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ضوابط النرش

oKF�� ��« ÀU�ô« dA� � UNN�u�Ë WK:« ’UB��« l� �UL��M� Y���« ÊuJ� Ê√ Æ±
Æ�U�dB� r�dJ�« Ê¬dI�U�
W�U�— Ë√ »U�� s� �ö��� Ë√ ¨t�—U�Ë ‚«dF�« q�«œ WK� � �«—uAM� Y���« ÊuJ�ô Ê√ Æ≤
ÆwD� bNF�� p�c� Y�U��« Âe�K� Ê√ vK� WO�u�JMF�« WJ�A�« vK� �öL� Ë√ WOF�U�

UOz«d�≈ Ë√ UOzUB�≈ Ë√ �U�œd� Ë√ ¨�U�� t�u{u� l��√ U2 Ë√ �UOD/ Y���« ÊuJ�ô Ê√ Æ≥

ÆÍdJH�« Y�U��« bN� tO� q�L�� ô U2
�UH��« l� WK�LK� w�Ë�J�ô« b���« W�U�u� Ë« ‘ö� Ë√ CD vK� �öL� Y���« q�d� Æ¥
ÀU�ô« dA� s� W�bI� m�U�� W�√ WK:« �u���ôË ÆÁbM� q_« W��M� Y�U��«
ÆWO���«Ë rOJ��K� W�uKD*«
WI�«u� ‰U� � dAM�« ‰u�I� ÁdFA� r� ¨Y���« ‰uu� Y�U��« —UF�U� WK:« ÂuI� Æµ
WK� � dAMK� t1bI� “u�ô WK�LK� UJK� Y���« ÊuJ� U�bM�Ë p�– vK� d�d���« W�O�
ÆÈd�√
Y�U��« W�UJ* Ë√ t�OL�_ W�ö� ôË ·d �� ‚UO�� lC� WK:« � ÀU�ô« VO�d� Æ∂
Æp�c�
ÊUJ�≠ WOLKF�« t��—œ≠ t�«© Y�U��« s� W�uKD*« U�uKF*« qL� ô Y� q� qLN� Æ∑
Æ®w�Ë�J�ô« Áb�d� Ê«uM� Ë√ tH�U� r�—Ë q�UJ�« t�«uM�≠ tKL�
ÆWKOK� —uD� � �UI��«Ë wLKF�« t�UAM� —UN�ù« Y�U�K� s����� Æ∏
ÂuK� dA� � WK:« W�UO�Ë v�UL��ô U� q�bF� Ë√ ·c� o� d�d���« W�O� kH�% Æπ
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�

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� L� N�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� ‰e� M� 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�
11

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��œu� � Èd�√ —u�√ W�
`��Ë Ê¬dI�« ÂuK� ÁUM��« � rN�F� uK� s� rM� ��« WMOd�« 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�Ud� 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�« b� F� «–« rz«uI�« pK� —UB��« �«
ÆWO1œU�_« ö:« q�
qLF� ��« WK�LK� WKOK� W�b� Èb�√ b� Y�U��« ÊuJ� «cN�Ë
12

…—cF�Ë ¨t�uK�Ë r�dJ�« Ê¬dIK� W�b�≠ �UF�≠ �« �« W� �d� UN�ö�
ÕËd�« rNO� �J
� � s2 U�uF� ��«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� œd� � 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
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UN�U�� Í√— s� �F� —UJ�«Ë ¡«—¬ s� UNMLC�� U�Ë Àu���«

فحوى البحث

wKOK���«≠wHu�« 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��« UNL� �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
17

النيص الداخيل يف اإلنسجام القرآين يف سورة الواقعة
اإلعجاز
ّ

ّ
امللخص

یعــــــــدّ اإلنسجام حلقة من حلقات

مکوناهتا الداخل ّية
وطیدة تنبع مـــــن
ّ

أحق املواصفات التي مت ّیز
للنص ومن ّ

ن ََم ْت هذه الدراسة املستفیضة من خالل

املکونة
التواصل والتتابع بنی األج��زاء
ّ

تطرق إلیه
بنی النص ّیة وما یغایرها؛ لذلك ّ

علم اللغة احلدیث وظهرت من خالله
جّاتاهات حیوم العدید منها حول بواعث

تتس ّبب بتق ّبل النص أو رفضه ،وا ّلذي

أفضی إلی الطعن يف فكرة فقدان القرآن
الکریم صفة اإلنسجام.

القرآين حتت لواء
ینضوي اإلنسجام
ّ

احلبکي،
النسقي أو
ترابط النص وتناسقه
ّ
ّ
ویقوم علی ّ
أن فهم اجلملة رهنی بتأویل

اجلمل م��ن املسبقة إل��ی التالیة وک��ان
القصد به عالقات صور ّیة ودالل ّیة جتعل

النص مرتابطا منص ّبا علی عنارص النص ّیة
ا ّلتي تنتمي أ ّية منها إلی إدراك األخری.
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ومعنی ،ویکشف يف ط ّیاهتا عن عالقة

��س�مات يف إدراك اتّساق
وعیا بأمه ّیة ال ِّ
البنیوي.
النص وانسجامه
ّ

یلتفت ه��ذا البحث إل��ی ل��ون من

��رآين وه��و اإلعجاز
أل��وان اإلعجاز ال��ق ّ
النيص للقرآن من داخله يف سورة الواقعة
ا ّلتي حتتوي علی مالمح إعجاز ّیة لفظا

املنسجمة يف املستویات األربعــــة .وقد

التحلیيل يف تناولالوصفي
املنهـــــــج
ّ
ّ
الداخيل لإلنسجام
اإلعجـــــــــاز النصيّ
ّ
القرآين يف سورة الواقعة لإلملام بکیف ّیة
ّ
��ن�صي يف ال��س��ورة ،وطبیعة
التامسك ال
ّ

اللغوي ،وأصواهتاواحلصول علی
نظامها
ّ

قیمها البنیو ّیة والدالل ّیة .وتفید حصیلة
البحث بأن عدد األص��وات اجلهر ّیة يف

سورة الواقعة قد سبق سائر األصوات
ٍ
ٍ
ٍ
عنیفة تطالب هبا غایة
صاخبة
داللة
علی
يت ،وحتویل بناء
السورة يف املستوی الصو ّ

الکلامت وهیکلتها علی التنسیق بنی
البواعث اللفظیة يف السورة واللمحات

املعنو ّیة داخل نطاقها ال�صريف ،واعتامد
َ
اجلمل القصری َة علی قصد
النصوص
اإلجی���از وال��ت��أث�یر األک��ث��ر علی املتل ّقي
النحوي ،واحلظوة بالعالقة
يف املقطع
ّ

العضو ّیة بنی عنواهنا باملضمون العا ّم

ّأوال وبنی سائر األلفاظ ثانیا يف احلقل
املعجمي.
ّ

أ.م .عيسى متقي زاده

الکلامت الرئیسة:

اإلعجــــــاز ،اإلنسجــــــام ،احلقول

األربعة ،القرآن الکریم ،سورة الواقعة.
املقدّ مــــــــة:

حتدید املوضوع:

وذل��ك حلملها جمموعة من العالقات

النص ّیة ا ّلتي تربط اجلمل ،بعضها ببعض
املکونات
أو حتدث الصلة الوطیدة بنی
ّ

املختلفة يف مجلة واحدة.

یشبه اإلنسجـــــــــــام يف القـــــرآن

ّ
إن اإلعجـــاز علم له أسس حتمل

التالحم يف عامل الکینونة يف
الکریم،
ُ

والزمن ،جیعل القرآن الکریم یستويف

ی��ق��ع يف ال��ع��امل تغیری ط��ف��ی��ف ،تتّسع

موضوعــــــــــات متجدّ دة مع الظرف
عنارص اجلامل مــــن القصد إلی اللفظ
بحق املعنی؛ ّ
ألن غایة ما ترمي
والعنایة ّ
إلیه البالغة العرب ّیة من أصیلها هي

معرفة إعجاز القرآن الکریم (سايس،

2003م ،ص )9وکان فیه اإلنسجام-

النظم وترتیب األش��ی��اء حیث حینام

أعامقه وینتهي إل��ی نقصان واس��ع يف
اهلیکلة وما هو ا ّلذي یصنع الرتابط بنی
األجزاء (إسامعیل2009 ،م ،ص)74؛

ّ
ألن القرآن الکریم ک�لام بلیغ یمتاز
بأروع حبــــك يف التألیف ،والکتابة،

کنطاق ها ّم عنیت به لسان ّیات النص-
القرآين
واحد ًا من مالمح إعجاز النص
ّ

علی الفهم األم��ث��ل مل��ا یستبطنه من

النيص علی حتقیق متاسك
يف حقل اللغة
ّ

وست  ،وثالثنی آیة ،ک ّلها بمنزلة کالم
ّ

يف تقدیر النص ّیة وصار موقف التو ّقف
النص (قـــــواوه2012 ،م ،ص.)61

توصف ظاهرة اإلنسجام يف كتبا لتفسري

مایسمی
ومباحث علوم القرآن حتت
ّ
بالنَّ ْظم ومناسبة اآليات والسور کصورة
اجلزئي
مبتكرة لالنتقال من الوصف
ّ

الكيل للنص،
لنظم اجلملة إىل التحليل
ّ

والتعبری ،ومـــــــــا جعله واسع الداللة

املعاين الواردة يف الستة آالف ،واملئتنی،

واح���د ی�ترتّ��ب علی ن��وا م��ی��س علم ّیة

غاصة بالتآلف ،والنسق ،واالمتداد
ّ

(پ��روی��ن1392 ،ش ،ص ،)24ا ّل��ذي
جعله مصدرا کافیا یقصد بــه التآلف
من البدایة إل��ی النهایة .ويف التعبری

القرآين وبيان املناسبة
عن اإلنسجام
ّ
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النيص الداخيل يف اإلنسجام القرآين يف سورة الواقعة
اإلعجاز
ّ

رصد سیاقان؛ أحدمها هو السياق
فیه ُی َ

الداخيل للنص ويشتمل عىل السياق
ّ
��ن�صي وهو
اجل��زئ��ي لآلية وال��س��ي��اق ال
ّ
ّ

أسئلة البحث:

مــــــاهو دور اإلنسجام ووظیفته يف

الكيل وهو
سياق الســــورة ،والسياق
ّ
یتطر ق إلی
سيـــاق القرآن ،وثانیهام
ّ

واملنسجم؟.

املوقف أثناء نزول القـــــرآن وتصور

الداخيل وکیف تتج ّلی
النيص
باإلنسجام
ّ
ّ

ویضم سيـــاق
السياق اخلارجي للنص
ّ

حالة املتلقي ويف النهایـــة إىل السياق
هیم دراستنا
الثقايف العــــامل ّ ،ولکنام ّ
ّ
الداخيل
هذه هو الرتکیز علی السیاق
ّ

حتویل سورة الواقعة إلی النص املتامسك
مــاهي حظوة سورة الواقعـــــــــــة

مالحمه يف وجوهها األربعة من الصوت ّیة،
والرصف ّیة ،والنحو ّیة ،واملعجم ّیة؟.
خلف ّیة البحث:

للنص القرآين يف سورة الواقعة وجیب

نشهد الیوم تعدّ د املناهج العلم ّیة

إلی ّ
متجسدة يف حقولــــه
کل واحد،
ّ

النصوص والعنایة بطبیعـــــــــة النص

حت��ول النص الواحد
حتقیقه بوسائل
ّ
األربعة مــــــــن الصوت ّیة ،والرصف ّیة،
والنحــــــو ّیة ،واملعجم ّیة ا ّلتي یلعب

ّ
کل منها دورا مع ّینا يف إقامةانسجامها
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هبذه السورة املبارکة.

احلدیثة التي تبذل جهدها علی فهــــــم
وبنائه يف ذیل البالغــــة ،واألسلوب ّیة،

واألنثربولوجیا(((ّ ،مما أ ّدی إلی نشأة

النيص
مصطلح جدید يف علم اللغة
ّ
ا ّلذي یزاول الرصد لوسائل املناسبات

الداخيل  .ویقترص داخل السورة
النيص
ّ
ّ
عىل إب��راز ج��ودة التامسك وتنویر ما

اللغو ّیة بوصفهـــا مرتكزات ها ّمة يف

األجــــــزاء مـــــــن عنوان السورة إلی

ص ،)24حیث لفت هذا اجلهد عنایة

��ص مرتابط
بدّ هلا إلی حلمة واح��دة و ن ّ

مضموهنا ،وموضوعاهتـــــا ،وخامتتها،
ّ
وجل املناسبات ا ّلتي یرتبط فیها البعض

باآلخر حصوال علی الکیف ّیة التي جتدر

معرفة بنــــاء النص (بوستة2009 ،م،

النيص
العدید من باحثي علم اللغة
ّ
((( .Anthropology

أ.م .عيسى متقي زاده

وه��م دری��س��ل��ر((( ،ودي بو ج��ران��د(((،

متسك باإلنسجام
إبن قتیبة
ّ
ک��أول من ّ

الروابط النص ّیة التي تصنع بنیة النص

ص .)28أ ّما دراسة اإلنسجام والوحدة

وبیتويف

(((

ا ّلذین اهتموا بالكشف عن

املنسجمة .وق��د أوم��أ فضال عن ذلك
الباحثــان هالیداي

(((

ورقیة حسن يف

کتاهبام "قواعـــــد التامسك النحو ّیة يف

اللغة اإلنجلیز ّیة املنطوقة واملکتوبة"

ر ّدا علی املالحدة (بوستة2009 ،م،
فی السور القرآن ّیة فتتجلی يف األعامل
التفسری ّیة للمتأخریـــــن؛ فیشار إلی

مقتطف منهــــا :کتاب "بیان القرآن"

( )1943ألرشف عيل التهانوی ا ّلذي

إلی بعض العالقات النص ّیة کام أشار

التزم فيه بالتعبری عن العالقة بنی اآلیات

املهتمة بقض ّیة
إلی العالقات الداخل ّیة
ّ

الرتابطات بنی اآلیات املختلفة .وهناك

فان دای��ك

(((

يف کتابه النص والسیاق

التامسك واإلنسجام يف بنیة النص.

ّ
لیحث القارئ علی التفتیش عن هذه
مثل وجهة النظر ه��ذه ف��ی تضاعیف

وعـــالج الباحثون العرب ظاهرة

أعامل مثل تفسری القرآن الکریم (املنار)

ح��ول النظم وت��ع��زی ب��دای��ة دراستهم

رض��ا ويف ظ�لال ال��ق��رآن لس ّید قطب

اإلنسجام فی القرآن خالل دراستهم
إلی عبد القاهر اجلرجاين بإشارته إلی

ال��ع�لاق��ة ب�ین صیاغة النظم و املعنی

(اجلرجاين1375 ،هـ ،ص ،)265وربام

کان ُیستَعمل مصطلح «نظم القرآن»

فی مبحث االعجاز قبل اجلرجاين عند
((( .Dressler
((( .De Beaugrande
((( .Petovi
((( .Halliday
((( .Van Dijk

ملحمد عبده  1905وتلميذه حممد رشيد
لسنة  .1966ورسالة ماجستری عنواهنا
"انسجام واژگ��ان��ی در ق���رآن کریم:
اللغوي فی القرآن الکریم"،
اإلنسجام
ّ
ناقشها ع�لي کریمي ف�یروزج��اين سنة

 1377فی جامعة طهران وق��ام فیها
اللغوي وحتلیله
بدراسة دور اإلنسجام
ّ

علی فهم معاين القرآن الکریم وهنض-
بعد تبینی عنارص اإلنسجام اللفظ ّية

وجوانبــــــه املختلفة -بدراسة إحدی
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النيص الداخيل يف اإلنسجام القرآين يف سورة الواقعة
اإلعجاز
ّ

السور القرآن ّیة أنموذجا.

وكذلك دراســــــة عنواهنا «إنسجام

دراسة أسلوبیة» .کام مــــــن الواضح

حوی:
تفسریی فراهی -اصالحــــی و ّ

ختص
یبتني علی اإلستشهادات ا ّلتي
ّ

ق��رآن ازنظریة تاعمل؛ مقایسه روش
��رآين من التنظری إلی
اإلنسجــــام ال��ق ّ
التفسریي
التطبیق :قیاس بنی األسلوب
ّ
للفراهــــي -اإلصالحــــي واحلوي»،

کتبها عيل آقائي سنة  ،1388ودرس
فیها خلف ّیة من بحث اإلنسجام عند

القدامی واملحـــــــدثنی ،وکشف ّ
أن
حصیلة فکــــــرة اإلنسجام بالرغم من
وجود اخلالفات فيهتعود إلی مساعي

ّ
أن الباحث هنج يف دراسته هنجا أسلوب ّیا
یقرب
هذا املوضوع دون
التطرق إلی ما ّ
ّ

ال��درايس من دواعي اإلتّساق يف
جماله
ّ
النص .وتبعا هلا تأيت رسالة ماجستری

ملطهرة زه��ادت سنة  ،1392عنواهنا
ّ
«مشاهد القیامة يف ال��ق��رآن الکریم
دراسة أسلوبية (سورة الواقعة ،احلاقة،

القیامة ،املرســـالت واالنشقـــــــاق

نموذجا)» .تناولت فیها الباحثـــــــــــة

املفسین املعارصین بطریقة تفسری ّیة
رّ
خّاتذوها ،منهم الفراهي ،واالصالحي،

منظور األسلوب ّية -کام تقدّ مـــــــت-

حصلوا يف اآلیات القرآن ّیة علی موضوع

ح���دوث ه��ذه ال��واق��ع��ة دون التناول

احلوی وأشار إلی أنهّ م بأمجعهم
وسعید ّ

واحد یتّضح بمجموعة من العالقات
22

سنة  ،2012عنواهنــــا «سورة الواقعة

تنضم سورة الواقعة إلیها من
مخس سور
ّ

وتوجهت إلی إلقاء صورة بیان ّية عن
ّ
جلمیع وجوهها.

والرتابطات يف مضمون اآلیات وبنیتها.

یستحق
تقییام لتلك املحــــــاوالت
ّ

عنسورة الواقعة ،ولکن مل یرکّز حتّی

بالتفحص يف زاوی��ة من
املکتوبة ،یقوم
ّ

و من الدراسات الکثیفة ا ّلتي متّت

أي منها علی قضیة اإلنسجام
اآلن فی ّ

النيص ،غری مازاوهلا (بالد سامي) علی
ّ
يب يف جامعة الرشق األوسط
قالب أسلو ّ

الترصیح ّ
ب��أن کلاّ من هذه الدراسات
زوایا اإلنسجام يف سورة الواقعة ومل نعثر

علی کتاب أو مقالة تعنی باإلنسجام

خاصة؛
الداخيل يف سورة الواقعة
ّ
النصيّ
ّ

أ.م .عيسى متقي زاده

ف�ما حت��اول��ه ه���ذه ال���دراس���ة اس��ت��خ��راج

اهلولندی فی معاجلته لصلة النص ببنیته
ّ

الواقعة من داخلها عن طریق النظرة بنی

ّ
وظ��ل أسلوبه
م��ع البحوث البالغ ّیة

األدوات ا ّلتي تعنی علی انسجام سورة
مستویاته األربعة هي الصوت ّیةوالرصف ّیة،

والنحو ّیة ،واملعجم ّیة.

التعاریف:

اإلنسجام لغ ًة واصطالحا:

متوصال إلی تناهي نتائج األبنیة النص ّیة
ّ
طریقة للدارسنی فی أملانیا علی رأسهم

سبلنـــــر

(((

(خللف2007 ،م ،ص)16

علی معرفة روافد الدراسة النص ّیة يف

حقل لسان ّیات النص .ه��ذا وبالرغم

أستقی اإلنسجــــــــام من لفظــــة

م��ن خ�لاف��ات حت���وم ح���ول التعریف

العنی
«س َج َمت
ُ
الس َيالن َ
«سجم» بمعنی َّ
ِ
وتسج ُمه
تسج ُمه
الدمع والسحاب ُة املا َء
ُ
َ

هذه اخلالفات إلی األلفاظ املستخدمة

 ،Coherenceوه��و يف العرب ّیة من

وسجوما وسجامنا» (ابن منظور،
َسجام ُ

بمصطلح اإلنسجام ،ولکن یعود معظم

ّ
فیلخصه
يف تعریفه وال يف مفهومه؛
البعض يف التامسك الشدید بنی األجزاء

الت��ا ،ج ،1ص1947؛ ف�یروزآب��ادي،
 ،1426ص .)1119وت ِ
ُرجم اإلنسجام

ص ،)15وهو عند اآلخر جمموعة من

واآلخرون1972 ،م ،ص ،)418وهو

ترفد علی ربط األجزاء املتعدّ دة للنص

إلی اإلنصباب أیضــــــــــا (مصطفی
انسیال الدمع واملاء يف الکثری من املعاجم

دون اإلش���ارة إل��ی أنّ��ه یمتلك دالل��ة

أخری وهي التالئم واإلتّساق يف النص

(طباطبائي1384 ،ش ،ص.)291

ی��ع��دّ مصطلح اإلن��س��ج��ام يف علم

اللغة للنص أن��م��وذج��ا م��ن العنارص

واملکونات ا ّلتي أشار إلیها فان دایك
ّ

املشکلة يف النص (خطايب1992 ،م،

إمکان ّیات اللغة والروابط الشکل ّیة التي

(الشـــــــــاوش1421 ،ق ،ص.)124
وأ ّم��ا األخ�یر فیعتربه خروجا من ح ّیز
امللفوظات کإنتاج علی عمل ّیة تفسری ّیة

جتري بحکم ُیصدره املتل ّقي علی النص
(خللف2007 ،م ،ص)78؛ ّ
ألن املتل ّقي
یفس النص ،ویفهمه ،ویقوم
هو ا ّلذي رّ

((( spillner
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النيص الداخيل يف اإلنسجام القرآين يف سورة الواقعة
اإلعجاز
ّ

بتأویل ما یشاهد ،فیو ّظف بنفسه ذاکرته
للربط بنی البواعث ا ّلتی تؤ ّلف النص.
عالقة اإلنسجام باألسلوب:

ویتعرف املتل ّقي من خالله إلی الطریقة
ّ
الفکر ّیة للمتک ّلم وکیف ّية نظرته إلی

حتکم بنی األسلـــــوب واإلنسجام

اخلاصة هبا؛ لذلك
األشیاء وانفعاالته
ّ

ترسیخ النص وإضافة مالمح اجلامل

القضایا البالغ ّیة ،یعمالن کجناحي

خاص ّية سیامنطق ّية للخطاب وعمل ّية

الداخل واخل��ارج ،ویبعدان الفوضی

عالقة وطیدة ،یعمل ّ
کل منهام يف سبیل

إلیهّ .
اللفظي له
إن اإلنسجام أوالربط
ّ
أن تأویل ّ
قائمة علی ّ
کل مجلة خیضع
لتأویل اجلملة التي قبلها وبعدها ،یعني
ٍ
معان
هنالك بنی اجلمل عالقات تُر َبط

بعضها ب��األخ��ری يف النص (ق���واوه،
2012م ،ص ،)62إذ هو مظهر من

مظاهر عمل ّية النص ،جیعل کل مجلة
مشتملة علی رابط واحد أو أکثر ،یرتبط

ّ
غریأن األسلوب
بام یسبقها أو مایلحقها،

ما ّدة تعبری ّیة عماّ یتبادر إلی ذهن املتک ّلم
24

فاألسلوب طابع یم ّثل صورة صاحبه،

من امل��واق��ف واملشاعر ،قدیستعنی به
لیطبع إبداعه بطابع التم ّیز واالنفراد

یعدّ األسلوب واإلنسجام من أ ّمهات
طائر إلضفاء التوازن وتعزیز النص من

واإلض��ط��راب عنه وهی��ب��ان ل��ه مج��اال،
وروعة ،ووحدة ن ََسق ّیة.

دراسة داخل ّیة ملضامنی
سورة الواقعة:

سورة الواقعة هی السورة السادسة

ست،
واخلمسون ،ومكّيــــــة نزلت يف ّ
وتسعنی آیة ،وثالثمئة ،وثامننی کلمة،

وألف ،وسبعمئة ،وستّة ،ومخسنی حرفا
(بوصغر2003 ،م ،ص .)120حتتوي
هذه السورة علی آیة احللف «آیة ،»75

ا ّلتی تقسم فیها بموقع النجوم فضال

يف خت�ّی�رّ األل��ف��اظ وترتیب العبارات؛
ّ
ب��أن األس��ل��وب هو
فلم ی�برح یعرتف

رس من أرسار العامل
علی إعجازها ،هي ّ

األدی��ب (بوحلیة2010 ،م ،ص)12؛

کام یرسد ابن مردویه نموذجا عنها من

اإلنسان نفسه ومــــرآة تعکس نفس ّیة

تنص
عن داللتها علی حقیقة علم ّیة ّ

ورسدت أحادیث ع��دّ ة عن فضائلها،

أ.م .عيسى متقي زاده

رسول اهلل« :سورة الواقعة سورة الغنی

زلزلة األرض ،وتصادم اجلبال ،وما

1372ق ،ص .)265وأ ّما املوضوعات

واجلبال تکونــــان هبا ًء ُمنبث ًا وکأنهّاممل
خُتلقا مــــــــــن األساس ،وهو ص ّفارة

فاقرأوها وع ّلموها أوالدکم» (البلیني،
املوجودة يف هذه السورة فتفید بقضية
ن��ش��أة اآلخ����رة وال����ر ّد ال�صری��ح علی
املنکرین هلا ،ووصف شدائد یوم القیامة،

وتقدیــــــم میزات السابقنی وأصحاب
املیمنة وأصحـــــاب املشئمة ،ومعاجلة

قضية النشأة االول��ی وق��درة اهلل تعالی
يف تنظیم الکینونة ،وقضية القرآن وعدم
الریبة يف وعوده ثم یعقب اهلل عزوجل
مشهد االحتضار بلفظ الشخص أنفاسه
األخ�یرة وخیتمها بتسبیحه ب�ما یتالئم
املطلع واخلتام أکمــــل التالئم (سید

قطب1423 ،ق ،ج  ،6ص)3461؛
املعنوي يف هذه السورة
فیفهم الرتابط
ّ

يف ط ّیات سبع لوحات رسمها اهلل فیها

لتکون لوحة ختدم موضوع ًا واحد ًا وهو
تصویر یوم الواقعة الکربی من البداية

إلی النهاية:

اللوحة اإلبتدائية ( :)6- 1نجد يف

هذه الفقرة ذکرا ألهوال یوم القیامة-

وهو الیوم الذي سیأتی ال حمالة -منها

یتبعهام من احلوادث األخری .واألرض

اإلنذار من انتهاء الوقت املحدّ د وهذه
احلوادث عالماهتــــــا .إختیار األرض

واجلبال من بنی البحار ،والسامء ،و...
ُیناسب املقام؛ ألنهّام أشدّ صالبة يف یقنی

البرشوذکر مثل هذه الصالبة للجبل

يف القرآن الکریم :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﭼ [سورة هود.]42 :

اللوحة الثانية ( :)10- 7من املمکن

أن یطرح فیها سوال :ما یقع بعد حدوث

یقسم الناس عىل
القیامة؟ .فیجیب اهللّ :
ثالث فئات :أصحاب املیمنة ،أصحاب
املشئمة ،والسابقون .وه��ذا السوال

الکامن وتلك اإلجابة الواضحة یمکن

أن یکونا مقدّ مة حسنة للمفاهیم ا ّلتي

تلیها يف اآلیات القادمة.

اللوحة الثالثة ( :)26- 11یقدّ م اهلل

فيها مصری الفئة األخریة ا ّلتي أشار إلیها
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النيص الداخيل يف اإلنسجام القرآين يف سورة الواقعة
اإلعجاز
ّ

يف املقطع امل��ايض ویرسم هنا املکافأة

اللوحة السادسة ( :)82- 57تأيت

التقدیم یلیق برمحة اهلل لعباده ،ورأفته

الناس عن النعم ا ّلتي وهبها
ویسأل فیها
ُ

ا ّلتي أعدّ ها للسابقنی من املؤمننی ،وهذا
وتفاؤلـــــــــه باإلنسان ّية علی اإلطالق؛

فرمحته تسبق عذابـــــه .نری يف ط ّیات
هذه الفقرة ذکرا دقیقا من املکافأة ا ّلتي

اعتربها للسابقنی من الفواکه ،وحلم
الطری ،وألخ من النعم ا ّلتي تبلغ اثنتي

عرشة نعمة.

اللوحــــــة الرابعة ( :)40- 27تم

التطرق يف هذه اآلی��ات إلی النعم ا ّلتي
ّ
أخذها اهلل بعنی اإلعتبار للفریق األول،

أي أصحاب الیمنی وا ّلتي یبلغ عددها

أصابع الیدین.

دل علی يشء ّ
هلم اهلل ،وذلك إن ّ
فیدل

علی ّ
أتم نعمته علینا ،ولکن هل
أن اهلل ّ
ح��ق تقدیر؟! .يف
نحن البرش ق��دّ رن��اه ّ

الواقع ُیذکّرنا هنا ّ
بأن ما نملکه يف حیاتنا
من املاء ،والنار ،والنسل ،ک ّله من اهلل.

اللوحـــــة النهــــائ ّية (:)96- 83

ُیشری فیها اهلل سبحانه إلی خامتة حیاة

اإلن��س��ان؛ ُمعلن ًا بنهاية امل��ط��اف؛ أي
المفر منه
املوت ا ّلذي سیلحق باجلمیع
ّ
أبد ًا واملعاد ٍ
آت الحمالة منه ،يف الواقع
سیتبینّ هنا املصریان اللذان ال ثالث هلام؛

اللوحة اخلامسة ( :)56- 41بعد

إ ّما يف اجلنّة والنعیم ،وإما يف اجلحیم

اهلل بذکر أهل النار والعقاب ،و ُیشری إلی

واجلنّة علی سوء عاقبة الکافرین کام

ذکر طویل للمؤمننی الصاحلنی ،یأتی
26

هذه الفقرة استمرارا للفقرة السابقة

خالف ما أسبغه علی املؤمننی؛ تتوقف
اآلیات يف حلظـــــــات عن ذکر العذاب

لکی یعرف بــه املتلقي الذنــــــوب التي
ارتکبتها هذه الفئة ،مـــــن دون أن یظ ّن

الکم مــــــن العذاب
التستحق هذا
أنهّ ا
ّ
ّ
وحیرص ّ
کل احلرص أن ال یکون منهم.

والعذاب؛ فیالحظ هنا تقدیم املؤمننی

رأینا ّ
ملخصه يف القسم السالف.

وم��ع هـــذه اللوحات تکتمل لنا

ال��ص��ورة ون��ری اإلنسجام غالبا علی

السورة منذ البداية إلی هنايتها من حیث

ّ
وک��ل الصور
املضامنی الداخلية هل��ا،
واللوحات املوجودة يف السورة ختدم

أ.م .عيسى متقي زاده

هدف ًا واح��د ًا ،يف الواقع تنطوي سورة

يف موجات اهلواء حتّی تتالشی أو تعبری

من األل��ف��اظ والفقرات القصریة إلی

(ال��ص��غ�یر2000 ،م ،ص ،)14وهو

الواقعة علی ما جیعلها تتفاعل يف رحلة

الضمنی واملوسیقی
التنسیق يف املحتوی
ّ
الداخل ّية ا ّلتي ختلق جو ًا منسجام يف کیان

واحد علی حتقیق الواقعة املوعودة .ومن
جهة اإلستتباب یبدو ّ
أن سورة الواقعة
ومکملة ملعانیها
استمرار لسورة الرمحن
ّ

بتقسیم أهل اجلنّة واجلحیم ،ومن باب
املشاهبة تبتدئ ب��أدوات تش ّبهها بأنداد
من السور القرآن ّیة األخری مثل توظیف

(إذا) الرشط ّیة الظــرف ّیة دالل��ة علی

مستقبل قریب الوقوع کام توجد املیزة

نفسها يف السور األخ��ری کـ"التکویر،
واإلنفطــــار ،واإلنشقــــــاق ،والزلزلة،
والنرص" فضال عن تعبریها كلها عن

ی��وم القیامة ا ّل��ذي یزید من اشرتاکها
مع سورة الواقعة املختومة بتسبیح اهلل

یمهد املجال لبدایة
تعالی ،هو ا ّل��ذي ّ

سورة احلدید التي تلیها.

عــــن ّ
خاص
کل حلن ی��ر ّدد علی نحو
ّ

یوصفلغو ّیا بتت ّبع الظواهر الصوت ّیة
يب ول��ه يف القرآن
حل��روف املعجم العر ّ

الکریم حقل للبحث؛ ّ
هیز
أول ما ّ
ألن ّ
اآلذان يف دراسة القرآن هو مجال االیقاع

ا ّل���ذي ت��ف��وح رائ��ح��ت��ه يف ّ
ک��ل ال��ق��رآن
حیث وصلت حدّ ته إلی مبلــــغ ح ّفز

اجلاحدین علی تسمیة کالم اهلل تعالی

مسجــــع (الباقالين1954 ،م،
بنص
ّ
ّ
ص ،)4لک ّن االیقاع فی القرآن متم ّیز

ناتج عن اإلنسجام الکامل مع املعاين
ویعتمد علی موسیقی عذبة تنغمس فی

جو یشحن
أعامق القلوب عرب إحداث ّ
بالعواطف واإلنفعاالت کمصدر خیدم

امل��ع��اين (بوحلیة2010 ،م ،ص،)31

وهو صورة من التناسق الفنّي وآیة من

آیات اإلعجاز املتجيل يف أسلوب یؤ ّدي

وظیفة مجال ّیة شاهقة يف ت��أث�یره علی

الداخيل:
حقول اإلنسجام النصيّ
ّ

املتل ّقي؛ ّ
ألن جانبا من اجلوانب املهمة

الصوت إهتزازات حمسوسة تسبح

الکریم کان ویکون صوته الرائع ا ّلذي

يت:
احلقل الصو ّ

ا ّلتي مالت بالعرب إلی اإلصغاء للقرآن

27

النيص الداخيل يف اإلنسجام القرآين يف سورة الواقعة
اإلعجاز
ّ

سهل حفظه فی فرتة من زمن مل یکن فیه
ّ
اجلاهيل طریق أفضل علی وقایة
للعريب
ّ
اآلیات غری اإلعتامد علی الذاکرة.

العذاب ،والیعجب أن تتّصف خمارجها

الصوت حتظی بتعادل الوحــــــــــدات

متکونة بالتناغم معمجموعة
السورة
ّ

س��ـ��ورة الواقعة ک��س��ورة ف��ری��دة يف

وتنصب عنایتها يف
الصوت ّیة يف مقاطعها
ّ

تناغم احلروف يف ترکیبها وإذکاء هلیب
الکلمة يف بیاهنا املعجز ،ا ّل��ذي اندمج

يف أصوات اجلهر ،والشدّ ة ،والرخوة،

واهلمس ،والتفخيم ،اندماجا هيدف إىل

تصوير املواقف وتشخيصها تشخيص ًا
يشعرنا بام حتمله ه��ذه األص��وات من

املختلفة .تتحدّ ث س��ورة الواقعة عن
بصاخبة تقرع اآلذان وتظهر يف هیکلة
ألن ّ
من احلروف ا ّلتي تعبرّ عنها؛ ّ
لکل

حرف يف اللغة العرب ّية میزة أو صفات

ّ
فني علی
تقوم علی املخرج
وتدل بشکل ّ
اخلاصة يف النص حیث یحُ ِدث
الدالالت
ّ
تکرار جرسه موسیقی رائع ًة يف اهلیکلة

العا ّمة (زهادت1392 ،ش ،ص.)30
بام ّ
أن املناخ اإلیقاعي يف السورة شک َّل

ّ
وأن ه���ذا النظام
دالالت وم��ع��ان،

خاصا جت ّلی يف احلروف املقتطفة
وقعا
ّ

تشكيالت صوتية بام فيها من طاقات

حمدّ دة ،أکسبهــــــا صوت ّیا ذائقة سمع ّیة

اإلیقاعي يف السورة أتیمنطویا علی
ّ

نغم ّية وشحنات إيقاع ّية أضفت عىل
28

ال��ش��دّ ة أو اللنی وغریمها يف املضامنی

واإلستقالل ّیة م��ن مفرداهتا بحروف

خلاّ بة تتّحد مع املعنی إ ّما يف الصدی

ال��ق��رآين أج��واء نفس ّية مؤثرة.
النص
ّ
ویعود مبعثها إلی ّ
يت
أن اجلانب الصو ّ

تکثیف امل��ع��ن��ی أو دالالت أخ��ری

عن االنفعاالت النفس ّية ،والطاقات

يف جماالهتا الواسعة؛ ف��اجل��دول التايل

يف ّ
ظل الظروف املختلفــة التي تتک ّلم

الکیفي
کم ّیة تواتر األصوات ودورها
ّ

یلعب فیها دور ًا مؤ ّثرا علی الکشف

یسبب تنویع األصوات
الشعور ّية ،وما
ّ
عنها اآلیـــــات مــــــــن مواقف تستلزم

اخل��اص أو
املوسیقي
املؤثر أو البعد
ّ
ّ
یتط ّلبها ترکیب اآلیات ومظاهر الداللة
واإلیضاح ا ّلذي یلیهی ع ّینان بالضبط

يف املجموعات الصوت ّیة املختلفة:

أ.م .عيسى متقي زاده
األصوات
املجهورة

األصوات
املشدودة

األصوات
املهموسة

أصوات الرخوة

األصوات املخ ّفمة

أ

111

ب

61

س

22

ف

40

ص

17

ج

20

ت

82

ك

49

ح

42

ض

7

د

18

د

18

ت

82

ث

15

ط

7

ق

35

ط

7

ف

40

ه

36

ظ

9

ط

7

ض

7

ح

42

ش

21

ب

61

ك

49

ث

15

خ

10

ل

173

ق

35

ه

36

ص

17

ن

201

أ

111

ش

21

س

22

ع

44

ج

20

خ

10

ي

94

م

175

ص

17

غ

4

ر

62

ز

13

ي

94

و

149

غ

4

ذ

16

ز

13

ض

7

و

149

ظ

9

ذ

16

ض

7

ظ

9
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النيص الداخيل يف اإلنسجام القرآين يف سورة الواقعة
اإلعجاز
ّ

الحظ ّ
يت يف سورة
أن النظام الصو ّ

الرننی يف صوت النون هي األصل وهذا

وأوهلا أصوات اجلهر
املخرج والداللةّ ،

نتیجة علی الرننی املتواجد يف "النون"

الواقعة ره�ین بالشکیالت املتباینة يف
ا ّلتي بلغت مدی تواترها يف السورةنسبة

%45 /88585ب�ین سائر األص��وات،
وإن یکون ذل��ك أم��را طبیع ّیا بسبب

األغلب ّیة الساحقة ا ّلتي تشغلها اجلهر ّیة
بنی األص��وات اللغو ّیة يف ّ
کل الکالم،

لک ّن الداللة العا ّمة يف السورة أثارت
ح��ض��وره��ا ال��ف��ائ��ق؛ فتعرف حروفها

باجلهارة وتتم ّیز بتأکیدها البالغ علی
ّ
وتدل وظیفتها علی ّ
أن
اجلهري
املوضوع
ّ

یصور مفهوم
اجلو املهیمن علی اآلیات
ّ
ّ
السلطة واإلستیالء هلل تعالی وح��ده؛

لذلك حیول تل ّفظها دون سهولة النفس،
وبینها "النون" م��ن أک��ث��ر األص���وات
دورانا يف اللغة ويف سورة الواقعة جهرا

30

مرة بجکم
وعا ّمة؛ إذ بلغ تواترها ّ 201

القوة السمع ّیة والفیزیائ ّیة فیها وهي
ّ

اإلهتزاز ا ّلذي یرتاوح يف سورة الواقعة

بسکوهنا وحتریکها ،کاستعامهلا يف اآلیتنی
الرشیفتنی مه��ا :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﭼ ،حیث یشاهد تکرارها

يف اآلیتنی الوحیدتنی من السورة عرش

م ّ��رات ،عالوة علی ّ
أن تشدید "النون"

یزید لوحده من خصائص الرننی وتغ ّلبه
يف صوهتا علی اخلصائص األخری.

وتلحقهـــــا يف األصوات املجهورة

��ي جمهور
"املیم" کصوت ش��ف ّ
��وي أن��ف ّ
یناسب يف س��ورة الواقعــــــة بعددها

مرة حالة الوعید واجلزاء
املتواترّ 175
ا ّلتي خّاتذها اهلل تعـــــالی للمرشکنی،

والی��ن��س��ی ّ
أن ل��ص��وت "املیم" عالقة

واضحة باأل ّم والوالدة؛ ّ
ألن الطفل یر ّدد
أثناء الرضاعة صوتا خیرب أ ّمه بأنّه یرید أن

یرضع وکأنّه یستوعب يف سورة الواقعة

أسناين ّ
حیتل املرتبة الثان ّیة
لثوي
صوت
ّ
ّ
يف اجلهر بعد الصوائت وحاملة خلاص ّیة

خصص حرف "املیم" بموضوعها
قد ّ

خاصیة
1998م ،ص ،)28ول��ک��ن
ّ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ ،ا ّلتي

اإلنبثاق ،والنفاذ ،والصمیم ّیة (عباس،

حالة إستفهام ّیة من الوالدة ا ّلتي یکون

کإتیاهنا يف هذه اآلیة الکریمة ﭽ ﯩ

أ.م .عيسى متقي زاده

مرات،
ر ّدد فیها صــوت "املیم" أربع ّ

إ ّبان النطق هبا حاصلة من تدافع اهلواء

الرتاکیب احلاملة لصوت "املیم" تلمع

وی��وزع
ال���رايض1997 ،م ،ص)16
ّ

ه��ذا وإن الیمکن اإل ّدع��اء ّ
ب��أن معظم
ّ
بیدأن
فیها حالة ال���والدة واإلن��ش��اء،

حضورها الطافــــح يف سورة الواقعة
لیس بعیدا عن هذه القض ّیة إ ّما مبارشة

وإ ّم��ا هامش ّیا .الی��زداد صوت "الالم"

يف الفم واإلحیاء بالبعد إلی األمام (عبد

تواترها يف س��ورة الواقعة  149م ّ��رة

ضمن األص��وات الصامتة کـ "وقعت"
وما یشبها يف "الواو" العاطفة أو ضمن
ضمة
األص��وات الصائتة ا ّلتي تضمن ّ

يف اختالف عددها عن الصوت السابق

لین ّیة طویلة يف احلقیقة کـ "البطون"

ق���وي یتّصف نطقها باملیسم
ص��وت
ّ

مظاهرها يف اجلمع املذکر إ ّما اسام وفعال

م��رة؛ إذ هي
هو "املیم" بعددها ّ 173
التمثیيل ا ّلذي جیعل تل ّفظها
اإلنحرايف أو
ّ
ّ
خیتلط بنطق األصوات القریبة األخری

ا ّلتي تقع يف خمرجها (دلیلة2004 ،م،

ص )280والس ّیام التصاقها بـ"النون"

و"املالئون"يف ال��س��ورة ح��ی��ث جتلو
وإ ّم��ا فاعال ورف��ع��ا ،أکثر استعامال يف
القیاس بجذر ّیتها يف مفردات السورة.

وآخر األصوات ا ّلذي یکثر استعامهلا

يف س��ورة الواقعة هو صوت "األلف"

و"املیم" املذکورتنی يف اآلی��ات کآیتي

مرة
املهموزة (أ) ا ّلتي بلغ تکرارها ّ 111

اللتنی اق�تراهب��ا فیهام م��ن "املیم" زاد

النتوء يف الطبیعة وأصبح جهر ّیا بسبب

للحساس ّیة أیضا
ویظهر طابعهااملثری
ّ

یقف فوق مکان عال ،لذلك انتشارها

ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ ﭽ ﯡ ﯢ ﯣﭼ

من التباسها وص ّعب تلف ّظها الکامل،
داخل سورة الواقعة يف "الم" التعریف
ومایتبعها من األص��وات يف الکلامت

املعرفة .واآلخر بنی األصوات اجلهر ّیة
ّ

هیتز الوتران الصوت ّیان
هو "الواو" ا ّلتي ّ

وأعتني هبا فهي صوت شدید یضاهي
أخذها يف هذا املوقف صورة الربوز کمن

الکثیف يف س��ورة الواقعة علی إحیاء
السامع بالنتوء والربوزيف سیاق وصف

النار والعذاب وصفات أهل الشامل أو

ختص عتاهبــــــم کام یوجد
يف حاالت
ّ
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ّ

نموذجها يف عتاهبم ع��ن أم��ر اخللقة

املسموع يف السورة بصفتها وخمرجها

ﮢ ﮣ ﭼ ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

اآلیات ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

واإلن��ش��اء يف اآلی��ت�ین الرشیفتنیﭽﮡ

ﯭ ﯮ ﭼ.

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ ا ّلتي تربز فیها

هذا وقد ّ
حتتل أصوات الشدّ ة مکانة

"التاء" أو "ة" بام یؤکّد حضورها علی

 ،%21 /737466وذلك أنهّ ا تواصل

ثم
خاص ّیتها اخلافضة وال��راف��ع��ة؛ من ّ

ثانیة بعد أصوات اجلهر بنسبتها البالغة
ما یکثر يف ال��س��ورة من حالة الرصخة

(((
یتم خروجها يف الفم
واإلنفجار بحیث ّ

وق��وع القیاومة وع��دم کذب ّیتها وعلی
وصفها بشدّ ة؛ فوقوع الکارثة یکون من

بدأها عظیام حتّی أنهّ��ا تنتهي إلی حالة

ثم
بحبس الصوت أو وقفه بضغط اهلواءّ ،

التزلزل ا ّلتي خیفض فیها األناس ویرفع.

انفجاري منها (روم��ي
وإنتاج ص��وت
ّ

صوت "الباء" ملا یتعارض مع خاص ّیة

اهلوائي فجأة
یؤ ّدي إلی ترسیح املخرج
ّ
املالکي2008 ،م ،ص ،)92والس ّیام أن
هذا اإلنفجار يقع يف سورة الواقعة أثناء
احلدیث عن النار وأهلها إلثارة اخلوف

يف قلوب املرشکنی وتشکیل عظمة اخلالق
يف بواطنهم حاظیا ب�ما تناسب حبس
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يف حنایا وقوع الواقعة وأوصافها کهذه

ثم انفجاره.
الصوت ووقفه ّ

ومن األص��وات املشدودة األخری

اإلنفجار فيها حیث َّ
إن صوت "املیم"
أکثر متثیال ملعاين ال��رض��اع واألم��وم��ة،

اإلنفجاري أیضا
یم ّثل صوت البــــاء
ّ
أک��ث��ر متثیال مل��ع��اين ال��ق�بر وأک��ث��ر إحی��اء

والقوة يف األب (عباس،
بمعاين الشدّ ة
ّ
1998م ،ص )77وع��ل��ی ال��رغ��م من

أکثر األص��وات املشدودة تکرارا يف

بساطة صوهتا تتعدّ د يف س��ورة الواقعة

مرة وبام أنهّ ا من أشدّ
عدد تواترها ّ 82

أصلح لتمثیل األشیاء واألح��داث ا ّلتي

س��ورة الواقعة هو صوت "التاء" ا ّلتي
األصوات وقعا علی السمع؛ فظهر دورها
((( .Plosive

وظائفها وخصائصها الصوت ّیة وذلك أنهّ ا
حتتاج معانیها إلی اإلتّساع ،والضخامة،
واإلرتفاع ،فضال عن صالح ّیته لتمثیل

أ.م .عيسى متقي زاده

األم����ور ا ّل��ت��ي تشتمل معانیها علی

والقرار يف السورة للتناسق بنی املعنی

نموذج منها يف اآلیتنی ﭽ ﮝ ﮞ

وتنص علی الثقة
ختتتم بتسبیحه تعالی
ّ

الظهور ،واإلنبثاق ،والسیالن کام یوجد

والظاهر ،والس ّیام يف هنایة السورة ا ّلتي

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ علی ظهور

بام یکثر فیه الوفاء بإنتاج نص متالئم مع

اخلالق يف ساعة القیامة.

کال املجموعتنی من الصوتنی األخریین

اضمحالل اجلبل القائم أم��ام عظمة

ثم یکون يف
املناخ ا ّلذي یتیح اهلدوء .من ّ

يت
الیزدهر توظیف النظــــام الصو ّ

تواتر تبلغ نسبته حلروف اهلمس /902

ازده��اره يف اجلهر والشدّ ة ،لکنّأصوات

 % 1علی أساس اإلحصائ ّیة العا ّمة ،مع

يف سائر املجموعات الصوت ّیة علی قدر

الرخوة ما برحت تقع يف العنی وتشکّل
ح ّیزا وسیعا يف بناء السورة بحروفها
األکثر تکرار ّیا هي "العنی واحلاء والفاء

واهلاء" ا ّلتي مکانتها جل ّیة يف اإلحصائ ّیة
وظاهر اآلی��ات بإحداثهـــــا نوعا من

الصفری أو احلفیف ،وختتلف نسبتها تبعا

ویسمیها املحدثون
لنسبة ضیق املجری
ّ
ب��األص��وات اإلحتکاک ّیة بحیث تكون
الرخاوة علی قدر نسبة الصفری يف صوهتا.

من هنا فصاعدا یتق ّلص تواتر األصوات
بتغیری ال����دالالت ا ّل��ت��ي ت��ف��رض علی

السورة؛ فإنّه ینزل بعض اآلی��ات علی
الوصف ألحوال املؤمننی يف اجلنّة وذلك

یفتقر إل��ی ک�لام ه��ادئ ینرش السکینة

 %11وحل��روف التفخیم /5308075
ّ
ّ
املفخمة -ولو کان
أن قدرة األص��وات
حضورها طفیفا -عال ّیة علی مضاعفة
درجة الرتهیب ملا یتّصف به من الغلظة
والشدّ ة..

وبام ّ
االیقاعي يف سورة
أن النظام
ّ

الواقعة خی��دم دالالت اآلی��ات ،یصنع

تبعا هلا النسق ا ّل��ذي جیمع فیه أصواتا
خمتلفة يف نوعها ومتشاهبة يف خصائصها

الصوت ّیة ویسهم ب���دوره امل��رم��وق يف
تشکیل التوازي يف سورة الواقعـــــة؛

فالتوازي یبني اجلانب اإلیقاعي منها
ویعود الکالم عنه إلی ارتباط اآلیات

وتناسقهــــــا مع ما قبلها وبعدها طوال
وق�ص�را ،وه���ذا التناسق ا ّل���ذي یقیم
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ّ

التوازي فی املقاطع والفواصل ُیش َعر

الکلمة (الراجحي1973 ،م ،ص)7؛

الصیغة الرتکیب ّیة ال��واح��دة وینکشف

اللغوي علی العنایة ببناء
العا ّم للدرس
ّ

هبفي سورة الواقعة داخل القرائن ذات

يف جمموعة من اجلمل ا ّلتي متلك وزنا
خاصا بام جیعلها متّسقة فیام بینها
موسیق ّیا ّ
ومتم ّیزة عن غریها ،لک ّن املفهوم-ولو

جری التعبری عنه بعدّ ة طرق بنی اجلمل
املتوازیة يف س��ورة الواقعة -واح��د کام

الکلامت لقدرهتا جلل ّية علی بیان املعنی

وعرضه .وهذه الکلامت من جهة سهولة
فهمها وصعوبتها يف اإلدراك ،تفتقر إلی
اجل��ذري علی معرفة دالالهتا
ال��درس
ّ

إل��ی جانب التفتیش عن العالقة بنی

یبدو أنموذجا يف اآلیة األولی حتّی اآلیة

وزن الکلامت واملعانی ا ّلتي ّ
تدل علیها؛

الداخيل العا ّموجتلو مالحمه تفصیل ّیة يف
ّ
وبسا" وهو تواز
وبست"
ّ
ّ
و"رجا ّ
"رجت ّ

علی حتقیق اإلنسجام وإحراز التوازن

التاسعة من السورة املبارکة التوازي

يف املرادفة ،و"املیمنة واملشأمة" وهو تواز
يف التضاد ،ور ّبام یبلغ هذا التوازي مبلغ

التکرار يف "ما أصحاب" ویمنح ترتیب

مهمة
فالبناء الرصف ّيطریقة إعجاز ّیة
ّ
بنی اآلی��ات القرآنية بحیث یعتمد يف
بدایة األمر علی اإلحیاءات ا ّلتي یرتکها

القرآين
الرصيف للکلمة يف النص
اجلانب
ّ
ّ
کأوزان الکلامت ا ّلتي کانت رافدة علی

األج���زاء ون��ظ��ام الصیغ وح��دة ال��وزن

اللغوي يف
حتقیق اإلنسجام والتامسك
ّ

الرصيف:
احلقل
ّ

حتملها األل��ف��اظ فعال واس�ما ،مما یأيت

والفاصلة.
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إذ للرصف أیضا دور نشیطفي اإلطار

س��ورة الواقعة بسبب اإلحی��اءات ا ّلتي

مل تتوقف الدراســـــة اإلعجاز ّیة

أنموذجها يف السورة يف فعل «تفکّهون»

صوت املفردات وتنضیــد اجلمــل بل

ﮦﭼ علی وزن التف ّعل حتقیقا ملعنی

فی معاجلــــــــــة القرآن علی مستوی
تلج يف العلم ا ّل��ذي تعرف بـه کیف ّیة
صیاغة األبنیة العرب ّیة أي هیکلـــــة

يف آی���ة ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

الندم علی اخل�سران من اإلنفاق ،ويف

اإلسم کـ "متقابلنی" يف ﭽ ﯬ ﯭ

أ.م .عيسى متقي زاده

ﯮ ﭼ علی وزن التفاعل إلفادة

ووقوع الشدة فیها وأیضا يف مقطع آخر

وبلحــــاظ التمهيد املذكور جیب

ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ لعدم اختالطه

سورة الواقعة ،علی غرار کثرة استخدام

الکافرین "أصحاب املشأمة" ولتاکید

العمل بنی الطرفنی و...

أه��م الوجوه الرصف ّیة يف
الرتکیز علی
ّ
األسامء املشت ّقة والس ّیام منها اسم الفاعل

واسم املفعول بحیث فضال عن إنتاجهام

موسیقی موزونة منسجمة يف السورة،

ساعدا علی انسجام املعاين الرائعة فيها،
ومن بینهام اسم الفاعل یلمع تکرارهفي
السورة حثیثا ،ور ّب�ما منذ اآلي��ة األولی

ّ
تــــدل
هي ﭽ ﮍ ﮎ ﮏﭼ ا ّلتي
رصف ّیتها علی أنّه ال جمال لرفض اخلرب

وعدم تصدیقه بإطالق اسم الفاعل علی
املصدر جماز ّیا ،وتتوالی يف اآلية التالية:

ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ ،لری ّد به اهلل علی
املعاندین بنفس الصیغة الرصف ّية وبنفس
الشدة املوجودة يف اسم الفاعل والتحذیر

من التکذیب؛ فاإلنسجام قائم بنی النبأ
ال��وارد يف بداية السورة وب�ین التکملة

التالية ل��ه .تتج ّلی ال��دالل��ة األخ��ری
مناسم الفاعلفي قوله سبحانه ﭽ ﮕ

ﮖﭼ تصویر املدی عظم هذه احلادثة

من السورة جاء اسم الفاعل تکرار ّیا أي
بام سبقه ،هو الکالم ا ّل��ذي ک��ان حول

املعنی وتعظیم هذه الفئة املختارة من
املؤمننی.

املشتق اآلخر يف سورة الواقعة
وأما
ّ

فهو اسم املفعول ا ّلذي مل ُیفسد التکرار
يف ه��ذه الصیغة مل��رات ع��دی��دة مجالية

ال��س��ورة ،بل أضفی علیها ملحات من
الصورة الفن ّية الرائعة ،کظهوره يف آیة

ّ
إنبث؛
ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ من فعل
إلرادة معناه الالزم بالتشدید رامیا إلی

إظهار شدّ ة الواقعة بینام مل تکن تَظهر هذه

املیزة فی حالة أخری من اسم املفعول كـ
"املبثوث" وزنا وداللة .واآلخر ظهورا
ه��و آی��ة ﭽ ﯙ ﯚﭼ ا ّل��ت��ي تلت

آیة "السابقون السابقون" املسلفة؛ ّ
ألن

ج��زاء السابق هو القرب ا ّل��ذي وعده
اهلل وه��و بصیغة اس��م املفعول لکونه

هبة عظیمة أزلية ینعم هبا اهلل علی عبده
املؤمن السابق ،يف الواقع تکثر وظیفة
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ّ

اسم املفعول يف السورة الکریمة مقابلة

أهل اجلنة وإلی العذاب املعدّ للمکذبنی

الکافرین ونار اجلحیم ،کام تفید بذلك

وال تغیری ،ع�لاوة علی ّ
أن «خم ّلدون»

بنی حالة املؤمننی ونعیم اجلنّة وحالة

بعض اآلی���ات م��ن الثالثة والعرشین
إلی الثامنة والثامننی .وها هو التوازن
واإلنسجام ا ّللذان حیصالن بنی الفعل
ونوع اجلزاء املوهوب .ويف نموذج آخر

من آیة ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ یؤتی
باسم املفعول کأفضل صفة تناسب نعم
اجلنة اخلالدة؛ إذ أن هذه الصفة للولدان

ختص ثباهتم وبقاءهم علی هذا الشکل
ّ
ا ّلذيال تغیری وال تبدیل هلم بعد ذلك أبد ًا

(الزخمرشي1998 ،م ،ج ،6ص.)25

إن دالل��ة اســـــم املفعول يف اآلیة

الرشیفة تعود إلی النعم املعروضة علی
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حتول
الکافرین ،وکالمها ثابت من غری ّ
من باب التفعیل؛ ّ
ألن الولدان مل خیلدوا

تم علی ید
لوحدهم بل قرار خلودهم َّ
اهلل تعالی.

وللتعریف والتنکری أمهيــــــة کبریة

اللغوي
يف اتّساق املعانی وانسجامها
ّ
ال��ق��رآين واإلدراك
يف إع��ج��از ال��ن��ص
ّ
الذهني للرتاکیب ونوعه ا ّلذي تتج ّلی
ّ
فیه البالغة والرباعة (خلف الربیعي،

1989م ،ص )46بام يف حکمهام علی

تعریف الکلمة بمعینّ

يف جنسها أو

تنکریها بشائع يف جنسها؛ ل��ذا ُقمنا

بعملية إحصائ ّیة للمفردات وتبیینها
لإلدراك األمثل کاآليت:

النکرات

املعارف
الضمری

اإلضافة

العلم

ذو الالم

املوصول

اإلشارة

97

46

0

53

7

4

86
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لقــــــد جلأت السورة إلی التعریف

اجلبال ،املیمنة ،املشأمة ،السابقون و...

ومقدار شیوع تداوهلا؛ فکان التعریف

ویتصورها
املتلقي أن یعرفها حق املعرفة
ّ

والتنکری منص ّبة علی ماه ّیة األســــامء
يف معظم احلاالت باإلضامر علی إعداد

سبيل اإلختصار وعــــدم احلاجة إلی
التکرار ،وتبعـــــا له بالتعریف بـ "ال"

"يف ح ّیز املعارف؛ ألنّه ال یصعب علی
تصورا کامالک «الواقعة» ا ّلتي مدلوهلا
ّ

یشری إلی یوم القیامة ،ولکن يف املقابل
لن خیطر علی البال -ولو رصف جهد

��ودي بنی املتک ّلم
لتعریف عهـــــــد وج ّ

طویل -إدراك غایة نعیم اهلل يف ترکیب

وج��دت يف ال��س��ورة أغ��راض أخ��ری يف

ﭨ ﭩ ﭼ و ...؛ ل��ذا وردت أسامء

وامل��خ��اط��ب يف األس�م�اء ال����واردة وإن

"ال" کجنس ّیتها يف "األرض" و "اجلبال"

ﭽﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

"فاکهة" و "حلم طری" علی شکل النکرة

یتبینّ التعریف والتنکری تفصیل ّیا يف

البتعادمها عن فهم البرش ّ
لذة وهناءة،
وهکذا بالنسبة إلی العذاب أنموذجا فيِ

تواتر النکرات ا ّلتي الیکثر وجودها

الرصيف یعود إلی أنّه
و ،...فانسجامهام
ّ

و"املاء" علی إفادة العموم والشمول.

السورة يف أوصاف أصحاب الیمنی بعدد

بالنسبة إلی املعارف عا ّمة؛ فالنعم ا ّلتي
عدّ ها اهلل يف الفقرة الرابعة أي أصحاب
منکرا ويف املقابل
الیمنی تقع يف  18اس ًام
ّ
ثالثة أس�ماء قد ظهرت بشکل معرفة.

وأی��ض��ا بالنسبة إل��ی عقاب أصحاب

الشامل  12اسام منکّر ًا؛ ف��إذا ما کانت

اللفظة حارضة يف الذهن یصبح حضورها
قریبا من املعرفة ،لذلك نری يف سورة
الواقعة مفرداتك "الواقعة ،األرض،

ﭽﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﭼ

لو کان اهلل قد أتی بتعریف هذه املفردات

لیصورها اإلنسان ،تشبه إرهاصاهتا ملا
ّ
توجد أمثاهلا يف عاملنا الراهن؛ فأفرد اهلل
نسبة کبریة من مفردات السورة بالنکرة

فیام یتعلق ب��ج��زاء املؤمینن وعقاب
اآلثمنی لیکونا بمعزل عن خت ّیل البرش
عظمة وشدّ ة.

الرتکیبي:
احلقل
ّ

قد یکمن اإلعجاز يف القرآن الکریم
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اإلعجاز
ّ

النحوي ا ّلذي الحیاکی يف
يف اإلستخدام الفرید للرتاکیب النحو ّیة ا ّلتي تصنع اإلبداع
ّ

القرآين وتؤ ّلف نظام ساحرا يف الکالم؛ ّ
ألن «النظم هو ّ
توخي معاين النحو يف
النص
ّ
النحوي نقل مستوى نحو
معانی الکلم» (اجلرجاين1375 ،ق ،ص .)361املستوی
ّ

ينصب علیها من
اجلملة إىل نحو النص ،وليس يعني بالرضورة ظاهرة اإلعراب وما
ّ
الرتكيبي لوحدات اجلملة (عالوي ،)123 ،2011 ،ا ّلتي
التوابع ،بل يقصد اجلانب
ّ

تشكّل بدخوهلا يف هذا التجانس نسقا متامسکا من الوظائف النحو ّيــــــــة يف تعالقها
وتشكيلها الدال ّيل ،وهوتذکری بفرض ّية البنية الكربى

(((

ا ّلتي تذهب إلی ّ
أن كل نص

أساسی يمكن الوصول إليه وتثبيته من خالل البنیات الثانو ّیة.
حیتوي علی جوهر
ّ

ّ
غ�یرأن
حت��دث الرتاکیب النحو ّیة فی القرآن الکریم إعجازا منقطع النظری،

یتکون
الدراسات ا ّلتی جرت عن الرتاکیب النحو ّیة مل تعرب بجملة واحدة ،يف حنی
ّ
القرآن الکریم من تضافر الرتابط بنی املفردات واجلمل يف إطار متاسك سیاقي ،وذلك

ّ
يب فی خدمة البالغة خصوصا علم املعاين وک ّلام جیری يف هذا احلقل
أن النحو العر ّ
الفعيل ا ّلذي
من دراسة ترکیب ّیة ،بحاجة إلی التدقیق يف الروابط النحو ّیة والزمن
ّ
یو ّظف يف القرآن الکریم فنون البالغة (باباعمي2000 ،م ،ص .)61بام ّ
أن السیاق
النحوي يف سورة الواقعة علی وصف نظام اجلملة ،ونسق العبارة ،وکیف ّیة تألیفهام؛
ّ

فیقتيض احلدیث عن الرتکیب فيها الکشف عن تراوح اجلمل من اإلسم ّیة ،والفعل ّیة،
واإلجیاب ّیة ،والسلب ّیة و ...وترتیبها کام یب ّینها اجلدول التايل:
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كل اجلمل 111
اجلمل االجيابية 1000

اجلملة السلبية
"ال" 13

((( .Structure Macro

"ليس" 1

"ما" 1

أ.م .عيسى متقي زاده
اجلملة االنشائية 20

اجلملة اخلربية 91

اإلنشاء

االنشاء الطلبي 20
األمر  3النهي 0اإلستفهام
14

اجلملة الرشط ّیة14
"إذا"3

"لو"7

اجلملة الفعل ّیة60

غری

ا لتمني النداء
1
1

ِ
الطلبي1

"إن"4
اجلملة اإلسم ّیة47

املايض 28املضارع 29األمر 3مع دون دخول ّ
إن وأخواهتا37

مع دخول ّ
إن وأخواهتا10

تأ ّلفت معظم اجلمل يف سورة الواقعة من مجل قصریة وتکاد تستخدم فیها األفعال

من املاض ّية واملضارع علی قدر واحد وإن جاءت األفعال املاض ّیة أکثر باألسلوب
أهم الروافد الرتکیب ّیة التي ترتتّب علیها هذه السورة ،وأسفر
الرشطي ا ّلذي يعدّ من ّ
ّ

هذا األمر عن صریورة معنی الفعل إلی املستقبل ا ّلذي حتدث فیه القیامة علی التأکید،

ّ
کامیشاهد ّ
یستهل بآیات حتوي فعال ماضیا إستهالال بدیعا ب «إذا
أن مطلع السورة
الرشط ّیة» ،کـ :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ ویرتبط هذا األسلوب

الرشطي بجحد املرشکنی وإنکارهم للقیامة ووقوعهاویأيت کداللة مکینة علی وقوع
ّ

القیامة مؤکّدا باملفعول املطلق ،ولکن جواب الرشط الیزال غائبا يف السورة لیختفي

عمق الکارثة يف ذهن املتل ّقي وهو أسلوب یزید فقدانه من اإلخافة أمام حضوره؛

فتسوق"إذا الرشط ّیة" األلباب إلی التط ّلع ملا بعدها علی التو ّقع وإفادة التهویل يف
ّ
الشک يف وقوعه (اهلاشمي1999 ،م ،ص.)151
حادث

ویکمن يف أفعال املضارع غرض اإلستقبال والتجدّ د لتکون عالمة أخری علی

39

النيص الداخيل يف اإلنسجام القرآين يف سورة الواقعة
اإلعجاز
ّ

الواقعة ،ومل تکن اإلستعانة بفعل األمر

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ أو غرض

ترسیم القیامة ،وأ ّما مراوحة اجلمل من

و ﭽﯤﯥﯦﯧ ﭼ ّ
ویدل هنا

إلاّ قلیال لعدم احلاجة املاسة اليه إلیه فی

اإلسم ّیة والفعل ّیة بنی احلاالت اإلجیاب ّیة
والسلب ّیة؛ فتعبرّ

علی الرتتیب عن

دالالت التأکید يف الثبوت والتجدّ د.

اختص قطاع کبری من اجلمل
هذا وقد
ّ

باإلسم ّیة س��واء ج��اءت برفقة ّ
"ان"
يب ا ّل��ذي یستعمل عادة
للتأکید اإلجی��ا ّ
علی تأکید قـدرة اهلل سبحانه وبدیع

صنعه ک��ـ ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ ﭽ ﮯ

"ا ّلتي تورون" علی اإلدماج لإلمتنان
يف اإلستدالل بام تقدّ م يف قوله ﭽ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓﭼ وأی��ض��ا یمکن أن

تکون هذه اجلملة جتسیدا من رضوب
تع ّلقات ال��ق��درة ب��اإلجی��اد دون قصد
اإلستدالل علی خصوص البعث.

ویتحدّ ث اهلل تعالی فی هذه السورة

عن األمور املختلفة ا ّلتي تفتقر إلی إقامة

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ ،أو دون املرافقة

الرتابط بینها بالقرینة اللفظ ّیة أو املعنو ّیة؛

ب�ین مجاعتني مه��ا أص��ح��اب املیمنة أو

تقرير أمور وإن كانت ختلو من الرتابط

تقسم ألوان اجلملة اإلسم ّیة
هلا حیث ّ
أصحاب الیمنی وأصحــــــاب املشئمة
ثم تلحقهام علی
أو أصحاب الشاملّ ،

الرتتیب بق ّیة اجلمـــــــل إلفادة التنسیق
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التوبیخ يف ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ

واملالئمة .وتارة تبـــدأ اجلملة اإلسم ّیة

اإلستفهامي ا ّل��ذي حیمل
باألسلوب
ّ
باهلمزة غرض التقریر کام قیل يف ﭽﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ

ﭽﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ ﭽﭸ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ ﭽ ﯩ ﯪ

جّ
فاتهت اآلی���ات بعض األح��ي��ان إلی
ّ
املعنوي فیها
غ�یرأن الرتابط
الظاهري،
ّ
ّ

البنیوي کـ ﭽ ﮍ
حیافظ علی اإلنسجام
ّ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ؛
فاستبدل اهلل تعالی م��ن اآلی��ة الثالثة

کالمه إلی موضوع جیعل األذه��ان هتیم

يف قطع الرتابط من السالف ظاهر ّیا ،بینام

م��ازال الرتابط قائام فی اآلی��ات ،ولکن
تم االعتامد لتح ّققه األکثر علی الضامئر
ّ

أ.م .عيسى متقي زاده

املسترتة من أجل اإلختصار وهي أکثر
الروابط انتشارا فی س��ورة الواقعةإلی

جانب العواطف.

املعجمي:
احلقل
ّ

ّ
إن الدراسة املعجم ّیة تدخل مالحمها

یسمی بعلم املعاجم ا ّلذي یعنی
حتت ما ّ

اإلعجـــازي ا ّلذي ینبغي
واجلانب
ّ

بتطور دالل��ة األلفاظ يف النص عن
فیه
ّ

مواقع األلفاظ وترتیبهــــا الناتج عن

امل�ص�ري2002 ،م ،ص،)71
الغني
ّ
ّ

النحوي هو حسن
القیام به فی املستوی
ّ

التطور (عبد
طریق بیان أسالیب هذا
ّ

الذهني للمتک ّلم وت��أث�یره يف
الرتتیب
ّ
نفس املتل ّقي؛ فتم ّثل هو متاما يف سورة

للمفردات وجماورهتا مع األخری الزاحة

طبیعي؛ ّ
ألن املرمـــــی فی
وذلك أمـــر
ّ

األمر بالنظرة إلی عنوان السورة وصلته

الواقعة ومل یکثر فیها التقدیم والتأخری

السورة بأمجعها هو رســــم صورة اجلنة
واجلحیم ومــــن یدخلون فیهام؛ فحینام

کانت احلاجـــــة يف السورة إلی التأکید

تقوم بـــــه اجلمل اإلسم ّیة وأدواهت��ا کـ
ّ
«إن والالم املزحلقة واملفعول املطلق»،
ولکن يف مواقف قلیلة حینام یقصد فیها

إب��داء غایة االطمئنان إلی وقوع قض ّیة

اجلار واملجرور
ما؛ فیحظی فیها بتقدیم
ّ
ألمر التخصیص مثل آیة ﭽ ﮑ ﮒ

ﮓﭼ ا ّلتي تقدّ م فیها اخلرب من رضب

شبه اجلملة "لوقعتها" علی اسم "لیس"
ِ
"کاذ َب ٌة" لیبني التخصیص رفضا
هو ال
للکذب فی وقوع احلرش.

والکشف عنها بحاجة إلی طریقة معرف ّیة

الستار عن العالقات؛ فینطلق مطلع
بالنص؛ ألنّ��ه حیظی بالعالقة العضو ّیة
کعالقة التفصیل بعد اإلمجال ،کام توجد
نفس املیزة يف لفظة الواقعة املستعملة

علی اإلطالق ّ
لکل حادثة مفجعة وهي

سميت هب��ذه اللفظة علی حت ّقق كوهنا
ّ
ووجودها ،كام قال اهلل تعالی :ﱫ ﭼ

ﭽ ﭾ ﱪ [س���ورة احل��اق��ة]15 :

(إبن كثري1422 ،ق ،ج ،7ص)514؛
تکررت لفظة الواقعة يف القرآن
ثم ّ
من ّ

الکریم مل��رت�ين ،االوىل منهام يف اآلی��ة
األولی يف سورة الواقعة بعینها والثانیة

يف سورة احلا ّقة آیة  ،15ولکن ذکرها هنا
بصورة َع َل ٍم ّ
یدل علی ّ
أن حادث القیامة
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اإلعجاز
ّ

ماسة إلی ذکر رصیح
واضح ولیس بفاقة ّ

هلــا؛ فوقوعها الحمــالــة ،وإن ذکــرت يف
الذکر احلکیم ألفاظ أخری تفصح عنها

کاحلا ّقة ،والقارعة ،والغاشیة.

ملا قبله وبعده ترکیب ّیا وابدال ّیا ،وحیدّ د به

حتر ك املفردات وفاعل ّیتها يف خلق
مبلغ ّ
یکون قسا حمــدّ دا
املــوتــیــف( )10ا ّلــذي ّ

الفني (آکسفرد1966 ،م،
من املر کّب
ّ

والتتص الداللة يف ت ّطور املفهوم
ّ

ص .)(92إن تکرار بعض الکلات يف

فحسب ،بـــل تتعدّ اه إلی ألفاظ النص

مرموقا علی نیل اهلدف ،والس ّیا حینا

املعجمي يف سورة الواقعــــــة بعنواهنا
ّ
وبخاصة إلی التکـــــــرار ا ّلذي یقتيض

الکشف عنه يف سورة الواقعة االعتصام

باملجاالت الدالل ّیة يف النص واإل تّکال

علی رضوب التشاکالت؛ ّ
ألن موقع

یمت بصلة
القرآين
املفردات يف النص
ّ
ّ

سورة الواقعة یکسبها فاعل ّیة وتشعشعا
یکون هذا التکرار تکرارا بحتا یس ّلط

حساسة يف العبارة
الضوء علی نقطة ّ
ویسرت الغوامض عن عنایــــــة املتک ّلم

املتتالیة هبا؛ کا یيل تواترها يف الرسم
البیاين التايل:
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(.Motif )10
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تکرار
فوفقــــ ًا لإلحصائ ّیة جعل
ُ
َ
اجلمل تصـــــــاغ
احل��روف يف السورة

بالرتکیب فضـــــــــــال عام تنبع عنه من
موسیقی داخل ّیة أشبعت املقاطع بالنغم
ّ
فتحتل "واو" العاطفة املرتبة
املکررة؛
ّ
األولی من حیث التکرار بنی الفقرات؛
فهي استعداد نفسی ینزع صاح ُب ُه إلی

الشعور بانفعاالت معینة والقیام بسلوك

خاصة بإقامة اإلشرتاك بنی
ناجتعن فکرة
ّ
املعطوف وامل��ع��ط��وف علیه يف احلکم
وال��دخ��ول معهام يف املعنی (مصطفی

واآلخرون1972 ،م ،ص)608؛ فنری

ه��ذه العاطفة "الواو" واالنفعال هبا
يف آیات عدیدة من سورة الواقعة بنی

املقاطع متوالیة ودون وقف کـ :ﭽ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

الشامل يف َسموم وحمَ یم ّ
أصحاب ّ
وظل
ِ
ِ
ِ
والكريم إِنهّ م كانوا
والبارد
حیموم
من َ

فني وکانوا ُي�ِص�رِ ُّ َ
َق ْبل َ
ون علىَ
ذلك ُمترْ َ
الحِْ نث ا ْل َعظيم َوکانوا ي ُق َ
ولون َأ ِئذا ِمتْنا
وكنّا تُرابا ِ
وعظاما َأإِنّا لمََ ْبعو ُثون»؛ إذ ّ
إن
َ
َ
والتعرف املبارش
الغاية هي االستمرار
ّ
إلی کال الفریقنی دون حدوث االنقطاع،

والتقریر عن مصری حمتوم الیعرف البرش
له مصریا آخ��ر غ�یره؛ فتتوالی اجلمل

املتعاطفة بحرف «الفاء» العاطفة أیضايف

آیات ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ علی
إف��ادة ترتیب العقاب دون ت��راخ؛ ويف

آی��ة ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ علی

إفادة التفریع علی ما سیق ألجله الکالم
ا ّلذي قبلها يف اإلشادة بشأن القرآن؛ فال
یوجد انقطاع ترابط ّيفي السورة هبذه

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ؛

العواطف إلاّ أن یقع نقصان غری مفاجئ

ویستمر قول اهلل
اجلنة واإلش��ادة هبم،
ّ

وفضال ع��ن ذل��ك ،ف��ان ماینفع يف

فعندما ینتهی هذا املقطع يف وصف أهل

تعالی من جدید دون انقطاع العطف بـ
جراء ما بنی هذین الفریقنی
"الواو" من ّ
من تنافر یلیه" :وأصحاب ّ
الشامل ما

هیدم اإلنسجام يف مجیع اآلیات.

احل��دود املعجم ّیة لســــورة الواقعة ّ
أن

التکرار فیها یتعدّ ی حــــــــدود الکل ّیات
جزئي
إلی العنـــــارص اجلزئ ّیة کتکرار
ّ
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النيص الداخيل يف اإلنسجام القرآين يف سورة الواقعة
اإلعجاز
ّ

أن ّ
یالحظ فیه ّ
ک��ل مقطع تطغی علیه

و«ب��س��ت» يف اآلیة
«رج���ت»
إل��ی فعيل ّ
ّ

یتکون علی املستویات املتتابعة يف
قد
ّ

إل��ی ّ
أن اخل�لاف بینهام یصبح واضحا

مفردات دون غریها بام حی ّقق ترابطا أفقیا

اآلیات ور ّبام علی مستوی املقاطع أیضا،

والتلبث ّ
أن مفرداهتا تتبینّ يف سیاق آخر،

جدّ ا؛ ّ
«حرکت حتریکا
«رجت» تعني ّ
ألن ّ

شدیدا حتی ینهدم ّ
کل شیء فوقها من

مرتنی يف آیتي 1
فقدّ مت جذور "وقع" ّ

جبل وبناء» (الزخمرشي1998 ،م ،ج،6

مرات يف آیات
مرتنی آیة  5و"نشأ" ّ
ست ّ
ّ

«فتّت حتّی تعود کالسویق( ((1أو سیقت،

و"بس" أیضا
مرتنی يف آیة 4
و،2
ّ
ّ
و"رج" ّ

مرتنی يف
 35و 61و 62و 72و"قسم" ّ
مرتنی يف آیات
آیتي  75و 76و"علم" ّ

 61و 62و 76و"خلق" ث�لاث م ّ��رات
ّ
وک��ل ه��ذه اجل��ذور
يف آیتي  57و،59

والنمو للکشف عن
تبغي حتقیق الرتابط
ّ
داللة األلفاظ وتطویرها بحیث ّ
یظل فیها
الالحق يف خدمة السابق.

ّ
«ب��س��ت» ترتجم إلی
ص،)21
غ�یرأن ّ
الغنم إذا ساقها» (م .ن).
بس
من َّ
َ

املعجمي من
وقــد یتح ّقق الربط
ّ
خ�لال التضـــاد ا ّل��ذي یعدّ فنّا بدیعیا

مؤ ّثرا يف خلق الصور الذهن ّیة والنفس ّیة،

اإلنساين
وی��وازن فیام بینهـــــــا العقل
ّ
ووجدانه ،ویتبینّ ما حیسن منها ویفصله

عن ض��دّ ه ،وه��و يف س��ورة الواقعة من

وأ ّم��ا ال�ترادف والتضاد يف السورة

أمجل الصور البالغ ّیة ا ّلتي متنح آیاهتا

التدقیق يف اختیار املفردات خمالفا لعقیدة

ﮖ ﭼ م��ش�یرة إل��ی ّ
أن ه��ذه الواقعة

ف��ه�ما؛ فضال ع��ن کثرهتا؛ ی���دلاّ ن علی
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اخلامسة والرابعة لغو ّیا جذر ّیا یطمئ ّن

الرتابة يف األلفاظ؛ فام یشدّ د علی الرفض

لفکرة ال�ترادف الکامــــل هو إحالل
املفردات املتامثلة يف املعنی ّ
حمل بعضهــــا

البعض وا ّلذي یب ّینه الغور يف املفردات

القرآن ّیة ،فعلی سبیل املثال حینام ُين َظر

طابعا متم ّیزا مثل ما جاءت يف ﭽ ﮕ

خافضة رافعة وحتصل بخفض من کانوا
يف الدنیا مرتفعنی من املفسدین وبرفع

من کانوا منخفضنی من الصاحلنی ،فام

حیسن التضــــاد ثبوت الضدّ ین لشیء
( ((1السویق :دقیق احلنطة الناعم.

أ.م .عيسى متقي زاده

واحد یساهم يف تأ ّلق املعنی ،وقد ورد

الشکيل
النص ّیة ال��ت��ي تنتج التامسك
ّ
وال���دال ّيل يف اآلی��ات القرآن ّیة وتعرف

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

السیاق واملناسبة بنی األلفاظ وتراکیبها

تکرر مرارا يف هذه
أیضا يف مشهد آخر ّ
السورة هو ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

مالحمه بالکشف عن الرتابط من خالل

ﯔ ﭼ؛ فأصحاب املیمنة هم الذین

کشفا تتط ّلب دراسته من الداخل الولوج

کجهة العنایة والفضیلة ،وهي مشت ّقة من

وتداول ّیا .تتناول سورة الواقعة قضیة

يف اجلهة الیمنی يف اجلنّة أو يف املحرش

الیمن والربکة ،وأ ّما املشأمة فهي مأخوذة

م��ن ال��ش��ؤم (ط��ب��اط��ب��ائ��ی1417 ،ق،
ص ،)6127مشعرة ب ّ
��أن حاهلم ترافق
ال��ش��ؤم وع��دم النفع؛ فهو ق��ی��اس من
جانب املکافأة والعقـــــاب کام یوجد

مثل هذه الداللة يف ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇﭼ ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛﭼ وع�لاوة علی هذا تتن ّعم آیات

يف عمق اآلیات وحتلیلها صور ّیا ،دالل ّیا،
القیامة وأحداثها ،وتقتيض دراستهايف

الداخيل -فضال عن الدرس
اإلنسجام
ّ
املضموين -استکشــــــــاف املستویات

األربعة ،منهــــــــــا التالحم بنی املعنی
والصوت علی تصویر املشاهد ومتثیلها

يت
معنو ّیا وإیقاع ّیا .وحیظی النظام الصو ّ

يف ال��س��ورة بأمجعها بشحنات إیقاع ّیة
توقفنا علی ما حتمله األصوات يف حالة

ﭽﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﭼ

م�تراوح��ة ،الکثری منها صاخب یقرع

«األولنی» و«اآلخرین»
يب بیــــــــن
ّ
اإلجیا ّ

حصة مرموقة
نتحوز حروفهام فی السورة ّ

ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ بالطباق

تفریقا بنی السابقنی من األمم املاضیة
ّ
املتأخرة بعده.
قبل اإلسالم واألمم
نتائج البحث:

ّ
إن اإلنسجـــــام القرآين يف سورة

الواقعة ناجم عـــــــن جمموع العالقات

اآلذان کأصوات اجلهر والشدّ ة ا ّللتی

بالنسبة لسائره املطالبة غایة السورة هبا،
ولکن بعضها کحروف اهلمس تروح به

سورة الواقعة إلی مناخ مهدّ ئ ،خارجة
من مناخ اجلحیم وأوصافها إلی وصف

اجلنّة وعالماهتا ويف النهایة إلی تسبیح
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النيص الداخيل يف اإلنسجام القرآين يف سورة الواقعة
اإلعجاز
ّ

الرصيف
اهلل تعالی .لقد اکرتث الدرس
ّ

یلعبه عنوان ال��س��ورة وصلته بالنص

منها األوزان العدیدة ا ّلتي حتملها هذه

من رضب التفصیل بعد اإلمجال ،نحو

يف ال��س��ورة لبناء الکلامت وهیکلتها،
األصح،
املفردات علی ایصال املفهوم
ّ

وتکثیف ال��دالالت وتکوین التوازن

بنی األلفاظ ومعناها إلی جانب تنکریها
وتعریفها إلقصــــــــاء األمور املرتبطه
باجلحیم واجل��نّ��ة عن ذه��ن البرش شدّ ة
وعظمة.

العنایة بألفاظ النص مثل تکرارها يف

سورة الواقعة ،یفصح عمله عن جماالت
حت��رك
ال��ن��ص ال��دالل�� ّی��ة وحی���دّ د مبلغ ّ
املفردات وفاعل ّیتها يف إنتاج املوتیف

اللغوي ا ّلذي یتمکّن من إقامة التؤکید
ّ
وإثارة املتل ّقي ،فضال عن إقامة الروابط

الرتکیبي
النحوي أو
ويف املستوی
ّ
ّ

ا ّلتي هدفت إلیها سورة الواقعة کتکرار

اجلمل القصریة ا ّلتي کاد یستخدم فیها

والتعرف
تکرار ّیاعلی غایة االستمرار
ّ

تتو ّقف معظم اجلمل يف السورة علی
من األفعال املاض ّية وعلی اخلصوص
ال�شرط��ي الواقع
يف نطاق األس��ل��وب
ّ
ب��إذا ال�شرط�� ّی��ة للداللة علی ح��دوث

وترتجح اجلمل
یقیني الشك فيه
فعل
ّ
ّ
اإلسم ّیة والفعل ّیة بنی اإلجیاب ّیة والسلب ّیة
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بحیث ینعم لوحده بالعالقة العضو ّیة

إلقامة الرتتیب عن دالالت التأکید يف
الثبوت والتجدّ د ،وکان حسن مواقع

األل��ف��اظ وترتیبها ف��ی ال��س��ورة دون

اللجوء إلی التالعب باستتباب األلفاظ

يف اجلمل .وأ ّم��ا الکشف عن املستوی
املعجمي فیتج ّلی حضوره يف البدء بدور
ّ

"الواو" العاطفة بوصفها أکثر الروابط
املبارش إلی کال الفریقنی دون االنقطاع.
املصادر و املراجع

القرآن الکریم.

1.1إبن كثري ،)1422( ،تفسری القرآن،
ج ،7الریاض ،دار طيبة.

2.2ابن منظور( ،الت��ا) ،لسان العرب،
حتقیق عبد اهلل عيل الکبری ،وحممد
أمح���د ح��س��ب اهلل ،وه��اش��م حممد
الشاذيل ،ج ،1القاهرة ،دار املعارف.

3.3إسامعیل ،حازم ذن��ون2009( ،م)،
إنسجام اخلواتیم يف اآلیات القرآن ّیة،

أ.م .عيسى متقي زاده

جم ّلة الرتبیة والعلم ،م ،16ع ،2صص

البالغي يف القرآن الکریــــم (سورة

4.4بابا عمي ،حممـــــــــد بن موسی،

رسالة املاجستری ،جامعــــــة احلاج

الکریم ،ط ،1ب�یروت ،دار الغرب

1010پروین ،نـــــور الدین1392( ،ش)،

.72- 89

(2000م) ،مفهوم الزمن يف القرآن
اإلسالمي.

الکهف نموذجــــــا دراسة وصفیة)،

خلرض ،باتنة.

فن الرثاء يف الشعر العريب املعارص

5.5الباقالين ،أبو بکر حممد بن الطیب،

(دراسة أسلوبيــــــة يف دیوان إلیك

السید أمح��د صقر ،ج ،1م�صر ،دار

رسالـــــة ماجستری ،جامعة تربیت

(1954م) ،إعجاز ال��ق��رآن ،حتقیق
املعارف.

یا ولدی لسعـــــاد صباح نموذجا)،

مدرس.

6.6البلیني ،عبــــــد الرحیــــــم فرغل،

1111اجلرجاين ،عبـــــــد القاهر بن عبد

(سورة الواقعــــــــــة) ،علوم قرآن

دالئل اإلعجاز ،تعلیـــــق أبو فهر

(1372ش) ،تفسری القرآن الکریم
وحدیث؛ کنوز القرآن ،العــــــــــدد

49و ،50صص.8- 19

الرمحن بن حممــــــــد1375( ،ق)،
حممود حممد شاکر ،القاهرة ،مکتبة

اخلانجي.

7.7بوستة ،حممود2009( ،م) ،اإلتساق

1212خطايب ،حممـــــــــــــد1992( ،م)،

ماجستری ،اجلمهوریــــــــة اجلزائریة،

انسجام اخلطــاب ،ط ،1بریوت،

واإلنسجام يف سورة الکهف ،رسالة
جامعة احلاج خلرض ،باتنة.

8.8بوصغر ،ع�لي2003( ،م) ،أرسار
احل���روف األع���داد ،ط ،1مؤسسة
بنت الرسول.

9.9بوحلیة ،حممد2010( ،م) ،األسلوب

لسانیــــــــــــات النص؛ مدخل إلی
املرکز الثقايف العريب.

1313خلف الربیعي ،حامــــــــــد صالح،
(1989م) ،التعریف يف البالغـــــــة
العرب ّیة ،رسالة ماجستری ،جامعة أ ّم
القری ،السعود ّیة.
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اإلعجاز
ّ

1414دلیلة ،مزوز2004( ،م) ،سیمیائ ّیة
يب قراءة يف الشکـــــــل
احلرف العر ّ
والداللة ،امللتقی الثالث «السیمیاء

يب» ،جامعة حممد خیرض،
والنص األد ّ

بسکرة.

1515الراجحي ،عبــــــــدة1973( ،م)،
ال�صريف ،ب�یروت ،دار
التطبیــــــق
ّ
النهضة للطباعة والنرش.

1616رومـــــي املالکــــــــــــــي ،جاسم
غ��ايل2008( ،م) ،األث��ر ال��دال ّيل

نموذجا) ،رسالة ماجستری ،جامعة
تربیت مدرس.

1919سايس ،عامر2003( ،م) ،اإلعجاز
البیاين يف القرآن الکریم؛ دراسة
ّ
البیاين يف اآلیات
نظر ّیة لإلعجاز
ّ

املحکامت ،ج ،1ط ،1البلیدة ،دار

املعارف.

2020سید قطب1423( ،ق) ،يف ظالل
ال���ق���رآن ،ج ،6ط ،32ال��ق��اه��رة،

لألصوات اإلنفجار ّیة يف قصائد

دارالرشوق.

عيل عبد اهلل خلیفة ،جم ّلة اخللیج

أصول حتلیل اخلطاب ،ج ،1ط،1

دی��وان (أن�ین ال��ص��واري) للشاعر
يب ،جملد  ،36ع3و ،4صص
العر ّ

.91- 119

1717الزخمرشي ،أبوالقاسم1998( ،م)،
ّ
الکشاف ،حتقیق وتعلیق ودراسة
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احلاقة ،القیامة ،املرسالت ،االنشقاق

ع��ادل امحد عبد املوجود والشیخ
علی حممد م��ع��وض ،ج ،6ط،1

الریاض ،مکتبة العبیکان.

1818زهادت ،مطهــــــره1392( ،ش)،
مشاهد القیامة يف القرآن الکریم؛

دراس��ة أسلوبية (سور الواقعـــــة،

2121الشاوش ،حممــــــد1421( ،ق)،
تونس ،املؤسسة العربیة للتوزیع.

2222الصغری ،حممــــــــد حسنی عيل،
اللغوي يف
(2000م) ،الصــــوت
ّ
امل��ؤرخ
ال��ق��رآن ،ط ،1ب�یروت ،دار
ّ

يب.
العر ّ

2323طباطبائی ،سید حممـــــــد حسنی،
(1417ق) ،املیزان فی تفســـــــری
القرآن ،ترمجة حممد باقر موسوی

مه���دان���ی ،ج ،19چ ،ق���م ،دف�تر
انتشارات اسالمی.

أ.م .عيسى متقي زاده

2424طباطبائي ،مصطفی1384( ،ش)،
ف��ره��ن��گ ن��وی��ن ،ط ،)12هت���ران،
انتشارات اسالمیة.

2525عباس ،حســـــــــــن1998( ،م)،
خصائص احلروف العرب ّیـــــــــــــة

ومعانیها ،دمشق ،منشورات احتاد

الكتاب العرب.

2626عبـــــــــد ال���رايض ،أمح��د حممد،
(1997م) ،ال��واو يف العرب ّیة بنی
الصوت وال��دالل��ة ،القاهرة ،کل ّیة
الدراسات العرب ّیة واإلسالم ّیة.

حممد؛ وجمد
2727عبد الغني امل�صريّ ،
حممد الباکری ال�برازي2002( ،م).
ّ

يب ب�ین النظریة
حتلیل النص األد ّ
والتطبیق ،ط ،1ع�ّم�اّ ن ،مؤسسة

الوراق.

( :)2012س��ورة الواقعة دراس��ة
أسلوب ّیة ،رسالة ماجستری ،جامعة
ال�ش�رق األوس����ط ،ک��ل�� ّی��ة اآلداب
والفنون.

حممد بن
3030ف�یروزآب��ادي ،جمد الدین ّ
یعقـــــــــوب1426( ،ق) ،القاموس
املحیط ،حتقیق مکتب حتقیق الرتاث

يف مؤسسة الرسالة ،ط ،8بریوت،

مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش
والتوزیع.

3131قواوة ،الطیب العزايل2012( ،م)،
اإلنسجام ال��ن�ّص�يّ

و أدوات���ه ،جم ّلة

املختب ،العدد الثامن ،صص-86

.61

3232خللف ،نوال2007( ،م) ،اإلنسجام
يف ال��ق��رآن ال��ك��ري��م س���وره ال��ن��ور

2828عالوي ،العیــــــــــد2011( ،م)،

نموذجا ،رسالة دکتوراه ،اجلزائر،

«دراس���ة تطبیق ّیة لنامذج من شعر

3333مصطفی ،اب��راه��ی��م؛ وأمح��د حسن

التامسك النحوي أشکاله وآلیاته
حممد العیـــــــد آل خلیفة ،جملة

القراءات ،العدد الثالث ،ص-140

.120

2929الفقهــــــــــــاء ،بالل سامي إمحود

جامعة اجلزائر.

وحممد
الز ّیات؛ وحامد عبد القادر؛
ّ
��ج��ار1972( ،م) ،املعجم
ع�لي ال��ن ّ

الوسیط ،ط ،2ترکیة ،دارالدعوة.
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فحوى البحث
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الداللة الظرفية لتكرار احلرف (يف) وأقسامها يف النص القرآين

مدخل:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

واملبالغة ،واإلحاطة ،واملجازية ،وغريها

خلق النص القرآين أنساقه الداللية

ومن الدالالت ما كان موضحا للبعد

فيه وبقطع النظر عن املعاين والدالالت

موضح ًا للبعد املعنوي املجرد ،وللنص

عىل أساس املعاين العالية واملطالب الراقية
العامة واخلاصة يف العلوم األُخر ومن

تلك العلوم النحو إذ عالج النحو املعاين
األصلية للحروف ومنها حرف اجلر (يف)

وركز النحوي نظره عىل هذه املعاين،
ووجد البحث معاجلة النحويني تتجه

إىل املعنى الظريف احلريف حلرف اجلر (يف)

إضافة للمعاين األُخر وركز البحث عىل

املعنى الظريف هلا أيض ًا ،ولكن يف النص
القرآين مع مالحظة التكرار وأقسامه
والدالالت وما خلقت من معاين فمن

األقسام بقاء املعنى األصيل للظرفية
وسميت بالظرفية املطابقية ،أو أهنا جتوزت
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والشمول ،والتفصيل ،وتكرار املتعلق،

ذلك املعنى فسميت بالظرفية املجازية،

أو هناك تقابل بالظرفية فهي الظرفية
املقابلة ،أو تواجد ظرفية كربى حتوي
ظرفية صغرى وهي الظرفية التضمنية

وهكذا ،أما الدالالت فهي متعددة منها:

التوكيد ،والتحقيق ،والتفريع ،واالتساع،

املادي من حيث الظرفية ومنها ما كان
القرآين حيوية تنشط العقل وحتركه لفهم

املعاين عىل أساس فكرة العلة واملعلول
وإشري إليها بالظرفية التعليلية أو غريها

فهو يدعو للتفكر والتدبر يف املقدمات
والنتائج ،ومن الظرفيات ما رسم صورة

الوحدة الوجودية إذ الوجود واحد وهو
ظرف لإلرادة اإلهلية ،وغريها من معاين
الظرفية املكررة للحرف (يف) يف النص

القرآين وما نتج عنه التحليل يف البحث.
املقدَّ مة:

تتم
األدوات روابط للمعاين ،وال ُّ

املعاين إال هبا فهي متعلقات باألسامء أو
األفعال ،وهي وسائل لفهم ما تتع ّلق

به ،وال يظهر معناها إال بسياقاهتا التي
حتدّ د معانيها .فيختلف املعنى عىل أساس
السياق والرتكيب الذي ترد فيه األداة،

رس من
فتتعدّ د معانيها .وهذا التعدد هو ٌّ

أرسار التعبري واجلامل اللغوي يف اللغة

م.د .حسني عيل حسني

العربية ،و حرف جر متعلق باألسامء و

التي يؤدهيا احلرف (يف) هي(( :الظرفية

الوظيفي له ((لكل حرف من احلروف

غريه))((( ،والداللة عىل الظرفية قد تكون

األفعال .وتعدّ د معانيه عىل أساس املعنى
عدد من املعاين املتباينة عىل أساس...

ظاهرة تعدد املعاين الوظيفية للمبنى
الواحد))(((.

الداللة الظرفية للحرف (يف)
عند النحويني

وهي األصل فيه ،وال يثبت البرصيون

زمانية أو مكانية((( وقد اجتمعتا يف قوله

تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

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

ُيؤدي احلرف (يف) معناه األصيل

للتكرار أثر كبري يف حتديد املعاين وإن

حقيقة أو جمازية عىل ما جاء عند سيبويه

والتكرار أبلغ من التأكيد؛ َّ
ألن التأكيد

الظرفية أو الوعاء وقد تكون هذه الداللة
إذ قال(( :أما (يف) فهي للوعاء ،تقول :هو
يف اجلراب ،ويف الكيس ،وهو يف بطن أمه،
وكذلك :هو يف الغل ،ألَنَّه جعله إذ أدخله

فيه كالوعاء له ...وإن اتسعت يف الكالم

فهي عىل هذا ،وإنام تكون كاملثل جياء به
يقارب اليشء وليس مثله))((( ،واملجاز

يف الظرفية هو ما عبرّ عنه سيبويه بقوله:

«إن اتسعت يف الكالم فهي عىل هذا»،
وجيد صاحب اجلنى الداين أن الداللة

((( اللغة العربية معناها ومبناها -د .متام
حسان.203 :
((( الكتاب -أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب
امللقب ﺑ(سيبويه).226 /4 :

كان األصل فيه التأكيد عىل جهة مهمة
معنى
يؤكد املعنى األول والتكرار يعطي
ً
جديد ًا مـع التأكيد عىل املعنى األول أي

أنه تأكيد وزيادة((( وتعريف التكــــــــرار
اصطالح ًا(( :أن يأيت املتكلم بلفظ ثم

يعيده بعينه ،سواء أكان اللفظ متفق املعنى
أم خمتلف ًا أو يأيت بمعنى ثم يعيده))(((،

((( اجلنى الداين يف حروف املعاين -احلسن بن
قاسم املرادي.250 :
((( ينظر :مغني اللبيب عن كتب األعاريب-
ابن هشام األنصاري.223 :
((( ينظر :الربهان يف علوم القرآن -الزركيش:
.11 /3
((( أساليب املعاين يف القرآن -السيد جعفر باقر
احلسيني.495 :
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الداللة الظرفية لتكرار احلرف (يف) وأقسامها يف النص القرآين

ظاهرة فنية خربها األدباء والبلغاء قد ً
يام

((ف��إهن��ا وأن تعددت فكل واح��د منها

الذاهبة إىل ّ
أن تعلم السلوك يعتمد يف

الثقلني من اإلنس واجلن وعدد عليهم

وحديث ًا ،وتنطلق أمهيتهن احلقيقة النفسية
أح��د عنارصه عىل ال��ت��ك��رار((( .ويؤتى

بالتكرار ألغراض يقصدها املتكلم فقد
يقصد بـــه التوكيد اللفظي أو املعنوي،
وق��د يــراد منه تقرير املعنى يف ذهن

السامع فاملعنى إذا تكرر تقرر ،والرتغيب
والرتديد والتلذذ بالذكر والدعاء والتنبيه
والتنزيه ،وقد يرد يف مقام الوعد والوعيد

والتهديد ،والتعجب ،أو يف مقام التعظيم
والتهويل والرتسيخ ،والتثبيت ،والتنبيه،
والتأكيد((( .أو تعداد املتعلق كام يف قوله

ت��ع��اىل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ

((( ينظر :البالغة احلديثة يف ض��وء املنهج
اإلسالمي -د .حممود البستاين.70 :
((( ينظر :ال�بره��ان يف ع��ل��وم ال��ق��رآن/3 :
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 ،27-8واإلت��ق��ان يف علوم ال��ق��رآن –

السيوطي ،160-153 /3 :وجواهر

البالغة -السيد أمحد اهلاشمي-198 :

 ،200وأس��ال��ي��ب امل��ع��اين يف ال��ق��رآن:
 ،499-497ق���راءة لغوية ونقدية يف
الصحيفة السجادية -د .كريم حسني

ناصح اخلالدي ومحيدة صالح البلداوي:

.193

متعلق بام قبله وإن اهلل تعاىل خاطب هبا

نعمه التي خلقها هلم فكلام ذكر فصال من
فصول النعم طلب إقرارهم واقتضاهم

الشكر عليه وهي أن��واع خمتلفة وصور

ش��ت��ى))((( ،ويعد التكرار من الظواهر
التي تتسم هبا اللغات عامة ولغتنا العربية

خاصة( ،((1وهو وجه من وجوه البالغة
واإلعجاز ،ما نطق هبا أحد قبل القرآن
الكريم فوجد فيه تلك الطالوة واحلالوة

التي تكتنف النص القرآين يف أثناء التكرار

إذ جاء نغ ًام جديد ًا من أنغام احلسن فض ً
ال

عن األنغام السارية فيه( ((1وعدَّ التكرار
عنرص ًا من عنارص تكوين اإلي��ق��اع يف
النص الديني فض ً
ال عن دالالته املعنوية
التي تضفي عىل النص جرس ًا ونغ ًام يؤدي
((( الربهان يف علوم القرآن –الزركيش/3 :
.18
( ((1ينظر :علم اللغة النيص ب�ين النظرية
والتطبيق د .صبحي إبراهيم الفقي/2 :
.11
( ((1ينظر :إعجاز القرآن -د .عبد الكريم
اخلطيب.373 :

م.د .حسني عيل حسني

إىل تقوية املعنى وإيضاحه( ،((1ومن هنا
حاولنا الربط بني داللة الظرفية املتكون

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

من حرف اجلر (يف) وداللته املتكونة من

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

داللة الظرفية للحرف (يف)

إذ جعل اهلل تعــــــاىل األرض ظرف ًا

تكرار هذا احلرف يف سياقه القرآين.
يف النص القرآين:

ﭺ ﭼ [سورة احلجر.]20- 19 :
ممدود ًا حيتوي اجلبال الروايس يف جـــزء

َّ
النص القرآين يشكّـــــل أنساقه
إن
ّ

منها .و((إنبات ّ
كل أمــــر موزون ذي

َّ
شكل نسقه
أساسه معانيه العالية ،فقد

األجسام النباتية واألرضية ...واملعنى

البيانية عىل وفق نظام خاص بـــــه وعىل

مكرر ًا؛
اخلاص باستعامله هذا احلرف
ّ
ل ُيعبرّ عن ُأ ُطر متعددة و متنوعة من
الظرفية .ولعل من أبرزها ما يأيت:
أوالً :الظرفية املتطابقة:

ثقل مادي يمكن أن يزيد وينقص من
واألرض بسطناها وطرحنا فيها جباالً

ثابت ًة لتسكنها من امليد وأنبتنا فيها من كل

يشء موزون ثقيل واقع حتت اجلاذبة أو
متناسب مقدار ًا تقتضيه احلكمة))(،((1

وهـي معنى واحـــد لكل استعامالت

أخرُّ .
وجعل املعايش يف أجزاء ُ
كل ذلك

كونه
والثابت يبني إطار ًا لغوي ًا واسع ًا ُي ّ

السياق بتكرير احلرف
ُّ
ينص عليــــــــه ّ
ّ
الدال عىل الظرفية
والضمري (فيهـــــــا)

احلرف (يف) وهذا املعنى األصيــــــــل

اجلر (يف) بتكريــــره مع العنارص
حرف ّ
بالسيـــــاق
اللغوية املرتبط هبا ،ف ُيحيط ّ
ويضم موضوعاته وأفكاره
الداليل،
ُّ
وأحداثه ومكوناته.

وجوده يف مكان واحد واسع (األرض)،

نفسها ،توكيد ًا وحتقيق ًا لتلك األمور التي
نصت عليها اآليات بنسقها املتتابع املكرر

حلرف اجلر (يف) ،وكذلك ّدلت اآليات

•ومثالــــــــه النص اآليت قال تعــــاىل:

بنسقها عىل التفريع يف الداللة نفسها

( ((1ينظر :سحر النص –قراءة يف بنية اإليقاع
القرآين -د .عبد الواحد زيارة.89 :

( ((1امليزان يف تفسري القرآن -حممد حسني
الطباطبائي.139- 138 /12 :
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الداللة الظرفية لتكرار احلرف (يف) وأقسامها يف النص القرآين

فالوعاء نفسه فيه الروايس ،والنبات وهو

ُ
السامء للناظرين يف جمال نظر أوسع
آفاق ّ

والظرفية قد تضيق مســــاح ًة ودالل ًة

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

نفسه صالح ملا يعتاش فيه.

يف نسق حمافظ عىل تطابقـــــــه املعنوي

وتساويه الدّ اليل إذ يأيت املشهد متحرك ًا
يلف األفعال
يف إطار أريض حمدود
ّ

الواقعة يف متنه منقوالً عىل لسان إحدى

شخصياته(فرعون) إذ :ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﮠ ﮡ ﭼ [سورة الفرقان.]61 :

فاحلرف (يف) يصيرّ داللـــــة الفعل

بالسامء؛
اإلهلي (جعل) متّسعة بربطها ّ

الساموية حم ً
ال لفعله
لتكون الظرفيــــة ّ
تعاىل؛ لذلك ((أثنى اهلل سبحانه عىل

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [سورة

نفسه بذكر تباركـــــــــه بجعل الربوج

وهنــــــــا تتمحور اآلية حول حياة

السامء املحسوسة ،وجعل الشمس
يف ّ

((وق����د م��ك��ث م��وس��ى يف داره م��دة

املحسوس ،وأشار بذلك إىل ما يناظره

الشعراء.]18 :

موسى م��دة وج���وده عند فرعون
وليد ًا عندهم ،يف حجر فرعـــون عىل

فراشه))( .((1إنهّ ا ظرفية واحــدة (فينا)
اشتملت عىل تربية (موسى) ولبثه يف
ْ

مكان واحد مكث ًفا لصورة املكان وحمد ًدا
56

وبعد تفكري أرحب ﻓﭽ ﮗ ﮘ

للزمان أي مستعم ً
ال النسق القرآين
للداللتني املكانية والزمانية.

ويف حني آخر تتّسع اللوحة ،ويتّسع

إطارها وظرفها الوجودي حني تنفتح
( ((1تفسري القرآن العظيم -اب��ن كثري/3 :
.154

املحفوظة الرامجــــــة للشياطني بالشهب
املضيئة والقمر املنري فيها إلضاءة العامل

يف احلقيقة من إضاءة العامل اإلنساين بنور
اهلداية من الرسالة ليتبرص به عباده ،كام

يذكر حاهلم بعد هذه اآليات ودفع

أولياء الشياطني عن الصعود إليه بام هيأ
لدفعهم من بروج حمفوظة رامجة))(،((1

فاالتساع والشمول هو امللمح البارز يف
نسق اآلية وظرفيتها املكررة.

ويفاجئنا القرآن بإبداعــــــه ال ّلغوي

احلاكي إبدا َعه الفعــــــيل اخلارجي حني
( ((1امليزان يف تفسري القرآن.235 /15 :

م.د .حسني عيل حسني

ينقل صور ًة رائع ًة للجنة العالية يف العامل

إهنا من السعة تعني ((عيون ًا يف غاية

•قولــــه تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

السر .داللة
ممتدّ ة عمودي ًا مع ارتفاع رُّ ُ
عىل الرفعة ومناسبة للجنة العالية مع

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

وهي البسط ومجيع هذه األمور منترشة

اآلخر الذي يسعد فيه املؤمنون يف:

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

الكثرة))( .((1و(فيهــــــا رسر مرفوعة)

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

يب
األكواب سهلة املأخذ والنامرق ّ
والزرا ّ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ [سورة

يف ّ
كل جّاتاه ألصحاب الوجوه الناعمة،

والنسق الظريف يف املقطع القرآين

نسقه يف قمة الكامالت املمنوحة من

فيوسع
يعطي داللة السعة الوجودية
ّ

وساعدتنا اآليات عىل بيان تلك املعاين

الغاشية.]16- 8 :

يتحرك بتكرار احلرف (يف) الذي
دائرة النعيم حتى جيد القارئ يف ّ
كل

تنوع ًا وجودي ًا متجدّ د ًا ،فهنالك
زاوية ّ

الظرفية العامة (يف جنة عالية) تتّسع
فيها الدّ اللة الظرفية املتو ّلدة مع امتداد
النسيج اللغوي يف حم ّطات جديدة وهي
من تفرعات تلك اجلنة ونعيمها فأول

األمور التي تطالعنا يف اآلية عدم سامع
ما ال نفع فيه (لاَ ت َْس َم ُع فِ َيها لاَ ِغ َي ًة)
ثم ترد حمطة جديدة وهي (فيهــا عني

جارية) ممتدة أفقي ًا مع جريان تلك
العني مع انتقال مــــن حاسة السمع إىل
صورة برصيــــــــة ( َعينْ ٌ َج ِ
ار َي ٌة) وقيل:

والتكرار للظرفية يف هذه اآليات بني

الكامل مؤكد ًة عليها بالظرفية املكررة
الظرفية ((أي يف املكان العايل واملكانة

العالية واألشجار والغرف وغري ذلك

بام رصفوا أنفسهم عن الدنايا ورفعوا
مهمهم إىل النفائس))(.((1

والنعيم األخروي يمأل مساحات

معنى .ويظهر
نص ّية رائعة واسعة مكثفة
ً

ظر ُفها قادر ًا عىل احتواء املعنى العام،
ويسلسل أفكاره ليتلقاه ّ
الذهن يف تراكيب
متفاعلة لنقل املشهد اآليت يف قوله تعاىل:

( ((1الكشاف -الزخمرشي.746 /4 :
( ((1نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور-
البقاعي.9 /22 :
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• ﭽﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

(اجلنة) أو عىل ما جاء بالتعبري القرآين
(جنَّت ِ
َان) أي بظرفية مزدوجة ،ولكن
َ

النعم املوجودة فيهام كثرية ومتعددة لذا

استوجب التكرار لتلك املتعلقات عىل
ٍ
توكيد للنعم
شكل ظرفية مزوجة تكرار
(فِ ِيهماَ  ...فِ ِيهماَ ) ثم أكدت ذلك بظرفية
مجعية (فِ ِيه َّن) ((يف هذه اآلالء املعدودة

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

من اجلنتني والعينني والفاكهة والفرش

.]56

أماكن وقصور وجمالس))(.((1

الر محن-46 :
ﮭ ﮮﭼ [ســــورة ّ

واجلنى .أو يف اجلنتني ،الشتامهلا عىل

بالسعادة األبدية يف
ال��ذي
ّ
يتموج ّ

•ويكتمل املشهد يف قولــــــــه تعاىل:

ّتي مــــــزدوج (جنتان)
أفياء ظرف جن ّ

يحُيط بسعتــــــه الوجودية بعينني (فيهام
عينان جتريان) وحيفظ الفاكهــــة (فيهام
من ّ
كل فاكهة زوجــــان) ...وحيتضن

ال��ق��ارصات (فيهن ق��ارصات الطرف)
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أو منهام حتفة))( ((1فالظرف واحد وهو

ويتسع الفضاء الوجودي األخ��روي،
وت��ت��واىل الظرفية بتكرار احل��رف (يف)

لنسق منتظم ي��ش��دُّ امل��ش��اه��د بعضها
ببعض يف ظرفية ع��ام��ة ال ح��دود هلا

تكثر جناتهُ ا ((التي ال تعلم اخلالئق ما
فيهام ،أو ما فيها ،يأتيهم كل يوم منها

ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁﰂﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
( ((1جامع البيان عن تأويل آي القرآن-
الطربي.200 /27 :
( ((1الكشاف.451 /4 :

م.د .حسني عيل حسني

الرمحن.]72- 62 :
ﭧ ﭼ [سورة ّ
فتم التعبري عــــن تلك النعم اإلهلية

وظرفها ووعائها الوجــــودي يف تلك

اجلنان مع إفادة التوكيــــد واملبالغة يف

املكان والنعم وتوصلنا إليه من النسق
الفريد واملتميز لغو ًيا وسياق ًيا يف نصه
املحدد القرآين بوساطة احلرف (يف)

وما أضيف إليه من مالبسات سياقات

نصية لتكمل مجالية الصورة بالتكرارات
اخت ِ
املزدوجة (فِ ِيه َ ،عين ِ
َان ،ن ََّض َ
َان)،
ْ
ماَ
وكذلك (فِ ِيه َف ِ
َخ ٌل َو ُر َّم ٌ
اك َه ٌة َون ْ
ان) ثم
ماَ
ات
أكدت ذلك بظرفية مجعية (فِ ِيه َّن َخيرْ َ ٌ
ِح َس ٌ
ان) كل ذلك من باب تعداد املتعلق
األساس( ((2وهو (اجلنة) أو عىل ما جاء
بالتعبري القرآين (جنَّت ِ
َان).
َ
وتبدو ظرفية أخرى مستق ّلة تتضمن

معنى ّ
الشقاء اخلالد بطوق خميف رهيب
يصورها النص اآليت:
ّ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ

[سورة األنبياء.]100- 98 :

و ُيظهر النص نسقه احلريف بتكرير

احلرف (يف) ليؤكد الداللة ،وليعبرّ عن

وقوهتا لتشتمل
عمق جهنم واتساعها ّ

عىل املرشكني وآهلتهم .والظرف والوعاء
حييطهم بشكل مستمر .وهذا األمر عىل
ٍ
عال
احلقيقة مع شدة تنكيل وصوت

حتى أنه حيجب األصوات األُخر عنهم.
فال يستطيعون متيزها فهم ((ال يزالون
ٍ
وحرسة؛ حيث
غم
ملقارنتهم يف زيادة ٍّ

أصاهبم ما أصاهبم بسببهم))( .((2وتظهر
داللة اإلحاطة والشمول من سياق

اآليات وداللة تكرار احلرف (يف).

•قـــــــــال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

•يف قولـــــــــــه تعاىل :ﭽ ﮢ

ﭡ ﭢﭼ [ســــــورة البقرة:

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

األرض هي الظرف والوعـــــــــــاء

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ

( ((2ينظر :الربهان يف علوم القرآن.18 /3 :

.]30

احلقيقي املطابقي للخليفــــــــة املرتقب
( ((2الكشاف.137 /3 :
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هكذا هي إرادة اجلعل اإلهلي .فكان
ظرف ًا أوالً (فيِ الأْ َ ْر ِ
ض) بمعنى أن يكون

وعامرا يسكنها ويعمرها))(،((2
((ساكنًا
ً
ثم تكررت الظرفية بعد هذا الظرف

توكيدً ا لوجود صاحب الظرف .وهو
تكرار بأسلوب االستفهام ( َأ جَ ْت َع ُل فِ َيها
ِ ِ
يها) .وقد توحي هذه الظرفية
َم ْن ُي ْفسدُ ف َ
برضورة وجود خليفة أريض يولد منها؛

ويتكامل فيها؛ ليكون خليفة هلل تعاىل
يب ّلغ عنه ويسعى إىل عبادته.

وخفية؛ ولكن اهلل يأيت هبا يف أي وعاء
يف َخبِري ،فتكرار
وظرف كانت؛ ألنَّه َلطِ ٌ
الظرفية خلقت لنا تنويع ًا وتفرع ًا بياني ًا

ودلاللي ًا بينّ لنا عظيم اخلفاء واللطف
اإلهلي.

ثاني ًا :الظرفية املتقابلة:

حيتوي هذا النسق الظريف عىل ظرفني

متقابلني لكل واحد منهام حمتواه اخلاص

وقد خرج الظرف عن نمطه املتداول

الرتبة يف
به ،والتقابل يكون عىل أساس ّ

• ﭽﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

يف الوجود والتح ّقق قبل الظرفية

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

•قال تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

الثابت يف القرآن يف قوله تعاىل:

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯢ ﭼ [سورة لقامن.]16 :
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وواقعية ،فخلق لنا النسق القرآين صورة
بيانية عن ِ
(م ْث َق َال َح َّب ٍة) يف أوعية متعددة

ّ
والتأخر ،فتأيت الظرفية املتقدّ مة
التقدّ م
املتأخرة يف الوجود كام يف اآلية:

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ

فأوجد ظرفية جديدة (يف صخرة)
وهي متقدّ مـة وضيقة ( َأو فيِ الس و ِ
ات)
َّ ماَ َ
ْ
وهي ظرفيـــــه كبرية وواسعة ( َأ ْو فيِ

املتقدّ مة يف النص عىل الظرفية املتأخرة

وإن كانت أصغر من الساموات ،وهذه

الدنيا ،أي من كان يف دنياه هذه ووقت

الأْ َ ْر ِ
ض) وهي ظرفية ثالثة كبرية وواسعة

الظرفيات الثالث هي ظرفيات حقيقية

( ((2تفسري القرآن العظيم ـ ابن كثري.76 /1 :

[سورة اإلرساء.]72 :

فقوله( :يف هذه) مت ّثل الظرفية األوىل

(يف اآلخرة) و ((اإلشارة بـ(هذه) إىل

إدراكه وفهمه أعمى عن النظر يف آيات

اهلل فهو يف يــــــوم القيامة أشدُّ حرية و

م.د .حسني عيل حسني

أعمى))(.((2

ونلمح التقابل بني ظرفيـــــة النهار

(يف النهار) وظرفية الليل (يف الليل) إذ

يتداخل أحدمها يف اآلخر خللق اإلعجاز
اللغوي احلاكي عن اإلعجاز الوجودي

يف قوله تعاىل ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [سورة احلج:

.]61

ونجـــد النسق الدّ اليل الظريف ثابتًا

يف ترتيبه ومعناه ،فهو يبدأ بالظرفية
الساموية ثم ينتقل إىل الظرفية األرضية،

ومها مع ًا تقابالن ظرفية أخرى أوسع
داللة يف آيات ّ
كل آية منها تتكامل داللي ًا

يف فضاء وجودي رحيب تتجلىّ فيه
املتوحدة يف داللتها عىل
اآليات البديعة
ّ

تنوع موضوعات ذلك
املبدع اجلميل مع ّ

الفضاء الوجودي التي حيتوهيا النص
اآليت قال تعاىل:

• ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
املحرر الوجيز.474 /3 :
(((2
ّ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙ ﭼ [سورة سبأ.]3- 1 :

نجد املقابلة يف الظرفية تأخذ مظهرين

من البناء الرتكيبي:

 .أالتقابـــــــــــل الذي يكـــــون بني
ظرفيتني:
( َما َي ِل ُج فيِ الأْ َ ْر ِ
(و َما َي ْع ُر ُج
ض) يقابل َ

فِ َيها).

(الظرفية األرضية) مقابلة (الظرفية

الساموية).

.بالتقابل املركّب الذي يكون بني أكثر

من ظرفيتني:
ِ
(و َما فيِ
[( َما فيِ
السماَ َوات) ↠ ↞ َ
َّ
الأْ َ ْر ِ
ض)] ↠ ↞ (فيِ الآْ َ ِخ َر ِة).

الساموية) تقابل (الظرفية
(الظرفية ّ

األرضية) ومهـــــا مع ًا تقابالن (الظرفية

األخروية).
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ِ
ٍ
ِ
(ولاَ فيِ
السماَ َوات) َ +
[(م ْث َق ُال َذ َّرة فيِ َّ
َاب ُمبِ ٍ
الأْ َ ْر ِ
ض)] ↠ ↞ (فيِ ِكت ٍ
ني).

الساموية) تقابل (الظرفية
(الظرفية ّ
األرضية) ومها مع ًا تقابالن (الظرفية

الكتابية).

املصورة سعـــ َة
•ومــــــن النصوص
ّ

الفضاء املكاين ما يأيت يف قوله تعاىل:

اجلملة عىل عموم املوجودات باملوصول

وصلته))(.((2

ويركّز النص القـــرآين عىل حضور

النسق نفسه عن طريق تكريره يف قوله

تعاىل:

ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ

• ﭽﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ

ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ

ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯽﭼ [سورة البقرة.]255 :

ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ

اآلية تتحدّ ث عن ملك اهلل تعاىل

ﯧﭼ [ســـــــورة النساء-130 :

الوجود الساموي (ما يف الساموات) وإىل

وهذا التكرار لقولـــه (يف الساموات)

الواسع املمتدّ إىل ّ
كل يشء حارض يف
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بالساموات واألرض
الق ّيوم ((واملراد
ّ
استغراق أمكنة املوجودات ،فقد د ّلت

ّ
كل يشء منتهي إىل الوجود األريض

(ما يف األرض) الوجودان جيتمعان مع ًا

بوساطة العاطف (الواو) ليشكال الظرفية
العامة للوجود املمكن املمتزج يف هويته
احلي
املنتسبة فقر ًا وملك ًا إىل مالكه اهلل
ّ

.]132

و(يف األرض) يرســــــم البعد الداليل

املكونـــــــــــة من ظريف
للظرفية العامة
َّ
الساموات واألرض مـــــع احتفاظــــــــه

بالرتبة نفسهـــــــا هلذيـــــــــن الوعاءين
( ((2التحرير والتنوير.20 /3 :

م.د .حسني عيل حسني

الوجوديني .ويتبينّ منهام خزانة املالك

فعىل الرغــــــــم من اتساع الظرف

دال���ة ع�لى ال��واس��ع ال��غ��ن��ي .فالتكرار

واألرض) وإحاطته باألشيـــــــاء الكثرية

ومملكتــــه املودعة فيهام ،فهام عالمات

(الساموات
الوجودي املركَّب مـــــــــــن ّ

للظرفية املتقابلة واضح إذ تتكرر ثال ًثا
بالعبارة نفسها (وللِهَِّ ما فيِ الس و ِ
ات
َّ ماَ َ
َ
َ
َو َما فيِ الأْ َ ْر ِ
ض) واالختالف باملالبسات

الرغم من كثرة أرساره وبعد أعامقه حيرض

واحدة والرتابط النيص موجود حاكمه

عليه.

اللغوية البسيطة ولكن أنساقها الداللية
التكرار للظرفية مع وجود روابط لغوية

بني اجلمل لتعطي نص ًا واحدً ا متامسك ًا
يوحي بالسعة واحلكمة والغنى املحمود

والوكالة املطلقة.

والعظيمة فهو يتصاغر ،ويتدانى ،ويحُ اط

بالعلم اإلهلي من مجيع جهاته ،وعىل

ذلي ً
ال بني يدي اهلل الذي يعلمه ،ويقدر
التقابل املركّب الذي يكون بني أكثر

من ظرفيتني:

العلـــــم اإلهلي ↠ ↞ [( َما فيِ
ِ
(و َما فيِ
ُصدُ ِ
السماَ َوات) َ +
ورك ُْم) َ ( +ما فيِ َّ
الأْ َ ْر ِ
ض)].

التقابل البسيط الذي يكون بني
ِ
[و َما
السماَ َوات]↠ ↞ َ
ظرفيتنيَ [ :ما فيِ َّ
فيِ الأْ َ ْر ِ
ض].

الوجودي للساموات واألرض يف اآلية

ليصور لنا بعد ًا داللي ًا جديد ًا .إنّه السعة
ّ

•قــــــــال تعاىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ويف آية أخرى يظهر النسق نفسه؛

العلمية للمبدع يف خلقه.

ويتنوع املعنى الذي يؤ ّطره الظرف
ّ

الكريمة:

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

•إذ يقول تعاىل :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ [سورة

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ

جيد القارئ أمامه منظر ًا رهيب ًا ّ
كل

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ
ﰑ ﰒﭼ [ســـــورة آل عمران:

.]29

النحل.]49 :

يشء فيه خاشع ساجد هلل تعاىل يف أجواء
الطاعة املنترشة يف مجيع جوانب الوجود
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املمكن بدء ًا بالساموات العىل ونزوالً عىل

يتجلىّ للقارئ فاعلية إرادة اهلل تعاىل

دائم ومستمر من مجيع املخلوقات

اإلطار الوجودي لإلنســـان ،فالتسخري

موجودات األرض .والتفاعل العبادي

املتوجهة إىل خالقها :قال تعاىل :ﭽ ﭳ

اإلهلي مشاهد ملن ينظر يف داخل الظرفية

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

العامة للمخلوق التي أوجدها اخلالق

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ

املكون
واالحتواء لكل الوجود املادي
ّ
مـــن الس و ِ
ات والأْ َ ْر ِ
ض (({ َما ىِف
َّ ماَ َ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ

[سورة احلج.]18 :

التقابل البسيط الذي يكون بني
ِ
[و َما
السماَ َوات]↠ ↞ َ
ظرفيتنيَ [ :ما فيِ َّ
فيِ الأْ َ ْر ِ
ض].
ومثله فعـــــــل التسبيح العــــــــام

للمخلوقات ك ّلها املتجليِّ يف ّ
ظل الظرفية
الشاملة يف اآلية ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
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يف تسخري ّ
كل يشء موجود يف ضمــــن

ِّ
املسخر فالظرفية تدل عىل الشمول

الساموات} الشمس والقمر والنجوم
{و َما ىِف األرض}
والسحاب وغري ذلك َ
البحار واألهنار واملعادن والدواب وما

ال حيىص))(.((2

ويتعمق البعــــــد الظريف يف حمتواه
ّ
ورس ًا عندما يعبرّ النص
الداليل عظم ًة
ّ
تعبري ًا خطري ًا جدّ ًا؛ ألنّه يربط النسق
الداليل للظرف بالوجود اإلهلي بداللة

ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [سورة

توحي بحلول اخلالق يف املخلوق يف

•ويف قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

•فيقول :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ

ﭾ ﭼ [سورة األنعام.]3 :

احلرش.]1 :

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭼ [سورة لقامن.]20 :

ظرفية جمازية يف أحدى أبعادها:

ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ظاهر الداللـــة واضح وهو ّ
أن اهلل

( ((2الكشاف.505 /3 :

م.د .حسني عيل حسني

موجود يف الساموات ويف األرض .فهام

ممتلئان باهلل تعاىل ،ال خيلو جزء منهام من
اهلل تعاىل ،ويف هذه الداللة ظرفية جمازية

متقابلة تعبرّ عن السعة الوجودية للخالق
َّ
جل شأنه.
ثالث ًا :الظرفية التضمنية:

وهي تتألف من معنيني أحدمهــــــــا

أوسع من اآلخر ،فيكون املعنى األوسع
حمتو ًيا للمعنى الضيق ،فهام كدائرتني:
الصغرية داخلة يف الكبرية.

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ

[سورة النحل.]15- 10 :

سياق اآليات ونسقها يتحدث عن

اإلعجاز اإلهلي الداعي للتفكــر أوالً،
والتعقل ثان ًيا ،وثم التذكر ثالث ًا ،وهذه

•قال تعاىل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

األمور الثالثة داعية للشكر وهو األمر

ﮃﮄﮅﮆﮇ

خامس ًا .وكل هذه املعاين املرتتبة والنسقية

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ

الظرفية احلرفية للحرف (يف) وألثر

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

والدائرة الكربى وهي [اآلية اإلهلية]

ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

من السامء الذي يسبب احلياة ﭽ ﮞ

ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

 ]30والذي يدعو اإلنسان إىل التفكر بام

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

والشكر للوصول إىل طريق اهلداية وهو

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

الرابع من النعم السابقة ،وداعية للهداية

ﮈﮉﮊﮋﮌ

املتدرجة كلها أمور تضمنية بوساطة

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

تكرره فبدأت اآليات بالوعاء الكيل

ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ

احلاوية لآليات اآلخر وهي املاء النازل

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [سورة األنبياء:

ﯗﯘﯙﯚﯛ

بعده من النعم مستعين ًا بالتعقل والتذكر
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ما كان ختام هذه اآليات املباركات.

•قــــال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

نتيجة أفعاله؟ .فكانت الظرفية مبتدئ ًة

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

يتحول إىل الظرف
هذا الظرف ثال ًثا ثم
ّ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

بالظرف الكبري وهي األرض وقد تكرر

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

الصغري الذي هو جزء من األول وهو

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [سورة اجلمعة:

•ﭽﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

س��ي��اق اآلي���ات حت��دث��ت ع��ن وع��اء
واس��ع وه��و وع��اء (ال��س و ِ
ات) الذي
َّ �َم�اَ َ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
.]2-1

ه��و أوس��ع م��ن وع��اء األرض ،فوعاء
(ال���س و ِ
ات) يتضمن وع��اء األرض
َّ �َم�اَ َ
الذي جيري فيه تبليغ الرسالة وتزكية

ال���ن���اس وت��ع��ل��ي��م��ه��م ل��ل��وص��ول إىل

سعادهتم ،ثم ضاق الوعاء (الأْ َ ْر ِ
ض)
وخصص يف جمموعة حمددة ليتضمن (فيِ
ني) الذي هم يف أم القرى التي هي
الأْ ُ ِّم ِّي َ
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واحلاكية ملا تؤول إليه حاله وما هي

جزء متضمن من األرض ،ليبني سياق
اآليات ونسقها بظرفية ضمنية أخرى

(ا ْل َي ِّم) كام يف املقطع اآليت قال تعاىل:

ﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯ
ﯰﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵﭼ [سورة
القصص.]7- 4 :

ني ظرفهم الذي
ولكنها جمازية أن الأْ ُ ِّم ِّي َ
هم فيه ( َل ِفي َضلاَ ٍل ُمبِ ٍ
ني).

وهي مرص أو مجيع األرض املشهورة(.((2

اآليات الشارحة حلالة فرعون الظامل

( ((2ينظر :التحرير والتنوير.67 /20 :

ويأيت النسق املتتايل يف نســـــق من

فتشكّل األرض ميدان ًا لعلو فرعون

ظهرت آثاره يف استضعاف أهل
وهو علو
ْ

م.د .حسنی عيل حسنی

األرض ذاهتا .وهي الظرف األريض (يف

عىل فرعون األرض عىل ُرحبها ربا

لکي ینقذ اهلل تعاىل هؤالء ،وخی ّلصهم

فکان الدخول يف وعاء أصغر مما کان

ومهد لذلك بوالدة موسى
األرض) ّ
من استکبار فرعون وقد أنقذ اهلل تعاىل

موسى يف ظرف وجودي صغری (يف
الیم) الذي یم ّثل منطلق والدة احلریة

للشعب املستضعف .فبدأ األمر بالظرف
الکبری وما فیه من ظلم واستعالء ثم
ذکر الظرف الکبری ثانیة .ولکنه کان

واعدً ا بالنر اإلهلي .ويف هذا الظرف
حصل التکرار مرتنی تأکیدً ا للنر ،ثم
انتقل إىل الظرف الصغری(يف الیم) واعدً ا
بالنر کذلك وقد حتقق األمر.
أالرض
الیم

الستکباره فیها واعتقاده اخللود فیها.
یستعيل فیه وذلك نتیجة فعله ،وذلك يف

قوله تعاىل:

•ﭽgfedc
m l k j i h
qpon
w v ut s r
z y xﭼ
[سورة القصص.]40- 39 :

ويف نعمة التسخری اإلهلي الشامل
للنعم املوجودة يف الظرف الکبری ( َما ِيف
ْاألَ ْر ِ
ض) وما فیها من نعم وما خلق فیها

من أهنار أو جبال أو غریها جاءت اآلیات

تبنی أن من النعم املسخرة لکم إضافة ملا
يف الظرف الکبری (البحر) الذي هو ظرف

صغری داخل الظرف الکبری وداخل

ويف الظرفیـــــة الکربى (يف األرض)

البحر .کذلك وعاء وظرف أصغر وهو

فیها ثم ینقله اهلل مـــــن الظرف الکبری إىل

رأفة ورمحة من اهلل بالناس .هذه املعاين

ومثاهلا يف قصة فرعــــــــون واستکباره
الظرف الصغری وهــو (يف الیم) الذي هو

جزء من األرض التي تضمنته ،فضاقت

(الفلك) کل تلك النعم وغریها هي
موجودة يف قوله تعاىل :ﭽ! " $ #

-,+*)('&%
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[سورة احلج.]6( :

أالرض
البحر
الفلك

َّ
إن نسق اآلیات نسق لطف و رمحة.

فبدأت بظرف ووعاء کبری ،وتتضمن

صغریا وهو البحر .وکل
داخلها وعا ًء
ً
مسخر
ما يف الوعاءین الکبری والصغری
ٌ

لك ُّأهیا اإلنسان رأف ًة ورمح ًة من اهلل
تعاىل.

•قــال تعاىل :ﭽ ! " $ #
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فصلت.]31- 30 :
[سورة ّ

بیان اآلیــــــات يف حقیقة اإلیان

وحتقیق للوعد،
ونتائجه .وفیها بشارة
ٌ

فجاءت اآلیات تبنی ّ
أن هناك وعا ًء
احلی ِ
صغری ًا ِ
اة الدُّ ْن َیا) یدخل يف وعاء
(يف ْ َ َ
(و ِيف ْاآلَ ِخ َر ِة) ثم تتکرر
کبری وهو اآلخرة َ

الظروف األخرویة عىل شکل ظروف
متضمنة داخل الوعاء الکبری ِ
(يف ْاآلَ ِخ َر ِة)
(و َلک ُْم فِ َیها)،
لذلك کرر الظرف مرتنی َ
فلهم ( َما ت َْشت َِهي َأ ْن ُف ُسک ُْم) وهلم ( َما
َیدَّ ُعون) فاآلیات مؤکدة لتحقق الوعد

اإلهلي مع کال عطائه ألولیائه الذین
احلی ِ
اة الدُّ ْن َیا َو ِيف
ضمن هلم النرة (يف ْ َ َ

ْاآلَ ِخ َر ِة) وهلم کل ما یرغبون ویتمنون.

•قال تعاىل :ﭽ { z y
|} ~ ﮯ ¡ ¤£ ¢
« ª © ¨§ ¦ ¥
¬®¯²±°
º¹¸¶µ´³
» ¼ ½ ¾¿ Ä ÃÂ Á À
Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ
ÛÚÙØ×ÖÕ
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 áàßÞÝÜﭼ

[سورة النور.]36- 3( :

النــــور عنوان کيل وله مراتب منها

املرتبة الکلیة التي تشمل الساوات

واألرض ،ولــشــدة نــوریــة اهلل وعــدم

إمکان إدراکها جلأت اآلیات الکریات
بأنساقها التعلیمیة اهلادفة واهلادیة إىل
املثال والتمثیل .فمثلت اآلیات النور

املعنوي الکيل بالظرف الکيل والوعاء
ِ
ٍ ِ
ِ
اح)
العام بنور (م ْشکَاة ف َیهــــــــا م ْص َب ٌ
و(املِ ْشکَاة)( :)27وهو وعـــــاء وظرف

اج ُة) الوعـــــــــاء الصغری .فکأنّه
ُّ
(الز َج َ
عاکس ضوئي متوهج آخذ نــوره من
وعائه الکبری (املِ ْشکَاة) والتحدید هنا

من باب الوحدة النوریة وإال فالنور
شامل للساو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض .ولکنها من
َّ َ َ
مصدر واحد وکل ما ذکرته اآلیات يف

یقرب املعنى ثم انتقلت
سیاقها هو مثال ّ
الظرفیة من العامل الکبری (الــســاو ِ
ات
َّ َ َ
َو ْاألَ ْر ِ
ض) إىل عامل وظرف أصغر وهو

املساجد ( ُب ـ ُیــوت اهللَّ) التي هي جزء

متضمن من العامل الکبری وحصل يف نسق

یوضع فیه الــساج املصباح ،ثم جاء

وتضم ٌن .فکانت ( ُب ُیوت
اآلیات تکرار
ّ

یشع وینترش بوســــاطة الوعاء
فالنور
ُ

( ُب ُیوت اهللَّ) فالتکرار أوضح التضمن

بوعاء آخر أصغـر وهو الزجاجة الذي
یتضمنها الوعــــــــــاء الکبری (املِ ْشکَاة)

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

کبریا متضمنًا ملن یذکون اهلل
اهللَّ) وعا ًء ً
وهم املسبحون يف الوعاء الکبری وهي
مع تفصیالت ذلك التضمن.

النور (اهلل نور الساوات واالرض)
املشکاة
الزجاجة
املصباح
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•قال تعاىل :ﭽ J I H G F

تعاىل :ﭽ Ò Ñ Ð Ï Î

TSRQP

ﰈ ﰉ ﰊ : ...Ý

Z YX W V U

;ﭬﭭﭮ?@A

 .]23عامل اآلخرة ظرف کيل ووعاء

القمر.]((- 47 :

O N M L K

[ \ﭼ [سورة هود-22 :

کبری یتضمن أوعــیــة أصغر منها:
اجلنة ،فتکرار احلـــرف "يف" کشف

لنا مع االســم بعده دالل ـ ًة تضمنی ًة

لظرف أصغر.

اجلنة
االخرة

رابع ًا :الظرفیة املتضادة:

و ّظف النص القرآين املعنى وضده
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لیخلق
بسبب تکرار حرف اجلر (يف)
َ

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

•ومثله يف النص القرآين اآليت قال

ÙØ×ÖÕÔÓ

E D C Bﭼ [سورة
یظهر جل ّی ًا ّ
یتحرك داللی ًا
أن النص
ّ
مبتدئ ًا الظرفیة باحلرف واملــجــرور (يف
ضــالل وسعر) ثم یذکر احلــرف نفسه

واالسم بعده (يف النار) لتکتمل الظرفیة
ملشهد الــشــقــاء والــعــذاب واخلـــسان.

ویتغری املعنى لیضـاد ویعاکس وخیالف
ّ
َ
األول .ففي الظرفیــــــة الثانیة
الظرف
َ

املرکبة من (يف جنات وهنر) و(يف مقعد

صدق) النعیم والسعادة التي تقابل التي
الشقاء والعذاب والتي یعیشها املتّقون يف

ّ
ظل الظرف الوجودي .فالنص یقابل بنی
ظرفنی متضادتنی يف الدّ اللة.

•ویربز التضاد يف قوله تعاىل :ﭽ¿

Ã Â Á À

È Ç Æ Å Ä
Ì Ë Ê É
ÎÍﭑﭒﭓﭔ

م.د .حسني عيل حسني

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭼ [ســـــورة الروم:
.]16- 14

واضحا يف الظرفية
يربز التضــــــاد
ً

األوىل التي تصنف اإلنسان عىل صنفني
متضادين خمتلفني (ومهـــــا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا
و َع ِم ُلوا الصالحِ ِ
ات) فكانت الظرفيـــــة
َ
َّ َ
والوعاء هلم يف روضات اجلنة يفرحون

ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎﭼ [سورة هود:
.]108-106

وتنطبق تلك الصور اجلاملية الرائعة

التي توحي هبا هذه اآليات التي تصور

إحساس
حي له
النار بأنهّ ا موجود
ٌ
ٌّ
(زفِ ٌري َو َش ِه ٌيق) ((للنار تشبيه ًا
وله َ
{و ِه َى
حلسيسها املنكر الفظيع بالشهيق َ
ور} تغيل هبم غليان املرجل بام فيه.
َت ُف ُ

ويتمتعون بنعيمها ،والصنف اآلخر
املتضاد وهو (ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َوك ََّذ ُبوا بِ َآ َياتِنَا
ولِ َق ِ
اء الآْ َ ِخ َر ِة) يدخلون يف ظرف وجودي
َ

هبم))( ،((2ونالحظ الظرف والوعاء
هو (النار) وبقاء (ا َّل ِذي َن َش ُقوا) يف ذلك

(يف العذاب حمرضون) فهذان الظرفان

مر ًة ثانية وثالثة داللة عىل بقائهم بذلك

عىل عكس الوعاء والظرفية األوىل .فهم
املتعاكسان املتضادان بأنساقهام نقال

الصور يف مجالية ّ
جذابة تتم ّثل بفرح
املؤمنني و صورة اإلحضار اإلجباري
القرسي للكافرين يف العذاب.

•قال تعاىل :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ

وجعلت كاملغتاظة عليهم لشدة غلياهنا

الوعاء ثم اآليات أكدت باحلرف (يف)
الظرف خالدين يف النار ويف الشقاء ،ثم

جـــاء الوصف ليعكس صورة مضادة
وخمتلفة (ل َّل ِذي َن ُس ِعدُ وا) فجاء باحلرف
(يف) الدال الظرفية ولكنها هنا حوت
ظرف ًا مضا ًدا للظرف األول وهو (الجْ َن َِّة)

ثم اآليات أكدت باحلرف (يف) مر ًة
ثانية داللة عىل بقائهم يف ذلك الظرف

( ((2الكشاف ،583 /4 :وينظر :مفردات
أل��ف��اظ ال���ق���رآن :م���ادة (زف����ر)،380 :
ومادة(شهق).468 :
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خالدين يف (الجْ َن َِّة) ويف النعيم والسعادة

عطا ًء من اهلل غري مقطوع.

الظرف والوعـــــاء (النَّار)  +تكرار
الظرف نفســـه مرتني (فِ َيها) ثم عالقة
التضاد × الظرف والوعاء (الجْ َن َِّة) +تكرار
الظرف نفسه (فِ َيها).

َّ
وإن فيها ما هو مسوق للتهويل(( :الذي

ﭽﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

امل��راد بسجني ما يقابل عليني ومعناه

عالقة التضاد:

ﯨﯩﯪﯫﭼ × ﭽﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ.
عالقة التضاد

•ﭽﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

وما هم عليه من موقف رهيب خميف.
فكان ظرفهم مسجلاً بشكل مفصل (فيِ

ني) ثم بينت اآليات ما هو ِ
ِس ِّج ٍ
(س ِّجني)
يعطيه التدبر يف سياق اآلي���ات ...أن

ع��ل��و ع�لى ع��ل��و م��ض��اع��ف ف��ف��ي��ه يشء
من معنى السفل واالنحباس فيه...
فمحصل اآلي��ة أن ال��ذي أثبته اهلل من

جزائهم أو عده هلم لفي سجني الذي

ﮑ ﮒ ﭼ [سورة االنفطار-13 :

حبسا طويلاً
هو سجن حيبس من دخله ً

أكدت اآليــــــــــة َّ
أن وعاء الأْ َ ْب َرار

الكتاب ظر ًفا للكتاب عىل هذا املعنى

اآلية الثانية لتبني احلالة املضادة فأكدت

فيكون سجني كتابا جامعا فيه ما قيض

.]14

وظرفهم ومكاهنم يف النعيم ثم جاءت
72

صور إهلية ملا يكون عليه حال اإلنسان
جاء نسق اآليات مبينًا حلال (ا ْل ُف َّج ِ
ار)

َّ
أن وعاء ا ْل ُف َّج َار وظرفهم ومكاهنم يف
جل ِحيم.
ا َ
داللة تضاد

أو خ��ال��دً ا ...وال ض�ير يف ل��زوم كون
ألن ذل��ك من ظرفية الكل للجزء...

ع�لى ال��ف��ج��ار وغ�يره��م م��ن مستحقي
العذاب))( ،((2ومعنى سجني الكتاب
املحدد فيه أعامل (ا ْل ُف َّج ِ
ار) وآثار تلك

[ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ × ﭽ ﮏ ﮐ

األعامل ((يعني كتاهبم الذي فيه ثبت

ويف حركة بيانية تفصيلية مع رسم

( ((2امليزان يف تفسري القرآن.257 /20 :

ﮑ ﮒ ﭼ].

أعامهلم من الفجور واملعايص ...سجني

م.د .حسني عيل حسني

وهو موضع جند إبليس و املعنى يف اآلية

تنكريه داللة عىل فخامة قدره ،و املعنى

سجني جب يف جهنم مفتوح ...و يكون

الوصف))( ،((3وب ّينت اآليات بسياقها

أن كتاب عملهم يوضع هناك و قيل إن
لفظه من السجن الذي هو الشدة))
ومن هم (ا ْل ُف َّج ِ
ار) والتوعد هلم بالعذب

(((3

نسق
ُ
وال��دع��اء عليهم ثم بعد أن ب�ّي�نّ َ
اآلي��ات آث��ار ما (ل ْل ُف َّج ِ
ار) ج��اءت بام

أن األبرار لفي نعمة كثرية ال حييط هبا
ما يف ه��ذا الظرف من راح��ة يف النظر
وظهور هذه الراحة (فيِ وج ِ
وه ِه ْم) وهو
ُ ُ

ظرف آخر يف ظ��روف ضمنية للظرف

األس���اس وه��و امل��ك��ان امل��ق��رر (اجلنة)
املقررة (للأْ َ ْب َر ِار) فظروفهم وأوعيتهم

يضاد ويعاكس تلك الصور املؤثرة سلب ًا
عىل (ا ْل ُف َّج ِ
ار) إىل صورة (الأْ َ ْب َر ِار) وما

التي تضمنتهم هي أرقى أنواع الظروف

والقرب هلم والدالل من مشاهدة صور

تفوح منها روائ��ح الطيب ملن استحق

فيها من نسق دال عىل النعمة والكامل

اجل�مال اإلهل��ي أو إشعارهم بالقرب.
فكان ظرفهم ووعاؤهم (كتاب الأْ َ ْب َر ِار)

وهو كتاب سجلت فيه أعامل (الأْ َ ْب َر ِار)
ني)
وآثارها ومكان هذا الكتاب (فيِ ِع ِّل ِّي َ
ثم فصلت بمعنى ِ
ني) ومن حيق له
(ع ِّل ِّي َ
النظر فيه وهم (المُْ َق َّر ُب َ
ون) ،ثم عاودت
������ر ِار)
اآلي���ات ال��ت��أك��ي��د ل��ظ��رف (الأْ َ ْب َ
و((التفصيل جلاللة قدر األبرار وعظم

منزلتهم عند اهلل تعاىل وغزارة عيشهم
يف اجلنة ...النعيم النعمة الكثرية و يف

( ((3جممع البيان -ال��ط�بريس-328 /10 :
.329

واألمكنة لذلك ج��اء بظرفية ختامية

هذه األمكنة (ال��ظ��روف) ،وقد عدهتا

اآلي��ة األخ�ي�رة ظ��ر ًف��ا واح���دً ا ونتيجة
واحدة لذلك قالتِ :
(ختَا ُم ُه ِم ْس ٌك َوفيِ
َذلِ َك َف ْل َي َتنَا َف ِ
س المُْ َتنَافِ ُس َ
ون) .كل تلك
املعاين والظروف املتضادة بني (ا ْل ُف َّجار)
���ر ِار) وما كُتِب يف كتبهم التي
و (الأْ َ ْب َ

تضبط أعامهلم

تعاىل:

(((3

م��وج��ودة يف قوله

•ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

( ((3امليزان يف تفسري ال��ق��رآن-263 /20 :
.264
( ((3ينظر :نفسه.262- 261 /7 :
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ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

•قال تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮬ ﭼ [سورة الذاريات-15 :

.]22

سيــــــاق اآليات يف بيان اإلحسان

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

للمتقني وجاء .ذلك يف وعاء عا ّم .وهو
اجلنات والعيـــون (فيِ جن ٍ
َّات و ُعي ٍ
ون)
َ ُ
َ

ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ [سورة

متعددة منها اإلحسان وقيام الليل

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
املطففني.]26 - 7 :

ظرفية مضادة
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حلرف (يف)))(.((3

[ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ × ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ].

خامس ًا :الظرفية التعليلية:

قد تكون الظرفية لبيان سبب ما ،وهو

أمر يكثر يف استعامالت حرف اجلر (يف)
ٌ
إذ ((التعليل ،وهو معنى كثري العروض

وأسبابه عىل ما جاء يف نسق اآليات
واالستغفار فيه ،ثم تأيت الظروف املسببة
والواضحة للحصول عىل ذلك الظرف

الكبري عندما تنازل اإلنسان عن الظروف

الصغرية وهي ظرفية التنازل عن املال
هلل(وفيِ َأ ْم َوالهِِ ْم) ،بل عدّ ما يعطيه من
َ
ِ
لس ِائ ِل َوالمَْ ْح ُرو ِم) ،ثم
ماله هو َ
(ح ٌّق ل َّ
الظرفية األخرى وهي التفكر يف اآليات

( ((3التحرير والتنوير.82 /25 :

م.د .حسني عيل حسني

اإلهلية املوجودة واملتضمة يف وعاء
(وفيِ الأْ َ ْر ِ
ض) للحصول
األرض الصغري َ

إشكال حاصل يف ظرف املدينة مؤكدين

َّ
أن اإلشكال وقع من (ا ْم َر َأ ُة ا ْل َع ِز ِيز) التي
َاها َع ْن َن ْف ِس ِه) هيام ًا وعشق ًا
(ت َُر ِاو ُد َفت َ

عىل وعاء اجلنات الكبري ،وهذه اآليات
(وفيِ َأ ْن ُف ِسك ُْم) فقط
موجودة ومتضمنة َ
التفتوا إليها وتبرصوا هبا ( َأفَلاَ ُت ْبصرِ ُ َ
ون)،

ممنوع ًا كوهنا (ا ْم َر َأ ُة ا ْل َع ِز ِيز) فجاء بظرف
ٍ
ثان جمازي وهو أهنا (فيِ َضلاَ ٍل ُمبِ ٍ
ني)

تُوعَدُ َ
ون من نعم .فكل هذه الظرفيات

قوله تعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ

ثم انتقلوا بتبرصكم إىل ظرفية السامء
السماَ ِء) التي تسبب لكم الرزق َو َما
َ
(وفيِ َّ
املتضمة للمعاين النسقية املكررة هي التي

سببت اجلنان وظرفها الكبري.

