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علــوم القـرآن
اجلزء الثاني

مناهج التفسير وإعجاز القرآن
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الباب األول
مالمح التفسري القديم واملعاصر
● الفصل األول :التفسير (نشأته وتطوره).
● الفصل الثاني :مناهج التفسير.

● الفصل الثالث :ترجمة معاني القرآن الكرمي.

● الفصل الرابع :التفسير العلمي آليات الطبيعة واإلنسان.
● الفصل اخلامس :تعريف بتفسير (في ظالل القرآن).
● الفصل السادس :من ألوان التفسير املعاصر.

«إن القرآن كالم سماوي ،تنزل من ضرنرا الربيب نل الالني ت ه النن
كنهها ،عىل قلب أكمل األنب اء...
وإن الطالب ل هجد أمام م اله بل والجالل ،الفائر م ضرنرا
ال مال ،ما هأخذ بالالب ب  ،وه اد هحيل دون مطليب .
ولنن

ا تانناف خفني عل نننا األمنر ،بننأن أمرننا بننالفه والالاقننل

ننيًا ودندا  ،مب نانا للنناا عنرائا
ل الم  ،ألن إنما أنزل ال الاب ا
وأض ام  ،وت ه ين كذلك إت إذا كانيا هفهمين ».
األستاذ اإلمام
الشيخ حممد عبده رمحه اهلل
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الفصل األول
نشأة التفسري وتطوره
● أوالً :بني التفسير والتأويل.
● ثانيًا :التفسير باملأثور.

● ثالثًا :التفسير بالرأي وشروط التفسير.

● رابعًا :عصر االختالف وأسباب تعدد املناهج.
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الفصل األول
نشأة التفسري وتطوره

 1ن نزل القرآن بلغل الارب ،وعىل أسال ب الفص ح م كالمه  ،قال ا تااف:
﴿ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﴾ [هيسي ،]2 :وقال تااف﴿ :ﲓ ﲔ ﲕ ﴾

[الشاراء .]195 :واآلهات الالي تالحدث ع «لغل» القرآن وتؤكّد أهنا «عرب ل»
كث را .وما هذكره باض المفسره م «القسطاا» و«سج ل» وكلمات أخر م
أهنا ًوم ل أو ضبش ل ،فالمراد أن لغل الارب وافقت ف ها لغل الروم ن ولهنذا كانيا
هقيلين يف عرح دنذه ال لمات :مانادا يف الفاًس ل أو الحبشل كذا ن أو أن الارب
أخذت دنذه ال لمات ودرمالها وأجرت عل ها قيان نها ،ف أن الحدهث إنما دي
ع «أصل» دنذه ال لمات ن عىل طرهقل مج ع اللغات األخر ن ت ع أهنا غ ر
عرب ل؛ قال الطبري« :ما وًد ع اب عباا وغ ره م تفس ر ألفاظ م القرآن أهنا
بالفاًس ل أو الحبش ل أو النبط ّل أو نحي ذلك :إنما اتفق ف تياًد اللغات؛ فال لمت
هبا الارب والفرا والحبشل بلفظ واضد».
والماليم أن النبي ﷺ كان هاللي عل ه دنذه اآلهات ،فلي كان ف ن لغنل غرهبنل
لردوا عل ! والذي هؤكد أن دنذه ال لمات كانت الارب قند أخنذ ا يف الجادل نل
فاربالها أن ألكثردا تصره افا واعالقا اقا عىل القانين الاربي.
ّ
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 2ن ونزل القرآن كذلك عىل أسال ب الانرب يف كالمهنا ،فف ن الحق قنل وف ن
المجاز ،وف الصرهح وال ناهل ،وف المجمل ،والمب ّ  ،والاام والخاص ...إلخ،
عىل نمط الارب يف ضق قاله ومجازد وسائر ضروب كالمه .
قال اإلمام عبد القادر الجرجاين« :إن الالنزهل كما مل هقلب اللغل يف أوضاعها
المفردا ع أصيلها ،ومل ُهخرج األلفاظ ع دتلالها ن وأن ع ائا م ذلك إن زهد
إل ُ ،أتبع بب ٍ
ان م عند النبي ﷺ ،وذلك كب ان للصالا والحج والزكاا والصيم ن
كذلك مل هقض بالبدهل عادات أدلها ،ومل هنقله ع أسال به وطرقه  ،ومل همناه
()1

ما هالااًفين م الالشب والالمث ل والحذف واتتساع» .
وقال الاالّمل اب خلدون« :اعل أن القرآن نزل بلغل الارب ،وعىل أسال ب
()2

بالغاله  ،ف انيا هفهمين وهالمين ماان يف مفردات وتراك ب . »..
وقبل أن نيجز تاًهخ الالفس ر بأقل قدً مم

م ال لمات نيضح الفرق بن

«الالفس ر» و«الالأوهل».
أوالً ـ بني التفسير والتأويل:
وفسر الشيء
الالفس ر يف اللغل :أصل م «ال َف ْسر» بمانى اتسالبانل وال شيّ ،
فسره و َف َسره :أبان  ،قال تااف﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ﴾
ُه ّ
()3

[الفرقان ، ]33 :أي ب اناا ،ومل َت ِرد لفظل «تفس ر» يف القرآن يف غ ر دنذا الميضع

( )1أسراً البالغل ص ،394قراءا وتال ق الاالّمل محميد محمد عاكر ًمح ا .
( )2المقدمل ص ،1130بالحق ق الدكاليً عيل عبد الياضد وايف .وصفحل  ،403طبال داً الشاب.
( )3وانظر اآلهات السابقل.
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وق ل :دي م «الالفسرا» ودي الدل ل الذي هنظر ف الطب ب ف شي ع علل
المفسر ه شي ع مااين اآلهات.
المرهض ،قاليا :وكذلك
ّ
ومل هخاللي المفسرون يف أن المراد م «تفس ر القرآن» ن عىل تادد تارهفا
اصطالضا ن بيان معانيه على أي وجه من وجوه البيان ،ولال م أعهر
للالفس ر
ا
دنذه الالارهفات قيله « :الالفس ر عل ٌ ُهبحث ف ع القرآن ال ره م ض ث
دتلال عىل مراد ا تااف بقدً الطاقل البشرهل» هش رون بذلك إف إخراج الدًاسات
المالالقل بالقرآن م جهل غ ر جهل دتلال السابقل م نطاق الالفس ر ،كباض عليم
القرآن :عل القراءات ،عل الرس الاثماين ..إلخ ن وق د «الطاقل البشرهل» لب ان أن
عدم الال بالمالشاب أو بفياتح السيً ن عىل ما ذدب إل باره ن ت هقدح يف
()1
الالفس ر أو لب ان أن الخطأ يف تا ُمراد المال ل يف باض اآلهات م قِبل باض
المفسره ت هقدح يف عل الالفس ر.
وقال باض الالماء يف تارهي الالفس ر« :دي عل ُهفه ب كالاب ا تااف
ِ
وض َ م » ،قال:
المنزل عىل نب محمد ﷺ ،وب ان ماان  ،واسالخراج أض ام
«واسالمداد ذلك م عل اللغل والنحي والالصرهي ،وعل الب ان ،وأصيل الفق ،
()2

والقراءات» .
وقال األسالاذ محميد محمد عاكر ًمح ا « :وغاهل عل تفس ر القرآن ،إنما
( )1انظر :منادل الارفان للزًقاين ،)3 /2( ،طبال ع سى الحلبي.
قسما
قلت :ويف اليقت الذي تادّ ف عليم القرآن يف الياقع مدخالا إف تفس ر القرآن وطره اقا إل  ،فإن ا
كب ارا منها ،ضالى باد أن اتخذ دنذا المصطلح ع ل النهائي ف ما باد ،هدخل يف نطاق الالفس ر .وقد
سبقت اإلعاًا إف أن دنذا الشطر ال ب ر جدهر بأن هسمى« :عليم الالفس ر».
( )2اإلتقان للس يطي ( 335/ 4ن .)336
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والجمل على
وجمله جمتمعة ،وداللة هـذه األلفاظ ُ
دي بيان معاين ألفاظه مفردةُ ،
المباين؛ سياء يف ذلك :آهات الخبر والقصص ،وآهات اآلداب ،وآهات األض ام،
()1

وسائر ما اعالملت عل مااين القرآن» .
األول ودني الرجنيع،
هؤول تأوهالا ،أصل من
ْ
والتأويل يف اللغة :مصدًَّ :أول ِّ
الم ْؤئل؛ للميضع الذي هرجع إل ن .
هقال :آل الشيء إف كذا ،أيً :جع إل  .ومن َ :
علما كان أو فاالا.
قاليا :وذلك دي ًد الشيء إف الغاهل المرادا من  ،ا
وقال أبي جافر الطبري« :وأما مانى الالأوهل يف كالم الارب فإن الالفس ر،
()2

والمرجع والمص ر ، »..وقد ق ل :إن قيل تااف﴿ :ﳠﳡ﴾ [النساء]59 :
أي جزاء ،وذلك أن الجزاء دي الذي آل إل أمر القيم وصاً إل

()3

.

()4

فالالأوهل يف اللغل هراد ب ن إذن ن الالفس ر و«المرجع والمص ر» .وت هم ننا
القيل :إن دنذه المان

مخاللفان؛ ألن كل تأوهل تفس ر يف الحق قل؛ ألن مادا

أهرا .كل ما
(فسر) إذا كانت دالل عىل ال شي والب ان :فإن يف الالأوهل كش افا وب اناا ا
َ
يف األمر أن اعالقاق كلمل (الالأوهل) هش ر إف كشي وب ان م نيع خاص ،ودي
النيع الذي هحالاج إف مزهد م النظر والالأمل ضالى هصح مانى (الرجيع) أو حتى
نرجع بالكالم إلى المعنى المراد ،أو الذي يصح منه أن يراد .ولهنذا وًد لفظ
الالأوهل يف القرآن ال ره يف مياط دق قل هحالاج ف ها المانى إف مثل ذلك ،كما يف
( )1م مقدمال ل الاب مالك ب نبي :الظادرا القرآن ل ص ،24ط داً الف ر بدمشق.
( )2تفس ر الطبري (.)184/ 3
( )3انظر كالابنا :الحاك الجشمي ص.223
( )4سئل أبي الاباا أمحد ب هح ى ع الالأوهل ،فقال :الالأوهل والمانى والالفس ر واضدً .اجع :لسان الارب.
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()1

آهل المالشاب ن اآلهل  7م سيًا آل عمران ن وكما يف اآلهات  101 ،21 ،6م
سيًا هيسي ،وكقيل تااف يف السيًا ذا ا عىل لسان المأل:

﴿ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉ ﱊ﴾ [اآلهل  ،]44وكقيل ضاك اا ع هيسي عل

السالم﴿ :ﲃ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﴾ [اآلهل  ،]100وكقيل يف سيًا ال هي﴿ :ﱻ ﱼ ﱽ

ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﴾ [اآلهل  ]78ن سياء يف ذلك اسالُاملت يف تأويل الكالم
والمعنى كما يف آهل المالشاب ؛ أو يف تأويل الرؤى واألحالم كما يف قصل هيسي عل
السالم ،أو تأويل األعامل كما يف قصل ميسى عل السالم مع الرجل الصالح.
فالرجيع يف آهل المالشاب ن أي يف تأوهل ال الم ن ه ين إف المانى النذي هالفنق
مع المح مات ،كما أعرنا إف ذلك يف مبحث المالشاب  .ودنذا طرهق أدل الحنق،
فأما أدل الزهغ ،ف رجاين إف المانى الذي هالفق وأدياءد  ،أو هحملين عل  .أمنا
تأوهل الرؤ يف قصل هيسي عل السالم ،فهي الرجيع هبا إف الحنيادث الياقا نل
الالي كانت تمثلها تلك الرؤ المنام ل .أما يف قصل ميسى مع الرجل الصالح فقند
ًُجع باألفاال الالي أن ردا ميسى ن م خرق السف نل ،وقالل الغالم ،وإقامل الجداً
ن إف ما تؤول إل م الخ ر يف المسالقبل ،ودي دفع ظل الملك ألصحاب السف نل،
ومنع إفساد الغالم ألبيه  ،وضفظ ال نز للغالم ال ال م صاضبي الجداً.
عرف اإلمام الغزايل بأن « :عباًا ع اضالمال
أما التأويل يف االصطالح فقد ّ
وعرف
هارده دل ل هص ر ب أغلب عىل الظ م المانى الذي هدل عل الظادر»ّ .
اب ًعد بقيل « دي إخراج دتلل اللفظ م الدتلل الحق ق ل إف الدتلل المجازهل
م غ ر أن هخل ذلك باادا لسان الارب يف الالجيز ،م تسم ل الشيء بشب ه أو
(ً )1اجع ف ما سبق مبحث :المح

والمالشاب .
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بسبب أو تضق أو مقاًن  ،أو غ ر ذلك م األع اء الالي ُتايًفت يف أصناف ال الم
()1

المجازي  .ولهنذا ،فقد ع َّقب اإلمام الغزايل عىل تارهف دي للالأوهل بقيل « :ويشبه
أن يكون كل تأويل صر ًفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز » .وقد سبق إلمام الحرم
عرف الالأوهل بقيل « :دي ًد الظادر إف ما إل مآل يف دعي المؤول».
الجيهني أن ّ
قلت :وكأن الحاجل إف الالأوهل تظهر باد «تفس ر» األلفاظ الياًدا يف النص
لمارفل المانى الحق قي ،أو ما هدل عل ظادر اللفظ ،ف حمل دل ٌل ما ن عقيل أو
نقيل أو ُعريف ن أو ما ُهدعى بقياطع األدلل ،عىل أن المراد بال الم غ ر ظادره،
()2

ؤول؛ أي ف حمل عىل المجاز دون الحق قل  .وم دنا جاء تفرهق باض الالماء
ف َّ
ب

الالفس ر والالأوهل ،بقيل  :الالأوهل :ما هالالق بالدًاهل ،والالفس ر :ما هالالق
()3

بالرواهل  ،ومل هقصد بذلك إف أكثر م مظادرا المنقيل بالماقيل ،بغ ل اليقيف
عىل مقاصد النصيص ،وت هاني مخالفل الاقل بالنقل ،وعىل دنذا هحمل قيل
الراغب األصبهاين :إن الالفس ر أع م الالأوهل؛ ألن ع ّلل ذلك بأن أكثر ما
()4

هسالامل الالفس ر يف األلفاظ ،والالأوهل يف المااين  ،ومن ما ذكره الالماء يف تفس ر
الرصد ،هقالً :صد ُت :
قيل تااف﴿ :ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ﴾ [الفجر ]14 :قال :إن م
ْ
ًقب ُال  ،والمرصاد (مفاال) من  .وتأوهل  :الالحذهر م الالهاون بأمر ا والغفلل ع

( )1فصل المقال تب ًعد ،ص ،14و المسالصفى ( ،)157/ 1ط الم البل الالجاًهل بمصر1356 ،دن.
( )2قال أبي منصيً الثاالبي :هقال ُألت الشيء َأؤول  :إذا مجاال وأصلحال  ،ف أن الالأوهل مجع مااين
ألفاظ أع لت ،بلفظ واضد ت إع ال ف ً .اجع :اللسان مادا (أول).
( )3انظر :اإلتقان للس يطي.)334/ 4( ،
( )4انظر :مقدمل الراغب ،ص ،403المطبال الجمال ل بمصر .و اإلتقان للس يطي.)332/ 4( ،
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()1

األدبل واتسالاداد للارض عل سبحان وتااف  .وأضاف« :إن قواطع األدلة
تقالري ب ان المراد من ن أي لفظ الرصد ن عىل خالف وضا يف اللغل».
وخالصة القول :إن الالأوهل يف اللغل :المرجع والمص ر ،ويف اتصطالح:
«الرجيع» ن والمص ر ن إف المانى المجازي بدل المانى الحق قي .أي أن مجاز
اللفظ دي الذي هجب أن َهؤول إل المانى .مع اإلعاًا إف أن دنذا اليجيب
خالي ف باض الالماء ،عىل الرغ م أن مانى «الرجيع» هصاب إن اًه أو عدم
بغض النظر ع القيل بالمجاز يف القرآن أو عدم القيل ب
الالسل ب  ،أي ّ

()2

.

التأويل بين مرحلتين (تطور مفهوم التأويل):
إن دنذا المانى اللغيي أو الدتلل اللغيهل (للالأوهل) وأعني مانى (الرجيع)
كان هاني يف دنذه الحقبل ،أو يف عرف كث ر م المالقدم  :ما ذدب إل اإلمام
()3

سمى «محل اللفظ عىل مانى م المااين الالي هحالملها :تأوهالا» أو
الشافاي ض
ّ
عرف ب اإلمام الماترهدي الالأوهل بأن « :ترج ح أضد المحالمالت بدون القطع
ما ّ
()4

والشهادا عىل ا تااف» .
وعىل دنذا ،فالالأوهل :دي «ًجع اللفظ وتص ره» إف واضد م دننذه الماناين
المحالملل .وت بد أن ه ين مانى (الالفس ر) عىل دنذا :ب نان أو ذكنر ماننى اللفنظ

( )1اإلتقان (.)333/ 4
(ً )2اجع فقرا( :المالشاب يف اتصطالح أو يف اتسالامال القرآين) ص 351ن .355
( )3تفس ر النصيص ،يف الفق اإلسالمي للدكاليً محمد أدهب صالح ،ص ،252ط جامال دمشق.
و( )294 /1ط الخامسل ،طبال الم الب اإلسالمي1429 ،دن 2008م.
( )4اإلتقان للس يطي.)332/ 4( ،
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وجها واضدا ا ،أو أن ميضيع الالفس ر :دني دننذه األلفناظ ذات
الذي ت هحالمل إت ا
الدتلل الياضدا .وًبما كانت ندًا دنذه األلفاظ يف الارب نل أضند األسنباب الالني
هسمي كالابن الميسنيعي يف الالفسن ر :جنامع
دعت اإلمام أبا جافر الطبري إف أن ِّ
الب ان ع تأوهل آي القرآن وإف أن هسالامل عبناًا( :القنيل يف تأوهنل قيلن تاناف
كذا) وعباًا( :واخاللي أدل الالأوهل )..فقد الالزم ذكر مج ع المااين ،وعنرض آًاء
المفسره  ،قبل أن هنرجح واضندا ا من دننذه اآلًاء أو اتضالمناتت .ولالن أًاد
باسالامال دنذه الاباًات ،أو اسالامال كلمل (الالأوهل) يف دننذا السن اق :اإلعناًا
كذلك إف تدق ق ن وعمق ن يف اسالقصاء المااين ،ويف (ترج حاتن ) الدائمنل منهنا،
ويف ص اغل دنذه المااين والالاب ر عنها.
ثم صار الوجه الذي يرجع إليه المعنى هو المجاز ،أو المعنى المجازي عند
مجهيً الالماء .وهايد دنذا الربط ب

الالأوهل والمجاز ،إف اتعالراك يف مانى

يزه إذا َتادَّ اه ،وإذا ُعدل
هج ُ
المجاوزا أو الالجاوز؛ ألن (المجاز) مِ َ :
جاز الشيء ُ
باللفظ عما هيجب أصل اللغلُ ،وصي بأن مجاز؛ عىل مانى أهن جازوا ب ميضا
األصيل ،أو جاز دي م ا َن الذي ُوضع ف أو ا
ت ،كما هقيل اإلمام عبد القادر
()1

الجرجاين (ت ، )471ولهنذا قال اب األث ر (ت )637يف تارهي المجاز« :ما
جاز دنذا
أًهد ب غ ر المانى الميضيع ل يف أصل اللغل ،ودي مأخيذ م َ :
()2

الميضع إف دنذا الميضع :إذا تخ ّطاه إل » .

( )1أسراً البالغل ص 395بقراءا وتال ق األسالاذ محميد محمد عاكر ًمح ا .
( )2المثل السائر (.)58 /1
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قلت :وت بد م الالأك د يف دننذا السن اق أن اعالمناد الالأوهنل ن بندوًه ن عنىل
اللغل ،هنفي عن الرمزهل والباطن ل ،أو «تنأوهالت» أدنل البناط  ،وهرناها خناًج
نطاق الالفس ر ،ألهنا ت تادو كيهنا ت ذهبات ُع ِّبر عنها بالالأوهالت ،كما قال اإلمنام
الغزايل ،وكما سنفصل القيل يف ذلك يف صفحات قادمل .ون الفي دنا بب ان الشرط
الذي ت بد من يف اإلطالق المذكيً ،وأعني إطالق «المجاز» عىل اللفظ المنقنيل
ع «أصل » ،ودي ن كما قال اإلمام عبد القادر ن «أن هقع نقل عنىل وجن ٍ ت َه ْانر
ما م مالضظل األصل» أي أن تال أو تلحظ «أن االسم يقع لام تقول إنه جماز فيه؛
بسبب بينه وبين الذي جتعله حقيقة فيه».
نحي أن «ال د» تقع للنامل ،وأصلها :الجاًضل ،ألجل أن اتعالبناًات اللغيهنل
تالبع أضيال المخليق وعادا  ....وم عأن النامل أن تصدً ع «ال د» ومنهنا
تصل إف المقصيد هبنا ....وكنذلك الح ن إذا أًهند بال ند :القنيا والقندًا ،ألن
القدًا أكثر ما هظهر سلطاهنا يف ال د ،وهبا ه ين النبط واألخنذ والندفع والمننع
ٍ
َ
إخبناً عن
فرنل
والجذب والررب والقطع ،وغ ر ذلك م األفاع ل الالي ُت ْخبر
وجيه القدًا ،وتنبئ ع م اهنا.
ولذلك جتدهم ال يريدون باليد :شي ًئا ال مالبسة بينه وبين هـذه الجارحة
()1

بوجه» .
ويف دنذا الذي ذكره عبد القادر ما هؤكد اعالماد الالأوهنل عنىل اللغنل ،أو علـى
االستعامل اللغوي ب المخليق أو الم َّلف .
( )1أسراً البالغل ص 395قلت :وًبما كان اإلمام أبا ضامد الغزايل ّأول وأد م ع ّبر ع دذه
المااين ،وأضاف إل ها ،باد عبد القادر.
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التأويل و«معنى المعنى»:
وهم

ن يف دنذا الس اق ن أن نش ر إف ما أسماه اإلمام عبد القنادر الجرجناين

ضنر ٌب هصنل ف ن
(ت471دن)( :مانى المانى) ض قسن ال نالم إف ضنرب ْ :
المال ل بدتلل «اللفظ» وضنده ،كمنا إذا أًاد أن هخبنر عن ضق قنل خنروج زهند،
وض ْر ٌب آخر ت هصل منن المنال ل إف الغنرض بدتلنل اللفنظ
ف قيل :خرج زهدَ .
وضده ،ولن

هد ّلك اللفظ عىل ماناه الذي هقالر ميضنيع يف اللغنل ،ثن هجند

لهنذا المانى دتلل ثان ل تصل ب إف الغرض :قال الجرجاين « :ومدار هــذا األمـر
على الكناية واالستعارة والتمثيلَ ...أو ت تر أنك إذا قلت «دي كث ر الرمناد» ،أو
الرحى»؛ فإنك يف مج نع ذلنك ت
قلت« :طيهل النِّجاد» ،أو قلت يف المرأا« :نؤو ُم ُّ
مجرد اللفظ ،ولنن
تف د غرضك الذي تاني م
َّ

هندل اللفنظ عنىل مانناه النذي

هيجب ظادره ،ث هاقل السامع م ذلك المانى ،عىل سب ل اتسالدتل ،مانى ثان اا
دي َغر ُضك ،كمارفالك م «كث ر ًماد ِ
القدً» أن مِر اف ،وم «طيهل النِّجاد» أن
َ
طيهل القامل ،وم «نؤوم الرحى» يف المرأا أهنا ُمالرفل مخدومل ،لهنا من ه ف هنا
ّ
وتنؤخر أخنر » أنن أًاد
أمردا ...وكذلك تال م قيل « :بلغني أنك تقدّ م ًجالا
الالردد يف أمر الب ال واخالالف الازم يف الفال وترك .»..
قال عبد القاهر« :وإذ قد عرفت هـذه الجملة ،فههُ نا عبارة خمتصرة ،وهي أن
تقول« :المعنى» و«معنى المعنى» ،تعني بالمعنى :المفهوم من ظاهر اللفظ ،والذي
معنى ،ثم ُيفضي
تصل إليه بغير واسطة ،و«بمعنى المعنى» :أن تعقل من (اللفظ)
ً
()1

فسرت لك» .
بك ذلك المعنى إلى ً
معنى آخر ،كالذي ّ
( )1دتئل اإلعجاز فقرا ( ،)304ص 262ن .263
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ثانيًا ـ التفسير باملأثور:

 1ـ الصحابة وتفسير القرآن (طبيعة تفسير الصحابة ومزيّته):
قلنا :إن القرآن نزل بلغل الارب ،وعىل أسال ب بالغاله أو الفص ح م
كالمه  ،وهنبغي عىل دنذا أن ه ين مأخذ تفس ر القرآن م اللغل ،أو باباًا أخر :
أن ت

ين اللغل الارب ل طرهق مارفل القرآن ،قال تااف﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ﴾ [فصلت 1 :ن  ،]3دلت دنذه اآلهات
عىل أن الاامل باللغل محجيج بالقرآن ،وهدل قيل  ﴿ :ﱍ ﱎ ﴾ عىل أن الالفس ر
لم عرف اللغل جائز .وم دنا جاء قيل الاالمل اب خلدون« :ف انيا ك ُّله
()1

علما بأن الصحابل ًضيان ا عل ه كان
هفهمين وهالمين ماان وتراك ب »  ،ا
ب نه قدً قل ل م الالفاوت يف دنذا الال  ،وًبما ندّ ع باره مدليتت باض
األلفاظ ،أو المراد بباض المفردات أو الاباًات.
قال اب قال بل« :إن الارب ت تساليي يف المارفل بجم ع ما يف القرآن م
()2

الغرهب والمالشاب » .
المطيلل للقرآن ال نره ن
وم المالضظ أن الصحابل مل ُهانيا بالدوه الالفاس ر
َّ
فِ ْا َل م جاء بادد أو كمنا ضصنل يف الاصنيً الالضقنل ن ألن المنأثيً عننه مل
هالجاوز عرح باض المفردات والالراك نب ،وب نان المناسنبات ونحيدنا ،ممنا لن
عالقل باألماك واليقائع وأسباب النزول.
فسرودا م اآلهات
ولهنذا كان اخالالفه يف تفس ر القرآن أو الطائفل الالي ّ
( )1مقدمل اب خلدون ص ،403طبال داً الشاب.
( )2المسائل واألجيبل تب قال بل ،ص.8
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تنيع ت اخالالف ترا ّد ،كما تضظ اب ت م ل وباض م سبق م
اخالالف ُّ
()1

الالماء وقد م ّز ع خ اإلسالم يف اخالالف الالنيع دنذا ب

(صنف ) :أحدمها:

أن هابر كل واضد منه ع المراد بلفظ أو عباًا غ ر عباًا اآلخر« ،مع اتحاد
المسمى» كالفس ر باره لن ﴿ﱘﱙ ﴾ [الفاتحل ]6 :بالقرآن ،وباره
ّ
باإلسالم ،والقيتن مالفقان ،ألن ده اإلسالم دي اتباع القرآن .ولن ْ ٌّ
كل منهما
نب عىل وصي غ ر اليصي اآلخر .وكذلك قيل م قال يف تفس ر الصراط
المسالق  :دي السنل والجماعل ،أو طرهق الابيدهل ،أو دي طاعل ا وًسيل ،
وأمثال ذلك.
أما الصنف الثاين فهي «أن هذكر كل منه م اتس الاام باض أنياع  ،عىل
سب ل الالمث ل وتنب المسالمع عىل النيع ،ت عىل سب ل الحد المطابق للمحدود يف
عميم وخصيص » ،مثال  :ما نقل يف تفس ر قيل تااف:

﴿ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ﴾ [فاطر« ]32 :فماليم أن الظامل لنفس هالناول المر ّع
للياجبات والمنالهك للحرمات ،والمقالصد هالناول فاعل الياجبات وتاًك
المحرمات ،والسابق هدخل ف م سبق فالقرب بالحسنات مع الياجبات؛
()2

فالمقالصدون د أصحاب ال م  ،والسابقين :أولنئك المقربين» .
( )1انظر :أمحد ساد إبراد  ،مقدمل أصيل الالفس ر ،تحل ل وتاق ب ص 400فما باددا ،داً البصائر،
القادرا.2006 ،
( )2اإلتقان للس يطي 347/ 4( ،ن  ،)348وانظر :مقدمل اب ت م ل يف أصيل الالفس ر بالحق ق
المؤلي.
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«ث إن كالا منه هذكر دنذا يف نيع م أنياع الطاعات كقيل القائل ..السابق:
الذي هصيل يف أول اليقت .والمقالصد :الذي هصيل يف أثنائ  .والظامل :النذي هنؤخر
الاصر إف اتصفراً ،أو هقيل :السابق والمقالصد والظامل قد ذكرد يف آخر سنيًا
البقرا؛ فإن ذكر المحس بالصدقل ،والظامل بأكل الربا ،والاادل بالب ع».
قال« :والناا يف األمنيال :إمنا محسن  ،وإمنا عنادل ،وإمنا ظنامل ،فالسنابق:
المحس بأداء المسالحبات مع الياجبنات .والظنامل :آكنل الربنا ،أو منانع الزكناا.
والمقالصد :الذي هؤدي الزكاا المفروضل ،وت هأكل الربا.»..
قال اب ت م ل« :ودنذان الصنفان اللذان ذكرنامها يف تنيع الالفس ر :تاً اا لالننيع
المسنمى وأقسنام كنالالمث الت؛ مهنا
األسماء والصفات .وتاًا لذكر باض أنياع
ّ
الغالب عىل تفس ر سلي األمل الذي هظ أن مخاللي».
ث ذكر اب ت م ل أنيا اعا أخر م اتخالالف ت تخرج يف تفس ر السلي ع
اخالالف الالنيع ،ول س الالرا ّد .مثل أن يع ّبروا عن المعاين بألفاظ متقاربة ،كما إذا
فسر باره ﴿ﱛ﴾ [األناام ]70 :بن«تحبس» وباره بن«تر

» ألن كالا

منهما قرهب م اآلخر.
(تبحر) الصحابل ن إن صنح الالاب نر ن
وتبقى ن عندنا ن اإلعاًا المهمل إف عدم ّ
المطيلنل .وإف عندم تاندد مننادجه أو
يف الالفس ر ،أو عدم (تدوهنه ) للالفاسن ر
ّ
اخالالفه اخالالف ترناد .فنقنيل :إن دننذا مل ه ن لننقص أو قصنيً يف علمهن
ب الاب ا عز وجل ،بل عىل الا س م ذلك ،إنما كنان لمزهند من دننذا الالن
نظرا لمارفاله الياسال باللغل،
ض ث الفه ُ الصح ح والمال امل ل الاب ا تااف؛ ا
ومااصر

وخصيصنا
للالنزهل ،وفهمه لماناين اآلهنات يف سن اقها ومناسنبالها،
ا

تلننك اآلهننات الالنني نزلننت يف أوقننات مالباعنندا وتناولننت ميضنني اعا واضنندا ا م ن
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علما بأن النبي ﷺ كان بن ظهنران ه ،
الميضيعات القرآن ل ال ث را والمالنيعل .ا
فلي أع ل عل ه عيء أو غمنض ،ففني وسناه سنؤال واتسالفسناً منن عل ن
الصالا والسالم.
هراف إف ذلك :أن الحاجل إف تفسن ر القنرآن قند اتسنع نطاقهنا باند عصنر
الصحابل بسبب عدم إضاطل ماظ َم جاء بادد ن عىل وجن الامنيم ن باللغنل أو
بارب ل القرآن وبمالبسات أو ظروف الالنزهل الذي امالد لبرع وعشره عا امنا كمنا
دي ماليم .بل هم ننا القيل :إن ضج الالفس ر ،م ض ُث عدد اآليـات الالني هقندً
المفسر أهنا بحاجنل إف عنرح ،أو المند النذي هبلغن يف تفسن ر اآلهنل الياضندا،
هالناسب عىل وج الاميم مع الحاجل الالي هجددا المفسر أو هقدِّ ًدا .ودننذا أضند
أسباب اطراد ونمي ضركل الالفس ر عبر الاصيً.
وكان أكثر الصحابل قي ا
ت يف الالفس ر :عبد ا ب عباا ًضي ا عنهما ،وعبد
ا ب مسايد ،و ُأ ُّبي ب كاب ،وعيل ب أبي طالب ،وعبد ا ب عمرو ب الااص
ًضي ا عنه

()1

.

 2ـ تفسير التابعين:
اعننالهر من الالننابا بالالفسن ر :الرننحاك بن مننزاض  ،والحسن البصننري،
ومجادد ،وقالادا ،والرب ع ب أنس ،ومقاتل ب سل مان ،وع رمل ميف اب عبناا،
وعطاء ب أبي ًباح ،وإسماع ل ب عبد الرمحن السندّ ي ،وعبند ا بن زهند بن
أسل  ،وغ رد .

( )1منادل الارفان للزًقاين.)26 /2( ،
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قال اب ت م ل« :وم الالابا م تلقى مج ع الالفس ر ع الصحابل ،كما تلقيا
عنه عل السنل ،وإن كانيا قد هال لمين يف باض ذلك باتسالنباط واتسالدتل،
()1

كما هال لمين يف باض السن باتسالنباط واتسالدتل»  .أي أن الالابا
ونقليا تفس ر الصحابل م جهل ،وتمثل دنذه الرواهل غالب أقيال الالابا

ًووا
يف

()2

الالفس ر كما أهن اجالهدوا يف الالفس ر وأضافيا م جهل أخر  .وكذلك فالت
الطبقل الالي تلالْه  ،ولهنذا فإن كالب الالفس ر بدأت تالسع دائر ا وت بر ع ائا فش ائا،
مع اتساع دائرا اتجالهاد وإعمال الرأي يف تفس ر القرآن ال ره  ،وظهيً طبقل أئمل
اتجالهاد يف القرن الثاين للهجرا.

اإلسرائيليات:
* ونش ر دنا إف أن جز اءا م دنذه اإلضافات الجدهدا جاءت م طرهق أدل
ال الاب؛ فقد كان لباض الالابا صلل بالماء ال هيد الذه دخليا يف اإلسالم ،مثل
()3

كاب األضباً ،وودب ب من ِّب  ،وعبد ا ب سالم  .فأخذوا عنه باض الشروح
نظرا ألن القرآن ال ره «و ّثق»
المالالقل بقصص األنبياء عىل وج الخصيص ،ا
ض اا األنب اء السابق

وقصصه مع أقيامه  ،يف اليقت الذي عرض ف القرآن

لمياضع الابرا والاظل يف دنذه القصص .ولـكن المفسرين ُعنوا ببعض
التفصيالت والجزئيات التي كان يروهيا اليهود .وكان دنذا مبدأ أو أول دخيل
«اإلسرائ ل ات» يف كالب الالفس ر .وقد تطيً أمر دنذه اإلسرائ ل ات ف ما باد ،مع
( )1مقدمل يف أصيل الالفس ر ص ،32و مجميع الفالاو (.)132 /13
( )2البردان للزًكشي.)175/ 2( ،
( )3قال اب خلدون« :وأدل الاليًاا الذه ب الارب هيمئذ بادهل مثله  ..وماظمه م ِض ْم َر الذه
أخذوا بده ال هيدهل »..المقدمل ص.403
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ًغبل باض المفسره بالاليسع ،وتدوه المزهد م الغرائب والفروع ات ..إف
تشيهها بباض كالب الالفس ر أو بباض صفحا ا عىل األقل..
الحد الذي ألحق
ا
علما بأن اتسالاانل هبنذه اإلسرائ ل ات تادّ دنذه اآلهات يف وقت تضق إف آيات
ا
الكون والطبيعة الالي كان المفسرون القدامى عىل غ ر مارفل أو دًاهل بمدليت ا
سهل
بأسا باتسالاانل بالرواهات اإلسرائ ل ل يف تفس ردا .وًبما َّ
الالم ل ،فل هجدوا ا
له ذلك أن دنذه ل ست م اآلهات الال ل ف ل ،أو المالالقل باألض ام الشرع ل؛ أي
ل س يف تفس ردا م خالل تلك الرواهات تحره ضالل أو تحل ل ضرام ..عىل ما
انطي عل كث ر منها م الخطأ والفساد يف ذا ا ،كما تب لنا ف ما باد.
* ونصل دنا إف النقطة الثانية الالي نارض لها عند ال الم عىل تفس ر الالابا ،
تفسيرا بالمأثور إال يف حـدود مـا رواه التـابعون عـن
ودي :أن هـذا التفسير ال يعد
ً
الصحابة ،ودي الغالب عىل تفس رد كما أعرنا إل قبل قل نل ،أمـا اجتهـادا م يف
علما بنأن
التفسير ونقوهلم عن أهل الكتاب فال تعد
ً
تفسيرا بالمأثور بطب ال الحال .ا
دنننذا الانننيان أو دنننذا المصننطلح ن الالفس ن ر بالمننأثيً ن هحالنناج إف ب ننان ،ألن
المؤًخ لحركل الالفس ر والمشالغل باليم القرآن م ّزوا ب نيع أو مدًسال
يف تفس ر القرآن :الالفس ر بالمأثيً والالفس ر بالرأي.

 3ـ تعريف التفسير بالمأثور:
المأثيً بمانى المروي أو «المنقيل» ع طرهق الرواهل .وقاليا يف تارهي
دنذا النيع م الالفس ر « :هو ما جاء يف القرآن أو السنة أو كالم الصحابة بيا ًنا لمراد
()1

اهلل تعالى من كتابه » .

