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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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d�d���« fOz— rKI�

 s�Ë t�¬ vK�Ë �« ‰u�— bL� vK� Âö��«Ë …öB�«Ë � bL(«
∫bF�Ë Áô«Ë

 u�U�Ë ÕU�B*« WK� dL� s� WM�U��« WM��« œ«b�« —«b�« � UM�“ UL�
 s� �W�LN�Ë t�b�  s� oO�u�Ë  �« s� ÊuF�  Áe�M�  Êu�ö��«  œbF�«  «–
 b�� aOA�« W�U� ÂUF�« w�dA�« UNO�u��Ë W�bI*« WOMO�(« W��F�«
 s�c�« ¨r�dJ�«  Ê¬dI�«  vK� È—UOG�«  q� W�—UA�Ë ¨≠�« Áe�√≠ ÍbN*«
 t�U�d�Ë Á“U��≈Ë t�—UF�Ë t�uK� oO�u�� WH�dA�« rN�ö�√ ÊËc�A�
 e�e� bM� s� ‰�eM�� t�ô p�– � V�� ôË ¨—u�b�«Ë —uBF�« q� l�
ÆÁö� � q� t�U��� ¨ÂUN�_« t� jO% ôË —UB�ô« t�—b� ô rOJ�

*     *     *    *
 dA� u�Ë v�_« UN�b�Ë WK:« W�UO�� …b�b�  «d� UM�u� bI�
 � U�œËb�Ë ÂuKF�« Ác� WO�U� U�œb� UL� Æ�U�dB� r�dJ�« Ê¬dI�« ÂuK�
 o�dA��« s� œUF��ô«Ë UN��U�— 5��U��« …œU��« U�u�—Ë o�U��« œbF�«
 —u�√ dA� s� U�—c��« UL� Æ‚UO��« «c� � VB� ô —u�√ � V�dG��«Ë
 ”UM�« Âu� �« Ê¬dI�« s� Êu��J� ¡ULKF�« √b� Ê√ cM� �U�� XF��« b�
 tO�u� Ë√ b�b� Í√— vK� Íu�� Àu��*« Ÿu{u*« ÊuJ� Ê√ ô« «c�
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 s� V�J� Ê√  U�«  Æt�  ”Q� ö� ¨ÕËdD� �� ��H� Ë√  ‚u��� ��
 W�dF� WOL�√© s� Ë√ ®w�b*«Ë wJ*«© vMF� s� Ë√ ®Ê¬dI�« ‰Ëe� WOHO�©
 b� WK:« ÊU� ¨—u��« —UB� s� …—u� ��H� Ë√ ®d�HLK� ‰ËeM�« »U��«
 ÆÆr�dJ�« Ê¬dI�« vK� ·dF��U� 5zb��*« lHM� ��« s�œUO*« Ác� XD�

Æ‰œË �q?� U� ÂöJ�« ��� d�_« «c� � W�U�ô« �« �U�U�� w�«—√ ôË
 Êu�b� r�Ë Êu��U��« …œU��« UN� c�Q� u� U��œ�u� Èd�√ —u�√ W�
 `��Ë Ê¬dI�« ÂuK� ÁUM��« � rN�F� uK� s� rM� ��« WMO�d�« rN�U�U��
 ¨ÁbOCM� bF� Y���« WF�«d� ∫—u�_« pK� r�√Ë ¨Á“uM�Ë Á—«d�√ o�UG�
 W�u� …uH� Ë√ w�U�� QD� s� tO� lI� b� U� V�uB�� WIO�œ WF�«d�
 œUN��«Ë Y���« W�U�d� �q �� U2 p�– q�U� U�Ë ¨—bB� �« œUM�≈ Ë√
 � ÷dF�« W�U�ËË q�UJ��« s� …u�d*« W��d*« t�� ⁄uK� � Y�U��«
 V�( �ôU� UM� Ÿb� ô U2 t� Áu�d� Íc�« w1œU�_«Ë �UI��« j�u�«

ÆtO�  UE�ö*« ¡«b�≈ Ë√ Y���«
 ‰u� Ë V�UM�� U0 l�«d*«Ë —œUB*« rz«u� —UB��« ∫�UC�√ UNM�Ë
 U0Ë ¨ÀU�_« s� œb� ��« dA� ‰ËU% ��« WK:« W���Ë Y���«
 ÕU�B�« V�� Ë√ r�UF*« d�– �« Ÿ«œ s� Èd� ö� Æ—bB*« WOL�√ rzö�
 ∫qO��  s�  ¨—bB*«  p�–  �«  UN����  ‰ö�  s�  W�uKF�  UN�œU�  Êô
 rK�Ë  ®«c� W�x�  ÍdA�e�«  ��H�©  Ë√  ®®«c� …œU�≠ »dF�«  ÊU��©©
 WK:«  dD{« b�Ë ÆÈd�√ �« tF�� s� nK�� ô —u�√ w�Ë Æ«d�
 tOK� X�√œ d�√ u�Ë ¨5�HO�B�«  �bF� «–« rz«uI�« pK� —UB��« �«

ÆWO1œU�_«  ö:« q�
 qLF� ��« WK�LK�  WKOK� W�b� Èb�√ b� Y�U��«  ÊuJ� «cN�Ë
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 …—cF�Ë ¨t�uK�Ë r�dJ�« Ê¬dIK� W�b�≠ �UF�≠ �« �« �W�d� UN�ö�
 ÕËd�« rNO� ��J�� s2 U�u�F��«Ë j�«uC�« «u�d� s2 d�_« rNOMF� ô s*

ÆbBI�« ¡«—Ë s� �«Ë ¨wLKF�« Y���« � WO1œU�_«
 ¨�t��dA� Y� vK� bI� Í_ l��� WK:« —�b �� ÊU� ¨q�UI*« �Ë
 vK�  p�–  dA�  �«  —œU���Ë  ¨t�   c�√  j�U{  Ë√  ¨�t���b�√  Í√—  Ë√
 œd�«  �  o(«   U�u(_«  pK�  tOK�  œ�d��  s*  5K�U�  ¨UN�U�H�
 p�–Ë  ¨ÀU??�_«  s�  ���  vK�  �öF�  p�–  l�Ë  b�Ë  ¨W�U�ô«  Ë√
 �« b�� u�« ÂU�ô« q�� b�Ë ¨®®rOK� rK� Í– q� ‚u�Ë©© Ê√ UM�U1ô
 �UF�« � t�K� rKF�«© ∫‰UI� ÆøÁb$ s�« tK� rKF�« s� ‚œUB�«
 Íc�« ¨¡«d*«Ë WD�H��«Ë WK�U�*« s� �«bOF� p�– ÊuJ� Ê√ vK� ¨®t�K�

ÆtM� UMLBF� Ê√≠ �UF�≠ t�Q��
 ¨r�uI�« tM�œ …dB�Ë r�dJ�« t�U�� W�b) ¨lOL'«Ë ¨�« UMI�Ë

 ÆrOJ(« e�eF�« �« bM� s� ô« dBM�« U�Ë





UN�U�� Í√— s� �F� —UJ�«Ë ¡«—¬ s� UNMLC�� U�Ë Àu���«





فحوى البحث
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 wKOK���«≠wH�u�« ZNM*« ‰ö� s� ¨WCOH��*« W�«—b�« Áb�  QA�
 ¨WF�«u�« …—u� � w�¬dI�« ÂU���ö� wK�«b�« wBM�« “U��ù« ‰ËUM� �
 Ë  ÍuGK�«  UN�UE�  WFO��Ë  …—u��«  �  wBM�«  p�UL��«  WOHOJ�  ÂU*û�

ÆWO�ôb�«Ë W�uOM��« UN�L�O�� vK� ‰uB(« Ë ¨UN�«u�√
 …—u��« Ác� � W�dN'«  «u�_« œb� ÊQ� Y���« WKOB� bOH�Ë
 V�UD� ¨WHOM� W��U� W�ôœ vK� ¨ «u�_« dzU� o�� b� ¨WH�dA�«
 UN�KJO�Ë  ULKJ�« ¡UM� q�u%Ë ¨w�uB�« Èu��*« � …—u��« W�U� UN�
 UN�UD� q�«œ W�uMF*«  U�LK�«Ë WOEHK�« Y�«u��« 5� oO�M��« vK�

Æ�dB�«
Æ—œUBLK� œd�0 q���–Ë ¨WMO�— WOLK�  U�U�M��U� Y���« r�� b�Ë
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امللّخص
یعــــــــّد اإلنسجام حلقة من حلقات 
املکّونة  األجــزاء  بنی  والتتابع  التواصل 
متّیز  التي  املواصفات  أحّق  ومن  للنص 
بنی النصّیة وما یغایرها؛ لذلك تطّرق إلیه 
خالله  من  وظهرت  احلدیث  اللغة  علم 
بواعث  حول  منها  العدید  حیوم  اّتاهات 
واّلذي  رفضه،  أو  النص  بتقّبل  تتسّبب 
القرآن  فقدان  الطعن يف فکرة  إلی  أفضی 

الکریم صفة اإلنسجام.
لواء  حتت  القرآيّن  اإلنسجام  ینضوي 
ترابط النص وتناسقه النسقّي أو احلبکّي، 
بتأویل  رهنی  اجلملة  فهم  أّن  علی  ویقوم 
وکــان  التالیة  ــی  إل املسبقة  مــن  اجلمل 
به عالقات صورّیة وداللّیة تعل  القصد 
النص مرتابطا منصّبا علی عنارص النصّیة 
إدراك األخری.  إلی  منها  أّیة  تنتمي  اّلتي 
اّتساق  إدراك  يف  ــات  الــسِّ بأمهّیة  وعیا 

البنیوّي. النص وانسجامه 
من  ــون  ل ــی  إل البحث  ــذا  ه یلتفت 
اإلعجاز  وهــو  الــقــرآيّن  اإلعجاز  ــوان  أل
النيص للقرآن من داخله يف سورة الواقعة 
لفظا  إعجازّیة  مالمح  علی  حتتوي  اّلتي 

عالقة  عن  طّیاهتا  يف  ویکشف  ومعنی، 
الداخلّیة  مکّوناهتا  مـــــن  تنبع  وطیدة 
وقد  األربعــــة.  املستویات  يف  املنسجمة 
خالل  من  املستفیضة  الدراسة  هذه  َنَمْت 
تناول  يف  -التحلیيّل  الوصفّي  املنهـــــــج 
لإلنسجام  الداخيّل  النيّص  اإلعجـــــــــاز 
بکیفّیة  لإلملام  الواقعة  سورة  يف  القرآيّن 
وطبیعة  ــورة،  ــس ال يف  الــنــيّص  التاسك 
نظامها اللغوّي، وأصواهتاواحلصول علی 
حصیلة  وتفید  والداللّیة.  البنیوّیة  قیمها 
يف  اجلهرّیة  األصــوات  عدد  بأن  البحث 
األصوات  سائر  سبق  قد  الواقعة  سورة 
علی داللٍة صاخبٍة عنیفٍة تطالب هبا غایة 
السورة يف املستوی الصويّت، وحتویل بناء 
بنی  التنسیق  علی  وهیکلتها  الکلات 
واللمحات  السورة  يف  اللفظیة  البواعث 
واعتاد  الــريف،  نطاقها  داخل  املعنوّیة 
قصد  علی  القصریَة  اجلمَل  النصوص 

املتلّقي  علی  األکــثــر  والــتــأثــری  اإلجیـــاز 
بالعالقة  واحلظوة  النحوّي،  املقطع  يف 
العاّم  باملضمون  عنواهنا  بنی  العضوّیة 
احلقل  يف  ثانیا  األلفاظ  سائر  وبنی  أّوال 

املعجمّي.



أ.م. عیسى متقي زاده

19

الکلامت الرئیسة: 
احلقول  اإلنسجــــــام،  اإلعجــــــاز، 

األربعة، القرآن الکریم، سورة الواقعة.
املقّدمــــــــة:

حتدید املوضوع:
حتمل  أسس  له  علم  اإلعجـــاز  إّن 
الظرف  مع  متجّددة  موضوعــــــــــات 
یستويف  الکریم  القرآن  جیعل  والزمن، 
اللفظ  إلی  القصد  مــــن  اجلال  عنارص 
ترمي  ما  غایة  ألّن  املعنی؛  بحّق  والعنایة 
هي  أصیلها  من  العربّیة  البالغة  إلیه 
)سايس،  الکریم  القرآن  إعجاز  معرفة 
اإلنسجام- فیه  وکان  ص9(  2003م، 
النص- لسانّیات  به  عنیت  هاّم  کنطاق 
القرآيّن  النص  إعجاز  مالمح  من  واحدًا 
التوّقف  موقف  وصار  النصّیة  تقدیر  يف 
متاسك  حتقیق  علی  النيّص  اللغة  حقل  يف 
ص61(.  2012م،  )قـــــواوه،  النص 

لتفسری  کتبا  اإلنسجام يف  توصف ظاهرة 
مایسّمی  حتت  القرآن  علوم  ومباحث 
والسور کصورة  اآلیات  بالنَّْظم ومناسبة 
اجلزئّي  الوصف  من  لالنتقال  مبتکرة 
للنص،  الکيّل  التحلیل  إىل  اجلملة  لنظم 

العالقات  من  جمموعة  حلملها  وذلــك 
ببعض  تربط اجلمل، بعضها  اّلتي  النصّیة 
املکّونات  بنی  الوطیدة  الصلة  حتدث  أو 

املختلفة يف مجلة واحدة.
القـــــرآن  يف  اإلنسجـــــــــــام  یشبه 
يف  الکینونة  عامل  يف  التالحُم  الکریم، 
حینا  حیث  األشــیــاء  وترتیب  النظم 
تّتسع  طــفــیــف،  تغیری  ــامل  ــع ال يف  یــقــع 
يف  واســع  نقصان  إلــی  وینتهي  أعاقه 
بنی  الرتابط  یصنع  اّلذي  هو  وما  اهلیکلة 
األجزاء )إساعیل، 2009م، ص74(؛ 
یمتاز  بلیغ  کــالم  الکریم  القرآن  ألّن 
والکتابة،  التألیف،  يف  حبــــك  بأروع 
الداللة  واسع  جعله  ومـــــــــا  والتعبری، 
من  یستبطنه  ملــا  األمــثــل  الفهم  علی 
الستة آالف، واملئتنی،  الواردة يف  املعاين 
کالم  بمنزلة  کّلها  آیة،  وثالثنی  وسّت، 
علمّیة  نــوامــیــس  علی  یــرتّتــب  واحـــد 

واالمتداد  والنسق،  بالتآلف،  غاّصة 
اّلــذي  ص24(،  1392ش،  )پــرویــن، 
التآلف  بــه  یقصد  کافیا  مصدرا  جعله 
التعبری  ويف  النهایة.  إلــی  البدایة  من 
املناسبة  وبیان  القرآيّن  اإلنسجام  عن 
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السیاق  هو  أحدمها  سیاقان؛  ُیرَصد  فیه 
السیاق  عىل  ویشتمل  للنص  الداخيّل 
وهو  الــنــيّص  والــســیــاق  لآلیة  اجلــزئــّي 
وهو  الکيّل  والسیاق  الســــورة،  سیاق 
إلی  یتطّرق  وثانیها  القرآن،  سیـــاق 
سیـــاق  ویضّم  للنص  اخلارجي  السیاق 
وتصور  القـــــرآن  نزول  أثناء  املوقف 
السیاق  إىل  النهایـــة  ويف  املتلقي  حالة 
دراستنا  هیّم  ولکنا  العــــاملّ،  الثقايّف 
الداخيّل  السیاق  علی  الرتکیز  هو  هذه 
وجیب  الواقعة  سورة  يف  القرآين  للنص 
الواحد  النص  حتــّول  بوسائل  حتقیقه 
حقولــــه  يف  متجّسدة  واحد،  کّل  إلی 
والرفّیة،  الصوتّیة،  مــــــــن  األربعة 
یلعب  اّلتي  واملعجمّیة  والنحــــــوّیة، 
إقامةانسجامها  يف  معّینا  دورا  منها  کّل 
السورة  داخل  ویقتر  الداخيّل.  النيّص 
ما  وتنویر  التاسك  جــودة  ــراز  إب عىل 

مرتابط  ونــّص  واحــدة  حلمة  إلی  بّدهلا 
إلی  السورة  عنوان  مـــــــن  األجــــــزاء 
وخامتتها،  وموضوعاهتـــــا،  مضموهنا، 
اّلتي یرتبط فیها البعض  املناسبات  وجّل 
تدر  التي  الکیفّیة  علی  حصوال  باآلخر 

املبارکة. السورة  هبذه 
أسئلة البحث:

يف  ووظیفته  اإلنسجام  دور  مــــــاهو 
الواقعة إلی النص املتاسك  حتویل سورة 

واملنسجم؟.
الواقعـــــــــــة  سورة  حظوة  مــاهي 
باإلنسجام النيّص الداخيّل وکیف تتجّلی 
مالحمه يف وجوهها األربعة من الصوتّیة، 

واملعجمّیة؟. والنحوّیة،  والرفّیة، 
خلفّیة البحث:

العلمّیة  املناهج  تعّدد  الیوم  نشهد 
فهــــــم  علی  جهدها  تبذل  التي  احلدیثة 
النص  بطبیعـــــــــة  والعنایة  النصوص 
واألسلوبّیة،  البالغــــة،  ذیل  يف  وبنائه 
نشأة  إلی  أّدی  مّما  واألنثربولوجیا)1(، 
النيّص  اللغة  علم  يف  جدید  مصطلح 
املناسبات  لوسائل  الرصد  یزاول  اّلذي 
يف  هاّمة  مرتکزات  بوصفهـــا  اللغوّیة 

2009م،  )بوستة،  النص  بنــــاء  معرفة 
عنایة  اجلهد  هذا  لفت  حیث  ص24(، 
النيّص  اللغة  علم  باحثي  من  العدید 

 .Anthropology )1(
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جــرانــد)3(،  بو  ودي  دریــســلــر)2(،  وهــم 
عن  بالکشف  اهتموا  اّلذین  وبیتويف)4( 
النص  بنیة  تصنع  التي  النصّیة  الروابط 
ذلك  عن  فضال  أومــأ  وقــد  املنسجمة. 
يف  حسن  ورقیة  هالیداي))(  الباحثــان 
يف  النحوّیة  التاسك  "قواعـــــد  کتاهبا 
واملکتوبة"  املنطوقة  اإلنجلیزّیة  اللغة 
أشار  کا  النصّیة  العالقات  بعض  إلی 
والسیاق  النص  کتابه  يف  ــك)6(  دای فان 
بقضّیة  املهتّمة  الداخلّیة  العالقات  إلی 

النص. بنیة  التاسك واإلنسجام يف 
ظاهرة  العرب  الباحثون  وعـــالج 
دراستهم  خالل  القرآن  فی  اإلنسجام 
دراستهم  بــدایــة  وتــعــزی  النظم  حــول 
إلی  بإشارته  اجلرجاين  القاهر  عبد  إلی 
املعنی  و  النظم  صیاغة  بــنی  الــعــالقــة 
وربا  ص)26(،  )137هـ،  )اجلرجاين، 
القرآن«  »نظم  مصطلح  ُیسَتعمل  کان 

عند  اجلرجاين  قبل  االعجاز  مبحث  فی 

 .Dressler )2(
 .De Beaugrande )3(

 .Petovi )4(
 .Halliday )((

 .Van Dijk )6(

باإلنسجام  متّسك  من  کــأّول  قتیبة  إبن 
2009م،  )بوستة،  املالحدة  علی  رّدا 
أّما دراسة اإلنسجام والوحدة  ص28(. 
األعال  يف  فتتجلی  القرآنّیة  السور  فی 
إلی  فیشار  للمتأخریـــــن؛  التفسریّیة 
القرآن"  "بیان  کتاب  منهــــا:  مقتطف 
اّلذي  التهانوی  عيل  ألرشف   )1943(
التزم فیه بالتعبری عن العالقة بنی اآلیات 
هذه  عن  التفتیش  علی  القارئ  لیحّث 
وهناك  املختلفة.  اآلیات  بنی  الرتابطات 
تضاعیف  فــی  هــذه  النظر  وجهة  مثل 
)املنار(  الکریم  القرآن  تفسری  مثل  أعال 
ملحمد عبده )190 وتلمیذه حممد رشید 
قطب  لسّید  ــقــرآن  ال ــالل  ظ ويف  ــا  رض
عنواهنا  ماجستری  ورسالة   .1966 لسنة 
کریم:  قـــرآن  در  ــی  ــان واژگ "انسجام 
الکریم"،  القرآن  فی  اللغوّي  اإلنسجام 
سنة  فــریوزجــاين  کریمي  عــيل  ناقشها 

فیها  ــام  وق طهران  جامعة  فی   1377
وحتلیله  اللغوّي  اإلنسجام  دور  بدراسة 
وهنض- الکریم  القرآن  معاين  فهم  علی 
اللفظّیة  اإلنسجام  عنارص  تبینی  بعد 
إحدی  -بدراسة  املختلفة  وجوانبــــــه 
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أنموذجا. القرآنّیة  السور 
»إنسجام  عنواهنا  دراســــــة  وکذلك 
روش  مقایسه  تاعمل؛  ازنظریة  قــرآن 
حّوی:  و  -اصالحــــی  فراهی  تفسریی 
إلی  التنظری  من  الــقــرآيّن  اإلنسجــــام 
التفسریّي  األسلوب  بنی  قیاس  التطبیق: 
واحلوي«،  -اإلصالحــــي  للفراهــــي 
ودرس   ،1388 سنة  آقائي  عيل  کتبها 
عند  اإلنسجام  بحث  من  خلفّیة  فیها 
أّن  وکشف  واملحـــــــدثنی،  القدامی 
من  بالرغم  اإلنسجام  فکــــــرة  حصیلة 
مساعي  إلی  فیهتعود  اخلالفات  وجود 
تفسریّیة  بطریقة  املعارصین  املفّسین 
واالصالحي،  الفراهي،  منهم  اّتذوها، 
بأمجعهم  أهّنم  إلی  وأشار  احلّوی  وسعید 
حصلوا يف اآلیات القرآنّیة علی موضوع 
العالقات  من  بمجموعة  یّتضح  واحد 
وبنیتها. اآلیات  والرتابطات يف مضمون 

متّت  اّلتي  الکثیفة  الدراسات  من  و 
حّتی  یرّکز  مل  ولکن  الواقعة،  عنسورة 
اإلنسجام  قضیة  علی  منها  أّي  فی  اآلن 
علی  سامي(  )بالد  مازاوهلا  غری  النيّص، 
قالب أسلويّب يف جامعة الرشق األوسط 

الواقعة  »سورة  عنواهنــــا   ،2012 سنة 
الواضح  مــــــن  کا  أسلوبیة«.  دراسة 
أّن الباحث هنج يف دراسته هنجا أسلوبّیا 
تّص  اّلتي  اإلستشهادات  علی  یبتني 
هذا املوضوع دون التطّرق إلی ما یقّرب 
يف  اإلّتساق  دواعي  من  الــدرايّس  جماله 
ماجستری  رسالة  تأيت  هلا  وتبعا  النص. 
عنواهنا   ،1392 سنة  ــادت  زه ملطّهرة 
الکریم  ــقــرآن  ال يف  القیامة  »مشاهد 
احلاقة،  الواقعة،  )سورة  أسلوبیة  دراسة 
واالنشقـــــــاق  املرســـالت  القیامة، 
الباحثـــــــــــة  فیها  تناولت  نموذجا(«. 
مخس سور تنضّم سورة الواقعة إلیها من 
تقّدمـــــــت-  -کا  األسلوبّیة  منظور 
عن  بیانّیة  صورة  إلقاء  إلی  وتوّجهت 
التناول  دون  الــواقــعــة  ــذه  ه حـــدوث 

وجوهها. جلمیع 
یستحّق  املحــــــاوالت  لتلك  تقییا 

الدراسات  هذه  من  کاّل  بــأّن  التریح 
من  زاویــة  يف  بالتفّحص  یقوم  املکتوبة، 
زوایا اإلنسجام يف سورة الواقعة ومل نعثر 
باإلنسجام  تعنی  مقالة  أو  کتاب  علی 
خاّصة؛  الواقعة  سورة  يف  الداخيّل  النيّص 
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ــه هـــذه الـــدراســـة اســتــخــراج  ــاول ــا حت ف
سورة  انسجام  علی  تعنی  اّلتي  األدوات 
النظرة بنی  الواقعة من داخلها عن طریق 
الصوتّیةوالرفّیة،  مستویاته األربعة هي 

واملعجمّیة. والنحوّیة، 
التعاریف:

واصطالحا: لغًة  اإلنسجام 
لفظــــة  من  اإلنسجــــــــام  أستقی 
من  العربّیة  يف  وهــو   ،Coherence

العنُی  َیالن »َسَجَمت  السَّ بمعنی  »سجم« 
وتسُجُمه  تسِجُمه  املاَء  والسحابُة  الدمَع 
منظور،  )ابن  وسجانا«  وُسجوما  َسجا 
ــادي،  فــریوزآب ص1947؛  ج1،  ــا،  الت
اإلنسجام  وُترِجم  1426، ص1119(. 
)مصطفی  أیضــــــــــا  اإلنصباب  إلی 
وهو  ص418(،  1972م،  واآلخرون، 
انسیال الدمع واملاء يف الکثری من املعاجم 
داللــة  یمتلك  أّنــه  ــی  إل ـــارة  اإلش دون 

النص  يف  واإلّتساق  التالئم  وهي  أخری 
1384ش، ص291(. )طباطبائي، 

علم  يف  اإلنــســجــام  مصطلح  یــعــّد 
العنارص  مــن  أنــمــوذجــا  للنص  اللغة 
دایك  فان  إلیها  أشار  اّلتي  واملکّونات 

ببنیته  النص  لصلة  معاجلته  فی  اهلولندّی 
النصّیة  األبنیة  نتائج  تناهي  إلی  متوّصال 
أسلوبه  ــّل  وظ البالغّیة  البحوث  مــع 
رأسهم  علی  أملانیا  فی  للدارسنی  طریقة 
ص16(  2007م،  )خللف،  سبلنـــــر)7( 
يف  النصّیة  الدراسة  روافد  معرفة  علی 
وبالرغم  هــذا  النص.  لسانّیات  حقل 
التعریف  حـــول  حتـــوم  ــات  ــالف خ ــن  م
معظم  یعود  ولکن  اإلنسجام،  بمصطلح 
املستخدمة  األلفاظ  إلی  اخلالفات  هذه 
فیلّخصه  مفهومه؛  يف  وال  تعریفه  يف 
الشدید بنی األجزاء  التاسك  البعض يف 
1992م،  )خطايب،  النص  يف  املشکلة 
من  جمموعة  اآلخر  عند  وهو  ص)1(، 
التي  الشکلّیة  والروابط  اللغة  إمکانّیات 
للنص  املتعّددة  األجزاء  ربط  علی  ترفد 
ص124(.  1421ق،  )الشـــــــــاوش، 
حّیز  من  خروجا  فیعتربه  األخــری  وأّمــا 

تفسریّیة  عملّیة  علی  کإنتاج  امللفوظات 
النص  علی  املتلّقي  ُیصدره  بحکم  تري 
)خللف، 2007م، ص78(؛ ألّن املتلّقي 
ویقوم  ویفهمه،  النص،  یفّس  اّلذي  هو 

spillner )7(
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بتأویل ما یشاهد، فیوّظف بنفسه ذاکرته 
النص. تؤّلف  اّلتی  البواعث  بنی  للربط 

باألسلوب: اإلنسجام  عالقة 
واإلنسجام  األسلـــــوب  بنی  حتکم 
سبیل  يف  منها  کّل  یعمل  وطیدة،  عالقة 
اجلال  مالمح  وإضافة  النص  ترسیخ 
له  اللفظّي  أوالربط  اإلنسجام  إّن  إلیه. 
وعملّیة  للخطاب  سیانطقّیة  خاصّیة 
خیضع  مجلة  کّل  تأویل  أّن  علی  قائمة 
یعني  وبعدها،  قبلها  التي  اجلملة  لتأویل 
معاٍن  ُترَبط  عالقات  اجلمل  بنی  هنالك 
)قـــواوه،  النص  يف  بــاألخــری  بعضها 
من  مظهر  هو  إذ  ص62(،  2012م، 
مجلة  کل  جیعل  النص،  عملّیة  مظاهر 
مشتملة علی رابط واحد أو أکثر، یرتبط 
با یسبقها أو مایلحقها، غریأّن األسلوب 
املتکّلم  ذهن  إلی  یتبادر  عّا  تعبریّیة  ماّدة 
به  قدیستعنی  واملشاعر،  املــواقــف  من 

واالنفراد  التمّیز  بطابع  إبداعه  لیطبع 
العبارات؛  وترتیب  األلــفــاظ  تــرّی  يف 
هو  األســلــوب  ــأّن  ب یعرتف  یــربح  فلم 
نفسّیة  تعکس  ومــــرآة  نفسه  اإلنسان 
ص12(؛  2010م،  )بوحلیة،  األدیــب 

صاحبه،  صورة  یمّثل  طابع  فاألسلوب 
الطریقة  إلی  خالله  من  املتلّقي  ویتعّرف 
إلی  نظرته  وکیفّیة  للمتکّلم  الفکرّیة 
لذلك  هبا؛  اخلاّصة  وانفعاالته  األشیاء 
أّمهات  من  واإلنسجام  األسلوب  یعّد 
کجناحي  یعمالن  البالغّیة،  القضایا 
من  النص  وتعزیز  التوازن  إلضفاء  طائر 
الفوضی  ویبعدان  ــارج،  واخل الداخل 
مجــاال،  لــه  وهیــبــان  عنه  واإلضــطــراب 

َنَسقّیة. ووحدة  وروعة، 
ملضامنی  داخلّیة  دراسة 

الواقعة: سورة 
السادسة  السورة  هی  الواقعة  سورة 
سّت،  يف  نزلت  ومّکیــــــة  واخلمسون، 
کلمة،  وثاننی  وثالثمئة،  آیة،  وتسعنی 
حرفا  ومخسنی  وسّتة،  وسبعمئة،  وألف، 
حتتوي  ص120(.  2003م،  )بوصغر، 
 ،»7( »آیة  احللف  آیة  علی  السورة  هذه 

فضال  النجوم  بموقع  فیها  تقسم  اّلتی 
تنّص  علمّیة  حقیقة  علی  داللتها  عن 
العامل  إعجازها، هي رّس من أرسار  علی 
فضائلها،  عن  عــّدة  أحادیث  ورسدت 
من  عنها  نموذجا  مردویه  ابن  یسد  کا 
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الغنی  سورة  الواقعة  »سورة  اهلل:  رسول 
)البلیني،  أوالدکم«  وعّلموها  فاقرأوها 
املوضوعات  وأّما  1372ق، ص)26(. 
بقضیة  فتفید  السورة  هذه  يف  املوجودة 
ــح علی  ــری ال ــــرّد  وال نــشــأة اآلخــــرة 
املنکرین هلا، ووصف شدائد یوم القیامة، 
وأصحاب  السابقنی  میزات  وتقدیــــــم 
ومعاجلة  املشئمة،  وأصحـــــاب  املیمنة 
تعالی  اهلل  وقــدرة  االولــی  النشأة  قضیة 
القرآن وعدم  الکینونة، وقضیة  تنظیم  يف 
عزوجل  اهلل  یعقب  ثم  وعوده  يف  الریبة 
أنفاسه  الشخص  بلفظ  االحتضار  مشهد 
یتالئم  بــا  بتسبیحه  وخیتمها  األخــریة 
)سید  التالئم  أکمــــل  واخلتام  املطلع 
ص3461(؛   ،6 ج  1423ق،  قطب، 
السورة  هذه  يف  املعنوّي  الرتابط  فیفهم 
فیها  اهلل  رسمها  لوحات  سبع  طّیات  يف 
لتکون لوحة تدم موضوعًا واحدًا وهو 

البدایة  من  الکربی  الواقعة  یوم  تصویر 
النهایة: إلی 

يف  نجد   :)6-  1( اإلبتدائیة  اللوحة 
القیامة- یوم  ألهوال  ذکرا  الفقرة  هذه 
-منها  حمالة  ال  سیأتی  الذي  الیوم  وهو 

وما  اجلبال،  وتصادم  األرض،  زلزلة 
یتبعها من احلوادث األخری. واألرض 
وکأهّنامل  ُمنبثًا  هباًء  تکونــــان  واجلبال 
صّفارة  وهو  األساس،  مــــــــــن  ُتلقا 
وهذه  املحّدد  الوقت  انتهاء  من  اإلنذار 
األرض  إختیار  عالماهتــــــا.  احلوادث 
و...  والساء،  البحار،  بنی  من  واجلبال 
ُیناسب املقام؛ ألهّنا أشّد صالبة يف یقنی 
للجبل  الصالبة  هذه  مثل  البرشوذکر 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ  الکریم:  القرآن  يف 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

]سورة هود: 42[. ھ چ 
اللوحة الثانیة )7 -10(: من املمکن 
أن یطرح فیها سوال: ما یقع بعد حدوث 
عىل  الناس  یقّسم  اهلل:  فیجیب  القیامة؟. 
أصحاب  املیمنة،  أصحاب  فئات:  ثالث 
السوال  ــذا  وه والسابقون.  املشئمة، 

یمکن  الواضحة  اإلجابة  وتلك  الکامن 
اّلتي  للمفاهیم  حسنة  مقّدمة  یکونا  أن 

القادمة. اآلیات  تلیها يف 
اللوحة الثالثة )11 -26(: یقّدم اهلل 
إلیها  اّلتي أشار  الفئة األخریة  فیها مصری 
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املکافأة  هنا  ویرسم  املــايض  املقطع  يف 
املؤمننی، وهذا  للسابقنی من  أعّدها  اّلتي 
ورأفته  لعباده،  اهلل  برمحة  یلیق  التقدیم 
اإلطالق؛  علی  باإلنسانّیة  وتفاؤلـــــــــه 
طّیات  يف  نری  عذابـــــه.  تسبق  فرمحته 
اّلتي  املکافأة  من  دقیقا  ذکرا  الفقرة  هذه 
وحلم  الفواکه،  من  للسابقنی  اعتربها 
اثنتي  تبلغ  اّلتي  النعم  من  وألخ  الطری، 

نعمة. عرشة 
تم   :)40-  27( الرابعة  اللوحــــــة 
اّلتي  النعم  إلی  اآلیــات  هذه  يف  التطّرق 
األول،  للفریق  اإلعتبار  بعنی  اهلل  أخذها 
عددها  یبلغ  واّلتي  الیمنی  أصحاب  أي 

الیدین. أصابع 
بعد   :)56-  41( اخلامسة  اللوحة 
یأتی  الصاحلنی،  للمؤمننی  طویل  ذکر 
اهلل بذکر أهل النار والعقاب، وُیشری إلی 
تتوقف  املؤمننی؛  علی  أسبغه  ما  خالف 

العذاب  ذکر  عن  حلظـــــــات  يف  اآلیات 
التي  الذنــــــوب  املتلقي  بــه  یعرف  لکی 
یظّن  أن  مـــــن دون  الفئة،  ارتکبتها هذه 
العذاب  مــــــن  الکّم  هذا  التستحّق  أهّنا 
وحیرص کّل احلرص أن ال یکون منهم.

تأيت   :)82-  57( السادسة  اللوحة 
السابقة  للفقرة  استمرارا  الفقرة  هذه 
اّلتي وهبها  النعم  الناُس عن  ویسأل فیها 
فیدّل  يشء  علی  دّل  إن  وذلك  اهلل،  هلم 
هل  ولکن  علینا،  نعمته  أتّم  اهلل  أّن  علی 
يف  تقدیر؟!.  حــّق  قــّدرنــاه  البرش  نحن 
الواقع ُیذّکرنا هنا بأّن ما نملکه يف حیاتنا 

من املاء، والنار، والنسل، کّله من اهلل.
 :)96-  83( النهــــائّیة  اللوحـــــة 
حیاة  خامتة  إلی  سبحانه  اهلل  فیها  ُیشری 
أي  املــطــاف؛  بنهایة  ُمعلنًا  ــســان؛  اإلن
منه  المفّر  باجلمیع  سیلحق  اّلذي  املوت 
الواقع  يف  منه،  الحمالة  آٍت  واملعاد  أبدًا 
سیتبنّی هنا املصریان اللذان ال ثالث هلا؛ 
اجلحیم  يف  وإما  والنعیم،  اجلنّة  يف  إّما 
املؤمننی  تقدیم  هنا  فیالحظ  والعذاب؛ 
کا  الکافرین  عاقبة  سوء  علی  واجلنّة 

السالف. القسم  يف  ملّخصه  رأینا 

لنا  تکتمل  اللوحات  هـــذه  ومــع 
علی  غالبا  اإلنسجام  ــری  ون الــصــورة 
إلی هنایتها من حیث  البدایة  السورة منذ 
الصور  ــّل  وک هلــا،  الداخلیة  املضامنی 
تدم  السورة  يف  املوجودة  واللوحات 
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سورة  تنطوي  الواقع  يف  واحــدًا،  هدفًا 
رحلة  يف  تتفاعل  جیعلها  ما  علی  الواقعة 
إلی  القصریة  والفقرات  األلــفــاظ  من 
واملوسیقی  الضمنّی  املحتوی  يف  التنسیق 
الداخلّیة اّلتي تلق جوًا منسجا يف کیان 
واحد علی حتقیق الواقعة املوعودة. ومن 
الواقعة  سورة  أّن  یبدو  اإلستتباب  جهة 
ملعانیها  ومکّملة  الرمحن  لسورة  استمرار 
باب  ومن  واجلحیم،  اجلنّة  أهل  بتقسیم 
بأنداد  تشّبهها  بــأدوات  تبتدئ  املشاهبة 
من السور القرآنّیة األخری مثل توظیف 
علی  ــة  دالل الظــرفّیة  الرشطّیة  )إذا( 
املیزة  توجد  کا  الوقوع  قریب  مستقبل 
کـ"التکویر،  األخــری  السور  يف  نفسها 
والزلزلة،  واإلنشقــــــاق،  واإلنفطــــار، 
عن  کلها  تعبریها  عن  فضال  والنر" 
اشرتاکها  من  یزید  ــذي  اّل القیامة  یــوم 
اهلل  بتسبیح  املختومة  الواقعة  سورة  مع 

لبدایة  املجال  یمّهد  ــذي  اّل هو  تعالی، 
تلیها. التي  احلدید  سورة 

الداخيّل: النيّص  اإلنسجام  حقول 
الصويّت: احلقل 

تسبح  حمسوسة  إهتزازات  الصوت 

تعبری  أو  تتالشی  اهلواء حّتی  يف موجات 
خاّص  نحو  علی  یــرّدد  حلن  کّل  عــــن 
وهو  ص14(،  2000م،  )الــصــغــری، 
الصوتّیة  الظواهر  بتتّبع  یوصفلغوّیا 
القرآن  يف  ولــه  العريّب  املعجم  حلــروف 
هیّز  ما  أّول  ألّن  للبحث؛  حقل  الکریم 
اآلذان يف دراسة القرآن هو مجال االیقاع 
ــّل الــقــرآن  ـــذي تــفــوح رائــحــتــه يف ک اّل
حّفز  مبلــــغ  إلی  حّدته  وصلت  حیث 
تعالی  اهلل  کالم  تسمیة  علی  اجلاحدین 
4)19م،  )الباقالين،  مسّجــــع  بنّص 
متمّیز  القرآن  فی  االیقاع  لکّن  ص4(، 
املعاين  مع  الکامل  اإلنسجام  عن  ناتج 
فی  تنغمس  عذبة  موسیقی  علی  ویعتمد 
یشحن  جّو  إحداث  عرب  القلوب  أعاق 
خیدم  کمصدر  واإلنفعاالت  بالعواطف 
ص31(،  2010م،  )بوحلیة،  املــعــاين 
من  وآیة  الفنّي  التناسق  من  صورة  وهو 

یؤّدي  أسلوب  يف  املتجيل  اإلعجاز  آیات 
علی  تــأثــریه  يف  شاهقة  مجالّیة  وظیفة 
املهمة  اجلوانب  من  جانبا  ألّن  املتلّقي؛ 
بالعرب إلی اإلصغاء للقرآن  اّلتي مالت 
اّلذي  الرائع  صوته  ویکون  کان  الکریم 
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سّهل حفظه فی فرتة من زمن مل یکن فیه 
وقایة  علی  أفضل  طریق  اجلاهيّل  للعريب 

اآلیات غری اإلعتاد علی الذاکرة.
يف  فــریــدة  کــســورة  الواقعة  ســـــورة 
الوحــــــــــدات  بتعادل  حتظی  الصوت 
يف  عنایتها  وتنصّب  مقاطعها  يف  الصوتّیة 
هلیب  وإذکاء  ترکیبها  يف  احلروف  تناغم 
اندمج  اّلــذي  املعجز،  بیاهنا  يف  الکلمة 
والرخوة،  والشّدة،  اجلهر،  أصوات  يف 
إىل  هیدف  اندماجا  والتفخیم،  واهلمس، 
تشخیصًا  وتشخیصها  املواقف  تصویر 
من  األصــوات  هــذه  حتمله  با  یشعرنا 
النظام  هـــذا  وأّن  ــان،  ــع وم دالالت 
علی  أتیمنطویا  السورة  يف  اإلیقاعّي 
طاقات  من  فیها  با  صوتیة  تشکیالت 
عىل  أضفت  إیقاعّیة  وشحنات  نغمّیة 
مؤثرة.  نفسّیة  أجــواء  الــقــرآيّن  النص 
الصويّت  اجلانب  أّن  إلی  مبعثها  ویعود 

الکشف  علی  مؤّثرا  دورًا  فیها  یلعب 
والطاقات  النفسّیة،  االنفعاالت  عن 
األصوات  تنویع  یسبّب  وما  الشعورّیة، 
تتکّلم  التي  املختلفــة  الظروف  ظّل  يف 
تستلزم  مواقف  مــــــــن  اآلیـــــات  عنها 

املضامنی  يف  وغریمها  اللنی  أو  الــشــّدة 
عن  الواقعة  ســورة  تتحّدث  املختلفة. 
العذاب، والیعجب أن تّتصف خمارجها 
هیکلة  يف  وتظهر  اآلذان  تقرع  بصاخبة 
معمجموعة  بالتناغم  متکّونة  السورة 
لکّل  ألّن  عنها؛  تعرّب  اّلتي  احلروف  من 
صفات  أو  میزة  العربّیة  اللغة  يف  حرف 
تقوم علی املخرج وتدّل بشکل فنّي علی 
الدالالت اخلاّصة يف النص حیث حُیِدث 
اهلیکلة  يف  رائعًة  موسیقی  جرسه  تکرار 
ص30(.  1392ش،  )زهادت،  العاّمة 
شّکَل  السورة  يف  اإلیقاعي  املناخ  أّن  با 
املقتطفة  احلروف  يف  تّلی  خاّصا  وقعا 
بحروف  مفرداهتا  مــن  واإلستقاللّیة 
سمعّیة  ذائقة  صوتّیا  أکسبهــــــا  حمّددة، 
الصدی  يف  إّما  املعنی  مع  تّتحد  خاّلبة 
أو  ــاّص  اخل املوسیقّي  البعد  أو  املؤثر 
ــری  أخ دالالت  أو  املــعــنــی  تکثیف 

الداللة  ومظاهر  اآلیات  ترکیب  یتطّلبها 
التايل  فــاجلــدول  الواسعة؛  جماالهتا  يف 
بالضبط  عّینان  یلیهی  اّلذي  واإلیضاح 
الکیفّي  ودورها  األصوات  تواتر  کمّیة 

املختلفة: الصوتّیة  املجموعات  يف 
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األصوات املخّفمة أصوات الرخوة األصوات 
املهموسة

األصوات 
املشدودة

األصوات 
املجهورة

17 ص 40 ف 22 س 61 ب 111 أ

7 ض 42 ح 49 ك 82 ت 20 ج

7 ط 1( ث 82 ت 18 د 18 د

9 ظ 36 ه 40 ف 7 ط 3( ق

21 ش 42 ح 7 ض 7 ط

10 خ 1( ث 49 ك 61 ب

17 ص 36 ه 3( ق 173 ل

22 س 21 ش 111 أ 201 ن

94 ي 10 خ 20 ج 44 ع

4 غ 17 ص 17( م

13 ز 62 ر

149 و 94 ي

16 ذ 4 غ

7 ض 13 ز

9 ظ 149 و

16 ذ

7 ض

9 ظ

40 املجموع 49( املجموع 311 املجموع (68 املجموع 1199 املجموع

 /(30807(

% 1

النسبة  /9433743

%18

النسبة  /9 0 2

%11

النسبة  /7 3 7 4 6 6

%21

النسبة  /88(8(

%4(

النسبة
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سورة  يف  الصويّت  النظام  أّن  الحظ 
يف  املتباینة  بالشکیالت  رهــنی  الواقعة 
اجلهر  أصوات  وأّوهلا  والداللة،  املخرج 
السورةنسبة  يف  تواترها  مدی  بلغت  اّلتي 
ــوات،  األص سائر  ــنی  )4%ب  /88(8(
بسبب  طبیعّیا  أمــرا  ــك  ذل یکون  وإن 
اجلهرّیة  تشغلها  اّلتي  الساحقة  األغلبّیة 
الکالم،  کّل  يف  اللغوّیة  األصــوات  بنی 
أثارت  السورة  يف  العاّمة  الداللة  لکّن 
حروفها  فتعرف  الــفــائــق؛  حــضــورهــا 
علی  البالغ  بتأکیدها  وتتمّیز  باجلهارة 
املوضوع اجلهرّي وتدّل وظیفتها علی أّن 
مفهوم  یصّور  اآلیات  علی  املهیمن  اجلّو 
وحــده؛  تعالی  هلل  واإلستیالء  السلطة 
النفس،  تلّفظها دون سهولة  لذلك حیول 
األصـــوات  أکــثــر  مــن  "النون"  وبینها 
جهرا  الواقعة  سورة  ويف  اللغة  يف  دورانا 
بجکم  مّرة   201 تواترها  بلغ  إذ  وعاّمة؛ 

وهي  فیها  والفیزیائّیة  السمعّیة  القّوة 
الثانّیة  املرتبة  حیتّل  أسنايّن  لثوّي  صوت 
خلاصّیة  وحاملة  الصوائت  بعد  اجلهر  يف 
)عباس،  والصمیمّیة  والنفاذ،  اإلنبثاق، 
خاّصیة  ولــکــن  ص28(،  1998م، 

الرننی يف صوت النون هي األصل وهذا 
الواقعة  سورة  يف  یرتاوح  اّلذي  اإلهتزاز 
"النون"  يف  املتواجد  الرننی  علی  نتیجة 
بسکوهنا وحتریکها، کاستعاهلا يف اآلیتنی 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  ــا:  مه الرشیفتنی 
چ، حیث یشاهد تکرارها  ہ  ۀ 

عرش  السورة  من  الوحیدتنی  اآلیتنی  يف 
"النون"  تشدید  أّن  علی  عالوة  مــّرات، 
وتغّلبه  الرننی  لوحده من خصائص  یزید 

يف صوهتا علی اخلصائص األخری.
املجهورة  األصوات  يف  وتلحقهـــــا 
جمهور  أنــفــّي  شــفــوّي  کصوت  "املیم" 
بعددها  الواقعــــــة  ســورة  يف  یناسب 
واجلزاء  الوعید  حالة  مّرة  املتواتر)17 
للمرشکنی،  تعـــــالی  اهلل  اّتذها  اّلتي 
عالقة  "املیم"  لــصــوت  أّن  والیــنــســی 
واضحة باألّم والوالدة؛ ألّن الطفل یرّدد 
أثناء الرضاعة صوتا خیرب أّمه بأّنه یرید أن 

الواقعة  سورة  يف  یستوعب  وکأّنه  یرضع 
یکون  اّلتي  الوالدة  من  إستفهامّیة  حالة 
بموضوعها  "املیم"  حرف  خّصص  قد 

ى  چ  الکریمة  اآلیة  هذه  يف  کإتیاهنا 
اّلتي  وئچ،  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
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مّرات،  أربع  "املیم"  صــوت  فیها  رّدد 
معظم  بــأّن  اإلّدعــاء  الیمکن  وإن  هــذا 
تلمع  "املیم"  لصوت  احلاملة  الرتاکیب 
بیدأّن  ــاء،  ــش واإلن الـــوالدة  حالة  فیها 
الواقعة  سورة  يف  الطافــــح  حضورها 
مبارشة  إّما  القضّیة  هذه  عن  بعیدا  لیس 
"الالم"  صوت  ــزداد  الی هامشّیا.  وإّمــا 
السابق  الصوت  عن  عددها  اختالف  يف 
هي  إذ  مــّرة؛   173 بعددها  "املیم"  هو 
باملیسم  نطقها  یّتصف  قـــوّي  ــوت  ص
اإلنحرايّف أو التمثیيّل اّلذي جیعل تلّفظها 
األخری  القریبة  األصوات  بنطق  خیتلط 
2004م،  )دلیلة،  خمرجها  يف  تقع  اّلتي 
بـ"النون"  التصاقها  والسّیا  ص280( 
کآیتي  اآلیــات  يف  املذکورتنی  و"املیم" 

ۉچ  ۉ  ۅ  چ  چ  ھ  ہ  ہ  چ 

زاد  "املیم"  مــن  فیها  اقــرتاهبــا  اللتنی 
الکامل،  تلفّظها  وصّعب  التباسها  من 

أیضا  للحّساسّیة  طابعهااملثری  ویظهر 
التعریف  "الم"  يف  الواقعة  سورة  داخل 
الکلات  يف  األصــوات  من  ومایتبعها 
اجلهرّیة  األصوات  بنی  واآلخر  املعّرفة. 
الصوتّیان  الوتران  هیتّز  اّلتي  "الواو"  هو 

اهلواء  تدافع  من  حاصلة  هبا  النطق  إّبان 
)عبد  األمام  إلی  بالبعد  الفم واإلحیاء  يف 
ویــوّزع  ص16(  1997م،  ـــرايض،  ال
مــّرة   149 الواقعة  ــورة  س يف  تواترها 
"وقعت"  کـ  الصامتة  األصــوات  ضمن 
ضمن  أو  العاطفة  "الواو"  يف  یشبها  وما 
ضّمة  تضمن  اّلتي  الصائتة  ــوات  األص
"البطون"  کـ  احلقیقة  يف  طویلة  لینّیة 
تلو  حــیــث  الــســورة  و"املالئون"يف 
مظاهرها يف اجلمع املذکر إّما اسا وفعال 
يف  استعاال  أکثر  ورفــعــا،  فاعال  وإّمــا 

السورة. مفردات  بجذرّیتها يف  القیاس 
وآخر األصوات اّلذي یکثر استعاهلا 
"األلف"  صوت  هو  الواقعة  ســورة  يف 
املهموزة )أ( اّلتي بلغ تکرارها 111 مّرة 
یضاهي  شدید  صوت  فهي  هبا  وأعتني 
بسبب  جهرّیا  وأصبح  الطبیعة  يف  النتوء 
أخذها يف هذا املوقف صورة الربوز کمن 

انتشارها  لذلك  عال،  مکان  فوق  یقف 
إحیاء  علی  الواقعة  ســورة  يف  الکثیف 
وصف  سیاق  والربوزيف  بالنتوء  السامع 
أو  الشال  أهل  وصفات  والعذاب  النار 
یوجد  کا  عتاهبــــــم  تّص  حاالت  يف 
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اخللقة  ــر  أم عــن  عتاهبم  يف  نموذجها 
الرشیفتنیچڻ  اآلیــتــنی  يف  ــاء  ــش واإلن
ەئ  ائ  ائ  ى  چ چ  ڻ  ڻ 

ەئ وئ چ.
مکانة  الشّدة  أصوات  حتتّل  وقد  هذا 
البالغة  بنسبتها  اجلهر  أصوات  بعد  ثانیة 
تواصل  أهّنا  وذلك   ،%21  /737466
الرخة  حالة  من  الــســورة  يف  یکثر  ما 
واإلنفجار)8( بحیث یتّم خروجها يف الفم 
بحبس الصوت أو وقفه بضغط اهلواء، ثّم 
فجأة  اهلوائّي  املخرج  تسیح  إلی  یؤّدي 
)رومــي  منها  انفجارّي  صــوت  وإنتاج 
أن  والسّیا  ص92(،  2008م،  املالکي، 
أثناء  الواقعة  سورة  يف  یقع  اإلنفجار  هذا 
اخلوف  إلثارة  وأهلها  النار  عن  احلدیث 
يف قلوب املرشکنی وتشکیل عظمة اخلالق 
حبس  تناسب  بــا  حاظیا  بواطنهم  يف 

الصوت ووقفه ثّم انفجاره.

يف  تکرارا  املشدودة  األصــوات  أکثر 
اّلتي  "التاء"  صوت  هو  الواقعة  ســورة 
أشّد  من  أهّنا  وبا  مّرة   82 تواترها  عدد 
األصوات وقعا علی السمع؛ فظهر دورها 

 .Plosive )8(

وخمرجها  بصفتها  السورة  يف  املسموع 
کهذه  وأوصافها  الواقعة  وقوع  حنایا  يف 

اآلیات چ ڑ ک ک ک ک گ 
فیها  تربز  اّلتي  چ  ڳ  گ  گ  گ 

علی  حضورها  یؤّکد  با  "ة"  أو  "التاء" 
وعلی  کذبّیتها  وعــدم  القیاومة  ــوع  وق
ثّم  من  والــرافــعــة؛  اخلافضة  خاصّیتها 
من  یکون  الکارثة  فوقوع  بشّدة؛  وصفها 
حالة  إلی  تنتهي  أهّنــا  حّتی  عظیا  بدأها 
التزلزل اّلتي خیفض فیها األناس ویرفع.

األخری  املشدودة  ــوات  األص ومن 
خاصّیة  مع  یتعارض  ملا  "الباء"  صوت 
"املیم"  صوت  إنَّ  حیث  فیها  اإلنفجار 
واألمــومــة،  الــرضــاع  ملعاين  متثیال  أکثر 
أیضا  اإلنفجارّي  البــــاء  صوت  یمّثل 
إحیــاء  ــر  وأکــث الــقــرب  ملــعــاين  متثیال  أکــثــر 
)عباس،  األب  يف  والقّوة  الشّدة  بمعاين 
من  الــرغــم  وعــلــی  ص77(  1998م، 

الواقعة  ســورة  يف  تتعّدد  صوهتا  بساطة 
وظائفها وخصائصها الصوتّیة وذلك أهّنا 
اّلتي  واألحــداث  األشیاء  لتمثیل  أصلح 
والضخامة،  اإلّتساع،  إلی  معانیها  حتتاج 
لتمثیل  صالحّیته  عن  فضال  واإلرتفاع، 
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علی  معانیها  تشتمل  ــي  ــت اّل األمــــور 
یوجد  کا  والسیالن  واإلنبثاق،  الظهور، 

ں  ڱ  چ  نموذج منها يف اآلیتنی 
علی ظهور  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

عظمة  أمــام  القائم  اجلبل  اضمحالل 
اخلالق يف ساعة القیامة.

الصويّت  النظــــام  توظیف  الیزدهر 
قدر  علی  الصوتّیة  املجموعات  سائر  يف 
لکنّأصوات  والشّدة،  اجلهر  يف  ازدهــاره 
وتشّکل  العنی  يف  تقع  برحت  ما  الرخوة 
بحروفها  السورة  بناء  يف  وسیعا  حّیزا 
والفاء  واحلاء  "العنی  هي  تکرارّیا  األکثر 
اإلحصائّیة  يف  جلّیة  مکانتها  اّلتي  واهلاء" 
من  نوعا  بإحداثهـــــا  ــات  اآلی وظاهر 
تبعا  نسبتها  وتتلف  احلفیف،  أو  الصفری 
املحدثون  ویسّمیها  املجری  ضیق  لنسبة 
تکون  بحیث  اإلحتکاکّیة  بــاألصــوات 
الرخاوة علی قدر نسبة الصفری يف صوهتا. 

تواتر األصوات  یتقّلص  هنا فصاعدا  من 
علی  تــفــرض  ــي  ــت اّل الــــدالالت  بتغیری 
علی  اآلیــات  بعض  ینزل  فإّنه  السورة؛ 
الوصف ألحوال املؤمننی يف اجلنّة وذلك 
السکینة  ینرش  ــادئ  ه کــالم  إلــی  یفتقر 

املعنی  بنی  للتناسق  السورة  يف  والقرار 
اّلتي  السورة  هنایة  يف  والسّیا  والظاهر، 
الثقة  علی  وتنّص  تعالی  بتسبیحه  تتتم 
بإنتاج نص متالئم مع  الوفاء  با یکثر فیه 
املناخ اّلذي یتیح اهلدوء. من ثّم یکون يف 
األخریین  الصوتنی  من  املجموعتنی  کال 
 /902 اهلمس  حلروف  نسبته  تبلغ  تواتر 
 /(30807( التفخیم  وحلــروف   %11
مع  العاّمة،  اإلحصائّیة  أساس  علی   %  1
کان  -ولو  املفّخمة  األصــوات  قدرة  أّن 
مضاعفة  علی  -عالّیة  طفیفا  حضورها 
الغلظة  من  به  یّتصف  ملا  الرتهیب  درجة 

والشّدة..
سورة  يف  االیقاعّي  النظام  أّن  وبا 
یصنع  اآلیــات،  دالالت  خیــدم  الواقعة 
أصواتا  فیه  جیمع  اّلــذي  النسق  هلا  تبعا 
خصائصها  يف  ومتشاهبة  نوعها  يف  خمتلفة 
يف  ــرمــوق  امل ـــدوره  ب ویسهم  الصوتّیة 

الواقعـــــة؛  سورة  يف  التوازي  تشکیل 
منها  اإلیقاعي  اجلانب  یبني  فالتوازي 
اآلیات  ارتباط  إلی  عنه  الکالم  ویعود 
طوال  وبعدها  قبلها  ما  مع  وتناسقهــــــا 
یقیم  ـــذي  اّل التناسق  وهـــذا  ـــرا،  وق
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ُیشَعر  والفواصل  املقاطع  فی  التوازي 
ذات  القرائن  داخل  الواقعة  سورة  هبفي 
وینکشف  الــواحــدة  الرتکیبّیة  الصیغة 
وزنا  متلك  اّلتي  اجلمل  من  جمموعة  يف 
موسیقّیا خاّصا با جیعلها مّتسقة فیا بینها 
املفهوم-ولو  لکّن  غریها،  عن  ومتمّیزة 
اجلمل  بنی  طرق  بعّدة  عنه  التعبری  جری 
کا  -واحــد  الواقعة  ســورة  يف  املتوازیة 
یبدو أنموذجا يف اآلیة األولی حّتی اآلیة 
التوازي  املبارکة  السورة  من  التاسعة 
يف  تفصیلّیة  مالحمه  العاّموتلو  الداخيّل 
"رّجت وبّست" و"رّجا وبّسا" وهو تواز 

يف املرادفة، و"املیمنة واملشأمة" وهو تواز 
مبلغ  التوازي  هذا  یبلغ  ورّبا  التضاد،  يف 
ترتیب  ویمنح  أصحاب"  "ما  يف  التکرار 
الــوزن  ــدة  وح الصیغ  ونــظــام  األجـــزاء 

والفاصلة.
احلقل الريّف:

اإلعجازّیة  الدراســـــة  تتوقف  مل 
مستوی  علی  القرآن  معاجلــــــــــة  فی 
بل  اجلمــل  وتنضیــد  املفردات  صوت 
کیفّیة  بـه  تعرف  ــذي  اّل العلم  يف  تلج 
هیکلـــــة  أي  العربّیة  األبنیة  صیاغة 

ص7(؛  1973م،  )الراجحي،  الکلمة 
اإلطار  نشیطفي  دور  أیضا  للرف  إذ 
ببناء  العنایة  علی  اللغوّي  للدرس  العاّم 
املعنی  بیان  علی  جللّیة  لقدرهتا  الکلات 
وعرضه. وهذه الکلات من جهة سهولة 
فهمها وصعوبتها يف اإلدراك، تفتقر إلی 
دالالهتا  معرفة  علی  ــذرّي  اجل الــدرس 
بنی  العالقة  عن  التفتیش  جانب  إلــی 
علیها؛  تدّل  اّلتي  واملعانی  الکلات  وزن 
مهّمة  إعجازّیة  الرفّیطریقة  فالبناء 
التوازن  وإحراز  اإلنسجام  حتقیق  علی 
يف  یعتمد  بحیث  القرآنیة  ــات  اآلی بنی 
یرتکها  اّلتي  اإلحیاءات  علی  األمر  بدایة 
اجلانب الريّف للکلمة يف النص القرآيّن 
علی  رافدة  کانت  اّلتي  الکلات  کأوزان 
يف  اللغوّي  والتاسك  اإلنسجام  حتقیق 
اّلتي  ــاءات  اإلحی بسبب  الواقعة  ســورة 
یأيت  مما  ــا،  واس فعال  األلــفــاظ  حتملها 

السورة يف فعل »تفّکهون«  أنموذجها يف 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چ آیـــة  يف 
ملعنی  حتقیقا  التفّعل  وزن  علی  چ  ہ
ويف  اإلنفاق،  من  اخلــسان  علی  الندم 

ەئ  ەئ  چ  يف  "متقابلنی"  کـ  اإلسم 
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التفاعل إلفادة  علی وزن  چ  وئ 

و... الطرفنی  بنی  العمل 
جیب  املذکور  التمهید  وبلحــــاظ 
يف  الرفّیة  الوجوه  أهــّم  علی  الرتکیز 
الواقعة، علی غرار کثرة استخدام  سورة 

األساء املشتّقة والسّیا منها اسم الفاعل 
إنتاجها  فضال عن  بحیث  املفعول  واسم 
السورة،  يف  منسجمة  موزونة  موسیقی 
فیها،  الرائعة  املعاين  انسجام  علی  ساعدا 
تکرارهفي  یلمع  الفاعل  اسم  بینها  ومن 
األولی  اآلیــة  منذ  ورّبــا  حثیثا،  السورة 
تــــدّل  اّلتي  کچ  ک  ڑ  چ  هي 
اخلرب  لرفض  جمال  ال  أّنه  علی  رصفّیتها 
وعدم تصدیقه بإطالق اسم الفاعل علی 
التالیة:  اآلیة  يف  وتتوالی  جمازّیا،  املصدر 
علی  اهلل  به  لریّد  چ،  گ  گ  ک  چ 

وبنفس  الرفّیة  الصیغة  بنفس  املعاندین 
الشدة املوجودة يف اسم الفاعل والتحذیر 
النبأ  بنی  قائم  فاإلنسجام  التکذیب؛  من 
التکملة  وبــنی  السورة  بدایة  يف  ــوارد  ال
ــری  األخ ــة  ــدالل ال تتجّلی  ــه.  ل التالیة 

گ  چ  سبحانه  قوله  الفاعلفي  مناسم 
احلادثة  هذه  عظم  املدی  تصویر  ڳچ 

آخر  مقطع  يف  وأیضا  فیها  الشدة  ووقوع 
الفاعل تکرارّیا أي  من السورة جاء اسم 
اختالطه  لعدم  چ  ۇ  ڭ  چ 

حول  کــان  ــذي  اّل الکالم  هو  سبقه،  با 
ولتاکید  املشأمة"  "أصحاب  الکافرین 
من  املختارة  الفئة  هذه  وتعظیم  املعنی 

املؤمننی.
الواقعة  سورة  يف  اآلخر  املشتّق  وأما 
التکرار  ُیفسد  مل  اّلذي  املفعول  اسم  فهو 
مجالیة  عــدیــدة  ــرات  مل الصیغة  هــذه  يف 
من  ملحات  علیها  أضفی  بل  الــســورة، 
آیة  يف  کظهوره  الرائعة،  الفنّیة  الصورة 
إنبّث؛  فعل  من  چ  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

إلی  رامیا  بالتشدید  الالزم  معناه  إلرادة 
إظهار شّدة الواقعة بینا مل تکن َتظهر هذه 
املیزة فی حالة أخری من اسم املفعول کـ 
ظهورا  واآلخر  وداللة.  وزنا  "املبثوث" 
تلت  اّلــتــي  ۆچ  ۆ  چ  ــة  آی هــو 

ألّن  املسلفة؛  السابقون"  "السابقون  آیة 
وعده  ــذي  اّل القرب  هو  السابق  جــزاء 
لکونه  املفعول  اســم  بصیغة  وهــو  اهلل 
عبده  علی  اهلل  هبا  ینعم  أزلیة  عظیمة  هبة 
وظیفة  تکثر  الواقع  يف  السابق،  املؤمن 
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مقابلة  الکریمة  السورة  يف  املفعول  اسم 
وحالة  اجلنّة  ونعیم  املؤمننی  حالة  بنی 
بذلك  تفید  کا  اجلحیم،  ونار  الکافرین 
والعرشین  الثالثة  مــن  اآلیـــات  بعض 
التوازن  هو  وها  والثاننی.  الثامنة  إلی 
الفعل  بنی  حیصالن  اّللذان  واإلنسجام 
آخر  نموذج  ويف  املوهوب.  اجلزاء  ونوع 
من آیة چ ٱ ٻ ٻ ٻ چ یؤتی 
نعم  تناسب  صفة  کأفضل  املفعول  باسم 
اجلنة اخلالدة؛ إذ أن هذه الصفة للولدان 
الشکل  هذا  علی  وبقاءهم  ثباهتم  تّص 
اّلذیال تغیری وال تبدیل هلم بعد ذلك أبدًا 

)الزخمرشي، 1998م، ج6، ص)2(.
اآلیة  يف  املفعول  اســـــم  داللــة  إن 
علی  املعروضة  النعم  إلی  تعود  الرشیفة 

للمکذبنی  املعّد  العذاب  وإلی  اجلنة  أهل 
حتّول  غری  من  ثابت  وکالمها  الکافرین، 
»خمّلدون«  أّن  علی  عــالوة  تغیری،  وال 
مل خیلدوا  الولدان  التفعیل؛ ألّن  باب  من 
ید  علی  تمَّ  خلودهم  قرار  بل  لوحدهم 

تعالی. اهلل 
کبریة  أمهیــــــة  والتنکری  وللتعریف 
اللغوّي  وانسجامها  املعانی  اّتساق  يف 
واإلدراك  ــرآيّن  ــق ال الــنــص  إعــجــاز  يف 
تتجّلی  اّلذي  ونوعه  للرتاکیب  الذهنّي 
الربیعي،  )خلف  والرباعة  البالغة  فیه 
علی  حکمها  يف  با  ص46(  1989م، 
أو  جنسها  يف  بمعنّی  الکلمة  تعریف 
ُقمنا  ــذا  ل جنسها؛  يف  بشائع  تنکریها 
وتبیینها  للمفردات  إحصائّیة  بعملیة 

لإلدراك األمثل کاآليت:

النکراتاملعارف

86اإلشارةاملوصولذو الالمالعلماإلضافةالضمری

97460(374
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التعریف  إلی  السورة  جلأت  لقــــــد 
األســــاء  ماهّیة  علی  منصّبة  والتنکری 
التعریف  فکان  تداوهلا؛  شیوع  ومقدار 
إعداد  علی  باإلضار  احلاالت  معظم  يف 
إلی  احلاجة  وعــــدم  اإلختصار  سبیل 
"ال"  بـ  بالتعریف  له  وتبعـــــا  التکرار، 
املتکّلم  بنی  وجــودّي  عهـــــــد  لتعریف 
وإن  ــــواردة  ال ـــاء  األس يف  واملــخــاطــب 
ــراض أخــری يف  وجــدت يف الــســورة أغ
"اجلبال"  "األرض" و  "ال" کجنسّیتها يف 

و"املاء" علی إفادة العموم والشمول.
يف  تفصیلّیا  والتنکری  التعریف  یتبنّی 
السورة يف أوصاف أصحاب الیمنی بعدد 
وجودها  الیکثر  اّلتي  النکرات  تواتر 
اّلتي  فالنعم  عاّمة؛  املعارف  إلی  بالنسبة 
أصحاب  أي  الرابعة  الفقرة  يف  اهلل  عّدها 
املقابل  الیمنی تقع يف 18 اسًا منکّرا ويف 
معرفة.  بشکل  ظهرت  قد  أســاء  ثالثة 

أصحاب  عقاب  ــی  إل بالنسبة  وأیــضــا 
کانت  ما  فــإذا  منّکرًا؛  اسا   12 الشال 
اللفظة حارضة يف الذهن یصبح حضورها 
سورة  يف  نری  لذلك  املعرفة،  من  قریبا 
األرض،  "الواقعة،  مفرداتك  الواقعة 

و...  السابقون  املشأمة،  املیمنة،  اجلبال، 
علی  یصعب  ال  ألّنه  املعارف؛  حّیز  "يف 

ویتصّورها  املعرفة  یعرفها حق  أن  املتلقي 
مدلوهلا  اّلتي  »الواقعة«  کامالک  تصّورا 
املقابل  يف  ولکن  القیامة،  یوم  إلی  یشری 
جهد  رصف  -ولو  البال  علی  خیطر  لن 
ترکیب  يف  اهلل  نعیم  غایة  -إدراك  طویل 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

أساء  وردت  لــذا  ؛  و...  چ  ٹ  ٹ 

علی شکل النکرة  "حلم طری"  و  "فاکهة" 
وهناءة،  لّذة  البرش  فهم  عن  البتعادمها 
يِف  أنموذجا  العذاب  إلی  بالنسبة  وهکذا 

چ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ 

أّنه  إلی  یعود  الريّف  فانسجامها  و...، 
لو کان اهلل قد أتی بتعریف هذه املفردات 
ملا  إرهاصاهتا  تشبه  اإلنسان،  لیصّورها 
اهلل  فأفرد  الراهن؛  عاملنا  يف  أمثاهلا  توجد 
بالنکرة  السورة  مفردات  من  کبریة  نسبة 

وعقاب  املؤمینن  ــجــزاء  ب یتعلق  فیا 
البرش  تّیل  عن  بمعزل  لیکونا  اآلثمنی 

عظمة وشّدة.
احلقل الرتکیبّي:

قد یکمن اإلعجاز يف القرآن الکریم 
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اّلذي الحیاکی يف  النحوّي  اّلتي تصنع اإلبداع  النحوّیة  الفرید للرتاکیب  يف اإلستخدام 
يف  النحو  معاين  توّخي  هو  »النظم  ألّن  الکالم؛  يف  ساحرا  نظا  وتؤّلف  القرآيّن  النص 
نحو  مستوى  نقل  النحوّي  املستوی  ص361(.  )137ق،  )اجلرجاين،  الکلم«  معانی 
من  علیها  ینصّب  وما  اإلعراب  ظاهرة  بالرضورة  یعني  ولیس  النص،  نحو  إىل  اجلملة 
اّلتي   ،)123  ،2011 )عالوي،  اجلملة  لوحدات  الرتکیبّي  اجلانب  یقصد  بل  التوابع، 
تعالقها  يف  النحوّیــــــــة  الوظائف  من  متاسکا  نسقا  التجانس  هذا  يف  بدخوهلا  تشّکل 
نص  کل  أّن  إلی  تذهب  اّلتي  الکربى)9(  البنیة  بفرضّیة  وهوتذکری  الداليّل،  وتشکیلها 

الثانوّیة. البنیات  وتثبیته من خالل  إلیه  الوصول  یمکن  حیتوي علی جوهر أساسّی 
غــریأّن  النظری،  منقطع  إعجازا  الکریم  القرآن  فی  النحوّیة  الرتاکیب  حتــدث 
یتکّون  حنی  يف  واحدة،  بجملة  تعرب  مل  النحوّیة  الرتاکیب  عن  جرت  اّلتی  الدراسات 
القرآن الکریم من تضافر الرتابط بنی املفردات واجلمل يف إطار متاسك سیاقي، وذلك 
احلقل  هذا  يف  جیری  وکّلا  املعاين  علم  خصوصا  البالغة  خدمة  فی  العريّب  النحو  أّن 
اّلذي  الفعيّل  والزمن  النحوّیة  الروابط  يف  التدقیق  إلی  بحاجة  ترکیبّیة،  دراسة  من 
السیاق  أّن  با  ص61(.  2000م،  )باباعمي،  البالغة  فنون  الکریم  القرآن  يف  یوّظف 
تألیفها؛  وکیفّیة  العبارة،  ونسق  اجلملة،  نظام  وصف  علی  الواقعة  سورة  يف  النحوّي 
والفعلّیة،  اإلسمّیة،  من  اجلمل  تراوح  عن  الکشف  فیها  الرتکیب  عن  احلدیث  فیقتيض 

التايل: اجلدول  یبّینها  کا  وترتیبها  و...  والسلبّیة  واإلجیابّیة، 

کل اجلمل 111

اجلملة السلبیةاجلمل االجیابیة 1000

"ما" 1"لیس" 1"ال"  13

 .Structure Macro )9(
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 اجلملة االنشائیة 20اجلملة اخلربیة 91

االنشاء الطلبي 20
اإلنشاء 

غری 
الطلبِي1

اإلستفهامالنهي0األمر 3
14

لتمني  ا
1

النداء
1

اجلملة الرشطّیة14

"إن"4"لو"7"إذا"3

اجلملة اإلسمّیة47اجلملة الفعلّیة60

مع دخول إّن وأخواهتا10مع دون دخول إّن وأخواهتا37األمر3املضارع29املايض28

تأّلفت معظم اجلمل يف سورة الواقعة من مجل قصریة وتکاد تستخدم فیها األفعال 
باألسلوب  أکثر  املاضّیة  األفعال  جاءت  وإن  واحد  قدر  علی  واملضارع  املاضّیة  من 
وأسفر  السورة،  هذه  علیها  ترتّتب  التي  الرتکیبّیة  الروافد  أهّم  من  یعّد  اّلذي  الرشطّي 
هذا األمر عن صریورة معنی الفعل إلی املستقبل اّلذي حتدث فیه القیامة علی التأکید، 
»إذا  ب  بدیعا  إستهالال  ماضیا  فعال  حتوي  بآیات  یستهّل  السورة  مطلع  أّن  کایشاهد 
األسلوب  هذا  ویرتبط  چ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ  چ  ک  ک  ڑ  چ  کـ:  الرشطّیة«، 
وقوع  علی  مکینة  کداللة  ووقوعهاویأيت  للقیامة  وإنکارهم  املرشکنی  بجحد  الرشطّي 
لیختفي  السورة  يف  غائبا  الیزال  الرشط  جواب  ولکن  املطلق،  باملفعول  مؤّکدا  القیامة 
حضوره؛  أمام  اإلخافة  من  فقدانه  یزید  أسلوب  وهو  املتلّقي  ذهن  يف  الکارثة  عمق 
يف  التهویل  وإفادة  التوّقع  علی  بعدها  ملا  التطّلع  إلی  األلباب  الرشطّیة"  فتسوق"إذا 

حادث الشّک يف وقوعه )اهلاشمي، 1999م، ص1)1(.
علی  أخری  عالمة  لتکون  والتجّدد  اإلستقبال  غرض  املضارع  أفعال  يف  ویکمن 
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األمر  بفعل  اإلستعانة  تکن  ومل  الواقعة، 
إاّل قلیال لعدم احلاجة املاسة الیه إلیه فی 
من  اجلمل  مراوحة  وأّما  القیامة،  ترسیم 
اإلجیابّیة  احلاالت  بنی  والفعلّیة  اإلسمّیة 
عن  الرتتیب  علی  فتعرّب  والسلبّیة؛ 
والتجّدد.  الثبوت  يف  التأکید  دالالت 
اجلمل  من  کبری  قطاع  اختّص  وقد  هذا 
"اّن"  برفقة  ــاءت  ج ــواء  س باإلسمّیة 
عادة  یستعمل  اّلــذي  اإلجیــايّب  للتأکید 
وبدیع  سبحانه  اهلل  قـدرة  تأکید  علی 

ے  چ  چ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  کـــ  صنعه 
املرافقة  دون  أو  چ،  ڭ ڭ  ۓ  ۓ 

اإلسمّیة  اجلملة  ألوان  تقّسم  حیث  هلا 
أو  املیمنة  أصــحــاب  مهــا  مجاعتنی  بــنی 
املشئمة  وأصحــــــاب  الیمنی  أصحاب 
علی  تلحقها  ثّم  الشال،  أصحاب  أو 
التنسیق  إلفادة  اجلمـــــــل  بقّیة  الرتتیب 
اإلسمّیة  اجلملة  تبـــدأ  وتارة  واملالئمة. 

حیمل  ــذي  اّل اإلستفهامّي  باألسلوب 
ڃ  باهلمزة غرض التقریر کا قیل يف چ
ڱ  چ چ  چ چ  چ  ڃ 
ڭ  ڃ  چ چ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ائ  ى  چ  چ  ۈ ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

غرض  أو  چ  وئ ەئ  ەئ  ائ 
ڭ چ  ۓ  ۓ  ے  التوبیخ يف چ 
هنا  ویدّل  چ  ې  ې  ې  ې  چ  و 
لإلمتنان  اإلدماج  علی  تورون"  "اّلتي 

ے  يف اإلستدالل با تقّدم يف قوله چ 

أن  یمکن  وأیــضــا  چ  ڭ ۓ  ۓ 
رضوب  من  تسیدا  اجلملة  هذه  تکون 
قصد  دون  بــاإلجیــاد  الــقــدرة  تعّلقات 

البعث. خصوص  علی  اإلستدالل 
السورة  هذه  فی  تعالی  اهلل  ویتحّدث 
إقامة  إلی  تفتقر  اّلتي  املختلفة  عن األمور 
املعنوّیة؛  أو  اللفظّیة  بالقرینة  بینها  الرتابط 
إلی  ــان  األحــی بعض  ـــات  اآلی فاّتهت 
الرتابط  من  تلو  کانت  وإن  أمور  تقریر 
فیها  املعنوّي  الرتابط  غــریأّن  الظاهرّي، 

ڑ  چ  کـ  البنیوّي  اإلنسجام  علی  حیافظ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڱچ؛  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

الثالثة  ــة  اآلی مــن  تعالی  اهلل  فاستبدل 
هتیم  األذهــان  جیعل  موضوع  إلی  کالمه 
يف قطع الرتابط من السالف ظاهرّیا، بینا 
ولکن  ــات،  اآلی فی  قائا  الرتابط  مــازال 
الضائر  علی  األکثر  لتحّققه  االعتاد  تّم 
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أکثر  وهي  اإلختصار  أجل  من  املسترتة 
الواقعةإلی  ســورة  فی  انتشارا  الروابط 

جانب العواطف.
ینبغي  اّلذي  اإلعجـــازّي  واجلانب 
حسن  هو  النحوّي  املستوی  فی  به  القیام 
عن  الناتج  وترتیبهــــا  األلفاظ  مواقع 
يف  وتــأثــریه  للمتکّلم  الذهنّي  الرتتیب 
سورة  يف  متاما  هو  فتمّثل  املتلّقي؛  نفس 
والتأخری  التقدیم  فیها  یکثر  ومل  الواقعة 
فی  املرمـــــی  ألّن  طبیعّي؛  أمـــر  وذلك 
اجلنة  صورة  رســــم  هو  بأمجعها  السورة 
فحینا  فیها؛  یدخلون  ومــــن  واجلحیم 
التأکید  إلی  السورة  يف  احلاجـــــة  کانت 
کـ  وأدواهتــا  اإلسمّیة  اجلمل  بـــــه  تقوم 
املطلق«،  واملفعول  املزحلقة  والالم  »إّن 
فیها  یقصد  حینا  قلیلة  مواقف  يف  ولکن 
قضّیة  وقوع  إلی  االطمئنان  غایة  إبــداء 
واملجرور  اجلاّر  بتقدیم  فیها  فیحظی  ما؛ 

گ  ک  چ  آیة  مثل  التخصیص  ألمر 
رضب  من  اخلرب  فیها  تقّدم  اّلتي  گچ 

"لیس"  اسم  علی  "لوقعتها"  اجلملة  شبه 
رفضا  التخصیص  لیبني  "کاِذَبٌة"  ال  هو 

للکذب فی وقوع احلرش.

احلقل املعجمّي:
مالحمها  تدخل  املعجمّیة  الدراسة  إّن 
یعنی  اّلذي  املعاجم  بعلم  یسّمی  ما  حتت 
عن  النص  يف  األلفاظ  داللــة  بتطّور  فیه 
)عبد  التطّور  هذا  أسالیب  بیان  طریق 
ص71(،  2002م،  املـــرّي،  الغنّي 
والکشف عنها بحاجة إلی طریقة معرفّیة 
للمفردات وجماورهتا مع األخری الزاحة 
مطلع  فینطلق  العالقات؛  عن  الستار 
وصلته  السورة  عنوان  إلی  بالنظرة  األمر 
العضوّیة  بالعالقة  حیظی  ألّنــه  بالنص؛ 
توجد  کا  اإلمجال،  بعد  التفصیل  کعالقة 
املستعملة  الواقعة  لفظة  يف  املیزة  نفس 
وهي  مفجعة  حادثة  لکّل  اإلطالق  علی 
کوهنا  حتّقق  علی  اللفظة  هبــذه  سّمیت 

چ  زب  تعالی:  اهلل  قال  کا  ووجودها، 
 ]1( ــة:  احلــاق ]ســـورة  رب  ڇ  چ 
ص14)(؛  ج7،  1422ق،  کثری،  )إبن 

القرآن  يف  الواقعة  لفظة  تکّررت  ثّم  من 
اآلیــة  يف  منها  االوىل  ملــرتــنی،  الکریم 
والثانیة  بعینها  الواقعة  سورة  يف  األولی 
يف سورة احلاّقة آیة )1، ولکن ذکرها هنا 
القیامة  حادث  أّن  علی  یدّل  َعَلٍم  بصورة 
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واضح ولیس بفاقة ماّسة إلی ذکر رصیح 
يف  ــرت  ذک وإن  الحمــالــة،  فوقوعها  هلــا؛ 
عنها  تفصح  أخری  ألفاظ  احلکیم  الذکر 

کاحلاّقة، والقارعة، والغاشیة.
املفهوم  تّطور  يف  الداللة  والتتّص 
بعنواهنا  الواقعــــــة  سورة  يف  املعجمّي 
النص  ألفاظ  إلی  تتعّداه  بـــل  فحسب، 
یقتيض  اّلذي  التکـــــــرار  إلی  وبخاصة 
الکشف عنه يف سورة الواقعة االعتصام 
واإلّتکال  النص  يف  الداللّیة  باملجاالت 
موقع  ألّن  التشاکالت؛  رضوب  علی 
بصلة  یمّت  القرآيّن  النص  يف  املفردات 

به  ملا قبله وبعده ترکیبّیا وابدالّیا، وحیّدد 
خلق  يف  وفاعلّیتها  املفردات  حتّرك  مبلغ 
حمــّددا  قسا  یکّون  ــذي  اّل املــوتــیــف)10( 
1966م،  )آکسفرد،  الفنّي  املرّکب  من 
الکلات يف  تکرار بعض  إن  ص92)(. 
وتشعشعا  فاعلّیة  یکسبها  الواقعة  سورة 
حینا  والسّیا  اهلدف،  نیل  علی  مرموقا 
یسّلط  بحتا  تکرارا  التکرار  هذا  یکون 
العبارة  يف  حّساسة  نقطة  علی  الضوء 
املتکّلم  عنایــــــة  عن  الغوامض  ویسرت 
الرسم  يف  تواترها  یيل  کا  هبا؛  املتتالیة 

التايل: البیاين 

 .Motif )10(
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تکراُر  جعل  لإلحصائّیة  فوفقــــًا 
تصـــــــاغ  اجلمَل  السورة  يف  احلــروف 
من  عنه  تنبع  عا  فضـــــــــــال  بالرتکیب 
بالنغم  املقاطع  أشبعت  داخلّیة  موسیقی 
املرتبة  العاطفة  "واو"  فتحتّل  املکّررة؛ 
الفقرات؛  بنی  التکرار  حیث  من  األولی 
إلی  صاحُبُه  ینزع  نفسی  استعداد  فهي 
بانفعاالت معینة والقیام بسلوك  الشعور 
ناتعن فکرة خاّصة بإقامة اإلشرتاك بنی 
احلکم  يف  علیه  واملــعــطــوف  املعطوف 
)مصطفی  املعنی  يف  معها  والــدخــول 
فنری  ص608(؛  1972م،  واآلخرون، 
هبا  واالنفعال  "الواو"  العاطفة  هــذه 
بنی  الواقعة  سورة  من  عدیدة  آیات  يف 

ڈ  چ  کـ:  وقف  ودون  متوالیة  املقاطع 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

چ؛  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

أهل  املقطع يف وصف  ینتهی هذا  فعندما 
اهلل  قول  ویستمّر  هبم،  ــادة  واإلش اجلنة 
بـ  العطف  انقطاع  دون  جدید  من  تعالی 
الفریقنی  ما بنی هذین  من جّراء  "الواو" 
ما  الّشال  "وأصحاب  یلیه:  تنافر  من 

وظّل  ومَحیم  َسموم  يف  الّشال  أصحاب 
کانوا  إِهّنم  والکِریم  والباِرد  حَیموم  ِمن 
عىَل  وَن  ــِرُّ ُی وکانوا  ُمرْتفنَی  ذلَك  َقْبل 
ِمْتنا  َأِئذا  یُقولوَن  َوکانوا  اْلَعظیم  نث  احْلِ
إّن  إذ  مَلَْبعوُثون«؛  َأإِّنا  وِعظاما  ُتَرابا  َوکنّا 
املبارش  والتعّرف  االستمرار  هي  الغایة 
إلی کال الفریقنی دون حدوث االنقطاع، 
البرش  والتقریر عن مصری حمتوم الیعرف 
اجلمل  فتتوالی  ــریه؛  غ آخــر  مصریا  له 
املتعاطفة بحرف »الفاء« العاطفة أیضايف 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چ  آیات 
علی  چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ويف  ــراخ؛  ت دون  العقاب  ترتیب  ــادة  إف
علی  چ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  آیــة 
إفادة التفریع علی ما سیق ألجله الکالم 
اّلذي قبلها يف اإلشادة بشأن القرآن؛ فال 
هبذه  السورة  ترابطّیفي  انقطاع  یوجد 
العواطف إاّل أن یقع نقصان غری مفاجئ 

هیدم اإلنسجام يف مجیع اآلیات.
يف  ماینفع  ــان  ف ــك،  ذل عــن  وفضال 
أّن  الواقعة  لســــورة  املعجمّیة  احلــدود 
الکلّیات  حــــــــدود  یتعّدی  فیها  التکرار 
جزئّي  کتکرار  اجلزئّیة  العنـــــارص  إلی 
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علیه  تطغی  مقطع  کــّل  أّن  فیه  یالحظ 
مفردات دون غریها با حیّقق ترابطا أفقیا 
يف  املتتابعة  املستویات  علی  یتکّون  قد 
اآلیات ورّبا علی مستوی املقاطع أیضا، 
والتلبث أّن مفرداهتا تتبنّی يف سیاق آخر، 
 1 آیتي  يف  مّرتنی  "وقع"  جذور  فقّدمت 
و2، و"رّج" مّرتنی يف آیة 4 و"بّس" أیضا 
مّرتنی آیة ) و"نشأ" سّت مّرات يف آیات 
يف  مّرتنی  و"قسم"  و72  و62  و61   3(
آیات  يف  مّرتنی  و"علم"  و76   7( آیتي 
مــّرات  ثــالث  و"خلق"  و76  و62   61
اجلــذور  هــذه  ــّل  وک و9)،   (7 آیتي  يف 
عن  للکشف  والنمّو  الرتابط  حتقیق  تبغي 
داللة األلفاظ وتطویرها بحیث یظّل فیها 

الالحق يف خدمة السابق.
السورة  يف  والتضاد  ــرتادف  ال ــا  وأّم
علی  یـــداّلن  کثرهتا؛  عــن  فضال  فــهــا؛ 
املفردات خمالفا لعقیدة  التدقیق يف اختیار 

الرتابة يف األلفاظ؛ فا یشّدد علی الرفض 
إحالل  هو  الکامــــل  الــرتادف  لفکرة 
بعضهــــا  حمّل  املعنی  يف  املتاثلة  املفردات 
املفردات  يف  الغور  یبّینه  واّلذي  البعض 
ُینَظر  حینا  املثال  سبیل  فعلی  القرآنّیة، 

اآلیة  يف  و»بــّســت«  »رّجـــت«  فعيل  إلــی 
یطمئّن  جذرّیا  لغوّیا  والرابعة  اخلامسة 
واضحا  یصبح  بینها  ــالف  اخل أّن  إلــی 
جّدا؛ ألّن »رّجت« تعني »ّحرکت حتریکا 
من  فوقها  شیء  کّل  ینهدم  حتی  شدیدا 
ج6،  1998م،  )الزخمرشي،  وبناء«  جبل 
إلی  ترتجم  »بــّســت«  غــریأّن  ص21(، 
»فّتت حّتی تعود کالسویق)11( أو سیقت، 

من بسَّ الغنَم إذا ساقها« )م. ن(.
من  املعجمّي  الربط  یتحّقق  وقــد 
بدیعیا  فنّا  یعّد  ــذي  اّل التضـــاد  خــالل 
والنفسّیة،  الذهنّیة  الصور  خلق  يف  مؤّثرا 
اإلنسايّن  العقل  بینهـــــــا  فیا  ویــوازن 
ویفصله  منها  حیسن  ما  ویتبنّی  ووجدانه، 
من  الواقعة  ســورة  يف  وهــو  ــّده،  ض عن 
آیاهتا  متنح  اّلتي  البالغّیة  الصور  أمجل 

گ  طابعا متمّیزا مثل ما جاءت يف چ 
الواقعة  ــذه  ه أّن  ــی  إل مــشــریة  چ  ڳ 

کانوا  رافعة وحتصل بخفض من  خافضة 
وبرفع  املفسدین  من  مرتفعنی  الدنیا  يف 
فا  الصاحلنی،  من  منخفضنی  کانوا  من 
لشیء  الضّدین  ثبوت  التضــــاد  حیسن 

)11( السویق: دقیق احلنطة الناعم. 
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ورد  وقد  املعنی،  تأّلق  يف  یساهم  واحد 
هذه  يف  مرارا  تکّرر  آخر  مشهد  يف  أیضا 

ھ  ھ  ھ  ہ  چ  هو  السورة 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

الذین  هم  املیمنة  فأصحاب  چ؛  ڭ 

املحرش  يف  أو  اجلنّة  يف  الیمنی  اجلهة  يف 
کجهة العنایة والفضیلة، وهي مشتّقة من 
الیمن والربکة، وأّما املشأمة فهي مأخوذة 
1417ق،  )طــبــاطــبــائــی،  ــؤم  ــش ال ــن  م
ترافق  حاهلم  بــأّن  مشعرة  ص6127(، 
من  قــیــاس  فهو  النفع؛  وعــدم  الــشــؤم 
یوجد  کا  والعقـــــاب  املکافأة  جانب 

ڌ  ڌ  ڍ  چ  يف  الداللة  هذه  مثل 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  ڎچ  ڎ 

آیات  تتنّعم  هذا  علی  وعــالوة  ۈچ 

چ  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  چ 

بالطباق  حبچ  جب  يئ  ىئ  چ 

بیــــــــن »األّولنی« و»اآلخرین«  اإلجیايّب 

املاضیة  األمم  من  السابقنی  بنی  تفریقا 
قبل اإلسالم واألمم املتأّخرة بعده.

نتائج البحث:
سورة  يف  القرآين  اإلنسجـــــام  إّن 
العالقات  جمموع  عـــــــن  ناجم  الواقعة 

الشکيّل  التاسك  تنتج  الــتــي  النصّیة 
وتعرف  القرآنّیة  ــات  اآلی يف  والـــداليّل 
خالل  من  الرتابط  عن  بالکشف  مالحمه 
وتراکیبها  األلفاظ  بنی  واملناسبة  السیاق 
کشفا تتطّلب دراسته من الداخل الولوج 
يف عمق اآلیات وحتلیلها صورّیا، داللّیا، 
قضیة  الواقعة  سورة  تتناول  وتداولّیا. 
دراستهايف  وتقتيض  وأحداثها،  القیامة 
الدرس  عن  -فضال  الداخيّل  اإلنسجام 
املستویات  -استکشــــــــاف  املضموين 
املعنی  بنی  التالحم  منهــــــــــا  األربعة، 
ومتثیلها  املشاهد  تصویر  علی  والصوت 
الصويّت  النظام  وحیظی  وإیقاعّیا.  معنوّیا 
إیقاعّیة  بشحنات  بأمجعها  الــســورة  يف 
حالة  يف  األصوات  حتمله  ما  علی  توقفنا 
یقرع  صاخب  منها  الکثری  مــرتاوحــة، 
اّللتی  والشّدة  اجلهر  کأصوات  اآلذان 
نتحوز حروفها فی السورة حّصة مرموقة 

هبا،  السورة  غایة  املطالبة  لسائره  بالنسبة 
به  تروح  اهلمس  کحروف  بعضها  ولکن 
خارجة  مهّدئ،  مناخ  إلی  الواقعة  سورة 
وصف  إلی  وأوصافها  اجلحیم  مناخ  من 
تسبیح  إلی  النهایة  ويف  وعالماهتا  اجلنّة 
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الريّف  الدرس  اکرتث  لقد  تعالی.  اهلل 
وهیکلتها،  الکلات  لبناء  الــســورة  يف 
هذه  حتملها  اّلتي  العدیدة  األوزان  منها 
األصّح،  املفهوم  ایصال  علی  املفردات 
التوازن  وتکوین  الــدالالت  وتکثیف 
تنکریها  إلی جانب  األلفاظ ومعناها  بنی 
املرتبطه  األمور  إلقصــــــــاء  وتعریفها 
شّدة  البرش  ذهــن  عن  واجلــنـّـة  باجلحیم 

وعظمة.
الرتکیبّي  أو  النحوّي  املستوی  ويف 
علی  السورة  يف  اجلمل  معظم  تتوّقف 
فیها  یستخدم  کاد  اّلتي  القصریة  اجلمل 
اخلصوص  وعلی  املاضّیة  األفعال  من 
الواقع  الــرشطــّي  األســلــوب  نطاق  يف 
حــدوث  علی  للداللة  الــرشطــّیــة  بــإذا 
اجلمل  وترتّجح  فیه  الشك  یقینّي  فعل 
والسلبّیة  اإلجیابّیة  بنی  والفعلّیة  اإلسمّیة 
يف  التأکید  دالالت  عن  الرتتیب  إلقامة 

مواقع  حسن  وکان  والتجّدد،  الثبوت 
دون  ــورة  ــس ال فــی  وترتیبها  ــاظ  ــف األل
األلفاظ  باستتباب  التالعب  إلی  اللجوء 
املستوی  عن  الکشف  وأّمــا  اجلمل.  يف 
املعجمّي فیتجّلی حضوره يف البدء بدور 

بالنص  وصلته  الــســورة  عنوان  یلعبه 
العضوّیة  بالعالقة  لوحده  ینعم  بحیث 
نحو  اإلمجال،  بعد  التفصیل  رضب  من 
يف  تکرارها  مثل  النص  بألفاظ  العنایة 
سورة الواقعة، یفصح عمله عن جماالت 
ــّرك  حت مبلغ  وحیـــّدد  ــة  ــّی ــدالل ال الــنــص 
املوتیف  إنتاج  يف  وفاعلّیتها  املفردات 
التؤکید  إقامة  من  یتمّکن  اّلذي  اللغوّي 
الروابط  إقامة  عن  فضال  املتلّقي،  وإثارة 
کتکرار  الواقعة  سورة  إلیها  هدفت  اّلتي 
الروابط  أکثر  بوصفها  العاطفة  "الواو" 
والتعّرف  االستمرار  غایة  تکرارّیاعلی 
الفریقنی دون االنقطاع. املبارش إلی کال 

املصادر و املراجع
القرآن الکریم.

القرآن، . 1 تفسری   ،)1422( کثری،  إبن 
ج7، الریاض، دار طیبة.

العرب، . 2 لسان  )التــا(،  منظور،  ابن 

وحممد  الکبری،  عيل  اهلل  عبد  حتقیق 
حممد  ــم  ــاش وه اهلل،  حــســب  أمحـــد 
الشاذيل، ج1، القاهرة، دار املعارف.

)2009م(، . 3 ذنــون،  حازم  إساعیل، 
القرآنّیة،  اآلیات  يف  اخلواتیم  إنسجام 
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جمّلة الرتبیة والعلم، م16، ع2، صص 
.72- 89

موسی، . 4 بن  حممـــــــــد  عمي،  بابا 
القرآن  يف  الزمن  مفهوم  )2000م(، 
الغرب  دار  ــریوت،  ب ط1،  الکریم، 

اإلسالمي.
الطیب، . ) بن  حممد  بکر  أبو  الباقالين، 

حتقیق  الــقــرآن،  إعجاز  )4)19م(، 
دار  مــر،  ج1،  صقر،  أمحــد  السید 

املعارف.
فرغل، . 6 الرحیــــــم  عبــــــد  البلیني، 

الکریم  القرآن  تفسری  )1372ش(، 
قرآن  علوم  الواقعــــــــــة(،  )سورة 
العــــــــــدد  القرآن،  کنوز  وحدیث؛ 

49و0)، صص19 -8.
بوستة، حممود، )2009م(، اإلتساق . 7

واإلنسجام يف سورة الکهف، رسالة 
اجلزائریة،  اجلمهوریــــــــة  ماجستری، 

جامعة احلاج خلرض، باتنة.
أرسار . 8 )2003م(،  عــيل،  بوصغر، 

مؤسسة  ط1،  ـــداد،  األع احلـــروف 
.الرسول بنت 

بوحلیة، حممد، )2010م(، األسلوب . 9

)سورة  الکریــــم  القرآن  يف  البالغي 
وصفیة(،  دراسة  نموذجــــــا  الکهف 
احلاج  جامعــــــة  املاجستری،  رسالة 

خلرض، باتنة.
پروین، نـــــور الدین، )1392ش(، . 10

املعارص  العريب  الشعر  يف  الرثاء  فن 
إلیك  دیوان  يف  أسلوبیــــــة  )دراسة 
یا ولدی لسعـــــاد صباح نموذجا(، 
تربیت  جامعة  ماجستری،  رسالـــــة 

مدرس.
عبد . 11 بن  القاهر  عبـــــــد  اجلرجاين، 

))137ق(،  حممــــــــد،  بن  الرمحن 
فهر  أبو  تعلیـــــق  اإلعجاز،  دالئل 
مکتبة  القاهرة،  شاکر،  حممد  حممود 

اخلانجي.
)1992م(، . 12 حممـــــــــــــد،  خطايب، 

إلی  مدخل  النص؛  لسانیــــــــــــات 
بریوت،  ط1،  اخلطــاب،  انسجام 

العريب. الثقايف  املرکز 
صالح، . 13 حامــــــــــد  الربیعي،  خلف 

البالغـــــــة  يف  التعریف  )1989م(، 
أّم  جامعة  ماجستری،  رسالة  العربّیة، 

القری، السعودّیة.
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سیمیائّیة . 14 )2004م(،  مزوز،  دلیلة، 
الشکـــــــل  يف  قراءة  العريّب  احلرف 
»السیمیاء  الثالث  امللتقی  والداللة، 
والنص األديّب«، جامعة حممد خیرض، 

بسکرة.
)1973م(، . )1 عبــــــــدة،  الراجحي، 

دار  بــریوت،  الــريّف،  التطبیــــــق 
النهضة للطباعة والنرش.

جاسم . 16 املالکــــــــــــــي،  رومـــــي 
ــداليّل  ال ــر  األث )2008م(،  ــايل،  غ
قصائد  يف  اإلنفجارّیة  لألصوات 
للشاعر  الــصــواري(  )أنــنی  ــوان  دی
اخللیج  جمّلة  خلیفة،  اهلل  عبد  عيل 
صص  ع3و4،   ،36 جملد  العريّب، 

.91- 119
الزخمرشي، أبوالقاسم، )1998م(، . 17

ودراسة  وتعلیق  حتقیق  الکّشاف، 
والشیخ  املوجود  عبد  امحد  عــادل 

ط1،  ج6،  مــعــوض،  حممد  علی 
العبیکان. مکتبة  الریاض، 

)1392ش(، . 18 مطهــــــره،  زهادت، 
الکریم؛  القرآن  يف  القیامة  مشاهد 
الواقعـــــة،  )سور  أسلوبیة  دراســة 

احلاقة، القیامة، املرسالت، االنشقاق 
جامعة  ماجستری،  رسالة  نموذجا(، 

تربیت مدرس.
اإلعجاز . 19 )2003م(،  عار،  سايس، 

دراسة  الکریم؛  القرآن  يف  البیايّن 
اآلیات  يف  البیايّن  لإلعجاز  نظرّیة 
دار  البلیدة،  ط1،  ج1،  املحکات، 

املعارف.
ظالل . 20 يف  )1423ق(،  قطب،  سید 

الــقــاهــرة،  ط32،  ج6،  الـــقـــرآن، 
دارالرشوق.

)1421ق(، . 21 حممــــــد،  الشاوش، 
ط1،  ج1،  اخلطاب،  حتلیل  أصول 

تونس، املؤسسة العربیة للتوزیع.
عيل، . 22 حسنی  حممــــــــد  الصغری، 

يف  اللغوّي  الصــــوت  )2000م(، 
املــؤّرخ  دار  ــریوت،  ب ط1،  الــقــرآن، 

العريّب.

حسنی، . 23 حممـــــــد  سید  طباطبائی، 
تفســـــــری  فی  املیزان  )1417ق(، 
موسوی  باقر  حممد  ترمجة  القرآن، 
دفــرت  ـــم،  ق چ،  ج19،  مهـــدانـــی، 

انتشارات اسالمی.
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)1384ش(، . 24 مصطفی،  طباطبائي، 
هتـــران،  ط12(،  ــن،  ــوی ن فــرهــنــگ 

انتشارات اسالمیة.
)1998م(، . )2 حســـــــــــن،  عباس، 

العربّیـــــــــــــة  احلروف  خصائص 
احتاد  منشورات  دمشق،  ومعانیها، 

الکتاب العرب.
حممد، . 26 أمحــد  ـــرايض،  ال عبـــــــــد 

بنی  العربّیة  يف  ــواو  ال )1997م(، 
کلّیة  القاهرة،  والــداللــة،  الصوت 

الدراسات العربّیة واإلسالمّیة.
وجمد . 27 حمّمد؛  املــري،  الغني  عبد 

)2002م(.  الــربازي،  الباکری  حمّمد 
النظریة  بــنی  األديّب  النص  حتلیل 
مؤسسة  عـــّان،  ط1،  والتطبیق، 

الوراق.
)2011م(، . 28 العیــــــــــد،  عالوي، 

وآلیاته  أشکاله  النحوي  التاسك 

شعر  من  لناذج  تطبیقّیة  »دراســـة 
جملة  خلیفة،  آل  العیـــــــد  حممد 
القراءات، العدد الثالث، ص140-

.120
إمحود . 29 سامي  بالل  الفقهــــــــــــاء، 

دراســة  الواقعة  ــورة  س  :)2012(
جامعة  ماجستری،  رسالة  أسلوبّیة، 
اآلداب  کــلــّیــة  األوســــط،  ـــرشق  ال

والفنون.
بن . 30 حمّمد  الدین  جمد  ــادي،  ــریوزآب ف

یعقـــــــــوب، )1426ق(، القاموس 
الرتاث  حتقیق  مکتب  حتقیق  املحیط، 
بریوت،  ط8،  الرسالة،  مؤسسة  يف 
والنرش  للطباعة  الرسالة  مؤسسة 

والتوزیع.
)2012م(، . 31 العزايل،  الطیب  قواوة، 

جمّلة  أدواتـــه،  و  الــنــيّص  اإلنسجام 
صص86- الثامن،  العدد  املختب، 

.61
نوال، )2007م(، اإلنسجام . 32 خللف، 

ـــوره الــنــور  يف الــقــرآن الــکــریــم س
اجلزائر،  دکتوراه،  رسالة  نموذجا، 

جامعة اجلزائر.

حسن . 33 ــد  وأمح ابــراهــیــم؛  مصطفی، 
وحمّمد  القادر؛  عبد  وحامد  الزّیات؛ 
املعجم  )1972م(،  الــنــّجــار،  عــيل 

الوسیط، ط2، ترکیة، دارالدعوة.
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الداللة الظرفیة لتکرار احلرف )يف( وأقسامها يف النص القرآين

(2

مدخل:
بسم اهلل الرمحن الرحیم

الداللیة  أنساقه  القرآين  النص  خلق 
عىل أساس املعاين العالیة واملطالب الراقیة 
والدالالت  املعاين  عن  النظر  وبقطع  فیه 
ومن  األُخر  العلوم  يف  واخلاصة  العامة 
املعاين  النحو  عالج  إذ  النحو  العلوم  تلك 
األصلیة للحروف ومنها حرف اجلر )يف( 
املعاين،  هذه  عىل  نظره  النحوي  ورکز 
تتجه  النحوینی  معاجلة  البحث  ووجد 
)يف(  اجلر  حلرف  احلريف  الظريف  املعنى  إىل 
عىل  البحث  ورکز  األُخر  للمعاين  إضافة 
النص  يف  ولکن  أیضًا،  هلا  الظريف  املعنى 
وأقسامه  التکرار  مالحظة  مع  القرآين 
فمن  معاين  من  خلقت  وما  والدالالت 
للظرفیة  األصيل  املعنى  بقاء  األقسام 
وسمیت بالظرفیة املطابقیة، أو أهنا توزت 
املجازیة،  بالظرفیة  فسمیت  املعنى  ذلك 

الظرفیة  فهي  بالظرفیة  تقابل  هناك  أو 
حتوي  کربى  ظرفیة  تواجد  أو  املقابلة، 
التضمنیة  الظرفیة  وهي  صغرى  ظرفیة 
منها:  متعددة  فهي  الدالالت  أما  وهکذا، 
التوکید، والتحقیق، والتفریع، واالتساع، 

املتعلق،  وتکرار  والتفصیل،  والشمول، 
وغریها  واملجازیة،  واإلحاطة،  واملبالغة، 
للبعد  موضحا  کان  ما  الدالالت  ومن 
کان  ما  ومنها  الظرفیة  حیث  من  املادي 
وللنص  املجرد،  املعنوي  للبعد  موضحًا 
لفهم  وحترکه  العقل  تنشط  حیویة  القرآين 
واملعلول  العلة  فکرة  أساس  عىل  املعاين 
غریها  أو  التعلیلیة  بالظرفیة  إلیها  وإشری 
املقدمات  يف  والتدبر  للتفکر  یدعو  فهو 
صورة  رسم  ما  الظرفیات  ومن  والنتائج، 
وهو  واحد  الوجود  إذ  الوجودیة  الوحدة 
معاين  من  وغریها  اإلهلیة،  لإلرادة  ظرف 
النص  يف  )يف(  للحرف  املکررة  الظرفیة 

القرآين وما نتج عنه التحلیل يف البحث.
مة: املقدَّ

تتمُّ  وال  للمعاين،  روابط  األدوات 
أو  باألساء  متعلقات  فهي  هبا  إال  املعاين 
تتعّلق  ما  لفهم  وسائل  وهي  األفعال، 

التي  بسیاقاهتا  إال  معناها  یظهر  وال  به، 
حتّدد معانیها. فیختلف املعنى عىل أساس 
األداة،  فیه  ترد  الذي  والرتکیب  السیاق 
من  رسٌّ  هو  التعدد  وهذا  معانیها.  فتتعّدد 
اللغة  يف  اللغوي  واجلال  التعبری  أرسار 



م.د. حسنی عيل حسنی

(3

و  باألساء  متعلق  جر  حرف  و  العربیة، 
األفعال. وتعّدد معانیه عىل أساس املعنى 
احلروف  من  حرف  ))لکل  له  الوظیفي 
أساس...  عىل  املتباینة  املعاين  من  عدد 
للمبنى  الوظیفیة  املعاين  تعدد  ظاهرة 

الواحد(()1(.
الداللة الظرفیة للحرف )يف(

النحوینی عند 
األصيل  معناه  )يف(  احلرف  ُیؤدي 
الظرفیة أو الوعاء وقد تکون هذه الداللة 
سیبویه  عند  جاء  ما  عىل  جمازیة  أو  حقیقة 
إذ قال: ))أما )يف( فهي للوعاء، تقول: هو 
يف اجلراب، ويف الکیس، وهو يف بطن أمه، 
وکذلك: هو يف الغل، ألَنَّه جعله إذ أدخله 
الکالم  يف  اتسعت  وإن  له...  کالوعاء  فیه 
به  جیاء  کاملثل  تکون  وإنا  هذا،  عىل  فهي 
واملجاز  مثله(()2(،  ولیس  اليشء  یقارب 
بقوله:  سیبویه  عنه  عرّب  ما  هو  الظرفیة  يف 

هذا«،  عىل  فهي  الکالم  يف  اتسعت  »إن 
الداللة  أن  الداين  اجلنى  صاحب  وجید 

متام  -د.  ومبناها  معناها  العربیة  اللغة   )1(
حسان: 203. 

قنرب  بن  عثان  بن  عمرو  برش  -أبو  الکتاب   )2(
امللقب ب)سیبویه(: 4/ 226. 

))الظرفیة  هي:  )يف(  احلرف  یؤدهیا  التي 
البریون  یثبت  وال  فیه،  األصل  وهي 
غریه(()3(، والداللة عىل الظرفیة قد تکون 
قوله  يف  اجتمعتا  وقد  مکانیة)4(  أو  زمانیة 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  چ  تعاىل: 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ چ ]سورة الروم: 2 -4[.
التکرار ودالالته وفوائده:

للتکرار أثر کبری يف حتدید املعاين وإن 
مهمة  جهة  عىل  التأکید  فیه  األصل  کان 
التأکید  ألنَّ  التأکید؛  من  أبلغ  والتکرار 
املعنى األول والتکرار یعطي معنًى  یؤکد 
أي  األول  املعنى  عىل  التأکید  مـع  جدیدًا 
التکــــــــرار  تأکید وزیادة))( وتعریف  أنه 
ثم  بلفظ  املتکلم  یأيت  ))أن  اصطالحًا: 
یعیده بعینه، سواء أکان اللفظ متفق املعنى 

أم خمتلفًا أو یأيت بمعنى ثم یعیده(()6(، 

)3( اجلنى الداين يف حروف املعاين -احلسن بن 
قاسم املرادي: 0)2. 

األعاریب- کتب  عن  اللبیب  مغني  ینظر:   )4(
ابن هشام األنصاري: 223. 

القرآن -الزرکيش:  الربهان يف علوم  ینظر:   )((
 .11 /3

)6( أسالیب املعاين يف القرآن -السید جعفر باقر 
احلسیني: )49. 
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قدیًا  والبلغاء  األدباء  خربها  فنیة  ظاهرة 
وحدیثًا، وتنطلق أمهیتهن احلقیقة النفسیة 
يف  یعتمد  السلوك  تعلم  أّن  إىل  الذاهبة 
ویؤتى  الــتــکــرار)7(.  عىل  عنارصه  أحــد 
فقد  املتکلم  یقصدها  ألغراض  بالتکرار 
املعنوي،  أو  اللفظي  التوکید  بـــه  یقصد 
ذهن  يف  املعنى  تقریر  منه  یــراد  ــد  وق
السامع فاملعنى إذا تکرر تقرر، والرتغیب 
والرتدید والتلذذ بالذکر والدعاء والتنبیه 
والتنزیه، وقد یرد يف مقام الوعد والوعید 
والتهدید، والتعجب، أو يف مقام التعظیم 
والتنبیه،  والتثبیت،  والرتسیخ،  والتهویل 
قوله  يف  کا  املتعلق  تعداد  أو  والتأکید)8(. 

ھچ  ھ  ھ  ھ  چ  ــعــاىل:  ت

املنهج  ضــوء  يف  احلدیثة  البالغة  ینظر:   )7(
اإلسالمي -د. حممود البستاين: 70.

 /3 ــرآن:  ــق ال عــلــوم  يف  الــربهــان  ینظر:   )8(
 – الــقــرآن  علوم  يف  ــقــان  واإلت  ،27-8
وجواهر   ،160-1(3  /3 السیوطي: 
-198 اهلاشمي:  أمحد  -السید  البالغة 
ــرآن:  ــق ال يف  ــعــاين  امل وأســالــیــب   ،200
يف  ونقدیة  لغویة  قـــراءة   ،499-497
حسنی  کریم  -د.  السجادیة  الصحیفة 
البلداوي:  صالح  ومحیدة  اخلالدي  ناصح 

.193

منها  واحــد  فکل  تعددت  وأن  ))فــإهنــا 
هبا  خاطب  تعاىل  اهلل  وإن  قبله  با  متعلق 
علیهم  وعدد  واجلن  اإلنس  من  الثقلنی 
نعمه التي خلقها هلم فکلا ذکر فصال من 
واقتضاهم  إقرارهم  طلب  النعم  فصول 
وصور  خمتلفة  أنــواع  وهي  علیه  الشکر 
الظواهر  من  التکرار  ویعد  شــتــى(()9(، 
التي تتسم هبا اللغات عامة ولغتنا العربیة 
البالغة  وجوه  من  وجه  وهو  خاصة)10(، 
القرآن  قبل  أحد  هبا  نطق  ما  واإلعجاز، 
الکریم فوجد فیه تلك الطالوة واحلالوة 
التي تکتنف النص القرآين يف أثناء التکرار 
إذ جاء نغًا جدیدًا من أنغام احلسن فضاًل 
التکرار  وعدَّ  فیه)11(  الساریة  األنغام  عن 
يف  اإلیــقــاع  تکوین  عنارص  من  عنرًا 
املعنویة  دالالته  عن  فضاًل  الدیني  النص 
التي تضفي عىل النص جرسًا ونغًا یؤدي 

 /3 –الزرکيش:  القرآن  علوم  يف  الربهان   )9(
.18

النظریة  بــنی  النيص  اللغة  علم  ینظر:   )10(
 /2 الفقي:  إبراهیم  صبحي  د.  والتطبیق 

.11
الکریم  عبد  -د.  القرآن  إعجاز  ینظر:   )11(

اخلطیب: 373.
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هنا  ومن  وإیضاحه)12(،  املعنى  تقویة  إىل 
املتکون  الظرفیة  داللة  بنی  الربط  حاولنا 
املتکونة من  من حرف اجلر )يف( وداللته 

تکرار هذا احلرف يف سیاقه القرآين.
داللة الظرفیة للحرف )يف( 

يف النص القرآين:
أنساقه  یشّکـــــل  القرآين  النّص  إنَّ 
وعىل  بـــــه  خاص  نظام  وفق  عىل  البیانیة 
نسقه  شکلَّ  فقد  العالیة،  معانیه  أساسه 
مکّررًا؛  احلرف  هذا  باستعاله  اخلاص 
من  متنوعة  و  متعددة  ُأُطر  عن  لُیعرّب 

الظرفیة. ولعل من أبرزها ما یأيت:
أوالً: الظرفیة املتطابقة:

وهـي معنى واحـــد لکل استعاالت 
األصیــــــــل  املعنى  وهذا  )يف(  احلرف 
ُیکّونه  واسعًا  لغویًا  إطارًا  یبني  والثابت 
العنارص  مع  بتکریــــره  )يف(  اجلّر  حرف 
بالّسیـــــاق  فُیحیط  هبا،  املرتبط  اللغویة 

وأفکاره  موضوعاته  ویضمُّ  الداليل، 
ومکوناته. وأحداثه 

• تعــــاىل: 	 قال  اآليت  النص  ومثالــــــــه 

–قراءة يف بنیة اإلیقاع  )12( ینظر: سحر النص 
القرآين -د. عبد الواحد زیارة: 89. 

ڤ  ٹ  ٹ  چٹ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
چ چ ]سورة احلجر: 19 -20[.
ظرفًا  األرض  تعــــــاىل  اهلل  جعل  إذ 

جـــزء  يف  الروايس  اجلبال  حیتوي  ممدودًا 
ذي  موزون  أمــــر  کّل  و))إنبات  منها. 
من  وینقص  یزید  أن  یمکن  مادي  ثقل 
واملعنى  واألرضیة...  النباتیة  األجسام 
جباالً  فیها  وطرحنا  بسطناها  واألرض 
ثابتًة لتسکنها من املید وأنبتنا فیها من کل 
أو  اجلاذبة  حتت  واقع  ثقیل  موزون  يشء 
احلکمة(()13(،  تقتضیه  مقدارًا  متناسب 
ذلك  کلُّ  أُخر.  أجزاء  يف  املعایش  وجعل 
وجوده يف مکان واحد واسع )األرض(، 
احلرف  بتکریر  الّسیاق  علیــــــــه  ینصُّ 
الظرفیة  عىل  الداّل  )فیهـــــــا(  والضمری 
نفسها، توکیدًا وحتقیقًا لتلك األمور التي 
نصت علیها اآلیات بنسقها املتتابع املکرر 
اآلیات  ّدلت  وکذلك  )يف(،  اجلر  حلرف 
نفسها  الداللة  يف  التفریع  عىل  بنسقها 

حسنی  -حممد  القرآن  تفسری  يف  املیزان   )13(
الطباطبائي: 12/ 138 -139. 



الداللة الظرفیة لتکرار احلرف )يف( وأقسامها يف النص القرآين

(6

فالوعاء نفسه فیه الروايس، والنبات وهو 
نفسه صالح ملا یعتاش فیه.

وداللًة  مســــاحًة  تضیق  قد  والظرفیة 
املعنوي  تطابقـــــــه  عىل  حمافظ  نسق  يف 
متحرکًا  املشهد  یأيت  إذ  الّداليل  وتساویه 
األفعال  یلّف  حمدود  أريض  إطار  يف 
إحدى  لسان  عىل  منقوالً  متنه  يف  الواقعة 

شخصیاته)فرعون( إذ: چىئ ی ی ی 
]سورة  چ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 

الشعراء: 18[.
حیاة  حول  اآلیة  تتمحور  وهنــــــــا 
فرعون  عند  ـــوده  وج ــدة  م  موسى
مــدة  داره  يف  ــى  ــوس م مــکــث  ــــد  ))وق
عىل  فرعـــون  حجر  يف  عندهم،  ولیدًا 
)فینا(  واحــدة  ظرفیة  إهّنا  فراشه(()14(. 
يف  ولبثه  )موسى(  تربیة  عىل  اشتملْت 
مکان واحد مکثًفا لصورة املکان وحمدًدا 
القرآين  النسق  مستعماًل  أي  للزمان 

والزمانیة. املکانیة  للداللتنی 
ویّتسع  اللوحة،  تّتسع  آخر  حنی  ويف 
تنفتح  حنی  الوجودي  وظرفها  إطارها 

 /3 کثری:  -ابــن  العظیم  القرآن  تفسری   )14(
 .1(4

آفاُق الّساء للناظرین يف جمال نظر أوسع 
ڳ  ڳ  فچ  أرحب  تفکری  وبعد 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

]سورة الفرقان: 61[. ڻ چ  ڻ 
الفعل  داللـــــة  یصرّی  )يف(  فاحلرف 
بالّساء؛  بربطها  مّتسعة  )جعل(  اإلهلي 
لفعله  حماًل  الّساویة  الظرفیــــة  لتکون 
عىل  سبحانه  اهلل  ))أثنى  لذلك  تعاىل؛ 
الربوج  بجعل  تبارکـــــــــه  بذکر  نفسه 
بالشهب  للشیاطنی  الرامجــــــة  املحفوظة 
الشمس  وجعل  املحسوسة،  الّساء  يف 
العامل  إلضاءة  فیها  املنری  والقمر  املضیئة 
یناظره  ما  إىل  بذلك  وأشار  املحسوس، 
يف احلقیقة من إضاءة العامل اإلنساين بنور 
کا  عباده،  به  لیتبر  الرسالة  من  اهلدایة 
ودفع  اآلیات  هذه  بعد  حاهلم  یذکر 
هیأ  با  إلیه  الصعود  الشیاطنی عن  أولیاء 
رامجة(())1(،  حمفوظة  بروج  من  لدفعهم 

يف  البارز  امللمح  هو  والشمول  فاالتساع 
املکررة. وظرفیتها  اآلیة  نسق 

الّلغوي  بإبداعــــــه  القرآن  ویفاجئنا 
حنی  اخلارجي  الفعــــــيل  إبداَعه  احلاکي 

))1( املیزان يف تفسری القرآن: )1/ )23. 
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العامل  العالیة يف  للجنة  رائعًة  ینقل صورًة 
اآلخر الذي یسعد فیه املؤمنون يف:

• ژ 	 ڈ  ڈ  ڎ  چ  تعاىل:  قولــــه 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
]سورة  ہچ  ۀ  ۀ  ڻ 

الغاشیة: 8 -16[.
القرآين  املقطع  يف  الظريف  والنسق 
الذي  )يف(  احلرف  بتکرار  یتحرك 
فیوّسع  الوجودیة  السعة  داللة  یعطي 
کّل  يف  القارئ  جید  حتى  النعیم  دائرة 
فهنالك  متجّددًا،  وجودیًا  تنّوعًا  زاویة 
تّتسع  عالیة(  جنة  )يف  العامة  الظرفیة 
امتداد  مع  املتوّلدة  الظرفیة  الّداللة  فیها 
وهي  جدیدة  حمّطات  يف  اللغوي  النسیج 
فأول  ونعیمها  اجلنة  تلك  تفرعات  من 
ساع  عدم  اآلیة  يف  تطالعنا  التي  األمور 

اَلِغَیًة(  فِیَها  َتْسَمُع  )اَل  فیه  نفع  ال  ما 
عنی  )فیهــا  وهي  جدیدة  حمطة  ترد  ثم 
تلك  جریان  مع  أفقیًا  ممتدة  جاریة( 
إىل  السمع  حاسة  مــــن  انتقال  مع  العنی 
وقیل:  َجاِرَیٌة(  )َعنْیٌ  بریــــــــة  صورة 

غایة  يف  ))عیونًا  تعني  السعة  من  إهنا 
مرفوعة(  رسر  و)فیهــــــا  الکثرة(()16(. 
داللة  ر.  ُ السُّ ارتفاع  مع  عمودیًا  ممتّدة 
مع  العالیة  للجنة  ومناسبة  الرفعة  عىل 
األکواب سهلة املأخذ والنارق والّزرايّب 
منترشة  األمور  هذه  ومجیع  البسط  وهي 
الناعمة،  الوجوه  ألصحاب  اّتاه  کّل  يف 
بنی  اآلیات  هذه  يف  للظرفیة  والتکرار 
من  املمنوحة  الکاالت  قمة  يف  نسقه 
املکررة  بالظرفیة  علیها  مؤکدًة  الکامل 
املعاين  تلك  بیان  عىل  اآلیات  وساعدتنا 
واملکانة  العايل  املکان  يف  ))أي  الظرفیة 
ذلك  وغری  والغرف  واألشجار  العالیة 
ورفعوا  الدنایا  عن  أنفسهم  رصفوا  با 

النفائس(()17(. إىل  مهمهم 
مساحات  یمأل  األخروي  والنعیم 
ویظهر  معنًى.  مکثفة  واسعة  رائعة  نصّیة 
العام،  املعنى  احتواء  عىل  قادرًا  ظرُفها 

ویسلسل أفکاره لیتلقاه الّذهن يف تراکیب 
متفاعلة لنقل املشهد اآليت يف قوله تعاىل:

)16( الکشاف -الزخمرشي: 4/ 746. 
والسور- اآلیات  تناسب  يف  الدرر  نظم   )17(

البقاعي: 22/ 9. 



الداللة الظرفیة لتکرار احلرف )يف( وأقسامها يف النص القرآين

(8

• ڄ 	 ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
-46 الّرمحن:  ]ســــورة  چ  ے ھ 

.](6
يف  األبدیة  بالّسعادة  یتمّوج  الــذي 
)جنتان(  مــــــزدوج  جنّتّي  ظرف  أفیاء 
)فیها  بعیننی  الوجودیة  بسعتــــــه  حُییط 
)فیها  الفاکهــــة  وحیفظ  تریان(  عینان 
وحیتضن  زوجــــان(...  فاکهة  کّل  من 
الطرف(  قــارصات  )فیهن  الــقــارصات 
األخــروي،  الوجودي  الفضاء  ویتسع 
)يف(  احلــرف  بتکرار  الظرفیة  وتــتــواىل 
بعضها  املــشــاهــد  یــشــدُّ  منتظم  لنسق 
هلا  حــدود  ال  عــامــة  ظرفیة  يف  ببعض 
ما  اخلالئق  تعلم  ال  ))التي  جناهُتا  تکثر 
منها  یوم  کل  یأتیهم  فیها،  ما  أو  فیها، 

وهو  واحد  فالظرف  حتفة(()18(  منها  أو 
القرآين  بالتعبری  جاء  ما  عىل  أو  )اجلنة( 
ولکن  مزدوجة،  بظرفیة  أي  )َجنََّتاِن( 
لذا  ومتعددة  کثریة  فیها  املوجودة  النعم 
عىل  املتعلقات  لتلك  التکرار  استوجب 
للنعم  توکیٍد  تکرار  مزوجة  ظرفیة  شکل 
بظرفیة  ذلك  أکدت  ثم  فِیِهَا(  )فِیِهَا... 
املعدودة  اآلالء  هذه  ))يف   ) )فِیِهنَّ مجعیة 
والفرش  والفاکهة  والعیننی  اجلنتنی  من 
عىل  الشتاهلا  اجلنتنی،  يف  أو  واجلنى. 

وجمالس(()19(. وقصور  أماکن 
• تعاىل: 	 قولــــــــه  يف  املشهد  ویکتمل 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  چائ 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ی  ی  ی  ی  ىئ 
ٻ  ٻ  ٱ  مئ  حئ  جئ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

القرآن-  آي  تأویل  عن  البیان  جامع   )18(
الطربي: 27/ 200. 
)19( الکشاف: 4/ 1)4. 
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ٹ چ ]سورة الّرمحن: 62 -72[.

اإلهلیة  النعم  تلك  عــــن  التعبری  فتم 
تلك  يف  الوجــــودي  ووعائها  وظرفها 
يف  واملبالغة  التوکیــــد  إفادة  مع  اجلنان 
النسق  من  إلیه  وتوصلنا  والنعم  املکان 

نصه  يف  وسیاقًیا  لغوًیا  واملتمیز  الفرید 
)يف(  احلرف  بوساطة  القرآين  املحدد 
سیاقات  مالبسات  من  إلیه  أضیف  وما 
بالتکرارات  الصورة  مجالیة  لتکمل  نصیة 
اَخَتاِن(،  َنضَّ َعْینَاِن،  )فِیِهَا،  املزدوجة 
ثم  اٌن(  َوُرمَّ َوَنْخٌل  َفاِکَهٌة  )فِیِهَا  وکذلك 
اٌت  َخرْیَ )فِیِهنَّ  أکدت ذلك بظرفیة مجعیة 
املتعلق  تعداد  باب  من  ذلك  کل  ِحَساٌن( 
جاء  ما  عىل  أو  )اجلنة(  وهو  األساس)20( 

بالتعبری القرآين )َجنََّتاِن(.
تتضمن  مستقّلة  أخرى  ظرفیة  وتبدو 
رهیب  خمیف  بطوق  اخلالد  الّشقاء  معنى 

یصّورها النص اآليت:
• ڻ 	 چ  تعاىل:  قولـــــــــــه  يف 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
)20( ینظر: الربهان يف علوم القرآن: 3/ 18. 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۅچ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

]سورة األنبیاء: 98 -100[.
بتکریر  احلريف  نسقه  النص  وُیظهر 
عن  ولیعرّب  الداللة،  لیؤکد  )يف(  احلرف 

لتشتمل  وقّوهتا  واتساعها  جهنم  عمق 
والوعاء  املرشکنی وآهلتهم. والظرف  عىل 
عىل  األمر  وهذا  مستمر.  بشکل  حییطهم 
عاٍل  وصوت  تنکیل  شدة  مع  احلقیقة 
األُخر عنهم.  أنه حیجب األصوات  حتى 
یزالون  ))ال  فهم  متیزها  یستطیعون  فال 
حیث  وحسٍة؛  غمٍّ  زیادة  يف  ملقارنتهم 
بسببهم(()21(. وتظهر  ما أصاهبم  أصاهبم 
سیاق  من  والشمول  اإلحاطة  داللة 

اآلیات وداللة تکرار احلرف )يف(.
• ٻ 	 ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قـــــــــال 

پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
البقرة:  ]ســــــورة  ٿچ  ٺ 

.]30
والوعـــــــــــاء  الظرف  هي  األرض 
املرتقب  للخلیفــــــــة  املطابقي  احلقیقي 

)21( الکشاف: 3/ 137. 
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فکان  اإلهلي.  اجلعل  إرادة  هي  هکذا 
ظرفًا أوالً )يِف اأْلَْرِض( بمعنى أن یکون 
))ساکنًا وعامًرا یسکنها ویعمرها(()22(، 
الظرف  هذا  بعد  الظرفیة  تکررت  ثم 
وهو  الظرف.  صاحب  لوجود  توکیًدا 
فِیَها  َعُل  )َأَتْ االستفهام  بأسلوب  تکرار 
َمْن ُیْفِسُد فِیَها(. وقد توحي هذه الظرفیة 
منها؛  یولد  برضورة وجود خلیفة أريض 
تعاىل  هلل  خلیفة  لیکون  فیها؛  ویتکامل 

إىل عبادته. یبّلغ عنه ویسعى 
وقد خرج الظرف عن نمطه املتداول 

الثابت يف القرآن يف قوله تعاىل:
• ے 	 ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ   

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ۉ چ ]سورة لقان: 16[.

صخرة(  )يف  جدیدة  ظرفیة  فأوجد 
َاَواِت(  السَّ يِف  )َأْو  وضیقة  متقّدمـة  وهي 

يِف  )َأْو  وواسعة  کبریة  ظرفیـــــه  وهي 
اأْلَْرِض( وهي ظرفیة ثالثة کبریة وواسعة 
وهذه  الساوات،  من  أصغر  کانت  وإن 
حقیقیة  ظرفیات  هي  الثالث  الظرفیات 

)22( تفسری القرآن العظیم ـ ابن کثری: 1/ 76. 

صورة  القرآين  النسق  لنا  فخلق  وواقعیة، 
متعددة  أوعیة  يف  َحبٍَّة(  )ِمْثَقاَل  عن  بیانیة 
وعاء  أي  يف  هبا  یأيت  اهلل  ولکن  وخفیة؛ 
فتکرار  َخبرِی،  َلطِیٌف  وظرف کانت؛ ألنَّه 
بیانیًا  وتفرعًا  تنویعًا  لنا  خلقت  الظرفیة 
واللطف  اخلفاء  عظیم  لنا  بنّی  ودلاللیًا 

اإلهلي.
املتقابلة: الظرفیة  ثانیًا: 

حیتوي هذا النسق الظريف عىل ظرفنی 
اخلاص  حمتواه  منها  واحد  لکل  متقابلنی 
يف  الّرتبة  أساس  عىل  یکون  والتقابل  به، 
املتقّدمة  الظرفیة  فتأيت  والتأّخر،  التقّدم 
الظرفیة  قبل  والتحّقق  الوجود  يف 

املتأخرة يف الوجود کا يف اآلیة:
• قال تعاىل: چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 	

ٴۇچ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
]سورة اإلرساء: 72[.

فقوله: )يف هذه( متّثل الظرفیة األوىل 

املتأخرة  الظرفیة  عىل  النص  يف  املتقّدمة 
إىل  بـ)هذه(  ))اإلشارة  و  اآلخرة(  )يف 
ووقت  هذه  دنیاه  يف  کان  من  أي  الدنیا، 
آیات  يف  النظر  عن  أعمى  وفهمه  إدراکه 
و  حریة  أشدُّ  القیامة  یــــــوم  يف  فهو  اهلل 
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أعمى(()23(.
النهار  ظرفیـــــة  بنی  التقابل  ونلمح 
إذ  اللیل(  )يف  اللیل  وظرفیة  النهار(  )يف 
اإلعجاز  اآلخر خللق  یتداخل أحدمها يف 
الوجودي  اإلعجاز  عن  احلاکي  اللغوي 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل  قوله  يف 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
احلج:  ]سورة  چ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

.]61
ثابًتا  الظريف  الّداليل  النسق  ونجـــد 
بالظرفیة  یبدأ  فهو  ومعناه،  ترتیبه  يف 
األرضیة،  الظرفیة  إىل  ینتقل  ثم  الساویة 
أوسع  أخرى  ظرفیة  تقابالن  معًا  ومها 
داللة يف آیات کّل آیة منها تتکامل داللیًا 
فیه  تتجىّل  رحیب  وجودي  فضاء  يف 
عىل  داللتها  يف  املتوّحدة  البدیعة  اآلیات 
املبدع اجلمیل مع تنّوع موضوعات ذلك 
النص  حیتوهیا  التي  الوجودي  الفضاء 

اآليت قال تعاىل:
• پ 	 پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   

ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

)23( املحّرر الوجیز: 3/ 474. 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڳ چ ]سورة سبأ: 1 -3[.
نجد املقابلة يف الظرفیة تأخذ مظهرین 

من البناء الرتکیبي:
بني أ.  یکـــــون  الذي  التقابـــــــــــل 

ظرفیتني:
)َما َیِلُج يِف اأْلَْرِض( یقابل )َوَما َیْعُرُج 

فِیَها(.
)الظرفیة  مقابلة  األرضیة(  )الظرفیة 

الساویة(.
أكثر 	.  بني  یکون  الذي  املرّكب  التقابل 

من ظرفیتني:
يِف  )َوَما   ↞  ↠ َاَواِت(  السَّ يِف  ])َما 

اأْلَْرِض([ ↠ ↞ )يِف اآْلَِخَرِة(.
)الظرفیة  تقابل  الّساویة(  )الظرفیة 
)الظرفیة  تقابالن  معًا  ومهـــــا  األرضیة( 

األخرویة(.
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َاَواِت( + )َواَل يِف  ٍة يِف السَّ ])ِمْثَقاُل َذرَّ
اأْلَْرِض([ ↠ ↞ )يِف ِکَتاٍب ُمبنٍِی(.

)الظرفیة  تقابل  الّساویة(  )الظرفیة 
)الظرفیة  تقابالن  معًا  ومها  األرضیة( 

الکتابیة(.
• سعـــَة 	 املصّورة  النصوص  ومــــــن 

الفضاء املکاين ما یأيت يف قوله تعاىل: 
ھ  ھ  ہ ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے ے  ھ  ھ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ ۇ  ڭ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ ۋ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ وئ  وئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ

.]2(( البقرة:  ]سورة  چ  ی
تعاىل  اهلل  ملك  عن  تتحّدث  اآلیة 
يف  حارض  يشء  کّل  إىل  املمتّد  الواسع 
وإىل  الساوات(  يف  )ما  الساوي  الوجود 

األريض  الوجود  إىل  منتهي  يشء  کّل 
معًا  جیتمعان  الوجودان  األرض(  يف  )ما 
بوساطة العاطف )الواو( لیشکال الظرفیة 
هویته  يف  املمتزج  املمکن  للوجود  العامة 
احلّي  اهلل  مالکه  إىل  وملکًا  فقرًا  املنتسبة 

واألرض  بالّساوات  ))واملراد  القّیوم 
دّلت  فقد  املوجودات،  أمکنة  استغراق 
باملوصول  املوجودات  عموم  عىل  اجلملة 

وصلته(()24(.
حضور  عىل  القـــرآين  النص  ویرّکز 
قوله  يف  تکریره  طریق  عن  نفسه  النسق 

تعاىل:
• ک 	 ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  چ   

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ 
ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ 
ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
-130 النساء:  ]ســـــــورة  ېچ 

.]132
وهذا التکرار لقولـــه )يف الساوات( 

الداليل  البعد  یرســــــم  األرض(  و)يف 
ظريف  من  نـــــــــــة  املکوَّ العامة  للظرفیة 
احتفاظــــــــه  مـــــع  واألرض  الساوات 
الوعاءین  هلذیـــــــــن  نفسهـــــــا  بالرتبة 

)24( التحریر والتنویر: 3/ 20. 
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املالك  خزانة  منها  ویتبنّی  الوجودینی. 
عالمات  فها  فیها،  املودعة  ومملکتــــه 
فالتکرار  الــغــنــي.  ــع  ــواس ال عــىل  دالـــة 
ثالًثا  تتکرر  إذ  واضح  املتقابلة  للظرفیة 
َاَواِت  السَّ يِف  َما  )َوهللَِِّ  نفسها  بالعبارة 
َوَما يِف اأْلَْرِض( واالختالف باملالبسات 

الداللیة  أنساقها  ولکن  البسیطة  اللغویة 
حاکمه  موجود  النيص  والرتابط  واحدة 
لغویة  روابط  وجود  مع  للظرفیة  التکرار 
متاسکًا  واحًدا  نصًا  لتعطي  اجلمل  بنی 
املحمود  والغنى  واحلکمة  بالسعة  یوحي 

املطلقة. والوکالة 
بنی  یکون  الذي  البسیط  التقابل 
]َوَما   ↞ َاَواِت[↠  السَّ يِف  ]َما  ظرفیتنی: 

يِف اأْلَْرِض[.

نفسه؛  النسق  یظهر  أخرى  آیة  ويف 
السعة  إّنه  جدیدًا.  داللیًا  بعدًا  لنا  لیصّور 

العلمیة للمبدع يف خلقه.

• ی 	 ی  ی  ی  ىئ  چ  تعاىل:  یقول  إذ 
خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ 
يت  ىت  مت  حتخت  جت  يب  ىب  مب 
عمران:  آل  ]ســـــورة  مثچ  جث 

.]29

الظرف  اتساع  من  الرغــــــــم  فعىل 
)الّساوات  مـــــــــــن  ب  املرکَّ الوجودي 
واألرض( وإحاطته باألشیـــــــاء الکثریة 
وحُیاط  ویتدانى،  یتصاغر،  فهو  والعظیمة 
وعىل  جهاته،  مجیع  من  اإلهلي  بالعلم 
الرغم من کثرة أرساره وبعد أعاقه حیرض 
ویقدر  یعلمه،  الذي  اهلل  یدي  بنی  ذلیاًل 

علیه.
أکثر  بنی  یکون  الذي  املرّکب  التقابل 

من ظرفیتنی:
يِف  ])َما   ↞  ↠ اإلهلي  العلـــــم 
َاَواِت( + )َوَما يِف  ُصُدوِرُکْم( + )َما يِف السَّ

اأْلَْرِض([.

الظرف  یؤّطره  الذي  املعنى  ویتنّوع 
اآلیة  يف  واألرض  للساوات  الوجودي 

الکریمة:
• ہ 	 ہ  ۀ  ۀ  چ  تعاىل:  قــــــــال 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
]سورة  ۓچ  ۓ  ے  ے 

النحل: 49[.
کّل  رهیبًا  منظرًا  أمامه  القارئ  جید 
يشء فیه خاشع ساجد هلل تعاىل يف أجواء 
الوجود  جوانب  مجیع  املنترشة يف  الطاعة 
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املمکن بدءًا بالساوات العىل ونزوالً عىل 
العبادي  والتفاعل  األرض.  موجودات 
املخلوقات  مجیع  من  ومستمر  دائم 

ڄ  چ  تعاىل:  قال  خالقها:  إىل  املتوجهة 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ 
چ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک 

]سورة احلج: 18[.
بنی  یکون  الذي  البسیط  التقابل 
]َوَما   ↞ َاَواِت[↠  السَّ يِف  ]َما  ظرفیتنی: 

يِف اأْلَْرِض[.

العــــــــام  التسبیح  فعـــــــل  ومثله 
الظرفیة  املتجيلِّ يف ظّل  کّلها  للمخلوقات 

ڑ ڑ ک  ژ  ژ  چ  الشاملة يف اآلیة 
]سورة  چ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک 

احلرش: 1[.

• ٻ 	 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  ويف 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ چ ]سورة لقان: 20[.

تعاىل  إرادة اهلل  فاعلیة  للقارئ  یتجىّل 
ضمــــن  يف  موجود  يشء  کّل  تسخری  يف 
فالتسخری  لإلنســـان،  الوجودي  اإلطار 
اإلهلي مشاهد ملن ینظر يف داخل الظرفیة 
اخلالق  أوجدها  التي  للمخلوق  العامة 
الشمول  عىل  تدل  فالظرفیة  ر  املسخِّ
املکّون  املادي  الوجود  لکل  واالحتواء 
ِف  ))}َما  واأْلَْرِض  َاَواِت  السَّ مـــن 

والنجوم  والقمر  الشمس  الساوات{ 
ِف األرض{  }َوَما  والسحاب وغری ذلك 
وما  والدواب  واملعادن  واألهنار  البحار 

ال حیىص(())2(.
حمتواه  يف  الظريف  البعــــــد  ویتعّمق 
النص  یعرّب  عندما  ورّسًا  عظمًة  الداليل 
النسق  یربط  ألّنه  جّدًا؛  خطریًا  تعبریًا 
بداللة  اإلهلي  بالوجود  للظرف  الداليل 
يف  املخلوق  يف  اخلالق  بحلول  توحي 

ظرفیة جمازیة يف أحدى أبعادها:

• ڃ 	 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  فیقول: 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ 

ڇ چ ]سورة األنعام: 3[.
اهلل  أّن  وهو  واضح  الداللـــة  ظاهر 

))2( الکشاف: 3/ )0). 
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فها  األرض.  ويف  الساوات  يف  موجود 
منها من  تعاىل، ال خیلو جزء  باهلل  ممتلئان 
جمازیة  ظرفیة  الداللة  هذه  ويف  تعاىل،  اهلل 
متقابلة تعرّب عن السعة الوجودیة للخالق 

جلَّ شأنه.
التضمنیة: الظرفیة  ثالثًا: 

أحدمهــــــــا  معنینی  من  تتألف  وهي 
األوسع  املعنى  فیکون  اآلخر،  من  أوسع 
کدائرتنی:  فها  الضیق،  للمعنى  حمتوًیا 

الصغریة داخلة يف الکبریة.
• چ 	 چ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل:  قال 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
گ  گ  کک  ک  ک  ڑ 
ڳ  ڳ  گ  گ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ںں  ڱ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ى  ې  ې  ې 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ٱ  ۇئ  وئ  وئ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀچ  ڀ  پ  پ 

]سورة النحل: 10 -)1[.
عن  یتحدث  ونسقها  اآلیات  سیاق 
أوالً،  للتفکــر  الداعي  اإلهلي  اإلعجاز 
وهذه  ثالثًا،  التذکر  وثم  ثانًیا،  والتعقل 
األمر  وهو  للشکر  داعیة  الثالثة  األمور 
للهدایة  السابقة، وداعیة  النعم  الرابع من 
خامسًا. وکل هذه املعاين املرتتبة والنسقیة 
بوساطة  تضمنیة  أمور  کلها  املتدرجة 
وألثر  )يف(  للحرف  احلرفیة  الظرفیة 
الکيل  بالوعاء  اآلیات  فبدأت  تکرره 
اإلهلیة[  ]اآلیة  وهي  الکربى  والدائرة 
النازل  املاء  وهي  اآلخر  لآلیات  احلاویة 

ں  چ  احلیاة  یسبب  الذي  الساء  من 
األنبیاء:  ]سورة  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

با  التفکر  إىل  30[ والذي یدعو اإلنسان 
والتذکر  بالتعقل  مستعینًا  النعم  من  بعده 
وهو  اهلدایة  طریق  إىل  للوصول  والشکر 
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ما کان ختام هذه اآلیات املبارکات.
• ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 	 قــــال تعاىل: چ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

]سورة اجلمعة:  چ  ڦ ڄ  ڦ ڦ 

.]2-1
ســیــاق اآلیـــات حتــدثــت عــن وعــاء 
ــَاَواِت( الذي  ــسَّ واســع وهــو وعــاء )ال
فوعاء  األرض،  ــاء  وع مــن  ــع  أوس هــو 
األرض  ــاء  وع یتضمن  ـــَاَواِت(  ـــسَّ )ال
وتزکیة  الرسالة  تبلیغ  فیه  جیري  الذي 
ــول إىل  ــوص ــل ل ـــنـــاس وتــعــلــیــمــهــم  ال
)اأْلَْرِض(  الوعاء  ضاق  ثم  سعادهتم، 

وخصص يف جمموعة حمددة لیتضمن )يِف 
یِّنَی( الذي هم يف أم القرى التي هي  اأْلُمِّ
سیاق  لیبنی  األرض،  من  متضمن  جزء 

أخرى  ضمنیة  بظرفیة  ونسقها  اآلیات 
الذي  ظرفهم  یِّنَی  اأْلُمِّ أن  جمازیة  ولکنها 

ُمبنٍِی(. َضاَلٍل  )َلِفي  فیه  هم 
من  نســـــق  يف  املتتايل  النسق  ویأيت 
الظامل  فرعون  حلالة  الشارحة  اآلیات 

هي  وما  حاله  إلیه  تؤول  ملا  واحلاکیة 
مبتدئًة  الظرفیة  فکانت  أفعاله؟.  نتیجة 
تکرر  وقد  األرض  وهي  الکبری  بالظرف 
الظرف  إىل  یتحّول  ثم  ثالًثا  الظرف  هذا 
وهو  األول  من  جزء  هو  الذي  الصغری 

( کا يف املقطع اآليت قال تعاىل: )اْلَیمِّ
• ڭ 	 ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چ   

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ائ  ائ  ى  ى  ې 
وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ٻ ٻ پ  ٻ  ٱ ٻ  ۇئ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
]سورة  ڄچ  ڄ  ڄ 

القصص: 4 -7[.
فرعون  لعلو  میدانًا  األرض  فتشّکل 
وهي مر أو مجیع األرض املشهورة)26(. 
وهو علو ظهرْت آثاره يف استضعاف أهل 

)26( ینظر: التحریر والتنویر: 20/ 67. 
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األرض ذاهتا. وهي الظرف األريض )يف 
 موسى بوالدة  لذلك  ومّهد  األرض( 
وخیّلصهم  هؤالء،  تعاىل  اهلل  ینقذ  لکي 
تعاىل  اهلل  أنقذ  وقد  فرعون  استکبار  من 
)يف  صغری  وجودي  ظرف  يف  موسى 
احلریة  والدة  منطلق  یمّثل  الذي  الیم( 
بالظرف  األمر  فبدأ  املستضعف.  للشعب 
ثم  واستعالء  ظلم  من  فیه  وما  الکبری 
کان  ولکنه  ثانیة.  الکبری  الظرف  ذکر 
الظرف  هذا  ويف  اإلهلي.  بالنر  واعًدا 
ثم  للنر،  تأکیًدا  مرتنی  التکرار  حصل 
انتقل إىل الظرف الصغری)يف الیم( واعًدا 

بالنر کذلك وقد حتقق األمر.

ويف الظرفیـــــة الکربى )يف األرض( 
واستکباره  فرعــــــــون  قصة  يف  ومثاهلا 
فیها ثم ینقله اهلل مـــــن الظرف الکبری إىل 
الظرف الصغری وهــو )يف الیم( الذي هو 
فضاقت  تضمنته،  التي  األرض  من  جزء 

ربا  ُرحبها  عىل  األرض  فرعون  عىل 
فیها.  اخللود  واعتقاده  فیها  الستکباره 
کان  مما  أصغر  وعاء  يف  الدخول  فکان 
يف  وذلك  فعله،  نتیجة  وذلك  فیه  یستعيل 

تعاىل: قوله 
• 	 g  f  e  d  c چ   

 m  l  k  j  i  h
 q  p  o  n
 w  v  ut  s  r
zچ   y  x

]سورة القصص: 39 -40[.
الشامل  اإلهلي  التسخری  نعمة  ويف 
يِف  )َما  الکبری  الظرف  يف  املوجودة  للنعم 
اأْلَْرِض( وما فیها من نعم وما خلق فیها 
من أهنار أو جبال أو غریها جاءت اآلیات 
ملا  النعم املسخرة لکم إضافة  تبنی أن من 
يف الظرف الکبری )البحر( الذي هو ظرف 
وداخل  الکبری  الظرف  داخل  صغری 

وهو  أصغر  وظرف  وعاء  کذلك  البحر. 
هي  وغریها  النعم  تلك  کل  )الفلك( 
املعاين  هذه  بالناس.  اهلل  من  ورمحة  رأفة 

 $  #  " چ!  تعاىل:  قوله  يف  موجودة 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %

أالرض

الیم
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 4  3  2  1  0  /  .
چ   <  ;  :  9  8  76  5

]سورة احلج: )6[.

و رمحة.  نسق لطف  اآلیات  نسق  إنَّ 
وتتضمن  کبری،  ووعاء  بظرف  فبدأت 
وکل  البحر.  وهو  صغرًیا  وعاًء  داخلها 
مسخٌر  والصغری  الکبری  الوعاءین  يف  ما 
اهلل  من  ورمحًة  رأفًة  اإلنسان  ا  أهیُّ لك 

تعاىل.
• 	 $  #  "  ! چ  تعاىل:  قــال 

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

]سورة فّصلت: 30 -31[.
اإلیان  حقیقة  يف  اآلیــــــات  بیان 
للوعد،  وحتقیٌق  بشارة  وفیها  ونتائجه. 
وعاًء  هناك  أّن  تبنی  اآلیات  فجاءت 
وعاء  يف  یدخل  ْنَیا(  الدُّ احْلََیاِة  )يِف  صغریًا 
کبری وهو اآلخرة )َويِف اآْلَِخَرِة( ثم تتکرر 
ظروف  شکل  عىل  األخرویة  الظروف 
متضمنة داخل الوعاء الکبری )يِف اآْلَِخَرِة( 
فِیَها(،  )َوَلُکْم  مرتنی  الظرف  کرر  لذلك 
)َما  وهلم  َأْنُفُسُکْم(  َتْشَتِهي  )َما  فلهم 
الوعد  لتحقق  مؤکدة  فاآلیات  ُعون(  َیدَّ
الذین  ألولیائه  عطائه  کال  مع  اإلهلي 
َويِف  ْنَیا  الدُّ احْلََیاِة  )يف  النرة  هلم  ضمن 

اآْلَِخَرِة( وهلم کل ما یرغبون ویتمنون.
• 	 {  z  y چ  تعاىل:  قال 

 ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }|
 «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
 Ä  ÃÂ  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »
 Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ

أالرض

البحر

الفلك
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á à ß Þ Ý Ü چ 
]سورة النور: )3 -36[.

منها  مراتب  وله  کيل  عنوان  النــــور 
الساوات  تشمل  التي  الکلیة  املرتبة 
وعــدم  اهلل  نــوریــة  ولــشــدة  واألرض، 
الکریات  اآلیات  جلأت  إدراکها  إمکان 
إىل  واهلادیة  اهلادفة  التعلیمیة  بأنساقها 
النور  اآلیات  فمثلت  والتمثیل.  املثال 
والوعاء  الکيل  بالظرف  الکيل  املعنوي 
ِمْصَباٌح(  فِیَهــــــــا  )ِمْشَکاٍة  بنور  العام 
وظرف  وعـــــاء  وهو  و)املِْشَکاة()27(: 
جاء  ثم  املصباح،  ــساج  ال فیه  یوضع 
الذي  الزجاجة  وهو  أصغـر  آخر  بوعاء 
)املِْشَکاة(  الکبری  الوعــــــــــاء  یتضمنها 
الوعاء  بوســــاطة  وینترش  یشُع  فالنور 

-الراغب  القرآن  ألفاظ  مفردات  ینظر:   )27(
األصفهاين مادة )شکا(: 468. 

فکأّنه  الصغری.  الوعـــــــــاء  َجاَجُة(  )الزُّ
من  نــوره  آخذ  متوهج  ضوئي  عاکس 
هنا  والتحدید  )املِْشَکاة(  الکبری  وعائه 
فالنور  وإال  النوریة  الوحدة  باب  من 
من  ولکنها  َواأْلَْرِض.  َاَواِت  للسَّ شامل 
يف  اآلیات  ذکرته  ما  وکل  واحد  مصدر 
انتقلت  املعنى ثم  سیاقها هو مثال یقّرب 
ــَاَواِت  )الــسَّ الکبری  العامل  من  الظرفیة 
وهو  أصغر  وظرف  عامل  إىل  َواأْلَْرِض( 
جزء  هي  التي  اهللَّ(  ــُیــوت  )ُب املساجد 
متضمن من العامل الکبری وحصل يف نسق 
)ُبُیوت  فکانت  وتضّمٌن.  تکرار  اآلیات 
اهلل  یذکون  ملن  متضمنًا  کبرًیا  وعاًء  اهللَّ( 
وهي  الکبری  الوعاء  يف  املسبحون  وهم 
التضمن  أوضح  فالتکرار  اهللَّ(  )ُبُیوت 

التضمن. ذلك  تفصیالت  مع 

النور )اهلل نور الساوات واالرض(

املشکاة

الزجاجة

املصباح
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• 	 J  I  H  G  F چ  تعاىل:  قال 
 O  N  M  L  K
 T  S  R  Q  P
 Z  YX  W  V  U
-22 هود:  ]سورة  \چ   [
23[. عامل اآلخرة ظرف کيل ووعاء 
منها:  أصغر  أوعــیــة  یتضمن  کبری 
کشف  "يف"  احلـــرف  فتکرار  اجلنة، 
تضمنیًة  داللــًة  بعده  االســم  مع  لنا 

أصغر. لظرف 

رابعًا: الظرفیة املتضادة:
وضده  املعنى  القرآين  النص  وّظف 
لیخلَق  )يف(  اجلر  حرف  تکرار  بسبب 

األحداث  تستوعب  متضادة  تقابالت 
یتمحور  التي  القرآنیة  واملوضوعات 
حول املعنى العام للنص القرآين يف سیاقه 

اخلاص.
• قال 	 اآليت  القرآين  النص  يف  ومثله 

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î چ  تعاىل: 
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
 :  ...Ý يب  ىب  مب 
 A  @  ? ڦ  ڤ  ڤ   ;
]سورة  Eچ   D  C  B

القمر: 47 -))[.
داللیًا  یتحّرك  النص  أّن  جلّیًا  یظهر 
)يف  واملــجــرور  باحلرف  الظرفیة  مبتدئًا 
نفسه  ــرف  احل یذکر  ثم  وسعر(  ضــالل 
الظرفیة  لتکتمل  النار(  )يف  بعده  واالسم 
ـــسان.  واخل ــذاب  ــع وال الــشــقــاء  ملشهد 
وخیالف  ویعاکس  لیضـاد  املعنى  ویتغرّی 
الثانیة  الظرفیــــــة  ففي  األوَل.  الظرَف 
مقعد  و)يف  وهنر(  جنات  )يف  من  املرکبة 
التي  تقابل  التي  والسعادة  النعیم  صدق( 
الشقاء والعذاب والتي یعیشها املّتقون يف 
ظّل الظرف الوجودي. فالنص یقابل بنی 

ظرفنی متضادتنی يف الّداللة.
• چ¿ 	 تعاىل:  قوله  يف  التضاد  ویربز 

 Ã  Â  Á  À

 È  Ç  Æ  Å  Ä

 Ì  Ë  Ê  É

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   Î  Í

اجلنة

االخرة
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پ  پ  پ  پ  ٻ 
الروم:  ]ســـــورة  ڀچ  ڀ 

.]16- 14
الظرفیة  يف  واضًحا  التضــــــاد  یربز 
صنفنی  عىل  اإلنسان  تصنف  التي  األوىل 

َآَمنُوا  ِذیَن  الَّ )ومهـــــا  خمتلفنی  متضادین 
الظرفیـــــة  فکانت  احِلَاِت(  الصَّ َوَعِمُلوا 
یفرحون  اجلنة  روضات  يف  هلم  والوعاء 
اآلخر  والصنف  بنعیمها،  ویتمتعون 
بَِآَیاتِنَا  ُبوا  ِذیَن َکَفُروا َوَکذَّ املتضاد وهو )الَّ
َولَِقاِء اآْلَِخَرِة( یدخلون يف ظرف وجودي 
فهم  األوىل.  والظرفیة  الوعاء  عکس  عىل 
الظرفان  فهذان  حمرضون(  العذاب  )يف 
نقال  بأنساقها  املتضادان  املتعاکسان 
بفرح  تتمّثل  جّذابة  مجالیة  يف  الصور 
اإلجباري  اإلحضار  صورة  و  املؤمننی 

القسي للکافرین يف العذاب.
• ې 	 ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  چ  تعاىل:  قال 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ 
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 

هود:  ]سورة  متچ  خت  حت  يبجت 
.]108-106

الرائعة  اجلالیة  الصور  تلك  وتنطبق 
تصور  التي  اآلیات  هذه  هبا  توحي  التي 
إحساٌس  له  حيٌّ  موجود  بأهّنا  النار 

تشبیهًا  ))للنار  َوَشِهیٌق(  )َزفرٌِی  وله 
}َوِهَى  بالشهیق  الفظیع  املنکر  حلسیسها 
فیه.  با  املرجل  غلیان  هبم  تغيل  َتُفوُر{ 

غلیاهنا  لشدة  علیهم  کاملغتاظة  وجعلت 
والوعاء  الظرف  ونالحظ  هبم(()28(، 
َشُقوا( يف ذلك  ِذیَن  )الَّ )النار( وبقاء  هو 
)يف(  باحلرف  أکدت  اآلیات  ثم  الوعاء 
بذلك  بقائهم  عىل  داللة  وثالثة  ثانیة  مرًة 
ثم  الشقاء،  النار ويف  الظرف خالدین يف 
مضادة  صورة  لیعکس  الوصف  جـــاء 
باحلرف  فجاء  ُسِعُدوا(  ِذیَن  )للَّ وخمتلفة 
حوت  هنا  ولکنها  الظرفیة  الدال  )يف( 
ظرفًا مضاًدا للظرف األول وهو )اجْلَنَِّة( 
مرًة  )يف(  باحلرف  أکدت  اآلیات  ثم 
الظرف  ذلك  يف  بقائهم  عىل  داللة  ثانیة 

مفردات  وینظر:   ،(83  /4 الکشاف:   )28(
ـــادة )زفــــر(: 380،  م الـــقـــرآن:  ــاظ  ــف أل

ومادة)شهق(: 468. 
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والسعادة  النعیم  ويف  )اجْلَنَِّة(  يف  خالدین 
عطاًء من اهلل غری مقطوع.

تکرار   + )النَّار(  والوعـــــاء  الظرف 
عالقة  ثم  )فِیَها(  مرتنی  نفســـه  الظرف 
التضاد × الظرف والوعاء )اجْلَنَِّة(+ تکرار 

الظرف نفسه )فِیَها(.
عالقة التضاد:

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ 

ىئ  چ   × چ  ائ  ائ  ى  ى 
ی ی ی ی جئ حئ مئ چ.

عالقة التضاد
• ک 	 ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ   

-13 االنفطار:  ]سورة  چ  گ  ک 
.]14

اأْلَْبَرار  وعاء  أنَّ  اآلیــــــــــة  أکدت 

جاءت  ثم  النعیم  يف  ومکاهنم  وظرفهم 
فأکدت  املضادة  احلالة  لتبنی  الثانیة  اآلیة 
يف  ومکاهنم  وظرفهم  اَر  اْلُفجَّ وعاء  أنَّ 

اجلَِحیم.
داللة تضاد

]چ ژ ژ ڑ ڑ چ × چ ک ک 
ک گ چ[.