•قال تعاىل :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ

ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎﭑﭒﭓﭔﭕ

أي متلبسة بالضالل .فردت إشكاهلم
وعللت فعلها بظرف تعليل (فِ ِيه) يف

مسبوق بالتعليل لسبب هيامها وعشقها
املمنوع إذ كان يوسف حام ً
ال صف َة

اجلامل املالئكي الذي ال يقاوم عىل ما جاء

(و ُق ْل َن َح َ
اش للِهَِّ َما َه َذا
بوصف النسوة َ
َّ
فكأن (ا ْم َر َأ ُة
يم)
َبشرَ ً ا إِ ْن َه َذا إِلاَّ َم َل ٌك ك َِر ٌ
ا ْل َع ِز ِيز) بظرفيتها التعليلية ( ((3بينت سبب

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

فعلها املرفوض من قبل النسوة ابتدا ًء

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

•ﭽﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ

واملقبول منه َّن انتها ًء.

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ

ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﮃﮄﮅﮆﮇ ﭼ

[سورة يوسف.]32- 30 :

سياق اآليات تعلييل وأنساقها لر ّد

ﯷﯸﯹﯺﯻ

ﭼ

( ((3ينظر :اجلنى الداين ،250 :و مغني اللبيب:
.224
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[سورة األنفال.]68- 67 :

نسق اآلي���ات تعليمي سببي تبني

اآلي���ات كيفية احل��ص��ول ع�لى األرسى
إذ ال بد من القتال .لذلك جاء بظرفية
معللة وهي (فيِ الأْ َ ْر ِ
ض) فلام حصلوا

عىل األرسى أردوا فديتهم رغبة ( َع َر َض

الدُّ ْن َيا) وهذا األمر يستوجب عقاب ًا من

اهلل .ولك َّن أمره اإلهلي القايض باللطف
سبب عدم تعرضهم لل َع َذاب َعظِيم(،((3

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﭼ [سورة التوبة.]38 :

اآلي���ات آم���ر ٌة املؤمنني للنفرة (فيِ

َسبِ ِ
يل اللهَِّ) ،فالظرف والوعاء (الطريق)

اإلهل��ي ظ��رف (ط��ري��ق) معنوي وليس

وذل���ك ب��وس��اط��ة ال��ظ��رف��ي��ة التعليلية
(فِيماَ )( ((3يف قوله تعاىل :ﭽ ﯷ ﯸ

اإلي�مان يتنازل عن املعنويات .ويرىض

•ﭽﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

يف احلياة املادية الدنيوية التي ال تعني

ﮝ ﭼ [سورة النور.]14 :

السياق احلرف (يف) الدال عىل ((الظرفية

تعني ه��ذه الظرفية االن��ت��ق��ال من

يف خريات اآلخرة كان قلي ً
ال بالنسبة إىل

وعاء وظرف معنوي وليس وعا ًء وظرف ًا

ق ّلته إالّ عندما قيس بخريات عظيمة

ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ.

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
سادسا :الظرفية املجازية:
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•قال تعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ

الظرف احلقيقي إىل ظرف جديـــد ،وهو

مادي ًا.

( ((3ينظر :جممع البيان.536- 535 /4 :
( ((3ينظر :اجلنى الداين ،250 :و مغني اللبيب:
.224

طريق ًا مادي ًا ولكن من كان ضعيف ًا يف
باملاديات؛ لذلك ا َّثا َق َل إِلىَ الأْ َ ْر ِ
ض رغبة

شيئ ًا يف احلياة األخ��روي��ة؛ لذلك كرر
املجازية :أي متاع احلياة الدنيا إذا أقحم

كثرة خريات اآلخرة ،فلزم أنّه ما ظهرت

ونسب إليها ،فالتحقيق ّ
أن املقايسة معنى
ِ
الستعامل حرف الظرفية ،وليس
حاصل
معنى موضوع ًا له حرف (يف)))(.((3

( ((3التحرير والتنوير.198 /10 :

م.د .حسني عيل حسني

•قال تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

جمرورها وهو {القربى} ال يصلح ألن

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

املجازية هنــــــا :التعليل))( ،((3وكذلك

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

املعنويات .فمامرسة األعامل احلسنة هي

[سورة النحل.]69- 68 :

جماز ًّيا.

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

يكـــــــون مظروف ًا فيه .ومعنى الظرفية

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ

(يف) الثانية ال���واردة يف اآلي��ة هي باب

ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ

أمور معنوية؛ لذا جاء الظرف والوعاء هلا

يف اآليات حتول املظروف إىل ظرف

•قال تعاىل :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ

وجه الظرفية املجازية .وهي املالبسة

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﭼ

((وجعل ّ
الشفاء مظروف ًا يف العسل عىل
للداللة عىل متكّن مالبسة الشفاء إياه...

كام أن مفاد (يف) من الظرفية املجازية ال
يقتيض عموم األح���وال))

(((3

وأكدت

(يف) الثانية تلك الظرفية املجازية

وعدهتا مما حيتاج إىل تفكر وتدبر.

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

[سورة القلم.]38- 35 :

نس��ق اآليات اإلنكار ع�لى املجرمني

والوعاء والظرف جم��ازي كام يف التحرير

والتن��ور إذ ق��ال يف للظرفي��ة(( :املجازية

كام تق��ول ورد كتاب يف األمر بكذا أو يف

•قال تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

النهي عن كذا فيكون (فيه) ظرف ًا مستقر ًا

ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [سورة

الثاني��ة ال��واردة يف اآلي��ة الثانية هي (يف)

احلب واملحبــــــة من األمور املعنوية؛

ينك��ر عليه��م فعله��م وحكمه��م ،ويذ ُّم

ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

الشورى.]23 :

لذلك جاءت هلا ظرفية معنوية تعليلية.
فكانت ((يف للظرفية امل��ج��ازي��ة ألنه

( ((3نفسه.205 /14 :

صف��ة ﻟ(كت��اب)))( ،((4وكذل��ك (يف)
توكيدي��ة معنوية جمازية .فس��ياق اآليات

اختياره��م .فبئس االختي��ار اختياره��م.
( ((3نفسه.82 /25 :
( ((4نفسه.93 /29 :
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اخلامتة والنتائج

للحروف عند النحويني عناية كبرية

تتجلىّ يف بيان معانيها األصلية فض ً
ال
املدونة يف كتبهم.
عن معانيها الفرعية
ّ
وضعت
وهذه املعاين األصول هي التي
ْ

ه��ذه احل���روف هل��ا يف ال��وض��ع األول.
فكانت هذه املعاين حارضة يف أذهاهنم

والداللة املجازية ،وغريها.

وتعددت أقسام الظرفية يف سياقات

اآليات القرآنية وهي:

1.1الظرفيــــــــــة املتطابقة :وهي املعنى
األصيل والثابت للظرفية عىل الرغم

من تكرار احلرف (يف).

ِ
يعتن
عند التأليف النحوي؛ لذلك مل

2.2الظرفية املتقابلة :وهي االحتواء عىل

من املعاين السياقية للحروف .ومل تكن

حمتواه اخل��اص ب��ه ،والتقابل يكون

النحويون كثري ًا بالشواهد التي تُفهم

شواهدهم كثرية يف هذا الباب .فبقي
املعنى األصيل هو املتداول يف كتبهم ،ومل

ظرفني متقابلني لكل واح��د منهام
ّ
والتأخر،
الرتبة يف التقدّ م
عىل أساس ّ
فتأيت الظرفية املتقدّ مة يف الوجود

والتح ّقق قبل الظرفية املتأخرة يف

املتنوعة
يفرقوا بني الدالالت السياقية
ّ
ّ
للمعنى األص�لي يف ح�ين ّ
أن ال��ق��راءة

الوجود .والتقابل قد يكون بسيط ًا،

غفل عنها النحويون وهو ما هيدف إليه

مركّب ًا ويكون بني أكثر من ظرفيتني.

تنوع ًا يف األص��ول
الفاحصة تكشف ّ

يكون نسق ًا داللي ًا
البحث ،وي��رى أنّ��ه ّ

78

وال��ت��وك��ي��د م��ع امل��ب��ال��غ��ة ،واإلح��اط��ة،

متداخ ً
ال يف النص القرآين.

فقد تعددت دالالت تكرار حرف

اجلر (يف) يف سياقاهتا القرآنية .فجاءت
َّ
لتدل عىل التوكيد ،والتحقيق ،والتفريع،
والظرفية الزمانية واملكانية ،واالتساع،

والشمول ،والتفصيل ،وتكرار املتعلق،

وي��ك��ون ب�ين ظرفيتني ،وق��د يكون

3.3الظرفية التضمنية :وهي تتألف من
معنيني أح��دمه��ا أوس��ع م��ن اآلخ��ر،
فيكون املعنى األوسع حمتو ًيا للمعنى

الضيق ،فهام ك��دائ��رت�ين :الصغرية
داخلة يف الكبرية.

تتكون من
4.4الظرفية املتضادة :وهي
ّ
ظرفني يشكالن املعنى وضده بسبب

م.د .حسني عيل حسني

تكرار حرف اجلر (يف).

5.5الظرفية التعليلية :وهي ظرف لبيان
سبب ما ألمر ما وبيان علته ،وهو

أمر كثري حلرف اجلر (يف).
ٌ

والسيام يف حالة التقابل بني ظرفية
الدنيا وظرفية اآلخرة وظرفية اجلنان
وظرفية النريان.

4.4دالل��ة ال��ظ��رف بأقسامها املتعدّ دة

6.6الظرفية املجازية :وهي وعاء وظرف

توسع دائ��رة ال��وج��ود أم��ام الوعي
ّ

َّ
إن هذا التعدّ د يف بناء أنساق الداللة

توحيدية يظهر فيها العلم اإلهلي

معنوي وليس وعا ًء وظرف ًا مادي ًا.

الظرفية يف النص القرآين ير كّز مجلة من
املعارف والدالالت منها:

ّ 1.1
أن الظرف مبنى أساس يف توصيل
املعارف القرآنية عىل مستوى البعد
املجرد.
احليس والبعد ّ

وتزيد املعارف ،وترسم رؤية كونية
الواسع واملحيط بمساحات الظرفية

امل��ح��س��وس��ة ال��ش��اس��ع��ة وم��داراهت��ا
الوجودية املجردة السامية.

َّ 5.5
أن الظرفية التعليلية تفتح أب��واب
التعليم والتفكري والتفكر يف معرفة

َّ 2.2
أن النص القرآين ّ
ينشط حركة العقل

علل التعبري القرآين ،وتدعو إىل العناية

أقسام متنوعة من الظرفية؛ ليتأ ّمل

والرجاء يف العمل بالرشيعة ،وتزيد

ويف ّعل تفاعله مع النص باستعامل

يف حمتوياهتا املكتنزة بأنواع املعارف
النافعة التي يتكامل هبـــــا اإلنسان

ويسعى نحو سعادتـــــه عىل رصاط
مستقيم.

بالرتبية النفسية ،فرتفع حالة الطمع

من حالة اخلوف من تبعات املخالفة

للدين.

ثمة انفصال بني هذه الدالالت
6.6ليس ّ

الظرفية إال يف ال��وع��ي والتحليل

َّ 3.3
إن التقابل الظريف يدعو اإلنسان إىل

النيص للباحث .أما يف النص القرآين

التقابل بعد استجالء الداللة بوساطة

النسق التعبريي والوحدة املقطعية

ممارسة عملية االختيار ألحد طريف
تلك املقابلة بني الظرفني وحمتوياهتام،

وم��ت��وح��دة يف ّ
ظل
م�تراص��ة
فهي
ّ
ّ
املتناسقة.
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املصادر واملراجع
اإلتقان يف علوم القرآن :جالل الدينعبد الرمحن السيوطي (ت911ه)،
حقق أصوله ،ووثق نصوصه وكتب

مقدماته طه عبد الرؤوف سعد،

منشورات املكتبة التوفيقية ،القاهرة-

مرص( ،د .ط)( ،د .ت).

أساليب املعاين يف القرآن ،السيدجعفر السيد باقر احلسيني ،مؤسسة

بوستان كتاب (مركز الطباعة والنرش
التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي)،
إيران .ط1430 ،2ق1388-ش.

للطباعة والنرش -إي��ران1424 ،ه.

ق1382-هـ .ش.

التحرير والتنوير :املعروف بتفسرياب��ن عاشور :األستاذ اإلم��ام حممد
الطاهر ابن عاشور .النارش :الدار
التونسية -تونس1984 ،م.

تفسري أيب السعود املسمى إرش��ادال��ع��ق��ل السليم إيل م��زاي��ا ال��ق��رآن
الكريم-لقايض القضاة اإلم��ام أيب

السعود حممد ابن حممد العامدي (ت

-إع��ج��از ال��ق��رآن -دراس����ة كاشفة

 951هـ) دار إحياء الرتاث العريب.

د .عبد الكريم اخلطيب ،ط ،1دار

-تفسري القران العظيم :عامد الدين،

خلصائص البالغة العربية ومعايريها،
الكتاب العريب ،مرص.1964 ،
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ط ،1مطبعة :سليامن زاده ،دار الفقه

بريوت -لبنان(د :ت).

أبو الفداء إسامعيل بن كثري القريش

-الربهان يف علوم القرآن :أبو عبد اهلل

ال��دم��ش��ق��ي (ت  774ه����ـ) ،ق��دّ م

حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار

املرعشيل أستاذ التفسري بالعهد العايل

حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش،
املعرفة -بريوت1391 ،هـ.

ال��ب�لاغ��ة احل��دي��ث��ة يف ض��وء املنهجاإلس�لام��ي ،د .حم��م��ود البستاين،

ل��ه ال��دك��ت��ور ي��وس��ف عبد الرمحن
للدراسات اإلسالمية .دار املعرفة
للطباعة والنرش والتوزيع بريوت.

لبنان 1991 ،م  1412-هـ.

م.د .حسني عيل حسني

-جامع البيان عن تأويل آي القرآن.

والتطبيق -دراس���ة تطبيقية عىل

(ت 310هـ) ضبط وتوثيق وختريج

الفقي ،ط ،1دار قباء للطباعة والنرش

تأليف أيب جعفر بن جرير الطربي

صدقي مجيل العطار ،دار الفكر

للطباعة والنرش والتوزيع -بريوت،

لبنان (د :ت).

اجل��ن��ى ال���داين يف ح���روف امل��ع��اين:حسن ب��ن قاسم امل���رادي ،حتقيق:
فخر الدين قباوه ،واألستاذ حممد

ن��دي��م ف��اض��ل ،ط ،1دار الكتب

السور املكية ،د .صبحي إبراهيم
والتوزيع ،القاهرة2000 ،م.

ق��راءة لغويــــة ونقدية يف الصحيفةالسجاديـــــة .د .كريم حسني ناصح
اخلالدي ومحيدة صالح البلداوي،

ط ،1دار صفـــــاء للنرش والتوزيع،

عامن1431 ،هـ 2010-م.

-اللغة العربية معناها ومبناها :د .متام

العلمية بريوت -لبنان 1413هـ-

حسان ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط ،4

-ج��واه��ر البالغة يف امل��ع��اين والبيان

-الكتاب :سيبويه :أبو برش عمرو بن

إرشاف صدقي حممد مجيل ،ط،2

حممد هارون ،النارش :مكتبة اخلانجي

1992م.

وال��ب��دي��ع ،السيد أمح��د اهلاشمي،

مؤسسة الصادق للطباعة والنرش،
مطبعة أمري1384 ،هـ.

1425هـ  2004-م.

عثامن بن قنرب ،حتقيق :عبد السالم
للطباعة وال��ن�شر ال��ق��اه��رة ،ط،4

1425هـ 2004-م.

-سحر النص -ق��راءة يف بنية اإليقاع

-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون

ط ،1دار الفيحاء للطباعة والنرش

ال��ق��اس��م ج��ار اهلل حم��م��ود ب��ن عمر

ال��ق��رآين :د .عبد ال��واح��د زي���ارة،

األق��اوي��ل يف وج��وه ال��ت��أوي��ل :أبو

وال��ت��وزي��ع-ال��ع��راق 1434 ،هـ-

ال��زخم�شري( ،ت358ه����ـ) حتقيق:

-ع��ل��م ال��ل��غ��ة ال��ن�صي ب�ين النظرية

إحياء الرتاث العريب بريوت -لبنان

2013م.

عبد ال����رزاق امل��ه��دي ،ط  ،2دار
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1421هـ 2001-م.

-جم��م��ع ال��ب��ي��ان يف تفسري ال��ق��رآن:

سعيد األفغاين ،ط ،6دار الفكر-

الطربيس ،املجمع العاملي للتقريب

-مفردات ألفاظ القرآن :أبو القاسم

الشيخ أبو عيل الفضل بن احلسن

بني املذاهب ،النارش :رابطة الثقافة
وال��ع�لاق��ات اإلس�لام��ي��ة مديرية
الرتمجة والنرش ،املطبعة :مؤسسة

بريوت  1985م.

احلسني بن حممد املعروف بالراغب

األصفهاين ،حتقيق :صفوان عدنان
داوودي ،النارش :دار القلم ـ دمشق

اهل��دى -إي��ران ،د .ط1417 ،ه��ـ-

وال����دار ال��ش��ام ّ��ي��ة -ب��ي�روت ،ط،4

-امل��ح ّ��رر الوجيز يف تفسري الكتاب

-امليزان يف تفسري ال��ق��رآن .العلاّ مة

احلق بن غالب بن عطية األندليس

مؤسسة األعلمي للمطبوعات-

1997م

ال��ع��زي��ز .ل��ل��ق��ايض أيب حم��م��د عبد

(ت546هـ) حتقيق عبد السالم عبد
الشايف حممد ،ط1منشورات حممد

عيل بيضون .دار الكتب العلمية.

1383هـ .ش=1425هـ .ق.

حم��م��د ح��س�ين ال��ط��ب��اط��ب��ائ��ي ،ط1

بريوت ،لبنان 1417هـ1997-م.

ن��ظ��م ال����درر يف ت��ن��اس��ب اآلي���اتوالسور :برهان الدين أبو احلسن

بريوت -لبنان1422 ،هـ2001-م.

إب��راه��ي��م ب��ن ع��م��ر ب��ن البقاعي،

ابن هشام األنصاري ،حتقيق :مازن

األعظمي األنصاري ،دار الكتاب

مغني اللبيب عن كتب األعاريب:82

املبارك ،حممد عيل محد اهلل ،راجعه:

تصحيح وتعليق :حممد عمران
اإلس�ل�ام���ي -م�ص�ر-ال���ق���اه���رة-

1414هـ 1984-م.

فحوى البحث

Èd�√ WG� W�√ �« r�dJ�« Ê¬dI�« W�d� ÊUJ�≈ Âb� vK� ¡ULKF�« q� oH�«
Ê√ Ë√ ¨”uHM�« � ÍËUL��« »U�J�« t�b� Íc�« ��Q��« ÕËd� �UH��ô« l�
w�dF�« hM�« � ‰U(« UL� t� b�F��« ÊUJ�≈ Ë√ t� vE� Íc�« “U��ôU� r���
Ê¬dI�« w�UF� W�d�©?� U���« rJK� «uL� �� Ê« vK� «uL�—« «c� ÆwKô«
Ê√ X��� wJ� UN���� �U�u{u� tM� W��U��« …bO��« XKF� Íc�«Ë ®r�dJ�«

rN� vK� t�—bI� � �UFOK{ UN��U ÊU� ULN� ¨W�d� W�_ WIO�b�« W�ôb�«
Æ…œuIH� ¨WGK�« o�u��Ë
d�« vK� …e�d� W�Q�*« Ác� vK� ¡Í—UI�« n�u� Ê√ W��U��« X�ËU� b�Ë
UN�� � UN�bL��« ��« U�–u/_« ‰ö� s� UNO� 5�dA��*«Ë ‚«dA��ô«
Æ»U�� � bO�— W�d�Ë q�ËœË— W�d� ∫UL� 5��d� vK� dB��« ��«Ë
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

رب العاملني والصالة
احلمـــــــد هلل ّ

والسالم عىل مدينة العلم أيب القاسم
حممد وعىل آله وصحبه امليامني أما بعد..

فاملتأمـــل يف مستوى ترمجات معاين

القرآن الكريم جيـــــد أهنا ال ختلو من

ٍ
أخطاء علمية وعقدية أو من ركاكة يف
الرتمجة وصعوبة يف العبارة ،مما َيذهب

بعذوبة القرآن الكريم وقوة حجته،

َّ
وألن القرآن معجز يف نظمه ومعانيه

ألي
وأحكامه وترشيعاته ،فال يمكن ّ
ٍ
لغة أن َ
حتاك ُيه ،وأن تأيت باملثل له .وهذا
أمر متفق عليه لدى مجيع العلامء.

حاولنا يف هذه الوريقات أن نقف

عىل أمر ترمجة معاين القرآن الكريم ويف

حماور وهي:
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املسترشق رودويل وهي ترمجة ضعيفة
وليست ذات قيمة ألنه غري مسلم وغري

بالنص
متبحر يف اللغة العربية إذ تالعب
ّ
القرآين ترتيب ًا وترمجة فض ً
ال عن األخطاء

الكثرية.

وترمجة االستاذ رشيد سعيد كساب

التي اتسمت بالعلمية ويشء من
املوضوعية ،لكنه مل يوفق متام التوفيق يف

ترمجته إلغفاله الكثري من املصادر املهمة
إذ إنه حام حول املعنى القرآين ومل يدرك

أرساره ومقاصده يف قسم من ترمجته.

أرجـــــو أن أكون قد أصبت كبد

احلقيقة .ومن اهلل التوفيق.

مفهوم ترمجة معاين القرآن الكريم
نبذة تارخيية:

هذه الرتمجة التي نحن بصد ّدها عىل

1.1الرتمجة لغـــــــــــة واصطالح ًا (نبذة

أنواع منها ترمجة معنوية تفسريية :وهي

2.2االسترشاق الرتمجي.

أخرى من غري مراعاة املفردات والرتتيب.

تارخيية).

ب هبا عن معنى الكالم بلغة
الرتمجة التي ُيع ّ

3.3ترمجة معاين القرآن الكريم ،وغياب

حرفية :وهي وضع ترمجة
وترمجـــــة
ّ

اعتـمدت ترمجتان مـن ترمجات
وقد ُ

ما فيها من اهلنات التي سنقف عليها يف

الداللة الدقيقة.

معاين القرآن الكريــــــم وهي ترمجة

ّ
لكل كلمة بإزائها .وكال الرتمجتني فيها
أثناء البحث.

أ.د .ساجدة مزبان حسن

فالرتمجة اصطالح ًا :يقصد هبا نقل

وملا كانت الرتمجة ذلك الفن اجلميل

اىل لغة أخرى ،لصعوبة الرتمجة الوافية

من لغة إىل أخرى ،بحيث َّ
أن املتك ّلم

النص القرآين
القدر املمكن من معنى
ّ
للنص العريب ،وذلك لسبب
املقابلة متام ًا
ّ

أسايس هو الفرق الشاسع بني وعاء اللغة
ّ
العربية ولغة القرآن ختتلف وال شك عن

أي لغة أخرى ،فإمكانيات اشتقاق اجلذر
الواحد يف اللغة العربية وترصيفه يصل

اىل أكثر من ثامنني ترصيف ًا بتفاوت دقيق

يف املعنى بني ّ
كل منها((( .وهذه مرونة ال

والسيام اللغات
توجد يف أي لغة أخرى
ّ
الغربية الالتينية األصل ،بل كثري ًا ما نجد

أن هناك صيغ ًا أساسية كالفعل أو الفاعل
أو الصفة ال وجود هلا يف تلك اللغات
فض ً
ال عن أن لغة القرآن الكريم تشتمل

عىل األشكال التعبريية والبالغية كافة،

الذي ُيعنى بنقل ألفاظ ومعان وأساليب

باللغة املنقول إليها يتبني النصوص

بوضوح ويشعر هبا بقوة كام يتبينها
ويشعر هبا املتكلم باللغة األصلية(((.

هذا بصورة عامة لكن مع ترمجة

معاين القرآن الكريم التي ُتعدّ من أصعب
املحاوالت يف ميدان الرتمجة عموم ًا،

النص
فرتمجة آية كريمة واحدة بنقلها من ّ

نص يف لغة
القرآين املحكم البليغ إىل أي ّ

أجنبية تواجه صعوبات كبرية ،إذ هيتز
املعنى اجلميل الرائع ،ويفقد الرتكيب
البالغي لآلية الكريمة رو َن َقه ودقته،

ويفرغ اللفظ يف وقعه اجلميل املؤثر(((.

إن إشكالية نقل املعنى يف ترمجات

األمر الذي جيعل الرتمجة املقابلة متام ًا

القرآن الكريم ارتطمت مصخرة اإلشكال

باشتقاق كلامت جديدة يف اللغة التي تتم

والداللية والرتكيبية أو األسلوبية املشكلة

من األمور املستحيلة ما مل تتم االستعانة
الرتمجة إليها(((.

((( ينظر :مقدمة لرتمجة معاين القرآن لردويل/
.55
((( نفسه.

اللساين املرتبط باملثبطات املعجمية

((( ينظر :ف��ن ال�ترمج��ة يف ض��وء ال��دراس��ات
املقارنة.14 /
((( ينظر :التطور التارخيي لرتمجة معاين القرآن
الكريم عند الغربيني.131 /
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ألسس اإلعجاز القرآين(((.

وترجع أول حماولـــة لرتمجة معاين

املعركة مع هذا الكتاب الذي سيطر

(ت35هـ) وكان من صحابــــة رسول

العربية
واأللسنة ،وجعلها أمة واحدة،
ّ

الفاريس
القرآن الكريــــــم إىل سلامن
ّ
اهلل ،إذ ترجـــــم سورة الفاحتة إىل

الفارسية لغته األم(((.

االسترشاق الرتمجي:

عىل األمم املختلفة األجناس واأللوان
لساهنا ،وتاريخ العرب تارخيها ،وقد
خلص وليم غيفورد بلغراف عداء
ّ
الغربيني وحرهبم للقرآن الكريم يف كلمته

ما من شك يف َّ
أن الغرب قد بدأ

املشهورة « :متى توارى القرآن ومدينة

و ُتعدّ الصفحات التي أفردها يوحنا

نرى العرب يتدرج يف سبل احلضارة التي

حم��ارب��ة اإلس�ل�ام م��ن��ذ ب��داي��ة ان��ت��ش��اره
الدمشقي (ت750- 650م) يف كتابه
ّ
«ينبوع املعرفة»((( .يف الفصل اخلاص
ب��اهل��رط��ق��ات ال��رك��ي��زة األوىل املليئة

بالفريات ض��دّ ال��ق��رآن الكريم وضدّ

مكة عن بالد العرب ،يمكننا حينئذ أن

مل يبعده عنها إ ّ
ال حممد وكتابه»(((.

عرف االسترشاق الرتمجي يف تارخيه

اجتاهني متفاوتني يف اخلطورة والعداء(((.

1.1اجتاه قديم:

سيد األنبياء واملرسلني صلوات اهلل عليه

وهو االجتاه العدائي الصِف الذي

وما من شك أيض ًا يف َّ
أن أخطر محلة

وينامز بأمـــــور منها :كانت أبحاث

اهلجمة الرشسة التي شنها املسترشقون

يوجه من خالله السب والشتم يف
سافر ّ

وعىل آله.
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عن سالح غري أسلحة القتال ،لتخوض

عدائية واجهها القرآن الكريم هي تلك

عليه ،فكان أول مههم أن يبحثوا ألوربا
((( قضايا ترمجة القرآن.72 /
((( ينظر :مسند األمام أيب حنيفة .215 /2
((( ينظر :مقدمة لرتمجة القرآن.56 /

كان سائد ًا قبل مطلــــع القرن العرشين
املسترشقني القرآنية يطبعها منهج عدواين

حقّ القرآن الكريم والنبي األكرم.

كانوا يدرسون يف هذا العهد القرآن

((( ملحات يف الثقافة اإلسالمية.174 /
((( جملة املشكاة عدد  1995 /20ص.6- 3

أ.د .ساجدة مزبان حسن

الكريم عىل أنــــه هرطقة وجمموعة من

 ،]157و ُتعدّ أقدم ترمجة كاملة للقرآن

مزيف (حاشاه) .ومل يكن هدفهم البحث

القس مراتيش يف أواخر القرن السابع

التخيالت والتصورات جاء هبا نبي
احلر ،وإنام درسوه من أجل نقده
العلمي ّ
فقط فهم «يعتقدون أن حممد ًا هو
الذي أ ّلف القرآن ،وإلثبات اعتقادهم

هذا حاولوا اكتشاف أي أخطاء يف

القرآن–بحسب زعمهم –كام حاولوا

إثبات أن حممد ًا كان يعرف القراءة

والكتابة ،وأنه قرأ التوراة واإلنجيل
واملزامري ،واستفــــــاد منها يف تأليف

القرآن»(.((1

الكريم يف الغرب ،تلك التي قام هبا
عرش والتي ظهرت عام 1698م بعنوان
"حول تفنيد القرآن" ،ويتضمن هذا
النص العريب والرتمجة الالتينية
العمل
ّ

للقرآن الكريم ،ومقدمته التي قام هبا

النص العريب برمته
مراتيش بالتعليق عىل
ّ

وتفنيده كام يؤكد ذلك ادورد مونيه(.((1

ثم يضيف قائ ً
ال عن ترمجة مراتيش

هذهّ :
"إن هذا العمل الذي ُيعدّ من أروع

األعامل ،جيب أن ي ّلم به كافة املسترشقني

كيف هـــذا وقد قال فيه احلق ّ
جل

الذين يكرسون أنفسهم لدراسة القرآن

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

الرتمجة املليئة بالغــــل واالحقاد واجلور

شأنــــه :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ودين اإلسالم" ترمجــــة مراتيش هذه

ﭾﭿﮀﮁ

النص الكريـم هذه الرتمجة وليس
هلذا
ّ

ﮇﮈﮉﮊﮋ

ثم صبوا فرياهتم يف صلب ترمجاهتم
َّ

ﮓﮔﮕﮖﮗ

ال بل أصبح يف ِّ
كل دولة غريبة ترمجة أم

ﮟ ﮠ ﭼ [سورة األعراف:

( ((1مقدمة ل�ترمج��ة م��ع��اين ال��ق��رآن25 /؛
وينظر :مباحث يف علوم القرآن ،صبحي
الصالح.36 /

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

غريها التي هنل منها املترشقون ومن

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ

ويف التعليقات واهلوامش املرتبطة هبا

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ
( ((1جريدة الشعب 9 /عدد (1998 )3م.
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ُتعدّ بمثابة القالب الذي ال جيب عليهم

من اهلـوى وإلتزام شـيء من املوضوعية

وجورج سال يف انجلرتا ،ودي ريبه يف

فظيعة ونظريات واهيـة"(.((1

احلياد عنه :ومنها ترمجة نولدكة يف أملانيا

فرنسا وكثريين غريهم.

2.2االجتاه اجلديد املعارص:

لذا كانت ترمجاهتم قارصة ومشوهة

ومعيبة الستحالة ذلك ولعدم استيعاهبم

بـــــدأ من أول القرن العرشين إذ

فحرفوا
لغة القرآن الكريم وأرسارها
ّ

إىل املسترشق األملاين (تيودور نولدكه

عيوب فادحة وأخطاء جسيمة ومهام

يرجع الباحثون والدارسـون تأسيسـه
ت1913م) واملعروف بشيخ املسترشقني

فـي الدراسات القرآنية "فقد اتبع طريقة

يف التأليف اسرتعت انتباه زمالئه
املتخصصني يف سائر معاقـل االسترشاق

يف أوربا وأمريكا إذ حرص عىل إبراز
سائر وجهات النظر الثابتة يف مسألة مـن
مسائل علوم القرآن الكريم معتمـد ًا يف

ذلك عىل استقصاء خمتلف اآلراء من
مصادر عربيـة وأجنبية شهرية ومغمورة،
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واحليـاد ،فإنـه واقع ال حمالة يف أخطاء

وشوهوا مدلوله ،ووقعوا يف
النص
ّ
ّ
فإن َّ
اختلفت الصور واألساليب َّ
كل

ترمجة من ترمجاهتم لن حتيد عن مايأيت:

إنكار َّ
منزل
أن القرآن الكريــــــــم ّ

من عند اهلل ،واإلدعاء بأنه ال يتضمن

ترشيع ًا ،واإلرصار عىل أنه من تأليف
سيدنا حممد وإنكار أميته ،واإلدعاء
تم يف أثناء
بأنه يزخر بالتحريف الذي َّ
ِّ
لكل
مجعه وتدوينه ،وبأنه غري صالح
زمان ومكــــان ،والتالعب يف عرض

خمطوطة ومطبوعة عىل حدّ سواء ،كام

اآليات املتعلقة باختالف التثليث(،((1

ثم االستدالل منهجــ ًا أكاديمي ًا صارم ًا:

العذراء ،وتلك التي تثبت التحريف

أنه اتبع يف عملية االستقصاء واالستقراء

مل يكن معهود ًا فيام قبـل ...واحلـقّ أن
املسترشق الذي يدرس القرآن وال يؤمـن

بكونه من عند اهلل مهام حاول التجـرد

وتأليــــــــــــــه السيد املسيح ، ومريم
( ((1الدراسات القرآنية يف مناهج البحث
االسترشاقي املعارص.23- 22 /
( ((1ينظر :مناهج املسترشقني يف ترمجات
القرآن الكريم.39 /

أ.د .ساجدة مزبان حسن

تم يف اإلنجيل
والتالعب بالكلم الذي َّ

3.3ترمجة معاين القرآن الكريم وغياب

عندما يسمـــح اختيار العبارات بذلك،

مل ت��ك��ن ت��رمج��ات م��ع��اين ال��ق��رآن

وتعمد اختيار األلفاظ املهينة
بعديه،
ّ

الداللة الدقيقة:

ومطالبــــة املسلمني بتحديث القرآن

والسيام الرتمجات التي
الكريم دقيقة،
ّ
ق��ام هب��ا غ�ير ال��ع��رب واملسلمني؛ َّ
ألن

واإلحلاح برضورة إخضــــاع القرآن

املعاين الظاهرة أللفاظ القرآن الكريم،

احلديث حتى يمكن إدماجه يف العرص

ـ أحيان ًا–عىل املعنى القرآين املقصود

امليلء بالتناقضات يف نظرهتم ،والبحث

عن مصادر أخر للرتاث اإلسالمي،

الكريم للنقد التارخيي والتحليل اللغوي
احلديث ،وكأهنم يتناسون أنه ال يمكن
استخدام آليات التحليل والدراسات
األلسنية للغة الالتينية عىل اللغة العربية

املختلفة األصل واجلذور ،وحيال ّ
كل

تلك املحاوالت الدؤوب للنيل من
القرآن الكريم بدأت بعض املؤسسات

اإلسالمية وبعض العلامء ُ
ري عىل
الغ ُ

دينهم يف عمل ترمجات أمنية ملعاين
القرآن الكريم منذ مطلع القرن العرشين

منها ترمجات جزئية وأخرى كاملة وقد
أحصت األستاذة زينب عبد العزيز عدد
اللغات التي ترجم إليها القرآن الكريم

إىل اثنني وثالثني ومئة ترمجة(.((1

( ((1ينظر :ترمجات القرآن إىل أين ؟.11- 10 /

اعتامدهم–كان يف األعم األغلب –عىل
وما يف املعجامت من دالالت ال تنطبق

حينام تتعدد مواقع اللفظة الواحدة يف
الكتاب العزيز(.((1

وقد ارتأينــــــا يف هذه الصفحات

أن نكشف النقاب عن ترمجتني ملعاين
القرآن الكريم متلبثني عند قسم من

املعاين التي شاهبا يشء من التشويه
واالستفزاز الذي حيتم عىل املختصني

واملهتمني هبذا املوضوع جماهبة هـــــذه

الفريات والتصدي ملا أتوا بـــــــــــه

والسيام ترمجة املسترشق رودويل الذي
ّ
النص القرآين فض ً
ال عن
تالعب برتتيب
ّ

االفرتاءات واجلهاالت عن اإلسالم

( ((1ينظر :الوجوه والنظائر ،وترمجة معاين
القرآن ،بحث عىل النت.
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والنبي األكرم.((1(

1.1القرآن  The Koranترمجــــة ج.

الكتاب العزيز وقد اتسمت ترمجته

م .رودويــل J. M. Rodwell

بالعلمية ويشء من املوضوعية .ولكنه مع

.Margoiluthومها انجليزيان.

من املصادر القديمة من نحو تفسري

وتقديـــــــــــــم ج مرجليوث G.

ذلك مل يوفق متام التوفيق إلغفاله الكثري

أما الرتمجة األخرى فكانت لعريب

للزخمرشي الذي ُيعدّ عمدة يف
الكشاف
ّ

2.2ترمجـة معاين القرآن Translation

لسان العرب البن منظور الذي أكثر من

كساب.
مسلم وهو سعيد رشيد ّ

of the meaing of the

glorious kuran
كساب الرتمجات
وقــــــد انتقــــــد ّ

االنجليزية املوجودة بقولـــه" :فاطلعت

عىل بعض الرتمجات االنجليزية املوجودة
فرأيت أهنا ختتلف عن بعضها بعض ًا
حسب اختالف املرتمجني يف فهم معاين
القرآن ،كام وجدت َّ
أن الرتمجة الواحدة

حتتوي عىل أكثر من ترمجة لالصطالح أو
90

الكريم ألنه أكثر إدراكـــ ًا وفه ًام للغة

الكلمة القرآنية"(.((1

وال يمكن إنكار اجلهد املبذول من

كساب يف ترمجته ملعاين القرآن
االستاذ ّ
( ((1ينظر :دراسة نقدية لرتمجة معاين القرآن
الكريم اىل اللغة االنكليزية.55 /
( ((1ترمجة معاين القرآن الكريم /املقدمة.

فهم أسلوب القرآن الكريم فض ً
ال عن
االستشهاد باآليات الكريمة واألحاديث
الرشيفة ،ومل يرجع أيض ًا اىل املفردات يف

ين الذي
غريب القرآن للراغب األصفها ّ

هو من أهم املصادر يف معرفة معاين
املفردات القرآنية(.((1

مع ّ
كل هــــذه النقود املوجهة اىل

ترمجته إ ّ
ال أهنا تظل ذا قيمة علمية كبرية
يف سعيه إىل الر ّد عىل ّم ْن أخفق يف ترمجة

معاين القرآن الكريم من االنجليز الذي

النص القرآين الكريم
شوهوا مدلول
ّ
ّ
وحرفوه ووقعوا يف عيوب فادحــــــة
ّ
ّ
وأخطاء جسيمة؛ َّ
كـــل باحث يف
ألن

قر َّ
بأن رصف
معاين القرآن الكريم ُي ّ
( ((1ينظر :الوجوه والنظائر وترمجة معاين
القرآن /بحث عىل النت.

أ.د .ساجدة مزبان حسن

اللفظ عن معناه ُيعدّ رضب ًا من التخمني،

َّ
ألن قواعد اللغة العربية تقتيض ذلك؛
وألن املسلم مأمور يف القرآن الكريم

بالتفكري والتأمل والتدّ بر.

فمن أمثلة األخطاء التي وقعت يف

نص ترمجة رودويل ويف تعليقاته:
ّ

قال تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﭼ

[سورة الكهف.]22 :

ترمجها رودويل بقوله:

((Therfore be clear in thy

dis ussion about them and ask

الكهف (.((2

وخيطئ رودويل يف ترمجة قوله

تعاىل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [سورة
الكهف ]26 :ويرتمجها بقوله:

Look Thou and hearken
anto Him alone.
يعني :انظر أنت واستمــــع .مع أن

معنى اآلي��ة الكريمة هو :التعجب من

ك�مال برص اهلل تعاىل وسمعه وإحاطته
بكل يشء ،ق��ال ق��ت��ادة" :ال أح��د أبرص
من اهلل وال أسمع؛ ألن��ه ي��درك ألطف
األش��ي��اء وأص��غ��ره��ا ك�ما ي��درك أكربها

not any Christian concerning

حج ًام وأكثفها جرم ًا ،ويدرك البواطن

بقوله :وال تسأل أحد ًا من النصارى

ونلحظ َّ
أن األستاذ عبد اهلل اخلطيب

َّ
ألن املقصود هم أهل الكتاب عامة أو

حممد مهر عيل لآلية الكريمة املذكورة

them))((1(.

عنهم ،فتخصيص النصارى فيه قصور؛
اليهود خاصة كام د َّلت الرويات عىل

ذلكَّ ،
ألن اليهود هم الذين طلبوا من

املرشكني أن يسألوا الرسول عن أهل

(J. M. Rodwell، the Koran، P. ((1
190

كام يدرك الظواهر"(.((2

يرشح أبلغ الرتمجات هنا وهي ترمجة
أنف وهي:

How best He Sees it، and

( ((2جامع البيان .229 /1
( ((2ينظر :جامع البيان الطربي 228 /15
واجلامع ألحكام القرآن القرطبي /10
 356ودراس��ة نقدية لرتمجة معاين القرآن
الكريم.36 /
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how best، He hears(((2(.

ووصل التحريف واالفرتاء يف ترمجته

يمس العقيدة وهي عدم عبادة غري
فيام
ّ
اهلل سبحانه وتعاىل فقد ترجم رودويل

كلمة السجود يف قوله تعاىل :ﭽ ﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ومـــــــــن مغالطات رودويل نذكر

تعليقــــه عىل قوله تعاىل ﭽ ﮭﭼ

يقول :إن هناك أثر ًا للرتاث املسيحي
والتلمودي يف قصة آدم وإبليس ويف

تعظيمه آدم(.((2

ﮭﭼ بقولهAnd When We :

ومما ال شك فيه أنه جانب الصواب

"down and Worship Adam

التعسف يف تناول الوقائع ألنّه يدعي أن

معنى العبادة ،وهذا غري صحيح فقد

والتلمود وغريها(.((2

Said to The angels "Bow،

هنا وأن ما ذكره ييش بدرجة كبرية من

ترجم رودويل كلمة اسجدوا بام يفيد

القرآن الكريم أخذ عن الكتاب املقدس

قالBow down and Worship :

وقد أثبت العلامء إثبات ًا ال يقبل الشك

 Adamأي :اسجدوا سجود عبادة.

وقد اتفق املفرسون عىل أن هذا السجود

كان سجود إكرام ألدم وإظهار ًا
لفضله(.((2

وهذا ما ّ
الطربي بقوله "وكان
أكده
ّ
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هلل ال عبادة آلدم"(.((2

سجود املالئكة آلدم تكرمة آلدم وطاعة
( ((2الكشاف .670 /2
(Mohammad، Mohan، Ali، ((2
Award For meaning Of The
 Qumran، Ad. 2. P. 820وينظر:
دراسة نقدية لرتمجة معاين القرآن.37 /

أمي ،ولو
أو املراء أن حممد ًا هو نبي ّ

تع ّلم عند أهل الكتاب لفضحوه وبينوا
كذبه (حاشاه).

ول���و ع��ق��دن��ا م���وازن���ة ب�ين ت��رمج��ة

كساب سنجد
رودويل ورشيــد سعيد ّ
عدم الد ّقة يف ترمجتيها ألهنام نظرا إىل
( ((2ينظر :اجلامع ألحكام القرآن –291 /1
.292
(j –M –Rod Well، The Koran، ((2
P. 432
( ((2ينظر :معاين القرآن من قبل املسترشين
ودوافعها وخطرها.33 /

أ.د .ساجدة مزبان حسن

الكلمة الواحدة حينام ختتلف مواضعها

كلمـــــــة ) (CloTheاخلاصة بالثياب،

النص القرآين.
الرغم من تعدد سياقها يف ّ

كلمة ) (Coverالدا ّلة عىل اإلكساء

وفرساها تفسري ًا واحد ًا عىل
نظرة واحدة
ّ
وإليك أمثلة للتدليل عىل هذا األمر

ففي قوله تعاىل :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﭼ [سورة البقرة ،]42 :وقوله

تعاىل:

ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ

[سورة آل عمران ،]71 :وقوله تعاىل:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ

[سورة اإلنعام. ]82 :

يف ه���ذه اآلي����ات ال��ك��ري�مات ج��اء

(تلبسوا) بمعنى اخللط فكيف ترجــــم
معناها إىل االنجليزية؟.

قال رودويل يف معنى اآلية األوىل:

«And Clod The not The

»Truth With Falsehood

كساب فقد ترمجها
أما رشيد سعيد ّ

باآليت:

"Do not Cover The Truth
(Witch Sent down) With
Falsehood (Which you have
)Fabricated

إذ ترجم رودويل يف هذه اآلية الكريمة

كساب
واستعمل األستاذ رشيد سعيد ّ
والتغطية يف حني أن معنى (تلبسوا) هنا
اخللط.

وهو ما ذكرته كتب الوجوه والنظائر

والتفاسري واملعجامت.

"لبست اليشء باليشء
قال الزخمرشي:
ُ

خلطته"(.((2

وقال الراغب االصفهاين" :يقال يف

بسه أي :إلتباس"(.((2
األمر ُل ّ

وجاء يف لســـــان العرب :ال َّلبس

وال َّل َبس :اختــــــالط األمر ،لبس عليه
األمر يلبسه لبس ًا إذا خلطه عليه حتى ال

يعرف جهته ...والتبس عليه األمر أي:
اختلط واشتبه"(.((2

قال رودويل يف معنى اآلية الثانية:

"Why CloThe ye The truTh

"With Falsehood
كساب:
وقال األستاذ رشيد سعيد ّ
( ((2الكشاف .207 /1
( ((2املفردات.466 /
( ((2لسان العرب (لبس).
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"Why do you Coverring
"With Wrong
نجـــــد أن رودويل متسك بكلمة

) (Clotheيف ترمجة اآلية الكريمة.

وكذلك األستاذ رشيــــــــد سعيد

كساب الذي آثر كلمة ) (Coverالذي
ّ
استعملها يف اآلية األوىل إ ّ
ال أن هاتني

اللفظني مل تعطيا معنى اخللط إ ّ
جتوز ًا.
ال ّ

وإذا وصلنا اىل اآلية الثالثة نجد

رودويل يقول يف معناها:

أي :نساؤكم سكن لكم.

وقولـــــه تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﭼ [سورة الفرقان]47 :
يعني سكن ًا.

قال رودويل يف معنى اآلية األوىل:

"They are your garment

"and ye are Their garment
كساب يف اآلية
وقال رشيد سعيد ّ

نفسها:

"They Who believe and

"They are Cover For you

Who ClodThe not Their Faith

"and you are Covers For Them

"With error

ت��رج��م رودوي�����ل ال��س��ك��ن بكلمة

وهي عند األستاذ رشيد سعيــــــد

كشاب:

"These Who bilieve and
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[سورة البقرة. ]187 :

) (Garmentوهي الثوب أو ال��رداء
كساب فقد استعمل كلمة
أما األستاذ ّ

) (Covreال��دال��ة ع�لى الغطاء وليس

Who do not Cover Their

هذا معنى السكن يف اآلية الكريمة وإن

استعمل ّ
كل واحد منها املعنى نفسه

كان الرجل واملرأة يشتمل كل واحد منها

) (Clotheوال ) (Coverعىل املعنى

وإذا أردن���ا ال��دق��ة يف التفسري ال

"belief Within justice
الذي ذكر يف اآليات السابقة وال تدل
املراد.

ويف قوله تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

الزخمرشي عىل التشبيه بقوله :ملا
محلها
ّ

صاحبه شبه باللباس املشتمل عليه(.((3

م��ن��اص م��ن م��راج��ع��ه ك��ت��ب ال��وج��وه
( ((3ينظر :الكشاف .105 /1

أ.د .ساجدة مزبان حسن

والنظائر ،ألهنا مظنة للتثبت من املعنى

اللغة العربية ومعرفة أساليبها وفنون

اآلية الكريمة معناه السكن(.((3

ومعرفته التامة بمقاصد القرآن الكريم.

الدقيق إذ جاء فيها أن اللباس يف هذه

القول فيها فضال عن إتقان املرتجم إليها

وقال رودويل يف معنى اآلية الثانية:

وهذا األمر مل يفت علامء العربية

"nightas garment

الواجب توافرها يف الرتمجان بقوله:

"He it is Who Ordaine The
كساب:
وهي عند األستاذ ّ

"it is Who has made This

وهــــــذا اجلاحظ يستعرض الرشوط
"وال بد للرتمجان أن يكون بيانه يف نفس
الرتمجة يف وزن عمله يف نفس املعرفة،

"night as Cover For you

وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة

وكساب أي:
من لدن رودويل
ّ

سواء وغاية ...وك ّلام كان الباب من

وهاتان الكلمتان اللتان استخدمتا

املنقولة واملنقول إليها حتى يكون فيها

" "Garmentالتي استعملها رودويل

العلم أعرس وأضيق والعلامء به أقل

بعيدة عن معنى السكن إ ّ
ال إذا أريد هبام

فيه ،ولن جتد البتة مرتمج ًا يفي بواحد من

كساب
وكلمه ) (Coverالتي أثرها ّ
الزخمرشي عىل التشبيه
املجاز وقد محلها
ّ
بقوله" :شبه ما يسرت من ظالم الليل

باللباس الساتر"(.((3

كان أشد عىل املرتجم وأجدر أن خيطئ
هؤالء العلامء"(.((3

ولّا كانت هذه الرشائط ال تتحقق

يف كثري مـــــن األحيان ،عقب اجلاحظ

وبعد فإن ترمجـــــة معاين القرآن

بقوله املذكور آنف ًا أن املرتجم حري

تصدى هلذا األمر فهي حتتاج إىل إتقان

ثم مل جتد مرتمج ًا إ ّ
ال
األمر وفداحته ومن ّ

الكريم ليست يسرية ومتاحة ّ
لكل من

( ((3ينظر /الوجوه والنظائر وترمجة معاين
القرآن /بحث عىل النت.
( ((3الكشاف .718 /1

به االبتعاد عن اخلطأ وذلك لصعوبة
وحاله هذه..

إن مسألة غياب الداللة الدقيقة

( ((3البيان والتبني .107 /2
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للفظ القرآين إما تكون عن قصد وهذا

ما حدث عند رودويل الذي كان
متجني ّا عىل القرآن الكريم وعىل رسول
اإلنسانية حممد إذ كان مشكك ًا يف

مضمون النص القرآين ويف مصادر
الرسول األعظم إذ يزعم أن الرسول
هو الذي ألف القرآن الكريم بعبقريته
الفذة وأن القرآن الكريم مزيج من
اليهودية واملسيحية(.((3

وأما تكون عن غري قصد وذلك

ما نجده يف ترمجة األستاذ رشيد سعيد

ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [سورة اإلرساء:

. ]88

اخلامتة وأهم النتائج:

بعد هذه اجلولة يف ترمجتني ملعاين

القرآن الكريم توصلنا إىل اآليت:

•خطورة االس��ت�شراق الرتمجي ألنه
عدائي رصف ضدّ القرآن الكريــــم

ونبي الرمحة واإلنسانية حممد
احلر
ومل يكن هدفه البحث العلمي ّ
إطالق ًا .

كساب إذا أغفل الرجوع إىل قسم غري
ّ
يسري من التفاسري وكتب اللغة التي ُتعدّ

يف اللغة العربية أن يقوم برتمجة

إنه حام حول املعنى ومل يدرك أرساره

من الرتمجة فيجب ان يوضع إزاها

العمدة يف فهم أسلوب القرآن الكريم إذ

ومقاصده وذلك من إعجازه.

وما ترمجة معاين القرآن الكريم

96

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

بسهلة يسرية وهو الكتاب املعجز الذي

حتدى به اهلل األنس واجلن فقال :ﭽ ﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
( ((3ينظر :مناهج املسترشقني يف ترمجات
القرآن الكريم 39 /وينظر :دراسة نقدية
لرتمجة معاين القرآن.20 /

•ال جي��وز لغري املسلم وغ�ير املتبحر
معاين القرآن الكريم وان كان البد
القرآن الكريم بلغته العربية لتكون

كالتفسري له.

•ينبغي أن ُي��ص��ار إىل ترمجة معاين
القرآن الكريم بمساعدة اآلل��ة إذ
إهنا ّ
احلل األمثل يف عرص املعلوماتية

واملعاجلة احلاسوبية وهذا ما أكدّ ه

غري واح��د من األساتيذ األفاضل

اآللية ومن
يف دعوهتم إىل الرتمجة
ّ

أ.د .ساجدة مزبان حسن

املؤسسات املجلس األعىل للشؤون

دار املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت

وجممع امللك فهد باململكة العربية

•اجلامع ألحكام ال��ق��رآن للقرطبي

حممد محيد اهلل عىل الفهرس اجلامع

البدري ،دار الكتب العلمية ،ط ،1

اإلسالمية بجمهورية مرص العربية،

السعودية فض ً
ال عن إرشاف األستاذ

ملختلف ت��رمج��ات ال��ق��رآن الكريم
الذي قام به إحسان اوغلو يف مركز
ال���دراس���ات ال��ت��ارخي��ي��ة باستنبول

وغريها كثري.

مصادر البحث ومراجعه:

القرآن الكريم.

•البيان والتبيني للجاحظ.

(د .ت).

(ت 671ه��ـ) ت��ح :س��امل مصطفى
2000م.

•دراسة نقدية لرتمجة معاين القرآن
الكريم اىل اللغة العربية ،د .عبد اهلل
اخلطيب ،جممع امللك مهند لطباعة

املصحف الرشيف.

•الدراسات القرآنية يف مناهج البحث
االس��ت�شراق��ي امل��ع��ارص ،د .حسن

•ترمجات ال��ق��رآن إىل أي��ن؟ .زينب

ع��زوزي ،جملة الوعي االسالمي،

1994م.

•قضايا ترمجة ال��ق��رآن ،عبد النبي

عبد العزيز ،دار اهل���ادي ،ط /1

العدد411 /

•ترمجات معاين القرآن الكريم وتطور

ذاكر.

عباس الندوي ،املفكرون اجلدد،

وعيون االقاويل يف وجوه التأويل،

مفهومه عند الغرب ،د .عبد اهلل
العدد .174

•ال��ك��ش��اف ع��ن ح��ق��ائ��ق ال��ت��ن��زي��ل
الزخمرشي (ت 538هـ) ،دار احياء

•ترمجة معاين القرآن الكريم ،رشيد

الرتاث العريب ،بريوت لبنان ،ط/

وسكور ،عامن.1994 ،

•لسان العرب البن منظور (ت711

ك���س���اب ،رشك����ة ك��ي�لاين
س��ع��ي��د ّ

•جامع البيان الطربي (ت 310هـ)،

.2003

هـ) ،دار املعارف ،القاهرة د .ت.
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•مباحث يف علوم القرآن ،صبحي

•املصباح املنري لفيومي (ت 770هـ).

.1977 /10

القرآن الكريم دراسة تارخيية نقدية

الصالح ،دار املاليني ،بريوت /ط

•جملة املشكاة ،جملة مغربية ،العدد/

عبد ال���رايض حممد عبد احلسن،

•مسند اإلم��ام أيب حنيفة اليب نعيم

•ال��وج��وه والنظائر وت��رمج��ة معاين

الفاريايب مكتبة الكوثر ،الرياض/

بحث عىل االنرتنيت.

.1995 /20

االص��ب��ه��اين حت��ق��ي��ق :ن��ظ��ر حممد

ط .1
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•م��ن��اه��ج امل��س��ت�شرق�ين يف ت��رمج��ات

 2002م.

ال��ق��رآن الكريم د .أمح��د مطلوب

فحوى البحث
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املقدمة:

قبل اإلجابة عن هذا التساؤل؛ البدّ

اهلل يعقوب ق��د مج��ع ب�ين أختني؟.

م��ن بيان سبب اختيار ه��ذا املوضوع

أال يكون ذلك منافي ًا ملا ورد يف القرآن

من األسباب التي دعتني خلوض

وقبل بيان حكم الزواج من املحارم

األعزة من خطباء املنرب احلسيني ،شبهة

خاص قبل اإلسالم ،البدّ من بيان رأي

الذي وقع مثار جدل بني العلامء.

غ�مار ه��ذا البحث ه��و م��ا أث��اره بعض
زواج نبي اهلل يعقوب باجلمع بني

الكريم من حرمة اجلمع بني األختني؟.

وبشكل عام واجلمع بني األختني بشكل

اإلسالم يف مسألة اجلمع بني األختني يف

األختني ،وكذلك عرض هذه املسألة يف

النكاح.

وكأهنا مس ّلمة الصحة وأيض َا شبهة زواج

( :)15ال جيوز اجلمع يف النكاح بني

بعض الفضائيات من خالل املسلسالت
أبناء آدم (عىل نبينا وآهلو )من بناته،

ذكر صاحب العروة يف املسألة

األختني؛ نسبيتني أو رضاعيتني ،دوام ًا

حيث استبعد هذا ال��زواج وأنه خارج

أو انقطاع ًا ،أو باالختالف ،فلو تزوج

الزواج من األخوات حمرمة بال نكري من

العقد الثاين دون األول؛ سواء دخل

الرضورة الدينية أو الفقهية وأن مسألة

أحد ،ومن هنا ذهب البعض منهم إىل
أن اهلل سبحانه وتعاىل خلق نساء برشية
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املسألة األوىل :هل صحيح أن نبي

تزوجها األخوان ،وتكاثرت ذرية آدم.

بإحدى االُختني ثم تزوج ب ُاخرى بطل
باالُوىل أوال ،ولو اقرتن عقدمها –بأن

تزوجهام بعقد واحد ،أو يف زمان واحد–

بطال مع ًا.

فجاء بحثنا املتواضع لكشف اللثام

أقول :أصل املسألة مما توافقت عليها

الشعبي لبعض املؤمنني فنأخذ بترشيح ما

اإلمجاع عليها؛ ألهنا منصوصة يف القرآن

عن وجه األقوال وتصحيح الرأي

قيل أو يمكن أن يقال يف هذا املوضوع.
*

*

*

آراء العلامء من الفريقني ،وتضافر نقل
الكريم الذي ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

فصلت .]42 :
ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [سورة ّ

الشيخ حسني كاظم عبد املزيرعاوي

وقال النراقي يف املستند(( :حترم

واملنقطع ،وم��ع الدخول وب�لا دخ��ول،

كانت االُخ���ت ألب ،أم الُ ّم ،أم هلام،
وس��واء دخ��ل ب��االُخ��ت االُوىل ،أم ال؛

وأمــا امل��راد بقوله تعاىل :ﭽ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔﭼ فهو ّ
أن اهلل ال يعذبكم

وقــــــــال املحقق الثاين يف جامع

أوالده��ن أوالد ح��رام؛ ّ
ألن األحكام

والسنة وإمجاع املسلمني عىل حتريم ُاخت

الب���دّ م��ن ت��رك إح��دامه��ا .وأم���ا ج��واز

ُاخت املعقود عليها مجع ًا ،ال عين ًا؛ سواء

بإمجاع مجيع املسلمني))(((.

املقاصد(( :قد تطابق النص والكتاب

الزوجة مجع ًا))(((.

واألخوات ألب ،أو ألم ،أو هلام.

بام مجعتم قبل ن��زول اآلي��ة ،وال يكون
اإلهلية ال تشمل ما سبق ،ولك ّن اآلن
استدامة العقد السابق عىل نزول اآلية

ويف كشف اللثــــــام(( :حترم بالنص

رصح
عىل االُختني ،فلم يقل به أحد ،كام ّ

الزوجــة ،أو عىل ُاختها ،أو عليهام))(((.

وقــد يقال :إن قوله :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ

واإلمجاع ُاخت الزوجــــــة بالعقد عىل

إىل غري ذلك مما هو كثري ال يحُ تاج إىل نقله؛

لوضوح أصل املسألة.

يف تفسري جممع البيان(((.

املحرمات الثالثــــــة
ﯔﭼ يشمل
ّ
عرش ،املذكور يف اآلية ( )23كام ّ
أن هذه

وي��دل عليها قبل كل يشء رصيح

اجلملة بعينها وردت يف اآلية التي قبلها؛

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

القرآن املجيد؛ ق��ال اهلل تعاىل :ﭽ ﮬ

أعني قوله تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﯔ ﭼ [سورة النساء  ،]23 :ومعناه:

ﭺ ﭼ والبأس بالرجوع إىل اجلميع،

وإطالقه يشمل اجلمع يف النكاح الدائم

أن يكون ذلك لشيوعه يف عرص اجلاهلية،

ح��رم��ت عليكم اجل��م��ع ب�ين االُخ��ت�ين،
ّ

((( مستند الشيعة .309 :16
((( جامع املقاصد .338 :12
((( كشف اللثام.197 :7

وأ ّما إن قلنا برجوعه إىل األخرية فالبدّ
بخالف نكاح االُمهات والبنات وأمثاهلا.

وقد يقــــــالّ :
إن قوله :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ

((( جممع البيان.48 :3
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ﯔﭼ إشارة إىل فعل يعقوب ،حيث

مجع بني راحيل ُا ّم يوسف ،وليا ُا ّم هيودا؛
أي ّ
أن هذا كان يف األمم املاضية جائز ًا

ولكنّه حرام عليكم وهو بعيد جد ًا؛ ّ
ألن
اخلطاب للمسلمني ،كام ال خيفى.

وال عيب فيهم غري إن سيوفهم

هبن فلول من قراع الكتائب

(((

أي :وال تنكحوا حالئل آبائكم إال

ما قد سلف إن أمكنكم إن تنكحوه ،أو

وتدل عليه أيض ًا رواي��ات متواترة،

االستثناء منقطع أي :لكن ما قد سلف

يف ستة أبواب :من الباب  24إىل الباب

ﭿ ﭼ علة للنهي أي :إن نكاحهن

أو قريبة من التواتر ،نقلها يف الوسائل

 29من املصاهرة((( ،وفيها ما يقرب من
 25حديث ًا ،و ُأشري إليها يف سائر األبواب

أيض ًا.

ال مؤاخذة عليه ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ

فاحشة عند اهلل ما ّ
رخص فيه ألمة من

املروات ،أو
األمم ،ممقوت ًا عند ذوي
ّ
موجب ًا ملقت اهلل تعاىل ...الخ(((.

ايضاحات تفسريية لقولـــــه تعاىل

وذهب السيد مري عيل احلائري إىل

اختلفت كلامت أهـــــل التفسري يف

ال تؤاخذون به قال ابو السعود :ال سبيل

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

حال النهي جيوز استدامته بال خالف ّ
ألن

ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ.

بيان االستثناء يف قوله تعـاىل :ﭽ ﮬ

ﯔﯕ ﯖﭼ ،فقد ذكر السيد عبد اهلل
102

كقوله:

شرب انه استثناء مــن املعنى الالزم للنهي

كأنه قيل :تستحقون العقــــاب بنكاح
منكوحة آبائكم إال ما قــد سلف أو من

اللفظ للمبالغة يف التحريم والتعميم
((( وسائل الشيعة  ،486– 476 :20كتاب
النكاح.

انقطاع االستثناء ،أي :لكن ما قد مىض
ال وليس املراد ّ
إىل جعله متص ً
أن ما سلف

قوله :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ

((( ينسب هذا البيت إىل النابغة الذبياين من
قصيدة ل��ه ي��م��دح فيها غ��س��ان ي��ق��ول يف
مطلعها:
كلني هلم يا أميمة ناصب
وليل أقاسيه بطيء الكواكب
راجع ديوان النابغة ص.45- 44
((( اجلوهر الثمني يف تفسري الكتاب املبني،
ج ،2ص .23الطبعة االوىل.

الشيخ حسني كاظم عبد املزيرعاوي

يدل عىل املنع.

االس��ت��ث��ن��اء ب��األخ�يرة ال دل��ي��ل عليه،

وقال عطاء والسدّ ي :معناه إال ما

فالظاهر أدبي ًا ومعنوي ًا رجوعه إىل الكل

هيودا وبني راحيل أ ّم يوسف وال يساعده

وليس ه��ذا من استثناء امل��ايض من

كان من يعقوب فإنه قد مجع بني ل ّيا أم

إالّ ما قد سلف من معلومات احلرمة.

ألن ما فعله يعقوب كان حالالً
التعليل ّ

املستقبل ،إنام هو استثناء العقاب عىل

وقال ابن عباس :كان أهل اجلاهلية

اإلي�م�ان فهو دليل ث��ان ي��دل ع�لى عامة

األب واجلمع بني االختني وقد ع ّقب اهلل

اإلسالمية تقتيض ه��ذه التنازالت تلو

يف رشيعته.

حيرمون هذه األمور املذكورة إال امرأة
ّ
النهي عىل كل منهام بقوله :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﭼ.

واعلم ّ
ح��رم اهلل يف هذه
أن كل ما ّ

امل��ايض عنه ،وأم��ا الغفر عام سلف بعد
الغفر ،واحل��ال��ة التدرجيية يف األحكام

بعض ك�ما تقتيض أح��ي��ان�� ًا تصاعدات

مثل حتريم اخلمر ،ولكن رفع العقوبة
عام سلف يعم ما سلف وما كانت ثابتة

اآلي��ة فإنام هو عىل وج��ه التأبيد سواء
جمتم ٍ
كانت ِ
عات أم متفرقات إال األختني

حتى يستثنى عقاهبا.

االنفراد(((.

عنت –سلب التحريـــــم السالف ،أن

حت��رم��ان ع�لى وج��ه اجل��م��ع دون
ف��إهن�ما ّ

احلرمة إضافة إىل أن غريها مل تكن حمرمة
وقـــد يعني (إال ما قد سلف) –فيام

وع��ن ال��دك��ت��ور ال��ص��ادق��ي ،وت��رى

السالف يف اجلمع بني األختني وارضابه

ثبتت حرمته يف كل الرشائع كاألمهات

الصواب ،وليس من استثناء املايض عن

االستثناء راج��ع إىل ّ
كل ما سلف إال ما
والبنات واألخوات؟.

ك���ان ح ً
�ل�ا ث��م ح���رم وه���ذا أق���رب إىل
املستقبل؛ بل هو إخبار عن عدم احلرمة

ال��ظ��اه��ر ذل����ك ،ألن اخ��ت��ص��اص

يف بعض ما سلف ،إضافة إىل الغفر عن

((( تفسري مقتنيات ال���درر ،ج ،3ص،102
الطبعة االوىل.

فاملحرمـــــــــات السالفة هي هنا

عقوبة املحرمة مما قد سلف.
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مستثنيات العقوبة ،وغريها مستثنيات

لكم ومعفو عنكم ،ونظري هذا ما تقدم

يمحو ما قبله.

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

احلرمة فض ً
ال عن العقوبة ،حيث اإلسالم
فــــال تعني ما سلف ،ما سلف فعله

بعد التحريم والفاعـــــل مسلم ،حيث
احلرمة والعقوبة وبطالن العقد وثابت

احلد كلها جارية برشوطها.

فإنام يستثنى (ما قد سلف) قبـــل

التحريم يف ه��ذه الرشعة س��واء أكانت

حمرمة فعقوبتها ،أم غري حمرمة فحرمتها.

والقـــول إن (ما قد سلف) قد ّ
حتلل

استمرارية األختني املنكوحتني من ذي
قبل ،بعد ن��زول اآلي��ة ،حيث مل جيمع

بينهام بعد ،واجلمع السالف غري حمظور،
إنه حمظور ،حيث اجلمع املحظور ليس

فقط العقد عليهام حتى حيل االستمرار،
بل ووطئهام عن عقد أيض ًا ممنوع ،وهذا
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دليل حظر االستمرار كام يف البداية يف
اجلمع بعد نزول اآلية(((.

يف قولــــه ت��ع��اىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭹ ﭺ ﭼ ،ورفع احلكم ال يستلزم
رفع اآلثار املرتتبة عليه ،فتثبت القرابة

الرشعية والتوارث...

وقيل :إنه يمكن إرجاع هذه اجلملة

إىل مجيع ما ورد يف اآلية املباركة ،من غري
اختصاص بالفقــــرة األخرية ،فيأيت ما
ذكرناه آنف ًا ،ولكنّه بعيد من ظاهر اآلية

الرشيفة.

وإن كان يناسبه ذيل اآلية الرشيفة

من سعة عفوه وغفرانه.

واستفـــــــاد من مدلول قوله

تعاىل ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ رفع احلكم
الوضعي والتكليفي مع ًا بالنسبة إىل ما

وقع قبل ترشيع احلكم ،أي ّ
أن هذا النكاح
حرمه اهلل تعاىل ٍ
جار من حني إنشاء
الذي ّ
يعم ما قبله ،فال حرمة له يف
احلكم ،ال أن ّ

وبحسب السيـــــد السبزواري

ما سبق وال أثر من ذنب وغريه ،ولكن

مغفور
يف اجلاهلية وزال موضوعه ،فإنه
ٌ

الترشيع مباح هلمّ ،
حرمه
فإن الترشيع قد ّ

أيُ :ح ّرم ذلك عليكم إال ما وقع منكم
((( تفسري الفرقان ،ج ،6ص ،266ط .االوىل.

هذا ال يدّ ل عىل أن النكاح املوجود حني

بقاء ،فتجب املفارقة فور ًا.

الشيخ حسني كاظم عبد املزيرعاوي

وعىل هذا ،فال معنى للنزاع يف ّ
أن

االستثناء يف اآلية الرشيفة منقطع أو

متصل(.((1

والظاهر –بحسب الشهيد الصدر–

عود هذا االستثناء إىل خصوص اجلمع

بني األختني ال إىل املحرمات السابقة
عليه ،والقرينة عىل ذلك ما ذكرناه من

تغيري السيـــاق يف اآلية بانتهاء التعداد

للمحرمات السابقة والبدء بمحرمات
ج��دي��دة ت��ب��دأ ب��أن امل��ص��دري��ة(( ((1وان

جتمعوا) ،فتكون هذه االداة ايذان ًا بسياق
جديد .ومن غري املحتمل عرف ًا رجوع

االستثناء إىل سياقني منفصلني ،فيتعني

اختصاصه بتحريم اجلمع بني االختني.

أق��ول :وكذلك أي شخص مسلم

إذا دخ���ل يف االس�ل�ام وه���و م��ت��زوج

لالختني بشكــــل صحيح يصح ذلك
يف دينه فيكـــون هذا احلكم عام ًا جلميع
العصور وغري خاص باجلاهلية السابقة

عىل االسالم.

ونتيجة هـــــــذا االستثناء هو ح ّلية

الذرية مـــــن االختني مع ًا إذا كانتا قد
ولدتا قبل إسالم الزوج .وكذلك احلال

يف وج��وب النفقة ان قلنا ان الكفار

مكلفون بالفروع .وكذلك حق احلضانة
حتى بعد اس�لام ال��زوج أو ال��زوج��ة،

باعتبارها ام ًا مرشوعة للولد أو البنت
إىل غري ذلك من االحكام (.((1

وقد أشار صاحب تفسري امليزان اىل

أق��ول :بعد ه��ذه اإلط�لال��ة الرسيعة

بني االختني بعد أن نصت اآلية عىل

فيها الكثري من التأمالت التي حتتاج إىل

ان هذا االستثناء ال يعني حتليل اجلمع

حتريمها وانام يعني ما كـــــان يفعله أهل

اجلاهلية قبل اإلسالم مــــن اجلمع بني
االختني.

( ((1م��واه��ب ال��رمح��ن ،ج ،8ص ،90ط.
الثانية.
( ((1الظاهر انه يقصد (أن) مع صلتها يف
حكم املصدر.

عىل فحوى اآلية الرشيفة ،والتي يوجد
وقفة تأمل وتدبر خيرجاننا عن ح ّيز هذه

الوريقات.

ولك ّن مقصودي األســـــاس من

استعراض هذه اآلراء؛ هو اإلشارة إىل

حكم املسألة املبحوث عنها يف اإلسالم
( ((1ما وراء الفقه ،ج ،6ص ،284ط .االوىل.
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فس هذه اآلية أو
أوالً .وقبول أكثر من رّ

وكتاب الكامل يف التاريخ البن األثري

مجع يعقوب بني األختني؛ إال القليل

قتيبة(.((1

غريها بزواج أوالد آدم من أخواهتم أو
م��ن املفرسين مم��ن مل يقبل هب��ذا األم��ر
كالسيــــــد السبزواري كام سنقف
عليه بعــــد قليل .وأيض ًا هو خمتارنا يف

هذه املسألة كام هو اختيار بعض اساتذيت

أيض ًا .

وملخص اإلجابة عام ذكرناه من

تساؤل يف هذه اجلهة هوّ :
أن املذكور يف

بعض مصادرنا كمجمع البيان

(((1

َّ
أن

وه��و مذكور كذلك يف بعض كتب

التفسري السنية مثـــل تفسري أيب السعود
وتفسري اآللويس وتفسري القرطبي وتفسري

السمرقندي( ((1وغريها.
وقد ذكر بعضهم

(((1

يف تربير ذلك

ّ
حمرم ًا يف
بأن اجلمع بني األختني مل يكن ّ
ثم نُسخ هذا احلكم يف رشيعة
رشيعتهم َّ

موسى.

تزو ج من راحيل أم يوسف
يعقوبَّ 

صح ما نقلوه من مجع يعقوب
ولو َّ

هي الكربى وراحيل والدة يوسف هي

توجيه صحيح ًا ،إال أنه ال اعتداد هبذه

بعد وفاة أختها املسماّ ة بـ(ل ّيا) فقد كانت

الصغرى.

وأم��ا ما قيل من ّ
ان يعقوب قد

ٍ
عرض واحد فهو
تزوج من االختني يف
َّ
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وكتاب البداية والنهاية واملعارف البن

مذكور يف التــــــوراة (الكتاب املقدس)
العهد القديم( ،((1وكذلك هو مذكور يف

كتب التاريخ السن َّية مثل كتاب الطربي
( ((1تفسري جممع البيان –الشيخ الطربيس –ج5
ص.263
( ((1الكتاب املقدس –اصدار جممع الكنائس
الرشقية –ص.46

بني األختني لكان ما ذكره بعضهم من
النقوالت لعــــدم صالحيتها لإلثبات

( ((1تاريخ الطربي ج 1ص ،223الكامل يف
التاريخ ج 1ص ،126البداية والنهاية –
ابن كثري ج 1ص ،224املعارف ،البن قتيبة
ص.40
( ((1تفسري أيب السعود –ج 4ص ،253تفسري
اآللويس ج 12ص ،183تفسري القرطبي
ج 9ص ،130تفسري السمرقندي ج2
ص.180
( ((1امل��ع��ارف –ابن قتيبة –ص ،40تفسري
السمرقندي ج 2ص.181

الشيخ حسني كاظم عبد املزيرعاوي

التارخيي بل ال يبعد اهنا من االرسائيليات

اهلل) أن هذا احلكم من خمتصات الدين

بواسطة من أسلم من اليهود(.((1

ألن��ه –وبحسب ما نعتقد –أن بعض

ت�سرب��ت إىل ال�ت�راث اإلس�لام��ي
ال��ت��ي َّ

اإلسالمي؛ وهذا ماال نرتضيه يف املقام؛

يبقى أن نعـــرف ّ
رس حتريم هذا
أن ّ
النمط من الزواج (أي التزوج ب ُاختني

تعاىل يف اآلي��ة ( )26من س��ورة النساء

بني االُختني بحكم ما بينهام من نسب

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ

يف وق��ت واح��د) يف اإلس�لام لع ّله أن
ورابطة طبيعية –عالقة حب ومــــــودة،

فإذا أصبحتا متنافستني يف ظل اإلنتامء
إىل زواج واحد مل يمكنهام احلفاظ عىل

تلك امل��ودة واملحبة والعالقة الودية
بطبيعة احل��ال ،وهب��ذه ال��ص��ورة حيدث

هناك تضاد عاطفي يف وج��ود كل من

ُسنن االنبياء هي سنة واحدة بقرينة قوله
ﭽﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯱ ﯲ ﯳﭼ .وه��ي من جالئل
اآلي��ات القرآنية التي تبينّ وجوه ًا من
احلكم يف ترشيع األح��ك��ام اإلهل��ي��ة ،ال

رشع���ت يف
سيام تلك األح��ك��ام ال��ت��ي ّ
النكاح ،وتبني أهنا من نِعم اهلل تعاىل عىل

عباده املؤمنني ،التي هتدهيم إىل الصالح

يرض بحياهتام ،ألن كل واحدة
االُختني ّ
ٍ
حينئذ وبصورة دائمية من رصاع
ستعاين

واآلخرةّ ،
وأن اتباعها يوجب التخفيف

احل��ب ،وغريزة التنافس ،وه��و رصاع

بني النفس األم��ارة ،والقوى الرشيرة

حالتني نفسيتني متضادتني مهـــــا دافع

نفيس مقيت ينطوي عىل مضاعفــــات
خطرية ال حتمد عقباها(.((1

أقـــــــول :الظاهر من كالمه (حفظه

( ((1ش��ؤون قرآنية ج ،2ص ،170حممد
صنقور البحراين.
( ((1األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،ج،3
ص ،106نارص مكارم الشريازي.

والرشاد وجتلب هلم السعادة يف الدنيا

عىل اإلنسان ال��ذي هو يف رصاع مرير
التي تريد اهلالك والشقاء ،وبني القوى

اخل�يرة التي تريد له اخل�ير والسعادة،
ّ
واهلل تعاىل بترشيعه األحكام ال يريد إال

اخلري والصـــــالح والرقي للمجتمع
اإلنساين

(((2

.

( ((2مواهب الرمحن ،ج ،8ص.81
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فالسنن مج��ع س��ن��ة ،وه���ي املنهاج

السابقني سواء كانت سنة باطلة أم عىل

هم األنبياء والصاحلني من عباد اهلل تعاىل،

بام هو احلق منها ،وتعرضوا عــن الباطل

والطريقة املتبعة عمالً ،واملراد من قبلكم

واجلملة عطف عىل (ل ُي َبينَّ َ ).

يعني :يريد اهلل أن يبينّ لكم ما هو

سبب لسعادتكم وصالحكم يف الدّ نيا
واآلخرة ،وأن هيديكم سنن املاضني.

وامل��راد من السنن هي الرشائع التي

(سنن
منها ،وعىل هــــذا تكون اجلملةُ :
الذين من قبلكم) قد تنازع فيها الفعالن

((يبني)) و((هيديكم)) ،وهذا البأس

بــــــه .

و ُاورد عليهّ :
بأن اهلداية يف املصطلح

عز وجل لصالح األم��م من
رشعها اهلل ّ
ّ
امل��اض�ين ،وق��د جعلوها سنّة مت ّبعة ال

احلق أو إرادة احلق ،فتكون هذه الكلمة

والدواعــــــي ملعرفة سنن املاضني

ال��ذي ذكرناه ،وهو بيان سنن األنبياء

حييدون عنها.

ال��ق��رآين إن�ما تستعمل يف اإلي��ص��ال إىل
قرينة عىل ّ
أن املــــــراد هو املعنى األول

رشعها اهلل تعاىل كثرية ،واملصالح
التي ّ
التباعها متعددة؛ ألن دي��ن اهلل واحد

رشعهـــــا اهلل تعاىل،
والصــــاحلني التي ّ
وكانت سبب سعــــادهتم ،وأما السنن

ّ
وألن متابعة هنج السلف الصالـــح
فيه؛

معرفتها.

موافق للفطرة املستقيمة وال اختــــالف
ما تدعو إليه فطرة العقول ،ولالستفادة

108

حق ،لتكونوا عىل بصرية منهـــا فتعملوا

الباطلة فال معنى لدعوة اهلل تعاىل إىل
ويمكن أن يجُ���اب ع��ن ذل���ك :أن

من جت��ارب املاضني الذين مل يقصدوا

معرفة السنن البــــاطلة إنام هي داعية

عز
الدارين ،فاقتضت املصلحة أن يس ّن ّ

ترك الباطل حق كام ّ
أن فعل احلق حق،

إالّ ابتغاء مرضــــاة اهلل ،ففازوا بسعادة
ّ
وجل لكم رشيعة تكون لكم منهاج ًا.

وقـــال بعض املفرسين :امل��راد من

اآلية الرشيفة اهلدايـــــة إىل سنن مجيع

لرتكها ،فتكون مــن اهلداية إىل احلق ّ
ألن

بخالف تركه.

واآليـــة املباركة توطئة لإلخبار عن

ّ
ّ
يضل
أن مــــن يتبع الشهوات يريد أن

الشيخ حسني كاظم عبد املزيرعاوي

املؤمنني بإحيــــاء السنن الباطلة ،ولبيان

ال��زواج من أبناء آدم وبقايا من ُاناس

وإلرش��اد املؤمنني إىل مكائدهم ،فإهنم

وق��د ُاس��ت��دل للقول األول ببعض

ّ
أن إرادة اهلل غالبــــة عىل إرادة املبطلني،
قد يظهرون عم ً
ال عىل اعتبار أن��ه من
هدى املاضني ،وهو عىل خالف الواقع.

وهبذا نُنهي الكالم يف هذه املسألة؛

وننتقل إىل البحث يف:

سابقني.

اآليات من الذكر احلكيم:

منها :قوله تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿ..ﭼ [سورة احلجرات .]13 :

املسألة الثانيـــــة :يف بيان كيفية بدء

واملخاطب يف اآليـــــة مجيع الناس،

ه��ا ه��ن��ا م��س��أل��ة م��ع��روف��ة ال ي��زال

آدم وحواء بال ريب كام فهمه املفرسون

حديثها؛ وأنّه كيف بدأ نسل آدم ،مع ّ
أن

اجلميع إىل آدم وحواء ،ولو كان نسلهم

نسل آدم.

الناس يسألون عنها من قديم األيام إىل
حمرم؟.
نكاح اإلخوة لألخوات َّ

وامل��راد مــن (ال��ذك��ر) ،و(االُن��ث��ى) هو
وغ�يره��م ،فظاهر اآلي���ة رج���وع نسل
من احلور أو اجلن أيض ًا ،للزمت اإلشارة

وقد وقع اخلالف يف اجلواب عن

إليه.

ّأوهلاّ :
أن نكاحهم كان حالالً آنذاك،

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

هذا السؤال ،وفيه مذاهب ثالثة:
وكان ذلك قبل نزول التحريم.

ثانيهاّ :
أن ذلك كان حرام ًا دائ�م ًا،

لكن أنزل اهلل احلور من اجلنة ،أو بعض
اجل ّن ،فوقع النكاح معهن.

ومنها قولــــه تعاىل يف سورة النساء:

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ..ﭼ [سورة النساء .]1 :

وظاهــــرها أيض ًا كون اجلميع من

أصلني :آدم وزوجه ،ال غري.

ثالثهاّ :
أول إنسان
أن آدم مل يكـــــن ّ

ومـــا احتمله بعضهم من كون املراد

ُاناس آخرون مل ينقرض مجيعهم ،فكان

ينــــايف ما ثبت يف التأريخ من أنه مل يكن

خلق عىل وجـــــه األرض ،بل كان قبله

منه خصوص أوالد آدم يف الطبقة االُوىل
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آلدم أوالد كثريون رجاالً ونسا ًء ،بل
املراد من الطبقات االُخرى ،فلعل نكاح
اإلخوة لألخوات ،كان حالالً يف الصدر

األول.

وأ ّم��ا الثانية ،فهي ما عن الثاميل،

قال :سمعت عيل بن احلسني حيدّ ث

رج ً
�لا من قريش ،ق��الّ (( :مل��ا ت��اب اهلل

كام إن نكاح آدم حلواء كان جائز ًا،

عىل آدم ))...إىل أن قال(( :فأول بطن

يف زماننا أن��ه خلقت ام��رأة م��ن رجل

إقليام)) قال(( :وولدت يف البطن الثاين

مع ّ
أن حواء خلقت من آدم ،فلو فرض
بطريقة االستنساخ البرشي مع تغيري
اجلنس ،مل يكن هناك شك يف عدم جواز

النكاح بينهام ،ف��إذا كان هذا جائز ًا يف
العرص األول ،فليكن نكاح اإلخ��وة

لألخوات كذلك.

واستدل له بروايتني روامها العالّمة

املجليس يف ((ال��ب��ح��ار)) ع��ن ((ق��رب

اإلسناد)) و((االحتجاج))(.((2

ولدت حواء هابيل ،ومعه جارية يقال:

قابيل ،ومعه ج��اري��ة يقال هل��ا :ل��وزا،

وكانت ل��وزا أمج��ل بنات آدم)) قال:
((فلام أدركوا خاف عليهم آدم الفتنة،

فدعاهم إليه وقالُ :اريد أن ُانكحك–

يـــــا هابيل –لوزا ،و ُانكحك يا قابيل
فزوجهام عىل ما خرج هلام)) بعد
إقليامّ ...
حرم
القرعة ((من عند اهلل)) قال(( :ثم ّ

اهلل نكاح األخوات بعد ذلك)).

أ ّم���ا االُوىل ،فهي ع��ن البزنطي،

قال :فقــــال له القريش :فأولدامها؟.

كيف تناسلوا مــــن آدم؟ .فقـال:

فعل املجوس اليوم! .قال :فقال عيل بن

ق���ال :س��أل��ت الرضا ع��ن ال��ن��اس،

110

التحريم بعد ذلك)).

((محلت حواء هابيل و ُاخت ًا له يف ٍ
بطن،

ثم محلت يف البطن الثاين قابيل و ُاخت ًا له
��زوج هابيل التي مع قابيل،
يف بطن ،ف ّ
وتزوج قابيل التي مع هابيل ،ثم حدث
ّ

( ((2بحار األنوار225 :11و 4 /226و.5

قال(( :نعم)) قال :فقال القريش :فهذا
احلسنيّ :
((إن املجوس إنام فعلوا ذلك

بعد التحريم من اهلل)) .ثم قال عيل بن
احلسني(( :ال تنكر هذا؛ أليس اهلل قد
خلق زوجة آدم منه ،ثم أح ّلها؟! .فكان

ذلك رشيعة من رشائعهم ،ثم أنزل اهلل

الشيخ حسني كاظم عبد املزيرعاوي

التحريم بعد ذلك))(.((2

وقد نقل القصة يف ((فتح الباري))

قال العالّمــــــة املجليس بعد

السدّ ي يف تفسريه،
املفس املعروف ُ
عن رّ

حمموالن عىل التقية؛ الشتهار ذلك بني

وقال ابن أيب احلديد(( :واألكثرون

نقل هاتني الروايتني(( :ه��ذان اخلربان
العامة))(.((2

ولكن قـــــال العالّمة الطباطبائي:

عن مشاخيه(.((2

يزو ج هابيل
قـــــالوا :أراد آدم أن ّ

ويزو ج قابيل ُا خت
ُا خت قابيل توأمته،
ّ

((ال��ذي ورد يف احلديث ،هو املوافق

هابيل توأمته.((2())...

رواي���ات ُاخ��ر تعارضها ،وه��ي ت��دّ ل

مثله ،مع اختالف يسري(.((2

لظاهر ال��ك��ت��اب واالع��ت��ب��ار .وهناك
تزو جوا بمن نزل إليهم من
عىل أهنم ّ

ّ
واجل���ان ،وق��د عرفت احل��ق يف
احل��ور
ذلك)) (.((2

وقــــد حكي ابن االث�ير يف تأرخيه

((الكامل)) ما يدل عىل نكاح اإلخوة

لألخواتّ ،
وأن آدم أمـــر قابيل بنكاح
ت��وأم��ة هابيل ،وب��ال��ع��ك��س( ،((2وذك��ر
م��ا يقرب منه ال��ط�بري يف ت��أرخي��ه ،ثم

ذكر رواي��ات كثرية يف تزويج ابني آدم
ب ُا ختيهام (.((2

( ((2بحار األنوار.2 /225 :11
( ((2بحار األنوار.4 /226 :11
( ((2تفسري امليزان.147 :4
( ((2الكامل.42 :1
( ((2تأريخ الطربي 140 :1وما بعدها.

ويف ((ف��ي��ض ال��ق��دي��ر)) للمناوي
وورد هذا يف بعض كتبهم الفقهية،

منها ((املبسوط)) للرسخيس(.((3

��در املنثور)) و
وورد أيضـــ ًا يف ((ال ّ

((تفسري البيضاوي)) وغريمها ،وذكره
الزخمرشي يف ((الكشاف)) يف تفسري قوله

تعاىل :ﱫ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﱪ(.((3

والعجب أهنــــــم مل يرووا رواية يف

ذلك عن النبي بل اعتمدوا عىل أفواه
( ((2فتح الباري يف رشح صحيح البخاري:6
.369
( ((2رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد :13
.145
( ((2فيض القدير يف رشح اجلامع الصغري:1
.67
( ((3املبسوط ،الرسخيس.509 :5
( ((3الكشاف.624 :1
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الرجال(.!!((3

وممن تبنى هذا القول من علامئنا

العائلة وهتدم دعائم األرس وال يتميز

الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء

األخ م��ن االب��ن واألخ���ت م��ن البنت

الدور اعني دور آدمنا هذا الذي نحن

يصون النسل عن االختالط واالمتزاج

حيث قال :ا ّما كيفية التناسل يف بدء هذا
من نسله فلها حسب ما ورد يف بعض
اآلثار واآلخبار طريقتان:

لذلك وض��ع ال��ش��ارع قوانني للزواج
وهذا املحذور مل يكن يف بدء اخلليقة يوم

وحواء نفر ًا معدود ًا.
كانت أرسة آدم
ّ

االوىل :ولعلها األص��ح ّ
أن ح ّ��وا

ال��ط��ري��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة :م��ا يف بعض

ف��ك��ان ي���زوج ال��ذك��ر م��ن ه��ذا البطن

فتزوجهام ولد آدم فكان النسل منهام،
ّ

كانت تلد توأم ًا ّ
كل بطن ذكر وأنثى

م��ن االن��ث��ى م��ن البطن اآلخ��ر وهكذا

أن اهلل ّ
األخبار ّ
جل شأنه انزل حوريتني

ّ
ولعل املراد من احلوريتني امرأتني بقيتا

واالشكال أنه كيف يزوج االخت من

من السالئل البرشية املتقدمة عىل آدمنا

عن كونه زنا وبذات املحارم مدفوع ّ
بأن

خمالفة حرمة نكاح املحارم(.((3

اخيها ولو من بطن آخر ،وأنه ال خيرج
الزنا ليس إال خمالفة القوانني املرشوعة،
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األخ باخته وامثال ذلك ممّا تضيع فيه

هذا ،وعىل كل حال فال يالزم الزنا ،وال

وممن تبنى هذا القول أيض ًا شهيدنا

املرشع احلكيم،
املقررة من
والنواميس
ّ
ّ
وح��ي��ث ّ
أن يف ب��دء اخلليقة ال يمكن

حيث ذكر أن الرضورة هي التي أجازت

يف وقته لوجود املقتيض وعدم املانع ثم

ومال اليــــه السيد الطباطبائي

التناسل إالّ هبذا الوضع اجازه الرشع

ومست احلاجة إىل حفظ
تكثر النسلّ ،
ّملا ّ

الصدر الثاين يف جواب استفتاء

(((3

وحرم فيام بعد.
هذا األمر ّ

واع���ت�ب�ره األق�����رب ل��ظ��اه��ر ال��ك��ت��اب

االنساب ومت ّيز األرس واألرحام ،وحفظ

واالعتبــــــار .والسيد ال يعترب مثل

( ((3أنوار الفقاهة ،1ص 553وما بعدها.

( ((3جنة املأوى ،ص.234
( ((3بحوزيت وهو خمطوط.

تزوج
النظام العائل ،وحصل املانع من ّ

الشيخ حسني كاظم عبد املزيرعاوي

هذه األمور من الثابت بل يعتربها من

وقوى اختيار القـــول األول بعض
ّ

والتي نعتربها من األمور الفطرية التي

زواج األخ��وة من األخ���وات ،وه��و ما

املتغري؛ فالغرية املتعلقة باحلياة الزوجية

حلسن والقبح؛ وهي فطرية
ترجع إىل ا ُ

اساتذيت بقوله( :القــــول األول) وهو

استغربـــــه وأستبعده خطباؤنا األعزاء

إهلية رشيفة وعزيزة أودعها اهلل يف البرش.

ووجه الغرابــــة فيه ،إنكار ذلك ارتكاز ًا

الغرية ليس بالرضورة يف مجلة بنودهـــا

حمرم قطع ًا.

العالّمــــة الطباطبائي يقول ال ،إن

أن تكون من الثابت ،بينام نحن –عىل
حدّ تعبري بعض اساتذيت

(((3

–خالف

ذلك ،ألن العقل يدركها ،خذ مث ً
ال نكاح
األخوات أو نكاح األمهات ،هذه من

الثابت ،حتريم الفواحش بعبارة ُاخرى
خط ثابت يف كل الرشائع الساموية،

ألن الدين واحد ،والذي اختلف هو
الرشائع ،ومن ضمن أركان الدين حتريم

الفواحش وحتريم الربا ،أصول املنكرات

يف كل احلقول يف النظام االجتامعي ثابتة
وغري متغرية ،هي من الثابت التكويني
وبالتايل من الثابت الترشيعي ،وما هو

من املتغريات التكوينية وليس من أصول
املنكرات يرتبط بتفاصيل وحلقات
مرتامية بعيدة عن املركز.

( ((3عوامل اإلنسان ج ،1ص ،186حممد السند.

ووج��دان�� ًا وأن زواج األخ من األخت

وق��د ف��ات��ه أن احل��رم��ة وك���ذا بقية

التكاليف أم��ور اعتبارية ملقتضيات

وحكم يعلمها امل��وىل وهي ليست عىل
وت�ي�رة واح����دة ،وامل��ع��ت�بر ه��و ال��ش��ارع
املقدس فقد يرى يف وقت أن زواج األخ

من األخت جائز ملقتضيــات ومصالح،
والتي أمهها استمرار النســـــل البرشي.

بعد انحصار الطريـــق فيه إىل التكاثر ملا

سوف يتبني من دفع الوجهني اآلخرين.

وحينام حتقق ال��غ��رض وتكاثرت

البرشية اقتضت مصالح وحكم حتريم
الزواج من املحارم.

واخلطباء قــــــد الحظوا ما ثبت يف

رشيعتنا ومحلوه عىل الرشائع السابقة–
أي عمموا ما هو حكمه يف اإلسالم–

للرشيعة اخلامتـــــــة عىل رشيعة آدم،
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فوقعوا يف اخلطأ ،ويمكن جتميع عدة

وكل هذه القرائن تدعم وتؤيد أن

القرينــــــــــــة األوىل :قوله تعاىل:

املوىل قد يتغري حكمها ويتبدل ،املعرب

قرائن لدعم هذا القول.

ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ [سورة

النساء ،]1:وضمري املثنى عائد آلدم

وحواء ولو شاركهام غريمها سواء من
احلور أو من البرش لكان القول منهم

ليشاركهام غريمها يف البث لذرية البرش.

عندهم بالنسخ (.((3

ويالحظ عليه (حفظه اهلل):

أوالً :ان عدم قبول هذا القول هو

اختيار مجع من العلامء وتبعهم عىل ذلك
اخلطباء كام هو واضح.

القرينة الثانية :وهي تدفع استغراب

ثاني ًا :تبنيه لنظرية االعتبار كام هو

سبحانه فقد يأمــر بام هو حمرم ظاهر ًا

الطباطبائي والشهيد الصــدر الثاين

اع��ت��ب��اري��ة التكليف وأن���ه ب��ي��د امل��وىل

رأي مشهور علامء األصول تبع ًا للسيد

وارتكاز ًا كالقتل ،فقد أمر بني إرسائيل

وكاشف الغطاء وغريهــــــم من فحول

يف الرشائع ومثله قتل العبد الصالــــح

مقبوالً يف اجلملة ،وما ذكره من قرائن

بقتل أنفسهم ،مع أن القتل حمرم قطع ًا

للغـــــالم واستغراب موسى– حتى

الطائفة ال نقبله عىل إطالقه وإن كان

مجيل لــــوال بعض اإليرادات التي ال

أخربه –ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ [سورة

تتناغم مع مبنانا الذي ينسجم مع الفطرة

القرينة الثالثة :وهي نفس الثانية مع

ث��ال��ث�� ًا :املالحظة التي اش��ار إليها

مركوز ورضوري عند اجلميع ،ومع ذلك

الالحق ينسخ –بمجرده –متام الديانات

الكهف.]82 :
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األحكام الرشعية هلا اعتبارات يعلمها

اختالف املورد ،الطيبات حمللة كام هو

حرمها اهلل عىل الذين هادوا ﭽ ﮰ ﮱ
ّ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﭼ أي أهنا كانت حالالً عليهم.

وال جمال للتوسع اآلن.

تصح لو قلنا بأن جميء الدين
بالنسخ؛
ّ
ال��س��اب��ق��ة ،ع�لى امل��س��ت��وى الترشيعي،
فمجرد إرســــال النبي عيسى معناه
ّ

( ((3النهج ،العدد( ،)61ص.4

الشيخ حسني كاظم عبد املزيرعاوي

أن الترشيعات املوسوية صارت الغي ًة

بدء النسل وانتشار أبناء آدم يف األرض:

يقر
بأكملها إال إذا جاء ّ
نص عيسوي ّ
ترشيع ًا ما أو يعيد إنتاجه جمدد ًا ،وهكذا

قال سئل أبو عبد اهلل :كيف بدء

قلنا –كام هي وجهة نظر مجاعة من علامء

ف��إن عندنا ُان��اس�� ًا يقولونّ :
ّ
إن اهلل

يف رشيعة آدم ونوح وهكذا؛ أما لو

املسلمني –بأن جم��يء الديانة الالحقة

ال يبطل قانون الديانة السابقة برمته،

بل يظل عىل حاله ،وإنام نتتبع احلاالت
اجلزئية التي قد تنسخ الديانة الالحقة

فيها بعض قوانني الديانة السابقة ،فرشع

مثل ما رواه ابن توبة( ،((3عن زرارة،

النسل؟.

يزوج بناته من بنيه،
أوحى إىل آدم أن ّ

ّ
وإن أص���ل ه���ذا اخل��ل��ق م��ن اإلخ���وة
واالخ�����وات ،ق��ال اب��و ع��ب��د اهلل: 

علو ًا
((سبحان اهلل وتعاىل عن ذل��ك ّ
كبري ًا!! .يقولون مـــــن يقول هذاّ :
إن

من قبلنا حجة علينا ،مامل يرد ٌ
دليل ناسخ.

اهلل جعل صفوة خلقـه واحبائه وأنبيائه

القول ،مل يثبت عندنــا أص ً
ال حتى نقول

ومل يكن له من القدرة ما خيلقهم من

وزواج أوالد آدم بحسب هــــــذا

بنسخه ،بل هو خمالف للفطرة االنسانية

التي ج��اءت ُّ
كل الرساالت بتحريمه،
نعم ورد يف بعض ال��رواي��ات ما يظهر

منها القبول املتبنّى من قبل أبناء العامة
إال ّ
أن الفقهاء محلوا تلك الروايات وهي
قليلة عىل التقية واملدارة لقول العامة.

وي��دّ ل عىل القول ال��ث��اين ،رواي��ات

كثرية وإن تفاوتت ألسنتها:

فطائفة منها تدل عىل حرمة نكاح

اإلخوة لإلخوات؛ من دون ذكر كيفية

ورسله واملؤمنني واملؤمنات من حرام،
احلالل ،وقد أخذ ميثاقهم عىل احلالل

والطهر الطيب ؟! ))...ثم نقل قصة

ق��ت��ل ب��ع��ض احل��ي��وان��ات نفسه بعدما

اشتبهت عليه ُاخته فنزا عليها(.((3

ومثـل ما رواه زرارة أيضــــ ًا بطريق

آخر؛ عىل ما يف العلل وذكر مثله ،وزاد:

( ((3يف البحار :ابن نوية بدل ابن توبة ،وهو
أيض ًا جمهول مل َنر له ذكر ًا يف كتب الرجال.
( ((3وسائل الشيعة ،365 :20كتاب النكاح،
أب����واب م��ا حي���رم ب��ال��ن��س��ب ،ال��ب��اب،3
احلديث.4
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((إن كتب اهلل كلها –فيام ج��رى فيه

القلم –يف ك ّلها حتريم األخ��وات عىل

األخوة ،مع ما حرم ((3())...احلديث.

ومثل ما عن األصبغ بن نباته ،عن

أمري املؤمنني ،((4(وهو يدل عليه يف
اجلملة.

البحار( ((4وتفسري الربهان(.((4

وه����ذه األح����ادي����ث وأن ك��ان��ت

متضافرة ،ولكن ير ُّد عليها:

أوالًّ :
بأن تزويج اإلنسان من احلور

أو اجلن بعيد؛ ألهنام جنسان متباينان

وهناك طائفة ُاخرى تدل عىل ّ
أن

ف��احل��ور ج��س��م ن���وري ،واجل���ن جسم

نزلت عليهم ،مثـــل ما رواه الصدوق –

إن قلت :أوليس املعاد جسامني ًا،

اهلل.((4(

قلنا :نعــــم ،ولكن ال يتولد منهام

أوالد آدم ،إنام نكحوا احلور العني التي
بسنده املعترب –عن زرارة ،عــن أيب عبد

ناري ،واالنسان خلق من الطني.

واإلنسان يف اآلخرة يتزوج مع احلور؟!.

وه��ن��اك ط��ائ��ف��ة ث��ال��ث��ة ت��ـ��دل عىل

إنسان ،وقد جيتمع حيوان مع آخر من

نكح اجل��ن ،مثل ما رواه العجيل ،عن

منهام ولد ،فكيف حال اإلنسان مع

أن بعضهم ن��ك��ح احل����ور ،وبعضهم
الباقر ،((4(مرسلة خالـد بن إسامعيل

( ((3علل الرشائع2 /18 :؛ وسائل الشيعة

 ،366 /20كتاب النكاح ،أب��واب ما
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عنه أيض ًا( ((4إىل غري ذلك مما ورد يف

حيرم بالنسب ،الباب  ،3احلديث.5
( ((4وس��ائ��ل الشيعة ،365 /20 :كتاب
النكاح ،أبواب ما حيرم بالنسب ،الباب،3
احلديث.3
( ((4وس��ائ��ل الشيعة  ،364 :20كتاب
النكاح ،أبواب ما حيرم بالنسب ،الباب،3
احلديث.1
( ((4وسائل الشيعة ،364 :20كتاب النكاح،

غري جنسه دفع ًا للشهوة ،ولكن ال يتولد

غريه؟!.

وث��ان��ي�� ًاّ :
أن ه��ذه ال���رواي���ات –يف

نفسها–متعارضة ،كام عرفت.

أب����واب م��ا حي���رم ب��ال��ن��س��ب ،ال��ب��اب،3
احلديث.2
( ((4وسائل الشيعة ،366 :20كتاب النكاح،
أب����واب م��ا حي���رم ب��ال��ن��س��ب ،ال��ب��اب،3
احلديث.6
( ((4بحار األنوار 225 :11وما بعدها.
( ((4تفسري الربهان ،8 :3ذيل اآلية األوىل من
سورة النساء.

الشيخ حسني كاظم عبد املزيرعاوي

ول��ك��ن يمكن أن ي��ق��ال :إهن��ا وإن

اهلل بعزيز بعد أن أقتضت حكمته تعاىل

أوالد آدم ولكنهـــا متفقة يف عدم

التناكح بني االخ��وة واألخ��وات وأن

تعارضت يف تفصيل جزئيات والدة
ح ّلية نكاح اإلخوة لألخوان يف زمن من
األزمنة ،فتأمل.

أن جيعل الفطرة مقتضية الستبشاع
جيعل نسلهم الطيب الطاهر كام أفادة
اإلمام الصادق عليه فيام روي عنه.

واحلاصل ّ
أن الروايات الدالة عىل

واستبعاده اآلخر –عىل فرض حتقق

لألخوات –شاذة ،وإسنادها غري معترب.

الزواج أيض ًا يف غري حمله؛ فامذا يقول

نكاح أوالد آدم فيام بينهم –االخوة
ولكنها توافق ظاهر القرآن .وروايات
ن��ف��ي ه���ذا ال��ن��ك��اح ك��ث�يرة متضافرة،

وخمالفة للعامــة ،ولكنها متعارضة يف

نفسها ،وترجيح إحداها عىل االُخرى
ال خيلو من إشكال؛ وإن كانت الثانية

أقوى من بعض اجلهات(.((4

هذا الزواج –من حصول التو ّلد من هذا

بتو ّلد روح اهلل عيسى بن مريم بمجرد
مت ّثل امللك هلا برش ًا سوي ًا؛ مع وجود
التباين بني حقيقة امللك والبرش فكيف
حصل خلق عيسى؟!.

وقد ورد هذا االستبعاد –بخصوص

ال���زواج م��ن اجل��ن –أيض ًا ع�لى لسان

أقول :ان مــــــا استبعده من زواج

الدكتور أمحد الوائيل حيث ذكر ما

ّ
بمجر د
ألن ه��ذا االستيحاش ينتفي
َّ

أوالً :إن هــــــذا كــــــالم اليهود

االن��س��ان ب��ا حل��ور أو اجل��ن غ�ير بعيد؛

مضمونه:

االلتفات إىل قدرة اهلل املطلقة َّ
وأن من

واإلرسائيليـــات وهو كالم غري مقبول

اجلـــــن ألوالد آدم ما ُيؤهله َّن تكوين ًا

1.1أن اجلنية ليست من جنس اإلنسان

املمكن أن ينيشء اهلل من اختاره َّن من
للتكاثر والتناسل اآلدمي .فام ذلك عىل
( ((4أن���وار الفقاهة ،ج ،1كتاب النكاح،
ص 557وما بعدها .مكارم الشريازي.

لعدة ُامور:

حتى يتزوجها اإلنيس.

2.2األدل��ة التي يقول هبا أصحاب هذا
الرأي غري ناهضة وليست هلا عالقة
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لقوله تعاىل :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

هم عىل القول األول تبع ًا

ﰅ ﰆ ﭼ [س����ورة النحل:

اإلمامية

فاجلنية خملوقـــــة من نار واإلنيس

كانت بعض الروايات عنهم قد وردت

خمتلفتان ُّ
كل عن اآلخر حيث إن لإلنس

باإلخوان الذي هو قول وروايات العامة،

 ،]72اي من نوعكم وجنسكم.

خم��ل��وق م��ن ط�ين ،وه��ات��ان الطبيعتان
خواص ختتلف عن خواص اجلن.

(((4

جلملة من رواي��ات أه��ل البيت وإن
تزوج األخوات
بمفاد القول الثاين من ّ

لكنها حممولة عىل التقية ،أما األدلة التي

فهذا الكالم ال يمكن قبوله يف حال

استند إليها:

ويقــول الدكتور ايض ًا :نحن بدون

اليهود مما يوافق احلق والقرآن الكريم هو

الضيم ،فكيف عندمـــا يكون أحدهم

موسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب فهل

من األحوال.

هــــذه الكيفية من ال��زواج واقعون يف
ابن حورية واآلخر ابن جنية ،وهـــل اهلل

عاجز عن اجياد ّ
حل آخر؟! .فكام خلق
اهلل ح��واء من ال�تراب آلدم هل هو

عاجز عن خلق آخرين وهذا لزوم ماال

يلزم ألن اهلل قادر عىل كل يشء.
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فأما األول :فليس كل ما تقول به

مرفوض أليس هم يقولون بنبوة النبي
الالزم رفض ذلك وقد استشهد القرآن
بجملة مما ورد يف التوراة واإلنجيل؟.

وأما الثـــاين :فكون اجلن ليس من

جنس اإلن��س��ان ال يمنــع م��ن حصول
النكاح ويشري إىل ذلك قوله تعاىل يف سورة

وقــــد أجاب بعض اساتذيت (حفظه

الرمحن :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

لدى

 ،]56وقوله تعاىل :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ

اهلل) عىل هــــذا الكالم بقوله :أن كالم
الدكتور هــــو القول الثاين

(((4

بعض علامء اإلماميــة وقد اختاره مجع
منهم كالعالّمــــة الطباطبائي يف تفسري
( ((4األول عىل ترتيبنا.

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ [س��ورة الرمحن:

( ((4لعل مقصود االستاذ مشهور القدماء وإال
اكثر املتأخرين ومتأخري املتأخرين من
املعارصين عىل خالف ذلك.

الشيخ حسني كاظم عبد املزيرعاوي

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

حممولة عىل الغالب األكثر واإل فالنبي

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [س��ورة

عيسى مثله مثــــــل آدم خلقه من تراب

احلور العني مع كوهنن من جنس خيتلف

تعاىل :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

الرمحن ،]74- 72 :حيث يظهر منه أن

من اإلنس واجلن إال أنه جممع مشرتك بني
اجلنسني إلمكان حصول النكاح ،وهذا

يعزز إمكان حصوله بني اجلنسني فيام

بينهام كام هو مقرر مس ّلم عند من يتعاطى
الصلة باجلن من أهنم بإمكاهنم التكثف

والتجسد والتشكل باشكال خمتلفة كام

تشري إليه سورة األنفال حيث تشري إىل

جتسد إبليس يوم بدر وإغرائه املرشكني
باحلرب ووعده إياهم بالنرص.

وأمـــــــا الثالث :وهو قوله تعاىل:

ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ [سورة
الروم ،]21 :فال تنايف حصول الزوجة

من جنس آخر كام هـــو احلال يف سورة
الرمحن من إثباهتا حصول الزوجية من

احلور العني يف دار اآلخرة قال تعاىل:

ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ

من دون أن يكـــون ملريم زوج ،وقال
ﯜﭼ [سورة االسـراء ،]64 :وقد
ورد أن من مل يسم عند وطء خليلته
وزوجته شاركه الشيطان يف تكوين نطفة

ولــده وكان ولده رشك شيطان مما يدل

عىل نحو مناسبة يف مناكحة اجلنسني ،كام
هو مفاد لآلية ،وقد يشري إليه قوله تعاىل:
ﭽﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛ ﭼ [سورة االنعام.]128 :

هــذا مع أنه قد اشارت الروايات

إىل أن نسل األنبيـــاء واألوصياء طاهر

مطهر مل ينسل مـــن حرام ،وحتريم نكاح
األخ��وات هــو ترشيع يف كل الرشائع
الساموية كام هـــو احلال يف حتريم نكاح

األمهات فلم يكن لولد آدم أن ينكحوا

ﭷﭼ [سورة البقـــــرة،]25 :

أمهم ح��واء ،وأن ه��ذا التحريم حكم

ﮩﭼ [سورة الدخان ،]54 :فاآلية

بني آدم وهناك من الوقائع واحلوادث يف

وقـــــــال :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ

فطري فطر اهلل عليه احليوانات فض ً
ال عن
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احليوانات املعروفة ما يشهد بوجود هذه

االح��ك��ام السابقة م��ع توفر الرشائط

وهبذا يندفع ما ذكره بعض اساتذيت

الشــــــرط األول :ان تكون عاقلة

ع�ين ل��ت��زوي��ج اب��ن��ي آدم هب�ما ،وت��ؤي��ده

الشــــــرط الثاين :ان يكون النكاح

الفطرة يف احليوانات(.((4

عند قوله :هناك قول قائل بإنزال حور

بعض املرويات ولكنه خمالف للرضورة
العقلية ،ل��ع��دم املجانسة ب�ين اإلن��س
واحلور وأن هذا من عامل املادة وذاك من

عامل آخر ،ومع اختالف العوامل وقوانينها

فال معنى حلصول االق�تران الزوجي،

كيف وان الزواج ما بني خملوقات عامل
املادة غري املتجانسة مل يقع ،ومل يكن له

من أثر مع كون عامل اجلن واإلن��س يف

ع��امل الدنيا .ويدفعه ايض ًا من ذك��ر يف
القرينة االُوىل وأن اآلية خصصت البث
من آدم وحواء خاصة ،ولو كان غريمها

من احلور ملا ناسب ضمري التثنية(.((5
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وإلم��ك��ان��ي��ة ال���زواج باملخلوقات

االخرى ذكر بعض الفقهـاء :جتوز

املناكحة مع املخلوقات االخرى ضمن
( ((4خالصة معرفية ،ص ،30- 29حممد
السند.
( ((5النهج ،ص.4

اآلتية:

ورشيدة ،وليست من قبيل البهيمة.
بينهم وبني البرش ممكن ًا.

الشـــــرط الثالث :ان يصدق عليهم

الذكر واالنثى عىل األحوط .فلو كان
صنف تلك املخلوقات واحد ًا أو ثالث ًا

أو أكثر .مل جيز .ألنه قد يلزم من ذلك

يتزوج كل من الذكر واالنثى البرشين
نفس النوع ،وهو مشكل(.((5

وأمــــــا القول الثالث –وهو نكاح

أبناء آدم لبقايا النسل السابـــق عليهم؛
ّ
ألن آدم مل يكن أول إنسان ظهر عىل
األرض–فيدل عليه ُامور:

األول :مــــا ثبت يف التواريخ من

وجــود كثري من االُنايس قبل هبوط آدم،

بل كان هلم أنظمة وحكومات ،فراجع
((ناسخ التواريخ)) وشبهه.

الثاين :ما ثبت يف العلم احلديث من

( ((5منهج الصاحلني ،ملحق يف املوضوعات
احلديثة ،حممد الصدر.

الشيخ حسني كاظم عبد املزيرعاوي

وجود نسل قبل مليون سنة ،أو ماليني

بنكــــاح اإلخوة واألخوات يف أوالد

السنني ،مع ّ
أن هبوط آدم ال يتجاوز

آدم وكفى بذلك يف مقابل من يدعي

الثالث :الروايــــات الكثرية املروية

وليست املسألـــة من ُاصول الدين،

عن بضعة اآلف سنة؛ فيام هو املشهور.

يف كتب الفريقني ،الدالــة عىل أنه كان
قبل آدم آدم آخر ،بل بعضها –كام عن

الصــادق يف كتاب التوحيـــد  :-أنه
قال(( :لعلك ترى ّ
أن اهلل مل خيلق برش ًا

غريكم؟ .بىل واهلل ،لقد خلق ألف ألف
آدم ،أنتم يف آخر ُاولئك اآلدميني)).

ّ
((أن
ويف بعض الروايـات عنه: 

هلل تعـــاىل اثني عرش ألف عامل؛ ّ
كل عامل
منهم أكرب مــــــن سبع ساموات ،وسبع
أرض�ين ،مـــا ي��رى ع��امل منهم ّ
أن اهلل
عز وج ّ��ل خلق عامل ًا غريهم)) إىل غري
ّ

ذلك مما أورده صاحب تفسري املنار

(((5

فراجع.

ثم إنــــه ال دليل عىل انقراض مجيع

املاضني مـــــن اآلدميني ،فيحتمل بقاء

بعضهم ،ونكاح أوالد آدم معهم.

جمرد
فغاية ما يستفاد من هذا القولّ ،

احتامل حتقق هذا النكاح ،وعدم القطع
( ((5تفسري املنار.325 :4

القطع بذلك النكاح .هذا.

وال مــن فروعه؛ وإن كانت تدور عىل
األلسن ،ويسأل عنها كثري ًا.

ّ
ولعل األقـرب –بعد االحاطة بام

ذكرنــــا –عدم ثبوت نكاح أوالد آدم
فيام بينهم؛ اإلخ���وة ل�لأخ��وات ،واهلل

العامل(.((5

حصيلة البحث:

ّ
أن الصحيح املعتمد لدى اإلمامية

بحسب رواي��ات أهــــل البيت وهم
أدرى بام يف البيت ،هو أن اهلل تعاىل أتى

هلابيل بحوريــــة ولقابيل بجنية متثلت
وتكشفت كل منهام فتزوجا هبام ثم تناكح

ما خرج من بطنهام من أبناء وبنات العم
وتكثر النسل.

وأن هنــــاك قبح ًا ذاتي ًا يف زواج

األخوات مـــن األخوان كام هو يف زواج

األبناء مــن األمهات وزواج اآلباء من
البنات وقد استدل الصادق عىل ذلك

( ((5أنوار الفقاهة ،ص ،560م .س.
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موقف القرآن من فرية زواج ابني آدم من أختيهام

بام هو مغروز يف طبيعة بعض احليوانات

ك���ازدواج اإلخ��وة واألخ���وات يف سنة

الدواب أنه يمتنع من نكاح أمه.

يعقوب.

النجيبة كالفرس األصيل ونحوه من
كام ان املجرب املشاهد املنقول لدى

ّ
فإن سننهــــم هي املطابقة للفطرة،

تلك الدواب تتعرض إلهالك صاحبها

اآليات عقيب تلك األحكــام ّ
يدل عىل

أصحاب تلك األنواع من الدواب أن

فيام لو اجلأها أو غافلها يف نكاح أمهاهتا
أو أخواهتا(.((5

وال نســخ يف هذه بيشء منهاّ ،
فإن هذه
أهنا من سنن الذين مـــن قبلكم التي
هدانا اهلل تعاىل إليها ،ف��ازدواج اإلخوة

وامـــــــا االستفادة التي استفدناها

حمرم يف مجيـــع السنن ،يف سنة
باألخوات ّ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ ،حيث ورد

االزدواج بالبنات والعماّ ت واخلاالت
وبنات األخ ،واالُخت.

السليمـــة التي فطر الناس عليها ،والتي

من األدلة عىل بطالن القول باالزدواج

مــن سياق قوله تعاىل :ﭽ ﯩ

ّ
–أن هذه
يف مقام االم��ت��ن��ان وال��رمح��ة
السنن هي تلك السنن املطابقــة للفطرة

تكــــون مطابقة للم ّلة اإلبراهيمية التي
أمر األنبياء بإتباعهــــا ،السيام سيدهم

نب ّينا األعظــم ،فال بدّ أن تكون تلك
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آدم ،واجلمع بني االُخ��ت�ين يف سنة

السنن مطابقة للعقـــــل والفطرة وامل ّلة

احلنيفية.

ومن ذلك يعلم فساد ما ذكره بعض

آدم وسنة خاتـــــم األنبياء ،وكذا

ويمكن أن جتعل هذه اآلية املباركة

بني اإلخوة واألخوات؛ ألنه من غري
السنة التي هدانا اهلل تعاىل إليها .ويشهد

له ذيل اآلية الرشيفة :ﭽ ﯮ ﯯﯰ

ﯱ ﯲ ﯳﭼ ،الدال عىل توبة
اهلل تعاىل عىل عباده الذين طمسوا نور
الفطرة بارتكــــــــاب الذنوب واآلثام،

املفرسين ،من أن املراد بسننهم عىل هذا

فم َّن اهلل تعاىل عليهم أن أرشدهم إليها

( ((5خالصة معرفية ،ص.27

قبلهم .

املعنى ما تنسخه هذه اآلي��ات بعينها،

وهداهم إىل سنن األنبياء الصاحلني من

الشيخ حسني كاظم عبد املزيرعاوي

ّ
ويـدل عليه تذييله بقوله :ﭽ ﯱ

كام إن حتريم الطيبات عىل بني إرسائيل

ﯲ ﯳ ﭼ ،اي عليم بتلك السنن

مل خيرجها عن الطهارة.

سبحانــــــه وتعاىل بني السنة الصحيحة

باقي املحرمات التي حتلل للضــــــرورة

التي طمستها يـــــــد التحريف .وم ّيز
والباطلة ،فأمـــــــر باتباع االُوىل وترك

الثانية ،فهو حكيم يف أفعاله يضع االُمور
يف مواضعها.

وإن ُحرمت مؤقت ًا لرضورة ما .وكذا

وكذلك زواج أوالد آدم بأخـــوات
بعضهم البعض ،فـــــإن قلنا بأنه ُح ّلل
لرضورة عدم وجـــود اجلنس املشابه له

وباجلملة :هــــــذه اآليات الرشيفة

فهذا ال يرفع النجاسة املتولدة من هذا

خصوص النكاح أو األعم ،هي من سنن

ثم ّ
إن هناك رأي ًا لبعض املعارصين –

رصحية يف ّ
أن مـــــــا سنّه اهلل تعاىل يف
الصاحلني الذين من قبلكم ،فنسبة اجلمع

بني االُختني واالزدواج بني اإلخوة
حمرمة يف
واألخوات ،وغري ذلك مما هي ّ

سنة اإلسالم هي خمالفة لسنن املاضني،
إذ ال فرق بني السنتني إال ما تناولته يد

التحريف والتبديل(.((5

الزواج.

وإن كان غريب ًا نوع ًا ما –ونحن ال نقبله
ولكن الب��أس به عىل نحو األطروحة
املحتملة م��ف��اده :إن اجل���ان ه��م برش

متخفون وليس جنّ ًا باملفهوم املعروف
ل��دى ال��ن��اس .ودليله أن ُذك��ر مقابل
اإلن��س وليس مقابل البرش يف القرآن

ثم أنه عىل قول من قال ّ
بأن الرضورة

الكريم ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ ومل يقل

بداية اخللق نقول :إن التحليل وان كان

اجلن اللغوي أي املتخفي أو اخلفي يف

هي التي اباحت الزواج من املحارم يف

رضورة رشعية يف ب��داي��ة اخللق لكن
الدنس أو الرجاسة املتولدة من هذا

ال��زواج تكون ثابتة ال يزيلها التحليل
( ((5مواهب الرمحن ،ج ،8ص.92- 91

يا معرش اجلن والبرش .ألنه أخذ معنى
مقابل اإلنس الذي يأنس به اآلخرون.

وعليه ي��ك��ون ال���زواج م��ن اجل��ن أم��ر ًا

مقبوالً ومعقوالً ،فتأمل.
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اإلعجاز األخالقي يف القرآن

املصطلحـــــات األساسیة :القرآن،

فی مجیع أبعادها :الفردیة و االجتامعیة

األخالقی ،اإلعجاز املضمونی ،إعجاز

و العسكریة ،و الوصـــول إلی مكارم

اإلعجاز ،اإلعجاز األخالقی ،النظام
النظام األخالقی يف القرآن.

األخالق.

املقدمـــــــة:
ٍ
ّ
وج��ه إلعجاز ال��ق��رآن هو
أه��م
إن
ّ

ف���إن مج��ی��ع امل��ع��ض��ل��ـ��ـ��ات األخ�لاق��ی��ة

النظام األخالقی للقرآن فی هذه املقولة

اإلصالح عن طریـق القرآن .فالتعلیامت

اإلع��ج��از املضمونی .و یأتی إعجاز
أیض ًا .فاالعجــــاز فی النظام األخالقی
أهـــــم وجه لإلعجاز بعد
للقرآن ُیعدّ
ّ

اإلعجاز املضموين االعتقادي للقرآن.

هیـــــدف كاتب املقالة إلی توضیح

النظام األخــــالقی فی القرآن و داللته
علی اإلعجاز لیصــــل من مقام الثبوت
إلی اإلثبات .فالنصــــوص األخالقیة

للقرآن فی نفسهـــــــــــا ضمن تأییدها
لإلعجاز املضمونی للقــــرآن تدل علی
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و السیاسیة و القانونیة و االقتصادیـــــة

اإلعجاز األخالقی أیضـــــ ًا .فاألخالق

فی القرآن هی نظام لـــــه بناؤه الكامل

و الشامل .ففی النظـــــام األخالقی فی

القرآن ُعرضت أسالیب إلزالـــــة مجیع
تم توضیح سبـــل
الرذائل األخالقیة ،و ّ

توسعة و تطویر الفضائـــــل األخالقیة

و بحسب قول االمــــام الصادق

للمجتمعات البرشیــــة تقبل احل ّ��ل و
األخالقیة القرآنیة ش ّفافــــــــة و رصحیة

و واضحة ،و هی بعیدة عن اإلهبــــام و
الغموض كام فی كتابات بعض العلامء و

أصحاب األقالم .فاملخاطب فی النظام
األخالقی فی القرآن هم مجیع طبقات

املجتمع و بمختلف مستویاهتم.
لقد بینّ

القـــــرآن أكمل النامذج

األخالقیة ،و مــدح الرسول األكرم

بأنّه صاحب اخللق العظیم و اعتربه اسوة

حسنة .و ال ریب ّ
أن النظـــام األخالقی

للقرآن نظام حمكم و جامع و شفاف و
رصیح و قابل للتوســـــع و التطبیق ،و
یمكن فهمه جلمیــع الناس حیث یعرض

أفضل الطرق للمجتمـــــع البرشی فی
مجیع األبعـــــاد و اجلوانب ،و هذا بحدّ

د .حممد جواد اسكندرلو

ذاته شاهد علی إعجاز القرآن ،فی حنی

و حمصی ًا لألخالق الرذیلة بالزجر عن

القرآنیة تواجه االفول.

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ّ
ان سائر النظم االخالقیة االُخری غری
یتناول البحث فی املقـــــــام زوایا

خمتلفة فی جمال اإلعجـاز األخالقی فی

القرآن.

سوابق البحث:

التلوث هبا .فها هو القرآن یقول :ﭽ ﭻ

ﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ

[س��ورة النحل ]90 :ولكننا إذا ألقینا
نظرة الی التوراة الرائجة فنری فیها األمر

مل ُیكتب بشأن اإلعجاز األخالقی

لبنیارسائیل باحلكم بالعدل لقریبهم و

موسع حلد اآلن ،نعم اعترب العالمة
بحث ّ

عن السعی بالوشایة و عن شهادة الزور

فی القرآن كتاب أو رسالة مستقلة أو
املجلسی فی بحاراألنوار اشتامل القرآن

علی مكارم األخالق وجه ًا مستق ً
ال فی
إعجاز القرآن(((.

النهی عن احلقد علی أبناء شعبهم ،و

علی قریبهم و أن یغدر أحدهم بصاحبه،

ّ
فجوزته
خصصته ببنیارسائیل
ّ
كل هذا ّ
علی غریهم من البرش(((.

و اعترب العالمة البالغی (صاحب

و هب��ذا ف��ان ُبعد االع��ج��از القرآنی

اإلعجاز األخالقی إلی جانب الوجوه

یعتقد بان القرآن ال یمكن قیاسه بالكتب

تفسری آالء الرمحن فی تفسری القرآن)
االخ���ری واح���د ًا م��ن أب��ع��اد اإلع��ج��از

القرآنی ،و ذكر ّ
أن القرآن -و من بنی

ظ��ل�مات اجلاهلیة -ج���اء ف��ی إمج��ال��ه و
تفصیله مستقصی ًا لألخــــالق الفاضلة
ّ
باحلث علی التز ّین هبا
علی حدودهـــا،

بام توجبه احلكمة من البعث و الرتغیب،
((( بحاراألنوار ج  ،17ص .226

من ابتكارات العالمة البالغی حیث
االخری.

البحث و األسئلة املهمة فیه:

مــن مجلة البحوث فی جمال العلوم

و املعارف القرآنیــــة و التی جری فیها

البحث منذ القدیم و إلی اآلن هو بحث
((( تفسری آالء الرمحن فی تفسری القرآن ج ،1
ص .15
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اإلعجاز األخالقي يف القرآن

إعجاز القرآن الكریم .و بنظرة عامة فإن

ت��ط��رق ال��ف��ی��ض ال��ك��اش��ان��ی (امل��ت��وف��ی

عناوین:

ف��ی «ع��ل��م ال��ی��ق�ین» و مقدمة تفسریه

إعجاز القرآن یمكن عرضه فی ثالثة
1.1اإلع��ج��از ال��ص��وري مثل :االعجاز

«الصافی» و فی مطاویه هلذا األمر املهم.

كذلك االعجاز فی نظم القرآن و غری

(املتوفی  1368هـ .ش) .و قد طرح

اللفظی ،و البیانی ،و البــــــالغی و

ذلك.

و من املعارصین أیض ًا االم��ام اخلمینی

آیة اهلل معرفت و الدكتور االیازی هذا

2.2االعجاز املضمونی مثـــل :االعجاز

البحث .و كذلك ّ
فإن َمن یتبنّی عقیدة

االع��ت��ق��ادی ،االع��ج��از األخالقی،

فی مضمونه و حمتواه .ولكن مع ّ
كل

ف��ی ال��ع��ل��وم الطبیعیة ،االع��ج��از

االعجاز الترشیعی.

3.3االعجــــاز الرتكیبی أو دور إعجاز
الرتكیب ،مثــــــل :االعجاز العددی،
الثقافی ،االقتصادی و غریه.

و م���ن ب�ی�ن ذل���ك ف���إن االع��ج��از
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 1091هـ) بشكل مقتضب و عرضی

التفكیك أیض ًا اعترب أصل إعجاز القرآن
هذا فإنّه مل یتم البحث بشكل مستقل
فی املضمون األخالقی للقرآن .و حیث

ّ
إن الغایة القصوی للقرآن هي الوصول
ّ
ف��إن معرفة وجه االعجاز
إلی الكامل
األخالقی للقرآن أمر رضوری ج��دّ ًا.

أه��م ن��وع من اإلعجاز
املضمونی هو
ّ
و الذی ق ّلام تناوله العلامء و املحققون

جدیدة فی هذا املجال -بصدد االجابة

الشأن فی التفاسری مل یكن ُیكتب بشكل

1.1ما هی مكانة اإلعجاز األخالقی فی

بالبحث و التحقیق .و الذی ورد هبذا
نظام واضح مستقل .فیام تصدّ ی األوائل

غالب ًا لالعجاز األدبی و البالغی و نظم
القرآن و مل یتطرقوا إلی بحث اإلعجاز

املضمونی إال قلیالً .و من املتأخرین

و كاتب املقالة -ضمن تقدّ مه خطوات
عن االسئلة اآلتیة:

القرآن بنی سائر وجوه اإلعجاز؟.

2.2م��ا ه��ی م��واص��ف��ات إع��ج��از النظام
األخالقی فی القرآن؟.

3.3م��ا ه��ی األس��ال��ی��ب املستعملة فی

د .حممد جواد اسكندرلو

النظام األخالقی فی القرآن؟.

4.4ما هی القدوة األخالقیة للعامل فی
نظر القرآن الكریم؟.

توضیح املفاهیم العامة:

اإلعجـــاز فی اللغة :ذكروا لالعجاز

معانی كثریة أمهها :الفوت ،العجز ،عدم
القدرة(((.

للنبوة ( (( .

األخالق :مجع ُخلق علی وزن ُقفل

و ُعنُق ،و فی اللغة بمعنی :السعادة ،و
الطبع ،و املروءة ،و الدین ،و السج ّیة(((.

و االخالق فی اصطالح أهل الفن یطلق

علی شیئنی:
األول:

و قـــال البعض من املتخصصنی ان

 .أاألخــــالق جمموعة من الطبائع و

الشیء ،و حصوله عند َع ُج ِز األمر ،أی

و التوكــــــل علی اهلل ،و احللم ،و

ّ
التأخر عن
املعنی األصلی للعجز هو

م��ؤخ��ره ...و صـــار فی التعارف إس ًام
للقصور ع��ن فعل ال��ش��یء ،و ه��و ضد

القدرة(((.

و أمـــــــا فی االصطالح فاالعجاز

هو العمـــــل الذی یعرضه األنبیاء من
قبل اهلل تعالی بحیث یكـــــون خارق ًا

للعادة و یعجز اآلخـــــرون عن اإلتیان

بمثله لیكون دلی ً
ال علی صـدق ا ّدعائهم
((( القریشی ،ق��ام��وس ال��ق��رآن ج  ،4ص
 ،293جممع البحرین ج  ،2ص ،1167
ال��ف��راه��ی��دی ،ك��ت��اب ال��ع�ین ج  ،2ص

.1143
((( الراغب االصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن
ص .547

الصفات احلسنة كالعدالة و التواضع
حسن الظن ،و طلب اخلری للنــاس،
الصدق ،االمانة ،الرضـــا برضا اهلل،

حسن اخللق ،القضاعة ،صلة الرحم،

الشجاعة و االنصاف.

.بالطبائــــع و الصفات السیئة كالتكرب،
و الغرور ،و العجـــب ،و الظلم ،عدم

االعتامد علی اهلل ،اجلزع ،سوء الظن،
طلب الرش للناس ،احلسد ،الكذب،

اخلــــوف ،االرساف ،التبذیر ،احلقد،
((( اخلوئی ،البیان ج  ،1ص  ،33جممع البحرین
ج  ،2ص .1168
((( الراغب االصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن
ص 297؛ القریشی ،قاموس القرآن ج ،2
ص .293
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عقوق الوالدین ،تتبع عیوب الناس،

و مـــــــــن بنی البحوث املضمونیة

ال��غ�یرة ،اجلحد ،اخلیانة ،الغضب،

ثم النظام األخالقی احلاكم علی القرآن،

النمیمة ،التملق ،البخل ،الریاء ،عدم
احلرص ،الطمع(((.

و بعده تأتی األحكام فی املرتبة الثالثة.

ال��ث��اين :األخ�لاق علم یتناول بیان

و مـــــن هنا ّ
فإن االخالق الصحیحة

االنسان و سبل وصول النفس الی الطبائع

اإلیامن و االعتقاد الصحیحّ ،
فإن اساس

الطبائـع و الصفات السیئة و احلسنة عند
و الصفات احلسنة تزكیة النفس من
الطبائع و الصفات السیئة(((.

و الكاملة عندمـــــا تكون علی أساس
االعجاز املضمونی یكــــون فی العقائد
ثم األخالقیات .لقــــد اعترباهلل تعالی

مكانة إعجاز النظام األخالقي

التزكیة علی رأس أهداف الرسل ،فقال:

ّ
إن أفضـــل مكانة فی بحث اإلعجاز

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

جوهـــــر إعجاز القرآن الكریم لیس فی

[سورة اجلمعة ]2 :ففی البدایة ُذكر

يف القرآن:

إنام هی لإلعجاز املضمونی ،و ذلك ّ
ألن

ألفاظه و صـــوره و إنام فی ذاته و حمتواه و
مضمونه ،و أما الصورة و األلفاظ فقیمتها
بالعرض و املرتبة الثانیة(((.
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املطروحة فی القرآن تأتی العقائد أوالً

((( مركز فرهنگ و معارف قرآن ،دائرة املعارف
ق��رآن ج  ،2ص 358؛ االمینی مهه باید
بدانند ص ( 151برنامه گنجینه معارف).
((( النراقی ،معراج السعادة ص  ،33 ،32مركز
فرهنگ و معارف ق��رآن ،دائ��رة املعارف
قرآن كریم ج  ،2ص .360
((( ای��ازی ،سید حممدعلی ،تقریرات درس
اعجاز قرآن (نق ً
ال عن موقع تبیان).

ﭽﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭼ

إبالغ الرسالة و االعتقادات الصحیحة

ثـــــــــم جاءت التزكیة و هتذیب النفس
بمراحلها املختلفة ،و الالفت للنظر أهنا

ُذكرت قبل التعلیم ،و ذلك النه بناء علی
قول أمریاملؤمننی فإنّه إذا كان الفضل

للعلم فان ابلیس افضل من اجلمیع .و
فی آیات اخری ُذكرت التزكیة باعتبارها

من أهداف األنبیاء بعد االشارة الی
اآلیات االهلیة و تع ّلم تعلیامت الكتاب

د .حممد جواد اسكندرلو

اإلهلی( .((1و هذا ُیعترب ِمنّة من اهلل تعالی

علی أهل اإلیامن ،و ذلك ألهنم كانوا قبل

ذلك فی ضالل و جاهلیة(.((1

اهل��دف من مجیع ه��ذه املسائل هو أنهّ ا

ثم ابتعاده
مقدمة إلقامة الصالة و من ّ
عن الفحشاء و املنكر ،و أخری ًا الوصول

و األمر اآلخر هو ّ
أن األخالق مقدمة

إلی القرب اإلهل��ی .و من ناحیة اخری

األحكام بحدّ ذاهتا الموضوعیة هلا بل

الصالة فی حنی ّ
أن هناك ل��وازم ُاخری

علی الرشیعة وهلا األولویة ،و ذلك ألن

هی طریق ،و قد ذكرنا آنف ًا ّ
أن هدف
الرسالة بناء ال��ذات و ایصال النفوس
الی مكارم األخالق ،و علی رأس اهلرم

فی رسالة األنبیاء -و یمكن أن یكون
األه��م-ه��و بناء ال��ذات و إیصاهلا الی

مكارم األخ�لاق .ق��ال رس��ول اهلل:
بعثت الُمتّم مكارم االخالق»(.((1
«إنی
ُ

فإن هذه املسائل هی بعض لوازم إقامة
ك��ث�یرة هل��ا ج���ذور ف��ی األخ�لاق��ی��ات و
االع��ت��ق��ادات حتی یمكن لالنسان أن

یقیم الصالة احلقیقیة .و املثال اآلخر فی
باب الصوم ففیه أحكام كثریة جد ًا ،الاّ

ّ
أن اهلل تعالی فی بیان هذه الفریضة ذكر
أنهّ ا ُفرضت علی االمة اإلسالمیة -كام
ّ
لعلكانت مفروضة علی االمم السابقة

و فی احلقیقــــــة فإن الرشیعة هی

أبناء االمة یتجهون نحو التقوی( .((1و

یخُ ترب إی�مان االنسان و تع ّلقه بالدین و

جزئیاته -إنام هو وسیلة و مقدمة حلصول

ظ��اه��رال��دی��ن ،و ع��ن طریق العمل هبا
أولیاء الدین ،و من ثم سیدرك االنسان

األخالقیات .و علی سبیل املثال فهناك

 12000مسألة فی باب األحكام املتعلقة
بالصالة تناولت مجیع تفاصیلها ولكن

([ ((1سورة البقرة.]129 :
([ ((1سورة آل عمران.]164 :
( ((1املجلسی ،حممدباقر ،بحاراالنوار اجلامعة
لدرر اخبار األئمة ج  ،67ص .372

هذا یعنی ان الصوم نفسه -فض ً
ال عن
التقوی.

و ال یفوتنا أن نذكر ّ
أن وجه إعجاز

ال��ق��رآن ال��ك��ری��م یشمل مجیع امل���وارد
املذكورة الاّ ّ
أن كلاّ ً منها له مرتبة خاصة

به.

مواصفات إعجاز النظام األخالقی

([ ((1سورة البقرة.]182 :
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ف��ی ال��ق��رآن :لقد ب�ّی�نّ ال��ق��رآن الكریم

ّ
ان اهلدایة احلقیقیة هلل تعالی فقط و حتی

ب��ش��ك��ل ن��ظ��ام ك���ام���ل .ف��م��ن ج��ان��ب

ی��ری��د( .((1و بالطبع فهذا الیعنی عدم

مجیع النكات و التعلیامت األخالقیة

ب�ّی�نّ َ األخ�لاق��ی��ات ال��ف��ردی��ة ،االُرسی���ة،
االجتامعیة ،السیاسیة و غریها ،و من

جانب آخر بینّ مجیع فروعها و شقوقها
ضمن بیان مجیع احلاالت ،و هلذا كانت

هناك هیكلیة متناسقة .و اجلدیر بالذكر

ان هذه اهلیكلیة إذا كان فیها تنسیق مع

بعضها و روعیت مت��ام جوانبها فإهنا
ستؤدی إلی حصول النتیجة و الثمرة .و

فیام یلی نذكر مواصفات إعجاز النظام
األخالقي:

1.1إنه هادف:

وجود أثر إلرادة اإلنسان ،بل ان مشیئة
اهلل و إرادة اإلنسان فی طول بعضهام،

فالذی هییئ نفسه یكون قاب ً
ال للهدایة
و اما من ال قابلیة و ال استعداد له فإنه

یكون من الضالنی و یعتربه القرآن من

اخلارسین(.((1

لقد بینّ القرآن الكریم م��رار ًا طرق

صیانة اإلنسان من الضالل فی مواضع

خمتلفة .و علی سبیل املثال :عدم اتّباع
أولئك الذین ض ّلوا و أضلوا غریهم(،((1

و ّ
أن إرادة اهلل تعالی فی اهلدایة تفوق فی

م��ن م��واص��ف��ات النظام االخالقی

الواقع مجیع اإلرادات األخری( .((1و فی

الرسل و الكتب انام جاءت ألجل هدایة

اهلدایة و الضالل إنام تعود للمهتدین و

للقرآن انه بینّ املقصود منه ،و ّ
ان مجیع
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ّ
ان الرسول ال یستطیع أن هیدی من

البرش( ،((1و ان االتیان بالبینات الجل
اهلدایة و تشخیص طریق احلق من الباطل

لیتمكن أتباع احلق من سلوك طریق احلق

ب��وض��وح( .((1و عالوة علی ذلك اعترب
([ ((1سورة البقره.]2 :
([ ((1سورة البقره.]185 :

النهایة یبینّ اهلل تعالی ان فائدة و رضر
الضالنی ،و اهلل غنی عن كل هذا ،بل حتی

ّ
ان الرسول لن یكون وكی ً
ال عن اهلل فی
([ ((1سورة القصص.]56 :
([ ((1سورة االرساء.]9 :
([ ((1سورة املائده.]77 :
([ ((1سورة النساء.]113 :

د .حممد جواد اسكندرلو

اهلدایة و الضالل( .((2و حتی بنظر اإلمام

علامؤنا من خالل التفكری و التأمل فی

هی أهم وصف لتأویالت القرآن« :فهو

و لطائف و اشارات مع اننا نحصل علیها

اخلمینی ّ
فإن توجهات السری و السلوك
م��ن خ�لال ط��رح مباحث بیان املعرفة

للعامل الكبری و الصغری یرید تبینی وجود
اهلل تعالی و جتلیاته للمخاطب .و یوضح

موقع االنسان و ال سیام اإلنسان الكامل
و ال��دور ال��ذی یمكن لالنسان الكامل

ان یقوم به فی التعریف ب��اهلل تعالی و

اسامئه و صفاته ،و یتحدث عن النفس و

حاالهتا و مقاماهتا ،و ذلك ألن معرفتها
تؤدی إلی معرفة احلق« :من عرف نفسه
فقد عرف ربه» ،و معرفة النفس تعتمد

علی رفع احلجب و السری و السلوك و

هتذیب النفس ،ففی هذه املرحلة یكون
املسری و الوصول الی املدارج و االسباب

و املقدمات ذات أمهیة و یصری معلوم ًا
مل��اذا ف��ی ه��ذه امل��دون��ات یكون تطبیق
الذوقیات و تبینی النتائج العرفانیة ،و

ملاذا یسعی لتثبیت االخالقیات و اجیاد
التأثری فی املخاطب .و بالطبع فإنه مرار ًا

یذكر ّ
بأن هذه احلقائق قد حصل علیها
([ ((2سورة الزمر]41 :؛ [سورة النمل.]92 :

اآلیات .و تأویلنا یخُ رب عن تلك النتائج،

من ظاهر اللفظ .ولكن هذا الیعنی ان
مجیع احلقائق تُستفاد من ثنایا الظاهر.
فإذا استطاع البعض بیان املصادیق فی

قالب توسعة املعانی و استفاد شیئ ًا من

لوازم الكالم و مل یكتف بالظاهر و توجه

نحو رشح املقاصد فال ینبغی االنكار
علیه(.((2(»((2

2.2الشمولیة:

القرآن الكریم بحدّ ذاتـــــه شامل و

جامع ملا حیتاج الیه البرش ،و مل یرتك من

ذلك شیئ ًا( .((2فقد ورد فی القرآن بیان

كل شیء ،و القرآن سبب اهلدایة و الرمحة
و البرشی( ،((2و ال عوج و ال انحراف

فیه( ،((2و الشاهد علی ذلك انه مل یوجد
( ((2مخینی سید روحاهلل ،تفسری سورة احلمد
.137- 136
( ((2ای��ازی ،سید حممدعلی ،تفسری القرآن
املجید برگرفته از آثار امام .582
([ ((2سورة االنعام.]38 :
([ ((2سورة النحل.]89 :
([ ((2سورة الكهف.]1 :
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فیه اختالف و تباین.

یقول الدكتور أیازی فی بیان جامع

هب��ذا ال��ش��أن« :الشمولیة تعنی وج��ود
جمموعة من التعلیامت و األوامر بمثابة
أجوبة حلاجات اإلنسان فی طریق حتقیق
السعادة فی كل زمان و مكان ،بحیث لو مل

تكن هذه األوامر و االرشادات موجودة
ملا وصل اإلنسان إلی التكامل .فالبرش

فی حیاته یواجه نقائص و تغرات كثریة

ال یستطیع العقل لوحده أن یمألها ،ولو
أنّه أدركها ّ
فإن إدراكه هلا ال یكفی ألخذه
نحو طریق اخلری و السعادة ،بل البد من

قناة اخری جتعله مدرك ًا لالُمور الغیبیة
كعامل امل��وت و اآلخ��رة و عامل الغیب و

امثاهلا .ففی القرآن مطالب كثریة حول
إقامة القسط( ،((2إصالح املجتمع(((2؛
عبادة اهلل و اجتناب عبـــــادة األصنام و
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االُمور اخلیالیة و اخلرافیـــة( ،((2الصلح

و التعایش السلمی( ،((2تأسیس احلكومة
([ ((2سورة احلدید.]25 :
([ ((2سورة هود.]88 :
([ ((2سورة النحل.]36 :
([ ((2سورة النساء.]89 :

اإلهلیة(((3؛ مواجهة احلكومات اجلائرة و
تأسیس احلكم ال��ع��ادل

(((3

و غریها من

االُمور التی رغم إدراك العقل هلا ،إلاّ ّ
أن

ورودها من ناحیة الرشع إنام هو للرتغیب
و االل��ت��زام الدینی و منح املعنویات

للناس ،و هی تساعدهم علی أن تكون
االم��ور شفافة واضحة ،و خترجهم من
حالة احلریة و الشك و الرتدد.

ّ
ف���إن م��ن یعتقد
و ب��ن��اء علی ه��ذا

برضورة الرجوع إلی القرآن و العمل به

و تفعیله فی میدان احلیاة علیه ان یؤمن

ّ
بأن هذا الكتاب اإلهلی حیوی االجابات
الكافیة حلاجات االنسان انسیاق ًا مع أداء

الوظائف الدینیة .و بالطبع فإنه المنافاة
أن تكون التعالیم االجتامعیة و السیاسیة

أساس ًا إنام هی لبناء االنسان و التوجه
نعم املعنویــــــات و سلوك طریقها ،و

بالتالی زیادة املعرفة باهلل تعالی ولقائه ،و
هذا املعنی أیض ًا یعنی الشمولیة ،فهو من
جانب یتناول االمور املادیة و احلاجات

الطبیعیة للبرش و سبل استقرار األمن و
([ ((3سورة النساء.]106 :
([ ((3سورة النساء.]258 :

د .حممد جواد اسكندرلو

العداله و احلریة ،و من ناحیة اخری هیتم

باملعنویات و هتذیب االخالق و السری و

السلوك نحو عامل أعظم و أسمی.

و إذا قمنا بدراسة مقارنة بنی القرآن

الكریم و الكتب املقدسة االخری (العهد

اجلدید و القدیم) فإننا سنالحظ بوضوح

یقول االم��ام اخلمینی هبذا الصدد:

مز ّیة القرآن فی حلاظه لألبعاد املختلفة

انعكاس املعنویــــــات فی مجیع جهات

السیاسیة و األخالقیة .فقد نظر اإلنجیل

«ان ات��ص��ال املعنویات ب��امل��ادی��ات ،و
املادیة انام هی من خصائص القرآن التی
أفاضها علی الناس .ففی الوقت الذی

یكون فیه القرآن كتاب ًا معنوی ًا و عرفانی ًا
فإنه فی الوقت ذاته ّ
هیذب االخ�لاق و
یقــــوم باالستدالل ،و یتصدّ ی للحكم
و یوصی بالوحـــدة كام یوصی كذلك
بالقتال .و هذا من خصائص هذا الكتاب

الساموی فهو یفتح باب املعرفة -بحدود

قابلیة االنسان -و كذلك باب املادیات،
و اتصال املادیات باملعنویات ،و كذلك
ب���اب احل��ك��م و ب���اب اخل�لاف��ة و مجیع

االم��ور .و علینا -نحن اتباع االسالم
و القرآن -ان نأخذ بنظر االعتبار مجیع

أبعاد هذا الكتاب(.((3(»((3

( ((3صحیفه امام ج  ،17ص .434
( ((3ای��ازی ،سید حممدعلی ،تفسری القرآن
املجید (آثار االمام اخلمینی) ص -105
.106

الفردیـــــة و االجتامعیة ،اإلقتصادیة و
إلی االُم��ور من ُبعد واحد فی حنی ّ
أن

القرآن بینّ االُمـــور من أصغرها و أق ّلها
قیمة حتی اكربهـــا و اكثرها قیمة .و فی
النظام األخالقی فی القرآن حتكــم هذه
��م بیان األخ�لاق
القاعدة أیض ًا ،فقد ت ّ
الفردیة و االُرسیـــــــة ،و االجتامعیة ،و
السیاسیة و اإلدرایة و احلكومیة.

و النقطة االُخـــری هی ّ
أن تعالیم

توجه دنیوی عادةً ،و تعالیم
موسی هلا ّ

توجه ُاخروی ،ولكن اهلل تعالی
عیسی هلا ّ

جعل االس�لام ُا ّم�� ًة وسط ًا ،و هلذا فإن

التعالیم اإلسالمیة -و ال سیام القضایا

األخالقیة -تتصف باالعتـــــدال ،فهی

ضمن التوجه نحو الدنیا هتتم باآلخرة
من دون أی إمهال أو نقص.