( )1منادل الارفان (.)12/ 2
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أ ن أما تفسير القرآن بالقرآن فهي أوف وأد خطيات المنهج يف تفس ر القرآن
بارا ،سياء أكان ذلك يف الس اق الياضد ،أم يف
هفسر بار
ا
ال ره  ،ألن القرآن ّ
الس اق المالادد ،أو يف القرآن بجملال  .قال اب ت م ل ًمح ا « :إن أصح الطرق ن
هفسر القرآن بالقرآن ،فما ُأمجل يف م ان ،فإن قد ُف ّسر يف
أي طرق الالفس ر ن أن ّ
()1

ميضع آخر ،وما اخالُصر يف م ان ،فإن قد ُبسط يف ميضع آخر» .
ولن

دنذا النيع ف ما نقدِّ ً داخل يف المنهج أو أصيل الالفس ر ،أو دي أقرب

وخصيصا يف نطاق الس اق
إف «الب ان» القرآين الذي همثل مرضلل ما قبل الالفس ر،
ا
القرآين الياضد ،قال تااف﴿ :ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

بالهليع :أن َجزوع لنزول الشرَ ،منيع
ﱹ﴾ [المااًج 19 :ن  ،]21فب ان المراد َ
مأثيًا» ع ا تااف! ألن دنذا غ ر دق ق ،أو ألن
للخ ر ،هباد تسم ال تفس ارا « ا
علما بأن الالفس ر عباًا ع وصي هراف إف القرآن،
دنذا
ٌ
وصي للقرآن نفس  ،ا
ولن ن ل س جز اءا من كما ت هخفى!
ب التفسير بالمأثور؛ ألن النبي ﷺ قد
ب ن أما «المأثور» عن النبي ﷺ فهو ُل ُّ
أن طت ب

مهمل الب ان للقرآن ،كما قال تااف﴿ :ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜ﴾ [النحل ]44 :وإن كان مقداً دنذا الالفس ر أو ضجم ل س كب ارا إف جانب
الالفس ر بالرأي أو الالفس ر اتجالهادي .وهايد السبب يف ذلك إف أن النبي ﷺ ّ
قدم
البيان العملي يف العبادة والمعاملة والسيرة الشريفة ،ولهنذا فإن يف وسانا أن نالسع
بحج دنذا الالفس ر إذا لحظنا ذلك ،باإلضافل إف األضادهث النبيهل القيل ّل الاامل،
والالي هم

عرضا وتفس ارا للقرآن ،والالي ُوزعت عىل األبياب المخاللفل
أن تادّ
ا

( )1مجميع الفالاو (.)363 /13
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يف المصنفات الحدهث ل ،ف ما وًاء الباب الخاص بن«تفس ر القرآن» يف دنذه المصنفات،
علما بأن دنذا الباب ًُتب يف الغالب بحسب ترت ب السيً يف المصحي.
ا
قال الزًكشي يف أمهات مآخذ ن أي مصادً ن الالفس ر :إن أولها :النقل ع
الم ْا َل  ،لن
النبي ﷺ ،قال :ودنذا دي ال ِّطراز ُ

هجب الحذً م الرا ي من

والميضيع فإن كث ر ،ولهنذا قال اإلمام أمحد :ثالث كتب ال أصل هلا :المغازي
والمالحم والتفسير .قال المحققين م أصحاب  :مراده أن الغالب أن ل س لها
أسان د صحاح مالصلل ،وقال باض الالماء :إن دنذا القيل م اإلمام أمحد محميل
()1

عىل كالب بأع اهنا يف دنذه المااين الثالثل ؛ ألن قد صح م ذلك كث ر ،كالفس ر
الظل

بالشرك يف آهل األناام؛ قال تااف﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾ [األناام ،]82 :والحساب ال س ر بالارض؛ قال تااف:
﴿ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾ [اتنشقاق 7 :ن .]8
ًو البخاًي ومسل

()2

ن واللفظ لمسل ن م ضدهث عبد ا ًضي ا عن قال:

لما نزلت﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ﴾ عق ذلك عىل أصحاب ًسيل ا ﷺ،
وقاليا :أ ُّهنا ت هظل نفس ؟ فقال ًسيل ا ﷺ « :ليس هو كام تظ ّنون ،إنام هو كام قال
لقامن البنه﴿ :ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ﴾ [لقمان.]13 :
( )1قال الخط ب البغدادي :دنذا محميل عىل كالب مخصيصل يف دنذه المااين الثالثل غ ر ماالمد
عل ها ،لادم عدالل ناقل ها ،وزهادا القصاص ف ها .وقد قال اإلمام أمحد يف تفس ر ال لبي :م أول
إف آخره كذب ت هحل النظر ف  .ولباض الداًس المحدث فه غ ر سدهد ل لمل اإلمام أمحد
ًمح ا ً .اجع تال قنا عىل مقدمل اب ت م ل يف أصيل الالفس ر.
( )2صح ح البخاًي (ح ،)3360و صح ح مسل (ح.)124
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()1

ن واللفظ للبخاًي ن ع عائشل أم المؤمن قالت:

قال ًسيل ا ﷺ« :ليس أحد ُيحاسب إال هلك» قالت :قلت :ها ًسيل ا ،
جالني ا فداك ،أل س هقيل ا عز وجل﴿ :ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ﴾ قال:
رض ُهارضين ،وم نيق
«ذاك ال َا ُ

الحساب دلك».

وًو البخاًي والالرمذي م ضدهث أبي درهرا ًضي ا عن قال :قال
()2

ًسيل ا ﷺ« :أم القرآن هي السبع المثاين والقرآن العظيم» وًو ع أبي
سا د ب الما َّلى قال :كنت أصيل يف المسجد ،فدعاين ًسيل ا ﷺ فل أجب ،
فقلت :ها ًسيل ا  ،إين كنت أص ِّلي ،فقال« :أمل هقل ا

﴿ :ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ﴾ [األنفال ]24 :ث قال يل« :ألعلم ّنك سورة هي أعظم السور
يف القرآن ،قبل أن خترج من المسجد» ث أخذ ب دي ،فلما أًاد أن هخرج ،قلت ل :
أمل تقل« :ألعلمنك سورة هي أعظم سورة يف القرآن»؟ قال﴿ :ﱆ ﱇ ﱈ
()3

ﱉ﴾ دي السبع المثاين ،والقرآن الاظ الذي أوت ال » .
وأخرج البخاًي والالرمذي كذلك م ضدهث اب عباا ًضي ا عنهما يف
قيل عز ّ
وجل ﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ ]اإلسراء ،[60 :قال:
دي ًؤها ع ُأًهها النبي صىل ا عل وسل ل لل ُأسري ب إف ب ت المقدا:
()4

﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ ]م تالمل اآلهل السابقل[ دي :عجرا الز ُّقيم

( )1البخاًي (ح ،)4939ومسل (ح.)2876
( )2البخاًي (ح ،)4704والالرمذي (ح.)3124
( )3البخاًي( ،ح.)4474
( )4البخاًي ( )4716والالرمذي ( .)3133وانظر جامع األصيل تب األث ر  .211/2قال ًمحن ا ( :إت
فالنل للناا) الفالنل :اتخالباً واتبالالء .وق ل :أًاد ب اتفالالان يف الده  ،وذلك أن النبي ﷺ لما ُأسري بن
وضدَّث الناا بما ًأ م الاجائب صدّ ق باض الناا ّ
وكذب باره  ،فافالالنيا هبا.
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قال الس يطي يف اإلتقان« :الذي صح م ذلك قل ل جدا ا ،بل أصنل المرفنيع
من يف غاهل الق ّلل ،وسأسرددا آخر ال الاب ن إن عاء ا تااف».
مازوا إف
مخرجل أو
ّ
قلت :وقد فال ًمح ا  ،وجاءت دنذه األضادهث عنده ّ
المصنّف

نحيا م أًبا
م أصحاب ال الب السالل ،وغ رد  .وتبلغ صفحا ا ا

المصرح
صفحل .وقد خالمها بقيل « :فهنذا ما ضررين م الالفاس ر المرفيعل
ّ
هايل
برفاها ،صح حها ،وضسنها ،وضا فها ،ومرسلها ،ومارلها» وذكر أن مل ّ
()1

عىل «الميضيعات واألباط ل» .
وم أصح دنذه األضادهث ،ما أخرج األئمل السالل ،واإلمام أمحد يف المسند،
ع البراء ب عازب ًضي ا عن  ،أن النبي ﷺ قال« :المسلم إذا سئل يف القبر،
يشهد أن ال إلـه إال اهلل ،وأن ً
حممدا رسول اهلل ،فذلك قوله تعالى﴿ :ﱝ ﱞ ﱟ
()2

ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ﴾ [إبراد . ]27 :

مالحظة مهمة حول تفسير القرآن بالحديث:
وت بد دنا م القيل ،أمام اضالفاء مفسري أدل السنل برواهات ضدهث نل كث نرا؛
إن اعالماد دنؤتء المفسره عىل دنذه الرواهات ،أو إهرادد لها ،مل هخنرجه عن
الالايهل عىل الظادر والس اق ،بمانى :أن دننذه الرواهنات لن س ف هنا منا هنناقض
الس اق أو ههدم نظ القرآن .وضالى لي نقل باره أو كث ر مننه أو أوًد ًواهنات
(ضا فل) ،فإن مل هقدمها عىل الظنادر والسن اق ،بنل إن دننذه الرواهنات كاننت يف
مفسرا لهنذا الظادر ،أو مالساوقل ما .
الغالب ّ
( )1اإلتقان ( ،)480/ 4وانظر ف الصفحات 405 :ن .480
( )2المصدً السابق ،ص.439
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المرء كث ارا ما هقع يف تفاس ر باض الفرق عىل تقنده أصنحاب دننذه

الالفاس ر للرواهات عىل الظادر والنظ والس اق .وكأن القاعدا أو األصل يف دننذه
الالفاس ر :تفس ر السنل بال الاب ن أو محل القرآن عىل األخبناً والرواهنات ن ولـيس
العكس! وبغض النظر عن كل من مفهوم (السنة) ومن طرق روايتها أو تصحيحها
عند هـؤالء المفسرين .وعىل سب ل المثنال :هقنيل أضند علمناء الشن ال اإلمام نل
تنحي المنهج اإلخباًي بصيًا ًسم ل لصالح اتتجاه األصنييل
المااصره « :إن ّ
يف الف ر الش اي مل ُهقص الروح اإلخباًهل ع الح اا الالم نل واتجالماع نل ،كمنا
هش ر إل يف مياضع عدهدا الشه د مرترى مطهنري ،فثمنل ال نيم من هاليقني يف
تفس ر كالاب ا دون ٍ
نص ًوائني! وثمـة مـن يقـدم الروايـة علـى العقـل ،وعلـى
المفاهيم الكلية القرآنية .بل دناك م هماًا تجربنل المجلسني النذي ذكردنا يف
مقدمل كالاب «بحاً األنياً» والالي أعاً ف ها إف مسيرة بدأها بـالعلوم والمعـار ،
ليمر بالقرآن ،إلى ما يعتبره المالذ ،وهو السنة الشريفة»!!
ّ
كما نقل ع الاالّمل الطبطبائي قيل « :ذدب مجع إف عدم ضج ل ظيادر ال الناب!
وضج ل مثل مصباح الشرهال و فق الرضا و جامع األخباً!! وبلنغ اإلفنراط إف ض نث
()1

يفسر القرآن مع خمالفته لصريح داللته!!» .
ذكر باره أن الحديث ّ
قلت :فالأمل ك ني ُههجنر القنرآن «تحنت غطناء تفسن ره!» إف (األضادهنث)
والرواهات الميضيعل الالي تخالي صرهح القرآن ،أو الالي ُتخالي الاقل والنقل.
( )1ض دً ضب ا  :مجلل ال لمل ،ص ،98 ،97الادد  ،38لبنان1424 ،دن .وانظر ضق قل المراد
بالسنل الشرهفل عندد  :كالابنا :السنل النبيهل ب أدل السنل والش ال اإلمام ل .ونح ت نرتاب يف أن
المجلسي ترك ال الاب والسنل إف ما زع أن سنل عرهفل!
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ج ـ أما المنقول عن الصحابة فهي تفس ر بالمأثيً إن كان ف ما ت مجال ف
للرأي كسبب النزول ونحيه ،بل إن دنذا ل ض

المرفيع عند مجهيً الالماء .أما

إن كان تفس ارا م ض ث اللغل فهي تفس ر اجالهادي .ولن

ت خالف يف اعالماده؛

فالصحابل د أدل اللسان ،باإلضافل إف ما عاددوه م األسباب والقرائ  .قال
الجمع فذاك،

الزًكشي« :وض نئذ إن تااًضت أقيال مجاعل م الصحابل فإن أم

وإن ّ
تاذً ُقدم اب عباا؛ ألن النبي ﷺ َّ
بشره بذلك ض ث قال« :ال َّلهم ع ّلمه التأويل»،
()1

وقد ًجح الشافاي قيل زهد يف الفرائض لحدهث« :أفرضكم زيد »..ادن.
وهم

أن نسالشهد يف دنذا الس اق بما ًوي ع اإلمام أبي ضن فنل ًضني ا

عن  ،قال« :ما جاء ع ًسيل ا ﷺ فاىل الرأا والا  ،وما جاء عن الصنحابل
تخ ّرنا ،وما جاء ع الالابا فه ًجال ونح ًجال» فقد أعاً اإلمام إف الالخ ّنر
م أقيال الصحابل عندما تالادد آًاؤد أو أقياله  ،مع عدم الخروج ع مجلالها أو
مخالفالها؛ وبخاصل أهنا ت تخرج ع اخالالف الالنيع ،كما أعرنا قبل قل ل .وغنني
ع الب ان أن أبا ضن فل النامان ن عل الرمحل والرضيان ن مادود يف الالابا .
ثالثًا ـ التفسير بالرأي وشروط املفسّر:
أما الالفس ر بالرأي أو باتجالهاد فماناه الالايهل عنىل اللغنل والاقنل يف تفسن ر
القرآن ،أو عىل اللغل والنظر ،أو األخذ بمطلق اللغل يف ب ان المراد من ؛ ألن القنرآن
نز ل بلسان عربي مب  .وت ه في يف ذلك بطب ال الحال :المارفل الاابرا باللسنان؛
ألن القرآن ال ره الذي بلغ يف إض ام وتفص ل ضد اإلعجناز ،ت بند لمن هرهند
( )1البردان (.)189/ 2
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تفس ره م المارفل المالامقل باللغل ،إف جانب مارفل القراءات القرآن نل وأسنباب
النزول وغ ر ذلك.
ولهنذا قال مجادد« :ت هحل ألضد هؤم با وال يم اآلخر أن هال ل يف كالاب
ا إذا مل ه

عالما بلغات الارب».
ا

وًو الب هقي يف ُّ
الش َاب ع اإلمام مالك أن قال« :ت ُأوتى برجل غ ر عامل
()1

هفسر كالاب ا إت جالال ن ا ا
ت!» .
بلغل الارب ّ
وقال الحس البصري« :أدل اله ال ُاجمل! هقرأ أضدد اآلهل ف ا ا بيجيدها
()2

ضالى هفالري عىل ا »! .
وقال األسالاذ محميد محمد عاكر يف الالال نق عنىل كنالم اإلمنام أبني جافنر
الطبري يف تفس ر قيل تاناف﴿ :ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ﴾ [البقنرا« :]223 :ضجنل أبني
جافر يف دنذا الفصل م أضس الب ان ع مااين القرآن ،وعن ألفاظن وضروفن »
قال« :ودني دل نل عنىل أن معرفـة العربيـة وحـذقها والتويفـل يف شـعرها وبيا ـا
وأساليبها أصل من األصول ،ت هحل لمن هنال ل يف القنرآن أن هنال ل ف ن ضالنى
()3

هحسن وهحذق » .
( )1اإلتقان للس يطي ،)507/ 2( ،داً إض اء الاليم.
( )2المحرً اليج ز تب عط ل.)27/ 1( ،
( )3قال أبي جافر ًمح ا  ،باد أن أوًد مجلل م أقيال الالماء يف تفس ر اآلهل« :والصياب م القيل
يف ذلك عندنا قيل م قال :مانى قيل ﴿:ﲴ ﲵﲶ﴾ :م أي وج عئال  ،وذلك أن ﴿ﲴ﴾ يف
كالم الارب ،كلمل تدل إذا ابالدئ هبا ال الم ،عىل المسألل عن الوجوه والمذاهب .ف أن القائل إذا
قال لرجل :أنّى لك دنذا المال؟ هرهد :م أي اليجيه لك؟ لذلك هج ب المج ب ف بأن هقيل:
ِ
ِ
م كذا وكذا ،كما قال تااف ذكره
مخبرا ع زكرها ويف مسألال مره َ ﴿ :أنَّى َلك َد َذا َقا َل ْت ُد َي م ْ
ا
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ولن

المفسر ن الاامل هبنذا كل والمطلع عىل أدب الارب ل وعار
ت هشالرط يف
ّ

الجادل ل عىل وج الخصيص ن أن هبلغ دًجل اتجالهاد يف الفق  ،وبابناًا أخنر :
ت تشالرط ف الشروط الياجب تيافردا يف المجالهد الذي هالصد لالقرهر األض نام
أو تسالنباطها؛ ألن المفسر يف وسا أت هالجاوز ضدود اللغل أو اللسان ،ولن

إذا

ِعن ِْد ال َّل ِ ﴾ ودي مقاًبل «أه » و«ك ي» يف المانى ،ولذلك تداخلت ماان ها ،فأع لت﴿ َأنَّى﴾ عىل
ساماها ومالأولها ،ضالى تأولها باره بمانى «أه » وباره بمانى «ك ي» ،وآخرون بمانى
«مالى» .ودي مخالفل مج ع ذلك يف مانادا ،ود ّ لها مخالفات؛ وذلك أن «أه » إنما دي اسالفهام
والم ّ
حال.
ع األماك
َ
وإنما هسالدل عىل افالراق مااين دنذه الحروف بافالراق األجيبل عنها ،أت تر لي أن سائال ا آخر سأل
فقال :أه ما ُلك؟ لقال :بم ان كذا .ولي قال ل  :أه أخيك؟ ل ان الجياب أن هقيل :ببلدا كذا ،أو
ّ
ّ
المحل .ولي
محل ما سأل ع مح ّل  ،ف ال أن «أه » مسألل ع
بميضع كذا؛ ف ج ب بالخبر ع
قال قائل آخر :ك ي أنت؟ لقال :صالح ،أو بخ ر ،أو يف عاف ل ،وأخبره ع ضال الالي دي ف ها،
ف ُال ض نئذ أن «ك ي» مسألل ع ضال المسؤول ع ضال  .ولي قال ل  :أنّى هح ي ا الم ت؟
ل ان الجياب أن هقال :م وج كذا ووج كذا ،ف صي قي ا
ت نظ ر ما وصي ا تااف ذكره للذي
قال﴿ :ﲕﲖﲗﲘﲙﲚ﴾ [البقرا ]259 :فاالا ض باث م باد ممات ».
وباد أن أبان أبي جافر ع أن الشاراء ّفرقت ب ذلك ،أو ب دنذه األنياع م اتسالفهام يف أعااًدا،
قال« :ف جاب بن﴿ﲕ ﴾ للمسألل ع اليج  ،و«أه للمسألل ع الم ان».
ث قال ًمح ا « :فب ّ خطأ م زع أن قيل ا تااف ذكره ﴿ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ﴾ دل ل عىل إباضل إت ان
النساء يف األدباً! ألن الدُّ بر ت ُهحالرث ف !! وإنما قال تااف﴿ :ﲯ ﲰ﴾ فأتيا الحرث م
أي وجيد عئال  ،وأي محالَرث يف الدبر ف قال :ائال م وجه ؟!! ».
قلت :ولهنذا اسالهل الطبري تفس ره لآلهل هبنذا الرأي الذي ًجح ود ّلل عل  ،باد قيل « :القيل يف
تأوهل قيل تااف﴿ ..:ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ﴾ قال ًمح ا « :هاني تااف ذكره بذلك :فان حيا مزدًع
أوتدك م ض ث عئال م وجيه المآيت.»..
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ًجانا إف باض اآلهات القرآن ل الالي تحدثت ع (عرب ل) القرآن ،ووقفنا عنند منا
وصفت ب دنذه اللغل ،ألم ننا أن نقي دنا عند باض الماامل أو الشنروط الالني ت
المفسر ،أو ف م هالصد للالفس ر أو لشرح كالم ا تااف.
بد م تيافردا يف
ّ
م دنذه اآلهات :قيل تااف يف سيًا الشاراء:
﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

ﲔ ﲕ ﲖ﴾ [الشاراء 192 :ن .]195
المفسر ت بد م أن هالق أمنره  :اللغنل الارب نل
تدل اآلهل األخ را [ ]195أن
ّ
والب ان.
 1ن وإتقان اللغة أو اللسان هقالري المارفل الياسال والدق قل بماناين األلفناظ
والمفردات .ومااين الجمل والالراك ب.
أ ن أما األلفاظ فال ه في يف مارفالها :الرجيع إف المااج وكالب المفردات
والغرهب ،بل ت بد م اليقيف عىل وجيه اتسالامال م خالل النصيص ،أو م
خالل الشار والنثر ،ودنذا الذي أعاً إل األسالاذ محميد عاكر ًمح ا  .أما
المارفل ال س را بمااين المفردات ومدليت ا فال ت في ،فقد ه ين اللفظ مشالركاا ن
مثالا ن ودي هال أضد المان

()1

 ،وقد ه ين المراد اآلخر  .بل ت بد ل م مارفل

الفروق ب المااين المالقاًبل ب كث ر م األلفاظ ،والالي هحسب أكثر الناا أهنا
مالساوهل يف إفادا ب ان مراد الخطاب! كالال والمارفل ،والحمد والش ر ،والبخل
والشح ،وكالنات والصفل ،وكقيلك :اقاد واجلس ،وبىل ونا  ،وذلك وذاك،
وم وع  ..ونحي ذلك م األسماء واألفاال والحروف والصفات« .ألن ل ل
( )1اإلتقان (.)362/ 4
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()1

لفظل منها خاص ل تالم ز هبا ع صاضبالها يف باض ماان ها ،وإن كانا قد هشالركان يف بارها» .
ون الفنني دنننا بننباض األمثلننل أو الشننيادد الالنني ذكردننا اإلمننام الخطننابي
(ت388دن) قال ًمح ا « :تقيل :عرفت الشيء وعلمال  :إذا أًدت اإلثبات الذي
هرتفع ما الجهل ،إت أن قيلك( :عرفت) هقالري مفاي ا
ت واضدا ا؛ كقيلك :عرفت
زهدا ا ،و(علمت) هقالري مفايل  ،كقيلك :علمت زهدا ا عناقالا ،ولـذلك صـارت
خصوصا يف توحيد اهلل تعالى وإثبات ذاته ،فالقيل :عرفنت ا ،
(المعرفة) تستعمل
ً
وت تقيل :علمت ا ! إت أن تر ي إل صفل من الصنفات ،فالقنيل :علمنت ا
عد ا
قادًا ،ونحي ذلك م الصفات .وضق قل الب نان يف دننذا :أن الالن
ت ،وعلمال
ا
()2

ضدّ ه الجهل ،والمارفل ضددا الن را. »..
وأما قيلك :بىل ونا ؛ فإن (بىل) جياب عند اتسالفهام بحرف النفي ،كقيل
القائل :أمل تفال كذا؟ ف قيل صاضب  :بىل .وكقيل عز وجل:

﴿ﱢ ﱣﱤ ﱥ

ﱦ﴾ [األعراف .]172 :وأما (نا ) فهي جياب ع اتسالفهام ،نحي :دل ،كقيل
سبحان ﴿ :ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕﱖ﴾ [األعراف .]44 :وقال الفراء( :بىل)
جيابا ع مسألل هدخلها طرف م الجحد ،وض ي عن أن قال :لي
ت ه ين إت
ا
الذًهل عندما ق ل له ﴿ :ﱢ ﱣﱤ﴾ .نا  ،بدل قيله (بىل) ل فروا كله !
قالت ّ
وأما (م ) و(عن ) فإهنمنا هفالرقنان يف مياضنع من ال نالم ن وقند هالفقنان ن
كقيلك :أخذت من ما ا
علما .فإذا قلت :سمات من كال امنا ،أًدت
ت ،وأخذت عن
ا
سماع م ف  .وإذا قلت :سمات عن ضده اثا؛ كان ذلك ع بالغ.
( )1الخطابي :ثالث ًسائل يف إعجاز القرآن ص.29
( )2المصدً السابق ،ص 29ن .30
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ع مالك ب دهناً قال :مجانا الحس لارض المصاضي أنا وأبا الاال ل
وعاصما الجحدًي؛ فقال ًجل :ها أبا الاال ل
الرهاضي ،ونصر ب عاص الل ثي،
ا
قيل ا تااف يف كالاب ﴿ :ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ﴾

[الماعين 4 :ن  ]5ما دنذا السهي؟ قال :الذي ت هدًي ع ك هنصرف؛ ع عف ٍع
أو ع ِوتر ،فقال الحس َ :م ها أبا الاال ل! ل س دنذا ،بل الذه سهيا ع م قا
ضالى تفي  .أت تر قيل عز وجل﴿ :ﱫ ﱬ﴾ ..أي :ومل هقل :يف صال ،
ألن لي كان المراد :السهي الذي هارض يف الصالا باد مالبسالها ل انت اآلهل :يف
صال  ،فلما قال تااف﴿ :ﱫ ﱬ ﴾ ّ
دل عىل أن المراد ب  :الذداب ع
()1

اليقت ضالى تفيت الصالا .
ب ن وأما الجمل والتراكيب فإن فهمها أو تفس ردا هقالري المارفل الياسال
المفسر «ممالل ائا م عدّ ا اإلعراب ،ت
والدق قل بالنحو واإلعراب ،بل أن ه ين
ّ
()2

هلالبس عل اخالالف وجيه ال الم» عىل ضد قيل اإلمام أبي طالب الطبري  .فإن
المانى هالغ ر وهخاللي أو هالادد باخالالف اإلعراب وتادد وجيد ؛ فرالا ع
ال ذب عىل ا تااف أو (الالقيل) عل مع الخطأ يف اإلعراب وجهل أض ام النحي.
()3

ويف باض (الالفاس ر) المااصرا أمثلل وعيادد كث را .
وغني ع الب ان أن كالاب ا تااف بيصنف ماجنزا ب ان نل ،أو ل ينن أفصنح
ال الم ،ت هجيز أن هحمل تفس ره عىل وجيه اإلعراب الشا ّذا أو الرا فل .قال أبي
( )1انظر الخطابي :نفس المصدً ،ص 31ن .32
( )2اإلتقان (.)345/ 4
( )3انظر عىل سب ل المثال ما ُسمي ال الاب والقرآن الذي عُزي إف المهندا عحروً! وًاجع النقد
اللغيي الحص ي لهنذا (المؤ َّلي) يف كالاب بانيان :ب رل الدهك للاامل المحقق األسالاذ هيسي
الص داوي ًمح ا تااف .المطبال الالااون ل بدمشق.
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ض ان األندلسي (ت745دن) يف تفس ره :البحر المح ط« :هنبغي أن هحمل ن القرآن
ن عىل أضس إعراب ،وأضس ترك ب؛ إذ كالم ا تااف أفصح ال الم ،فنال هجنيز
هجيزه النُّحاا يف عار َّ
الش َّماخ وال ِّط ِر َّماح وغ رمها ،م سنليك الالقنادهر
ف مج ع ما ِّ
البا دا ،والالراك ب القلقل ،والمجازات الما ّقدا».
وهلحق بالنحي واإلعراب :لزوم مارفل (التصريف واالشتقاق) لليقيف عىل األبن نل
والص غ ومارفل المصادً؛ فقد ت هالرح مانى باض ال لمات بدون مارفنل مصنادًدا،
كما أن اعالقاق اتس قد ه ين م مادت مخاللفال  ،ف خاللي المانى باخالالفهما.
 2ن أما إتقان فن الباليفة (والبيان) يف تفس ر القرآن ال ره الذي بلغ هبنذا
اللسان المب

المفسر ،وم أد أدوات يف
ضد اإلعجاز :فإن م ألزم عروط
ّ

مفسر القرآن البادر ،وكالم ا تااف
الالفس ر .ولهنذا قال الزمخشري :إن م ضق ّ
الماجز ،أن «هالاادد بقاء النظ عىل ضسن  ،والبالغل عىل كمالها ،وما وقع ب
()1

الالحدي سل اما م القادح» .
وهم

اإلعاًا دنا إف وظائي أقسام البالغل الارب ل أو عليمها الثالثل

(المااين والب ان والبدهع) يف تفس ر القرآن ،أو إف أثردا ف  ،قال الحافظ الس يطي:
إن عل المااين هارف ب «خياص ترك ب ال الم م جهل إفاد ا المانى .وهارف
خياصها م ض ث اخالالفها بحسب وضيح الدتلل وخفائها .وهارف
بال الب ان:
ّ
()2

بالبدهع :وجيه تحس ال الم» .
( )1اإلتقان (.)365/ 4
( )2المصدً السابق .وهالناول عل المااين مسائل :الخبر واإلنشاء ،والحذف ،والالقده  ،والالارهي
والالن ر ،والالق د ،والخروج ع

مقالرى الظادر ،والقصر ،والفصل واليصل ،واإلهجاز
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أما الاالّمل اب خلدون ،فقد تحدث عن ثمنرا دننذا الفن  ،أو أثنره يف فهن
هفسر القنرآن ال نره ؛ قنال
إعجاز القرآن ،الذي هجدً
بالمفسر أت هغفل عن ودي ّ
ّ
اب خلدون:
«واعل أن ثمرا دنذا الف إنما دي يف فه اإلعجاز م القنرآن؛ ألن إعجنازه
يف وفاء الدتلل من بجم ع مقالرن ات األضنيال :منطيقن ومفهيمن  ،ودني أعنىل
مراتب ال الم ،مع ال منال ف منا هخنالص باأللفناظ يف انالقائهنا ،وجنيدا ًصنفها
وترك بها.»..
المفسرون .وأكثر تفاس ر المالقدم
ث قال« :وأضيج ما ه ين إف دنذا الف :
ّ
()1

غفل عن  ،ضالى ظهر جاً ا الزمخشري ،ووضع كالاب يف الالفس ر» .
 3ن وهالصل بشرط إتقان فنين البالغل دنذه :عرط م أد الشروط ،ودي
مراعاة النظم وعدم اإلخالل بالسياق؛ ألن دنذا اإلخالل ت هناسب اإلعجاز الذي
هيصي ب القرآن ال ره  ،أو الذي تيصي ب ماجزا النبي ال بر  ،ودي القرآن
كما دي ماليم .بل إن دنذا اإلخالل هجال القرآن عر

!! قال تااف﴿ :ﳊ ﳋ

ﳌ ﳍ ﳎ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ﴾ [الحجر 90 :ن  .]91وعدم اليضدا
أو اتساق أجزاء ال الم واًتباط بارها بباض ت هل ق ب الم البلغاء ،ف ي ب الم ا

واإلطناب ..وهشمل عل الب ان مباضث الالشب والمجاز وال ناهل واتسالااًا .وم المحسنات
المانيهل يف عل البدهع :المشاكلل ،والمزاوجل ،والالناسب ،والمقابلل ،والا س ،والالذه ل،
والاليًهل ،واإلههام ،والالخ ر ،واللي ..إلخ .وم المحسنات اللفظ ل ف  :الجناا ،والالصدهر،
وًد الاجز عىل الصدً ،والسجع ،والميازنل والقلب..
( )1المقدمل ص.521
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علما بأن الالاب ر بالتعضية ،أو هبنذه اللفظل دون ما هقاًهبا أو هماثلها
تااف الماجز؛ ا
كالالجزئل والالفرهق؛ هدل عىل طب ال النص القرآين الذي ت هقبل دنذا ،أو الذي ت
هم

قبيل أي تفس ر هناقض دنذه الطب ال أو هخل هبا :فمطلق الالجزئل والالفرهق قد

هرره الالبا ض م المثل ّات ،ولن
هيجدان ف ما ت ّ

الالاب ر ع تجزئل القرآن

والالفرهق ب آهات بالالار ل الالي دي « تفريق األعضاء من ذي الروح » هدل عىل أن
دنذا الالفرهق هزدق ًوح النص ،وهبطل وجيده أو اسم عىل أقل تقدهر! فالجناهل دنا
كاملل ،وقد بلغ األمر ف ها ن أو يف دنذه الالار ل ن أسيأ دًجات الفساد.
قال اب عباا :عر  :مأخيذ م األعراء ،مجعِ :ع َر ْ  ،ودي «الفرقل م
()1

الشيء» هقالَ :ع َر ْ ُت الشيء :إذا ّفرقال  .أي َع َّريا القرآن أقسا اما وأعراء كما
()2

هقس الجزوً .
قلت :ودنذا ما هم

عي ل
مالضظال بسهيلل يف باض الالفاس ر الالي ّ

ّ
تخل
أصحاهبا عىل أسباب نزول واد ل أو م ذوبل مصنيعل ..ك ي أهنا
بالس اق ،و دم النظ  ،وتجال اآلهات (عر

)! قال تااف﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ﴾ [الشيً  ]52 :قال اب عط ل« :والروح يف دنذه
ًوضا م ض ث هح ا ب البشر والاامل ،كما
اآلهل :القرآن ودد الشرهال ،سماه ا
(ً )1اجع تفس ر أبي السايد :إًعاد الاقل السل إف مزاها القرآن ال ره ( ،)93/ 4داً إض اء الالراث
الاربي ،ب روت.
ِ
وجمات،
( )2المحرً اليج ز تب عط ل 356/ 8( ،ن  .)357وق ل :األصل :ع ْريا ،فنقصت الياو ُ
كما ق ل يف « ِعزه » مجعِ :عزوا ،قال تااف﴿ :ﳒﳓﳔﳕﳖ﴾ [المااًج.]37 :
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()1

هح ا الجسد بالروح ن أو :كما هح ا الجسد بالروح ن» فهنذا عىل وج الالشب » ادن.
قلت :والنص القرآين ببنائ المح  ،ونسق الماجز ،ونظمن البنادر ،تسنري
(ًوح) عم قل م الالرك ب والالرت ب ،وإن عئت قلنت :يف ضنيء دننذه
ب ثناهاه،
ٌ
اآلهل ن «ًوح م أمر ا » ودنذا عىل جهل الحق قل.
وإن أي تفس ر ههدم دنذا النسق والنظ سيف هزدق دنذه الروح.
وم المالضظ يف دنذه الالفاس ر المشاً إل ها :أن أصحاهبا الذه هجالين
القرآن عر  ،قد هفالين ذلك ُع ْج َمل ،أو قصدا ا إف ددم النظ والس اق ،ألن
آًاءد أو (عق د ) الالي دخليا هبا إف النص أو إف تفس ر القرآن هناسبها دنذا
الهدم ،أو ت تسالق

()2

إت مع دنذا النقض والهدم! وا تااف المسالاان ،ودي

باباده أعل .

مدى أهمية السياق:
ونذكر ن هبنذه المناسبل ن أن علماء الالفس ر وعلماء أصيل الفقن تحندثيا عن
دنذه المهمل الالي تناط بالس اق ،ووظ فال يف الفهن (والالفسن ر) و«تنزيـل الكـالم
( )1المحرً اليج ز (.)194 /13
( )2تحت هدنا م دنذه الالفاس ر «عىل سب ل المثال» تفس ر ال ُقمي (عيل ب إبراد ) .ودي ُهفسر م
(أص َل) يف
القرآن باض اآلهات م كل سيًا ،أو باباًا أدق :جز اءا أو طر افا م دنذه اآلهات .وقد ّ
والمهدوهل وعقائد اإلمام ل يف الصحابل والس دا عائشل..
دنذا الالفس ر لاق دا الرجال والاصمل َ
إف آخر دنذه الاقائد الفاسدا والمنحيلل! وقد ُطبع ال الاب بدون ذكر أًقام اآلهات.
قلت :وه في «فقط» لب ان فساد دنذا الالفس ر يف عطره األعظ  :أن هقرأ المرء اآلهل بالمامها م القرآن
ُ
ال ره  ،ولب ان فساده يف سائره أو يف عطره اآلخر :أن ُهر ي قراءا اآلهات السابقل والالضقل .وت
ناالقد أن القاًئ بحاجل لليقيف عىل فساد دنذا (الالفس ر) وما ف م تحرهي وكذب وعايب ل
وقرمطل ،إف أكثر م دنذا.
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على المقصود منه» .ودي ن دون أدننى ًهنب ن مهمنل جل لنل وأمه نل بالغنل ،ألهننا
تحافظ عىل (ًوح) النص ،وتالساوق يف تفس ر القرآن مع النظ الماجز ن يف مقابنل
الالار ل الالي تحدثنا عنها قبل قل ل ن ون الفي يف ب ان دنذه المهمل ،أو دنذه األمه ل
للس اق ،بما قال اإلمام اب الق (ت751دن) ،قال ًمحن ا « :السن اق هرعند إف
تب

المجمل وتا

المحالمل .والقطع بعـدم احـتامل يفيـر المـراد ،وتخصن ص

وتنوع الداللة.
الاام ،وتق د المطلقّ ،
« ودنذا م أعظ القرائ الدا ّلل عىل مراد المال ّل  .فم أمهل يفلط يف نظره،
ويفالط يف مناظرته؛ فانظر إف قيل تااف﴿ :ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ﴾

[الدخان ]49 :ك ي تجد س اق هدل عىل أن الذل ل الحق ر! »

()1
.