رسم  مع  تفصیلیة  بیانیة  حرکة  ويف 

اإلنسان  حال  علیه  یکون  ملا  إهلیة  صور 
اِر(  )اْلُفجَّ حلال  مبینًا  اآلیات  نسق  جاء 
خمیف.  رهیب  موقف  من  علیه  هم  وما 
)يِف  مفصل  بشکل  مسجاًل  ظرفهم  فکان 
نی(  نٍی( ثم بینت اآلیات ما هو )ِسجِّ ِسجِّ
وإنَّ فیها ما هو مسوق للتهویل: ))الذي 
أن  اآلیـــات...  سیاق  يف  التدبر  یعطیه 
ومعناه  علینی  یقابل  ما  بسجنی  ــراد  امل
ــىل عــلــو مــضــاعــف فــفــیــه يشء  عــلــو ع
فیه...  واالنحباس  السفل  معنى  من 
من  اهلل  أثبته  الــذي  أن  اآلیــة  فمحصل 
الذي  سجنی  لفي  هلم  عده  أو  جزائهم 
طویاًل  حبًسا  دخله  من  حیبس  سجن  هو 
کون  ــزوم  ل يف  ضــری  وال  ــًدا...  ــال خ أو 
املعنى  هذا  عىل  للکتاب  ظرًفا  الکتاب 
للجزء...  الکل  ظرفیة  من  ذلــك  ألن 
قيض  ما  فیه  جامعا  کتابا  سجنی  فیکون 
مستحقي  مــن  وغــریهــم  الــفــجــار  عــىل 

الکتاب  سجنی  ومعنى  العذاب(()29(، 
تلك  وآثار  اِر(  )اْلُفجَّ أعال  فیه  املحدد 
ثبت  فیه  الذي  کتاهبم  ))یعني  األعال 
سجنی  واملعايص...  الفجور  من  أعاهلم 

)29( املیزان يف تفسری القرآن: 20/ 7)2. 
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وهو موضع جند إبلیس و املعنى يف اآلیة 
إن  قیل  و  هناك  یوضع  کتاب عملهم  أن 
سجنی جب يف جهنم مفتوح... و یکون 
الشدة(()30(  هو  الذي  السجن  من  لفظه 
اِر( والتوعد هلم بالعذب  ومن هم )اْلُفجَّ
نسُق  ــنّیَ  ب أن  بعد  ثم  علیهم  والــدعــاء 
با  جــاءت  اِر(  )لْلُفجَّ ما  ــار  آث ــات  اآلی
املؤثرة سلبًا  الصور  یضاد ویعاکس تلك 
وما  )اأْلَْبَراِر(  صورة  إىل  اِر(  )اْلُفجَّ عىل 

والکال  النعمة  عىل  دال  نسق  من  فیها 
والقرب هلم والدالل من مشاهدة صور 
بالقرب.  إشعارهم  أو  ــي  اإلهل ــال  اجل
فکان ظرفهم ووعاؤهم )کتاب اأْلَْبَراِر( 

)اأْلَْبَراِر(  أعال  فیه  سجلت  کتاب  وهو 

یِّنَی(  ِعلِّ الکتاب )يِف  وآثارها ومکان هذا 
له  حیق  ومن  یِّنَی(  )ِعلِّ بمعنى  فصلت  ثم 
عاودت  ثم  ُبوَن(،  )امْلَُقرَّ وهم  فیه  النظر 
ــــــَراِر(  ـــات الــتــأکــیــد لــظــرف )اأْلَْب اآلی

وعظم  األبرار  قدر  جلاللة  و))التفصیل 
عیشهم  وغزارة  تعاىل  اهلل  عند  منزلتهم 
يف  و  الکثریة  النعمة  النعیم  اجلنة...  يف 

-328  /10 -الــطــربيس:  البیان  جممع   )30(
 .329

املعنى  و  قدره،  فخامة  عىل  داللة  تنکریه 
هبا  حییط  ال  کثریة  نعمة  لفي  األبرار  أن 
بسیاقها  اآلیات  وبّینت  الوصف(()31(، 
النظر  يف  راحــة  من  الظرف  هــذا  يف  ما 
وظهور هذه الراحة )يِف ُوُجوِهِهْم( وهو 
للظرف  ضمنیة  ظــروف  يف  آخر  ظرف 
)اجلنة(  املــقــرر  املــکــان  وهــو  األســـاس 
وأوعیتهم  فظروفهم  ْبَراِر(  )لأْلَ املقررة 

الظروف  أنواع  التي تضمنتهم هي أرقى 
ختامیة  بظرفیة  جــاء  لذلك  واألمکنة 
استحق  ملن  الطیب  روائــح  منها  تفوح 
عدهتا  وقد  )الــظــروف(،  األمکنة  هذه 
ونتیجة  ـــًدا  واح ظــرًفــا  األخـــریة  اآلیــة 
َويِف  ِمْسٌك  )ِخَتاُمُه  قالت:  لذلك  واحدة 
تلك  کل  امْلَُتنَافُِسوَن(.  َفْلَیَتنَاَفِس  َذلَِك 
ار(  )اْلُفجَّ بنی  املتضادة  املعاين والظروف 
التي  کتبهم  يف  ُکتِب  وما  ـــَراِر(  )اأْلَْب و 
قوله  يف  مــوجــودة   )32( أعاهلم  تضبط 

تعاىل:
• پ 	 پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   

-263  /20 الــقــرآن:  تفسری  يف  املیزان   )31(
 .264

)32( ینظر: نفسه: 7/ 261 -262. 
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ چ  ڃ ڃ  ڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
]سورة  چ  ې  ې  ۉ 

.]26 -  7 املطففنی: 
ظرفیة مضادة

ڱ  ڳ   × پ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٻ 
ڱ ڱ ڱ[.

خامسًا: الظرفیة التعلیلیة:
قد تکون الظرفیة لبیان سبب ما، وهو 
)يف(  اجلر  حرف  استعاالت  يف  یکثر  أمٌر 
العروض  کثری  معنى  وهو  ))التعلیل،  إذ 

حلرف )يف((()33(.
• قال تعاىل: چ چ چ چ ڇ ڇ 	

ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

-1( الذاریات:  ]سورة  چ  ھ 

.]22
اإلحسان  بیان  يف  اآلیات  سیــــــاق 
وهو  عاّم.  وعاء  يف  ذلك  وجاء.  للمتقنی 
َوُعُیوٍن(  َجنَّاٍت  )يِف  والعیـــون  اجلنات 
اآلیات  نسق  يف  جاء  ما  عىل  وأسبابه 
اللیل  وقیام  اإلحسان  منها  متعددة 
املسببة  الظروف  تأيت  ثم  فیه،  واالستغفار 
الظرف  ذلك  عىل  للحصول  والواضحة 
الکبری عندما تنازل اإلنسان عن الظروف 

املال  عن  التنازل  ظرفیة  وهي  الصغریة 
من  یعطیه  ما  عّد  بل  ْم(،  َأْمَواهِلِ هلل)َويِف 
ثم  َوامْلَْحُروِم(،  اِئِل  لِلسَّ )َحقٌّ  هو  ماله 
اآلیات  يف  التفکر  وهي  األخرى  الظرفیة 

)33( التحریر والتنویر: )2/ 82. 
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وعاء  يف  واملتضمة  املوجودة  اإلهلیة 
األرض الصغری )َويِف اأْلَْرِض( للحصول 
اآلیات  وهذه  الکبری،  اجلنات  وعاء  عىل 
فقط  َأْنُفِسُکْم(  )َويِف  ومتضمنة  موجودة 
وَن(،  التفتوا إلیها وتبروا هبا )َأَفاَل ُتْبِرُ
الساء  ظرفیة  إىل  بتبرکم  انتقلوا  ثم 
َاِء( التي تسبب لکم الرزق َوَما  )َويِف السَّ
الظرفیات  هذه  فکل  نعم.  من  ُتوَعُدوَن 
املتضمة للمعاين النسقیة املکررة هي التي 

سببت اجلنان وظرفها الکبری.
• ی 	 ی  ىئ  ىئ  چ  تعاىل:  قال 

جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 

خت  حت  جت  يب  ىب  خبمب  حب 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مت 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ 
چ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

]سورة یوسف: 30 -32[.
لرّد  وأنساقها  تعلیيل  اآلیات  سیاق 

مؤکدین  املدینة  ظرف  يف  حاصل  إشکال 
التي  اْلَعِزیِز(  )اْمَرَأُة  أنَّ اإلشکال وقع من 
وعشقًا  هیامًا  َنْفِسِه(  َعْن  َفَتاَها  )ُتَراِوُد 
بظرف  فجاء  اْلَعِزیِز(  )اْمَرَأُة  کوهنا  ممنوعًا 
ُمبنٍِی(  َضاَلٍل  )يِف  أهنا  وهو  جمازي  ثاٍن 
إشکاهلم  فردت  بالضالل.  متلبسة  أي 
يف  )فِیِه(  تعليل  بظرف  فعلها  وعللت 
چ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قوله 
وعشقها  هیامها  لسبب  بالتعلیل  مسبوق 
صفَة  حاماًل   یوسف کان  إذ  املمنوع 
اجلال املالئکي الذي ال یقاوم عىل ما جاء 
َهَذا  َما  هللَِِّ  َحاَش  )َوُقْلَن  النسوة  بوصف 
ا إِْن َهَذا إاِلَّ َمَلٌك َکِریٌم( فکأنَّ )اْمَرَأُة  َبرَشً
اْلَعِزیِز( بظرفیتها التعلیلیة )34( بینت سبب 
ابتداًء  النسوة  قبل  من  املرفوض  فعلها 

واملقبول منهنَّ انتهاًء.
• ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 	  چ 

ى  ې  ېې  ې  ۉ 
وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
چ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

)34( ینظر: اجلنى الداين: 0)2، و مغني اللبیب: 
 .224
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]سورة األنفال: 67 -68[.
تبنی  سببي  تعلیمي  اآلیـــات  نسق 
األرسى  عــىل  احلــصــول  کیفیة  اآلیـــات 
بظرفیة  جاء  لذلك  القتال.  من  بد  ال  إذ 
حصلوا  فلا  اأْلَْرِض(  )يِف  وهي  معللة 
عىل األرسى أردوا فدیتهم رغبة )َعَرَض 
من  عقابًا  یستوجب  األمر  وهذا  ْنَیا(  الدُّ
باللطف  القايض  اإلهلي  أمره  ولکنَّ  اهلل. 
َعظِیم))3(،  للَعَذاب  تعرضهم  عدم  سبب 
التعلیلیة  الــظــرفــیــة  بــوســاطــة  ـــك  وذل

ېئ  ېئ  چ  تعاىل:  قوله  يف  )فِیَا()36( 
ىئ ىئ ىئ چ.

•  چ ک ک ک گ گ گ گ 	

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڱ چ ]سورة النور: 14[.

سادسا: الظرفیة املجازیة:
من  االنــتــقــال  الظرفیة  ــذه  ه تعني 
إىل ظرف جدیـــد، وهو  احلقیقي  الظرف 

وعاء وظرف معنوي ولیس وعاًء وظرفًا 
مادیًا.

))3( ینظر: جممع البیان: 4/ )3) -36). 
)36( ینظر: اجلنى الداين: 0)2، و مغني اللبیب: 

 .224

• قال تعاىل: چ ڄ ڄ ڃ 	
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

کچ ]سورة التوبة: 38[.
)يِف  للنفرة  املؤمننی  آمـــرٌة  اآلیـــات 
)الطریق(  والوعاء  فالظرف  اهللَِّ(،  َسبِیِل 
ولیس  معنوي  )طــریــق(  ظــرف  ــي  اإلهل
يف  ضعیفًا  کان  من  ولکن  مادیًا  طریقًا 
ویرىض  املعنویات.  عن  یتنازل  اإلیــان 
رغبة  اأْلَْرِض  إِىَل  اَقَل  اثَّ لذلك  باملادیات؛ 

تعني  ال  التي  الدنیویة  املادیة  احلیاة  يف 
کرر  لذلك  األخــرویــة؛  احلیاة  يف  شیئًا 
السیاق احلرف )يف( الدال عىل ))الظرفیة 
أقحم  إذا  الدنیا  احلیاة  متاع  أي  املجازیة: 
إىل  بالنسبة  قلیاًل  کان  اآلخرة  خریات  يف 
کثرة خریات اآلخرة، فلزم أّنه ما ظهرت 
عظیمة  بخریات  قیس  عندما  إالّ  قّلته 
ونسب إلیها، فالتحقیق أّن املقایسة معنى 
ولیس  الظرفیة،  حرف  الستعاِل  حاصل 

معنى موضوعًا له حرف )يف((()37(.

)37( التحریر والتنویر: 10/ 198. 
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• ژ 	 ژ  ڈ  ڈ  ڎ  چ  تعاىل:  قال 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے چ 

]سورة النحل: 68 -69[.
ظرف  إىل  املظروف  حتول  اآلیات  يف 
عىل  العسل  يف  مظروفًا  الّشفاء  ))وجعل 
املالبسة  وهي  املجازیة.  الظرفیة  وجه 
إیاه...  الشفاء  للداللة عىل متّکن مالبسة 
املجازیة ال  الظرفیة  کا أن مفاد )يف( من 
وأکدت  ـــوال(()38(  األح عموم  یقتيض 
املجازیة  الظرفیة  تلك  الثانیة  )يف( 

وعدهتا مما حیتاج إىل تفکر وتدبر.
• ٺ 	 ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  قال 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ 
]سورة  چ  ڦ  ڦ  ڤ ڦ  ڤڤ  ڤ 

الشورى: 23[.
احلب واملحبــــــة من األمور املعنویة؛ 
تعلیلیة.  معنویة  ظرفیة  هلا  جاءت  لذلك 
ألنه  املــجــازیــة  للظرفیة  ))يف  فکانت 

)38( نفسه: 14/ )20. 

ألن  یصلح  ال  }القربى{  وهو  جمرورها 
الظرفیة  ومعنى  فیه.  مظروفًا  یکـــــــون 
وکذلك  التعلیل(()39(،  هنــــــا:  املجازیة 
باب  هي  اآلیــة  يف  الـــواردة  الثانیة  )يف( 
هي  احلسنة  األعال  فمارسة  املعنویات. 
أمور معنویة؛ لذا جاء الظرف والوعاء هلا 

ا. جمازیًّ
• وئ 	 ەئ  ەئ  چ  تعاىل:  قال 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
چ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 

]سورة القلم: )3 -38[.
نســق اآلیات اإلنکار عــىل املجرمنی 
والوعاء والظرف جمــازي کا يف التحریر 
والتنــور إذ قــال يف للظرفیــة: ))املجازیة 
کا تقــول ورد کتاب يف األمر بکذا أو يف 
النهي عن کذا فیکون )فیه( ظرفًا مستقرًا 
)يف(  وکذلــك  ل)کتــاب((()40(،  صفــة 
الثانیــة الــواردة يف اآلیــة الثانیة هي )يف( 

توکیدیــة معنویة جمازیة. فســیاق اآلیات 
ینکــر علیهــم فعلهــم وحکمهــم، ویذمُّ 

اختیارهــم. فبئس االختیــار اختیارهــم.

)39( نفسه: )2/ 82. 
)40( نفسه: 29/ 93. 
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اخلامتة والنتائج
کبریة  عنایة  النحوینی  عند  للحروف 
فضاًل  األصلیة  معانیها  بیان  يف  تتجىّل 
کتبهم.  يف  املدّونة  الفرعیة  معانیها  عن 
وضعْت  التي  هي  األصول  املعاين  وهذه 
األول.  الــوضــع  يف  هلــا  ـــروف  احل ــذه  ه
أذهاهنم  يف  حارضة  املعاين  هذه  فکانت 
یعتِن  مل  لذلك  النحوي؛  التألیف  عند 
ُتفهم  التي  بالشواهد  کثریًا  النحویون 
تکن  ومل  للحروف.  السیاقیة  املعاين  من 
فبقي  الباب.  هذا  يف  کثریة  شواهدهم 
املعنى األصيل هو املتداول يف کتبهم، ومل 
املتنّوعة  السیاقیة  الدالالت  بنی  یفّرقوا 
الــقــراءة  أّن  حــنی  يف  األصــيل  للمعنى 
األصــول  يف  تنّوعًا  تکشف  الفاحصة 
إلیه  هیدف  ما  وهو  النحویون  عنها  غفل 
داللیًا  نسقًا  یکّون  أّنــه  ویــرى  البحث، 

القرآين. النص  متداخاًل يف 

حرف  تکرار  دالالت  تعددت  فقد 
فجاءت  القرآنیة.  سیاقاهتا  يف  )يف(  اجلر 
والتفریع،  والتحقیق،  التوکید،  عىل  لتدلَّ 
واالتساع،  واملکانیة،  الزمانیة  والظرفیة 
املتعلق،  وتکرار  والتفصیل،  والشمول، 

ــة،  ــاط ــع املــبــالــغــة، واإلح والــتــوکــیــد م
والداللة املجازیة، وغریها.

سیاقات  يف  الظرفیة  أقسام  وتعددت 
اآلیات القرآنیة وهي:

املعنى . 1 وهي  املتطابقة:  الظرفیــــــــــة 
الرغم  للظرفیة عىل  والثابت  األصیل 

من تکرار احلرف )يف(.
عىل . 2 االحتواء  وهي  املتقابلة:  الظرفیة 

منها  ــد  واح لکل  متقابلنی  ظرفنی 
یکون  والتقابل  بــه،  اخلــاص  حمتواه 
عىل أساس الّرتبة يف التقّدم والتأّخر، 
الوجود  يف  املتقّدمة  الظرفیة  فتأيت 
يف  املتأخرة  الظرفیة  قبل  والتحّقق 
بسیطًا،  یکون  قد  والتقابل  الوجود. 
یکون  وقــد  ظرفیتنی،  بــنی  ویــکــون 

مرّکبًا ویکون بنی أکثر من ظرفیتنی.
من . 3 تتألف  وهي  التضمنیة:  الظرفیة 

اآلخــر،  مــن  ــع  أوس أحــدمهــا  معنینی 

للمعنى  حمتوًیا  األوسع  املعنى  فیکون 
الصغریة  کــدائــرتــنی:  فها  الضیق، 

داخلة يف الکبریة.
من . 4 تتکّون  وهي  املتضادة:  الظرفیة 

بسبب  وضده  املعنى  یشکالن  ظرفنی 
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تکرار حرف اجلر )يف(.
لبیان . 5 ظرف  وهي  التعلیلیة:  الظرفیة 

وهو  علته،  وبیان  ما  ألمر  ما  سبب 
أمٌر کثری حلرف اجلر )يف(.

وظرف . 6 وعاء  وهي  املجازیة:  الظرفیة 
معنوي ولیس وعاًء وظرفًا مادیًا.

إنَّ هذا التعّدد يف بناء أنساق الداللة 
من  مجلة  یرّکز  القرآين  النص  يف  الظرفیة 

منها: والدالالت  املعارف 
توصیل . 1 يف  أساس  مبنى  الظرف  أّن 

البعد  مستوى  عىل  القرآنیة  املعارف 
احليس والبعد املجّرد.

العقل . 2 حرکة  ینّشط  القرآين  النص  أنَّ 
باستعال  النص  مع  تفاعله  ویفّعل 
لیتأّمل  الظرفیة؛  من  متنوعة  أقسام 
املعارف  بأنواع  املکتنزة  حمتویاهتا  يف 
اإلنسان  هبـــــا  یتکامل  التي  النافعة 
رصاط  عىل  سعادتـــــه  نحو  ویسعى 

مستقیم.
إىل . 3 اإلنسان  یدعو  الظريف  التقابل  إنَّ 

طريف  ألحد  االختیار  عملیة  ممارسة 
التقابل بعد استجالء الداللة بوساطة 
وحمتویاهتا،  الظرفنی  بنی  املقابلة  تلك 

ظرفیة  بنی  التقابل  حالة  يف  والسیا 
اجلنان  وظرفیة  اآلخرة  وظرفیة  الدنیا 

وظرفیة النریان.
املتعّددة . 4 بأقسامها  الــظــرف  داللــة 

الوعي  ــام  أم الــوجــود  ــرة  دائ توّسع 
کونیة  رؤیة  وترسم  املعارف،  وتزید 
اإلهلي  العلم  فیها  یظهر  توحیدیة 
الظرفیة  بمساحات  واملحیط  الواسع 
ــا  ــداراهت املــحــســوســة الــشــاســعــة وم

الوجودیة املجردة السامیة.
أبــواب . ) تفتح  التعلیلیة  الظرفیة  أنَّ 

معرفة  يف  والتفکر  والتفکری  التعلیم 
علل التعبری القرآين، وتدعو إىل العنایة 
الطمع  حالة  فرتفع  النفسیة،  بالرتبیة 
وتزید  بالرشیعة،  العمل  يف  والرجاء 
املخالفة  تبعات  من  اخلوف  حالة  من 

للدین.
لیس ثّمة انفصال بنی هذه الدالالت . 6

والتحلیل  الــوعــي  يف  إال  الظرفیة 
النيص للباحث. أما يف النص القرآين 
ظّل  يف  ــدة  ــوّح ــت وم ــة  ــرتاّص م فهي 
املقطعیة  والوحدة  التعبریي  النسق 

املتناسقة.
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اإلتقان يف علوم القرآن: جالل الدین 	 
)ت911ه(،  السیوطي  الرمحن  عبد 
وکتب  نصوصه  ووثق  أصوله،  حقق 
سعد،  الرؤوف  عبد  طه  مقدماته 
منشورات املکتبة التوفیقیة، القاهرة-

مر، )د. ط(، )د. ت(.
السید 	  القرآن،  يف  املعاين  أسالیب 

مؤسسة  احلسیني،  باقر  السید  جعفر 
بوستان کتاب )مرکز الطباعة والنرش 
اإلسالمي(،  اإلعالم  ملکتب  التابع 

إیران. ط2، 1430ق-1388ش.
کاشفة 	  -دراســــة  الــقــرآن  ــاز  ــج إع

خلصائص البالغة العربیة ومعایریها، 
دار  ط1،  اخلطیب،  الکریم  عبد  د. 

الکتاب العريب، مر، 1964.
اهلل 	  عبد  أبو  القرآن:  الربهان يف علوم 

الزرکيش،  اهلل  عبد  بن  بن هبادر  حممد 
حتقیق: حممد أبو الفضل إبراهیم، دار 

املعرفة -بریوت، 1391هـ.
املنهج 	  ضــوء  يف  احلــدیــثــة  الــبــالغــة 

البستاين،  حمــمــود  د.  اإلســالمــي، 

الفقه  دار  ط1، مطبعة: سلیان زاده، 
1424ه.  ــران،  -إی والنرش  للطباعة 

ق-1382هـ. ش.
بتفسری 	  املعروف  والتنویر:  التحریر 

حممد  ــام  اإلم األستاذ  عاشور:  ابــن 
الدار  النارش:  عاشور.  ابن  الطاهر 

التونسیة -تونس، 1984م.
إرشــاد 	  املسمى  السعود  أيب  تفسری 

الــقــرآن  ــا  ــزای م إيل  السلیم  الــعــقــل 
أيب  ــام  اإلم القضاة  الکریم-لقايض 
)ت  العادي  حممد  ابن  حممد  السعود 
العريب.  الرتاث  إحیاء  دار  هـ(   9(1

بریوت -لبنان)د: ت(.
الدین، 	  عاد  العظیم:  القران  تفسری 

القريش  کثری  بن  إساعیل  الفداء  أبو 
ــّدم  ق هـــــ(،   774 )ت  الــدمــشــقــي 
الرمحن  عبد  یــوســف  الــدکــتــور  ــه  ل
العايل  بالعهد  التفسری  أستاذ  املرعشيل 
املعرفة  دار  اإلسالمیة.  للدراسات 
بریوت.  والتوزیع  والنرش  للطباعة 

لبنان، 1991 م -1412 هـ.

املصادر واملراجع
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القرآن. 	  آي  تأویل  عن  البیان  جامع 
الطربي  جریر  بن  جعفر  أيب  تألیف 
وتریج  وتوثیق  ضبط  هـ(  )ت310 
الفکر  دار  العطار،  مجیل  صدقي 
-بریوت،  والتوزیع  والنرش  للطباعة 

لبنان )د: ت(.
ـــداين يف حـــروف املــعــاين: 	  اجلــنــى ال

حتقیق:  ـــرادي،  امل قاسم  بــن  حسن 
حممد  واألستاذ  قباوه،  الدین  فخر 
الکتب  دار  ط1،  ــل،  ــاض ف نــدیــم 
1413هـ- -لبنان  بریوت  العلمیة 

1992م.
والبیان 	  املــعــاين  يف  البالغة  جــواهــر 

اهلاشمي،  أمحــد  السید  ــع،  ــدی ــب وال
ط2،  مجیل،  حممد  صدقي  إرشاف 
والنرش،  للطباعة  الصادق  مؤسسة 

مطبعة أمری، 1384هـ.
اإلیقاع 	  بنیة  يف  ــراءة  -ق النص  سحر 

ـــارة،  زی ــد  ــواح ال عبد  د.  الــقــرآين: 
والنرش  للطباعة  الفیحاء  دار  ط1، 
هـ-  1434 ــراق،  ــع ــع-ال ــوزی ــت وال

2013م.
النظریة 	  ــنی  ب ــنــيص  ال الــلــغــة  عــلــم 

عىل  تطبیقیة  -دراســـة  والتطبیق 
إبراهیم  صبحي  د.  املکیة،  السور 
الفقي، ط1، دار قباء للطباعة والنرش 

2000م. القاهرة،  والتوزیع، 
الصحیفة 	  يف  ونقدیة  لغویــــة  قــراءة 

ناصح  حسنی  کریم  د.  السجادیـــــة. 
البلداوي،  صالح  ومحیدة  اخلالدي 
والتوزیع،  للنرش  صفـــــاء  دار  ط1، 

عان، 1431هـ -2010م.
اللغة العربیة معناها ومبناها: د. متام 	 

حسان، عامل الکتب، القاهرة، ط 4، 
)142هـ -2004 م.

بن 	  عمرو  برش  أبو  سیبویه:  الکتاب: 
السالم  عبد  حتقیق:  قنرب،  بن  عثان 
حممد هارون، النارش: مکتبة اخلانجي 
ط4،  ــرة،  ــاه ــق ال ــرش  ــن وال للطباعة 

)142هـ -2004م.
وعیون 	  التنزیل  حقائق  عن  الکشاف 

أبو  الــتــأویــل:  ــل يف وجــوه  ــاوی األق
عمر  بــن  حمــمــود  اهلل  ــار  ج الــقــاســم 
حتقیق:  ـــــ(  )ت8)3ه ــرشي،  ــزخم ال
دار   ،2 ط  ــدي،  ــه امل الــــرزاق  عبد 
-لبنان  بریوت  العريب  الرتاث  إحیاء 
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1421هـ -2001م.
ــرآن: 	  ــق ال تفسری  يف  الــبــیــان  جمــمــع 

احلسن  بن  الفضل  عيل  أبو  الشیخ 
للتقریب  العاملي  املجمع  الطربيس، 
الثقافة  رابطة  النارش:  املذاهب،  بنی 
مدیریة  ــة  ــی اإلســالم ــات  ــالق ــع وال
مؤسسة  املطبعة:  والنرش،  الرتمجة 
1417هـــ- ــران، د. ط،  اهلــدى -إی

1997م
الکتاب 	  تفسری  يف  الوجیز  املــحــّرر 

عبد  حمــمــد  أيب  لــلــقــايض  ــز.  ــعــزی ال
األندليس  عطیة  بن  غالب  بن  احلق 
عبد  السالم  عبد  حتقیق  )ت46)هـ( 
حممد  ط1منشورات  حممد،  الشايف 
العلمیة.  الکتب  دار  بیضون.  عيل 
بریوت -لبنان، 1422هـ-2001م.

األعاریب: 	  کتب  عن  اللبیب  مغني 
مازن  حتقیق:  األنصاري،  هشام  ابن 

راجعه:  اهلل،  محد  عيل  حممد  املبارك، 
الفکر- دار  ط6،  األفغاين،  سعید 

بریوت )198 م.
القاسم 	  أبو  القرآن:  ألفاظ  مفردات 

بالراغب  املعروف  حممد  بن  احلسنی 
عدنان  صفوان  حتقیق:  األصفهاين، 
دمشق  ـ  القلم  دار  النارش:  داوودي، 
والــــدار الــشــامــّیــة -بــــریوت، ط4، 

1383هـ. ش=)142هـ. ق.
العاّلمة 	  الــقــرآن.  تفسری  يف  املیزان 

حمــمــد حــســنی الــطــبــاطــبــائــي، ط1 
للمطبوعات- األعلمي  مؤسسة 

1417هـ-1997م. لبنان  بریوت، 
ـــات 	  تــنــاســب اآلی ــــدرر يف  ال نــظــم 

احلسن  أبو  الدین  برهان  والسور: 
البقاعي،  ــن  ب عــمــر  ــن  ب ــم  ــراهــی إب
عمران  حممد  وتعلیق:  تصحیح 
الکتاب  دار  األنصاري،  األعظمي 

ـــي -مـــر-الـــقـــاهـــرة- ـــالم اإلس
1414هـ -1984م.
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الرحیم الرمحن  بسم اهلل 
والصالة  العاملنی  رّب  هلل  احلمـــــــد 
القاسم  أيب  العلم  مدینة  عىل  والسالم 
حممد وعىل آله وصحبه املیامنی أما بعد..

معاين  ترمجات  مستوى  يف  فاملتأمـــل 
من  تلو  ال  أهنا  جیـــــد  الکریم  القرآن 
يف  رکاکة  من  أو  وعقدیة  علمیة  أخطاٍء 
َیذهب  مما  العبارة،  يف  وصعوبة  الرتمجة 
حجته،  وقوة  الکریم  القرآن  بعذوبة 
ومعانیه  نظمه  يف  معجز  القرآن  وألنَّ 
ألّي  یمکن  فال  وترشیعاته،  وأحکامه 
وهذا  له.  باملثل  تأيت  وأن  حتاَکیُه،  أن  لغٍة 

العلاء. أمر متفق علیه لدى مجیع 
نقف  أن  الوریقات  هذه  يف  حاولنا 
ويف  الکریم  القرآن  معاين  ترمجة  أمر  عىل 

حماور وهي:
)نبذة . 1 واصطالحًا  لغـــــــــــة  الرتمجة 

تارخییة(.

االسترشاق الرتمجي.. 2
وغیاب . 3 الکریم،  القرآن  معاين  ترمجة 

الدقیقة. الداللة 
ترمجات  مـن  ترمجتان  ـُمدت  اعت وقد 
ترمجة  وهي  الکریــــــم  القرآن  معاين 

ضعیفة  ترمجة  وهي  رودویل  املسترشق 
وغری  مسلم  غری  ألنه  قیمة  ذات  ولیست 
بالنّص  إذ تالعب  العربیة  اللغة  متبحر يف 
األخطاء  عن  فضاًل  وترمجة  ترتیبًا  القرآين 

الکثریة.
کساب  سعید  رشید  االستاذ  وترمجة 
من  ويشء  بالعلمیة  اتسمت  التي 
التوفیق يف  یوفق متام  املوضوعیة، لکنه مل 
املهمة  املصادر  من  الکثری  ترمجته إلغفاله 
إذ إنه حام حول املعنى القرآين ومل یدرك 

أرساره ومقاصده يف قسم من ترمجته.
کبد  أصبت  قد  أکون  أن  أرجـــــو 

احلقیقة. ومن اهلل التوفیق.
الکریم القرآن  معاين  ترمجة  مفهوم 

نبذة تارخییة:
عىل  بصدّدها  نحن  التي  الرتمجة  هذه 
وهي  تفسرییة:  معنویة  ترمجة  منها  أنواع 
الرتمجة التي ُیعربّ هبا عن معنى الکالم بلغة 

أخرى من غری مراعاة املفردات والرتتیب.
ترمجة  وضع  وهي  حرفّیة:  وترمجـــــة 
فیها  الرتمجتنی  وکال  بإزائها.  کلمة  لکّل 
يف  علیها  سنقف  التي  اهلنات  من  فیها  ما 

البحث. أثناء 
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نقل  هبا  یقصد  اصطالحًا:  فالرتمجة 
القرآين  النّص  معنى  من  املمکن  القدر 
الوافیة  الرتمجة  لصعوبة  أخرى،  لغة  اىل 
لسبب  العريب، وذلك  للنّص  متامًا  املقابلة 
أسايّس هو الفرق الشاسع بنی وعاء اللغة 
عن  شك  وال  تتلف  القرآن  ولغة  العربیة 
أي لغة أخرى، فإمکانیات اشتقاق اجلذر 
یصل  وتریفه  العربیة  اللغة  يف  الواحد 
دقیق  بتفاوت  تریفًا  ثاننی  من  أکثر  اىل 
ال  مرونة  وهذه  کّل منها)1(.  بنی  املعنى  يف 
اللغات  والسّیا  أخرى  لغة  أي  يف  توجد 
الغربیة الالتینیة األصل، بل کثریًا ما نجد 
أن هناك صیغًا أساسیة کالفعل أو الفاعل 
اللغات  تلك  يف  هلا  وجود  ال  الصفة  أو 
تشتمل  الکریم  القرآن  لغة  أن  عن  فضاًل 
کافة،  والبالغیة  التعبرییة  األشکال  عىل 
متامًا  املقابلة  الرتمجة  جیعل  الذي  األمر 
االستعانة  تتم  مل  ما  املستحیلة  األمور  من 

تتم  التي  اللغة  يف  جدیدة  کلات  باشتقاق 
إلیها)2(. الرتمجة 

لردویل/  القرآن  ینظر: مقدمة لرتمجة معاين   )1(
 .((
)2( نفسه. 

اجلمیل  الفن  ذلك  الرتمجة  کانت  وملا 
وأسالیب  ومعان  ألفاظ  بنقل  ُیعنى  الذي 
املتکّلم  أنَّ  بحیث  أخرى،  إىل  لغة  من 
النصوص  یتبنی  إلیها  املنقول  باللغة 
یتبینها  کا  بقوة  هبا  ویشعر  بوضوح 

األصلیة)3(. باللغة  املتکلم  هبا  ویشعر 
ترمجة  مع  لکن  عامة  بصورة  هذا 
معاين القرآن الکریم التي ُتعّد من أصعب 
عمومًا،  الرتمجة  میدان  يف  املحاوالت 
فرتمجة آیة کریمة واحدة بنقلها من النّص 
لغة  نّص يف  أي  إىل  البلیغ  املحکم  القرآين 
هیتز  إذ  کبریة،  صعوبات  تواجه  أجنبیة 
الرتکیب  ویفقد  الرائع،  اجلمیل  املعنى 
ودقته،  روَنَقه  الکریمة  لآلیة  البالغي 

ویفرغ اللفظ يف وقعه اجلمیل املؤثر)4(.
ترمجات  يف  املعنى  نقل  إشکالیة  إن 
القرآن الکریم ارتطمت مصخرة اإلشکال 
املعجمیة  باملثبطات  املرتبط  اللساين 

والداللیة والرتکیبیة أو األسلوبیة املشکلة 

ــدراســات  ال ــوء  ض يف  الــرتمجــة  فــن  ینظر:   )3(
املقارنة/ 14. 

القرآن  معاين  لرتمجة  التارخیي  التطور  ینظر:   )4(
الکریم عند الغربینی/ 131. 
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ألسس اإلعجاز القرآين))(.
معاين  لرتمجة  حماولـــة  أول  وترجع 
الفاريّس  سلان  إىل  الکریــــــم  القرآن 
رسول  صحابــــة  من  وکان  )ت)3هـ( 
إىل  الفاحتة  سورة  ترجـــــم  إذ   ،اهلل

الفارسیة لغته األم)6(.
االسترشاق الرتمجي:

بدأ  قد  الغرب  أنَّ  يف  شك  من  ما 
ــة انــتــشــاره  ــدای ـــالم مــنــذ ب ــة اإلس حمــارب
یوحنا  أفردها  التي  الصفحات  وُتعّد 
کتابه  يف  -0)7م(  )ت0)6  الدمشقّي 
اخلاص  الفصل  يف  املعرفة«)7(.  »ینبوع 
امللیئة  األوىل  ــزة  ــی ــرک ال بــاهلــرطــقــات 
وضّد  الکریم  الــقــرآن  ضــّد  بالفریات 
سید األنبیاء واملرسلنی صلوات اهلل علیه 

آله. وعىل 
محلة  أنَّ أخطر  أیضًا يف  شك  من  وما 
تلك  هي  الکریم  القرآن  واجهها  عدائیة 

املسترشقون  شنها  التي  الرشسة  اهلجمة 
ألوربا  یبحثوا  أن  مههم  أول  فکان  علیه، 

))( قضایا ترمجة القرآن/ 72. 
 .21( )6( ینظر: مسند األمام أيب حنیفة 2/ 

)7( ینظر: مقدمة لرتمجة القرآن/ 6). 

لتخوض  القتال،  أسلحة  غری  سالح  عن 
سیطر  الذي  الکتاب  هذا  مع  املعرکة 
واأللوان  األجناس  املختلفة  األمم  عىل 
العربّیة  واحدة،  أمة  وجعلها  واأللسنة، 
وقد  تارخیها،  العرب  وتاریخ  لساهنا، 
عداء  بلغراف  غیفورد  ولیم  خلّص 
الغربینی وحرهبم للقرآن الکریم يف کلمته 
ومدینة  القرآن  توارى  متى   « املشهورة: 
أن  حینئذ  یمکننا  العرب،  بالد  عن  مکة 
نرى العرب یتدرج يف سبل احلضارة التي 

مل یبعده عنها إاّل حممد وکتابه«)8(.
تارخیه  يف  الرتمجي  االسترشاق  عرف 
اتاهنی متفاوتنی يف اخلطورة والعداء)9(.

قدیم:. 1 اجتاه 
الذي  الرِف  العدائي  االتاه  وهو 
العرشین  القرن  مطلــــع  قبل  سائدًا  کان 
أبحاث  کانت  منها:  بأمـــــور  ویناز 
املسترشقنی القرآنیة یطبعها منهج عدواين 

يف  والشتم  السب  خالله  من  یّوجه  سافر 
.حّق القرآن الکریم والنبي األکرم

القرآن  العهد  هذا  يف  یدرسون  کانوا 

)8( ملحات يف الثقافة اإلسالمیة/ 174. 
)199 ص3 -6.  )9( جملة املشکاة عدد 20/ 
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من  وجمموعة  هرطقة  أنــــه  عىل  الکریم 
نبي  هبا  جاء  والتصورات  التخیالت 
مزیف )حاشاه(. ومل یکن هدفهم البحث 
نقده  أجل  من  درسوه  احلّر، وإنا  العلمي 
هو   حممدًا أن  »یعتقدون  فهم  فقط 
اعتقادهم  وإلثبات  القرآن،  أّلف  الذي 
يف  أخطاء  أي  اکتشاف  حاولوا  هذا 
حاولوا  –کا  زعمهم  القرآن–بحسب 
القراءة  یعرف  کان   حممدًا أن  إثبات 
واإلنجیل  التوراة  قرأ  وأنه  والکتابة، 
تألیف  يف  منها  واستفــــــاد  واملزامری، 

القرآن«)10(.
جّل  احلق  فیه  قال  وقد  هـــذا  کیف 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  شأنــــه: 
چ  چ  چ  چ  ڃ ڃ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڑ ڑ ک ک ک کگ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
األعراف:  چ ]سورة  ڻ  ں 

1998م.  )10( جریدة الشعب/ 9 عدد )3( 

للقرآن  کاملة  ترمجة  أقدم  وُتعّد   ،]1(7
هبا  قام  التي  تلك  الغرب،  يف  الکریم 
السابع  القرن  أواخر  يف  مراتيش  القس 
بعنوان  1698م  عام  ظهرت  والتي  عرش 
هذا  ویتضمن  القرآن"،  تفنید  "حول 

الالتینیة  والرتمجة  العريب  النّص  العمل 
هبا  قام  التي  ومقدمته  الکریم،  للقرآن 
برمته  العريب  النّص  عىل  بالتعلیق  مراتيش 
مونیه)11(. ادورد  ذلك  یؤکد  کا  وتفنیده 

مراتيش  ترمجة  عن  قائاًل  یضیف  ثم 
هذه: "إّن هذا العمل الذي ُیعّد من أروع 
األعال، جیب أن یّلم به کافة املسترشقنی 
القرآن  لدراسة  أنفسهم  یکرسون  الذین 
هذه  مراتيش  ترمجــــة  اإلسالم"  ودین 
واجلور  واالحقاد  بالغــــل  امللیئة  الرتمجة 
ولیس  الرتمجة  هذه  الکریـم  النّص  هلذا 
ومن  املترشقون  منها  هنل  التي  غریها 
ترمجاهتم  صلب  يف  فریاهتم  صبوا  ثمَّ 
هبا  املرتبطة  واهلوامش  التعلیقات  ويف 
أم  ترمجة  غریبة  کلِّ دولة  يف  أصبح  بل  ال 

)2؛  ــرآن/  ــق ال مــعــاين  لــرتمجــة  مقدمة   )11(
صبحي  القرآن،  علوم  يف  مباحث  وینظر: 

 .36 الصالح/ 
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علیهم  جیب  ال  الذي  القالب  بمثابة  ُتعّد 
أملانیا  يف  نولدکة  ترمجة  ومنها  عنه:  احلیاد 
يف  ریبه  ودي  انجلرتا،  يف  سال  وجورج 

غریهم. وکثریین  فرنسا 
االجتاه اجلدید املعارص:. 2

إذ  العرشین  القرن  أول  من  بـــــدأ 
تأسیسـه  والدارسـون  الباحثون  یرجع 
نولدکه  )تیودور  األملاين  املسترشق  إىل 
املسترشقنی  بشیخ  واملعروف  ت1913م( 
طریقة  اتبع  "فقد  القرآنیة  الدراسات  فـي 
زمالئه  انتباه  اسرتعت  التألیف  يف 
االسترشاق  معاقـل  سائر  يف  املتخصصنی 
إبراز  عىل  حرص  إذ  وأمریکا  أوربا  يف 
مـن  مسألة  يف  الثابتة  النظر  وجهات  سائر 
يف  معتمـدًا  الکریم  القرآن  علوم  مسائل 
من  اآلراء  خمتلف  استقصاء  عىل  ذلك 
ومغمورة،  شهریة  وأجنبیة  عربیـة  مصادر 
کا  سواء،  حّد  عىل  ومطبوعة  خمطوطة 

واالستقراء  االستقصاء  عملیة  يف  اتبع  أنه 
صارمًا:  أکادیمیًا  منهجــًا  االستدالل  ثم 
أن  واحلـّق  قبـل...  فیا  معهودًا  یکن  مل 
یؤمـن  وال  القرآن  یدرس  الذي  املسترشق 
التجـرد  حاول  مها  اهلل  عند  من  بکونه 

املوضوعیة  من  شـيء  وإلتزام  اهلـوى  من 
أخطاء  يف  حمالة  ال  واقع  فإنـه  واحلیـاد، 

فظیعة ونظریات واهیـة")12(.
ومشوهة  قارصة  ترمجاهتم  کانت  لذا 
استیعاهبم  ولعدم  ذلك  الستحالة  ومعیبة 
فحّرفوا  وأرسارها  الکریم  القرآن  لغة 
يف  ووقعوا  مدلوله،  وشّوهوا  النّص 
ومها  جسیمة  وأخطاء  فادحة  عیوب 
کلَّ  فإنَّ  واألسالیب  الصور  اختلفت 

مایأيت: عن  حتید  لن  ترمجاهتم  من  ترمجة 
منّزل  الکریــــــــم  القرآن  أنَّ  إنکار 
یتضمن  ال  بأنه  واإلدعاء  اهلل،  عند  من 
تألیف  من  أنه  عىل  واإلرصار  ترشیعًا، 
واإلدعاء  أمیته،  وإنکار   حممد سیدنا 
أثناء  يف  تمَّ  الذي  بالتحریف  یزخر  بأنه 
لکلِّ  صالح  غری  وبأنه  وتدوینه،  مجعه 
عرض  يف  والتالعب  ومکــــان،  زمان 
التثلیث)13(،  باختالف  املتعلقة  اآلیات 

ومریم   ،  املسیح السید  وتألیــــــــــــــه 
التحریف  تثبت  التي  وتلك   ،العذراء

البحث  مناهج  يف  القرآنیة  الدراسات   )12(
االسترشاقي املعارص/ 22 -23. 

ترمجات  يف  املسترشقنی  مناهج  ینظر:   )13(
القرآن الکریم/ 39. 
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اإلنجیل  يف  تمَّ  الذي  بالکلم  والتالعب 
املهینة  األلفاظ  اختیار  وتعّمد  بعدیه، 
بذلك،  العبارات  اختیار  یسمـــح  عندما 
القرآن  بتحدیث  املسلمنی  ومطالبــــة 
والبحث  نظرهتم،  يف  بالتناقضات  امليلء 
اإلسالمي،  للرتاث  أخر  مصادر  عن 
القرآن  إخضــــاع  برضورة  واإلحلاح 
اللغوي  والتحلیل  التارخیي  للنقد  الکریم 
العر  يف  إدماجه  یمکن  حتى  احلدیث 
یمکن  ال  أنه  یتناسون  وکأهنم  احلدیث، 
والدراسات  التحلیل  آلیات  استخدام 
العربیة  اللغة  عىل  الالتینیة  للغة  األلسنیة 
کّل  وحیال  واجلذور،  األصل  املختلفة 
من  للنیل  الدؤوب  املحاوالت  تلك 
املؤسسات  بعض  بدأت  الکریم  القرآن 
عىل  الُغرُی  العلاء  وبعض  اإلسالمیة 
ملعاين  أمنیة  ترمجات  عمل  يف  دینهم 
العرشین  القرن  مطلع  منذ  الکریم  القرآن 

وقد  کاملة  وأخرى  جزئیة  ترمجات  منها 
عدد  العزیز  عبد  زینب  األستاذة  أحصت 
الکریم  القرآن  إلیها  ترجم  التي  اللغات 

إىل اثننی وثالثنی ومئة ترمجة)14(.

)14( ینظر: ترمجات القرآن إىل أین ؟/ 10 -11. 

وغیا	 . 3 الکریم  القرآن  معاين  ترمجة 
الداللة الدقیقة:

ــرآن  ــق ال ــاين  ــع م ــات  ــرمج ت تــکــن  مل 
التي  الرتمجات  والسّیا  دقیقة،  الکریم 
ألنَّ  واملسلمنی؛  الــعــرب  غــری  هبــا  ــام  ق
–عىل  األغلب  األعم  يف  اعتادهم–کان 
الکریم،  القرآن  أللفاظ  الظاهرة  املعاين 
تنطبق  ال  دالالت  من  املعجات  يف  وما 
املقصود  القرآين  املعنى  أحیانًا–عىل  ـ 
يف  الواحدة  اللفظة  مواقع  تتعدد  حینا 

العزیز))1(. الکتاب 
الصفحات  هذه  يف  ارتأینــــــا  وقد 
ملعاين  ترمجتنی  عن  النقاب  نکشف  أن 
من  قسم  عند  متلبثنی  الکریم  القرآن 
التشویه  من  يشء  شاهبا  التي  املعاين 
املختصنی  عىل  حیتم  الذي  واالستفزاز 
هـــــذه  جماهبة  املوضوع  هبذا  واملهتمنی 
بـــــــــــه  أتوا  ملا  والتصدي  الفریات 

الذي  رودویل  املسترشق  ترمجة  والسّیا 
عن  فضاًل  القرآين  النّص  برتتیب  تالعب 
اإلسالم  عن  واجلهاالت  االفرتاءات 

معاين  وترمجة  والنظائر،  الوجوه  ینظر:   )1((
القرآن، بحث عىل النت. 
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.)16(األکرم والنبي 
ج. . 1 ترمجــــة   The Koran القرآن

 J. M. Rodwell رودویــل  م. 
 G. مرجلیوث  ج  وتقدیـــــــــــــم 

Margoiluth.ومها انجلیزیان.

لعريب  فکانت  األخرى  الرتمجة  أما 
کّساب. رشید  سعید  وهو  مسلم 

2 . Translation القرآن  معاين  ترمجـة 
 of the meaing of the

glorious kuran

الرتمجات  کّساب  انتقــــــد  وقــــــد 
"فاطلعت  بقولـــه:  املوجودة  االنجلیزیة 
عىل بعض الرتمجات االنجلیزیة املوجودة 
بعضًا  بعضها  عن  تتلف  أهنا  فرأیت 
معاين  فهم  يف  املرتمجنی  اختالف  حسب 
الواحدة  الرتمجة  أنَّ  وجدت  کا  القرآن، 
أو  حتتوي عىل أکثر من ترمجة لالصطالح 

القرآنیة")17(. الکلمة 
من  املبذول  اجلهد  إنکار  یمکن  وال 
القرآن  ملعاين  ترمجته  يف  کّساب  االستاذ 

القرآن  معاين  لرتمجة  نقدیة  دراسة  ینظر:   )16(
الکریم اىل اللغة االنکلیزیة/ )). 

)17( ترمجة معاين القرآن الکریم/ املقدمة. 

للغة  وفهًا  إدراکـــًا  أکثر  ألنه  الکریم 
ترمجته  اتسمت  وقد  العزیز  الکتاب 
بالعلمیة ويشء من املوضوعیة. ولکنه مع 
الکثری  إلغفاله  التوفیق  متام  یوفق  مل  ذلك 
تفسری  نحو  من  القدیمة  املصادر  من 
يف  عمدة  ُیعّد  الذي  للزخمرشّي  الکشاف 
عن  فضاًل  الکریم  القرآن  أسلوب  فهم 
من  أکثر  الذي  منظور  البن  العرب  لسان 
واألحادیث  الکریمة  باآلیات  االستشهاد 
يف  املفردات  أیضًا اىل  یرجع  الرشیفة، ومل 
الذي  األصفهايّن  للراغب  القرآن  غریب 
معاين  معرفة  يف  املصادر  أهم  من  هو 

القرآنیة)18(. املفردات 
اىل  املوجهة  النقود  هــــذه  کّل  مع 
کبریة  علمیة  قیمة  ذا  تظل  أهنا  إاّل  ترمجته 
ترمجة  يف  ّمْن أخفق  الرّد عىل  إىل  سعیه  يف 
الذي  االنجلیز  من  الکریم  القرآن  معاين 
الکریم  القرآين  النّص  مدلول  شّوهوا 

فادحــــــة  عیوب  يف  ووقعوا  وحّرفوه 
يف  باحث  کـــّل  ألنَّ  جسیمة؛  وأخطاء 
رصف  بأنَّ  ُیقّر  الکریم  القرآن  معاين 

معاين  وترمجة  والنظائر  الوجوه  ینظر:   )18(
القرآن/ بحث عىل النت. 
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التخمنی،  ُیعّد رضبًا من  معناه  عن  اللفظ 
ذلك؛  تقتيض  العربیة  اللغة  قواعد  ألنَّ 
الکریم  القرآن  يف  مأمور  املسلم  وألن 

والتّدبر. والتأمل  بالتفکری 
يف  وقعت  التي  األخطاء  أمثلة  فمن 

نّص ترمجة رودویل ويف تعلیقاته:
گ  ک  ک  ک  ک  چ  تعاىل:  قال 
چ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

]سورة الکهف: 22[.
ترمجها رودویل بقوله:

))Therfore be clear in thy 

dis ussion about them and ask 

not any Christian concerning 

them(()19(.
النصارى  أحدًا من  تسأل  وال  بقوله: 
قصور؛  فیه  النصارى  فتخصیص  عنهم، 
أو  عامة  الکتاب  أهل  هم  املقصود  ألنَّ 
عىل  الرویات  دلَّت  کا  خاصة  الیهود 

من  طلبوا  الذین  هم  الیهود  ألنَّ  ذلك، 
املرشکنی أن یسألوا الرسول عن أهل 

 J. M. Rodwell، the Koran، P.  )19(
190

الکهف)20(.
قوله  ترمجة  يف  رودویل  وخیطئ 
چ ]سورة  ەئ  ائ  ائ  چ  تعاىل: 

بقوله:  ویرتمجها   ]26 الکهف: 
Look Thou and hearken 

anto Him alone.
أن  مع  واستمــــع.  أنت  انظر  یعني: 
من  التعجب  هو:  الکریمة  اآلیــة  معنى 
وإحاطته  وسمعه  تعاىل  اهلل  بر  کــال 
أبر  أحــد  "ال  قــتــادة:  قــال  يشء،  بکل 
ألطف  ــدرك  ی ألنــه  أسمع؛  وال  اهلل  من 
أکربها  ــدرك  ی کــا  وأصــغــرهــا  األشــیــاء 
البواطن  ویدرك  جرمًا،  وأکثفها  حجًا 

الظواهر")21(. یدرك  کا 
اخلطیب  اهلل  عبد  األستاذ  أنَّ  ونلحظ 
ترمجة  وهي  هنا  الرتمجات  أبلغ  یرشح 
املذکورة  الکریمة  لآلیة  عيل  مهر  حممد 

أنف وهي:
How best He Sees it، and 

)20( جامع البیان 1/ 229. 
 228  /1( الطربي  البیان  جامع  ینظر:   )21(
 /10 القرطبي  القرآن  ألحکام  واجلامع 
القرآن  معاين  لرتمجة  نقدیة  ودراســة   3(6

الکریم/ 36. 
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how best، He hears()22(.
ووصل التحریف واالفرتاء يف ترمجته 
غری  عبادة  عدم  وهي  العقیدة  یمّس  فیا 
رودویل  ترجم  فقد  وتعاىل  سبحانه  اهلل 

ہ  چ  تعاىل:  قوله  يف  السجود  کلمة 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
 And When We ھچ بقوله: 
 Said to The angels "Bow،
 down and Worship Adam"

یفید  با  اسجدوا  کلمة  رودویل  ترجم 
فقد  صحیح  غری  وهذا  العبادة،  معنى 
 Bow down and Worship قال: 
عبادة.  سجود  اسجدوا  أي:   Adam

السجود  هذا  أن  عىل  املفسون  اتفق  وقد 
وإظهارًا   ألدم إکرام  سجود  کان 

لفضله)23(.
"وکان  بقوله  الطربّي  أّکده  ما  وهذا 
وطاعة  آلدم  تکرمة  آلدم  املالئکة  سجود 

)22( الکشاف 2/ 670. 
 Mohammad، Mohan، Ali،  )23(
 Award For meaning Of The
وینظر:   Qumran، Ad. 2. P. 820

دراسة نقدیة لرتمجة معاين القرآن/ 37. 

هلل ال عبادة آلدم")24(.
نذکر  رودویل  مغالطات  ومـــــــــن 

چ  ھ چ  تعاىل  قوله  عىل  تعلیقــــه 
املسیحي  للرتاث  أثرًا  هناك  إن  یقول: 
ويف  وإبلیس  آدم  قصة  يف  والتلمودي 

آدم))2(. تعظیمه 
الصواب  جانب  أنه  فیه  شك  ال  ومما 
من  کبریة  بدرجة  یيش  ذکره  ما  وأن  هنا 
أن  یدعي  ألّنه  الوقائع  تناول  يف  التعسف 
املقدس  الکتاب  عن  أخذ  الکریم  القرآن 

وغریها)26(. والتلمود 
وقد أثبت العلاء إثباتًا ال یقبل الشك 
ولو  أمّي،  نبي  هو   حممدًا أن  املراء  أو 
وبینوا  لفضحوه  الکتاب  أهل  عند  تعّلم 

)حاشاه(. کذبه 
ــا مـــوازنـــة بــنی تــرمجــة  ـــو عــقــدن ول
سنجد  کّساب  سعید  ورشیــد  رودویل 
إىل  نظرا  ألهنا  ترمجتیها  يف  الدّقة  عدم 

–291  /1 القرآن  ألحکام  اجلامع  ینظر:   )24(
 .292

 j –M –Rod Well، The Koran،  )2((
P. 432

املسترشین  قبل  من  القرآن  معاين  ینظر:   )26(
ودوافعها وخطرها/ 33. 
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مواضعها  تتلف  حینا  الواحدة  الکلمة 
نظرة واحدة وفّساها تفسریًا واحدًا عىل 
الرغم من تعدد سیاقها يف النّص القرآين.
األمر  هذا  عىل  للتدلیل  أمثلة  وإلیك 

گ  گ  گ  چ  تعاىل:  قوله  ففي 
وقوله   ،]42 البقرة:  ]سورة  چ  گ 

پچ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  تعاىل: 
تعاىل:  وقوله   ،]71 عمران:  آل  ]سورة 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ  چ 

. ]82 ]سورة اإلنعام: 
جــاء  ــات  ــری ــک ال ــــات  اآلی ـــذه  ه يف 
ترجــــم  فکیف  اخللط  بمعنى  )تلبسوا( 

معناها إىل االنجلیزیة؟.
قال رودویل يف معنى اآلیة األوىل:

 »And Clod The not The 
Truth With Falsehood«
ترمجها  فقد  کّساب  سعید  رشید  أما 

باآليت:

"Do not Cover The Truth 
)Witch Sent down( With 
Falsehood )Which you have 
Fabricated(
إذ ترجم رودویل يف هذه اآلیة الکریمة 

بالثیاب،  اخلاصة   )CloThe( کلمـــــــة 
کّساب  سعید  رشید  األستاذ  واستعمل 
اإلکساء  عىل  الداّلة   )Cover( کلمة 
هنا  )تلبسوا(  معنى  أن  حنی  يف  والتغطیة 

اخللط.
وهو ما ذکرته کتب الوجوه والنظائر 

واملعجات. والتفاسری 
قال الزخمرشي: "لبسُت اليشء باليشء 

خلطته")27(.
يف  "یقال  االصفهاين:  الراغب  وقال 

إلتباس")28(. أي:  ُلبّسه  األمر 
اللَّبس  العرب:  لســـــان  يف  وجاء 
علیه  لبس  األمر،  اختــــــالط  واللََّبس: 
ال  حتى  علیه  خلطه  إذا  لبسًا  یلبسه  األمر 
أي:  األمر  علیه  والتبس  جهته...  یعرف 

واشتبه")29(. اختلط 
الثانیة: اآلیة  معنى  يف  رودویل  قال 

"Why CloThe ye The truTh 

With Falsehood"

کّساب: سعید  رشید  األستاذ  وقال 

)27( الکشاف 1/ 207. 
)28( املفردات/ 466. 

)29( لسان العرب )لبس(. 
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"Why do you Coverring 
With Wrong"

بکلمة  متسك  رودویل  أن  نجـــــد 
الکریمة. اآلیة  ترمجة  يف   )Clothe(

سعید  رشیــــــــد  األستاذ  وکذلك 
الذي   )Cover( کلمة  آثر  الذي  کّساب 
هاتنی  أن  إاّل  األوىل  اآلیة  يف  استعملها 
إاّل تّوزًا. اخللط  معنى  تعطیا  مل  اللفظنی 

نجد  الثالثة  اآلیة  اىل  وصلنا  وإذا 
رودویل یقول يف معناها:

"They Who believe and 
Who ClodThe not Their Faith 
With error"

سعیــــــد  رشید  األستاذ  عند  وهي 
کشاب:

"These Who bilieve and 
Who do not Cover Their 
belief Within justice"

نفسه  املعنى  منها  واحد  کّل  استعمل 
تدل  وال  السابقة  اآلیات  يف  ذکر  الذي 
املعنى  عىل   )Cover( وال   )Clothe(

املراد.
چ  ڀ  ڀ  پ  چ  تعاىل:  قوله  ويف 

]سورة البقرة: 187[ .
لکم. سکن  نساؤکم  أي: 

چ  چ  چ  چ  تعاىل:  وقولـــــه 
 ]47 الفرقان:  ڇچ ]سورة  ڇ  چ 

سکنًا. یعني 
قال رودویل يف معنى اآلیة األوىل:

"They are your garment 
and ye are Their garment"

اآلیة  يف  کّساب  سعید  رشید  وقال 
نفسها:

"They are Cover For you 
and you are Covers For Them"

بکلمة  الــســکــن  رودویـــــل  ــرجــم  ت
الــرداء  أو  الثوب  وهي   )Garment(
کلمة  استعمل  فقد  کّساب  األستاذ  أما 
ولیس  الغطاء  عــىل  الــدالــة   )Covre(
وإن  الکریمة  اآلیة  يف  السکن  معنى  هذا 
ملا  بقوله:  التشبیه  عىل  الزخمرشّي  محلها 

کان الرجل واملرأة یشتمل کل واحد منها 
املشتمل علیه)30(. باللباس  صاحبه شبه 

ال  التفسری  يف  الــدقــة  ـــا  أردن وإذا 
ــوجــوه  ــن مــراجــعــه کــتــب ال مــنــاص م

)30( ینظر: الکشاف 1/ )10. 
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املعنى  من  للتثبت  مظنة  ألهنا  والنظائر، 
هذه  يف  اللباس  أن  فیها  جاء  إذ  الدقیق 

السکن)31(. معناه  الکریمة  اآلیة 
وقال رودویل يف معنى اآلیة الثانیة:

"He it is Who Ordaine The 
nightas garment"

کّساب: األستاذ  عند  وهي 
"it is Who has made This 

night as Cover For you"

استخدمتا  اللتان  الکلمتان  وهاتان 
أي:  وکّساب  رودویل  لدن  من 
رودویل  استعملها  التي   "Garment"

کّساب  أثرها  التي   )Cover( وکلمه 
هبا  أرید  إذا  إاّل  السکن  معنى  عن  بعیدة 
التشبیه  عىل  الزخمرشّي  محلها  وقد  املجاز 
اللیل  ظالم  من  یسرت  ما  "شبه  بقوله: 

الساتر")32(. باللباس 
القرآن  معاين  ترمجـــــة  فإن  وبعد 

من  لکّل  ومتاحة  یسریة  لیست  الکریم 
إتقان  إىل  حتتاج  فهي  األمر  هلذا  تصدى 

معاين  وترمجة  والنظائر  الوجوه  ینظر/   )31(
النت.  القرآن/ بحث عىل 

)32( الکشاف 1/ 718. 

وفنون  أسالیبها  ومعرفة  العربیة  اللغة 
القول فیها فضال عن إتقان املرتجم إلیها 
الکریم. القرآن  بمقاصد  التامة  ومعرفته 

العربیة  علاء  یفت  مل  األمر  وهذا 
الرشوط  یستعرض  اجلاحظ  وهــــــذا 
بقوله:  الرتمجان  يف  توافرها  الواجب 
نفس  يف  بیانه  یکون  أن  للرتمجان  بد  "وال 

املعرفة،  نفس  يف  عمله  وزن  يف  الرتمجة 
باللغة  الناس  أعلم  یکون  أن  وینبغي 
فیها  یکون  حتى  إلیها  واملنقول  املنقولة 
من  الباب  کان  وکّلا  وغایة...  سواء 
أقل  به  والعلاء  وأضیق  أعس  العلم 
خیطئ  أن  وأجدر  املرتجم  عىل  أشد  کان 
من  بواحد  مرتمجًا یفي  البتة  تد  فیه، ولن 

العلاء")33(. هؤالء 
تتحقق  ال  الرشائط  هذه  کانت  وملّا 
اجلاحظ  عقب  األحیان،  مـــــن  کثری  يف 
حري  املرتجم  أن  آنفًا  املذکور  بقوله 

لصعوبة  وذلك  اخلطأ  عن  االبتعاد  به 
األمر وفداحته ومن ثّم مل تد مرتمجًا إاّل 

هذه.. وحاله 
الدقیقة  الداللة  غیاب  مسألة  إن 

 .107 )33( البیان والتبنی 2/ 
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وهذا  قصد  عن  تکون  إما  القرآين  للفظ 
کان  الذي  رودویل  عند  حدث  ما 
رسول  وعىل  الکریم  القرآن  عىل  متجنیّا 
يف  مشککًا  کان  إذ   حممد اإلنسانیة 
مصادر  ويف  القرآين  النص  مضمون 
 الرسول األعظم إذ یزعم أن الرسول
بعبقریته  الکریم  القرآن  ألف  الذي  هو 
من  مزیج  الکریم  القرآن  وأن  الفذة 

واملسیحیة)34(. الیهودیة 
وذلك  قصد  غری  عن  تکون  وأما 
سعید  رشید  األستاذ  ترمجة  يف  نجده  ما 
غری  قسم  إىل  الرجوع  أغفل  إذا  کّساب 
ُتعّد  التي  اللغة  وکتب  التفاسری  من  یسری 
العمدة يف فهم أسلوب القرآن الکریم إذ 
أرساره  یدرك  ومل  املعنى  حول  حام  إنه 

إعجازه. من  وذلك  ومقاصده 
الکریم  القرآن  معاين  ترمجة  وما 
الذي  املعجز  الکتاب  وهو  یسریة  بسهلة 

ڀ  چ  فقال:  واجلن  األنس  اهلل  به  حتدى 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ترمجات  يف  املسترشقنی  مناهج  ینظر:   )34(
القرآن الکریم/ 39 وینظر: دراسة نقدیة 

لرتمجة معاين القرآن/ 20. 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
اإلرساء:  چ ]سورة  ڦ  ڤ  ڤ 

. ]88
اخلامتة وأهم النتائج:

ملعاين  ترمجتنی  يف  اجلولة  هذه  بعد 

اآليت: إىل  توصلنا  الکریم  القرآن 
• ألنه 	 الرتمجي  االســتــرشاق  خطورة 

الکریــــم  القرآن  ضّد  رصف  عدائي 
 حممد واإلنسانیة  الرمحة  ونبي 
احلّر  العلمي  البحث  هدفه  یکن  ومل 

إطالقًا.
• املتبحر 	 وغــری  املسلم  لغری  جیــوز  ال 

برتمجة  یقوم  أن  العربیة  اللغة  يف 
البد  کان  وان  الکریم  القرآن  معاين 
إزاها  یوضع  ان  فیجب  الرتمجة  من 
لتکون  العربیة  بلغته  الکریم  القرآن 

له. کالتفسری 
• معاين 	 ترمجة  إىل  ُیــصــار  أن  ینبغي 

إذ  اآللــة  بمساعدة  الکریم  القرآن 
املعلوماتیة  عر  يف  احلّل األمثل  إهنا 
أکّده  ما  وهذا  احلاسوبیة  واملعاجلة 
األفاضل  األساتیذ  من  واحــد  غری 
ومن  اآللّیة  الرتمجة  إىل  دعوهتم  يف 
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للشؤون  األعىل  املجلس  املؤسسات 
العربیة،  مر  بجمهوریة  اإلسالمیة 
العربیة  باململکة  فهد  امللك  وجممع 
السعودیة فضاًل عن إرشاف األستاذ 
اجلامع  الفهرس  عىل  اهلل  محید  حممد 
الکریم  الــقــرآن  تــرمجــات  ملختلف 
مرکز  يف  اوغلو  إحسان  به  قام  الذي 
باستنبول  الــتــارخیــیــة  الـــدراســـات 

کثری. وغریها 
ومراجعه: البحث  مصادر 

القرآن الکریم.
• للجاحظ.	 والتبینی  البیان 
• زینب 	 ــن؟.  أی إىل  الــقــرآن  ترمجات 

 /1 ط  اهلـــادي،  دار  العزیز،  عبد 
1994م.

• ترمجات معاين القرآن الکریم وتطور 	
اهلل  عبد  د.  الغرب،  عند  مفهومه 
اجلدد،  املفکرون  الندوي،  عباس 

.174 العدد 
• رشید 	 الکریم،  القرآن  معاين  ترمجة 

ـــاب، رشکــــة کــیــالين  ـــّس ســعــیــد ک
وسکور، عان، 1994.

• هـ(، 	 )ت310  الطربي  البیان  جامع 

والنرش، بریوت  للطباعة  املعرفة  دار 
)د. ت(.

• للقرطبي 	 الــقــرآن  ألحکام  اجلامع 
مصطفى  ســامل  تــح:  هـــ(  )ت671 
 ،1 ط  العلمیة،  الکتب  دار  البدري، 

2000م.
• القرآن 	 معاين  لرتمجة  نقدیة  دراسة 

اهلل  عبد  العربیة، د.  اللغة  اىل  الکریم 
لطباعة  مهند  امللك  جممع  اخلطیب، 

الرشیف. املصحف 
• الدراسات القرآنیة يف مناهج البحث 	

حسن  د.  ــارص،  ــع امل االســتــرشاقــي 
االسالمي،  الوعي  جملة  ــزوزي،  ع

411 العدد/ 
• النبي 	 عبد  ــقــرآن،  ال ترمجة  قضایا 

ذاکر.
• ــاف عــن حــقــائــق الــتــنــزیــل 	 ــش ــک ال

التأویل،  وجوه  يف  االقاویل  وعیون 

احیاء  هـ(، دار  الزخمرشي )ت38) 
ط/  لبنان،  بریوت  العريب،  الرتاث 

.2003
• )ت711 	 منظور  البن  العرب  لسان 

هـ(، دار املعارف، القاهرة د. ت.
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• صبحي 	 القرآن،  علوم  يف  مباحث 
ط  بریوت/  املالینی،  دار  الصالح، 

.1977 /10
• العدد/ 	 مغربیة،  جملة  املشکاة،  جملة 

.199( /20
• نعیم 	 اليب  حنیفة  أيب  ــام  اإلم مسند 

حممد  ــر  ــظ ن ــق:  ــی ــق حت االصــبــهــاين 
الریاض/  الکوثر،  مکتبة  الفاریايب 

ط 1.

• 770هـ(.	 لفیومي )ت  املنری  املصباح 
• تــرمجــات 	 يف  املــســتــرشقــنی  مــنــاهــج 

نقدیة  تارخییة  دراسة  الکریم  القرآن 
احلسن،  عبد  حممد  ـــرايض  ال عبد 

2002 م.
• معاين 	 وتــرمجــة  والنظائر  ــوجــوه  ال

مطلوب  أمحــد  د.  الکریم  الــقــرآن 
االنرتنیت.  عىل  بحث 
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املقدمة:
التساؤل؛ البّد  اإلجابة عن هذا  قبل 
املوضوع  هــذا  اختیار  سبب  بیان  مــن 

الذي وقع مثار جدل بنی العلاء.
خلوض  دعتني  التي  األسباب  من 
بعض  أثــاره  مــا  هــو  البحث  هــذا  غــار 
شبهة  احلسیني،  املنرب  خطباء  من  األعزة 
بنی  باجلمع   یعقوب اهلل  نبي  زواج 
املسألة يف  األختنی، وکذلك عرض هذه 
الفضائیات من خالل املسلسالت  بعض 
وکأهنا مسّلمة الصحة وأیضَا شبهة زواج 
بناته،  من   )وآهلو نبینا  )عىل  آدم  أبناء 
خارج  وأنه  الــزواج  هذا  استبعد  حیث 
مسألة  وأن  الفقهیة  أو  الدینیة  الرضورة 
الزواج من األخوات حمرمة بال نکری من 
إىل  منهم  البعض  ذهب  هنا  ومن  أحد، 
برشیة  نساء  خلق  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن 

آدم. ذریة  تزوجها األخوان، وتکاثرت 
اللثام  لکشف  املتواضع  بحثنا  فجاء 
الرأي  وتصحیح  األقوال  وجه  عن 
الشعبي لبعض املؤمننی فنأخذ بترشیح ما 

قیل أو یمکن أن یقال يف هذا املوضوع.
*         *         *

نبي  أن  صحیح  هل  األوىل:  املسألة 
أختنی؟.  بــنی  مجــع  قــد   یعقوب اهلل 
القرآن  يف  ورد  ملا  منافیًا  ذلك  یکون  أال 
األختنی؟. بنی  اجلمع  الکریم من حرمة 

الزواج من املحارم  بیان حکم  وقبل 
وبشکل عام واجلمع بنی األختنی بشکل 
بیان رأي  خاص قبل اإلسالم، البّد من 
اإلسالم يف مسألة اجلمع بنی األختنی يف 

النکاح.
املسألة  يف   العروة صاحب  ذکر 
بنی  النکاح  يف  اجلمع  جیوز  ال   :)1((
دوامًا  رضاعیتنی،  أو  نسبیتنی  األختنی؛ 
تزوج  فلو  باالختالف،  أو  انقطاعًا،  أو 
بطل  بُاخرى  تزوج  ثم  االُختنی  بإحدى 
دخل  سواء  األول؛  دون  الثاين  العقد 
–بأن  عقدمها  اقرتن  ولو  أوال،  باالُوىل 
تزوجها بعقد واحد، أو يف زمان واحد–

بطال معًا.

أقول: أصل املسألة مما توافقت علیها 
نقل  وتضافر  الفریقنی،  من  العلاء  آراء 
القرآن  يف  منصوصة  ألهنا  علیها؛  اإلمجاع 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ  الکریم الذي چ 
ڳ ڱ ڱ چ ]سورة فّصلت : 42[.
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وقال النراقي يف املستند: ))حترم 
سواء  عینًا؛  ال  مجعًا،  علیها  املعقود  ُاخت 
هلا،  أم  الُّم،  أم  ألب،  االُخـــت  کانت 
ال؛  أم  االُوىل،  بــاالُخــت  دخــل  وســواء 

بإمجاع مجیع املسلمنی(()1(.
جامع  يف  الثاين  املحقق  وقــــــــال 
والکتاب  النص  تطابق  ))قد  املقاصد: 
والسنة وإمجاع املسلمنی عىل حتریم ُاخت 

مجعًا(()2(. الزوجة 
بالنص  ))حترم  اللثــــــام:  کشف  ويف 
عىل  بالعقد  الزوجــــــة  ُاخت  واإلمجاع 
علیها(()3(.  أو  ُاختها،  عىل  أو  الزوجــة، 
إىل غری ذلك مما هو کثری ال حُیتاج إىل نقله؛ 

لوضوح أصل املسألة.
رصیح  يشء  کل  قبل  علیها  ــدل  وی

ھ  چ  تعاىل:  اهلل  قــال  املجید؛  القرآن 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
]سورة النساء : 23[، ومعناه:  ڭ چ 
االُخــتــنی،  بــنی  اجلــمــع  علیکم  حــّرمــت 
الدائم  النکاح  يف  اجلمع  یشمل  وإطالقه 

)1( مستند الشیعة 16: 309. 
)2( جامع املقاصد 12: 338. 

)3( کشف اللثام7: 197. 

دخــول،  وبــال  الدخول  ومــع  واملنقطع، 
واألخوات ألب، أو ألم، أو هلا.

ۓ  ۓ  چ  تعاىل:  بقوله  املــراد  وأمــا 
یعذبکم  ال  اهلل  أّن  فهو  ڭچ  ڭ 
یکون  وال  ــة،  اآلی نــزول  قبل  مجعتم  با 
األحکام  ألّن  ــرام؛  ح أوالد  أوالدهــن 
اآلن  ولکّن  سبق،  ما  تشمل  ال  اإلهلیة 
ــا. وأمـــا جــواز  ــدامه ــرك إح البـــّد مــن ت
اآلیة  نزول  عىل  السابق  العقد  استدامة 
عىل االُختنی، فلم یقل به أحد، کا رّصح 

البیان)4(. تفسری جممع  يف 
ڭ  ۓ  ۓ  چ  قوله:  إن  یقال:  وقــد 
الثالثــــــة  املحّرمات  یشمل  ڭچ 
هذه  أّن  کا   )23( اآلیة  يف  املذکور  عرش، 
قبلها؛  التي  اآلیة  يف  وردت  بعینها  اجلملة 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قوله  أعني 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
اجلمیع،  إىل  بالرجوع  چ والبأس  چ 
فالبّد  األخریة  إىل  برجوعه  قلنا  إن  وأّما 
أن یکون ذلك لشیوعه يف عر اجلاهلیة، 

بخالف نکاح االُمهات والبنات وأمثاهلا.
ڭ  ۓ  ۓ  چ  وقد یقــــــال: إّن قوله: 

)4( جممع البیان3: 48. 



موقف القرآن من فریة زواج ابني آدم من أختیها

102

چ إشارة إىل فعل یعقوب، حیث  ڭ
مجع بنی راحیل ُاّم یوسف، ولیا ُاّم هیودا؛ 
جائزًا  املاضیة  األمم  يف  کان  هذا  أّن  أي 
ولکنّه حرام علیکم وهو بعید جدًا؛ ألّن 

خیفى. ال  کا  للمسلمنی،  اخلطاب 

متواترة،  روایــات  أیضًا  علیه  وتدل 
الوسائل  يف  نقلها  التواتر،  من  قریبة  أو 
الباب  إىل   24 الباب  من  أبواب:  ستة  يف 
من  یقرب  ما  وفیها  املصاهرة))(،  من   29
)2 حدیثًا، وُأشری إلیها يف سائر األبواب 

أیضًا.
تعاىل  لقولـــــه  تفسرییة  ایضاحات 

ڭ ڭ چ. چۓ ۓ 

يف  التفسری  أهـــــل  کلات  اختلفت 
ھ  چ  تعـاىل:  قوله  يف  االستثناء  بیان 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ڭچ، فقد ذکر السید عبد اهلل  ڭڭ 
انه استثناء مــن املعنى الالزم للنهي  شرب 
بنکاح  العقــــاب  تستحقون  قیل:  کأنه 
أو من  قــد سلف  ما  إال  آبائکم  منکوحة 
والتعمیم  التحریم  يف  للمبالغة  اللفظ 

کتاب   ،486–  476  :20 الشیعة  وسائل   )((
النکاح. 

کقوله:
وال عیب فیهم غري إن سیوفهم 

هبن فلول من قراع الکتائب)6(
إال  آبائکم  حالئل  تنکحوا  وال  أي: 
أو  تنکحوه،  إن  أمکنکم  إن  سلف  قد  ما 
سلف  قد  ما  لکن  أي:  منقطع  االستثناء 

ڇ  چ  چ  چ  علیه  مؤاخذة  ال 
نکاحهن  إن  أي:  للنهي  علة  چ  ڇ 
من  ألمة  فیه  رّخص  ما  اهلل  عند  فاحشة 
أو  املرّوات،  ذوي  عند  ممقوتًا  األمم، 

موجبًا ملقت اهلل تعاىل... الخ)7(.
إىل  احلائري  عيل  مری  السید  وذهب 
مىض  قد  ما  لکن  أي:  االستثناء،  انقطاع 
ال تؤاخذون به قال ابو السعود: ال سبیل 
إىل جعله متصاًل ولیس املراد أّن ما سلف 
حال النهي جیوز استدامته بال خالف ألّن 

ۆچ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ  قوله: 

من  الذبیاين  النابغة  إىل  البیت  هذا  ینسب   )6(
يف  یــقــول  غــســان  فیها  یــمــدح  لــه  قصیدة 

مطلعها:
ناصب  أمیمة  یا  هلم  كلني 

الکواكب بطيء  أقاسیه  ولیل 
راجع دیوان النابغة ص44 -)4. 

املبنی،  الکتاب  تفسری  يف  الثمنی  اجلوهر   )7(
الطبعة االوىل.  ج2، ص23. 
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یدل عىل املنع.
ما  إال  معناه  والسّدي:  عطاء  وقال 
أم  لّیا  بنی  مجع  قد  فإنه  یعقوب  من  کان 
هیودا وبنی راحیل أّم یوسف وال یساعده 
حالالً  کان  یعقوب  فعله  ما  ألّن  التعلیل 

يف رشیعته.
اجلاهلیة  أهل  کان  عباس:  ابن  وقال 
امرأة  إال  املذکورة  األمور  هذه  حیّرمون 
األب واجلمع بنی االختنی وقد عّقب اهلل 

ڭ  ۓ  ۓ  چ  بقوله:  منها  کل  عىل  النهي 
ڭ چ.

هذه  يف  اهلل  حــّرم  ما  کل  أّن  واعلم 
سواء  التأبید  وجــه  عىل  هو  فإنا  اآلیــة 
کانت جمتِمعاٍت أم متفرقات إال األختنی 
ــه اجلــمــع دون  فــإهنــا حتــّرمــان عــىل وج

االنفراد)8(.
وعــن الــدکــتــور الــصــادقــي، وتــرى 
ما  إال  سلف  ما  کّل  إىل  راجــع  االستثناء 

کاألمهات  الرشائع  کل  يف  حرمته  ثبتت 
والبنات واألخوات؟.

اخــتــصــاص  ألن  ذلــــك،  ــر  ــاه ــظ ال

ص102،  ج3،  الـــدرر،  مقتنیات  تفسری   )8(
الطبعة االوىل. 

علیه،  دلــیــل  ال  ــریة  ــاألخ ب االســتــثــنــاء 
الکل  إىل  رجوعه  ومعنویًا  أدبیًا  فالظاهر 

إالّ ما قد سلف من معلومات احلرمة.
من  املــايض  استثناء  من  هــذا  ولیس 
عىل  العقاب  استثناء  هو  إنا  املستقبل، 
بعد  سلف  عا  الغفر  وأمــا  عنه،  املــايض 
عامة  عــىل  ــدل  ی ــان  ث دلیل  فهو  اإلیـــان 
األحکام  يف  التدرجییة  واحلــالــة  الغفر، 
تلو  التنازالت  هــذه  تقتيض  اإلسالمیة 
تصاعدات  أحــیــانــًا  تقتيض  کــا  بعض 
العقوبة  رفع  ولکن  اخلمر،  حتریم  مثل 
ثابتة  کانت  وما  سلف  ما  یعم  سلف  عا 
احلرمة إضافة إىل أن غریها مل تکن حمرمة 

حتى یستثنى عقاهبا.
–فیا  قد سلف(  ما  )إال  یعني  وقـــد 
أن  السالف،  التحریـــــم  –سلب  عنت 
وارضابه  األختنی  بنی  اجلمع  يف  السالف 
ـــرب إىل  ـــذا أق ــم حـــرم وه کـــان حـــاًل ث

عن  املايض  استثناء  من  ولیس  الصواب، 
احلرمة  عدم  عن  إخبار  هو  بل  املستقبل؛ 
الغفر عن  إىل  إضافة  ما سلف،  بعض  يف 

املحرمة مما قد سلف. عقوبة 
هنا  هي  السالفة  فاملحرمـــــــــات 
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مستثنیات  وغریها  العقوبة،  مستثنیات 
احلرمة فضاًل عن العقوبة، حیث اإلسالم 

یمحو ما قبله.
فعله  ما سلف  ما سلف،  تعني  فــــال 
حیث  مسلم،  والفاعـــــل  التحریم  بعد 
وثابت  العقد  وبطالن  والعقوبة  احلرمة 

احلد کلها جاریة برشوطها.
قبـــل  سلف(  قد  )ما  یستثنى  فإنا 
أکانت  ســواء  الرشعة  هــذه  يف  التحریم 

حمرمة فعقوبتها، أم غری حمرمة فحرمتها.
والقـــول إن )ما قد سلف( قد حتلّل 
ذي  من  املنکوحتنی  األختنی  استمراریة 
جیمع  مل  حیث  ــة،  اآلی ــزول  ن بعد  قبل، 
السالف غری حمظور،  بعد، واجلمع  بینها 
لیس  املحظور  اجلمع  حیث  حمظور،  إنه 
االستمرار،  حیل  حتى  علیها  العقد  فقط 
وهذا  ممنوع،  أیضًا  عقد  عن  ووطئها  بل 
يف  البدایة  يف  کا  االستمرار  حظر  دلیل 

اجلمع بعد نزول اآلیة)9(.
 السبزواري السیـــــد  وبحسب 
منکم  وقع  ما  إال  علیکم  ذلك  ُحّرم  أي: 
مغفوٌر  فإنه  موضوعه،  وزال  اجلاهلیة  يف 

)9( تفسری الفرقان، ج6، ص266، ط. االوىل. 

تقدم  ما  هذا  ونظری  عنکم،  ومعفو  لکم 
ڄ  ڦ  ڦ  چ  ــاىل:  ــع ت قولــــه  يف 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
یستلزم  ال  احلکم  ورفع  چ،  چ  ڃ 
القرابة  فتثبت  علیه،  املرتتبة  اآلثار  رفع 

الرشعیة والتوارث...
اجلملة  هذه  إرجاع  یمکن  إنه  وقیل: 
إىل مجیع ما ورد يف اآلیة املبارکة، من غری 
ما  فیأيت  األخریة،  بالفقــــرة  اختصاص 
اآلیة  ظاهر  من  بعید  ولکنّه  آنفًا،  ذکرناه 

الرشیفة.
الرشیفة  اآلیة  ذیل  یناسبه  کان  وإن 

من سعة عفوه وغفرانه.
قوله  مدلول  من   واستفـــــــاد
احلکم  رفع  ڭچ  ڭ  ۓ  ۓ  چ  تعاىل 
ما  إىل  بالنسبة  معًا  والتکلیفي  الوضعي 
وقع قبل ترشیع احلکم، أي أّن هذا النکاح 
الذي حّرمه اهلل تعاىل جاٍر من حنی إنشاء 

احلکم، ال أن یعّم ما قبله، فال حرمة له يف 
ولکن  وغریه،  ذنب  من  أثر  وال  سبق  ما 
النکاح املوجود حنی  هذا ال یّدل عىل أن 
الترشیع مباح هلم، فإّن الترشیع قد حّرمه 

بقاء، فتجب املفارقة فورًا.
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أّن  يف  للنزاع  معنى  فال  هذا،  وعىل 
أو  منقطع  الرشیفة  اآلیة  يف  االستثناء 

متصل)10(.
الصدر– الشهید  –بحسب  والظاهر 
اجلمع  خصوص  إىل  االستثناء  هذا  عود 
السابقة  املحرمات  إىل  ال  األختنی  بنی 
من  ذکرناه  ما  ذلك  عىل  والقرینة  علیه، 
التعداد  بانتهاء  اآلیة  يف  السیـــاق  تغیری 
بمحرمات  والبدء  السابقة  للمحرمات 
ــة)11( )وان  ــدری ــص ــأن امل ب تــبــدأ  جــدیــدة 
تمعوا(، فتکون هذه االداة ایذانًا بسیاق 
رجوع  عرفًا  املحتمل  غری  ومن  جدید. 
فیتعنی  منفصلنی،  سیاقنی  إىل  االستثناء 

اختصاصه بتحریم اجلمع بنی االختنی.
اىل  املیزان  تفسری  صاحب  أشار  وقد 
اجلمع  حتلیل  یعني  ال  االستثناء  هذا  ان 
عىل  اآلیة  نصت  أن  بعد  االختنی  بنی 
أهل  یفعله  کـــــان  ما  یعني  وانا  حتریمها 

بنی  اجلمع  مــــن  اإلسالم  قبل  اجلاهلیة 
االختنی.

ط.  ص90،  ج8،  الــرمحــن،  مــواهــب   )10(
الثانیة. 

)11( الظاهر انه یقصد )أن( مع صلتها يف 
حکم املصدر. 

مسلم  شخص  أي  وکذلك  أقــول: 
مــتــزوج  وهـــو  االســـالم  يف  دخـــل  إذا 
ذلك  یصح  صحیح  بشکــــل  لالختنی 
جلمیع  عامًا  احلکم  هذا  فیکـــون  دینه  يف 
السابقة  باجلاهلیة  خاص  وغری  العصور 

االسالم. عىل 
حّلیة  هو  االستثناء  هـــــــذا  ونتیجة 
قد  کانتا  إذا  معًا  االختنی  مـــــن  الذریة 
احلال  وکذلك  الزوج.  إسالم  قبل  ولدتا 
الکفار  ان  قلنا  ان  النفقة  ــوب  وج يف 
احلضانة  حق  وکذلك  بالفروع.  مکلفون 
الــزوجــة،  أو  الــزوج  ــالم  اس بعد  حتى 
البنت  أو  للولد  مرشوعة  امًا  باعتبارها 

إىل غری ذلك من االحکام )12(.
السیعة  اإلطــاللــة  هــذه  بعد  ــول:  أق
یوجد  والتي  الرشیفة،  اآلیة  فحوى  عىل 
إىل  حتتاج  التي  التأمالت  من  الکثری  فیها 
هذه  حّیز  عن  خیرجاننا  وتدبر  تأمل  وقفة 

الوریقات.
من  األســـــاس  مقصودي  ولکّن 
إىل  اإلشارة  هو  اآلراء؛  هذه  استعراض 
اإلسالم  يف  عنها  املبحوث  املسألة  حکم 

)12( ما وراء الفقه، ج6، ص284، ط. االوىل. 
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أو  اآلیة  هذه  فّس  من  أکثر  وقبول  أوالً. 
أو  أخواهتم  من  آدم  أوالد  بزواج  غریها 
القلیل  إال  األختنی؛  بنی   یعقوب مجع 
األمــر  ــذا  هب یقبل  مل  ممــن  املفسین  مــن 
سنقف  کا   السبزواري کالسیــــــد 
يف  خمتارنا  هو  وأیضًا  قلیل.  بعــــد  علیه 
هذه املسألة کا هو اختیار بعض اساتذيت 

أیضًا.
من  ذکرناه  عا  اإلجابة  وملخص 
أّن املذکور يف  تساؤل يف هذه اجلهة هو: 
أنَّ  البیان)13(  کمجمع  مصادرنا  بعض 
یوسف  أم  راحیل  من  ج  تزوَّ  یعقوب
بـ)لّیا( فقد کانت  املسّاة  بعد وفاة أختها 
هي  یوسف  والدة  وراحیل  الکربى  هي 

الصغرى.
قد   یعقوب اّن  من  قیل  ما  وأمــا 
فهو  واحد  عرٍض  يف  االختنی  من  ج  تزوَّ
املقدس(  )الکتاب  التــــــوراة  يف  مذکور 

مذکور يف  القدیم)14(، وکذلك هو  العهد 
الطربي  کتاب  مثل  السنیَّة  التاریخ  کتب 

)13( تفسری جممع البیان –الشیخ الطربيس –ج) 
ص263. 

الکنائس  جممع  –اصدار  املقدس  الکتاب   )14(
الرشقیة –ص46. 

األثری  البن  التاریخ  يف  الکامل  وکتاب 
البن  واملعارف  والنهایة  البدایة  وکتاب 

قتیبة))1(.
کتب  بعض  يف  کذلك  مذکور  وهــو 
السعود  أيب  تفسری  مثـــل  السنیة  التفسری 
وتفسری اآللويس وتفسری القرطبي وتفسری 

السمرقندي)16( وغریها.
ذلك  تربیر  يف  بعضهم)17(  ذکر  وقد 
يف  حمّرمًا  یکن  مل  األختنی  بنی  اجلمع  بأّن 
رشیعة  يف  احلکم  هذا  ُنسخ  ثمَّ  رشیعتهم 

.موسى
 ولو صحَّ ما نقلوه من مجع یعقوب
من  بعضهم  ذکره  ما  لکان  األختنی  بنی 
هبذه  اعتداد  ال  أنه  إال  صحیحًا،  توجیه 
لإلثبات  صالحیتها  لعــــدم  النقوالت 

يف  الکامل  ص223،  ج1  الطربي  تاریخ   )1((
– والنهایة  البدایة  ص126،  ج1  التاریخ 
ابن کثری ج1 ص224، املعارف، البن قتیبة 

ص40. 
–ج4 ص3)2، تفسری  )16( تفسری أيب السعود 
القرطبي  تفسری  ص183،  ج12  اآللويس 
ج2  السمرقندي  تفسری  ص130،  ج9 

ص180. 
تفسری  –ص40،  قتیبة  –ابن  املــعــارف   )17(

السمرقندي ج2 ص181. 
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التارخیي بل ال یبعد اهنا من االرسائیلیات 
ـــرتاث اإلســالمــي  ال إىل  بــت  تــسَّ الــتــي 

بواسطة من أسلم من الیهود)18(.
هذا  حتریم  رّس  أّن  نعـــرف  أن  یبقى 
بُاختنی  التزوج  )أي  الزواج  من  النمط 
أن  لعّله  اإلســالم  يف  واحــد(  وقــت  يف 
نسب  من  بینها  ما  بحکم  االُختنی  بنی 
–عالقة حب ومــــــودة،  ورابطة طبیعیة 
اإلنتاء  ظل  يف  متنافستنی  أصبحتا  فإذا 
عىل  احلفاظ  یمکنها  مل  واحد  زواج  إىل 
الودیة  والعالقة  واملحبة  املــودة  تلك 
حیدث  الــصــورة  ــذه  وهب ــال،  احل بطبیعة 
من  کل  وجــود  يف  عاطفي  تضاد  هناك 
واحدة  کل  ألن  بحیاهتا،  یرّض  االُختنی 
ستعاين حینئٍذ وبصورة دائمیة من رصاع 
دافع  مهـــــا  متضادتنی  نفسیتنی  حالتنی 
رصاع  وهــو  التنافس،  وغریزة  احلــب، 
مضاعفــــات  عىل  ینطوي  مقیت  نفيس 

خطریة ال حتمد عقباها)19(.
أقـــــــول: الظاهر من کالمه )حفظه 

حممد  ص170،  ج2،  قرآنیة  شــؤون   )18(
البحراين.  صنقور 

ج3،  املنزل،  اهلل  کتاب  تفسری  يف  األمثل   )19(
ص106، نارص مکارم الشریازي. 

الدین  خمتصات  من  احلکم  هذا  أن  اهلل( 
املقام؛  يف  نرتضیه  ماال  وهذا  اإلسالمي؛ 
بعض  –أن  نعتقد  ما  –وبحسب  ألنــه 
ُسنن االنبیاء هي سنة واحدة بقرینة قوله 
النساء  ســورة  من   )26( اآلیــة  يف  تعاىل 

ى  ى  ې  ې  ې  چ 

وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

جالئل  من  وهــي  ۆئچ.  ۆئ  ۇئ 

من  وجوهًا  تبنّی  التي  القرآنیة  اآلیــات 
ال  اإلهلــیــة،  األحــکــام  ترشیع  يف  احلکم 
يف  رّشعـــت  الــتــي  األحــکــام  تلك  سیا 
النکاح، وتبنی أهنا من نِعم اهلل تعاىل عىل 
الصالح  إىل  هتدهیم  التي  املؤمننی،  عباده 
الدنیا  يف  السعادة  هلم  وتلب  والرشاد 
التخفیف  یوجب  اتباعها  وأّن  واآلخرة، 
مریر  رصاع  يف  هو  الــذي  اإلنسان  عىل 
الرشیرة  والقوى  األمــارة،  النفس  بنی 
القوى  وبنی  والشقاء،  اهلالك  ترید  التي 

والسعادة،  اخلــری  له  ترید  التي  ــرّیة  اخل
إال  یرید  ال  األحکام  بترشیعه  تعاىل  واهلل 
للمجتمع  والرقي  والصـــــالح  اخلری 

اإلنساين)20(.

)20( مواهب الرمحن، ج8، ص81. 
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املنهاج  وهـــي  ســنــة،  ــع  مج فالسنن 
قبلکم  من  واملراد  عماًل،  املتبعة  والطریقة 
هم األنبیاء والصاحلنی من عباد اهلل تعاىل، 

.) َ واجلملة عطف عىل )لُیَبنیَّ
هو  ما  لکم  یبنّی  أن  اهلل  یرید  یعني: 
الّدنیا  يف  وصالحکم  لسعادتکم  سبب 

واآلخرة، وأن هیدیکم سنن املاضنی.
التي  الرشائع  هي  السنن  من  واملــراد 
من  األمــم  لصالح  وجل  عّز  اهلل  رّشعها 
ال  متّبعة  سنّة  جعلوها  ــد  وق املــاضــنی، 

حییدون عنها.
املاضنی  سنن  ملعرفة  والدواعــــــي 
واملصالح  کثریة،  تعاىل  اهلل  رّشعها  التي 
واحد  اهلل  دیــن  ألن  متعددة؛  التباعها 
اختــــالف  وال  املستقیمة  للفطرة  موافق 
الصالـــح  السلف  هنج  متابعة  وألّن  فیه؛ 
ولالستفادة  العقول،  فطرة  إلیه  تدعو  ما 
یقصدوا  مل  الذین  املاضنی  ــارب  ت من 

بسعادة  ففازوا  اهلل،  مرضــــاة  ابتغاء  إالّ 
عّز  یسّن  أن  املصلحة  فاقتضت  الدارین، 

وجّل لکم رشیعة تکون لکم منهاجًا.
من  املــراد  املفسین:  بعض  وقـــال 
مجیع  سنن  إىل  اهلدایـــــة  الرشیفة  اآلیة 

عىل  أم  باطلة  سنة  کانت  سواء  السابقنی 
فتعملوا  منهـــا  بصریة  عىل  لتکونوا  حق، 
با هو احلق منها، وتعرضوا عــن الباطل 
)ُسنن  اجلملة:  تکون  هــــذا  وعىل  منها، 
الذین من قبلکم( قد تنازع فیها الفعالن 
البأس  وهذا  و))هیدیکم((،  ))یبنی(( 

. بــــــه
وُاورد علیه: بأّن اهلدایة يف املصطلح 
إىل  اإلیــصــال  يف  تستعمل  إنــا  الــقــرآين 
الکلمة  فتکون هذه  إرادة احلق،  أو  احلق 
األول  املعنى  هو  املــــــراد  أّن  عىل  قرینة 
األنبیاء  سنن  بیان  وهو  ذکرناه،  الــذي 
تعاىل،  اهلل  رّشعهـــــا  التي  والصــــاحلنی 
السنن  وأما  سعــــادهتم،  سبب  وکانت 
إىل  تعاىل  اهلل  لدعوة  معنى  فال  الباطلة 

معرفتها.
أن  ذلـــك:  عــن  جُیـــاب  أن  ویمکن 
داعیة  هي  إنا  البــــاطلة  السنن  معرفة 

احلق ألّن  إىل  اهلدایة  مــن  فتکون  لرتکها، 
حق،  احلق  فعل  أّن  کا  حق  الباطل  ترك 

بخالف ترکه.
عن  لإلخبار  توطئة  املبارکة  واآلیـــة 
یضّل  أن  یرید  الشهوات  یتبع  مــــن  أّن 
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ولبیان  الباطلة،  السنن  بإحیــــاء  املؤمننی 
املبطلنی،  إرادة  اهلل غالبــــة عىل  إرادة  أّن 
فإهنم  مکائدهم،  إىل  املؤمننی  وإلرشــاد 
من  أنــه  اعتبار  عىل  عماًل  یظهرون  قد 
هدى املاضنی، وهو عىل خالف الواقع.

املسألة؛  هذه  يف  الکالم  ُننهي  وهبذا 
البحث يف: وننتقل إىل 

بدء  کیفیة  بیان  يف  الثانیـــــة:  املسألة 
نسل آدم.

ــزال  ــا هــنــا مــســألــة مــعــروفــة ال ی ه
إىل  األیام  قدیم  من  عنها  یسألون  الناس 
أّن  حدیثها؛ وأّنه کیف بدأ نسل آدم، مع 

م؟. نکاح اإلخوة لألخوات حمرَّ
عن  اجلواب  يف  اخلالف  وقع  وقد 

السؤال، وفیه مذاهب ثالثة: هذا 
أّوهلا: أّن نکاحهم کان حالالً آنذاك، 

التحریم. وکان ذلك قبل نزول 
دائــًا،  حرامًا  کان  ذلك  أّن  ثانیها: 

بعض  أو  اجلنة،  من  احلور  اهلل  أنزل  لکن 
النکاح معهن. فوقع  اجلّن، 

إنسان  أّول  یکـــــن  مل  آدم  أّن  ثالثها: 
قبله  کان  بل  األرض،  وجـــــه  عىل  خلق 
فکان  مجیعهم،  ینقرض  مل  آخرون  ُاناس 

ُاناس  من  وبقایا  آدم  أبناء  من  ــزواج  ال
سابقنی.

ببعض  األول  للقول  ُاســتــدل  وقــد 
اآلیات من الذکر احلکیم:

ڃ  ڃ  ڄ  چ  تعاىل:  قوله  منها: 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ڇ..چ ]سورة احلجرات : 13[.
الناس،  مجیع  اآلیـــــة  يف  واملخاطب 
هو  و)االُنــثــى(  )الــذکــر(،  مــن  ــراد  وامل
املفسون  فهمه  کا  ریب  بال  وحواء  آدم 
نسل  رجـــوع  اآلیـــة  فظاهر  ــم،  ــریه وغ
نسلهم  کان  ولو  وحواء،  آدم  إىل  اجلمیع 
من احلور أو اجلن أیضًا، للزمت اإلشارة 

إلیه.
النساء:  سورة  يف  تعاىل  قولــــه  ومنها 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٺ..چ ]سورة النساء : 1[.

من  اجلمیع  کون  أیضًا  وظاهــــرها 
أصلنی: آدم وزوجه، ال غری.

ومـــا احتمله بعضهم من کون املراد 
منه خصوص أوالد آدم يف الطبقة االُوىل 
ینــــايف ما ثبت يف التأریخ من أنه مل یکن 
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بل  ونساًء،  رجاالً  کثریون  أوالد  آلدم 
املراد من الطبقات االُخرى، فلعل نکاح 
اإلخوة لألخوات، کان حالالً يف الصدر 

األول.
جائزًا،  کان  حلواء  آدم  نکاح  إن  کا 
فرض  فلو  آدم،  من  خلقت  حواء  أّن  مع 
رجل  مــن  امــرأة  خلقت  أنــه  زماننا  يف 
تغیری  مع  البرشي  االستنساخ  بطریقة 
اجلنس، مل یکن هناك شك يف عدم جواز 
يف  جائزًا  هذا  کان  فــإذا  بینها،  النکاح 
اإلخــوة  نکاح  فلیکن  األول،  العر 

کذلك. لألخوات 
العاّلمة  روامها  بروایتنی  له  واستدل 
ــرب  ))ق عــن  ــار((  ــح ــب ))ال يف  املجليس 

اإلسناد(( و))االحتجاج(()21(.
البزنطي،  عــن  فهي  االُوىل،  أّمـــا 
الــنــاس،  عــن   الرضا ســألــت  قـــال: 
فقـال:  آدم؟.  مــــن  تناسلوا  کیف 

بطٍن،  يف  له  وُاختًا  هابیل  حواء  ))محلت 
له  قابیل وُاختًا  الثاين  البطن  ثم محلت يف 
قابیل،  مع  التي  هابیل  فــزّوج  بطن،  يف 
ثم حدث  هابیل،  مع  التي  قابیل  وتزّوج 

)21( بحار األنوار11: )22و 226/ 4و). 

ذلك((. بعد  التحریم 
الثايل،  عن  ما  فهي  الثانیة،  ــا  وأّم
حیّدث   احلسنی بن  عيل  سمعت  قال: 
اهلل  تــاب  ــا  ))مّل قــال:  قریش،  من  رجــاًل 
بطن  ))فأول  قال:  أن  إىل  آدم...((  عىل 
یقال:  جاریة  ومعه  هابیل،  حواء  ولدت 
الثاين  البطن  يف  ))وولدت  قال:  إقلیا(( 
لــوزا،  هلــا:  یقال  جــاریــة  ومعه  قابیل، 
قال:  آدم((  بنات  أمجــل  ــوزا  ل وکانت 
الفتنة،  آدم  علیهم  خاف  أدرکوا  ))فلا 
ُانکحك– أن  ُارید  وقال:  إلیه  فدعاهم 
قابیل  یا  وُانکحك  –لوزا،  هابیل  یـــــا 
إقلیا... فزّوجها عىل ما خرج هلا(( بعد 
قال: ))ثم حّرم  القرعة ))من عند اهلل(( 

اهلل نکاح األخوات بعد ذلك((.
القريش: فأولدامها؟.  له  فقــــال  قال: 
فهذا  القريش:  فقال  قال:  ))نعم((  قال: 
بن  عيل  فقال  قال:  الیوم!.  املجوس  فعل 

احلسنی: ))إّن املجوس إنا فعلوا ذلك 
بن  عيل  قال  ثم  اهلل((.  من  التحریم  بعد 
قد  اهلل  ألیس  هذا؛  تنکر  ))ال   :احلسنی
فکان  أحّلها؟!.  ثم  منه،  آدم  زوجة  خلق 
اهلل  أنزل  ثم  رشائعهم،  من  رشیعة  ذلك 
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التحریم بعد ذلك(()22(.
بعد   املجليس العاّلمــــــة  قال 
اخلربان  ))هــذان  الروایتنی:  هاتنی  نقل 
بنی  ذلك  الشتهار  التقیة؛  عىل  حمموالن 

العامة(()23(.
الطباطبائي:  العاّلمة  قـــــال  ولکن 
املوافق  هو  احلدیث،  يف  ورد  ــذي  ))ال
وهناك  ــار.  ــب واالعــت الــکــتــاب  لظاهر 
تــّدل  ــي  وه تعارضها،  ــر  ُاخ ـــات  روای
من  إلیهم  نزل  بمن  تزّوجوا  أهنم  عىل 
يف  احلــق  عرفت  ــد  وق ـــاّن،  واجل ــور  احل

ذلك(()24(.
تأرخیه  يف  االثــری  ابن  حکي  وقــــد 
اإلخوة  نکاح  عىل  یدل  ما  ))الکامل(( 
بنکاح  قابیل  أمـــر  آدم  وأّن  لألخوات، 
وذکــر  وبــالــعــکــس))2(،  هابیل،  تــوأمــة 
ثم  تــأرخیــه،  يف  الــطــربي  منه  یقرب  مــا 
آدم  ابني  تزویج  يف  کثریة  روایــات  ذکر 

.)26 بُاختیها)

)22( بحار األنوار11: )22/ 2. 
)23( بحار األنوار11: 226/ 4. 

)24( تفسری املیزان4: 147. 
))2( الکامل1: 42. 

)26( تأریخ الطربي1: 140 وما بعدها. 

الباري((  ))فتح  يف  القصة  نقل  وقد 
تفسریه،  يف  الُسّدي  املعروف  املفّس  عن 

عن مشاخیه)27(.
ابن أيب احلدید: ))واألکثرون  وقال 
هابیل  یزّوج  أن   آدم أراد  قـــــالوا: 
ُاخت  قابیل  ویزّوج  توأمته،  قابیل  ُاخت 

توأمته...(()28(. هابیل 
للمناوي  الــقــدیــر((  ))فــیــض  ويف 

مثله، مع اختالف یسری)29(.
الفقهیة،  کتبهم  بعض  يف  هذا  وورد 

منها ))املبسوط(( للسخيس)30(.
و  املنثور((  ))الــدّر  يف  أیضـــًا  وورد 
وذکره  وغریمها،  البیضاوي((  ))تفسری 
الزخمرشي يف ))الکشاف(( يف تفسری قوله 

تعاىل: زب ڌ ڎ ڎ ڈ ڈرب)31(.
يف  روایة  یرووا  مل  أهنــــــم  والعجب 
ذلك عن النبي بل اعتمدوا عىل أفواه 

البخاري6:  صحیح  رشح  يف  الباري  فتح   )27(
 .369

 :13 احلدید  أيب  ابن  البالغة،  هنج  رشح   )28(
 .14(

الصغری1:  اجلامع  رشح  يف  القدیر  فیض   )29(
 .67

)30( املبسوط، السخيس): 09). 
)31( الکشاف1: 624. 
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الرجال)32(!!.
علائنا  من  القول  هذا  تبنى  وممن 
 الغطاء کاشف  حسنی  حممد  الشیخ 
حیث قال: اّما کیفیة التناسل يف بدء هذا 
نحن  الذي  هذا  آدمنا  دور  اعني  الدور 
بعض  يف  ورد  ما  حسب  فلها  نسله  من 

طریقتان: واآلخبار  اآلثار 
حــّوا  أّن  ــح  األص ولعلها  االوىل: 
وأنثى  ذکر  بطن  کّل  توأمًا  تلد  کانت 
البطن  هــذا  مــن  ــذکــر  ال یـــزوج  فــکــان 
وهکذا  ــر  اآلخ البطن  مــن  االنــثــى  مــن 
من  االخت  یزوج  کیف  أنه  واالشکال 
خیرج  ال  وأنه  آخر،  بطن  من  ولو  اخیها 
عن کونه زنا وبذات املحارم مدفوع بأّن 
املرشوعة،  القواننی  خمالفة  إال  لیس  الزنا 
احلکیم،  املرّشع  من  املقرّرة  والنوامیس 
یمکن  ال  اخللیقة  ــدء  ب يف  أّن  وحــیــث 
الرشع  اجازه  الوضع  هبذا  إالّ  التناسل 

ثم  املانع  وعدم  املقتيض  لوجود  وقته  يف 
مّلا تکثّر النسل، ومّست احلاجة إىل حفظ 
االنساب ومتّیز األرس واألرحام، وحفظ 
تزّوج  من  املانع  وحصل  العائل،  النظام 

)32( أنوار الفقاهة1، ص3)) وما بعدها. 

فیه  تضیع  ممّا  ذلك  وامثال  باخته  األخ 
یتمیز  وال  األرس  دعائم  وهتدم  العائلة 
البنت  مــن  واألخـــت  االبــن  مــن  األخ 
للزواج  قواننی  الــشــارع  وضــع  لذلك 
واالمتزاج  االختالط  عن  النسل  یصون 
وهذا املحذور مل یکن يف بدء اخللیقة یوم 

کانت أرسة آدم وحّواء نفرًا معدودًا.
بعض  يف  مــا  ــة:  ــی ــان ــث ال الــطــریــقــة 
انزل حوریتنی  اهلل جّل شأنه  أّن  األخبار 
منها،  النسل  فکان  آدم  ولد  فتّزوجها 
بقیتا  امرأتنی  احلوریتنی  من  املراد  ولعّل 
آدمنا  عىل  املتقدمة  البرشیة  السالئل  من 
هذا، وعىل کل حال فال یالزم الزنا، وال 

املحارم)33(. نکاح  حرمة  خمالفة 
شهیدنا  أیضًا  القول  هذا  تبنى  وممن 
استفتاء)34(  جواب  يف   الثاين الصدر 
أجازت  التي  الرضورة هي  أن  ذکر  حیث 

هذا األمر وحّرم فیا بعد.

 الطباطبائي السید  الیــــه  ومال 
ــظــاهــر الــکــتــاب  ـــربه األقـــــرب ل واعـــت
مثل  یعترب  ال   والسید واالعتبــــــار. 

)33( جنة املأوى، ص234. 
)34( بحوزيت وهو خمطوط. 
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من  یعتربها  بل  الثابت  من  األمور  هذه 
الزوجیة  باحلیاة  املتعلقة  فالغریة  املتغری؛ 
التي  الفطریة  األمور  من  نعتربها  والتي 
فطریة  وهي  والقبح؛  احلُسن  إىل  ترجع 
إهلیة رشیفة وعزیزة أودعها اهلل يف البرش.
إن  ال،  یقول  الطباطبائي  العاّلمــــة 
بنودهـــا  مجلة  يف  بالرضورة  لیس  الغریة 
–عىل  نحن  بینا  الثابت،  من  تکون  أن 
–خالف  اساتذيت))3(  بعض  تعبری  حّد 
ذلك، ألن العقل یدرکها، خذ مثاًل نکاح 
من  هذه  األمهات،  نکاح  أو  األخوات 
ُاخرى  بعبارة  الفواحش  حتریم  الثابت، 
الساویة،  الرشائع  کل  يف  ثابت  خط 
هو  اختلف  والذي  واحد،  الدین  ألن 
الدین حتریم  أرکان  الرشائع، ومن ضمن 
الربا، أصول املنکرات  الفواحش وحتریم 
ثابتة  االجتاعي  النظام  يف  احلقول  کل  يف 
التکویني  الثابت  من  هي  متغریة،  وغری 

هو  وما  الترشیعي،  الثابت  من  وبالتايل 
من املتغریات التکوینیة ولیس من أصول 
وحلقات  بتفاصیل  یرتبط  املنکرات 

مرتامیة بعیدة عن املرکز.

))3( عوامل اإلنسان ج1، ص186، حممد السند. 

بعض  األول  القـــول  اختیار  وقّوى 
وهو  األول(  )القــــول  بقوله:  اساتذيت 
ما  وهــو  األخـــوات،  من  ــوة  األخ زواج 
األعزاء  خطباؤنا  وأستبعده  استغربـــــه 
الغرابــــة فیه، إنکار ذلك ارتکازًا  ووجه 
األخت  من  األخ  زواج  وأن  ووجــدانــًا 

حمرم قطعًا.
بقیة  وکـــذا  ــة  ــرم احل أن  فــاتــه  وقــد 
ملقتضیات  اعتباریة  أمــور  التکالیف 
عىل  لیست  وهي  املــوىل  یعلمها  وحکم 
وتـــریة واحــــدة، واملــعــتــرب هــو الــشــارع 
املقدس فقد یرى يف وقت أن زواج األخ 
ومصالح،  ملقتضیــات  جائز  األخت  من 
البرشي.  النســـــل  استمرار  أمهها  والتي 
ملا  التکاثر  إىل  فیه  الطریـــق  انحصار  بعد 
سوف یتبنی من دفع الوجهنی اآلخرین.

وتکاثرت  ــرض  ــغ ال حتقق  وحینا 
حتریم  وحکم  مصالح  اقتضت  البرشیة 

الزواج من املحارم.
يف  ثبت  ما  الحظوا  قــــــد  واخلطباء 
السابقة– الرشائع  عىل  ومحلوه  رشیعتنا 
اإلسالم– يف  حکمه  هو  ما  عمموا  أي 
 ،آدم رشیعة  عىل  اخلامتـــــــة  للرشیعة 
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عدة  تمیع  ویمکن  اخلطأ،  يف  فوقعوا 
قرائن لدعم هذا القول.

تعاىل:  قوله  األوىل:  القرینــــــــــــة 
]سورة  ٺچ  ٺ  ٺ  ٺ  چڀ 

آلدم  عائد  املثنى  وضمری  النساء:1[، 
من  سواء  غریمها  شارکها  ولو  وحواء 
منهم  القول  لکان  البرش  من  أو  احلور 

لیشارکها غریمها يف البث لذریة البرش.
الثانیة: وهي تدفع استغراب  القرینة 
ــوىل  امل بــیــد  ـــه  وأن التکلیف  اعــتــبــاریــة 
ظاهرًا  حمرم  هو  با  یأمــر  فقد  سبحانه 
إرسائیل  بني  أمر  فقد  کالقتل،  وارتکازًا 
قطعًا  حمرم  القتل  أن  مع  أنفسهم،  بقتل 
الصالــــح  العبد  قتل  ومثله  الرشائع  يف 
–حتى   موسى واستغراب  للغـــــالم 
چ ]سورة  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  –چ  أخربه 

.]82 الکهف: 
مع  الثانیة  نفس  وهي  الثالثة:  القرینة 

هو  کا  حمللة  الطیبات  املورد،  اختالف 
مرکوز ورضوري عند اجلمیع، ومع ذلك 

ۓ  ۓ  چ  هادوا  الذین  عىل  اهلل  حّرمها 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۆچ أي أهنا کانت حالالً علیهم.

أن  وتؤید  تدعم  القرائن  هذه  وکل 
یعلمها  اعتبارات  هلا  الرشعیة  األحکام 
املعرب  ویتبدل،  حکمها  یتغری  قد  املوىل 

عندهم بالنسخ )36(.
ویالحظ علیه )حفظه اهلل(:

هو  القول  هذا  قبول  عدم  ان  أوالً: 
ذلك  عىل  وتبعهم  العلاء  من  مجع  اختیار 

اخلطباء کا هو واضح.
هو  کا  االعتبار  لنظریة  تبنیه  ثانیًا: 
للسید  تبعًا  األصول  علاء  مشهور  رأي 
 الثاين الصــدر  والشهید  الطباطبائي 
فحول  من  وغریهــــــم  الغطاء  وکاشف 
کان  وإن  إطالقه  عىل  نقبله  ال  الطائفة 
قرائن  من  ذکره  وما  اجلملة،  يف  مقبوالً 
ال  التي  اإلیرادات  بعض  لــــوال  مجیل 
تتناغم مع مبنانا الذي ینسجم مع الفطرة 

وال جمال للتوسع اآلن.
إلیها  اشــار  التي  املالحظة  ثــالــثــًا: 

الدین  جميء  بأن  قلنا  لو  تصّح  بالنسخ؛ 
الدیانات  –متام  –بمجرده  ینسخ  الالحق 
الترشیعي،  املــســتــوى  ــىل  ع الــســابــقــة، 
معناه   عیسى النبي  إرســــال  فمجّرد 

)36( النهج، العدد)61(، ص4. 
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الغیًة  صارت  املوسویة  الترشیعات  أن 
یقّر  عیسوي  نّص  جاء  إذا  إال  بأکملها 
وهکذا  جمددًا،  إنتاجه  یعید  أو  ما  ترشیعًا 
لو  أما  وهکذا؛   ونوح آدم  رشیعة  يف 
–کا هي وجهة نظر مجاعة من علاء  قلنا 
الالحقة  الدیانة  جمــيء  –بأن  املسلمنی 
برمته،  السابقة  الدیانة  قانون  یبطل  ال 
احلاالت  نتتبع  وإنا  حاله،  عىل  یظل  بل 
الالحقة  الدیانة  تنسخ  قد  التي  اجلزئیة 
السابقة، فرشع  الدیانة  قواننی  بعض  فیها 
من قبلنا حجة علینا، مامل یرد دلیٌل ناسخ.
هــــــذا  بحسب  آدم  أوالد  وزواج 
نقول  حتى  أصاًل  عندنــا  یثبت  مل  القول، 
االنسانیة  للفطرة  خمالف  هو  بل  بنسخه، 
بتحریمه،  الرساالت  کلُّ  جــاءت  التي 
یظهر  ما  الــروایــات  بعض  يف  ورد  نعم 
العامة  أبناء  قبل  من  املتبنّى  القبول  منها 
إال أّن الفقهاء محلوا تلك الروایات وهي 

العامة. لقول  واملدارة  التقیة  قلیلة عىل 
ــات  روای الــثــاين،  القول  عىل  ویــّدل 

کثریة وإن تفاوتت ألسنتها:
نکاح  حرمة  عىل  تدل  منها  فطائفة 
کیفیة  ذکر  دون  من  لإلخوات؛  اإلخوة 

بدء النسل وانتشار أبناء آدم يف األرض:
مثل ما رواه ابن توبة)37(، عن زرارة، 
بدء  کیف   :اهلل عبد  أبو  سئل  قال 

النسل؟.
اهلل  إّن  یقولون:  ُانــاســًا  عندنا  فــإّن 
بنیه،  من  بناته  یزّوج  أن  آدم  إىل  أوحى 
اإلخـــوة  ــن  م اخلــلــق  هـــذا  أصـــل  وإّن 
 :  اهلل عــبــد  ابــو  قــال  واالخـــــوات، 
علّوًا  ذلــك  عن  وتعاىل  اهلل  ))سبحان 
إّن  هذا:  یقول  مـــــن  یقولون  کبریًا!!. 
وأنبیائه  واحبائه  خلقـه  صفوة  جعل  اهلل 
حرام،  من  واملؤمنات  واملؤمننی  ورسله 
من  خیلقهم  ما  القدرة  من  له  یکن  ومل 
احلالل  عىل  میثاقهم  أخذ  وقد  احلالل، 
قصة  نقل  ثم  ؟!...((  الطیب  والطهر 
بعدما  نفسه  ــات  ــوان احلــی بــعــض  قــتــل 

علیها)38(. فنزا  ُاخته  علیه  اشتبهت 
أیضــــًا بطریق  ومثـل ما رواه زرارة 

آخر؛ عىل ما يف العلل وذکر مثله، وزاد: 

وهو  توبة،  ابن  بدل  نویة  ابن  البحار:  يف   )37(
أیضًا جمهول مل نَر له ذکرًا يف کتب الرجال. 
النکاح،  کتاب   ،36( الشیعة20:  وسائل   )38(
ــاب3،  ــب ــا حیـــرم بــالــنــســب، ال ــــواب م أب

احلدیث4. 
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فیه  جــرى  –فیا  کلها  اهلل  کتب  ))إن 
عىل  ــوات  األخ حتریم  کّلها  –يف  القلم 

األخوة، مع ما حرم...(()39( احلدیث.
عن  نباته،  بن  األصبغ  عن  ما  ومثل 
يف  علیه  یدل  وهو   ،)40(املؤمننی أمری 

اجلملة.
أّن  عىل  تدل  ُاخرى  طائفة  وهناك 
التي  العنی  احلور  نکحوا  إنا  آدم،  أوالد 
نزلت علیهم، مثـــل ما رواه الصدوق –
عبد  أيب  عــن  زرارة،  –عن  املعترب  بسنده 

.)41(اهلل
ــدل عىل  ـــ وهــنــاك طــائــفــة ثــالــثــة ت
وبعضهم  احلــــور،  نــکــح  بعضهم  أن 
عن  العجيل،  رواه  ما  مثل  اجلــن،  نکح 
إساعیل  بن  خالـد  مرسلة   ،)42(الباقر

الشیعة  وسائل  2؛   /18 الرشائع:  علل   )39(
ما  ــواب  أب النکاح،  کتاب   ،366  /20

3، احلدیث).  الباب  بالنسب،  حیرم 
کتاب   ،36(  /20 الشیعة:  وســائــل   )40(
الباب3،  بالنسب،  حیرم  ما  أبواب  النکاح، 

احلدیث3. 
کتاب   ،364  :20 الشیعة  ــل  ــائ وس  )41(
الباب3،  بالنسب،  حیرم  ما  أبواب  النکاح، 

احلدیث1. 
النکاح،  کتاب   ،364 الشیعة20:  وسائل   )42(

يف  ورد  مما  ذلك  غری  إىل  أیضًا)43(   عنه
البحار)44( وتفسری الربهان))4(.

کــانــت  وأن  األحــــادیــــث  وهــــذه 
متضافرة، ولکن یردُّ علیها:

احلور  اإلنسان من  تزویج  بأّن  أوالً: 
متباینان  جنسان  ألهنا  بعید؛  اجلن  أو 
نـــوري، واجلـــن جسم  ــور جــســم  ــاحل ف

الطنی. ناري، واالنسان خلق من 
جسانیًا،  املعاد  أولیس  قلت:  إن 

واإلنسان يف اآلخرة یتزوج مع احلور؟!.
منها  یتولد  ال  ولکن  نعــــم،  قلنا: 
من  آخر  مع  حیوان  جیتمع  وقد  إنسان، 
یتولد  للشهوة، ولکن ال  غری جنسه دفعًا 
مع  اإلنسان  حال  فکیف  ولد،  منها 

غریه؟!.
–يف  الـــروایـــات  هــذه  أّن  ــًا:  ــی ــان وث

عرفت. کا  نفسها–متعارضة، 

ــاب3،  ــب ــا حیـــرم بــالــنــســب، ال ــــواب م أب
احلدیث2. 

النکاح،  کتاب   ،366 الشیعة20:  وسائل   )43(
ــاب3،  ــب ــا حیـــرم بــالــنــســب، ال ــــواب م أب

احلدیث6. 
)22 وما بعدها.  )44( بحار األنوار11: 

8، ذیل اآلیة األوىل من  ))4( تفسری الربهان3: 
سورة النساء. 
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وإن  ــا  إهن یــقــال:  أن  یمکن  ولــکــن 
والدة  جزئیات  تفصیل  يف  تعارضت 
عدم  يف  متفقة  ولکنهـــا   آدم أوالد 
نکاح اإلخوة لألخوان يف زمن من  حّلیة 

األزمنة، فتأمل.
عىل  الدالة  الروایات  أّن  واحلاصل 
–االخوة  بینهم  فیا  آدم  أوالد  نکاح 
–شاذة، وإسنادها غری معترب.  لألخوات 
وروایات  القرآن.  ظاهر  توافق  ولکنها 
متضافرة،  کــثــریة  الــنــکــاح  هـــذا  نــفــي 
يف  متعارضة  ولکنها  للعامــة،  وخمالفة 
االُخرى  عىل  إحداها  وترجیح  نفسها، 
الثانیة  کانت  وإن  إشکال؛  من  خیلو  ال 

أقوى من بعض اجلهات)46(.
زواج  من  استبعده  مــــــا  ان  أقول: 
بعید؛  غــری  ــن  اجل أو  بــاحلــور  االنــســان 
د  بمجرَّ ینتفي  االستیحاش  هــذا  ألّن 
من  وأنَّ  املطلقة  اهلل  قدرة  إىل  االلتفات 

من  اختارهنَّ  من  اهلل  ینيشء  أن  املمکن 
تکوینًا  ُیؤهلهنَّ  ما  آدم  ألوالد  اجلـــــن 
عىل  ذلك  فا  اآلدمي.  والتناسل  للتکاثر 

النکاح،  کتاب  ج1،  الفقاهة،  أنـــوار   )46(
ص7)) وما بعدها. مکارم الشریازي. 

تعاىل  حکمته  أقتضت  أن  بعد  بعزیز  اهلل 
الستبشاع  مقتضیة  الفطرة  جیعل  أن 
وأن  واألخــوات  ــوة  االخ بنی  التناکح 
أفادة  کا  الطاهر  الطیب  نسلهم  جیعل 

عنه. روي  فیا  علیه  الصادق  اإلمام 
حتقق  فرض  –عىل  اآلخر  واستبعاده 
هذا الزواج –من حصول التوّلد من هذا 
یقول  فاذا  حمله؛  غری  يف  أیضًا  الزواج 
بمجرد  مریم  بن  عیسى  اهلل  روح  بتوّلد 
وجود  مع  سویًا؛  برشًا  هلا  امللك  متّثل 
فکیف  والبرش  امللك  حقیقة  بنی  التباین 

عیسى؟!. خلق  حصل 
وقد ورد هذا االستبعاد –بخصوص 
لسان  عــىل  –أیضًا  ــن  اجل مــن  ـــزواج  ال
ما  ذکر  حیث   الوائيل أمحد  الدکتور 

مضمونه:
الیهود  کــــــالم  هــــــذا  إن  أوالً: 
مقبول  غری  کالم  وهو  واإلرسائیلیـــات 

لعدة ُامور:
اإلنسان . 1 جنس  من  لیست  اجلنیة  أن 

اإلنيس. یتزوجها  حتى 
هذا . 2 أصحاب  هبا  یقول  التي  ــة  األدل

عالقة  هلا  ولیست  ناهضة  غری  الرأي 
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يئ  ىئ  مئ  حئ  چ  تعاىل:  لقوله 
النحل:  ]ســــورة  چ  حب  جب 

72[، اي من نوعکم وجنسکم.
واإلنيس  نار  من  خملوقـــــة  فاجلنیة 
الطبیعتان  ــان  وهــات ــنی،  ط مــن  خمــلــوق 

إن لإلنس  اآلخر حیث  خمتلفتان کلُّ عن 
خواص تتلف عن خواص اجلن.

حال  يف  قبوله  یمکن  ال  الکالم  فهذا 
من األحوال.

بدون  نحن  ایضًا:  الدکتور  ویقــول 
يف  واقعون  الــزواج  من  الکیفیة  هــــذه 
أحدهم  یکون  عندمـــا  فکیف  الضیم، 
ابن حوریة واآلخر ابن جنیة، وهـــل اهلل 
خلق  فکا  آخر؟!.  حّل  اجیاد  عن  عاجز 
هو  هل   آلدم ــرتاب  ال من  حــواء  اهلل 
ماال  لزوم  وهذا  آخرین  خلق  عن  عاجز 

یلزم ألن اهلل قادر عىل کل يشء.
وقــــد أجاب بعض اساتذيت )حفظه 
کالم  أن  بقوله:  الکالم  هــــذا  عىل  اهلل( 
لدى  الثاين)47(  القول  هــــو   الدکتور
مجع  اختاره  وقد  اإلمامیــة  علاء  بعض 
تفسری  يف  الطباطبائي  کالعاّلمــــة  منهم 

)47( األول عىل ترتیبنا. 

علاء  مشهور  ولــکــن  ـــریه،  وغ ــزان  ــی امل
تبعًا  األول  القول  عىل  هم  اإلمامیة)48( 
وإن   البیت أهــل  ــات  روای من  جلملة 
وردت  قد  عنهم  الروایات  بعض  کانت 
األخوات  تزّوج  من  الثاين  القول  بمفاد 
باإلخوان الذي هو قول وروایات العامة، 
التي  األدلة  أما  التقیة،  عىل  حممولة  لکنها 

إلیها: استند 
به  تقول  ما  کل  فلیس  األول:  فأما 
الیهود مما یوافق احلق والقرآن الکریم هو 
النبي  بنبوة  یقولون  هم  ألیس  مرفوض 
موسى وإبراهیم وإسحاق ویعقوب فهل 
القرآن  استشهد  وقد  ذلك  رفض  الالزم 

بجملة مما ورد يف التوراة واإلنجیل؟.
من  لیس  اجلن  فکون  الثـــاين:  وأما 
حصول  مــن  یمنــع  ال  اإلنــســان  جنس 
النکاح ویشری إىل ذلك قوله تعاىل يف سورة 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  الرمحن: 

الرمحن:  ]ســورة  چ  ے  ھ  ھ  ھ 
ٹ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  وقوله   ،](6

)48( لعل مقصود االستاذ مشهور القدماء وإال 
من  املتأخرین  ومتأخري  املتأخرین  اکثر 

املعارصین عىل خالف ذلك. 
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ــورة  ]س چ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

أن  منه  یظهر  حیث   ،]74-  72 الرمحن: 
مع کوهنن من جنس خیتلف  العنی  احلور 
من اإلنس واجلن إال أنه جممع مشرتك بنی 

وهذا  النکاح،  حصول  إلمکان  اجلنسنی 
فیا  اجلنسنی  بنی  حصوله  إمکان  یعزز 
بینها کا هو مقرر مسّلم عند من یتعاطى 
التکثف  بإمکاهنم  أهنم  من  باجلن  الصلة 
کا  خمتلفة  باشکال  والتشکل  والتجسد 
إىل  تشری  حیث  األنفال  سورة  إلیه  تشری 
املرشکنی  وإغرائه  بدر  یوم  إبلیس  تسد 

باحلرب ووعده إیاهم بالنر.
تعاىل:  قوله  وهو  الثالث:  وأمـــــــا 
چڑ ڑ ک ک کچ ]سورة 

الزوجة  حصول  تنايف  فال   ،]21 الروم: 
سورة  يف  احلال  هـــو  کا  آخر  جنس  من 
من  الزوجیة  حصول  إثباهتا  من  الرمحن 
تعاىل:  قال  اآلخرة  دار  يف  العنی  احلور 

ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ 

 ،]2( البقـــــرة:  ]سورة  ڃچ 
ہ  ہ  ہ  چ  وقـــــــال: 
فاآلیة   ،](4 الدخان:  ]سورة  ہچ 

فالنبي  واإل  األکثر  الغالب  عىل  حممولة 
تراب  من  خلقه  آدم  مثــــــل  مثله  عیسى 
وقال  زوج،  ملریم  یکـــون  أن  دون  من 

ۈ  ۆ  ۆ  چۇ  تعاىل: 
وقد   ،]64 االسـراء:  ]سورة  ۈچ 
خلیلته  وطء  عند  یسم  مل  من  أن  ورد 
وزوجته شارکه الشیطان يف تکوین نطفة 
یدل  مما  شیطان  رشك  ولده  وکان  ولــده 
عىل نحو مناسبة يف مناکحة اجلنسنی، کا 
هو مفاد لآلیة، وقد یشری إلیه قوله تعاىل: 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ 

گ  گ  گ  کک  ک  ک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڱ چ ]سورة االنعام: 128[.
الروایات  اشارت  قد  أنه  مع  هــذا 
طاهر  واألوصیاء  األنبیـــاء  نسل  أن  إىل 
مطهر مل ینسل مـــن حرام، وحتریم نکاح 
الرشائع  کل  يف  ترشیع  هــو  ــوات  األخ

نکاح  حتریم  يف  احلال  هـــو  کا  الساویة 
ینکحوا  أن  آدم  لولد  یکن  فلم  األمهات 
حکم  التحریم  هــذا  وأن  ــواء،  ح أمهم 
فطري فطر اهلل علیه احلیوانات فضاًل عن 
بني آدم وهناك من الوقائع واحلوادث يف 
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احلیوانات املعروفة ما یشهد بوجود هذه 
احلیوانات)49(. الفطرة يف 

اساتذيت  بعض  ذکره  ما  یندفع  وهبذا 
حور  بإنزال  قائل  قول  هناك  قوله:  عند 
وتــؤیــده  ــا،  آدم هب ابــنــي  لــتــزویــج  عــنی 
للرضورة  خمالف  ولکنه  املرویات  بعض 
اإلنــس  بــنی  املجانسة  لــعــدم  العقلیة، 
واحلور وأن هذا من عامل املادة وذاك من 
عامل آخر، ومع اختالف العوامل وقوانینها 
الزوجي،  ــرتان  االق حلصول  معنى  فال 
عامل  خملوقات  بنی  ما  الزواج  وان  کیف 
له  یکن  ومل  یقع،  مل  املتجانسة  غری  املادة 
يف  واإلنــس  اجلن  عامل  کون  مع  أثر  من 
يف  ذکــر  من  ایضًا  ویدفعه  الدنیا.  عــامل 
البث  اآلیة خصصت  وأن  االُوىل  القرینة 
غریمها  کان  ولو  خاصة،  وحواء  آدم  من 

التثنیة)0)(. ملا ناسب ضمری  من احلور 
باملخلوقات  الـــزواج  وإلمــکــانــیــة 

توز   :الفقهـاء بعض  ذکر  االخرى 
ضمن  االخرى  املخلوقات  مع  املناکحة 

حممد   ،30- ص29  معرفیة،  خالصة   )49(
السند. 

)0)( النهج، ص4. 

الرشائط  توفر  مــع  السابقة  االحــکــام 
اآلتیة:

عاقلة  تکون  ان  األول:  الشــــــرط 
البهیمة. قبیل  من  ولیست  ورشیدة، 

النکاح  یکون  ان  الثاين:  الشــــــرط 
ممکنًا. البرش  وبنی  بینهم 

علیهم  یصدق  ان  الثالث:  الشـــــرط 
کان  فلو  األحوط.  عىل  واالنثى  الذکر 
ثالثًا  أو  واحدًا  املخلوقات  تلك  صنف 
ذلك  من  یلزم  قد  ألنه  جیز.  مل  أکثر.  أو 
البرشین  واالنثى  الذکر  من  کل  یتزوج 

النوع، وهو مشکل)1)(. نفس 
نکاح  –وهو  الثالث  القول  وأمــــــا 
علیهم؛  السابـــق  النسل  لبقایا  آدم  أبناء 
عىل  ظهر  إنسان  أول  یکن  مل   آدم ألّن 

ُامور: علیه  األرض–فیدل 
من  التواریخ  يف  ثبت  مــــا  األول: 
وجــود کثری من االُنايس قبل هبوط آدم، 

فراجع  وحکومات،  أنظمة  هلم  کان  بل 
وشبهه. التواریخ((  ))ناسخ 

العلم احلدیث من  الثاين: ما ثبت يف 

املوضوعات  يف  ملحق  الصاحلنی،  منهج   )(1(
احلدیثة، حممد الصدر. 
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مالینی  أو  سنة،  ملیون  قبل  نسل  وجود 
یتجاوز  ال  آدم  هبوط  أّن  مع  السننی، 
املشهور. هو  فیا  سنة؛  اآلف  بضعة  عن 

املرویة  الکثریة  الروایــــات  الثالث: 
کان  أنه  عىل  الدالــة  الفریقنی،  کتب  يف 
عن  –کا  بعضها  بل  آخر،  آدم  آدم  قبل 
أنه   :- التوحیـــد  کتاب  يف   الصــادق
برشًا  خیلق  مل  اهلل  أّن  ترى  ))لعلك  قال: 
ألف  ألف  خلق  لقد  واهلل،  بىل  غریکم؟. 

آدم، أنتم يف آخر ُاولئك اآلدمینی((.
))أّن   :  عنه الروایـات  بعض  ويف 
عامل  کّل  عامل؛  ألف  عرش  اثني  تعـــاىل  هلل 
وسبع  ساوات،  سبع  مــــــن  أکرب  منهم 
اهلل  أّن  منهم  عــامل  یــرى  مـــا  أرضــنی، 
غری  إىل  غریهم((  عاملًا  خلق  وجــّل  عّز 
املنار)2)(  تفسری  صاحب  أورده  مما  ذلك 

فراجع.
مجیع  انقراض  عىل  دلیل  ال  إنــــه  ثم 

بقاء  فیحتمل  اآلدمینی،  مـــــن  املاضنی 
بعضهم، ونکاح أوالد آدم معهم.

فغایة ما یستفاد من هذا القول، جمّرد 
القطع  وعدم  النکاح،  هذا  حتقق  احتال 

)2)( تفسری املنار4: )32. 

أوالد  يف  واألخوات  اإلخوة  بنکــــاح 
یدعي  مقابل من  بذلك يف  آدم وکفى 

النکاح. هذا. بذلك  القطع 
الدین،  ُاصول  من  املسألـــة  ولیست 
عىل  تدور  کانت  وإن  فروعه؛  مــن  وال 

کثریًا. عنها  األلسن، ویسأل 
با  االحاطة  –بعد  األقـرب  ولعّل 
آدم  أوالد  نکاح  ثبوت  –عدم  ذکرنــــا 
واهلل  لــألخــوات،  اإلخـــوة  بینهم؛  فیا 

العامل)3)(.
البحث: حصیلة 

اإلمامیة  لدى  املعتمد  الصحیح  أّن 
وهم   البیت أهــــل  روایــات  بحسب 
أتى  تعاىل  اهلل  أن  هو  البیت،  يف  با  أدرى 
متثلت  بجنیة  ولقابیل  بحوریــــة  هلابیل 
وتکشفت کل منها فتزوجا هبا ثم تناکح 
العم  وبنات  أبناء  من  بطنها  من  ما خرج 

النسل. وتکثر 

زواج  يف  ذاتیًا  قبحًا  هنــــاك  وأن 
األخوات مـــن األخوان کا هو يف زواج 
من  اآلباء  وزواج  األمهات  مــن  األبناء 
البنات وقد استدل الصادق عىل ذلك 

)3)( أنوار الفقاهة، ص60)، م. س. 
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احلیوانات  با هو مغروز يف طبیعة بعض 
من  ونحوه  األصیل  کالفرس  النجیبة 

أنه یمتنع من نکاح أمه. الدواب 
لدى  املنقول  املشاهد  املجرب  ان  کا 
أن  الدواب  من  األنواع  تلك  أصحاب 
صاحبها  إلهالك  تتعرض  الدواب  تلك 
أمهاهتا  نکاح  يف  غافلها  أو  اجلأها  لو  فیا 

أو أخواهتا)4)(.
استفدناها  التي  االستفادة  وامـــــــا 

ى  چ  تعاىل:  قوله  سیاق  مــن 
ورد  حیث  چ،  ەئ ەئ  ائ  ائ 

هذه  –أّن  والــرمحــة  االمــتــنــان  مقام  يف 
للفطرة  املطابقــة  السنن  تلك  هي  السنن 
الناس علیها، والتي  التي فطر  السلیمـــة 
التي  اإلبراهیمیة  للمّلة  مطابقة  تکــــون 
سیدهم  السیا  بإتباعهــــا،  األنبیاء  أمر 
بّد أن تکون تلك  نبّینا األعظــم، فال 
واملّلة  والفطرة  للعقـــــل  مطابقة  السنن 

. حلنیفیة ا
ومن ذلك یعلم فساد ما ذکره بعض 
هذا  عىل  بسننهم  املراد  أن  من  املفسین، 
بعینها،  اآلیــات  هذه  تنسخه  ما  املعنى 

)4)( خالصة معرفیة، ص27. 

ــوة واألخـــوات يف سنة  اإلخ کـــازدواج 
سنة  يف  االُخــتــنی  بنی  واجلمع   ،آدم

.یعقوب
للفطرة،  املطابقة  هي  سننهــــم  فإّن 
هذه  فإّن  منها،  بيشء  هذه  يف  نســخ  وال 
عىل  یدّل  األحکــام  تلك  عقیب  اآلیات 
التي  قبلکم  مـــن  الذین  سنن  من  أهنا 
اإلخوة  فــازدواج  إلیها،  تعاىل  اهلل  هدانا 
باألخوات حمّرم يف مجیـــع السنن، يف سنة 
وکذا   ،األنبیاء خاتـــــم  وسنة   آدم
واخلاالت  والعّات  بالبنات  االزدواج 

وبنات األخ، واالُخت.
املبارکة  اآلیة  هذه  تعل  أن  ویمکن 
باالزدواج  القول  بطالن  عىل  األدلة  من 
غری  من  ألنه  واألخوات؛  اإلخوة  بنی 
ویشهد  إلیها.  تعاىل  اهلل  هدانا  التي  السنة 

وئۇئ  وئ  چ  الرشیفة:  اآلیة  ذیل  له 
توبة  عىل  الدال  ۆئچ،  ۆئ  ۇئ 

نور  طمسوا  الذین  عباده  عىل  تعاىل  اهلل 
واآلثام،  الذنوب  بارتکــــــــاب  الفطرة 
إلیها  أرشدهم  أن  علیهم  تعاىل  اهلل  فمنَّ 
من  الصاحلنی  األنبیاء  سنن  إىل  وهداهم 

. قبلهم
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ۇئ  چ  بقوله:  تذییله  علیه  ویـدّل 
السنن  بتلك  علیم  اي  چ،  ۆئ  ۆئ 

ومّیز  التحریف.  یـــــــد  طمستها  التي 
الصحیحة  السنة  بنی  وتعاىل  سبحانــــــه 
وترك  االُوىل  باتباع  فأمـــــــر  والباطلة، 

الثانیة، فهو حکیم يف أفعاله یضع االُمور 
مواضعها. يف 

الرشیفة  اآلیات  هــــــذه  وباجلملة: 
يف  تعاىل  اهلل  سنّه  مـــــــا  أّن  يف  رصحیة 
خصوص النکاح أو األعم، هي من سنن 
الصاحلنی الذین من قبلکم، فنسبة اجلمع 
اإلخوة  بنی  واالزدواج  االُختنی  بنی 
يف  حمّرمة  هي  مما  ذلك  وغری  واألخوات، 
املاضنی،  لسنن  خمالفة  هي  اإلسالم  سنة 
ید  تناولته  ما  إال  السنتنی  بنی  فرق  ال  إذ 

والتبدیل)))(. التحریف 
ثم أنه عىل قول من قال بأّن الرضورة 
يف  املحارم  من  الزواج  اباحت  التي  هي 
کان  وان  التحلیل  إن  نقول:  اخللق  بدایة 
لکن  اخللق  بــدایــة  يف  رشعیة  رضورة 
هذا  من  املتولدة  الرجاسة  أو  الدنس 
التحلیل  یزیلها  ال  ثابتة  تکون  الــزواج 

)))( مواهب الرمحن، ج8، ص91 -92. 

إرسائیل  بني  عىل  الطیبات  حتریم  إن  کا 
الطهارة. مل خیرجها عن 

وإن ُحرمت مؤقتًا لرضورة ما. وکذا 
للضــــــرورة  حتلل  التي  املحرمات  باقي 
بأخـــوات   آدم أوالد  زواج  وکذلك 
ُحلّل  بأنه  قلنا  فـــــإن  البعض،  بعضهم 
له  املشابه  اجلنس  وجـــود  عدم  لرضورة 
هذا  من  املتولدة  النجاسة  یرفع  ال  فهذا 

الزواج.
ثم إّن هناك رأیًا لبعض املعارصین –
نقبله  –ونحن ال  ما  نوعًا  وإن کان غریبًا 
األطروحة  نحو  عىل  به  البــأس  ولکن 
برش  هــم  اجلـــان  إن  ــاده:  ــف م املحتملة 
املعروف  باملفهوم  جنًّا  ولیس  متخفون 
مقابل  ــر  ُذک أن  ودلیله  الــنــاس.  ــدى  ل
القرآن  يف  البرش  مقابل  ولیس  اإلنــس 
یقل  ومل  چ  ھ  ھ  ھ  چ  الکریم 
معنى  أخذ  ألنه  والبرش.  اجلن  معرش  یا 

يف  اخلفي  أو  املتخفي  أي  اللغوي  اجلن 
اآلخرون.  به  یأنس  الذي  اإلنس  مقابل 
ــرًا  أم ــن  اجل مــن  ـــزواج  ال یــکــون  وعلیه 

فتأمل. ومعقوالً،  مقبوالً 
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القرآن،  األساسیة:  املصطلحـــــات 
النظام  األخالقی،  اإلعجاز  اإلعجاز، 
إعجاز  املضمونی،  اإلعجاز  األخالقی، 

القرآن. النظام األخالقی يف 
املقدمـــــــة:

هو  الــقــرآن  إلعجاز  وجــٍه  أهــّم  إّن 
إعجاز  یأتی  و  املضمونی.  اإلعــجــاز 
املقولة  هذه  فی  للقرآن  األخالقی  النظام 
األخالقی  النظام  فی  فاالعجــــاز  أیضًا. 
بعد  لإلعجاز  وجه  أهـــــّم  ُیعّد  للقرآن 

للقرآن. االعتقادي  املضموين  اإلعجاز 
توضیح  إلی  املقالة  کاتب  هیـــــدف 
داللته  و  القرآن  فی  األخــــالقی  النظام 
الثبوت  مقام  من  لیصــــل  اإلعجاز  علی 
األخالقیة  فالنصــــوص  اإلثبات.  إلی 
تأییدها  ضمن  نفسهـــــــــــا  فی  للقرآن 
علی  تدل  للقــــرآن  املضمونی  لإلعجاز 
فاألخالق  أیضـــــًا.  األخالقی  اإلعجاز 
الکامل  بناؤه  لـــــه  نظام  هی  القرآن  فی 
فی  األخالقی  النظـــــام  ففی  الشامل.  و 
مجیع  إلزالـــــة  أسالیب  ُعرضت  القرآن 
تّم توضیح سبـــل  و  الرذائل األخالقیة، 
األخالقیة  الفضائـــــل  تطویر  و  توسعة 

االجتاعیة  و  الفردیة  أبعادها:  مجیع  فی 
االقتصادیـــــة  و  القانونیة  و  السیاسیة  و 
مکارم  إلی  الوصـــول  و  العسکریة،  و 

األخالق.
 و بحسب قول االمــــام الصادق
ـــإن مجــیــع املــعــضــلــــــــات األخــالقــیــة  ف
و  احلــّل  تقبل  البرشیــــة  للمجتمعات 
القرآن. فالتعلیات  اإلصالح عن طریـق 
رصحیة  و  شّفافــــــــة  القرآنیة  األخالقیة 
بعیدة عن اإلهبــــام و  و واضحة، و هی 
الغموض کا فی کتابات بعض العلاء و 
النظام  فی  فاملخاطب  األقالم.  أصحاب 
طبقات  مجیع  هم  القرآن  فی  األخالقی 

مستویاهتم. بمختلف  و  املجتمع 
الناذج  أکمل  القـــــرآن  بنّی  لقد 
 األکرم الرسول  مــدح  و  األخالقیة، 
بأّنه صاحب اخللق العظیم و اعتربه اسوة 
األخالقی  النظـــام  أّن  ریب  ال  و  حسنة. 

و  شفاف  و  جامع  و  حمکم  نظام  للقرآن 
و  التطبیق،  و  للتوســـــع  قابل  و  رصیح 
یمکن فهمه جلمیــع الناس حیث یعرض 
فی  البرشی  للمجتمـــــع  الطرق  أفضل 
بحّد  هذا  و  اجلوانب،  و  األبعـــــاد  مجیع 



د. حممد جواد اسکندرلو

127

القرآن، فی حنی  إعجاز  ذاته شاهد علی 
غری  االُخری  االخالقیة  النظم  سائر  اّن 

القرآنیة تواجه االفول.
زوایا  املقـــــــام  فی  البحث  یتناول 
فی  األخالقی  اإلعجـاز  جمال  فی  خمتلفة 

القرآن.
سوابق البحث:

األخالقی  اإلعجاز  بشأن  ُیکتب  مل 
أو  مستقلة  رسالة  أو  کتاب  القرآن  فی 
بحث موّسع حلد اآلن، نعم اعترب العالمة 
القرآن  اشتال  بحاراألنوار  فی  املجلسی 
فی  مستقاًل  وجهًا  األخالق  مکارم  علی 

القرآن)1(. إعجاز 
)صاحب  البالغی  العالمة  اعترب  و 
القرآن(  تفسری  فی  الرمحن  آالء  تفسری 
الوجوه  جانب  إلی  األخالقی  اإلعجاز 
ـــری واحـــدًا مــن أبــعــاد اإلعــجــاز  االخ
بنی  من  -و  القرآن  أّن  ذکر  و  القرآنی، 

و  إمجــالــه  فــی  -جـــاء  اجلاهلیة  ظــلــات 
الفاضلة  لألخــــالق  مستقصیًا  تفصیله 
هبا  التزّین  علی  باحلّث  حدودهـــا،  علی 
با توجبه احلکمة من البعث و الرتغیب، 

)1( بحاراألنوار ج 17، ص 226. 

عن  بالزجر  الرذیلة  لألخالق  حمصیًا  و 
چ  چ  یقول:  القرآن  هو  فها  هبا.  التلوث 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ژچ  ژ  ڈ  ڎڈ 
ألقینا  إذا  ولکننا   ]90 النحل:  ]ســورة 
نظرة الی التوراة الرائجة فنری فیها األمر 
و  لقریبهم  بالعدل  باحلکم  لبنی ارسائیل 
و  شعبهم،  أبناء  علی  احلقد  عن  النهی 
الزور  بالوشایة و عن شهادة  السعی  عن 
علی قریبهم و أن یغدر أحدهم بصاحبه، 
فجّوزته  ببنی ارسائیل  خّصصته  هذا  کّل 

علی غریهم من البرش)2(.
القرآنی  االعــجــاز  ُبعد  فــان  هبــذا  و 
حیث  البالغی  العالمة  ابتکارات  من 
یعتقد بان القرآن ال یمکن قیاسه بالکتب 

االخری.
البحث و األسئلة املهمة فیه:

العلوم  جمال  فی  البحوث  مجلة  مــن 
فیها  جری  التی  و  القرآنیــــة  املعارف  و 
البحث منذ القدیم و إلی اآلن هو بحث 

 ،1 ج  القرآن  تفسری  فی  الرمحن  آالء  تفسری   )2(
ص )1. 
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إعجاز القرآن الکریم. و بنظرة عامة فإن 
ثالثة  فی  عرضه  یمکن  القرآن  إعجاز 

عناوین:
االعجاز . 1 مثل:  الــصــوري  اإلعــجــاز 

و  البــــــالغی  و  البیانی،  و  اللفظی، 
کذلك االعجاز فی نظم القرآن و غری 

ذلك.
االعجاز . 2 مثـــل:  املضمونی  االعجاز 

االعــجــاز  الطبیعیة،  الــعــلــوم  ــی  ف
األخالقی،  االعــجــاز  االعــتــقــادی، 

الترشیعی. االعجاز 
إعجاز . 3 دور  أو  الرتكیبی  االعجــــاز 

الرتكیب، مثــــــل: االعجاز العددی، 
الثقافی، االقتصادی و غریه.

ــاز  ــج ـــإن االع ف ـــك  بـــنی ذل و مـــن 
اإلعجاز  من  نــوع  أهــّم  هو  املضمونی 
املحققون  و  العلاء  تناوله  قّلا  الذی  و 
هبذا  ورد  الذی  و  التحقیق.  و  بالبحث 

بشکل  ُیکتب  یکن  مل  التفاسری  فی  الشأن 
نظام واضح مستقل. فیا تصّدی األوائل 
نظم  و  البالغی  و  األدبی  غالبًا لالعجاز 
اإلعجاز  بحث  إلی  یتطرقوا  مل  و  القرآن 
املتأخرین  من  و  قلیاًل.  إال  املضمونی 

تــطــرق الــفــیــض الــکــاشــانــی )املــتــوفــی 
عرضی  و  مقتضب  بشکل  هـ(   1091
تفسریه  مقدمة  و  الــیــقــنی«  »عــلــم  فــی 
»الصافی« و فی مطاویه هلذا األمر املهم. 
اخلمینی  االمــام  أیضًا  املعارصین  من  و 
طرح  قد  و  ش(.  هـ.   1368 )املتوفی 
هذا  االیازی  الدکتور  و  معرفت  اهلل  آیة 
عقیدة  یتبنّی  َمن  فإّن  کذلك  و  البحث. 
التفکیك أیضًا اعترب أصل إعجاز القرآن 
کّل  مع  ولکن  حمتواه.  و  مضمونه  فی 
مستقل  بشکل  البحث  یتم  مل  فإّنه  هذا 
فی املضمون األخالقی للقرآن. و حیث 
الوصول  هي  للقرآن  القصوی  الغایة  إّن 
االعجاز  وجه  معرفة  فــإّن  الکال  إلی 
جــّدًا.  رضوری  أمر  للقرآن  األخالقی 
خطوات  تقّدمه  -ضمن  املقالة  کاتب  و 
االجابة  -بصدد  املجال  هذا  فی  جدیدة 

اآلتیة: االسئلة  عن 

ما هی مکانة اإلعجاز األخالقی فی . 1
القرآن بنی سائر وجوه اإلعجاز؟.

النظام . 2 إعــجــاز  مــواصــفــات  هــی  مــا 
األخالقی فی القرآن؟.

فی . 3 املستعملة  األســالــیــب  هــی  مــا 
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القرآن؟. النظام األخالقی فی 
فی . 4 للعامل  األخالقیة  القدوة  هی  ما 

الکریم؟. القرآن  نظر 
العامة: املفاهیم  توضیح 

اللغة: ذکروا لالعجاز  فی  اإلعجـــاز 
عدم  العجز،  الفوت،  أمهها:  کثریة  معانی 

القدرة)3(.
ان  املتخصصنی  من  البعض  قـــال  و 
عن  التأّخر  هو  للعجز  األصلی  املعنی 
أی  األمر،  َعُجِز  عند  حصوله  و  الشیء، 
إسًا  التعارف  فی  صـــار  و  مــؤخــره... 
ضد  هــو  و  الــشــیء،  فعل  عــن  للقصور 

القدرة)4(.
فاالعجاز  االصطالح  فی  أمـــــــا  و 
من  األنبیاء  یعرضه  الذی  العمـــــل  هو 
خارقًا  یکـــــون  بحیث  تعالی  اهلل  قبل 
اإلتیان  اآلخـــــرون عن  یعجز  و  للعادة 
اّدعائهم  دلیاًل علی صـدق  لیکون  بمثله 

ص   ،4 ج  ــرآن  ــق ال قــامــوس  القریشی،   )3(
 ،1167 ص   ،2 ج  البحرین  جممع   ،293
ص   ،2 ج  الــعــنی  کــتــاب  ــفــراهــیــدی،  ال

 .1143
)4( الراغب االصفهانی، مفردات الفاظ القرآن 

ص 47). 

.)( للنبوة)
ُقفل  وزن  علی  ُخلق  مجع  األخالق: 
و  السعادة،  بمعنی:  اللغة  فی  و  ُعنُق،  و 
الطبع، و املروءة، و الدین، و السجّیة)6(. 
و االخالق فی اصطالح أهل الفن یطلق 

شیئنی: علی 
األول:

و أ.  الطبائع  من  جمموعة  األخــــالق 
التواضع  الصفات احلسنة کالعدالة و 
و  احللم،  و  اهلل،  علی  التوکــــــل  و 
للنــاس،  اخلری  طلب  و  الظن،  حسن 
اهلل،  برضا  الرضـــا  االمانة،  الصدق، 
حسن اخللق، القضاعة، صلة الرحم، 

الشجاعة و االنصاف.
الطبائــــع و الصفات السیئة کالتکرب، ب. 

و الغرور، و العجـــب، و الظلم، عدم 
االعتاد علی اهلل، اجلزع، سوء الظن، 
الکذب،  احلسد،  للناس،  الرش  طلب 

التبذیر، احلقد،  اخلــــوف، االرساف، 

))( اخلوئی، البیان ج 1، ص 33، جممع البحرین 
ج 2، ص 1168. 

)6( الراغب االصفهانی، مفردات الفاظ القرآن 
ص 297؛ القریشی، قاموس القرآن ج 2، 

ص 293. 
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الناس،  عیوب  تتبع  الوالدین،  عقوق 
النمیمة، التملق، البخل، الریاء، عدم 
الغضب،  اخلیانة،  اجلحد،  الــغــریة، 

احلرص، الطمع)7(.
بیان  یتناول  علم  األخــالق  الــثــاين: 
عند  احلسنة  و  السیئة  الصفات  و  الطبائـع 
االنسان و سبل وصول النفس الی الطبائع 
من  النفس  تزکیة  احلسنة  الصفات  و 

الطبائع و الصفات السیئة)8(.
األخالقي النظام  إعجاز  مکانة 

القرآن: يف 
إّن أفضـــل مکانة فی بحث اإلعجاز 
ذلك ألّن  و  املضمونی،  لإلعجاز  إنا هی 
فی  لیس  الکریم  القرآن  إعجاز  جوهـــــر 
ألفاظه و صـــوره و إنا فی ذاته و حمتواه و 
مضمونه، و أما الصورة و األلفاظ فقیمتها 

بالعرض و املرتبة الثانیة)9(.

)7( مرکز فرهنگ و معارف قرآن، دائرة املعارف 
باید  مهه  االمینی  8)3؛  ص   ،2 ج  قــرآن 
بدانند ص 1)1 )برنامه گنجینه معارف(. 

)8( النراقی، معراج السعادة ص 32، 33، مرکز 
املعارف  ــرة  دائ ــرآن،  ق معارف  و  فرهنگ 

قرآن کریم ج 2، ص 360. 
درس  تقریرات  حممدعلی،  سید  ایــازی،   )9(

اعجاز قرآن )نقاًل عن موقع تبیان(. 

املضمونیة  البحوث  بنی  مـــــــــن  و 
أوالً  العقائد  تأتی  القرآن  فی  املطروحة 
ثم النظام األخالقی احلاکم علی القرآن، 
الثالثة.  املرتبة  فی  األحکام  تأتی  بعده  و 
الصحیحة  االخالق  فإّن  هنا  مـــــن  و 
أساس  علی  تکون  عندمـــــا  الکاملة  و 
اساس  فإّن  الصحیح،  االعتقاد  و  اإلیان 
العقائد  فی  یکــــون  املضمونی  االعجاز 
تعالی  اعترباهلل  لقــــد  األخالقیات.  ثم 
التزکیة علی رأس أهداف الرسل، فقال: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

چ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ُذکر  البدایة  ففی   ]2 اجلمعة:  ]سورة 
الصحیحة  االعتقادات  و  الرسالة  إبالغ 
النفس  هتذیب  و  التزکیة  جاءت  ثـــــــــم 
أهنا  للنظر  الالفت  و  املختلفة،  بمراحلها 
ُذکرت قبل التعلیم، و ذلك النه بناء علی 

الفضل  کان  إذا  فإّنه   أمریاملؤمننی قول 
و  اجلمیع.  من  افضل  ابلیس  فان  للعلم 
باعتبارها  التزکیة  فی آیات اخری ُذکرت 
الی  االشارة  بعد  األنبیاء  أهداف  من 
الکتاب  تعلیات  تعّلم  و  االهلیة  اآلیات 
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اإلهلی)10(. و هذا ُیعترب ِمنّة من اهلل تعالی 
علی أهل اإلیان، و ذلك ألهنم کانوا قبل 

ذلك فی ضالل و جاهلیة)11(.
و األمر اآلخر هو أّن األخالق مقدمة 
ألن  ذلك  و  األولویة،  وهلا  الرشیعة  علی 
بل  هلا  الموضوعیة  ذاهتا  بحّد  األحکام 
هدف  أّن  آنفًا  ذکرنا  قد  و  طریق،  هی 
النفوس  ایصال  و  الــذات  بناء  الرسالة 
اهلرم  الی مکارم األخالق، و علی رأس 
یکون  أن  یمکن  -و  األنبیاء  رسالة  فی 
الی  إیصاهلا  و  ــذات  ال بناء  األهــم-هــو 
 :اهلل رســول  قــال  األخــالق.  مکارم 

»إنی بعثُت المُتّم مکارم االخالق«)12(.
هی  الرشیعة  فإن  احلقیقــــــة  فی  و 
هبا  العمل  طریق  عــن  و  ظــاهــرالــدیــن، 
و  بالدین  تعّلقه  و  االنسان  إیــان  خُیترب 
االنسان  سیدرك  ثم  من  و  الدین،  أولیاء 
فهناك  املثال  سبیل  علی  و  األخالقیات. 

12000 مسألة فی باب األحکام املتعلقة 
ولکن  تفاصیلها  مجیع  تناولت  بالصالة 

)10( ]سورة البقرة: 129[. 
)11( ]سورة آل  عمران: 164[. 

اجلامعة  بحاراالنوار  حممدباقر،  املجلسی،   )12(
لدرر اخبار األئمة ج 67، ص 372. 

أهّنا  هو  املسائل  هــذه  مجیع  من  ــدف  اهل
ابتعاده  ثّم  من  و  الصالة  إلقامة  مقدمة 
الوصول  أخریًا  و  املنکر،  و  الفحشاء  عن 
اخری  ناحیة  من  و  اإلهلــی.  القرب  إلی 
إقامة  لوازم  بعض  هی  املسائل  هذه  فإن 
ُاخری  لــوازم  هناك  أّن  حنی  فی  الصالة 
ــات و  ــی ــالق ــی األخ ــا جـــذور ف کــثــریة هل
أن  لالنسان  یمکن  حتی  االعــتــقــادات 
املثال اآلخر فی  و  احلقیقیة.  الصالة  یقیم 
ااّل  جدًا،  کثریة  أحکام  ففیه  الصوم  باب 
ذکر  الفریضة  هذه  بیان  فی  تعالی  اهلل  أّن 
-کا  اإلسالمیة  االمة  علی  ُفرضت  أهّنا 
کانت مفروضة علی االمم السابقة -لعّل 
و  التقوی)13(.  نحو  یتجهون  االمة  أبناء 
عن  -فضاًل  نفسه  الصوم  ان  یعنی  هذا 
جزئیاته -إنا هو وسیلة و مقدمة حلصول 

التقوی.
إعجاز  وجه  أّن  نذکر  أن  یفوتنا  ال  و 

املـــوارد  مجیع  یشمل  الــکــریــم  ــرآن  ــق ال
مرتبة خاصة  له  منها  کاّلً  أّن  ااّل  املذکورة 

به.
األخالقی  النظام  إعجاز  مواصفات 

)13( ]سورة البقرة: 182[. 
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الکریم  الــقــرآن  ــنّی  ب لقد  ــقــرآن:  ال فــی 
األخالقیة  التعلیات  و  النکات  مجیع 
ــن جــانــب  ــم ــام کـــامـــل. ف ــظ بــشــکــل ن
ــنّیَ األخــالقــیــات الــفــردیــة، االُرسیـــة،  ب
من  و  غریها،  و  السیاسیة  االجتاعیة، 
شقوقها  و  فروعها  مجیع  بنّی  آخر  جانب 
کانت  هلذا  و  احلاالت،  مجیع  بیان  ضمن 
بالذکر  اجلدیر  و  متناسقة.  هیکلیة  هناك 
مع  تنسیق  فیها  کان  إذا  اهلیکلیة  هذه  ان 
فإهنا  جوانبها  متــام  روعیت  و  بعضها 
ستؤدی إلی حصول النتیجة و الثمرة. و 
النظام  إعجاز  مواصفات  نذکر  یلی  فیا 

األخالقي:
إنه هادف:. 1

االخالقی  النظام  مــواصــفــات  مــن 
مجیع  اّن  و  منه،  املقصود  بنّی  انه  للقرآن 
انا جاءت ألجل هدایة  الکتب  الرسل و 
الجل  بالبینات  االتیان  ان  و  البرش)14(، 

اهلدایة و تشخیص طریق احلق من الباطل 
لیتمکن أتباع احلق من سلوك طریق احلق 
اعترب  ذلك  علی  عالوة  و  بــوضــوح))1(. 