لقــــــد تناول القرآن الكریم أصغر

االُمـــــور االخالقیة مثل :كیفیة املشی:
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ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﭼ

(((3

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ

[سورة االرساء ]37 :حتی أعظم االمور

ﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙ

مثل :هدف بعثة األنبیاء و اقامة القسط

و العدل و إقامة احلكم االسالمی بنی

الناس( .((3و هذه األی��ات تتعلق بنظام
األخالق االجتامعی فی القرآن.

ﰚ ﰛ ﰜ ﭼ [سورة الكهف،]110 :

أو فی بیان عاقبة و مصری املنح ّطنی فی
االخالق و االعتقاد :ﭽ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ

3.3الشفافیة و الرصاحة فی بیان القضایا

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ

القرآن كتاب الوحی الساموی ،و من

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

االخالقیة:

موضح حلكم اهلل،
خصائصه أنّه مبینّ و ّ
و احلق من الباطل( .((3و القرآن كتاب

منری( ،((3و هذه اخلصوصیة واضحة فی

آیاته(.((3

[س����ورة االع�����راف ]147 :و ﭽ ﭑ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ [س��ورة

الروم.]16 :

4.4التوسع:

امل��ق��ص��ود ان ال��ق��ض��ای��ا األخ�لاق��ی��ة

و یتصف النظـــام االخالقی احلاكم

فی القرآن قابلة للتوسع فی املجاالت

مراتب؛ سواء فی املواضع التی یبینّ فیها

یتحدث القرآن عن العدالــــة فإنه بحث

ف��ی ال��ق��رآن أی��ض�� ًا هب��ذه الشفافیة علی
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القضایا االخالقیة ،من قبیل :ﭽ ﰄ ﰅ

([ ((3سورة لقامن.]18 :
([ ((3س��ورة البقرة[ ،]213 :س��ورة النساء:
.]105
([ ((3س��ورة الزخرف[ ،]2 :س��ورة الدخان:
[ ،]2سورة النحل.]1 :
([ ((3سورة آلعمران.]184 :
([ ((3سورة الشعراء[ ،]2 :سورة القصص:
.]2

املختلفة .فعلی سبیل املثــــــــال عندما
ذلك فی مجیع أبعادها بحسب املواقــــع
املختلفة :العدالة االُرسیة ،العدالـــة فی
العالقات الزوجیة ،العدالـــة فی القول،

العدالة فی التحكیم و احلكــم ،العدالة فی

الشهادة ،العدالة فی االبعاد االجتامعیة
املختلفة ،العدالة فی املعامالت ،العدالة

د .حممد جواد اسكندرلو

فی االص�لاح بنی املؤمننی ،بل حتی ان

شخصنی عادلنی(.((3

إقامة القسط و العدل.

نسوة زواج ًا دائ ًام فی وقت واحد ،الاّ ّ
ان

القرآن ذكر ّ
ان أحد أهداف األنبیاء هو

لقد ُابیــح فی القرآن الزواج بأربع

و طبق ًا آلیات القرآن الكریم فان

ذلك یكون جائز ًا عندما جتری العدالة

حتی لو كان الطرف املقابل من األقارب:

تكفی :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

القول جیب أن یكون علی جهة العدل

ﭽﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭼ

[سورة االنعام.]152 :

بینهن ،و إن مل ُیعدل بینهن ّ
فإن الواحدة
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ [س��ورة

و م��ن م��واض��ع العدالة ف��ی القول

أی
النساء .]3 :و قد اعترب القرآن الكریم ّ

التی جیب ان تكون هذه الشهادة -ألجل

العدالة بینهن مانع ًا من ذل��ك :ﭽﭲ

كانت الشهادة ب�ضرره أو رضر والدیه

ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ

عندما یكون االنسان فی معرض الشهادة

رضا اهلل تعالی اهلل -باحلق و العدل ،ولو

أو أحد أرحامه ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

میل و رغبة فی اختاذهن مجیع ًا من دون
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

[سورة النساء.]129 :

و النموذج اآلخر للعدالة فی القول

ﭟ ﭼ [سورة النساء .]135 :و

هو العدالة فی القضاء و احلكم الذی قد

َ
االنسان عن العدل
احلسابات الشخصیة
ُ

اهلل تعالی داود :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ

ینبغی أن ال یمنع احلقدُ و سو ُء الظن و

فی الشهادة :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﭼ [س���ورة امل��ائ��دة ]8 :و حتی

ّ
ان الشارع اشرتط فی الشهادة حضور

یؤدی باالنسان الی الضالل .لقد خاطب

ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ [سورة ص:

 .]26و فی احلقیقة فإن اهلل تعالی أوجب
علی اجلمیع احل��ك��م ب��ال��ع��دل :ﭽﯡ

([ ((3سورة الطالق.]2 :
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ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ

و اعترب اهلل تعالی أنبیــــاءه قائمنی

و الوجـــــــه اآلخر للعدالة هو فی

ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

[سورة النساء.]58 :

االصالح بنی طائفتنی مــــــن املؤمننی:

ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ [سورة

ی��ون��س ]47 :ل��ی��ق��وم ال��ن��اس ب��إع��داد

ﮞ ﮟ ﭼ [سورة احلجرات.]9 :

األرضیة إلقامة القسط :ﭽ ﭙ ﭚ

امل��ع��ام�لات .لقد أم��ـ��ر اهلل تعالی فی

ّ
فإن رسول اهلل مأمور بإقرار العدل

و الوجــه اآلخ��ر للعدالة فی كتابة

آی��ة ال��دَّ ی��ن-أط��ول آی��ة فی ال��ق��رآن -أن
ُیكتب الدَّ ین حت ًام و أن یراعی الكاتب
العدالة حت ًام ﭽﭜ ﭝ ﭞ

ﭛﭼ [سورة احلدید .]25 :و كذلك
و ال��ق��س��ط :ﭽﯹ ﯺ ﯻﭼ

[س��ورة الشوری]15 :؛ ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﭼ [سورة االعراف .]29 :إذن

ﭟﭼ [س���ورة ال��ب��ق��رة .]282 :و

فاهلل تعالی أمر فی القرآن الكریم بإقامة

ﭟ ﭠﭼ [س����ورة االن��ع��ام:

االجتامعیة ،و هذا األمر قابل للتوسیع

قال فی موضع آخر :ﭽ ﭝ ﭞ

.]152

و ال یفوتنا أن نذكر ّ
ان القرآن الكریم

عبرّ عن العدالة االجتامعیة بالقسط ،و
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بالعدل و القسط فی املجتمع :ﭽﮏ

عمن یمتنع
عمن یط ّبقها باملقسط ،و عبرّ ّ
ّ
عن ذلك بالقاسط :ﭽ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭼ [ســـــــــورة اجلن:

العدل حیث أمر به فی جمال االخالق

فی مجیع املجاالت :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﭼ [سورة النحل.]90 :

5.5إمكان التطبیق:

ّ
إن أخالقیات القرآن قابلة للتطبیق

جلمیع البرش ،ولكن ینبغی االلتفات إلی

ّ
أن االخالقیات فی القرآن ذات مراتب،

 .]15و هلذا ُاطلق علی معاویة و أتباعه

و هی كطیف الشمس یأخـــذ ّ
كل انسان

كان یقوم بتطبیق العدالة االجتامعیة.

ﯛ ﯜ ﭼ [سورة البقرة .]286 :و

«القاسطنی» حیث حاربوا علیــــــ ًا الذی

بقـــــدر ما یمكنه :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

د .حممد جواد اسكندرلو

من ناحیة اخری فإذا رغب الشخص و

و یثریوا هلم دفائن العقول ،و یروهم

ال ّ
للتطبیق ،و من البعید عق ً
أن اهلل یطلب

و ك�ما ذك��رن��ا آن��ف�� ًا ف���إن القضایا

أراد تطبیق تلك األخالقیات فإهنا قابلة
شیئ ًا من عباده ال یمكنهم أداؤه ولكن
علی العباد هتیئة مجیع أسباب ذلك.

6.6ابتناؤه علی الفطرة:

آیات املقدرة»(.((4

األخالقیة فی القرآن كلها هلا جذور فی
فطرة االنسان بدء ًا من أوضح القضایا
و هی احلســـن و القبح الذاتیان حتی

لإلنسان فطرة خاصة به هتدیه نحو

القضایــــا ال��ت��ی تضمها األخ�ل�اق

إلی هدف و غایة مشخصة( .((4و االنسان

احرتام حقوق الكبار ،و الوالدین ،و حق

سنّة خاصة فی احلیاة و طریق معنی ینتهی
ُیرجع ّ
كل شیء إلی فطرته ،و ذلك ألن

��م��ر هب��ذه ال��ف��ط��رة :ﭽﯔ
االن��س��ان خم ّ

ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

االجتامعیة .فالفطــــرة االنسانیة تتطلب
الناس .و الطبیعة اإلنسانیة تؤ ّید العدالة
و االعتدال و الرمحة و املحبة و مقاومة

الظلم و السعی و التواضع .نعم فطبیعة

ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ

و ذات و أصل االنسان متیل نحو مجیع

ﯫ ﯬ ﭼ [سورة الروم.]30 :

لقد ك��ان��ت مساعی مجیع امل��ر ّب�ین

تتبرّ أ من مجیع الرذائل األخالقیة .و حتی
ّ
ان مسألة القصاص التی اعتربها القرآن

حقیقة الوجود كام قال امریاملؤمننی:

للمنع و مانع ًا من القتــل و سلب األمن

ﯦﯧﯨﯩﯪ

تنصب فی أن ُیسیرِّ وا الناس نحو
اإلهلینی
ّ
«فبعث فیهم رسله و أرسل إلیهم أنبیاءه
لیستأدوهم میثاق فطرته ،و یذكروهم
منسی نعمته ،و حیتجوا علیهم بالتبلیغ،
ّ

( ((4الطباطبائی ،املیزان فی تفسری القرآن ج
 ،16ص .179- 178

الفضائل و املكارم األخالقیة و تتأمل و

سبب ًا حلیاة املجتمع فقــــد اعتربت عام ً
ال
من املجتمع.

7.7قدرة املخاطبنی علی الفهم:

و من خصائص القرآن البارزة قابلیته

للفهم من قبل مجیع املخاطبنی بمستویات
( ((4السید الرضی ،هنجالبالغة ،اخلطبه .1
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و إدراكات خمتلفة :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ [س��ورة القمر:

اإلسالم فی حمیط مظلم أسود و أقوام

هو أن یقبل االنسان املوعظة و النصیحة

ال��ق��رآن .فقد أث��رت ف��ی روحیاهتم

 ،]40 ،32 ،22 ،17و ذلك ّ
ألن اهلدف
و أن یصـــــــل إلی الكامل و ان یعرف

وظیفته و تكلیفه النهائی :ﭽ ﯧ ﯨ

حیبون احل��رب و الشدّ ة هی تعالیم
اآلیات املحكمة املؤثرة فی القلوب
و أحدثت فیهم جذبة معنویة بحیث

ﯩ ﯪ ﯫﭼ [س����ورة

خیصصون أفضل أوقاهتم لالُنس
كانوا ّ

ُیبعد مجیع الناس عن الرذائل األخالقیةو

بقراءة القرآن ،و كانوا یأنسون بالقرآن

الدخان ،]58 :فالقرآن الكریم بصدد أن

یز ّینهم بالفضائل و مكارم األخالق و

أن یأخذهم إلی لقاء اهلل تعالی :ﭽ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ.

بالقرآن .و كانوا یقضون خلواهتم
و یشعرون بلذة ق��راءت��ه .فالقرآن
یسوق مثل ه��ؤالء األشخاص نحو
املعنویات ،و االخ�لاق ،و العفو ،و

8.8عرض احللول للمشاكل األخالقیة

التضحیة بحیث إهنم عندما یقرأون

القرآن منذ البدایة حت ّ��والً عمیق ًا بنی

و التضحیة بأرواحهم و انفسهم فی

ف��ی املجتمع« :ل��ق��د أح���دث ن��زول

أهل احلجاز ،و كان له وقع عظیم فی
إصالح أفكارهم و سلوكهم بحیث
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من العوامل املؤثرة و املهمة فی تقدم

غ�ّی�رّ ه��م م��ن ُان���اس جهلة متخ ّلفنی
و ُام�� ّی�ین و متعصبنی إل��ی ُان���اس و

اعنی ُمرت ّقنی متعلمنی و متساحمنی و
متساهلنی .و تبدّ لت قسوهتم و ح ّبهم

للحرب و تعصبهم و حقدهـــــم إلی
الرمحة و السكینة و املنطق و العفو .و

القرآن یصریون مستعدّ ین لكل عمل
سبیل االسالم .و هذه اجلذبة ال ختتص
باملسلمنی .فأحیان ًا تكون هذه اجلذبة
عند غریاملسلمنی فیتأثـــــرون جلامل

وروعة القرآن فیؤثر فی سلوكهم و

ترصفهم»(.((4

( ((4ای���ازی ،سید حممدعلی ،ق���رآن أث��ری
جاویدان؛ گامی كوتاه در شناخت قرآن،
ص .45

د .حممد جواد اسكندرلو

أهم آثار النظام األخالقی
نعم ،فمن ّ

انه جیب القــول ان األنبیاء اآلخرین و

إزالة االختالفــــات ،و قد عُدّ هذا من

تعالی عن ابراهیم و قومه :ﭽ ﮣ ﮤ

فی ال ُبعد األخــــــالقی االجتامعی هو
أهداف إنزال القرآن :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ

شیعتهم ایض ًا كانوا هكذا .فقــد قال اهلل
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﭼ

[سورة املمتحنة ،]4 :ثم یضیف قائ ً
ال

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﭼ [سورة

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

دلیل علی كامل القـــــرآن :ﭽ ﯵ ﯶ

ّ
«ان ال��ق��دوات الذین كانت االخ�لاق

النحل .]64 :و لیس هذا الاّ احلق و هو

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ [سورة املمتحنة.]6 :
اإلهلیة عندهم ملكة فتز ّینوا هبا كانت

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ [سورة البقره:

زینتهم فی ارتباطهم بالقرآن حیث كانوا

9.9عرض القدوة و النموذج الكامل:

ذلك فی ظل دولة القرآن .و ألجل فهم

.]176

یفتخرون بأهنم من اهل القرآن و كل

م��ن خصائص ال��ن��ظ��ام األخ�لاق��ی

هـــذه النكتة و هی ّ
ان القرآن كیف أ ّثر

یدل بذاته علی ّ
أن القرآن ممكن التطبیق.

القرآن ذاته حیث یقول بشأن النبی:

الكامل عرض القدوة الصحیحة و الذی
ّ
ان أكمل قدوة هو رسول اهلل :ﭽﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

فی الناس فإنه جیب علینا الرجوع إلی
ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ

[س����ورة

القلم .]4 :و ق��د وص��ف��ت النبی

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ

بأنه كان خلقه ال��ق��رآن( ،((4ذلك النبی

بأكمل األخ�لاق احلسنة :ﭽ ﮛ ﮜ

ﮭﮮﮯﮰﮱ

[س��ورة االح���زاب ]21 :و هو یتصف

ﮝ ﮞ ﭼ [سورة القلم.]4 :

و لعل البعض یطرح شبه ًة مفادها

ّ
خاص ًا برسول اهلل ،اال
أن ذلك كان
ّ

ال���ذی ی��ق��ول بحقه ال��ق��رآن :ﭽ ﮬ

ﯓﯔﯕﯖﯗ
( ((4ورد عن امسلمة و عائشة عندما سئال عن
خلق النبی« :كان خلقه القرآن».
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ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [س��ورة

الكفار و املرشكنی یقولون :ﭽ ﮭ ﮮ

جعله قدوة ،قال تعالی :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯘﭼ [س��ورة فصلت .]26 :و قد

التوبة ]128 :و هذا التعریف هو اساس

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ورد هبذا الشأن قصة الولید بن املغریة

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [س��ورة

التی جـــرت علی األلسن« .ان القرآن

1010التأثری فی املخاطبنی:

أصل مجیع حركات و نزعات السری و

االحزاب.((4(»]21 :

الكریم هو منبع القضایا األخالقیة و

طبق ًا لشواهد التـــــــاریخ و الشواهد

السلوك فی العرفان االسالمی .و أساس

للقرآن الكریم أكرب األثر فی املخاطبنی.

فی سبیله .فقد أشار القرآن رصاحة إلی

القرآنیـــة و الدینیة فإن للمتن املقدس
و لبیان عظمة القرآن الكریم یقول تعالی:
ﭽﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

هذه القضایا هو العشق اإلهلی و الفناء

حمبة اهلل للناس و عشقهم له تعالی( .((4و
من جانب آخر ّ
فإن أساس مجیع حركات

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [سورة

السری و السلوك هو عدم التعلق بالدنیا و

التأثری ،فهل هو اآلیات العلمیة ،أو آیات

جامع :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

احل�شر .]21 :بقی الكالم حول عامل
األحكام ،أو قصص القرآن ،أو األمثال
أو األقسام ،او املباحث االجتامعیة او
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ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

العقائدیة؟ .و مــــــع ّ
ان لكل منها أثره
ولكن لیس هناك أثـــر مثل ماللمتون

األخالقیة من ذلك .و هذا األثر جعل
( ((4ای����ازی ،سید حممدعلی ،ق���رآن اث��ری
جاویدان؛ گامی كوتاه در شناخت قرآن،
ص .46

رفض عبادة الدنیا ،یقول القرآن فی تعبری

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ [سورة
القصص .]83 :و علینا أن ال ننسی ّ
ان
مجیع الربامج العبادیة كالصالة و الصوم

و احل��ج و االن��ف��اق (ال��زك��اة ،اخلمس،
الصدقات) إنام هی لبناء الذات و مترین

باطنی لتقویة القوی العقلیة ،و هلا أبعاد
عملیة و سلوكیة لیتمكن االنسان فی

([ ((4سورة البقرة.]165 :

د .حممد جواد اسكندرلو

ظل ه��ذه السلوكیات من بناء ذات��ه و

و من ناحیة اخری «فاألصل اآلخر

اإلهل���ی ،حیث إن ال��ق��رآن م��ل��یء هبذه

معرفة ال��ق��رآن ،و جیعل معرفة اجلامل

التكامل و السری فی الرصاط املستقیــم
األوامر و اهلدایات .و بمثل هذه النظرة

الی البحوث االخالقیة ّ
فإن دور بحوث

القرآن فی میل املجتمع نحو مسائل السری
و السلوك و العرفان و االخالق و هتذیب

النفس یتضح لنا جل ّی ًا ،كام یتضح تأثریها

العملی فی األبعاد املختلفة و بدرجات
خمتلفة .و ألجل هذا فإننا النشری إلی
الصوفیة و العرفاء الذین یعتربون أهم

مصدر ملا عندهم هو القرآن ،و إنام نشری

إل��ی امل��دون��ات األخالقیة و املعاجم و

التفاسری املوضوعیة التی تم تنظیمها
باالعتامد علی املسائل االخالقیــــة فی
القرآن و استخرج منه موضوعات كثریة
فی جم��ال املسائل االخالقیة ،و بشكل
عام ص��ارت واح��د ًا من املصادر املهمة

لألخالق و القیم املعنویـــة فی الثقافة

االسالمیة»(.((4

( ((4ای����ازی ،سید حممدعلی ،ق���رآن اث��ری
جاویدان ،گامی كوتاه در شناخت قرآن
ص .44

ال��ذی له أمهیة كبریة فی دراس��ة مكانة

حمور ًا ،هو التأثریات املعنویة للقرآن .و

قد أكد العرفاء املسلمون منذ القدم هذا
املوضوع كثری ًا ،بحیث إن بعض املحققنی
فی القرآن تناول بشكل خاص التأثریات

املعنویة للقرآن .و علی سبیل املثال ّ
فإن أبا

إسحاق الثعلبی (املتوفی  )427له كتاب

بعنوان «القتلی فی القرآن» و هو یشری فیه

الی البعض ممن حصل عنده -إ ْثر االُنس
بالقرآن -تغیرّ ٌ وانقلبت حیاته متام ًا .و قد
أشار القرآن الی هذه احلالة فقال ﭽ ﭨ

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ
[سورة الزمر ]23 :و تشری هذه اآلیة الی

قضیة معرفة اجلامل فی القرآن و تؤكد ان
اهلل تعالی انزل أحسن احلدیث ،و هلذا

فهی تذكر بالتأثری املعنوی و التحول نحو

األحسن .نعم ،فالقرآن له قدرة التأثری
فی املخاطب و اجی��اد حالة اخلشوع و
اخلضوع فی قلبه .و فی موضع آخر ُیذكر
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جانب آخ��ر من ه��ذا امل��وض��وع :ﭽ ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

املعنویات و االخالق و العفو و التضحیة

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [سورة

بحیث ّ
ان املسلم إذا قرأ القرآن فإنه یصری

ذكرت فی عرصنا احلارض فی حتقیقات

یضحی بروحه و ماله».
ّ

امل��ائ��ده .]83 :و ه��ذه اخلصوصیة قد

میدانیة فی استامع القرآن و تأثریه علی
القلوب و آثاره الروحیة و النفسیة حتی

فی تقلیل اآلالم .و قد كتبت فی هذا
املجال رسائل جامعیة»(.((4

مستعد ًا لفعل أی عمل ُیطلب منه ،و
(((4

1111فیه كالم جدید:

یكفی فی إبداع و خلاّ قیت النظام

األخالقی فی القرآن أنّه أزال األنظمة
األخالقیة السابقة ،و قاد عرب اجلاهلیة

و فی جمال التأثریات املعنویة للقرآن

مـــــــن الضالل نحو النور و الفضائل:

االشارة الی تأثری القرآن فی احلجاز فی

اجلمعة .]2 :فالنظام األخالقی احلاكم

ه��ن��اك ح��دی��ث ط��وی��ل ،ول��ك��ن تكفی

ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [سورة

حتوالً
عرص نزول القرآن و كیف أحدث ّ

علی القرآن ف ّعال ولكنه جیب استنطاقه،

و سلوكهم بحیث حت ّ��ول ه��ؤالء اجلهلة

ُیطلب منه احللول.

عمیق ًا فی الناس ،فی إصالح أفكارهم
املتأخرون االمیون املتعصبون و املحبون
للحرب و للقتال و احلاقدون إلی ُا ٍ
ناس
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ل ّیننی و هادئنی ،فقد ساقهم القرآن نحو

( ((4علی سبیل املثال راج��ع :بررسی میزان
تأثری آوای ق��رآن كریم ب��ر كاهش درد
بیامران (دراسة مقدار تأثری صوت القرآن
الكریم فی تقلیل آالم املرضی) ،نیكبخت
ن��ص�یرآب��ادی ،دانشگاه ترتبیت م��درس
(چكیده پایاننامه های علوم ق��رآن ،ص
 )30جمله بینات العدد  ،11ص .34

فتُعرض علیــــه املعضالت األخالقیة و
أسالیب النظام األخالقي يف القرآن

1.1املوعظة:

الوعــــظ :زجر مقرتن بتخویف(،((4

و قیـــل :هو التذكری باخلری فیام یرق له
( ((4راجع :ایازی ،قرآن اثری جاویدان ،ص
 .46و كذلك كتاب القتلی فی القرآن
للثعلبی.
( ((4الراغب االصفهانی ،املفردات ،ص .527

د .حممد جواد اسكندرلو

القلب( .((5و كذلك قیل :تذكری االنسان

ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ

بالطبع فاإلنسان یتأثر باملوعظة فیمتنع

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

بام ّ
یرق له من الثواب و العقاب( .((5و
من السیئات و یمیل إلی احلسنات .و
علیه فإن املوعظة ،تلینّ و ترقق القلب و

حترك العواطف و تؤدی إلی ترك االنسان

لالنحراف و القبائح و تع ّلقه باالستقامة
و احلسنات .و املوعظة جتعل فی اإلنسان
حالة االمتناع عــــن السیئات و التمسك

باحلسنات ،و تزیل مــــن القلب مقاومته

للحق و للعمل باحلق و جتعل فیه التسلیم
للحق و العمـــل به( .((5و ورد فی كلامت
امریاملؤمننی قولــــه« :الوعظ النافع

ماردع»(.((5

[سورة النحل ،]125 :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ
[سورة االرساء ،]41 :ﭽ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ
[سورة ابراهیم.]25 :

2.2رضب األمثال:

حیتاج املخاطب أحیان ًا إلدراك االمور

املعقولة إلی عرض مثال ،كام هو احلال
فی األمثال التی ضرُ بت فی القرآن ألجل

ذكراهلل تعالی فی القلب :ﭽ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡ ﭼ [سورة الزمر .]27 :ولكن
ال یستفید مــن هذه االمثال الاّ املؤمنون

مـــــن أسالیب الدعوة الی اهلل هو

و أما الكافرون فال ینصاعون لذلك:

ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ

ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭼ

النصیحة و الوعظ :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
( ((5الفراهیدی ،ابوعبدالرمحن اخللیل بن امحد،
العنی ج  ،3ص .1966
( ((5ابنمنظور ،لسان العرب ج  ،15ص .345
( ((5دلشاد طهرانی ،مصطفی ،مرشب مهر،
ص .110- 111
( ((5رشح غرراحلكم ج  ،1ص .319

ﭽﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
[سورة االرساء.]89 :

3.3البشارة و االنذار:

التشجیع هو التشویق و الرتغیب ،و

التنبیه هو االیقاظ و التأدیب(.((5

( ((5انظر :لغتنامه دهخدا ج ،1088 ،1
.1148
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و اس��ل��وب التشجیـــــع و التنبیه

هو الدفع نحو اخلری و التحذیر و املنع

عند اإلنسان ،یعنی اآلداب التی تدفع

بنی املحسن و املسیء و الكفوء و غریه

هو استعامل آداب لتحقیــق هذا املعنی
االنسان أو تزجره و متنعه ألجل تفتّح

استعدادات و قابلیات االنســــان نحو

الكامل املطلق .قال أمریاملؤمننی بشأن
دور الثواب و العقاب االهلی فی تربیة

االنسان« :ان اهلل سبحانه وضع الثواب

فی التعامل بام یتناسب مع حاله من
التشجیع و االنذار .ففی تربیة االنسان

یكون االصل هو التشجیع و االنذار ،و

ذلك ألن فی فطرة االنسان عشق ًا للكامل
املطلق و انزجار ًا من النقص ،و هو یمیل

علی طاعته ،و العقاب علی معصیته،
ذیادة لعباده عن نِقمته ،وحیاشة هلم الی

االحرتام .و علی هذا فأفضــل اسلوب

بأیدی الناس بالبشارة و االن��ذار نحو

عن النقص ،هو التشجیع و االحرتام و

جنته»( .((5و رسل اهلل تعالی یأخذون
الكامل كام هو ش��أن النبی االكرم.
یقـــول أمری املؤمننی« : ان اهلل جعل

حممد ًاَ ع َل ًام للساعة ،و مبشرّ ًا باجلنة،

و منذر ًا بالعقوبة»(« ،((5أم�ین وحیه،
و خاتـم رسله ،و بشری رمحتـه ،و نذیر
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عن الرش؛ و فی هذا املجال جیب التمییز

نقمته»

(((5

«بعث اهلل حممد ًا شهید ًا،

و بشری ًا و ن��ذی��ر ًا»(ّ .((5
إن عمل املر ّبی

( ((5هنج البالغة ،احلكمة .368
( ((5هنج البالغة ،اخلطبة .160
( ((5هنج البالغة ،اخلطبة .173
( ((5هنج البالغة ،اخلطبة .105

حمب للرتغیب و
للحســـن و الكامل و ّ
فی دفع الناس نحـــــو الكامل و االبتعاد
التقدیر ،و لیس املجـــازاة و العقوبة ،و

إنام تكون العقوبـــة و املجازاة عندما ال

جُتدی الطرق االخری و ینحرص الطریق-
م��ن أج��ل إی��ق��اظ االن��س��ان و عالجه-

بذلك .إن األم��ل و البشارة للمؤمننی

من األسالیب املهمة ألجل دفعه نحو
التز ّین باحلسنات االخالقیة :ﭽ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭼ
[سورة االرساء .]9 :و هذا التبشری فی

دنیا الیوم أیض ًا أمر مقبول.

د .حممد جواد اسكندرلو

4.4حكایة القصص:

یعرف النبی الذی
 .]21فاهلل تعالی ّ

إن اهلـــدف من قصص القرآن هو

هو أفضل موجود من بعده بأنه قدوة

هبم إلی الفوز و الفــــالح :ﭽ ﮰ ﮱ

هذا التعریف بالقدوة مل یرد قبل القرآن و

إیقاظ الناس مـــــــــن الغفلة و الوصول
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

لآلخرین .و ینبغی االلتفات الی ان مثل
بعد القرآن فی التاریخ .و هذا بحدّ ذاته

دلیل علی إعجاز القرآن فی جمال التعریف

ﯟ ﯠ ﭼ [س��ورة یوسف.]3 :

بالقدوة األفضل فی جمال األخ�لاق ،و

ّ
بأن حكایة قصص االُمم السابقة إنام هو

ﮝ ﮞ ﭼ [سورة القلم.]4 :

ففی ه��ذه اآلی��ة خیاطب اهلل تعالی نب ّیه

لالبتعاد عن الغفلة.

التعریف بأفضل نموذج اخالقي:

ذكرنا النموذج االخالقی فی الصفة

التاسعة مــــن مواصفات إعجاز النظام
األخالقی ،و نظر ًا ألمهیة املوضوع نشری
الیه هنا اختصار ًا.

كذلك فإن اهلل تعالی یقول :ﭽ ﮛ ﮜ

إذ ًا ّ
فإن أفضل و أكمل قدوة لالتّباع

فی مجیع الشؤون احلیاتیة و ال سیام النظام
االخ�لاق��ی هو ال��ذات املقدسة لرسول

اهلل.

النتائج:

1.1من بنی وجوه إعجاز القرآن االعجاز

یعرف اهلل تعالی فی بعض اآلیات
ّ

املضمونی .و ف��ی وج��وه االعجاز

نظری هلا .و فی مثل هذا النوع من اآلیات

االخالقی فی القرآن یأتی فی املرتبة

األخالقیة فی القرآن قدوات لإلنسان ال
ّ
فإن اسلوب القرآن هو أن سائر الناس
یعتربون هبذه القدوة و یعملون مثلها،

یقول تعالی :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [س��ورة االح��زاب:

ّ
ف���إن م��ض��م��ون النظام
امل��ض��م��ون��ی

الثانیة بعد املضمون االعتقادی.

2.2كــــان اهتامم العلامء هبذا الوجه من
االعجاز قلیــــ ً
ال و مل ُیكتب بشكل

نظام واضح و مستقل.

و من بنی العلامء الذین ذكروا هذا
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الوجه :العـــــــالمة املجلسی ،العالمة
البالغی ،و الفیض الكاشانی ،و اإلمــام

اخلمینی.

3.3أفضل مكانة فی بحث االعجاز إنام
هی لإلعجاز املضمونی ،و ذلك ألن

جوهرة إعجاز القرآن لیس اللفظ و
الصورة و انام املحتوی و الذات .و
یتصف اإلعجاز األخالقی من بنی

أبعــــاد اإلعجاز املضمونی بمكانة
خاصة.

األخالقي يف القرآن.

فهرس املصادر:

القرآن الكریم.

1.1ابن منظور ،مجال الدین ابو الفضل،
ل��س��ان ال��ع��رب ،الطبعة االول���ی،
بریوت :دار احیاء الرتاث العربی،

 1405هـ.

2.2ای����ازی ،سید حممد ع��ل��ی ،تفسری
القرآن املجید املأخوذ من آثار االمام

4.4م���ن خ��ص��ائ��ص إع���ج���از ال��ن��ظ��ام

اخلمینی ،الطبعة االول��ی ،طهران،

الرصاحة فی بیان القضایا االخالقیة،

اخلمینی ،مؤسسة چاپ و نرش عروج

األخالقی :إنه ه��ادف ،الشمولیة،

التوسع ،إمكان التطبیق ،ابتناؤه علی
ّ
الفطرة ،قدرة املخاطبنی علی الفهم،
عرض احللول للمشاكل األخالقیة
ف��ی امل��ج��ت��م��ع ،ع���رض ال��ن��م��وذج
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ال��ق��دوة و االُس���وة فی اتّ��ب��اع النظام

الكامل ،التأثری فی املخاطبنی ،فیه

كالم جدید.

5.5م��ن أس��ال��ی��ب ال��ن��ظ��ام االخ�لاق��ی:
املوعظة ،رضب األمثال ،البشارة و
اإلنذار ،حكایة القصص.

عرف القرآن رسول اهلل باعتباره
ّ 6.6

مؤسسة تنظیم و نرش آث��ار االم��ام
 1384هـ .ش.

3.3ایازی ،سید حممد علی ،قرآن أثری
جاویدان؛ گامی كوتاه در شناخت

ق���رآن ،الطبعة االول����ی ،رش��ت،

ان��ت��ش��ارات ك��ت��اب م��ب�ین1381 ،

هـ.ش.

4.4ایازی ،سید حممد علی ،اصول و

مبانی زیبایی شنــاس قرآن ،پژوهش
نامـــه ی قرآن و حدیث ،العــدد

االول ،خریف عام  1385هـ .ش

د .حممد جواد اسكندرلو

5.5ال��ب�لاغ��ی ال��ن��ج��ف��ی ،حم��م��د ج��واد

1111الراغب االصفهــانی ،حسنی بن

فی تفسری القرآن ،مؤسسة البعثة،

الطبعة االول���ی ،ق��م ،مكتبة نرش

(املتوفی  1352ه��ـ) ،آالء الرمحن

قم 1420 ،هـ .الطبعة االولی.

حم��م��د ،م��ف��ردات ال��ف��اظ ال��ق��رآن،

الكتب 1404 ،هـ.

6.6اجلوادی اآلملی ،التفسری املوضوعی

1212رض��ائ��ی اص��ف��ه��ان��ی ،حممدعلی،

الطبعة الثانیة ،قم ،مركز نرش ارساء،

ان��ت��ش��ارات ك��ت��اب م��ب�ین1382 ،

للقرآن الكریم ،ق��رآن در ق��رآن،

شتاء عام  1378هـ .ش.

7.7احلــــر العاملی ،حممد بن احلسن،
وسائل الشیعة الی حتصیل مسائل
ال�شری��ع��ة ،الطبعة االول����ی ،ق��م،

مؤسسة آل البیت إلحیاء الرتاث،
 ،1409هـ.

8.8دلشاد طهرانی ،مصطفی ،سریی
در تربیت اسالمی ،الطبعة الرابعة،
طهران ،ذكر 1380 ،هـ .ش

پژوهش در اعجـــاز علمی قرآن،

هـ.ش.

1313رش��ی��د رض��ا ،سید حم��م��د ،تفسری
امل���ن���ار ،ب��ی��روت ،دارامل���ع���رف���ة،

1960م.

1414السید ال��رض��ی ،اب��و احلسن حسنی
بن حممد ،هنج البالغة ،ترمجة جعفر
شهیدی ،الطبعه ( ،)21طهران،

انتشارات علمی و فرهنگی1380 ،

هـ .ش.

9.9دلشاد طهرانی ،مصطفی ،مرشب

1515الطــــــرحیی الرمـاحی ،فخر الدین

الطبعة االول����ی ،ط��ه��ران ،دری��ا،

هـ) ،جممع البحرین و مطلع النریین،

مهر ،روش ه��ای تربیت در هنج،

 1379هـ .ش.

1010ده��خ��دا ،ع��ل��ی اك�ب�ر ،لغتنامه
دهخدا ،دانشگاه طهران ،طهران،

 1377هـ .ش ،الطبعة الثانیة.

بن حممـــــــد علی (املتوفی 1085

مؤسسة بعثت ،قم ،1415 ،الطبعة
االولی.

1616الطباطبائی ،سیـــــد حممد حسنی،
امل��ی��زان ف��ی تفسری ال��ق��رآن ،ترمجة
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السید حممد باقر املوسوی اهلمدانی،

(املتوفی  1371هـ .ش) ،البیان

اسالمی التابعة جلامعة املدرسنی فی

قم 1401 ،هـ 1981 ،م ،الطبعة

الطبعة ( ،)22قم :سازمان تبلیغات

احلوزه العلمیة بقم  1386هـ .ش.

الثامنة.

1717الفراهیدی ،اخللیل بن امحد ،كتاب

2323مركز فرهنگ و معارف قرآن ،دائرة

امل��خ��زوم��ی و ال��دك��ت��ور اب��راه��ی��م

بوستان كتاب ،قم 1385 ،هـ .ش،

ال��ع�ین ،حت��ق��ی��ق ال��دك��ت��ور مهدی
السامرائی ،قم ،مؤسسة داراهلجرة،

الطبعة االولی 1409 ،هـ.

معارف القرآن الكریم ،مؤسسة
الطبعة االولی.

2424املوسوی اخلمینی ،السید روح اهلل،

1818القریشی ،سید علی اكرب ،قاموس

صحیفه نور ،وزارت ارشاد اسالمی،

ط��ه��ران 1372 ،ه��ـ .ش ،الطبعة

2525ال��ن��راق��ی ،امح��د ب��ن حممد مهدی،

ال��ق��رآن ،دار الكتاب االسالمیة،

السادسة.

 1371هـ .ش.

معراج السعادة ،مؤسسة انتشارات

1919املجلسی ،حممد باقر ،بحاراألنوار

هجرت ،قم 1376 ،هـ .ش ،الطبعة

بریوت ،مؤسسة الوفاء  1403هـ

•مواقع :نور میگزین ،قرآن جرنل،

اجل��ام��ع��ة ل���درر أخ��ب��ار األئمة،

2020معرفت ،حممد هادی ،علوم قرآنی،
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فی تفسری ال��ق��رآن ،ان��وار اهل��دی،

الطبعة ال��ت��اس��ع��ة ،ق���م ،مؤسسة
فرهنگی متهید 1387 ،هـ .ش.

2121معنی ،حممد ،فرهنگ فارس ،الطبعة

الرابعة ،طهران ،امریكبری1360 ،

هـ .ش.

2222املوسوی اخلوئی ،السید ابوالقاسم

الرابعة.

معارف قرآن ،تبیان.

فحوى البحث
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علل التعبري القرآين -األساليب واجلمل-

بسم اهلل الرمحن الرحيم

واجل��م��ل-يف تفسري ب��ي��ان ال��س��ع��ادة يف

املقدمــــــــة:
اَلحْ َ ْمدُ للِهَِّ َا َّل ِذي َج َع َل اَلحْ َ ْمدَ ِم ْفتَاح ًا
لِ ِذك ِْر ِه ،وسبب ًا لِ ْلم ِز ِ
يد ِم ْن َف ْض ِل ِهَ ،و َدلِي ً
ال
َ َ َ
َ
ِِ
ِِ
َبي
َعلىَ آالَئهَ ،و َّ
الصال ُة َعىل َر ُسوله ن ّ
األئم ِة َوسرِ اج األُ ّم ِة وعىل
مح ِة وإمام
الر َ
َّ
َّ

إىل ذهن قارئ القرآن ،وقد رصد الباحث

يبقى القرآن الكريم يف كل األوقات

التي تنحو يف اغلبها إىل علل لغوية

اخ��ت�لاف خت��ص��ص��اهت��م وم��س��ت��وي��اهت��م،

ذائقته يف فهم العبارة القرآنية ،واقترصت

ِ
يبني ال َط ِ
اهري َن.
آله ال َّط َ

معني الباحثني ال���ذي ال ينضب عىل
فكل باحث وبخاصة يف العلوم األدبية
واإلن��س��ان��ي��ة يقف وب�ين ي��دي��ه الكتاب

العزيز مفكرا ومستوحيا ،راجيا من اهلل

تعاىل أن يرزقه شذرة االستنطاق من هذا
الكتاب ال��ذي يضم بني دفتيه علم كل
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يشء ،مستحرضا قول أمري املؤمنني":
��ك َا ْل ُق ْر ُ
َذلِ َ
اس َتنْطِ ُقو ُه َو َل ْن َينْطِ َق َو
آن َف ْ
َل ِك ْن ُأ ْخبرِ ُ ك ُْم َعنْ ُه َأالَ إِ َّن فِ ِيه ِع ْل َم َما َي ْأتيِ
َواَلحْ َ ِد َ
يث َع ِن َالمَْاضيِ َو َد َوا َء َد ِائك ُْم َو َن ْظ َم
َما َب ْينَك ُْم.((("...

ضمت هــــذه الدراسة املوسومة بـ

((( هب��ج ال��ص��ي��اغ��ة يف رشح هن��ج ال��ب�لاغ��ة،
التسرتي.71 /13 :

مقامات العبادة للجانبذي)):

البحث عن إيثار بعض األساليب

واجلمل دون بعض التي ربام تكون أقرب
علة العدول واإليثار عن هذه التعابري

بالغية توصل إليها املفرس من خالل
الدراسة عىل األساليب واجلمل لسعتها

يف هذا التفسري ،وانتقى الباحث مثالني

من كل نوع؛ لئال يزيد البحث عام هو
متعرف عليه ،ومنبها يف الوقت نفسه إىل
إحصاء باقي الشواهد ،فكانت الدراسة

عىل مبحثني ،وسم املبحث األول (علل

التعبري يف األساليب) ،أما املبحث الثاين
فكان (علل التعبري يف اجلمل) ،ثم تال
املبحثني نتائج البحث ،وي ِ
قدم ذلك كله
َ

مقدمة ومهاد يشري إىل التعريف بكتاب
التفسري وصاحبه.

التمهيد:

نبذة خمترصة عــــــن حياة املؤلف :أ ّما

م.م .اهبر هادي حممد

اسمه الكامل فهو سلطان حممد بن حيدر

حممد بن سلطان حممد بن دوست حممد

بن نور حممد بن احل��اج حممد بن احلاج
قاسم البيدختي اجلنابذي اخلراساين،
ولد يف الثامن والعرشين من شهر مجادي

األوىل سنة ( 1251هـ) ،وتويف يف ليلة

السبت السادس والعرشين من شهر ربيع
األول سنة ( 1327هـ) ،وهو من مدينة

نبذة خمترصة عن التفسري:

االسم الكامل هلذا التفسري هو (بيان

السعادة يف مقامات العبادة) مثلام نص

عليه املفرس يف مقدمة كتابه ،وهو مطبوع
يف أربع جملدات من احلجم الكبري ،أهنى

تأليفه سنة (1311هـ)((( وقد نص املفرس

أيضا عىل السبب الداعي إىل هذا التأليف
ق��ائ�لا« :وق���د كنت نشيط ًا منذ أوان

(جنابذ) الواقعة يف مقاطعة خراسان،
واليها نسب ،بادر يف حداثة ِسنّه بتعلم

كتب التفاسري واألخ��ب��ار ومدارستها،

للعلوم األدبية ،ثم إيل النجف األرشف

يظهر يل يف بعض األحيان من إشارات

القرآن ،ثم سافر إيل مدينة مشهد طلب ًا
ألخذ العلوم الدينية ،ثم إيل مدينة سبزوار

ألخذ العلوم العقلية من احلكيم الشهري
احلاج م ّ
ال هادي السبزواري (1289هـ)،

ثم ت��رك س��ب��زوار متوجه ًا إىل أصفهان
طالب ًا العارف الشهري احلاج حممد كاظم
امللقب بسعادة عيل شاه فتلقي األذكار
القلبية ،وملا كان اجلانبذي شديد العالقة

بشيخه سعادة عيل شاه فقد اطلق اسمه
عىل ثالثة من مؤلفاته ،وهي :سعادتنامه،

بيان السعادة ،جممع السعادة(((.

((( ينظر :تفسري بيان السعادة يف مقامات

اكتسابى للعلوم وعنفوان شبايب بمطالعة
ووف��ق��ن��ي اهلل ت��ع��اىل ل��ذل��ك ،وق��د كان

الكتب وتلوحيات األخبار لطائف ما

كنت أجدها يف كتاب ،وال أسمعها من

خطاب ،ف��أردت أن ُأثبتها يف وريقات،

وأجعلها نحو تفسري للكتاب ،لتكون

تذكرة يل وإلخ���واين املؤمنني ،وتنبيه ًا
لنفيس ،وجلملة الغافلني»(((.

العبادة ،288 /4 :والتفسري واملفرسون،
الذهبي ،147 /2 :والذريعة إىل تصانيف
الشيعة ،الشيخ آقا برزكك الطراين/3 :
.181
((( ينظر :بيان السعادة ،288 /4 :و معجم
املؤلفني ،عمر كحالة.275 /9 :
((( بيان السعادة.2 /1 :
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وقد تصدّ ر هذا التفسري أربعة عرش

ﮱ ﯓﭼ إىل آخرها إشارة إىل كربى

العلم واجل��ه��ل ،وعالقتهام باألنانية،

هكذا :أنت رسول من اهلل باآليات ،وكل

فصال ُبينّ فيها بعض املفاهيم من مثل:
وال��ت�لازم بني العلم والعمل ،ثم بيان
فضل القرآن والتوسل به ،وكيفية قراءته،

تضمنت
القراء ،زيادة عىل ذلك
ّ
ومراتب ّ
بعض الفصول بيان املفاهيم التي ال

ب��د للمفرس معرفتها م��ن مثل التنزيل
والتأويل ،و املحكم واملتشابه ،والناسخ
واملنسوخ ،والعام واخل��اص ،ثم ُف ّصل

القول يف أن القرآن له وجوه وغريها من

األمور.

وممّ��ا يلحظ أيضا يف ه��ذا التفسري

أن امل���ف�س�ر ي���ذه���ب يف ب���ي���ان بعض
اآلي��ات مذهب اه��ل املنطق والفلسفة
وال��ع��رف��ان ،ففي قوله ت��ع��اىل :ﭽ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
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قياس آخ��ر من الشكل األول ترتيبها

رسول معه آيات ،عدوه كافر به وبآياته
من حيث رسالته فأنت عدوك كافر بك

وبآياتك ،وكل كافر بك وبآياتك فاسق،
فأنت عدوك فاسق»(((.

أ ّم���ا يف ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭼ فيذهب املفرس مذهب أهل
الفلسفة ليبني حقيقة األحدية إذ يقول:
«وال��واح��د املتباين ال��ذي ال ينبعث من

يشء ،وال يتحد بيشء ،ومن ثم قالوا إن
بناء العدد من الواحد وليس الواحد من

العدد الن العدد ال يقع عىل الواحد ،بل
يقع عىل االثنني.(((»...

وقد حظي اجلانب العرفاين بالعناية يف

ثمة أبحاث
كثري من مواطن التفسري ،إذ ّ

ﯔ ﯕﭼ [س���ورة ال��ب��ق��رة،]99 :

عرفانية قد أشار هلا املفرس ،مستشهدا

األول بعد أن استخرج القضية الصغرى

السلسلة املولوية املوىل جالل الدين

استعمل القياس املنطقي من الشكل

والكربى ،فقال« :قوله :ﭽ ﮪ ﮫ

ﮬ ﭼ إىل آخر اآلية إشارة إىل صغرى

قياس من الشكل األول ،وقوله :ﭽ ﮰ

باألشعار الفارسية للشاعر الكبري مؤسس
الرومي املولوي ( 672هـ).
((( بيان السعادة.118 /1 :
((( نفسه.283 /4 :

م.م .اهبر هادي حممد

وممّا جاء يف اجلانب العرفاين ،منبها

عىل رحلة املكاشفة لدى العرفاء ما قاله
يف تفسري احلروف املقطعة يف القرآن حتت

عنوان (حتقيق جريان احل��روف املقطعة
ع�لى ل��س��ان املنسلخ ع��ن ه��ذا البيان)
فيقول« :وم��ا قيلّ :
إن ك��ل ح��رف من

القرآن يف األلواح العالية أعظم من جبل
أح��د؛ صحيح عند ه��ذا االستشعار أو

التحقيق ،وقد يتحقق اإلنسان باملراتب
العالية ،أو يستشعر هبا أوال ثم ينزل من
تلك املراتب عىل برشيته الكلامت التي

هي رقائق ما يظهر عليه من احلقايق يف

تلك املراتب ،وقد نقل عن بعض انه كان
إذا سمع كلمة دالة عىل املعاين العالية أو

ذكر كلمة كذلك يأخذه الغيش وينسلخ

من برشيته ،وربام كان يتكلم حني الغيش
باحلقائق اإلهلية.(((»...

واإلحاطة باألحاديث الشيعية لالستفادة

م��ن ه��ذا التفسري ،فهو تفسري عرفاين

مشحون باألبحاث العرفانية»(((.

أما الدكتور حممد حسني الذهبي فقد

عدّ ه حينا من املتصوفة ،ولكنه حينا آخر
نسب القصور إىل نفسه يف عدم فهمه

للتفسري لعدم اإلحاطة برموز القوم (يعني

الشيعة)؛ فقال ما نصه« :والذى يقرأ هذا

الكتاب ويتتبع ما فيه من الشطحات
الصوفية العميقة يف إدراكها ،الغريبة يف

لفظها وأسلوهبا ،مراده ومراميه .وأنا إذ
أحكم عىل الكتاب هذا احلكم ال أكون

مغالي ًا وال متجني ًا فيام حكمت ،فكثري ًا
ما قرأت فيه العبارة املرة بعد املرة ،وال
أخرج منها إال باملعنى القارص املبتور،

بعد أن يرتد إ َّىل البرص خاسئ ًا وهو
حسري ،ويرجع الذهن عاجز ًا عن الفهم

لذا عدّ بعضهم أن هذا التفسري هو

وهو كليل ..ور ّبام أكون وامه ًا يف هذا

ألظن ّ
أن من ال خربة له باإلشارة والرموز

القوم ،وعدم وقويف عىل ُأصول مذهبهم

عىل القارئ أن يكون له إملام هبذه الرموز،

تيرس يل ذلك جلاز أن يكون يل حكم عىل

من التفاسري العرفانية ،فقال« :وإنيّ

العرفانية ال يستطيع فهم هذا التفسري ،بل

((( بيان السعادة.38 /1 :

احلكم ،لقصور معرفتى باصطالحات

ومرامي رموزهم التي يرمزون هبا ..ولو

((( ن.م.
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هذا التفسري مغاير هلذا احلكم ،ورأى فيه

اخذ امليثاق ،األول :عىل صورة األخبار

والــــذي يعنينا من التفسري هنا هو

ص��ورة اإلنشاء أم��را أو هنيا ،والثالث:

ذائقة لغـو ّية بالغيــــــة يمكن تلمسها

قرء ههنا بالوجوه الثالثة ،فان كان عىل

خمالف هلذا الرأي.(((» ...

اللغوي ففيه يلحظ أن للمفرس
اجلانب
ّ
مــــن خالل الشواهد التي استخرجت

مـــن التفسري ،مبينا العلة اللغوية فيها،
التي –غالبا –ال تلحظ بذاهتا عند باقي

املفرسين.

أن يكون الفعل عقيب لفظ أن ،وقد
ص��ورة اإلخبار ،فإما أن يكون بمعنى

اإلنشاء بتقدير القول ،أي أخذنا ميثاق
بني ارسائيل قائلني :ال تعبدوا ،ويؤيد

هذا الوجه عطف قولوا ،وأقيموا ،وآتوا

وما يلحظ يف هذا التفسري زيادة عىل

عليه ،وإ ّم��ا بمعنى اإلخبار بتقدير أن

املفرس يتعرض لكل امل��ع��اين املحتملة

أن ال يعبدوا ،أو يكون بدال من امليثاق،

ذلك –فيام خيص اجلانب اللغوي –أن
بحسب الوجوه اإلعرابية ،من ذلك ما

ج��اء يف قوله تعاىل مثال :ﭽ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
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اجيابا أو نفيا ،وال��ث��اين :أن تكون عىل

املصدرية واملعنى أخذنا ميثاقهم عىل

وال إشكال عىل قراءة ال يعبدوا بالياء،

وأ ّما عىل قراءة ال تعبدوا بالتاء فهو عىل
حكاية احلكاية املاضية من غري تغيري أو

ﯠﯡﯢﯣﯤ

هو بمعنى اإلخبار عىل احلالية ،واملعنى

ﯩﯪﯫﯬﯭ

أو حال كوهنم قائلني هلم ال تعبدون إلاّ

ﯳ ﭼ [سورة البقرة ،]83 :فقال

املبحث األول

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

أخذنا ميثاقهم حال كوهنم ال يعبدون،

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

اهلل»(.((1

يف ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ« :أمثال هذه
العبارة تستعمل عىل ثالثة أوجه بعد ذكر

((( التفسري واملفرسون.148 /2 :

علل التعبري القرآين يف األساليب البالغية:
األس��ل��وب ه��و «ال��ط��ري��ق وال��وج�� ُه

( ((1بيان السعادة.108 /1 :

م.م .اهبر هادي حممد

��وب س ٍ
وا َمل ْ
وء
��ذ َه ُ
��ب يقال َأنتم يف ُأ ْس�� ُل ِ ُ
الطريق ْتأخذ
ويجُ َم ُع أساليب واألسلوب
ُ

املبحث فهي بحسب الكثرة كاآليت:

1.1أسلوب التقديم والتأخري.

فيه واألسلوب بالضم ال َف ُّن يقال َأ َخذ
ٌ
ني
ف�لان يف أساليب من القول َأي َأفانِ َ

3.3أسلوب االلتفات.

فنون البالغة التي عرب عنها البالغيون

5.5أسلوب التخصيص.

م��ن��ه»( ،((1إذن فام ي��راد دراسته هنا هي
باألساليب(.((1

ويتناول هذا املبحث بالدرس بعض

األساليب التي تناوهلا علامء البالغة من

علمي املعاين والبديع ،واختار الباحث

األساليب التي كثرت شواهدها يف هذا

التفسري ،والتي يزيد كل واحد منها عىل
عرشين موضعا ،مع التنبيه عىل إحصاء
الشواهد لكل أسلوب يف احلاشية عند

كل عنوان منها ،وما قل عن ذلك فقد
ُذ ِكر يف هناية هذا املبحث.
أمـــا أساليب علم البيان فقد نبه

ال��ب��اح��ث إليها يف هن��اي��ة ه��ذا املبحث

وسبب عدم ذكرها.

واأل س��ال��ي��ب التي وردت يف هذا

(ُ ((1ينظر :لسان العرب( 2058 /3 :سلب).
( ((1ينظر :الربهان يف علوم القرآن ،الزركيش:
.384 /2

2.2أسلوب التكرار.

4.4أسلوب الفصل والوصل.
6.6أسلوب احلذف.

1.1أسلوب التقديم والتأخري(:((1

ال خي��ف��ى ع�لى ال���دارس�ي�ن ّ
أن ه��ذا

األس��ل��وب يعد أح��د أساليب البالغة

��م املحاسن
ال��ذي هو
«كثري الفوائد َج ُّ
ُ
الترصف بعيدُ الغاية .ال ُ
واسع
ُ
يزال يفترَ ُّ
ُّ
ٍ
ٍ
بديعة و ُيفيض َ
لطيفة .وال
بك إِىل
لك عن
ِ
ُ
مسم ُعه و َي ْل ُطف
تزال ترى شعر ًا يرو ُقك َ
سبب ْ
أن
لديك موق ُعه ثم
تنظر فتجدُ
َ
ُ
( ((1ومن شواهد هذا األسلوب التي ذكرها
املفرس وهي :بيان السعادة/1 ،25 /1 :
،103 /1 ،57 /1 ،53 /1 ،52 /1 ،55
،251 /1 ،250 /1 ،191 /1 ،111 /1
،226 /1 ،215 /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 ،435 /2
/4 ،238 /4 ،175 /4 ،15 /4 ،258
.305 /2 ،260
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راق��ك و ُلطف عندك أن ُق��دَّ م فيه يش ٌء
ٍ
ُ
مكان إىل مكان»(،((1
اللفظ عن
وح َّول
ُ

وذك��ر العلامء له تعاريف شتى ،زي��ادة

عىل أقسامه الكثرية املتنوعة ،أش��ارت
إليها كتب البالغة( ،((1زيادة عىل الكتب

التي اهتمت بالتعبري القرآن

(((1

يضيق

املقام عن ذكرها مجيعا؛ ولئال يثقل كاهل
البحث ،لذا ارتأى الباحث أن ينتخب

مثالني أحدمها يف تقديم اجلملة ،واآلخر
يف امل��ف��رد ،متجنبا ع�ما دار ع�لى ألسنة

املفرسين والبالغيني( ،((1وشاع ذكره،
من مثل تقديم السارق عىل السارقة يف

قوله تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
( ((1دالئل االعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين:
.143
( ((1ينظر :ال��ط��راز الرسار البالغة وعلوم

158

حقائق االجياز ،حييى بن محزة العلوي/2 :

 ،77– 57الربهان يف علوم القرآن/3 :
 ،253– 233و أساليب املعاين يف القرآن،

جعفر احلسيني.335– 308 :
( ((1التعبري ال��ق��رآين ،د .فاضل السامرائي:
.74–49
( ((1ينظر :من بالغة ال��ق��رآن ،د .امح��د امحد
بدوي.93 :

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [سورة النور.]2 :
•تقديم مجلة عىل مجلة:

فمن مواطن التقديم والتأخري التي

ذكرهـــا املفرس ما جاء يف قوله تعاىل:
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ [س���ورة البقرة:

 ،]72فاألصل يف هذه القصة هو قتل

النفس ،ثم طلبوا من موسى أن يبني

له أمر القاتل ،فأمرهم موسى بذبح
البقرة ،أي أن األم��ر بذبح البقرة كان

نتيجة قتل النفس ،لكنه أخر هذا وقدم
ذاك ،وقد حلظ اجلنابذي هذا األسلوب

فعلله قائال« :وك��ان حق هذا أن يذكر

مقدما ع�لى ق��ول��ه :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ

ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﭼ [س��ورة البقرة ]67 :إىل

آخ��ر اآلي���ة ،لكنه فكك ،وق��دم ذل��ك،
وأخر هذا؛ الن املقام لبيان مساوهيم،

وبيان املساوي يف ذلك كان اتم ،ونوعها

أكثر فان فيها ذكرا إلنكارهم ملوسى
واستهزائهم باألمـــــــر بقياسهم الفاسد

م.م .اهبر هادي حممد

حيث قالوا :كيف يكون مالقاة عضو

املفردات ما جاء يف قوله تعاىل :ﭽ ﮂ

السؤال»( ،((1ويكاد يكون جل املفرسين

طه.]4 :

ميت مليت سبب احلياة؟ .واالستقصاء يف

الذين تنبهوا إىل هذا امللحظ من التقديم
والتأخري يؤكدون أن تغيري الرتتيب هذا

كان مفاده أن جيعل لكل منهام توبيخا
وتقريعا ،ولـــو سيقت عىل غري ذلك،
أي عىل الرتتيب من غري تقديم وتأخري
فتظهر كأهنا قصة واحدة وتذهب النكتة

من تثنية التقريــع( ،((1زيادة عىل ذلك

أن التقديم والتأخري الذي استفيد منه
تكرار اإلهانة هلم ،يستفاد منه أيضا تعدد
مساوئ بني إرسائيل وكثرهتا ،قال أبو

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [س��ورة
إن الـــذي يلحظ يف كثري من أي

الذكر احلكيــــم غالبا تقديم الساموات
عىل األرض إذ قد تربو مواطن التقديم

إىل تسعـــة وستني بعد املائة ،أما عكس
ذلك وهو تقديم األرض عىل الساموات

فربام ال تتجاوز مخسة مواطن ( ،((2منها
ما تقدم يف سورة طه ،وقد تنبه اجلنابذي

معلال هـــــذا التقديم قائال« :وتقديم
األرض عىل الساموات مـــع أهنا أرشف

وأق���دم م��ن األرض؛ مل��راع��اة رؤوس

ِ
الرتتيب
تغيري
السعود (982ه��ـ)« :إن
َ
ِ
ِ
هناك ِ
سوء ِ
اليهود
حال
للداللة عىل كامل

بإضافته إىل من هو وسيع اخللق قوي

عليهم بكل نوع عىل حدة»(.((2

األدنى إىل األقوى ،ولتقدم األرض عىل

ِ
املتنوعة وتثنية التقري ِع
بتعديد جناياتهِ م
•تقديم لفظ عىل لفظ:

ومـــن أسلوب التقديم والتأخري يف

( ((1بيان السعادة يف مقامات العبادة.
( ((1ينظر :مدارك التنزيل وحقائق التأويل،
النسفي ،101 /1 :وال��س�راج املنري،
الرشبيني.66 /1 :
( ((2تفسري أيب السعود.214 /4 : ،

ّ
وألن اآلية لبيان ترشيف التنزيل
اآلي؛
القدرة وهذا املعنى يقتيض الرتقي من

الساموات يف العامل الصغري ويف األنظار
احلسية»( ،((2فاملفرس مثلام يلحظ هنا انه

( ((2ينظر :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن

الكريم ،حممد ف��ؤاد عبد الباقي–364 :

.366

( ((2بيان السعادة.17– 16 /3 :
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أوزع هذا العدول إىل مجلة من األسباب.

أسلوبية( ،((2رشيطة أن ال يفهم أن العلة

احلكيم مع مـــا يسبقها ويلحقها ،قال

التقديم والتأخري ،وبعبارة أخ��رى :إن

أواله��ا :النغـــم الصويت آلي الذكر

ت��ع��اىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

القرآن الكريم ال يراعي الفاصلة عىل

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

حساب املعنى ،وإنّ�ما يراعي املعنى مع

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ وه��و ما نص

ثانيها :وثـــاين هذه األسباب التي

السعود جعل هذه العلة بسبب ختصيص

والتأخري هو صعود وترقي من األدنى إىل

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
عليه صاحب تفسري البيان( ،((2إلاّ أن أبا

مراعاة الفاصلة(.((2

ذكرها املفرس وهـــوّ :
إن يف هذا التقديم

«ووصف
وصف السموات بالعال إذ قال
ُ
ِ
ُ
تأنيث
مجع العليا
السموات بال ُعال وهو ُ
ِ
الفخامة م��ع م��ا فيه من
األع�لى لتأكيد

ثالثهـــــــاّ :
إن األرض متقدمة يف

العلة األخرية (مراعاة الفاصلة) دفعت

وهو ما أشار إليــه االلويس (1270هـ)

مراعاة الفواصل»( ،((2وقد كانت هذه
احـــــد الباحثني –حني أحىص مواضع

التقديــــم والتأخري بأنواعه املختلفة يف
الفاصلة القرآنيـــة ،والتي تربو عىل ثالثة
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الصوتية هي علة بذاهتا فتحقق ألجلها

وثامنني وثامنامئة موضعا –إىل أن يستنتج
زيادة عىل النكات البالغية الذي أضفاه
ه��ذا األس��ل��وب ،أف��اد أيضا يف مواضع

كثري قيمة موسيقية وحتقيق غاية صوتية
( ((2ينظر :جممع البيان ،الطربيس.4 /7 :
( ((2تفسري أيب السعود.4 /6 :

األعىل ،وهو يتناسب مع عدم حمدودية

اخلالق ،وقدرته عىل كل يشء.

الوجود عىل خلــــق السموات واألرض

مستدال بقوله تعاىل :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ [سورة

البقرة.((2(]29 :

( ((2ينظر :من ص��ور اإلع��ج��از الصويت يف
القرآن الكريم ،د .محد السيد سلامن العبد:
 .101–98بحث منشور يف املجلة العربية
للعلوم اإلنسانية ،العدد ،36 :املجلد.9 :
( ((2ينظر :اجلملة العربية تأليفها وأقسامها:
 ،50–49والتعبري القراين.217 :
( ((2ينظر :روح املعاين ،االلويس.152 /16 :

م.م .اهبر هادي حممد

ورابع هذه األسباب هوّ :
ان كل من

عد بعضهم أن هذا األسلوب ليس

األرض ثم يدرك بعد ذلك تبعا لغريها،

(794ه���ـ) يف ال�بره��ان« :وق��د غلط من

لديه إدراك حيس يشعر أوال بوجود هذه
وق��د أش��ار له بعض املفرسين قائال« :

وب��دأ بخلق األرض والسموات ألهنا
أصول العامل وقدَّ م األرض؛ ألهنا أقرب

إىل احلس»(.((2

من البالغة يف يشء ل��ذا ق��ال الزركيش

أنكر كونه من أساليب الفصاحة ظن ًا أنه
ال فائدة له ،وليس كذلك ،بل هو من

حماسنها ،السيام إذا تعلق بعضه ببعض،
وذلك أن عادة العرب يف خطاباهتا إذا

وقــــــد زاد بعض املفرسين ملحظا

ُأهبمت بيشء إرادة لتحقيقـــه ،وقرب

يقيد بـ (ما بينهام) مثلام جـــاء بعدها قال

وإن�م�ا ن��زل ال��ق��رآن بلساهنم ،وكانت

آخر وهــو أن ذكر األرض والسموات مل
تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

وقوعه ،أو قصدت الدعاء كررته توكيد ًا،

خماطباته جارية فيام بني بعضهم وبعض،

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [سورة طه:

وهبذا املسلك تستحكم احلجة عليهم يف

غرض يتعلق بام بينهام وإنام الغرض بيان

وللتكـــرار أنـــــواع :منها ما يتعلق

 ،]6أو غريها من اآليات قائلني «إذ ال
مبدأ التنزيل و منتهاه»(.((2

2.2أسلوب التكرار(:((3

( ((2مهيان الزاد.
( ((2امليزان ،الطباطبائي ،98 /14 :وينظر:
األمثل ،مكارم شريازي.526 /9 :
( ((3ومن شواهد هذا االسلوب التي ذكرها
املفرس وهي،142 /1 ،98 /1 ،53 /1 :
/1 ،193 /1 ،182 /1 ،149 /1
/2 ،118 /2 ،71 /2 ،11 /2 ،273
،216 /2 ،195 /2 ،146 /2 ،139
/2 ،236 /2 ،219 /2 ،218 /2

عجزهم عن املعارضة»(.((3

باملفرد ،ومنها ما خيص اجلمل ،وكالمها

ينقسم إىل أقسام وفروع تشري إليها كتب
ال��ب�لاغ��ة( ،((3ال ي��ود الباحث اإلطالة
/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 ،456 /2 ،338 /2
.279– 278 /4 ،239 /4 ،178 /3

( ((3الربهان يف علوم القرآن.12 /3 :
( ((3ينظر :الربهان يف علوم القرآن.25–8 /3 :
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ب��ذك��ره��ا ،وك��ذل��ك أن للتكرار فوائد

بحاهلم ،علام أن تكرار الفعل ومتعلقاته

معان وفوائد أخر قد يلتمسها أصحاب

مع اختالف احلالني (ساجدين باكني)؛

ربام أحصاه البالغيــــون( ،((3لكن ثمة
التفاسري ،وقد حلظ عند املفرس شواهد
كثرية يف هذا األسلوب قد وقف عندها

معلال إياها حسب ما تمُ يل عليه ذائقته
البالغ ّية مع حلاظ السياق املورد هلا.
•تكرار مجلة:

ليدل عىل تعدد األحوال التي هم عليها

يف ح��ال ال��س��ج��ود( ،((3مضفيا بذلك
التأكيد واالستمرار( ،((3وبعبارة أخرى:
إن تعدد األح��وال ال يعني أن يكونوا

م��رة يف سجودهم هكذا ،وم��رة هكذا،

ومما جاء يف تكرار اجلمل قوله تعاىل:

بل هي حال واحدة نظري ما ذهب بعض

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

ﯨﯩﯪﯫﯬ

ﭽﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

املفرسين يف قوله تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ

ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ [سورة

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [سورة

األن��ب��ي��اء ،]90 :ق��ائ�لا ...« :حدثني

املفرس هـــذا التكرار يف قوله ﭽ ﭶ

ﯬ ﯭﯮ ﭼ ،ق��ال :خوفا وطمعا،

اإلســـــــراء ،]109– 107 :وقد جعل

يونس ،ق���ال ...:يف قوله :ﭽ ﯫ

ﭷ ﭼ لتأكيد مدحهم إذ قال «كرره

ق��ال :وليس ينبغي ألحدمها أن يفارق

فمقام اآليات املتقدمــة الثناء عىل أهل

تعبداهتم ،وه��م بحال رغبة ورج��اء،

للتأكيد املطلوب يف مقــــام امل��دح»(،((3
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مع أن اخل��رور هبذه الكيفية كان واحد

العلم وبيان حاهلــم ،فاقتىض هذا املدح

أن يكرر فعلهــم ليؤكده وفق ما يليق
( ((3ينظر :نفسه ،25– 8 /3 :وأساليب املعاين:
.500– 495
( ((3بيان السعادة .456 /2

اآلخ���ر»( ،((3أي «إهن��م يدعون يف وقت

( ((3ينظر :مفاتيح ال��غ��ي��ب ،ال����رازي –يف
اح��د الوجوه – ،417 /21 :والتحرير
والتنوير /ابن عاشور.235 /15 :
( ((3ينظر :االمثل ،مكارم.174 /9 :
( ((3جامع البيان يف تأويل القرآن ،الطربي:
.521 /18

م.م .اهبر هادي حممد

ورهبة وخوف يف حال واح��دة،((3(»...

(س���ج���دا) ع�لى (س��اج��دي��ن) ،وإي��ث��ار

تعدد وتغاير ،بمعنى أن يكونوا مرة يف

الثانية( ((4ليس املقام بياهنا.

أي ّ
أن العطف بني الوصفني ال يدل عىل
دعوهتم راغبني ،وم��رة راهبني ،بل هم

يف وقت واحد يعيشون الرغبة والرهبة،
ال تنفك إحدامها عن األُخرى ،كامتزاج
األخبار يف قوهلم :هذا حلو حامض ،فال

يصح اإلخبار بأحدمها ،فاجلميع خرب
واحد(.((3

االسم يف اجلملة األوىل ،وذكر الفعل يف
•تكرار مفرد:

ومنه التكرار يف قوله تعاىل :ﭽ ﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [سورة الفرقان:
 ،]47ففي هذه اآلية مل يقل مثال (جعل
لكم الليل لباسا وجعل النوم سباتا وجعل

أ ّما الذي يذهب إىل ّ
أن هذا التكرار

النهار نشورا) ،أو انه ترك تكرار (جعل)

التكرار هو ليس من باب التأكيد ،قال

ذل��ك قائال« :ومل��ا ك��ان املقام لالمتنان

هو نتيجة اختالف السبب ،فيعد هذا
���رور لألذقان
أب��و ال��س��ع��ود« :ك��رر اخلُ
َ
َ
(األول) لتعظيم
الختالف السبب فإن
ِ
ِ
الوعد
الشكر إلنجاز
أمر اهلل تعاىل أو

ِ
القرآن
(والثاين) لمِا أ ّثر فيهم من مواعظ
َ
حال كونهِ م باكني من خشية اهلل»(.((4
ويف اآلي��ة علل ُأخ��ر من قبيل إيثار

( ((3اجل��واه��ر احل��س��ان يف تفسري ال��ق��رآن،
الثعالبي.64 /3 :
( ((3ينظر :كتاب سيبويه.59 /2 :
( ((4تفسري أيب السعود ،200 /5 :وينظر:
تفسري البيضاوي ،371 /3 :وروح املعاين:
.190 /15

وذكرها مرة واحدة ،وقد علل اجلنابذي
بتعداد النعم ،وتكرار النعم والبسط فيها

كان مطلوبا كرر جعل ههنا ،وملا كان
النوم من نعم الليل كأنّه مل يكن نعمة عىل

حياهلا مل يكرر جعل هناك»( ،((4أي أن

قوله تعاىل ﭽ ﮀ ﮁ ﭼ هي آية أيضا
من آيات اهلل ،لكن هذه اآلية مستفادة من

آية الليل فكانت كلها آية واح��دة ،وملا
عدل عن الكالم عن هذه اآلية وجيء

بأخرى وهي آية النهار كرر (جعل) هنا
( ((4ينظر :مفاتيح الغيب.417 /21 :
( ((4بيان السعادة.144 /3 :
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ليبني تعداد نعم اهلل وآياته ،وليبني أيضا

حماسن الكالم( ،((4وقد أشار الزخمرشي

جعل آخر خمالف جلعل الليل( ،((4ويكاد

أن «ال��ك�لام إذا نقل م��ن أس��ل��وب إىل

ّ
أن الليل وما فيه جعل واحد وان النهار
اآللويس يشري العلة نفسها يف هذا التكرار
فقال «كأنه جعل الليل لباس ًا والنوم

فيه سبات ًا بمجموعه مقابل جعل النهار
نشور ًا وهلذا كرر جعل»(.((4

3.3أسلوب االلتفات(:((4

أسلوب كان ذلك أحسن نظرية لنشاط
السامع ،وأكثر إيقاظا لإلصغاء إليه من
إجرائه عىل أسلوب واحد ،وقد ختتص

مواقعه ب��ل��ط��ائ��ف»( ،((4ونظري ه��ذا ما

ذك��ر اجلنابذي يف االلتفات معرفا إياه

ي��ع��رف االل��ت��ف��ات :ان���ه «ال��ع��دول

يف قوله تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ع�لى ال��ع��ك��س»( ،((4أو« :ه��و ان�صراف

البقرة ]253 :قائال« :والوجه العام يف

عن الغيبة إىل اخلطاب أو التكلم ،أو
املتك ّلم عن املخاطبة إىل اإلخبار وعن
اإلخ��ب��ار إىل امل��خ��اط��ب��ة»( ،((4ويعد من
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(538ه���ـ) إىل وج��ه حسنه بقوله :هو

( ((4ينظر :التحرير والتنوير.45 /19 :
( ((4روح املعاين.29 /19 :
( ((4ومن شواهد هذا االسلوب التي ذكرها
املفرس وه��ي/1 ،114 /1 ،98 /1 :
،200 /1 ،177 /1 ،164 /1 ،116
/1 ،217 /1 ،205 /1 ،203 /1
/2 ،145 /2 ،19 /2 ،302 /1 ،250
،300 /2 ،298 /2 ،265 /2 ،174
،91 /3 ،436 /2 ،433 /2 ،395 /2
،280– 279 /3 ،227 /3 ،100 /3
.304 /2 ،130 /4 ،53 /4
( ((4التعريفات ،اجلرجاين.35 :
( ((4البديع ،ابن املعتز ،58 :و ُينظر :العمدة يف

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ [سورة
االلتفات إيقاظ املخاطب للتوجه إىل
الكالم توجيها أتم من التوجيه السابق،

وجت��دي��د نشاطه ،وي��وج��د يف خصوص
امل���وارد بعض ال��دواع��ي اخل��اص��ة»

(((5

،

وغريها من الفوائد والتعاريف التي

أشار هلا العلامء( ،((5وقد فصل الدكتور
حماسن الشعر وآدابه.382 /1 :
( ((4ينظر :اإليضاح ،القزويني.91 /2 :
( ((4الكشاف الزخمرشي.120 /1 :
( ((5بيان السعادة.217 /1 :
( ((5ينظر :الطراز إلرسار البالغة وعلوم
ح��ق��ائ��ق اإلجي�����از،141– 131 /2 :
والربهان الكاشف عن إعجاز القرآن،
الزملكاين ،314 :واإلت��ق��ان يف علوم

م.م .اهبر هادي حممد

طالب الزوبعي هذا األسلوب تفصيال

ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

زي��ادة عىل احل��دود التي سيقت له بني

فيه التفات من اخلطاب إىل الغيبة وقد

دقيقا من حيث األغ���راض واألن���واع،
القدامى واملحدثني( ،((5لكن الباحث

يكتفي هنا بنوع االلتفات الذي يقع يف
الضامئر ،وال��ذي أطلق عليه بااللتفات
ال��ض��م�يري( ،((5لكثرته عند املفرس،
ولتسمية املفرس إياه التفاتا ،دون األنواع

األخر.

ﯰ ﭼ [سورة البقرة ،]88- 87 :إذ
أشار اجلنابذي إىل علته قائال(« :وقالوا)
التفات من اخلطاب إىل الغيبة تبعيدا هلم
عن ساحة اخلطاب وعطف باعتبار املعنى

كأنه قيل عىل ما بني يف اخل�بر السابق:
استكربوا عن حممد  وكذبوه وقالوا يف

مقام االستهزاء واالستكبار»( ،((5فحني

وهلذا االلتفات (االلتفات الضمريي)

يكون الشخص أمامك ،وأنت ختاطبه،

تعرض املفرس هلا مجيعا من خالل تفسريه،

موجود ينبئ عن إهانته واالستخفاف به،

ستة أن��واع ،ذكرهتا كتب البالغة(،((5
وال يسمح البحث باستعراضها ،لذا

سوف ينتقي الباحث مثالني منها.

•االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة:

ثم تعرض بوجهك عنه ،جاعال إياه غري
وانه ال يستحق أن يكون أهال للخطاب،

فاالبتعاد عن هذه الرتبة رتبة املخاطبة
التي حيصل فيها الشهود واحلضور فيه من

منه ما جاء يف قوله تعاىل :ﭽ ﯙ

التقبيح واإلهانة ما ال خيفى( ،((5وبعبارة

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

حتققه يفيض إىل تلبس املخاطب بكل

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

القرآن :للسيوطي.361 /2 :
( ((5ينظر :من أساليب التعبري القرآين–83 :
.161
( ((5ينظر :نفسه.96 :
( ((5ينظر :الربهان يف علوم القرآن–314 /3 :
 ،322واإليضاح.102– 91 /2 :

أخرى إن إبعادهم عن مقام احلضور مع
صفات النقص التي توجب إع��راض

وإبعاد املتكلم عنهم مشريا إليهم بخطاب
( ((5بيان السعادة.114 /1 :
( ((5ينظر تفسري أيب السعود ،127 /1 :وروح
املعاين.318 /1 :
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البعد من خالل ضمري الغيبة ،قال ابن

عاشور ( 1393هـ)« :ففيه التفات من
اخلطاب إىل الغيبة وإبعاد هلم عن مقام

احلضور فهو من االلتفات الذي نكتته

أن ما أجري عىل املخاطب من صفات
النقص والفظاعة قد أوجب إبعاده عن
وإعراض البال عنه فيشار إىل هذا
البال
َ

اإلبعاد بخطابه بخطاب البعد»(.((5

•االلتفات من الغيبة إىل التكلم:

ومنه ما ج��اء يف قوله تعاىل :ﭽ ﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ [س���ورة فاطر:
 ،]27ففيه التفات من الغيبة إىل التكلم،
وقد علل اجلنابذي هذا العدول قائال:

«مل��ا ك��ان إن��زال امل��اء من السامء بتوسط

وقد بدا البن عاشور وجها آخر يف

األسباب الطبيعية الظاهرة عىل األبصار

البقرة [ ،]87قال تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧ

ذلك غائب عن األبصار ،والظاهر عليه

توجيه حسن االلتفات من خ�لال آية
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

والعقول اتى بلفظ الغيبة كأنه تعاىل عند
هو األسباب ،بخالف إخراج الثمرات

ف��ان األس��ب��اب الطبيعية فيه خفية عن

األبصار ،فكأنه الناظر إليه ال يرى توسط

األسباب ،ويرى املسبب عنده؛ فلذالك

ﯤﭼ إذ يرى أن الذي استحق من

التفت من الغيبة إىل التكلم»(.((5
فكأن اإلنسان ُي ِ
ّ
رجع نزول املطر إىل

الكالم مع اليهود حني كان خيص دينهم

وجتمع الغيوم وغريها ،فغاب عنه املسبب

اجله هذا االلتفات وحسن :هو نتيجة

166

وأجرى عىل اليهود ضمري الغيبة(.((5

اإلعراض عن الدعوة املحمدية ،أي أن

كان اخلطاب معهم ،أما حني توجه الكالم
عىل ال��رس��ول الكريم خاطب املؤمنني

( ((5التحرير والتنوير.599 /1 :

األسباب املحسوسة واملشاهدة من الربد
الرئيس والعلة األم ،فناسب مع هذا

الغياب ذكر اللفظ (لفظ اجلاللة) بالغيبة،
( ((5ينظر :التحرير والتنوير.599 /1 :
( ((5بيان السعادة.280– 279 /3 :

م.م .اهبر هادي حممد

لكن خفاء األسباب يف إخراج الثمرات

لذا يبدو أن تعليل هذا اإليثار يظهر ثمة

وهو مسبب األسباب جل جالله.

اهلل.

احرض السبب احلقيقي يف ذهن الناظر
وق��د علل بعض املفرسين أن هذا

العدول يتأتى من كامل القدر ،وعظم

الشأن ،وانه القادر املتعال تنقاد ملشيئته
األشياء( ،((6قال الزحمرشي« :انتقل فيه

من لفظ الغيبة إىل لفظ املتكلم املطاع ،ملا
ذكرت من االفتنان واإليذان بأنه مطاع

تنقاد األشياء املختلفة ألم��ره ،وتذعن
األجناس املتفاوتة ملشيئته ،ال يمتنع يشء

عن إرادته»(.((6

لكن النظـــر يف ما ذك��ر يثري لدى

املتلقي س��ؤاال م��ف��اده :ه��ل أن إخ��راج

الثمرات بألواهنا املختلفة تظهر إذعاهنا
وانقيادها لقدرة القادر فجيء بضمري

احلضور ليفهم أن إنزال املطر فيه خمالفة
هلذا اإلذعان ،أو انه اقل بقليل؟ .وبعبارة

أخرى :انه لو بقي الكالم يف سياق الغيبة

فهل تتخلف األشياء عن االنقياد ألمره؟؛
( ((6تفسري ايب السعود ،21 /6 :وروح املعاين:
.206 /16
( ((6الكشاف.154 /5 :

قوة وضعف بني الغيبة واحلضور يف آيات
إلاّ إذا أريد من خالل هذا الكالم ما

ذكره اجلنابذي يف قوله تعاىل :ﭽﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭼ [س��ورة
ال��زخ��رف ]11 :إذ ق��ال« :التفات من

التكلم إىل الغيبة جتديدا لنشاط السامع
وإش��ع��ارا ب��ان إنبات النبات بكيفيات

خمصوصة وت��ص��وي��رات ع��دي��دة عجيبة
وتوليدات غريبة ليس إلاّ من مبدأ عليم

قدير مبارش له فانه صار يف حكاية انبات
النبات ح��ارضا عند السامع مشهود له

بعد ما كان غائبا عنه»(.((6

وربام كان املفرس يف توجيهه يقرتب

من الوجه األول وال��ث��اين من الوجوه

الثالثة التي ذكرها الرازي (604هـ) يف
قوله تعاىل :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ،
إذ ق��ال« :ف��إن كان جاه ً
ال يقول نزول

املاء بالطبع لثقله فيقال له ،فاإلخراج

ال يمكنك أن تقول فيه إنه بالطبع فهو
( ((6بيان السعادة.53 /4 :
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بإرادة اهلل ،فلام كان ذلك أظهر أسنده إىل

صحيح ًا»(.((6

قال :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ علم اهلل بدليل،

مجلة عىل أخرى بالواو –والفصل ترك

املتكلم ،ووجه آخر :هو أن اهلل تعاىل ملا

وقرب املتفكر فيه إىل اهلل تعاىل ،فصار
من احلارضين ،فقال له أخرجنا لقربه،
ووج��ه ثالث :اإلخ���راج أت��م نعمة من

اإلن��زال؛ ألن اإلن��زال لفائدة اإلخ��راج

فأسند األتم إىل نفسه بصيغة املتكلم وما
دونه بصيغة الغائب»(.((6

4.4أسلوب الوصل والفصل(:((6

وصف علامء البالغة هذا األسلوب

بأنه « عظيم اخلطر صعب املسلك دقيق
املأخذ ال يعرفه عىل وجهه وال حييط عل ًام
بكنهه إال من أويت يف فهم كالم العرب

طبع ًا سل ً
يام ورزق يف إدراك أرساره ذوق ًا
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( ((6مفاتيح الغيب.235 /26 :
( ((6ومن شواهد هذا األسلوب التي ذكرها
املفرس وهي،130 /1 ،72 /1 ،61 /1 :
،169– 168 /1 ،152 /1 ،124 /1
/1 ،196 /1 ، ،191 /1 ،177 /1
،،219 /2 ،143 /2 ،251 /1 ،235
،293 /2 ،291 /2 ،248 /2 ،131 /2
/4 ،99 /4 ،29– 28 /4 ،429 /2
.188 /4 ،262 /4 ،167

وحــدّ ه يف البالغة «الوصل عطف

ه��ذا العطف ب�ين اجلملتني وامل��ج��يء
هبا منثورة ،تستأنف واح��دة منها بعد
األخ��رى»( ،((6وله أقسام وأنواع ذكرها

البالغيون واللغويون( ،((6يضيق املقام

عن بياهنا ،وقد رصد الباحث كثرة من
الشواهد التي ن ّبه عليها املفرس ،ذاكرا

لكل منهام مثال واحد.
•الوصل:

منه ما جاء يف إيثار الوصل يف قوله

ت��ع��اىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ

( ((6اإليضاح ،للقزويني.97 /3 :
( ((6جواهر البالغة :للسيد امحد اهلاشمي:
.196
( ((6ينظر :الطراز الرسار البالغة وعلوم
حقائق االجي��از ،52– 32 :اإليضاح:
 ،120– 97 /3ورشوح التلخيص،
ال��ت��ف��ت��زاين ،3 /3 :واس��ال��ي��ب امل��ع��اين:
 ،256–199ومن بالغة القرآن–134 :
.140
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[س���ورة ال��ب��ق��رة ]189 :ف��ال��ذي يتلو

من أبواهبا فتستدلوا باملعلوم املتيقن وهو

وجه الوصل واالرتباط يف قوله تعاىل

بأن فيه حكمة بالغة»( ،((6ليكون دخول

املواقيت ومنازل القمر ملا يبدو ألول

غري الصحيح ،والدخول من األبواب

ه��ذه اآلي��ة رب�ما يقف سائال نفسه عن
ﭽﯙ ﯚ ﭼ فيام قبله الذي يتكلم عن
وهلة من البون واالختالف لكن املفرس

تنبه اليه قائال« :ﭽ ﯙ ﯚﭼ عطف

ع�لى ه��ي م��واق��ي��ت ،أو ع�لى يسألونك
بطريق االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب،
ووجه املناسبة بينهام أتى بأداة الوصل

ّ
أن السؤال عن اختالف األهلة من غري
اط�لاع ع�لى هيأة األف�لاك ومناطقها،
وم��ق��ادي��ر ح��رك��اهت��ا ،وحقيقة القمر
واكتسابه الضوء من الشمس دخول
يف طلب هذا العلم ،أو يف هذا العلم

من ظهره ال من بابه فان باب العلم بام

ذكر»( ،((6وكان املفرس يريد أن يشري يف
تعليله ما أش��ار إليه ال��رازي إذ يقول:
«إنكم ملا مل تعلموا حكمته يف اختالف

ن��ور ال��ق��م��ر رصت��م ش��اك�ين يف حكمة
اخلالق ،فقد أتيتم اليشء ال من الرب وال

من كامل العقل إنام الرب بأن تأتوا البيوت
( ((6بيان السعادة.177 /1 :

حكمة خالقها عىل هذا املجهول فتقطعوا
البيوت من الظهور هو كناية عن الطريق

هو كناية عن الطريق الصحيح(.((7

ورب�ما ذكـــــر بعض املفرسيـــن ان

علة الوصل كونه يريد أن يبني أن ليس
مـــن الصحيح ان تسالوا النبي عــــن

علوم األشياء لكونه جاء مبعوثا لبيان
الرشائع الساموية وما سألوا عنه ال يتعلق

بعلم النبوة فكانت مناسبة الوصل ان
سؤالكم هو مثل الذي يدخل البيوت من

ظهورها( ،((7قال البيضاوي (691هـ):
«أهنم ملا سألوا عماّ ال يعنيهم وال يتعلق

بعلم النبوة وتركوا السؤال عام يعنيهم
وخي��ت��ص بعلم ال��ن��ب��وة ،ع��ق��ب ب��ذك��ره
ج��واب ما سألوه تنبيه ًا عىل أن الالئق

هبم أن يسألوا أمثال ذلك وهيتموا بالعلم
هبا»(.((7

( ((6مفاتيح الغيب.286 /5 :
( ((7ينظر :مفاتيح الغيب.286 /5 :
( ((7ينظر :تفسري أيب السعود.203 /1 :
( ((7وتفسري البيضاوي.475 /1 :
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•الفصل:

ومم��ا ج��اء من ه��ذا األس��ل��وب قوله

آية من آيات اهلل تعاىل ،منفردة عن غريها،

ت��ع��اىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

هلا من الداللة عىل كامل القدرة والتدبري

ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

قيل « :ومل يعطف لإليذان باستقالله يف

ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ [سورة

وأ ّم��ا الوصل يف باقي اجلمل فكان

الكريمة يلحظ ان ((يخُ ِ
��ي))...
ْ��ر ُج الحْ َ َّ

ب��األخ��رى ،فكانت اجل��م��ل املتعاطفة

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ

وهو أيضا ما يفهم من قول بعضهم إذ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

الداللة عىل عظمة اهلل تعاىل»(.((7

األن��ع��ام ،]96–95 :ففي ه��ذه اآلي��ة

نتيجة ال��ت��داخ��ل ،وت��ع��ل��ق إح��دامه��ا

مل تعطف عىل ما قبلها ،يف حني عطفت
((ومخُ ْ ِرج المَْي ِ
ت ،))...ويف قوله ﭽ ﭧ
َ ُ ِّ

تشكل أق��س��ام أو قسمي اآلي��ة اإلهلية

لتكون آية واح��دة ،وليكون قوله تعاىل

ﭨ...ﭼ مل تعطف ،إلاّ أن ما بعده

ﭽ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

اختالف الوصل والفصل يف هذه اآليات

إح��دامه��ا األخ��رى ،فيذهب املفرس من

ج��اء معطوف عليها ،وق��د حلظ املفرس

ﭟﭠﭼ بكال قسميها آية متكاملة ،تكمل

قائال« :وإسقاط العاطف ههنا ،ويف قوله

خالل تعليله الذي ذكره إىل أن (خمرج)

وك��ذا والنوى لإلشارة إىل أن كال مع

عن الفعل إىل االس��م «لإلشارة إىل قلة

وعلمه وحكمته وتدبريه لعباده؛ الن كال

بخالف امليت فانه بكثرته كان مستمرا

ﭽ ﭧ ﭨ ﭼ واتى به يف قسيم كل،
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اآليات املتقدمة؛ لكون كل واحدة منها

قسيمه كاف يف الداللة عىل كامل قدرته

معطوفة عىل خيرج ،وعد هذا العدول فيه
احلي ،كأنه قلام حيصل إخراجه من امليت،

من قوله (خيرج احلي) و(فالق اإلصباح)

إخ��راج��ه»( ،((7خالفا للزخمرشي ومن

ب��س��اب��ق��ه»( ،((7أي أن سبب الفصل يف

( ((7روح امل��ع��اين ،226 /7 :وينظر :فتح
القدير ،الشوكاين.142 /2 :
( ((7بيان السعادة.143 /2 :

ك��أن��ه ك�ل�ام م��س��ت��أن��ف غ�ي�ر م��رب��وط
( ((7بيان السعادة.143 /2 :

م.م .اهبر هادي حممد

تابعه من بعض املفرسين الذين عدوا

هذه اجلملة معطوفة عىل قوله :ﭽﭔﭼ

وقد حلظ عند املفرس شواهد كثرية من
هذا األسلوب ،وهذه الكثرة قد حلظها

للتوافق يف االسمية ،والن ((يخُ ِْر ُج الحْ َ َّي
ِمن المَْي ِ
ت)) هي تفسري ومبينة لقوله (فالق
َ ِّ

يف تفسري أيب السعود فقال« :وجدت يف

املفس.
املفس هو عني رَّ
واحدة؛ الن رِّ

م��ف��ردة (التخصيص) يف غ�ير معناها

احلب وال��ن��وى)( ،((7لتكون هي هي آية

5.5أسلوب التخصيص(:((7

احد الباحثني الذي درس العلل البيانية
هذا املطلب ّ
أن أبا السعود كان يستخدم
البالغي الذي تعارف عليه البالغيون،

وامل��ق��ص��ود م��ن ه��ذا األس��ل��وب هو

بل استخدمها بمعنى (االختيار)»(،((7

عند البالغيني ،ال��ذي يكون ب��أدوات

عند السمني احللبي (756ه��ـ)( ،((7ومن

غري طريق احلرص (القرص) الذي عرف
معينة مثل (إن�م�ا) ،أو (م��ا النافية وإال

االستثنائية) ،أو بالتقديم والتأخري ،لكن
امل��راد من ه��ذا األس��ل��وب هو ختصيص

لفظ –سواء أكان حرفا أم فعال أم اسام
أم مجلة –بالذكر دون غريه لعلة بيانية،

( ((7ينظر :الكشاف ،374 /2 :والتحرير
والتنوير.388 /7 :
( ((7ومن شواهد هذا االسلوب التي ذكرها
املفرس ه��ي/1 ،182 /1 ،151 /1 :
،301 /1 ،294 /1 ،268 /1 ،200
،174 /2 ،146 /2 ،143 /2 ،139 /2
،486 /2 ،337 /2 ،252 /2 ،290 /2
/4 ،297 /3 ،100 /3 ،29 /3 ،3 /3
/4 ،201 /4 ،199 /4 ،103 /4 ،100
.245 /4 ،240 /4 ،236

وال�شيء نفسه يف علل التعبري القرآين
شواهد هذا األسلوب:

منها ما جاء يف قوله تعاىل ﭽ ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭼ

[سورة مريم ،]15 :فلحظ اجلنابذي ّ
أن

ثمة ختصيصا هلذه األوق��ات؛ ولذا قال:

«ملا كانت األوقات الثالثة أول اخلروج
والدخول يف عامل آخر وهو وقت االنقطاع

من املألوف ،واالتصال بغري املألوف،

وك�لامه��ا م��وح��ش ل�لإن��س��ان خصصها
( ((7علل التعبري القرآين يف تفسري أيب السعود،
رسالة ماجستري.99 :
( ((7ينظر :علل التعبري القراين عند السمني
احللبي ،رسالة ماجستري ،رنا هادي صالح:
.90
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بالذكر»( ،((8فاإلنسان يف كل مرحلة من

فصلت ،]7- 6 :ففيها ان اهلل تعاىل

وان اخلروج عن ما هو معتاد عليه ال بد

دون االوصاف االخر ،وتنبه املفرس هلذا

مراحل عمره قد يعتاد عىل مكانه وإقامته

أن يؤدي إىل ختبط صاحبه وتعثره وهو
ما يلحظ يف احلياة الدنيا ،فكيف بمن
ينتقل إىل ع��امل ختتلف قوانينه ونظمه،

ثم ما لبث أن اعتاد عليه حتى انتقل إىل
آخر لريى يف كل مرة ما مل يره من قبل،
وأناسا مل يكن عاينهم( ،((8ول��ذا فمن
«الطبيعي أن تكون هذه األ ّي��ام مرافقة
لالضطرابات والقلق»( ،((8فخصه اهلل

تعاىل بالسالم ليأمن ذلك اهلول ،قال ابن

عطية (546هـ)« :إنام الرشف يف أن أسلم
اهلل عليه وحياه يف املواطن التي اإلنسان

فيها يف غاية الضعف واحلاجة وقلة احليلة
والفقر إىل اهلل وعظيم اهلول»(.((8

ومما جاء من هذا األسلوب أيضا قوله
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تعاىل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

خصص للمرشكني صفة عدم ايتاء الزكاة
التخصيص قائال« :اقترص عىل نفي اتيان

الزكاة اشعارا بان املرشك ليس ارشاكه إلاّ

من انانيته التي ينبغي ان تطرح ،فان أصل

إتيان الزكاة هو طرح األنانية واإلعطاء
منه يف طاعة اهلل ،ومن بخل بطرح األنانية
بخل بإعطاء املال والقوى واجلاه ،ولو

أعطى مل يكن إعطاؤه إعطاء للزكاة بل
كان ممن قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [سورة البقرة:
 ،((8(»]264وعليه فان املفرس يذهب إىل

كون املراد من الزكاة هي زكاة األموال –
ال كام قيل ان املراد منها هو زكاة األنفس
بقول ال اله إلاّ اهلل –هذا أوال.

ّ
ف��ك��أن إع��ط��اء ال��زك��اة
وأ ّم���ا ث��ان��ي��ا

أصبحت هي الفيصل لتميز املرشك من

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [ســـــــــورة

غريه نتيجة العلقة بني اإلنسان وحب

( ((8بيان السعادة.3 /3 :
( ((8ينظر :معامل التنزيل ،البغوي.222 /5 :
( ((8االمثل.418 /9 :
( ((8املحرر الوجيز ،ابن عطية.8 /4 :

ت��ع��ـ��ـ��اىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

امل��ال ،ولذا قدم املال عىل غريه يف قوله

( ((8بيان السعادة.32 /4 :

م.م .اهبر هادي حممد

ﭕﭼ [س��ورة الكهف ،]46 :وقوله

وقد ذكر له العلامء تعاريف متنوعة

[سورة اإلرساء ،]6 :وغريها من اآليات،

اجلرجاين (471هـ) إذ يقول :هو باب

ت��ع��اىل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ

ربام يكون أمهها ما ذكره عبد القاهر
دقيق املسلك لطيف املأخذ ،عجيب األمر

فقيل ُقدِّ م املال« :لعراقته فيام نيط به من
ِ
واإلمداد»( ،((8وهلذه احلظوة التي
الزينة

شبيه بالسحر؛ فإنك ترى به ترك الذكر

له األثر األول يف نفس املرشكني ،ويكاد

أزيد لإلفادة ،وجتدك أنطق ما تكون إذا مل

حيظى هبا املال من النفس اإلنسانية كان
بعض املفرسين يتفقون م��ع م��ا ذهب
إليه اجلنابذي ،فقالوا ّ
«أن اإلنفاق املايل

يف سبيل اهلل يعترب من أوضح عالمات
اإليثار واحل��ب هللّ ،
ألن امل��ال يعترب من

أحب األشياء إىل قلب اإلنسان ونفسه،
ّ
وبذلك ّ
فإن اإلنفاق -وعدمه -يمكن أن

يكون من الشواخص الفارقة بني اإليامن
والرشك»(.((8

6.6أسلوب احلذف(:((8

( ((8تفسري أيب السعود ،225 /5 :وينظر :روح
املعاين.286 /15 :
( ((8االمثل.354 /15 :
( ((8ومن شواهد هذا األسلوب التي ذكرها
املفرس ه��ي/1 ،230 /1 ،174 /1 :
/1 ،189 /1 ،186 /1 ،184 /1 ،277
/1 ،201 /1 ،193 /1 ،191 /1 ،190
/1 ،286 /1 ،282 /1 ،275 /1 ،235
/2 ،61 /2 ،37 /2 ،309 /1 ،287

أفصح من الذكر ،والصمت عن اإلفادة

تنطق ،وأتم ما تكون بيانا إذا مل تبن»(،((8

« لكونه يدفع املتلقي اىل استحضار الكثري
مما جيول يف خلده»(.((8

ول��ه أقسام وف��وائ��د كثرية أحصيت

من قبل اللغويني والبالغيني( ،((9يذكر

الباحث منها نوعني حسب ما تسمح به
وريقات البحث ومه��ا :ح��ذف احل��رف،
وحذف الكلمة.

•حذف احلرف:

ومن أمثلته ما جاء يف قولــــه تعاىل:

/2 ،110 /4 ،484 /2 ،280 /2 ،105
.422– 421
( ((8دالئل اإلعجاز.170 :
( ((8النظام النحوي يف القرآن الكريم –داللة
النظام النحوي ،د .عبد الوهاب حسن
محد.417 :
( ((9ينظر :الربهان يف علوم القرآن–685 :
 ،759ومن بالغة القرآن.101- 97 :
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ﭽﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ

ﰢ ﭼ [سورة الكهف ،]97 :فقد حلظ

إلاّ أن كثري مـــن اللغويني واملفرسين

فحذف التاء تارة ،وأبقاها أخرى ،فقال

ف��اب��ن ج��ن��ي ع��د ال��ك�لام يف اس��ط��اع��وا

اجلنابذي هذا التغاير يف استعامل الفعل،

معلال هل��ذا االستعامل« :ف�ما استطاعوا
بحذف ت��اء االستفعال إش��ع��ارا بنفي

القدرة الضعيفة فضال عن القوية»(،((9

وكأنّه يريد أن يبني أن هناك قدرتني قدرة

صعود ال��ردم وق��درة إح��داث الثقب يف
ذل��ك ال��ردم ،وان القدرة األوىل تكون
اقل من الثانية ،فناسب مع ذلك جتريد

الفعل األول من التاء ليناسب قلة القدرة

األوىل ،قال ابن عاشور« :هنا إيثار فعل
ذي زي���ادة يف املبنى بموقع فيه زي��ادة

املعنى ألن استطاعة نقب السد أقوى من
استطاعة تسلقه ،فهذا من مواضع داللة

زيادة املبنى عىل زيادة يف املعنى»( ،((9أي
174

الثقيل(.((9

أن إح��داث نقب يف السد املصنوع من
احلديد والنحاس أشدّ من الصعود عىل
ظهره فطول يف بناء الفعل ألجل العمل

( ((9بيان السعادة.484 /2 :
( ((9التحرير والتنوير.38 /16 :

عللوا هذا التغاير تعليال هلجيا أو صوتيا،

واستطاعوا من باب اللغات وق��ال إن

فيها لغات أخرى ومنها أسطعت بقطع
اهلمزة لغة ثالثة واستعت هبمزيت القطع
والوصل رابعة وخامسة(.((9

وذهب آخرون أن حذف التاء كان

ختفيفا وجتنبا من التقاء احلرفني املتقاربني

يف املخرج( ،((9قال الزخمرشي« :حذف

التاء للخفة؛ ّ
ألن التاء قريبة املخرج من
الطاء»( ،((9وال خيلو من وجه ،أي انه

لو كانت العلة احلقيقية ألجل التخفيف
فلامذا طلب التخفيف هنا دون الثانية

علام أن الكلمتني يف اآلية نقسها ،وال

يوجد فاصل كالمي إال قوله تعاىل :ﭽﰝ

ﰞ ﰟﭼ ،وابعد من هذا التعليل
( ((9ينظر :التعبري القرآين.75 :
( ((9ينظر :اخلصائص .216
( ((9ينظر :روح املعاين.14 /16 :
( ((9الكشاف ،616 /3 :م��دارك التنزيل
وحقائق التأويل ،320 /2 :وزاد املسري،
ابن اجلوزي.193 /5 :

م.م .اهبر هادي حممد

حني يذهب به مذهب النغم الصويت ،أي

التوازن املوسيقي واالنسجام الصويت،
إذ سيطرح السؤال نفسه ،أي ملاذا
استلزم يف إحدامها العلة املوسيقية دون

األخرى(.((9

ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﭼ [سورة البقرة ،]186 :وقوله تعاىل:

ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ [سورة
ق ،]31 :ومثلها ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢﭼ [ســـورة األعراف:

وقد جاء نظري هذا احلذف يف موضع

 ]56التي حذف فيها التاء فيعد اجلنابذي

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [ ،]82وقد

لو ذكر احلرف املحذوف ،ففي اآليتني

«واسقط التاء ههنا إشعارا بظهور نقصان

التاء منهام هو لتأكيد القرب قال« :ﭽﰄ

آخر من سورة الكهف ،قال تعاىل :ﭽﯹ

علله اجلنابذي بام يقرب مما تقدم إذ قال:

طاقته عن الصرب عليه ومل يسقط التاء

عام سبق من قوله ﭽ ﯼ ﯽ ﭼ وقوله
ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ

أن لكل حذف علة ،ومعنى قد ال يلحظ
من سوريت (ق واألعراف) يعلل سقوط

ﰅﭼ مكانا غري بعيد وإزالفا غري بعيد،
أو حال كوهنا غري بعيدة ،وإسقاط التاء

حينئذ يكون من قبيل إسقاط التاء من

[سورة الكهف ]78 :لعدم ظهور نقصان

قوله تعاىل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ

مدعيا لالستطاعة كام روي عنه انه

ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ

االستطاعة بعد عىل موسى بل كان
قال بل استطيع»(.((9

وهو تأكيد لقرهبا»( ،((9ويف قوله تعاىل:

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ [ســــورة

ومما جاء من حذف احلرف يف القرآن

البقرة ،]186 :ففي كلمة (داع) ،يقول

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ

كل داع قارص عن البلوغ إىل مقام الذات

الكريم ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﯩ ﯪ

( ((9ينظر :اث��ر االنسجام الصويت يف البنية
اللغوية يف القرآن الكريم ،د .فدوى حممد
حسان.227 :
( ((9بيان السعادة.280 /2 :

املفرس« :وإسقاط الياء لإلشعار بان دعاء

ب��ان يكون امل��دع��و ه��و ال��ذات م��ن غري
( ((9نفسه.110 /4 :
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عنوان ل��ه»( ،((10وأ ّما يف (دع��ان) ،فقال
املفرس« :وإسقاط ياء املتكلم واالقتصار

ع�لى ن��ون ال��وق��اي��ة وك�سرت��ه لإلشعار
املذكور»( ،((10وهـــــو هبذا يتوافق مع
الذين يقولون ّ
أن وراء احلذف والتغاير
من موضع إىل آخر تكمن وراءه نكات

تفسريية خفية ،لذا يعدون أمثال ذلك

أهنا «من األرسار الباطنية التي ال تدرك
إلاّ بالفتح الرباين»(.((10

وعىل هذا يمكن أن يقال :إن املفرس

يعد من مجلة القائلني :إن الرسم القران
ه��و م��وق��وف م��ن اهلل( ،((10خ�لاف��ا ملن

يذهب أن القرآن قد كتب وف��ق ثقافة
الكتاب ،أي إىل كونه متأثر بظواهر كتابية
قديمة قد اندثرت فيام بعد ومل متح من

اذهان الكتبة( ،((10أو انه يرجع يف بعض
االحيان إىل علل صوتية وتاثر احلرف

176

( ((10نفسه.174 /1 :
( ((10نفسه.174 /1 :
( ((10االبريز من كالم سيد عبد العزيز الدباغ،
سيد امحد بن املبارك.144 :
( ((10ينظر :رسم املصحف ونقطه ،عبد احلي
الفرماوي.373 :
( ((10ينظر :رس��م املصحف دراس��ة لغوية
تارخيية ،د .غانم قدوري.257 :

بمجاوره( ((10وغريها من األسباب.
حذف كلمة

ومن مواطن احلذف التي أشار اليها

املفرس ما قاله يف قوله تعاىل :ﭽ ﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾﭼ [ســــــورة النحل:
 ،]81فلم يقل مثال (احلر والربد) ،وهو

طريقة ال��ع��رب إذ يكتفون بذكر أحد
الشيئني عن اآلخ��ر للعلم به مثال قال

الشاعر(:((10

ت أرض ًا
وما أدري إذا َي َّم ْم ُ

أهيام َيليني
أريدُ
اخلري ُّ
َ

(((10

فذكر اخل�ير ومل يذكر ال�شر لداللة

الكالم عليه.

وقد علل احلنابذي احلذف يف اآلية

الكريمة قائـــال« :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ
أي وال�برد أسقطه ،واكتفى بذكر احلر

( ((10ينظر :نفسه.261 :
( ((10املثقب العبدي ،واسمه حمصن بن ثعلبة،
وإنام سمي املثقب لقوله:
تحَي ًة و َكن ََّن ُأ ُخرى
ر َد ْد َن َّ
صاوص لل ُعيونِ
الو ِ
و َث َّق ْب َن َ
ينظر :الشعر والشعراء ،ابن قتيبة الدينوري:
.80 /1
( ((10الديوان.212 :

م.م .اهبر هادي حممد

لعدم االحتياج إىل ذكره لوضوحه بقرينة

مع حاهلم التي كانوا عليها ،وقد ذهب

اشد منه يف احلر ،ولالهتامم باحلفظ من

والزخمرشي( ،((11واآللويس(.((11

املضادة ،وان احلاجة إىل اللباس يف الربد

احل��ر يف ب�لاد ال��ع��رب»( .((10فذكر مجلة

من األس��ب��اب هل��ذا احل��ذف ،وق��د أشار
امل��ف�سرون إىل ه��ذا املعنى ق��ال الثعلبي

(427ه���ـ)« :وم��ا يقي من ال�برد أعظم
وأكثر ولكنهم ظلوا أصحاب حر»(.((10

إىل هذا املعنى الطويس (460ه��ـ)(،((11
وي��ك��ت��ف��ي ال��ب��اح��ث ب���ذك���ر ه��ذه

األساليب–التي غلبت شواهده يف هذا
التفسري –لئال خيرج البحث يف صفحاته

عن املتعارف ،علام أن جل األساليب
قد تعرض هلا املفرس ،ون ّبه إىل عللها،

لكن حني يكون احد اللفظيني داال

وسيذكرها الباحث حسب كثرهتا يف آخر

خيص الربد ،وخاصة ان اجلنابذي أشار

لكن البحث قد طوى كشحا عن ذكر

عىل اآلخ��ر ،فلم خص احلر بالذكر ومل

إىل ّ
أن ال�برد اشد منه يف احل��ر؛ لذا علل
صاحب امليزان عىل ختصيص ذكر احلر
قائال« :ولعل بعض الوجه يف ذكره احلر

واالك��ت��ف��اء ب��ه ،أن البرش األوىل كانوا
يسكنون املناطق احل��ارة من األرض،

ّ
ف��ك��أن ش��دة احل��ر أم��س هب��م م��ن شدة
الربد ،وتنبههم الختاذ الرساويل إنام هو

لالتقاء مما كان االبتالء به أقرب إليهم،
وهو احل��ر»( ،((11أي ان املذكور يتناسب

( ((10بيان السعادة.422– 421 /2 :
( ((10الكشف والبيان ،الثعلبي.35 /6 :
( ((11امليزان.258 /12 :

هذا املبحث ليستفيد منه الباحثون.

االستعارة والتشبيه والكناية؛ إذ أن الذي

يلحظ من هذه األساليب مل تورد عند

املفرسين لبيان علل بقدر ما كان املراد
منها حني يتعرضون هلا كيفية التوجيه يف
هذه األساليب ،والتوجيه يشء والسؤال
عن العلة يشء آخر؛ ولتوضيح ذلك
نورد األمثلة اآلتية:

ما جاء يف قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
( ((11وينظر :التبيان يف تفسري القرآن ،الطويس:
.150 /4
( ((11ينظر :الكشاف.459 /3 :
( ((11ينظر :روح املعاين.205 /14 :
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ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [سورة األعراف:
 ،]96قال الطباطبائي (1401هـ)« :فيه
استعارة بالكناية فقد شبهت الربكات
ب��م��ج��اري جت��ري منها عليهم ك��ل ما

يتنعمون به من نعم اهلل لكنها سدت
دوهنم فال جيري عليهم منها يشء لكنهم
ل��و آم��ن��وا و ات��ق��وا لفتحها اهلل سبحانه

فجرى عليهم منها بركات السامء من
األمطـــار و الثلوج و احلر و الربد و غري

ذلك كل يف موقعه و باملقدار النافع منه،

و بركات األرض من النبات و الفواكه
و األم��ن و غريها ففي الكالم استعارة

املجاري لربكات ثم ذكر بعض لوازمه

وآث��اره وهو الفتح للمستعار ل��ه»(،((11
ففيه هذا املثال لو أريد فيه بيان العلة فال
بد أن يسال املفرس نفسه عن سبب تشبيه
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الربكات بمجاري جتري منها ...ومل يشبه

باألهنار مثال ،أو البحار اجلارية ،أو غريها
حتى يقال انه شبه بكذا ،ومل يشبه بكذا،

ثم يبني هذه العلة عن سبب اإلتيان به
دون غريه.

( ((11امليزان.205 /8 :

وكذا يف قوله تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [سورة اإلرساء،]24 :
قال السمني احللبي« :قوله :جناح الذل

إستعارة بليغة ،قيل :وذل��ك أن الطائر
إذا أراد الطريان ،نرش جناحيه ورفعهام

لريتفع ،وإذا أراد تـــرك الطريان خفض
جناحيه ،فجعل خفض اجلناح كناية عن
التواضع واللني»(.((11

والقول نفسه يقال يف الكناية ،ففي

مثل قوله تعاىل :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ [سورة الزمر:

 ،]56قال الزخمرشي« :واجلنب :اجلانب،

يقال :أنا يف جنب فالن وجانبه وناحيته،
وفالن لني اجلنب واجلانب ،ثم قالوا:
ّفرط يف جنبه ويف جانبه ،يريدون يف حقه.

قال سابق الرببري:
ِ
ني اللهََّ فيِ َجن ِ
ْب َو ِام ٍق
َأ َما َتتَّق َ

َلــه كَـبِدٌ حرى ع َلي ِ
ك َت َق َّط ُع
ُ
َ َّ َ ْ

وهذا من باب الكناية؛ ألنك إذا أثبت

األمر يف مكان الرجل وحيزه ،فقد أثبته

فيه .أال ترى إىل قوله:

( ((11الدّ ر املصون ،السمني احللبي.385 /4 :

م.م .اهبر هادي حممد

وءة َوالنَّدَ ى
َّ
إن َّ
السماَ َح َة َوالمُْ ُر َ
شجِ
فيِ ُق َّب ٍة ضرُ ِ َب ْ
ت َعلىَ ا ْب ِن الحَْ رْ َ

ما يدخل يف هذا العنوان ،وبني التي يراد
من التوجيه والبيان ،مثال ذلك ما جاء يف

ومنه ق��ول ال��ن��اس :ملكانك فعلت

قوله تعاىل :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

كالم الزخمرشي انه مل يتعرض إىل علة هذا

 ،]12قال الزخمرشي« :كانت املرأة تلتقط

كذا ،يريدون :ألجلك»( ،((11فيلحظ من

االستعامل دون غريه ،وانام بني وجه هذا
االستعامل ،فالفرق بينهام هو مثل الفرق

حني يقال مثال:

ﭩ ﭪﭼ [س��ورة املمتحنة:

املولود فتقول لزوجها :هو ولدي منك.
كنى بالبهتان املفرتى بني يدهيا ورجليها

عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذب ًاّ ،
ألن

ملاذا فعـــل زيد هذا االمر أي ما هو

بطنها الذي حتمله فيه بني اليدين وفرجها

(كيف فعل زيد هذا االمر) ،فهنا حيتاج

بني الزخمرشي علة اإلتيان بقوله تعاىل:

السبب ومـا هي العلة وب�ين أن يقال:
االم���ر إىل ب��ي��ان وت��وض��ي��ح ال إىل علة

ومعلول.

ال��ذي تلده به بني ال��رج��ل�ين»( ،((11فهنا

ﭽﭨ ﭩ ﭪﭼ دون غريها

من األلفاظ عن الولد املفرتى بام معناه

ويف الوقت نفسه ال يقول الباحث أن

أن هذا املوضع هو الذي خيرج منه الولد،

العلة ،بل إن بعضها يدخل يف علل اإليثار

ومل يلتفت الباحث إىل هذا الفارق بني

كل ما جاء عىل هذه األساليب يفتقر إىل
ال��ق��رآين ،فعىل الباحثني ال��ذي��ن درس��وا
علل التعبري ال��ق��رآين

(((11

أن يفرقوا بني

( ((11الكشاف.137 /4 :

( ((11ينظر :وعلل التعبري القرآين يف تفسري
الكشاف ،اسعد عبد العليم عبد الرزاق،

رسالة ماجستري ،علل التعبري القرآين عند
السمني احللبي يف كتابه الدر املصون ،رنا
هادي صالح ،رسالة ماجستري ،علل التعبري

فبني هذه الكناية وبني ما ذكر آنفا بون،

الكنايتني(.((11

القرآين يف السور املفتحة باحلمد ،وسام
نجم عبد اهلل ،اطروحة دك��ت��وراه .وعلل
التعبري القرآين يف تفسري امليزان عبد العزيز
فزاع شايب ،رسالة ماجستري.
( ((11الكشاف.520 /4 :
( ((11ينظر :علل التعبري القرآين يف تفسري
الكشاف للزخمرشي.155– 154 :
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أما ما جاء يف تفسري اجلنابذي فيعد

غالبا –إن مل يكن مجيعها –هو من باب
التوجيه والبيان يف هذه األساليب ،ففي

قوله تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ

[ســــــورة ال عمران ،]81 :قال املفرس:
«وامليثاق العهد الذي يثق املتعاهد به شبه

العهد بالرهن ثم استعمل األخذ استعارة
ختييلية وترشيحا لالستعارة»(.((12

ومثال توجيه التشبيه ما جاء يف قوله

تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﭼ [سورة النحل ،]92 :قال
املفرس« :وهو تشبيه متثييل حلال من بايع
البيعة اإلسالمية ،فان البيعة اإلسالمية

فيلحظ مما تقدم من أساليب علم

البيان التي أورده��ا املفرس مل يبحث فيها
عن علة لالستعارة والتشبيه ،وإنام وجه

هذه األساليب وبني كيفيتها.

واألساليب التي تم إحصاؤها ومل

يذكرها الباحث فهي بحسب الكثرة

كاأليت:

(((12

أس��ل��وب التعريف وال��ت��ن��ك�ير(،((12

أسلوب اجلمع واإلف���راد والتثنية(،((12

وأس���ل���وب ال��ت��ق��ي��ي��د( ،((12وأس��ل��وب
( ((12بيان السعادة.424 /2 :
( ((12املصدر نفسه.

( ((12ينظر :بيان السعادة،61 /1 ،55 /1 :
،200 /2 ،268 /1 ،233 /1 ،130 /1

كاخليط املغزول املوصول من البائع إىل من

486 /2 ،450 /2 ،451 /2 ،303 /2

اإليامنية ،فإهنا مثل استحكام اخليط املفتول

.264 /4

بايع معه ،بل إىل اهلل ،ثم أكد تلك بالبيعة
180

االنتفاع بالغزل»(.((12

،244 /4 ،118 /4 ،51 /4 ،91 /3
( ((12ينظر :بيان السعادة،55 /1 ،61 /1 :

بفتل آخر ،ثم نقض البيعة ،فان نقضها

،253 /2 ،188 /2 ،247 /1 ،226 /1

وأتعبت نفسها يف غزهلا ،واستحكامه،

.188 /4 ،130

مثل نقض فتل اخليط بحال امرأة غزلت
ثم نقض غزهلا يف حتمل املتاعب ،وعدم

( ((12بيان السعادة.278 /1 :

/4 ،17– 16 /3 ،390 /2 ،388 /2
( ((12ينظر :بيان السعادة،15 /4 ،148 /3 :
،293 /1 ،294 /1 ،38 /4 ،32 /4
.300 /2

م.م .اهبر هادي حممد

ال��ت��أك��ي��د( ،((12وأس��ل��وب ال���ن���داء(،((12

الرصيف (الصيغة)( ،((13وتتأ ّلف أيضا من

النداء( ،((12وأسلوب العطف(.((13

الركنان مها عمدة الكالم ،وما عدامها

وأس���ل���وب احل����ص���ر( ،((12وأس��ل��وب

أم���ا األس��ال��ي��ب األخ���ر م��ن مثل:

التأنيث والتذكري( ،((13 ((13والتخصيص
بعد التعميم ،والتعميم بعد التخصيص،

وذك���ر اخل���اص ب��ع��د ال��ع��ام ،ال تعدو

الشاهدين.

املبحث الثاين :اإليثار يف اجلمل

اجلملة العربيـــة تتألف من عنارص،

كان من أبرزها املفردة (الكلمة) ،والبناء
( ((12ينظر :بيان السعادة/2 ،216 /2 :
/4 ،309– 308 /2 ،226 /1 ،219
.247 /4 ،167

( ((12ينظر :بيان السعادة/1 ،174 /2 :
.242 /4 ،273 /1 ،230 /1 ،170

ركنني ومها :املسند واملسند إليه ،وهذان
فضلة أو قيد(.((13

أم��ا م��ن حيث األق��س��ام يف العربية

فتقسم إىل ثالثة :إسمية وفعلية وظرفية،

وزاد الزخمرشي وغريه اجلملة الرشطية،

والصواب أنهّ ا من قبيل الفعلية(.((13
ّ

ومل يلحظ الباحث من خالل دراسته

لتفسري بيان السعادة وجود إيثار يف شبهة
اجلملة مع غريها من األقسام ولذا فقد
تضمن هذا املبحث اإليثار بني االسمية
والفعلية وزي��د هنا اإلي��ث��ار يف اجلمل
املتشابه (اآلي��ات املتشابه) لكون هذا

النوع يقع دراسته يف اجلمل ورتبت هذه
األنواع حسب الكثرة فكانت كاأليت:

( ((12ينظر :بيان السعادة/1 ،169 /1 :

1.1اإليثار باجلمل االسمية عىل الفعلية.

( ((12ينظر :بيان السعادة/1 ،170 /1 :

( ((13ينظر معاين النحو ،د .فاضل السامرائي:

.294 /1 ،59 /1 ،270

.242 /4 ،273 /1 ،230

( ((13ينظر :بيان السعادة/1 ،251 /1 :
.265 /4 ،268

( ((13ينظر :بيان السعادة/2 ،102 /1 :
.138
( ((13املصدر نفسه.

.11 /1
( ((13ينظر :نفسه .14 /:1
( ((13ينظر :مغني اللبيب ،ابن هشام،37 /2 :
ورشح كتاب احلدود يف النحو ،الفاكهي:
 ،65واجلملة العربية ،تأليفها وأقسامها ،د.
فاضل السامرائي.10- 8 :
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2.2اإليثار باجلملة االسمية عىل االسمية.

املناسب ل��ر ّد قوهلم :آمنّا ب��اللهّ و اليوم

4.4اإليثار باجلملة الفعلية عىل االسمية.

و اليوم اآلخر نفيا ملا ا ّدعوه من حصول

3.3اإليثار باجلملة الفعلية عىل الفعلية.

5.5اإليثار يف اجلمل املتشاهبة (اآليات

ال��زم��ن امل���ايض ،لكنّه عدل
اإلي�م�ان يف ّ

1.1إي��ث��ار اجلملة االسمية ع�لى اجلملة

واملتع ّلق إشعارا بنفي اإليامن عنهم فطرة

إن الذي يراد من هذا النوع هو أن

من األشياء ،فانّه کام ّ
أن اسم ّية اجلملة

عىل سنخها من كوهنا فعلية أو اسمية،

النّفي ،و نفي املطلق يکون إلط�لاق

املتشاهبة).
الفعلية:

(((13

السياق بحسب الظاهر أن تعطف اجلملة
وحني يعدل عن ذلك ،فتعطف االسمية

عىل الفعلية ،أو العكس فال بد أن يكون
هذا االضطرار يف التخالف بني هاتني

اجلملتني لغاية بيانية ،وقد نبه املفرس إىل
بعض النكات يف هذا التغاير منها:

ففي قوله تعاىل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭼ
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اآلخران يقول تعاىل شأنه :مل يؤمنوا باللهّ

[س��ورة البقرة ،]8 :قال املفرس« :کان

( ((13ومن شواهد هذا اإليثار التي جاءت يف
تفسري بيان السعادة،57 /1 ،130 /1 :
،349 /2 ،300 /2 ،275 /1 ،167 /1
–124 /3 ،416/2 ، 275/1 ، 48/3
/4 ،38/4 ،279 /3 ،223 /3 ،125
.47 /4 ،42

بالزمان
إىل االسم ّية مطلقة عن التّق ّيد ّ
وتكليفا ،ماضيا ومستقبال متع ّلقا بيشء

ت��ك��ون لتأكيد اإلجي���اب ت��ك��ون لتأكيد

النّفي ،إال أن يق ّيد املطلق باإلطالقّ ،
فان

النّفي الوارد عليه حينئذ قد يکون لنفي
اإلطالق»(.((13

كأنه يشري إىل مسالتني يف إيراد هذه

اجلملة أوهلا إن اجلملة االسمية من حيث
كوهنا اسمية خالية م��ن ال��زم��ن ،فهي

شاملة لكل وقت ولكل حني ،وان نفيها

يكون كذلك ،أي النفي لكل وقت مثلام
كان اإلجياب لكل وقت ،واحرتز من أن

يفهم أن املنفي –يف مثل هذه العبارة –هو
املطلق فقط ،أي أن النفي ال يقيد املطلق

باإلطالق فينفيه من حيث هو مطلق،
( ((13بيان السعادة.57 /1 :

م.م .اهبر هادي حممد

وأ ّما غري املطلق فال يكون منفيا ،ونظري

(ما) احلجازية( ،((14ومن املالحظ أيضا

االمتناع عىل الفعل امل��ض��ارع إذ يقول

هذه الباء زيدت مع خرب (ما) يف ما يقرب

هذا ما ذكر أبو السعود يف دخول حرف
«إن املضارع اخل��ا َيل عن حرف االمتناع

يدل عىل استمرار الوجود وعند دخول
حرف االمتناع عليه يدل عىل استمرار

االمتناع ،ال عىل امتناع االستمرار ،كام يف
قوله عز وجل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒ

من خالل تتبع آي��ات الذكر احلكيم أن
عىل ست وسبعني موضعا ،وخلت منها
ثالثة مواضع فقط( ،((14وهذا يبني ايضا

سبب عدم استعامل (ليس) ليقول مثال
(وليس هم بمؤمنني).

ثم انه مل يقل يف اآلية املتقدمة مثال:

(وم���ا آم���ن) أو (مل ي��ؤم��ن) ل��ي��دل عىل

ﮓﭼ [سورة يونس ،]11 :فإن عدم
ِ
قضاء األجل الستمرار عدم التعجيل ال

مقيد بزمن ،ولذا عرب عنـــه بنفي اإليامن

وأ ّما املسالة الثانية التي استفيد مــــن

املايض ،أو املضارع لدل عىل النفي مقيدا

بلفظ املؤمنون والنفي بام ،وتأكيد هذا

الفعل خيتلف عن نفي الفاعل ،ويف هذا

ِ
استمرار التعجيل»(.((13
لعدم

إيثار هذه اجلملة بمفرداهتا :وهو اإلتيان
النفي من خالل اجتالب الباء يف خرب

(م��ا) احلجازية ،كلها دالئ��ل تشري إىل
توكيد النفي وش��دت��ه ،إذ حلظ أن نفي
اجلمل يف القرآن الكريم حني يراد تأكيد

شدته جتتلب ما النافية( ،((13وحني يراد

تأكيد النفي أكثر فأكثر يؤتى بالباء يف خرب
( ((13تفسري أيب السعود 40 /1 :و .149 /4
( ((13ينظر :معاين النحو.231 /1 :

إخراجهم من جنس اإلي�مان مطلقا غري
الفطري والتكليفي ،ولـــو أويت بالفعل

بزمن الفعلني ،زي��ادة عىل ذلك أن نفي
م ّثل ال��رازي قائال« :إن من ق��ال فالن
ناظر يف املسألة الفالنية ،فلو قلت إنه

مل يناظر يف تلك املسألة كنت قد كذبته،
أما لو قلت إنه ليس من الناظرين كنت

ق��د بالغت يف تكذيبه ،يعني أن��ه ليس
( ((14ينظر :رشح املفصل ،ابن يعيش/8 :
.138
( ((14ينظر :السابق.231 /1 :
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من هذا اجلنس ،فكيف يظن به ذلك؟.

م��ذه��ب»( .((14ففي ه��ذا اإليثار الذي

اهلل ما آمنوا كان ذلك تكذيب ًا هلم ،أما

اسمية اجلملة( ،((14وجعل هذه املثوبة

فكذا ههنا ملا قالوا آمنا ب��اهلل ،فلو قال

ملا ق��ال :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶﭼ ك��ان ذلك

مبالغة يف تكذيبهم»( ،((14ويتفق مع
ال��زخم�شري( ،((14والبيضاوي( ،((14عىل

أن هذا االستعامل يف اجلملة أفاد التأكيد
واملبالغة.

باي كم كانت صغرية أم كبري من خالل

تنكري املسند إليه ،مع إطالق اخلري من
غري تقيد بجانب ليعم كل خري حمتمل
بوساطة ت��رك متعلق التفضيل وال��ذي

ع�بر ع��ن��ه ل��ي��ذه��ب ذه���ن ال��س��ام��ع كل

وم��ن ه��ذا ال��ن��وع أي إي��ث��ار اجلملة

مذهب( ،((14وقد وافق املفرس صاحب

تعاىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

االسمية عىل الفعلية يف ج��واب لو؟.

االسمية عىل الفعلية ما ج��اء يف قوله

الكشاف إذ قال« :كيف أوثرت اجلملة

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ

قلت :ملا يف ذلك من الداللة عىل إثبات

«ونكّر املثوبة لإلشعار ب ّ
��أن ما يصدق

علام أن

[س���ورة ال��ب��ق��رة ،]103 :ق��ال املفرس:

أي يشء کان يسريا أو كثريا
عليه املثوبة ّ
خري و مل يأت باجلملة الفعل ّية لإلشعار

ّ
ب���أن ل���زوم امل��ث��وب��ة أم��ر م��ف��روغ عنه و
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اظهر فيه استمرار املثوبة وثباهتا بوساطة

ريية املثوبة ال
املحتاج إىل البيان لزوم خ ّ
باملفضل عليه لعدم
نفس املثوبة ،ومل يأت
ّ

السامع ّ
كل
االعتداد به ،وليذهب ذهن ّ
( ((14مفاتيح الغيب.302 /2 :
( ((14ينظر :الكشاف.171 /1 :
( ((14ينظر :تفسري البيضاوي.162 /1 :

املثوبة واستقرارها كام عدل عن النصب
إىل الرفع يف سالم عليكم»

(((14

الغالب لدى النحاة يف ج��واب لو هي

اجلملة الفعلية

(((14

املتصدرة باملايض

دون املستقبل(((15؛ ول��ذا ع��دوا أن لو

( ((14بيان السعادة.130 /1 :

( ((14ينظر :النظام النحوي يف القرآن الكريم–
دالئل النظام النحوي –.244 :

( ((14ينظر :تفسري أيب السعود.140 /1 :
( ((14الكشاف.307 /1 :
( ((14ينظر :مغني اللبيب.287 /1 :
( ((15ينظر :رشح املفصل.23 /9 :

م.م .اهبر هادي حممد

يف هذه اآلية هي للتمني فال حتتاج إىل
جواب هنا وتعد اآلية ((ملثوبة من اهلل))
مستأنف أو جواب قسم(.((15

ﮜ ﮝ ﮞﭼ [س��ورة البقرة:

«واللهُّ َيد ُعوا إىل
 ،]221قال اجلنابذيَ :
حق العبارة أن يقول:
جلن َِّة َوا َمل��غ ِ��ف َ��ر ِة ّ
ا َ

2.2اإلي��ث��ار باجلملة االسمية ع�لى مجلة

واملؤمنون واملؤمنات يدعون إىل اجلنّة

وق��د حل��ظ ه��ذا ال��ن��وع م��ن اإلي��ث��ار

دعاء اللهّ»( ،((15فهنا بني املفرس أن وضع

يف القرآن ووف��ق ما يقتضيه السياق أن

يراد منها تقدير لكوهنم يمثلون اهلل فام

اسمية أخرى:

(((15

لدى املفرس إذ يرى أن بعض املواضع
جيتلب بنظم من اجلملة خالف عىل ما
هي عليه لكنه عدل عن ذلك إلحدى
النكات البيانية وم��ن ذل��ك ما ج��اء يف

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

لكنّه عدل عنه إشعارا ّ
بان دعاء املؤمنني
لفظ اجلاللة بدل املؤمنني واملؤمنات ال

ج��اء يف األث��ر عن رسول يبني هذا
املعنى الذي املح إليه املفرس وربام تظهر

ه��ذه ال��دالل��ة يف احل��دي��ث ال��ق��ديس قال

تعاىل بلسان نبيه(( :عبدى اطعني حتى
اجعلك َم َثىل أو ِمثىل أق��ول لليشء كن

ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

فيكون وتقول للشئ كن فيكون))(،((15
ور ِوي عن النبي(( :قلب املؤمن بني
ُ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ

ي��ش��اء))( ،((15وق��ال اهلل سبحانه وتعاىل

( ((15ي��ن��ظ��ر :ح��اش��ي��ة ال��ص��ب��ان ع�لى رشح

ﭛ ﭜ ﭝﭼ والنظر فيام تقدم

ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ

االشموين.47 /4 :
( ((15ومن شواهد هذا االيثار التي جاءت يف
تفسري بيان السعادة،299 /1 ،198 /1 :
–69 /3 ،61 /3 ،267 /2 ،2402 2
،7 /4 ،237 /3 ،189 /3 ،90 /3 ،70
.290 /1 ،290 /1 ،151 /4

اصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف
يف نبيه الكريم :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

( ((15بيان السعادة.198 /1 :
( ((15بحار االنوار ،املجليس.165 /102 :
( ((15مسند امحد ،130 /11 :وينظر :اجلامع
الصحيح املسمى صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج.54 /8 :
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ربام يطابق مضمون اآلية املتقدمة وفق
العدول الذي أشار إليه املفرس ،وال حيتاج

إىل تقدير حمذوف –مثلام قيل –ان املراد

من ((يدعو اهلل ))...أي «أولياء اهلل وهم

املؤمنون يدعون إىل اجلنة»( ،((15ومنهم
من ذهب إىل أن لفظ اجلاللة هو املراد عىل

وجه احلقيقة غري مؤول من «حيث أمر
بالتزوج باملسلمة حتى يكون الولد مسل ًام
من أهل اجلنة»

(((15

ومل يلحظ من كتب

التفسري التي وردت يف البحث أهنا قد

أملحت إىل هذا اإليثار يف اآلية الكريمة.

وم��ن ه��ذا اإلي��ث��ار أيضا م��ا ج��اء يف

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮤ ﮥ

ﮦ

ﮧ

ﮨﮩ

ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
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ﯛ...ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ

ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ

[سورة التوبة.]71– 67 :

فان ظاهرة التقابل بني اآليتني تبدو

من الوضوح بمكان ،وقد أشار له مجلة

من امل��ف�سري��ن( ،((15لكن بدت للمفرس

ملحظا يف ه��ذا التقابل مل يتعرض له

امل��ف�سرون ،وه��و آيتا اجل��زاء للمؤمنني
واملنافقني إذ عدل فيه من مجلة اسمية إىل
ِ
«أولئ َك
أخرى ،وعلله اجلنابذي قائال:

ني
��م اللهُّ يف مقابل :إِ َّن ا ُملنافِ ِق َ
َس�َي�رَحمَ ُ ُ��ه ُ
ِ
الفاس ُق َ
ون ،و ظاهر املقابلة يقتيض
ُه ُم
أن يقولّ :
إن املؤمنني هم العادلون ،أو

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

هم املرحومون ،أو يقول هناك :أولئك

( ((15الكشاف ،432 /1 :وينظر :مفاتيح
الغيب.413 /6 :

لتوعيد أه��ل الوعيد ،ووع��د املؤمنني،

( ((15غ��رائ��ب ال��ق��رآن ورغ��ائ��ب ال��ف��رق��ان،
النيسابوري ،402 /2 :وينظر :فتح القدير،
ال��ش��وك��اين ،224 /1 :وم��ع��اين ال��ق��رآن،
النحاس ،181 /1 :ومعامل التنزيل/1 :

.256

ّ
السورة و اآلية
سيعذهبم لكن ّملا كانت ّ

ّ
وك���ل م��ا ذك��ر فيها ک��ان لتقريع أهل
الوعيد ،ول��زي��ادة حرسهتم ،واملناسب

( ((15الكشاف ،64 /3 :والتحرير والتنوير:
 ،262 /10وروح املعاين.135 /10 :

م.م .اهبر هادي حممد

مل��ق��ام ال��غ��ض��ب ،وال��وع��ي��د التّسجيل

من األس��ب��اب التي رب�ما تربوا إىل ستة

وک����ان ال��نّ��ف��اق أص���ل مج��ل��ة ال��ّش�رّ ور

ﮥ ﮦﮧ ﭼ عىل ما يقتضيه التقابل

بالوعيد ،و التّغليظ بالتّأكيد والتّطويل،
والفسوق ومورث مجلة العقوبات و کان

نسبة الغضب إىل اللهّ بالعرض و نسبة
الرمحة إليه با ّلذات ،وکان املناسب ملقام
ّ
الوعد التّسامح فيه واإلتيان بـ(عسى)،

ّ
ولعل ،واداة التّسويف ،واإلي�مان وان

ّ
تنفك
کان أساس مجلة اخلريات لكن قد
اخلريات عنه کام قال َأو ك ََس َبت فيِ إِيامنهِ ا
َخري ًا أتى يف األول بجملة اسم ّية مؤكّدة
باملؤكّدات األربعة مفيدة للتّسجيل غري

كانت املسوغ إليثار قوله تعاىل ﭽ ﮤ

من مثل ّ
ان املؤمنني هم العادلون ،أو هم
املرحومون ،وربام أشار جل املفرسين إىل

أن السني تفيد وقوع الرمحة ال حمالة(،((16
ق���ال ت���ع���اىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﭼ [سورة الضحى ،]5 :ﭽ ﮜ

ﮝ ﮞ ﭼ [س����ورة ال��ن��س��اء:

 ]152مثلام تفيد وق��وع الرش ال حمالة،

قال تعاىل :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ
[سورة املسد.]3 :

مرصحة بنسبة الغضب إليه ،و يف ال ّثاين
ّ
بجملة مصدّ رة باسم اإلش��ارة البعيدة

إىل وجوه أخرى يف التقابل بني اآليتني،

للمؤمنني خمتتمة باجلملة الفعل ّية املصدّ رة

ﭽﮦ ﮧ ﮨﭼ ،وأ ّما ما جاء يف

تفخيام وإح��ض��ارا لألوصاف املذكورة
الرمحة إليه
بأداة التّسويف
املرصحة بنسبة ّ
ّ

تعايل»(.((15

فذكر املفرس أن مراعاة سياق السورة

بأمجعها وما فيها من وعيد ،واإلطالة فيه
للتغليظ إلكثار التحرس ووعد املؤمنني
وما يستجلبه اإلي�مان من النفع وغريها

( ((15بيان السعادة.267 /2 :

وربمـــــــــا تعرض بعض املفرسين

م��ن��ه��ا م���ا ذك���ر يف وص���ف امل��ن��اف��ق�ين
وص��ف املؤمنني ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ،

فقيل يف سبب التغاير :إن الواليـــــة بني

املؤمنني تشعر باإلخالص والتعاضـــــد
والنرص خالفـــــا للمنافقني التي تشعر

( ((16تفسري البيضاوي ،157 /3 :والتحرير
والتنوير ،262 /10 :وروح املعاين/10 :
.135
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بتوالدهم وتكثرهم مع ام��ت��داد صفة

أن اآلي��ة األوىل ك��ان��ت نسبة اإلذاق��ة

قال تعاىل :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

التي اختلفت يف صيغتها التقابلية عىل

النفاق هلم( ،((16فهم جنس واحد(،((16

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [سورة نوح:
.]27

3.3إيثار اجلملة الفعليــــــة عىل اجلملة
الفعلية:

(((16

ومن هذا النوع ما جاء يف قوله تعاىل:

ﭽﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

غري املتبادر واإلتيان بفعل اإلذاقة فقط

منسوب إىل اهلل تعاىل؛ ولذا قال اجلنابذي
معلال هذا التغايرَ « :ل ِئن َأ َذقنا ُه نَعام َء َبعدَ

حق العبارة أن يقول:
ضرَ ّ ا َء َم َّست ُه کان ّ
ثم كشفناها عنه
و لئن أصبناه
ب�ضراء ّ
ّ
حتّى يوافق قرينته ،لكنّه تعاىل أراد أن

يفتتح القرينتني بنسبة اإلنعام إليه ،وال

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ينسب مسيس الضرّ ّ ايل نفسه؛ ألنه تابع
ألعامل اإلنسان»( ،((16أي انه نسبة فعل

اختلف تعبري اآليتني املتقدمتني يف

اهلل تعاىل ال يأيت منه إلاّ اخلري والنعمة،

( ((16ينظر تفسري اب��ن ك��ث�ير،174 /4 :
والتحرير والتنوير ،262 /10 :تفسري أيب
السعود.82 /4 :
( ((16ينظر :تفسري اللباب ،ابن عادل/10 :
.141
( ((16ومن شواهد هذا االيثار التي جاءت يف
تفسري بيان السعادة،296 /2 ،172 /2 :
/3 ،389 /2 ،321 /2 ،315 /2
 218 /3 ،159 /3 ،125–124فعل،
.291 /3 ،280 /3

والد ِ
ِ
اللة
الثاين ،ما ال خيفى من اجلزالة

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﭼ [سورة هود.]10– 9 :

نسبة الفعل إىل اهلل (عز وجل) ،فليحظ
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ونزعها من اهلل تعاىل خالف اآلية الثانية

اإلذاق��ة إليه تعاىل يف اآليتني يومئ أن
وهو ما ذهب إليه أبو السعود من أن:
ِ
األول إىل اهلل (عز وجل) دون
«إسناد

ُ
إيصال اخلري
عىل أن مرا َده تعاىل إنام هو

ِ
املرغوب فيه عىل أحسن ما يكون ،وأنه

ِ
العرس»(،((16
رس دون
إنام يريد بعباده ال ُي َ
وعدم إسناد املس إليه كونه نتيجة ما

( ((16بيان السعادة.321 /2 :
( ((16تفسري أيب السعود.190 /4 :

م.م .اهبر هادي حممد

اكتسبت يد اإلنسان زي��ادة عىل تعليم

يف كل ما ينال اإلنسان من أذى»(،((16

اهلل إبراهيــــــم :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ

بالبرشة بحيث تتأثر احلاسة ب��ه»(،((17

األدب( ،((16قال تعاىل حكاية عن نبي

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

وقال البيضاوي« :املس اتصال اليشء

ق��ال ت��ع��اىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ [س��ورة

ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [سورة البقرة:

إليه تأدبا.

[سورة البقرة ،]214 :وقال :ﭽ ﰈ

الشعراء ،]81– 79 :فنسب املرض
وربام أراد املفرس من قوله «أن يفتتح

القرينتني بنسبة اإلنعام إليه» أن تصدر

اإلذاقة كانت هي املقصود أي املقصودة
بالذات وان املس كان عرضيا(.((16

 ،]80وقال :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ

ﰉ ﰊ ﭼ [سورة القمر ،]48 :ﭽ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭼ [س��ورة األنبياء،]83 :

وغريها كثري.

ومن هذا اإليثار أيضا ما جاء يف قوله

وقول بعض املفرسيـن عن «مالبسة

تعاىل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ما يطلق عليه اسم املالقاة من مراتبها

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ [س��ورة

الرضاء باملس املشعر بكوهنـــا يف أدنى

من اللطف ما ال خيفى» ،أي «إنام يناهلم
ِ
اختيار هم ني ً
ال يسري ًا كأنام
ذلك بسوء

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
االع��راف ،]11 :آثر يف هذه اآلية ﭽ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬﭼ عىل غريهــــا من

ٍ
ت��أث�ير»(،((16
ال��ب�شر َة من غري
يالصق
ُ
َ
خيالف ما ذهب إليه الراغب (425هـ)

«مل يقل (مل يسجد) أشارة إىل أن فطرته

يستجلب األذى ،إذ قال« :واملس يقال

يكن من سنخ الساجديــــن ،وال يمكنه

( ((16ينظر :نظم الدرر ،البقاعي243 /9 :
( ((16ينظر روح املعاين.15 /12 :
( ((16تفسري أيب السعود.190 /4 :

( ((16املفردات ،الراغب االصفهاين–612 :
.613
( ((17تفسري البيضاوي.350 /1 :

م��ن أن امل��س يطلق ع���ادة يف ك��ل ما

األقوال املحتملة ،فعلل املفرس ذلك قائال

كانت فطرة العتو واالستكبار ،وان��ه مل
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السجود إلاّ بتبديلها ،ولذا ورد انه مل يكن

ش��دي��د ًا ّ
ألن ق��ول��ك مل يكن ف�لان من

يف املأمورين»( ،((17أي أن النفي الذي

قولك مل يكن ُمهتدي ًا»( ،((17ول��ذا أفاد

من املأمورين بالسجود ،وادخ��ل نفسه
آثره القرآن الكريم كان نفيا قاطعا نابعا
من سجية وخلق ابليس؛ إذ أن السياق

املورد هلذا النفي هو اشد مما لو قيل مثال
(مل يسجد)؛ لكون الرتكيب القرآين الذي
ضم وج��ود (ك��ان) يف السياق مع اسم

الفاعل والتي يعطي وصفا دائ�م�ا

بعض املفرسين من اآلية املتقدمة لينتهي
به القول إىل« :أنه مل يصدر منه السجود

مطلق ًا ال معهم وال منفرد ًا»(.((17

4.4إيثـــــــار اجلملة الفعلية عىل اجلملة
االسمية:

(((17

(((17

وهذا النوع يؤثر فيها اجلملة الفعلية

خلقا ُ
وخ�� ُل��ق��ا( ،((17زي��ادة عىل ذل��ك ان

توضع ه��ذه االخ�يرة لكن لعلة بيانية

يؤول إىل رسوخ الصفة يف نفس صاحبها

عىل اجلملة االسمية ،وك��ان املتبادر أن

الداللة الزمنية هلــــذا الرتكيب يضفي

ع��دل عن املتبادر ،وم��ا يلحظ يف مثل

داللة االستمرار الزمني إن مل يكن مطلق

الزمن(.((17

ويضاف أيضا أن هذا الرتكيب هو

اشد مما لو قال مثال (مل يكن ساجدا)،
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املهتدين يفيد من النّفي أشدّ ممّا يفيده

هذا ما جاء يف الذكر احلكيم ،قال تعاىل:

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

قال ابن عاشور« :ويف اختيار اإلخبار عن
ِ
الساجدين:
نفي سجوده بج ْعله من غري ّ

ﮆ ﭼ [سورة هود ،]101– 100 :قال

( ((17بيان السعادة.172 /2 :
( ((17ينظر :معاين النحو.192 /1 :
( ((17ينظر :نظم الدرر.293 /16 :
( ((17ينظر :الداللة الزمنية للجملة العربية يف
القران الكريم ،د .نافع اجلبوري.330 :

( ((17التحرير والتنوير.39 /8 :
( ((17روح املعاين.87 /8 :
( ((17ومن شواهد هذا االيثار التي جاءت يف
تفسري بيان السعادة،130 /1 ،104 /1 :
/4 ،338– 337 /2 ،54 /3 ،143 /2
.62 /4 ،37

السجود انتفاء
إشارة إىل أنّه انتفى عنه ّ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

م.م .اهبر هادي حممد

توهم
مناهم عطف لدفع ّ
املفرس« :ما َظ َل ُ

غري أن يراد به نفيه عن الفاعل أو املفعول،

أن حصادهم و استيصاهلم بالك ّل ّية ظلم
من اللهّ و ِ
لكن َظ َل ُموا َأن ُف َس ُهم بارتكاب
َ

واالل���ويس

و شنائع األعامل ،يظ ّن أن األليق بسياق

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ما جلب عليهم العذاب من دعاء غري اللهّ
هذه العبارة أن يقال :وما نحن ظلمناهم
و لكنّهم ظلموا أنفسهم؛ ألنّه إذا أريد

نفي الفعل عن فاعل و إثباته لفاعل
املنفي عنه عقيب أداة
آخر يؤيت بالفاعل
ّ

النّفي و بالفاعل املثبت له عقيب اداة
االستدراك ،لكنّه تعاىل أراد أن يشري إىل

انّ��ه مل يكن يف االستيصال ظلم بل کان
عدال ،وإنام ال ّظلم کان أفعاهلم ّ
الشنيعة

املؤ ّدية ايل االستيصال ،فنفي يف األول

أصل ال ّظلم بواسطة االستيصال واثبت
ظلام آخر سوى االستيصال هل��م»(،((17
فأشار املفرس أن التعبري باجلملة االسمية
ي���ؤدي يف املعنى نفي الظلم ع��ن اهلل
سبحانه وتعاىل ،واثبات الظلم هلم بطريق

قرص الصفة عىل املوصوف ،ومل يكن هو
املطلوب هنا ،وإنام الذي ُأريد يف سياق

اجلملة الفعلية هو نفي الظلم مطلقا من
( ((17بيان السعادة.338– 337 /2 :

وه��و م��ا ذه��ب إليه أب��و ال��س��ع��ود(،((17
(((18

يف هذه اآلية (آية هود)

خالل تفسريه لقوله تعاىل ﭽﭞ ﭟ ﭠ

ﭧ ﭼ [سورة يونس ،]44 :ففيها
جيء باجلملة االسمية –مع وضع الظاهر
بدل املضمر –وهو لفظ الناس –ألجل
الزيادة يف التعيني والتقرير–ليقرص الظلم

عليهم(.((18

ومــن إيثار اجلملة الفعلية ما جاء

يف قولــه تعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﭼ [سورة األنبياء]63– 62 :

ال��س��ؤال عن
ق��ال اجلنابذيّ « :مل��ا ک��ان ّ
الفاعل بعد كون الفعل مس ّلم الوقوع

ک��ان امل��واف��ق للجواب أن ي��ق��ول :بل

كبريهم فعل ليكون اثباتا للفعل املس ّلم
للكبري ونفيا له عن غ�يره ،لكنّه قدّ م

( ((17ينظر :تفسري أيب السعود.149 /4 :
( ((18ينظر :روح املعاين.135 /10 :
( ((18ينظر :تفسري أيب السعود.149 /4 :
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الفعل؛ ألنّ��ه أراد أن يربز الفعل مربز

وه��ذه اآلي��ة كانت خالفا هلذا املعهود،

الفرض ّية املتداولة يف العرب والعجم،

الفعل ومع ذلك صدر اجلواب بالفعل

الفعل فرض ّيا أيضا فاهنا يف التّقدير هكذا

بل كان عن الشخص الكارس هلا»(،((18

املفروضّ ،
الن هذه القض ّية من القضايا
واألنسب بالقضايا الفرض ّية أن يکون

بل فعله كبريهم إن کان ما تقولون من
انهّ م آهلة ح ّقا؛ ّ
الن كرس اإلله ال يتمشيّ

مع أهنم مل يستفهموا عن كرس األصنام،
وبذلك ذهب بعضهم إىل احتامل التقدير
أو احلذف ،فقال السيوطي (911ه��ـ):

ّ
والن الكبري ينبغي أن ينفي
الاّ من اإلله

وأج��ي��ب ب��أن اجل���واب مقدر دل عليه

ّفرد بام فيه كامله ،و قيل :إهنا
منهم الت ّ

الكالم والتقدير ما فعلته بل فعله»(،((18

الغري عن اآلهلة و يكرسه القتضاء ّ
كل
قض ّية مفروضة و رشطها قوله إن كانوا
ينطقون» (.((18

السياق؛ الن بل ال تصلح أن يصدر هبا

وربام عمد بعضهم لالحرتاز من خمالفة

قياس النحويني إىل أن جيعل الكالم

ت��ع��د ه����ذه اآلي����ة ال��ك��ري��م��ة من

خارجا عن االستفهام ،أو التقرير(،((18

والبالغة إذ يقولون :إن الذي ييل اهلمزة

ﭾ ﭼ وليكون متامشيا م��ع ما

اإلشكاالت التي طرحها علامء النحو
هو املشكوك يف وقوعه وال بد أن تكون

االجابة بتقديمه أوال سواء أكانت اهلمزة
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أي «أن السؤال وقع عن الفاعل ال عن

للتقرير أم لالستفهام ،فمثال لو قيل:
(أزي��د ق��ام) ،ك��ان الشك يف فاعل هذا
القيام هل هو زيد أم غريه ،وان قيل( :أقام

زي��د) كان الشك يف أصل القيام(،((18
( ((18بيان السعادة.54 /3 :
( ((18ينظر :مغني اللبيب ،26 /1 :االيضاح:

مستدلني ع�لى ه��ذه اآلي��ة ﭽ ﭼ ﭽ

تبنوه من كون القاعدة النحوية فوق كل
النصوص وبذا عمد بعض املفرسين إىل

 ،71 /3الدر املصون ،304 /1 :وتفسري
البحر املحيط ،ابو حيان التوحيدي/7 :
.448
( ((18الربهان يف علوم القرآن.50 /4 :
( ((18االت��ق��ان ،374 /2 :وينظر :البحر
املحيط.447 /7 :
( ((18ينظر :الربهان يف علوم القرآن ،51 /4
واملغني.