قلت :تأمل دنذا ال الم ،وما جاء ف م أمه نل السن اق ،وبخاصنل أنن هنفني
الزائي والفاسد م اآلًاء و(الالفاس ر) ن أو ما ُزع أن تفس ر!! ن ودي النذي ع ّبنر
عن اب الق بن « القطع بادم اضالمال غ ر المنراد » يف اليقنت النذي تنرك البناب
مفاليضا ألكثر م تفس ر صح ح أو مقبنيل ،لقيلن  :إن السن اق هرعند إف « تننيع
ا
الدتلل » أو هالسع لها وهدل عل ها .أما إعاًت إف « مراد المال ل » فنالالال ق عل هنا
طيهل.
 4ن ونش ر أخ ارا لما هم

عدّ ه (شر ًطا أخالق ًيـا) من عنروط المفسنر ،باند

دنذه الشروط الالم ل أو المارف ل؛ انطال اقنا من أن القنرآن وحـي مـن اهلل تعـالى
و«ًوح م أمره» ،وأن ف الدتلل عىل صفل أزل نل أو قدهمنل من صنفات البناًي

( )1بدائع الفيائد تب الق  ،وانظر :البردان للزًكشي (.)200 /2
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سبحان  ،ودي (الكالم) .دنذا م جهل .وم جهنل أخنر  ،فنإن «الالفسن ر النذي
نطلب ن كما هقيل األسالاذ اإلمام الش خ محمد عبده ًمح ا ن دي فهم الكتاب مـن
حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعاد م يف حيا م الدنيا ،وحيـا م اآلخـرة،
فإن هـذا هو المقصد األعلى منه .وما وًاء دنذا م المباضث تنابع لن  ،أو وسن لل
لالحص ل ».
وفحي دنذا :أن الذي ت هراعي يف تفس ره تحق ق دنذا المقصد األعىل م
القرآن ،أو ذاك الذي ت هؤم با تااف وبصفات ال ُاىل ن عىل سب ل المثال ن أو ت
هس ّل بأن القرآن ال ره كالم ا  ،وأن تنزهل م ض

مح د ..ل س مؤدالا ل الناول

القرآن بالشرح والب ان؛ قال تااف﴿ :ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑ﴾ [الرعد.]19 :
المفسر ن صحل
قال اإلمام أبي طالب الطبري« :اعل أن م عروط ن أي
ّ
اتعالقاد أو ا
مغميصا عل يف دهن ت هؤتم عىل
ت ،ولزوم سنّل الده ؛ فإن كان
ا
الدن ا ،ف ي عىل الده ! ث ت هؤتم يف الده عىل اإلخباً ع عال ِ  ،ف ي
مالهما باإللحاد :أن
هؤتم يف اإلخباً ع أسراً ا تااف ،وألن ت هؤتم إن كان ا
()1

وهغر الناا ب َل ِّ وخداع  ،كدأب الباطن ل وغالا الرافرل. »..
هبغي الفالنل َّ
دنذا ،وقد تحدث األسالاذ اإلمام الشن خ محمند عبنده ًمحن ا عن وجـوه
الصعوبة يف تفسير القرآن ،وقال :إن أمههنا «أن القنرآن كنالم سنماوي ،تننزل من
ضررا الربيب ل الالي ت ه الن كنهها ،عىل قلب أكمل األنب اء.

( )1اإلتقان للس يطي.)344 /4( ،
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«ودي هشالمل عىل مااًف عال ل ،ومطالب سام ل ،ت هشرف عل ها إت أصحاب
النفيا الزاك ل ،والاقيل الصاف ل.
« وإن الطالب ل هجد أمام م اله بل والجالل ،الفائر م ضررا ال مال؛
ما هأخذ بالالب ب  ،وه اد هحيل دون مطليب ».
وهر ي ًمح ا أو هسالدًك قائالا« :ولن

ا تااف خفي عل نا األمنر ،بنأن

ننيًا ودند ُ ،م َب ِّنانا للنناا
أمرنا بالفه والالاقل ل الم ؛ ألن إنما أنزل ال الناب ا
عرائا وأض ام  ،وت ه ين كذلك إت إذا كانيا هفهمين ».

شروط إضافية أخرى:
للمفسر ،اسال ما ا
ت لمااًفن الالني
وقد أضاف كث ر م الالماء عرو اطا أخر
ّ
تؤدل للق ام بالفس ر القرآن ،أو «هبـذا الفرض الكفائي» كمنا هقنيل الشن خ محمند
عبده ،الذي أضاف دي بدوًه ًمح ا باض الشنروط الالني نظنر ف هنا كنذلك إف
طب ال النص القرآين وآفاق الالي أعرنا إل ها قبل قل ل.
ونذكر م دنذه الشروط ما هيل:
 5ن (علم أصول البشر) كما دعاه األسالاذ اإلمام ،وهاني ب اتجالماع اإلنساين
أو عل اتجالماع الذي كان لإلمام عناهل ب م خالل تدًهس لمقدمل اب خلدون،
وإعادت هبا ،ن وضث ًجال األزدر عىل تدًهسها ن لقد ب ّ القرآن ال ره ال ث ر م
وقص عل نا أضس القصص ع األم « .فال بد للنناظر يف
أضيال الخلق وطبائا ّ ،
دنذا ال الاب م النظر يف أضيال البشر ،يف أطياًد وأدواًد  ،ومناعئ اخنالالف
أضياله ؛ م قيا وضاي ،وعز وذل ،وعل وجهل ،وإهمان وكفر.»..
قال ًمح ا « :وهحالاج دنذا إف فنين كث را م أمهها الالاًهخ بأنياع » وقال:
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«أمجل القرآن ال الم ع األم  ،وع السن اإللنه ل ،وع آهات يف السماوات
علما.
واألًض ،ويف اآلفاق واألنفس ،ودي إمجال صادً عم أضاط ب ل عيء ا
«وأمرنا بالنظر والالف ر والس ر يف األًض لنفهم إمجاله بالتفصيل الذي هزهندنا
اًتقا اء وكما ا
ت .ولي اكالف نا م علن ال نين بنظنرا يف ظنادره ،لنن نّا كمن هاالبنر
ال الاب بلين جلده ،ت بما ضياه م عل وض مل».
 6ن (العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن) هالصل دنذا الشرط ،بحسب دنذه
الالسم ل الالي أطلقها عل اإلمام ،بفه وج دداهل القرآن لإلنسان ،وك ف ل تحق نق
ساادت يف الدن ا واآلخنرا ،ألن ًسنالل القنرآن قامنت عنىل إصنالح اإلنسنان ،أو
إصالح الناا مج ااا ونقله م الظلمات إف النيً.
ودنذا هقالري اليقيف عىل أسباب الشقاء وأنياع الظلمات الالي تااين البشرهل
منها وتا

ف ها.

قلت :تأمل قيلن

تاناف﴿ :ﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠ

ﳡ﴾ ض ث قدم ال فر بالطاغيت ن المالادد عبر الزمان والم ان ن عىل اإلهمنان
با تااف .وتذكرنا دنذه اآلهل ال رهمل بقاعدا :الالخل ل قبل الالحل ل.
المفسر «أن هال
وقد قال الش خ ًمح ا يف عرح دنذا الشرط :إن هجب عىل
ّ
النبيا ،من العـرب ويفيـرهم؛ ألن القنرآن هننادي بنأن
ما كان عل الناا يف عصر ّ
الناا كله كانيا يف عقاء وضنالل ،وأن النبني ﷺ ُبانث لهنداهاله وإسناادد .
المفسر ما ق ّبحال اآلهات م عيائدد عىل وج الحق قل ،أو ما هقنرب
وك ي هفه
ّ
منها ،إذا مل ه عاً افا بأضياله وما كانيا عل .»..
ويف وسانا أن نقدً ن ب لمل عابرا ن مد أمه ل دنذا الشرط ،أو دننذا النرك ،
إذا لحظنننا ن وبخاصننل يف ضننيء الشننرط السننابق ن أن انحننداً الننناا إف عصننر
الظلمات ،أو إف عصيً الجادل ل األوف ،يف الق واألض ام ،واقع يف كل عصنر..
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األمر الذي هالطلب (جتديد) القيل يف الالفس ر ،أو ضرورة التفسير يف سائر العصور.
 7ن (العلم بسيرة النبي ﷺ وأصحابه ،وما كانوا عليه من علم وعمل وتصر
يف الشؤون دنيوهيا وأخرو ّيها) وسائر ما كان عل الارب يف تاًهخه وعيائدد
()1

أهام اليضي .
قلت :وت تخفى ضروًا دنذا عىل أي باضث .ويف ضدهثنا ع منزلل الصنحابل
ٍ
طرف م دنذه الرروًا ،باإلضافل إف أن سلسنلل من
يف تفس ر القرآن ما هش ر إف
األخطاء الفاضشل والغرائب واألضال ل الالي وقفنا عل ها يف تفاس ر بانض الفنرق،
تايد إف الجهل بالس را النبيهل وض اا الصحابل ال رام .أو باباًا أخنر  :منا كنان
لهنذه األخطاء الالي وصلت إف ضد تحرهي ال ل ع مياضا أن هالناقلهنا بانض
المفسره  ،لي أهن قد وقفيا م س را النبني وأصنحاب عنىل القندً النذي
دنؤتء
ّ
هالم طلبل المداًا والماادد.

أولى العلماء بتفسير القرآن:
وأخيرا ،فإننا إذا ذكرنا ما أعرنا إل ن يف مبحث اليضي ن من تننيع الماناًف
ً
القرآن ل وعمقها وعميلها ..فإن يف وسانا أن نقيل :إن أوف الالماء بالفس ر القرآن:
أصحاب الثقافل الميسيع ل ،أو الذه له ضظ وافر من علنيم الارب نل والالنيم
اإلسالم ل مج ااا ،هل ه اللغيهين والنحاا ،ث البالغ ين .مع اإلعناًا إف أن دننذه
الحقيل والمااًف الالم ل ل ست مازولل ،وأن دنذا الالصن ي القائ عنىل مراعناا
( )1وانظر :تاًهخ اإلمام للس د محمد ًع د ًضا .)515 /2( ،وف قال األسالاذ اإلمام ًمح ا :
«والقرآن قرهب لطالب مالى كان عاً افا باللغل الارب ل ،ومذادب الارب يف كالمه  ،وتاًهخه
وعيائدد أهام اليضي».
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نظرا ليضدا الثقافـة
الالخصص والالامق ،ت هاني عدم المشاًكل يف سائر الحقيل :ا
العربية اإلسالمية ،وا تااف أعل .

يفسر به القرآن:
الرأي
المنهي عنه أو الذي ال يصح أن ّ
ّ
ت خالف عىل أن ت هجيز ألضد أن هال ل يف كالاب ا بغ ر عل ؛ أخرج الالرمذي
وأمحد والطبري م ضدهث اب عباا ًضي ا عنهما قال :قال ًسيل ا ﷺ« :من
قال يف القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» ،ويف رواية أن النبي قال« :اتَّقوا
ً
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ،ومن
الحديث ع ِّني إال ما علِ ْم ُتم ،فمن كذب عل َّي
قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» .وعىل الرغ م أن مداً دنذا الحدهث
()1

عىل أضد الرواا الرافاء ن دي عبد األعىل ب عامر الثالبي وقد ت لميا ف ن فإن
فسر الالماء النهي ع
ت خالف يف منع الال ل يف كالاب ا بغ ر عل  ،وهبنذا ّ
تفس ر القرآن بالرأي ،سياء وًد دنذا النهي يف باض األضادهث ن أ اها كانت دًجالها
م الصحل ن أو جاء عىل لسان باض الصحابل ًضيان ا عل ه .
ونيًد ف ما هيل تفص الا ضسناا يف دنذا الميضيع ذكنره اإلمـام جمـد الـدين بـن
األثير الجزري (ت606هـ) يف كالاب جامع األصنيل يف أضادهنث الرسنيل .قنال:
« النهي ع تفس ر القرآن بالرأي ت هخلي إما أن ه نين المنراد بن  :اتقالصناً عنىل
النقل والمسميع وترك اتسالنباط ،أو المراد ب  :أمر آخر .وباطل أن ه ين المنراد
( )1وكذلك الحال يف الحدهث الذي ًواه الالرمذي وأبي داود م ضدهث جندب ب عبد ا ًضي ا
عن قال :قال ًسيل ا ﷺ« :من قال يف كتاب اهلل عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ»؛ ألن يف سنده
سه ل ب أبي ضزم ،ت هحالج ب  ،ض ّاف البخاًي وأمحد وأبي ضات ً .اجع :جامع األصيل تب
األث ر مع ضاع ل المحقق ،ج 2ص 3ن .6
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فسروا
ب أن ت هال ل أضد يف القرآن إت بما سما  ،فإن الصحابل ًضي ا عنه قد ّ
القرآن ،واخاللفيا يف تفس ره عىل وجيه ،ول س كل ما قاليه سمايه من النبني ﷺ.
وأن النبي دعا تب عباا فقال« :ال َّلهم ف ّقهه يف الدين وع ّلمه التأويـل» ،فـإن كـان
مسموعا كالتنزيل ،فام فائدة ختصيصه بذلك ؟».
التأويل
ً
قال« :وإنما النهي ُهحمل عىل أضد وجه  :أحـدمها :أن ه نين لن يف الشنيء
ًأي ،وإل م ل م طبا ودياه ،ف الأول القرآن عىل وفق ًأهن ودنياه ل حنالج عنىل
تصح ح غرض  ،ولي مل ه

ل ذلك الرأي والهي ل ان ت هلنيح لن من القنرآن

ذلك المانى.
(أ) ودنذا النيع ه ين تارة مع الال  .كالذي هحالج بباض آهنات القنرآن عنىل
تصح ح بدعال  ،ودي هال أن ل س المراد باآلهل ذلك ،ولن

هل ّبس عىل الخصنيم

أو (المخالف )!
(ب) وتارة ه ين مع الجهل ،وذلنك إذا كاننت اآلهنل محالملنل ،ف م نل فهمن إف
فسنر برأهن ،
اليج الذي هيافق غرض  ،وهالرجح ذلك الجانب برأه ودياه؛ ف ين قد ّ
أي ًأ ُه دي الذي محل عىل ذلك الالفس ر ،وليت ًأه لما كان هالرجح عنده ذلك اليج .
وتارة ه ين ل غرض صح ح ،ف طلب ل دل الا م القرآن ،وهسالدل عل بما
هال أن ما أًهد ب  ،كم هدعي إف مجاددا القلب القاسي ف قيل :قال ا تااف:
﴿ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ﴾ [ط  ]43 :وهش ر إف قلب  ،وهيمئ إف أن المراد
بفرعين! ودنذا الجنس قد اسالامل باض الي ّعاظ يف المقاصد الصح حل ،تحس ناا
لل الم ،وترغ ابا للمسالمع .ودي ممنيع» .دنذه دي صيً أو أنياع اليج األول
وجهي الالفس ر بالرأي ،كما أوجزدا اب األث ر ،أو دنذه «الفنين دي
الممنيع م
َ
أضد وجهي المنع م الالفس ر بالرأي» بحسب عباًت ًمح ا .
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أما الوجه الثاين :ودي اليج المالصل بشرط مارفل اللغل النذي تحندثنا عنن ن
ٍ
اسنالظهاً بالسنماع والنقنل
فهي أن «هساًع إف تفس ر القرآن بظادر الارب ل م غ ر
ف ما هالالق بغرائب القرآن ،وما ف م األلفناظ المبهمنل والمبدلنل ،ومنا ف ن من
اتخالصاً ،والحذف واإلضماً ،والالقده والالأخ ر .فم مل ُهح

ظادر الالفسن ر،

فسنر
وبادً إف اسالنباط المااين بمجرد فه الارب ل ،كثر غلط  ،ودخل يف زمرا م ّ
القرآن بالرأي« .فالنقل والسماع ت بد من يف ظادر الالفس ر أو ا
ت ،ل القي ب مياضنع
الغلط ،ث باد ذلك هالّسع الفه واتسالنباط.
«والغرائب الالي ت تفه إت بالسماع كث را ..أت تر أن قيل

تااف﴿ :ﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ﴾ [اإلسراء ]59 :ماناه آهل مبصر اا فظلميا هبا أنفسه
بقاللها ،فالناظر إف ظادر الارب ل هظ أن المراد ب أن الناقل كانت مبصرا ومل ت
عم اء ،وت هدًي بماذا ظلميا ،وأهن ظلميا غ رد أو أنفسه ؛ فهنذا م الحذف
واإلضماً ،وأمثال دنذا يف القرآن كث ر».
()1

قال« :وما عدا دنذه اليجه  ،فال هالطرق النهي إل  ،وا أعل » ادن.
نحوا من هـذا الذي قالـه ابـن
وقد ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت728هـ) ً
األثير .فقد قس أصحاب الرأي المذميم يف الالفس ر إف فرهق :
()2

أحدمها :قيم اعالقدوا مااين ،ث محليا عل ها ألفاظ القرآن  .ودنؤتء صنفان،
أو له ضالالان:
( )1جامع األصيل بالحق ق عبد القادً األًناؤوط 4/ 2( ،ن  ،)6الطبال األوف1389 ،دن 1969م،
دمشق.
( )2مجميع الفالاو ( 355/ 13ن .)357
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ن تاًا هسلبين لفظ القرآن ما َّ
دل عل (وأًهد ب ).
ن وتاًا هحملين دنذا اللفظ عىل ما مل ّ
هدل عل (ومل هرد ب ).
ويف كال الحالال  :قد ه ين ما قصندوا نف ن أو إثباتن من الماننى بناطالا .ف نين
خطؤد يف الدل ل والمدليل .وقد ه ين ض اقا ،ف ين خطؤد يف الدل ل ت يف المدليل.
وهدخل يف الذه أخطأوا يف الدل ل والمدليل ،والنذه تاندّ تفاسن رد أبنرز
مثال عىل تفس ر القرآن بالرأي المنذميم :أدنل البندع النذه تنأوليا القنرآن عنىل
آًائه  :تاًا هسالدلين بآهات عىل مذدبه  ،وت دتلل ف ها .وتاًا هالأولين ما هخالي
هحرفين ب ال ل ع مياضا  .قنال :ومن دننؤتء :فنرق الخنياًج
مذدبه بما ّ
والروافض والجهم ل والماالزلل والقدًهل والمرجئل وغ رد .
وأما الذه أخطأوا يف الدل ل ت يف المدليل ،فمثل كث ر م الصيف ل والي ّعناظ
هفسرون القرآن بماان صح حل يف نفسها ،لن
والفقهاءّ ،

القنرآن ت هندل عل هنا،

أي أن األلفاظ بحسب دتلالها أو وضاها اللغيي ت تدل عىل دنذه المااين.
لن

قد ه ين ما هذكرون م المااين فاسدا ا أو باطالا ،ويف دنذه الحال هدخل

تفس رد يف الصني األول ،أو هرناف إل ن وهلحنق بن ؛ ودني الخطنأ يف الندل ل
والمدليل م ااا ،مثل باض تفس رات الصيف ل الالي هم

عدّ دا م تفس رات أدنل

الباط  .أو عىل عاكلالها ،كما سنر باد قل ل.
الفريق الثاين« :قيم فسروا القرآن بمجرد ما هسيغ أن هرهده ب الم م كان مِ
َ
ّ
الننناطق بلغننل الاننرب ،مــن يفيــر نظــر إلــى المــتكلم بــالقرآن ،والمنــزل عليــه،
()1

والمخاطب به » .
( )1مجميع الفالاو .
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وكأن اب ت م ل يف دنذا هن ر أن (تسالقل) الدتتت اللغيهل ،أو أن ُه الفنى هبنا
وضددا يف تفس ر القرآن ،عىل الرغ من أن القنرآن ال نره بلسنان عربني مبن ؛
نصا لغي اها فقط ..ل س
بمانى أن اب ت م ل هر أن الالاامل مع النص القرآين بيصف ًّ
صح احا ،بل ت بد م األخذ با اتعالباً :المصطلحات الشرع ل ،وما هجنيز يف
تفسنر ن منثالا ن اآلهنات الالني تالحندث عن الصنفات
ضق تااف وما ت هجيز؛ فال ّ
اإللنه ل بما هخل بمبدأ الالنزه للذات الال ل ع الالشب والالجس وسنائر صنفات
المخليق  ..إلخ .فرالا ع ضروًا مالضظل مالبسات الالنزهل ،وم خيطب بن
ونزل عىل قلب ن صليات ا وسالم عل ن فهنالك الخاص الذي أًهد بن الانام،
والاام الذي أًهد ب الخاص ،والاام الذي أًهند بن الانام يف وجن  ،والخناص يف
وج  ...ونحي ذلك مما وقي عنده وب ّن األصنيل ين وكث نر من علمناء الالفسن ر
وعليم القرآن.
وناالقد أن طر افا م منهج الالفس ر الذي دعا إل األسالاذ اإلمام الش خ محمند
هصب يف دنذا اتتجاه بيج عنام؛
عبده ًمح ا ن والذي سنالحدث عن ف ما باد ن
ّ
قال ًمح ا « :وإن أفرل قرهنل تقيم عىل ضق قل مانى اللفظ يف القرآن :ميافقال لما
سبق ل م القيل ،واتفاق مع مجلل الماننى ،وائالالفن منع القصند النذي جناء لن
ال الاب بجملال » ادن.

مرحلتان ال منهجان:
الالفس ر الذي بدأ بالرواهل والنقل ،ث تطيً إف اتجالهاد والرأي قد انالقل يف
الياقع م طيً إف طيً ،أو م مرضلل إف أخر  .ومل هالنقل م منهج إف آخر.
ولهنذا فإننا نسالغرب عدّ مها منهج

أو مدًسال ؛ ألن المرضلل األوف بق ت

مسالمرا أو ممالدا يف المرضلل الثان ل ،ومل تنفصل عنها أو تنقطع إف الحد الذي
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هسمح لنا بالالم ز ب نهما أو بِادِّ مها منهج

كما قلنا .إن الالفس ر بالمأثيً دي

األساا الذي بني عل الالفس ر بالرأي .ودنذا ما لحظ الاالّمل اب خلدون عندما
تحدث ع صنفي الالفس ر :األول« :النقيل المسنَد إف اآلثاً المنقيلل ع السلي»
قال« :ودي مارفل الناسخ والمنسيخ ،وأسباب النزول ،ومقاصد اآلي» عىل ما
وج إف دنذا الصني م نقد بسبب الالسادل يف قبيل األخباً والرواهات.
ّ
«والصنف اآلخر :دي ما هرجع إف اللسان م مارفل اللغل واإلعراب والبالغل يف
تأدهل المانى بحسب المقاصد واألسال ب» فقد قال باد ذلك :إن هـذا الصنف ّ
قل
()1

أن ينفرد عن األول» .
وهؤهد دنذا :أن ما نقل ع النبي ﷺ ،بل ما ُأثر كذلك ع الصحابل والالنابا
يف تفس ر القرآن ،مل ه

هشمل مج ع آهات القرآن ال ره  ،وإنما كان ن ف ما وًاء منا

ذكره اب خلدون ن تفس ارا لما غمنض أو لمنا كنان من «غرهنب» القنرآن بالنسنبل
لباض الصحابل والالابا أو لاصرد  .وماليم أن الحاجل إف الالفس ر كانت تزداد
هي اما باد هيم ن كما ألمحنا يف وقت سابق ن ُك ّلما َب ُاند النناا عن عصنر الالنزهنل،
وكلما اتسع نطاق الح اا اتجالماع ل والثقاف نل ،واتسنات الفالنيح وكثنر اخنالالط
الارب بسائر الشايب .ودن ذا تيسات دائرا الالفس ر ،وانالقل م طنيً إف طنيً
أو م ضلقل إف أخر  .وهم

لحظ دنذا بسهيلل م خالل عرح «غرهب القرآن»

فشي الاجمل الالي ًافقت ضركل الفالنيح ،ومنع ُباند
الذي كانت تزداد مساضال مع ّ
الناا ع اسالامال كث ر م المفردات.

( )1مقدمل اب خلدون ص 404ن  ،405طبال داً الشاب بالقادرا.
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الالم ز ب نها ،فقد ضصلت يف طيً تضق باند مرضلنل

النشأا دنذه الالي مجات ب المأثيً والنرأي يف وقنت واضند ،أو يف عصنر مب نر.
ولهنذه المنادج ضدهث مطيل ت تالسع ل دنذه الصفحات .وأكالفي ف ما هيل بنذكر
عناوهنها أو أبرز خطيطها:
رابعًا ـ عصر االختالف وأسباب تعدد املناهج:
إذا أم

عدّ دات المرضلال مرضلل واضدا دي مرحلة النشأة ،فقد عنهدت

المرضلل الالال ل بداهل عصر االختال أو تعـدد المنـاه  .وهم ن الالنأًهخ لهننذه
المرضلل بأواخر الاصر األميي (سقطت دولل بني أم ل عنام 132دنن) .لقند كنان
تادد آًاء الصحابل ،واخالالف كث ر م الالابا

ن يف المرضلنل السنابقل ن اخنالالف

تنيع ت اخالالف ترا ٍّد؛ يف ض أن اتخالالف الطاًئ أو الجدهد ن الذي أفرز تادد
ّ
المنادج أو المداًا ن مل ه

كذلك .وهايد السبب النرئ س يف ذلنك إف عنامل

اثن :
العامل األول :األخذ ع أدل ال الاب ،ودي ما عرف باإلسرائ ل ات الالي
أعرنا إل ها قبل قل ل؛ فقد ضفلت دنذه اإلسرائ ل ات باآلًاء أو (الرواهات)
المالراًبل! وض

عيل عىل أدل ال الاب بيج
اعالمد عل ها باض
المفسره أو ّ
ّ

أسس
عام ،بدأت مرضلل تادد المنادج أو اخالالف الالراد ،بل إن باره ّ
مهد أو ّ
لما دي أخطر م ذلك! كما فال مقاتل ب سل مان البلخي (ت150دن) فقد ضفل
تفس ره بالالشب والالجس الذي هذكّر باق دا ال هيد يف ًهب ! تااف ا عما هقيلين
عليا كب ارا .ولهنذا فإن أبا ضات مل ُهباد ض
ا

قال :إن مقاتل ب سل مان اسالقى
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عليم بالقرآن م ال هيد والنصاً  ،وجالها ميافقل لما يف كالبه

()1

 .ونش ر دنا

إف أن دنؤتء المفسره ن وكث ارا مم جاء بادد ن مل هقفيا يف الالاامل مع
اإلسرائ ل ات عند ضدود المنهج الذي ًسمال األضادهث النبيهل الشرهفل؛ قال عل
()2

الصالا والسالم« :إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم» ن وزاد
يف ًواهل:ن « ..إما أن حيدثوكم بحق فتكذبوه ،وإما أن حيدثوكم بباطل فتصدقوه!»،
وًواه أمحد م ضدهث جابر بلفظ« :وال تسألوا أهل الكتاب عن شيء ،فإ م لن
هيدوكم وقد ض ّلوا ،وإنكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل .واهلل لو كان
موسى بين أظهركم ما ّ
حل له إال اتباعي» ،قال النبي ﷺ دنذا يف اليقت الذي
ّ
ًخص لنا أو أذن بالالحدهث ع بني إسرائ ل ..قال عل الصالا والسالم« :ب ّلغوا
ً
متعمدا فليتبوأ
علي
ع ّني ولو آية ،وحدثوا عن بني إسرائيل وال حرج ،ومن كذب ّ
()3

مقعده من النار»  ،وفحي ذلك أن القيم إذا بدأونا أو بادًونا بالالحدهث ،عل نا
أت نبادً نح ن م غ ر بردان ن إف تصدهقه أو ت ذهبه ! ألننا قد نقع يف خطإ

(ً )1اجع :وف ات األع ان ( ،)112 /2و م زان اتعالدال للذدبي ،)196/ 3( ،وانظر :المقدمل الالي
كالبها الش خ محمد زادد ال يثري ل الاب :الالنب والرد عىل أدل األدياء والبدع للملطي ،ص.6
( )2أخرج اإلمام ال بخاًي م ضدهث أبي درهرا ًضي ا عن قال :كان أدل ال الاب هقرؤون الاليًاا
بالابران ل ،وهفسروهنا بالارب ل ألدل اإلسالم ،فقال ًسيل ا ﷺ« :ال تصدقوا أهل الكتاب وال
تكذبوهم ،وقولوا﴿ :ﱔﱕﱖﱗﱘ » ﴾..اآلهل [البقرا( ]136 :ح.)7362
.

(ً )3واه البخاًي ع عبد ا ب عمرو ب الااص :فالح الباًي ( 388/ 6ح .)3461وقيل عل
ً
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» بلغ مبلغ الالياترً .اجع :فالح
علي
الصالا والسالم« :ومن كذب َّ
الباًي ( 161/ 1ن  ،)165والالرمذي( ،)307/ 7( ،طبال محص) ،و مجمع الزوائد ( 142 /1ن
.)148
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تصدهق الباطل أو ت ذهب الحق ..ولن

عل نا أن نارض مروها

عىل المق اا

الذي ل س ف خطأ ،وت هلحق نقص أو تحرهي ،فما وافق قبلناه ،وما خالف
ًفرناه ..ودي القرآن ال ره  .قال اإلمام الشافاي« :م الماليم أن النبي ﷺ ت
هج ز الالحدهث بال ذب ،فالمانى :ضدثيا ع بني إسرائ ل بما ت تالمين كذب ،
وأما ما تجيزون فال ضرج عل
(اله منل) الالي ض

يف الالحدهث ب عنه » ،ودنذا داخل يف ضق

ا تااف هبا للقرآن عىل ما ب

هده أو ما تقدم م ال الب

السماوهل السابقل.
وقال ع خ اإلسالم اب ت م ل :إن األحاديث اإلسرائيلية تذكر لالستشهاد ال
لالعتقاد .وقد قسمها إف ثالثل أقسام « :أحدها :ما علمنا صحال مما بأهدهنا مما
هشهد ل بالصدق ،فذلك صح ح .والثاين :ما علمنا كذب بما عندنا مما هخالف .
والثالث :ما دي مس يت عن  ،ت م دنذا القب ل ،وت م دنذا القب ل ،فال نؤم ب
وت ن ذب  ،وتجيز ض اهال  ،وغالب ذلك مما ت فائدا ف تايد إف أمر دهني ،مثل
أسماء أصحاب ال هي ،ولين كلبه  ،وعصا ميسى م أي الشجر كانت ،وتا
الباض الذي ُضرب ب القال ل م البقرا ..إف غ ر ذلك مما أهبم ا تااف يف
()1

القرآن مما ت فائدا م تا ن تايد عىل الم لف يف دن اد وت دهنه !» .
قلــت :ولننن

باننض المفسننره مل هقفننيا ضالننى عننند ضنندود الاناهننل هبنننذه

الفروع ات والالفص الت الالي ت طائل م وًائهنا ن وبخاصنل يف مجنال القصنص
القرآين ن بل تجاوزوا ذلك إف اتسنالاانل بالرواهنات اإلسنرائ ل ل يف تفسن ر آيـات
( )1مقدمل يف أصيل الالفس ر تب ت م ل ،وانظر ف ها تال قاتنا عىل دنذا الميضيع ،وبخاصل ما قلناه
ضيل ما ًوي ع تحدهث باض الصحابل ع بني إسرائ ل!
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الكون والطبيعة ،كما أعرنا قبل قل ل .كما أن باره اآلخر تأثر هبنذه الرواهات يف
تفس ره لآلهات الالي تحدثت ع الصفات اإللـهية ،أو الالني تناولنت سـيرة بعـض
نض النظننر ع ن ضج ن األخطنناء أو
األنبيــاء .وبخاصننل أنب نناء بننني إسننرائ ل! بغن ّ
الالجاوزات الالي وقع ف ها باض المفسره يف تفس ر دنات الطنائفال األخ نرت
م اآلهات ال رهمل.
أما العامل الثاين :فهي ظهيً الخالف (ال المي) أو الاقائدي عىل لسان
الخياًج وعىل هد واصل ب عطاء الذي وصف المسايدي بأن «ع خ الماالزلل
األول» (ت131دن) .لقد كان لمسألل مرت ب ال ب را الالي أثاًدا
وقدهمها ّ
دنؤتء ،أثردا الذي انا س عىل تفس ر طائفل م آهات الاقائد يف القرآن ال ره ن
ظهيًا وم أكثردا
فرالا ع أثردا يف نشأا الفرق بيصفها أقدم المسائل ال الم ل
ا
أمه ل ن كما كان لمسألل (القدً) ن كما ُدع ت يف دنذا اليقت ن أثردا القرهب أو
المماثل لمسألل مرت ب ال ب را .وتذكر كالب الالفس ر وكالب الجرح والالادهل :أن
قالادا ب دعامل السدوسي (ت117دن) خاض يف القدً ،ضالى إن القاضي عبد
الجباً عدّ ه م ًجال الطبقل الرابال م طبقات الماالزلل! وقال« :مل هخاللي ف أن
من أهل العدل » ن ودي اليصي الذي هطلق الماالزلل عىل أنفسه ن ،كما سلك
القاضي يف سلك اتعالزال :مجادد ب جبر الم ي ( 21ن 104دن) ،وقد محل عىل
ذلك ف ما هبدو :مسألل القدً المشاً إل ها ،باإلضافل إف ما نقل ع مجادد م
تفس ره لباض اآلهات بطرهق المجاز ،أو عىل سب ل الالشب والالمث ل .ودي األمر
الذي ات أ عل الماالزلل أو تيسايا ف ف ما باد ..كلما وجدوا م خالل نزعاله
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الاقل ل الصاًمل أن ظادر باض اآلهات با د! أو وجدوا أن دنذا الظادر ت هالفق
و«أصيله » يف «الادل والاليض د» ،وذلك عىل النحي الذي فهميه أو ذدبيا إل .
والذي وصل عند البغداديين منهم ن دون ماالزلل البصرا ن إف ضد «تأوهل» الصفات
اإللنه ل تأوهالا هقرب م اإلن اً أو هفري إل ! ودن ذا بدأت منادج الالفس ر تبرز
يف دنذا الاصر المب ر ،قبل أن تالبليً وتمالد عبر الاصيً اإلسالم ل الالضقل.
ول س يف وسانا الالأًهخ لهنذا اتمالداد أو الالطيً يف دننذه الاجالنل ،ولنن ننا
ن الفي باإلعاًا إف أن المرضلل الالال ل عهدت ن يف س اق الال اً الاام لهنذه المنادج
ن ليناا م أليان (الالخصص) أو الاناهل بباض جيانب الالفس ر دون بانض .وكنان
لثقافل المفسر وطب ال ادالمامات الالم ل ن دنذه المرا ن أثر يف دنذه الاناهل أو دننذا
كالزجاج وأبي ض ان ن ُهانى عناهل عدهدا باإلعراب ن عنىل
الالرك ز؛ فالاامل بالنحي ن
َّ
أمه الن البالغنل يف الالفسن ر ن وهسنالطرد إف فنروع النحني والخنالف بن منداًا
النحيه  .والمنال ل صناضب الالنيم الاقل نل ،كنالفخر النرازي ،هانني بنأقيال
الح ماء والفالسفل ،وهقيم بإهراد عبهه واعالراضا

والرد عل ها ،وقند هنسناق

وًاء كث ر م قراها ال ين والطب ال أو ما بنات هسنمى يف دننذا الاصنر :الالفسن ر
الالمني .وصناضب الالناًهخ والقصنص ن كنالثالبي والخنازن ن هسنالطرد يف ذكنر
األخباً والرواهات .أما الفق ن كالقرطبي والخازن ن فإن هقي مطي ا
ت أمنام آهنات
األض ام ،وًبما الالمس أدننى مناسنبل ل ندخل يف مسنائل الفقن وفروعن  ،وهقنيم
( )1تحدث الماالزلل ف ما باد ع ثالثل أنياع م المجاز :مجاز الزهادا ،ومجاز الحذف ،ومجاز
الالشب والالمث ل واليضع يف غ ر ميضا ً .اجع كالابنا :الحاك الجشمي ومنهج يف تفس ر القرآن
ص.284
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باتنالصاً لمذدب الفقهي ،أو بالالندل ل عل ن والنرد عنىل مخالف ن من أصنحاب
المذادب األخر .
وأخ ارا فإن المشالغل بالبالغل وعليم اللسان ن كالرمناين والزمخشنري ن ُعنني
بإبراز الجانب البالغي ووجيه اإلعجاز يف القرآن ...إلخ.