)14( ]سورة البقره: 2[. 
))1( ]سورة البقره: )18[. 

فقط و حتی  تعالی  احلقیقیة هلل  اهلدایة  اّن 
من  هیدی  أن  یستطیع  ال   الرسول اّن 
عدم  الیعنی  فهذا  بالطبع  و  یــریــد)16(. 
مشیئة  ان  بل  اإلنسان،  إلرادة  أثر  وجود 
بعضها،  طول  فی  اإلنسان  إرادة  و  اهلل 
للهدایة  قاباًل  یکون  نفسه  هییئ  فالذی 
فإنه  له  استعداد  ال  و  قابلیة  ال  من  اما  و 
من  القرآن  یعتربه  و  الضالنی  من  یکون 

اخلارسین)17(.
طرق  مــرارًا  الکریم  القرآن  بنّی  لقد 
مواضع  فی  الضالل  من  اإلنسان  صیانة 
اّتباع  عدم  املثال:  سبیل  علی  و  خمتلفة. 
الذین ضّلوا و أضلوا غریهم)18(،  أولئك 
و أّن إرادة اهلل تعالی فی اهلدایة تفوق فی 
الواقع مجیع اإلرادات األخری)19(. و فی 
رضر  و  فائدة  ان  تعالی  اهلل  یبنّی  النهایة 
و  للمهتدین  تعود  إنا  الضالل  و  اهلدایة 
الضالنی، و اهلل غنی عن کل هذا، بل حتی 

اّن الرسول لن یکون وکیاًل عن اهلل فی 

)16( ]سورة القصص: 6)[. 
)17( ]سورة االرساء: 9[. 
)18( ]سورة املائده: 77[. 

)19( ]سورة النساء: 113[. 
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اهلدایة و الضالل)20(. و حتی بنظر اإلمام 
السلوك  و  السری  توجهات  فإّن  اخلمینی 
»فهو  القرآن:  لتأویالت  وصف  أهم  هی 
املعرفة  بیان  مباحث  طــرح  خــالل  مــن 
وجود  تبینی  یرید  الصغری  و  الکبری  للعامل 
اهلل تعالی و تلیاته للمخاطب. و یوضح 
الکامل  موقع االنسان و ال سیا اإلنسان 
الکامل  لالنسان  یمکن  الــذی  الــدور  و 
و  تعالی  بــاهلل  التعریف  فی  به  یقوم  ان 
اسائه و صفاته، و یتحدث عن النفس و 
معرفتها  ألن  ذلك  و  مقاماهتا،  و  حاالهتا 
نفسه  إلی معرفة احلق: »من عرف  تؤدی 
تعتمد  النفس  معرفة  و  ربه«،  عرف  فقد 
و  السلوك  و  السری  و  احلجب  رفع  علی 
یکون  املرحلة  هذه  ففی  النفس،  هتذیب 
املسری و الوصول الی املدارج و االسباب 
معلومًا  یصری  و  أمهیة  ذات  املقدمات  و 
تطبیق  یکون  ــات  ــدون امل هــذه  فــی  ــاذا  مل
و  العرفانیة،  النتائج  تبینی  و  الذوقیات 
اجیاد  و  االخالقیات  لتثبیت  یسعی  ملاذا 
فإنه مرارًا  بالطبع  التأثری فی املخاطب. و 
علیها  حصل  قد  احلقائق  هذه  بأّن  یذکر 

)20( ]سورة الزمر: 41[؛ ]سورة النمل: 92[. 

فی  التأمل  و  التفکری  خالل  من  علاؤنا 
النتائج،  تلك  عن  خُیرب  تأویلنا  و  اآلیات. 
و لطائف و اشارات مع اننا نحصل علیها 
ان  الیعنی  هذا  ولکن  اللفظ.  ظاهر  من 
الظاهر.  ثنایا  من  ُتستفاد  احلقائق  مجیع 
فی  املصادیق  بیان  البعض  استطاع  فإذا 
من  شیئًا  استفاد  و  املعانی  توسعة  قالب 
لوازم الکالم و مل یکتف بالظاهر و توجه 
االنکار  ینبغی  فال  املقاصد  رشح  نحو 

علیه)21(«)22(.
الشمولیة:. 2

و  شامل  ذاتـــــه  بحّد  الکریم  القرآن 
من  یرتك  مل  و  البرش،  الیه  حیتاج  ملا  جامع 
بیان  القرآن  فی  ورد  فقد  شیئًا)23(.  ذلك 
کل شیء، و القرآن سبب اهلدایة و الرمحة 
انحراف  ال  و  عوج  ال  و  البرشی)24(،  و 
مل یوجد  انه  الشاهد علی ذلك  و  فیه))2(، 

احلمد  سورة  تفسری  روح  اهلل،  سید  مخینی   )21(
 .137- 136

القرآن  تفسری  حممدعلی،  سید  ایــازی،   )22(
املجید برگرفته از آثار امام 82). 

)23( ]سورة االنعام: 38[. 
)24( ]سورة النحل: 89[. 
))2( ]سورة الکهف: 1[. 
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فیه اختالف و تباین.
جامع  بیان  فی  أیازی  الدکتور  یقول 
وجــود  تعنی  »الشمولیة  الــشــأن:  هبــذا 
بمثابة  األوامر  و  التعلیات  من  جمموعة 
أجوبة حلاجات اإلنسان فی طریق حتقیق 
السعادة فی کل زمان و مکان، بحیث لو مل 
تکن هذه األوامر و االرشادات موجودة 
فالبرش  التکامل.  إلی  اإلنسان  وصل  ملا 
کثریة  تغرات  و  نقائص  یواجه  حیاته  فی 
ال یستطیع العقل لوحده أن یمألها، ولو 
أّنه أدرکها فإّن إدراکه هلا ال یکفی ألخذه 
السعادة، بل البد من  نحو طریق اخلری و 
الغیبیة  لاُلمور  مدرکًا  تعله  اخری  قناة 
و  الغیب  عامل  و  اآلخــرة  و  املــوت  کعامل 
حول  کثریة  مطالب  القرآن  ففی  امثاهلا. 
املجتمع)27(؛  إصالح  القسط)26(،  إقامة 
و  األصنام  عبـــــادة  اجتناب  و  اهلل  عبادة 
الصلح  اخلرافیـــة)28(،  و  اخلیالیة  االُمور 

و التعایش السلمی)29(، تأسیس احلکومة 

)26( ]سورة احلدید: )2[. 
)27( ]سورة هود: 88[. 

)28( ]سورة النحل: 36[. 
)29( ]سورة النساء: 89[. 

و  اجلائرة  احلکومات  مواجهة  اإلهلیة)30(؛ 
من  غریها  و  الــعــادل)31(  احلکم  تأسیس 
االُمور التی رغم إدراك العقل هلا، إاّل أّن 
ورودها من ناحیة الرشع إنا هو للرتغیب 
املعنویات  منح  و  الدینی  ــزام  ــت االل و 
تکون  أن  علی  تساعدهم  هی  و  للناس، 
من  ترجهم  و  واضحة،  شفافة  االمــور 

حالة احلریة و الشك و الرتدد.
یعتقد  مــن  فـــإّن  هــذا  علی  بــنــاء  و 
به  العمل  و  القرآن  إلی  الرجوع  برضورة 
یؤمن  ان  علیه  احلیاة  میدان  فی  تفعیله  و 
االجابات  حیوی  اإلهلی  الکتاب  هذا  بأّن 
أداء  انسیاقًا مع  الکافیة حلاجات االنسان 
المنافاة  فإنه  بالطبع  و  الدینیة.  الوظائف 
السیاسیة  و  االجتاعیة  التعالیم  تکون  أن 
التوجه  و  االنسان  لبناء  هی  إنا  أساسًا 
و  طریقها،  سلوك  و  املعنویــــــات  نعم 
بالتالی زیادة املعرفة باهلل تعالی ولقائه، و 

هذا املعنی أیضًا یعنی الشمولیة، فهو من 
احلاجات  و  املادیة  االمور  یتناول  جانب 
و  األمن  استقرار  سبل  و  للبرش  الطبیعیة 

)30( ]سورة النساء: 106[. 
)31( ]سورة النساء: 8)2[. 
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العداله و احلریة، و من ناحیة اخری هیتم 
السری و  باملعنویات و هتذیب االخالق و 

السلوك نحو عامل أعظم و أسمی.
الصدد:  هبذا  اخلمینی  االمــام  یقول 
و  ــاملــادیــات،  ب املعنویات  اتــصــال  »ان 
جهات  مجیع  فی  املعنویــــــات  انعکاس 
التی  القرآن  انا هی من خصائص  املادیة 
الذی  الوقت  ففی  الناس.  علی  أفاضها 
عرفانیًا  و  معنویًا  کتابًا  القرآن  فیه  یکون 
و  االخــالق  هیّذب  ذاته  الوقت  فی  فإنه 
للحکم  یتصّدی  و  باالستدالل،  یقــــوم 
کذلك  یوصی  کا  بالوحـــدة  یوصی  و 
بالقتال. و هذا من خصائص هذا الکتاب 
الساوی فهو یفتح باب املعرفة -بحدود 
املادیات،  باب  االنسان -و کذلك  قابلیة 
کذلك  و  باملعنویات،  املادیات  اتصال  و 
مجیع  و  ــة  ــالف اخل بـــاب  و  احلــکــم  بـــاب 
االسالم  اتباع  -نحن  علینا  و  االمــور. 

مجیع  االعتبار  بنظر  نأخذ  -ان  القرآن  و 
أبعاد هذا الکتاب)32(«)33(.

)32( صحیفه امام ج 17، ص 434. 
القرآن  تفسری  حممدعلی،  سید  ــازی،  ای  )33(
-10( ص  اخلمینی(  االمام  )آثار  املجید 

 .106

القرآن  إذا قمنا بدراسة مقارنة بنی  و 
الکریم و الکتب املقدسة االخری )العهد 
اجلدید و القدیم( فإننا سنالحظ بوضوح 
املختلفة  لألبعاد  حلاظه  فی  القرآن  مزّیة 
و  اإلقتصادیة  االجتاعیة،  و  الفردیـــــة 
السیاسیة و األخالقیة. فقد نظر اإلنجیل 
أّن  حنی  فی  واحد  ُبعد  من  ــور  االُم إلی 
أقّلها  االُمـــور من أصغرها و  بنّی  القرآن 
قیمة حتی اکربهـــا و اکثرها قیمة. و فی 
هذه  حتکــم  القرآن  فی  األخالقی  النظام 
األخــالق  بیان  تــّم  فقد  أیضًا،  القاعدة 
و  االجتاعیة،  و  االرُسیـــــــة،  و  الفردیة 

السیاسیة و اإلدرایة و احلکومیة.
تعالیم  أّن  هی  االُخـــری  النقطة  و 
موسی هلا توّجه دنیوی عادًة، و تعالیم 
عیسی هلا توّجه ُاخروی، ولکن اهلل تعالی 
فإن  هلذا  و  وسطًا،  ــًة  ُاّم االســالم  جعل 
القضایا  سیا  ال  -و  اإلسالمیة  التعالیم 

فهی  باالعتـــــدال،  -تتصف  األخالقیة 
باآلخرة  هتتم  الدنیا  نحو  التوجه  ضمن 

من دون أی إمهال أو نقص.
أصغر  الکریم  القرآن  تناول  لقــــــد 
املشی:  کیفیة  مثل:  االخالقیة  االُمـــــور 
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ىب  مب  خب  جبحب  يئ  ىئ  مئ  حئ  چ 

 )34( متچ  خت  حت  جت  يب 
]سورة االرساء: 37[ حتی أعظم االمور 
القسط  اقامة  و  األنبیاء  بعثة  هدف  مثل: 
بنی  االسالمی  احلکم  إقامة  و  العدل  و 

بنظام  تتعلق  األیــات  هذه  و  الناس))3(. 
األخالق االجتاعی فی القرآن.

الشفافیة و الرصاحة فی بیان القضایا . 3
االخالقیة:

القرآن کتاب الوحی الساوی، و من 
اهلل،  حلکم  موّضح  و  مبنّی  أّنه  خصائصه 
کتاب  القرآن  و  الباطل)36(.  من  احلق  و 
فی  واضحة  اخلصوصیة  هذه  و  منری)37(، 

آیاته)38(.
احلاکم  االخالقی  النظـــام  یتصف  و 
علی  الشفافیة  هبــذه  أیــضــًا  الــقــرآن  فــی 
التی یبنّی فیها  مراتب؛ سواء فی املواضع 

)34( ]سورة لقان: 18[. 
النساء:  ]ســورة   ،]213 البقرة:  ]ســورة   )3((

 .]10(
الدخان:  ]ســورة   ،]2 الزخرف:  ]ســورة   )36(

2[، ]سورة النحل: 1[. 
)37( ]سورة آل عمران: 184[. 

القصص:  ]سورة   ،]2 الشعراء:  ]سورة   )38(
 .]2

جب  يئ  چ  قبیل:  من  االخالقیة،  القضایا 
يت  متىت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب 
جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث 
حخ مخ جس چ ]سورة الکهف: 110[، 
فی  املنحّطنی  مصری  و  عاقبة  بیان  فی  أو 

ڱ  ڱ  چ  االعتقاد:  و  االخالق 
ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ہچ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ٱ  چ  و   ]147 االعـــــراف:  ]ســــورة 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
]ســورة  ڀچ  ڀ  پ  پ 

الروم: 16[.
التوسع:. 4

األخــالقــیــة  الــقــضــایــا  ان  املــقــصــود 
املجاالت  فی  للتوسع  قابلة  القرآن  فی 
عندما  املثــــــــال  سبیل  فعلی  املختلفة. 
بحث  فإنه  العدالــــة  عن  القرآن  یتحدث 
املواقــــع  بحسب  أبعادها  مجیع  فی  ذلك 
فی  العدالـــة  االرُسیة،  العدالة  املختلفة: 
القول،  فی  العدالـــة  الزوجیة،  العالقات 
العدالة فی التحکیم و احلکــم، العدالة فی 
االجتاعیة  االبعاد  فی  العدالة  الشهادة، 
العدالة  املعامالت،  فی  العدالة  املختلفة، 
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ان  حتی  بل  املؤمننی،  بنی  االصــالح  فی 
هو  األنبیاء  أهداف  أحد  اّن  ذکر  القرآن 

إقامة القسط و العدل.
فان  الکریم  القرآن  آلیات  طبقًا  و 
العدل  جهة  علی  یکون  أن  جیب  القول 
حتی لو کان الطرف املقابل من األقارب: 

چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ 

]سورة االنعام: 2)1[.
القول  فــی  العدالة  مــواضــع  مــن  و 
عندما یکون االنسان فی معرض الشهادة 
التی جیب ان تکون هذه الشهادة -ألجل 
رضا اهلل تعالی اهلل -باحلق و العدل، ولو 
والدیه  رضر  أو  بــرضره  الشهادة  کانت 

پ  پ  ٻ  چ  أرحامه  أحد  أو 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
و   .]13( النساء:  ]سورة  چ  ٺ 
و  الظن  سوُء  و  احلقُد  یمنع  ال  أن  ینبغی 
العدل  االنساَن عن  الشخصیة  احلساباُت 

ے  ھ  ھ  ھ  چ  الشهادة:  فی 
ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ 
حتی  و   ]8 ــدة:  ــائ امل ]ســـورة  ٴۇچ 
حضور  الشهادة  فی  اشرتط  الشارع  اّن 

شخصنی عادلنی)39(.
بأربع  الزواج  القرآن  فی  ُابیــح  لقد 
نسوة زواجًا دائًا فی وقت واحد، ااّل اّن 
العدالة  تری  عندما  جائزًا  یکون  ذلك 
الواحدة  فإّن  بینهن  ُیعدل  مل  إن  و  بینهن، 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ  تکفی: 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
]ســورة  چ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ 
النساء: 3[. و قد اعترب القرآن الکریم أّی 
دون  من  مجیعًا  اتاذهن  فی  رغبة  و  میل 

چڄ  ذلــك:  من  مانعًا  بینهن  العدالة 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
چ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ 

]سورة النساء: 129[.
القول  فی  للعدالة  اآلخر  النموذج  و 
هو العدالة فی القضاء و احلکم الذی قد 
یؤدی باالنسان الی الضالل. لقد خاطب 

ىئ  ېئ  ېئ  چ   :تعالی داود اهلل 

مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
ىئ يئ جب حب خب چ ]سورة ص: 
26[. و فی احلقیقة فإن اهلل تعالی أوجب 

چۅ  بــالــعــدل:  احلــکــم  اجلمیع  علی 

)39( ]سورة الطالق: 2[. 
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ېچ  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

]سورة النساء: 8)[.
فی  هو  للعدالة  اآلخر  الوجـــــــه  و 
املؤمننی:  مــــــن  طائفتنی  بنی  االصالح 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چڳ 

ں ں چ ]سورة احلجرات: 9[.
کتابة  فی  للعدالة  اآلخــر  الوجــه  و 
فی  تعالی  اهلل  أمـــــر  لقد  املــعــامــالت. 
الــقــرآن -أن  آیــة فی  یــن-أطــول  الــدَّ آیــة 
الکاتب  یراعی  أن  و  حتًا  ین  الدَّ ُیکتب 

ٺ  ڀ  چڀ  حتًا  العدالة 
و   .]282 الــبــقــرة:  ]ســـورة  ٺچ 

ٺ  ڀ  چ  آخر:  موضع  فی  قال 
االنــعــام:  ــــورة  ]س ٺچ  ٺ 

.]1(2
و ال یفوتنا أن نذکر اّن القرآن الکریم 
و  بالقسط،  االجتاعیة  العدالة  عن  عرّب 
باملقسط، و عرّب عّمن یمتنع  عّمن یطّبقها 

ٺ  ڀ  چ  بالقاسط:  ذلك  عن 
اجلن:  ]ســـــــــورة  ٺچ  ٺ  ٺ 
أتباعه  و  معاویة  ُاطلق علی  و هلذا   .]1(
الذی  »القاسطنی« حیث حاربوا علیــــــًا 

العدالة االجتاعیة. کان یقوم بتطبیق 

قائمنی  أنبیــــاءه  تعالی  اهلل  اعترب  و 
بالعدل و القسط فی املجتمع: چک 
ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک 
]سورة  ڱچ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
بــإعــداد  ــاس  ــن ال لــیــقــوم   ]47 ــس:  ــون ی

ڀ  پ  چ  القسط:  إلقامة  األرضیة 
ڀچ ]سورة احلدید: )2[. و کذلك 
العدل  بإقرار  مأمور   اهلل رسول  فإّن 

ىئچ  ىئ  چىئ  الــقــســط:  و 
ې  ې  ې  چ  )1[؛  الشوری:  ]ســورة 
]سورة االعراف: 29[. إذن  چ  ى 
بإقامة  الکریم  القرآن  فی  أمر  تعالی  فاهلل 
االخالق  جمال  فی  به  أمر  حیث  العدل 
للتوسیع  قابل  األمر  هذا  و  االجتاعیة، 

فی مجیع املجاالت: چچ چ چ ڇ 
]سورة النحل: 90[. ڇچ 

إمکان التطبیق:. 5
للتطبیق  قابلة  القرآن  أخالقیات  إّن 

إلی  االلتفات  ینبغی  البرش، ولکن  جلمیع 
مراتب،  ذات  القرآن  فی  االخالقیات  أّن 
انسان  کّل  یأخـــذ  الشمس  و هی کطیف 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  بقـــــدر ما یمکنه: 
و   .]286 البقرة:  ]سورة  چ  ۈ  ۈ 
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و  الشخص  رغب  فإذا  اخری  ناحیة  من 
قابلة  فإهنا  األخالقیات  تلك  تطبیق  أراد 
للتطبیق، و من البعید عقاًل أّن اهلل یطلب 
ولکن  أداؤه  یمکنهم  ال  عباده  من  شیئًا 

علی العباد هتیئة مجیع أسباب ذلك.
ابتناؤه علی الفطرة:. 6

نحو  هتدیه  به  خاصة  فطرة  لإلنسان 
سنّة خاصة فی احلیاة و طریق معنی ینتهی 
إلی هدف و غایة مشخصة)40(. و االنسان 
ألن  ذلك  و  فطرته،  إلی  شیء  کّل  ُیرجع 

ــذه الــفــطــرة: چڭ  ــان خمــّمــر هب ــس االن
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ 
ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ 
ائ  ى  ى  ې  ې 

ائ ەئ چ ]سورة الروم: 30[.
املــرّبــنی  مجیع  مساعی  کــانــت  لقد 
وا الناس نحو  اإلهلینی تنصّب فی أن ُیسریِّ
 :امریاملؤمننی قال  کا  الوجود  حقیقة 

»فبعث فیهم رسله و أرسل إلیهم أنبیاءه 
یذکروهم  و  فطرته،  میثاق  لیستأدوهم 
بالتبلیغ،  علیهم  حیتجوا  و  نعمته،  منسّی 

ج  القرآن  تفسری  فی  املیزان  الطباطبائی،   )40(
16، ص 178 -179. 

یروهم  و  العقول،  دفائن  هلم  یثریوا  و 
املقدرة«)41(. آیات 

القضایا  فـــإن  ــًا  ــف آن ــا  ــرن ذک ــا  ک و 
فی  جذور  هلا  کلها  القرآن  فی  األخالقیة 
القضایا  أوضح  من  بدءًا  االنسان  فطرة 
حتی  الذاتیان  القبح  و  احلســـن  هی  و 
األخـــالق  تضمها  ــتــی  ال القضایــــا 
تتطلب  االنسانیة  فالفطــــرة  االجتاعیة. 
احرتام حقوق الکبار، و الوالدین، و حق 
العدالة  تؤّید  اإلنسانیة  الطبیعة  و  الناس. 
مقاومة  و  املحبة  و  الرمحة  و  االعتدال  و 
فطبیعة  نعم  التواضع.  و  السعی  و  الظلم 
مجیع  نحو  متیل  االنسان  أصل  و  ذات  و 
و  تتأمل  و  األخالقیة  املکارم  و  الفضائل 
تترّبأ من مجیع الرذائل األخالقیة. و حتی 
القرآن  اعتربها  التی  القصاص  مسألة  اّن 
عاماًل  اعتربت  فقــــد  املجتمع  حلیاة  سببًا 
األمن  سلب  و  القتــل  من  مانعًا  و  للمنع 

من املجتمع.
قدرة املخاطبني علی الفهم:. 7

و من خصائص القرآن البارزة قابلیته 
للفهم من قبل مجیع املخاطبنی بمستویات 

)41( السید الرضی، هنج  البالغة، اخلطبه 1. 
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ڻ  ں  ں  چ  و إدراکات خمتلفة: 
القمر:  ]ســورة  چ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
17، 22، 32، 40[، و ذلك ألّن اهلدف 
النصیحة  املوعظة و  یقبل االنسان  هو أن 
یعرف  ان  و  الکال  إلی  یصـــــــل  أن  و 

ى  ې  چ  النهائی:  تکلیفه  و  وظیفته 
ــــورة  ]س ائچ  ائ  ى 
الدخان: 8)[، فالقرآن الکریم بصدد أن 
ُیبعد مجیع الناس عن الرذائل األخالقیةو 
و  األخالق  مکارم  و  بالفضائل  یزّینهم 

ې  چ  تعالی:  اهلل  لقاء  إلی  یأخذهم  أن 
ى ى ائ ائچ.

األخالقیة . 8 للمشاكل  احللول  عرض 
نــزول  أحـــدث  »لــقــد  املجتمع:  فــی 
بنی  عمیقًا  حتــّوالً  البدایة  منذ  القرآن 
أهل احلجاز، و کان له وقع عظیم فی 
بحیث  سلوکهم  و  أفکارهم  إصالح 
متخّلفنی  جهلة  ُانـــاس  مــن  غــرّیهــم 
و  ُانـــاس  ــی  إل متعصبنی  و  ُامــّیــنی  و 
و  متساحمنی  و  متعلمنی  ُمرتّقنی  اعنی 
متساهلنی. و تبّدلت قسوهتم و حّبهم 
للحرب و تعصبهم و حقدهـــــم إلی 
الرمحة و السکینة و املنطق و العفو. و 

من العوامل املؤثرة و املهمة فی تقدم 
اإلسالم فی حمیط مظلم أسود و أقوام 
تعالیم  هی  الشّدة  و  احلــرب  حیبون 
روحیاهتم  فــی  ــرت  أث فقد  ــقــرآن.  ال
القلوب  فی  املؤثرة  املحکمة  اآلیات 
بحیث  معنویة  جذبة  فیهم  أحدثت  و 
کانوا خیّصصون أفضل أوقاهتم لاُلنس 
خلواهتم  یقضون  کانوا  و  بالقرآن. 
بقراءة القرآن، و کانوا یأنسون بالقرآن 
فالقرآن  ــه.  ــراءت ق بلذة  یشعرون  و 
نحو  األشخاص  هــؤالء  مثل  یسوق 
و  العفو،  و  االخــالق،  و  املعنویات، 
یقرأون  عندما  إهنم  بحیث  التضحیة 
القرآن یصریون مستعّدین لکل عمل 
فی  انفسهم  و  بأرواحهم  التضحیة  و 
سبیل االسالم. و هذه اجلذبة ال تتص 
اجلذبة  هذه  تکون  فأحیانًا  باملسلمنی. 
جلال  فیتأثـــــرون  غریاملسلمنی  عند 

و  سلوکهم  فی  فیؤثر  القرآن  وروعة 
ترفهم«)42(.

أثــری  قـــرآن  حممدعلی،  سید  ایـــازی،   )42(
قرآن،  شناخت  در  کوتاه  گامی  جاویدان؛ 

ص )4. 
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نعم، فمن أهّم آثار النظام األخالقی 
هو  االجتاعی  األخــــــالقی  الُبعد  فی 
من  هذا  ُعّد  قد  و  االختالفــــات،  إزالة 

مئ  حئ  جئ  چ  القرآن:  إنزال  أهداف 
ىبيب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 

]سورة  متچ  خت  حت  جت 

النحل: 64[. و لیس هذا ااّل احلق و هو 
ېئ  ۈئ  چ  القـــــرآن:  کال  علی  دلیل 
ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی 
چ ]سورة البقره:  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 

.]176
الکامل:. 9 النموذج  و  القدوة  عرض 

األخــالقــی  الــنــظــام  خصائص  مــن 
الکامل عرض القدوة الصحیحة و الذی 
التطبیق.  القرآن ممکن  أّن  بذاته علی  یدل 

اّن أکمل قدوة هو رسول اهلل: چوئ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
یچ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
یتصف  هو  و   ]21 االحـــزاب:  ــورة  ]س

ڱ  ڱ  چ  احلسنة:  ــالق  األخ بأکمل 
ڱ ں چ ]سورة القلم: 4[.

مفادها  شبهًة  یطرح  البعض  لعل  و 
اال   ،اهلل برسول  خاّصًا  کان  ذلك  أّن 

و  اآلخرین  األنبیاء  ان  القــول  جیب  انه 
اهلل  قال  فقــد  کانوا هکذا.  ایضًا  شیعتهم 

ۀ  ڻ  چ  قومه:  و  ابراهیم  عن  تعالی 
چ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

قائاًل  یضیف  ثم   ،]4 املمتحنة:  ]سورة 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ڀ چ ]سورة املمتحنة: 6[.  ڀ  ڀ 
االخــالق  کانت  الذین  الــقــدوات  »اّن 
کانت  هبا  فتزّینوا  ملکة  عندهم  اإلهلیة 
زینتهم فی ارتباطهم بالقرآن حیث کانوا 
کل  و  القرآن  اهل  من  بأهنم  یفتخرون 
ذلك فی ظل دولة القرآن. و ألجل فهم 
أّثر  کیف  القرآن  اّن  هی  و  النکتة  هـــذه 
إلی  الرجوع  علینا  جیب  فإنه  الناس  فی 
 :النبی بشأن  یقول  حیث  ذاته  القرآن 
ــــورة  ]س ںچ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

 النبی وصــفــت  قــد  و   .]4 القلم: 
النبی  ذلك  الــقــرآن)43(،  خلقه  کان  بأنه 

ھ  چ  الــقــرآن:  بحقه  یــقــول  ـــذی  ال
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

)43( ورد عن ام  سلمة و عائشة عندما سئال عن 
خلق النبی: »کان خلقه القرآن«. 
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]ســورة  چ  ۆ  ۆ  ۇ 

التوبة: 128[ و هذا التعریف هو اساس 
ۇئ  ۇئ  وئ  چ  جعله قدوة، قال تعالی: 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
]ســورة  چ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

االحزاب: 21[«)44(.
املخاطبني:. 10 فی  التأثري 

طبقًا لشواهد التـــــــاریخ و الشواهد 
املقدس  للمتن  فإن  الدینیة  و  القرآنیـــة 
املخاطبنی.  فی  األثر  أکرب  الکریم  للقرآن 
و لبیان عظمة القرآن الکریم یقول تعالی: 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ 

ک ک گ گ گ چ ]سورة 
عامل  حول  الکالم  بقی   .]21 احلــرش: 
التأثری، فهل هو اآلیات العلمیة، أو آیات 
األمثال  أو  القرآن،  قصص  أو  األحکام، 
او  االجتاعیة  املباحث  او  األقسام،  أو 
أثره  منها  لکل  اّن  مــــــع  و  العقائدیة؟. 
ماللمتون  مثل  أثـــر  هناك  لیس  ولکن 
جعل  األثر  هذا  و  ذلك.  من  األخالقیة 

اثــری  قـــرآن  حممدعلی،  سید  ایــــازی،   )44(
قرآن،  شناخت  در  کوتاه  گامی  جاویدان؛ 

ص 46. 

ے  ھ  چ  الکفار و املرشکنی یقولون: 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
قد  و   .]26 فصلت:  ــورة  ]س ۇچ 
املغریة  بن  الولید  قصة  الشأن  هبذا  ورد 
القرآن  »ان  األلسن.  علی  جـــرت  التی 

و  األخالقیة  القضایا  منبع  هو  الکریم 
و  السری  نزعات  و  حرکات  مجیع  أصل 
السلوك فی العرفان االسالمی. و أساس 
الفناء  و  اإلهلی  العشق  هو  القضایا  هذه 
إلی  القرآن رصاحة  أشار  فقد  فی سبیله. 
حمبة اهلل للناس و عشقهم له تعالی))4(. و 
من جانب آخر فإّن أساس مجیع حرکات 
السری و السلوك هو عدم التعلق بالدنیا و 
رفض عبادة الدنیا، یقول القرآن فی تعبری 

ې ى ى ائ ائ ەئ  جامع: چ 
]سورة  چ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
اّن  ننسی  ال  أن  علینا  و   .]83 القصص: 
الصوم  و  العبادیة کالصالة  الربامج  مجیع 
اخلمس،  ــاة،  ــزک )ال االنــفــاق  و  احلــج  و 
مترین  و  الذات  لبناء  هی  إنا  الصدقات( 
أبعاد  هلا  و  العقلیة،  القوی  لتقویة  باطنی 
فی  االنسان  لیتمکن  سلوکیة  و  عملیة 

))4( ]سورة البقرة: )16[.
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و  ــه  ذات بناء  من  السلوکیات  هــذه  ظل 
املستقیــم  الراط  فی  السری  و  التکامل 
هبذه  مــلــیء  ــقــرآن  ال إن  حیث  اإلهلـــی، 
النظرة  هذه  بمثل  و  اهلدایات.  و  األوامر 
بحوث  دور  فإّن  االخالقیة  البحوث  الی 
القرآن فی میل املجتمع نحو مسائل السری 
و السلوك و العرفان و االخالق و هتذیب 
النفس یتضح لنا جلّیًا، کا یتضح تأثریها 
بدرجات  و  املختلفة  األبعاد  فی  العملی 
إلی  النشری  فإننا  هذا  ألجل  و  خمتلفة. 
أهم  یعتربون  الذین  العرفاء  و  الصوفیة 
إنا نشری  و  القرآن،  ملا عندهم هو  مصدر 
و  املعاجم  و  األخالقیة  املــدونــات  إلــی 
تنظیمها  تم  التی  املوضوعیة  التفاسری 
فی  االخالقیــــة  املسائل  علی  باالعتاد 
القرآن و استخرج منه موضوعات کثریة 
بشکل  و  االخالقیة،  املسائل  جمــال  فی 
املهمة  املصادر  من  واحــدًا  صــارت  عام 

الثقافة  فی  املعنویـــة  القیم  و  لألخالق 
االسالمیة«)46(.

اثــری  قـــرآن  حممدعلی،  سید  ایــــازی،   )46(
قرآن  شناخت  در  کوتاه  گامی  جاویدان، 

ص 44. 

اآلخر  »فاألصل  اخری  ناحیة  من  و 
مکانة  ــة  دراس فی  کبریة  أمهیة  له  الــذی 
اجلال  معرفة  جیعل  و  الــقــرآن،  معرفة 
و  للقرآن.  املعنویة  التأثریات  هو  حمورًا، 
هذا  القدم  منذ  املسلمون  العرفاء  أکد  قد 
املوضوع کثریًا، بحیث إن بعض املحققنی 
فی القرآن تناول بشکل خاص التأثریات 
املعنویة للقرآن. و علی سبیل املثال فإّن أبا 
إسحاق الثعلبی )املتوفی 427( له کتاب 
بعنوان »القتلی فی القرآن« و هو یشری فیه 
الی البعض ممن حصل عنده -إْثر االُنس 
بالقرآن -تغرّیٌ وانقلبت حیاته متامًا. و قد 

ٹ  چ  فقال  احلالة  هذه  الی  القرآن  أشار 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
]سورة الزمر: 23[ و تشری هذه اآلیة الی 
قضیة معرفة اجلال فی القرآن و تؤکد ان 

هلذا  و  احلدیث،  أحسن  انزل  تعالی  اهلل 
فهی تذکر بالتأثری املعنوی و التحول نحو 
التأثری  قدرة  له  فالقرآن  نعم،  األحسن. 
و  اخلشوع  حالة  اجیــاد  و  املخاطب  فی 
اخلضوع فی قلبه. و فی موضع آخر ُیذکر 
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ٱ  چ  املــوضــوع:  هــذا  من  آخــر  جانب 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ ]سورة 

قد  اخلصوصیة  هــذه  و   .]83 ــده:  ــائ امل
حتقیقات  فی  احلارض  عرنا  فی  ذکرت 

علی  تأثریه  و  القرآن  استاع  فی  میدانیة 
حتی  النفسیة  و  الروحیة  آثاره  و  القلوب 
هذا  فی  کتبت  قد  و  اآلالم.  تقلیل  فی 

املجال رسائل جامعیة«)47(.
للقرآن  املعنویة  التأثریات  جمال  فی  و 
تکفی  ولــکــن  ــل،  ــوی ط حــدیــث  هــنــاك 
فی  احلجاز  فی  القرآن  تأثری  الی  االشارة 
القرآن و کیف أحدث حتّوالً  عر نزول 
أفکارهم  إصالح  فی  الناس،  فی  عمیقًا 
اجلهلة  هــؤالء  حتــّول  بحیث  سلوکهم  و 
املحبون  و  املتعصبون  االمیون  املتأخرون 
ُاناٍس  إلی  احلاقدون  و  للقتال  و  للحرب 

میزان  بررسی  راجــع:  املثال  سبیل  علی   )47(
درد  کاهش  بــر  کریم  قــرآن  آوای  تأثری 
القرآن  صوت  تأثری  مقدار  )دراسة  بیاران 
نیکبخت  املرضی(،  آالم  تقلیل  فی  الکریم 
مــدرس  ترتبیت  دانشگاه  نــصــریآبــادی، 
ص  قــرآن،  علوم  پایان نامه  های  )چکیده 

30( جمله بینات العدد 11، ص 34. 

نحو  القرآن  ساقهم  فقد  هادئنی،  و  لّیننی 
املعنویات و االخالق و العفو و التضحیة 
بحیث اّن املسلم إذا قرأ القرآن فإنه یصری 
و  منه،  ُیطلب  عمل  أی  لفعل  مستعدًا 

یضّحی بروحه و ماله«. )48(
فیه كالم جدید:. 11

النظام  خاّلقیت  و  إبداع  فی  یکفی 
األنظمة  أزال  أّنه  القرآن  فی  األخالقی 
قاد عرب اجلاهلیة  السابقة، و  األخالقیة 
الفضائل:  و  النور  نحو  الضالل  مـــــــن 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ ]سورة  چ

احلاکم  األخالقی  فالنظام   .]2 اجلمعة: 
استنطاقه،  فّعال ولکنه جیب  القرآن  علی 
و  األخالقیة  املعضالت  علیــــه  فُتعرض 

احللول. منه  ُیطلب 
القرآن النظام األخالقي يف  أسالیب 

املوعظة:. 1
بتخویف)49(،  مقرتن  زجر  الوعــــظ: 

له  یرق  فیا  باخلری  التذکری  هو  قیـــل:  و 

ص  جاویدان،  اثری  قرآن  ایازی،  راجع:   )48(
القرآن  فی  القتلی  کتاب  کذلك  و   .46

للثعلبی. 
)49( الراغب االصفهانی، املفردات، ص 27). 
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القلب)0)(. و کذلك قیل: تذکری االنسان 
و  العقاب)1)(.  و  الثواب  من  له  یرّق  با 
فیمتنع  باملوعظة  یتأثر  فاإلنسان  بالطبع 
و  احلسنات.  إلی  یمیل  و  السیئات  من 
القلب و  ترقق  تلنّی و  املوعظة،  فإن  علیه 
حترك العواطف و تؤدی إلی ترك االنسان 
باالستقامة  تعّلقه  و  القبائح  و  لالنحراف 
و احلسنات. و املوعظة تعل فی اإلنسان 
التمسك  السیئات و  حالة االمتناع عــــن 
القلب مقاومته  باحلسنات، و تزیل مــــن 
للحق و للعمل باحلق و تعل فیه التسلیم 
للحق و العمـــل به)2)(. و ورد فی کلات 
النافع  »الوعظ  قولــــه:   امریاملؤمننی

ماردع«)3)(. 
هو  اهلل  الی  الدعوة  أسالیب  مـــــن 

ہ ہ ہ ہ  النصیحة و الوعظ: چ 
ے  ھھ  ھ  ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے 

)0)( الفراهیدی، ابوعبدالرمحن اخللیل بن امحد، 
العنی ج 3، ص 1966. 

)1)( ابن منظور، لسان العرب ج )1، ص )34. 
مهر،  مرشب  مصطفی،  طهرانی،  دلشاد   )(2(

ص 111 -110. 
)3)( رشح غرراحلکم ج 1، ص 319. 

ۋچ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ 
ڄ  ڄ  ڄ  چ   ،]12( النحل:  ]سورة 
چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

پ  پ  چ   ،]41 االرساء:  ]سورة 
ڀچ  ڀ  ڀ  ڀ 

ابراهیم: )2[. ]سورة 
رض	 األمثال:. 2

حیتاج املخاطب أحیانًا إلدراك االمور 
احلال  هو  کا  مثال،  عرض  إلی  املعقولة 
فی األمثال التی رُضبت فی القرآن ألجل 

ذکراهلل تعالی فی القلب: چ ۇ ۇ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ولکن   .]27 الزمر:  چ ]سورة  ۅ 
املؤمنون  ااّل  االمثال  هذه  مــن  یستفید  ال 
لذلك:  ینصاعون  فال  الکافرون  أما  و 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ 

چ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
]سورة االرساء: 89[.

البشارة و االنذار:. 3
و  الرتغیب،  و  التشویق  هو  التشجیع 

التنبیه هو االیقاظ و التأدیب)4)(.

 ،1088  ،1 ج  دهخدا  لغت نامه  انظر:   )(4(
 .1148
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التنبیه  و  التشجیـــــع  اســلــوب  و 
املعنی  هذا  لتحقیــق  آداب  استعال  هو 
تدفع  التی  اآلداب  یعنی  اإلنسان،  عند 
تفّتح  ألجل  متنعه  و  تزجره  أو  االنسان 
نحو  االنســــان  قابلیات  و  استعدادات 
قال أمریاملؤمننی بشأن  املطلق.  الکال 
تربیة  فی  االهلی  العقاب  و  الثواب  دور 
الثواب  وضع  سبحانه  اهلل  »ان  االنسان: 
معصیته،  علی  العقاب  و  طاعته،  علی 
الی  نِقمته، وحیاشة هلم  لعباده عن  ذیادة 
یأخذون  تعالی  اهلل  رسل  و  جنته«)))(. 
نحو  ــذار  االن و  بالبشارة  الناس  بأیدی 
 .االکرم النبی  شــأن  هو  کا  الکال 
جعل  اهلل  »ان   :  املؤمننی أمری  یقـــول 
باجلنة،  مبرّشًا  و  للساعة،  َعَلًا   حممدًا
وحیه،  »أمــنی  بالعقوبة«)6)(،  منذرًا  و 
نذیر  و  رمحتـه،  بشری  و  رسله،  خاتـم  و 
شهیدًا،   حممدًا اهلل  »بعث  نقمته«)7)( 

املرّبی  عمل  إّن  ــرًا«)8)(.  ــذی ن و  بشریًا  و 

)))( هنج البالغة، احلکمة 368. 
)6)( هنج البالغة، اخلطبة 160. 
)7)( هنج البالغة، اخلطبة 173. 
)8)( هنج البالغة، اخلطبة )10. 

املنع  و  التحذیر  و  اخلری  نحو  الدفع  هو 
التمییز  املجال جیب  الرش؛ و فی هذا  عن 
غریه  و  الکفوء  و  املسیء  و  املحسن  بنی 
من  حاله  مع  یتناسب  با  التعامل  فی 
االنسان  تربیة  ففی  االنذار.  و  التشجیع 
و  االنذار،  و  التشجیع  هو  االصل  یکون 
ذلك ألن فی فطرة االنسان عشقًا للکال 
املطلق و انزجارًا من النقص، و هو یمیل 
و  للرتغیب  حمّب  و  الکال  و  للحســـن 
اسلوب  فأفضــل  هذا  علی  و  االحرتام. 
االبتعاد  و  الکال  نحـــــو  الناس  فی دفع 
و  االحرتام  و  التشجیع  هو  النقص،  عن 
و  العقوبة،  و  املجـــازاة  لیس  و  التقدیر، 
ال  عندما  املجازاة  و  العقوبـــة  تکون  إنا 
ُتدی الطرق االخری و ینحر الطریق-
عالجه- و  ــســان  االن إیــقــاظ  ــل  أج مــن 
للمؤمننی  البشارة  و  األمــل  إن  بذلك. 
نحو  دفعه  ألجل  املهمة  األسالیب  من 

ٺ  ٺ  چ  االخالقیة:  باحلسنات  التزّین 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ 
فی  التبشری  هذا  و   .]9 االرساء:  ]سورة 

دنیا الیوم أیضًا أمر مقبول.
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القصص:. 4 حکایة 
هو  القرآن  قصص  من  اهلـــدف  إن 
الوصول  و  الغفلة  مـــــــــن  الناس  إیقاظ 

ۓ  ۓ  چ  الفــــالح:  و  الفوز  إلی  هبم 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
 .]3 یوسف:  ]ســورة  چ  ۅ  ۋ 
نبّیه  تعالی  اهلل  خیاطب  اآلیــة  هــذه  ففی 
هو  إنا  السابقة  االُمم  قصص  حکایة  بأّن 

لالبتعاد عن الغفلة.
اخالقي: نموذج  بأفضل  التعریف 

الصفة  فی  االخالقی  النموذج  ذکرنا 
النظام  إعجاز  مواصفات  مــــن  التاسعة 
نشری  املوضوع  ألمهیة  نظرًا  و  األخالقی، 

الیه هنا اختصارًا.
اآلیات  بعض  فی  تعالی  اهلل  یعّرف 
لإلنسان ال  قدوات  القرآن  فی  األخالقیة 
نظری هلا. و فی مثل هذا النوع من اآلیات 

الناس  سائر  أن  هو  القرآن  اسلوب  فإّن 
مثلها،  یعملون  و  القدوة  هبذه  یعتربون 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ  تعالی:  یقول 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
االحــزاب:  ]ســورة  چ  ی  ی  ی  ی 

الذی   النبی یعّرف  تعالی  فاهلل   .]21
قدوة  بأنه  بعده  من  موجود  أفضل  هو 
مثل  ان  الی  االلتفات  ینبغی  و  لآلخرین. 
هذا التعریف بالقدوة مل یرد قبل القرآن و 
ذاته  بحّد  هذا  و  التاریخ.  فی  القرآن  بعد 
دلیل علی إعجاز القرآن فی جمال التعریف 
و  األخــالق،  جمال  فی  األفضل  بالقدوة 

ڱ  ڱ  چ  یقول:  تعالی  اهلل  فإن  کذلك 
ڱ ں چ ]سورة القلم: 4[.

لالّتباع  قدوة  أکمل  و  أفضل  فإّن  إذًا 
فی مجیع الشؤون احلیاتیة و ال سیا النظام 
لرسول  املقدسة  الــذات  هو  االخــالقــی 

.اهلل
النتائج:

من بنی وجوه إعجاز القرآن االعجاز . 1
االعجاز  ــوه  وج فــی  و  املضمونی. 
النظام  مــضــمــون  ـــإّن  ف املــضــمــونــی 
املرتبة  فی  یأتی  القرآن  فی  االخالقی 

الثانیة بعد املضمون االعتقادی.
من . 2 الوجه  هبذا  العلاء  اهتام  کــــان 

بشکل  ُیکتب  مل  و  قلیــــاًل  االعجاز 
نظام واضح و مستقل.

هذا  ذکروا  الذین  العلاء  بنی  من  و 
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العالمة  املجلسی،  العـــــــالمة  الوجه: 
البالغی، و الفیض الکاشانی، و اإلمــام 

.اخلمینی
إنا . 3 االعجاز  بحث  فی  مکانة  أفضل 

هی لإلعجاز املضمونی، و ذلك ألن 
و  اللفظ  لیس  القرآن  إعجاز  جوهرة 
و  الذات.  و  املحتوی  انا  و  الصورة 
بنی  من  األخالقی  اإلعجاز  یتصف 
بمکانة  املضمونی  اإلعجاز  أبعــــاد 

خاصة.
ــنــظــام . 4 ــص إعـــجـــاز ال ــائ ــص مـــن خ

الشمولیة،  هــادف،  إنه  األخالقی: 
الراحة فی بیان القضایا االخالقیة، 
التوّسع، إمکان التطبیق، ابتناؤه علی 
الفهم،  املخاطبنی علی  الفطرة، قدرة 
األخالقیة  للمشاکل  احللول  عرض 
ـــرض الــنــمــوذج  فــی املــجــتــمــع، ع
فیه  املخاطبنی،  فی  التأثری  الکامل، 

کالم جدید.
ــی: . ) ــالق ــن أســالــیــب الــنــظــام االخ م

و  البشارة  األمثال،  رضب  املوعظة، 
اإلنذار، حکایة القصص.

باعتباره . 6  اهلل رسول  القرآن  عّرف 

النظام  اّتــبــاع  فی  االُســـوة  و  الــقــدوة 
األخالقي يف القرآن.

فهرس املصادر:
الکریم. القرآن 

ابن منظور، مجال الدین ابو الفضل، . 1
ـــی،  االول الطبعة  ــرب،  ــع ال لــســان 
العربی،  الرتاث  احیاء  دار  بریوت: 

)140 هـ.
تفسری . 2 عــلــی،  حممد  سید  ــــازی،  ای

القرآن املجید املأخوذ من آثار االمام 
طهران،  ــی،  االول الطبعة  اخلمینی، 
االمــام  ــار  آث نرش  و  تنظیم  مؤسسة 
اخلمینی، مؤسسة چاپ و نرش عروج 

1384 هـ. ش.
أثری . 3 قرآن  علی،  حممد  سید  ایازی، 

شناخت  در  کوتاه  گامی  جاویدان؛ 
ــت،  رش ــــی،  االول الطبعة  قـــرآن، 
 1381 مــبــنی،  کــتــاب  ــشــارات  ــت ان

هـ.ش.
و . 4 اصول  علی،  حممد  سید  ایازی، 

مبانی زیبایی شنــاس قرآن، پژوهش 
العــدد  حدیث،  و  قرآن  ی  نامـــه 

االول، خریف عام )138 هـ. ش
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ــواد . ) الــبــالغــی الــنــجــفــی، حمــمــد ج
الرمحن  آالء  هـــ(،   13(2 )املتوفی 
البعثة،  مؤسسة  القرآن،  تفسری  فی 

قم، 1420 هـ. الطبعة االولی.
اجلوادی اآلملی، التفسری املوضوعی . 6

قــرآن،  در  ــرآن  ق الکریم،  للقرآن 
الطبعة الثانیة، قم، مرکز نرش ارساء، 

شتاء عام 1378 هـ. ش.
احلسن، . 7 بن  حممد  العاملی،  احلــــر 

مسائل  حتصیل  الی  الشیعة  وسائل 
قــم،  ــــی،  االول الطبعة  الــرشیــعــة، 
الرتاث،  إلحیاء  البیت  آل  مؤسسة 

1409، هـ.
سریی . 8 مصطفی،  طهرانی،  دلشاد 

الرابعة،  الطبعة  اسالمی،  تربیت  در 
طهران، ذکر، 1380 هـ. ش

مرشب . 9 مصطفی،  طهرانی،  دلشاد 
هنج،  در  تربیت  هــای  روش  مهر، 

ــا،  دری ــران،  ــه ط االولــــی،  الطبعة 
1379 هـ. ش.

لغت نامه . 10 ـــرب،  اک عــلــی  دهــخــدا، 
طهران،  طهران،  دانشگاه  دهخدا، 

1377 هـ. ش، الطبعة الثانیة.

بن . 11 حسنی  االصفهــانی،  الراغب 
ــقــرآن،  ــفــاظ ال ــردات ال ــف حمــمــد، م
نرش  مکتبة  ــم،  ق ـــی،  االول الطبعة 

الکتب، 1404 هـ.
حممدعلی، . 12 اصــفــهــانــی،  ــی  ــائ رض

قرآن،  علمی  اعجـــاز  در  پژوهش 
 1382 مــبــنی،  کــتــاب  ــشــارات  ــت ان

هـ.ش.
تفسری . 13 حمــمــد،  سید  رضــا،  رشــیــد 

ـــار، بـــــریوت، داراملـــعـــرفـــة،  ـــن امل
1960م.

حسنی . 14 احلسن  ابــو  الــرضــی،  السید 
البالغة، ترمجة جعفر  بن حممد، هنج 
طهران،   ،)21( الطبعه  شهیدی، 
انتشارات علمی و فرهنگی، 1380 

هـ. ش.
الدین . )1 فخر  الرمـاحی،  الطــــــرحیی 

 108( )املتوفی  علی  حممـــــــد  بن 

هـ(، جممع البحرین و مطلع النریین، 
الطبعة   ،141( قم،  بعثت،  مؤسسة 

االولی.
حسنی، . 16 حممد  سیـــــد  الطباطبائی، 

ترمجة  ــقــرآن،  ال تفسری  فــی  املــیــزان 
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السید حممد باقر املوسوی اهلمدانی، 
الطبعة )22(، قم: سازمان تبلیغات 
فی  املدرسنی  التابعة جلاعة  اسالمی 

احلوزه العلمیة بقم 1386 هـ. ش.
کتاب . 17 امحد،  بن  اخللیل  الفراهیدی، 

مهدی  ــور  ــت ــدک ال حتــقــیــق  ــنی،  ــع ال
ابــراهــیــم  ــور  ــدکــت ال املــخــزومــی و 
داراهلجرة،  قم، مؤسسة  السامرائی، 

الطبعة االولی، 1409 هـ.
قاموس . 18 اکرب،  علی  سید  القریشی، 

االسالمیة،  الکتاب  دار  ــقــرآن،  ال
الطبعة  ش،  ـــ.  ه  1372 طــهــران، 

السادسة.
بحاراألنوار . 19 باقر،  حممد  املجلسی، 

 ،األئمة ــار  أخــب لـــدرر  اجلــامــعــة 
بریوت، مؤسسة الوفاء 1403 هـ

قرآنی، . 20 علوم  هادی،  حممد  معرفت، 
مؤسسة  قـــم،  الــتــاســعــة،  الطبعة 

فرهنگی متهید، 1387 هـ. ش.
معنی، حممد، فرهنگ فارس، الطبعة . 21

 1360 امریکبری،  طهران،  الرابعة، 
هـ. ش.

ابوالقاسم . 22 السید  اخلوئی،  املوسوی 

البیان  ش(،  هـ.   1371 )املتوفی 
اهلــدی،  ــوار  ان الــقــرآن،  تفسری  فی 
الطبعة  م،   1981 هـ،   1401 قم، 

الثامنة.
دائرة . 23 مرکز فرهنگ و معارف قرآن، 

مؤسسة  الکریم،  القرآن  معارف 
ش،  هـ.   138( قم،  کتاب،  بوستان 

الطبعة االولی.
اهلل، . 24 روح  السید  اخلمینی،  املوسوی 

صحیفه نور، وزارت ارشاد اسالمی، 
1371 هـ. ش.

مهدی، . )2 حممد  بــن  ــد  امح الــنــراقــی، 
انتشارات  مؤسسة  السعادة،  معراج 
هجرت، قم، 1376 هـ. ش، الطبعة 

الرابعة.
• جرنل، 	 قرآن  میگزین،  نور  مواقع: 

معارف قرآن، تبیان.
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بسم اهلل الرمحن الرحیم
املقدمــــــــة:

ِمْفَتاحًا  َاحْلَْمَد  َجَعَل  ِذي  َالَّ هللَِِّ  َاحْلَْمُد 
َوَدلِیاًل  َفْضِلِه،  ِمْن  لِْلَمِزیِد  َوَسَببًا  لِِذْکِرِه، 
َنبّي  َرُسولِِه  َعىل  الُة  َوالصَّ آالَِئِه،  َعىَل 
وعىل  األُّمِة  َورِساج  ِة  األئمَّ وإمام  مَحِة  الرَّ

آلِه الطَّیبنَی الَطاهِریَن.
األوقات  کل  يف  الکریم  القرآن  یبقى 
عىل  ینضب  ال  ـــذي  ال الباحثنی  معنی 
ــالف تــصــصــاهتــم ومــســتــویــاهتــم،  ــت اخ
األدبیة  العلوم  يف  وبخاصة  باحث  فکل 
الکتاب  یــدیــه  ــنی  وب یقف  واإلنــســانــیــة 
اهلل  من  راجیا  ومستوحیا،  مفکرا  العزیز 
یرزقه شذرة االستنطاق من هذا  أن  تعاىل 
کل  علم  دفتیه  بنی  یضم  الــذي  الکتاب 
 ":املؤمننی أمری  قول  مستحرضا  يشء، 
َو  َینْطَِق  َلْن  َو  َفاْسَتنْطُِقوُه  َاْلُقْرآُن  َذلـِـَك 
َیْأيِت  َما  ِعْلَم  فِیِه  إِنَّ  َأالَ  َعنُْه  ُکْم  ُأْخرِبُ َلِکْن 

َوَاحْلَِدیَث َعِن َامْلَايِض َو َدَواَء َداِئُکْم َو َنْظَم 
َما َبْینَُکْم...")1(.

بـ املوسومة  الدراسة  هــــذه  ضمت 

الــبــالغــة،  ــج  هن رشح  يف  الــصــیــاغــة  ــج  هب  )1(
التسرتي: 13/ 71. 

–األسالیب  القـــــــــــرآين  التعبري  ))علل 
يف  الــســعــادة  بــیــان  تفسري  واجلــمــل-يف 

العبادة للجانبذي((: مقامات 
األسالیب  بعض  إیثار  عن  البحث 
واجلمل دون بعض التي ربا تکون أقرب 
إىل ذهن قارئ القرآن، وقد رصد الباحث 
التعابری  هذه  عن  واإلیثار  العدول  علة 
لغویة  علل  إىل  اغلبها  يف  تنحو  التي 
خالل  من  املفس  إلیها  توصل  بالغیة 
ذائقته يف فهم العبارة القرآنیة، واقترت 
لسعتها  واجلمل  األسالیب  عىل  الدراسة 
مثالنی  الباحث  وانتقى  التفسری،  هذا  يف 
هو  عا  البحث  یزید  لئال  نوع؛  کل  من 
إىل  نفسه  الوقت  يف  ومنبها  علیه،  متعرف 
الدراسة  فکانت  الشواهد،  باقي  إحصاء 
)علل  األول  املبحث  وسم  مبحثنی،  عىل 
الثاين  املبحث  أما  األسالیب(،  يف  التعبری 
تال  ثم  اجلمل(،  يف  التعبری  )علل  فکان 

کله  ذلك  وَیقِدم  البحث،  نتائج  املبحثنی 
بکتاب  التعریف  إىل  یشری  ومهاد  مقدمة 

التفسری وصاحبه.
التمهید: 

نبذة خمترصة عــــــن حیاة املؤلف: أّما 
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اسمه الکامل فهو سلطان حممد بن حیدر 
حممد  دوست  بن  حممد  سلطان  بن  حممد 
احلاج  بن  حممد  احلــاج  بن  حممد  نور  بن 
اخلراساين،  اجلنابذي  البیدختي  قاسم 
ولد يف الثامن والعرشین من شهر مجادي 
لیلة  يف  وتويف  هـ(،   12(1( سنة  األوىل 
السبت السادس والعرشین من شهر ربیع 
مدینة  من  وهو  هـ(،   1327( سنة  األول 
خراسان،  مقاطعة  يف  الواقعة  )جنابذ( 
بتعلم  ِسنّه  حداثة  يف  بادر  نسب،  والیها 
طلبًا  مشهد  مدینة  إيل  سافر  ثم  القرآن، 
األرشف  النجف  إيل  ثم  األدبیة،  للعلوم 
ألخذ العلوم الدینیة، ثم إيل مدینة سبزوار 
الشهری  احلکیم  من  العقلیة  العلوم  ألخذ 
احلاج ماّل هادي السبزواري )1289هـ(، 
أصفهان  إىل  متوجهًا  ســبــزوار  تــرك  ثم 
کاظم  حممد  احلاج  الشهری  العارف  طالبًا 
األذکار  فتلقي  شاه  عيل  بسعادة  امللقب 

العالقة  شدید  اجلانبذي  کان  وملا  القلبیة، 
اسمه  اطلق  فقد  شاه  عيل  سعادة  بشیخه 
عىل ثالثة من مؤلفاته، وهي: سعادتنامه، 

بیان السعادة، جممع السعادة)2(.

مقامات  يف  السعادة  بیان  تفسری  ینظر:   )2(

التفسري: نبذة خمترصة عن 
التفسری هو )بیان  االسم الکامل هلذا 
نص  مثلا  العبادة(  مقامات  يف  السعادة 
کتابه، وهو مطبوع  املفس يف مقدمة  علیه 
أهنى  الکبری،  احلجم  من  جملدات  أربع  يف 
تألیفه سنة )1311هـ()3( وقد نص املفس 
أیضا عىل السبب الداعي إىل هذا التألیف 
أوان  منذ  نشیطًا  کنت  »وقـــد  قــائــال: 
للعلوم وعنفوان شبايب بمطالعة  اکتسابى 
ومدارستها،  واألخــبــار  التفاسری  کتب 
کان  ــد  وق ــذلــك،  ل تــعــاىل  اهلل  ووفــقــنــي 
إشارات  من  األحیان  بعض  يف  يل  یظهر 
ما  لطائف  األخبار  وتلوحیات  الکتب 
من  أسمعها  وال  کتاب،  يف  أجدها  کنت 
وریقات،  يف  ُأثبتها  أن  فــأردت  خطاب، 
لتکون  للکتاب،  تفسری  نحو  وأجعلها 
وتنبیهًا  املؤمننی،  وإلخـــواين  يل  تذکرة 

لنفيس، وجلملة الغافلنی«)4(.

واملفسون،  والتفسری   ،288  /4 العبادة: 
الذهبي: 2/ 147، والذریعة إىل تصانیف 
 /3 الطراين:  برزکك  آقا  الشیخ  الشیعة، 

 .181
معجم  و   ،288  /4 السعادة:  بیان  ینظر:   )3(

املؤلفنی، عمر کحالة: 9/ )27. 
)4( بیان السعادة: 1/ 2. 
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عرش  أربعة  التفسری  هذا  تصّدر  وقد 
مثل:  من  املفاهیم  بعض  فیها  ُبنّی  فصال 
باألنانیة،  وعالقتها  واجلــهــل،  العلم 
بیان  ثم  والعمل،  العلم  بنی  والــتــالزم 
فضل القرآن والتوسل به، وکیفیة قراءته، 
ومراتب القّراء، زیادة عىل ذلك تضّمنت 
ال  التي  املفاهیم  بیان  الفصول  بعض 
التنزیل  مثل  مــن  معرفتها  للمفس  بــد 
والناسخ  واملتشابه،  املحکم  و  والتأویل، 
ُفّصل  ثم  ــاص،  واخل والعام  واملنسوخ، 
القرآن له وجوه وغریها من  القول يف أن 

األمور.
التفسری  هــذا  يف  أیضا  یلحظ  ــا  وممّ
بعض  بـــیـــان  يف  یـــذهـــب  املـــفـــس  أن 
والفلسفة  املنطق  اهــل  مذهب  ــات  اآلی

ھ  چ  تــعــاىل:  قوله  ففي  والــعــرفــان، 
ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ 

 ،]99 الــبــقــرة:  ]ســـورة  ڭچ  ڭ 

الشکل  من  املنطقي  القیاس  استعمل 
القضیة الصغرى  األول بعد أن استخرج 

ھ  ھ  چ  »قوله:  فقال:  والکربى، 
چ إىل آخر اآلیة إشارة إىل صغرى  ھ 

ۓ  چ  وقوله:  األول،  الشکل  من  قیاس 

کربى  إىل  إشارة  آخرها  إىل  ڭچ  ۓ 

ترتیبها  األول  الشکل  من  آخــر  قیاس 
هکذا: أنت رسول من اهلل باآلیات، وکل 
وبآیاته  به  کافر  عدوه  آیات،  معه  رسول 
بك  کافر  عدوك  فأنت  رسالته  حیث  من 

وبآیاتك، وکل کافر بك وبآیاتك فاسق، 
فأنت عدوك فاسق«))(.

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تــعــاىل:  قــولــه  يف  أّمـــا 
أهل  مذهب  املفس  فیذهب  ٻچ 
یقول:  إذ  األحدیة  حقیقة  لیبنی  الفلسفة 
من  ینبعث  ال  الــذي  املتباین  »والــواحــد 
إن  قالوا  ثم  یتحد بيشء، ومن  يشء، وال 
الواحد من  ولیس  الواحد  من  العدد  بناء 
بل  الواحد،  یقع عىل  العدد ال  العدد الن 

یقع عىل االثننی...«)6(.
وقد حظي اجلانب العرفاين بالعنایة يف 
أبحاث  ثّمة  إذ  التفسری،  مواطن  من  کثری 
مستشهدا  املفس،  هلا  أشار  قد  عرفانیة 
باألشعار الفارسیة للشاعر الکبری مؤسس 
الدین  جالل  املوىل  املولویة  السلسلة 

الرومي املولوي )672 هـ(.

))( بیان السعادة: 1/ 118. 
)6( نفسه: 4/ 283. 
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منبها  العرفاين،  اجلانب  يف  جاء  وممّا 
قاله  ما  العرفاء  لدى  املکاشفة  رحلة  عىل 
يف تفسری احلروف املقطعة يف القرآن حتت 
املقطعة  احلــروف  جریان  )حتقیق  عنوان 
البیان(  ــذا  ه عــن  املنسلخ  لــســان  عــىل 
من  حــرف  کــل  إّن  قیل:  ــا  »وم فیقول: 
العالیة أعظم من جبل  القرآن يف األلواح 
أو  االستشعار  هــذا  عند  صحیح  أحــد؛ 
باملراتب  اإلنسان  یتحقق  وقد  التحقیق، 
من  ینزل  ثم  أوال  هبا  یستشعر  أو  العالیة، 
التي  الکلات  برشیته  عىل  املراتب  تلك 
يف  احلقایق  من  علیه  یظهر  ما  رقائق  هي 
تلك املراتب، وقد نقل عن بعض انه کان 
أو  العالیة  املعاين  دالة عىل  إذا سمع کلمة 
وینسلخ  الغيش  یأخذه  کذلك  کلمة  ذکر 
من برشیته، وربا کان یتکلم حنی الغيش 

باحلقائق اإلهلیة...«)7(.
هو  التفسری  هذا  أن  بعضهم  عّد  لذا 

»وإيّن  فقال:  العرفانیة،  التفاسری  من 
ألظن أّن من ال خربة له باإلشارة والرموز 
العرفانیة ال یستطیع فهم هذا التفسری، بل 
عىل القارئ أن یکون له إملام هبذه الرموز، 

)7( بیان السعادة: 1/ 38. 

واإلحاطة باألحادیث الشیعیة لالستفادة 
عرفاين  تفسری  فهو  التفسری،  هــذا  مــن 

العرفانیة«)8(. باألبحاث  مشحون 
أما الدکتور حممد حسنی الذهبي فقد 
آخر  حینا  ولکنه  املتصوفة،  من  حینا  عّده 
فهمه  عدم  يف  نفسه  إىل  القصور  نسب 
للتفسری لعدم اإلحاطة برموز القوم )یعني 
الشیعة(؛ فقال ما نصه: »والذى یقرأ هذا 
الشطحات  من  فیه  ما  ویتتبع  الکتاب 
يف  الغریبة  إدراکها،  يف  العمیقة  الصوفیة 
إذ  وأنا  ومرامیه.  مراده  وأسلوهبا،  لفظها 
أکون  ال  احلکم  هذا  الکتاب  عىل  أحکم 
فکثریًا  حکمت،  فیا  متجنیًا  وال  مغالیًا 
وال  املرة،  بعد  املرة  العبارة  فیه  قرأت  ما 
املبتور،  القارص  باملعنى  إال  منها  أخرج 
وهو  خاسئًا  البر  إىلَّ  یرتد  أن  بعد 
الفهم  عن  عاجزًا  الذهن  ویرجع  حسری، 
هذا  يف  وامهًا  أکون  ورّبا  کلیل..  وهو 

باصطالحات  معرفتى  لقصور  احلکم، 
ُأصول مذهبهم  القوم، وعدم وقويف عىل 
یرمزون هبا.. ولو  التي  ومرامي رموزهم 
تیس يل ذلك جلاز أن یکون يل حکم عىل 

)8( ن.م.
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التفسری مغایر هلذا احلکم، ورأى فیه  هذا 
خمالف هلذا الرأي... «)9(.

هو  هنا  التفسری  من  یعنینا  والــــذي 
للمفس  أن  یلحظ  ففیه  اللغوّي  اجلانب 
تلمسها  یمکن  بالغیــــــة  لغـوّیة  ذائقة 
استخرجت  التي  الشواهد  خالل  مــــن 
فیها،  اللغویة  العلة  مبینا  التفسری،  مـــن 
باقي  عند  بذاهتا  تلحظ  –ال  –غالبا  التي 

املفسین.
زیادة عىل  التفسری  یلحظ يف هذا  وما 
–أن  اللغوي  اجلانب  خیص  –فیا  ذلك 
املحتملة  املــعــاين  لکل  یتعرض  املفس 
ما  ذلك  من  اإلعرابیة،  الوجوه  بحسب 

ۇ  ۇ  چ  مثال:  تعاىل  قوله  يف  جــاء 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ى  ې  ې  ې 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
]سورة البقرة: 83[، فقال  ۆئ چ 
چ: »أمثال هذه  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ  يف 
العبارة تستعمل عىل ثالثة أوجه بعد ذکر 

)9( التفسری واملفسون: 2/ 148. 

األخبار  صورة  عىل  األول:  املیثاق،  اخذ 
عىل  تکون  أن  والــثــاين:  نفیا،  أو  اجیابا 
والثالث:  هنیا،  أو  أمــرا  اإلنشاء  صــورة 
وقد  أن،  لفظ  عقیب  الفعل  یکون  أن 
عىل  کان  فان  الثالثة،  بالوجوه  ههنا  قرء 
بمعنى  یکون  أن  فإما  اإلخبار،  صــورة 
میثاق  أخذنا  أي  القول،  بتقدیر  اإلنشاء 
ویؤید  تعبدوا،  ال  قائلنی:  ارسائیل  بني 
وآتوا  وأقیموا،  قولوا،  عطف  الوجه  هذا 
أن  بتقدیر  اإلخبار  بمعنى  ــا  وإّم علیه، 
عىل  میثاقهم  أخذنا  واملعنى  املصدریة 
املیثاق،  من  بدال  یکون  أو  یعبدوا،  ال  أن 
بالیاء،  یعبدوا  ال  قراءة  عىل  إشکال  وال 
عىل  فهو  بالتاء  تعبدوا  ال  قراءة  عىل  وأّما 
أو  تغیری  غری  من  املاضیة  احلکایة  حکایة 
واملعنى  احلالیة،  عىل  اإلخبار  بمعنى  هو 
یعبدون،  ال  کوهنم  حال  میثاقهم  أخذنا 
إاّل  تعبدون  ال  هلم  قائلنی  کوهنم  حال  أو 

اهلل«)10(.
املبحث األول

علل التعبری القرآين يف األسالیب البالغیة:
األســلــوب هــو »الــطــریــق والــوجــُه 

)10( بیان السعادة: 1/ 108. 
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ُسوٍء  ُأْســُلــوِب  يف  َأنتم  یقال  ــْذَهــُب  وامَل
وجُیَمُع أسالیب واألسلوب الطریُق تْأخذ 
َأَخذ  یقال  الَفنُّ  بالضم  واألسلوب  فیه 
َأفاننَِی  َأي  القول  من  أسالیب  يف  فــالٌن 
هي  هنا  دراسته  یــراد  فا  إذن  مــنــه«)11(، 
البالغیون  عنها  عرب  التي  البالغة  فنون 

باألسالیب)12(.
ویتناول هذا املبحث بالدرس بعض 
البالغة من  تناوهلا علاء  التي  األسالیب 
الباحث  واختار  والبدیع،  املعاين  علمي 
هذا  يف  شواهدها  کثرت  التي  األسالیب 
التفسری، والتي یزید کل واحد منها عىل 
إحصاء  عىل  التنبیه  مع  موضعا،  عرشین 
عند  احلاشیة  يف  أسلوب  لکل  الشواهد 
فقد  ذلك  عن  قل  وما  منها،  عنوان  کل 

املبحث. هذا  هنایة  ُذِکر يف 
نبه  فقد  البیان  علم  أسالیب  أمـــا 
املبحث  ــذا  ه هنــایــة  يف  إلیها  الــبــاحــث 

وسبب عدم ذکرها.
هذا  يف  وردت  التي  واألســالــیــب 

)11( ُینظر: لسان العرب: 3/ 8)20 )سلب(. 
)12( ینظر: الربهان يف علوم القرآن، الزرکيش: 

 .384 /2

کاآليت: الکثرة  بحسب  فهي  املبحث 
والتأخری.. 1 التقدیم  أسلوب 
التکرار.. 2 أسلوب 
االلتفات.. 3 أسلوب 
أسلوب الفصل والوصل.. 4
أسلوب التخصیص.. )
أسلوب احلذف.. 6
أسلو	 التقدیم والتأخري)13(:. 1

هــذا  أّن  الـــدارســـنی  ــىل  ع خیــفــى  ال 
البالغة  أسالیب  أحــد  یعد  األســلــوب 
املحاسن  َجــمُّ  الفوائد  »کثرُی  هو  الــذي 
یفرَتُّ  یزاُل  الغایة. ال  بعیُد  ف  الترُّ واسُع 

لك عن بدیعٍة وُیفيض بَك إِىل لطیفٍة. وال 
وَیْلُطف  مسَمُعه  یروُقك  ِشعرًا  ترى  تزاُل 
أْن  سبَب  فتجُد  تنظُر  ثم  موقُعه  لدیك 

ذکرها  التي  األسلوب  هذا  شواهد  ومن   )13(
 /1  ،2(  /1 السعادة:  بیان  وهي:  املفس 
 ،103 /1 ،(7 /1 ،(3 /1 ،(2 /1 ،((
 ،2(1 /1 ،2(0 /1 ،191 /1 ،111 /1
 ،226 /1 ،21( /1 ،294 /1 ،269 /1
 ،19 /2 ،312 /1 ،162 /2 ،233 /1
 ،130 /2 ،122 /2 ،120 /2 ،44 /2
 ،309–  308  /2  ،290  /2  ،266  /2
 /3  ،107  /3  ،17–  16  /3  ،43(  /2
 /4 ،238 /4 ،17( /4 ،1( /4 ،2(8

 .30( /2 ،260
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يشٌء  فیه  م  ــدَّ ُق أن  عندك  وُلطف  راقــك 
مکان«)14(،  إىل  مکاٍن  عن  اللفُظ  ل  وُحوَّ
زیــادة  شتى،  تعاریف  له  العلاء  وذکــر 
أشــارت  املتنوعة،  الکثریة  أقسامه  عىل 
الکتب  عىل  زیادة  البالغة))1(،  کتب  إلیها 
یضیق  القرآين)16(  بالتعبری  اهتمت  التي 
املقام عن ذکرها مجیعا؛ ولئال یثقل کاهل 
ینتخب  أن  الباحث  ارتأى  لذا  البحث، 
واآلخر  اجلملة،  تقدیم  يف  أحدمها  مثالنی 
ألسنة  عــىل  دار  عــا  متجنبا  املــفــرد،  يف 
ذکره،  وشاع  والبالغینی)17(،  املفسین 
يف  السارقة  عىل  السارق  تقدیم  مثل  من 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  قوله 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ 

اجلرجاين:  القاهر  عبد  االعجاز،  دالئل   )14(
 .143

وعلوم  البالغة  الرسار  الــطــراز  ینظر:   )1((
حقائق االجیاز، حییى بن محزة العلوي: 2/ 
 /3 القرآن:  علوم  يف  الربهان   ،77–  (7
233 –3)2، و أسالیب املعاين يف القرآن، 

جعفر احلسیني: 308 –)33. 
السامرائي:  فاضل  د.  الــقــرآين،  التعبری   )16(

 .74–49
امحد  امحــد  د.  الــقــرآن،  بالغة  من  ینظر:   )17(

بدوي: 93. 

ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
]سورة النور: 2[. ڄ ڄ ڃ چ 

• تقدیم مجلة عىل مجلة:	
التي  والتأخری  التقدیم  مواطن  فمن 
تعاىل:  قوله  يف  جاء  ما  املفس  ذکرهـــا 

ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 

البقرة:  ]ســـورة  ڈچ  ڎ  ڎ  ڌ 
قتل  هو  القصة  هذه  يف  فاألصل   ،]72
یبنی  أن   موسى من  طلبوا  ثم  النفس، 
بذبح   موسى فأمرهم  القاتل،  أمر  له 
کان  البقرة  بذبح  األمــر  أن  أي  البقرة، 
وقدم  هذا  أخر  لکنه  النفس،  قتل  نتیجة 
األسلوب  هذا  اجلنابذي  حلظ  وقد  ذاك، 
یذکر  أن  هذا  حق  »وکــان  قائال:  فعلله 

ڻ  ڻ  ڻ  چ  قــولــه:  عــىل  مقدما 
ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ 
إىل   ]67 البقرة:  ]ســورة  چ  ڭ 
ذلــك،  ــدم  وق فکك،  لکنه  اآلیـــة،  آخــر 
مساوهیم،  لبیان  املقام  الن  هذا؛  وأخر 
وبیان املساوي يف ذلك کان اتم، ونوعها 
 ملوسى إلنکارهم  ذکرا  فیها  فان  أکثر 
الفاسد  بقیاسهم  باألمـــــــر  واستهزائهم 
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عضو  مالقاة  یکون  کیف  قالوا:  حیث 
میت ملیت سبب احلیاة؟. واالستقصاء يف 
املفسین  السؤال«)18(، ویکاد یکون جل 
التقدیم  من  امللحظ  هذا  إىل  تنبهوا  الذین 
هذا  الرتتیب  تغیری  أن  یؤکدون  والتأخری 
توبیخا  منها  لکل  جیعل  أن  مفاده  کان 
ذلك،  غری  عىل  سیقت  ولـــو  وتقریعا، 
وتأخری  تقدیم  غری  من  الرتتیب  عىل  أي 
النکتة  وتذهب  واحدة  قصة  کأهنا  فتظهر 
ذلك  عىل  زیادة  التقریــع)19(،  تثنیة  من 
منه  استفید  الذي  والتأخری  التقدیم  أن 
تکرار اإلهانة هلم، یستفاد منه أیضا تعدد 
أبو  قال  وکثرهتا،  إرسائیل  بني  مساوئ 
الرتتیِب  تغیرَی  »إن  )982هـــ(:  السعود 
هناك للِداللة عىل کال سوِء حاِل الیهوِد 
التقریِع  وتثنیة  املتنوعِة  جنایاهِتم  بتعدید 

علیهم بکل نوع عىل حدة«)20(.
• تقدیم لفظ عىل لفظ:	

يف  والتأخری  التقدیم  أسلوب  ومـــن 

العبادة.  بیان السعادة يف مقامات   )18(
التأویل،  وحقائق  التنزیل  مدارك  ینظر:   )19(
املنری،  والــــساج   ،101  /1 النسفي: 

الرشبیني: 1/ 66. 
)20( تفسری أيب السعود، : 4/ 214. 

ڍ  چ  املفردات ما جاء يف قوله تعاىل: 
]ســورة  چ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

طه: 4[.
أي  من  کثری  يف  یلحظ  الـــذي  إن 
الساوات  تقدیم  غالبا  احلکیــــم  الذکر 

التقدیم  مواطن  تربو  قد  إذ  األرض  عىل 
عکس  أما  املائة،  بعد  وستنی  تسعـــة  إىل 
الساوات  تقدیم األرض عىل  ذلك وهو 
منها   ،)21( مواطن  مخسة  تتجاوز  ال  فربا 
ما تقدم يف سورة طه، وقد تنبه اجلنابذي 
»وتقدیم  قائال:  التقدیم  هـــــذا  معلال 
أرشف  أهنا  مـــع  الساوات  عىل  األرض 
رؤوس  ــراعــاة  مل األرض؛  مــن  ـــدم  وأق
التنزیل  ترشیف  لبیان  اآلیة  وألّن  اآلي؛ 
قوي  اخللق  وسیع  هو  من  إىل  بإضافته 
من  الرتقي  یقتيض  املعنى  وهذا  القدرة 
األدنى إىل األقوى، ولتقدم األرض عىل 
األنظار  ويف  الصغری  العامل  يف  الساوات 
انه  هنا  یلحظ  مثلا  فاملفس  احلسیة«)22(، 

القرآن  أللفاظ  املفهرس  املعجم  ینظر:   )21(
–364 الباقي:  عبد  فــؤاد  حممد  الکریم، 

 .366
)22( بیان السعادة: 3/ 16 –17. 
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أوزع هذا العدول إىل مجلة من األسباب.
الذکر  آلي  الصويت  النغـــم  أوالهــا: 
قال  ویلحقها،  یسبقها  مـــا  مع  احلکیم 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ  تــعــاىل: 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
نص  ما  وهــو  ڑچ  ژ  ژ  ڈ 
أبا  أن  إاّل  البیان)23(،  تفسری  صاحب  علیه 
تصیص  بسبب  العلة  هذه  جعل  السعود 
وصف السموات بالعال إذ قال »ووصُف 
تأنیُث  العلیا  مجُع  وهو  بالُعال  السمواِت 
من  فیه  مــا  مــع  الفخامِة  لتأکید  ــىل  األع
هذه  کانت  وقد  الفواصل«)24(،  مراعاة 
دفعت  الفاصلة(  )مراعاة  األخریة  العلة 
مواضع  أحىص  –حنی  الباحثنی  احـــــد 
يف  املختلفة  بأنواعه  والتأخری  التقدیــــم 
ثالثة  عىل  تربو  والتي  القرآنیـــة،  الفاصلة 
یستنتج  أن  –إىل  موضعا  وثانائة  وثاننی 

أضفاه  الذي  البالغیة  النکات  عىل  زیادة 
مواضع  يف  أیضا  ــاد  أف األســلــوب،  هــذا 
صوتیة  غایة  وحتقیق  موسیقیة  قیمة  کثری 

)23( ینظر: جممع البیان، الطربيس: 7/ 4. 
)24( تفسری أيب السعود: 6/ 4. 

العلة  أن  یفهم  ال  أن  رشیطة  أسلوبیة))2(، 
ألجلها  فتحقق  بذاهتا  علة  هي  الصوتیة 
إن  ــرى:  أخ وبعبارة  والتأخری،  التقدیم 
عىل  الفاصلة  یراعي  ال  الکریم  القرآن 
مع  املعنى  یراعي  ــا  وإّن املعنى،  حساب 

مراعاة الفاصلة)26(.
التي  األسباب  هذه  وثـــاين  ثانیها: 
التقدیم  هذا  يف  إّن  وهـــو:  املفس  ذکرها 
والتأخری هو صعود وترقي من األدنى إىل 
حمدودیة  عدم  مع  یتناسب  وهو  األعىل، 

اخلالق، وقدرته عىل کل يشء.
يف  متقدمة  األرض  إّن  ثالثهـــــــا: 
الوجود عىل خلــــق السموات واألرض 
االلويس )1270هـ(  إلیــه  أشار  ما  وهو 

وئ  ەئ  ەئ  چ  تعاىل:  بقوله  مستدال 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
]سورة  چ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

.)27(]29 البقرة: 

يف  الصويت  اإلعــجــاز  صــور  من  ینظر:   )2((
القرآن الکریم، د. محد السید سلان العبد: 
98–101. بحث منشور يف املجلة العربیة 
للعلوم اإلنسانیة، العدد: 36، املجلد: 9. 
وأقسامها:  تألیفها  العربیة  اجلملة  ینظر:   )26(

49–0)، والتعبری القراين: 217. 
)27( ینظر: روح املعاين، االلويس: 16/ 2)1. 
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اّن کل من  ورابع هذه األسبا	 هو: 
لدیه إدراك حيس یشعر أوال بوجود هذه 
لغریها،  تبعا  ذلك  بعد  یدرك  ثم  األرض 
 « قائال:  املفسین  بعض  له  أشــار  وقــد 
ألهنا  والسموات  األرض  بخلق  ــدأ  وب
أقرب  ألهنا  األرض؛  م  وقدَّ العامل  أصول 

إىل احلس«)28(.
ملحظا  املفسین  بعض  زاد  وقــــــد 
آخر وهــو أن ذکر األرض والسموات مل 
قال  بعدها  مثلا جـــاء  بینها(  )ما  بـ  یقید 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  چ  تعاىل: 
طه:  ]سورة  چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ال  »إذ  قائلنی  اآلیات  من  غریها  أو   ،]6
بیان  الغرض  بینها وإنا  با  یتعلق  غرض 

التنزیل و منتهاه«)29(. مبدأ 
أسلو	 التکرار)30(:. 2

)28( مهیان الزاد. 
وینظر:   ،98  /14 الطباطبائي:  املیزان،   )29(

األمثل، مکارم شریازي: 9/ 26). 
ذکرها  التي  االسلوب  هذا  شواهد  ومن   )30(
املفس وهي: 1/ 3)، 1/ 98، 1/ 142، 
 /1  ،193  /1  ،182  /1  ،149  /1
 /2  ،118  /2  ،71  /2  ،11  /2  ،273
 ،216  /2  ،19(  /2  ،146  /2  ،139
 /2  ،236  /2  ،219  /2  ،218  /2

لیس  األسلوب  هذا  أن  بعضهم  عد 
الزرکيش  قــال  لــذا  يشء  يف  البالغة  من 
الــربهــان: »وقــد غلط من  )794هــــ( يف 
أنه  ظنًا  الفصاحة  أسالیب  من  کونه  أنکر 
من  هو  بل  کذلك،  ولیس  له،  فائدة  ال 
ببعض،  بعضه  تعلق  إذا  السیا  حماسنها، 
إذا  خطاباهتا  يف  العرب  عادة  أن  وذلك 
وقرب  لتحقیقـــه،  إرادة  بيشء  ُأهبمت 
وقوعه، أو قصدت الدعاء کررته توکیدًا، 
وکانت  بلساهنم،  ــرآن  ــق ال نــزل  وإنـــا 
وبعض،  بعضهم  بنی  فیا  جاریة  خماطباته 
يف  علیهم  احلجة  تستحکم  املسلك  وهبذا 

عجزهم عن املعارضة«)31(.
یتعلق  ما  منها  أنـــــواع:  وللتکـــرار 
وکالمها  اجلمل،  خیص  ما  ومنها  باملفرد، 
کتب  إلیها  تشری  وفروع  أقسام  إىل  ینقسم 
اإلطالة  الباحث  ــود  ی ال  ــبــالغــة)32(،  ال

 /2  ،262  /4  ،248–  247  /2  ،246
 /2  ،309–  308  /2  ،307  /2  ،274
 ،332  /2  ،331  /2  ،324  /2  ،313
 ،144 /3 ،24 /3 ،4(6 /2 ،338 /2

 .279– 278 /4 ،239 /4 ،178 /3
)31( الربهان يف علوم القرآن: 3/ 12. 

)32( ینظر: الربهان يف علوم القرآن: 3/ 8–)2. 



علل التعبری القرآين -األسالیب واجلمل-

162

فوائد  للتکرار  أن  وکــذلــك  بــذکــرهــا، 
ثمة  لکن  البالغیــــون)33(،  أحصاه  ربا 
أصحاب  یلتمسها  قد  أخر  وفوائد  معان 
شواهد  املفس  عند  حلظ  وقد  التفاسری، 
عندها  وقف  قد  األسلوب  هذا  يف  کثریة 
ذائقته  علیه  مُتيل  ما  حسب  إیاها  معلال 

البالغّیة مع حلاظ السیاق املورد هلا.
• تکرار مجلة:	

ومما جاء يف تکرار اجلمل قوله تعاىل: 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
]سورة  ڌ ڎ ڎ چ  ڌ 
جعل  وقد   ،]109–  107 اإلســـــــراء: 

ڃ  چ  قوله  يف  التکرار  هـــذا  املفس 
»کرره  قال  إذ  مدحهم  لتأکید  چ  ڃ 
املــدح«)34(،  مقــــام  يف  املطلوب  للتأکید 
أهل  عىل  الثناء  املتقدمــة  اآلیات  فمقام 

املدح  هذا  فاقتىض  حاهلــم،  وبیان  العلم 
یلیق  ما  وفق  لیؤکده  فعلهــم  یکرر  أن 

)33( ینظر: نفسه: 3/ 8 –)2، وأسالیب املعاين: 
 .(00– 49(

)34( بیان السعادة 2/ 6)4. 

ومتعلقاته  الفعل  تکرار  أن  علا  بحاهلم، 
واحد  کان  الکیفیة  هبذه  اخلــرور  أن  مع 
باکنی(؛  )ساجدین  احلالنی  اختالف  مع 
علیها  هم  التي  األحوال  تعدد  عىل  لیدل 
بذلك  مضفیا  ــود))3(،  ــج ــس ال ــال  ح يف 
أخرى:  وبعبارة  واالستمرار)36(،  التأکید 
یکونوا  أن  یعني  ال  األحــوال  تعدد  إن 
هکذا،  ومــرة  هکذا،  سجودهم  يف  مــرة 
بل هي حال واحدة نظری ما ذهب بعض 

ې ې  املفسین يف قوله تعاىل: چ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

]سورة  ۇئچ  ۇئ  وئ  ەئوئ 

حدثني   ...« قــائــال:   ،]90 ــیــاء:  ــب األن
ائ  چ  قوله:  يف  قـــال:...  یونس، 
وطمعا،  خوفا  ــال:  ق چ،  ەئوئ  ەئ 

یفارق  أن  ألحدمها  ینبغي  ولیس  قــال: 
وقت  يف  یدعون  »إهنــم  أي  اآلخـــر«)37(، 
ــاء،  ورج رغبة  بحال  وهــم  تعبداهتم، 

–يف  الــــرازي  الــغــیــب،  مفاتیح  ینظر:   )3((
والتحریر   ،417  /21  :– الوجوه  احــد 

والتنویر/ ابن عاشور: )1/ )23. 
)36( ینظر: االمثل، مکارم: 9/ 174. 

الطربي:  القرآن،  تأویل  يف  البیان  جامع   )37(
 .(21 /18
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ــدة...«)38(،  واح حال  يف  وخوف  ورهبة 
الوصفنی ال یدل عىل  العطف بنی  أّن  أي 
يف  مرة  یکونوا  أن  بمعنى  وتغایر،  تعدد 
هم  بل  راهبنی،  ومــرة  راغبنی،  دعوهتم 
والرهبة،  الرغبة  یعیشون  واحد  وقت  يف 
کامتزاج  األُخرى،  عن  إحدامها  تنفك  ال 
األخبار يف قوهلم: هذا حلو حامض، فال 
خرب  فاجلمیع  بأحدمها،  اإلخبار  یصح 

واحد)39(.
التکرار  هذا  أّن  إىل  یذهب  الذي  أّما 
هذا  فیعد  السبب،  اختالف  نتیجة  هو 
قال  التأکید،  باب  من  لیس  هو  التکرار 
لألذقان  ـــروَر  اخلُ ــرر  »ک الــســعــود:  ــو  أب
لتعظیم  )األوَل(  فإن  السبب  الختالف 
الوعِد  إلنجاز  الشکِر  أو  تعاىل  اهلل  أمر 
القرآِن  مواعظ  من  فیهم  أّثر  ملِا  )والثاين( 

حاَل کوهِنم باکنی من خشیة اهلل«)40(.
إیثار  قبیل  من  ُأخــر  علل  اآلیــة  ويف 

الــقــرآن،  تفسری  يف  احلــســان  ــر  ــواه اجل  )38(
الثعالبي: 3/ 64. 

 .(9 )39( ینظر: کتاب سیبویه: 2/ 
وینظر:   ،200  /( السعود:  أيب  تفسری   )40(
تفسری البیضاوي: 3/ 371، وروح املعاين: 

 .190 /1(

ــار  ــث ــىل )ســاجــدیــن(، وإی )ســـجـــدا( ع
يف  الفعل  وذکر  األوىل،  اجلملة  يف  االسم 

الثانیة)41( لیس املقام بیاهنا.
• تکرار مفرد:	

چ  چ  تعاىل:  قوله  يف  التکرار  ومنه 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
الفرقان:  ]سورة  چ  ڌ  ڍ  ڍ 
)جعل  مثال  یقل  مل  اآلیة  هذه  ففي   ،]47
لکم اللیل لباسا وجعل النوم سباتا وجعل 
النهار نشورا(، أو انه ترك تکرار )جعل( 
اجلنابذي  علل  وقد  واحدة،  مرة  وذکرها 
لالمتنان  املقام  کــان  ــا  »ومل قائال:  ذلــك 
فیها  النعم والبسط  النعم، وتکرار  بتعداد 
کان  وملا  ههنا،  جعل  کرر  مطلوبا  کان 
النوم من نعم اللیل کأّنه مل یکن نعمة عىل 
أن  أي  هناك«)42(،  جعل  یکرر  مل  حیاهلا 
قوله تعاىل چ ڇ ڇ چ هي آیة أیضا 
من آیات اهلل، لکن هذه اآلیة مستفادة من 

وملا  واحــدة،  آیة  کلها  فکانت  اللیل  آیة 
وجيء  اآلیة  هذه  عن  الکالم  عن  عدل 
هنا  )جعل(  کرر  النهار  آیة  وهي  بأخرى 

 .417 )41( ینظر: مفاتیح الغیب: 21/ 
)42( بیان السعادة: 3/ 144. 
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أیضا  ولیبنی  وآیاته،  اهلل  نعم  تعداد  لیبنی 
النهار  وان  واحد  جعل  فیه  وما  اللیل  أّن 
اللیل)43(، ویکاد  جعل آخر خمالف جلعل 
اآللويس یشری العلة نفسها يف هذا التکرار 
والنوم  لباسًا  اللیل  جعل  »کأنه  فقال 
النهار  جعل  مقابل  بمجموعه  سباتًا  فیه 

نشورًا وهلذا کرر جعل«)44(.
أسلو	 االلتفات))4(:. 3

ــدول  ــع ــات: انـــه »ال ــف ــت یــعــرف االل
أو  التکلم،  أو  اخلطاب  إىل  الغیبة  عن 
انــراف  أو: »هــو  ــعــکــس«)46(،  ال عــىل 
وعن  اإلخبار  إىل  املخاطبة  عن  املتکّلم 
من  ویعد  املــخــاطــبــة«)47(،  إىل  اإلخــبــار 

)43( ینظر: التحریر والتنویر: 19/ )4. 
)44( روح املعاين: 19/ 29. 

ذکرها  التي  االسلوب  هذا  شواهد  ومن   )4((
 /1  ،114  /1  ،98  /1 ــي:  وه املفس 
 ،200  /1  ،177  /1  ،164  /1  ،116
 /1  ،217  /1  ،20(  /1  ،203  /1
 /2 ،14( /2 ،19 /2 ،302 /1 ،2(0
 ،300  /2  ،298  /2  ،26(  /2  ،174
 ،91 /3 ،436 /2 ،433 /2 ،39( /2
 ،280–  279  /3  ،227  /3  ،100  /3

 .304 /2 ،130 /4 ،(3 /4
)46( التعریفات، اجلرجاين: )3. 

)47( البدیع، ابن املعتز: 8)، وُینظر: العمدة يف 

الزخمرشي  أشار  وقد  الکالم)48(،  حماسن 
هو  بقوله:  حسنه  وجــه  إىل  ــــ(  )38)ه
إىل  أســلــوب  مــن  نقل  إذا  ــکــالم  »ال أن 
لنشاط  نظریة  أحسن  ذلك  کان  أسلوب 
من  إلیه  لإلصغاء  إیقاظا  وأکثر  السامع، 
تتص  وقد  واحد،  أسلوب  عىل  إجرائه 
ما  هــذا  ونظری  بــلــطــائــف«)49(،  مواقعه 
إیاه  معرفا  االلتفات  يف  اجلنابذي  ذکــر 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
]سورة  ٹچ  ٹ  ٹ  ٹ 
يف  العام  »والوجه  قائال:   ]2(3 البقرة: 
إىل  للتوجه  املخاطب  إیقاظ  االلتفات 
السابق،  التوجیه  من  أتم  توجیها  الکالم 
خصوص  يف  ویــوجــد  نشاطه،  وتــدیــد 
ــة«)0)(،  ــاص اخل الــدواعــي  بعض  املـــوارد 
التي  والتعاریف  الفوائد  من  وغریها 
الدکتور  فصل  وقد  العلاء)1)(،  هلا  أشار 

حماسن الشعر وآدابه: 1/ 382. 
)48( ینظر: اإلیضاح، القزویني: 2/ 91. 

)49( الکشاف الزخمرشي: 1/ 120. 
)0)( بیان السعادة: 1/ 217. 

وعلوم  البالغة  إلرسار  الطراز  ینظر:   )(1(
 ،141–  131  /2 اإلجیـــــاز:  حــقــائــق 
القرآن،  إعجاز  عن  الکاشف  والربهان 
علوم  يف  ــان  ــق واإلت  ،314 الزملکاين: 
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تفصیال  األسلوب  هذا  الزوبعي  طالب 
واألنـــواع،  األغـــراض  حیث  من  دقیقا 
بنی  له  سیقت  التي  ــدود  احل عىل  ــادة  زی
الباحث  لکن  واملحدثنی)2)(،  القدامى 
يف  یقع  الذي  االلتفات  بنوع  هنا  یکتفي 
بااللتفات  علیه  أطلق  والــذي  الضائر، 
املفس،  عند  لکثرته  ــریي)3)(،  ــم ــض ال
األنواع  دون  التفاتا،  إیاه  املفس  ولتسمیة 

األخر.
وهلذا االلتفات )االلتفات الضمریي( 
البالغة)4)(،  کتب  ذکرهتا  أنــواع،  ستة 
تعرض املفس هلا مجیعا من خالل تفسریه، 
لذا  باستعراضها،  البحث  یسمح  وال 

سوف ینتقي الباحث مثالنی منها.
• الغیبة:	 إىل  االلتفات من اخلطا	 

ۆ  چ  تعاىل:  قوله  يف  جاء  ما  منه 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

القرآن: للسیوطي: 2/ 361. 
–83 القرآين:  التعبری  أسالیب  من  ینظر:   )(2(

 .161
)3)( ینظر: نفسه: 96. 

)4)( ینظر: الربهان يف علوم القرآن: 3/ 314–
322، واإلیضاح: 2/ 91 –102. 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې 
إذ   ،]88-  87 البقرة:  ]سورة  چ  ۇئ 
وقد  الغیبة  إىل  اخلطاب  من  التفات  فیه 
»)وقالوا(  قائال:  علته  إىل  اجلنابذي  أشار 
هلم  تبعیدا  الغیبة  إىل  اخلطاب  من  التفات 

عن ساحة اخلطاب وعطف باعتبار املعنى 
السابق:  اخلــرب  يف  بنی  ما  عىل  قیل  کأنه 
استکربوا عن حممد  وکذبوه وقالوا يف 
فحنی  واالستکبار«)))(،  االستهزاء  مقام 
تاطبه،  وأنت  أمامك،  الشخص  یکون 
إیاه غری  بوجهك عنه، جاعال  تعرض  ثم 
موجود ینبئ عن إهانته واالستخفاف به، 
وانه ال یستحق أن یکون أهال للخطاب، 
املخاطبة  رتبة  الرتبة  هذه  عن  فاالبتعاد 
التي حیصل فیها الشهود واحلضور فیه من 
وبعبارة  ما ال خیفى)6)(،  واإلهانة  التقبیح 
مقام احلضور مع  إبعادهم عن  إن  أخرى 
بکل  املخاطب  تلبس  إىل  یفيض  حتققه 
إعــراض  توجب  التي  النقص  صفات 
وإبعاد املتکلم عنهم مشریا إلیهم بخطاب 

)))( بیان السعادة: 1/ 114. 
)6)( ینظر تفسری أيب السعود: 1/ 127، وروح 

املعاين: 1/ 318. 
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ابن  قال  الغیبة،  ضمری  خالل  من  البعد 
من  التفات  »ففیه  هـ(:   1393( عاشور 
مقام  عن  هلم  وإبعاد  الغیبة  إىل  اخلطاب 
نکتته  الذي  االلتفات  من  فهو  احلضور 
صفات  من  املخاطب  عىل  أجري  ما  أن 
عن  إبعاده  أوجب  قد  والفظاعة  النقص 
هذا  إىل  فیشار  عنه  البال  وإعراَض  البال 

اإلبعاد بخطابه بخطاب البعد«)7)(.
يف  آخر  وجها  عاشور  البن  بدا  وقد 
آیة  خــالل  من  االلتفات  حسن  توجیه 

ہ  ہ  چ  تعاىل:  قال   ،]87[ البقرة 
ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ېچ إذ یرى أن الذي استحق من 
نتیجة  هو  وحسن:  االلتفات  هذا  اجله 
أن  أي  املحمدیة،  الدعوة  عن  اإلعراض 

دینهم  خیص  کان  حنی  الیهود  مع  الکالم 
کان اخلطاب معهم، أما حنی توجه الکالم 
املؤمننی  خاطب  الکریم  الــرســول  عىل 

)7)( التحریر والتنویر: 1/ 99). 

وأجرى عىل الیهود ضمری الغیبة)8)(.
• التکلم:	 إىل  الغیبة  من  االلتفات 

ڱ  چ  تعاىل:  قوله  يف  جــاء  ما  ومنه 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
فاطر:  ]ســـورة  ہچ  ہ  ہ  ہ 
التکلم،  إىل  الغیبة  من  التفات  ففیه   ،]27
قائال:  العدول  هذا  اجلنابذي  علل  وقد 
بتوسط  الساء  من  املــاء  ــزال  إن کــان  »ملــا 
األبصار  عىل  الظاهرة  الطبیعیة  األسباب 
عند  تعاىل  کأنه  الغیبة  بلفظ  اتى  والعقول 
علیه  والظاهر  األبصار،  عن  غائب  ذلك 
الثمرات  إخراج  بخالف  األسباب،  هو 
عن  خفیة  فیه  الطبیعیة  األســبــاب  فــان 
األبصار، فکأنه الناظر إلیه ال یرى توسط 
فلذالك  عنده؛  املسبب  ویرى  األسباب، 

التفت من الغیبة إىل التکلم«)9)(.
إىل  املطر  نزول  ُیرِجع  اإلنسان  فکأّن 
الربد  من  واملشاهدة  املحسوسة  األسباب 

وتمع الغیوم وغریها، فغاب عنه املسبب 
هذا  مع  فناسب  األم،  والعلة  الرئیس 
الغیاب ذکر اللفظ )لفظ اجلاللة( بالغیبة، 

)8)( ینظر: التحریر والتنویر: 1/ 99). 
)9)( بیان السعادة: 3/ 279 –280. 



م.م. اهبر هادي حممد

167

الثمرات  إخراج  يف  األسباب  خفاء  لکن 
الناظر  ذهن  يف  احلقیقي  السبب  احرض 

وهو مسبب األسباب جل جالله.
هذا  أن  املفسین  بعض  علل  وقــد 
وعظم  القدر،  کال  من  یتأتى  العدول 
ملشیئته  تنقاد  املتعال  القادر  وانه  الشأن، 
فیه  »انتقل  الزحمرشي:  قال  األشیاء)60(، 
ملا  املطاع،  املتکلم  لفظ  إىل  الغیبة  لفظ  من 
مطاع  بأنه  واإلیذان  االفتنان  من  ذکرت 
وتذعن  ألمــره،  املختلفة  األشیاء  تنقاد 
یمتنع يشء  املتفاوتة ملشیئته، ال  األجناس 

عن إرادته«)61(.
لدى  یثری  ذکــر  ما  يف  النظـــر  لکن 
إخــراج  أن  هــل  مــفــاده:  ــؤاال  س املتلقي 
إذعاهنا  تظهر  املختلفة  بألواهنا  الثمرات 
بضمری  فجيء  القادر  لقدرة  وانقیادها 
خمالفة  فیه  املطر  إنزال  أن  لیفهم  احلضور 
هلذا اإلذعان، أو انه اقل بقلیل؟. وبعبارة 

أخرى: انه لو بقي الکالم يف سیاق الغیبة 
فهل تتخلف األشیاء عن االنقیاد ألمره؟؛ 

)60( تفسری ايب السعود: 6/ 21، وروح املعاين: 
 .206 /16

)61( الکشاف: )/ 4)1. 

ثمة  یظهر  اإلیثار  هذا  تعلیل  أن  یبدو  لذا 
قوة وضعف بنی الغیبة واحلضور يف آیات 

اهلل.
إاّل إذا أرید من خالل هذا الکالم ما 

چٱ  تعاىل:  قوله  يف  اجلنابذي  ذکره 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
]ســورة  ڀچ  ڀ  ڀڀ  پ 
من  »التفات  ــال:  ق إذ   ]11 الــزخــرف: 
السامع  لنشاط  تدیدا  الغیبة  إىل  التکلم 
بکیفیات  النبات  إنبات  بــان  وإشــعــارا 
عجیبة  عــدیــدة  وتــصــویــرات  خمصوصة 
علیم  مبدأ  من  إاّل  لیس  غریبة  وتولیدات 
انبات  فانه صار يف حکایة  له  قدیر مبارش 
له  مشهود  السامع  عند  حــارضا  النبات 

بعد ما کان غائبا عنه«)62(.
یقرتب  توجیهه  يف  املفس  کان  وربا 
الوجوه  من  والــثــاين  األول  الوجه  من 
يف  )604هـ(  الرازي  ذکرها  التي  الثالثة 

چ،  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  تعاىل:  قوله 
نزول  یقول  جاهاًل  کان  »فــإن  قــال:  إذ 
فاإلخراج  له،  فیقال  لثقله  بالطبع  املاء 
فهو  بالطبع  إنه  فیه  تقول  أن  یمکنك  ال 

)62( بیان السعادة: 4/ 3). 
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بإرادة اهلل، فلا کان ذلك أظهر أسنده إىل 
ملا  تعاىل  اهلل  أن  هو  آخر:  ووجه  املتکلم، 
قال: چ ٴۇ ۋ ۋ چ علم اهلل بدلیل، 
فصار  تعاىل،  اهلل  إىل  فیه  املتفکر  وقرب 
لقربه،  أخرجنا  له  فقال  احلارضین،  من 
من  نعمة  أتــم  اإلخـــراج  ثالث:  ــه  ووج
اإلخــراج  لفائدة  ــزال  اإلن ألن  ــزال؛  اإلن
املتکلم وما  نفسه بصیغة  إىل  األتم  فأسند 

الغائب«)63(. دونه بصیغة 
أسلو	 الوصل والفصل)64(:. 4

األسلوب  هذا  البالغة  علاء  وصف 
دقیق  املسلك  صعب  اخلطر  عظیم   « بأنه 
املأخذ ال یعرفه عىل وجهه وال حییط علًا 
العرب  کالم  فهم  يف  أويت  من  إال  بکنهه 
ذوقًا  أرساره  إدراك  يف  ورزق  سلیًا  طبعًا 

)63( مفاتیح الغیب: 26/ )23. 
ذکرها  التي  األسلوب  هذا  شواهد  ومن   )64(
املفس وهي: 1/ 61، 1/ 72، 1/ 130، 
 ،169–  168  /1  ،1(2  /1  ،124  /1
 /1  ،196  /1  ،  ،191  /1  ،177  /1
 ،،219  /2  ،143  /2  ،2(1  /1  ،23(
 ،293 /2 ،291 /2 ،248 /2 ،131 /2
 /4  ،99  /4  ،29–  28  /4  ،429  /2

 .188 /4 ،262 /4 ،167

صحیحًا«))6(.
عطف  »الوصل  البالغة  يف  وحــّده 
ترك  –والفصل  بالواو  أخرى  عىل  مجلة 
واملــجــيء  اجلملتنی  بــنی  العطف  هــذا 
بعد  منها  ــدة  واح تستأنف  منثورة،  هبا 
ذکرها  وأنواع  أقسام  وله  األخــرى«)66(، 
املقام  یضیق  واللغویون)67(،  البالغیون 
من  کثرة  الباحث  رصد  وقد  بیاهنا،  عن 
ذاکرا  املفس،  علیها  نّبه  التي  الشواهد 

لکل منها مثال واحد.
• الوصل:	

قوله  يف  الوصل  إیثار  يف  جاء  ما  منه 
ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  چ  ــعــاىل:  ت
ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ىچ  ې  ې  ې  ۉې 

))6( اإلیضاح، للقزویني: 3/ 97. 
اهلاشمي:  امحد  للسید  البالغة:  جواهر   )66(

 .196
وعلوم  البالغة  الرسار  الطراز  ینظر:   )67(
اإلیضاح:   ،(2–  32 االجیــاز:  حقائق 
التلخیص،  ورشوح   ،120–  97  /3
املــعــاين:  واســالــیــب   ،3  /3 الــتــفــتــزاين: 
القرآن: 134– 199–6)2، ومن بالغة 

 .140
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یتلو  فــالــذي   ]189 الــبــقــرة:  ـــورة  ]س
عن  نفسه  سائال  یقف  ربــا  ــة  اآلی هــذه 

تعاىل  قوله  يف  واالرتباط  الوصل  وجه 
چ فیا قبله الذي یتکلم عن  ۆ  چۆ 

ألول  یبدو  ملا  القمر  ومنازل  املواقیت 

املفس  لکن  واالختالف  البون  من  وهلة 
عطف  ۆچ  ۆ  »چ  قائال:  الیه  تنبه 
یسألونك  عــىل  أو  مــواقــیــت،  هــي  عــىل 
اخلطاب،  إىل  الغیبة  من  االلتفات  بطریق 
الوصل  بأداة  أتى  بینها  املناسبة  ووجه 
غری  من  األهلة  اختالف  عن  السؤال  أّن 
ومناطقها،  األفــالك  هیأة  عــىل  ــالع  اط
القمر  وحقیقة  حــرکــاهتــا،  ــر  ومــقــادی
دخول  الشمس  من  الضوء  واکتسابه 
العلم  هذا  يف  أو  العلم،  هذا  طلب  يف 
با  العلم  باب  فان  بابه  من  ال  ظهره  من 
يف  یشری  أن  یرید  املفس  وکان  ذکر«)68(، 
یقول:  إذ  ــرازي  ال إلیه  أشــار  ما  تعلیله 
اختالف  يف  حکمته  تعلموا  مل  ملا  »إنکم 
حکمة  يف  شــاکــنی  رصتــم  الــقــمــر  نــور 
وال  الرب  من  ال  اليشء  أتیتم  فقد  اخلالق، 
من کال العقل إنا الرب بأن تأتوا البیوت 

)68( بیان السعادة: 1/ 177. 

من أبواهبا فتستدلوا باملعلوم املتیقن وهو 
حکمة خالقها عىل هذا املجهول فتقطعوا 
دخول  لیکون  بالغة«)69(،  حکمة  فیه  بأن 
البیوت من الظهور هو کنایة عن الطریق 
األبواب  من  والدخول  الصحیح،  غری 

الصحیح)70(. الطریق  کنایة عن  هو 
ان  املفسیـــن  بعض  ذکـــــر  وربــا 
لیس  أن  یبنی  أن  یرید  کونه  الوصل  علة 
عــــن  النبي  تسالوا  ان  الصحیح  مـــن 
لبیان  مبعوثا  جاء  لکونه  األشیاء  علوم 
الرشائع الساویة وما سألوا عنه ال یتعلق 
ان  الوصل  مناسبة  فکانت  النبوة  بعلم 
سؤالکم هو مثل الذي یدخل البیوت من 
)691هـ(:  البیضاوي  قال  ظهورها)71(، 
یتعلق  وال  یعنیهم  ال  عّا  سألوا  ملا  »أهنم 
یعنیهم  عا  السؤال  وترکوا  النبوة  بعلم 
بــذکــره  عــقــب  ــوة،  ــب ــن ال بعلم  وخیــتــص 
الالئق  أن  عىل  تنبیهًا  سألوه  ما  جــواب 

هبم أن یسألوا أمثال ذلك وهیتموا بالعلم 
هبا«)72(.

)69( مفاتیح الغیب: )/ 286. 
)70( ینظر: مفاتیح الغیب: )/ 286. 

)71( ینظر: تفسری أيب السعود: 1/ 203. 
)72( وتفسری البیضاوي: 1/ )47. 
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• الفصل:	
قوله  األســلــوب  هــذا  وممــا جــاء من 

پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  تــعــاىل: 
ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
]سورة  ڄچ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ 
اآلیــة  ــذه  ه ففي   ،]96–9( ــام:  ــع األن
 ))... ــيَّ احْلَ ــِرُج  ))خُیْ ان  یلحظ  الکریمة 

عطفت  حنی  يف  قبلها،  ما  عىل  تعطف  مل 
ٹ  چ  قوله  ويف  امْلَیِِّت...((،  ))َوخُمِْرُج 
بعده  ما  أن  إاّل  تعطف،  مل  ٹ...چ 
املفس  حلظ  وقــد  علیها،  معطوف  جــاء 
اختالف الوصل والفصل يف هذه اآلیات 

قائال: »وإسقاط العاطف ههنا، ويف قوله 
به يف قسیم کل،  چ واتى  ٹ  ٹ  چ 

مع  کال  أن  إىل  لإلشارة  والنوى  وکــذا 
قدرته  کال  عىل  الداللة  يف  کاف  قسیمه 

وعلمه وحکمته وتدبریه لعباده؛ الن کال 
من قوله )خیرج احلي( و)فالق اإلصباح( 
ــوط  ــرب ــأنــف غـــری م کــأنــه کـــالم مــســت
يف  الفصل  سبب  أن  أي  بــســابــقــه«)73(، 

)73( بیان السعادة: 2/ 143. 

منها  واحدة  کل  لکون  املتقدمة؛  اآلیات 
آیة من آیات اهلل تعاىل، منفردة عن غریها، 
والتدبری  القدرة  کال  عىل  الداللة  من  هلا 
إذ  بعضهم  قول  من  یفهم  ما  أیضا  وهو 
يف  باستقالله  لإلیذان  یعطف  ومل   « قیل: 

الداللة عىل عظمة اهلل تعاىل«)74(.
فکان  اجلمل  باقي  يف  الوصل  ــا  وأّم
ــا  ــدامه إح وتــعــلــق  الــتــداخــل،  نتیجة 
املتعاطفة  اجلــمــل  فکانت  ــرى،  ــاألخ ب
اإلهلیة  ــة  اآلی قسمي  أو  أقــســام  تشکل 

تعاىل  قوله  ولیکون  واحــدة،  آیة  لتکون 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  چ 

ٺٺچ بکال قسمیها آیة متکاملة، تکمل 
من  املفس  فیذهب  األخــرى،  إحــدامهــا 
)خمرج(  أن  إىل  ذکره  الذي  تعلیله  خالل 
معطوفة عىل خیرج، وعد هذا العدول فیه 
قلة  إىل  »لإلشارة  االســم  إىل  الفعل  عن 
احلي، کأنه قلا حیصل إخراجه من املیت، 

مستمرا  کان  بکثرته  فانه  املیت  بخالف 
ومن  للزخمرشي  خالفا  ــه«))7(،  ــراج إخ

فتح  وینظر:   ،226  /7 املــعــاين:  روح   )74(
القدیر، الشوکاين: 2/ 142. 

))7( بیان السعادة: 2/ 143. 
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عدوا  الذین  املفسین  بعض  من  تابعه 
هذه اجلملة معطوفة عىل قوله: چٻچ 
احْلَيَّ  ِرُج  ))خُیْ والن  االسمیة،  يف  للتوافق 

ِمَن امْلَیِِّت(( هي تفسری ومبینة لقوله )فالق 
آیة  هي  هي  لتکون  والــنــوى()76(،  احلب 

. واحدة؛ الن املفسِّ هو عنی املفسَّ
أسلو	 التخصیص)77(:. 5

واملــقــصــود مــن هــذا األســلــوب هو 
عرف  الذي  )القر(  احلر  طریق  غری 
ــأدوات  ب یکون  ــذي  ال البالغینی،  عند 
وإال  النافیة  )مــا  أو  )إنـــا(،  مثل  معینة 
لکن  والتأخری،  بالتقدیم  أو  االستثنائیة(، 
تصیص  هو  األســلــوب  هــذا  من  ــراد  امل
اسا  أم  فعال  أم  حرفا  أکان  –سواء  لفظ 
بیانیة،  لعلة  غریه  دون  –بالذکر  مجلة  أم 

والتحریر   ،374  /2 الکشاف:  ینظر:   )76(
والتنویر: 7/ 388. 

ذکرها  التي  االسلوب  هذا  شواهد  ومن   )77(
 /1  ،182  /1  ،1(1  /1 هــي:  املفس 
 ،301  /1  ،294  /1  ،268  /1  ،200
 ،174 /2 ،146 /2 ،143 /2 ،139 /2
 ،486 /2 ،337 /2 ،2(2 /2 ،290 /2
 /4 ،297 /3 ،100 /3 ،29 /3 ،3 /3
 /4 ،201 /4 ،199 /4 ،103 /4 ،100

 .24( /4 ،240 /4 ،236

من  کثریة  شواهد  املفس  عند  حلظ  وقد 
حلظها  قد  الکثرة  وهذه  األسلوب،  هذا 
البیانیة  العلل  درس  الذي  الباحثنی  احد 
يف  »وجدت  فقال:  السعود  أيب  تفسری  يف 
یستخدم  کان  السعود  أبا  أّن  املطلب  هذا 
معناها  غــری  يف  )التخصیص(  مــفــردة 
البالغیون،  علیه  تعارف  الذي  البالغي 
)االختیار(«)78(،  بمعنى  استخدمها  بل 
القرآين  التعبری  علل  يف  نفسه  والــيشء 
ومن  )6)7هـــ()79(،  احللبي  السمنی  عند 

شواهد هذا األسلوب:
ٹ  چ  تعاىل  قوله  يف  جاء  ما  منها 
چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

أّن  اجلنابذي  فلحظ   ،]1( مریم:  ]سورة 
قال:  ولذا  األوقــات؛  هلذه  تصیصا  ثمة 
اخلروج  أول  الثالثة  األوقات  کانت  »ملا 
والدخول يف عامل آخر وهو وقت االنقطاع 
املألوف،  بغری  واالتصال  املألوف،  من 

خصصها  لــإلنــســان  مــوحــش  وکــالمهــا 

التعبری القرآين يف تفسری أيب السعود،  )78( علل 
رسالة ماجستری: 99. 

السمنی  عند  القراين  التعبری  علل  ینظر:   )79(
احللبي، رسالة ماجستری، رنا هادي صالح: 

 .90
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من  مرحلة  کل  يف  فاإلنسان  بالذکر«)80(، 
مراحل عمره قد یعتاد عىل مکانه وإقامته 
بد  معتاد علیه ال  ما هو  اخلروج عن  وان 
وهو  وتعثره  صاحبه  تبط  إىل  یؤدي  أن 
بمن  فکیف  الدنیا،  احلیاة  يف  یلحظ  ما 
ونظمه،  قوانینه  تتلف  عــامل  إىل  ینتقل 
إىل  انتقل  حتى  علیه  اعتاد  أن  لبث  ما  ثم 
قبل،  من  یره  مل  ما  مرة  کل  يف  لریى  آخر 
فمن  ولــذا  عاینهم)81(،  یکن  مل  وأناسا 
مرافقة  ــام  األّی هذه  تکون  أن  »الطبیعي 
اهلل  فخصه  والقلق«)82(،  لالضطرابات 
تعاىل بالسالم لیأمن ذلك اهلول، قال ابن 
عطیة )46)هـ(: »إنا الرشف يف أن أسلم 
اإلنسان  التي  املواطن  يف  وحیاه  علیه  اهلل 
فیها يف غایة الضعف واحلاجة وقلة احلیلة 

والفقر إىل اهلل وعظیم اهلول«)83(.
ومما جاء من هذا األسلوب أیضا قوله 

ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  چ  تعاىل: 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
]ســـــــــورة  چ  گ  گ  ک  ک 

)80( بیان السعادة: 3/ 3. 
)81( ینظر: معامل التنزیل، البغوي: )/ 222. 

)82( االمثل: 9/ 418. 
)83( املحرر الوجیز، ابن عطیة: 4/ 8. 

تعاىل  اهلل  ان  ففیها   ،]7-  6 فصلت: 
خصص للمرشکنی صفة عدم ایتاء الزکاة 
هلذا  املفس  وتنبه  االخر،  االوصاف  دون 
اتیان  نفي  »اقتر عىل  قائال:  التخصیص 
الزکاة اشعارا بان املرشك لیس ارشاکه إاّل 
من انانیته التي ینبغي ان تطرح، فان أصل 
واإلعطاء  األنانیة  طرح  هو  الزکاة  إتیان 
منه يف طاعة اهلل، ومن بخل بطرح األنانیة 
ولو  واجلاه،  والقوى  املال  بإعطاء  بخل 
بل  للزکاة  إعطاء  إعطاؤه  یکن  مل  أعطى 

ائ  ى  چ  تعاىل:  اهلل  قال  ممن  کان 
ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
البقرة:  ]سورة  چ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
إىل  املفس یذهب  فان  264[«)84(، وعلیه 
کون املراد من الزکاة هي زکاة األموال –
ال کا قیل ان املراد منها هو زکاة األنفس 

بقول ال اله إاّل اهلل –هذا أوال.
ــاء الــزکــاة  ــط ــأّن إع ــک وأّمـــا ثــانــیــا ف

من  املرشك  لتمیز  الفیصل  هي  أصبحت 
وحب  اإلنسان  بنی  العلقة  نتیجة  غریه 
قوله  يف  غریه  عىل  املال  قدم  ولذا  املــال، 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تــعــــــــاىل: 

)84( بیان السعادة: 4/ 32. 
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وقوله   ،]46 الکهف:  ]ســورة  ٻچ 
چ  ہ  ہ  ہ  چ  تــعــاىل: 
]سورة اإلرساء: 6[، وغریها من اآلیات، 
من  به  نیط  فیا  »لعراقته  املال:  م  ُقدِّ فقیل 
التي  احلظوة  وهلذه  واإلمداِد«))8(،  الزینة 

کان  اإلنسانیة  النفس  من  املال  هبا  حیظى 
ویکاد  املرشکنی،  نفس  األول يف  األثر  له 
ذهب  مــا  مــع  یتفقون  املفسین  بعض 
املايل  اإلنفاق  »أّن  فقالوا  اجلنابذي،  إلیه 
عالمات  أوضح  من  یعترب  اهلل  سبیل  يف 
من  یعترب  املــال  ألّن  هلل،  واحلــب  اإلیثار 
ونفسه،  اإلنسان  قلب  إىل  األشیاء  أحّب 
وبذلك فإّن اإلنفاق -وعدمه -یمکن أن 
الفارقة بنی اإلیان  یکون من الشواخص 

والرشك«)86(.
أسلو	 احلذف)87(:. 6

))8( تفسری أيب السعود: )/ )22، وینظر: روح 
املعاين: )1/ 286. 

)86( االمثل: )1/ 4)3. 
ذکرها  التي  األسلوب  هذا  شواهد  ومن   )87(
 /1  ،230  /1  ،174  /1 هــي:  املفس 
 /1 ،189 /1 ،186 /1 ،184 /1 ،277
 /1 ،201 /1 ،193 /1 ،191 /1 ،190
 /1 ،286 /1 ،282 /1 ،27( /1 ،23(
 /2  ،61  /2  ،37  /2  ،309  /1  ،287

متنوعة  تعاریف  العلاء  له  ذکر  وقد 
القاهر  عبد  ذکره  ما  أمهها  یکون  ربا 
باب  هو  یقول:  إذ  )471هـ(  اجلرجاين 
دقیق املسلك لطیف املأخذ، عجیب األمر 
الذکر  ترك  به  ترى  فإنك  بالسحر؛  شبیه 
اإلفادة  عن  والصمت  الذکر،  من  أفصح 
أزید لإلفادة، وتدك أنطق ما تکون إذا مل 
تنطق، وأتم ما تکون بیانا إذا مل تبن«)88(، 
» لکونه یدفع املتلقي اىل استحضار الکثری 

مما جیول يف خلده«)89(.
أحصیت  کثریة  وفــوائــد  أقسام  ولــه 
یذکر  والبالغینی)90(،  اللغوینی  قبل  من 
به  تسمح  ما  حسب  نوعنی  منها  الباحث 
احلــرف،  حــذف  ومهــا:  البحث  وریقات 

وحذف الکلمة.
• حذف احلرف:	

تعاىل:  قولــــه  يف  جاء  ما  أمثلته  ومن 

 /2 ،110 /4 ،484 /2 ،280 /2 ،10(
 .422– 421

)88( دالئل اإلعجاز: 170. 
–داللة  الکریم  القرآن  يف  النحوي  النظام   )89(
حسن  الوهاب  عبد  د.  النحوي،  النظام 

محد: 417. 
–68( القرآن:  علوم  يف  الربهان  ینظر:   )90(

9)7، ومن بالغة القرآن: 97 -101. 
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مص  حص  مس  خس  حس  جس  چمخ 

حلظ  فقد   ،]97 الکهف:  ]سورة  چ  جض 
الفعل،  استعال  يف  التغایر  هذا  اجلنابذي 
فقال  أخرى،  وأبقاها  تارة،  التاء  فحذف 
استطاعوا  »فــا  االستعال:  هلــذا  معلال 

بنفي  إشــعــارا  االستفعال  ــاء  ت بحذف 
القویة«)91(،  عن  فضال  الضعیفة  القدرة 
وکأّنه یرید أن یبنی أن هناك قدرتنی قدرة 
يف  الثقب  إحــداث  وقــدرة  الــردم  صعود 
تکون  األوىل  القدرة  وان  ــردم،  ال ذلــك 
ترید  ذلك  مع  فناسب  الثانیة،  من  اقل 
الفعل األول من التاء لیناسب قلة القدرة 
فعل  إیثار  »هنا  عاشور:  ابن  قال  األوىل، 
ــادة  زی فیه  بموقع  املبنى  يف  زیـــادة  ذي 
املعنى ألن استطاعة نقب السد أقوى من 
داللة  مواضع  من  فهذا  تسلقه،  استطاعة 
أي  املعنى«)92(،  زیادة يف  املبنى عىل  زیادة 
من  املصنوع  السد  يف  نقب  إحــداث  أن 
عىل  الصعود  من  أشّد  والنحاس  احلدید 
العمل  ألجل  الفعل  بناء  يف  فطول  ظهره 

)91( بیان السعادة: 2/ 484. 
)92( التحریر والتنویر: 16/ 38. 

الثقیل)93(.
إاّل أن کثری مـــن اللغوینی واملفسین 
عللوا هذا التغایر تعلیال هلجیا أو صوتیا، 
ــالم يف اســطــاعــوا  ــک ــد ال فــابــن جــنــي ع
إن  وقــال  اللغات  باب  من  واستطاعوا 
بقطع  أسطعت  ومنها  أخرى  لغات  فیها 
القطع  هبمزيت  واستعت  ثالثة  لغة  اهلمزة 

والوصل رابعة وخامسة)94(.
کان  التاء  حذف  أن  آخرون  وذهب 
املتقاربنی  التقاء احلرفنی  تفیفا وتنبا من 
»حذف  الزخمرشي:  قال  املخرج))9(،  يف 
من  املخرج  قریبة  التاء  ألّن  للخفة؛  التاء 
انه  أي  وجه،  من  خیلو  وال  الطاء«)96(، 
التخفیف  ألجل  احلقیقیة  العلة  کانت  لو 
الثانیة  دون  هنا  التخفیف  طلب  فلاذا 
وال  نقسها،  اآلیة  يف  الکلمتنی  أن  علا 

یوجد فاصل کالمي إال قوله تعاىل: چحس 
التعلیل  هذا  من  وابعد  مسچ،  خس 

)93( ینظر: التعبری القرآين: )7. 
)94( ینظر: اخلصائص 216. 

))9( ینظر: روح املعاين: 16/ 14. 
التنزیل  مــدارك   ،616  /3 الکشاف:   )96(
املسری،  وزاد   ،320  /2 التأویل:  وحقائق 

ابن اجلوزي: )/ 193. 
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حنی یذهب به مذهب النغم الصويت، أي 
الصويت،  واالنسجام  املوسیقي  التوازن 
ملاذا  أي  نفسه،  السؤال  سیطرح  إذ 
دون  املوسیقیة  العلة  إحدامها  يف  استلزم 

األخرى)97(.
وقد جاء نظری هذا احلذف يف موضع 

آخر من سورة الکهف، قال تعاىل: چىئ 
]82[، وقد  چ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
علله اجلنابذي با یقرب مما تقدم إذ قال: 
»واسقط التاء ههنا إشعارا بظهور نقصان 
التاء  یسقط  ومل  علیه  الصرب  عن  طاقته 
وقوله  چ  ی  ی  چ  قوله  من  سبق  عا 

چژ ڑ ڑ ک ک ک کچ 

]سورة الکهف: 78[ لعدم ظهور نقصان 
کان  بل   موسى عىل  بعد  االستطاعة 
انه   عنه روي  کا  لالستطاعة  مدعیا 

قال بل استطیع«)98(.
ومما جاء من حذف احلرف يف القرآن 

ائ  ى  چ  تــعــاىل:  قــولــه  الکریم 
ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ 

البنیة  يف  الصويت  االنسجام  اثــر  ینظر:   )97(
حممد  فدوى  د.  الکریم،  القرآن  يف  اللغویة 

حسان: 227. 
)98( بیان السعادة: 2/ 280. 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ 
]سورة البقرة: 186[، وقوله تعاىل:  ىئچ 
]سورة  چ  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  چ 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  ق: 31[، ومثلها 
األعراف:  ]ســـورة  ۉچ  ۅ 
6)[ التي حذف فیها التاء فیعد اجلنابذي 
أن لکل حذف علة، ومعنى قد ال یلحظ 
اآلیتنی  ففي  املحذوف،  احلرف  ذکر  لو 
من سوريت )ق واألعراف( یعلل سقوط 

التاء منها هو لتأکید القرب قال: »چيئ 
مکانا غری بعید وإزالفا غری بعید،  جبچ 

التاء  وإسقاط  بعیدة،  غری  کوهنا  حال  أو 
من  التاء  إسقاط  قبیل  من  یکون  حینئذ 
چ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  تعاىل:  قوله 
تعاىل:  قوله  ويف  لقرهبا«)99(،  تأکید  وهو 

وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  چ 

]ســــورة  ۈئچ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
یقول  )داع(،  کلمة  ففي   ،]186 البقرة: 
املفس: »وإسقاط الیاء لإلشعار بان دعاء 
کل داع قارص عن البلوغ إىل مقام الذات 
مــن غری  الــذات  هــو  املــدعــو  یکون  بــان 

)99( نفسه: 4/ 110. 
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فقال  )دعــان(،  يف  وأّما  لــه«)100(،  عنوان 
واالقتصار  املتکلم  یاء  »وإسقاط  املفس: 
لإلشعار  ــه  وکــست الــوقــایــة  نــون  عــىل 
مع  یتوافق  هبذا  وهـــــو  املذکور«)101(، 
والتغایر  احلذف  وراء  أّن  یقولون  الذین 
نکات  وراءه  تکمن  آخر  إىل  موضع  من 
ذلك  أمثال  یعدون  لذا  خفیة،  تفسرییة 
تدرك  ال  التي  الباطنیة  األرسار  »من  أهنا 

بالفتح الرباين«)102(. إاّل 
املفس  إن  یقال:  أن  یمکن  هذا  وعىل 
القران  الرسم  إن  القائلنی:  مجلة  من  یعد 
ملن  خــالفــا  اهلل)103(،  مــن  مــوقــوف  هــو 
ثقافة  وفــق  کتب  قد  القرآن  أن  یذهب 
الکتاب، أي إىل کونه متأثر بظواهر کتابیة 
من  متح  ومل  بعد  فیا  اندثرت  قد  قدیمة 
بعض  یرجع يف  انه  أو  الکتبة)104(،  اذهان 
احلرف  وتاثر  صوتیة  علل  إىل  االحیان 

)100( نفسه: 1/ 174. 
)101( نفسه: 1/ 174. 

)102( االبریز من کالم سید عبد العزیز الدباغ، 
سید امحد بن املبارك: 144. 

ینظر: رسم املصحف ونقطه، عبد احلي   )103(
الفرماوي: 373. 

لغویة  دراســة  املصحف  رســم  ینظر:   )104(
تارخییة، د. غانم قدوري: 7)2. 

بمجاوره))10( وغریها من األسباب.
حذف کلمة

الیها  أشار  التي  احلذف  مواطن  ومن 
ڃ  چ  تعاىل:  قوله  يف  قاله  ما  املفس 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
النحل:  ]ســــــورة  ڇچ  چ 
وهو  والربد(،  )احلر  مثال  یقل  فلم   ،]81
أحد  بذکر  یکتفون  إذ  الــعــرب  طریقة 
قال  مثال  به  للعلم  اآلخــر  عن  الشیئنی 

الشاعر)106(:
ْمُت أرضًا وما أدري إذا َیمَّ

 أریُد اخلرَي أهيُّام َیلیني)107(
لداللة  الــرش  یذکر  ومل  اخلــری  فذکر 

الکالم علیه.
اآلیة  يف  احلذف  احلنابذي  علل  وقد 
چ  چ  چ  »چ  قائـــال:  الکریمة 
احلر  بذکر  واکتفى  أسقطه،  والــربد  أي 

))10( ینظر: نفسه: 261. 
)106( املثقب العبدي، واسمه حمصن بن ثعلبة، 

وإنا سمي املثقب لقوله:
رَدْدَن حَتیًَّة وَكنَنَّ ُأُخرى

ْبَن الَوصاِوص للُعیوِن  وَثقَّ
ینظر: الشعر والشعراء، ابن قتیبة الدینوري: 

 .80 /1
)107( الدیوان: 212. 
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لعدم االحتیاج إىل ذکره لوضوحه بقرینة 
الربد  اللباس يف  إىل  احلاجة  وان  املضادة، 
من  باحلفظ  ولالهتام  احلر،  يف  منه  اشد 
مجلة  فذکر  ــرب«)108(.  ــع ال بــالد  يف  احلــر 
أشار  وقــد  احلــذف،  هلــذا  األســبــاب  من 
الثعلبي  قــال  املعنى  هــذا  إىل  املــفــسون 
أعظم  الــربد  من  یقي  »ومــا  )427هــــ(: 

وأکثر ولکنهم ظلوا أصحاب حر«)109(.
داال  اللفظینی  احد  یکون  حنی  لکن 
ومل  بالذکر  احلر  خص  فلم  اآلخــر،  عىل 
أشار  اجلنابذي  ان  وخاصة  الربد،  خیص 
علل  لذا  احلــر؛  يف  منه  اشد  الــربد  أّن  إىل 
احلر  ذکر  تصیص  عىل  املیزان  صاحب 
احلر  ذکره  يف  الوجه  بعض  »ولعل  قائال: 
کانوا  األوىل  البرش  أن  ــه،  ب واالکــتــفــاء 
األرض،  من  احلــارة  املناطق  یسکنون 
ــکــأّن شــدة احلــر أمــس هبــم مــن شدة  ف
هو  إنا  الساویل  التاذ  وتنبههم  الربد، 

إلیهم،  أقرب  به  االبتالء  کان  مما  لالتقاء 
یتناسب  املذکور  ان  أي  احلــر«)110(،  وهو 

)108( بیان السعادة: 2/ 421 –422. 
)109( الکشف والبیان، الثعلبي: 6/ )3. 

)110( املیزان: 12/ 8)2. 

ذهب  وقد  علیها،  کانوا  التي  حاهلم  مع 
ـــ()111(،  )460ه الطويس  املعنى  هذا  إىل 

والزخمرشي)112(، واآللويس)113(.
ــذه  ــي الــبــاحــث بـــذکـــر ه ــف ــت ــک وی
هذا  يف  شواهده  غلبت  األسالیب–التي 
صفحاته  يف  البحث  خیرج  –لئال  التفسری 
األسالیب  جل  أن  علا  املتعارف،  عن 
عللها،  إىل  ونّبه  املفس،  هلا  تعرض  قد 
الباحث حسب کثرهتا يف آخر  وسیذکرها 

هذا املبحث لیستفید منه الباحثون.
لکن البحث قد طوى کشحا عن ذکر 
االستعارة والتشبیه والکنایة؛ إذ أن الذي 
عند  تورد  مل  األسالیب  هذه  من  یلحظ 
املراد  کان  ما  بقدر  علل  لبیان  املفسین 
التوجیه يف  کیفیة  هلا  یتعرضون  منها حنی 
والتوجیه يشء والسؤال  هذه األسالیب، 
ذلك  ولتوضیح  آخر؛  يشء  العلة  عن 

نورد األمثلة اآلتیة:

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  يف  جاء  ما 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

)111( وینظر: التبیان يف تفسری القرآن، الطويس: 
 .1(0 /4

)112( ینظر: الکشاف: 3/ 9)4. 
)113( ینظر: روح املعاين: 14/ )20. 
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٺ ٺ ٿ چ ]سورة األعراف: 
»فیه  )1401هـ(:  الطباطبائي  قال   ،]96
الربکات  شبهت  فقد  بالکنایة  استعارة 
ما  ــل  ک علیهم  منها  تــري  بــمــجــاري 

سدت  لکنها  اهلل  نعم  من  به  یتنعمون 
دوهنم فال جیري علیهم منها يشء لکنهم 
سبحانه  اهلل  لفتحها  اتــقــوا  و  آمــنــوا  لــو 
من  الساء  برکات  منها  علیهم  فجرى 
األمطـــار و الثلوج و احلر و الربد و غری 
منه،  النافع  باملقدار  و  ذلك کل يف موقعه 
الفواکه  و  النبات  من  األرض  برکات  و 
استعارة  الکالم  ففي  غریها  و  األمــن  و 
لوازمه  بعض  ذکر  ثم  لربکات  املجاري 
ــه«)114(،  ل للمستعار  الفتح  وهو  ــاره  وآث
العلة فال  بیان  املثال لو أرید فیه  ففیه هذا 
بد أن یسال املفس نفسه عن سبب تشبیه 
الربکات بمجاري تري منها... ومل یشبه 
باألهنار مثال، أو البحار اجلاریة، أو غریها 
بکذا،  یشبه  ومل  بکذا،  شبه  انه  یقال  حتى 
به  اإلتیان  سبب  عن  العلة  هذه  یبنی  ثم 

دون غریه.

)114( املیزان: 8/ )20. 

ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  قوله  يف  وکذا 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
 ،]24 اإلرساء:  ]سورة  چ  ۈ ٴۇ ۋ 
الذل  جناح  »قوله:  احللبي:  السمنی  قال 
الطائر  أن  وذلــك  قیل:  بلیغة،  إستعارة 

ورفعها  جناحیه  نرش  الطریان،  أراد  إذا 
خفض  الطریان  تـــرك  أراد  وإذا  لریتفع، 
عن  کنایة  اجلناح  خفض  فجعل  جناحیه، 

التواضع واللنی«))11(.
ففي  الکنایة،  يف  یقال  نفسه  والقول 

ی  ی  ی  ىئ  چ  تعاىل:  قوله  مثل 
ی جئ حئ مئ ىئ يئچ ]سورة الزمر: 

6)[، قال الزخمرشي: »واجلنب: اجلانب، 
أنا يف جنب فالن وجانبه وناحیته،  یقال: 
قالوا:  ثم  واجلانب،  اجلنب  لنی  وفالن 
فّرط يف جنبه ويف جانبه، یریدون يف حقه. 

قال سابق الرببري:
َأَما َتتَِّقنَي اهللََّ يِف َجنِْب َواِمٍق 

ى َعَلْیِك َتَقطَُّع َلــُه َكـبٌِد َحرَّ

وهذا من باب الکنایة؛ ألنك إذا أثبت 
أثبته  فقد  وحیزه،  الرجل  مکان  يف  األمر 

فیه. أال ترى إىل قوله:

))11( الّدر املصون، السمنی احللبي: 4/ )38. 
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اَمَحَة َوامْلُُروَءة َوالنََّدى  إنَّ السَّ

ِج ْشَ َبْت َعىَل اْبِن احْلَ يِف ُقبٍَّة رُضِ

فعلت  ملکانك  الــنــاس:  قــول  ومنه 
یریدون: ألجلك«)116(، فیلحظ من  کذا، 
کالم الزخمرشي انه مل یتعرض إىل علة هذا 
االستعال دون غریه، وانا بنی وجه هذا 
الفرق  مثل  هو  بینها  فالفرق  االستعال، 

حنی یقال مثال:
هو  ما  أي  االمر  هذا  زید  فعـــل  ملاذا 
یقال:  أن  وبــنی  العلة  هي  ومـا  السبب 
حیتاج  فهنا  االمر(،  هذا  زید  فعل  )کیف 
علة  إىل  ال  وتــوضــیــح  بــیــان  إىل  االمـــر 

ومعلول.
ويف الوقت نفسه ال یقول الباحث أن 
إىل  یفتقر  األسالیب  هذه  عىل  جاء  ما  کل 
العلة، بل إن بعضها یدخل يف علل اإلیثار 
درســوا  الــذیــن  الباحثنی  فعىل  ــقــرآين،  ال
بنی  یفرقوا  أن  الــقــرآين)117(  التعبری  علل 

)116( الکشاف: 4/ 137. 
تفسری  يف  القرآين  التعبری  وعلل  ینظر:   )117(
الرزاق،  عبد  العلیم  عبد  اسعد  الکشاف، 
عند  القرآين  التعبری  علل  ماجستری،  رسالة 
رنا  املصون،  الدر  کتابه  يف  احللبي  السمنی 
هادي صالح، رسالة ماجستری، علل التعبری 

یراد  التي  العنوان، وبنی  یدخل يف هذا  ما 
من التوجیه والبیان، مثال ذلك ما جاء يف 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  قوله 
املمتحنة:  ]ســورة  ڤچ  ٹ 
12[، قال الزخمرشي: »کانت املرأة تلتقط 
منك.  ولدي  هو  لزوجها:  فتقول  املولود 
ورجلیها  یدهیا  بنی  املفرتى  بالبهتان  کنى 
عن الولد الذي تلصقه بزوجها کذبًا، ألّن 
بطنها الذي حتمله فیه بنی الیدین وفرجها 
فهنا  الــرجــلــنی«)118(،  بنی  به  تلده  الــذي 
تعاىل:  بقوله  اإلتیان  علة  الزخمرشي  بنی 
غریها  دون  ڤچ  ٹ  چٹ 

معناه  با  املفرتى  الولد  عن  األلفاظ  من 
أن هذا املوضع هو الذي خیرج منه الولد، 
بون،  آنفا  ذکر  ما  وبنی  الکنایة  هذه  فبنی 
بنی  الفارق  هذا  إىل  الباحث  یلتفت  ومل 

الکنایتنی)119(.

وسام  باحلمد،  املفتحة  السور  يف  القرآين 
وعلل  دکــتــوراه.  اطروحة  اهلل،  عبد  نجم 
العزیز  املیزان عبد  تفسری  القرآين يف  التعبری 

فزاع شایب، رسالة ماجستری. 
)118( الکشاف: 4/ 20). 

تفسری  يف  القرآين  التعبری  علل  ینظر:   )119(
الکشاف للزخمرشي: 4)1 –))1. 
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فیعد  اجلنابذي  تفسری  يف  جاء  ما  أما 
باب  من  –هو  مجیعها  یکن  مل  –إن  غالبا 
ففي  األسالیب،  هذه  يف  والبیان  التوجیه 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  قوله 
ۀچ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
]ســــــورة ال عمران: 81[، قال املفس: 
»واملیثاق العهد الذي یثق املتعاهد به شبه 
العهد بالرهن ثم استعمل األخذ استعارة 

تییلیة وترشیحا لالستعارة«)120(.
قوله  يف  جاء  ما  التشبیه  توجیه  ومثال 

تعاىل: چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ے ے چ ]سورة النحل: 92[، قال 
بایع  من  حلال  متثیيل  تشبیه  »وهو  املفس: 
اإلسالمیة  البیعة  فان  اإلسالمیة،  البیعة 
کاخلیط املغزول املوصول من البائع إىل من 
بالبیعة  بایع معه، بل إىل اهلل، ثم أکد تلك 
اإلیانیة، فإهنا مثل استحکام اخلیط املفتول 

نقضها  فان  البیعة،  نقض  ثم  آخر،  بفتل 
غزلت  امرأة  بحال  اخلیط  فتل  نقض  مثل 
واستحکامه،  غزهلا،  يف  نفسها  وأتعبت 
وعدم  املتاعب،  حتمل  يف  غزهلا  نقض  ثم 

)120( بیان السعادة: 1/ 278. 

االنتفاع بالغزل«)121(.
علم  أسالیب  من  تقدم  مما  فیلحظ 
فیها  یبحث  مل  املفس  أوردهــا  التي  البیان 
وجه  وإنا  والتشبیه،  لالستعارة  علة  عن 

هذه األسالیب وبنی کیفیتها.
ومل  إحصاؤها  تم  التي  واألسالیب 
الکثرة  بحسب  فهي  الباحث  یذکرها 

کاأليت:)122(
والــتــنــکــری)123(،  التعریف  أســلــوب 
والتثنیة)124(،  واإلفـــراد  اجلمع  أسلوب 
ــوب  ــل ــد))12(، وأس ــی ــی ــق ــت وأســـلـــوب ال

)121( بیان السعادة: 2/ 424. 
)122( املصدر نفسه.

 ،61  /1  ،((  /1 السعادة:  بیان  ینظر:   )123(
 ،200 /2 ،268 /1 ،233 /1 ،130 /1
 486 /2 ،4(0 /2 ،4(1 /2 ،303 /2
 ،244  /4  ،118  /4  ،(1  /4  ،91  /3

 .264 /4
 ،((  /1  ،61  /1 السعادة:  بیان  ینظر:   )124(
 ،2(3 /2 ،188 /2 ،247 /1 ،226 /1
 /4  ،17–  16  /3  ،390  /2  ،388  /2

 .188 /4 ،130
))12( ینظر: بیان السعادة: 3/ 148، 4/ )1، 
 ،293  /1  ،294  /1  ،38  /4  ،32  /4

 .300 /2
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ــد)126(، وأســلــوب الـــنـــداء)127(،  ــأکــی ــت ال
ــوب  ــل ـــوب احلــــــــر)128(، وأس ـــل وأس

النداء)129(، وأسلوب العطف)130(.
مثل:  ــن  م ـــر  األخ ــب  ــی األســال أمـــا 
والتخصیص   ،)132 والتذکری)131( التأنیث 
التخصیص،  بعد  والتعمیم  التعمیم،  بعد 
تعدو  ال  الــعــام،  بــعــد  ـــاص  اخل ـــر  وذک

الشاهدین.
املبحث الثاين: اإلیثار يف اجلمل

عنارص،  من  تتألف  العربیـــة  اجلملة 
والبناء  )الکلمة(،  املفردة  أبرزها  کان من 

 /2  ،216  /2 السعادة:  بیان  ینظر:   )126(
 /4  ،309–  308  /2  ،226  /1  ،219

 .247 /4 ،167
 /1  ،174  /2 السعادة:  بیان  ینظر:   )127(

 .242 /4 ،273 /1 ،230 /1 ،170
 /1  ،169  /1 السعادة:  بیان  ینظر:   )128(

 .294 /1 ،(9 /1 ،270
 /1  ،170  /1 السعادة:  بیان  ینظر:   )129(

 .242 /4 ،273 /1 ،230
 /1  ،2(1  /1 السعادة:  بیان  ینظر:   )130(

 .26( /4 ،268
 /2  ،102  /1 السعادة:  بیان  ینظر:   )131(

 .138
)132( املصدر نفسه.

الريف )الصیغة()133(، وتتأّلف أیضا من 
وهذان  إلیه،  واملسند  املسند  ومها:  رکننی 
عدامها  وما  الکالم،  عمدة  مها  الرکنان 

فضلة أو قید)134(.
العربیة  يف  األقــســام  حیث  مــن  أمــا 
وظرفیة،  وفعلیة  إسمیة  ثالثة:  إىل  فتقسم 
الرشطیة،  اجلملة  وغریه  الزخمرشي  وزاد 

والّصواب أهّنا من قبیل الفعلیة))13(.
ومل یلحظ الباحث من خالل دراسته 
لتفسری بیان السعادة وجود إیثار يف شبهة 
فقد  ولذا  األقسام  من  غریها  مع  اجلملة 
االسمیة  بنی  اإلیثار  املبحث  هذا  تضمن 
اجلمل  يف  اإلیــثــار  هنا  ــد  وزی والفعلیة 
هذا  لکون  املتشابه(  )اآلیــات  املتشابه 
هذه  ورتبت  اجلمل  يف  دراسته  یقع  النوع 

األنواع حسب الکثرة فکانت کاأليت:
اإلیثار باجلمل االسمیة عىل الفعلیة.. 1

)133( ینظر معاين النحو، د. فاضل السامرائي: 
 .11 /1

)134( ینظر: نفسه 1:/ 14. 
))13( ینظر: مغني اللبیب، ابن هشام: 2/ 37، 
الفاکهي:  النحو،  يف  احلدود  کتاب  ورشح 
)6، واجلملة العربیة، تألیفها وأقسامها، د. 

فاضل السامرائي: 8 -10. 
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اإلیثار باجلملة االسمیة عىل االسمیة.. 2
اإلیثار باجلملة الفعلیة عىل الفعلیة.. 3
اإلیثار باجلملة الفعلیة عىل االسمیة.. 4
)اآلیات . ) املتشاهبة  اجلمل  يف  اإلیثار 

املتشاهبة(.
اجلملة . 1 عــىل  االسمیة  اجلملة  إیــثــار 

الفعلیة:)136(
أن  هو  النوع  هذا  من  یراد  الذي  إن 
السیاق بحسب الظاهر أن تعطف اجلملة 
اسمیة،  أو  فعلیة  کوهنا  من  سنخها  عىل 
االسمیة  فتعطف  ذلك،  یعدل عن  وحنی 
أن یکون  بد  العکس فال  أو  الفعلیة،  عىل 
هاتنی  بنی  التخالف  يف  االضطرار  هذا 
إىل  املفس  نبه  وقد  بیانیة،  لغایة  اجلملتنی 

بعض النکات يف هذا التغایر منها:
ڤ ڤ ڦ ڦ  ففي قوله تعاىل: چ 
چ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
»کان  املفس:  قال   ،]8 البقرة:  ]ســورة 

التي جاءت يف  اإلیثار  )136( ومن شواهد هذا 
 ،(7  /1  ،130  /1 السعادة:  بیان  تفسری 
 ،349 /2 ،300 /2 ،27( /1 ،167 /1
 –124 /3 ،416/2 ، 27(/1 ، 48/3
 /4  ،38/4  ،279  /3  ،223  /3  ،12(

.47 /4 ،42

الیوم  و  بــاهللّ  آمنّا  قوهلم:  لــرّد  املناسب 
باهللّ  یؤمنوا  مل  شأنه:  تعاىل  یقول  اآلخران 
حصول  من  اّدعوه  ملا  نفیا  اآلخر  الیوم  و 
عدل  لکنّه  املـــايض،  الــّزمــن  يف  اإلیـــان 
بالّزمان  الّتقّید  عن  مطلقة  االسمّیة  إىل 
فطرة  اإلیان عنهم  بنفي  إشعارا  واملتعّلق 
بيشء  متعّلقا  ومستقبال  ماضیا  وتکلیفا، 
اجلملة  اسمّیة  أّن  کا  فاّنه  األشیاء،  من 
لتأکید  تــکــون  اإلجیـــاب  لتأکید  تــکــون 
إلطــالق  یکون  املطلق  نفي  و  النّفي، 
النّفي، إال أن یقّید املطلق باإلطالق، فاّن 
لنفي  یکون  قد  حینئذ  علیه  الوارد  النّفي 

اإلطالق«)137(.
هذه  إیراد  يف  مسالتنی  إىل  یشری  کأنه 
اجلملة أوهلا إن اجلملة االسمیة من حیث 
فهي  الــزمــن،  مــن  خالیة  اسمیة  کوهنا 
نفیها  شاملة لکل وقت ولکل حنی، وان 
مثلا  وقت  لکل  النفي  أي  کذلك،  یکون 

أن  کان اإلجیاب لکل وقت، واحرتز من 
یفهم أن املنفي –يف مثل هذه العبارة –هو 
املطلق  یقید  النفي ال  أن  أي  فقط،  املطلق 
مطلق،  هو  حیث  من  فینفیه  باإلطالق 

)137( بیان السعادة: 1/ 7).
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ونظری  منفیا،  یکون  فال  املطلق  غری  وأّما 
حرف  دخول  يف  السعود  أبو  ذکر  ما  هذا 
یقول  إذ  املــضــارع  الفعل  عىل  االمتناع 
االمتناع  حرف  عن  اخلــايَل  املضارع  »إن 
دخول  وعند  الوجود  استمرار  عىل  یدل 
استمرار  عىل  یدل  علیه  االمتناع  حرف 
االمتناع، ال عىل امتناع االستمرار، کا يف 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  قوله عز وجل: 
گ  ک  ک  ک  ک 
]سورة یونس: 11[، فإن عدم  گچ 
ال  التعجیل  عدم  الستمرار  األجل  قضاِء 

التعجیل«)138(. لعدم استمراِر 
وأّما املسالة الثانیة التي استفید مــــن 
اإلتیان  وهو  بمفرداهتا:  اجلملة  هذه  إیثار 
هذا  وتأکید  با،  والنفي  املؤمنون  بلفظ 
خرب  يف  الباء  اجتالب  خالل  من  النفي 
إىل  تشری  ــل  دالئ کلها  احلجازیة،  ــا(  )م
نفي  أن  حلظ  إذ  وشــدتــه،  النفي  توکید 

تأکید  یراد  حنی  الکریم  القرآن  يف  اجلمل 
یراد  وحنی  النافیة)139(،  ما  تتلب  شدته 
تأکید النفي أکثر فأکثر یؤتى بالباء يف خرب 

)138( تفسری أيب السعود: 1/ 40 و 4/ 149. 
)139( ینظر: معاين النحو: 1/ 231. 

أیضا  املالحظ  ومن  احلجازیة)140(،  )ما( 
أن  احلکیم  الذکر  آیــات  تتبع  خالل  من 
هذه الباء زیدت مع خرب )ما( يف ما یقرب 
منها  وخلت  موضعا،  وسبعنی  ست  عىل 
ایضا  یبنی  وهذا  فقط)141(،  مواضع  ثالثة 
مثال  لیقول  )لیس(  استعال  عدم  سبب 

)ولیس هم بمؤمننی(.
مثال:  املتقدمة  اآلیة  يف  یقل  مل  انه  ثم 
عىل  لــیــدل  ــؤمــن(  ی )مل  أو  آمـــن(  )ومـــا 
غری  مطلقا  اإلیــان  جنس  من  إخراجهم 
اإلیان  بنفي  عنـــه  عرب  ولذا  بزمن،  مقید 
بالفعل  أويت  ولـــو  والتکلیفي،  الفطري 
املايض، أو املضارع لدل عىل النفي مقیدا 
نفي  أن  ذلك  عىل  زیــادة  الفعلنی،  بزمن 
هذا  ويف  الفاعل،  نفي  عن  خیتلف  الفعل 
فالن  قــال  من  »إن  قائال:  الــرازي  مّثل 
إنه  قلت  فلو  الفالنیة،  املسألة  يف  ناظر 
کذبته،  قد  کنت  املسألة  تلك  يف  یناظر  مل 

کنت  الناظرین  من  لیس  إنه  قلت  لو  أما 
لیس  أنــه  یعني  تکذیبه،  يف  بالغت  قــد 

 /8 یعیش:  ابن  املفصل،  رشح  ینظر:   )140(
 .138

)141( ینظر: السابق: 1/ 231. 
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ذلك؟.  به  یظن  فکیف  اجلنس،  هذا  من 
قال  فلو  بــاهلل،  آمنا  قالوا  ملا  ههنا  فکذا 
أما  هلم،  تکذیبًا  ذلك  کان  آمنوا  ما  اهلل 
ذلك  کــان  ڃچ  ڄ  ڄ  چ  قــال:  ملا 
مع  ویتفق  تکذیبهم«)142(،  يف  مبالغة 
عىل  والبیضاوي)144(،  الــزخمــرشي)143(، 
التأکید  أفاد  اجلملة  يف  االستعال  هذا  أن 

واملبالغة.
اجلملة  إیــثــار  أي  الــنــوع  هــذا  ومــن 
قوله  يف  جــاء  ما  الفعلیة  عىل  االسمیة 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ  تعاىل: 
ۓچ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ 

املفس:  ــال  ق  ،]103 الــبــقــرة:  ]ســـورة 
یصدق  ما  بــأّن  لإلشعار  املثوبة  »ونّکر 
کثریا  أو  یسریا  کان  يشء  أّي  املثوبة  علیه 
لإلشعار  الفعلّیة  باجلملة  یأت  مل  و  خری 
مــفــروغ عنه و  ــر  أم املــثــوبــة  لـــزوم  بـــأّن 
ال  املثوبة  خریّیة  لزوم  البیان  إىل  املحتاج 

نفس املثوبة، ومل یأت باملفّضل علیه لعدم 
کّل  الّسامع  ذهن  ولیذهب  به،  االعتداد 

)142( مفاتیح الغیب: 2/ 302. 
)143( ینظر: الکشاف: 1/ 171. 

)144( ینظر: تفسری البیضاوي: 1/ 162. 

الذي  اإلیثار  هــذا  ففي  ــب«))14(.  ــذه م
بوساطة  وثباهتا  املثوبة  استمرار  فیه  اظهر 
املثوبة  هذه  وجعل  اجلملة)146(،  اسمیة 
کبری من خالل  أم  کانت صغریة  باي کم 
من  اخلری  إطالق  مع  إلیه،  املسند  تنکری 
حمتمل  خری  کل  لیعم  بجانب  تقید  غری 
والــذي  التفضیل  متعلق  تــرك  بوساطة 
ــرب عــنــه لــیــذهــب ذهـــن الــســامــع کل  ع
صاحب  املفس  وافق  وقد  مذهب)147(، 
اجلملة  أوثرت  »کیف  قال:  إذ  الکشاف 
لو؟.  جــواب  يف  الفعلیة  عىل  االسمیة 
إثبات  عىل  الداللة  من  ذلك  يف  ملا  قلت: 
النصب  عن  عدل  کا  واستقرارها  املثوبة 
أن  علا  علیکم«)148(  سالم  يف  الرفع  إىل 
هي  لو  جــواب  يف  النحاة  لدى  الغالب 
باملايض  املتصدرة  الفعلیة)149(  اجلملة 
لو  أن  عــدوا  ولــذا  املستقبل)0)1(؛  دون 

))14( بیان السعادة: 1/ 130. 
)146( ینظر: النظام النحوي يف القرآن الکریم–

دالئل النظام النحوي –: 244. 
)147( ینظر: تفسری أيب السعود: 1/ 140. 

)148( الکشاف: 1/ 307. 
)149( ینظر: مغني اللبیب: 1/ 287. 

)0)1( ینظر: رشح املفصل: 9/ 23. 
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إىل  حتتاج  فال  للتمني  هي  اآلیة  هذه  يف 
))ملثوبة من اهلل((  اآلیة  جواب هنا وتعد 

مستأنف أو جواب قسم)1)1(.
مجلة . 2 عــىل  االسمیة  باجلملة  اإلیــثــار 

اسمیة أخرى:)2)1(
ــنــوع مــن اإلیــثــار  ــذا ال ــد حلــظ ه وق
املواضع  بعض  أن  یرى  إذ  املفس  لدى 
أن  السیاق  یقتضیه  ما  ووفــق  القرآن  يف 
ما  عىل  خالف  اجلملة  من  بنظم  جیتلب 
إلحدى  ذلك  عن  عدل  لکنه  علیه  هي 
يف  جــاء  ما  ذلــك  ومــن  البیانیة  النکات 

ڄ  ڄ  چڄ  ــاىل:  ــع ت ــه  قــول
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ 
گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑڑ 
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ 

رشح  ــىل  ع الــصــبــان  حــاشــیــة  یــنــظــر:   )1(1(
االشموين: 4/ 47. 

التي جاءت يف  االیثار  )2)1( ومن شواهد هذا 
تفسری بیان السعادة: 1/ 198، 1/ 299، 
–69  /3  ،61  /3  ،267  /2  ،240 2 2
 ،7 /4 ،237 /3 ،189 /3 ،90 /3 ،70

 .290 /1 ،290 /1 ،1(1 /4

البقرة:  ]ســورة  ںچ  ڱ  ڱ 
إىل  َیدُعوا  »َواهللُّ  اجلنابذي:  قال   ،]221
یقول:  أن  العبارة  حّق  َوامَلــغــِفــَرِة  اجلَنَِّة 
اجلنّة  إىل  یدعون  واملؤمنات  واملؤمنون 
املؤمننی  دعاء  باّن  إشعارا  عنه  عدل  لکنّه 

وضع  أن  املفس  بنی  فهنا  اهللّ«)3)1(،  دعاء 
ال  واملؤمنات  املؤمننی  بدل  اجلاللة  لفظ 
فا  اهلل  یمثلون  لکوهنم  تقدیر  منها  یراد 
هذا  یبنی   رسول عن  ــر  األث يف  جــاء 
تظهر  وربا  املفس  إلیه  املح  الذي  املعنى 
الــقــديس قال  هــذه الــداللــة يف احلــدیــث 
حتى  اطعني  ))عبدى  نبیه:  بلسان  تعاىل 
کن  لليشء  أقــول  ِمثىل  أو  َمَثىل  اجعلك 
فیکون(()4)1(،  کن  للشئ  وتقول  فیکون 
بنی  املؤمن  ))قلب   :النبي عن  وُرِوي 
کیف  یقلبها  الرمحن  أصابع  من  اصبعنی 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  وقــال  یــشــاء(()))1(، 

ڀ  پ  پ  پ  چ  الکریم:  نبیه  يف 
تقدم  فیا  والنظر  ڀچ  ڀ  ڀ 

)3)1( بیان السعادة: 1/ 198. 
)4)1( بحار االنوار، املجليس: 102/ )16. 