م.م .اهبر هادي حممد

تبني القاعدة النحوية وتوجيهاهتم(.((18

لكن بعضهم اقر أن الراجح فيها هو

التقرير قال الطباطبائي «ءأن��ت فعلت

هذا باهلتنا يا إبراهيم» االستفهام –كام

قيل –للتقرير بالفاعل فإن أصل الفعل
مفروغ عنه معلوم ال��وق��وع»( ،((18وقد

تبنى اجلانبذي هذا الوجه متفردا بنكتة
العدول هذه ورب�ما حلظ عند قليل من
املفرسين توجيــــه هذا االستفهام عىل
انه زي��ادة يف االستهزاء والتبكيت قال
ال��ب��ي��ض��اوي يف اح��د االح��ت�ماالت «أو

تقرير ًا لنفسه مع االستهزاء والتبكيت
ع�لى أس��ل��وب تعرييض ك�ما ل��و ق��ال لك

م��ن ال حي��س��ن اخل���ط ف��ي�ما كتبته بخط
رشيق :أأنت كتبت هلذا ،فقلت بل كتبته

أنت»( ،((18وقد زاد أبو السعود عىل هذا
توجيههم
معنى آخر ،وهو أن «مراده
ُ

ِ
التأمل يف أحوال أصنامهم»(،((19
نحو
( ((18الربهان يف علوم القرآن ،50 /4 :الدر
املصون ،177 /8 :والبحر املحيط/7 :
.447
( ((18تفسري امليزان :وروح املعاين.64 /17 :
( ((18وينظر :تفسري البيضاوي.99 /4 :
( ((19تفسري أيب السعود.75 /6 :

وهذا الشاهد يبني ما قال اجلواري من أن

«أساليب التعبري القرآين هتد منها كثريا
ما أراد النحو أن يفرضه عىل أساليب

العربية»(.((19

5.5اإليثار يف اجلمــــل املتشاهبة (اآليات
املتشاهبة):

(((19

إن ما يراد من اجلمل املتشاهبة هو أن

ترد اآليات أو بعض مجلها يف موضع ما
مشاهبة لغريها يف موضع أخ��ر ،والذي
يعرب عنـــــه بالتشابه اللفظي ،وقد حده

الزركيش فقال« :هو إيراد القصة الواحدة
يف صور شتى وفواصل خمتلفة ،ويكثر يف

إيراد القصص واألنباء»( ،((19وله أنواع

وأقسام تفصلها كتب البالغـــة( ،((19أو

كتب علوم ال��ق��ران( .((19وقد حلظ عند
( ((19نحو القرآن د .عبد الستار اجلواري:
.12
( ((19ومن شواهد هذا االيثار التي جاءت يف
تفسري بيان السعادة،310– 309 /1 :
/4 ،24 /3 ،5 /3 ،59 /2 ،53 /2
.101 /3 ،19 /2 ،17–16
( ((19الربهان يف علوم القرآن.112 /1 :
( ((19ينظر :الربهان يف علوم ال��ق��رآن/1 :
..122–112
( ((19ينظر :االتقان.390 /3 :
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املفرس انه وقف عند هذه اآلي��ات مبينا

هناك بيان ترتب األجر وناسبه اإلتيان

منها ما جاء يف قوله تعاىل :ﭽ ﮘ

األوىل كان امل��راد منها أن جتعل قاعدة

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

سبيل اهلل تعاىل مرشوطة بخلوصها من

ومعلال وجه اإليثار فيها.

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ومسلكا ملن يقصدون سبيل اإلنفاق يف

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ

املن واألذى ،كام لو قيل مثال (من انفق

يف م��وض��ع اخ���ر ﭽ ﯜ ﯝ

عمل معروفا لوجه اهلل له ثواب كذا)،

[سورة البقرة ،]262 :وقال جل وعال

ﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

من غري م�� ِّن وأذى له أج��ره) ،أو (من
وبعبارة أخ��رى ان��ه أراد يف اآلي��ة التي
خلت من الفاء اإلشارة إىل عنوان عام

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ [س��ورة

ومفهوم كيل ،خالفا للثانية التي أريد

األوىل م��ن ق��ول��ه (ع��ز وج���ل) ﭽ ﮧ

وربام يقرتب هذا املعنى مما ذكره ابن

البقرة ،]274 :فلحظ املفرس أن اآلية

منها حتقيق األجر لفاعل اإلنفاق.

ﮨﭼ خلت من الفاء خالفا للثانية

عرفة والبيضاوي ،قال ابن عرفة« :انه ملا

ههنا ،وات���ى هب��ا يف ق��ول��ه :ﭽﯜ

يف سبيل اهلل (يلزمه) األجر ّ
قل أو كثر

فقال مبينا هلذا التباين« :مل يات بالفاء

ﯝﯞﯟﯠﯡ
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بمؤكدات ال��ت�لازم»( ،((19أي أن اآلية

قصد هناك اإلخبار بأن مطلق اإلنفاق

دخلت الفاء حتقيقا لالرتباط ،وملا كان

ﯢ ﯣ ﯤﭼ؛ الن ههنا

امل��راد هنا إنفاقا خاصا عىل وجه شبيه

ول��ذل��ك ب��س��ط ب��ع��دا يف اإلن��ف��اق��ات

خصوصية سالمته من املن واألذى كان

ب��ي��ان ب��ط�لان ال��ص��دق��ة ب��امل��ن واألذى
الباطلة ،ومل يكن املقصود ترتب األجر

عىل اإلنفاق حتى ي��أيت بالفاء املؤكدة

للرتتب ،بخالف ما يايت ،فان املقصود

بحسنة موصوفة هب��ذه الصفة وأك��دت

ترتيب األج��ر عليه كاملعلوم بالبدهية
وكاملستفاد من اللفظ فلم حيتج إىل ما

( ((19بيان السعادة.229 /1 :

م.م .اهبر هادي حممد

حيقق االرتباط»(.((19

لكن بعض الباحثني ارتأى يف اآلية

الثاين التي دخلت فيها الفاء وجها اخر

معلال أن دخــوهلا ك��ان مطلوبا نتيجة
السياق ملا فيها من التفصيل والتوكيد من
خالل قوله تعاىل ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﭼ فاقتىض السياق تأكيدا آخر؛
لذا اجتلبت هذا الفاء(.((19

غري أن ما يقـــال :من أن هذه الفاء

تضمنت معنى السببية وقد خلت اآلية
األوىل منها لكون ترتب األجر يف اإلنفاق
من غري هذين الصفتني أم��را بدهييا ال
حيتاج إىل سبب يدل عليه ،خالفا لآلية
الثانية التي أريد منها بيان السبب(،((19

أو ما قيل :إن اآلي��ة األوىل كان االسم

املوصول فيها مل يتضمن معنى الرشط

خالفا للثاين مما أدى إىل اق�تران اآلية
الثانية بالفاء وعدمها يف األوىل( ،((20فكال

( ((19تفسري ابن عرفة ،ابن عرفة،474 /2 :
وينظر :تفسري البيضاوي.566 /1 :
( ((19ينظر :ارسار البيان يف التعبري القرآين ،د.
فاضل السامرائي.86 :
( ((19ينظر :تفسري أيب السعود.258 /1 :
( ((20ينظر :الكشاف.495 /1 :

الرأيني يثري تساؤال مفاده:

ملاذا احتيج إىل السبب يف اآلية الثاين

وال نحتاجه يف األوىل.

ويف الوجه اآلخر يقال:

مل��اذا تضمن املوصل يف اآلي��ة الثانية

معنى ال�شرط ومل يتضمن املوصــــل يف
األوىل؟.

ممــــــــا يستدعي أن ترجيح الوجوه

األوىل يبدو هي األقرب من غريها.

ومن هذا اإليثار أيضا ما جاء يف قوله

تعاىل :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ

ﰓ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ
[سورة ال عمران ،]158–157 :ففيها
تقديم القتل يف اآلية األوىل ،وتأخريه يف
الثانية ،والعكس إذا نظر إىل املوت يرى
اجلنابذي :أن التقديم يف «اآلية األوىل

لالهتامم ب��ه يف ترتب اجل���زاء بخالف
اآليــــة الثانية فان ترتب اجلزاء فيها ال

خصوصية للقتل فيـــه واملوت هو الفرد
الشائع مــــن الرشط ،فاالهتامم بتقديمه

أكثر»( ،((20أي أن اجلزاء الذي ذكر يف
(.320– 309 /1 ((20
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اآلية األوىل وهي املغفرة والرمحة من اهلل

آية وعظ باآلخرة واحل�شر ،وآية تزهيد

كان معرضــــا عن الدنيا طالبا خلالقه،

هو موت عىل اإلط�لاق يف السبيل ويف

تناسب ال��ذي يقتل يف سبيل اهلل؛ ألنه

فال بد أن جي��ازي اهلل من ك��ان يطلبه؛

املنزل وكيف ك��ان ،فقدم لعمومه وأنه

لالهتامم به لرتتب اجل��زاء ،واليه ذهب

يتفق ال��ث��ع��ال��ب��ي( ،((20واالل����ويس(،((20

ول��ذا قال املفرس أن تقديم القتل كان
بعض الباحثني( ((20واملفرسين ،قال ابن
واملوت
عاشور« :و ُقدّ م القتل يف األوىل
ُ
يف الثانية اعتبار ًا بعطف ما يظ ّن أنّه أ ْبعد

عن احلكم ّ
فإن كون القتل يف سبيل اهلل
سبب ًا للمغفرة أمر قريب ،ولكن كون

امل��وت يف غ�ير السبيل مثل ذل��ك أمر

خفي مستبعد»(.((20

وأ ّمـــــــا تقديم املوت لكونه احلال

الشائعة يف جنس اإلنســـــان ،فكان هو
األكثر ،فال بـــد من االهتامم به ،وجزاء
اآلية يبني احلقيقة اإلهلية ،وهي أن الناس
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يف الدنيا واحلياة ،وامل��وت املذكور فيها

حمشورون إىل اهلل تعاىل ،فال خصوصية

للقتل لو قدم مع ج��زاء اآلي��ة وبخاصة

أن اآلي��ة أري��د منها الوعظ والتزهيد،
ق��ال اب��ن عطية« :ق��دم امل���وت ...ألهنا

( ((20ينظر :التعبري القرآين62 :
( ((20التحرير والتنوير.143 /4 :

األغلب يف الناس من القتل»( ،((20ويكاد
والطباطبائي( ،((20وغريهم يف علة إيثار
هذا التقديم والتأخري.

اخلامتـــــــة:

ب��ي��ن��ت ه���ذه ال���دراس���ة ج��ه��د اح��د

املفرسين الذين جلسوا مع القرآن لفهم

مقاصده وبالغته وصياغته التي علت

كل لسان منذ مئات السنني حتى يومنا
هذا ،بل انه يمتد اىل هناية اخللق النه كالم
ال متناهي صادر من الالمتناهي وهو اهلل

(عز وجل).

ما حلظ من خالل تتبع آراء اجلنابذي

اللغوية يف ب��ي��ان األس��ال��ي��ب واجلمل
القرآنية ان قد تفرد بكثري مــــن العلل مل

( ((20املحرر الوجيز.538 /1 :
( ((20ينظر :اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن:
.326 /1
( ((20ينظر :روح املعاين.105 /4 :
( ((20ينظر :امليزان.48 /4 :

م.م .اهبر هادي حممد

تلحظ عند باقي املفرسين الذين سبقوه،

جمتهدا يف تذوق العلة التعبريية.

وقد وظف مجلة من العوامل يف بيانه كان

وأخريا أود القول أن البحث يف كتب

واألص��ول والفلسفة والعرفان ،زيادة

قد ترفد املكتبة القرآنية يف ما لو مجعت

فاظهر من خالل دراسة األساليب

ال تنفك فيه كل كلمة من القرآن أو عبارة

لفظ إلاّ لغاية قد ال تدرك ألول وهلة

الن هذا الكتاب املزعم سينم عن مجلة

من أمهها السياق القرآين وعلم املنطق
عىل ثقافته اللغوية وذائقته البالغية.

واجلمل دقة التعبري القرآن وانه ما وضع
ومن غري تفحص ،ولذا كان يتعمد بان
يأيت بالصيغ املتناظرة ليظهر دقة الفرق

بني األسلوب أو اجلملة املحتملة وبني ما
هو منصوص يف القرآن الكريم.

التفاسري ويف علل التعبري القرآين خاصة
هذه البحوث والرسائل لتخرج لنا كتابا

إلاّ وفيها نكتة بالغية أو لغوية أو أدبية؛
العقول والثقافات التي درست القرآن

وتدارسته.

أهم روافد البحث:

القرآن الكريم.

وقد اثبت أن التغري الذي حيدث يف

-أساليب املعـــاين يف القرآن :السيد

ما يتوقعه قارئ القرآن أو سامعه ال بد

 ،1مؤسسة بوستان كتاب ،إيــــران،

األساليب واجلمل ،والذي يكون خالف
انه ينبئ عن علة لغوية أو بالغية فيعمدا

حيانا اىل توضيحها ،وأحيانا أخر يطلق

العنان للقارئ أن يتمعن ليضفي عليه

خلده ما شاء من الصور البالغية لكون

جعفر السيـــــد باقر احلسيني ،ط/
1428هـ.

ارسار البيان يف التعبري القــــــــراين:الدكتور فاضل صالــــح السامرائي،
د–ط ،د –م /د –ت.

آفاق العبارة تتسع عن أن حيصيها متكلم.

-اإليضاح يف علوم البالغة :للخطيب

أرشت هلا آنفا –يبني ان��ه ك��ان ذا رأي

وت��ن��ق��ي��ح :د .حممــد ع��ب��د املنعم

ثم إن التفرد ببعض العلل –والتي

خاص ،ومل يكن ناقال لغريه ،بل انه كان

القزويني (739ه��ـ) ،رشح وتعليق

خفاجي ،ط ،3 /املكتبة األزهرية
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للرتاث ،د –م1413 ،هـ –1993م.

مؤسسة االع��ل��م��ي للمطبوعات،

296ه����ـ) ،اعتنى ب��ن�شره وتعليق

-التعبري ال��ق��رآين :د.ف��اض��ل صالح

ال��ب��دي��ع :ع��ب��د اهلل ب��ن امل��ع��ت��ز (تاملقدمة وال��ف��ه��ارس :إغناطيوس

كراتشقوفسكي ،دار املسرية ،ط ،3

السامرائي ،دار عامر ،ط  ،5عامن –

األردن1428 ،هـ –2007م.

بريوت –لبنان1402 ،هـ –1982م.

-التفسري وامل��ف�سرون :الدكتور حممد

ال��دي��ن حممد ب��ن عبد اهلل الزركيش

د–ط ،مكتبة وهبة ،القاهرة –مرص،

الربهان يف علوم القران :لإلمام بدر(794ه����ـ) ،ت��ح :حممد أب��و الفضل
إب��راه��ي��م ،ط ،1 /دار ال�ت�راث،

القاهرة–مرص ،د –ت.

الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن:كامل الدين عبد الواحد عبد الكريم
الزملكاين (ت 651هـ) ،حتقيق :د.

خدجية احلديثي و د .أمحد مطلوب،

مطبعة ال��ع��اين ،ط ،1 /ب��غ��داد –

العراق1974 ،م.
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بريوت لبنان ،د –ت.

هبج الصياغة يف رشح هنج البالغة:ل��ل��ش��ي��خ حم���م���د ت���ق���ي ال��ت��س�تري

السيد حسني الذهبي (1398ه��ـ)،

د –ت.

اجلملة العربية تاليفها واقسامها :د.فاضل صالح السامرائي ،ط ،3 /دار
الفكر ،د –م 2009 ،م.

رشح كتـــــاب احل��دود يف النحو:لعبد اهلل بـــن امحد الفاكهي النحوي

(972ه��ـ) ،تح :د .املتويل رمضان
امح���د ال���دم�ي�ري ،ط ،2 /مكتبة

وهبة ،القاهرة –مرص1414 ،هـ–

1993م.

-دالئ����ل اإلع���ج���از ،ع��ب��د ال��ق��اه��ر

(1414هـ) ،ط ،1 /سبهر ،طهران–

اجل��رج��اين (ت 471ه���ـ) ،حتقيق:

-بيان السعادة يف مقامات العبادة:

ط ،1 /دار ال��ف��ك��ر1428 ،هـ–

إيران1418 ،هـ.

سلطان حممد اجل��ن��اب��ذي ،د –ط،

حممد رضوان الداية وفايز الداية،،
ّ

2007م.

م.م .اهبر هادي حممد

-الداللة الزمنية للجملة العربية يف

-الطراز الرسار البالغة وعلوم حقائق

اجلبوري ،ط ،1 /مركز البحوث

ابراهيم العلوي اليمني (749ه��ـ)،

القرآن الكريم :د .نافع علوان هبلول

االجي���از :حييى ب��ن مح��زة ب��ن ع�لي بن

والدراسات اإلسالمية ،بغداد –

د–ط ،مطبعة امل��ق��ت��ط��ف ،م�صر،

-ال���در امل��ص��ون يف ع��ل��وم الكتاب

-العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ،أبو

بالسمني احللبي (756ه��ـ) ،تح :د.

حممد عبدالقادر
456هـ) ،حتقيقّ :

العراق1430 ،هـ –2009م.

املكنون :امحد بن يوسف املعروف
امحد حممد اخلراط ،د –ط ،دار القلم،

دمشق –سوريا ،د –ت.

1914م.

عيل احلسن بن رشيق القريواين (ت
ّ
أمحد عطا ،دار الكتب العلم ّية ،ط ،1

بريوت –لبنان1422 ،هـ –2001م.

-رس��م املصحف ونقطه :عبد احلي

-غرائب ال��ق��رآن ورغ��ائ��ب الفرقان:

املكية ،مكة املكرمة –اململكة العربية

القمي النيسابوري (728ه��ـ) ،تح:

حسني ال��ف��رم��اوي ،ط ،1 /املكتبة

السعودية2004 ،م.

رشوح ال��ت��ل��خ��ي��ص :س��ع��د ال��دي��نالتفنزاين ،د –ط ،دار الكتب العلمية،
بريوت –لبنان ،د –ت.

نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني
الشيخ زكريا عمريان ،ط ،1 /دار
الكتب العلمية ،ب�يروت –لبنان،

 1416هـ – 1996م.

-فتح القدير :حممد بن عيل بن حممد

-رشح املفصل :للشيخ موفق الدين

الشوكاين (1250ه��ـ) ،د –ط ،دار

وعلق عليه مجاعة من العلامء بعد

-الكشف والبيان املعروف بـ(تفسري

بن عيل بن يعيش (643هـ) ،صححه
مراجعته عىل أصول خطية مشيخة من
األزهر ،د –ط ،إدارة الطباعة املنريية

بمرص ،د –ت.

الفكر ،بريوت –لبنان ،د –ت.

الثعلبي) :لإلمام أيب إسحاق امحد
املعروف باإلمام الثعلبي (427هـ)،
دراس���ة وحت��ق��ي��ق :اإلم���ام أيب حممد
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الطاهر بن عاشور ،مراجعة وتدقيق:

-م��ع��اين ال��ن��ح��و :د .ف��اض��ل صالح

إحياء الرتاث العريب ،بريوت –لبنان،

عامن–األردن1423 ،هـ 2003-م.

األستاذ نظري الساعدي ،ط ،1 /دار

1422هـ –2002م.

-معاين ال��ق��رآن الكريم :أب��و جعفر

-اللباب يف علوم الكتاب :لإلمام

النحاس املتوىف سنة  338هـ ،تح:

الدمشقي احللبي (880ه��ـ) ،حتقيق

اح��ي��اء ال��ت�راث االس�ل�ام���ي ،مكة

أيب حفص عمر بن عيل اب��ن عادل
وتعليق :الشيخ ع���ادل امح��د عبد

املوجود والشيخ عىل حممد معوض،

ط ،1 /دار الكتب العلمية ،بريوت

لبنان1419 ،هـ –1998م.

حممد عيل الصابوين ،ط ،1 /مركز

املكرمة –اململكة العربية السعودية،

1988م.

من اساليب التعبري القراين :د .طالبحممد اسامعيل الزوبعي ،ط ،1 /دار

-م��دارك التنزيل وحقائق التأويل:

النهضة العربية ،بريوت –لبنان،

حممود حافظ الدين النسفي (املتوىف:

-م��ن ب�لاغ��ة ال��ق��رآن :د .امح��د امحد

أب��و ال�برك��ات عبد اهلل ب��ن أمح��د بن

710ه��ـ) ،تح :يوسف عيل بديوي،

ط ،1 /دار الكلم الطيب ،بريوت –

لبنان 1419 ،هـ – 1998م.
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ال��س��ام��رائ��ي ،ط ،2 /دار الفكر،

1996م.

بدوي ،د –ط ،هنضة مرص ،القاهرة–

مرص2005 ،م.

-نحو امل��ع��اين :د .امح��د عبد الستار

-معامل التنزيل :أليب حممد احلسني بن

اجل���واري ،د .ط ،املؤسسة العربية

وخرج أحاديثه :حممد عبد اهلل النمر

-النظام النحوي يف القرآن الكريم–

مسعود البغوي ( 516ه��ـ) ،حققه
وعثامن مجعة ضمريية وسليامن مسلم
احل���رش ،ط ،4 /دار طيبة للنرش

والتوزيع ،د –م1417 ،هـ –1997م.

للدراسات والنرش ،بريوت –لبنان.

دالل��ة النظام النحوي – :الدكتور
عبد الوهاب حسن محد ،ط ،1 /دار

صفاء ،عامن –االردن 2010 ،م.

فحوى البحث
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داللة األمر يف النص القرآين الكاشف عن احلكم التكليفي

املقدمـــــــة:

•أمهية البحث :للقرآن الكريم أثر

امل���وض���وع؛ ألس���ب���اب ،أح��ده��ا:

وقد جتىل هذا األثر يف اختاذ البالغة

ال��دراس��ات البالغية بشكل ع��ام،

واضح يف تطور الدراسات البالغية،

ن��ص��وص ال��ق��رآن ال��ك��ري��م م���دارا

لدراساهتا البالغية؛ ومما يؤيد ذلك:

أن آي��ات��ه البينات كانت شاهدها
الرفيع .وقد ركز البحث عىل :داللة

األم��ر يف النص الترشيعي –بصيغه

املتنوعة –وقراءهتا قراءة أصولية ،من

خالل الوقوف عىل آراء األصوليني
يف دالل���ة األم���ر يف ال��ن��ص ال��ق��رآين
الكاشف عن احلكم التكليفي ،وتأييد

اجلانب النظري باجلانب التطبيقي،

م��ن خ�لال رف��د البحث بالنامذج

التطبيقية –القرآنية–املتعددة؛ لتقعيد
ال��دالالت التي تؤدهيا صيغ األمر
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•أسباب اختياره :وق��د اخرتنا هذا

يف النص ال��ق��رآين الترشيعي .ومن
هنا تظهر أمهية البحث؛ لذا اخرتناه

ليكون عنوانا لدراستنا ،وقد سميناه

ب��ـ( :دالل��ة األم��ر يف النص القرآين
الكاشف عن احلكم التكليفي؛ قراءة

أصولية وتطبيقات فقهية).

بيان دور القرآن الكريم يف تطور
ودور األصوليني يف تطور البحث

البالغي بشكل خاص ،والثاين :إن
األصوليني يبحثون عن حجية الدليل

األصيل أوال ،ثم عن حجية الدليل
التبعي ثانيا .وال��ق��رآن الكريم هو

الدليل األصيل األول عند املذاهب

الفقهية بال خالف والثالث :إن احلكم
الرشعي (التكليفي) –بعضـــــه–هو
نتاج الدليل اللفظي القرآين وبصيغ

األم��ر املتنوعة ،وال��راب��ع :إن داللة
األم��ر هي ملتقى بحث :األص��ويل

والفقيـــــه واللغوي والبالغي؛ إال

أن األصويل ُي ْعنَى بام ورد يف النص
الترشيعي منه؛ ألن مدار بحثه حتديد
األص���ل امل��ن��ت��ج للحكم ال�شرع��ي
بشكل عام ،وللحكم التكليفي منه
بشكل خـــاص ،واثبات حجيته أو

ع��دم حجيته .ومل��ا ك��ان الدليل هنا

لفظيا قرآنيا ،سواء أنصا كان الدليل

د .جبار كاظم املال

أم ظاهرا أم جممال؟ ،لذا فهو يقدم

بوصفهام وجهني لعملة واحــــــدة،

آل��ي��ات ب��ح��ث��ه .واخل��ام��س :لتعدد

•مشكلة البحث :إن األم��ر قد ورد

دراسة بالغية بفهم األصويل ووفق
جماالت اإلفادة من هذه الدراسة.

ومدار بحثهام القرآن الكريم.

بصيغ م��ت��ع��ددة يف ال��ن��ص ال��ق��رآين

•أهداف البحث :هيدف البحث إىل:

بشكل ع��ام ،ويف النص الكاشف

تطور البحث البالغي بشكل عام،

منه بشكل خ��اص .واألم��ر بصيغه

أوال :بيان دور ال��ق��رآن الكريم يف

وب��ي��ان دور األص��ول��ي�ين يف تطوره
بشكل خاص ،وثانيا :الوقوف عىل
جهد األص��ول��ي�ين يف حت��دي��د دالل��ة

األم��ر يف النص القرآين عىل احلكم
التكليفي ،وثالثا :فهم داللة النص
القرآين الوارد بصيغ األمر والكاشف

عن احلكم التكليفي ،ورابعا :معرفة
احلكم التكليفي املكشوف عنه بصيغ

األم��ر امل��ت��ع��ددة ،وخ��ام��س��ا :حتديد
الضابط العام –القاعدة العامة –يف
معرفة داللة األمر يف النص القرآين
ال��ك��اش��ف ع��ن احل��ك��م التكليفي،

وس���ادس���ا :ال��ت��دري��ب ع�لى كيفية
استنباط احلكم التكليفي من الدليل

اللفظي القرآين ،وسابعـــــا :تقديم

النظريـــة والتطبيق يف جمال واحد

عن احلكم الرشعي –التكليفي –
املتعددة ورد بكثرة وبمعان كثرية.

وقد اختلف األصوليـــون يف حتديد

املعنى احلقيقي وامل���ج���ازي ،وان
اتفقوا عىل معنى ،فهم خمتلفون يف
الضابط ال��ذي ح��دَّ َد تلك الداللة،

أصيغة لفظية هو أم قاعدة عقلية؟.

ل��ذا ج��اء ه��ذا البحث؛ ليقف عىل

حمل اخلالف ،متأمال اآلراء ومناقشا
مبناها؛ ليخرج بنتيجة مـن خالل

قرن النظرية بالتطبيق .أما النظرية
فيقف فيهـــا عىل آراء األصوليني،

ثم يناقشها .وأمـــا التطبيق فيؤيد ما
أدى إليه البحث النظري بالنامذج

التطبيقية من النص القرآين الكاشف
عن احلكم التكليفي.

•منهجية البحث :إن البحث اعتمد
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منهج (االستقراء) ،وعىل مستويني،

•خطة البحث :يف اجلانب النظري:

اجل��ان��ب م��ن خ�لال اس��ت��ق��راء آراء

الكاشفة عن احلكم التكليفي وثانيا:

أم��ا امل��س��ت��وى األول فقد متثل يف
األصوليني –وال سيام اإلمامية –يف

حت��دي��د دالل���ة األم���ر وق��د مج��ع بني
القديم واحل��دي��ث .وأم��ا املستوى
الثاين ،فقد متثل يف اجلانب التطبيقي

م��ن خ�لال استقراء م��ادة األم��ر يف

النص القرآين الكاشف عن احلكم
َّ
يتخل من خالل ذلك
التكليفي ،ومل
عن املنهج (الوصفي) عند عرض

اآلراء ،إال أنه عضدهــــا بـ املنهج
(النقدي التحلييل)؛ لتربيز اآلراء

ال��س��دي��دة م��ن جهة ،وب��ي��ان وجهة
نظـــر الباحث من جهة أخرى ،أي:

إنــــه انطلق من النموذج ،وانتهى؛

لرتسيخ القاعــــدة العامة يف داللة
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األمر

أوال :استقرى البحث صيغ األمر

صنفها من حيث داللتها عىل احلكم
التكليفي ،وثالثا :صنف جماميع كل
داللة بحسب صيغ املر التي وردت

هب��ا .ويف اجلانب التطبيقي :أوال:
استقرى آراء علامء األص���ول من
القدامى واملتأخرين ،وثانيا :عرض

أدلتها وناقشها ،وثالثا :وازن بني ما
وصلوا إليه من آراء وما توصل إليه

البحث من خالل االستقراء ،ورابعا:

قنن القاعدة العامة التي توصل إليها

البحث .ولكي حيقق الباحث خطة

بحثه بالوجه األكمل ق��ام البحث
عىل :مقدمة ومتهيد ،وثالثة مباحث.
أم��ا امل��ق��دم��ة فقد ت��ن��اول��ت :أمهية
البحث ،أسباب اختيــــاره ،أهدافه

فالتقنني الذي وصل إليه البحث وان

مشكلته ،منهجه ،خطتــــه ،فرضيته،

احل��ال –هو نتاج اجل��ان��ب التطبيقي–

التمهيد فقد تناول آراء األصوليني

القاعدة منها.

النظري من البحث .وأم��ا املبحث

ورد يف اجلانب التطبيقي ،إال أنه –بواقع

النامذج املتشاهبة –التي استقى البحث

ح��دوده ،وجم��ال اإلف��ادة منه .وأما
يف دالل��ة األم��ر .وق��د مثل اجلانب

د .جبار كاظم املال

األول ،فقد كان بعنوان :داللة األمر

اختالف الفقهاء وفقه القرآن :آيات

فقد كان بعنوان :داللة األمــــــر عىل

•خامتـــــــة البحث ونتائجه :تكفلت

عىل الوجوب ،وأم��ا املبحث الثاين
الندب (االستحباب) ،وأما املبحث

ال��ث��ال��ث فقد ك��ان ب��ع��ن��وان :دالل��ة

األمر عىل اإلباحة .ثم ختم البحث

بـ :اخلامتة ونتائج البحث ،ثم ثبت
املصادر واملراجع.

األحكام).

اخلامتة (اإلجابة) عىل فرضية البحث

الكربى؛ بوصفها النتائج التي توصل

إليها البحث.

•التمهيد:

 َّإن العرب قبل اإلسالم عرفوا كثريا

•حدود البحث :أوال :النص القرآين

من أحكام البالغة ،أيَّ :
إن البالغة

وه��و( :الوجوب ،الندب التحريم

الفنية ،ال بمعناها التعبريي فحسب.

ال��ك��اش��ف ع��ن احل��ك��م التكليفي،

الكراهة ،واإلب��اح��ة) .ثانيا :صيغ
األمر املتعددة ،وهي( :فعل األمر،
اسم فعل األمر املصدر النائب عن

فعل األمر ،اسم املصدر النائب عن
فعل األمر ،الم +مضارع ،واجلملة
اخل�بري��ة) ،وثالثا :دالل��ة األم��ر عىل

احلكم التكليفي عند األصوليني.

عندهم ك��ان��ت م��ع��روف��ة بداللتها
وحني نزل القرآن الكريم كان نزوله

ح��دث��ا ب�لاغ��ي��ا ع��ظ��ي�ما .ومل��ا بلغت
حركة التدوين والتصنيف ذروهتا

يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني
ظهرت كتب التفسري ،وهي حاملة يف
صفحاهتا بذور البحث البالغي(((.
وقد مرت البالغة بمراحل عدة حتى

•جمال اإلف��ادة منه :يمكن اإلف��ادة من

استقرت بمعناها العلمي الدقيق

منهــــــا( :الفقه األصول التفسري،

مــــــن وضع معامل البحث البالغي؛

ه��ذه ال��دراس��ة يف جم��االت متعددة،

الداللــــــــة ،البالغة –علم املعاين–
دالل��ة األل��ف��اظ ،امل���دارس الفقهية

عىل يـــد اخلطيب القزويني فهو آخر

((( ظ :د .أمحد مطلوب /البحث البالغي عند
العرب.19 ،17 ،15 /
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فرق بني أمرين ،أحدمها :بالغة
إذ ّ

قالوا كالم ًا خالصته :أحق ما ُي ْبدَ ُأ به

الكالم ملقتىض احلال مع فصاحته(((.

عرف األمر –داللته –لتمت معرفة

وعرفها بأهنا هي :مطابقة
الكالم
ّ
والثاين :بالغة املتكلم وعرفها بأهنا،

ه��ي :ملكة يقتدر هب��ا ع�لى تأليف

ك�لام بليغ((( .وقسم البالغة عىل
ثالثة أق��س��ام ،ه��ي :امل��ع��اين ،البيان
وال��ب��دي��ع((( .واألم���ر ي��ن��درج حتت

املعاين((( .وملا كان التكليف الرشعي
أه��م مباحث الفقه ،ويستفاد –يف
ال��غ��ال��ب –من األوام����ر ال����واردة

يف األص���ول االج��ت��ه��ادي��ة ،وه��ي:
الكتاب ،السنة ،اإلمج��اع ،والعقل،

التي تنتج حكام رشعيا (واقعي ًا) لذا
اهتم األصوليون بداللة األمر؛ لبيان

احلكم التكليفي منها((( إىل حد أهنم
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((( اخلطيب القزويني /اإلي��ض��اح يف علوم
البالغة.9 /
((( املصدر نفسه.11 /
((( ظ :أمح��د اهلاشمي /جواهر البالغة يف
املعاين والبيان والبديع
((( ظ :د .أمحد مطلوب /البحث البالغي عند
العرب.8 /
((( أمح��د البهاديل /مفتاح الوصول إىل علم
األصول.303 /1 ،

األم��ر؛ ألن معظم االبتداء به ،فلو

ومتيزَ احلالل من احلرام(((.
األحكامّ ،

 َّإن ال��ق��رآن ال��ك��ري��م معجز حتدى
األنس واجل��ن ،وقد كان حتديه عىل

ثالثة مستويات ،أما املستوى األول
فقد حتداهم أن يأتوا بمثل القرآن،

قال تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭼ [ســــورة اإلرساء.]88 :
وأما املستوى الثاين فقد حتداهم أن

يأتوا بعرش س��ور ق��ال تعاىل :ﭽ ﭑ

ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ...ﭼ [س��ورة هود:

 .]13وأمـــــا املستوى الثالث فقد

حتداهم أن يأتوا بسورة ،قال تعاىل:

ﭽﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ...ﭼ
[سورة البقرة]23 :؛ ولكي يربهنوا

ع�لى إع���ج���ازه وي��ف��ه��م��وا آياتـــه
((( الرسخيس /أصول الرسخيس.11 /1 ،

د .جبار كاظم املال

وأسلوبه؛ ليستنبطوا األحكام منه؛

دون الثاين .وملادة األمر بمعنى الطلب

عونا هلم يف فهم القرآن الكريم؛ ألنه

حقيقة يف الوجوب .وهو رأي املعتزلة

اجتهوا إىل البحث البالغي ليكون

هيدف إىل خدمة القرآن الكريم(((.
وقد بحث األصوليون األوامر برؤية

أصولية قامت عىل حتديد املعنى الذي
ي��دل عليه األم��ر ،يف ح��دود احلكم

التكليفي.

املبحث (األول) :داللة األمر.

•املطلب (األول) :عرض اآلراء.

عند األصوليني معنيان أما األول فهو:

وأكثر اإلمامية .وأما الثاين فهو :حقيقة
يف مطلق الطلب ،أي أعم من الوجوب

والندب(((.

واجل��ه��ة (ال��ث��ان��ي��ة) :جهة الصيغة.

ول�لأم��ر س��ت ص��ي��غ ه��ي :ف��ع��ل األم��ر
واسمــه ،املصدر النائب عن فعل األمر
واسمه ،الم األمر  +مضارع ،واجلملة

-وق��د نظر األص��ول��ي��ون إىل األم��ر؛

اخلربية بمعنى الطلب(.((1

من جهتني ،مها:

وأخرى جمازية .أما املعاين احلقيقية فرياد

لتحديد داللتــه عىل احلكم التكليفي

ولصيغ األمــر معــــــان :حقيقية،

اجلهـــة (األوىل) :جهـــــة امل��ادة،
ويراد هباَ :
(أ َم َر) ومشتقاهتــــــــا .وملادة

بأصل الوضـع ،أمـــا املعاين االستعاملية

وال��ث��اين :ال�شيء ،والسيـاق هو الذي

جمازية( .((1وقــــــد اختلف األصوليون

األمر معنيان ،أحدمهــــــــا :الطلب،

حيدد املعنى املراد ،أطلب هو أم يشء؟.
وملا كان م��دار بحث األصوليني األمر
بمعنى الطلب ،دون األمـــــــر بمعنى

ال�شيء؛ ل��ذا اقترص البحث عىل األول
((( ظ :د .أمحد مطلوب /البحث البالغي عند
العرب.21 /

هبا :املعاين التي وضعت هلا صيغة األمر
هلا فيام عــدا املعاين احلقيقية ،فهي معان
يف حتديد املعنى احلقيقي لصيغة األمر.
((( ظ :حممد رضا املظفر /أصول الفقه/1 ،
.161
( ((1أمحد البهاديل /مفتاح الوصول إىل علم
األصول.304 /1 ،
( ((1أمحد البهاديل /مفتاح الوصول إىل علم
األصول.312 /1 ،
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وملا كان األصوليون ال هيمهم يف املقام

ﭚ ﭛ ﭜ...ﭼ [سورة

املجازي لصيغة األم��ر –كام هو شأن

•قال تعاىل :ﭽ ...ﭝ ﭞ

أن يميزوا بني املعنى احلقيقي واملعنى

علامء اللغة –وإن تعرضوا هلا؛ ألن ما

ﭟ ﭠ ﭡ...ﭼ

م��ن خطاباته وأوام�����ره( .((1وبعبارة

•ق��ال ت��ع��اىل :ﭽ ...ﭣ ﭤ ﭥ

هيمهم هو التعرف عىل مقاصد املرشّ ع

[سورة املائدة.]6 :

أخرى :إن ما هيمهم هو داللة الصيغة

ﭦ...ﭼ [سورة املائدة.]6 :

ك��ان أم جم��ازي��ا؟ .ومل��ا ك��ا ن��ت ح��دود

ﭾ ﭿ ﮀ...ﭼ

عىل املعنى (احل��ك��م) ،س��واء أحقيقيا
البحث (احلكم التكليفي)؛ لذا مل يتعدَّ

•ق�����ال ت����ع����اىل :ﭽ ...ﭽ
[سورة املائدة.]6 :

الباحثان–يف عرضهام لآلراء –املعاين

•ق��ال ت��ع��اىل :ﭽ ...ﭔ ﭕ ﭖ

واإلباحة؛ ألهنا مدار احلكم التكليفي

ﭝ...ﭼ [سورة املائدة.]90 :

ال��ث�لاث��ة ،وه���ي :ال��وج��وب ،ا ل��ن��دب،

يف دائرة صيغة األمر؛ من دون الرتكيز

فيها أم��ع��اين حقيقية ه��ي أم معان

جمازية؟.

•املطلب (الثاين) :نامذج تطبيقية.
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املائدة.]6 :

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ثاني ًا :ما دل عىل الوجوب بـ (املصدر

النائب عن فعل األمر):

•ق���ال ت���ع���اىل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﭼ [س���ورة

•ال��ف��رع (األول) :دالل���ة األم���ر عىل

الروم.]17 :

ً
أوال :ما دل عىل الوجوب بـ (فعل

الندب:

الوجوب:

األمر):

•قال تعاىل :ﭽ ...ﭘ ﭙ

( ((1املصدر نفسه.309 /1 ،

•ال��ف��رع (ال��ث��اين) :دالل���ة األم���ر عىل
ً
أوال :م��ا دل ع�لى ال��ن��دب ب��ـ (فعل

األمر):

•قـــال تعاىل :ﭽ ...ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

د .جبار كاظم املال

ﭘ ﭙ ﭚ ...ﭼ [سورة
البقرة.]282 :

ﭽ ﭚﭼ فيه ثالثة أق��وال،

أحدها :إنه أمر يدل عىل :الندب(،((1
والثاين :إنه أمر يدل عىل :اإلرشاد(.((1
والثالث :إنه أمر يدل عىل :الوجوب(.((1
فاهلل سبحانه وتعاىل أمر بكتابة الدين يف

صك؛ حلفظ مال املسلم من عوارض

عدة ،هي :النسيان ،املوت واجلحود

(((1

من جهة ،وألن ذلك فيه توثيق للحق،
ونظر للذي له احلق وللذي عليه احلق

وللشهود من جهة أخ��رى .أم��ا النظر

للذي له احل��ق ،فوجهه أنه يوثق حقه

بالصك وال��ش��ه��ود وأم��ا النظر للذي
عليه احلق ،فوجهه أنه يكون أبعد به من

اجلحود فال يستوجب النقمة والعقوبة،
وأمـــــا النظر للشهود ،فوجهه أنه إذا

( ((1ال���زخم�ش�ري /ال��ك��ش��اف،320 /1 ،
ال��ط�بريس /جم��م��ع ال��ب��ي��ان،512 /2 ،
السيوري /كنز العرفان57 /2 ،
( ((1ال��ط�بريس /جممع ال��ب��ي��ان،511 /2 ،
السيوري /كنز العرفان.57 /2 ،
( ((1املصدر نفسه.512 /2 ،
( ((1السيوري /كنز العرفان.56 /2 ،

كتبه بخطه ك��ان ذل��ك أق��وم للشهادة،
وأبعد من السهو وأقرب إىل الذكر

(((1

.

أما القوالن األوالن ،فهام قول فقهاء
اإلمامية

(((1

 ،وفقهاء املالكية

(((1

 ،وأما

القول الثالث ،فهو قول مالك بن أنس:

أب��و عبد اهلل األصبحي (ت179 /ه)
إم���ام م��ذه��ب امل��ال��ك��ي��ة( ،((2وال��ط�بري

(ت310 /هـ)( ،((2وابن حزم الظاهري
(ت456 /ه����ـ)
وك��ع��ب

(((2

(((2

وب��ه ق��ال :الربيع

 .وال��رأي ال��ذي يميل إليه

الباحثان :إن��ه ي��دل ع�لى ال��ن��دب ،ومما

يؤيد ذلك أمور عدة ،أحدها :ترصيح
ال��زخم�شري (ت538 /ه������ـ)

(((2

بأنه

للندب ،والثاين :ترصيح الطربيس (ت/

( ((1الطربيس /جممع البيان.512– 511 /2 ،
( ((1السيوري /كنز العرفان.57 /2 ،
( ((1ابن العريب /أحكام القرآن،329 /1 ،
القرطبي /اجلامع ألحكام ال��ق��رآن/3 ،
.383
( ((2القرطبي /اجلامع ألحكام القرآن/3 ،
.383
( ((2الطربي /جامع البيان.163 /3 ،
( ((2ابن حزم الظاهري /املحىل.344 /8 ،
( ((2الطربيس /جممع البيان.512 /2 ،
( ((2الزخمرشي /الكشاف.320 /1 ،
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548ه���ـ) إن األص��ح أن��ه ل��ل��ن��دب(،((2

إهنا مباحة يف حال ال�ضرورة .وأف��ادوا

تعاىل :ﭽ...ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭘﭼ؛ ألن الدين حق يثبت يف الذمة،

مستدال عىل صحة ما ذهب إليه ،بقوله

ﭡ ﭢ ﭣ ...ﭼ [سورة البقرة:

فهو أعم من املؤجل وغريه(.((2

الظاهر فإن ائتمنته عىل ماله أن يأمتنه

ﭹ ﭺ ﭼ [سورة النور.]33 :

 ]283إذ ق��ال(( :وامل��ف��ه��وم م��ن هذا
عليه))( ((2والثالث :إنه قول األكثر(،((2
والرابع :قال به أبو سعيد اخلدري :سعد

بن مالك األن��ص��اري اخلزرجي (ت/

73هـ) من الصحابة ،واحلسن البرصي:
أب��و سعيد ب��ن ي��س��ار (ت110 /ه���ـ)
والشعبي من التابعني( ،((2واخلامس :إنه

معنى حمتمل عند فقهاء اإلمامية ،وفقهاء
املالكية؛ ألهنم قالوا :إما للندب ،وإما

قال تعاىل :ﭽ ...ﭶ ﭷ ﭸ
ﭽﭶ ﭼ :أم���ر ي���دل ع�لى:

الندب ،عند الفقهاء مجيعهم( .((3وقيل:

إنه يدل عىل الوجوب؛ ألهنا عزمة من
عزمات اهلل ،عند عمر بن اخلطاب ،وابن

سريين ،وهو مذهب داود الظاهري(،((3
وعند عطاء ب��ن أيب رب��اح :أيب حممد،

أسلم بن صفوان (ت114 /ه��ـ) من
التابعني ،عمر بن دينار ،والطربي (ت/

ل�لإرش��اد؛ ومل��ا كانت دائ��رة البحث –

310هـ) إنه يدل عىل الوجوب برشطني

ويبقى الندب ،وهو املطلوب .وملا كان

فيه اخلري( .((3والذي يميل الباحثان :إنه

احلكم التكليفي –فيخرج اإلرش��اد،
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إباحة التأجيل بداللة قوله تعاىل :ﭽ ﭗ

النص القرآين ندب إىل :كتابة الدين؛

لذا أفاد الفقهاء إباحة االستدانة؛ ألهنا

مما يضطر اإلنسان إليه يف معاشه ،أي:
( ((2الطربيس /جممع البيان.512 /2 ،
( ((2الطربيس /جممع البيان.512 /2 ،
( ((2املصدر نفسه.512 /2 ،
( ((2املصدر نفسه.512 /2 ،

أحدمها :إذا طلبه العبد ،والثاين :إذا ُع ِل َم

للندب؛ ومما يؤيد ذلك أمران ،أحدمها:
إمجاع الفقهاء ،والثاين :إن الرشط أمر

( ((2املصدر نفسه.56– 55 /2 ،
( ((3ال���زخم�ش�ري /ال��ك��ش��اف،232 /3 ،
الطربيس /جممع البيان.185 /7 ،
( ((3الطربيس /جممع البيان.185 /7 ،
( ((3الزخمرشي /الكشاف.232 /3 ،

د .جبار كاظم املال

زائد عىل النص؛ ألنه غري مؤيد بقرآن

أو ًال :ما دل عىل اإلباحة بـ (فعل

معارض بقول :إهن��ا ليس بعزم؛ قال

•ق��ال تعاىل :ﭽ ...ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

أو سنة ،والثالث :إن قول املكاتبة عزم

احلسن البرصي :ليس بعزم ،إن شاء

كاتب ،وإن شاء مل يكاتب ( ((3واملكاتبة
منجمة عند اإلمامية ،أي :أن يكاتب

األمر):

ﯭ ﯮ...ﭼ [س����ورة ال��ب��ق��رة:
.]168

•ق���ال ت��ع��اىل :ﭽ ...ﯤ ﯥ ﯦ

–يقسطه–
اإلنسان عبده عىل مال ينجمه
ِّ

ﯧ...ﭼ [سورة البقرة.]223 :

وعند الشافعي (ت204 /هـ) هي عقد

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ليؤديه إليه يف هذه النجوم املعلومة

(((3

ال جي��وز إال مؤجال منجام ،وال جيوز

بنجم واحد؛ ألن العبد ال يملك شيئا،
والعقد املعجل يفوت عليه الغرض؛

ألنه ال يقدر عىل أداء البدل عادال(.((3
وعند أيب حنيفة النعامن (ت150 /هـ)

ه��ي عقد جائز مطلقا ح�لا ومؤجال:

منجام ،وغ�ير منجم؛ قياسا عىل سائر
العقود؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل مل يذكر

التنجيم يف املكاتبة(.((3

•ال��ف��رع (ال��ث��ال��ث) :دالل��ة األم��ر عىل
اإلباحة:

( ((3املصدر نفسه.232 /3 ،
( ((3الطربيس /جممع البيان.185 /7 ،
( ((3الزخمرشي /الكشاف.232 /3 ،
( ((3املصدر نفسه.232 /3 ،

•قال تعاىل :ﭽ...ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ.....ﭼ
[سورة املائدة.]6 :

ثاني ًا :ما دل عىل اإلب��اح��ة بـ (الم

األمر  +مضارع):

•ق���ال ت��ع��اىل :ﭽ ...ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ...ﭼ [س���ورة النحل:
.]14

املبحث (الثاين) :داللة األمر الواقع
بعد احلظر

•املطلب (األول) :عرض اآلراء:

•يف دالل��ة األم��ر ال��واق��ع بعد احلظر
آراء عدة ،وقف الباحثان عىل أمهها،

وعرضا كل رأي يف فرع خاص به،
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وعىل التفصيل اآليت:

•الفرع (األول) :الرأي (األول) :إن

الوجوب؛ إذا جاء جمردا عن قرينة

اإلباحة .وهذا الرأي هو :رأي الشيخ

ق��ال العالمة احل�لي (ت726 /ه��ـ)

األم��ر ال��واق��ع بعد احلظر ي��دل عىل

املفيد (ت413 /هـ) ،إذ قال(( :إذا
ورد لفظ األمر معاقبا لذكر احلظر

أف��اد اإلباحة دون اإلجي���اب))(،((3
وتابعه عليه مجع كثري من اإلمامية،
وه��و ال��رأي املشهور عندهم .وقد

عزي هذا الرأي إىل الشافعي (ت/

204ه���ـ) .ومبنى ه��ذا ال���رأي :إن
األمر الواقع بعد احلظر قرينة عامة

معتربة عىل اإلباحة؛ ألن األمر يعنى
زوال النهي ،وزوال النهــــي يعني

اإلباحة.

صارفة ترصفه إىل غري الوجوب .وبه

من اإلمامية؛ ومما يؤيد ذلك قوله:

((األم��ر ال��وارد بعد احلظر ،كاألمر
املبتدأ عند املحققني))( ،((3أي :كاملر

ال��ذي يبتدئ ب��ه ،ومل يكن مسبوقا
بحظر قبله .وقوله(( :األمر الوارد

عقيب احل��ظ��ر ل���ل���وج���وب))(،((4

ثم س��اق الدليل عىل ذل��ك بقوله:

((لوجود املقتيض ،وانتفاء ما يصلح
للامنعية))( ،((4أي :املقتيض للوجوب
وهو األمر ،وملا كان املقتيض باقيا؛

ل��ذا ف��إن ال��وج��وب باقيا تبعا له.

•الفرع (الثاين) :الرأي (الثاين) :إن

واملانع هو ورود األمر بعد احلظر؛

األصوليني من غري اإلم��ام��ي��ة(،((3

اإلباحة؛ لذا جاز االنتقال من احلظر

األمر يدل عىل الوجوب؛ وهو رأي
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ومبنى هذا الرأي :إن األمر يدل عىل

( ((3املفيد /التذكرة بأصول الفقه ،30 /عيل
اخلامنئي /الشيخ املفيد وهوية التشيع/
نصار/
 .81د .صاحب حممد حسني َّ
جهود الشيخ املفيد الفقهية ومصادر
استنباطه.214 /
( ((3ظ :اآلم����دي /اإلح��ك��ام يف أص��ول
األحكام.260 /3 ،

ومل��ا ج��از االن��ت��ق��ال م��ن احل��ظ��ر إىل

( ((3العالمة احليل /مبادئ الوصول إىل علم
األصول.93 /
( ((4العالمة احليل /هتذيب الوصول إىل علم
األصول.97 /
( ((4املصدر نفسه.97 /

د .جبار كاظم املال

إىل الوجوب رضورة(((4؛ ((لتساوي

ت��دل عىل اإلب��اح��ة ،إذ ق��ال(( :وال

حكم األضداد فيام جيوز وما ال جيوز

حينئذ من القرائن العامة الدالة عىل

األحكام يف األضداد))( ،((4أي :إن
واحد ،وعليه طاملا جاز االنتقال من

احلظر إىل اإلباحة ،لذا جيوز االنتقال

من احلظر إىل الوجوب.

يبعد جعلها –أصالـــــة ال�براءة –
اجلواز))(.((4

•الفرع (الرابع) :الرأي (الرابع) :إن
األمر الواقع بعد احلظر يرفع احلظر،

•الفرع (الثالث) :ال��رأي (الثالث):

ويعيد الفعل –املأمور ب��ه –إىل ما

جممل؛ وملا املجمل ال يتعني يف أحد

وجوب ،أو استحباب .وهذا الرأي

إن األم��ر ال��واق��ع بعد احلظر لفظ

املعنيني –اإلباحة أو الوجوب –إال
بقرينة؛ لذا يرجع يف حتديد داللته
إىل قرائن خاصة تدل عىل اإلباحة
أو تدل عىل الوجوب ،ومع عدمهام

يرجع إىل أصالة ال�براءة وهي :تدل

عىل اإلباحة .وهذا الرأي ،هو رأي

السيد عبد األعىل السبزواري (ت/
1414ه���ـ)( ،((4ويرى صاحب هذا
الرأي :إن أصالة الرباءة قرينة عامة

( ((4العالمة احليل /مبادئ الوصول إىل علم
األصول( 97 /اهلامش :رشح املحقق).
( ((4العالمة احليل /هتذيب الوصول إىل علم
األصول.97 /
( ((4عبد األعىل السبزواري /هتذيب األصول،
.70 /1

كان عليه قبل احلظر من :إباحة ،أو
هو رأي اآلمدي(.((4

•الفرع (اخلامس) :الرأي (اخلامس):
إن األم��ر إم��ا أن يكون معلقا عىل
زوال علة النهي ،أو ال فان كان معلقا
عىل زوال علة النهي ،فهو –بزوال

النهي–يكون ظاهرا يف الرجوع إىل

حكمه السابق قبل النهي .وإن كان
غري معلق عىل زوال علة النهي ،فهو
ظاهر يف الوجوب(.((4

•الفرع (السادس) :الرأي (السادس):

إن األم���ر ال��واق��ع ب��ع��د يف م���وارد

( ((4املصدر نفسه.70 /1 ،
ِ
اآلم�����دي /اإلح��ك��ام يف أص��ول
( ((4ظ:
األحكام.262– 260 /3 ،
( ((4ظ :املصدر نفسه.262– 260 /3 ،
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االستعامل يف القرآن الكريم مقرون

ما أرى –فقد اتكأ عىل رأي السيد

به ،وعىل اف�تراض فقدان القرائن،

املشهور يف شطره الثاين.

بقرائن ت��دل ع�لى تشخيص امل��راد

فهو يدل عىل اإلباحة بقرينة عامة،

ه��ي :وق��وع األم��ر بعد احلظر؛ ألن
األمر مفاده الزوال ،وإذا زال النهي

أصبح مباحا باملعنى العام؛ ويؤيد
ذلك التخاطب العريف ،مثل :قول

الطبيب ملريضه :ال ترشب احلامض
أثناء مرضه ،وقوله :ارشب يفهم

منه ارتفاع املنع السابق واإلباحة

العامة(.((4

•حتليل ومناقشة:

وإن جاز يل القول ،فإين أق��ول :إناألمر الواقع بعد احلظر حتدد داللته
ال��ق��رائ��ن اخل��اص��ة أو ال��ع��ام��ة ،أما

اخلاصة فتحدد داللته بـ :اإلباحة أو
الوجوب ،وأما العامة فتحدد داللته

بـ :اإلباحة ،ومن القرائن العامة:
وقوعه بعد احلظر ،أصالة ال�براءة،

التخاطب ال��ع��ريف .وال ي��ص��ار إىل
العامة إال عند تعذر اخلاصة.

•املطلب (الثاين) :نامذج تطبيقية:

-إن ال���رأي امل��ش��ه��ور م��ؤي��د ب��أدل��ة

•الفرع (األول) :نامذج اإلباحة:

-إن رأي ال���س���ي���د ع���ب���د األع��ل�ى

ﯟ...ﭼ [سورة املائدة.]2 :

قرآنية ،ويؤيده التخاطب العريف.

السبزواري رأي وجيه يدلل عىل
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السبزواري يف شطره األول ووافق

عبقرية صاحبه.

ن��م��وذج ( :)1ﭽ ....ﯝ ﯞﭽ ﯟﭼ :أمر وقع بعد حظر،

ِّ
الص ْيدَ عىل ا ُمل ْح ِرم حلج
حرم
املرشع َّ
فقد َّ

-إن رأي أستاذنا الشيخ البهاديل رأي

أو ع��م��رة بقوله ت��ع��اىل :ﭽ...ﮘ ﮙ

ثم انتهى إىل ما انتهى إليه –حسب

 .]1واألمر–هنا –يدل عىل اإلباحة أي:

أكاديمي ق��ام عىل استقراء اآلراء،

( ((4ظ :أمحد البهاديل /مفتاح الوصول إىل
علم األصول.318 /1 ،

ﮚ ﮛ ﮜ...ﭼ [س���ورة امل��ائ��دة:
إباحة االصطياد بعد حظره عليهم ،كأنه

ق��ال :وإذا حللتم فال جناح عليكم أن

د .جبار كاظم املال

تصطادوا(.((4

	-نموذج ( :)2ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ

ِّ
امل�ش�رع التقرب م��ن النساء
ح��رم
فقد
َّ
يف املحيض ،وأم��ر ب��اع��ت��زاهل��ن ،بقوله

ﭫ ﭬ ﭭ ...ﭼ

تعاىل :ﭽ...ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ

ﭽ ﭫ ﭼ :أمر وقع بعد حظر،

ال��ب��ق��رة .]222 :واألم���ر –هنا –يدل

اجلمعة ،بقوله تعاىل :ﭽ ...ﭔ ﭕ

النساء بعد حظره عليهم؛ ألن احلظر

[سورة اجلمعة.]10 :

حرم ِّ
املرشع البيع ،عند النداء لصالة
فقد َّ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ...ﭼ [س���ورة

عىل اإلب��اح��ة( ،((5أي :أب��اح هلم مقاربة
ينتهي بانتهاء احليض( ،((5وتبدأ اإلباحة

ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ...ﭼ [سورة

بتحقق الطهر ،وهو انقطاع دم احليض

اإلباحة ،أي :أباح هلم ما حظر عليهم

قراءة املصحف ،أو حتقق التطهري ،وهو:

اجلمعة .]9 :واألمر –هنا –يدل عىل
بعد قضاء الصالة من االنتشار وابتغاء
الرزق(.((5

	-نموذج ( :)3ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ

عىل قراءة التخفيف (( َي ْط ُه ْر ًن)) ،وهي
االغتسال عىل قراءة التشديد (( َي َّط َّه ْر ًن)).

فرق
وأبو حنيفة النعامن (ت150 /هـ) ّ

بني احليض الكثري واحليض القليل ،فقال

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [سورة البقرة:

بإباحة املقاربة بعد انقطاع الدم ،وإن مل

ﭽ ﯔ ﭼ :أمر وقع بعد حظر،

بعد االغتسال ،أو يميض عليها وقت

.]222

( ((4ظ :الزخمرشي /الكشاف،590 /1 ،
أمحد البهاديل /مفتاح الوصول إىل علم
األصول،371 /1 ،
د .فاضل عبد ال��رمح��ن /األن��م��وذج يف
أصول الفقه.188 /
( ((5ظ :الزخمرشي /الكشاف ،524 /4 ،د.
فاضل عبد الرمحن /األنموذج يف أصول
الفقه.188 /

تغتسل يف الكثري ،وقال بإباحة املقاربة
صالة يف الكثري .وقال الشافعي :بإباحة
املقاربة بعد الطهر والتطهر ،أي :مجع بني

األمرين(.((5

( ((5السيوري /كنز العرفان.299 /2 ،
( ((5الزخمرشي /الكشاف.263 /1 ،
( ((5الزخمرشي /الكشاف.263 /1 ،
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•الفرع (الثاين) :داللته عىل الوجوب:

	-نموذج ( :)1ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ

الوجوب ،باتفاق العلامء(.((5

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

•حتليل ومناقشة:

ﭽ ﮬ ﭼ :أم��ر وق��ع بعد حظر،

تتبع الباحثني –ورد يف النص القرآين

يف األشهر ُ
احلُ��رم بقوله تعاىل :ﭽ ﮤ

أربعة ن�ماذج .وق��د ك��ان احلظر –يف

ﮯ ...ﭼ [سورة التوبة.]5 :

ِّ
املرشع القتال
حرم
هو(( :لاَ تحُ ِ ُّلو)) فقد َّ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

	-إن األمر الواقع بعد احلظر –حسب
الكاشف عن احلكم التكليفي يف

النامذج أربعتها –معلقا عىل علة

ﮭ ...ﭼ [سورة املائدة ،]2 :أي :ال

	-النهي ،وبزوال علة النهي عاد األمر

املرشكني( .((5كام قال تعاىل :ﭽ ﭮ

اآليت ،حســـــب ورود النامذج يف

تستحلوا الشهر احل��رام بأن تقاتلوا فيه

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

إىل م��ا ك��ان عليه ،وع�لى التفصيل

البحث.

ﭸ ...ﭼ [س��ورة البقرة ،]217 :قال

	-إن ال��ص��ي��د ك���ان حم��ظ��ورا؛ بسبب

هلذه اآلية الكريمة املباركة(( :والظاهر

احلظر فيعود الصيد إىل ما كان عليه

ال��ط�بريس (ت548 /ه����ـ) يف تفسريه

ي��دل ع�لى :أن القتال يف الشهر احل��رام

ك��ان حمرما)) (((5؛ بداللة قوله تعاىل:
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احل�����رم( .((5واألم���ر –هنا –يدل عىل

ﭽ...ﭶ ﭷ ﭸ...ﭼ [سورة البقرة:

 ،]217أي :ذن��ب عظيم( .((5وبعبارة
أخرى :إن القتال كان حمظورا يف األشهر

( ((5الطربيس /جممع البيان.193 /3 ،
( ((5الطربيس /جممع البيان.404 /2 ،
( ((5الطربيس /جممع البيان.403 /2 ،

اإلحرام ،وعند انتهاء اإلحرام يرتفع

ق��ب��ل احل��ظ��ر ،واألص����ل يف الصيد

اإلباحة(.((5

( ((5ظ :اخلوئي /البيان يف تفسري القرآن/
 ،323عبد األع�لى ال��س��ب��زواري /تذيب
األصول.69 /1 ،
( ((5العالمة احليل /هتذيب الوصول إىل علم
األصول.189 /
( ((5صباح الدين الشمري /حتف األصول،
.51 /1

د .جبار كاظم املال

	-إن االنتشار ك��ان حم��ظ��ورا؛ بسبب
إقامة صالة اجلمعـــــة ،وعند انتهاء

صالة اجلمعـــة يرتفع احلظر ،فيعود
االنتشار إىل ما كان عليه قبل احلظر،
واألصل يف االنتشار اإلباحة(.((6

	-إن اجل�م�اع ك���ان حم���ظ���ورا؛ بسبب
احليض ،وعند انتهاء احليض يرتفع
احلظر فيعود اجلامع إىل ما كان عليه

ق��ب��ل احل��ظ��ر ،واألص����ل يف اجل�ماع
اإلباحة(.((6

•ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ [سورة املدثر.]4 :

•ﭽ ﯙ ﯚ ﭼ [سورة املدثر.]5 :

•ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ...ﭼ [سورة البقرة.]238 :

•ﭽ...ﭖ ﭗ ﭘﭼ [سورة
البقرة.]238 :

•ﭽ...ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ...ﭼ [سورة طه.]132 :

•ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ...ﭼ [سورة اإلرساء.]78 :

	-إن القتال كان حمظورا؛ بسبب األشهر

•ﭽ ...ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

امل�شرك�ين – ع�لى ان��س�لاخ األشهر

•ﭽ...ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

احلرم؛ ألن اآلية علقت احلكم –قتل

احلرم( ،((6وعند انتهاء األشهر احلرم
يرتفع احلظر فيعود القتال إىل ما كان
عليه قبل احلظر ،واألصل يف القتال
الوجوب(.((6

	-امللحق [لألمر الدال عىل الوجوب].
( ((6املصدر نفسه.51 /1 ،
( ((6املصدر نفسه.51 /1 ،
( ((6اخلوئي /البيان يف تفسري القرآن.324 /
( ((6العالمة احليل /هتذيب الوصول،97 /
نصار /جهود الشيخ املفيد
د .صاحب َّ
الفقهية ومصادر استنباطه.214 /

ﮫ ...ﭼ [سورة البقرة.]144 :
ﯓ...ﭼ [سورة البقرة.]144 :

•ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ...ﭼ [سورة
البقرة.]149 :

•ﭽ...ﭕﭖﭗ...ﭼ[سورة
النساء.]135 :

•ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱ...ﭼ [سورة النساء.]6 :

•ﭽ ...ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

217

داللة األمر يف النص القرآين الكاشف عن احلكم التكليفي

ﯠ ...ﭼ [سورة اإلرساء.]34 :

•ﭽﮍﮎﮏﮐﮑ...ﭼ

البالغي بفهم األصوليني يف حدود

•ﭽ...ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

التكليفي.

•اخلامتة ونتائج البحث:

•املصادر القديمة:

[سورة النحل.]91 :

ﭗ...ﭼ[سورة الطالق.]1 :

دائ��رة النصوص الكاشفة للحكم
ثبت املصادر واملراجع:

	-ركز األصوليون عىل األمر القرآين

• ِ
اآلمدي :أبو احلسن ،عيل بن أيب عيل

ج���اءت ب��ص��ي��غ األم���ر وه���م هب��ذا

	-اإلحكام يف أصول األحكام ،تح:

يف أبحاثهم؛ ألنه أغلب األحكام
ط���وروا البحث ال��ب�لاغ��ي ،ولكن

برؤية أصولية.

بن حممد (ت631 /هـ).

إبراهيم العجوز /ط ،1دار الكتب
العاملية /بريوت1982 ،م.

	-نظر األصوليون لألمر من جهتني:

•ابن حزم الظاهري :أبو حممد ،عيل

وحرصوا املادة بمعنيني ،مها :حقيقة

	-امل��ح�لى ،ت���ح :جل��ن��ة إح��ي��اء ال�ت�راث

جهة امل����ادة ،وم��ن جهة الصيغة.
يف ال��وج��وب ،وحقيقة يف مطلق
الطلب .وح�ص�روا معاين الصيغة
بمعان ثالثة ،هي :الوجوب ،الندب،
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ال��ق��رآن الكريم يف تطوير البحث

واإلب��اح��ة .وه��ذا تطوير يف البحث

البالغي يف النص القرآين.

	-تعمقوا يف دالل��ة األم��ر الواقع بعد
احلظر .وهذا التعمق جاء من التأمل

يف النص القرآين.

	-وم���ن جم��م��وع م��ا ت��ق��دم يظهر أث��ر

بن أمحد (ت456 /هـ).

العريب /ط ،1دار اآلف��اق اجلديدة/
بريوت ،د .ت.

•احل�لي (ال��ع�لام��ة) :مج��ال ال��دي��ن بن
يوسف بن ا ُمل َط َّهر (ت726 /هـ).

	-هتذيب الوصول إىل علم األصول،
ت�����ح :حم���م���د ح���س�ي�ن ال���رض���وي
الكشمريي /ط ،1مؤسسة اإلمام

عيل /لندن2001 ،م.

•مبادئ الوصول إىل علم األصول،

د .جبار كاظم املال

تح :عبد احلسني حممد عيل البقال/

ط ،2دار األض������واء /ب�ي�روت،
1406هـ.

	-الزخمرشي :جار اهلل ،حممود بن ُع َمر
(ت538 /هـ).

	-الطربيس :أبو عيل ،الفضل بن احلسن
(ت548 /هـ).

•جممع البيان يف تفسري القرآن ،تح:
هاشم الرسويل املحلاليت /ط،1
دار إحياء الرتاث العريب /بريوت،

•تفسري الكشاف عن حقائق غوامض

1406هـ.

ال��ت��أوي��ل ،ت��ح :حممد عبد السالم

(ت310 /هـ).

التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه

شاهني /ط ،4دار الكتب العلمية/
بريوت1427 ،هـ.

الس َخسيِ  :أبو بكر ،حممد بن أمحد
	 -رَّ ْ
(ت490 /هـ).

	-الطربي :أبو جعفر ،حممد بن جرير
•ج��ام��ع ال��ب��ي��ان ،ت��ح :خليل امليس،
وص��دق��ي مجيل العطار /ط ،1دار

الفكر /بريوت1415 ،هـ.

	-ابن العريب :أبو بكر ،حممد بن عبد اهلل

•أصول الفقه ،املعروف بـ (أصول

(ت543 /هـ).

ط ،1دار الكتب العلمية /بريوت،

عطا /ط ،1دار الكتب العلمية/

الفقه) ،تح :أبو الوفاء األفغاين/
1414هـ.

•أحكام القرآن ،تح :حممد عبد القادر
بريوت1408 ،هـ.

	-السيوري :أبو عبد اهلل ،املقداد بن

	-القرطبي :أبو عبد اهلل ،حممد بن عبد

•كنز العرفان يف فقه القرآن ،تح:

•اجلامع ألحكام القرآن /دار إحياء

اإلسالمي ،منشورات املجمع العاملي

	-املفيد :حممد بن حممد بن نعامن (ت/

عبد اهلل (ت826 /هـ).

حممد القايض /ط ،1مؤسسة النرش

للتقريب بني املذاهب اإلسالمية/

قم1422 ،هـ.

اهلل (ت671 /هـ).

الرتاث العريب /بريوت ،د .ت.

413هـ).

•التذكرة بأصول الفقه ،تح :الشيخ
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مهدي نجف /ط ،2دار املفيد/
بريوت1414 ،هـ.

•املراجع احلديثة:

•أمحد كاظم البهاديل (الدكتور).

	-مفتاح الوصول إىل علم األصول/
ط ،1دار امل��ؤرخ العريب /ب�يروت،
2002م.

•أمحد مطلوب (الدكتور).

	-البحث البالغي عند العرب /ط،1
دار اجلاحظ /بغداد1982 ،م.

•أمحد اهلاشمي (الشيخ).

	-جواهر البالغة يف املعاين والبيان
والبديع /ط ،7دار الكتب العربية/

بريوت1420 ،هـ.

ن��ص��ار
•ص���اح���ب حم��م��د ح��س�ين َّ
(الدكتور).

	-جهود الشيخ املفيد الفقهية ومصادر
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استنباطه /ط ،1مكتب اإلع�لام

اإلسالمي /قم1421 ،هـ.

•صالح الظاملي (الدكتور).

األرشف1426 ،هـ.

•صباح الدين الشمري (الشيخ).

	-حت��ف األص�����ول /ط ،1التميمي
للطباعة والنرش /النجف األرشف،
1427ه.

•ع��ب��د األع��ل�ى ال���س���ب���زواري (ت/
1414هـ).

	-هت��ذي��ب األص����ول /ط /3النجف
األرشف1417 ،هـ.

•عيل اخلامنئي (السيد).

	-الشيخ املفيد وهوية التشيع) ،تر:
خالد توفيق /ط ،3مؤسسة الصديق/
بريوت1418 ،هـ.

•ف��اض��ل عبد ال��واح��د عبد الرمحن
(الدكتور).

	-األنموذج يف أصول الفقه /ط ،1دار
احلكمة /بغداد1987 ،م.

•أبو القاسم املوسوي اخلوئي (ت/
1413هـ).

	-البيان يف تفسري القرآن /ط ،4دار

	-ت��ط��ور دراس���ة اجلملة العربية بني

التوحيد /الكويت1389 ،هـ.

املواهب للطباعة والنرش /النجف

•صبحي حممد مجيل (الدكتور).

النحويني واألصوليني /ط ،2مكتب

•البحوث واملجالت:

فحوى البحث

� ®œ«RH�«© Ë ®VKI�«© �LK� œË—Ë W�ôœ dB% WOHË W�«—œ
bO��« Í√— b� vK�© ÃU�% ��«Ë ULNMO� W�öF�«Ë r�dJ�« Ê¬dI�«
Ê¬dI�« ZNM� ‰ö� s� oO�œ q�Q�Ë WIOL� W�«—œ �« ®Y�U��«
Æt{—√ � �« WHOK� t�«Ë ÊU��ô« WFO�� l� q�UF��« � bO:«
ÆqIF�« �« �A� ¨Ê¬dI�« � ®VKI�«© Ê« �« Y�U��« qu� b�Ë
b�Ë fO�U�ô«Ë d�UA*« e�d� �« ®œ«RH�«© vMF� �A� ULMO�
bO�u�« —bB*« tKF� Íc�« r�dJ�« Ê¬dI�« s� WK��√ p�c� »d{
s�d�H*«Ë ¡ULKF�« ö�U�� s� p�c� �«bF��� ¨Y���« “U$ô
ÆŸu{u*« «c� ‰u�
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل وكفى وسالم عىل عباده

الذين اصطفى ..وبعد.

متهيد

املشاعر واألحاسيس فينا؛ ُفأ ّم موسى
أنفطر فؤادها عىل وليدها الصغري ،وكان
الربط وظيفة القلب بمعنى العقل الذي

العالقة ب�ين القلب وال��ف��ؤاد -ال

ضبط املشاعر واألف��ع��ال ألهن��ا كانت

وت��أم��ل دقيق م��ن خ�لال منهج القرآن

الكريم يف استعامل األلفاظ و الدالالت

ش��ك-يف أهن��ا حتتاج إىل دراس��ة عميقة
املجيد يف التعامل مع طبيعة اإلنسان وأنه
خليفة اهلل يف أرضه.

ومن املعروف أنه ال نجاة لإلنسان يف
الدنيا واآلخرة إال إذا َس ِل َم قل ُبه وحسن

ف��ؤاده؛ ألن القلب عليه مدار األمور؛

فإذا صلح قلبه صلح جسده كله ،وإذا

فسد ،فســــد جسده كله؛ وألن الفوائد

تنبثق منه مشـــاعر اإلنسان وأحاسيسه؛
فكان البــد له من ضبط وفق الرؤية
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يشري إىل العقل ،فإن الفؤاد يشري إىل مركز

ستذهب إليه ،ونحن نعلم دقة القرآن
اللغوية.

والتعبري القرآين يصور لنا فؤاد األم

املسكينة صورة ح ّي ًة (فارغ ًا) ال عقل فيه
وال وعي وال قدرة عىل نظر أو ترصيف

حتى كادت لتبدي به وتذيع أمرها يف
اليم لوال أن
الناس ،بعدما ألقت به يف ّ
اهلل تعاىل َ
ربط عىل قلبهـــا وث ّبتها لتكون

من املؤمنني بوعــــد اهلل ،الصابرين عىل
ابتالئه ،السائرين عىل هداه.

اإلسالمية؛ وقد ج��اءت آية واح��دة يف

ومن ثم تأيت هذه (الدراسة املتأنية)

وذل��ك يف قوله ت��ع��اىل :ﭽ ﮚ ﮛ

امل��ص��ب��اح) ح��رص�� ًا ع�لى إي��ض��اح وبيان

القرآن املجيد مجعت بني الفؤاد والقلب
ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

م��ن خ�لال ال��ق��رآن ال��ك��ري��م إىل (جملة
حقيقة القلب والفؤاد يف القرآن املجيد.

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

فقلب اإلنسان هـــو حمل نظر اخلالق

وإذا كان القلب يف القرآن الكريم

واإلثابة عليه بالنظر إىل نية العبد؛ فإما

ﮫ ﭼ [سورة القصص.]10 :

ت��ب��ارك وت��ع��اىل وق��ب��ول العمل ورده،

الشيخ الدكتور منصور مندور

أن يكون نقي ًا سليماً  ،وإما يكون منحرف ًا

منها صقل قلبه وإن زاد زادت» .وقال

سليماً من الكفر أو سقيماً بالكفر ،سليماً

«إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت يف قلبه

سقيماً ؛ سليماً من الرشك أو سقيماً بالرشك،

الرتمذي حسن صحيح .ولفظ النسائي:

من النفاق والريـــــاء أو سقيماً بالرياء

نكتة سوداء .فإن هو نزع واستغفر وتاب

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

قلبه ،فهو ال��ران ال��ذي ق��ال اهلل تعاىل:

وقد فاز ونجا وربح صاحب القلب

ق��ال احلسن ال��ب�صري :هو الذنب عىل

القلب السقيم الذي ران عىل قلبه بسبب

هو حال الفجار املكذبني ،وهذه هي علة

والنفاق؛ يقول امل��وىل عز وج��ل :ﭽ ﭪ

ﭶ ﭼ [سورة الشعراء.]89 :

ّ
السليمّ ،
صاحب
���وى
وزل
ُ
وض��ل و َغ َ

ما كان يكتسبه من آثام وذن��وب؛ فصار
لكثرة ذنوبه عن ربه حمجوب؛ قال تعاىل:
ﭽ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

صقل قلبه فإن عاد زيد فيها حتى تعلو
ﭽﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ»

الذنب حتى يعمى القلب فيموت ،ذلك
الفجور والتكذيب.

فقد حجبوا عن قلوهبم نور اإليامن

ونور القرآن فعاشوا يف ظلامت بعضها

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ [س��ورة

فوق بعض إذا أخرج يده مل يكد يراها؛

قلوهبم ما كانـــــوا يكسبونه من اإلثم

نور ،ذلك أن القلوب حتيا بأعامل اإليامن

املطففني .]15- 14 :أي غطــــى عىل
واملعصية .والقلب ال��ذي يمــــرد عىل

املعصية ينطمس ويظلم؛ ويرين عليه

غطاء كثيف حيجب النــــور عنه وحيجبه
عن النور ،ويفقده احلساسية شيئا فشيئا

حتى يتبلد ويموت ...عـــن أيب هريرة،

عن النبي قال« :إن العبد إذا أذنب
ذنبا كانت نكتة سوداء يف قلبه .فإن تاب

نورا فام له من
ألنه من مل جيعل اللـــه له ً
والقرآن.

إن القلب كائن حي يعقـــل ويفهم

ويدرك ،والقلب يف القـــــــرآن الكريم
يشري إىل العقل ،فها هي مصـــــــــارع

ال��غ��اب��ري��ن ح��ي��اهل��م ش��اخ��ـ��ة م��وح��ي��ة،
تتحدث بالعرب ،وتنطق بالعظات ،قال
اهلل تعاىل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
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ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ (فتدرك ما وراء
هذه اآلثار الدوارس من سنة ال تتخلف

وال تتبدل) ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ[سورة احلرش:

(أي تسمع أحاديث األحياء عن تلك

 ]14وكذلك احلال -ربط بني القلب

املوحشة) ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

الدور املهدمة واآلبار املعطلة والقصور

والفقه -يف ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭑ ﭒ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ [س���ورة

ﭙ ﭚ ﭛﭼ [س���ورة التوبة:

القلوب( :التي يف الصدور) زي��ادة يف

وه��ن��ا ن�لاح��ظ ال��رب��ط ب�ين القلب

القلوب عىل وجه التحديد! .ولو كانت

هو الفهم وحسن اإلدراك والتعقل ،وهو

احلج ]46 :وهنا يمعن يف حتديد مواضع

التوكيد ،وزيادة يف إثبات العمى لتلك
هذه القلوب مبرصة جلاشت بالذكرى،
وجاشت بالعربة ،وجنحت إىل اإليامن

خ��ش��ي��ة ال��ع��اق��ب��ة امل��اث��ل��ة يف م��ص��ارع

الغابرين ،وهي حوهلم كثري؛ قال تعاىل:

ﭽﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
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ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ

.]87

والفقه ،والفقه -كام هو معروف -لغة

العلم أيضا والفطنة ،فالقلب والعقل يف
اعتقادي يشء واحد ،يؤكد هذا أيض ًا ما

جاء يف السورة نفسها ،قال تعاىل :ﭽ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ [سورة

ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

التوبة ]127 :إ ًذا هذه داللة صحيحة

ومن عجائب القرآن يف هذا الشأن

واملعنى نفسه تكرر مع املنافقني أيضا

القلب والعقل -وذلك يف قوله تعاىل:

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯻﭼ [سورة احلج.]46 :

ما جاء يف سـورة احلرش –من ربط بني
ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ورصحية بأن الفقه حمله القلب.

يف سورة املنافقون؛ قال تعاىل :ﭽﮱ
ﯜ ﭼ[سورة املنافقون.]3 :

الشيخ الدكتور منصور مندور

القلب -الذي يف الصدر-
وسمى
ُ
ُ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ

ومن حسد إىل حب ،ومن إيامن إىل كفر،

استنار بنور اهلل ون��ور اإلي�مان توىل اهلل

قلب ًا ألنه كثري التقلبات من خري إىل رش،
ومن عفاف إىل شهوة ،ومهمة القلب أن
يعقل األشياء ويقلبها حتى يرى احلق
حق ًا والباطل باطالً؛ ومن ثم كان دعاء

املؤمنني :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ

[سورة األع��راف ،]179 :والقلب إذا

حفظه ،وم�لأه حمبة وخشية ،ﭽ ﭦ

رس اهلل ال
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ وذلك ُ
يطلع عليه غريه.
فالقلب الذاكــــــر للـــه تعاىل فيه

طمأنينة وسكــــــون وسكينة وسعادة،

والقلب إذا أصابته قسوة وامتأل من

والقلب الغافل عــــــن ذكر اللــــه فيه

أش��دَّ صالبة من احلجر ،بل إن احلجر

وش��ك .ق��ال ت��ع��اىل :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ

ظلامت الكفر والشك والنفاق يكون
قد يلني فيخرج منه املاء ،ولكن قلوب

اضطراب وتعاسة وشقاء وعناء وريب
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ

ه��ؤالء ال تلني وال تندى ،وال تنبض

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ إن هذا

جمدبة كافرة ،ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

من معاين الشفاء ،إنه يدب يف القلوب

بخشية وال تقوى ،قلوب قاسية جاسية
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ

القرآن شفاء ملا يف الصدور بكل معنى

فع ً
ال دبيب الشفاء يف اجلسم املعلول!.

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ

يدب فيها بإيقاعه ذي السلطان اخلفي

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

توقظ أجهزة التلقي الفطريــــة ،فتهتز

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

العجيب ،ويـــدب فيها بتوجيهاته التي

ﯠ ﭼ وحــــق عليهم قوله تعاىل:

وتتفتح وتتلقى وتستجيب ،ويدب فيها

ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

احتكاك ممكن بني املجموعات البرشية

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ

بتنظيامته وترشيعاته التي تضمن أقــل
يف احلياة اليومية ،ويدب فيها بإحياءاته
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املطمئنة ال��ت��ي تسكب الطمأنينة يف
القلوب إىل اهلل ،وإىل العدل يف اجلزاء،

وإىل غلبة اخلري ،وإىل حسن املصري.

وإهنا لعبارة تثري حشد ًا وراء حشد

يف ال�شراي�ين ،قاعدته إىل أع�لى مع َّلقة
بنِياط يف اجلهة اليرسى من التجويف

أن اهلل قادر لو شاء عىل أن خيلق بني آدم

ويميني به الدم األزرق املحتاج
األمحر،
ّ

من املعاين وال��دالئ��ل ،تعجز عنها لغة
البرش ويوحي هبا هذا التعبري العجيب؛
ابتداء بطبيعة ال تعرف إال اهل��دى ،أو

يقهرهم عىل اهل��دى ،أو يقذف باهلدى

اري به الدم
الصدري ،وبه جتويفانَ :ي َس ّ
ّ

إىل التنقية؛ وبكل جتويف جتويفان فرعيان
يفصل بينهام صامم ،ويسمى التجويف

يف قلوهبم فيهتدوا بال قهر ،ولكنه –

فيل:
ال ُع ْلوي :األُ َذي��ن ،والتجويف ُّ
الس ُّ

بني آدم بالقدرة عىل االجت��اه إىل اهلدى

وقد يعبرَّ بالقلب عن العقل باعتباره

سبحانه –شاء غري هذا! .شاء أن يبتيل
أو الضالل ،ليعني من يتجه منهم إىل
اهلدى عىل اهلدى ،وليمد من يتجه منهم

إىل الضالل يف غيه ويف عاميته ،وجرت

سنته بام ش��اء؛ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
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ِ
ال��دَّ َم ِ
��س��م ،ج��اء يف
���راف الجِْ ْ
��و َّي�� َة إِلىَ َأ ْط َ
ليِ
املعجم الوسيط ال َق ْلب) :عضو َع َض ّ
أجوف يستقبل الدَّ َم من األوردة ويدفعه

ال ُب َطني.

مركزا لإلدراك واألحاسيس وموض ًعا
ً
والسكينة
للهدى والتقوى وال َّطهارة
َّ

والزيغ والغيظ
وكذلك لإلثم وال َّلهو
َّ

واحل�س�رة ...إل��خ ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭼ وه��و مثل ضرُ ب مل��ن ظاهر

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

زوجته  ،فكام ال يوجد للرجل قلبان يف

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ.

ألنّه ال توجد أ ّم��ان ّ
للشخص الواحد؛

ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
مفهوم القلب يف اللغة العربية:
��ض فيِ
��ض�ِل�يِ ٌّ َي��نْ��بِ ُ
��ض ٌ��و َع َ
القلبُ :ع ْ
ب األَي ِ ِ
ِ
الصدْ ِر ُ ،ينَ ِّظ ُم الحْ َ َر َك َة
س م َن َّ
الجْ َان ِ ْ رَ

جوفه كذلك ال تكون امرأة املظاهر ُأ َّمه

قال تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭼ [سورة األحزاب.]4 :

وج��اء يف القاموس املحيط :القلب

الشيخ الدكتور منصور مندور

هو الفؤاد أو أخص منه والعقل وحمض

كل يشء.

احلديث القاهرة.

ومم��ا جت��در اإلش���ارة إليه أن كلمة

وجاء يف لسان العرب :القلب حتويل

ال��ق��ل��ب مل ت��أت م��ع��رف��ة (ب���أل) إال يف

تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

قوله تعاىل :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

اليشء عن وجهه ق َل َبه يقل ُبه قلبا ،قال

موضع واحد يف القرآن كله؛ وذلك يف

ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ [سورة الشعراء:

ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ وذل��ك ضمن سياق

عىل قلب النبي فوعاه وثبت يف قلبه فال

غزوة أحد يف قوله تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ

 ]194- 193أي نزل به جربيل، 
ينساه بعون اللـــه تعاىل.

والقلب ترتاوح معانيه بني اجلانب

العاطفي يف اإلنسان الذي يمثل املشاعر

الوجدانية مــــن حب وكره وشجاعة
وخوف وأمل وفرح . ..الخ وبني اجلانب

العقالين الذي يمثل اهلداية والضالل
واإلرسار واإلع�ل�ان وإط��اع��ة أوام��ر
اللــه أو عصيانه وتلقي الوحي واإلهلام

والتذكر والتدبر.

لفظ القلب يف القرآن املجيد:

آيات سورة آل عمران وهي تتحدث عن
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [س��ورة آل
عمران.]159 :

والسيـــــاق -هنا -يتجه إىل رسول

اهلل الستثارة معــــاين الرمحة يف قلبه؛
فهي رمحة اهلل التي وسعتـــه ووسعتهم،

ونالته ونالتهم؛ فجعلته رحيماً هبم ،لينًا
معهم ،رفيق ًا هبم؛ ولو كان فظا غليظ

ورد لفظ القلب –يف القرآن املجيد-

القلب ما تألفت حولــــه القلوب ،وال

مائة واثنني وثالثني موضع ًا .املعجم

إىل قلب كبري يعطيهم وال حيتاج منهم إىل

مفرد ًا ومجع ًا مضاف ًا وغري مضاف -يف

املفهرس أللفاظ القرآن الكريم حممد
ف���ؤاد ع��ب��د ال��ب��اق��ي ص  697ط دار

جتمعت حوله املشاعر ،فالناس يف حاجة

عطاء؛ ويحَ مل مهومهم وال يحُ ّملهم مهه؛
وجي��دون عنده دائ�ًم�اً االهتامم والرعاية
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والعطف والسامحة وال��ود والرضاء؛

وي��ذك��ره��م رمح��ة اهلل املمثلة يف خلقه

كانت حياته مع الناس؛ ما غضب لنفسه

القلوب؛ ذلك ليستجيش كوامن الرمحة

وهكذا كان قلب رسول اهلل وهكذا
قط ،وال ضاق صدره بضعفهم البرشي،
وال احتجز لنفسه شيئا م��ن أع��راض

هذه احلياة ،بل أعطاهم كل ما ملكت
ي��داه يف سامحة ندية ،ووسعهم حلمه
وب��ره وعطفه ووده الكريم ،وم��ا من
واحد منهم عارشه أو رآه إال امتأل قلبه

بحبه؛ نتيجة ملا أفاض عليه من نفسه
الكبرية الرحيبة.

يف قلبه فتغلب عىل ما آثاره ترصفهم
فيه؛ وليحسوا هم حقيقة النعمة اإلهلية
هبذا النبي الرحيم ،ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ [س���ورة
احل��دي��د ]27 :إهن��ا ال��ث��م��رة الطبيعية

لسامحة النبي حممد؛ ال��رأف��ة والرمحة
ظ��اه��رة واض��ح��ة يف أخ�ل�اق املؤمنني
حقيقة بمنهج اإلس�لام يف التعامل مع

وك��ـ��ـ��ان رس���ول اهلل ويف نفسه

اآلخ��ري��ن بحكم م��ا استقر يف قلوهبم

ث��م اضطربت صفوفهم ،فرجع ثلث

عنهم ،ويستغفر اهلل هلم ،وأن يشاورهم

يشء من القوم؛ فقد حتمسوا للخروج،

اجليش قبل معركة أحد؛ وخالفوا –بعد

ذلك –عن أم��ره ،وضعفوا أمام إغراء
الغنيمة ،ووه��ن��وا أم��ام إشاعة مقتله،
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الكريم الرحيـــم ال��ذي تتجمع حوله

وانقلبوا عىل أعقاهبم مهزومني ،وتركوه

يثخن باجلراح وهو صامد يدعوهم يف
أخراهم ،وهم ال يلوون عىل أحد؛ وهنا

من احلق واإلي�مان ،ثم يدعوه أن يعفو

يف األمر كام كان يشاورهم؛ غري متأثر
بنتائج هذا املوقف ،وإذا مالت بعض

القلوب فإن اهلل –سبحانه –خياطبها،

فهو يعلم أحواهلا ،ويعرف مداخلها،
ويطلع عىل خوافيها ،هو يعلم أن نقاء
العقيدة  ،وخلوص القلب  ،واستقرار

يأيت اخلطاب القرآين متوجه ًا إليه

حقيقة اإلي�م�ان اس��ت��ق��رارا تنبثق منه

نعمة اهلل عليهم به ،والقرآن هنا يذكره

وتضحية وتقدمة خالصة هلل؛ ﭽ ﮯ ﮰ

يطيب قلبه ،وإىل املسلمني يشعــــرهم

آثاره ونتائجه يف واقع احلياة ،من بذل
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ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

وأن خيشع ل��ذك��ر اهلل؛ ف��إن اهلل تعاىل

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ

أخذا ،وهو جيول هبا يف الوجود كله فال

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

يتناول القلوب ،فيهزها هزا ،ويأخذها

ﯫ ﯬ ﭼ ثم حيذرها من عاقبة

جتد إال اهلل ،وال ترى إال اهلل ،وال حتس

القسوة بعد اللني حني تغفل عن ذكر

وال خمبأ من علمه ،وال مرجعا إال إليه،

التباطؤ والتقاعس عن االستجابة ،ومن
اهلل ،وحني ال ختشع للحق ،فليس وراء
قسوة القلوب إال الفسق واخلروج.

بغري اهلل ،وال تعلم هلا مهربا من قدرته
وال متوجها إال لوجهه الكريم.

وجــاءت كلمة قلبك خماطبا هبا

إن ه���ذا ال��ق��ل��ب ال��ب�شري رسي��ع

رس���ول اهلل يف ث�لاث��ة م��واض��ع؛ أوهل��ا

األمد بال تذكري وال تذكر تبلد وقسا،

(الشعراء) وآخرها يف سورة الشورى يف

التقلب ،رسيع النسيان ،فإذا طال عليه
وانطمست إرشاق��ات��ه وأظلم وأعتم !

فال بد من تذكري هذا القلب حتى يذكر

وخيشع ،وال بد من الطرق عليه حتى

يرق ويشف؛ وال بد من اليقظة الدائمة
كي ال يصيبه التبلد وال��ق��س��اوة ،وقد
يصيب القلب مــــا يصيب األرض من

جفــــاء وتشقق ،فاهلل حييي األرض بعد
موهتا ،فتنبض باحلياة ،وتزخر بالنبت
والزهر ،ومتنح األكل والثامر؛ وكذلك

القلوب حني يشاء اهلل فال يأس من قلب
مخد ومج��د وقسا وتبلد فإنه يمكن أن

تدب فيه احلياة ،وأن يرشق فيه النور،

يف س��ورة (ال��ب��ق��رة) وال��ث��اين يف س��ورة

قوله تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ

فكل من يزعم أن حممد ًا مل يوح إليه ،ومل

يأته يشء من اهلل ينتبه هلذا النص الذي
يمس ال��ق��ل��وب؛ ف�ما ك��ان اهلل سبحانه
وتعاىل ليدع أحدً ا يدّ عي أن اهلل أوحى

إليه ،وهو مل يوح إليه شيئ ًا ،وهو قادر

عىل أن خيتم عىل قلبه ،فال ينطق بقرآن
كهذا ،وأن يكشف الباطل ال��ذي جاء
به ويمحوه ،وأن يظهر احلق من ورائه

ويثبته؛ ف��إن يشأ اهلل خيتم عىل قلبك،
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ويمح اهلل الباطل ،وحيق احلق بكلامته.

فهذه سنة اهلل تعاىل يف إقرار احلق

إهنا احلامقة املضحكة ،ولكن الغيظ

حق ،وقول حممد صدق؛ وليس التقول

باهلم يعادون جربيل؟ .وجربيل مل يكن

وإزهاق الباطل ،ومن ثم فإن هذا الوحي

عليه إال الباطل والظلم والضالل.

ففي س��ورة البقرة جاء قوله تعاىل:

ﭽﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

واحلقد يسوقان إىل كـــل محاقة ،وإال فام

برشا يعمل معهم أو ضدهم ،ومل يكن
يعمل بتصميم من عنده وتدبري؟ .إنام هو
عبد اهلل يفعل ما يأمره وال يعىص اهلل ما

أمره!.

ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ لقد بلغ

فام كان له من هوى شخيص ،وال

اهلل مـن فضله عىل من يشاء من عباده

هو منفذ إلرادة اهلل وإذنه يف تنزيل هذا

باليهود من احلنق والغيظ من أن ينزل
مبل ًغا يتجاوز كل حد ،وقادهم هذا إىل

تناقض ال يستقيم يف عقل ،لقد سمعوا

أن جربيل ينزل بالوحي مـــن عند اهلل
عىل حممد وملا كان عداؤهم ملحمد

قد بلغ مرتبة احلقد واحلنق فقد لج هبم
الضغن أن خيرتعوا قصة واهية وحجة

230

واخلصب!.

فارغة  ،فيزعموا أن جربيل عدوهم،

ألن��ه ينزل باهلالك وال��دم��ار والعذاب؛
وأن هذا هو ال��ذي يمنعهم من اإليامن

بمحمد من جراء صاحبه جربيل! .ولو
كان الذي ينزل إليه بالوحي هو ميكائيل
آلمنوا ،فميكائيل يتنزل بالرخاء واملطر

إرادة ذاتية ،يف أن ينزله عىل قلبك ،إنام
القرآن عىل قلبك ،والقلب هـــو موضع
التلقي ،وهـــو الذي يفقه بعد التلقي،

ويستقر هذا الكتاب فيه وحيفظ ،والقلب

يعرب به يف القرآن عن قوة اإلدراك مجلة
وليس هو هذه العضلة املعروفة بطبيعة
احلال.

ويف س��ورة (ال��ش��ع��راء) ج��اء قوله

تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ [سورة
الشعـــراء ]195- 192 :الروح األمني

جربيل نزل هبذا القرآن من عند اهلل
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عىل قلب رسول اهلل وهو أمني عىل

فيوصفون هذه الصفة من املأل األعىل،

رسول اهلل؛ فتلقاه تلقيا مبارش ًا ،ووعاه

حفيظون ،خيشون الرمحن ومل يشهدوه،

ما نزل به ،حفيظ عليه ،نزل به عىل قلب

مبارشا .نزل به عىل قلبه ليكون من
وع ًيا
ً
املنذرين بلسان عريب مبني؛ هو لسان
قومه الذي يدعوهم به ،ويتلو عليهم
القرآن.

ويعلمون أهن��م يف ميزان اهلل أواب��ون،
منيبون إىل رهبم طائعون ،فمهام اقرتحوا
فهم ال يبلغون ما أعد هلم؛ فاملزيد من

رهبم غري حمدود.

ويف موضع آخ��ر يف نفس السورة

وج���اءت كلمة (ق��ل��ب) ن��ك��رة يف

يستثري القلوب الغافلة فيذكرها بمصارع

يف قوله تعاىل :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

موضعني يف سورة (ق)؛ املوضع األول
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ

ﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ
ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ

الغابرين يف قوله سبحانه :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭬ ﭭﭼ ويف مصارع الغابرين

ذكرى؛ ذكرى ملن كان له قلب؛ فمن ال

تذكره هذه اللمسة فهو الذي مات قلبه

وديع
ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﭼ إنه ملشهد
ٌ

أو مل ي��رزق قلبا عىل اإلط�لاق! ال ،بل

ُقرب من املتقني ،حتى ترتاءى هلم من
ت ّ

هناك سمع يلقى إىل القصة بإنصات

ريض مجيل ،إنه مشهد اجلنة وهي
أليف،
ٌ

قريب ،مع الرتحيب والتكريم؛ التكريم
يف ك��ل كلمة ويف ك��ل ح��رك��ة؛ فاجلنة

تقرب وتزلف ،فال يكلفون مشقة السري
إليها ،بل هي التي جتيء( :غري بعيد)!.
ونعيم الرىض يتلقاهم مع اجلنة( :هذا ما

توعدون لكل أواب حفيظ .من خيش

الرمحن بالغيب وج��اء بقلب منيب)..

إنه ليكفي للذكرى واالعتبار أن يكون
ووعي ،فتفعل القصة فعلها يف النفوس؛

وإن��ه للحق؛ فالنفس البرشية شديدة

احلساسية بمصــــــارع الغابرين ،وأقل
يقظة فيها وأقل تفتح كافيان الستجاشة
الذكريات والتصورات املوحية يف مثل
هذه املواقف املؤثرة املثرية.

وج���اءت كلمة (ق��ل��ب) يف مخسة
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م��واض��ع؛ من ه��ذه امل��واض��ع موضعان

و ُي�ب�رز ال��ق��رآن الكريم –يف س��ورة

كل شائبة تشوبه أو يشء يسوؤه وذلك

القلب وصحة العقيدة وخلوص الضمري،

جاءت كلمة قلب منعوتة بالسالمة من
يف سياق احلديث عن نبي اهلل إبراهيم

وذلك يف قوله تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭶ ﭼ وذلك ضمن دعائه ربه ﭽ ﭥ

وه��ي ص���ورة االس��ت��س�لام اخل��ال��ص هلل

كام يف قوله تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭦﭧﭨ ﭼ ﭽﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ والدعاء

كله ليس فيه طلب لعرض من أعراض
هذه األرض؛ وال حتى صحة البدن.

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭼ
تعاىل؛ تتمثل يف جميئه لربه ،وصورة النقاء
والطهارة وال�براءة واالستقامة تتمثل يف

سالمة قلبه.

ف إىل معرفة
وهو ال��ذي
ت��ش��و َ
ّ

إنه دعاء يتجه إىل آفاق أعىل؛ حتركه

رس الصنعة اإلهليــــة ،وحني جييء هذا

عرف اهلل فأصبح حيتقر ما عداه .والذي

املؤمن الرايض اخلاشع العابد القريب

مشاعر أص��ف��ى ،ودع���اء القلب ال��ذي
ذاق فهو يطلب املزيد؛ وال��ذي يرجو
وخياف يف حدود ما ذاق وما يريد.

التشوف مــــــن إبراهيم األواه احلليم،

اخلليل؛ حني جييء هــــذا التشوف من
إبراهيم فإنه يكشف عام خيتلج أحيانا

ويالحظ مــــــــــن قولة إبراهيم

نفوس بعض البرش مــن الشوق والتطلع

هنالك من قيمة يف يوم احلساب إال قيمة

أراد أن ي��رى ي��د ال��ق��درة وهي

إدراك��ه حلقيقة القيم اإليامنية ،فليست
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الصافات -م��ن صفة إبراهيم سالم َة

اإلخ�لاص؛ إخ�لاص القلب هلل تعاىل،

وجترده من كل شائبة ،ومن كل مرض،
ومن كل غرض ،وخلوه من التعلق بغري
اهلل عز وجل؛ فهذه سالمته التي جتعل له

قيمة ووزن ًا يوم ال ينفع مال وال بنون.

لرؤية أرسار الصنعة اإلهلية!.

تعمل؛ ليحصل عىل مذاق هذه املالبسة
فيسرتوح هبا ،ويتنفس يف جوها ،ويعيش

معها؛ وهذا أمر آخر غري اإلي�مان الذي

ليس بعده إيامن.

وألن القلب هو حمل التد ّبر وصاحب

الشيخ الدكتور منصور مندور

ال��ق��رار وعليه يقع اإلث��م يف الكتامن

تتعلق به مشيئته بال تعقيب!.

وإرسار ال�شيء وإخ��ف��اؤه ،وه��ذا يناط

ويف نفس السياق يأيت قوله تعاىل:

ك��ان كتامن الشهادة وع��دم آدائ��ه��ا إثام

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

بإرادة اإلنسان ونيته وضمريه ،ولذلك

ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

وذنبا يحُ اسب عليه اإلنسان ،قال تعاىل:

ﭽ ﭾ ﭿﭼ فهناك من الناس

ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ

م��ن اخل�ي�ر ،وم���ن اإلخ��ل��اص ،وم��ن

نقاء القلب وصفاؤه؛ ألهنا أمانة يف عنق

الرغبة يف إفاضة اخلري والرب والسعادة

مقرونة بالقلب؛ وال تكتموا الشهادة؛

يعجبك حديثه ،وتعجبك ذالقة لسانه،

ﭽ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ

فعند التقايض ال عند التعاقد –يتضضح

الشاهد وقلبه ،ومن ثم جاءت العبارة

ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) .ويالحظ

أن التعبري القرآين يتكئ عىل القلب؛
فينسب إليه اإلثم؛ تنسيقا بني اإلضامر

لإلثم ،والكتامن للشهادة؛ فكالمها عمل

يتم يف أع�ماق القلب وه��و جي��زي عليه
بمقتىض علمه سبحانه ال��ذي يكشف

من يتحدث ،فيصور لك نفسه خالصة
التجرد ،ومن احلب ،ومن الرتفع ،ومن

وال��ط��ه��ارة ع�لى ال��ن��اس؛ ه���ذا ال��ذي

وتعجبك نربة صوته ،ويعجبك حديثه

عن اخلري والرب والصالح (ويشهد اهلل
عىل ما يف قلبه) ال��ذي ازدح��م بالدد
والعناد واخلصومة ،حتى ال يوجد فيه
موضع للحب أو اخلري وال مكان فيها

للتجمل واإلي��ث��ار ،وم��ع ذل��ك يعمل

اإلثم الكامن يف القلوب وجيازي عليه؛

عىل إظهار التقوى واخلشية ،وهو ألد

فيهام ،وهو العليم بمكنونات الضامئر

وباطنه ،ويتنافر مظهره وخم�بره ،هذا

فهو م��ال��ك ال��س�ماوات واألرض وما

خفيت أم ظهرت ،وهو املجازي عليها،

املترصف يف مصائر العباد بام يشاء من

الرمحة والعذاب  ،القدير عىل كل يشء

اخل��ص��ام؛ ه��ذا ال��ذي يتناقض ظاهره

الذي يتقن الكذب والتمويه والدهان،

حتى استمرأه فأصبح أهال لقوله تعاىل:

ﭽ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
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ﯮ ﯯ ﯰﭼ [سورة البقرة.]88 :

ويف القلب يطمئن اإليمــــان مهام

من كفر باهلل من بعد إيامنه؛ ألنه عرف

ق��ال تعاىل :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

الدنيا عىل اآلخرة؛ فرماهم بغضب من

صدر من أفعال قد ُيكره املر ُء عىل فعلها

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

اإليامن وذاقه ،ثم ارتد عنه إيثارا للحياة
اهلل ،وبالعذاب العظيم ،واحلرمان من

اهل��داي��ة؛ ووصمهم بالغفلة وانطامس
القلوب والسمع واألب��ص��ار؛ وحكم

عليهم بأهنم يف اآلخرة هم اخلارسون.

ذلك أن العقيدة اإلسالمية ال جيوز

أن ت��ك��ون م��وض��ع م��س��اوم��ة ب�ين احلق
والباطل ،أو حساب للربح واخلسارة؛

فمتى آمن القلب باهلل عز وجل فال جيوز

أن يدخل عليه مؤثر من مؤثرات هذه

ﯘ ﭼ إن القلب الذي يذوق

األرض؛ ألن العقيدة اإلسالمية هي

ارتدادا حقيقيا أبد ًا إال إذا فسد فسادا ال

اآلية نزلت يف عامر بن يارس؛ روى ابن

اإلسالم ويعرفه ،ال يمكن أن يرتد عنه
صالح له ،وهذا أمر غري التقية من األذى
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وهو كافر ،والنص هاهنا يغلظ جريمة

البالغ الذي يتجاوز الطاقة ،فاهلل رحيم،

رخص للمسلم –حني يتجاوز العذاب

طاقته –أن يقي نفسه بالتظاهر ،مع بقاء
قلبه ثابتًا عىل اإلسالم مطمئن ًا باإليامن،

ولكنه مل يرخص له يف الكفر احلقيقي،

ويف االرت��داد احلقيقي ،بحيث يموت

أعىل من هذا وأعز؛ وقد روى أن هذه
جرير –بإسناده –عن أيب عبيدة حممد بن

عامر بن يارس قال :أخذ املرشكون عامر
بن يارس فعذبوه حتى قارهبم يف بعض
ما أرادوا ،فشكا ذلك إىل النبي فقال

النبي«كيف جتد قلبك؟ ».قال :مطمئنا
ب��اإلي�مان .فقال النبي« :إن ع��ادوا
فعد؛ فطاملا أن القلب مل يتعمد اخلطأ فإن

الشيخ الدكتور منصور مندور

اهلل تعاىل غفور رحيم :ﭽ ﮧ ﮨ

رسول اهلل .فيقول :نعم .فيقول :أتشهد

ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ وكام

يزل يقطعه إربا إربا ،وهو ثابت عىل ذلك.

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

وال��ت��زم ب��ه واه��ت��دى هب��دي��ه وس���ار عىل

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
يف قول اللـــه سبحانه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

أين رسول اهلل؟ .فيقول :ال أسمع! .فلم
والقلب ال��ذي ع��رف ن��ور اإلي�مان

ﭛ ﭼ [سورة البقرة ]225 :وهذه

منهجه وجد من اهلل تعاىل عون ًا له وسندً ا،

وصف نفسه بالغفران والرمحة وخص

ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ.

السامحة ترجع إىل أن اهلل سبحانه وتعاىل
هب�ما ع��ب��اده ،ف�لا يعنت ال��ن��اس ب�ما ال
يستطيعون ،وال يكلفهم ما يطيقون.

قال تعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ

إن��ه األث��ر الطبيعي لإليامن ب��اهلل يف

هداية القلب؛ فهو اإليامن الذي يرد كل

وقد أبى بعض املسلمني أن يظهروا

يشء إىل اهلل ،ويعتقد أن كل ما يصيب من

باللسان؛ كذلك صنعت سمية أم يارس،

ال يكون إيامن بغريها .فهي أساس مجيع

الكفر بلساهنم مؤثرين املوت عىل لفظة
وهي تطعن باحلرية يف موضع العفة حتى

متوت وكذلك صنع أبوه يارس.

خري ومن رش فهو بإذن اهلل .وهي حقيقة
املشاعر اإليامنية عند مواجهة احلياة
بأحداثها خريها ورشه��ا .ويف احلديث

وقد كان بالل يفعل املرشكون

املتفق عليه« :عجبا للمؤمن! .ال يقيض

العظيمة ع�لى ص���دره يف ش���دة احل��ر،

رضاء صرب فكان خريا له .وإن أصابته

ب��ه األف��اع��ي��ل حتى ليضعون الصخرة
ويأمرونه بالرشك باهلل ،فيأبى عليهم وهو

يقول :أحدٌ  ..أحدٌ  .ويقول :واهلل لو أعلم

كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها.

وكذلك حبيب بن زيد األنصاري ملا

قال له مسيلمة الكذاب :أتشهد أن حممدا

اهلل قضاء إال كان خريا له .إن أصابته

رساء شكر فكان خريا له .وليس ذلك
ألحد إال للمؤمن».

إن أع�م�ال ال��ق��ل��وب تتقلب يبني

اإليامن والكفر ،بني الطاعة واملعصية؛

فإن كانت يف إقبال عىل رهبا هداها اهلل
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وثبتها ،وذلك كام يف قوله تعاىل :ﭽ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭜﭼ [سورة احلجر.]72 :

ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ فيكون ذل��ك جزاء

فالقلوب العـــامرة باإليامن توجل

وكام يف قوله سبحانه :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

طاعتكم وامتثالكم وصدق رسيرتكم،
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ فأما
القلوب املريضة والقلوب الكافرة فتظل

الريبة فيها حتى تنتهي هبا إىل رش مصري؛
قال تعاىل :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ ولو كانت
هذه القلوب مبرصة جلاشت بالذكرى،

وجاشت بالعربة ،وجنحت إىل اإليامن
خشية العاقبة املاثلة يف مصارع الغابرين،

وهي حوهلم كثري ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ وي��م ِ
��ع�� ُن
ُ
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ق���ال ت���ع���اىل :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ُ
القرآن املجيد يف حتديد مواضع القلوب:
(التي يف الصدور) زي��ادة يف التوكيد،

وزي��ادة يف إثبات العمى لتلك القلوب
عىل وجه التحديد!.

وفــــرق بني العمى والعمه؛ فالعمى

يصيب البرص ،والعمــه يصيب البصرية،

ل��ذك��ر اهلل وت����زداد إي�مان��ا م��ع ﭽ ﭧ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭼ.

والقلوب اخلربة تشمئز عند ذكر

اهلل تعاىل ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ.
ف���رق ش��اس��ع ب�ين ق��ل��وب ع��ام��رة

وق��ل��وب خربة ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ ف��إن

كانت القلوب يف إدبار عن رهبا أقصاها
اهلل وطبع عليها.

ومن عجائب احلديث عن القلب

الشيخ الدكتور منصور مندور

يف القرآن املجيد أن اهلل سبحانه يبني

أن يكون من ليس ابنك من صلبك ابن ًا

مع الكون؛ فهو شخص واحد له قلب

مع اإليامن أو الرشك والتوحيد يف قلب

أن القلب له طبيعة واحدة يف التعامل
واح��د ،تعمره عقيدة واح��دة؛ ومن ثم
له تصور واحد للحياة ،وميزان واحد

لك ،وكذلك ال يمكن أن جيتمع الكفر

رج��ل واح���د؛ فالقلب حيز حم��دود ال
يتسع لشيئني مع ًا إن دخله اإلي�مان فال

للقيم.؛ قال تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

مكان للكفر؛ فيصدر عن طهارة القلب

ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

أع��ض��اء اجل��س��م؛ فتتحرك األق���دام إىل

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ وهبذا القلب

وتكتب اليد كلمة احلق ،وتسمع األذن

ويعيش يف اجلامعة ،ويعيش يف دول��ة،

لفظ الفؤاد يف القرآن املجيد:

ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ

الواحد يعيش فردا ،ويعيش يف األرسة،

ويعيش يف العامل ،ويعيش رسا وعالنية،

ويعيش عامال وصاحب عمل ،ويعيش

ح��اك�ما وحم��ك��وم��ا ،ويعيش يف ال�سراء
والرضاء؛ فال تتبدل موازينه ،وال تتبدل

قيمه ،وال تتبدل تصوراته؛ حتقيق ًا لقوله

تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭼﭾ وم��ن ثم كانت ه��ذه العبارة

ضخ الدم الطاهر الذكي النقي إىل كل

طاعة اهلل ،وينطق اللسان بام يريض اهلل،

كلمة الصدق ...الخ

ال��ف��ؤاد م��وض��ع امل��ع��رف��ة وم��وض��ع

اخلواطر وموضع الرؤية ،وكلام يستفيد
الرجل يستفيد ف��ؤاده أوالً ،ثم القلب؛
والفؤاد يف وسط القلب كام أن القلب يف

وسط الصدر ،مثل اللؤلؤة يف الصدف؛

قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ [س����ورة

توطئة ملا بعدها أن ثمة متناقضات ال
جتتمع يف ٍ
آن واح���د؛ فكام أن الرجل

وك��أن عالقة ال��ف��ؤاد بالقلب مثل

زوجتك هي أم��ك ،وكذلك ال يمكن

مهمته العلم فإن الفؤاد مهمته الرؤية؛

ليس له قلبان كذلك ال يمكن أن تكون

اإلرساء.]36 :

عالقة العني بنور العني؛ فإذا كان القلب
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فالفؤاد ي��رى حقيقة ال�شيء ،والقلب

الكريم –مفرد ًا ومجع ًا نكرة ومعرفة

صار الغيب عند صاحبه عيان ًا ،ويستيقن

موض ًا ...راجع املعجم املفهرس أللفاظ

يعلم ظاهره ،فإذا اجتمع العلم والرؤية
العبد بالعلم واملشاهدة وحقيقة رؤية

اإلي�مان :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭼ [سورة األنعام.]104 :

مفهوم الفؤاد ىف اللغة العربية:

القرآن الكريم حممد فؤاد عبد الباقي ص

 648ط دار احلديث القاهرة.

عب عنهام بلفظة
والقلب والفؤاد ُي رّ

البرص ألهنام موضعان للبرص ،قال اهلل

ت��ع��اىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ

ج��اء يف ق��ام��وس امل��ع��اين واملعجم
الوسيط :ال��ف��ؤاد جُتمع َأ ْف ِ
���ؤا ُد
��ئ��دَ ٌة و ُف َ
اإلنْس ِ
ان َق ْل ُب ُه ،قال تعاىل :ﭽ ﯹ
ِ َ

 ،]44وقال :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣﭼ

الفرقان.]32 :

االعتبار ،ب��أن ي��روا يف األشياء لطائف

ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [سورة
قال أبو متام:

َن ِّق ْل ُف َؤا َد َك َح ْي ُ
ْت ِم َن الهَْ َوى
ث ِشئ َ
ب إِالَّ لِ ْل َحبِ ِ
يب األَ َّول
َما الحُْ ُّ

ويف التنزيل العزيز :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ
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م��ض��اف�� ًا وغ�ير م��ض��اف -يف ستة عرش

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ [س��ورة النور:
[س��ورة احل�شر ]2 :فأهل األبصار هلم

صنع اهلل تعاىل ،وإنام هم أهل القلوب.

وال ش��ك أن امل��ج��اه��دة الصحيحة

للنفس ورؤية اآلخرة بعني القلب نابعة
من صفاء القلب وتوجهه الصيح نحو

ﮅ ﮆ ﭼ [سورة النجم.]11 :
وي��ق��ال :هو ِ
ف��ار غ ال��ف��ؤاد :ال َه َّم
عنده وال َح َ��ز نَ ،أ و س ِّيئ احل��ال ،وبه

لكل ح��ق حقيقة ف�ما حقيقة إي�مان��ك؟»

ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [سورة

فهذا كشف اهلل له –بسبب عزوف

ك�ما ورد لفظ (ال��ف��ؤاد) يف القرآن

وعاينها بنور قلبه ،وإن��ه مل ينطق عن

ق��ال بعض املفرسين يف ق��ول��ه تعاىل:

القصص.]10 :

خالقه سبحانه ،كام قال حارثة «أصبحت
مؤمن ًا حق ًا» [ .]23قال رسول اهلل« :إن
احلديث.

نفسه ع��ن الدنيا -ك��ش��ف ل��ه اآلخ��رة
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علم تعلمه أو كتاب قرأه إنام نطق عن

االسمني الرمحن الرحيم .فحافظ القلب

واجلنة وأهلها والنار وأهلها .فبان لك

واملؤمن توكل بصحة إيامنه عىل الرمحن،

جماهدته التي أورثته مشاهــــدة العرش

أن الرؤية واملشاهدة مــــن جهة العبد
يزداد سلطاهنا وأنوارها مـــن اهلل تعاىل؛

فمعدن الرؤية هو الفؤاد ،قال اهلل عز

وجل :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ [سورة
النجم.]11 :

هو الرمحن ،ألن القلب معدن اإليامن،
ق��ال اهلل ت��ع��اىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ .وح��اف��ظ ال��ف��ؤاد هو
ال��رح��ي��م ،ق��ال اهلل ت��ع��اىل :ﭽ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭼ [سورة األعراف .]156 :وقال

مشتق من الفائدة ألنه يرى
والفؤاد
ّ

كذلك :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ

عطائه التي تتمثل يف الرضا بقضاء اهلل

ووص��ف اهلل ت��ب��ارك وت��ع��اىل ربطه

مــن اهلل عز وجل فوائد حبه وثمرات
وق��دره ،والتسليم بحكمه ،قال تعاىل:

ﭽﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

[سورة الفرقان.]32 :

قلب العبد ،فقال يف قصة أصحاب
ال��ك��ه��ف :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﭼ [سورة الكهف ،]14 :فقال
يف قصة أم موسى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﯮﭼ [سورة النساء ،]65 :فيستفيد

ﮨ ﭼ [سورة القصص .]10 :وقال

وإن��ه م��ا مل ي��ر ال��ف��ؤاد مل ينتفع القلب

وذلك أن القلب يعلم والعامل حيتاج إىل

الفؤاد بالرؤية ويتلذذ القلب بالعلم،

أهل التفسري :ربط القلب بنور التوحيد

بالعلم؛ وه��ذه طبيعة املؤمن الصادق

ربط التأييد حتى يطمئن بذكر اهلل عز

ليس يف صدره حرج ،وال يف نفسه جلج.

فيقع له الفراغة وال حيتاج إىل الربط

يميض راضيا بحكم اهلل مسلام بقضائه،
واس��م ال��ف��ؤاد ّ
أدق معنى من اسم

القلب ،ومعنامها قريب كقرب معنى

وج��ل .وأم��ا الفؤاد فإنه ي��رى ويعاين

بل حيتاج إىل معونة املدد باهلداية .قال

اهلل تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
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ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [س���ورة

القصص ،]10 :فوصف الفؤاد بالفراغة

وفضله عىل القلب إذ كان القلب حيتاج
ّ
إىل الربط والفؤاد يرى ويعاين والقلب

يعلم ،وليس اخلرب كاملعاينة.

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﭼ
[سورة األحقاف ]26 :وعندما يصغى

ضعيف اإلي�مان إىل وسوسة الشيطان

والفؤاد يف أمهيته ودوره ال يقل عن

وه��و ي��غ��ري��ه ب��زخ��رف ال��ق��ول وف��س��اد

آيات القرآن يؤكد املعاين التي يتضمنها

ت��ع��اىل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

أمهية القلب ودوره ،بل إنه يف كثري من

لفظ ال��ق��ل��ب ،م��ن حيث التعبري عن
العقل وارتباطه باملسؤولية واشرتاكه
مع احلواس يف العمل؛ فقد خلق اللـــه

سبحانه اإلن��س��ان وج��ع��ل ل��ه السمع
والبرص والفؤاد ليستعني هبم عىل طلب
املعرفة ،فيشكر نعمة اللـــه تعاىل ويؤمن

به ،ولكن اإلنسان قد جيحد هذه النعمة
فال يستفيد من وج��ود ه��ذه القدرات
وامللكات فيعطلها وجيحد نعم اللــه
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ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

عليه؛ ق��ال تعاىل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ

العقيدة ،يسند اإلصغاء إىل األفئدة قال
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ ﭼ [سورة األنعام.]113 :

والقرآن املجيد يقص علينا من نبأ

إبراهيم ،أنه ترك ابنه إسامعيل مع أمه
هاجر يف الصحراء ،ثم دعا ربه قائالً:

ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮜ ﭼ
[سورة إبراهيم.]37 :

وكذلك رسد لنا التاريخ من أنباء

الرسل السابقني والتي قصها القرآن عىل

ﯳ ﭼ [سورة النحل ]78 :وقال

نبيه حممد ،ليثبيت فؤاده من ناحية

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ناحية أخرى ،فيقول سبحانه يف [سورة

سبحانه :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ولتكون موعظة وذكرى للمؤمنني من

الشيخ الدكتور منصور مندور

ه���ود :]120 :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

وه��و ال��ذي يقلب األم���ور ع�لى أوج��ه

ﭼﭽﭾﭿﮀ ﭼ

حقيقة اليشء الذي يريده ،ومن ثم نجد

الفرقان :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

يف ه��ذه اآلي��ة الكريمة فقال «قلوب

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ويقول اللـــه سبحانه وتعاىل يف سورة

ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﭼ .

عديدة حتى يصل إىل مراده ويطمئن إىل

أن الفعل (يعقلون) أسند إىل (القلب)

يعقلون هبا» مع إضافة يشء يدل عىل
اإلصغاء إىل نداء باطني رغم التعبري عن

وب�ما أن ال��ف��ؤاد مسؤول مسؤولية

ذلك بحاسة ظاهرة وهى قوله «أو آذان

تتبع أرسار اآلخرين ألن سمعه وبرصه

من هذا وذاك؛ فال القلب قصد به العقل

كاملة ،ف��إن القرآن حي��ذر اإلنسان من
وف��ؤاده مسؤول عن ذلك وسيشهدون
عليه يوم القيامة؛ جاء يف سورة اإلرساء

قول اهلل تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ.

خالصة القول:

يسمعون هبا» .إذن احلقيقة يشء أعمق
ذات��ه ،وال األذن قصد هبا األذن ذاهتا،
بدليل ما ج��اء يف آخ��ر اآلي��ة من قرينة

تفرس وت�شرح م��ا سبق وه��ي اإلش��ارة
إىل يشء هام ،وإىل معنى دقيق« :فإهنا

ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب
التي يف الصدور» .فقد أسندت «العامية»

حاولنا يف هذه السطور أن نقف أمام

إىل هذا العضو الذي يوجد يف الصدر،

اآلراء التي عرفها مجهور القراء ،نحاول

إذن هناك برص وبصرية ،هناك رؤية

النص القرآين متدبرين له ،متحررين من
أن نستشف منه املعاين احلقيقية للفظ
«القلب» ولفظ «الفؤاد»؛ وقد عرفنا أن

القلب هو الذي يقوم بالتأمل ،والدرس

واملعرفة واالتعاظ وأنه هو الذي يعقل،

إىل القلب.

عينية ورؤي��ة قلبية ،فقد يمر اإلنسان

ببرصه عىل كثري من اآلي��ات والدالئل

ع�لى ال��ق��درة اإلهل��ي��ة وال حي��س هب��ا وال
يدرك حقيقتها ألن «بصريته» مظلمة،

241

داللة (القلب) و (الفؤاد) يف القرآن الكريم

ألن قلبه أعمى ،وقد تنكشف احلقائق

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ [سورة

ي��راه��ا ببصريته التي يف أع�ماق نفسه،

وإذا كان القلب يف القرآن الكريم

فرياها أمامه جلية واضحة ،يراها بقلبه،
فيدرك أبعادها ويفهم دقائقها فيعرف ما

ورائها من حكمة.

يشري إىل العقل ،فإن الفؤاد يشري إىل مركز

املشاعر واألحاسيس فينا؛ ف� ُ�أ ّم موسى

إن لفظ القلب والفؤاد يف القرآن

أنفطر فؤادها عىل وليدها الصغري ،وكان

حتى مل يعد بإمكاننا حرصمها يف املعاين

ضبط املشاعر واألف��ع��ال ألهن��ا كانت

قد اتسعت معانيهام وتعددت جوانبهام،

العاطفية وحدها أو يف املعاين العقلية،

ب��ل إهن�ما جت���اوزا ه��ذا املعنى إىل معان
أخرى.

الربط وظيفة القلب بمعنى العقل الذي
ستذهب إليه ،ونحن نعلم دقة القرآن
الكريم يف استخدام األلفاظ و الدالالت

اللغوية.

ومن املعروف أنه ال نجاة لإلنسان
ِ
��م قل ُبه
يف الدنيا واآلخ��رة إال إذا َس��ل َ

ت��ب��ارك وت��ع��اىل وق��ب��ول العمل ورده،

األم��ور؛ فإذا صلح قلبه صلح جسده

أن يكون نقي ًا سليماً  ،وإما يكون منحرف ًا

وحسن ف��ؤاده؛ ألن القلب عليه مدار
ك��ل��ه ،وإذا ف��س��د ،فسد ج��س��ده كله؛
وألن الفوائد تنبثق منه مشاعر اإلنسان
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القصص.]10 :

وأحاسيسه؛ فكان ال ب��د له من ضبط

فقلب اإلنسان هو حمل نظر اخلالق

واإلثابة عليه بالنظر إىل ن ّية العبد؛ فإما

سقيماً ؛ سليماً من الرشك أو سقيماً بالرشك،
سليماً من الكفر أو سقيماً بالكفر ،سليماً

م��ن النفاق وال��ري��اء أو سقيماً بالرياء

وف��ق ال��رؤي��ة اإلسالمية؛ وق��د جاءت

والنفاق؛ يقول امل��وىل عز وج��ل :ﭽ ﭪ

ب�ين ال��ف��ؤاد وال��ق��ل��ب وذل��ك يف قوله

ﭶﭼ [سورة الشعراء.]89 :

آي��ة واح���دة يف ال��ق��رآن املجيد مجعت

تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

فحوى البحث
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آراء الكوفيني التي مل ينسبها هلم ابن هشام األنصاري

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة:

الب��ن ه��ش��ام م��ن خ�لال متسكه ب��آراء

احل��م��د هلل رب ال��ع��امل�ين وال��ص�لاة

النحو الكويف عن طريق الترصيح عنها

سار عىل هنجه وهداه إىل يوم الدين .أ َّمـــا

عىل َّ
أن مهمة البحث تنحرص يف حماولة

والسالم عىل رسوله األمني وعىل آله ومن

بعد:

تارة ،وعدم الترصيح عنها تار ًة أخرى،
الكشف عن مواضع النحو الكويف التي

فإن هذه الدراسة تسعى بجدية إىل

مل ُيصرَ ِّ ح هبا ابن هشام يف مغني اللبيب.
َّ
إن مثل هذه الدراسة تتطلب العودة

هشام األنصاري (ت 761هـ) ،والتي مل

ل�لإف��ادة منها يف حتديد مواضع النحو

الكشف عـــــن آراء الكوفيني يف كتاب
مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن
يرصح هبا ابن هشام يف كتابه هذا خاص ًة،
ِّ
ألن املواضــــع التي رصح هبا معلومة
وواضحة من جانب ،ومن اجلانب اآلخر

قد تم تناوهلا بالدراسة.

إىل مصادر النحو الكويف -عىل ق َّلتها-

رصح هبا يف مغني اللبيب،
الكويف التي مل ُي َّ
ويف ضوء هذا فإن :كتاب معاين القرآن

للكسائي (ت189ه���ـ) ،وكتاب معاين
القرآن للفر ّاء(ت207هـ) ،وكتاب معاين

وألن كتاب مغني اللبيب عن كتب

ال��ق��رآن لثعلب (ت291ه����ـ) ،وكتب

هبــــذا ،إذ ورد ذلك عرب خماطبة مؤلفه

مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني

األعــــاريب كتاب تعليمي ،كام رصح
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الباحث الكشف عن التوجـــه النحوي

طلبة العلم وكذلك العلامء ،فيقول(((:

اخل�ل�اف ال��ن��ح��وي م��ث��ل :اإلن��ص��اف يف
والكوفيني لكامل الدين أيب الربكات

((وخطايب به َملن ابتدأ يف تع ُّلم اإلعراب
ِ
ــمن استمسك منه بأوثق األسباب))
ول َ

مذاهب النحويني البرصيني والكوفيني

واألدوات ،تأيت أمهية الكتاب ،سعى

وكتاب ائتالف النرصة يف اختالف نحاة

وألن���ه م��ن ك��ت��ب أع���اري���ب ال��ق��رآن،

((( مغني اللبيب(12 :خطبة املؤلف).

األنباري (ت 577هـ) ،وكتاب التبيني عن
أليب ال��ب��ق��اء ال�� ُع��ك�بري (ت616ه����ـ)،

الكوفة والبرصة لعبد اللطيف الزبيدي

الدكتور حممد ياسني الشكري

(ت802ه��ـ) من املصادر القديمة التي

مثل :وقيل ،وقالوا ،وقال غريهم ،وقد

احلديثة فهي كثرية ومنها :مدرسة الكوفة

هشام من هذه االستعامالت ،كان قاصد ًا

أغ��ن��ت البحث ك��ث�ير ًا .أ َّم��ـ��ـ��ا امل��راج��ع

ومنهجها يف اللغـــــــــة والنحو للدكتور
مهدي املخزومي ،وكتاب ظاهرة الشذوذ
يف النحو العريب للدكتور فتحي عبــــــد

الفتاح الدجني ،واحلـــــروف العاملة يف

القرآن الكريـــم بني البالغيني والنحويني

للدكتور هادي عطية مطر ،وغريها من
املراجع .ولقد اقتىض البحث أن يكون

عىل متهيد حيتوي تعريف ًا بالنحو الكويف،
وتعريف ًا بكتاب مغني اللبيب عن كتب

األعــــــاريب ،ثم متن البحث ويتضمن

مواضــــع النحو الكويف يف املغني مما مل
يرصح به ابن هشام.

اثبت البحث أن أغلب ما ذهب إليه ابن

به الكوفيني بداللة وروده يف كتبهم.

وق��ب��ل ال��ول��وج يف حت��دي��د مواضع

النحو الكويف يف كتاب مغني اللبيب عن

يرصح هبا ابن
كتب األعاريب ،والتي مل ِّ
هشام يف كتابه املذكور ،نرى من األجدر

التمهيد للموضــــــــوع بتعريف للنحو
الكويف مــــن حيث النشأة وأبرز علامؤه
وأهـــــــم مؤلفاهتم ،والتعريف بالكتاب

ومؤلفه.

النحو الكويف:

النشأة واألعالم وامليزات:

عند احلديث عن نشأة هذا النحو،

عىل أن ال��ذي ينبغي اإلش���ارة إليه

ينبغي التذكري بأن علامء الكوفة كانوا قد

للنحو البصـــــري ،وباجتامعهام يؤلفان

القرآن الكريم ودراسة قراءاته ،حتى

يتمثل يف أن النحو الكويف هو القسيم
النحو العـــــريب ،وهذا جيعل لكل منهام

منهج ومصطلح وقواعد ينفرد هبا عن

اآلخر .والذي يلحظ عىل ابن هشام يف
كتابه مغني اللبيب عن كتب األعاريب

أنه يتمثل يف استعامله بكثرة بعبارات من

ُشغلوا برواية احلديث والشعر ،وتعليم
أن الكوفة أنجبت لوحدها ثالثة من

القراء السبعة املشهورين ،وهم :عاصم
َّ
بن أيب النجود (ت127هـ) –والكسائي

(189هـ) –ومحزة (ت156هـ) .عىل أن

علامء الكوفة مل يفطنوا إىل علم النحو إالّ
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آراء الكوفيني التي مل ينسبها هلم ابن هشام األنصاري

بعد مئة عام.

و ُي�� َع��دُّ ال���روايس (ت194ه���ـ) أول

ظاهر ًا(((.

ف يف العربية ،وكتابه (الفيصل)
كويف أ َّل َ

عىل أن مدرســة الكوفة ان�مازت بام

فأطلع عليه حسب قوله(((ّ ،
وإن كل ما

1.1توسعها يف منهج ال��س�ماع ع��ن كل

قد تم عرضه منه عىل اخلليل بطلب منه
يف كتاب سيبويه من قول (قال الكويف

كذا) ،فإنام يقصـــــد ال��روايس((( .و ُي ّعدّ

يأيت:

أعرايب (يف البادية أو يف احلرض).

2.2توسعها يف قبول ال��رواي��ة ،ف َك ُثر يف

الكسائي (ت189ه��ـ) مؤسس ًا ملدرسة

نقوهلم املنحول واملصنوع.

(ت175هـ) ،وقرأ كتــــــــــاب سيبويه

أيدهيا من شواهد ،و ال اعتبار لألكثر

الكوفة ،وه��و ال��ذي أخ��ذ ع��ن اخلليل

3.3أقامت قواعدها عىل ما متوافر بني

عمه
رس ًا ،وتلمذ ع�لى ّ
(ت180ه����ـ) ّ
معــــــاذ بن مسلم اهل��راء (ت187ه��ـ)

يف مدرسة البرصة ،كان له قاعدة

الروايس الذي هذا ُي َعدّ أول كويف ألف

كثرة القواعد عندهم وتشعبها.

واضـــــــع علم الرصف ،وأبو جــــــعفر

يف العربية((( .ولكن مدرسـة الكوفة مل

خت��رج عىل الكسائي
تتبلور إالّ بعد أن ّ
كثريون ،ص��اروا فيام بعد علامء الكوفة
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مدرستهم تتميز من مدرسة البرصة متيز ًا

ورواد مذهبها ،إذ اتبعوا منهج ًا جديد ًا،

ووضعوا مسلك ًا آخر يف تقعيد القواعد،

ورس��م��وا خطط ًا هل��ذا العلم ،مما جعل
((( ينظر :من تاريخ النحو ،تاريخ ونصوص.
((( ينظر :مراتب النحويني.24 :
((( ينظر :موجز تاريخ النحو.52- 51 :

عندهم ،إذ ما كان رضورة أو شاذ ًا
خاصة يف مدرستهم ،وهذا أ ّدى إىل

4.4ك��ان الكوفيون عىل كثرة اعتامدهم
عىل السامع ،أكثر استعامالً للقياس
من البرصيني ،ألن قياسهم كان عىل
الكثري ،والقليل ،والنادر ،والشاذ.

5.5م��درس��ة الكوفة ق��دّ م��ت ال��س�ماع –
دائ ًام–عىل القيــــــاس ملجرد ورود
ال��ش��اه��د ،دون تحَ َ ٍ
���ر يف ثبوته ،ثم

القياس عليـــه وعىل األصل .وت َعدُّ
((( ينظر :م .ن.

الدكتور حممد ياسني الشكري

هذه أهم امليزات التي ان�مازت هبا

كتب النحويني املشهورة ،أش��ار اليها

مغني اللبيب عن كتب األعاريب

يقول اب��ن ه��ش��ام ...:بل ألين وضعت

مدرسة الكوفة.

البن هشام األنصاري (ت761هـ)

ّ
إن احلقيقة التي ال يمكن إنكارها

ت��ت��م��ث��ل يف أن ه���ذا ال��ك��ت��اب ك��ت��اب

ق ِّ��ي��م و م��ش��ه��ور ،إذ إ نَّ���ه ك��ت��اب حافل
باملسائل النحويــــة ،والشواهـــــــــد،
واملناقشات ،وحكايات اخل�لاف بني

امل��ذاه��ب ال��ن��ح��وي��ة ،وب�ين النحويني

أنفسهم ،فض ً
ال عن أ ن��ه ك��ان سبب ًا يف
ش��ه��رة م��ؤل��ف��هَ ،ف��كَ��ث��ر اإلق��ب��ال عليه،
وحظي باهتامم بعد وفاته ،فكثرت عليه
ال�ش�روح واحل����وايش ،وان��ت�شر بشكل
واس���ع ،إذ يمكن ال��ق��ول إ نَّ���ه أصبح

واجتهد يف اجتناهبا يف ه��ذا الكتاب.

الكتاب ملتعاطي التفسري والعربيــــــــة

مجيع ًا((( .ولقد تفرد ابن هشام بطريق
َم ِّ��ي��زه بني النحويني ،وك��ان كتابه عىل

قسمني:

القسم األول :أداره عىل (األدوات

يف اللغة العربية) فبعد أن أحصاهــــا
وحرصهـــــا (عاملة وغري عاملة) ،قام

بجمع كل ما استطاع من شواهدها أداة
أداة ،حتى إذا تم له مجع الشواهد عىل

أداة م��ا ،أمعن فيها ويف شواهدها ثم

نسق معانيهـــا املختلفة وأحكامها تبع ًا
هلذه املعاين ،وحتقق من ذلك فائدتان،

حمفوظ ًا يف دور الكتب يف البلدان كلها.

مها :نتاج مــــادة ق ِّيمة غزيرة يف النحو

بشأن هذا الكتاب يتمثل بتفرد مؤلفه

والوقوف عىل معاين خمتلفة واستعامالت

عىل أن ال��ذي ينبغي أن يشار اليه

بنسق استطاع أن يضم أشتات ًا كثرية يف
نظام ،وأن جيمع قواعد كلية تنطبق عىل

َّ
وحشد
ما ال حيىص من أجزاء وأن��واع،

له من الشواهد كثرة َق َّ��ل أن جتتمع يف
ٌ
مالحظ ومآخذ عىل
كتاب ،وكانت له

املؤسس عىل الشواهــــــد الصحيحة،
صحيحة لألدوات يف اللغة العربية.

مقس ًام عىل ثامنية
القسم الثاين :وكان َّ

أبواب ،وهي:

األول :يف تفسري املفردات (حروف ًا

((( مغني اللبيب عن كتب األعاريب.682/2 :
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وأفعاالً وأسام ًء) وذكر أحكامها.

ال���ث���اين :يف اجل��م��ل��ة وأق��س��ام��ه��ا

فهو اإلم��ام ال��ذي ف��اق أق��ران��ه ،وش َ��أى

الثالث :يف شبه اجلملة وأحكامها.

ال ُي ّشق غباره يف سعة االطالع ،وحسن

اخل��ام��س :يف ذك��ر اجل��ه��ات التي

اهلل مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن

وأحكامها.

الرابع :يف ذكر أحكام يكثر دورها.

ي��دخ��ل االع��ت�راض ع�لى امل��ع��رب من

جهتها .

ال��س��ادس :يف التحذير م��ن أم��ور

اش��ت��ه��رت ب�ين امل��ع��رب�ين وال��ص��واب

خالفها.

السابع :يف كيفية اإلعراب.

َمن تقدمه ،وأعيى َمن يأيت بعده ،الذي
العبارة ومجال التعليل ،أبو حممد عبد

عبد اهلل بن هشام ،األنصاري ،املرصي.

ولد بالقاهرة يف 708ه��ـ ،تال عىل ابن
ال�سراج ،وسمع عىل أيب ح َّيان دي��وان

ُزهري بن أيب ُسلمى ا ُمل��زين .وتفقه أول
األم��ر عىل مذهب الشافعي ،ثم حتنبل
ف��ح��ف��ظ خم��ت�صر أخل��رق��ي ق��ب��ي��ل وف��ات��ه

الثامن :يف ذكر أمور كلية يتخرج

خترج به مجاعة من أهل
بخمس سننيَّ .

وال��ذي يمكن مالحظته عىل منهج

وانفرد بالفوائد الغريبة((( .قال عنه ابن

الكريم كثري ًا يف استنباط معاين احلروف

نسمع أنه ظهر بمرص عامل بالعربية يقال

عليها ما ال ينحرص من الصور اجلزئية.

ابن هشام يتمثل يف اعتامده عىل القرآن
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فكام ورد يف ترمجته بمقدمة الكتاب،

وأحكامها .ولكن ه��ذا ال يعني خلو
الكتاب من املآخذ عليه ،بل يكفي القول
أن هذه الدراسة قامت عىل واحدة من

املآخذ عىل الكتاب التي متثلت بــ(ما مل
يرصح به ابن هشام من النحو الكويف
ِّ
يف كتابه مغني اللبيب) .أ َّمــــا املؤلف،

مرص وغريهم ،وتصدَّ ر لنفع الطالبني،
خ��ل��دون((((( :م��ا زلنا ونحن باملغرب

له ابن هشام أنحى من سيبويه)) .وأعاد
َّ
((إن ابن هشام عىل علم جم
القول(((:

يشهد بعلو قدره يف صناعة النحو ،وكان
((( ينظر :م .ن( 5 :ترمجة ابن هشام).
((( م .ن.6/1 :
((( مقدمة ابن خلدون.404 :

الدكتور حممد ياسني الشكري

ينحو يف طريقته َمنحاة أه��ل املوصل

تبنى الكشف عن تلك امل��واض��ع ،عرب

مصطلح تعليمه ،فأتى من ذلك بيشء

إىل عرض املواضع يف ضوء ما وردت يف

الذين اقتفوا أثـــــــــر ابن جني واتّبعوا

عجيب دال عىل قوة ملكته واطالعه)).
والبن هشام مصنفات كثرية تدل عىل
عقلية علمية هلا وزهنا ،وهلا مكانتها بني

علامء العرص الذي عاش فيه.

مواضع النحو الكويف التي

مل ُيصرّ ِّ ح هبا ابن هشام يف املغني:

بعد قراءة كتاب مغني اللبيب عن

كتب األعاريب بدقة متناهية ،لوحظ
أن اب��ن ه��ش��ام يشري وبكثرة اىل نقله

عـــــن الكوفيني ،فمرة يشري اىل النقل

عن الكوفيني رصاح�� ًة ،ومرة ينقل عن
الفر ّاء ،ومرة ينقل عن الكسائي ،وأخرى
ينقل عن ثعلب ،وما أروع ذلك النقل

الذي يعود بكل حق لصاحبه ،لكن يف

الوقت نفسه نجد أن ابن هشام ينقل

عن الكوفيني بكثرة من دون اإلشارة إىل
ذلك ،أي :أنه ينقل عن الكوفيني دون

أن ُيصرّ ِّ ح بذلك ،وكان يكتفي بالقول:
وقيل ،وقد قالوا ،وقالوا ،وقال بعضهم.
ومن هنا كانت مهمة هذا البحث ،إذ

إرجاعها إىل مصادرها ،وذهب الباحث

املغني.

ففي ب��اب تفسري امل��ف��ردات وذك��ر

أحكامها ،ق��ال اب��ن ه��ش��ام((( :((1وق��د
قالوا يف قوله تعاىل ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ [سورة

ال��رع��د ]33 :إن التقدير كـمن ليس

كذلك ،أو مل ُيوحدُّ وه ،ويكون (وجعلوا
هلل رشكاء) معطوف ًا عىل اخلرب عىل التقدير
الثاين)).

واحلقيقة أن هذا القول ذهب إليه

ال��ك��وف��ي��ون ،إذ ق��ال أل��ك��س��ائ��ي( ((1يف

معانيه :التقديــــــر :كــرشكائهم .وقاله
الفراء بقوله((( :((1ترك جوابه ومل يقل:

كـكذا وك��ذا ،ألن املعنى معلوم ،وقد
ب َّينه م��ا ب��ع��ده ،إذ ق��ال ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ

[سورة الرعد ،]33 :كأنه يف املعنى قال:

( ((1مغني اللبيب ع��ن كتب األع��اري��ب:
.14/1
( ((1ينظر :معاين القرآن للكسائي.171 :
( ((1ينظر :معاين القرآن للفراء.64/2 :
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كـــرشكائهم الذين اخت��ذوه��م)) ومثله

[سورة فاطر .))]8 :وقد وجد الباحث

خَ َت ي ُخ ت ُأم ِ
عال
يرِّ
يرَّ

الفراء ،قال الكسائي((( :((1قوله
وتابعه ّ

قول الشاعر(:((1

بني قصري شري ه تِنْ َب ِ
ال
ُ

ت��ع��اىل ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

وال يـــزال آخر الليايل

ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ

الرسبال :فلماَّ أن أتى بـــه يف الذكر كفى

باالبتداء ،وخربه حمذوف ملا دل عليه،

ِ
ِ
منخرق الرسبال
أذاك أم

خت��َّي�رَّ ي ب�ي�ن ك���ذا وب�ي�ن ُم َ
��ن��خ��رق

من اعادة األعراب عليه.

ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
[سورة فاطرَ :]8مــن :يف موضع رفع
وال���ذي ّ
دل عليه ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ

وق��ال اب��ن ه��ش��ام((( :((1وق��ال��وا:

ﮡ ﮢ ﭼ ،واملعنى :أفمن ُز ِّي�� َن

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ

عليهم حرسات ،قال :وهذا كالم عريب

ال��ت��ق��دي��ر يف ق��ول��ه تعاىلﭽ ﮍ ﮎ

له سوء عمله فرآه حسن ًا ذهبت نفسك

[س��ورة الزمر ،]24 :أي :كمن ُينَ ّعم

حسن ظريف ال يعرفه إالّ القليل)).

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [س��ورة فاطر:

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [سورة فاطر:

تعاىلﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

حسن ًا .ثم قال ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

يف اجلنة ،ويف قوله تعاىلﭽ ﮍ ﮎ ﮏ

 ،]8أي :كمن ه��داه اهلل ،بدليل قوله
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أن الكسائي هو الذي قال هبذا القول،

وقال ال��ف َّ��راء((( :((1وقوله ﭽ ﮍ ﮎ

 ،]8يقولَ :ش َّبه عليه عمله ،فرأى س ّيئه

ﮜﭼ [سورة فاطر ،]8 :أو التقدير:

ﮢ ﭼ ،فكان اجل��واب ُمتبع ًا بقوله

تعاىل ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ

ﮜﮝﭼ واكتفى باتباع اجلواب بالكلمة

نفسك عليهم حرسةً ،بدليل قوله
ذهبت ُ

( ((1األب��ي��ات ألخ��رم ب��ن مالك ب��ن مطرف
بن كعب ،وقد ذكرها صاحب األغ��اين:
 ،172/6و.156/24 :
( ((1مغني اللبيب.14/1 :

ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

الثانية ألهنا كافية من جواب األوىل)).

( ((1معاين القرآن للكسائي.216 :
( ((1معاين القرآن للفراء.367- 366/2 :

الدكتور حممد ياسني الشكري

وقال الفراء((( :((1ولو أخرج اجلواب

((وقوله ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﭼ جاء يف

نفسك ،ألن قوله (فال
نفسك أو تذهب ُ
ُ

تكون يف معنى (ما) كقوله ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ

كله كان :أفمن زين له سوء عمله ذهبت
تذهب) هني يدل عىل أن ماهنى عنه قد
مىض يف صدر الكلمة .ومثله يف الكالم:
غضبت فال تقتل ،كأنّه كان يقتل عىل
إذا
َ
الغضب ،فنُهي عن ذلك)).

ْ
و(إن) قد
التفسري :مـا كــنّا فاعلني،

ﭶﭼ [سورة فاطر ،]23 :وقد تكون

(إن) التي يف مذهب جزاء فيكونْ :
ْ
إن
كنَّا فاعلني ولكنَّا النفعل .وهو أشبه
الوجهني بمذهب العربية واهلل أعلم)).