وجوه التفسير:
ويف وسانا دنا أن نقنيل :إن دننذه الاناهنل بنباض جياننب الالفسن ر ،والالني
تح مت ف ها ثقافل المفسر وطب ال ادالماماتن الالم نلً ،بمنا جناءت اسنالجابل يف
اليقت نفس لرضابل الميضنيعات القرآن نل وتنيعها..نن والالني أعنرنا إل هنا عنند
سمى اإلمام الشـيخ
ال الم ع اليضي ن أو للقرآن ال ره :
أسليبا ومرام  .وقد ّ
ا
حممد عبده هـذا التنوع :وجوه التفسير .وقد عدّ د دنذه اليجنيه عنىل النحني اآليت:
قال« :الالفس ر ل وجيه عالى :أحـدها :النظنر يف أسنال ب ال الناب وماان ن  ،ومنا
علي ال الم وامال ازه عىل غ ره م القنيل.
اعالمل عل م أنياع البالغل؛ ل ارف ب ّ
ثانيها :اإلعراب ،وقد اعالنى هبنذا أقنيام تيسنايا يف ب نان وجيدن  ،ومنا تحالملن
األلفاظ منها .ثالثها :تالبنع القصنص ،وقند سنلك دننذا المسنلك أقنيام زادوا يف
قصص القرآن ما عاؤوا م كالب الالاًهخ واإلسرائ ل ات» وقد أخذ األسالاذ اإلمام
المفسره الذه ُعنيا بالالبع دنذه القصص :أهن نقليا ع أدل ال الاب «مج نع
عىل
ّ
ما سمايه عنه م غ ر تفرهق ب غث وسم  ،وت تنق ح لما هخالي الشرع ،وت
هطابق الاقل».
« رابعها :غرهب القرآن .خامسها :األض ام الشرع ل م عبنادات ومانامالت
واتسالنباط منها .سادسها :ال الم يف أصيل الاقائد ومقاًعل النزائغ  ،ومحاجنل
المخننالف  .ولإلمننام الننرازي الاناهننل ال بننر هبنننذا النننيع .ســابعها :المننياعظ
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والرقائق ،وقد مزجها الذه ولانيا هبنا بح اهنات المالصنيفل وال ُا َّبناد ،وخرجنيا
بباض ذلك ع ضدود الفرائل واآلداب الالي وضاها القرآن.
هسمين باإلعاًا ،وقد اعالب عىل الناا ف كنالم الباطن نل ب نالم
« ثامنها :ما ّ
الصيف ل.»..
والذي هراه األسالاذ اإلمام يف الالاق ب عىل دنذه اليجنيه :دني أن «اإلكثناً يف
مقصد م دنذه المقاصد ن أو وج م دنذه اليجيه ن هخرج بال ث ر ع المقصيد
م ال الاب اإللنهي ،وهذدب هب يف مذادب تنس ه ماناه الحق قي» ولهننذا فهني
هر أن التفسير الذي نطلبه هو «فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما
فيه سعاد م يف حيا م الدنيا ،وحيا م اآلخرة » بيصني دننذا الفهن أو الالفسن ر
همثل المقصد األعىل م كالاب ا تااف .ودي هر أن دنذا الالفس ر هالبا  ،أو ت بد
ف م «ب ان وجيه الباليفة بقدً ما هحالمل المانى ،وحتقيق اإلعـراب عنىل اليجن
الذي هل ق بفصناضل القنرآن وبالغالن » .أمنا منا سني ذلنك من وجنيه البالغنل
واإلعراب فهي داخل عنده يف اإلكثاً النذي هخنرج عن مقصنيد القنرآن وغاهالن
وددف  .وا تااف أعل .
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الفصل الثاني
مـناهـج التـفـسري
● أوالً :منهج علماء الكالم.
● ثانيًا :منهج الصوفية.

● ثالثًا :منهج أو أخالط الباطنية.

● رابعًا :نقض التأويل الباطني واحلداثي.
● خامسًا :مقدمات في أصول التفسير.
● سادسًا :التفسير املوضوعي.
● سابعًا :مبهمات القرآن.
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الفصل الثاني
مناهج التفسري
أوالً :منهج علماء الكالم:
بغنض
فسر المتك ّلمون أو علامء الكالم القـرآن الكـريم يف ضـوء العقـلّ ،
لقد ّ
النظر ع تادد مداًسه م ماالزلل وأعاعرا وغ رد  ،وبغض النظر كنذلك عن
مد اعالدادد بالاقل ،و«منهجه » يف محاولل الاليف ق ب الاقنل والننص .لقند
دخل دنؤتء المال لمين ،وعىل ًأسه الماالزلل ،إف تفس ر القرآن بمجميعنل من
سميدا أصي ا
ت ..كما أعنرنا قبنل
المقدمات أو المقرًات الف رهل المسبقل ،والالي ّ
فأوليا طائفل كب را م اآلهات الالي تدل بظادردا عىل خالف ما ذدبنيا إل ن
قل لّ ..
قسنر ن بانض اآلهنات
وقرًوه م تلك األصيل والقياعد ،كما ضاوليا قصنر ن أو ْ
عىل وج ما م وجيه الالفس ر ،أو عىل تفس ر ما ّ ! وعناًكه يف ذلنك بانض
ُ
والفننرق اإلسننالم ل أصننحاب اآلًاء
أصننحاب المننذادب الاقدهننل األخننر ،
والمقرًات المسبقل يف تفس ر القرآن ،والالي ضفلت تفاس ردا ومصنفا ا ب ث ر م
أسباب النزول الياد ل والرواهات الرا فل أو الميضيعل.

الكشاف للزمخشري وأصول االعتزال:
و نش ر دنا إف أن م أعهر تفاس ر الماالزلل كالاب ال شاف للزمخشري ،الذي
كان لألعاعرا وسياد عناهل ب  ،عىل الرغ م أنن وضنا عنىل أصنيل قيمن أو
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أصيل الماالزلل الخمسل ،ودي :الادل ،الاليض ند ،اليعند واليع ند ،المنزلنل بن
المنزلال  ،األمر بالماروف والنهي ع المن ر.
وإن كان األصالن ال ب ران ،أو األساس ان من دننذه األصنيل ،مهنا :العـدل
والتوحيد .ولهنذا فإن الماالزلل هصفين أنفسه بأهن أدل الاندل والاليض ند ،ألن
سائر دنذه األصيل مالفرعل ع دنذه األصل  ،بل ع أضدمها ودني (الاندل) ن
عرفه الزمخشري وغ ره بالادل ل ن قاليا :وإن الذي محلهن عنىل
وقد وصفه أو ّ
ٍ
واضند
دنذا الالفص ل ن عىل الرغ م ذلك ن دي «ظهيً الخالف ب الناا يف كل
م دنذه األصيل».
وإن كان هم ننا القنيل :إن مسنألل (المنزلنل بن المننزلال ) دني من أقندم
ظهيًا ،وم أكثردا أمه ل كذلك كما أعرنا قبنل قل نل .وننيجز
المسائل ال الم ل
ا
ف مننا هننيل الالارهنني هبنننذه األصننيل ،كنمننيذج لمقنندمات أصننحاب الفننرق ،أو
(لمنادجه ) يف الالفس ر .وإن عئت قلت( :لمقرًا

الف رهل المسبقل الالي دخليا

هبا إف تفس ر القرآن ال ره ):
 1ن (التوحيد) :أمجع الماالزلل يف دنذا األصل ،أو يف مقدمات عىل أن الاامل َّ
وكنل
ميجيدات سياه تااف ُمحدَ ث .وأن تااف ُهارف بالنظر والدل ل .وأن دل ل إثباتن ن أو
إثبات وجيده ن فا ُل الذي ت هدخل تحت مقدوً الاباد .وأن صنع ن أو خلق ن الانامل
ت هجيز كين بال ِّطباع ،وت م تأث ر النجيم ،وت م تأث ر عيء م األع اء.
كما أمجايا يف (الاليض د) عىل أن تااف واضندٌ يف صنفات الالني ت هشناًك ف هنا
عالما ض ًّا غن ًّا..
قادًا ا
قدهما ا
غ ره؛ نحي كين تااف ا
وأمجايا عىل أن تااف ت نظ ر ل وت عب  ،ول س بجس وت عرض .وت هجيز
عل الم ان والحركل والس ين ،والجياًح واألعراء.
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عرف القاضي عبد الجباً الماالزيل (ت415دن) الاليض د ،أو ضندَّ ه
دنذا ،وقد ّ
بقيل  :الاليض د :الال بأن ا تااف واضد ت هشاًك غ ره ف ما هسالحق م الصفات
نف اا وإثبا اتا ،عىل الحد الذي هسالحق  ،واإلقراً ب .
منزه م كل قب ح،
 2ن (العدل) :أمجع الماالزلل يف مانى الادل عىل أن تااف ّ
وأن كل قب ح فهي م فال غ ره ن م الاباد ن وأن ت هرهد القب ح وت هرضاه .وأن
َ
عرضه للثياب .وأن
أفاال الاباد ضادث ٌل م جهاله  .وأن ك َّلي الاباد لنفاه ألن َّ
أزاح علله بإعطاء اآللل وال ُقدًا قبل الفال .وأن ت ه ِّلي الاباد ما ت هط قين.
َ
وهاذب م عصاه ن وت ّ
ِّ
هاذب م غ ر ذنب ن وأن القرآن
وأن ُهث ب م أطاع ،
الماللي السيً واآلهات بلغل الارب ،وأن محدَ ث غ ر قده .
ال ره كالم  ،ودي
ّ
وقال القاضي عبد الجباً :إهن هانين بقيله  :إن ا عدل :أن أفعاله تعالى ك ُّلها
()1

حسنة ،وأنه ال يفعل القبيح ،وال خيل بام أوجبه على نفسه .
 3ن (الوعد والوعيد) :الوعد :دي كل خبر هالرم إهصال نفنع إف الغ نر ،أو دفنع
ٍ
ضنرً إف الغ نر أو
الررً عن يف المسالقبل .والوعيد :دني كنل خبنر هالرنم إهصنال
تفيهت نفع عن يف المسالقبل .وقد وعد ا تااف المط ان بنالثياب ،وتي ّعند الاصناا
بالاقاب ،فال بد أن هفال ما وعد ب وتي ّعد عل ت محالل! وت هجيز عل الخلي.
( )1عباًا القاضي« :وت ّ
هخل بما دي واجب عل !» وقد عَدلنا عنها إف ما ذكرنا ،ألن الماالزلل هقيلين
ن كما هنقل الشرهي المرترى تلم ذ القاضي ن« :إن ت هجب عىل ا تااف عيء ابالدا اء ،وإنما
هجب عل ما أوجب عىل نفس ؛ فالثياب مما كان أوجب عىل نفس بالال ل ي ،وكذلك الالم
واأللطاف ..وليت إهجاب ل عىل نفس بالال ل ي لما وجب».
قلت :وهم

واجب ل » وقد ت هخلي قيله باليجيب عىل ا تااف
أن ت ين الاباًا« :ت هخل بما دي
ٌ

ّ
جل ثناؤه ن بأي عباًا كان! ن م سيء األدب.
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ولهنذا ذدب مجهيً الماالزلل إف أن مرت ب ال ب را م أدل الناً أبدا ا ن خال افا
للمرجئل ن ومل هسالثنيا م عميمات اليع د إت الالائب (وصاضب الصغ را).
 4ن (المنزلـة بـين المنـزلتين) :أمنا المنزلنل بن المننزلال فالانرف بمسننألل
نما ب ن
(األسننماء واألض ننام) ألن مانادننا أن لصنناضب ال ب ننرا (الفاسننق) اسن ا
اتسم  ،وض اما ب الح م  :فهي ل س بمؤم وت كافر ،وت تجري عل ن م
ث ن أض ام المؤمن وت أض ام ال فاً .قاليا :وإذا خرج م الدن ا عىل كب رت م
غ ر تيبل فهي م أدنل النناً أبندا ا (أي إن ض من الخلنيد يف النناً ،كمنا تقندم يف
اليع د) وإن كان عقاب دون عقاب ال افر.
واسالدل الماالزلل عىل قيله يف (المنزلل ب

المنزلال ) بقيل تااف:

﴿ﳕ

ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﴾ [الحجرات ]11 :فقد د ّلت اآلهل عىل أن (الفسق) اس
ذم ،وأن اإلهمان اس مدح ،وأهنما م أسماء الشرع ،وأهنما ت هجالماان..
 5ن (األمر بالمعرو والنهي عن المنكر) :أمجانت الماالزلنل ن إت األصن ن عنىل
وجنيب األمننر بننالماروف والنهني عن المن ننر بحسنب اإلم ننان؛ باللسننان وال نند
والس ي .واخاللفيا يف طرهق وجيب دنذا األصل ،فذدب أبي عنيل (الجبنائي) ن تنييف
303دن إف أن  :الاقل والسمع مج ااا ،وقصره ابن أبي داع (ت321دن) عىل السمع.
قلت :لقد أضحت دنذه األصيل دي الالي تح
تالح

تفاس ر الماالزلل للقنرآن ،أو

ف ها .ودن ذا فإن اآلهات القرآن ل الالي تدل بظادردا عنىل دننذه األصنيل،

وعىل سائر ما هالفرع عنها م المسائل ،دي (الدالئل) ،بل دي اآلهات المح مات،
وأضحت اآلهات الالي تدل بظادردا عىل ما هذدب إل (خصيمه ) من المرجئنل
والمجبرا والمشبهل والخياًج واألعاعرا ،وسياد  ،دي (المسائل) الالي تحالناج
إف ّ
ضل ،أو اآلهات الالي تحالاج إف (تأويل)!
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ونايد للحدهث ع تفسير الكشا للزخمشري (أبي القاس محميد ب عمنر
اب محمد ،الملقب بجاً ا  ،والماليىف عام 538دن) والذي سماه :ال شاف عن
ضقائق الالنزهل وع ين األقاوهل يف وجيه الالأوهل .لقد وضنع الزمخشنري تفسن ره
دنذا ن كما قال يف مقدمال ن بناء عىل (إلحاح) «إخيان يف النده من أفاضنل الفئنل
ٍ
قدً م (الالاايل) غ نر
الناج ل الادل ل »..أي الماالزلل .وت تخلي دنذه المقدمل م
الماهيد يف مقدمات الالماء .لقد كان الزمخشري مقدَّ اما يف النحي واللغل واألدب،
ٍ
وجيه م وجيه إعجاز القرآن والدتلل عىل ما يف اآلهنات
ونجح يف (ال شي) ع
م وجيه البالغل والب ان.
وقد عدّ األسالاذ األدهب الناقد الدكاليً محمد أبي ميسى دنذا الذي قام ب
الزمخشري « صيايفة تطبيقية بارعة إلرث اإلمام عبد القاهر الجرجاين » وقال :إن
اعالزال مل همنا «م أن ه ين تلم اذا ابرا وناهباا لش خ م ع يخ األعاعرا .ودي
()1

عبد القادر ،يف أد ما ُهذكر ب  ،والذي كالب يف آخر أهام  ،ودي الالفس ر»  .قلت:
كما أن ما يف دنذا الالفس ر م آًاء خاصل بالماالزلل مل همنع األعاعرا وأدل السنل
م اإلفادا م دنذا الالفس ر ،بل م تدًهس يف المساجد ،ويف الجاماات والماادد.
نميذجا
وقد تحدث الاالمل اب خلدون ع تفس ر الزمخشري بيصف
ا
للصني الثاين م صنفي الالفس ر اللذه أعاً إل هما ًمح ا  .فقال« :وم أضس
ما اعالمل عىل دنذا الف م الالفاس ر :كالاب ال شاف للزمخشري م أدل
خياًزم الاراق ،إت أن مؤلف م أدل اتعالزال يف الاقائد ،ف أيت بالحجاج عىل
مذادبه الفاسدا ،ض ث تارض ل يف آي القرآن م طرق البالغل ،فصاً بذلك
( )1اإلعجاز البالغي لألسالاذ الدكاليً أبي ميسى ،ص.153
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للمحقق م أدل السنّل انحراف عن  ،وتحذهر للجمهيً م م امن ! مع إقراًد
برسيخ قدم ف ما هالالق باللسان والبالغل .وإذا كان الناظر ف واق افا مع ذلك عىل
المذادب السنّ ّل ،محسناا للحجاج عنها؛ فال جرم أن مأمين م غيائل َ .ف ْلالُغالَن
()1

مطالاال لغرابل فنين يف اللسان» .
كما أعاً اب خلدون إف تفس ر الزمخشري يف س اق ضدهث ع لزوم إتقان
المفسره لف البالغل .وقد نقلنا قبل قل ل قيل  :إن «أكثر تفاس ر المالقدم غفل
ّ
عن  ،ضالى ظهر جاً ا الزمخشري ووضع كالاب يف الالفس ر» وأضاف اب خلدون
يف وصف  ،قال« :وتالبع آي القرآن بإض ام دنذا الف  ،بما هبدي الباض م
إعجازه ،فانفرد هبنذا الفرل ع مج ع الالفاس ر ،لوال أنه يؤيد عقائد أهل البدع عند
اقتباسها من القرآن بوجوه الباليفة .وألجل دنذا هالحاماه كث ر م أدل السنل ،مع
وفيً براعال م البالغل ،فم أض

عقائد السنل ،وعاًك يف دنذا الف باض

المشاًكل ،ضالى هقالدً عىل الرد عل م جنس كالم  ،أو هال أهنا بدعل ف ارض
ترر ماالقده؛ فإن هالا
عنها وت ّ

عل النظر يف دنذا ال الاب للظفر بشيء م

اإلعجاز ،مع السالمل م البدع واألدياء .وا

الهادي م هشاء إف سياء

()2

السب ل» .
لقد أعاد اب خلدون بما يف ال شاف م ب ٍ
ان لبالغل القرآن ،ولن ن ّ
ضذً مما
ب ّث ف الزمخشري م آًاء الماالزلنل وضنروب تنأوهال

للقنرآن ،وتنرك البناب

مفاليضا لإلفادا م دنذا ال الاب بشروطها الالم ل أو السن ّل.
ا
( )1المقدمل ص ،405طبال داً الشاب.
( )2المقدمل ص.521
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قلت :وقد تالبا اب المن ّر المال ي (أبي الاباا أمحد ب محمد بن منصنيً،
ناصر الده  620 ..ن 683دن) فأ ّلي يف ب ان المياضع الالي َّأولها الزمخشري عنىل
كالابا أسماه :اتنالصاف م ال شاف ،وقند طبنع هبنام
مذدب
ا

ال شناف ل نين

القاًئ عىل ب ّنل ،أو لالالحقق ل الشروط الالي أعاً إل ها الاالّمل اب خلدون.
ثانيًا :منهج الصوفية:
تاددت اآلًاء ن أو ا
ت ن يف اعالقاق دنذه ال لمنل «صنيف ل» فجمهنيً الصنيف ل
أنفسه هقيلين :إهنا م (الصفاء) ،وأن الصييف ًجل صافاه ا  ،فهي امرؤ ُصنييف
ٍ
ماض مبني للمجهيل) فهي (صييفٌّ).
(فال
(الص َّفل) نسبل إف (أدل الصن َّفل) النذي أطلنق عنىل بانض
وق ل إن مشالق م
ُّ
فقراء المسلم

الذه كانيا هأوون إف (ص ّف ل) أي دكّن ل ُب ن نت لهن عنىل عهند

ًسيل ا ﷺ يف مسجده الشرهي ن أو خاًج ن بالمدهنل .وكنال دننذه القنيل
مخالي لالعالقاق اللغيي.
والذي عل مجهيً الباضث  ،م قدامى ومحدث  ،أن دنذه ال لمل مشالقل م
الصيف ،قال أبي النصنر السنراج الطيسني يف كالابن  :اللمنع« :نسنباله إف ظنادر
اللبسل ،ألن لبسل الصيف دأب األنب اء عل ه السالم ،وعااً األول اء واألصف اء.
مخبنرا عن مج نع
اسنما مجمنالا عا امنا
فمهما أضفاله إف ظادر اللبسل ،كان ذلك
ا
ا
الاليم واألعمال واألخالق ،واألضيال الشرهفل المحميدا».
وًبما كانت الصلل واضحل ب

لبس الصيف ،وب

الزدد الذي قام عل

الالصيف يف بياك ره األوف يف أواخر الاصر األميي ،بيصي دنذا اللباا عالمل
عىل الالقشي والشظي والخشينل ..وقبل أن هالطيً دنذا الزدد إف (تصيف) هالج
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()1

اتجادا عقل اا يف تفس ر دنذا الزدد ،ويف تال ل أوج الح اا المخاللفل» .
ف الزادد « ا
أما تارهي الالصيف ،فقد هطيل أمره ،ول س مح ّل دنا ،ألن الصيف ل ل س له
الغلي أو الالطرف (الفلسفي) الذي طرأ عىل الالصنيف.
تارهي واضد ،وبخاصل مع
ّ
أساسا تالادد بالاندد جياننب الالصنيف (من ض نث الزدند
وألن دنذه الالارهفات
ا
واألخالق والفقر والمارفل أو طلب الحق قل ..إلخ).
وت ًهب يف أن اإلمام الغزايل (ت505دنن) كنان دق اقنا ضن اكالفنى يف دننذا
ٍ
تارهي أو ما هشب الالارهي؛ قال ًضي
الس اق بالحدهد أد خصائص الالصيف ،يف
ا عن « :فابالدأت بالحص ل علمه ن الصيف ل ن م كالبه ؛ مثل قيت القليب ألبي
طالب الم ي ،وكالب الحاًث المحاسنبي ،والمالفرقنات المنأثيًا عن الجن ند،
ِّ
والشبيل ،وأبني هزهند البسنطامي ..ضالنى اطلانت عنىل كنن مقاصندد الالم نل،
وضصلت ما هم
َّ

أن هحصل م طرهقاله بالالال والسنماع ،فظهنر يل أن أخنص

خياصننه مننا ت هم ن اليصننيل إل ن بننالالا ّل  ،بننل بالــذوق والحــال وتبـ ّ
ـدل
()2

الصفات» .
وهر ي اإلمام الغزايل ما هدل عىل أن الالصيف يف المقام األول :عمل ت عل ،
ف شرح الفرق ب

الال و(الحال) وهررب لذلك األمثال ،ث هقيل« :فالمت

هق ناا أهن أًباب أضيال ،ت أصحاب أقيال .وأن ما هم

تحص ل بطرهق الال
()3

ضصل ُال  ،ومل هبق إت ما ت سب ل إل بالسماع والالا ّل  ،بل بالذوق والسلوك» .
فقد َّ
( )1الف ر الاربي للدكاليً عمر فروخ ًمح ا  ،ص 269ن .270
( )2المنقذ م الرالل ص.123
( )3المصدً السابق ،ص.126
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فسروا القرآن م خالل منهج ِع ْرفاين
القيل :إن الصيف ل ّ

خاص ،أو يف ضيء الروح كما قال باض الباضث

()1

.

وم دنا جاء قيل باض الالماء :إن تفسير الصوفية ليس بتفسير ،ولـكنها
()2

مذاويق ومواجيد جيدو ا عند التالوة!

أي أن ما كالبيه ل س ل عالقل مباعرا

بالنص القرآين ،فرالا ع أن ت ين دنذه الاالقل مؤسسل عىل قاعدا لغيهل أو عقل ل
يف تفس ر القرآن ،ولن نها خياطر تخطر له أو بِباله عند الالالوا ،أو دقائق
هدونين تلك الخياطر أو «الدقائق» عىل أهنا
تن شي له «بإعاًات» خاصل ،ث
ّ
عرح وتفس ر لآلهات القرآن ل.
قاليا يف قيل تااف﴿ :ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﴾ [ط  ]24 :إن القلب! وقيل :
()3

﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ﴾ [البقرا ]67 :إهنا النفس ! قال أبي الاباا
()4

المرسي (ت686دن)« :وبقرا كل إنسان :نفس  ،وا أمرك بذبحها» يف إعاًا
إف قهر النفس ،وك ّفها ع الشهيات.
وفسروا (الشجرا) الالي كل ا منها ميسى ،و(اليادي المقدا) ونحي
« ّ
()5
ٍ
بأضيال تارض للقلب عند ضصيل المااًف ل » .
ذلك،
(ً )1اجع كالاب :مذادب الالفس ر اإلسالمي للمسالشرق جيلدتس هر ،ترمجل الدكاليً عبد الحل النجاً.
( )2انظر :البردان للزًكشي.)187/ 2( ،
( )3مجميع فالاو ع خ اإلسالم اب ت م ل.)238 /13( ،
( )4لطائي المن يف مناقب المرسي وأبي الحس تب عطاء ا الس ندًي (ت709دن) ،ص،173
داً البشائر ن دمشق1412 ،دن.
( )5مجميع الفالاو ( .)238 /3والالاب ر بن«كل ا منها ميسى» ل س دق اقا ،بل ل س صح احا.
وًاجع اآلهال  12م سيًا ط  ،و 30م سيًا القصص.
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وقال أبي الاباا المرسي« :ص ّل ت خلي الش خ ن أبي الحس الشاذيل
(ت656دن) ن صالا الصبح ،فقرأ بن ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﴾ [الشيً  1 :ن  ]2ضالى انالهى
إف قيل تااف﴿ :ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ﴾ [ ]49فخطر يل أهنا الحسنات،

﴿ﲴ ﲵ

ﲶ ﲷ ﲸ﴾ [ ]49فخطر يل أهنا الاليم﴿ ،ﲹ ﲺﲻ ﲼﲽ﴾ [ ]50علي اما
وضسنات﴿ ،ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ﴾ [ :]50ت عل وت ضسنل .فلما س َّل الش خ م
الصالا اسالدعاين ،وقال :لقد وجدت فهمك يف الصالا :ههب لم هشاء إنا اثا:
الحسنات ،وههب لم هشاء الذكيً :الاليم ..إلخ .قال :فاجبت م اطالع الش خ
عىل ذلك! فقال :أتاجب م اطالعي عىل فهمك يف الصالا؟! قد فه فالن كذا،
()1

وفه فالن كذا ..ضالى عدّ أفهام الجماعل الالي خلف » .
قلت :وقد ت هبلغ الاجب م دنذا الالفس ر ،أو دنذه اإلعاًات (والخنياطر)
مبلغ تاجبنا م أن كل َم َص َّلى وًاء الش خ كان ل تفسن ره المفنرد ،أو خنياطره
الخاصل!! م جهل ،وأن الش خ اطلنع عنىل مج نع دننذه الخنياطر الالني داًت يف
نفيسه  ،م جهل أخر  .وناالقد أن لنا الحق يف أن نننازع يف دننذا اتطنالع عنىل
السرائر ،بل أن نرفر أعد الرفض ونأباه أعد اإلباء!!
ولن

ت بد أن نذكر دنا ،ما اسالدًك اب عطاء ا  ،أو ما قال تاق ابا عىل دنذه

سماه «تفس ر دنذه الطائفل ن أي الصنيف ل ن ل نالم ا
اإلعاًات والخياطر ،أو ما ّ
تااف ول الم ًسيل ﷺ بالمعاين الغريبة » فقد قال« :إن ذلك ل س إضالنل للظنادر
ع ظادره ،ن أي صر افا ل عن ن فإن ظادر اآلهل مفهيم من ما جلبت ل اآلهل ود ّلـت

( )1لطائي المن ص 180ن .181
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ّث َّ أفهام باطنل تفه عند اآلهل والحدهث لم فالح ا

عىل قلب  .وقد جاء أن عل الصالا والسالم قال« :لكل آيـة ظـاهر وبـاطن ،وحـد
()1

و ُم َّطلع» فال هصدنّك ع تل ّقي دنذه المااين مننه  :أن هقنيل لنك ذو جندل أو
مااًضل :دنذا إضالل ل الم ا عز وجنل وكنالم ًسنيل ا صنىل ا عل ن وآلن
وسل ! فل س ذلك بإضالل ،وإنما ه ين إضالل لي قناليا :ت ماننى لآلهنل إت دننذا!
ود مل هقيليا ذلك ،بل يقـرون الظـواهر علـى ظواهرهـا مـرا ًدا هبـا موضـوعا ا،
()2

ويفهمون عن اهلل ما أفهمهم » .
قلت :والحدهث الذي ذكره ،ودي ميقيف أو ضا يُ ،عني ب الصيف ل
وعيليا عل  .وقد ذكر الس يطي يف عرض وب ان المراد من عدا وجيه نذكر منها
ّ
اليج األخ ر ،وعىل النحي الذي نص عل سهل ب عبد ا الال ُّْسالَري ن نسبل إف
مفسري الصيف ل يف القرن الثالث (ت283دن) :قال:
ُت ْسالَر :بلد م األدياز ن م
ّ
وضدٌّ  ،و ُم َّط َلع .فالظادر:
«ما م آهل يف القرآن إت ولها أًبال ماان :ظادر ،وباط َ ،
والم َّطلع :إعراق القلب عىل
الالالوا ،والباط  :الفه  ،والحد :ضاللها وضرامهاُ .
()3

فقها م ا عز وجل» .
المراد هبا؛ ا
( )1ويف ًواهل «ل ل آهل ظهر وبط  ،ول ل ضرف :ضدٌّ  ،ول ل ضدُ :م َّطلع» أخرج أبي عب د وعبد
الرزاق ميقي افا عىل الحس البصري ،ول س م كالم النبي ﷺ .وأخرج الطبري م ضدهث اب
مسايد مرفيعاا بإسناده ضا ف كما قال الش خ أمحد عاكر .انظر :اإلتقان للس يطي/4( ،
 ،)387والهام ًق ( )1م تال ق المحقق.
( )2لطائي المن ص 183ن .184
والم َّطلع :أي اإلعراق ،م اليعد
( )3تفس ر الالسالري ص ،3و اإلتقان ( .)379/ 4ويف البردانُ « :
واليع د» .)170/ 2( :دنذا وقد ًبط أدهب الارب ل ن مصطفى صادق الرافاي ن يف فه خاص أو
تأوهل با د ن ب

دنذا الحدهث وب

إعجاز القرآن .فقال ًمح ا « :ث أعاً أفصح الارب ﷺ
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والم َّطلع :اإلعراف عىل اليعد واليع د»!! قلت :ودنذا
قال يف اإلتقانُ « :
أقرب إف الالصح ي والالحرهي.
ونذكر هبنذه المناسبل تفس ر الالسالري لن ِ
(الاجل) يف قيل تااف:

﴿ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ

ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ﴾ [األعراف ]148 :قال« :عجل كل إنسان :ما أقبل

عل فأعرض ب ع ا ؛ م أدل وولد .وت هالخلص م ذلك إت باد إفناء مج ع
()1

ضظيظ م أسباب  ،كما مل هالخلص َع َبدا الاجل م عبادت إت باد قالل النفيا» .
ونا ّلق دنا عىل مسألل مهمل يف الالفس ر اإلعاًي أو الصييف ،ودي أن « ال حييل
الظاهر عن ظاهره » بحسب عباًا اب عطاء ا  ،بمانى أن الالفس ر اإلعاًي
هراف إف المااين الالي تدل عل ها األلفاظ ن أو ظادر األلفاظ ن بحسب اليضع
اللغيي ،وت ههملها أو هلغ ها أو هحل مح ّلها! ولهنذا قامت تفاس رد عىل الجمع
ب

دنذه اللين

م الالفس ر ،وإن كان ماظمها هنساق كث ارا وًاء الالفس ر

اإلعاًي ،وههمل الالفس ر القائ عىل الدتتت اللغيهل ،كما دي الحال يف كالاب
لطائي اإلعاًات للقش ري (أبي القاس عبد ال ره ب ديازن :ت465دن) ،عىل

بظهر كل ضرف وبطن وضده ومطلع كل ضد! إف ضق قل دنذا اإلعجاز :فإن ظادر القرآن إنما دي
ظادر اللغل با نها ،ولن باطن صيًا السماء يف الماء ،ومسم ات إلنه ل ت تنال وإن ن لت
األسماء ،ث إن ل ل لغل يف امالزاجها بالقرآن ضدا ا هقي عنده أدلها ،ودي الحد الذي تبالدئ من
الجنس ل اللغيهل ،ول ل ضدٍّ م دنذه الحدود م ّطلع هصدً من إف مرتقى دنذه الجنس ل الالي كان
أخص مقيما ا .وذلك يف مجلال إنما دي اإلعجاز ك ُّل  ،والهد ك ُّل  ،وال مال ك ُّل » .إعجاز
القرآن
ّ
القرآن والبالغل النبيهل ص ،60الم البل الاصرهل ،لبنان1424 ،دن 2003م.
( )1انظر اآلهل  54م سيًا البقرا.
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سب ل المثال .كما أن بارها اآلخر اقالصر عىل الالفس ر اإلعاًي وضده دون سياه؛
مثل تفس ر الش رازي (أبي محمد ًوزهبان ب أبي النصر الماليىف سنل 666دن)
المسمى :عرائس الب ان يف ضقائق القرآن :مجلدان .وكذلك فال مِ قبل أبي عبد
الس َلمي (ت412دن) يف كالاب ضقائق الالفس ر وإن كان دنذا
الرمحن األزدي ُّ
ال الاب إف الالحرهي والقرمطل أقرب .وقد أعرنا يف مناسبل سابقل إف أن الالحق ق
الالمي ن وقد ًجانا إف مخطيطل ال الاب يف داً ال الب المصرهل ن هقالري أن
المفسر،
هسمى (أباط ل الالأوهل)! وأن هصح عل ما قال ف أبي الحس الياضدي
ّ
ّ
قال« :صنّي أبي عبد الرمحن السلمي ضقائق الالفس ر فإن كان قد اعالقد أن ذلك
()1

تفس ر فقد كفر!» .
وهلـذا اشترط العلامء لقبول التفسير اإلشاري :أت هحل محل الظنادر( ،أو منا
هقالر اللفظ ،أو الالفس ر اللغيي) أو أت ُهدَّ عى أن دي المراد وضده دون الظنادر.
فرالا ع اعالراطه أت ه ين مناف اا ل بطب ال الحال .بل إن باض الالمناء هنر ن
بحق ن أن م مل ُهح

الالفس ر الظادر ت هم ن  ،أو ل س بقادً أن (هلمح) الالفسن ر

اإلعاًي ،أو أن هقي عىل (المااين) البا دا لآلهات أو (المااين الغرهبنل) بحسنب
وصي اب عطاء ا ن ألن دنذا الالفس ر (فيق )! أو منطلق من أو مؤسنس عل ن ن.
وقد ه ين دنذا أضد األسباب الالي تساعد يف الح

عىل الالفاس ر اإلعاًهل بنالقيا

أو الراي ،وبالصحل أو الفساد؛ قال اإلمام الزًكشي:
«وم ا َّدعى فه أسراً القرآن ومل ُهح ِ الالفس َر الظادر ،فهي كم ا َّدعى
( )1انظر مقدمل اب ت م ل يف أصيل الالفس ر مع تال قنا يف دنذه الصفحل .وًاجع :اإلتقان للس يطي،
(.)376 /4
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البليغ إف صدً الب ت قبل تجاوز الباب! فظادر الالفس ر هجري مجر تال اللغل
الالي ت بد منها للفه  ،وما ت بد ف ها م اسالما ٍع كث ر ،ألن القرآن نزل بلغل الارب،
فمهما كان الرجيع ف إف لغاله ؛ فال بد م مارفالها أو مارفل أكثردا ،إذ الغرض
مما ذكرناه :الالنب عىل طرهق الفه ل فالح باب  ،و َه َّ
سالدل المرهد باللك المااين الالي
()1

ذكرنادا ،م فه باط عل القرآن وظادره» .

تفاسير فالسفة الصوفية:
ونش ر أخ ارا إف أن الالفس ر اإلعاًي أض ي إل ن يف الغالب ن تأوهالت
()2

(باطن ل) أو مالأثرا بباض الفلسفات  ،أو المذادب الفلسف ل الالي دخلت عىل
باض الصيف ل ،فصاً تصيفه هدعى بالالصيف المالطرف أو الالصيف الفلسفي،
مثل تصيف الحالج والش رازي وعبد الحق ب سبا  ،ونحيد  .وقد أعاً إف
دنذا األسالاذ اإلمام الش خ محمد عبده ،فقال يف الالفس ر اإلعاًي « :وقد اشتبه
على الناس فيه كالم الباطنية بكالم الصوفية ».
وأبرز ما خ ّلف دنذا الالصيف م أثر أو (مذادب) يف تفسن ر القنرآن :مبندأ أو
نظرهل وضدا اليجيد ،والمذدب اإلس ندًاين (أو األفالطين ل الحدهثل) وما دعني

( )1البردان للزًكشي .)171/ 2( ،وهر ي أو هسالدًك قائالا« :عىل أن فه كالم ا تااف ت غاهل ل ،
كما أن ت هناهل للمال ل ب ؛ فأما اتسالقصاء فال مطمع ف للبشر .وم مل ه

ل عل وفه وتقي

وتدبر ،مل هدًك م لذا القرآن ع ئاا».
ّ
( )2قال ع خ اإلسالم اب ت م ل ًمح ا « :وباطن ل الفالسفل هفسرون المالئ ل بقي النفس .وما ُوعد
الناا ب يف اآلخرا بأمثال مرروبل لالفه ما هقيم بالنفس باد الميت م اللذا واألمل ،ت بإثبات
ضقائق منفصل ُهالن َّا هبا و ُهالأمل هبا .»..مجميع الفالاو (.)238/ 13
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بالاليم الباطن ل ..وضالى اخاللط ال ث ر م تفس رات أو تأوهالت دنؤتء الصنيف ل
بالأوهالت الباطن ل الالي سنالحدث عنها اآلن ،والالي م زت المذدب اإلسماع يل ،أو
الش ال اإلسماع ل ل بخاصل ن يف القده والحندهث ن وضالنى وجندنا الاالمنل ابن
خلدون هقيل:
إن القيل بالحليل واليضدا ،م قبل باض الصيف ل ،كان بسبب مخالطاله
ٍ
واضد م
لإلسماع ل ل الذه كانيا هقيلين« :بالحليل وإلنه ل األئملُ ،فأعرب كل
الفرهق

()1

مذدب اآلخر ،واخاللط كالمه وتشاهبت عقائدد »..