130، وینظر: اجلامع  )))1( مسند امحد: 11/ 
الصحیح املسمى صحیح مسلم، مسلم بن 

احلجاج: 8/ 4). 
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وفق  املتقدمة  اآلیة  مضمون  یطابق  ربا 
العدول الذي أشار إلیه املفس، وال حیتاج 
املراد  –ان  قیل  –مثلا  حمذوف  تقدیر  إىل 
من ))یدعو اهلل...(( أي »أولیاء اهلل وهم 
ومنهم  اجلنة«)6)1(،  إىل  یدعون  املؤمنون 
من ذهب إىل أن لفظ اجلاللة هو املراد عىل 
أمر  »حیث  من  مؤول  غری  احلقیقة  وجه 
بالتزوج باملسلمة حتى یکون الولد مسلًا 
کتب  من  یلحظ  ومل  اجلنة«)7)1(  أهل  من 
قد  أهنا  البحث  يف  وردت  التي  التفسری 

أملحت إىل هذا اإلیثار يف اآلیة الکریمة.
ومــن هــذا اإلیــثــار أیضا مــا جــاء يف 

ۀ  ۀ  چ  تــعــاىل:  ــه  ــول ق
ھ  ہہ  ہ  ہ 

ے  ھ  ھ  ھ 

ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

مفاتیح  وینظر:   ،432  /1 الکشاف:   )1(6(
الغیب: 6/ 413. 

الــفــرقــان،  ــب  ــائ ورغ ــرآن  ــق ال غــرائــب   )1(7(
النیسابوري: 2/ 402، وینظر: فتح القدیر، 
الــقــرآن،  ومــعــاين   ،224  /1 الــشــوکــاين: 
 /1 التنزیل:  ومعامل   ،181  /1 النحاس: 

 .2(6

گ  گ  ک  ۈ...ک 

گ گڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں 

ھچ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ 

]سورة التوبة: 67 –71[.
تبدو  اآلیتنی  بنی  التقابل  ظاهرة  فان 
مجلة  له  أشار  وقد  بمکان،  الوضوح  من 
للمفس  بدت  لکن  املــفــسیــن)8)1(،  من 
له  یتعرض  مل  التقابل  هــذا  يف  ملحظا 
للمؤمننی  ــزاء  اجل آیتا  وهــو  املــفــسون، 
واملنافقنی إذ عدل فیه من مجلة اسمیة إىل 
»أولِئَك  قائال:  اجلنابذي  وعلله  أخرى، 
امُلنافِِقنَی  إِنَّ  مقابل:  يف  اهللُّ  ــُهــُم  َســرَیمَحُ
یقتيض  املقابلة  ظاهر  و  الفاِسُقوَن،  ُهُم 
أو  العادلون،  هم  املؤمننی  إّن  یقول:  أن 
أولئك  هناك:  یقول  أو  املرحومون،  هم 
اآلیة  و  الّسورة  کانت  مّلا  لکن  سیعّذهبم 
املؤمننی،  ووعــد  الوعید،  أهــل  لتوعید 
أهل  لتقریع  ــان  ک فیها  ــر  ذک مــا  وکـــّل 
واملناسب  حسهتم،  ولــزیــادة  الوعید، 

والتنویر:  والتحریر   ،64  /3 الکشاف:   )1(8(
10/ 262، وروح املعاين: 10/ )13. 
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الّتسجیل  ــد  ــوعــی وال الــغــضــب،  ملــقــام 
والّتطویل،  بالّتأکید  الّتغلیظ  و  بالوعید، 
ـــل مجــلــة الــــرّشور  ــاق أص ــف ــنّ وکــــان ال
والفسوق ومورث مجلة العقوبات و کان 
نسبة  و  بالعرض  اهللّ  إىل  الغضب  نسبة 
ملقام  املناسب  وکان  باّلذات،  إلیه  الّرمحة 
بـ)عسى(،  واإلتیان  فیه  الّتسامح  الوعد 
وان  ــان  واإلی الّتسویف،  واداة  ولعّل، 
تنفّك  قد  لکن  اخلریات  مجلة  أساس  کان 
إِیاهِنا  يِف  َکَسَبت  َأو  قال  کا  عنه  اخلریات 
مؤّکدة  اسمّیة  بجملة  األول  يف  أتى  َخریًا 
غری  للّتسجیل  مفیدة  األربعة  باملؤّکدات 
الّثاين  يف  و  إلیه،  الغضب  بنسبة  مّرحة 
البعیدة  ــارة  اإلش باسم  مصّدرة  بجملة 
املذکورة  لألوصاف  وإحــضــارا  تفخیا 
املصّدرة  الفعلّیة  باجلملة  للمؤمننی خمتتمة 
بأداة الّتسویف املّرحة بنسبة الّرمحة إلیه 

تعايل«)9)1(.

فذکر املفس أن مراعاة سیاق السورة 
فیه  فیها من وعید، واإلطالة  وما  بأمجعها 
املؤمننی  ووعد  التحس  إلکثار  للتغلیظ 
وغریها  النفع  من  اإلیــان  یستجلبه  وما 

)9)1( بیان السعادة: 2/ 267. 

ستة  إىل  تربوا  ربــا  التي  األســبــاب  من 
ۀ  چ  کانت املسوغ إلیثار قوله تعاىل 
التقابل  یقتضیه  ما  عىل  چ  ہہ  ۀ 

من مثل اّن املؤمننی هم العادلون، أو هم 
املرحومون، وربا أشار جل املفسین إىل 
أن السنی تفید وقوع الرمحة ال حمالة)160(، 
ڎ  ڌ  ڌ  چ  تـــعـــاىل:  ـــال  ق
ڱ  چ   ،]( الضحى:  ]سورة  ڎچ 
الــنــســاء:  ]ســــورة  چ  ں  ڱ 
حمالة،  ال  الرش  وقــوع  تفید  مثلا   ]1(2

چ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ  تعاىل:  قال 
]سورة املسد: 3[.

املفسین  بعض  تعرض  وربمـــــــــا 
اآلیتنی،  بنی  التقابل  يف  أخرى  وجوه  إىل 
املــنــافــقــنی  ـــف  ـــر يف وص مـــا ذک مــنــهــا 
يف  جاء  ما  وأّما  ہچ،  ہ  ہ  چ

ڀچ،  ڀ  ڀ  چ املؤمننی  وصــف 
الوالیـــــة بنی  إن  التغایر:  فقیل يف سبب 

والتعاضـــــد  باإلخالص  تشعر  املؤمننی 
تشعر  التي  للمنافقنی  خالفـــــا  والنر 

والتحریر   ،1(7  /3 البیضاوي:  تفسری   )160(
والتنویر: 10/ 262، وروح املعاين: 10/ 

 .13(
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صفة  امــتــداد  مع  وتکثرهم  بتوالدهم 
واحد)162(،  جنس  فهم  هلم)161(،  النفاق 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  قال تعاىل: چ 
ی چ ]سورة نوح:  ی  ی  ی  ىئ 

.]27
اجلملة . 3 عىل  الفعلیــــــة  اجلملة  إیثار 

الفعلیة:)163(
ومن هذا النوع ما جاء يف قوله تعاىل: 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۇچ ]سورة هود: 9 –10[.

يف  املتقدمتنی  اآلیتنی  تعبری  اختلف 
فلیحظ  وجل(،  )عز  اهلل  إىل  الفعل  نسبة 

 ،174  /4 کــثــری:  ــن  اب تفسری  ینظر   )161(
262، تفسری أيب  والتحریر والتنویر: 10/ 

السعود: 4/ 82. 
 /10 عادل:  ابن  اللباب،  تفسری  ینظر:   )162(

 .141
)163( ومن شواهد هذا االیثار التي جاءت يف 
تفسری بیان السعادة: 2/ 172، 2/ 296، 
 /3  ،389  /2  ،321  /2  ،31(  /2
فعل،   218  /3  ،1(9  /3  ،12(–124

 .291 /3 ،280 /3

اإلذاقــة  نسبة  کــانــت  األوىل  اآلیــة  أن 
الثانیة  ونزعها من اهلل تعاىل خالف اآلیة 
عىل  التقابلیة  صیغتها  يف  اختلفت  التي 
فقط  اإلذاقة  بفعل  واإلتیان  املتبادر  غری 
منسوب إىل اهلل تعاىل؛ ولذا قال اجلنابذي 
َأَذقناُه َنعاَء َبعَد  معلال هذا التغایر: »َلِئن 
یقول:  أن  العبارة  حّق  کان  تُه  َمسَّ اَء  رَضّ

عنه  کشفناها  ثّم  بــرّضاء  أصبناه  لئن  و 
أن  أراد  تعاىل  لکنّه  قرینته،  یوافق  حّتى 
وال  إلیه،  اإلنعام  بنسبة  القرینتنی  یفتتح 
تابع  ألنه  نفسه؛  ايل  الرّضّ  مسیس  ینسب 

فعل  نسبة  انه  أي  اإلنسان«)164(،  ألعال 
أن  یومئ  اآلیتنی  يف  تعاىل  إلیه  اإلذاقــة 
والنعمة،  اخلری  إاّل  منه  یأيت  ال  تعاىل  اهلل 
أن:  من  السعود  أبو  إلیه  ذهب  ما  وهو 
دون  وجل(  )عز  اهلل  إىل  األوِل  »إسناد 
والِداللِة  اجلزالة  من  خیفى  ال  ما  الثاين، 
اخلری  إیصاُل  هو  إنا  تعاىل  مراَده  أن  عىل 

وأنه  یکون،  ما  أحسن  عىل  فیه  املرغوِب 
العِس«))16(،  الُیَس دون  بعباده  یرید  إنا 
ما  نتیجة  کونه  إلیه  املس  إسناد  وعدم 

)164( بیان السعادة: 2/ 321. 
))16( تفسری أيب السعود: 4/ 190. 
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تعلیم  عىل  زیــادة  اإلنسان  ید  اکتسبت 
نبي  عن  حکایة  تعاىل  قال  األدب)166(، 

ەئ  ەئ  ائ  چ   :إبراهیــــــم اهلل 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
]ســورة  چ  ېئ ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
املرض  فنسب   ،]81–  79 الشعراء: 

تأدبا. إلیه 
یفتتح  »أن  قوله  من  املفس  أراد  وربا 
تصدر  أن  إلیه«  اإلنعام  بنسبة  القرینتنی 
املقصودة  أي  املقصود  هي  کانت  اإلذاقة 

بالذات وان املس کان عرضیا)167(.
»مالبسة  عن  املفسیـن  بعض  وقول 
أدنى  يف  بکوهنـــا  املشعر  باملس  الرضاء 
مراتبها  من  املالقاة  اسم  علیه  یطلق  ما 
یناهلم  »إنا  اللطف ما ال خیفى«، أي  من 
کأنا  یسریًا  نیاًل  اختیاِرهم  بسوء  ذلك 
ــرٍی«)168(،  ــأث ت غری  من  الــبــرَشَة  یالصُق 
))42هـ(  الراغب  إلیه  ذهب  ما  خیالف 

ما  ــل  ک يف  عـــادة  یطلق  املــس  أن  ــن  م
یقال  »واملس  قال:  إذ  األذى،  یستجلب 

)166( ینظر: نظم الدرر، البقاعي: 9/ 243 
)167( ینظر روح املعاين: 12/ )1. 

)168( تفسری أيب السعود: 4/ 190. 

أذى«)169(،  من  اإلنسان  ینال  ما  کل  يف 
اليشء  اتصال  »املس  البیضاوي:  وقال 
بــه«)170(،  احلاسة  تتأثر  بحیث  بالبرشة 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ  تــعــاىل:  قــال 
البقرة:  ]سورة  چ  ڎ  ڎ  ڌ 
چ  ۉ  ۉ  ۅ  چ  80[، وقال: 

مب  چ  وقال:   ،]214 البقرة:  ]سورة 
ٿ  چ   ،]48 القمر:  چ ]سورة  يب  ىب 
 ،]83 األنبیاء:  ]ســورة  چ  ٹ  ٿ 

کثری. وغریها 
ومن هذا اإلیثار أیضا ما جاء يف قوله 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  تعاىل: 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ــورة  ]س ەئچ  ائ  ائ  ى  ى 

ى  چ  اآلیة  هذه  يف  آثر   ،]11 االعــراف: 
من  غریهــــا  عىل  ەئچ  ائ  ائ 

األقوال املحتملة، فعلل املفس ذلك قائال 
فطرته  أن  إىل  أشارة  یسجد(  )مل  یقل  »مل 

مل  وانــه  واالستکبار،  العتو  فطرة  کانت 
یمکنه  وال  الساجدیــــن،  سنخ  من  یکن 

–612 االصفهاين:  الراغب  املفردات،   )169(
 .613

)170( تفسری البیضاوي: 1/ 0)3. 
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السجود إاّل بتبدیلها، ولذا ورد انه مل یکن 
نفسه  وادخــل  بالسجود،  املأمورین  من 
الذي  النفي  أن  أي  املأمورین«)171(،  يف 
نابعا  قاطعا  نفیا  کان  الکریم  القرآن  آثره 
السیاق  أن  إذ  ابلیس؛  وخلق  سجیة  من 
لو قیل مثال  النفي هو اشد مما  املورد هلذا 
)مل یسجد(؛ لکون الرتکیب القرآين الذي 
اسم  مع  السیاق  يف  ــان(  )ک وجــود  ضم 
دائـــا)172(  وصفا  یعطي  والتي  الفاعل 
یؤول إىل رسوخ الصفة يف نفس صاحبها 
ان  ذلــك  عىل  ــادة  زی وُخــُلــقــا)173(،  خلقا 
یضفي  الرتکیب  هلــــذا  الزمنیة  الداللة 
داللة االستمرار الزمني إن مل یکن مطلق 

الزمن)174(.
هو  الرتکیب  هذا  أن  أیضا  ویضاف 
ساجدا(،  یکن  )مل  مثال  قال  لو  مما  اشد 
قال ابن عاشور: »ويف اختیار اإلخبار عن 
الّساجدین:  غری  من  بجْعِله  سجوده  نفي 

انتفاء  الّسجود  عنه  انتفى  أّنه  إىل  إشارة 

)171( بیان السعادة: 2/ 172. 
)172( ینظر: معاين النحو: 1/ 192. 
)173( ینظر: نظم الدرر: 16/ 293. 

)174( ینظر: الداللة الزمنیة للجملة العربیة يف 
القران الکریم، د. نافع اجلبوري: 330. 

من  ــالن  ف یکن  مل  قــولــك  ألّن  ــدًا  ــدی ش
یفیده  ممّا  أشّد  النّفي  من  یفید  املهتدین 
أفاد  ولــذا  ُمهتدیًا«))17(،  یکن  مل  قولك 
لینتهي  املتقدمة  اآلیة  من  املفسین  بعض 
السجود  منه  یصدر  مل  »أنه  إىل:  القول  به 

مطلقًا ال معهم وال منفردًا«)176(.
اجلملة . 4 عىل  الفعلیة  اجلملة  إیثـــــــار 

االسمیة:)177(
الفعلیة  اجلملة  فیها  یؤثر  النوع  وهذا 
أن  املتبادر  وکــان  االسمیة،  اجلملة  عىل 
بیانیة  لعلة  لکن  االخــریة  هــذه  توضع 
مثل  يف  یلحظ  ومــا  املتبادر،  عن  عــدل 
تعاىل:  قال  الذکر احلکیم،  ما جاء يف  هذا 

ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چٹ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڎ چ ]سورة هود: 100 –101[، قال 

))17( التحریر والتنویر: 8/ 39. 
)176( روح املعاين: 8/ 87. 

التي جاءت يف  االیثار  )177( ومن شواهد هذا 
تفسری بیان السعادة: 1/ 104، 1/ 130، 
 /4 ،338– 337 /2 ،(4 /3 ،143 /2

 .62 /4 ،37



م.م. اهبر هادي حممد

191

توّهم  لدفع  عطف  َظَلمناُهم  »ما  املفس: 
ظلم  بالکّلّیة  استیصاهلم  و  حصادهم  أن 
بارتکاب  َأنُفَسُهم  َظَلُموا  لِکن  َو  اهللّ  من 
ما جلب علیهم العذاب من دعاء غری اهللّ 
بسیاق  األلیق  أن  یظّن  األعال،  شنائع  و 
العبارة أن یقال: وما نحن ظلمناهم  هذه 
أرید  إذا  ألّنه  أنفسهم؛  ظلموا  لکنّهم  و 
لفاعل  إثباته  و  فاعل  عن  الفعل  نفي 
أداة  عقیب  عنه  املنفّي  بالفاعل  یؤيت  آخر 
اداة  عقیب  له  املثبت  بالفاعل  و  النّفي 
إىل  یشری  أن  أراد  تعاىل  لکنّه  االستدراك، 
کان  بل  ظلم  االستیصال  يف  یکن  مل  اّنــه 
الّشنیعة  أفعاهلم  کان  الّظلم  وإنا  عدال، 
األول  يف  فنفي  االستیصال،  ايل  املؤّدیة 
واثبت  االستیصال  بواسطة  الّظلم  أصل 
ــم«)178(،  هل االستیصال  سوى  آخر  ظلا 
االسمیة  باجلملة  التعبری  أن  املفس  فأشار 
اهلل  عــن  الظلم  نفي  املعنى  يف  یـــؤدي 

سبحانه وتعاىل، واثبات الظلم هلم بطریق 
یکن هو  ومل  املوصوف،  الصفة عىل  قر 
سیاق  يف  ُأرید  الذي  وإنا  هنا،  املطلوب 
من  مطلقا  الظلم  نفي  هو  الفعلیة  اجلملة 

)178( بیان السعادة: 2/ 337 –338. 

غری أن یراد به نفیه عن الفاعل أو املفعول، 
الــســعــود)179(،  ــو  أب إلیه  مــا ذهــب  وهــو 
هود(  )آیة  اآلیة  هذه  يف  وااللـــويس)180( 

ٺ  ٺ  چٺ  تعاىل  لقوله  تفسریه  خالل 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ففیها   ،]44 یونس:  ]سورة  چ  ٹ 
جيء باجلملة االسمیة –مع وضع الظاهر 
–ألجل  الناس  لفظ  –وهو  املضمر  بدل 
الزیادة يف التعینی والتقریر–لیقر الظلم 

علیهم)181(.
جاء  ما  الفعلیة  اجلملة  إیثار  ومــن 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قولــه  يف 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
 ]63–  62 األنبیاء:  ڍچ ]سورة 
عن  الــّســؤال  کــان  ــا  »مّل اجلنابذي:  قــال 
الوقوع  مسّلم  الفعل  کون  بعد  الفاعل 
بل  یــقــول:  أن  للجواب  املــوافــق  ــان  ک

املسّلم  للفعل  اثباتا  لیکون  فعل  کبریهم 
قّدم  لکنّه  غــریه،  عن  له  ونفیا  للکبری 

)179( ینظر: تفسری أيب السعود: 4/ 149. 
)180( ینظر: روح املعاين: 10/ )13. 

)181( ینظر: تفسری أيب السعود: 4/ 149. 
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مربز  الفعل  یربز  أن  أراد  ألّنــه  الفعل؛ 
القضایا  من  القضّیة  هذه  الّن  املفروض، 
والعجم،  العرب  يف  املتداولة  الفرضّیة 
یکون  أن  الفرضّیة  بالقضایا  واألنسب 
الفعل فرضّیا أیضا فاهنا يف الّتقدیر هکذا 
من  تقولون  ما  کان  إن  کبریهم  فعله  بل 
یتميّش  ال  اإلله  کس  الّن  حّقا؛  آهلة  اهّنم 
ینفي  أن  ینبغي  الکبری  اإلله والّن  ااّل من 
کّل  القتضاء  یکسه  و  اآلهلة  عن  الغری 
إهنا  قیل:  و  کاله،  فیه  با  الّتفّرد  منهم 
کانوا  إن  قوله  رشطها  و  مفروضة  قضّیة 

ینطقون«)182(.
ــة من  ــم ــری ــک ــد هــــذه اآلیــــة ال ــع ت
النحو  علاء  طرحها  التي  اإلشکاالت 
الذي یيل اهلمزة  إن  یقولون:  إذ  والبالغة 
تکون  أن  بد  وال  وقوعه  يف  املشکوك  هو 
االجابة بتقدیمه أوال سواء أکانت اهلمزة 
قیل:  لو  فمثال  لالستفهام،  أم  للتقریر 

هذا  فاعل  يف  الشك  کــان  ــام(،  ق ــد  )أزی
القیام هل هو زید أم غریه، وان قیل: )أقام 
القیام)183(،  أصل  يف  الشك  کان  زیــد( 

)182( بیان السعادة: 3/ 4). 
)183( ینظر: مغني اللبیب: 1/ 26، االیضاح: 

املعهود،  هلذا  خالفا  کانت  اآلیــة  وهــذه 
عن  ال  الفاعل  عن  وقع  السؤال  »أن  أي 
بالفعل  اجلواب  صدر  ذلك  ومع  الفعل 
األصنام،  کس  عن  یستفهموا  مل  أهنم  مع 
هلا«)184(،  الکارس  الشخص  عن  کان  بل 
التقدیر  وبذلك ذهب بعضهم إىل احتال 
)911هـــ(:  السیوطي  فقال  احلذف،  أو 
علیه  دل  مقدر  اجلـــواب  ــأن  ب وأجــیــب 
هبا  یصدر  أن  تصلح  ال  بل  الن  السیاق؛ 
فعله«))18(،  بل  فعلته  ما  والتقدیر  الکالم 
خمالفة  من  لالحرتاز  بعضهم  عمد  وربا 
الکالم  جیعل  أن  إىل  النحوینی  قیاس 
التقریر)186(،  أو  االستفهام،  عن  خارجا 

چ  چ  چ  اآلیــة  ــذه  ه عــىل  مستدلنی 
ما  مــع  متاشیا  ولیکون  چ  ڇ 
فوق کل  النحویة  القاعدة  تبنوه من کون 
إىل  املفسین  بعض  عمد  وبذا  النصوص 

304، وتفسری  71، الدر املصون: 1/   /3
 /7 التوحیدي:  حیان  ابو  املحیط،  البحر 

 .448
)184( الربهان يف علوم القرآن: 4/ 0). 

البحر  وینظر:   ،374  /2 ــقــان:  االت  )18((
املحیط: 7/ 447. 

 ،(1 القرآن 4/  الربهان يف علوم  ینظر:   )186(
واملغني. 
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وتوجیهاهتم)187(. النحویة  القاعدة  تبني 
لکن بعضهم اقر أن الراجح فیها هو 
فعلت  »ءأنــت  الطباطبائي  قال  التقریر 
–کا  االستفهام  إبراهیم«  یا  باهلتنا  هذا 
الفعل  أصل  فإن  بالفاعل  –للتقریر  قیل 
وقد  الــوقــوع«)188(،  معلوم  عنه  مفروغ 
بنکتة  متفردا  الوجه  هذا  اجلانبذي  تبنى 
من  قلیل  عند  حلظ  وربــا  هذه  العدول 
عىل  االستفهام  هذا  توجیــــه  املفسین 
قال  والتبکیت  االستهزاء  يف  زیــادة  انه 
»أو  ــاالت  ــت االح ــد  اح يف  الــبــیــضــاوي 
والتبکیت  االستهزاء  مع  لنفسه  تقریرًا 
لك  قــال  لــو  کــا  تعریيض  أســلــوب  عــىل 
بخط  کتبته  فــیــا  اخلـــط  حیــســن  ال  ــن  م
کتبته  بل  فقلت  کتبت هلذا،  أأنت  رشیق: 
أنت«)189(، وقد زاد أبو السعود عىل هذا 
معنى آخر، وهو أن »مراده توجیُههم 
أصنامهم«)190(،  أحوال  يف  التأمِل  نحو 

الدر   ،(0 القرآن: 4/  الربهان يف علوم   )187(
 /7 املحیط:  والبحر   ،177  /8 املصون: 

 .447
)188( تفسری املیزان: وروح املعاين: 17/ 64. 

)189( وینظر: تفسری البیضاوي: 4/ 99. 
)190( تفسری أيب السعود: 6/ )7. 

وهذا الشاهد یبنی ما قال اجلواري من أن 
کثریا  منها  هتد  القرآين  التعبری  »أسالیب 
أسالیب  عىل  یفرضه  أن  النحو  أراد  ما 

العربیة«)191(.
)اآلیات . 5 املتشاهبة  اجلمــــل  يف  اإلیثار 

املتشاهبة(:)192(
إن ما یراد من اجلمل املتشاهبة هو أن 
ما  موضع  يف  مجلها  بعض  أو  اآلیات  ترد 
والذي  أخــر،  موضع  يف  لغریها  مشاهبة 
حده  وقد  اللفظي،  بالتشابه  عنـــــه  یعرب 
الزرکيش فقال: »هو إیراد القصة الواحدة 
يف صور شتى وفواصل خمتلفة، ویکثر يف 
أنواع  وله  واألنباء«)193(،  القصص  إیراد 
أو  البالغـــة)194(،  کتب  تفصلها  وأقسام 
عند  حلظ  وقد  الــقــران))19(.  علوم  کتب 

اجلواري:  الستار  عبد  د.  القرآن  نحو   )191(
 .12

التي جاءت يف  االیثار  )192( ومن شواهد هذا 
 ،310–  309  /1 السعادة:  بیان  تفسری 
 /4  ،24  /3  ،(  /3  ،(9  /2  ،(3  /2

 .101 /3 ،19 /2 ،17–16
 .112 )193( الربهان يف علوم القرآن: 1/ 

 /1 الــقــرآن:  علوم  يف  الربهان  ینظر:   )194(
 ..122–112

))19( ینظر: االتقان: 3/ 390. 
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مبینا  اآلیــات  هذه  عند  وقف  انه  املفس 
ومعلال وجه اإلیثار فیها.

ڳ  چ  تعاىل:  قوله  يف  جاء  ما  منها 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۓچ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
وعال  جل  وقال   ،]262 البقرة:  ]سورة 

ٴۇ  ۈ  چ  اخـــر  مــوضــع  يف 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
]ســورة  ەئچ  ائ  ائ  ى 
اآلیة  أن  املفس  فلحظ   ،]274 البقرة: 

ہ  چ  وجـــل(  )عــز  قــولــه  ــن  م األوىل 
للثانیة  خالفا  الفاء  من  خلت  ہچ 
بالفاء  یات  »مل  التباین:  هلذا  مبینا  فقال 

چۈ  قــولــه:  يف  هبــا  واتـــى  ههنا، 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ههنا  الن  ېچ؛  ۉ  ۉ 
واألذى  بــاملــن  الــصــدقــة  بــطــالن  بــیــان 
ــات  ــاق ــف اإلن ــدا يف  ــع ب بــســط  ولــذلــك 
األجر  ترتب  املقصود  یکن  ومل  الباطلة، 
املؤکدة  بالفاء  یــأيت  حتى  اإلنفاق  عىل 
املقصود  فان  یايت،  ما  بخالف  للرتتب، 

اإلتیان  وناسبه  األجر  ترتب  بیان  هناك 
اآلیة  أن  أي  ــتــالزم«)196(،  ال بمؤکدات 
قاعدة  تعل  أن  منها  املــراد  کان  األوىل 
يف  اإلنفاق  سبیل  یقصدون  ملن  ومسلکا 
من  بخلوصها  مرشوطة  تعاىل  اهلل  سبیل 
انفق  )من  مثال  قیل  لو  کا  واألذى،  املن 
)من  أو  ــره(،  أج له  وأذى  مــنِّ  غری  من 
کذا(،  ثواب  له  اهلل  لوجه  معروفا  عمل 
التي  اآلیــة  يف  أراد  انــه  أخــرى  وبعبارة 
عام  عنوان  إىل  اإلشارة  الفاء  من  خلت 
أرید  التي  للثانیة  خالفا  کيل،  ومفهوم 

اإلنفاق. لفاعل  األجر  منها حتقیق 
ابن  املعنى مما ذکره  وربا یقرتب هذا 
عرفة والبیضاوي، قال ابن عرفة: »انه ملا 
اإلنفاق  مطلق  بأن  اإلخبار  هناك  قصد 
کثر  أو  قّل  األجر  )یلزمه(  اهلل  سبیل  يف 
کان  وملا  لالرتباط،  حتقیقا  الفاء  دخلت 
شبیه  وجه  عىل  خاصا  إنفاقا  هنا  ــراد  امل

وأکــدت  الصفة  هبــذه  موصوفة  بحسنة 
کان  واألذى  املن  من  سالمته  خصوصیة 
بالبدهیة  کاملعلوم  علیه  ــر  األج ترتیب 
ما  إىل  حیتج  فلم  اللفظ  من  وکاملستفاد 

)196( بیان السعادة: 1/ 229. 
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حیقق االرتباط«)197(.
اآلیة  يف  ارتأى  الباحثنی  بعض  لکن 
اخر  وجها  الفاء  فیها  دخلت  التي  الثاين 
نتیجة  مطلوبا  کــان  دخــوهلا  أن  معلال 
السیاق ملا فیها من التفصیل والتوکید من 

ۅ  ۅ  ۋ  چ  تعاىل  خالل قوله 
ۉچ فاقتىض السیاق تأکیدا آخر؛ 

لذا اجتلبت هذا الفاء)198(.
الفاء  هذه  أن  من  یقـــال:  ما  أن  غری 
اآلیة  خلت  وقد  السببیة  معنى  تضمنت 
األوىل منها لکون ترتب األجر يف اإلنفاق 
ال  بدهییا  أمــرا  الصفتنی  هذین  غری  من 
لآلیة  خالفا  علیه،  یدل  سبب  إىل  حیتاج 
السبب)199(،  بیان  منها  أرید  التي  الثانیة 
االسم  کان  األوىل  اآلیــة  إن  قیل:  ما  أو 
الرشط  معنى  یتضمن  مل  فیها  املوصول 
اآلیة  اقــرتان  إىل  أدى  مما  للثاين  خالفا 
الثانیة بالفاء وعدمها يف األوىل)200(، فکال 

 ،474  /2 عرفة:  ابن  عرفة،  ابن  تفسری   )197(
وینظر: تفسری البیضاوي: 1/ 66). 

)198( ینظر: ارسار البیان يف التعبری القرآين، د. 
فاضل السامرائي: 86. 

)199( ینظر: تفسری أيب السعود: 1/ 8)2. 
)200( ینظر: الکشاف: 1/ )49. 

الرأینی یثری تساؤال مفاده:
الثاين  اآلیة  السبب يف  إىل  احتیج  ملاذا 

وال نحتاجه يف األوىل.
ويف الوجه اآلخر یقال:

الثانیة  اآلیــة  يف  املوصل  تضمن  ملــاذا 
يف  املوصــــل  یتضمن  ومل  الــرشط  معنى 

األوىل؟.
الوجوه  ترجیح  أن  یستدعي  ممــــــــا 

األوىل یبدو هي األقرب من غریها.
ومن هذا اإلیثار أیضا ما جاء يف قوله 

جب حب خب مب ىب يب جت  تعاىل: چ 
مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت 
چ  پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ىث 
]سورة ال عمران: 7)1–8)1[، ففیها 
تقدیم القتل يف اآلیة األوىل، وتأخریه يف 
إذا نظر إىل املوت یرى  الثانیة، والعکس 
األوىل  »اآلیة  يف  التقدیم  أن  اجلنابذي: 
بخالف  اجلـــزاء  ترتب  يف  بــه  لالهتام 

ال  فیها  اجلزاء  ترتب  فان  الثانیة  اآلیــــة 
الفرد  فیـــه واملوت هو  للقتل  خصوصیة 
بتقدیمه  فاالهتام  الرشط،  مــــن  الشائع 
يف  ذکر  الذي  اجلزاء  أن  أي  أکثر«)201(، 

 .320– 309 /1 )201(
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اآلیة األوىل وهي املغفرة والرمحة من اهلل 
ألنه  اهلل؛  سبیل  يف  یقتل  الــذي  تناسب 
خلالقه،  طالبا  الدنیا  عن  معرضــــا  کان 
یطلبه؛  کــان  من  اهلل  جیــازي  أن  بد  فال 
کان  القتل  تقدیم  أن  املفس  قال  ولــذا 
ذهب  والیه  اجلــزاء،  لرتتب  به  لالهتام 
ابن  قال  واملفسین،  الباحثنی)202(  بعض 
واملوُت  األوىل  يف  القتل  »وُقّدم  عاشور: 
أْبعد  أّنه  الثانیة اعتبارًا بعطف ما یظّن  يف 
اهلل  سبیل  يف  القتل  کون  فإّن  احلکم  عن 
کون  ولکن  قریب،  أمر  للمغفرة  سببًا 
أمر  ذلــك  مثل  السبیل  غــری  يف  ــوت  امل

مستبعد«)203(. خفي 
احلال  لکونه  املوت  تقدیم  وأّمـــــــا 
هو  فکان  اإلنســـــان،  جنس  يف  الشائعة 
وجزاء  به،  االهتام  من  بـــد  فال  األکثر، 
اآلیة یبنی احلقیقة اإلهلیة، وهي أن الناس 
خصوصیة  فال  تعاىل،  اهلل  إىل  حمشورون 

وبخاصة  اآلیــة  جــزاء  مع  قدم  لو  للقتل 
والتزهید،  الوعظ  منها  ــد  أری ــة  اآلی أن 
ألهنا  ـــوت...  امل ــدم  »ق عطیة:  ــن  اب قــال 

)202( ینظر: التعبری القرآين: 62
)203( التحریر والتنویر: 4/ 143. 

تزهید  وآیة  واحلــرش،  باآلخرة  وعظ  آیة 
فیها  املذکور  واملــوت  واحلیاة،  الدنیا  يف 
ويف  السبیل  يف  اإلطــالق  عىل  موت  هو 
وأنه  لعمومه  فقدم  کــان،  وکیف  املنزل 
األغلب يف الناس من القتل«)204(، ویکاد 
ــــويس)206(،  واالل الــثــعــالــبــي))20(،  یتفق 
إیثار  علة  يف  وغریهم  والطباطبائي)207(، 

هذا التقدیم والتأخری.
اخلامتـــــــة:

بــیــنــت هـــذه الـــدراســـة جــهــد احــد 
لفهم  القرآن  مع  جلسوا  الذین  املفسین 
علت  التي  وصیاغته  وبالغته  مقاصده 
یومنا  حتى  السننی  مئات  منذ  لسان  کل 
هذا، بل انه یمتد اىل هنایة اخللق النه کالم 
ال متناهي صادر من الالمتناهي وهو اهلل 

)عز وجل(.
ما حلظ من خالل تتبع آراء اجلنابذي 
واجلمل  األســالــیــب  بــیــان  يف  اللغویة 

مل  العلل  مــــن  بکثری  تفرد  قد  ان  القرآنیة 

)204( املحرر الوجیز: 1/ 38). 
))20( ینظر: اجلواهر احلسان يف تفسری القرآن: 

 .326 /1
)206( ینظر: روح املعاين: 4/ )10. 

)207( ینظر: املیزان: 4/ 48.
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سبقوه،  الذین  املفسین  باقي  عند  تلحظ 
وقد وظف مجلة من العوامل يف بیانه کان 
املنطق  وعلم  القرآين  السیاق  أمهها  من 
زیادة  والعرفان،  والفلسفة  ــول  واألص

البالغیة. اللغویة وذائقته  ثقافته  عىل 
األسالیب  دراسة  خالل  من  فاظهر 
ما وضع  وانه  القرآن  التعبری  دقة  واجلمل 
وهلة  ألول  تدرك  ال  قد  لغایة  إاّل  لفظ 
بان  یتعمد  کان  ولذا  تفحص،  غری  ومن 
الفرق  دقة  لیظهر  املتناظرة  بالصیغ  یأيت 
بنی األسلوب أو اجلملة املحتملة وبنی ما 

هو منصوص يف القرآن الکریم.
يف  حیدث  الذي  التغری  أن  اثبت  وقد 
األسالیب واجلمل، والذي یکون خالف 
بد  ال  سامعه  أو  القرآن  قارئ  یتوقعه  ما 
فیعمدا  أو بالغیة  لغویة  ینبئ عن علة  انه 
یطلق  أخر  وأحیانا  توضیحها،  اىل  حیانا 
علیه  لیضفي  یتمعن  أن  للقارئ  العنان 

لکون  البالغیة  الصور  من  شاء  ما  خلده 
آفاق العبارة تتسع عن أن حیصیها متکلم.
–والتي  العلل  ببعض  التفرد  إن  ثم 
رأي  ذا  کــان  انــه  –یبنی  آنفا  هلا  أرشت 
انه کان  خاص، ومل یکن ناقال لغریه، بل 

التعبرییة. العلة  تذوق  جمتهدا يف 
وأخریا أود القول أن البحث يف کتب 
خاصة  القرآين  التعبری  علل  ويف  التفاسری 
مجعت  لو  ما  يف  القرآنیة  املکتبة  ترفد  قد 
کتابا  لنا  لتخرج  والرسائل  البحوث  هذه 
ال تنفك فیه کل کلمة من القرآن أو عبارة 
أدبیة؛  أو  لغویة  أو  بالغیة  نکتة  وفیها  إاّل 
مجلة  عن  سینم  املزعم  الکتاب  هذا  الن 
القرآن  درست  التي  والثقافات  العقول 

وتدارسته.
أهم روافد البحث:

الکریم. القرآن 
السید 	  القرآن:  يف  املعـــاين  أسالیب 

ط/  احلسیني،  باقر  السیـــــد  جعفر 
إیــــران،  کتاب،  بوستان  مؤسسة   ،1

1428هـ.
القــــــــراين: 	  التعبری  يف  البیان  ارسار 

السامرائي،  صالــــح  فاضل  الدکتور 

د–ط، د –م/ د –ت.
اإلیضاح يف علوم البالغة: للخطیب 	 

وتعلیق  رشح  )739هـــ(،  القزویني 
املنعم  عــبــد  حممــد  د.  وتــنــقــیــح: 
األزهریة  املکتبة   ،3 ط/  خفاجي، 
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للرتاث، د –م، 1413هـ –1993م.
املــعــتــز )ت 	  ــن  ب اهلل  عــبــد  ــع:  ــدی ــب ال

وتعلیق  بــنــرشه  اعتنى  ـــــ(،  296ه
إغناطیوس  ــفــهــارس:  وال املقدمة 
 ،3 ط  املسریة،  دار  کراتشقوفسکي، 
بریوت –لبنان، 1402هـ –1982م.

بدر 	  لإلمام  القران:  علوم  يف  الربهان 
الزرکيش  اهلل  عبد  بــن  حممد  الــدیــن 
الفضل  ــو  أب حممد  تــح:  )794هـــــ(، 
الـــرتاث،  دار   ،1 ط/  ــم،  ــی ــراه إب

القاهرة–مر، د –ت.
الربهان الکاشف عن إعجاز القرآن: 	 

الکریم  عبد  الواحد  عبد  الدین  کال 
د.  حتقیق:  1)6هـ(،  )ت  الزملکاين 
مطلوب،  أمحد  د.  و  احلدیثي  خدجیة 
– بــغــداد   ،1 ط/  ــاين،  ــع ال مطبعة 

العراق، 1974م.
البالغة: 	  هنج  رشح  يف  الصیاغة  هبج 

ــرتي  ــس ــت ــخ حمـــمـــد تـــقـــي ال ــی ــش ــل ل
)1414هـ(، ط/ 1، سبهر، طهران–

إیران، 1418هـ.
العبادة: 	  مقامات  يف  السعادة  بیان 

–ط،  د  ــابــذي،  اجلــن حممد  سلطان 

للمطبوعات،  االعــلــمــي  مؤسسة 
بریوت لبنان، د –ت.

صالح 	  د.فــاضــل  ــرآين:  ــق ال التعبری 
– عان   ،( ط  عار،  دار  السامرائي، 

األردن، 1428هـ –2007م.
حممد 	  الدکتور  واملــفــسون:  التفسری 

)1398هـــ(،  الذهبي  حسنی  السید 
–مر،  القاهرة  وهبة،  مکتبة  د–ط، 

د –ت.
د. 	  واقسامها:  تالیفها  العربیة  اجلملة 

فاضل صالح السامرائي، ط/ 3، دار 
الفکر، د –م، 2009 م.

النحو: 	  يف  احلــدود  کتـــــاب  رشح 
النحوي  الفاکهي  بـــن امحد  لعبد اهلل 
رمضان  املتويل  د.  تح:  ـــ(،  )972ه
مکتبة   ،2 ط/  الـــدمـــریي،  امحـــد 
1414هـ– –مر،  القاهرة  وهبة، 

1993م.

ــد الــقــاهــر 	  ـــاز، عــب ـــج دالئــــل اإلع
حتقیق:  471هــــ(،  )ت  اجلــرجــاين 
الدایة،،  وفایز  الدایة  رضوان  حمّمد 
1428هـ– الــفــکــر،  دار   ،1 ط/ 

2007م.
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يف 	  العربیة  للجملة  الزمنیة  الداللة 
القرآن الکریم: د. نافع علوان هبلول 
البحوث  مرکز   ،1 ط/  اجلبوري، 
– بغداد  اإلسالمیة،  والدراسات 

العراق، 1430هـ –2009م.
الکتاب 	  عــلــوم  يف  ــون  ــص امل ـــدر  ال

املعروف  یوسف  بن  امحد  املکنون: 
د.  تح:  )6)7هـــ(،  احللبي  بالسمنی 
امحد حممد اخلراط، د –ط، دار القلم، 

دمشق –سوریا، د –ت.
احلي 	  عبد  ونقطه:  املصحف  رســم 

املکتبة   ،1 ط/  الــفــرمــاوي،  حسنی 
العربیة  –اململکة  املکرمة  مکة  املکیة، 

السعودیة، 2004م.
الــدیــن 	  ســعــد  الــتــلــخــیــص:  رشوح 

التفنزاين، د –ط، دار الکتب العلمیة، 
بریوت –لبنان، د –ت.

الدین 	  موفق  للشیخ  املفصل:  رشح 

بن عيل بن یعیش )643هـ(، صححه 
بعد  العلاء  من  مجاعة  علیه  وعلق 
مراجعته عىل أصول خطیة مشیخة من 
املنرییة  الطباعة  إدارة  –ط،  د  األزهر، 

بمر، د –ت.

الطراز الرسار البالغة وعلوم حقائق 	 
االجیـــاز: حییى بــن محــزة بــن عــيل بن 
)749هـــ(،  الیمني  العلوي  ابراهیم 
مــر،  املــقــتــطــف،  مطبعة  د–ط، 

1914م.
أبو 	  وآدابه،  الشعر  حماسن  يف  العمدة 

)ت  القریواين  رشیق  بن  احلسن  عيّل 
عبدالقادر  حمّمد  حتقیق:  6)4هـ(، 
أمحد عطا، دار الکتب العلمّیة، ط 1، 
بریوت –لبنان، 1422هـ –2001م.

الفرقان: 	  ورغــائــب  الــقــرآن  غرائب 
نظام الدین احلسن بن حممد بن حسنی 
تح:  ـــ(،  )728ه النیسابوري  القمي 
دار   ،1 ط/  عمریان،  زکریا  الشیخ 
–لبنان،  ــریوت  ب العلمیة،  الکتب 

1416 هـ –1996 م.
حممد 	  بن  عيل  بن  حممد  القدیر:  فتح 

دار  –ط،  د  )0)12هـــ(،  الشوکاين 

الفکر، بریوت –لبنان، د –ت.
بـ)تفسری 	  املعروف  والبیان  الکشف 

امحد  إسحاق  أيب  لإلمام  الثعلبي(: 
)427هـ(،  الثعلبي  باإلمام  املعروف 
حممد  أيب  ـــام  اإلم وحتــقــیــق:  ـــة  دراس



علل التعبری القرآين -األسالیب واجلمل-

200

بن عاشور، مراجعة وتدقیق:  الطاهر 
دار   ،1 ط/  الساعدي،  نظری  األستاذ 
إحیاء الرتاث العريب، بریوت –لبنان، 

1422هـ –2002م.
لإلمام 	  الکتاب:  علوم  يف  اللباب 

عادل  ابــن  عيل  بن  عمر  حفص  أيب 
حتقیق  ـــ(،  )880ه احللبي  الدمشقي 
عبد  ــد  امح عـــادل  الشیخ  وتعلیق: 
معوض،  حممد  عىل  والشیخ  املوجود 
بریوت  العلمیة،  الکتب  دار   ،1 ط/ 

لبنان، 1419هـ –1998م.
التأویل: 	  وحقائق  التنزیل  مــدارك 

بن  ــد  أمح بــن  اهلل  عبد  الــربکــات  ــو  أب
)املتوف:  النسفي  الدین  حافظ  حممود 
بدیوي،  عيل  یوسف  تح:  ـــ(،  710ه
– الکلم الطیب، بریوت  ط/ 1، دار 

لبنان، 1419 هـ –1998 م.
بن 	  احلسنی  حممد  أليب  التنزیل:  معامل 

حققه  هـــ(،   (16( البغوي  مسعود 
النمر  اهلل  عبد  حممد  أحادیثه:  وخرج 
وعثان مجعة ضمرییة وسلیان مسلم 
للنرش  طیبة  دار   ،4 ط/  احلـــرش، 
والتوزیع، د –م، 1417هـ –1997م.

صالح 	  فــاضــل  د.  الــنــحــو:  مــعــاين 
الفکر،  دار   ،2 ط/  الــســامــرائــي، 
عان–األردن، 1423هـ -2003م.

جعفر 	  ــو  أب الکریم:  الــقــرآن  معاين 
تح:  هـ،   338 سنة  املتوف  النحاس 
مرکز   ،1 ط/  الصابوين،  عيل  حممد 
االســـالمـــي، مکة  الــــرتاث  ــاء  ــی اح
السعودیة،  العربیة  –اململکة  املکرمة 

1988م.
من اسالیب التعبری القراين: د. طالب 	 

الزوبعي، ط/ 1، دار  حممد اساعیل 
–لبنان،  بریوت  العربیة،  النهضة 

1996م.
امحد 	  ــد  امح د.  ــرآن:  ــق ال بــالغــة  مــن 

بدوي، د –ط، هنضة مر، القاهرة–
مر، )200م.

الستار 	  عبد  ــد  امح د.  املــعــاين:  نحو 
العربیة  املؤسسة  ط،  د.  اجلـــواري، 

للدراسات والنرش، بریوت –لبنان.
الکریم–	  القرآن  يف  النحوي  النظام 

الدکتور   :– النحوي  النظام  ــة  دالل
عبد الوهاب حسن محد، ط/ 1، دار 

صفاء، عان –االردن، 2010 م.
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املقدمـــــــة:
• أثر 	 الکریم  للقرآن  البحث:  أمهیة 

واضح يف تطور الدراسات البالغیة، 
البالغة  اتاذ  يف  األثر  هذا  تىل  وقد 
نــصــوص الــقــرآن الــکــریــم مـــدارا 
ذلك:  یؤید  ومما  البالغیة؛  لدراساهتا 
شاهدها  کانت  البینات  آیــاتــه  أن 
داللة  عىل:  البحث  رکز  وقد  الرفیع. 
–بصیغه  الترشیعي  النص  يف  األمــر 
املتنوعة –وقراءهتا قراءة أصولیة، من 
األصولینی  آراء  عىل  الوقوف  خالل 
الــقــرآين  الــنــص  يف داللـــة األمـــر يف 
الکاشف عن احلکم التکلیفي، وتأیید 
التطبیقي،  باجلانب  النظري  اجلانب 
بالناذج  البحث  ــد  رف ــالل  خ مــن 
لتقعید  –القرآنیة–املتعددة؛  التطبیقیة 
األمر  صیغ  تؤدهیا  التي  ــدالالت  ال
ومن  الترشیعي.  الــقــرآين  النص  يف 

اخرتناه  لذا  البحث؛  أمهیة  تظهر  هنا 
سمیناه  وقد  لدراستنا،  عنوانا  لیکون 
القرآين  النص  يف  األمــر  ــة  )دالل بـــ: 
الکاشف عن احلکم التکلیفي؛ قراءة 

أصولیة وتطبیقات فقهیة(.

• هذا 	 اخرتنا  وقــد  اختیاره:  أسبا	 
ـــاب، أحــدهــا:  ـــب املـــوضـــوع؛ ألس
تطور  يف  الکریم  القرآن  دور  بیان 
عــام،  بشکل  البالغیة  ــات  ــدراس ال
البحث  تطور  يف  األصولینی  ودور 
إن  والثاين:  خاص،  بشکل  البالغي 
األصولینی یبحثون عن حجیة الدلیل 
الدلیل  حجیة  عن  ثم  أوال،  األصيل 
هو  الکریم  والــقــرآن  ثانیا.  التبعي 
املذاهب  عند  األول  األصيل  الدلیل 
الفقهیة بال خالف والثالث: إن احلکم 
–بعضـــــه–هو  )التکلیفي(  الرشعي 
وبصیغ  القرآين  اللفظي  الدلیل  نتاج 
داللة  إن  والــرابــع:  املتنوعة،  األمــر 
األصــويل  بحث:  ملتقى  هي  األمــر 
إال  والبالغي؛  واللغوي  والفقیـــــه 
النص  يف  ورد  با  ُیْعَنى  األصويل  أن 
الترشیعي منه؛ ألن مدار بحثه حتدید 

الــرشعــي  للحکم  املــنــتــج  ـــل  األص
منه  التکلیفي  وللحکم  عام،  بشکل 
أو  حجیته  واثبات  خـــاص،  بشکل 
هنا  الدلیل  کــان  وملــا  حجیته.  عــدم 
الدلیل  کان  أنصا  سواء  قرآنیا،  لفظیا 
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یقدم  فهو  لذا  جممال؟،  أم  ظاهرا  أم 
ووفق  األصويل  بفهم  بالغیة  دراسة 
لتعدد  واخلــامــس:  بــحــثــه.  ــات  ــی آل

جماالت اإلفادة من هذه الدراسة.
• إىل: 	 البحث  هیدف  البحث:  أهداف 

يف  الکریم  الــقــرآن  دور  بیان  أوال: 
عام،  بشکل  البالغي  البحث  تطور 
تطوره  يف  األصــولــیــنی  دور  وبــیــان 
عىل  الوقوف  وثانیا:  خاص،  بشکل 
داللــة  حتــدیــد  يف  األصــولــیــنی  جهد 
احلکم  عىل  القرآين  النص  يف  األمــر 
النص  داللة  فهم  وثالثا:  التکلیفي، 
القرآين الوارد بصیغ األمر والکاشف 
معرفة  ورابعا:  التکلیفي،  احلکم  عن 
احلکم التکلیفي املکشوف عنه بصیغ 
املــتــعــددة، وخــامــســا: حتدید  األمــر 
–يف  العامة  –القاعدة  العام  الضابط 
القرآين  النص  يف  األمر  داللة  معرفة 

التکلیفي،  احلــکــم  عــن  الــکــاشــف 
کیفیة  ــىل  ع ــب  ــدری ــت ال وســـادســـا: 
الدلیل  من  التکلیفي  احلکم  استنباط 
تقدیم  وسابعـــــا:  القرآين،  اللفظي 
واحد  جمال  يف  والتطبیق  النظریـــة 

واحــــــدة،  لعملة  وجهنی  بوصفها 
ومدار بحثها القرآن الکریم.

• ورد 	 قد  األمــر  إن  البحث:  مشکلة 
الــقــرآين  الــنــص  يف  مــتــعــددة  بصیغ 
الکاشف  النص  ويف  ــام،  ع بشکل 
– –التکلیفي  الرشعي  احلکم  عن 
بصیغه  ــر  واألم خــاص.  بشکل  منه 
کثریة.  وبمعان  بکثرة  ورد  املتعددة 
حتدید  يف  األصولیـــون  اختلف  وقد 
وان  واملـــجـــازي،  احلقیقي  املعنى 
يف  خمتلفون  فهم  معنى،  عىل  اتفقوا 
الداللة،  تلك  َد  حــدَّ الــذي  الضابط 
عقلیة؟.  قاعدة  أم  هو  لفظیة  أصیغة 
عىل  لیقف  البحث؛  هــذا  جــاء  ــذا  ل
ومناقشا  اآلراء  متأمال  اخلالف،  حمل 
خالل  مـن  بنتیجة  لیخرج  مبناها؛ 
النظریة  أما  بالتطبیق.  النظریة  قرن 
األصولینی،  آراء  عىل  فیهـــا  فیقف 

ما  فیؤید  التطبیق  وأمـــا  یناقشها.  ثم 
بالناذج  النظري  البحث  إلیه  أدى 
الکاشف  القرآين  النص  التطبیقیة من 

عن احلکم التکلیفي.
• اعتمد 	 البحث  إن  البحث:  منهجیة 
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مستوینی،  وعىل  )االستقراء(،  منهج 
يف  متثل  فقد  األول  املــســتــوى  ــا  أم
آراء  اســتــقــراء  ــالل  اجلــانــب مــن خ
–يف  اإلمامیة  سیا  –وال  األصولینی 
ــد مجــع بنی  حتــدیــد داللـــة األمـــر وق
املستوى  ــا  وأم واحلــدیــث.  القدیم 
التطبیقي  اجلانب  يف  متثل  فقد  الثاين، 
يف  ــر  األم ــادة  م استقراء  خــالل  مــن 
احلکم  عن  الکاشف  القرآين  النص 
ذلك  خالل  من  یتخلَّ  ومل  التکلیفي، 
عرض  عند  )الوصفي(  املنهج  عن 
املنهج  بـ  عضدهــــا  أنه  إال  اآلراء، 
اآلراء  لتربیز  التحلیيل(؛  )النقدي 
وجهة  وبــیــان  جهة،  مــن  الــســدیــدة 
الباحث من جهة أخرى، أي:  نظـــر 
وانتهى؛  النموذج،  من  انطلق  إنــــه 
داللة  يف  العامة  القاعــــدة  لرتسیخ 

األمر

فالتقننی الذي وصل إلیه البحث وان 
–بواقع  أنه  إال  التطبیقي،  اجلانب  ورد يف 
التطبیقي– اجلــانــب  نتاج  –هو  ــال  احل
البحث  استقى  –التي  املتشاهبة  الناذج 

القاعدة منها.

• النظري: 	 اجلانب  يف  البحث:  خطة 
األمر  صیغ  البحث  استقرى  أوال: 
التکلیفي وثانیا:  الکاشفة عن احلکم 
احلکم  عىل  داللتها  حیث  من  صنفها 
کل  جمامیع  صنف  وثالثا:  التکلیفي، 
وردت  التي  املر  صیغ  بحسب  داللة 
أوال:  التطبیقي:  اجلانب  ويف  هبــا. 
من  األصـــول  علاء  آراء  استقرى 
عرض  وثانیا:  واملتأخرین،  القدامى 
ما  بنی  وازن  وثالثا:  وناقشها،  أدلتها 
إلیه  آراء وما توصل  إلیه من  وصلوا 
البحث من خالل االستقراء، ورابعا: 
قنن القاعدة العامة التي توصل إلیها 
خطة  الباحث  حیقق  ولکي  البحث. 
البحث  قــام  األکمل  بالوجه  بحثه 
عىل: مقدمة ومتهید، وثالثة مباحث. 
أمهیة  تــنــاولــت:  فقد  املــقــدمــة  أمــا 
أهدافه  اختیــــاره،  أسباب  البحث، 

فرضیته،  خطتــــه،  منهجه،  مشکلته، 
وأما  منه.  اإلفــادة  وجمــال  حــدوده، 
األصولینی  آراء  تناول  فقد  التمهید 
اجلانب  مثل  وقــد  ــر.  األم ــة  دالل يف 
املبحث  وأمــا  البحث.  من  النظري 
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األول، فقد کان بعنوان: داللة األمر 
الثاين  املبحث  وأمــا  الوجوب،  عىل 
فقد کان بعنوان: داللة األمــــــر عىل 
املبحث  وأما  )االستحباب(،  الندب 
داللــة  بــعــنــوان:  ــان  ک فقد  الــثــالــث 
البحث  ختم  ثم  اإلباحة.  عىل  األمر 
ثبت  ثم  البحث،  ونتائج  اخلامتة  بـ: 

املصادر واملراجع.
• القرآين 	 النص  أوال:  البحث:  حدود 

التکلیفي،  احلــکــم  عــن  الــکــاشــف 
التحریم  الندب  )الوجوب،  وهــو: 
صیغ  ثانیا:  ــاحــة(.  واإلب الکراهة، 
األمر،  )فعل  وهي:  املتعددة،  األمر 
عن  النائب  املصدر  األمر  فعل  اسم 
عن  النائب  املصدر  اسم  األمر،  فعل 
واجلملة  مضارع،  الم+  األمر،  فعل 
عىل  األمــر  ــة  دالل وثالثا:  اخلــربیــة(، 

احلکم التکلیفي عند األصولینی.

• من 	 اإلفــادة  یمکن  منه:  اإلفــادة  جمال 
متعددة،  جمــاالت  يف  الــدراســة  هــذه 
التفسری،  األصول  )الفقه  منهــــــا: 
املعاين– –علم  البالغة  الداللــــــــة، 
الفقهیة  ـــدارس  امل ــفــاظ،  األل ــة  دالل

آیات  القرآن:  وفقه  الفقهاء  اختالف 
األحکام(.

• تکفلت 	 ونتائجه:  البحث  خامتـــــــة 
البحث  اخلامتة )اإلجابة( عىل فرضیة 
الکربى؛ بوصفها النتائج التي توصل 

البحث. إلیها 
• التمهید:	
• کثریا 	 عرفوا  اإلسالم  قبل  العرب  إنَّ 

البالغة  إنَّ  أي:  البالغة،  أحکام  من 
بداللتها  مــعــروفــة  کــانــت  عندهم 
التعبریي فحسب.  الفنیة، ال بمعناها 
وحنی نزل القرآن الکریم کان نزوله 
بلغت  وملــا  عــظــیــا.  بــالغــیــا  حــدثــا 
ذروهتا  والتصنیف  التدوین  حرکة 
اهلجرینی  والرابع  الثالث  القرننی  يف 
ظهرت کتب التفسری، وهي حاملة يف 
البالغي)1(.  البحث  بذور  صفحاهتا 
وقد مرت البالغة بمراحل عدة حتى 

الدقیق  العلمي  بمعناها  استقرت 
القزویني فهو آخر  یـــد اخلطیب  عىل 
البالغي؛  البحث  مــــــن وضع معامل 

)1( ظ: د. أمحد مطلوب/ البحث البالغي عند 
العرب/ )1، 17، 19. 
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بالغة  أحدمها:  أمرین،  بنی  فّرق  إذ 
مطابقة  هي:  بأهنا  وعّرفها  الکالم 
الکالم ملقتىض احلال مع فصاحته)2(. 
بأهنا،  وعرفها  املتکلم  بالغة  والثاين: 
تألیف  عــىل  هبــا  یقتدر  ملکة  ــي:  ه
عىل  البالغة  وقسم  بلیغ)3(.  کــالم 
البیان  املــعــاين،  هــي:  أقــســام،  ثالثة 
ــع)4(. واألمـــر یــنــدرج حتت  ــدی ــب وال
املعاين))(. وملا کان التکلیف الرشعي 
–يف  ویستفاد  الفقه،  مباحث  أهــم 
الــــواردة  ــــر  األوام –من  الــغــالــب 
ـــول االجــتــهــادیــة، وهــي:  يف األص
والعقل،  اإلمجــاع،  السنة،  الکتاب، 
لذا  )واقعیًا(  رشعیا  حکا  تنتج  التي 
اهتم األصولیون بداللة األمر؛ لبیان 
أهنم  حد  إىل  منها)6(  التکلیفي  احلکم 

علوم  يف  اإلیــضــاح  القزویني/  اخلطیب   )2(
البالغة/ 9. 

)3( املصدر نفسه/ 11. 
يف  البالغة  جواهر  اهلاشمي/  أمحــد  ظ:   )4(

املعاين والبیان والبدیع
))( ظ: د. أمحد مطلوب/ البحث البالغي عند 

العرب/ 8. 
علم  إىل  الوصول  مفتاح  البهاديل/  أمحــد   )6(

األصول، 1/ 303. 

قالوا کالمًا خالصته: أحق ما ُیْبَدُأ به 
فلو  به،  االبتداء  معظم  ألن  األمــر؛ 
معرفة  –لتمت  –داللته  األمر  عرف 
األحکام، ومتّیَز احلالل من احلرام)7(.

• حتدى 	 معجز  الــکــریــم  ــرآن  ــق ال إنَّ 
عىل  حتدیه  کان  وقد  واجلــن،  األنس 
األول  املستوى  أما  مستویات،  ثالثة 
القرآن،  بمثل  یأتوا  أن  حتداهم  فقد 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  قال 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
 .]88 اإلرساء:  ڦچ ]ســــورة 
أن  حتداهم  فقد  الثاين  املستوى  وأما 

ٱ  چ  تعاىل:  قــال  ســور  بعرش  یأتوا 
پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ 
هود:  ــورة  ڀ...چ ]س پ 
فقد  الثالث  املستوى  وأمـــــا   .]13
تعاىل:  قال  بسورة،  یأتوا  أن  حتداهم 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  چ 

ەئ...چ  ەئ  ائ  ائ  ى 
یربهنوا  ولکي  23[؛  البقرة:  ]سورة 
آیاتـــه  ویــفــهــمــوا  إعـــجـــازه  ــىل  ع

)7( السخيس/ أصول السخيس، 1/ 11. 
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منه؛  األحکام  لیستنبطوا  وأسلوبه؛ 
لیکون  البالغي  البحث  إىل  اتهوا 
عونا هلم يف فهم القرآن الکریم؛ ألنه 
الکریم)8(.  القرآن  خدمة  إىل  هیدف 
وقد بحث األصولیون األوامر برؤیة 
أصولیة قامت عىل حتدید املعنى الذي 
احلکم  حــدود  يف  ــر،  األم علیه  یــدل 

التکلیفي.
املبحث )األول(: داللة األمر.

• املطلب )األول(: عرض اآلراء.	
• ــر؛ 	 األم إىل  األصــولــیــون  نظر  ــد  وق

التکلیفي  لتحدید داللتــه عىل احلکم 
من جهتنی، مها:

املــادة،  جهـــــة  )األوىل(:  اجلهـــة 
وملادة  ومشتقاهتــــــــا.  )َأَمَر(  هبا:  ویراد 
الطلب،  أحدمهــــــــا:  معنیان،  األمر 
الذي  هو  والسیـاق  ــيشء،  ال والــثــاين: 
يشء؟.  أم  هو  أطلب  املراد،  املعنى  حیدد 

األمر  األصولینی  بحث  مــدار  کان  وملا 
بمعنى  األمـــــــر  دون  الطلب،  بمعنى 
األول  عىل  البحث  اقتر  لــذا  الــيشء؛ 

)8( ظ: د. أمحد مطلوب/ البحث البالغي عند 
العرب/ 21. 

الطلب  بمعنى  األمر  وملادة  الثاين.  دون 
فهو:  األول  أما  معنیان  األصولینی  عند 
املعتزلة  رأي  وهو  الوجوب.  يف  حقیقة 
حقیقة  فهو:  الثاين  وأما  اإلمامیة.  وأکثر 
الوجوب  من  أعم  أي  الطلب،  مطلق  يف 

والندب)9(.
الصیغة.  جهة  )الــثــانــیــة(:  واجلــهــة 
ــر  ــت صــیــغ هــي: فــعــل األم ــر س ــألم ول
األمر  فعل  عن  النائب  املصدر  واسمــه، 
واجلملة  مضارع،   + األمر  الم  واسمه، 

اخلربیة بمعنى الطلب)10(.
حقیقیة،  معــــــان:  األمــر  ولصیغ 
وأخرى جمازیة. أما املعاين احلقیقیة فریاد 
التي وضعت هلا صیغة األمر  املعاين  هبا: 
االستعالیة  املعاين  أمـــا  الوضـع،  بأصل 
معان  فهي  احلقیقیة،  املعاين  عــدا  فیا  هلا 
األصولیون  اختلف  وقــــــد  جمازیة)11(. 
األمر.  لصیغة  احلقیقي  املعنى  حتدید  يف 

 /1 الفقه،  أصول  املظفر/  رضا  حممد  ظ:   )9(
 .161

علم  إىل  الوصول  مفتاح  البهاديل/  أمحد   )10(
األصول، 1/ 304. 

علم  إىل  الوصول  مفتاح  البهاديل/  أمحد   )11(
األصول، 1/ 312. 
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املقام  يف  هیمهم  ال  األصولیون  کان  وملا 
واملعنى  احلقیقي  املعنى  بنی  یمیزوا  أن 
شأن  هو  –کا  األمــر  لصیغة  املجازي 
ما  ألن  هلا؛  تعرضوا  –وإن  اللغة  علاء 
املرّشع  مقاصد  عىل  التعرف  هو  هیمهم 
وبعبارة  وأوامـــــره)12(.  خطاباته  مــن 
الصیغة  داللة  هو  هیمهم  ما  إن  أخرى: 
أحقیقیا  ــواء  س )احلــکــم(،  املعنى  عىل 
کــانــت حــدود  ــا  ــا؟. ومل ــازی أم جم ــان  ک
یتعدَّ  مل  لذا  التکلیفي(؛  )احلکم  البحث 
–املعاين  لآلراء  عرضها  الباحثان–يف 
ــوب، الــنــدب،  ــوج الــثــالثــة، وهـــي: ال
التکلیفي  احلکم  مدار  ألهنا  واإلباحة؛ 
الرتکیز  دون  من  األمر؛  صیغة  دائرة  يف 
معان  أم  ــي  ه حقیقیة  ــاين  ــع أم فیها 

جمازیة؟.
• تطبیقیة.	 نامذج  )الثاين(:  املطلب 
• عىل 	 األمـــر  داللـــة  )األول(:  الــفــرع 

الوجو	:
)فعل  بـ  الوجوب  عىل  دل  ما  أواًل: 

األمر(:
• پ 	 پ  چ...  تعاىل:  قال 

)12( املصدر نفسه، 1/ 309. 

]سورة  ڀ...چ  ڀ  ڀ 
املائدة: 6[.

• ٺ 	 ڀ  چ...  تعاىل:  قال 
ٺ...چ  ٺ  ٺ 

]سورة املائدة: 6[.

• ٿ 	 ٿ  ٿ  چ...  تــعــاىل:  ــال  ق
ٹ...چ ]سورة املائدة: 6[.

• چ 	 چ...  ــــاىل:  ــــع ت قـــــال 
ڇ...چ  ڇ  ڇ 

]سورة املائدة: 6[.
• پ 	 ٻ  ٻ  چ...  تــعــاىل:  ــال  ق

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڀ...چ ]سورة املائدة: 90[.

ثانیًا: ما دل عىل الوجوب بـ )املصدر 
األمر(: فعل  النائب عن 

• ٺ 	 ٺ  ڀ  چ  تـــعـــاىل:  ـــال  ق
ـــورة  ٿچ ]س ٺ  ٺ 

الروم: 17[.
• الــفــرع )الــثــاين(: داللـــة األمـــر عىل 	

الند	:
)فعل  بـــ  الــنــدب  عــىل  دل  مــا  أواًل: 

األمر(:
• ٻ ٻ پ پ 	 چ...  قـــال تعاىل: 
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چ ]سورة  ڀ...  پ  پ 
البقرة: 282[.

أقــوال،  ثالثة  فیه  ڀچ  چ 
الندب)13(،  عىل:  یدل  أمر  إنه  أحدها: 
اإلرشاد)14(.  عىل:  یدل  أمر  إنه  والثاين: 
والثالث: إنه أمر یدل عىل: الوجوب))1(. 
يف  الدین  بکتابة  أمر  وتعاىل  سبحانه  فاهلل 
عوارض  من  املسلم  مال  حلفظ  صك؛ 
عدة، هي: النسیان، املوت واجلحود )16( 
للحق،  توثیق  فیه  ذلك  وألن  جهة،  من 
احلق  علیه  وللذي  احلق  له  للذي  ونظر 
النظر  أمــا  ــرى.  أخ جهة  من  وللشهود 
حقه  یوثق  أنه  فوجهه  احلــق،  له  للذي 
للذي  النظر  ــا  وأم والــشــهــود  بالصك 
به من  أبعد  أنه یکون  علیه احلق، فوجهه 
والعقوبة،  النقمة  یستوجب  فال  اجلحود 
إذا  أنه  فوجهه  للشهود،  النظر  وأمـــــا 

 ،320  /1 ــکــشــاف،  ال الـــزخمـــرشي/   )13(
 ،(12  /2 ــان،  ــی ــب ال جمــمــع  الــطــربيس/ 

السیوري/ کنز العرفان، 2/ 7) 
 ،(11  /2 الــبــیــان،  جممع  ــربيس/  ــط ال  )14(

السیوري/ کنز العرفان، 2/ 7). 
))1( املصدر نفسه، 2/ 12). 

)16( السیوري/ کنز العرفان، 2/ 6). 

للشهادة،  أقــوم  ذلــك  کــان  بخطه  کتبه 
الذکر)17(.  إىل  وأقرب  السهو  من  وأبعد 
فقهاء  قول  فها  األوالن،  القوالن  أما 
وأما  املالکیة)19(،  وفقهاء  اإلمامیة)18(، 
أنس:  بن  مالك  فهو قول  الثالث،  القول 
179ه(  )ت/  األصبحي  اهلل  عبد  أبــو 
إمـــام مــذهــب املــالــکــیــة)20(، والــطــربي 
)ت/ 310هـ()21(، وابن حزم الظاهري 
الربیع  ــال:  ق ــه  وب ـــــ()22(  6)4ه )ت/ 
إلیه  یمیل  ــذي  ال والــرأي  وکــعــب)23(. 
ومما  الــنــدب،  عــىل  یــدل  إنــه  الباحثان: 
تریح  أحدها:  عدة،  أمور  ذلك  یؤید 
بأنه  38)هـــــــ()24(  )ت/  ــرشي  ــزخم ال
للندب، والثاين: تریح الطربيس )ت/ 

)17( الطربيس/ جممع البیان، 2/ 11) –12). 
)18( السیوري/ کنز العرفان، 2/ 7). 

 ،329  /1 القرآن،  أحکام  العريب/  ابن   )19(
 /3 الــقــرآن،  ألحکام  اجلامع  القرطبي/ 

 .383
 /3 القرآن،  ألحکام  اجلامع  القرطبي/   )20(

 .383
)21( الطربي/ جامع البیان، 3/ 163. 

 .344 )22( ابن حزم الظاهري/ املحىل، 8/ 
 .(12 )23( الطربيس/ جممع البیان، 2/ 

 .320 )24( الزخمرشي/ الکشاف، 1/ 
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لــلــنــدب))2(،  ــه  أن ــح  48)هــــ( إن األص
بقوله  إلیه،  ذهب  ما  صحة  عىل  مستدال 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چ...ڀ  تعاىل: 
البقرة:  ]سورة  چ  ٿ...  ٿ  ٺ 

هذا  مــن  ))واملــفــهــوم  قــال:  إذ   ]283
یأمتنه  أن  ماله  عىل  ائتمنته  فإن  الظاهر 
األکثر)27(،  إنه قول  والثالث:  علیه(()26( 
والرابع: قال به أبو سعید اخلدري: سعد 
)ت/  اخلزرجي  األنــصــاري  مالك  بن 
البري:  الصحابة، واحلسن  73هـ( من 
110هــــ(  )ت/  یــســار  بــن  سعید  ــو  أب
والشعبي من التابعنی)28(، واخلامس: إنه 
معنى حمتمل عند فقهاء اإلمامیة، وفقهاء 
وإما  للندب،  إما  قالوا:  ألهنم  املالکیة؛ 
– البحث  ــرة  دائ کانت  وملــا  لــإلرشــاد؛ 
اإلرشــاد،  –فیخرج  التکلیفي  احلکم 
کان  وملا  املطلوب.  وهو  الندب،  ویبقى 
الدین؛  کتابة  إىل:  ندب  القرآين  النص 

ألهنا  االستدانة؛  إباحة  الفقهاء  أفاد  لذا 
أي:  معاشه،  يف  إلیه  اإلنسان  یضطر  مما 

))2( الطربيس/ جممع البیان، 2/ 12). 
)26( الطربيس/ جممع البیان، 2/ 12). 

)27( املصدر نفسه، 2/ 12). 
)28( املصدر نفسه، 2/ 12). 

وأفــادوا  ــرضورة.  ال حال  يف  مباحة  إهنا 
پ  چ  التأجیل بداللة قوله تعاىل:  إباحة 
پچ؛ ألن الدین حق یثبت يف الذمة، 

فهو أعم من املؤجل وغریه)29(.
ڃ  ڃ  ڃ  چ...  تعاىل:  قال 

ڃ چ چ ]سورة النور: 33[.
ــىل:  ع یـــدل  أمـــر  چ:  چڃ 

وقیل:  مجیعهم)30(.  الفقهاء  عند  الندب، 
من  عزمة  ألهنا  الوجوب؛  عىل  یدل  إنه 
عزمات اهلل، عند عمر بن اخلطاب، وابن 
سریین، وهو مذهب داود الظاهري)31(، 
حممد،  أيب  ربــاح:  أيب  بــن  عطاء  وعند 
من  114هـــ(  )ت/  صفوان  بن  أسلم 
التابعنی، عمر بن دینار، والطربي )ت/ 
الوجوب برشطنی  یدل عىل  إنه  310هـ( 
أحدمها: إذا طلبه العبد، والثاين: إذا ُعِلَم 
إنه  الباحثان:  یمیل  والذي  فیه اخلری)32(. 
أحدمها:  أمران،  ذلك  یؤید  ومما  للندب؛ 

أمر  الرشط  إن  والثاين:  الفقهاء،  إمجاع 

)29( املصدر نفسه، 2/ )) –6). 
 ،232  /3 ــکــشــاف،  ال الـــزخمـــرشي/   )30(

الطربيس/ جممع البیان، 7/ )18. 
)31( الطربيس/ جممع البیان، 7/ )18. 

)32( الزخمرشي/ الکشاف، 3/ 232. 
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بقرآن  مؤید  غری  ألنه  النص؛  عىل  زائد 
عزم  املکاتبة  قول  إن  والثالث:  سنة،  أو 
قال  بعزم؛  لیس  إهنــا  بقول:  معارض 
شاء  إن  بعزم،  لیس  البري:  احلسن 
واملکاتبة   )33( یکاتب  مل  شاء  وإن  کاتب، 
یکاتب  أن  أي:  اإلمامیة،  عند  منجمة 
طه– اإلنسان عبده عىل مال ینجمه –یقسِّ
 )34( املعلومة  النجوم  هذه  يف  إلیه  لیؤدیه 
عقد  هي  204هـ(  )ت/  الشافعي  وعند 
جیوز  وال  منجا،  مؤجال  إال  جیــوز  ال 
شیئا،  یملك  ال  العبد  ألن  واحد؛  بنجم 
الغرض؛  علیه  یفوت  املعجل  والعقد 
عادال))3(.  البدل  أداء  عىل  یقدر  ال  ألنه 
0)1هـ(  )ت/  النعان  حنیفة  أيب  وعند 
ومؤجال:  حــال  مطلقا  جائز  عقد  هــي 
سائر  عىل  قیاسا  منجم؛  وغــری  منجا، 
یذکر  مل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ألن  العقود؛ 

املکاتبة)36(. يف  التنجیم 

• ــر عىل 	 ــة األم الــفــرع )الــثــالــث(: دالل
اإلباحة:

)33( املصدر نفسه، 3/ 232. 
)34( الطربيس/ جممع البیان، 7/ )18. 

))3( الزخمرشي/ الکشاف، 3/ 232. 
)36( املصدر نفسه، 3/ 232. 

)فعل  بـ  اإلباحة  عىل  دل  ما  أواًل: 
األمر(:
• ەئ 	 ائ  ائ  ى  چ...  تعاىل:  قــال 

الــبــقــرة:  ]ســــورة  وئ...چ  ەئ 

.]168
• ې 	 ې  ې  چ...  ــاىل:  ــع ت قـــال 

ې...چ ]سورة البقرة: 223[.
• ڤ 	 ڤ  ٹ  چ...ٹ  تعاىل:  قال 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڤ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چٺٺ...چ  چ 

]سورة املائدة: 6[.
)الم  بـ  اإلبــاحــة  عىل  دل  ما  ثانیًا: 

األمر + مضارع(:
• ۅ 	 ۋ  چ...  ــاىل:  ــع ت قـــال 

النحل:  ۉ...چ ]ســـورة  ۅ 
.]14

املبحث )الثاين(: داللة األمر الواقع 

بعد احلظر
• املطلب )األول(: عرض اآلراء:	
• احلظر 	 بعد  الــواقــع  ــر  األم ــة  دالل يف 

آراء عدة، وقف الباحثان عىل أمهها، 
به،  خاص  فرع  يف  رأي  کل  وعرضا 
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اآليت: التفصیل  وعىل 
• إن 	 )األول(:  الرأي  )األول(:  الفرع 

عىل  یــدل  احلظر  بعد  الــواقــع  ــر  األم
اإلباحة. وهذا الرأي هو: رأي الشیخ 
))إذا  قال:  إذ  413هـ(،  )ت/  املفید 
احلظر  لذکر  معاقبا  األمر  لفظ  ورد 
ـــاب(()37(،  اإلجی دون  اإلباحة  أفــاد 
اإلمامیة،  من  کثری  مجع  علیه  وتابعه 
وقد  عندهم.  املشهور  ــرأي  ال وهــو 
)ت/  الشافعي  إىل  الرأي  هذا  عزي 
إن  ـــرأي:  ال هــذا  ومبنى  ــــ(.  204ه
عامة  قرینة  احلظر  بعد  الواقع  األمر 
یعنى  األمر  اإلباحة؛ ألن  معتربة عىل 
یعني  النهــــي  وزوال  النهي،  زوال 

اإلباحة.
• إن 	 )الثاين(:  الرأي  )الثاين(:  الفرع 

رأي  وهو  الوجوب؛  عىل  یدل  األمر 
اإلمــامــیــة)38(،  غری  من  األصولینی 

عيل   ،30 الفقه/  بأصول  التذکرة  املفید/   )37(
التشیع/  وهویة  املفید  الشیخ  اخلامنئي/ 
ار/  نصَّ حسنی  حممد  صاحب  د.   .81
ومصادر  الفقهیة  املفید  الشیخ  جهود 

استنباطه/ 214. 
ــول  أص يف  اإلحــکــام  اآلمــــدي/  ظ:   )38(

األحکام، 3/ 260. 

ومبنى هذا الرأي: إن األمر یدل عىل 
قرینة  عن  جمردا  جاء  إذا  الوجوب؛ 
صارفة ترفه إىل غری الوجوب. وبه 
726هـــ(  )ت/  احلــيل  العالمة  قــال 
قوله:  ذلك  یؤید  ومما  اإلمامیة؛  من 
کاألمر  احلظر،  بعد  الــوارد  ))األمــر 
املبتدأ عند املحققنی(()39(، أي: کاملر 
مسبوقا  یکن  ومل  بــه،  یبتدئ  الــذي 
الوارد  ))األمر  وقوله:  قبله.  بحظر 
لـــلـــوجـــوب(()40(،  احلــظــر  عقیب 
بقوله:  ذلــك  عىل  الدلیل  ســاق  ثم 
یصلح  ما  وانتفاء  املقتيض،  ))لوجود 
للانعیة(()41(، أي: املقتيض للوجوب 
باقیا؛  املقتيض  کان  وملا  األمر،  وهو 
له.  تبعا  باقیا  الــوجــوب  ــإن  ف ــذا  ل
احلظر؛  بعد  األمر  ورود  هو  واملانع 
ــاز االنــتــقــال مــن احلــظــر إىل  ــا ج ومل
اإلباحة؛ لذا جاز االنتقال من احلظر 

علم  إىل  الوصول  مبادئ  احليل/  العالمة   )39(
األصول/ 93. 

علم  إىل  الوصول  هتذیب  احليل/  العالمة   )40(
األصول/ 97. 

)41( املصدر نفسه/ 97. 
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إىل الوجوب رضورة)42(؛ ))لتساوي 
إن  أي:  األضداد(()43(،  يف  األحکام 
حکم األضداد فیا جیوز وما ال جیوز 
االنتقال من  واحد، وعلیه طاملا جاز 
احلظر إىل اإلباحة، لذا جیوز االنتقال 

من احلظر إىل الوجوب.
• )الثالث(: 	 الــرأي  )الثالث(:  الفرع 

لفظ  احلظر  بعد  الــواقــع  األمــر  إن 
أحد  يف  یتعنی  ال  املجمل  وملا  جممل؛ 
–إال  الوجوب  أو  –اإلباحة  املعنینی 
داللته  حتدید  يف  یرجع  لذا  بقرینة؛ 
اإلباحة  عىل  تدل  خاصة  قرائن  إىل 
عدمها  ومع  الوجوب،  عىل  تدل  أو 
تدل  وهي:  الــرباءة  أصالة  إىل  یرجع 
رأي  هو  الرأي،  وهذا  اإلباحة.  عىل 
)ت/  السبزواري  األعىل  عبد  السید 
هذا  صاحب  ویرى  1414هــــ()44(، 
عامة  قرینة  الرباءة  أصالة  إن  الرأي: 

علم  إىل  الوصول  مبادئ  احليل/  العالمة   )42(
األصول/ 97 )اهلامش: رشح املحقق(. 

علم  إىل  الوصول  هتذیب  احليل/  العالمة   )43(
األصول/ 97. 

)44( عبد األعىل السبزواري/ هتذیب األصول، 
 .70 /1

))وال  ــال:  ق إذ  اإلبــاحــة،  عىل  تــدل 
– ــرباءة  ال –أصالـــــة  جعلها  یبعد 
عىل  الدالة  العامة  القرائن  من  حینئذ 

اجلواز(())4(.
• إن 	 )الرابع(:  الرأي  )الرابع(:  الفرع 

احلظر،  یرفع  احلظر  بعد  الواقع  األمر 
ما  –إىل  بــه  –املأمور  الفعل  ویعید 
أو  إباحة،  من:  احلظر  قبل  علیه  کان 
الرأي  وهذا  استحباب.  أو  وجوب، 

هو رأي اآلمدي)46(.
• )اخلامس(: 	 الرأي  )اخلامس(:  الفرع 

عىل  معلقا  یکون  أن  إمــا  ــر  األم إن 
زوال علة النهي، أو ال فان کان معلقا 
–بزوال  فهو  النهي،  علة  زوال  عىل 
إىل  الرجوع  يف  ظاهرا  النهي–یکون 
کان  وإن  النهي.  قبل  السابق  حکمه 
النهي، فهو  غری معلق عىل زوال علة 

ظاهر يف الوجوب)47(.

• الفرع )السادس(: الرأي )السادس(: 	
مـــوارد  يف  بــعــد  ــع  ــواق ال ـــر  األم إن 

))4( املصدر نفسه، 1/ 70. 
ــول  أص يف  اإلحــکــام  اآلمـــــِدي/  ظ:   )46(

األحکام، 3/ 260 –262. 
)47( ظ: املصدر نفسه، 3/ 260 –262. 
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مقرون  الکریم  القرآن  يف  االستعال 
ــراد  امل تشخیص  عــىل  ــدل  ت بقرائن 
القرائن،  فقدان  افــرتاض  وعىل  به، 
عامة،  بقرینة  اإلباحة  عىل  یدل  فهو 
ألن  احلظر؛  بعد  األمــر  وقــوع  هــي: 
النهي  زال  وإذا  الزوال،  مفاده  األمر 
ویؤید  العام؛  باملعنى  مباحا  أصبح 
قول  مثل:  العريف،  التخاطب  ذلك 
احلامض  ترشب  ال  ملریضه:  الطبیب 
یفهم  ارشب  وقوله:  مرضه،  أثناء 
واإلباحة  السابق  املنع  ارتفاع  منه 

العامة)48(.
• حتلیل ومناقشة:	
• بــأدلــة 	 مــؤیــد  املــشــهــور  ـــرأي  ال إن 

العريف. التخاطب  ویؤیده  قرآنیة، 
• األعــــىل 	 عـــبـــد  الـــســـیـــد  رأي  إن 

عىل  یدلل  وجیه  رأي   السبزواري
عبقریة صاحبه.

• رأي 	 البهاديل  الشیخ  أستاذنا  رأي  إن 
اآلراء،  استقراء  عىل  قــام  أکادیمي 
–حسب  إلیه  انتهى  ما  إىل  انتهى  ثم 

إىل  الوصول  مفتاح  البهاديل/  أمحد  ظ:   )48(
 .318 علم األصول، 1/ 

السید  رأي  عىل  اتکأ  –فقد  أرى  ما 
السبزواري يف شطره األول ووافق 

املشهور يف شطره الثاين.
• إن 	 أقــول:  فإين  القول،  يل  جاز  وإن 

داللته  حتدد  احلظر  بعد  الواقع  األمر 
أما  الــعــامــة،  أو  اخلــاصــة  الــقــرائــن 
أو  اإلباحة  بـ:  داللته  فتحدد  اخلاصة 
داللته  فتحدد  العامة  وأما  الوجوب، 
العامة:  القرائن  ومن  اإلباحة،  بـ: 
الــرباءة،  أصالة  احلظر،  بعد  وقوعه 
إىل  یــصــار  وال  ــعــريف.  ال التخاطب 

العامة إال عند تعذر اخلاصة.
• تطبیقیة:	 نامذج  )الثاين(:  املطلب 
• الفرع )األول(: نامذج اإلباحة:	
• ۋ 	 ٴۇ  چ....   :)1( نــمــوذج 

ۋ...چ ]سورة املائدة: 2[.
حظر،  بعد  وقع  أمر  ۋچ:  چ 
حلج  امُلْحِرم  عىل  ْیَد  الصَّ ع  املرشِّ م  حرَّ فقد 

ڳ  چ...ڳ  ــعــاىل:  ت بقوله  عــمــرة  أو 
املــائــدة:  ]ســـورة  ڱ...چ  ڱ  ڱ 
أي:  اإلباحة  عىل  –یدل  واألمر–هنا   .]1
کأنه  علیهم،  حظره  بعد  االصطیاد  إباحة 
أن  علیکم  جناح  فال  حللتم  وإذا  قــال: 



د. جبار کاظم املال

21(

تصطادوا)49(.
ڤ -  ٹ  ٹ  چ  نموذج )2(: 

چ  ڤ...  ڤ  ڤ 
]سورة اجلمعة: 10[.

حظر،  بعد  وقع  أمر  چ:  ڤ  چ 
ع البیع، عند النداء لصالة  م املرشِّ فقد حرَّ

ٻ  ٻ  چ...  تعاىل:  بقوله  اجلمعة، 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
]سورة  ٿ...چ  ٿ  ٺ  ٺٺ   .
عىل  –یدل  –هنا  واألمر   .]9 اجلمعة: 
علیهم  حظر  ما  هلم  أباح  أي:  اإلباحة، 
وابتغاء  االنتشار  من  الصالة  قضاء  بعد 

الرزق)0)(.
ڭ -  ڭ  ۓ  چ  نموذج )3(: 

البقرة:  چ ]سورة  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
.]222

حظر،  بعد  وقع  أمر  چ:  ڭ  چ 

 ،(90  /1 الکشاف،  الزخمرشي/  ظ:   )49(
علم  إىل  الوصول  مفتاح  البهاديل/  أمحد 

األصول، 1/ 371،
يف  األنــمــوذج  الــرمحــن/  عبد  فاضل  د. 

أصول الفقه/ 188. 
د.   ،(24  /4 الکشاف،  الزخمرشي/  ظ:   )(0(
أصول  يف  األنموذج  الرمحن/  عبد  فاضل 

الفقه/ 188. 

النساء  مــن  التقرب  ع  املـــرشِّ م  ــرَّ ح فقد 
بقوله  بــاعــتــزاهلــن،  وأمــر  املحیض،  يف 

ھھ  ہ  ہ  چ...ہ  تعاىل: 
ـــورة  ]س ے...چ  ے  ھ  ھ 
–یدل  –هنا  واألمـــر   .]222 الــبــقــرة: 
مقاربة  هلم  أبــاح  أي:  اإلبــاحــة)1)(،  عىل 
احلظر  ألن  علیهم؛  حظره  بعد  النساء 
اإلباحة  وتبدأ  احلیض)2)(،  بانتهاء  ینتهي 
احلیض  دم  انقطاع  وهو  الطهر،  بتحقق 
وهي  ))َیْطُهْرًن((،  التخفیف  قراءة  عىل 
وهو:  التطهری،  حتقق  أو  املصحف،  قراءة 
ْرًن((.  هَّ االغتسال عىل قراءة التشدید ))َیطَّ
فّرق  0)1هـ(  )ت/  النعان  حنیفة  وأبو 
بنی احلیض الکثری واحلیض القلیل، فقال 
مل  وإن  الدم،  انقطاع  بعد  املقاربة  بإباحة 
املقاربة  بإباحة  وقال  الکثری،  يف  تغتسل 
وقت  علیها  یميض  أو  االغتسال،  بعد 
بإباحة  الشافعي:  وقال  الکثری.  يف  صالة 

املقاربة بعد الطهر والتطهر، أي: مجع بنی 
األمرین)3)(.

)1)( السیوري/ کنز العرفان، 2/ 299. 
)2)( الزخمرشي/ الکشاف، 1/ 263. 
)3)( الزخمرشي/ الکشاف، 1/ 263. 
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• الفرع )الثاين(: داللته عىل الوجو	:	
ھ -  ہ  ہ  چ   :)1( نموذج 

ے  ھ  ھ  ھ 
ے... چ ]سورة التوبة: )[.

حظر،  بعد  وقــع  أمــر  چ:  ھ  چ 
القتال  ع  املرشِّ م  فقد حرَّ و((  حُتِلُّ ))اَل  هو: 

ۀ  چ  تعاىل:  بقوله  م  احُلــرُ األشهر  يف 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ال  أي:   ،]2 املائدة:  ]سورة  چ  ھ... 
فیه  تقاتلوا  بأن  احلــرام  الشهر  تستحلوا 

ڦ  چ  تعاىل:  قال  کا  املرشکنی)4)(. 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

قال   ،]217 البقرة:  چ ]ســورة  ڃ... 

تفسریه  يف  48)هـــــ(  )ت/  ــطــربيس  ال
))والظاهر  املبارکة:  الکریمة  اآلیة  هلذه 
احلــرام  الشهر  يف  القتال  أن  عــىل:  یــدل 
تعاىل:  قوله  بداللة  )))(؛  حمرما((  کــان 
البقرة:  ڃ...چ ]سورة  ڃ  چ...ڃ 

وبعبارة  عظیم)6)(.  ذنــب  أي:   ،]217
أخرى: إن القتال کان حمظورا يف األشهر 

)4)( الطربيس/ جممع البیان، 3/ 193. 
)))( الطربيس/ جممع البیان، 2/ 404. 
)6)( الطربيس/ جممع البیان، 2/ 403. 

عىل  –یدل  –هنا  ـــر  واألم ـــــرم)7)(.  احل
الوجوب، باتفاق العلاء)8)(.

• ومناقشة:	 حتلیل 
–حسب -  احلظر  بعد  الواقع  األمر  إن 

تتبع الباحثنی –ورد يف النص القرآين 
يف  التکلیفي  احلکم  عن  الکاشف 
–يف  احلظر  کــان  وقــد  ــاذج.  ن أربعة 

الناذج أربعتها –معلقا عىل علة
النهي عاد األمر -  النهي، وبزوال علة 

التفصیل  وعــىل  علیه،  کــان  مــا  إىل 
يف  الناذج  ورود  حســـــب  اآليت، 

البحث.
بسبب -  حمــظــورا؛  کـــان  الــصــیــد  إن 

اإلحرام، وعند انتهاء اإلحرام یرتفع 
علیه  کان  ما  إىل  الصید  فیعود  احلظر 
الصید  يف  واألصــــل  ــر،  ــظ احل قــبــل 

اإلباحة)9)(.

القرآن/  تفسری  يف  البیان  اخلوئي/  ظ:   )(7(
تذیب  الــســبــزواري/  األعــىل  عبد   ،323

األصول، 1/ 69. 
علم  إىل  الوصول  هتذیب  احليل/  العالمة   )(8(

األصول/ 189. 
األصول،  حتف  الشمري/  الدین  صباح   )(9(

 .(1 /1
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بسبب -  حمــظــورا؛  کــان  االنتشار  إن 
انتهاء  وعند  اجلمعـــــة،  صالة  إقامة 
فیعود  احلظر،  یرتفع  اجلمعـــة  صالة 
االنتشار إىل ما کان علیه قبل احلظر، 

واألصل يف االنتشار اإلباحة)60(.
بسبب -  حمـــظـــورا؛  کـــان  اجلـــاع  إن 

یرتفع  احلیض  انتهاء  وعند  احلیض، 
علیه  کان  ما  إىل  اجلاع  فیعود  احلظر 
ــاع  ــر، واألصــــل يف اجل ــظ قــبــل احل

اإلباحة)61(.
إن القتال کان حمظورا؛ بسبب األشهر - 

احلرم؛ ألن اآلیة علقت احلکم –قتل 
األشهر  انــســالخ  عــىل   – املــرشکــنی 
انتهاء األشهر احلرم  احلرم)62(، وعند 
القتال إىل ما کان  یرتفع احلظر فیعود 
القتال  يف  واألصل  احلظر،  قبل  علیه 

الوجوب)63(.
امللحق ]لألمر الدال عىل الوجوب[.- 

)60( املصدر نفسه، 1/ 1). 
)61( املصدر نفسه، 1/ 1). 

)62( اخلوئي/ البیان يف تفسری القرآن/ 324. 
 ،97 الوصول/  هتذیب  احليل/  العالمة   )63(
املفید  الشیخ  جهود  ار/  نصَّ صاحب  د. 

 .214 استنباطه/  ومصادر  الفقهیة 

• چ ڭ ۇ چ ]سورة املدثر: 4[.	

• چ ۆ ۆ چ ]سورة املدثر: )[.	

• ٻ 	 ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٻ... چ ]سورة البقرة: 238[.
• پچ ]سورة 	 پ  چ...پ 

البقرة: 238[.
• ڭ 	 ڭ  ۓ  چ...ۓ 

ڭ...چ ]سورة طه: 132[.

• ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 	 چ 

ڄ... چ ]سورة اإلرساء: 78[.
• ھ 	 ہ  ہ  ہ  چ... 

ھ... چ ]سورة البقرة: 144[.

• ۓ 	 ۓ  ے  ے  چ...ھ 

ڭ...چ ]سورة البقرة: 144[.

• ڌ 	 ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ 

]سورة  ڈ...چ  ڎ  ڎ 

البقرة: 149[.
• چ...ٻ پ پ...چ ]سورة 	

النساء: )13[.
• ائ 	 ى  ى  ې  ې  ې  چ 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ۇئ...چ ]سورة النساء: 6[.

• ۋ 	 ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  چ... 
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ۅ... چ ]سورة اإلرساء: 34[.
• چڑ ک ک ک ک...چ 	

]سورة النحل: 91[.
• پ 	 ٻ  ٻ  چ...ٻ 

پ...چ ]سورة الطالق: 1[.
• البحث:	 ونتائج  اخلامتة 
القرآين -  األمر  عىل  األصولیون  رکز 

األحکام  أغلب  ألنه  أبحاثهم؛  يف 
جـــاءت بــصــیــغ األمـــر وهـــم هبــذا 
ولکن  الــبــالغــي،  البحث  طـــوروا 

أصولیة. برؤیة 
جهتنی: -  من  لألمر  األصولیون  نظر 

الصیغة.  جهة  ــن  وم املــــادة،  جهة 
حقیقة  مها:  بمعنینی،  املادة  وحروا 
مطلق  يف  وحقیقة  الــوجــوب،  يف 
الصیغة  معاين  وحـــروا  الطلب. 
بمعان ثالثة، هي: الوجوب، الندب، 
البحث  يف  تطویر  وهــذا  واإلبــاحــة. 

البالغي يف النص القرآين.
بعد -  الواقع  األمــر  داللــة  يف  تعمقوا 

التأمل  التعمق جاء من  احلظر. وهذا 
يف النص القرآين.

أثــر -  یظهر  ــقــدم  ت ــا  م جمــمــوع  ومـــن 

البحث  تطویر  يف  الکریم  الــقــرآن 
حدود  يف  األصولینی  بفهم  البالغي 
للحکم  الکاشفة  النصوص  ــرة  دائ

التکلیفي.
واملراجع: املصادر  ثبت 

• املصادر القدیمة:	
• أبو احلسن، عيل بن أيب عيل 	 اآلمِدي: 

بن حممد )ت/ 631هـ(.
تح: -  األحکام،  أصول  يف  اإلحکام 

الکتب  دار  ط1،  العجوز/  إبراهیم 
العاملیة/ بریوت، 1982م.

• عيل 	 حممد،  أبو  الظاهري:  حزم  ابن 
بن أمحد )ت/ 6)4هـ(.

ــاء الـــرتاث -  ــی ــىل، تـــح: جلــنــة إح ــح امل
اجلدیدة/  اآلفــاق  دار  ط1،  العريب/ 

بریوت، د. ت.
• احلــيل )الــعــالمــة(: مجــال الــدیــن بن 	

ر )ت/ 726هـ(. امُلَطهَّ یوسف بن 

األصول، -  علم  إىل  الوصول  هتذیب 
ـــوي  ـــرض تـــــح: حمـــمـــد حـــســـنی ال
اإلمام  مؤسسة  ط1،  الکشمریي/ 

عيل/ لندن، 2001م.
• األصول، 	 علم  إىل  الوصول  مبادئ 
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البقال/  عيل  حممد  احلسنی  عبد  تح: 
ـــریوت،  ب األضــــــواء/  دار  ط2، 

1406هـ.
ُعَمر -  الزخمرشي: جار اهلل، حممود بن 

)ت/ 38)هـ(.
• الکشاف عن حقائق غوامض 	 تفسری 

وجوه  يف  األقاویل  وعیون  التنزیل 
السالم  عبد  حممد  ــح:  ت الــتــأویــل، 
العلمیة/  الکتب  دار  ط4،  شاهنی/ 

بریوت، 1427هـ.
أمحد -  بن  حممد  بکر،  أبو  َخيِس:  ْ السَّ

)ت/ 490هـ(.
• )أصول 	 بـ  املعروف  الفقه،  أصول 

األفغاين/  الوفاء  أبو  تح:  الفقه(، 
بریوت،  العلمیة/  الکتب  دار  ط1، 

1414هـ.
بن -  املقداد  اهلل،  عبد  أبو  السیوري: 

عبد اهلل )ت/ 826هـ(.

• تح: 	 القرآن،  فقه  يف  العرفان  کنز 
النرش  مؤسسة  ط1،  القايض/  حممد 
اإلسالمي، منشورات املجمع العاملي 
اإلسالمیة/  املذاهب  بنی  للتقریب 

قم، 1422هـ.

الطربيس: أبو عيل، الفضل بن احلسن - 
)ت/ 48)هـ(.

• تح: 	 القرآن،  تفسری  يف  البیان  جممع 
ط1،  املحلاليت/  الرسويل  هاشم 
بریوت،  العريب/  الرتاث  إحیاء  دار 

1406هـ.
جریر -  بن  حممد  جعفر،  أبو  الطربي: 

)ت/ 310هـ(.
• املیس، 	 خلیل  ــح:  ت الــبــیــان،  جــامــع 

دار  ط1،  العطار/  مجیل  وصــدقــي 
الفکر/ بریوت، )141هـ.

ابن العريب: أبو بکر، حممد بن عبد اهلل - 
)ت/ 43)هـ(.

• القادر 	 عبد  حممد  تح:  القرآن،  أحکام 
العلمیة/  الکتب  دار  ط1،  عطا/ 

بریوت، 1408هـ.
عبد -  بن  حممد  اهلل،  عبد  أبو  القرطبي: 

اهلل )ت/ 671هـ(.

• إحیاء 	 دار  القرآن/  ألحکام  اجلامع 
الرتاث العريب/ بریوت، د. ت.

املفید: حممد بن حممد بن نعان )ت/ - 
413هـ(.

• الشیخ 	 تح:  الفقه،  بأصول  التذکرة 
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املفید/  دار  ط2،  نجف/  مهدي 
بریوت، 1414هـ.

• املراجع احلدیثة:	
• )الدکتور(.	 البهاديل  کاظم  أمحد 
األصول/ -  علم  إىل  الوصول  مفتاح 

بــریوت،  العريب/  ــؤرخ  امل دار  ط1، 
2002م.

• أمحد مطلوب )الدکتور(.	
ط1، -  العرب/  عند  البالغي  البحث 

دار اجلاحظ/ بغداد، 1982م.
• أمحد اهلاشمي )الشیخ(.	
والبیان -  املعاين  يف  البالغة  جواهر 

العربیة/  الکتب  دار  ط7،  والبدیع/ 
بریوت، 1420هـ.

• ــار 	 صـــاحـــب حمــمــد حــســنی نــصَّ
)الدکتور(.

ومصادر -  الفقهیة  املفید  الشیخ  جهود 
ــالم  اإلع مکتب  ط1،  استنباطه/ 

اإلسالمي/ قم، 1421هـ.
• صالح الظاملي )الدکتور(.	
بنی -  العربیة  اجلملة  ـــة  دراس تــطــور 

النحوینی واألصولینی/ ط2، مکتب 
النجف  والنرش/  للطباعة  املواهب 

األرشف، 1426هـ.
• صباح الدین الشمري )الشیخ(.	
التمیمي -  ط1،  األصـــــول/  ــف  حت

األرشف،  النجف  والنرش/  للطباعة 
1427ه.

• الـــســـبـــزواري )ت/ 	 األعــــىل  عــبــد 
1414هـ(.

النجف -  ط3/  األصــــول/  هتــذیــب 
األرشف، 1417هـ.

• عيل اخلامنئي )السید(.	
تر: -  التشیع(،  وهویة  املفید  الشیخ 

خالد توفیق/ ط3، مؤسسة الصدیق/ 
بریوت، 1418هـ.

• الرمحن 	 عبد  ــد  ــواح ال عبد  فــاضــل 
)الدکتور(.

الفقه/ ط1، دار -  األنموذج يف أصول 
احلکمة/ بغداد، 1987م.

• )ت/ 	 اخلوئي  املوسوي  القاسم  أبو 

1413هـ(.
دار -  ط4،  القرآن/  تفسری  يف  البیان 

التوحید/ الکویت، 1389هـ.
• البحوث واملجالت:	
• صبحي حممد مجیل )الدکتور(.	
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بسم اهلل الرمحن الرحیم
عباده  عىل  وسالم  وکفى  هلل  احلمد 

الذین اصطفى.. وبعد.
متهید

-ال  ــؤاد  ــف وال القلب  بــنی  العالقة 
عمیقة  دراســة  إىل  حتتاج  أهنــا  ــك-يف  ش
القرآن  منهج  خــالل  مــن  دقیق  وتــأمــل 
املجید يف التعامل مع طبیعة اإلنسان وأنه 

خلیفة اهلل يف أرضه.
ومن املعروف أنه ال نجاة لإلنسان يف 
قلُبه وحسن  َسِلَم  إذا  إال  الدنیا واآلخرة 
األمور؛  مدار  علیه  القلب  ألن  فــؤاده؛ 
وإذا  کله،  جسده  صلح  قلبه  صلح  فإذا 
الفوائد  وألن  کله؛  جسده  فســــد  فسد، 
وأحاسیسه؛  اإلنسان  مشـــاعر  منه  تنبثق 
الرؤیة  وفق  ضبط  من  له  البــد  فکان 
يف  واحــدة  آیة  جــاءت  وقد  اإلسالمیة؛ 
والقلب  الفؤاد  بنی  مجعت  املجید  القرآن 

ڱ  ڱ  چ  تــعــاىل:  قوله  يف  ــك  وذل
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں ڱ  ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ھ چ ]سورة القصص: 10[.

الكريم  القرآن  يف  القلب  کان  وإذا 

يشري إىل العقل، فإن الفؤاد يشري إىل مركز 
موسى  فُأّم  فينا؛  واألحاسيس  املشاعر 
أنفطر فؤادها عىل وليدها الصغري، وكان 
الذي  العقل  بمعنى  القلب  وظيفة  الربط 
كانت  ألهن��ا  واألف��ع��ال  املشاعر  ضبط 
القرآن  دقة  نعلم  ونحن  إليه،  ستذهب 
الدالالت  األلفاظ و  استعامل  الكريم يف 

اللغوية.
األم  فؤاد  لنا  یصور  القرآين  والتعبری 
املسکینة صورة حّیًة )فارغًا( ال عقل فیه 
وال وعي وال قدرة عىل نظر أو تریف 
يف  أمرها  وتذیع  به  لتبدي  کادت  حتى 
أن  لوال  الیّم  يف  به  ألقت  بعدما  الناس، 
لتکون  وثّبتها  قلبهـــا  عىل  ربَط  تعاىل  اهلل 
عىل  الصابرین  اهلل،  بوعــــد  املؤمننی  من 

السائرین عىل هداه. ابتالئه، 
املتأنیة(  )الدراسة  هذه  تأيت  ثم  ومن 
)جملة  إىل  الــکــریــم  ــرآن  ــق ال ــالل  خ مــن 

وبیان  إیــضــاح  عــىل  حــرصــًا  املــصــبــاح( 
حقیقة القلب والفؤاد يف القرآن املجید.

اخلالق  نظر  هـــو حمل  اإلنسان  فقلب 
ورده،  العمل  وقــبــول  وتــعــاىل  تــبــارك 
فإما  العبد؛  نیة  إىل  بالنظر  علیه  واإلثابة 
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منحرفًا  یکون  وإما  سلیًا،  نقیًا  یکون  أن 
سقیًا؛ سلیًا من الرشك أو سقیًا بالرشك، 
سلیًا  بالکفر،  سقیًا  أو  الکفر  من  سلیًا 
بالریاء  سقیًا  أو  والریـــــاء  النفاق  من 

ڤ  چ  وجــل:  عز  املــوىل  یقول  والنفاق؛ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ چ ]سورة الشعراء: 89[.
القلب  ونجا وربح صاحب  فاز  وقد 
صاحُب  وَغـــَوى  ــّل  وض وزّل  السلیم، 
قلبه بسبب  الذي ران عىل  السقیم  القلب 
فصار  وذنــوب؛  آثام  من  یکتسبه  کان  ما 
لکثرة ذنوبه عن ربه حمجوب؛ قال تعاىل: 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  ڃچ  چ 

]ســورة  ڈچ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
عىل  غطــــى  أي   .]1(-  14 املطففنی: 
اإلثم  من  یکسبونه  کانـــــوا  ما  قلوهبم 
عىل  یمــــرد  الــذي  والقلب  واملعصیة. 
علیه  ویرین  ویظلم؛  ینطمس  املعصیة 

وحیجبه  عنه  النــــور  حیجب  کثیف  غطاء 
فشیئا  شیئا  احلساسیة  ویفقده  النور،  عن 
هریرة،  أيب  عـــن  ویموت...  یتبلد  حتى 
أذنب  إذا  العبد  »إن  قال:   النبي عن 
تاب  فإن  قلبه.  نکتة سوداء يف  ذنبا کانت 

وقال  زادت«.  زاد  وإن  قلبه  صقل  منها 
النسائي:  ولفظ  صحیح.  حسن  الرتمذي 
قلبه  نکت يف  أخطأ خطیئة  إذا  العبد  »إن 
نکتة سوداء. فإن هو نزع واستغفر وتاب 
تعلو  حتى  فیها  زید  عاد  فإن  قلبه  صقل 
تعاىل:  اهلل  قــال  الــذي  ــران  ال فهو  قلبه، 

ڍچ«  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  ڃچ  چ

عىل  الذنب  هو  الــبــري:  احلسن  قــال 
القلب فیموت، ذلك  الذنب حتى یعمى 
هو حال الفجار املکذبنی، وهذه هي علة 

والتکذیب. الفجور 
اإلیان  نور  قلوهبم  عن  حجبوا  فقد 
بعضها  ظلات  يف  فعاشوا  القرآن  ونور 
یراها؛  یکد  مل  یده  أخرج  إذا  بعض  فوق 
من  له  فا  نوًرا  له  اللـــه  مل جیعل  من  ألنه 
نور، ذلك أن القلوب حتیا بأعال اإلیان 

والقرآن.
ویفهم  یعقـــل  حي  کائن  القلب  إن 

الكريم  الق�������رآن  يف  والقلب  ویدرك، 
مصـــــــــارع  هي  فها  العقل،  إىل  يشري 
الــغــابــریــن حــیــاهلــم شــاخـــــة مــوحــیــة، 
قال  بالعظات،  وتنطق  بالعرب،  تتحدث 

ى  ې  ې  ې  ې  چ  تعاىل:  اهلل 
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وراء  ما  )فتدرك  چ  ەئ ائ  ائ  ى 
هذه اآلثار الدوارس من سنة ال تتخلف 

چ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  چ  تتبدل(  وال 
تلك  عن  األحیاء  أحادیث  تسمع  )أي 
والقصور  املعطلة  واآلبار  املهدمة  الدور 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  چ املوحشة( 
]س���ورة  چ  ىئ ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
احلج: 46[ وهنا یمعن يف حتدید مواضع 
يف  زیــادة  الصدور(  يف  )التي  القلوب: 
لتلك  العمى  إثبات  يف  وزیادة  التوکید، 
کانت  ولو  التحدید!.  وجه  عىل  القلوب 
بالذکرى،  جلاشت  مبرة  القلوب  هذه 
اإلیان  إىل  وجنحت  بالعربة،  وجاشت 
مــصــارع  ــة يف  ــل ــاث امل ــة  الــعــاقــب خــشــیــة 
تعاىل:  قال  کثری؛  حوهلم  وهي  الغابرین، 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  چ 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

]سورة احلج: 46[. چ  ىئ
الشأن  هذا  يف  القرآن  عجائب  ومن 
بنی  ربط  –من  احلرش  سـورة  يف  جاء  ما 
تعاىل:  قوله  يف  -وذلك  والعقل  القلب 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ

ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ 
احلرش:  ۅچ]سورة  ۋ  ۋ  ٴۇ 
القلب  بنی  -ربط  احلال  وکذلك   ]14

ٻ  ٱ  چ  تــعــاىل:  قــولــه  -يف  والفقه 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

التوبة:  ]ســـورة  ڀچ  ڀ  پ 

.]87
القلب  ــنی  ب ــط  ــرب ال نــالحــظ  وهــنــا 
-لغة  معروف  هو  -کا  والفقه  والفقه، 
هو الفهم وحسن اإلدراك والتعقل، وهو 
يف  والعقل  فالقلب  والفطنة،  أیضا  العلم 
ما  أیضًا  یؤکد هذا  اعتقادي يشء واحد، 

جاء يف السورة نفسها، قال تعاىل: چ گ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

]سورة  ھچ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

صحیحة  داللة  هذه  إًذا   ]127 التوبة: 
ورصحیة بأن الفقه حمله القلب.  

واملعنى نفسه تکرر مع املنافقنی أیضا 
چۓ  تعاىل:  قال  املنافقون؛  سورة  يف 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۈ چ]سورة املنافقون: 3[.
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الصدر- يف  -الذي  القلُب  وُسمى 
إىل رش،  التقلبات من خري  قلبًا ألنه كثري 
ومن حسد إىل حب، ومن إيامن إىل كفر، 
ومن عفاف إىل شهوة، ومهمة القلب أن 
احلق  يرى  حتى  ويقلبها  األشياء  يعقل 
دعاء  كان  ثم  ومن  باطاًل؛  والباطل  حقًا 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  چ  املؤمنني: 
چ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
من  وامتأل  قسوة  أصابته  إذا  والقلب 
يكون  والنفاق  والشك  الكفر  ظلامت 
احلجر  إن  بل  احلجر،  من  صالبة  أش��دَّ 
قلوب  ولکن  املاء،  منه  فيخرج  يلني  قد 
تنبض  وال  تندى،  وال  تلنی  ال  هــؤالء 
جاسیة  قاسیة  قلوب  تقوى،  وال  بخشیة 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  کافرة،  جمدبة 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ  ھ  ھ  ہ ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ ۓ  ے  ے  ھ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ۇ 
تعاىل:  قوله  عليهم  وح����ق  چ  ۅ 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  پ
ٹ  ٹ  ٹ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

چ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ 
إذا  والقلب   ،]179 األعــراف:  ]سورة 
اهلل  توىل  اإلي��امن  ون��ور  اهلل  بنور  استنار 

ٹ  چ  وخشية،  حمبة  وم��أله  حفظه، 
ال  اهلل  رُس  وذلك  چ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

غريه. عليه  يطلع 
فیه  تعاىل  للـــه  الذاکــــــر  فالقلب 
وسعادة،  وسکینة  وسکــــــون  طمأنینة 
فیه  اللــــه  ذکر  عــــــن  الغافل  والقلب 
وریب  وعناء  وشقاء  وتعاسة  اضطراب 

ڌ  ڍ  ڍ  چ  تــعــاىل:  ــال  ق ــك.  وش
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
چ إن هذا  ک  ک  ڑ  ڑ 
معنى  بکل  الصدور  يف  ملا  شفاء  القرآن 
القلوب  يف  یدب  إنه  الشفاء،  معاين  من 
املعلول!.  اجلسم  يف  الشفاء  دبیب  فعاًل 
اخلفي  السلطان  ذي  بإیقاعه  فیها  یدب 
التي  بتوجیهاته  فیها  ویـــدب  العجیب، 
فتهتز  الفطریــــة،  التلقي  أجهزة  توقظ 
فیها  ویدب  وتستجیب،  وتتلقى  وتتفتح 
أقــل  تضمن  التي  وترشیعاته  بتنظیاته 
البرشیة  املجموعات  بنی  ممکن  احتکاك 
بإحیاءاته  فیها  ویدب  الیومیة،  احلیاة  يف 
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يف  الطمأنینة  تسکب  الــتــي  املطمئنة 
اجلزاء،  يف  العدل  وإىل  اهلل،  إىل  القلوب 

وإىل غلبة اخلری، وإىل حسن املصری.
حشد  وراء  حشدًا  تثری  لعبارة  وإهنا 
لغة  عنها  تعجز  والــدالئــل،  املعاين  من 
العجیب؛  التعبری  هذا  هبا  ویوحي  البرش 
أن اهلل قادر لو شاء عىل أن خیلق بني آدم 
أو  اهلــدى،  إال  تعرف  ال  بطبیعة  ابتداء 
باهلدى  یقذف  أو  اهلــدى،  عىل  یقهرهم 
– ولکنه  قهر،  بال  فیهتدوا  قلوهبم  يف 
یبتيل  أن  شاء  هذا!.  غری  –شاء  سبحانه 
اهلدى  إىل  االتــاه  عىل  بالقدرة  آدم  بني 
إىل  منهم  یتجه  من  لیعنی  الضالل،  أو 
یتجه منهم  اهلدى عىل اهلدى، ولیمد من 
وجرت  عایته،  ويف  غیه  يف  الضالل  إىل 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  شــاء؛  با  سنته 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ 
ٺ ٿ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ 

ڤ ڤ ڤ ڦ چ.
العربیة: اللغة  يف  القلب  مفهوم 

يِف  ــبِــُض  َیــنْ ــيِلٌّ  ــَض َع ُعــْضــٌو  القلب: 
ُینَظُِّم احْلََرَکَة  ْدِر ،  اجْلَانِِب األَْیَسِ ِمَن الصَّ

ــْســم، جــاء يف  اجْلِ ـــَراِف  َأْط إِىَل  ــَة  َمــِویَّ الــدَّ
َعَضيِلّ  عضو  الَقْلب(:  الوسیط  املعجم 
األوردة ویدفعه  َم من  الدَّ یستقبل  أجوف 
معلَّقة  أعــىل  إىل  قاعدته  الــرشایــنی،  يف 
التجویف  من  الیسى  اجلهة  يف  بنِیاط 
الدم  به  َیَسارّي  تویفان:  وبه  الصدرّي، 
املحتاج  األزرق  الدم  به  ویمینّي  األمحر، 
إىل التنقیة؛ وبکل تویف تویفان فرعیان 
التجویف  ویسمى  صام،  بینها  یفصل 
 : فيلُّ السُّ والتجویف  ــن،  األَُذی الُعْلوي: 

الُبَطنی.
وقد یعربَّ بالقلب عن العقل باعتباره 
وموضًعا  واألحاسیس  لإلدراك  مرکًزا 
کینة  والسَّ والطَّهارة  والتقوى  للهدى 
والغیظ  یغ  والزَّ واللَّهو  لإلثم  وکذلك 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  إلــخ  ـــسة...  واحل
ظاهر  ملــن  رُضب  مثل  وهــو  چ  ڤ 
يف  قلبان  للرجل  یوجد  ال  فکا   ، زوجته 
ه  ُأمَّ املظاهر  امرأة  تکون  ال  کذلك  جوفه 
الواحد؛  للّشخص  أّمــان  توجد  ال  ألّنه 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل:  قال 
چ چ ]سورة األحزاب: 4[. چ 

القلب  املحیط:  القاموس  يف  وجــاء 



الشیخ الدکتور منصور مندور

227

وحمض  والعقل  منه  أخص  أو  الفؤاد  هو 
کل يشء.

وجاء يف لسان العرب: القلب حتویل 
قال  قلبا،  یقلُبه  قَلَبه  وجهه  عن  اليشء 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل: 
الشعراء:  ]سورة  چ  ڻ  ڻ  ں 
 ،  جربیل به  نزل  أي   ]194-  193
فال  قلبه  يف  وثبت  فوعاه  النبي  قلب  عىل 

تعاىل. اللـــه  بعون  ینساه 
اجلانب  بنی  معانیه  ترتاوح  والقلب 
املشاعر  یمثل  الذي  اإلنسان  العاطفي يف 
وشجاعة  وکره  حب  مــــن  الوجدانیة 
وخوف وأمل وفرح.. . الخ وبنی اجلانب 
والضالل  اهلدایة  یمثل  الذي  العقالين 
ــر  أوام ــة  ــاع وإط واإلعـــالن  واإلرسار 
واإلهلام  الوحي  وتلقي  عصیانه  أو  اللــه 

والتدبر. والتذکر 
املجید: القرآن  يف  القلب  لفظ 

ورد لفظ القلب –يف القرآن املجید-
-يف  مضاف  وغری  مضافًا  ومجعًا  مفردًا 
املعجم  موضعًا.  وثالثنی  واثننی  مائة 
حممد  الکریم  القرآن  أللفاظ  املفهرس 
دار  ط   697 ص  الــبــاقــي  عــبــد  ـــؤاد  ف

القاهرة. احلدیث 
کلمة  أن  إلیه  اإلشـــارة  تــدر  وممــا 
يف  إال  ـــأل(  )ب مــعــرفــة  تــأت  مل  الــقــلــب 
يف  وذلك  کله؛  القرآن  يف  واحد  موضع 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  قوله 
سیاق  ضمن  وذلــك  چ  ٹ  ٹ  ٿ 
آیات سورة آل عمران وهي تتحدث عن 

ڀ  پ  چ  تعاىل:  قوله  يف  أحد  غزوة 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ 
آل  ]ســورة  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ 

عمران: 9)1[.
رسول  إىل  -یتجه  -هنا  والسیـــــاق 
قلبه؛  الرمحة يف  اهلل الستثارة معــــاين 
ووسعتهم،  وسعتـــه  التي  اهلل  رمحة  فهي 
لینًا  هبم،  رحیًا  فجعلته  ونالتهم؛  ونالته 
غلیظ  فظا  کان  ولو  هبم؛  رفیقًا  معهم، 

وال  القلوب،  حولــــه  تألفت  ما  القلب 
تمعت حوله املشاعر، فالناس يف حاجة 
إىل قلب کبری یعطیهم وال حیتاج منهم إىل 
حُیّملهم مهه؛  عطاء؛ وحَیمل مهومهم وال 
والرعایة  االهتام  دائــًا  عنده  وجیــدون 
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والرضاء؛  ــود  وال والساحة  والعطف 
وهکذا   اهلل رسول  قلب  کان  وهکذا 
کانت حیاته مع الناس؛ ما غضب لنفسه 
قط، وال ضاق صدره بضعفهم البرشي، 
أعــراض  مــن  شیئا  لنفسه  احتجز  وال 
ملکت  ما  کل  أعطاهم  بل  احلیاة،  هذه 
حلمه  ووسعهم  ندیة،  ساحة  يف  یــداه 
من  ومــا  الکریم،  ووده  وعطفه  ــره  وب
قلبه  امتأل  إال  رآه  أو  عارشه  منهم  واحد 
نفسه  أفاض علیه من  ملا  نتیجة  بحبه؛ 

الرحیبة. الکبریة 
نفسه  ويف   اهلل رســـول  وکــــــــان 
للخروج،  حتمسوا  فقد  القوم؛  من  يشء 
ثلث  فرجع  صفوفهم،  اضطربت  ثــم 
–بعد  وخالفوا  أحد؛  معرکة  قبل  اجلیش 
إغراء  أمام  وضعفوا  أمــره،  –عن  ذلك 
مقتله،  إشاعة  أمــام  ووهــنــوا  الغنیمة، 
وترکوه  مهزومنی،  أعقاهبم  عىل  وانقلبوا 

يف  یدعوهم  صامد  وهو  باجلراح  یثخن 
أخراهم، وهم ال یلوون عىل أحد؛ وهنا 
 إلیه متوجهًا  القرآين  اخلطاب  یأيت 
یشعــــرهم  املسلمنی  وإىل  قلبه،  یطیب 
یذکره  هنا  والقرآن  به،  علیهم  اهلل  نعمة 

خلقه  يف  املمثلة  اهلل  ــة  رمح ویــذکــرهــم 
حوله  تتجمع  الــذي  الرحیـــم  الکریم 
الرمحة  کوامن  لیستجیش  ذلك  القلوب؛ 
آثاره ترفهم  ما  فتغلب عىل   قلبه يف 
اإلهلیة  النعمة  حقیقة  هم  ولیحسوا  فیه؛ 

ک  ڑ  ڑ  چ  الرحیم،  النبي  هبذا 
ـــورة  ]س گچ  ک  ک  ک 
الطبیعیة  الــثــمــرة  ــا  إهن  ]27 ــد:  ــدی احل
والرمحة  الــرأفــة  حممد؛  النبي  لساحة 
املؤمننی  أخـــالق  يف  واضــحــة  ظــاهــرة 
مع  التعامل  يف  اإلســالم  بمنهج  حقیقة 
قلوهبم  يف  استقر  مــا  بحکم  اآلخــریــن 
یعفو  أن  یدعوه  ثم  ــان،  واإلی احلق  من 
یشاورهم  وأن  هلم،  اهلل  ویستغفر  عنهم، 
متأثر  غری  یشاورهم؛  کان  کا  األمر  يف 
بعض  مالت  وإذا  املوقف،  هذا  بنتائج 
–خیاطبها،  –سبحانه  اهلل  فإن  القلوب 
مداخلها،  ویعرف  أحواهلا،  یعلم  فهو 

نقاء  أن  یعلم  هو  خوافیها،  عىل  ویطلع 
واستقرار   ، القلب  وخلوص   ، العقیدة 
منه  تنبثق  ــقــرارا  اســت ـــان  اإلی حقیقة 
بذل  من  احلیاة،  واقع  يف  ونتائجه  آثاره 

ۓ  ے  چ  هلل؛  خالصة  وتقدمة  وتضحیة 
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ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
عاقبة  من  حیذرها  ثم  چ  ەئ  ائ 
ومن  االستجابة،  عن  والتقاعس  التباطؤ 

ذکر  عن  تغفل  حنی  اللنی  بعد  القسوة 
وراء  فلیس  للحق،  تشع  ال  وحنی  اهلل، 

الفسق واخلروج. القلوب إال  قسوة 
رسیــع  الــبــرشي  الــقــلــب  ـــذا  ه إن 
علیه  طال  فإذا  النسیان،  رسیع  التقلب، 
وقسا،  تبلد  تذکر  وال  تذکری  بال  األمد 
 ! وأعتم  وأظلم  إرشاقــاتــه  وانطمست 
یذکر  حتى  القلب  هذا  تذکری  من  بد  فال 
حتى  علیه  الطرق  من  بد  وال  وخیشع، 
الدائمة  الیقظة  من  بد  وال  ویشف؛  یرق 
وقد  والــقــســاوة،  التبلد  یصیبه  ال  کي 
من  األرض  یصیب  مــــا  القلب  یصیب 
بعد  األرض  حییي  فاهلل  وتشقق،  جفــــاء 
بالنبت  وتزخر  باحلیاة،  فتنبض  موهتا، 
وکذلك  والثار؛  األکل  ومتنح  والزهر، 
القلوب حنی یشاء اهلل فال یأس من قلب 
أن  یمکن  فإنه  وتبلد  وقسا  ومجــد  مخد 
النور،  فیه  یرشق  وأن  احلیاة،  فیه  تدب 

تعاىل  اهلل  ــإن  ف اهلل؛  لــذکــر  خیشع  وأن 
ویأخذها  هزا،  فیهزها  القلوب،  یتناول 
الوجود کله فال  أخذا، وهو جیول هبا يف 
حتس  وال  اهلل،  إال  ترى  وال  اهلل،  إال  تد 
قدرته  من  مهربا  هلا  تعلم  وال  اهلل،  بغری 
إلیه،  إال  مرجعا  وال  علمه،  من  خمبأ  وال 

الکریم. وال متوجها إال لوجهه 
هبا  خماطبا  قلبك  کلمة  وجــاءت 
ــا  أوهل ــع؛  ــواض م ثــالثــة  يف  اهلل  ـــول  رس
ــاين يف ســورة  ــث وال )الــبــقــرة(  يف ســورة 
)الشعراء( وآخرها يف سورة الشورى يف 

ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قوله 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژچ 
فکل من یزعم أن حممدًا مل یوح إلیه، ومل 
الذي  النص  هلذا  ینتبه  اهلل  من  يشء  یأته 
سبحانه  اهلل  ــان  ک فــا  الــقــلــوب؛  یمس 
أوحى  اهلل  أن  یّدعي  أحًدا  لیدع  وتعاىل 

قادر  وهو  شیئًا،  إلیه  یوح  مل  وهو  إلیه، 
بقرآن  ینطق  فال  قلبه،  عىل  خیتم  أن  عىل 
جاء  الــذي  الباطل  یکشف  وأن  کهذا، 
ورائه  من  احلق  یظهر  وأن  ویمحوه،  به 
قلبك،  عىل  خیتم  اهلل  یشأ  فــإن  ویثبته؛ 
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الباطل، وحیق احلق بکلاته. ویمح اهلل 
احلق  إقرار  يف  تعاىل  اهلل  سنة  فهذه 
وإزهاق الباطل، ومن ثم فإن هذا الوحي 
التقول  ولیس  صدق؛  حممد  وقول  حق، 

الباطل والظلم والضالل. إال  علیه 
تعاىل:  قوله  جاء  البقرة  ســورة  ففي 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

بلغ  لقد  چ  ڱ  ڱ  ڳ 

ینزل  أن  من  والغیظ  احلنق  من  بالیهود 
عباده  من  یشاء  من  عىل  فضله  مـن  اهلل 
إىل  هذا  وقادهم  حد،  کل  یتجاوز  مبلًغا 
سمعوا  لقد  عقل،  يف  یستقیم  ال  تناقض 
اهلل  عند  مـــن  بالوحي  ینزل  جربیل  أن 
ملحمد  عداؤهم  کان  وملا   حممد عىل 
هبم  لج  فقد  واحلنق  احلقد  مرتبة  بلغ  قد 
وحجة  واهیة  قصة  خیرتعوا  أن  الضغن 
عدوهم،  جربیل  أن  فیزعموا   ، فارغة 

والعذاب؛  والــدمــار  باهلالك  ینزل  ألنــه 
اإلیان  من  یمنعهم  الــذي  هو  هذا  وأن 
ولو  جربیل!.  صاحبه  جراء  من  بمحمد 
بالوحي هو میکائیل  إلیه  ینزل  الذي  کان 
واملطر  بالرخاء  یتنزل  فمیکائیل  آلمنوا، 

واخلصب!.
الغیظ  ولکن  املضحکة،  احلاقة  إهنا 
فا  وإال  محاقة،  کـــل  إىل  یسوقان  واحلقد 
یکن  مل  وجربیل  جربیل؟.  یعادون  باهلم 
یکن  ومل  ضدهم،  أو  معهم  یعمل  برشا 
یعمل بتصمیم من عنده وتدبری؟. إنا هو 
ما  اهلل  یعىص  وال  یأمره  ما  یفعل  اهلل  عبد 

أمره!.
وال  شخيص،  هوى  من  له  کان  فا 
إنا  قلبك،  عىل  ینزله  أن  يف  ذاتیة،  إرادة 
هذا  تنزیل  يف  وإذنه  اهلل  إلرادة  منفذ  هو 
موضع  هـــو  والقلب  قلبك،  عىل  القرآن 
التلقي،  بعد  یفقه  الذي  وهـــو  التلقي، 
ویستقر هذا الکتاب فیه وحیفظ، والقلب 
مجلة  اإلدراك  قوة  عن  القرآن  يف  به  یعرب 
بطبیعة  املعروفة  العضلة  هذه  هو  ولیس 

احلال.
قوله  ــاء  ج )الــشــعــراء(  ســورة  ويف 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ  تعاىل: 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
]سورة  چ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
الروح األمنی   ]19(- 192 الشعـــراء: 
اهلل  عند  من  القرآن  هبذا  نزل   جربیل
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عىل  أمنی  وهو   اهلل رسول  قلب  عىل 
ما نزل به، حفیظ علیه، نزل به عىل قلب 
ووعاه  مبارشًا،  تلقیا  فتلقاه  اهلل؛  رسول 
وعًیا مبارًشا. نزل به عىل قلبه لیکون من 
لسان  هو  مبنی؛  عريب  بلسان  املنذرین 
علیهم  ویتلو  به،  یدعوهم  الذي  قومه 

القرآن.
يف  نــکــرة  ــب(  ــل )ق کلمة  وجـــاءت 
األول  املوضع  )ق(؛  سورة  يف  موضعنی 

يئ  ىئ  مئ  حئ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب 

يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت 

خس  حس  جس  مخ  حخ  جخ  جحمح  مج  حج 

جض چ إنه ملشهد ودیٌع  مص  حص  مس 

ألیف، ريٌض مجیل، إنه مشهد اجلنة وهي 
من  هلم  ترتاءى  حتى  املتقنی،  من  ُتقّرب 
التکریم  والتکریم؛  الرتحیب  مع  قریب، 
فاجلنة  حــرکــة؛  کــل  ويف  کلمة  کــل  يف 
السری  مشقة  یکلفون  فال  وتزلف،  تقرب 
بعید(!.  )غری  تيء:  التي  هي  بل  إلیها، 
ونعیم الرىض یتلقاهم مع اجلنة: )هذا ما 
خيش  من  حفیظ.  أواب  لکل  توعدون 
منیب(..  بقلب  وجــاء  بالغیب  الرمحن 

األعىل،  املأل  من  الصفة  هذه  فیوصفون 
ــون،  أواب اهلل  میزان  يف  أهنــم  ویعلمون 
یشهدوه،  ومل  الرمحن  خیشون  حفیظون، 
اقرتحوا  فمها  إىل رهبم طائعون،  منیبون 
من  فاملزید  هلم؛  أعد  ما  یبلغون  ال  فهم 

رهبم غری حمدود.
السورة  نفس  يف  آخــر  موضع  ويف 
یستثری القلوب الغافلة فیذکرها بمصارع 

ٿ  ٿ  ٺ  چ  الغابرین يف قوله سبحانه: 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

الغابرین  مصارع  ويف  ڤچ  ڤ 

ال  فمن  قلب؛  له  کان  ملن  ذکرى  ذکرى؛ 
قلبه  مات  الذي  فهو  اللمسة  هذه  تذکره 
بل  ال،  ــالق!  اإلط عىل  قلبا  یــرزق  مل  أو 
یکون  أن  واالعتبار  للذکرى  لیکفي  إنه 
بإنصات  القصة  إىل  یلقى  سمع  هناك 
النفوس؛  القصة فعلها يف  ووعي، فتفعل 
شدیدة  البرشیة  فالنفس  للحق؛  ــه  وإن

وأقل  الغابرین،  بمصــــــارع  احلساسیة 
الستجاشة  کافیان  تفتح  وأقل  فیها  یقظة 
مثل  يف  املوحیة  والتصورات  الذکریات 

املثریة. املؤثرة  املواقف  هذه 
مخسة  يف  ــب(  ــل )ق کلمة  وجـــاءت 
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موضعان  املــواضــع  هــذه  من  مــواضــع؛ 
من  بالسالمة  منعوتة  قلب  کلمة  جاءت 
وذلك  یسوؤه  يشء  أو  تشوبه  شائبة  کل 
 يف سیاق احلدیث عن نبي اهلل إبراهیم

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  تعاىل:  قوله  يف  کا 
ٿ  چ  ربه  دعائه  ضمن  وذلك  چ  ڃ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ چ چ 
والدعاء  چ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
أعراض  من  لعرض  طلب  فیه  لیس  کله 

هذه األرض؛ وال حتى صحة البدن.
حترکه  أعىل؛  آفاق  إىل  یتجه  دعاء  إنه 
الــذي  القلب  ودعـــاء  أصــفــى،  مشاعر 
ما عداه. والذي  اهلل فأصبح حیتقر  عرف 
یرجو  ــذي  وال املزید؛  یطلب  فهو  ذاق 

وخیاف يف حدود ما ذاق وما یرید.
 إبراهیم قولة  مــــــــــن  ویالحظ 
فلیست  اإلیانیة،  القیم  حلقیقة  إدراکــه 
هنالك من قیمة يف یوم احلساب إال قیمة 

تعاىل،  هلل  القلب  إخــالص  اإلخــالص؛ 
مرض،  کل  ومن  شائبة،  کل  من  وترده 
ومن کل غرض، وخلوه من التعلق بغری 
اهلل عز وجل؛ فهذه سالمته التي تعل له 

قیمة ووزنًا یوم ال ینفع مال وال بنون.

ســورة  –يف  الکریم  ــقــرآن  ال ـــربز  وُی
سالمَة  إبراهیم  صفة  -مــن  الصافات 
القلب وصحة العقیدة وخلوص الضمری، 

ڄ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قوله  يف  وذلك 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
وهــي صـــورة االســتــســالم اخلــالــص هلل 
النقاء  تعاىل؛ تتمثل يف جمیئه لربه، وصورة 
يف  تتمثل  واالستقامة  والــرباءة  والطهارة 

سالمة قلبه.
معرفة  إىل  َف  تــشــّوّ ــذي  ال  وهو
هذا  جیيء  وحنی  اإلهلیــــة،  الصنعة  رس 
احللیم،  األواه  إبراهیم  مــــــن  التشوف 
القریب  العابد  اخلاشع  الرايض  املؤمن 
من  التشوف  هــــذا  جیيء  حنی  اخللیل؛ 
أحیانا  خیتلج  عا  یکشف  فإنه  إبراهیم 
نفوس بعض البرش مــن الشوق والتطلع 

الصنعة اإلهلیة!. لرؤیة أرسار 
وهي  ــقــدرة  ال یــد  ــرى  ی أن   أراد

املالبسة  هذه  مذاق  عىل  لیحصل  تعمل؛ 
فیسرتوح هبا، ویتنفس يف جوها، ویعیش 
الذي  اإلیــان  غری  آخر  أمر  وهذا  معها؛ 

لیس بعده إیان.
وألن القلب هو حمل التدّبر وصاحب 
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الکتان  يف  اإلثــم  یقع  وعلیه  ــقــرار  ال
یناط  وهــذا  وإخــفــاؤه،  الــيشء  وإرسار 
ولذلك  وضمریه،  ونیته  اإلنسان  بإرادة 
إثا  آدائــهــا  وعــدم  الشهادة  کتان  کــان 
تعاىل:  قال  اإلنسان،  علیه  حُیاسب  وذنبا 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ٹ  ٹ  چ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ  ڦ ڦ ڦ

–یتضضح  التعاقد  عند  التقايض ال  فعند 
أمانة يف عنق  القلب وصفاؤه؛ ألهنا  نقاء 
العبارة  جاءت  ثم  ومن  وقلبه،  الشاهد 
الشهادة؛  تکتموا  وال  بالقلب؛  مقرونة 
ویالحظ  قلبه(.  آثم  فإنه  یکتمها  ومن 
القلب؛  عىل  یتکئ  القرآين  التعبری  أن 
اإلضار  بنی  تنسیقا  اإلثم؛  إلیه  فینسب 
لإلثم، والکتان للشهادة؛ فکالمها عمل 
علیه  جیــزي  وهــو  القلب  أعــاق  يف  یتم 
یکشف  الــذي  سبحانه  علمه  بمقتىض 
علیه؛  وجیازي  القلوب  يف  الکامن  اإلثم 

وما  واألرض  ــاوات  ــس ال مــالــك  فهو 
الضائر  بمکنونات  العلیم  وهو  فیها، 
املجازي علیها،  أم ظهرت، وهو  خفیت 
من  یشاء  با  العباد  مصائر  يف  املترف 
يشء  کل  عىل  القدیر   ، والعذاب  الرمحة 

تعقیب!. بال  مشیئته  به  تتعلق 
تعاىل:  قوله  یأيت  السیاق  نفس  ويف 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
الناس  من  فهناك  چ  ڇ ڇ  چ 
خالصة  نفسه  لك  فیصور  یتحدث،  من 
مــن اخلـــری، ومـــن اإلخـــــالص، ومــن 
الرتفع، ومن  التجرد، ومن احلب، ومن 
والسعادة  والرب  اخلری  إفاضة  يف  الرغبة 
ــذي  ــاس؛ هـــذا ال ــن ــىل ال ــارة ع ــه ــط وال
لسانه،  ذالقة  وتعجبك  حدیثه،  یعجبك 
حدیثه  ویعجبك  صوته،  نربة  وتعجبك 
اهلل  )ویشهد  والصالح  والرب  اخلری  عن 
بالدد  ــم  ازدح ــذي  ال قلبه(  يف  ما  عىل 
فیه  یوجد  ال  حتى  واخلصومة،  والعناد 
فیها  مکان  وال  اخلری  أو  للحب  موضع 
یعمل  ذلــك  ومــع  ــار،  ــث واإلی للتجمل 
ألد  وهو  واخلشیة،  التقوى  إظهار  عىل 

ظاهره  یتناقض  ــذي  ال هــذا  اخلــصــام؛ 
هذا  وخمــربه،  مظهره  ویتنافر  وباطنه، 
والدهان،  والتمویه  الکذب  یتقن  الذي 
تعاىل:  لقوله  أهال  فأصبح  استمرأه  حتى 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى ې  ې  چ 
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.]88 البقرة:  چ ]سورة  ۇئ وئ  وئ 
مها  اإلیمــــان  یطمئن  القلب  ويف 
املرُء عىل فعلها  ُیکره  أفعال قد  صدر من 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  تعاىل:  قــال 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ے  ے  ھ  ھھ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۇ چ إن القلب الذي یذوق 
عنه  یرتد  أن  یمکن  ال  ویعرفه،  اإلسالم 
ارتدادا حقیقیا أبدًا إال إذا فسد فسادا ال 
صالح له، وهذا أمر غری التقیة من األذى 
فاهلل رحیم،  الطاقة،  یتجاوز  الذي  البالغ 
العذاب  یتجاوز  –حنی  للمسلم  رخص 
بقاء  مع  بالتظاهر،  نفسه  یقي  –أن  طاقته 
باإلیان،  مطمئنًا  اإلسالم  عىل  ثابًتا  قلبه 
احلقیقي،  الکفر  يف  له  یرخص  مل  ولکنه 
یموت  بحیث  احلقیقي،  االرتــداد  ويف 

جریمة  یغلظ  هاهنا  والنص  کافر،  وهو 
عرف  ألنه  إیانه؛  بعد  من  باهلل  کفر  من 
للحیاة  إیثارا  عنه  ارتد  ثم  اإلیان وذاقه، 
من  بغضب  فرماهم  اآلخرة؛  عىل  الدنیا 
من  واحلرمان  العظیم،  وبالعذاب  اهلل، 
وانطاس  بالغفلة  ووصمهم  اهلــدایــة؛ 
وحکم  ــصــار؛  واألب والسمع  القلوب 

علیهم بأهنم يف اآلخرة هم اخلارسون.
جیوز  ال  اإلسالمیة  العقیدة  أن  ذلك 
احلق  بــنی  مــســاومــة  مــوضــع  تــکــون  أن 
واخلسارة؛  للربح  حساب  أو  والباطل، 
فمتى آمن القلب باهلل عز وجل فال جیوز 
هذه  مؤثرات  من  مؤثر  علیه  یدخل  أن 
هي  اإلسالمیة  العقیدة  ألن  األرض؛ 
هذه  أن  روى  وقد  وأعز؛  هذا  من  أعىل 
ابن  روى  یارس؛  بن  عار  يف  نزلت  اآلیة 
جریر –بإسناده –عن أيب عبیدة حممد بن 
عار  املرشکون  أخذ  قال:  یارس  بن  عار 

بعض  يف  قارهبم  حتى  فعذبوه  یارس  بن 
ما أرادوا، فشکا ذلك إىل النبي فقال 
مطمئنا  قال:  قلبك؟.«  تد  النبي»کیف 
عــادوا  »إن   :النبي فقال  بــاإلیــان. 
فعد؛ فطاملا أن القلب مل یتعمد اخلطأ فإن 
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ہ ہ  اهلل تعاىل غفور رحیم: چ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
وکا  چ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  سبحانه:  اللـــه  قول  يف 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
وهذه   ]22( البقرة:  ]سورة  چ  ڀ 
الساحة ترجع إىل أن اهلل سبحانه وتعاىل 
وخص  والرمحة  بالغفران  نفسه  وصف 
ال  ــا  ب ــاس  ــن ال یعنت  ــال  ف ــاده،  ــب ع هبــا 

یطیقون. ما  یکلفهم  وال  یستطیعون، 
یظهروا  أن  املسلمنی  بعض  أبى  وقد 
لفظة  عىل  املوت  مؤثرین  بلساهنم  الکفر 
یارس،  أم  سمیة  صنعت  کذلك  باللسان؛ 
وهي تطعن باحلریة يف موضع العفة حتى 

متوت وکذلك صنع أبوه یارس.
املرشکون  یفعل   بالل کان  وقد 
الصخرة  لیضعون  حتى  األفــاعــیــل  بــه 
ــر،  احل شـــدة  يف  ـــدره  ص ــىل  ع العظیمة 
ویأمرونه بالرشك باهلل، فیأبى علیهم وهو 
یقول: أحٌد.. أحٌد. ویقول: واهلل لو أعلم 

کلمة هي أغیظ لکم منها لقلتها.
ملا  وکذلك حبیب بن زید األنصاري 
قال له مسیلمة الکذاب: أتشهد أن حممدا 

أتشهد  فیقول:  نعم.  فیقول:  اهلل.  رسول 
فلم  أسمع!.  ال  فیقول:  اهلل؟.  رسول  أين 
یزل یقطعه إربا إربا، وهو ثابت عىل ذلك.
ــان  اإلی ــور  ن ــرف  ع الــذي  والقلب 
ــدى هبــدیــه وســـار عىل  ــزم بــه واهــت ــت وال
منهجه وجد من اهلل تعاىل عونًا له وسنًدا، 

ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  قال تعاىل: 
ڤ ڦ ڦ چ.

يف  بــاهلل  لإلیان  الطبیعي  ــر  األث إنــه 
یرد کل  الذي  اإلیان  فهو  القلب؛  هدایة 
يشء إىل اهلل، ویعتقد أن کل ما یصیب من 
خری ومن رش فهو بإذن اهلل. وهي حقیقة 
فهي أساس مجیع  بغریها.  إیان  یکون  ال 
احلیاة  مواجهة  عند  اإلیانیة  املشاعر 
احلدیث  ويف  ورشهــا.  خریها  بأحداثها 
یقيض  ال  للمؤمن!.  »عجبا  علیه:  املتفق 
أصابته  إن  له.  خریا  کان  إال  قضاء  اهلل 
أصابته  وإن  له.  خریا  فکان  صرب  رضاء 

ذلك  ولیس  له.  خریا  فکان  شکر  رساء 
للمؤمن«. ألحد إال 

یبنی  تتقلب  الــقــلــوب  ـــال  أع إن 
واملعصیة؛  الطاعة  بنی  والکفر،  اإلیان 
اهلل  هداها  رهبا  عىل  إقبال  يف  کانت  فإن 
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ڤ  چ  تعاىل:  قوله  يف  کا  وذلك  وثبتها، 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
جزاء  ذلــك  فیکون  چ  ڃ  ڄ  ڄ 
رسیرتکم،  وصدق  وامتثالکم  طاعتکم 

ٹ ٹ ڤ  وکا يف قوله سبحانه: چ 

فأما  چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
الکافرة فتظل  املریضة والقلوب  القلوب 
الریبة فیها حتى تنتهي هبا إىل رش مصری؛ 

قال تعاىل: چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
کانت  ولو  چ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
بالذکرى،  جلاشت  مبرة  القلوب  هذه 
اإلیان  إىل  وجنحت  بالعربة،  وجاشت 
خشیة العاقبة املاثلة يف مصارع الغابرین، 

ې  ې  ې  ې  وهي حوهلم کثری چ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ 
وُیــمــِعــُن  چ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
القرآُن املجید يف حتدید مواضع القلوب: 
التوکید،  يف  زیــادة  الصدور(  يف  )التي 
القلوب  لتلك  العمى  إثبات  يف  وزیــادة 

التحدید!. عىل وجه 
فالعمى  والعمه؛  العمى  بنی  وفــــرق 
البصریة،  یصیب  والعمــه  البر،  یصیب 

ڀ  ڀ  پ  پ  چ  تـــعـــاىل:  قـــال 
ڀچ ]سورة احلجر: 72[.

توجل  باإلیان  العـــامرة  فالقلوب 
ٹ  چ  مــع  ــا  ــان إی وتــــزداد  اهلل  لــذکــر 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڃ ڃ چ.
ذکر  عند  تشمئز  اخلربة  والقلوب 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چ  اهلل تعاىل 
ھ  ھ  ھ ھ  ہ  ہ  ہ 
چ. ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
ــوب عــامــرة  ــل ــع بــنی ق ــاس ـــرق ش ف

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  خربة  وقــلــوب 
ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ 
فــإن  ژچ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
أقصاها  إدبار عن رهبا  القلوب يف  کانت 

علیها. اهلل وطبع 
القلب  عن  احلدیث  عجائب  ومن 
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یبنی  سبحانه  اهلل  أن  املجید  القرآن  يف 
التعامل  يف  واحدة  طبیعة  له  القلب  أن 
قلب  له  واحد  شخص  فهو  الکون؛  مع 
ثم  ومن  واحــدة؛  عقیدة  تعمره  واحــد، 
واحد  ومیزان  للحیاة،  واحد  تصور  له 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ  للقیم.؛ قال تعاىل: چ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ 
ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژژ 
گچ وهبذا القلب  گ  گ  گ 
األرسة،  يف  ویعیش  فردا،  یعیش  الواحد 
دولــة،  يف  ویعیش  اجلاعة،  يف  ویعیش 
وعالنیة،  رسا  ویعیش  العامل،  يف  ویعیش 
ویعیش  عمل،  وصاحب  عامال  ویعیش 
ــساء  ال يف  ویعیش  وحمــکــومــا،  حــاکــا 
تتبدل  وال  موازینه،  تتبدل  فال  والرضاء؛ 
لقوله  حتقیقًا  تصوراته؛  تتبدل  وال  قیمه، 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل: 

العبارة  هــذه  کانت  ثم  ومــن  چچڇ 
ال  متناقضات  ثمة  أن  بعدها  ملا  توطئة 
الرجل  أن  فکا  واحـــد؛  آٍن  يف  تتمع 
تکون  أن  یمکن  ال  کذلك  قلبان  له  لیس 
یمکن  ال  وکذلك  أمــك،  هي  زوجتك 

ابنًا  صلبك  من  ابنك  لیس  من  یکون  أن 
الکفر  جیتمع  أن  یمکن  ال  وکذلك  لك، 
قلب  يف  والتوحید  الرشك  أو  اإلیان  مع 
ال  ــدود  حم حیز  فالقلب  واحـــد؛  رجــل 
فال  اإلیــان  دخله  إن  معًا  لشیئنی  یتسع 
القلب  طهارة  عن  فیصدر  للکفر؛  مکان 
کل  إىل  النقي  الذکي  الطاهر  الدم  ضخ 
إىل  األقـــدام  فتتحرك  اجلــســم؛  أعــضــاء 
اهلل،  یريض  با  اللسان  وینطق  اهلل،  طاعة 
األذن  وتسمع  احلق،  کلمة  الید  وتکتب 

الخ الصدق...  کلمة 
القرآن املجید: الفؤاد يف  لفظ 

ال��ف��ؤاد م��وض��ع امل��ع��رف��ة وم��وض��ع 
يستفيد  وكلام  الرؤية،  وموضع  اخلواطر 
القلب؛  ثم  أوالً،  ف��ؤاده  يستفيد  الرجل 
يف  القلب  أن  كام  القلب  وسط  يف  والفؤاد 
الصدف؛  يف  اللؤلؤة  مثل  الصدر،  وسط 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  چ  تعاىل:  اهلل  قال 

]س����ورة  یچ  ی  ی  ی  ىئ 
اإلرساء: 36[.

مثل  بالقلب  ال��ف��ؤاد  عالقة  وك��أن 
عالقة العني بنور العني؛ فإذا كان القلب 
الرؤية؛  مهمته  الفؤاد  فإن  العلم  مهمته 
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والقلب  ال��يء،  حقيقة  ي��رى  فالفؤاد 
والرؤية  العلم  اجتمع  فإذا  ظاهره،  يعلم 
صار الغيب عند صاحبه عيانًا، ويستيقن 
رؤية  وحقيقة  واملشاهدة  بالعلم  العبد 

چ  چ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  اإلي��امن: 
چ چ ]سورة األنعام: 104[.
العربیة: اللغة  الفؤاد ف  مفهوم 

واملعجم  املــعــاين  قــامــوس  يف  ــاء  ج
ـــَؤاُد  وُف ــَدٌة  ــِئ َأْف ُتمع  الــفــؤاد  الوسیط: 

ىئ  چ  تعاىل:  قال  َقْلُبُه،  اإِلْنَساِن 
]سورة  چ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ 

الفرقان: 32[.  
قال أبو متام: 

َوى اهْلَ ِمَن  ُفَؤاَدَك َحْیُث ِشْئَت  ْل  َنقِّ
ل  إِالَّ لِْلَحبِیِب األَوَّ بُّ  َما احْلُ

ڌ  ڍ  ڍ  چ  العزیز:  التنزیل  ويف 
ڎ چ ]سورة النجم: 11[. ڌ 

َهمَّ  ال  الــفــؤاد:  ــاِرغ  ف هو  ویــقــال: 

وبه  احلــال،  سیِّئ  َأو  ــَزن،  َح وال  عنده 
تعاىل:  قــولــه  يف  املفسین  بعض  ــال  ق
ں چ ]سورة  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ

.]10 القصص: 
القرآن  يف  ــؤاد(  ــف )ال لفظ  ورد  کــا 

ومعرفة  نکرة  ومجعًا  –مفردًا  الکریم 
عرش  ستة  -يف  مــضــاف  وغــری  مــضــافــًا 
أللفاظ  املفهرس  املعجم  راجع  موضًا... 
القرآن الکریم حممد فؤاد عبد الباقي ص 

648 ط دار احلدیث القاهرة.
بلفظة  عنهام  ُيعّب  والفؤاد  والقلب 
اهلل  قال  للبرص،  موضعان  ألهنام  البرص 

پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ت��ع��اىل: 
النور:  ]س��ورة  چ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ۅ ۉ ۉچ  چ  44[، وقال: 
هلم  األبصار  فأهل   ]2 احل��ر:  ]س��ورة 
لطائف  األشياء  يف  ي��روا  ب��أن  االعتبار، 

صنع اهلل تعاىل، وإنام هم أهل القلوب.
الصحيحة  امل��ج��اه��دة  أن  ش��ك  وال 
نابعة  القلب  بعني  اآلخرة  ورؤية  للنفس 
نحو  الصيح  وتوجهه  القلب  صفاء  من 
»أصبحت  قال حارثة  كام  خالقه سبحانه، 
»إن  اهلل:  رسول  قال   .]23[ حقًا«  مؤمنًا 
إي��امن��ك؟«  حقيقة  ف��ام  حقيقة  ح��ق  لكل 

احلديث.
عزوف  –بسبب  له  اهلل  كشف  فهذا 
اآلخ��رة  ل��ه  -ك��ش��ف  الدنيا  ع��ن  نفسه 
عن  ينطق  مل  وإن��ه  قلبه،  بنور  وعاينها 
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عن  نطق  إنام  قرأه  كتاب  أو  تعلمه  علم 
العرش  مشاه����دة  أورثته  التي  جماهدته 
لك  فبان  وأهلها.  والنار  وأهلها  واجلنة 
العبد  جهة  م����ن  واملشاهدة  الرؤية  أن 
تعاىل؛  اهلل  م���ن  وأنوارها  سلطاهنا  يزداد 
عز  اهلل  قال  الفؤاد،  هو  الرؤية  فمعدن 
ڎ چ ]سورة  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  چ  وجل: 

.]11 النجم: 
يرى  ألنه  الفائدة  من  مشتّق  والفؤاد 
وثمرات  حبه  فوائد  وجل  عز  اهلل  م��ن 
اهلل  بقضاء  الرضا  يف  تتمثل  التي  عطائه 
تعاىل:  قال  بحكمه،  والتسليم  وق��دره، 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
وئچ ]سورة النساء: 65[، فيستفيد 
بالعلم،  القلب  ويتلذذ  بالرؤية  الفؤاد 
القلب  ينتفع  مل  ال��ف��ؤاد  ي��ر  مل  م��ا  وإن��ه 

الصادق  املؤمن  طبيعة  وه��ذه  بالعلم؛ 
بقضائه،  مسلا  اهلل  بحکم  راضیا  یميض 
لیس يف صدره حرج، وال يف نفسه جلج.

اسم  من  معنى  أدّق  ال��ف��ؤاد  واس��م 
معنى  كقرب  قريب  ومعنامها  القلب، 

القلب  فحافظ  الرحيم.  الرمحن  االسمني 
اإليامن،  معدن  القلب  ألن  الرمحن،  هو 
الرمحن،  عىل  إيامنه  بصحة  توكل  واملؤمن 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  ت��ع��اىل:  اهلل  ق��ال 
هو  ال��ف��ؤاد  وح��اف��ظ  چ.  ڄ  ڄ  ڄ 

ٿ  چ  ت��ع��اىل:  اهلل  ق��ال  ال��رح��ي��م، 
ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ 
]سورة األعراف: 156[. وقال  ڤچ 
ىئ ىئ ىئ ی چ  كذلك: چ 

]سورة الفرقان: 32[.
ربطه  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك  اهلل  ووص��ف 
أصحاب  قصة  يف  فقال  العبد،  قلب 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ  ال��ك��ه��ف: 
فقال   ،]14 الكهف:  ]سورة  چ  ۉ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ  موسى:  أم  قصة  يف 
چ ]سورة القصص: 10[. وقال  ہ 
التوحيد  بنور  القلب  ربط  التفسري:  أهل 
إىل  حيتاج  والعامل  يعلم  القلب  أن  وذلك 

عز  اهلل  بذكر  يطمئن  حتى  التأييد  ربط 
ويعاين  ي��رى  فإنه  الفؤاد  وأم��ا  وج��ل. 
الربط  إىل  حيتاج  وال  الفراغة  له  فيقع 
قال  باهلداية.  املدد  معونة  إىل  حيتاج  بل 

ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  اهلل 
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]س���ورة  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
القصص: 10[، فوصف الفؤاد بالفراغة 
حيتاج  القلب  كان  إذ  القلب  عىل  وفّضله 
والقلب  ويعاين  يرى  والفؤاد  الربط  إىل 

كاملعاينة. اخلب  وليس  يعلم، 

یقل عن  أمهیته ودوره ال  والفؤاد يف 
من  کثری  يف  إنه  بل  ودوره،  القلب  أمهیة 
یتضمنها  التي  املعاين  یؤکد  القرآن  آیات 
عن  التعبری  حیث  مــن  الــقــلــب،  لفظ 
واشرتاکه  باملسؤولیة  وارتباطه  العقل 
اللـــه  خلق  فقد  العمل؛  يف  احلواس  مع 
السمع  ــه  ل وجــعــل  ــان  ــس اإلن سبحانه 
طلب  عىل  هبم  لیستعنی  والفؤاد  والبر 
ویؤمن  تعاىل  اللـــه  نعمة  فیشکر  املعرفة، 
النعمة  هذه  جیحد  قد  اإلنسان  ولکن  به، 
القدرات  هــذه  وجــود  من  یستفید  فال 
اللــه  نعم  وجیحد  فیعطلها  وامللکات 

ې  ې  ې  چ  تعاىل:  قــال  علیه؛ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ 
چ ]سورة النحل: 78[ وقال  ۆئ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  سبحانه: 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
چ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
یصغى  وعندما   ]26 األحقاف:  ]سورة 
الشیطان  وسوسة  إىل  ــان  اإلی ضعیف 

ــول وفــســاد  ــق ــرف ال ــزخ وهــو یــغــریــه ب
قال  األفئدة  إىل  اإلصغاء  یسند  العقیدة، 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چ  تــعــاىل: 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ک چ ]سورة األنعام: 113[.