والفراء
ومما تقدم يتبني أن الكسائي
ّ

ويف سياق احلديث عن معاين (ما)

عمودا املدرسة الكوفية ،وملا نقل ابن

ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ

مه��ا َم���ن ق���اال ب��ذل��ك ال��ت��ق��دي��ر ،ومه��ا

ق��ال اب��ن ه��ش��ام ((( :((2وق��ول��ه تعاىل

ي�صرح بأنه من النحو
هشام ،فإنه مل
ِّ
الكويف .ويف حديثه عن ْ
(إن) قال ابن

ما مكناكم فيه ،وقيل :بل هي يف اآلية

نافية يف قوله تعاىل ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [س��ورة األع�لى،]9 :

((وخ��ر َج مجاعة عىل ْ
(أن)
ه��ش��ام(:((1
َّ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ

[سورة األحقاف ،]26 :أي :يف الذي
بمعنى (ق���د)َّ ،
وإن م��ن ذل��ك ﭽ ﯧ

ْ
وقيل :يف هذه اآلي��ةّ :
(وإن
إن التقدير

[س��ورة األنبياء .]17 :وعند العودة

مل ت��ن��ف��ع) م��ث��ل ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ

(((1
الفراء:
هذا القـول للكوفيني  ،قال ّ

 ،]81أي :والربد)).

إىل كتب ال��ن��ح��و ،وج��د ال��ب��اح��ث أن

( ((1م .ن.367/2 :
( ((1مغني اللبيب.23/1 :
( ((1معاين القرآن للفراء ،200/2 :و :رشح
ال��س�يرايف ،110/5 :و :مشكل إع��راب
القرآن ،315/1 :و اجلنى الداين ،229 :و:
اإلنصاف يف مسائل اخلالف :مسألة (.)24

ﭺ ﭻ ﭼ [س����ورة ال��ن��ح��ل:
عىل أن ه��ذا القول للفراء ،وتابعه

ال��ف��راء
ثعلب ،قال
ّ

(((2

(( :وقوله تعاىل

ﭽﮬﮭﮮﮯﮰﮱﭼ
( ((2مغني اللبيب.23/1 :
( ((2معاين القرآن للفراء ،56/3 :و.112/2 :
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[سورة األحقاف ،]26 :يقول :يف الذي

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

اجلحد .وق��ال(( :قوله تعاىل ﭽ ﭷ

آل عمران ،]73 :وقيل ّ
إن املعنى :وال

ْ
و(إن) بمنزلة (م��ا) يف
مل نمكنكم فيه،

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [س��ورة

تؤمنوا بأن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم من

ذلك ألن معناه معلوم واهلل أعلم .وقال

اعرتاض)).

النحل ،]81 :أي :وتقي الربد ،إذ ترك

ثعلب((( :((2قوله تعاىل ﭽ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ [سورة األحقاف:
الفراء يقول :فيام مل متكنكم فيه)).
ّ ،]26

وذهب ثعلب اىل القولْ :
(إن) بمعنى

(ق��د) ،وذل��ك يف قوله تعاىل ﭽ ﯧ ﯨ

الكتاب إالّ ملن تبع دينكم ،ومجلة القول
وال���ذي ينبغي اإلش���ارة إل��ي��ه هبذا

الشأن يتمثل يف أن ما قاله ابن هشام هو

نصه(:((2
الفراء ،إذ قال الفراء ما ّ
قول َّ
((وقولهَ :أن ُي ْؤتَى َأ َحدٌ ِّم ْث َل َما ُأوتِيت ُْم،
يقول :ال تصدِّ قوا أن يؤتى أحد مثل ما

ﯩ ﯪ ﭼ [س���ورة األع�ل�ى.]9 :

أوتيتم .أوقعت (تؤمنوا) عىل (أن يؤتى)،

إذ قال به الفراء كثري ًا .يف معانيه ،وقد

ما أعطيتم ،فهذا وج��ه)) .أي أن الفراء

ومما تقدم يتبني أن هذا قول للكوفيني،

تابعه ثعلب وقال به يف أكثر من موضع

من جمالســــه ،ومعـانيه.
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ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [سورة

كأنه قال :وال تؤمنوا أن يعطى أحدٌ مثل
قال :وصلحت (أح��دٌ ) ألن معنى ْ
(أن)

معنى (ال).

ويف احلديث عن وجود معان أخر

ويف سياق حديثه عن الشأن نفسه،

ْ
ْ
كــ(إن) املكسورة
لـ(أن) هو النفي
األخر

املعاينْ :
(أن) تكون بمعنى(لئال) ،قيل

ْ
لــ(أن) قال ابن هشام((( :((2من املعاين
أيض ًا ،قاله بعضهم يف قوله تعاىل ﭽ ﭮ

( ((2معاين القرآن لثعلب،230- 229 ،189 :
و :جمالس ثعلب.267/1 :
( ((2مغني اللبيب.36/1 :

قال ابن هشام( ...(( :((2والرابع من
ب��ه يف ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ

[س��ورة النساء .]176 :عىل أن هذا
( ((2معاين القرآن للفراء.223/1 :
( ((2مغني اللبيب.36/1 :

الدكتور حممد ياسني الشكري

القول ذكره ألكسائي يف معانيه يف قوله

[سورة الشعراء .]201-200 :وذهب

فقال((( :((2املعنى :يبني اهلل لكم لئال

الفاء يف ج��واب (أ ّم��ا) إىل ال��ق��ول(:((2

تعاىل ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ،

اب��ن هشام يف سياق كالمه عىل لزوم

تض ِّلوا)) .وهو ما ذهب إليه الفراء ،إذ

((ف��إن قلت :فقد حذفت يف التنزيل

ﮃﭼ ،معناه :أالّ تض ِّلوا .ولذلك

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ [سورة آل

ْ
(أن) إذا صلحت يفحمنة -امتحان

هلم أكفرتم ،فحذف القول استغناء عنه

قال((( :((2وقوله ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

صلحت (ال) يف موضع ْ
(أن) .هذه

موضعها (ل��ئ�لا) و (ك��ي�لا) صلحت

يف ق��ول��ه ت��ع��اىل ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ

عمران ،]106 :قلت :األصل :فيقال
باملقول ،فتبعه الفاء يف احلذف)).

(ال))) .وقال الفراء يف موضع آخر من

إالّ أن الذي ال يمكن غض الطرف

ﮬ ﮭﭼ [سورة األنعام:]156 :

((وقوله ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

أحدمها :أنزلناه لئال تقولوا إنّام أنزل.

يقال( :أ ّمـا) البد هلا من الفاء جواب ًا

(ال) يصلح يف م��وض��ع ْ
(أن)ه��اه��ن��ا

مضمر ،فلام سقط القول سقطت الفاء

معانيه ((( :((2وقوله ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ

ْ
(أن) يف م��وض��ع نصب م��ن مكانني.

واآلخ��ر من قوله وات��ق��وا ْ
أن تقولوا،

الفراء(:((3
عنه ،يتمثل يف أن هذا ما قاله ّ
ﯡﭼ [ســــورة آل عمران،]106 :
فأين هي؟ .فيقال :إنهّ ا كانت مع قول

كقوله ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ

معه ،واملعنى -واهلل أعلم -فأ ّما الذين

تضلون) كام ق��ال :ﭽﯤ ﯥ ﯦ

فسقطت الفاء مع (فيقال) .والقول قد

[س��ورة النساء ]176 :يصلح فيه (ال

اســــودت وجوههم فيقال :أكفرتم،

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﭼ

ُيضمر .ومنه يف كتاب اهلل يشء كثري)).

( ((2معاين القرآن للكسائي.120 :
( ((2معاين القرآن للفراء.297/1 :
( ((2م .ن.366 :

( ((2مغني اللبيب.56/1 :
( ((3معاين القرآن للفراء ،229- 228/1 :و:
ينظر :شواهد التوضيح والتصحيح.194 :
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أي :أن (أم���ا) الب��د هل��ا م��ن أن جتاب

فلام سقط القول سقطت الفاء معه(.((3

الذي أضمر .وقد قاله الفراء يف موضع

الفراء بشأن هذه املسألة ،إالّ أن ابن

وم���ث���ل ق���ول���ه ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ

رصح باسم الفراء.
بل مل يذكر ذلك أو ُي ِّ

بالفاء ،ولكنها سقطت ملا سقط الفعل

آخ���ر( ،((3عندما ذه��ب إىل ال��ق��ول...:

هشام مل يقل بأن هذا القول للكوفيني،

ﯠ ﯡ ﭼ املعنى –واهلل أعلم

ويف س��ي��اق ك�ل�ام اب���ن ه��ش��ام عن

بقوله :وقوله تعاىل ﭽ ﰀ

استغنا ًء بذكر أحد القسمني عن اآلخر،

-فيقال :أكفرتم .وأكّ��د ال��ف��راء ذلك

ث��ال��ث�� ًة

(((3

(أ ّم��ا) ق���ال((( :((3وق��د ُي َ�ترك تكرارها

ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ [سورة اجلاثية]31 :

أو بكالم ُيذكر بعدها يف موضع ذلك

ﭽﯝﯞﯟﯠﯡ ﭼ

ﭽﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

أكفرتم ،واهلل أعلم .وذلك ّ
أن (أ ّمـا)

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

أضمر القول فيقال :أفلم ،ومثله قوله

[سورة آل عمران ،]106 :معناه فيقال:

الب��د هلا من أن جت��اب بالفاء ،ولكنها

سقطت ملا سقط الفعل ال��ذي اضمر.

القسم ،ف��األول نحو ...والثاين نحو:

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ [س��ورة آل

عمران ،]7 :أي :وأ َّما غريهم فيؤمنون

أي أن الفراء بحث عن الفاء يف جواب

به ،ويكلون معناه إىل رهبم ،ويدل عىل

ﯠ ﯡﭼ وه���و ي��ب��ح��ث عن

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [سورة آل عمران:

(أ ّما) يف قوله تعاىل ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ
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وعىل الرغم من كل هذا التأكيد يف قول

استواء القاعدة النحوية ،ولذلك يقول:

ّ
إن (أما) البد هلا من الفاء جواب ًا فأين
هي؟ .فيقال :إنهّ ا كانت مع قول مضمر،

( ((3م .ن.119/2 :
( ((3م .ن.49/3 :

ذل���ك ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

 ،]7أيٌّ :
كل من املتشابه واملحكم من
عند اهلل ،واإلي�مان هبام واج��ب ،وكأنه

( ((3ينظر :االجتاه العقيل يف التفسري ،دراسة يف
قضية املجاز.105 :
( ((3مغني اللبيب.57/1 :

الدكتور حممد ياسني الشكري

قيل :وأ ّما الراسخون يف العلم فيقولون،

وعندما قال :فرفعهم بـ (يقولون) ،أي:

يف (إما املكسورة)(( :إما أن تنطق بخري

اهلل :أي :ال بالعطف عىل لفظ اجلاللة.

وهذه اآلية يف (أما املفتوحة) نظري قولك

وإالّ فاسكت)) .وسيأيت ذلك ،كذا ظهر
يل ،وعىل هذا فالوقف عىل {إِالَّ اللهُّ}،

وهذا املعنى هو املشار إليه يف آية البقرة
السابقة** فتأم ّلها)).

مبتدأ وخرب ،وقوله ال بإتباعهم إعراب
ويف ضوء ما تقدم يتضح أن قول

ابن هشـام قد سبقه إليه الكوفيون –

الكسائي والفراء ،وكان األجدر به أن
يشري إىل ذلك ،ألن قواعد النحو الكويف

وال��ذي يدقق النظر يف ه��ذا القول

كام ي��رى الباحث ال يمكن عدّ ها من

إذ ق��ال ال��ك��س��ائ��ي((( :((3وق��ول��ه تعاىل

أو معرفـــة صاحبه ،بحجة أهنا أشياء

سيجد أن الكوفيني هم من قالوا به،
ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [س���ورة آل ع��م��ران]7 :
الراسخون مقطوع مما قبله والكالم تم

عند قوله {إِالَّ اللهُّ}.

القواعد العامة التي ال حتتاج إىل توثيق

ال تنسب إىل شخص بعينه ،وحتى لو

سلمنا هبذا التسويغ ،فهو مل يكن باب ًا

إللغاء التوثيق.

ويف ب��اب ال��ك�لام ع��ن معاين (أو)

ولقد تابعه ال��ف��راء يف ذل��ك القول

ذهب ابن هشام اىل القول((( :((3والثاين:

ﯗ ﯘ ﭼ ُث��م استأنف (والراسخون)

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [سورة سبأ:

يب (ويقول الراسخون)،
اهلل .ويف قراءة أ ّ

غ�ير أن ال��ذي يقرأ كتاب الفراء

ب��ق��ول��ه((( :((3ق���ال ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ

فرفعهم بـ(يقولون) البإتباعهم إعراب

ويف ق��راءة عبد اهلل ْ
(إن تأويله إالّ عند

اهلل ،والراسخون يف العلم يقولون))).
( ((3معاين القرآن للكسائي.96 :
( ((3معاين القرآن للفراء.191/1 :

اإلهب���ام ،نحو ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

 ]24الشاهد يف األوىل)).

جيد هـــذا القول فيه ،قال الفراء(:((3

((وق����ول����ه ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

( ((3مغني اللبيب.62- 61/1 :
( ((3معاين القرآن للفراء.362/2 :
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ﭺﭼ قال املفرسون معناه :وإ نّا لعىل

هدى وأنتم يف ضالل مبني ،معنى (أو)
معنى (الواو)عندكم ،وكذلك هو يف

املعنى .غري أن العربية عىل غري ذلك:

ال تكون (أو) بمنزلة (الواو) .ولكنها

املفو ض ،كام تقولْ :
إن
تكون يف األمر َّ

شئت فخذ درمه ًا أو اثنني ،فله أن يأخذ
واح���د ًا أو اثنني ،وليس له أن يأخذ

ثالثة.

ويف ح��دي��ث اب��ن ه��ش��ام ع��ن (إذا)

وعملها ،ذك���ر

(((4

أن��ه :ال تعمل (إذا)

اجلزم إالّ يف رضورة ،كقوله:

ِ
َ
أغناك َر ُّبك بالغنى
استغن ما

فتجم ِل
وإذا تُصـــــــ ْبك خصاص ٌة
َّ

*

عىل اننا نجد الفراء ي��ق��ول( :((4من

العــــــرب َمن جيزم بـ(إذا) ،فيقول :إذا
أقم.
تقم ْ
ْ

وذك��ر اب��ن ه��ش��ام أن ه��ن��اك معنى

وعن خروج (إذا) عن االستقبال،

هلا أن تكون بمعنى (إالّ) يف االستثناء.

عىل وجهني :أحدمها أن جتيء للاميض

آخر لــ(أو) بقوله(ّ :((3
إن املعنى الثامن
واحلقيقة أن هذا القول هو ما ذهب إليه

الكوفيون ،إذ قال الفراء ((( :((4وقوله

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ [س����ورة آل
عمران ]73 :يف معنى (حتى) ويف معنى

(إالّ) كام تقول يف الكالم :تع َّل ْق به أبد ًا
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أن ذلك مل حيدث.

أو يعطيك حقك ،فتصلح (حتى) و

(إالّ) يف موضع آخر .وكان من األوىل
ب��اب��ن ه��ش��ام أن ي��ذك��ر أن ه��ذا القول

إن مل يرغب بذكر الفراء ،إالّ
للكوفينيْ ،
( ((3مغني اللبيب.96/1 :
( ((4معاين القرآن للفراء.223/1 :

ذهب ابن هشام إىل القول((( :((4وذلك

ك�ما جت���يء (إذ) للمستقبل يف ق��ول

بعضهم ،وذلك كقوله تعاىل ﭽ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤ ﭼ [س��ورة التوبة ]92 :وقوله

( ((4مغني اللبيب.93/1 :
(*) البيت لعبد قيس ب��ن خ��ف��اف ،ينظر:
املفضليات ،185/2 :و :األصمعيات:
.269
( ((4معاين القرآن للفراء.158/3 :
( ((4مغني اللبيب.95/1 :

الدكتور حممد ياسني الشكري

ﭽﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭼ

ويف سياق حديث ابن هشام عن

وق���د ذه���ب ال��ك��وف��ي��ون إىل ذل��ك

الظرفية نحو ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

[سورة اجلمعة.]11 :

معاين الباء قال((( :((4واملعنى السادس هلا

القول ،إذ نجد يف كتاب معاين القرآن

ﭤ ﭼ [سورة آل عمران ]123 :ﭽﭿ

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

.))]34

للفراء((( :((4وقوله ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ

ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [سورة القمر:

ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [سورة آل عمران:

ع�لى أن ه���ذا ال��ق��ول ذه���ب إليه

وقالوا إلخواهنم إذ رضبوا يف األرض،

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ

 .]156كان ينبغي يف العربية أن ُيقال:
ألنه ماض ،كام تقول :رضبتك إذ قمت
وال تقول :رضبتك إذا ُقمت .وذلك

جائز ،والذي يف كتاب اهلل عريب حس ٌن،

ألن القول وإن ك��ان ماضي ًا يف اللفظ

فهو يف معنى االستقبال ،فأنت تقول
وأحبب
أحبب َمن أحبك،
للرجـــل:
ْ
ْ

كل رجل أحبك .فيكون الفعل ماضيا
وهو يصلــــح للمستقبل .ومن ذلك
كنت صابر ًا
أن يقول الرجل للرجل:
َ

كنت كلام
إذا رضب��ت��ك ،ألن املعنى:
َ
رب .فإذا قلت :كنت صابر ًا
ضرُ بت تص ْ

إذ رضب��ت ،فإنام أخ�برت عن صربه يف
ٍ
رضب واحد.

( ((4معاين القرآن للفراء.244- 243/1 :

الفراء بقوله((( :((4وقوله ﭽ ﮯ
ّ

[سورة التوبة :]25 :الباء هاهنا بمنزلة

(يف) ،كام تقول :ضاقت عليكم األرض

وبرحبها.
يف ُرحبها ُ

وق���ال ال��ف��راء يف م��وض��ع آخ��ر من

معانيه((( :((4وقد وجدنا من العرب َمن
جيعل (يف) موضع الباء فيقول :أدخلك
اهلل باجلنة ،يريد :يف اجلنة.

ول��ق��د ذك��ر اب��ن ه��ش��ام يف معرض

حديثه عن مفردات حرف الباء أن(:((4
(بىل)حرف جواب أصيل األلف ،وقال

مجاعة :األصل ْ
(بل) واأللف زائدة)).
( ((4مغني اللبيب.104/1 :
( ((4معاين القرآن للفراء.430/1 :
( ((4م .ن.70/2 :
( ((4مغني اللبيب.113/1 :

257

آراء الكوفيني التي مل ينسبها هلم ابن هشام األنصاري

ومل يذكر أن أحد ًا قبله ذكر ذلك.

عىل أن الكسائي ذكر ذلك فقال(:((4

حرف احلاء ،وعند احلديث عن (حتى)

ﮟﮠﮡﮢﮣ

إالّ بثالثة رشوط ،الثاين منها :أن يكون

((قوله تعاىل ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ [ســـــــورة

ذكر( :((5أن الفعل ال يرتفع بعد (حتى)
رست
ُم َس َّبب ًا عماّ قبلها ،فال جيوز القول:
ُ

البقرة :]81 :الفرق بني (بىل) و (نعم)

حتى تطلع الشمس)).

جواب استفهام بعد جحد)) .وقد تابعه

وج���د ال��ب��اح��ث أن أل��ك��س��ائ��ي ق��ال

أن (بىل) إقرار بعد جحد ،و (نعم)

وبعد قراءة يف كتب النحو الكويف،

الفراء بالقول يف ذلك املعنى ،فقال(:((5
((و ِض َعت (بىل) لكل إقرار يف أوله
ُ

بذلك( ،((5وكذلك الفراء فهو اآلخر قد
ِ
معان يف يفعل،
قال((( :((5و حلتى ثالثة

ويقروا بام بعده فاختاروا (بىل) ألن
ّ
أصلها كان رجوع ًا حمض ًا عن اجلحد إذا

فع ً
ال ماضيا وبعدها يفعل يف معنى ميض
وليس ما قبل (حتى يفعل) يطول فارفع

(بل) كلمة عطف ورجوع ال يصلح

معك قريب ًا .وكان أكثر النحويني ينصبون

جحد ...فأرادوا أن يرجعوا عن اجلحد

قالوا :ما قال عبد اهلل بل زيدٌ  ،فكانت
الوقوف عليها ،فزادوا فيها ألف ًا يصلح

فيها الوقوف عليها ،ويكون رجوع ًا عن
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ويف حديث ابن هشام عن مفردات

وثالثة معان يف األسامء ،فإذا رأيت قبلها

يفعل بعدها ،كقولك :جئت حتى أكون
الفعل بعد (حتى) ْ
وإن كان ماضي ًا إذا

األول ،فيقولون :رست حتى
كان لغري ّ

اجلحد فقط ،وإقرار بالفعل الذي بعد

يدخ َلها زيد ،فزعم الكسائي أنه سمع

معنى اإلقرار واإلنعامّ ،
ودل لفظ (بل)

ُبزبالة ،فرفع والفعل للشمس)) .وذكر

( ((4معاين القرآن للكسائي.75 :
( ((5معاين القرآن للفراء.53- 52 /1 :

( ((5مغني اللبيب.126/1 :
( ((5معاين القرآن للكسائي.88 :
( ((5معاين القرآن للفراء.134/1 :

اجلحد ،فقالوا( :بىل) فدلت األلف عىل
عىل الرجوع عن اجلحد فقط)).

تطلع الشمس
العرب نقول :رسنا حتى
ُ

الدكتور حممد ياسني الشكري

ذلك السيوطي ،وغريه(.((5

وحتدث ابن هشام يف سياق كالمه

ع��ن(غ�ير)ب��ق��ول��ه((( :((5ق��ول��ه تعاىل

ال��رف��ع ...،وق��د يكون نصب ًا ع�لى أنه

ئت خفض ًا لكان وجه ًا
حال ...ولو ُق ِر ْ

تجُ��ع��ل م��ن صفة امل��ؤم��ن�ين)) .وذك��ره

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

العكربي يف كتابه(.((5

(غ�ير ) ،إ ّما عىل أنه صفة لـ(قاعدون)
ُ

((وق��ول��ه تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

و ُأبــــــدل عىل حد (ما فعلوه إ الّ قليل

 ]95ي��رف��ع (غ�ي�ر) ن��ع��ت�� ًا للقاعدين،

ﭘﭼ [سورة النساء ]95 :يقرأ برفع

ألهن��م ج��ن��س ،وإ ّم���ا ع�لى أن��ه استثناء
منهم))).

عىل أن هذا القول ذكره الفراء يف

كتابه

(((5

عند احلديث عن قوله تعاىل

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭼ [سورة النساء ]95 :فقال :يرفع

ولقد ذك��ر ذل��ك ثعلب بقوله(:((5

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ [سورة النساء:
وينصب عىل االستثناء وعىل أهنا حال

وخيفض نعت ًا من املؤمنني)).

وع��ن��د ح��دي��ث اب��ن ه��ش��ام يف باب

مفردات حرف احل��اء ،قال ((( :((5قوله

ت��ع��اىل ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ
ِ
يم) وما
[س��ورة ص ]57 :أن اخلرب (حمَ ٌ

(غري) لتكون كالنعت لـ(القاعدين)...
وقد ُذ ِك َ��ر أن (غري) نزلت بعد أن ذكر

بينهام م��ع�ترض ،أو (ه����ذا) منصوب

الوجه فيه االستثناء والنصب ،إالّ أن

ﭽﭻ ﭼﭼ [سورة البقرة،]40 :

ف��ض��ل امل��ج��اه��د ع�لى ال��ق��اع��د ،فكان

اق�تران (غري) بالقاعدين يكاد ُيوجب
( ((5ينظر :مهع اهلوامع.8/2 :
( ((5ينظر :مغني اللبيب ،158/1 :و :ينظر:
ظاهرة الشذوذ يف النحو العريب-290 :
.291
( ((5معاين القرآن للفراء،284- 283/1 :
و.250/2 :

��ي ُ
��ذو ُق��و ُه) مثل
بمحذوف ُي��ف�سره ( َف�� ْل َ
وعىل هذا فحميم بتقدير :وهو محيم)).

واحلقيقة أن ال��ف��راء هو من ذهب

( ((5ينظر :التبيني ع��ن م��ذاه��ب النحويني
البرصيني والكوفيني.416 :
( ((5معاين القرآن لثعلب.59 :
( ((5مغني اللبيب.166/1 :
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إىل هذا القول يف كتابه معاين القرآن،

إذ يقول((( :((6وقوله عز وجل ﭽ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ [س���ورة ص:

 :]57رفعت احلميم والغساق بـ(هذا)
مقدما وم��ؤخ��ر ًا .وامل��ع��ن��ى ه��ذا محيم
وغساق فليذوقوه ،وذكر أيض ًا :ويكون
(هذا) يف موضع رفع ،وموضع نصب،

فمن نصب أضمر قبلها)).

عامل املبدل منه ،فإن ُقدِّ َر عامل املبدل
منه َيروا َفـــكم هلا الصدر فال يعمل فيها

ما قبلها)).

وهذا القول ذكره الفراء يف معانيه،

(((6
��م إِ َل ْي ِه ْم)
إذ ق��ال  ...(( :وقوله ( َأ ُنهَّ ْ
ُفتِ َحت ألفها ،ألن املعنى :أمل يروا أهنم

اليه ال يرجعون .وق��د كرسها احلسن

لكن الذي ينبغي اإلش��ارة إليه هنا

البرصي ،كأنه مل يوقع الرؤية عىل (كم)

ب��ك�لام غ�يره إىل احل��د ال���ذي يصعب

عىل االستئناف ،وجعلت (كم) منصوبة

هو إمكانية ابن هشــام عىل مزج كالمه
الفصل بينهام ،إالّ عن طريق املراجعة
احلرفية لأللفاظ والقيام بعمليــة موازنة

دقيقة بني النصوص ،حتى يتبني املزج
الذي يقصده ويسعى إليه.

فلم يوقعها عىل ّ
(أن) ،وإن شئت كرسهتا
بوقوع (يروا) عليها)).

وع�لى ال��رغ��م م��ن أن اب��ن هشام مل

يرصح بالنحو الكويف ،ففي الوقت نفسه

نجده ينسب ما هو للكوفيني لغريهم،

ويف سياق كالم ابن هشام األمور

ففي احلديث عن (كم) اخلربية و(كم)

االستفهامية) ذك����ر((( :((6أم���ا قول

عصفور( ،((6ففي ر ّده عىل ابن عصفور

امل��ش�ترك��ة ب�ين (ك���م اخل�بري��ة) و (ك��م
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من (كم) فمردود ،بأن عامل البدل هو

بعضهم يف ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

االستفهامية ،ينسب قول الفراء اىل ابن
القائل :أن (كم) يف قوله تعاىل ﭽ ﮓ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ [س���ورة

( ((6معاين القرآن للفراء.410/2 :
( ((6مغني اللبيب.184/1 :

( ((6معاين القرآن للفراء.376/2 :
( ((6مغني اللبيب.84/1 :

[سورة يس ]31 :أبدلت ّ
(أن) وصلتها

السجدة ]26 :فاعل ،أنه قول مردود

الدكتور حممد ياسني الشكري

ب��أن (ك��م) هل��ا ال��ص��در ،وإن�ما الفاعل

 ،]36-35فقيل :الالم زائدة ،و (ما)

العلم أو اهلدي املدلول عليه بالفعل ،أو

وي���رى ال��ب��اح��ث أن اب��ن ه��ش��ام مل

ض��م�ير اس��م اهلل س��ب��ح��ان��ه ،أو ضمري
مجلة (أهلكنا) .واحلقيقة أن القول بأن
الفاعل يف هذا النص القرآين هو ...أو

مجلة (أهلكنا) هو رأي الفراء ،عندما

فاعل)).

ُينصف الكوفيني ،إذ مل يرش اليهــــم،
بل يكتفي بالقول :قيل ،أو :قالوا .يف
حني أن أصل القول للكوفيني .والرأي

ق��ال((( :((6وقوله ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ

الذي ذكره ابن هشام بـ(قيل) أن :الالم

يف موضع نصب ال يكون غريه .ومثله يف

الذي قال به(( :وقوله هيهات هيهات

يبني هلم إذا نظروا (ك َْم َأ ْه َل ْكنَا) و (كم)
الكالم :أو مل يبني لك من يعمل خري ًا يجُ َز

به .فجملة الكالم فيها معنى رفع .ومثله
أن تقول :قد تبني يل أقام عبد اهلل أم زيد،

يف االستفهام ،معنى رفع.))...

وهبـــــذا فإن ما عزاه ابن هشام من

قول إىل ابن عصفور مل يكن كذلك ،بل
هو قول قال به الفراء.

وعندما كان ابن هشام يتحدث عن

الالم املب ِّينة للفاعل قال((( :((6واختلف

زائدة ،و(ما) فاعل ،هو رأي الفراء

(((6

ملا توعدون ،لــــو مل تكن يف (ما) الالم

كان صواب ًا ،ودخول الالم عريب .ومثله
يف الكالم هيهات لك وهيهـــات أنت

منّا ،وهيهـــات ألرضك ،قال الشاعر:
ومن به
فهيهات هيهات العقيق َ

وهيهات وصل بالعقيق نواصله

عىل أن البيت ورد يف معاين الفراء:

فأ هيات أهيات العقيق ومن به

وأهيات وصل بالعقيق نواصله

يف قوله تعاىل ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

فمن مل يدخـــــل الالم رفع االسم.
َ

ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [س��ورة املؤمنون:

توعدون) وبعيــــد العقيق وأهله .و َمن

( ((6معاين القرآن للفراء.195/2 :
( ((6مغني اللبيب.222/1 :

( ((6معاين القرآن للفراء.235/2 :

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ومعنى هيهات بعيد كأنه قال :بعيد (ما
أدخل الالم قــــال (هيهات) أداة ليست
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بمأخوذة من فعل بمنزلة بعيد و قريب،

ﭗﭘﭙﭚﭼ

إذ مل تكن مأخوذة من فعل .فإذا قالوا:

فاكتفى بواحدة من أخرى .أال ترى أنه

ُفأدخلت هلا الالم كام ُيقال( :ه ُّلم لك)
(أقبل) مل يقولوا( :أقبل لك) ألنه حيتمل
ضمري االسم)).

ويف سياق كالم ابن هشام عن(ال)

يف ب��اب ح��رف ال�لام ،ق���ال((( :((6وأم��ا

قوله تعاىل ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ [سورة
البلدّ :]11 :
إن (ال) فيه مكررة يف املعنى،
ألن املعنى ،ف�لا َّ
ف��ك رقبة وال أطعم
مسكين ًا ،ألن ذلك تفسري للعقبــة ،قاله

الزخمرشي)).

يونس ]62 :وهو مما كان يف آخره معناه،
فس اقتحام العقبة بشيئني ،فقالّ :
فك
رَّ

رقبة ،أو إطعام يف يوم ذي مسبغة ،ثم

ففسها بثالثة
كان (من الذين آمنوا) رّ
أشياء ،فكأنه كان يف أول الكالم ،فال
فعل ذا وال ذا وال ذا)).

و يف سياق حديثه عن السياق نفسه

قال ابن ه��ش��ام((( :((6املوضع الرابع:

ﭽﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁﭼ [س���ورة األن��ب��ي��اء]95 :

لكن الذي ينبغي قولــه هو أن هذا

فقيل :ال زائ���دة ،وامل��ع��ن��ى :ممتنع عىل

من توجيه الفراء الذي قال((( :((6وقوله

عن الكفر اىل قيام الســـاعة ،وعىل هذا

القول حتى ْ
وإن كان للزخمرشي ،فهو

أهل قرية قدرنّا إهالكهم أهنم يرجعون

عز وجل ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ ومل ُي َض َّم

فـ(حرام) خرب مقدّ م وجوب ًا ألن املخرب

(ال) ،ألن العرب ال تكاد تفرد (ال) يف

إالّ أننا وع�بر متابعة كتب النحو

إىل قوله ﭽ ﮣ ﮤ ﭼ كالم آخر فيه
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[س����ورة

الكالم حتى يعيدها عليه يف كالم آخر،

عنه ْ
(أن وصلتها).

الكويف من الكسائي ثم الفراء وثعلب

كام قال عـــــز وجل ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ

واب���ن األن��ب��اري (ت328ه�����ـ) ،وجد

( ((6مغني اللبيب.244/1 :
( ((6معاين القرآن للفراء.265- 264/3 :

( ((6مغني اللبيب.252/1 :

[س���ورة القيامة ]31 :و ﭽ ﭕ ﭖ

الباحث أهنم يتفقون بشأن هذه املسألة،

الدكتور حممد ياسني الشكري

ذلك يف أكثر من

األنعام ،]109 :وقوله ﭽ ﭻ ﭼ

ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ

[سورة األنبياء ،]95 :ويف احلرام معنى
(و َما ُي ْش ِع ُرك ُْم)
اجلحد واملنع ،ويف قوله َ

فالكسائي ي��ق��ول

(((7

موضع يف معانيه ،منها(( :قوله تعاىل

[سورة األنعامَّ :]109 :
إن (ال) زائدة.
وقال بذلك الفراء((( :((7وقوله ﭽﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ [س����ورة
األعراف ،]12 :املعنى –واهلل أعلم –ما

منعك أن تسجدْ ،
(أن) يف هذا املوضع

تصحبها (ال) ،وت��ك��ون (ال) صلة.
أوله جحد .وقال
كذلك تفعل بام كان يف َّ
الفراء يف موضع آخر( ...(( :((7وقوله

ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [س��ورة
احلديد ]29 :والعرب جتعل (ال) صلة

يف كل كالم دخل يف آخره جحد ،أو يف

ﭽﭾﭿﮀﮁ

ﭼ

فلذلك جعلت (ال) بعده صلة معناها
السقوط من الكالم.

ويف حديث اب��ن هشام ع�ّم�اّ يتعلق
بجواب ( ّملا) وأنه يكون فع ً
ال مضارع ًا
عند ابن عصفــور مستشهد ًا بقوله تعاىل

ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [س��ورة

ّ
ه��ود ]74 :ق���ائ ً
((إن اجل��واب
�ل�ا(:((7

(جاءته البرشى) عىل زي��ادة ال��واو ،أو
حمذوف ،أي :أقبل جيادلنا)).

�صرح ،فهذا مما دخل
أوله جحد غري ُم ّ
أخره اجلحد ،فجعلت (ال)يف أوله صلة،

قال به الفراء((( :((7وقوله ﭽ ﭰ ﭱ

فقوله عز وجل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ

ﭹ ﭺ ﭼ ومل يقل :جادلنا .ومثله يف

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ [سورة

(فلام أتاين أتيته) .وقد جيوز (فلام أتاين أثب

( ((7معاين القرآن للكسائي.142 ،135 :
( ((7معاين القرآن للفراء.374/1 :
( ((7م .ن.138- 137/3 :

( ((7مغني اللبيب.281/1 :
( ((7معاين القرآن للفراء.23/2 :

وأم��ا اجلحد السابق ال��ذي مل يرصح به

[س��ورة األع��راف ،]12 :وقوله ﭽ ﯸ

وأن احلقيقة تشري إىل أن هذا القول

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

الكالم ال يأيت أالّ بفعل ماض كقولك:
أقبلت أثب عليه)).
عليه) ،كأنه قال:
ُ
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وعندما يبحث ابن هشام يف (ما)

ﭽﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

جوزت يف ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ

اسم وصل ،مثل ( َمن وما والذي) فقد

الرشطية غري الزمانية يقول((( :((7وقد

[سورة النحل ،]53 :عىل أن األصل :وما

جيوز دخول الفاء يف خربه ،ألنه مضارع

إالّ أننا نجد ما ذهب إليه ابن هشام

جيوز (أخ��وك فهو قائم) ،ألنه اسم غري

((وقوله ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ:

ما لك جاز أن تقول :فهو يل ،وإن ألقيت

يك ْن ،ثم حذف فعل الرشط)).

هنا ،سبقه إليه الكوفيون ،قال الفراء(:((7
(م��ا) يف معنى ج��زاء وهل��ا فعل مضمر،
كأنك قلت :ما يكن بكم من نعمة فمن
اهلل ،إلن اجلزاء البد له من فعل جمزوم ،إن

ظهر فهو جزم ،وإن مل يظهر فهو مضمر،

كام قال الشاعر:

إن العقل يف أموالنا ال نضق به
ْ

–وإن صرب ًا فنعرف للصرب
ذراع ًا
ْ
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ﯩ ﭼ [سورة اجلمعة ،]8 :وكل

للجزاء ،واجل��زاء قد جياب بالفاء .وال

موصول ،وكذلك :ما ُل َك يل .فإن قلت:

الفاء فصواب .وما ورد عليك فقسه عىل
هذا .وكذلك النكرة املوصولة .تقول:
أحب إيل من قائل
رجل يقول احلق فهو
ّ
الباطل ،وإلقاء الفاء أج��ود يف ك ّله من

دخـــوهلا)) .ويف سياق حديث ابن هشام
عن (ما) يف الفصل الذي عقده للتدريب،

*

يقول((( :((7واألرجح يف ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ

فأضمرها ،ولو جعلت (ما بكم) يف معنى

 ]6أهنا نافية ،بدليل ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ

فـــــــــــإن الشاعر أراد ْ
(إن يكن)

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ [س��ورة يس:

(الذي) جـــاز وجعلت صلته (بكم) و
ٍ
حينذ يف موضع رفع بقوله ( َف ِمن
(ما)

ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ [س���ورة س��ب��أ]44 :

اهلل) ،وأدخل الفاء كام قال تبارك وتعاىل

( ((7مغني اللبيب.302/1 :
( ((7معاين القرآن للفراء.104/2 :
(*) البيت ورد يف أمايل الشجري،236/2 :
أراد بـ (العقل) :الدِّ ية.

وحتتمل املوصولة)).

وه��ذا ال��ق��ول ل��ل��ف��راء ،إذ يقول يف

معانيه((( :((7وقوله ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
( ((7مغني اللبيب.315/1 :
( ((7معاين القرآن للفراء.372/2 :

الدكتور حممد ياسني الشكري

ﮁ ﭼ [سورة يسُ ]6 :يقال :لتنذر

ويف سياق حديث ابــــن هشام عن

أتاهم رسول قبلك .ويقال :لتنذرهم بام

ذلك بآيات ،إحداها ﭽ ﭵ ﭶ

قوم ًا مل ُينذر آباؤهم ،أي :مل تنذرهم وال

ُأنذر آباؤهم ،ثم تلقى الباء ،فيكون (ما)
يف موضع نصب كام ق��ال ﭽ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ
[سورة فصلت.]13 :

وعندما حتدث ابن هشام عن (ما)

املصدرية ،قال((( :((7وقوله تعاىل ﭽﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ [س����ورة

(واو الثامنية) قـــال((( :((8واستدلوا عىل

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ [س��ورة الكهف:
 ،]22وقيل :هي ذلك لعطف مجلة عىل
مجلة ،إذ التقدير هم سبعة)).

يوسف( ]80 :ما) إ ّما زائ��دة ،فـ (من)

إالّ أن ال��ذي ينبغي اإلش���ارة إليه

موضعهـــا هي وصلتها رفع باالبتداء،

الفراء((( :((8وقوله ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭼ

متعلقة بـ (فرطتم) .وإما مصدرية ،فقيل:
وخ�بره (م��ن ق��ب��ل))) .وه��و حلد اآلن مل

يرش اىل الكوفيني .إالّ أننا نجد أن الفراء
هو الذي يقول ذلك((( :((8وقوله ﭽ ﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ب��ش��أن ال��ق��ول هب��ذا ال��ع��ط��ف ،م��ا قاله

[سورة النساء ]171 :أي تقولوا :هم

ثالثة ،كقوله تعاىل ﭽ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭼ [سورة الكهف]22 :
فكل ما رأيت بعد القول مرفوع ًا وال
رافع معه ففيه إضامر اسم رافع لذلك

ﭶ ﭼ [س��ورة يوسف( :]80 :ما)

االسم)) .ومن هذا ُيفهم أن العطف هو

قال :ومن قبل هذا تفريطكم يف يوسف.

قول اهلل تبارك وتعاىل ﭽ ﭵ ﭶ

التي مـــع (فرطتم) يف موضع رفع كأنه

( ((7مغني اللبيب.317/1 :
( ((8معاين القرآن للفراء.53/2 :

القائم وليس غريه .ويقول الفراء :فأما

( ((8مغني اللبيب.364/2 :
( ((8معاين القرآن للفراء.93 ،38 ،296/1 :
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ﭷ ﭸ...ﭼ فهو رفع ألن قبله

مق َّيد باجلار ،وعىل الثالث ليست من

وهم أربعة ،و ، ...وقوله ﭽ ﭰ ﭱ

واحلقيقة أن هذه التقديرات قال هبا

ضمري أسامئهم ،سيقولون :هم ثالثة،

ﭲﭳ ﭴ ﭼ [س��ورة النساء]171 :

الكوفيون ،فالكسائي يقول((( :((8قوله

اآلهل��ة ثالثة .ويقول ال��ف��راء ...:فأبن

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ [سورة مريم]69 :

رفع ،أي :قولوا اهلل واحدٌ  ،وال تقولوا
ٌ
عىل ذا ما ورد عليك من املرفوع ،قوله

تعاىل ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

لننزع ّن واقعــــة عىل املعنى كام تقول:

ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ...ﭼ

وأكلت من الطعام
لبست مــــن الثياب
ُ
ُ

إخبار عنهم فيه أسامء مضمرة ،كقولك:

ث��م اب��ت��دأ ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ.

و (مخس ٌة) و (سبع ٌة) ال يكون نصب ًا ،ألنه
هم ثالث ٌة ،وهم مخس ٌة.

ومل يقع (لننزع ّن) عىل (أيهّ م) فينصبها،
وذه��ب الفراء إىل ال��ق��ول((( :((8وق��ول

ويف ح��دي��ث اب��ن ه��ش��ام ع��ن باب

اهلل ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

أب����واب وق���وع اجل��م��ل��ة م��ف��ع��والً ب��ه،

َمــ ْن نصب أ َّي ًا أوقع عليها النزع وليس

التعليق ال��ذي ه��و ال��ب��اب الثالث من

قــــال((( :((8واختلف يف قوله تعاىل
ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
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باب التعليق البتة)).

ﯧ ﭼ [سورة آل عمران ،]44 :فقيل:

التقدير ينظرون أيهُّ م يكفل مريم ،وقيل:
يتعرفون ،وقيل :يقولون ،فاجلملة عىل
التقدير األول مما نحن فيه ،وعىل الثاين

�سرح ،أي :غري
يف موضع املفعول به ا ُمل َّ

( ((8مغني اللبيب.417/2 :

ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [س��ورة م��ري��م]69 :

باستفهام ،كأنه ق��ال :ثم لنستخرجن
العايت الذي هو أشدّ  .وفيها وجهان من
الرفع ،أحدمهــا :أن جتعل الفعل مكتفي ًا

بـــم ْن يف الوقوع عليهـــــا ،كام تقول:
َ

قد قتلنا من كل ق��وم ،وأصبنا من كل
( ((8معاين القرآن للكسائي ،191 :و :رشح
السريايف.165/3 :
( ((8معاين ال��ق��رآن للفراء،48- 47/1 :
و :اإلن���ص���اف يف م��س��ائ��ل اخل��ل�اف:
مسألة(.)102

الدكتور حممد ياسني الشكري

طعام ،ثم تستأنف أ َّي�� ًا فرتفعها بالذي

ِ
كر النبي واملرسل إليهم
اإلرسال ،ولكن ذ ْ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

بقوله( ...(( :((8ومثله من غري (إذ) قول

بعدها ،كام قال عز وجل ﭽ ﯨ ﯩ

يدل عىل ذلك)) .وهذا ما ذهب إليه الفراء

ﯰ ﯱ ﭼ [س���ورة اإلرساء:

اهلل ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚﭼ وليس
قبله يش ٌء تراه ناصب ًا لــ(صالح) َف ُع ِل َم
بذكر النبي واملرسل إليه ّ
أن فيه إضامر

اآلخر ّ
فإن قوله تعاىل ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ

وق��ول��ه ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﭼ

 ،]57أي :ينظرون أيهُّ م أقرب .ومثله

ﭽﯣﯤﯥﯦﯧ ﭼ

[س��ورة آل عمران .]44 :وأم��ا الوجه

(أرسلنا))) .ويف موضع آخر قال الفراء:

ﭿ ﮀ ﭼ :لننزع ّن من الذين تشايعوا

منصوب بضمري (أرسلنا) ،ولو رفع إذ

وأخبث ،وأيهُّ م أشدّ عىل الرمحن عتيا)).

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ [سورة

يعيش( ،((8وجاءيف كتاب ائتالف النرصة

ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ [سورة فاطر.]27 :

عىل ه��ذا ،ينظرون بالتشايع أيهُّ��م َ
أشدُّ

املفصل البن
وق��د ورد ذل��ك يف رشح
َّ
يف اختالف نحاة الكوفة والبرصة(.((8

فقد الفعل كان صواب ًا ،كام قال ﭽ ﯾ
ه��ود ،]71 :وق��ال أيض ًا ﭽ ﮥ ﮦ

وذكر الفراء ذلك يف موضع آخر بقوله:

ويف أثناء كالم ابن هشام عىل تعلق

((وقوله ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﭼ

((وم��ث��ال التعلق ب��امل��ح��ذوف ﭽ ﯖ

اللفظ بإضامر(أرسلنا) .ويف موضع آخر

ال��ظ��رف واجل���ار وامل��ج��رور ،ق��ال (:((8
ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﭼ [سورة األعراف:

 ]73بتقدير( :وأرسلنا)ومل يتقدم ذكر
املفصل ،146/3 :و :دراسة
( ((8ينظر :رشح َّ
يف النحو الكويف.407 :
( ((8ينظر :إئتالف النرصة يف اختالف نحاة
الكوفة والبرصة.67 :
( ((8مغني اللبيب.436/2 :

نصبت صاحل ًا وه��ود ًا وما كان عىل هذا
ذكر الفراء :وقوله تعاىل ﭽ ﯖ ﯗ

ب بإضامر (أرسلنا).
ﯘ ﯙﯚ ﭼ ن ََص َ
وق���ال اب���ن ه���ش���ام((( :((9وق���ال

( ((8معاين القرآن للفراء ،35/1 :و-19/2 :
 ،20و.288/2 :
( ((9مغني اللبيب.479/2 :
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بعضهم يف قوله تعاىل ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱﭼ [ســـــــــورة الصافات:

املعنى :أعطي ُتكَه رغب ًة ،فلو ألقيت الواو

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [س��ورة

الذي قبله .عىل أن هذه الدراسة ،يمكن

يف السامء الدنيا زينة للسامء ،كام قال

يرصح هبا ابن هشام
النحو الكويف التي مل ِّ

 ]7إنّ��ه عطـــــــــف عىل معنى ﭽ ﭦ

الصافات ،]6 :وهو إنّا خلقنا الكواكب

ت��ع��اىل ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

مل حتتج إىل ضمري ألن��ه متصل بالفعل
وصفها بأهنا حماولة للكشف عن مواضع

يف كتابه املذكور ،وآخر دعوانا أن احلمد
هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل

ﮔ ﭼ [سورة امللك ]5 :وحيتمل أن

خري خلقه أمجعني الرسول الكريم وآل

وعليهام فالعامل حمذوف ،أي :وحفظ ًا

أن نكون قد وفقنا إىل حتقيق ما سعى إليه

يكون مفعوالً ألجله ،أو مفعوالً مطلقا،
من كل شيطان زينَّاها بالكواكب ،أو:

وحفظناها حفظ ًا)) .إالّ أن الذي ينبغي
اإلش��ارة إليه هنا ،هو التذكري بأن هذا
القول قال به ال��ف��راء((( :((9وقوله عز

وج��ل ﭽ ﭤ ﭥ ﭼ [س��ورة

النحل ،]8 :ننصبهــــــا :ونجعلها زين ًة
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(أعطيتُك درمه��ا ورغ��ب�� ًة يف األج��ر)،

عىل فعل مضمر ،مثل ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ

بيته الطيبني الطاهرين ،ونرجو من اهلل
البحث من كشف لتلك املواضع.
اخلامتة والنتائج:

بعد أن َمـــ َّن اهلل تعاىل علينا ،ونحن

ننتهي من حماولة الكشف عن مواضع

ي�صرح هب��ا ابن
النحو ال��ك��ويف التي مل
ِّ
هشام األنصاري (ت761ه��ـ) يف كتابه
مغني اللبيب عــن كتب األع��اري��ب،

ﭰ ﭱ ﭼ أي :جعلناها .ولو مل يكن

يمكن القول إن ما توصل إليه الباحث

بالفعل الذي قبلها ال باإلضامر .ومثله

1.1تبني من البحث وبوضوح ّ
أن ابن

يف الزينة و ال يف (وحفظ ًا) واو لنصبتها

( ((9م��ع��اين ال��ق��رآن ل��ل��ف��راء ،97/2 :و:
.114/1

ما يأيت:

هشـــام أخذ عن نحاة الكوفة ،إالّ
ٍ
بقصد
أنه مل ُيصرّ ِّ ح بالكثري من ذلك

الدكتور حممد ياسني الشكري

أو دون قصد ،عىل أن مازال الناس

حتى أيامنا هذه يرون أن النحوي
إذا أخذ عن نحوي آخر بدون إشارة

إليه ،ارتكب أمر ًا ال يحُ مد ،بل يمكن

عدَّ ه مأخذ ًا عليه ،ويف ضوء ما تقدم

كانت هذه الدراسة.

2.2كشف البحث عماّ يتمتع به ابن هشام
من امكانية ملزج كالم نحاة الكوفة

قليلة ،يف ضـــــوء ما تم كشفه من
امل��واض��ع التي مل ُي�َص�رَ ِّ ح هب��ا ،وهو
بذلك خيتلف عن غريه من النحويني
الذين ُيكثرون يف ذلك.

6.6عنى البحث بعرض أراء الكوفيني
التي مل ي�صرح هبا اب��ن هشام ،عرب
الوقوف املتأين عىل مصادر النحو

الكويف التي نُقلت عنها ،ويف هذا

ال��ذي مل ُي�ّص�رّ ِّ ح ب��ه بكالمه مزج ًا
يصعب فيه التمييز بينهام ،إالّ بالعودة

وختام ًا أن هذه الدراسة ما هي إالّ

دقيق ًا ،وموازنته بشكل تفصييل مع

موضعها الذي ينبغي أن تكون فيه ،لئال

إىل عرض كتابـــــــه (املغني) عرض ًا

الكتب األخرى.

3.3يف ضوء ما تقدم يمكن القول :إنّه
تفرد هبذه اإلمكانية (مزج األقوال)،
َّ
وهذا جعله متميز ًا ،بل منفرد ًا هبذه

اخلاصية.

توثيق آلراء الكوفيني.

حماولة لوضع كل َلــ َبنَة من الرصح يف

يكون اللبس يف األمر ،وتكون الفوىض

يف النقول.

روافد البحث:

القرآن الكريم.

•ائ��ت�لاف ال��ن�صرة يف اخ��ت�لاف نحاة

4.4تيقن الباحث أن كتاب مغني اللبيب

الكوفة والبرصة ،تأليف عبد اللطيف

من املصادر ،إذا ما متت موازنته بغريه

(802ه��ـ) ،حتقيق :الدكتور طارق

عىل ما فيـــه من فوائد مجة ،فهو خيلو
من املصنفات النحوية.

5.5كشف البحث أن مواضع الترصيح
ب��اس��م َمــن ينقل عنه اب��ن هشام

ب��ن أيب ب��ك��ر ال�شرج��ي ال��زب��ي��دي
اجلنايب ،كلية الرتبية ،جامعة املوصل،

عامل الكتب ،مطبعة النهضة العربية،
ط1407 ،1هـ 1987م.
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•األصمعيات ،األصمعي ،عبد امللك

حتقيق :عبد الستار أمحد ف��راج ،دار

أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد

•ال��ت��ب��ي�ين ع���ن م���ذاه���ب اخ��ت�لاف

ب��ن قريب (ت 216ه���ـ) ،حتقيق:

هارون ،دار املعارف مرص 1964م.

النحويني البصــــــريني والكوفيني،

النحوييـــــن :البرصيني والكوفيني،

ال��ع��ك�بري (ت616ه������ـ) ،حتقيق

•اإلنصــــاف يف مسائل اخلالف بني
أبو الربكات عبد الرمحن األنباري

(ت 577ه���ـ) ،حتقيق :حممد حميي
الدين عبد احلميد ،املكتبة التجارية

الكربى ،مرص ،ط1961 ،4م.

تأليف :أيب البقاء عبد اهلل بن احلسني
ودراس��ة الدكتور عبد الرمحن بن
سليامن العثيمني ،ال��دار اللبنانية،

ب�يروت ،الطبعة األوىل 1433هـ–

2011م.

•أم��ايل ال��ش��ج��ري ،ضياء ال��دي��ن أيب

•اجلني الداين يف حروف املعاين ،صنعة

العلوي (ت542هـ) ،املعروف –ابن

الدكتورفخر الدين قباوة ،واألستاذ

السعادات هبة اهلل بن عيل بن محزة

الشجري ،طبعة بريوت.

احلسن بن قاسم أمل��رادي ،حتقيق:

حممد نديم ف��اض��ل ،ت��وزي��ع مكتبة

املفضــل الض ِّبي ،حتقيق
•املفضليات،
ّ

عباس أمحد ألباز ،مكة املكرمة ،دار

هارون ،دار املعارف مرص 1964م.

الطبعة األوىل 1413هـ 1992-م.

قضية املجاز يف القرآن عند املعتزلة،

م��ع��اين ال��ق��رآن ل��ل��ف��راء ،ال��دك��ت��ور:

أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد
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الثقافة ،بريوت –لبنان 1959م.

•االجتاه العقيل يف التفسري ،دراسة يف
الدكتور نرص حامد أبو زيد ،املركز

ال��ث��ق��ايف ال��ع��ريب ،امل��غ��رب ،ط،7

2011م.

•األغــــــاين ،أليب الفرج األصفهاين،

الكتب العلمية ،ب�يروت –لبنان،
•دراس��ة يف النحو الكويف من خالل
املختار أمحد ديزة ،دار قتيبة ،دمشق،

ط2003 ،2م.

امل��ف��ص��ل ل��ل��زخم�شري (ت
•رشح
ّ
548ه���ـ) ،الشيخ موفق بن يعيش

الدكتور حممد ياسني الشكري

النحوي (ت643هـ) ،قدّ م له ووضع

حتقيق :عبد السالم حممد ه��ارون،

الكتب العلمية2001 ،م

األول 1960م –1969م.

هوامشه :د أميل يعقوب ،ط 1دار

مطابع دار املعارف بمرص ،القسم

•رشح ك��ت��اب س��ي��ب��وي��ه ،أب���و سعيد

•مراتب النحويني ،عبد الواحد بن

أمح��د حسن مهديل وع�لي سيد عيل،

حتقيق :حممد أب��و الفضل إبراهيم،

ال��س�يرايف (ت 368ه�����ـ) ،حتقيق:

دار الكتب العلمية ،ب�يروت ،ط،1
2008م.

عيل أبو الطيب اللغوي (ت351هـ)،
املطبعة العرصية ،صيدا ب�يروت –

لبنان.

•ش���واه���د ال��ت��وض��ي��ح والتصحيح

•مشكل إعراب القرآن ،مكي بن أيب

مج���ال ال��دي��ن ب��ن م��ال��ك األن��دل�سي

الدكتور حاتم صالح الضامن ،دار

ملشكالت اجلامع الصحيح ،تأليف

(ت672ه���ـ) ،حتقيق :الدكتور طه
حم��س��ن ،مج��ه��وري��ة ال��ع��راق ،وزارة

األوق��اف وال��ش��ؤون الدينية ،إحياء

طالب القييس (437ه���ـ) ،حتقيق:
البشائر ،دمشـــــــق ،الطبعة األوىل،

2003م.

•معاين القرآن ،تأليف أيب زكريا حييى

ال��ت�راث اإلس�ل�ام���ي1405 ،هـ–

بن زياد الفراء (ت207ه��ـ) ،اجلزء

•ظ��اه��رة ال��ش��ذوذ يف النحو العريب،

و حممد عيل النجار ،والثاين :بتحقيق

الدجني ،النارش :وكالة املطبوعات–

وال��ث��ال��ث حت��ق��ي��ق :ال��دك��ت��ور عبد

دار القلم ،بريوت –لبنان.

عيل النجدي ،اهليئة املرصية العامة

1985م.

تأليف الدكتور فتحي عبد الفتاح
شارع فهد السامل –الكويت ،توزيع

•جمالس ثعلب ،تأليــــف ثعلب أبو
العباس أمحد بن حييى (ت291ه��ـ)،

األول بتحقيق :أمحد يوسف نجايت
ومراجعة األستاذ حممد عيل النجار،

الفتاح إسامعيل ،مراجعة األستاذ
للكتاب ،الطبعة الثانية 1980م.

•معاين ال��ق��رآن ،أليب العباس أمحد
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آراء الكوفيني التي مل ينسبها هلم ابن هشام األنصاري

ب��ن حييى ثعلب ال��ك��ويف (-200

املرصية ،بميدان األزهر بمرص.

ش��اك��ر س��ب��ع أألس������دي ،مطبعة

وف��ق منهاج ش��ه��ادة فقه اللغة يف

291ه���ـ) ،مج��ع وحتقيق :الدكتور
النارصية التجارية ،ط2010 ،1م

اجلامعة اللبنانية ،سعيد األفغاين ،دار

•معاين القرآن ،لعيل بن محزة لكسائي

الفكر.

الدكتور عيسى شحاتة عيسى ،كلية

بن عمر بلطه جي ،دار الشيخ أمني

(ت189ه���ـ) ،أع��اد بناءه وق��دَّ م له
الدراسات العربية ،جامعـــة املنيا،
دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع،

القاهرة ،عبده غريب 1998م.

•موجز تاريخ النحو ،األستاذ توفيق
كفتارو للطباعـــة والنرش والتوزيع،

ط ،1دم��ش��ق -ال��ص��احل��ي��ة ،ج��ادة
الرئيس ،خلف مشفى الطلياين.

•مغني اللبيب عن كتب األعاريب،

•مه��ع اهل��وام��ع رشح مج��ع اجل��وام��ع،

مجال الدين يوسف بن أمحد بن عبد

حتقيق :عبد ال��س�لام حممد ه��ارون

تأليف اإلمـــام أيب حممد عبد اهلل
اهلل بن هشام األن��ص��اري ،املرصي

(ت761ه����ـ) ،حتقيق :حممد حميي

ال��دي��ن عبد احل��م��ي��د1423 ،هـ–

2002م.
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•من تاريخ النحو ،تاريخ ونصوص،

•مقدمة اب��ن خ��ل��دون لكتاب العرب
وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب
والعجم والرببر ومن عارصهم من
ذوي السلطان األك�بر وه��و تاريخ

وحيـــــد عرصه العالمة عبد الرمحن

بن خلدون امل��غ��ريب ،املطبعة البهية

جالل الدين السيوطي (ت911هـ)

والدكتور عبد العال سامل مكرم ،دار
البحوث العلمية ،الكويت 1975م.

فحوى البحث

rO�I� V�� WO�Ë«b��« U�—œ s� W�—œ ‰Ë√ Y���« «c� dL����
r�� WF��Ë ¨UNML{ � Ã—b� ��« U�—U�ù« œbF��Ë ¨WO�Ë«b�K� ®Êu��U�©
®WO�UJ*« U�—U�ù«© vK� Y���« «c� � —UB��ô« �- bI� W���H��« W�Ëb*«
pK� UNOK� ÍuDM� ��« WO�Ë«b��« bUI*« wK���M� ��H��« «c� vK� o�D��
¨w�¬dI�« »UD)U� W� U(« sz«dI�«Ë U�UO�� �« �� �ô≈ „—b� ô ��« U�—U�ù«
bON9 U�uK�� W�bI� vK� vM�� Ê√ Y���« Íu��� wJ� r� �;« s� ÊU� b�Ë
Èu��« bI� bONL��« U�√ ¨t�UE0 X��Ë Y���« ZzU�M� W9U�Ë ÊU����Ë wH�dF�
� �-Ë ®WO�UJ*« U�—U�ù«Ë ¨ U�—U�ù«Ë ¨Á��H�Ë —u�U� s�«©?� n�dF� vK�
Y��*« � U�√ ® …—U�ù« ¡U�√ �� WO�UJ*« U�—U�ù«© W'UF� ‰Ë_« Y��*«
W9U� «���√Ë ®rKF�« r�« �� WO�UJ*« U�—U�ù«© Y���« ‰ËUM� bI� w�U��«
Æt�zU��Ë Y���«
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة:

بمظان البحث ،أما املهاد فقد احتوى

ٍ
رضب
ي��ن��ت��م��ي ه���ذا ال��ب��ح��ث إىل

عىل تعريف ب��ـ(اب��ن عاشور وتفسريه،

قراءة معارصة تستثمر املنهج التداويل،

وجاء املبحث األول بعنوان (اإلشاريات

م��ن رضوب ق���راءة ال�ت�راث التفسريي
فالتقريب ال��تّ��داويل لنصوص ال�ّت�رّ اث

سيشارك يف إض��اءة اجلوانب احل ّية منه
وإع���ادة نرشها م��ن جديد ب�ما يتقارب

مع معطيات ال��دّ رس ال ّلساين احلديث،

وب��اخل��ص��وص إذا علمنا أن خطاب
التّفسري يشرتك مع التّداولية يف البحث
تم اختيار جزئية من
عن املعنى ،وعليه ّ
جزئيات البحث التداويل هي اإلشاريات
املكانية لتطبق عىل أحد أشهر التفاسري يف

العرص احلديث أال وهو تفسري التحرير
والتنوير البن عاشور ،ليستوي البحث

ع�لى ع��ن��وان ((اإلش��اري��ات املكانية يف
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ومبحثان وخامتة بنتائج البحث وثبت

تفسري التحرير والتنوير البن عاشور))،

ليستجيل لنا املقاصد الداللية التي تنطوي
عليها بعض املبهامت ايل ال يمكن هلا أن
السياقات والقرائن احلا ّفة
تتضح إالّ عرب ّ

باخلطاب القرآين ،وقد استقام البحث
عىل بناء قوامه مقدمة يتلوها مهاد تعريفي

واإلش��اري��ات ،واإلش��اري��ات املكانية)
املكانية عرب أسامء اإلش��ارة) أما املبحث
ال��ث��اين فقد ج��اء بعنوان (اإلش��اري��ات

وأخ�يرا تكلل
املكانية عرب اسم العلم)
ً
العمل بخامتة البحث ونتائجه.
مهاد تعريفي( :ابن عاشور وتفسريه،

اإلشاريات ،اإلشاريات املكانية):

1.1ابن عاشور((( وتفسريه:

ه��و امل��ف��ك��ر اإلص�لاح��ي واملثقف

املوسوعي واملفســــر املقاصدي ،حممد
الطاهر بن حممد بــــن حممد الطاهر بن

((( مل نتوسع يف هذا اجلانب ،لكثرة الرتمجات
والدراسات التي تناولت سرية حياة هذا
املفرس وال أرى ثمة فائدة من تكرار ما
ُذكر لذلك ستكون وقفتنا قصرية معه ومن
بعضا
الوفاء بفضل تلك الدراسات نذكر ً
منها ينظر عىل سبيل املثال :ابن عاشور
ومنهجه يف التفسري ،15- 5 :والدراسات
النحوية يف تفسري التحرير و التنوير:
 ،12- 6واملقاييس البالغية يف تفسري
التحرير والتنوير.27- 19 :

أ.د .رجاء عجيل ابراهيم احلسناوي

حممد الشاذيل بن عبد القادر بن حممد بن

مدرسا من الدرجة األوىل وأصبح
أصبح
ً

والنشأة والوفاة(((.
ولِدَ ابن عاشور يف عام 1296هـ–

ويف عام (1341هـ) صدر األمر بتلقيبه

عاشور .أندليس األصل ،تونيس املولد

1879م ،ونشأ يف رعاية والده ،فحفظ
وأحب
القرآن الكريم وتع َّلم العربية
ّ

األدب ،وك���ان ل��ل��م��ج��ال��س األدب��ي��ة
ِ
والده (حممد)
والفكرية التي تُقا ُم يف دار
ِ
انرصافه للعل ِم ،واالستزادة
واضح يف
أثر
ٌ
أهل ُه لاللتحاق بجامع
من املعرفة ،ممّا َّ

الزيتونة عام1310هـ((( ،للحصول عىل
شهادة التطويع((( ،تس َّلم ابن عاشور
ُ
منذ حصوله عىل تلك الشهادة مناصب
علمية وإداري���ة مهمة يف تونس ،فقد

((( ُينظر :األع�ل�ام :للزركيل،174 /6 :
ومعجم املفرسين.542– 541 /2 :

((( ُينظر :تونس وج��ام��ع الزيتونة،123 :
وال��دراس��ات النحوية يف تفسري التحرير

والتنوير.6 :
((( ش��ه��ادة ال��ت��ط��وي��ع :رت��ب��ة علمية تؤهل
صاحبها إلقراء العلوم بجامع الزيتونة
بعد أخذ إذنا من شيوخ النضارة العلمية
املرشفة عىل إدارة التعليم الزيتوين ،ينظر:
ال��دراس��ات النحوية يف تفسري التحرير
والتنوير.6 :

نائب ًا لدى نظارة جامع الزيتونة العلمية،

بشيخ اإلسالم املالكي ،و ُعينِّ يف السنة
نفسها شيخ ًا جلامع الزيتونة وفروعه.
املفس عىل
والذي يود الباحث بيانه أن رّ

الرغم من تلقيبه بشيخ اإلسالم املالكي
ّ

ك��ان ينتهج مذهب اإلم��ام أب��و احلسن
األش��ع��ري (ت324ه�����ـ) ،وق��د صرّ ح
ِ
ِ
مواض َع من
بذلك يف
تفسريه((( ،وألف
اب��ن ع��اش��ور يف ع���دّ ة جم���االت ،نحو:
العلوم اإلسالميــــة واللغة واألدب،

والفلسفة ،واالج��ت�ماع

(((

حتى حصل

ع�لى مكانة علمية ك��ب�يرة ،عرفها له

القايص والداين ،إذ كانت حيات ُه سج ً
ال
ح��افِ ً
�لا بالعل ِم والتدريس والتجديد
واإلصالح ،والدعوة إىل نبذ اخلالفات،

وتوحيد جامعة األمة(((.

((( ُينظر ع�لى سبيل امل��ث��ال :تفسري التحرير
والتنوير.187 /16 :
((( ي��ن��ظ��ر :معجم امل��ف�سري��ن،543 /2 :
والدراسات النحوية يف التحرير والتنوير:
.16- 13
((( ُينظر :ال��دراس��ات النحوية يف تفسري
التحرير والتنوير.8 :

275

اإلشاريات املكانية يف تفسري التحرير والتنوير البن عاشور

وبعـــد عمر طويل ،حافل بجالئل

صورة صادقة ّ
للشخصية العلمية التي

ع��اش��ور يف  /12رج��ب1393 /هـ–
1973م((( ،يف تونس ،و ُدفِ�� َن يف زاوية

ودليل عىل إمامته يف العلوم اللغوية و

األع�مال ت��ويف الشيخ حممد الطاهر بن

َج���دّ ه بنهج الباشا يف ح��ارضة تونس

الدّ ينية؛ ولذا بات من الضرّ وري التعرف

إىل ه��ذا التّفسري و سنبدأ من عنوانه،

وقد نعته األوساط العلمية ،واألدبية،
واملجاميع اللغويةُ ،م ِشيدَ ة بام قدّ َم ُه
لألمة من فِكر نيرّ  ،وعلم غزير ،وكتب

والتنوير من التفسري) ،وه��ذا العنوان

ُيعدُّ تفسري ابن عاشور ال��ذي أفنى

إذ قال(( :وسميت ُه «حترير املعنى السديد،

ضم
–إذ َّ

املجيد» واخترصت هذا االسم بـ «تفسري

متخصصة يف
القول إنّ��ه دائ��رة معارف
ّ

أ ّما سبب تأليفه فقد أشار ابن عاشور
يف مقدِّ ِ
مة تفسريه إىل الغاية من تأليفه

استنباطات عجيبـــة ،وتأمالت تؤكد

نكت من العلم ،وكل ّيات من التّرشيع،

نافعة (((.

فيه أربعني عام ًا تفسري ًا موسوعي ُا -وإن

كان يف نظر مؤلفه خمترص ًا

(((1

معارف خمتلفة؛ فلذلك يمكن
علوم ًا و
َ
علوم الشرّيعة وعلوم اللغــة ،إذ أحاط

فيه صاحبـــه بال ّلغــة العرب ّية ،فله فيها
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كان يعرف هبا الشيخ ابن عاشور(،((1

مدى تعمقه يف القضايــا التي يعاجلها

وسربه املسائل التي خيوض فيها( ،((1فهو
((( ينظر :معجم املفرسين.543 /2 :
((( ُينظر :ابن عاشور ومنهجه يف التفسري.25 :
( ((1ينظر :تفسري التحرير و التنوير.8 /1 :
( ((1ينظر :املقاييس البالغية يف تفسري التحرير
و التنوير.38 :

فقد أشار ابن عاشور يف التّمهيد اىل أنّه

سمى تفسريه هذا( :تفسري التحرير
قد ّ
باألحرى قد اخترصه من عنوان أوسع

وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب
التحرير والتنوير من التفسري»)) (،((1

هذا التّفسري عرب قوله(( :طمع ًا يف بيان

وتفاصيل م��ن م��ك��ارم األخ�ل�اق كان
ِ
خ�لال
يلوح أن��م��وذج م��ن مجيعها م��ن
تدبره ،أو مطالعة ك�لا ِم م�� ُف�ِّس�رِّ ه))(،((1

( ((1ينظر :ال��دراس��ات النحوية يف تفسري
التحرير و التنوير.20 :
( ((1تفسري التحرير والتنوير.8 /1 :
( ((1املصدر نفسه.5 /1 :

أ.د .رجاء عجيل ابراهيم احلسناوي

توجه ابن عاشور إىل القرآن بدافع
فقد ّ

ثم يرى
فهم القرآن ويضيق به معناهّ ،
أن ليس ّ
املفس ّ
فس القرآن فهم
كل من رّ
رّ

للقرآن هو اصالح األمة بأرسها))(،((1

إىل أن��اس قادرين عىل استنطاق النّص

فهم ج��دي��د ب��رؤي��ة م��ق��اص��د ّي��ة ونزعة

اصالح ّية حني أكّد ّ
أن ((الغرض األكرب

مقاصده وأدرك مراميه بل حيتاج ذلك

فبعد البحث وال��دّ راس��ة ال جيد ضالته

يف الكتب التّفسريية املوجودة؛ ألنهّ ا –

��رآين واستيعاب خطابه والوصول
ال��ق ّ
إىل أه��داف��ه ((ف��م��راد اهلل من كتابه هو

النّقل واحلشو فهي ((وإن كانت كثرية

وقد أودع ذلك يف ألفاظ القرآن التي

كالم سابق))( ،((1فاملفرس يرى ّ
أن ذلك

مراده واالطالع عليه))( ،((1يتبني لنا من

التّجديد يف ال��ق��راءة وأدواهت���ا لغرض

إنّام جيب أن يدور مع املقصد ،فاملقصد

ومفاهيم جديدة مـــن القرآن؛ ((فإن

بمختلف نواحيها ومستوياهتا .فبحوث

لفيض القرآن ال��ذي ما له ن��ف��اد))(،((1

أو الكالم ّية ،أو التّرشيعية ،أو االجتامع ّية

كام يرى -تفاسري قليلة الفائدة وكثرية
فإنّك ال جتد الكثري منها إالّ عالة عىل
يف تضاد مع رسالة القرآن التي تتط ّلب

حتقيق فهم جديد والكتشاف معارف
االقتصار ع�لى احل��دي��ث امل��ع��اد تعطيل
وعليه البدّ من تفسري يعتمد عىل التّدبر

بيان ما يرجع إىل حفظ مقاصد الدّ ين
خاطبنا هبا خطا ًبا بينًا وتعبدنا بمعرفة

كالم ابن عاشور ّ
املفس و فهمه
أن عمل رّ
املفس
الرحى يف حركة رّ
القرآين هو قطب ّ
املفس ،وحتليالته اللغو ّية ،أو البالغ ّية،
رّ

ّ
كل ذلك جيب أن يصب يف خدمة املقصد

والتّعمق يف معاين القرآن واستخراج

أساسا(.((1
القرآين
ً

جيوز أن يبقى التّفسري تسجي ً
ال يقيد به

واألف��ك��ار ال��ت��ي م��ن ش��أهن��ا أن تنهض

آراء ج��دي��دة ع�بر ت��أوي��ل س��دي��د؛ إذ ال

( ((1املصدر نفسه.80 /1 :
( ((1املصدر نفسه.7 /1 :
( ((1املصدر نفسه.7 /1 :

وم��ن هنا فهو تفسري غني ب��اآلراء

( ((1املصدر نفسه.37 /1 :
( ((1ينظر :االجت��اه املقاصدي يف تفسري ابن
عاشور ،مقال منشور عىل األنرتنت.
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ٍ
ريية تتناســـــب ومتطلبات
بمعان تفس ّ

وهي عند براون ((األدوات التي نعتمد

تفسري عرصي حياول أن جيد له الصدى

عىل اسنادها إىل يشء آخر)) (.((2

العلم والعرص ،وباإلمكان القول :إنّه
يف الواقع التطبيقي للمعاين القرآن ّية عىل
الواقع العميل لإلنسان ،ويقوم ب��أداء

الوظائف املنهج ّية بنظرة مقاصد ّية تلك
النظرة التي تتبلور عرب قراءة اجتامع ّية

للنص أو قراءة فلسف ّية أو قراءة كالم ّية
ّ
وما إىل ذلك من قراءات خمتلفة ،وهذا

أو هي :العالمــات ال ّلغوية التي ال

يتحدّ د مرجعها إالّ يف سيـــاق اخلطاب
التّداويل الذي وردت فيـه ،فهي خالية

أي معنى يف نفسها؛ لذلك سميت
من ّ
أن ّ
الرغم من ّ
كل الكلامت
مبهامت ،وعىل ّ

يف ال ّلغة حتيل إىل مدلول معني ،إالّ ّ
أن

مفسنا هو عني ما
ال ّطرح الذي أب��داه رّ
أقرته ال��دّ راس��ات التّداولية وب��ذا ّ
فإن

للمتكلمني بال ّلغة مــــن دون ارتباطها

التّداويل سوف تأيت أكلها إن شاء اهلل–

وع�لى ال ّ��رغ��م من ارت��ب��اط العنارص

مقاربتنا هل��ذا التّفسري يف ض��وء املنهج

تعاىل .-

2.2اإلشاريات:

اإلشاريات تتواجــــد يف املعجم ّ
الذهني
بمدلول معني(.((2

السياق التّلفظي،
باملرجع عند استعامهلا يف ّ

إالّ ّ
أن عالقتها هب��ذا املرجع غري ثابتة

تُعدّ اإلشار ّيات الدّ رجة األوىل من

وخاضعة لظروف االستعامل واملوقف

الزناد
تقسيم (هانسون)
ويعرفها األزهر ّ
ّ

(أن���ا) ،و(أن����ت) ،و(ه���و) ،وإش���ارات

درج���ات التّحليل ال��تّ��داويل ،ع�لى حدّ
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اخل��اص ،بل
يف فهمنا هلا ال عىل معناها
ّ

بأنهّ ا(( :قسم من األلفاظ ال متلك داللة
مستقلة بل تعود عىل عنصــر ،أو عنارص

أخ��رى م��ذك��ورة يف أج���زاء أخ��رى من
ّص))(،((2
اخلطاب فرشط وجودها هو الن ّ

( ((2نسيج النص.118 :

الضامئر
التّواصيل ،ومن هذه العنارصّ :

(ه��ذا) ،و(ذاك) ،و(اآلن)( ،((2وتعتمد

( ((2حتليل اخلطاب.230 :
( ((2ينظر :اسرتاتيجيات اخل��ط��اب،80 :
وامل��رج��ع وال��دالل��ة يف الفكر اللساين
احلديث.40 :
( ((2ينظر :املقاربة التداولية.41 :

أ.د .رجاء عجيل ابراهيم احلسناوي

مجيع هذه العنارص يف تفسريها متكلماً ،
ُ
ومستم ًعا يتشاركان الس ّياق نفسه (،((2
ثم فهي تعنى باستجالء مدى ظهور
ومن ّ

اعتنى باإلشارة عناية خاصة وبحث عن
يتم االتصال
الطرائق التي بوساطتها ّ
بني أف��راد املجتمع ،ورأى ّ
أن التّحديد

والسياق
الترّ ابط بني املتكلم وا ُملخا َطب
ّ

التّداويل حيدّ د العالمة ال ّلسان ّية بحكم

الضامئر
العنارص اإلشار ّية ،املتم ّثلة يف ّ

من طرف أفراد مجاعة معينة( ،((2وأكّد

الزماين واملكاين يف اخلطاب ،عرب تت ّبع
ّ
الزمان واملكان ،وما حتيل عليه
وظروف ّ

السياق الذي وردت فيه.
يف ّ

استعامهلا يف تنسيق مع عالمات أخرى

ّ
أن العالمة ال يمكن تفسريها باالعتامد–

يتم
فقط –عىل ال ّظاهر ال ّلغوي هلا ،بل ّ

وجتدر اإلش��ارة إىل ّ
أن املصطلحات

عرب االرتكاز عىل اإلح��االت املرجع ّية

بوجراند بـ(األلفاظ الكنــــائ ّية)( ،((2و

السابقة الكفيلة بإظهار ما
التّجارب ّ

املعبرّ ة عنها قد تعدّ دت ،فعبرّ عنها دي

أطلق عليها األزه��ر ال ّ��زن��اد( :العنارص
اإلحال ّية يف اللغة) ،وعدّ ها مــــن قبيل
تعويضا عن وحدات
املعوضات التي تأيت
ً

معجم ّية(.((2

ّص باستحضار ّ
كل
التي حييل عليها الن ّ
هو ضمني داخل العالمة(((2؛ ألنهّ ا عرب

امكاناهتا ّ
الذاتية غري قادرة عىل إعطاء

اخلارجي.
متثيل كليّ وتا ّم للعامل
ّ

فـ (اإلش��ار ّي��ات) تبقى مضمرة يف

إال ّ
أول م��ن أط��ل��ق ع�لى هذه
أن ّ

الكفاية ال ّلغو ّية ف��ـ((ال يتحدّ د مرجع

أو اإلشاريات هو (تشارلس بريس)،

وإحال ًيا إالّ بوجود املتكلمني يف وضع ّية

العنارص مصطلح اإلشارة ()deictics

أو َل واضع هلذا
وعىل هذا األساس يعدّ ّ
املصطلح يف البحث ال��ت��داويل( ،((2وقد

( ((2ينظر :التداولية.27 :
( ((2ينظر :النص واخلطاب واإلجراء.320 :
( ((2ينظر :نسيج النص.116 :
( ((2ينظر :املقاربة التداوليـــــة ،41 :آفاق

هذه القرائن واملع ّينات اإلشارية دالل ًيا

جديدة يف البحــــــث اللغوي املعارص:
.16
( ((2ينظر :آف��اق جديدة يف البحث اللغوي
املعارص.17 :
( ((2ينظر :السيميائيات والتأويل.87 :
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التّلفظ والتّواصــــل املتبادل))( ،((3فال

يف اخلطاب ال��واح��د عىل األق��ل ثالث

عن هذه التّعبريات فهي تُعنى بتحديد
ِ
مرجع الوحدات ال ّلغو ّية حني حصول

تتم عمل ّية التّلفظ من دون
فال يمكن أن ّ
حضور هذه األدوات اإلشار ّية الثالثة؛

املرجع عىل واقع ّية لسان ّية خارج ّية تُس ّيج

يتم فيه
وحدة غري قابلة للتجزيء ،إذ ّ

يمكن لالستعامل التّواصيل ّ
أن يتخلىّ

عمل ّية التّلفظ والتّواصل وحييل هذا
ثم ال يمكن
عالقة الدّ ال باملدلول ،ومن ّ

ّ
أن يتح ّقق معنى الشيّ ء ،وتتعي هويته،

إالّ بمعرفة ظروف التّواصل ورشوطه
املم ّيزة (.((3

م��ا ي��ق��ـ��ود إىل ال���ق���ولّ :
إن ه��ذه

اإلش��ار ّي��ات قد تكون رصحي��ة نظهرها

يف امللفوظ ،أو ضمنية –وهي األغلب–

نحتفظ هبا يف الكفاية البالغ ّية ،وغلبتها

متأتّية من استقرارها ((يف بنية اخلطاب
العميقة ،عند التّلفظ به ،وهذا ما يعطيها
دورها التّداويل يف اسرتاتيجية اخلطاب
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وذل���ك؛ ّ
ألن التّلفظ حي��دث م��ن ذات

بسامت معينة ،ويف مكان وزمن معينني؛
مه��ا مكان التّلفظ وحلظته ،إذ جتتمع

( ((3التداوليات وحتليل اخلطاب(بحث):
.17
( ((3ينظر :املصدر نفسه.17 :

إشاريات هي« :األنا ،اهلنا ،اآلن»))(،((3

ألنهّ ا تعني ّ
أن اخلطاب امللفوظ يشكّل
أي املكون األسايس
البحث عن املرجع ّ
الذي تبحث فيه التّداولية ،فإذا غاب

واحد من هذه املكونات اخلطاب ّية غاب

(((3
قسمت
املرجع  ،وبلحاظ ذلك فقد ّ

األشار ّيات إىل ثالثة أنواع رئيس ّية

(((3

ه���ي( :اإلش����ار ّي����ات ّ
ال��ش��خ��ص ّ��ي��ة ،و

اإلش��ار ّي��ات ال ّ��زم��ان ّ��ي��ة ،واإلش��ار ّي��ات
املكان ّية) (.((3

( ((3اسرتاتيجيات اخلطاب.81 :
( ((3ينظر :االجت��اه ال��ت��داويل والوظيفي يف
الدرس اللغوي.89 :
( ((3بعض الباحثني عدّ ها سبعة أن��واع،
وبعضهم اآلخر عدّ ها مخسة ،ينظر عىل
التوايل :االجتاه التداويل والوظيفي يف
الدرس اللغوي ،90 :وآفاق جديدة يف
البحث اللغوي املعارص ،18 :وعدّ ها
الباحث ثالثة أن��واع بسبب التداخل
احلاصل بينها وبني األنواع األخر.
( ((3ينظر :اسرتاتيجيات اخلطاب،84- 81 :
والنظرية الربامجاتية اللسانية.85- 84 :

أ.د .رجاء عجيل ابراهيم احلسناوي

3.3اإلشاريات املكانية:

ومحُ���ال ع�لى ال��نّ��اط��ق�ين بال ّلغة ّ
أن

وهي عنارص إشار ّية حتيل إىل أماكن

يفرسوا مثل هذه اإلش��ار ّي��ات ،إالّ إذا

املتكلم ،ووقت التّكلم ،أو إىل مكان آخر

السياق
اإلشارة إىل املكان ،فهي تعتمد ّ

يستند استعامهلا وتفسريها إىل معرفة مكان
معروف للمتلقي ،فيكون هلذا التّحديد
املكاين األثر يف اختيار العنارص التي تشري
ّ

إليه قر ًبا أو بعـدً ا أو جه ًة(.((3

وقفوا عىل ما تشري إليه استنا ًدا إىل مركز
املادي املبارش الذي قيلت فيه ،فإذا قال

شخص :أحب أن أعمل هنا ،ومل يرش إىل
املكان ّ
السامع ال يفهم من املتكلم
فإن ّ

فاإلشار ّيات املكان ّية ختتص بتحديد

أيعني بلفظة (هنا) :املكتب أو املؤسسة

الكالمي ،وتقاس أمه ّية التّحديد
احلدث
ّ

(هنا) تعبري إشاري فضفاض ال يمكن

املواقع عرب االنتساب إىل نقاط مرجع ّية يف
املكاين بشكل عام انطال ًقا من التّسم ّية أو
ّ

أو املدينة أو الدولة أو غري ذلك ،فكلمة

تفسريه إال بمعرفة املكان الذي يقصد

الوصف أو التّحديدّ ،
وإن حتديد املرجع
املكاين م ِ
رتكز عىل تداول ّية اخلطاب (،((3
ّ ُ
ّ
فكل تلفظ يف داخل العمل ّية التّخاطب ّية

قسمني األول :إشارة مكانية عرب اسم

املتلفظ به ،وهذا مرهون باإلشارة إىل

(أل) التعريف.

يشري بشكـــل تالزمي إىل وجود املكان
املكان الذي ترتكّز فيه ّ
الذات املتك ّلمة
وقت التّكلم ،فالدّ اللة اإلشار ّية ال تتّضح

إالّ يف املكان الذي ينجز فيه الكالم(.((3

( ((3ينظر آف��اق جديدة يف البحث اللغوي
املعارص ،22 :واالجتاه التداويل والوظيفي
يف الدرس اللغوي.92 :
( ((3ينظر :اسرتاتيجيات اخلطاب.84 :
( ((3ينظر :امل��ق��ارب��ات التداولية يف رشح

ومم��ا يقارب
املتكلم اإلش��ارة إل��ي��ه(ّ ،((3

ه��ذا الطرح يف مدونة املفرس ج��اء عىل
اإلش��ارة ،واآلخ��ر :إش��ارة مكانية عرب
املبحث األول:

اإلشارة املكانية بـ(اسم اإلشارة):

وضوحا
وأكثر اإلشار ّيات املكان ّية
ً

ه��ي أس�ماء اإلش�����ارة( ،((4نحو( :ه��ذا،
السريايف عىل كتاب سيبويه.57 :
( ((3ينظر :آف��اق جديدة يف البحث اللغوي
املعارص.22 :
( ((4أس�ماء اإلش��ارة صنف متعدد الوظائف
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وذاك ،وتلك) لإلشارة إىل قريب أو بعيد

ال يوجد مكان غ�يره ،م��ص��داق ذلك

فأسامء اإلشارة يف هذا البحث تأيت عىل

ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

من مركز اإلشارة املكان ّية وهو املتكلم، ،

ثالثة أن��واع ه��ي( :اإلش���ارة احلضورية
واإلشارة الذهنية واإلشارة الوجدانية):
•اإلشارة احلضورية:

فأسامء اإلش��ارة يف هذا املقام تعينّ

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﭼ [سورة البقرة:

ّ ،]١٢٦
أن(( :اس��م اإلش��ارة يف قوله:

حارضا يف املقام التخاطبي؛ لكون
مكانًا
ً

(ه��ذا بلد ًا) م��راد به املوضع القائم به

طريق املشاهدة له وحتديد مكانه قر ًبا

عليه امرأته وابنه وعزم عىل بناء الكعبة

املشار إليه (املكان) فيها يدرك حس ًيا من
وبعدً ا ( ،((4حينام تكون اإلشارة مرهتنة

بعلم املخا َطب ،ف��إذا علم املتك ّلم ّ
أن

املخا َطب له علم ُمسبق باملكان الذي
يريد أن يشري إليه ف��إنّ��ه يكتفي فقط

باإلشارة إليه من دون أن يذكر لف ًظا
دالاً عليه وباخلصوص إذا كان املتكلم

ح���ارضا يف ذل��ك امل��ك��ان وامل��خ��ا َط��ب
ً
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ورد يف تفسري ابن عاشور لقوله تعاىل:

يعلم ّ
أن اإلشارة ال تقع إال عليه؛ ألنّه

وهذه الوظائف ال حتدد إال عند االستعامل
فبإنجازها يف مقام ختاطبي معني يتحدد
أثرها اإلشاري املقامي فتنفتح عىل اخلارج.
ينظر :املشريات املقامية يف اللغة العربية:
.275
( ((4ينظر :امل��ق��ارب��ات ال��ت��داول��ي��ة يف رشح
السريايف.67 :

إبراهيم حني دعائه وهو املكان الذي

ٍ
��إن االستحضار ّ
فيه ...ف ّ
مغن
بالذات

احلس ّية باليدّ ،
ألن متييزه
عن اإلش��ارة
ّ
ٍ
مغن عن اإلش��ارة إليه
عند املخاطب
ٍ
حينئذ واضح،
فإطالق اسم اإلش��ارة
وأص��ل أس�ماء اإلش��ارة أن يستغنى هبا
عن زيادة تبيني املشار إليه تبيين ًا لفظي ًا؛

ّ
ألن اإلشارة بيان ،وقد يزيدون اإلشارة
بيان ًا فيذكرون بعد اسم اإلش��ارة اس ًام
يعرب عطف بيان ،أو ب��دالً من اسم
اإلشارة للدّ اللة عىل ّ
أن املشار إليه قصد

استحضاره من بعض أوصافه كقولك:

الرجل يقول كذا ،ويتأكّد ذلك إن
هذا ّ

تركت اإلشارة باليد اعتامد ًا عىل حضور

أ.د .رجاء عجيل ابراهيم احلسناوي

املراد من اسم اإلش��ارة ،وقد عدل هنا

ّبي إبراهيم
(هذا بلدً ا) ،حينام أشار الن ّ

عند ال��دّ ع��اء ،ف ّ
��إن إبراهيم دعا دعوته

املرشفة) وهذا
وقت دعائه وهو (الكعبة ّ

عن بيان املشار إليه اكتفاء بام هو الواقع
وهو يف املوضع الذي بنى فيه الكعبة؛

ّ
ألن الغرض ليس تفصيل حالة الدّ عاء
إنّ�ما هو بيان استجابة دعائه وفضيلة
ّ
حمل الدّ عوة وجعل مكّة بلد ًا آمن ًا ورزق
أهله من ال ّثمرات ،وتلك عادة القرآن

يف اإلع��راض عماّ ال تعلق به باملقصود
أالّ ترى أنّه ّملا جعل البلد مفعوالً ثاني ًا
استغنى عن بيان اس��م اإلش���ارة ،ويف

سورة إبراهيم ( ((4()35ملا جعل (آمن ًا)

مفعوالً ثاني ًا بني اس��م اإلش��ارة بلفظ
(البلد) ،فحصل من اآليتني ّ
أن إبراهيم

دعا لبلد بأن يكون آمن ًا))(.((4

ٍ
الرباعة
املفس فيـــه جتليات
ّص
فالن ّ
رَّ

مفسه
يف التّحليل التّداويل عرب إيضــاح رّ
مرشوع ّية استعامل أسامء اإلشارة للتعبري

عن اإلشارة املكان ّية ‘ إذ مت ّثل ذلك يف مجلة
( ((4واملتمثل يف قوله تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [اآلي���ة م��ن س��ورة
إبراهيم.]٣٥ :
( ((4تفسري التحرير والتنوير695– 694 /1 :

إىل املوضع (املكان) الذي كان قائماً به
ّ
يدل عىل حضور إبراهيم وأهل بيته

حس ًيا ،أغنى عن
يف ذلك املكان
حضورا ّ
ً
اإلشارة إليه باليد.

وه����ذا احل��ض��ور ه��و ال����ذي ح��دا

املتكلم ع�لى أن ي��ع��دل ع��ن ذك��ر
املشار إليه؛ ألنّ��ه (س�لام اهلل عليه) يف
ٍ
مكان
وقت الدّ عاء مل يكن مقيماً إالّ يف
ٍ
واحد (الكعبة) وكان يفرتض مسب ًقا ّ
أن

املخا َطب /املدعو (اهلل –عز وجل )-

عىل علم أنّ��ه ال يريد إالّ ذلك املوضع

املخصص ّ
وأن اإلشارة ال تقع إالّ عليه،
ّ
ثم ل حيتج املخاطب إىل ذكر قرينة
فمن ّ

لفظية تدل عليه( ،((4و استشفاف ذلك
ٍ
م��ت��أت م��ن ق��ول��ه« :ف���إن االستحضار
بالذات ٍ
ّ
احلسية باليد؛
مغن عن اإلشارة ّ
ألن متييزه عند امل��خ��اط��ب م��غ ٍ
ّ
��ن عن
اإلشارة إليه».

ف��ه��ذا م��رهت��ن بعلم امل��خ��اط��ب من

املقصود بمجرد إج��راء اإلش���ارة؛ ّ
ألن
( ((4ينظر املشريات املقامية يف القرآن.368 :
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املشار إليه متفرد بالوجود يف احلرضة.

وهذا يعني ّ
أن املؤرشات التّداول ّية

ق��رائ��ن ف��اع��ل��ة يف ض��ب��ط امل��ك��ون��ات
يتم حتديد القيمة
الترّكيب ّية التي عربها ّ
التّداول ّية لأللفاظ اإل ش��ار ّي��ة بام ّ
تدل

عليه من معطيات سياق ّية تبينّ اهبامها؛
ّ
ألن معاجلة ه��ذه العبارات اإلشار ّية

أساسا بوقوعهــــــا التّلفظي،
((يرتبط
ً

وهو ما يقتيض معاجلة الفعل اإلحايل
اإلشاري داخــــــل الوضع ّية امللموسة

للتلفظ))( ،((4و ه��ذا يتّضح عرب قول

فحسب؛ بل قد يؤدي اختالف الزمان

يف املكان نفسه إىل اختالف يف القصد
أو الغرض وإن كان املتكلم نفسه.

رس اختالف اإلشارة
وهذا يبينّ لنا ّ
يف س���ورة إبراهيم يف ق��ول��ه تعاىل:
ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ
[من اآلية ]٣٥ :عماّ هو يف سورة البقرة؛
ّ
ألن الوقتني اللذين قيلت فيهام اآليتان
خمتلفان وإن ك��ان املكان نفسه (مكة)

امل��ف�سر« :وأص���ل أس�م�اء اإلش����ارة أن

وب��ذا فالغرض من القول خمتلف ،ففي

إل��ي��ه ...وق��د ي��زي��دون اإلش���ارة بيان ًا

بعد فدعا أن تكون (بلدً ا) ،أ ّما يف سورة

ُيستغنى هب��ا ع��ن زي���ادة تبيني املشار

س��ورة البقرة كانت (الكعبة) مل تسكن

فيذكرون بعد اسم اإلشارة اس ًام يعرب

ابراهيم فدعا هلا أن تكون (بلدً ا آمنًا)

املفس
فغرض النّبي إبراهيم كام يرى رّ

(((4
يقرب
واالس��ت��ق��رار  ،وه��ذا الطرح ُ

عطف بيان ،أو بدالً من اسم اإلشارة»،
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ال يمكن جتاهلها)) ( ،((4ليس هذا مرا ًد ا

هو بيان استجابة دعائه وبيان فضيلة
م��ك��ان ال��دع��وة (م��ك��ة) لتُجعل بلدً ا

بعد أن أصبحت بلدً ا فطلب هلا األمن

ممّا تبناه التداوليون بقوهلم(( :يمكننا
التّعرف عىل الغاية أو الغرض أو سبب

آمنًا ((إذ يفرض املكان طبيعة الكالم

��ي م��ن خ�لال معرفتنا
احل���دث ال��ك�لام ّ

املتلقي حالة معينة للتـلقي واالستامع

( ((4عنارص حتقيق الداللة يف العربية :دراسة
لسانية.177 :
( ((4ينظر :اإلعجاز البالغي لتحوالت النظم
القرآين.225– 224 :

وأسلوبه عىل املتكلم ،ويفـرض عىل

( ((4التداوليات علم استعامل اللغة.455 :

أ.د .رجاء عجيل ابراهيم احلسناوي

للزمن الذي حدث فيه الكالم)) (.((4
ّ

وهذا يستدعي منّا القولّ :
إن القرآن

الكريم بوصفه خطا ًبا حجاج ًيا بني
ٍ
ٍ
ومتلق وظ���روف ق��ول خمصوصة
ب��اث
واختيارات دقيقة جيب أن ُيراعى فيها

وضع املتك ّلم وحال املتلقي باالنسجام مع

ظروف القول ومالبساته(.((4
•اإلشارة الذهنية:

وال تقترص اإلشــــــارة املكان ّية عرب

أسامء اإلشارة عىل اإلشـــارة احلضور ّية
(العينية) أي ال��ت��ي ت���درك م��ن طريق
امل��ش��اه��دة ب��ال��ع�ين ،ب��ل ق��د ُيقصد من

توظيف أسامء اإلشارة استحضار املكان
يف ّ
الذهن ،فيشري املتكلم إىل مشار إليه
غري حارض ليجعله كاحلارض املشاهد عرب
القلبي أو ّ
هني املتعاهد عليه
اإلدراك
الذ ّ
ّ

بني املتشاركني يف العمل ّية التّخاطب ّية(.((5

وه��ذا االستحضار مل يكن غائ ًبا

( ((4عنارص حتقيق الداللة يف العربية :دراسة
لسانية.175 :
( ((4ينظر :البعد ال��ت��داويل واحلجاجي يف
اخلطاب القرآين.13– 12 :
( ((5ينظر :امل��ق��ارب��ات ال��ت��داول��ي��ة يف رشح
السريايف.64 :

املفس فقــد وجدناه ماث ً
ال يف
عن ذهن
رّ
مدونته ،وذلك عرب وقوفه عىل تفسري
ّ

قوله تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ
ذاك���را
[س����ورة األع�����راف،]١٠١ :
ً

صالح ّية اإلشارة بـ(تلك) إىل اإلشارة

املكان ّية إذ أصبحت –بسبب تكرار ذكر

القرى–وكأنهّ ا حارضة ومشاهدة عرب
قوله(( :ملا تكرر ذكر القرى التي ّ
كذب

أهلها رســــل اهلل بالتّعيني وبالتّعميم،

للسامعني كاحلارضة املشاهدة
صارت ّ
الصاحلة ألن ُيشار إليها ،فجاء اسم
ّ

اإلش���ارة ل��زي��ادة إحضارها يف أذه��ان

السامعني من قــــــوم حممد ليعتربوا
ّ
حاهلم بحال أه��ل القرى ،ف�يروا أنهّ م
سواء فيفيئوا إىل احلــــق ...و(القرى)

جيوز أن يكون خرب ًا عن اسم اإلشارة؛

ألن استـحضار الـقرى يف ّ
ّ
الذهن بحيث
للسامع ،فكانت
صـــــــارت كاملشاهد ّ
اإلش���ارة إليها إش��ارة ع�برة بحاهلا...

وجي��ـ��وز أن يكون ال��ق��رى بيان ًا السم
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اإلشارة))(.((5

املفس ّ
أن تكرار
يستشف من نص
رّ

ّ
ل��ي��دل ع�لى ّ
أن امل��ش��ار إليه بعيد وليس

تتنزل منزلة املشار إليه
هو الذي جعلها ّ

ذاكرته ،لذلـك ج��اءت اإلش��ارة بلـفظ

ذكر القرى يف بعض آيات القرآن الكريم
احلارض املشاهد؛ ّ
ألن املخا َطب قد أدرك
املشار إليه قبل إج��راء اإلش���ارة ،فقام

بمهمة املذكّر للمخاطب
اسم اإلش��ارة
ّ
ليستدعي املشار إليه ذهن ًيا ،فاإلشارة

إنّام كانت ملعهود بينه وبني املتكلم ،أي:
إنّه اتكأ يف إدراك املشار إليه عىل خمزونه
ّ
الذهني املتكون قبل التّلفظ باإلشارة
املتنوعة
((فاملتكلم ينتج عباراته اللغو ّية
ّ
ذات املرجع ّيات امل��ح��دّ دة سل ًفا داخل

البنية االجتامع ّية املع ّينة ،ثم ّ
أن املتلقي

للقول يؤوهلا ويربطها باملرجع ّية التي

تتعلق هبا))( ،((5فالقرى كانت حارضة يف
أذهان املخاطبني (املرشكني واملسلمني)،
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القرآين باإلشارة إليها بـ (تلك)
اخلطاب
ّ

إذ كانوا يروهنا عيانًا حينام كانوا يطوون
األرايض يف موسم احل��ج أو يف موسم
التجارة أو السفر إىل أماكن أخر ،فجاء

( ((5تفسري التحرير والتنوير.217– 216 /8 :
( ((5املرجعية اللغوية يف النظرية التداولية
(بحث).14 :

يف ح�ضرة املخا َطب ،ولكنّه ح��ارض يف
(تلك) الـدال عىل البعيـد؛ ّ
ألن ((األصـل

يف اإلش���ارة الذهن ّية أن يكـون اسـم
اإلشارة بلفظ البـعيـد ال الـقريـب))(.((5

املفس يف حتليله ليوضـــــح
ويستمر رّ

اإلفادة( ((5من اإلخبار عن اسم اإلشارة
بـ(القرى) ليفصح عن رأي��ه ب ّ
��أن الغاية

م��ن جم���يء ت��ل��ك اإلش����ارة ه��ي للعربة

القرآين
القصص
واالعتبار ،فمن وظائف ّ
ّ
ه��ي االس���ت���دالل ب��امل��ايض ع�لى اآليت؛
ّ
ألن ((التّجربة البرشية املاضية تعطي
ك��ث�يرا م��ن الوضوح
ال�� ّت��ج��ارب التّالية
ً
وال��ب��ل��ورة ...بل إنهّ��ا تلقي ض��و ًءا عىل

جتارب اإلنسان املعارص من خالل بيان
( ((5املشريات املقامية يف اللغة العربية.287 :
( ((5ويراد بـ (اإلفادة) حصول الفائدة لدى
املخاطب من اخلطاب ووصول الرسالة
اإلبالغية إليه عىل الوجه الذي يغلب عىل
الظن أن يكون هو مراد املتكلم وقصده
أو هي الثمرة التي جينيها املخاطب من
اخلطاب .ينظر :التداولية عند العلامء
العرب.186 :

أ.د .رجاء عجيل ابراهيم احلسناوي

املشاهبة وتعطي اإلنسان بصرية يف احلياة

عنه ،وقد حيدث العكس عند اإلش��ارة

التي تسري عليها حياة البرش))(.((5

وهذا الطرح أكّده بعضهم حينام رأى ّ
أن

حيث يفتح العقل عىل اخلطوط العريضة

إىل البعيد ماد ًيا باسم إش��ارة للقريب،

وع�ين ه��ذا األم��ر أكّ��ده التّداوليون

((املتكلمون الذين يكونون بعيدين عن

معرفته بالعامل وجتربته ألح��داث مماثلة

استعامل (هنا) لإلشارة إىل موقع املنزل

من حيث ّ
أن ((املتلقي مدعو إىل استعامل
لكي حيكم عىل املقصد الذي هيدف إليه

الكالم))(.((5

•اإلشارة الوجدانية:

مواقع بيوهتم لفرتة قصرية ميالون إىل
(البعيد ماد ًيا) كام لو كانوا يف ذلك املوقع

وقت الكالم))(.((5

وق��د أط��ل��ق ال��ت��داول��ي��ون ع�لى هذه

فاجلدير ب��اإلش��ارةّ :
أن األغ��راض

اإلش���ارة (اإلش����ارة ال��وج��دان��ي��ة) التي

للسياق وإرادة املتكلــــــم الذي يدير
ّ

ما يسمونه (املسافة العاطفية) ،وقد نظر

التي تؤ ّدهيا هذه األسامء تكون خاضعة
اخلطاب وحيــــرك ّ
الشخوص بام يتناسب

واملقام التّخاطبي ،ويعكس املعاين التي
يريد أن يصــــورها ،وباخلصوص معاين

القرب أو البعـــد؛ فقد يشري إىل القريب
فيزيائ ًيا باسم إشارة للبعيد؛ ألنّه يريد أن

جيعله بعيدً ا يف اخلطاب؛ من جهة شعوره
يف ق���رارة نفسه بفاصل وبعد يفصله

( ((5املنطق اإلسالمي ،أصوله ومناهجه:
 ،70وينظر :اجلدلية التارخيية يف القرآن
الكريم.75 :
( ((5التداولية وعنارص امل��ق��درة التواصلية
(بحث).17 :

حتصل عندما تنتقل اإلشارة املكانية إىل
القدماء إليها عىل أنهّ ا من باب التّجوز

يف استعامل أس�ماء اإلش��ارة بني القريب
وفصلوا يف دالالهت��ا املتناسبة
والبعيد،
ّ

مــــــــع داللتي القرب والبعد ،كالتّحقري
والتّعظيم ...إلخ ،وهي تعكس عالقــــة

املشري باملشار إليه (.((5

ويمكن أن ن���درك ه��ذه اإلش���ارة

( ((5التداولية ،32 :وينظر :املشريات املقامية
يف القرآن.412– 411 :
( ((5ينظر :آف��اق جديدة يف البحث اللغوي
امل��ع��ارص ،23 :وإش��اري��ة البنى املطلقة
(بحث).26 :
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املفس يف مقام
جلية عرب النّظر يف ّ
مدونة رّ
وقوفه عىل قوله تعاىل :ﭽ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ [س��ورة البقرة:
فس ابن عاشور هذه اإلش��ارة
 ،]٢إذ رّ

مكتمل النّزول بعدُ ؛ ّ
ألن هناك جز ًءا منه
ٍ
متأت له
نزل بعد س��ورة البقرة ،وه��ذا

بقوله(( :وع�لى األظهر تكون اإلشارة
ٍ
يومئذ واسم
إىل القرآن املعروف َلدَ يهْ م

عن املحال عليه (القرآن) ومعرفته بعامل

ما بعده ...وجيوز أن تكون اإلشارة إىل

أن تتوفر فيه الكفاءة التي متكّنه من

ربه
اإلشارة مبتدأ و(الكتاب) بدل وخ ُ

مجيع القرآن ما نزل منه وما سينزل؛ ّ
ألن

نزوله مرت َّقب فهو ح��ارض يف األذه��ان
ُ
فش ِّبه باحلارض يف العيان ...واإلش��ارة

يف اآلية باستعامل اسم اإلش��ارة للبعيد

إلظهار رفعة ش��أن ه��ذا القرآن جلعله
بعيد املنزلة .وقد شاع يف الكالم البليغ

متثيل األمر الشرّيف بالشيّ ء املرفوع يف
عزة املنال؛ ّ
ألن الشيّ ء النّفيس عزيز عىل
ّ
أهله فمن العادة أن جيعلوه يف املرتفعات
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حارضا يف اخلطاب
إليه (القرآن) يكون
ً
بالقوة وليس بالفعـــل؛ بوصفه مل يكن

صون ًا له عن ال���دّ روس وت��ن��اول كثرة
األيدي واالبتذال))(.((5

السابقة
عرب كفايته التّداولية وافرتاضاته ّ

فاملفس ((جيب
ذلك اخلطاب وسياقه،
رّ
استيعاب اخلطاب وحتليله وتتم ّثل تلك
الكفاءة يف معرفـــة لغة اخلطاب وأسلوبه

املفس يف
وخصائصه))( ،((6وقد اتكأ
رّ

استخالص مـــــا يشري إليه (ذلك) عىل

قرينتني:

األوىل :نحو ّية :وه��ي ع��دّ الكتاب

بدالً من اسم اإلشارة (والكتاب اسم من

أسامء القرآن).

األخ��رى :تداولية :ومتثلها إشارته
ٍ
إىل ّ
يومئذ»
أن املشار إليه «معروف لدهيم
إذ املشار إليه (القرآن) حارض يف أذهان

ّ
املفس نظر إىل هذه اإلشارة (ذلك)
إن رّ

الرغم
املخاطبني أي معرفتهم بــــه عىل ّ

( ((5تفسري التحرير والتنوير–216 /1 :
.218

( ((6التداولية وعنارص امل��ق��درة االتصالية
(بحث).16 :

مشريا إىل ّ
أن العنرص املشار
نظرة شمول ّية
ً

أ.د .رجاء عجيل ابراهيم احلسناوي

من غيابه عن املقام التخاطبي ( ،((6إذ

ّ
ي���دل ع�لى البعد االع��ت��ب��اري
ال��ق��رآين
ّ
(امل��ع��ن��وي) ال���دّ ال ع�لى التّعظيم لبيان

أساسا بشـــرط الوجود أنّه حييل
يتعلق
ً
عىل الشيّ ء أو ّ
الذات أو املفهوم املحدّ د

يدرك أنّه قــــد يستعمل املتكلم أشياء

تعارف عليها املتحدثون لكوهنا تدخل

املفس من إثبات
وبعد أن خ ُلص
رّ

بعيدة عنهم وه��ي يف األص��ل مالزمة

إىل الغرض من استعامل اسم اإلش��ارة

بعيدة متناسبة مع ال ّظروف احلا ّفة باملقام

يصح أن يشار باسم اإلشـــارة إىل
قـد
ّ
ما هو حارض يف ّ
الذهن ((فاملرجـــع ال

بالعالمة)) (.((6

إشار ّية (ذلك) إىل القرآن الكريم ،انتقل
ذاك��را علة ذلك وهي « إلظهار
للبعيد
ً
رفعة شأن هذا القرآن جلعله بعيد املنزلة

« ،فإشارة البعد مل تكن إشارة حقيق ّية،

بل هي وسيلة لكشف ما ينتاب املتكلم
من مشاعر وعواطف ،تربطه باملشار إليه

ويتم ّيز بأنّه ال يراعي البعد املادي للمشار
ّص
إليه( ،((6فاسم اإلشارة (ذلك) يف الن ّ

( ((6ينظر :اخلطاب القرآين :دراسة يف العالقة
بني النص والسياق.240 :
( ((6البعد ال��ت��داويل واحلجاجي يف اخلطاب
القرآين.18 :
( ((6وجتدر اإلشارة أن (جون ليونز) يرى أن
املتكلم قد يشري إىل ما هو قريب منه باسم
إشارة للبعيد ((ليدل عىل بغضه أو نفوره،
أي أن��ه سيبعد نفسه عاطف ًيا أو موقف ًيا
عماّ يشري إليه)) اللغة واملعنى والسياق:

فاملفس
وسموه؛
رفعة القرآن الكريـــم
ّ
رّ

يف ضمن خميلتهم فقد يتخيلون أشياء

هلم ،فريسم صورة للمشار إليه قريبة أو
التّخاطبي( ،((6فبعض ((املدلــــوالت ال
ابصارا أو سام ًعا ،لكننا
ندركها يف الدّ وال
ً

أثرا وختيلاُّ ً))( ،((6نتكئ عليها –
ندركها ً

بمعونة خميلتنا –يف الربط واالسرتجاع
ّص ،وال سيام إذا
بني عنارص الواقع والن ّ

كان هذا االستعامل متداوالً وشائ ًعا،

فقـد جرت عادة النّاس –بحسب رؤية

املفســــر –أن جيعلوا الشيّ ء النّفيس يف
املرتفعات ليحافظوا عليه.

 ،260وهذا الطرح قد يتقارب مع رؤية
ابن عاشور التي أدىل هبا بخصوص اسم
اإلشارة يف النص القرآين والذي يدل عىل
التعظيم وسمو املنزلة.
( ((6ينظر :املشريات املقامية يف القرآن.376 :
( ((6البالغة وحتليل اخلطاب.81 :
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فاملفس ال ينطلق ((يف
فبمقتىض ذلك
رّ

عرب قوله« :وقد شاع يف الكالم البليغ

(((6

عزة املنال؛ ّ
ألن الشيّ ء النّفيس عزيز عىل
ّ

قراءة النّص وتلقي اخلطاب من فراغ ،إنّام

السابقة))
يوظف خلفياته ومعــارفه ّ

يف توجيه اخل��ط��اب ،ولذلك نجد ّأول
املفس التأكّيد عىل أمهية
ما حيرص عليه رّ
اتقان ال ّلغة العرب ّية ،ومعــــــرفة مقاصد
العرب من كالمهم وأدب بيئتهم سواء
والسليقة
بالسجية ّ
أحصلت تلك املعرفة ّ
أم حصلت بالتّلقي والتّعلم (((6؛ ّ
ألن

القرآن الكريم جاء ((عىل لغتهم [العرب]
وعىل ما يعنون))( ،((6فمن الطبيعي أن

السبيل األوىل لفهم
تكون تلك القواعد ّ
معانيه ،وإدراك مقاصده ومن دون ذلك
للمفس أو القارئ أن يـشتط
ال يضمن
رّ

الصواب أو أن يقـع يف الغلـط
عن جادة ّ
وسوء الفهم؛ ّ
ألن
((املفس ما مل يملك فهماً
رّ
ّص))(.((6
يفس الن ّ
مسب ًقا ،ال يمكن أن رّ

290

املفس
ويمكن تلمس ذلك عنـــد
رّ

( ((6الرتابط النيص يف ضوء التحليل اللساين
للخطاب.161 :
( ((6ينظر :تفسري التحرير والتنوير.16 /1 :
( ((6كتاب سيبويه.331 /1 :
( ((6التأويل واهلرمنوطيقا :دراسات يف آليات
القراءة والتفسري.191 :

متثيل األمر الشرّيف بالشيّ ء املرفوع يف
أهله فمن العادة أن جيعلوه يف املرتفعات

صون ًا له عن الدّ روس».

املبحث الثاين:

اإلشارة املكانية بـ(أل التعريف):

وتشرتك يف اإلطار اإلشاري املكاين

(أل) التعريف؛ ألنهّ ا تقوم بالوظيفة التي
يقوم هبا اسم اإلشارة والفارق بينهام ّ
أن
اسم اإلش��ارة يزيد عليها بالدّ اللة عىل
احلضور واملشاهدة ،أ ّما (أل) التّعريف

فهي غري دالة عىل احلضور واملشاهدة؛
ألنهّ ا تعتمـــد اإلش��ارة ّ
الذهن ّية ،ويرى

بعضهم ّ
أن التّعريف يف أساسه مفهوم
إشاري(.((7

وهـــذا يعني ّ
أن املتكلم يأيت بـ(أل)

التّعريف إلثارة ذهن املخاطب وتذكريه

بيشء معني (معهــــــود) وهو املقصود

فيخصه باحلديث عنه،
بالتّعريف دون غريه
ّ
ولوال ّ
املعرف،
أن املخاطب عىل علم هبذا ّ

( ((7ينظر :آف��اق جديدة يف البحث اللغوي
املعارص.23 :

أ.د .رجاء عجيل ابراهيم احلسناوي

ما نطق املتكلم ب��ـ(أل) ،فهو يبني كالمه

فس بعض ال ّظروف
ّ
املفس حينام رّ
مدونة رّ

احلدث التّخاطبي ،وهذا املخزون يرتكز

يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ

عىل افرتاض وجود خمزون ذهني عنده قبل

السابقة
والرؤية ّ
السامع ّ
عىل أمرين مهاّ :
لزمن اخل��ط��اب( ،((7ويكتسب الكالم
اجل��اري عىل هذا النسق قيمته التداولية
من الطابع التواصيل بني املتخاطبني،

يتقوى باملعلومات املشرتكة بينهام،
الذي ّ

املكتسبة من التجارب احلياتية السابقة
فكلمة (الغار) ال��واردة يف قوله تعاىل:

ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

املكان ّية املعرفة ب��ـ(أل) العهد ّية ،إذ قال

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧﭼ [سورة البقرة(( :]١٢٥ :والبيت

علم بالغلبة عىل الكعبة كام غلب النّجم
عىل ال ّثريا .وأصل (أل) التي يف األعالم

بالغلبة هي أل العهدية؛ وذلك إذا كثر
عهد فرد من أف��راد جنس بني طائفة أو

ق��وم ص��ار اس��م جنسه مع أل العهدية
ثم قد يتعهدون مع ذلك املعنى
كالعلم له ّ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ [س���ورة

األص�لي كام يف النّجم لل ّثريا والكتاب

فأي
ألن الغار معروف عند املتخاطبنيّ ،

ٍ
برباعة وبعد ٍ
نظر
مفسنا
فقد كشف رّ

التوبة ،]٤٠ :اكتسبت قيمتها التداولية؛

مسل ٍم يسمع بالغار املذكور تبادرت إىل
ذهنه األحداث املصاحبة هلذه الواقعة عرب
استخراج االفرتاضات املسبقة املخزونة

يف الذاكرة من القصص والروايات احلافة

باحلدث(.((7

للقرآن والبيت للكعبة))(.((7

يف قراءاتــــــه التّداولية لنصوص القرآن

الكريم عـن البعــــــــد االستعاميل لبعض
األلفاظ التي قد تأيت عىل األصـــل وقد

تتحول داللتها إىل يشء آخر لتنتقل من

اسم اجلنس إىل اســــــم العلم وهـــــــذا

وهذا ال ّطرح يمكن أن نستجليه يف

بالسياق التّداويل وظروف
ك ّله مرهتن
ّ

( ((7ينظر :املشريات املقامية يف القرآن.84 :
( ((7ينظر :املشريات املقامية يف اللغة العربية:
.325

يتم ّثل بلفظ (البيت) فبعد أن كان ّ
يدل

اخلطاب التي تساق فيها املفردة ،وهو ما

( ((7تفسري التحرير والتنوير.689 /1 :
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عىل اس��م جنس ع��ام ،ص��ار يطلق عىل

للخطاب ،وال يستلزم حضور مصحوبـه

التّعريف الدّ اخلة عليه هي (أل) العهد ّية،

هو احلال مع اسـم اإلشارة(.((7

(الكعبة) بالغلبة وه��ذا يعني أن (أل)
وبسبب دخوهلا حتول هذا اللفظ إىل اسم

علم(( ،ليحفز ذهن املخا َطب للتذكري
بعهد مرتبط باالسم ال��ذي اقرتنت به

تلك العالمة فيتذكّر صفاته وما عهده

عنه حتى ترتسم ماهية ذلك االسم عنده
فيكون معرو ًفا لديه))( ،((7وهذا ما يدل

عليـــــه قول املفرس« :وذلك إذا كثر عهد
فرد من أف��راد جنس بني طائفة أو قوم
صار اسم جنسه مع أل العهدية كالعلم

له».

فاالسم املعرف ب��ـ(أل) العهدية قد

عرفه (عهده) املخا َطب ،إ ّما بحضوره يف
املقام أو بذكر املتكلم له يف سياق حديثه

إذ يستحرض املقام التّخاطبي بجميع
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ع��ن��ارصه ،فمعرفته باحلضور (رؤيته)
السياق (السامع عنه) فض ً
ال
وذكر لفظه يف ّ

عن معرفة املخا َطب له قبل استعامل
املتكلم (أل) ،وم��ن ثمة فإنّه ال يكون

متـعل ًقا بعـمل التلفـظ أو اإلجـراء اآلين
( ((7مراعاة املخاطب يف النحو العريب.132 :

فـي احلرضة كـي يتحقق التّعريف كمـا
وعىل هذا األس��اس فتلقي اخلطاب

القرآين يبقى مرهتن بفهم معهود العرب
ّ
هلذا اخلطاب وإىل ُأسسه ال ّلغويةّ ،
وأن
اعتامد معهود العرب يف اخلطاب يعدّ

ضاب ًطا منهج ًيا يف قـــراءة اخلطاب الديني
وهو من ال�ّش�رّ وط األســاس ّية التي تحُ دّ د

يف ضوئها دالالت األلفـــاظ والترّ اكيب
وح��دود املعاين يف تطبيق ه��ذا اخلطاب

الرغم من تأثري القرآن الكريــم يف
عىل ّ
ال ّلغة العرب ّية ب�ما أض��اف م��ن دالالت

عرف ّية وأخرى رشع ّية مل تعرفها اللغة قبل
التنزيل(.((7

خامتة البحث ونتائجه:

بعـــــد البحث والتقيص عن املقاصد

التداولية لإلشاريات املكانيــــة يف مدونة

املفرس وجدنا البحث فيه غاية يف األمهية

لكونه ينطوي ع�لى مقاصد دالل��ي��ة ال
( ((7ينظر :املشريات املقامية يف اللغة العربية:
.324– 323
( ((7ينظر :معهود العرب يف تلقي اخلطاب
الديني (بحث).50 :

أ.د .رجاء عجيل ابراهيم احلسناوي

يمكن هلا أن تُستجىل إال عرب السياقات

التّخاطب ّية املبني عىل افرتاضـــــات

توصل البحث إىل عدد من النتائج ولعل

•يرى البحث أن املفرس قد سبق علامء

والقرائن احلافة باخلطاب القرآين وقد

من أمهها:

مسبقة.

التداولية بالنظر إىل أسامء اإلشارة

•ت��وص��ـ��ـ��ل ال��ب��ح��ث ع�بر حتليالت

ال��ت��ي ت���دل ع�لى ال��ب��ع��د أو ال��ق��رب

تغني املتكلم عن اإلشارة إىل املكان

املفرس والتي خترج إىل تلك الدالالت

املفرس إىل أن اإلش���ارة احلضورية
باليد؛ حلضوره فيه ولعلمــــه بإدراك

الوجداين أو االعتباري بحسب تعبري

ألغ��راض تداولية بحسب السياق

املخاطب لذلك املكان وإذا كـان
ٍ
حينئذ من أن يذكر
كذلك فال داعي

تفسري (ذل��ك الكتاب) ال��ذي يدل

تـــــــدل عىل ذل��ك املكان لكفاية

وعظمته.

املتكلم للمخاطب قرينــــــة لفظية
القرينة احلالية.

وإرادة املتكلم وه��ذا ما حلظناه يف

عىل إظهار رفعة شأن القرآن الكريم
•إن تلقي اخلطــــاب القرآين مرهتن

•أثبت املفرس عرب حتليالته أن اإلشارة

بفهم معهود العــــرب هلذا اخلطاب

عىل اإلش��ارة احلضور ّية (العينية)

منهج ًيا يف قـــــراءة اخلطاب الديني

املكانية يف اخلطاب القرآين ال تقترص
التي تدرك عرب املشاهدة بالعني ،بل

قد ُيقصد من توظيف أسامء اإلشارة

استحضار املكان يف ّ
الذهن ،فيشري
املتكلم إىل مشار إليه غ�ير حارض

ليجعله ك��احل��ارض امل��ش��اه��د عرب
القلبي أو ّ
هني املتعاهد
اإلدراك
الذ ّ
ّ

عليه ب�ين امل��ت��ش��ارك�ين يف العمل ّية

وإىل أسســـه اللغوية حتى عدّ ضاب ًطا
ه��ذا ما أدرك��ن��اه عند وق��وف املفرس

عىل لفظة (البيت) وحتوهلا من اسم
اجلنس إىل اسم ال َع َلم اخلاص بمكان
(الكعبة املرشفة).
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مناهــــــــل البحث
القرآن الكريم.

•الكتب املطبوعة:

األع�ل�ام ،خ�ير ال��دي��ن ال��زرك�لي (ت
1976م) ،ط  ،5دار العلم للماليني،
بريوت 1980 ،م.

االجتاه التداويل والوظيفي يف الدرس
اللغوي ،د .نادية رمضان النجار،

ط ،1مؤسسة حورس الدولية للطباعة

والنرش وال��ت��وزي��ع ،اإلسكندرية –

مرص1434 ،هـ = 2013م.

اس�ترات��ي��ج��ي��ات اخل��ط��اب م��ق��ارب��ة
لغوية تداولية ،عبد اهلادي بن ظافر
الشهري ،ط ،1دار الكتاب اجلديد
املتحدة ،بريوت2004 ،م.
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ط ،1مكتبــــــــــة اآلداب ،القاهرة،
1432هـ=2011م.

ال��ب��ع��د ال���ت���داويل واحل��ج��اج��ي يف
اخلطاب القرآين ،د .قدور عمران،

ط ،1عامل الكتب احلديث ،االردن،
2012م.

ال��ب�لاغ��ة وحتليل اخل��ط��اب :حسن

خالفي ،ط ،1دار الفارايب ،بريوت–

لبنان2011 ،م

التأويل واهلرمنوطيقا :دراس��ات يف
آليات ال��ق��راءة والتفسري :جمموعة
باحثني ،ط ،1مركز احلضارة لتنمية
الفكر اإلسالمي ،بريوت2011 ،م

حتليل اخل��ط��اب :ج��ول��ي��ان ب���راون

اإلعجاز البالغي لتحوالت النظم

وجورج يول ،ترمجة وتعليق ،د .حممد

والرتاكيب ،الدكتور .أمحد حممد أمني

ط ،جامعة امللك سعود ،السعودية،

ال��ق��رآين يف امل��ت��ش��اب��ه م��ن األل��ف��اظ

إسامعيل ،ط  ،1دار الكتب العلمية،
بريوت –لبنان 2011م

آف���اق ج��دي��دة يف البحث اللغوي
امل��ع��ارص ،د .حم��م��ود أمح���د نحلة،

لطفي الزليطي ود .منري الرتيكي ،د.

1997م.

ال��ت��داول��ي��ات علم استعامل اللغة،
(جمموعة باحثني) ،إع��داد وتقديم:
د .حافظ إسامعيل علوي ،ط ،1عامل

أ.د .رجاء عجيل ابراهيم احلسناوي

الكتب احل��دي��ث ،إرب��د –األردن،

1432هـ =2011م.

التداولية ،ج��ورج ي��ول ،ترمجة :د.
ق�صي ال��ع��ت��ايب ،ط ،1دار األم���ان،

الرباط2010 ،م.

ال��دك��ت��ور .عبد اهلل عيسى حليلح،

ط  ،1دار الوسام العريب ،اجلزائر،
2011م

اخلطاب القرآين –دراسة يف العالقة
ب�ين ال��ن��ص وال��س��ي��اق ،د .خلود

التداولية عند العلامء العرب دارسة

العموش ،ط ،1عامل الكتب احلديث،

يف الرتاث اللساين العريب ،د .مسعود

السيميائيات وال��ت��أوي��ل ،مدخل

تداولية لظاهرة (األفعال الكالمية)

ص���ح���راوي ،ط ،1دار الطليعة،
بريوت–لبنان2005 ،م

األردن 1426 ،هـ =  2005م.

لسيميائيات ش .س .بورس ،سعيد
بنكراد ،ط ،1املركز الثقايف العريب،

ال�تراب��ط ال��ن�ّص�يّ ّ يف ض��وء التحليل
اللساين للخطاب :خليل بن يارس
ّ

عنارص حتقيق الداللة العربية ،دراسة

تفسري التحرير والتنوير املعروف

 ،1األهلية للنرش والتوزيع ،األردن،

األستاذ اإلم��ام الشيخ حممد الطاهر

اللغة واملعنى والسياق ،جون الينز،

البطايش ،ط ،1دار جرير 2013 ،م.
ّ

بتفسري اب��ن عاشور ،تأليف سامحة
ب��ن ع��اش��ور ،طبعة ج��دي��دة منقحة
ومصححة ،ط ،1مؤسسة التأريخ،

بريوت –لبنان( ،د .ت).

تونس وجامع الزيتونة ،حممد اخلرض
حسني ،مج��ع و حتقيق :ع�لي الرضا

التونيس ،دمشق1971 ،م.

اجلدلية التارخيية يف القرآن الكريم:

الدار البضاء –املغرب2005 ،

لسانية ،د .صائل رشدي رشيد ،ط

2004م.

ترمجة :د .عباس ص��ادق الوهاب،
مراجعة :د .يوئيل عزيز ،ط ،1دار

الشؤون الثقافية العامة ،العراق –
بغداد1987 ،م.

يب،
مراعاة املخاطب يف النّحو العر ّ
د .بان اخلفاجي ،ط ،،1دار الكتب
العلم ّية ،بريوت2008 ،م.
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اإلشاريات املكانية يف تفسري التحرير والتنوير البن عاشور

املرجع والداللة يف الفكر اللساين
احلديث ،تودوروف وآخرون ،ترمجة

عبد القادر قنيني ،ط  ،2أفريقيا

الرشق2000 ،م.

املشريات املقامية يف القرآن ،منى
اجلابري ،ط ،1مؤسسة االنتشار
العريب ،بريوت –لبنان 2013 ،م.

املشريات املقامية يف اللغة العربية،
نرجس باديس( ،د .ط) ،مركز النرش

اجلامعي 2009 ،م.

معجم املفرسين من صدر اإلسالم
حتى العرص احلارض :عادل نوهيض،

ط ،3دار النرش مؤسسة النوهيض
الثقافية 1409 ،هـ = 1988م.

العربية للدراسات و النرش ،بريوت،
2002م.

املنطق اإلسالمي ،أصوله ومناهجه:
حممد تقي املدريس ،ط  ،3دار البيان

العريب ،بريوت( ،د .ت)

ّص ،بحث يف ما يكون
نسيج الن ّ
الزناد ،ط،1
نص ًا ،األزهر ّ
امللفوظ فيه ّ
بريوت -لبنان1993 ،م.

ّص واخلطاب واإلجراء ،روبرت
الن ّ
حسان،
دي بوجراند ،ترمجة :د .متّام ّ

ط ،2عامل الكتب احلديث ،القاهرة،
2007م.

ال��ن��ظ��ري��ة ال�برامج��ات��ي��ة ال��ل��س��ان��ي��ة

مفهوم اجلملة عند سيبويه ،د .حسن

(ال��ت��داول��ي��ة) «دراس���ة يف املفاهيم

دار الكتب العلمية ،بريوت –لبنان،

ع��ك��اش��ة ،ط ،1مكتبة اآلداب،

عبد الغني جواد األسدي ،ط،1
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د .حواس ّبري ،ط  ،1املؤسسة

1428هـ = 2007م.

املقاربة التداولية ،فرانسواز أرمينكو،
ترمجة :سعيد علوش( ،د .ط) ،مركز

اإلنامء القومي ،الرباط1986 ،م.

املقاييس البالغية يف تفسري التحرير
و التنوير ملحمد الطاهر بن عاشور،

وال��ن��ش��أة وامل���ب���ادئ» ،د .حممود

القاهرة2013 ،م.

•الرسائل واألطاريح اجلامعية:

اب��ن ع��اش��ور ومنهجه يف التفسري:
رس��ال��ة م��اج��س��ت�ير ،سعيد مطلك

مذب ،كلية الرشيعة ،جامعة بغداد،

1989م.

أ.د .رجاء عجيل ابراهيم احلسناوي

تفسري ال��ت��ح��ري��ر وال��ت��ن��وي��ر ملحمد

عاشور :سامر رشواين ،مقال منشور

هدى هشام إسامعيل الزيدي ،رسالة

http //:www .almultaka.

الطاهر بن عاشور (دراس��ة لغوية)،
ماجستري ،كلية الرتبية للبنات -جامعة

بغداد 2001 ،م.

عىل موقع امللتقى الفكري لإلبـــــداع:
=org /site .php?id169

إشارية البنى املطلقة ،د .لطيف حاتم

الدراسات النحوية يف تفسري التحرير

الزاميل ،جملة القادسية
عبد الصاحب
ّ

عاشور ،ثامر نجم عبد اهلل ،أطروحة

القادسيـــة ،املجلد ،8 /العدد،1 /

و التنوير للشيخ حممد الطاهر بـــن
دك��ت��وراه ،كلية اآلداب –جامعة

بغداد 1986 ،م.

يف اآلداب وال��ع��ل��وم ال�ترب��وي��ة،

 2009م.

التداوليــــات وحتليل اخلطاب :د.

املقاربات التداولية يف رشح السريايف

مجيل مح���داوي ،شبكة األن�ترن��ت،

إح��س��ان عبد اهلل اخل��زاع��ي ،رسالة

التداولية وعنارص املقدرة االتصالية،

املقاربات عىل كتاب سيبويه ،عامر

م��اج��س��ت�ير ،ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة جامعة

القادسية1434 ،هـ = 2013م.

•البحوث والدوريات

االجت����اه امل��ق��اص��دي يف تفسري اب��ن

موقع األلوكة.

د .ن��ادي��ة رم��ض��ان ال��ن��ج��ار ،املؤمتر
الدويل الرابع للغة واألدب والنقد،

جامعة إربد األهلية ،كلية اآلداب،

للعام 2005م.
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فحوى البحث

یقرر السید الباحث يف بحثه :أن التعامل مع النص

القرآين یقتيض النظر اىل خصائصه مجیع ًا بعنی التفکّر و
التد ّبر ،فلیس من اإلنصاف أن ُیتناول املوقف النقدي
للنص القرآين وخیضعه ملناهد نقدیة تعتمد القراءات النسبیة

ٍ
طرح
والنظریات الوضعیة املشحونة بالرؤى القبلیة ،يف

جزئي ،ذلك أن النص القرآين ،هبذه اخلصائص البیانیة
ّ
واملعرفیة والغیبیة ،الیعادله نص آخر ،مها کانت مرجعیته
أو ثقافته او لغته ،و إن حماولة تناوله مثل أي نص أديب آخر،
يف قراءة معارصة ،تبدو مغالطة نقدیة يف التوجه واملنهج.
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احتفى املفرسون واملعنيون بعلوم

ال��ق��رآن ق���دي�ًمً((( ،وح��دي�� ًث��ا

(((

بتتبع

((( ينظر :االعتقاد ،أبو احلسني ابن أيب يعىل،
حممد بن حممد (ت 526ه��ـ) ،املحقق:
حم��م��د ب��ن ع��ب��د ال��رمح��ن اخل��م��ي��س ،دار
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أطلس اخلرضاء ، ،ط2002 ،1م35 ،؛
تفسري ج��وام��ع اجل��ام��ع ،ال��ط�بريس (ت
548هـ) ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم،
ط1420 ،1ه��ـ773 /2 ،؛ ورشح هنج
البالغة ،ابن أيب احلديد (ت 656ه��ـ)،
حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،مؤسسة
إسامعليان للطباعة والتوزيع والنرش ،قم،
.204 /9
((( ينظر :البيان يف تفسري القرآن– ،املدخل
وفاحتة الكتاب – ،أب��و القاسم اخلوئي
(م .س) 40 ،وما يليها؛ وعي القرآن،
حممد مهدي اآلصفي ،دار القرآن الكريم،
ق��م ،ط1411 ،1ه����ـ 15 ،وم��ا يليها؛
خصائص القرآن الكريم ،فهد بن عبد
الرمحن بن سليامن الرومي ،املديرية العامة
للمطبوعات ،الرياض ،ط1997 ،9م،
 18وما يليها؛ التفسري املنري يف العقيدة
والرشيعة واملنهج ،وهبة بن مصطفى
الزحييل ،دار الفكر امل��ع��ارص ،دمشق،
 1418ه��ـ127 ،21 ،؛ النبأ العظيم
نظرات جديدة يف القرآن الكريم ،حممد
بن عبد اهلل دراز (ت 1377ه��ـ) ،اعتنى
ب��ه :أمح��د مصطفى فضلية ،دار القلم
للنرش والتوزيع ،الطبعة 2005م141 ،؛
فقه قراءة القرآن الكريم ،أبو خالد سعيد

اخلصائص التي متيز هبا النص القرآين ،يف

لغته وأدبه وأسلوبه وبالغته ،فضلاً عن
مصدره وحفظه واستمراريته ،إذ حيمل

هذا النص يف ذاته أنظمة ثقافية ومعرفية

تستجيب ملا كان من ظرف تارخيي خاص
بمرحلة العرب األميني ليستمر باجتاه
املستقبل عرب خمتلف العصور بمناهجها

وآلياهتا املستحدثة ،فالقرآن يمثل الوعي

امل��ع��ادل م��وض��وع ً��ي��ا ل��ل��وج��ود الكوين
وحركته الذائبة يف الوجود اإلنساين،
إذ ((امتلك النص القرآين رؤية شديدة

متميزا
تصورا
وط��رح
الثراء للوجود،
ً
َ
ً
لكينونة اإلنسان يف الزمن))(((.

عبد اجلليل يوسف صخر املرصي ،مكتبة
القدسى ،القاهرة ،ط 1997 ،1م17 ،؛
كيف نتعامل مع القرآن العظيم ،يوسف
القرضاوي ،دار الرشوق ،القاهرة ،ط،1
2000م 17 ،وما يليها؛ اإليامن بالقرآن
الكريم والكتب السامويةَ ،عيل حممد حممد
الصالَّيب ،املكتبة العرصية للطباعة والنرش،
َّ
ط25 ،1؛ املوسوعة العقدية ،جمموعة من
الباحثني ب��إرشاف الشيخ َعلوي بن عبد
القادر السقاف ،موقع الدرر السنية عىل
اإلنرتنت .352 /3 ،dorar. net
((( النص القرآين من اجلملة إىل العامل ،وليد
منري ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،

امحد حسني خشان

اخلصائص يف اللغة مجع (خصيصة)؛

النفع ،ودفع الرضر أو رفعه ونحو ذلك،

فالتواتر ،والنزول منجماً  ،وأنه آخر الكتب

واخل���واص من اخلصائص ،ولكن فيها

وهي الصفة التي متيز اليشء وحت��دده(((،
املنزلة عىل سبيل املثال من اخلصائص التي

يمتاز هبا النص القرآين.

فاخلصائص أوس��ع وأع��م من اخل��واص،

زيادة معنى التأثري(((.

خ��ص��ائ��ص ال��ن��ص ال��ق��رآين ع��دي��دة

واخلصائص يف االصطالح؛ كل ما

ومتنوعة يضيق هبا املقام ،ويتعني عىل

احلديث النبـــوي ،واألحاديث القدسية،

التي تتعلق بموضوع الدراسة يف تفاعل

يتميز به النص القرآين من كل وجه عن

وسائر الكتب الساموية فضلاً عن سائر

كالم البرش((( ،وثمة فرق بني خصائص
ال��ن��ص ال��ق��رآين وخ��واص��ـ��ـ��ه يف املعنى
االصطالحي ،فاخلصــائص هي املميزات

العامة للنص ،واخلــــواص تعني التأثري

بمعاين النص ال��ق��رآين من حيث جلب
القاهرة ،ط1997 ،1م.15 ،
((( مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين،
284؛ املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية،
القاهرة ،إبراهيم مصطفى ،أمحد الزيات،
حامد عبد ال��ق��ادر ،وحممد النجار ،دار
الدعوة ،238 /1 ،مادة (خصص).
((( ينظر :علوم القرآن بني الربهان واإلتقان،
حازم سعيد حيدر ،مكتبة دار الزمان،
املدينة املنورة ،ط1420 ،1ه��ـ–246 ،
247؛ خصائص القرآن الكريم ،فهد
الرومي ،املديرية العامة للمطبوعات،
الرياض ،ط1997 ،9م.14– 13 ،

مسار البحث أن يقترص عىل اخلصائص
موضوعي مع القيم النظرية الوضعية
يف املناهج والقراءات التأويلية وتفنيدها
بمامرسة فعل القراءة والفهم يف املوقف

النقدي ،والفصل بني ما يباح وما ال يباح
من تأويل يف النص القرآين((( ،والتفاوت

يف العلم ،وتصنيف ح��دود الفهم ،وما

ينتج عن ذلك أحيانًا اختالف أو قصور يف

فهم اآليات لعدم اإلحاطة بتامم ما يتعلق
باآلية من أدوات الفهم(((.

((( ينظر :خواص القرآن الكريم ،دراسة نظرية
تطبيقية ،تركي بن سعد بن فهيد اهلويمل،
دار ابن اجلوزي ،الدمام ،ط1429 ،1هـ،
.30
((( ينظر :ال��ق��رآن والتفسري ال��ع�صري ،بنت
الشاطئ ،دار املعارف ،مرص1970 ،م،
.46
((( ينظر :فجر اإلس�ل�ام ،أمح��د أم�ين ،مكتبة
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اخلصائص املوضوعية:

اخلصيصة األوىل :مصدرية النص

بمعنى أن ي��دل ال��ن��ص ع�لى منشئه أو

ال��ن��ص ال��ق��رآين ف��ري��د م��ن ن��وع��ه يف

حني أن بقية األديان تفصح بشكل جيل

ال��ذي يرصح أنه كالم اهلل املبارش لف ًظا

التي ص��درت وح ًيا ،قال تعاىل :ﭽ ﮗ

القرآين(((.

نسبته ومصدره ،فهو الكتاب الوحيد
ومعنى قال تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

فاعله( ،((1وهو الذات اإلهلية املقدسة ،يف

عن برشية األلفاظ التي تعرب عن املعاين
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ[سورة

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ[سورة النجم:

احل��ج��ر ،]9 :وك��ذل��ك اح��ت��واء النص

((مل يشك البليغ يف انتامئه إىل اجلهة التي

اطالع عليها ،وتفرده بالتحدي للناس

 ،]4– 3يف الداللة عىل مصدر النص ،إذ
ينتمي إليها ،ومل يرتب األديب البارع يف

انتسابه إىل ما عرف من هنجه))( ،((1أي
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أن النص سيكون شاهدً ا دالاً عىل غائب،

النهضة ،القاهرة ،ط1975 ،16م.197 ،
((( ينظر :اختصاص القرآن بعوده إىل الرحيم
الرمحن ،ضياء الدين أبو عبد اهلل حممد
بن عبد الواحد املقديس (ت 643ه��ـ)،
املحقق :عبد اهلل ب��ن يوسف اجلديع،
مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1989 ،1م،
 24وم��ا بعدها؛ النبأ العظيم (نظرات
جديدة يف القرآن الكريم ،حممد عبد اهلل
دراز (ت 1377هـ) ،دار القلم ،بريوت،
2005م 65 ،وما بعدها.
( ((1إعجاز القرآن ،أبو بكر حممد بن الطيب
الباقالين (ت  403هـ) ،حتقيق :أمحد صقر،
دار امل��ع��ارف ،القاهرة ،ط1997 ،5م،
.209

القرآين عىل قيم معرفية مل يكن للعرب

بأن يأتوا بسورة من مثله وعجزوا عن
ذلك مع وجود الداعي لذلك قال تعاىل:

ﭽﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ[سورة
ال��ب��ق��رة ،]23 :وخ��ل��وه م��ن االخ��ت�لال
وال��ت��ن��اق��ض وال��ت��ح��ري��ف ،ق��ال تعاىل:

ﭽﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ[سورة
النساء.]82 :

( ((1ينظر :التأويل وقراءة النص يف دراسات
اإلعجاز القرآين –دراسة يف اهلرمينوطيقا
األدبية اإلسالمية ،رسح��ان جفات ،دار
الينابيع ،السويد ،ط2010 ،1م.86 ،

امحد حسني خشان

اخلصيصة الثانية :األخبار الغيبية.

الغيب هــو ما غاب عن احلس عند

اإلنسان ،وال يصــل إليه اإلدراك ،وهو
بعيد عــن العلم الذي يبحث يف احلس
واملحسوس ((ومعنى هذا أن القرآن قد

اشتمــل عىل أخبار كثرية مـن الغيوب

التي ال علـم ملحمد هبا وال سبيل ملثله

أن يعلمها))( ،((1وألن الغيب يف غاية
التجريد ،جاء يف مفردات األصفهاين:
((ال َغيب :مصدر َغاب ِ
ت ّ
مس وغريها:
الش ُ
َ
ْ ُ
إذا استرتت عن العني ...واستعمل يف
ِ
كل َغ ِائ ٍ
ّ
يب عن
ب عن
احلاسة ،وعماّ َيغ ُ
ّ
علم اإلنسان بمعنى ال َغ ِائ ِ
ب ...وما ال
يقع حتت احل���واس ،وال تقتضيه بداية

العقول))( ،((1والغيب عند القرطبي:
ب فيِ َك�َل�اَ ِم ا ْل َع َر ِ
اب
ب ك ُُّل َما َغ َ
((ا ْل َغ ْي ُ

ون فيِ ت َْأ ِو ِ
ف المُْ�� َف�ِّس�رِّ ُ َ
َعن َْكَ ...و ْ
يل
اخ َت َل َ
( ((1مناهل العرفان يف علوم القرآن (،)2– 1
الز ْرقاين (ت  1367هـ)،
حممد عبد العظيم ُّ
مطبعة عيسى البايب احللبي ،القاهرة ،ط،3
 1362هـ.367 /2 ،
( ((1م��ف��ردات يف غريب ال��ق��رآن ،الراغب
األصفهاين (ت  502هـ) ،حتقيق :صفوان
ع��دن��ان داوودي ،دار القلم الشامية،
دمشق–بريوت ،ط 1412 ،1هـ.616 ،

ِ
ا ْل َغ ْي ِ
ب فيِ َه ِذ ِه
ب ُهنَاَ ،ف َقا َل ْت ف ْر َق ٌة :ا ْل َغ ْي ُ
لآْي ِة :اللهَُّ ُس ْب َحا َن ُهَ .و َض َّع َف ُه ا ْب ُن ا ْل َع َربيِ ِّ .
ا َ
ون :ا ْل َق َضا ُء َوا ْل�� َق��دَ ُرَ .و َق َ
َو َق َ
آخ ُ��ر َ
��ال َ
��ال
آن َو َما فِ ِيه ِم َن ا ْل ُغ ُي ِ
ون :ا ْل ُق ْر ُ
آخ ُ��ر َ
َ
وب.
َو َق َ
��ر َ
��ال َ
ب ك ُُّل َما َأ ْخ�َب�رَ َ بِ ِه
ون :ا ْل َغ ْي ُ
آخ ُ
ِ
الر ُس ُ
السلاَ ُم ممِ َّا لاَ تهَ ْت َِدي إِ َل ْي ِه
ول َع َل ْيه َّ
َّ
ِ
ا ْلع ُق ُ ِ
اب ا ْل َقبرْ ِ
السا َع ِة َو َع َذ ِ
ُ
ول م ْن َأشرْ َ اط َّ
ِ
اط والمِْ َيز ِ
ان َوالجْ َن َِّة
َ
َوالحْ َشرْ ِ َوالنَّشرْ ِ َوالصرِّ َ
َوالن ِ
َّارَ .ق َال ا ْب ُن َعطِ َّي َةَ :و َه ِذ ِه الأْ َ ْق َو ُال لاَ
َت َتعار ُض ب ْل ي َقع ا ْل َغيب َعلىَ جمَ ِ ِ
يع َها))(،((1
َ َ ُ ْ ُ
َ َ
وتتعلق ُأصول املغيبات يف النص القرآين
بمصداقية األنباء واحلوادث املهمة التي

أخ�بر عن وقوعها النص يف املستقبل،
إذ ((أخ�بر ال��ق��رآن الكريم يف ع��دة من

آياته عن أمور مهمة تتعلق بام يأيت من
األنباء واحل��وادث ،وقد كان يف مجيع ما

أخرب به صاد ًقا ،مل خيالف الواقع يف يشء
( ((1اجل��ام��ع ألح��ك��ام ال���ق���رآن –تفسري

القرطبي–( ،)20– 1أبو عبد اهلل حممد

بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري
اخل��زرج��ي شمس ال��دي��ن القرطبي (ت

671هـ) ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم

أطفيش ،دار الكتب املرصية ،القاهرة،
ط1384 ،2هـ – 1964م.163 /1 ،
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منها ،وال شك يف أن هذا من اإلخبار

والقلم وال��ل��وح املحفوظ ،وال�صراط

وال��ن��ب��وة))( ،((1وم��ن أه��م موضوعات

أن اإلنسان ليس له أن يطمع يف معرفة

بالغيب ،وال سبيل إليه غري طريق الوحي

الغيب؛ اإلخبار عن اهلل سبحانه ،وأسامئه
وصفاته ،واإلخبار عن املالئكة واجلن

وع��امل ال�برزخ واملعاد وما فيه من نعيم
أو جحيم لرتسيخ قيم اإليامن والتوحيد
((وما التوكيد القرآين عىل وحدة الغيب

سوى حماولة برهانية إلقناع العقل))(،((1
وأكثر من ثلث النص القرآين يلتمس

املعاين الغيبية ،إذ أن ((هناك ( )36عنوانًا

لسور تلتمس صفات الغيب وظواهره
(((1
يتعرف
العجائبية والنبوية))  ،ا ّلتي ال ّ

احل��س ،وال تقع يف ُأفقه يف هذا
عليها
ّ

الظرف ،فهل يمكن لإلنسان أن يلم بعامل
الغيب؟ .هل يف طاقته أن يتعرف عىل ما

ورد يف القرآن الكريم من مسميات مثل
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ال��وح��ي واألم���ر ،وال��ع��رش وال��ك��ريس،
( ((1البيان يف تفسري القرآن ،أبو القاسم اخلوئي،
دار ال��زه��راء للطباعة ،ب�ي�روت ،ط،4
1975م.67 ،
( ((1جدلية القرآن ،خليل أمحد خليل ،دار
الطليعة ،بريوت ،ط1977 ،1م.102 ،
( ((1ينظر( :م .ن).82 ،

املستقيم ،واجل��ن وامل�لائ��ك��ة؟ .واحل��ق

أساسا عىل إمكانية إدراك��ه؛
ما مل يفطر
ً
ذلك أن كل ما يمكن لإلنسان إدراك��ه

إنام هو ما أتاه من قبيل معطيات احلواس
التي وهبها اهلل إياها ،وملا كانت حواس

اإلنسان قارصة دائماً وخادعة أحيانًا ،فإن
مدركات اإلنسان الذاتية ال بد أن يصيبها
الفتور والقصور واالضطراب والتغيري،

وكذلك اإلخبار عن بعض النواميس
السائدة عىل الكون ،وقد كانت مغ ّيبة،
عند نزول الوحي ،عن إدراك احلواس

املجردة عن األدوات املخرتعة يف هذا
ّ
الزمان ،وهو من جهة املعارف الكونية
املستكشفة حدي ًثا واإلخ��ب��ار ع��ن ُأم��م

ق��د خلت م��ن قبل وط��وي��ت صفحات
حياهتا ،فأصبحوا ممّا ال يرى حتى آثار

مساكنهم ومواطنهم ،من دون مراجعة
إىل كتب السري والتاريخ ،أو سؤال الكهنة

وامل��ؤرخ�ين ،وهي ال َقصص ال��واردة يف
كبريا
النص القرآين ،ا ّلتي تشكّل جز ًءا ً

منه.

امحد حسني خشان

اخلصيصة الثالثة :نص حمفوظ.