ولهنذا فإننا

ن الفي دنا بالحدهث ع الالفس ر الباطني ،مع اإلعاًا إف أن التفسير الذي ينسب
إلى الشيخ حميي الدين بن عربي (ت638هـ) ن وقد طبع يف مجلده  ،كما طبع عىل
دام

تفس ر عرائس الب ان تب أبي النصر الش رازي ن دي م تأل ي عبد الرزاق

القاعاين الباطني (ت730دن) .كما قال األسالاذ اإلمام الش خ محمد عبده بحق.
قال ًمح ا :
« وم ذلك ن أي م الالفس ر الذي اعالب عىل الناا ف كالم الباطن ل ب الم
الصيف ل ن الالفس ر الذي هنسبين للش خ األكبر مح ي الده ب عربي ،وإنما دي
()2

للقاعاين ،الباطني الشه ر .وف م النزعات ما هالبرأ من ده ا وكالاب الازهز» ن
بغض النظر ع الالأوهالت الالي ترد يف كالب اب عربي ،وبخاصل كالاب الشه ر
الفاليضات الم ل وكالاب فصيص الح

علما بأن اب عربي ًمح ا «هبرئ
ن ا

( )1المقدمل ص ،445ط داً الشاب بالقادرا.
( )2انظر :الالفس ر والمفسرون للش خ محمد ضس
القادرا.

الذدبي 350 /2( ،ن  ،)351داً الحدهث،
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()1

نفس م القيل بالحليل» كما أن ما وًد يف الفاليضات مما قد هش ر إف القيل
بيضدا اليجيد ،ت هصاب تأوهل أو تفس ره عىل نحي مالئ  .وقد ت تصح نسبال إف
اب عربي م األساا! وا تااف أعل .
ثالثًا ـ (منهج) أو أخالط الباطنية:
وأما الباطنية فقد نقريا ُعر الالفس ر م أساس  ،أو ددميا قاعدت ودي اللغل
الارب ل الالي قلنا إن اإلضاطل هبا والاليغل ف ها عرط أساا لالفس ر القرآن ،وقاليا :إن
النصيص ل ست عىل (ظادردا) الذي تدل عل بحسب اليضع اللغيي ،بل إن لها
مااين (باطن ل) ت هارفها إت اإلمام المسؤول ع (الالأوهل) ،ويمكن تعريف هـذا
التأويل بأنه صر اللفظ عن معناه ـ أو عن (ظاهر) معناه ـ بال دليل وال قرينة!! ولهنذا
()2

قال اإلمام الغزايل يف دنذه الالأوهالت :إهنا ت ذهبات ُع ّبر عنها بالالأوهالت!! .
ُ
والخ ّرم ّل ،والالال م ل.
وقد ُلقب دنؤتء باشرا ألقاب أخر  ،منها :القرامطل،
وما قال اإلمام الغزايل يف تال ل دنذا اللقب األخ ر ن الالال م ل ن ّ
هلخص األساس
اللذه قام عل هما دنذا (المذدب) ،ومها« :إبطال النظر ،وتغ ر األلفاظ ع
ميضيعا ا بدعي الرميز!» أي أن هقيم عىل إلغاء الاقل ،والالالعب بالنقل ،أو كما
قال اإلمام الغزايل« :وكل ما هالصيً أن هنطلق ب لساهن  :إما نظر ،أو نقل .أما النظر فقد
()3

أبطليه ،وأما اللفظ فقد ُج ِّيز أن هراد ب غ ر ميضيع ! فال هالبقى له ماالص » .

( )1الف ر الاربي للدكاليً عمر فروخ ًمح ا  ،ص.327
( )2انظر كالاب  :ف صل الالفرقل ب اإلسالم والزندقل تحق ق الدكاليً سل مان دن ا ،ص.198
( )3فرائح الباطن ل ص.34
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وقد عرح اإلمام الغزايل ميقفه دنذا م تفس ر األلفاظ ،أو ما قلنا إن تالعب
بالنقل ن ودي السبب يف تسم اله بالباطن ل ن فقال :إهن زعميا أن «لظيادر القرآن
صيًدا تيد عند
واألخباً بياط تجري يف الظادر مجر اللب م القشر ،وأهنا بِ ُ
صيًا جل ّل ،ودي عند الاقالء واألذك اء ًميز وإعاًات إف
الجهال األغب اء
ا
ضقائق ما نل ،وأن م َتقا َعد عق ُل ع الغيص عىل الخفاها واألسراً ،والبياط
واألغياً ،وقنع بظيادردا مساً اعا إف اتغالراً؛ كان تحت األواصر واألغالل،
ُمانَّى باألوزاً واألثقال .وأرادوا بـ(األيفالل) :التكاليف الشرعية ،فإن م اًتقى
إف عامل الباط  ،انحط عن الال ل ي واسالراح م أعبائ ! ود المرادون بقيل
تااف﴿ :ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ﴾ [األعراف ]157 :وًبما
الجهال المن ره للباط د الذه أًهدوا
ميديا باتسالشهاد عل بقيله  :إن
ّ
ّ
بقيل تااف﴿ :ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﴾ [الحدهد:
.»]13
وأضاف اإلﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ مام الغزايل ،كاع افا م
والالردات ،فقال ًضي ا عن :
غرضه الحق قي م دنذه الدعاو أو المخاًهق ّ
«وغرضه األقصى :إبطال الشرائع؛ فإهن إذا نزعيا ع الاقائد ميجب
الظيادر (أي :ما تدل عل وتيجب ظيادر النصيص) قدًوا عىل الح

بدعي

الباط  ،عىل ضسب ما هيجب اتنسالخ ع قياعد الده ؛ إذ سقطت الثقل
()1

ايل عل » .
بميجب األلفاظ الصرهحل ،فال هبقى للشرع عصام ُهرجع إل و ُه َّ
وهزهد اإلمام الغزايل دنذا الغرض الفاسد ب اناا ،ف قيل « :إ م لام عجـزوا عـن
( )1فرائح الباطن ل ص.9
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صر الخلق عن القرآن والسنة؛ صرفوهم عن المراد هبام ،إف مخاًهق زخرفيدنا،
واسالفادوا ن بما انالزعيه م نفيسه م مقالرى األلفاظ ن إبطال ماناين الشنرع...
()1

إلخ» ولهنذا قناليا« :إن منا وًد من الظـواهر يف الال نال ي والحشنر والنشنر،
واألميً اإللنه ل :كلها أمثلل وًميز إف بياط  ،ت هالمهنا إت اإلمنام ومن هننيب
منابن  :ففني الابنادات ن عننىل سنب ل المثنال ن قنناليا :إن ماننى الجنابنل :مبننادًا
سر إل قبل أن هنال ًتبنل اسنالحقاق  .وماننى الغسنل :تجدهند
المسالج ب بإفشاء ٍّ
الاهد عىل م فال ذلك .والطهيً :دي الالبري والالنظي من اعالقناد كنل منذدب
سي مباهال اإلمام .والص ام :دي اإلمساك ع كشي السر ،ويف تأوهل آخنر :دني
كالمان الال ع أدل الظادر ،أو كالمان المذادب.
وال ابل دي النبي ،والباب :عيل .والصفا دي النبي ،والمروا عيل .والم قات
دي األساا .والاللب ل :إجابل الداعي .والطياف بالب ت سب ااا :دي الطياف بمحمد
إف تمام األئمل السبال .والصليات الخمس :أدلل عىل األصيل األًبال؛ وعىل
اإلمام؛ فالفجر دل ل عىل السابق ،والظهر دل ل الالايل ،والاصر لألساا ،والمغرب
()2

دل ل الناطق ،والاشاء دل ل اإلمام» .
أما تأويل العقائد والمعاد والمعجزات فأمره يطول« ،ونايذ با ن كما هقيل
()3

اإلمام الغزايل ن م صرعل الغافل ،وكبيا الجادل» .
( )1المصدً السابق ،ص.35
( )2فرائح الباطن ل ص 35ن  .36وانظر :ب ان مذدب الباطن ل وبطالن (م كالاب قياعد عقائد آل
محمد) لمحمد ب الحس الدهلمي ،باناهل :عدوطمان ،ص.8
( )3فرائح الباطن ل ص.37
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ودنذا الذي تحدث عن الغزايل ومحمد ب الحس الدهلمي ال ماين ،ومؤًخي
الفرق ،هقي عنده ،وهس ّل ب  ،وإن عنئت قلنت :ها ند إنالاجن ال نيم (مثقفنين)!!
مااصرون ،وأكالفي هبنذه ال لمات الاابرا م كالاب :ديانتنا اإلسـامعيلية ونظامهـا
للدكاليً الهندي زادد عيل ،قال:
«ت إلن إت ا  :ت إمام إت إمام الزمان .اليضيء :ميتنا عيل .الصالا :الرسيل
ﷺ .ت صالا إت بيضيء :هاني ت هصح اإلهمان بالرسيل بغ ر اإلهمان بيصاهل عيل.
﴿ﲙ ﲚ ﴾ :ميتنا ضس ب عيل؛ ألن ا ً ّقاه إف دًجل اإلمامل ،ث أدبط  ،فقد
ذًهال اإلمامل﴿ .ﱧﱨﱩﱪ﴾ :ميتنا الحس  .وضجال ابن الذي خلف ».
قطع م ّ
قلت :وإذا كان مجهيً الصيف ل هر فين (إعاًا ) إف الالفسن ر الظنادري أو
هقرون ما د ّلت عل األلفاظ يف اللغل أو يف عنرف اللسنان؛ فنإن الباطن نل مل ه الفنيا
بإلغاء الظادر ،ووضع دنذا (الباط ) مح ّل ! ضالنى أضنافيا إف ذلنك اسنالخفافه
بالظادر ،ومحلاله عىل م هقيل بن أو هنذدب إل ن ن ودن أمنل اإلسنالم أو عا ّمنل
المسلم

ن بل ض ميا عل ه بأهن أدل ال فر والشرك!! األمنر النذي هندل عنىل

الغاهل الحق ق ل م دنذه الدهانل الجدهدا ،وأهننا ت تاندو نقنض القنرآن ،وعنداوا
اإلسالم والمسلم  .هقيل الدكاليً زادد عيل« :لقد كان األئمل والندعاا ُهفهمنين
ومايج ،وأن علن ك ني ،وأنن ت
تالم ذد م الطبقة العليا :أن الظادر مالناقض
ّ
دل ل عل  ،وأن ت ض اا ف  .وأن أدل الظادر د أدل ال فر ،بل أدل الشرك».
لب تاال منا اإلسماع ل ل ولباهبا :أن الغاهل م
وهقيل يف ميضع آخر« :إن ّ
()1

جسما»!! ادن .
الشرهال :التأويل الذي دي م الجسد كالروح ،وأن التنزيل ل س إت
ا
( )1انظر دنذه النقيل ،وسيادا ،يف كالاب ًجال الف ر والدعيا يف اإلسالم لألسالاذ أبي الحس عيل
الحسني الندوي ًمح ا  242/ 2( ،ن  .)244طبع داً القل  .وانظر مقدمالنا لهنذا ال الاب الق .
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قلت :وهلخص دنذا المانى األخ ر ن الذي ت رً يف كالب اإلسماع ل ل وسنائر
الباطن ل ن تفس رد للقرآن ،أو مفهيمه (للالأوهل) وأن بمانى إلغاء النص القرآين،
وإعطاء اإلمام الحق يف أن هقيل يف (تأوهل ) منا هشناء ،كمنا سننر يف كنالم أضند
دعا

باد قل ل.
وقبل أن نيًد باض الشيادد م الالفس ر الباطني م ًواهات الش ال اإلمام ل؛

نش ر إف أن «محدثه » ال ل ني هقدم لنا عىل لسان «عبد صالح»! تارهف اا للظهر
والبط  ،والظادر والباط  ،فقد ًو ع محمد ب منصيً قال :سألت عبدا ا
عز وجل﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ ]سيًا
صالح اا ع قيل ا ّ
ضرم ا يف القرآن دي
األعراف[ .فقال :إن القرآن ل ظهر وبط  ،فجم ع ما ّ
الظادر ،والباط م ذلك :أئمل الجيً ،ومج ع ما ّ
أضل ا تااف يف ال الاب دي
()1

الظادر ،والباط م ذلك :أئمل الحق" .
قلت :واقرأ فقط اآلهال السابقال عىل دذه اآلهل ال رهمل لنالال (ق منل) دنذا
ال الم ،وإن عئت قلت :دذه األخالط!
ونحي دذا أهر اا ،وأوغل من يف الفساد والبطالن ما ًواه يف كالاب ال ايف بسنده
ع أبي عبد ا عل السالم (اإلمام جافر الصادق) يف قيل

تااف﴿ :ﲇ ﲈ ﲉ

ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ﴾ [آل عمران ]7 :قال« :أم ر المؤمن

واألئمل

عل ه السالم» ﴿ﲒ ﲓ﴾ قال :فالن وفالن [قلت :هاني أبا ب ر وعمر ًضي
ا عنهما] ﴿ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﴾ :أصحاهب وأدل وتهاله

( )1أصيل ال ايف  280/1داً المرترى -ب روت.

(!!)﴿ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
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ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﴾ :أم ر المؤمن واألئمل
()1

عل ه السالم» .
أهرا بسنده ع ميسى ب جافر عل السالم يف قيل تااف:
وًو
ا
ﲰﲱ

﴿ﲯ

ﲲ ﲳ﴾ [الحج ]45 :قال« :البئر الماطلل :اإلمام الصامت،
()2

والقصر المش د :اإلمام الناطق» .
وًو اب بابيه ن بسنده ن ع صالح ب سهل أن قال« :أم ر المؤمن عل
()3

السالم دي القصر المش د .والبئر الماطلل :فاطمل وولددا ما ّطل م الملك» .
أهرا ن بسنده ن ع أبي عبد ا عل السالم يف قيل تااف:
وًو يف ال ايف ا
﴿ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ﴾ [الحجرات ]7 :هاني :أم ر المؤمن
(عل ًّا ًضي ا

عن )

()4

﴿ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ

ﱺﱻ﴾ :األول والثاين

والثالث [قلت :هاني الخلفاء الراعده الثالثل ،وت ضيل وت قيا إت با ].
المفرل ب عمر ،قال :سألت أبا عبدا عل
أهرا ن بسنده ن ع
وًو
ّ
ا
السالم ع قيل تااف ﴿ :ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﴾ [هينس ]15 :قال« :قاليا :أو
()5

بدّ ل عل اا عل السالم» .
( )1اليايف للف ض ال اعاين المجلد الثالث( :ح ،)1615ص.929
قلت  :والرسيخ يف الال ل س م عرط الرسيخ يف القرابل أو النسب ،وكذلك الا س .ويف :مصاب ح
األنياً للمحدث عبد ا ع ّبر ،قال« :وع ميتنا الصادق :نح األسماء الحسنى الالي ت هقبل ا
م الاباد عمال ا إت بمارفالنا» ج ،2ص.299
( )2المصدً السابق (ح ،)1560ص.898
( )3مااين األخباً للصدوق ،ص.111
( )4اليايف للف ض ال اعاين (ح )1558مج ،3ص.898
( )5المصدً السابق (ح ،)1598ص .922وانظر اآلهل بالمامها ،قال ا تااف﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ
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وًو ع خ الطائفل أبي جافر الطيسي ن بسنده ن ع ب ر ب صالح قال:
سمات الرضا عل السالم (عيل ب ميسى :اإلمام الثام ) هقيل« :ما هقيل الناا
يف دنذه اآلهل؟ قلتُ :جالت فداك! وأي آهل؟ قال :قيل ا

عز وجل﴿ :ﲲ ﲳ

ﲼ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ﴾ [المائدا]64 :
ﲽ
ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
قلت :اخاللفيا ف ها ،قال أبي الحس عل السالم (الرضا) ولن نني أقيل :نزلت يف
(الياقفل)! إهن قاليا :ت إمام باد ميسى (هانين أباه ميسى ب جافر :اإلمام
السابع) فر ّد ا عل ه !! ﴿ﲾ ﲿ ﳀ﴾ وال د دي اإلمام يف باط ال الاب!!
()1

وإنما عنى بقيله (أي :عنى هبنذا قيله ) :ت إمام باد ميسى» .
أي أن (الياقفل) دنؤتء م الش ال ،ولن نه وقفيا يف (عدّ ) األئمل عند اإلمام
السابع (ميسى ب جافر) والد (الرضا) ،ومانى ذلك أهن أن روا إمامال وإمامل
َم جاء باده مِ األئمل اإلثني عشر عند الش ال اإلمام ل .وقد لقبه دنؤتء ن أي
اإلمامل ن بالممطيًا ،أي ال الب المبال َّلل م المطر ،كما لقبيد كذلك بحم ر
()2

الش ال ،وًووا يف لانه  ،وكفرد  ،واسالحقاقه القالل ًواهات كث را !! منها:
()3

قيل أبي الحس الرضا ف ه  :إهن «ها شين ع اكاا وهميتين زنادقل» !
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﴾ أما اآلهل الالال ل فهي قيل

تااف﴿ :ﱬ ﱭ

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﴾ .قلت :وت
ندًي باد دذا ،أو أمام دات اآلهال  :يف أي ٍ
واد م أودهل الجهل والقرمطل نجد دذا الالفس ر
ونحيه مما (وضا ) المفرل ب عمر وعيل ب إبراد القمي وضرباؤمها.
(ً )1جال ال شي :ضدهث ًق  ،863ص.515
(ً )2اجع يف المصدً السابق :األضادهث 860( :ن  ،)882ص 514ن .520
( )3نفس المصدً ،ص.515
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ون الفي ن يف دنذا الس اق ن بما ًواه ع خ الطائفل كذلك ن بسنده ن ع محمد
اب عاص  :سمعت :الرضا عل السالم هقيل :ها محمد ب عاص بلغني أنك
تجالس الياقفل! قلت :نا ! جالت فداك ،أجالسه وأنا مخالي له  ،قال :ت
تجالسه  ،فإن ا

عز وجل هقيل﴿ :ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ

ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﴾ [النساء]140 :؛ يعني
()1

باآليات :األوصياء!! والذين كفروا هبا :الواقفة » .
وًو ال ل ني يف ال ايف بسنده ع عبد ا ب سنان ،ع ُذًهح قال :قلت
ٍ
فأضب أن أعلم  ،قال :وما
بأمر
ألبي عبد ا عل السالم :إن ا أمرين يف كالاب
ّ
ذاك؟ قلت :قيل ا عز وجل.

﴿ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

ﲢ ﲣ ﲤ﴾ [سيًا الحج ]29 :قال« :يقضوا تفثهم :لقاء اإلمام! ول يفيا
نذوًد تلك المناسك» قال عبد ا ب سنان :فأت ت أبا عبد ا فقلتُ :جالت
فداك ،قيل ا عز وجل﴿ :ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾ ،قال« :أخذ
ذًهحا
وقص األظافر ،وما أعب ذلك» قال ..قلتُ :جالت فداك فإن
الشاًب،
ا
ّ
المحاًبي ضدّ ثني عنك بأنك قلت ل  :ل قريا تفثه  :لقاء اإلمام ،ول يفيا
ّ
ظاهرا وباط ًنا،
نذوًد  :تلك المناسك ،فقال« :صدق ذًهح وصدقت ،إن للقرآن
ً
()2

وم هحالمل ما هحالمل ذًهح» .؟!

( )1نفس المصدً :الحدهث ( ،)864ص 515ن .516
( )2اليايف مج ( 14ح ًق  )14336ص 1321ن  .1322وكالاب م ت هحرره الفق للقمي2( ،
ذًهحا م األذك اء الذه أعاً إل ه
( )459الحدهث ًق  3م باب قراء الالفث) وهبدو أن
ا
اإلمام الغزايل .جاء يف دام

ال الاب اليايف «وقال السلطان يف ضاع ال باد اإلعاًا إف قيل اإلمام
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وأخ ارا ،هروي عيل ب إبراد القمي ن ع خ ال ل ني ن ع أبي عبد ا (اإلمام
جافر الصادق) يف قيل تااف﴿ :ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ﴾ [النحل ]68 :قال :نح
النحل الالي أوضى ا إل ها﴿ .ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ﴾ :أمرنا أن نالخذ م الارب
ع ال! ﴿ﲀ ﲁ﴾ هقيل :م الاج ﴿ .ﲂ ﲃ ﲄ﴾ هقيل :م الميايل.
والذي ﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ﴾ [النحل :]69 :الال الذي هخرج منا
إل

()1

» .
زوًا إف اإلمام الصادق
قلت :ول س دنذا الالالعب بمااين القرآن ن المنسيب ا

ن بغرهب عىل عيل ب إبراد  ،باد قيل  ،أو باباًا أدق :باد ًهادت للقيل بالحرهني
القرآن.
تعقيب ـ بين التفسير اإلشاري والتفسير الباطني:
دنذا وهارف تفس ر الصيف ل بالتفسير اإلشاري .وتفسن ر الباطن نل والقرامطنل
بالتفسير الباطني أو تأوهالت أدل الباط .
وب تفس ر الصيف ل والباطن ل اجالماع وافالراق :فقد اجالمايا يف أن كل همنا ت
هاالمد اللغل الارب ل ودتتت األلفاظ ،وت اتجالهاد والنظنر الاقنيل المنطلنق من
دنذه اللغل والندتتت ،والمؤسنس عنىل أصنيل الشنرهال ومقاصنددا وقياعند
الالفس ر وضدود الالأوهل.
هفسرون اآلهات بماان ه المنبنيذا أو الم ذوبنل،
ووجه افتراقهام :أن الباطن ل ّ
عل السالم« :وم هحالمل ما هحالمل ذًهح» :مدح عظ لذًهح ،أي ل س كل أضد مثل ذًهح،
حتى يقال له بواطن القرآن واألسرار »..ص.1322
( )1تفس ر ال ُق ِّمي (.)389/ 1
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والالي اخالرعيدنا ل اطلنيا أض نام الشنرهال ،أو ل قلبنيا ض منل القنرآن إف مانان
سخ فل ،ث هزعمين أن دنذه المااين دي المقصيدا م القرآن! ف ينين بذلك قد
« َف َّرغيا» القرآن م ماان أو م محالياه ،وخرجنيا عل ن وأبطلنيا أض امن  ،قنال
اإلمام نج الده النسفي (ت537دن) يف كالاب المشنهيً يف الاقائند« :النصنيص
ٍ
ماان هدّ ع ها أدل الباط  :إلحناد» ،قنال الاالمنل
عىل ظيادردا ،والادول عنها إف
ساد الده الالفالازاين (ت793دن) يف عرض ن أي :كالاب عرح الاقائد النسنف ل ن« :
سميت المالحدة باطنية تدعائه أن النصيص ل ست عىل ظيادردا ،بل لها مانان
()1

ت هارفها إت اإلمام ،وقصدد بذلك نفي الشرهال بال ل ل» .
قلــت :وإذا د ّققنننا يف دنننذا القننيل للاالّمننل الالفالننازاين أو يف قيل ن « :سننم ت
المالضدا :باطن ل» علمنا أن (طبقل) المالضدا أو طائفاله كنانيا دن الباطن نل ،أي
أن اإللحاد وصي له أو َع َل علن ه  .وفحني ذلنك أن المجالمنع اإلسنالمي مل
يشتهر فيه إال هـذا الضرب من ضروب اإللحاد ،ودي :القائ عىل إبطنال الشنرهال
واألض ام ،وذلك باتضال ال عىل مااين القرآن ودتتت بدعي الظنادر والبناط ،
واإلمام والايام .ونذكر ن يف دنذا الس اق ن أن دنذا هدل عندنا عىل أمنره  :األول:
ي عل أغراض الباطن ل ،وضق قل منا هرمنين إل ن يف
أن المجالمع اإلسالمي مل َت ْخ َ
وقت مب ر ،كما ًأهنا ذلك قبل قل ل يف كالم اإلمام الغزايل ًمحن ا  ،ن ومن قبلن
القاضي عبد الجباً ن أمنا األمـر الثـاين :فهني أن الندعيا إف اإللحناد يف األمن أو
المجالماات األخر غ ر اإلسالم ل ،نجحت يف تش ل ت ناً يف بانض الاصنيً؛
ألن الاقائد السائدا يف دنذه المجالماات كانت تناقض الاقل وتالااًض مع الال !
( )1اإلتقان للس يطي 376/ 4( ،ن  ،)177بالحق ق د .ق س ل وزم ل .
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أما الاق دا اإلسالم ل أو عق دا القرآن السائدا يف المجالمع اإلسالمي ،فقند كاننت
عىل النق ض م ذلك يف ق امها عىل الاقل والال ؛ ولهنذا ،مل ه

من سنب ل أمنام

هروج لإللحاد أو هدعي إل يف دنذا المجالمع ،سي الطا يف القنرآن،
م هرهد أن ّ
ودنذا قد هروج عىل نفر قل ل م أدنل األدنياء .أو االحتيـال عنىل دننذا ال الناب
بإبطال عقائده وأض امن مج اانا ،بندعي الظنادر والبناط  ،والالفسن ر والالأوهنل،
وال ّلب ِ
والقشر ،والجسند والنروح ،والاامنل والخاصنل ،وسنائر وجنيه الرنالل
والالرل ل ..والالي وجدت اسالجابل أو آذاناا صاغ ل عند الشنايب

ومن دخنل يف

اإلسالم مصانا ال م أصحاب الدهانات القدهمل بيج خاص ،وعند باض الجهلنل
والغافل وأصحاب الشهيات وأتباع كل ناعق بيج عام.
أما أصحاب اإلشارة أو التفسير اإلشاري م الصيف ل ف س ّلمين بأن المراد م
القرآن :تلك المااين الالي تدل عل ها اللغل ،والالي هذكردا أدل الال بالالفس ر؛ غ ر
أهن هذكرون عند تفس ر اآلهل ماناين أخنر إضناف ل ،ودني تلنك الالني تخطنر يف
أذداهن أو تالراء له عند الالالوا كما قلنا ،وإن مل تندل عل هنا اآلهنل بطرهنق من
طرق الدتتت الماروفل يف اسالامال اللسان الاربي.
هقيل الش خ محمد الخرر ضس

ًمح ا « :ومع دنذا الفرق الياضح ب

صنفي الالفس ر بالباط  ،فإن اتقالصاً يف تفس ر القرآن عىل ما هقالر اسالامالها
الاربي ،ه في لالقيه الاقيل ،وتزك ل النفيا وإًعاددا إف وجيه اإلصالح الذي
()1

تدًك ب الساادا يف اآلخرا واألوف» .

( )1م بالغل القرآن ص ،24الطبال األوف بدمشق.
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وهبدو أن الش خ الخرر ضس ن أضد ع يخ األزدر السابق ن كان هرد هبنذا
القيل عىل م دافع ع الالفس ر اإلعاًي م الالماء الذه قاليا :إن الجمع ب
الالفس ر الماهيد الذي هأخذ النصيص عىل ظيادردا «واإلعاًات الخف ل إف دقائق
تن شي عىل أًباب السليك» هادّ م «كمال اإلهمان ومحض الارفان»!! عىل ضد
قيل اإلمام الالفالازاين نفس ًمح

()1

!! .

خصيصا وأن
وناالقد أن ًد الش خ الخرر ضس ًمح ا صح ح ومقبيل،
ا
السماح بالخروج ع اتسالامال الاربي ،وع المياضاات أو الدتتت اللغيهل
طرهق محفيف بالمخاطر .وقد أعرنا قبل قل ل إف الالصيف الفلسفي أو إف الخلط
الذي ضصل يف باض المراضل ب

علما بأن
الالفس ر اإلعاًي والالفس ر الباطني ،ا

قاعدا «سد الذًائع» كانت تقري بغ ر دنذا ،وا أعل

()2

.

رابعًا ـ نقض التفسير الباطني:
وناقب عىل دنذه الفقرا برد مزاع الباطن نل يف الالفسن ر ،أو بننقض تنأوهالت
أدل الباط  ،عىل ضد تاب ر علمائننا القندامى .وقند ت ت نين دننذه (الالنأوهالت)
القائمل عىل تفرهغ القرآن م محالياه ،أو تجرهده م دتتت كمنا قلننا ،بحاجنل إف
نقد أو نقض ،ألهنا تنادي عىل نفسها بالفساد والبطالن ،وألهنا ل ست مم هقبل هبا
أو هنخدع بأضاب لها عاقل م عامل النناا ،فرنالا عن الالمناء وطنالب الالن .
ولن

الذي هحملنا عىل ذلك يف دنذه الاجالل :أن دنذه المزاع عنادت للظهنيً

يف دنذا الاصر ،تحت عناوه عالى ،وبذًائع مخاللفل .وًبما ضاول بارنه بانث
(ً )1اجع :اإلتقان للس يطي.)377/ 4( ،
( )2المصدً السابق.)523/ 2( ،
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دنذه الالأوهالت أو النسج عىل منيالها يف مناخ ما ُسمي بن(الحداثل) أو من خنالل
باض المذادب األدب ل والنقدهل المالرمجل أو المنقيلل.
قلنا يف (تارهي) تأوهل أدل الباط قبل قل ل :إنه صر
معناه بال دليل وال قرينة .ولن

اللفظ عن (ظاهر)

القاضي النامان ب ض ّين (ت263دن) صاضب

كالابي« :دعائ الالأوهل» و«أساا الالأوهل» هشرح لنا المراد هبنذا الالأوهل عندد
مانى
ف قيل« :إن م ماجزات وغرائب تأل ي القرآن أن هأيت بالشيء الياضد ول
ا
ومانى يف باطن  ،فجال عز وجل ظادره ماجزا ًسيل  ،وباطن ماجزا
يف ظادره
ا
األئمل م أدل ب ال  ،ت هيجد إت عندد  .وت هسالط ع أضد أن هأيت بظادر ال الاب
()1

غ ر محمد ًسيل ا جدّ د  ،وت أن هأيت بباطن غ ر األئمل م ذً ّهال » !
ّ
علما هبنذا الباط
وهزهدنا الداع ل اإلسماع يل..
األجل ن كما كان هدعى ن ا
بقيل « :ودي عل ماليافر ب نه  ،ن أي األئمل م ذًهل محمد ﷺ ن مساليدع ف ه ،
كل قيم من بمقداً ما هفهمين ،وهاطين كل ٍ
هخاطبين َّ
أضد من ما هسالحقين،
ُ
وهمناين من َم هجب منا  ،وهدفاين عن م اسالحق دفا ! لقيل الازهز
اليداب﴿ :ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ﴾

()2

[ص.]39 :

وت بد م اإلعاًا دنا إف أن الباطن ل ،وسائر المبطل  ،هراين اآلهات يف
غ ر ميضاها ،وهسالشهدون هبا خاًج س اقها ،بل هسالدلين هبا عىل نحي هناقض
دنذا الس اق وهلغ وهادو عل  .ودنذا طرهق م طرق تدل سه وكذهب عىل ا
تااف وعىل كالاب ال ره  .واآلهل دنذه م سيًا (ص) ن السيًا  38ن يف خطاب
( )1أساا الالأوهل تحق ق عاًف تامر ،ص ،32داً الثقافل ،ب روت.
( )2المصدً السابق.
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ً
َّ
فسخر
ملكا ال ينبغي ألحد من بعده،
نبي ا سل مان عل السالم الذي سأل ًب
ا تااف ل الرهح والش اط

؛ قال تااف﴿ :ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ
ﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸ ﲹﲺﲻﲼﲽ ﲾ

ﲿﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ﴾ [ص 34 :ن .]39
نص بن أو
فهنذه اآلهل األخ را تش ر إف إعطاء سل مان ضق الالصنرف ف منا ُخ ّ
ُس ِّخر ل وضده دون غ ره عل السالم! لن الداع ل األجل هسالدل هبا عىل ما هزع
ٍ
أن م خصائص األئمل!! أي عىل ٍ
ألضد م باد سنل مان!! ودني هبننذا
أمر (كان)
نصت عل اآلهنات من أن ا تاناف
هلغي اآلهل أو هرا ّد ميضيعها! أو هخالي ما ّ
خص ب .
اسالجاب لدعيت ،
فخص بما ّ
ّ
ث ما عالقل إجابال عل السالم بالسخ ر الرهح والش اط  ..بال الباط الذي
ص ب الداع ُل األجل :األئم َل من ذًهنل محمند ﷺ ،ال َّلهن إت أن ه نين دننذا
َخ َّ
الباطل المزعيم ن بمناسبل ضدهث اآلهل عن الشن اط

ن من وضني الشن اط يف

ضق قل األمر ،وت عالقل لمحمد ﷺ ،وت لذً ّهال ب !ن أئمل كانيا أم غ ر أئمل ن ت م
قرهب وت م با د.
نايد لمناقشل الداع ل ،الذي ًبما قطع عل نا الطرهق إف النرد والالقنيه  ،وقند
خصه ب  ،أو وقف عىل خزائنه هالصدقين بن عنىل
جال الال بالباط لالئمل ،أو ّ
خلق ا كما هشاؤون ،ف دفاين عن م ت هرضين ،وهدفاين منن لمن هرغبنين!
ٍ
وطرف من البردنان ،يف ًد دننذه
ولن ت بأا ،ألن ت بد م عيء م الاقل،
(النظرهل) كما دعادا أضد الذه هدهنين باق دا النامان ،ودني محقنق أضند كالاب ن
السابق  ،وأعني ب أساا الالأوهل .مع اإلعاًا إف منا هندل عل ن كالمن دننذا أو
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هشي ب م تقده األئمل عىل الرسنيل ،وجانل م ناناله فنيق مقامن  ،ألنن مخنالص
بالجسد ،ود أصنحاب النروح! وهبندو أن الداع نل األجنل ن قاضني قرناا الدولنل
الفاطم ل ن مخالص بإزداق الروح! وأعني ًوح القرآن ..وت ضيل وت قيا إت با !
ل س يف دنذا الذي قال صاضب كالاب أساا الالأوهل إزدا اقا لمااين القرآن
نص يف أي لغل م اللغات! وإذا كانت (ألفاظ)
فحسب! بل ف إزداق لمانى أي ٍّ
القرآن ل ست وعاء للمااين أو لماان ها الالي تياضع عل ها الارب ،فما مانى إنزال
القرآن بلسان الارب؟ ولماذا هم ّ ا تااف عل نا بأن أنزل هبنذا اللسان؟ قال
تااف﴿ :ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ﴾ [هيسي ،]2 :وقال تااف﴿ :ﱈ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ﴾ [فصلت .]3 :لقد َم َّ ا تااف عل نا بأن أنزل
دنذا ال الاب ال ره هبنذا اللسان ،م أجل أن ناقل عن أو (ناقل ) و(لنال ) ما
ف أو ما جاء ب ! ولي أن نزل عل نا بغ ر دنذا اللسان لما علمناه وما عقلنا عن ! فال
هصح يف عقل عاقل ،وت يف عل عامل أن هقال :إن ا تااف أنزل عل نا هبنذا اللسان
ٍ
سخي دنذا؟ بل أي
أي
لنب ع عقيلنا! أو لنرع دنذه الاقيل يف ك ّ اإلمام! ُّ
ت ذهب

وتقيل عل ؟ ودل (القيم) الذه ذكروا يف آهل سيًا فصلت ن
تااف
ّ

ودي آهل م ل ن د (األئمل) م دون سائر المخاطب

م الارب ،أو الناطق

علام بأن هـؤالء األئمة مل جير هلم ذكر وال يف آية واحدة من آيات
هبنذا اللسان؟ ً
القرآن الكريم نفسه.
وباباًا أخر  :دل هصح يف عقنل عاقنل أن ت نين الماناين المقصنيدا من
القرآن دي يف وعاء اإلمام ،أو يف اإلمام اليعناء ،ول سنت يف ألفناظ القنرآن؟! وإن
عئت قلت :أو تساءلت :دل (األلفاظ) يف أي لغل م اللغات دي (وعاء) المااين؟
أم إن (اإلمام) أو غ ره م اإلنس والجان! دي دنذا اليعاء؟!
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ضربا م الالدل س والاللب س الذي هناقض أسماء ا
ث هقال :أل س دنذا
ا
عليا كب ارا ن بالنزهل القرآن
الحسنى وصفات ال ُاىل! إ ْذ أًاد ا ن تااف ع ذلك ا
()1

تأوهالا باطن اا ،أو مااين باطن ل ت تشهد لها اللغل؟ وت تدل عل ؟ وك ي نؤمر باد
ذلك ن يف آهات كث را ن بأن نالدبره ونالف ر ف ؟ وك ي هصف ا تااف بأن تب ان ل ل
عيء ودد ا وًمحل؟ وت هدًي أضدٌ ن قبل دنذا وباده ن ك ي عقل الناا ع
القرآن مدا تزهد عىل نصي قرن م الزمان ..قبل وجيد اإلمام المزعيم أي إمام..
كما ت هدًي ماناى إلقفال الاقيل ووضع مفات حها يف هد (اإلمام) ن الماليم أو
المجهيل!ن سي مانى الابث والمجين ..الذي جاز عىل باض الايام والبسطاء
يف عصر م الاصيً.
وهم

إهجاز الرد عىل دنذه المزاع الالي تلغي الاقنيل واألفهنام يف النقناط

اآلت ل:
 1ن دنذا الباط المزعيم دل هدل (الظادر) عل أو ت هدل؟ فنإن قناليا :إنن ت
هدل؛ فقد جاليا القرآن عب اثا! وقد نفنى القنرآن والاقنل مج اانا عن كنالم ا تاناف
الابث! وإن قاليا :هدل عىل ذلك ،ق ل لهن  :دنل هم ن ألدنل اللغنل أو أصنحاب
اللسان الاربي أن هسالدليا بذلك؟ فإن قاليا :نا هم

ظنادرا،
؛ فقد جاليا البناط
ا

ألن كل أدل اللغل هم نه مارفال  .وإن قاليا :ت هم

ذلك! فقد نقريا قنيله  :إن

الظادر هدل عل ! ألن إذا ّ
دل عل  ،فإنما هدل عند علماء اللغل دنؤتء ،قبل األئمل أو
( )1باد أن تحدث الطبري ع نزول القرآن بلسان عربي مب  .قال« :ألن غ ر جائز عىل ا تااف أن
هخاطب قي اما بما ت هفهمين ؛ تسالياء ضاله قبل إًسال الرسل وباده ،ب ين الخطاب مل
ُهفدد ».