نبأ  من  علینا  یقص  املجید  والقرآن 
إبراهیم، أنه ترك ابنه إساعیل مع أمه 
قائاًل:  ربه  دعا  ثم  الصحراء،  يف  هاجر 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
چ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

]سورة إبراهیم: 37[.
أنباء  من  التاریخ  لنا  رسد  وکذلك 
الرسل السابقنی والتي قصها القرآن عىل 
ناحیة  من  فؤاده  لیثبیت   ،حممد نبیه 
من  للمؤمننی  وذکرى  موعظة  ولتکون 
]سورة  يف  سبحانه  فیقول  أخرى،  ناحیة 
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ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   :]120 هـــود: 
چ  چ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
سورة  يف  وتعاىل  سبحانه  اللـــه  ویقول 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  الفرقان: چ 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ ېئ  ۈئ 
ی چ . ی  ی  ی

مسؤولیة  مسؤول  الــفــؤاد  أن  وبــا 
من  اإلنسان  حیــذر  القرآن  فــإن  کاملة، 
وبره  سمعه  ألن  اآلخرین  أرسار  تتبع 
وسیشهدون  ذلك  عن  مسؤول  وفــؤاده 
القیامة؛ جاء يف سورة اإلرساء  یوم  علیه 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ  قول اهلل تعاىل: 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ 

ی ی ی چ.
خالصة القول:

حاولنا يف هذه السطور أن نقف أمام 
القرآين متدبرین له، متحررین من  النص 
القراء، نحاول  التي عرفها مجهور  اآلراء 
للفظ  احلقیقیة  املعاين  منه  نستشف  أن 
أن  عرفنا  وقد  »الفؤاد«؛  ولفظ  »القلب« 
بالتأمل، والدرس  القلب هو الذي یقوم 
یعقل،  الذي  هو  وأنه  واالتعاظ  واملعرفة 

أوجــه  عــىل  األمـــور  یقلب  الــذي  ــو  وه
إىل  مراده ویطمئن  إىل  عدیدة حتى یصل 
ثم نجد  یریده، ومن  الذي  اليشء  حقیقة 
)القلب(  إىل  أسند  )یعقلون(  الفعل  أن 
»قلوب  فقال  الکریمة  ــة  اآلی هــذه  يف 
عىل  یدل  يشء  إضافة  مع  هبا«  یعقلون 
اإلصغاء إىل نداء باطني رغم التعبری عن 
آذان  »أو  قوله  بحاسة ظاهرة وهى  ذلك 
أعمق  يشء  احلقیقة  إذن  هبا«.  یسمعون 
من هذا وذاك؛ فال القلب قصد به العقل 
ذاهتا،  األذن  هبا  قصد  األذن  وال  ذاتــه، 
قرینة  من  اآلیــة  آخــر  يف  جــاء  ما  بدلیل 
ــارة  اإلش وهــي  سبق  مــا  ــرشح  وت تفس 
»فإهنا  دقیق:  معنى  وإىل  هام،  يشء  إىل 
القلوب  تعمى  ولکن  األبصار  تعمى  ال 
التي يف الصدور«. فقد أسندت »العایة« 
الصدر،  يف  یوجد  الذي  العضو  هذا  إىل 

القلب. إىل 

رؤیة  هناك  وبصریة،  بر  هناك  إذن 
اإلنسان  یمر  فقد  قلبیة،  ــة  ورؤی عینیة 
والدالئل  اآلیــات  من  کثری  عىل  ببره 
الــقــدرة اإلهلــیــة وال حیــس هبــا وال  عــىل 
مظلمة،  »بصریته«  ألن  حقیقتها  یدرك 
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احلقائق  تنکشف  وقد  أعمى،  قلبه  ألن 
بقلبه،  یراها  واضحة،  جلیة  أمامه  فریاها 
نفسه،  ــاق  أع يف  التي  ببصریته  یــراهــا 
أبعادها ویفهم دقائقها فیعرف ما  فیدرك 

ورائها من حکمة.
القرآن  يف  والفؤاد  القلب  لفظ  إن 
جوانبها،  وتعددت  معانیها  اتسعت  قد 
املعاين  يف  حرمها  بإمکاننا  یعد  مل  حتى 
العقلیة،  املعاين  يف  أو  وحدها  العاطفیة 
معان  إىل  املعنى  هــذا  تـــاوزا  إهنــا  بــل 

أخرى.
لإلنسان  نجاة  ال  أنه  املعروف  ومن 
قلُبه  َســِلــَم  إذا  إال  واآلخــرة  الدنیا  يف 
مدار  علیه  القلب  ألن  فــؤاده؛  وحسن 
جسده  صلح  قلبه  صلح  فإذا  األمــور؛ 
کله؛  جــســده  فسد  فــســد،  وإذا  کــلــه، 
اإلنسان  مشاعر  منه  تنبثق  الفوائد  وألن 
ضبط  من  له  البــد  فکان  وأحاسیسه؛ 

جاءت  وقــد  اإلسالمیة؛  الــرؤیــة  وفــق 
مجعت  املجید  ــقــرآن  ال يف  واحـــدة  ــة  آی
قوله  يف  وذلــك  والــقــلــب  ــفــؤاد  ال بــنی 

ڻ  ں  ں ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعاىل: 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ چ ]سورة  ھ  ہ  ہ 
.]10 القصص: 

الكريم  القرآن  يف  القلب  کان  وإذا 
يشري إىل العقل، فإن الفؤاد يشري إىل مركز 
موسى  ف��ُأّم  فينا؛  واألحاسيس  املشاعر 

أنفطر فؤادها عىل وليدها الصغري، وكان 
الذي  العقل  بمعنى  القلب  وظيفة  الربط 
كانت  ألهن��ا  واألف��ع��ال  املشاعر  ضبط 
القرآن  دقة  نعلم  ونحن  إليه،  ستذهب 
الكريم يف استخدام األلفاظ و الدالالت 

اللغوية.
اخلالق  نظر  حمل  هو  اإلنسان  فقلب 
ورده،  العمل  وقــبــول  وتــعــاىل  تــبــارك 
فإما  العبد؛  نّیة  إىل  بالنظر  علیه  واإلثابة 
منحرفًا  یکون  وإما  سلیًا،  نقیًا  یکون  أن 
سقیًا؛ سلیًا من الرشك أو سقیًا بالرشك، 
سلیًا  بالکفر،  سقیًا  أو  الکفر  من  سلیًا 
بالریاء  سقیًا  أو  والــریــاء  النفاق  مــن 

ڤ  چ  وجــل:  عز  املــوىل  یقول  والنفاق؛ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃچ ]سورة الشعراء: 89[.  
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بسم اهلل الرمحن الرحیم
املقدمة:

والــصــالة  الــعــاملــنی  رب  هلل  احلــمــد 
والسالم عىل رسوله األمنی وعىل آله ومن 
ـــا  سار عىل هنجه وهداه إىل یوم الدین. أمَّ

بعد:
إىل  بجدیة  تسعى  الدراسة  هذه  فإن 
کتاب  يف  الکوفینی  آراء  عـــــن  الکشف 
البن  األعاریب  کتب  عن  اللبیب  مغني 
مل  والتي  761هـ(،  األنصاري )ت  هشام 
ح هبا ابن هشام يف کتابه هذا خاصًة،  یرِّ
معلومة  هبا  رصح  التي  املواضــــع  ألن 
وواضحة من جانب، ومن اجلانب اآلخر 

قد تم تناوهلا بالدراسة.
کتب  عن  اللبیب  مغني  کتاب  وألن 
رصح  کا  تعلیمي،  کتاب  األعــــاریب 
مؤلفه  خماطبة  عرب  ذلك  ورد  إذ  هبــــذا، 
فیقول)1(:  العلاء،  وکذلك  العلم  طلبة 

ابتدأ يف تعلُّم اإلعراب  ))وخطايب به مَلن 
األسباب((  بأوثق  منه  استمسك  ولِــَمن 
ــرآن،  ــق ــن کــتــب أعـــاریـــب ال وألنـــه م
سعى  الکتاب،  أمهیة  تأيت  واألدوات، 

)1( مغني اللبیب: 12)خطبة املؤلف(.

النحوي  التوجـــه  عن  الکشف  الباحث 
ــآراء  ب متسکه  ــالل  خ مــن  هــشــام  ــن  الب
عنها  التریح  طریق  عن  الکويف  النحو 
أخرى،  تارًة  عنها  التریح  وعدم  تارة، 
حماولة  يف  تنحر  البحث  مهمة  أنَّ  عىل 
التي  الکويف  النحو  مواضع  عن  الکشف 

ح هبا ابن هشام يف مغني اللبیب. مل ُیَرِّ
العودة  تتطلب  الدراسة  هذه  مثل  إنَّ 
قلَّتها- -عىل  الکويف  النحو  مصادر  إىل 
النحو  مواضع  حتدید  يف  منها  لــإلفــادة 
ح هبا يف مغني اللبیب،  الکويف التي مل ُیرَّ
القرآن  معاين  کتاب  فإن:  هذا  ضوء  ويف 
معاين  وکتاب  )ت189هــــ(،  للکسائي 
القرآن للفرّاء)ت207هـ(، وکتاب معاين 
وکتب  )ت291هـــــ(،  لثعلب  ــقــرآن  ال
ــاف يف  ــص اخلـــالف الــنــحــوي مــثــل: اإلن
البرینی  النحوینی  بنی  اخلالف  مسائل 
الربکات  أيب  الدین  لکال  والکوفینی 

األنباري )ت 77)هـ(، وکتاب التبینی عن 
والکوفینی  البرینی  النحوینی  مذاهب 
ـــــ(،  )ت616ه الــُعــکــربي  الــبــقــاء  أليب 
نحاة  اختالف  يف  النرة  ائتالف  وکتاب 
الزبیدي  اللطیف  لعبد  والبرة  الکوفة 
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التي  القدیمة  املصادر  من  ـــ(  )ت802ه
املــراجــع  ــــــــا  أمَّ ــریًا.  ــث ک البحث  أغــنــت 
احلدیثة فهي کثریة ومنها: مدرسة الکوفة 
للدکتور  والنحو  اللغـــــــــة  يف  ومنهجها 
مهدي املخزومي، وکتاب ظاهرة الشذوذ 
عبــــــد  فتحي  للدکتور  العريب  النحو  يف 
يف  العاملة  واحلـــــروف  الدجني،  الفتاح 
القرآن الکریـــم بنی البالغینی والنحوینی 
من  وغریها  مطر،  عطیة  هادي  للدکتور 
یکون  أن  البحث  اقتىض  ولقد  املراجع. 
الکويف،  بالنحو  تعریفًا  حیتوي  متهید  عىل 
کتب  عن  اللبیب  مغني  بکتاب  وتعریفًا 
ویتضمن  البحث  متن  ثم  األعــــــاریب، 
مل  مما  املغني  يف  الکويف  النحو  مواضــــع 

یرح به ابن هشام.
إلیه  اإلشـــارة  ینبغي  ــذي  ال أن  عىل 
القسیم  هو  الکويف  النحو  أن  يف  یتمثل 
یؤلفان  وباجتاعها  البصـــــري،  للنحو 

منها  لکل  جیعل  وهذا  العـــــريب،  النحو 
عن  هبا  ینفرد  وقواعد  ومصطلح  منهج 
يف  هشام  ابن  عىل  یلحظ  والذي  اآلخر. 
األعاریب  کتب  عن  اللبیب  مغني  کتابه 
بعبارات من  بکثرة  استعاله  یتمثل يف  أنه 

وقد  غریهم،  وقال  وقالوا،  وقیل،  مثل: 
ابن  إلیه  ما ذهب  أن أغلب  البحث  اثبت 
هشام من هذه االستعاالت، کان قاصدًا 

به الکوفینی بداللة وروده يف کتبهم.
مواضع  حتــدیــد  يف  ــوج  ــول ال وقــبــل 
اللبیب عن  النحو الکويف يف کتاب مغني 
ابن  هبا  ح  یرِّ مل  والتي  األعاریب،  کتب 
هشام يف کتابه املذکور، نرى من األجدر 
للنحو  بتعریف  للموضــــــــوع  التمهید 
علاؤه  وأبرز  النشأة  حیث  مــــن  الکويف 
بالکتاب  والتعریف  مؤلفاهتم،  وأهـــــــم 

ومؤلفه.
الکويف: النحو 

النشأة واألعالم واملیزات:  
النحو،  هذا  نشأة  عن  احلدیث  عند 
قد  کانوا  الکوفة  علاء  بأن  التذکری  ینبغي 
وتعلیم  والشعر،  احلدیث  بروایة  ُشغلوا 
حتى  قراءاته،  ودراسة  الکریم  القرآن 

من  ثالثة  لوحدها  أنجبت  الکوفة  أن 
عاصم  وهم:  املشهورین،  السبعة  اء  القرَّ
–والکسائي  )ت127هـ(  النجود  أيب  بن 
أن  عىل  )ت6)1هـ(.  –ومحزة  )189هـ( 
علاء الکوفة مل یفطنوا إىل علم النحو إالّ 
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بعد مئة عام.
ــــ( أول  ــَعــدُّ الـــروايس )ت194ه وُی
)الفیصل( وکتابه  العربیة،  يف  ألََّف  کويف 
منه  بطلب  اخللیل  عىل  منه  عرضه  تم  قد 
ما  کل  وإّن  قوله)2(،  حسب  علیه  فأطلع 
الکويف  )قال  قول  من  سیبویه  کتاب  يف 
وُیّعّد  الــروايس)3(.  یقصـــــد  فإنا  کذا(، 
ملدرسة  مؤسسًا  ـــ(  )ت189ه الکسائي 
اخللیل   عــن  أخــذ  ــذي  ال وهــو  الکوفة، 
سیبویه  کتــــــــــاب  وقرأ  )ت)17هـ(، 
عّمه  عــىل  وتلمذ  رّسًا،  ـــــ(  )ت180ه
)ت187هـــ(  اهلــراء  مسلم  بن  معــــــاذ 
جــــــعفر  وأبو  الرف،  علم  واضـــــــع 
ألف  کويف  أول  ُیَعّد  هذا  الذي  الروايس 
مل  الکوفة  مدرسـة  ولکن  العربیة)4(.  يف 
الکسائي  عىل  تــّرج  أن  بعد  إالّ  تتبلور 
الکوفة  علاء  بعد  فیا  صــاروا  کثریون، 
جدیدًا،  منهجًا  اتبعوا  إذ  مذهبها،  ورواد 

القواعد،  تقعید  يف  آخر  مسلکًا  ووضعوا 
جعل  مما  العلم،  هلــذا  خططًا  ورســمــوا 

)2( ینظر: من تاریخ النحو، تاریخ ونصوص. 
)3( ینظر: مراتب النحوینی: 24. 

)4( ینظر: موجز تاریخ النحو: 1) -2). 

متیزًا  البرة  مدرسة  من  تتمیز  مدرستهم 
ظاهرًا))(.

با  انــازت  الکوفة  مدرســة  أن  عىل 
یأيت:

کل . 1 عــن  الــســاع  منهج  يف  توسعها 
أعرايب )يف البادیة أو يف احلرض(.

يف . 2 فَکُثر  الــروایــة،  قبول  يف  توسعها 
نقوهلم املنحول واملصنوع.

بنی . 3 متوافر  ما  عىل  قواعدها  أقامت 
أیدهیا من شواهد، و ال اعتبار لألکثر 
شاذًا  أو  رضورة  کان  ما  إذ  عندهم، 
قاعدة  له  کان  البرة،  مدرسة  يف 
إىل  أّدى  وهذا  مدرستهم،  يف  خاصة 

وتشعبها. عندهم  القواعد  کثرة 
اعتادهم . 4 کثرة  عىل  الکوفیون  کــان 

للقیاس  استعاالً  أکثر  الساع،  عىل 
عىل  کان  قیاسهم  ألن  البرینی،  من 

الکثری، والقلیل، والنادر، والشاذ.

( .– الــســاع  قــّدمــت  الکوفة  مــدرســة 
ورود  ملجرد  القیــــــاس  دائًا–عىل 

ثم  ثبوته،  يف  ـــٍر  حَتَ دون  الــشــاهــد، 
وتَعدُّ  األصل.  وعىل  علیـــه  القیاس 

))( ینظر: م. ن. 
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هبا  ــازت  ان التي  املیزات  أهم  هذه 
الکوفة. مدرسة 

األعاریب  اللبیب عن کتب  مغني 
البن هشام األنصاري )ت761هـ(

إنکارها  یمکن  ال  التي  احلقیقة  إّن 
کــتــاب  ــاب  ــت ــک ال هـــذا  أن  يف  تــتــمــثــل 
حافل  کــتــاب  ـــه  إنَّ إذ  ومــشــهــور،  قــیِّــم 
والشواهـــــــــد،  النحویــــة،  باملسائل 
بنی  اخلــالف  وحکایات  واملناقشات، 
النحوینی  ــنی  وب الــنــحــویــة،  ــب  ــذاه امل
يف  سببًا  کــان  أنــه  عن  فضاًل  أنفسهم، 
علیه،  ــال  ــب اإلق َفــَکــثــر  مــؤلــفــه،  شــهــرة 
علیه  فکثرت  وفاته،  بعد  باهتام  وحظي 
بشکل  وانــتــرش  واحلــــوايش،  الـــرشوح 
أصبح  ـــه  إنَّ الــقــول  یمکن  إذ  واســـع، 
کلها. البلدان  الکتب يف  دور  حمفوظًا يف 
الیه  یشار  أن  ینبغي  الــذي  أن  عىل 
مؤلفه  بتفرد  یتمثل  الکتاب  هذا  بشأن 

يف  کثریة  أشتاتًا  یضم  أن  استطاع  بنسق 
عىل  تنطبق  کلیة  قواعد  جیمع  وأن  نظام، 
د  وحشَّ وأنــواع،  أجزاء  من  حیىص  ال  ما 
يف  تتمع  أن  َقــلَّ  کثرة  الشواهد  من  له 
عىل  ومآخذ  مالحٌظ  له  وکانت  کتاب، 

الیها  أشــار  املشهورة،  النحوینی  کتب 
الکتاب.  هــذا  يف  اجتناهبا  يف  واجتهد 
وضعت  ألين  بل  هــشــام:...  ابــن  یقول 
والعربیــــــــة  التفسری  ملتعاطي  الکتاب 
بطریق  هشام  ابن  تفرد  ولقد  مجیعًا)6(. 
عىل  کتابه  وکــان  النحوینی،  بنی  َمــیِّــزه 

قسمنی:
)األدوات  عىل  أداره  األول:  القسم 
أحصاهــــا  أن  فبعد  العربیة(  اللغة  يف 
قام  عاملة(،  وغری  )عاملة  وحرهـــــا 
أداة  من شواهدها  استطاع  ما  بجمع کل 
عىل  الشواهد  مجع  له  تم  إذا  حتى  أداة، 
ثم  شواهدها  ويف  فیها  أمعن  مــا،  أداة 
تبعًا  وأحکامها  املختلفة  معانیهـــا  نسق 
فائدتان،  ذلك  من  وحتقق  املعاين،  هلذه 
النحو  يف  غزیرة  قیِّمة  مــــادة  نتاج  مها: 
الصحیحة،  الشواهــــــد  عىل  املؤسس 
والوقوف عىل معاين خمتلفة واستعاالت 

العربیة. اللغة  صحیحة لألدوات يف 
ثانیة  عىل  ًا  مقسَّ وکان  الثاين:  القسم 

أبواب، وهي:
)حروفًا  املفردات  تفسری  يف  األول: 

)6( مغني اللبیب عن کتب األعاریب: 682/2. 
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وأفعاالً وأساًء( وذکر أحکامها.
ــســامــهــا  وأق ــة  ــل ــم اجل يف  الـــثـــاين: 

وأحکامها.
وأحکامها. اجلملة  شبه  يف  الثالث: 
يف ذکر أحکام یکثر دورها. الرابع: 

التي  اجلــهــات  ذکــر  يف  ــس:  ــام اخل
ــرب من  ــع ــىل امل یــدخــل االعــــرتاض ع

. جهتها
أمــور  مــن  التحذیر  يف  ــادس:  ــس ال
ــنی والــصــواب  ــرب ــع ــرت بــنی امل ــه ــت اش

خالفها.
اإلعراب. کیفیة  يف  السابع: 

یتخرج  کلیة  أمور  ذکر  يف  الثامن: 
علیها ما ال ینحر من الصور اجلزئیة.

منهج  عىل  مالحظته  یمکن  والــذي 
القرآن  عىل  اعتاده  يف  یتمثل  هشام  ابن 
احلروف  معاين  استنباط  يف  کثریًا  الکریم 
خلو  یعني  ال  هــذا  ولکن  وأحکامها. 

الکتاب من املآخذ علیه، بل یکفي القول 
من  واحدة  عىل  قامت  الدراسة  هذه  أن 
مل  بــ)ما  متثلت  التي  الکتاب  عىل  املآخذ 
الکويف  النحو  من  هشام  ابن  به  ح  یرِّ
املؤلف،  ــــا  أمَّ اللبیب(.  مغني  کتابه  يف 

الکتاب،  بمقدمة  ترمجته  يف  ورد  فکا 
أقــرانــه، وشــَأى  الــذي فــاق  ــام  فهو اإلم
الذي  بعده،  یأيت  َمن  وأعیى  تقدمه،  َمن 
وحسن  االطالع،  سعة  يف  غباره  ُیّشق  ال 
عبد  حممد  أبو  التعلیل،  ومجال  العبارة 
بن  أمحد  بن  یوسف  بن  الدین  مجال  اهلل 
املري.  األنصاري،  بن هشام،  اهلل  عبد 
ابن  عىل  تال  708هـــ،  يف  بالقاهرة  ولد 
دیــوان  حیَّان  أيب  عىل  وسمع  ــساج،  ال
أول  وتفقه  امُلــزين.  ُسلمى  أيب  بن  ُزهری 
حتنبل  ثم  الشافعي،  مذهب  عىل  األمــر 
ــي قــبــیــل وفــاتــه  ــرق فــحــفــظ خمــتــر أخل
أهل  من  مجاعة  به  ج  ترَّ سننی.  بخمس 
الطالبنی،  لنفع  ر  وتصدَّ وغریهم،  مر 
ابن  عنه  قال  الغریبة)7(.  بالفوائد  وانفرد 
باملغرب  ونحن  زلنا  ))مــا  خــلــدون)8(: 
یقال  بالعربیة  عامل  بمر  ظهر  أنه  نسمع 
له ابن هشام أنحى من سیبویه((. وأعاد 

جم  علم  عىل  هشام  ابن  ))إنَّ  القول)9(: 
یشهد بعلو قدره يف صناعة النحو، وکان 

)7( ینظر: م. ن: ) )ترمجة ابن هشام(. 
)8( م. ن: 6/1. 

)9( مقدمة ابن خلدون: 404. 
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املوصل  أهــل  َمنحاة  طریقته  يف  ینحو 
واّتبعوا  جني  ابن  أثـــــــــر  اقتفوا  الذین 
بيشء  ذلك  من  فأتى  تعلیمه،  مصطلح 
واطالعه((.  ملکته  قوة  عىل  دال  عجیب 
عىل  تدل  کثریة  مصنفات  هشام  والبن 
بنی  مکانتها  وهلا  وزهنا،  هلا  علمیة  عقلیة 

علاء العر الذي عاش فیه.
مواضع النحو الکويف التي 

ح هبا ابن هشام يف املغني: مل ُیّرِّ
عن  اللبیب  مغني  کتاب  قراءة  بعد 
لوحظ  متناهیة،  بدقة  األعاریب  کتب 
نقله  اىل  وبکثرة  یشری  هــشــام  ــن  اب أن 
النقل  اىل  یشری  فمرة  الکوفینی،  عـــــن 
عن  ینقل  ومرة  رصاحــًة،  الکوفینی  عن 
الفرّاء، ومرة ینقل عن الکسائي، وأخرى 
النقل  ذلك  أروع  وما  ثعلب،  عن  ینقل 
يف  لکن  لصاحبه،  حق  بکل  یعود  الذي 
ینقل  هشام  ابن  أن  نجد  نفسه  الوقت 

عن الکوفینی بکثرة من دون اإلشارة إىل 
دون  الکوفینی  عن  ینقل  أنه  أي:  ذلك، 
بالقول:  یکتفي  وکان  بذلك،  ح  ُیّرِّ أن 
وقیل، وقد قالوا، وقالوا، وقال بعضهم. 
إذ  البحث،  هذا  مهمة  کانت  هنا  ومن 

عرب  املــواضــع،  تلك  عن  الکشف  تبنى 
الباحث  وذهب  مصادرها،  إىل  إرجاعها 
إىل عرض املواضع يف ضوء ما وردت يف 

املغني.
وذکــر  ــردات  ــف امل تفسری  ــاب  ب ففي 
))وقــد  هــشــام)10(:  ابــن  قــال  أحکامها، 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې  قالوا يف قوله تعاىل چ 
]سورة  ې ې ېى ى ائ ائ چ 
لیس  کـمن  التقدیر  إن   ]33 الــرعــد: 
وه، ویکون )وجعلوا  ُیوحدُّ مل  أو  کذلك، 
هلل رشکاء( معطوفًا عىل اخلرب عىل التقدیر 

الثاين((.
إلیه  ذهب  القول  هذا  أن  واحلقیقة 
ألــکــســائــي)11( يف  ــال  ق إذ  الــکــوفــیــون، 
وقاله  کــرشکائهم.  التقدیــــــر:  معانیه: 
یقل:  ومل  جوابه  ))ترك  بقوله)12(:  الفراء 
وقد  معلوم،  املعنى  ألن  ــذا،  وک کـکذا 

ۉ  ۅ  ۅ  چ  قــال  إذ  بــعــده،  مــا  بیَّنه 

ائچ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ 
]سورة الرعد: 33[، کأنه يف املعنى قال: 

األعــاریــب:  کتب  عــن  اللبیب  مغني   )10(
 .14/1

)11( ینظر: معاين القرآن للکسائي: 171. 
)12( ینظر: معاين القرآن للفراء: 64/2. 
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ومثله  اتــذوهــم((  الذین  کـــرشکائهم 
قول الشاعر)13(:

ُأم عاِل  ت  ي ُخريِّ َتَريَّ

تِنَْباِل شرُيه  قصري  بني 
الرسبال  منخرِق  أم  أذاِك 

اللیايل آخر  یـــزال  وال 
ــَخــرق  ــن ـــنی ُم ـــذا وب ي بـــنی ک تــــریَّ
الذکر کفى  بـــه يف  أتى  أن  فلاَّ  السبال: 

من اعادة األعراب علیه.
ــوا:  ــال ــن هــشــام)14(: ))وق وقــال اب

ک  ڑ  تعاىلچ  قــولــه  يف  الــتــقــدیــر 
گچ  گ  ک  ک  ک 
ُینَّعم  کمن  أي:   ،]24 الزمر:  ]ســورة 

ک  ک  ڑ  تعاىلچ  قوله  ويف  اجلنة،  يف 
فاطر:  ]ســورة  چ  گ  گ  ک  ک 
قوله  بدلیل  اهلل،  هــداه  کمن  أي:   ،]8

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  تعاىلچ 
التقدیر:  أو   ،]8 فاطر:  ]سورة  ڱچ 
قوله  بدلیل  نفُسك علیهم حسًة،  ذهبت 

ں ں ڻ ڻ ڻ چ  تعاىل چ 

مطرف  بــن  مالك  بــن  ــرم  ألخ األبــیــات   )13(
األغــاين:  صاحب  ذکرها  وقد  کعب،  بن 

172/6، و: 6/24)1. 
)14( مغني اللبیب: 14/1. 

الباحث  وقد وجد   .))]8 فاطر:  ]سورة 
القول،  هبذا  قال  الذي  هو  الکسائي  أن 
))قوله  الکسائي))1(:  قال  الفّراء،  وتابعه 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  چ  ــاىل  ــع ت
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ 
ڻچ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ 
رفع  موضع  يف  َمــن:  فاطر8[:  ]سورة 
علیه،  دل  ملا  حمذوف  وخربه  باالبتداء، 

ڻ  ں  ں  چ  علیه  دّل  ـــذي  وال
ــَن  ُزیِّ أفمن  واملعنى:  چ،  ڻ  ڻ 
نفسك  ذهبت  حسنًا  فرآه  عمله  سوء  له 
عريب  کالم  وهذا  قال:  حسات،  علیهم 
القلیل((.  إالّ  یعرفه  ال  ظریف  حسن 

ک  ڑ  چ  ))وقوله  اء)16(:  الــفــرَّ وقال 
]سورة فاطر:  گ چ  گ  ک  ک  ک 
سّیئه  فرأى  عمله،  علیه  َشبَّه  یقول:   ،]8

ڻ  ڻ  ں  ں  چ  قال  ثم  حسنًا. 
بقوله  ُمتبعًا  اجلــواب  فکان  چ،  ڻ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چگ 

بالکلمة  اجلواب  باتباع  واکتفى  چ  ڱڱ
األوىل((.  جواب  من  کافیة  ألهنا  الثانیة 

))1( معاين القرآن للکسائي: 216. 
)16( معاين القرآن للفراء: 366/2 -367.
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اجلواب  أخرج  ))ولو  الفراء)17(:  وقال 
کله کان: أفمن زین له سوء عمله ذهبت 
)فال  قوله  نفُسك، ألن  تذهب  أو  نفُسك 
قد  عنه  ماهنى  أن  عىل  یدل  هني  تذهب( 
مىض يف صدر الکلمة. ومثله يف الکالم: 
إذا غضبَت فال تقتل، کأّنه کان یقتل عىل 

فنُهي عن ذلك((. الغضب، 
والفّراء  الکسائي  أن  یتبنی  تقدم  ومما 
ــا َمـــن قـــاال بــذلــك الــتــقــدیــر، ومهــا  مه
ابن  نقل  وملا  الکوفیة،  املدرسة  عمودا 
النحو  من  بأنه  ح  یــرِّ مل  فإنه  هشام، 
ابن  قال  )إْن(  عن  حدیثه  ويف  الکويف. 
)أْن(  عىل  مجاعة  َج  ))وخــرَّ هــشــام)18(: 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ  تعاىل  قوله  يف  نافیة 
چ  ک ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
العودة  وعند   .]17 األنبیاء:  ــورة  ]س
أن  الــبــاحــث  ــد  وج الــنــحــو،  کتب  إىل 
الفّراء:  قال  للکوفینی)19(،  القـول  هذا 

)17( م. ن: 367/2.
)18( مغني اللبیب: 23/1.

رشح  و:   ،200/2 للفراء:  القرآن  معاين   )19(
إعــراب  مشکل  و:   ،110/( الــســریايف: 
القرآن: 1/)31، و اجلنى الداين: 229، و: 
اإلنصاف يف مسائل اخلالف: مسألة )24(. 

يف  جاء  چ  ک  ک  ک  چ ))وقوله 
قد  و)إْن(  فاعلنی،  کــنّا  مـا  التفسری: 

ڄ  ڄ  ڄ  چ  کقوله  )ما(  معنى  يف  تکون 
تکون  وقد   ،]23 فاطر:  ]سورة  چ  ڃ
إْن  فیکون:  جزاء  مذهب  يف  التي  )إْن( 

أشبه  وهو  النفعل.  ولکنَّا  فاعلنی  کنَّا 
أعلم((. واهلل  العربیة  بمذهب  الوجهنی 

)ما(  معاين  عن  احلدیث  سیاق  ويف 
تعاىل  ــه  ــول ))وق  :)20( هــشــام  ــن  اب ــال  ق
چ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  چھ 

الذي  يف  أي:   ،]26 األحقاف:  ]سورة 
اآلیة  يف  هي  بل  وقیل:  فیه،  مکناکم  ما 

ې  چ  ــك  ذل مــن  وإنَّ  )قـــد(،  بمعنى 
 ،]9 األعــىل:  ]ســورة  چ  ائ  ى  ى 

)وإْن  التقدیر  إّن  اآلیــة:  هذه  يف  وقیل: 
ڃ  ڃ  ڃ  چ  مــثــل  تــنــفــع(  مل 
الــنــحــل:  ــــورة  ]س چ  چ  چ 

81[، أي: والربد((.
وتابعه  للفراء،  القول  هــذا  أن  عىل 
تعاىل  ))وقوله  ــفــّراء)21(:  ال قال  ثعلب، 
چ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ 

)20( مغني اللبیب: 23/1. 
)21( معاين القرآن للفراء: 6/3)، و: 112/2. 
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الذي  یقول: يف   ،]26 األحقاف:  ]سورة 
يف  )مــا(  بمنزلة  و)إْن(  فیه،  نمکنکم  مل 

ڃ  چ  تعاىل  ))قوله  وقــال:  اجلحد. 
]ســورة  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ترك  إذ  الربد،  وتقي  أي:   ،]81 النحل: 
وقال  أعلم.  واهلل  معلوم  معناه  ألن  ذلك 

ھ  ھ  چ  تعاىل  ))قوله  ثعلب)22(: 
ے ے ۓ ۓ چ ]سورة األحقاف: 

26[، الفّراء یقول: فیا مل متکنکم فیه((.
وذهب ثعلب اىل القول: )إْن( بمعنى 

ى  ې  چ  تعاىل  قوله  يف  وذلــك  )قــد(، 
 .]9 ـــىل:  األع ـــورة  ]س چ  ائ  ى 

للکوفینی،  قول  هذا  أن  یتبنی  تقدم  ومما 
وقد  معانیه،  يف  کثریًا.  الفراء  به  قال  إذ 
موضع  من  أکثر  يف  به  وقال  ثعلب  تابعه 

ومعـانیه. جمالســــه،  من 
أخر  معان  وجود  عن  احلدیث  ويف 
املعاين  ))من  هشام)23(:  ابن  قال  لــ)أْن( 

املکسورة  کــ)إْن(  النفي  هو  لـ)أْن(  األخر 
ڦ  چ  تعاىل  قوله  يف  بعضهم  قاله  أیضًا، 

)22( معاين القرآن لثعلب: 189، 229 -230، 
و: جمالس ثعلب: 267/1. 

)23( مغني اللبیب: 36/1. 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
]سورة  چ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
وال  املعنى:  إّن  وقیل   ،]73 عمران:  آل 
من  أوتیتم  ما  مثل  أحٌد  یؤتى  بأن  تؤمنوا 
القول  ومجلة  دینکم،  تبع  ملن  إالّ  الکتاب 

اعرتاض((.
هبذا  إلــیــه  اإلشـــارة  ینبغي  ـــذي  وال
ابن هشام هو  قاله  ما  أن  یتمثل يف  الشأن 
نّصه)24(:  ما  الفراء  قال  إذ  اء،  الفرَّ قول 
ُأوتِیُتْم،  َما  ْثَل  مِّ َأَحٌد  ُیْؤَتى  َأن  ))وقوله: 
ما  مثل  أحد  یؤتى  أن  قوا  تصدِّ ال  یقول: 
أوتیتم. أوقعت )تؤمنوا( عىل )أن یؤتى(، 
أن یعطى أحٌد مثل  تؤمنوا  قال: وال  کأنه 
الفراء  أن  أي  وجــه((.  فهذا  أعطیتم،  ما 
)أْن( معنى  ألن  )أحــٌد(  وصلحت  قال: 

معنى )ال(.
نفسه،  الشأن  عن  حدیثه  سیاق  ويف 
من  والرابع   ...(( هشام))2(:  ابن  قال 
قیل  بمعنى)لئال(،  تکون  )أْن(  املعاين: 

چ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  يف  بــه 
هذا  أن  عىل   .]176 النساء:  ــورة  ]س

)24( معاين القرآن للفراء: 223/1. 
))2( مغني اللبیب: 36/1. 
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قوله  يف  معانیه  يف  ألکسائي  ذکره  القول 
چ،  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل 
لئال  لکم  اهلل  یبنی  ))املعنى:  فقال)26(: 
إذ  الفراء،  إلیه  ذهب  ما  وهو  تضلِّوا((. 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ))وقوله  قال)27(: 
ولذلك  تضلِّوا.  أالّ  معناه:  چ،  ڍ
هذه  )أْن(.  موضع  يف  )ال(  صلحت 
يف  صلحت  إذا  -)أْن(  -امتحان  حمنة 
صلحت  )کــیــال(  و  )لــئــال(  موضعها 
آخر من  الفراء يف موضع  وقال  )ال(((. 

ھ  ھ  ہ  چ  ))وقوله   :)28( معانیه 
 :]1(6 األنعام:  ]سورة  چ  ھ ھ 
مکاننی.  مــن  نصب  مــوضــع  يف  )أْن( 
أنزل.  إّنا  تقولوا  لئال  أنزلناه  أحدمها: 
تقولوا،  أْن  واتــقــوا  قوله  من  ــر  واآلخ
ــا  ــن ــاه )أْن(ه مــوضــع  يف  یصلح  )ال( 
چ  ڍ ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  کقوله 
)ال  فیه  یصلح   ]176 النساء:  ]ســورة 

ې  ې  ې  چ قــال:  کا  تضلون( 
چ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

)26( معاين القرآن للکسائي: 120. 
)27( معاين القرآن للفراء: 297/1. 

)28( م. ن: 366.

200-201[. وذهب  الشعراء:  ]سورة 
لزوم  عىل  کالمه  سیاق  يف  هشام  ابــن 
الــقــول)29(:  إىل  ــا(  )أّم جــواب  يف  الفاء 
التنزیل  يف  حذفت  فقد  قلت:  ــإن  ))ف

ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  ــاىل  ــع ت ــه  ــول ق يف 
چ ]سورة آل  ۉ ۉ  ۅ  ۅ 
فیقال  األصل:  قلت:   ،]106 عمران: 
عنه  استغناء  القول  فحذف  أکفرتم،  هلم 

احلذف((. يف  الفاء  فتبعه  باملقول، 
الطرف  یمکن غض  الذي ال  أن  إالّ 
عنه، یتمثل يف أن هذا ما قاله الفّراء)30(: 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  ))وقوله 
 ،]106 عمران:  آل  ]ســــورة  چ  ۅ
جوابًا  الفاء  من  هلا  البد  )أّمـا(  یقال: 
قول  مع  کانت  إهّنا  فیقال:  هي؟.  فأین 
الفاء  سقطت  القول  سقط  فلا  مضمر، 
الذین  -فأّما  أعلم  -واهلل  واملعنى  معه، 
أکفرتم،  فیقال:  وجوههم  اســــودت 

قد  والقول  )فیقال(.  مع  الفاء  فسقطت 
کثری((.  يشء  اهلل  کتاب  يف  ومنه  ُیضمر. 

)29( مغني اللبیب: 6/1). 
)30( معاين القرآن للفراء: 228/1 -229، و: 
ینظر: شواهد التوضیح والتصحیح: 194. 
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تاب  أن  مــن  هلــا  ــد  الب )أمـــا(  أن  أي: 
الفعل  سقط  ملا  سقطت  ولکنها  بالفاء، 
الفراء يف موضع  قاله  الذي أضمر. وقد 
الــقــول:...  إىل  ذهــب  عندما  آخـــر)31(، 

ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  ـــه  ـــول ق ـــل  ـــث وم
أعلم  –واهلل  املعنى  چ  ۅ  ۅ 
ذلك  الــفــراء  ــد  وأّک أکفرتم.  -فیقال: 

جئ  چ  تعاىل  وقوله  بقوله:  ثــالــثــًة)32( 
 ]31 اجلاثیة:  ]سورة  چ  ىئ  مئ  حئ 
قوله  ومثله  أفلم،  فیقال:  القول  أضمر 
ۅ چ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ 

]سورة آل عمران: 106[، معناه فیقال: 
)أّمـا( أّن  وذلك  أعلم.  واهلل  أکفرتم، 
ولکنها  بالفاء،  تــاب  أن  من  هلا  البــد 
اضمر.  الــذي  الفعل  سقط  ملا  سقطت 
جواب  الفاء يف  الفراء بحث عن  أن  أي 

ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  )أّما( يف قوله تعاىل 
عن  یــبــحــث  وهـــو  چ  ۅ ۅ 
یقول:  ولذلك  النحویة،  القاعدة  استواء 
فأین  جوابًا  الفاء  من  هلا  البد  )أما(  إّن 
هي؟. فیقال: إهّنا کانت مع قول مضمر، 

)31( م. ن: 119/2. 
)32( م. ن: 49/3.

معه)33(.  الفاء  سقطت  القول  سقط  فلا 
التأکید يف قول  الرغم من کل هذا  وعىل 
ابن  أن  إالّ  املسألة،  هذه  بشأن  الفراء 
للکوفینی،  القول  هذا  بأن  یقل  مل  هشام 
ح باسم الفراء. بل مل یذکر ذلك أو ُیرِّ

عن  هــشــام  ابـــن  کـــالم  ســیــاق  ويف 
تکرارها  ــرَتك  ُی ــد  ))وق قـــال)34(:  ــا(  )أّم
اآلخر،  عن  القسمنی  أحد  بذکر  استغناًء 
ذلك  موضع  يف  بعدها  ُیذکر  بکالم  أو 
نحو:  والثاين  نحو...  فــاألول  القسم، 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
آل  ــورة  ]س ۓچ  ۓ  ے  ے 
فیؤمنون  غریهم  ا  وأمَّ أي:   ،]7 عمران: 
عىل  ویدل  رهبم،  إىل  معناه  ویکلون  به، 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چ  ـــك  ذل
عمران:  آل  ]سورة  چ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
من  واملحکم  املتشابه  من  کلٌّ  أي:   ،]7
وکأنه  ــب،  واج هبا  ــان  واإلی اهلل،  عند 

)33( ینظر: االتاه العقيل يف التفسری، دراسة يف 
قضیة املجاز: )10. 

)34( مغني اللبیب: 7/1). 
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قیل: وأّما الراسخون يف العلم فیقولون، 
وهذه اآلیة يف )أما املفتوحة( نظری قولك 
بخری  تنطق  أن  ))إما  املکسورة(:  )إما  يف 
وإالّ فاسکت((. وسیأيت ذلك، کذا ظهر 
 ،} اهللُّ }إِالَّ  عىل  فالوقف  هذا  وعىل  يل، 
البقرة  آیة  يف  إلیه  املشار  هو  املعنى  وهذا 

فتأمّلها((. السابقة** 
القول  هــذا  يف  النظر  یدقق  ــذي  وال
به،  قالوا  من  هم  الکوفینی  أن  سیجد 
تعاىل  ــه  ))وقــول الــکــســائــي))3(:  قــال  إذ 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چۆ 

 ]7 عــمــران:  آل  ]ســـورة  چ  ۉ  ۉ  ۅ 
تم  والکالم  قبله  مما  مقطوع  الراسخون 

.} عند قوله }إِالَّ اهللُّ
القول  ذلــك  يف  الــفــراء  تابعه  ولقد 

ڭ  ڭ  ڭ  چ  ))قـــال  ــه)36(:  ــقــول ب
)والراسخون(  استأنف  ُثــم  چ  ۇ  ۇ 
إعراب  البإتباعهم  بـ)یقولون(  فرفعهم 

الراسخون(،  )ویقول  أيّب  قراءة  ويف  اهلل. 
عند  إالّ  تأویله  )إْن  اهلل  عبد  قــراءة  ويف 
یقولون(((.  العلم  يف  والراسخون  اهلل، 

))3( معاين القرآن للکسائي: 96. 
)36( معاين القرآن للفراء: 191/1.

أي:  )یقولون(،  بـ  فرفعهم  قال:  وعندما 
إعراب  بإتباعهم  ال  وقوله  وخرب،  مبتدأ 

اهلل: أي: ال بالعطف عىل لفظ اجلاللة.
قول  أن  یتضح  تقدم  ما  ضوء  ويف 
– الکوفیون  إلیه  سبقه  قد  هشـام  ابن 
أن  به  األجدر  وکان  والفراء،  الکسائي 
یشری إىل ذلك، ألن قواعد النحو الکويف 
من  عّدها  یمکن  ال  الباحث  یــرى  کا 
توثیق  إىل  حتتاج  ال  التي  العامة  القواعد 
أشیاء  أهنا  بحجة  صاحبه،  معرفـــة  أو 
لو  وحتى  بعینه،  شخص  إىل  تنسب  ال 
بابًا  یکن  مل  فهو  التسویغ،  هبذا  سلمنا 

التوثیق. إللغاء 
)أو(  معاين  عــن  الــکــالم  بــاب  ويف 
ذهب ابن هشام اىل القول)37(: ))والثاين: 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  نحو  ـــام،  اإلهب
]سورة سبأ:  چ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

24[ الشاهد يف األوىل((.

الفراء  کتاب  یقرأ  ــذي  ال أن  غــری 
الفراء)38(:  قال  فیه،  القول  هـــذا  جید 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ــــه  ــــول ))وق

)37( مغني اللبیب: 61/1 -62.
)38( معاين القرآن للفراء: 362/2. 
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لعىل  وإّنا  معناه:  املفسون  قال  چ  چ
)أو( معنى  مبنی،  ضالل  يف  وأنتم  هدى 
يف  هو  وکذلك  )الواو(عندکم،  معنى 
ذلك:  غری  عىل  العربیة  أن  غری  املعنى. 
ولکنها  )الواو(.  بمنزلة  )أو(  تکون  ال 

إْن  تقول:  کا  ض،  املفوَّ األمر  يف  تکون 
اثننی، فله أن یأخذ  شئت فخذ درمهًا أو 
یأخذ  أن  له  ولیس  اثننی،  أو  واحـــدًا 

ثالثة.
معنى  هــنــاك  أن  هــشــام  ــن  اب وذکــر 
الثامن  املعنى  إّن  بقوله)39(:  لــ)أو(  آخر 
االستثناء.  يف  )إالّ(  بمعنى  تکون  أن  هلا 
إلیه  القول هو ما ذهب  واحلقیقة أن هذا 
))وقوله   :)40( الفراء  قال  إذ  الکوفیون، 
آل  ]ســــورة  ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

عمران: 73[ يف معنى )حتى( ويف معنى 
أبدًا  به  تعلَّْق  الکالم:  يف  تقول  کا  )إالّ( 
و  )حتى(  فتصلح  حقك،  یعطیك  أو 
األوىل  من  وکان  آخر.  موضع  يف  )إالّ( 
القول  ــذا  ه أن  یــذکــر  أن  هــشــام  بــابــن 
إالّ  الفراء،  بذکر  یرغب  مل  إْن  للکوفینی، 

)39( مغني اللبیب: 96/1. 
)40( معاين القرآن للفراء: 223/1.

أن ذلك مل حیدث.
)إذا(  عــن  هــشــام  ــن  اب حــدیــث  ويف 
)إذا(  تعمل  ال  ــه:  أن ذکـــر)41(  وعملها، 

اجلزم إالّ يف رضورة، کقوله:
بالغنى َربُّك  أغناَك  ما  استغِن 

ِل* فتجمَّ خصاصٌة  ُتصـــــــْبك  وإذا   
من  یــقــول)42(:  الفراء  نجد  اننا  عىل 
إذا  فیقول:  بـ)إذا(،  جیزم  َمن  العــــــرب 

تقْم أقْم.
االستقبال،  عن  )إذا(  خروج  وعن 
ذهب ابن هشام إىل القول)43(: ))وذلك 
للايض  تيء  أن  أحدمها  وجهنی:  عىل 
قــول  يف  للمستقبل  )إذ(  تـــيء  ــا  ک

ے  ھ  چ  تعاىل  کقوله  وذلك  بعضهم، 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

وقوله   ]92 التوبة:  ]ســورة  چ  ې 

)41( مغني اللبیب: 93/1.
ینظر:  ــاف،  ــف خ ــن  ب قیس  لعبد  البیت   )*(
األصمعیات:  و:   ،18(/2 املفضلیات: 

 .269
)42( معاين القرآن للفراء: 8/3)1.

)43( مغني اللبیب: 1/)9.
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چ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  چ 

.]11 ]سورة اجلمعة: 
ذلــك  إىل  الــکــوفــیــون  ذهـــب  وقـــد 
القرآن  معاين  کتاب  يف  نجد  إذ  القول، 

ۅ  ۋ  ۋ  چ  ))وقوله  للفراء)44(: 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
عمران:  آل  ]سورة  چ  ائ  ى  ى 
ُیقال:  أن  العربیة  يف  ینبغي  کان   .]1(6
األرض،  يف  رضبوا  إذ  إلخواهنم  وقالوا 
قمت  إذ  رضبتك  تقول:  کا  ماض،  ألنه 
وذلك  ُقمت.  إذا  رضبتك  تقول:  وال 
جائز، والذي يف کتاب اهلل عريب حسٌن، 
اللفظ  يف  ماضیًا  کــان  وإن  القول  ألن 
تقول  فأنت  االستقبال،  معنى  يف  فهو 
وأحبْب  أحبك،  َمن  أحبْب  للرجـــل: 
ماضیا  الفعل  فیکون  أحبك.  رجل  کل 
ذلك  ومن  للمستقبل.  یصلــــح  وهو 
صابرًا  کنَت  للرجل:  الرجل  یقول  أن 
کلا  کنَت  املعنى:  ألن  رضبــتــك،  إذا 
صابرًا  کنت  قلت:  فإذا  تصرْب.  رُضبت 
يف  صربه  عن  أخــربت  فإنا  رضبــت،  إذ 

رضٍب واحد.

)44( معاين القرآن للفراء: 243/1 -244. 

عن  هشام  ابن  حدیث  سیاق  ويف 
معاين الباء قال))4(: ))واملعنى السادس هلا 

ٺ ٿ ٿ  ٺ  ٺ  چ  نحو  الظرفیة 
چڇ   ]123 عمران:  آل  ]سورة  چ  ٿ 

القمر:  ]سورة  چ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ 
.))]34

إلیه  ذهـــب  ــول  ــق ال هـــذا  أن  ــىل  ع
ے  چ  ))وقوله  بقوله)46(:  الفّراء 
ڭچ  ڭ  ۓ  ۓ 
بمنزلة  هاهنا  الباء   :]2( التوبة:  ]سورة 
األرض  علیکم  ضاقت  تقول:  کا  )يف(، 

وبُرحبها. ُرحبها  يف 
ــر من  ــراء يف مــوضــع آخ ــف ال وقـــال 
معانیه)47(: ))وقد وجدنا من العرب َمن 
أدخلك  فیقول:  الباء  موضع  )يف(  جیعل 

اهلل باجلنة، یرید: يف اجلنة.
معرض  يف  هــشــام  ــن  اب ــر  ذک ولــقــد 
أن)48(:  الباء  حرف  مفردات  عن  حدیثه 

وقال  األلف،  أصيل  جواب  )بىل(حرف 
زائدة((.  واأللف  )بْل(  األصل  مجاعة: 

))4( مغني اللبیب: 104/1. 
)46( معاين القرآن للفراء: 430/1.

)47( م. ن: 70/2. 
)48( مغني اللبیب: 113/1. 
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ومل یذکر أن أحدًا قبله ذکر ذلك.
عىل أن الکسائي ذکر ذلك فقال)49(: 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعاىل  ))قوله 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
]ســـــــورة  چ  ہ ہ  ہ  ۀ  ۀ
)نعم(  و  )بىل(  بنی  الفرق   :]81 البقرة: 
)نعم(  و  جحد،  بعد  إقرار  )بىل(  أن 
جواب استفهام بعد جحد((. وقد تابعه 
فقال)0)(:  املعنى،  ذلك  يف  بالقول  الفراء 
أوله  يف  إقرار  لکل  )بىل(  ))ُوِضَعت 
أن یرجعوا عن اجلحد  فأرادوا  جحد... 
ألن  )بىل(  فاختاروا  بعده  با  ویقّروا 
إذا  أصلها کان رجوعًا حمضًا عن اجلحد 
فکانت  زیٌد،  بل  اهلل  عبد  قال  ما  قالوا: 
یصلح  ال  ورجوع  عطف  کلمة  )بل( 
یصلح  ألفًا  فیها  فزادوا  علیها،  الوقوف 
الوقوف علیها، ویکون رجوعًا عن  فیها 
بعد  الذي  بالفعل  وإقرار  فقط،  اجلحد 

األلف عىل  فدلت  )بىل(  فقالوا:  اجلحد، 
)بل( لفظ  ودّل  واإلنعام،  اإلقرار  معنى 

الرجوع عن اجلحد فقط((. عىل 

 .7( القرآن للکسائي:  )49( معاين 
 .(3- (2  /1 القرآن للفراء:  )0)( معاين 

مفردات  عن  هشام  ابن  حدیث  ويف 
احلدیث عن )حتى( احلاء، وعند  حرف 
ذکر)1)(: أن الفعل ال یرتفع بعد )حتى( 
الثاين منها: أن یکون  بثالثة رشوط،  إالّ 
القول: رسُت  قبلها، فال جیوز  ُمَسبَّبًا عّا 

الشمس((. تطلع  حتى 
الکويف،  النحو  کتب  يف  قراءة  وبعد 
ــال  ق ــي  ــکــســائ أل أن  ــث  ــاح ــب ال ـــد  وج
الفراء فهو اآلخر قد  بذلك)2)(، وکذلك 
یفعل،  يف  معاِن  ثالثة  حلتى  ))و  قال)3)(: 
وثالثة معان يف األساء، فإذا رأیت قبلها 
فعاًل ماضیا وبعدها یفعل يف معنى ميض 
ولیس ما قبل )حتى یفعل( یطول فارفع 
أکون  حتى  جئت  کقولك:  بعدها،  یفعل 
معك قریبًا. وکان أکثر النحوینی ینصبون 
إذا  ماضیًا  کان  وإْن  )حتى(  بعد  الفعل 
حتى  رست  فیقولون:  األّول،  لغری  کان 
سمع  أنه  الکسائي  فزعم  زید،  یدخَلها 

الشمس  تطلُع  حتى  رسنا  نقول:  العرب 
وذکر  للشمس((.  والفعل  فرفع  بُزبالة، 

)1)( مغني اللبیب: 126/1.
)2)( معاين القرآن للکسائي: 88. 

)3)( معاين القرآن للفراء: 134/1.
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السیوطي، وغریه)4)(. ذلك 
کالمه  سیاق  يف  هشام  ابن  وحتدث 
تعاىل  ــه  ــول ))ق ــه)))(:  ــول ــق ــری(ب ــن)غ ع

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ

برفع  یقرأ   ]9( النساء:  ]سورة  چ  پ
لـ)قاعدون(  صفة  أنه  عىل  إّما  )غــرُی(، 
استثناء  ــه  أن عــىل  ـــا  وإّم جــنــس،  ــم  ألهن
قلیل  إالّ  فعلوه  )ما  حد  عىل  وُأبــــــدل 

منهم(((.
يف  الفراء  ذکره  القول  هذا  أن  عىل 
تعاىل  قوله  عن  احلدیث  عند  کتابه)6)( 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ

]سورة النساء: )9[ فقال: یرفع  چ  پ
لـ)القاعدین(...  کالنعت  لتکون  )غری( 
ذکر  أن  بعد  نزلت  )غری(  أن  ُذِکــَر  وقد 
فکان  ــقــاعــد،  ال ــىل  ع املــجــاهــد  فــضــل 
أن  إالّ  والنصب،  االستثناء  فیه  الوجه 
ُیوجب  یکاد  بالقاعدین  )غری(  اقــرتان 

)4)( ینظر: مهع اهلوامع: 8/2.
ینظر:  و:   ،1(8/1 اللبیب:  مغني  ینظر:   )(((
-290 العريب:  النحو  يف  الشذوذ  ظاهرة 

.291
 ،284-  283/1 للفراء:  القرآن  معاين   )(6(

و: 0/2)2.

أنه  عــىل  نصبًا  یکون  وقــد  ــع،...  ــرف ال
وجهًا  لکان  خفضًا  ُقِرئْت  ولو  حال... 
ــره  وذک ــنی((.  ــن ــؤم امل صفة  مــن  ُتــعــل 

کتابه)7)(. يف  العکربي 
بقوله)8)(:  ثعلب  ذلــك  ذکــر  ولقد 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل  ))وقــولــه 
]سورة النساء:  پ چ  پ  پ  ٻ 
للقاعدین،  نــعــتــًا  )غـــری(  یــرفــع   ]9(
حال  أهنا  وعىل  االستثناء  عىل  وینصب 

املؤمننی((. من  نعتًا  وخیفض 
ابــن هــشــام يف باب  وعــنــد حــدیــث 
))قوله   :)(9( قال  احلــاء،  حرف  مفردات 
چ  ې  ې  ې  ې  چ  تــعــاىل 
وما  )مَحِیٌم(  اخلرب  أن   ](7 ص:  ]ســورة 
منصوب  )هــــذا(  أو  ــرتض،  ــع م بینها 

مثل  ــوُه(  ــُذوُق ــَی ــْل )َف ُیــفــسه  بمحذوف 
 ،]40 البقرة:  ]سورة  چچ  چچ 

وعىل هذا فحمیم بتقدیر: وهو محیم((.

ذهب  من  هو  الــفــراء  أن  واحلقیقة 

النحوینی  مــذاهــب  عــن  التبینی  ینظر:   )(7(
البرینی والکوفینی: 416.
)8)( معاين القرآن لثعلب: 9).

)9)( مغني اللبیب: 166/1.
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القرآن،  معاين  کتابه  يف  القول  هذا  إىل 
ې  چ  وجل  عز  ))وقوله  یقول)60(:  إذ 
ص:  ]ســـورة  چ  ې  ې  ې 
بـ)هذا(  والغساق  احلمیم  رفعت   :](7
محیم  ــذا  ه واملــعــنــى  ومــؤخــرًا.  مقدما 
ویکون  أیضًا:  وذکر  فلیذوقوه،  وغساق 
نصب،  وموضع  رفع،  موضع  يف  )هذا( 

قبلها((. أضمر  نصب  فمن 
هنا  إلیه  اإلشــارة  ینبغي  الذي  لکن 
کالمه  مزج  عىل  هشــام  ابن  إمکانیة  هو 
یصعب  ـــذي  ال احلــد  إىل  غــریه  بــکــالم 
املراجعة  طریق  عن  إالّ  بینها،  الفصل 
موازنة  بعملیــة  والقیام  لأللفاظ  احلرفیة 
املزج  یتبنی  حتى  النصوص،  بنی  دقیقة 

إلیه. یقصده ویسعى  الذي 
األمور  هشام  ابن  کالم  سیاق  ويف 
ــنی )کـــم اخلــربیــة( و )کــم  املــشــرتکــة ب
قول  ـــا  ))أم ــــر)61(:  ذک االستفهامیة( 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  يف  بعضهم 
ڇچ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
وصلتها  )أّن(  أبدلت   ]31 یس:  ]سورة 

)60( معاين القرآن للفراء: 410/2. 
)61( مغني اللبیب: 184/1. 

هو  البدل  عامل  بأن  فمردود،  )کم(  من 
املبدل  عامل  َر  ُقدِّ فإن  منه،  املبدل  عامل 
َفـــکم هلا الصدر فال یعمل فیها  منه َیروا 

قبلها((. ما 
معانیه،  يف  الفراء  ذکره  القول  وهذا 
إَِلْیِهْم(  ــْم  )َأهنَُّ وقوله   ...(( قــال)62(:  إذ 
أهنم  یروا  أمل  املعنى:  ألن  ألفها،  ُفتَِحت 
احلسن  کسها  وقــد  یرجعون.  ال  الیه 
)کم(  عىل  الرؤیة  یوقع  مل  کأنه  البري، 
فلم یوقعها عىل )أّن(، وإن شئت کسهتا 
منصوبة  )کم(  وجعلت  االستئناف،  عىل 

علیها((. )یروا(  بوقوع 
مل  هشام  ــن  اب أن  مــن  الــرغــم  وعــىل 
یرح بالنحو الکويف، ففي الوقت نفسه 
لغریهم،  للکوفینی  هو  ما  ینسب  نجده 
و)کم( اخلربیة  )کم(  عن  احلدیث  ففي 
ابن  اىل  الفراء  قول  ینسب  االستفهامیة، 
عصفور  ابن  عىل  رّده  ففي  عصفور)63(، 

گ  چ  تعاىل  قوله  يف  )کم(  أن  القائل: 
]ســـورة  ڳچ  ڳ  ڳ  گ  گ 
مردود  قول  أنه  فاعل،   ]26 السجدة: 

.376/2 للفراء:  القرآن  معاين   )62(
)63( مغني اللبیب: 84/1. 
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الفاعل  وإنــا  الــصــدر،  هلــا  )کــم(  ــأن  ب
ضمری  أو  ســبــحــانــه،  اهلل  اســم  ضــمــری 
أو  بالفعل،  املدلول علیه  اهلدي  أو  العلم 
بأن  القول  أن  واحلقیقة  )أهلکنا(.  مجلة 
أو  هو...  القرآين  النص  هذا  يف  الفاعل 
عندما  الفراء،  رأي  هو  )أهلکنا(  مجلة 
چ  گ  گ  گ  چ  ))وقوله  ــال)64(:  ق
َأْهَلْکنَا( و )کم(  )َکْم  نظروا  إذا  یبنی هلم 
يف موضع نصب ال یکون غریه. ومثله يف 
الکالم: أو مل یبنی لك من یعمل خریًا جُیَز 
به. فجملة الکالم فیها معنى رفع. ومثله 
أن تقول: قد تبنی يل أقام عبد اهلل أم زید، 

يف االستفهام، معنى رفع...((.
من  هشام  ابن  عزاه  ما  فإن  وهبـــــذا 
بل  کذلك،  یکن  مل  عصفور  ابن  إىل  قول 

هو قول قال به الفراء.
عن  یتحدث  هشام  ابن  کان  وعندما 
املبیِّنة للفاعل قال))6(: ))واختلف  الالم 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  چ  تعاىل  قوله  يف 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
املؤمنون:  ]ســورة  چ  ۆ  ۆ  ۇ 

)64( معاين القرآن للفراء: 2/)19.
))6( مغني اللبیب: 222/1.

)ما(  و  زائدة،  الالم  فقیل:   ،]36-3(
فاعل((.

ابــن هــشــام مل  الــبــاحــث أن  ویـــرى 
الیهــــم،  یرش  مل  إذ  الکوفینی،  ُینصف 
يف  قالوا.  أو:  قیل،  بالقول:  یکتفي  بل 

والرأي  للکوفینی.  القول  أصل  أن  حنی 
الالم  أن:  بـ)قیل(  هشام  ابن  ذکره  الذي 
الفراء)66(  رأي  هو  فاعل،  و)ما(  زائدة، 
هیهات  هیهات  ))وقوله  به:  قال  الذي 
الالم  )ما(  يف  تکن  مل  لــــو  توعدون،  ملا 
ومثله  عريب.  الالم  ودخول  صوابًا،  کان 
أنت  وهیهـــات  لك  هیهات  الکالم  يف 

الشاعر: قال  ألرضك،  وهیهـــات  منّا، 
به وَمن  العقیق  هیهات  فهیهات 

نواصله بالعقیق   وهیهات وصل 
الفراء: البیت ورد يف معاين  أن  عىل 

فأ هيات أهيات العقیق ومن به 
نواصله بالعقیق  وصل  وأهيات 
االسم.  رفع  الالم  یدخـــــل  مل  فَمن 
)ما  بعید  قال:  کأنه  بعید  هیهات  ومعنى 
وَمن  وأهله.  العقیق  وبعیــــد  توعدون( 
أداة لیست  قــــال )هیهات(  أدخل الالم 

)66( معاين القرآن للفراء: 2/)23. 
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قریب،  و  بعید  بمنزلة  فعل  من  بمأخوذة 
لك(  )هلُّم  ُیقال:  کا  الالم  هلا  فُأدخلت 
قالوا:  فإذا  فعل.  من  مأخوذة  تکن  مل  إذ 
)أقبل( مل یقولوا: )أقبل لك( ألنه حیتمل 

االسم((. ضمری 
عن)ال(  هشام  ابن  کالم  سیاق  ويف 
ــالم، قـــال)67(: ))وأمــا  يف بــاب حــرف ال
]سورة  چ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  تعاىل  قوله 
البلد: 11[: إّن )ال( فیه مکررة يف املعنى، 
أطعم  وال  رقبة  ــكَّ  ف فــال  املعنى،  ألن 
قاله  للعقبــة،  تفسری  ذلك  ألن  مسکینًا، 

الزخمرشي((.
هذا  أن  هو  قولــه  ینبغي  الذي  لکن 
فهو  للزخمرشي،  کان  وإْن  حتى  القول 
من توجیه الفراء الذي قال)68(: ))وقوله 
ُیَضمَّ  ومل  چ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  وجل  عز 
فیه  آخر  کالم  چ  ۀ  ڻ  چ  قوله  إىل 
يف  )ال(  تفرد  تکاد  ال  العرب  ألن  )ال(، 

آخر،  کالم  يف  علیه  یعیدها  حتى  الکالم 
ڌچ  ڌ  ڍ  ڍ  چ  وجل  عـــــز  قال  کا 

پ  ٻ  چ  و   ]31 القیامة:  ]ســـورة 

)67( مغني اللبیب: 244/1. 
)68( معاين القرآن للفراء: 264/3 -)26. 

]ســــورة  چ  ڀ  پ  پ  پ 
یونس: 62[ وهو مما کان يف آخره معناه، 
أنه  ترى  أال  أخرى.  من  بواحدة  فاکتفى 
فّك  فقال:  بشیئنی،  العقبة  اقتحام  فسَّ 
ثم  مسبغة،  ذي  یوم  يف  إطعام  أو  رقبة، 

بثالثة  ففّسها  آمنوا(  الذین  )من  کان 
فال  الکالم،  أول  يف  کان  فکأنه  أشیاء، 

فعل ذا وال ذا وال ذا((.
نفسه  السیاق  عن  حدیثه  سیاق  يف  و 
الرابع:  ))املوضع  هــشــام)69(:  ابن  قال 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

 ]9( األنــبــیــاء:  ]ســـورة  ڇچ  ڇ 
عىل  ممتنع  واملــعــنــى:  ـــدة،  زائ ال  فقیل: 
یرجعون  أهنم  إهالکهم  قدرّنا  قریة  أهل 
هذا  وعىل  الســـاعة،  قیام  اىل  الکفر  عن 
املخرب  ألن  وجوبًا  مقّدم  خرب  فـ)حرام( 

)أْن وصلتها(. عنه 
النحو  کتب  متابعة  وعــرب  أننا  إالّ 
وثعلب  الفراء  ثم  الکسائي  من  الکويف 
ــاري )ت328هــــــ(، وجد  ــب األن وابـــن 
املسألة،  هذه  بشأن  یتفقون  أهنم  الباحث 

)69( مغني اللبیب: 2/1)2. 
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من  أکثر  يف  ذلك  یــقــول)70(  فالکسائي 
تعاىل  ))قوله  منها:  معانیه،  يف  موضع 

یچ  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ 

زائدة.  )ال(  إنَّ   :]109 األنعام:  ]سورة 
چٱ  ))وقوله  الفراء)71(:  بذلك  وقال 
]ســــورة  پچ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
األعراف: 12[، املعنى –واهلل أعلم –ما 
املوضع  هذا  يف  )أْن(  تسجد،  أن  منعك 
صلة.  )ال(  ــکــون  وت )ال(،  تصحبها 
له جحد. وقال  کذلك تفعل با کان يف أوَّ
وقوله   ...(( آخر)72(:  موضع  يف  الفراء 
]ســورة  چ  ې  ې  ې  ۉ  چ 

صلة  )ال(  تعل  والعرب   ]29 احلدید: 
أو يف  آخره جحد،  يف کل کالم دخل يف 
دخل  مما  فهذا  ُمــّرح،  غری  جحد  أوله 
أخره اجلحد، فجعلت )ال(يف أوله صلة، 
به  یرح  مل  الــذي  السابق  اجلحد  وأمــا 
ٻچ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  فقوله عز وجل 

ېئ  چ  وقوله   ،]12 ــراف:  األع ]ســورة 
ىئ ىئ ىئ ی ی یچ ]سورة 

)70( معاين القرآن للکسائي: )13، 142. 
)71( معاين القرآن للفراء: 374/1.

)72( م. ن: 137/3 -138. 

چ  چ  چ  وقوله   ،]109 األنعام: 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
معنى  احلرام  ويف   ،]9( األنبیاء:  ]سورة 
ُیْشِعُرُکْم(  )َوَما  قوله  ويف  واملنع،  اجلحد 
معناها  صلة  بعده  )ال(  جعلت  فلذلك 

الکالم. السقوط من 
یتعلق  عــّا  هشام  ــن  اب حدیث  ويف 
مضارعًا  فعاًل  یکون  وأنه  )مّلا(  بجواب 
تعاىل  بقوله  مستشهدًا  عصفــور  ابن  عند 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چڦ 

]ســورة  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ــواب  اجل ))إّن  قـــائـــاًل)73(:   ]74 هــود: 
أو  ــواو،  ال ــادة  زی عىل  البرشى(  )جاءته 

حمذوف، أي: أقبل جیادلنا((.
القول  هذا  أن  إىل  تشری  احلقیقة  وأن 

ڦ  ڦ  چ  ))وقوله  الفراء)74(:  به  قال 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

يف  ومثله  جادلنا.  یقل:  ومل  چ  چ  ڃ 

کقولك:  ماض  بفعل  أالّ  یأيت  ال  الکالم 
)فلا أتاين أتیته(. وقد جیوز )فلا أتاين أثب 

علیه(، کأنه قال: أقبلُت أثب علیه((.

)73( مغني اللبیب: 281/1. 
)74( معاين القرآن للفراء: 23/2. 
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)ما(  يف  هشام  ابن  یبحث  وعندما 
))وقد  یقول))7(:  الزمانیة  غری  الرشطیة 

جوزت يف چ ىئ ىئ ی ی ی یچ 
]سورة النحل: 3)[، عىل أن األصل: وما 

یکْن، ثم حذف فعل الرشط((.
هشام  ابن  إلیه  ذهب  ما  نجد  أننا  إالّ 
الفراء)76(:  قال  الکوفیون،  إلیه  سبقه  هنا، 
یچ:  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  چ  ))وقوله 
مضمر،  فعل  وهلــا  ــزاء  ج معنى  يف  ــا(  )م
فمن  نعمة  من  بکم  یکن  ما  قلت:  کأنك 
اهلل، إلن اجلزاء البد له من فعل جمزوم، إن 
ظهر فهو جزم، وإن مل یظهر فهو مضمر، 

کا قال الشاعر:
إْن العقل يف أموالنا ال نضق به 

ذراعًا –وإْن صربًا فنعرف للصرب*
یکن(  )إْن  أراد  الشاعر  فـــــــــــإن 
فأضمرها، ولو جعلت )ما بکم( يف معنى 
و  )بکم(  صلته  وجعلت  جـــاز  )الذي( 

)َفِمن  بقوله  رفع  موضع  يف  حینٍذ  )ما( 
وتعاىل  تبارك  قال  کا  الفاء  وأدخل  اهلل(، 

))7( مغني اللبیب: 302/1. 
)76( معاين القرآن للفراء: 104/2. 

 ،236/2 الشجري:  أمايل  يف  ورد  البیت   )*(
یة.  أراد بـ )العقل(: الدِّ

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  چ 

ى چ ]سورة اجلمعة: 8[، وکل 

فقد  والذي(  وما  )َمن  مثل  وصل،  اسم 
مضارع  ألنه  خربه،  يف  الفاء  دخول  جیوز 
وال  بالفاء.  جیاب  قد  ــزاء  واجل للجزاء، 

غری  اسم  ألنه  قائم(،  فهو  )أخــوك  جیوز 
ُلَك يل. فإن قلت:  موصول، وکذلك: ما 
ما لك جاز أن تقول: فهو يل، وإن ألقیت 
الفاء فصواب. وما ورد علیك فقسه عىل 
تقول:  املوصولة.  النکرة  وکذلك  هذا. 
قائل  من  إيل  أحّب  فهو  احلق  یقول  رجل 
من  کّله  يف  أجــود  الفاء  وإلقاء  الباطل، 
دخـــوهلا((. ويف سیاق حدیث ابن هشام 
عن )ما( يف الفصل الذي عقده للتدریب، 

یقول)77(: ))واألرجح يف چ چ ڇ ڇ 
یس:  ]ســورة  ڍچ  ڍ  ڇ  ڇ 

ھ  ھ  ہ  چ  بدلیل  نافیة،  أهنا   ]6
 ]44 ســبــأ:  ]ســـورة  چ  ے  ھ  ھ 

املوصولة((. وحتتمل 
يف  یقول  إذ  لــلــفــراء،  الــقــول  وهــذا 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ))وقوله  معانیه)78(: 

)77( مغني اللبیب: 1/)31. 
)78( معاين القرآن للفراء: 372/2. 
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لتنذر  ُیقال:   ]6 یس:  ]سورة  چ  ڇ 
وال  تنذرهم  مل  أي:  آباؤهم،  ُینذر  مل  قومًا 
با  لتنذرهم  ویقال:  قبلك.  رسول  أتاهم 
الباء، فیکون )ما( تلقى  آباؤهم، ثم  ُأنذر 
ٹ  ٹ  چ  قــال  کا  نصب  موضع  يف 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ 
]سورة فصلت: 13[.

)ما(  عن  هشام  ابن  حتدث  وعندما 
املصدریة، قال)79(: ))وقوله تعاىل چڦ 
]ســــورة  ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
)من( فـ  زائــدة،  إّما  )ما(   ]80 یوسف: 
متعلقة بـ )فرطتم(. وإما مصدریة، فقیل: 
باالبتداء،  رفع  وصلتها  هي  موضعهـــا 
قــبــل(((. وهــو حلد اآلن مل  وخــربه )مــن 
الفراء  أن  نجد  أننا  إالّ  الکوفینی.  اىل  یرش 

ٿ  چ  هو الذي یقول ذلك)80(: ))وقوله 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
)ما(  :]80 یوسف:  ]ســورة  چ  ڃ 
کأنه  رفع  موضع  يف  )فرطتم(  مـــع  التي 

قال: ومن قبل هذا تفریطکم يف یوسف.

)79( مغني اللبیب: 317/1. 
)80( معاين القرآن للفراء: 3/2). 

عن  هشام  ابــــن  حدیث  سیاق  ويف 
قـــال)81(: ))واستدلوا عىل  الثانیة(  )واو 

ڃ  ڄ  چ  إحداها  بآیات،  ذلك 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ 
الکهف:  ]ســورة  چ  ڳ  ڳ  ڳ 
عىل  مجلة  لعطف  ذلك  هي  وقیل:   ،]22

مجلة، إذ التقدیر هم سبعة((.
إلیه  اإلشـــارة  ینبغي  ــذي  ال أن  إالّ 
قاله  مــا  الــعــطــف،  ــذا  ــقــول هب ال بــشــأن 

ڄچ  ڦ  ڦ  الفراء)82(: ))وقوله چ 
هم  تقولوا:  أي   ]171 النساء:  ]سورة 

ڃ  ڄ  چ  تعاىل  کقوله  ثالثة، 
 ]22 الکهف:  ]سورة  چ  ڃ  ڃ 
وال  مرفوعًا  القول  بعد  رأیت  ما  فکل 
لذلك  رافع  اسم  إضار  ففیه  معه  رافع 

االسم((. ومن هذا ُیفهم أن العطف هو 
فأما  الفراء:  ویقول  غریه.  ولیس  القائم 

ڃ  ڄ  چ  تبارك وتعاىل  اهلل  قول 

)81( مغني اللبیب: 364/2.
)82( معاين القرآن للفراء: 296/1، 38، 93.
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قبله  ألن  رفع  فهو  ڃ...چ  ڃ 
ثالثة،  هم  سیقولون:  أسائهم،  ضمری 

ڦ  ڦ  چ  وقوله   ، و...  أربعة،  وهم 
 ]171 النساء:  ]ســورة  چ  ڄ  ڄڄ 
تقولوا  وال  واحٌد،  اهلل  قولوا  أي:  رفٌع، 

فأبن  ــراء:...  ــف ال ویقول  ثالثة.  اآلهلــة 
قوله  املرفوع،  من  علیك  ورد  ما  ذا  عىل 
ڃ...چ  ڃ  ڃ  ڄ  چ

و )مخسٌة( و )سبعٌة( ال یکون نصبًا، ألنه 
فیه أساء مضمرة، کقولك:  إخبار عنهم 

هم ثالثٌة، وهم مخسٌة.
باب  عــن  هــشــام  ــن  اب حــدیــث  ويف 
من  الثالث  الــبــاب  هــو  ــذي  ال التعلیق 
ــــواب وقـــوع اجلــمــلــة مــفــعــوالً بــه،  أب
تعاىل  قوله  يف  ))واختلف  قــــال)83(: 

ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چۇ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې چ ]سورة آل عمران: 44[، فقیل: 
م یکفل مریم، وقیل:  التقدیر ینظرون أهیُّ
عىل  فاجلملة  یقولون،  وقیل:  یتعرفون، 
الثاين  وعىل  فیه،  نحن  مما  األول  التقدیر 
غری  أي:  ح،  امُلــسَّ به  املفعول  موضع  يف 

)83( مغني اللبیب: 417/2. 

من  لیست  الثالث  وعىل  باجلار،  مقیَّد 
البتة((. التعلیق  باب 

هبا  قال  التقدیرات  هذه  أن  واحلقیقة 
))قوله  یقول)84(:  فالکسائي  الکوفیون، 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  تعاىل 
 ]69 مریم:  ]سورة  ڌچ  ڌ  ڍ  ڍ 
تقول:  کا  املعنى  عىل  واقعــــة  لننزعّن 
الطعام  من  وأکلُت  الثیاب  مــــن  لبسُت 
فینصبها،  )أهّیم(  عىل  )لننزعّن(  یقع  ومل 
ڌچ.  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ  ابــتــدأ  ثــم 
))وقــول  الــقــول))8(:  إىل  الفراء  وذهــب 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  اهلل 
 ]69 مــریــم:  ]ســورة  چ  ڌ  ڌ  ڍ 
ولیس  النزع  علیها  أوقع  ًا  أیَّ نصب  َمــْن 
لنستخرجن  ثم  قــال:  کأنه  باستفهام، 
من  وجهان  وفیها  أشّد.  هو  الذي  العايت 
مکتفیًا  الفعل  تعل  أن  أحدمهــا:  الرفع، 
تقول:  کا  علیهـــــا،  الوقوع  يف  بـــَمْن 

کل  من  وأصبنا  قــوم،  کل  من  قتلنا  قد 

رشح  و:   ،191 للکسائي:  القرآن  معاين   )84(
السریايف: 3/)16. 

 ،48-  47/1 للفراء:  الــقــرآن  معاين   )8((
اخلــــالف:  ــل  ــائ ــس م يف  ـــاف  ـــص اإلن و: 

مسألة)102(. 
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بالذي  فرتفعها  ــًا  أیَّ تستأنف  ثم  طعام، 
ى  ى  چ  وجل  عز  قال  کا  بعدها، 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
اإلرساء:  ـــورة  ]س چ  ۇئ  ۇئ 
ومثله  أقرب.  م  أهیُّ ینظرون  أي:   ،](7

چ  ې  ې  ې  ې  ۉ  چ 

الوجه  وأمــا   .]44 عمران:  آل  ]ســورة 
ڇ  چ  چ  چ  اآلخر فإّن قوله تعاىل 
تشایعوا  الذین  من  لننزعّن  چ:  ڇ  ڇ 
أَشدُّ  ــم  أهیُّ بالتشایع  ینظرون  هــذا،  عىل 
م أشّد عىل الرمحن عتیا((.  وأخبث، وأهیُّ
البن  ل  املفصَّ رشح  يف  ذلــك  ورد  وقــد 
یعیش)86(، وجاءيف کتاب ائتالف النرة 

الکوفة والبرة)87(. يف اختالف نحاة 
تعلق  عىل  هشام  ابن  کالم  أثناء  ويف 
 :)88( ــال  ق ــرور،  ــج الــظــرف واجلـــار وامل

ڭ  چ  بــاملــحــذوف  التعلق  ــال  ــث ))وم
]سورة األعراف:  چ  ۆۆ  ۇ  ۇ 
ذکر  یتقدم  )وأرسلنا(ومل  بتقدیر:   ]73

ل: 146/3، و: دراسة  )86( ینظر: رشح املفصَّ
يف النحو الکويف: 407. 

نحاة  اختالف  يف  النرة  إئتالف  ینظر:   )87(
الکوفة والبرة: 67. 

)88( مغني اللبیب: 436/2. 

اإلرسال، ولکن ِذکْر النبي واملرسل إلیهم 
یدل عىل ذلك((. وهذا ما ذهب إلیه الفراء 
بقوله)89(: ))... ومثله من غری )إذ( قول 
ڭ ۇ ۇ ۆۆچ ولیس  اهلل چ 
َفُعِلَم  لــ)صالح(  ناصبًا  تراه  يشٌء  قبله 
بذکر النبي واملرسل إلیه أّن فیه إضار 
)أرسلنا(((. ويف موضع آخر قال الفراء: 
چ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ  وقــولــه 
إذ  رفع  ولو  )أرسلنا(،  بضمری  منصوب 

فقد الفعل کان صوابًا، کا قال چ ی 
]سورة  چ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی 

ہ  ۀ  چ  أیضًا  وقــال   ،]71 هــود: 
]سورة فاطر: 27[.  ہ ہ ہھ چ 
بقوله:  آخر  موضع  يف  ذلك  الفراء  وذکر 
چ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ  ))وقوله 
هذا  عىل  کان  وما  وهــودًا  صاحلًا  نصبت 
آخر  موضع  ويف  بإضار)أرسلنا(.  اللفظ 

ۇ  ڭ  چ  تعاىل  وقوله  الفراء:  ذکر 

ۇ ۆۆ چ َنَصَب بإضار )أرسلنا(.
ـــن هـــشـــام)90(: ))وقـــال  وقـــال اب

)89( معاين القرآن للفراء: 1/)3، و: 19/2-
20، و: 288/2. 

)90( مغني اللبیب: 479/2. 
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ڦ  ڦ  ڤ  چ  تعاىل  قوله  يف  بعضهم 
الصافات:  ]ســـــــــورة  ڦچ  ڦ 

ٹ  چ  معنى  عىل  عطـــــــــف  ــه  إّن  ]7
]ســورة  چ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
الکواکب  إّنا خلقنا  6[، وهو  الصافات: 

قال  کا  للساء،  زینة  الدنیا  الساء  يف 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  چ ــاىل  ــع ت
گ  گ  ک  کک  ک  ڑ 
أن  وحیتمل   ]( امللك:  ]سورة  چ  گ 
أو مفعوالً مطلقا،  یکون مفعوالً ألجله، 
وحفظًا  أي:  حمذوف،  فالعامل  وعلیها 
أو:  بالکواکب،  زینَّاها  شیطان  کل  من 
ینبغي  الذي  أن  إالّ  حفظًا((.  وحفظناها 
هذا  بأن  التذکری  هو  هنا،  إلیه  اإلشــارة 
عز  ))وقوله  الــفــراء)91(:  به  قال  القول 
ــورة  ]س چ  ٿ  ٿ  چ  ــل  وج
زینًة  ونجعلها  ننصبهــــــا:   ،]8 النحل: 

ڦ  ڦ  ڤ  چ  مثل  مضمر،  فعل  عىل 
مل یکن  چ أي: جعلناها. ولو  ڦ  ڦ 
لنصبتها  واو  )وحفظًا(  يف  ال  و  الزینة  يف 
ومثله  باإلضار.  ال  قبلها  الذي  بالفعل 

و:   ،97/2 لــلــفــراء:  ــرآن  ــق ال مــعــاين   )91(
 .114/1

ــر(،  األج يف  ورغــبــًة  ــا  درمه )أعطیُتك 
الواو  ألقیت  فلو  رغبًة،  أعطیُتَکه  املعنى: 
بالفعل  متصل  ألنــه  ضمری  إىل  حتتج  مل 
الدراسة، یمکن  الذي قبله. عىل أن هذه 
وصفها بأهنا حماولة للکشف عن مواضع 
ح هبا ابن هشام  النحو الکويف التي مل یرِّ
يف کتابه املذکور، وآخر دعوانا أن احلمد 
عىل  والسالم  والصالة  العاملنی  رب  هلل 
وآل  الکریم  الرسول  أمجعنی  خلقه  خری 
اهلل  من  ونرجو  الطاهرین،  الطیبنی  بیته 
أن نکون قد وفقنا إىل حتقیق ما سعى إلیه 

املواضع. لتلك  البحث من کشف 
اخلامتة والنتائج:

ونحن  علینا،  تعاىل  اهلل  َمـــنَّ  أن  بعد 
مواضع  عن  الکشف  حماولة  من  ننتهي 
ابن  هبــا  ح  ــرِّ ی مل  التي  الــکــويف  النحو 
کتابه  يف  )ت761هـــ(  األنصاري  هشام 
األعــاریــب،  کتب  عــن  اللبیب  مغني 

الباحث  إلیه  توصل  ما  إن  القول  یمکن 
ما یأيت:

ابن . 1 أّن  وبوضوح  البحث  من  تبنی 
إالّ  الکوفة،  نحاة  عن  أخذ  هشـــام 
بقصٍد  ذلك  بالکثری من  ح  ُیّرِّ مل  أنه 
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الناس  مازال  أن  عىل  قصد،  دون  أو 
النحوي  أن  یرون  هذه  أیامنا  حتى 
إذا أخذ عن نحوي آخر بدون إشارة 
إلیه، ارتکب أمرًا ال حُیمد، بل یمکن 
ه مأخذًا علیه، ويف ضوء ما تقدم  عدَّ

الدراسة. کانت هذه 
کشف البحث عّا یتمتع به ابن هشام . 2

الکوفة  نحاة  کالم  ملزج  امکانیة  من 
مزجًا  بکالمه  بــه  ح  ـــّرِّ ُی مل  الــذي 
یصعب فیه التمییز بینها، إالّ بالعودة 
عرضًا  )املغني(  کتابـــــــه  عرض  إىل 
مع  تفصیيل  بشکل  وموازنته  دقیقًا، 

الکتب األخرى.
إّنه . 3 القول:  یمکن  تقدم  ما  ضوء  يف 

األقوال(،  )مزج  اإلمکانیة  هبذه  د  تفرَّ
هبذه  منفردًا  بل  متمیزًا،  جعله  وهذا 

اخلاصیة.
اللبیب . 4 أن کتاب مغني  الباحث  تیقن 

عىل ما فیـــه من فوائد مجة، فهو خیلو 
من املصادر، إذا ما متت موازنته بغریه 

من املصنفات النحویة.
التریح . ) مواضع  أن  البحث  کشف 

هشام  ــن  اب عنه  ینقل  َمــن  بــاســم 

من  کشفه  تم  ما  ضـــــوء  يف  قلیلة، 
وهو  هبــا،  ح  ُیـــَرِّ مل  التي  املــواضــع 
بذلك خیتلف عن غریه من النحوینی 

الذین ُیکثرون يف ذلك.
الکوفینی . 6 أراء  بعرض  البحث  عنى 

عرب  هشام،  ابــن  هبا  یــرح  مل  التي 
النحو  مصادر  عىل  املتأين  الوقوف 
هذا  ويف  عنها،  ُنقلت  التي  الکويف 

توثیق آلراء الکوفینی.
إالّ  هي  ما  الدراسة  هذه  أن  وختامًا 
يف  الرح  من  َلــَبنَة  کل  لوضع  حماولة 
لئال  فیه،  تکون  أن  ینبغي  الذي  موضعها 
الفوىض  وتکون  األمر،  يف  اللبس  یکون 

النقول. يف 
روافد البحث:

القرآن الکریم.
• نحاة 	 اخــتــالف  يف  الــنــرة  ائــتــالف 

الکوفة والبرة، تألیف عبد اللطیف 

الــزبــیــدي  الــرشجــي  بــکــر  أيب  بــن 
طارق  الدکتور  حتقیق:  )802هـــ(، 
اجلنايب، کلیة الرتبیة، جامعة املوصل، 
العربیة،  النهضة  مطبعة  الکتب،  عامل 

ط1، 1407هـ 1987م.
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• امللك 	 عبد  األصمعي،  األصمعیات، 
حتقیق:  ــــ(،  216ه )ت  قریب  بــن 
حممد  السالم  وعبد  شاکر  حممد  أمحد 
هارون، دار املعارف مر 1964م.

• بنی 	 اخلالف  مسائل  يف  اإلنصــــاف 
والکوفینی،  البرینی  النحوییـــــن: 
األنباري  الرمحن  عبد  الربکات  أبو 
حمیي  حممد  حتقیق:  77)هــــ(،  )ت 
التجاریة  املکتبة  احلمید،  عبد  الدین 

الکربى، مر، ط4، 1961م.
• أيب 	 الــدیــن  ضیاء  الــشــجــري،  أمــايل 

محزة  بن  عيل  بن  اهلل  هبة  السعادات 
العلوي )ت42)هـ(، املعروف –ابن 

الشجري، طبعة بریوت.
• حتقیق 	 الضبِّي،  املفّضــل  املفضلیات، 

حممد  السالم  وعبد  شاکر  حممد  أمحد 
هارون، دار املعارف مر 1964م.

• يف 	 دراسة  التفسری،  يف  العقيل  االتاه 

املعتزلة،  عند  القرآن  يف  املجاز  قضیة 
املرکز  زید،  أبو  حامد  نر  الدکتور 
املــغــرب، ط7،  الــعــريب،  ــثــقــايف  ال

2011م.
• األصفهاين، 	 الفرج  أليب  األغــــــاين، 

دار  فــراج،  أمحد  الستار  عبد  حتقیق: 
الثقافة، بریوت –لبنان 9)19م.

• ــالف 	 ــت ــبــیــنی عـــن مـــذاهـــب اخ ــت ال
والکوفینی،  البصــــــرینی  النحوینی 
تألیف: أيب البقاء عبد اهلل بن احلسنی 
حتقیق  ـــــــ(،  )ت616ه ــعــکــربي  ال
بن  الرمحن  عبد  الدکتور  ودراســة 
اللبنانیة،  الــدار  العثیمنی،  سلیان 
1433هـ– األوىل  الطبعة  بــریوت، 

2011م.
• اجلني الداين يف حروف املعاين، صنعة 	

حتقیق:  أملــرادي،  قاسم  بن  احلسن 
واألستاذ  قباوة،  الدین  الدکتورفخر 
مکتبة  تــوزیــع  فــاضــل،  ندیم  حممد 
دار  املکرمة،  مکة  ألباز،  أمحد  عباس 
–لبنان،  بــریوت  العلمیة،  الکتب 

الطبعة األوىل 1413هـ -1992م.
• خالل 	 من  الکويف  النحو  يف  دراســة 

ــرآن لــلــفــراء، الــدکــتــور:  ــق مــعــاين ال
قتیبة، دمشق،  دار  دیزة،  املختار أمحد 

ط2، 2003م.
• )ت 	 ــرشي  ــزخم ــل ل ــل  ــّص ــف امل رشح 

یعیش  بن  موفق  الشیخ  48)هــــ(، 
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النحوي )ت643هـ(، قّدم له ووضع 
دار  ط1  یعقوب،  أمیل  د  هوامشه: 

الکتب العلمیة، 2001م
• سعید 	 أبـــو  ســیــبــویــه،  کــتــاب  رشح 

حتقیق:  368هــــــ(،  )ت  الــســریايف 
عيل،  سید  وعــيل  مهديل  حسن  أمحــد 
ط1،  بــریوت،  العلمیة،  الکتب  دار 

2008م.
• والتصحیح 	 ــتــوضــیــح  ال شـــواهـــد 

تألیف  الصحیح،  اجلامع  ملشکالت 
ــن مــالــك األنــدلــيس  ــن ب ــدی مجـــال ال
طه  الدکتور  حتقیق:  )ت672هــــ(، 
وزارة  الــعــراق،  مجــهــوریــة  حمــســن، 
إحیاء  الدینیة،  والــشــؤون  ــاف  األوق
)140هـ– اإلســـالمـــي،  ــــرتاث  ال

)198م.
• العريب، 	 النحو  يف  الــشــذوذ  ظــاهــرة 

الفتاح  عبد  فتحي  الدکتور  تألیف 

املطبوعات– وکالة  النارش:  الدجني، 
توزیع  –الکویت،  السامل  فهد  شارع 

دار القلم، بریوت –لبنان.
• أبو 	 ثعلب  تألیــــف  ثعلب،  جمالس 

)ت291هـــ(،  حییى  بن  أمحد  العباس 

ــارون،  ه حممد  السالم  عبد  حتقیق: 
القسم  بمر،  املعارف  دار  مطابع 

األول 1960م –1969م.
• بن 	 الواحد  عبد  النحوینی،  مراتب 

عيل أبو الطیب اللغوي )ت1)3هـ(، 
إبراهیم،  الفضل  أبــو  حممد  حتقیق: 
– ــریوت  ب صیدا  العریة،  املطبعة 

لبنان.
• أيب 	 بن  مکي  القرآن،  إعراب  مشکل 

حتقیق:  ــــ(،  )437ه القیيس  طالب 
دار  الضامن،  صالح  حاتم  الدکتور 
األوىل،  الطبعة  دمشـــــــق،  البشائر، 

2003م.
• تألیف أيب زکریا حییى 	 القرآن،  معاين 

اجلزء  )ت207هـــ(،  الفراء  زیاد  بن 
نجايت  یوسف  أمحد  بتحقیق:  األول 
و حممد عيل النجار، والثاين: بتحقیق 
النجار،  األستاذ حممد عيل  ومراجعة 

عبد  ــور  ــدکــت ال حتــقــیــق:  ــالــث  ــث وال
األستاذ  مراجعة  إساعیل،  الفتاح 
العامة  املریة  اهلیئة  النجدي،  عيل 

م. الثانیة1980  الطبعة  للکتاب، 
• أمحد 	 العباس  أليب  الــقــرآن،  معاين 



آراء الکوفینی التي مل ینسبها هلم ابن هشام األنصاري

272

-200( الــکــويف  ثعلب  حییى  بــن 
الدکتور  وحتقیق:  مجــع  ــــ(،  291ه
مطبعة  أألســــــدي،  ــع  ــب س شــاکــر 

2010م التجاریة، ط1،  النارصیة 
• لکسائي 	 محزة  بن  لعيل  القرآن،  معاين 

له  م  ــدَّ وق بناءه  أعــاد  ــــ(،  )ت189ه
کلیة  عیسى،  شحاتة  عیسى  الدکتور 
املنیا،  جامعـــة  العربیة،  الدراسات 
والتوزیع،  والنرش  للطباعة  قباء  دار 

القاهرة، عبده غریب 1998م.
• األعاریب، 	 کتب  عن  اللبیب  مغني 

اهلل  عبد  حممد  أيب  اإلمـــام  تألیف 
عبد  بن  أمحد  بن  یوسف  الدین  مجال 
املري  األنــصــاري،  هشام  بن  اهلل 
حمیي  حممد  حتقیق:  ـــــ(،  )ت761ه
1423هـ– احلــمــیــد،  عبد  ــن  ــدی ال

2002م.
• العرب 	 لکتاب  خــلــدون  ــن  اب مقدمة 

العرب  أیام  يف  واخلرب  املبتدأ  ودیوان 
من  عارصهم  ومن  والرببر  والعجم 
تاریخ  وهــو  ــرب  األک السلطان  ذوي 
الرمحن  عبد  العالمة  عره  وحیـــــد 
البهیة  املطبعة  املــغــريب،  خلدون  بن 

املریة، بمیدان األزهر بمر.
• ونصوص، 	 تاریخ  النحو،  تاریخ  من 

يف  اللغة  فقه  شــهــادة  منهاج  ــق  وف
اجلامعة اللبنانیة، سعید األفغاين، دار 

الفکر.
• توفیق 	 األستاذ  النحو،  تاریخ  موجز 

أمنی  الشیخ  دار  جي،  بلطه  عمر  بن 
والتوزیع،  والنرش  للطباعـــة  کفتارو 
ــادة  ج -الــصــاحلــیــة،  دمــشــق  ط1، 

الرئیس، خلف مشفى الطلیاين.
• مهــع اهلــوامــع رشح مجــع اجلــوامــع، 	

)ت911هـ( السیوطي  الدین  جالل 
هــارون  حممد  الــســالم  عبد  حتقیق: 
العال سامل مکرم، دار  والدکتور عبد 
البحوث العلمیة، الکویت )197م.
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بسم اهلل الرمحن الرحیم
املقدمة:

رضٍب  إىل  ــبــحــث  ال ـــذا  ه یــنــتــمــي 
التفسریي  الـــرتاث  قـــراءة  رضوب  مــن 
التداويل،  املنهج  تستثمر  معارصة  قراءة 
ــرّتاث  ال لنصوص  ــداويل  ــّت ال فالتقریب 
منه  احلّیة  اجلوانب  إضــاءة  يف  سیشارك 
یتقارب  بــا  جدید  مــن  نرشها  وإعـــادة 
احلدیث،  الّلساين  الــّدرس  معطیات  مع 
خطاب  أن  علمنا  إذا  ــاخلــصــوص  وب
البحث  يف  الّتداولیة  مع  یشرتك  الّتفسری 
من  جزئیة  اختیار  تّم  وعلیه  املعنى،  عن 
جزئیات البحث التداويل هي اإلشاریات 
املکانیة لتطبق عىل أحد أشهر التفاسری يف 
التحریر  تفسری  وهو  أال  احلدیث  العر 
البحث  لیستوي  عاشور،  البن  والتنویر 
يف  املکانیة  ))اإلشــاریــات  عــنــوان  عــىل 
عاشور((،  البن  والتنویر  التحریر  تفسری 
لیستجيل لنا املقاصد الداللیة التي تنطوي 
أن  هلا  یمکن  ال  ايل  املبهات  بعض  علیها 
احلاّفة  والقرائن  الّسیاقات  عرب  إالّ  تتضح 
البحث  استقام  وقد  القرآين،  باخلطاب 
عىل بناء قوامه مقدمة یتلوها مهاد تعریفي 

وثبت  البحث  بنتائج  وخامتة  ومبحثان 
احتوى  فقد  املهاد  أما  البحث،  بمظان 
وتفسریه،  عاشور  بـــ)ابــن  تعریف  عىل 
املکانیة(  ــات  ــاری واإلش ــات،  ــاری واإلش
وجاء املبحث األول بعنوان )اإلشاریات 
املبحث  أما  اإلشــارة(  أساء  عرب  املکانیة 
ــات  ــاری )اإلش بعنوان  ــاء  ج فقد  الــثــاين 
تکلل  وأخــرًیا  العلم(  اسم  عرب  املکانیة 

العمل بخامتة البحث ونتائجه.
مهاد تعریفي: )ابن عاشور وتفسريه، 

املکانیة(: اإلشاریات  اإلشاریات، 
ابن عاشور)1( وتفسريه:. 1

واملثقف  ــي  ــالح اإلص املــفــکــر  هــو 
حممد  املقاصدي،  واملفســــر  املوسوعي 
بن  الطاهر  حممد  بــــن  حممد  بن  الطاهر 

الرتمجات  لکثرة  اجلانب،  هذا  يف  نتوسع  مل   )1(
هذا  حیاة  سریة  تناولت  التي  والدراسات 
ما  تکرار  من  فائدة  ثمة  أرى  وال  املفس 
ُذکر لذلك ستکون وقفتنا قصریة معه ومن 
بعًضا  نذکر  الدراسات  تلك  بفضل  الوفاء 
عاشور  ابن  املثال:  سبیل  عىل  ینظر  منها 
ومنهجه يف التفسری: ) -)1، والدراسات 
التنویر:  و  التحریر  تفسری  يف  النحویة 
تفسری  يف  البالغیة  واملقاییس   ،12-  6

التحریر والتنویر: 19 -27. 
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حممد الشاذيل بن عبد القادر بن حممد بن 
املولد  تونيس  األصل،  أندليس  عاشور. 

والوفاة)2(. والنشأة 
1296هـ– عام  يف  عاشور  ابن  ولَِد 
فحفظ  والده،  رعایة  يف  ونشأ  1879م، 
وأحّب  العربیة  وتعلَّم  الکریم  القرآن 
ــة  ــی األدب لــلــمــجــالــس  وکـــان  األدب، 
ُتقاُم يف دار والدِه )حممد(  والفکریة التي 
أثر واضٌح يف انرافِه للعلِم، واالستزادة 
بجامع  لاللتحاق  لُه  أهَّ ممّا  املعرفة،  من 
عىل  للحصول  عام1310هـ)3(،  الزیتونة 
عاشور  ابن  تسلَّم  التطویع)4(،  شهادة 
مناصب  الشهادة  تلك  عىل  حصوله  منُذ 
فقد  تونس،  يف  مهمة  ـــة  وإداری علمیة 

 ،174  /6 للزرکيل:  األعـــالم:  ُینظر:   )2(
 .(42– (41 ومعجم املفسین: 2/ 

 ،123 الزیتونة:  وجــامــع  تونس  ُینظر:   )3(
التحریر  تفسری  يف  النحویة  والــدراســات 

والتنویر: 6. 
تؤهل  علمیة  رتــبــة  الــتــطــویــع:  شــهــادة   )4(
الزیتونة  بجامع  العلوم  إلقراء  صاحبها 
العلمیة  النضارة  شیوخ  من  إذنا  أخذ  بعد 
ینظر:  الزیتوين،  التعلیم  إدارة  املرشفة عىل 
التحریر  تفسری  يف  النحویة  الــدراســات 

 .6 والتنویر: 

أصبح مدرًسا من الدرجة األوىل وأصبح 
العلمیة،  الزیتونة  جامع  نظارة  لدى  نائبًا 
بتلقیبه  األمر  صدر  )1341هـ(  عام  ويف 
السنة  يف  وُعنیِّ  املالکي،  اإلسالم  بشیخ 
وفروعه.  الزیتونة  جلامع  شیخًا  نفسها 
عىل  املفّس  أن  بیانه  الباحث  یود  والذي 
املالکي  اإلسالم  بشیخ  تلقیبه  من  الّرغم 
احلسن  أبــو  ــام  اإلم مذهب  ینتهج  کــان 
ــد رّصح  األشــعــري )ت324هــــــ(، وق
وألف  تفسریِه))(،  من  مواِضَع  يف  بذلك 

نحو:  ـــاالت،  جم عـــّدة  يف  عــاشــور  ــن  اب
واألدب،  واللغة  اإلسالمیــــة  العلوم 
حصل  حتى  ــاع)6(  واالجــت والفلسفة، 
له  عرفها  کــبــریة،  علمیة  مکانة  عــىل 
سجاًل  حیاتُه  کانت  إذ  والداين،  القايص 
والتجدید  والتدریس  بالعلِم  حــافِــاًل 
اخلالفات،  نبذ  إىل  والدعوة  واإلصالح، 

األمة)7(. جامعة  وتوحید 

التحریر  تفسری  املــثــال:  سبیل  عــىل  ُینظر   )((
والتنویر: 16/ 187. 

 ،(43  /2 ــن:  ــسی ــف امل معجم  یــنــظــر:   )6(
والتنویر:  التحریر  يف  النحویة  والدراسات 

 .16- 13
تفسری  يف  النحویة  ــات  ــدراس ال ُینظر:   )7(

 .8 والتنویر:  التحریر 
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بجالئل  حافل  طویل،  عمر  وبعـــد 
بن  الطاهر  حممد  الشیخ  تــويف  ــال  األع
1393هـ– ــب/  رج  /12 يف  عــاشــور 
زاویة  يف  ــَن  وُدفِ تونس،  يف  1973م)8(، 
تونس  ــارضة  ح يف  الباشا  بنهج  َجـــّده 
واألدبیة،  العلمیة،  األوساط  نعته  وقد 
قّدَمُه  با  ُمِشیَدة  اللغویة،  واملجامیع 
وکتب  غزیر،  وعلم  نرّی،  فِکر  من  لألمة 

نافعة)9(.
أفنى  الــذي  عاشور  ابن  تفسری  ُیعدُّ 
-وإن  موسوعیُا  تفسریًا  عامًا  أربعنی  فیه 
ضمَّ  –إذ  خمترًا)10(  مؤلفه  نظر  يف  کان 
یمکن  فلذلك  خمتلفة؛  معارَف  و  علومًا 
يف  متخّصصة  معارف  دائــرة  إّنــه  القول 
أحاط  إذ  اللغــة،  وعلوم  الرّشیعة  علوم 
فیها  فله  العربّیة،  بالّلغــة  صاحبـــه  فیه 
تؤکد  وتأمالت  عجیبـــة،  استنباطات 
یعاجلها  التي  القضایــا  يف  تعمقه  مدى 

وسربه املسائل التي خیوض فیها)11(، فهو 

 .(43 )8( ینظر: معجم املفسین: 2/ 
)9( ُینظر: ابن عاشور ومنهجه يف التفسری: )2. 

 .8 التنویر: 1/  )10( ینظر: تفسری التحریر و 
)11( ینظر: املقاییس البالغیة يف تفسری التحریر 

و التنویر: 38. 

التي  العلمیة  للّشخصیة  صادقة  صورة 
عاشور)12(،  ابن  الشیخ  هبا  یعرف  کان 
و  اللغویة  العلوم  يف  إمامته  عىل  ودلیل 
الّدینیة؛ ولذا بات من الرّضوري التعرف 
عنوانه،  من  سنبدأ  و  الّتفسری  هــذا  إىل 
أّنه  اىل  الّتمهید  يف  عاشور  ابن  أشار  فقد 
التحریر  )تفسری  هذا:  تفسریه  سّمى  قد 
العنوان  وهــذا  التفسری(،  من  والتنویر 
أوسع  عنوان  من  اختره  قد  باألحرى 
إذ قال: ))وسمیتُه »حتریر املعنى السدید، 
الکتاب  تفسری  من  اجلدید  العقل  وتنویر 
املجید« واخترت هذا االسم بـ »تفسری 
 ،)13( التفسری«((  من  والتنویر  التحریر 
عاشور  ابن  أشار  فقد  تألیفه  سبب  أّما 
تألیفه  من  الغایة  إىل  تفسریه  مِة  مقدِّ يف 
بیان  يف  ))طمعًا  قوله:  عرب  الّتفسری  هذا 
الّترشیع،  من  وکلّیات  العلم،  من  نکت 
کان  ـــالق  األخ مــکــارم  مــن  وتفاصیل 

خــالِل  مــن  مجیعها  مــن  أنــمــوذج  یلوح 
ه(()14(،  مــُفــسِّ کــالِم  مطالعة  أو  تدبره، 

تفسری  يف  النحویة  الــدراســات  ینظر:   )12(
 .20 التنویر:  و  التحریر 

 .8  /1 التحریر والتنویر:  )13( تفسری 
 .( )14( املصدر نفسه: 1/ 
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بدافع  القرآن  إىل  عاشور  ابن  توّجه  فقد 
ونزعة  مــقــاصــدّیــة  ــة  بــرؤی جــدیــد  فهم 
األکرب  ))الغرض  أّن  أّکد  حنی  اصالحّیة 
بأرسها(())1(،  األمة  اصالح  هو  للقرآن 
ضالته  جید  ال  والــّدراســة  البحث  فبعد 
– ألهّنا  املوجودة؛  الّتفسرییة  الکتب  يف 
وکثریة  الفائدة  قلیلة  -تفاسری  یرى  کا 
کثریة  کانت  ))وإن  فهي  واحلشو  النّقل 
عىل  عالة  إالّ  منها  الکثری  تد  ال  فإّنك 
ذلك  أّن  یرى  فاملفس  سابق(()16(،  کالم 
تتطّلب  التي  القرآن  رسالة  مع  تضاد  يف 
لغرض  وأدواهتـــا  الــقــراءة  يف  الّتجدید 
معارف  والکتشاف  جدید  فهم  حتقیق 
))فإن  القرآن؛  مـــن  جدیدة  ومفاهیم 
تعطیل  املــعــاد  احلــدیــث  عــىل  االقتصار 
نــفــاد(()17(،  له  ما  الــذي  القرآن  لفیض 
الّتدبر  عىل  یعتمد  تفسری  من  البّد  وعلیه 
واستخراج  القرآن  معاين  يف  والّتعمق 

ال  إذ  ســدیــد؛  تــأویــل  عــرب  جــدیــدة  آراء 
به  یقید  تسجیاًل  الّتفسری  یبقى  أن  جیوز 

))1( املصدر نفسه: 1/ 80. 
)16( املصدر نفسه: 1/ 7. 

 .7 )17( املصدر نفسه: 1/ 

یرى  ثّم  معناه،  به  ویضیق  القرآن  فهم 
فهم  القرآن  فّس  من  کّل  لیس  أّن  املفّس 
ذلك  حیتاج  بل  مرامیه  وأدرك  مقاصده 
النّص  استنطاق  عىل  قادرین  أنــاس  إىل 
والوصول  خطابه  واستیعاب  الــقــرآيّن 
هو  کتابه  من  اهلل  ))فــمــراد  أهــدافــه  إىل 
الّدین  مقاصد  حفظ  إىل  یرجع  ما  بیان 
التي  القرآن  ألفاظ  يف  ذلك  أودع  وقد 
بمعرفة  وتعبدنا  بینًا  خطاًبا  هبا  خاطبنا 
مراده واالطالع علیه(()18(، یتبنی لنا من 
کالم ابن عاشور أّن عمل املفّس و فهمه 
فاملقصد  املقصد،  مع  یدور  أن  جیب  إّنا 
الّرحى يف حرکة املفّس  القرآين هو قطب 
فبحوث  ومستویاهتا.  نواحیها  بمختلف 
البالغّیة،  أو  اللغوّیة،  وحتلیالته  املفّس، 
أو الکالمّیة، أو الّترشیعیة، أو االجتاعّیة 
کّل ذلك جیب أن یصب يف خدمة املقصد 

القرآين أساًسا)19(.

ــاآلراء  ب غني  تفسری  فهو  هنا  ومــن 
تنهض  أن  شــأهنــا  مــن  الــتــي  ــار  ــک واألف

)18( املصدر نفسه: 1/ 37. 
ابن  تفسری  يف  املقاصدي  االتــاه  ینظر:   )19(

عاشور، مقال منشور عىل األنرتنت. 
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ومتطلبات  تتناســـــب  تفسریّیة  بمعاٍن 
إّنه  القول:  وباإلمکان  والعر،  العلم 
الصدى  له  جید  أن  حیاول  عري  تفسری 
عىل  القرآنّیة  للمعاين  التطبیقي  الواقع  يف 
بــأداء  ویقوم  لإلنسان،  العميل  الواقع 
تلك  مقاصدّیة  بنظرة  املنهجّیة  الوظائف 
اجتاعّیة  قراءة  عرب  تتبلور  التي  النظرة 
کالمّیة  قراءة  أو  فلسفّیة  قراءة  أو  للنّص 
وهذا  خمتلفة،  قراءات  من  ذلك  إىل  وما 
ما  عنی  هو  مفّسنا  أبــداه  الذي  الّطرح 
فإّن  وبــذا  الّتداولیة  الــّدراســات  أقرته 
املنهج  ضــوء  يف  الّتفسری  هلــذا  مقاربتنا 
اهلل– شاء  إن  أکلها  تأيت  سوف  الّتداويل 

تعاىل -.
اإلشاریات:. 2

من  األوىل  الّدرجة  اإلشارّیات  ُتعّد 
حّد  عــىل  ــداويل،  ــّت ال الّتحلیل  درجـــات 
الّزناد  األزهر  ویعّرفها  )هانسون(  تقسیم 

داللة  متلك  ال  األلفاظ  من  ))قسم  بأهّنا: 
أو عنارص  عنصــر،  عىل  تعود  بل  مستقلة 
من  أخــرى  أجـــزاء  يف  مــذکــورة  أخــرى 
اخلطاب فرشط وجودها هو النّّص(()20(، 

)20( نسیج النص: 118. 

نعتمد  التي  ))األدوات  براون  عند  وهي 
بل  اخلــاّص،  معناها  عىل  ال  هلا  فهمنا  يف 

عىل اسنادها إىل يشء آخر(( )21(.
ال  التي  الّلغویة  العالمــات  هي:  أو 
اخلطاب  سیـــاق  يف  إالّ  مرجعها  یتحّدد 
خالیة  فهي  فیـه،  وردت  الذي  الّتداويل 
سمیت  لذلك  نفسها؛  يف  معنى  أّي  من 

مبهات، وعىل الّرغم من أّن کّل الکلات 
أّن  إالّ  معنی،  مدلول  إىل  حتیل  الّلغة  يف 
الّذهني  املعجم  يف  تتواجــــد  اإلشاریات 
ارتباطها  دون  مــــن  بالّلغة  للمتکلمنی 

بمدلول معنی)22(.
العنارص  ارتــبــاط  من  الــّرغــم  وعــىل 
باملرجع عند استعاهلا يف الّسیاق الّتلفظي، 
ثابتة  غری  املرجع  هبــذا  عالقتها  أّن  إالّ 
واملوقف  االستعال  لظروف  وخاضعة 
الّضائر  العنارص:  هذه  ومن  الّتواصيل، 
ـــو(، وإشـــارات  ـــا(، و)أنــــت(، و)ه )أن

وتعتمد  و)اآلن()23(،  و)ذاك(،  )هــذا(، 

)21( حتلیل اخلطاب: 230. 
 ،80 اخلــطــاب:  اسرتاتیجیات  ینظر:   )22(
اللساين  الفکر  يف  والــداللــة  ــع  ــرج وامل

احلدیث: 40. 
 .41 التداولیة:  املقاربة  ینظر:   )23(



أ.د. رجاء عجیل ابراهیم احلسناوي

279

متکلًا،  تفسریها  يف  العنارص  هذه  مجیُع 
 ،)24( نفسه  السّیاق  یتشارکان  ومستمًعا 
ومن ثّم فهي تعنى باستجالء مدى ظهور 
والّسیاق  وامُلخاَطب  املتکلم  بنی  الرّتابط 
تتّبع  عرب  اخلطاب،  يف  واملکاين  الّزماين 
الّضائر  يف  املتمّثلة  اإلشارّیة،  العنارص 
علیه  حتیل  وما  واملکان،  الّزمان  وظروف 

يف الّسیاق الذي وردت فیه.
املصطلحات  أّن  إىل  اإلشــارة  وتدر 
دي  عنها  فعرّب  تعّددت،  قد  عنها  املعرّبة 
و  الکنــــائّیة())2(،  بـ)األلفاظ  بوجراند 
)العنارص  الــّزنــاد:  األزهــر  علیها  أطلق 
قبیل  مــــن  وعّدها  اللغة(،  يف  اإلحالّیة 
املعوضات التي تأيت تعویًضا عن وحدات 

معجمّیة)26(.
هذه  عــىل  أطــلــق  مــن  أّول  أّن  إال 
 )deictics( اإلشارة  مصطلح  العنارص 
بریس(،  )تشارلس  هو  اإلشاریات  أو 

أّوَل واضع هلذا  یعّد  األساس  وعىل هذا 
وقد  الــتــداويل)27(،  البحث  يف  املصطلح 

 .27 التداولیة:  ینظر:   )24(
))2( ینظر: النص واخلطاب واإلجراء: 320. 

)26( ینظر: نسیج النص: 116. 
آفاق   ،41 التداولیـــــة:  املقاربة  ینظر:   )27(

اعتنى باإلشارة عنایة خاصة وبحث عن 
االتصال  یتّم  بوساطتها  التي  الطرائق 
الّتحدید  أّن  ورأى  املجتمع،  أفــراد  بنی 
بحکم  الّلسانّیة  العالمة  حیّدد  الّتداويل 
أخرى  عالمات  مع  تنسیق  يف  استعاهلا 
وأّکد  معینة)28(،  مجاعة  أفراد  طرف  من 
أّن العالمة ال یمکن تفسریها باالعتاد–
یتّم  بل  هلا،  الّلغوي  الّظاهر  –عىل  فقط 
املرجعّیة  اإلحــاالت  عىل  االرتکاز  عرب 
کّل  باستحضار  النّّص  علیها  حییل  التي 
ما  بإظهار  الکفیلة  الّسابقة  الّتجارب 
عرب  ألهّنا  العالمة)29(؛  داخل  ضمني  هو 
إعطاء  عىل  قادرة  غری  الّذاتیة  امکاناهتا 

للعامل اخلارجّي. متثیل کيّل وتاّم 
يف  مضمرة  تبقى  ــات(  ــارّی )اإلش فـ 
مرجع  یتحّدد  فـــ))ال  الّلغوّیة  الکفایة 
داللًیا  اإلشاریة  واملعّینات  القرائن  هذه 
وضعّیة  يف  املتکلمنی  بوجود  إالّ  وإحالًیا 

املعارص:  اللغوي  البحــــــث  يف  جدیدة 
 .16

اللغوي  البحث  يف  جدیدة  آفــاق  ینظر:   )28(
املعارص: 17. 

 .87 والتأویل:  السیمیائیات  ینظر:   )29(
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فال  املتبادل(()30(،  والّتواصــــل  الّتلفظ 
یتخىّل  أّن  الّتواصيل  لالستعال  یمکن 
بتحدید  ُتعنى  فهي  الّتعبریات  هذه  عن 
حصول  حنی  الّلغوّیة  الوحدات  مرِجع 
هذا  وحییل  والّتواصل  الّتلفظ  عملّیة 
ُتسّیج  خارجّیة  لسانّیة  واقعّیة  عىل  املرجع 
یمکن  ثّم ال  باملدلول، ومن  الّدال  عالقة 
هویته،  وتتعنی  اليّشء،  معنى  یتحّقق  أّن 
ورشوطه  الّتواصل  ظروف  بمعرفة  إالّ 

املمّیزة)31(.
هــذه  إّن  الـــقـــول:  إىل  ــود  ــقـــ ی مــا 
نظهرها  رصحیــة  تکون  قد  اإلشــارّیــات 
–وهي األغلب– أو ضمنیة  امللفوظ،  يف 
وغلبتها  البالغّیة،  الکفایة  يف  هبا  نحتفظ 
اخلطاب  بنیة  ))يف  استقرارها  من  متأّتیة 
الّتلفظ به، وهذا ما یعطیها  العمیقة، عند 
اخلطاب  اسرتاتیجیة  يف  الّتداويل  دورها 
ذات  مــن  حیــدث  الّتلفظ  ألّن  وذلـــك؛ 

معیننی؛  وزمن  مکان  ويف  معینة،  بسات 
تتمع  إذ  وحلظته،  الّتلفظ  مکان  مهــا 

اخلطاب)بحث(:  وحتلیل  التداولیات   )30(
 .17

)31( ینظر: املصدر نفسه: 17. 

ثالث  ــل  األق عىل  الــواحــد  اخلطاب  يف 
إشاریات هي: »األنا، اهلنا، اآلن«(()32(، 
الّتلفظ من دون  تتّم عملّیة  أن  فال یمکن 
الثالثة؛  اإلشارّیة  األدوات  هذه  حضور 
یشّکل  امللفوظ  اخلطاب  أّن  تعني  ألهّنا 
فیه  یتّم  إذ  للتجزيء،  قابلة  غری  وحدة 
األسايس  املکون  أّي  املرجع  عن  البحث 
غاب  فإذا  الّتداولیة،  فیه  تبحث  الذي 
غاب  اخلطابّیة  املکونات  هذه  من  واحد 
قّسمت  فقد  ذلك  وبلحاظ  املرجع)33(، 
رئیسّیة)34(  أنواع  ثالثة  إىل  األشارّیات 
ــة، و  ــّشــخــصــّی ــــات ال هـــي: )اإلشــــارّی
ــات  ــارّی ــات الــّزمــانــّیــة، واإلش ــارّی اإلش

.)3(( املکانّیة( 

)32( اسرتاتیجیات اخلطاب: 81. 
يف  والوظیفي  الــتــداويل  االتــاه  ینظر:   )33(

الدرس اللغوي: 89. 
أن��واع،  سبعة  عّدها  الباحثني  بعض   )34(
عىل  ينظر  مخسة،  عّدها  اآلخر  وبعضهم 
يف  والوظيفي  التداويل  االجتاه  التوايل: 
وآفاق جديدة يف   ،90 اللغوي:  الدرس 
وعّدها   ،18 املعارص:  اللغوي  البحث 
التداخل  بسبب  أن��واع  ثالثة  الباحث 

األخر.  األنواع  وبني  بينها  احلاصل 
 ،84-  81 اخلطاب:  اسرتاتيجيات  ينظر:   )3((

والنظرية البامجاتية اللسانية: 84 -85. 
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اإلشاریات املکانیة:. 3
أماکن  إىل  حتیل  إشارّیة  عنارص  وهي 
یستند استعاهلا وتفسریها إىل معرفة مکان 
الّتکلم، أو إىل مکان آخر  املتکلم، ووقت 
الّتحدید  هلذا  فیکون  للمتلقي،  معروف 
املکايّن األثر يف اختیار العنارص التي تشری 

إلیه قرًبا أو بعـًدا أو جهًة)36(.
بتحدید  تتص  املکانّیة  فاإلشارّیات 
املواقع عرب االنتساب إىل نقاط مرجعّیة يف 
الّتحدید  أمهّیة  وتقاس  الکالمّي،  احلدث 
املکايّن بشکل عام انطالًقا من الّتسمّیة أو 
املرجع  حتدید  وإّن  الّتحدید،  أو  الوصف 
 ،)37( اخلطاب  تداولّیة  عىل  ُمرتِکز  املکايّن 
الّتخاطبّیة  العملّیة  داخل  يف  تلفظ  فکّل 
املکان  وجود  إىل  تالزمي  بشکـــل  یشری 
إىل  باإلشارة  مرهون  وهذا  به،  املتلفظ 
املتکّلمة  الّذات  فیه  ترتّکز  الذي  املکان 
وقت الّتکلم، فالّداللة اإلشارّیة ال تّتضح 

إالّ يف املکان الذي ینجز فیه الکالم)38(.

اللغوي  البحث  يف  جدیدة  ــاق  آف ینظر   )36(
والوظیفي  التداويل  واالتاه   ،22 املعارص: 

يف الدرس اللغوي: 92. 
)37( ینظر: اسرتاتیجیات اخلطاب: 84. 

رشح  يف  التداولیة  املــقــاربــات  ینظر:   )38(

أّن  بالّلغة  الــنـّـاطــقــنی  عــىل  ـــال  وحُم
إذا  إالّ  اإلشــارّیــات،  هذه  مثل  یفسوا 
إىل مرکز  استناًدا  إلیه  ما تشری  وقفوا عىل 
الّسیاق  تعتمد  فهي  املکان،  إىل  اإلشارة 
قال  فإذا  فیه،  قیلت  الذي  املبارش  املادي 
شخص: أحب أن أعمل هنا، ومل یرش إىل 
املتکلم  من  یفهم  ال  الّسامع  فإّن  املکان 
املؤسسة  أو  املکتب  )هنا(:  بلفظة  أیعني 
أو املدینة أو الدولة أو غری ذلك، فکلمة 
یمکن  ال  فضفاض  إشاري  تعبری  )هنا( 
یقصد  الذي  املکان  بمعرفة  إال  تفسریه 
یقارب  ومّمــا  إلــیــه)39(،  ــارة  اإلش املتکلم 
عىل  جــاء  املفس  مدونة  يف  الطرح  هــذا 
اسم  عرب  مکانیة  إشارة  األول:  قسمنی 
عرب  مکانیة  إشــارة  ــر:  واآلخ اإلشــارة، 

التعریف. )أل( 
األول:  املبحث 

بـ)اسم اإلشارة(: املکانیة  اإلشارة 

وضوًحا  املکانّیة  اإلشارّیات  وأکثر 
)هــذا،  نحو:  اإلشـــــارة)40(،  ــاء  أس هــي 

 .(7 السریايف عىل کتاب سیبویه: 
اللغوي  البحث  يف  جدیدة  آفــاق  ینظر:   )39(

املعارص: 22. 
الوظائف  متعدد  صنف  ــارة  اإلش أســاء   )40(
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وذاك، وتلك( لإلشارة إىل قریب أو بعید 
من مرکز اإلشارة املکانّیة وهو املتکلم، ، 
عىل  تأيت  البحث  هذا  يف  اإلشارة  فأساء 
احلضوریة  )اإلشـــارة  هــي:  ــواع  أن ثالثة 

واإلشارة الذهنیة واإلشارة الوجدانیة(:
• احلضوریة:	 اإلشارة 

تعنّی  املقام  هذا  يف  اإلشــارة  فأساء 
لکون  التخاطبي؛  املقام  مکاًنا حارًضا يف 
املشار إلیه )املکان( فیها یدرك حسًیا من 
قرًبا  مکانه  وحتدید  له  املشاهدة  طریق 
مرهتنة  اإلشارة  تکون  حینا   ،)41( وبعًدا 
أّن  املتکّلم  علم  فــإذا  املخاَطب،  بعلم 
الذي  باملکان  ُمسبق  علم  له  املخاَطب 
فقط  یکتفي  فــإّنــه  إلیه  یشری  أن  یرید 
لفًظا  یذکر  أن  دون  من  إلیه  باإلشارة 
املتکلم  کان  إذا  وباخلصوص  علیه  دااًل 
ــکــان واملــخــاَطــب  امل ـــارًضا يف ذلــك  ح
ألّنه  علیه؛  إال  تقع  ال  اإلشارة  أّن  یعلم 

وهذه الوظائف ال حتدد إال عند االستعال 
یتحدد  معنی  تاطبي  مقام  يف  فبإنجازها 
أثرها اإلشاري املقامي فتنفتح عىل اخلارج. 
العربیة:  اللغة  يف  املقامیة  املشریات  ینظر: 

 .27(
رشح  يف  الــتــداولــیــة  املــقــاربــات  ینظر:   )41(

السریايف: 67. 

ذلك  مــصــداق  ــریه،  غ مکان  یوجد  ال 
تعاىل:  لقوله  عاشور  ابن  تفسری  يف  ورد 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  چ

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 
ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  حبخب 
البقرة:  ]سورة  چ  يث  ىث  جثمث  يت 
قوله:  يف  ــارة  اإلش ))اســم  أّن:   ،]126
به  القائم  املوضع  به  مــراد  بلدًا(  )هــذا 
الذي  املکان  وهو  دعائه  حنی  إبراهیم 
الکعبة  بناء  عىل  وعزم  وابنه  امرأته  علیه 
مغٍن  بالّذات  االستحضار  فــإّن  فیه... 
متییزه  ألّن  بالید،  احلّسّیة  اإلشــارة  عن 
إلیه  ــارة  اإلش عن  مغٍن  املخاطب  عند 
واضح،  حینئٍذ  ــارة  اإلش اسم  فإطالق 
هبا  یستغنى  أن  اإلشــارة  أســاء  وأصــل 
لفظیًا؛  تبیینًا  إلیه  املشار  تبینی  زیادة  عن 
یزیدون اإلشارة  بیان، وقد  ألّن اإلشارة 
اسًا  اإلشــارة  اسم  بعد  فیذکرون  بیانًا 

اسم  من  ــدالً  ب أو  بیان،  عطف  یعرب 
إلیه قصد  أّن املشار  اإلشارة للّداللة عىل 
کقولك:  أوصافه  بعض  من  استحضاره 
إن  ذلك  ویتأّکد  کذا،  یقول  الّرجل  هذا 
حضور  عىل  اعتادًا  بالید  اإلشارة  ترکت 
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هنا  عدل  وقد  اإلشــارة،  اسم  من  املراد 
الواقع  هو  با  اکتفاء  إلیه  املشار  بیان  عن 
دعوته  دعا  إبراهیم  فــإّن  الــّدعــاء،  عند 
الکعبة؛  فیه  بنى  الذي  املوضع  يف  وهو 
الّدعاء  حالة  تفصیل  لیس  الغرض  ألّن 
وفضیلة  دعائه  استجابة  بیان  هو  ــا  إّن
آمنًا ورزق  بلدًا  مّکة  الّدعوة وجعل  حمّل 
القرآن  عادة  وتلك  الّثمرات،  من  أهله 
باملقصود  به  تعلق  ال  عّا  اإلعــراض  يف 
ثانیًا  مفعوالً  البلد  جعل  مّلا  أّنه  ترى  أالّ 
ويف  اإلشـــارة،  اســم  بیان  عن  استغنى 
)آمنًا(  جعل  ملا   )42()3(( إبراهیم  سورة 
بلفظ  اإلشــارة  اســم  بنی  ثانیًا  مفعوالً 
إبراهیم  أّن  اآلیتنی  من  فحصل  )البلد(، 

آمنًا(()43(. بأن یکون  لبلد  دعا 
الرباعٍة  تلیات  فیـــه  املفسَّ  فالنّّص 
مفّسه  إیضــاح  عرب  الّتداويل  الّتحلیل  يف 
للتعبری  اإلشارة  أساء  استعال  مرشوعّیة 

عن اإلشارة املکانّیة ‘ إذ متّثل ذلك يف مجلة 

)42( واملتمثل يف قوله تعاىل: چ ٿ ٿ ٿ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ســورة  مــن  ـــة  ]اآلی چ  ڦ  ڦ  ڤ 

إبراهیم: )3[. 
)43( تفسری التحریر والتنویر: 1/ 694 –)69

 إبراهیم النّبّي  أشار  بلًدا(، حینا  )هذا 
به  قائًا  کان  الذي  )املکان(  املوضع  إىل 
وهذا  املرّشفة(  )الکعبة  وهو  دعائه  وقت 
بیته  وأهل   إبراهیم حضور  عىل  یدّل 
أغنى عن  املکان حضوًرا حّسًیا،  يف ذلك 

اإلشارة إلیه بالید.
وهــــذا احلــضــور هــو الــــذي حــدا 
ذکــر  ــن  ع ــعــدل  ی أن  ــىل  ع  املتکلم
يف  علیه(  اهلل  )ســالم  ــه  ألّن إلیه؛  املشار 
مکاٍن  يف  إالّ  مقیًا  یکن  مل  الّدعاء  وقت 
أّن  مسبًقا  یفرتض  وکان  )الکعبة(  واحٍد 
 )- وجل  –عز  )اهلل  املدعو  املخاَطب/ 
املوضع  ذلك  إالّ  یرید  ال  أّنــه  علم  عىل 
املخّصص وأّن اإلشارة ال تقع إالّ علیه، 
قرینة  ذکر  إىل  املخاطب  حیتج  ل  ثّم  فمن 
ذلك  استشفاف  و  علیه)44(،  تدل  لفظیة 
االستحضار  »فـــإن  قــولــه:  مــن  مــتــأٍت 
بالید؛  احلّسیة  اإلشارة  عن  مغٍن  بالّذات 
عن  مــغــٍن  املــخــاطــب  عند  متییزه  ألّن 

إلیه«. اإلشارة 
من  املــخــاطــب  بعلم  مــرهتــن  فــهــذا 
ألّن  اإلشـــارة؛  ــراء  إج بمجرد  املقصود 

)44( ینظر املشریات املقامیة يف القرآن: 368. 
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املشار إلیه متفرد بالوجود يف احلرضة.
الّتداولّیة  املؤرشات  أّن  یعني  وهذا 
املــکــونــات  فــاعــلــة يف ضــبــط  قــرائــن 
القیمة  حتدید  یتّم  عربها  التي  الرّتکیبّیة 
تدّل  با  اإلشــارّیــة  لأللفاظ  الّتداولّیة 
اهبامها؛  تبنّی  سیاقّیة  معطیات  من  علیه 
اإلشارّیة  العبارات  هــذه  معاجلة  ألّن 
الّتلفظي،  بوقوعهــــــا  أساًسا  ))یرتبط 
اإلحايل  الفعل  معاجلة  یقتيض  ما  وهو 
امللموسة  الوضعّیة  داخــــــل  اإلشاري 
قول  عرب  یّتضح  وهــذا  للتلفظ(())4(، 
ـــل أســـاء اإلشــــارة أن  املــفــس: »وأص
املشار  تبینی  ـــادة  زی عــن  هبــا  ُیستغنى 
بیانًا  ـــارة  اإلش یــزیــدون  ــد  وق ــه...  ــی إل
یعرب  اسًا  اإلشارة  اسم  بعد  فیذکرون 
عطف بیان، أو بدالً من اسم اإلشارة«، 
فغرض النّبي إبراهیم کا یرى املفّس 
فضیلة  وبیان  دعائه  استجابة  بیان  هو 

بلًدا  لُتجعل  )مــکــة(  ــدعــوة  ال مــکــان 
الکالم  طبیعة  املکان  یفرض  ))إذ  آمنًا 
عىل  ویفـرض  املتکلم،  عىل  وأسلوبه 
واالستاع  للتـلقي  معینة  حالة  املتلقي 

))4( التداولیات علم استعال اللغة: ))4. 

ال یمکن تاهلها(( )46(، لیس هذا مراًدا 
الزمان  اختالف  یؤدي  قد  بل  فحسب؛ 
القصد  يف  اختالف  إىل  نفسه  املکان  يف 

نفسه. املتکلم  کان  وإن  الغرض  أو 
اإلشارة  اختالف  رّس  لنا  یبنّی  وهذا 
تعاىل:  قــولــه  يف   إبراهیم ســـورة  يف 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چٿ 

ڦچ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
البقرة؛  ]من اآلیة: )3[ عّا هو يف سورة 
اآلیتان  فیها  قیلت  اللذین  الوقتنی  ألّن 
)مکة(  نفسه  املکان  کــان  وإن  خمتلفان 
ففي  خمتلف،  القول  من  فالغرض  وبــذا 
تسکن  مل  )الکعبة(  کانت  البقرة  ســورة 
سورة  يف  أّما  )بلًدا(،  تکون  أن  فدعا  بعد 
آمنًا(  )بلًدا  تکون  أن  هلا  فدعا  ابراهیم 
األمن  هلا  فطلب  بلًدا  أصبحت  أن  بعد 
یقُرب  الطرح  ــذا  وه ــرار)47(،  ــق ــت واالس
))یمکننا  بقوهلم:  التداولیون  تبناه  ممّا 

سبب  أو  الغرض  أو  الغایة  عىل  الّتعرف 
معرفتنا  ــالل  خ مــن  الــکــالمــّي  احلـــدث 

دراسة  العربیة:  يف  الداللة  حتقیق  عنارص   )46(
لسانیة: 177. 

النظم  لتحوالت  البالغي  اإلعجاز  ینظر:   )47(
القرآين: 224 –)22. 
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للّزمن الذي حدث فیه الکالم(( )48(.
القرآن  إّن  القول:  منّا  یستدعي  وهذا 
بنی  حجاجًیا  خطاًبا  بوصفه  الکریم 
خمصوصة  ــول  ق وظـــروف  ومتلٍق  بــاٍث 
فیها  ُیراعى  أن  جیب  دقیقة  واختیارات 
وضع املتکّلم وحال املتلقي باالنسجام مع 

ظروف القول ومالبساته)49(.
• الذهنیة:	 اإلشارة 

عرب  املکانّیة  اإلشــــــارة  تقتر  وال 
احلضورّیة  اإلشـــارة  عىل  اإلشارة  أساء 
طریق  مــن  تـــدرك  الــتــي  أي  )العینیة( 
من  ُیقصد  قــد  بــل  بــالــعــنی،  املــشــاهــدة 
املکان  استحضار  اإلشارة  أساء  توظیف 
إلیه  مشار  إىل  املتکلم  فیشری  الّذهن،  يف 
غری حارض لیجعله کاحلارض املشاهد عرب 
علیه  املتعاهد  الّذهنّي  أو  القلبّي  اإلدراك 
الّتخاطبّیة)0)(. العملّیة  املتشارکنی يف  بنی 

غائًبا  یکن  مل  االستحضار  ــذا  وه

دراسة  العربیة:  يف  الداللة  حتقیق  عنارص   )48(
لسانیة: )17. 

يف  واحلجاجي  ــتــداويل  ال البعد  ینظر:   )49(
اخلطاب القرآين: 12 –13. 

رشح  يف  الــتــداولــیــة  املــقــاربــات  ینظر:   )(0(
السریايف: 64. 

يف  ماثاًل  وجدناه  فقــد  املفّس  ذهن  عن 
تفسری  عىل  وقوفه  عرب  وذلك  مدّونته، 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چ  تعاىل:  قوله 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں
ھ  ھ ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
چ  ۓ ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ذاکـــًرا   ،]101 ـــــراف:  األع ]ســــورة 
اإلشارة  إىل  بـ)تلك(  اإلشارة  صالحّیة 
ذکر  تکرار  –بسبب  أصبحت  إذ  املکانّیة 
عرب  ومشاهدة  حارضة  القرى–وکأهّنا 
کّذب  التي  القرى  ذکر  تکرر  ))ملا  قوله: 
وبالّتعمیم،  بالّتعینی  اهلل  رســــل  أهلها 
املشاهدة  کاحلارضة  للّسامعنی  صارت 
اسم  فجاء  إلیها،  ُیشار  ألن  الّصاحلة 
أذهــان  يف  إحضارها  لــزیــادة  اإلشـــارة 
لیعتربوا   حممد قــــــوم  من  الّسامعنی 
أهّنم  فــریوا  القرى،  أهــل  بحال  حاهلم 
و)القرى(  احلــــق...  إىل  فیفیئوا  سواء 

اإلشارة؛  اسم  عن  خربًا  یکون  أن  جیوز 
الّذهن بحیث  الـقرى يف  ألّن استـحضار 
فکانت  للّسامع،  کاملشاهد  صـــــــارت 
بحاهلا...  عــربة  ــارة  إش إلیها  اإلشـــارة 
السم  بیانًا  الــقــرى  یکون  أن  وجیـــــوز 
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اإلشارة(()1)(.
تکرار  أّن  املفّس  نص  من  یستشف 
ذکر القرى يف بعض آیات القرآن الکریم 
إلیه  املشار  منزلة  تتنّزل  جعلها  الذي  هو 
أدرك  قد  املخاَطب  املشاهد؛ ألّن  احلارض 
فقام  اإلشـــارة،  ــراء  إج قبل  إلیه  املشار 
للمخاطب  املذّکر  بمهّمة  اإلشــارة  اسم 
فاإلشارة  ذهنًیا،  إلیه  املشار  لیستدعي 
أي:  املتکلم،  وبنی  بینه  ملعهود  کانت  إّنا 
خمزونه  عىل  إلیه  املشار  إدراك  يف  اتکأ  إّنه 
باإلشارة  الّتلفظ  قبل  املتکون  الّذهني 
املتنّوعة  اللغوّیة  عباراته  ینتج  ))فاملتکلم 
داخل  سلًفا  املــحــّددة  املرجعّیات  ذات 
املتلقي  أّن  ثم  املعّینة،  االجتاعّیة  البنیة 
التي  باملرجعّیة  ویربطها  یؤوهلا  للقول 
تتعلق هبا(()2)(، فالقرى کانت حارضة يف 
واملسلمنی(،  )املرشکنی  املخاطبنی  أذهان 
یطوون  کانوا  حینا  عیاًنا  یروهنا  کانوا  إذ 

موسم  يف  أو  احلــج  موسم  يف  األرايض 
فجاء  أخر،  أماکن  إىل  السفر  أو  التجارة 

)1)( تفسری التحریر والتنویر: 8/ 216 –217. 
التداولیة  النظریة  يف  اللغویة  املرجعیة   )(2(

)بحث(: 14. 

)تلك(  بـ  إلیها  باإلشارة  القرآيّن  اخلطاب 
ولیس  بعید  إلیه  املــشــار  أّن  عــىل  لــیــدّل 
يف  حــارض  ولکنّه  املخاَطب،  حــرضة  يف 
بلـفظ  ــارة  اإلش جــاءت  لذلـك  ذاکرته، 
)تلك( الـدال عىل البعیـد؛ ألّن ))األصـل 
اسـم  یکـون  أن  الذهنّیة  ـــارة  اإلش يف 
اإلشارة بلفظ البـعیـد ال الـقریـب(()3)(.

لیوضـــــح  حتلیله  يف  املفّس  ویستمر 
اإلشارة  اسم  اإلخبار عن  من  اإلفادة)4)( 
الغایة  بــأّن  رأیــه  عن  لیفصح  بـ)القرى( 
للعربة  ــي  ه ــــارة  اإلش تــلــك  جمـــيء  ــن  م
واالعتبار، فمن وظائف القّصص القرآيّن 
ــىل اآليت؛  ــايض ع ــامل ب االســـتـــدالل  ــي  ه
تعطي  املاضیة  البرشیة  ))الّتجربة  ألّن 
الوضوح  مــن  کــثــرًیا  الّتالیة  الــّتــجــارب 
عىل  ــوًءا  ض تلقي  ــا  إهّن بل  والــبــلــورة... 
بیان  خالل  من  املعارص  اإلنسان  تارب 

)3)( املشریات املقامیة يف اللغة العربیة: 287. 
لدى  الفائدة  حصول  )اإلفادة(  بـ  ویراد   )(4(
الرسالة  ووصول  اخلطاب  من  املخاطب 
اإلبالغیة إلیه عىل الوجه الذي یغلب عىل 
وقصده  املتکلم  مراد  هو  یکون  أن  الظن 
من  املخاطب  جینیها  التي  الثمرة  هي  أو 
العلاء  عند  التداولیة  ینظر:  اخلطاب. 

العرب: 186. 
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احلیاة  يف  بصریة  اإلنسان  وتعطي  املشاهبة 
العریضة  العقل عىل اخلطوط  یفتح  حیث 

التي تسری علیها حیاة البرش(()))(.
الّتداولیون  ــده  أّک ــر  األم هــذا  وعــنی 
أّن ))املتلقي مدعو إىل استعال  من حیث 
مماثلة  ــداث  ألح وتربته  بالعامل  معرفته 
إلیه  هیدف  الذي  املقصد  عىل  حیکم  لکي 

الکالم(()6)(.
• اإلشارة الوجدانیة:	

ــراض  األغ أّن  ــاإلشــارة:  ب فاجلدیر 
خاضعة  تکون  األساء  هذه  تؤّدهیا  التي 
یدیر  الذي  املتکلــــــم  وإرادة  للّسیاق 
اخلطاب وحیــــرك الّشخوص با یتناسب 
التي  املعاين  ویعکس  الّتخاطبي،  واملقام 
معاين  وباخلصوص  یصــــورها،  أن  یرید 
القریب  إىل  یشری  فقد  البعـــد؛  أو  القرب 
فیزیائًیا باسم إشارة للبعید؛ ألّنه یرید أن 
جیعله بعیًدا يف اخلطاب؛ من جهة شعوره 

یفصله  وبعد  بفاصل  نفسه  قـــرارة  يف 

ومناهجه:  أصوله  اإلسالمي،  املنطق   )(((
القرآن  يف  التارخییة  اجلدلیة  وینظر:   ،70

 .7( الکریم: 
التواصلیة  املــقــدرة  وعنارص  التداولیة   )(6(

)بحث(: 17. 

اإلشــارة  عند  العکس  حیدث  وقد  عنه، 
للقریب،  إشــارة  باسم  مادًیا  البعید  إىل 
أّن  أّکده بعضهم حینا رأى  الطرح  وهذا 
عن  بعیدین  یکونون  الذین  ))املتکلمون 
إىل  میالون  قصریة  لفرتة  بیوهتم  مواقع 
املنزل  موقع  إىل  لإلشارة  )هنا(  استعال 
)البعید مادًیا( کا لو کانوا يف ذلك املوقع 

وقت الکالم(()7)(.
ــد أطــلــق الــتــداولــیــون عــىل هذه  وق
التي  الــوجــدانــیــة(  )اإلشــــارة  ـــارة  اإلش
إىل  املکانیة  اإلشارة  تنتقل  عندما  حتصل 
نظر  وقد  العاطفیة(،  )املسافة  یسمونه  ما 
الّتجوز  باب  من  أهّنا  عىل  إلیها  القدماء 
القریب  بنی  ــارة  اإلش أســاء  استعال  يف 
املتناسبة  دالالهتــا  يف  وفّصلوا  والبعید، 
مــــــــع داللتي القرب والبعد، کالّتحقری 
عالقــــة  تعکس  وهي  إلخ،  والّتعظیم... 

املشری باملشار إلیه )8)(.

اإلشـــارة  ــذه  ه نـــدرك  أن  ویمکن 

املقامیة  املشریات  وینظر:   ،32 التداولیة:   )(7(
يف القرآن: 411 –412. 

اللغوي  البحث  يف  جدیدة  آفــاق  ینظر:   )(8(
املطلقة  البنى  ــة  ــاری وإش  ،23 املــعــارص: 

)بحث(: 26. 
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مقام  املفّس يف  النّظر يف مدّونة  جلیة عرب 
ٻ  ٻ  چ  تعاىل:  قوله  عىل  وقوفه 
البقرة:  ــورة  ]س چ  ڀ  ڀ  پپ  پپ  ٻ 
اإلشــارة  هذه  عاشور  ابن  فّس  إذ   ،]2
اإلشارة  تکون  األظهر  ))وعــىل  بقوله: 
واسم  یومئٍذ  َلَدهْیم  املعروف  القرآن  إىل 
وخرُبه  بدل  و)الکتاب(  مبتدأ  اإلشارة 
إىل  اإلشارة  تکون  أن  وجیوز  بعده...  ما 
مجیع القرآن ما نزل منه وما سینزل؛ ألّن 
األذهــان  يف  حــارض  فهو  مرتقَّب  نزوله 
واإلشــارة  العیان...  يف  باحلارض  فُشبِّه 
للبعید  اإلشــارة  اسم  باستعال  اآلیة  يف 
جلعله  القرآن  هــذا  شــأن  رفعة  إلظهار 
البلیغ  الکالم  يف  شاع  وقد  املنزلة.  بعید 
يف  املرفوع  باليّشء  الرّشیف  األمر  متثیل 
النّفیس عزیز عىل  عّزة املنال؛ ألّن اليّشء 
أهله فمن العادة أن جیعلوه يف املرتفعات 
کثرة  وتــنــاول  ـــّدروس  ال عن  له  صونًا 

واالبتذال(()9)(. األیدي 
إّن املفّس نظر إىل هذه اإلشارة )ذلك( 
نظرة شمولّیة مشرًیا إىل أّن العنر املشار 

–216  /1 والتنویر:  التحریر  تفسری   )(9(
 .218

اخلطاب  يف  حارًضا  یکون  )القرآن(  إلیه 
یکن  مل  بوصفه  بالفعـــل؛  ولیس  بالقوة 
منه  هناك جزًءا  بعُد؛ ألّن  النّزول  مکتمل 
له  متأٍت  وهــذا  البقرة،  ســورة  بعد  نزل 
الّسابقة  وافرتاضاته  الّتداولیة  کفایته  عرب 
بعامل  ومعرفته  )القرآن(  علیه  املحال  عن 
))جیب  فاملفّس  وسیاقه،  اخلطاب  ذلك 
من  متّکنه  التي  الکفاءة  فیه  تتوفر  أن 
تلك  وتتمّثل  وحتلیله  اخلطاب  استیعاب 
الکفاءة يف معرفـــة لغة اخلطاب وأسلوبه 
يف  املفّس  اتکأ  وقد  وخصائصه(()60(، 
عىل  )ذلك(  إلیه  یشری  مـــــا  استخالص 

قرینتنی:
الکتاب  عــّد  وهــي  نحوّیة:  األوىل: 
بدالً من اسم اإلشارة )والکتاب اسم من 

أساء القرآن(.
إشارته  ومتثلها  تداولیة:  األخــرى: 
إىل أّن املشار إلیه »معروف لدهیم یومئٍذ« 

أذهان  يف  حارض  )القرآن(  إلیه  املشار  إذ 
الّرغم  عىل  بــــه  معرفتهم  أي  املخاطبنی 

االتصالیة  املــقــدرة  وعنارص  التداولیة   )60(
)بحث(: 16. 
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إذ   ،)61( التخاطبي  املقام  عن  غیابه  من 
إىل  اإلشـــارة  باسم  یشار  أن  یصّح  قـد 
ال  ))فاملرجـــع  الّذهن  يف  حارض  هو  ما 
حییل  أّنه  الوجود  بشـــرط  أساًسا  یتعلق 
املحّدد  املفهوم  أو  الّذات  أو  اليّشء  عىل 

.)62( بالعالمة(( 
إثبات  من  املفّس  خُلص  أن  وبعد 
انتقل  الکریم،  القرآن  إىل  )ذلك(  إشارّیة 
اإلشــارة  اسم  استعال  من  الغرض  إىل 
إلظهار   « وهي  ذلك  علة  ذاکــًرا  للبعید 
املنزلة  بعید  جلعله  القرآن  هذا  شأن  رفعة 
حقیقّیة،  إشارة  تکن  مل  البعد  فإشارة   ،«
املتکلم  ینتاب  ما  لکشف  وسیلة  هي  بل 
إلیه  من مشاعر وعواطف، تربطه باملشار 
ویتمّیز بأّنه ال یراعي البعد املادي للمشار 
النّّص  )ذلك( يف  اإلشارة  فاسم  إلیه)63(، 

العالقة  يف  دراسة  القرآين:  اخلطاب  ینظر:   )61(
بنی النص والسیاق: 240. 

اخلطاب  يف  واحلجاجي  الــتــداويل  البعد   )62(
القرآين: 18. 

أن  یرى  لیونز(  أن )جون  )63( وتدر اإلشارة 
املتکلم قد یشری إىل ما هو قریب منه باسم 
إشارة للبعید ))لیدل عىل بغضه أو نفوره، 
موقفًیا  أو  عاطفًیا  نفسه  سیبعد  أنــه  أي 
والسیاق:  واملعنى  اللغة  إلیه((  یشری  عّا 

االعــتــبــاري  البعد  عــىل  یـــدّل  الــقــرآيّن 
لبیان  الّتعظیم  عــىل  الـــّدال  )املــعــنــوي( 
فاملفّس  وسمّوه؛  الکریـــم  القرآن  رفعة 
أشیاء  املتکلم  یستعمل  قــــد  أّنه  یدرك 
تدخل  لکوهنا  املتحدثون  علیها  تعارف 
أشیاء  یتخیلون  فقد  خمیلتهم  ضمن  يف 
مالزمة  ــل  األص يف  وهــي  عنهم  بعیدة 
أو  قریبة  إلیه  للمشار  صورة  فریسم  هلم، 
باملقام  احلاّفة  الّظروف  مع  متناسبة  بعیدة 
ال  ))املدلــــوالت  فبعض  الّتخاطبي)64(، 
ندرکها يف الّدوال ابصاًرا أو ساًعا، لکننا 
– علیها  نتکئ   ،)6(())ً وتیالُّ أثًرا  ندرکها 

واالسرتجاع  الربط  –يف  خمیلتنا  بمعونة 
إذا  سیا  وال  والنّّص،  الواقع  عنارص  بنی 
وشائًعا،  متداوالً  االستعال  هذا  کان 
رؤیة  –بحسب  النّاس  عادة  جرت  فقـد 
يف  النّفیس  اليّشء  جیعلوا  –أن  املفســــر 

علیه. لیحافظوا  املرتفعات 

رؤیة  مع  یتقارب  قد  الطرح  وهذا   ،260
اسم  بخصوص  هبا  أدىل  التي  عاشور  ابن 
القرآين والذي یدل عىل  النص  اإلشارة يف 

التعظیم وسمو املنزلة. 
)64( ینظر: املشریات املقامیة يف القرآن: 376. 

))6( البالغة وحتلیل اخلطاب: 81. 
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فبمقتىض ذلك فاملفّس ال ینطلق ))يف 
قراءة النّص وتلقي اخلطاب من فراغ، إّنا 
الّسابقة(()66(  ومعــارفه  خلفیاته  یوظف 
أّول  نجد  ولذلك  اخلــطــاب،  توجیه  يف 
أمهیة  عىل  التأّکید  املفّس  علیه  حیرص  ما 
مقاصد  ومعــــــرفة  العربّیة،  الّلغة  اتقان 
سواء  بیئتهم  وأدب  کالمهم  من  العرب 
والّسلیقة  بالّسجیة  املعرفة  تلك  أحصلت 
ألّن  )67(؛  والّتعلم  بالّتلقي  حصلت  أم 
القرآن الکریم جاء ))عىل لغتهم ]العرب[ 
أن  الطبیعي  فمن  یعنون(()68(،  ما  وعىل 
لفهم  األوىل  الّسبیل  القواعد  تلك  تکون 
ذلك  دون  ومن  مقاصده  وإدراك  معانیه، 
یـشتط  أن  القارئ  أو  للمفّس  یضمن  ال 
الغلـط  يف  یقـع  أن  أو  الّصواب  جادة  عن 
وسوء الفهم؛ ألّن ))املفّس ما مل یملك فهًا 

مسبًقا، ال یمکن أن یفّس النّّص(()69(.
املفّس  عنـــد  ذلك  تلمس  ویمکن 

اللساين  التحلیل  ضوء  يف  النيص  الرتابط   )66(
للخطاب: 161. 

)67( ینظر: تفسری التحریر والتنویر: 1/ 16. 
)68( کتاب سیبویه: 1/ 331. 

آلیات  يف  دراسات  واهلرمنوطیقا:  التأویل   )69(
القراءة والتفسری: 191. 

البلیغ  الکالم  يف  شاع  »وقد  قوله:  عرب 
يف  املرفوع  باليّشء  الرّشیف  األمر  متثیل 
النّفیس عزیز عىل  عّزة املنال؛ ألّن اليّشء 
أهله فمن العادة أن جیعلوه يف املرتفعات 

صونًا له عن الّدروس«.
الثاين:  املبحث 

التعریف(: بـ)أل  املکانیة  اإلشارة 
املکاين  اإلشاري  اإلطار  يف  وتشرتك 
التي  بالوظیفة  تقوم  التعریف؛ ألهّنا  )أل( 
أّن  بینها  والفارق  اإلشارة  اسم  هبا  یقوم 
عىل  بالّداللة  علیها  یزید  ــارة  اإلش اسم 
الّتعریف  )أل(  أّما  واملشاهدة،  احلضور 
واملشاهدة؛  احلضور  عىل  دالة  غری  فهي 
ویرى  الّذهنّیة،  اإلشــارة  تعتمـــد  ألهّنا 
مفهوم  أساسه  يف  الّتعریف  أّن  بعضهم 

إشاري)70(.
بـ)أل(  یأيت  املتکلم  أّن  یعني  وهـــذا 
وتذکریه  املخاطب  ذهن  إلثارة  الّتعریف 

املقصود  وهو  )معهــــــود(  معنی  بيشء 
بالّتعریف دون غریه فیخّصه باحلدیث عنه، 
ولوال أّن املخاطب عىل علم هبذا املعّرف، 

اللغوي  البحث  يف  جدیدة  آفــاق  ینظر:   )70(
املعارص: 23. 
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کالمه  یبني  فهو  بـــ)أل(،  املتکلم  نطق  ما 
عىل افرتاض وجود خمزون ذهني عنده قبل 
یرتکز  املخزون  وهذا  الّتخاطبي،  احلدث 
الّسابقة  والّرؤیة  الّساع  مها:  أمرین  عىل 
الکالم  ویکتسب  ــاب)71(،  ــط اخل لزمن 
التداولیة  قیمته  النسق  هذا  عىل  اجلــاري 
املتخاطبنی،  بنی  التواصيل  الطابع  من 
بینها،  املشرتکة  باملعلومات  یتقّوى  الذي 
السابقة  احلیاتیة  التجارب  من  املکتسبة 
تعاىل:  قوله  يف  الــواردة  )الغار(  فکلمة 

ے  ھ  ھ  ھ  چھ 

ـــورة  ]س ڭچ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
التداولیة؛  قیمتها  اکتسبت   ،]40 التوبة: 
فأّي  املتخاطبنی،  عند  معروف  الغار  ألن 
إىل  تبادرت  املذکور  بالغار  یسمع  مسلٍم 
ذهنه األحداث املصاحبة هلذه الواقعة عرب 
املخزونة  املسبقة  االفرتاضات  استخراج 
يف الذاکرة من القصص والروایات احلافة 

باحلدث)72(.
يف  نستجلیه  أن  یمکن  الّطرح  وهذا 

)71( ینظر: املشریات املقامیة يف القرآن: 84. 
العربیة:  اللغة  يف  املقامیة  املشریات  ینظر:   )72(

 .32(

الّظروف  بعض  فّس  حینا  املفّس  مدّونة 
قال  إذ  العهدّیة،  بـــ)أل(  املعرفة  املکانّیة 

ۋ  ۋ  ٴۇ  چ  تعاىل:  قوله  تفسری  يف 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ېچ ]سورة البقرة: )12[: ))والبیت 
النّجم  غلب  کا  الکعبة  عىل  بالغلبة  علم 
األعالم  يف  التي  )أل(  وأصل  الّثریا.  عىل 
کثر  إذا  وذلك  العهدیة؛  أل  هي  بالغلبة 
أو  طائفة  بنی  جنس  أفــراد  من  فرد  عهد 
العهدیة  أل  مع  جنسه  اســم  صــار  قــوم 
کالعلم له ثّم قد یتعهدون مع ذلك املعنى 
والکتاب  للّثریا  النّجم  يف  کا  األصــيل 

للقرآن والبیت للکعبة(()73(.
نظٍر  وبعد  برباعٍة  مفّسنا  کشف  فقد 
القرآن  لنصوص  الّتداولیة  قراءاتــــــه  يف 
لبعض  االستعايل  البعــــــــد  الکریم عـن 
وقد  األصـــل  عىل  تأيت  قد  التي  األلفاظ 
من  لتنتقل  آخر  يشء  إىل  داللتها  تتحول 

وهـــــــذا  العلم  اســــــم  إىل  اجلنس  اسم 
وظروف  الّتداويل  بالّسیاق  مرهتن  کّله 
ما  املفردة، وهو  فیها  تساق  التي  اخلطاب 
یدّل  کان  أن  فبعد  )البیت(  بلفظ  یتمّثل 

)73( تفسری التحریر والتنویر: 1/ 689. 
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عىل  یطلق  صــار  ــام،  ع جنس  اســم  عىل 
)أل(  أن  یعني  وهــذا  بالغلبة  )الکعبة( 
الّتعریف الّداخلة علیه هي )أل( العهدّیة، 
وبسبب دخوهلا حتول هذا اللفظ إىل اسم 
للتذکری  املخاَطب  ذهن  ))لیحفز  علم، 
به  اقرتنت  الــذي  باالسم  مرتبط  بعهد 
عهده  وما  صفاته  فیتذّکر  العالمة  تلك 
عنه حتى ترتسم ماهیة ذلك االسم عنده 
یدل  ما  وهذا  لدیه(()74(،  معروًفا  فیکون 
علیـــــه قول املفس: »وذلك إذا کثر عهد 
قوم  أو  طائفة  بنی  جنس  أفــراد  من  فرد 
کالعلم  العهدیة  أل  مع  جنسه  اسم  صار 

له«.
قد  العهدیة  ـــ)أل(  ب املعرف  فاالسم 
إّما بحضوره يف  عرفه )عهده( املخاَطب، 
له يف سیاق حدیثه  املتکلم  بذکر  أو  املقام 
بجمیع  الّتخاطبي  املقام  یستحرض  إذ 
)رؤیته(  باحلضور  فمعرفته  عــنــارصه، 

وذکر لفظه يف الّسیاق )الساع عنه( فضاًل 
استعال  قبل  له  املخاَطب  معرفة  عن 
یکون  ال  فإّنه  ثمة  ومــن  )أل(،  املتکلم 
اآلين  اإلجـراء  أو  التلفـظ  بعـمل  متـعلًقا 

)74( مراعاة املخاطب يف النحو العريب: 132. 

للخطاب، وال یستلزم حضور مصحوبـه 
کمـا  الّتعریف  یتحقق  کـي  احلرضة  فـي 

هو احلال مع اسـم اإلشارة))7(.
اخلطاب  فتلقي  األســاس  هذا  وعىل 
العرب  معهود  بفهم  مرهتن  یبقى  القرآيّن 
وأّن  الّلغویة،  ُأسسه  وإىل  اخلطاب  هلذا 
یعّد  اخلطاب  يف  العرب  معهود  اعتاد 
الدیني  قـــراءة اخلطاب  ضابًطا منهجًیا يف 
حُتّدد  التي  األســاسّیة  الــرّشوط  من  وهو 
والرّتاکیب  األلفـــاظ  دالالت  ضوئها  يف 
اخلطاب  هــذا  تطبیق  يف  املعاين  ــدود  وح
يف  الکریــم  القرآن  تأثری  من  الّرغم  عىل 
دالالت  مــن  أضــاف  بــا  العربّیة  الّلغة 
عرفّیة وأخرى رشعّیة مل تعرفها اللغة قبل 

التنزیل)76(.
ونتائجه: البحث  خامتة 

املقاصد  البحث والتقيص عن  بعـــــد 
املکانیــــة يف مدونة  التداولیة لإلشاریات 

فیه غایة يف األمهیة  البحث  املفس وجدنا 
ال  داللــیــة  مقاصد  عــىل  ینطوي  لکونه 

العربیة:  اللغة  يف  املقامیة  املشریات  ینظر:   )7((
 .324– 323

اخلطاب  تلقي  يف  العرب  معهود  ینظر:   )76(
الدیني )بحث(: 0).
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السیاقات  عرب  إال  ُتستجىل  أن  هلا  یمکن 
وقد  القرآين  باخلطاب  احلافة  والقرائن 
النتائج ولعل  توصل البحث إىل عدد من 

من أمهها:
• حتلیالت 	 عــرب  الــبــحــث  تــوصــــــــل 

احلضوریة  ـــارة  اإلش أن  إىل  املفس 
املکان  إىل  اإلشارة  عن  املتکلم  تغني 
بإدراك  فیه ولعلمــــه  بالید؛ حلضوره 
کـان  وإذا  املکان  لذلك  املخاطب 
یذکر  أن  من  حینئٍذ  داعي  فال  کذلك 
لفظیة  قرینــــــة  للمخاطب  املتکلم 
لکفایة  املکان  ذلــك  عىل  تـــــــدل 

احلالیة. القرینة 
• أثبت املفس عرب حتلیالته أن اإلشارة 	

تقتر  القرآين ال  اخلطاب  املکانیة يف 
)العینیة(  احلضورّیة  اإلشــارة  عىل 
بل  بالعنی،  املشاهدة  عرب  تدرك  التي 
اإلشارة  أساء  توظیف  ُیقصد من  قد 

فیشری  الّذهن،  يف  املکان  استحضار 
حارض  غــری  إلیه  مشار  إىل  املتکلم 
عرب  املــشــاهــد  ــارض  ــاحل ک لیجعله 
املتعاهد  الّذهنّي  أو  القلبّي  اإلدراك 
العملّیة  يف  املــتــشــارکــنی  بــنی  علیه 

افرتاضـــــات  عىل  املبني  الّتخاطبّیة 
مسبقة.

• یرى البحث أن املفس قد سبق علاء 	
اإلشارة  أساء  إىل  بالنظر  التداولیة 
الــقــرب  الــبــعــد أو  ــىل  تـــدل ع الــتــي 
الوجداين أو االعتباري بحسب تعبری 
املفس والتي ترج إىل تلك الدالالت 
السیاق  بحسب  تداولیة  ــراض  ألغ
يف  حلظناه  ما  وهــذا  املتکلم  وإرادة 
یدل  ــذي  ال الکتاب(  )ذلــك  تفسری 
الکریم  القرآن  رفعة شأن  إظهار  عىل 

وعظمته.
• مرهتن 	 القرآين  اخلطــــاب  تلقي  إن 

اخلطاب  هلذا  العــــرب  معهود  بفهم 
وإىل أسســـه اللغویة حتى عّد ضابًطا 
الدیني  اخلطاب  قـــــراءة  يف  منهجًیا 
املفس  وقــوف  عند  أدرکــنــاه  ما  هــذا 
اسم  من  وحتوهلا  )البیت(  لفظة  عىل 

اجلنس إىل اسم الَعَلم اخلاص بمکان 
)الکعبة املرشفة(.
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القرآن الکریم.
• الکتب املطبوعة:	
	 األعـــالم، خــری الــدیــن الــزرکــيل )ت

1976م(، ط )، دار العلم للمالینی، 
بریوت، 1980 م.

	 الدرس التداويل والوظیفي يف  االتاه 
النجار،  رمضان  نادیة  د.  اللغوي، 
ط1، مؤسسة حورس الدولیة للطباعة 
– اإلسکندریة  والــتــوزیــع،  والنرش 

مر، 1434هـ = 2013م.
	 ــیــجــیــات اخلــطــاب مــقــاربــة اســرتات

ظافر  بن  اهلادي  عبد  تداولیة،  لغویة 
اجلدید  الکتاب  دار  ط1،  الشهري، 

املتحدة، بریوت، 2004م.
	 النظم لتحوالت  البالغي  اإلعجاز 

ــن األلــفــاظ  الــقــرآين يف املــتــشــابــه م
والرتاکیب، الدکتور. أمحد حممد أمنی 
العلمیة،  الکتب  دار   ،1 ط  إساعیل، 

بریوت –لبنان 2011م
	 اللغوي البحث  يف  ــدة  جــدی آفـــاق 

نحلة،  أمحـــد  حمــمــود  د.  املــعــارص، 

القاهرة،  اآلداب،  مکتبــــــــــة  ط1، 
1432هـ=2011م.