وال ي��زال النص ال��ق��رآن

إن النص ال��ق��رآين جميد ال يبىل مع

ومرسحا للعقول،
واألفواه ،مادة لألقالم
ً

ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ[سورة الربوج ،]21 :وأنه

ورشيعة ملئات املاليني من البرش من شتى

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭼ[سورة الواقعة.]77 :

القرآين من كالم البرش لفرغ الناس منه،

متغريات الزمان واملكان :قال تعاىل :ﭽﯮ

كريم بمعنى جت��دد العطاء :ق��ال تعاىل:

وجم���الاً ل��ل��درس والبحث والتحليل،

األج��ن��اس واألع���راق ،ول��و ك��ان النص

وهو كتاب مكنون قابل ألن يتكشف

كام فرغوا من كل نص آخر مهام بلغت

ت��ع��اىل :ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ[سورة

الذكر ما جاء يف الكتب الساموية السابقة

ع��ن ج��دي��د وف��ق معطيات احل��ي��اة قال
الواقعة ،]78 :فعالقــة النص القرآين

بالبيئة وأسباب النزول هي عالقة النسبي
باملطلق ،فهو يزخر بكل جديد بام يتامهى

مع املتغريات عىل خ�لاف النص الذي
يتجمد يف قالبه ،جديد كأنه يف مرحلة
التنزيل ،تصدي ًقا لقول الرسول:
((ال تنقيض عجائبه ،وال خيلق من كثرة
ال��رد))( ،((1أربعة عرش قرنًا من الزمان

( ((1ينظر :ختريج األحاديث واآلثار الواقعة
يف تفسري ال��ك��ش��اف ل��ل��زخم�شري ،مجال
الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف بن
حممد الزيلعي (ت 762ه���ـ) ،املحقق:
عبد اهلل بن عبد الرمحن السعد ،دار ابن
خزيمة ،الرياض ،ط1414 ،1ه��ـ/1 ،
211؛ كنز ال��ع�مال ،املتقي اهلندي (ت
975هـ) ،املحقق :بكري حيايت ،مؤسسة

عظمته وروع��ت��ه( ،((1وق��د تضمن هذا
عليه م��ن ال��ت��وراة واإلن��ج��ي��ل ،حمفو ًظا

باهليمنة القرآنية عىل تلك الكتب(،((2
وهل��ذا ج��اء حفظ ال��ذك��ر كله يف النص

القرآين ،قال تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ[ســـورة احلجر،]9 :
الرسالة ،بريوت1989 ،م.526 ،
( ((1ينظر :كامل اللغة القرآنية ،حممد حممد
داود ،دار املنار ،القاهرة ،ط2007 ،2م،
.249
( ((2ينظر :تصديق القرآن للكتب الساموية
وهيمنته عليها ،إب��راه��ي��م عبد احلميد

سالمة ،اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة،
السنة الثانية ع�ش�رة ،ال��ع��دد ال��س��ادس

واألربعون –ربيع اآلخر -مجادى األوىل–
مجادى الثانية1400 ،ه��ـ1980 /م79 ،

وما يليها.
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وي��رى السيوطي أن ه��ذه اآلي��ة حديث

تتعلق ب��امل��وض��وع ال��ع��ام ال���ذي نبحثه

حمروسا عن التبديل
الزيادة والنقصان،
ً

يف ال��ق��رآن الكريم ،ول��ن�ضرب مثال يف

عن النص القرآين بوصفه ((حمفو ًظا من
والتغيري عىل تطاول األزم��ان بخالف

سائر ال��ك��ت��ب))( ،((2وه��ذا تأكيد عىل
ن��زول الوحي بالكتب السابقة ملعرفة

م��دى االرت��ب��اط بني الوحي والتنزيل،
واخت��اذ النص القرآين مرج ًعا لضبط ما

كان من وحي سابق قال تعاىل :ﭽﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﭼ[سورة النحل.]44 :

الترشيع (حت��ري��م اخل��م��ر ،فإنا نجد أن
القرآن الكريم تعرض هلا يف أربع سور
ويف كل س��ورة ك��ان له معنى وغ��رض،

فإذا مجعنا هذه القضايا ورتبناها حسب
النزول بعـــد بحثها وفهمها والوقوف

عىل رس نزوهلا خللصنا من ذلك كله إىل

أن موضوع حتريم اخلمر ال��ذي ذكر يف
أربع سور يكون وحدة موضوعية تامة

اخل��ص��ي��ص��ة ال���راب���ع���ة :ال���وح���دة

كاملة هي حتريم اخلمر حتريماً كاملاً ،

وم���ن خ��ص��ائ��ص ال��ن��ص ال��ق��رآين،

والرتبية احلكيمة ،ولو نظرنا إىل مسألة

القرآين ((البحث عن القضايا اخلاصة

يف حتليل للخصائص املفهومية والفنية

املوضوعية يف النص القرآين.

الوحدة املنهجية املوضوعية يف النص
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لنحقق اهلدف وهو الوحدة املوضوعية

التي عرض هلا القرآن الكريم يف سوره
ٍ
معان خاصة
املختلفة ليظهر ما فيها من
( ((2معرتك األقران يف إعجاز القرآن ،ويسمى
إعجاز القرآن ومعرتك األقران (،)3– 1
عبد الرمحن بن أيب بكر ،ج�لال الدين
السيوطي (ت 911ه����ـ) ،دار الكتب
العلمية ،ب��ي�روت ،ط1408 ،1هـ–
1988م.27 /1 ،

وإنام سلك القرآن يف هذه مسلك التدرج
القتال ،أو الربا لرأيناها كذلك))(،((2

للنص بتاممه من خالل تشخيص النسيج
العضوي الذي تنتظم يف سياقه الفقرات

بمجموعها ،فتشكل وحدة موضوعية،
تيش بدالالت إضافية ال حيكيها التناول

( ((2الوحدة املوضوعية يف القرآن الكريم،
حممد حممود حجازي ،دار الكتب احلديثة،
القاهرة1970 ،م.34– 33 ،

امحد حسني خشان

اجلزئي للنص(...،((2

مل��ا ع��داه ع��ن ال��ن��ظ��م))( ،((2ويعد هذا

وثمة عالقة بني حفظ النص القرآين

األسلوب املغايـــر جديدً ا عىل أساليب

حكمت بنائية هذا النص ،وهــذه داللة

خيتلف عن أساليبهم عىل لسان نبي أمي–

وال��وح��دة املنهجية امل��وض��وع��ي��ة التي

واضحة عىل تعهد اهلل بحفظه وصيانته،
وقرينة يف إعادة ترتيب مواضع اآليات

خ�لا ًف��ا مل��ا ك��ان عليه الرتتيب املتوافق

مع أسباب النزول ،وكذلك متيز النص

القرآين (بنسقية) مصطلحاته و(سياقية)
نصوصه ،واشتامله عىل نظـــام مفهومي

موضوعي متناسق األط���راف مرتابط
العرى متكامل الفصول.

اخلصائص البيانية:

العرب ((ف��ك��ان إب��داع أسلوب جديد

عليه أفضل الصالة والسالم))( ،((2فقد
اشتمل عىل أفصح ألفاظ العربية وأعذهبا

يف تركيب الكالم وما يتضمنه من املعاين

((إن إعجاز القرآن الشتامله عىل تفرد
األلفاظ التي يرتكب منها الكالم ،مع

ما تضمنه من املعاين ،مع مالئمته التي
هي نظوم تأليفه))( ،((2وإن هذه األلفاظ

وإن كانت معهودة استعملها العرب قبل

اإلس�لام وبعده؛ إال أن النص قد فاق

يمتــاز النص القرآين بالنظم البياين،

مجيع األساليب اللغوية يف لغة العرب

قوانني االمتياز تنحـــــاز للنص القرآين

( ((2م��ع�ترك األق����ران يف إع��ج��از ال��ق��رآن،
السيوطي.5 /1 ،

ويــــــرى السيوطي (ت 911ه��ـ)؛ أن

دون غريه من األنامط التعبريية األخرى

( ((2الفوز الكبري يف أصول التفسري ،اإلمام

معجزا يتوقف عىل بيان نظم
كون النظم
ً

��ر َب��ه من
ال��ده��ل��وي (ت 1176ه����ـ)َ ،ع َّ

يف طريقة نظمه املخالف ،فيقول(( :بيان
الكالم ،ثم بيان أن هذا النظم خمالف

( ((2ينظر :االجت��اه��ات احلديثة يف التفسري،
عبد اجلبار الرفاعي ،جملة قضايا إسالمية
معارصة ،بريوت ،ع1998 ،4 /م.13 ،

أمحد بن عبد الرحيم املعروف بـويل اهلل

الفارسية :سلامن احلسيني النَّدوي ،دار

الصحوة ،القاهرة ،ط 1986 ،2م.165 ،
( ((2الربهان يف علوم القرآن ( ،)4– 1بدر
الدين الزركيش (ت  794ه��ـ) ،حتقيق:
حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب
العربية ،القاهرة1957 ،م.174 /2 ،
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((مج��ال القرآن اللغوي تلك الظاهرة

تتآلف أص��وات األلفاظ يف النص

حروفه وترتيب كلامته ترتيبا دون��ه كل

وكذلك الرتاكيب؛ متالقية منسجمة مع

العجيبة التي امتاز هبا القرآن يف رصف
ترتيب ونظام))( ،((2وما ذاك إال حلسن
السبك وروعة التأليف ((إِ ْع َج ِ
از النَّ ْظ ِم
ودع ِمن حس ِن الت َّْألِ ِ
ِ
المُْبِ ِ
يف َو َب َرا َع ِة
ني َما ُأ َ ْ ُ ْ
يب َو َما ت ََض َّمنَ ُه فيِ الحْ َلاَ َو ِة َو َج َّل َل ُه فيِ
الترَّ ْ ِك ِ

تأثريا نفس ًيا ووجدان ًيا
بعضها ،وحتدث
ً
((بنظام القرآن الصويت اتساق القرآن

وائتالفه يف حركـــاته وسكناته ومداته
وغناته واتصاالتـــــــه وسكتاته اتسا ًقا

َر ْون َِق الطَّلاَ َو ِة َم َع ُس ُهو َل ِة ك َِل ِم ِه َو َج َزا َلتِ َها
َو ُع ُذو َبتِ َها َو َسلاَ َستِ َها َولاَ َف ْ��ر َق َبينْ َ َما
ير ِجع الحْ سن إِلىَ ال َّل ْف ِ
ظ َأ ِو المَْ ْعنَى))(.((2
َْ ُ ُ ْ ُ

أن يصل إليها أي كالم آخر من منظوم

عادة العرب فيام ائتلفوا عليه من رضوب

بصيغتها وأصـــــوات حروفها وإيقاعها

ختطى النص القرآين ما جرت عليه

الكالم مـــن شعر ونثر ورسائل وحكم
وأمثال ،وعن طريقة النص القرآين يقول

ال��رم��اين(( :فأتى القرآن بطريقة مفردة
خارجة عن العادة ،هلا منزلة يف احلسن

تفوق به كل طريقة))(.((2
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القرآين يف سبك حمكم يف املعنى والداللة،

( ((2م��ن��اه��ل ال��ع��رف��ان يف ع��ل��وم ال��ق��رآن،
الزرقاين.312 /2 ،
( ((2الربهان يف علوم القرآن ،الزركيش/2 ،
.382
( ((2النكت يف إعجاز القرآن –مطبوع ضمن
ثالث رسائل يف إعجاز القرآن – ،عيل
بن عيسى بن عيل بن عبد اهلل ،أبو احلسن
الرماين املعتزيل (ت 384ه) ،حتقيق :حممد

عجي ًبا وائتال ًفا رائ ًعا يسرتعي األسامع
ويستهوي النفــــوس بطريقة ال يمكن

وم���ن���ث���ور))( ،((3وال��ل��ف��ظ��ة يف النص

قد اختريت لتؤدي معنى بعينه فال بديل
هلا ،وال نائب عنها ،وال مرادف يف البنية

الكلية للنص ،ومــــن دوهنا خيتل املعنى
وتضطرب الداللة ،ويف ذلك يقول ابن

عطية(( :إذا ترتبت اللفظـــة يف القرآن

تيل
علم بإحاطته َّ
أي لفظة تصلح أن َ
األوىل ،و َتبينَّ َ أن املعنى بعـــد املعنى :ثم
خلف اهلل أمحد ،حممد زغلول سالم ،دار
املعارف ،مرص ،ط1976 ،3م.111 ،
( ((3مناهل العرفان يف علوم القرآن ،الزرقاين،
.309 /2
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كذلك من أول القرآن إىل آخره))(.((3

ويمكن التعرف عىل أساليب النص

القرآين اللغوية والبيانية يف قول الزركيش
الذي ال يخُ ت ََزلَ (( :ف ِمنْ ُه الت َّْو ِكيدُ بِ َأ ْق َس ِام ِه
ِ
ِِ
يم َوالت َّْأ ِخ ُري
َوالحْ َ ْذ ُ
ف بِ َأ ْق َسامه الإْ ِ َ
جي ُاز ال َّت ْقد ُ

لاِ ِ
ِ
يب
اص الترَّ َ ِّقي ال َّت ْغل ُ
ب المُْدْ َر ُج ا ْقت َص ُ
ا ْل َق ْل ُ
ني َو ْض ُع الخْ َ�َب�رَ ِ َم ْو ِض َع
الاِ ْلتِ َف ُ
ات الت َّْض ِم ُ
ب َو ْض ُع ال َّط َل ِ
ال َّط َل ِ
ب َم ْو ِض َع الخْ َبرَ ِ َو ْض ُع
النِّدَ ِاء َم ْو ِض َع ال َّت َع ُّج ِ
ب َو ْض ُع جمُ ْ َل ِة ا ْل ِق َّل ِة
مو ِضع ا ْل َك ْثر ِة ت َْذ ِكري المُْ َؤن ِ
َّث ت َْأنِ ُ
يث المُْ َذك ِِّر
َْ َ
َ
ُ
ال َّتعبِري َع ِن المُْس َت ْقب ِل بِ َل ْف ِ
ظ المَْاضيِ َعك ُْس ُه
ْ َ
ْ ُ
م َشا َك َل ُة ال َّل ْف ِ
ظ لِ ْل َم ْعنَى الن َّْح ُت الإْ ِ ْب��دَ ُال
ُ
ِ
ِ
اج
الص َفات إِ ْخ َر ُ
المُْ َحا َذا ُة َق َواعدُ فيِ النَّ ْف ِي َو ِّ
الش ِّك فيِ ال َّل ْف ِ
ظ ُد َ
ا ْل َكلاَ ِم مخُ ْ َر َج َّ
ون الحْ َ ِقي َق ِة
اض َع ْن صرَ ِ ِ
يح الحْ ُ ْك ِم الهْ َدْ ُم الت ََّو ُّس ُع
الإْ ِ ْع َر ُ
لاِ ِ
اج الت َّْشبِي ُه الاِ ْستِ َع َار ُة الت َّْو ِر َي ُة
ا ْس��ت��دْ َر ُ
ِ
يس ال ِّط َب ُ
اق المُْ َقا َب َل ُة إِلجْ َا ُم
الت َّْج ِريدُ الت َّْجن ُ
ِ
ِ
يم ال َّت ْع ِديدُ ُم َقا َب َل ُة
الخْ َ ْص ِم بِالحْ ُ َّجة ال َّت ْقس ُ
الجْ م ِع بِالجْ م ِع َق ِ
اعدَ ٌة فِ ورد فيِ ا ْل ُقر ِ
آن
يماَ َ َ َ
ْ
َْ
َْ
َار ًة َو ُم ْف َر ًدا ُأ ْخ َرى َو ِحك َْم ُة َذلِ َك
مجَ ْ ُمو ًعا ت َ
الض ِئ ِر َق ِ
ِ
اعدَ ٌة فيِ الس َؤ ِ
ال
ُّ
َقاعدَ ٌة ُأ ْخ َرى فيِ َّ ماَ
( ((3م��ع�ترك األق����ران يف إع��ج��از ال��ق��رآن،
السيوطي.28– 27 /1 ،

اب الخْ ِ َطاب بِالشيَّ ِء َع ِن ا ْعتِ َق ِ
���و ِ
اد
ُ
َوالجْ َ َ
ْ
ب الت ََّأدب فيِ الخْ ِ َط ِ ِ
المُْ َخا َط ِ
يم ِذك ِْر
ُّ ُ
اب َت ْقد ُ
��ذ ِ ِ
ال��رحمْ َ ِ��ة َع�َل�ىَ ا ْل�� َع َ
��اب بِالاِ ْس ِم
اب الخْ �� َط ُ
َّ

الخْ ِ َطاب بِا ْل ِفع ِل َق ِ
اعدَ ٌة فيِ
ْ
ُ

ِذك ِْر المَْوصولاَ ِ
ت
ْ ُ
ُأ ْخرى َق ِ
اعدَ ٌة فيِ
َ

ِ
َار ًة َو َح ْذفِ َها
َوال َّظ ْرف ت َ
ض َع ي ِ
وه ُم َذلِ َ
��ك
الن َّْه ِي َو َد ْف�� ِع ال َّتنَا ُق ِ �َّم�اَّ ُ
ِ
ِ
َاب))(.((3
جي ُاز َوالإْ ِ ْطن ُ
َوملاَ ُك َذل َك الإْ ِ َ
ج���اء ال��ن��ص ال���ق���رآين م��ت��ن��و ًع��ا يف

ن��ظ��را
ت��وج��ي��ه��ات��ه ،ووج����وه خ��ط��اب��ه،
ً

الخ���ت�ل�اف امل��خ��اط��ب�ين يف أح��واهل��م
ومستوياهتم ،وتعدد األغراض التي قصد

إليها ،واملواضيع التي عاجلها ،واحلقائق

املختلفة التي كشف هلم عنها.

ويمكــــن القول بأن للنص القرآين

طابعه اخلــــــاص ،وأسلوبه املفارق عن
مجيـــع األسـاليب العربيـة( ،((3بام تضمنه
من خصائص مجة سمت به عن كل أنواع

الكالم.

( ((3الربهان يف علوم القرآن ،الزركيش/2 ،
.383
( ((3ينظر :من روائع القرآن –تأمالت علمية
وأدبية يف كتاب اهلل عز وجل – ،حممد سعيد
رمضان البوطي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
ط1424 ،1ه –2003م.111 ،
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خصائص النص القرآين

وبيان ذلك أن لكل علم من العلوم،

وفن من الفنون طريقة خاصة يف التعبري،
وك��ذل��ك لكل متكلم وك��ات��ب منهج

خاص به وأسلوب متميز يف التعبري عن
مقاصده وأغراضه ،خيتلف به عن غريه.

امتاز أسلوب النص القرآين برباعة

تعبريه وسالمة منطقه وق��وة استدالله
وحسن بيانه ودق��ة تصويره ((أول ما

يتسم ب��ه أس��ل��وب ال��ق��رآن ه��و الفخامة

وأنسب ما يقال يف تعريف أسلوب

والقوة واجلالل))(((3؛ وكان من ذلك أن

انفرد هبا النص القرآين يف إفادة املعاين

((ويف النفس قوتان :قوة تفكري ،وقوة

ال��ق��رآن أن���ه :ال��ط��ري��ق��ة اخل��اص��ة التي
باأللفاظ ،أو هو ((الطريقة التي انفرد هبا

يف تأليف كالمه ،واختيار ألفاظه))(،((3
إن هذا التعريف ينطبق عىل األسلوب

النص القرآين ألنه ُيفرده عن غريه من
األساليب يف كونــــه ((نسيج وحده يف
لغتــه وبيانه ونـــــوعه الغني))(((3؛ فال

يامثله أسلوب ((وع�لى ه��ذا فأسلوب
القرآن الكريم هــــو طريقته التي انفرد
هبا يف تأليف كالمه واختيار ألفاظه وال
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خاص به))(.((3

غرابة أن يكون للقرآن الكريم أسلوب
( ((3التعبري الفني يف القرآن الكريم ،بكري
شيخ أمني ،دار العلم للماليني ،بريوت،
ط2004 ،7م.183 ،
( ((3أرسار التشابه األس��ل��ويب يف ال��ق��رآن
ال��ك��ري��م ،ش��ل��ت��اغ ع��ب��ود ،دار املحجة
البيضاء ،بريوت ،ط2003 ،1م.9 ،

مجع ما بني إقناع العقل وإمتاع العاطفة
وج����دان))

(((3

يف آن واح��د ((تنشأ من

مجال التعبري ودقة التصوير خاصة أخرى

هي قوة التأثري يف العقول والقلوب م ًعا،

فالقرآن الكريم خياطب العقل والعاطفة،
وال خي��اط��ب العقل وح���ده ،ألن��ه ليس

كتاب فلسفة يقف عند حدود املقدمات،
واستنتاج النتائج ،يف أسلوب متقعر أو

جاف متحجر))(.((3

الزرقاين،
( ((3مناهل العرفان يف علوم القرآنْ ،
.303 /2
( ((3من بالغة ال��ق��رآن ،أمح��د أمح��د ب��دوي،
هنضة م�صر ،القاهرة ،ط2008 ،5م،
.186
( ((3النبأ العظيم ،حممد عبد اهلل دراز (م .س)،
 148وما بعدها.
( ((3دراس��ات يف علوم ال��ق��رآن ،حممد بكر
إس�ماع��ي��ل ،دار امل��ن��ار ،ال��ق��اه��رة ،ط،2
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ومج��ع أس��ل��وب ال��ن��ص ال��ق��رآين يف

مغاير ،استثنائي يف مجيع جوانبه النصية

الشعر والنثر العريب من تآلف واتساق

الطويل كتا ًبا أحيط بسياجات من العناية

فصاحته وبالغته وبيانه بني مجيع مزايا
وتنغيم بني اآليات والفواصل ،ليؤدي
هذا التنغيم وظيفة بيانية تسهم يف وعي

النص وفهمه ،بله احلديث عن خصائص
األسلوب للنص القرآين يف القصد يف

اللفظ ،والوفـــــاء بحق املعنى ،وخماطبة
العامة واخل��اص��ة م��ن ال��ن��اس ،والبيان

واإلمج����ال( ،((4فالنص ال��ق��رآين متفرد،
1999م.339– 338 ،
( ((4ينظر :خصائص التعبري القرآين وسامته
البالغية ،عبد العظيم املطعني ،مكتبة وهبة،
القاهرة ،ط1992 ،1م 165 ،وما يليها.

املتعالية ((مل يعرف التاريخ يف عمره
وال��رع��اي��ة مثل م��ا ع��رف ذل��ك للقرآن
الكريم ،وال كتا ًبا ثبت يف مجلته وتفصيله
بالتواتر املفيد للقطع واليقني مثل ما عرف
ذلك للقرآن الكريم ،وال كتا ًبا أوجب اهلل

حفظه عىل األمة كلها غري القرآن الكريم،

وال كتا ًبا سلم من التحريف والتبديل غري
القرآن الكريم))(.((4

( ((4املدخل لدراسة القرآن الكريم ،حممد بن
حممد بن سويلم أبو ُشهبة (ت 1403هـ)،
مكتبة السنة ،القاهرة ،ط 2003 ،2م،
.386
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فحوى البحث
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معاين السلطان يف القرآن الكريم

1.1مقدمة يف املعنى اللغوي للسلطان:

جاء يف لسان العرب(( :كل سلطان

َ
بس ْلطان
ألن لفظه مذكـــر قال اللهّ تعاىل ُ

ﯹ ﯺ ﭼ [سورة احلاقة]29 :؛ معناه

الس ْل ُ
طان؛ ُقدْ ر ُة املَ ِلك
وقال الليثُّ :

يف القرآن؛ حجة .وقولـــه تعاىل :ﭽ ﯸ
ذهب عني حج ُتي.

وال��س��ل��ط ُ
��ان؛ احل��ج��ة ،ول��ذل��ك قيل
لألمراء َسالطني َ
ُ
ألهن��م الذين تقام هبم
احلجة ُ
واحلقوق.

ُمبني.

و ُقدر ُة َمن ُجعل ذلك له وإِن مل يكن َم ِلك ًا
كقولك قد جعلت له ُسلطان ًا عىل َأخذ
ح ِّقي من فالن .والنون يف السلطان زائدة
َ
ألن َأصل بنائه ِ
السل ُ
يط.

وقوله تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﭼ [سورة ابراهيم]22 :؛ َأي ما

وق��ال َأب��و بكر :يف السلطان قوالن
َأحدمها َأن يكون سمي سلطان ًا لت َْس ِل ِ
يطه
واآلخر َأن يكون سمي سلطان ًا َ
ألنه حجة

ﮟ ﭼ [ســـورة احلجر]42 :؛ قال

قال الفــــراء :السلطان؛ عند العرب

كان له عليهم من حجة.

كام قال :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

الفراء وما كان لــــــه عليهم من سلطان؛
َأي ما كان له عليهم من حجة ُي ِض ُّلهم
هبا إِ َّ
ال َأ َّنا َس َّل ْطناه عليهم لنعلم َمن ُيؤمن

باآلخرة.
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قال َ
األزهـــري :وربام ُذ ِّكر السلطان

والس ْل ُ
طان؛ الوايل وهو ُف ْعالن يذكر
ُّ
الس ِ
والس ْلطان.
ويؤنث واجلمع َّ
الطنيُ ُّ

طان؛ ُقدْ ر ُة ِ
والس ُل ُ
امللك يذكر ويؤنث.
ُّ

وقال ابن السكيت :السلطان؛ مؤنثة

الس ْل ُ
طان ،وقد آ َم َن ْته
يقال َق َض ْت به عليه ُّ
الس ْلطان.
ُّ

من ُح َجج اللهّ .

احلجة ويذكر ويؤنث فمن ذكر السلطان
ذهب به إِىل معنى الرجل ومن َأنثه ذهب

به إِىل معنى احلجة.

وق����ال حم��م��د ب��ن ي��زي��د :م��ن ذك��ر

السلطان ذهب به إِىل معنى الواحد ومن
َأنثه ذهب به إِىل معنى اجلمع .قال؛ وهو
فس ِل ٌ
مجع واحده َس ِل ٌ
وس ْلطان مثل
يط ُ
يط َ
َق ِفي ٍز و ُق ْف ٍ
زان و َبعري و ُبعران ،قال ومل يقل
والتس ِل ُ
الس ْل ِ
طان وقد
هذا غريه
يط إِطالق ُّ
ْ

س َّلطه اللهّ وعليه.

حمسن وهيب عبد

ويف التنزيل العزيز ول��و ش��اء اللهّ ُ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ

وس ْل ُ
تبي ُغه
لس َّل َطهم عليكمُ ،
طان ال��دَّ م ُّ
طان كل يشء ِشدَّ ُته ِ
وس ْل ُ
وس ْط َو ُته
وحدَّ ُته َ
ُ

اي ما يعبدون وما يتعبدون به؛ انام

ف��اذن اذا ج��يء بلفظ السلطان عند

باخلالق العظيم جل شأنه ،بمعنى ان ال

به مذكرا فعني به الرجل ،او اذا انثه ذهب

مطبقّ ،
وطده بني الناس الظاملون الذين

احلد ِ
ليط ِ
الس ِ
ِ
يد))(((.
قيل من
اللسان َّ

العرب مؤنثا فانه يعني احلجة واذا جيء
به اىل معنى اجلمع وإذا ذكره ذهب به اىل

معنى املفرد...

ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [سورة احلج.]71 :

هو بدعتهــم الصفيقة ،بل ال عالقة له
هوية تكوينية له حتى ،وهو الشك جهل
يستفيدون من تلك العقيدة الوثنية املزيفة

الظاملة.

ويف كل االح��وال قان السلطان يأيت

اما ملاذا ارتبط (السلطان)؛ هذا اللفظ

وقد نقل هذا اللفظ اىل القران الكريم

وكيف ينزل السلطان من اهلل تعاىل؟.

بمعنى القدرة والقوة احلية الفاعلة املؤثرة.
بمعنى قريب من ذلك.

املبارك باهلل تعاىل؟.

ألن السلطان وحيثام ورد يف القران

2.2السلطان؛ هــــو اهلوية التكوينية لكل

الكريم؛ يفيد االنتساب اىل اهلل تعاىل ،اذ

ان لفظ السلطــــان وحيثام ورد يف

هو القوة الروحية من اصل قول اهلل تعاىل

باهلل تعاىل منه وعليه وله سبحانه وتعاىل،

فـ (كن) :كلمة اخلالق التي يستوي هبا

كائن موجود:

اآليات الكريمة من القران الكريم ارتبط

وباإلنزال من عنده جل وعال.

قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

((( اب��ن منظور؛ حممد ب��ن مكرم ب��ن منظور
األفريقي امل�صري( ،لسان العرب) ،دار
صادر –بريوت –الطبعة األوىل( :ج/7 :
ص.)320 :

ال قوة إال باهلل العيل العظيم ،فالسلطان؛

لليشء كن.

وجود كل كائن نزوال من عامل اخللق اىل
عامل االمر والتكوين.

فالكينونة تبدأ اوال بتقديــــر اهلل تعاىل

لألشياء وتصميمهـــا ( ،)Designقبل
وجودها الظاهر ،وهو عامل اخللق السابق
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عىل الوجود ،فاذا اراد اهلل تعاىل ليشء من

أي ان السلطان قوة رمحة من فيض لطف

لذلك اليشء كن فيكون ..وهو واضح يف

الكون الكائنات.

املخلوقات االستواء والظهور ،قال تعاىل

أقواله تعاىل:

•ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

فالسلطان اذن؛ كلمـــــة اخلالق يف

املخلوق وارتبــــاط لفظ السلطـان باهلل

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ [سورة

تعاىل ،يعني هويــــة مربوبية الكائن التي

•ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

خلقه اهلل تعاىل انزل اهلل بــــه سلطانا ،أي

البقرة.]117 :

يمنحها املكون سبحانــــــه ،فكل خملوق

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [س��ورة ال

منحه هوية.

•ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

احلجارة او اخلشب او املعدن صنام اهلا

[سورة ال عمران.]59 :

يملك تلك اهلويـــة التي يسميها القران

عمران.]47 :

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﭼ

ول���ذا فعندما يصنع االن��س��ان من

يعبده م��ن دون اهلل ،ف��ان ه��ذا اإلل��ه ال

•ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

(السلطان) فهويته مــــن اهلل هي االسم

هكــــــذا ويف توكيد علمي وضمن

ك��ان خشب فهو خشب او ك��ان حجرا

مطلقا ان يوجد يشء بدون قوة تنجزه،

متثال او صنم او نصب هبيئة ما وال يمت

ﯭ ﯮ ﭼ [سورة النحل.]40 :

النسق الكــــوين وعلم الفيزياء ،ال يمكن
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اهلل تعاىل ورمحتـــــه الواسعة التي تغمر

ذلك الن كل فعل ال ينجز اال بقوة.

احلقيقي ال��ذي نستجلب به معناه :فان
فهو حجر ،او كان معدنا فهو معدن ،هبيئة

ملعاين االلوهية باي صلة.

فالسلطان؛ اذن هـــو ظهور وقيمومة

وعندما يسمي الناس ذلك التمثال؛

ال��رمح��ة ك�ما ه��و صفة ال��ق��وى الكونية

قال تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

امر اهلل تعاىل يف الكائنات ،ولــــه صفة

االخرى التي هبا تنجز االفعال الكونية.

اهلا فتلك تسمية بال هوية أي بال سلطان
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ

حمسن وهيب عبد

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

وم��ن ع�ين ه��ذا أمل��ع��ن��ى؛ ويف حال

ﮣ ﮤ ﭼ [س���ورة االع���راف:

القلوب يف النفــــوس املرشكة ال تتقوم

واحلقيقة القرآنيــــة التي يصدع هبا

ترتعد ألهـــــون سبب ،ليس كالقلوب

التكوينية للموجودات :هو القوة الكونية

مانح السلطان احلـــــق حتى تبلغ الشمم

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
.]71

القران هي :ان معنى السلطان او اهلوية

املنجزة لألفعال واألشياء التي ارادها اهلل

تعاىل فكانت –وعندما نقول يريدها اهلل
تعاىل –نعني؛ ان يقول سبحانه وتعاىل

هلا (كن) ،ألنه تعاىل ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [سورة
يس.]82 :

فالكون وكل كائن موجود فيه ،مهام

صغر او كرب انام هو مرتبط ذاتيا بإرادته

تعاىل يف الكينونة .فمن ال سلطان له من
اهلل تعاىل ال وجود له ،ومن هنا نخلص

اىل ان:

السلطان :روح من ام��ر اهلل تعاىل،

يتجسد يف قوة قدر من االمر العظيم (كن)

ال��ذي به تنفذ ارادة اهلل تعاىل ،وتتكون
وتتقوم به الكائنات والذي بدونه ال يشء

يمكن ان يكون عىل االطالق.

الرشك باهلل –والعيـــاذ باهلل –؛ نجد ان
بسلطاهنا احلــــق ،فهي خواء ،مرعوبة
املؤمنة حيث الثبات واالتكال عىل اهلل

اللتصاقها بحقيقة تكوينها ..واىل هذا
يشري قوله تعاىل:

ﭽﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭼ [سورة ال عمران:
.]151

وكام جاء يف سورة االنعام؛ يتساءل

سيد املوحديــــن النبي ابراهيم اخلليل

باستنكار:

ﭽﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ [سورة االنعام.]81 :
بمعنى انه يستنكر :كيف اخاف

او أنـــــا املؤمن املستند اىل ذايت وهويتي
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وحقيقتي؛ وهو سلطان اهلل تعاىل؟!.

واملفروض انكم انتم اهيا املرشكون

م��ن خي����اف ،ألن��ك��م ف��ق��دت��م هويتكم

السلطان بفقدانكم االي�مان ب��اهلل تعاىل
الواحد اخلالق الرازق املحيي املميت...

ولكنكم ال تعلمون من يستند اىل القوة
احلقيقية واسباهبا ومن يفتقدمها.

فألن السلطان هويــــة ربانية –كام

قلنا –اذا فعىل اساس منها وعليها تربز

توجهات املرء يف خياراته لفعله و تنشط
النية يف النفوس ،فيحسن الفعل او يسوء
يف مقياس اهلل تعــــاىل ومعياره ،فيعرف

املحسنون من املسيئون.

ﰈ ﭼ [سورة النساء.]91 :

ول��ذا وع�لى نفس االجت��اه من معنى

السلطان نجد اقوال اهلل تعاىل ،فلسلطان
لك وألجلك اال ان تلوذ بغري صاحب

السلطان احلق ،فتخرج عن نسق الكون
الذي يتقوم بالسلطان من كل نمط من

اخللق ..انظر قوله تعاىل:

ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﭼ

[سورة النساء.]144 :

ففي القصص القـــــرآين حيث حيكي

وهكذا تصنف افعال البرش .فمن

سرية االنبياء والرسل؛ ينبه القران اىل

يف الكون والكائنات اؤلئك ضلوا عن

الكائنات عموما ويف النـــاس خصوصا

ال يعرف وال يعرتف بسلطان اهلل تعاىل

هويتهم ،فهم ك��األن��ع��ام ب��ل ه��م اضل
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ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

سبيال ،ولذا جعل اهلل تعاىل عليهم سلطانا

واضحا ،انظر قوله تعاىل يف ذلك:

ان السلطان اهلوية وان خفي معناه يف

كام يف اصحاب موسى حيث اظهروا
له النكران والعنت ثم بعد ذلك الرشك

باختاذهم العجل اهلا ،لكنه كان شديد

ﭽﯧﯨﯩﯪﯫ

االل��ت��ص��اق بسلطان اهلل تعاىل مم��ا ثبته

ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ك��ان ملوسى من اهلل تعاىل السلطان

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

بالرغم من كل ما كان من قومه ..هكذا
الواضح املبني ،قال اهلل تعاىل:

حمسن وهيب عبد

ﭽﮥﮦﮧﮨﮩ

فالذي يعتمد سلطان اهلل ،ويستند اىل

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

السلطان ال حمالة منصور ..فليطع اهلل،

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ

صاحب السلطان االوحد الواحد االحد

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

سلطان اهلل تعاىل ،والذي يمنحه اهلل تعاىل

ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

وليتيقن النرص املؤزر من الرمحن الرحيم

ﯫ ﯬ ﯭﭼ [س����ورة ال��ن��س��اء:

املتفرد الذي ال سلطان غريه.

.]153

والن السلطان؛ هوية الكينونة من

اهلل تعاىل ،حذر اهلل تعاىل من التشبث بغري
هويته فقال تعاىل تنبيها وتوعية للناس

لريتبطوا هبوية كينونتهم:

ﭽﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

والن السلطان هــــو القوة الربانية

واهلوية االهلية فان اهلل تعاىل يطلب من

عباده الدعاء اىل اهلل تعاىل والتعبد بطلب
سلطانه واالستعانة بسلطانه جل وعال:

ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﭼ [سورة االرساء.]80 :

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

واذا اراد اهلل تعاىل بقوم خريا جعل

واذا اردنا مزيد من الوضوح يف معنى

ﭽﯰﯱﯲﯳﯴ

اهلل تعاىل يف كون خملوقاته لننظر اىل اآلية

ﯽ ﯾ ﯿﭼ [سورة القصص:

ﮛ ﮜ ﭼ [سورة االعراف.]33 :

السلطان اهل��وي��ة؛ القوة املنجزة إلرادة

التالية:

هلم من لدنه سلطانا ملهام حاميا حافظا:

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
.]35

ﭽﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ان ك��ل م��ا ع��دا اهلل ت��ع��اىل ال��واح��د

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ

باطل خارس خاسئ باطــل ،ولذا يتساءل

ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮫ ﭼ [سورة االرساء.]33 :

القهار يف سلطانه انام هــــو ضئيل حقري

رب العزة باستنكار ،كيف يتكلم من ال
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سلطان له من اهلل أي من ال هوية له منه،
وال قوة إال باهلل؟!.

ﭽ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [سورة الروم:

.]35- 34

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ [س���ورة

يوسف.]40 :

ويتكرر توكيـــد هذا املعنى للسلطان

وعىل اساس من ذات املعنى الوضح

اهلوية التكوينية ،يف اآليــــــات القرآنية

للكائن يستمـر التساؤل االنكاري مـــن

عىل متاثيل صنعوها بأيدهيم من احلجر او

للسلطان باعتبــــــــاره قوة اهلل املنجزة
لدن اهلل تعـــــاىل :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﭼ [سورة يونس.]68 :

برفض الظن واهلوى يف اطالق التسميات
اخلشب او املعدن ،او قد يكون االسم

ألله صنيع الظن او اهلـــــوى حني يكون

االنسان عبدا هلواه او ظنه الباطل ..قال

ان صناعـــة االصنام من اخلشب او

ت��ع��اىل :ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

تعبد من دون اهلل تعــــاىل ،وتعطى اسامء

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ

احلجارة او املعادن لتكون شواخص إلهلة

تقدس مــــن دون اسامء اهلل احلسنى ،انام
هو عمل اخرق ال عقل فيه ،الن اخلشب
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ﭽﭾﭿﮀﮁ

واحلجر واملعدن وغريها اشياء ال تفقد

معانيها بالتسمية ،وليس ملجــــرد التسمية

تكتسب القدسية ،فنحن يف نمط التسليم
التعلمي؛ نستدعي املعــــــــاين بأسامئها،
ونحرض االسامء بمعانيها ،وهذا ما يؤكد

قوله ت��ع��اىل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯸ ﯹ ﯺﭼ [ســـــــورة النجم:23 :
.]24

ان استالب اهلويـــــــــــــة التكوينية

للكائنـــــات؛ ال يعني إال العبث وإتباع
اهلوى ،فال تقبل العبادة ألسم ال معنى له،

وال معنى بال سلطان وال هوية لكينونته.

وهكـــذا يتربأ الشيطان يوم القيامة

من اي سلطان ،ألنه يعلم ان ال سلطان

حمسن وهيب عبد

فاعل إال سلطان اهلل تعاىل ،فهو السلطان

ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ [س���ورة احلجر:

حق ألنـــه منجز بسلطانـــــــه تعاىل اما

واملعنى القهري لفعاليــــــة السلطان

املتفرد يف الوجود .وان وعد اهلل تعاىل

وعـــد الشيطان فزائف ،وهكذا يصف
القران هذا احلال :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

.]42-41

ختل بمعني النسق الكوين الذي جتري به
افعال الكون والكائنـــات طبقا ملشيئة اهلل

تعاىل ،وحسن ما خلق تعاىل :ﭽ ﮤ

ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ

لذلك فان السلطان؛ اهلوية التكوينية

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

كاملة للعبد اذا استعاذ من ع��دوه باهلل

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ

ﮮﭼ [سورة السجدة.]7 :

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

القادرة الفاعلة يف االنسان تصبح حصانة

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [س��ورة

ذي احلول والقوة ،ويتكل عليـــه فيؤمنه

واحلقيقة ان اهلل تعاىل خلق االنسان

ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ابراهيم.]22 :

ببصرية ولو القى معاذيره( .ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﭼ [سورة القيامة.]14 :

والسلطان الرباين واضح للجميع،

فال يلحق زي��ف الشيطان وغ��روره إال
الغاوي اما من كان له نصيب من البصرية
فليس للشيطان عليه قدرة او قوة ،وهكذا

كان:

ﭽﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

مـــــن باس الشيطان وحبائله ووسوته:
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ [سورة

النحل.]99- 98 :

فاالستعاذة باهلل مــــن الشيطان تعني:

االلتصاق باهلويــــــة التكوينية املقتدرة،

بمعنى االستناد اىل سلطان اهلل تعاىل القوة
والرمحة يف النفس دون اي سلطان زائف

اخر.

فلسلطان هوية ملن حيملها وليس ملن
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يتخىل عنها ،والعبادة والطاعة يف االنسان

هلل تعاىل من معاين محل اهلوية تلك ..ملاذا؟.

االن��س��ان يف ح��ي��ات��ه ال ت��ن��اس��ب محله

الكائن لنظام كونه ،واذا توقفت استجابة

موبقة ليس فقط متنع نشاط واداء اهلوية

تعرف؛ عىل اهنا استجابة
الن الطاعة ّ

للسلطان اهلوية ابــدا ،والطغيان خطيئة

الكائن لنظام كون ُعدم او استحال؛ اي

التكوينية وفعاليتها بل التي ال تسمح

ذاته ،فإذا توسم العباد بكوهنم عباد هلل

ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ

محلوا هوية كوهنم فال سلطان للشيطان

ان الذي يفقد هويتــــــــه االجتامعية

ان الطاعة بعبارة اخــــرى هي الوجود

تعاىل ،اي محلوا هوية وجودهم ،اي اهنم

عليهم :الحظ اآلية التالية:

ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ

لآلخرين ان حياولوا اصالح الطغيان:
ﭷ ﭸ ﭼ [سورة الصافات.]30 :

مثال؛ يضيــــــــع ويبقى مستلب مهزوز
الشخصية ،امـــــا الذي يفقد السلطان

ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [سورة االرساء:

هويته التكوينية يف ذاته؛ فانه يبقى طافيا

ويف بيان اوضح ملعاين محل السلطان

النه يشعـــر يف نفسه جمهول املصري،

اي سلطان آخر ،يشري اهلل تعاىل يف آياته

والعته واخلطل يف القول والفعل وال

.]65

اهلوية التي يتحصن هبا االنسان من رش
الكريمة اىل ان ذلك مرتبط بصدق االيامن
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واملوبقــات من اجلرائر التي يامرسها

ب��اهلل تعاىل ال��ذي يرتبط ذات��ي�� ًا باإليامن
بالغيب واآلخرة:

كريشة يف مهب الريح ،ملاذا؟.

يعتقد العبث يف كونــــه ،فيأيت منه األفك

سلطان له.

فالذي ال يؤمن بخالقه ورازقه ومميته

وحميه وباعثه وسائله فيام بعـــــد املوت

ﭽﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ويظن انام خلق عبثا ال رسالــــة له (فهو

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [سورة

يستند هلـــــا) بمعنى ان موجه خليارات

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

سبأ.]21 :

ال هوية له يرتكز عليها او قــــدرة كونية

فعله غري اهلوى فهو ضال ضائع؛ ومما

حمسن وهيب عبد

ي��دل عىل ذل��ك قوله تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

يفتقدها اجلبابرة والطغـــــاة املستكربين:

ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ [س��ورة
غافر.]56 :

3.3معنى السلطان التكويني:

ﭲ ﭳﭼ [ســــــورة الصافات-151 :

قدر األمر العظيم (كـــــن) يف الكائن:
ُ

وعليه فان الذين يأتون باألفك او

كل يشء يف الكون البد له يف ذاته

اعمت قلوهبـــــم املوبقات من الذنوب

ف��ان كل يشء كائن اآلن ،أوه��و ممكن

.]159

الكرب او بالعبث او بالقـــــول الزور ،انام

بالكفر والتكرب والتجرب عىل ابناء جلدهتم
من البرش ،اما املؤمنون فأهنم يشمئزون

مما يأيت بـــــه الظاملون و يمقتون افعاهلم
وأقواهلم بفضل نــــــور سلطان اهلل تعاىل

الذي حيملونه يف وجداهنم:

هو السلطان:

ويف جوهره قدر من األمر الرباين (كن)،
الوجود؛ إنام كان او يكون بأمر اهلل تعاىل
له بالوجود ،كام يقول اهلل تعـــاىل ،وكان
هو بذاته نفاذا ملشيئته وقضائه جل شأنه.
انظر أقواله تعاىل:

 1.1ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

ﭽﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ [سورة

ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

 2 .ﭽ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [سورة غافر.]35 :

ونالحظ ايضـــــا توكيد االية التالية

ايضا عىل معنى السلطان اهلويـــــة التي

البقرة.]117 :

ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ [سورة ال
عمران.]47 :
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 3.3ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﭼ [سورة النحل.]40 :

 4 .ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﭼ[سورة

مريم.]35 :

يف معنى املـــادة املقبوضة او حمض املادة

بجاذبية هائلة.

اىل ظهــــور النمط الثالث للخلــــق:

(امل���ادة)؛ فتبسط امل��ادة من القبض بقوة

 5 .ﭽﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

هائلة رحيمة ،و يرتكز فيها القصور الذايت.

 .6ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ

للخلق( :احلياة) بقوة رحيمة يرتفع معها

ﯲ ﯳ ﭼ [سورة يس.]82 :

واىل ظهور وقضـــــاء النمط الرابع

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ [سورة

القصور ال��ذايت ويرتكز القصور احليوي

 .7ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

واىل ظهور النمط اخلامس للخلق:

ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ

ال��ق��ص��وران امل���ادي واحل��ي��وي الذاتيان

ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ

واىل ظهـــور النمط السادس للخلق:

هكذا يتدرج قــــدر االمر كن؛ ابتدا ًء

ترتفع معها مجيع القصورات يف شخص

للخلق بالوجود (النور والطاقـــة) ،اللتان

مسرية ابتدأت من العــــدم حيث العجز

غافر.]68 :

ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
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للخلق( :الكتلة)؛ تتجسد القوة الرحيمة

الذايت.

(العقل) ،بقـــــــــــوة رحيمة يرتفع معها

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ

ويرتكز القصور العقيل الذايت.

[سورة اإلنعام.]73 :

(النبوة) بقـــــوة رحيمة بل حمض رمحة،

من كينونة وقضــــاء وظهور النمط االول
مها اصل اخللق ومعنى لتجسيد القــــوة
الرحيمة بارتفاع العدم والعجز والعتمة

والقصور.

اىل ظ��ه��ور وق��ض��اء ال��ن��م��ط ال��ث��اين

النبي ،جتسيدا لكامل خلــــق اهلل تعاىل يف
(العتمة والعـــدم) اىل الكامل (ارتفاع كل
القصورات اخللقية) ،وهي مسرية ترتجم

تنامي اقدار االمر كن يف الكائنات.

فقـــد كانت القوة والطاقة من العدم

حمسن وهيب عبد

بأمر اهلل هلا ان تكــــون (باألمر كن) ،ثم

متام العجز اىل متام الكامل ،ونحن نجد

باألمر كن ايضا ،ثـــم من املادة وباألمر

للكامل مما يفرس لنا انشدادنــا لسلطان

من الطاقة والقـــوة خلق اهلل تعاىل املادة
كن خلق احلياة ،ثــم من احلياة وباألمر

كن خلق ألعقل ثم وبذات االمر (بروح

من امره)((( خلق النبوة.

وهكذا يتكرر االمر كن بقدر؛ قال اهلل

تعاىل :ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ [سورة
القمر.]49 :

وجــــاء توكيدا لذلك بقوله :ﭽ ﮱ

احلسن دومـا يف أي حركة كونية صاعدة

اللطيف اخلبري يف الكون.

فال يشء كائن عىل اإلط�لاق يمكن

ان يكون خارج األمر كن؛ ألنه سيكون
خارج إرادة اهلل تعاىل وسلطانه وهذا من

أمثال مفرتيات املرشكني بوجود آهلة،
يقول عنها القران الكريم ما مل ينزل به

سلطانا ..قال تعاىل:

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ [ســـورة االحزاب:

ﭽﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

وم��ع كل صعود يف ق��در االم��ر كن،

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

.]38

هناك صعود نحو الكامل الذي تم كامله
عند كون سيد الكائنات رس��ول الرمحة
حممد.

اذا يف كــل نمط من الكائنات هناك

قدر من االمر كن وقد تدرج صاعدا من
((( الروح من امر اهلل هو الوحي؛ ذلك تعريف
القران للوحي ..قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ
[سورة الشورى.]52 :

ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﭼ [سورة األعراف.]71 :
ومثله يقول سبحانه وتعاىل:

ﭽﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﭼ [سورة احلج.]71 :

ومثله توكيد عىل ان األس�ماء التي

يعطوهنا آلهلتهم ليس هلا معاين وال وجود
حقيقي كائن هلا إال احلجارة املنحوتة او
اخلشب املحفور او غريمها.
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ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ

ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ

ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ [سورة النجم.]23 :

4.4القرآن والسلطان:

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ

[سورة فاطر.]15 :

فالكون بام فيه وما سيكون فيه ،وما

القــــرآن الكريم ،هو جزء الوحي

تعاىل ونفاذ مشيئته ،يسوى بقدره من

جممل الوحي املستلم مـــــن قبل الرسول

حدث او ما سيحدث؛ إنام هو قضاء اهلل

األمر كن املقدس فينتقل من عامل اخللق

إىل عامل األمر.

فباألمر العظيـــم (كن) الذي يصدر

ب���إرادة م��ن امل��ك��ون العظيم ج��ل شانه

لتسوى كائنات الوجود ابتدا ًء من النمط
األول رسيانا وباختيار حمسوب بدقــــة

متناهية إىل النمط الســــادس ...او من
اليوم األول إىل اليوم السادس ،كام ينعته
القران الكريم.
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عـــن احلاجة مطلقا :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ

الذي شاء اهلل تعاىل ان يكون مكتوبا من
املصطفى حممد ،وهـــو وقد نوىل اهلل

تعاىل حفظه لنا ،وهو لدينا اليوم حمفوظ
يف نصوص جيمعها املصحف الرشيف.

وع��ل��ي��ه ف��امل��ص��ح��ف ال�ش�ري���ف يف

سلطانه؛ مع ان��ه م��ادة من ورق وحرب؛
اال انه خيتلف متاما عام احتواه من القران
الكريم من معاين السلطان يف اآلي��ات
املباركات ،والذي هو واقع نور البينات
وروح البيانات ،التي هي روح من امر

واألمر الرباين (كــن) سابق للزمكان

اهلل تعاىل ،اما سلطاهنا فليس يف املصحف

ال��زم��ان وامل��ك��ان عليـــه ،فباألمر كن؛

ال��ذي تأخذه من نفس االن��س��ان الذي

بل الزمان مربوب له فـــال اثر لتقاطعات
كان الزمكان يف النمط الثالـــث ،ليصري
او ليكون بعدها مفهوم االستــواء عىل
العرش بالنسبة لنا ،وإال فـــان اهلل تعاىل

ال حيتاج اىل عرش ،بــل هو تعاىل غني

الرشيف انام هو واق��ع يف مقدار احلجم
يؤمن بالقرآن.

بمعنى ان السلطان الــــذي يف االية

ينتقــــل اىل نفس املتلقي للقران بمقدار

يساوي حجم االيامن باهلل تعاىل يف نفسه.

حمسن وهيب عبد

وعليه فالناس ازاء القران يتفاوتون

معه إىل استشعــــار العجز ،بل قد يكون

للقران يف النفوس .وسنبني ان شاء اهلل

والسامع له .والثاين؛ (النص القراين) :ال

كثريا يف مقـــــدار ذلك احلجم الروحي
تعاىل يف الحق البحث ملاذا يتفاوت الناس
يف حجم السلطان يف نفوسهم.

الغائب ع��ن النص اوع��ى م��ن الشاهد

يمكن التعامل معه واالستفادة منه إال من
خالل استشعار العجز من االحاطة بكامل

وسبب هذا التفاوت يف حجم سلطان

معناه متاما ،وه��ذا يتطلب اإلي�م�ان ،بل

النص القراين كنص لغوي ،وهذا يؤرش

ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ [سورة البقرة.]2 :

القران يف النفوس ،يأيت من التعامل مع
ويشري اىل خلل كبري يف التعامــــــل مع
الوحي الذي هــو روح من امر اهلل تعاىل،

وكل هذا اصله من عدم االعتبار بسلطان
االية املنزلة حيث هي روح من امر اهلل

تعاىل.

ويستطيع كل منا ان حيسن التعامل

مع النص القراين لتنمية حجم السلطان يف
نفسه وفق املعايري التالية:

مرحلة التقى من االيامن؛ ﭽ ﭓ ﭔ
وهذا ايضا يتكامل بام ييل:

1.1ان استشعار العجز؛ يتطابق متاما مع
كوننا وكينونتنا بقصـــور عقيل ذايت
فالعقل كام بقول االمام عيل غريزة
تربيها التجارب بمعنى انه اليصيب
دوما بل البد له مـــن التجربة ،وهذا

ليس كام هي احلــــال يف املوحى اليه
وهو النبي ال��ذي ال قصور فيه،

1-1عــــــــــدم اعتبار النص القرآين نصا

وهذا التطابق مع واقع كوننا؛ يعطينا

والفرق جــــــــد كبري؛ فاللغة وسيلة

وفق سنة الرسيان الكونية ،والتوافق

لغويا فحسب ،وهو يف الواقع روح،
للتعبري عـــــن معنى ،والنص القرآين
بذاته متام معنى لروح كائن يريد أن

خيرج يف لفظ أو ألفاظ بمعجز.

ف��األول( :النص اللغوي) ال نحتاج

فرصة التثبت ،وحيقق لنا هتيئة للسري
مع النسق الكوين اىل الكامل ،فنتجاوز
العجز العقيل باإليامن بكل ما جاء
من عند اهلل جل وعال ال��ذي يؤكده

قول اهلل تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
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ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

2-2عدم التسليم بمسميات ليس مقارنة

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

العلمية ومـــن حلظاتنا االوىل للتعلم

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

االش���ي���اء)؛ أي ن��س��ت��دع��ي امل��ع��اين

[سورة آل عمران.]7 :

احلسنة والسيئة ،وما معنى الوحي..

ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

لواقعها أملعنوي؛ حيث اننا يف حياتنا

ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

نبدأ بالنمط التعلمي االول (تسمية

ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ

باألسامء؛ فعىل سبيل املثال :ما معنى

2.2البد لنا يف دراس��ة القران ان يكون

واإلم������ام ،وامل���ن���اف���ق ،وامل���ؤم���ن،

االش��ي��اء؛ فلقد اع��ت��اد الباحثون يف

وكاتب الوحي ،وسيف اهلل املسلول،

منهجنا معكوسا ملا اعتدناه من دراسة
دراستهم لألشياء البدء من االشياء

وصوال اىل حقائقها ،أي اهنم يريدون
أن يبلغوا حقائقها انطالقا من ذاهتا،
ولكننا عندمــــا نتعامل مع القران،
فالبد ان حيصـــل العكس ،فإنام نبدأ

باحلق واحلقائـــق (اآليات) ،وننطلق
اىل اثارها يف الواقع ،وه��ذا ما جيب
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أن نعتمده عند التعامل مع النص

ألقراين .قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯸ ﯹ

وال��ش��ي��ط��ان ،وال��ص��دّ ي��ق ،واجل��ن��ة،
والروح ،والقلب ،والنفس ،والعقل،

والعصمة ،والوحي ...،الخ.

حيث حتصل معانيها بالتـــــــــوافق

والتطابق مــــــع سلطاهنا الذي هو –كام

اسلفنا –هويتها وليس بالتسليم كنمط

تعلمي.

فنمط التسليـــــــم التعلمي يتحقق

بالطاعة فقط والطاعـــــــة هي استجابة
املوجود لنظام وجوده ،والطاعة حاصلة

ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ

ومتحققة بالوجود.

ف��ال��ذي ي��ب��دأ ب��احل��ق وه���و ع��ن��ده

األسامء مع الزمن قرينــة هلا ،فاضطررنا

ﰄ ﭼ [سورة يونس.]32 :

وحاصل عليه ،اىل اين يريد ان يصل؟.

وعليه فبالتـــوافق صارت كثري من

للتسليم بمعانيها ،وهو امر خطري جدا،

حمسن وهيب عبد

ح��ي��ث ص���ارت ت��ل��ك امل��ع��اين مسلامت

وق��ال تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ

إال اننا نحتاج ان نميز بني االسامء ذات

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

يصعب التفاهم من غريها أو يستحيل،

اهلوية التكوينية؛ اي االس�ماء السلطانية

(االسامء التي انزل اهلل تعاىل هبا سلطانا)،
والتي تم التوافق عىل معانيها بني الناس،

فسامها الناس واعتمدوها ،وهي يف الواقع
ال سلطان هلا فال هوية تكوينية هلا ،وعليه
اليوم كل العقائد املنحرفة عن الفطرة
التكوينية للبرش الذي هو الدين ذاته.

وال سبيل اىل تصحيح ذلك إال أن

هتتز تلك املسلامت بالعلم اليقني.

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [س��ورة
غافر.]35 :

فالقفـز عىل احلقائق للتسليم بمعاين

جمملة لنصوص ما كبدهييـــات مسلمة،
يشبه تسليمنا باملعاين أللفاظها ،وهذا
ال���ذي أس�م�اه ال��ن��اس علام هب��ذا البناء
اخلاطئ؛ إنام هو وهم ينهد بمجرد هزة

بسيطة لتلك املسلامت الكاذبة التي بنته.

إذن نستطيـــع أن نبني حجام ناميا

3.3العلوم واملعــــــارف املحصلة بنمط

لسلطان اآليات القرآنيـة يف النفس ،بل

من سلطان ،هي ظنون توافق الناس

من خ�لال ضوابط وم��وازي��ن الب��د من

التسليم ملعاين أسامء ما انزل اهلل هبا

عىل اعتباره علم او معرفة وهي يف
الوقع هــراء ،وقد منع القران ذلك:

ﭽﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ

و نرفع التعسف الــــذي حلق بالتفسري

مراعاهتا .ومن خالل مؤهالت البد من
توفرها عند التعامل مــع النص القراين.

والب��د من اعتامد معجم م��وزون لكل

ألفاظ القران كأسامء مسلطنة (انزل اهلل

ﮕﮖﮗﮘﮙ

هبا سلطانا) لضامن عدم اخرتاق الوحي

ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ [سورة

ان استشعــــــــار العجز ازاء النص

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
االعراف.]71 :

بمسلامت مستلبة.

القراين باعتباره وحي (أي روح من امر
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اهلل تعاىل)؛ و القـوة الرحيمة التي ترفع

الذي تنشد اليه املخلوقات يف كينونتها

النبي او الرسول ،ان استشعار العجز

التطور نحـــو االحسن التي ال ينكرها

القصور العقيل وحتقق الكامل يف شخص
يف ال��ذات سيكون علة وداف��ع��ا لطلب

الكامل ،الن السعي للكامل نسق تكويني

يف االش��ي��اء امل��وج��ودة كلها ول��ي��س يف
االنسان فقط ،واعرتافك بالعجز جيعلك

تطلب مت��ام املعنى من ترمجة املعصوم
العلمية والعملية التي حتكيها سريته
املباركة.

حتى امللحد.

4.4عندمــــــــا يتحقق للنفس البرشيـــة
سلطاهنا القراين النامي:

لو حتقق يف النفس االنسانية للقران

سلطانه النامي ،لكان هلا هدى ون��ور و
شفاء ورمح��ة ..وبالعكس فــــان سلطان
القران اذا سلب من النفوس بالكفر له

فاملعصوم املرفوع عن عقله القصور؛

مفعول معاكس يف النفوس الكافرة به..

جم��ال لالعتداد بالنفس ازاء ك�لام اهلل

ﭽﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

هو ترمجان القران بالقول والفعل ،و ال

تعاىل دون االعتامد عىل معونة االسوة

التي امر اهلل تعاىل االقتداء هبا ..كام البد
من طلبه كوسيلتـــــــــه يف بناء سلطان
القــــــــرآن النامي يف النفس االنسانية،
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كناموس كـــوين يف يتجىل لنا يف حقيقة

فالعقل عاجز ذاتيا عن االحاطة بقصد
القاصد يف اياته املباركة ،والقاصد هو

اهلل تعاىل يف زمانه ومكانه ..فالعجز حتم
واستشعاره والشخوص اىل املعصوم
والتطلع اليه ،خطوة باالجتاه الصحيح

نحو الكامل ،والكامل املطلق هلل وحده،

قال تعاىل:

ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﭼ [سورة االرساء.]82 :

وهذه مفارقة عجيبة احل��دوث فهي

ظاهرة كونية ال يلتفت اليها اال من له
نصيب من سلطان القران يف نفسه ،وألن

الدين هو الفطرة او التكوين كام يقول اهلل

تعاىل:

ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩ

حمسن وهيب عبد

ﯪ ﯫ ﯬﭼ [سورة الروم.]30 :

فهذا يعنــــــي ان االستامع للقران؛

يداخل سلطانه يف النفوس اذ السلطان

مر معنا ..واليه
هو اهلوية التكوينية كام ّ
يشري اهلل تعاىل يف قوله الكريم:

ﭽﯙﯚﯛﯜ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭼ [سورة اإلرساء.]9 :

كام يؤكد املوىل جل وعال يف االيات

التالية انعدام توفيق اهلل لالفـــــادة من

القران وسلطان اياته يف نفوس الذين ال

يؤمنون باهلل واليوم االخر:

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ [س����ورة

ﭽﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

وللرتكيز عىل تلك اهلوية واستحكام

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

األعراف.]204 :

النية باجتاه سلطان اهلل تعاىل امر اهلل تعاىل
باالستعاذة من الشيطان الرجيم ،حيث

له سلطان عىل عباد اهلل؛ قال اهلل تعاىل:

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ [سورة االرساء-45 :
.]46

ﭽﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

5.5بناء احلجم النامي لسلطان القرآن يف

وكل مؤمن حييى صاحلات االعامل،

ان من اه��م ال��دالالت البنات عىل

يقرأ القران ويشعر بمساقط التأثري من

ان هناك فرق بينّ ظاهر بني أي نص من

ﮣ ﮤ ﭼ [سورة النحل]98 :

يستشعر م��واق��ع االث���ر م��ن نفسه حني

نفسه حني يتدبر القران ،فيجد البرشى
والتبشري ،وي�سره ن��ور اهلداية ويتلمس

ال��ص��واب وي��أم��ل ال��ث��واب مثلام يغتم

للتقصري والقصور الذي يبدر منه وهذا ما

ال جيده غريه يف القران .قال اهلل تعاىل:

ﭽﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

النفس االنسانية:

ان اآلي��ات القرانية قول اهلل تعاىل؛ هو
خارج القرآن ،وبني النصوص القرآنية،
ذلك ألن اآلي��ة من آي كتاب اهلل تعاىل

ذات حجم متكون من ثالث أبعاد ،هي:
ً
اوال :البعد املعريف املوضوعي:

املعرفـــة يف موضوعها التي تقدمها

اآلية لإلنسان وهي؛ نص البيان املكتوب
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يف ث�ماين م��وض��وع��ات مجعت ك��ل يشء

كونية معينة ب��أوام��ر م��ب��ارشة ،أو

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ال��ذي يتحدث ع��ن حقائق اخللق

فصار القــرآن تبينا لكل يشء :ﭽ ﭯ

ﭶ ﭷ ﭸﭼ [س�����ورة

وعلله ،ونواميس الكــــــون وسننه.

 .أالبيان القديس؛ وه��و الوحي الذي

الراسخة بربــــه من خالل كتاب اهلل

النحل.]89 :

خيتص باهلل تعاىل وأس�ماءه احلسنى،
وم��ا يتعلق ب��ذات��ه وصفاته ،فآيات
البيان القديس؛ تتحدث عن اهلل تعاىل

يف إرادت��ه وصفاته احلسنى وقدسه

وعالقته بخلقه وخملوقاته.

ليمكن االنسان مــــــن بناء عقيدته
تعاىل الذي يمنحه الثقة العالية بربه
ونفسه.

.ثالبيان الغيبي ،هــــــو الوحي الذي
يتكلم عن احلياة األخ���رى ،يصف

القيامة وأوقاهتا و أحواهلا ،ويتحدث

.ب البيان الترشيعي؛ وهو الوحي الذي

عن اجلنة والنار وأهلهام وما جيري

فيحدد احل��دود و يقيم األحكام يف

اآلخر والعوامل األخ��رى يف الكون.

يتبنى ص�لاح اخللق واملخلوقات،
احلالل واحلرام ،والواجب يف الفعل
أو الواجب يف منعه .فهو البيان الذي؛
يتحدث عن أحكام اهلل ورشعته يف
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يتساءل عنها أو يقسم هبا .فهو البيان

عباده؛ ما يريد وما ال يريد من العبد،
وما اوج��ب عليه وما حرم وما بني

ذلك.

فيهام ...ب��ي��ان؛ يتحدث ع��ن العامل
وه��و ب���ذات النهج وال��غ��اي��ة ليبني
االنسان وفقا لنسق الكون الذي هو

بالواقع ترمجة ملشيئة اهلل تعاىل.

 .ج البيان التارخيي ،هو الوحي الذي

يرسد الوقائع التي جرت يف قصص

الصاحلني والطاحلني ،مقرونة بالعربة

.ت البيان العلمي؛ وهو الوحي الذي

وببيان السنن ،ان��ه ب��ي��ان؛ يتحدث

أو العقلية ،أو يوعز لدراسة ظواهر

يف خلقه ،كونا وتكوينا وم��ا بينهام

يفرس الظواهر الطبيعية أو احلياتية

عن ح��وادث سالفة ضمن سنن اهلل

حمسن وهيب عبد

لالعتبار هبا.

يف السنن الكونية ،ويف بناء املعرفة

 .حبيان فيض اللطف وال��رمح��ة ،يربز

الصحيحة ،واستخالص األحكام

يف تعقيبــات الوحي عىل احلادثات

يتحدث عن وسائل اخلالق العظيم يف

ه��ذا البيان يف الغالب م��ن االي��ات
والعوادي ،ويبني كيف جتري املقادير
وفق علة واحدة هي الرمحة؟! .وكيف

تتغري املقادير هلذه العلة األم؟!.

احلق يف املعرفة ..فهو بيان تشخييص؛

إب��راز حسنه وكامله وجتيل إبداعه يف

خلقه.

وقد جتد خمتصات من اآلي يف هذه

ان��ه بيان فيض رمح��ة اهلل تعاىل التي

البيانات ،أو قد جتد أن آية واحدة تشتمل

ﮁ ﭼ [س���ورة االن��ع��ام،]12 :

ان جمرد التعرف عىل هذه البيانات

سبب ،فهي أم العلل يف كل هذا الكون

يف بناء سلطان االي الكريم يف النفوس،

كتبها ع�لى ن��ف��س��ه ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

التي وسعت كل يشء ،وكانت فوق كل

نواميسه وظواهره.

 .خبيان الرسالة ،بيانات الوحي عن
حقيقة اخلالفـــــة اجلعل (اإلمامة)،
باعتبارها معنى الكامل يف كل انامط
اخللق ويف كل خلق؛ سواء من ذاته

اومن صنفه.

عىل كل هذه البيانات ،او كثري منها.

القرآنية من قبل املرء يمثل البعد االول
وال���ذي ب���دوره ي��ؤس��س حلجم ن��ام يف

النفوس البرشية.

ثانيا :البعد الروحي:

وهو عمق الوعي بالبيان القرآين من

النفس ،ومقدار استيعاب النفس ملعاين

البعد املوضوعي ..فكل آية هلا عمق يف

ف��ب��ي��ان ال��رس��ال��ة؛ ب��ي��ان م��ع��ي��اري؛

النفس ،وعمق يف ذاهتا ،وإذا كان الناس

ومعايري يف املعاين؛ كاحلب والعلم واحلق

يتلقون من معارف؛ فإهنم يتفاوتون يف

يتحدث عن ضوابط ومعايري يف الوجود،
واحلسن والقبح.

 .دبيان النسق الكوين؛ هو حديث الوحي

يتساوون يف البعد املوضوعي بمقدار ما

وعي املعارف القرآنية.

فعىل سبيل املثــال ال احلرص :النص؛
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(ال اله إال اهلل) ،التي نعرفه مجيعا ونشهد

وعن اإلمام عيل( :القرآن ظاهره

يعيها الرسول ،أو اإلمـــــام عيل

وعن اإلمام الصادق( :القرآن كله

نفس الرسول واإلمام صلوات اهلل عليهم

وعليه فعىل اســـــــاس من البعدين

به ونصدع به يف االذان ...ال نعيها كام

قطعا ،فتلك الشهادة هلا عمق اك�بر يف
وآهلم .وهكذا كل املفردات أألخرى هلا

اع�ماق متفاوتة بني البرش يف ال��روح هو
الوعي.

فعن االمام زين العابدين يقول:

تقريع ،وباطنه تقريب)(((.

املوضوعي وال��روح��ي تتشكل مساحة

العلم يف النفس آليات اهلل يف كتابه.
ثالثا :البعد الزمني:

وه��و ما يرتتب من استيفاء الزمن

(ك��ت��اب اهلل ع��ز وج��ل ع�لى أربعة

لتستحيل املساحة العلمية ألي أي��ة يف

واللطائف ،واحلقائق .فالعبـارة للعوام،

فاآلية التي تأمر ،قد تكون معلومة يف

أش���ي���اء :ع�لى ال��ع��ب��ارة ،واإلش�����ارة،
واإلش������ارة ل��ل��خ��واص ،وال��ل��ط��ائ��ف

لألولياء ،واحلقائق لألنبياء)(((.

وعن اإلمام الباقر يقول:

النفس إىل حجــم واقع من ثالث أبعاد

بعدها املوضوعي ،وقد يكون هلا حظ من
وعيه يف نفس ادمي ما ،ولكنها تبقى جمرد

مساحة يف النفس ال حيز هلا؛ إذا مل تقرتن

(إن للقرآن بطنا ،وللبطن بطن ،وله

بالزمن ،حيث تركبه النفس لتحقيق األمر

من عقول الرجال مـــن تفسري القرآن،

بمعنى ان استثامر الزمن يف استحالة

ظهر ،وللظهر ظهر ...،وليس شئ أبعد
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أنيق ،وباطنه عميق)(((.

إن اآلي��ة لتكون أوهل��ا يف شئ وآخرها

يف شئ ،وهو كالم متصل يترصف عىل
وجوه)(((.

((( بحار االنوار للمجليس.18 /20 /92 :
((( بحار االنوار للمجليس.48 /95 /92 :

الذي تتطلبه اآلية.

االي��ات اىل واق��ع ميداين عميل هو الذي
يبني حجم االي��ة يف النفس االنسانية

العاملة.

((( هنج البالغة :اخلطبة .18
((( معاين األخبار للصدوق.1 /232 :

حمسن وهيب عبد

ونحن نعرف ذلك من احلالة املثالية

ل��ل��راس��خ يف ال��ع��ل��م ،حيث ت��ب��دأ عنده

بمعرفة مواضيع اآلي الكريم كلها ،ثم

وعيها بكامل بعدها ،باستيعاب ترمجة
املعصوم هلا ،ثم استعامل كل حلظة من
حلظات عمره وزمن وجوده يف تكريس

معاين تلك اآليات من بياناهتا.

أي ان ال��ش��خ��ص ال��ـ��ذي يمتلك

حجام ناميا لسلطان االي��ات يف نفسه،
حيمل القران يف وجوده ،فاملتشابه عنده

كاملحكم كل حق من عند احلق ،فاخلطل
والصفاقة وكل ما ال ينفع يف بناء العقل؛

انام يأيت من الزيغ والقبح وإتباع اهلوى.

القران ،وحجتها القران ،ومحلها القران..
تلك هي نفــــوس الراسخني يف العلم؛

املعصومني.

6.6السلطان القراين يف النفس والتأويل:
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ [س���ورة آل
عمران.]7 :

يف حماولتنا لبناء سلطان ق��راين يف

وم��ن ث��م��رات وج���ود سلطان نام

نفوسنا؛ يرد مع هذه االي��ة تساؤل كبري

به القصد املسبق يف الفتنة ال حيز له يف

اهلل سبحانه وت��ع��اىل مقصور عليه جل

للقران يف النفس؛ هو ان السوء الذي يأيت

حجم يتسع ليشمل كل النفس.

ومثري؛ وهو :إذا كان التأويل –كام يقول

شأنه ..وعىل الراسخني يف العلم الذين

وشبت بأبعاد
فإن نفســـــــا نمت
ّ

جتاوزوا الزيغ والفتن ،وهم قليلون جدا

رقيقة شفافة ملا هو قبيح وملا هو حسن،

واالضطهاد الذي مورس ضدهم والقائم

اآلي القرآين العظيـــم ،تصري حساسة
باإلضافة إىل جتهزها بمواد البيان املعياري

الضابط يف كل وجه؛ فتصري بذلك نفسا

حيكمها القران ،وخلقها القران ،وسبيلها

أو ال يكادون يعرفون بسبب التجهيل
اىل اآلن فام احلكمة من التنزيل إذن؟.

يف جـــــواب هذا التساؤل ،يرد اىل

اخلاطر ،ما قلناه يف بناء البعد الروحي
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للقران يف النفس يتطلب استشعــــــار

ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ

رضورة وجود املعصوم الراســـــخ يف

عمران.]179 :

ام��ر .واألم���ر ال��ث��اين؛ ان ال��ت��أوي��ل هو

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

العجز الذي هو بحد ذاتـــــه يشري اىل

العلم الذي هــو ترمجان للقران ،هذا

واقع حق عن حال من الوجود ،يتمثل

يف طور خلقي له ح��دوده من الزمان

واملكان ومتغريات أخرى ال نحيط هبا

ربام ،والقران ،كالم اخلالق عن خلقه يف
تكثره ويف اختالف حـدوده ،ويف عوامله
املختلفة إىل خلقه؛ فهو إذن حديث

وق���ال ت��ع��اىل :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ

ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﭼ
[سورة اجلن.]28- 26 :

ويف اآليتني إش��ارة إىل احلديث عن

هذا الواقع (الغيب) إىل الرسل ليبلغوا

واقع لواقع .فالتأويل :هو جتيل الواقع

به الناس كجزء من وضيفتهم ،حديث

اخلطاب يف زمانه ومكانه املقصودين

ب��أج��ل ألن ال��وق��ع يرتبط بالزمن وال

حني جتليه إىل املخاطب أو املقصود يف

ايضا.

فاحلياة األخ��رى واق��ع ،والغيب يف

احلديث عنهـــا –كام نسميه –هو واقع
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ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [س���ورة آل

آخ��ر ،والعوامل األخ��رى وقائع ال نعلم

منها شئ إال ما اطلعنا عليه رب العاملني

قال تعاىل:

عن واق��ع دون جتيل فال تأويل ي��أيت إال
يقوم إال معه ،بل التأويل يأيت كامال يوم
القيامة ...أو بالتدريج ،منذ تويف االنفس

من قبل بارئها حتى نيل العقاب أو الفوز

بالثواب.

ويف آيات أخرى يشري إىل معاين جتيل

الواقع بالتأويل ،فيقول سبحانه وتعاىل:

ﭽﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

حمسن وهيب عبد

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ .. ..اآلية ﭼ [سورة
األعراف.]53- 52 :

إذن :عند تطابق قول اهلل تعاىل ،مع

الواقع املتجيل لآلدمي يـــــأيت التأويل،

فالقران دوما إنام هو حديث عن واقع

قائم ،وجتيل هــــذا الواقع القائم للعيان
(احل��واس)؛ يتالزم مـــع اقرتان األبعاد
الزمنية واملكانية ،ولذا يقول الذين نسوه

من قبل؛ أي الذين ال سلطان للقران يف

نفوسهم :قد جاءت رسل ربنا باحلق..

قال تعاىل:

ﭽﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

معجزا ان من امتلك السلطان من القران

ان يرتفـــع العجز والقصور عن عقله،
فنره يفعل ويقول ما ال يستطيع غريه ان
يقوله او يفعله.

7.7السلطان قوة وقــــــدرة روحية تنجز
افعاال وأقواال مقنعة:

اإلقنــــــاع هو استخدام املرتكازات

العقلية يف القول او الفعل التي يشرتك

هبا مجيع البرش ،والتي تؤدي اىل االقتناع
بمدعيات املقنع ،والن الرسول او االنبياء

مجيعا يملكون كامل السلطان الرتفاع
القصورات عن عقوهلم بالوحي ،فاهنم

يملطون كامل وسائل االقناع بمدعياهتم

ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [س���ورة األع���راف:

الرسالية ،اال ان اقتناع املخاطب برسالة

اما املؤمنون فقد حصلوا عىل سلطان

وحتى لـــو ظهر قــد ال يرتتب عليه اثر

بفضل اإليامن؛ (آ َم َّنا بِ ِه ُك ٌّل ِم ْن ِع ْن ِد َر ِّبنَا)

ويف حياتنا اليوميــة ويؤكد ذلك القران

.]53

القران يف نفوسهم فقــالوا قبل التجيل

فاإليامن من سبل الرسوخ يف العلم ،بل
هو السبيل الوحيد للرسوخ يف العلم.

واخلالصة؛ ان اإليامن هو جرسنا اىل

اكتساب السلطان يف القرآن ،وبقدر ذلك
االيامن وبحجمه نملك السلطان ،فليس

الرسول قد ال يظهر عليه علة املقتنع به،
وهلذ امثلة وشواهـــد كثرية يف التاريخ

الكريم بالقول :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
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ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

اذه��ب اهلل تعاىل عنها الرجس وطهرها

ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ

بإرادته تطهريا.

ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

كامل القوة الروحيــــة املنجزة لألفعال

س��ل��ط��ان م��وس��ى ب��ال��ع��ص��ا وال��ي��د

روحية اصلها الوحي الرباين للبرش ومنها

واقوال و استيقنتها أنفسهم ،فاالقتناع

فان سلطاهنم واضح يف القدرة الكاملة

ﰋﰌﰍﭑﭒﭓ
ﭜﭼ [سورة النمل.]14- 9 :

البيضاء جحدوها بعد راؤه��ا افعاال

يثبت احلجة وقد ال يرتتب عليه اثرا يف

اجتاه الصالح واالصالح كام هو املنشود
ب��اجت��اه غ��اي��ات ال���رس���االت وال��رس��ل
صلوات اهلل عليهم

وحيثام ورد السلطان املبني فانه يعني

واالق���وال املقنعة ،فالسلطان ه��و قوة

والن الوحي يالزم الرسل واالنبياء ،لذا

املقنعة التي وهبها اهلل تعاىل للرسل،
ق��ال اهلل تعاىل يف ذل��ك :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [س��ورة
الذاريات.]38 :

بمعنى ان ال��ب�شري الوحيد ال��ذي

وهناك الفات نظر قراين بالغ التأثري

للفعل او القول املقنع؛ هو النبي او

القران وهو وقت مل تكن هناك تطلعات

يمتلك ك�مال ال��ق��وة وال��ق��درة الروحية
الرسول الذي بارشه الوحي وتلبس نفسه
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ومن بعده عرتته الساللة املختارة التي

الطاهرة فاخذ كامل حجمه فيها؛ فصار

هو هي او هي هو بارتفاع كل القصورات

عن عقله ،وكان بذاك  خلقه القران(((،
((( ُانظر مسند أمحد بن حنبل  91 :6و ،163
شعب اإليامن  1425 /153 :2و 1427؛
جمموعة ورام :ج :1ص،77 :

بالعقول ملعنى ألسلطان ،يف وقت نزول
اىل ثقب ال��ك��رة االرض��ي��ة وال��ن��ف��وذ اىل

جهتها االخ��رى ،بل مل يكن احد يدرك
ان االرض كــروية ..او اخرتاق الفضاء
وال��ن��ف��وذ م��ن��ه ..ق��ال ت��ع��اىل :ﭽ ﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﭼ [سورة الرمحن.]33 :

حمسن وهيب عبد

ومل يكن لبرش ان يفكر بامهية هذا

السلطان ال��ذي يمكن لنا ان نخرتق به
االرض والفضاء.

صحيح اهنم اليوم اخرتقوا الفضاء،

بعقول وبإسرتاجتية منطقية ،بعد كثري من
املحاوالت الفاشلة ،إال اهنم مل يفكروا

يوما ب��اخ�تراق االرض وال��ن��ف��وذ منها

اىل اجلهة االخ��رى ألهن��م ال يمتلكون
السلطان ال���ذي يتحدث عنه ال��ق��ران
والذي ربام عــرج به االنبياء اىل الفضاء

ومنهم نبينا حممد كان من بني اؤلئك
االنبياء بل الصاحلون اذا امتلكوا ذلك

السلطان.

ﭽﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

ﯴ ﯵ ﭼ [سورة ابراهيم.]10 :
وتوكيدا ملا قلنا من ارت��ب��اط معنى

السلطان باهلل تعاىل ،وشــروط اهلل تعاىل

ملنحه وإنزاله بمنه وتوفيقه ..قال اهلل تعاىل
يف ذلك:

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ان ابســــط العقول حتلم بان يكون

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

وتقنعهم بام مل يقتنعوا به مما يؤثر هبم يف

السلطـــان الرباين يتالزم مع االيامن

هلا سلطان مـــا تتحقق له هبا أحالمهم
بيئتهم او وحميطهم ..والنظر اىل الكون
واص��ل التكوين وال��وج��ود والتوق اىل
معرفة املصري يؤرق العقول عىل مر تاريخ
ال��ب�شري��ة ..وك��ل العقائد ع�لى االرض

ج��اءت استجابة هل��ذا االص��ل العقيل..
ويبقى االنسان يطلب ذلك السلطـــان

دوما ..قال اهلل تعاىل:

ﭯ ﭼ [سورة ابراهيم.]11 :

اما الكفر والرشك فهام مما يعدم توفيق اهلل

او يبعده يف بلوغ سلطان اهلل تعاىل فإنام
الرشك ظلم عظيم قال اهلل تعاىل يف معنى

ذلك :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ

ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﭼ

[سورة الكهف.]15 :
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ويف معنى القوة الروحيـــــــة املقنعة

هم افضل من يملك تلك القوة الرتفاع

ملك الرشق والغــــرب واجلن واألنس

اهلل ت��ع��اىل ل�يرف��ده��م ب���روح م��ن ام��ره

للسلطــــان ،قال النبي سيلامن الذي
يريد مــــن طائر ضعيف ان يأتيه بسلطان

مبني ،فهل يعقــــل من نبي ملك عظيم
ان يطلب غري القــــول او الفعل املقنع

لغيابه؟!.

ﭽﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ [س��ورة النمل:
.]21

(الوحي) ..قال اهلل تعاىل:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [سورة الشورى-52 :
.]53

ولذا جــــاء قوله تعاىل توكيدا ملعنى

والقول والفعل املقنع الذي تنجزه

السلطان بأنه اهلوية التكوينية النشطة

الرسل يف تبليغ رسالتهم؛ انظر قول

للفعل او القول املقنع؛ اآلي��ات التالية

القوة والقدرة الروحية هو أهم ما يملك

اهلل تعاىل:

340

ال��ق��ص��ور ع��ن عقوهلم فقد اختارهم

الفاعلة؛ اي انه القوة الروحية املنجزة

اش���ارة اىل ال��ق��ول وال��ف��ع��ل؛ (احل��دي��ث

ﭽﯨﯩﯪﯫﯬ

واخل��ل��ق) باستفهام ان��ك��اري؛ اهن��م ال

ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [سورة
الدخان.]19- 17 :

بمعنى ان ال كــــالم مقنع وال فعل

مقنع دون قوة روحية تنجزمها والرسل

يملكون السلطان املبني.

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

حمسن وهيب عبد

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ

ان يف تدبر القران الذي هو سلطان

ﮌ ﮍ ﭼ [سورة الطور.]38- 33 :

م��ن��زل م��ن اهلل تعــاىل ،لتنمية اهلوية

السلطان؟.

حيث حييي يف النفوس سلطاهنـــا وينميه

وه��ن��ا ت��س��اؤل ع��ن علة االق��ن��اع يف

االنسانية والطبيعة البرشيـــــــة للناس،

االقناع يأيت مـن سنخية السلطان يف

حتى حيتل كامل احليز من حجم النفس

خالق واحد فمـــن ترابطه يف الكائنات

باالعتبار .فألننا مل ننم هويتنا التكوينية

الكائنات ألنه صناعــــة واحدة من رب

باعتباره هوية تكوينية ،وم��ن تبادره
وحماكاته لبعضه البعض باعتباره روح
قوة منجزة للفعل والقول ،فيأيت االقتناع

وحي��ص��ل االق��ن��اع م��ن ه���ذه ال��وش��ائ��ج
الواحدة املوحدة يف النفس؛ واالقتناع

يأيت من اذعان النفس ،واإلذعان حيصل

من املطابقة بني الواقع واملرتكز العقيل،
والعقل؛ هو حمصلة قوى النفس االنسانية

التي هي مركب سلطان امل��ادة واحلياة
والروح.

االنسانية ..وهي مالحظة جديرة جدا

(السلطان) فهي غري فعالة وغري منجزة
لألفعال املقنعة ،بينام تكون يف غاية
نشاطها يف االنبياء وال��رس��ل واألئمة

امل��ع��ص��وم عليهم مجيعا ص��ل��وات اهلل

وسالمه ،فهم يف غاية القوة يف االقناع
للناس ويف غاية اقتناع الناس هبم مع
ان قد يكون الناس جاحدين هل��م...

قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭼ [سورة النمل.]14 :
واحلمد هلل رب العاملني.
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فحوى البحث
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امل��ؤل��ف :هو نشوان بن سعيد بن

ُولِدَ عىل أكثر الرتجيحات يف بدايات

بن عبـد الرمحن بن مفضل بن ابراهيـم
ِ
احلمريي(((ُ ،ولِدَ
بن سالنة بن أيب حمِيرَ

573هــ بعد اإلنتهاء من تأليفه كتابه

((شمس العلوم ودواء كالم العرب من

السبيع
باليمن ُس ّم َي بساكنه حوث بن ُ

أن كتابه هذا آخر مؤلفاته؛ ألنه أشار فيه

وب��ح��وث ك��ان مقام ن��ش��وان ب��ن سعيد
ِ
احلمريي ،قال نشوان:

عرص يوم اجلمعة الرابع والعرشين من
ذي احلجة ب ُ
��خ��والن بن عمرو ،و ُدفِ�� َن

أسعد أيب حمِيرَ بن ُعبيد بن أيب القاســــم

يف منطقة حوث الذي قال عنها(( :بلدٌ

من مهدان ،من ولـده احلوثان بالكوفة،

ٍ
حرب
بشاطئ ُحوث من ديار بني

لقلبي أشجان ّ
معذبة قلبي))(((.
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((( ُينظر :كتابه (ملوك محري وأقيال اليمن)
ص ،158حتقيق :عيل بن إسامعيل املؤيد،
وإسامعيل أمحد اجل��رايف ،دار العودة سنة
.1986
((( شمس العلوم ودواء ك�لام ال��ع��رب من
الكلوم ،نشوان بن سعيد احلمريي ت 573
طهر بن
هـ ،حتقيق :د .حسني العمري و ُم َّ
عيل األري��اين والدكتور يوسف حممد بن
عبداهلل ،دار الفكر املعارص –بريوت –ودار
الفكر دمشق ،ط ،1سنة  ،1999جملد/3
.1610
واست ِ
كتاب صغري
ُخر َج من هذا الكتاب
ٌ
هو (منتخبات يف أخبار اليمن) من كتاب
شمس العلوم ودواء ك�لام ال��ع��رب من
الكلوم لنشوان بن سعيد احلمريي ،وقد
اعتنى بنسخها وتصحيحها عظيم الدين

ال��ق��رن اخل��ام��س اهل��ج��ري وتُ����وفيِّ سنة

الكلوم)) بثالث سنوات ،وأغلب الظن
اىل معظم كتبه التي َأ َّلفها ،وكانت وفاته

سمى
جلحفــات ،و ُي ّ
بموضع كان ُيسمى ا ُ
اليوم الشاهد عىل مســـــافة ٍ
ميل شامل

َحيدان ،ويوجد فيه قربه واملسجد الذي

نسب إليه .
ُي َ
(((

من مؤلفاته:

1.1شمس العلوم ودواء كالم العرب من
معجم له عدة طبعات
الكلوم ،وهو
ٌ

ولكن الطبعــة األدق واأله��م هي
ِ
بتحقيق
طبعــة دار الفكر سنة 1999
ثالثة مـــن علامء اليمن ،وتقع بأحدَ

أمحد و ُطبِ َع ْت يف مطبعة بريل يف ليدن سنة
.1906
((( ُين َظر :كتاب ((نشوان بن سعيد احلمريي))
تأليف القايض إسامعيل بن عيل األكوع
ص ،86دار الفكر ،دمشق.

د.حامد نارص الظاملي

عرش جملد ًا وامتاز الكتاب بالضبط
َ
فهو أفضل املعاجم ضبط ًا للكلمة

السري اجلامعــة
رشحـــــه (خالصــــة ِّ

بنية الكلمة .ويمتاز الكتاب بالتنوع

وحق َّقها عيل بـــــن إسامعيل املؤيد
َ

َ��ب��ع فيه نظام
ب��ال��وزن واحل��رك��ات ات َ
العلمي ،فهو موسوعة لغوية وشعرية
وفكرية وتأرخيية وطبية وفيها مباحث

يف ال��ع��روض والقافية وال��ق��راءات
وال�ص�رف ،واألص���وات والظواهر
اللغوية ،ولغات العرب واللهجات

واألع��ل�ام واألم���اك���ن واألن��س��اب
واألق�لام وخاصة ما َيتَع َّلق باليمن.

ورتَّبه عىل حروف املعجم و َق َّسمه اىل
َ

فج َع َل لكل حرف من حروف
أبواب َ

وقس َم ك ََّل ٍ
باب اىل شطرين
اهلجاء باب ًا َّ
أحدمها لألسامء وآخر لألفعال ولكل
تفرد هبذا النهج من
منهام أوزانه فقد ّ

التأليف املعجمي .وقد قمنا بتجريد
تفسري احلمريي للقرآن من بني ثنايا

ه��ذا الكتاب ال��ذي يعدّ موسوعة

علمية ولغوية كبرية.

وس ِّمي
اليمن وقــــد رشحها بنفسه ُ

لعجائب أخبـــــــــار امللوك التبابعة)
وإسامعيل بن أمحد اجلرايف ،ونُرشت

يف القاهرة سنة 1378هــ.

ومطلع القصيدة:
األمر ِجدٌ وهو غري ُمزاحِ
ُ

فاعمل ِ
لنفس َ
ك صاحل ًا يا صاحِ

3.3رسالـــــة احلور العني ،وهي بتحقيق
كامل مصطفى نرشهـا عام  1948يف
القاهرة ،مكتبــة اخلانجي َت َك َّل َم فيها

نشوان احلمريي عن معتقدات الفرق
اإلسالمية وبداية الفرق الزيدية يف
اليمن وأول َم ْن نرش الفرقة اإلسامعيلية
وبداية الصلة بني الزيدية واملعتزلة ويف

هذه الرسالة موضوعات لغوية خمتلفة
وكثري ًا ما يذكر اللغات الواردة عن

العرب.

4.4كتاب ((بيان ُمشكل الروي ورصاط ُه

2.2القصيــــدة النشوانيــة وهي قصيدته

كتاب يف القوايف ،وقد
وي)) وهو
ٌ
الس ّ
َ

ذكر فيهــا تأريخ ملوك حمِري وأقيال

ونرشه يف جملة املجمع العلمي اهلندي

الشعريــــــة ((من الشعر التعليمي))

حقق هذا الكتاب حممد عزيز شمس
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عام  1983املجلد الثامن.
أما خمطوطاته فهي:

1.1التبيان يف تفسري القرآن ،وهذا الكتاب
((من أهــــم كتبه وال زال خمطوط ًا
موزعة يف بعض
حتى اآلن ونُسخ ُه َّ

املكتبات يف العامل ،توجد منه نسخة
خطية يف مكتبة جامـــــع اهل��ادي يف

صنعاء ،واجلزء الرابـــع منه يف مكتبة
وبعض منـــــه يف مكتبة
األنربوزيانا،
ٌ

جامعة :توبنغتن بأملانيا وجزء منه يف

مكتبة برلني وقد أشار نشوان إليه يف

(شمس العلوم)))(((.

2.2مســك العـــدل وامليـــزان يف موافقة
القـرآن بالقـــرآن ،وقد أشار إليه يف

شمس العلوم.

3.3ديــــوان شعر ذكره القايض ال َعلاَّ مة
حممد ب��ن ع�لي األك���وع ،ول��ه نسخة
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خطية يف مكتبة ميالنو يف إيطاليا(((.

كتاب يف النثر
4.4الفرائد والقالئد ،وهو
ٌ
األديب مجع فيه َألفا وجيزة من إنشائه

والزهد ومكارم األخالق
يف البالغة ّ
((( املصدر السابق :ص.82
((( املصدر نفسه :ص .85

ومنه نسخة َخ ِّطية يف مكتبة األوقاف

بجامع صنعاء(((.

5.5ميزان الشعر وتثبيت النظام ،توجد
منه نسخة خطية يف اخلزانة التيمورية

يف مرص ناقصة اآلخر(((.

6.6صحيح االعتقـاد ورصيح اإلنتقاد،
وه��و يف علم ال��ك�لام أش��ار إليه يف

شمس العلـــوم يف مواضع متفرقة

وذكره القايض إسامعيل األكوع(((.

7.7ال���ت���ذك���رة يف أح���ك���ام اجل���واه���ر
واألع��راض ذكره القايض إسامعيل

األكوع(((.

و َعم ُلنا هنا هو مجع ما جاء من تفسري

للقرآن يف كتابـــه ((شمس العلوم)) ألن
تفسريه مل يحُ قق حلد اآلن ،و ُيعد تفسريه

ج���زء ًا م��ن احل��رك��ة العلمية يف القرن
السادس اهلجري يف اليمن ،فقد تداول

((( ينظر :احلياة الفكرية يف اليمن يف القرن
السادس اهلجري ،حممد رض��ا الدجييل،
مطبوعات مركز دراسات اخلليج العريب،
جامعة البرصة ،سنة  ،1985ص.171
((( ينظر :نشوان بن سعيد احلمريي ،للقايض
األكوع ،ص.85
((( املصدر نفسه ،ص.84
((( املصدر نفسه ،ص.83
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أهل اليمن يف هذا القرن جمموعة تفاسري

للقرآن لعلامء سابقني ومعارصين لنشوان
احل��م�يري .و َأ َّث���رت فيهم منها خمترص

تفسري احلاكم اجلشمي وهو ملحيي الدين
محيد بن أمحــد القريش ا ُملتوىف يف أواخر

القرن الذي اخترص فيـه تفسري التهذيب

للحاكـــــــم اجلشمي ()494- 413هـــ
و ُيعد هــــــذا التفسري من أهم التفاسري

املتداولة يف اليمـــــن يف القرن السادس
وكذلك تفسري الواحدي وتفاسري أخرى
كان هلا أمهية بارزة وتأثري كبري عىل احلياة

الثقافية يف اليمــن منها تفسري الطويس

( 460- 385هـ) (التبيــــان يف تفسري
القرآن) -وقد ُعني به أصحاب املذهب

الزيدي يف اليمن( ،((1ويبدو هنا الشبه

بني اسم تفسري الطويس وبني اسم تفسري
نشوان احلمريي.

(ضمن جمموعة بالرقــم  )265وقد
بت نسختــه يف عرص املؤلف سنة
كُتِ ْ
555هـ(.((1

9.9رسالة (التبرصة يف الدين)(.((1
[سورة البقرة]

قولـه ت��ع��اىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱﭼ

اآلية.15 :

قال نشوان(َ (( :((1مدَّ اهلل يف عمره،
((و َي ُمدُّ ُه ْم فيِ
أي أمهله وأطــال عمره َ
ون)) و َمدَّ اهللُ تعاىل َّ
ُط ْغ َيانهِ ِ ْم َي ْع َم ُه َ
الظل:
أي َب َس َطه قال تعــاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ
[سورة الفرقان ،]45 :و َمدَّ اهللُ تعاىل
َ
الرزق لعباده أي بسطه قال عز وجل:
ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ [سورة املدثر:

.))]12

قوله تعاىل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ

اآلية.10 :

8.8ك��ت��اب (أح���ك���ام ص��ن��ع��اء وزب��ي��د)

رض :الشك أي
قال نشوان((( :((1ا َمل ُ

(ُ ((1ينظر :مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن
عبد اهلل حممد احلبيش املكتبة العرصية،
بريوت سنة  ،1988ص ،14وكتاب احلياة
الفكرية يف اليمن ملحمد رضا الدجييل،
ص.120

(ُ ((1ينظر :احلياة الفكرية يف اليمن يف القرن
السادس اهلجري ،ص.155
( ((1املصدر نفسه :ص.196
( ((1شمس العلوم.6196 /9 :
( ((1املصدر نفسه.6277 /9 :

وهو خمطوط يف مكتبة األمربوزيانا

يف قلوهبم ٌ
شك وقيل نفاق (( َف َزا َد ُه ُم اللهُّ
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َم َرضا)) دعا ٌء عليهم أي َخلاَّ هم عىل ما

قــــــال نشوان((( ((1الفارض بالضاد

قولــــــــه تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯﭼ

واألنثى فيه ســـواء ،و ُيقال بقر ُة فارض

قال ن��ش��وان((( :((1ال�� ُف��وم :احلنطة:

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ أي ال كبرية وال

هم عليه من املرض)).
اآلية.61 :

و ُيقال :الفـــــوم :الثوم وقال ابن عباس

ال ُفوم احلنطــــة ،و َأنشدَ قول ُأحيحة بن
اجلُالح:

الناس شخص ًا واحد ًا
ُنت أعني
قد ك ُ
َ

َو َر َد املدين َة عن زراعة ُفومِ)).

قولـــــــــه تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭼ اآلية.164 :

قال نشوان((( :((1صرََّ فه يف األمر قال

اهلل تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴﭼ
والترصيف ال َتبيينِّ قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭲ
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معجمة :الضخــــم من كل يشء الذكر
أي ُمسنَّة ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ
صغرية قال علقمة بن عوف:

أعطيت ضي َفك فارض ًا
لعمري لقد
َ

تجُ َ ُّر إليه ما تقو ُم عىل ِر ِ
جل)).

قوله تعاىل :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ

اآلية.69 :

ق���ال ن���ش���وان((( :((1ف��ق��ع ال�ش�ي ُء
مفقوع ًا ،فهو أصغــــر فاقع ،أي خالص
الصفرة)).
ّ

قوله تعاىل :ﭽ ﯲ ﯳ ﭼ

اآلية.111 :

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ [ســــورة اإلرساء:
 ،]41وصرَ َّ ف :اخلمر رشهبا صرِ ف ًا غري

وه��ي ما تمَ نّى اإلن��س ُ
��ان ق��ال اهلل تعاىل:

قوله تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ق��ال اهلل ت��ع��ـ��ـ��اىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ

ممزوجة)).

ﯫ ﯬ ﭼ اآلية.68 :

( ((1املصدر نفسه.5273 /8 :
( ((1املصدر نفسه.3732 /6 :

ق��ال ن��ش��وان((( :((1واح��دة َاألم��اين

ﭽﯲ ﯳﭼ واألمنيـــة القراءة
ﮖﭼ [ســـــــــورة احلج ،]52 :أي

( ((1املصدر السابق.5146 /8 :
( ((1املصدر نفسه.5234 /8 :
( ((1املصدر نفسه.6387 /9 :

د.حامد نارص الظاملي

يف قراءته وقوله تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ

لست حُمصيه
استغفر اهللَ ذنب ًا
ُ

ﭡﭼ قيل :أي قـــراءة وقيل األماين

ُ
والعمل
رب العباد إليه الوجه
َّ

يسمعوهنا مـــن كربائهم خمرتصة ليست

ب�شرف اجل��اه ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﯗ

اخ��ت�راص ال��ك��ـ��ـ��ذب أي األح��ادي��ث

من كتاب اهلل تعاىل)).

و ُيقالَ :ب َّي َض اهللُ وجهـــك أي سرَ َّ ك

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ [ســــورة آل

قوله تعاىل :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗﭼ

عمران.))]106 :

ق��ال ن��ش��وان((( :((2ال�� ُق��دس ال ُطهر

اآلية.162 :

اآلية.87 :

و َقر َأ اب ُن كثري بالتخفيف ،ال ُقدُ س :الطهر
وروح ال ُقدس :جربائيل.))

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﭼ اآلية.149 :

قولــــــه تعاىل :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ
قال نشوان((( :((2اإلنظار :اإلمهال

قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ ،و َقرأ
األع��م��ش ومح��زة ((أن��ظِ��رون��ا)) [س��ورة
احلديد ،]13:بفتح اهلمزة وكرس الظاء،

ق��ال ن���ش���وان((( :((2ال��وج��ه :وج�� ُه

وكثري من النحويني اىل
وذهب أبو حاتم
ٌ

ﮇ ﮈﭼ والوجــــه مستقبل ك َُّل

وال معنى لقوله(( :أنظرونا)) أي َأ ِّخرونا

 ،]72والوجــه عبــارة عن ذات اليشء:

عيل قال عمرو بن كلثوم:
أمهلني واصرب َّ
أبا ٍ
هند فال تعجل علينا

االنسان قال تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ

يشء ﭽ ﭧ ﭨ ﭼ [سورة آل عمران:
ﭽﮄ ﮅ ﮆﭼ [س����ورة ال��رمح��ن:

 ،]27والوجه العمل ،قال تعاىل :ﭽ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ أي العمل الذي
َوجه به إليه ومنه قول الشاعر:
يت ّ

( ((2املصدر نفسه 5391 /8 :و .5394 /8
( ((2املصدر نفسه.7069 /10 :

أنه ال جتوز القراءة به ألن اإلنظار التأخري
وقال بعضهم هو جائز ُيقال :أنظرين أي

وأنظرنا نخربك اليقينا)).

قولـــه تعاىل :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﭼ اآلية.198 :

( ((2املصدر السابق.6655 /10 :
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أفاض
قـــال نشوان((( :((2اإلفاضةَ :

اإلن����ا َء :إذا م�لأه حتى ف��اض وأف��اض
دموعه ،وأفاض الناس من عرفات :أي

رفعوا بالتلبية قال اهلل تعـــاىل :ﭽ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿﭼ وأفاض القو ُم
يف احل��دي��ث :أي ان��دف��ع��وا فيه ق��ال اهلل

تعاىل :ﭽ ﯺ ﯻ ﭼ [سورة يونس:
.))]61

قوله تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭼ اآلية.226 :

ق��ال ن��ش��وان((( :((2ف��اء :يفيء :فاء

ُّ
الظل مهوز أي تحَ َّول ،وفاء :أي َر َج َع قال
اهلل تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [سورة

قال نشوان((( :((2الكريس معروف

العلم ومنه قيل للصحيفة
وقيل الكريس:
ُ
التي فيها العلم ك ُّراسة ومنه قيل للعلامء:

كرايس لعلمهم ومنه قول الشاعر:
َ

ف هبم ُ
حَي ُ
بيض الوجوه وعصب ٌة

تنوب
كرايس باألحداث حني
ُ
َ

وقيل :الكريس ا ُمللك قال أسعد تبع:

ولقد بنت يل عمتي يف مأرب

عرش ًا عىل كريس م ٍ
لك ُمت َل ِد
ّ ُ

تدبري اهلل سبحانه)).
وقيل الكريس
ُ

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭼ اآلية.265 :

احلُجرات ،]9 :وفا َء املوىل اىل إمرأته فيا ًء
وفيود ًا أي رجع إليها)).

املطر وأصغره)).

ﭹ ﭼ اآلية.235 :

ﮥ ﭼ اآلية.267 :

ق��ول��ه ت���ع���اىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ
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ﯵ ﭼ اآلية.255 :

أضعف
قال ن��ش��وان((( :((2ال�� َط ّ��ل:
ُ

قوله تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

قال نشوان((( :((2أك َّن اليشء :أي
أخفاه ،و َأكنَّه يف ِ
الك ّن أي سرته)).

َيمم اليش َء أي قصده ،ومنه ُس ِّم َي التيمم
ت َّ

( ((2املصدر نفسه.5295 /8 :
( ((2املصدر السابق.5294 /8 :
( ((2املصدر نفسه.5728 /9 :

( ((2املصدر نفسه.5797 /9 :
( ((2املصدر نفسه.4040 /7 :
( ((2املصدر السابق.7337 /10 :

قوله تعاىل :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ

قال نشوان احلمريي((( :((2التيمم:

بالرتاب.

د.حامد نارص الظاملي

قوله تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ

وق��ال امل�برد :أي ن��زل��وا منزلة غضب

غمض
قال نشوان احلمريي(َ (( :((2أ َ

��ض ٍ
��ب) أي
����آؤوا بِ�� َغ َ
(و َب ُ
ومعنى ذل��ك َ

اآلية.267 :

غمض فيام باع :أي
عنه :أي جت��اوز ،و َأ َ
وح َ
��ط من ثمنه لرداءته ،وقال
أرخ��ص َ
الطرماح (ديوانه:)276 :

ِ
بالوتر قو ٌم وللذلـ
مل َيفتُنا
ٌ
رجال يرضون باإلغامض)).
ِل
[سورة آل عمران]

قوله تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﭼ

آية.14 :

قال ن��ش��وان((( :((3القنطرة :قناطري
مقنطرة ،أي مجُ ت َِمعة كاملة ،وقيل :أي
الفراء إهنا تسعة قناطري)).
مضاعفة وقال ّ

قوله تعاىل :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ

[سورة آل عمران.]112 :

قال ن��ش��وان((( :((3ق��ال الكسائي:

أي رجعوا ،وال يكون إلاّ رجوع ًا بشرَ ،
( ((2املصدر نفسه.5011 /8 :
( ((3شمس العلوم.5653 /8 :
( ((3املصدر نفسه ،665 /1 :وذكر املحقق َّ
أن
البيت ُمل َّفق من مرصاعي بيتني خمتلفني،
ُين َظر :املقاييس ،314 /1 :ومحاسة أيب متام
برشح التربيزي.69 /1 :

وق��ال ال��زج��اج :أص��ل ذل��ك التسوية

تساووا ،وقيل معنى باؤوا أي اعرتفوا

ومنه قوله:

وخطيئتي
بوء بعثريت َ
إِنيّ َأ ُ
ريب وهل إِلاّ
َ
املهر ُب
إليك َ

ٌ
فالن بحق فالن إذا َأ َّقر به
ومنه باء

عىل نفسه قال لبيد (ديوانه :)178
بح ِّقها
أنكرت باطِلها و ُب ُ
ُ
ؤت َ

كرامها
عيل
ُ
عندي ومل َيفخَ ر َّ

وبـــــــاء بإثمه :أي احتمله قال اهلل

تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ

[سورة املائدة ،]29 :وبـــاء به :أي كان
ِكفاء له ُيقتل به ي ُقال ُبؤبه قال:
ٍ
بامرئ مل تكن له
فقلت له ُبؤ
ُ

ِ
فاء ولكن ال تكا ُي َل بالدَّ مِ)).
ك ً
[سورة النساء]

قوله تعاىل :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ اآلية.21 :

قال ن��ش��وان((( :((3اإلف��ض��اء :أفىض

ب�سره أي أظهره له ،و ُيقال :جا َم َع
إليه ِّ
( ((3املصدر السابق.5208 /8 :
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امل��رأ َة فأفضاها وأفىض الرجل اىل إمرأته
أي بارشها ،قال أبو حنيفة و َم ْن وافقه:

اإلف��ض��اء ه��و اخلَ��ل��وة ،وق���ال أصحاب

الشافعي هو اجلامع)).

ق��ال ن��ش��وان((( :((3اإلق��ات��ة :أقات
عليه ،أي اق��ت��در وامل��ق��ي��ت :ا ُمل��ق��ت ِ
َ��در،
واملقيت احلافظ ،والشاهـــد وعىل مجيع

ق��ول��ه ت���ع���اىل :ﭽ ﯽ ﯾ

فس قوله تعاىل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ذلك ُي رَّ

ِ
((اجلبت :الساحر
قال ن��ش��وان(:((3

األول:
وذي ِض ٍ
النفس عنه
كففت
غن
ُ
َ

ﯿ ﭼ اآلية.51 :

و ُيقال الكاهن و ُيقال :هو ما ُيع َبد دون

اهلل تعاىل ،وه��ذا ليس من ك�لام العرب

األص�لي ،ألن اجليم والتاء ال يأتلفان يف
كالم العرب إلاّ ومعهام حرف َذولقي مثل

جتر نتج تلج)).

قوله تعاىل :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ

اآلية.59 :

قال نشوان((( :((3التنازع :التحادث

��از َع القو ُم ال�شي َء إذا
يف اخلصومة ،وتَ��ن َ
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ﯽ ﭼ اآلية.85 :

ﯼ ﯽﭼ قال أبو قيس بن الرفاعة يف

وكنت عىل َمساءته ُمقيت ًا
ُ

أي مقتدر ًا ،وقال السؤال يف الثاين:

ُ َ
عيل إذا ُحو
َأ َيل
الفضل أم َّ

ِ
قيت
سبت إين عىل
احلساب ُم ُ
ُ

أي حافظ)).

ق���ول���ه ت����ع����اىل :ﭽ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭼ اآلية.102 :

قال نشوان((( :((3وراء نقيض ُقدّ ام

تعاطوه قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﭼ

يف قوله :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ

بعضهم اىل بعض ومنه قول إمرئ القيس:

ﭽﮩ ﮪ ﮫﭼ [س���ورة إب��راه��ي��م:

قوله ت��ع��اىل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

الكهف ،]79 :أي ُق��دّ ام��ه��م ،ووراء

[سورة الطور ،]23 :أي يتعاطون يناول
َ
احلديث وأسمحت
َو َّملا تنازعنا

( ((3املصدر نفسه.974 /2 :
( ((3املصدر السابق.6568 /10 :

وقد يكون بمعنى ُق��دّ ام قال اهلل تعاىل:

 ،]16ﭽﮝ ﮞ ﮟﭼ [ســـــــورة
( ((3املصدر نفسه.5677 /8 :
( ((3املصدر نفسه.7130 /10 :

د.حامد نارص الظاملي

بمعنى بعد قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮗ

[س��ورة ص ،]33 :قال احلسن أسواقها

ﮘ ﮙ ﭼ [سورة البقرة ،]91 :ومن

و َأعناقها)).

ﭱ ﭲ ﭼ [س���ورة م��ري��م ،]5 :أي

اآلية.38 :

األصمعي قلت ألعرايب هذا ابنك فقال

وهي معروفة من قوله تعاىل :ﭽﭡ
ﭢﭼ واليد املنّة ،واجلمع ٍ
أياد قال

ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ

من بعد م��ويت ،وال��وراء ولد الولد قال

من الوراء أي هو ابن ابنه وقال ابن عباس
يف ق��ول��ه :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ

[س��ورة هود ،]71 :ال��وراء الولد وقيل
وراء بمعنى َبعد.

[سورة املائدة]

قوله تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭼ
ق��ال ن��ش��وان((( :((3ال��ي��د :لإلنسان

اهلل تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ
[سورة املائدة ،]64 :أي ِمنَّته مقبوضة

َفر َّد عليهم فقال :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﭼ [سورة املائدة ،]64 :أي ِمنتَّاه

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮢ ﮣﭼ

يف الدُ نيا واآلخرة ،وقيل :نِعمتاه يف الدين

قال نشوان((( :((3التكليب :ا ُملك َّلب

واليد :القوة منه قوله تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ

اآلية.4 :

الذي يتخذ الكالب ُيع ِّل ُمها الصيد)).

قوله تعاىل :ﭽ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭼ اآلية.6 :

قال نشوان(َ (( :((3م َس َح :ا َملسح باليد

معروف وهو إمرار املاء ،و َم َس َح اليش َء
بالسيف َم َس َح ًا إذا قطعه وقولــــه تعاىل:
ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ

( ((3املصدر السابق.5888 /9 :
( ((3املصدر نفسه.6299 /9 :

والدُ نيا وقيل النعمة الباطنة والظاهرة،

ﭚ ﭼ [سورة الفتح ،]10 :ويد الدهر
قوة مداه .ويقولونُ :سقط يف يده إذا ن َِد َم
ق��ال اهلل تعاىل :ﭽﯦ ﯧ ﯨﭼ
[سورة األعراف ،]149 :ومنه :ﭽ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳﭼ [ســــــورة البقرة:
 ،]237أي الويل الذي يملك ال َعقد)).

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭗ ﭘﭼ

اآلية.90 :

( ((3املصدر نفسه.7343 /10 :
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حجر
َّصب:
قــــال نشوان((( :((4الن ُ
ٌ

كانوا ينصبونه فيعبدونه قال اهلل تعاىل:
ﭽﭗ ﭘﭼ وغنــــــــاء النصب

فس
ٌ
رضب مــن الغناء وعىل الوجهني ُي رَّ

ﭒ ﭓ ﭼ [سورة الكهف.))]21 :
[سورة األنعام]

قوله تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ

اآلية.23 :

اىل غناء النَّصب وقال احلسن كانوا إذا

قيل :أي عاقبتهم فتنتهم وقيـــــل :أي

[س���ورة امل��ع��ارج ،]43 :أي يرسعون

قـــال نشوان((( :((4الفتنـــة العاقبة،

طلعت الشمس يبتــــدرون اىل نُصبهم
سرِ اع ًا أهيم يستلمها ال يلوي أوهلم عىل

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭼ ﭽﭼ

قوله تعاىل :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ

ق��ال ن��ش��وان((( :((4املكانة :املكان

ِ
((ال��ع ُ
��دلَ :م َث ُل
ق��ال ن��ش��وان(:((4
اليشء مـــن غري جنسهِ ،
والعدل :الغداء

ﮝ ﭼ [س��ورة هود ،]93 :أي

طريقتكم)).

قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ

ﯤ ﯥ ﭼ اآلية.142 :

آخرهم)).
اآلية.95 :

رصف وال ٌ
يف قوهلم :ال ُي ُ
عدل
قبل منه
ٌ
[سورة البقرة.))]48 :
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َع��ث��ر ًا :أي اطلع وم��ن��ه :ﭽ ﭑ

بليتَّهم التي ألزمتهم احلجة)).

اآلية.135 :

أي عىل مكاهنم وقول اهلل تعاىل :ﭽ ﮜ

ق���ول���ه ت���ع���اىل :ﭽ ﯢ ﯣ

ق��ال ن��ش��وان((( :((4ال�� َف��رش :صغار

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

األبل التي ليست تصلح للحمل ،وقيل:

قال ن��ش��وان(َ (( :((4ع َثر عىل اليشء

إلاّ َّ
للذبح)).

ﯜ ﯝ ﭼ اآلية.107 :

( ((4املصدر السابق.6611 /10 :
( ((4املصدر نفسه.4405 /7 :
( ((4املصدر نفسه.4373 /7 :

الفرض :الغنم وما ال يصلح من األنعام

( ((4املصدر نفسه.5082 /8 :
( ((4املصدر السابق.5927 /9 :
( ((4املصدر نفسه.5134 /8 :

د.حامد نارص الظاملي

قولــــــــــه تعاىل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ

من أعىل اىل أسفل من إدالء الدلو ،قال

ِ
((القنوان :مجع ِق ٍ
نو
قال نشوان(:((4

بغرور من منزلة الطاعة الرفيعة اىل منزلة

ﮭﭼ اآلية.99 :

وهو العذق ،قال إمرؤ القيس (ديوانه:

:)57

ٍ
َ
بقنوان من البرس أمحرا
ومال

اهلل تعاىل :ﭽ ﯶ ﯷ ﭼ أي ح َّطهام

املعصية الوضيعة)).

قوله تعاىل :ﭽ ﭼﭽ ﭾ ﭿﭼ

اآلية.26 :

ق���ول���ه ت���ع���اىل :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ

ق��ال ن��ش��وان((( :((5ال��ر ّي ُ
��اش :قيل

ق��ال ن��ش��وان((( :((4وق��رأ نافع وابن
ٍ
(وخرقوا) بالتشديد أي
رواي��ة
عامر يف
ّ
اختلقوا ّ
وكذبوا و َقرأ الباقون بالتخفيف

احلسن ((ورياش ًا ولباس التقوى)) ويف
عيل قميص ًا وقال
احلديث( :اشرتى ٌّ
حل��م��دُ هلل ال��ذي ه��ذا م��ن ري��اش��ه) ويف
ا َ

[سورة األعراف]

اىل خفض عيشهم ولني رياشهم ،ولكن

ﯯﭼ اآلية.100 :

ومها بمعنى)).

ُ
الرياش املال وقيل ال ِّلباس احلَس ُن وقرأ

حديث مطرف بـــن عبد اهلل(( :ال تنظر

قوله تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

انظر اىل رسعة طعنهم وسوء منقلبهم)).

قال نشوان((( :((4املقاسمة :قاسمه

اآلية.92 :

قوله تعاىل ﭽ ﯶ ﯷ ﭼ اآلية:

دارهم :أقاموا)).

ق��ال ن��ش��وان(َ (( :((4دلاَّه :إذا ح ّطه

ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ اآلية.163 :

ﯴ ﭼ اآلية.21 :

ف له)).
اليشء وقاسمه أي َح َل َ
.22

( ((4املصدر نفسه.5643 /8 :
( ((4املصدر نفسه.1777 /3 :
( ((4املصدر نفسه.5491 /8 :
( ((4املصدر السابق.2148 /4 :

قوله تعاىل :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ
ق��ال ن��ش��وان(ِ :((5
((غ��ن��ي ال��ق��و ُم يف

قوله تعاىل :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ

( ((5املصدر نفسه.2704 /4 :
( ((5املصدر نفسه.5019 /8 :
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ق��ال ن��ش��وان((( :((5ح��ي��ت ٌ
��ان شرَُّ ٌع:

رافعة رؤوسها ،وقيل شرُ َ ع ًا أي خافضة
رؤوسها للرشب)).

حل ّجة)).
ا ُ

ق���ول���ه ت����ع����اىل :ﭽ ﭭ ﭮ

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜﭼ

ﭯﭼ اآلية.35 :

قـــال ن���ش���وان((( :((5اإلق��ص��ار:

َص َّفر وقــــــــال عنرتة (ديوانه 24 :من

اآلية.202 :

كف ْ
وإن كان قادر ًا عليه،
َأقصرَ عنه أي َّ
خالف القصور)).

ق���ول���ه ت���ع���اىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭼ اآلية.171 :

قال نشوان((( :((5ن ََتق اليش َء :جذبه

قال :نتقت املاشية الكأل قال اهلل تعاىل:

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ وقيل نتقنا أي
الفراء وقال نتقنا أي زعزعنا
رفعنا عن ّ

ومنه قول العجاج:

و َنتَّقوا أحالمنا األثاقال(.))((5
[سورة األنفال]
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ق���ال ن����ش����وان((( :((5ال��� ُف���رق���ان

قوله تعاىل :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ

اآلية.29 :

( ((5املصدر نفسه.3440 /6 :
( ((5املصدر نفسه.5522 /8 :
( ((5املصدر السابق.6479 /10 :
( ((5الشاهد ليس يف ديوانه وهو البنه كام يف
ديوانه ص ،122املحقق.

قال نشوان((( :((5مكــاُ :مكا ًء :إذا

معلقته):

ٍ
ِ
تركت مجُ دَّ الً
غانية
وحليل
ُ
تمَكَّو فرائصه ِ
كشدق األَعل ِم)).
ُ
ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭺ ﭻﭼ

اآلية.42 :

قال ن��ش��وان((( :((5القصوى نقيض

الدنيا)).

ق��ول��ه ت���ع���اىل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﭼ اآلية.67 :

ق��ال ن��ش��وان(َ (( :((5أث��خ��ن�� ُه :جعل ُه
ثخينـــــ ًا ،و َأثخ َن يف األرض أي َّ
تمَك َن
فيها)).

[سورة التوبة]

قوله تعاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
( ((5املصدر نفسه.5154 /8 :
( ((5املصدر نفسه.6359 /9 :
( ((5املصدر نفسه.5515 /8 :
( ((5املصدر نفسه.826 /2 :

د.حامد نارص الظاملي

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭼ

قال نشوان((( :((6الوليجة البطانة

ق��ال ن��ش��وان((( :((6ال�� َف َ��رق :اخلوف

اآلية.16 :

ٌ
ف�لان وليج ُة ف�لان أي بطانته
ُي��ق��ال:

وخاصته قال الشاعر:
َّ

قوم َ
ك دون ذاك وليج ًة
َ
وجعلت َ

اآلية.56 :

رجل َف ِر ٌق)).

قوله تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ

اآلية.101 :

ِ
ساقوا َ
مشوب))
غري
اخلري َ
إليك َ

قال نشوان(َ (( :((6م َر َد الطعام َمرد ًا:
َ
املرون
يلني واملرود عىل اليشء
إذا َم َر َسه لِ َ

ق���ال ن����ش����وان((( :((6كَ���ن���ز :ك��ن ُ��ز
ِ
امل��ال :مجعه وادخــــاره قال اهلل تعاىل:

قوله ت��ع��اىل :ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ اآلية.34 :

ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﭼ قيل إنام قال ينفقوهنا ومل َيقل

ينفقوهنام ألن ا ُملراد :الكنز واألموال)).

ق�����ول�����ه ت������ع������اىل :ﭽ ﯡ

ﯢ ﯣ ﭼ اآلية.36 :

لقيت
ق��ال ن���ش���وان(ُ (( :((6ي��ق��ال:
ُ

القو َم كاف ًة أي ُك ُّلهم ،وقوله تعاىل :ﭽ ﮧ

ﮨ ﮩ ﭼ [سورة سبأ ]28 :أي

تَك ُّفهم)).

( ((6املصدر السابق.7288 /10 :
( ((6املصدر نفسه.5913 /9 :
( ((6املصدر نفسه.5714 /9 :

عليه)).

ﭘ ﭼ اآلية.123 :

((ويل ّ
َ
الويل :ال ُقرب
قال نشوان(:((6
ُيقالَ :وليه فهو ٍ
وال وتباعدوا بعد و ّيل
وج َل َس مما يليه أي مما يقاربه)).
َ
[سورة يونس]

قوله تعاىل :ﭽ ﭨ ﭩﭼ اآلية.2 :

قال نشوان((( :((6ال َقدم :السابقة يف

األم��ر ،وق��ال حسان اب�� ُن ثابت (ديوانه:

:)155

( ((6املصدر نفسه.5164 /8 :
( ((6املصدر نفسه.6273 /9 :

( ((6املصدر السابق.6292 /10 :
( ((6املصدر نفسه.5393 /8 :
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لنا القدم العليا إِليك وخل ُقنا

ألولنا يف طاعة اهلل تابع)).

قوله تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭼ [سورة يونس.]26 :

قال نشوان((( :((6ال َقرت :الغبار ومنه

قول الفرزدق (ديوانه:)234 /1 :

ُم َّتو ٌج برداء ا ُمللك يتبعه

موج ترى فوقه الرايات والقرتا)).
ٌ

قوله تعاىل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ

اآلية.71 :

قال ن��ش��وان((( :((6ال ُغ َّمة :الكرب
أمر ُغم ٌة أي مبهم ،وقيل الغمة:
و ُيقالٌ :
ِضيق األمـــر الذي يوجب ال َغ ّم وقيل:
ُ
اهل�لال إذا
��م
إن��ه ا ُملغ ّطى من قوهلمُ :غ َّ

استرت)).

[سورة يوسف]

قوله تعاىل :ﭽ ﭘ ﭙ ﭼ
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اآلية.23 :

قال نشوان(َ (( :((6غ َّل َق األبواب أي

َأغلقها ُشدِّ َد للتكثري)).

( ((6املصدر نفسه.5365 /8 :
( ((6املصدر نفسه.4873 /8 :
( ((6املصدر السابق.4996 /8 :

قوله تعاىل :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ

اآلية.31 :

(((7
ت��رج
قال ن��ش��وان (( :ا ُمل��ت��كَ :األ ُ

قال الشاعر:

ترشب اإلثم بالكؤوس جهار ًا

وترى ا ُمل َ
تك بيننا مستعار ًا

اإلثم :اخلمر وا ُملتك :األُترج.

وع�لى ذل��ك ت��أوي��ل ق���راءة َم��� ْن قرأ

((و َأ ْعتَدَ ْت لهَ ُ َّن ُم َّتك ًَأ)))).
َ

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ

اآلية.31 :

قال نشوان((( :((7اإلكبار :أكربت

األمر :إذا استعظمته ،وقــــــال بعضهم
معنى أكربنه :أي ِحض َن من َأجله وقيل:
إن املرأة إذا جزعت أو حارت حاضت

سمى احليض :إكبار ًا وأنشدَ :
و ُي ّ

أطهارهن وال
النساء عىل
تأيت
َّ
َ

النساء إذا أكربن إِكبار ًا)).
تأيت
َ

وقوله تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ

اآلية.72 :

( ((7املصدر نفسه.6209 /9 :
( ((7املصدر نفسه.5748 /9 :

د.حامد نارص الظاملي

قـــال نشوان((( :((7الزعيم :الكفيل

عيم غار ٌم))
ويف حديث النبي
َّ
((الز ُ
وزعيم القوم :سيدهم)).

قوله تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ

اآلية.85 :

ق��ال ن��ش��وان((( :((7رج��ل َح َ��رض:

أي فاسد واحد ،وقيل احلَرض ا ُمل ِ
رشف
ِ
اهلالك وقيل إِ َّن أصل احلَرض فساد
عىل
ٍ
مرض ونحوه)).
اجلسم من
ق���ول���ه ت���ع���اىل :ﭽ ﭰ ﭱ

ﭲﭼ اآلية.88 :

صاحبي دعا لومي وتفنيدي
يا
َّ

ِ
فات من ٍ
بمردود
أمر
فليس ما َ

وقيــــــل :التفنيد :ال َّلو ُم ومنه قول

جرير (ديوانه:)133 :

صاحبي دعا املالم َة واقصدا
يا
َّ

طال اهلوى َ
وأطلتام التفنيدا)).

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﯫ ﯬ ﭼ

اآلية.94 :

��ص��لَ :ف ُ
صل
ق��ال ن��ش��وان(َ (( :((7ف َ

األم��ر قطع ُه ق��ال اهلل ت��ع��اىل :ﭽ ﭱ

ﭲ ﭼ [سورة ص ،]20 :و َف َص َل من

قال نشوان((( :((7ا ُملزجى :القليل،

البلد أي َخ َر َج قال اهلل تعاىل :ﭽﯫ

ٍ
ٍ
مزجاة من احلاج)).
وحاجة غري

الفرق بني الشيئني قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [سورة ا ُملمت ِ
َحنة:

أي قليلة تبلغ َقدر احلاجة قال الراعي:
ٍ
ٍ
ورسول غري مته ٍم
ومرسل

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ

اآلية.94 :

قال نشوان((( :((7التفنيد :التكذيب

وتضعيف الرأي قال الشاعر:
( ((7املصدر نفسه.2794 /5 :

( ((7املصدر السابق.1389 /3 :
( ((7املصدر نفسه.2761 /5 :
( ((7املصدر نفسه.5264 /8 :

ﯬ ﭼ [سورة يوسف ،]94 :والفصل

الرضيع عن أمه فِصاالً أي
 ،]3و َف َص َل
َ
َف�� َط��م�� ُه ق��ال ت��ع��اىل :ﭽ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﭼ [سورة األحقاف.))]15 :
[سورة الرعد]

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﭼ اآلية.4 :

( ((7املصدر السابق.5198 /8 :
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ق���ال ن����ش����وان((( :((7ال��ص��ن��وان

الزراع ألنه يغطي
ما بداخله ،والكافر َّ

أصله َّن واح��د ًا ،وما كان من األشجار

تعاىل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [سورة

النخلتان أو الثالث أو أكثــــر يكون
كذلك صنوان أيض ًا)).

احل��دي��د ،]20 :وق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﯭ

قوله تعاىل :ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ [سورة

قال نشوان((( :((7ا َملثلة :العقوبة)).

[سورة احلجر]

ﭙ ﭼ اآلية.6 :

آل عمران.))115 :

قوله ت��ع��اىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ

ق���ول���ه ت���ع���اىل :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ

((غاض املاء غيض ًا،
قال نشوان(:((7
َ

قـــال نشوان((( :((8واقتسم القو ُم:

يتَعدَّ ى وال َيتعدَّ ى قال تعاىل ﱫ ﯰ

ت��ع��اىل :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ

ﮃ ﮄ ﭼ اآلية.8 :

وج َّل ،أي أقله
أي َق َّل،
َ
وغاض ُه اهلل َع َّز َ

ﯾ ﭼ اآلية.90 :

فس قول اهلل
أي حلفوا عىل الوجهني ُي رَّ

ﯱ ﱪ [س���ورة ه��ود ،]44 :و ُي��ق��ال:

وقيل :إهنم اليهود والنصار اقتسموا

تعاىل :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ.

[سورة النحل]

غ��اض ال��ك��را ُم غيض ًا إذا ق�� َّل��وا وقوله
ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ ﰓ ﭼ اآلية.42 :
360

البذر يف األرض بالرتاب ومنـــه قوله

قال نشوان((( :((8الكافــر :نقيض

اللمؤمن ،والكافر :الليل ألنه يغطي ك َُّل
ٍ
ِ
بظلمته والكافر البحر ألنه يغطي
يشء
( ((7املصدر نفسه.3835 /6 :
( ((7املصدر نفسه.6220 :
( ((7املصدر نفسه.5046 /8 :
( ((8املصدر السابق.5861 /9 :

القرآن فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه)).

ق���ول���ه ت���ع���اىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﭼ اآلية.76 :

َ��لِ :
ق��ال ن��ش��وان((( :((8ال��ك َّ
العيال

والثقل ،و ُيقال :الك ُُّل :اليتيم)).

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭼ) اآلية.81 :
( ((8املصدر نفسه.5492 /8 :
( ((8املصدر نفسه.5708 /9 :

د.حامد نارص الظاملي

((الكنِ :
ِ
الس ُرت ،أي
قال نشوان(:((8
ّ
ٍ
ٍ
ورسب ونحو
غ��ار
ما ُيس َت َك ُّن فيه من

ذلك)).

[سورة اإلرساء]

[سورة اإلرساء.]79 :

ق��ال ن��ش��وان((( :((8النافلة :عطي ُة

التطوع ومنــــــه نافل ُة الصالة ،والنافلة

الو َلد قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯮ ﯯ
َو ُل��د َ

قوله تعاىل :ﭽ ﯴ ﯵ ﭼ اآلية:

ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ [سورة األنبياء:

قال نشوان((( :((8آمر اهلل تعاىل :أي

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚﭼ

أي َك َّثرنا ،ويحُكى ذلك عن نافع وابن

ق��ال ن��ش��وان((( :((8ن��أى بجانبه إذا

.16

َك َّثرهم ،وق��رأ يعقوب (آمرنا ُمرتفيها)
كثري)).

.))]72

اآلية.83 :

الفراء ،لغة أهل احلجاز نأى
تكبرَّ  ،وقال َّ

ق���ول���ه ت���ع���اىل :ﭽ ﭩ ﭪ

مثل رأى ولغة بعض هوازن وبني كنانة

قال نشوان(َ (( :((8أ نغض رأسه أي

مها لغتان)).

ﭫ ﭼ اآلية.51 :

َح ّر كه ،أي حيركوهنا ُمتَعجبني)).

ٍ
وكثري من األنصار ناء باملد قال الكسائي
[سورة الكهف]

قوله تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ

قال نشوان((( :((8احتنكه َأ َخ َذ ما َل ُه
رض إذا َأ َ
كل
و ُيقال :احتنك اجلرا ُد األَ َ

(((8
��ر َض :القرض،
قال نشوان َ (( :ق َ

ﮡ ﭼ اآلية.62 :

ما عليها من النبات)).

قوله تعاىل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ

( ((8املصدر نفسه.5713 /9 :
( ((8املصدر السابق.327 /1 :
( ((8املصدر نفسه.6682 /10 :
( ((8املصدر نفسه.1605 /3 :

ﭲ ﭳ ﭼ اآلية.17 :

قرضت ال�شي َء باملقراض،
القطع ُيقال
ُ
الثوب إذا َأكلته ،و َق َر َضه،
و َقرضت الفأر ُة
َ
أي ج��اوزه قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭯ ﭰ

( ((8املصدر نفسه.6692 /10 :
( ((8املصدر نفسه.6820 /10 :
( ((8املصدر السابق.5454 /8 :
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ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ أي جتاوزهم يف
أحد اجلانبني وقيل :تقرضهم أي حتاذهيم،

الشعر أي قاله ،قال اب ُن ُدريد كأنه
َق َر َض
َ

��ق��رض ال�شيء
يقرضه م��ن ال��ك�لام ك�ما ُي َ
باملِ
ِ
قراض)).
ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰﭼ

اآلية.28 :

(((9
أمر ُف ُرط:
قال نشوان (( :ال ُف ُرطٌ :
الفراء :أي مرتوك ًا
فرط فيه وق��ال ّ
أي ُم َّ

وقيل أي عجلة وقال ابن قتيبة :أي نَدم ًا
وق��ال مقاتل :أي :رسف�� ًا وإف��راط�� ًا وقال

جماهد أي مضيع ًا)).

قوله تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ

اآلية.40 :

((الز َلقُ :يقال :مكان
قال نشوان(َّ :((9
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((الصعب :اسم ذي
قال نشوان(:((9
َّ

(الس َّيار) قال لبيد:
القرنني َ
ِ
باحلياة مخُ َّلد ًا
حي
لو كان ٌّ

يف الدَّ هر َخ َّلدة أبو يكسو ِم

والصعب ذو القرنني أصبح ثاوي ًا.
ُ

وعن عيل ابن أيب طالب وابن عمه

عبــــد اهلل بن عباس أن ذا القرنني

الس ّيار هو الصعب بن عبد اهلل بن مالك
َ

بن زيد بن سدد بن حمِري األصغر ،وقد
أوضحت يف كتاب القاف أن ذا القرنني
ُ

الذي بنى سد يأجوج ومأجوج هو تبع
األَقرن ألنه ولِدَ وقرناه أشيبان َف ُس ِّم َي:
األق��رن وذا القرنني وك��ان عبد ًا صاحل ًا

عامل ًا قد مت َّك َن يف األرض)).

قوله ت��ع��اىل :ﭽ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ

اآلية.96 :

َزل��ق أي َدح��ض وأصله مصدر وقوله
تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ أي َأرض ًا

ِ
((القطر :النحاس،
قال نشوان(:((9

ق��ول��ه ت���ع���اىل :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ

ﱫﯕ ﯖ ﯗ ﱪ [ســــــورة

نبات)).
نبت فيها ٌ
بيضاء ال َي ُ

ﰄ ﭼ اآلية.38 :

( ((9املصدر نفسه.5142 /8 :
( ((9املصدر نفسه.2822 /5 :

وح��ك��ى زي���د ع��ن ي��ع��ق��وب أن���ه ق��رأ:
ٍ
حار)).
ابراهيم ،]50 :أي من
نحاس ٍّ
[سورة مريم]

( ((9املصدر نفسه.3739 /6 :
( ((9املصدر السابق.5538 /8 :

د.حامد نارص الظاملي

قوله تعاىل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﭼ اآلية.8 :

ق��ال ن��ش��وان(َ (( :((9غسا ُ
الليل :إذا
ُ
الشيخ :إذا ولىّ وكرب ُغ ِس ّي ًا
َأظ َلم ،وغسا
ٍ
غ��اس وهي ق��راءة بعضهم(( :وقد
فهو
ِ
الكرب ُغ ِس ّي ًا)))).
بلغت من
ُ

يف ال���س���ؤال ق���ال األع��ش��ى (دي���وان���ه:

ص:)101

ٍ
سائل
فإن تسأيل عني فيا ُر َّب

حفي عن األعشى به حيث أصعدا
ٌّ

في :العامل باليشء قال اهلل تعاىل:
حل ّ
وا َ

ﭽ ﰌ ﰍ ﰎﭼ [س���ورة األع���راف:

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ

 ،]187قيل فيه تقديم وتأخري تقديره:

قال نشوان((( :((9ام�تروا :أي متاروا

بن يزيد :ليس فيه تقديم وتأخري واملعنى
ِ
َ
في أي
يسألونك
كأنك باملسألة عنها َح ٌّ

تعاىل :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [سورة

قوله تعاىل :ﭽ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙﭼ

اآلية.34 :

مت��اروا أي جتادلوا،
وجت��ادل��وا ،ال��ت�ماريَ :
ومت��ارى يف ال�شيء :أي ّ
شك فيه قال اهلل
النجم.))]55 :

يسألونك عنها كأنك َحفي ،وقال حممد

لح)).
ُم ٌّ

اآلية.64 :

قوله تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﭼ اآلية:

ق��ال ن��ش��وان((( :((9ال��نَّ�سي :الكثري

ق��ال ن��ش��وان((( :((9املِ ّ
ح�ين من
�ل�يٌ :

قوله تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﭼ اآلية:

قوله تعاىل :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ

((الندي :املجلس
قال نشوان(:((9
ّ

َ
في :املستقيص
قال نشوان(:((9
((احل ُّ

ق��ال اهلل ت��ع��اىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﭼ أي

.46

الدهر ُيقالَ :أقا َم َمل َّي ًا)).
اآلية.47 :

( ((9املصدر نفسه.4951 /8 :
( ((9املصدر نفسه.6282 /9 :
( ((9املصدر نفسه.6373 /9 :
( ((9املصدر السابق.1513 /3 :

النسيان)).
.73

بندي،
فيه القوم فإذا نفروا عنه فليس
ّ

جملس ًا )).

( ((9املصدر نفسه.6581 /10 :
( ((9املصدر نفسه.6540 /10 :
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قوله تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ

ق��ال ن���ش���وان(َ (( :((10ف��تَ�� َن :و ُيقال

((ال��ول��دُ :لغ ًة يف
قال ن��ش��وان(:((10
ُ

ﭽ ﮈ ﮉﭼ وق���ال :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ

ﮱ ﭼ اآلية.88 :

ﯢﭼ [سورة النحل ،]110 :وفتنه

ُكس
ال َ��و َل��د يكون واح��د ًا ومجع ًا وق��د ت رَ
واوه أيض ًا ،ومن أمثاهلم ((و ُل���دُ ك من

فتن ًا :أي أحرق ُه ق��ال اهلل تعاىل :ﭽ ﭭ

الولد بالضم يكون ألهل
والولد ،فقال ُ
َ

 ،]13أي يحُ َرقون ،وفتنهَ :أض َّله :ﭽ ﮌ

الولد
َد ّمى عقبيك ،و َف َّرق أبو ُعبيد بني ُ

والولد
الرجل وأقربائه ويكون للولد
َ
ِ
بالفتح ال يكون إلاّ
لولده لصلبه ،وقال

الولد بالضم مجع َو َلد مثل ُأسد
بعضهمُ :
مجع َأسد)).

قوله تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ

اآلية.98 :

الصوت
((الر كز:
قال نشوان(:((10
ُ
ِّ

ا خل��ف��ي ،ق��ال ذو ال��رم��ة (دي��وان��ه/1 :

:)89
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فتنه أي امتحنه واختربه ،قال اهلل تعاىل:

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ [س��ورة ال��ذاري��ات:

ﮍ ﮎ ﭼ [سورة األعراف:
 ،]27ومنه :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ [سورة
الصافات.))]162 :

قوله تعاىل :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ اآلية:

.42

ق��ال ن��ش��وان((( :((10ون��ى يف األمر
ورج��ل ٍ
ٌ
وان ق��ال اهلل
َون��ي�� ًا :أي ضعف

تعاىل :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ َونى َونا :أي
تعب ،و ُيقالٌ :
فالن ال َيني يفعل كذا :أي
ال يزال)).

ندس
مقفر ٌ
وقد ت َّ
َوج َس ركز ًا ٌ
الصوت ما يف س ِ
ِ
ِ
معه ك َِذ ُب)).
بنبأة
َ

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

قوله تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﭼ اآلية:

قال ن��ش��وان(َ (( :((10ف��رط :ال َفرط:

[سورة طه]

.40

( ((10املصدر نفسه.7277 /10 :
( ((10املصدر السابق.2606 /4 :

ﯛﭼ اآلية.45 :

( ((10املصدر نفسه.5089 /8 :
( ((10املصدر نفسه.7304 /10 :
( ((10املصدر نفسه.5160 /8 :

د.حامد نارص الظاملي

ﭦﭼ اآلية.37 :

السبق وال��ت��ق��دم ُي��ق��ال :فرطته إليه،
َ
ُ
ال��رج��ل ال��ق��و َم أي سبقهم اىل
���ر َط
و َف َ

قال ن��ش��وان((( :((10يقال :ال َع َجل:

ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ أي من
ٍ
طني)).

املاء و َف َ��رط منه القول أي تَقدَّ م و ُف َ��ر ُط
ال َقطا :متقدماهتا ،و َف َرط عليه ،أي عجل
ﯛﭼ)).

قوله تعاىل :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ اآلية.97 :

الطني م��ن احل��م��أة ،وق��د ُف�ِّس�رِّ ق��ول اهلل

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﭼ اآلية.87 :

قال ن��ش��وان((( :((10النون :احلوت
حوت ِ
وحيتان ،ومن
ومجعه نينان مثل
ٌ

((ح َر َق نَابه حيرقه
قال نشوان(َ :((10
وح َّرقه وحروق ًا و ُيروى يف قراءة عيل
َ

ذلك ذو النون وهو النبي يونس ألن

:)114

فس
و ُيقال النون ال��دواة وعىل اجلميع ُي رَّ

َحر َقنَّه أي لن ُِرب َدنَّه ،قال زهري (ديوانه:
َلن ُ
الضيم والنعامن حَي ُرق نابه
أبى
َ

عليه فأفىض والسيوف معاقل ُه

ح��رق��ت ال�شيء إذا َب َ��ردتَ��ه
����ر َق:
ُ
َح َ

وحككت بعضه ببعض .و ُي��ق��ال وهو

حي��رق عليه األُ َّرم من الغيظ إذا َح َّك
ٍ
ببعض قال:
عضها
َأسنانَه َب ُ

نبئت
ُأ ُ
َ
أمحاء ُسليمى أنماّ
باتوا غضاب ًا حيرقون األُ َّرما))
[سورة األنبياء]

ق��ول��ه ت���ع���اىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ
( ((10املصدر السابق.1409 /3 :

أربعني يوم ًا،
النون إلتقمه ف ُيقال أنه أقام
َ

قول اهلل تعاىل :ﭽ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ
[سورة القلم.))]1 :

قوله تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ

اآلية.87 :

قال نشوان((( :((10و َق��دَّ ر اهلل تعاىل

عىل ِ
اإلن��س��ان رزق�� ُه أي َض َّ��ي َ��ق ق��ال اهلل

تعاىل :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﭼ ومنهَ (( :أن
َّلن َّن ْق ِد َر َع َل ْي ِه)) أي ن ُِّضيق وال جيوز أن
( ((10املصدر نفسه.4381 /7 :
( ((10املصدر نفسه.6791 /10 :
( ((10املصدر السابق.5404 /8 :
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يكون من القدرة فيكون كفر ًا ألنه تعجيز

معناه لن يرزقه وقيل معناه أن لن ينرص

قوله تعاىل :ﭽ ﮒ ﭼ اآلية.87 :

قوله تعاىل :ﭽ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ

هلل تعاىل عن ذلك)).

ق���ال ن����ش����وان((( :((10امل��غ��اض��ب��ة:

ا ُملراغمة ،أي ُمراغ ًام لقومه)).

ﰘ ﭼ اآلية.15 :

ق��ال ن���ش���وان((( :((11غ���اظ :غاظه

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ

غيظ ًا ،أي َأغضبه ،وقوله :ﭽ ﮨ ﮩ

قال ن��ش��وان(َ (( :((11ف ِ
��ز ع :ال َفزع:

ب
الغيظ :الغليان ولذلك ُس ِّم َي ال َغ َض ُ
غيظ ًا وقيل تكاد تغرق من الغضب عىل

جل��أ وال��ف��زع اإلغ��اث��ة ،ق��ال النبي

قوله تعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ

و تَق ُّلون عند ال َط َمع ،و ُف ِّز َع عن قلبه إذا
زع وهو من األ ض��داد:
ك ُِش َ
ف عنه ال َف ُ
ف
((حتَّى إِ َذ ا ُف ِّز َع َعن ُق ُلو بهِ ِ ْم)) أي ك ُِش َ
َ

��ج الطريق
ق��ال ن��ش��وان((( :((11ال�� َف ّ

قوله تعاىل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ

[سورة احلج]

ق���ال ن����ش����وان((( :((11اإلخ���ب���ات:

ﭟ ﭼ اآلية.103 :

الذكر واخل��وف ُيقال َف ِز عت منه :أي

���ز ٌع  ،و َف ِ
ج���ل َف ِ
ور ٌ
���ز ع إل��ي��ه :أي
خفت َ
ألصحابه إنكم لتكثرون عنـــــد الفزع

عنها ال َف َزع)).
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اهللُ حممد ًا عىل أعدائه)).

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﭼ اآلية.15 :

قال نشوان((( :((11قال أبو عبيدة،

( ((10املصدر نفسه.4966 /8 :
( ((11املصدر نفسه.5180 /8 :
( ((11املصدر نفسه.6620 /10 :

ﮪ ﮫﭼ [س���ورة امل��ل��ك ،]8 :وقيل

أهلها شبهها بالغضبان)).
اآلية.27 :

الواسع)).

اآلية.54 :

اخلشوع والتواضع ،وليعلم الذين ُأوتوا

���ق م��ن ربِ َّ
���ك َفيؤمنوا به
حل ُّ
العلم أن��ه ا َ
َفت ِ
بت له ُقلوبهُ م)).
ُخ ُ
( ((11املصدر نفسه.5047 /8 :
( ((11املصدر السابق.5055 /8 :
( ((11املصدر نفسه.1708 /3 :

د.حامد نارص الظاملي

[سورة املؤمنون]

قوله تعاىل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ

اآلية.54 :

(((11
مرة :الغفلة
قال نشوان (( :ال َغ َ

واللهو يف الباطل قـال اهلل تعاىل :ﭽ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﭼ وق��ال ت��ع��اىل :ﭽ ﭳ

ﭽﮪﮫﮬﮭﮮﭼ
[س��ورة الكهف ،]80 :واخلشية العلم

قال الشاعر:
َبع ُاهلدى
ولقد َخ ِش ُ
يت بأن َم ْن ت َ
َسك ََن ِ
نان مع النَبي حُم ّم ِد)).
اجل َ
ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﭼ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ اآلي��ة ،63 :أي
غفلة ،وال�� َغ��م��رة :ال ِ
ٍ
��ش��دَّ ة وغمرات
يف
َ

ق��ال ن���ش���وان((( :((11اإله��ج��ار:

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [ســــــورة

يف اهلاجرة وأهجر يف كالمه أي أفحش

امل���وت ش��دائ��ده ق��ال اهلل ت��ع��اىل :ﭽ ﯖ

األنعام.))]93 :

ق���ول���ه ت���ع���اىل :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀﭼ اآلية.57 :

اآلية.67 :

أه َج َر القـــوم إذا مشوا
حكى بعضهمَ :
قال:

ابن ضرُ ّ ٍة
كام جدة األعراق قال ُ

عليها كالم ًا جار فيه واهجرا

ق��ـ��ال ن����ش����وان(َ :((11
((اخل��ش��ي��ة:

نافع ((سامر ًا هيجرون)) وهي
َو َقر َأ ٌ

ٌ
ف�لان أخشى من فالن
ﰀﭼ ُيقال
وهذا ا َمل ِ
وضع أخشى من ذلك أي َأشدُ

بنبي اهلل وتقولون اهلُجر و َق َ��ر َأ الباقون

اخلوف قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ

َخوف ًا قال عنرتة:

موت ومل تَدُ ر
شيت بأن َأ َ
ولقد َخ ُ

مض ِم
للحرب دائر ٌة عىل ابني َض َ

َ
واخلشية :الكراهة ومنه قوله تعاىل:
( ((11املصدر نفسه.5002 /8 :
( ((11املصدر نفسه.1812 /3 :

تسمرون
ق��راءة اب��ن عباس ،ق��ال :أي ُ
بفتح ال��ت��اء وض��م اجل��ي��م ،وق��ي��ل :أي
هتذون وقيل :أي ت ِ
ُفحشون عىل النبي
والقرآن)).

قولـــه تعاىل :ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ

اآلية.104 :

( ((11املصدر السابق.6881 /10 :
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قال نشوان((( :((11قال ابن مسعود:

الكالح ال��ذي َت َق َّلصت شفتاه وب��دت
أسنانه ،كأسنان ا ُمل َشي ِ
ط بالنار)).
َّ
[سورة النور]

عائشـــــة ((إذ تَلقونه َبألسنتكم)) أي
ٍ
بت
تكذبونـــه وقال عيل
لرجل ك َِذ َ
قت)).
َو َو َل َ

قوله تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

قــــــوله تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ

ق���ال ن����ش����وان((( :((11ال���ع���ذاب:

قـــــال نشوان((( :((12املكاتبة :كاتب ُه

ﭶ ﭼ اآلية.2 :

ﭹ ﭺ ﭼ اآلية.33 :

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ

إذا كتب بعضهام اىل بعض ،وا ُملكاتَب:
ٍ
ب�شيء ُيؤديه ومنه
العبد يشرتي نفسه

ِ
((ال��ك�بر :معظم
ق��ال ن��ش��وان(:((12

ﭺ ﭼ)).