علوم القرآن

580

دوهن إذا كان الذي عند دنؤتء ت تشهد ل اللغل ،أو ت هارف أدل اللسان.
 2ن هراف إف ذلك أن اإلمام ت هم ن مارفل الباط إت ع طرهق م الطرق
الثالث اآلت ل :فهي إما أن هارف الباط بالظادر ،أو م قبل الرسيل ﷺ ،أو هارف
بيضي وإلهام .فإن قاليا :هالم بظادر ال الاب ،فال طرهق هصح أن هارف ب ذلك،
إت صح أن هقالري م الالماء مارفال ! وإن كان َعلِ َم م قبل الرسيل ،وقد ثبت
أن الرسيل عل الصالا والسالمَ ،ب َّلغ الجم ع؛ ف جب أن هم للجم ع مارفال ،
خصيا بذلك اإلمام أو غ ره ،ف أهن أخرجيا الرسيل م أن ه ين مباي اثا
فإن ّ
ومب ّل اغا ومب ّناا لسائر الناا ،ودنذا ب ِّ الفساد والبطالن بالرروًا! وا تااف
هقيل﴿ :ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﴾ [النحل]44 :
فنصت اآلهل عىل تب
ّ

النبي القرآن للناا ول س لألئمل المزعيم  ،أو الذه مل

نصت عىل أن القرآن ن ُِّزل لهنؤتء الناا.
هجر له ذكر وت يف آهل واضدا من ! كما ّ
فإذا قاليا :إنما هارف بيضي وإلهام ،فقد جاليه ًسي ا
ت ،بل أوجبيا أن أعظ
ضا ا
ت م النبي األكرم محمد ﷺ ،ألن عرف الباط دون  ،ودي ن أي الباط ن
()1

الماالمد يف الده دون الظادر  .وقد ت تقيم الحجل عل ه هبنذا اتضالمال
هصرضين ب
هقرون بأن منزلل اإلمام أعظ م مقام النبي ،أو ّ
األخ ر إذا كانيا ّ
وهنصين عل ! وقد ُوجد مثل دنذا عند باض الفرق .ويف دنذه الحالل :عل نا أن
ّ
نفرق عىل نحي ضاس ب

اإلسالم الرسايل المحمدي ،و(اإلسالم) اإلمامي!

(ً )1اجع :المغني يف أبياب الاليض د والادل للقاضي عبد الجباً ،الجزء  ،17ص 363ن  368الفصل
الذي عقده القاضي ًمح ا إلبطال دعي الباطن ل يف الالأوهل .وكالابنا :مالشاب القرآن .وانظر:
الباب الخامس م كالاب اإلمام أبي ضامد الغزايل :فرائح الباطن ل.
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اإلسماع يل ،ألن مااين وأض ام (قرآن) دنذا اإلسالم!! ت صلل لها باللك الالي دل
عل ها وترمنها ال الم الاربي الماجز الذي نزل عىل محمد ب عبد ا الاربي
القرعي الهاعمي ،الذي ُخالمت ب النبيا ،وانقطع بميت اليضي ﷺ.
 3ن ونايد دنا للالأك د عىل ما ذكرناه يف فقرا :تارهي الالأوهل ،م ضروًا ن أو
(التجوز) ،أو لنزهند دننذا األمنر ن أو الشنرط ن
لزوم ن عدم إخالله بعادة العرب يف
ّ
وضيضا ،فنقيل:
ا
لقد ّ
دل تفرهقنا السابق ب

الالفس ر والالأوهل ،عىل أن (الالأوهل) أو أضد

مجاتت الالي تان نا يف دنذا الس اق ،وهو تأويل الكالم والمعنى ،ت هم

أن

هشمل آهات القرآن مج ااا! وقد وقفنا عند قيل تااف يف آهل المالشاب ﴿ :ﲒ

ﲓ ﴾ الالي هفه منها أن (الالأوهل) مساضال ضئ لل؛ بيصف دي الطرهق إف
(تفس ر) اآلهات المالشاهبل دنذه ،وإن عئت قلت :دي الطرهق إف فهمها وتفس ردا
الالفس ر الصح ح ،با دا ا ع نزعات أصحاب األدياء ،أو الذه يف قليهب زهغ كما
نصت عىل ذلك :آهل المالشاب المشاً إل ها (اآلهل السابال م سيًا آل عمران)
ّ
وم ث فإن اعالماد (الالأوهل) طري ًقا إلى (تفسير) القرآن كله ،كام زعم الباطنية
وخروجا عن القرآن،
تدليسا
صحيحا! بل ال يعدو أن يكون
وضرباؤهم ،ليس
ً
ً
ً
سواء جعلناه ن أي الالأوهل ن ً
وقفا على شخص مزعوم بعينه ،أم جعلناه عا ًما لكل
(مفسر أو مؤول) بالباطل.
وسع كث ر م الالماء م دائرا الالأوهل،
علما بأن اإلمام الغزايل هقيل ن باد أن ّ
ا
وخرجيا ب ع دائرا المالشاهبات وضددا ن إن «معرفة ما يقبل التأويل وما ال يقبل
التأويل ،ليس باهلين» وإذا كان قد ًبط الاليسع ف باإلماان يف النظر الاقيل؛ فإن
عادا الارب يف اتسالامال ،تبقى دي األساا يف بقاء الالأوهل يف الدائرا الصح حل
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أو المقبيلل؛ قال ًمح ا  « :بل ال يستقل به إال الامهر الحاذق يف علم اللغة،
العار بأصوهلا .ثم بعادة العرب يف االستعامل يف استعارا ا وجتوزا ا ومنهاجها يف
()1

ضرب األمثال » .
وناالقد أن دنذا دي ما ع ّبر عن ف ما باد ابن ًعند يف تارهني الالأوهنل النذي
نقلناه عن يف ميضع سابق.
 4ن ولن

مهما آخر ،وبخاصل يف سن اقنا دننذا
أمرا ا
اإلمام الغزايل هر ي دنا ا

يف الرد عىل الباطن ل؛ قال ًمح ا :
نصـا
« وت بد م الالنب عىل قاعدا أخنر  ،ودني أن المخنالي قند هخنالي ًّ
متواترا وهزع أن مؤول ..فذلك كفر ،وصاضب م ّذب ،وإن كان هزع أن مؤول»
ً
وت هرتاب اإلمام الغزايل يف أن دنذه الالأوهالت «ت انقداح لها أصالا يف اللسان عىل
باد ،وت عىل قرب» عىل ضد قيل ًضي ا عن .
وقد ضرب اإلمام عىل دننذه الالنأوهالت مثنا ا
ت ،فقنال« :مثالن  ..قنيل بانض
الباطن ل :إن ا تااف واضد ،بمانى أن هاطي اليضدا وهخلقهنا ،وأنن تاناف عنامل،
بمانى أن هاطي الال لغ نره وهخلقن  .»..قنال« :ودننذا كفنر صنراح ،ألن محنل
اليضدا عىل إهجاد اليضدا لن س من الالأوهنل يف عنيء ،وت تحالملن لغنل الانرب
لسنمي ثال اثنا وأًب اانا!
هسمى واضدا ا ل ِ َخ ْل ِق اليضدا؛
ّ
أصالا .ولي كان خالق اليضدا ّ
ُ
تكـذيبات ُع ِّبـر
أهرا» .قال ًمح ا  « :فأمثلة هــذه المقـاالت:
ألن
َ
خلق األعداد ا
عنها بالتأويالت » .ولنا ما قال ًضي ا تااف عن .
( )1ف صل الالفرقل ب
الالم ل ،ب روت.

اإلسالم والزندقل (مجميعل ًسائل اإلمام الغزايل  )3ص ،137داً ال الب

مالمح التفسير وإعجاز القرآن

583

الباطنية الجدد
وأخ ارا ،هم ننا القيل :إن محاوتت تفرهغ القرآن م محالنياه ،والالني قامنت
هبا الفرق الباطن ل يف عصيً اتزدداً اإلسالم ل ،كانت سب ل دنذه الفرق لحنرب
اإلسالم وتقيهض أًكان الدولل والمجالمع .أما باث دنذه المحاوتت ن أو النسج
عىل منيالها ن الالي تال ال يم يف مناخ الصحيا الدهن ل لد الشايب اإلسالم ل ،فهي
سب ل (الباطنية الجدد) إف تايهق دنذه الصحيا أن تبلنغ غاهالهنا يف تجدهند النده
وباث عصيً اتزدداً اإلسالمي ،وعيدا الدولل واألمل إف ميقع الس ادا والانزا
مرا أخر  ،وا غالب عىل أمره ،ولن

أكثر الناا ت هالمين.

الحداثيون واإلفراط في التأويل:
وت نسالغني باد ذلك ع اإلعاًا إف تأوهالت الحداث

باد إعاًتنا السابقل

إف أن الحداثل ن وما باد الحداثل!ن د أت ُم ا
ناخا مناسباا لهنذه الالأوهالت الباطن ل
الجدهدا ،أو لما هم

تسم ال بفيضى قراءا النصيص ،أو فيضى الاللقي! ودي

الالي سمادا اإلمام عبد القادر الجرجاين قبل نحي تسال قرون :اإليفراب يف التأويل
فمما هالااطاه
وتكثير الوجوه! قال ًمح ا « :فأما اإلفراط ن أي يف تأوهل القرآن ن ّ
وينسون أن احتامل
قيم هحبين اإلغراب يف الالأوهل ،وهحرصين عىل ت ث ر اليجيهَ ،
ُ
شرط يف كل ما ُيعدل به عن الظاهر ،فه هسال ردين األلفاظ عىل ما ت ُت ِق ّل
اللفظ
م المااينَ ،هدَ ُعين السل م المانى إف السق  ،وهرون الفائدا ضاضرا قد أبدت
للالشيف ،أو قصدا ا إف الالميه
صفحالها وكشفت قناعها ،ف ارضين عنها ض ًّبا
ُّ
()1

وذدابا يف الراللل» .
ا
( )1أسراً البالغل قراءا وتال ق األسالاذ محميد محمد عاكر ،ص ،393الطبال األوف.1991 ،
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أل ست مفات ح الا ّلل يف القراءات المااصرا ،أو المشهد النقدي يف القرن
الاشره كما هدعى ن ت م يف دنذا الذي قال دنذا اإلمام الحص ي؟ (اإلفراط ن
اإلغراب ن ت ث ر اليجيه) ،ألن دنذه المفردات ت تخاللي ع

مفردات

الحداث ( :المبالغل ن الغميض ن تاددهل الدتلل)! باإلضافل إف الم ل إف
()1

الالشيف) .
بن(ضب
اتسالاراض  exhibitionismالذي عبر عن عبد القادر
ّ
ّ
وًبما بلغ عبد القادر غاهل ما هرهد م تصيهب ضركل الالأوهل ،أو وضا ضم
ضدوده المقبيلل (لغ ال وعقالا وعر اعا) ض

وصف التأويل الفاسد بأنه » ..وضع

وتيد أن
للشيء يف غ ر ميضا  ،وإخالل بالشرهطل ،وخروج ع القانين،
ّ
المفسر! وضالى
وعقل من تفسيرهم ،فقد ُفهم من لفظ
المانى إذا دار يف نفوسهمُ .
َّ
كأن األلفاظ تنقلب ع سج ّالها ،وتزول ع ميضيعها ،فالحمل ما ل س م عأهنا
()2

أن تحالمل  ،وتؤدي ما ت هيجب ض مها أن ُتؤ ِّد َه » .
قلت :وما أض

وتيد أن المانى إذا داً يف نفيسنه  ..فقند فهن من
قيل :
ّ

المفسر»! وأباده يف الدتلل عىل فساد تأوهالت الباطن ل والحداث
لفظ
َّ

 ،م ااا أو يف

علما بأن كان
وقت واضد ،فرالا ع دتلل سائر كالم عىل فساد دنذه الالأوهالت .ا
( )1انظر :د .عبد الازهز محيدا :الخروج م الال ص ،320سلسلل :عامل المارفل ،الادد  ،298نيفمبر
 ،2003ال يهت .هقيل األسالاذ الدكاليً محيدا« :وكأن عبد القادر نقض مب ارا جدا ا غرام الناقد
الحداثي وما باد الحداثي بشدّ النص إف آلل الالاذهب تسالنطاق بما ت هقيل »! وهر ي« :وبدافع
م تلك الم يل اتسالاراض ل هامد النقاد الحداث ين وما باد الحداث
ويف دنذا ل

إف الغميض والمراوغل.

نجد صايبل يف ترمجل لفظ (الالميه ) يف نص عبد القادر إف مصطلح:

 indeterminacyالذي أصبح عالمل مسجلل للنقد ما باد الحداثي».
( )2أسراً البالغل ص.394
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هالحدث ًمح ا ع «الالاسي الذي هالركب باض م هجهل الالأوهل» وأنن لن س من
جنس ما هقصده أولي األلغاز وأصحاب األضاجي «بل دي عيء هخرج م كل طرهنق،
وهباه كل مذدب ،وإنما دي سيء ٍ
نظر منه  .ووضع للشيء »...إلخ .وا أعل .

كلمة ال بد منها (التأويل بين ثقافتين)!:
وأخ ارا ،فإن عل نا اإلعاًا ن باد دنذا الجمع ب الباطن ل والحنداث
الحداث

ن إف أن

هنأتمين) يف دننذا النذي وجندنا نقنده ونقرن عنند عبند القنادر،
(ت ّ

بالباطن ل ،ول نه هأتمين ن يف تأوهال

ن بمداًا الالأوهل الغرب نل ،أو بناللغيه

والفالسفل الغرب  .ونيد أن نقنرً دننا أن ضاجنل دنؤتء إف (الالأوهنل) أضنااف
مفنر منن  ،ألهنن
أمرا تز امنا ت ّ
أضااف ضاجالنا نح  ،بل قد ه ين الالأوهل عندد ا
إنما هالااملين مع (نص دهني) هخالي الاقل وهالااًض مع الال  ،كمنا أهنن أمنام
عق نندا مؤسسننل عننىل (الماجننزا) وإن عننئت قلننت :عننىل المجازفننات والح ننل
الالديت ّل .ومهمل الالأوهل ن الجل لل ض ًّقا ن يف دنذه الحال( :عقلنل) الننص ،بماننى
ت عقل اا ،و(علمنال ) بمانى جال مقبي ا
جال أو جال اإلهمان مقبي ا
ت علم اا .ولهنذا
ذدبيا يف الالأوهل مذادب با دا ،واًتادوا ف آفا اقنا عاسنال ،وهحرنرين ن يف دننذا
الس اق ن ما قالن الف لسنيف اإلسنباين األمره ني المشنهيً جنيًج سن نالاهنا (ت
1940م) يف الاق دا المس ح ل ال اثيل ل« :إهنا أمجنل منا يف اليجنيد بشنرط أت
تفه بالفس ردا الحريف ،وإت ل انت مالناقرل»!
بشري ول س آله ًّا ،بمانى
ص
ّ
نصه الدهني الميصيف بأن (مقدا) ن ٌ
كما أن ّ
أن المالحدث ف أو المخاطب ن ب سر الطاء ن ل س ا تااف ول ننه َك َال َبن ُل الاهند
القده م ال هيد ،و َك َال َب ُل الاهد الجدهد م النصاً

ن كما أوضحنا يف مالضظاتننا

السابقل عىل دنذه الاهده ن .وقد أتاح له دنذا األمر أن هالاامليا مع دنذا النص
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كما هالااملين مع سائر النصيص البشرهل ،بل عىل نحي أعمق وأباد مند  ،أو عنىل
نحي أكثر جرأا م أجل تحق ق الاليافق ب الاقل والنص ....أو تحق ق منا أعنرنا
إل م الاقلنل والالمنل.
أما القرآن ال ره فإن هخاللي ع (ال الاب المقدا) يف كال دذه األمنره ،
وم ث فإن (سحب) نظرهات الالأوهل ،وصنراعات الالنأوهالت ن الغرب نل ن عل ن ،
ل س عمالا علم اا وت منهج اا!
وت أدل عىل ذلك م أن الباطن ل الذه قلنا :إهنن اعالمندوا (الالأوهنل) طره اقنا
لالفس ر القرآن ،با دا ا ع عروط الالأوهل ن أو عرط اللغيي أو األساا ن م جهل،
مقصيًا عىل المالشاب  ،من جهنل أخنر  ...دنؤتء إنمنا فالنيا ذلنك
ومل هجاليه
ا
إلخراج دنذا النص م دائرا الاقل والال  ،ووضا يف دائرا األدياء واألغراض ن
الفردهل أو الالي سات إل ها الفرق المناقرل والمحنا ّدا لإلسنالم ن أي أهنن فالنيا
ذلك لنق ض ما سات إل مداًا الالأوهل الغرب ل أو المس ح ل! وبسط ال نالم يف
دنذا كل هحالاج إف م ان آخر .وا تااف أعل .
خامسًا ـ مقدمات (أو قواعد) في أصول التفسير:
نارض م أصيل الالفس ر وقياعده مجلنل من األساسن ات الالني ترنع أمنام
الداًا طرهقل فه المفردات والالراك ب ونياضي الب ان يف القرآن ال ره  ،وتا نن
المفسره :
م ث عىل المفاضلل والالرج ح ب آًاء
ّ

بعضا:
 1ـ القرآن عربي اللسان
ويفسر بعضه ً
ّ
تب لنا مما قدمناه ضالى اآلن أن اللغل الارب ل طرهق مارفل القرآن ،وأن تفس ره
إنما هنطلق وهاالمد عىل دتت ا ومياضاا ا وتراك بها وسنائر منا هالصنل بماان هنا
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الالي كانت مسالاملل يف عصر النزول .ولهنذا ًفرنا قبل قل نل الالفسن ر اإلعناًي
الذي ت هقر الظيادر عىل ظيادردا ،كما ًفرنا الالأوهل الباطني والحداثي!
ولننن

إذا تضظنننا كثننرا المفننردات أو ال لمننات اتصننطالض ل يف القننرآن

ال ره  ،وت راً كث ر م األلفناظ واألسنال ب ،فنال بند للنداًا من أن ههالندي
بمأليف اسالامال القرآن لهنذه األلفاظ واألسال ب .وت هال ذلك إت بالاادد آهاتن
الم ل والمدن ل ،واليقيف ن مهما أم

ن عىل المااين الالي تندوً ضيلهنا اللفظنل

الياضدا يف اسالامات ا المخاللفل ،كما هالرح ذلك م ألفناظ :الهداهنل والرنالل
والمش ئل ..وسائر األلفاظ األخر .
هفسنر
هقيل األسالاذ اإلمام الش خ محمند عبنده ًمحن ا « :فانىل المند ّقق أن ّ
القرآن بحسب المااين الالي كانت مسالاملل يف عصنر نزولن  .واألضسن أن هفهن
اللفظ م القرآن نفس بأن هجمع ما ت رً يف مياضع من وهنظر ف  ،فربما اسنالامل
ٍ
بماان مخاللفل ،كلفظ الهداهل وغ ردا ،وحيقق كيف يتفـق معنـاه مـع معنـى اآليـة،
ف ارف المانى المطليب م ب ماان ».
بارا ،هرن ي منا هم ن
وباد أن هذكر األسالاذ اإلمام أن القرآن هفسر بار ا
عدّ ه قاعدا مهمل م قياعد الالفس ر ،ولنن

دننذه القاعندا تنأيت يف سن اق دننذا

األساا اللغيي أو القاعدا اللغيهل الالي نالحدث عنها .قال ًمح ا « :وإن أفرنل
قرهنل تقيم عىل ضق قل مانى اللفظ :ميافقال لما سبق ل م القيل ،واتفاق مع مجلنل
المانى ،وائالالف مع القصد الذي جاء ل ال الاب بجملال » ادن.
ومانى ذلك أن ت بدّ للداًا أن هراعي الالناسب ب فقرات اآلهنل الياضندا،
وب اآلهات بارها مع باض ،أي أن «اإلض ام» الذي وصي ا تاناف بن آهنات
القرآن ال ره ن أو الذي َع َّ ل «نس ج» دنذه اآلهنات إن صنح الالاب نر ن هاند من
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قياعد الالفس ر والالرج ح ،وت هصح تجاوزه بحال .إف جانب لزوم اتفاق الالفسن ر
مع مقاصد القرآن كما قال الش خ محمد عبده ًمح ا  .وًبمنا كنان عندم مراعناا
دنذا اتًتباط وإمهال ف را النظ أو وضدا الس اق،ن كما أعرنا يف ميضنع سنابق ن
دي السبب يف قبيل باض الرواهات الرا فل أو الالي ت أصل لها يف أسباب النزول،
ويف الخالفات الالي قامت ب المال لم وغ رد .
ونش ر أخ ارا إف أن األصل يف الالفس ر أن ُهحمل ال الم عىل الحق قل أو المانى
الحق قي ،وأت هصاً إف الالأوهل أو المانى المجازي إت إذا تاذًت الحق قنل كمنا
أعرنا يف مبحث الالأوهل.

طب به جميع األجيال:
وتخا َ
 2ـ القرآن الكريم لجميع العصور ُ
عىل الرغ م وضيح دنذه القاعدا أو دنذه الطب ال للنص القرآين؛ فإن كث ارا
المفسره اسالغرقه زم النزول وب ئال وأسباب  ،وانا س ذلك عىل طب ال
م
ّ
تناوله للقرآن أو للخطاب القرآين بيج عام! بل لاليم القرآن كذلك؛ ضالى صاً
خطابا ألدل المدهنل!
خطابا ألدل م ل ،والمدين :ما وقع
تارهي الم ي :ما وقع
ا
ا
فسر باره قيل تااف ﴿ :ﲌ ﲍ ﴾ بأن المراد ب أدل م ل ،وقي َل
وم ث ّ
تااف ﴿ :ﲢ ﲣ ﲤ ﴾ بأن المراد ب أدل المدهنل ،ث تأيت تفس رات جزئ ل أو
محدودا أو قاصرا تمأل صفحات كث را يف كالب الالفس ر ،وت تأتلي وطب ال النص
()1

القرآين أو « ُباده الزماين» م جهل  ،يف اليقت الذي تخل بمسألل اتتساق أو
النظ الذي أعرنا إل يف النقطل السابقل ،م جهل أخر .

( )1انظر بحثنا( :الباد الزماين لنزول القرآن).
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ت بد للمفسر م اسالحراً دنذه القاعدا ضالى هالم

م اليقيف عىل آفناق

النص القرآين ،وضالى هنأيت فهمن لآلهنات ،مالسن اقا منع دننذه اآلفناق ،أو األباناد
القرآن ل.
أما ما هزعم باض النَّ َقلل والمق ّلده (للحداثل الغرب ل) ن وقد َهسمين أنفسنه
نصا تاًهخ اا» مثل يف ذلنك مثنل سنائر النصنيص
بالحداث ! ن م كين القرآن « :ا
الالي أفرزدا تاًهخ ِضقبل م الحقب ،أو زم م األزمان ن يف أمل م األمن ن ممنا
هيمئ إف أن القرآن نص بشنري ت إلننهي ...فإنن ن أي دننذا النزع ن ت هسنالحق
المناقشل يف دنذا الس اق ،وقد سبق لننا الحندهث عن مصندً القنرآن ال نره يف
مبحث اليضي ويف باض المياط األخر  ،ولن

الذي ت بد من اإلعناًا إل ن

دي :زع باره أن ت هن ر اليضي ،وت هن ر مصدً القرآن ،وأن تنزهل م ض
مح د ،ولن ن هر أن القرآن (خرع) يف أض ام أو كان اسالجابل لحاجات مجالمع
الالنزهننل يف القننرن السننادا الم ن الدي يف م ننل والمدهنننل ،أو يف جزهننرا الاننرب.
وهسالدلين عىل دنذا ب ل م أسباب النزول وبالناسخ والمنسيخ! وقند أعنرنا إف
دنذا ن وناقشناه كذلك يف دنذه المبحث أو الفصل  .وكل منا نني ّد اسالحرناًه
مقصيًا عنىل وقنت الننزول ،أو لحظنل الننزول،
دنا دي :أن (الزمن القرآين) ل س
ا
ولن ن ممالد إف هيم الده ( ..والحداثل) أو الالجدهد يف تفس ره والالاامل ما  ،ت بد
أن هال وفق دنذا (الزمن) ،فالحداثل دنا تقع داخل دنذا الزم  ،وت تقنع خاًجن ،
أو ت ت ين يف الخروج عل !
ويف دنذه الحال فإن (لحظل) دنذا الالاامل الالي تيل قراءت أو تصناضب دننذه
القراءا يف أي زم أو يف مج ع الاصيً ،دي (الحداثل القرآن ل)!! قل :إن دننذا دني
مفهيم الحداثل عندنا.
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وت بد م الالنب ن يف دنذا الس اق ن إف أمر سبقت اإلعاًا إل قبل قل ل ودي
نصا دهن اا ،ت هنطبق عل ما هنطبق عىل النصيص
أن القرآن ال ره  ،بيصف ا
(المقدسل) يف الدهانات األخر  ،ألن المالحدث يف القرآن أو المال ل دي ا
تااف ،ول ست دنذه دي ضال سائر النصيص الالي تيصي بالقداسل ،أو الالي
خلات عل ها دنذه الصفل يف تلك الدهانات! وم دنا فإن (الالاامل) مع دنذه
النصيص ن كالاليًاا واإلنج ل ،أو الاهده القده والجدهد ن عىل أهنا نصيص
بشرهل ،يف مناخ الحداثل الغرب ل ،أو عىل أهدي أصحاب دنذه الحداثل م ال هيد
والنصاً ؛ صح ح وت غباً عل ! ولن

دنذا ت هنطبق عىل القرآن! ودع عنك

بشري أو نص
عنشنل م وصي القرآن ن م مق ّلدي الحداثل الغرب ل ن بأن نص
ّ
تاًهخي ،أو ما أسماه :تاًهخ ل القرآن ن أو تاًهخان ال ! ن بمانى أن (إنجاز) لحظل
تاًهخ ل ما ّنل كما قلنا ،وأن هنطبق عل ن م ث ن ما هنطبق عىل سائر النصيص ن
البشرهل ن الالاًهخ ل ،أو الالي ُصنات يف الالاًهخ أو صناها الالاًهخ!

﴿ﲋ

ﲌﲍﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ﴾.
دائمنا :لمناذا دننذا (الالقل ند) من قبنل بانض
والسؤال النذي هطنرح نفسن
ا
المسلم (لآلخر) يف ضداثال أو يف زمن وتاًهخ ودهن وفنين  ...وسائر عنؤون ؟
ومالى كان الالقل د (إبدا اعا) أو عمالا هفري إف النهرل (والحداثل) والالقدم.

 3ـ ال يجوز الدخول إلى النص القرآني بمقررٍ فكري مسبق:
المفسره وغ رد عىل أن الاقائد واألض ام وأصيل
ت خالف ب أضد م
ّ
المااًف إنما تؤخذ م القرآن ال ره  ،أو أن ما جاء يف القرآن ال ره هس ّل ل
الجم ع وهسالج ب ل كل أضد .ولن

م المالضظ أن الخالفات الالي قامت ب
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وتادد المنادج ووجهات النظر الالي قامت عل ها المذادب الالي

تيزعت المسلم يف عصر مب ر تركت أثردا يف تفس رد أو يف دخيله إف النص
المفسره ن عىل اخالالف دنذه النزعات
القرآين ،ضالى ل م ننا القيل :إن ماظ
ّ
ال الم ل والمذدب ل ن دخليا إف النص القرآين بمقرً ف ري أو ميقي سابق ،ضالى
صاً م زان المح

مالأًجحا ب اآلهات الميافقل
والمالشاب ن عىل سب ل المثال ن
ا

مهد السب ل أمام ضركل
م ض ث الظادر للمذدب أو المخالفل ل  ،األمر الذي ّ
الالأوهل.
مع تأك د أن دنذا المقرً الف ري المسبق مل ه

ع ائا مرا افا إف القرآن أو

خاًجا ع ال الاب والسنّل م ميًوثات أو مالرمجات ،ولن ن ميقي اجالهادي
ا
اتسات ل اللغل الارب ل ومحل عل النظر الاقيل واخالالف الف ر ،كما هقيل اإلمام
الغزايل .وكان كذلك ف ما نقدّ ً بسبب عدم اإلضاطل بجم ع أجزاء صيًا
الميضيع القرآين الياضد؛ ففي اليقت الذي تيزعت أجزاء دنذه الصيًا عىل
صفحات قرآن ل مالاددا ،ونزلت يف أزمان مخاللفل ن عبر الباد الزماين للنزول ن فإن
الفه المال امل الجيانب للقرآن مل ه

م ضظ المال لم أو المداًا ال الم ل

ن كما كان عل الحال يف زم الصحابل ن وبخاصل يف مسائل اتعالقاد الالي ثاً
ضيلها الخالف .ض ث عمدت دنذه المداًا إف «باض» أجزاء صيًا الميضيع
الياضد ن أو طرف منها ن الالي جاءت يف آهل أو آهال أو ٍ
عدد م اآلهات فجالالها
مقرًا ف ر اها مسب اقا ،مما اضطردا ن كما قدمنا ن إف
أصالا «كامالا» ،أو ما أسم ناه
ا
فسر باره
إدخال «سائر» أجزاء صيًا دنذا الميضيع يف باب الالأوهل :لقد ّ
«الهداهل» ض ث وًدت يف القرآن بأهنا خلق اإلهمان يف قلب المؤم  ،بناء عىل
مذدب يف أفاا ل الاباد الذي فهم م باض اآلهات ،األمر الذي اضطره إف محل
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قيل تااف﴿ :ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [فصلت ]17 :عىل أن
المراد ب  :ددهنا فقط المالق منه !
ولن

عل نا أن نر ي دنا :أن دنذا اتعالماد م قبل المال لم

لباض

مقرًا ف ر اها ن مسب اقا ن ًبما كان الحامل
أجزاء صيًا الميضيع الياضد ،وجالها
ا
عل أن مسائل اتعالقاد ن مثل اإلهمان با تااف وكين عز وجل ميصي افا بالال
والادل ونحي ذلك م الصفات اإللنه ل ،دنذه المسائل أو الصفات لها عيادد
سابقل يف الاقل اإلنساين ،أو دي مما هم
وم دنا جنح باض المال لم

أن هاليصل إل بالنظر واتسالدتل،

إف اعالماد ما وًد يف باض اآلهات القرآن ل م

الادل اإللنهي والحرهل اإلنسان ل ،وصالض ل إًادا الم لف للردّ ه  ،أي :للخ ر
والشر ﴿ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ﴾ عىل أهنا دي األصل أو
«المقرً» الذي هحمل عل ما ظ أن ن م اآلهات ن هحالاج إف تأوهل ،ل طابق دنذا
المقرً ،أو دنذه الصفات ،وإن عئت قلت :دنذا الفه والالفس ر .وم ث فإن
دنذه المسألل ن مسألل المقرً الف ري ن مل تظهر يف تفس ر آهات الفروع أو األض ام،
ألن دنذه اآلهات دي الالي (أسست) ابتدا ًء هلـذه األحكام ،وقد محل هـذا األمر
بعض المتكلمين على ّ
عد مجلة آيات العقائد ،أو كثيرٍ منها ،على أ ا (مؤ ِّكدة) لما
(مؤس َس ال) ألض ام جدهدا،
يف الاقيل ،بخالف آهات األض ام الالي ُعدت يف مجلالها
ِّ
وا تااف أعل .
دنذه المقرًات الف رهل الالي أضحت م المنادج أو القياعند المالح منل يف
الالفس ر ت بد م تجاوزدا والالاف ل عل ها أو ال ي ع عدّ دا أصي ا
ت للالفس ر!! أما
المقرًات الف رهل الالي تقع خاًج النص القرآين من كنل وجن  ،والالني أعنرنا إف
بارها عند الحدهث ع الالفس ر الباطني فأوف بالرفض؛ ألهنا ل سنت من القنرآن
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نظرا لخروجها ع طب ال اللسان الاربي الذي نزل ب القنرآن،
واإلسالم يف عيء ،ا
وألهنا ت تادو أن ت ين محاولل لاللالفاف عىل القرآن وإبطال أض ام  ،ت محاولنل
لالفس ره وفه ماان !! وإن زع أصحاهبا ذلك.

 4ـ عدم تفسير القرآن باصطالح حادث بعد نزوله:
جاءت المصطلحات القرآن ل وفق المااين اللغيهنل ،أو منطلقن ال منهنا ومؤسسن ال
مانى إضاف اا أو دتلل زائندا.
عل ها ،وذلك بإعطاء المانى اللغيي أو الدتلل اللغيهل ا
وقد أعرنا يف القاعدا األوف إف أن المانى اللغيي دي الذي كان سنائدا ا أو مسنالامالا
يف عصر الالنزهل ،أو دي الماهيد بأصل «اليضع» ن اللغيي ن يف لسان الارب .ولهنذا
َم َّ ا تااف عل نا بأن أنزل القرآن بلسان عربي مب  .ومن دننا تنأيت أمه نل وقنيف
المفسر عىل الشار الجاديل وسائر اسالاماتت الارب يف اللغل واألدب.
ّ
فإذا قمنا نح ن م خالل تطيً ضركالنا الف رهل والثقاف ل عبر عصيً الالاًهخ أو
ٍ
ٍ
ماان خاصل إضاف ل أو مغاهرا لباض
مدليتت أو
ألي سبب آخر ن بإعطاء
المفردات والمصطلحات القرآن ل كما فالت باض الفرق وأًباب المذادب ن أو
باض الالماء يف باض األض ان ن فال هجيز لنا بحال أن نايد لالفس ر القرآن أو عرح
دنذه المفردات والمصطلحات وف اقا لهنذه المدليتت أو المااين الخاصل؛ ألن
خروجا عىل المااين القرآن ل أو تادهالا غ ر مباعر
دنذا الميقي ت هادو أن ه ين
ا
لها ..وًبما ُقصد ب يف باض األض ان :اإلهها ُم بأن ما نقيل نح أو نذدب إل ل
أصل أو أساا قرآين ،يف ض أن األمر عىل الا س م ذلك .قال اإلمام الشيكاين
()1
ٍ
أعراف مالااًفل واصطالضات مالياضال» .
ًمح ا « :وت هصح محل القرآن عىل
( )1فالح القدهر (.)465/ 1
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وعىل سب ل المثال ،فإن الالسل

باليتهل لد باض الفرق اإلسالم ل ،إف

الحد الذي تقرًت ما (القاعدا) القائلل :كل ما جاز كين ماجزا لنبي جاز كين
لييل ن بغض النظر ع مد صحل أو دقل دنذا المفهيم ودنذا اإلطالق ن ت
كرامل ّ
هصح اتضالجاج ل أو اتسالدتل عل بقيل ا

تااف﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ﴾ [هينس ]62 :ألن دنذا المفهيم الذي أعط ناه لليتهل أو
الم انل الالي ًفانا إل ها (الييل) والذي ت را كذلك عند كث ٍر م الايام عبر
مماًسات مخالفل ألبسط مااين الاليض د! دنذا المفهيم ل س قرآن اا ،أو ت هدل
عل المصطلح القرآين ،ولن ننا نح الذه نحمل عل أو نسالشهد ب ونسالدل
ٍ
بمقرً ف ري
عىل ما نرهد ..ضالى كأننا ًجانا إف مش لل الدخيل إف النص القرآين
()1

مسبق ،م باض اليجيه ! أو عىل نحي أسيأ يف غالب األض ان.
ويف اليقت الذي نس ّل بالالطيً الدتيل لأللفاظ بيج عام؛ فإن دنذا الالطيً ت
هم

ل أن هصل بحال إف الحد الذي هلغي مااين الالنزهنل أو هق ّلصنها أو هننالقص

منها؛ ألن اتسالامال القرآين نفس هحيل دون ذلك تما اما؛ وهأيت ذلك تأك ندا ا عنىل
الطابع الاام والخالد لمااين القنرآن أو لمبادئن وق من وأض امن  ،وضف اظنا لهننذه
المااين م وجيه الالحرهي والالبدهل والالأوهل بالباطل.