	 ــي يف ــاج ــج ـــداويل واحل ـــت الــبــعــد ال
عمران،  قدور  د.  القرآين،  اخلطاب 
االردن،  احلدیث،  الکتب  عامل  ط1، 

2012م.
	 حسن ــاب:  ــط اخل وحتلیل  الــبــالغــة 

بریوت– الفارايب،  دار  ط1،  خالفي، 
لبنان، 2011م

	 يف دراســات  واهلرمنوطیقا:  التأویل 
جمموعة  والتفسری:  الــقــراءة  آلیات 
لتنمیة  احلضارة  مرکز  ط1،  باحثنی، 

الفکر اإلسالمي، بریوت، 2011م
	 بـــراون جــولــیــان  اخلــطــاب:  حتلیل 

وجورج یول، ترمجة وتعلیق، د. حممد 
د.  الرتیکي،  منری  ود.  الزلیطي  لطفي 
السعودیة،  سعود،  امللك  جامعة  ط، 

1997م.
	 ،اللغة استعال  علم  الــتــداولــیــات 

وتقدیم:  إعــداد  باحثنی(،  )جمموعة 
عامل  ط1،  علوي،  إساعیل  حافظ  د. 

مناهــــــــل البحث
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–األردن،  إربــد  احلــدیــث،  الکتب 
1432هـ =2011م.

	 .د ترمجة:  یــول،  جــورج  التداولیة، 
األمـــان،  دار  ط1،  الــعــتــايب،  قــيص 

الرباط، 2010م.
	 دارسة العرب  العلاء  عند  التداولیة 

الکالمیة(  )األفعال  لظاهرة  تداولیة 
العريب، د. مسعود  اللساين  الرتاث  يف 
الطلیعة،  دار  ط1،  صـــحـــراوي، 

بریوت–لبنان، )200م
	 التحلیل ــوء  ض يف  ــيّصّ  ــن ال ــط  ــرتاب ال

یارس  بن  خلیل  للخطاب:  اللسايّن 
البطايّش، ط1، دار جریر، 2013 م.

	 املعروف والتنویر  التحریر  تفسری 
ساحة  تألیف  عاشور،  ابــن  بتفسری 
الطاهر  حممد  الشیخ  اإلمــام  األستاذ 
منقحة  جــدیــدة  طبعة  عــاشــور،  بــن 
التأریخ،  مؤسسة  ط1،  ومصححة، 

بریوت –لبنان، )د. ت(.
	 اخلرض حممد  الزیتونة،  وجامع  تونس 

الرضا  عــيل  حتقیق:  و  مجــع  حسنی، 
التونيس، دمشق، 1971م.

	 :الکریم القرآن  يف  التارخییة  اجلدلیة 

حلیلح،  عیسى  اهلل  عبد  الــدکــتــور. 
اجلزائر،  العريب،  الوسام  دار   ،1 ط 

2011م
	 العالقة يف  –دراسة  القرآين  اخلطاب 

خلود  د.  ــاق،  ــی ــس وال ــص  ــن ال ــنی  ب
العموش، ط1، عامل الکتب احلدیث، 

األردن، 1426 هـ = )200 م.
	 مدخل ــل،  ــأوی ــت وال السیمیائیات 

سعید  بورس،  س.  ش.  لسیمیائیات 
العريب،  الثقايف  املرکز  ط1،  بنکراد، 

الدار البضاء –املغرب، )200
	 العربیة، دراسة الداللة  عنارص حتقیق 

ط  رشید،  رشدي  صائل  د.  لسانیة، 
األردن،  والتوزیع،  للنرش  األهلیة   ،1

2004م.
	 ،الینز جون  والسیاق،  واملعنى  اللغة 

الوهاب،  صــادق  عباس  د.  ترمجة: 
دار  ط1،  عزیز،  یوئیل  د.  مراجعة: 

– العراق  العامة،  الثقافیة  الشؤون 
بغداد، 1987م.

	 ،العريّب النّحو  يف  املخاطب  مراعاة 
الکتب  دار  ط1،،  اخلفاجي،  بان  د. 

العلمّیة، بریوت، 2008م.
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	 اللساين الفکر  يف  والداللة  املرجع 
ترمجة  وآخرون،  تودوروف  احلدیث، 
أفریقیا   ،2 ط  قنیني،  القادر  عبد 

الرشق، 2000م.
	 منى القرآن،  يف  املقامیة  املشریات 

االنتشار  مؤسسة  ط1،  اجلابري، 
العريب، بریوت –لبنان، 2013 م.

	 ،العربیة اللغة  يف  املقامیة  املشریات 
النرش  بادیس، )د. ط(، مرکز  نرجس 

اجلامعي، 2009 م.
	 اإلسالم صدر  من  املفسین  معجم 

نوهیض،  احلارض: عادل  العر  حتى 
النوهیض  مؤسسة  النرش  دار  ط3، 

الثقافیة، 1409 هـ = 1988م.
	 حسن د.  عند سیبویه،  اجلملة  مفهوم 

ط1،  األسدي،  جواد  الغني  عبد 
–لبنان،  بریوت  العلمیة،  الکتب  دار 

1428هـ =2007 م.

	 ،أرمینکو فرانسواز  التداولیة،  املقاربة 
ترمجة: سعید علوش، )د. ط(، مرکز 

اإلناء القومي، الرباط، 1986م.
	 التحریر تفسری  يف  البالغیة  املقاییس 

عاشور،  بن  الطاهر  ملحمد  التنویر  و 

املؤسسة   ،1 ط  بّري،  حواس  د. 
بریوت،  النرش،  و  للدراسات  العربیة 

2002م.
	 :ومناهجه أصوله  اإلسالمي،  املنطق 

البیان  دار   ،3 ط  املدريس،  تقي  حممد 
العريب، بریوت، )د. ت(

	 یکون ما  يف  بحث  النّّص،  نسیج 
امللفوظ فیه نّصًا، األزهر الّزناد، ط1، 

بریوت -لبنان، 1993م.
	 روبرت واإلجراء،  واخلطاب  النّّص 

حّسان،  متّام  د.  ترمجة:  بوجراند،  دي 
القاهرة،  احلدیث،  الکتب  عامل  ط2، 

2007م.
	 ــة الــلــســانــیــة ــی ــات ــربامج ــة ال ــظــری ــن ال

املفاهیم  يف  ـــة  »دراس )الــتــداولــیــة( 
حممود  د.  واملـــبـــادئ«،  ــأة  ــش ــن وال
اآلداب،  مکتبة  ط1،  عــکــاشــة، 

القاهرة، 2013م.

• الرسائل واألطاریح اجلامعیة:	
	 :التفسری يف  ومنهجه  عــاشــور  ابــن 

مطلك  سعید  مــاجــســتــری،  ــة  ــال رس
بغداد،  جامعة  الرشیعة،  کلیة  مذب، 

1989م.
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	 ملحمد والــتــنــویــر  الــتــحــریــر  تفسری 
لغویة(،  )دراســة  عاشور  بن  الطاهر 
الزیدي، رسالة  إساعیل  هدى هشام 
ماجستری، کلیة الرتبیة للبنات -جامعة 

بغداد، 2001 م.
	 الدراسات النحویة يف تفسری التحریر

بـــن  الطاهر  حممد  للشیخ  التنویر  و 
عاشور، ثامر نجم عبد اهلل، أطروحة 
–جامعة  اآلداب  کلیة  ــوراه،  ــت دک

بغداد، 1986 م.
	 السریايف رشح  يف  التداولیة  املقاربات 

عار  سیبویه،  کتاب  عىل  املقاربات 
رسالة  اخلــزاعــي،  اهلل  عبد  إحــســان 
جامعة  ــة  ــی ــرتب ال کــلــیــة  مــاجــســتــری، 

القادسیة، 1434هـ = 2013م.
• البحوث والدوریات	
	 ابــن تفسری  يف  املــقــاصــدي  االتــــاه 

منشور  مقال  رشواين،  سامر  عاشور: 
عىل موقع امللتقى الفکري لإلبـــــداع:
http //:www .almultaka. 
org  /site  .php?id169=

	 إشاریة البنى املطلقة، د. لطیف حاتم
عبد الصاحب الزاميّل، جملة القادسیة 
ــة،  ــوی ــرتب ال ــوم  ــل ــع وال اآلداب  يف 
 ،1 العدد/   ،8 املجلد/  القادسیـــة، 

2009 م.
	 .د اخلطاب:  وحتلیل  التداولیــــات 

األنــرتنــت،  شبکة  محـــداوي،  مجیل 
األلوکة. موقع 

	 ،التداولیة وعنارص املقدرة االتصالیة
املؤمتر  الــنــجــار،  رمــضــان  نــادیــة  د. 
والنقد،  واألدب  للغة  الرابع  الدويل 
اآلداب،  کلیة  األهلیة،  إربد  جامعة 

للعام )200م.
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النص  مع  التعامل  أن  بحثه:  يف  الباحث  السید  یقرر 
و  التفّکر  بعنی  مجیعًا  خصائصه  اىل  النظر  یقتيض  القرآين 
النقدي  املوقف  ُیتناول  أن  اإلنصاف  من  فلیس  التدّبر، 
للنص القرآين وخیضعه ملناهد نقدیة تعتمد القراءات النسبیة 
طرٍح  يف  القبلیة،  بالرؤى  املشحونة  الوضعیة  والنظریات 
البیانیة  اخلصائص  هبذه  القرآين،  النص  أن  ذلك  جزئّي، 
مرجعیته  کانت  مها  آخر،  نص  الیعادله  والغیبیة،  واملعرفیة 
أو ثقافته او لغته، و إن حماولة تناوله مثل أي نص أديب آخر، 

التوجه واملنهج. تبدو مغالطة نقدیة يف  يف قراءة معارصة، 
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بعلوم  واملعنیون  املفسون  احتفى 
بتتبع  وحــدیــًثــا)2(  ـــا)1(،  ـــدی ق ــرآن  ــق ال

یعىل،  أيب  ابن  احلسنی  أبو  االعتقاد،  ینظر:   )1(
املحقق:  26)هـــ(،  )ت  حممد  بن  حممد 
ــرمحــن اخلــمــیــس، دار  ــن عــبــد ال حمــمــد ب
)3؛  2002م،  ط1،   ، اخلرضاء،  أطلس 
)ت  الــطــربيس  اجلــامــع،  جــوامــع  تفسری 
قم،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  48)هـ(، 
هنج  ورشح  773؛   /2 1420هـــ،  ط1، 
6)6هـــ(،  )ت  احلدید  أيب  ابن  البالغة، 
حتقیق: حممد أبو الفضل إبراهیم، مؤسسة 
إساعلیان للطباعة والتوزیع والنرش، قم، 

 .204 /9
–املدخل  القرآن،  تفسری  يف  البیان  ینظر:   )2(
اخلوئي  القاسم  أبــو   ،– الکتاب  وفاحتة 
القرآن،  وعي  یلیها؛  وما   40 س(،  )م. 
حممد مهدي اآلصفي، دار القرآن الکریم، 
یلیها؛  ــا  وم  1( 1411هـــــ،  ط1،  ــم،  ق
عبد  بن  فهد  الکریم،  القرآن  خصائص 
الرمحن بن سلیان الرومي، املدیریة العامة 
1997م،  ط9،  الریاض،  للمطبوعات، 
العقیدة  يف  املنری  التفسری  یلیها؛  وما   18
مصطفى  بن  وهبة  واملنهج،  والرشیعة 
دمشق،  املــعــارص،  الفکر  دار  الزحیيل، 
العظیم  النبأ  127؛   ،21 ـــ،  ه  1418
حممد  الکریم،  القرآن  يف  جدیدة  نظرات 
اعتنى  ـــ(،  1377ه )ت  دراز  اهلل  عبد  بن 
القلم  دار  فضلیة،  مصطفى  ــد  أمح ــه:  ب
141؛  )200م،  الطبعة  والتوزیع،  للنرش 
سعید  خالد  أبو  الکریم،  القرآن  قراءة  فقه 

اخلصائص التي متیز هبا النص القرآين، يف 
عن  فضاًل  وبالغته،  وأسلوبه  وأدبه  لغته 
حیمل  إذ  واستمراریته،  وحفظه  مصدره 
ومعرفیة  ثقافیة  أنظمة  ذاته  يف  النص  هذا 
تستجیب ملا کان من ظرف تارخیي خاص 
باتاه  لیستمر  األمینی  العرب  بمرحلة 
بمناهجها  العصور  خمتلف  عرب  املستقبل 
الوعي  یمثل  فالقرآن  املستحدثة،  وآلیاهتا 
الکوين  لــلــوجــود  مــوضــوعــًیــا  ــادل  ــع امل
اإلنساين،  الوجود  يف  الذائبة  وحرکته 
شدیدة  رؤیة  القرآين  النص  ))امتلك  إذ 
متمیًزا  تصوًرا  وطــرَح  للوجود،  الثراء 

لکینونة اإلنسان يف الزمن(()3(.

مکتبة  املري،  صخر  یوسف  اجللیل  عبد 
17؛  م،   1997 ط1،  القاهرة،  القدسى، 
یوسف  العظیم،  القرآن  مع  نتعامل  کیف 
ط1،  القاهرة،  الرشوق،  دار  القرضاوي، 
بالقرآن  اإلیان  یلیها؛  وما   17 2000م، 
الکریم والکتب الساویة، َعيل حممد حممد 
الَّيب، املکتبة العریة للطباعة والنرش،  الصَّ
العقدیة، جمموعة من  ط1، )2؛ املوسوعة 
عبد  بن  َعلوي  الشیخ  بــإرشاف  الباحثنی 
عىل  السنیة  الدرر  موقع  السقاف،  القادر 

 .3(2 /3 ،dorar. net اإلنرتنت
ولید  العامل،  إىل  اجلملة  من  القرآين  النص   )3(
اإلسالمي،  للفکر  العاملي  املعهد  منری، 
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اللغة مجع )خصیصة(؛  اخلصائص يف 
وحتــدده)4(،  اليشء  متیز  التي  الصفة  وهي 
فالتواتر، والنزول منجًا، وأنه آخر الکتب 
املنزلة عىل سبیل املثال من اخلصائص التي 

یمتاز هبا النص القرآين.
ما  کل  االصطالح؛  يف  واخلصائص 
عن  وجه  کل  من  القرآين  النص  به  یتمیز 
القدسیة،  واألحادیث  النبـــوي،  احلدیث 
سائر  عن  فضاًل  الساویة  الکتب  وسائر 
خصائص  بنی  فرق  وثمة  البرش))(،  کالم 
املعنى  يف  وخــواصــــــــه  ــرآين  ــق ال الــنــص 
االصطالحي، فاخلصــائص هي املمیزات 
التأثری  تعني  واخلــــواص  للنص،  العامة 
جلب  حیث  من  الــقــرآين  النص  بمعاين 

القاهرة، ط1، 1997م، )1. 
)4( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين، 
284؛ املعجم الوسیط، جممع اللغة العربیة، 
الزیات،  أمحد  مصطفى،  إبراهیم  القاهرة، 
دار  النجار،  وحممد  الــقــادر،  عبد  حامد 

الدعوة، 1/ 238، مادة )خصص(. 
الربهان واإلتقان،  بنی  القرآن  ینظر: علوم   )((
الزمان،  دار  مکتبة  حیدر،  سعید  حازم 
–246 1420هـــ،  ط1،  املنورة،  املدینة 
فهد  الکریم،  القرآن  خصائص  247؛ 
للمطبوعات،  العامة  املدیریة  الرومي، 

الریاض، ط9، 1997م، 13 –14. 

أو رفعه ونحو ذلك،  النفع، ودفع الرضر 
اخلــواص،  من  وأعــم  أوســع  فاخلصائص 
فیها  ولکن  اخلصائص،  من  واخلـــواص 

زیادة معنى التأثری)6(.
ــرآين عــدیــدة  ــق خــصــائــص الــنــص ال
عىل  ویتعنی  املقام،  هبا  یضیق  ومتنوعة 
اخلصائص  عىل  یقتر  أن  البحث  مسار 
تفاعل  يف  الدراسة  بموضوع  تتعلق  التي 
الوضعیة  النظریة  القیم  مع  موضوعي 
وتفنیدها  التأویلیة  والقراءات  املناهج  يف 
املوقف  يف  والفهم  القراءة  فعل  بمارسة 
النقدي، والفصل بنی ما یباح وما ال یباح 
والتفاوت  القرآين)7(،  النص  يف  تأویل  من 
وما  الفهم،  حــدود  وتصنیف  العلم،  يف 
ینتج عن ذلك أحیاًنا اختالف أو قصور يف 
یتعلق  ما  بتام  فهم اآلیات لعدم اإلحاطة 

باآلیة من أدوات الفهم)8(.

)6( ینظر: خواص القرآن الکریم، دراسة نظریة 
تطبیقیة، ترکي بن سعد بن فهید اهلویمل، 
دار ابن اجلوزي، الدمام، ط1، 1429هـ، 

 .30
بنت  الــعــري،  والتفسری  الــقــرآن  ینظر:   )7(
1970م،  مر،  املعارف،  دار  الشاطئ، 

 .46
مکتبة  ــنی،  أم أمحــد  اإلســـالم،  فجر  ینظر:   )8(
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اخلصائص املوضوعیة:
النص  مصدریة  األوىل:  اخلصیصة 

القرآين)9(.
ــقــرآين فــریــد مــن نــوعــه يف  الــنــص ال
الوحید  الکتاب  فهو  ومصدره،  نسبته 
لفًظا  املبارش  اهلل  کالم  أنه  یرح  الــذي 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  قال  ومعنى 
النجم:  چ]سورة  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
3 –4[، يف الداللة عىل مصدر النص، إذ 
التي  اجلهة  إىل  انتائه  يف  البلیغ  یشك  ))مل 
يف  البارع  األدیب  یرتب  ومل  إلیها،  ینتمي 
أي  هنجه(()10(،  من  عرف  ما  إىل  انتسابه 

النهضة، القاهرة، ط16، )197م، 197. 
الرحیم  القرآن بعوده إىل  ینظر: اختصاص   )9(
حممد  اهلل  عبد  أبو  الدین  ضیاء  الرمحن، 
643هـــ(،  )ت  املقديس  الواحد  عبد  بن 
اجلدیع،  یوسف  بــن  اهلل  عبد  املحقق: 
1989م،  ط1،  الریاض،  الرشد،  مکتبة 
)نظرات  العظیم  النبأ  بعدها؛  ومــا   24
اهلل  عبد  حممد  الکریم،  القرآن  يف  جدیدة 
دراز )ت 1377هـ(، دار القلم، بریوت، 

)200م، )6 وما بعدها. 
الطیب  بن  حممد  بکر  أبو  القرآن،  إعجاز   )10(
الباقالين )ت 403 هـ(، حتقیق: أمحد صقر، 
1997م،  ط)،  القاهرة،  املــعــارف،  دار 

 .209

أن النص سیکون شاهًدا دااًل عىل غائب، 
أو  منشئه  عــىل  الــنــص  ــدل  ی أن  بمعنى 
فاعله)11(، وهو الذات اإلهلیة املقدسة، يف 
جيل  بشکل  تفصح  األدیان  بقیة  أن  حنی 
املعاين  عن  تعرب  التي  األلفاظ  برشیة  عن 

ڳ  چ  تعاىل:  قال  وحًیا،  صــدرت  التي 
چ]سورة  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
النص  ــواء  ــت اح وکــذلــك   ،]9 احلــجــر: 
للعرب  یکن  مل  معرفیة  قیم  عىل  القرآين 
للناس  بالتحدي  وتفرده  علیها،  اطالع 
عن  وعجزوا  مثله  من  بسورة  یأتوا  بأن 
ذلك مع وجود الداعي لذلك قال تعاىل: 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  چ 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
چ]سورة  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
االخــتــالل  مــن  وخــلــوه   ،]23 الــبــقــرة: 
تعاىل:  قــال  والــتــحــریــف،  والــتــنــاقــض 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چچ 

چ]سورة  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
النساء: 82[.

دراسات  يف  النص  وقراءة  التأویل  ینظر:   )11(
اهلرمینوطیقا  يف  –دراسة  القرآين  اإلعجاز 
دار  جفات،  رسحــان  اإلسالمیة،  األدبیة 

الینابیع، السوید، ط1، 2010م، 86. 
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الغیبیة. األخبار  الثانیة:  اخلصیصة 
عند  احلس  عن  غاب  ما  هــو  الغیب 
وهو  اإلدراك،  إلیه  یصــل  وال  اإلنسان، 
احلس  يف  یبحث  الذي  العلم  عــن  بعید 
قد  القرآن  أن  هذا  ))ومعنى  واملحسوس 
الغیوب  مـن  کثریة  أخبار  عىل  اشتمــل 
التي ال علـم ملحمد هبا وال سبیل ملثله 
غایة  يف  الغیب  وألن  یعلمها(()12(،  أن 
األصفهاين:  مفردات  يف  جاء  التجرید، 
))الَغْیُب: مصدر َغاَبِت الّشمُس وغریها: 
يف  واستعمل  العنی...  عن  استرتت  إذا 
عن  َیِغیُب  وعّا  احلاّسة،  عن  َغاِئٍب  کّل 
ال  وما  الَغاِئِب...  بمعنى  اإلنسان  علم 
بدایة  تقتضیه  وال  احلـــواس،  حتت  یقع 
القرطبي:  عند  والغیب  العقول(()13(، 
َغاَب  َما  ُکلُّ  اْلَعَرِب  َکــاَلِم  يِف  ))اْلَغْیُب 
َتْأِویِل  يِف  وَن  ُ امْلُــَفــسِّ َواْخَتَلَف  َعنَْك... 

 ،)2–  1( القرآن  علوم  يف  العرفان  مناهل   )12(
ْرقاين )ت 1367 هـ(،  حممد عبد العظیم الزُّ
القاهرة، ط3،  البايب احللبي،  مطبعة عیسى 

1362 هـ، 2/ 367. 
الراغب  ــقــرآن،  ال غریب  يف  مــفــردات   )13(
األصفهاين )ت 02) هـ(، حتقیق: صفوان 
الشامیة،  القلم  دار  داوودي،  عــدنــان 

دمشق–بریوت، ط1، 1412 هـ، 616. 

َهِذِه  يِف  اْلَغْیُب  فِْرَقٌة:  َفَقاَلْت  ُهنَا،  اْلَغْیِب 
 . اْلَعَريِبِّ اْبُن  َفُه  َوَضعَّ ُسْبَحاَنُه.  اهللَُّ  اآْلَیِة: 
َوَقــاَل  َواْلــَقــَدُر.  اْلَقَضاُء  ــُروَن:  آَخ ــاَل  َوَق
اْلُغُیوِب.  ِمَن  فِیِه  َوَما  اْلُقْرآُن  ــُروَن:  آَخ
بِِه  ــرَبَ  َأْخ َما  ُکلُّ  اْلَغْیُب  آَخــُروَن:  ــاَل  َوَق
إَِلْیِه  هَتَْتِدي  اَل  مِمَّا  اَلُم  السَّ َعَلْیِه  ُسوُل  الرَّ

اْلَقرْبِ  َوَعَذاِب  اَعِة  السَّ اِط  َأرْشَ ِمْن  اْلُعُقوُل 
َوامْلِیَزاِن َواجْلَنَِّة  اِط  َ َواحْلَرْشِ َوالنَّرْشِ َوالرِّ
اَل  اأْلَْقَواُل  َوَهِذِه  َعطِیََّة:  اْبُن  َقاَل  َوالنَّاِر. 

َتَتَعاَرُض َبْل َیَقُع اْلَغْیُب َعىَل مَجِیِعَها(()14(، 
القرآين  النص  املغیبات يف  ُأصول  وتتعلق 
التي  املهمة  واحلوادث  األنباء  بمصداقیة 
املستقبل،  يف  النص  وقوعها  عن  أخــرب 
من  عــدة  يف  الکریم  الــقــرآن  ــرب  ))أخ إذ 
من  یأيت  با  تتعلق  مهمة  أمور  عن  آیاته 
ما  مجیع  يف  کان  وقد  واحلــوادث،  األنباء 
الواقع يف يشء  به صادًقا، مل خیالف  أخرب 

–تفسری  الـــقـــرآن  ألحــکــام  اجلــامــع   )14(
حممد  اهلل  عبد  أبو   ،)20– القرطبي–)1 
األنصاري  فرح  بن  بکر  أيب  بن  أمحد  بن 
)ت  القرطبي  الــدیــن  شمس  اخلــزرجــي 
وإبراهیم  الربدوين  أمحد  حتقیق:  671هـ(، 
القاهرة،  املریة،  الکتب  دار  أطفیش، 

ط2، 1384هـ –1964 م، 1/ 163. 
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اإلخبار  من  هذا  أن  يف  شك  وال  منها، 
بالغیب، وال سبیل إلیه غری طریق الوحي 
موضوعات  أهــم  ومــن  ــوة(())1(،  ــب ــن وال
الغیب؛ اإلخبار عن اهلل سبحانه، وأسائه 
واجلن  املالئکة  عن  واإلخبار  وصفاته، 
نعیم  من  فیه  وما  واملعاد  الــربزخ  وعــامل 
والتوحید  اإلیان  قیم  لرتسیخ  جحیم  أو 
الغیب  وحدة  عىل  القرآين  التوکید  ))وما 
سوى حماولة برهانیة إلقناع العقل(()16(، 
یلتمس  القرآين  النص  ثلث  من  وأکثر 
املعاين الغیبیة، إذ أن ))هناك )36( عنواًنا 
وظواهره  الغیب  صفات  تلتمس  لسور 
یتعّرف  ال  اّلتي  والنبویة(()17(،  العجائبیة 
هذا  يف  ُأفقه  يف  تقع  وال  ــّس،  احل علیها 
الظرف، فهل یمکن لإلنسان أن یلم بعامل 
ما  یتعرف عىل  أن  الغیب؟. هل يف طاقته 
مثل  مسمیات  من  الکریم  القرآن  يف  ورد 
الــوحــي واألمـــر، والــعــرش والــکــريس، 

))1( البیان يف تفسری القرآن، أبو القاسم اخلوئي، 
ط4،  ـــریوت،  ب للطباعة،  ــراء  ــزه ال دار 

)197م، 67. 
دار  خلیل،  أمحد  خلیل  القرآن،  جدلیة   )16(

الطلیعة، بریوت، ط1، 1977م، 102. 
)17( ینظر: )م. ن(، 82. 

ــراط  وال املحفوظ،  والــلــوح  والقلم 
واحلــق  واملــالئــکــة؟.  واجلــن  املستقیم، 
معرفة  يف  یطمع  أن  له  لیس  اإلنسان  أن 
إدراکــه؛  إمکانیة  عىل  أساًسا  یفطر  مل  ما 
إدراکــه  لإلنسان  یمکن  ما  کل  أن  ذلك 
إنا هو ما أتاه من قبیل معطیات احلواس 
حواس  کانت  وملا  إیاها،  اهلل  وهبها  التي 
اإلنسان قارصة دائًا وخادعة أحیاًنا، فإن 
مدرکات اإلنسان الذاتیة ال بد أن یصیبها 
والتغیری،  واالضطراب  والقصور  الفتور 
النوامیس  بعض  عن  وکذلك اإلخبار 
مغّیبة،  کانت  وقد  الکون،  عىل  السائدة 
احلواس  إدراك  عن  الوحي،  نزول  عند 
هذا  يف  املخرتعة  األدوات  عن  املجّردة 
الکونیة  املعارف  جهة  من  وهو  الزمان، 
ُأمــم  عــن  واإلخــبــار  حدیًثا  املستکشفة 
صفحات  وطــویــت  قبل  مــن  خلت  قــد 
آثار  حتى  یرى  ال  ممّا  فأصبحوا  حیاهتا، 

مراجعة  دون  من  ومواطنهم،  مساکنهم 
إىل کتب السری والتاریخ، أو سؤال الکهنة 
يف  ــواردة  ال الَقصص  وهي  واملــؤرخــنی، 
کبرًیا  جزًءا  تشّکل  اّلتي  القرآين،  النص 

منه.
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اخلصیصة الثالثة: نص حمفوظ.
مع  یبىل  ال  جمید  الــقــرآين  النص  إن 

متغریات الزمان واملکان: قال تعاىل: چوئ 
وئ ۇئ ۇئ چ]سورة الربوج: 21[، وأنه 
تعاىل:  قــال  العطاء:  تــدد  بمعنى  کریم 

چٱ ٻ ٻ چ]سورة الواقعة: 77[.

وهو کتاب مکنون قابل ألن یتکشف 
قال  احلــیــاة  معطیات  ــق  وف جــدیــد  عــن 
چ]سورة  پ  پ  ٻ  چ  ــاىل:  ــع ت
القرآين  النص  فعالقــة   ،]78 الواقعة: 
بالبیئة وأسباب النزول هي عالقة النسبي 
باملطلق، فهو یزخر بکل جدید با یتاهى 
الذي  النص  خــالف  عىل  املتغریات  مع 
مرحلة  يف  کأنه  جدید  قالبه،  يف  یتجمد 
 :الرسول لقول  تصدیًقا  التنزیل، 
کثرة  من  خیلق  وال  عجائبه،  تنقيض  ))ال 
الزمان  من  قرًنا  عرش  أربعة  ــرد(()18(،  ال

الواقعة  واآلثار  األحادیث  تریج  ینظر:   )18(
مجال  لــلــزخمــرشي،  الــکــشــاف  تفسری  يف 
بن  یوسف  بن  اهلل  عبد  حممد  أبو  الدین 
املحقق:  762هــــ(،  )ت  الزیلعي  حممد 
ابن  دار  السعد،  الرمحن  عبد  بن  اهلل  عبد 
 /1 1414هـــ،  ط1،  الریاض،  خزیمة، 
)ت  اهلندي  املتقي  الــعــال،  کنز  211؛ 
مؤسسة  حیايت،  بکري  املحقق:  )97هـ(، 

الــقــرآين النص  ــزال  ی وال 
واألفواه، مادة لألقالم ومسًحا للعقول، 
والتحلیل،  والبحث  لــلــدرس  وجمـــااًل 
ورشیعة ملئات املالینی من البرش من شتى 
ـــراق، ولــو کــان النص  األجــنــاس واألع
منه،  الناس  لفرغ  البرش  کالم  من  القرآين 
بلغت  مها  آخر  نص  کل  من  فرغوا  کا 
هذا  تضمن  وقــد  ــه)19(،  ــت وروع عظمته 
السابقة  الکتب الساویة  الذکر ما جاء يف 
حمفوًظا  واإلنــجــیــل،  ــتــوراة  ال مــن  علیه 
الکتب)20(،  تلك  عىل  القرآنیة  باهلیمنة 
النص  يف  کله  الــذکــر  حفظ  جــاء  ــذا  وهل

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  قال  القرآين، 
 ،]9 احلجر:  چ]ســـورة  ڱ  ڱ  ڱ 

الرسالة، بریوت، 1989م، 26). 
حممد  حممد  القرآنیة،  اللغة  کال  ینظر:   )19(
2007م،  ط2،  القاهرة،  املنار،  دار  داود، 

 .249
الساویة  للکتب  القرآن  تصدیق  ینظر:   )20(
احلمید  عبد  إبــراهــیــم  علیها،  وهیمنته 
سالمة، اجلامعة اإلسالمیة، املدینة املنورة، 
الــســادس  الــعــدد  عـــرشة،  الثانیة  السنة 
واألربعون –ربیع اآلخر- مجادى األوىل–
 79 1980م،  1400هـــ/  الثانیة،  مجادى 

وما یلیها. 
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حدیث  اآلیــة  هــذه  أن  السیوطي  ویــرى 
من  ))حمفوًظا  بوصفه  القرآين  النص  عن 
التبدیل  عن  حمروًسا  والنقصان،  الزیادة 
بخالف  األزمــان  تطاول  عىل  والتغیری 
عىل  تأکید  ــذا  وه ــکــتــب(()21(،  ال سائر 
ملعرفة  السابقة  بالکتب  الوحي  ــزول  ن
والتنزیل،  الوحي  بنی  االرتــبــاط  مــدى 
ما  لضبط  مرجًعا  القرآين  النص  واتــاذ 

چٿ  تعاىل:  قال  کان من وحي سابق 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڤچ]سورة النحل: 44[.
ـــة: الـــوحـــدة  ـــع ـــراب ــة ال ــص ــی ــص اخل

املوضوعیة يف النص القرآين.
ــرآين،  ــق ــنــص ال ومـــن خــصــائــص ال
النص  يف  املوضوعیة  املنهجیة  الوحدة 
اخلاصة  القضایا  عن  ))البحث  القرآين 
سوره  يف  الکریم  القرآن  هلا  عرض  التي 
خاصة  معاٍن  من  فیها  ما  لیظهر  املختلفة 

)21( معرتك األقران يف إعجاز القرآن، ویسمى 
 ،)3–  1( األقران  ومعرتك  القرآن  إعجاز 
الدین  جــالل  بکر،  أيب  بن  الرمحن  عبد 
الکتب  دار  911هـــــ(،  )ت  السیوطي 
1408هـ– ط1،  بــــریوت،  العلمیة، 

1988م، 1/ 27. 

نبحثه  الـــذي  الــعــام  بــاملــوضــوع  تتعلق 
املوضوعیة  الوحدة  وهو  اهلدف  لنحقق 
يف  مثال  ولــنــرضب  الکریم،  الــقــرآن  يف 
أن  نجد  فإنا  اخلــمــر،  )حتــریــم  الترشیع 
سور  أربع  يف  هلا  تعرض  الکریم  القرآن 
وغــرض،  معنى  له  کــان  ســورة  کل  ويف 
حسب  ورتبناها  القضایا  هذه  مجعنا  فإذا 
والوقوف  وفهمها  بحثها  بعـــد  النزول 
إىل  کله  ذلك  من  خللصنا  نزوهلا  رس  عىل 
يف  ذکر  الــذي  اخلمر  حتریم  موضوع  أن 
تامة  موضوعیة  وحدة  یکون  سور  أربع 
کاماًل،  حتریًا  اخلمر  حتریم  هي  کاملة 
وإنا سلك القرآن يف هذه مسلك التدرج 
مسألة  إىل  نظرنا  ولو  احلکیمة،  والرتبیة 
کذلك(()22(،  لرأیناها  الربا  أو  القتال، 
والفنیة  املفهومیة  للخصائص  حتلیل  يف 
النسیج  بتامه من خالل تشخیص  للنص 
الفقرات  سیاقه  يف  تنتظم  الذي  العضوي 

موضوعیة،  وحدة  فتشکل  بمجموعها، 
التناول  حیکیها  ال  إضافیة  بدالالت  تيش 

الکریم،  القرآن  يف  املوضوعیة  الوحدة   )22(
حممد حممود حجازي، دار الکتب احلدیثة، 

القاهرة، 1970م، 33 –34. 
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اجلزئي للنص)23(،...
القرآين  النص  حفظ  بنی  عالقة  وثمة 
التي  املــوضــوعــیــة  املنهجیة  ــدة  ــوح وال
داللة  وهــذه  النص،  هذا  بنائیة  حکمت 
وصیانته،  بحفظه  اهلل  تعهد  عىل  واضحة 
اآلیات  مواضع  ترتیب  إعادة  يف  وقرینة 
املتوافق  الرتتیب  علیه  کــان  ملــا  خــالًفــا 
النص  متیز  وکذلك  النزول،  أسباب  مع 
و)سیاقیة(  مصطلحاته  )بنسقیة(  القرآين 
مفهومي  نظـــام  عىل  واشتاله  نصوصه، 
مرتابط  األطـــراف  متناسق  موضوعي 

العرى متکامل الفصول.
اخلصائص البیانیة:

البیاين،  بالنظم  القرآين  النص  یمتــاز 
أن  ـــ(؛  911ه )ت  السیوطي  ویــــــرى 
القرآين  للنص  تنحـــــاز  االمتیاز  قواننی 
األخرى  التعبرییة  األناط  من  غریه  دون 
))بیان  فیقول:  املخالف،  نظمه  طریقة  يف 

نظم  بیان  عىل  یتوقف  معجًزا  النظم  کون 
خمالف  النظم  هذا  أن  بیان  ثم  الکالم، 

التفسری،  يف  احلدیثة  االتــاهــات  ینظر:   )23(
إسالمیة  قضایا  جملة  الرفاعي،  اجلبار  عبد 

معارصة، بریوت، ع/ 4، 1998م، 13. 

هذا  ویعد  ــم(()24(،  ــظ ــن ال عــن  ــداه  ع ملــا 
أسالیب  عىل  جدیًدا  املغایـــر  األسلوب 
جدید  أسلوب  ــداع  إب ))فــکــان  العرب 
خیتلف عن أسالیبهم عىل لسان نبي أمي–
فقد  والسالم(())2(،  الصالة  أفضل  علیه 
اشتمل عىل أفصح ألفاظ العربیة وأعذهبا 
املعاين  یتضمنه من  الکالم وما  ترکیب  يف 
تفرد  عىل  الشتاله  القرآن  إعجاز  ))إن 
مع  الکالم،  منها  یرتکب  التي  األلفاظ 
التي  مالئمته  مع  املعاين،  من  تضمنه  ما 
تألیفه(()26(، وإن هذه األلفاظ  هي نظوم 
وإن کانت معهودة استعملها العرب قبل 
فاق  قد  النص  أن  إال  وبعده؛  ــالم  اإلس
العرب  لغة  يف  اللغویة  األسالیب  مجیع 

ــرآن،  ــق ال ــاز  ــج إع يف  ــــران  األق مــعــرتك   )24(
السیوطي، 1/ ). 

اإلمام  التفسری،  أصول  يف  الکبری  الفوز   )2((
اهلل  بـويل  املعروف  الرحیم  عبد  بن  أمحد 
من  ــه  َب ــرَّ َع ـــــ(،  1176ه الــدهــلــوي )ت 
دار  النَّدوي،  احلسیني  سلان  الفارسیة: 
الصحوة، القاهرة، ط2، 1986 م، )16. 
بدر   ،)4–  1( القرآن  علوم  يف  الربهان   )26(
حتقیق:  هـــ(،   794 )ت  الزرکيش  الدین 
حممد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الکتب 

العربیة، القاهرة، 7)19م، 2/ 174. 
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الظاهرة  تلك  اللغوي  القرآن  ــال  ))مج
رصف  يف  القرآن  هبا  امتاز  التي  العجیبة 
کل  دونــه  ترتیبا  کلاته  وترتیب  حروفه 
حلسن  إال  ذاك  وما  ونظام(()27(،  ترتیب 
النَّْظِم  ))إِْعَجاِز  التألیف  وروعة  السبك 
َوَبَراَعِة  التَّْألِیِف  ُحْسِن  ِمْن  ُأوِدَع  َما  امْلُبنِِی 
َلُه يِف  نَُه يِف احْلَاَلَوِة َوَجلَّ ِکیِب َوَما َتَضمَّ ْ الرتَّ

َکِلِمِه َوَجَزاَلتَِها  َرْوَنِق الطَّاَلَوِة َمَع ُسُهوَلِة 
َما  َبنْیَ  َفــْرَق  َواَل  َوَساَلَستَِها  َوُعُذوَبتَِها 

ْفِظ َأِو امْلَْعنَى(()28(. َیْرِجُع احْلُْسُن إِىَل اللَّ

علیه  جرت  ما  القرآين  النص  تطى 
ائتلفوا علیه من رضوب  عادة العرب فیا 
وحکم  ورسائل  ونثر  شعر  مـــن  الکالم 
یقول  القرآين  النص  طریقة  وعن  وأمثال، 
مفردة  بطریقة  القرآن  ))فأتى  الــرمــاين: 
احلسن  يف  منزلة  هلا  العادة،  عن  خارجة 

تفوق به کل طریقة(()29(.

ــرآن،  ــق ال عــلــوم  يف  الــعــرفــان  مــنــاهــل   )27(
 .312 الزرقاين، 2/ 

 /2 الزرکيش،  القرآن،  علوم  يف  الربهان   )28(
 .382

ضمن  –مطبوع  القرآن  إعجاز  يف  النکت   )29(
عيل   ،– القرآن  إعجاز  يف  رسائل  ثالث 
أبو احلسن  اهلل،  بن عبد  بن عيل  بن عیسى 
الرماين املعتزيل )ت 384ه(، حتقیق: حممد 

النص  يف  األلفاظ  أصــوات  تتآلف 
القرآين يف سبك حمکم يف املعنى والداللة، 
مع  منسجمة  متالقیة  الرتاکیب؛  وکذلك 
ووجدانًیا  نفسًیا  تأثرًیا  وحتدث  بعضها، 
القرآن  اتساق  الصويت  القرآن  ))بنظام 
ومداته  وسکناته  حرکـــاته  يف  وائتالفه 
اتساًقا  وسکتاته  واتصاالتـــــــه  وغناته 
األساع  یسرتعي  رائًعا  وائتالًفا  عجیًبا 
یمکن  ال  بطریقة  النفــــوس  ویستهوي 
منظوم  من  آخر  کالم  أي  إلیها  یصل  أن 
النص  يف  والــلــفــظــة  ـــور(()30(،  ـــث ـــن وم
وإیقاعها  حروفها  وأصـــــوات  بصیغتها 
بدیل  فال  بعینه  لتؤدي معنى  اختریت  قد 
هلا، وال نائب عنها، وال مرادف يف البنیة 
املعنى  خیتل  دوهنا  ومــــن  للنص،  الکلیة 
ابن  یقول  ذلك  ويف  الداللة،  وتضطرب 
القرآن  يف  اللفظـــة  ترتبت  ))إذا  عطیة: 
تيَل  أن  تصلح  لفظة  أيَّ  بإحاطته  علم 

َ أن املعنى بعـــد املعنى: ثم  األوىل، وَتبنیَّ

دار  سالم،  زغلول  حممد  أمحد،  اهلل  خلف 
املعارف، مر، ط3، 1976م، 111. 

القرآن، الزرقاين،  العرفان يف علوم  )30( مناهل 
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کذلك من أول القرآن إىل آخره(()31(.
النص  أسالیب  عىل  التعرف  ویمکن 
الزرکيش  قول  والبیانیة يف  اللغویة  القرآين 
بَِأْقَساِمِه  التَّْوِکیُد  ))َفِمنُْه  خُیَتَزل:  ال  الذي 
جَیاُز التَّْقِدیُم َوالتَّْأِخرُی  َواحْلَْذُف بَِأْقَساِمِه اإْلِ
قِّي التَّْغِلیُب  َ اْلَقْلُب امْلُْدَرُج ااِلْقتَِصاُص الرتَّ

َمْوِضَع  اخْلَــرَبِ  َوْضُع  التَّْضِمنُی  ااِلْلتَِفاُت 
َوْضُع  اخْلرََبِ  َمْوِضَع  الطََّلِب  َوْضُع  الطََّلِب 
ِة  اْلِقلَّ مُجَْلِة  َوْضُع  ِب  التََّعجُّ َمْوِضَع  النَِّداِء 
ِر  امْلَُذکِّ َتْأنِیُث  امْلَُؤنَِّث  َتْذِکرُی  اْلَکْثَرِة  َمْوِضَع 
َعْکُسُه  امْلَايِض  بَِلْفِظ  امْلُْسَتْقَبِل  َعِن  التَّْعبرُِی 
ــَداُل  ْب اإْلِ النَّْحُت  لِْلَمْعنَى  ْفِظ  اللَّ ُمَشاَکَلُة 
َفاِت إِْخَراُج  امْلَُحاَذاُة َقَواِعُد يِف النَّْفِي َوالصِّ
ْفِظ ُدوَن احْلَِقیَقِة  كِّ يِف اللَّ اْلَکاَلِم خُمَْرَج الشَّ
ُع  یِح احْلُْکِم اهْلَْدُم التََّوسُّ ْعَراُض َعْن رَصِ اإْلِ

التَّْوِرَیُة  ااِلْستَِعاَرُة  التَّْشبِیُه  ــْدَراُج  ااِلْســتِ
إجِْلَاُم  امْلَُقاَبَلُة  َباُق  الطِّ التَّْجنِیُس  التَّْجِریُد 
ُمَقاَبَلُة  التَّْعِدیُد  التَّْقِسیُم  ِة  بِاحْلُجَّ اخْلَْصِم 
اْلُقْرآِن  يِف  َوَرَد  فِیَا  َقاِعَدٌة  بِاجْلَْمِع  اجْلَْمِع 
َذلَِك  َوِحْکَمُة  ُأْخَرى  َوُمْفَرًدا  َتاَرًة  جَمُْموًعا 
َؤاِل  َاِئِر َقاِعَدٌة يِف السُّ َقاِعَدٌة ُأْخَرى يِف الضَّ

ــرآن،  ــق ال ــاز  ــج إع يف  ــــران  األق مــعــرتك   )31(
السیوطي، 1/ 27 –28. 

اْعتَِقاِد  َعِن  ِء  ْ بِاليشَّ َطاُب  اخْلِ ـــَواِب  َواجْلَ
ِذْکِر  َتْقِدیُم  َطاِب  اخْلِ يِف  ُب  التََّأدُّ امْلَُخاَطِب 
بِااِلْسِم  ــَطــاُب  اخْلِ ــَذاِب  ــَع اْل َعــىَل  ــِة  مْحَ الــرَّ
َطاُب بِاْلِفْعِل َقاِعَدٌة يِف ِذْکِر امْلَْوُصواَلِت  اخْلِ
يِف  َقاِعَدٌة  ُأْخَرى  َوَحْذفَِها  َتاَرًة  َوالظَّْرِف 
َذلـِـَك  ُیوِهُم  َعــاَّ  التَّنَاُقِض  َوَدْفــِع  النَّْهِي 

ْطنَاُب(()32(. جَیاُز َواإْلِ َوِماَلُك َذلَِك اإْلِ
ــص الـــقـــرآين مــتــنــوًعــا يف  ــن جـــاء ال
ــه، نــظــًرا  ــــوه خــطــاب تــوجــیــهــاتــه، ووج
أحــواهلــم  يف  ــنی  ــب ــاط ــخ امل الخـــتـــالف 
ومستویاهتم، وتعدد األغراض التي قصد 
واحلقائق  عاجلها،  التي  واملواضیع  إلیها، 

املختلفة التي کشف هلم عنها.
القرآين  للنص  بأن  القول  ویمکــــن 
عن  املفارق  وأسلوبه  اخلــــــاص،  طابعه 
تضمنه  با  العربیـة)33(،  األسـالیب  مجیـــع 
من خصائص مجة سمت به عن کل أنواع 

الکالم.

 /2 الزرکيش،  القرآن،  علوم  الربهان يف   )32(
 .383

علمیة  –تأمالت  القرآن  روائع  من  ینظر:   )33(
وأدبیة يف کتاب اهلل عز وجل –، حممد سعید 
رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة، بریوت، 

ط1، 1424ه –2003م، 111. 
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وبیان ذلك أن لکل علم من العلوم، 
وفن من الفنون طریقة خاصة يف التعبری، 
منهج  وکــاتــب  متکلم  لکل  وکــذلــك 
عن  التعبری  يف  متمیز  وأسلوب  به  خاص 
مقاصده وأغراضه، خیتلف به عن غریه.

أسلوب  تعریف  يف  یقال  ما  وأنسب 
التي  اخلــاصــة  الــطــریــقــة  ـــه:  أن ــرآن  ــق ال
املعاين  إفادة  يف  القرآين  النص  هبا  انفرد 
باأللفاظ، أو هو ))الطریقة التي انفرد هبا 
ألفاظه(()34(،  واختیار  کالمه،  تألیف  يف 
األسلوب  عىل  ینطبق  التعریف  هذا  إن 
من  غریه  عن  ُیفرده  ألنه  القرآين  النص 
يف  وحده  ))نسیج  کونــــه  يف  األسالیب 
فال  الغني(())3(؛  ونـــــوعه  وبیانه  لغتــه 
فأسلوب  هــذا  ــىل  ))وع أسلوب  یاثله 
انفرد  التي  طریقته  هــــو  الکریم  القرآن 
وال  ألفاظه  واختیار  کالمه  تألیف  يف  هبا 
أسلوب  الکریم  للقرآن  یکون  أن  غرابة 

بکري  الکریم،  القرآن  يف  الفني  التعبری   )34(
بریوت،  للمالینی،  العلم  دار  أمنی،  شیخ 

ط7، 2004م، 183. 
الــقــرآن  يف  األســلــويب  التشابه  أرسار   )3((
املحجة  دار  ــود،  ــب ع شــلــتــاغ  الــکــریــم، 

البیضاء، بریوت، ط1، 2003م، 9. 

خاص به(()36(.
برباعة  القرآين  النص  أسلوب  امتاز 
استدالله  ــوة  وق منطقه  وسالمة  تعبریه 
ما  ))أول  تصویره  ــة  ودق بیانه  وحسن 
الفخامة  هــو  الــقــرآن  أســلــوب  بــه  یتسم 
أن  والقوة واجلالل(()37(؛ وکان من ذلك 
العاطفة  وإمتاع  العقل  إقناع  بنی  ما  مجع 
وقوة  تفکری،  قوة  قوتان:  النفس  ))ويف 
من  ))تنشأ  ــد  واح آن  يف  ــــدان(()38(  وج
أخرى  التصویر خاصة  ودقة  التعبری  مجال 
مًعا،  والقلوب  العقول  يف  التأثری  قوة  هي 
والعاطفة،  العقل  خیاطب  الکریم  فالقرآن 
لیس  ــه  ألن وحـــده،  العقل  خیــاطــب  وال 
املقدمات،  حدود  عند  یقف  فلسفة  کتاب 
أو  متقعر  أسلوب  يف  النتائج،  واستنتاج 

جاف متحجر(()39(.

الزْرقاين،  القرآن،  العرفان يف علوم  )36( مناهل 
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بــدوي،  أمحــد  أمحــد  الــقــرآن،  بالغة  من   )37(
2008م،  ط)،  القاهرة،  مــر،  هنضة 

 .186
)38( النبأ العظیم، حممد عبد اهلل دراز )م. س(، 

148 وما بعدها. 
بکر  حممد  الــقــرآن،  علوم  يف  ــات  دراس  )39(
ط2،  الــقــاهــرة،  ــار،  ــن امل دار  إســاعــیــل، 
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ــرآين يف  ــق ومجــع أســلــوب الــنــص ال
مزایا  مجیع  بنی  وبیانه  وبالغته  فصاحته 
واتساق  تآلف  من  العريب  والنثر  الشعر 
لیؤدي  والفواصل،  اآلیات  بنی  وتنغیم 
وعي  يف  تسهم  بیانیة  وظیفة  التنغیم  هذا 
النص وفهمه، بله احلدیث عن خصائص 
يف  القصد  يف  القرآين  للنص  األسلوب 
وخماطبة  املعنى،  بحق  والوفـــــاء  اللفظ، 
والبیان  الــنــاس،  مــن  واخلــاصــة  العامة 
متفرد،  الــقــرآين  فالنص  واإلمجــــال)40(، 

1999م، 338 –339. 
وساته  القرآين  التعبری  خصائص  ینظر:   )40(
البالغیة، عبد العظیم املطعني، مکتبة وهبة، 

القاهرة، ط1، 1992م، )16 وما یلیها. 

النصیة  جوانبه  مجیع  يف  استثنائي  مغایر، 
عمره  يف  التاریخ  یعرف  ))مل  املتعالیة 
العنایة  الطویل کتاًبا أحیط بسیاجات من 
للقرآن  ذلــك  عــرف  مــا  مثل  والــرعــایــة 
الکریم، وال کتاًبا ثبت يف مجلته وتفصیله 
بالتواتر املفید للقطع والیقنی مثل ما عرف 
ذلك للقرآن الکریم، وال کتاًبا أوجب اهلل 
حفظه عىل األمة کلها غری القرآن الکریم، 
وال کتاًبا سلم من التحریف والتبدیل غری 

القرآن الکریم(()41(. 

بن  حممد  الکریم،  القرآن  لدراسة  املدخل   )41(
حممد بن سویلم أبو ُشهبة )ت 1403هـ(، 
م،   2003 ط2،  القاهرة،  السنة،  مکتبة 
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للسلطان:. 1 اللغوي  املعنى  يف  مقدمة 
سلطان  ))کل  العرب:  لسان  يف  جاء 

ېئ  چ  تعاىل:  وقولـــه  حجة.  القرآن؛  يف 
چ ]سورة احلاقة: 29[؛ معناه  ىئ  ىئ 

ذهب عني حجُتي.

والــســلــطــاُن؛ احلــجــة، ولــذلــك قیل 
هبم  تقام  الذین  أَلهنــم  َسالطنی  لأُلمراء 

احلجة واحُلقوق.
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چ  تعاىل:  وقوله 
ما  َأي  22[؛  ابراهیم:  چ ]سورة  ں 

کان له علیهم من حجة.
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  قال:  کا 
قال  42[؛  احلجر:  چ ]ســـورة  ں 
لــــــه علیهم من سلطان؛  الفراء وما کان 
هم  ُیِضلُّ حجة  من  علیهم  له  کان  ما  َأي 
ُیؤمن  َمن  لنعلم  ْطناه علیهم  َسلَّ َأنَّا  إاِلَّ  هبا 

باآلخرة.
یذکر  ُفْعالن  وهو  الوايل  ْلطاُن؛  والسُّ

ْلطان. الِطنُی والسُّ ویؤنث واجلمع السَّ
ُلطاُن؛ ُقْدرُة املِلك یذکر ویؤنث. والسُّ
مؤنثة  السلطان؛  السکیت:  ابن  وقال 
آَمَنْته  وقد  ْلطاُن،  السُّ علیه  به  َقَضْت  یقال 

ْلطان. السُّ

السلطان  ر  ُذکِّ وربا  اأَلزهـــري:  قال 
بُسْلطان  تعاىل  اهلّل  قال  مذکـــر  لفظه  أَلن 

ُمبنی.
املَِلك  ُقْدرُة  ْلطاُن؛  السُّ اللیث:  وقال 
وُقدرُة َمن ُجعل ذلك له وإِن مل یکن َمِلکًا 
َأخذ  عىل  ُسلطانًا  له  جعلت  قد  کقولك 
ي من فالن. والنون يف السلطان زائدة  حقِّ

أَلن َأصل بنائه السِلیُط.
قوالن  السلطان  يف  بکر:  َأبــو  وقــال 
لَتْسِلیِطه  سلطانًا  سمي  یکون  َأن  َأحدمها 
واآلخر َأن یکون سمي سلطانًا أَلنه حجة 

من ُحَجج اهلّل.
العرب  عند  السلطان؛  الفــــراء:  قال 
السلطان  ذکر  فمن  ویؤنث  ویذکر  احلجة 
َأنثه ذهب  الرجل ومن  إىِل معنى  به  ذهب 

به إىِل معنى احلجة.
وقــــال حمــمــد بــن یــزیــد: مــن ذکــر 
الواحد ومن  معنى  إىِل  به  السلطان ذهب 

قال؛ وهو  إىِل معنى اجلمع.  به  َأنثه ذهب 
مثل  وُسْلطان  فَسِلیٌط  َسِلیٌط  واحده  مجع 
یقل  ومل  قال  وُبعران،  وَبعری  وُقْفزاٍن  َقِفیٍز 
ْلطاِن وقد  هذا غریه والتْسِلیُط إِطالق السُّ

طه اهلّل وعلیه. سلَّ
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اهلّلُ  ــاء  ش ــو  ول العزیز  التنزیل  ويف 
ُغه  تبیُّ م  الــدَّ وُسْلطاُن  علیکم،  َطهم  لسلَّ
ُته وَسْطَوُته  ُته وِحدَّ وُسْلطاُن کل يشء ِشدَّ

لیِط احلِدیِد(()1(. قیل من اللساِن السَّ
عند  السلطان  بلفظ  جــيء  اذا  فــاذن 
جيء  واذا  احلجة  یعني  فانه  مؤنثا  العرب 
به مذکرا فعني به الرجل، او اذا انثه ذهب 
اىل  به  به اىل معنى اجلمع وإذا ذکره ذهب 

معنى املفرد...
یأيت  السلطان  قان  االحــوال  کل  ويف 
بمعنى القدرة والقوة احلیة الفاعلة املؤثرة. 
الکریم  القران  اىل  اللفظ  هذا  نقل  وقد 

بمعنى قریب من ذلك.
التکوینیة لکل . 2 السلطان؛ هــــو اهلویة 

کائن موجود:
يف  ورد  وحیثا  السلطــــان  لفظ  ان 
ارتبط  الکریم  القران  الکریمة من  اآلیات 
وتعاىل،  سبحانه  وله  وعلیه  منه  تعاىل  باهلل 

وباإلنزال من عنده جل وعال.
قال اهلل تعاىل: چ ۇ ۇ ۆ ۆ 

منظور  بــن  مکرم  بــن  حممد  منظور؛  ابــن   )1(
دار  العرب(،  )لسان  املــري،  األفریقي 
 /7 )ج:  األوىل:  –الطبعة  –بریوت  صادر 

ص: 320(. 

ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ې ى ى چ ]سورة احلج: 71[.

انا  به؛  یتعبدون  وما  یعبدون  ما  اي 
له  عالقة  ال  بل  الصفیقة،  بدعتهــم  هو 
ال  ان  بمعنى  شأنه،  جل  العظیم  باخلالق 

هویة تکوینیة له حتى، وهو الشك جهل 
الذین  الظاملون  الناس  بنی  وّطده  مطبق، 
یستفیدون من تلك العقیدة الوثنیة املزیفة 

الظاملة.
اما ملاذا ارتبط )السلطان(؛ هذا اللفظ 

املبارك باهلل تعاىل؟.
وکیف ینزل السلطان من اهلل تعاىل؟.

القران  يف  ورد  وحیثا  السلطان  ألن 
اذ  تعاىل،  اهلل  اىل  االنتساب  یفید  الکریم؛ 
فالسلطان؛  العظیم،  العيل  باهلل  إال  قوة  ال 
هو القوة الروحیة من اصل قول اهلل تعاىل 

لليشء کن.
فـ )کن(: کلمة اخلالق التي یستوي هبا 
اىل  اخللق  عامل  من  نزوال  کائن  کل  وجود 

عامل االمر والتکوین.
فالکینونة تبدأ اوال بتقدیــــر اهلل تعاىل 
قبل   ،)Design( وتصمیمهـــا  لألشیاء 
السابق  اخللق  عامل  وهو  الظاهر،  وجودها 



معاين السلطان يف القرآن الکریم

316

عىل الوجود، فاذا اراد اهلل تعاىل ليشء من 
تعاىل  قال  والظهور،  االستواء  املخلوقات 
لذلك اليشء کن فیکون.. وهو واضح يف 

أقواله تعاىل:
• ۈ 	 ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  چ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ ]سورة 
البقرة: 117[.

• ڤ 	 ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ 

ال  ــورة  چ ]س ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
عمران: 47[.

• ھھ 	 ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ 
]سورة ال عمران: 9)[.

• ەئ 	 ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  چ 

ەئ وئ چ ]سورة النحل: 40[.
وضمن  علمي  توکید  ويف  هکــــــذا 
النسق الکــــوين وعلم الفیزیاء، ال یمکن 
تنجزه،  قوة  بدون  يشء  یوجد  ان  مطلقا 

ذلك الن کل فعل ال ینجز اال بقوة.
فالسلطان؛ اذن هـــو ظهور وقیمومة 
صفة  ولــــه  الکائنات،  يف  تعاىل  اهلل  امر 
الکونیة  الــقــوى  صفة  هــو  کــا  الــرمحــة 
الکونیة.  االفعال  تنجز  هبا  التي  االخرى 

أي ان السلطان قوة رمحة من فیض لطف 
تغمر  التي  الواسعة  ورمحتـــــه  تعاىل  اهلل 

الکائنات. الکون 
يف  اخلالق  کلمـــــة  اذن؛  فالسلطان 
باهلل  السلطـان  لفظ  وارتبــــاط  املخلوق 
التي  الکائن  مربوبیة  هویــــة  یعني  تعاىل، 
خملوق  فکل  سبحانــــــه،  املکون  یمنحها 
خلقه اهلل تعاىل انزل اهلل بــــه سلطانا، أي 

منحه هویة.
من  ــان  ــس االن یصنع  فعندما  ولـــذا 
اهلا  صنا  املعدن  او  اخلشب  او  احلجارة 
ال  ــه  اإلل هــذا  فــان  اهلل،  دون  مــن  یعبده 
القران  یسمیها  التي  اهلویـــة  تلك  یملك 
االسم  هي  اهلل  مــــن  فهویته  )السلطان( 
فان  معناه:  به  نستجلب  الــذي  احلقیقي 
حجرا  کــان  او  خشب  فهو  خشب  کــان 
فهو حجر، او کان معدنا فهو معدن، هبیئة 
متثال او صنم او نصب هبیئة ما وال یمت 

ملعاين االلوهیة باي صلة.
التمثال؛  ذلك  الناس  یسمي  وعندما 
اهلا فتلك تسمیة بال هویة أي بال سلطان 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  تعاىل:  قال 
گ  گ  کگ  ک  ک 
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ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ 
االعـــراف:  چ ]ســـورة  ۀ  ڻ 

.]71
هبا  یصدع  التي  القرآنیــــة  واحلقیقة 

اهلویة  او  السلطان  معنى  ان  هي:  القران 
التکوینیة للموجودات: هو القوة الکونیة 
املنجزة لألفعال واألشیاء التي ارادها اهلل 
اهلل  یریدها  نقول  –وعندما  فکانت  تعاىل 
وتعاىل  سبحانه  یقول  ان  –نعني؛  تعاىل 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  چ  تعاىل  هلا )کن(، ألنه 
چ ]سورة  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

یس: 82[.
مها  فیه،  موجود  کائن  وکل  فالکون 
بإرادته  ذاتیا  مرتبط  هو  انا  کرب  او  صغر 
له من  فمن ال سلطان  الکینونة.  تعاىل يف 
نخلص  هنا  ومن  له،  وجود  ال  تعاىل  اهلل 

اىل ان:
تعاىل،  اهلل  امــر  من  روح  السلطان: 
یتجسد يف قوة قدر من االمر العظیم )کن( 
وتتکون  تعاىل،  اهلل  ارادة  تنفذ  به  الــذي 
وتتقوم به الکائنات والذي بدونه ال يشء 

یمکن ان یکون عىل االطالق.

حال  ويف  أملــعــنــى؛  ــذا  ه عــنی  ــن  وم
ان  نجد  –؛  باهلل  –والعیـــاذ  باهلل  الرشك 
تتقوم  ال  املرشکة  النفــــوس  يف  القلوب 
مرعوبة  خواء،  فهي  احلــــق،  بسلطاهنا 
کالقلوب  لیس  سبب،  ألهـــــون  ترتعد 
اهلل  عىل  واالتکال  الثبات  حیث  املؤمنة 
الشمم  تبلغ  احلـــــق حتى  السلطان  مانح 
هذا  واىل  تکوینها..  بحقیقة  اللتصاقها 

یشری قوله تعاىل:
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ 
ڃ چ چ ]سورة ال عمران: 

.]1(1
یتساءل  االنعام؛  سورة  يف  جاء  وکا 
 ابراهیم اخللیل النبي  املوحدیــــن  سید 

باستنکار:
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  چ 

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
جبحب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی 
خب مب ىب چ ]سورة االنعام: 81[.
اخاف  کیف  یستنکر:   انه بمعنى 
وهویتي  ذايت  اىل  املستند  املؤمن  أنـــــا  او 
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وحقیقتي؛ وهو سلطان اهلل تعاىل؟!.
املرشکون  اهیا  انتم  انکم  واملفروض 
هویتکم  فــقــدتــم  ــم  ــک ألن خیــــاف،  ــن  م
تعاىل  بــاهلل  ــان  االی بفقدانکم  السلطان 
املمیت...  املحیي  الرازق  اخلالق  الواحد 
القوة  اىل  یستند  من  تعلمون  ال  ولکنکم 

احلقیقیة واسباهبا ومن یفتقدمها.
–کا  ربانیة  هویــــة  السلطان  فألن 
تربز  وعلیها  منها  اساس  فعىل  –اذا  قلنا 
تنشط  و  لفعله  خیاراته  يف  املرء  توجهات 
یسوء  او  الفعل  فیحسن  النفوس،  النیة يف 
فیعرف  ومعیاره،  تعــــاىل  اهلل  مقیاس  يف 

املحسنون من املسیئون.
فمن  البرش.  افعال  تصنف  وهکذا 
تعاىل  اهلل  بسلطان  یعرتف  وال  یعرف  ال 
عن  ضلوا  اؤلئك  والکائنات  الکون  يف 
اضل  هــم  بــل  کــاألنــعــام  فهم  هویتهم، 
سبیال، ولذا جعل اهلل تعاىل علیهم سلطانا 

واضحا، انظر قوله تعاىل يف ذلك:
ائ  ائ  ى  ى  ې  چ 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
جئ  ی  ی  ی 

خب  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ 
مب چ ]سورة النساء: 91[.

معنى  من  االتــاه  نفس  وعــىل  ــذا  ول
فلسلطان  تعاىل،  اهلل  اقوال  نجد  السلطان 
صاحب  بغری  تلوذ  ان  اال  وألجلك  لك 

الکون  نسق  عن  فتخرج  احلق،  السلطان 
من  نمط  کل  من  بالسلطان  یتقوم  الذي 

اخللق.. انظر قوله تعاىل:
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  چ 

ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
چ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

]سورة النساء: 144[.
ففي القصص القـــــرآين حیث حیکي 
اىل  القران  ینبه  والرسل؛  االنبیاء  سریة 
يف  معناه  خفي  وان  اهلویة  السلطان  ان 
خصوصا  النـــاس  ويف  عموما  الکائنات 
اظهروا  حیث   موسى اصحاب  يف  کا 
الرشك  ذلك  بعد  ثم  والعنت  النکران  له 
باتاذهم العجل اهلا، لکنه کان شدید 
ثبته  ممــا  تعاىل  اهلل  بسلطان  االلــتــصــاق 
هکذا  قومه..  من  کان  ما  کل  من  بالرغم 
السلطان  تعاىل  اهلل  من   ملوسى کــان 

الواضح املبنی، قال اهلل تعاىل:
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ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ 
ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
الــنــســاء:  ــــورة  ەئچ ]س ەئ  ائ 

.]1(3
من  الکینونة  هویة  السلطان؛  والن 
اهلل تعاىل، حذر اهلل تعاىل من التشبث بغری 
للناس  وتوعیة  تنبیها  تعاىل  فقال  هویته 

لریتبطوا هبویة کینونتهم:
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڱ ڱ چ ]سورة االعراف: 33[.
واذا اردنا مزید من الوضوح يف معنى 
إلرادة  املنجزة  القوة  اهلــویــة؛  السلطان 
اآلیة  اىل  لننظر  خملوقاته  کون  يف  تعاىل  اهلل 

التالیة:
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ 
ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ھ چ ]سورة االرساء: 33[.

فالذي یعتمد سلطان اهلل، ویستند اىل 
سلطان اهلل تعاىل، والذي یمنحه اهلل تعاىل 
اهلل،  فلیطع  منصور..  حمالة  ال  السلطان 
الرحیم  الرمحن  املؤزر من  النر  ولیتیقن 
صاحب السلطان االوحد الواحد االحد 

املتفرد الذي ال سلطان غریه.
الربانیة  القوة  هــــو  السلطان  والن 
من  یطلب  تعاىل  اهلل  فان  االهلیة  واهلویة 
والتعبد بطلب  تعاىل  اهلل  اىل  الدعاء  عباده 

سلطانه واالستعانة بسلطانه جل وعال:
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڳ ڳ چ ]سورة االرساء: 80[.

جعل  خریا  بقوم  تعاىل  اهلل  اراد  واذا 
هلم من لدنه سلطانا ملها حامیا حافظا:

چ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

ی ی یچ ]سورة القصص: 

.]3(
الــواحــد  تــعــاىل  اهلل  ــدا  ع مــا  کــل  ان 
حقری  ضئیل  هــــو  انا  سلطانه  يف  القهار 
باطل خارس خاسئ باطــل، ولذا یتساءل 
ال  من  یتکلم  کیف  باستنکار،  العزة  رب 
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سلطان له من اهلل أي من ال هویة له منه، 
وال قوة إال باهلل؟!.

ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ  چ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ ]سورة الروم: 

.]3(- 34
وعىل اساس من ذات املعنى الوضح 
املنجزة  اهلل  قوة  باعتبــــــــاره  للسلطان 
مـــن  االنکاري  التساؤل  یستمـر  للکائن 

ۉ  ۅ  ۅ  چ  تعـــــاىل:  اهلل  لدن 
ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ 

ائچ ]سورة یونس: 68[.
او  اخلشب  من  االصنام  صناعـــة  ان 
احلجارة او املعادن لتکون شواخص إلهلة 
اساء  وتعطى  تعــــاىل،  اهلل  دون  من  تعبد 
انا  مــــن دون اساء اهلل احلسنى،  تقدس 
هو عمل اخرق ال عقل فیه، الن اخلشب 
تفقد  ال  اشیاء  وغریها  واملعدن  واحلجر 

معانیها بالتسمیة، ولیس ملجــــرد التسمیة 
التسلیم  القدسیة، فنحن يف نمط  تکتسب 
بأسائها،  املعــــــــاين  نستدعي  التعلمي؛ 
یؤکد  ما  بمعانیها، وهذا  ونحرض االساء 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  چ  تــعــاىل:  قوله 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک 

ڱچ ]ســـورة  ڳ  ڳ  ڳ 

یوسف: 40[.

املعنى للسلطان  ویتکرر توکیـــد هذا 
القرآنیة  اآلیــــــات  يف  التکوینیة،  اهلویة 
برفض الظن واهلوى يف اطالق التسمیات 
عىل متاثیل صنعوها بأیدهیم من احلجر او 
االسم  یکون  قد  او  املعدن،  او  اخلشب 
اهلـــــوى حنی یکون  او  الظن  ألله صنیع 
قال  الباطل..  ظنه  او  هلواه  عبدا  االنسان 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چۅ  تــعــاىل: 
وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
 :23 النجم:  ىئچ ]ســـــــورة  ىئ  ېئ 

.]24
التکوینیة  اهلویـــــــــــــة  استالب  ان 
وإتباع  العبث  إال  یعني  ال  للکائنـــــات؛ 
اهلوى، فال تقبل العبادة ألسم ال معنى له، 
وال معنى بال سلطان وال هویة لکینونته.

القیامة  یوم  الشیطان  یتربأ  وهکـــذا 
ان ال سلطان  یعلم  اي سلطان، ألنه  من 
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فاعل إال سلطان اهلل تعاىل، فهو السلطان 
تعاىل  اهلل  وعد  وان  الوجود.  يف  املتفرد 
اما  تعاىل  بسلطانـــــــه  منجز  ألنـــه  حق 
یصف  وهکذا  فزائف،  الشیطان  وعـــد 

ک  ڑ  ڑ  چ  احلال:  هذا  القران 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ 
ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ 
ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ 
ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ــورة  چ ]س ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

.]22 ابراهیم: 
االنسان  خلق  تعاىل  اهلل  ان  واحلقیقة 

ببصریة ولو القى معاذیره. )چ وئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ چ ]سورة القیامة: 14[.

للجمیع،  واضح  الرباين  والسلطان 
إال  ــروره  وغ الشیطان  زیــف  یلحق  فال 

الغاوي اما من کان له نصیب من البصریة 
فلیس للشیطان علیه قدرة او قوة، وهکذا 

کان:
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چ   
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

احلجر:  چ ]ســـورة  ۀ  ڻ  ڻ 
.]42-41

السلطان  لفعالیــــــة  القهري  واملعنى 
به  الذي تري  الکوين  النسق  بمعني  تل 
افعال الکون والکائنـــات طبقا ملشیئة اهلل 

ۀ  چ  تعاىل:  خلق  ما  وحسن  تعاىل، 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ 

ےچ ]سورة السجدة: 7[.

التکوینیة  اهلویة  السلطان؛  فان  لذلك 
القادرة الفاعلة يف االنسان تصبح حصانة 
باهلل  عــدوه  من  استعاذ  اذا  للعبد  کاملة 
فیؤمنه  علیـــه  ویتکل  والقوة،  احلول  ذي 
ووسوته:  وحبائله  الشیطان  باس  مـــــن 

چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ےچ ]سورة  ے  ھ  ھ 

النحل: 98 -99[.
فاالستعاذة باهلل مــــن الشیطان تعني: 
املقتدرة،  التکوینیة  باهلویــــــة  االلتصاق 
بمعنى االستناد اىل سلطان اهلل تعاىل القوة 
زائف  اي سلطان  النفس دون  والرمحة يف 

اخر.
ملن  ولیس  حیملها  ملن  هویة  فلسلطان 
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یتخىل عنها، والعبادة والطاعة يف االنسان 
هلل تعاىل من معاين محل اهلویة تلك.. ملاذا؟.
الن الطاعة تعّرف؛ عىل اهنا استجابة 
الکائن لنظام کونه، واذا توقفت استجابة 
اي  استحال؛  او  ُعدم  کون  لنظام  الکائن 
الوجود  هي  اخــــرى  بعبارة  الطاعة  ان 
هلل  عباد  بکوهنم  العباد  توسم  فإذا  ذاته، 
تعاىل، اي محلوا هویة وجودهم، اي اهنم 
للشیطان  سلطان  فال  کوهنم  هویة  محلوا 

التالیة: علیهم: الحظ اآلیة 
چ ې ې ې ې ى ىائ 

ائ ەئ ەئ چ ]سورة االرساء: 
.]6(

السلطان  ملعاين محل  اوضح  بیان  ويف 
رش  من  االنسان  هبا  یتحصن  التي  اهلویة 
آیاته  يف  تعاىل  اهلل  یشری  آخر،  سلطان  اي 
الکریمة اىل ان ذلك مرتبط بصدق االیان 
باإلیان  ذاتــیــًا  یرتبط  ــذي  ال تعاىل  بــاهلل 

بالغیب واآلخرة:
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
چ ]سورة  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى 

سبأ: 21[.

واملوبقــات من اجلرائر التي یارسها 
محله  تــنــاســب  ال  حــیــاتــه  يف  االنــســان 
خطیئة  والطغیان  ابــدا،  اهلویة  للسلطان 
اهلویة  واداء  نشاط  متنع  فقط  لیس  موبقة 
تسمح  ال  التي  بل  وفعالیتها  التکوینیة 

الطغیان: ان حیاولوا اصالح  لآلخرین 
ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

ڃ ڃ چ ]سورة الصافات: 30[.
االجتاعیة  هویتــــــــه  یفقد  الذي  ان 
مهزوز  مستلب  ویبقى  یضیــــــــع  مثال؛ 
السلطان  یفقد  الذي  امـــــا  الشخصیة، 
طافیا  یبقى  فانه  ذاته؛  يف  التکوینیة  هویته 

کریشة يف مهب الریح، ملاذا؟.
املصری،  جمهول  نفسه  يف  یشعـــر  النه 
منه األفك  فیأيت  العبث يف کونــــه،  یعتقد 
وال  والفعل  القول  يف  واخلطل  والعته 

سلطان له.
فالذي ال یؤمن بخالقه ورازقه وممیته 

املوت  بعـــــد  فیا  وسائله  وباعثه  وحمیه 
)فهو  له  عبثا ال رسالــــة  انا خلق  ویظن 
قــــدرة کونیة  او  له یرتکز علیها  ال هویة 
خلیارات  موجه  ان  بمعنى  هلـــــا(  یستند 
ومما  ضائع؛  ضال  فهو  اهلوى  غری  فعله 
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ۈئ  ۆئ  چ  تعاىل:  قوله  ذلــك  عىل  یــدل 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مئ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڄ ڄچ ]ســــــورة الصافات: 1)1-

.]1(9
او  باألفك  یأتون  الذین  فان  وعلیه 
انا  الزور،  بالقـــــول  او  بالعبث  او  الکرب 
الذنوب  من  املوبقات  قلوهبـــــم  اعمت 
بالکفر والتکرب والتجرب عىل ابناء جلدهتم 
یشمئزون  فأهنم  املؤمنون  اما  البرش،  من 
افعاهلم  یمقتون  و  الظاملون  بـــــه  یأيت  مما 
تعاىل  نــــــور سلطان اهلل  وأقواهلم بفضل 

الذي حیملونه يف وجداهنم:
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ 

ڈ ڈ ژ چ ]سورة غافر: )3[.

التالیة  االیة  توکید  ایضـــــا  ونالحظ 
التي  اهلویـــــة  السلطان  معنى  عىل  ایضا 

املستکربین:  والطغـــــاة  اجلبابرة  یفتقدها 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چڳ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں 
ھھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ 
ۓچ ]ســورة  ۓ  ے  ے 

غافر: 6)[.
التکویني:. 3 السلطان  معنى 

قدُر األمر العظیم )کـــــن( يف الکائن: 
هو السلطان:

ذاته  يف  له  البد  الکون  يف  يشء  کل 
ويف جوهره قدر من األمر الرباين )کن(، 
ممکن  ــو  أوه اآلن،  کائن  يشء  کل  فــان 
بأمر اهلل تعاىل  او یکون  إنا کان  الوجود؛ 
وکان  تعـــاىل،  اهلل  یقول  کا  بالوجود،  له 
هو بذاته نفاذا ملشیئته وقضائه جل شأنه. 

انظر أقواله تعاىل:
ۈ . 1 ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  چ   

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ ]سورة 
البقرة: 117[.

 چ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 2. 
ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ 
ال  ڦچ ]سورة  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

عمران: 47[.
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 چ ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ . 3
ەئ وئ چ ]سورة النحل: 40[.

ې 4.  ۉې  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چ   
ې ې ى ى ائ ائ ەئچ ]سورة 

مریم: )3[.

ۇئ ).  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  چ   
ۆئ ۆئ چ ]سورة یس: 82[.

ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ   .6
ڇچ ]سورة  چ  چ  چ  چ  ڃ 

غافر: 68[.
ې  ې  ې  ې  چ   .7
ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى 
ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئوئ 
ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
چ  جئ  ی  ی  یی 

]سورة اإلنعام: 73[.
ابتداًء  قــــدر االمر کن؛  هکذا یتدرج 
من کینونة وقضــــاء وظهور النمط االول 
للخلق بالوجود )النور والطاقـــة(، اللتان 
القــــوة  لتجسید  ومعنى  اخللق  اصل  مها 
والعتمة  والعجز  العدم  بارتفاع  الرحیمة 

والقصور.
الــثــاين  الــنــمــط  ــاء  ــض اىل ظــهــور وق

الرحیمة  القوة  تتجسد  )الکتلة(؛  للخلق: 
املادة  حمض  او  املقبوضة  املـــادة  معنى  يف 

هائلة. بجاذبیة 
للخلــــق:  الثالث  النمط  ظهــــور  اىل 
بقوة  القبض  من  املــادة  فتبسط  )املـــادة(؛ 
هائلة رحیمة، و یرتکز فیها القصور الذايت.
الرابع  النمط  وقضـــــاء  ظهور  واىل 
معها  یرتفع  رحیمة  بقوة  )احلیاة(  للخلق: 
احلیوي  القصور  ویرتکز  الــذايت  القصور 

الذايت.
للخلق:  اخلامس  النمط  ظهور  واىل 
معها  یرتفع  رحیمة  بقـــــــــــوة  )العقل(، 
الذاتیان  واحلــیــوي  املـــادي  الــقــصــوران 

ویرتکز القصور العقيل الذايت.
واىل ظهـــور النمط السادس للخلق: 
رمحة،  حمض  بل  رحیمة  بقـــــوة  )النبوة( 
شخص  يف  القصورات  مجیع  معها  ترتفع 
يف  تعاىل  اهلل  خلــــق  لکال  تسیدا  النبي، 

العجز  حیث  العــــدم  من  ابتدأت  مسریة 
الکال )ارتفاع کل  )العتمة والعـــدم( اىل 
اخللقیة(، وهي مسریة ترتجم  القصورات 

تنامي اقدار االمر کن يف الکائنات.
فقـــد کانت القوة والطاقة من العدم 
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بأمر اهلل هلا ان تکــــون )باألمر کن(، ثم 
املادة  تعاىل  اهلل  خلق  والقـــوة  الطاقة  من 
وباألمر  املادة  من  ثـــم  ایضا،  کن  باألمر 
وباألمر  احلیاة  من  ثــم  احلیاة،  خلق  کن 
کن خلق ألعقل ثم وبذات االمر )بروح 

النبوة. امره()2( خلق  من 
وهکذا یتکرر االمر کن بقدر؛ قال اهلل 
]سورة  چ  يت  ىت  مت  خت  حت  چ  تعاىل: 

القمر: 49[.
ۓ  وجــــاء توکیدا لذلك بقوله: چ 
ڭ ڭ ڭ ڭچ ]ســـورة االحزاب: 

.]38
کن،  االمــر  قــدر  يف  صعود  کل  ومــع 
کاله  تم  الذي  الکال  نحو  صعود  هناك 
الرمحة  رســول  الکائنات  سید  کون  عند 

.حممد
هناك  الکائنات  من  نمط  کــل  يف  اذا 
قدر من االمر کن وقد تدرج صاعدا من 

)2( الروح من امر اهلل هو الوحي؛ ذلك تعریف 
القران للوحي.. قال تعاىل: چ ٱ ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 

]سورة الشورى: 2)[. 

نجد  ونحن  الکال،  متام  اىل  العجز  متام 
احلسن دومـا يف أي حرکة کونیة صاعدة 
لسلطان  انشدادنــا  لنا  یفس  مما  للکال 

اللطیف اخلبری يف الکون.
یمکن  اإلطــالق  عىل  کائن  يشء  فال 
سیکون  ألنه  کن؛  األمر  خارج  یکون  ان 
من  وهذا  وسلطانه  تعاىل  اهلل  إرادة  خارج 
آهلة،  بوجود  املرشکنی  مفرتیات  أمثال 
به  ینزل  مل  ما  الکریم  القران  عنها  یقول 

سلطانا.. قال تعاىل:
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ 

گ  گ  گ  کگ  ک 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ 
ۀ چ ]سورة األعراف: 71[.

وتعاىل: سبحانه  یقول  ومثله 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ 

ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ى چ ]سورة احلج: 71[.

التي  األســاء  ان  عىل  توکید  ومثله 
یعطوهنا آلهلتهم لیس هلا معاين وال وجود 
او  املنحوتة  احلجارة  إال  هلا  کائن  حقیقي 

اخلشب املحفور او غریمها.
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ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چۅ 

وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ېئ ىئ ىئ چ ]سورة النجم: 23[.
وما  فیه،  سیکون  وما  فیه  با  فالکون 

اهلل  إنا هو قضاء  ما سیحدث؛  او  حدث 
من  بقدره  یسوى  مشیئته،  ونفاذ  تعاىل 
اخللق  عامل  من  فینتقل  املقدس  کن  األمر 

إىل عامل األمر.
یصدر  الذي  )کن(  العظیـــم  فباألمر 
شانه  جــل  العظیم  املــکــون  مــن  ـــإرادة  ب
النمط  ابتداًء من  الوجود  کائنات  لتسوى 
بدقــــة  حمسوب  وباختیار  رسیانا  األول 
من  او  الســــادس...  النمط  إىل  متناهیة 
ینعته  السادس، کا  الیوم  إىل  الیوم األول 

القران الکریم.
واألمر الرباين )کــن( سابق للزمکان 
بل الزمان مربوب له فـــال اثر لتقاطعات 
کن؛  فباألمر  علیـــه،  واملــکــان  الــزمــان 
لیصری  الثالـــث،  النمط  يف  الزمکان  کان 
عىل  االستــواء  مفهوم  بعدها  لیکون  او 
تعاىل  اهلل  فـــان  وإال  لنا،  بالنسبة  العرش 
غني  تعاىل  هو  بــل  عرش،  اىل  حیتاج  ال 

ہ  ہ  ۀ  چ  مطلقا:  احلاجة  عـــن 
چ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ 

]سورة فاطر: )1[.
والسلطان:. 4 القرآن 

الوحي  جزء  هو  الکریم،  القــــرآن 

ان یکون مکتوبا من  تعاىل  الذي شاء اهلل 
جممل الوحي املستلم مـــــن قبل الرسول 
اهلل  نوىل  وقد  وهـــو   ،حممد املصطفى 
حمفوظ  الیوم  لدینا  وهو  لنا،  حفظه  تعاىل 

يف نصوص جیمعها املصحف الرشیف.
ــه فــاملــصــحــف الـــرشیـــف يف  ــی وعــل
وحرب؛  ورق  من  مــادة  انــه  مع  سلطانه؛ 
القران  انه خیتلف متاما عا احتواه من  اال 
اآلیــات  يف  السلطان  معاين  من  الکریم 
البینات  نور  واقع  هو  والذي  املبارکات، 
امر  من  روح  هي  التي  البیانات،  وروح 
اهلل تعاىل، اما سلطاهنا فلیس يف املصحف 
احلجم  مقدار  يف  واقــع  هو  انا  الرشیف 
الذي  االنــســان  نفس  من  تأخذه  ــذي  ال

یؤمن بالقرآن.
االیة  يف  الــــذي  السلطان  ان  بمعنى 
بمقدار  للقران  املتلقي  نفس  اىل  ینتقــــل 

یساوي حجم االیان باهلل تعاىل يف نفسه.
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یتفاوتون  القران  ازاء  فالناس  وعلیه 
الروحي  احلجم  ذلك  مقـــــدار  يف  کثریا 
اهلل  شاء  ان  وسنبنی  النفوس.  يف  للقران 
تعاىل يف الحق البحث ملاذا یتفاوت الناس 

يف حجم السلطان يف نفوسهم.
وسبب هذا التفاوت يف حجم سلطان 
مع  التعامل  من  یأيت  النفوس،  يف  القران 
یؤرش  وهذا  لغوي،  کنص  القراين  النص 
مع  التعامــــــل  يف  کبری  خلل  اىل  ویشری 
الوحي الذي هــو روح من امر اهلل تعاىل، 
وکل هذا اصله من عدم االعتبار بسلطان 
اهلل  امر  من  روح  هي  حیث  املنزلة  االیة 

تعاىل.
التعامل  حیسن  ان  منا  کل  ویستطیع 
مع النص القراين لتنمیة حجم السلطان يف 

نفسه وفق املعایری التالیة:
نصا - 1 القرآين  النص  اعتبار  عــــــــــدم 

الواقع روح،  لغویا فحسب، وهو يف 

فاللغة وسیلة  کبری؛  جــــــــد  والفرق 
للتعبری عـــــن معنى، والنص القرآين 
أن  یرید  کائن  لروح  معنى  متام  بذاته 

خیرج يف لفظ أو ألفاظ بمعجز.
نحتاج  ال  اللغوي(  )النص  فــاألول: 

یکون  قد  بل  العجز،  استشعــــار  إىل  معه 
الشاهد  مــن  ــى  اوع النص  عــن  الغائب 
القراين(: ال  )النص  والثاين؛  له.  والسامع 
یمکن التعامل معه واالستفادة منه إال من 
خالل استشعار العجز من االحاطة بکال 
بل  اإلیـــان،  یتطلب  ــذا  وه متاما،  معناه 

ٻ  ٻ  چ  االیان؛  من  التقى  مرحلة 
 .]2 البقرة:  چ ]سورة  ڀ  ٻ پپ پپ ڀ 

وهذا ایضا یتکامل با یيل:
مع . 1 متاما  یتطابق  العجز؛  استشعار  ان 

ذايت  عقيل  بقصـــور  وکینونتنا  کوننا 
فالعقل کا بقول االمام عيل غریزة 
الیصیب  انه  بمعنى  التجارب  تربیها 
التجربة، وهذا  دوما بل البد له مـــن 
الیه  املوحى  يف  احلــــال  هي  کا  لیس 
فیه،  قصور  ال  الــذي   النبي وهو 
یعطینا  کوننا؛  واقع  مع  التطابق  وهذا 
للسری  هتیئة  لنا  وحیقق  التثبت،  فرصة 

والتوافق  الکونیة،  السیان  سنة  وفق 
مع النسق الکوين اىل الکال، فنتجاوز 
جاء  ما  بکل  باإلیان  العقيل  العجز 
یؤکده  الــذي  وعال  جل  اهلل  عند  من 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  اهلل  قول 
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ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ىچ  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ 

]سورة آل عمران: 7[.
یکون . 2 ان  القران  دراســة  يف  لنا  البد 

منهجنا معکوسا ملا اعتدناه من دراسة 
يف  الباحثون  اعــتــاد  فلقد  االشــیــاء؛ 
االشیاء  من  البدء  لألشیاء  دراستهم 
وصوال اىل حقائقها، أي اهنم یریدون 
ذاهتا،  من  انطالقا  حقائقها  یبلغوا  أن 
القران،  مع  نتعامل  عندمــــا  ولکننا 
نبدأ  فإنا  العکس،  حیصـــل  ان  فالبد 
وننطلق  )اآلیات(،  واحلقائـــق  باحلق 
جیب  ما  وهــذا  الواقع،  يف  اثارها  اىل 
النص  مع  التعامل  عند  نعتمده  أن 

ىئ  ېئ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  ألقراين. 
ىئ ىئی ی ی ی جئ حئمئ ىئ 

يئ چ ]سورة یونس: 32[.
ــق وهـــو عــنــده  ــاحل ــدأ ب ــب فــالــذي ی

وحاصل علیه، اىل این یرید ان یصل؟.

مقارنة - 2 لیس  بمسمیات  التسلیم  عدم 
اننا يف حیاتنا  أملعنوي؛ حیث  لواقعها 
للتعلم  االوىل  ومـــن حلظاتنا  العلمیة 
)تسمیة  االول  التعلمي  بالنمط  نبدأ 
املــعــاين  نــســتــدعــي  أي  ـــاء(؛  ـــی االش
ما معنى  املثال:  باألساء؛ فعىل سبیل 
الوحي..  معنى  وما  والسیئة،  احلسنة 
ــــــام، واملـــنـــافـــق، واملـــؤمـــن،  واإلم
ــق، واجلــنــة،  ــصــّدی والــشــیــطــان، وال
وکاتب الوحي، وسیف اهلل املسلول، 
والروح، والقلب، والنفس، والعقل، 

والعصمة، والوحي،... الخ.
بالتـــــــــوافق  معانیها  حتصل  حیث 
–کا  هو  الذي  سلطاهنا  مــــــع  والتطابق 
کنمط  بالتسلیم  ولیس  –هویتها  اسلفنا 

تعلمي.
یتحقق  التعلمي  التسلیـــــــم  فنمط 
استجابة  هي  والطاعـــــــة  فقط  بالطاعة 

حاصلة  والطاعة  وجوده،  لنظام  املوجود 
بالوجود. ومتحققة 

من  کثری  صارت  فبالتـــوافق  وعلیه 
فاضطررنا  هلا،  قرینــة  الزمن  مع  األساء 
جدا،  خطری  امر  وهو  بمعانیها،  للتسلیم 



حمسن وهیب عبد

329

مسلات  ــاين  ــع امل تــلــك  ـــارت  ص حــیــث 
یستحیل،  أو  غریها  من  التفاهم  یصعب 
ذات  االساء  بنی  نمیز  ان  نحتاج  اننا  إال 
السلطانیة  االســاء  اي  التکوینیة؛  اهلویة 
انزل اهلل تعاىل هبا سلطانا(،  التي  )االساء 
الناس،  التوافق عىل معانیها بنی  والتي تم 
فساها الناس واعتمدوها، وهي يف الواقع 
ال سلطان هلا فال هویة تکوینیة هلا، وعلیه 
الفطرة  عن  املنحرفة  العقائد  کل  الیوم 

التکوینیة للبرش الذي هو الدین ذاته.
أن  إال  ذلك  تصحیح  اىل  سبیل  وال 

هتتز تلك املسلات بالعلم الیقنی.
بنمط . 3 املحصلة  واملعــــــارف  العلوم 

هبا  اهلل  انزل  ما  أساء  ملعاين  التسلیم 
الناس  توافق  من سلطان، هي ظنون 
يف  وهي  معرفة  او  علم  اعتباره  عىل 
ذلك:  القران  منع  وقد  هــراء،  الوقع 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ 

گ  گ  کگ  ک 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
چ ]سورة  ۀ  ڻ  ڻ 

االعراف: 71[.

ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  ــال  وق
چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ــورة  ژچ ]س ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

غافر: )3[.

بمعاين  للتسلیم  احلقائق  عىل  فالقفـز 
مسلمة،  کبدهییـــات  ما  لنصوص  جمملة 
وهذا  أللفاظها،  باملعاين  تسلیمنا  یشبه 
البناء  هبــذا  علا  ــاس  ــن ال أســـاه  ـــذي  ال
هزة  بمجرد  ینهد  وهم  هو  إنا  اخلاطئ؛ 

بسیطة لتلك املسلات الکاذبة التي بنته.
نامیا  حجا  نبني  أن  نستطیـــع  إذن 
بل  النفس،  يف  القرآنیـة  اآلیات  لسلطان 
بالتفسری  حلق  الــــذي  التعسف  نرفع  و 
من  البــد  ومــوازیــن  ضوابط  خــالل  من 
من  البد  مؤهالت  خالل  ومن  مراعاهتا. 
القراين.  النص  مــع  التعامل  عند  توفرها 
لکل  مــوزون  معجم  اعتاد  من  ــد  والب
اهلل  )انزل  مسلطنة  کأساء  القران  ألفاظ 
الوحي  اخرتاق  عدم  لضان  سلطانا(  هبا 

مستلبة. بمسلات 
النص  ازاء  العجز  استشعــــــــار  ان 
امر  من  )أي روح  باعتباره وحي  القراين 
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ترفع  التي  الرحیمة  القـوة  و  تعاىل(؛  اهلل 
الکال يف شخص  العقيل وحتقق  القصور 
العجز  استشعار  ان  الرسول،  او  النبي 
لطلب  ودافــعــا  علة  سیکون  ــذات  ال يف 
الکال، الن السعي للکال نسق تکویني 
يف  ولــیــس  کلها  ــودة  ــوج امل ــاء  االشــی يف 
بالعجز جیعلك  االنسان فقط، واعرتافك 
املعصوم  ترمجة  من  املعنى  متــام  تطلب 
سریته  حتکیها  التي  والعملیة  العلمیة 

املبارکة.
فاملعصوم املرفوع عن عقله القصور؛ 
ال  و  والفعل،  بالقول  القران  ترمجان  هو 
اهلل  کــالم  ازاء  بالنفس  لالعتداد  جمــال 
االسوة  معونة  عىل  االعتاد  دون  تعاىل 
التي امر اهلل تعاىل االقتداء هبا.. کا البد 
سلطان  بناء  يف  کوسیلتـــــــــه  طلبه  من 
االنسانیة،  النفس  يف  النامي  القــــــــرآن 
بقصد  االحاطة  عن  ذاتیا  عاجز  فالعقل 

هو  والقاصد  املبارکة،  ایاته  يف  القاصد 
اهلل تعاىل يف زمانه ومکانه.. فالعجز حتم 
املعصوم  اىل  والشخوص  واستشعاره 
الصحیح  باالتاه  خطوة  الیه،  والتطلع 
وحده،  هلل  املطلق  والکال  الکال،  نحو 

کینونتها  يف  املخلوقات  الیه  تنشد  الذي 
حقیقة  يف  لنا  یتجىل  يف  کـــوين  کناموس 
ینکرها  ال  التي  االحسن  نحـــو  التطور 

امللحد. حتى 
البرشیـــة . 4 للنفس  یتحقق  عندمــــــــا 

سلطاهنا القراين النامي:
للقران  االنسانیة  النفس  يف  حتقق  لو 
و  ونــور  هدى  هلا  لکان  النامي،  سلطانه 
سلطان  فــــان  وبالعکس  ورمحــة..  شفاء 
له  بالکفر  النفوس  من  سلب  اذا  القران 
به..  الکافرة  النفوس  يف  معاکس  مفعول 

قال تعاىل:
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ 
ۓ چ ]سورة االرساء: 82[.

فهي  احلــدوث  عجیبة  مفارقة  وهذه 
له  من  اال  الیها  یلتفت  ال  کونیة  ظاهرة 
نصیب من سلطان القران يف نفسه، وألن 

الدین هو الفطرة او التکوین کا یقول اهلل 
تعاىل:

ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 
ى  ى  ې  ې  ې 
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ائ ائ ەئچ ]سورة الروم: 30[.
للقران؛  االستاع  ان  یعنــــــي  فهذا 
السلطان  اذ  النفوس  يف  سلطانه  یداخل 
والیه  معنا..  مّر  کا  التکوینیة  اهلویة  هو 

یشری اهلل تعاىل يف قوله الکریم:

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ 

ۅچ ]ســــورة  ۋ  ۋ  ٴۇ 

األعراف: 204[.
واستحکام  اهلویة  تلك  عىل  وللرتکیز 
النیة باتاه سلطان اهلل تعاىل امر اهلل تعاىل 
حیث  الرجیم،  الشیطان  من  باالستعاذة 

له سلطان عىل عباد اهلل؛ قال اهلل تعاىل:
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چ 

ڻ ۀ چ ]سورة النحل: 98[
االعال،  صاحلات  حییى  مؤمن  وکل 
حنی  نفسه  مــن  االثـــر  مــواقــع  یستشعر 
من  التأثری  بمساقط  ویشعر  القران  یقرأ 
البرشى  فیجد  القران،  یتدبر  حنی  نفسه 
ویتلمس  اهلدایة  نــور  ویــسه  والتبشری، 
یغتم  مثلا  ــواب  ــث ال ــأمــل  وی ــواب  ــص ال
للتقصری والقصور الذي یبدر منه وهذا ما 

ال جیده غریه يف القران. قال اهلل تعاىل:
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  چ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ چ ]سورة اإلرساء: 9[.

االیات  املوىل جل وعال يف  یؤکد  کا 
من  لالفـــــادة  اهلل  توفیق  انعدام  التالیة 
الذین ال  ایاته يف نفوس  القران وسلطان 

باهلل والیوم االخر: یؤمنون 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  چ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ 
چ ]سورة االرساء: )4- ى ائ ائ 

.]46
القرآن يف . ) لسلطان  النامي  احلجم  بناء 

النفس االنسانیة:
عىل  البنات  الــدالالت  اهــم  من  ان 
هو  تعاىل؛  اهلل  قول  القرانیة  اآلیــات  ان 
بنّی ظاهر بنی أي نص من  فرق  ان هناك 
القرآنیة،  النصوص  وبنی  القرآن،  خارج 
تعاىل  اهلل  کتاب  آي  من  اآلیــة  ألن  ذلك 
ذات حجم متکون من ثالث أبعاد، هي:

املوضوعي: املعريف  البعد  اواًل: 
تقدمها  التي  موضوعها  يف  املعرفـــة 
اآلیة لإلنسان وهي؛ نص البیان املکتوب 
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يشء  کــل  مجعت  مــوضــوعــات  ــاين  ث يف 
ڦ  چ  يشء:  لکل  تبینا  القــرآن  فصار 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڃچ ]ســـــورة  ڃ  ڃ 

النحل: 89[.
الذي أ.  الوحي  وهــو  القديس؛  البیان 

احلسنى،  ــاءه  وأس تعاىل  باهلل  خیتص 
فآیات  وصفاته،  بــذاتــه  یتعلق  ومــا 
البیان القديس؛ تتحدث عن اهلل تعاىل 
وقدسه  احلسنى  وصفاته  إرادتــه  يف 

وعالقته بخلقه وخملوقاته.
الذي ب.  الوحي  وهو  الترشیعي؛  البیان   

واملخلوقات،  اخللق  صــالح  یتبنى 
يف  األحکام  یقیم  و  ــدود  احل فیحدد 
الفعل  يف  والواجب  واحلرام،  احلالل 
أو الواجب يف منعه. فهو البیان الذي؛ 
يف  ورشعته  اهلل  أحکام  عن  یتحدث 
عباده؛ ما یرید وما ال یرید من العبد، 

بنی  وما  حرم  وما  علیه  اوجــب  وما 
ذلك.

الذي ت.  الوحي  وهو  العلمي؛  البیان   
احلیاتیة  أو  الطبیعیة  الظواهر  یفس 
ظواهر  لدراسة  یوعز  أو  العقلیة،  أو 

أو  ــارشة،  ــب م ــر  ــأوام ب معینة  کونیة 
یتساءل عنها أو یقسم هبا. فهو البیان 
اخللق  حقائق  عــن  یتحدث  الــذي 
وسننه.  الکــــــون  ونوامیس  وعلله، 
عقیدته  بناء  مــــــن  االنسان  لیمکن 
بربــــه من خالل کتاب اهلل  الراسخة 
بربه  العالیة  الثقة  یمنحه  الذي  تعاىل 

ونفسه.
الذي ث.  الوحي  هــــــو  الغیبي،  البیان 

یصف  األخـــرى،  احلیاة  عن  یتکلم 
القیامة وأوقاهتا و أحواهلا، ویتحدث 
جیري  وما  وأهلها  والنار  اجلنة  عن 
العامل  عــن  یتحدث  بــیــان؛  فیها... 
الکون.  يف  األخــرى  والعوامل  اآلخر 
لیبني  والــغــایــة  النهج  بـــذات  ــو  وه
هو  الذي  الکون  لنسق  وفقا  االنسان 

بالواقع ترمجة ملشیئة اهلل تعاىل.
الذي ج.  الوحي  هو  التارخیي،  البیان   

قصص  يف  جرت  التي  الوقائع  یسد 
بالعربة  مقرونة  والطاحلنی،  الصاحلنی 
یتحدث  بــیــان؛  ــه  ان السنن،  وببیان 
اهلل  سنن  ضمن  سالفة  حــوادث  عن 
بینها  ومــا  وتکوینا  کونا  خلقه،  يف 
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لالعتبار هبا.
یربز ح.  ــة،  ــرمح وال اللطف  فیض  بیان 

االیــات  مــن  الغالب  يف  البیان  هــذا 
احلادثات  عىل  الوحي  تعقیبــات  يف 
املقادیر  والعوادي، ویبنی کیف تري 
وفق علة واحدة هي الرمحة؟!. وکیف 

تتغری املقادیر هلذه العلة األم؟!.
التي  تعاىل  اهلل  رمحــة  فیض  بیان  انــه 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  نــفــســه  ــىل  ع کتبها 
 ،]12 االنــعــام:  چ ]ســـورة  ڇ 
کل  فوق  وکانت  يشء،  کل  وسعت  التي 
الکون  هذا  کل  يف  العلل  أم  فهي  سبب، 

نوامیسه وظواهره.
عن خ.  الوحي  بیانات  الرسالة،  بیان 

)اإلمامة(،  اجلعل  اخلالفـــــة  حقیقة 
اناط  کل  يف  الکال  معنى  باعتبارها 
ذاته  من  سواء  خلق؛  کل  ويف  اخللق 

اومن صنفه.

ــة؛ بــیــان مــعــیــاري؛  ــال ــرس فــبــیــان ال
یتحدث عن ضوابط ومعایری يف الوجود، 
ومعایری يف املعاين؛ کاحلب والعلم واحلق 

والقبح. واحلسن 
بیان النسق الکوين؛ هو حدیث الوحي د. 

املعرفة  بناء  ويف  الکونیة،  السنن  يف 
األحکام  واستخالص  الصحیحة، 
احلق يف املعرفة.. فهو بیان تشخیيص؛ 
یتحدث عن وسائل اخلالق العظیم يف 
يف  إبداعه  وتيل  وکاله  حسنه  إبــراز 

خلقه.
هذه  يف  اآلي  من  خمتصات  تد  وقد 
البیانات، أو قد تد أن آیة واحدة تشتمل 

عىل کل هذه البیانات، او کثری منها.
البیانات  هذه  عىل  التعرف  جمرد  ان 
االول  البعد  یمثل  املرء  قبل  من  القرآنیة 
النفوس،  الکریم يف  االي  بناء سلطان  يف 
نــام يف  یــؤســس حلجم  ـــدوره  ب ـــذي  وال

البرشیة. النفوس 
ثانیا: البعد الروحي:

من  القرآين  بالبیان  الوعي  عمق  وهو 
ملعاين  النفس  استیعاب  ومقدار  النفس، 
يف  عمق  هلا  آیة  فکل  املوضوعي..  البعد 

الناس  کان  وإذا  ذاهتا،  يف  وعمق  النفس، 
ما  بمقدار  املوضوعي  البعد  يف  یتساوون 
يف  یتفاوتون  فإهنم  معارف؛  من  یتلقون 

وعي املعارف القرآنیة.
النص؛  املثــال ال احلر:  فعىل سبیل 
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)ال اله إال اهلل(، التي نعرفه مجیعا ونشهد 
کا  نعیها  ال  االذان...  يف  به  ونصدع  به 
 عيل اإلمـــــام  أو   ،الرسول یعیها 
يف  اکــرب  عمق  هلا  الشهادة  فتلك  قطعا، 
نفس الرسول واإلمام صلوات اهلل علیهم 
هلا  أألخرى  املفردات  کل  وهکذا  وآهلم. 
هو  الــروح  يف  البرش  بنی  متفاوتة  اعــاق 

الوعي.
یقول:  العابدین فعن االمام زین 

أربعة  عــىل  ــل  وج عــز  اهلل  )کــتــاب 
ـــــارة،  أشـــیـــاء: عــىل الــعــبــارة، واإلش
للعوام،  فالعبـارة  واحلقائق.  واللطائف، 
ــواص، والــلــطــائــف  ــخ ــل واإلشــــــارة ل

لألنبیاء()3(. واحلقائق  لألولیاء، 
الباقر یقول: وعن اإلمام 

وله  بطن،  وللبطن  بطنا،  للقرآن  )إن 
أبعد  شئ  ولیس  ظهر،...  وللظهر  ظهر، 
القرآن،  تفسری  مـــن  الرجال  عقول  من 

وآخرها  شئ  يف  أوهلــا  لتکون  اآلیــة  إن 
عىل  یترف  متصل  کالم  وهو  شئ،  يف 

وجوه()4(.

)3( بحار االنوار للمجليس: 92/ 20/ 18. 
)4( بحار االنوار للمجليس: 92/ )9/ 48. 

)القرآن ظاهره   :اإلمام عيل وعن 
عمیق())(. وباطنه  أنیق، 

وعن اإلمام الصادق: )القرآن کله 
تقریع، وباطنه تقریب()6(.

البعدین  من  اســـــــاس  فعىل  وعلیه 
مساحة  تتشکل  والــروحــي  املوضوعي 

العلم يف النفس آلیات اهلل يف کتابه.
ثالثا: البعد الزمني:

الزمن  استیفاء  من  یرتتب  ما  وهــو 
يف  أیــة  ألي  العلمیة  املساحة  لتستحیل 
أبعاد  ثالث  من  واقع  حجــم  إىل  النفس 
يف  معلومة  تکون  قد  تأمر،  التي  فاآلیة 
بعدها املوضوعي، وقد یکون هلا حظ من 
وعیه يف نفس ادمي ما، ولکنها تبقى جمرد 
مساحة يف النفس ال حیز هلا؛ إذا مل تقرتن 
بالزمن، حیث ترکبه النفس لتحقیق األمر 

الذي تتطلبه اآلیة.
استحالة  يف  الزمن  استثار  ان  بمعنى 
الذي  هو  عميل  میداين  واقــع  اىل  االیــات 
االنسانیة  النفس  يف  ــة  االی حجم  یبني 

العاملة.

))( هنج البالغة: اخلطبة 18. 
)6( معاين األخبار للصدوق: 232/ 1. 
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املثالیة  احلالة  من  ذلك  نعرف  ونحن 
عنده  تــبــدأ  حیث  الــعــلــم،  يف  لــلــراســخ 
ثم  کلها،  الکریم  اآلي  مواضیع  بمعرفة 
ترمجة  باستیعاب  بعدها،  بکامل  وعیها 
من  حلظة  کل  استعال  ثم  هلا،  املعصوم 
تکریس  يف  وجوده  وزمن  عمره  حلظات 

معاين تلك اآلیات من بیاناهتا.
یمتلك  ــذي  ـــ ال الــشــخــص  ان  أي 
نفسه،  يف  ــات  االی لسلطان  نامیا  حجا 
عنده  فاملتشابه  وجوده،  يف  القران  حیمل 
کاملحکم کل حق من عند احلق، فاخلطل 
بناء العقل؛  والصفاقة وکل ما ال ینفع يف 

انا یأيت من الزیغ والقبح وإتباع اهلوى.
نام  سلطان  وجـــود  ــمــرات  ث ومــن 
للقران يف النفس؛ هو ان السوء الذي یأيت 
يف  له  حیز  ال  الفتنة  يف  املسبق  القصد  به 

حجم یتسع لیشمل کل النفس.
بأبعاد  وشّبت  نمت  نفســـــــا  فإن 

حساسة  تصری  العظیـــم،  القرآين  اآلي 
حسن،  هو  وملا  قبیح  هو  ملا  شفافة  رقیقة 
باإلضافة إىل تهزها بمواد البیان املعیاري 
نفسا  بذلك  فتصری  وجه؛  کل  يف  الضابط 
حیکمها القران، وخلقها القران، وسبیلها 

القران، وحجتها القران، ومحلها القران.. 
العلم؛  يف  الراسخنی  نفــــوس  هي  تلك 

.املعصومنی
السلطان القراين يف النفس والتأویل:. 6

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  اهلل  قال 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ 
ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
آل  ـــورة  ىچ ]س ى  ې  ې  ې 

عمران: 7[.
يف  قــراين  سلطان  لبناء  حماولتنا  يف 
کبری  تساؤل  االیــة  هذه  مع  یرد  نفوسنا؛ 
یقول  –کا  التأویل  کان  إذا  وهو:  ومثری؛ 
جل  علیه  مقصور  وتــعــاىل  سبحانه  اهلل 
الذین  العلم  يف  الراسخنی  وعىل  شأنه.. 
جدا  قلیلون  وهم  والفتن،  الزیغ  تاوزوا 

التجهیل  بسبب  یعرفون  یکادون  ال  أو 
واالضطهاد الذي مورس ضدهم والقائم 

اىل اآلن فا احلکمة من التنزیل إذن؟.
اىل  یرد  التساؤل،  هذا  جـــــواب  يف 
الروحي  البعد  بناء  يف  قلناه  ما  اخلاطر، 
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استشعــــــار  یتطلب  النفس  يف  للقران 
اىل  یشری  ذاتـــــه  بحد  هو  الذي  العجز 
يف  الراســـــخ  املعصوم  وجود  رضورة 
هذا  للقران،  ترمجان  هــو  الذي  العلم 
الــتــأویــل هو  ان  الــثــاين؛  واألمـــر  ــر.  ام
یتمثل  الوجود،  من  حال  عن  حق  واقع 
الزمان  من  حــدوده  له  خلقي  طور  يف 
هبا  نحیط  ال  أخرى  ومتغریات  واملکان 
ربا، والقران، کالم اخلالق عن خلقه يف 
تکثره ويف اختالف حـدوده، ويف عوامله 
حدیث  إذن  فهو  خلقه؛  إىل  املختلفة 
الواقع  تيل  هو  فالتأویل:  لواقع.  واقع 
يف  املقصود  أو  املخاطب  إىل  تلیه  حنی 
املقصودین  ومکانه  زمانه  يف  اخلطاب 

ایضا.
يف  والغیب  واقــع،  األخــرى  فاحلیاة 
واقع  –هو  نسمیه  –کا  عنهـــا  احلدیث 
نعلم  ال  وقائع  األخــرى  والعوامل  آخــر، 

العاملنی  علیه رب  اطلعنا  ما  إال  منها شئ 
قال تعاىل:

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ 

ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

ۉ ې ېې ې ى ىائ ائ ەئ 
آل  ـــورة  چ ]س ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

عمران: 179[.
ېئ  ېئ  ۈئ  چ  ــعــاىل:  ت ـــال  وق
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب 
جحچ  مج  حج  يث  ىث  مث  جث 

]سورة اجلن: 26 -28[.
عن  احلدیث  إىل  إشــارة  اآلیتنی  ويف 
هذا الواقع )الغیب( إىل الرسل لیبلغوا 
حدیث  وضیفتهم،  من  کجزء  الناس  به 
إال  یــأيت  تأویل  فال  تيل  دون  واقــع  عن 
وال  بالزمن  یرتبط  الــوقــع  ألن  بــأجــل 
یوم  یأيت کامال  التأویل  بل  إال معه،  یقوم 
القیامة... أو بالتدریج، منذ تويف االنفس 
من قبل بارئها حتى نیل العقاب أو الفوز 

بالثواب.
معاين تيل  إىل  یشری  أخرى  آیات  ويف 
وتعاىل:  سبحانه  فیقول  بالتأویل،  الواقع 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ 
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ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ ]سورة  اآلیة   .. ڦ ڄ ڄٺ. 

األعراف: 2) -3)[.
مع  تعاىل،  اهلل  قول  تطابق  عند  إذن: 
التأویل،  یـــــأيت  لآلدمي  املتجيل  الواقع 

واقع  عن  حدیث  هو  إنا  دوما  فالقران 
للعیان  القائم  الواقع  هــــذا  وتيل  قائم، 
األبعاد  اقرتان  مـــع  یتالزم  )احلــواس(؛ 
نسوه  الذین  یقول  ولذا  واملکانیة،  الزمنیة 
يف  للقران  سلطان  ال  الذین  أي  قبل؛  من 
باحلق..  ربنا  رسل  جاءت  قد  نفوسهم: 

قال تعاىل:
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ 

األعـــراف:  چ ]ســـورة  ڤ  ڤ  ڤ 
.](3

اما املؤمنون فقد حصلوا عىل سلطان 
التجيل  قبل  فقــالوا  نفوسهم  يف  القران 
ا بِِه ُکلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا(  بفضل اإلیان؛ )آَمنَّ
بل  العلم،  يف  الرسوخ  سبل  من  فاإلیان 

هو السبیل الوحید للرسوخ يف العلم.
واخلالصة؛ ان اإلیان هو جسنا اىل 
اکتساب السلطان يف القرآن، وبقدر ذلك 
فلیس  السلطان،  نملك  وبحجمه  االیان 

معجزا ان من امتلك السلطان من القران 
عقله،  عن  والقصور  العجز  یرتفـــع  ان 
ان  غریه  یستطیع  ال  ما  ویقول  یفعل  فنره 

یفعله. او  یقوله 
تنجز . 7 وقــــــدرة روحیة  قوة  السلطان 

افعاال وأقواال مقنعة:
املرتکازات  استخدام  هو  اإلقنــــــاع 
یشرتك  التي  الفعل  او  القول  يف  العقلیة 
االقتناع  اىل  تؤدي  والتي  البرش،  مجیع  هبا 
بمدعیات املقنع، والن الرسول او االنبیاء 
الرتفاع  السلطان  کامل  یملکون  مجیعا 
فاهنم  بالوحي،  عقوهلم  عن  القصورات 
یملطون کامل وسائل االقناع بمدعیاهتم 
برسالة  املخاطب  اقتناع  ان  اال  الرسالیة، 
به،  املقتنع  علة  علیه  یظهر  قد ال  الرسول 
اثر  علیه  یرتتب  ال  قــد  ظهر  لـــو  وحتى 
التاریخ  يف  کثریة  وشواهـــد  امثلة  وهلذ 
القران  ذلك  ویؤکد  الیومیــة  حیاتنا  ويف 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  بالقول:  الکریم 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
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ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ 

يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 

ٻ  ٻ  ٱ  خت  حت  جت 

ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ 
ڀچ ]سورة النمل: 9 -14[.

ــى بــالــعــصــا والــیــد  ــوس ســلــطــان م
افعاال  ــا  راؤه بعد  جحدوها  البیضاء 
فاالقتناع  أنفسهم،  استیقنتها  و  واقوال 
يف  اثرا  علیه  یرتتب  ال  وقد  احلجة  یثبت 
املنشود  اتاه الصالح واالصالح کا هو 
ــات الـــرســـاالت والــرســل  ــای ــاه غ ــات ب

علیهم اهلل  صلوات 
الــذي  الوحید  الــبــرشي  ان  بمعنى 
الروحیة  ــقــدرة  وال الــقــوة  کــال  یمتلك 
او   النبي هو  املقنع؛  القول  او  للفعل 
الرسول الذي بارشه الوحي وتلبس نفسه 
فصار  فیها؛  حجمه  کامل  فاخذ  الطاهرة 
هو هي او هي هو بارتفاع کل القصورات 
عن عقله، وکان بذاك  خلقه القران)7(، 

و 163،   91 بن حنبل 6:  أمحد  مسند  ُانظر   )7(
شعب اإلیان 2: 3)1/ )142 و 1427؛ 

جمموعة ورام: ج1: ص: 77، 

التي   ومن بعده عرتته الساللة املختارة
وطهرها  الرجس  عنها  تعاىل  اهلل  اذهــب 

بإرادته تطهریا.
یعني  فانه  املبنی  السلطان  وحیثا ورد 
لألفعال  املنجزة  الروحیــــة  القوة  کال 
قوة  هــو  فالسلطان  املقنعة،  ـــوال  واالق
روحیة اصلها الوحي الرباين للبرش ومنها 
والن الوحي یالزم الرسل واالنبیاء، لذا 
الکاملة  القدرة  يف  واضح  سلطاهنم  فان 
 ،للرسل تعاىل  اهلل  وهبها  التي  املقنعة 

ڍ  ڍ  ڇ  چ  ذلــك:  يف  تعاىل  اهلل  قــال 
چ ]ســورة  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

الذاریات: 38[.
التأثری  بالغ  قراين  نظر  الفات  وهناك 
نزول  وقت  يف  ألسلطان،  ملعنى  بالعقول 
تطلعات  هناك  تکن  مل  وقت  وهو  القران 
اىل  والــنــفــوذ  االرضــیــة  الــکــرة  ثقب  اىل 
یدرك  احد  یکن  مل  بل  االخــرى،  جهتها 
الفضاء  اخرتاق  او  کــرویة..  االرض  ان 

ھ  ــال تــعــاىل: چ  والــنــفــوذ مــنــه.. ق
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ 

ۈ چ ]سورة الرمحن: 33[.
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هذا  باهیة  یفکر  ان  لبرش  یکن  ومل 
به  نخرتق  ان  لنا  یمکن  الــذي  السلطان 

االرض والفضاء.
الفضاء،  اخرتقوا  الیوم  اهنم  صحیح 
بعد کثری من  منطقیة،  بعقول وبإسرتاتیة 
یفکروا  مل  اهنم  إال  الفاشلة،  املحاوالت 
منها  والــنــفــوذ  االرض  بــاخــرتاق  یوما 
یمتلکون  ال  ألهنــم  االخــرى  اجلهة  اىل 
الــقــران  عنه  یتحدث  الـــذي  السلطان 
الفضاء  اىل  االنبیاء  به  عــرج  ربا  والذي 
اؤلئك  بنی  من  کان   نبینا حممد ومنهم 
ذلك  امتلکوا  اذا  الصاحلون  بل  االنبیاء 

السلطان.
یکون  بان  حتلم  العقول  ابســــط  ان 
أحالمهم  هبا  له  تتحقق  مـــا  سلطان  هلا 
يف  هبم  یؤثر  مما  به  یقتنعوا  مل  با  وتقنعهم 
الکون  اىل  والنظر  وحمیطهم..  او  بیئتهم 
اىل  والتوق  والــوجــود  التکوین  واصــل 

معرفة املصری یؤرق العقول عىل مر تاریخ 
االرض  عــىل  العقائد  وکــل  الــبــرشیــة.. 
العقيل..  االصــل  هلــذا  استجابة  جــاءت 
السلطـــان  ذلك  یطلب  االنسان  ویبقى 

دوما.. قال اهلل تعاىل:

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ چ ]سورة ابراهیم: 10[.
معنى  ارتــبــاط  من  قلنا  ملا  وتوکیدا 
تعاىل  اهلل  وشــروط  تعاىل،  باهلل  السلطان 
ملنحه وإنزاله بمنه وتوفیقه.. قال اهلل تعاىل 

يف ذلك:
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

چ ]سورة ابراهیم: 11[. ڦ 
االیان  مع  یتالزم  الرباين  السلطـــان 
اما الکفر والرشك فها مما یعدم توفیق اهلل 
فإنا  تعاىل  اهلل  سلطان  بلوغ  يف  یبعده  او 
الرشك ظلم عظیم قال اهلل تعاىل يف معنى 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  چ  ذلك: 
یجئ  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ 
چ  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 

]سورة الکهف: )1[.
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املقنعة  الروحیـــــــة  القوة  معنى  ويف 
الذي   سیلان النبي  قال  للسلطــــان، 
واألنس  واجلن  والغــــرب  الرشق  ملك 
یرید مــــن طائر ضعیف ان یأتیه بسلطان 
عظیم  ملك  نبي  من  یعقــــل  فهل  مبنی، 
املقنع  الفعل  او  القــــول  غری  یطلب  ان 

لغیابه؟!.
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
النمل:  چ ]ســورة  ۇئ  ۇئ  وئ 

.]21
تنجزه  الذي  املقنع  والفعل  والقول 
القوة والقدرة الروحیة هو أهم ما یملك 
قول  انظر  رسالتهم؛  تبلیغ  يف   الرسل

اهلل تعاىل:
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  چ 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ٻ  ٻ  ٱ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ 
چ ]سورة  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ 

الدخان: 17 -19[.
فعل  وال  مقنع  کــــالم  ال  ان  بمعنى 
والرسل  تنجزمها  روحیة  قوة  دون  مقنع 

القوة الرتفاع  هم افضل من یملك تلك 
اختارهم  فقد  عقوهلم  عــن  الــقــصــور 
ــره  ام ــن  م ـــروح  ب لــریفــدهــم  تــعــاىل  اهلل 

)الوحي(.. قال اهلل تعاىل:
پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
چ ]سورة الشورى: 2)- چ چ ڇ 

.](3
ملعنى  توکیدا  تعاىل  قوله  جــــاء  ولذا 
النشطة  التکوینیة  اهلویة  بأنه  السلطان 
املنجزة  الروحیة  القوة  انه  اي  الفاعلة؛ 
التالیة  اآلیــات  املقنع؛  القول  او  للفعل 
الــقــول والــفــعــل؛ )احلــدیــث  اشـــارة اىل 
ال  ــم  اهن ــاري؛  ــک ان باستفهام  واخلــلــق( 

یملکون السلطان املبنی.

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  چ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
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ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڑ ڑ چ ]سورة الطور: 33 -38[.
ــاع يف  ــن ــســاؤل عــن علة االق ت وهــنــا 

السلطان؟.
يف  السلطان  سنخیة  مـن  یأيت  االقناع 

رب  من  واحدة  صناعــــة  ألنه  الکائنات 
الکائنات  يف  ترابطه  فمـــن  واحد  خالق 
تبادره  ومــن  تکوینیة،  هویة  باعتباره 
روح  باعتباره  البعض  لبعضه  وحماکاته 
فیأيت االقتناع  للفعل والقول،  قوة منجزة 
ــن هـــذه الــوشــائــج  وحیــصــل االقــنــاع م
واالقتناع  النفس؛  يف  املوحدة  الواحدة 
حیصل  واإلذعان  النفس،  اذعان  من  یأيت 
العقيل،  واملرتکز  الواقع  بنی  املطابقة  من 
والعقل؛ هو حمصلة قوى النفس االنسانیة 
واحلیاة  ــادة  امل سلطان  مرکب  هي  التي 

والروح.

سلطان  هو  الذي  القران  تدبر  يف  ان 
اهلویة  لتنمیة  تعــاىل،  اهلل  مــن  مــنــزل 
للناس،  البرشیـــــــة  والطبیعة  االنسانیة 
النفوس سلطاهنـــا وینمیه  حیث حییي يف 
النفس  حجم  من  احلیز  کامل  حیتل  حتى 
جدا  جدیرة  مالحظة  وهي  االنسانیة.. 
التکوینیة  هویتنا  ننم  مل  فألننا  باالعتبار. 
منجزة  وغری  فعالة  غری  فهي  )السلطان( 
غایة  يف  تکون  بینا  املقنعة،  لألفعال 
واألئمة  والــرســل  االنبیاء  يف  نشاطها 
اهلل  صــلــوات  مجیعا  علیهم  املــعــصــوم 
االقناع  يف  القوة  غایة  يف  فهم  وسالمه، 
مع  هبم  الناس  اقتناع  غایة  ويف  للناس 
هلــم...  جاحدین  الناس  یکون  قد  ان 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  اهلل  قال 
ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ 

ڀ چ ]سورة النمل: 14[. 
واحلمد هلل ر	 العاملني. 
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بن  سعید  بن  نشوان  هو  املــؤلــف: 
القاســــم  ُعبید بن أيب  أسعد أيب مِحرَی بن 
ابراهیـم  بن  مفضل  بن  الرمحن  عبـد  بن 
ُولَِد  احِلمریي)1(،  مِحرَی  أيب  بن  سالنة  بن 
))بلٌد  عنها:  قال  الذي  حوث  منطقة  يف 
الُسبیع  بن  حوث  بساکنه  ُسّمَي  بالیمن 
بالکوفة،  احلوثان  ولـده  من  مهدان،  من 
سعید  بــن  نــشــوان  مقام  کــان  وبــحــوث 

قال نشوان: احِلمریي، 
بشاطئ ُحوث من دیار بني حرٍ	

 لقلبي أشجان معّذبة قلبي(()2(.

الیمن(  وأقیال  محری  )ملوك  کتابه  ُینظر:   )1(
املؤید،  إساعیل  بن  عيل  حتقیق:  ص8)1، 
سنة  العودة  دار  اجلــرايف،  أمحد  وإساعیل 

 .1986
من  الــعــرب  کــالم  ودواء  العلوم  شمس   )2(
الکلوم، نشوان بن سعید احلمریي ت 73) 
بن  ر  وُمطهَّ العمري  حسنی  د.  حتقیق:  هـ، 
بن  حممد  یوسف  والدکتور  ــاين  األری عيل 
عبداهلل، دار الفکر املعارص –بریوت –ودار 
جملد3/   ،1999 سنة  ط1،  دمشق،  الفکر 

.1610
صغری  کتاٌب  الکتاب  هذا  من  واسُتخِرَج 
کتاب  من  الیمن(  أخبار  يف  )منتخبات  هو 
من  الــعــرب  کــالم  ودواء  العلوم  شمس 
وقد  احلمریي،  سعید  بن  لنشوان  الکلوم 
الدین  عظیم  وتصحیحها  بنسخها  اعتنى 

ُولَِد عىل أکثر الرتجیحات يف بدایات 
ــقــرن اخلــامــس اهلــجــري وُتــــويفِّ سنة  ال
کتابه  تألیفه  من  اإلنتهاء  بعد  73)هــ 
من  العرب  کالم  ودواء  العلوم  ))شمس 
الظن  وأغلب  سنوات،  بثالث  الکلوم(( 
فیه  أن کتابه هذا آخر مؤلفاته؛ ألنه أشار 
وفاته  وکانت  َألَّفها،  التي  کتبه  معظم  اىل 
من  والعرشین  الرابع  اجلمعة  یوم  عر 
ــَن  وُدفِ عمرو،  بن  بــُخــوالن  احلجة  ذي 
وُیسّمى  اجلُحفــات،  ُیسمى  کان  بموضع 
شال  میٍل  مســـــافة  عىل  الشاهد  الیوم 
الذي  واملسجد  قربه  فیه  ویوجد  َحیدان، 

إلیه)3(. ُینَسب 
من مؤلفاته:

شمس العلوم ودواء کالم العرب من . 1
طبعات  عدة  له  معجٌم  وهو  الکلوم، 
هي  ــم  واأله األدق  الطبعــة  ولکن 
طبعــة دار الفکر سنة 1999 بتحقیِق 

بأحَد  وتقع  الیمن،  علاء  مـــن  ثالثة 

لیدن سنة  بریل يف  مطبعة  وُطبَِعْت يف  أمحد 
 .1906

ُینَظر: کتاب ))نشوان بن سعید احلمریي((   )3(
األکوع  عيل  بن  إساعیل  القايض  تألیف 

ص86، دار الفکر، دمشق. 
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بالضبط  الکتاب  وامتاز  جملدًا  عرَش 
للکلمة  ضبطًا  املعاجم  أفضل  فهو 
نظام  فیه  ــبــَع  اَت واحلــرکــات  بــالــوزن 
بالتنوع  الکتاب  ویمتاز  الکلمة.  بنیة 
العلمي، فهو موسوعة لغویة وشعریة 
وفکریة وتأرخییة وطبیة وفیها مباحث 
ــقــراءات  وال والقافیة  الــعــروض  يف 
والظواهر  ـــوات  واألص والـــرف، 
واللهجات  العرب  ولغات  اللغویة، 
ــاب  ــس واألعــــالم واألمـــاکـــن واألن
بالیمن.  َیَتعلَّق  ما  وخاصة  واألقــالم 
مه اىل  وَرتَّبه عىل حروف املعجم وَقسَّ
أبواب فَجَعَل لکل حرف من حروف 
َم َکلَّ باٍب اىل شطرین  اهلجاء بابًا وقسَّ
أحدمها لألساء وآخر لألفعال ولکل 
من  النهج  هبذا  تفّرد  فقد  أوزانه  منها 
بتجرید  قمنا  وقد  املعجمي.  التألیف 
ثنایا  بنی  من  للقرآن  احلمریي  تفسری 

موسوعة  یعّد  الــذي  الکتاب  ــذا  ه
علمیة ولغویة کبریة.

قصیدته . 2 وهي  النشوانیــة  القصیــــدة 
التعلیمي((  الشعر  الشعریــــــة ))من 
وأقیال  مِحری  ملوك  تأریخ  فیهــا  ذکر 

ي  وُسمِّ بنفسه  رشحها  وقــــد  الیمن 
ری اجلامعــة  رشحـــــه )خالصــــة السِّ
التبابعة(  امللوك  أخبـــــــــار  لعجائب 
املؤید  إساعیل  بـــــن  عيل  ها  وَحققَّ
وُنرشت  اجلرايف،  أمحد  بن  وإساعیل 

يف القاهرة سنة 1378هــ.
ومطلع القصیدة:

األمُر ِجٌد وهو غري ُمزاِح
 فاعمل لنفِسَك صاحلًا یا صاِح

بتحقیق . 3 وهي  العنی،  احلور  رسالـــــة 
کال مصطفى نرشهـا عام 1948 يف 
فیها  َتَکلََّم  اخلانجي  مکتبــة  القاهرة، 
نشوان احلمریي عن معتقدات الفرق 
يف  الزیدیة  الفرق  وبدایة  اإلسالمیة 
الیمن وأول َمْن نرش الفرقة اإلساعیلیة 
وبدایة الصلة بنی الزیدیة واملعتزلة ويف 
هذه الرسالة موضوعات لغویة خمتلفة 
عن  الواردة  اللغات  یذکر  ما  وکثریًا 

العرب.
کتاب ))بیان ُمشکل الروي ورصاطُه . 4

الَسوّي(( وهو کتاٌب يف القوايف، وقد 
الکتاب حممد عزیز شمس  حقق هذا 
ونرشه يف جملة املجمع العلمي اهلندي 
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عام 1983 املجلد الثامن.
أما خمطوطاته فهي:

التبیان يف تفسری القرآن، وهذا الکتاب . 1
خمطوطًا  زال  وال  کتبه  أهــــم  ))من 
بعض  يف  عة  موزَّ وُنسخُه  اآلن  حتى 
نسخة  منه  توجد  العامل،  يف  املکتبات 
يف  اهلــادي  جامـــــع  مکتبة  يف  خطیة 
منه يف مکتبة  الرابـــع  صنعاء، واجلزء 
مکتبة  يف  منـــــه  وبعٌض  األنربوزیانا، 
يف  منه  وجزء  بأملانیا  توبنغتن  جامعة: 
إلیه يف  نشوان  أشار  وقد  برلنی  مکتبة 

)شمس العلوم((()4(.
موافقة . 2 يف  واملیـــزان  العـــدل  مســك 

يف  إلیه  أشار  وقد  بالقـــرآن،  القـرآن 
شمس العلوم.

مة . 3 الَعالَّ القايض  ذکره  شعر  دیــــوان 
نسخة  ولــه  األکـــوع،  عــيل  بــن  حممد 

خطیة يف مکتبة میالنو يف إیطالیا))(.

النثر . 4 الفرائد والقالئد، وهو کتاٌب يف 
إنشائه  َألفا وجیزة من  فیه  األديب مجع 
األخالق  ومکارم  والّزهد  البالغة  يف 

)4( املصدر السابق: ص82. 
))( املصدر نفسه: ص )8. 

األوقاف  مکتبة  يف  َخطِّیة  نسخة  ومنه 
بجامع صنعاء)6(.

توجد . ) النظام،  وتثبیت  الشعر  میزان 
التیموریة  منه نسخة خطیة يف اخلزانة 

يف مر ناقصة اآلخر)7(.
اإلنتقاد، . 6 ورصیح  االعتقـاد  صحیح 

يف  إلیه  أشــار  الــکــالم  علم  يف  وهــو 
متفرقة  مواضع  يف  العلـــوم  شمس 

وذکره القايض إساعیل األکوع)8(.
اجلـــواهـــر . 7 ـــام  ـــک أح يف  ـــذکـــرة  ـــت ال

إساعیل  القايض  ذکره  واألعــراض 
األکوع)9(.

وَعمُلنا هنا هو مجع ما جاء من تفسری 
للقرآن يف کتابـــه ))شمس العلوم(( ألن 
تفسریه  وُیعد  اآلن،  حلد  حُیقق  مل  تفسریه 
القرن  يف  العلمیة  احلــرکــة  مــن  ـــزءًا  ج
تداول  فقد  الیمن،  يف  اهلجري  السادس 

القرن  يف  الیمن  يف  الفکریة  احلیاة  ینظر:   )6(
الدجیيل،  رضــا  حممد  اهلجري،  السادس 
العريب،  اخللیج  دراسات  مرکز  مطبوعات 

جامعة البرة، سنة )198، ص171. 
للقايض  احلمریي،  سعید  بن  نشوان  ینظر:   )7(

األکوع، ص)8. 
)8( املصدر نفسه، ص84. 
)9( املصدر نفسه، ص83. 
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القرن جمموعة تفاسری  الیمن يف هذا  أهل 
للقرآن لعلاء سابقنی ومعارصین لنشوان 
خمتر  منها  فیهم  ـــرت  وَأثَّ احلــمــریي. 
تفسری احلاکم اجلشمي وهو ملحیي الدین 
أواخر  يف  امُلتوف  القريش  أمحــد  بن  محید 
التهذیب  تفسری  فیـه  اختر  الذي  القرن 
-494(هـــ   413( اجلشمي  للحاکـــــــم 
التفاسری  أهم  من  التفسری  هــــــذا  وُیعد 
السادس  القرن  يف  الیمـــــن  يف  املتداولة 
وکذلك تفسری الواحدي وتفاسری أخرى 
کان هلا أمهیة بارزة وتأثری کبری عىل احلیاة 
الطويس  تفسری  منها  الیمــن  يف  الثقافیة 
تفسری  يف  )التبیــــان  هـ(   460-  38((
املذهب  أصحاب  به  ُعني  -وقد  القرآن( 
الشبه  هنا  ویبدو  الیمن)10(،  يف  الزیدي 
بنی اسم تفسری الطويس وبنی اسم تفسری 

نشوان احلمریي.
ــد( . 8 ــی ــاب )أحـــکـــام صــنــعــاء وزب ــت ک

األمربوزیانا  مکتبة  يف  خمطوط  وهو 

الیمن  يف  اإلسالمي  الفکر  مصادر  ُینظر:   )10(
العریة،  املکتبة  احلبيش  حممد  اهلل  عبد 
بریوت سنة 1988، ص14، وکتاب احلیاة 
الدجیيل،  رضا  ملحمد  الیمن  يف  الفکریة 

ص120. 

وقد   )26( بالرقــم  جمموعة  )ضمن 
سنة  املؤلف  عر  يف  نسختــه  ُکتِبْت 

)))هـ)11(.
الدین()12(.. 9 رسالة )التبرة يف 

]سورة البقرة[
ۇئچ  ۇئ  وئ  چ  تــعــاىل:  قولـه 

اآلیة: )1.
عمره،  يف  اهلل  ))َمدَّ  نشوان)13(:  قال 
يِف  ُهْم  ))َوَیُمدُّ عمره  وأطــال  أمهله  أي 
 : الظلَّ تعاىل  اهللُ  وَمدَّ  َیْعَمُهوَن((  ُطْغَیاهِنِْم 
چ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعــاىل:  قال  َبَسَطه  أي 
تعاىل  اهللُ  وَمدَّ   ،]4( الفرقان:  ]سورة 
وجل:  عز  قال  بسطه  أي  لعباده  الرزَق 
املدثر:  ]سورة  ىئچ  ىئ  ېئ  چېئ 

.))]12
چ  ڌ  ڌ  ڍ  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 10.
قال نشوان)14(: ))امَلرُض: الشك أي 

يف قلوهبم شٌك وقیل نفاق ))َفَزاَدُهُم اهللُّ 

القرن  يف  الیمن  يف  الفکریة  احلیاة  ُینظر:   )11(
السادس اهلجري، ص))1. 

)12( املصدر نفسه: ص196. 
)13( شمس العلوم: 9/ 6196. 
)14( املصدر نفسه: 9/ 6277. 
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ما  عىل  هم  َخالَّ أي  علیهم  دعاٌء  َمَرضا(( 
هم علیه من املرض((.

ے ےچ  چ  قولــــــــه تعاىل: 
اآلیة: 61.

احلنطة:  ))الــُفــوم:  نــشــوان))1(:  قال 
عباس  ابن  وقال  الثوم  الفـــــوم:  وُیقال: 
بن  ُأحیحة  قول  وَأنشَد  احلنطــــة،  الُفوم 

اجلُالح:

الناَس شخصًا واحدًا ُكنُت أعني  قد 
 َوَرَد املدینَة عن زراعة ُفوِم((.
ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قولـــــــــه 

ڄ چ اآلیة: 164.

فه يف األمر قال  قال نشوان)16(: ))رَصَّ
ڄ ڄ ڄچ  اهلل تعاىل: چ 
ڄ  چ  الَتبینیِّ قال اهلل تعاىل:  والتریف 
اإلرساء:  ]ســــورة  ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ 
غری  رِصفًا  رشهبا  اخلمر  ف:  ورَصَّ  ،]41

ممزوجة((.

ائ  ى  ى  ې  ې  چ  تعاىل:  قوله 
ائ ەئ چ اآلیة: 68.

))1( املصدر نفسه: 8/ 273). 
)16( املصدر نفسه: 6/ 3732. 

قــــــال نشوان)17( ))الفارض بالضاد 
الذکر  يشء  کل  من  الضخــــم  معجمة: 
فارض  بقرُة  وُیقال  ســـواء،  فیه  واألنثى 

ى  ې  ې  چ  تعاىل:  اهلل  قال  ُمسنَّة،  أي 
ى ائ ائ ەئ چ أي ال کبریة وال 

صغریة قال علقمة بن عوف:
لعمري لقد أعطیَت ضیَفك فارضًا

رُّ إلیه ما تقوُم عىل ِرجِل((.  جُتَ

قوله تعاىل: چ جئ حئ مئ چ 
اآلیة: 69.

ــع الـــيشُء  ــق قـــال نـــشـــوان)18(: ))ف
خالص  أي  فاقع،  أصغــــر  فهو  مفقوعًا، 

الّصفرة((.
چ  ۆئ  ۆئ  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 111.
قــال نــشــوان)19(: ))واحــدة اأَلمــاين 
تعاىل:  اهلل  قــال  اإلنــســاُن  مَتنّى  ما  وهــي 
القراءة  واألمنیـــة  ۆئچ  چۆئ 

گ  گ  گ  چ  تــعــــــــاىل:  اهلل  قــال 
أي   ،](2 احلج:  ]ســـــــــورة  ڳچ 

)17( املصدر السابق: 8/ 146). 
)18( املصدر نفسه: 8/ 234). 
)19( املصدر نفسه: 9/ 6387. 
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ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  وقوله  قراءته  يف 
األماين  وقیل  قـــراءة  أي  قیل:  ٺچ 
ــث  ــادی األح أي  الــکــــــــذب  اخــــرتاص 
لیست  خمرتصة  کربائهم  مـــن  یسمعوهنا 

من کتاب اهلل تعاىل((.

ۇچ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  قوله 
اآلیة: 87.

الُطهر  ))الــُقــدس  ــوان)20(:  ــش ن قــال 
وَقرَأ ابُن کثری بالتخفیف، الُقُدس: الطهر 

.))وروح الُقدس: جربائیل
ڎ  ڌ  ڌ  چ  ــاىل:  ــع ت ــه  ــول ق

ڎ ڈ چ اآلیة: 149.

ــه: وجــُه  ــوج ــال نـــشـــوان)21(: ))ال ق
ڎ  ڌ  ڌ  چ  تعاىل:  قال  االنسان 
ُکلَّ  مستقبل  والوجــــه  ڈچ  ڎ 

يشء چ ٹ ٹ چ ]سورة آل عمران: 
اليشء:  ذات  عن  عبــارة  والوجــه   ،]72
الــرمحــن:  ]ســــورة  ڎچ  ڌ  چڌ 

ڳ  چ  تعاىل:  قال  العمل،  والوجه   ،]27
أي العمل الذي  ڳ ڳ ڳ ڱ چ 

یَتوّجه به إلیه ومنه قول الشاعر:

)20( املصدر نفسه: 8/ 391) و 8/ 394). 
)21( املصدر نفسه: 10/ 7069. 

ذنبًا لسُت ُمصیه اهللَ  استغفر 

إلیه الوجه والعمُل العباد   ر	َّ 
ك  رَسَّ أي  اهللُ وجهـــك  َبیََّض  وُیقال: 

ۇ  چ  تعاىل:  قوله  ومنه  اجلــاه  بــرشف 
آل  ]ســــورة  ۈچ  ۆ  ۆ  ۇ 

عمران: 106[((.
چ  ىئ  ىئ  ىئ  چ  تعاىل:  قولــــــه 

اآلیة: 162.
اإلمهال  ))اإلنظار:  نشوان)22(:  قال 
وَقرأ  چ،  ىئ  ىئ  ىئ  چ  تعاىل:  اهلل  قال 
ــا(( ]ســورة  ــرون ــظِ ــزة ))أن األعــمــش ومح
الظاء،  وکس  اهلمزة  بفتح  احلدید:13[، 
اىل  النحوینی  من  وکثرٌی  حاتم  أبو  وذهب 
أنه ال توز القراءة به ألن اإلنظار التأخری 
رونا  وال معنى لقوله: ))أنظرونا(( أي َأخِّ
أي  أنظرين  ُیقال:  جائز  هو  بعضهم  وقال 

أمهلني واصرب عيلَّ قال عمرو بن کلثوم:
أبا هنٍد فال تعجل علینا 

الیقینا((. وأنظرنا نخربك 
ڇ  چ  چ  چ  تعاىل:  قولـــه 

ڇ چ اآلیة: 198.

)22( املصدر السابق: 10/ ))66. 
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أفاَض  ))اإلفاضة:  نشوان)23(:  قـــال 
ــاض  وأف ــاض  ف حتى  ــأله  م إذا  اإلنــــاَء: 
أي  عرفات:  من  الناس  وأفاض  دموعه، 

چ  چ  تعـــاىل:  اهلل  قال  بالتلبیة  رفعوا 
القوُم  وأفاض  ڇچ  ڇ  چ 

اهلل  ــال  ق فیه  انــدفــعــوا  أي  احلــدیــث:  يف 
یونس:  ]سورة  چ  ىئ  ىئ  چ  تعاىل: 

.))]61
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چ  تعاىل:  قوله 

ڦ چ اآلیة: 226.
فاء  یفيء:  ))فــاء:  ــوان)24(:  ــش ن قــال 
ل، وفاء: أي َرَجَع قال  الظلُّ مهوز أي حَتوَّ
اهلل تعاىل: چ ہ ھ ھ ھ ھ چ ]سورة 
فیاًء  إمرأته  اىل  املوىل  وفاَء  احلُجرات: 9[، 

وفیودًا أي رجع إلیها((.
ڃ  ڃ  ڃ  چ  تـــعـــاىل:  قــولــه 

ڃ چ اآلیة: )23.

أي  اليشء:  ))أکنَّ  نشوان))2(:  قال 

أخفاه، وَأکنَّه يف الِکّن أي سرته((.
ۈئ  ۆئ  ۆئ  چ  تعاىل:  قوله 

)23( املصدر نفسه: 8/ )29). 
)24( املصدر السابق: 8/ 294). 

))2( املصدر نفسه: 9/ 728). 

ۈئ چ اآلیة: ))2.
معروف  ))الکريس  نشوان)26(:  قال 
وقیل الکريس: العلُم ومنه قیل للصحیفة 
التي فیها العلم ُکّراسة ومنه قیل للعلاء: 

الشاعر: قول  ومنه  لعلمهم  کرايَس 

الوجوه وعصبٌة  بیُض  َيُف هبم 
كرايَس باألحداث حني تنوُ	

وقیل: الکريس امُللك قال أسعد تبع:
ولقد بنت يل عمتي يف مأر	 

ُمتَلِد ُملٍك  عرشًا عىل كريّس 

وقیل الکريس تدبرُی اهلل سبحانه((.
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  تــعــاىل:  قــولــه 

ٹ چ اآلیة: )26.

أضعُف  ))الــَطــّل:  نــشــوان)27(:  قال 
املطر وأصغره((.

ڻ ۀ  ڻ ڻ  چ  تعاىل:  قوله 
ۀ چ اآلیة: 267.

))التیمم:  احلمریي)28(:  نشوان  قال 
َي التیمم  م اليشَء أي قصده، ومنه ُسمِّ َتیمَّ

بالرتاب.

)26( املصدر نفسه: 9/ 797). 
)27( املصدر نفسه: 7/ 4040. 

)28( املصدر السابق: 10/ 7337. 
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چ  ہ ہ ھ ھ  چ  قوله تعاىل: 
اآلیة: 267.

))َأغمَض  احلمریي)29(:  نشوان  قال 
أي  باع:  فیا  وَأغمَض  تــاوز،  أي  عنه: 
وقال  لرداءته،  ثمنه  من  وَحــَط  أرخــص 

الطرماح )دیوانه: 276(:
قوٌم وللذلـ  بالوتِر  َیفُتنا  مل 

ِل رجاٌل یرضون باإلغامض((.
]سورة آل عمران[

چ  ہ  ہ  چ  تعاىل:  قوله 
آیة: 14.

قناطری  ))القنطرة:  نــشــوان)30(:  قال 
أي  وقیل:  کاملة،  جُمَتِمعة  أي  مقنطرة، 

مضاعفة وقال الفّراء إهنا تسعة قناطری((.
قوله تعاىل: چ گ گ گ گ چ 

]سورة آل عمران: 112[.
الکسائي:  ))قــال  نــشــوان)31(:  قال 
برَش،  إاّل رجوعًا  یکون  أي رجعوا، وال 

)29( املصدر نفسه: 8/ 011). 
)30( شمس العلوم: 8/ 3)6). 

)31( املصدر نفسه: 1/ )66، وذکر املحقق أنَّ 
خمتلفنی،  بیتنی  مراعي  من  ق  ُملفَّ البیت 
ُینَظر: املقاییس: 1/ 314، ومحاسة أيب متام 

برشح التربیزي: 1/ 69. 

غضب  منزلة  نــزلــوا  أي  املــربد:  ــال  وق
التسویة  ــك  ذل ــل  أص ــاج:  ــزج ال وقــال 
أي  ــَغــَضــٍب(  بِ ــــآُؤوا  )َوَب ذلــك  ومعنى 
اعرتفوا  أي  باؤوا  معنى  وقیل  تساووا، 

قوله: ومنه 
بعثريت وَخطیئتي َأبوُء  إِيّن 

 ريب وهل إِاّل إلیَك املهَرُ	

به  َأقرَّ  إذا  فالن  بحق  فالٌن  باء  ومنه 
عىل نفسه قال لبید )دیوانه 178(:

ها بَحقِّ وُبؤُت  باطِلها  أنکرُت 
َیفَخر عيلَّ كراُمها عندي ومل 
اهلل  قال  احتمله  أي  بإثمه:  وبـــــــاء 

ۇ چ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  تعاىل: چ 
به: أي کان  29[، وبـــاء  املائدة:  ]سورة 

ُبؤبه قال: یُقال  ُیقتل به  ِکفاء له 
فقلُت له ُبؤ بامرٍئ مل تکن له

ِم((.  كِفاًء ولکن ال تکاُیَل بالدَّ
]سورة النساء[

ٹ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  قوله 
ٹ ٹ ٹ ڤ چ اآلیة: 21.

أفىض  ))اإلفــضــاء:  نــشــوان)32(:  قال 
جاَمَع  وُیقال:  له،  أظهره  أي  ه  بــسِّ إلیه 

)32( املصدر السابق: 8/ 208). 
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إمرأته  اىل  الرجل  وأفىض  فأفضاها  املــرأَة 
وافقه:  وَمْن  حنیفة  أبو  قال  بارشها،  أي 
ــوة، وقـــال أصحاب  ــل اخلَ اإلفــضــاء هــو 

الشافعي هو اجلاع((.
ی  ی  چ  تـــعـــاىل:  قــولــه 

ی چ اآلیة: 1).
الساحر  ))اجِلبت:  نــشــوان)33(:  قال 
دون  ُیعَبد  ما  هو  وُیقال:  الکاهن  وُیقال 
العرب  کــالم  من  لیس  وهــذا  تعاىل،  اهلل 
يف  یأتلفان  ال  والتاء  اجلیم  ألن  األصــيل، 
کالم العرب إاّل ومعها حرف َذولقي مثل 

تر نتج تلج((.
چ  ىئ  مئ  حئ  جئ  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 9).
التحادث  ))التنازع:  نشوان)34(:  قال 
إذا  الــيشَء  القوُم  وَتــنــاَزَع  اخلصومة،  يف 
تعاطوه قال اهلل تعاىل: چ ڻ ڻ ڻچ 
]سورة الطور: 23[، أي یتعاطون یناول 

بعضهم اىل بعض ومنه قول إمرئ القیس:
َوملَّا تنازعنا احلدیَث وأسمحت

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ  تــعــاىل:  قوله 

)33( املصدر نفسه: 2/ 974. 
)34( املصدر السابق: 10/ 68)6. 

ی چ اآلیة: )8.
ــة: أقات  ــات ــوان))3(: ))اإلق ــش ن قــال 
ــِدر،  ــقــَت امُل واملــقــیــت:  اقــتــدر  أي  علیه، 
مجیع  وعىل  والشاهـــد  احلافظ،  واملقیت 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ  تعاىل:  قوله  ُیفسَّ  ذلك 

يف  الرفاعة  بن  قیس  أبو  قال  یچ  ی 
األول:

وذي ِضغٍن كففُت النفَس عنه 
وكنُت عىل َمساءته ُمقیتًا

أي مقتدرًا، وقال السؤال يف الثاين:
َأيَل الفضُل َأم عيلَّ إذا ُحو 

سبُت إين عىل احلساِ	 ُمقیُت

أي حافظ((.
ٺ  ٺ  چ  تــــعــــاىل:  ـــه  ـــول ق

ٺ چ اآلیة: 102.
ُقّدام  نقیض  ))وراء  نشوان)36(:  قال 

چ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  يف قوله: 
تعاىل:  اهلل  قال  ــّدام  ُق بمعنى  یکون  وقد 
إبــراهــیــم:  ـــورة  ]س ھچ  ھ  چہ 

]ســـــــورة  ںچ  ں  چڱ   ،]16
ووراء  ــّدامــهــم،  ُق أي   ،]79 الکهف: 

))3( املصدر نفسه: 8/ 677). 
)36( املصدر نفسه: 10/ 7130. 
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بمعنى بعد قال اهلل تعاىل: چ ڳ 
ومن   ،]91 البقرة:  ]سورة  چ  ڳ  ڳ 

ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قوله  ذلك 
أي   ،]( مــریــم:  ]ســـورة  چ  ڄ  ڦ 

قال  الولد  ولد  ــوراء  وال مــويت،  بعد  من 

فقال  ابنك  هذا  ألعرايب  قلت  األصمعي 
من الوراء أي هو ابن ابنه وقال ابن عباس 

ىئچ  مئ  حئ  جئ  چ  ــه:  ــول ق يف 
وقیل  الولد  الــوراء   ،]71 هود:  ]ســورة 

وراء بمعنى َبعد.
]سورة املائدة[

ڻچ  ڻ  چ  ــاىل:  ــع ت ــه  قــول
اآلیة: 4.

امُلکلَّب  ))التکلیب:  نشوان)37(:  قال 
الصید((. ُیعلُِّمها  الکالب  یتخذ  الذي 

ٺ  ڀ  چ  تعاىل:  قوله 
ٺ چ اآلیة: 6.

بالید  امَلسح  ))َمَسَح:  نشوان)38(:  قال 
اليشَء  وَمَسَح  املاء،  إمرار  وهو  معروف 
تعاىل:  وقولــــه  قطعه  إذا  َمَسَحًا  بالسیف 

ںچ  ں  ڱ  ڱ  چ 

)37( املصدر السابق: 9/ 888). 
)38( املصدر نفسه: 9/ 6299. 

أسواقها  احلسن  قال   ،]33 ص:  ]ســورة 
وَأعناقها((.

چ  ٺ ٿ  چ  قوله تعاىل: 
اآلیة: 38.

لإلنسان  ))الــیــد:  ــوان)39(:  ــش ن قــال 
وهي معروفة من قوله تعاىل: چٺ 
قال  أیاٍد  واجلمع  املنّة،  والید  ٿچ 
چ  ې  ې  ې  ې  ۉ  چ  تعاىل:  اهلل 
مقبوضة  ِمنَّته  أي   ،]64 املائدة:  ]سورة 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ  َفردَّ علیهم فقال: چ 
ۆئ ۈئ چ ]سورة املائدة: 64[، أي ِمنتَّاه 

يف الُدنیا واآلخرة، وقیل: نِعمتاه يف الدین 
والظاهرة،  الباطنة  النعمة  وقیل  والُدنیا 

پ پ پ  والید: القوة منه قوله تعاىل: چ 
ڀ چ ]سورة الفتح: 10[، وید الدهر 
قوة مداه. ویقولون: ُسقط يف یده إذا َنِدَم 

ىچ  ې  چې  تعاىل:  اهلل  قــال 
ۇئ  چ  ]سورة األعراف: 149[، ومنه: 

البقرة:  ]ســــــورة  ۆئچ  ۆئ  ۇئ 

237[، أي الويل الذي یملك الَعقد((.
پچ  پ  چ  ــاىل:  ــع ت ــه  قــول

اآلیة: 90.

)39( املصدر نفسه: 10/ 7343. 
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حجٌر  ))النَّصُب:  نشوان)40(:  قــــال 
تعاىل:  اهلل  قال  فیعبدونه  ینصبونه  کانوا 
النصب  وغنــــــــاء  پچ  چپ 

ُیفسَّ  الوجهنی  وعىل  الغناء  مــن  رضٌب 
چ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه 
یسعون  أي   ،]43 ــعــارج:  امل ]ســـورة 
إذا  کانوا  احلسن  وقال  النَّصب  غناء  اىل 
ُنصبهم  اىل  یبتــــدرون  الشمس  طلعت 
عىل  أوهلم  یلوي  ال  یستلمها  أهیم  رِساعًا 

آخرهم((.
چ  ی  ىئ  ىئ  ىئ  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: )9.
َمَثُل  ))الــِعــدُل:  نــشــوان)41(:  ــال  ق
الغداء  والِعدل:  جنسه،  غری  مـــن  اليشء 
عدٌل  وال  رصٌف  منه  ُیقبُل  ال  قوهلم:  يف 

چ  ی  ی  ی  ی  چ  تعاىل:  اهلل  قال 
]سورة البقرة: 48[((.

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چ  تــعــاىل:  ــه  ــول ق

ۈ ٴۇ چ اآلیة: 107.
اليشء  عىل  ))َعَثر  نــشــوان)42(:  قال 

)40( املصدر السابق: 10/ 6611. 
)41( املصدر نفسه: 7/ )440. 
)42( املصدر نفسه: 7/ 4373. 

ٱ  چ  ومــنــه:  اطلع  أي  ــثــرًا:  َع
]سورة الکهف: 21[((. ٻ چ  ٻ 

]سورة األنعام[
چ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 23.

العاقبة،  ))الفتنـــة  نشوان)43(:  قـــال 
أي  وقیـــــل:  فتنتهم  عاقبتهم  أي  قیل: 

احلجة((. ألزمتهم  التي  بلیتَّهم 
چچ  چ  چ  ــاىل:  ــع ت ــه  قــول

اآلیة: )13.
املکان  ))املکانة:  ــوان)44(:  ــش ن قــال 

ڱ  چ  تعاىل:  اهلل  وقول  مکاهنم  عىل  أي 
أي   ،]93 هود:  ]ســورة  چ  ڱ 

طریقتکم((.
ۉ  ۉ  چ  ـــاىل:  ـــع ت قـــولـــه 

ې ې چ اآلیة: 142.
ــَفــرش: صغار  ــوان))4(: ))ال ــش قــال ن
وقیل:  للحمل،  تصلح  لیست  التي  األبل 
األنعام  من  یصلح  ال  وما  الغنم  الفرض: 

بح((. إاّل للذَّ

)43( املصدر نفسه: 8/ 082). 
)44( املصدر السابق: 9/ 927). 

))4( املصدر نفسه: 8/ 134). 
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ھ  ھ  ھ  چ  تعاىل:  قولــــــــــه 
اآلیة: 99. ھچ 

ِقنٍو  مجع  ))الِقنوان:  نشوان)46(:  قال 
)دیوانه:  القیس  إمرؤ  قال  العذق،  وهو 

:)(7

وماَل بقنواٍن من البرس أمحرا
وئ  ەئ  ەئ  چ  ـــاىل:  ـــع ت قـــولـــه 

اآلیة: 100. وئچ 
وابن  نافع  ــرأ  ))وق نــشــوان)47(:  قــال 
أي  بالتشدید  )وخّرقوا(  ــٍة  روای يف  عامر 
بالتخفیف  الباقون  وَقرأ  وکّذبوا  اختلقوا 

ومها بمعنى((.
]سورة األعراف[

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ  تعاىل:  قوله 
ۈئ چ اآلیة: 21.

قاسمه  ))املقاسمة:  نشوان)48(:  قال 
اليشء وقاسمه أي َحَلَف له((.

اآلیة:  چ  ېئ  ېئ  چ  تعاىل  قوله 
.22

حّطه  إذا  ))َدالَّه:  ــوان)49(:  ــش ن قــال 

)46( املصدر نفسه: 8/ 643). 
)47( املصدر نفسه: 3/ 1777. 
)48( املصدر نفسه: 8/ 491). 

)49( املصدر السابق: 4/ 2148. 

قال  الدلو،  إدالء  من  أسفل  اىل  أعىل  من 
حطَّها  أي  چ  ېئ  ېئ  چ  تعاىل:  اهلل 
منزلة  اىل  الرفیعة  الطاعة  منزلة  من  بغرور 

املعصیة الوضیعة((.
چ  ڇ ڇ  چ  چ قوله تعاىل: چ 

اآلیة: 26.
ــوان)0)(: ))الــرّیــاُش: قیل  ــش قــال ن
وقرأ  احلَسُن  اللِّباس  وقیل  املال  الریاُش 
ويف  التقوى((  ولباس  ))وریاشًا  احلسن 
وقال  قمیصًا    عيلٌّ )اشرتى  احلدیث: 
ــذي هــذا مــن ریــاشــه( ويف  ــمــُد هلل ال احلَ
تنظر  ))ال  اهلل:  عبد  بـــن  مطرف  حدیث 
ولکن  ریاشهم،  ولنی  عیشهم  خفض  اىل 
انظر اىل رسعة طعنهم وسوء منقلبهم((.

چ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چ  تعاىل:  قوله 
اآلیة: 92.

ــال نــشــوان)1)(: ))ِغــنــي الــقــوُم يف  ق
دارهم: أقاموا((.

ۆ  ۇ  ۇ  چ  تعاىل:  قوله 
ۆ ۈ ۈ چ اآلیة: 163.

)0)( املصدر نفسه: 4/ 2704. 
)1)( املصدر نفسه: 8/ 019). 
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ٌع:  رُشَّ ))حــیــتــاٌن  نــشــوان)2)(:  ــال  ق
خافضة  أي  عًا  رُشَ وقیل  رؤوسها،  رافعة 

رؤوسها للرشب((.
ڱچ  ڱ  ڱ  چ  ــاىل:  ــع ت قــولــه 

اآلیة: 202.
ــار:  ــص ))اإلق نـــشـــوان)3)(:  قـــال 
َأقَر عنه أي کفَّ وإْن کان قادرًا علیه، 

القصور((. خالف 
ٻ  ٻ  ٻ  چ  ـــاىل:  ـــع ت قـــولـــه 

اآلیة: 171. ٻچ 
جذبه  اليشَء:  ))َنتَق  نشوان)4)(:  قال 
تعاىل:  اهلل  قال  الکأل  املاشیة  نتقت  قال: 
أي  نتقنا  وقیل  ٻچ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

زعزعنا  أي  نتقنا  وقال  الفّراء  عن  رفعنا 
ومنه قول العجاج:

وَنتَّقوا أحالمنا األثاقال)))(((.
]سورة األنفال[

چ  ڌ  ڍ  ڍ  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 29.

)2)( املصدر نفسه: 6/ 3440. 
)3)( املصدر نفسه: 8/ 22)). 