الرضب عند العرب)).
اآلية.11 :

قول اهلل تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

األم���ر ،وق��ال قيس اب��ن اخلَطيم يصف

قوله تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

تنا ُم عن كُرب شأهنا فإذا

ق��ال ن���ش���وان((( :((12غ�ش�ي :غشيه

جارية:

ﮗ ﭼ اآلية.40 :

قامت رويد ًا تكاد ت ِ
ف
َنغر ُ

إذا جــــاءه من فوقه ،وغشي ُه :إذا جاءه

قوله تعاىل :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ

ﭚ ﭼ [س��ورة آل عمران،]154 :

��ف
ق��ال ن��ش��وان(:((12
((ال��ول��قَ :أخ َّ
َ

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

رصها لدقته)).
أي :ينقطع َخ ُ
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َوو َلقه بالسيف والولق :الكذب و َقر َأ ْت

اآلية.15 :

الطعن وال�ضرب أيض ًا ،و َلقه بالرمح
( ((11املصدر نفسه.5885 /9 :
( ((11املصدر نفسه.4434 /7 :
( ((12املصدر السابق.5736 /9 :
( ((12املصدر نفسه.7291 /10 :

النوم قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ

وغيش املرأة غشيان ًا إذا جامعها)).

ﯞﭼ اآلية.50 :

( ((12املصدر نفسه.5762 /9 :
( ((12املصدر نفسه.4955 /8 :

د.حامد نارص الظاملي

��اف َ ،
يف
قال نشوان(:((12
احل ُ
((ح َ
َ

ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [س��ورة األع��راف:

وجار)).
اف عليه أي َم َال
ا َمل ُيل ُيقالَ :ح َ
َ

 ،]183وقوله تعاىل :ﭽ ﮥ ﮦ

اآلية.60 :

أومههم)).

قوله تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [سورة حممد ،]25 :أي

ق��ال ن���ش���وان((( :((12ال��ق��اع��د من

قوله تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ

واألزواج لكربها ف�لا ت��رج��و نكاح ًا
ِ
والقاعدُ من الن ِ
َّخل :التي ت ُ
ُنال باليد)).

قــــــال نشوان((( :((12النِّعم :واحد

ال��ن��س��اء :ال��ت��ي َق��� َع���دَ ْت ع��ن احليض

ق��ول��ه ت���ع���اىل :ﭽ ﮉ ﮊ

ﮋﭼ اآلية.63 :

الوذة :أن يلوذ
قال نشوان((( :((12ا ُمل َ

أحد الرجلني باآلخر وكذلك ال ُّلواذ،
قيل :أي ِخ�لاف�� ًا ِ
وق��ي��ل :أي ِح��ي��اد ًا يف
س ٍ
رتة)).
ُ

[سورة الفرقان]

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﭼ اآلية.5 :

اآلية.44 :

عضهم
األَن��ع��ام وه��ي البهائم ،وق��ال َب ُ
وأكثر ما يقع اســـم النِعم عىل اإلبل

وقال اب ُن كَيسان ،إذا قلت نِ َعم مل يكن
إلاّ ِ
ِ
لإل ِ
لإلبل
بل ،وإذا ُقلت َأنعام وقعت
وكل ما ُيرعى وقيل أن النِّ َعم ُيطلق عىل

األنعام ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬﭼ [س��ورة املائدة ،]95 :وقال
ِ
ذكر وال ُيؤنَّث ،و ُيقال هذا
ال َف َّراء :الن َعم ٌ
َن َعم وار ٌد و َأنشدَ الكسائي:
يف كل عام نِعم تحَ وونَه

ق��ال ن��ش��وان((( :((12اإلم�ل�اءَ :أمىل

ِ
جونَه
ُيلقحه قو ٌم وتُنت ُ

مهل ُه :ﭽ ﮕ ﮖﮗ
اهللُ تعاىل لهَ ،أي َأ َ

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ ومل َي ُقـــــــــل

عليه الكتاب وهي لغة بني متيم ،و َأمىل
( ((12املصدر نفسه.1649 /3 :
( ((12املصدر السابق.5566 /8 :
( ((12املصدر نفسه.6150 /9 :
( ((12املصدر نفسه.6379 /9 :

وقـــوله تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

بطوهنا)).

قوله تعاىل :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ

( ((12املصدر نفسه.6662 /10 :
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ﰁ ﭼ اآلية.67 :

ت صدر ال َق ِ
ناة من الدم
كام رَش َق ْ َ ُ

قـــال نشوان((( :((12ال َقوام :العدل،
وق���وام األم��ر :مالكهِ ،
ِ
وق���وام العيش:

وقال الكسائي :أي خاضعيها وعند

ابن عمر :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ

قوله تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ

الذي يغني منه ،وفالن قوام أهله َو َق َر َأ
[سورة النساء ،]5 :بدالً من قيام ًا)).
[سورة الشعراء]

البرصيني ال جيوز مثل هذا احلذف)).
اآلية.64 :

(((13
����م :بمعنى
ق��ال ن���ش���وان َ (( :ث َّ

ق��ول��ه ت���ع���اىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ

هناك ،خالف قولك هنا)).

قال ن��ش��وان((( :((13ال ُع ُنق :اجلامعة

اآلية.84 :

ﭩ ﭼ اآلية.4 :

م��ن ال��ن��اس ،ق���ال اهلل ت��ع��اىل :ﭽ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩﭼ أي مجاعاهتم ،ولو

قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ
قال نشوان((( :((13اللسان :القول،

قال اهلل تعاىل :ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﭼ [سورة مريم ،]50 :وكذلك

أراد مجع ُعنق من البدن لقال :خاضعة،
ِقيل :األَعناق :أرشاف القوم ورسواهتم

قوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ [سورة

قح ًام
عن املضاف إليه ،وجاء باملضاف ُم َ

اللغة قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ

وقيل :معنــــاهَ :فظ َّلوا خاضعني ،فأخرب
توكيد ًا ،ألهنم إذا َذ ُّلوا َذ َّلت رقاهبم ،وإذا
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رش ُق بالقول الذي قد َأذع ُت ُه
و َي َ

َذ َّلت رقابهُ م َذ ّلوا كام قال:

خذن مني
رأت َم َّر السنني َأ َ

الرسار من اهلالل
كام أخذ
ُ

وكقول األعشى (ديوانه:)349 :
( ((12املصدر السابق.5671 /8 :
( ((13املصدر نفسه.4781 /7 :

الشعراء ،]84 :أي ثنا ًء َحسن ًا ،وا ِّل ُ
لسان:

ﮜ ﭼ [سورة ابراهيم.))]4 :

قوله تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ

اآلية.148 :

ق��ال ن���ش���وان((( :((13اهل��ض��ي��م من

( ((13املصدر السابق.801 /2 :
( ((13املصدر نفسه.5046 /9 :
( ((13املصدر نفسه.6944 /10 :

د.حامد نارص الظاملي

لع هضيم:
النساء ،اللطيف ُة الكشح ،و َط ٌ
ٍ
بعض)).
دخل بعضه يف
قوله تعاىل :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﭼ اآلية.149 :

قال ن��ش��وان((( :((13ال��ف��اره :احلاذق

باليشء ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮟ ﮠ

اهلل تعاىل الشكر أي َأهلَم ُه إ ّي��اه ،و ُيقال:
ولع به و ُيقال إن األول
وزع باليشء أي ُأ َ
ُأ َ
منه)).

قوله تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ اآلية:

.41

ق��ال ن��ش��وان((( :((13التنكريَ :نكَّر

ﮡ ﮢ ﮣﭼ وق��ي��ل ف��ره�ين :أي

االسم نقيض َع َّرف ُه ،و َنكَّره :أي َغيرَّ ه)).

بنحتها)).

ﰖ ﭼ اآلية.44 :

أرشي��ن وف��اره�ين ب��األل��ف أي حاذقني
[سورة النمل]

قوله تعاىل :ﭽ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ

قوله تعاىل :ﭽ ﮋ ﮌ ﭼ اآلية:

قال نشوان (َ (( :((13م َّ��رد البنا َء :أي
��ر َد ُه :أي َط َّو َله وعىل القولني
َم َّل َس ُه ،و َم َّ

((و َز َعَ :و َز َعه عن
قال نشوان(َ :((13

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮌ ﭼ أي حيبس أوهلم عىل آخرهم

ق��ـ��ال ن����ش����وان((( :((13ال��ت��ق��اس��م:

.17

األمر أي َك َّفه وزع ًا وقوله تعاىل :ﭽ ﮋ

ّ
��ي��زع
ويف احل��دي��ث:
((إن اهلل ت��ع��اىل َل ُ
زع بالقرآن)))).
بالسلطان ما ال َي ُ

قوله تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﭼ اآلية.19 :

قال نشوان((( :((13اإلي��زاعَ :أوزعه

( ((13املصدر نفسه.5165 /8 :
( ((13املصدر نفسه.7151 /10 :
( ((13املصدر السابق.7151 /10 :

فس قوله تعاىل)).
ُي رَّ

ﮋ ﮌ ﭼ اآلية.49 :

تقاسمـــوا ال�شيء بينهم أي اقتسموا،
وتقاسموا باهلل تعاىل أي حتالفوا)).
[سورة القصص]

قوله تعاىل :ﭽ ﮯ ﮰ ﭼ اآلية:

.82

( ((13املصدر نفسه.6752 /10 :
( ((13املصدر نفسه.6280 /9 :
( ((13املصدر نفسه.5493 /8 :
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قال نشوان((( :((14و َي َك :معناه حق ًا

َق َ
��ال اهللُ تعاىل :ﭽ ﮯ ﮰﭼ قال

سألت اخلليل عن قوله تعاىل:
سيبويه
ُ
ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ [س����ورة
القصصَ ،]82 :ف َز َع َم أهنا َوي مفصولة

عن َ
كأ َّن واملعنى وقع عىل أن القوم انتبهوا
َفتك َّلموا عىل َق��دَ ِر عملهم أو ُن ِّبهوا قال
اخلليل وسيبويه ويف َوي معنى التعجب

قالوا وا ُملتندِّ م يقول يف حال ندمه َو ْي:

���ع أوزاره����م))
أوزاره����م وأوزار ًا َّم َ
لجأ وا َملع َقل :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ
والو َزر :ا َمل َ
َ
والو َزر :السالح
[سورة القيامةَ ،]11 :
وال ُعدّ ة واجلمع أوزار قـــال اهلل تعاىل:

ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [سورة حممد:

 ،]4قال األعشى (ديوانه ،ص:)71

َ
للح ِ
رب أوزارها
وأ
ُ
عددت َ
وخي ً
ال ُذكور ًا)).
ِرماح ًا طِواالً َ

الفراء عن بعض النحويني أن
َو َحكى ّ
ويك بمعنى ويلك َفح ِذ َف ِ
ت الالم وقيل
ُ
ال جيوز ذلك ألَ ّن ويلك ال تأيت بعدها

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮞ ﮟﭼ

تحُ َذف)).

ق��ال ن���ش���وان((( :((14ا ُملقتصد :من

إلاّ َّ
إن مكسورة وألَ َّن ال�ّل�اّ م أص��ل فال

[سورة لقامن]

اآلية.32 :

ق����ول����ه ت�����ع�����اىل :ﭽ ﯠ ﯡ

الناس :الذي هو يف ال َف ِ
َ
دون النبي
ضل

قال ن��ش��وان(َ (( :((14ق َبحَ :ق َّب َحه اهلل

[سورة األحزاب]

ﯢﭼ اآلية.42 :
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ِ
((ال��وزر :احلمل:
قال نشوان(:((14
َ
((و َل َي ْح ِم ُل َّن
الذنب الثقيل ومجعه أوزارَ :

عن اخلري :أي ن ََّحاه)).

[سورة العنكبوت]

قوله تعاىل :ﭽ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ اآلية.13 :
( ((14املصدر نفسه.6317 /10 :
( ((14املصدر السابق.5357 /8 :

واإلمام)).

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﭼ اآلية.14 :

(((14
اجلانب
طر:
ُ
قال نشوان (( :ال ُق ُ

( ((14املصدر نفسه.7145 /10 :
( ((14املصدر نفسه.5524 /8 :
( ((14املصدر السابق.5537 /8 :

د.حامد نارص الظاملي

والناحي ُة ،أي من نواحي َي ِثر َب وقيل:
أي نواحي البيوت)).

[سورة فاطر]

ق���ول���ه ت���ع���اىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭼ اآلية.5 :

��ض ال َب ِ
رص و ُي��ق��الَ :أقمحه
ال��رأس و َغ ُّ

قمح أي َشدَّ عليه حتى
العطش فهو ُم ٌ
الس ُ
مح ُه)).
رج َق ُ
نبل :إذا َخ َ
َفترَ و َأ َ
قمح ُ
[سورة الصافات]

قوله تعاىل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ اآلية:

ق���ال ن�����ش�����وان((( :((14ال���� َغ����رور:

.47

قوله تعاىل :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ

أي ُصداع عن ابن عباس وقيل ال َغول:

���س :امل��س:
ق��ال ن��ش��وان(َ (( :((14م َّ

قوله تعاىل :ﭽ ﰆ ﰇ ﭼ اآلية:

الشيطان)).
اآلية.35 :

��س�� ًا،
امل��ب��ارشة ُي��ق��ال َم َّس ُ
ست ال�ش�ي َء َم َّ
��س كناية عن اجلامع قال اهلل تعاىل:
وا َمل ّ

قال نشوان ((( :((14ال َغول :الصداع،

األذى واملكروه)).

.49

كنت
ق��ال ن���ش���وان((( :((14ك��� َّن ُ :

ﭽﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﭼ

وبيض مكنون أي
ال�شيء أي سرتت ُه،
ٌ

وماس املرأةَ :أي
واملمسوس :املجنون،
َّ

و َأ كنَّه)).

واملس :اجلنون،
[سورة البقرة،]237 :
ُّ

جامعها)).

[سورة يس]

مصون قال أبو زيد :و ُيقال َكنَّه يف نفسه
قوله تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﭼ اآلية.67 :

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﭼ

قال نشوان((( :((15الشوب اخللط،

رفع
ق��ال ن��ش��وان((( :((14اإلق�م�احُ :

روب ،أي ما
شوب وال
ُيقال :ما عند ُه
ٌ
ٌ

اآلية.8 :

( ((14املصدر نفسه.4879 /8 :
( ((14املصدر نفسه.6199 /9 :
( ((14املصدر نفسه.5632 /8 :

َّ
والشوب :العسل ألنه ُيمزج به األرشبة

( ((14املصدر السابق.5025 /8 :
( ((14املصدر نفسه.5725 /9 :
( ((15املصدر نفسه.3575 /6 :
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عنده ٌ
عسل وال لبن رائب)).

قوله تعاىل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

اآلية.135 :

ق��ال ن���ش���وان(َ (( :((15غ��َب�رََ ال�شي ُء
قي ،و َغبرَ َ إذا مىض وهو من
غبور ًا إذا َب َ
فس قوله
األضداد عىل الوجهني مجيع ًا ُي رَّ

تعاىل ،قيل :أي الباقني يف العذاب وقيل
يف املاضني)).

ما هلا من رجو ٍع وال مثنوية وقيل :ما
ٍ
اجتمع من
نظرة  ،واألَفاويق :ما
هلا من
َ
الدُ ِر يف الضرَّ ع قال الشاعر:
وذموا لنا الدنيا وهم يرضعوهنا

در هلا َث ُ
عل
َأ َ
فاويق حتى ما َي ُّ

قوله تعاىل :ﭽ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ اآلية:

.16

ق���ول���ه ت���ع���اىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ

قال ن��ش��وان((( :((15ال ِ��ق ّ
��ط :الكتاب

ساه َم
قال نشوان((( :((15املسامهةَ :
��ار َعُ ،يقال سامهته َف َسهمتَه ،قال
أي َق َ

(ديوانه:)231 :
بإِمت َِّه يعطي القطوط َو َيأفِ ُق
ِ
وال��ق��ط :احل��س��اب ،ألن��ه حم��ف ٌ
��وظ يف

فوقعت القرعة عليه ثالث مرات فرموا

فس ق��ول اهلل تعاىل :ﭽ ﰍ
الوجهني ُي رَّ

ﮙ ﭼ اآلية.141 :

َ���دت
ط���اووس :مل��ا رك��ب السفينة َرك ْ

فقالوا :إن فيها رج ً
ال مشؤوم ًا فقارعوه

به البحر فالتقم ُه احلوت)).
[سورة ص]
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حللبتني ،ومعنى اآلية ،قال قتادة :أي
ا َ

ب��اجل��ائ��زة ومج��ع��ه ق��ط��وط ق��ال األعشى

ِ
والقط :النصيب وعىل هذين
الكتاب،
ﰎ ﰏ ﭼ والقط :ال��رزق ُس ِّم َي باسم
َ��ب ب��ه ومجعه
الكتاب ال��ذي ك��ان ُي��ك��ت ُ

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ

قطوط)).

قال نشوان((( :((15ال َفواق :ما بني

ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ اآلية.44 :

اآلية.15 :

( ((15املصدر نفسه.4901 /8 :
( ((15املصدر نفسه.3251 /5 :
( ((15املصدر السابق.5276 /8 :

قوله تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
��ض��غ��ث :ما
ق��ال ن��ش��وان((( :((15ال ِّ

( ((15املصدر نفسه.5313 /8 :
( ((15املصدر نفسه.3974 /6 :

د.حامد نارص الظاملي

ٍ
ٍ
شجر
شيش أو ُقضبان
بض عليه من َح
ُق َ

الض َّحاك بتشديد ال��دال)) وقال
َو َق َ��ر َأ َ

خو ٌد كأن َ
ت به
فراشها َو َض َع ْ
رحيان غدا َة َش ِ
ٍ
ُ
مأل
أضغاث

عضهم بعض ًا وقال ا هللُ تعاىل:
أي نادى َب ُ

ﭽﭮ ﭯ ﭼ [سورة القلم،]21 :

جيمعها ٌ
أصل واحدٌ  ،وقيل يف تفسري اآلية

جلزاء عمله)).

َق َال اب َن مقبل:

ٍ
الض ُ
قبضان
غث قبض ٌة
قال اخلليلَّ :

إنه أخذ شمراخ ًا فيه مئة عود فضرَ َ َب
به إمرأته وك��ان آىل إذا َب��ر َأ أن يرضهبا

مئةَ ،فرب بذلك وقال ابن ا ُملس َّيب :أخذ
ِضغث ًا من ثام ٍم فيه مئة عود َفضرَ َ َب به...
ُ
ضغاث األحال ِم :ما إل َت َب َس منها)).
و َأ
[سورة غافر]

قوله تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ اآلية.10 :

��ق��ت :ا َملقت
ق��ال ن��ش��وان(َ (( :((15م َ

��زوج
��غ��ض،
ون��ك��اح ا َمل ْ
ال�� ُب ُ
��ق��ت :أن ي��ت َ
ُ
ُ
الرجل إمرأ َة أبيه وكان ذلك يف اجلاهلية

ق��ال اهلل ت��ع��اىل :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﭼ [سورة النساء.))]22 :

قوله تعاىل :ﭽ ﯺ ﯻ ﭼ اآلية.32 :
قال نشوان((( :((15التناد :التنافر،

( ((15املصدر السابق.6351 /9 :
( ((15املصدر نفسه.6451 /10 :

يف موض ٍع آخر((( :((15التنادي :تنادوا

ويوم التناد يوم القيامة ألن ُك ًّ
ال ُينادى
[سورة ُف ِّص َل ْت]

ق���ول���ه ت����ع����اىل :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓﭼ اآلية.12 :

قال نشوان((( :((15قىض اليش َء  :أي

أحكم ُصن َع ُه  ،قال اهلل تعاىل :ﭽﭑ

ﭒ ﭓ ﭼ قال أبو ذؤيب (ديوان

اهلذليني:)19 /1 :
ِ
مرسودتان قضامها
وعليهام

نع السوابغَ ُت َّب ُع
داود َأو َص َ
عليه ،أي َقتَل ُه

و ُيقال :ضرَ َ ب ُه َفقضىَ
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ

[س��ورة القصص ،]15 :وق�ضى نَح َب ُه
أي مات ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭼ [سورة األح��زاب،]23 :
والقضاء األمر :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

( ((15املصدر نفسه.6547 /10 :
( ((15املصدر نفسه.5532 /8 :
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ﮛ ﮜ ﭼ [سورة اإلرساء ،]23 :وقىض

مع َ
ال َع ُ
قال اهللُ تعاىل:
جل ُ
مل ،والك ُ
َسب ا َ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [سورة

[سورة ا َملسد.))]2 :

حاجته :أي ناهلا قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮅ

األح����زاب .]37 :وال��ق��ض��اء اإلخ��ب��ار

واإلع�لام قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ

[سورة الزخرف]

قوله تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ

ﮂ ﮃ ﭼ [س��ورة اإلرساء،]4 :

اآلية.13 :

ﯣ ﯤ ﭼ [سورة احلجر ،]66 :أي

لليشء أي :أطاقه قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭻ

أي أخربنا ،وقوله تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ

َأهنينا ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰﭼ

[س��ورة ي��ون��س ،]71 :ق��ال األخفض
والكسائي هو مثل قضينا إليه ذلك أي

َأهنيناه و َأبلغناه إ ِّياه ،وعن ابن عباس:

اق��ض��وا إ َّيل أي أم��ض��وا وال تُ��ؤخ��روا،
وقيل :معناه :اقضوا ما َأنتم قاضون،
وقوله تعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ
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ﭽﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﭼ

قال نشوان((( :((16اإل ق��رانَ :أ َ
قرن

ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ وقال الشاعر:

ركبتم ناقتي أرش ًا وخبث ًا

للص ِ
عاب بمقرنينا
ولستم ِّ

َ
صيب
وأقرن رحمه :إذا َر َفعه لئال َي َ

َم ْن أمامه)).

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﭼ اآلية.18 :

السحاب:
قال ن��ش��وان((( :((16نشأ
ُ

قيض إليهم
[س��ورة يونس ،]11 :أي ُل َ
َأجلهم َفأهلكهم)).

الشاب،
والناشئ:
مهموز أي ارتفع،
ُّ
ُ

قوله ت��ع��اىل :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ

تعاىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ أي

[سورة الشورى]

ﰀﰁﰂﰃﰄﰅ

ﰆ ﭼ اآلية.30 :

َ��س��ب:
ق���ال ن����ش����وان((( :((16ال��ك
ُ

( ((16املصدر السابق.5832 /9 :

ب فيهم قال اهلل
ُيقال :نشأ يف القوم إذا َش َّ
وجعلتم َم ْن َي َ
نشأ يف
يكرب يعني النساء أي َ
احللية ٍ
بنات هلل هذا قول أيب اسحاق)).

( ((16املصدر نفسه.5462 /8 :
( ((16املصدر السابق.6605 /10 :

د.حامد نارص الظاملي

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ

ِ
وقيصــر
و َيظلمنا ُعماَّ ُل كِرسى

قال نشوان((( :((16التَقييِّضَ :ق َّي َض

ٍ
غري حمِ ِري
وما إن لنا من سادة َ

اآلية.36 :

اهلل تعاىل اليشء أي أتاحه ،أي ُنخليّ بينه
وبني الشيطان فيكون ِعوض ًا له عن ذكر
اهلل تعاىل ،والتَق ِّييظَ :ق َّي َظ ُه ال�شيء أي

كفاه للقيظ قال :مقيظ ُمص ِّيف ُم َشتِّي)).
[سورة الدخان]

قوله ت��ع��اىل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ
اآلية.37 :

ق��ال ن��ش��وان((( :((16وتُ�� َّب��ع :واحد

ِ
وهم ٌ
حلمري عنو ًة
ملك
ُ
ونحن ُ
سبعون من قبل ُت َّبــــ ٍع
تبابع ٌة
َ

ِ
زهـــر
تَو ّلوا مجيع ًا أزهر ًا بعد َأ

وقال النعامن بن بشري:

سبعون ُت َّبع ًا
قحطان
لنا من بني
َ
َ

ت هلا َ
األعاجم
باخلرجِ منها
َأطا َع ْ
ُ
وق���ال عبد اخل��ال��ق ب��ن أيب الط ّلح

الشهايب:

َنعدُّ تبابع ًا سبعني منّا

إذا ما َعدَّ مكرم ًة َق ُ
بيل

��ي بِ ُت َّبع
��م َ
وس ِّ
التبابعة من ملوك حمِ�يرُ ،
لكثرة أتباعه ،وقيلَ :س ّموا تبابعة َّ
ألن

أسعد تبع الكامل بن ملكي كرب بن ُت ّبع

مجيع األرض و َم ْن
سبعون تُب ّع ًا َملكوا
َ

وك��ان من أعظم التبابعة وم��ن أفصح

اآلخ��ر منهم يتبع األول يف ا ُمللك وهم
فيها من العرب وال َعجم ،قال لبيد بن

ربيعة الكاليب (ديوانه ،ص:)56
نحن فـــــإننا
فيم
ُ
فإن تَسألينا َ

وكان ُت ّبع األوسط منهم مؤمن ًا ،وهو

األكرب بن ُت ّبع األقرن وهو ذو القرنني،
شعراء العرب ولذلك قال بعض العلامء

فيه :ذهب ُم ُ
لك ُت ّبع بشعره ،ولوال ذلك

شاعر من العرب ،و ُيقال:
ما ُقدِّ م عليه
ٌ
ِ
رس ً
نفسه ملا َّ
تمَك َن من
ال اىل
إنه كان نبي ًا ُم َ

عصافري من هذا األَنا ِم ا ُمل َس َّح ِر
ُ
إن مت ّلكوا
َعبيدٌ حليي حمِ ري ْ

ُملك األرض.

( ((16املصدر نفسه.5700 /8 :
( ((16املصدر نفسه.716- 715 /2 :

عند ذكر األنبياء فقال :ﭽ ﯫ ﯬﯭ ﯮ

والدليل عىل ذلك أن اهلل تعاىل ذكره
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ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ [سورة ق،]14 :
ومل يعلم أنه ُأ ِ
ٌ
رسول
رس َ��ل اىل قو ٍم ُت ّبع
ُ

يف س��ورة الكهف بقوله :ﭽ ﰁ

َأسلم)) { أخـــرجه أمحد يف مسنده /5

وس ِّم َي ذا القرنني
ﰊﭼ اآليةُ ،83 :
ألن��ه ولِ��دَ وقرناه أشيبان وسائر شعر

غري ُت ّبع وهو ال��ذي هنى النبي عن
َ
تسبوا تُب ّع ًا فإنه كان قد
َس ّبه بقوله(( :ال ّ
 } 340ألنه آمن به قبل ظهوره بسبعمئة

عام وليس ذلك إلاّ بوحي من اهلل َع َّز
ّ
وجل وهو القائل:
َشهدَ ُت عىل ٍ
أمحد أنـــــ ُه

َر ٌ
سول مـــن اهلل بــاري الن ََّس ِم
فلو مدَّ عمري اىل ع ِ
مره
ُ
ُ ُ
وابن َع ّم
لكنت وزيــر ًا لـه
ُ
َ

َ
لزمت طاعت ُه ك َّ
ُــل َم ْن
وأ
ُ

عىل األرض من ُع ٍ
رب أو َع َج ِم

وج َع َل له
وهو أول َم ْن كسا البيت َ
مفتاح ًا من ذهب وقال:

البيت احلرام من العصـ
وك ََسونا
َ
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مالء ُم َع ّضد ًا وبــــــرود ًا
ب ً
وأقمنا به من الشهر تِسعــــــ ًا
وجعلنا لبابه إقليـــــــدا

بعني َألف ًا مـــــن البد
ونَحرنا َس َ
ِن ترى الناس َحولهَُ َّن ركود ًا
وم��ن��ه��م :تُ�� ّب��ع األق����رن وه���و ذو

القرنني ال��ذي ذك��ره اهلل تعاىل يف كتابه

ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

رأسه أسود ،وكان مؤمن ًا صاحل ًا)).

ق��ول��ه ت���ع���اىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭼ اآلية.45 :

قــــال نشوان((( :((16ا ُملهلُ :خثار ُة
ِ
ال��زي��ت و ُي��ق��ال ه��و ال��نُ��ح��اس ا ُمل���ذاب
و ُيقال حديـــد أهل النار وعىل األقوال
فس قوله تعــــاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ
ُي رَّ

ﭶﭼ)).

[سورة الفتح]

قوله تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊﭼ اآلية.25 :
ق���ال ن����ش����وان((( :((16ال��تَ��ن��ز ِّي��ل:

َفرق)).
الت ُّ

ق���ول���ه ت���ع���اىل :ﭽ ﯟ ﯠ

ﯡ ﭼ اآلية.27 :

(((16
قال نشوان َ (( :ق�َّص�رََّ

( ((16املصدر السابق.6396 /9 :
( ((16املصدر نفسه.2890 /5 :
( ((16املصدر نفسه.5524 /8 :

من َشعره

د.حامد نارص الظاملي

إذا َأ َخ َذ من أطرافه)).

[سورة األحقاف]

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ

اآلية.5 :

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ

ق��ال ن���ش���وان((( :((17ا َمل��ري��ج :أم ٌ��ر

ق���ال ن����ش����وان((( :((16ال���ع���ارض:

اهلل تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ [سورة

الناب
والعارض:
عارض،
استق َب َل َك فهو
ُ
ٌ
ُ

قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

اآلية.24 :

ال��س��ح��اب ال���ذي يستقبلك ،وك ُّ
ُ���ل ما
َ
ُيقال :إم��رأة نقية ال�� َع��وارض ،قال جرير

(ديوانه:)417 :

أتذكر يو َم تَص ُقل عارضيها
ُ
ٍ
ٍ
قي ال َبشامِ)).
بعود بشامة ُس َ
[سورة حممد]

قوله تعاىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ

اآلية.35 :

((وترُ :يقال :وتره
قال نشوان(:((16
َ

َحق ُه أي نقصه ،قال الشاعر:
ِ
اإلجازة شيئ ًا
إن تُرتين من

ِ
بحق
ال تفتني عىل
الرصاط ِّ

و ُيقال :كان القوم شفع ًا َفوتَرهم
ٌ
فالن أي صار به ِوتر ًا)).
[سورة ق]

( ((16املصدر السابق.4467 /7 :
( ((16املصدر نفسه.7057 /10 :

َمريج ،أي مخُ تَلط ،واملـــرج :اخللط قال
الرمحن.))]19 :

ﭔ ﭕ ﭼ اآلية.36 :

ق��ال ن��ش��وان((( :((17ال�� َق��رن األم��ة،

وقال الشاعر:

ُنت من َق ٍ
ِ
الناس قد مىض
رن من
إذا ك َ
حت يف َق ٍ
َ
َريب)).
رن َفأ َ
وأ ص َب َ
نت غ ُ
[سورة الطور]

قوله تعاىل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﭼ اآلية.21 :

((الت :ال تَه عن
قال نشوان(:((17
َ

اليشء إذا صرَ ف ُه قال الشاعر:

رسى رسيت
وليلة ذات
ً

يت
ومل َيلتني عن سرُ اها َل ُ
ِ
نقص ُه قال
والتَه :من َح ّقه شيئ ًا :أي َأ َ

( ((17املصدر نفسه.6269 /9 :
( ((17املصدر السابق.5421 /8 :
( ((17املصدر نفسه.6158 /9 :
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اهللًُ تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ
[سورة احلجرات.))]14 :

قوله ت��ع��اىل :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ

قوله تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ

اآلية.8 :

قال ن��ش��وان((( :((17لغاَ :لغو ًا :أي

َأي َأرسع ،قال الشاعر:

اآلية.23 :

َ
قال باطالً ،واللغو من األَيامن ما ال كفارة
وال ِحنث فيه قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ [س����ورة ال��ب��ق��رة:

.))]225

[سورة النجم]

قوله تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ

اآلية.34 :

قال نشوان((( :((17أكدى :إذا َب َخ َل،

أي قطع القليل ،و ُيقال َأكديته إذا رددته

عن اليشء)).

قال نشوان((( :((17اإلهطاعَ :أه َط َع:

بدَ جلة دارهم ولقد أراهم

بدَ جلة مهطعني اىل السام ِع

���و َب
وأه��ط��ع :أي َم���دَّ ُع��ن�� َق�� ُه َو َص َّ

أس ُه)).
َر َ

قوله تعاىل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ اآلية:

.54

(((17
��ه��ر :وق��رأ
ق��ال ن��ش��وان (( :ال��نَّ ُ
ٍ
����ر)) بضم
األَع��م��ش ((يف ج��ن��ات ونهُ ُ ْ
جمَ��ع هن ٍ
��ار أي هم
النون واهل��اء عىل أنه ُ

هنار ال َ
ليل هلم)) .ويف موض ٍع آخر قال

قوله تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭼ اآلي��ة:

نشوان((( :((17وعن األعرج أنه قرأ ((يف
ٍ
جنات ونهُ ُر)) بالضم أي ال َ
ليل هلم)).

تعاىل و َأقناه ،أي أعطاه ما يقتنيه و ُيقال:

ق���ول���ه ت���ع���اىل :ﭽ ﮆ ﮇ

.48
380

[سورة القمر]

قال نشوان(ِ :((17
((اإلقناءَ :أغناه اهلل

أقناه أي أرضاه)).

( ((17املصدر نفسه.5076 /9 :
( ((17املصدر نفسه.5785 /9 :
( ((17املصدر السابق.5651 /8 :

[سورة الرمحن]

ﮈﭼ اآلية.6 :

( ((17املصدر نفسه.6951 /10 :
( ((17املصدر نفسه.6768 /10 :
( ((17املصدر نفسه.6771 /10 :

د.حامد نارص الظاملي

قــال نشوان(ُ (( :((17يقالَ :س َجدَ ت

ق��ال ن��ش��وان(َ (( :((18ف���ر َغ :الفرا ُغ

َ
ق��ال ال��ف ّ��راء يف قوله :ﭽ ﮆ ﮇ

ﮢ ﭼ فمعنـاه سنقصد و ُيقال هو عىل

ال��نَ��خ�� َل�� ُة إذا َم��ال��ت ،ون ٌ
َ��خ��ل س��واج��د،

نقيض ُ
الشغل فأمــا قوله تعاىل :ﭽ ﮡ
ُ

ﮈﭼ أي يستقبالن الشمس ويميالن

التهدد وقولــه تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ

يشء من احليوان واجلامد دوران ظله)).

قال ابن مسعود وابن عباس واحلسن أي

معها حني ينكرس ال َفي ُء ،وسجود ك ُِّل

ﮝ ﮞ ﭼ [سورة القصص،]10 :

قوله تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣﭼ

فارغ ًا من كل يشء إلاّ من ذكر موسى

ِ
((الك ّم :وعاء الط َّلع
قال نشوان(:((18
وال��ن َّ��ور يف كل ِشجرة مثمرة ،واجلمع:
وغالف اليشءِ :كم ُّه)).
أكامم،
ُ

ق���ول���ه ت����ع����اىل :ﭽ ﯴ ﯵ

اآلية.11 :

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﭼ اآلية.12 :

قـــال نشوان((( :((18ال َعصف :ورق

ال���زرع ،وال�� َع��ص��ف :ال��ت�ين ،وال َعصف

ُحطام النبت ا ُمل َتك رَِّس منه قوله تعاىل:
ﭽ ﮥ ﮦ ﮧﭼ [س��ورة
الفيل.))]5 :

قوله تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﭼ اآلية:

.31

( ((17املصدر نفسه.2982 /5 :
( ((18املصدر السابق.5712 /9 :
( ((18املصدر نفسه.4564 /7 :

وقال الكسائي فارغ ًا ،أي ذاه ً
ال ناسي ًا)).

ﯶﭼ اآلية.37 :

قال ن��ش��وان((( :((18ال���وردةُ :واحد ُة
ِ
���رس وردةٌ :ب�ين الشقـــراء
ال����ورد ،و َف ٌ
َ
والكميت وكذلك ما ك��ان عىل لوهنا،

قال اهللُ تعاىل :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶﭼ
[س��ورة الرمحن ،]37 :وقيل وردة أي

محراء)).

قوله تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ

اآلية.72 :

قـــال نشوان(َ (( :((18قصرَ  :ال َق ْرص:

احلبس واملقصــــــــــــــور املحبـــــوس،
( ((18املصدر نفسه.5160 /8 :
( ((18املصدر نفسه.7214 /10 :
( ((18املصدر السابق.5518 /8 :
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و ُيقال :قرصه عىل األمر ،قال اهلل تعاىل:

اآلية.28 :

َ
�يره��م وإم���رأة:
أزواج��ه��ن ف�لا ُي
���ردن َغ َ

إذا َق َط َع َشوكَها يقــولونَ :خ َضد اهللُ
ِ
��ع ش��وك��ه ويف
َش��وكَ��ه األَب��ع��د أي ُق��ط َ

ﭽﭥ ﭦ ﭧﭼ أي ُحبِس َن عىل
ق��ارصة ال��ط��رف ،ال متد طرفها اىل ِ
غري
زوجها قال اهلل تعاىل :ﭽ ﰁ ﰂ

ﰃ ﭼ [سورة الصافات.))]48 :
[سورة الواقعة]

قوله تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ

اآلية.6 :

ق��ال ن��ش��وان(َ :((18
((اهل��ب��اء :ال ُغبار

الذي يطري مــن دقائق الرتاب ،قيل هو
ما يسطع مـن حوافر الدواب َفين ُّ
َبث أي

تفرق كذا ،عــن ابن السكيت أن اهلَبا َء
َي َّ
املنثور م��ا ُي��رى يف الشمس إذا َد َخ َ
��ل
كو ٍة)).
ضوؤها من ِّ
ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪﭼ

اآلية.15 :
382

ِّسع إذا
((و َض َن :الن َ
قال نشوان(َ :((18

ن ََس َج ُه ،موضونة أي منسوجة أو الدرع
ا ُملحكم ُة)).

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ

( ((18املصدر نفسه.6854 /10 :
( ((18املصدر نفسه.7200 /10 :

قال نشوان(َ :((18
((خ َضدَ الشجرة:

احلديث عن النبي يف املدينة ال يخُ َضدُ

َشو كُها)).

قولــــه تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩﭼ اآلية:

.37

ق��ال ن��ش��وان((( :((18ال�� ُع��رب :مجع
َعروب وهي ا ُملت ََح ِّب ِبة إىل زوجها)).
ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ

اآلية.65 :

قــال نشوان((( :((18التفكن :التَندُ م

و َقرأ بالنون ،أي تندمون وقرأ آخرون:
(( َف َظ ْلتُم َت َفك َُّه َ
َعجب
ون)) والتَفكُّـــه الت ُ

و ُيقال تَفكَّه باليشء أي تمَ تَّع به)).

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﭼ

اآلية.73 :

قوت
قال نشوان((( :((19اإلق��واءَ :أ َ

��ت ق��ال عنرتة (املعلقة
ال���دار :أي َخ�� َل ْ
ُ
( ((18املصدر نفسه .1832 /3
( ((18املصدر نفسه.4462 /7 :
( ((18املصدر نفسه .5242 /8
( ((19املصدر السابق.5679 /8 :

د.حامد نارص الظاملي

البيت:)8 :

يت من ٍّ
طل تَقا َد َم َعهدُ ُه
ُح ِّي َ
َأقوى َ
قفر َبعدَ ُأ ِّم َاهليث ِم
وأ َ
وا ُملقوي :الذي ال زا َد َمع ُه .وا ُملقوي:
ِ
ب��ال��ق��واء وه��و ال َقفر واملقوين
ال��ن��ازل
املسافرين)).

[سورة احلديد]

قال نشوان((( :((19قفا :ال َقفو االتباع
ِ
البيت
ُيقال :قفا أثره ومنه ُسم َّيت قافي ُة
ألهنا تتلو ما قبلها من الكالم ،والقفا:

َق ّفاه اهتمه ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ [ســورة اإلرساء:

 ،]36أي ال تر ِم أحد ًا ُمت َِه ًام له بام ليس

لك به علم)).

ق��ول��ه ت���ع���اىل :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ

ق��ول��ه ت���ع���اىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ

ق��ال ن���ش���وان((( :((19اإلق����راض:

ِ
((الكفل :النصيب
قال نشوان(:((19

ﰃﭼ اآلية.18 :

أقرضه أي أسلفه)).

ق���ول���ه ت���ع���اىل :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﭼ اآلية.23 :

ﯖﭼ اآلية.28 :

قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ
ِ
والكفل ِ
عف
[سورة النساء،]85 :
الض ُ

ق��ال ن���ش���وان(َ (( :((19ف ِ
����رح :الفرح

من اآلجر واإلثم قال اهللُ تعاىل :ﭽ ﯔ
ﯕ ﯖ ﭼ أي ِضعفني)).

ال ُّطغيان وال��ف��رح :البطر واألرش قال

ق���ول���ه ت����ع����اىل :ﭽ ﯼ ﯽ

نقيض الغم والنعت َف ِرح وفارح ،والفرح:
ُ

تعاىل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [سورة
القصص.))]76 :

قوله ت��ع��اىل :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﭼ اآلية.27 :

( ((19املصدر نفسه.5461 /8 :
( ((19املصدر نفسه.5164 /8 :

[سورة املجادلة]

ﯾﭼ اآلية.11 :

(((19
َ��ف��س��ح:
ق���ال ن����ش����وان (( :ال��ت ُ

َوسعوا)).
َفسحوا يف املجلس أي ت َّ
ت َّ

قوله تعاىل :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

( ((19املصدر نفسه.5589 /8 :
( ((19املصدر السابق.5859 /9 :
( ((19املصدر نفسه.5190 /8 :
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ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ اآلية.12 :

(((19
ساره،
قال نشوان (( :ناجاه :أي ّ

قيل إنام وجب تقديم الصدقة للنجوى
ّ
فشق
ألن النبيُ ( أكثِ َر عليه السؤال َّ
عليه ذل��ك) ع��ن اب��ن عباس وقيل إِ ّن

األغنياء كانوا يغلبون الفقراء يف مناجاة
النبيُ فأمروا بتقديم ص ٍ
دقة فانتهوا
َ
ِ
خص ُة)).
الر َ
عن مناجاته َفن ََز َلت ُ

كام قد أفأنا وا َمل ِ
ُ
منصف
فاخ ُر

صار إليهم من مال العدو،
يعني :ما َ

و ُيقال :أفأته ففاء :أي رجعته فرجع)).
[سورة املمتحنة]

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ اآلية.11 :

قوله تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ

قال نشوان((( :((19قيل معناه فأصبتم
ٍ
غنيمة فآتوا َم ْن ذهبت زوجته
ُعقبى من
اىل الكفار مما غنمتم مثل ما َأن�� َف َ��ق يف

قال ن��ش��وان((( :((19اللين ُة :النَخ َل ُة،

[سورة التغابن]

[سورة احلرش]

اآلية.5 :

و ُي��ق��ال :هي من ال��واو من اللون وق َ
��ال

عضهم اشتقا ُقها من َ
الن يلني)).
َب ُ

زوجته التي ذهبت اىل الكفار)).

قوله ت��ع��اىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ

اآلية.7 :

قوله تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ق��ال ن��ش��وان((( :((20اليسري السهل

ق��ال ن��ش��وان((( :((19اإلف���اءةَ :أف��ا َء
ِ
جع من أموال
عليه من ال َفيء وهو ما َر َ

ﭽﭿ ﮀ ﮁﭼ [س��ورة يوسف:

.))]65

:)124

اآلية.9 :

ﮎ ﮏ ﭼ اآلية.7 :
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فأي معدٍّ قد َأفادت رماحه

الكفار اىل املسلمني ،قال مجيل (ديوانه:

( ((19املصدر نفسه.6509 /10 :
( ((19املصدر نفسه.6155 /9 :
( ((19املصدر نفسه.5296 /8 :

اهلَ�ِّي�نِّ  ،واليسري :القليل ،قال اهللُ تعاىل:

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷﭼ

( ((19املصدر السابق.4681 /7 :
( ((20املصدر نفسه.7356 /10 :

د.حامد نارص الظاملي

قال نشوان((( :((20تغابنوا :أي َغ َب َن

عض ًا ،يعني يوم القيامة يتغابن
عضهم َب َ
َب ُ

فيه الناس جزاء أعامهلم)).

[سورة الطالق]

قوله تعاىل :ﭽ ﭕ ﭖﭼ اآلية.6 :

قال ن��ش��وان((( :((20ال ِ��وج��د :لغ ًة يف

ٌ
وب إذا
أبيض كالرجع َر ُس ٌ

ما ثاخَ يف حُمت ٍ
َفل خيتيل

تاخ :رسخ :خيتيل يقطع واملحتفل:

معظم اليشء)).

[سورة ا ُمللك]

قوله تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ

الوجد من املال حكاها ابن السكيت وعن
يعقوب أنه قرأ ِ
((م��ن ِوجدكم)) بكرس

ق��ال ن��ش��وان((( :((20التَم ّيزَ :م َّيز،

قوله تعاىل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ اآلية:

قوله تعاىل :ﭽ ﮝ ﭼ اآلية.19 :

ق��ال ن��ش��وان((( :((20ال��رج��ع :املطر،

بض رسع ُة
يف الطريان أي ُيرسع َن ،وال َق ُ
الس ِ
وسائق قابض وق ّباض وق ّباضه،
وق
ٌ
َّ
باهلاء أيض ًا للمبالغة .قال رؤبة (ديوانه:

األول)).
.11

وس ِّم َي رجع ًا ألنه يرجع من السامء اىل
ُ
األرض بعدما صعد اىل ال��س�ماء ،قال

الشاعر:

ِ
جع فيها
لتم ال َر َ
وجاءت س ٌ

الرعاء
دع فينجرب
وال َص ٌ
ُ
ِ
والسن ُة الشديــدةُ،
لتم :الداهـــي ُة
ّ
س ٌ

ج��ع:
ن��ب��ات األرض
���دع:
ُ
وال��ر ُ
وال���ص ُ
َّ
َّ

صف سيف ًا:
الغدير ،وقال الشاعر َي ُ
( ((20املصدر نفسه.4904 /8 :
( ((20املصدر السابق.7072 /10 :
( ((20املصدر نفسه.2415 /4 :

اآلية.8 :

و ُيقال :كا َد يتَم َّيز من الغيظ أي َيتَق َّطع)).
اإلرساع
((القبض:
قال نشوان(:((20
ُ
ُ

:)105

ق ّباضة بني العنيف وال َّلبق

يعني احلامر يقبض العانة)).
[سورة القلم]

قوله ت��ع��اىل :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ

اآلية.1 :

( ((20املصدر نفسه.6431 /9 :
( ((20املصدر السابق.5357 /8 :
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(((20
لم :واحدُ
قال ن��ش��وان (( :ال َق ُ
األقالم التي يكتب هبا ،وال َقلمِ :
القدْ ح،
ُ
ُ

ِ
ببرصه:
((و َأز َل َقه
قـــال نشوان(َ :((20

قال اهللُ تعاىل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ
ِ
هم)).
[سورة آل عمران ،]44 :أي سها َم ُ

َّظر إل��ي��ه ،ق��ال اهلل تعاىل:
أي َأح���دَّ الن َ
��دح��ض َ
��وك
ﭽﮠ ﮡ ﭼ أي ل ُ��ي
ُ

اآلية.16 :

بأبصارهم)).

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ

���م اليشء
ق��ال ن��ش��وان(َ :((20
((و َس َ
ٍ
بعالمة ،أي سنعلمه
َوس�َم�اَ ً  ،أي َع َّلمه
ٍ
ف هبا أنه من أهل
عر ُ
يو َم القيامة بعالمة ُي َ
النار وقيل سنلحق به عار ًا أو ُس َّبة حتى
وسم عىل َأ ِ
بمنزلة من ِ
ٍ
نفه)).
يكون
َ ْ
َ
قوله تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ

اآلية.25 :

��ر َد َ :
احل��رد،
قال ن��ش��وان(َ :((20
((ح َ

قصدت
ردت َحر َد ك أي
ُ
القصد ُيقال َح ُ
ٍ
قصد  ،وقيل أي عىل
َقصدك ،أي عىل
386

اآلية.51 :

ُ
اإلبل إذا َق َّلت
حار دت
من ٍع من قوهلم َ
تحَ��ول�� ُه عن
َأل��ب��انهُ��ا ،وح��رود ال��رج��لّ ،

قومه)).

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮠ ﮡ ﭼ

( ((20املصدر نفسه.5600 /8 :
( ((20املصدر نفسه.6162 /10 :
( ((20املصدر نفسه.1409 /3 :

م��ن ش��دة ال��ب��غ��ض��اء م��ن ال��ن��ظ��ر إليك
[سورة احلا َّقة]

قوله تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ اآلية:

.36

ِ
((الغسلني :ما
ق��ال ن��ش��وان(:((21

َين َغ ِس ُل من أبدان الكُفار يف النار)).
[سورة املعارج]

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇﭼ اآلية.37 :

ِ
((الع َزة :اجلامعة
قال نشوان(:((21

أي مج��اع��ات ُم��ت��ف ِّ��رق�ين ،ق��ال ال��راع��ي
(ديوانه):

إن عشرييت
َأخليف َة الرمحن َّ

ِ
زين ُفلوال)).
ت
مس ْ
سوامهم ع َ
ُ
َأ َ

قوله تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ
( ((20املصدر السابق.2830 /5 :
( ((21املصدر نفسه.4950 /8 :
( ((21املصدر نفسه.4511 /7 :

د.حامد نارص الظاملي

اآلية.43 :

((وال ُّ��رج��ز فاهجر)) و ُي��روى كذلك يف

وفض
قال نشوان((( :((21اإليفاضَ :أ َ
يف َ ِ
رس َع و ُيقالَ :أوفضت دابته
السري أي َأ َ
وأوفضها إذا محلها عىل اإليفاض َيتعدَّ ى

الصنم وبالكرس:
الرجز بالضـمَ :
وقيل ُّ

[سورة اجلن]

((ال���رج���ز :ال��ع��ذاب ق���ال اهلل ت��ع��اىل:
ِّ

وال َيتعدَّ ى)).

قراءة عكرمة وجماهد ...وقال الكسائي

الو َثن وبالكرس :العذاب،
الرجز بالضمَ :
ُّ
النجاسة)) وق��ال يف موض ٍع آخ��ر(:((21

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭔ ﭕﭼ

ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ [س��ورة سبأ:

(((21
��س َ
��ط :ال َقسط
قال ن��ش��وان َ (( :ق َ

ٍ
عديد ُميز
كم رامنا من ذي

اآلية.14 :

 ،]5وقال الشاعر:

بالر ِ
جز
حتى وقمنا كَيدَ ُه ِّ

ورُ .يقال:
جل ُ
بفتح القاف وال ُقســـوط :ا َ
َق َس َط إذا جار قال الشاعر:
قومي هم قتلوا ابن ٍ
هند َعنو ًة َعمر ًا
َ
وهم َقسطوا عىل الن ِ
ُّعامن)).

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ

قوله تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﭼ اآلية:

ق��ال ن���ش���وان((( :((21ال ُ
��ك�َب�رَ  :مجع

قال ن��ش��وان((( :((21ال ُّ��رج��ز :لغ ًة يف

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ

[سورة املد ِّثر]

.5

الرجز الذي
الرجز وهو َّ
الصنم .و َأم��ا ِّ
هو العذاب فال يكون إلاّ بالك ِ
َرسَ ،و َق َر َأ
حلس ُن ويعقـــوب وحفص عن عاصم
ا َ

( ((21املصدر نفسه.7237 /10 :
( ((21املصدر السابق.5488 /8 :
( ((21املصدر نفسه.2416 /4 :

والرجز :األصنام يف
والرجز :النَتنُ ،
َّ

قوله تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﭼ)).
اآلية.35 :

الكربى ،أي الكبائر يعني النار)).
اآلية.51 :

سورة :األسد
قال نشوان((( :((21ال َق َ

مــــــن ال َقرس وهو الغلبة والقهر وقيل
( ((21املصدر نفسه.2417 /4 :
( ((21املصدر السابق.5738 /9 :
( ((21املصدر نفسه.5486 /8 :
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س قو ُله
ال َق َ
سورة ُّ
الرماة وعىل الوجهني ُف رِّ َ

قط ،وما ق��رأت بسيل قط ،أي مل جيتمع

وعمرو بن ردماء اهلام َم إذا غزا

ﰆ ﰇ ﭼ أي مجعناه فاتبع مجعه ،هذا

تعاىل ،وقال إمرؤ القيس:

ِ
ٍ
كمشية قسورا
عضب
بذي ُش ُطب

��س��ورة وه��و األس��د ف َ��أب��دَ َل
أرادَ :ق َ

من اهلاء ملا وقف عليها الفاء (ولو أراد
قسور ًا لصرَ ف ُه)).

[سورة القيامة]

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ

اآلية.15 :

قال ن��ش��وان((( :((21املِ��ع��ذارِ :
السرت

ِ
بلغة بعض اليامنيني ((وتعني جزء ًا من بناء
بعضهم
س ُ
ولعله جدار ساتر)) وعليه َف رَّ َ

ق َ
��ول اهلل تعاىل :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶﭼ أي
أرخى ستوره وأغ َل َق أبوابه ،وقيل :هو
مجع َمعذرة ،وقيل هو مجع ُعذر عىل ِ
غري

قياس)).
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قوله تعاىل :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ

اآلية.18 :

قال ن��ش��وان((( :((21ق��رأ ال�شيء :إذا

ق��رأت هذه الناقة َسيل
مجع ُه ،و ُيقال ما
ْ
( ((21املصدر نفسه.4432 /7 :
( ((21املصدر نفسه.5457 /8 :

محها عىل ولد .وقوله تعاىل :ﭽ ﰄ ﰅ
ر ُ

قول أيب عبيدة وغريه ،وقال ابن عباس:

قرأناه :أي تب ّيناه فاتبع قرآنه :أي اعمل

به)).

قوله ت��ع��اىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

اآلية.25 :

ِ
((ال��ف��اق��رة:
ق���ال ن����ش����وان(:((22

فقار ال َّظهر)).
الداهية :كأهنا
تكرس َ
ُ
قوله تعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓﭼ اآلية:

.34

قال نشوان((( :((22األوىلُ :يقال يف

التهدد والوعيد أوىل ل��ك ،و ُيقال هي

َلهف قال الشاعر:
كلمة تحَ رُّس وت ُّ

فأوىل ثم أوىل ثم أوىل

ب من َم َر ِّد
للدر حُي َل ُ
وهل ِّ

قال األصمعي :أوىل له ،أي قاربه ما

هيلكه وأنشد ألمريء القيس:

فغادى بني هاديتني منها

وأوىل أن يزيد عىل الثالث

( ((22املصدر السابق.5232 /8 :
( ((22املصدر نفسه.7280 /11 :

د.حامد نارص الظاملي

قارب)).
أي
َ

قوله تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ اآلية:

.37

ق��ال ن��ش��وان((( :((22اإلم��ن��اء :أمنى

��ر َأ احلسن
الرجل إذا خرج منه املنيَ ،ق َ

ويعقوب وحفص عن عاصم ،بالياء عىل
منى)).
تذكري املني ،و َأمنى :أي أتى ً
[سورة املرسالت]

ق��ول��ـ��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮑ ﮒ ﭼ

اآلية.1 :

ومجعه قصور ،وقال اهلل تعاىل :ﭽ ﯰ

ﯱ ﯲ ﭼ [س���ورة ال��ف��رق��ان،]10 :
ِ
وال��ق�صرة :ق��رأ بعضهم(( :إنهّ���ا ترمي

برشر ِ
ٍ
كالقرص)) بكرس القاف و ُيقال هو
كخلقة ِ
مجعِ :قرصة ِ
وخلق ،وال َقصرَ  :مجع
َقصرَ ة وهي أصل ال ُعنُق وأصل الشجرة
ٍ
ب�شرر
َو َق���ر َأ اب��ن ع��ب��اس(( :إهن���ا ترمي

كال َقصرَ )) يعني كأعناق اإلبل وقيل :أي

كأصول النخل)).

[سورة النَّبأ]

قال نشوان((( :((22ال ُعرف :االسم

قوله تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﭼ اآلية:

ﭽﮑ ﮒ ﭼ فقيل معناه أهنا ُأرسلت

قال ن��ش��وان((( :((22ال�� َّل��ف :اجلامعة
ا ُمل��ج��ت ِ
َ��م��ع��ة ،و ُي��ق��الّ :
إن ال�� َّل��ف واح��د

َّ
وجل:
من االع�تراف ،وأما قول اهللِ َع َّز

.16

بال ُعرف وه��و امل��ع��روف وق��ي��ل :معناه
أهنا ُأ ِ
مستعار من ُعرف
رسلت متتابعة
ٌ
الفرس ،و ُيقال من ذلك :طار القطا ُعرف ًا

عضها
أي جمتمع ال��ف��واك��ه ق��د
َّ
إل��ت��ف َب ُ

ق��ول��ه ت���ع���اىل :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ

ﭽ ﰃ ﰄ ﰅﭼ [س���ورة اإلرساء:

قال نشوان((( :((22ال َقصرْ  :معروف

قوله تعاىل :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ

ُعرف ًا :أي بعضها خلف بعض)).

ﮔﭼ اآلية.32 :

( ((22املصدر نفسه.6392 /9 :
( ((22املصدر نفسه.4451 /7 :
( ((22املصدر السابق.5505 /8 :

األلفاف يف قوله تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐﭼ
ٍ
ببعض ،واللفيف :اجلمع قال اهلل تعاىل:

 ،]104أي مجيع ًا)).
ﮢ ﭼ اآلية.19 :

( ((22املصدر نفسه.5690 /9 :
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نقيض
تح ُ
قال نشوان((( ((22فتح :ال َف ُ

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭼ [س��ورة الفتح:

���ب
ق���ال ن����ش����وان((( :((22أي َذ َه َ

اإلغ�لاق ،والفتح النرص قال اهلل تعاىل:
حلكم :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ
 ،]1والفتح ا ُ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ

[سورة األعراف.))]89 :

[سورة النازعات]

ضوؤها ،وقوله تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ [سورة
الزمر ،]5 :أي يغشيِ
َ
النهار
الليل عىل
َ
َ
ويغيش النهار َعىل الليل)).

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮢ ﮣ ﭼ

قوله تعاىل :ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ

قـــال ن��ش��وان((( :((22ن��زع نزوع ًا:

ق���ال ن����ش����وان((( :((23ان���ك���درت

األرواح وقيل :يعني النجوم ت ََنز ُع من
ٍ
لع ثم تغيب)).
أفق أي َت َّط ُ

قوله ت��ع��اىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

اآلية.1 :

ب ،وقيل يعني املالئكة ت ََنز ُع
أي َذ َه َ

[سورة عبس]

قوله تعاىل :ﭽ ﯬ ﯭ ﭼ اآلية:

.30
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اآلية.1 :

اآلية.2 :

النجوم :إذا تناثرت)).

ﮎ ﮏ ﭼ اآلية.16- 15 :

الظبي إذا
قال نشوان(َ (( :((23كن ََس
ُ
د َخ َ��ل يف ك ِ
ُناسه ،وال ُكنَّس :الكواكب
َ
��س يف ب ِ
��روج��ه��ا ك�ما تَ��د خ ُ��ل
ال��ت��ي تَ��ك��نَ ُ
ِ
ُنوسها دخوهلا
الظبا ُء يف كُناسها ،وك ُ

قـال نشوان(َ (( :((22غلب :ال َغلب:
ُ
الرق َب ِة والنعت أغلب واجلمـــــــع
غلظ َ
ُغلب و ُغلب ًا أي غالظ ًا)).

يف بروجهاُ ،
روجها وقال
نوسها ُخ ُ
وخ ُ
أبو عبيدةُ :سم َّيت ُكنَّس ًا :ألهنا تُكن َُس

( ((22املصدر نفسه.5090 /8 :
( ((22املصدر نفسه.6561 /10 :
( ((22املصدر السابق.4992 /8 :

( ((22املصدر نفسه.5933 /9 :
( ((23املصدر نفسه.5786 /9 :
( ((23املصدر نفسه.5913 /9 :

[سورة التكوير]

يف املغيب)).

د.حامد نارص الظاملي

[سورة املط ِّففني]

قوله تعاىل :ﭽ ﰂ ﰃ ﭼ اآلية:

.31

ق��ال ن��ش��وان((( :((23الفكه :األ ُشرِ
ُ
��م ٍ��ة كَ��انُ��وا فِ َيها
���ر َأ ُ
بعضهمَ :
((ونَ�� ْع َ
َو َق َ
َف ِ
ني)) [س��ورة الدخان ،]27 :بغري
اك ِه َ
ألفَ ،و َق َر َأ حفص عن عاصم(( :انقلبوا
فكهني)) بغري َألف .وقيل :ال َف ِكه :األَرش
ِ
النفس)).
طيب
والفاكه باأللف ُ
[سورة اإلنشقاق]

قوله تعاىل :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ

اآلية.17 :

الو َس ُق:
((و َس َ
��قَ :
قال ن��ش��وان(َ :((23
اجلمع ،وس َق اليشء إذا جمَ َعه ،ووس َق ِ
ت
ُ َ َ َ
َ
َ ُ َ َ
الناق ُة وغريها إذا حمَ َ َل ْت ووسع ِ
العني
ت
ُ
َ َ َ َ
ُ
املا ُء :أي حمَ لتُه)).

كرهم و َكيدُ
وا َمل َ
كيدة :ا َملكر ،و َكيدُ ُهم َم ُ
اهللِ تعاىل مجُ ازاته هلم عىل َم ِ
كرهم .وقال

ٍ
يشء
عضهم :ال َكيدُ  :ا ُملعاجلـــة وك ُُّ��ل
َب ُ
جلت ُه فقد ِكدت ُه)).
عا َ
[سورة األعىل]

قوله تعاىل :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ

اآلية.5 :

ق���ال ن����ش����وان((( :((23األح�����وى:

األسود ،أي َهش ً
يام أسودا وقيل أحوى،

تقديم
أي أسود من اخلُ�ْض�رْ َ ة ،وقيل فيه
ٌ
وتأخري أي أخرج املرعى أحوى َف َجع َل ُه
ٌ

غثا ًء)).

ٍ
مكان آخر((( :((23ال ُغثاء :ما
وقال يف

ِ
ِ
القامش قال اهلل تعاىل:
الس ُيل من
يحَ تَمل ُه َّ

ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﭼ أي هش ً
يام أس��ودا
قال إمرؤ القيس (ديوانه:)25 :

قوله تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ِ
ِ
املجيمر غدو ًة
رأس
كأن ذا
َّ
السيل والغ ِ
ِ
ُثاء َفلك ُه ِمغ َز ِل)).
من

ق��ال ن���ش���وان((( :((23ك���ا َد :الكيد

قوله تعاىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ اآلية:

[سورة الطارق]

ﮘ ﭼ اآلية.16- 15 :

( ((23املصدر السابق.5241 /8 :
( ((23املصدر نفسه.6162 /10 :
( ((23املصدر نفسه.5941 /9 :

[سورة الغاشية]

.15

( ((23املصدر نفسه.1616 /3 :
( ((23املصدر السابق.4908 /8 :
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الفراء:
قال نشوان(ُ :((23
((زرب َّية :قال ّ

الزرايب وهي من الطنافس
الزربية :واحد َّ
ُّ

التي هلا حمَ ٌل كثري ،و ُيقال :هي ال ُب ُسط،
الزرايب :الو ِ
سائد)).
وقيل َ ُ َ
[سورة الفجر]

قوله تعاىل :ﭽ ﯚ ﯛ ﭼ اآلية:

.19

َخر ،وقيل هو
العقبة ولو اقتحمها مل َيفت ْ
دعاء عليه باهلالك ِ
وقيل هو استفهام أي
ٌ
َفهلاّ اقتحــم العقبة كام َم َّكنَ ُه اهللُ تعاىل
يف التكليف و ُي��ق��ال أقحمته عيني أي
ازدرتُه)).

[سورة الشمس]

ق��ال ن���ش���وان((( :((23ال�� َّل��م :األك��ل

ق���ول���ه ت����ع����اىل :ﭽ ﭬ ﭭ

حل َ
الل باحلرام وكتيب ٌة ملموم ٌة
خيلطون ا َ
أي مجُ تمع ٌة وشيَ ٌء ملمو ٌم مجُ ت َِم ٌع)).

قال ن��ش��وان((( :((24اإلهل��ا ُم :تفهيم

بجميع ال��ف��م ،ق��ال احل��س��ن :أي َس�� ّف�� ًا

[سورة البلد]

ﭮﭼ اآلية.8 :

والرش)).
املعاين :أي َع َّرفها اخلَ َري
َّ
[سورة الضحى]

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ

قال نشوان((( :((23االقتحام :اقتحم

(((24
السجو:
((سجوَّ :
قال نشوان َ :

اآلية.11 :

مر ،أي َد َخ َل فيه ،قال اهللُ تعاىل :ﭽﮣ
األَ َ

ﮤ ﮥ ﭼ قيل هو إخبار عنه ،أي مل
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أي :مل ي��ذن��ب وامل��ع��ن��ى :مل يقتحم

يقتحم العقبة َّ
َت بلفظ
ألن (ال) إذا ُق ِرن ْ

املايض كان ا ُملراد به اخلرب كقوله :و َأ ُّي
ٍ
عبد لك ال َأ ّملا.
( ((23املصدر نفسه.2780 /5 :
( ((23املصدر نفسه.5972 /9 :
( ((23املصدر نفسه.5386 /8 :

اآلية.2 :

السكون سجا الليل ،إذا َس َك َن و َغ َّطى
ٍ
ِ
ك َّ
بظلمتهُ ،ي��ق��ال :إن�ما سكونه
يشء
ُ��ل

لسكون ما فيه ،قال الشاعر:

ُ
والليل الساج
القمراء
يا حبذا
ُ

رق ُ
و ُط ٌ
مثل ُمالء الن َُّساجِ
وسجـــــــا البحر سجو ًا إذا َس َكن َْت
َ

( ((24املصدر السابق.6128 /9 :
( ((24املصدر نفسه.2985 /5 :

د.حامد نارص الظاملي

مواجه ،قال:
َأ ُ

مالك ال َب ِ
َ
حر سجا
يا
حر إذا ال َب ُ

األرواح جتري وجرى
وه َّبت
ُ
َ

ِ
النظر)).
وعني ساجي ٌة :أي فاتر ُة
ٌ
[سورة ا َمل َسد]

قوله ت��ع��اىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﭼ اآلية.5 :

(((24
يف
��س��د :لِ ُ
ق��ال ن���ش���وان (( :ا َمل َ

الن ِ
حل ُبل ُيفت َُل
َخل ،وجمَ ُعه َأمسا ٌد وا َمل َسدُ  :ا َ
ِ
ِ
أوبار ِ
اإل ِ
جلودها)).
بل أو من
من
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( ((24املصدر نفسه.6292 /9 :
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة:

احل��م��د هلل رب ال��ع��امل�ين وال��ص�لاة

والسالم عىل خري خلقه حممد واله الطيبني
الطاهرين وبعد.

للفرقة بني األم��ة املسلمة الواحدة لذا
ارتأينا أن نوجه أنظارنا إىل إحدى موارد

التفرقة بني أبناء األم��ة وهي الروايات

التي تنسب الفاحشة لزوجات النبي

إن مناهج البحث وط��رق املعرفة

ونخضعها إىل البحث والتحليل وفقا

املستخرجة تتوقف عىل سالمـــة املناهج

األكرم حممد املنهج السليم واألكمل

هي مفاتح العلوم ،فسالمــــة األفكار
وصحة الطرق واملسالك .وهلذا كانت

مناهج البحث وطرق حتصيل املعارف
واألف��ك��ار أول ما جيب حتريره وإتقانه

عىل من أراد البحث والنظر يف علم من
العلوم .ولذلك حظي استخدام املنهج يف

كل علم بأمهية خاصة؛ ألن تعلم املنهج
الصحيح واالستفادة منه يوصل اإلنسان
إىل ه��دف العلم .يف ح�ين ُيفيض عدم

االستفادة من املنهج الصحيح ،أو اخلطأ
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لألعراض والتهجري وغريها من مدعاة

فيه إىل االبتعاد عن هذا اهلدف.

ملناهج البحث .وقد رسم لنا الرسول
يف زم��ن ال��ف��رق��ة لبيان صحة ال��رواي��ة

املنسوبة إليه من سقمها ،وذلك من خالل
عرض الرواية عىل القران الكريم ألنه

الثقل األك�بر وامليزان احلقيقي للرواية

ال���واردة عنه .ويسمى ه��ذا املنهج
ب��رواي��ات ال��ع��رض حسب االصطالح
العلمي عند علامء احلديث ،فعن أيب عبد

اهلل الصادق قال(( :خطب النبي

بمنى فقال :أهيا الناس ما جاءكم عني
يوافق كتاب اهلل فأنا قلته وم��ا جاءكم

ونظرا لكثرة الفتن واالختالفات بني

خيالف كتاب اهلل فلم أق��ل��ه))((( .وبنا ًء

عليها من أفعال مشينة يندى هلا جبني

عىل السنة وميزانا هلا لعلم النبي بان

املسلمني يف األصول والفروع التي ترتب

اإلسالم ناهيك عن جبني اإلنسانية من

قتل وإزه��اق لألموال واألنفس وهتك

عىل حديث العرض يكون القران حا ً
كام

((( الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف ،ج،1
ص.69

م .م .حممد جبار جاسم

سنته يتطرق إليها التحريف وهو ما أكده

فمن امل��ف�ترض التمسك بكال الثقلني

يف سنته وال��ك��ذب عليه ،فقد ورد

الساعة وهذا الرصيح من قوله ...(( :لن

بحديث العرض وأح��ادي��ث التحريف
عن أيب قتادة أنه قال(( :سمعت رسول
اهلل يقول من ك��ذب عيل فليلتمس

جلنبه مضجعا من النار))((( .وقوله:

((من كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده
من النار))(((.

والقران هو احد الثقلني بل هو الثقل

وال��ع��م��ل هب�ما جتنبا للضاللة إىل قيام

تضلوا بعدي ...لن يفرتقا حتى يردا عىل
احلوض)) ولكن علامء املسلني أصبحوا

يعملون بأحد الثقلني وهو القران الكريم
دون األخ��ر ،ومع ذلك فان بعضهم مل

يعمل باملنهج الذي وضعه رسول اهلل
واتبع منهج ًا مغاير ًا ويف كل األحوال فان

األكرب وهذا ما رصح به النبي حممد

القران يبقى ميزانا لكل يشء ،ومن تلك

((إين قد تركت فيكم ما إن أخذتم به

يف هكذا مواضع من التفرقة والتي منها

اآلخر كتاب اهلل حبل ممدود من السامء

األخ��ذ ب��رواي��ات أه��ل البيت والتي

عيل احل��وض))(((.
لن يفرتقا حتى يردا َّ

املعصوم؛ ألهنم عدل القران .وعىل

يف حديث الثقلني ،قال رسول اهلل:
لن تضلوا بعدي الثقلني أحدمها أكرب من
إىل األرض وعرتيت أهل بيتي أال وإهنام

((( اإلمام الشافعي ،حممد ابن إدريس ،كتاب
املسند ،ص.239
((( ال���دارم���ي ،ع��ب��د اهلل اب��ن هب���رام ،سنن
الدارمي ،ج ،1ص.146- 77- 76
((( الشيباين ،أمح��د اب��ن حنبل ،مسند أمحد،
ج ،3ص .59وقد أخرجه امحد ابن حنبل
بأسانيد خمتلفة عن أيب سعيد اخل��دري.
السنن الكربى للنسائي ،ج ،2ص،422
املعجم الكبري للطرباين ،سنن الرتمذي،

األشياء سنة النبي فهي القدر املتيقن
رواي���ات النبي وان ك��ان األكمل

ختضع مليزان العرض أيض ًا بعد غياب
هذا األساس فإذا أردنا أن نأخذ بالقران

وحده فالبد لنا من منهج نعتمده يف كل

ما ورد عن سنة النبي وبدونه يكون
القول بالرأي وهو حمرم .فاملنهج الذي

نعتمده هنا هو عرض الروايات الواردة
ج ،5ص .663وفيها بعض االختالف
بالعبارات.
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عنه عىل القران الكريم فانه العاصم

يتسنى لنا ثانيــا حتكيم القران احلكيم

وبنا ًء عىل ما تقدم نجد أن القران

املسألة حمل البحث وبيان مدى صحتها

األق��ل يف مستوى ال��رواي��ات فام وافقته

عن مسألة عرض األنبياء من وجهة

من االختالف هبا.

مصدر لتوحد علامء األمة اإلسالمية عىل
يؤخذ هبا وما خالفته رضبنا هبا عرض
اجل��دار ،فغياب املنهج يف مسألة خطرية
جدا قد تؤدي إىل انحراف أمة قد رسم

هلا اهلل –سبحانه -والنبي االستقامة
النابعة من اهلداية ولذلك أش��ار إليها

النبي إىل رضورة املنهـــج يف هذه
املسألة.

ولنخضــــع مسألة املساس بعرض

النبي إىل ذلك املنهج املتقدم ونرى
م��دى صحة ال��رواي��ات يف تلك املسألة

ب��ال�تراث اإلس�لام��ي وه��ل هل��ذا املنهج
ال��رس��ايل ال����دور يف ت��ش��ذي��ب ال�ت�راث
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اإلسالمي؟.

عرض النبي

يف ضوء القرآن الكريم:

قبل النظر يف مدى صحة الروايات

أو عدم صحتها البد لنا أوال من بيان

وجهة نظر القران يف تلك املسألة حتى

ب��وص��ف��ه م��ي��زان�� ًا لتلك ال���رواي���ات يف
وسقمها وفق ًا هلذا املنهج .إن البحث

النظر القرآنية حيتاج إىل منهج تفسريي

رصني أيضا أشار إليه الرسول حممد

وأهل بيته األطهار يف رواي��ات عدة
التي منها:

1.1قـــال النبي األكرمّ :
«إن القرآن
يصدّ ق بعضه بعض ًا»(((.

2.2ق��ال رس��ول اهلل(( :ال تنثره نثر
الرمل))(((.

3.3ق��ال عيل يف ك�لام ل��ه يصف فيه
ال��ق��رآن« :ك��ت��اب اللهّ ت��ب�صرون به،

وتنطقون بـــه ،وتسمعون به ،وينطق

بعضــــه ببعض ،ويشهد بعضه عىل
بعض ،وال خيتلف يف اللهّ وال خيالف

بمصاحبه عن اللهّ»(((.

((( الطرباين ،املعجم األوسط ،ج ،5ص.302
((( احل��وي��زي ،تفسري ن��ور الثقلني ،ج،4
ص.15
((( الرشيف الريض ،هنج البالغة ،خطبة،133
ص.192

م .م .حممد جبار جاسم

وبنــا ًء عىل الروايات املتقدمة نفهم

لنا هذه اآلية املباركة احتاملني أساسيني

تفسري القرآن بالقـــــــرآن) ،فانه أفضل

األول :إن املراد من اخليانة يف اآلية

أن املقصود هبـــــــذا املنهج هو( :منهج
املناهج التفسرييــــة التي اعتمدها النبي

وأهل بيتــــه األطهار فنحن ال نخرج

عن هذا املنهـــج الذي يعد من أفضل
املناهج عنــد علامء التفسري وأمنها .وقد

عرف بعض املتخصصني يف هذا املجال

تفسري القـــــرآن بالقرآن بأنه(( :مقابلة
اآلية باآلية وجعلها شاهد ًا لبعضها عىل
األخر ،ليستدل عىل هـــذه هبذه ،ملعرفة
مراد اهلل تعاىل من القران الكريم))(((.

من مفردة َ
{خا َن َتاهمُ َ ا}:
هي اخليانة ال َع َقد َّية.

الثاين :إن املراد من اخليانة يف اآلية

املباركة البغاء والفاحشة.

وفيام ييل مناقشة هلذين االحتاملني

املتقدمني واختيار ما يصح منها:
مناقشة االحتامل األول:

ت��ص��درت اآلي���ة ال��ق��رآن��ي��ة املباركة

برضب املثـــــل من اهلل تعاىل ويمكن أن
يستفاد منه معنيان:

فلنطبـق هذا املنهج عىل املسألة حمل

األول :اإلشارة إىل القانون أو السنة
ّ

القرآنية فيها ،قال تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ

ال��ث��اين :اإلش���ارة إىل ن��وع ه��ذا املثل

البحث ون��رى من خالله وجهة النظر
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

التي يريد اهلل بياهنا.

وهو التخصص بالكفر وهو ما يتناسب

ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

مع اخليانة العقائدية دون غريها ،وهذا

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

قولــه تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

واضح من قرينة املقابلة بني الكفر ،يف

ﮪﭼ [سورة التحريم . ]10 :تبني

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [سورة

((( أب��و ط�برة ،ه��دى جاسم حممد ،املنهج
األثري يف تفسري القران الكريم حقيقته
ومصادره وتطبيقاته ،ص .65

ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

التحريم ، ]10 :واإليامن يف قوله تعاىل:

ﮱ ﯓ ﭼ [س���ورة التحريم:
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 .]11فاملقارنة بني الكفر واإلي�مان يف

آية اإلف��ك ت�بريء نساء النبي حممد

يدل عىل أن اخليانة عقائدية؛ ألن الكفر

يؤكد تلك احلقيقة أيضا .فقد برأ القران

اآليتني املتتاليتني من س��ورة التحريم
واإليامن يتناسبان مع العقيدة دون غريها

ومن هنا يتضح أن السبب يف دخول النار
ه��و ألج��ل األم��ر االع��ت��ق��ادي املجانب

للحق.

مناقشة االحتامل الثاين:

الكريم زوجة النبي عائشة حيث ذكر
الطويس بسنـــده عن الزهري يف سبب

نزول آية اإلف��ك ،فقال(( :وك��ان سبب

اإلفك ان عائشة ضاع عقدها يف غزوة
بني املصطلق ،وكانت تباعدت لقضاء

مسألـــــــة بغاء زوجات األنبياء

احلاجة ،فرجعت تطلبــه ،ومحل هودجها

فعند اعتامدنــــــــا منهج تفسري القران

صــارت إىل املوضع وجدهتم قد رحلوا

ال تنسجـــم مع وجهة النظرة القرآنية
بالقران ،وأخذنا اآلي��ة من قوله تعاىل:

ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
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م��ن ال��ب��غ��اء ،وس��ب��ب ن��زول آي��ة اإلف��ك

عىل بعريها ظنا منهـــم هبا أهنا فيه ،فلام
عنه ،وكان صفوان ابـن معطل السلمي

الذكواين من وراء اجليش فمر هبا ،فلام

ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

عرفهــــا أناخ بعريه حتى ركبتــــه ،وهو

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

قائم الظهرية))(((.

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

يسوقه حتى أتى اجليش بعد ما نزلوا يف

ﮩ ﮪﭼ [س���ورة التحريم]10 :

وق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ

وضممنا إليها أية اإلفك يف قوله تعاىل:

((( الطويس ،حممد ابن احلسن ،التبيان ،ج،7

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ

ص ،415ينظر ،الطربيس ،جممع البيان،

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ج ،18ص ،113الطباطبائي ،امليزان،

ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭯ ﭰ ﭼ [سورة النور ]11 :لتعني

لنا حرصا النقطة األوىل دون الثانية؛ ألن

ج ،7ص ،228الطربي ،جامع البيان،
ج ،15ص ،89وغريها من املصادر .امجع

عامة علامء اإلس�لام إن عرض النبي
وسائر األنبياء مصان من البغاء.
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ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ

احلسن وجماهد :فإهنام قاال :كان ابن

[س��ورة مريم .]28 :فهذه اآلي��ة تدل

امرأته ،ومل يكن ابنه ،واستدال بقوله

مريم مل تكن من بغايا بني ارسائيل

ﭢ ﭣ ﭼ ،قاال :كان يظن أنه ابنه ومل

رصاحة ان زوج نبي اهلل عمران وأم

واآليــــــة مطلقة يف نفي البغي عنها يف
مطلق االحـــوال واالزمنة يف حالة حياة

النبي ام بعده ،واهنا مل تكن من بغايا بني
ارسائيل.

أقوال كبار علامء اإلسالم

يف مسألة بغاء أزواج األنبياء:

سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

يكن ابنه .واألول هو األصح))(.((1

3.3ذكر النحاس رأيني واختار أصحهام
فقــال ((قال عبد اهلل بن عباس :ما

بغت امرأة نبي قط ،وكان ابنه .وقال
سعيـد بن جبري :هو ابنه ،ألن اهلل عز
وجــل خربنا بذلك وقال عكرمة:

ات��ف��ق ع��ل�ماء األم���ة ع�لى أن عرض

إن شئتم حلفت لكم أنه ابنه .وقال

م��ن الفاحشة والبغاء وس��ن��ورد بعض

ونادى نوح ابنه .وقال جماهد :ليس

األنبياء مجيعا وبــدون استثناء مصان
اآلراء يف تلك املسألة:

الضحاك :هو ابنه ،قال اهلل جل وعز
هو ابنه ،ويبني ذلك قول اهلل تبارك

1.1ق���ال ال��ث��وري يف ح��دي��ث��ه ع��ن اب��ن

وتعاىل فــال تسألني ما ليس لك به

ق���ط))( ،((1جـــاء باحلديث شاهد ًا

ولد عىل فراشه فنسب إليه .والقول

نوح(( :هـو ابنه .ما بغت امرأة نبي

لريفع شبهة البغـــاء عن زوج النبي

نوح وبالتـــايل طهارة مولد ابن

نوح.

2.2ق��ال ال��ص��ن��ع��اين(( :وك����ان عكرمة
بحلف أنه كان ابن نوح لصلبه .وأما

( ((1الثوري ،سفيان ،تفسري الثوري ،ص.130

علــم .قال احلسن :مل يكن ابنه وإنام

األول أب�ي�ن وأص����ح ،جل�لال��ة من

قاله))(.((1

4.4ذكر البغوي أراء مجلة من املفرسين،
( ((1السمعاين ،منصور اب��ن حممد ،تفسري
السمعاين ،ج ،2ص.431
( ((1البغوي ،احلسني بن مسعود بن حممد،
تفسري البغوي ،ج ،4ص.368
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فقال(( :وق��ال ابن عباس وعكرمة

ينافيها من مرافقة النبي عليه الصالة

واألك��ث��رون :إن��ه ك��ان اب��ن نوح

اب��ن جريج أن��ه ق��ال :خيانتهام أهنام

بغت امرأة نبي ق��ط))( .((1وذكر يف

منافقتني ...فاخليانة خمالفة احلق

وس��ع��ي��د ب���ن ج��ب�ير وال��ض��ح��اك
م��ن صلبه .وق��ال اب��ن ع��ب��اس :ما

موضع آخر مرصحا سبب اخليانة،
ف��ق��ال(( :ق��ال اب��ن عباس م��ا بغت

ام��رأة نبي قط وإنام كانت خيانتهام
أهن�ما كانتا عىل غري دينهام فكانت
ام��رأة نوح تقول للناس إنه جمنون
وإذا آمن به أحد أخربت به اجلبابرة

وأما امرأة لوط فإهنا كانت تدل عىل
قومه عىل أضيافه إذا نزل به ضيف

بالليل أوقدت النار وإذا نزل بالنهار

دخنت ليعلم قومه أنه نزل به ضيف
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والسالم ...،وأخرج ابن املنذر عن

كانتا كافرتني خمالفتني ،وقيل :كانتا
بنقض العهد يف ال�سر ونقيضها

األمانة ،ومحل ما يف اآلية عىل هذا،
وال تفرس هاهنا بالفجور ملا أخرج

غري واحد عن ابن عباس (ما زنت
ام��رأة نبي ق��ط) ورفعه أرشس إىل
النبي ،ويف «الكشاف» ال جيوز أن
يراد هبا الفجور ألنه سمج يف الطبع

نقيصة عند كل أحد بخالف الكفر

فإن الكفر ال يستسمجونه ويسمونه
ح��ق�� ًا .ونقل اب��ن عطية ع��ن بعض

وقال الكلبي َأسرَ َّ تا النفاق وأظهرتا
اإليامن))(.((1

ولعمري ال يكاد يقول بذلك إال ابن

(({ َف َخا َن َتاهمُ َ ا} بيان ملــــا صدر عنهام

كعهر األمهات من املنفرات التي

5.5ق���ال اآلل����ويس يف تفسري م��ف��ردة:
مــــــــن اخليانة العظيمة مع حتقق ما

( ((1املصدر نفسه ،ج ،2ص.387
( ((1النحاس ،أمحد بن حممد بن إسامعيل،
معاين القرآن ،،ج ،3ص.351

تفسريها بالكفر ،وال��زن��ا .وغ�يره،
زنا ،فاحلق عندي أن عهر الزوجات

قال السعــد :إن احلق منعها يف حق

األنبياء ،ومــــا ينسب للشيعة مما

خيالف ذلك يف حق سيد األنبياء
كذب عليهم فال تعول عليه وإن كان

م .م .حممد جبار جاسم

شائع ًا))(.((1

6.6وقــــــد ر ّد السيد املرتىض املفرسين
الذيــــــن نسبوا اخليانة الزوجية إىل

زوج��ة نوح مدّ عني أن ابنه كان

من سفاح ،فقال(( :والوجه الثالث:
أنه مل يكن ابنــه عىل احلقيقة ...وقد
روي هذا الوجه عن احلسن وجماهد

واب��ن جريج .ويف هذا الوجه ُب ْعد،
إذ فيه منافاة للقرآن ألنه تعاىل قال:

ﭽ ﮡ ﮢ ﮣﭼ فأطلق عليــــــه

عىل األضياف .والوجهان األوالن
مها املعتمدان يف اآلية))(.((1

7.7قــــال املال فتح اهلل(( :وال جيوز أن

يـــــراد باخليانة الفجور ،ألنّه سمج

يف الطباع ك َّلهــــا ،نقيصة عند ّ
كل

أحد ،موجـــب الستخفاف الزوج،

َّ
وحط مرتبتـــــه ومنزلته عن قلوب
العباد ،بخالف الكفــــرّ ،
فإن الك ّفار

ال يستسمجونه ،بـــــــل يستحسنونه

اســــــم البنوة ...وألن األنبياء

ويسمونه ح ّقا .وعن ابن ع ّباس :ما
ّ
نبي َّ
قط))(.((1
بغت امرأة ّ

تعبري وتشيني ونقص يف القدر ،وقد

املفرسين الذيــن زعموا بان اخليانة

جيب أن ينزهوا عن هذه احلال ألهنا
جنبهم اهلل تعاىل ما دون ذلك تعظيام

هلم وتوقريا ونفيــا لكل ما ينفر عن
القبول منهم .وقد محل ابن عباس

ق��وة ما ذكرناه من الداللة عىل أن

تأويل قوله تعاىل يف امرأة نوح وامرأة

لوط ،فخانتامها ،أن اخليانة مل تكن
منهام بالزنا ،بل كانت إحدامها خترب

الناس بأنــه جمنون ،واألخ��رى تدل
( ((1اآلل��ويس ،حممود شكري ابن عبد اهلل،
روح املعاين ،ج ،4ص .73

8.8وقـــــــــد ر ّد السيد الطباطبائي عىل
هي اخليانــة الزوجية ،فقال(( :أنه

عىل ما فيه من نسبة العار والشني إىل
ساحة األنبياء ،والذوق املكتسب
م��ن ك�لام��ه ت��ع��اىل ي��دف��ع ذل��ك عن

ساحتهم وينزه جانبهم عن أمثال
هذه األباطيل ،أنه ليس مما يدل عليه

اللفظ برصاحـة وال ظهور فليس يف
( ((1السيد املرتىض ،عيل ابن احلسني املوسوي،
تنزيه األنبياء ،ص.36
( ((1الكاشاين ،املال فتح اهلل ،زبدة التفاسري،
ج ،7ص.118

403

نفي الفاحشة عن نساء النبي

القصة إال قوله( :إنه ليس من أهلك

(املفردات) إىل أن للخيانة والنفاق

فيام جترؤوا عليه وقوله يف امرأة نوح:

اخليانة تأيت يف مقابل العهد واألمانة،

إنه عمل غري صالح) وليس بظاهر
ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

والنفاق يأيت يف األمور الدينية))(.((1

وعىل هذا املنوال فكل رواية تنسب

ﮟ ﭼ [سورة التحريم]10 :

اإلفك والفاحشـــة لزوجات األنبياء

ت��وال��ي��ان أع���داء زوجيهام وت�سران

اخلالصة:

وليس إال ظاهرا يف أهنام كانتا كافرتني
إليهم بأرسارمهــــــا وتستنجداهنم

عليهام))(.((1

9.9قال الشريازي(( :فإن هاتني املرأتني
خانتا نبيني عظيمني مـن أنبياء اهلل.
واخليانة هنا ال تعني االنحراف عن

جادة العفة والنجابة ،ألهنام زوجتا

نبيني وال يمكن أن خت��ون زوج��ة
نبي هبذا املعنى للخيانة ،فقد جاء
عن الرسول(( :م��ا بغت ام��رأة
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معنى واحدا وحقيقة ،واحدة ،ولكن

نبي قط)) .كانت خيانة زوجة لوط
ه��ي أن أفشــت أرسار ه��ذا النبي
العظيــم إىل أعدائه ،وكذلك كانت

زوج��ة نوح .وذه��ب الراغب يف
( ((1الطباطبائي ،حممد حسني ،تفسري امليزان،
ج ،10ص235س.

فهي باطلة.

يتضح مما تقدم عدة أمور:

1.1مسألــة خيانـــــــــة ازواج األنبياء
من وجهـة النظر القرآنية هي اخليانة
العقائدية التي جتــــــوز عليهن (أي
النفاق والدين) حرصا دون غريها.

2.2إن مسألة البغــاء ال جتوز عىل نساء
األنبياء ،بل تعد طعن ًا هبم ،فكل

رواي��ة تثبت عكس األص��ل القرآين
وع��دم موافقتها ل��ه وتتهم عرض

األنبياء فهي موضوعة حت ًام ألهنا

ختالف ال��ق��ران الكريم م��ن جهة.

وختالف السنة النبوية الرشيفة من
جهة أخ��رى ،فمثال :ه��ذا احلديث

( ((1الشريازي ،نارص مكارم ،تفسري األمثل،
ج ،18ص.466

م .م .حممد جبار جاسم

ال���ذي رواه اب��ن عساكر ع��ن ابن

املصادر واملراجع

أرشس اخلراساين يرفعه إىل النبي

1.1ابن عساكر ،عيل بن احلسن ابن هبة

قط))( ،((2احلديث وان كان مرفوعا

حتقيق عيل شريي ،طبعة ونرش دار

إس��ح��اق ع��ن سفيان ال��ث��وري عن

أن���ه ق���ال(( :م���ا ب��غ��ت ام����رأة نبي
لكنه يشري إىل موافقته لألصل القرآين
املتقدم يف كتاب اهلل تعاىل .أما كلمة

(قط) التي وردت يف احلديث فإهنا
ت��دل عىل وج��ود سنة تنايف العموم
واخلصوص .ومما يؤيد ذلك ما رواه

الصنعاين بسنده عن ابن عباس ،انه

قال(( :ما بغت امرأة نبي قط))(.((2

3.3يستفاد من األصل القرآين يف مفهوم
اخل��ي��ان��ة م��ي��زان��ا ل��رف��ض ك��ل رواي��ة

وحديث ال ينسجم معه.

4.4ال يمكن لنــــــا أن نتجاوز األصل
القرآين يف التأويل ،بل نقترص عىل ما

أثبته األصل القرآين يف مسألة اخليانة
بالنسبة إىل زوجات األنبياء قاطبة

وال استثناء فيها.

( ((2اب��ن ع��س��اك��ر ،ت��اري��خ دم��ش��ق ،ج،50
ص.318
( ((2الصنعاين ،عبد ال��رزاق ،تفسري القران،
ج ،2ص.310

القرآن الكريم.

اهلل بن عبد اهلل ،تاريخ مدينة دمشق،

الفكر للطباعة والنرش والتوزيع –

بريوت –لبنان ،سنة الطبع .1415

2.2أبو طربة ،هدى جاسم حممد ،املنهج
األث��ري يف تفسري القـــــرآن الكريم

حقيقته ومصادره وتطبيقاته ،النارش:

مكتب اإلع�ل�ام اإلس�لام��ي ،سنة
الطبع.1994 :

3.3اآللويس ،حممود شكري بن عبد اهلل
بن شهاب الدين حممود البغدادي،

روح املعاين.

4.4اإلم��ام الشافعي ،حممد ابن إدريس،
كتاب املسند ،النــــــارش :دار الكتب
العاملية بريوت -لبنان.

5.5البغوي ،تفسري البغوي ،حتقيق خالد
عبد الرمحن العك ،النارش دار املعرفة،

املطبعة :بريوت –دار املعرفة.

6.6ال��ث��وري ،سفيان ،تفسري ال��ث��وري،
حتقيق :جلنة من العلامء ،النارش :دار
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الكتب العلمية .ب�يروت –لبنان،

املطبعة :دار الكتب العلمية .بريوت–

دار األضـــــــواء –بريوت –لبنان،

.1403

 1989م.

لبنان ،لطبعة :األوىل ،سنة الطبع:
7.7احلويزي ،عبد عيل بن مجعة ،تفسري
ن���ور ال��ث��ق��ل�ين ،حت��ق��ي��ق :تصحيح
وتعليق :السيــــــد هاشم الرسويل
املحاليت ،النارش :مؤسسة إسامعيليان

للطباعة وال��ن�شر وال��ت��وزي��ع –قم،
املطبعة :مؤسسة إسامعيليان ،سنة

الطبع 1370– 1412 :ش ،الطبعة:
الرابعة.

8.8الدارمي ،عبد اهلل ابن هب��رام ،سنن

الطبعة :الثانية ،سنة الطبع–1409 :
1111الشيبـــاين ،أمحد بن حنبل ،مسند

اإلم��ام أمح��د ،النارش دار ص��ادر –

بريوت –لبنان.

1212ال��ش�يرازي ،ن��ارص م��ك��ارم ،تفسري
األمثل.

1313ال��ص��ن��ع��اين ،عبد ال����رزاق ،تفسري
القرآن ،حتقيق :الدكتـــور مصطفى
مسلــم حممد ،النارش :مكتبة الرشد
للنرش والتوزيع الرياض –اململكة

الدارمي ،املطبعة :مطبعة االعتدال–

العربية السعودية ،الطبعــة :األوىل،

9.9السمعاين ،منصور بن حممد ،تفسري

1414الطباطبائي ،حممـــد حسني ،تفسري

دمشق ،سنة الطبع.1349 :

السمعاين ،حتقيق يارس بـــن إبراهيم
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املوسوي ،تنزيه االنبياء  ،النارش:

و غنيم بن عباس بــن غنيم ،النارش

دار الوطن –الرياض ،املطبعــــــــة
السعودية–دار الوطن –الريـــــاض،

سنة الطبع 1997– 1418م ،الطبعة
األوىل.

1010السيد امل��رت�ضى ،ع�لي اب��ن احلسني

سنة الطبع 1989– 1410 :م.

امليزان ،النارش :مجاعة املدرسني يف

قم.

1515الطرباين ،املعجم الوسيط ،حتقيق:
ق��س��م ال��ت��ح��ق��ي��ق ب����دار احل��رم�ين،
النارش :دار احلرمني للطباعة والنرش

وال��ت��وزي��ع ،سنة الطبع–1415 :

 1995م.

م .م .حممد جبار جاسم

1616الطويس ،حممد بن احلسن ،التبيان

ال��غ��ف��اري ،ال��ن��ارش :دار الكتب

وت��ص��ح��ي��ح :أمح���د ح��ب��ي��ب قصري

حيدري ،الطبعة :اخلامسة ،سنة

يف تفسري ال��ق��رآن ،حتقيق :حتقيق

العاميل ،ال��ن��ارش :مكتب اإلع�لام
اإلسالمي ،املطبعة :مطبعة مكتب
اإلعالم اإلسالمي ،الطبعة :األوىل،

سنة الطبع :رمضان املبارك .1409

اإلسالميــــــــــة –طهران ،املطبعة:
الطبع 1363 :ش.

1919النحاس ،أمحد بن حممد بن إسامعيل،
معاين القرآن ،حتقيق الشيخ حممد
عيل الصابوين ،النـــــارش جامعة أم

1717ال��ك��اش��اين ،امل�ل�ا ف��ت��ح اهلل ،زب��دة

القرى –اململكة العربية السعودية،

املعارف ،النارش :مؤسسة املعارف

2020هن��ج ال��ب�لاغ��ة ،ال�شري��ف ال��ريض،

ال���ت���ف���اس�ي�ر ،حت��ق��ي��ق :م��ؤس��س��ة

اإلسالمية–قم –إيران ،املطبعة:
عرتت ،الطبعة :األوىل ،سنة الطبع:

.1423

1818الكليني ،حممد ابن يعقوب ،الكايف،
حتقيق :تصحيح وتعليق :عيل أكرب

سنة الطبع  ،1409الطبعة األوىل.

حتقيق :ما أختــاره ومجعه الرشيف
ال�����ريض /ض��ب��ط ن��ص��ه واب��ت��ك��ر

فهارسه العلمية :الدكتـــور صبحي
صالح ،الطبعة :األوىل ،سنة الطبع:

 1967–1387م.
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امللخص:

یعدّ االستاذ الدکتور فاضل صالح السامرائي يف عرنا هذا ذا مکانة کریمة يف علم
النحو العريب و مل ِ
یغال من قالّ :
إن له مدرسة متمیزة فیه قد حدّ دت أصول مقاییسها يف

کتابه املسمی بِـ «معاين النحو» .و هو کتاب قد عالج صاحبه األبواب النحویة باملنهج

املعنوي الذي الیکاد یری له نظری الختالف التعابری يف اللغة العربیة األصیلة سم ًة
رس يف معانیها .ثم أخذ املتّخذ و ولج به التفسری البیاين
لفظیة بل کاد أن هیدي إلی ّ
أعم من علوم العربیة بل أکثر
یتمسك بقضایا هي ّ
للقرآن غری أنّه ُیری يف حماوالته قد ّ
مساس ًا بفقه اللغة و هو مع ذلك الینعزل عن ارتکاب شطحات.

ومن أبرز هذه القضایا فی آرائه قضیة اإلطالق واتساع املعنی وهو رهن توفر

مقدماته منها کون املتکلم يف مقام البیان ،والجیري يف املشرتك اللفظي ،و الیؤ ّدي إلی

اإلجیاز يف کل أقسامه؛ أمور أغفلها السامرائي .و املقالة احلارضة قد ناقشت القضیة

يف آثاره بعدما ُأعجبت األوساط النحویة اجلامعیة هبا الهنا التزمت املنهج التحلیيل-

التطبیقي ،معتمد ًة 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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الکلات الرئیسیة:

اإلطالق ،اتساع املعنی ،املشرتك اللفظي ،مقدمات احلکمة ،اإلجیاز.
التعریف بفاضل السامرائي:

املقدمة:

االستاذ العالمة الدکتور فاضل بن صالح بن مهدي بن خلیل البدري السامرائي

یشجعه عىل الذهاب إلی
امللقب بأبی حممد ،ولد يف سامراء عام 1933م .کان أبوه
ّ

مسجد باشا يف سامراء لتع ّلم القرآن ،فتع ّلم علوم هذا الکتاب العزیز يف مدة قلیلة حل ّظه
من الذکاء الوافر.

ترج السامرائي يف جامعة عنی شمس يف القاهرة يف مرحلة الدکتوراه يف عام
ّ
1968م .ثم صار مدرس ًا لنفس اجلامعة يف عام 1972م .ثم ذهب إلی جامعة الکویت
للتدریس يف قسم اللغة العربیة ،ثم عاد إلی العراق ،ثم صار خبری ًا للجنة األصول يف

املعهد الثقايف العراقي .ثم انتخب عضو ًا للمعهد الثقايف العراقي و يف عام 1998م.

ُأحیل علی التقاعد بعد اشتغاله بتدریس النحو بمدة 40عام ًا .ثم دعته دول اخللیج

للتدریس يف جامعة عجان ،ثم انتقل بعد انقضاء عام إلی جامعة الشارقة لتدریس النحو
و التعبری القرآين.

درس األسلوب البالغي عن طریق الوقوف عىل آثار ابن ق ّیم ،و الرافعي ،و حممد

قطب ،و أبی عيل املردودي ،و سید قطب ولکن مل یتأثر بأحدهم.
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کان أستاذ ًا مرشف ًا و أستاذ ًا مساعد ًا للرسائل اجلامعیة يف مرحلة املاجیسرت و الدکتوراه

و من کتبه املمتازة يف جمال اللغة ،کتاب «معاين النحو» و هو کتاب وصفه السامرائي بأنّه

بذل لتألیفه أوقاته من اللیل و النهار و تأ ّمل فیه حتی موقع القیادة ووقت النوم .و أ ّلف
يف املجال القرآين ،کتاب «التعبری القرآين».

ومن کتبه الشهریة« :ملسات بیانیة يف نصوص من التنزیل» «علی طریق التفسری

البیاين» «أسئلة بیانیة فی القرآن الکریم» «اجلملة العربیة و املعنی» «بالغة الکلمة فی
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التعبری القرآين»( .راجع حیدري فرد زهرا ،ترمجة کتاب «ملسات بیانیة»).
خلفیة البحث:

منصة
أ ّما معاجلة آثار السامرائی و آرائه جزئی ًا فأمر غری معهود وما وصل إلی ّ

فاألول
الظهور منها إ ّما هو دراسة کلیة ملنهج السامرائي التفسریي و إ ّما ترمجة آلثاره
ّ
عمل الدکتور أمنی شیخ باقري باسم «فاضل صالح السامرائی يف ک ّفة املیزان» و الثاين

عمل زهرا حیدري فرد يف ترمجة کتاب «ملسات بیانیة» و کالمها عمل لنیل درجة

املاجیسرت.

أسئلة البحث:

أ ّما املقالة هذه ،فهي بصدد اإلجابة عن أسئلة :کیف عامل السامرائي مقدمات

التمسك باإلطالق؟ .ما هي وجهة نظر السامرائي يف جریان اإلطالق يف املشرتك
ّ

اللفظي؟ .کیف استفاد السامرائي اإلجیاز من اختالف القراءات؟.

منهجیة السامرائي يف معاجلة القضایا النحویة:

ّ
إن السامرائي قد رأی حماوالت معارصهیم يف تدید النحو و لکنه ما نظر إلی

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»:

«فإنّه من املعلوم ّ
أن علم النحو ُیعنی أول ما یعنی ،بالنظر يف أواخر الکلم ،وما

یعرتهیا من إعراب و بناء ،کا یعنی بأمور أخری علی جانب کبری من األ مهیة ،کالذکر،
و احلذف ،و التقدیم ،و التأخری و تفسری بعض التعبریات؛ غری أنّه یويل العنایة األولی

ّ
التقل أمهیة عن کل ما بحثه
لإلعراب .و هناك موضوعات و مسائل نحویة کثریة،
النحاة ،بل قد تفوق کثری ًا منها ،التزال دون بحث ،مل یتناوهلا العلاء بالدرس و مل یوهلا

النظر .قد أبدوا مغالی ًا يف هذا الزعم ،و لکن هذا الزعم حقیقة .إننا نعجز عن فهم کثری

من التعبریات النحویة ،أو تفسریها ،و ال نستطیع التمییز بنی معانیها»( .السامرائي:

2007م ، .ج ،1ص().
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یتعرض لقضایا هي أعم من النحو العريب ،بل أکثر مساسها بفقه اللغة .و من
فنراه ّ

أبرز هذه القضایا قضیة اإلطالق واتساع املعنیّ ،إال أنّه ال یبعد عن ارتکاب شطحات

يف إجرائه .فعلینا أن ننبه علی هذه الشططات ثم ننبه اىل الطریق الصحیح فیها.
حتدید اإلطالق:

اإلطالق لغة :الطاء و الالم و القاف أصل صحیح م ّطرد واحد ،و هو یدل علی

التخلیة واإلرسال ،و ترجع الفروع إلیه ،تقول :أطلقته إطالق ًا [أي أرسلته] (ا بن

فارس1404 :ق ، .ج ،3ص.)420

معنی له نحو شیوع ورسیان بالفعل فهو
اإلطالق إصطالح ًا :هو اللفظ الدال علی
ً

من صفات اللفظ و قد یقع صفة للمعنی أیض ًا.

ثــم ّإهنم عدّ وا 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 ا ّلــذي دخل علیــه التنوین املســتفاد منه

الوحــدة ،فهــي أیض ًا لفــظ ّ
دال علی الشــیوع بنظر الســامع فقط کــا يف «جاءين رجل»

و قولــه تعالی :ﭽ È Çﭼ أو يف نظر القائل و الســامع کلیها کــا يف «جئني برجل»
(مشــکیني أردبیيل1374 :ش ،ص .)247

أقسام اإلطالق:
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باعتبار ظرف حصول اإلطالق:

ّ
واألول ما
إن اإلطالق ینقسم هبذا اإلعتبار عىل اطالق مقامي و إطالق کالمي.
ّ

یکون ظرف حصوله هو الکالم بمعنی ّ
أن املتکلم سکت عن قید و مل یلمح إرادته
يف ذلك الکالم؛ فقول القائل «أعتق رقب ًة» مطلق من قید اإلیان .والثاين ما یکون

ظرف حصوله هو املقام بمعنی ّ
أن املتکلم سکت عن ذلك القید يف کل ما صدر عنه

من الکالم إضاف ًة إلی کالمه مع املخاطب؛ ّ
فإن املخاطب یتتبع يف سائر کلاته مع

أ.م .د .حممد حسنی فؤادیان

غریه -أي املخاطب ـ و حیصل علی أنّه مل ُیدخل القید ال يف کالمه معه و ال مع غریه.

(نائیني1376 :ش ،ج  ،1ص  .)360ف ُیستکشف حینئذ -حنی إذ مل ُیدخل املتکلم
أن املتکلم مل ُیرد ذلك القید و ّالقید ال يف کالمه مع املخاطب و ال مع غریه ّ
أن غرضه

تع ّلق بتام أفراد ما جعله خالی ًا عن القید ال خصوص فرد مقید فإذا قال« :أعتق رقبة»،
ّ
فإن 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.

اإلطالق الشمويل :هو شمول لفظ املطلق علی کل فرد من أفراد الطبیعةعلی

حدة ،کقولك :أکرم العامل ،فـ«العامل» يف املثال مقصود به کل إنسان یصدق علیه عنوان

«العامل» فلو أکرم من أمرته باإلکرام ،عدد ًا من العلاء امتثل فیهم ،و ترك يف غریهم.

اإلطالق البديل :هو شمول لفظ املطلق علی فرد واحد من أفراد الطبیعة ّإال أنّه مل

عنی ،کقولك« :اشرت خبز ًا»،
عنی فیشیع الفرد الفرد الواحد بنی أفراد الطبیعة با أنّه مل ُی ّ
ُی ّ

ُعنی خصائص اخلبز ،فمن أمرته بالرشاء خمتار يف
فتقصد به خبز ًا واحد ًا غری أنّك مل ت ِّ

واحد منه.

اإلطالق املجموعي :هو شمول لفظ املطلق علی جمموع أفراد الطبیعة با هو جمموع،

کقولک« :أکرم العامل» و أقمت قرینة علی ّ
أن قصدك جمموع العلاء احلارضین .فلو
أکرم من أمرته باإلکرام عدد ًا منهم دون غریهم مل یمتثل أصالً( .مرکز املعلومات و
الوثائق االسالمیة1389 :ش ،ج ،1ص.)226- 227

توقف التمسك باإلطالق علی توفر مقدمات احلکمة:

خلو موضوع الکالم عن قید ـ علی اإلطالق الثبويت ـ أي
داللة اإلطالق اإلثبايت -أي ّ

ُسمی بـِ«مقدمات
عدم إرادة املتکلم لذلك القید يف واقع األمر -فال یتم ّإال بتوفر مقدمات ت ّ
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احلکمة» و هي:

ّأوالً :کون املتکلم يف مقام البیان؛ فإنّه لو مل یکن يف هذا املقام ،بأن کان يف مقام

اإلمهال ،إ ّما رأس ًا أو ألنّه يف صدد بیان حکم آخر ،فیکون يف مقام اإلمهال من جهة

مورد اإلطالق ،فإنّه يف کل ذلك الیصح التمسك باإلطالق کقوله سبحانه :ﭽ x

التمسك بإطالق قوله« :فکلوا» علی طهارة موضع
 { z yﭼ ،فهل یصح
ّ
عض الکلب و جواز أکله بدون غسل و تطهری أو ال؟ .الظاهر ،الّ .
ألن اآلیة بصدد
ّ

بیان ح ّل ّیة املصید و حرمته ال طهارته و نجاسته ،فقوله تعالی ﭽ  xﭼ لرفع شبهة

اخلاصة ،ال بصدد بیان طهارته من أجل
حرمة األکل ،ألجل عدم ذبحه بالرشائط
ّ

عضه( .السبحاين1392 :ش ،ص .)126
ّ

ثانی ًا :عدم نصب القرینة علی التقیید ،ال متصل ًة و ال منفصل ًة ،واملراد من القرینة

املنفصلة هو أن ال یقرتن به مق ّیده يف نفس الکالم ،بل یرد يف کالم آخر مستقل قبله أو

بعده.

ثالث ًا :انتفاء القدر املتیقن يف مقام التخاطب :مرجعه إلی ّ
أن وجود القدر املتیقن

يف مقام املحاورة بمنزلة القرینة احلا ِّلیة املتصلة ،فالینعقد للکالم ظهور يف اإلطالق.

التمسك باإلطالق خضنا يف
لیصح
إذا اتضح وجوب توفر املقدمات الثالث
ّ
ّ

مناقشة مع السامرائي يف جوابه عن سؤال سئل فیه عن ع ّلة عدم اجتاع هدایة القرآن

مع رمحته للمتقنی يف آیة البقرة وقد اجتمعت معها للمحسننی يف آیة لقان ،ففي آیة
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البقرة ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ [سورة البقرة .]2 :و يف آیة لقان ﭽ #
 * ) ( ' & % $ﭼ [سورة لقان .]3- 2 :فأجاب ّ
أن

آیة البقرة يف املتقنی ،و املتقي من حیفظ نفسه .و أما آیة لقان ففي املحسننی ،واملحسن
هو الذي ُحیسن إلی نفسه و إلی غریه .فلا ذکر يف آیة لقان ّأهنم حمسنون زاد هلم الرمحة

علی اهلدی و ذلك أهنم زادوا يف الوصف علی املتقنی بأن أحسنوا إلی غریهم و إلی

أنفسهم فزاد اهلل هلم يف اجلزاء .ثم إن اإلحسان إلی اآلخرین إنا هو من الرمحة فزاد اهلل

أ.م .د .حممد حسنی فؤادیان

هلم الرمحة ملا رمحوا اآلخرین( .السامرائي2008 :م ،ص.)8

ال ّ
واجلواب کا تری ُبني علی ّ
أن رمحة القرآن جیوز أن ال تصل إلی املتقنی مع ّل ً
بأن

هدایة تصیبهم يف آیة البقرة خالیة عن ذکر اجتاعها مع الرمحة ،فهي مطلقة من هذه
اجلهة و حیث کان اإلطالق جاز أن یکون املتقي غری مصاب برمحة القرآن و ّإال وجب

بیانه يف اآلیة و هکذا استَکشف من اإلاطالق اإلثبايت اإلطالق َالثبويت؛ أي من إطالق
َ
اإلطالق يف واقع األمر.
الکالم

مر من ّ
التمسك بإطالق الکالم إلثبات اإلطالق يف
أن
ّ
واجلواب مشکل جدّ ًا ملا ّ

واقع األمر الیتم ّإال بعد توفر مقدمات احلکمة واآلیة تلو من أول مقدماته و هو

أن یکون املتکلم يف مقام البیان .وبیان ذلك ّ
أن اآلیة بصدد إثبات أمر ک ُِّيل و هو قیام

قوة التمییز يف املتقنی دون غریهم ،فلا انجلت قلوهبم عن املساوي و بقیت علی أول
ّ
فطرهتا وجدوا فیها ّ
أن القرآن حق و ُیرشد إلی احلق ،فال یتحریون يف اختیار نظام

فکري هلم فبالعزم یتبعون القرآن و بعبارة أوضح ّ
أن الکالم يف اآلیة قد دار حول

اإلهتداء بالقرآن و ّ
أن املتقنی امتازوا به دون غریهم و مل یدُ ر حول ما ُجیدي القرآن

املتقنی حتی یقال :قد ذکر جدوی و سکت عن جدوی و السکوت حاك عن عدم
إجدائه لتلك اجلدوی .فاآلیة يف مقام البیان بالنسبة إلی األول و يف مقام اإلمهال

تمسك بإطالق الکالم حیث کان الکالم يف مقام اإلمهال.
بالنسبة إلی الثاين .و ال ُی ّ

و ُیؤ ّید ما ذکرّ ،
أن جزاء املتقنی قد ُجعل يف فالحهم يف اآلیة اخلامسة من البقرة

حیث قال تبارك وتعالی :ﭽ  K J I HG F E D Cﭼ [سورة البقرة:

(] .و الفالح الیکون ّإال من الرمحة فال ُیسمع جواز أن ال تصل الرمحة املتقنی .و

معلوم أیض ًا ّ
أن اإلتّقاء و اإلحسان وصفان قد اختلف متع َّلقامها ،فیتعلق اإلتّقاء

بالقلب لقوله تعالی :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [سورة
احلج .]32 :فیمیز به صاحبه احلق من الباطل بینا تعلق اإلحسان بالعمل و هو نتیجة

اإلتّقاءّ ،
ألن اإلتّقاء یسبب عن اإلحسان فبینها السببیة و املسببیة ،فالیکون املتقي ّإال
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حمسن ًا .فالتعجب من السامرائي حیث جعل حظ املتقي من القرآن کذا و حظ املحسن
کذا ،و إلی ما سلف تأيت إشارة العالمة الطباطبائي يف تفسری املیزان حنی قال...« :
هدی من رهبم ّ
فدل ذلك علی ّ
أن تلبسهم هبذه الصفات
بأهنم علی
ً
و قد وصفهم ّ

الکریمة بسبب تلبسهم بلباس اهلدایة من اهلل سبحانه ،فهم إنّا صاروا متقنی أولی هذه
هدی هلؤالء املتقنی بقوله تعالی:
الصفات هبدایة منه تعالی ،ثم وصف الکتاب بأنّه
ً

أن اهلدایة غری اهلدایةّ ،
ﭽﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ فعلمنا بذلك ّ
وأن هؤالء -و

هم متقون -حمفوفون هبدایتنی ،هدایة أولی ،هبا صاروا متقنی و هدایة ثانیة أکرمهم اهلل

سبحانه هبا بعد التقوی» (الطباطبائي ،1362 :ج ،1ص.)47

ثم عقد بعد الفراغ عن تفسری اآلیات اخلمس من أول السورة بحث ًا فلسفی ًا عالج فیه

اإلدراکات اإلنسانیة ومدی إصابتها تتمی ًا ملا رأی يف تفسری اآلیة من ّ
أن التقوی مثریة

للقوة التمییزیة يف اإلنسان( .راجع املیزان ،ج ،1ص.)47
ّ

جریان اإلطالق يف املشرتك املعنوي دون املشرتك اللفظي:

معنی کيل صادق علی کثریین قد وضع اللفظ إزاء ذلك املعنی
املشرتك املعنوي :هو
ً

ملعنی کيل و هو «حیوان ناطق» و هذا املعنی
الکيل ال أفراده کلفظة «اإلنسان» موضوعة ً

ّ
الغث والسمنی و کل من یصدق علیه املعنی( .سید
صادق علی األبیض و األسود و
أرشيف ،138( :ج ،1ص(.)26

املشرتك اللفظي :هو اللفظ الذي تعدد معناه و قد ُوضع للجمیع ک ً
ال علی حدة ،و
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حلاسة
لکن من دون أن یسبق وضعه لبعضها علی وضعه لآل خر ،مثل «عنی» املوضوع ّ
النظر و ینبوع املاء و الذهب و غریها .ومثل «اجلون» املوضوع لألسود و األبیض.

(املظفر1431 :ق ،ص.)48

أقسام املشرتك اللفظي(:)1

اشرتاك يف املادة :و مثاله ما سبق يف حتدید املشرتك اللفظي.
( )1راجع :أصول الفقه ،ص .39

أ.م .د .حممد حسنی فؤادیان

اشرتاك يف اهلیئة :و هي التلو ّإما أن تکون هیأة املفرد أو اجلملة.

هیأة املفرد املشرتكة :کاهلیأة املنصوبیة املشرتکة بنی «احلال» و «املفعول ألجله» و

«املفعول املطلق» و ماإلی ذلك من سائر املنصوبات املعدودة يف النحو.

هیأة اجلملة املشرتكة :کهیئة تقدیم املسند إلیه علی املسند الفعيل املشرتکة بنی الداللة

تقوي احلکم احلاصل من تکرار املسند إلیه
علی احلر فی املسند إلیه و الداللة علی ّ
مضمر ًا ،نحو قولك« :أنا سعیت يف حاجتك» ،إ ّما أن تقصد ّ
أن غریك مل َی ْس َع بل أنت
تنوي حتقیق أنّك سعیت .و إرادة کل تفتقر إلی وجود قرینة( .راجع إلی رشح
فقط ،أو
َ
املختر ،ص.)96

تبنی حد املشرتك اللمعنوي و اللفظي اتّسع املجال لنبحث عن إمکان جریان
بعد ما ّ

اإلطالق و وقوعه يف املشرتك اللفظي و نحن النشك يف إمکانه و وقوعه يف املشرتك

املعنوي ،إذ المانع منها ،إذ اللفظ واحد و املعنی واحد و إن کان للمعنی مصادیق
متعددة ف ُیستکشف من إطالق اللفظ و عدم تقییده ّ
أن املعنی متّسع لکل من املصادیق و

ّإال لوجب تقییده با هو مقصود .بخالف األمر يف املشرتك اللفظي ،إذ حیصل من جریان

معنی واحد و لنبحث عنه لکي نحصل علی
اإلطالق فیه استعال اللفظ يف أکثر من
ً
القول الصحیح فیه.

معنی واحد:
استعال اللفظ يف أکثر من ً

معنی واحد
اختلفت کلمة علاء األصول يف جواز استعال اللفظ يف أکثر من
ً
و مرجع اإلختالف إلی ّ
أن اللفظ هل هو وجود تنزیيل للمعنی أو هو عالمة لقصد

املتکلم للمعنی ال أکثر من ذلك ،کاللوحات املنصوبة يف الشوارع الدا ّلة علی قصد

واضعها.

أن املعنی ٍ
األول ّ
فان يف اللفظ ُمن َْم ٍح فیه فلیس عند تکلم املتکلم شیئان:
واملراد من ّ

اللفظ و املعنی ،بل املوجود واحد و هو اللفظ ،الذي صار وجود ًا جدید ًا للمعنی،

فللمعنی وجودان :وجود حقیقي و هو ما یتصوره املتصور يف باله و وجود تنزیيل و
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الحماء املعنی فیه .فإذا أوجد املتکلم اللفظ ألجل
هو اللفظ؛ أي اللفظ بمنزلة املعنی ّ
استعاله يف املعنی فکأنّا أوجد املعنی و ألقاه بنفسه إلی املخاطب .فلذلك یکون

اللفظ ملحوظ ًا للمتکلم بل للسامع آل ًة و طریق ًا للمعنی ،و فانی ًا فیه ،و تبع ًا للحاظه،
وامللحوظ باألصالة و اإلستقالل هو املعنی نفسه.

وهذا نظری الصورة يف املرآة؛ ّ
فإن الصورة موجودة بوجود املرآة ،و الوجود احلقیقي

للمرآة ،و هذا الوجود نفسه ُینسب إلی الصورة ثانی ًا و بالعرض .فإذا نظر الناظر إلی

الصورة يف املرآة ،فإنّا ینظر إلیها بطریق املرآة بنظرة واحدة هي للصورة باإلستقالل و

األصالة ،و للمرآة باآللیة و التبع ،فتکون املرآة کاللفظ ملحوظ ًة تبع ًا للحاظ الصورة،
و فانی ًة فیها فناء العنوان يف املعنون( .اآلخوند اخلراساين1414 :ق ،ص.)(3

معنی واحد؛ ّ
فإن استعاله يف
و علی القول الثاين فال یمکن استعال لفظ واحد ّإال يف
ً

معنینی مستق ً
ال -بأن یکون کل منها مراد ًا من اللفظ علی حدة ،کا إذا مل یکن ّإال نفسه-

مرتنی بالتبع ،و معنی
یستلزم حلاظ کل منها باألصالة ،فالبدّ من حلاظ اللفظ يف آن واحد ّ

ذلك اجتاع حلاظنی يف آن واحد علی ملحوظ واحد ،أعني به اللفظ الفاين يف کل من
املعنینی ،و هو حمال بالرضورة؛ ّ
فإن اليشء الواحد الیقبل ّإال وجود ًا واحد ًا يف النفس يف آن
واحد( .راجع :أجود التقریرات ،ج ،1ص.)76

أال تری أنّه الیمکن أن یقع لك أن تنظر يف مرآة واحدة إلی صورة تسع املرآة ک ّلها،

و تنظر -يف الوقت نفسه -إلی صورة أخری تسعها أیض ًاّ .
إن هذا َملحال( .املظفر:
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13(2ش ،ص.)(2

و علی القول الثاين یمکن ذلك ،إذ من املعقول أن یکون لفظ واحد عالم ًة لشیئنی.

(راجع :إرشاد العقول ،ج ،1ص.)190

معنی ،أمر
و قال الشهید حممد باقر الصدر« :استعال اللفظ املشرتك يف أکثر من
ً

معقول ثبوت ًا ،علی أن یکون بنحو العالمیة ،ال بنحو املرآتیة ،لکن حیث ّ
إن ظاهر
اإلستعال عرف ًا هو املرآتیة ،هلذا یصری فهم معنینی و استعال اللفظ يف معنینی علی

أ.م .د .حممد حسنی فؤادیان

معنی ثبوت ًا و إثبات ًا»
خالف الظهور العريف وعلیه الیصح استعال اللفظ يف أکثر من
ً
(الصدر1417 :ق ،ج ،3ص(.)10

إجراء السامرائي لإلطالق يف املشرتك اللفظي:

اإلشرتاك اللفظي يف هیأة املفرد:

قال« :قوله تعالی :ﭽ ©  « ªﭼ [سورة األعراف ،](6 :فإنّه حیتمل

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.
فإنّه أراد :ادعوه للخوف و أنتم يف حالة خوف ،ودعاء خوف ،وهو اتساع کبری ،فبدل
أن یقول ثالثة تعبریات خمتلفة قال تعبری ًا واحد ًا مجعها کلها .بخالف ما لو قال :ادعوه

للخوف و الطمع ،فإنّه یکون للتعلیل فقط.

و هبذا نـــــری ّ
اجلر» (السامرائي:
أن املعنی اتســــع اتساع ًا کبری ًا بإسقاط حرف ّ

2008م ،ج ،2ص.)200

و ُیر ّد علیه ّ
معنی و هو خالف الظهور
بأن الزم ذلك استعال اللفظ يف أکثر من
ً

العريف.

و املنصوبان يف اآلیة ظاهران يف ّأهنا مفعول ألجلها ،و به رصح ابن عاشور؛ فقال:
ٍ
«و انتصاب -خوف ًا و طمع ًا -هنا علی املفعول ألجله ،أی ّ
خوف منه و
إن الدعاء ألجل
طمع فیه ،فحذف متعلق اخلوف و الطمع لداللة الضمری املنصوب يف -ادعوه( »-ابن

عاشور1414 :ق ،ج ،8ص(.)13

و لعل انتصاهبا علی املفعول له یلزم معنی احلال و املفعول املطلقّ ،
ألن من یدفعه

اخلوف أو الطمع إلی الدعاء ،یظهر دافعه يف دعائه فیکون علی حالة اخلوف أو الطمع

و دعوته کذلك.

وإرادة أحد املعاين بالداللة املطابقیة و َ
اآلخ َر ْی ِن باإللتزامیة شی ٌء و إرادة کل من

املعاين علی حدة ،بالداللة املطابقیة شی ٌء آخر.
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إجراؤه يف املشرتك يف هیئة اجلملة:

قال يف قوله تعالی ﭽ ¾ ¿  Á Àﭼ [سورة االنعام« :]90 :فحذف

مفعول «هدی» و هو الضمری العائد علی الرسل فجعل الکالم علی صورة املطلق
فأطلق املعنی؛ إذ حیتمل هذا التعبری معنینی:

األول :اولئك الذین هداهم اهلل( .و هو األظهر).

الثاين :اولئك الذین هدی اهلل هبم.

فصار املعنی :اولئك الذین هداهم اهلل و هدی هبم ،و لو ذکر الضمری ّ
لدل علی

معنی واحد ،فاتسع املعنی باحلذف.
ً

و ال شك ّ
أن هذا املعنی أوسع من ذکر الضمری و أمدح هلم» (السامرائي2008 :م،

ص.)24

أن ثاين املعنینی ا ّل َذ ِ
و فیه نظر من جهتنی ،من ّ
ین استفادمها املصنف ،غری سائغ

ملانع صناعي ،و املانع ّ
اجلر الیسوغ ّإال إذا دخل علی
أن حذف العائد املجرور بحرف ّ

معنی( .ابن عقیل1384 :ش ،ج ،1ص).
املوصول حرف مثله لفظ ًا و
ً

و الخیفی ّ
اجلر علی املوصول مع حذف العائد مفسد للمعنی هنا،
أن دخول حرف ّ

فالسبیل إلی حذف العائد ،بل البد من ذکر العائد لو کان غرض اآلیة ذلك.

و من ّ
معنی ،و هو
أن جریان اإلطالق هنا مؤ ٍّد إلی استعال اللفظ يف أکثر من
ً

خالف الظهور العريف کا سبق.
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أ ّما وجه حذف العائد يف اآلیة فلنقل فیهّ :
إن «الذین» املستعمل يف اآلیة ،مقصود

فحذف الضمری العائد إلی األنبیاء متهید ًا
به األنبیاء السابق ذکرهم يف اآلیات املاضیةُ .

النبي باهلدایة اإلهل ّیة ال بأشخاص األنبیاءّ ،
للنبي هو اهلدایة ال
فإن املقتدَ ی
ّ
ألن یأمر ّ

املهد ّیون ،و بذلك رصح صاحب املیزان و قال« :و قد أمرالنبي يف قوله« :فبهداهم

اقتده» باإلقتداء -و هو اإلتباع -هبداهم ال هبمّ ،
ألن رشیعته ناسخة لرشائعهم و کتابه
ُم َه ْی ِمن علی کتبهم ،و ّ
ألن هذا اهلدی املذکور يف اآلیات ال واسطة فیه بینه تعالی و بنی

أ.م .د .حممد حسنی فؤادیان

من هیدیه ،و أ ّما نسبة اهلدی إلیهم يف قوله« :فبهداهم» ،فمجرد نسبة ترشیفیة ،والدلیل

علیه قوله« :ذلك هدی اهلل» الخ» (الطباطبائي1362 :ش ،ج ،7ص.)260
القراء:
عدم جریام اإلطالق يف آیات اختلف فیها ّ

یدعي الدکتور السامرائي ،هو ّ
أن اختالف القراءات هو أکرب کاشف عن طاقة

احتال القرآن ملختلف املعاين دون غریه من الکالم ،والطاقة هذه ُحت ّصل اإلجیاز؛ إذ
ٍ
حیمل يف ٍمعان خمتلفة فیتّسع املعنی.
آن علی
الکالم -بحسب القراءات ُ

ٍ
قال« :والقراءات املتعددة قد تکون ّ
شیء علی اإلجیــاز ،ذلك أنّه حتدّ اهم
أدل

ثم جاء بقراءة أخری فعجزوا ،مما یدل علی کال القدرة هلل و عجز
بالقرآن فعجزوا ّ
البرش أمامها علی کل حال .ومثال ذلک وهلل املثل األعلی أنّه رسم فنان لوحة بالغة
اجلال والدقة و حتدی هبا أهل الصنعة یتأملوهنا و یعجبون و یقولونّ :
إن هذه اللوحة

أی شیء لفسدت و ألمکننا أن نصنع مثلها .فیغری فیها شیئ ًا فینظرون إلیها
لو غری فیها ّ
و یقولونّ :
ثم یقولون:
إن هذا التغیری مل ینل منها بل زادها حسن ًا فا أعجب هذا األمرّ .

ّإهنا الحتتمل تغیری ًا آخر فیها ألبتّة و لو ُغریت لفسدت قطع ًا .فیغری فیها شیئ ًا آخر
فإهنا مل تزد ّإال حسن ًا و مجاالً ،و هکذا .کان
فینظرون إلیها فیقولون :ما أعجب هذاّ .
إن ذلك مل ِ
ذلك ّ
أدل علی عظیم قدرة الفنان و ّ
یأت منه موافقة بل إنّه یقدر أن یفعل ما
یعجز عنه اآلخرون متی أراد .وقد أشار األقدمون إلی هذین األمرین»( .السامرائي:

2002م ،ج ،1ص.)11

و قالّ :
«إن فائدة اختالف القراءات و تنوعها ،الداللة علی هنایة البالغة و کال

اإلعجاز و غایة اإلختصار و مجال اإلجیاز .إذ کل قراءة بمنزلة اآلیة؛ إذ کان تنوع

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 ،ج 1ص.)11

و فیه نظر من ّ
أن اإلطالق حممول ،موضوعه اإلشرتاك .فحیث مل یکن اشرتاك مل

یکن إطالق و حیث مل یکن إطالق مل یکن إجیاز قصده السامرائی؛ فقراءة کل قاریء

423

هفوات األستاذ الدکتور فاضل السامرائي يف متسکه باالطالق

ٍ
معان فال اتساع يف قراءة کل منهم اللهم ّإال أن ُیرید ّ
أن کلات
غری مشرتکة بنی عدة

اآلیات قبل أن تتحرك بالکلات مشرتکة بنی صور من األلفاظ و کل لفظ من هذه

ملعنی فاآلیات جامعة جلمیع هذه املعاين .و یشکل ّ
بأن الکلات بعد
الصور حامل
ً

التعبری هبا التظهر حمضة کيل طبیعي( )2ثم تتحرك()3باحلرکات ،بل معها من أول أمرها
ما ُی ّ
شخصها من غریها من الکلات کا هو واضح .وقبل التعبری هبا أیض ًا التُتصور
ّإال مع حرکاهتا و ما لیس له حرکة مل یضعه واضع حتی ُیتصور أو ُیستعمل ،فال تظهر

الکلمة يف أي موطن -سواء يف موطن الذهن أو اخلارج -خالی ًة عن تلك احلرکات

فتشرتك بنی عدّ ة ألفاظ.

حترکها باحلرکات بنی صور من
و علی فرض أنّا س ّلمنا اشرتاك الکلات قبل ّ
أن إطالق ًا حیصل من هذا اإلشرتاک ُیؤ ّدي إلی اإلجیاز؛ ّ
األلفاظ ،النسلم ّ
ألن اإلجیاز
نتیجة اإلطالق الشمويل ال البديل ،و هذا اإلطالق بديلّ .
ألن اآلیة مع کل قراءة تلیق

بأحد من املعاين دون غریه ،وبتعبری أوضح ،التمع اآلیة مجیع املعانی يف آن واحد بل

بمعنی و لیس ذلك من شأن اإلجیاز؛ إذ اإلجیاز أداء املقصود ّ
بأقل من
هي مع کل قراءة
ً
عبارة املتعارف( .راجع اإلیضاح يف علوم البالغة ،ص )171و املفهوم من التعریف
ٍ
ّ
ملعان کثریة يف آن واحد .و لذلك مثلوا بقوله تعالی:
أن الکالم املوجز هو کالم جامع
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ﭽ © ¨ § ¦ ¥ ¤ﭼ [سورة البقرة .]179 :و عدّ وا هلا عدة
ٍ
ملعنی فکلها مقصودة يف آن واحد ،بخالف
معنی معارض ًا
معان من دون أن یکون
ً
ً
ملعنی هو الرفض لغریه ّ
األمر يف اإلطالق البديل ّ
ألن املعاين فیه ال تتمع يف
فإن القبول
ً
آن واحد کا هو املعلوم من اسم «البديل».

()2
ِ
( )3إن الحظ العقل طبیعة الشیء با هي هي مع قطع النظر عن کل مشخصاته فهي کيل طبیعي( .راجع:
املنطق ،ص .)10۶

أ.م .د .حممد حسنی فؤادیان

النتیجة

• ّ
ُسمی بمقدمات احلکمة ،و هي:
إن التمسك باإلطالق متوقف علی مقدمات ت ّ
أوالً :کون املتکلم يف مقام البیان ال اإلمهال و ال اإلمجال.

ثانی ًا :عدم نصب القرینة علی القیید ال متصلة و ال منفصلة.

ثالث ًا :انتفاء القدر املتیقن يف مقام التخاطب.

و السامرائي أمهل جانب املقدمة األولی فتمسك باإلطالق من دون أن تتوفر هذه

معنی غری ظاهر من اآلیة.
املقدمة فاستفاد
ً

•قد أجری السامرائي اإلطالق يف املشرتك اللفظي .و ذلك ُیؤ ّدي إلی استعال الفظ

معنی واحد .مسألة اختلف فیها علاء األصول؛ فمنهم من قال بامتناعه
يف أکثر من
ً

ال فض ً
عق ً
ال عن وقوعه و هو القول املشهور و منهم من قال بإمکانه و وقوعه و هم
معنی
ِق ّلة و منهم من حکم بنی املذهبنی فقال :استعال اللفظ املشرتك يف أکثر من
ً
واحد ،أمر معقول ثبوت ًا ،علی أن یکون بنحو العالمیة ال بنحو املرآتیة ،لکن حیث

ّ
إن ظاهر اإلستعال عرف ًا هو املرآتیة ،هلذا یصری فهم معنینی و استعال اللفظ فی

معنی
معنینی علی خالف الظهور العريف .و علیه الیصح استعال اللفظ يف أکثر من
ً
ثبوت ًا و إثبات ًا.
ثم إن الظاهر ان السامرائی مل ی ّطلع علی هذه املباين و األقوال يف املسألة ،إذ إنّه

الین ّقح سبب مواکبته للقول الثاين و هو واجب علیه.

•قد استفاد اإلجیاز من اختالف القراءات ،و ذلك بإجراء اإلطالق يف القدر املشرتك
بنی القراءات والقدر املشرتك بینها هو الکلات بدون احلرکات .و هذا مردود ّ
بأن

الکلات سواء ُع ِّرب هبا أو مل ُی َع َّرب التظهر حمضة کيل طبیعي بل معها ما ُی ّ
شخصها من

غریها من الکلات و لو ُس ّلم وجود هذا القدر املشرتك ،ال ُیس ّلم ّ
بأن هذا اإلطالق

یفید اإلجیاز؛ إذ ّ
إن اإلطالق هنا بديل ال شمويل ،و لیس من شأن اإلطالق البديل
اإلجیاز.
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القرآن الکریم.

املراجع:

•اآلخوند اخلراساين ،حممد کاظم1414( ،هـ) ،کفایة األصول ،قم ،مؤسسة النرش
اإلسالمي.

•ابن عاشور ،حممدبن طاهر 1414( ،هـ) ،التحریر و التنویر ،بریوت ،مؤسسة
التاریخ.

•ابن عقیل ،عبد اهلل 1384( ،ش) ،رشح ابن عقیل علی ألفیة ابن مالك ،طهران،
نرش استقالل.

•ابن فارس ،أمحد 1404( ،هـ) ،معجم مقاییس اللغة ،قم ،مکتب اإلعالم اإلسالمي.
•التفتازاين ،سعد الدین 1428( ،هـ) رشح املختر ،قم ،نرش اساعیلیان.

•حیدری فرد ،زهرا1389( ،ش) ،ترمجة کتاب ملسات بیانیة ،بحث مقدم لنیل درجة
املاجیسرت ،طهران ،جامعة طهران.

•السامرائي ،فاضل صالح 2008( ،م) ،أسئلة بیانیة ،القاهرة ،مکتبة التابعنی.

•( 2002م) ،علی طریق التفسری البیاين ،اإلمارات املتحدة العربیة ،النرش العلمي.

•( 2007م ،) .معاين النحو ،بریوت ،دار إحیاء الرتاث العريب.

•سبحاين ،جعفر ،حممدحسنی 1424( ،هـ) ،إرشــاد العقول ،قم ،مؤسسة اإلمام
الصادق.
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•( 1392ش) ،املوجز ،قم ،مؤسسة اإلمام الصادق.

•سید أرشيف ،حسنی 138(( ،ش) ،هنایة اإلیصال ،قم ،نرش قدس.

•صــدر ،حممد باقر 1417( ،هـ) بحوث يف علم األصــول ،ج ،3بــریوت ،الدار
اإلسالمیة.

•طباطبائي ،سید حممد حسنی 1362( ،ش) ،املیزان ،قم ،مکتبة النرش اإلسالمي
مدريس احلوزة العلمیة بقم املقدّ سة.
التابعة جلمعیة ّ

أ.م .د .حممد حسنی فؤادیان

•القزویني ،حممد بن عبد الرمحن ،حتقیق عبد املنعم خفاجي 1949( ،م) اإلیضاح
يف علوم البالغة ،بریوت ،داراجلیل.

•مرکز املعلومات والوثائق اإلسالمیة1389( ،ش) ،فرهنگ نامه اصول فقه ،قم،
مرکز البحث للعلوم و الثقافة اإلسالمیة.

•مشکیني اردبیيل ،عيل ،)1374( ،إصطالحات األصول و معظم أبحاثها ،قم،
نرش اهلادي.

•املظفر ،حممد رضا 1392( ،ش) ،أصول الفقه ،قم ،بوستان کتاب.

•(1431هـ) املنطق ،قم ،مؤسسة النرش اإلسالمي.

•نائیني ،حممد حسنی 13(2( ،ش) ،أجود التقریرات ،قم ،مطبعة العرفان.

مدريس احلوزة
•نائیني ،حممد حسنی 1376( ،ش) ،فوائد األصول ،قم ،مجعیة ّ
العلمیة بقم املقدّ سة.
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إیضاح :لیس بدع ًا أن خيتار من یمتلك القدرة عىل النظمِ ،عل ًام معین ًا أو كتاب ًا أو حدث ًا

تارخيیا أو غري ذلك لیحرص مادته يف قصیدة شعریة ربام تکون يف اطار الشعر التعلیمي الذي
عرفه االد

العريب منذ عصور .فقد نظم ابن سینا يف الطب وقبله ابن درید يف اللغة وابن

معطي وابن مالك يف النحو كام نظم صالح ابن عبد القدوس يف احلکمة وآخر نظم يف الفقه

وأصوله وثالث نظم يف اسامء سور القرآن (نشنا انموذجات هلا) .اما أن یتصدى شاعر

لنظم معاين آیات القرآن الکریم آیة آیة ،من سورة الفاحتة املباركة اىل سورة الناس ،فهو ﳑا مل
أقع عىل نظري له من بني املنظومات التضمینیة ،اللهم اال ماوالت یسرية من بعض الشعراء

من دون أن یضاهوا كالم اهلل –سبحانه -أو یعارضوه ،كام یفعل شاعر يف قصیدة يف قبال
قصیدة أخرى ،وانام یقترص األمر عىل التفسري ،فمثله كمن یرتجم معاين القرآن الکریم اىل

لغة أخرى ،وبام الﳚیز التعبد به كبدیل عن كالم اهلل –عز وجل -والسید الفاضل ممد
عيل احلکیم ،قد شد عىل عزمه لیمﻸ بام اويت من موهبة شعریة ومقدرة لغویة ،عىل أن یمﻸ

یسهل عىل رادة الذوق الشعري الوقوف
الفراﻍ يف هذا املضامر مضامر الشعر التعلیمي الذي ّ
عىل تفسري القرآن الکریم بعید ًا عن التعقید واملِحال واملراء واآلراء .انه ایده اهلل -بعمله هذا
یضع التفسري بازاء العقول يف حلة زاهیة تتناغم مع الذوق العريب الذي –كان ومازال-
یتخذ من الشعر دیوانا لرتاثه األصیل املتمثل بالقرآن الکریم.