( )1وم دنذا ن أو ما هقرب من ن اتسالدتل عىل البردان المنطقي األًسطي بقيل تااف﴿ :ﳄ ﳅ

ﳆ ﴾ الذي وًد يف القرآن ال ره يف أًبال مياضع ،ثالث منها يف س اق اتسالدتل عىل
اليضدان ل .إن (البردان) يف اآلهات القرآن ل أوسع ب ث ر م البردان األًسطي ،فهي بمانى الحجل
أو الدل ل ،وهشمل مج ع أع ال اللزوم ،وت هقالصر عىل البردان المنطقي وضده.
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إن االستعمال القرآني يحول دون هـذا التحريف:
أ ن م خالل الس اق نفس الذي وًد ف اللفظ أو المصطلح ،كما يف اآلهل الالي
اسالشهدنا هبا قبل قل ل ن عىل سب ل المثال ن ألن اآلهل الالال ل لها دي قيل تااف:
﴿ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﴾ [هينس ]63 :فقد أوضح دنذا النص ن أو ضدّ د ن
تقي .ودنذا
المراد بأول اء ا يف المصطلح القرآين .وعىل دنذا فالييل دي كل مؤم ٍ ّ
اليصي ه اد ه ين وص افا ل ل مؤم  ،أو هجب أن ه ين كذلك .فالمانى المراد
م اآلهل إذن دي طمأنل المؤمن بنفي الخيف والحزن عنه  ،أو ب ان أن دنذا م
خصائصه وأبرز سما !
ب ن كما أن اتسالامال القرآين هحيل دون الالالعنب بمصنطلحات وتحرهني
ماان م خالل دوًان المصطلح ومج ئ يف س اقات عالى عبنر السنيً القرآن نل؛
وبح ث ت هدع أدنى عك يف أن المانى الطاًئ الذي اناله نا نحن إل ن  ،أو ًغنب
بارنا ف ن أو ضاول باض الزائغ إقحام عىل القرآن ن باطل أو ل س بصح ح.
ويف اليقت الذي ت ّفل ا تااف ن بذات الال ّل سبحان ن بحفظ القرآن م أي
تحرهي أو تبدهل لحروف وألفاظ  ،أو أي (تنق ٍ
ص) م دنذه الحروف واأللفاظ؛
ض

قال جل ثناؤه﴿ :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ﴾ [الحجر ،]9 :فإن

ضم دنذا ال الاب نفس ن كذلك ن (آل ات) الدفاع ع ماان أو دتتت  ،أو
َّ
دتتت (دنذه الحروف واأللفاظ) وذلك ن كما قلنا ن م خالل الس اق الياضد،
والس اق المالادد .وهلـذا فإن التفاسير الفاسدة ـ والكاسدة ـ والضا ّلة ال ير ّدها أو
يبين فسادها شيء كام يب ّينه مناقضتها للسياق ،وهدمها لنظم القرآن.
وتبرز دنا ال يم مسألل الس اق المالادد ن الالي مل تجر الاناهل هبا عند ماظ
المفسره السابق
ّ

هسمى (الالفس ر الميضيعي) ،أو التناول
ن م خالل ما ّ
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الموضوعي لآلهات ،ودي الالناول أو الالفس ر الذي هفرغ لدًاسل الميضيع
الياضد ،ومالابال المصطلح الياضد أو «اللفظل» الياضدا وك ي داً اسالامالها يف
القرآن ال ره  ،وك ي ت ّ ترك بها يف الجمل يف مناسبا ا ال ث را ،عىل المنهج الذي
أصل وتابا الش خ أم
دعا إل األسالاذ اإلمام الش خ محمد عبده ،ث َّ
واألسالاذا الدكاليًا عائشل عبد الرمحن ن ًمحل ا عل ه أمجا
المنهج ت هم ّ

الخييل

ن بيصي دنذا

فقط م «االهتداء إلى الداللة القرآنية أللفاظ القرآن ،وإلى

استجالء ظواهره األسلوبية وخصائصه البيانية» كما تقيل الدكاليًا عائشل عبد
الرمحن  ،ولن

بيصي دنذا المنهج هم ّ ننا كذلك م اليقيف عىل الجا ّدا

الصح حل يف تفس ر القرآن ،وبح ث ننفي ع دنذا الالفس ر َ
الخ َلل والدَّ َخل
والدَّ َجل .وسيف هبقى القرآن ال ره محفي اظا بالال فل اإللنهي م الالحرهي
والالبدهل يف ألفاظ وماان  ،قال تااف﴿ :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ﴾

[الحجر .]9 :والحمد ًب الاالم .
سادسًا ـ التفسير املوضوعي:
هقيم دنذا الالفس ر ن يف ضيء دنذا الذي دعا إل األسالاذ اإلمام ًمح ا ن عىل
مجع آهات الميضيع الياضد ،أو (المصطلح اللفظ) القرآين الياضد .ومحاولل
تفس ر دنذه اآلهات م أجل اليقيف عىل صيًا الميضيع الياضدا ،أو تفس ر
دنذا المصطلح لليقيف عىل دتلال الياضدا أو دتتت المالسقل ،ألن القرآن
ال ره ن كما أعرنا يف ميضع سابق ن ت اخالالف ف  ،قال ا

تااف﴿ :ﱫ ﱬ

ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ﴾ [سيًا النساء]82 :
وغني ع الب ان أن (صورة) معظم الموضوعات القرآنية جاءت يف (سور) قرآنية

مالمح التفسير وإعجاز القرآن

597

عديدة ،ويف سياقات شتى ،وكذلك اللفظ أو المصطلح القرآين .ن ودنذا ل س
ماهي ادا يف كالابات البشر أو يف أسال به ن وم ث فإن المهمل األساس ل للالفس ر
فهما
الميضيعي دي :ض عناصر دنذه الصيًا وأجزائها م أجل فه الميضيع ا
مال امل الجيانب ،با دا ا ع الالايهل عىل جزء واضد ،واعالباًه أصالا كامالا أو
تفسر يف ضيئ (سائر) األجزاء أو باقي اآلهات ..ودي األمر الذي محل
صيًا تامل! ّ
ن أو ألجأ ن كث ارا م المفسره  ،والمال لم

منه عىل وج الخصيص ،إف

(الالأوهل)! وقد تقدم عرح دنذه النقطل عند الحدهث ع القاعدا الثالثل م قياعد
الالفس ر ،ودي :أن «ت هجيز الدخيل إف النص القرآين بمقرً ف ري مسبق» .كما
وضيضا يف س اق الحدهث ع تفس ر يف ظالل القرآن لألسالاذ
أننا سيف نزهددا
ا
س د قطب ًمح ا .
وقد قال أضد علماء الالفس ر المااصره يف ب ان منهج الالفس ر الميضيعي أو
يف (تارهي) دنذا الالفس ر« :ودنذا المنهج هساللزم مجع اآلهات المالحدا الميضيع،
وتحرهك النظر يف اتجادا ا ..تسال شاف ما ه ين ف ها م اتجادات عالى،
وبذلك نقالطي م كل غص م أغصان دنذا البحث ما هناسب ضالى ت ين فروع
ذلك الميضيع مساليفاا مسال ملل .وه ين ل ل فرع م اآلهات ما هناسب  ..ضالى
ه ين د الا تا ًّما مال امل األجزاء ،تام الب ان ،قائ األًكان»..

()1

( )1الالفس ر الميضيعي للقرآن ال ره القس الثاين لألسالاذ الدكاليً أمحد الس د ال يمي ًمح ا ،
ص 13ن  ،14القادرا.1982 1402 ،
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بين التفسير التحليلي والتفسير الموضوعي:
عاًضا للقرآن ال ره عىل ما دي ميجنيد
المفسر يف الالفس ر الالحل يل،
همري
ا
ّ
أو مر ّتب يف المصحي :سيًا باد سيًا ،ف الناول اآلهات ال رهمل :آهل باد آهنل (أو
وعناًضا الالراك نب
مفسرا األلفاظ والمفنردات
مجميعل م اآلهات باد أخر )
ا
ا
ومب ناا ن يف الغالب ن النظ أو وج الربط ب اآلهات .باإلضنافل إف منا تندل عل ن
دنذه اآلهات م األض ام ،أو ما ترعد إل م األخالق والفيائد ..وقند هشن ر إف
باض اآلهات المماثلل الالي وًدت يف سيًا أخر  ،وقد هح ل إف باض الالفاص ل
عل ها ،وبخاصل يف آهات القصص ..إلخ.
المفسر يف دنذا كل م الالفس ر بالمأثيً ،وقد ت تبلغ عناهال ب مبلغ
و قد هف د
ّ
عناهال بالرأي ،أو بما ده إل ثقافال واطالع  ،وآفاق الاقل نل والالم نل ،وتالاندد
دنا ن كما أعرنا يف ميضع سابق ن المنادج والطرق ،وتالننيع اتدالمامنات ووجنيه
ٍ
الالدبر أمام ٍ
ٍ
ماجز عام وخالد ..وقد أنزل ا تااف تب اناا ل ل عيء..
إلنهي
نص
أما يف الالفس ر الميضيعي ،فإن المفسر هحاول ض أطنراف ميضنيع واضند
م ميضيعات القرآن ال ث را ،والالي تبلغ المئات ،والالي قد ت ت ين فهرسنالها أو
سيًا أو مجم ااا عل من قبنل الداًسن  ،عنىل غنراً
وضع ماج مفهرا لها م ا
المفهرا أللفاظ القرآن ال ره الذي وضنا الشن خ محمند فنؤاد عبند
الماج ُ
الباقي ًمح ا  ،ألن الميضيع القرآين الياضد قد هدوً ضيل مصطلح أو لفظ
مالقنابل (مثنل الهداهنل والرنالل) أو ه منل أضندمها اآلخنر ،بح نث ت هم ن
(تحق ننق) دتلننل أضنند اللفظ ن  ،دون البحننث يف اللفننظ اآلخننر (مثننل األليد ننل
والربيب ل ،أو الال اإللنهي والال اإلنساين) كما أن دناك ألفا اظنا ذات دتتت أو
مااين مالقاًبل أو (مالقاطال) ن إن صنح الالاب نر ن (مثنل القلنب والفنؤاد ،أو الالن
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والمارفننل ،أو الالبصننر والالف ننر والالنندبر ،ونحنني ذلننك) .وقنند تننندًج باننض
الميضيعات الفرع ل تحت ميضيع ًئ س أو أصل جامع ..ودن ذا.
ومهمل المفسر دنا تحالاج إف نظر دق ق جامع ،وإن كانت جنز اءا من الطرهقنل
اإلنسان ل الماهيدا يف الالاامل مع (الميضيع) الياضد بش ل عنام .وًبمنا كاننت
أسهل م مهمال يف الالفس ر الالحل يل النذي هالاامنل منع (السنيًا) الالني ترن يف
ثناهادا ن يف نظ بالغي ماجز ن ميضيعات عدهدا ،وبخاصل إذا أخذ المفسر عنىل
عاتق  :أن هبحث ع ميضيع السيًا الرئ س ن أو محيًدا األسناا ن وأن هنطلنق
من يف تفس ردا ،مالض اظا سائر محاوًدا الفرع ل أو المساندا إن وجدت .وأن هبرز
يف دنذا كل  :البالغل القرآن ل وإعجاز الننظ النذي هفنرض عل ن أن هلمنح براعنل
اتنالقال ب اآلهات والمحاوً.
المفسر يف دنذا الالفس ر ن الالحل يل ن جد دق قل ضالى عىل المسالي
بل إن مهمل
ّ
األول أو األدنى م مساليهات دنذا الالفس ر ،وأعني :عرح المفردات أو األلفناظ،
المفسر أن هلالزم بالقرائ الالي تا عىل مارفل مانى (اللفظ) عىل
وذلك إذا ضاول
ّ
النحي الذي نقلناه قبل قل ل ع األسالاذ الش خ محمد عبنده ،قنال ًمحن ا « :وإن
أفرل قرهنل تقيم عىل ضق قل مانى (اللفظ) يف القرآن:
ن ميافقال لما سبق ل م القيل.
ن واتفاق مع مجلل المانى
ن وائالالف مع القصد الذي جاء ل ال الاب بجملال ».
قلت :وكأين باألسالاذ اإلمام هرع عروط الالفس ر بيج عنام ،أي سنياء أكنان
تحل ل اا أم ميضيع ا ا ،أم غ ر ذلك م أنياع الالفس ر؛ ألن الالاامنل منع األلفناظ أو
المفردات ن انطال اقا منها أو تأس اسا عل ها ن أمر تزم يف دنذه األننياع مج اانا بندون
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اسالثناء .وإن كانت دنذه الشروط ألزم للالفس ر الميضيعي ،أو دني تالقناطع مان
وتيمئ إل .

الوحدة الموضوعية للسورة:
دنذا الذي قال األسالاذ اإلمام ،وما أعرنا إل أو قلناه ع الميضيع الرئ س
للسيًا ،وبيصف جز اءا أو فاتحل للالفس ر الالحل يل ،هيجب عل نا القيل :إن الالاامل
مع السيًا القرآن ل بيصفها وحدة متكاملة هدفها واحد أو غرضها واضد «وإن
تاددت ميضيعا ا» عىل ضد تاب ر الاالّمل الش خ ال يمي ،عدّ ه باض الالماء م
الالفس ر الميضيعي ،أو أحد نوعيه ،قال الش خ ًمح ا « :فنقيل مثالا :سيًا
البقرا :الهدف منها :تحدهد الطرهق القيه لم أًاد أن هسلك نفس مسلك
المالق  ،ث تفسر الميضيعات الالي وًدت يف السيًا عىل دنذا الهدف .وتقيل
مثالا :سيًا آل عمران :تحدهد ماامل األليد ل الحقل ،وإثبات أن ا واضد ت
()1

عرهك ل  ..ودن ذا يف كل سيً القرآن» .
و لن

إذا «ما أطلقت كلمل (تفس ر ميضيعي) فال هفهن منهنا ن كمنا هقنيل

الاالّمل الش خ ال يمي نفس ن إال بحث موضوع من موضـوعات القـرآن الكـريم
على مستوى القرآن مجيعه » ونح قد ت نادّ (اليضدا الميضنيع ل) من الالفسن ر
الميضيعي أو أضد نيع  ،اكالفاء هبنذا اليصي :الوحدة الموضوعية ،الالي هم
أن ت ين مقدمل ب هدي الالفس ر الالحل يل ،كما هم

أن تفرد بالالصن ي يف دًاسل

قد تشمل باض سنيً القنرآن ال نره  ،أو سنيًه مج اهنا .بنل إن يف وسنع بانض

( )1الالفس ر الميضيعي القس الثاين ،ص.22
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الباضث أو المفسره أن هبحث يف (اليضندا الميضنيع ل) يف القنرآن كلن  ،أو يف
(النص القرآين) م أول إف آخنره ،إذا سنلك مسنلك النربط بن سنيًه مج اهنا،
سيًا مال املل وهمهد بارها لباض م سيًا الفاتحل ضالى سيًا الناا.
بيصفها ا
وم عاء أن هسمي دنذا التصنيف (تفس ارا ميضيع اا) فل فال؛ مع اإلعناًا إف أن
تحدهد «ددف السيًا أو غرضها» بحسب عبناًا الشن خ ال نيمي ،أو ميضنيعها
األساا أمر اجالهادي ،وقد تخاللي ف األنظاً.
دنذا وتقيم (الوحدة الموضوعية) يف السيًا القرآن نل عنىل طرهقنل واضندا يف
ٍ
دهباجل وميضيع وخاتمل ،كما ذدب إف ذلنك الاالَمنل الندكاليً محمند
الارض:
عبنند ا دًاز ،قننال ًمحن ا « :فاليضننح اآلهننات اتفالالاض ننل األوف من السننيًا:
الميضيع الذي سالاالج خطيطها الرئ سن ل ،ثن هالبنع ذلنك :الالندًج يف عنرض
الميضيع بنظام ت هالداخل ف جزء مع جزء آخر ،وإنما هحالنل كنل جنزء الم نان
المناسب ل يف مجلل السيًا .وأخ ارا تأيت الخاتمل الالي تقابل الدهباجل».

أهمية التفسير الموضوعي
عىل الرغ م أن إفراد باض (ميضيعات) القنرآن ال نره بال الابنل والالصنن ي
ل س جدهدا ا ،وبخاصل يف باض ميضيعات القنرآن ال بنر  ،مثنل القصنص القنرآين
وآهات األض ام ،فإن الحاجل إف الالفس ر الميضيعي ،بنالمانى النذي نالحندث عنن ،
ماسل يف ضيء الحاجل المااصرا إف الاللقي ع القرآن ال ره عىل نحني مباعنر،
باتت ّ
والالي جدّ ت يف ض اا (الركيد) الالي كنان ها شنها المسنلمين ،باند أن أعناعت فن ه
الثقافل األوًوب ل ن أو ضراًا الغرب ن عااًات ومذادب اجالماع نل ونزعنات ف رهنل
وعقائدهل كث را ،مثل الحرهل والادل اتجالماعي أو اتعالراك ل ،والمرأا والدهمقراط نل
وضقيق اإلنسان ،..إف جانب باض (النظرهات) الالم ل يف الطب ال واإلنسان.
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وكان ت بد للمسلم م أجل الح

عل ها وب ان ميقي اإلسالم منها ،من

الايدا إف القرآن ال ره عىل نحي مباعر ،أو م تجدهد الالاامل منع آهاتن الب نّنات
عرضا وتفس ارا ،مع اتسالاانل ب الب الالفس ر ن الالحل يل ن القدهمل ،أو الثقافل الالراث ل
ا
كلما ُوجد ف ها ما ها عىل دنذا الالفسن ر الجدهند ،وهننهض بمهمنل اتجالهناد يف
الفه والالفس ر .ودن ذا بدأ الالصن ي يف (اإلنسان يف القرآن ،الشيً يف القنرآن،
الالرب ل يف القرآن ،المرأا يف القرآن ...إلخ) .ث تيسع األمر إف تفسن ر مصنطلحات
القرآن ال ره ومفردات هبنذه الطرهقل من الرن والجمنع والالصنن ي ،بيصنفها
عبرة عن مدى (الشـمول) يف اإلسـالم :عقيـدة وشـريعة ونظـام حيـاة ،وذلنك يف
ُم ّ
مياجهل الحراًا الغرب ل الغازهل الالي ت ّ ف ها الفصل ب الده ونظام الح ناا من
جهل ..وبيصي دنذه الطرهقل كذلك قادًا عىل تصح ح كث ر م اآلًاء والمياقي
(الالراث ل) يف دنذه األبياب ،وبخاصل يف إطاً الاق دا وعل ال الم ن كما أعرنا قبل
قل ل ن م جهل أخر .
لقد قلنا :إن كث ارا م آًاء المال لم مل ت

قائمنل عنىل مجنع آهنات المسنألل

الياضدا (أو صيًا الميضيع الياضد) الالي تيزعالها عدا سيً قرآن نل .أو منطلقنل
م دنذه الصيًا ومؤسسل عل ها! وًاجع إن عئت آًاءد أو اخالالفنا

وتاندد

مذادبه يف مسألل :الهداهنل والرنالل ،واإلهمنان والفسنيق ،والمشن ئل اإللننه ل
واإلًادا اإلنسان ل ،أو الجبر واتخال اً ..ونحي ذلك.
إن للالفس ر الميضيعي عندنا فائدا جل لل يف دننذا البناب ،ويف أبنياب كث نرا
وأخص منه بالذكر :الاامل الجل ل
أخر تحدث عنها باض الالماء المااصره ،
ّ
األسالاذ عبد السالاً فالح ا سا د يف كالاب الق  :المدخل إف الالفس ر الميضنيعي
وفصل ف القيل يف مجميعل م المباضث ،كمنا قندم
الذي ّأًخ ف لهنذا الال ّ ،
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ف ن (نمناذج من الالفسن ر الميضنيعي) الالني هم ن أن هقالفني أثردنا البنناضثين
والداًسين .باًك ا تااف يف علمن  ،وجنزاه عن كالابن ال نره أفرنل الجنزاء،
والحمد ًب الاالم .
سابعًا ـ التفسير اإلجمالي والتفسير املقارن
أضاف باض الالماء إف دنذه النيع م أنياع الالفسن ر :ننيع آخنره :
سمى أضدمها :الالفس ر اإلمجايل ،ودعا اآلخر بالالفس ر المقاًن.
ّ
وعنى بالتفسير اإلمجالي :الالفس ر الذي هيضح المانى الاام لآلهات القرآن ل ن
عىل ترت ب الالالوا ن بألفاظ ماليمل أو أوضح عند الساما  ،وأهسر يف الفه عند
المخاطب  .ودي أقرب ما ه ين إف الالرمجل المانيهل ن أو الالفس رهل ن الالي ت هالق د
ف ها المالرج لف اظا بلفظ وت ضر افا بحرف «وإنما هقصد هبا إف تيض ح المااين
وتجل الها يف ب ان المقصيد م مجلها وتراك بها» كما هقيل الاالّمل الش خ ال يمي؛
قال ًمح ا « :ودنذا النيع م الالفس ر قد سل

المحدثين يف تقدمل الالالوا

باإلذاعل .والمقصيد من  :إعطاء ف را إمجال ل عما هالليه القاًئ م القرآن ال ره ،
لما
ضالى ه ين السامع للقرآن الذي ُهالىل كاع افا لمرام  ،واع اا لمقاصدهُ ،م ًّ
()1

بأطراف  ،مدًكاا لمغزاه» .
أما التفسير المقارن :فهي الذي هقاًن ف الباضث ب أقيال باض المفسره ..
ل قي عىل اتجادا

ومسال ه ومنازعه المخاللفل أو المالاددا ن عقند اها وفقه انا

ونحي ذلك ن بل ل ظهر بيج خاص عىل آًاء أصحاب األدياء ،ومد تقيله عىل

( )1الالفس ر الميضيعي للش خ ال يمي.)12/ 2( ،
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ا تااف ،وتحرهفه لل ل ع مياضا  ،ومد خنروجه عن اللغنل أو اللسنان
الاربي الذي نزل ب القرآن ،ومد زًاهاله بالاقل أو تغ به ل يف (تفاس رد ) أو
أقياله الالي غال ابا ما دم النظ القرآين وتجال القرآن عرن  ،كمنا أعنرنا عنند
ُ
وأفرل ،أو أدق ،ما
ال الم عىل أخالط الباطن ل و َم نسج عىل منياله أو تأثر هب .
مفسري عصنر واضند ،أو قبنل أن هنال النقنل
ه ين الالفس ر المقاًن ض هال ب
ّ
واتقالباا والالأثر بأضد دنؤتء المفسره  ،وبخاصل إذا كان م أصحاب األدنياء
أو اتتجادات المنحرفل يف الالفس ر .وقاًن عىل سب ل المثال ما كالب القمي بما كالب
علما بأن القمي (عيل ب إبراد ع خ ال ل ني محدّ ث اإلمام ل) تنييف يف
الطبري ،ا
الاام الذي تييف ف اإلمام أبي جافر الطبري (ت310دن) أو قبل بقل ل.
ثامنًا ـ مبهمات القرآن:
ونخال دنذا الحدهث الميجز ع الالفس ر وقياعده ،باإلعناًا إف (ننيع) من
أنياع عليم القرآن ،أسماه باض الالماء( :المبهمات) أو مبهمات القرآن ال نره ،
وقد ذكرناه دنا ملح اقا بالالفس ر ألن فصل م فصنيل أو بناب من أبيابن  ،وًبمنا
أم

إلحاق عطر كب ر من ن أي م دنذا النيع النذي أفنرد بالالصنن ي ن بأسنباب

النزول ،ونح ت نر إفراده بنيع خاص م أنياع عليم القرآن ،وإن كنان هفالنرق
ع الالفس ر وأسباب النزول يف كين ت تالالق ب فائدا ذات بال يف غالب األضيال،
بل قد ت هخلي م َطر ٍ
ف م المفاسد يف باض األض ان!
َ
قمنا باسالاراض دنذه (المبهمات) الالي ذكردا كل م الزًكشي والس يطي..
ثن نظرنننا يف بانض المؤلفننات الالني خصننها أصنحاهبا بالفصن ل القنيل يف دنننذه
المبهمات مرتبل بحسب سيً القرآن ال ره ن وأمجنع دننذه ال النب الالني اطلاننا
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عل ها :كالاب أبي عبد ا محمد ب عيل البلنسي ( 714ن  )782الميسيم بن صنلل
الجمع وعائد الالذه ل لميصيل كالابي اإلعالم والال م ل فل نجد ف ها إضافل تذكر
عىل ما أوًدت كالب الالفس ر ..ال َّله إت اتسنالطرادات والطرائني ..وسنائر منا ت
بصر بمااين القرآن! بل إن ف هنا (ترن اقا) لسناضل الننص
هالالق ب فه لآلهات أو ٌ
خاصا ،والمطلق مق دا ا ..فرالا ع أميً أخنر كث نرا ًبمنا
القرآين ،بجال الاام ا
اترح بارها م خالل الارض اآليت:

 1ـ هـذه التسمية!
لنا أن ناجب بادئ ذي بدء م دننذه الالسنم ل :مبهمنات!! ألن (المنبه ) يف
اللغل :اس مفايل مشالق م اإلهبام ،واإلهبام يف اللغل :الخفاء ،هقنال :ل نل هبن ،
لخفاء ما ف ع الرؤهل .وطرهق مبه  ،إذا كان خف اا ت هسالب  .وأمر مبه  :ت مأتى
ل ! واسالبه عل ال الم :اسالغلق.
وت ناالقد أن ع ائا م دنذه الماناين هالناسنب منع منا تنرك القنرآن ذكنره ن أو
«أمهل » يف ضق قل األمر أو إن صح الالاب ر!ن أو مل ه

ميضع عناهال وادالمام ؛ ألننا

إذا قلنا (ما أهب ) القرآن ذكره ،ف أن المانى أن القنرآن مل هبن منا ضقن أن ه نين
مفس ارا أو نحي ذلك ،وت ناالقد أن النذه اعنالغليا هبننذه (المبهمنات)
مذكيًا أو ّ
ا
علما بأن الفرق ب مثل دنذه الالسم ل ن الميمهل ن وتفس ر القرآن
قصدوا إف ذلك! ا
ظادر ،ألن الالفس ر همثل ضاجالنا نح إف فه القرآن ،وب ان ماان بأي طرهنق من
طرق الب ان .ودنذا با د عما ت هطلب (تفسن ره) ألنن ت تالالنق بن فائندا تنذكر،
والذي ُدعي أو سمي (مبهمات).
هسره ا تااف للذكر ت هاليقي فه أي جانب
هراف إف ذلك أن القرآن الذي ّ
وأوضح ما هدل عنىل
من عىل دنذا الذي هقيلين إن ا تااف أهبم يف كالاب ال ره !
ُ
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دنذا :الالارهي (اتصطالضي) الذي وضايه لمبهمات القنرآن ،واألسنباب الالني
علما بأن دنذه األسباب دي المالداولل أو المنقيلل يف كالنب
هذكروهنا ليًوددا ف ؛ ا
عليم القرآن وكالب تفس ر المبهمات.

 2ـ تعريف المبهمات:
ت هخرج المراد هبنذه المبهمات ن بمانادا اتصطالضي ن ع (األسماء
هسم ا تااف باسم الال م نبي أو ويل أو غ رمها
واألعالم) وتشمل كل م مل ّ
م آدمي أو ملك ،أو جنّي أو بلد أو كيكب أو عجر أو ض يان ل اس عل  ،أو
()1

عدد مل هحدد ،أو زم مل هب  ،أو م ان مل هارف! ..
سمى أبي زهد السه يل كالاب بن الالارهي واإلعالم ف ما أهب يف القرآن م
وقد ّ
األسماء واألعالم! أما الس يطي فقد قس دنذه المبهمات إف قسم  :األول:
(ف ما ُأهب م ًجل أو امرأا أو ملك أو جنّي أو مثنى أو مجميع ُعرف أسماء
ك ّله  ،أو :م  ،أو الذي؛ إذا مل هرد ب الاميم) .والقس الثاين( :مبهمات الجميع
()2

الذه عرف أسماء باره )  .وم أبرز أسماء القس األول ن عنده ن أسماء نقباء
ضراًا ،وعددد كذلك
بني إسرائ ل اتثني عشر! وأسماء الذه اتخذوا مسجدا ا
ا
مس أهيب بنصب وعذاب ،واس امرأا نيح
اثنا عشر ،واس الش طان الذي ّ
(والال) واس امرأا ليط (والهل ،وق ل :واعلل!) ..إلخ.

( )1الالارهي واإلعالم للسه يل ،ص .8وانظر :مقدمل المحقق ل الاب البلنسي.)35 /1( ،
( )2اإلتقان ( 180/ 4ن  194و 195ن .)204
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 3ـ أسباب اإلبهام:
أما أسباب اإلهبام فقد عدّ دا كل م الزًكشي والس يطي سب ااا ،ودي:
السبب األول :اتسالغناء بب ان يف ميضع آخر ،كقيل
ﱞ﴾ [الفاتحل ]7 :فإن مب

يف قيل

تااف﴿ :ﱛ ﱜ ﱝ

تااف﴿ :ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵ ﱶ ﱷﱸ﴾ [النساء.]69 :
الثاين :عدم تا ن تعالهاًه ،كقيل تااف﴿ :ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾

[البقرا.]35 :
ومل هقل (ضياء) ألن ل س ل غ ردا!
الثالث :قصد السالر عل ل ين أبلغ يف اسالاطاف  ،نحي:

﴿ﱟ ﱠ ﱡ
()1

ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [البقرا ، ]204 :دي:
األخنس ب عرهق ،وقد أسل باد[ ،وكان م المؤلفل قليهب وعهد ضن ناا ،ومات
يف أول خالفل عمر ًضي ا عن ].
الرابع :أت ه ين يف تا ن كب ر فائدا ،نحي﴿ :ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ﴾ [البقرا:
 ]259وكقيل تااف﴿ :ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ﴾ [األعراف:
.]163

( )1قال اب عباا يف اآلهل :إهنا نزلت يف قيم م المنافق

ت لميا يف الذه قالليا يف غزوا الرج ع:

عاص ب ثابتُ ،
وخب ب ،واب الدُّ ُثنَّل ،وغ رد  ،وقاليا :وهح دنؤتء القيم! ت د قادوا يف
ب ي  ،وت أ ّدوا ًسالل صاضبه  ،فنزلت دنذه اآلهات يف صفات المنافق [اآلهات 204 :ن 206
﴿ومِ َ النَّا ِ
ا َم ْ َه ْش ِري َن ْف َس ُ
سيًا البقرا] ث ذكر الذه اسالشهدوا هيم الرج ع يف قيل تاافَ :
وف بِا ْل ِاب ِ
ابالِغَاء مر َض ِ
اد﴾ [اآلهل الالال لً .]207 :اجع :تفس ر اب عط ل (.)187 /2
اا ال َّل ِ َوال َّل ُ ًَؤُ ٌ
َ
ْ َ َْ
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الخامس :الالنب عىل الاميم وأن غ ر خاص ،بخالف ما لي ع ّ

 ،نحي﴿ :ﲶ

ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﴾

[النساء.]100 :
السادا :تاظ م باليصي ال امل دون اتس  ،نحي قيل

تااف﴿ :ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﴾ [النيً ،]22 :وقيل تااف﴿ :ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾

عز م قائل:
[الاليبل ،]40 :وقيل ّ

﴿ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ

ﱚ ﱛ﴾ [الزمر .]33 :والمراد هبنذه اآلهات الثالث :أبي ب ر الصدهق ًضي
ا عن .
السابع :تحق ره باليصي الناقص ،نحي﴿ :ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾ [ال يثر:
()1

 ]3ودنذا الشانئ دي الااص ب وائل .
قلت :وماظ دنذه األسباب داخلل يف أسباب النزول ..ومج اها ت تخلي منها
كالب الالفس ر! والسبب الرابع هدل عىل أن عند (المبهمنات) أضند (أننياع) علنيم
علما أن السبب الخامس هحمل دتلنل مهمنل أو إضناف ل ،ودني أن
القرآن ..با د .ا
تفس ر (المبه ) قد هح ي عىل دتلل النص الاام ..بل قد هذدب هبا ض هال تفس ر
دنذا المبه (الاام) بباض أفراده ،أو بياضد با ن !.
ٍ
وأوصاف مسالمرا إف هيم الق امل،
القرآن ال ره هالحدث ع ضاتت ود ئات
ومفسرو المبهمات!! ُهغرقين النص القرآين يف ضدود الب ئل والزمان واألعخاص!
ٍ
طرف م نقد دنذا الميقي يف مبحث أسباب النزول .ونؤكد دنذا
وقد أعرنا إف

( )1اإلتقان للس يطي 403 /2( ،ن .)404
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دنا بما كالب الش خ محمد ًع د ًضا يف س اق تفس ره لباض اآلهات ،قال ًمح
ا « :إن القرآن داد ومرعد إف هيم الق امل ،وإن ماان عامل وعاملل ،فال َه ِاد
ِ
أعخاصا مخصيص  ،وإنما ن ط وعده ووع ده وتبش ره
وهيعد ،وهاظ وهرعد
ا
وإنذاًه بالاقائد واألخالق والاادات واألعمال الالي تيجد يف األم
()1

والشايب» .
ٍ
أسماء وأعال ٍم ت تالالق بمارفالها فائدا يف
نح ت نالحدث دنا ع ذكر
()2

الالفس ر ،مثل نسب النمرود  ،واس الب ت الماميً ،واس السماء السابال،
وأسماء الج والش اط  ،وأسماء زوجات (سام وضام وهافث) وأسماء أوتدد
والشايب الالي تنالسب إل ه

()3

()4

 ،وأسماء الخمر  ..ولن ننا نالحدث ع تفس رات

وعروح غ ر مقبيلل ألهنا تر ِّق ساضل النص القرآين ،وتالااًض ن م ث ن مع آفاق
دنذا النص وامالداده ،أو مع عميم وخليده .قال البلنسي يف قيل
ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ

تااف﴿ :ﲤ ﲥ

ﲮ﴾ [الزخرف ]57 :إن الراًب

()5

لهنذا المثل دي عبد ا ب ال ِّزباري السهمي  .وقال يف قيل

تااف﴿ :ﲌ ﲍ

ﲎ ﲏ ﲐ ﴾ [النبأ ]40 :نقالا ع باض الالفاس ر! «إن ال افر إبل س إذا ًأ ما
( )1تفس ر المناً (.)179 /1
( )2البلنسي (.)258 /1
( )3المصدً السابق.)430 ،548 ،547 /2( ،
( )4نفس المصدً 216/ 1( ،ن  ،)239وانظر ف أسماء م ل وال ابل 297 /1( :ن  ،)299وأسماء
األنب اء وصفا

وميضع دفنه  444/ 1( ،ن  ،)462وأسماء خ ل ًسيل ا ﷺ وأسلحال

وآتت  520 /1( ،ن .)526
( )5اإلتقان للس يطي.)471/ 2( ،
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ضصل لبني آدم م الثياب ،قال﴿ :ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ﴾ أي كآدم الذي خلق م
()1

تراب ،واضالقره دي أو ا
ت»! وقال يف تفس ر قيل تااف﴿ :ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [النازعات:
ً ]37وي أن أبي عزهز ب عم ر ب داع ب عبد الداً﴿ .ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ﴾
()2

[النازعاتً ]40 :وي أن أخيه مصاب ب عم ر  .وقال يف قيل تااف:

﴿ﲀ

()3

ﲁ ﲂﲃ ﲄ﴾ [عبسً .]17 :وي أهنا نزلت يف عالبل ب أبي لهب  ..إلخ.
وسيف نيضح يف مبحث اإلعجاز عند الحدهث ع (الخصائص األسنليب ل)
للقرآن ال ره أن ما هشمل الالارهي اتصطالضي الذي ذكنروه للمبهمنات لن س
ميضع عناهل القرآن ال ره  ،بل دي مما ت هأتلي مع باض تلك الخصائص ،ال َّله
إت ما كان م أسباب النزول ،وقد قدمنا ًأهنا يف مد الالسادل الذي وقع ف ها.
وأخ ارا ،ت هم

اسا عىل
القيل :إن البحث ع األسماء (المبهمات)! كان ق ا

األسماء الالي ذكردا القرآن ال ره ن وًبما كان دنذا أضند الندوافع وًاء تسنم الها
بالمبهمات!ن ألن الق اا دنا مع الفاًق كما هقنال ،بنل إن األمنر أباند من دننذا
ب ث ر ..لقد صرح القرآن ال ره باس (مره ) عل ه السنالم ،وباسن (زهند) بن
نميذجا أو مثنا ا
ت
ضاًثل ًضي ا عن  ،ألن ضالل كل منها خاصل أو فرهدا ،ول ست
ا
هصنرح القنرآن ال نره باسن أو لقنب يف
للحاتت الالي تقع إف هيم الده  .وقند
ّ
أضيال جدّ نادًا ،لح مل تالصل باصر الالنزهل ،أو لب ان أن القرآن ال ره ن بشهادا
دنذا الاصر ن تنزهل م ض
( )1نفس المصدً.)674/ 2( ،
( )2المصدً السابق.)676/ 2( ،
( )3نفس المصدً.)679/ 2( ،

مح د ،كما يف الالصرهح بلقب أو كن ل (أبي لهب) كما
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الاز ) وقد عندل عنن القنرآن
علما بأن اسم (عبد ّ
أعرنا يف هناهل مبحث اليضي .ا
لما ت هخفى م األسباب.
إن الفرق با د جدا ا ب ضدهث القرآن ال ره ع مره ابنل عمنران ،وضدهثن
ع المرأا الالي سمع ا قيلها ودي تجادل ًسيل ا ﷺ يف زوجهنا وتشنال ي إف
ا  ..إن ما ضدث لمره ل ه رً ،وإن ضالل زهد ب ضاًثنل لن تقنع منرا أخنر ،
دنذا إف جانب أسباب أخر لهننذا (الالصنرهح) هبننذه اتسنم  .قند هنذكردا
عطرا كب انرا ممنا أسنميه (مبهمنات) قند
المفسرون ..وًبما جاز لنا أن نقيل :إن ا
ّ
هصرح باسنم  ،أو نحني
(أمهل) القرآن ذكره ،وقد نقيل :إن القرآن ترك ذكره ،أو مل ّ
نوعـا مفـر ًدا مـن أنـواع
ذلك م الالاب رات المناسبل ،وهو يف مجيع األحوال ،ليس ً
علوم القرآن ،ولـكنه هامش صغير من هوامش التفسير.
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الفصل الثالث
ترجــمة القــرآن
● أوالً :بني التعريب والترجمة والتفسير.
● ثانيًا :حملة عن تاري ترجمة القرآن.

● ثالثًا :ما املطلوب في ترجمة القرآن؟
● رابعًا :الترجمة احلرفية.