)4)( املصدر السابق: 10/ 6479. 
يف  کا  البنه  وهو  دیوانه  يف  لیس  الشاهد   )(((

دیوانه ص122، املحقق. 

ــــوان)6)(: ))الـــُفـــرقـــان  ــــش ـــال ن ق
احلُّجة((.

ڦ  ڤ  چ  تــــعــــاىل:  ـــه  ـــول ق
ڦچ اآلیة: )3.

إذا  ُمکاًء:  ))مکــا:  نشوان)7)(:  قال 
من   24 )دیوانه:  عنرتة  وقــــــــال  ر  َصفَّ

معلقته(:
الً  جُمدَّ تركُت  غانیٍة  وحلیِل 

األَعلِم((. فرائصُه كِشدق  و  مَتکَّ
چچ  چ  چ  تــعــاىل:  قــولــه 

اآلیة: 42.
نقیض  ))القصوى  نــشــوان)8)(:  قال 

الدنیا((.
ې  ۉ  ۉ  چ  تـــعـــاىل:  ــه  ــول ق

ېچ اآلیة: 67.
جعلُه  ))َأثــخــنــُه:  ــوان)9)(:  ــش ن قــال 
َن  مَتکَّ أي  األرض  يف  وَأثخَن  ثخینـــــًا، 

فیها((.

]سورة التوبة[
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ  تعاىل:  قوله 

)6)( املصدر نفسه: 8/ 4)1). 
)7)( املصدر نفسه: 9/ 9)63. 
)8)( املصدر نفسه: 8/ )1)). 

)9)( املصدر نفسه: 2/ 826. 
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ڇچ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
اآلیة: 16.

البطانة  ))الولیجة  نشوان)60(:  قال 
بطانته  أي  ــالن  ف ولیجُة  فــالٌن  ــقــال:  ُی

ته قال الشاعر: وخاصَّ
وجعلَت قوَمَك دون ذاك ولیجًة 

ساقوا إلیَك اخلرَي غرَي مشوِ	((
ڌ  ڍ  چ  تــعــاىل:  قــولــه 

ڌ ڎ ڎ چ اآلیة: 34.
ـــز: کــنــُز  ـــن ــــشــــوان)61(: ))َک ـــال ن ق
تعاىل:  اهلل  قال  وادخــــاره  مجعه  املــاِل: 

ڎ  ڌ  ڌ  چڍ 

قیل إنا قال ینفقوهنا ومل َیقل  چ  ڎ 
ینفقوهنا ألن امُلراد: الکنز واألموال((.

ۅ  چ  ــــــاىل:  ــــــع ت ـــــه  ـــــول ق
چ اآلیة: 36. ۉ  ۉ 

لقیُت  ــال:  ــق ))ُی نـــشـــوان)62(:  ــال  ق
ہ  القوَم کافًة أي ُکلُّهم، وقوله تعاىل: چ 

أي   ]28 ]سورة سبأ:  چ  ہ  ہ 
هم((. َتکفُّ

)60( املصدر السابق: 10/ 7288. 
)61( املصدر نفسه: 9/ 913). 
)62( املصدر نفسه: 9/ 714). 

چ  ڤ  ڤ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه 
اآلیة: 6).

ــَرق: اخلوف  ــَف ــشــوان)63(: ))ال قــال ن
رجل َفِرٌق((.

چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 101.
َمردًا:  الطعام  قال نشوان)64(: ))َمَرَد 
إذا َمَرَسه لِیلنَی واملرود عىل اليشء املروَن 

علیه((.
پ  پ  ٻ  چ  تــعــاىل:  قوله 

پ چ اآلیة: 123.

الُقرب  الويّل:  ))ويَل  نشوان))6(:  قال 
ويّل  بعد  وتباعدوا  واٍل  فهو  َولیه  ُیقال: 

وَجَلَس مما یلیه أي مما یقاربه((.
]سورة یونس[

اآلیة: 2. ٹ ٹچ  قوله تعاىل: چ 
يف  السابقة  ))الَقدم:  نشوان)66(:  قال 
)دیوانه:  ثابت  ابــُن  حسان  وقــال  األمــر، 

:)1((

)63( املصدر نفسه: 8/ 164). 
)64( املصدر نفسه: 9/ 6273. 

))6( املصدر السابق: 10/ 6292. 
)66( املصدر نفسه: 8/ 393). 
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وخلُقنا  إِلیك  العلیا  القدم  لنا 
ألولنا يف طاعة اهلل تابع((.
ڀ  پ  پ  پ  چ  تعاىل:  قوله 

]سورة یونس: 26[. ڀ چ  ڀ 
قال نشوان)67(: ))الَقرت: الغبار ومنه 

:)234 قول الفرزدق )دیوانه: 1/ 
ٌج برداء امُللك یتبعه  ُمتوَّ

موٌج ترى فوقه الرایات والقرتا((.
چ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 71.
الکرب  ة:  ))الُغمَّ نــشــوان)68(:  قال 
الغمة:  مبهم، وقیل  أي  ُغمٌة  أمٌر  وُیقال: 
وقیل:  الَغّم  یوجب  الذي  األمـــر  ِضیق 
إذا  ــالُل  اهل ُغــمَّ  قوهلم:  من  امُلغّطى  إنــه 

استرت((.
]سورة یوسف[

چ  پ  پ  چ  تعاىل:  قوله 
اآلیة: 23.

أي  األبواب  ))َغلََّق  نشوان)69(:  قال 
للتکثری((. َد  ُشدِّ َأغلقها 

)67( املصدر نفسه: 8/ )36). 
)68( املصدر نفسه: 8/ 4873. 

)69( املصدر السابق: 8/ 4996. 

چ  پ  پ  پ  چ  تعاىل:  قوله 
اآلیة: 31.

ــُرج  اأَلت ))امُلــتــك:  نــشــوان)70(:  قال 
الشاعر: قال 

بالکؤوس جهارًا  ترشب اإلثم 

مستعارًا بیننا  امُلتَك  وترى 
اإلثم: اخلمر وامُلتك: األُترج.

ـــراءة َمـــْن قرأ  ــك تــأویــل ق ــىل ذل وع
))َوَأْعَتَدْت هَلُنَّ ُمتََّکًأ((((.

چ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه 
اآلیة: 31.

أکربت  ))اإلکبار:  نشوان)71(:  قال 
بعضهم  وقــــــال  استعظمته،  إذا  األمر: 
َأجله وقیل:  معنى أکربنه: أي ِحضَن من 
حاضت  حارت  أو  جزعت  إذا  املرأة  إن 

وُیسّمى احلیض: إکبارًا وأنشَد:
تأيت النساَء عىل أطهارهنَّ وال

تأيت النساَء إذا أكربن إِكبارًا((.
چ  ڄ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  وقوله 

اآلیة: 72.

)70( املصدر نفسه: 9/ 6209. 
)71( املصدر نفسه: 9/ 748). 



د.حامد نارص الظاملي

3(9

الکفیل  ))الزعیم:  نشوان)72(:  قـــال 
غارٌم((  عیُم  ))الزَّ  النبي حدیث  ويف 

وزعیم القوم: سیدهم((.
چ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: )8.
ــَرض:  ــل َح ــوان)73(: ))رج ــش قــال ن
امُلرِشف  احلَرض  وقیل  واحد،  فاسد  أي 
فساد  احلَرض  أصل  إِنَّ  وقیل  اهلالِك  عىل 

اجلسم من مرٍض ونحوه((.
ڦ  ڦ  چ  ـــاىل:  ـــع ت قـــولـــه 

ڄچ اآلیة: 88.
القلیل،  ))امُلزجى:  نشوان)74(:  قال 

أي قلیلة تبلغ َقدر احلاجة قال الراعي:
ومرسٍل ورسوٍل غري متهٍم 

وحاجٍة غري مزجاٍة من احلاج((.
چ  ېئ  ۈئ  ۈئ  چ  تــعــاىل:  قــولــه 

اآلیة: 94.
التکذیب  ))التفنید:  نشوان))7(:  قال 

الشاعر: قال  الرأي  وتضعیف 

)72( املصدر نفسه: )/ 2794. 
)73( املصدر السابق: 3/ 1389. 

)74( املصدر نفسه: )/ 2761. 
))7( املصدر نفسه: 8/ 264). 

لومي وتفنیدي یا صاحبيَّ دعا 
 فلیس ما فاَت من أمٍر بمردوِد

قول  ومنه  اللَّوُم  التفنید:  وقیــــــل: 
جریر )دیوانه: 133(:

یا صاحبيَّ دعا املالمَة واقصدا 
التفنیدا((. وَأطلتام  اهلوى  طال 
چ  ەئ  ائ  چ  تــعــاىل:  ــه  ــول ق

.94 اآلیة: 
َفصُل  ــل:  ــَص ))َف ــوان)76(:  ــش ن قــال 

ڦ  چ  تــعــاىل:  اهلل  قــال  قطعُه  ــر  األم
چ ]سورة ص: 20[، وَفَصَل من  ڄ 

چائ  تعاىل:  اهلل  قال  َخَرَج  أي  البلد 
چ ]سورة یوسف: 94[، والفصل  ەئ 

ڳ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  الشیئنی  بنی  الفرق 
امُلمَتِحنة:  ]سورة  چ  ڱ  ڱ  ڱ 
أي  فِصاالً  أمه  عن  الرضیَع  وَفَصَل   ،]3

ڀ  ڀ  چ  تــعــاىل:  ــال  ق َفــَطــمــُه 
]سورة األحقاف: )1[((. ٺچ  ٺ 

]سورة الرعد[
ہ  ہ  ۀ  چ  تــعــاىل:  قــولــه 

ہ ہ چ اآلیة: 4.

)76( املصدر السابق: 8/ 198). 
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ــــوان)77(: ))الــصــنــوان  ــــش ـــال ن ق
یکون  أکثــــر  أو  الثالث  أو  النخلتان 
األشجار  من  کان  وما  واحــدًا،  أصلهنَّ 

أیضًا((. کذلك صنوان 
ٻ پ پ پ  قوله تعاىل: چ 

اآلیة: 6. پ چ 
العقوبة((. ))امَلثلة:  نشوان)78(:  قال 

ڍ  ڇ  ڇ  چ  تــعــاىل:  قوله 
اآلیة: 8. ڌ چ  ڍ 

قال نشوان)79(: ))غاَض املاء غیضًا، 
أقله  أي   ، وَجلَّ َعزَّ  اهلل  وغاَضُه   ، َقلَّ أي 

ۇئ  زب  تعاىل  قال  ى  َیتعدَّ وال  ى  یَتعدَّ
وُیــقــال:   ،]44 ــود:  ه ]ســـورة  رب  ۇئ 
وقوله  ــوا  قــلَّ إذا  غیضًا  الــکــراُم  غــاض 
ڌچ. ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  تعاىل: چ
جث  يت  ىت  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه 

چ اآلیة: 42. ىث  مث 
نقیض  ))الکافــر:  نشوان)80(:  قال 

اللمؤمن، والکافر: اللیل ألنه یغطي ُکلَّ 
یغطي  ألنه  البحر  والکافر  بظلمتِه  يشٍء 

)77( املصدر نفسه: 6/ )383. 
)78( املصدر نفسه: 6220. 

)79( املصدر نفسه: 8/ 046). 
)80( املصدر السابق: 9/ 861). 

یغطي  ألنه  اع  الزرَّ والکافر  بداخله،  ما 
قوله  ومنـــه  بالرتاب  األرض  يف  البذر 
]سورة  چ  چ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل: 

ەئ  چ  تــعــاىل:  وقــولــه   ،]20 احلــدیــد: 
]سورة  چ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

آل عمران: )11((.
]سورة احلجر[

ی  ی  ىئ  چ  تـــعـــاىل:  ـــه  ـــول ق
ی چ اآلیة: 90.

القوُم:  ))واقتسم  نشوان)81(:  قـــال 
اهلل  قول  ُیفسَّ  الوجهنی  عىل  حلفوا  أي 

یچ  ی  ی  ىئ  چ  تــعــاىل: 
اقتسموا  والنصار  الیهود  إهنم  وقیل: 

ببعضه((. وکفروا  ببعضه  فآمنوا  القرآن 
]سورة النحل[

ڳ  ڳ  ڳ  چ  ـــاىل:  ـــع ت قـــولـــه 
اآلیة: 76. ڱچ 

الِعیال   : ــلَّ ــَک ))ال نــشــوان)82(:  قــال 

: الیتیم((. والثقل، وُیقال: الُکلُّ
ڄ  ڄ  ڄ  چ  تــعــاىل:  ــه  ــول ق

ڄ ڃ چ( اآلیة: 81.

)81( املصدر نفسه: 8/ 492). 
)82( املصدر نفسه: 9/ 708). 
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أي  الِسرُت،  ))الِکّن:  نشوان)83(:  قال 
ونحو  ورسٍب  غــاٍر  من  فیه  ُیسَتَکنُّ  ما 

ذلك((.
]سورة اإلرساء[

اآلیة:  چ  ۈئ  ۈئ  چ  تعاىل:  قوله 
.16

أي  تعاىل:  اهلل  ))آمر  نشوان)84(:  قال 
ُمرتفیها(  )آمرنا  یعقوب  وقــرأ  َکثَّرهم، 
وابن  نافع  عن  ذلك  وحُیکى  َکثَّرنا،  أي 

کثری((.
ڤ  ٹ  چ  ـــاىل:  ـــع ت قـــولـــه 

ڤ چ اآلیة: 1).
أي  رأسه  ))َأنغض  نشوان))8(:  قال 

ُمَتعجبنی((. حیرکوهنا  أي  َحّرکه، 
ڻ  ں  ں  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 62. ڻ چ 
ماَلُه  َأَخَذ  ))احتنکه  قال نشوان)86(: 
َأکَل  إذا  األَرَض  اجلراُد  احتنك  وُیقال: 

النبات((. من  علیها  ما 
قوله تعاىل: چ ڇ ڇ ڇ ڍچ 

)83( املصدر نفسه: 9/ 713). 
)84( املصدر السابق: 1/ 327. 

))8( املصدر نفسه: 10/ 6682. 
)86( املصدر نفسه: 3/ )160. 

]سورة اإلرساء: 79[.
عطیُة  ))النافلة:  ــوان)87(:  ــش ن قــال 
والنافلة  الصالة،  نافلُة  ومنــــــه  التطوع 

وئ  وئ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  الَوَلد  َوُلــد 
األنبیاء:  ]سورة  چ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

.))]72
ۆچ  ۆ  ۇ  چ  تــعــاىل:  قــولــه 

اآلیة: 83.
إذا  بجانبه  ــأى  ))ن ــوان)88(:  ــش ن قــال 
نأى  احلجاز  أهل  لغة  اء،  الفرَّ وقال   ، تکربَّ
کنانة  وبني  هوازن  بعض  ولغة  رأى  مثل 
الکسائي  قال  باملد  ناء  األنصار  من  وکثرٍی 

مها لغتان((.
]سورة الکهف[

ڦ  ڦ  ڦ  چ  تــعــاىل:  قــولــه 
ڄ ڄ چ اآلیة: 17.

القرض،  ــَرَض:  ))َق نشوان)89(:  قال 
باملقراض،  الــيشَء  قرضُت  ُیقال  القطع 

وَقرضت الفأرُة الثوَب إذا َأکلته، وَقَرَضه، 
ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  جــاوزه  أي 

)87( املصدر نفسه: 10/ 6692. 
)88( املصدر نفسه: 10/ 6820. 
)89( املصدر السابق: 8/ 4)4). 
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يف  تاوزهم  أي  چ  ڄ  ڄ  ڦ 

أحد اجلانبنی وقیل: تقرضهم أي حتاذهیم، 
ُدرید کأنه  ابُن  قاله، قال  الشعَر أي  َقَرَض 
الــيشء  ُیــقــَرض  کــا  الــکــالم  مــن  یقرضه 

باملِقراِض((.

ڦچ  ڦ  ڦ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه 
اآلیة: 28.

ُفُرط:  أمٌر  ))الُفُرط:  نشوان)90(:  قال 
مرتوکًا  أي  الفّراء:  وقــال  فیه  ط  ُمفرَّ أي 
َندمًا  أي  قتیبة:  ابن  وقال  عجلة  أي  وقیل 
وقال  وإفــراطــًا  رسفــًا  أي:  مقاتل:  وقــال 

جماهد أي مضیعًا((.
چ  ہ  ہ  ہ  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 40.
َلق: ُیقال: مکان  قال نشوان)91(: ))الزَّ
وقوله  مصدر  وأصله  ــض  َدح أي  ــق  َزل
َأرضًا  أي  چ  ہ ہ ہ  چ  تعاىل: 

بیضاء ال َینبُت فیها نباٌت((.
ىئ  مئ  حئ  چ  ـــعـــاىل:  ت قــولــه 

يئ چ اآلیة: 38.

)90( املصدر نفسه: 8/ 142). 
)91( املصدر نفسه: )/ 2822. 

عب: اسم ذي  قال نشوان)92(: ))الصَّ
القرننی )الَسیَّار( قال لبید:

لو كان حيٌّ باحلیاِة خُملَّدًا 
هر َخلَّدة أبو یکسوِم يف الدَّ

والصعُب ذو القرنني أصبح ثاویًا.
عمه  وابن  طالب  أيب  ابن  عيل  وعن 
القرننی  ذا  أن   عباس بن  اهلل  عبــــد 
مالك  بن  اهلل  عبد  بن  الصعب  الَسّیار هو 
وقد  األصغر،  مِحری  بن  سدد  بن  زید  بن 
القرننی  ذا  أن  القاف  کتاب  يف  أوضحُت 
تبع  هو  ومأجوج  یأجوج  سد  بنى  الذي 
َي:  َفُسمِّ أشیبان  وقرناه  ولَِد  ألنه  األَقرن 
صاحلًا  عبدًا  وکــان  القرننی  وذا  األقــرن 

َن يف األرض((. عاملًا قد متکَّ
چ  جخ  مح  جح  چ  تــعــاىل:  قوله 

اآلیة: 96.
النحاس،  ))الِقطر:  نشوان)93(:  قال 
ــرأ:  ــن یــعــقــوب أنـــه ق وحــکــى زیـــد ع

]ســــــورة  رب  ۇ  ڭ  ڭ  زب
.)) 0)[، أي من نحاٍس حارٍّ ابراهیم: 

]سورة مریم[

)92( املصدر نفسه: 6/ 3739. 
)93( املصدر السابق: 8/ 38)). 
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ڱ ڱ ں ں  قوله تعاىل: چ 
اآلیة: 8. ڻ چ 

إذا  اللیُل:  ))َغسا  ــشــوان)94(:  ن قــال 
ُغِسّیًا  وکرب  وىّل  إذا  الشیُخ:  وغسا  َأظَلم، 
))وقد  بعضهم:  قــراءة  وهي  غــاٍس  فهو 

بلغُت من الکرِب ُغِسّیًا((((.
چ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  تــعــاىل:  قــولــه 

اآلیة: 34.
متاروا  أي  ))امــرتوا:  نشوان))9(:  قال 
تادلوا،  أي  ــاَروا  مت الــتــاري:  وتــادلــوا، 
اهلل  قال  فیه  شّك  أي  الــيشء:  يف  ومتــارى 
]سورة  چ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چ  تعاىل: 

النجم: ))[((.
قوله تعاىل: چ ڭ ڭ چ اآلیة: 

.46
قــال نــشــوان)96(: ))املـِــيّل: حــنٌی من 

َملیًَّا((. َأقاَم  ُیقال:  الدهر 
چ  قوله تعاىل: چ ۋ ۋ ۅ ۅ 

اآلیة: 47.
املستقيص   : ))احَلفيُّ نشوان)97(:  قال 

)94( املصدر نفسه: 8/ 1)49. 
))9( املصدر نفسه: 9/ 6282. 
)96( املصدر نفسه: 9/ 6373. 

)97( املصدر السابق: 3/ 13)1. 

ــى )دیـــوانـــه:  ــش الـــســـؤال قـــال األع يف 
ص101(:

فإن تسأيل عني فیا ُر	َّ سائٍل 
حفيٌّ عن األعشى به حیث أصعدا
تعاىل:  اهلل  قال  باليشء  العامل  واحلَفّي: 
ـــراف:  األع ـــورة  ]س متچ  خت  حت  چ 

تقدیره:  وتأخری  تقدیم  فیه  قیل   ،]187
حممد  وقال  َحفي،  کأنك  عنها  یسألونك 
واملعنى  وتأخری  تقدیم  فیه  لیس  یزید:  بن 
أي  َحفيٌّ  عنها  باملسألِة  کأنَك  یسألونك 

.)) ُملحٌّ
جخچ  مح  جح  مج  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 64.
الکثری  ــيس:  ــنَّ ))ال نــشــوان)98(:  قــال 

النسیان((.
اآلیة:  چ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  قوله 

.73
املجلس  ))الندّي:  نشوان)99(:  قال 

بندّي،  فلیس  عنه  نفروا  فإذا  القوم  فیه 
أي  چ  ڭ  ڭ  چ  ــعــاىل:  ت اهلل  قــال 

جملسًا((.

)98( املصدر نفسه: 10/ 81)6. 
)99( املصدر نفسه: 10/ 40)6. 
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ۓ  ے  ے  چ  تعاىل:  قوله 
ۓ چ اآلیة: 88.

يف  ُلغًة  ))الــُولــد:  ــشــوان)100(:  ن قال 
ُتکَس  وقــد  ومجعًا  ــدًا  واح یکون  الــَوَلــد 
من  ))وُلـــُدك  أمثاهلم  ومن  أیضًا،  واوه 

الُولد  بنی  ُعبید  أبو  ق  وَفرَّ عقبیك،  َدّمى 
ألهل  یکون  بالضم  الُولد  فقال  والَولد، 
والَولد  للولد  ویکون  وأقربائه  الرجل 
وقال  لصلبه،  لولدِه  إاّل  یکون  ال  بالفتح 
َوَلد مثل ُأسد  الُولد بالضم مجع  بعضهم: 

مجع َأسد((.
چ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 98.
الصوُت  کز:  ))الرِّ نشوان)101(:  قال 
 /1 ــه:  ــوان )دی الــرمــة  قــال ذو  اخلــفــي، 

:)89
َس ركزًا مقفٌر ندٌس  وقد َتوجَّ

بنبأِة الصوِت ما يف َسمعِه َكِذُ	((.
]سورة طه[

اآلیة:  چ  ڈ  ڈ  چ  تعاىل:  قوله 
.40

)100( املصدر نفسه: 10/ 7277. 
)101( املصدر السابق: 4/ 2606. 

وُیقال  ــَن:  ــَت ))َف نـــشـــوان)102(:  قــال 
تعاىل:  اهلل  قال  واختربه،  امتحنه  أي  فتنه 

ۅ  ۅ  ۋ  چ  ـــال:  وق ڈچ  ڈ  چ 

وفتنه   ،]110 النحل:  ]سورة  ۉچ 
ڤ  چ  تعاىل:  اهلل  قــال  أحرقُه  أي  فتنًا: 
الــذاریــات:  ــورة  ]س ڦچ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڑ  چ  َأضلَّه:  وفتنه:  حُیَرقون،  أي   ،]13
األعراف:  ]سورة  چ  ک  ڑ 
]سورة  ڇ ڇ ڇ ڇچ  27[، ومنه: چ 

الصافات: 162[((.
قوله تعاىل: چ ڱ ں ں ڻ چ اآلیة: 

.42
ــى يف األمر  ــوان)103(: ))ون ــش ن قــال 
اهلل  قــال  واٍن  ــٌل  ورج ضعف  أي  َونــیــًا: 
أي  َونا:  َونى  چ  ڻ  ں  ں  ڱ  چ  تعاىل: 
تعب، وُیقال: فالٌن ال َیني یفعل کذا: أي 

ال یزال((.
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ  ــاىل:  ــع ت قــولــه 

ۈچ اآلیة: )4.
الَفرط:  ــرط:  ))َف نــشــوان)104(:  قال 

)102( املصدر نفسه: 8/ 089). 
)103( املصدر نفسه: 10/ 7304. 

)104( املصدر نفسه: 8/ 160). 
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إلیه،  فرطته  ــقــال:  ُی والــتــقــدم  الَسبق 
اىل  سبقهم  أي  الــقــوَم  الــرجــُل  ـــَرَط  وَف
وُفــَرُط  م  َتقدَّ أي  القول  منه  وَفــَرط  املاء 
الَقطا: متقدماهتا، وَفَرط علیه، أي عجل 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ  تعاىل:  قوله  ومنه 
ۈچ((.

ىئ  ىئ  ىئ  چ  تعاىل:  قوله 
ی ی ی چ اآلیة: 97.

حیرقه  َنابه  ))َحَرَق  نشوان))10(:  قال 
 قه وحروقًا وُیروى يف قراءة عيل وَحرَّ
)دیوانه:  زهری  قال  لنرُِبَدنَّه،  أي  َلنَحُرَقنَّه 

:)114
أبى الضیَم والنعامن َيُرق نابه 

علیه فأفىض والسیوف معاقلُه

ــه  ــَردَت َب إذا  الــيشء  َحــــَرَق: حــرقــُت 
وهو  وُیــقــال  ببعض.  بعضه  وحککت 
َحكَّ  إذا  الغیظ  من  م  األُرَّ علیه  حیــرق 

َأسناَنه َبعُضها ببعٍض قال:

أناّم  ُسلیمى  أمحاَء  ُأنبئُت 
ما(( األُرَّ باتوا غضابًا يرقون 

]سورة األنبیاء[
ٿ  ٿ  ٿ  چ  تـــعـــاىل:  ــه  ــول ق

))10( املصدر السابق: 3/ 1409. 

اآلیة: 37. ٹچ 
الَعَجل:  ))یقال:  نــشــوان)106(:  قال 
قــول اهلل  ــسِّ  ُف احلــمــأة، وقــد  الطنی مــن 
أي من  ٿ ٿ ٿ ٹ چ  تعاىل: چ 

طنٍی((.

ک  ک  ک  ک  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه 
گ چ اآلیة: 87.

احلوت  ))النون:  نــشــوان)107(:  قال 
ومن  وِحیتان،  حوٌت  مثل  نینان  ومجعه 
ألن   یونس النبي  وهو  النون  ذو  ذلك 
یومًا،  أربعنَی  أقام  أنه  فُیقال  إلتقمه  النون 
ُیفسَّ  اجلمیع  وعىل  الــدواة  النون  وُیقال 
چ  ڈژ ژ ڑ ڑ  قول اهلل تعاىل: چ 

]سورة القلم: 1[((.
قوله تعاىل: چ گ گ گ ڳ ڳ چ 

اآلیة: 87.
تعاىل  اهلل  ر  ــدَّ ))وَق نشوان)108(:  قال 
اهلل  قــال  ــَق  َضــیَّ أي  اإِلنــســان رزقــُه  عىل 
))َأن  ومنه:  چ  ۀ  ۀ  چڻ  تعاىل: 
أن  جیوز  وال  یق  ُنضِّ أي  َعَلْیِه((  ْقِدَر  نَّ لَّن 

)106( املصدر نفسه: 7/ 4381. 
)107( املصدر نفسه: 10/ 6791. 
)108( املصدر السابق: 8/ 404). 
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یکون من القدرة فیکون کفرًا ألنه تعجیز 
هلل تعاىل عن ذلك((.

قوله تعاىل: چ گ چ اآلیة: 87.
قـــال نــــشــــوان)109(: ))املــغــاضــبــة: 

امُلراغمة، أي ُمراغًا لقومه((.
ٺ  ڀ  ڀ  چ  ــاىل:  ــع ت ــه  قــول

ٺ چ اآلیة: 103.
الَفزع:  ))َفــِزع:  نــشــوان)110(:  قال 
أي  منه:  َفِزعت  ُیقال  واخلــوف  الذکر 
أي  إلــیــه:  وَفـــِزع  ـــِزٌع،  َف وَرجـــٌل  خفت 
 النبي ــال  ق ــة،  ــاث اإلغ ــفــزع  وال جلــأ 
الفزع  عنـــــد  لتکثرون  إنکم  ألصحابه 
إذا  قلبه  عن  َع  وُفزِّ الَطَمع،  عند  وَتقلُّون 
األضــداد:  من  وهو  الَفزُع  عنه  ُکِشَف 
َع َعن ُقُلوهِبِْم(( أي ُکِشَف  ))َحتَّى إَِذا ُفزِّ

الَفَزع((. عنها 
]سورة احلج[

خب  حب  جب  يئ  ىئ  چ  تــعــاىل:  قــولــه 

مب ىب چ اآلیة: )1.
عبیدة،  أبو  ))قال  نشوان)111(:  قال 

)109( املصدر نفسه: 8/ 4966. 
)110( املصدر نفسه: 8/ 180). 

)111( املصدر نفسه: 10/ 6620. 

ینر  لن  أن  معناه  وقیل  یرزقه  لن  معناه 
اهللُ حممدًا عىل أعدائه((.

جح  مج  حج  يث  چ  تعاىل:  قوله 
مح چ اآلیة: )1.

ـــاظ: غاظه  ))غ نـــشـــوان)112(:  ــال  ق
ہ  ہ  چ  وقوله:  َأغضبه،  أي  غیظًا، 
وقیل   ،]8 املــلــك:  ]ســـورة  ھچ  ھ 
الَغَضُب  َي  ُسمِّ ولذلك  الغلیان  الغیظ: 
عىل  الغضب  من  تغرق  تکاد  وقیل  غیظًا 

بالغضبان((. أهلها شبهها 
چ  گ  گ  گ  ک  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 27.
الطریق  ــّج  ــَف ))ال نــشــوان)113(:  قــال 

الواسع((.
چ  ۉ ۉ ې  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 4).
قـــال نــــشــــوان)114(: ))اإلخـــبـــات: 
ُأوتوا  الذین  ولیعلم  والتواضع،  اخلشوع 

به  َفیؤمنوا  ربِـــكَّ  مــن  احلَـــقُّ  ــه  أن العلم 
َفُتِخبُت له ُقلوهُبم((.

)112( املصدر نفسه: 8/ 047). 
)113( املصدر السابق: 8/ ))0). 

)114( املصدر نفسه: 3/ 1708. 
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]سورة املؤمنون[
چ  ې  ې  ې  ې  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 4).
الغفلة  ))الَغمَرة:  نشوان))11(:  قال 

ې  چ  تعاىل:  اهلل  قـال  الباطل  يف  واللهو 
ڄ  چ  تــعــاىل:  وقــال  ېچ  ې  ې 
أي   ،63 اآلیــة:  ڃچ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
وغمرات  ة  الــِشــدَّ والــَغــمــَرة:  غفلٍة،  يف 

ڭ  چ  تــعــاىل:  اهلل  ــال  ق ــده  املـــوت شــدائ
]ســــــورة  چ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

األنعام: 93[((.
ی  ی  ی  چ  ـــاىل:  ـــع ت قـــولـــه 

جئچ اآلیة: 7).
ــة:  ــی ــش ــــوان)116(: ))اخَل ــــش ــال ن ـــ ق

ی  ی  ی  چ  تعاىل:  اهلل  قال  اخلوف 
فالن  من  أخشى  فــالٌن  ُیقال  جئچ 
َأشُد  أي  ذلك  من  أخشى  امَلوِضع  وهذا 

َخوفًا قال عنرتة:

ولقد َخشیُت بأن َأموَت ومل َتُدر
ابني َضمَضِم  للحر	 دائرٌة عىل 

تعاىل:  قوله  ومنه  الکراهة  واخَلشیة: 

))11( املصدر نفسه: 8/ 002). 
)116( املصدر نفسه: 3/ 1812. 

چ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  چ 

العلم  واخلشیة   ،]80 الکهف:  ]ســورة 
قال الشاعر:

ولقد َخِشیُت بأن َمْن َتبَع اهُلدى 
َسَکَن اجِلناَن مع النَبي ُمّمِد((.

چ  ڻ  ڻ  چ  ــاىل:  ــع ت قــولــه 
اآلیة: 67.

ـــوان)117(: ))اإلهــجــار:  ـــش قــال ن
مشوا  إذا  القـــوم  أَهَجَر  بعضهم:  حکى 
أفحش  أي  کالمه  يف  وأهجر  اهلاجرة  يف 

قال:
ٍة  كام جدة األعراق قال ابُن رُضّ

علیها كالمًا جار فیه واهجرا
نافٌع ))سامرًا هیجرون(( وهي  َوَقرَأ 
تسُمرون  أي  قــال:  عباس،  ابــن  ــراءة  ق
الباقون  وَقــَرَأ  اهلُجر  وتقولون  اهلل  بنبي 
أي  وقــیــل:  اجلــیــم،  ــم  وض الــتــاء  بفتح 
النبي  عىل  ُتفِحشون  أي  وقیل:  هتذون 

والقرآن((.
چ  مب  خب  حب  چ  تعاىل:  قولـــه 

اآلیة: 104.

)117( املصدر السابق: 10/ 6881. 
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مسعود:  ابن  ))قال  نشوان)118(:  قال 
وبــدت  شفتاه  َتَقلَّصت  ــذي  ال الکالح 

أسنانه، کأسنان امُلَشیَِّط بالنار((.
]سورة النور[

ڄ ڄ ڄ ڄ  قوله تعاىل: چ 
اآلیة: 2. ڃ چ 

ــــشــــوان)119(: ))الـــعـــذاب:  قـــال ن
العرب((. الرضب عند 

چ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  تــعــاىل:  قــولــه 
اآلیة: 11.

ــِکــرب: معظم  قــال نــشــوان)120(: ))ال
یصف  اخلَطیم  ابــن  قیس  ــال  وق األمـــر، 

جاریة:
تناُم عن ُكرب شأهنا فإذا 

قامت رویدًا تکاد َتنغِرُف

أي: ینقطع َخُرها لدقته((.
چ  ڻ  ڻ  ں  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: )1.

ــوان)121(: ))الــَولــق: َأخــفَّ  ــش قــال ن
بالرمح  وَلقه  أیضًا،  ــرضب  وال الطعن 

)118( املصدر نفسه: 9/ )88). 
)119( املصدر نفسه: 7/ 4434. 

)120( املصدر السابق: 9/ 736). 
)121( املصدر نفسه: 10/ 7291. 

وَقرَأْت  الکذب  والولق:  بالسیف  َووَلقه 
أي  بَألسنتکم((  َتلقونه  ))إذ  عائشـــــة 
َکِذبَت  لرجٍل   عيل وقال  تکذبونـــه 

َوَوَلقَت((.
ڃ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل:  قــــــوله 

اآلیة: 33. چ چ  ڃ 
قـــــال نشوان)122(: ))املکاتبة: کاتبُه 
وامُلکاَتب:  بعض،  اىل  بعضها  کتب  إذا 
ومنه  ُیؤدیه  بــيشٍء  نفسه  یشرتي  العبد 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  قول اهلل تعاىل: 
چ چ((.

ڳ  گ  گ  گ  چ  تعاىل:  قوله 
ڳ چ اآلیة: 40.

))غـــيش: غشیه  نـــشـــوان)123(:  ــال  ق
جاءه  إذا  وغشیُه:  فوقه،  من  جــــاءه  إذا 

پ  پ  پ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  النوم 
 ،]1(4 عمران:  آل  ]ســورة  چ  ڀ 

وغيش املرأة غشیانًا إذا جامعها((.

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چ  ــعــاىل:  ت ــه  ــول ق
ۋچ اآلیة: 0).

)122( املصدر نفسه: 9/ 762). 
)123( املصدر نفسه: 8/ ))49. 
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احَلیُف  ))َحــاَف،  نشوان)124(:  قال 
امَلیُل ُیقال: َحاَف علیه أي َماَل وجاَر((.
قوله تعاىل: چ ٹ ٹ ٹ چ 

اآلیة: 60.
ـــوان))12(: ))الــقــاعــد من  ـــش ــال ن ق
احلیض  ــن  ع ـــَدْت  ـــَع َق ــي  ــت ال ــاء:  ــس ــن ال
نکاحًا  تــرجــو  فــال  لکربها  واألزواج 

بالید((. ُتناُل  التي  النَّخِل:  والقاِعُد من 
ژ  ڈ  چ  تـــعـــاىل:  ــه  ــول ق

ژچ اآلیة: 63.
قال نشوان)126(: ))امُلالَوذة: أن یلوذ 
اللُّواذ،  وکذلك  باآلخر  الرجلنی  أحد 
يف  ــادًا  ِحــی أي  وِقــیــل:  ِخــالفــًا  أي  قیل: 

ُسرتٍة((.
]سورة الفرقان[

ڇ  ڇ  ڇ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه 
ڍ چ اآلیة: ).

ــوان)127(: ))اإلمـــالء: َأمىل  ــش قــال ن

وَأمىل  متیم،  بني  لغة  وهي  الکتاب  علیه 
ڳڳ  گ  چ  َأمَهلُه:  َأي  له،  تعاىل  اهللُ 

)124( املصدر نفسه: 3/ 1649. 
))12( املصدر السابق: 8/ 66)). 

)126( املصدر نفسه: 9/ 0)61. 
)127( املصدر نفسه: 9/ 6379. 

األعــراف:  ]ســورة  چ  ڱ  ڳ  ڳ 
ہ  ۀ  چ  تعاىل:  وقوله   ،]183
]سورة حممد: )2[، أي  ہ ہ ہ چ 

أومههم((.
چ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 44.
واحد  ))النِّعم:  نشوان)128(:  قــــــال 
َبعُضهم  ــال  وق البهائم،  وهــي  األَنــعــام 
اإلبل  عىل  النِعم  اســـم  یقع  ما  وأکثر 
یکن  مل  نَِعم  قلت  إذا  َکیسان،  ابُن  وقال 
لإلبِل  وقعت  َأنعام  ُقلت  وإذا  لإِلبِل،  إاّل 
عىل  ُیطلق  النَِّعم  أن  وقیل  ُیرعى  ما  وکل 

ې ى ى ائ  األنعام، قال اهلل تعاىل: چ 
وقال   ،]9( املائدة:  ]ســورة  ەئچ  ائ 
ُیؤنَّث، وُیقال هذا  النَِعم ذکٌر وال  اء:  الَفرَّ

َنَعم وارٌد وَأنشَد الکسائي:
يف كل عام نِعم حَتووَنه 

ُیلقحه قوٌم وُتنتِجُوَنه
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  وقـــوله 
َیُقـــــــــل  ومل  ڤچ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ 

بطوهنا((.
جئ  ی  ی  چ  تعاىل:  قوله 

)128( املصدر نفسه: 10/ 6662. 
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حئ چ اآلیة: 67.
العدل،  ))الَقوام:  نشوان)129(:  قـــال 
العیش:  وِقـــوام  مالکه،  ــر:  األم وِقـــوام 
َوَقَرَأ  أهله  قوام  وفالن  منه،  یغني  الذي 

ابن عمر: چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ 

]سورة النساء: )[، بدالً من قیامًا((.
]سورة الشعراء[

ٹ  ٹ  ٹ  چ  تـــعـــاىل:  قــولــه 
ٹ چ اآلیة: 4.

اجلاعة  ))الُعنُق:  نــشــوان)130(:  قال 
ٹ  چ  ــاىل:  ــع ت اهلل  قـــال  الــنــاس،  ــن  م
ولو  مجاعاهتم،  أي  ٹچ  ٹ  ٹ 
خاضعة،  لقال:  البدن  من  ُعنق  مجع  أراد 
ورسواهتم  القوم  أرشاف  األَعناق:  ِقیل: 
فأخرب  خاضعنی،  َفظلَّوا  معنــــاه:  وقیل: 
ُمقَحًا  باملضاف  وجاء  إلیه،  املضاف  عن 
وإذا  رقاهبم،  َذلَّت  وا  َذلُّ إذا  توکیدًا، ألهنم 

َذلَّت رقاهُبم َذّلوا کا قال:
رأت َمرَّ السنني َأخذَن مني 

كام أخذ الرساُر من اهلالل
وکقول األعشى )دیوانه: 349(:

)129( املصدر السابق: 8/ 671). 
)130( املصدر نفسه: 7/ 4781. 

َأذعُتُه  وَیَشُق بالقول الذي قد 
كام َشَقْت َصدُر الَقناِة من الدم
وعند  خاضعیها  أي  الکسائي:  وقال 

البرینی ال جیوز مثل هذا احلذف((.
چ  ڄ  ڄ  ڦ  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 64.
بمعنى   : ))َثــــمَّ نـــشـــوان)131(:  ــال  ق

هناك، خالف قولك هنا((.
ٻچ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  قوله تعاىل: 

اآلیة: 84.
القول،  ))اللسان:  نشوان)132(:  قال 

ىب  مب  خب  حب  چ  تعاىل:  اهلل  قال 
وکذلك   ،](0 مریم:  ]سورة  چ  يب 
]سورة  چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  قوله: 
الشعراء: 84[، أي ثناًء َحسنًا، والِّلساُن: 

ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  اللغة 
ڱ چ ]سورة ابراهیم: 4[((.

قوله تعاىل: چ ڱ ڱ ڱ چ 

اآلیة: 148.
ـــوان)133(: ))اهلــضــیــم من  ـــش ــال ن ق

)131( املصدر السابق: 2/ 801. 
)132( املصدر نفسه: 9/ 046). 

)133( املصدر نفسه: 10/ 6944. 
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هضیم:  وَطلٌع  الکشح،  اللطیفُة  النساء، 
دخل بعضه يف بعٍض((.

ڻ  ڻ  ں  چ  تعاىل:  قوله 
ڻ ڻ چ اآلیة: 149.

احلاذق  ))الــفــاره:  نــشــوان)134(:  قال 
ڻ  ں  چ  تعاىل:  اهلل  قال  باليشء، 
أي  فــرهــنی:  وقــیــل  ڻچ  ڻ  ڻ 
حاذقنی  أي  بــاأللــف  وفــارهــنی  أرشیــن 

بنحتها((.
]سورة النمل[

اآلیة:  چ  ڑ  ژ  چ  تعاىل:  قوله 
.17

عن  َوَزَعه  ))َوَزَع:  نشوان))13(:  قال 
ژ  چ  ه وزعًا وقوله تعاىل:  األمر أي َکفَّ
آخرهم  عىل  أوهلم  حیبس  أي  چ  ڑ 
َلــیــزُع  تــعــاىل  اهلل  ))إّن  ــث:  ــدی احل ويف 

بالقرآن((((. َیزُع  بالسلطان ما ال 
ھ  ہ  ہ  ہ  چ  تعاىل:  قوله 

ھ چ اآلیة: 19.
َأوزعه  ))اإلیــزاع:  نشوان)136(:  قال 

)134( املصدر نفسه: 8/ )16). 
))13( املصدر نفسه: 10/ 1)71. 

)136( املصدر السابق: 10/ 1)71. 

وُیقال:  إّیــاه،  َأهلَمُه  أي  الشکر  تعاىل  اهلل 
ُأوزَع باليشء أي ُأولَع به وُیقال إن األول 

منه((.
قوله تعاىل: چ ۆ ۆ ۈ چ اآلیة: 

.41
ر  َنکَّ ))التنکری:  ــوان)137(:  ــش ن قــال 
ه((. ره: أي َغریَّ فُه، وَنکَّ االسم نقیض َعرَّ
حج  يث  ىث  مث  چ  تعاىل:  قوله 

مج چ اآلیة: 44.
أي  البناَء:  د  ــرَّ ))َم  :)138( نشوان  قال 
القولنی  وعىل  َله  َطوَّ أي  َدُه:  وَمــرَّ َملََّسُه، 

ُیفسَّ قوله تعاىل((.
ژ  ڈ  ڈ  چ  ــاىل:  ــع ت ــه  قــول

ژ ڑ چ اآلیة: 49.
ــال نــــشــــوان)139(: ))الــتــقــاســم:  قـــ
اقتسموا،  أي  بینهم  الــيشء  تقاسمـــوا 

وتقاسموا باهلل تعاىل أي حتالفوا((.
]سورة القصص[

اآلیة:  ے ۓ چ  قوله تعاىل: چ 
.82

)137( املصدر نفسه: 10/ 2)67. 
)138( املصدر نفسه: 9/ 6280. 
)139( املصدر نفسه: 8/ 493). 
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حقًا  معناه  ))وَیَك:  نشوان)140(:  قال 
قال  ۓچ  ے  چ  تعاىل:  اهللُ  َقــاَل 
تعاىل:  قوله  عن  اخللیل  سألُت  سیبویه 
]ســــورة  ېچ  ې  ۉ  ۉ  چ 

مفصولة  َوي  أهنا  َفَزَعَم   ،]82 القصص: 
عن کَأنَّ واملعنى وقع عىل أن القوم انتبهوا 
قال  ُنبِّهوا  أو  عملهم  َقــَدِر  عىل  َفتکلَّموا 
التعجب  معنى  َوي  ويف  وسیبویه  اخللیل 
َوْي:  ندمه  حال  يف  یقول  م  وامُلتندِّ قالوا 
أن  النحوینی  بعض  عن  الفّراء  َوَحکى 
وقیل  الالم  َفُحِذَفِت  ویلك  بمعنى  ویك 
بعدها  تأيت  ال  ویلك  ألَّن  ذلك  جیوز  ال 
فال  أصــل  ــاّلم  ال وألَنَّ  مکسورة  إنَّ  إاّل 

حُتَذف((.
ۅ  ۅ  چ  ـــــعـــــاىل:  ت ــــه  ــــول ق

ۉچ اآلیة: 42.
اهلل  َقبََّحه  ))َقَبح:  نــشــوان)141(:  قال 

اه((. عن اخلری: أي َنحَّ

]سورة العنکبوت[
ۈ  ۈ  چ  تعاىل:  قوله 

ٴۇ ۋ ۋ چ اآلیة: 13.

)140( املصدر نفسه: 10/ 6317. 
)141( املصدر السابق: 8/ 7)3). 

احلمل:  ــِوزر:  ))ال نشوان)142(:  قال 
))َوَلَیْحِمُلنَّ  أوزار:  الثقیل ومجعه  الَذنب 
ــــم((  أوزاره ـــَع  مَّ وأوزارًا  ــــم  أوزاره
چ  ۅ  ۋ  ۋ  چ  وامَلعَقل:  امَللَجأ  والَوَزر: 
السالح  والَوَزر:   ،]11 القیامة:  ]سورة 
تعاىل:  اهلل  قـــال  أوزار  واجلمع  والُعّدة 
حممد:  ]سورة  چ  گ  گ  گ  چگ 

4[، قال األعشى )دیوانه، ص71(:
أوزارها  للَحرِ	  وَأعددُت 

ِرماحًا طِواالً وَخیاًل ُذكورًا((.
]سورة لقان[

ںچ  ں  چ  ــاىل:  ــع ت ــه  ــول ق
اآلیة: 32.

من  ))امُلقتصد:  نـــشـــوان)143(:  قــال 
النبي  دوَن  الَفضِل  يف  هو  الذي  الناس: 

واإلمام((.
]سورة األحزاب[

ائ  ائ  ى  ى  چ  تــعــاىل:  قــولــه 

ەئ چ اآلیة: 14.
اجلانُب  ))الُقطُر:  نشوان)144(:  قال 

)142( املصدر نفسه: 10/ )714. 
)143( املصدر نفسه: 8/ 24)). 

)144( املصدر السابق: 8/ 37)). 
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وقیل:  َیثِرَب  نواحي  من  أي  والناحیُة، 
البیوت((. نواحي  أي 

]سورة فاطر[
ڤ  ڤ  ڤ  چ  ـــاىل:  ـــع ت قـــولـــه 

ڤچ اآلیة: ).
ـــال نـــــشـــــوان))14(: ))الــــَغــــرور:  ق

الشیطان((.
چ  ڻ  ں  ں  ڱ  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: )3.
: املــس:  ـــسَّ قــال نــشــوان)146(: ))َم
ــًا،  َمــسَّ الـــيشَء  سُت  َمسَّ ُیــقــال  املــبــارشة 
تعاىل:  اهلل  قال  اجلاع  عن  کنایة  وامَلــّس 
چ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ 

اجلنون،   : واملسُّ  ،]237 البقرة:  ]سورة 
أي  املرأَة:  وماسَّ  املجنون،  واملمسوس: 

جامعها((.
]سورة یس[

چ  ڳ  ڳ  چ  ــاىل:  ــع ت ــه  ــول ق

اآلیة: 8.
ــشــوان)147(: ))اإلقـــاح: رفُع  ن قــال 

))14( املصدر نفسه: 8/ 4879. 
)146( املصدر نفسه: 9/ 6199. 
)147( املصدر نفسه: 8/ 632). 

َأقمحه  وُیــقــال:  الَبِر  ــضُّ  وَغ ــرأس  ال
حتى  علیه  َشدَّ  أي  ُمقمٌح  فهو  العطش 

َقمُحُه((. إذا َخرَج  الُسنبُل:  َفرَت وَأقمَح 
]سورة الصافات[

اآلیة:  چ  ىئ  ىئ  ېئ  چ  تعاىل:  قوله 
.47

قال نشوان )148(: ))الَغول: الصداع، 
الَغول:  وقیل  عباس  ابن  عن  ُصداع  أي 

األذى واملکروه((.
اآلیة:  چ  خب  حب  چ  تعاىل:  قوله 

.49
کنُت   : ))کـــنَّ ـــوان)149(:  ـــش ن ــال  ق
أي  مکنون  وبیٌض  سرتتُه،  أي  الــيشء 
َکنَّه يف نفسه  مصون قال أبو زید: وُیقال 

وَأکنَّه((.
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 67. ۓ چ 

اخللط،  ))الشوب  نشوان)0)1(:  قال 

األرشبة  به  ُیمزج  ألنه  العسل  وب:  والشَّ
ما  أي  روٌب،  وال  شوٌب  عندُه  ما  ُیقال: 

)148( املصدر السابق: 8/ )02). 
)149( املصدر نفسه: 9/ )72). 
)0)1( املصدر نفسه: 6/ )7)3. 
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عنده عسٌل وال لبن رائب((.
چ  چ چ  ڃ  ڃ  چ  قوله تعاىل: 

.13( اآلیة: 
ــيشُء  ـــشـــوان)1)1(: ))َغــــرَبَ ال ــال ن ق
من  وهو  مىض  إذا  وَغرَبَ  َبقَي،  إذا  غبورًا 
قوله  ُیفسَّ  مجیعًا  الوجهنی  عىل  األضداد 
العذاب وقیل  الباقنی يف  أي  قیل:  تعاىل، 

يف املاضنی((.
ڳ  ڳ  ڳ  چ  ـــاىل:  ـــع ت قـــولـــه 

ڳ چ اآلیة: 141.
ساَهَم  ))املسامهة:  نشوان)2)1(:  قال 
قال  َفَسهمَته،  سامهته  ُیقال  ــاَرَع،  َق أي 
ـــدْت  َرَک السفینة  ــب  رک ملــا  ـــاووس:  ط
فقارعوه  مشؤومًا  رجاًل  فیها  إن  فقالوا: 
فرموا  مرات  ثالث  علیه  القرعة  فوقعت 

احلوت((. فالتقمُه  البحر  به 
]سورة ص[

چ  ىب  مب  خب  حب  چ  تــعــاىل:  قــولــه 

اآلیة: )1.
بنی  ما  ))الَفواق:  نشوان)3)1(:  قال 

)1)1( املصدر نفسه: 8/ 4901. 
)2)1( املصدر نفسه: )/ 1)32. 

)3)1( املصدر السابق: 8/ 276). 

أي  قتادة:  قال  اآلیة،  ومعنى  احلَلبتنی، 
ما  وقیل:  مثنویة  وال  رجوٍع  من  هلا  ما 
من  اجتمَع  ما  واألَفاویق:  نظرٍة،  من  هلا 

الشاعر: قال  ع  الرضَّ الُدِر يف 
وذموا لنا الدنیا وهم یرضعوهنا 

َأفاویَق حتى ما َیدرُّ هلا َثعُل
اآلیة:  چ  ىت  مت  خت  چ  تعاىل:  قوله 

.16
الکتاب  ))الــِقــّط:  نــشــوان)4)1(:  قال 
األعشى  ــال  ق قــطــوط  بــاجلــائــزة ومجــعــه 

)دیوانه: 231(:

بإِمتَِّه یعطي القطوط َوَیأفُِق
ــِقــط: احلــســاب، ألنــه حمــفــوٌظ يف  وال
هذین  وعىل  النصیب  والِقط:  الکتاب، 

خت  چ  تعاىل:  اهلل  قــول  ُیفسَّ  الوجهنی 
باسم  َي  ُسمِّ ــرزق  ال والقط:  چ  ىت  مت 
ومجعه  بــه  ُیــکــَتــُب  ــان  ک الــذي  الکتاب 

قطوط((.

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چ  قوله تعاىل: 
اآلیة: 44. ٿ چ  ٺ  ٺ 

ــغــث: ما  قــال نــشــوان)))1(: ))الــضِّ

)4)1( املصدر نفسه: 8/ 313). 
)))1( املصدر نفسه: 6/ 3974. 
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شجٍر  ُقضبان  أو  َحشیٍش  من  علیه  ُقبَض 
ابَن مقبل: َقاَل 

به  خوٌد كأن فراَشها َوَضَعْت 

أضغاُث رياٍن غداَة َشمأِل
قبضاٍن  قبضٌة  غُث  الضَّ اخللیل:  قال 
جیمعها أصٌل واحٌد، وقیل يف تفسری اآلیة 
َب  فرَضَ عود  مئة  فیه  شمراخًا  أخذ  إنه 

یرضهبا  أن  ــرَأ  َب إذا  آىل  وکــان  إمرأته  به 
أخذ  امُلسیَّب:  ابن  وقال  بذلك  َفرب  مئة، 
به...  َب  َفرَضَ فیه مئة عود  ثاٍم  ِضغثًا من 

إلَتَبَس منها((. ما  وَأضغاُث األحالِم: 
]سورة غافر[

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل:  قوله 
چ چ چ اآلیة: 10.

امَلقت  ))َمــقــَت:  ــوان)6)1(:  ــش ن قــال 
یــتــزوَج  ــْت: أن  ــق امَل ــکــاُح  الــُبــغــُض، ون
أبیه وکان ذلك يف اجلاهلیة  الرجُل إمرأَة 

ڇ  چ  چ  چ  تــعــاىل:  اهلل  ــال  ق

چ ]سورة النساء: 22[((. ڇ 
قوله تعاىل: چ ىئ ىئ چ اآلیة: 32.
التنافر،  ))التناد:  نشوان)7)1(:  قال 

)6)1( املصدر السابق: 9/ 1)63. 
)7)1( املصدر نفسه: 10/ 1)64. 

وقال  الــدال((  بتشدید  اك  الَضحَّ َوَقــَرَأ 
تنادوا  ))التنادي:  آخر)8)1(:  موضٍع  يف 
تعاىل:  اهللُ  بعضًا وقال  َبعُضهم  نادى  أي 
]سورة القلم: 21[،  ڦ چ  ڦ  چ

ُینادى  ُکالًّ  ألن  القیامة  یوم  التناد  ویوم 
عمله((. جلزاء 

َلْت[ ]سورة ُفصِّ
ٻ  ٱ  چ  تــــعــــاىل:  ـــه  ـــول ق

اآلیة: 12. ٻچ 
قال نشوان)9)1(: ))قىض اليشَء: أي 

ٱ  أحکم ُصنَعُه، قال اهلل تعاىل: چ
)دیوان  ذؤیب  أبو  قال  چ  ٻ  ٻ 

:)19  /1 اهلذلینی: 
قضامها  مرسودتاِن  وعلیهام 

ُتبَُّع داود َأو َصنَع السوابَغ 

َقَتلُه  أي  علیه،  َفقىَض  بُه  رَضَ وُیقال: 

چچ  ڃ  ڃ  ڃ  قال اهلل تعاىل: چ 
َنحَبُه  وقــىض   ،]1( القصص:  ــورة  ]س

ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  قوله  ومنه  مات  أي 
 ،]23 األحــزاب:  ]سورة  چ  ڀ  ڀ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  األمر:  والقضاء 

)8)1( املصدر نفسه: 10/ 47)6. 
)9)1( املصدر نفسه: 8/ 32)). 
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چ ]سورة اإلرساء: 23[، وقىض  ڱ ڱ 
ڌ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  ناهلا  أي  حاجته: 
]سورة  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ 
اإلخــبــار  والــقــضــاء   .]37 األحــــزاب: 

ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  واإلعــالم 

 ،]4 اإلرساء:  ]ســورة  چ  ڍ  ڍ 

ۉ  ۅ  أي أخربنا، وقوله تعاىل: چ 
أي   ،]66 ]سورة احلجر:  چ  ې  ۉ 
ڦ ڦ ڦچ  َأهنینا ومنه قوله تعاىل: چ 
األخفض  قــال   ،]71 یــونــس:  ]ســورة 
أي  ذلك  إلیه  قضینا  مثل  هو  والکسائي 
عباس:  ابن  وعن  اه،  إیِّ وَأبلغناه  َأهنیناه 
ُتــؤخــروا،  وال  أمــضــوا  أي  إيلَّ  اقــضــوا 
قاضون،  َأنتم  ما  اقضوا  معناه:  وقیل: 

چ  گ  گ  ک  چ  تعاىل:  وقوله 
إلیهم  ُلقيَض  أي   ،]11 یونس:  ]ســورة 

فَأهلکهم((. َأجلهم 
]سورة الشورى[

ی  ی  ی  چ  تــعــاىل:  قوله 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 

حب چ اآلیة: 30.
ــُب:  ــس ــَک قـــال نــــشــــوان)160(: ))ال

)160( املصدر السابق: 9/ 832). 

تعاىل:  اهللُ  قاَل  اجلَمُع  والَکسُب  الَعمُل، 
چ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  چ 

]سورة امَلسد: 2[((.
]سورة الزخرف[

ڇچ  چ  چ  چ  چ  قوله تعاىل: 
اآلیة: 13.

َأقرَن  ))اإلقــران:  نشوان)161(:  قال 
چ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  أطاقه  أي:  لليشء 

الشاعر: وقال  چ  ڇ  چ  چ 
ناقتي أشًا وخبثًا  ركبتم 

بمقرنینا عاِ	  للصِّ ولستم 
َیصیَب  لئال  َرَفعه  إذا  رحمه:  وأقرَن 

أمامه((. َمْن 
ہ  ہ  ۀ  چ  ــاىل:  ــع ت ــه  ــول ق

ہچ اآلیة: 18.
السحاُب:  ))نشأ  نــشــوان)162(:  قال 
 ، الشابُّ والناشُئ:  ارتفع،  أي  مهموز 
ُیقال: نشأ يف القوم إذا َشبَّ فیهم قال اهلل 

أي  چ  ہ  ہ  ہ  ۀ  چ  تعاىل: 
یکرب یعني النساء أي وَجعلتم َمْن َینَشأ يف 

احللیة بناٍت هلل هذا قول أيب اسحاق((.

)161( املصدر نفسه: 8/ 462). 
)162( املصدر السابق: 10/ )660. 
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چ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه 
اآلیة: 36.

َقیََّض  ))الَتقییِّض:  نشوان)163(:  قال 
بینه  اهلل تعاىل اليشء أي أتاحه، أي ُنخيّل 
له عن ذکر  ِعوضًا  فیکون  الشیطان  وبنی 

أي  الــيشء  َقیََّظُه  والَتقیِّیظ:  تعاىل،  اهلل 
کفاه للقیظ قال: مقیظ ُمصیِّف ُمَشتِّي((.

]سورة الدخان[
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ  تــعــاىل:  قوله 
چ  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ 

اآلیة: 37.
ــع: واحد  ــبَّ نــشــوان)164(: ))وُت قــال 
بُِتبَّع  ــَي  وُســمِّ مِحــری،  ملوك  من  التبابعة 
ألنَّ  تبابعة  َسّموا  وقیل:  أتباعه،  لکثرة 
وهم  امُللك  يف  األول  یتبع  منهم  اآلخــر 
وَمْن  األرض  مجیَع  َملکوا  ُتبّعًا  سبعون 
بن  لبید  قال  والَعجم،  العرب  من  فیها 

ربیعة الکاليب )دیوانه، ص6)(:
فـــــإننا  نحُن  فیَم  َتسألینا  فإن 

ِر امُلَسحَّ األَناِم  عصافرُي من هذا 
َعبیٌد حلیي مِحري إْن متّلکوا 

)163( املصدر نفسه: 8/ 700). 
)164( املصدر نفسه: 2/ )71 -716. 

ُل كرِسى وقیصــِر وَیظلمنا ُعامَّ
ونحُن وهُم ملٌك حلمرِي عنوًة 

وما إن لنا من سادٍة غرَي مِحرِي

ُتبَّــــٍع  تبابعٌة سبعوَن من قبل 

َتوّلوا مجیعًا أزهرًا بعد َأزهـــِر
النعان بن بشری: وقال 

لنا من بني قحطاَن سبعوَن ُتبَّعًا 
َأطاَعْت هلا باخَلرِج منها األعاجُم

الطّلح  أيب  بــن  اخلــالــق  عبد  وقـــال 
الشهايب:

منّا  سبعني  تبابعًا  َنعدُّ 

َقبیُل مکرمًة  َعدَّ  ما  إذا 
وکان ُتّبع األوسط منهم مؤمنًا، وهو 
أسعد تبع الکامل بن ملکي کرب بن ُتّبع 
القرننی،  ذو  وهو  األقرن  ُتّبع  بن  األکرب 
أفصح  ومــن  التبابعة  أعظم  من  وکــان 
العلاء  العرب ولذلك قال بعض  شعراء 
بشعره، ولوال ذلك  ُتّبع  ُملُك  فیه: ذهب 

وُیقال:  العرب،  من  شاعٌر  علیه  م  ُقدِّ ما 
َن من  مَتکَّ ملا  نفسِه  اىل  ُمرَساًل  نبیًا  إنه کان 

ُملك األرض.
والدلیل عىل ذلك أن اهلل تعاىل ذکره 

وئ  ەئەئ  ائ  چ  فقال:  األنبیاء  ذکر  عند 
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 ،]14 ق:  ]سورة  چ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
رسوٌل  ُتّبع  قوٍم  اىل  ُأرِســَل  أنه  ُیعلم  ومل 
عن   النبي هنى  الــذي  وهو  ُتّبع  غرَی 
قد  کان  فإنه  ُتبّعًا  تّسبوا  ))ال  بقوله:  َسّبه 
 /( مسنده  يف  أمحد  أخـــرجه   { َأسلم(( 

{ ألنه آمن به قبل ظهوره بسبعمئة   340
َعزَّ  اهلل  من  بوحي  إاّل  ذلك  ولیس  عام 

القائل: وجّل وهو 
أنـــــُه  أمحٍد  عىل  َشهَدُت 

النََّسِم بــاري  اهلل  مـــن  َرسوٌل 

ُعمرِه  اىل  ُعمري  ُمدَّ  فلو 
َعّم وابَن  لـه  وزیــرًا  لکنُت 

َمْن  ُكــلَّ  طاعتُه  وَألزمُت 
عىل األرض من ُعرٍ	 أو َعَجِم

له  وَجَعَل  البیت  کسا  َمْن  أول  وهو 
مفتاحًا من ذهب وقال:

وَكَسونا البیَت احلرام من العصـ

 	 مالًء ُمَعّضدًا وبــــــرودًا
وأقمنا به من الشهر تِسعــــــًا

إقلیـــــــدا لبابه   وجعلنا 
وَنحرنا َسبعنَي َألفًا مـــــن البد

نَّ ركودًا  ِن ترى الناس َحوهَلُ
ـــو ذو  ــــرن وه ــم: ُتــّبــع األق ــه ــن وم

کتابه  يف  تعاىل  اهلل  ذکــره  الــذي  القرننی 
حئ  چ  بقوله:  الکهف  ســورة  يف 
ىب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ 
القرننی  ذا  َي  83، وُسمِّ اآلیة:  يبچ 
شعر  وسائر  أشیبان  وقرناه  ــَد  ولِ ألنــه 

رأسه أسود، وکان مؤمنًا صاحلًا((.
ڄ  ڄ  ڄ  چ  تـــعـــاىل:  قــولــه 

ڃچ اآلیة: )4.
ُخثارُة  ))امُلهل:  نشوان))16(:  قــــال 
ــقــال هــو الــنُــحــاس امُلـــذاب  ــِت وُی ــزی ال
األقوال  وعىل  النار  أهل  حدیـــد  وُیقال 

ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعــــاىل:  قوله  ُیفسَّ 
چ((. ڃ

]سورة الفتح[
قوله تعاىل: چ ڈ ژچ اآلیة: )2.
ــل:  ــزیِّ ــن ــَت ــــوان)166(: ))ال ــــش قـــال ن

ق((. الَتفرُّ
ۅ  ۋ  چ  ـــاىل:  ـــع ت قـــولـــه 

ۅ چ اآلیة: 27.
َشعره  من  ))َقــرََّ  نشوان)167(:  قال 

))16( املصدر السابق: 9/ 6396. 
)166( املصدر نفسه: )/ 2890. 
)167( املصدر نفسه: 8/ 24)). 
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إذا َأَخَذ من أطرافه((.
]سورة األحقاف[

چ  ک  ک  ڑ  چ  تــعــاىل:  قــولــه 
اآلیة: 24.

ـــعـــارض:  ــــوان)168(: ))ال ــــش قـــال ن
ما  ـــلُّ  وُک یستقبلك،  الـــذي  الــَســحــاب 
الناُب  استقَبَلَك فهو عارٌض، والعارُض: 
جریر  قال  الــَعــوارض،  نقیة  إمــرأة  ُیقال: 

)دیوانه: 417(:
عارضیها  َتصُقل  یوَم  أتذكُر 

الَبشاِم((. ُسقَي  بشامٍة  بعوٍد 
]سورة حممد[

چ  ہ  ۀ  ۀ  چ  تعاىل:  قوله 
اآلیة: )3.

ُیقال: وتره  قال نشوان)169(: ))وتَر: 
الشاعر: َحقُه أي نقصه، قال 

إن ُترتين من اإلجازِة شیئًا 

ال تفتني عىل الرصاِط بحقِّ
َفوَترهم  شفعًا  القوم  کان  وُیقال: 

فالٌن أي صار به ِوترًا((.
]سورة ق[

)168( املصدر السابق: 7/ 4467. 
)169( املصدر نفسه: 10/ 7)70. 

چ  ڇ  چ  چ  چ  ــاىل:  ــع ت ــه  ــول ق
.( اآلیة: 

ــج: أمــٌر  ــری ــال نـــشـــوان)170(: ))امَل ق
قال  اخللط  واملـــرج:  خُمَتلط،  أي  َمریج، 
]سورة  ڀ چ  ڀ ڀ  اهلل تعاىل: چ 

الرمحن: 19[((.
ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله 

ٻ ٻ چ اآلیة: 36.

ــرن األمــة،  ــَق ــوان)171(: ))ال ــش قــال ن
وقال الشاعر:

إذا ُكنَت من َقرٍن من الناِس قد مىض 
َغریُب((. فَأنَت  َقرٍن  يف  وَأصَبحَت 

]سورة الطور[
ک  ک  ک  ک  ڑ  قوله تعاىل: چ 

اآلیة: 21. گ چ 

عن  الَته  ))الَت:  نشوان)172(:  قال 
الشاعر: قال  إذا رَصفُه  اليشء 

ولیلة ذات رسًى رسیت 
َلیُت َیلتني عن رُساها  ومل 

والَته: من َحّقِه شیئًا: أي َأنقَصُه قال 

)170( املصدر نفسه: 9/ 6269. 
)171( املصدر السابق: 8/ 421). 

)172( املصدر نفسه: 9/ 8)61. 
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چ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  تعاىل:  اهللًُ 
]سورة احلجرات: 14[((.

ڻ ۀ ۀ ہ ہ چ  قوله تعاىل: چ 
اآلیة: 23.

أي  َلغوًا:  ))لغا:  نــشــوان)173(:  قال 

قاَل باطاًل، واللغو من األَیان ما ال کفارة 
ٻ  چ   تعاىل:  اهلل  قال  فیه  ِحنث  وال 
الــبــقــرة:  ]ســــورة  پچ  ٻ  ٻ  ٻ 

.))]22(
]سورة النجم[

چ  ى  ې  ې  چ  تعاىل:  قوله 
اآلیة: 34.

قال نشوان)174(: ))أکدى: إذا َبَخَل، 
القلیل، وُیقال َأکدیته إذا رددته  أي قطع 

عن اليشء((.
اآلیــة:  چ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل:  قوله 

.48
قال نشوان))17(: ))اإِلقناء: َأغناه اهلل 
وُیقال:  یقتنیه  ما  أعطاه  أي  وَأقناه،  تعاىل 

أقناه أي أرضاه((.

)173( املصدر نفسه: 9/ 076). 
)174( املصدر نفسه: 9/ )78). 

))17( املصدر السابق: 8/ 1)6). 

]سورة القمر[
چ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  تــعــاىل:  قوله 

اآلیة: 8.
قال نشوان)176(: ))اإلهطاع: َأهَطَع: 

َأي َأرسع، قال الشاعر:
بَدجلة دارهم ولقد أراهم 

بَدجلة مهطعني اىل السامِع
َب  َوَصـــوَّ ُعــنــَقــُه  َمـــدَّ  ــع: أي  ــط وأه

َرأَسُه((.
اآلیة:  چ  ڤ ڤ ڦ  چ  تعاىل:  قوله 

.(4
ــهــُر: وقــرأ  قــال نــشــوان)177(: ))الــنَّ
بضم  ــــْر((  وهُنُ جــنــاٍت  ))يف  األَعــمــش 
هم  أي  هنــاٍر  مَجــُع  أنه  عىل  واهلــاء  النون 
قال  آخر  موضٍع  ويف  هلم((.  لیَل  ال  هنار 
نشوان)178(: ))وعن األعرج أنه قرأ ))يف 

جناٍت وهُنُر(( بالضم أي ال لیَل هلم((.
]سورة الرمحن[

ڎ  ڎ  چ  ـــاىل:  ـــع ت قـــولـــه 
ڈچ اآلیة: 6.

)176( املصدر نفسه: 10/ 1)69. 
)177( املصدر نفسه: 10/ 6768. 
)178( املصدر نفسه: 10/ 6771. 
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َسَجَدت  ))ُیقال:  نشوان)179(:  قــال 
ــخــٌل ســواجــد،  وَن ــالــت،  َم إذا  الــنـَـخــَلــُة 

ڎ  ڎ  چ  قوله:  يف  الــفــّراء  قــاَل 
ڈچ أي یستقبالن الشمس ویمیالن 
ُکلِّ  وسجود  الَفيُء،  ینکس  حنی  معها 

يشء من احلیوان واجلاد دوران ظله((.
قوله تعاىل: چ ڻ ڻ ڻچ 

اآلیة: 11.
قال نشوان)180(: ))الِکّم: وعاء الطلَّع 
واجلمع:  مثمرة،  ِشجرة  کل  يف  ر  والــنــوَّ

.)) أکام، وغالُف اليشء: ِکمهُّ
ہ  ہ  ۀ  چ  تــعــاىل:  ــه  ــول ق

ہ چ اآلیة: 12.
ورق  ))الَعصف:  نشوان)181(:  قـــال 
والَعصف  الــتــنی،  والــَعــصــف:  ـــزرع،  ال
تعاىل:  قوله  منه  امُلَتَکسِّ  النبت  ُحطام 
ــورة  ]س ہچ  ہ  ۀ  چ 

الفیل: )[((.

اآلیة:  چ  ڻ  ڻ  چ  تعاىل:  قوله 
.31

)179( املصدر نفسه: )/ 2982. 
)180( املصدر السابق: 9/ 712). 

)181( املصدر نفسه: 7/ 64)4. 

الفراُغ  ـــرَغ:  ))َف نــشــوان)182(:  قــال 
ڻ  نقیُض الُشغل فأمــا قوله تعاىل: چ 
عىل  هو  وُیقال  سنقصد  فمعنـاه  چ  ڻ 

ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  وقولــه  التهدد 
 ،]10 القصص:  ]سورة  چ  ں  ڱ 
قال ابن مسعود وابن عباس واحلسن أي 
موسى  ذکر  من  إاّل  يشء  کل  من  فارغًا 
وقال الکسائي فارغًا، أي ذاهاًل ناسیًا((.
ۈئ  ۈئ  چ  ــــعــــاىل:  ت قـــولـــه 

ېئچ اآلیة: 37.
واحدُة  ))الـــوردُة:  نــشــوان)183(:  قال 
الشقـــراء  بــنی  وردٌة:  ـــرٌس  وَف الــــَورِد، 
لوهنا،  عىل  کــان  ما  وکذلك  والکمیت 
ېئچ  ۈئ  ۈئ  چ  تعاىل:  اهللُ  قال 
أي  وردة  وقیل   ،]37 الرمحن:  ــورة  ]س

محراء((.
ٿ ٹ ٹ چ  قوله تعاىل: چ 

اآلیة: 72.

الَقْر:  ))َقَر:  نشوان)184(:  قـــال 
املحبـــــوس،  واملقصــــــــــــــور  احلبس 

)182( املصدر نفسه: 8/ 160). 
)183( املصدر نفسه: 10/ 7214. 
)184( املصدر السابق: 8/ 18)). 
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تعاىل:  اهلل  قال  األمر،  عىل  قره  وُیقال: 
عىل  ُحبِسَن  أي  ٹچ  ٹ  چٿ 

ـــردَن َغــرَیهــم وإمـــرأة:  أزواجــهــن فــال ُی
غرِی  اىل  طرفها  متد  ال  الــطــرف،  قــارصة 

مئ  حئ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  زوجها 
]سورة الصافات: 48[((. ىئ چ 

]سورة الواقعة[
چ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 6.
الُغبار  ــبــاء:  ))اهَل ــوان))18(:  ــش ن قــال 
هو  قیل  الرتاب،  دقائق  مــن  یطری  الذي 
أي  َفینَبثُّ  الدواب  حوافر  مـن  یسطع  ما 
اهلَباَء  أن  السکیت  ابن  عــن  کذا،  ق  َیتفرَّ
ــَل  َدَخ إذا  الشمس  يف  ــرى  ُی مــا  املنثور 

ٍة((. ضوؤها من کوِّ
ائچ  ى  ى  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه 

اآلیة: )1.
إذا  النِّسَع  ))َوَضَن:  نشوان)186(:  قال 

الدرع  أو  منسوجة  أي  موضونة  َنَسَجُه، 
امُلحکمُة((.

چ  ژ  ژ  ڈ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه 

))18( املصدر نفسه: 10/ 4)68. 
)186( املصدر نفسه: 10/ 7200. 

اآلیة: 28.
الشجرة:  ))َخَضَد  نشوان)187(:  قال 
اهللُ  َخَضد  یقــولون:  َشوَکها  َقَطَع  إذا 
ــَع شــوکــه ويف  ــطِ ُق أي  ــد  ــع األَب ــه  ــوَک َش
احلدیث عن النبي يف املدینة ال خُیَضُد 

َشوُکها((.
اآلیة:  ہچ  ہ  چ  تعاىل:  قولــــه 

.37
ــشــوان)188(: ))الــُعــرب: مجع  قــال ن

زوجها((. إىل  امُلَتَحبِّبِة  وهي  َعروب 
چ  ہ  ۀ  چ  ــاىل:  ــع ت ــه  قــول

اآلیة: )6.
الَتنُدم  ))التفکن:  نشوان)189(:  قــال 
آخرون:  وقرأ  تندمون  أي  بالنون،  وَقرأ 
الَتعُجب  ـــه  والَتفکُّ ُهوَن((  َتَفکَّ ))َفَظْلُتم 

ه باليشء أي مَتتَّع به((. وُیقال َتفکَّ
چ  ۈئ  ۆئ  چ  تــعــاىل:  ــه  ــول ق

اآلیة: 73.

َأقوَت  ــواء:  ))اإلق نشوان)190(:  قال 
)املعلقة  عنرتة  قــال  َخــَلــْت  أي  ـــداُر:  ال

)187( املصدر نفسه 3/ 1832. 
)188( املصدر نفسه: 7/ 4462. 
)189( املصدر نفسه 8/ 242). 

)190( املصدر السابق: 8/ 679). 
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البیت: 8(:
ُحیِّیَت من طلٍّ َتقاَدَم َعهُدُه 

َأقوى وَأقفَر َبعَد ُأمِّ اهَلیثِم

َمعُه. وامُلقوي:  الذي ال زاَد  وامُلقوي: 
واملقوین  الَقفر  ــو  وه بــالــِقــواء  ــازل  ــن ال

املسافرین((.
]سورة احلدید[

مئ  حئ  جئ  چ  تـــعـــاىل:  قــولــه 
ىئچ اآلیة: 18.

ــــراض:  ـــوان)191(: ))اإلق ـــش قــال ن
أقرضه أي أسلفه((.

وئ  ەئ  ەئ  چ  ـــعـــاىل:  ت قـــولـــه 
وئ چ اآلیة: 23.

الفرح  ــــِرح:  ))َف نـــشـــوان)192(:  ــال  ق
نقیُض الغم والنعت َفِرح وفارح، والفرح: 
قال  واألرش  البطر  ــفــرح:  وال الطُّغیان 
]سورة  چ  ې ې  ۉ ې  ۉ  چ  تعاىل: 

القصص: 76[((.

ڈ  ڎ  ڎ  چ  تــعــاىل:  قوله 
ڈ چ اآلیة: 27.

)191( املصدر نفسه: 8/ 461). 
)192( املصدر نفسه: 8/ 164). 

قال نشوان)193(: ))قفا: الَقفو االتباع 
البیِت  قافیُة  ُسمیَّت  ومنه  أثره  قفا  ُیقال: 
والقفا:  الکالم،  من  قبلها  ما  تتلو  ألهنا 

ۇئ  وئ  چ  تعاىل:  قوله  ومنه  اهتمه  َقّفاه 
اإلرساء:  ]ســورة  ۈئچ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
لیس  با  له  ُمَتِهًا  أحدًا  ترِم  ال  أي   ،]36

لك به علم((.
ڭ  ڭ  ڭ  چ  ـــعـــاىل:  ت قــولــه 

ڭچ اآلیة: 28.
النصیب  ))الِکفل:  نشوان)194(:  قال 

چ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  چ  تعاىل:  اهلل  قال 
الِضعُف  والِکفل   ،]8( النساء:  ]سورة 

من اآلجر واإلثم قال اهللُ تعاىل: چ  ڭ 
أي ِضعفنی((. ڭ چ  ڭ 
]سورة املجادلة[

ی  ی  چ  ــــاىل:  ــــع ت قـــولـــه 
اآلیة: 11. یچ 

ــفــُســح:  ــَت قـــال نــــشــــوان))19(: ))ال

عوا((. َتوسَّ املجلس أي  حوا يف  َتفسَّ
پ  پ  ٻ  ٻ  چ  تعاىل:  قوله 

)193( املصدر نفسه: 8/ 89)). 
)194( املصدر السابق: 9/ 9)8). 

))19( املصدر نفسه: 8/ 190). 
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پ پ ڀ ڀ چ اآلیة: 12.
قال نشوان)196(: ))ناجاه: أي ساّره، 
للنجوى  الصدقة  تقدیم  وجب  إنا  قیل 
فشقَّ  السؤال  علیه  )ُأکثَِر   النبي ألّن 
إِّن  وقیل  عباس  ابــن  عــن  ــك(  ذل علیه 

مناجاة  يف  الفقراء  یغلبون  کانوا  األغنیاء 
فانتهوا  َصدقٍة  بتقدیم  فُأمروا   النبي

عن مناجاته َفنََزَلِت الُرخَصُة((.
]سورة احلرش[

چ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  قوله 
اآلیة: ).

النَخَلُة،  ))اللینُة:  نــشــوان)197(:  قال 
وقــاَل  اللون  من  ــواو  ال من  هي  وُیــقــال: 

َبعُضهم اشتقاُقها من الَن یلنی((.
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  چ  قوله تعاىل: 

ک ک چ اآلیة: 7.
ـــاءة: َأفــاَء  ــوان)198(: ))اإلف ــش قــال ن
أموال  من  َرجَع  ما  وهو  الَفيِء  من  علیه 
)دیوانه:  مجیل  قال  املسلمنی،  اىل  الکفار 

:)124

)196( املصدر نفسه: 10/ 09)6. 
)197( املصدر نفسه: 9/ ))61. 
)198( املصدر نفسه: 8/ 296). 

فأي معدٍّ قد َأفادت رماحه 
كام قد أفأنا وامَلفاِخُر منصُف

یعني: ما صاَر إلیهم من مال العدو، 
أفأته ففاء: أي رجعته فرجع((. وُیقال: 

]سورة املمتحنة[
حت  جت  يب  ىب  چ  ــاىل:  ــع ت ــه  ــول ق

خت مت ىت يت چ اآلیة: 11.
قال نشوان)199(: ))قیل معناه فأصبتم 
زوجته  ذهبت  َمْن  فآتوا  غنیمٍة  من  ُعقبى 
يف  َأنــَفــَق  ما  مثل  غنمتم  مما  الکفار  اىل 

زوجته التي ذهبت اىل الکفار((.
]سورة التغابن[

چ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ  تــعــاىل:  قوله 
اآلیة: 7.

السهل  ))الیسری  ــوان)200(:  ــش ن قــال 
تعاىل:  اهللُ  قال  القلیل،  والیسری:   ، ــنیِّ اهلَ
یوسف:  ]ســورة  ڇچ  ڇ  چڇ 

.))]6(

ېئچ  ېئ  ۈئ  چ  ــاىل:  ــع ت قــولــه 
اآلیة: 9.

)199( املصدر السابق: 7/ 4681. 
)200( املصدر نفسه: 10/ 6)73. 
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َغَبَن  قال نشوان)201(: ))تغابنوا: أي 
یتغابن  القیامة  یوم  یعني  َبعَضًا،  َبعُضهم 

الناس جزاء أعاهلم((. فیه 
]سورة الطالق[

اآلیة: 6. پچ  ٻ  قوله تعاىل: چ 
يف  لغًة  ))الــِوجــد:  نــشــوان)202(:  قال 
الوجد من املال حکاها ابن السکیت وعن 
بکس  ِوجدکم((  ))ِمــن  قرأ  أنه  یعقوب 

األول((.
اآلیة:  چ  ڌ  ڌ  ڍ  چ  قوله تعاىل: 

.11
ــوان)203(: ))الــرجــع: املطر،  ــش قــال ن
اىل  الساء  من  یرجع  ألنه  رجعًا  َي  وُسمِّ
قال  ــســاء،  ال اىل  صعد  بعدما  األرض 

الشاعر:
وجاءت ِسلتٌم ال َرجَع فیها 

وال َصدٌع فینجرب الرعاُء
الشدیــدُة،  والّسنُة  الداهـــیُة  ِسلتٌم: 

ــُع:  ج ــرَّ وال األرض  نــبــاُت  ـــدُع:  والـــصَّ
َیصُف سیفًا: الشاعر  وقال  الغدیر، 

)201( املصدر نفسه: 8/ 4904. 
)202( املصدر السابق: 10/ 7072. 

)203( املصدر نفسه: 4/ )241. 

أبیٌض كالرجع َرُسوٌ	 إذا 
ما ثاَخ يف ُمَتفٍل خيتيل
واملحتفل:  یقطع  خیتيل  رسخ:  تاخ: 

معظم اليشء((.
]سورة امُللك[

قوله تعاىل: چ ہ ہ ھ ھ چ 
اآلیة: 8.

َمیَّز،  ))الَتمّیز:  ــوان)204(:  ــش ن قــال 
وُیقال: کاَد یَتمیَّز من الغیظ أي َیَتقطَّع((.
قوله تعاىل: چ ڱ چ اآلیة: 19.

اإلرساُع  ))القبُض:  نشوان))20(:  قال 
رسعُة  والَقبُض  ُیسعَن،  أي  الطریان  يف 
وقّباضه،  وقّباض  قابض  وسائٌق  وِق  السَّ
)دیوانه:  رؤبة  قال  للمبالغة.  أیضًا  باهلاء 

:)10(
قّباضة بني العنیف واللَّبق

یعني احلار یقبض العانة((.
]سورة القلم[

چ  ڑ  ڑ  ژ  چ  تــعــاىل:  قوله 
اآلیة: 1.

)204( املصدر نفسه: 9/ 6431. 
))20( املصدر السابق: 8/ 7)3). 
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واحُد  ))الَقلُم:  نــشــوان)206(:  قال 
الِقْدح،  والَقلُم:  هبا،  ُیکتب  التي  األقالم 

چ  ې  ۉ  ۉ  چ  تعاىل:  اهللُ  قال 
]سورة آل عمران: 44[، أي ِسهاَمهُم((.
چ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه 

اآلیة: 16.
اليشء  ـــَم  ))َوَس نــشــوان)207(:  قــال 
سنعلمه  أي  بعالمٍة،  َعلَّمه  أي   ، ــَاً َوس
یوَم القیامة بعالمٍة ُیعَرُف هبا أنه من أهل 
حتى  ُسبَّة  أو  عارًا  به  وقیل سنلحق  النار 

َأنفِه((. َمْن وِسَم عىل  یکون بمنزلٍة 
چ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: )2.
احَلــرد،  ــَرَد:  ))َح نــشــوان)208(:  قال 
أي قصدُت  َحرَدك  َحردُت  ُیقال  القصد 
عىل  أي  وقیل  قصٍد،  عىل  أي  َقصدك، 
َقلَّت  إذا  اإلبُل  حاَردت  قوهلم  من  منٍع 
ــُه عن  َألــبــاهُنــا، وحــرود الــرجــل، حَتــّول

قومه((.
چ  ڻ  ڻ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه 

)206( املصدر نفسه: 8/ 600). 
)207( املصدر نفسه: 10/ 6162. 

)208( املصدر نفسه: 3/ 1409. 

اآلیة: 1).
))َوَأزَلَقه ببرِه:  قـــال نشوان)209(: 
تعاىل:  اهلل  قــال  إلــیــه،  النَّظَر  َأحـــدَّ  أي 
لــُیــدحــُضــوَك  أي  چ  ڻ  چڻ 

إلیك  الــنــظــر  ــن  م الــبــغــضــاء  ــن شــدة  م
بأبصارهم((.

]سورة احلاقَّة[
اآلیة:  چ  ڀ  ڀ  پ  چ  تعاىل:  قوله 

.36
ما  ))الِغسلنی:  ــوان)210(:  ــش ن قــال 

النار((. يف  الُکفار  أبدان  من  َینَغِسُل 
]سورة املعارج[

حب  جب  يئ  ىئ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه 
خبچ اآلیة: 37.

اجلاعة  ))الِعَزة:  نشوان)211(:  قال 
الــراعــي  ــال  ق قــنی،  ُمــتــفــرِّ أي مجــاعــات 

)دیوانه(:
إنَّ عشرييت  الرمحن  َأخلیفَة 

ُفلوال((. ِعزیَن  َأمَسْت سواُمهم 
چ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قوله 

)209( املصدر السابق: )/ 2830. 
)210( املصدر نفسه: 8/ 0)49. 
)211( املصدر نفسه: 7/ 11)4. 
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اآلیة: 43.
قال نشوان)212(: ))اإلیفاض: َأوفَض 
يف الَسرِی أي َأرَسَع وُیقال: َأوفضت دابته 
ى  َیتعدَّ اإلیفاض  إذا محلها عىل  وأوفضها 

ى((. وال َیتعدَّ
]سورة اجلن[

ٻچ  ٻ  چ  ــاىل:  ــع ت ــه  قــول
اآلیة: 14.

الَقسط  ))َقــَســَط:  نــشــوان)213(:  قال 
ُیقال:  اجلَوُر.  والُقســـوط:  القاف  بفتح 

َقَسَط إذا جار قال الشاعر:
َعمرًا  َعنوًة  هنٍد  ابَن  قتلوا  هم  قومي 

وهم َقسطوا عىل النُّعاِن((.
]سورة املدثِّر[

اآلیة:  چ  ۆ  ۆ  چ  تعاىل:  قوله 
.(

يف  لغًة  جــز:  ))الــرُّ نــشــوان)214(:  قال 
الذي  جز  الرِّ وَأمــا  نم.  الصَّ وهو  الرجز 

َوَقَرَأ  بالَکِس،  إاّل  یکون  فال  العذاب  هو 
عاصم  عن  وحفص  ویعقـــوب  احلَسُن 

)212( املصدر نفسه: 10/ 7237. 
)213( املصدر السابق: 8/ 488). 

)214( املصدر نفسه: 4/ 2416. 

يف  کذلك  ــروى  وُی فاهجر((  جــز  ))والــرُّ
الکسائي  وقال  وجماهد...  عکرمة  قراءة 
جز بالضم: الَوَثن وبالکس: العذاب،  الرُّ
وبالکس:  الَصنم  بالضـم:  جز  الرُّ وقیل 
ــر))21(:  آخ موضٍع  يف  وقــال  النجاسة(( 
تــعــاىل:  اهلل  قـــال  الــعــذاب  ـــز:  ج ـــرِّ ))ال
سبأ:  ]ســورة  چ  ۓ  ۓ  ے  چے 

)[، وقال الشاعر:
كم رامنا من ذي عدیٍد ُمیز 

جِز حتى وقمنا َكیَدُه بالرِّ
جز: النَتن، والُرجز: األصنام يف  والرَّ

چ((. ۆ  ۆ  قوله تعاىل: چ 
چ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه 

اآلیة: )3.
ــرَب: مجع  ــُک نـــشـــوان)216(: ))ال ــال  ق

النار((. یعني  الکبائر  أي  الکربى، 
چ  ٿ  ٺ  ٺ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه 

اآلیة: 1).

األسد  ))الَقسَورة:  نشوان)217(:  قال 
وقیل  والقهر  الغلبة  وهو  الَقس  مــــــن 

))21( املصدر نفسه: 4/ 2417. 
)216( املصدر السابق: 9/ 738). 

)217( املصدر نفسه: 8/ 486). 
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َ قوُله  ماة وعىل الوجهنی ُفسِّ الَقسَورة الرُّ
القیس: إمرؤ  تعاىل، وقال 

وعمرو بن ردماء اهلامَم إذا غزا 
بذي ُشُطب عضٍب كمشیِة قسورا
فــَأبــَدَل  ــد  األس وهــو  َقــســَورة  أراد: 
أراد  )ولو  الفاء  علیها  وقف  ملا  اهلاء  من 

لَرفُه((. قسورًا 
]سورة القیامة[

چ  ېئ  ۈئ  ۈئ  چ  تــعــاىل:  قــولــه 
اآلیة: )1.

الِسرت  ))املـِـعــذار:  نــشــوان)218(:  قال 
بلغِة بعض الیانینی ))وتعني جزءًا من بناء 
بعُضهم   َ َفسَّ وعلیه  ساتر((  جدار  ولعله 
أي  ېئچ  ۈئ  ۈئ  چ  تعاىل:  اهلل  قــوَل 
هو  وقیل:  أبوابه،  وأغَلَق  ستوره  أرخى 
غرِی  ُعذر عىل  وقیل هو مجع  َمعذرة،  مجع 

قیاس((.
چ  خب  حب  جب  يئ  چ  تعاىل:  قوله 

اآلیة: 18.
نــشــوان)219(: ))قــرأ الــيشء: إذا  قال 
َسيل  الناقة  هذه  قــرأْت  ما  وُیقال  مجعُه، 

)218( املصدر نفسه: 7/ 4432. 
)219( املصدر نفسه: 8/ 7)4). 

جیتمع  مل  أي  قط،  بسيل  قــرأت  وما  قط، 
جب  يئ  چ  تعاىل:  رمُحها عىل ولد. وقوله 
هذا  مجعه،  فاتبع  مجعناه  أي  چ  خب  حب 
عباس:  ابن  وقال  وغریه،  عبیدة  أيب  قول 
اعمل  أي  قرآنه:  فاتبع  تبّیناه  أي  قرأناه: 

به((.
چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ  تــعــاىل:  قوله 

اآلیة: )2.
قـــال نــــشــــوان)220(: ))الــفــاِقــرة: 

الظَّهر((. فقاَر  تکُس  کأهنا  الداهیة: 
اآلیة:  گچ  گ  ک  چ  تعاىل:  قوله 

.34
يف  ُیقال  ))األوىل:  نشوان)221(:  قال 
هي  وُیقال  لــك،  أوىل  والوعید  التهدد 

ف قال الشاعر: کلمة حَتسُّ وَتلهُّ
فأوىل ثم أوىل ثم أوىل 

َمَردِّ وهل للدرِّ ُيَلُب من 

ما  قاربه  أي  له،  أوىل  األصمعي:  قال 

هیلکه وأنشد ألمريء القیس:
منها  هادیتني  بني  فغادى 

وأوىل أن یزید عىل الثالث

)220( املصدر السابق: 8/ 232). 
)221( املصدر نفسه: 11/ 7280. 
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أي قارَب((.
اآلیة:  چ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  تعاىل:  قوله 

.37
ــاء: أمنى  ــن ــوان)222(: ))اإلم ــش قــال ن
احلسن  ــَرَأ  َق املني،  منه  خرج  إذا  الرجل 
بالیاء عىل  ویعقوب وحفص عن عاصم، 

تذکری املني، وَأمنى: أي أتى منًى((.
]سورة املرسالت[

چ  گ  ک  چ  ــاىل:  ــع ت قــولـــــه 
.1 اآلیة: 

االسم  ))الُعرف:  نشوان)223(:  قال 
 : وجلَّ َعزَّ  اهللِ  قول  وأما  االعــرتاف،  من 
چک گ چ فقیل معناه أهنا ُأرسلت 

معناه  وقــیــل:  املــعــروف  وهــو  بالُعرف 
ُعرف  من  مستعاٌر  متتابعة  ُأرِسلت  أهنا 
الفرس، وُیقال من ذلك: طار القطا ُعرفًا 

ُعرفًا: أي بعضها خلف بعض((.
گ  گ  ک  چ  تـــعـــاىل:  قــولــه 

گچ اآلیة: 32.
معروف  ))الَقْر:  نشوان)224(:  قال 

)222( املصدر نفسه: 9/ 6392. 
)223( املصدر نفسه: 7/ 1)44. 

)224( املصدر السابق: 8/ )0)). 

ۇئ  چ  تعاىل:  اهلل  ومجعه قصور، وقال 
 ،]10 الــفــرقــان:  ]ســـورة  چ  ۆئ  ۇئ 
ترمي  ))إهّنـــا  بعضهم:  قــرأ  ــرة:  ــِق وال
هو  وُیقال  القاف  بکس  کالِقر((  برشٍر 
مجع: ِقرة کِخلقة وِخلق، والَقَر: مجع 

الشجرة  وأصل  الُعنُق  أصل  وهي  َقَرة 
بــرشٍر  ترمي  ابــن عــبــاس: ))إهنـــا  ـــرَأ  َوَق
کالَقَر(( یعني کأعناق اإلبل وقیل: أي 

کأصول النخل((.
]سورة النَّبأ[

ک چ اآلیة:  ک  قوله تعاىل: چ 
.16

اجلاعة  ــف:  ))الــلَّ ــشــوان))22(:  ن قال 
ــف واحــد  ــلَّ ال إّن  ــال:  ــق وُی امُلــجــَتــِمــعــة، 
کچ  ک  چ  تعاىل:  قوله  يف  األلفاف 
َبعُضها  إلــتــفَّ  قــد  الــفــواکــه  جمتمع  أي 
تعاىل:  اهلل  قال  اجلمع  واللفیف:   ببعٍض، 

اإلرساء:  ـــورة  ]س جبچ  يئ  ىئ  چ 

104[، أي مجیعًا((.
ڻ  ڻ  ں  چ  تعاىل:  قوله 

ڻ چ اآلیة: 19.

))22( املصدر نفسه: 9/ 690). 
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الَفتُح نقیُض  قال نشوان)226( ))فتح: 
تعاىل:  اهلل  قال  النر  والفتح  اإلغــالق، 
الفتح:  ]ســورة  ٻچ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ک  ک  ک  چ  احلُکم:  والفتح   ،]1
ڳچ  گ  گ  گ  گ  ک 

]سورة األعراف: 89[((.
]سورة النازعات[

چ  ڻ  ڻ  چ  تــعــاىل:  ــه  ــول ق
.1 اآلیة: 

نزوعًا:  ))نــزع  نــشــوان)227(:  قـــال 
َتنَزُع   املالئکة یعني  وقیل  َذَهَب،  أي 
من  َتنَزُع  النجوم  یعني  وقیل:  األرواح 

َتطَّلُع ثم تغیب((. أفٍق أي 
]سورة عبس[

اآلیة:  چ  ەئ  ەئ  چ  تعاىل:  قوله 
.30

الَغلب:  ))َغلب:  نشوان)228(:  قـال 
واجلمـــــــع  أغلب  والنعت  الَرقَبِة  غلُظ 

ُغلب وُغلبًا أي غالظًا((.
]سورة التکویر[

)226( املصدر نفسه: 8/ 090). 
)227( املصدر نفسه: 10/ 61)6. 
)228( املصدر السابق: 8/ 4992. 

چ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه 
اآلیة: 1.

ـــَب  َذَه ))أي  نــــشــــوان)229(:  قـــال 
ې  ې  ۉ  چ  تعاىل:  وقوله  ضوؤها، 
ائچ ]سورة  ى  ى  ې  ې 
النهاَر  عىل  اللیَل  َیغيِش  أي   ،]( الزمر: 

ویغيش النهار َعىل اللیل((.
چ  چ ٻ پ پ  قوله تعاىل: 

اآلیة: 2.
ــــوان)230(: ))انـــکـــدرت  ــــش ـــال ن ق

تناثرت((. إذا  النجوم: 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  تــعــاىل:  قوله 

ک ک چ اآلیة: )1 -16.
إذا  الظبُي  ))َکنََس  نشوان)231(:  قال 
الکواکب  والُکنَّس:  ُکناِسه،  يف  َدَخــَل 
َتــدخــُل  َتــکــنَــُس يف بــروِجــهــا کــا  الــتــي 
دخوهلا  وُکنوُسها  ُکناِسها،  يف  الظباُء 
وقال  ُخروُجها  وُخنوُسها  بروجها،  يف 
ُتکنَُس  ألهنا  ُکنَّسًا:  ُسمیَّت  عبیدة:  أبو 

املغیب((. يف 

)229( املصدر نفسه: 9/ 933). 
)230( املصدر نفسه: 9/ 786). 
)231( املصدر نفسه: 9/ 913). 
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فنی[ ]سورة املطفِّ
قوله تعاىل: چ مئ ىئ چ اآلیة: 

.31
األرِشُ  ))الفکُه:  ــوان)232(:  ــش ن قــال 
فِیَها  َکــاُنــوا  ــٍة  ــَم ــْع ))َوَن بعُضهم:  ـــَرَأ  َوَق
بغری   ،]27 الدخان:  ]ســورة  َفاِکِهنَی(( 
))انقلبوا  َوَقَرَأ حفص عن عاصم:  ألف، 
فکهنی(( بغری َألف. وقیل: الَفِکه: األرَش 

والفاکه باأللف طیُب النفِس((.
]سورة اإلنشقاق[

چ  ۓ  ۓ  ے  چ  تعاىل:  قوله 
اآلیة: 17.

الَوَسُق:  ــَق:  ))َوَس نــشــوان)233(:  قال 
َوَوَسَقِت  مَجَعُه،  إذا  اليشَء  َوَسَق  اجلَمُع، 
العنُی  َوَوَسَعِت  مَحََلْت  إذا  وغرُیها  الناقُة 

املاُء: أي مَحلُته((.
]سورة الطارق[

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ  تعاىل:  قوله 

ڳ چ اآلیة: )1 -16.

الکید  ))کـــاَد:  نـــشـــوان)234(:  ــال  ق

)232( املصدر السابق: 8/ 241). 
)233( املصدر نفسه: 10/ 6162. 

)234( املصدر نفسه: 9/ 941). 

وَکیُد  َمکُرهم  وَکیُدُهم  امَلکر،  وامَلکَیدة: 
وقال  َمکِرهم.  عىل  هلم  جُمازاته  تعاىل  اهللِ 
يشٍء  وُکــلُّ  امُلعاجلـــة  الَکیُد:  َبعُضهم: 

ِکدتُه((. فقد  عاجلَتُه 
]سورة األعىل[

چ  ڭ  ۓ  ۓ  چ  تعاىل:  قوله 
اآلیة: ).

ــــوان))23(: ))األحـــــوى:  ــــش ـــال ن ق
أحوى،  وقیل  أسودا  َهشیًا  أي  األسود، 
تقدیٌم  فیه  وقیل  ة،  ــرْضَ اخلُ من  أسود  أي 

َفَجعَلُه  أحوى  املرعى  أخرج  أي  وتأخرٌی 
غثاًء((.

وقال يف مکاٍن آخر)236(: ))الُغثاء: ما 
تعاىل:  اهلل  قال  القاِش  من  یُل  السَّ حَیَتِملُه 
أســودا  هشیًا  أي  چ  ڭ  ۓ  چۓ 

قال إمرؤ القیس )دیوانه: )2(:
كأنَّ ذا رأِس املجیمِر غدوًة

ِمغَزِل((. َفلکُه  السیِل والُغثاِء   من 

]سورة الغاشیة[
اآلیة:  چ  ہ  ۀ  چ  تعاىل:  قوله 

.1(

))23( املصدر نفسه: 3/ 1616. 
)236( املصدر السابق: 8/ 4908. 
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قال نشوان)237(: ))ُزربیَّة: قال الفّراء: 
الطنافس  رايب وهي من  الزَّ ربیة: واحد  الزُّ
الُبُسط،  هي  وُیقال:  کثری،  مَحٌل  هلا  التي 

وقیل الَزرايُب: الَوساِئد((.
]سورة الفجر[

اآلیة:  چ  ۈ  ۆ  چ  تعاىل:  قوله 
.19

ــم: األکــل  ــلَّ قــال نـــشـــوان)238(: ))ال
َســّفــًا  أي  احلــســن:  ــال  ق الــفــم،  بجمیع 
ملمومٌة  وکتیبٌة  باحلرام  احلاَلَل  خیلطون 

أي جُمتمعٌة ويَشٌء ملموٌم جُمَتِمٌع((.
]سورة البلد[

چ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  ــعــاىل:  ت قــولــه 
اآلیة: 11.

قال نشوان)239(: ))االقتحام: اقتحم 
األَمَر، أي َدَخَل فیه، قال اهللُ تعاىل: چڻ 
مل  أي  عنه،  إخبار  هو  قیل  چ  ۀ  ۀ 
بلفظ  ُقِرَنْت  إذا  )ال(  ألنَّ  العقبة  یقتحم 

وَأيُّ  کقوله:  اخلرب  به  امُلراد  کان  املايض 
عبٍد لك ال َأمّلا.

)237( املصدر نفسه: )/ 2780. 
)238( املصدر نفسه: 9/ 972). 
)239( املصدر نفسه: 8/ 386). 

یقتحم  مل  واملــعــنــى:  یــذنــب  مل  أي: 
هو  وقیل  َیفَتخْر،  مل  اقتحمها  ولو  العقبة 
أي  استفهام  هو  وِقیل  باهلالك  علیه  دعاٌء 
تعاىل  اهللُ  نَُه  َمکَّ کا  العقبة  اقتحــم  َفهاّل 
أي  عیني  أقحمته  وُیــقــال  التکلیف  يف 

ازدرُته((.
]سورة الشمس[

ڤ  ڤ  چ  تــــعــــاىل:  ـــه  ـــول ق
اآلیة: 8. ڦچ 

تفهیم  ــاُم:  ))اإلهل نــشــوان)240(:  قال 
.)) فها اخلرََی والرشَّ املعاين: أي َعرَّ

]سورة الضحى[
چ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  ــاىل:  ــع ت قــولــه 

اآلیة: 2.
جو:  السَّ ))َسجو:  نشوان)241(:  قال 
وَغطَّى  َسَکَن  إذا  اللیل،  سجا  السکون 
سکونه  إنــا  ُیــقــال:  بظلمتِه،  يشٍء  ــلَّ  ُک

لسکون ما فیه، قال الشاعر:

یا حبذا القمراُء واللیُل الساج

اِج  وُطرٌق مثُل ُمالء النُسَّ
َسَکنَْت  إذا  سجوًا  البحر  وَسجـــــــا 

)240( املصدر السابق: 9/ 6128. 
)241( املصدر نفسه: )/ )298. 



د.حامد نارص الظاملي

393

َأمواُجه، قال:
یا مالَك الَبحِر إذا الَبحُر سجا 

وَهبَّت األرواُح جتري وجرى
وعنٌی ساجیٌة: أي فاترُة النظِر((.

]سورة امَلَسد[
ڻ  ڻ  ں  ں  چ  تــعــاىل:  قوله 

ڻ چ اآلیة: ).
لِیُف  ))امَلــَســد:  نـــشـــوان)242(:  ــال  ق
ُیفَتُل  احلَبُل  وامَلَسُد:  َأمساٌد  ومَجُعه  النَخِل، 

من أوباِر اإِلبِل أو من جلوِدها((. 

)242( املصدر نفسه: 9/ 6292. 
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بسم اهلل الرمحن الرحیم
املقدمة:

والــصــالة  الــعــاملــنی  رب  هلل  احلــمــد 
والسالم عىل خری خلقه حممد واله الطیبنی 

الطاهرین وبعد.
املعرفة  ــرق  وط البحث  مناهج  إن 
األفکار  فسالمــــة  العلوم،  مفاتح  هي 
املناهج  سالمـــة  عىل  تتوقف  املستخرجة 
کانت  وهلذا  واملسالك.  الطرق  وصحة 
املعارف  حتصیل  وطرق  البحث  مناهج 
وإتقانه  حتریره  جیب  ما  أول  واألفــکــار 
من  علم  يف  والنظر  البحث  أراد  من  عىل 
العلوم. ولذلك حظي استخدام املنهج يف 
املنهج  تعلم  ألن  خاصة؛  بأمهیة  علم  کل 
الصحیح واالستفادة منه یوصل اإلنسان 
عدم  ُیفيض  حــنی  يف  العلم.  هــدف  إىل 
اخلطأ  أو  الصحیح،  املنهج  من  االستفادة 

فیه إىل االبتعاد عن هذا اهلدف.
ونظرا لکثرة الفتن واالختالفات بنی 
املسلمنی يف األصول والفروع التي ترتب 
جبنی  هلا  یندى  مشینة  أفعال  من  علیها 
من  اإلنسانیة  جبنی  عن  ناهیك  اإلسالم 
وهتك  واألنفس  لألموال  وإزهــاق  قتل 

مدعاة  من  وغریها  والتهجری  لألعراض 
لذا  الواحدة  املسلمة  األمــة  بنی  للفرقة 
أنظارنا إىل إحدى موارد  أن نوجه  ارتأینا 
الروایات  وهي  األمــة  أبناء  بنی  التفرقة 
 النبي لزوجات  الفاحشة  تنسب  التي 
وفقا  والتحلیل  البحث  إىل  ونخضعها 
الرسول  لنا  رسم  وقد  البحث.  ملناهج 
واألکمل  السلیم  املنهج   حممد األکرم 
الــروایــة  صحة  لبیان  الــفــرقــة  ــن  زم يف 
املنسوبة إلیه من سقمها، وذلك من خالل 
ألنه  الکریم  القران  عىل  الروایة  عرض 
للروایة  احلقیقي  واملیزان  األکــرب  الثقل 
املنهج  هــذا  ویسمى   .عنه ـــواردة  ال
االصطالح  حسب  الــعــرض  ــات  ــروای ب
العلمي عند علاء احلدیث، فعن أيب عبد 
 النبي ))خطب  قال:  الصادق   اهلل
عني  جاءکم  ما  الناس  أهیا  فقال:  بمنى 
جاءکم  ومــا  قلته  فأنا  اهلل  کتاب  یوافق 

وبناًء  أقــلــه(()1(.  فلم  اهلل  کتاب  خیالف 
حاکًا  القران  یکون  العرض  حدیث  عىل 
بان   النبي لعلم  هلا  ومیزانا  السنة  عىل 

ج1،  الکايف،  یعقوب،  بن  حممد  الکلیني،   )1(
ص69. 
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سنته یتطرق إلیها التحریف وهو ما أکده 
التحریف  وأحــادیــث  العرض  بحدیث 
ورد  فقد   ،علیه والــکــذب  سنته  يف 
رسول  ))سمعت  قال:  أنه  قتادة  أيب  عن 
فلیلتمس  عيل  کــذب  من  یقول   اهلل
 :وقوله النار(()2(.  من  مضجعا  جلنبه 
مقعده  فلیتبوأ  متعمدا  عيل  کذب  ))من 

من النار(()3(.
والقران هو احد الثقلنی بل هو الثقل 
 حممد النبي  به  رصح  ما  وهذا  األکرب 
 :اهلل رسول  قال  الثقلنی،  حدیث  يف 
به  أخذتم  إن  ما  فیکم  ترکت  قد  ))إين 
لن تضلوا بعدي الثقلنی أحدمها أکرب من 
الساء  من  ممدود  حبل  اهلل  کتاب  اآلخر 
وإهنا  أال  بیتي  أهل  وعرتيت  األرض  إىل 
احلــوض(()4(.  عيلَّ  یردا  حتى  یفرتقا  لن 

کتاب  إدریس،  ابن  حممد  الشافعي،  اإلمام   )2(
املسند، ص239. 

سنن  ـــرام،  هب ابــن  اهلل  عــبــد  الـــدارمـــي،   )3(
الدارمي، ج1، ص76 -77 -146. 

أمحد،  مسند  حنبل،  ابــن  أمحــد  الشیباين،   )4(
حنبل  ابن  امحد  أخرجه  وقد  ص9).  ج3، 
ــدري.  اخل سعید  أيب  عن  خمتلفة  بأسانید 
ص422،  ج2،  للنسائي،  الکربى  السنن 
الرتمذي،  سنن  للطرباين،  الکبری  املعجم 

الثقلنی  بکال  التمسك  املــفــرتض  فمن 
قیام  إىل  للضاللة  تنبا  هبــا  والــعــمــل 
الساعة وهذا الریح من قوله: ))... لن 
تضلوا بعدي... لن یفرتقا حتى یردا عىل 
أصبحوا  املسلنی  علاء  ولکن  احلوض(( 
یعملون بأحد الثقلنی وهو القران الکریم 
مل  بعضهم  فان  ذلك  ومع  األخــر،  دون 
 یعمل باملنهج الذي وضعه رسول اهلل
واتبع منهجًا مغایرًا ويف کل األحوال فان 
تلك  میزانا لکل يشء، ومن  یبقى  القران 
املتیقن  القدر  فهي   النبي سنة  األشیاء 
منها  والتي  التفرقة  من  مواضع  هکذا  يف 
األکمل  ــان  ک وان   النبي ـــات  روای
والتي   البیت أهــل  بــروایــات  األخــذ 
غیاب  بعد  أیضًا  العرض  ملیزان  تضع 
وعىل  القران.  عدل  ألهنم  املعصوم؛ 
بالقران  هذا األساس فإذا أردنا أن نأخذ 
نعتمده يف کل  منهج  من  لنا  فالبد  وحده 

یکون  وبدونه   النبي سنة  عن  ورد  ما 
الذي  فاملنهج  حمرم.  وهو  بالرأي  القول 
الواردة  الروایات  عرض  هو  هنا  نعتمده 

االختالف  بعض  وفیها  ص663.  ج)، 
بالعبارات. 
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العاصم  فانه  الکریم  القران  عىل   عنه
من االختالف هبا.

القران  أن  نجد  تقدم  ما  عىل  وبناًء 
مصدر لتوحد علاء األمة اإلسالمیة عىل 
وافقته  فا  الــروایــات  مستوى  يف  األقــل 
عرض  هبا  رضبنا  خالفته  وما  هبا  یؤخذ 
خطریة  مسألة  يف  املنهج  فغیاب  اجلــدار، 
رسم  قد  أمة  انحراف  إىل  تؤدي  قد  جدا 
االستقامة   والنبي- –سبحانه  اهلل  هلا 
إلیها  أشــار  ولذلك  اهلدایة  من  النابعة 
هذه  يف  املنهـــج  رضورة  إىل   النبي

املسألة.
بعرض  املساس  مسألة  ولنخضــــع 
ونرى  املتقدم  املنهج  ذلك  إىل   النبي
املسألة  تلك  يف  الــروایــات  صحة  مــدى 
املنهج  ــذا  هل ــل  اإلســالمــي وه ــالــرتاث  ب
الـــرتاث  الــــدور يف تــشــذیــب  الــرســايل 

اإلسالمي؟.
 النبي عرض 

يف ضوء القرآن الکریم:
الروایات  صحة  مدى  يف  النظر  قبل 
بیان  من  أوال  لنا  البد  صحتها  عدم  أو 
حتى  املسألة  تلك  يف  القران  نظر  وجهة 

احلکیم  القران  حتکیم  ثانیــا  لنا  یتسنى 
يف  الـــروایـــات  لتلك  ــًا  ــزان مــی بــوصــفــه 
صحتها  مدى  وبیان  البحث  حمل  املسألة 
البحث  إن  املنهج.  هلذا  وفقًا  وسقمها 
وجهة  من   األنبیاء عرض  مسألة  عن 
تفسریي  منهج  إىل  حیتاج  القرآنیة  النظر 
 الرسول حممد إلیه  أشار  أیضا  رصنی 
عدة  روایــات  يف   األطهار بیته  وأهل 

منها: التي 
القرآن . 1 »إّن   :األکرم النبي  قـــال 

بعضًا«))(. بعضه  یصّدق 
نثر . 2 تنثره  ))ال   :اهلل ــول  رس قــال 

الرمل(()6(.
فیه . 3 یصف  لــه  کــالم  يف   عيل ــال  ق

به،  تــبــرون  اهللّ  »کــتــاب  ــرآن:  ــق ال
وینطق  به،  وتسمعون  بـــه،  وتنطقون 
عىل  بعضه  ویشهد  ببعض،  بعضــــه 
خیالف  وال  اهللّ  يف  خیتلف  وال  بعض، 

بمصاحبه عن اهللّ«)7(.

))( الطرباين، املعجم األوسط، ج)، ص302. 
ج4،  الثقلنی،  ــور  ن تفسری  ــزي،  ــوی احل  )6(

ص)1. 
البالغة، خطبة133،  الريض، هنج  )7( الرشیف 

ص192. 
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نفهم  املتقدمة  الروایات  عىل  وبنــاًء 
)منهج  هو:  املنهج  هبـــــــذا  املقصود  أن 
أفضل  فانه  بالقـــــــرآن(،  القرآن  تفسری 
النبي  اعتمدها  التي  التفسرییــــة  املناهج 
نخرج  فنحن ال   األطهار بیتــــه  وأهل 
أفضل  من  یعد  الذي  املنهـــج  هذا  عن 
وقد  وأمنها.  التفسری  علاء  عنــد  املناهج 
املجال  هذا  يف  املتخصصنی  بعض  عرف 
))مقابلة  بأنه:  بالقرآن  القـــــرآن  تفسری 
عىل  لبعضها  شاهدًا  وجعلها  باآلیة  اآلیة 
ملعرفة  هبذه،  هـــذه  عىل  لیستدل  األخر، 

مراد اهلل تعاىل من القران الکریم(()8(.
حمل  املسألة  عىل  املنهج  هذا  فلنطبـق 
النظر  وجهة  خالله  من  ونــرى  البحث 

ک  ک  چ  تعاىل:  قال  فیها،  القرآنیة 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
]سورة التحریم: 10[ . تبنی  ھچ 

املنهج  حممد،  جاسم  هــدى  ــربة،  ط ــو  أب  )8(
حقیقته  الکریم  القران  تفسری  يف  األثري 

 .6( ومصادره وتطبیقاته، ص 

أساسینی  احتالنی  املبارکة  اآلیة  هذه  لنا 
ا{: من مفردة }َخاَنَتامُهَ

اآلیة  يف  اخلیانة  من  املراد  إن  األول: 
ة. هي اخلیانة الَعَقدیَّ

اآلیة  يف  اخلیانة  من  املراد  إن  الثاين: 
املبارکة البغاء والفاحشة.

االحتالنی  هلذین  مناقشة  یيل  وفیا 
املتقدمنی واختیار ما یصح منها:

مناقشة االحتامل األول:
املبارکة  الــقــرآنــیــة  اآلیـــة  تــصــدرت 
أن  ویمکن  تعاىل  اهلل  من  املثـــــل  برضب 

یستفاد منه معنیان:
األّول: اإلشارة إىل القانون أو السنة 

بیاهنا. اهلل  یرید  التي 
املثل  هــذا  نــوع  إىل  الــثــاين: اإلشـــارة 
یتناسب  ما  وهو  بالکفر  التخصص  وهو 
وهذا  غریها،  دون  العقائدیة  اخلیانة  مع 
يف  الکفر،  بنی  املقابلة  قرینة  من  واضح 

گ  ک  ک  ک  چ  تعاىل:  قولــه 
]سورة  چ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
تعاىل:  قوله  يف  واإلیان   ،  ]10 التحریم: 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ 

التحریم:  ـــورة  ]س چ  ڭ  ۓ 
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يف  واإلیــان  الکفر  بنی  فاملقارنة   .]11
التحریم  ــورة  س من  املتتالیتنی  اآلیتنی 
الکفر  ألن  عقائدیة؛  اخلیانة  أن  عىل  یدل 
واإلیان یتناسبان مع العقیدة دون غریها 
ومن هنا یتضح أن السبب يف دخول النار 
املجانب  االعــتــقــادي  ــر  األم ألجــل  هــو 

للحق.
مناقشة االحتامل الثاين: 

 األنبیاء زوجات  بغاء  مسألـــــــة 
القرآنیة  النظرة  وجهة  مع  تنسجـــم  ال 
القران  تفسری  منهج  اعتادنــــــــا  فعند 
تعاىل:  قوله  من  اآلیــة  وأخذنا  بالقران، 

گ  گ  گ  ک  ک  چک 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
 ]10 التحریم:  ]ســـورة  ھچ  ہ 
تعاىل:  قوله  يف  اإلفك  أیة  إلیها  وضممنا 

پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ 
لتعنی   ]11 النور:  ]سورة  چ  ڦ  ڦ 
الثانیة؛ ألن  النقطة األوىل دون  لنا حرا 

 حممد النبي  نساء  تــربيء  اإلفــك  آیة 
ــة اإلفــك  مــن الــبــغــاء، وســبــب نــزول آی
القران  برأ  فقد  أیضا.  احلقیقة  تلك  یؤکد 
الکریم زوجة النبي عائشة حیث ذکر 
سبب  يف  الزهري  عن  بسنـــده  الطويس 
سبب  ))وکــان  فقال:  اإلفــك،  آیة  نزول 
غزوة  يف  عقدها  ضاع  عائشة  ان  اإلفك 
لقضاء  تباعدت  وکانت  املصطلق،  بني 
احلاجة، فرجعت تطلبــه، ومحل هودجها 
فلا  فیه،  أهنا  هبا  منهـــم  ظنا  بعریها  عىل 
رحلوا  قد  وجدهتم  املوضع  إىل  صــارت 
السلمي  معطل  ابـن  صفوان  وکان  عنه، 
فلا  هبا،  فمر  اجلیش  وراء  من  الذکواين 
وهو  رکبتــــه،  حتى  بعریه  أناخ  عرفهــــا 
يف  نزلوا  ما  بعد  اجلیش  أتى  حتى  یسوقه 

قائم الظهریة(()9(.
ڄ  ڄ  ڦ  چ  ــعــاىل:  ت ــه  وقــول

ج7،  التبیان،  احلسن،  ابن  حممد  الطويس،   )9(
البیان،  جممع  الطربيس،  ینظر،  ص)41، 
البیان،  جامع  الطربي،  ص228،  ج7، 
املیزان،  الطباطبائي،  ص113،  ج18، 
ج)1، ص89، وغریها من املصادر. امجع 
 النبي عرض  إن  اإلســالم  علاء  عامة 

وسائر األنبیاء مصان من البغاء. 
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چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
تدل  ــة  اآلی فهذه   .]28 مریم:  ــورة  ]س
وأم   عمران اهلل  نبي  زوج  ان  رصاحة 
ارسائیل  بني  بغایا  من  تکن  مل   مریم
يف  عنها  البغي  نفي  يف  مطلقة  واآلیــــــة 

مطلق االحـــوال واالزمنة يف حالة حیاة 
النبي ام بعده، واهنا مل تکن من بغایا بني 

ارسائیل.
أقوال کبار علاء اإلسالم 

:يف مسألة بغاء أزواج األنبیاء
عرض  أن  عــىل  األمـــة  عــلــاء  اتــفــق 
مصان  استثناء  وبــدون  مجیعا   األنبیاء
بعض  وســنــورد  والبغاء  الفاحشة  مــن 

اآلراء يف تلك املسألة:
ــن ابــن . 1 قـــال الــثــوري يف حــدیــثــه ع

نبي  امرأة  بغت  ما  ابنه.  ))هـو  نوح: 
شاهدًا  باحلدیث  جـــاء  قـــط(()10(، 
النبي  زوج  عن  البغـــاء  شبهة  لریفع 
ابن  مولد  طهارة  وبالتـــايل   نوح

.نوح
عکرمة . 2 ))وکــــان  الــصــنــعــاين:  ــال  ق

بحلف أنه کان ابن نوح لصلبه. وأما 

)10( الثوري، سفیان، تفسری الثوري، ص130. 

ابن  کان  قاال:  فإهنا  وجماهد:  احلسن 
بقوله  واستدال  ابنه،  یکن  ومل  امرأته، 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چ  وتعاىل:  سبحانه 
ٿ ٿ چ، قاال: کان یظن أنه ابنه ومل 

یکن ابنه. واألول هو األصح(()11(.
أصحها . 3 واختار  رأینی  النحاس  ذکر 

ما  عباس:  بن  اهلل  عبد  ))قال  فقــال 
بغت امرأة نبي قط، وکان ابنه. وقال 
سعیـد بن جبری: هو ابنه، ألن اهلل عز 
عکرمة:  وقال  بذلك  خربنا  وجــل 
وقال  ابنه.  أنه  لکم  حلفت  شئتم  إن 
ابنه، قال اهلل جل وعز  الضحاك: هو 
لیس  جماهد:  وقال  ابنه.  نوح  ونادى 
تبارك  اهلل  قول  ذلك  ویبنی  ابنه،  هو 
به  لك  لیس  ما  تسألني  فــال  وتعاىل 
وإنا  ابنه  یکن  مل  احلسن:  قال  علــم. 
والقول  إلیه.  فنسب  فراشه  عىل  ولد 
من  ــة  جلــالل وأصــــح،  أبـــنی  األول 

قاله(()12(.
املفسین، . 4 من  أراء مجلة  البغوي  ذکر 

تفسری  حممد،  ــن  اب منصور  السمعاين،   )11(
السمعاين، ج2، ص431. 

حممد،  بن  مسعود  بن  احلسنی  البغوي،   )12(
تفسری البغوي، ج4، ص368. 
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وعکرمة  عباس  ابن  ))وقــال  فقال: 
ــاك  ــح ــض ــری وال ــب ـــن ج ــد ب ــی ــع وس
 ابــن نوح إنــه کــان  ــرون:  ــث واألک
ما  عــبــاس:  ــن  اب وقــال  صلبه.  مــن 
يف  وذکر  قــط(()13(.  نبي  امرأة  بغت 
اخلیانة،  سبب  مرحا  آخر  موضع 
بغت  مــا  عباس  ابــن  ))قــال  فــقــال: 
خیانتها  کانت  وإنا  قط  نبي  امــرأة 
فکانت  دینها  غری  عىل  کانتا  أهنــا 
جمنون  إنه  للناس  تقول  نوح  امــرأة 
اجلبابرة  به  أخربت  أحد  به  آمن  وإذا 
امرأة لوط فإهنا کانت تدل عىل  وأما 
ضیف  به  نزل  إذا  أضیافه  عىل  قومه 
باللیل أوقدت النار وإذا نزل بالنهار 
أنه نزل به ضیف  لیعلم قومه  دخنت 
وأظهرتا  النفاق  تا  َأرَسَّ الکلبي  وقال 

اإلیان(()14(.
مــفــردة: . ) تفسری  يف  اآللــــويس  قـــال 

عنها  صدر  ملــــا  بیان  ا{  ))}َفَخاَنَتامُهَ
ما  حتقق  مع  العظیمة  اخلیانة  مــــــــن 

)13( املصدر نفسه، ج2، ص387. 
إساعیل،  بن  حممد  بن  أمحد  النحاس،   )14(

معاين القرآن،، ج3، ص1)3. 

الصالة  النبي علیه  مرافقة  ینافیها من 
عن  املنذر  ابن  وأخرج  والسالم،... 
أهنا  خیانتها  ــال:  ق أنــه  جریج  ابــن 
کانتا  وقیل:  خمالفتنی،  کافرتنی  کانتا 
احلق  خمالفة  فاخلیانة  منافقتنی... 
ونقیضها  الــس  يف  العهد  بنقض 
هذا،  عىل  اآلیة  يف  ما  ومحل  األمانة، 
أخرج  ملا  بالفجور  هاهنا  تفس  وال 
زنت  )ما  عباس  ابن  عن  واحد  غری 
إىل  أرشس  ورفعه  قــط(  نبي  امــرأة 
النبي، ويف »الکشاف« ال جیوز أن 
الطبع  يف  سمج  ألنه  الفجور  هبا  یراد 
الکفر  بخالف  أحد  کل  عند  نقیصة 
ویسمونه  یستسمجونه  ال  الکفر  فإن 
بعض  عــن  عطیة  ــن  اب ونقل  حــقــًا. 
وغــریه،  والــزنــا.  بالکفر،  تفسریها 
ولعمري ال یکاد یقول بذلك إال ابن 
الزوجات  عهر  أن  عندي  فاحلق  زنا، 

التي  املنفرات  من  األمهات  کعهر 
حق  يف  منعها  احلق  إن  السعــد:  قال 
مما  للشیعة  ینسب  ومــــا   ،األنبیاء
 األنبیاء سید  حق  يف  ذلك  خیالف 
کذب علیهم فال تعول علیه وإن کان 
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شائعًا(())1(.
املفسین . 6 املرتىض  السید  رّد  وقــــــد 

إىل  الزوجیة  اخلیانة  نسبوا  الذیــــــن 
کان  ابنه  أن  مّدعنی   نوح زوجــة 
الثالث:  من سفاح، فقال: ))والوجه 
وقد  احلقیقة...  عىل  ابنــه  یکن  مل  أنه 
وجماهد  احلسن  عن  الوجه  هذا  روي 
ُبْعد،  الوجه  هذا  ويف  جریج.  وابــن 
قال:  تعاىل  ألنه  للقرآن  منافاة  فیه  إذ 
علیــــــه  فأطلق  ڻچ  ڻ  ڻ  چ 

 األنبیاء وألن  البنوة...  اســــــم 
ألهنا  احلال  هذه  عن  ینزهوا  أن  جیب 
وقد  القدر،  يف  ونقص  وتشینی  تعبری 
تعظیا  ذلك  ما دون  تعاىل  اهلل  جنبهم 
عن  ینفر  ما  لکل  ونفیــا  وتوقریا  هلم 
عباس  ابن  محل  وقد  منهم.  القبول 
أن  عىل  الداللة  من  ذکرناه  ما  قــوة 
تأویل قوله تعاىل يف امرأة نوح وامرأة 

تکن  مل  اخلیانة  أن  فخانتامها،  لوط، 
ترب  إحدامها  کانت  بل  بالزنا،  منها 
تدل  واألخــرى  جمنون،  بأنــه  الناس 

اهلل،  عبد  ابن  شکري  حممود  ــويس،  اآلل  )1((
روح املعاين، ج4، ص 73. 

األوالن  والوجهان  األضیاف.  عىل 
مها املعتمدان يف اآلیة(()16(.

أن . 7 جیوز  ))وال  اهلل:  فتح  املال  قــــال 
سمج  ألّنه  الفجور،  باخلیانة  یـــــراد 
کّل  عند  نقیصة  کلَّهــــا،  الطباع  يف 
الزوج،  الستخفاف  موجـــب  أحد، 
قلوب  عن  ومنزلته  مرتبتـــــه  وحطَّ 
العباد، بخالف الکفــــر، فإّن الکّفار 
یستحسنونه  بـــــــل  یستسمجونه،  ال 
ما  عّباس:  ابن  وعن  حّقا.  ویسّمونه 

.)17()) بغت امرأة نبّي قطَّ
عىل . 8 الطباطبائي  السید  رّد  وقـــــــــد 

اخلیانة  بان  زعموا  الذیــن  املفسین 
))أنه  فقال:  الزوجیة،  اخلیانــة  هي 
عىل ما فیه من نسبة العار والشنی إىل 
املکتسب  والذوق   ،األنبیاء ساحة 
مــن کــالمــه تــعــاىل یــدفــع ذلــك عن 
أمثال  عن  جانبهم  وینزه  ساحتهم 

أنه لیس مما یدل علیه  هذه األباطیل، 
يف  فلیس  ظهور  وال  براحـة  اللفظ 

)16( السید املرتىض، عيل ابن احلسنی املوسوي، 
تنزیه األنبیاء، ص36. 

التفاسری،  زبدة  اهلل،  فتح  املال  الکاشاين،   )17(
ج7، ص118. 
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القصة إال قوله: )إنه لیس من أهلك 
بظاهر  ولیس  صالح(  غری  عمل  إنه 
فیا ترؤوا علیه وقوله يف امرأة نوح: 

ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  چ 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
]سورة التحریم: 10[  ں چ 
ولیس إال ظاهرا يف أهنا کانتا کافرتنی 
ــسان  وت زوجیها  أعـــداء  تــوالــیــان 
وتستنجداهنم  بأرسارمهــــــا  إلیهم 

علیها(()18(.
املرأتنی . 9 هاتنی  ))فإن  الشریازي:  قال 

اهلل.  أنبیاء  مـن  عظیمنی  نبینی  خانتا 
عن  االنحراف  تعني  ال  هنا  واخلیانة 
زوجتا  ألهنا  والنجابة،  العفة  جادة 
زوجــة  ــون  ت أن  یمکن  وال  نبینی 
جاء  فقد  للخیانة،  املعنى  هبذا  نبي 
امــرأة  بغت  ))مــا   :الرسول عن 
لوط  زوجة  خیانة  کانت  قط((.  نبي 

النبي  هــذا  أرسار  أفشــت  أن  هــي 
کانت  وکذلك  أعدائه،  إىل  العظیــم 
يف  الراغب  وذهــب   .نوح زوجــة 

املیزان،  تفسری  حسنی،  حممد  الطباطبائي،   )18(
ج10، ص)23س. 

والنفاق  للخیانة  أن  إىل  )املفردات( 
معنى واحدا وحقیقة، واحدة، ولکن 
اخلیانة تأيت يف مقابل العهد واألمانة، 
والنفاق یأيت يف األمور الدینیة(()19(.

تنسب  روایة  فکل  املنوال  هذا  وعىل 
 األنبیاء لزوجات  والفاحشـــة  اإلفك 

فهي باطلة.
اخلالصة:

یتضح مما تقدم عدة أمور:
1 . األنبیاء ازواج  خیانـــــــــة  مسألــة 

اخلیانة  هي  القرآنیة  النظر  وجهـة  من 
)أي  علیهن  تــــــوز  التي  العقائدیة 

النفاق والدین( حرا دون غریها.
نساء . 2 عىل  توز  ال  البغــاء  مسألة  إن 

فکل   ،هبم طعنًا  تعد  بل  األنبیاء، 
القرآين  األصــل  عکس  تثبت  روایــة 
عرض  وتتهم  لــه  موافقتها  ــدم  وع
ألهنا  حتًا  موضوعة  فهي   األنبیاء

جهة.  مــن  الکریم  ــقــران  ال تالف 
من  الرشیفة  النبویة  السنة  وتالف 
احلدیث  هــذا  فمثال:  ــرى،  أخ جهة 

األمثل،  تفسری  مکارم،  نارص  الشریازي،   )19(
ج18، ص466. 
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ابن  عــن  عساکر  ــن  اب رواه  الـــذي 
عن  ــوري  ــث ال سفیان  عــن  إســحــاق 
 أرشس اخلراساين یرفعه إىل النبي
ـــا بــغــت امــــرأة نبي  ـــال: ))م أنـــه ق
مرفوعا  کان  وان  احلدیث  قط(()20(، 
لکنه یشری إىل موافقته لألصل القرآين 
کلمة  أما  تعاىل.  اهلل  کتاب  يف  املتقدم 
فإهنا  احلدیث  يف  وردت  التي  )قط( 
العموم  تنايف  سنة  وجــود  عىل  تــدل 
ما رواه  یؤید ذلك  واخلصوص. ومما 
انه  عباس،  ابن  عن  بسنده  الصنعاين 

قال: ))ما بغت امرأة نبي قط(()21(.
مفهوم . 3 يف  القرآين  األصل  من  یستفاد 

ــة  اخلــیــانــة مــیــزانــا لــرفــض کــل روای
وحدیث ال ینسجم معه.

األصل . 4 نتجاوز  أن  لنــــــا  یمکن  ال 
ما  نقتر عىل  بل  التأویل،  القرآين يف 
اخلیانة  مسألة  يف  القرآين  األصل  أثبته 

قاطبة   األنبیاء زوجات  إىل  بالنسبة 
وال استثناء فیها.

ج0)،  دمــشــق،  ــاریــخ  ت عــســاکــر،  ابــن   )20(
ص318. 

القران،  تفسری  ــرزاق،  ال عبد  الصنعاين،   )21(
ج2، ص310. 

املصادر واملراجع
القرآن الکریم.

هبة . 1 ابن  احلسن  بن  عيل  عساکر،  ابن 
اهلل بن عبد اهلل، تاریخ مدینة دمشق، 
دار  ونرش  طبعة  شریي،  عيل  حتقیق 
– والتوزیع  والنرش  للطباعة  الفکر 

بریوت –لبنان، سنة الطبع )141.
املنهج . 2 حممد،  جاسم  هدى  طربة،  أبو 

الکریم  القـــــرآن  تفسری  يف  األثــري 
النارش:  وتطبیقاته،  ومصادره  حقیقته 
سنة  اإلســالمــي،  اإلعـــالم  مکتب 

الطبع: 1994.
اهلل . 3 بن عبد  اآللويس، حممود شکري 

البغدادي،  حممود  الدین  شهاب  بن 
روح املعاين.

إدریس، . 4 ابن  حممد  الشافعي،  اإلمــام 
الکتب  دار  النــــــارش:  املسند،  کتاب 

العاملیة بریوت -لبنان.

البغوي، حتقیق خالد . ) تفسری  البغوي، 
عبد الرمحن العك، النارش دار املعرفة، 

املطبعة: بریوت –دار املعرفة.
الــثــوري، . 6 تفسری  سفیان،  ــوري،  ــث ال

دار  النارش:  العلاء،  من  جلنة  حتقیق: 
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–لبنان،  ــریوت  ب العلمیة.  الکتب 
املطبعة: دار الکتب العلمیة. بریوت–
الطبع:  سنة  األوىل،  لطبعة:  لبنان، 

.1403
تفسری . 7 مجعة،  بن  عيل  عبد  احلویزي، 

تصحیح  حتــقــیــق:  الــثــقــلــنی،  ـــور  ن
الرسويل  هاشم  السیــــــد  وتعلیق: 
املحاليت، النارش: مؤسسة إساعیلیان 
–قم،  والــتــوزیــع  والــنــرش  للطباعة 
سنة  إساعیلیان،  مؤسسة  املطبعة: 
الطبع: 1412 –1370 ش، الطبعة: 

الرابعة.
سنن . 8 هبــرام،  ابن  اهلل  عبد  الدارمي، 

االعتدال– مطبعة  املطبعة:  الدارمي، 
دمشق، سنة الطبع: 1349.

تفسری . 9 حممد،  بن  منصور  السمعاين، 
إبراهیم  بـــن  یارس  حتقیق  السمعاين، 
النارش  غنیم،  بــن  عباس  بن  غنیم  و 

املطبعــــــــة  –الریاض،  الوطن  دار 
–الریـــــاض،  الوطن  السعودیة–دار 
سنة الطبع 1418 –1997م، الطبعة 

األوىل.
احلسنی . 10 ــن  اب عــيل  املــرتــىض،  السید 

النارش:   ، االنبیاء  تنزیه  املوسوي، 
–لبنان،  –بریوت  األضـــــــواء  دار 
الطبعة: الثانیة، سنة الطبع: 1409–

1989 م.
مسند . 11 حنبل،  بن  أمحد  الشیبـــاين، 

– صــادر  دار  النارش  أمحــد،  ــام  اإلم
بریوت –لبنان.

تفسری . 12 مــکــارم،  نــارص  ــریازي،  ــش ال
األمثل.

تفسری . 13 ــــرزاق،  ال عبد  الــصــنــعــاين، 
مصطفى  الدکتـــور  حتقیق:  القرآن، 
الرشد  مکتبة  النارش:  حممد،  مسلــم 
–اململکة  الریاض  والتوزیع  للنرش 
األوىل،  الطبعــة:  السعودیة،  العربیة 

سنة الطبع: 1410 –1989 م.
تفسری . 14 حسنی،  حممـــد  الطباطبائي، 

يف  املدرسنی  مجاعة  النارش:  املیزان، 
قم.

حتقیق: . )1 الوسیط،  املعجم  الطرباين، 
ــنی،  ــرم ــــدار احل قــســم الــتــحــقــیــق ب
والنرش  للطباعة  احلرمنی  دار  النارش: 
–141( الطبع:  سنة  والــتــوزیــع، 

)199 م.
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التبیان . 16 احلسن،  بن  حممد  الطويس، 
حتقیق  حتقیق:  ــرآن،  ــق ال تفسری  يف 
قصری  حــبــیــب  ـــد  أمح وتــصــحــیــح: 
اإلعــالم  مکتب  الــنــارش:  العاميل، 
مکتب  مطبعة  املطبعة:  اإلسالمي، 
الطبعة: األوىل،  اإلعالم اإلسالمي، 
سنة الطبع: رمضان املبارك 1409.

ــدة . 17 زب اهلل،  فــتــح  املـــال  ــاين،  ــاش ــک ال
الـــتـــفـــاســـری، حتــقــیــق: مــؤســســة 
املعارف  مؤسسة  النارش:  املعارف، 
املطبعة:  –إیران،  اإلسالمیة–قم 
الطبع:  األوىل، سنة  الطبعة:  عرتت، 

.1423
الکلیني، حممد ابن یعقوب، الکايف، . 18

أکرب  عيل  وتعلیق:  تصحیح  حتقیق: 

الکتب  دار  ــارش:  ــن ال ــغــفــاري،  ال
املطبعة:  –طهران،  اإلسالمیــــــــــة 
سنة  اخلامسة،  الطبعة:  حیدري، 

الطبع: 1363 ش.
النحاس، أمحد بن حممد بن إساعیل، . 19

حممد  الشیخ  حتقیق  القرآن،  معاين 
أم  جامعة  النـــــارش  الصابوين،  عيل 
السعودیة،  العربیة  –اململکة  القرى 

سنة الطبع 1409، الطبعة األوىل.
هنــج الــبــالغــة، الــرشیــف الــريض، . 20

الرشیف  ومجعه  أختــاره  ما  حتقیق: 
ــتــکــر  ــه واب ــص ــط ن ــب ـــــريض/ ض ال
صبحي  الدکتـــور  العلمیة:  فهارسه 
الطبع:  سنة  األوىل،  الطبعة:  صالح، 

1387–1967 م. 
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امللخص:

یعّد االستاذ الدکتور فاضل صالح السامرائي يف عرنا هذا ذا مکانة کریمة يف علم 

النحو العريب و مل یغاِل من قال: إّن له مدرسة متمیزة فیه قد حّددت أصول مقاییسها يف 

کتابه املسمی بِـ »معاين النحو«. و هو کتاب قد عالج صاحبه األبواب النحویة باملنهج 

سمًة  األصیلة  العربیة  اللغة  يف  التعابری  الختالف  نظری  له  یری  الیکاد  الذي  املعنوي 

البیاين  التفسری  به  ولج  و  املّتخذ  أخذ  ثم  معانیها.  يف  رّس  إلی  هیدي  أن  کاد  بل  لفظیة 

للقرآن غری أّنه ُیری يف حماوالته قد یتمّسك بقضایا هي أعّم من علوم العربیة بل أکثر 

مساسًا بفقه اللغة و هو مع ذلك الینعزل عن ارتکاب شطحات.

توفر  رهن  وهو  املعنی  واتساع  اإلطالق  قضیة  آرائه  فی  القضایا  هذه  أبرز  ومن 

مقدماته منها کون املتکلم يف مقام البیان، والجیري يف املشرتك اللفظي، و الیؤّدي إلی 

القضیة  ناقشت  قد  احلارضة  املقالة  و  السامرائي.  أغفلها  أمور  أقسامه؛  کل  يف  اإلجیاز 

التحلیيل- املنهج  التزمت  الهنا  هبا  اجلامعیة  النحویة  األوساط  ُأعجبت  بعدما  آثاره  يف 

التطبیقي، معتمدًة يف معظم ماألقت علی مباحث األلفاظ يف کتب علم األصول و هي 

ذات بحوث رشیفة يف احلصول علی أدق املذاهب يف القضایا اللغویة و التلو من آراء 

املناطقة يف کتبهم إذ إن املنطق علم الیستغني عنه املستدل يف العلوم النظریة.
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الرئیسیة:  الکلات 
اللفظي، مقدمات احلکمة، اإلجیاز. املشرتك  املعنی،  اتساع  اإلطالق، 

املقدمة:
السامرائي: بفاضل  التعریف 

السامرائي  البدري  خلیل  بن  مهدي  بن  صالح  بن  فاضل  الدکتور  العالمة  االستاذ 
إلی  الذهاب  عىل  یشّجعه  أبوه  کان  1933م.  عام  سامراء  يف  ولد  حممد،  بأبی  امللقب 
مسجد باشا يف سامراء لتعّلم القرآن، فتعّلم علوم هذا الکتاب العزیز يف مدة قلیلة حلّظه 

من الذکاء الوافر.
عام  يف  الدکتوراه  مرحلة  يف  القاهرة  يف  شمس  عنی  جامعة  يف  السامرائي  تّرج 
1968م. ثم صار مدرسًا لنفس اجلامعة يف عام 1972م. ثم ذهب إلی جامعة الکویت 
األصول يف  للجنة  خبریًا  صار  ثم  العراق،  إلی  عاد  ثم  العربیة،  اللغة  قسم  للتدریس يف 
1998م.  عام  يف  و  العراقي  الثقايف  للمعهد  عضوًا  انتخب  ثم  العراقي.  الثقايف  املعهد 
اخللیج  دول  دعته  ثم  عامًا.  بمدة40  النحو  بتدریس  اشتغاله  بعد  التقاعد  علی  ُأحیل 
للتدریس يف جامعة عجان، ثم انتقل بعد انقضاء عام إلی جامعة الشارقة لتدریس النحو 

و التعبری القرآين.
الرافعي، و حممد  قّیم، و  ابن  آثار  الوقوف عىل  البالغي عن طریق  درس األسلوب 

قطب، و أبی عيل املردودي، و سید قطب ولکن مل یتأثر بأحدهم.
کان أستاذًا مرشفًا و أستاذًا مساعدًا للرسائل اجلامعیة يف مرحلة املاجیسرت و الدکتوراه 
و من کتبه املمتازة يف جمال اللغة، کتاب »معاين النحو« و هو کتاب وصفه السامرائي بأّنه 
بذل لتألیفه أوقاته من اللیل و النهار و تأّمل فیه حتی موقع القیادة ووقت النوم. و أّلف 

يف املجال القرآين، کتاب »التعبری القرآين«.
التفسری  طریق  »علی  التنزیل«  من  نصوص  يف  بیانیة  »ملسات  الشهریة:  کتبه  ومن 
فی  الکلمة  »بالغة  املعنی«  و  العربیة  »اجلملة  الکریم«  القرآن  فی  بیانیة  »أسئلة  البیاين« 
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التعبری القرآين«. )راجع حیدري فرد زهرا، ترمجة کتاب »ملسات بیانیة«(.
خلفیة البحث:

منّصة  إلی  وصل  وما  معهود  غری  فأمر  جزئیًا  آرائه  و  السامرائی  آثار  معاجلة  أّما 
إّما ترمجة آلثاره فاألّول  التفسریي و  السامرائي  إّما هو دراسة کلیة ملنهج  الظهور منها 
عمل الدکتور أمنی شیخ باقري باسم »فاضل صالح السامرائی يف کّفة املیزان« و الثاين 
درجة  لنیل  عمل  کالمها  و  بیانیة«  »ملسات  کتاب  ترمجة  يف  فرد  حیدري  زهرا  عمل 

املاجیسرت.
أسئلة البحث:

مقدمات  السامرائي  عامل  کیف  أسئلة:  عن  اإلجابة  بصدد  فهي  هذه،  املقالة  أّما 
املشرتك  يف  اإلطالق  جریان  يف  السامرائي  نظر  وجهة  هي  ما  باإلطالق؟.  التمّسك 

اللفظي؟. کیف استفاد السامرائي اإلجیاز من اختالف القراءات؟.
النحویة: القضایا  معاجلة  يف  السامرائي  منهجیة 

إلی  نظر  ما  لکنه  و  النحو  تدید  يف  معارصهیم  حماوالت  رأی  قد  السامرائي  إّن 
التجدید من منظارهم، بل رأی حل القضیة يف أمر آخر و هو مسألة فقه النحو أو اجلانب 

املعنوي للنحو. فهو یرشح منهجه احلدیث يف کتابه الثمنی »معاين النحو«:
وما  الکلم،  أواخر  يف  بالنظر  یعنی،  ما  أول  ُیعنی  النحو  علم  أّن  املعلوم  من  »فإّنه 
یعرتهیا من إعراب و بناء، کا یعنی بأمور أخری علی جانب کبری من األ مهیة، کالذکر، 
العنایة األولی  یويل  أّنه  التعبریات؛ غری  التأخری و تفسری بعض  و  التقدیم،  و  و احلذف، 
بحثه  ما  کل  عن  أمهیة  التقّل  کثریة،  نحویة  مسائل  و  موضوعات  هناك  و  لإلعراب. 
النحاة، بل قد تفوق کثریًا منها، التزال دون بحث، مل یتناوهلا العلاء بالدرس و مل یوهلا 
النظر. قد أبدوا مغالیًا يف هذا الزعم، و لکن هذا الزعم حقیقة. إننا نعجز عن فهم کثری 
)السامرائي:  معانیها«.  بنی  التمییز  نستطیع  ال  و  تفسریها،  أو  النحویة،  التعبریات  من 

2007م. ، ج1، ص)(.
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فنراه یتعّرض لقضایا هي أعم من النحو العريب، بل أکثر مساسها بفقه اللغة. و من 
أبرز هذه القضایا قضیة اإلطالق واتساع املعنی، إاّل أّنه ال یبعد عن ارتکاب شطحات 

فیها. الطریق الصحیح  اىل  ننبه  الشططات ثم  ننبه علی هذه  أن  يف إجرائه. فعلینا 
حتدید اإلطالق:

علی  یدل  هو  و  واحد،  مّطرد  صحیح  أصل  القاف  و  الالم  و  الطاء  لغة:  اإلطالق 
بن  )ا  أرسلته[  ]أي  إطالقًا  أطلقته  تقول:  إلیه،  الفروع  ترجع  و  واإلرسال،  التخلیة 

فارس: 1404ق. ، ج3، ص420(.
اإلطالق إصطالحًا: هو اللفظ الدال علی معنًی له نحو شیوع ورسیان بالفعل فهو 

اللفظ و قد یقع صفة للمعنی أیضًا. من صفات 
ثــم إهّنم عّدوا للمطلق مصادیق: منها: أســاء األجناس من األعیان و األعراض و 
األفعال، فإذا قال املولی جیب علیك يف أول شــهر أعطاء احلنطه للفقری، کان لفظ الشهر 
و اإلعطــاء و احلنطــة و الفقــری کلها مطلقــات لوجود اإلرســال والشــیوع يف معانیها. 
ومنهــا: النکــرة و هــي عبارة عن اســم اجلنس اّلــذي دخل علیــه التنوین املســتفاد منه 
الوحــدة، فهــي أیضًا لفــظ داّل علی الشــیوع بنظر الســامع فقط کــا يف »جاءين رجل« 
È Çچ أو يف نظر القائل و الســامع کلیها کــا يف »جئني برجل«  و قولــه تعالی: چ 

)مشــکیني أردبیيل: 1374ش، ص 247(.
أقسام اإلطالق:

باعتبار ظرف حصول اإلطالق:
ما  واألّول  إطالق کالمي.  و  مقامي  اطالق  اإلعتبار عىل  ینقسم هبذا  اإلطالق  إّن 
إرادته  یلمح  مل  و  قید  عن  سکت  املتکلم  أّن  بمعنی  الکالم  هو  حصوله  ظرف  یکون 
یکون  ما  والثاين  اإلیان.  قید  من  مطلق  رقبًة«  »أعتق  القائل  فقول  الکالم؛  ذلك  يف 
عنه  صدر  ما  کل  يف  القید  ذلك  عن  سکت  املتکلم  أّن  بمعنی  املقام  هو  حصوله  ظرف 
مع  کلاته  سائر  يف  یتتبع  املخاطب  فإّن  املخاطب؛  مع  کالمه  إلی  إضافًة  الکالم  من 
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أّنه مل ُیدخل القید ال يف کالمه معه و ال مع غریه.  غریه -أي املخاطب ـ و حیصل علی 
املتکلم  ُیدخل  مل  إذ  -حنی  حینئذ  فُیستکشف   .)360 ص   ،1 ج  1376ش،  )نائیني: 
القید ال يف کالمه مع املخاطب و ال مع غریه -أّن املتکلم مل ُیرد ذلك القید و أّن غرضه 
تعّلق بتام أفراد ما جعله خالیًا عن القید ال خصوص فرد مقید فإذا قال: »أعتق رقبة«، 
فإّن غرضه حیصل بکل فرد یشمله لفظ »رقبة« من رقبة مؤمنة، أو کافرة، أو شاعرة، أو 

کاتبة، أو غری ذلك مما یصدق علیه عنوان »رقبة«.
باعتبار كیفیة داللة املطلق علی أفراد الطبیعة:

اإلطالق هبذا اإلعتبار ینقسم عىل اإلطالق الشمويل و اإلطالق البديل و اإلطالق 
املجموعي.

الطبیعةعلی  أفراد  من  فرد  کل  علی  املطلق  لفظ  شمول  هو  الشمويل:  اإلطالق 
حدة، کقولك: أکرم العامل، فـ»العامل« يف املثال مقصود به کل إنسان یصدق علیه عنوان 

»العامل« فلو أکرم من أمرته باإلکرام، عددًا من العلاء امتثل فیهم، و ترك يف غریهم.
أّنه مل  إاّل  هو شمول لفظ املطلق علی فرد واحد من أفراد الطبیعة  البديل:  اإلطالق 
ُیعنّی فیشیع الفرد الفرد الواحد بنی أفراد الطبیعة با أّنه مل ُیعنّی، کقولك: »اشرت خبزًا«، 
يف  خمتار  بالرشاء  أمرته  فمن  اخلبز،  خصائص  ُتعنیِّ  مل  أّنك  غری  واحدًا  خبزًا  به  فتقصد 

منه. واحد 
اإلطالق املجموعي: هو شمول لفظ املطلق علی جمموع أفراد الطبیعة با هو جمموع، 
فلو  احلارضین.  العلاء  جمموع  قصدك  أّن  علی  قرینة  أقمت  و  العامل«  »أکرم  کقولک: 
و  املعلومات  )مرکز  أصاًل.  یمتثل  مل  غریهم  دون  منهم  عددًا  باإلکرام  أمرته  من  أکرم 

الوثائق االسالمیة: 1389ش، ج1، ص227 -226(.
احلکمة: مقدمات  توفر  باإلطالق علی  التمسك  توقف 

داللة اإلطالق اإلثبايت -أي خلّو موضوع الکالم عن قید ـ علی اإلطالق الثبويت ـ أي 
عدم إرادة املتکلم لذلك القید يف واقع األمر -فال یتم إاّل بتوفر مقدمات ُتسّمی بـِ»مقدمات 
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احلکمة« و هي:
مقام  يف  کان  بأن  املقام،  هذا  يف  یکن  مل  لو  فإّنه  البیان؛  مقام  يف  املتکلم  کون  أّوالً: 
جهة  من  اإلمهال  مقام  يف  فیکون  آخر،  حکم  بیان  صدد  يف  ألّنه  أو  رأسًا  إّما  اإلمهال، 

 x چ  سبحانه:  کقوله  باإلطالق  التمسك  الیصح  ذلك  کل  يف  فإّنه  اإلطالق،  مورد 
موضع  طهارة  علی  »فکلوا«  قوله:  بإطالق  التمّسك  یصح  فهل  چ،   {  z  y
اآلیة بصدد  الظاهر، ال. ألّن  أو ال؟.  و تطهری  بدون غسل  أکله  الکلب و جواز  عّض 
لرفع شبهة  چ   x چ  تعالی  فقوله  نجاسته،  و  و حرمته ال طهارته  املصید  حّلّیة  بیان 
أجل  من  طهارته  بیان  بصدد  ال  اخلاّصة،  بالرشائط  ذبحه  عدم  ألجل  األکل،  حرمة 

عّضه. )السبحاين: 1392ش، ص 126(.
القرینة  من  واملراد  منفصلًة،  ال  و  متصلًة  ال  التقیید،  علی  القرینة  نصب  عدم  ثانیًا: 
به مقّیده يف نفس الکالم، بل یرد يف کالم آخر مستقل قبله أو  املنفصلة هو أن ال یقرتن 

بعده.
املتیقن  القدر  وجود  أّن  إلی  مرجعه  التخاطب:  مقام  يف  املتیقن  القدر  انتفاء  ثالثًا: 

للکالم ظهور يف اإلطالق. املتصلة، فالینعقد  یة  احلالِّ القرینة  بمنزلة  املحاورة  مقام  يف 
يف  خضنا  باإلطالق  التمّسك  لیصّح  الثالث  املقدمات  توفر  وجوب  اتضح  إذا 
القرآن  السامرائي يف جوابه عن سؤال سئل فیه عن عّلة عدم اجتاع هدایة  مناقشة مع 
آیة  ففي  لقان،  آیة  يف  للمحسننی  معها  اجتمعت  وقد  البقرة  آیة  يف  للمتقنی  رمحته  مع 

 # چ  لقان  آیة  و يف   .]2 البقرة:  ]سورة  چ  ڀ  ڀ  پپ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  البقرة 
* چ ]سورة لقان: 2 -3[. فأجاب أّن   )  (  '  &  %  $
آیة لقان ففي املحسننی، واملحسن  أما  املتقي من حیفظ نفسه. و  املتقنی، و  البقرة يف  آیة 
هو الذي حُیسن إلی نفسه و إلی غریه. فلا ذکر يف آیة لقان أهّنم حمسنون زاد هلم الرمحة 
إلی  و  إلی غریهم  بأن أحسنوا  املتقنی  الوصف علی  زادوا يف  أهنم  اهلدی و ذلك  علی 
أنفسهم فزاد اهلل هلم يف اجلزاء. ثم إن اإلحسان إلی اآلخرین إنا هو من الرمحة فزاد اهلل 
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هلم الرمحة ملا رمحوا اآلخرین. )السامرائي: 2008م، ص8(.
واجلواب کا تری ُبني علی أّن رمحة القرآن جیوز أن ال تصل إلی املتقنی معّلاًل بأّن 
هذه  من  مطلقة  فهي  الرمحة،  مع  اجتاعها  ذکر  عن  خالیة  البقرة  آیة  يف  تصیبهم  هدایة 
اجلهة و حیث کان اإلطالق جاز أن یکون املتقي غری مصاب برمحة القرآن و إاّل وجب 
بیانه يف اآلیة و هکذا اسَتکشف من اإلاطالق اإلثبايت اإلطالق َالثبويت؛ أي من إطالق 

الکالم اإلطالَق يف واقع األمر.
يف  اإلطالق  إلثبات  الکالم  بإطالق  التمّسك  أّن  من  مّر  ملا  جّدًا  مشکل  واجلواب 
هو  و  مقدماته  أول  من  تلو  واآلیة  احلکمة  مقدمات  توفر  بعد  إاّل  الیتم  األمر  واقع 
قیام  و هو  ُکيلِّ  أمر  إثبات  اآلیة بصدد  أّن  وبیان ذلك  البیان.  مقام  املتکلم يف  یکون  أن 
بقیت علی أول  املساوي و  انجلت قلوهبم عن  املتقنی دون غریهم، فلا  التمییز يف  قّوة 
نظام  اختیار  يف  یتحریون  فال  احلق،  إلی  ُیرشد  و  حق  القرآن  أّن  فیها  وجدوا  فطرهتا 
حول  دار  قد  اآلیة  يف  الکالم  أّن  أوضح  بعبارة  و  القرآن  یتبعون  فبالعزم  هلم  فکري 
القرآن  جُیدي  ما  حول  یُدر  مل  و  غریهم  دون  به  امتازوا  املتقنی  أّن  و  بالقرآن  اإلهتداء 
عدم  عن  حاك  السکوت  و  جدوی  عن  سکت  و  جدوی  ذکر  قد  یقال:  حتی  املتقنی 
اإلمهال  مقام  يف  و  األول  إلی  بالنسبة  البیان  مقام  يف  فاآلیة  اجلدوی.  لتلك  إجدائه 

بالنسبة إلی الثاين. و ال ُیتمّسك بإطالق الکالم حیث کان الکالم يف مقام اإلمهال.
البقرة  من  اخلامسة  اآلیة  يف  فالحهم  يف  ُجعل  قد  املتقنی  جزاء  أّن  ذکر،  ما  ُیؤّید  و 
البقرة:  چ ]سورة   K  J  I  HG  F  E  D  C چ  تبارك وتعالی:  حیث قال 
و  املتقنی.  الرمحة  تصل  ال  أن  جواز  فالُیسمع  الرمحة  من  إاّل  الیکون  الفالح  و   .](
اإلّتقاء  فیتعلق  متعلَّقامها،  اختلف  قد  وصفان  اإلحسان  و  اإلّتقاء  أّن  أیضًا  معلوم 
]سورة  چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ  تعالی:  لقوله  بالقلب 
احلج: 32[. فیمیز به صاحبه احلق من الباطل بینا تعلق اإلحسان بالعمل و هو نتیجة 
إاّل  املتقي  املسببیة، فالیکون  السببیة و  فبینها  اإلّتقاء، ألّن اإلّتقاء یسبب عن اإلحسان 
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القرآن کذا و حظ املحسن  املتقي من  حمسنًا. فالتعجب من السامرائي حیث جعل حظ 
 ...« قال:  حنی  املیزان  تفسری  يف  الطباطبائي  العالمة  إشارة  تأيت  سلف  ما  إلی  و  کذا، 
الصفات  هبذه  تلبسهم  أّن  علی  ذلك  فدّل  رهبم  من  هدًی  علی  بأهّنم  وصفهم  قد  و 
الکریمة بسبب تلبسهم بلباس اهلدایة من اهلل سبحانه، فهم إّنا صاروا متقنی أولی هذه 
تعالی:  بقوله  املتقنی  هلؤالء  هدًی  بأّنه  الکتاب  وصف  ثم  تعالی،  منه  هبدایة  الصفات 
فعلمنا بذلك أّن اهلدایة غری اهلدایة، وأّن هؤالء -و  چٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ چ 

هم متقون -حمفوفون هبدایتنی، هدایة أولی، هبا صاروا متقنی و هدایة ثانیة أکرمهم اهلل 
1362، ج1، ص47(. التقوی« )الطباطبائي:  سبحانه هبا بعد 

ثم عقد بعد الفراغ عن تفسری اآلیات اخلمس من أول السورة بحثًا فلسفیًا عالج فیه 
مثریة  التقوی  أّن  من  اآلیة  تفسری  يف  رأی  ملا  تتمیًا  إصابتها  ومدی  اإلنسانیة  اإلدراکات 

للقّوة التمییزیة يف اإلنسان. )راجع املیزان، ج1، ص47(.
جریان اإلطالق يف املشرتك املعنوي دون املشرتك اللفظي:

املشرتك املعنوي: هو معنًی کيل صادق علی کثریین قد وضع اللفظ إزاء ذلك املعنی 
الکيل ال أفراده کلفظة »اإلنسان« موضوعة ملعنًی کيل و هو »حیوان ناطق« و هذا املعنی 
)سید  املعنی.  علیه  یصدق  من  کل  و  والسمنی  الغّث  و  األسود  و  األبیض  علی  صادق 

أرشيف: )138، ج1، ص)26(.
املشرتك اللفظي: هو اللفظ الذي تعدد معناه و قد ُوضع للجمیع کاًل علی حدة، و 
لکن من دون أن یسبق وضعه لبعضها علی وضعه لآل خر، مثل »عنی« املوضوع حلاّسة 
األبیض.  و  لألسود  املوضوع  »اجلون«  ومثل  غریها.  و  الذهب  و  املاء  ینبوع  و  النظر 

)املظفر: 1431ق، ص48(.
أقسام املشرتك اللفظي)1(:

اشرتاك يف املادة: و مثاله ما سبق يف حتدید املشرتك اللفظي.