وها هي ذي جملة (املصباح) تضع بني أیدي قرائها أنموذج ًا هلذه امللحمة التفسريیة

اجتزأناها من سوريت (الفاحتة) و (البقرة) عسى اهلل أن یوفقه إلكامهلا وعسانا نوفق لنش

انموذجات أخرى هلا مستقبال ،واهلل املوفق.
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جملة املصباح

نظم آیات القرآن الکریم شعرا

املقدمة واالستعاذة وال َب ْسملة:
ــســ ِم اهللِّ َر ِّيب يف الـ َعـ َـمـ ْـل
َأ ْبـــــدَ ُأ بِ ْ

ِ
ــم ْ
ــل
جل َ
و َأ ْســتَــعــیــنُــ ُه َعـــىل نَــ ْظــ ِم ا ُ

ُثـــم الـــصـــال ُة بـــعـــدَ ذا ُأ ِ
رس ـ ُلــهــا
َ ْ
َّ
َّ

لِــلــمــص ـ َطــفــى وآلِـ ِ
ــــه ِ
آل الـنُّــهــى
ُ ْ

ِ
َأ ُعـــــــو ُذ بِــــــاهللِّ ِمــــ َن َّ
ــطــان
الــشــ ْی

ِ
بِـــســـ ِم ِ ِ
ــر ْمحـ ِ
ــن
الـــراحـــ ِم الـ َّ
اإللـــــه ّ
ْ

ِ
ِ
ــم
َأ ْ َ
محـــــــدُ ُه َعـــىل اهلـــبـــات والــنِّــ َع ْ

ِ
ـحــة
ُمـ ْفـ َتــتِــحـ ًا ُأ ْر ُجـ َ
ـــــوز ًة ِيل واضـ َ

ِ ِ
ـم
و َد ْفـــعـــه َعــنِّــي ال ـ َبــالیــا وال ـنِّ ـ َقـ ْ

بِـــســـور ِة الـ ِ
ـکــتـ ِ
الفاحتة
ـاب َأ ْعــنِــي
َِ
ُ َ

الفاحتة (َ )1مکِّیة آیاهتا -أبیاهتا 14- 7
ور ُة
َِ
ُس َ
ِ
ــــور َی ـنْــجـ ِـيل
ــســـ ِم اهللِّ ُنـ ٌ
بِـــبـــاء بِـ ْ

ِمـــ ْن ن ِ
ـــوالي َعـ ِـيل
ُـــور َســیـ ِـدي و َمـ
َ

ــــمـــــدُ هللِّ بِـــــنُـ ِ
ــــور ِدیـــنِـــي
حلـ ْ
ا َ

ـــجـ ِ
ِ
ـــهـ ِ
ـــه ا ُملــــبِـ ِ
ـــنی
هــــــدا َیــــــ ًة بِــــنَـ ْ

ــالــر ْمح ِ
والــر ِحــی ـ ِم3
ــوص ُ
ُی َ
ــن َّ
ــف بِ َّ

ِ ِ
ــــو ِم الــدِّ یـ ِ
ـن4وال ـ َعـ ِـلــی ـ ِم
مــالــك َی ْ

يف ِذ ْکـ ِ
ــر ْمحـ ِ
ــن
ــســـ ِم اهللِّ و الـ ّ
ــــر بِـ ْ

ِمـــن ِعــن ِ
2ر ِّيب
ْــد َر ِّب الـــعـــا َملِـ َ
ْ
ــنی َ
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ــلـ ِ
ــك احلــن ِ
هــا والـــر ِحـــیـــ ِم1ا َملـ ِ
ّــان
َ
َّ

ـــذي اهـــ َتـــدى إِ َلـــیـ ِ
ذاك ا َّلـ ِ
َ
ــه ُلـ ِّبــي
ْ
ْ

َ
ـــنی
إِ ّیـ
َـــســـتَـــبِ ُ
ــــــــاك َنــــ ْعــــ ُبــــدُ ون ْ

ـــــاك نَــســت ِ
ِ
ــنی(
َــع ُ
ويف اهلُــــدى إِ ّیـ َ ْ

اط َمـــ ْن آ َمـــ َن َقــ ْب ُ
ِرص َ
ــل بِــاهلُــدى

ـاه ـ َتــدى
ـســبِــیـ َـل َحــ ّقــ ًا َفـ ْ
وا َّتـــ َبـ َ
ــع الـ َّ

ِ
ـصــــ َ
ـراط والن ََّه ْج
یا َر َّبــنــا ْاهــدنــا الـ ِّ

َــقــیــم6ربــنــا د َ ِ
ا ُملــســت ِ
ـــو ْج
ون عـ َ
ُ
َ َ َّ
ْ
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محــــــــدٌ وآ ُلـــــــه الـ ِ
ـــکــــرا ُم
ـــــم َأ ْ َ
ُ
ُه ْ

َعـــ َلـــ ْیـ ِ
والـــســـال ُم
ـــصــــال ُة
ــم الـ َّ
َّ
ــهـ ُ

الــز ْهــرا ُء
ـضـ َعـ ُة َّ
وا ُملـ ْـر َتــضـــــى والـ َبـ ْ

واحلــــســــنـ ِ
ـــان ســــــــا َد ٌة َأ ْکــــفــــا ُء
َ

ولــئــك ا َّل ِ
َ
ـت النِّ َع ْم
ُأ
ــذیــ َن َأ ْن ـ َعـ ْـمـ َ

َع ـ َل ـیـ ِـهــم الـــدِّ یـــن بِـــن ِ ِ
ـــم
َ
ْ ُ
ُـــوره األَ َتـ ْ

ـح ـ ْک ـ ِم َلــ ْع ٍ
ــن َقـــدْ َبــدا
ـم بِـ ُ
َع ـ َل ـ ْیـ ِـهـ ُ

نیَ 7ع ْن ِد ِ
ین اهلُدى
الضا ِّل َ
کَذا وال ّ

ـم َســبِــیـ َلـ َ
ـج
ـك ا ْن ـ َتـ َـهـ ْ
و َمـــ ْن بِـ ُ
ـح ـ ِّبـ ِـهـ ْ

ـری رهـ ِ
ِ
نی يف ال ُقرى
ـط القانِطِ َ
م ْن َغـ ْ ِ َ ْ

ِ
و َقـــ ْلـــبـــه بِ ِ ِ
ــج
ــــم َقــــدْ انْــ َبــ َل ْ
ُ ُ
ــــو ِّده ْ

ال وال ا َمل ْغ ُض ِ
َج ْه ً
الورى
وب يف هذا َ
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ور ُة ال َب َق َرة (َ )2مدَ نِ َّیة آیاهتا – 286أبیاهتا 2000
ُس َ

ِمـــن ب ـعـ ِـدهــا َأبــــدْ ُأ هـ ِ
ــذي الـ َفـ َقـ َـرة
َ
ْ َ ْ

َأ ْنـــظِـــم ســـــور َة الـــسـ ِ
ــاء ال ـ َب ـ َقـ َـرة
َّ
ُ ُ َْ

بِــسـ ِ
ــر ْمحـ ِ
ـمــــ َ
ــن
ــســـ ِم اهللِّ والـ َّ
ـك بِـ ْ
ْ

و بِـــــالــر ِحــیــ ِم الـــــرب والــــدَّ یـ ِ
ـــان
ّ
َ ِّ
َّ

ِ
ذا َألِ
ــم1
ٌ
ــــــف ُیـــ ْتـــىل وال ٌم مـــیـ ُ

ِ
ــیــم
ال َأ َمل ٌ َفـــا ْفـ َ
ــمـــ ُه یـــا َحــک ُ
ــهـ ْ

ـسـ ِم اهللِّ َأ ْعنِـي ال َب ْس َم َلة
رش ُع بِـ ْ
َأ ْ َ

ِ
وذلِـ َ
ـــب َحــوى
الر ْیـ َ
ـــك الــکــتـ ُ
ـاب َ

ـنیَ 2قــدْ َنــوى
فــیـ ِـه ُهــــدَ ًى لِـ ْلـ ُـم ـ َّتــقـ َ

ِ
ب والع ْقبى احلــیـ ِ
بِال َغ ْی ِ
الباق َیة
ـاة
ُ
َ

ـون الــصــال َة الـ ّـز ِ
ِ
اکـ َیــة
ُ
ــم ُیــقــیـ ُـمـ َ َّ
وهـ ْ

هـــم ا َّلـ ِ
ــؤ ِمــن َ
الص َفة
ــذیـــ َن ُی ْ
ُــون َف ِّ
ُ ُ

ِم ـن بـعـ ِـد ِذک ِ ِ
ـم ُمـ ْـر َد َفــة
ْ َ ْ
ــم َأ َتـ ْتـ ُـهـ ْ
ْــره ْ

ِ
ـــم ِم ـنَ ـ ْن
ــحـــ ًة ِممّــــا َر َز ْق
ُ
ومـــنْـ َ
ـــنـــاه ْ

ذا وا َّل ِ
ــؤ ِمـــنُـ َ
ـــم بِــا
ـــذیـــ َن ُیـ ْ
ــون ُه ْ

ْــــفــــ ُق َ ِ
هللِّ یــــن ِ
3رس ًا و َعـــ َلـــ ْن
ُ
ــــون ّ

ُأ ِ
ــق إِ َلـــ ْی َ
ـــك وا ْن ـ َتــمــى
نـــــز َل بِـــاحلَـ ِّ

َکـــذا ومــا ُأنـ ِ
ـــز َل ِمـــ ْن َق ـ ْبـ ِـلـ َ
ـك َحـ ْـق

َأتـــى بِـ ِ
ــه األَ
مــــنی َقــ ْب ُ
ــل إِ ْذ َن ـ َطـ ْـق
ُ

ِ
ـــر ِة ا َلــیــو ِم اجلَ ـ َلـ ْـل
هــذا و بِـــاآلخ َ
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ِ
وتِـــ ْل َ
ــز َلـــة
الـــســـاء ا ُملـــنْـ َ
ـــك آ َیـــــ ُة َّ

هم ی ِ
وقن َ
4ح ْی ُث َأ ْخ َل ُصوا ال َع َم ْل
ُون َ
ُ ْ ُ

ِ
َ
ــم َعــىل ُهــدَ ى
ُأ
ولــئــك ا َّلـــذیـــ َن ُهـ ْ

َقـــدْ جـــاءهـ ِ
ــؤ َّیــدا
ــــم ُم َ
ــم مـــ ْن َر ِّ ِهب ْ
َُ ْ

ِ ِ
ــم ِقــدَ مــا
وانْــت َ
ـــــروا بِــدیــنــنــا ُهـ ْ
َــص ُ

َفــا ُمل ِ
ــؤمــن َ
وســا
ُــون َمـــ ْن َتـ ُ
ــم َ
ــالهـ ْ

ـــك الـ ِ
هـــا و ُأولــــئـ َ
ــعـــبـــا ُد يف ا َملـــال

ِ
ــــروا َســـــوا ُء
إِ َّن ا َّلــــذیــــ َن کَــــ َف ُ

ِ
ـحـ َ
ـون(يف الـ ِـوال
ــم الـ ُّتــقــا ُة ا ُمل ـ ْفــلـ ُ
ُه ُ
َلــــ َقــــدْ َبـــــدا َعـــ َلـــ ْیـ ِ
ــم اجلَـــفـــا ُء
ــهـ ْ
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ـــــــت َأن َ
ــــــم الــ َعــذابــا
َأ َأ ْنـ
َ
ْــــــذ ْر َ ُهت ُ

ِ
ـــم ِعــقــابــا
َأ ْم َمل ْ َتـــ ُکـــ ْن تُـــنْـــذ ُر ُه ْ

ــك ِمـــ ْن ُذ ُنـ ِ
ــؤ ِمـــنُـ َ
ــون6بِـ َ
ــم
ال ُیـ ْ
ــوهبِـ ْ

ــم اهللُ َعـــىل ُقـــ ُلـ ِ
ــم
ــوهبِـ ْ
َقــــدْ َخـــ َتـ َ

وهــم َعــىل َأبــصـ ِ ِ
ـم ِم ـ َن العمى
ْ
ـارهـ ْ
ُ ْ

ِ
ـــــم َســا
ور َهـ ٌ
غـــــشـ َ
ـــــــق ِهبِـ ْ
ــــاو ٌة َ

ومـــا َعـــىل ســم ِ
ــع ِ
ـــر
ــم إِالّ َو َقـ ْ
ــه ُ
َ ْ

ـــــــم َیـــــو َم اجلَـــــزا يف َبـــــدَ ِد
وإِ َّهنُـ ْ

ومــن ال ـنّـ ِ ِ
ها ِ
الــورى
ـاس نفاق ًا يف َ
َ

َفــهـ ْـل لِ ِ
ــذک ِ
ـم ُم ْس َت َق ْر
َ
ْــر اهللِّ فــیـ ِـهـ ْ
َهلـــم َعــــذاب ذا َعــظِــیــم يف َغ ِ
ــد7
ٌ
ٌ
ُ ْ

َ
وذاك َمــن َیـ ُقـ ُ
ـول يف هـ ِـذي ال ُقرى

َـــحـــ ُن آ َمـــنّـــا ُهــــــدَ ًى بــــاهللِّ
هـــا ن ْ

ــــــؤاد ِ
ٍ
َ
وذاك قـ ٌ
اله
ــــول ِمـــــ ْن ُفـ

ُخیـ ِ
ــــاد ُعـ َ
ــــون اهللَ َمــــ ْکــــر ًا َأ َمــــدا

ــــذاك وا َّلـ ِ
َ
ـــذیــــ َن آ َمـــنُـــوا ُهـــدَ ى
َکـ

وهــکَــذا بِــالــیــو ِم ِ
اآلخـ ِ
ـــر اجلَ ـ َلـ ْـل
َ

ــــون إِالّ
خیـــــدَ ُعـ َ
ــــم َ ْ
ومــــا ت ُ
َــــراه ْ
ــشـــ ُعـ َ
ـــم َیـ ْ
ــرونَ 9أ َبـــدا
هـــذا ومـــا ُه ْ

أال ويف ُقـــ ُل ِ
ـــم مـــن الــوغــر
ـــوهبِ ْ
َفـــ ـ ُک ـ َّلــا َعـــ َتـــوا وزا ُدوا َغـ َـرضــا

ــنی8يف املِــ َل ْ
ــل
ــؤ ِمـــنِـ َ
ــمـ ْ
ـــم بِـ ُ
ومـــا ُه ُ

ون ُذالّ
ــــری َ
ـــسـ ُ
ـــم فـ َ
ـــهـ ْ
َأ ْنــــ ُفـ َ
ــــسـ َ
َّ
وإن أمـــرهـــم بـــا ضـــ ُّلـــوا ســدى

ِ
َــرت
ـــر ٌض َقـــدْ ا ْســت َ ْ
حــقــد ًا َمتـــادى َم َ

ــرضــا
زا َد ُه
ـــم َم َ
ـــــــم اهللُ بِــــذا ُکـ ْ
ُ

ٌ َ
ومــــا َهلُـــــم إِالّ َعـ
ــــــذاب وأ َمل ْ

ِ
َ
ْ
ـــم َیـ ْ
وهـ َ
ــم إِ ْن ِهبِـ ْ
ـــو َألـــیـ ٌ
ــو َمـــ ًا أ َمل ّ

هــا وإِذا ِقــیـ َـل َهلـــم ال ُت ـ ْفـ ِ
ـســدُ وا
ُ ْ

يف األَ ْر ِ
ض قا ُلوا َبـ ْـل فِ ٌ
عال ُ ْحت َمدُ

َ
ذاك بِــــا کــــا ُنــــوا بِــــ ُکـ ِّ
ـــل آ َیـــة

وإِنَّـــــــا َنــــحــــن َعــــىل ِ
اهلــــدا َیــــة
ْ ُ

السـر َی ـ ْکـ ِـذ ُبـ َ
ـونَ 10ع ـ ْن ِغوا َیة
يف
ِّ

ذا مـ ِ
ـحـ َ
ـم ِعنا َیة
ـصــلـ ُ
ُ ْ
ـون11فــی ـ ُکـ ُ
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ِ
ِ
رش ال ـ َبـ َـشــــ ْـر
َأال وإ َّهنُــــــم َملـــــ ْن َ ِّ

َقــدْ سـ َلـ ُکــوا ال ـ َغــي هـــوى ِ
ولک ْن
َّ َ َ ً
َ

ال

ُز ْلـــفـــ ًا َکـــا َقـــدْ آمــــن الـــنّـــاس بِ ِ
ــه
ُ
َ َ

اس ـ ُل ـ ُکــوا َد ْر َب الـ ِ
ــوال بِ ُح ِّب ِه
ــم ْ
ُث َّ

ِ
ـــم جـــا َء اهلُـــدَ ى
هــا وإِذا قــیـ َـل َهل ُ ْ

ُــــؤ ِمــــن بِـ ِ
ـــه کَـــا َعــ َلــ ْن
قـــا ُلـــوا َأن ْ
ُ
ـــــم الـــ ُّطـــغـــا ُة
َأال وإِ َّهنُـ
ـــــــــم ُهـ ُ
ُ

هـــذا ولـ ِ
ــکـــ ْن َقـــدْ َأ َضـــ ُّلـــوا َبـــدَ دا

َی ْش ُع َ
رون12ا ْنت ََه ُجوا

ا َملفاتِ ْن

َفــالــیــوم ِآمــنُــوا بِ ِ
ــد ِ
یــن ا ُمل ـ ْق ـ َتــدى
َ َ

آ َمـــ َن َقــ ْب ُ
ـــز ْن
ـس ـ َفــهــا ُء يف احلَ َ
ــل الـ ُّ
ـــــــم اجلُــــفــــا ُة
ـــســــفــــهــــا ُء ُ
وهـ ُ
الـ ُّ

ال َی ْع َل ُم َ
ون13ما َمسالِ ُك اهلُــدَ ى

ِ
ـــو ِيل
ــي والـ َ
هــا وإِذا َلـــ ُقـــوا الــتَّــق َّ

ِ
ِ
ــــو َع ِــيل
مــــ َن ا َّلـــذیـــ َن آ َمـــنُـــوا ْ
وه َ

ــم الـــ َغ ِ
إِىل َشـــیـــاطِـــیـــنِـ ِ
ـــو َّیـــة
ــهـ ُ

ُهــــنـ َ
ـــاك قــــا ُلــــوا َقــــو َلــــ ًة َر ِد َّیــــــة

ُ
فــــــاق
ــــحـــــ ُن َأیــــــا ِر
وإِ َّنـــــــــا َنـ ْ

َــه ِ
ُــون14مــا َلــنــا َخـ ُ
ــزئ َ
ــالق
ــســت ْ
ُم ْ

ـــر ا َملـــدى
ــمـــدُّ ُهـــم َعـــىل َمـ ِّ
هــا و َیـ ُ

يف غـــي ُطـــ ْغـــیـ ِ ِ
ــم َبـــال ُهـــدَ ى
ــاهنـ ُ

قــا ُلــوا َقــــدْ آمــنّــا بِـــآیـ ِ
ــات الـ ِ
ــوال
َ
ِ
ـم َعــىل الـ َعـ َـهــدْ
إِنّـــا َمجــی ـ َع ـ ًا َم ـ َع ـ ُکـ ْ

ِ
ـــهـ ِ
ـــبـــادي
ـــز ُئ یـــا ِع
ـــســــ َتـ ْ
اهلل َیـ ْ
434

ـعــبــاد ا ُملــ ْف ِ
هــم الـ ِ
ــســدُ َ
ــر
ُ
ون يف األَ َثـ ْ
ُ ُ

ِ
هــا و إِذا َخــ َلــوا َ
ْــحــاء الـ َفــال
بــأن

ِ
ـــم َفـ َ
ــم َبـــدَ ْد
ــأهنُـ ْ
ــشـ ُ
ـــر ُهـ ْ
َنــکــیــدُ َأ ْمـ َ

ِهبِـــــم َفــــال َقــــــدْ ر َملِـــــن ُتـــنـ ِ
ــادي
ْ
َ
ْ

ون(1يف َض ِ
يف األَ ِ
رض َی ْع َم ُه َ
الل

يف حـــــــری ٍة َعـــــن ِ
واقــــــ ِع املـ ِ
ـــآل
ْ
َ
َْ

ـــت َق ُّ
ـــط َأ َبـــدْ
ـــح ْ
َفـــا ت ُ
ـــم َربِ َ
َـــراه ْ

ِ
ــــم ا َّلـــتِـــي تُــ َعــدْ
ــــار ُ ُهتـ ُ
َیـــومـــ ًا تـ َ

ِ
ُأولـ ِ
ــئـ َ
ـــرتوا
ــر ًا ْاشـ َ َ
ــك ا َّلـــذیـــ َن ُکـــ ْفـ َ

ـــرتوا
ــم الـ َّ
ـضــال َل ـ َة وبِـــاهلُـــدَ ى ا ْفـ َ َ
َثـ َّ

السید حممد عيل رايض احلکیم

ـحــد ًا ومــا کانُوا ِوال
َقــدْ َک ـ َفـ ُـروا َجـ ْ

بِــاحلَـ ِّـق ُمـ ْـه ـ َتـ ِـدی ـ َن16يف هــذا ال َفال

ـجـ ْـر
وسـ َ
اس ـ َتــو َقــدْ نـــار ًا َ
يف الـ ُّظـ َلـ ِم ْ

هــذا َفــ َل ّا َقــدْ َأضـــا َء ْت يف ال َق َف ْر

ـل الـ ِـف ـ ْعـ ِ
ـم َکــــ َـمـ َثـ ِ
ـل ال ـ َبـ ِـذي
َم ـ َث ـ ُلـ ُـهـ ْ

ــو َلــ ُه ِمــ َن اهلُــدَ ى
و َقـــدْ َرأى مــا َح ْ

ـــم َعــــىل الـــ َعـــرا
ـــر َکـ ُ
ـــهـ ْ
وإِ َّنـــــــا َتـ َ

َ
ال ُی ْب ِص َ
ذاك ال َعت َْم
ـرونَ 17ق ُّط يف

آن جــهــر ًا يف ا َّل ِ
َیـ ْ
ــذي
ــر ُ َ ْ
ــر ُه الــ ُق ْ
ــذ ُکـ ُ
َقـــدْ َذ َهـــب اهللُ بِـــ ـنُـ ِ ِ
ـم ُســدَ ى
َ
ـورهـ ْ

يف ُظـــ ُلـ ٍ
ـــورى
ــات تــائــهـ َ
ـنی يف الـ َ
ـي يف ُظ َل ْم
ــم ُعـ ْـمــــ ٌ
ْــم ُث َّ
ــم و ُبــک ٌ
ُص ٌّ

َأال َف ُه ْم ال َی ْر ِج ُع َ
ون18لِ ْل ُهدَ ى

َ
ـــم َهـــبـــا ًء َبــــدَ دا
وکـــــان َ ْ
مجـــ ُع ُ
ـــه ْ

ِ
ــم
فــیــه َتـــــــرا َء ْت ُظـــ ُل ٌ
ـــات و َقـــ َتـ ْ

جی ـ َع ـ ُلـ َ
ـون يف ال َعت َْم
ـــر ٌق َ ْ
َرعْـــدٌ و َبـ ْ

وحـ ْ
َأو ذا ِمـــثـ ٌ
ــال َ
ــل
ـــر جـــا َء َ
آخـ ٌ

ــم ِمـــ ْثـ َ
ــر
ــل الـ َ
ـــم َأصـــابِـــ َعـ ُ
ــو ْقـ ْ
ــهـ ُ
َثـ َّ

ِمـــن الــص ِ
ــواع ِ
ــق إِذا مــا َب ِ
ــت
ــر َق ْ
َّ
َ

وإنَّــــــــا اهلل ُ ِحمـــــیـ ٌ
ــــط بـــاخلَـــنـــا
َیکا ُد َ
ف ال َب َص ْـر
الــرب ُق َخی َط ُ
ذاك َ

ِ
َکــصــیـ ٍ ِ
ــز ْل
الــســاء َقـــدْ َنـ َ
َ
ـب مـــ َن َّ
ِمـــ ْن َب ـ ْعــدُ يف ِ ِ
ــــم ِمـــ َن احلَـ َ
ــذ ْر
آذاهن ْ

ــذر ا َملـ ِ
ــوت إِذا مــا َص ِع َق ْت
أو َحـ َ َ
بِــالــکــافِـ ِـریـن19الــفـ ِ
ـنی ال ُّل َعنا
ـاسـ ِـقـ َ
َ

ـض ـ ُه ا ْنت ََش ْـر
ـار ُهــم إِذا َو ِمــیـ ُ
َأبــصـ َ

وکُــــ َّلــــا َأضــــــــا َء ُنـ
ــــم
ُ
ـــــــوره َهلُـ ْ

ِ
ـم
َمـ َـشـ ْـوا وفیه َقــدْ َر َأ ْوا ما َحـ ْـو َهلُـ ْ

ـــــو َقــضـــــى وشـــــا َء اهللُ
هــــذا و َل ْ

ــل ِ
ِمــــن فِــع ِ
ــشـ ْ
ــه وإِ ْن َیـ َ
ــــوا ُه
ــأ َس ّ
ْ ْ

ـــم ذا َعــ َلــ ْی ِ
ــم
ــه ْ
هـــا وإِذا َأظــــ َلـ َ

ِ
َلـ َ
ـم
ــذ َهـ َ
ـسـ ْـمــعـ ِـهـ ْ
ــب اهللُ ُســــدَ ًى بِـ َ

ــوا َحــیــارى َضـ َّ
ــم
قــا ُم ْ
ــل مــا َلــدَ ْهیِ ْ

ومج ِ
کَــــذا و َأبــــصـ ِ ِ
ــع ِ
ــم
ـــم َ ْ
ْ
ــه ْ
ـــارهـ ُ
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ِ
ب َعىل
َأال وإِ َّن اهللَ غـــــــــــــال ٌ

ـي ٍء َقــدْ َأحـ َ
ــر
ــاط يف األَ َث ْ
بِـک ُِّل َشــــ ْ

20جـ َّـل مــالِـ ُ
ـك الـ َقــدَ ْر
ْ
ــو َقــدْ یـ ٌـر َ
وه َ

اس َم ُعوا هذا النِّدى
یا َأ ُّهیــا الن ُ
ّاس ْ

ِ
ـــر ا َملـــدى
ــم َم َّ
َأن ا ْعـــ ُبـــدُ وا َر َّبـــ ُکـ ُ

ِ
ِ
ـم بِـ َـم ـ ْن َخال
ـم َلـ َعـ َّلـ ُکـ ْ
مـــ ْن َقـ ْبــلـ ُکـ ْ

21حــــ َّبــــ ًا ِ
هللِ َتــــ َّتــــ ُقـ َ
ووال
ـــون ُ

ِ
ـم و َقـــدْ َذرى
ُهـ َ
ــو ا ّلــــذي َخ ـ َل ـ َق ـ ُکـ ْ

ِ
ـــو َرکُـــم َکـــا َیشا
ـــو ا َّلـــــذي َص َّ
ُه َ
ــم فِــراشــا
ــم َّ
ــهــدَ األَ ْر َض َلـــ ُکـ ْ
َف َ

الـــســـا َء َســ ْقــفــ ًا َط ـ َبــقــا
ور َف َ
ــــــع َّ
َ

ــك ا َّلـ ِ
ُأولـ ِ
ــئـ َ
ــذیـــ َن کــانُــوا يف الـ َعــرا

ـم و َأ ْن ـ َعــشــا
ـــری َل ـ ُکـ ْ
َقـــدْ َج ـ َعـ َـل اخلَـ ْ َ
ــم َمــعــاشــا
َ
ـــــری الـــدُّ ْنـــیـــا َلـــ ُکـ ْ
وص َّ َ

ْـــش َ
َأن َ
ُـــم بِـــنـــا ًء ُمــو َثــقــا
ـــأهـــا َلـــک ْ

و َأ ْنــــــــز َل الـــ َقـــ ْطـــر ِمــــن الـــسـ ِ
ــاء
َ
َ َّ
َ

َأ ْر َســـــــ َلـــــــ ُه مــــــا ًء َلــــــ ُه َثــنــائــي

ــم
ـــاروا يف األُ َمـ ْ
ـم َفــال ُمت ُ
ِر ْزقـــ ًا َل ـ ُکـ ْ

َ
َــم
وتـــ َعـــ ُلـــوا هللِّ َأ ْنــــــــداد ًا َصــن ْ

ـم يف َر ْیـ ٍ
ـــب َخ ِفي
ــم وإِ ْن ُک ـنْ ـ ُتـ ُ
َثـ َّ

ِ
حــق َی ِفي
ُــم ِمـــ ْن ُهـــدَ ى ٍّ
ممّـــا َأتــاک ْ

ـت بِـ ِ
َفـ َ
ــه ِمـــ َن الـ َقـ َفـ ْـر
ــر َج ال ـنَّ ـ ْبـ َ
ــأ ْخـ َ

ـم َتـ ْعـ َلـ ُـمـ َ
ــر
ـون22يف األَ َث ْ
هــذا و َأ ْن ـ ُتـ ْ
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َعـــــــــدُ ِّو ِه إِذا َتـــــاف وا ْعـــتَـــال

والــ َّثــم ِ
ــرات ِمــ ْن َأفــانِ ِ
ــنی َّ
الش َج ْر
َ
إِذا َأرا َد اهللُ َأ ْمـــــــر ًا َف َ
ـــر
ـــأ َم ْ

ـــأرجـ ِ
ــز ْلـــنـــا بِـ َ
ـــاء ال ـ َفــال
َحـــ ّقـــ ًا ونـ َّ

ــــــؤاد َعـــبـ ِ
ِ
ــدنـــا إِىل ا َملـــال
َعــــىل ُف
ْ

ِ
ُــم َفـ َـهـ ْـل
وا ْد ُعــــوا إِ َلــ ْیــه ُش َ
ــهــدا َءک ْ

ِمـن د ِ
ون َأ ْمـ ِـر اهللِّ ُت ْغني يف ال َع َم ْل
ْ ُ

ــأتُــوا بِـــسـ ٍ
َف ْ
ـسـ َـو ْر
ُ ْ
ــو َرة إِ َذ ْن مــن الـ ُّ
ـــم َعـــىل اهلُــــدَ ى ُم ِعینا
و ْأ ُتـــــوا ِهبِـ ْ

ٍ ِ
ــثــل ِ
ِمـــن ِم ِ
ـــرب
ــه َ
ذات َبـــیـــان وعـ َ ْ

ِ
صاد ِقینَـا23
ـم بِــال ـ َقـ ْـو ِل
إِ ْن ُکـنْـ ُتـ ُ
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ـــم َفـــــــإِ ْن َمل ْ تَــ ْفــ َعــ ُلــوا ِکــتــابــا
ُثـ َّ

ـار ا َّلــتِــي َح ـ ّق ـ ًا َغــدا
هــا َفــا ّتـ ُقــوا ال ـنّـ َ

وهـــ َکـــذا َلــــ ْن تَــ ْفــ َعــ ُلــوا َصــوابــا
ّاس األُىل ظ ُّلوا اهلُدَ ى
َو ُقو ُدها الن ُ

ِ
ـــار ُة ا َّلـــتِـــي ُأ ِعـــــدَّ ْت
هــا واحلــــجـ َ

لِــلــکــافِــری ـ َن24بِــال ـ َّلــظــى ُأ ِمــــدَّ ْت

ــق جـــنّـ ٍ
ــات ُت ـ َعــدْ
ــــم بـــاحلَـ ِّ َ
َأ ّن َهل ُ ْ

فــاز وفِیها َقــدْ َخ َلدْ
َمــ ْن جــا َءهــا َ

ــشـــــــر اِ َّل ِ
ــــذیــــ َن آ َمــــنُــــوا ِوال
و َبـ ِّ ْ
ِ
ِ
َ ْت ِ
ــــار
ــــري ِهبـــا مـــ ْن َ ْحتــتــهــا األَ ْهن ُ

ــاحل ِ
ــمــ ُلــوا يف الــص ِ
و َع ِ
ــات ُسـ ُبــال
َّ
ِ
وزار
هـــذا و َعــن ُ
ــم ُحــ َّطــت األَ ُ
ْــه ُ

و ُکـــ َّلـــا َقــــدْ ُر ِز ُقــــــوا ِم ـنْــهــا َهنا

َ ِ
ـــر ٍة ِر ْزقـــــ ًا ُمنى
ـــم َ
وذاك مــــ ْن َث َ

والـــیـــوم َقـــدْ ُأ ُتــــوا بِـ ِ
ــه يف اجلَ ـنَّــة
َ َ

َـــشـــاهبـــ ًا بِـــ ُلـــ ْط ِ
ذا ُمـــت
ـــف ِمــنَّــة
َِ

واج ِهبـــــا َهبِـــ َّیـــة
َحــــ َّقــــ ًا و َأ ْز ٌ

وهـــــــي مــــ َطــــهــــر ٌة او َنـ ِ
ِ
ــقـــ َّیـــة
َّ َ
َ ُ

قـــا ُلـــوا َأال هـــذا ا َّلـ ِ
ــــذي ُر ِز ْقـــنـــا

وهلــــــم فِــیــهــا حـــیـــا ٌة بـ ِ
ـاق ـ َیــة
َ
هـــا َ ُ ْ

ـــم فِــیــهــا بـــوافِـ ِ
ـم
هـــذا ُ
ــر ال ـنِّ ـ َعـ ْ
وهـ ْ
َال وإِ َّن اهللَ ر ُّب َ
ـــــك
ــمــدْ
َّ
الــص َ

ـم
وشــا َء َأ ْن َی ْض ِـر َب يف هذي األُ َمـ ْ

فــقـ َ
ــوضــ ًة َر ُّب ال ـ َف ـ َلـ ْـق
ـال مــا َبــ ُع َ
ـف َی ْست َْحیي إِ َذ ْن فیا َیـ ِـيل
َف ـ َک ـ ْیـ َ

هــذا َف َ
ــأ ّمــا بِـــاهلُـــدَ ى َمـ ِ
ــن ا ْق ـ َتــدى

ــل يف الــدُّ نــیــا بِ ِ
ِمـــ ْن َقــ ْب ُ
ـــه ُسبِ ْقنا

ــور ِ
ٍ
ــصـ ٍ
راقــ َیــة
ِر ُ
یــــاض ُخــ ْلــد و ُقـ ُ

ِم ْن َب ْعدُ خالِدُ ون(2يف اخلَ ْ ِری األت َْم
َع ـ ْبـ ِـد َي ال َی ْست َْحي ِم ـ ْن َحـ ٍّـق َأ َبــدْ

ِ
ـــل تَــعــاىل مـــ َثـــ ً ِ
َجـ َّ
َــم
ال مــــ َن احلــک ْ
َ

ــق
َفــــا َذرا ُه َفـــو َقـــهـــا ِممّــــا َخــ َل ْ

محـ ٍ
بِـ َ
ــــأ ْن َیـــ ُق َ
ـــــد َع ِــيل
ـــول َبـــ ْعـــدَ َأ ْ َ

ِمــــن ا َّل ِ
ـــذیـــ َن آ َمـــنُـــوا بِــنــا ُهــدى
َ
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ــم َ
َــــز ْل
ــون َأ َّنــــــ ُه احلَ ُّ
ـــــق ن َ
فــیــعــ َل ُ
ــر
هــــذا و َأ َّمــــــا َمــــ ْن َتــــاف و َنـــ َفـ ْ

هــا َفــیـ ُقــو ُلـ َ
ـج
ـجـ ْ
ــحــود ًا بِــاحلُـ َ
ـون ُج ُ

ـضــــ ِـر َب ال ـ َیــو َم ِهبــذا يف األثر
َأ ْن َیـ ْ
رض بِـ ِ
ی ِ
ــل يف األَ ِ
ــض ُّ
ــه ِمـــ َن ا َملــال
ُ

هــذا و هیـ ِ
ـــدي يف َمـــرابِـــ ِع الـ ُقــرى
َْ

ـــــق ومــــا یـ ِ
ـــضـ ُّ
ـــل بِــه
َفــــإ َّنــــ ُه احلَـ ُّ
ُ

هـــم ا َّل ِ
ـضـ َ
ـــر
ــذیــ َن َی ـنْ ـ ُقـ ُ
ـون يف األَ َث ْ
ُ ُ

ِ
ِ
ــروا ِمـــ َن ال َب َش ْـر
مـــ َن ا َّلــذیــ َن کَــ َف ُ
ـج
مــا ذا َأرا َد اهللُ يف هـــذا ال ـنَّـ َـهـ ْ

َــیــف َیــشــا ُء َمــ َثــ ً
ال إِىل الـ َبـ َـشــــ ْـر
ک َ
َخــلــق ـ ًا َکـــثِـــری ًا يف َمـــرابِـــ ِع ال ـ َفــال

ِ
ِ
ــورى
بِـــه َکــثــری ًا َمـــ ْن َذرى مـــ َن الـ َ

إِالّ اخلــنــا والــفـ ِ
ـنیَ 26فــا ْنـ َتــبِــه
ـاسـ ِـقـ َ
َ
ـاب َم ـ ْن َک َف ْر
بِاجلَ ْه ِل َع ْهدَ اهللِّ خـ َ

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ــم
مــــ ْن َبـــ ْعـــد مــیــثــاقــه إ ْذ َأتـ ُ
ــاهـ ْ

و َیــ ْقــ َطــ ُع َ
ــم
ــون َعـــ ْن َجــف ـ ًا ُه ُ
ــداه ْ

ُأولـ ِ
ــئـ َ
ـجـ َـرة
ــم وال ـ َفـ َ
ــك ال ـ ُّطــغــا ُة ُهـ ْ

ِ
ِ
الفاس ُق َ
واخلــارس َ
ون ال َک َف َرة
ون27
ُ

ِ
هــذا َفـ َـأحــیــا ُکـ ِ
الــردى
ْ
ـم مــ ْن َب ـ ْعــد َّ
ُ

ِ
ُــم َمجِـــیـــعـــ ًا َأ َمـــــدا
ــــم ُیــمــیــتُــک ْ
ُثـ َّ

ِ
ــوصـ َ
ــال
ـــــر اهللُ بِــــه َأ ْن ُیـ َ
مـــا َأ َمـ َ
ــر َ
وکَــ ْی َ
األحـــدْ
ون بِــــاهللِّ َ
ــف تَــکْــ ُف ُ
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ِ
ُــور َع َل ْی ِه ْم َقــدْ َأ َط ْــل
ــم ن ٌ
مــ ْن َر ِّهبِـ ْ

ُــم ِمـــن الــ َّثــرى
ـــم َکــــذا ُ ْ
حیــیــیــک ُ
ُثـ َّ

وی ـ ْفـ ِ
ون َب ْعدُ يف األَ ْر ِ
ـســدُ َ
ض ا َملال
ُ
ُــم ِمـــ ْن َقــ ْب ُ
ــل َأ ْمـــواتـــ ًا َف ـنَــدْ
وکُــنْــت ُ

ِ
ــر َجـــ ُعـ َ
ــاورى
ــون28یـ َ
ــم إِ َلـــ ْیـــه ُتـ ْ
ُثـ َّ

هـــو ا َّل ِ
ــالئــق
ْ
ــــذي َقـــدْ َخــ َل َ
ــق اخلَ
ُ َ

َلک ُْم و ما يف األَ ْر ِ
الئق
ض ِم ـ ْن َع ْ

َج َّ
ــرقــاهــا
ــسـ ّ
ــو ُاهـــ َّن يف َم ْ
ــــل َفـــــ َ

ٍ
ــــــاوات کَـــا َأنْــشــاهــا
ـــع َس
َســـ ْب َ

ـــل َمجِــیــع ـ ًا م ـنْـ ِ
َج َّ
ـشــئ ـ ًا ُد َ
ون َعنا
ُ

ُثــــم اســـ َتـــوى إِىل الـــسـ ِ
ــاء َفـ َبــنــا
َّ
َّ ْ
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ُــل َيش ٍء ا ّلـ ِ
ـــذي َخ ـ َلـ ْـق
ْ
وهـ َ
ـــو بِــک ِّ ْ

هـــذا وإِ ْذ قـ َ
ـــال َمـــقـــاالً مــالِـ َکــه

ــلــیــم29بِ ِ
جــل َع ِ
َّ
ــق الـ َفـ َلـ ْـق
ــه فــالِ ُ
ٌ

ــــك ُذو الـ ِ
ر ُّبـ َ
ـــز ِة لِــلـ َـمــالئ ـ َکــة
ـــعـ ِّ

َأال وإِ ّين جـ ِ
ــل يف األَ ْر ِ
ــاعـ ٌ
ض

َخــلــی ـ َف ـ ًة قـــا ُلـــوا بِـــــاذا یـ ْقـ ِ
ـضـــــي
َ

ـسـ ِـفـ ُ
ـك الــدِّ مــا َء َق ْسـر ًا يف املِ َل ْل
و َیـ ْ

ــرب األَ َجـ ْ
ــل
ـح الـ َّ
ـسـ ِّبـ ُ
و َنـ ْ
ـح ـ ُن ذا ُنـ َ

ــل الــعـ ِ ِ
َأ َ ْتــ َع ُ
ــو َم ـ ْن
ـاﴅ فیها ْ
وهـ َ
َ

ِ ِ
الــز َمــ ْن
ـــر َّ
ُیــ ْفــســدُ فــیــهــا َر َّبــنــا َم َّ

بِـــحـ ِ
ــــوىل وذا ُنـــ َقـــدِّ ْس
ــمـــد َك ا َملـ ْ
َ ْ

ــوعـــ ًا َ
َل َ
ــس
ومل ْ ُنـــدَ ِّنـ ْ
ـــك ال ـ َّثــنــا َطـ ْ

ــلــیــم آدم ِ
و َعــــ َّلــــم الــع ِ
احلــجــا
َ
ُ ََ
َ

َأبـــــواب ِع ـ ْلـ ِ
ـت ِح َججا
ـمـ ِـه َف ـ َتـ َّـمـ ْ
َ
ْ

ــم و قـ َ
ـــال إِ ّين یـــا َمــال
ــهـــ َلـ ُ
َأ ْمـ َ
ــهـ ْ

َلـــ َّقـــنَـــ ُه األَســــــــا َء ُکـــ َّلـــهـــا َفــا

ـم ما ال َتـ ْعـ َلـ ُـمـ َ
ـون30يف الـ ِـوال
َأ ْع ـ َلـ ُ

اس ـ َت ـ َتـ َّـمــت ِحکَا
غــا َد َرهــا َح ـ ّتــى ْ

ــهــتَــدُ وا الـ ِ
ـــوال َمــســالِـ َکــه
ـــم َلــ َی ْ
ُث َّ

ــهــر ًا َعــىل ا َملــالئـ َکــة
ــم َج ْ
ــر َض ُ
ــه ْ
َع َ

ِ
ِ
مجـ ِ
ــعـــیـــنـــا
ـــــــؤالء َأ ْ َ
َأ ْســــــــــاء هـ ُ

ِ
إِ ْن ُکـنْـ ُتــم بِــال ـ َقـ ِ
صاد ِقینَـا31
ـول
ُ

ُهـــنـ َ
ــاك قـــا ُلـــوا َر َّبـــنـــا ُس ـ ْبــحــا َنـ ْ
ـك

ِ
الهنـــت ِ
َـــدي َج َّ
ـم شــا َنـ ْ
ـك
ـــل َعــظــیـ ٌ
َْ

ِ
َ
ـــوين الــــ َیــــو َم َأال
َف
ـــقـــال َأ ْنــــبِــــ ُئـ َ

ِ
ـری النِّسا
َأ ْرس ُار هذا الکَون ُه ْم َخـ ْ ُ

ِ
ــم َلــنــا إِالّ الـ َّـرجــا
َر ّبـــــا ُه ال عـــ ْلـ َ

ْــــــت َر ُّبـــنـــا الـــ َکـ ِ
إِن َ
ــم
َّــــــك َأن َ
ــریـ ُ

ـــــال یـــا آدم يف ِ
ِ
وقـ َ
ـــطـــاب
اخل
َُ

ِ
ــاء مــنـ ِ
ـل ِ
ــهـــر ًا بِ َ
ـاهـ ِ
الــوال
َجـ ْ
ـــــأ ْس َ

یب َأصحاب ِ
الکسا
ُ
وص ْف َو ُة احلَبِ ِ ْ
َ

َ
ــر َتــى
وذاك مــا َعـ َّلـ ْـمـ َتــنـــــا یــا ُم ْ

ــز ُل ال ـعـ ِـلــیــم َ ِ
ــجـ ِ
ــیــم32
َ
ا ُملـ ْ
واحلــک ُ
َ
ُ

ِ
َأنْــبِــ ْئ ِ
الــص ِ
ــواب
ــم َعـــ ْن غــا َیــة َّ
ــه ُ
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ـــأ ْســــائـ ِ
ــــا بِــــــ ً
ِعـــــ ْلـ َ ً
ـــا
ـــم َفـــ َل ّ
ـــهـ ُ

ِذ ْکــــر ًا بِــــ َـأســائـ ِـهــم َاسـ ِ
ـــاء ِ
احلجا
ْ
ْ

بِا ُمل ْص َطفى

وا ُمل ْرتَضـى

وفاطِ َمة

ـس ـنَـ ْ ِ
ـنی تِـ ْلـ َ
الرجا
ـك َأ ْب
ُ
ـــــواب َّ
واحلَـ َ

ـــال َأ َمل ْ َأ ُقـ ْ
قـ َ
ــم ُمــ َع ِّــرفــا
ـــــل َلـــ ُکـ ْ

ــــر الــدُّ جــى
َفـ َـشـ ْعـ َـشـ َ
ُّــور و َأ ْد َبـ َ
ـع الــن ُ

ـــي ال ـ َّتـ ِـق ـ َّی ـ ُة الــ َبــت ُ
ُــول الــعـ َ
ـاملِــة
ْ
وهـ َ

ٍ ِ
ِ
ـم َجـ َعـ ْلــنــا ُح َججا
ـس ـ َعــة م ـنْــهـ ْ
وتـ ْ
ــب َ
ماخفى
ــم َغــ ْی َ
إِ ّين َأنـــا َأ ْعـــ َلـ ُ

ِ
ــاوات َمــعـ ًا واألَ ْر ِ
ض
الــس
َغ ـ ْیـ َ
ـب َّ

ــــل مـــا فِــیــهــا إِ َىل ی ـ ْفـ ِ
و ُکـ ُّ
ـضـــــي
َّ ُ

ــع َمــقــاالً َب ـ ْعــدَ هــذا سالِکَه
واتْــ َب ْ

ـــق إِ ْذ ُقــ ْلــنــا ُه لِــلـ َـمــالئـ َکــة
ـــاحل ِّ
بِ ْ َ

ون ِمـــ ْن فِــعـ ٍ
ــم مــا تُــبــدُ َ
ـل وما
َأ ْعــ َل ُ

ـم َتـ ْکـ ُتـ ُـمـ َ
ـونَ 33فــا ْتـ ُلــوا ِحکَا
ُکـنْـ ُتـ ُ

َ
ـــجــــدُ وا آل َد ْم
اسـ ُ
ـــرنـــا ْ
وذاك َأ ْم ُ

ــم
ــسـ َ
ــجـــدُ وا تَــ ْلــبِــ َیــتــ ًا إِذا َتـ ْ
َفـــــ َ

اســتِـ ْکــبــارا
ْــرب ْ
واســتَــک َ َ
و َقـــدْ َأبـــى ْ

ـــحـــ ْی ُ
ـــث دارا
ـــره بِ َ
ودار ُکــــ ْفـ ُ
َ

ِ
ــي
هــــذا و ُقـــ ْلـــنـــا والــــنِّــــدا َحـــفـ ُّ

ِ
ـي
اســـ ُکـــ ْن َأ ْنـ َ
ـــت یــا َصــفـ ُّ
یــا آ َد ُم ْ

إِالّ ا َّل ِ
ـــــذي قـ َ
ـس
ـــال َأنــــا الـ َّـرئــیـ ُ

ـــان ِمـــن بــع ِ
وکـ َ
ــد اهلُــــدَ ى َل ِعینا
ْ َ ْ
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ِ
َأنْـــــ َب َ
ـــــم کـ َ
ـــا
ـــــان ِهبـــــا ُمـــل ّ
ـــــأ ُه ْ

َ
ــــــــك اجلَــــنَّــــ َة مـــا َتـــشـــا ُء
وز ْو ُجـ
َ
هــا و ُکــــال ِم ـنْــهــا َطــعــامــ ًا َر َغــــدا

ِ
ــربــا هــا ال ـ َّثـ َـمـ َـرة
وحــی ـنَــهــا ال تَــ ْق َ

ـص ـ ْی ـ ُتــا َت ـ ُکــونــا يف ا َمل ـ َثـ ْـل
َفـــــإِ ْن َعـ َ

ِ
َفــ َقــدْ َعــتــا َعـــ ْن َأ ْمـ ِ
ـس
ــرنـــا إِ ْبــلــیـ ُ

ــتــاة الــکــافِــری ـن ِ
ِمـــن الــع ِ
34دیــنــا
َ
َ ُ

ـحـ ٍ
َفـ َ
ــوا ُء
ـوب َغـــدَ ْت َحـ ّ
ـصـ ُ
ـری َمـ ْ
ـخـ ْ ُ

ِمـــ ْن َح ُ
ــیــث ِشــ ْئــتُــ َا أتــاکــم مــددا

ِ
وهـــــذ ِه ال َتـــأ ُکـــالهـــا َّ
ــرة
الــش َ
ــج َ

الع ِ
ِم ـن ِ
ـنی(3يف ال َع َم ْل
باد ا َل ـ ّظــاملِـ َ
َ

السید حممد عيل رايض احلکیم

فـــــ َبــ ْعــدَ مــا َهـ ُ
الـــرمحـــ ُن
ـــدامهــــا َّ
َعنْها َأي اجلَ ـنَّ ـ َة َعــ ْن َهنْـ ٍ
ــل و َعـ ّـل

ـــأ ْخــــرجــــهــــا الـــ َّلـ ِ
ــنی
ــعـ ُ
هــــذا َفـ َ َ َ ُ

ُ
َّ
ــطــان
الــشــ ْی
ــــــــهــا
َأ َز َّل أ َقــدْ ا َم
ُ

ورش ٍ
ــس ْــل
و َعــــ ْن َطــعــا ٍم َ
اب و َع َ

ـــنی
ـــــــو عَـــــــــدُ ٌّو َهلُـــــــا ُمــــبِـ ُ
ْ
وهـ َ

ـــة ِ
ـــرجــــا ِمـــــن جــــنَّـ ٍ
ـــأ ْخـ ِ
َفـ ُ
وممّــــا
ْ َ

ِ
کــانــا بِـــ ُلـــ ْطـ ٍ
مجــــا
ــف
فــیــه َقــــدْ َأ َ ّ

ــــــم َثــــال َثــــ ٌة َمجِـــیـــعـــ ًا کـــا ُنـــوا
َو ُه ْ

ُ
ـــــــوا ُء َکـــــذا َّ
ــیــطــان
الــش
آد ُم َح ّ

ـــــم َمجِــیــعــا
و َبــــ ْعــــدَ ذا ُقــ ْلــنــا َهل ُ ْ
َفـ َب ْع ُضک ُْم لِـ َبـ ْعـ ٍ
ـض ال ـ َیــو َم عَــدُ ّو

يف األَ ْر ِ
َ
ـــي ُم ْس َت َق ُّر
ض
ذاك ْ
وه َ

ــأ ْمـ ِ
ــرنـــا َ ِ
َأ ِن ْاهـــبِـــ ُطـــوا بـ َ
رسیــعــا

واح و ُغــــدُ ّو
ُــم َر ٌ
و َقــــدْ َبـــدا َلــک ْ

ِ
ــر
ـــــي َم
ْ
ـــتـــاع لــــ ْل َ
ٌ
ــمـ ُّ
ــــورى َیـ ُ
وهـ َ

ــي فِــیــهــا مـــا َلـــ ُه َخــفــا ُء
ــســـ ْعـ ُ
والـ َّ

لـ ِ
ــکـــ ْن إىل ِح ٍ
ــــنیَ 36لــــ ُه انــتِــهــا ُء

ِ
ٍ
ِ
ِ
ــاب
مــــن َکــــلــــات مـــا ِهبــــا عـــتـ ُ

ُهــــدَ ًى َملِـــن تــا ُبــوا و َمـــن َأنــا ُبــوا

هــا َفـــ ـ َت ـ َل ـ ّقــى آد ُم الـــ َقـ َ
ــول اجلَـ ِــيل

َفـــــقـ َ
ــــق طــه
ــــحـ ِّ
ــــال َر ّبـــــــــــا ُه بِـ َ

ِ
ـــر
َفــــتـ َ
ـــاب ر ُّبــــــ ُه َعـــ َلـــیـــه و َغـــ َف ْ

ِ
ِ
ــو ِيل
الـــر ُّب الـ َ
مـــ ْن َر ِّبـــه ُسـ ْبــحــا َنـ ُه َّ
ـــفـــر لِـــعـــب ٍ
ــــــه َفـــا ْغ ِ
وآلِـ ِ
ـــد تــاهــا
َ ْ

ـــــآل أمحَـــــدَ ا َملـــیـ ِ
بِ ِ
ـــر ْر
ــامـ َ
ــنی الـــ ُغ َ

ِ
ــم
َفـــــــإِنًّـــ ُه
َ
الـــــــــو ُدو ُد واحلَـــمـــیـ ُ

ِ
َ
ـم37
ــو ُ
ــو الـــ َّتـ ّ
ذاك ُهـ َ
اب والـ َّـرحــیـ ُ

ــل َتـــ ْکـ ِ ِ ِ
ِمـــــ ْن َقـــبـ ِ
ــم و َّملــــا
ــویـــنـــکـ ُ

ُـــم نـــا َدیـــ ُتـــ ُکـــم َفـــإِ ّمـــا
َأ ْخـــ ُلـــ ْقـــک ُ

ُق ْلنا ْاهــبِـ ُطــوا ِمنْها َمجِیع ًا َف َظ َه ْر
يف ُصـــلـ ِ
ـــم الــنِّــدا
ــب آ َد َم
ُ
أتـــاه ُ

ــأ ْم ِ
بِ َ
ْــم َملِــعـ َـشــــ ِـر ال َب َش ْـر
ــرنــا ُحــک ٌ

ــوف َیــأتِـ َیـنَّـ ُکــم ِمـنِّــي ُهــدَ ى
َأن َسـ َ
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َأال َفــم ـن َتــبِــع ِمـــن هـ ِ
ــذي املِـ َلـ ْـل
ْ
َ
َ ْ
ـم َقـــدْ َبــدا
ــم َفــال َخ ٌ
ـــوف َع ـ َل ـ ْیـ ِـهـ ْ
َثـ َّ

ِ
ـــروا َعــالنِ ـ َیــة
هـــا وا َّلــــذیــــ َن َکــــ َفـ ُ

ـــزن َ
ُـــونَ 38أ َبـــدْ ا
ــم َحی َ
َکـــذا وال ُهـ ْ

وخــا َلــ ُفــوا اهلُـــــدَ ى بِـ ٍ
ــــدار فــانِـ َیــة

وک َّ
ـــــحـــــدُ وا بِـــــآیــا
وج َ
َـــــذ ُبـــــوا َ

تِـــنـــا وظـــ ّلـــوا َبـــ ْعـــدُ يف الـــربایـــا

وهــا هـ ِ
ــروا لِ ـ َ
أل َبــدْ
اســتَــ َق ُّ
ــم فیها ْ
ُ ُ

ون ِ
ِمن َب ْعدُ خالِدُ َ
39من َغ ِری َمدَ ْد

ُأ ِ
ــر ِ
ولــــئ َ
ــــك الــ َّلــظــى َلـ َ
دار
ــشـــــ ُّ

ــر ال ـنّـ ِ
ـار
ـــم ُ
ـــم َأ ْصـــحـ ُ
ــاب َحـ ِّ
وه ْ
َهل ُ ْ

ِ
ِ
ِّعم
ــروا الن ْ
یا َبن َي ارسائــیـ َـل و اذ ُکـ ُ

ِ ِ
ــم
ـم يف األُ َمـ ْ
ـي ا َّلــتــي َأ َت ـ ْت ـ ُکـ ْ
ن ْع َمت َ

هـــذا و َأو ُفــــــوا یــا مـــال بِــعــه ِ
ــدي
َ ْ
َ

ِ
ِ
ــب َع ـ ْبـ ِـدي
ــح ِّ
ُأوف بِ ـ َعـ ْـهــد ُکــم بِ ُ

َأ ْن َع ْم ُت ِم ْن َق ْب ُل َع َل ْیک ُُم يف ال َفـال

ِ
اهلـــادي
ــیــب
هــا وبِـــا جـــا َء احلَــبِ ُ

ِ
ــت َحـ ْـق
ــز ْلـ ُ
وآمــنُــوا الــ َیــو َم بِــا َأنـ َ

ــر
ذا َمـ َعـ ُکــم وال َت ـ ُکــو ُنــوا يف األَ َثـ ْ

َـــشـــرتوا ِ
ِ
الــغــوا َیــة
وحــی ـنَــهــا ال ت
َُ
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ــص ال َع َمل
ُه
ـــداي بــاحلـ ِّـق و َأ ْخــ َل َ
َ

ــمـــنـــ ًا َقـ ِـلــیــال
ــســـ ْبـــ ُتـــم َثـ َ
إ َذ ْن َکـ َ

هــــذا وإِ ْن ُکـــنْـــ ُتـــم َتـــعـــبـــدُ ِ
ون
ُ
ُ

وه ـ َکــذا ال تَلبِ ُسوا َلــدى ال َع َم ْل

ــق بِـ َـأوصـ ِ
ـاف النَّبِـي
وتَکت ُُموا احلَ َّ

ِ
ِ
ـاج ِ
الــوال
ـسـ ُلــکــوا بــاحلـ ِّـق م ـنْــهـ َ
لـ َتـ ْ

ــون40یـــا ِعــبـ ِ
إِیــــاي َفـــار َهـــبـ ِ
ـادي
ّ َ ْ ُ

مـــصـــدِّ قـــ ًا ملِـــا بِـ ِ
ـــه ُمــوســى َن ـ َطـ ْـق
ُ َ
ــر بِـ ِ
َأ َّو َل کـــافِـ ٍ
ـــه ِمــــ َن ال ـ َبـ َـشــــ ٍـر

ال بِــآیــاتِـــــي لِ َ
ــهـــ ً
ـــــر َغــا َیــة
َجـ ْ
ــش ِّ

ُــم اهلُـــــدَ ى َســبِــیــال
و َقـــــدْ َظــ َلــ ْلــت ُ
ِ
ـــبـــاد فـــاتَّـــ ُق ِ
ـــون41
ـــــاي یـــا ِع
إ ّیـ َ

ــق بِــالــبــاطِـ ِ
ـل َی ـ ْعـ ُـرو ُکــم َفـ َـشـ ْـل
احلَـ َّ

ِ ِ
الــــ َق ِ
ــريب
ــــريش اهلـــاشـــمـــي الـــ َعـ َ
َ

السید حممد عيل رايض احلکیم

ِ
ُـــم َق َ
ـاب
ــبــل ذا خــطـ ُ
و َقــــدْ َأتـــاک ْ

طـــه ســی ْ ِ
ُــم َفـــال تَــرتــا ُبــوا
َ َ
ــأتــیــک ْ

ـم َتـ ْعـ َلـ ُـمـ َ
ـونَ 42مـ ْن َکت َْم
هــذا و َأ ْن ـ ُتـ ْ

ـاب َسع ُی ُه ويف ال ُعقبى َنــدَ ْم
َقــدْ خـ َ

فــــا َّتــــبِــــعــــوه وبِ ِ
ـــیـــمـــوا
ـــــــه َأ ِق
ُ ُ
ُ

الــــزکــــو َة َطــوعــا
وإِ َّنـــــــا آ ُتــــــوا ّ
ـــع اجلَــا َعــة
وهـــ َکـــذا ارکَـــ ُعـــوا َمـ َ

َأ َتـ ْ
ـــر َ
رب ُهــدَ ى
ون الــن َ
ّــاس بِــالــ ِّ
ـــأ ُمـ ُ
ــم الـــ َیـــو َم َع ـ َل ـ ْن
ـس ـ ُکــم و َأ ْنـــ ُتـ ُ
َأن ـ ُفـ َ

ِ
تِــلـ َ
یموا
ـك الـ َّ
واستَق ُ
ـصــلــو َة َب ـ ْعــدُ ْ

ُقـــو ُلـــوا إِطـــا َعـــ ًة و ُقـــو ُلـــوا َس ْمعا

الــر ِ
ـنیَ 43ع ـ ْن ُهـــدَ ًى وطا َعة
اکــعـ َ
ّ

ــسـ َ
ـــر ا َملـــدى
ــون َعـــىل َم ِّ
هـــذا و َتـــنْـ َ

َتـــ ْتـــ ُلـ َ
ُـــم ِمــــ َن املِــنَــ ْن
ــون مــا َأتـــاک ُ

ِ
َّ
ـــق َأ َفـــال
ــــج َحـ ٍّ
ــاب َهنْـ َ
أن الـــکـــتـ َ

ــق َت ـ ْعـ ِـق ـ ُلـ َ
َــزال
بِــاحلَ ِّ
ـون44مــا َقـــدْ ن َ

ُـــم ِقــــــوا ٌم يف الـ ِ
ـــوال
وإهنـــــا َلـــک ْ
َّ

ـــری ٌة َعــــىل ِّ
کــــل ا َملـــال
و َلـــــــــ َکــــبِـ َ

ِ
الص ِرب َم َع ْه
ها
واستَعینُوا َب ْعدُ بِ َّ
ْ

ِ
ِ
ــم
إِالّ َعــىل ال ـ ُّتــقــاة يف هـــذي األُ َمـ ْ
ــذیـــن يف مــســالِـ ِ
هـــم ا َّلـ ِ
ـك اهلُـــدَ ى
َ َ
ُ ُ

ٍ
ـــرة
ـــــــم َبــــ ْعــــدَ َحــــیــــاة غـــابِ َ
َأ َّهنُـ ُ

ِ
ـــــر ّْد
ـــــــم إِ َلـــیـــه يف َیـــــو ِم ا َملـ َ
و َأ َّهنُ ْ
ِ
ـي ْارس ِائ َ
ــیــل
یا َبن َ

َفا َّت ُقوا الـنِّـ َق ْم

ـت بِــاهلُــدَ ى َع َل ْیک ُْم یــا َمال
َأنـ َعـ ْـمـ ُ

َف َّض ْل ُتک ُْم یا َقــو ُم َأ ْخـــذ ًا بِال ُعرى

ِ
وبِ
ـــاز َعـــ ْبـــدٌ َتــبِ ـ َع ـ ْه
ـــــالــص
ــلــوة فـ َ
َّ
نی(ِ 4ذي ِ
ِ
اهل َم ْم
العابِ ِدی َن
اخلاش ِع َ

َحـــ َّقـــ ًا َیـــ ُظـــنُّـ َ
ـــر ا َملـــدى
ــون َعـــىل َمـ ِّ

ِ
ـــرة
ــــم يف اآلخـ َ
َیــومــ ًا ُمــال ُقــو َر ِّهبِـ ْ
بِاحل ِّق ِ
راج ـ ُعـ َ
ـونِ 46مـ ْن َب ْع ِد َأ َمــدْ
َ

ِ ِ
ـي ا َّلــتــي ِقــدَ ْم
ـــروا ن ْع َمت َ
ــم اذ ُکـ ُ
ُث َّ

هـــذا و َأ ِّنـــــــي يف م ِ
ــج الـ ِ
ــنــاه ِ
ــوال
َ

ـنی 47يف ال ُقرى
َعــىل َمجِــیـ ِع الــعــا َملِـ َ
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ها وا َّت ـ ُقــوا یــوم ـ ًا ِعــبـ ِ
ـادي ال َمــدَ ْد
َ َ

الـــذ ِّب َعـــ ْن َن ـ ْفـ ٍ
َّ
ـس وال ت َِقیها
يف

ــــره َ ْحتـ ِ
َشــ ْیــئــ ًا وال َعــــ ْن َأمـ ِ
ـمــیــهــا

ـــؤخ ُ
َکــــذا وال ُی َ
ـــذ ِمــنْــهــا َأ َبـــــدْ ا

نص ُـر َ
ون 48يف اهلُدَ ى
عَدْ ٌل
ُ
واله ْم ُی َ

ــل يف ِ
هــــذا وال ُیـــ ْقـــ َبـ ُ
الــقــیــا َمــة

ــوف ِ
العدا
ـم َخ ُ
و َیـــو َم إِ ْذ َأ ْر َع ـ َب ـ ُکـ ْ

ِمـــنْـــهـــا َشـــفـــا َعـــ ٌة وال نَـــدا َمـــة
َغـــــدا َة نَــجــیــنــاک ِ
ـــردى
َّ ْ
ُــم مــــ َن الـ َّ
ُ

ِمــــ ْن ِ
آل فِـــر َع َ
ــــم ُطــغــا ُة
ـــون ُ
وه ْ

ــرب َ
الــــورى ُعــتــا ُة
ون يف
َ
ــســـ َتـــ ْکـ ِ ُ
ُمـ ْ

ِ
ـحـ َ
ــر ْض
ُیـ َـذ ِّبـ ُ
ـون يف الــبــالد َعــ ْن َغ َ

َأبــنــاء ُکــم ب ْغض ًا ِ
وحـ ْقــد ًا و َم َض ْض
ْ َ ْ ُ

ـم ِحــ ْقــد ًا َأذى
ـســو ُمــو َن ـ ُکـ ُ
کــا ُنــوا َیـ ُ

ـحـ ُیـ َ
ـون يف هــذا ال َعرى
ـسـ َتـ ْ
کَــذا و َیـ ْ

ــذاب وال ـعــنـ ِ
ُســـو َء الــ َع ِ
ـاء وال ـ َقــذا
َ

ِ
ِ
ـســـــر ًا بِ َ
رجــاء ال ُقرى
ــأ
ـم َقـ ْ
نــســا َء ُکـ ْ

ِ
ُــــم َبــــال ُء
و َقــــــدْ َبـــــدا يف ذلــــک ْ

ِمــــن ربــــ ُکــــم َلـــیـــس بِـ ِ
ـــه َجــفــا ُء
ْ ْ َ
ْ َ ِّ

ِ
ــر ْق
ُــم ال ـ َبـ ْ
ـحـ َـر فـ َ
وإِ ْذ َفـ َـر ْقــنــا بِــک ُ

ـم ِمـــ َن ال ـ َغـ َـر ْق
َغــوث ـ ًا َفـ َـأ ْنـ َ
ـج ـ ْیــنــا ُکـ ُ

ِ
ـم49یــا َمــال امــتِــحـ ُ
ـان
ْ
وه َ
ـــو َعــظــیـ ٌ

ـحـ ِـر
ــر ْقــنــا اخلَــنــا يف الـ َبـ ْ
و َیــــو َم َأ ْغ َ

444

ِ
فــیـ ِـه وال َ ْت ِ
ــس َأ َبـــدْ
ــــزي بِـــه نَــ ْف ٌ

ــم َت ـنْ ـ ُظـ ُـر َ
ون(0مــا
هــذا و َأ ْنـــ ُتـــم َثـ َّ

ِ ِ
ــــــر ُء َأو ُهیـ ُ
ـــان
ـــر ُم فـــیـــه ا َملـ ْ
ُیــــ ْکـ َ

َأي َآل فِـــر َعـ َ
ــون بِ ـ َق ـ ْعـ ِـر ال ـ َغـ ْـمـ ِـر

َقضاه رب الع ِ ِ
ِ
السا
ُ َ ُّ َ
رش م ْن َفوق َّ

و َقــ ْب ُ
ــو ِيل
ــل إِ ْذ َغــــدا َة وا َعـــدْ نـــا الـ َ

ِ
ـج ـنْـ ِ
ـب اجلَ ـ َبـ ِ
ـل
یمنا بِـ َ
ُمــوســى کَل َ

ِ ِ
ِ
ُــم يف ال ُقرى
مــن َبــ ْعــده هــذا و َأنْــت ْ

ُظـــال ُّل ظـ ُ
ـاملِـ َ
ـونَ (1ن ـ ْقــض ـ ًا لِل ُعرى

ـــق َأر ِ
َــــم
بــــع َ
ــــنی َلـــیـــ َلـــ ًة َأت ْ
بِــــاحلَـ ِّ ْ

اتـ ْـذ ُتــم ِحینَها ِ
ـم َّ َ
الع ْج َل َصن َْم
ْ
ُثـ َّ
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ــم ت ـ َل ـ ُّطــفــا
ــــم َعـــ ُفـــونـــا َعـــنْـــ ُکـ ُ
ُثـ َّ
ــر َ
َلــ َعــ َّلــکُــم هللِّ َتـ ْ
ون(2مـــا
ــشـــ ُکـ ُ

ــق آتَــ ْیــنــا َع ـ َل ـ ْن
و َیـــــو َم إِ ْذ بِـــاحلَـ ِّ

ــك اجلــح ِ
ِ ِ
ِ
ــود واجلَــفــا
مــن َب ـ ْعــد ذلـ َ ُ ُ
ــفـ ِ
آتــــاکــــم ِمـــــن ُلـــطـ ِ
ــه و َأنـــ َعـــا
ْ
ُ

ِ
تاب يف َمــرابِ ـ ِع احلَ َــز ْن
ُموسى الک َ

ـان يف َخـ ْ ِ
َ
َـــذاك وال ـ ُفــرقـ َ
ـسـ ْـق
ک
ــری َنـ َ

َل ـع ـ َّل ـ ُکــم إِ َل ِ
ــیــه َ ْهتـــ َتـــدُ َ
ــق
(3حـ ْ
ون َ
َ
ْ

ـم يف ال َفال
ُــم َظـ َلـ ْـمـ ُتـ ْ
یــا َقـــو ِم إِنَّــک ْ

ـم ِمـــ ْن َب ـ ْعـ ِـد بــالِ ـ ِغ ِ
الــوال
ـس ـ ُکـ ْ
َأن ـ ُفـ َ

ـــال بِـــ َقـ ِ
هـــذا وإِ ْذ قـ َ
ــول ِصــــدْ ِق

وذاك بِـ ِّ ِ
َ
ــهــ ً
ـم
ــم َج ْ
ال َص ـنَـ ْ
ــاتـــاذ ُکـ ْ

ِ
ـــم َفـــــتُــو ُبــوا
ـــر ِّبــــ ُکـ ْ
َأیـــــا َمــــال لـ َ
ها َفـا ْق ُت ُلوا َأ ْن ُف َسک ُْم يف ال َع َم ِل

بـــار ِئـــکُـــم اجل ِ
ِ
ــل ُ
ــیــل
إِ ْذ ِعـــنْـــدَ
ُ َ

َّ
ــری ِمــ ْن َغـ ِـد
إن َع
َ
ـــذاب الــ َیــو ِم َخ ٌ
ـم یــا َمــال
َف
َ
ــتــاب َر ُّبـــ ُکـــم َع ـ َل ـ ْی ـ ُکـ ْ

ـــوم ِ
مـــوســـى لِـــ َق ِ
ــق
ـــه کَـــــال َم َحـ ِّ
ُ

ِ
ـم
ــو ًى َبـ ْ َ
َج َع ْلت ُُم الع ْج َل َه َ
ـنی األُ َمـ ْ
ـــــم إِىل بـ ِ
ـــار ِئــــ ُکــــم َأنِـــیـــ ُبـــوا
ُثـ َّ

َفـــــذلِـ ُکــم َخـــری َل ـ ُکـ ِ
ــو ِيل
ـم ع ـنْــدَ الـ َ
ْ
ٌْ

یـــ ْغـــ َفـــر َذنْــــــب ِوزره َث ِ
ــق ُ
ــیــل
ٌ
ُ
ُ
ُ
ـار َأ ِ
ــذاب ال ـنّـ ِ
َأي ِمــ ْن َعـ ِ
وغ ِّ
ـــل َیـ ِـد

ِ
والـــوالً
ُــم
َ
وجــــدَّ َد ال ـ َعــهــدَ إِ َلــ ْیــک ْ

ِ
ِ
إِنَّــــــ ُه َجـ َّ
ــیــم
ــــل املــــاجــــدُ الــ َعــظ ُ

ِ
ـم(4
َّــو ُ
ــو الــت ّ
َح ـ ّق ـ ًا ُه َ
اب والـ َّـرحــیـ ُ

یقات َل ـن ُنـ ِ
ـؤمـ َن َل ْك
ْــت واملِ ُ
ما َأن َ
ْ

ـن اهلُـــدَ ى بِـ َغـ ِ
ـم َعـ ِ
نس َل ْك
ـری ُم َ
ُز ْغ ـ ُتـ ْ

َحــتّــى َنــــرى اهللَ َعــیــانــ ًا و َعــ َلــ ْن

ـــر ًة َیـــ ُقـ ُ
ـــؤ َمتَـــ ْن
ــول هـــذا ا ُمل ْ
وج ْ
َ
ـــه َ

ــم یـا
ُــم ونـــا َدیـــ ُتـ ُ
هـــذا وإِ ْذ ُقــ ْلــت ْ

ِ
ـــــــم يف کُـــ ْف ِ
ُـــم ِغـــوا َیـــة
ـــرک ْ
وز ْد ُتـ ُ

ِ
ِ
لحیا
ُمــوســى َجــفــا ًء وا ْنــتــهــا َک ـ ًا ل َ
ــهـــ ً
ال بِـــال ِدرا َیـــــة
ــم َجـ ْ
إِذ ُقـــ ْلـــ ُتـ ُ

(44

نظم آیات القرآن الکریم شعرا

ـوب الص ِ
َف َـأ َخ َذ ْتک ُْم بِــالـ ُّـذ ُنـ ِ
اع َقة
ّ
ـم َتنْ ُظ ُر َ
((ماح َص ْل
ون
َ
هــذا و َأ ْن ـ ُتـ ْ

ــل اهللُ بِــعــب ٍ
َأ ْن َنـــ َکـ َ
أوخـ َ
ــد َ
ــــذ ْل
َ ْ

ــر َ
ُــم هللِّ َتـ ْ
ون(6مـــا
ــشـــ ُکـ ُ
َلــ َعــ َّلــک ْ

ــم نِ ـ َعــا
ـــم َرأ َفـــــــ ًة َعـــ َلـــ ْیـــ ُکـ ْ
َأ ْنــــ َعـ َ

ـم ال ـ ُّظ ـ َلـ ْـل
هـــذا َ
وضـ َّلــلــنــا َع ـ َل ـ ْی ـ ُکـ ُ

ــث َأ َط ّ
َأي الـــ َغـــا َم ُجــنَّــ ًة َحــ ْی ُ
ـــل

ـم َح ـ ْلــوى
َکـــذا و َأ ْنـ َ
ــز ْلـــنـــا َع ـ َل ـ ْی ـ ُکـ ْ

ـس ـ ْلــوى
ا َملــــ َّن َأ ْنـ َ
ــــری الـ َّ
ــز ْلـــنـــا و َطـ ْ َ

ــمـــونـــا َت ـ َفــهــا
ـــــــم مـــا َظـــ َلـ ُ
و إِ َّهنُـ ْ

هــذا ولـ ِ
ـک ـ ْن َح ـ ْیـ ُ
ـث کــا ُنــوا ُس َفها

ُــم َحــنــانــ ًا ثــانِ ـ َیــة
ــــم َبــ َعــ ْثــنــاک ْ
ُث َّ

ِ
ِ
ِ
ُــم َحــیــا ًة فانِ َیة
مـــ ْن َبــ ْعــد َمــوتــک ْ

ُق ْلنا ُک ـ ُلــوا ِمـــن َطــیــبـ ِ
ـات مــا َحال
ْ

ــم يف ال َفال
ُــم و َأ ْنـــ ُتـ ْ
ومــا َر َز ْقــنــاک ْ

َأن ُف َس ُهم ِذا َی ْظ ِل ُم َ
ونَ (7ع ْن َج َه ْل

خاب ال َع َم ْل
َقدْ َض َّل َس ْع ُی ُه ْم و َقدْ
َ

هــا َفــکُــ ُلــوا ِم ـنْــهــا َطــعــام ـ ًا َأ َمـــدا

ِ
ِ
واس َت َط ْبت ُْم َر َغدا
م ْن َح ْی ُث ش ْئت ُْم ْ

وقـــیـ َ ِ
ِ
ـس
ــمــهــا َت ـ َل ـ َّبـ ْ
اس ُ
ــل قـــدْ مـــ ًا ْ

ُـــور مــعــنــى بـــیـــتِـ ِ
ــه ا ُملـــ َقـــدَّ ْس
َ ْ
بِـــن ِ َ ْ

و َیــو َم إِذ ُق ْلنا ا ْد ُخ ـ ُلــوا هــذا ال َب َلدْ

ُــم َمـــوطِـــنـــ ًا ُم ِ
ــرحیــا
َلـــ َقـــدْ َبــ َلــ ْغــت ْ
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ــل فــی ـ ُکــم نـ ِ
وز َّیـــــ َن الــبــاطِ ُ
ـاع ـ َقــه
َ
ْ

الباب و َأ ْنتُم يف ال َعرى
ها وا ْد ُخ ُلوا
َ

ِ
هــذه ال ـ َقــر َی ـ َة ِمــ ْن َب ـ ْعـ ِـد ال ـ َبــدَ ْد
َأو
و َبــــ ْلــــدَ ًة ِقـــیـ َ
ــمــهــا َأ ِرحیــــا
اس ُ
ــل ْ
ِ
ــجـــد ًا َمجِــیــع ـ ًا ُز َمـــرا
مـــ ْن َبــ ْعــدُ ُسـ َّ

وزو ُلـــــوا
َهــــذا و ُقـــو ُلـــوا ِحـــ َّطـــ ٌة ُ

ملِـــا اکْــتَــســبــتُــم ِحــیـنَــهــا ِ
ومــی ـ ُلــوا
َ ْ ْ

وس ـنَــزیــدُ ا ُملــحـ ِ
ــر
ـســنِـ َ
ْ
ـنی(8يف األَ َثـ ْ
َ

ِ
ــر
وهنَـ ْ
ـــری ًا ويف ال ُع ْقبى جــنــانـ ًا َ
َخـ ْ

ِ
ــم َمجِــیــعــا
ــم ُذ ُنـــو َبـــ ُکـ ْ
ــر َلـــ ُکـ ْ
نَــ ْغــف ْ

ُــم ِهبـــا َ ِ
رسیــعــا
َنـ ْـمـ ُ
ـحــو َخــطــایــاک ْ
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ِ
ــهــ ً
ال َظ ـ َلـ ُـمــوا
َفـــ َبـــدَّ َل ا َّلـــذیـــ َن َج ْ

ــر الــسـ ِ
ـاء َأ ْح َج ُموا
َق ْ
ــوالً و َع ـ ْن َأ ْم ِ َّ

ـم
هــذا َف َــأن َ
ْــز ْلــنــا َعــذابــ ًا ُمـ ْ
ـصـ َطـ َلـ ْ

َعــىل ا َّلـ ِ
ــذیـــ َن َظ ـ َلـ ُـمــوا ِر ْجـ َ َ
ــــز ًا أ َمل ْ

َغـــری ا ّل ِ
ــــذي ِق َ
ـــم يف ِحـ َّطــة
ــیــل َهلُـ ْ
َ

ِ
ِ
ـــم َ
ذاك بِــا
ــســـاء جـــا َء ُه ْ
مــــ َن الـ َّ

َفـــسـ ِ
ــخـــروا بِــنــا وقـــا ُلـــوا ِح ـنْ ـ َطــة
َ

کانُوا ُعت ُّو ًا َی ْف ُس ُق َ
ونَ (9ع ْن َعمى

وا ْتـ ُ
واست َْسقى
ــل کَــذا إِ ْذ جــا َءنــا ْ

ـــو ٍة إِ َلــ ْیــنــا َتــرقــى
ُمــوســى بِــــدَ ْعـ َ

َف ْ ِ
ـارضب ِهبا َأي بِ َع َ
صاك احلَ َج َرا

َح ـ ّتــى َتـــرى مـــا ًء َبـــدى ُمنت َِشـرا

ِ ِ
ِ
ـــب ِمـــنّـــا مـــاءا
لـــ َقـــومـــه َیـــ ْطـــ ُل ُ
َفا ْن َف َج َر ْت ِمنْه ال ُع ُ
الصافِ َیة
یون
ّ

ــــرتى ِرواءا
َحـــ َّقـــ ًا َفـــ ـ ُق ـ ْلــنــا َسـ َ

ـــق املـــــا ُء بِـــتِـــ ْلـ َ
ــرابِـــ َیـــة
َتــــدَ َّفـ َ
ــك الـ ّ

ِمـنْــه ا ْثنَتى َعـ ْـشــــ َـر َة َع ْین ًا َتنْ َف ِج ْر

َفا ْع َش َ
ب ال َق ْف ُر ِهبِـ َّن واخت ُِض ْـر
وش َ

ٍ
ـث َأتــى ک ُّ
َح ـ ْیـ ُ
نـــاس يف ال َق َف ْر
ُــل ُأ

مـ ْـشـــــرهبــم َلـــــا بِـ ِ
ــه املـــا ُء ا ْنت ََش ْـر
َ َُ ْ ّ
َ

ِ
ــم األَ ْقـــــــوا ُم ذا َمجِــیــعــا
َقــــدْ َعـــلـ َ
ِ
وارش ُبـــــــوا َهنِیئا
ُکـــ ُلـــوا َمجــیــعــ ًا ْ َ

ِ
ــم َحــ ْی ُ
ــث َأتـــى ِمـــ ْن ِر ْز ِق
وذلـــ ُکـ ْ

ــأرجـ ِ
هــذا والتَــ ْعــ َثــوا بـ َ
ــاء ال ـ َثــرى
تـ ْ
ـــمـــ ً
إِ َذ ْن َ َ
ال َمـ ِـهــیــنــا
ـــذ ُتــــم َع َ

ذاك ِ
و َبــ ْعــدَ َ
ـم َأال
الــع ِّ
ــز إِذ ُق ـ ْل ـ ُتـ ْ

ــر َبــة
بِ ـ ْتــنــا َحــیــارى َمــ ْق َ
ــصــد ًا و ُغ ْ

إِ ْذ ُکـ ُّ
ـــو ٍم َقـــدْ َرأى ُینْبوعا
ــل َقـ ْ

ُکــــ ُلــــوا َحــــــالالً َطـــیـــبـــ ًا َم ِ
ــریــئــا

ـــر ْف ِ
ـــــو ِمـــــ َن اهللِّ َأتـــــى بِ ِ
ـــق
ْ
وهـ َ

رض م ْف ِس ِدین60يف ِ
هذي ال ُقرى
َ
يف األَ ِ ُ

ـس ـ َلــک ـ ًا َه ِجینا
ـم َمـ ْ
و َقـــدْ َس ـ َل ـ ْک ـ ُتـ ْ

َفــالـ َیــو َم یا ُموسى َعــىل هــذا ال َفال

ــرب الــ َیــو َم إِ َلـــ ْیـ َ
ــك ُقـ ْـر َبــة
َلـــ ْن ن ْ
َــص ِ َ
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ِ ٍ
ـــع
ـــر َتـ ْ
َعــــىل َطـــعـــا ٍم واحــــــد و َمـ ْ
َفـــــــا ْد ُع َلــنــا َر َّبـ َ
ـــــك َبـــ ْعـــدَ هــذا

ُخی ِ
ــت
ـــــر ْج َلــنــا ِغـــذا َءنـــا ِممّــــا نَــ َب ْ
ِمـــن ب ـ ْقـ ِـلــهــا کَـــذا ِ
ومــــ ْن ِقـ ّثــائــهــا
ْ َ

ال ِ
و ُف ِ
ــومــهــا َنـــ ْیـــ ً
ومــــ ْن َعــدَ ِســهــا

کَــــذا و ِمــــن بــص ِ
ــلــهــا الـ َّـشـ ِـهــي
ْ َ َ

قـ َ
ــم ُموسى َأ ِمــن َب ْعد اهلَنِي
ـال َهل ُ ْ

لِـــنَـــت ِ
َّـــخ ْ
ـــذ َطـــعـــا َمـــنـــا ِّاتــــــاذا

ـت
رض إِذا ِمنْ ُه َر َبـ ْ
َأي ُتنْبِ ُت األَ ُ
ِ
ـب الــ َیــو َم ِمـــ ْن َأرجائها
ومــا ُنــحـ ُّ

َ
ــت يف َم ـ ْغـ َـر ِســهــا
وذاك مــا ُیــنْــبِ ُ

ٍ
ِ
َــــبــــات َطــــیـ ٍ
ـــب َهبِــــي
ومـــــــ ْن ن

تَــســتَــب ِ
ــد ُل َ
ـض ـ َلــه ذا بِــالــدَّ ِين
ــون َفـ ْ
ْ ْ

وإِ َّنــــــا ا ّلـ ِ
ون َأ َق ْ
ـــــذي تُــــریــــدُ َ
ــــل

ــز ْل
ـــو َکـــذا َأدنـــى َل ـ ُکــم ِممّـــا َنـ َ
ْ
وه َ

ها َفاهبِ ُطوا ِمصـر ًا َفــإِ َّن يف ال َب َلدْ

ِ
ــیــع مــا َس َ
ُــم َسـ ُیـ َعــدْ
ُــم َمج َ
ــأ ْلــت ْ
َلــک ُ

ــون بِـــا َّلـ ِ
ـف تُــب ِ
ــذي َهـ َبـ ْ
ــد ُل َ
ـط
َف ـ َک ـ ْیـ َ ْ

ُ ِ
ـم َم ْه َجنَة
ورض َبـ ْ
ــم َع ـ َل ـ ْیـ ِـهـ ْ
ــــت َثـ َّ

ــری وفِع ُلکُم َع َب ْط
ْ
وهـ َ
ــو َلـ ُکــم َخـ ْ ٌ

ِ
ُــم الـ َّ
ـس ـ َک ـنَ ـ ُة
ــذ َّلـــ ُة هــا وا َملـ ْ
وتــ ْلــک ُ

هــذا وبــــا ُءوا َب ـ ْعــدَ ذالِ َ
ـــك ال َع َم ْل

ِ
ــض ٍ
وحـ َّ
ــل
بِــ َغ َ
ــب جــــا َء مــــ َن اهللِّ َ

ــآیــات الــس ِ
ِ
ــاء ال ـنّـ ِ
َیعنِـي بِ
ـاز َلــة
َّ

وهــــي ِمـــن اهللِّ أتَــتْــهــم کـ ِ
ـامـ َلــة
َ
ُ ْ
ْ َ

ــــك مـــا نـــا ُلـــوا بِـ َ
ذلِـ َ
ـــم َعــمــى
ـــأ َّهنُـ ْ
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ومــا َلــنــا ِمــــن مـــنْـــبـ ٍ
ـــــز َر ْع
ــت و َمـ ْ
ْ َ َ

و َیـــ ْقـــتُـــ ُل َ
ــــم َأ ْصــفــیــائـــــي
ـــون َثـ َّ

ال بِــ َغ ِ
ـــق ُظـــ ْلـ َ ً
َقــتــ ً
وجــفــا
ــری احلَـ ِّ
ــا َ
ُّ
وذلِـ َ
الـــــذل بِــــا ُهــــم َبــ َطــرا
ـــــك

َ
ـســا
هـــذا وکـــا ُنـــوا َیــکْــ ُف
ــرون بِــالـ َّ

ــیــنی ُهــــم َاولِــیــائـــــي
ِمــــ َن الــنَّــبِ َ

یــن اهللِّ َن ـ ْقـ َ ِ
َغــــدْ ر ًا بِ ِ
ــد ِ
لوفا
ـض ـ ًا ل َ

َع َصوا وکانُوا َی ْعتَدُ َ
ون61يف ال ُقرى

السید حممد عيل رايض احلکیم

ـــــر َدة
َف ُ
ـــم ُجـــفـــا ٌة و ُطــــغــــا ٌة َم َ
ـــه ْ

ـك َحـ ِـدیـ ُ
ــوف َیــأتِــیـ َ
ـث الـ ِـقـ َـر َدة
وسـ َ
َ

ـــذیـــن يف الـــبِـ ِ
هــا وا َّل ِ
ــالد هـــا ُدوا
َ

واتَّــ َبــ ُعــوا ُمــوســى َ
ومل ْ َیــنــحــا ُدوا

ِم ـ َن ا َّلـ ِـذی ـ َن ا َّت َب ُعوا ِعیسـى ُهــدَ ى

ــال بــع ِ
ــدي َت ـ ْت ـ َبــعـ َ
محـــدا
ـون َأ َ
إ ْذ قـ َ َ ْ

ــم وک ُّ
ُـــل َم ـ ْن
ـصــابِــئـ َ
والـ ّ
ـنی َبــ ْعــدَ ُه ْ

آ َمـــــ َن بِــــــاهللِّ َخـــفـــا ًء َأو َعــ َلــ ْن

إن ا َّل ِ
َّ
ــــز ْل
ــــذیــــ َن آ َمـــنـــوا بِــــا َنـ َ

ــم الــنَّــصــارى
وهـــ َکـــذا َیـــتـــ ُلـ ُ
ــوهـ ُ

هـــدَ ى وبِــال ـیــو ِم العظی ِم ِ
اآلخ ِ
ــر
َ
َ
ُ ً

َعـــىل ُحمَـــم ٍ
ـــد َحــبِــیــبِــنــا األَ َجـ ْ
ــــل
َّ
ــمـــوا َأو آ َمـــنُـــوا ِجــهــارا
مـــا َکـــ َتـ ُ

وذاك یـــــوم عـــــاملِ الـــســـــ ِ
ــرائـ ِ
ــر
َ َ
َّ
ُ
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القوة والسالم
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M L Kﭼ [سورة االنفال.]64- 60 :

القوة :هي القدرة خالف الضعف :ﭽ @  C B Aﭼ [سورة البقرة:

 ،]63وقد تکون مادیة ﭽ  e d c b aﭼ [سورة فصلت ،]1( :وقد تکون
معنویة :ﭽ ! "  $ #ﭼ [سورة مریم ]12 :اي بقوة القلب ،ومن

صفات اهلل احلسنى القوي :ﭽ  c b aﭼ [سورة الشورى،]19 :
فاآلیة تأمر بتهیئة هذه القوة وإعدادها ملواجهة العدو وارهابه ،وجميء (قوة) نکرة
4(0

د .عيل رمضان األويس

تفید عموم انواعها کالقوة املادیة :السالح واالفراد ،والروحیة واملعنویة واالجتاعیة

والسیاسیة واالقتصادیة حتى احلرب النفسیة ،ویدخل فیها ما أمر النبي باخلضاب
لکبار السن حتى یظهروا بأقل من اعارهم لریعبوا العدو.
الشعارات:

هي احلرب النفسیة با حتمله من الشعارات والعبارات املختارة للتأثری عىل العدو،

(اعل هبل ُ
ُ
اعل هبل) وهو
فحنی دخل ابو جهل معرکة بدر صاح بجاعة املرشکنی:

الصنم الرمز املرشك هلم لکن رسول اهلل قابلهم بشعار دفع الیه املسلمنی لیصیحوا

ّ
وأجل) ،وحنی نادى ابو جهل بجاعته خماطب ًا املسلمنی( :لنا
بصوت عال( :اهلل أعىل
العزى وال عزى لکم) قابلهم الرسول بشعار( :اهلل موالنا وال موىل لکم) ،فحرب
الشعارات کانت من اسالیب ّ
ضخ القوة للتأثری عىل الطرف اآلخر .ومل یتوقف ذلك عىل

زمان او مکان معیننی.

رباط اخلیل:

هي شدّ اخلیول وهتیئتها ،والرباط هي اماکن نزول املقاتلنی ،وهنا إشارة اىل طبیعة

سالح املعرکة وقت نزول النص ،بعد ذکر القوة مطلقة عىل عمومها.
الغایة من اإلعداد:

ﭽ  ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²ﭼ،

من بني قریضة وجیش املرشکنی وآخرین یضمرون العدوان کاملنافقنی ﭽ < =

> ? @ ED C B Aﭶ ﭷ ﭸ  M L KJ Iﭼ [سورة

التوبة ،]101 :او ممن یشکلون خطر ًا عىل مستقبل الدین من القوى الکربى املحیطة،
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

4(1

بصائر من سورة األنفال املبارکة

ص هبا رسول اهلل فحنی یکون يف املعرکة یلقي اهلل الرعب يف قلوب أعدائه.
ُخ ّ
وحنی حتدد اآلیة االعداء باهنم (عدو اهلل) فذلك یقطع الطریق عىل من تداخله مصالح

عدو هلل واحلق والعدل.
ضیقة فالعدو هو ّ

دور االنفاق يف املعرکة:

ﭽ  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Àﭼ  .دعوة اىل االنفاق مقید ًا يف سبیل

(یوف الیکم) کام ً
ّ
ال
اهلل ال لریاء او تفاخر ،وهذا االنفاق سوف یعطى الیکم جزاء وثواب ًا

تام ًا من غری نقصان (وأنتم ال تظلمون) ويف هذا اخلطاب دعوة وترغیب لالنفاق وهتیئة
العصب االقتصادي للمعرکة .واجلهاد باملال یستفاد منه أنواع کثریة کتوفری السالح
والکسوة والغذاء وغری ذلك من املتطلبات ،فقدّ م يف آیات کثریة عىل جهاد النفس کقوله

تعاىل :ﭽ ! "  ) ( ' & % $ #ﭼ [سورة

التوبة ،]41 :ويف آیات قرآنیة أخرى کذلك قدم ذکر اجلهاد باملال عىل اجلهاد بالنفس
رغم ان األخری أعظم وأغىل عند اهلل وعند املؤمننی.

السلم والدعوة اىل السالم:
ّ

ﭽ  Ò Ñ Ð Ï Îﭼ وهنا تتجىل دعوة القرآن الکریم اىل السالم ،فأن

مالوا وجنحوا اىل املساملة وترك القتال ضدك یا رسول اهلل فاقبل ذلك ،وهذا غایة يف
والسلم والسالمة هو
والسلم اسم بازاء احلرب،
السالم وعدم قصد القتال لنفسه،
ّ
ّ

التعري من اآلفات الظاهرة والباطنة قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [سورة
ّ
4(2

الشعراء ،]89 :وجاء يف وصف بقرة بني ارسائیل :ﭽ ? @  B Aﭼ [سورة

البقرة ،]71 :أي ساملة من العیوب.

والسالم من اساء اهلل احلسنى :ﭽ  © ¨ § ¦ ¥ﭼ

[سورة احلرش.]23 :

السلم وهو ان یسلم کل واحد منها أن یناله من أمل
واالسالم هو الدخول يف ّ

صاحبه.

د .عيل رمضان األويس

والسلم هو الصلح(.)1
والسالم ِّ
والسلم َّ

القوة يف سیاق السلم:

فالسلم هو األصل ﭽ } ~ ﮯ ¡  ¤ £ ¢ﭼ [سورة

البقرة ،]208 :اما القوة فهي ألجل االعداد وإرهاب العدو ومل تتوقف عىل السالح

بل یتعدى معناها اىل اجلوانب املعنویة والنفسیة والروحیة وغریها ،فاألمر بالدخول

يف السلم یفس معنى القوة ویقیدها ویوجهها ،وقد ورد کلمة (يشء) يف االنفاق نکرة
لتشمل االموال وغریها کذلك ولیس السالح فقط.

ومل تکتف اآلیة باألمر بالدخول يف السلم وانا دعت رسول اهلل بالتوکل عىل

اهلل من غری تردد اي ال ترتدد يف الصلح (وتوکل عىل اهلل) الن من یدخل يف معاهدات

صلح وتفاهم یرتدد فیها خشیة العواقب لکن اهلل سبحانه دفع رسوله بالتوکل

علیه سبحانه ،ویبقى اهلل سبحانه حامی ًا لرسوله وعباده املخلصنی (انه هو السمیع)
ألقواهلم (العلیم) بنیاهتم فهو املراقب حلفظ املخلصنی ومعاقبة املسیئنی.
حتذیر استباقي:

ﭽ!" '&%$#ﭼ

البد من املراقبة ودراسة التوقعات ،وان ُیرد الکفار خدیعتکم بالصلح فیظهرون

خالف ما یبطنون فأن اهلل کافیك هذا اخلداع فهو سبحانه الذي نرك علیهم (أیدك

بنره) وجعل املؤمننی صف ًا قوی ًا سبب ًا يف ذلك النر عىل الکافرین ،فمن جهة هو
حتذیر وانتباه ملا خیططه االعداء ومن جهة أخرى تطمنی بالتأیید والنر االهلي عىل

االعداء.

ﭽ 10/ﭼ

تألیف القلوب:

کان الناس حتکمهم قبلیات متشددة تسود عالقاهتم البغضاء والعداوة فهم بحاجة

( )1راجع مفردات الراغب االصفهاين ص .240- 239
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اىل األلفة ملعاجلة ذلك التشدد (واأللفة هي االجتاع عىل املوافقة يف املحبة وال جیوز يف

اجلمع عىل البغضاء أن یسمى بذلك)(.)2

ویتحقق تألیف القلوب بعد شموهلا باهلدایة االهلیة لتقيض او حتدّ من تلك البغضاء

والعداوة بنی الناس.

وقد حث رسول اهلل عىل تألیف القلوب( :خری املؤمننی من کان مألفة للمؤمننی،

وال خری فیمن ال ُیؤلف وال یأ َلف)( .)3وهذه االلفة تعدّ اعجاز ًا نبوی ًا لرسول اهلل
الستحکام النظام القبيل والکراهیة بنی الناس آنذاك فقد ورد عن االمام عيل( :إزالة

الروايس أسهل من تألیف القلوب املتنافرة)( ،)4ثم ان اآلیة نفسها تشهد بذلك :ﭽ 3

 < ; : 9 8 7 6 5 4ﭼ ،ویعود ذلك اىل قدرته سبحانه

التي وفقت رسول اهلل هلذا االنجاز الکبری فان اهلل مالك القلوب یقلبها کیف یشاء وهو

غالب عىل أمره ال یفعل إال عن حکمة ﭽ  D C Bﭼ.
تأکید التأیید االهلي:

ﭽ MLKJIHGFﭼ

وردت الکفایة االهلیة يف اآلیة السابقة ﭽ ! " & % $ #

'ﭼ عىل أهنا کفایة ضد اخلــداع ،بینا يف هذه اآلیة هي کفایة اهلیة عامة يف کل ما

حیتاجه رسول اهلل ،وال تشمل کل املؤمننی اال من اتبع رسول اهلل وأطاعه.
اضاءة قرآنیة:
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(االسالم دین السالم)

النصوص القرآنیة تؤکد عىل وجوب هدایة االنسان باالستفادة من النور االهلي

واللطف الرباين والرمحة املهداة ،وکا ذکرنا سابق ًا ان حروب الرسول کانت کلها
( )2راجع التبیان للطويس (.1(1 /
( )3بحار االنوار للمجليس.
( )4بحار االنوار للمجليس.

د .عيل رمضان األويس

دفاعیة بمعنى ان االصل يف اجلهاد اال یوقع اکرب نسبة من القتل يف العدو وانا اساس ًا هو
حماولة إیصال احلق والنور واهلدى لآلخرین ،وقد کان رسول اهلل مراقب ًا 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 ظن ًا بأنه سوف هیتدي ،وهذه ملحة

قرآنیة رائعة فالسالم مقدّ م عىل القتال أساس ًا اال اذا اضطر األمر للمواجهة واهناء موانع

اهلدایة ،فان وقعت املواجهة فالبد من استکال مقوماهتا ويف رأس ذلك الدعم املايل

واالنفاق يف سبیل اهلل.

ان امليض يف عملیة السالم لیس أقل تعقید ًا من القتال نفسه بل یکون اشد واعقد،

وهنا التدخل الرباين لدعم الرسول ومن یتبعه من املؤمننی فاهلل هو الکايف واملدافع

والکاشف خلداع الطرف اآلخر.

وال ننسى مدى تأثری هذا التدخل االهلي يف تألیف قلوب من آمن برسول اهلل

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
التوفیق النبوي بتألیف القلوب القاسیة املتنافرة املتباغضة من صور االعجاز الذي

أجراه اهلل سبحانه عىل ید نبیه االکرم حممد.
دروس اجتامعیة مستفادة:

 .1کیف ان السالم أصل يف االسالم؟.

 .2من صور التعبئة موضوع الشعارات کا حصل يف یوم بدر کیف تصاغ؟.
 .3ملاذا حیق لنا إرعاب العدو وألجل ماذا؟.

 .4ما دور االنفاق املايل يف املعرکة وملاذا قدم اجلهاد باالموال عىل اجلهاد بالنفس يف
اغلب اآلیات؟.

( .السلم والسالم هو التعري من اآلفات الباطنة والظاهرة ،ما معنى ذلك؟.
 .6متى یطمئن املؤمن ان املعیة االهلیة سائرة معه؟.
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 .7قال الرسول( :ال خری فیمن ال یؤلف وال یألف) ما هي االبعاد االجتاعیة يف
هذا اخلطاب؟.

()2

الوالیة واهلجرة اىل اهلل:

ﭽUTSRQPONMLKJ

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
 ~ } | { z y xﮯ¡ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
¨©µ´³²±°¯®¬«ª
¶ ¸ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹

 Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Çﭼ
[سورة االنفال.]7(- 72 :
أصناف أربعة:

الذین آمنوا هم من صدّ ق اهلل ورسوله ،ولکن حنی حصلت اهلجرة اىل املدینة

املنورة وفیها مغادرة أوطان ودیار ،وربا ترك األهل واملال کان ثمة أصناف أربعة:

 .1املهاجرون األوائل :وصفتهم اآلیة االوىل باملؤمننی املهاجرین املجاهدین لنرة
الدین باألموال واألنفس.
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 .2االنصار من أهل املدینــــــة :وصفتهم اآلیة االوىل بأهنم آووا أي َّأمنوا امللجأ
للمهاجرین فرفع عنهم خوف الغربة ،وکذلك وصفتهم بالنرة حنی نروا دین

اهلل ورسوله.

وقد آخى رسول اهلل بینها فکانت بینها والیة هي أعم من األرث ،فیها نرة

وأحکام اخوة ایانیة ﭽ ¬ ® ¯ ﭼ [سورة احلجرات .]10 :وبات هذان

املکونان أساسنی يف التشکیلة االجتاعیة يف املجتمع اجلدید.
ّ

د .عيل رمضان األويس

 .3املؤمنون الذین مل هیاجروا تشری هلم اآلیة نفسها ﭽ \ ] ^ _ ﭼ مل
یرتکوا مکة وکذلك االعراب حول املدینة فهؤالء مل ینضموا اىل املجتمع االسالمي

اجلدید.

 .4املهاجرون بعد اهلجرة االوىل (والذین آمنوا من بعد وهاجروا).
الوالیة بنی هؤالء املؤمننی:

الوالیة هنا تعني خلع االرتباط بالوضع اجلاهيل املرشك حیث التجأوا اىل جمتمع

التوحید.

إذن هذه طوائف أربع من املؤمننی بینهم والیة ولکنها تنوعت وأخذت اکثر من

صورة:

املکون االجتاعي
األول واالنصار ،شکال
 .1الصورة االوىل من الوالیة :فاملهاجرون َ
ّ
الرئیس يف املدینة .وحنی آخى رسول اهلل بینهم عملوا بوالیة هذه األخوة حتى
توارثوا فیا بینهم اىل جانب النرة ،وهنا یتجىل اإلیثار املنطلق من رؤیة عقائدیة

التي هي أقوى من رابطة النسب والدم والعرق وقد وصفهم القرآن :ﭽ ¶

¸  º ¹ﭼ أي املتکاملون يف االیان املوفقون يف االحسان وقد وعدهم اهلل
باملغفرة يف اآلخرة وبرزق کریم يف الدنیا واآلخرة.

 .2الصورة الثانیة من الوالیة :ﭽ \ ] ^ _ ` f e d c b a

 gﭼ فال إرث بنی املهاجرین االوائل واالنصار وبنی هذه الطائفة من املؤمننی

حتى هیجروا بلد الکفر ،وحتى والیة النرة جاءت مرشوطة ﭽ j i

تعرض هلم عدو یستهدف عقیدهتم ودینهم
 n m l kﭼ وذلك اذا ّ

وطلبوا النرة ألجل دینهم ال غری فهذا رشط (لتعلق املوضوع بمیثاق سابق) فهنا

یتوجب االنتصار هلم وإعانتهم ،وهناك یتجىل قیمة املیثاق :ﭽ r q p o

یتم رشیطة ان ال یکون هناك
 t sﭼ فاالنتصار هلذه الطائفة املؤمنة الثالثة ّ
میثاق او عهد بعدم القتال فاهلل سبحانه مطلع وبصری ورقیب عىل اعالکم ﭽ v
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 y x wﭼ.

 .3الصورة الثالثة من الوالیة مع الذین آمنوا من بعدُ  :ﭽ Å Ä Ã Â Á
 È Ç Æﭼ هؤالء املؤمنون وصفوا باجلهاد معکم واهلجرة الیکم
لکنهم آمنوا متأخرین وهاجروا بعد هجرة املدینة االوىل ،فهؤالء حکمهم حکم

مر
الصورة االوىل (فأولئك منکم) وهکذا تتوسع قاعدة املجتمع االسالمي عىل ّ

الزمن ،ومل تتوقف عىل املسلمنی االوائل وان زاد فضلهم بحساب قرآين دقیق.
والیة االرث:

بعد ان آخى رسول اهلل بنی املهاجرین االوائل واالنصار يف املدینة أخذوا

یتوارثون فیا بینهم ،وحتى التعویضات والدیات جرت کا تقوم به رابطة الدم والنسب.
وهنا برز حکم االخوة االسالمیة يف االرث لکن قوله تعاىل :ﭽ Í Ì Ë

 Ò Ñ Ð Ï Îﭼ ال تتص باالرث فحسب وانا هي عامة الکثر من والیة ینشدّ
الیها االرحام بعضهم لبعض.

والیة االرحام:

ﭽ  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ëﭼ اي اصحاب القرابات بعضهم أحق

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

4(8

والیة االرحام هنا عامة من ضمنها األرث لذا ال تنحر هذه العبارة باالرث فال
یوجد نسخ حیث ال تتعرض اآلیة اىل االرث بل هي عامة.

واذا وقع نسخ حلکم االخوة يف االرث فانا ُنسخ بعد ترشیع حکم االرث السببي

والنسبي(.)6

(() التبیان للطويس ( ،166 /وانظر صفوة التفاسری للصابوين .3(4 /1
( )6تفسری االمثل ،نارص مکارم الشریازي (.(12 /

د .عيل رمضان األويس

والیة الکافرین:

ﭽ { | } ~ ﮯ ﭼ.

فهؤالء الکافرون ینر بعضهم بعض ًا ،فهم ملة واحدة يف عقیدة الکفر منعزلة عن

املجتمع االسالمي ،وال ألحد ان یتوالهم او یتعاهد معهم او ینرهم او یؤوهیم الیه.
حتذیر قرآين:

ﭽ ©¨§¦¥¤£¢ﭼ

أي ان مل تفعلوا اهیا املؤمنون ما أمرتم به من تويل املؤمننی اآلخرین والتربؤ من

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:

ّ
نظم الترشیع االسالمي العالقات داخل املجتمع االسالمي وطرح موضوع (والیة

متس وجودهم وحتى حقوقهم الطبیعیة املرشوعة
املؤمننی) ،اذ کانوا یواجهون حتدیات ّ

فجاءت هذه الوالیة لیکون بعضهم ويل بعض وآخى رسول اهلل بنی املهاجرین
األوائل وبنی االنصار من اهل املدینة وتبعت ذلك احکام يف ضوء والیة االخوة هذه

حتى توارثوا فیا بینهم زمن ًا ناهیك عن جوانب النرة و التأیید والدفاع ضد العدو

املشرتك.

وقد ّبرز القرآن الکریم يف هاتنی الطائفتنی (املهاجرین واالنصار) صفات اهلجرة

واجلهاد يف سبیل اهلل واالیواء والنرة ويف ظل هذه الصفات ساهم القرآن (اولئك

هم املؤمنون حق ًا) فاهلجرة أظهرت الدین للعامل ولو بقي املسلمون األوائل يف مکة
لکان قد قيض علیهم متام ًا لذلك فتح باب اهلجرة اىل احلبشة واىل املدینة واىل کل مکان
یکون آمن ًا للمسلمنی من املالحقة وعذاب الکافرین .اما اجلهاد فقد ع ّلم املسلمنی
استسهال الصعاب واالعتاد عىل الذات بعد اهلل سبحانه .واما األیواء فقد تىل فیه

4(9

بصائر من سورة األنفال املبارکة

االیثار رغم خصاصة فیهم ودفع عنهم ذل الغربة ومفارقة االهل ،وتأيت النرة يف
أشد الظروف وأحلکها لتتوج املوقف ،وبعد الفتح فال هجرة فدار االسالم جیب ان

تزدهر وال مربر لرتکها.
بقي هناك سؤال:

هل ان هذ التزکیة مطلقة حتى لو انحرفوا فیا بعد؟ .ال والف ال فهناك من مر َد

هزت أرکان
عىل النفاق ونکث البیعة وتسبب بقتل اآلالف من املسلمنی وخلق فتن ًا ّ

املسلمنی وضبط التاریخ بعض من ارتد عن الدین بعد وفاة النبي االکرم حممد

ومالبسات معقدة کثریة.

دروس اجتامعیة مستفادة:

 .1ما هي اآلثار االجتاعیة هلذه املفردات :اهلجرة ،اجلهاد ،االیواء ،النرة.

 .2ﭽ \ ] ^ _ `  e d c b aﭼ ما قیمة املواثیق والعهود يف
االسالم؟ .من خالل هذا املوقف القرآين؟.

 .3کیف تنتر رابطة العقیدة عىل رابطة الدم والنسب؟.

( .4والذین کفروا بعضهم أولیاء بعض) ال تسي والیتهم خارج ًا وال ینبغي
للمؤمننی مواالهتم ،ما مغزى ذلك؟.

( .حنی ال تکون والیة بنی املؤمننی تکن فتنة يف االرض وفساد کبری ،ما أبعاد الفتنة
والفساد املرتتبنی عىل عدم الوالیة بنی املؤمننی؟.
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 .6ﭽ  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ëﭼ حصل جدل يف اهنا ناسخة ألرث
والیة االخوة ولکن کیف توضح أنه مل یقع أساس ًا نسخ أصويل؟.

.1

قضیة الرفة يف إعجاز القرآن بنی التفسری والتأویل .د .مشکور العوادي.

.2

القضیة املهدویة يف القرآن الکریم .قاسم عباس داود .جملة (مآب) ،ع،10

.3

قطرة عنی قرآنیة .جملة (ینابیع) ،ع صفر ،رمضان -شوال1424 ،ه ،ص (-1

.4

القطع والظن بنی علمي النحو وأصول الفقه يف الدراسات التفسرییة .د .هادي

جملة (ینابیع) ،ع1427 ،11ه= 2006م ،ص .14- 10

1430ه= 2009م ،ص .19- 7

.19

عبد عيل هویدي ،هادي حسنی عمران الفائزي .جملة (کلیة الفقه) ،ع،12

1432ه= 2011م ،ص (.312- 28

(.

القواعد الکلیة لتنظیم احلیاة يف القرآن الکریم .د .مشتاق عباس معن .جملة

.6

القوة يف القرآن الکریم .د .هاشم جعفر املوسوي .جملة (ینابیع) ،ع ،49ربیع

(مآب) ،ع1430 ،13ه= 2009م ،ص (.92- 8

األول -ربیع الثاين= کانون األول -شباط 2013م ،ص .13- 8
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.7

القیمة البیانیة الئتالف اللفظ واملعنى يف القرآن دراسة صوتیة .د .عادل عباس
النراوي .جملة (ینابیع) ،ع( ،ربیع األول -ربیع الثاين1426 ،ه ،ص .21- 18

حرف الکاف

.8

الکلمة القرآنیة وخصوصیة استعاهلا .أ .د .زهری غازي زاهد .جملة (ینابیع) ،ع،30-29

.9

کنایات القرآن عن اجلنس (دراسة موضوعیة) .جبار کاظم العویدي .جملة (األصالة

1430ه= 2009م ،ص .19- 12

النجفیة) ،ع(2009 =1430 ،1م ،ص.47- 40

 .10الکوفیون والقراءات .د .حازم سلیان احليل .جملة (حولیة الکوفة) ،ع1433 ،2ه=
2012م ،ص .190- 180

حرف الالم

 .11ال جرم بنی االستعال القرآين واالستعال العريب .أمحد کاظم عاش .جملة (ینابیع)،
ع((143( ،ه= 2014م ،ص .6(- 60

 .12الم الوقت يف النحو القرآين بنی النحوینی واملفسین .جنان سامل البلداوي .جملة (آداب
الکوفة)1437 ،2( ،ه= (201م ،ص ((.470- 4

للسبع ال ّطوال)) .د .مشکور
 .13لباب البیان يف مقاصد القرآن ((مدخل کشفي باحلوامیم ّ
العوادي .جملة (مرکز دراسات الکوفة) ،ع2009 ،13م ،ص .2(- 1
کاظم ّ

 .14لغات القبائل يف کتاب معاين القرآن للکسائي (دراسة لغویة) .میثاق عباس زغری .جملة
462

(کلیة الرتبیة للبنات للعلوم االنسانیة) ،ع2013 ،13م ،ص .336- 303

( .1لغة القرآن .د .أمحد زکي أيب شادي .جملة (النشاط الثقايف) ،ع ،8س1378 ،1ه=
19(8م ،ص  /438- 436ع ،9س ،1ص (.(07- (0

 .16لغة متیم يف القرآن الکریم .مهدي الظاملي .جملة (ینابیع) ،ع1428 ،18ه= 2007م ،ص
(.(3- 4

 .17لفظ (عريب) يف االستعال القرآين .د .سلیم عبد الزهرة حمسن اجلصاين .جملة (الکلیة

حیدر کاظم اجلبوري

اإلسالمیة اجلامعة) ،ع1436 ،33ه= (201م ،ص .398- 371

 .18لفظة (املالئکة) يف القرآن الکریم .هاشم جعفر املوسوي .جملة (ینابیع) ،ع،33
1430ه= 2009م ،ص .12- 10

 .19لفظة (کذلك) يف القرآن الکریم دراسة داللیة سیاقیة .کریمة نوماس حممد املدين ،حممد
إساعیل عبد اهلل .جملة (مآب) ،ع1430 ،13ه= 2009م ،ص (.33- 1

 .20لفظة اهلدى يف القرآن الکریم ..دراسة نحویة .أ .د .عبد الکاظم حمسن الیارسي،
فاطمة عبد احلسنی صیهود .جملة (الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع(1433 ،1ه=

2011م ،ص (.113- 6

 .21لفظة مثاين يف القرآن الکریم قراءة تأویلیة .أ .د .عبد الکاظم حمسن الیارسي .جملة
(الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع( /3ج1437 ،1ه= (201م ،ص .166- 149

َّ .22ملا احلینیة بنی الدرس النحوي واالستعال القرآين .حسنی عيل حممد املوسوي .جملة
(الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع /31ج1436 ،2ه= (201م ،ص .(3(- (13

 .23ملحات علمیة يف التعبری القرآين .د .سریوان عبد الزهرة اجلنايب .جملة (ینابیع) ،ع،26
1429ه= 2008م ،ص .4(- 40

 .24اللــــــــــــــوح املحفـــــــــــــوظ .د .عبد االلــــه نعمة الشبیب .جملة (کلیة الفقه)،
ع143( ،19ه= 2014م ،ص .293- 2(6

حرف املیم

( .2ما خالف کتاب اهلل فهو زخرف .السید حممدحسنی فضل اهلل .جملة (األضواء) ،ع،8- 7
1382ه ،ص .348- 342

 .26املباحث البالغیة يف تفسری مواهب الرمحن (خالصة دراسة يف املطبوع من املواهب).
امحد جاسم اجلنايب .جملة (آفاق نجفیة) ،ع314 /14

 .27املباحث البالغیة يف کتاب (إعراب ثالثنی سورة من القرآن الکریم) ألبن خالویه (ت
370ه) .مزاحم حسنی مطر .جملة (مآب) ،ع1428 ،7ه= 2008م ،ص .62- (1
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 .28مباحث الوحدة االسالمیة عند السید حممد باقر احلکیم (رؤیة قرآنیة) .حسام عدنان
رحیم .جملة (مآب) ،ع2007 ،1م ،ص ((.162- 1

 .29املباين القرآنیة لنهضة عاشوراء .د .حممد عيل رضائي األصفهاين .جملة (االصالح
احلسیني) ،ع(143( ،ه= 2013م ،ص .((- 39

 .30جماالت املفردة اللغویة يف تفسری القرآن الکریم .د .حسن کاظم اسد .جملة (مرکز
دراسات الکوفة) ،ع1432 ،20ه= 2011م ،ص .206- 188

 .31جمتمعنا والقرآن .السید حممدحسنی فضل اهلل .جملة (األضواء) ،ع ،24- 23س،1
1379ه= 1960م ،ص .608- 606

 .32املخطوطات القرآنیة يف مکتبات النجف األرشف .حسنی جهاد احلساين .جملة (مآب)،

ع1428 ،4ه= 2007م ،ص  /170- 149ع ،6ص  /160- 147ع ،7ص -133
 /164ع ،12ص ( /146- 13ع ،13ص (.176- 16

 .33خمطوطات املصحف الرشیف يف العامل وخمطوطات املصحف املنسوب إىل اإلمام عيل.
أ .د .حممد کاظم البکاء .جملة (خمطوطاتنا) ،ع143( ،1ه= 2014م ،ص .106- 11

 .34املدارس التفسرییة حقیقة أم خیال .د .حممد حممود زوین .جملة (آداب الکوفة) ،ع،9
1432ه= 2011م ،ص .102- 89

( .3مدالیل الرشك يف القرآن الکریم .عبد احلسنی محد حسنی .جملة (ینابیع) ،ع بسم اهلل
الرمحن الرحیم ،رجب -شعبان1424 ،ه ،ص .18- 14
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 .36مدخل إىل حتلیل النص القرآين مقاربة مجالیة يف سورة األعىل املبارکة .حسنی جودي
کاظم اجلبوري .جملة (مآب) ،ع1428 ،4ه= 2007م ،ص (.107- 9

 .37املدخل إىل دراسة آیات االحکام دراسة مقارنة يف فقه القرآن .أ .د .صاحب حممدحسنی
نصار .جملة (املبنی) ،ع(2009 ،1م ،ص ( .13-

والسید السبزوراي
 .38مدخل يف التَّفسری التّحلیيل املقارن (سورة البقرة بنی الفخر الرازي ّ

أنموذج ًا) .د .مشکور کاظم العوادي .جملة (کلیة الفقه) ،ع1432 ،14ه= 2011م،

حیدر کاظم اجلبوري

ص جملة (کلیة الفقه) ،ع1432 ،14ه= 2011م ،ص .36- 3

 .39مدرسة الکوفة يف تفسری القرآن العظیم .أ .د .حممد حسنی عيل الصغری .جملة (حولیة
الکوفة) ،ع1433 ،2ه= 2012م.179- 172 ،

 .40املرأة يف اجلنة دراسة يف القرآن الکریم .د .ابتسام السید عبد الکریم املدين .جملة
(مآب) ،ع1430 ،12ه= 2009م ،ص .20- 7

 .41املرأة يف الکتاب والتأریخ والسنة واألدب (املرأة البابلیة) .د .عارف القراغويل .جملة
(اإلیان) ،م /2ع(  /6-ص .92- 77

 .42مراتب الداللة القرآنیة بنی االجتباء واالصطفاء يف ضوء العالقات السیاقیة .صباح
عیدان محود .جملة (اللغة العربیة وآداهبا) ،ع(10- 467 /22

 .43مراحل التطور البالغي والنحوي يف البالغة العربیة (حسن التخلص أنموذجا) آیات
خمتارة من القرآن الکریم .د .آالء امحد حسن .جملة (الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع/31

ج1436 ،2ه= (201م ،ص (.163- 13

 .44املرتکز األخالقي يف القرآن الکریم .د .حممد کاظم الفتالوي .جملة (ینابیع) ،ع،41
1432ه= 2011م ،ص .13- 10

( .4املسترشقون وإشکالیة (قرآن الشیعة) أو (قرآن فاطمة .)د .عبد اجلبار ناجي .جملة
(الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع /20ج1434 ،1ه= 2013م ،ص .308- 247

 .46املستوى الصويت يف سورة مریم .د .عامر عمران اخلفاجي .جملة (ینابیع) ،ع،21
1428ه= 2007م ،ص .21- 10

 .47املستوى الصويت يف قراءات سورة « عبس» املبارکة مقاربة داللیة عىل ضوء النرب و
التنغیم .د .حممد جعفر .جملة (مرکز دراسات الکوفة) ،ع1428 ،6ه= 2007م ،ص
(.47- 3

 .48املستوى الصويت للفظة اهلدى يف القرآن الکریم .فاطمة عبد احلسنی صیهود .جملة
(حولیة املنتدى) ،ع(1434 ،1ه= 2013م ،ص .47- 33
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 .49مستویات السد القصيص بنی سوريت (هود) و (القمر) .د .مثنى عبد الرسول الشکري.
جملة (مآب) ،ع1428 ،9ه= 2008م ،ص .86- 73

 .(0مشاهد اجلال يف البناء القصيص القرآين موازنة بنی السید قطب والدکتور البستاين.
وسام اخلطاوي .جملة (مآب) ،ع1428 ،4ه= 2007م ،ص .131- 109

 .(1مرشوعیة االستغاثة عىل ضوء العقل والکتاب والسنّة .الشیخ أمحد الدر .جملة (العقیدة)،
ع1436 ،6ه= (201م ،ص (.272- 24

 .(2املشکالت التي اعرتت مرشوع االستخالف .أ .د .صباح عباس عنوز ،حسن کاظم
هاشم الزاميل .جملة (کلیة الفقه) ،ع1433 ،16ه= 2012م ،ص .38- 11

 .(3مشکلة اخللق يف القرآن الکریم .سعد حاتم مرزة .جملة (مآب) ،ع1428 ،9ه= 2008م،
ص .48- 29

 .(4مشکلة تعریف احلال يف النحو التقلیدي وأثرها يف فهم النص القرآين مقاربة تداولیة
سیمیائیة .د .عقیل عبد الزهرة مبدر تومان ،د .تومان غازي حسنی .جملة (آداب
الکوفة) ،ع143( ،17ه= 2013م ،ص .134- 87

(( .مشکلة تقسیم احلال عىل متنقلة وثابتة يف النحو التقلیدي وأثرها يف فهم النص القرآين
(مقاربة تداولیة) .د .تومان غازي اخلفاجي .جملة (حولیة املنتدى) ،ع1434 ،14ه=

2013م ،ص (.1(4- 9

 .(6مشکلة زمن مجلة احلال يف النحو التقلیدي وأثرها يف فهم النص القرآين «مقاربة
466

تداولیة» .د .تومان غازي حسنی .جملة (الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع143( ،27ه=

2014م ،ص .400- 337

 .(7مصاحف خمطوطة .مرضیة باقر موسى .جملة (مآب) ،ع2007 ،1م ،ص /170- 162
ع ،2ص ( /182- 17ع ،3ص  /184- 177ع( ،ص  /166- 1(9ع ،8ص
 /1431(0ع ،9ص ( /1(2- 14ع ،10ص  /162- 1(1ع ،11ص .176- 181

 .(8مصحف السیدة فاطمة «دراسة تارخییة» .د .عاد هادي عبد عيل ،د .وسیم عبود عطیة.

حیدر کاظم اجلبوري

جملة (الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع /20ج1434 ،2ه= 2013م ،ص .1(9- 143

 .(9مصحف السیدة فاطمة الزهراء( دراسة حتلیلیة) .د .نبیل جواد حممد اخلاقاين ،د.
حیدر لفته سعید مال اهلل .جملة (کلیة الفقه) ،ع143( ،19ه= 2014م ،ص -294

.311

 .60املصحف املنسوب إىل أمری املؤمننی عيل بن أيب طالب يف اخلزانة الغرویة (عرض
ودراسة) .السید عيل الشهرستاين ،ع ،4- 3غری مطبوع.

 .61مصحف فاطمة شبهات وردود .حممد دعبیل .جملة (ینابیع) ،ع1431 ،38ه=
2010م ،ص .39- 30

 .62مصطلح التفریع يف تفسری املیزان دراسة حتلیلیة بنی الدرس النحوي وأصول الفقه.
حسنی جودي اجلبوري .جملة (مآب) ،ع1430 ،12ه= 2009م ،ص (.124- 9

 .63املصطلح اللغوي واملصطلح القرآين (دراسة مقارنة يف املفهوم واألسس) .عدویة حیاوي
الشبيل .جملة (مرکز دراسات الکوفة) ،ع1426 ،4ه= (200م ،ص .331- 311

 .64مصطلح علوم القرآن .حسنی جودي کاظم اجلبوري .جملة (ینابیع) ،ع(1433 ،4ه=
2012م ،ص .19- 14

( .6مصطلحات أساسیة يف حیاة علوم القرآن .أ .د .حممد حسنی عيل الصغری .جملة (مآب)،
ع1427 ،2ه= 2007م ،ص ( .11-

 .66املضامنی والعرب يف قصة البقرة .مصعب مکي زبیبة .جملة (ینابیع) ،ع143( ،(6ه=
2014م ،ص .23- 18

 .67املضمر يف القصص القرآين مثال من رحلة موسى مع العبد الصالح .أ .د .صاحب
جعفر أبو جناح .جملة (الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع( /3ج1437 ،1ه= (201م ،ص

(.((- 4

 .68مظاهر التفسری البیاين يف أمايل السید املرتىض .د .لیث قابل الوائيل .جملة (العقیدة) ،ع،3
1436ه= (201م ،ص .72- 7
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 .69املعاد يف الرؤیة القرآنیة .السید حممد الشجاعي ،ترمجة :الشیخ فضیل اجلزائري .جملة
(اإلصالح احلسیني) ،ع(1434 ،ه= 2013م ،ص (.333- 30

 .70مع الصابوين وحتقیقه يف کتاب معاين القرآن .د .حممد حممود زوین .جملة (السدیر)،
السنوي اخلاص ببحوث اللغة العربیة وآداهبا2004 ،م ،ص .92- 74

 .71مع العالمة الطباطبائي ومقدمته يف تفسری املیزان .د .حممد حممود زوین .جملة (ینابیع)،
ع1428 ،18ه= 2007م ،ص  /44- 40ع ،19ص .38- 36

 .72مع العلاء يف ترمجة القرآن .عبد الرحیم حممد عيل .جملة (النشاط الثقايف) ،ع ،10س،1
1378ه= 19(8م ،ص .(68- (67

 .73معارضة القرآن يف املعیار األسلويب -ممّن ا ّدعى الن ّبوة أنموذجا  .-د .مشکور کاظم
العوادي .جملة (مرکز دراسات الکوفة) ،ع1428 ،6ه= 2007م ،ص (.33- 1
ّ

 .74املعامل الرتبویة يف فکر اإلمام الرضا- دراسة قرآنیـة تفسرییة – .د .حممد کاظم حسنی
الفتالوي .جملة (اللغة العربیة وآداهبا) ،ع2014 =143( ،20م ،ص (.444- 40

( .7معامل بالغیة يف تفسری البحر املحیط .رائد حامد املرعبي .جملة (ینابیع) ،ع ،64شهر
رمضان -شوال1436 ،ه= (201م ،ص .24- 2

 .76معاين (جعل) يف اإلفراد واإلسناد واالستعال القرآين .د .خالد کاظم محیدي ،د .تومان

غازي حسنی .جملة (اللغة العربیة وآداهبا) ،ع1433 ،12ه= 2011م ،ص .328- 277

 .77معجم ما فسه أبو عيل الفاريس (ت377هـ) من األلفاظ القرآنیة يف کتابه «احلجة
468

للقراء السبعة» .د .فائزة عباس محیدي .جملة (الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع /31ج،1

1436ه= (201م ،ص .279- 261

املعرب يف القرآن دراسة نظریة بنی معطیات علم اللغة وعلوم القرآن .الشیخ حیدر
.78
َّ
مخاس الساعدي .جملة (اإلصالح احلسیني النجفیة)1434 ،1 ،ه2013 /م ،ص -147

.176

 .79املعرب يف القرآنیة الکریم .د .عادل عباس هویدي النراوي .جملة (مآب) ،ع،8

حیدر کاظم اجلبوري

1428ه= 2008م ،ص .142- 127

 .80املعرفة اللغویة وأرسار التعبری القرآين .أ .د .خلیل عبد السادة إبراهیم .جملة (اللغة
العربیة وآداهبا) ،ع(2007 ،م ،ص .11(- 111

 .81املعرفة اللغویة وتفسری النص القرآين .أ .د .زهری غازي زاهد .جملة (اللغة العربیة
وآداهبا) ،ع(2007 ،م ،ص (.94- 8

 .82املعطیات املعرفیة للنص القرآين وأثرها يف اختالف الفقهاء .حیدر عبد اجلبار الوائيل،
إرشاف :د .علــــــي عبد احلسیــــــــــن املظفر .جملة (کلیة الفقه) ،ع143( ،19ه=

2014م ،ص .8(- (6

 .83املعنى الريف وظاهرة التأویل يف اخلطاب القرآين(دراسة نقدیة حتلیلیة) .د .ریاض کریم
عبد اهلل البدیري .جملة (کلیة الفقه) ،ع1429 ،7ه= 2008م ،ص .228- 203

 .84املعنى واألداة رؤیة حتلیلیة يف نص آالء الرمحن .أ .د .عبد األمری کاظم زاهد ،جملة (حولیة
املنتدى) ،ع(1434 ،1ه= 2013م ،ص .32- 11

( .8معیار التفاضل االجتاعي يف منظور القرآن الکریم .أسعد عبدالرزاق فرج اهلل .جملة
(ینابیع) ،ع1430 ،33ه= 2009م ،ص .23- 20

 .86مفاصل االتفاق واالفرتاق بنی مفهومي التقیید والتخصیص (دراسة تطبیقیة يف النص
القرآين) .د .سریوان عبد الزهرة اجلنايب .جملة (مآب) ،ع1428 ،8ه= 2008م ،ص

(.12(- 11

 .87مفهوم التأویلیة .الشیخ جعفر السبحاين؛ تعریب :حممد حسن السامل .جملة (قراءات
معارصة) ،ع ،1ربیع االول 1437ه= شتاء (201م ،ص .(1- 19

 .88املفهوم التجدیدي لعلم التفسری عند السید حممد باقر الصدر .د .خولة مهدي شاکر

اجلراح .جملة (الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع143( ،26ه= 2014م ،ص .1(1- 119

 .89مفهوم اخلالفة اإلهلیة لإلنسان يف القرآن الکریم وکتابات العلاء املسلمنی .د .عبد الرضا
حسن جیاد .جملة (آداب الکوفة) ،ع2008 ،2م ،ص .1((- 133
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 .90املفهوم القرآين للصرب .د .تراث حاکم الزیادي .جملة (مآب) ،ع2007 ،1م ،ص -111
.121

 .91املفهوم القرآين للغلو (الدیانة الیهودیة انموذج ًا) .د .حممد جواد فخرالدین .جملة
(ینابیع) ،ع1428 ،17ه= 2007م ،ص .19- 12

 .92مفهوم املن والفداء يف القرآن الکریم .د .الشیخ حسن الربیعي .جملة (مآب) ،ع،1
2007م ،ص .127- 123

 .93مقاربة داللیة يف آیتي قبول التوبة وعدمها يف سورة النساء .د .سریوان عبد الزهرة
اجلنايب .جملة (ینابیع) ،ع1434 ،(0ه= 2013م ،ص .20- 14

إنموذجا) .أ .د .مشکور
والسبزواري (تفسری القرآن
ً
 .94مقارنات منهج ّیة بنی ال ّطباطبائي ّ
العوادي .جملة (کلیة الفقه) ،ع1420 ،8ه= 2009م ،ص .83- 39
کاظم ّ

( .9مقاصد العرفان يف تفسری القرآن ،د .حممود شاکر عبود اخلفاجي .جملة (حولیة املنتدى)،
ع ،16ص .12(- 83

 .96املقتىض البیايت للتکرار القرآين .د .مشکور العوادي .جملة (ینابیع) ،ع1427 ،12ه=
2006م ،ص .47- 42

 .97مقتضیات قبول العبادة يف املنظور القرآين .حممد کاظم حسنی الفتالوي .جملة (ینابیع)،
ع1433 ،47ه= 2012م ،ص .21- 14

 .98مقدمات منهجیة يف حتلیل النص القرآين آیات األحکام  −أنموذجا  .−عبد األمری کاظم
470

زاهد .جملة (الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع ،1ص (.1(4- 12

 .99مقدمة األمثل يف تفسری کتاب اهلل املنزل (وصف ورؤیة) .عباس حممد عیسى العبديل.
جملة (األصالة النجفیة) ،ع(1430 ،1ه= 2009م ،ص .((- (1

 .100مقدمة يف توید القرآن .د .عادل عباس النراوي .جملة (ینابیع) ،ع1432 ،42ه=
2011م ،ص .17- 10

 .101مقدمة منهجیة يف حتلیل النص القرآين آیات األحکام -انموذج ًا .أ .د .عبد األمری کاظم

حیدر کاظم اجلبوري

زاهد ،ع2009 ،9م ،ص (.6(- 4

املکون الداليل يف سورة (القمر) املبارکة .د .حممد جعفـر .جملة (کلیة الفقه) ،ع ،4س،3
َّ .102
1428ه= 2007م ،ص ((.169- 1

 .103مالمح األسلوب يف قصة موسى يف القرآن الکریم .د .قيص إبراهیم نعمة ،د .أمحد حیال
جهاد .جملة (الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع( /3ج1437 ،2ه= (201م ،ص 277

.314-

 .104مالمح أسلوبیة يف سورة القمر .خلیل خلف بشری .جملة (مآب) ،ع1427 ،3ه=
2007م ،ص .28- 7

( .10مالمح أسلوبیة يف سورة املسد .رائد حامد املرعبي .جملة (ینابیع) ،ع143( ،(6ه=
2014م ،ص .17- 14

 .106املالمح اللغویة يف القراءة املنسوبة ألئمة البقیع . د .صالح کاظم اجلبوري .جملة
(مآب) ،ع1428 ،8ه= 2008م ،ص .114- 97

 .107مالمح لغویة يف سورة االعىل .حممد اساعیل عبد اهلل .جملة (مآب) ،ع(1428 ،ه=
2007م ،ص (.117- 9

 .108مالمح من الفکر التفسریي عند أمری املؤمننی عيل بن أيب طالب . د .خلیل خلف
بشری ،د .حسنی عيل حسنی املهدي .جملة (حولیة املنتدى) ،ع ،19ص (.47- 1

 .109مالمح نحویة وأسلوبیة يف املعوذتنی .حممد اساعیل عبد اهلل .جملة (مآب) ،ع،10
1430ه= 2009م ،ص .(8- 43

 .110من أدب القرآن الکریم .د .سامل حممد .جملة (النجف) ،ع ،14س 26 ،2ربیع الثاين،
1378ه= 19(8 /11 /10م ،ص (.27- 2

 .111من أسالیب اإلعجاز البیاين يف القرآن الکریم تضمنی األساء أنموذجا .د .حیدر
صاحب شاکر .جملة (الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع( /3ج1437 ،2ه= (201م ،ص

.83- (1
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 .112من أسالیب النص القرآين (إجیاز القر) .أ .د .زهری غازي زاهد .جملة (ینابیع) ،ع،11
1427ه= 2006م ،ص (.18- 1

 .113من أسالیب النص القرآين العدول األسلويب يف الکالم .أ .د .زهری غازي زاهد .جملة
(ینابیع) ،ع(1427 ،1ه= 2007م ،ص .23- 18

 .114من أرسار النص القرآين .د .زهری زاهد .جملة (ینابیع) ،ع( ،ربیع األول -ربیع الثاين،
1426ه ،ص .17- 14

( .11من اعالم املفسین جابر اجلعفي .رسول کاظم عبد السادة .جملة (مآب) ،ع1428 ،9ه=
2008م ،ص .18- 9

 .116من املظاهر اللهجیة يف رسم املصحف .د .عيل نارص غالب .جملة (اللغة العربیة وآداهبا)،
ع1436 ،21ه= (201م ،ص .126- 107

 .117من أناط الصورة البیانیة يف سورة الرمحن (التشبیه) .زینب املوسوي .جملة (املبنی) ،ع.4

 .118من بصائر القرآن اجلغرافیة (الربق والرعد والصواعق) .د .حمسن عبد الصاحب املظفر.
جملة (األضواء) ،ع ،2- 1س1383 ،4ه= 1963م ،ص .36- 32

 .119من بصائر القرآن اجلغرافیة (السحب) .د .حمسن عبد الصاحب املظفر .جملة (األضواء)،
ع1382 ،8- 7ه ،ص .323- 313

 .120من تراث الکوفة القرآين (مدرسة عبد اهلل بن مسعود) .الشیخ عبد اجلبار الساعدي .جملة
(مآب) ،ع2007 ،1م ،ص .(6- 43
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 .121من تفسری القرآن الکریم .السید حممد مجال اهلاشمي .جملة (اإلیان) ،م /1ع ( /6-
ص ( /389- 38م /1ع  /8- 7ص  /(66- (61م /2ع  /4- 3ص /14- 9

م /2ع(  /6-ص  /13- 9م /3ع /2- 1ص  /16- 9م /3ع /4- 3ص ( .10-

 .122من مجع القرآن .السید حممد مجال اهلاشمي .جملة (اإلیان) ،م /1ع /10- 9ص (-74
.7(1

 .123من حقائق القرآن ( ُق ْل ِس ُریوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ف َبدَ َأ ْ
اخلَ ْل َق) .أمحد أمنی .جملة
ض َفا ْن ُظ ُروا َک ْی َ

حیدر کاظم اجلبوري

(األضواء) ،ع ،2س138( ،6ه= 1966م ،ص .2(2- 247
ِ
ِ
(وت ََرى ِْ
الس َح ِ
اب) .أمحد أمنی .جملة
 .124من حقائق القرآن َ
اجل َب َال َ ْحت َس ُب َها َجامدَ ًة َوه َي َمت ُ ُّر َم َّر َّ
(األضواء) ،ع ،10س(138( ،ه= (196م ،ص .401- 394

( .12من حقائق القرآن .أمحد أمنی .جملة (األضواء) ،ع(1380 ،ه= 1960م ،ص -118
 /132ع /149- 147 ،6ع /177- 174 ،7ع /207- 20( ،9- 8ع-2(9 ،10

 /262ع /291- 288 ،12- 11ع( /392- 38( ،16- 1ع/484- 482 ،19
ع.(62- (61 ،22

 .126من حقائق القرآن .أمحد أمنی .جملة (اإلیان) ،م /2ع /2- 1ص  /24- 18م /2ع-3
 /4ص  /38- 33م /1ع(  /6-ص .22- 17

 .127من حقائق القرآن .أمحد أمنی .جملة (دراسات إسالمیة) ،ع1384 ،2ه ،ص ،79- 71
.62- (4 /3

 .128من قصص القرآن (نبوءة اإلیان) .السید حممد الصدر .جملة (األضواء) ،ع ،(- 4س،6
1386ه= 1966م ،ص .296- 289

 .129من کتب تصنیف غریب القرآن الکریم .السید صباح خریي احلسیني [العرداوي] .جملة
(املبنی) ،ع1428 ،10ه= 2007م ،ص .111- 81

 .130من مظاهر التکرار يف القرآن الکریم .د .حممد زوین .جملة (مرکز دراسات الکوفة) ،ع،3
(142ه= 2004م ،ص (.221- 20

 .131من مفاهیم السیاسة اإلسالمیة والعالقات الدولیة -مقارنات قرآنیة .جواد ناجي نارص
القره غويل .جملة (مآب) ،ع1430 ،11ه= 2009م ،ص .1(3- 137

 .132من مالمح التنمیة يف القرآن الکریم د .حممد جواد شبع .جملة (مآب) ،ع1430 ،11ه=
2009م ،ص ((.170- 1

 .133من هدى القرآن (مع آیة النجوى) .السید عبد املحسن فضل اهلل .جملة (األضواء) ،ص
(.108- 10
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ِ
اهدُ وا فِینَا َلن َْه ِد َین َُّه ْم ُس ُب َلنَا) .الشیخ کاظم احللفي ،ع،(- 4
(وا َّلذی َن َج َ
 .134من هدى القرآن َ
س1383 ،4ه= 1963م ،ص .14- 8

( .13من هدى القرآن .السید حممد مجال اهلاشمي .جملة (األضواء) ،ع ،1س1379 ،1ه=
1960م ،ص (  /6-ع /34- 31 ،2ع /63- 62 ،3ع /90- 89 ،4ع ،1س،2
ص  /78- 74ع /212- 210 ،4ع( /286- 271 ،ع ،204- 202 ،9- 8ع،10

 /2(8-2(7ع /287- 28( ،12- 11ع /334- 332 ،14- 13ع(،16- 1

 /384-382ع /481- 480 ،19ع /(94- (93 ،24- 23ع ،1س/78- 74 ،2

ع ،4س /212- 210 ،2ع( /286- 271 ،ع ،6س.4(2- 249 ،3

 .136من هدى القرآن .الشیخ کاظم احللفي .جملة (األضواء) ،ع ،2س1382 ،3ه.62- 60 ،

 .137من هدى القرآن .حممد الصادقي الطهراين .جملة (األضواء) ،ع ،2س138( ،6ه=
1966م ،ص .94- 89

 .138من هو الذي عبس وتوىل .أسعد القايض .جملة (ینابیع) ،ع(1431 ،36- 3ه= 2010م،
ص .34- 26

 .139من وحي البالغة القرآنیة .عقیل اخلاقاين .عبد املحسن احلکیم( .األصالة النجفیة) ،ع

(1427 ،ه=  ،2006ص .4(- 27
ِ .140مــــــ ْن ،بنی االستعال القرآين وفهم النحاة .شکیب غازي بري احللفي .جملة (مرکز
دراسات الکوفة) ،ع2014 ،32م ،ص .64- 48

474

 .141منة املنان منهج ًا واهتام ًا .الشیخ میثم العقیيل .جملة (املنهج) ،ع1431 ،9هـ = 2009م،
ص (.222- 21

 .142منطلقات احلسد يف نص القرآن الکریم .الشیخ عبد الرزاق فرج اهلل .جملة (ینابیع)-
النجف االرشف ،ع ( ،2س (2008 ،م.

 .143منطلقات احلسد يف نص القرآن الکریم .الشیخ عبدالرزاق فرج اهلل .جملة (ینابیع)،
ع(1429 ،2ه= 2008م ،ص .19- 16

حیدر کاظم اجلبوري

 .144املنظور القرآين يف بناء عقیدة اإلنسان .د .رؤوف أمحد حممد الشمري .جملة (الکلیة
اإلسالمیة اجلامعة) ،ع1434 ،21ه= 2013م ،ص .299- 189

( .14منهج االستدالل القرآين عند اإلمام اجلواد .د .حممد حممود زوین .جملة (ینابیع)،
ع1434 ،(3ه= 2013م ،ص .21- 16

 .146منهج االقرتان اللفظي بنی احلقیقة واملجاز يف الدرس القرآين احلدیث ،عامل سبیط
النیيل أنموذجا .د .عقیل عبد الزهرة اخلاقاين ،إیناس نعان مهدي .جملة (اللغة العربیة

وآداهبا) ،ع1436 ،21ه= (201م ،ص .222- 197

 .147منهج اإلمام العسکري يف التفسری .د .عامر عمران اخلفاجي .جملة (کلیة الفقه) ،ع(،
1428ه= 2007م ،ص .179- 169

 .148منهج االمامیة يف فهم النص القرآين .د .ستار االعرجي .جملة (تراث النجف) ،ع  ،1س
1430 ،1ه= 2009م ،ص .379- 340

 .149منهج التفسری البنائي عند الدکتور حممود البستاين بنی قدم املفهوم وحداثة املصطلح.
أمحد حنون العتايب .جملة (الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع /31ج1436 ،2ه= (201م،

ص .(12- 489

 .1(0منهج التفسری ومرجعیة النص عند أهل البیت .عيل عبد الزهرة الفحام .جملة (ینابیع)،
ع ،49ربیع األول -ربیع الثاين= کانون األول -شباط 2013م ،ص .2(- 14

 .1(1املنهج التفسریي عند السید الشهید حممد باقر احلکیم .عبد اهلل عيل حسنی .جملة (مآب)،
ع2007 ،1م ،ص .146- 129

 .1(2منهج السید يف السبزواري يف تفسری القرآن (خالصة البحث) .فضیلة عيل فرهود .جملة
(آفاق نجفیة) ،ع.316 /14

 .1(3منهج القرآن الکریم يف تثبیت األخالق اإلسالمیة .د .أنس عصام الزیدي .جملة (الکلیة
اإلسالمیة اجلامعة) ،ع /28ج143( ،1ه= 2014م ،ص .21(- 197

 .1(4منهج الکندي يف التفسری .الشیخ حممد مهدي اآلصفي .جملة (النجف) ،ع ،3س(،
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1382ه= 1962م ،ص (.27- 1

(( .1منهج بناء الشخصیة يف القرآن الکریم (مالمح عامة) .الشیخ غالب النارص .جملة
(مآب) ،ع1430 ،10ه= 2009م ،ص  .110- 89ونرش يف جملة (املنهج) ،ع،26
(143ه= 2014م ،ص .182- 141

 .1(6منهج تفسری اإلمام عيل للقرآن الکریم وأنواعه التفسرییة .د .قاسم بستاين ،نره

باجي .جملة (الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع /32ج1436 ،3ه= (201م ،ص -(37

.(73

 .1(7منهج تفسری القرآن بالقرآن ناذج وتطبیقات .الشیخ مجیل البزوين .جملة (الربهان)،
ع1434 ،9-8ه= 2013م ،ص (.428- 37

 .1(8منهج املدونة املغلقة والداللة القرآنیة لفظة (تأویل) أنموذج ًا .أ .د .حسن عبد الغني
األسدي .جملة (الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع( /3ج1437 ،1ه= (201م ،ص -301

.343

 .1(9املنهجیة القرآنیة يف التغیری االجتاعي .د .صالح کاظم جابر .جملة (قراءات معارصة)،
ع ،1ربیع االول 1437ه= شتاء (201م ،ص .202- 181

والسنّة الرشیفة .أ .د .صباح
 .160مهارات التحفیز للقائد االداري يف ضوء القرآن الکریم ُ
عباس عنوز ،اسیل جاسم بدیوي .جملة (اللغة العربیة وآداهبا) ،ع143( ،20ه=

2014م ،ص .96- 83

476

 .161مواضع السکت يف القرآن الکریم نظرة داللیة .مرتىض عبد النبي عيل .جملة (مآب)،
ع1430 ،13ه= 2009م ،ص .69- (7

 .162مواقف استرشاقیة يف الدراسات القرآنیة .مصطفى حسن احلکیم .جملة (األصالة
النجفیة) ،ع.42

 .163مواقف استرشاقیة يف القرآن الکریم .حسن [عیسى] احلکیم .جملة (الکلیة اإلسالمیة
اجلامعة) ،ع /31ج1436 ،1ه= (201م ،ص .31- 27

حیدر کاظم اجلبوري

 .164املوت يف القرآن الکریم -السریة املحمدیة اختیار ًا  .-عيل صالح رسن املحمداوي .جملة
(الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع1436 ،33ه= (201م ،ص .74- 43

( .16مؤمتر الشیخ البالغي الثالث للبحوث القرآنیة .حسنی جودي کاظم اجلبوري .جملة
(مآب) ،ع(1428 ،ه= 2007م ،ص .174- 167

 .166املوسیقى القرآنیة واجلرس الداليل بحث موجز يف النغمة القرآنیة .أمحد حسن الشاوي.
جملة (مآب) ،ع(1428 ،ه= 2007م ،ص .127- 119

 .167موقع احلوار يف النص القرآين .د .عيل مؤمن .جملة (ینابیع) ،ع1430 ،31ه= 2009م،
ص .14- 12

 .168موقف البرینی والکوفینی من اللهجات وأثرها يف اختالف القراءات القرآنیة .د.
انتصار رايض علیوي .جملة (حولیة املنتدى) ،ع ،22ص .136- 109

 .169موقف القرآن الکریم والرسول وأهل بیته من الشعر .د .جواد غالم عيل زاده.
جملة (ینابیع) ،ع143( ،(6ه= 2014م ،ص .46- 42

 .170موقف النقاد من االقتباس من القرآن يف الشعر العريب القدیم .د .عيل کاظم عيل املدين.
جملة (الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع /31ج1436 ،2ه= (201م ،ص .402- 369

 .171املوالة الصوتیة يف قصة یوسف . حممود عبید حسنی .جملة (مآب) ،ع1428 ،9ه=
2008م ،ص .112- 87

 .172املیزان يف القرآن الکریم (دراسة لغویة) .د .رفاه عبد احلسنی مهدي الفتالوي ،ملیاء عيل
حممد عيل .جملة (کلیة الفقه) ،ع1429 ،6ه= 2008م ،ص .136- 129
حرف النون

 .173النبأ العظیم اختلف فیه قریش واختلف يف املفسون .عيل الفحام .جملة (ینابیع) ،ع،33
1430ه= 2009م ،ص .33- 24

 .174النبات يف القرآن الکریم شجرة الزقوم انموذج ًا .أ .د .خدجیة زیار احلمداين .جملة
(اهلدى) ،ع2014 ،1م ،ص .111- 108
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الدراسات القرآنیة يف املجالت النجفیة (اجلزء اخلامس)

( .17النبط وألفاظهم يف القرآن الکریم .د .حمسن شعنی عبید الرکايب .جملة (کلیة الفقه)،
ع1433 ،16ه= 2012م ،ص .134- 102

 .176النثر يف ثورت التوابنی واملختار الثقفي وتأثره القرآين .د .هاشم الزريف .جملة (اإلصالح
احلسیني) ،ع143( ،8ه= 2014م ،ص .201- 171

 .177النجف مرسى سفینة نوح دراسة جدیدة يف ضوء القرآن الکریم وتراث أهل
البیت والتوراة بلغاهتا التارخییة .السید سامي البدري .جملة (تراث النجف) ،ع ،1

س 143 ،1ه= 2009م ،ص .91- 6

 .178النحو الکويف يف تفسری القرآن يف القرن السابع اهلجري .د .عائد کریم علوان احلریزي،
حسن عبد السادة سوید .جملة (اللغة العربیة وآداهبا) ،ع.62- 3( /22

 .179نحو منهج نيص للتفسری دراسة يف سورة العادیات يف ضوء املعایری النصیة احلدیثة .د.
لواء عبد احلسنی عطیة ،ماهر خضری هاشم .جملة (الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع(/3

ج1437 ،2ه= (201م ،ص (.119- 8

 .180نزع اخلافض يف القرآن الکریم .فاضل کامل املوسوي .جملة (کلیة الفقه) ،ع(1428 ،ه=
2007م ،ص .39(- 389

 .181نسخ التالوة بنی النفي واإلثبات .السید زین العابدین املقدس الغریفي .جملة (بحوث
ودراسات إسالمیة) ،ع ،12- 11س 1433 ،3ه2012 /م.110- 94 ،

 .182النسخ يف القرآن الکریم والقول بالتحریف .إیناس جاسم حممد .جملة (حولیة املنتدى)،
478

ع ،18ص .((- 37

 .183النسخ يف القرآن .السید حممد مجال اهلاشمي .جملة (األضواء) ،ع1382 ،8- 7ه ،ص
.309- 306

 .184النسخ وعالقته بجمع القرآن عند املسترشقنی .د .ستار جرب األعرجي ،رباح صعصع
عنان الشمري .جملة (دراسات إسترشاقیة) ،ع2014 =143( ،1م ،ص .174- 143

( .18نسق فرار املرء یوم القیامة يف سیاق سورة (عبس) املبارکة بنی قراءتنی .د .حممد جعفر.

حیدر کاظم اجلبوري

جملة (مرکز دراسات الکوفة) ،ع142( ،3ه= 2004م ،ص .162- 1(7

 .186نشأة وتطور علم تفسری القرآن الکریم يف الثقافة العربیة واإلسالمیة .أ .د .عبد األمری
کاظم زاهد .جملة (الذکوات) ،ع1420 ،4- 3ه= 1999م ،ص .236- 231

 .187النص القرآين يف ضوء القراءات القرآنیة .د .حکیم سلان کریدي السلطاين .جملة
(مآب) ،ع1430 ،13ه= 2009م ،ص  .83- 71ونرش يف جملة (کلیة الشیخ الطويس
اجلامعة) ،ع صفر2011 ،م ،ص .208- 187

 .188النص القرآين ومجالیة التقدیم والتأخری .د .مرتىض عبد النبي الشاوي .جملة (ینابیع)،
ع1436 ،61ه= (201م ،ص .19- 14

 .189نظرات يف أسلوب العدول يف النص القرآين .أ .د .حسن مندیل حسن .جملة (مآب)،
ع1430 ،13ه= 2009م ،ص .127- 109

 .190نظرات يف إعجاز القرآن .د .حسن مندیل العکیيل .جملة (مآب) ،ع1427 ،2ه=
2007م ،ص .44- 29

 .191نظرة اجلابري إىل القرآن الکریم (دراسة يف اساسیات الفهم) .د .حسننی جابر احللو.

جملة (املنهج) ،ع(143( ،2هـ = 2014م ،ص .143- 137
 .192نظرة حتلیلیة يف قوله تعاىل ﴿إِنَّا َخی َْشى اهللََّ ِمن ِعب ِ
اد ِه ا ْل ُع َل َاء﴾ .د حسن عبد املجید
ْ َ
َ
الشاعر .جملة (الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع1430 ،6ه= 2009م ،ص (.227- 21

 .193النّظر ّیة اإلعجاز ّیة للتَّنزیل .مشکور العوادي ،جملة (کلیة الفقه) ،ع1428 ،4ه=
2007م ،ص .1(3- 119

 .194نفي ترادف ألفاظ القرآن الکریم رد ّا عىل الدکتور امحد خمتار عمر القائل برتادف بعضها.
د .تومان غازي حسنی .جملة (اللغة العربیة وآداهبا) ،ع1433 ،14ه= 2012م ،ص

.412- 373

( .19النقد التفسریي عند السید حممد حممد صادق الصدر عىل تفسری املیزان (سوريت الفلق
والناس إنموذج ًا) .د .سریوان عبد الزهرة اجلنايب .جملة (الکلیة اإلسالمیة اجلامعة)،
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الدراسات القرآنیة يف املجالت النجفیة (اجلزء اخلامس)

ع1431 ،13ه= 2010م ،ص (.123- 8

 .196النقد التفسریي يف حل االشکاالت العقائدیة من منظار االئمة .د .سریون عبد
الزهرة اجلنايب .جملة (قراءات معارصة) ،ع ،1ربیع االول 1437ه= شتاء (201م،

ص .248-203

 .197نکات تتع ّلق ببعض اآلیات .د .عيل ابو تراب االعرجي .جملة (املنهج) ،ع(143( ،2هـ=
2014م ،ص .103- 89

 .198النکرة يف القرآن الکریم دراسة داللیة .د .اسیل متعب اجلنايب .جملة (کلیة الفقه) ،ع،6
1429ه= 2008م ،ص .81- 63

 .199النمو اجلنیني يف القرآن الکریم .إعداد :عبد الرؤوف عار سمیسم .جملة (املبنی) ،ع،7
1427ه= 2006م ،ص .102- 89

 .200نولدکه :الشیعة والقرآن الشیعة مجع القرآن وتدوینه نموذجا .د .أمحد فاضل السعدي،
نغمة خوش حايل .جملة (حولیة املنتدى) ،ع ،22ص .1(4- 137
حرف اهلاء

 .201اهلدایة والضالل يف القرآن .الشیخ جعفر السبحاين .جملة (العقیدة) ،ع143( ،2ه=
2014م ،ص .16- 7

 .202هدف رشیعة القرآن .الشیخ عبد اهلادي االسدي .جملة (الدلیل) ،ع  ،7س ،2
1948م.

480

 .203اهلدف من نزول القرآن .السید حممد باقر احلکیم .جملة (املبنی) ،ع1427 ،8ه= 2007م،
ص (.33- 1

 .204هل القرآن معجزة؟ .د .أمحد زکي أيب شادي .جملة (النشاط الثقايف) ،ع( ،س،1
1377ه= 19(8م ،ص  /2(2- 249ع ،7- 6س ،1ص .332- 330

( .20الوحي اإلهلي (نظرة وحتلیل) .السید سامل بدر البخايت .جملة (ینابیع) ،ع1436 ،63ه=
(201م ،ص .40- 36

حیدر کاظم اجلبوري

حرف الواو

 .206الوحي القرآين وإشکالیات احلداثوینی .الشیخ سعید العکیيل .جملة (الربهان) ،ع-14
(1436 ،1هـ 201(-م ،ص .2(4- 191

 .207الوحي املحمدي يف املنظور االسترشاقي .د .مشتاق بشری الغزايل .جملة (مآب) ،ع،1
2007م ،ص .18- 7

 .208الوحي عند الصوفیة .أ .د .ستار االعرجي .جملة (مآب) ،ع1427 ،2ه= 2007م ،ص
.164- 139

 .209الوحي يف نظر القرآن .حممد الصادقي الطهراين .جملة (األضواء) ،ع ،(- 4س،6
1386ه= 1966م ،ص (.219- 21

 .210الوحي .حممد فاکر املبیبدي .جملة (مآب) ،ع1428 ،4ه= 2007م ،ص .77- 47

السور ا َملکِّیة ُأن ُْموذج ًا .د .إیان مطر مهدي
 .211وظائف العنوان ّ
النصیة يف القرآن الکریم ّ
السلطاين ،إیناس حممد مهدي محود .جملة (اللغة العربیة وآداهبا) ،ع143( ،20ه=

2014م ،ص (.266- 24

 .212الوظیفة الداللیة ّلالصق التریفي غری املتوقع يف النص القرآين .أ .د .حممد عبد الزهرة

الرشیفي ،بان أمنی عمر .جملة (اللغة العربیة وآداهبا) ،ع1436 ،21ه= (201م ،ص

.160- 127

 .213وقفة حتلیلیة يف إثبات والیة اإلمام عيل من خالل آیات الغدیر .د .هاشم فوزي

العبادي ،جملة (الکلیة اإلسالمیة اجلامعة) ،ع /32ج1436 ،4ه= (201م ،ص -491

.(18

 .214وقفة للدفاع عن القرآن الکریم .الشیخ باسم العابدي .جملة (مآب) ،ع1430 ،11ه=
2009م ،ص ( .8-

( .21وهل یتلو الشیطان قرآنا؟ .نضری اخلزرجي .جملة (ینابیع) ،ع1431 ،37ه= 2010م،
ص .111- 106

(انتهى)
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