)1( راجع: أصول الفقه، ص 39. 
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اشرتاك يف اهلیئة: و هي التلو إّما أن تکون هیأة املفرد أو اجلملة.
و  ألجله«  »املفعول  و  »احلال«  بنی  املشرتکة  املنصوبیة  کاهلیأة  املشرتكة:  املفرد  هیأة 

»املفعول املطلق« و ماإلی ذلك من سائر املنصوبات املعدودة يف النحو.
هیأة اجلملة املشرتكة: کهیئة تقدیم املسند إلیه علی املسند الفعيل املشرتکة بنی الداللة 
إلیه  املسند  تکرار  من  احلاصل  احلکم  تقّوي  علی  الداللة  و  إلیه  املسند  فی  احلر  علی 
أنت  بل  َیْسَع  مل  أّن غریك  تقصد  أن  إّما  »أنا سعیت يف حاجتك«،  قولك:  نحو  مضمرًا، 
فقط، أو تنوَي حتقیق أّنك سعیت. و إرادة کل تفتقر إلی وجود قرینة. )راجع إلی رشح 

املختر، ص96(.
بعد ما تبنّی حد املشرتك اللمعنوي و اللفظي اّتسع املجال لنبحث عن إمکان جریان 
املشرتك  يف  وقوعه  و  إمکانه  يف  النشك  نحن  و  اللفظي  املشرتك  يف  وقوعه  و  اإلطالق 
مصادیق  للمعنی  کان  إن  و  واحد  املعنی  و  واحد  اللفظ  إذ  منها،  المانع  إذ  املعنوي، 
متعددة فُیستکشف من إطالق اللفظ و عدم تقییده أّن املعنی مّتسع لکل من املصادیق و 
إاّل لوجب تقییده با هو مقصود. بخالف األمر يف املشرتك اللفظي، إذ حیصل من جریان 
علی  نحصل  لکي  عنه  لنبحث  و  واحد  معنًی  من  أکثر  يف  اللفظ  استعال  فیه  اإلطالق 

القول الصحیح فیه.
استعال اللفظ يف أکثر من معنًی واحد:

واحد  معنًی  من  أکثر  يف  اللفظ  استعال  جواز  يف  األصول  علاء  کلمة  اختلفت 
لقصد  عالمة  هو  أو  للمعنی  تنزیيل  وجود  هو  هل  اللفظ  أّن  إلی  اإلختالف  مرجع  و 
قصد  علی  الداّلة  الشوارع  يف  املنصوبة  کاللوحات  ذلك،  من  أکثر  ال  للمعنی  املتکلم 

واضعها.
واملراد من األّول أّن املعنی فاٍن يف اللفظ ُمنَْمٍح فیه فلیس عند تکلم املتکلم شیئان: 
للمعنی،  جدیدًا  وجودًا  صار  الذي  اللفظ،  هو  و  واحد  املوجود  بل  املعنی،  و  اللفظ 
و  تنزیيل  وجود  و  باله  يف  املتصور  یتصوره  ما  هو  و  حقیقي  وجود  وجودان:  فللمعنی 
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ألجل  اللفظ  املتکلم  أوجد  فإذا  فیه.  املعنی  الحّماء  املعنی  بمنزلة  اللفظ  أي  اللفظ؛  هو 
یکون  فلذلك  املخاطب.  إلی  بنفسه  ألقاه  و  املعنی  أوجد  فکأّنا  املعنی  يف  استعاله 
للحاظه،  تبعًا  و  فیه،  فانیًا  و  للمعنی،  طریقًا  و  آلًة  للسامع  بل  للمتکلم  ملحوظًا  اللفظ 

نفسه. املعنی  باألصالة و اإلستقالل هو  وامللحوظ 
وهذا نظری الصورة يف املرآة؛ فإّن الصورة موجودة بوجود املرآة، و الوجود احلقیقي 
الناظر إلی  ثانیًا و بالعرض. فإذا نظر  ُینسب إلی الصورة  للمرآة، و هذا الوجود نفسه 
الصورة يف املرآة، فإّنا ینظر إلیها بطریق املرآة بنظرة واحدة هي للصورة باإلستقالل و 
األصالة، و للمرآة باآللیة و التبع، فتکون املرآة کاللفظ ملحوظًة تبعًا للحاظ الصورة، 

و فانیًة فیها فناء العنوان يف املعنون. )اآلخوند اخلراساين: 1414ق، ص3)(.
و علی القول الثاين فال یمکن استعال لفظ واحد إاّل يف معنًی واحد؛ فإّن استعاله يف 
معنینی مستقاًل -بأن یکون کل منها مرادًا من اللفظ علی حدة، کا إذا مل یکن إاّل نفسه-

یستلزم حلاظ کل منها باألصالة، فالبّد من حلاظ اللفظ يف آن واحد مّرتنی بالتبع، و معنی 
من  کل  يف  الفاين  اللفظ  به  أعني  واحد،  ملحوظ  علی  واحد  آن  يف  حلاظنی  اجتاع  ذلك 
املعنینی، و هو حمال بالرضورة؛ فإّن اليشء الواحد الیقبل إاّل وجودًا واحدًا يف النفس يف آن 

واحد. )راجع: أجود التقریرات، ج1، ص76(.
أال تری أّنه الیمکن أن یقع لك أن تنظر يف مرآة واحدة إلی صورة تسع املرآة کّلها، 
)املظفر:  مَلحال.  هذا  إّن  أیضًا.  تسعها  أخری  صورة  -إلی  نفسه  الوقت  -يف  تنظر  و 

2)13ش، ص2)(.
و علی القول الثاين یمکن ذلك، إذ من املعقول أن یکون لفظ واحد عالمًة لشیئنی. 

)راجع: إرشاد العقول، ج1، ص190(.
أمر  معنًی،  من  أکثر  يف  املشرتك  اللفظ  »استعال  الصدر:  باقر  حممد  الشهید  قال  و 
ظاهر  إّن  حیث  لکن  املرآتیة،  بنحو  ال  العالمیة،  بنحو  یکون  أن  علی  ثبوتًا،  معقول 
علی  معنینی  يف  اللفظ  استعال  و  معنینی  فهم  یصری  هلذا  املرآتیة،  هو  عرفًا  اإلستعال 
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إثباتًا«  و  ثبوتًا  معنًی  من  أکثر  يف  اللفظ  استعال  الیصح  وعلیه  العريف  الظهور  خالف 
)الصدر: 1417ق، ج3، ص)10(.

إجراء السامرائي لإلطالق يف املشرتك اللفظي:
املفرد: اللفظي يف هیأة  اإلشرتاك 

حیتمل  فإّنه   ،](6 األعراف:  ]سورة  چ   «  ª  © چ  تعالی:  »قوله  قال: 
املفعول له، أي للخوف و الطمع وحیتمل احلالیة، أي ادعوه خائفنی و طامعنی وحیتمل 
املفعولیة املطلقة، أي ادعوه دعاء خوف و طمع. وهذه املعانی کلها مرادة، واهلل أعلم. 
فإّنه أراد: ادعوه للخوف و أنتم يف حالة خوف، ودعاء خوف، وهو اتساع کبری، فبدل 
أن یقول ثالثة تعبریات خمتلفة قال تعبریًا واحدًا مجعها کلها. بخالف ما لو قال: ادعوه 

فقط. للتعلیل  یکون  فإّنه  الطمع،  و  للخوف 
)السامرائي:  اجلّر«  حرف  بإسقاط  کبریًا  اتساعًا  اتســــع  املعنی  أّن  نـــــری  هبذا  و 

2008م، ج2، ص200(.
الظهور  خالف  هو  و  معنًی  من  أکثر  يف  اللفظ  استعال  ذلك  الزم  بأّن  علیه  ُیرّد  و 

العريف.
و املنصوبان يف اآلیة ظاهران يف أهّنا مفعول ألجلها، و به رصح ابن عاشور؛ فقال: 
»و انتصاب -خوفًا و طمعًا -هنا علی املفعول ألجله، أی إّن الدعاء ألجل خوٍف منه و 
)ابن  املنصوب يف -ادعوه-«  الضمری  الطمع لداللة  فیه، فحذف متعلق اخلوف و  طمع 

عاشور: 1414ق، ج8، ص)13(.
و لعل انتصاهبا علی املفعول له یلزم معنی احلال و املفعول املطلق، ألّن من یدفعه 
اخلوف أو الطمع إلی الدعاء، یظهر دافعه يف دعائه فیکون علی حالة اخلوف أو الطمع 

و دعوته کذلك.
من  کل  إرادة  و  شیٌء  باإللتزامیة  اآلَخَرْیِن  و  املطابقیة  بالداللة  املعاين  أحد  وإرادة 

املطابقیة شیٌء آخر. بالداللة  املعاين علی حدة، 
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إجراؤه يف املشرتك يف هیئة اجلملة:
»فحذف   :]90 االنعام:  ]سورة  چ   Á  À  ¿  ¾ چ  تعالی  قوله  يف  قال 
املطلق  صورة  علی  الکالم  فجعل  الرسل  علی  العائد  الضمری  هو  و  »هدی«  مفعول 

معنینی: التعبری  إذ حیتمل هذا  املعنی؛  فأطلق 
األول: اولئك الذین هداهم اهلل. )و هو األظهر(.

الثاين: اولئك الذین هدی اهلل هبم.
علی  لدّل  الضمری  ذکر  لو  و  هبم،  هدی  و  اهلل  هداهم  الذین  اولئك  املعنی:  فصار 

باحلذف. املعنی  فاتسع  معنًی واحد، 
و ال شك أّن هذا املعنی أوسع من ذکر الض مری و أمدح هلم« )السامرائي: 2008م، 

ص24(.
سائغ  غری  املصنف،  استفادمها  اّلَذیِن  املعنینی  ثاين  أّن  من  جهتنی،  من  نظر  فیه  و 
إذا دخل علی  إاّل  املجرور بحرف اجلّر الیسوغ  العائد  أّن حذف  املانع  ملانع صناعي، و 

املوصول حرف مثله لفظًا و معنًی. )ابن عقیل: 1384ش، ج1، ص(.
و الخیفی أّن دخول حرف اجلّر علی املوصول مع حذف العائد مفسد للمعنی هنا، 

فالسبیل إلی حذف العائد، بل البد من ذکر العائد لو کان غرض اآلیة ذلك.
هو  و  معنًی،  من  أکثر  يف  اللفظ  استعال  إلی  مؤدٍّ  هنا  اإلطالق  جریان  أّن  من  و 

العريف کا سبق. الظهور  خالف 
مقصود  اآلیة،  يف  املستعمل  »الذین«  إّن  فیه:  فلنقل  اآلیة  يف  العائد  حذف  وجه  أّما 
متهیدًا  األنبیاء  إلی  العائد  الضمری  فُحذف  املاضیة.  اآلیات  ذکرهم يف  السابق  األنبیاء  به 
ألن یأمر النبّي باهلدایة اإلهلّیة ال بأشخاص األنبیاء، فإّن املقتَدی للنبّي هو اهلدایة ال 
املهدّیون، و بذلك رصح صاحب املیزان و قال: »و قد أمرالنبي يف قوله: »فبهداهم 
اقتده« باإلقتداء -و هو اإلتباع -هبداهم ال هبم، ألّن رشیعته ناسخة لرشائعهم و کتابه 
ُمَهْیِمن علی کتبهم، و ألّن هذا اهلدی املذکور يف اآلیات ال واسطة فیه بینه تعالی و بنی 
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من هیدیه، و أّما نسبة اهلدی إلیهم يف قوله: »فبهداهم«، فمجرد نسبة ترشیفیة، والدلیل 
علیه قوله: »ذلك هدی اهلل« الخ« )الطباطبائي: 1362ش، ج7، ص260(.

عدم جریام اإلطالق يف آیات اختلف فیها القّراء:
طاقة  عن  کاشف  أکرب  هو  القراءات  اختالف  أّن  هو  السامرائي،  الدکتور  یدعي 
إذ  اإلجیاز؛  حُتّصل  هذه  والطاقة  الکالم،  من  غریه  دون  املعاين  ملختلف  القرآن  احتال 

الکالم -بحسب القراءات -حُیمل يف آٍن علی معاٍن خمتلفة فیّتسع املعنی.
حتّداهم  أّنه  ذلك  اإلجیــاز،  علی  شیٍء  أدّل  تکون  قد  املتعددة  »والقراءات  قال: 
عجز  و  هلل  القدرة  کال  علی  یدل  مما  فعجزوا،  أخری  بقراءة  جاء  ثّم  فعجزوا  بالقرآن 
بالغة  لوحة  فنان  رسم  أّنه  األعلی  املثل  وهلل  ذلک  ومثال  حال.  کل  علی  أمامها  البرش 
اجلال والدقة و حتدی هبا أهل الصنعة یتأملوهنا و یعجبون و یقولون: إّن هذه اللوحة 
لو غری فیها أّی شیء لفسدت و ألمکننا أن نصنع مثلها. فیغری فیها شیئًا فینظرون إلیها 
و یقولون: إّن هذا التغیری مل ینل منها بل زادها حسنًا فا أعجب هذا األمر. ثّم یقولون: 
آخر  شیئًا  فیها  فیغری  قطعًا.  لفسدت  ُغریت  لو  و  ألبّتة  فیها  آخر  تغیریًا  الحتتمل  إهّنا 
کان  و هکذا.  و مجاالً،  إاّل حسنًا  تزد  مل  فإهّنا  هذا.  أعجب  ما  فیقولون:  إلیها  فینظرون 
ذلك أدّل علی عظیم قدرة الفنان و إّن ذلك مل یأِت منه موافقة بل إّنه یقدر أن یفعل ما 
یعجز عنه اآلخرون متی أراد. وقد أشار األقدمون إلی هذین األمرین«. )السامرائي: 

2002م، ج1، ص11(.
و کال  البالغة  الداللة علی هنایة  تنوعها،  و  القراءات  اختالف  فائدة  »إّن  قال:  و 
تنوع  کان  إذ  اآلیة؛  بمنزلة  قراءة  کل  إذ  اإلجیاز.  مجال  و  اإلختصار  غایة  و  اإلعجاز 
اللفظ بکلمة تقوم مقام آیات و لو جعلت داللة کل لفظ آیة يف حد ذاهتا مل خیف ما کان 

يف ذلك من اإلطالة« )املصدر نفسه، ج1 ص11(.
مل  اشرتاك  یکن  مل  اإلشرتاك. فحیث  اإلطالق حممول، موضوعه  أّن  من  نظر  فیه  و 
فقراءة کل قاریء  السامرائی؛  یکن إطالق و حیث مل یکن إطالق مل یکن إجیاز قصده 
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کلات  أّن  ُیرید  أن  إاّل  اللهم  منهم  کل  قراءة  يف  اتساع  فال  معاٍن  عدة  بنی  مشرتکة  غری 
هذه  من  لفظ  کل  و  األلفاظ  من  صور  بنی  مشرتکة  بالکلات  تتحرك  أن  قبل  اآلیات 
بعد  الکلات  بأّن  یشکل  و  املعاين.  هذه  جلمیع  جامعة  فاآلیات  ملعنًی  حامل  الصور 
التعبری هبا التظهر حمضة کيل طبیعي)2( ثم تتحرك)3(باحلرکات، بل معها من أول أمرها 
الُتتصور  أیضًا  هبا  التعبری  وقبل  واضح.  هو  کا  الکلات  من  غریها  من  ُیشّخصها  ما 
إاّل مع حرکاهتا و ما لیس له حرکة مل یضعه واضع حتی ُیتصور أو ُیستعمل، فال تظهر 
احلرکات  تلك  عن  -خالیًة  اخلارج  أو  الذهن  موطن  يف  -سواء  موطن  أي  يف  الکلمة 

ألفاظ. فتشرتك بنی عّدة 
من  صور  بنی  باحلرکات  حتّرکها  قبل  الکلات  اشرتاك  سّلمنا  أّنا  فرض  علی  و 
إلی اإلجیاز؛ ألّن اإلجیاز  ُیؤّدي  أّن إطالقًا حیصل من هذا اإلشرتاک  األلفاظ، النسلم 
تلیق  البديل، و هذا اإلطالق بديل. ألّن اآلیة مع کل قراءة  الشمويل ال  نتیجة اإلطالق 
بأحد من املعاين دون غریه، وبتعبری أوضح، التمع اآلیة مجیع املعانی يف آن واحد بل 
هي مع کل قراءة بمعنًی و لیس ذلك من شأن اإلجیاز؛ إذ اإلجیاز أداء املقصود بأقّل من 
التعریف  من  املفهوم  و  البالغة، ص171(  اإلیضاح يف علوم  )راجع  املتعارف.  عبارة 
أّن الکالم املوجز هو کالم جامع ملعاٍن کثریة يف آن واحد. و لذلك مثلوا بقوله تعالی: 
عدة  هلا  عّدوا  و   .]179 البقرة:  ]سورة  چ  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ چ 

بخالف  واحد،  آن  يف  مقصودة  فکلها  ملعنًی  معارضًا  معنًی  یکون  أن  دون  من  معاٍن 
األمر يف اإلطالق البديل فإّن القبول ملعنًی هو الرفض لغریه ألّن املعاين فیه ال تتمع يف 

آن واحد کا هو املعلوم من اسم »البديل«.

 )2(
)3( إن الحظ العقل طبیعة الشیء با هي هي مع قطع النظر عن کل مشِخصاته فهي کيل طبیعي. )راجع: 

املنطق، ص 10۶(. 
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النتیجة
• ُتسّمی بمقدمات احلکمة، و هي:	 التمسك باإلطالق متوقف علی مقدمات  إّن 

أوالً: کون املتکلم يف مقام البیان ال اإلمهال و ال اإلمجال.
القیید ال متصلة و ال منفصلة. القرینة علی  ثانیًا: عدم نصب 

التخاطب. مقام  املتیقن يف  القدر  انتفاء  ثالثًا: 
تتوفر هذه  املقدمة األولی فتمسك باإلطالق من دون أن  السامرائي أمهل جانب  و 

املقدمة فاستفاد معنًی غری ظاهر من اآلیة.
• قد أجری السامرائي اإلطالق يف املشرتك اللفظي. و ذلك ُیؤّدي إلی استعال الفظ 	

يف أکثر من معنًی واحد. مسألة اختلف فیها علاء األصول؛ فمنهم من قال بامتناعه 
عقاًل فضاًل عن وقوعه و هو القول املشهور و منهم من قال بإمکانه و وقوعه و هم 
معنًی  أکثر من  املشرتك يف  اللفظ  استعال  فقال:  املذهبنی  بنی  منهم من حکم  و  ِقّلة 
واحد، أمر معقول ثبوتًا، علی أن یکون بنحو العالمیة ال بنحو املرآتیة، لکن حیث 
فی  اللفظ  استعال  و  معنینی  فهم  یصری  هلذا  املرآتیة،  هو  عرفًا  اإلستعال  ظاهر  إّن 
معنینی علی خالف الظهور العريف. و علیه الیصح استعال اللفظ يف أکثر من معنًی 

ثبوتًا و إثباتًا.
إّنه  إذ  املسألة،  يف  األقوال  و  املباين  هذه  علی  یّطلع  مل  السامرائی  ان  الظاهر  إن  ثم 

الثاين و هو واجب علیه. للقول  الینّقح سبب مواکبته 
• قد استفاد اإلجیاز من اختالف القراءات، و ذلك بإجراء اإلطالق يف القدر املشرتك 	

بأّن  الکلات بدون احلرکات. و هذا مردود  بینها هو  املشرتك  القراءات والقدر  بنی 
الکلات سواء ُعربِّ هبا أو مل ُیَعربَّ التظهر حمضة کيل طبیعي بل معها ما ُیشّخصها من 
بأّن هذا اإلطالق  القدر املشرتك، الُیسّلم  غریها من الکلات و لو ُسّلم وجود هذا 
البديل  اإلطالق  شأن  من  لیس  و  شمويل،  ال  بديل  هنا  اإلطالق  إّن  إذ  اإلجیاز؛  یفید 

اإلجیاز.



هفوات األستاذ الدکتور فاضل السامرائي يف متسکه باالطالق

426

املراجع:
القرآن الکریم.

• النرش 	 مؤسسة  قم،  األصول،  کفایة  )1414هـ(،  کاظم،  حممد  اخلراساين،  اآلخوند 
اإلسالمي.

• مؤسسة 	 بریوت،  التنویر،  و  التحریر  هـ(،   1414( طاهر،  حممدبن  عاشور،  ابن 
التاریخ.

• ألفیة ابن مالك، طهران، 	 ابن عقیل، عبد اهلل، )1384 ش(، رشح ابن عقیل علی 
استقالل. نرش 

• ابن فارس، أمحد، )1404 هـ(، معجم مقاییس اللغة، قم، مکتب اإلعالم اإلسالمي.	
• الدین، )1428 هـ( رشح املختر، قم، نرش اساعیلیان.	 التفتازاين، سعد 
• حیدری فرد، زهرا، )1389ش(، ترمجة کتاب ملسات بیانیة، بحث مقدم لنیل درجة 	

املاجیسرت، طهران، جامعة طهران.
• السامرائي، فاضل صالح، )2008 م(، أسئلة بیانیة، القاهرة، مکتبة التابعنی.	
• )2002 م(، علی طریق التفسری البیاين، اإلمارات املتحدة العربیة، النرش العلمي.	
• )2007 م. (، معاين النحو، بریوت، دار إحیاء الرتاث العريب.	
• اإلمام 	 مؤسسة  قم،  العقول،  إرشــاد  هـ(،   1424( حممدحسنی،  جعفر،  سبحاين، 

الصادق.
• )1392 ش(، املوجز، قم، مؤسسة اإلمام الصادق.	
• سید أرشيف، حسنی، ))138 ش(، هنایة اإلیصال، قم، نرش قدس.	
• الدار 	 بــریوت،  ج3،  ــول،  األص علم  يف  بحوث  هـ(   1417( باقر،  حممد  صــدر، 

اإلسالمیة.
• اإلسالمي 	 النرش  مکتبة  قم،  املیزان،  ش(،   1362( حسنی،  حممد  سید  طباطبائي، 

التابعة جلمعیة مدّريس احلوزة العلمیة بقم املقّدسة.
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• اإلیضاح 	 م(  املنعم خفاجي، )1949  عبد  الرمحن، حتقیق  عبد  بن  القزویني، حممد 
يف علوم البالغة، بریوت، داراجلیل.

• قم، 	 فقه،  اصول  نامه  فرهنگ  )1389ش(،  اإلسالمیة،  والوثائق  املعلومات  مرکز 
مرکز البحث للعلوم و الثقافة اإلسالمیة. 

• قم، 	 أبحاثها،  معظم  و  األصول  إصطالحات   ،)1374( عيل،  اردبیيل،  مشکیني 
نرش اهلادي. 

• املظفر، حممد رضا، )1392 ش(، أصول الفقه، قم، بوستان کتاب.	
• )1431هـ( املنطق، قم، مؤسسة النرش اإلسالمي.	
• العرفان.	 التقریرات، قم، مطبعة  نائیني، حممد حسنی، )2)13 ش(، أجود 
• احلوزة 	 مدّريس  مجعیة  قم،  األصول،  فوائد  ش(،   1376( حسنی،  حممد  نائیني، 

املقّدسة.  بقم  العلمیة 
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أو حدثًا  كتابًا  أو  معینًا  ِعلاًم  النظم،  القدرة عىل  یمتلك  من  أن خيتار  بدعًا  لیس  إیضاح: 
تارخيیا أو غري ذلك لیحرص مادته يف قصیدة شعریة ربام تکون يف اطار الشعر التعلیمي الذي 
وابن  اللغة  يف  درید  ابن  وقبله  الطب  يف  سینا  ابن  نظم  فقد  عصور.  منذ  العريب  االد	  عرفه 
الفقه  القدوس يف احلکمة وآخر نظم يف  ابن عبد  النحو كام نظم صالح  معطي وابن مالك يف 
شاعر  یتصدى  أن  اما  هلا(.  انموذجات  )نشنا  القرآن  سور  اسامء  يف  نظم  وثالث  وأصوله 
لنظم معاين آیات القرآن الکریم آیة آیة، من سورة الفاحتة املباركة اىل سورة الناس، فهو مما مل 
الشعراء  اال ماوالت یسرية من بعض  اللهم  التضمینیة،  املنظومات  له من بني  أقع عىل نظري 
قبال  يف  قصیدة  يف  شاعر  یفعل  كام  یعارضوه،  أو  –سبحانه-  اهلل  كالم  یضاهوا  أن  دون  من 
اىل  الکریم  القرآن  معاين  یرتجم  كمن  فمثله  التفسري،  عىل  األمر  یقترص  وانام  أخرى،  قصیدة 
ممد  الفاضل  والسید  وجل-  –عز  اهلل  كالم  عن  كبدیل  به  التعبد  الجيیز  وبام  أخرى،  لغة 
یمأل  أن  لغویة، عىل  موهبة شعریة ومقدرة  اويت من  بام  لیمأل  قد شد عىل عزمه  احلکیم،  عيل 
الفراغ يف هذا املضامر مضامر الشعر التعلیمي الذي یسّهل عىل رادة الذوق الشعري الوقوف 
عىل تفسري القرآن الکریم بعیدًا عن التعقید واملِحال واملراء واآلراء. انه ایده اهلل- بعمله هذا 
ومازال-  –كان  الذي  العريب  الذوق  مع  تتناغم  زاهیة  حلة  يف  العقول  بازاء  التفسري  یضع 

الکریم. بالقرآن  املتمثل  لرتاثه األصیل  دیوانا  الشعر  یتخذ من 
التفسريیة  امللحمة  هلذه  أنموذجًا  قرائها  أیدي  بني  تضع  )املصباح(  جملة  ذي  هي  وها 
لنش  نوفق  وعسانا  إلكامهلا  یوفقه  أن  اهلل  عسى  )البقرة(  و  )الفاحتة(  سوريت  من  اجتزأناها 

املوفق.    جملة املصباحانموذجات أخرى هلا مستقبال، واهلل 
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املقدمة واالستعاذة والَبْسملة:

الــَعــَمــْل يف  َريبِّ  اهللِّ  ــِم  ــْس بِ ــْلَأْبـــــَدُأ  ــَم ــُه َعـــىل َنــْظــِم اجلُ ــنُ ــی ــِع ــَت وَأْس

ــْم ــَع ــنِّ ـــاِت وال ـــب ـــىل اهِل ـــــــُدُه َع ــْمَأمْحَ ــَق ــنِّ ــا وال ــالی ــَب ــي ال ــنِّ ـــِه َع ـــِع وَدْف

ــا ــه ــُل ُأرِس ذا  َبـــْعـــَد  ـــالُة  الـــصَّ الــنُّــهــىُثـــمَّ  آِل  ـــــِه  وآلِ ــلــُمــْصــَطــفــى  لِ

واِضــَحــة يِل  ــــــوَزًة  ُأْرُج ةُمــْفــَتــتِــحــًا  الفاحِتَ ــي  ــنِ َأْع الــِکــتــاِب  بِـــُســـوَرِة 

ــاِن ــط ــْی ــشَّ ــــَن ال ــــــاهللِّ ِم مْحـــِنَأُعـــــــوُذ بِ بِـــْســـِم اإِللـــــِه الـــّراِحـــِم الـــرَّ

یة آیاهتا -أبیاهتا 7 -14 ة )1( َمکِّ ُسوَرُة الفاحِتَ

ــــوالَي َعــيِل ــِدي وَم ــی ـــوِر َس ِمـــْن ُن ــجــيِل  ــنْ َی ُنـــــوٌر  اهللِّ  ـــِم  ـــْس بِ ـــاِء  ـــب بِ

ِحـــیـــِم1امَلـــِلـــِك احلَــنّــاِن ــا والـــرَّ ه الـــّرمْحـــِن  و  اهللِّ  بِـــْســـِم  ِذْکـــــِر  يف 

ــــنِی ــــبِ ِهــــــداَیــــــًة بِــــنَــــْهــــِجــــِه امُل ـــي ـــنِ ِدی ـــــوِر  ـــــنُ بِ هللِِّ  ـــــْمـــــُد  احلَ

ُلــبِّــي ـــِه  ـــْی إَِل اْهـــَتـــدى  ــــِذي  الَّ ذاَك  ـــنَی2َريبِّ ـــعـــامَلِ ال َربِّ  ِعــنْــِد  ـــْن  ِم

ــِم ــی ــِل ــَع ــِن4وال ی ــدِّ ــــْوِم ال مــالِــِك َی ــِم3 ــی ِح ــرَّ ــِن وال مْح ــرَّ ــال ُیــوَصــُف بِ

ــنُی) ــِع ــَت ــْس َن إِّیــــــاَك  ــــدى  اهلُ ويِف  ـــنُی ـــبِ ـــَت ـــْس ــــْعــــُبــــُد وَن ـــــــــاَك َن إِّی

ِعــــَوْج ُدوَن  ــا  ــن ــَم6َربَّ ــی ــِق ــَت ــْس امُل والنََّهْج ـــــراَط  الــصِّ اْهــِدنــا  ــنــا  َربَّ یا 

ــًا َفــاْهــَتــدى ــّق ــبِــیــَل َح ـــَبـــَع الــسَّ واتَّ ــاهلُــدى بِ ــُل  ــْب َق آَمـــَن  ـــْن  َم رِصاَط 
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ـــالُم ـــسَّ ــــالُة وال َعـــَلـــْیـــِهـــُم الــــصَّ ـــــــُه الــــِکــــراُم  ــــــــٌد وآُل ـــــْم َأمْحَ ُه

ــــاُء ــــف ــــاِن ســــــــاَدٌة َأْک ــــســــن واحلَ ــراُء ْه ــزَّ وامُلــْرَتــضـــــى والــَبــْضــَعــُة ال

ــــْد اِْنــَبــَلــْج ــــْم َق ِه ــــِودِّ وَقـــْلـــُبـــُه بِ ــَتــَهــْج ــِهــْم َســبِــیــَلــَك اْن ــُحــبِّ ـــْن بِ وَم

ـــوِرِه األََتــــْم ـــنُ یـــَن بِ ــُم الـــدِّ ــِه ــْی ــَل َع النَِّعْم ــَت  ــْم ــَع َأْن ــِذیــَن  الَّ ــَك  ــئ ُأول

الَورى امَلْغُضوِب يف هذا  َجْهاًل وال  الُقرى يف  القانِطِنَی  َرْهــِط  َغــرْیِ  ِمْن 

اهلُدى ِدیِن  الّضالِّنَی7َعْن  وال  َکذا  ــدا ـــْد َب ــٍن َق ــْع ــِم َل ــْک ــُح ــُم بِ ــِه ــْی ــَل َع
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–أبیاهتا 2000 َمَدنِیَّة آیاهتا 286  الَبَقَرة )2(  ُسوَرُة 

ــَرة ــَق ــَب ـــاِء ال ـــُم ُســـــْوَرَة الـــسَّ ـــظِ َأْن ــــْدُأ هـــِذي الــَفــَقــَرة ــْعــِدهــا َأَب ِمـــْن َب

ـــاِء امُلـــنْـــَزَلـــة ـــسَّ ـــــُة ال ـــَك آَی ـــْل وتِ الَبْسَمَلة َأْعنِـي  اهللِّ  بـِـْســِم  ُع  َأرْشَ

ّیــــاِن والــــدَّ الـــــرَبِّ  ــِم  ــی ِح ــرَّ ــال ـــ بِ و  مْحـــِن ـــرَّ وال اهللِّ  بِـــْســـِم  ــَك  ـــ ــِم ــْس بِ

ــُم ــی ــِک َح ـــا  ی ـــُه  ـــْم ـــَه ـــاْف َف َأمَلٌ  ال  ِمـــیـــُم1  والٌم  ـــىل  ـــْت ُی ــــــٌف  َألِ ذا 

ــوى ــْد َن ــقــنَی2َق ــتَّ ــُم ــْل فــیــِه ُهــــَدًى لِ ــــَب َحــوى ــِکــتــاُب الَرْی وذلـِـــَك ال

ــْم َأَتــْتــُهــْم ُمــْرَدَفــة ــِرِه ــْن َبــْعــِد ِذْک ِم َفة َفالصِّ ُیــْؤِمــنُــوَن  ـــِذیـــَن  الَّ ـــُم  ُه

ــالَة الــّزاِکــَیــة ــصَّ وُهـــْم ُیــِقــیــُمــوَن ال الباِقَیة ــیــاِة  احلَ والُعْقبى  بِالَغْیِب 

ـــْن ـــَل وَع ًا  ــــوَن3رِسّ ــــُق ــــِف ــــنْ ُی هللِّ  ــْن ــنَ ـــْم ِم ـــاُه ـــن وِمـــنْـــَحـــًة مِمـّـــا َرَزْق

ــمــى ــَت ـــَك واْن ـــْی ـــقِّ إَِل ـــاحلَ ـــــِزَل بِ ُأن بِــا ُهـــْم  ـــوَن  ـــنُ ـــْؤِم ُی ـــِذیـــَن  والَّ ذا 

ــَطــْق َن إِْذ  ــُل  ــْب َق ــــنُی  األَم ـــِه  بِ ـــى  َأت ــِلــَك َحــْق ــْب ــا ُأنــــِزَل ِمـــْن َق َکـــذا وم

الَعَمْل َأْخَلُصوا  ُیوِقنُوَن4َحْیُث  ُهْم  ــْل ــَل ـــَرِة اَلــیــوِم اجلَ ـــاآلِخ هــذا و بِ

ــدا  ــَؤیَّ ــــْم ُم ِ ـــْن َرهبِّ ـــْد جـــاَءُهـــْم ِم َق ـــْم َعــىل ُهــَدى  ـــِذیـــَن ُه ُأولــئــَك الَّ

ــِوال ــُحــوَن)يف ال ــِل ــْف ــقــاُة امُل ــُم الــتُّ ُه امَلـــال  الـــِعـــبـــاُد يف  هـــا وُأولــــئــــَك 

ــا ـــْن َتـــالُهـــْم وَس َفــامُلــؤِمــنُــوَن َم ـــْم ِقــَدمــا ــِدیــنِــنــا ُه ــُروا بِ ـــ ــَص ــَت واْن

ـــاُء ـــف ـــْم اجلَ ـــِه ـــْی ـــَل ـــــدا َع َلــــَقــــْد َب َســـــواُء  ــــُروا  ــــَف َک ــــَن  ــــِذی الَّ إِنَّ 
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ِعــقــابــا  ـــْم  ـــِذُرُه ـــنْ ُت َتـــُکـــْن  مَلْ  َأْم  ــــــُم الــَعــذابــا  ــــــَذْرهَتُ ــــــــَت َأْن َأَأْن

ـــْم ُقـــُلـــوهِبِ َعـــىل  اهللُ  ـــَم  ـــَت َخ ــــْد  َق ـــْم ـــوهِبِ ـــْن ُذُن ـــَك ِم ـــوَن6بِ ـــْؤِمـــنُ الُی

ُمْسَتَقْر فــیــِهــْم  اهللِّ  لِــِذْکــِر  ــْل  ــَه َف ــــْر َوَق إاِلّ  ــُم  ــِه ــِع ــْم َس ـــىل  َع ـــا  وم

ــا ــــــْم َس ــــــــٌق هِبِ ِغـــــشـــــاَوٌة وَرَه ــَن العمى  ِم َأْبــصــاِرِهــْم  ــْم َعــىل  وُه

ــِد7  َغ ــیــٌم يف  َعــظِ ذا  َعــــذاٌب  ـــْم  هَلُ َبـــــَدِد  ـــــزا يف  اجلَ ـــــوَم  َی ُــــــــْم  وإهِنَّ

الُقرى هــِذي  يف  َیــُقــوُل  َمــن  وذاَك  ــَورى ال يف  نِفاقًا  ــاِس  الــنّ وِمــَن  ها 

الِه ُفـــــــؤاٍد  ـــــْن  ِم قـــــوٌل  وذاَك  ــــــَدًى بــــاهللِّ ـــا ُه ـــنّ ـــُن آَم ـــْح هـــا َن

ــْل ــَل ـــُم بِـــُمـــْؤِمـــنـِــنَی8يف املِ ومـــا ُه ــْل  ــَل ــــِر اجلَ ــوِم اآلِخ ــَی ــال ــذا بِ ــَک وه

ـــَدى ـــوا ُه ـــنُ ــــِذیــــَن آَم ـــــذاَك والَّ َک َأَمــــدا َمــــْکــــرًا  اهللَ  خُیـــــاِدُعـــــوَن 

ُذالّ ـــــرَیوَن  ـــــَس ف ــــْم  ــــَســــُه ــــُف َأْن إاِلّ ـــــوَن  ـــــَدُع خَیْ ــــْم  ــــراُه َت ومــــا 

ســدى ـــوا  ضـــلُّ بـــا  أمـــرهـــم  وإنَّ  ـــْم َیـــْشـــُعـــروَن9َأَبـــدا هـــذا ومـــا ُه

ــرَتْ ــَت ـــَرٌض َقـــْد اِْس ـــادى َم حــقــدًا مَت ــر ــوغ ال مـــن  ـــْم  ـــوهِبِ ـــُل ُق ويف  أال 

َمــَرضــا ــــْم  ــــذاُک بِ اهللُ  زاَدُهـــــــُم  ــا ــَرض َغ وزاُدوا  َعـــَتـــوا  ــا  ــلَّ ــُک ـــ َف

ّ َأمَل ـــًا  ـــْوَم َی هِبِــــْم  إِْن  َألـِــیـــٌم  وْهــــَو  وَأمَلْ  َعـــــــذاٌب  إاِلّ  هَلُـــــم  ــــا  وم

ِغواَیة ــْکــِذُبــوَن10َعــْن  َی السـرِّ  يف  آَیـــة  ــــُکــــلِّ  بِ ــــوا  کــــاُن ــــا  بِ ذاَك 

َمُد حُتْ فِعاٌل  ــْل  َب قاُلوا  األَْرِض  يف  ــُدوا ــِس ــْف ُت ال  هَلُـــْم  ــَل  ــی ِق وإِذا  هــا 

ِعناَیة ــُم  ــُک ــی ــُحــوَن11ف ــْصــِل ُم ذا  ــــة  ــــداَی ــــىل اهِل ــــْحــــُن َع ـــــــا َن وإِنَّ
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ـــْر ــُدوَن يف األََث ــِس ــْف ــُم الــِعــبــاُد امُل ُه ــْر ـــ ــَش ــَب ال رَشِّ  مَلـِــــْن  ــــــم  ُ وإهِنَّ َأال 

امَلفاتِْن َیْشُعروَن12اْنَتَهُجوا  ال  ولِکْن ـــَوًى  َه ــيَّ  ــَغ ال َســَلــُکــوا  َقــْد 

ــِن امُلــْقــَتــدى  ــِدی ــوا بِ ــنُ ــوَم  آِم ــَی ــال َف ـــَدى  اهلُ جـــاَء  هَلُـــْم  ــَل  ــی ِق وإِذا  هــا 

بُِحبِِّه الـــِوال  َدْرَب  ــُکــوا  اْســُل ُثــمَّ  ــِه ـــاُس بِ ـــْد آَمــــَن الـــنّ ُزْلـــفـــًا َکـــا َق

ــهــاُء يف احلَـــَزْن  ــَف ــُل الــسُّ ــْب آَمـــَن َق ــْن  ــَل ـــا َع ــــِه َک ــــُن بِ ــــْؤِم ـــوا َأُن ـــاُل ق

ــــاُة ــــف ــــفــــهــــاُء وُهــــــــُم اجلُ الــــسُّ ـــغـــاُة ـــطُّ ال ُهــــــُم  ــــــــــُم  ُ وإهِنَّ َأال 

اهلُــَدى َمسالُِك  َیْعَلُموَن13ما  ال  ـــوا َبـــَددا ـــلُّ هـــذا ولـــِکـــْن َقـــْد َأَض

ــيِل ــــَو َع ـــوا وْه ـــنُ ـــَن آَم ـــِذی ِمــــَن الَّ ــــَويِل وال ــيَّ  ــِق ــتَّ ال َلـــُقـــوا  وإِذا  ــا  ه

الــَفــال ــاِء  ــح ــَأْن ب ــوا  ــَل َخ إِذا  و  ــا  ه ـــآیـــاِت الـــِوال ــــْد  آَمــنّــا بِ قــاُلــوا َق

ــــــة ــــًة َرِدیَّ ــــوَل ُهــــنــــاَك قــــاُلــــوا َق ـــة ـــِویَّ ـــَغ ال ـــُم  ـــِه ـــنِ ـــی َشـــیـــاطِ إىِل 

ـــَدْد ــُد َأْمــــَرُهــــْم َفـــَشـــأهُنـُــْم َب ــی ــِک َن ــْم َعــىل الــَعــَهــْد  ــُک ــَع ــًا َم ــَع ــی إِّنـــا مَجِ

ــا َخـــالُق ــن ــا َل ــوَن14م ــِزُئ ــْه ــَت ــْس ُم ـــــــــا َنـــــْحـــــُن َأیــــــا ِرفــــــاُق وإِنَّ

ـــاِدي ـــن ـــــْن ُت ــــــْدَر ملَِ ـــــْم َفــــال َق هِبِ ـــاِدي ـــب ِع ـــا  ی َیــــْســــَتــــْهــــِزُئ  اهلل 

ُهـــَدى َبـــال  ـــُم  ُطـــْغـــیـــاهِنِ يف غـــي  ـــدى ـــىل َمــــرِّ امَل ـــم َع ُه ـــدُّ ـــُم هــا وَی

ــــآِل امل واِقــــــِع  َعـــــْن  ٍة  ـــــــرْیَ َح يف  َضالِل َیْعَمُهوَن)1يف  األَرِض  يف 

وا ـــاهلُـــَدى اْفــــرَتَ ــَة وبِ ــالَل ــضَّ ـــمَّ ال َث وا  ــــرَتَ ـــِذیـــَن ُکـــْفـــَرًا اْش ُأولـــِئـــَك الَّ

ـــي ُتــَعــْد  ـــتِ ـــــُم الَّ ـــًا ِتـــــاَرهُتُ ـــوم َی ـــْت َقـــطُّ َأَبـــْد  ـــَح ـــْم َربِ ـــراُه ـــا َت َف
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الَفال هــذا  ــِدیــَن16يف  ــْهــَت ُم ــقِّ  ــاحلَ بِ ِوال کاُنوا  ومــا  َجــْحــدًا  َکــَفــُروا  ــْد  َق

ــِذي ــرًا يف الَّ ــْه ــْرآُن َج ــُق َیـــْذُکـــُرُه ال ــِذي  ــَب ــِل ال ــْع ــِف ــُلــُهــْم َکـــــَمــَثــِل ال َمــَث

الَقَفْر يف  ـــاَءْت  َأض ــْد  َق َفــَلّا  هــذا  ــْد نـــارًا وَســَجــْر  ــوَق ــَلــِم اْســَت يف الــظُّ

ــَدى ُس ــْم  ــوِرِه ــنُ ـــ بِ اهللُ  َذَهـــَب  َقـــْد  اهلُــَدى ِمــَن  ــُه  ــْوَل َح مــا  َرأى  ـــْد  وَق

الــــَورى يف  ــهــنَی  ــائ ت ـــاٍت  ـــُل ُظ يف  ــــىل الـــَعـــرا ــــَرَکــــُهــــْم َع ـــــــا َت وإِنَّ

ُظَلْم يف  ُعــْمـــــٌي  ُثــمَّ  ــٌم  ــْک وُب ُصــمٌّ  الَعَتْم ذاَك  يف  الُیْبِصـروَن17َقطُّ 

ـــاًء َبــــَددا ـــب ـــْم َه ـــُه ـــُع ـــــاَن مَجْ وک َیْرِجُعوَن18لِْلُهَدى ال  َفُهْم  َأال 

ـــَزْل ــاِء َقـــْد  َن ـــَن الــسَّ ــَصــیــٍب ِم َک وَحـــْل  جـــاَء  ــــٌر  آَخ ِمـــثـــاٌل  ذا  َأو 

الَعَتْم  يف  ــوَن  ــُل ــَع جَیْ وَبــــْرٌق  ـــٌد  َرْع ـــــــراَءْت ُظـــُلـــاٌت وَقـــَتـــْم ــِه َت ــی ف

ـــَذْر ــــْم ِمـــَن احلَ ــُد يف آذاهِنِ ــْع ِمـــْن َب ـــْر  ـــَوْق ـــَل ال ـــْث ـــَعـــُهـــُم ِم ــــمَّ َأصـــابِ َث

َصِعَقْت  مــا  إِذا  ـــوِت  امَل ـــَذَر  َح أو  ــْت  ــِرَق َب ــا  م إِذا  ــواِعــِق  الــصَّ ـــَن  ِم

َعنا اللُّ بـِـالــکــافـِـِریــَن19الــفــاِســِقــنَی  بـــاخلَـــنـــا  ـــــٌط  ـــــی حُمِ اهلل  ــــــــا  وإنَّ

اْنَتَشـْر ــُضــُه  ــی َوِم إِذا  ــم  ــصــاَرُه َأب الَبَصـْر خَیَطُف  الــرَبُق  ذاَك  َیکاُد 

َحــْوهَلُــْم  ما  َرَأْوا  ــْد  َق وفیِه  ــَشــْوا  َم ــــــــوُره هَلـُــــْم  ــــا َأضــــــــاَء ُن ــــلَّ وُک

ــْم ــَدهْیِ ــارى َضـــلَّ  مــا َل ــی ــْوا َح ــاُم ق ــْم  ــِه ــْی ــَل َع ذا  َأظــــَلــــَم  وإِذا  هـــا 

َســــّواُه ـــَشـــْأ  َی وإِْن  فِــْعــِلــِه  ِمــــْن  اهللُ  ـــــاَء  ــى وش ـــ ــض َق ـــــْو  وَل هــــذا 

َکــــذا  وَأْبــــصــــاِرِهــــُم ومَجْــِعــِهــْم بِــَســْمــِعــِهــْم  ــــَدًى  ُس اهللُ  ـــَب  ـــَذَه َل
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ـــال ـــَت واْع ـــــاف  َت إِذا  ِه  ـــــــــُدوِّ َع َعىل  غـــــــــــــالٌِب  اهللَ  وإِنَّ  َأال 

ــٌر20َجــلَّ مــالـِـُك الــَقــَدْر  ــْدی ــَو َق وْه ــْر  األََث يف  َأحـــاَط  ــْد  َق َشـــــْيٍء  بِـُکلِّ 

امَلـــدى ـــرَّ  َم ـــُم  ـــُک َربَّ ـــُدوا  ـــُب اْع َأِن  النِّدى هذا  اْسَمُعوا  النّاُس  ــا  َأهیُّ یا 

ــوا يف الــَعــرا ــاُن ـــِذیـــَن ک ُأولـــِئـــَك الَّ ـــْد َذرى  َخــَلــَقــُکــْم وَق اّلــــِذي  ُهـــَو 

وِوال ــــًا  ــــبَّ ــــوَن21ُح ــــُق ــــتَّ َت هللِ  ــْن َخال ــَم ــُکــْم بِ ِمـــْن َقــْبــِلــُکــْم َلــَعــلَّ

ــْم وَأْنــَعــشــا ــُک ــَل اخلَــــرْیَ َل ــَع َقـــْد َج َیشا  ـــا  َک َرُکـــم  َصـــوَّ ـــــِذي  الَّ ُهـــَو 

ـــْم َمــعــاشــا ـــُک ْنـــیـــا َل َ الـــدُّ وَصـــــریَّ ــا ــراش فِ َلـــُکـــْم  األَْرَض  ــَد  ــهَّ ــَم َف

ــا ــق ــوَث ـــاًء ُم ـــن ـــْم بِ ـــُک ـــا َل ـــَأه ـــَش َأْن ـــاَء َســْقــفــًا َطــَبــقــا ــــــَع الـــسَّ وَرَف

ــي ــائ ــن ــــــُه َث ــــــاًء َل َأْرَســـــــَلـــــــُه م ـــاِء ــــَن الـــسَّ وَأْنــــــــَزَل الـــَقـــْطـــَر ِم

َجْر الشَّ ــنِی  ــانِ َأف ِمــْن  ــراِت  ــَم ــثَّ وال ـــِه ِمـــَن الــَقــَفــْر ــَت بِ ــْب ــنَّ ـــَرَج ال ـــَأْخ َف

َصــنَــْم ــــــــدادًا  َأْن هللِّ  ـــوا  ـــُل ـــَع وَت ـــاُروا يف األَُمـــْم  ــال مُت ـــًا َلــُکــْم َف ِرْزق

َفـــَأَمـــْر  ـــــــرًا  َأْم اهللُ  َأراَد  إِذا  ــْر  ــْم َتــْعــَلــُمــوَن22يف األََث ــُت هــذا وَأْن

َیِفي  ــقٍّ  ـــَدى ح ُه ِمـــْن  َأتــاُکــْم  مِمـّــا  َخِفي ــــٍب  َرْی يف  ــُم  ــُت ــنْ ُک وإِْن  ـــمَّ  َث

ـــال امَل إىِل  ـــا  ـــِدن ـــْب َع ــــــؤاِد  ُف َعــــىل  ــَفــال  ــــَأرجــــاِء ال ْلـــنـــا بِ ـــًا ونـــزَّ َحـــّق

ــــرَبْ وِع ـــاٍن  ـــی َب ذاَت  ــِه  ــِل ــث ِم ـــن  ِم ــَوْر ــسُّ ال مــن  إَِذْن  ـــُســـْوَرٍة  بِ ــوا  ــْأُت َف

الَعَمْل يف  ُتْغني  اهللِّ  ــِر  َأْم ُدوِن  ِمــْن  ــْم َفــَهــْل ــداَءُک ــَه ــــوا إَِلــْیــِه ُش واْدُع

صاِدِقینَـا23  ــالــَقــْوِل  بِ ُکــنْــُتــُم  إِْن  ُمِعینا  ــــَدى  اهلُ َعـــىل  ــــْم  هِبِ ـــــوا  وْأُت
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ــا  ــواب ــــْن َتــْفــَعــُلــوا َص ـــذا َل وهـــَک ِکــتــابــا  َتــْفــَعــُلــوا  مَلْ  ــــمَّ  َفـــــــإِْن  ُث

اهلَُدى ظلُّوا  األىُل  النّاُس  َوُقوُدها  ــتِــي َحــّقــًا َغــدا ــاَر الَّ ــنّ هــا َفــاّتــُقــوا ال

ْت ــــدَّ ــظــى ُأِم ــالــلَّ ــریــَن24بِ لِــلــکــافِ ْت ـــــدَّ ـــي ُأِع ـــتِ ــــاَرُة الَّ ــــج هــا واحِل

ُســُبــال ــاحِلــاِت  الــصَّ ــوا يف  ــُل ــِم وَع ِوال آَمــــنُــــوا  ــــِذیــــَن  اِلَّ ـــْر  ــــ ـــشِّ وَب

َخَلْد ــْد  َق وفِیها  ــاَز  ف جــاَءهــا  ــْن  َم ــْد  ــَع ُت ـــاٍت  ـــنّ َج ـــقِّ  بـــاحلَ ــــْم  هَلُ َأّن 

األَوزاُر ُحــطَّــِت  ــُم  ــُه ــنْ وَع هـــذا  ــا األهَْنــــاُر ــه ــتِ ـــْن حَتْ ــــِري هِبـــا ِم َتْ

ُمنى ِرْزقـــــًا  ـــَرٍة  ـــَم َث ِمــــْن  وذاَك  َهنا  ــا  ــه ــنْ ِم ُرِزُقــــــوا  ــــْد  َق ـــا  ـــلَّ وُک

ُسبِْقنا ـــِه  بِ ــا  ــی ن ــدُّ ال يف  ــُل  ــْب َق ـــْن  ِم ـــنـــا  ُرِزْق ـــــِذي  الَّ ـــذا  ه َأال  ـــوا  قـــاُل

ــة  ــنَّ ِم ـــِف  ـــْط ـــُل بِ ـــًا  ـــاهِبَ ـــش ـــَت ُم ذا  ــة ــنَّ ـــِه يف اجلَ ــــوا بِ ـــْد ُأُت ـــوَم  َق ـــَی وال

ــة ــَی ـــوٍر راِق ـــُص ِریــــاُض ُخــْلــٍد وُق ــة ــَی ــاِق ـــاٌة ب ـــی ــا َح ــه ــی هـــا وهَلُــــــْم فِ

َنـــِقـــیَّـــة او  ــــَرٌة  ــــهَّ ــــَط ُم وِهـــــــَي  ـــة ـــیَّ هَبِ هِبـــــا  وَأْزواٌج  ــــًا  ــــقَّ َح

األَتْم اخلرَْیِ  خالُِدون)2يف  َبْعُد  ِمْن  ــَعــْم ـــِر الــنِّ ــــْم فِــیــهــا بـــوافِ هـــذا وُه

ــْد َأَب ــقٍّ  َح ــْن  ِم َیْسَتْحي  ال  ــِدَي  ــْب َع ــْد ــَم ــصَّ ال ـــــَك  ربُّ اهللَ  وإِنَّ  َال 

ــْم ــَک ــاىل َمـــَثـــاًل ِمــــَن احِل ــع َجــــلَّ َت األَُمــْم هذي  يف  َیْضـِرَب  َأْن  وشــاَء 

َخــَلــْق مِمّــــا  َفـــوَقـــهـــا  َذراُه  َفــــا  الــَفــَلــْق َربُّ  ــًة  ــوَض ــُع َب ــا  م ــاَل  ــق ف

ــــــٍد َعــيِل ـــْعـــَد َأمْحَ ـــوَل َب ـــُق ـــــَأْن َی بِ َیــيِل فیا  إَِذْن  َیْسَتْحیي  َفــَکــْیــَف 

ــا ُهــدى ــن ـــوا بِ ـــنُ ـــِذیـــَن آَم ِمــــَن الَّ ــدى ــَت ـــِن اْق هــذا َفــَأّمــا بِـــاهلـُــَدى َم
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ــْل َأَط ــْد  َق َعَلْیِهْم  ُنــوٌر  ـــْم  ِ َرهبِّ ــْن  ِم ـــــقُّ َنــــَزْل ــــــُه احلَ ــوَن َأنَّ ــُم ــَل ــع ــی ف

الَبَشـْر ِمـــَن  َکــَفــُروا  ــِذیــَن  الَّ ِمـــَن  ـــْر ـــَف ــــاف وَن ــــْن َت ــــــا َم هــــذا وَأمَّ

ــَهــْج الــنَّ هـــذا  يف  اهللُ  َأراَد  ذا  ــا  م ــودًا بـِـاحلُــَجــْج ــُح هــا َفــیــُقــوُلــوَن ُج

الــَبــَشـــــْر إىِل  َمــَثــاًل  َیــشــاُء  ــَف  ــی َک األثر يف  ــذا  هِب الــَیــوَم  َیــْضـــــِرَب  َأْن 

ـــِع الــَفــال ـــرابِ َم ـــریًا يف  ـــثِ َک ــقــًا  ــل َخ ــال امَل ـــَن  ِم ـــِه  بِ األَرِض  يف  ــلُّ  ــِض ُی

الـــَورى ِمـــَن  َذرى  َمـــْن  ــریًا  ــث َک بِـــِه  الــُقــرى َمـــرابـِــِع  ــــِدي يف  هَیْ ــذا و  ه

والــفــاِســِقــنَی26َفــاْنــَتــبِــه ــنــا  اخلَ إاِلّ  ــه ــــا ُیــــِضــــلُّ بِ ــــــقُّ وم ــــُه احلَ ــــإنَّ َف

َکَفْر َمــْن  خــاَب  اهللِّ  َعْهَد  بِاجلَْهِل  ـــْر ــُقــُضــوَن يف األََث ــنْ ــِذیــَن َی ُهـــُم الَّ

ــْم ــداُه ــًا ُه ــف ـــْن َج ــوَن َع ــُع ــَط ــْق وَی َأتـــاُهـــْم إْذ  ــِه  ــاِق ــث ــی ِم ـــِد  ـــْع َب ــــْن  ِم

امَلال األَْرِض  يف  َبْعُد  ــْفــِســُدوَن  وُی ُیـــوَصـــاَل َأْن  ــــِه  بِ اهللُ  َأَمــــــَر  مـــا 

الَکَفَرة الفاِسُقوَن  وَن27  ــارِسُ واخل ــَجــَرة ــَف ـــْم وال ــغــاُة ُه ــطُّ ُأولـــِئـــَك ال

ــْد ــنَ ـــًا َف ـــوات ــُل َأْم ــْب ـــْن َق ــُم ِم ــُت ــنْ وُک ــــاهللِّ األَحـــْد ــُروَن بِ ــُف ــْک ــَف َت ــْی وَک

ُثـــــمَّ ُیــِمــیــُتــُکــْم مَجِـــیـــعـــًا َأَمـــــدا دى ــِد الــرَّ ــْع ــَأْحــیــاُکــُم ِمــْن َب ــذا َف ه

ـــْرَجـــُعـــوَن28یـــاَورى ـــِه ُت ـــْی ـــمَّ إَِل ُث ــرى ــثَّ ـــن ال ــُم ِم ــُک ــی ــی ُثــــمَّ َکــــذا حُیْ

َعالئْق ِمــْن  األَْرِض  يف  ما  و  َلُکْم  ــْق ــالئ ـــْد َخــَلــَق اخلَ ــــِذي َق ـــَو الَّ ُه

َفــَبــنــا ـــاِء  ـــسَّ ال إىِل  ـــوى  ـــَت اْس ُثــــمَّ  َعنا  ُدوَن  ــًا  ــئ ــِش ــنْ ُم ــًا  ــع ــی مَجِ ـــلَّ  َج

ــا ــاه ــش ـــَع َســــــاواٍت َکـــا َأْن ـــْب َس ــا ــاه ــْرق َم يف  ـــنَّ  ـــَســـّواُه ــــ َف ــــلَّ  َج
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ــُق الــَفــَلــْق     ــالِ ــِه ف ــٌم29بِ ــی ــِل جــلَّ َع َخــَلــْق ــــِذي  اّل ٍء  يَشْ ــلِّ  ــُک بِ وْهــــَو 

لِــلــَمــالئــَکــة  ِة  الــــِعــــزِّ ُذو  ـــــَك  ربُّ ــَکــه مــالِ ـــقـــاالً  َم قــــاَل  وإِْذ  ـــذا  ه

ـــوا بـِــــاذا َیــْقــِضـــــي ــًة قـــاُل ــَف ــی ــل َخ األَْرِض  يف  جـــاِعـــٌل  وإيِّن  َأال 

َمــْن ـــرَّ الــزَّ ــنــا َم ــُد فِــیــهــا َربَّ ــِس ــْف ُی َمــْن ـــَو  وْه فِیها  ــاِىصَ  ــع ال ــَعــُل  َأَتْ

ــُح الـــربَّ األََجـــْل ُنــَســبِّ ــُن ذا  ــْح وَن املَِلْل  يف  َقْسـرًا  مــاَء  ــدِّ ال وَیــْســِفــُك 

ـــْس ُنـــَدنِّ ومَلْ  َطـــْوعـــًا  ــا  ــن ــثَّ ال َلـــَك  ْس ُنـــَقـــدِّ وذا  ـــــْوىل  امَل ـــَحـــْمـــِدَك  بِ

الــِوال  َتــْعــَلــُمــوَن30يف  ــُم ما ال  َأْعــَل َمــال  یـــا  إيِّن  ــــاَل  ق و  َأْمـــَهـــَلـــُهـــْم 

ِحَججا ــْت  ــمَّ ــَت َف ــِه  ــِم ــْل ِع َأْبـــــواَب  ــا  ــج احِل آَدَم  الــَعــِلــیــُم  ــــَم  وَعــــلَّ

ِحَکا ــت  اْســَتــَتــمَّ ــى  َحــّت غــاَدَرهــا  ـــهـــا َفــا ـــلَّ ـــنَـــُه األَســــــــاَء ُک َلـــقَّ

ــْم َجــْهــرًا َعــىل امَلــالئــَکــة  ــُه ــَرَض َع ــــِوال َمــســالـِـَکــه ُثـــمَّ َلــَیــْهــَتــُدوا ال

ــِل الــِوال ــاِه ــن ــاِء َم ــَأْس ـــ َجـــْهـــرًا  بِ َأال الــــَیــــوَم  ــــويِنَ  ــــُئ ــــبِ َأْن ـــاَل  ـــق َف

صاِدِقینَـا31  ــالــَقــوِل  بِ ُکــنْــُتــُم  إِْن  ـــا  ـــن ـــی ـــِع ــــــــُؤالِء َأمْجَ ــــــــــاِءِ ه َأْس

الِکسا َأْصحاُب  احلَبِیِب  وَصْفَوُة  النِّسا َخــرْیُ  ُهْم  الَکوِن  هذا  َأرْساُر 

ــْك ــٌم شــاَن ــی ــظِ ـــلَّ َع ـــِدي َج ـــَت الهَنْ ــْك ــحــاَن ــْب ـــنـــا ُس ُهـــنـــاَك قـــاُلـــوا َربَّ

ــى ــْرَت ُم ــا  ی ــْمــَتــنـــــا  َعــلَّ ــا  م وذاَك  ــا ج ــرَّ ال إاِلّ  ــا  ــن َل ِعـــْلـــَم  ال  ـــــاُه  َرّب

ــُم32  ــی ــِک ـــِزُل الــَعــِلــیــُم واحَلَ ـــْج امُل ـــنـــا الـــَکـــِریـــُم  ــــــَت َربُّ ــــــَك َأْن إِنَّ

ــواِب ـــْن غــاَیــِة الــصَّ ــُم َع ــِه ــْئ ــبِ َأْن ـــاِب ـــط اخِل يف  آَدُم  ـــا  ی ــــــاَل  وق
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ـــّا ـــِل ـــــْم کــــــاَن هِبـــــا ُم ـــــَأُه ـــــَب َأْن ـــّا ـــَل ـــــَاً بـِــــــــًأْســــائــــِهــــُم َف ـــــْل ِع

جــى  ــوُر وَأْدَبـــــَر الــدُّ ــنُّ َفــَشــْعــَشــَع ال احِلجا ــــاِء  َاْس بِـــــَأْســائــِهــم  ــــرًا  ِذْک

ــة  ــوُل الــعــاملَِ ــُت ــَب ــُة ال ــیَّ ــِق ــتَّ وْهــــَي ال وفاطَِمة وامُلْرَتضـى  بِامُلْصَطفى 

ُحَججا َجــَعــْلــنــا  ــهــْم  ِمــنْ ــٍة  ــَع ــْس وتِ جا الرَّ ــواُب  ـــ َأْب ــْلــَك  تِ ــنْیِ  ــنَ ــَس واحلَ

ماَخفى َغــْیــَب  ـــُم  ـــَل َأْع ـــا  َأن إيِّن  ــا ف ــرِّ ــَع ُم ـــْم  ـــُک َل َأُقــــــْل  َأمَلْ  ــــاَل  ق

ُیــْفــِضـــــي إىَِلَّ  ــا   ــه ــی فِ مـــا  وُکـــــلُّ  واألَْرِض َمــعــًا  ــاواِت  ــسَّ ال َغــْیــَب 

ِحَکا َتــْکــُتــُمــوَن33َفــاْتــُلــوا  ُکــنـْـُتــُم  ــعــٍل وما ــُدوَن ِمـــْن فِ ــب ــُم مــا ُت ــَل َأْع

لـِـلــَمــالئــَکــة  ُقــْلــنــاُه  إِْذ  بِـــاحْلَـــقِّ  سالَِکه ــذا  ه ــَد  ــْع َب ــاالً  ــق َم واْتــَبــْع 

ـــْم َت إِذا  ــًا  ــت ــَی ــبِ ــْل َت ـــــــَســـَجـــُدوا  َف آلَدْم اْســــُجــــُدوا  ـــا  ـــُرن َأْم وذاَك 

ــُس ــی ــِل ـــا إِْب ـــِرن ـــْن َأْم ــا َع ــت َفــَقــْد َع ــُس ــی ئ ــرَّ ال ــــا  َأن قــــاَل  ـــــِذي  الَّ إاِلّ 

دارا ـــُث  ـــْی ـــَح بِ ــــُره  ــــْف ُک وداَر  ــرَبَ اْســتِــْکــبــارا ــْک ــَت ـــْد َأبـــى واْس وَق

ــا ــن ــَن34ِدی ــری ــکــافِ ــاِة ال ــت ــُع ـــَن ال ِم َلِعینا اهلُــــَدى  َبــْعــِد  ـــْن  ِم وکــــاَن 

َصــِفــيُّ ــا  ی ــــَت  َأْن اْســـُکـــْن  آَدُم  ــا  ی ــــدا َحـــِفـــيُّ ــــنِّ ـــا وال ـــن ـــْل ــــذا وُق ه

ـــَدْت َحـــّواُء ــرْیُ َمــْصــُحــوٍب َغ ــَخ َف ـــا َتـــشـــاُء ــــَة م ــــنَّ ـــــــــَك اجلَ وَزْوُج

ــددا  ــم م ــاک ــَا أت ــُت ــْئ ــُث ِش ــی ـــْن َح ِم ــًا َرَغــــدا ــام ــع ــهــا َط ــنْ هــا وُکــــال ِم

ــَرة  ــَج ــشَّ ال َتـــأُکـــالهـــا  ـــــِذِه ال  وه ــَرة ــَم ــثَّ ــا ال ــا ه ــَرب ــْق َت ــهــا ال  وِحــیــنَ

الَعَمْل ــّظــاملِِــنَی)3يف  اَل الِعباِد  ِمــَن  ــْل ــَث ــُکــونــا يف امَل َفـــــإِْن َعــَصــْیــُتــا َت
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ــاُن ــط ــْی ــشَّ ال أَقــْداَمــــــــُهــا  َأَزلَّ  ـــُن مح ـــرَّ ــــا ال ــــدامُه فـــــَبــْعــَدمــا َه

ــْل ــَس وَع ورَشاٍب  َطــعــاٍم  وَعــــْن  ــّل وَع ـــٍل  هَنْ َعــْن  ــَة  ــنَّ اجلَ َأي  َعنْها 

ـــــــــُدوٌّ هَلـُــــــا ُمــــبِــــنُی ــــــــَو َع وْه ـــِعـــنُی ــــا الـــلَّ ــــَأْخــــَرَجــــُه ــــذا َف ه

ـــٍف فــیــِه َقــــْد َأمَجّــــا ـــْط ـــُل کــانــا بِ ــــا ــــٍة ومِمّ ـــــْن َجــــنَّ ــــُأْخــــِرجــــا ِم َف

ــا ــع ی رَسِ ـــا  ـــِرن ـــَأْم ب ـــُطـــوا  ـــبِ اْه َأِن  ــعــا  ــی مَجِ هَلُـــــْم  ُقــْلــنــا  ذا  ــــْعــــَد  وَب

ــاُن ــط ــی ــشَّ ال َکـــــذا  ـــــــّواُء  َح آدُم  ـــیـــعـــًا کـــاُنـــوا  ــــٌة مَجِ ــــالَث ــــــْم َث َوُه

ــــُدّو وُغ َرواٌح  َلــُکــْم  ـــدا  َب ــــْد  وَق ــُدّو  َع ــوَم  ــَی ال لـِـَبــْعــٍض  َفـَبْعُضُکْم 

ــــَورى َیـــُمـــرُّ ــــْل وْهــــــَي َمـــتـــاٌع لِ ُمْسَتَقرُّ  ـــَي  وْه ذاَك  األَْرِض  يف 

ــاُء ــه ــتِ ان ــــُه  ــــنٍی36َل ِح إىل  لـــِکـــْن  ــاُء ــف ـــُه َخ ـــاَل ــهــا م ــی ـــُي فِ ـــْع ـــسَّ وال

بُّ الـــَويِل ـــِه ُســْبــحــاَنــُه الـــرَّ ِمـــْن َربِّ ـــيِل اجلَ الـــَقـــوَل  آدُم  َفـــــَتــَلــّقــى  ــا  ه

ـــن َأنــاُبــوا ـــن تــاُبــوا وَم ُهــــَدًى ملَِ ــــا ِعـــتـــاُب ـــا هِب ــــاٍت م ــــِل ــــن َک ِم

ــاهــا ـــٍد ت ـــْب ـــَع ـــر لِ ـــِف ـــاْغ ـــــــِه َف وآلِ ـــــقِّ طــه ـــــَح ـــــقـــــاَل َرّبـــــــــــاُه بِ َف

ـــَرْر ـــُغ ـــنَی ال ـــاِم ـــی ـــــَد امَل ـــــآِل أمَح بِ ـــْر  ـــَف ـــِه وَغ ـــی ـــَل ــــــُه َع ــــتــــاَب ربُّ َف

ــُم37  ــی ِح ــرَّ وال الـــتَّـــّواُب  ُهـــَو  ذاَك  ـــُم ـــی ـــِم ـــــــــَوُدوُد واحلَ ـــُه ال َفـــــــإِنًّ

الَبَشـْر ــعــَشـــــِر  ملَِ ــٌم  ــْک ُح ــا  ــِرن ــَأْم بِ َفَظَهْر مَجِیعًا  ِمنْها  اْهــبِــُطــوا  ُقْلنا 

ـــا ـــإِّم ـــُم نـــاَدیـــُتـــُکـــم َف ـــُک ـــْق ـــُل َأْخ ــــا ـــِکـــُم ومَلّ ـــنِ ـــْکـــِوی ـــِل َت ـــب ِمـــــْن َق

ــَدى ُه ِمــنِّــي  َیــأتـِـَیــنَّــُکــم  َســـوَف  َأن  ــدا ــنِّ ال ـــُم  ـــاُه أت آَدَم  ُصـــلـــِب  يف 
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الَعَمل وَأْخــَلــَص  بــاحلــقِّ  ـــداَي  ُه ــْل ــَل املِ ِمـــْن هـــِذي  ــَع  ــبِ َت ــْن  ــَم َف َأال 

ـــْدا ـــوَن38َأَب ـــَزُن حَی ـــْم  ُه وال  ـــذا  َک ــدا ـــوٌف َعــَلــْیــِهــْم َقـــْد َب ــال َخ َثـــمَّ َف

وخــاَلــُفــوا اهلـُــــَدى بِـــــداٍر فــانِــَیــة ــة  ــَی ــالنِ ــــَن َکــــَفــــُروا َع ــــِذی هـــا والَّ

الـــربایـــا َبـــْعـــُد يف  تِـــنـــا وظـــّلـــوا  ــا ــآی ـــ ـــــُدوا بِ ـــــَح ـــــوا وَج ُب ـــــذَّ وَک

ــاِر ــنّ ـــْم َأْصـــحـــاُب َحـــرِّ ال ـــْم وُه هَلُ داِر  َلـــَشـــــــرُّ  ــظــى  الــلَّ ــــَك  ــــِئ ُأول

َمَدْد َغرِی  خالُِدوَن39ِمن  َبْعُد  ِمن  ــْد ــأَلَب لِ وا  ــرُّ ــَق ــَت اْس فِیها  ُهـــُم  ــا  وه

ـــْم  األَُم يف  ــُکــْم  ــْت َأَت ــتــي  الَّ نِْعَمتِـَي  النِّعْم اذُکـــُروا  و  ارساِئــیــَل   َبنَِي  یا 

ــِوال ــهــاَج ال ــنْ ــاحلــقِّ ِم لـِـَتــْســُلــکــوا ب الَفـال يف  َعَلْیُکُم  َقْبُل  ِمْن  َأْنَعْمُت 

ــِدي ــْب َع ــبِّ  ــُح بِ ــم  ــِدُک ــْه ــَع بِ ُأوِف  ــِدي ــْه ــَع ـــال بِ ــا َم ــــــوا ی هـــذا وَأوُف

ــاِدي ــب إِّیــــاَي َفـــاْرَهـــُبـــوِن40یـــا ِع ــُب اهلـــاِدي ــی ــبِ ــا وبِـــا جـــاَء احلَ ه

ــْق ــَط ـــا بِــــِه ُمــوســى َن قـــًا ملِ ُمـــَصـــدِّ ــا َأنـــَزْلـــُت َحــْق وآِمــنُــوا الــَیــوَم  بِ

ــٍر ـــ ــَش ــَب ال ــــَن  ِم ــــِه  بِ ـــٍر  کـــافِ َل  َأوَّ ـــْر  األََث يف  ــُکــوُنــوا  َت وال  َمــَعــُکــم  ذا 

ــة ــاَی ــي لِــَشـــــرِّ َغ ـــ ــاتِ ــآی ـــاًل بِ ـــْه َج ــة ــواَی ــِغ ال وا  ـــرَتُ ـــش َت ــهــا ال  ــنَ ــی وِح

ـــــَدى َســبِــیــال وَقـــــْد َظــَلــْلــُتــُم اهلُ ــیــال ــِل َق ـــَمـــنـــًا  َث َکـــَســـْبـــُتـــم  إَذْن 

ـــوِن41  ـــُق ـــاتَّ ـــاِد ف ـــب ـــا ِع ــــــاَي ی إّی ـــُدوِن ـــُب ـــع َت ـــُم  ـــُت ـــنْ ُک وإِْن  هــــذا 

ــم َفــَشــْل ــُروُک ــْع ــِل َی ـــقَّ بِــالــبــاطِ احلَ الَعَمْل ــدى  َل َتلبُِسوا  ال  وهــَکــذا  

ـــَريب ـــَع ـــي ال ـــِم ـــاِش ــــَريِش اهل ــــَق ال النَّبِـي  ــَأوصــاِف  بِ ــقَّ  احلَ وَتکُتُموا 
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ـــال َتــرتــاُبــوا  طـــه َســَیــْأتِــیــُکــْم َف ــاُب ــط ِخ ذا  ــَل  ــب َق ـــْم  ـــاُک َأت ــــْد  وَق

ــَدْم َن الُعقبى  ويف  َسعُیُه  خــاَب  َقــْد  َکَتْم  َتــْعــَلــُمــوَن42َمــْن  ــْم  ــُت وَأْن هــذا 

واْسَتِقیُموا ــُد  ــْع َب ــلــوَة  الــصَّ تِــلــَك  ـــــــِه َأِقـــیـــُمـــوا  ــــوُه وبِ ــــُع ــــبِ فــــاتَّ

َسْمعا ـــوا  ـــوُل وُق ـــًة  إِطـــاَع ُقـــوُلـــوا  ــا ــوع ـــــــا آُتــــــوا الــــّزکــــوَة َط وإِنَّ

وطاَعة ـــَدًى  ُه ــْن  ــنَی43َع ــع ــّراِک ال ــة ــاَع ـــوا َمــــَع اجلَ ـــُع وهـــَکـــذا ارَک

ـــرِّ امَلـــدى هـــذا وَتـــنْـــَســـوَن َعـــىل َم ــربِّ ُهــَدى  ــال ــــُروَن الــنّــاَس بِ ــــْأُم َأَت

ـــُم ِمــــَن املِــنَــْن  ـــاُک َتـــْتـــُلـــوَن مــا َأت ـــُم الـــَیـــوَم  َعــَلــْن ـــُت ــَســُکــم وَأْن ــُف َأن

ــَزال ــوَن44مــا َقـــْد َن ــُل ــِق ــْع ــقِّ َت ــاحلَ بِ ـــال َأَف َحــــقٍّ  هَنـْــــَج  الـــِکـــتـــاَب  أنَّ 

ــْه ــَع ــبِ ـــٌد َت ــوِة فــــاَز َعـــْب ــل ــصَّ ــال ـــ وبِ َمَعْه رِب  بِالصَّ َبْعُد  واْسَتِعینُوا  ها 

ــــرَیٌة َعــــىل کــــلِّ امَلـــال ـــــــــَکــــبِ وَل الــــِوال ــــــواٌم يف  ِق ـــْم  ـــُک َل ـــــا  وإهنَّ

اهِلَمْم ِذي  اخلاِشِعنَی)4  العابِِدیَن  ـــْم األَُم هـــِذي  يف  ــقــاِة  الــتُّ ــىل  َع إاِلّ 

ـــدى ـــىل َمــــرِّ امَل ـــًا َیـــُظـــنُّـــوَن َع َحـــقَّ ـــَدى ــِك اهلُ ــســالِ ـــِذیـــَن يف َم ـــُم الَّ ُه

ِـــــْم يف اآلِخــــَرة ــو َرهبِّ ــالُق ــًا ُم ــوم َی ـــَرة ـــابِ ــــَد َحــــیــــاٍة غ ــــْع ــــــــُم َب ُ َأهنَّ

َأَمــْد َبْعِد  ِمــْن  ــوَن46  راِجــُع بِاحلَقِّ  امَلــــــَرّدْ  ـــــوِم  َی إَِلـــیـــِه يف  ـــــــْم  ُ وَأهنَّ

ــَدْم ِق ــتــي   الَّ نِْعَمتِـَي  اذُکــــُروا  ــمَّ  ُث َقْم الـنِـّ ُقوا  َفاتَّ ــَل   ــی ارْساِئ یاَبنِـَي 

ـــِوال ال َمــنــاِهــِج  ـــي يف  ــــ ـــذا وَأنِّ ه َمال یــا  َعَلْیُکْم  ــَدى  ــاهلُ بِ َأنــَعــْمــُت 

الُقرى يف  الــعــامَلِــنَی47  مَجِــیــِع  َعــىل  بِالُعرى ـــذًا  َأْخ ــوُم  َق یا  ْلُتُکْم  َفضَّ
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ـــْد َأَب َنــْفــٌس  ـــِه  بِ ــــِزي  َتْ ــِه وال  ــی ف ــَدْد َم ــبــاِدي ال  ِع ــًا  ــوَم َی ــوا  ــُق ها واتَّ

ــِمــیــهــا حَتْ َأمـــــِره  َعــــْن  ــًا وال  ــئ ــْی َش َتِقیها وال  ــٍس  ــْف َن َعـــْن  بِّ  الـــذَّ يف 

ـــة ـــداَم َن وال  ـــٌة  ـــاَع ـــف َش ـــهـــا  ِمـــنْ ــة ــاَم ــی ــِق ال يف  ـــُل  ـــَب ـــْق ُی وال  هــــذا 

َعْدٌل والُهْم ُینَصـُروَن48 يف اهلَُدى ـــــْدا  َأَب ــا  ــه ــنْ ِم ـــُذ  ـــؤَخ ُی وال  ــــذا  َک

دى ــُم ِمــــَن الــــرَّ ــاُک ــن ــْی ــجَّ ـــــداَة َن َغ الِعدا َخــوُف  ــْم  ــُک ــَب َأْرَع إِْذ  ـــوَم  وَی

ــاُة ــت ُع الــــَورى  وَن يف  ُمـــْســـَتـــْکـــرِبُ ــاُة ــغ ُط ــــْم  وُه ـــوَن  ـــرَع فِ آِل  ِمــــْن 

ــاِء والــَقــذا ــن ــَع ـــوَء الــَعــذاِب وال ُس َأذى ــدًا  ــْق ِح َیــُســوُمــوَنــُکــُم  ــوا  کــاُن

وَمَضْض وِحــْقــدًا  ُبْغضًا  َأْبــنــاَءُکــْم  ــَرْض  ــْن َغ ــوَن يف الــبــالِد َع ــُح ــَذبِّ ُی

الُقرى ــاِء  ــَأرج بِ َقــْســـــرًا  ــســاَءُکــْم  نِ الَعرى هــذا  يف  وَیــْســَتــْحــُیــوَن  ــذا  َک

ــاُء ــف ــــِه َج ـــَس بِ ـــْی ــــُکــــْم َل ــــْن َربِّ ِم ــــالُء  َب ــــْم  ــــُک ذلِ ـــــدا يف  َب ــــــْد  وَق

هُیــــاُن َأو  امَلـــــــْرُء  ـــِه  ـــی فِ ــــَرُم  ــــْک ُی ــال امــتـِـحــاُن  ــیــٌم49یــا َم ـــَو َعــظِ وْه

ــَرْق ــَغ ــنــاُکــُم ِمـــَن ال ــَجــْی ــَأْن ــًا َف ــوث َغ ـــَرْق فِ ــَر  ــْح ــَب ال ــُم  ــُک بِ ــا  ــن ــَرْق َف وإِْذ 

الــَغــْمــِر ــِر  ــْع ــَق بِ ـــرَعـــوَن  فِ آَل  َأي  ــا يف الــَبــْحــِر ــن ــا اخلَ ــن ــَرْق ــــوَم َأْغ وَی

ا السَّ َفوِق  ِمْن  الَعرِش  َربُّ  َقضاُه  ــا ــُروَن0)م ــُظ ــنْ ـــمَّ َت ــذا وَأْنـــُتـــم َث ه

ــِل ــَب اجلَ ــِبِ  ــنْ ــَج بِ َکِلیَمنا  ــوســى  ُم الـــَويِل واَعـــْدنـــا  َغــــداَة  إِْذ  وَقــْبــُل 

َصنَْم الِعْجَل  ِحینَها  ــْم  ــْذُت َ اتَّ ــمَّ  ُث بِــــاحلَــــقِّ َأْربــــِعــــنَی َلـــیـــَلـــًة َأَتــــْم 

لِلُعرى ــوَن1)َنــْقــضــًا  ظــاملُِ ُظـــاّلُل  الُقرى يف  ــْم  ــُت وَأْن هــذا  ــِدِه  ــْع َب ــن  ِم
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ــوِد واجلَــفــا ــُح ـــَك اجلُ ــِد ذلِ ــْع ــن َب ِم ــفــا ـــُم تــَلــطُّ ـــُک ـــنْ ـــــمَّ َعـــُفـــونـــا َع ُث

ـــا ـــَع ـــِه وَأن ـــطـــِف ـــــْن ُل آتــــاکــــُم ِم ـــْشـــُکـــُروَن2)مـــا َت هللِّ  ــم  ــُک ــلَّ ــَع َل

ــَزْن احلَ ــِع  َمــرابِ يف  الِکتاَب  ُموسى  ــْن ــَل َع ــا  ــن ــْی آَت ـــقِّ  ـــاحلَ بِ إِْذ  ـــــوَم  وَی

ـــُدوَن3)َحـــْق ـــَت ــُکــْم إَِلــیــِه هَتْ ــلَّ ــَع َل ـــرْیِ َنــَســْق ــاَن يف َخ ــرق ــُف َکـــذاَك وال

ـــقِّ ـــِه َکـــــالَم َح ـــوِم ـــَق ـــوســـى لِ ُم ــــْدِقِ ِص ـــوِل  ـــَق بِ قــــاَل  وإِْذ  ـــذا  ه

ــِوال ــِغ ال ــالِ ــِد ب ــْع ــَســُکــْم ِمـــْن َب ــُف َأن الَفال َظــَلــْمــُتــْم يف  ــْم  ــُک إِنَّ ـــوِم  َق یــا 

ــْم األَُم ــنْیَ  َب ــَوًى  َه الِعْجَل  َجَعْلُتُم  ــْم َصــنَ ــاًل  ــْه َج ـــاِذُکـــْم  بِـــاتِّ وذاَك 

ـــوا ـــُب ـــی َأنِ ــــم  ــــُک ــــاِرِئ ب إىِل  ُثــــــمَّ  ــــُکــــْم َفـــــُتــوُبــوا ــــال لـِـــَربِّ َأیـــــا َم

ــَد الـــَويِل ــنْ ــْم ِع ــُک ـــرْیٌ َل َفـــــذلـِـُکــم َخ الَعَمِل  يف  َأْنُفَسُکْم  َفـاْقُتُلوا  ها 

ــُل ــی ــِق َث ِوزُره  ــــــٌب  َذْن ـــُر  ـــَف ـــْغ ُی ــُل ــی ــِل اجلَ بـــاِرِئـــُکـــُم  ـــَد  ـــنْ ِع إِْذ 

َیــِد ـــلِّ  ــاِر َأوِغ ــنّ ـــذاِب ال ــْن َع َأي ِم ــوِم  َخــرٌی ِمــْن َغــِد ــَی ـــذاَب ال إنَّ َع

ــْم والـــِوالً  ــُک ــْی َد الــَعــهــَد إَِل ــــدَّ وَج ــا َمــال ــْم ی ــُک ــْی ــَل ـــُکـــم َع َفــتــاَب َربُّ

ِحــیــُم4)  ــرَّ ــًا ُهــَو الــتَّــّواُب وال َحــّق ــُم  ــی ــظِ ــَع ــــــُه َجـــــلَّ املــــاِجــــُد ال إِنَّ

لِلَحیا ــًا  ــهــاَک ــتِ واْن ــاًء  ــف َج ُمــوســى  یـا ـــُم  ونـــاَدیـــُت ــْم  ــُت ــْل ُق وإِْذ  هـــذا 

ُمنَسَلْك بِــَغــرِی  اهلـُــَدى  ــِن  َع ــْم  ــُت ُزْغ َلْك ُنــؤِمــَن  ــْن  َل واملِیقاُت  َأْنــَت  ما 

ـــــة ِدراَی بِـــال  ـــاًل  ـــْه َج ُقـــْلـــُتـــُم  إِذ  ِغـــواَیـــة ـــْم  ـــِرُک ـــْف ُک وِزْدُتــــــــُم يف 

ـــْن َ ـــْؤمَت ـــوُل هـــذا امُل ـــُق وَجـــْهـــَرًة َی ــْن ــَل وَع ــًا  ــان ــی َع اهللَ  َنــــرى  ــى  ــّت َح
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ــْم نــاِعــَقــه  ــُک ــی ــُل ف ــاطِ ــب ـــــَن ال وَزیَّ الّصاِعَقة   ُنــوِب  بِــالــذُّ َفـَأَخَذْتُکْم 

أوَخـــــَذْل ــٍد  ــْب ــَع بِ اهللُ  َنـــَکـــَل  َأْن  َتنُْظُروَن))ماَحَصْل ــْم  ــُت وَأْن هــذا 

فانَِیة ــاًة  ــی َح ــْم  ــُک ــوتِ َم ــِد  ــْع َب ـــْن  ِم ــة ــَی ــانِ ــــمَّ َبــَعــْثــنــاُکــْم َحــنــانــًا ث ُث

ــا ــَع ــــَم َرأَفـــــــًة َعـــَلـــْیـــُکـــْم نِ ــــَع َأْن َتـــْشـــُکـــُروَن6)مـــا هللِّ  ــْم  ــُک ــلَّ ــَع َل

ـــّل َأَط َحــْیــُث  ـًة  ُجــنَـّ الـــَغـــاَم  َأي  ــَلــْل ــُم الــظُّ ــُک ــْی ــَل ــلــنــا َع هـــذا وَضــلَّ

ــوى ــْل ــسَّ ـــنـــا وَطـــــرْیَ ال ـــَزْل ــــنَّ َأْن امَل ــْم َحــْلــوى ــُک ــْی ــَل ـــذا وَأْنـــَزْلـــنـــا َع َک

الَفال يف  ـــْم  ـــُت وَأْن َرَزْقــنــاُکــْم  ــا  وم َحال  مــا  َطــیــبــاِت  ِمـــْن  ــوا  ــُل ُک ُقْلنا 

ُسَفها ــوا  کــاُن ــُث  ــْی َح ــْن  ــِک ول ــذا  ه ــا ــه ــَف َت مـــاَظـــَلـــُمـــونـــا  ـُـــــــْم  إهِنَّ و 

الَعَمْل خاَب  وَقْد  َسْعُیُهْم   َضلَّ  َقْد  َجَهْل َیْظِلُموَن7)َعْن  ِذا  َأنُفَسُهم 

ــَدْد ــَب ــِد ال ــْع َب ــَة ِمــْن  َأو هــذِه الــَقــرَی الَبَلْد  هــذا  ــوا  ــُل اْدُخ ُقْلنا  إِذ  وَیــوَم 

َرَغدا واْسَتَطْبُتْم  ِشْئُتْم  َحْیُث  ِمْن  ـــدا ــًا َأَم ــعــام ــهــا َط ــنْ ــوا ِم ــُل ــُک ــا َف ه

ــــا ـــیـــَل اْســُمــهــا َأِرحی ــــَدًة ِق ــــْل وَب ــا  ــِرحی ـــْد َبــَلــْغــُتــْم َمـــوطِـــنـــًا ُم ـــَق َل

ْس ـــدَّ ـــَق ــى َبـــْیـــتـِــِه امُل ــن ــْع ـــوِر َم ـــنُ بِ ــْس ــبَّ ــَل ــا َت ــه ــُم ـــًا اْس ـــْدم ـــیـــَل ِق وِق

ـــرا ــعــًا ُزَم ــی ـــدًا مَجِ ــُد ُســـجَّ ــْع ـــْن َب ِم الَعرى يف  وَأْنُتم  الباَب  واْدُخُلوا  ها 

ــوا ــُل ــی ــْم ِحــیــنَــهــا وِم ــُت ــْب ــَس ــَت ـــا اْک ملِ ـــــوا ـــٌة وُزوُل َهــــذا وُقـــوُلـــوا ِحـــطَّ

ــا ــع ی ـــا رَسِ ــْم هِب ــاُک ــای ــط ــو َخ ــُح ــْم َن ـــْم مَجـِـیــعــا ـــُک ـــوَب ــْر َلـــُکـــْم ُذُن ــِف ــْغ َن

وهَنـَــْر ِجــنــانــًا  الُعْقبى  ويف  َخــــرْیًا  ـــْر ــنَی8)يف األََث ــنِ ــِس ــْح ــزیــُد امُل وَســنَ
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َأْحَجُموا ــاِء  الــسَّ ــِر  َأْم ــْن  وَع ــْوالً  َق ــُمــوا ــَل ـــَن َجــْهــاًل َظ ـــِذی َل الَّ ـــدَّ ـــَب َف

ــَطــة ـــوا ِحــنْ ـــاُل ــا وق ــن َفـــَســـِخـــروا بِ ــة  ــَل هَلـُـــْم يف ِحــطَّ ــی ــــِذي ِق ـــرَی اّل َغ

ْ َأمَل ِرْجـــــَزًا  ــوا  ــُم ــَل َظ ـــِذیـــَن  الَّ َعــىل  ــا َعــذابــًا ُمــْصــَطــَلــْم ــن ــَزْل ــَأْن هــذا َف

َعمى َیْفُسُقوَن9)َعْن  ُعُتّوًا  کاُنوا  ــا  بِ ذاَك  ـــْم  ـــاَءُه ج ـــاِء  ـــسَّ ال ِمــــَن 

ــرقــى ــــَوٍة إَِلــْیــنــا َت ــــَدْع ُمــوســى بِ واْسَتْسقى جــاَءنــا  إِْذ  ــذا  َک ـــُل  واْت

ِرواءا ـــــرَتى  َس ــا  ــن ــْل ــُق ـــ َف ـــًا  ـــقَّ َح ـــاءا ـــا م ـــنّ ـــُب ِم ـــُل ـــْط لِـــَقـــوِمـــِه َی

ُمنَتِشـرا ـــدى  َب ـــاًء  م ـــرى  َت ــى  ــّت َح احلََجَرا بَِعصاَك  َأي  هِبا  ب  َفـارْضِ

ــــَق املـــــاُء بـِــتـِــْلـــَك الـــّرابـِــَیـــة َتــــَدفَّ الّصافَِیة الُعیوُن  ِمنْه  َفاْنَفَجَرْت 

واخُتِضـْر هِبِــنَّ  الَقْفُر  َفاْعَشوَشَب  َتنَْفِجْر َعْینًا  َعــْشـــــَرَة  اْثنَتى  ِمــنـْـه 

ُینْبوعا َرأى  ـــْد  َق ــــْوٍم  َق ـــلُّ  ُک إِْذ  مَجِــیــعــا ذا  ـــــــواُم  األَْق ـــَم  ـــِل َع ــــْد  َق

اْنَتَشـْر ـــاُء  امل ـــِه  بِ ــّا  ـــ َل ــْم  ــَرهَبُ ـــ ــْش َم الَقَفْر يف  ـــاٍس  ُأن ُکــلُّ  َأتــى  ــُث  َحــْی

ــا ــئ ــِری ُکــــُلــــوا َحــــــالالً َطـــیـــبـــًا َم َهنِیئا ُبـــــــوا  وارْشَ ــًا  ــع ــی مَجِ ُکـــُلـــوا 

بِـــِرْفـــِق َأتـــــى  اهللِّ  ِمـــــَن  وْهــــــَو  ِرْزِق ـــْن  ِم ـــى  َأت ــُث  ــْی َح وذلِـــُکـــْم 

يف األَرِض ُمْفِسِدیَن60يف هِذي الُقرى ــوا بـــَأرجـــاِء الــَثــرى  ــَث ــْع هــذا والَت

َهِجینا َمــْســَلــکــًا  ــْم  ــُت ــْک ــَل َس وَقـــْد  َمــِهــیــنــا ـــاًل  ـــَم َع ــــم  ــــْذُت َتَ إَِذْن 

الَفال هــذا  َعــىل  ُموسى  یا  َفــالــَیــوَم  َأال ــْم  ــُت ــْل ُق إِذ  ــزِّ  ــِع ال ذاَك  وَبــْعــَد 

ــة ــْرَب ـــَك ُق ـــْی ـــْن َنــْصــرِبَ الــَیــوَم إَِل َل ــدًا وُغــْرَبــة ــَص ــْق ــنــا َحــیــارى َم ــْت بِ
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ــــــْزَرْع ــــْن َمـــنـْــَبـــٍت وَم ــا ِم ــن ــاَل وم ــــــٍد وَمــــْرَتــــْع ـــاٍم واِح ـــع َعــــىل َط

ــــــاذا ـــا اتِّ ـــن ـــعـــاَم لِـــنَـــتَّـــِخـــْذ َط ــذا ـــَد ه ـــْع ــــــَك َب ـــــــاْدُع َلــنــا َربَّ َف

ــْت َرَب ِمنُْه  إِذا  األَرُض  ُتنْبُِت  َأي  ــْت ــَب ــا ِغـــذاَءنـــا مِمّــــا َن ــن ـــــِرْج َل خُی

َأرجائها ِمـــْن  ــوَم  ــَی ال ــِحــبُّ  ُن ــا  وم ــــْن ِقــّثــائــهــا ــهــا َکـــذا وِم ــِل ــْق ِمـــْن َب

ــَرِســهــا ــْغ َم يف  ــُت  ــبِ ــنْ ُی ــا  م وذاَك  ــهــا ــَدِس ــــْن َع وُفــوِمــهــا َنـــْیـــاًل وِم

ــــي ــــٍب هَبِ ــــی ـــــــْن َنــــبــــاٍت َط وِم ــي ــِه ــشَّ ال ــا  ــه ــِل ــَص َب ــــْن  ِم ــــذا و  َک

يِن ــدَّ ــال بِ ذا  ــه  ــْضــَل َف ــوَن  ــِدُل ــْب ــَت ــْس َت اهلَنِي َبْعد  ِمــن  َأ  ُموسى  ــْم  هَلُ ــاَل  ق

ـــا  َنـــَزْل ــُکــم مِمّ ـــى َل ـــَو َکـــذا َأدن وْه ــــْل ــــُدوَن َأَق ــــری ــــــا اّلــــــِذي ُت وإِنَّ

َعَبْط وفِعُلُکم  َخـــرْیٌ  َلــُکــم  وْهـــَو  ـــِذي َهــَبــْط ــوَن بـِــالَّ ــِدُل ــْب ــَف ُت ــْی ــَک َف

ــْم َســُیــَعــْد  ــُت ــَأْل ــا َس ــَع م ــی ــُم مَجِ ــُک َل الَبَلْد يف  ــإِنَّ  َف ِمصـرًا  َفاهبُِطوا  ها 

ــُة  ــنَ ــَک ــْس ــا وامَل ـــُة ه لَّ ـــذَّ ــُم ال ــُک ــْل وتِ َمْهَجنَة ــْم  ــِه ــْی ــَل َع ـــمَّ  َث ـــــْت  َب ورُضِ

ـــلَّ وَح اهللِّ  ِمــــَن  جــــاَء  ــٍب  ــَض ــَغ بِ الَعَمْل  ـــَك  ذالِ ــَد  ــْع َب وبــــاُءوا  ــذا  ه

ــا هـــذا وکـــاُنـــوا َیــْکــُفــروَن بِــالــسَّ ــــْم َعــمــى ُ ــــَأهنَّ ـــوا بِ ـــاُل ذلـِــــَك مـــا ن

کــاِمــَلــة أَتــْتــُهــْم  اهللِّ  ِمـــَن  ــــَي  وْه ــة ــاِزَل ــنّ ال ــاِء  الــسَّ بِــآیــاِت  َیعنِـي 

ــي ـــ ــائ ــی ـبِــیــنَی ُهــــم َاولِ ِمــــَن الــنَـّ ــي ـــ ــائ ــی ــف ـــــمَّ َأْص ـــوَن َث ـــُل ـــُت ـــْق وَی

لِلَوفا ــَضــًا  ــْق َن اهللِّ  ــِن  ــِدی بِ ــــْدرًا  َغ ـــَاً وَجــفــا ــــقِّ ُظـــْل ــاًل بِــَغــرِی احلَ ــت َق

الُقرى  َیْعَتُدوَن61يف  وکاُنوا  َعَصوا  ـــــذلُّ بِــــا ُهــــم َبــَطــرا ــــــَك ال وذلِ
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ــَرَدة ــِق ــُث ال ــِدی ـــوَف َیــأتِــیــَك َح وَس ـــــَرَدة ـــاٌة وُطــــغــــاٌة َم ـــف ـــْم ُج ـــُه َف

ـــــْل ــا األََج ــن ــبِ ــی ــبِ ـــٍد َح َعـــىل حُمَـــمَّ َنـــــَزْل ــــا  بِ ـــوا  ـــن آَم ــــَن  ــــِذی الَّ إنَّ 

ــنــحــاُدوا َی ومَلْ  ــى  ــوس ُم ــَبــُعــوا  واتَّ ـــالِد هـــاُدوا ـــبِ ـــِذیـــَن يف ال ــا والَّ ه

ــارا ــه ِج ـــوا  ـــنُ آَم َأو  َکـــَتـــُمـــوا  مـــا  ــارى ــص ــنَّ ـــذا َیـــتـــُلـــوُهـــُم ال ـــَک وه

ـــدا َأمَح ــعــوَن  ــَب ــْت َت َبــْعــِدي  ـــاَل  ق إْذ  ُهــَدى ِعیسـى  َبُعوا  اتَّ ــَن  ــِذی الَّ ــَن  ِم

َعــَلــْن َأو  ـــاًء  ـــف َخ ــــــاهللِّ  بِ ـــــَن  آَم ــْن ـــلُّ َم ــْم وُک ــَدُه ــْع ــئــنَی َب والــّصــابِ

ـــــــراِئـــِر الـــسَّ عـــــاملِ  ـــــوُم  َی وذاَك  اآلِخــِر الَعظیِم  ــوِم   ــَی ــال وبِ ـــَدًى  ُه
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M L Kچ ]سورة االنفال: 60 -64[.
القوة: هي القدرة خالف الضعف: چ @ C B A چ ]سورة البقرة: 
63[، وقد تکون مادیة چ e d c b a چ ]سورة فصلت: )1[، وقد تکون 
! " # $ چ ]سورة مریم: 12[ اي بقوة القلب، ومن  معنویة: چ 
 ،]19 الشورى:  چ ]سورة   c  b  a چ  القوي:  احلسنى  اهلل  صفات 
فاآلیة تأمر بتهیئة هذه القوة وإعدادها ملواجهة العدو وارهابه، وجميء )قوة( نکرة 
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واالجتاعیة  واملعنویة  والروحیة  واالفراد،  السالح  املادیة:  کالقوة  انواعها  عموم  تفید 
باخلضاب   النبي أمر  ما  فیها  ویدخل  النفسیة،  احلرب  حتى  واالقتصادیة  والسیاسیة 

لکبار السن حتى یظهروا بأقل من اعارهم لریعبوا العدو.
الشعارات:

العدو،  للتأثری عىل  املختارة  والعبارات  الشعارات  با حتمله من  النفسیة  هي احلرب 
وهو  هبل(  اعُل  هبل  )اعُل  املرشکنی:  بجاعة  صاح  بدر  معرکة  جهل  ابو  دخل  فحنی 
لیصیحوا  املسلمنی  الیه  دفع  بشعار  قابلهم   اهلل رسول  لکن  هلم  املرشك  الرمز  الصنم 
)لنا  املسلمنی:  خماطبًا  بجاعته  جهل  ابو  نادى  وحنی  وأجّل(،  أعىل  )اهلل  عال:  بصوت 
الرسول بشعار: )اهلل موالنا وال موىل لکم(، فحرب  العزى وال عزى لکم( قابلهم 
الشعارات کانت من اسالیب ضّخ القوة للتأثری عىل الطرف اآلخر. ومل یتوقف ذلك عىل 

زمان او مکان معیننی.
رباط اخلیل:

هي شّد اخلیول وهتیئتها، والرباط هي اماکن نزول املقاتلنی، وهنا إشارة اىل طبیعة 
القوة مطلقة عىل عمومها. سالح املعرکة وقت نزول النص، بعد ذکر 

الغایة من اإلعداد:
چ،   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² چ 

 = < من بني قریضة وجیش املرشکنی وآخرین یضمرون العدوان کاملنافقنی چ 
< ? @ED C B A ڃ ڃ ڃ M L KJ I چ ]سورة 
املحیطة،  الکربى  القوى  من  الدین  مستقبل  عىل  خطرًا  یشکلون  او ممن   ،]101 التوبة: 
فان امتالك القوة یقطع أحالم من یفکر بالعدوان، من جهة أخرى ان االعداد یدخل يف 
مستلزمات الدفاع عن النفس، وان القاء الرعب يف قلوب االعداء یقلل من نسبة القتل 
فیهم لتحقق فرص اکثر هلزیمتهم حنی ُیرعبون وخیافون، فلیس القصد ایقاع اکرب عدد 
من القتل وانا إحلاق اهلزیمة بالعدو من خالل ارعاهبم اذ ان )الرعب( احد القوى التي 
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أعدائه.  قلوب  الرعب يف  اهلل  یلقي  املعرکة  یکون يف  ُخّص هبا رسول اهلل فحنی 
وحنی حتدد اآلیة االعداء باهنم )عدو اهلل( فذلك یقطع الطریق عىل من تداخله مصالح 

ضیقة فالعدو هو عدّو هلل واحلق والعدل.
دور االنفاق يف املعرکة:

سبیل  يف  مقیدًا  االنفاق  اىل  دعوة   . چ   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À چ 

اهلل ال لریاء او تفاخر، وهذا االنفاق سوف یعطى الیکم جزاء وثوابًا )یوّف الیکم( کاماًل 
تامًا من غری نقصان )وأنتم ال تظلمون( ويف هذا اخلطاب دعوة وترغیب لالنفاق وهتیئة 
السالح  کتوفری  کثریة  أنواع  منه  یستفاد  باملال  واجلهاد  للمعرکة.  االقتصادي  العصب 
والکسوة والغذاء وغری ذلك من املتطلبات، فقّدم يف آیات کثریة عىل جهاد النفس کقوله 
چ ]سورة   )  (  '  &  %  $  #  "  ! چ  تعاىل: 
بالنفس  اجلهاد  عىل  باملال  اجلهاد  ذکر  قدم  کذلك  أخرى  قرآنیة  آیات  ويف   ،]41 التوبة: 

رغم ان األخری أعظم وأغىل عند اهلل وعند املؤمننی.
الّسلم والدعوة اىل السالم:

فأن  السالم،  اىل  الکریم  القرآن  دعوة  تتجىل  چ وهنا   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î چ 

غایة يف  ذلك، وهذا  فاقبل  اهلل  یا رسول  القتال ضدك  وترك  املساملة  اىل  مالوا وجنحوا 
هو  والسالمة  والّسلم  احلرب،  بازاء  اسم  والّسلم  لنفسه،  القتال  قصد  وعدم  السالم 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ ]سورة  التعّري من اآلفات الظاهرة والباطنة قال اهلل تعاىل: چ 
چ ]سورة   B  A  @  ? چ  بني ارسائیل:  بقرة  89[، وجاء يف وصف  الشعراء: 

البقرة: 71[، أي ساملة من العیوب.
چ   ©  ¨  §  ¦  ¥ چ  احلسنى:  اهلل  اساء  من  والسالم 

]سورة احلرش: 23[.
أمل  من  یناله  أن  منها  واحد  کل  یسلم  ان  وهو  الّسلم  يف  الدخول  هو  واالسالم 

صاحبه.
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لم هو الصلح)1(. لم والسَّ والسالم والسِّ
السلم: سیاق  يف  القوة 

چ ]سورة   ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } چ  األصل  هو  فالسلم 
السالح  عىل  تتوقف  ومل  العدو  وإرهاب  االعداد  ألجل  فهي  القوة  اما   ،]208 البقرة: 
بالدخول  فاألمر  وغریها،  والروحیة  والنفسیة  املعنویة  اجلوانب  اىل  معناها  یتعدى  بل 
نکرة  االنفاق  کلمة )يشء( يف  ویقیدها ویوجهها، وقد ورد  القوة  معنى  یفس  السلم  يف 

لتشمل االموال وغریها کذلك ولیس السالح فقط.
بالتوکل عىل   اهلل دعت رسول  وانا  السلم  بالدخول يف  باألمر  اآلیة  تکتف  ومل 
اهلل من غری تردد اي ال ترتدد يف الصلح )وتوکل عىل اهلل( الن من یدخل يف معاهدات 
بالتوکل   رسوله دفع  سبحانه  اهلل  لکن  العواقب  خشیة  فیها  یرتدد  وتفاهم  صلح 
السمیع(  هو  )انه  املخلصنی  وعباده  لرسوله  حامیًا  سبحانه  اهلل  ویبقى  سبحانه،  علیه 

املسیئنی. ومعاقبة  املخلصنی  حلفظ  املراقب  فهو  بنیاهتم  )العلیم(  ألقواهلم 
حتذیر استباقي:

چ ! " # $ % & ' چ

فیظهرون  بالصلح  خدیعتکم  الکفار  ُیرد  وان  التوقعات،  ودراسة  املراقبة  من  البد 
)أیدك  علیهم  نرك  الذي  سبحانه  فهو  اخلداع  هذا  کافیك  اهلل  فأن  یبطنون  ما  خالف 
هو  جهة  فمن  الکافرین،  عىل  النر  ذلك  يف  سببًا  قویًا  صفًا  املؤمننی  وجعل  بنره( 
عىل  االهلي  والنر  بالتأیید  تطمنی  أخرى  جهة  ومن  االعداء  خیططه  ملا  وانتباه  حتذیر 

االعداء.
تألیف القلوب:

چ / 0 1 چ

کان الناس حتکمهم قبلیات متشددة تسود عالقاهتم البغضاء والعداوة فهم بحاجة 

)1( راجع مفردات الراغب االصفهاين ص 239 -240. 
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اىل األلفة ملعاجلة ذلك التشدد )واأللفة هي االجتاع عىل املوافقة يف املحبة وال جیوز يف 
البغضاء أن یسمى بذلك()2(. اجلمع عىل 

ویتحقق تألیف القلوب بعد شموهلا باهلدایة االهلیة لتقيض او حتّد من تلك البغضاء 
الناس. والعداوة بنی 

وقد حث رسول اهلل عىل تألیف القلوب: )خری املؤمننی من کان مألفة للمؤمننی، 
 اهلل لرسول  نبویًا  اعجازًا  تعّد  االلفة  وهذه  یأَلف()3(.  وال  ُیؤلف  ال  فیمن  خری  وال 
الستحکام النظام القبيل والکراهیة بنی الناس آنذاك فقد ورد عن االمام عيل: )إزالة 

 3 چ  بذلك:  تشهد  نفسها  اآلیة  ان  ثم  املتنافرة()4(،  القلوب  تألیف  أسهل من  الروايس 
سبحانه  قدرته  اىل  ذلك  ویعود  چ،   <  ;  :  9  8  7  6  5  4
التي وفقت رسول اهلل هلذا االنجاز الکبری فان اهلل مالك القلوب یقلبها کیف یشاء وهو 

D چ.  C  B غالب عىل أمره ال یفعل إال عن حکمة چ 
تأکید التأیید االهلي:

چ M L K J I H G F چ

 &  %  $  #  "  ! چ  السابقة  اآلیة  يف  االهلیة  الکفایة  وردت 
ما  کل  يف  عامة  اهلیة  کفایة  هي  اآلیة  هذه  يف  بینا  اخلــداع،  ضد  کفایة  أهنا  عىل  چ  '

حیتاجه رسول اهلل، وال تشمل کل املؤمننی اال من اتبع رسول اهلل وأطاعه.
اضاءة قرآنیة:

)االسالم دین السالم(

االهلي  النور  من  باالستفادة  االنسان  هدایة  وجوب  عىل  تؤکد  القرآنیة  النصوص 
کلها  کانت   الرسول حروب  ان  سابقًا  ذکرنا  وکا  املهداة،  والرمحة  الرباين  واللطف 

)2( راجع التبیان للطويس )/ 1)1. 
)3( بحار االنوار للمجليس. 
)4( بحار االنوار للمجليس. 
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دفاعیة بمعنى ان االصل يف اجلهاد اال یوقع اکرب نسبة من القتل يف العدو وانا اساسًا هو 
حماولة إیصال احلق والنور واهلدى لآلخرین، وقد کان رسول اهلل مراقبًا ملا جیري بدقة 
من خالل تبلیغ الرسالة حتى ال تفوت فرصة هدایة عىل اآلخرین. لذلك فاعداد القوة 
والتأهب للعدو هو من اجل ارعابه وإبعاده عن املوت ظنًا بأنه سوف هیتدي، وهذه ملحة 
قرآنیة رائعة فالسالم مقّدم عىل القتال أساسًا اال اذا اضطر األمر للمواجهة واهناء موانع 
املايل  الدعم  ذلك  رأس  ويف  مقوماهتا  استکال  من  فالبد  املواجهة  وقعت  فان  اهلدایة، 

واالنفاق يف سبیل اهلل.
اشد واعقد،  بل یکون  نفسه  القتال  تعقیدًا من  أقل  لیس  السالم  ان امليض يف عملیة 
واملدافع  الکايف  هو  فاهلل  املؤمننی  من  یتبعه  ومن  الرسول  لدعم  الرباين  التدخل  وهنا 

والکاشف خلداع الطرف اآلخر.
 برسول اهلل آمن  تألیف قلوب من  التدخل االهلي يف  تأثری هذا  ننسى مدى  وال 
ورسالته حیث مل یکن بمقدور احد ان حیقق هذا التألیف فهو أشد من اجلبال الروايس 
وقد روي عن أمری املؤمننی عيل ان: )قلوب الرجال وحشیة( لذا یمکن تفسری هذا 
الذي  االعجاز  صور  من  املتباغضة  املتنافرة  القاسیة  القلوب  بتألیف  النبوي  التوفیق 

.أجراه اهلل سبحانه عىل ید نبیه االکرم حممد
مستفادة: اجتامعیة  دروس 

کیف ان السالم أصل يف االسالم؟.. 1
من صور التعبئة موضوع الشعارات کا حصل يف یوم بدر کیف تصاغ؟.. 2
ملاذا حیق لنا إرعاب العدو وألجل ماذا؟.. 3
يف . 4 بالنفس  اجلهاد  عىل  باالموال  اجلهاد  قدم  وملاذا  املعرکة  يف  املايل  االنفاق  دور  ما 

اآلیات؟. اغلب 
الباطنة والظاهرة، ما معنى ذلك؟.. ) التعري من اآلفات  السلم والسالم هو 
متى یطمئن املؤمن ان املعیة االهلیة سائرة معه؟.. 6
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يف . 7 االجتاعیة  االبعاد  هي  ما  یألف(  وال  یؤلف  ال  فیمن  خری  )ال   :الرسول قال 
هذا اخلطاب؟.

)2(
اىل اهلل: الوالیة واهلجرة 

 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J چ 

 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V
 w  v  ut  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶
چ   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç

]سورة االنفال: 72 -)7[.
أربعة: أصناف 

املدینة  اىل  اهلجرة  حصلت  حنی  ولکن  ورسوله،  اهلل  صّدق  من  هم  آمنوا  الذین 
املنورة وفیها مغادرة أوطان ودیار، وربا ترك األهل واملال کان ثمة أصناف أربعة:

لنرة . 1 املجاهدین  املهاجرین  باملؤمننی  االوىل  اآلیة  وصفتهم  األوائل:  املهاجرون 
الدین باألموال واألنفس.

امللجأ . 2 نوا  أمَّ أي  آووا  بأهنم  االوىل  اآلیة  وصفتهم  املدینــــــة:  أهل  من  االنصار 
للمهاجرین فرفع عنهم خوف الغربة، وکذلك وصفتهم بالنرة حنی نروا دین 

اهلل ورسوله.
فیها نرة  أعم من األرث،  بینها والیة هي  فکانت  بینها   وقد آخى رسول اهلل
هذان  وبات   .]10 احلجرات:  ]سورة  چ   ¯  ®  ¬ چ  ایانیة  اخوة  وأحکام 

املکّونان أساسنی يف التشکیلة االجتاعیة يف املجتمع اجلدید.
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مل . 3 چ   _  ^  ]  \ چ  نفسها  اآلیة  هلم  تشری  هیاجروا  مل  الذین  املؤمنون 
یرتکوا مکة وکذلك االعراب حول املدینة فهؤالء مل ینضموا اىل املجتمع االسالمي 

اجلدید.
املهاجرون بعد اهلجرة االوىل )والذین آمنوا من بعد وهاجروا(.. 4

املؤمننی: الوالیة بنی هؤالء 
جمتمع  اىل  التجأوا  حیث  املرشك  اجلاهيل  بالوضع  االرتباط  خلع  تعني  هنا  الوالیة 

التوحید.
من  اکثر  وأخذت  تنوعت  ولکنها  والیة  بینهم  املؤمننی  من  أربع  طوائف  هذه  إذن 

صورة:
الصورة االوىل من الوالیة: فاملهاجرون األَول واالنصار، شکال املکّون االجتاعي . 1

الرئیس يف املدینة. وحنی آخى رسول اهلل بینهم عملوا بوالیة هذه األخوة حتى 
املنطلق من رؤیة عقائدیة  اإلیثار  یتجىل  النرة، وهنا  اىل جانب  بینهم  فیا  توارثوا 

 ¶ چ  القرآن:  وقد وصفهم  والعرق  والدم  النسب  رابطة  من  أقوى  التي هي 
º چ أي املتکاملون يف االیان املوفقون يف االحسان وقد وعدهم اهلل   ¹  ¸

باملغفرة يف اآلخرة وبرزق کریم يف الدنیا واآلخرة.
2 . f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ چ  الوالیة:  من  الثانیة  الصورة 

چ فال إرث بنی املهاجرین االوائل واالنصار وبنی هذه الطائفة من املؤمننی   g
 j  i چ  النرة جاءت مرشوطة  الکفر، وحتى والیة  بلد  حتى هیجروا 
چ وذلك اذا تعّرض هلم عدو یستهدف عقیدهتم ودینهم   n  m  l  k
وطلبوا النرة ألجل دینهم ال غری فهذا رشط )لتعلق املوضوع بمیثاق سابق( فهنا 

 r  q  p  o چ  املیثاق:  قیمة  یتجىل  وهناك  وإعانتهم،  هلم  االنتصار  یتوجب 
الثالثة یتّم رشیطة ان ال یکون هناك  چ فاالنتصار هلذه الطائفة املؤمنة   t  s

 v چ  اعالکم  فاهلل سبحانه مطلع وبصری ورقیب عىل  القتال  بعدم  او عهد  میثاق 
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y x w چ.
3 . Å  Ä  Ã  Â  Á چ  الذین آمنوا من بعُد:  الثالثة من الوالیة مع  الصورة 

الیکم  واهلجرة  معکم  باجلهاد  وصفوا  املؤمنون  هؤالء  چ   È  Ç  Æ
حکم  حکمهم  فهؤالء  االوىل،  املدینة  هجرة  بعد  وهاجروا  متأخرین  آمنوا  لکنهم 
مّر  عىل  االسالمي  املجتمع  قاعدة  تتوسع  وهکذا  منکم(  )فأولئك  االوىل  الصورة 

الزمن، ومل تتوقف عىل املسلمنی االوائل وان زاد فضلهم بحساب قرآين دقیق.
والیة االرث:

أخذوا  املدینة  يف  واالنصار  االوائل  املهاجرین  بنی   اهلل رسول  آخى  ان  بعد 
یتوارثون فیا بینهم، وحتى التعویضات والدیات جرت کا تقوم به رابطة الدم والنسب.
 Í Ì Ë وهنا برز حکم االخوة االسالمیة يف االرث لکن قوله تعاىل: چ 
Ò چ ال تتص باالرث فحسب وانا هي عامة الکثر من والیة ینشّد   Ñ  Ð  Ï  Î

لبعض. بعضهم  االرحام  الیها 
والیة االرحام:

أحق  بعضهم  القرابات  اصحاب  اي  چ   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë چ 

بأرث بعض من االجانب.
 ذکر العالمة الطباطبائي ان اآلیة تنسخ والیة اإلرث باملواخاة التي أجراها النبي
بنی املهاجرین واالنصار، وهو نفس ما ذکره الشیخ الطويس يف دعوى النسخ))(، لکن 
فال  باالرث  العبارة  هذه  تنحر  ال  لذا  األرث  ضمنها  من  عامة  هنا  االرحام  والیة 

یوجد نسخ حیث ال تتعرض اآلیة اىل االرث بل هي عامة.
السببي  االرث  حکم  ترشیع  بعد  ُنسخ  فانا  االرث  يف  االخوة  حلکم  نسخ  وقع  واذا 

والنسبي)6(.

 .3(4 166، وانظر صفوة التفاسری للصابوين 1/  التبیان للطويس )/   )((
 .(12 )6( تفسری االمثل، نارص مکارم الشریازي )/ 
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والیة الکافرین:
چ } | { ~ ے چ.

الکفر منعزلة عن  الکافرون ینر بعضهم بعضًا، فهم ملة واحدة يف عقیدة  فهؤالء 
املجتمع االسالمي، وال ألحد ان یتوالهم او یتعاهد معهم او ینرهم او یؤوهیم الیه.

حتذیر قرآين:
چ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © چ

من  والتربؤ  اآلخرین  املؤمننی  تويل  من  به  أمرتم  ما  املؤمنون  اهیا  تفعلوا  مل  ان  أي 
الکافرین تقع فتنة يف االرض، اذ تتلفون وتتفرقون وتتزلزل العقیدة يف نفوسکم، وکذلك 
حیصل فساد کبری يف تریب البنى والعالقات االجتاعیة فینهد النظام االجتاعي حیث حیل 

االرهاب ویغلب عىل املجتمع عدم االستقرار.
إضاءة اجتاعیة:

نّظم الترشیع االسالمي العالقات داخل املجتمع االسالمي وطرح موضوع )والیة 
املؤمننی(، اذ کانوا یواجهون حتدیات متّس وجودهم وحتى حقوقهم الطبیعیة املرشوعة 
املهاجرین  بنی   اهلل رسول  وآخى  بعض  ويل  بعضهم  لیکون  الوالیة  هذه  فجاءت 
هذه  االخوة  والیة  ضوء  يف  احکام  ذلك  وتبعت  املدینة  اهل  من  االنصار  وبنی  األوائل 
العدو  ضد  والدفاع  التأیید  و  النرة  جوانب  عن  ناهیك  زمنًا  بینهم  فیا  توارثوا  حتى 

املشرتك.
اهلجرة  صفات  واالنصار(  )املهاجرین  الطائفتنی  هاتنی  يف  الکریم  القرآن  بّرز  وقد 
)اولئك  القرآن  ساهم  الصفات  هذه  ظل  ويف  والنرة  واالیواء  اهلل  سبیل  يف  واجلهاد 
مکة  يف  األوائل  املسلمون  بقي  ولو  للعامل  الدین  أظهرت  فاهلجرة  حقًا(  املؤمنون  هم 
لکان قد قيض علیهم متامًا لذلك فتح باب اهلجرة اىل احلبشة واىل املدینة واىل کل مکان 
املسلمنی  عّلم  فقد  اجلهاد  اما  الکافرین.  وعذاب  املالحقة  من  للمسلمنی  آمنًا  یکون 
فیه  تىل  فقد  األیواء  واما  سبحانه.  اهلل  بعد  الذات  عىل  واالعتاد  الصعاب  استسهال 
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يف  النرة  وتأيت  االهل،  ومفارقة  الغربة  ذل  عنهم  ودفع  فیهم  خصاصة  رغم  االیثار 
ان  جیب  االسالم  فدار  هجرة  فال  الفتح  وبعد  املوقف،  لتتوج  وأحلکها  الظروف  أشد 

تزدهر وال مربر لرتکها.
بقي هناك سؤال:

مرَد  من  فهناك  ال  والف  ال  بعد؟.  فیا  انحرفوا  لو  حتى  مطلقة  التزکیة  هذ  ان  هل 
أرکان  هّزت  فتنًا  وخلق  املسلمنی  من  اآلالف  بقتل  وتسبب  البیعة  ونکث  النفاق  عىل 
 حممد االکرم  النبي  وفاة  بعد  الدین  عن  ارتد  من  بعض  التاریخ  وضبط  املسلمنی 

کثریة. معقدة  ومالبسات 
مستفادة: اجتامعیة  دروس 

ما هي اآلثار االجتاعیة هلذه املفردات: اهلجرة، اجلهاد، االیواء، النرة.. 1
يف . 2 والعهود  املواثیق  قیمة  ما  چ   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ چ   

االسالم؟. من خالل هذا املوقف القرآين؟.
الدم والنسب؟.. 3 العقیدة عىل رابطة  تنتر رابطة  کیف 

ینبغي 4.  وال  خارجًا  والیتهم  تسي  ال  بعض(  أولیاء  بعضهم  کفروا  )والذین 
ما مغزى ذلك؟. للمؤمننی مواالهتم، 

الفتنة . ) أبعاد  ما  کبری،  وفساد  االرض  يف  فتنة  تکن  املؤمننی  بنی  والیة  تکون  ال  حنی 
والفساد املرتتبنی عىل عدم الوالیة بنی املؤمننی؟.

ألرث . 6 ناسخة  اهنا  يف  جدل  حصل  چ   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë چ   
والیة االخوة ولکن کیف توضح أنه مل یقع أساسًا نسخ أصويل؟.



461

العوادي. . 1 مشکور  د.  والتأویل.  التفسری  بنی  القرآن  إعجاز  يف  الرفة   قضیة 

جملة )ینابیع(، ع11، 1427ه= 2006م، ص 10 -14.

ع10، . 2 )مآب(،  جملة  داود.  عباس  قاسم  الکریم.  القرآن  يف  املهدویة  القضیة 

1430ه= 2009م، ص 7 -19.

قطرة عنی قرآنیة. جملة )ینابیع(، ع صفر، رمضان -شوال، 1424ه، ص )1-. 3

.19

القطع والظن بنی علمي النحو وأصول الفقه يف الدراسات التفسرییة. د. هادي . 4

ع12،  الفقه(،  )کلیة  جملة  الفائزي.  عمران  حسنی  هادي  هویدي،  عيل  عبد 

1432ه= 2011م، ص )28 -312.

جملة . ) معن.  عباس  مشتاق  د.  الکریم.  القرآن  يف  احلیاة  لتنظیم  الکلیة  القواعد 

)مآب(، ع13، 1430ه= 2009م، ص )8 -92.

ربیع . 6 ع49،  )ینابیع(،  جملة  املوسوي.  جعفر  هاشم  د.  الکریم.  القرآن  يف  القوة 

األول -ربیع الثاين= کانون األول -شباط 2013م، ص 8 -13.



الدراسات القرآنیة يف املجالت النجفیة )اجلزء اخلامس(

462

عباس . 7 عادل  د.  صوتیة.  دراسة  القرآن  يف  واملعنى  اللفظ  الئتالف  البیانیة  القیمة 

النراوي. جملة )ینابیع(، ع)، ربیع األول -ربیع الثاين، 1426ه، ص 18 -21.

حرف الکاف
الکلمة القرآنیة وخصوصیة استعاهلا. أ. د. زهری غازي زاهد. جملة )ینابیع(، ع30-29، . 8

1430ه= 2009م، ص 12 -19.

)األصالة . 9 جملة  العویدي.  کاظم  جبار  موضوعیة(.  )دراسة  اجلنس  عن  القرآن  کنایات 

النجفیة(، ع)1، 1430= 2009م، ص40 -47.

1433ه= . 10 ع2،  الکوفة(،  )حولیة  جملة  احليل.  سلیان  حازم  د.  والقراءات.  الکوفیون 

2012م، ص 180 -190.

حرف الالم
)ینابیع(، . 11 جملة  عاش.  کاظم  أمحد  العريب.  واالستعال  القرآين  االستعال  بنی  جرم  ال 

ع))، )143ه= 2014م، ص 60 -)6.

الم الوقت يف النحو القرآين بنی النحوینی واملفسین. جنان سامل البلداوي. جملة )آداب . 12

الکوفة(، )2، 1437ه= )201م، ص ))4 -470.

د. مشکور . 13 الّطوال((.  للّسبع  باحلوامیم  ))مدخل کشفي  القرآن  مقاصد  البیان يف  لباب 

کاظم العّوادي. جملة )مرکز دراسات الکوفة(، ع13، 2009م، ص 1 -)2.

لغات القبائل يف کتاب معاين القرآن للکسائي )دراسة لغویة(. میثاق عباس زغری. جملة . 14

)کلیة الرتبیة للبنات للعلوم االنسانیة(، ع13، 2013م، ص 303 -336.

1378ه= . )1 س1،  ع8،  الثقايف(،  )النشاط  جملة  شادي.  أيب  زکي  أمحد  د.  القرآن.  لغة 

8)19م، ص 436 -438/ ع9، س1، ص )0) -07).

لغة متیم يف القرآن الکریم. مهدي الظاملي. جملة )ینابیع(، ع18، 1428ه= 2007م، ص . 16

.(3- 4(

)الکلیة . 17 جملة  اجلصاين.  حمسن  الزهرة  عبد  سلیم  د.  القرآين.  االستعال  يف  )عريب(  لفظ 
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اإلسالمیة اجلامعة(، ع33، 1436ه= )201م، ص 371 -398.

ع33، . 18 )ینابیع(،  جملة  املوسوي.  جعفر  هاشم  الکریم.  القرآن  يف  )املالئکة(  لفظة 

1430ه= 2009م، ص 10 -12.

لفظة )کذلك( يف القرآن الکریم دراسة داللیة سیاقیة. کریمة نوماس حممد املدين، حممد . 19

إساعیل عبد اهلل. جملة )مآب(، ع13، 1430ه= 2009م، ص )1 -33.

الیارسي، . 20 حمسن  الکاظم  عبد  د.  أ.  نحویة.  دراسة  الکریم..  القرآن  يف  اهلدى  لفظة 

1433ه=  ع)1،  اجلامعة(،  اإلسالمیة  )الکلیة  جملة  صیهود.  احلسنی  عبد  فاطمة 

2011م، ص )6 -113.

جملة . 21 الیارسي.  حمسن  الکاظم  عبد  د.  أ.  تأویلیة.  قراءة  الکریم  القرآن  يف  مثاين  لفظة 

)الکلیة اإلسالمیة اجلامعة(، ع)3/ ج1، 1437ه= )201م، ص 149 -166.

جملة . 22 املوسوي.  حممد  عيل  حسنی  القرآين.  واالستعال  النحوي  الدرس  بنی  احلینیة  ملَّا 

)الکلیة اإلسالمیة اجلامعة(، ع31/ ج2، 1436ه= )201م، ص 13) -)3).

ع26، . 23 )ینابیع(،  جملة  اجلنايب.  الزهرة  عبد  سریوان  د.  القرآين.  التعبری  يف  علمیة  ملحات 

1429ه= 2008م، ص 40 -)4.

الفقه(، . 24 )کلیة  جملة  الشبیب.  نعمة  االلــــه  عبد  د.  املحفـــــــــــــوظ.  اللــــــــــــــوح 

ع19، )143ه= 2014م، ص 6)2 -293.

حرف املیم
ما خالف کتاب اهلل فهو زخرف. السید حممدحسنی فضل اهلل. جملة )األضواء(، ع7 -8، . )2

1382ه، ص 342 -348.

املواهب(. . 26 من  املطبوع  يف  دراسة  )خالصة  الرمحن  مواهب  تفسری  يف  البالغیة  املباحث 

امحد جاسم اجلنايب. جملة )آفاق نجفیة(، ع14/ 314

الکریم( ألبن خالویه )ت . 27 القرآن  )إعراب ثالثنی سورة من  البالغیة يف کتاب  املباحث 

370ه(. مزاحم حسنی مطر. جملة )مآب(، ع7، 1428ه= 2008م، ص 1) -62.
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عدنان . 28 حسام  قرآنیة(.  )رؤیة  احلکیم  باقر  حممد  السید  عند  االسالمیة  الوحدة  مباحث 

رحیم. جملة )مآب(، ع1، 2007م، ص ))1 -162.

)االصالح . 29 جملة  األصفهاين.  رضائي  عيل  حممد  د.  عاشوراء.  لنهضة  القرآنیة  املباين 

احلسیني(، ع)، )143ه= 2013م، ص 39 -)).

)مرکز . 30 جملة  اسد.  کاظم  حسن  د.  الکریم.  القرآن  تفسری  يف  اللغویة  املفردة  جماالت 

دراسات الکوفة(، ع20، 1432ه= 2011م، ص 188 -206.

س1، . 31  ،24- ع23  )األضواء(،  جملة  اهلل.  فضل  حممدحسنی  السید  والقرآن.  جمتمعنا 

1379ه= 1960م، ص 606 -608.

القرآنیة يف مکتبات النجف األرشف. حسنی جهاد احلساين. جملة )مآب(، . 32 املخطوطات 

ع4، 1428ه= 2007م، ص 149 -170/ ع6، ص 147 -160/ ع7، ص 133-

164/ ع12، ص )13 -146/ ع13، ص )16 -176.

33 . .خمطوطات املصحف الرشیف يف العامل وخمطوطات املصحف املنسوب إىل اإلمام عيل

أ. د. حممد کاظم البکاء. جملة )خمطوطاتنا(، ع1، )143ه= 2014م، ص 11 -106.

ع9، . 34 الکوفة(،  )آداب  جملة  زوین.  حممود  حممد  د.  خیال.  أم  حقیقة  التفسرییة  املدارس 

1432ه= 2011م، ص 89 -102.

اهلل . )3 بسم  ع  )ینابیع(،  جملة  حسنی.  محد  احلسنی  عبد  الکریم.  القرآن  يف  الرشك  مدالیل 

الرمحن الرحیم، رجب -شعبان، 1424ه، ص 14 -18.

جودي . 36 حسنی  املبارکة.  األعىل  سورة  يف  مجالیة  مقاربة  القرآين  النص  حتلیل  إىل  مدخل 

کاظم اجلبوري. جملة )مآب(، ع4، 1428ه= 2007م، ص )9 -107.

املدخل إىل دراسة آیات االحکام دراسة مقارنة يف فقه القرآن. أ. د. صاحب حممدحسنی . 37

نصار. جملة )املبنی(، ع)1، 2009م، ص ) -13.

السبزوراي . 38 الرازي والّسید  الفخر  البقرة بنی  املقارن )سورة  الّتحلیيل  التَّفسری  مدخل يف 

2011م،  1432ه=  ع14،  الفقه(،  )کلیة  جملة  العوادي.  کاظم  مشکور  د.  أنموذجًا(. 
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ص جملة )کلیة الفقه(، ع14، 1432ه= 2011م، ص 3 -36.

الصغری. جملة )حولیة . 39 د. حممد حسنی عيل  أ.  العظیم.  القرآن  تفسری  الکوفة يف  مدرسة 

الکوفة(، ع2، 1433ه= 2012م، 172 -179.

جملة . 40 املدين.  الکریم  عبد  السید  ابتسام  د.  الکریم.  القرآن  يف  دراسة  اجلنة  يف  املرأة 

)مآب(، ع12، 1430ه= 2009م، ص 7 -20.

جملة . 41 القراغويل.  عارف  د.  البابلیة(.  )املرأة  واألدب  والسنة  والتأریخ  الکتاب  يف  املرأة 

)اإلیان(، م2/ ع) -6/ ص 77 -92.

صباح . 42 السیاقیة.  العالقات  ضوء  يف  واالصطفاء  االجتباء  بنی  القرآنیة  الداللة  مراتب 

عیدان محود. جملة )اللغة العربیة وآداهبا(، ع22/ 467 -10)

آیات . 43 أنموذجا(  التخلص  )حسن  العربیة  البالغة  يف  والنحوي  البالغي  التطور  مراحل 

خمتارة من القرآن الکریم. د. آالء امحد حسن. جملة )الکلیة اإلسالمیة اجلامعة(، ع31/ 

ج2، 1436ه= )201م، ص )13 -163.

ع41، . 44 )ینابیع(،  جملة  الفتالوي.  کاظم  حممد  د.  الکریم.  القرآن  يف  األخالقي  املرتکز 

1432ه= 2011م، ص 10 -13.

جملة . )4 ناجي.  اجلبار  عبد  د.   .)فاطمة )قرآن  أو  الشیعة(  )قرآن  وإشکالیة  املسترشقون 

)الکلیة اإلسالمیة اجلامعة(، ع20/ ج1، 1434ه= 2013م، ص 247 -308.

ع21، . 46 )ینابیع(،  جملة  اخلفاجي.  عمران  عامر  د.  مریم.  سورة  يف  الصويت  املستوى 

1428ه= 2007م، ص 10 -21.

و . 47 النرب  ضوء  عىل  داللیة  مقاربة  املبارکة  عبس«   « سورة  قراءات  يف  الصويت  املستوى 

ص  2007م،  1428ه=  ع6،  الکوفة(،  دراسات  )مرکز  جملة  جعفر.  حممد  د.  التنغیم. 

.47- 3(

جملة . 48 صیهود.  احلسنی  عبد  فاطمة  الکریم.  القرآن  يف  اهلدى  للفظة  الصويت  املستوى 

)حولیة املنتدى(، ع)1، 1434ه= 2013م، ص 33 -47.
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مستویات السد القصيص بنی سوريت )هود( و )القمر(. د. مثنى عبد الرسول الشکري. . 49

جملة )مآب(، ع9، 1428ه= 2008م، ص 73 -86.

البستاين. . 0) والدکتور  قطب  السید  بنی  موازنة  القرآين  القصيص  البناء  يف  اجلال  مشاهد 

وسام اخلطاوي. جملة )مآب(، ع4، 1428ه= 2007م، ص 109 -131.

مرشوعیة االستغاثة عىل ضوء العقل والکتاب والسنّة. الشیخ أمحد الدر. جملة )العقیدة(، . 1)

ع6، 1436ه= )201م، ص )24 -272.

کاظم . 2) حسن  عنوز،  عباس  صباح  د.  أ.  االستخالف.  مرشوع  اعرتت  التي  املشکالت 

هاشم الزاميل. جملة )کلیة الفقه(، ع16، 1433ه= 2012م، ص 11 -38.

مشکلة اخللق يف القرآن الکریم. سعد حاتم مرزة. جملة )مآب(، ع9، 1428ه= 2008م، . 3)

ص 29 -48.

تداولیة . 4) مقاربة  القرآين  النص  فهم  يف  وأثرها  التقلیدي  النحو  يف  احلال  تعریف  مشکلة 

)آداب  جملة  حسنی.  غازي  تومان  د.  تومان،  مبدر  الزهرة  عبد  عقیل  د.  سیمیائیة. 

الکوفة(، ع17، )143ه= 2013م، ص 87 -134.

القرآين . )) النص  فهم  وأثرها يف  التقلیدي  النحو  وثابتة يف  متنقلة  احلال عىل  تقسیم  مشکلة 

1434ه=  ع14،  املنتدى(،  )حولیة  جملة  اخلفاجي.  غازي  تومان  د.  تداولیة(.  )مقاربة 

2013م، ص )9 -4)1.

»مقاربة . 6) القرآين  النص  فهم  يف  وأثرها  التقلیدي  النحو  يف  احلال  مجلة  زمن  مشکلة 

)143ه=  ع27،  اجلامعة(،  اإلسالمیة  )الکلیة  جملة  حسنی.  غازي  تومان  د.  تداولیة«. 

2014م، ص 337 -400.

مصاحف خمطوطة. مرضیة باقر موسى. جملة )مآب(، ع1، 2007م، ص 162 -170/ . 7)

ص  ع8،   /166-  1(9 ص  ع)،   /184-  177 ص  ع3،   /182-  17( ص  ع2، 

0)1431/ ع9، ص )14 -2)1/ ع10، ص 1)1 -162/ ع11، ص 181 -176.

مصحف السیدة فاطمة »دراسة تارخییة«. د. عاد هادي عبد عيل، د. وسیم عبود عطیة. . 8)
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جملة )الکلیة اإلسالمیة اجلامعة(، ع20/ ج2، 1434ه= 2013م، ص 143 -9)1.

د. . 9) اخلاقاين،  حممد  جواد  نبیل  د.  حتلیلیة(.  )دراسة   الزهراء فاطمة  السیدة  مصحف 

-294 ص  2014م،  )143ه=  ع19،  الفقه(،  )کلیة  جملة  اهلل.  مال  سعید  لفته  حیدر 

.311

)عرض . 60 الغرویة  اخلزانة  يف   طالب أيب  بن  عيل  املؤمننی  أمری  إىل  املنسوب  املصحف 

ودراسة(. السید عيل الشهرستاين، ع3 -4، غری مطبوع.

1431ه= . 61 ع38،  )ینابیع(،  جملة  دعبیل.  حممد  وردود.  شبهات   فاطمة مصحف 

2010م، ص 30 -39.

الفقه. . 62 وأصول  النحوي  الدرس  بنی  حتلیلیة  دراسة  املیزان  تفسری  يف  التفریع  مصطلح 

حسنی جودي اجلبوري. جملة )مآب(، ع12، 1430ه= 2009م، ص )9 -124.

املصطلح اللغوي واملصطلح القرآين )دراسة مقارنة يف املفهوم واألسس(. عدویة حیاوي . 63

الشبيل. جملة )مرکز دراسات الکوفة(، ع4، 1426ه= )200م، ص 311 -331.

1433ه= . 64 )ینابیع(، ع)4،  جملة  اجلبوري.  کاظم  جودي  حسنی  القرآن.  علوم  مصطلح 

2012م، ص 14 -19.

مصطلحات أساسیة يف حیاة علوم القرآن. أ. د. حممد حسنی عيل الصغری. جملة )مآب(، . )6

ع2، 1427ه= 2007م، ص ) -11.

)143ه= . 66 ع6)،  )ینابیع(،  جملة  زبیبة.  مکي  مصعب  البقرة.  قصة  يف  والعرب  املضامنی 

2014م، ص 18 -23.

أ. د. صاحب . 67 الصالح.  العبد  القرآين مثال من رحلة موسى مع  القصص  املضمر يف 

جعفر أبو جناح. جملة )الکلیة اإلسالمیة اجلامعة(، ع)3/ ج1، 1437ه= )201م، ص 

.((- 4(

مظاهر التفسری البیاين يف أمايل السید املرتىض. د. لیث قابل الوائيل. جملة )العقیدة(، ع3، . 68

1436ه= )201م، ص 7 -72.
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جملة . 69 اجلزائري.  فضیل  الشیخ  ترمجة:  الشجاعي،  حممد  السید  القرآنیة.  الرؤیة  يف  املعاد 

)اإلصالح احلسیني(، ع)، 1434ه= 2013م، ص )30 -333.

)السدیر(، . 70 جملة  زوین.  حممود  حممد  د.  القرآن.  معاين  کتاب  يف  وحتقیقه  الصابوين  مع 

السنوي اخلاص ببحوث اللغة العربیة وآداهبا، 2004م، ص 74 -92.

املیزان. د. حممد حممود زوین. جملة )ینابیع(، . 71 الطباطبائي ومقدمته يف تفسری  العالمة  مع 

ع18، 1428ه= 2007م، ص 40 -44/ ع19، ص 36 -38.

مع العلاء يف ترمجة القرآن. عبد الرحیم حممد عيل. جملة )النشاط الثقايف(، ع10، س1، . 72

1378ه= 8)19م، ص 67) -68).

کاظم . 73 مشکور  د.   .- أنموذجا  النّبوة  اّدعى  -ممّن  األسلويب  املعیار  يف  القرآن  معارضة 

العّوادي. جملة )مرکز دراسات الکوفة(، ع6، 1428ه= 2007م، ص )1 -33.

املعامل الرتبویة يف فکر اإلمام الرضا -دراسة قرآنیـة تفسرییة –. د. حممد کاظم حسنی . 74

الفتالوي. جملة )اللغة العربیة وآداهبا(، ع20، )143= 2014م، ص )40 -444.

شهر . )7 ع64،  )ینابیع(،  جملة  املرعبي.  حامد  رائد  املحیط.  البحر  تفسری  يف  بالغیة  معامل 

رمضان -شوال، 1436ه= )201م، ص 2 -24.

معاين )جعل( يف اإلفراد واإلسناد واالستعال القرآين. د. خالد کاظم محیدي، د. تومان . 76

غازي حسنی. جملة )اللغة العربیة وآداهبا(، ع12، 1433ه= 2011م، ص 277 -328.

»احلجة . 77 کتابه  يف  القرآنیة  األلفاظ  من  )ت377هـ(  الفاريس  عيل  أبو  فسه  ما  معجم 

فائزة عباس محیدي. جملة )الکلیة اإلسالمیة اجلامعة(، ع31/ ج1،  السبعة«. د.  للقراء 

1436ه= )201م، ص 261 -279.

حیدر . 78 الشیخ  القرآن.  وعلوم  اللغة  علم  معطیات  بنی  نظریة  دراسة  القرآن  يف  ب  املعرَّ

مخاس الساعدي. جملة )اإلصالح احلسیني النجفیة(، 1، 1434ه/ 2013م، ص 147-

.176

ع8، . 79 )مآب(،  جملة  النراوي.  هویدي  عباس  عادل  د.  الکریم.  القرآنیة  يف  املعرب 
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1428ه= 2008م، ص 127 -142.

)اللغة . 80 جملة  إبراهیم.  السادة  عبد  خلیل  د.  أ.  القرآين.  التعبری  وأرسار  اللغویة  املعرفة 

العربیة وآداهبا(، ع)، 2007م، ص 111 -)11.

العربیة . 81 )اللغة  جملة  زاهد.  غازي  زهری  د.  أ.  القرآين.  النص  وتفسری  اللغویة  املعرفة 

وآداهبا(، ع)، 2007م، ص )8 -94.

الوائيل، . 82 اجلبار  عبد  حیدر  الفقهاء.  اختالف  يف  وأثرها  القرآين  للنص  املعرفیة  املعطیات 

)143ه=  ع19،  الفقه(،  )کلیة  جملة  املظفر.  احلسیــــــــــن  عبد  علــــــي  د.  إرشاف: 

2014م، ص 6) -)8.

املعنى الريف وظاهرة التأویل يف اخلطاب القرآين)دراسة نقدیة حتلیلیة(. د. ریاض کریم . 83

عبد اهلل البدیري. جملة )کلیة الفقه(، ع7، 1429ه= 2008م، ص 203 -228.

املعنى واألداة رؤیة حتلیلیة يف نص آالء الرمحن. أ. د. عبد األمری کاظم زاهد، جملة )حولیة . 84

املنتدى(، ع)1، 1434ه= 2013م، ص 11 -32.

جملة . )8 اهلل.  فرج  عبدالرزاق  أسعد  الکریم.  القرآن  منظور  يف  االجتاعي  التفاضل  معیار 

)ینابیع(، ع33، 1430ه= 2009م، ص 20 -23.

النص . 86 يف  تطبیقیة  )دراسة  والتخصیص  التقیید  مفهومي  بنی  واالفرتاق  االتفاق  مفاصل 

ص  2008م،  1428ه=  ع8،  )مآب(،  جملة  اجلنايب.  الزهرة  عبد  سریوان  د.  القرآين(. 

.12(- 11(

)قراءات . 87 جملة  السامل.  حسن  حممد  تعریب:  السبحاين؛  جعفر  الشیخ  التأویلیة.  مفهوم 

معارصة(، ع1، ربیع االول 1437ه= شتاء )201م، ص 19 -1).

شاکر . 88 مهدي  خولة  د.  الصدر.  باقر  حممد  السید  عند  التفسری  لعلم  التجدیدي  املفهوم 

اجلراح. جملة )الکلیة اإلسالمیة اجلامعة(، ع26، )143ه= 2014م، ص 119 -1)1.

مفهوم اخلالفة اإلهلیة لإلنسان يف القرآن الکریم وکتابات العلاء املسلمنی. د. عبد الرضا . 89

حسن جیاد. جملة )آداب الکوفة(، ع2، 2008م، ص 133 -))1.
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املفهوم القرآين للصرب. د. تراث حاکم الزیادي. جملة )مآب(، ع1، 2007م، ص 111-. 90

.121

جملة . 91 فخرالدین.  جواد  حممد  د.  انموذجًا(.  الیهودیة  )الدیانة  للغلو  القرآين  املفهوم 

)ینابیع(، ع17، 1428ه= 2007م، ص 12 -19.

ع1، . 92 )مآب(،  جملة  الربیعي.  حسن  الشیخ  د.  الکریم.  القرآن  يف  والفداء  املن  مفهوم 

2007م، ص 123 -127.

الزهرة . 93 عبد  سریوان  د.  النساء.  سورة  يف  وعدمها  التوبة  قبول  آیتي  يف  داللیة  مقاربة 

اجلنايب. جملة )ینابیع(، ع0)، 1434ه= 2013م، ص 14 -20.

د. مشکور . 94 أ.  إنموذًجا(.  القرآن  )تفسری  والّسبزواري  الّطباطبائي  بنی  منهجّیة  مقارنات 

کاظم العّوادي. جملة )کلیة الفقه(، ع8، 1420ه= 2009م، ص 39 -83.

مقاصد العرفان يف تفسری القرآن، د. حممود شاکر عبود اخلفاجي. جملة )حولیة املنتدى(، . )9

ع16، ص 83 -)12.

1427ه= . 96 ع12،  )ینابیع(،  جملة  العوادي.  مشکور  د.  القرآين.  للتکرار  البیايت  املقتىض 

2006م، ص 42 -47.

مقتضیات قبول العبادة يف املنظور القرآين. حممد کاظم حسنی الفتالوي. جملة )ینابیع(، . 97

ع47، 1433ه= 2012م، ص 14 -21.

مقدمات منهجیة يف حتلیل النص القرآين آیات األحکام − أنموذجا −. عبد األمری کاظم . 98

زاهد. جملة )الکلیة اإلسالمیة اجلامعة(، ع1، ص )12 -4)1.

العبديل. . 99 املنزل )وصف ورؤیة(. عباس حممد عیسى  اهلل  کتاب  تفسری  األمثل يف  مقدمة 

جملة )األصالة النجفیة(، ع)1، 1430ه= 2009م، ص 1) -)).

1432ه= . 100 ع42،  )ینابیع(،  جملة  النراوي.  عباس  عادل  د.  القرآن.  توید  يف  مقدمة 

2011م، ص 10 -17.

مقدمة منهجیة يف حتلیل النص القرآين آیات األحکام -انموذجًا. أ. د. عبد األمری کاظم . 101
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زاهد، ع9، 2009م، ص )4 -)6.

ن الداليل يف سورة )القمر( املبارکة. د. حممد جعفـر. جملة )کلیة الفقه(، ع4، س3، . 102 املکوَّ

1428ه= 2007م، ص ))1 -169.

مالمح األسلوب يف قصة موسى يف القرآن الکریم. د. قيص إبراهیم نعمة، د. أمحد حیال . 103

 277 ص  )201م،  1437ه=  ج2،  ع)3/  اجلامعة(،  اإلسالمیة  )الکلیة  جملة  جهاد. 

.314-

1427ه= . 104 ع3،  )مآب(،  جملة  بشری.  خلف  خلیل  القمر.  سورة  يف  أسلوبیة  مالمح 

2007م، ص 7 -28.

)143ه= . )10 ع6)،  )ینابیع(،  جملة  املرعبي.  حامد  رائد  املسد.  سورة  يف  أسلوبیة  مالمح 

2014م، ص 14 -17.

جملة . 106 اجلبوري.  کاظم  صالح  د.   .  البقیع ألئمة  املنسوبة  القراءة  يف  اللغویة  املالمح 

)مآب(، ع8، 1428ه= 2008م، ص 97 -114.

1428ه= . 107 ع)،  )مآب(،  جملة  اهلل.  عبد  اساعیل  حممد  االعىل.  سورة  يف  لغویة  مالمح 

2007م، ص )9 -117.

خلف . 108 خلیل  د.   .  طالب أيب  بن  عيل  املؤمننی  أمری  عند  التفسریي  الفکر  من  مالمح 

بشری، د. حسنی عيل حسنی املهدي. جملة )حولیة املنتدى(، ع19، ص )1 -47.

ع10، . 109 )مآب(،  جملة  اهلل.  عبد  اساعیل  حممد  املعوذتنی.  يف  وأسلوبیة  نحویة  مالمح 

1430ه= 2009م، ص 43 -8).

الثاين، . 110 ربیع   26 س2،  ع14،  )النجف(،  جملة  حممد.  سامل  د.  الکریم.  القرآن  أدب  من 

1378ه= 10/ 11/ 8)19م، ص )2 -27.

حیدر . 111 د.  أنموذجا.  األساء  تضمنی  الکریم  القرآن  يف  البیاين  اإلعجاز  أسالیب  من 

صاحب شاکر. جملة )الکلیة اإلسالمیة اجلامعة(، ع)3/ ج2، 1437ه= )201م، ص 

.83- (1
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من أسالیب النص القرآين )إجیاز القر(. أ. د. زهری غازي زاهد. جملة )ینابیع(، ع11، . 112

1427ه= 2006م، ص )1 -18.

جملة . 113 زاهد.  غازي  زهری  د.  أ.  الکالم.  يف  األسلويب  العدول  القرآين  النص  أسالیب  من 

)ینابیع(، ع)1، 1427ه= 2007م، ص 18 -23.

الثاين، . 114 ربیع األول -ربیع  )ینابیع(، ع)،  د. زهری زاهد. جملة  القرآين.  النص  من أرسار 

1426ه، ص 14 -17.

من اعالم املفسین جابر اجلعفي. رسول کاظم عبد السادة. جملة )مآب(، ع9، 1428ه= . )11

2008م، ص 9 -18.

من املظاهر اللهجیة يف رسم املصحف. د. عيل نارص غالب. جملة )اللغة العربیة وآداهبا(، . 116

ع21، 1436ه= )201م، ص 107 -126.

من أناط الصورة البیانیة يف سورة الرمحن )التشبیه(. زینب املوسوي. جملة )املبنی(، ع4.. 117

من بصائر القرآن اجلغرافیة )الربق والرعد والصواعق(. د. حمسن عبد الصاحب املظفر. . 118

جملة )األضواء(، ع1 -2، س4، 1383ه= 1963م، ص 32 -36.

من بصائر القرآن اجلغرافیة )السحب(. د. حمسن عبد الصاحب املظفر. جملة )األضواء(، . 119

ع7 -8، 1382ه، ص 313 -323.

من تراث الکوفة القرآين )مدرسة عبد اهلل بن مسعود(. الشیخ عبد اجلبار الساعدي. جملة . 120

)مآب(، ع1، 2007م، ص 43 -6).

121 . /6-  ( ع  م1/  )اإلیان(،  جملة  اهلاشمي.  مجال  حممد  السید  الکریم.  القرآن  تفسری  من 

ص )38 -389/ م1/ ع 7 -8/ ص 61) -66)/ م2/ ع 3 -4/ ص 9 -14/ 

م2/ ع) -6/ ص 9 -13/ م3/ ع1 -2/ ص 9 -16/ م3/ ع3 -4/ ص ) -10.

من مجع القرآن. السید حممد مجال اهلاشمي. جملة )اإلیان(، م1/ ع9 -10/ ص )74-. 122

.7(1

جملة . 123 أمنی.  أمحد  اخْلَْلَق(.  َبَدَأ  َکْیَف  َفاْنُظُروا  اأْلَْرِض  يِف  ِسرُیوا  )ُقْل  القرآن  حقائق  من 
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)األضواء(، ع2، س6، )138ه= 1966م، ص 247 -2)2.

َحاِب(. أمحد أمنی. جملة . 124 َسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي مَتُرُّ َمرَّ السَّ َباَل حَتْ من حقائق القرآن )َوَتَرى اجْلِ

)األضواء(، ع10، س)، )138ه= )196م، ص 394 -401.

12( .-118 ص  1960م،  1380ه=  ع)،  )األضواء(،  جملة  أمنی.  أمحد  القرآن.  حقائق  من 

132/ ع6، 147 -149/ ع7، 174 -177/ ع8 -9، )20 -207/ ع10، 9)2-

262/ ع11 -12، 288 -291/ ع)1 -16، )38 -392/ ع19، 482 -484/ 

ع22، 61) -62).

من حقائق القرآن. أمحد أمنی. جملة )اإلیان(، م2/ ع1 -2/ ص 18 -24/ م2/ ع3-. 126

4/ ص 33 -38/ م1/ ع) -6/ ص 17 -22.

من حقائق القرآن. أمحد أمنی. جملة )دراسات إسالمیة(، ع2، 1384ه، ص 71 -79، . 127

.62- (4 /3

من قصص القرآن )نبوءة اإلیان(. السید حممد الصدر. جملة )األضواء(، ع4 -)، س6، . 128

1386ه= 1966م، ص 289 -296.

من کتب تصنیف غریب القرآن الکریم. السید صباح خریي احلسیني ]العرداوي[. جملة . 129

)املبنی(، ع10، 1428ه= 2007م، ص 81 -111.

من مظاهر التکرار يف القرآن الکریم. د. حممد زوین. جملة )مرکز دراسات الکوفة(، ع3، . 130

)142ه= 2004م، ص )20 -221.

من مفاهیم السیاسة اإلسالمیة والعالقات الدولیة -مقارنات قرآنیة. جواد ناجي نارص . 131

القره غويل. جملة )مآب(، ع11، 1430ه= 2009م، ص 137 -3)1.

من مالمح التنمیة يف القرآن الکریم د. حممد جواد شبع. جملة )مآب(، ع11، 1430ه= . 132

2009م، ص ))1 -170.

من هدى القرآن )مع آیة النجوى(. السید عبد املحسن فضل اهلل. جملة )األضواء(، ص . 133

.108- 10(
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ِذیَن َجاَهُدوا فِینَا َلنَْهِدَینَُّهْم ُسُبَلنَا(. الشیخ کاظم احللفي، ع4 -)، . 134 من هدى القرآن )َوالَّ

س4، 1383ه= 1963م، ص 8 -14.

1379ه= . )13 س1،  ع1،  )األضواء(،  جملة  اهلاشمي.  مجال  حممد  السید  القرآن.  هدى  من 

س2،  ع1،   /90-  89 ع4،   /63-  62 ع3،   /34-  31 ع2،   /6-  ( ص  1960م، 

ص 74 -78/ ع4، 210 -212/ ع)، 271 -286/ ع8 -9، 202 -204، ع10، 

 ،16- ع)1   /334-  332  ،14- ع13   /287-  28(  ،12- ع11   /2(8-2(7

382-384/ ع19، 480 -481/ ع23 -24، 93) -94)/ ع1، س2، 74 -78/ 

ع4، س2، 210 -212/ ع)، 271 -286/ ع6، س3، 249 -2)4.

من هدى القرآن. الشیخ کاظم احللفي. جملة )األضواء(، ع2، س3، 1382ه، 60 -62.. 136

)138ه= . 137 س6،  ع2،  )األضواء(،  جملة  الطهراين.  الصادقي  حممد  القرآن.  هدى  من 

1966م، ص 89 -94.

من هو الذي عبس وتوىل. أسعد القايض. جملة )ینابیع(، ع)3 -36، 1431ه= 2010م، . 138

ص 26 -34.

ع . 139 النجفیة(،  )األصالة  احلکیم.  املحسن  اخلاقاين. عبد  القرآنیة. عقیل  البالغة  من وحي 

)، 1427ه= 2006، ص 27 -)4.

النحاة. شکیب غازي بري احللفي. جملة )مرکز . 140 القرآين وفهم  ِمــــــْن، بنی االستعال 

دراسات الکوفة(، ع32، 2014م، ص 48 -64.

منة املنان منهجًا واهتامًا. الشیخ میثم العقیيل. جملة )املنهج(، ع9، 1431هـ = 2009م، . 141

ص )21 -222.

)ینابیع(-. 142 جملة  اهلل.  فرج  الرزاق  عبد  الشیخ  الکریم.  القرآن  نص  يف  احلسد  منطلقات 

النجف االرشف، ع )2، س )، 2008م.

)ینابیع(، . 143 جملة  اهلل.  فرج  عبدالرزاق  الشیخ  الکریم.  القرآن  نص  يف  احلسد  منطلقات 

ع)2، 1429ه= 2008م، ص 16 -19.
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)الکلیة . 144 جملة  الشمري.  حممد  أمحد  رؤوف  د.  اإلنسان.  عقیدة  بناء  يف  القرآين  املنظور 

اإلسالمیة اجلامعة(، ع21، 1434ه= 2013م، ص 189 -299.

)ینابیع(، . )14 جملة  زوین.  حممود  حممد  د.   .اجلواد اإلمام  عند  القرآين  االستدالل  منهج 

ع3)، 1434ه= 2013م، ص 16 -21.

سبیط . 146 عامل  احلدیث،  القرآين  الدرس  يف  واملجاز  احلقیقة  بنی  اللفظي  االقرتان  منهج 

العربیة  )اللغة  نعان مهدي. جملة  إیناس  اخلاقاين،  الزهرة  د. عقیل عبد  أنموذجا.  النیيل 

وآداهبا(، ع21، 1436ه= )201م، ص 197 -222.

منهج اإلمام العسکري يف التفسری. د. عامر عمران اخلفاجي. جملة )کلیة الفقه(، ع)، . 147

1428ه= 2007م، ص 169 -179.

منهج االمامیة يف فهم النص القرآين. د. ستار االعرجي. جملة )تراث النجف(، ع 1، س . 148

1، 1430ه= 2009م، ص 340 -379.

املصطلح. . 149 وحداثة  املفهوم  قدم  بنی  البستاين  حممود  الدکتور  عند  البنائي  التفسری  منهج 

أمحد حنون العتايب. جملة )الکلیة اإلسالمیة اجلامعة(، ع31/ ج2، 1436ه= )201م، 

ص 489 -12).

منهج التفسری ومرجعیة النص عند أهل البیت. عيل عبد الزهرة الفحام. جملة )ینابیع(، . 0)1

ع49، ربیع األول -ربیع الثاين= کانون األول -شباط 2013م، ص 14 -)2.

املنهج التفسریي عند السید الشهید حممد باقر احلکیم. عبد اهلل عيل حسنی. جملة )مآب(، . 1)1

ع1، 2007م، ص 129 -146.

منهج السید يف السبزواري يف تفسری القرآن )خالصة البحث(. فضیلة عيل فرهود. جملة . 2)1

)آفاق نجفیة(، ع14/ 316.

منهج القرآن الکریم يف تثبیت األخالق اإلسالمیة. د. أنس عصام الزیدي. جملة )الکلیة . 3)1

اإلسالمیة اجلامعة(، ع28/ ج1، )143ه= 2014م، ص 197 -)21.

س)، . 4)1 ع3،  )النجف(،  جملة  اآلصفي.  مهدي  حممد  الشیخ  التفسری.  يف  الکندي  منهج 
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1382ه= 1962م، ص )1 -27.

جملة . ))1 النارص.  غالب  الشیخ  عامة(.  )مالمح  الکریم  القرآن  يف  الشخصیة  بناء  منهج 

ع26،  )املنهج(،  جملة  يف  ونرش   .110-  89 ص  2009م،  1430ه=  ع10،  )مآب(، 

)143ه= 2014م، ص 141 -182.

نره . 6)1 بستاين،  قاسم  د.  التفسرییة.  وأنواعه  الکریم  للقرآن   عيل اإلمام  تفسری  منهج 

-(37 اجلامعة(، ع32/ ج3، 1436ه= )201م، ص  )الکلیة اإلسالمیة  باجي. جملة 

.(73

)الربهان(، . 7)1 جملة  البزوين.  مجیل  الشیخ  وتطبیقات.  ناذج  بالقرآن  القرآن  تفسری  منهج 

ع8-9، 1434ه= 2013م، ص )37 -428.

الغني . 8)1 عبد  حسن  د.  أ.  أنموذجًا.  )تأویل(  لفظة  القرآنیة  والداللة  املغلقة  املدونة  منهج 

األسدي. جملة )الکلیة اإلسالمیة اجلامعة(، ع)3/ ج1، 1437ه= )201م، ص 301-

.343
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حممد عيل. جملة )کلیة الفقه(، ع6، 1429ه= 2008م، ص 129 -136.

حرف النون
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جملة )مرکز دراسات الکوفة(، ع3، )142ه= 2004م، ص 7)1 -162.
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عبد . 196 سریون  د.   .االئمة منظار  من  العقائدیة  االشکاالت  حل  يف  التفسریي  النقد 
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1429ه= 2008م، ص 63 -81.
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1948م.
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ص 106 -111.

)انتهى(