● خامسًا :الترجمة التفسيرية وشروطها.
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الفصل الثالث
ترمجة القرآن

أوالً ـ بني التعريب والترجمة والتفسير:
ٍ
طرف م أسباب نزول القرآن ال ره بلغل واضدا ،عىل
لقد سبقت اإلعاًا إف
الرغ م عالم ل خطاب  ،وهبنذا اللسان الاربي المب دون سائر اللغات .وفحي
ذلك ن مج ا ن أن ًسالل القرآن أو مرام ن وماان ت هم

أن تب ّلغ إف الناا كافل

إت (بالارهب) ألسناله  ،أو (بالرمجل) القرآن إف لغا  .وقد مشى الالارهب يف ًكاب
الفالح والدعيا الال ي تمت عىل أهدي الفاتح األوائل م الصنحابل والالنابا (يف
مالانذًا أو ت سنب ل إل ن منع
الاهده الراعدي واألميي) .ث بنات دننذا األمنر
ا
تخلي ضركل الالارهب ع انالشاً اإلسالم يف الاصيً الالضقل ،وبخاصل يف الاصر
الحدهث ض ضافت الارب ل نفسها يف بالددا وب أدلها ..ألسباب هطيل ذكردا.
وكان سب ل المسلم

إف نشر اإلسالم والدعيا إل ن ويف تفق المسلم

الجدد يف دهنه ن يف دنذه الاصيً ،دي تفس ر القرآن ال ره وعرح السنل والس را
بمخاللي اللغات ،أو بلغات البالد الالي وصل إل ها اإلسالم؛ فقد جاء يف ترمجل
ميسى ب هساً األسياًي ن عىل سب ل المثال ن وكان م ًجال الطبقل السادسل م
فسر القرآن يف المسجد ثالث
طبقات الماالزلل ،أن ّ

سنل ،وأن كان يف مجلس
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الارب والفرا ن كما قال الجاضظ ن ف جال الارب يف ناض ل ،والفرا يف ناض ل،
وهفسر القرآن ل ٍّل بلغال  ،فما ُهدً
ّ

()1

بأي لسان كان أفصح ! أو أب  ،قال

الجاضظ« :واللغالان إذا الالقالا يف اللسان الياضد أدخلت كل واضدا منهما الر
عىل صاضبالها ،إت ما ذكروا م لسان ميسى ب هساً األسياًي».
ومانى ذلك أن القرآن ال ره مل هقرأ يف عصنر من الاصنيً اإلسنالم ل بغ نر
(هفسر) وتشرح ماان ومقاصده بالارب ل
اللسان الاربي الذي نزل ف  ،ولن ن كان ّ
وبسيادا م سائر لغات المسلم .
أما ما ًوي ع اإلمام أبي ضن فل النامان ًضي ا عن أن أجاز للمصيل أن
هقرأ مااين سيًا الفاتحل باللغل الفاًس ل ،فال هادو كين اجالها ادا من لالصح ح
صالا م ت هحس قراءا الارب ل؛ ألن ت هقدً عىل النطق الصح ح هبا بيصف
ضدهث عهد باإلسالم .ودنذا مانى اعالراط أت ه ين القاًئ مبالد اعا هبنذا
()2

أًجع اإلمام ًضي ا عن ع دنذا اتجالهاد المب ّ ر أم مل
الامل ! وسياء
َ
()3

هرجع  ،فإن مل هس ّ دنذا المقروء بالفاًس ل (قرآنا) ولن

سماه :دعاء ..بل إن مل

( )1عرح ع ين المسائل للحاك الجشمي (مخطيط)  1اليًقل  .96وانظر كالابنا :الحاك الجشمي
ومنهج يف تفس ر القرآن .وقد وضع القاضي عبد الجباً عىل ًأا الطبقل المذكيًا أبا الهذهل
الاالف (ت235دن) .وانظر الب ان والالب

للجاضظ  193 /1ت عبد السالم داًون .مطبال

لجنل الالأل ي والالرمجل 1367دن 1948م القادرا .وكالاب :ت اًات ثقاف ل ب

الارب والفرا

لألسالاذ الدكاليً أمحد محمد الحييف ًمح ا  ،ص ،281ط ،3داً هنرل مصر.1978 ،
( )2الش خ محمد أبي زدرا :الماجزا ال بر  :القرآن ص ،584داً الف ر الاربي ،القادرا.
( )3المصدً السابق ،ص ،586وقاًن بالش خ محمد مصطفى المراغي :بحث يف ترمجل القرآن ال ره
وأض امها ص 27فما باددا ،داً ال الاب الجدهد ،ب روت.
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هؤثر عن (الالصرهح) بأن القرآن اس للمانى فقط؛ ألن الالسم ل بالقرآن إنما تطلق
عىل اللفظ والمانى مج ااا ،ولن

ًبما فه ذلك م كالم باض أتباع م فقهاء

()1

المذدب .
ون الفي دنا بالقيل :إن القرآن ال ره َق َاب َل لسان الاربي المب
األعجمي ،قال تااف ﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
باللسان

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ﴾ [النحل ،]103 :وقال تااف:

﴿ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮﲯ﴾ [فصلت .]44 :ودنذه المقابلل تنفي
عىل نحي قاطع تسم ل ما (ترج ) م القرآن إف اللسان األعجمي ن أي لسان كان ن
()2

قرآناا .
ولهنذا فإن مسألل (ترمجل القرآن) بالمانى المساوي أو الميازي لالرمجنل كالنب
األوائل الالي قام هبا المسلمين يف عصر مب ر مل تطنرح ..ضالنى من بناب المقابلنل
بغرض تارهي الشايب األخر باإلسالم أو دعي

إل  .وًبمنا كاننت دنالنك

أسباب أخر دعت إف دنذا الميقي ،م أمهها أن المسلم تانامليا ،يف ضركنل
الالرمجل تلك ،مع م البات ومالاضي ،ول س مع عايب وأقيام ،بماننى أن الالنيم
( )1انظر الزهلاي :تب

الحقائق عرح كنز الدقائق ( ،)11 /1ط األم رهل1313 ،دن.

( )2وج اتسالدتل باآلهال
هم

ال رهمال

دي عدم الالسيهل ب

األعجمي والاربي ،فالقرآن الاربي ت

علما بأن (األعجمي) يف اللغل دي الذي ت هفصح عرب اا
لالرمجال األعجم ل أن تسمى قرآنا .ا

كان أو غ ر عربي ،أما (الاجمي) فهي الذي ل س م الارب ،فص احا كان أو غ ر فص ح .وفحي
ذلك :أن الاجمل ل ست وق افا عىل الاجمي ،واإلفصاح ل س وق افا عىل الاربي .وقد هدل ذلك مج ا
عىل أن القرآن إذا ترج أو (نقل) ضالى إف الارب ل ذا ا ،باباًات أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء ت
هسمى قرآناا ،ألن سيف هفقد يف دنذه الحال بالغال الالي اًتقت إف دًجل اإلعجاز ،وا أعل .
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الالي نقليدا إف اللغل الارب ل مل ت

تمثلها أو تابر عنها ضراًا قائمل أو أمن كنان

هجدً بالمسلم أن هالرمجيا لها (قرآهن ) أو (كالاهب المقدّ ا)!
ثانيًا ـ حملة عن تاري ترجمة القرآن:
وعىل أهل ضال ،فإن يف وسانا أن نم ز يف (تاًهخ) ترمجل القرآن ال ره ب ست
محطات ،أو مراضل:

 1ـ المرحلة األولى:
ترتبط أوف دنذه المراضل بأول ترمجل للقرآن تمت يف عام 1143م عىل هد
()1

ًوبرت ن أو ًوبرتيا ن ال اليين ،وكانت إف اللغل الالت ن ل  .وقد اسالغرق الق ام
هبا عا اما واضدا ا فقط ،ومل ت

يف ضق قالها ترمجل فحسب ،بل أض ي إل ها دجيم

وقدح يف اإلسالم والقرآن ويف عخص النبي ﷺ األكرم .كالب ًوبرت دنذا ع
وهسرت فهم ،
ترمجال للقرآن هقيل« :لقد
ُ
كشفت ب دي قانين المدعي محمدّ ،
وضممال إف كنيز اللغل الرومان ل ،لمارفل أسس دنذا القانين ،ضالى تالجىل أنياً
()2

الرب عىل البشرهل ،وهارف الناا ضجر األساا :هسيع!» وأضاف« :لقد ًأت
كن سل كليين يف بطرسها ما ًآه الس د المس ح يف ًف ق بطرا ،وهجب أن هش ر ن
أي بطرا ال ليين ن لالارهض مبادئ اإلسالم للريء ،بادما سمح الداًسين يف
ال ن سل لهنذا ال فر أن هالسع وهالرخ وهنالشر لمدا مخسمئل وسبال وثالث عا اما.
وقد وضحت يف ترمجالي يف أي مسالنقع آس هاش

مذدب السراس

( )1تمت طباعل دنذه الالرمجل باد ذلك بقرون ،عام  ،1543يف مدهنل (بازل) بسيهسرا.
( )2د .ضس المااهرجي ،اله ئل الاالم ل للقرآن ال ره ص 44ن  ،45الدوضل1991 ،م.
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()1

جندي المشاا هشق الطرهق لغ ره. »..
(المسلم ) مالمثالا يف عمل
ِّ
وبطرا ال ليين ن ًئ س دهر كليين يف فرنسا ن دنذا دي الذي أعاً عل ن أو
اسالأجره كما ع ّبر باض الباضث

أهرا ،أو
ن بالق ام هبنذه الالرمجل ،ولهنذا قال ف
ا
()2

قشات الدخان الذي أطلق محمد ،لالك تطفئ بنفخاتك» !
خاطب بقيل « :لقد
ُ
قلت :وصدق ا الاظ القائل يف مح

الالنزهل﴿ :ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ

ﲍ﴾ [الصي 8 :ن .]9
كان الدافع وًاء دنذه الالرمجل إذن ع ائا آخر مخالل افا تما اما عما أعنرنا إل ن من
مناقرنا لن تمنام المناقرنل ،فقند كنان
الالارهي باإلسالم أو الدعيا إل  ،بل كان
ا
الغرض تشيه صيًا اإلسالم والقندح يف عنخص النبني ال نره ﷺ (تحصن ناا)
للشايب النصران ل ضد اإلسالم .ولهنذا فقد اتصل دنذا الغرض بانالشاً اإلسالم
وتيسع نفيذه يف أوًبا وآس ا ،كما اتصل بفشنل الحنروب الصنل ب ل يف بقناء ب نت
المقدا يف أهدهه بيج خاص ،ويف تحق ق أدداف دننذه الحنروب بيجن عنام.
وقد يكون يف وسعنا أن نربط نشأة االستشراق هبـذه الترمجة أو هبـذا العمل الذي قام
به رهبان ديـر كلـوين ،و(هننض) بالنف نذه ًوبنرت ال النيين القسن س اإلنجل نزي
األصل .الذي قام برضالت كث را قبل أن هسالقر يف برعلينل عام 1136م.
ظلت دنذه الالرمجل الالت ن ل دي كل منا يف هند األوًب ن من مارفنل بنالقرآن
ال ره  ،أمنا الالرمجنل األوف إف اللغنات األوًب نل الحدهثنل ف اننت ترمجنل أندًهن
( )1اله ئل الاالم ل للقرآن ال ره  ،ص.45
( )2نفس المصدً.
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أًهفاب إف اتهطال ل عام 1547م ،وعىل أساا دنذه الالرمجنل ظهنرت أول ترمجنل
للقرآن إف اللغل األلمان ل عام 1616م ،وضاها سيليم عياهجر يف نيًمبرغ .ثن
نقلت م دنذه الالرمجل عام 1641م أول ترمجل إف اللغل الهيلندهل.
ث قام الالاجر الفرنسي أندًه دو ًه بالرمجنل القنرآن إف اللغنل الفرنسن ل عنام
1647م ،وكان أساا مارفال باللغل الارب نل أن تجاًتن كاننت تاالمند عنىل بنالد
الشرق .وباد عام ظهرت ترمجل ان ل زهل لهنذه الالرمجل الفرنس ل تيف كبردا ًجل
هدعى أل سناندً ًوا ،وزهنهنا يف صنفحل الغنالف ب نالم نجالنزئ منن قيلن :
« أضفت قبل النص نبذا ع ض اا محمد ،نبي األتراك ومؤلي القرآن ،مع ميعظنل
ضروًهل لم هرهد أن هارف ما الفائدا أو الخطر الذي هم

أن هالرتب عنىل قنراءا

القرآن» .وكانت ترمجل ًوا اتن ل زهل دنذه دي الالي نقلت منها ترمجل غالز م ر
إف اللغل الهيلندهل ،ث ترمجل تنج إف األلمان ل ،وترمجالان إف اللغل الروس ل قام هبما
كل م بيسالن يف وف رهفيك .
ث ظهرت ترمجل أخر للقرآن إف اللغل الالت ن ل أعددا األب ليدف غ ماًاتشي
عام  ،1698ولالها كانت أسيأ م الالرمجل الالت ن نل األوف .وبن نت عنىل أساسنها
ترمجات أخر إف لغات مخاللفل.
تلك كانت المرضلل األوف م ترمجات القرآن إف اللغات األوًب ل ،تبدأ بالرمجل
ت تخفي مشاعر ال راد ل للقرآن واإلسالم ،وتحفنل باألخطناء المقصنيدا وغ نر
المقصيدا ،ث تنقل عنها إف لغل أخر  ،وم دنذه إف لغل ثالثل ،ويف كل دوًا تزهد
األخطاء وتالرخ .
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 2ـ المرحلة الثانية:
لال المرضلنل الثان نل تبندأ عنام  1734عنندما نشنرت ترمجنل جنيًج سن ل
اتن ل زهل .إذ تيافرت للمالرج أميً مل ت ن مالاضنل لسنابق  ،فقند كنان محام انا
هارف الارب ل ،وكانت الطبال الارب ل األوف للقنرآن قند نشنرت يف دنامبيًغ عنام
أي ننيع من الالرمجنل

 ،1694وكانت مارفال بلغال اتن ل زهل مارفل ممالازا .لن
تيافرت للقاًئ األوًوبني؟ مل ه ْخ ِ
ني جنيًج سن ل نظرتن إف اتسنالم فقنال يف
ُ
مقدمال « :أتصيً أن ت ضاجل بي إف اتعالذاً ع نشر دنذه ترمجنل أو إف الخنيض
يف محاولل إثبات أهنا عمنل مف ند وطرهني .فالنذه هالصنيًون أن عمنالا واضنح
الزهي كهنذا هم

خطرا عىل الدهانل المس ح ل ت عك أهنن هنالقصنين
أن هش ل ا

كث ارا م قدًدا أو أهن هجهليهنا.»...
تر ى أي انطباع عن القرآن كان القارئ المثقـف خيـرج بـه مـن مطالعـة ترمجـة
جورج سيل هـذه التي ظلت الوحيدة بين أيدي الناس باللغة االنكليزية لمدة قـرن
ونصف ،وبن ت عل ها ترمجات للغات أخر لال أصحاهبا مل ه ينيا هارفين عن ئا
م الارب ل ،ث ظلت الالرمجل األعهر ب قراء اتن ل زهنل قرنانا آخنر؟ لانل أفرنل
إجابل دي ما كالب الف لسيف والمؤًخ البرهطاين تيماا كاًتهل ،والذي هاندّ من
المف ره المنصف « :كلفالني قراءا [دنذه الالرمجل] من الماانناا منا مل أت لفن يف
قراءا أي نص آخر .فهي نص مالاب ،خل ط ت نسق ف  ،وت ضسن ذوق وت فن .
وت أظ ع ائا غ ر اإلضساا بالياجب هم

أن هحمل أي عخص أوًوبني عنىل

قراءا القرآن كامالا».
ولئ اكالف نا بالالرمجات اتن ل زهل كمثنل عنىل الالرمجنات للغنات األوًوب نل،
باعالباً اتن ل زهل اللغل األكثر تداو ا
ت يف الاامل ،فإننا نجد أن مل تصدً ترمجل أخنر
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ِ
ًودول النذي
باد ترمجل جيًج س ل إف أن ظهرت عنام 1861م ترمجنل القسن س
ًتب سيً القرآن ضسب دًاسل قام هبا مسالشرق ألماين هدعى غيسالاف فاهل .ومع
أن لغل دنذه الالرمجل أفرل ضا ا
ت م سابقالها ،إت أهنا تااين م كث ر من األخطناء،
عأهنا يف ذلك عأن ترمجل صناها إدواًد بالمر عام 1880م .وقد انطلق بنالمر من
ماللي ،وأن اسم مشالق من القنراءا ،فناعالبر أن األفرنل أن
ف را أن القرآن كالاب ّ
هالرج إف لغل الالخاطب ،مع اتضالفناظ بخصنائص األسنليب دون اإلسنراف يف
الغلظل .وتالصدً دنذه الالرمجل مقدمنل كالبهنا أ .ً.ن لسن  ،تنن عن عنداء سنافر
لإلسالم ونب وًسالال .
والمالضظ أن دنذه المرضلل كلها خلت م أي محاولل قام هبا عخص مسنل
لالرمجل القرآن إف اتن ل زهلً ،غ أن برهطان ا كانت تح

مسناضات عاسنال من

الاامل اإلسالمي يف إفرهق ا وآس ا .ولالنا ت نسالغرب أن ت ين كل دننذا الالرمجنات
زاخرا باألخطاء الالي تنج ع أمنيً ثالثنل :ضناي المالنرج يف اللغنل الارب نل،
و الح

المسبق عىل القرآن الذي هنفي عن أن كالم ا تباًك وتااف ،وضق قنل أن

دائمننا يف خدمننل المسننالامر
أقسننام اتسالشننراق يف الجاماننات األوًوب ننل كانننت ا
ومصالح .

 3ـ المرحلة الثالثة:
أما المرضلل الثالثل فالبدأ مع مطلع القرن الاشره ض نشر م رزا أبني الفرنل
عام 1910م أول ترمجل ان ل زهل للقرآن ال ره هانددا عنخص مسنل  .فهني من
مسلمي البنغال ،وكان بالغ اتدالمام بالالرت نب الننزويل لسنيً القنرآن .ويف دننذه
المرضلل المب را نجد ترمجل لابد الح

خان ،وأخر لمحمد سروً ،ث جاءت
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باددا ترمجل محمد عيل القادهاين عام 1917م ،الالي كانت ضا فل م ض ث السبك
اللغيي ،باإلضافل إف أهنا ضفلت بالالحرهي القادهاين آلهات ال الاب ال ره .
يف عننام  1930م نشننرت ترمجننل محمنند ماًمننادوك ب ثننيل ًمحن ا  ،ودنني
اس يتلندي اعالنق اتسالم ،وجاءت ترمجل ضرف نل من ض نث مالاباالهنا للالرك نب
اللغيي القرآين .وقد واج ب ثيل ًفض األزدر للالرمجل ،ومل هسمح بنشردا إت باد
أن أكد المالرج لش خ األزدر أن س سم ها ترمجل مااين القرآن .وتادّ دنذه الالرمجنل
األوف الالي مل تحمل تح ازا لاق دا تخالي عق دا أدل السنل ،بل نرادا ضرهصل عنىل
الدقل ،وإن كان الطابع الحنريف يف أي ترمجنل هجالهنا صنابل المطالانل والالنذوق،
ف ي بالرمجل القرآن ونظم الماجز؟
ويف عام 1938م ظهرت ترمجل عبد ا هيسي عيل ًمح ا  ،ودي دنندي من
أسرا م البهرا ،زه ترمجال بنأكثر من سنالل آتف دنام  ،ف هنا كث نر من اآلًاء
الصننيف ل .تالم ننز دنننذه الالرمجننل بلغالهننا الج نندا ،وإن كننان صنناضبها جنننح إف
اتسالخدامات القدهمل الالي تالاب القراء الذه ل سيا م أدل اللغل .وقند طبانت
دنذه الالرمجل عشرات المرات.
ظهرت يف الخمس نات من القنرن الماضني ترمجالنان مالباهنالنان أعند الالبناه
إضدامها ترمجل المسالشرق آًثر آًبري عام  1955والثان نل ترمجنل نسن داود عنام
دائما هطنرب لسنماع تنالوا القنرآن .وقند
 .1966وكان كل منهما هقيل :إن كان ا
اخالاً آًبري أن هجال ترمجال أقرب إف الشار ،وضاول يف اليقنت نفسن أن هلالنزم
بالسبك القرآين ،ولذلك وجدت ترمجال صد ا يف األوسناط األكادهم نل .أمنا داود
فقد اخالاً أن ت ين تاب رات أقرب إف األسليب اتن ل زي األدبي ،ولنذلك تالم نز
ترمجال بحس السبك اللغيي الذي هجالها سهلل الالنناول ،وإن كنان هاطني نفسن
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ضرهل الالاامل مع النص تزهد عما دي مالااًف عل يف الالرمجنل .لنن

لانل دننذه

الالرمجل تسالف د م تم ز صاضبها يف اللغال  ،بل لالها األوف الالي هقيم هبا عنخص
هادّ اللغل الارب ل لغال األم ،فصاضبها م ههيد الاراق.
ظهرت باد ذلك ترمجات عندا ،وطبانت الالرمجنات السنابقل طبانات كث نرا،
ولن ننا ناليقي عند الالرمجل الالي أعددا حممد أسد ًمح ا  .والالي صدًت بصيً ا
ال املل عام  .1980فهي تالم ز بجيدا اللغل وبسال عل المالرج  .ولانل وصني
دنذه الالرمجل بن(الالفس رهل) هنطبق عل ها أكثر من أي ترمجنل أخنر  ،ألن صناضبها
هر ي كلمات عاًضل ب أقياا ضاصرا ل سالب المانى ،وهرفق ذلك هبنيام
عدهدا ،وإذا تب لنا أن الالرمجل مطبيعل يف ألي صنفحل من القطنع ال ب نر ،نجند
الهيام

تساليعب أكثر م النصي م كل صنفحل من صنفحا ا ،ب نمنا القسن

اآلخر للنص القرآين والالرمجل اتن ل زهل .واألمر الجدهر بالالنيهن أن محمند أسند
ساً يف ترمجال وفق مدًسل األسالاذ محمد عبده الاقل ل ،بل لال أكثر تاص ابا لها م
أصحاهبا .ول آًاء فقه ل هخالي ف ها الجمهيً ،ولن ن هشرضها يف ديامش .

«أنواع» الترجمات في هـذه المرحلة:
تالابات يف دنذه المرضلل ترمجات أخر  ،أكثردا هاليتدنا مسنلمين .ولنن ننا
نم ز يف دنذه المرضلل ثالثل أنياع م الالرمجل:
أوالها :الترمجات التي يقوم هبا المستشرقون ،مثل ترمجل آًبنري الالني ضنرص
صاضبها عىل الميضيع ل ،وإن كان ف ها أخطاء ترجع إف عدم الفه  ،أو اتعالساف
يف النقل .وب دنذه الالرمجات ترمجل مسالشرق هدعى ًهالشاًد بِل النذي ضناول أن
ها د ترت ب القرآن ن ت أقيل ترت ب سيًه ،بل ترت ب آهات !! ن فقد تصيً أن عندما
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ت ّ مجع القرآن ونسخ أهام الخالفل الراعدا مل هنالب القائمين عىل دنذا الجمع إف أن
باض اآلهات كانت م اليبل يف ظهر المصحي الالني بن أهندهه ! ،وانطال اقنا من
دنذا الالف ر فهي هرع جداول لما هاالقد أن الالرت ب األصيل لآلهنات ،ف قنيل لننا
مثالا إن اآلهل  36م سيًا الاليبل كانت م اليبل خلي اآلهل  5منها ،والسبب النذي
هدعيه إف ذلك أن اآلهال تذكران األعهر الحرم .وقد نشنرت دننذه الالرمجنل أول
مرا عام  ،1937وأع دت طباعالها يف الالسا ن ات م القرن الماضي .ولال سفادل
الف را الالي قامت عل ها دنذه الالرمجل خ نر منا هجالهنا غ نر مقبيلنل يف األوسناط
الالم ل ،فرالا ع أن ه ين لها أي تقبل ب عميم القراء.
والنوع الثاين :الترمجات التي تصدر عن أتباع األهواء ،فلدهنا مثالا ثالث
ترمجات قادهان ل عىل األقل ،منها ترمجل محمد عيل المذكيً آنف اا ،وترمجل محمد
ظفر ا خان ،وزهر خاًج ل باكسالان األسبق .والالي بنادا عىل ترمجل محمد ب ثيل
ًمح ا  ،ولن ن أدخل ف ها أف اً القادهان ل وتلب سها .ونجد م أعاج ب دنذه
الالرمجل أن اآلهل ال

رهمل ﴿ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ﴾ [الحج ]62 :والالي ترد يف [لقمان  ]30دون كلمل
«دي» الثان ل ،ترد بالرمجال مالباهنال كل الالباه .
وهقح ظفر ا خان يف ترمجال أع اء ل س لها وجيد يف كالاب ا تااف ،وماان
تالراء ل دون أن ه ين ل ف ها ضجل .ففي قيل

تااف﴿ :ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎﲏ﴾ [المائدا ]48 :هاطي المانى الالايل« :أعددنا ل ل من  ،ضسب طاقال ،
ممرا أو طره اقا واس ااا ،ل الم
ا

م اليصيل إف منبع ددي اليضي» .ودي هصرح

بأن هالجنب المانى اللغيي مفرالا مانى آخر .فمثالا يف آهل الص ام قيل تااف:
﴿ﱱ ﱲ

ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ﴾ [البقرا ،]184 :هاالبر الرم ر يف
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(هط قين ) عائدا ا عىل الطاام ،ف الرج النص عىل أن هاني «وعىل الذه لدهه ثم
الفدهل طاام مس

» .ويف أمره تااف لرسيل ال ره

﴿ :ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ

ﲨ﴾ [المدثر 4 :ن  ]5هطالانا دنذا القادهاين بالرمجل تاني« :طهر دنؤتء الذه م
ضيلك ،واسالأصل اليثن ل» ،وضجال يف دنذا أن هفرل المانى الروضي!!
أما النوع الثالث فهو ترمجات أهل السنة .وقل ل م دنؤتء م أدنل الارب نل،
ومع ضرصه عىل الدقل يف نقل المانى ،فإن ب دننذه الالرمجنات تبناه هرجنع إف
خلف ل المالرج  ،ومد علم الشرعي ،ومسالياه يف اللغل الالي هنقل إل ها .فإذا كنان
المالرج ن عىل سب ل المثنال ن صنيف ًّا ،فنإن الماناين الصنيف ل تنالجىل يف ترمجالن ،
أن نر ي دنا أن ظهنرت يف دننذه المرضلنل أول ترمجنل أمره نل للقنرآن

وهم

صناها إًفنغ ،ودي أمره ي مسل  .ودي كسنائر ترمجنات أدنل السننل ،لهنا مزاهنا
وعل ها باض المآخذ.

 4ـ المرحلة الرابعة:
هم

القيل إن مرضلل ًابال بدأت م أواخر القنرن الماضني ،ظهنرت ف هنا

ترمجات عدا ،ولن

ماظ دنذه الالرمجات هأخنذ ممنا سنبق ،وهيفنق بن بانض

الالراك ب م دنا وباض م دناك ،وهخرج بشنيء جدهند .وممنا ت عنك ف ن أن
باض دنذه الالرمجات تفرل سابقا ا كث ارا .فالرمجل الدكاليً محمد عبد الحل الالي
صدًت عام  2004مثالا تالجنب كث انرا من المزالنق الالني وقنع ف هنا المالرمجنين
السابقين ،وتأيت بلغل سل مل ج دا .غ ر أن كل م هالصد لالرمجل ال الناب الازهنز
هياج مش الت غ ر عادهل ،وتالفاوت دنذه المش الت م الالاامل مع المصطلح
القرآين ،إف الالاامل مع اإلهجاز الذي دي طابع النص القرآين .وتاامل المالرمج يف
دنذه الجيانب هالفاوت كث ارا.
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ففي مسألل المصطلح القرآين اعالمد محمد أسد ًمح ا عىل نقل ال لمل
الياضدا باباًا عاًضل كاملل .ف لمل «الغ ب» هالرمجها «مادي كائ وًاء مد
الالصيً اإلنساين» ،وكلمل «كفروا» تدًج يف كل مرا «أولنئك المصممين عىل
إن اً الحق» .أما عبد الحق وعائشل ب ييل ،ومها برهطان ان مسلمان ،فقد اعالمدا
اسالخدام ال لمات الارب ل م اليبل بحروف ان ل زهل ،وجاليا يف آخر ال الاب
مسر ادا لهنذه ال لمات الالي بلغ عدددا  54كلمل ،مع عرح مانى كل منها .ويف
المقابل نجد ترمجل محمد ضس خان وتقي الده الهاليل ،والالي هطلق عل ها
الالرمجل السايدهل ،تفرط يف اسالخدام األلفاظ الارب ل داخل النص اتن ل زي مع
عرح دنذه األلفاظ ضم أقياا ضاصرا ،ودي طرهقل مالابل للقاًئ ،ول ست لها
ضروًا يف نقل المانى ،تس ما إذا كان دنذا المانى دي ًأي باض المفسره ،
ول س المانى اللغيي .فمثالا يف قيل تااف﴿ :ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﴾

[المااًج ]40 :نجد الالرمجل تاني «ًب  365نقطل لشروق الشمس وغروهبا يف
الشرق والغرب» .وأما قيل تااف﴿ :ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﴾ [البقرا ]25 :فهما
هحالفظان ب لمالي «أزواج مطهرا» الارب ال
هاالرهه

وتأيت الالرمجل «زوجات مطهرا أي ت

الح ض وت البيل والغائط» .ولسنا ندًي ما الذي هف ده القاًئ

اتن ل زي م ضصر المانى الراقي لاباًا «األزواج المطهرا» يف دنذا المانى
الحسي الر ق ،بل نسأل :دل دنذا المانى الحسي دي الذي هالبادً إف ذد
الاربي الال بلغال عندما هقرأ يف كالاب ًب دنذه الاباًا السام ل؟ وهبقى سؤال
آخر :لماذا جال المالرمجان عباًا «أزواج مطهرا» تقالصر عىل الزوجات ،مع أن
كلمل األزواج تنطبق عىل الجنس  ،ويف اللغل اتن ل زهل كلمل واضدا تطلق عىل
الزوج إن كان ًجالا أو امرأا؟
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أما يف موضوع اإلجياز فإن المالرج هر ي ما هر أن هجانل الماننى واف انا،
ولن

المالرمج هخاللفين اخالال افا واس ااا يف مقداً ما هر فين  ،فب ننه المقنل يف

ضرجنا يف الاليسنع .غ نر أن النباض هجانل
أض ق الحندود ،وب ننه من تهجند ا
اإلضافل ضم النص ،دون أي إعاًا إف أهنا مرافل!
ونيد أن نش ر دنا إف ترمجتين م أضدث الالرمجات ،وب نهما م البين منا بن
الشرق والغرب .أوالمها صناها مسالشرق هدعى كيل ت رننر ،األسنالاذ يف جامانل
َد ًَم يف عمال ان لالرا ،أسمادا( :القرآن :تفس ر جدهد) ،وكُالب عىل الغالف :تفس ر
النص بقل محمد باقر هببنيدي ودني عن اي إمنامي ن وتالعنب الشن ال اإلمام نل
نصا وتفس ارا قده وماهنيد ن .والاج نب يف دننذه الالرمجنل أو الالفسن ر أن
بالقرآن ا
المانى اتن ل زي للنص القرآين ت هالم ز بشيء عن تفسن ر البهبنيدي دننذا بنأي
ع ل ،فال هدًي القاًئ ما النص؟ وما أض ي لشرض أو تفس ره؟ أما ما ف ن من
خبنرا .فمنثالا:
الالفس ر فأخالط ت هدًي لها المرء
أساسا وت هارف منها مبالدأ وت ا
ا
ترمجل سيًا ال يثر أو تفس ردا هأيت عىل النحي اآليت« :إنا ض اقا أعط ناك ماء ال يثر،
فجالناك بذلك أمل قيهل مزددرا ،لذلك اسجد لربك يف صنالتك ،واعن ر ا إذ
ولدت لك بنت!! وباد أن تفال ذلك انحر ناقنل لالحالفنل بمج ئهنا إف الندن ا .وت
عك أنك ل ت ين األبالر ،بل إن عدوك الشرهر دي األبالر».
أما الترمجة األخرى فهي الالي قام هبا الدكاليً أمحد زكي محاد ،باذ ا
ت ف ها جهندا ا
كب ارا تياصل عىل مد أعيام عدا ،وأسنمادا« :القنرآن المج ند :ترمجنل ان ل زهنل
بالالاب ر الحدهث» .ودي ترمجل أم نل ضرصت عىل أن ت ين سنهلل الالنناول ،كاملنل
المانى للقاًئ اتن ل زي .فهي مثالا تالرم كلمات عاًضل كث را ،غ نر أن دننذه
ال لمات الشاًضل أو المالممل لمانى الاباًا اتن ل زهنل مل تيضنع ضنم أقنياا
ضاصرا ،بل وضات فيقها زواها صغ را ،ت ه اد هم زدا إت م هساى إل ها .وكان

مالمح التفسير وإعجاز القرآن

629

م الجهيد الالي بذلها الدكاليً محاد أن ضصنر مصنادً أو جنذوً كلمنات القنرآن
فيجد أن عدددا قل ل نسب اا ،فاللغل الارب ل تاالمد عىل اتعالقاق ،والمصدً الياضد
تالفرع عن اعالقاقات عدهدا .وأًاد أن هسالف د م دنذه الظنادرا ،ف االمند للماناين
المال رًا باتعالقاق يف النص القرآين ،مصادً ان ل زهل هأخنذ منهنا اتسنالاماتت
المخاللفل .ودي ف را تبدو ماقيلل نظر اها ،لنن

دنل هم ن أن تالاامنل لغنل غ نر

اعالقاق ل يف تااب ردا عىل أسس تالاامل عل ها لغل اعنالقاق ل؟ أم أن دننذا هنؤدي إف
مش الت يف الالاب ر؟ نالرك الح

يف دنذا ألدل اتخالصاص.

دنذا وقد بلغت الالرمجات ال املل للقرآن ال ره يف اللغات األوًوب ل ن مع
طباا ا المالاددا ن ( )671إضد

وسالمئل ترمجل وطبال ،كما بلغت

وسبا

مخسا وأًبا
الالرمجات الجزئ ل والمخالاًا ( )245ا

ومئالي ترمجل ،يف اثنال

()1

وعشره لغل ،وذلك ضالى عام  ، 1980والالرمجات الالي قام هبا مسلمين م
()2

دنذه الالرمجات ال ث را تاد عىل األصابع! وهأيت يف مقدمالها (تفس ر) أبي األعىل
الميدودي ،وترمجل األسالاذ محمد مح د ا باللغل الفرنس ل .ومل هالسع نطاق ترمجل
( )1نفس المصدً ،ص ،29نقالا ع الب بليغراف ا الاالم ل لالرمجات مااين القرآن ال ره مركز
األبحاث للالاًهخ والفنين والثقافل اإلسالم ل ،اسالانبيل1986 ،م.
( )2هقيل الدكاليً مراد ديفمان« :إن أول ترمجل للقرآن إف اللغل األلمان ل أنجزدا عام  1616سالمين
عفاهبج جرن ع أصل إهطايل .وال يم نجد ب

أهدهنا أكثر م اثنال

وعشره ترمجل ألمان ل تامل

للقرآن ،عىل أن ترمجل واضدا منها فقط قام هبا مسل سني ألماين (مصري) دي محمد ًسيل.
الالرمجل الالقرهب ل لمااين القرآن ال ره  ،الطبال الثالثل ،كيلين ا .1988 ،وقد بدأ الالدييت اللبناين
عادل الخيًي بإصداً أطيل ترمجل ألمان ل للقرآن مع الالال ق عل ها».
مقفى
وقد أعاً د .ديفمان إف أن ترمجل فرهدًه ًه رت« .لماظ القرآن جاءت يف نظ عاري
ا
عبقري!» .اإلسالم كبدهل ص 49ن  ،50م البل الاب ان ،الرهاض ،ط2001 ،3م.
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وتفس ر القرآن إف مخاللي اللغات األوًوب ل ن وبخاصل يف ًوس ا وضيض البلقان
وآس ا اليسطى ن عىل أهدي المسلم

إت باد سقيط اتتحاد السيف الي واهن اً

األنظمل الش يع ل يف أوًوبا الشرق ل ،ويف عقد الالسا ن ات م القرن الاشره
الذي عهد ادالما اما ملحي اظا بالدهانات والاقائد والثقافات بيج عام ،وباإلسالم
والثقافل الارب ل اإلسالم ل بيج خاص .ودي المرضلل السادسل م مراضل
الالرمجل الالي سيف نش ر إل ها باد قل ل.

 5ـ المرحلة الخامسة:
نظنرا
ونقي دنا عند المرضلل الخامسل م مراضل الالرمجل الالي نالحدث عنها ،ا
ألمه الها يف ب ان الميقي الشرعي م (جياز) دنذه الالرمجل ،والخالف الذي اضالدم
ضيل دنذه المسألل ،والشروط الالي هنبغي تيافردا يف (الالرمجل) ضالى ت نين جنائزا
يف نظر مجهيً الالماء المااصره .
(الالرمجل) الالي (أسست) لهنذه المرضلل ،أو كانت عنياناا عل ها ،تباد يف

مل ت
ٍ
طرف م أغراضها ع الالرمجل األوًوب ل الالي َأسست للمرضلل األوف؛ وناني هبنا
الالرمجل الالي قام هبا أو أقدم عل ها مالضدا أنقرا أو أعراء مجا ل اتتحاد والالرقي يف
س اق محّى عصب اله للغل الالرك ل والانصر الالركني ،ومن منطلنق أضقنادد عنىل
الارب ل واإلسالم ،فقد قام دنؤتء بالرمجل القرآن إف اللغل الالرك ل ،ووضنايا دننذه
الالرمجل م ان (األصل) الاربي ،وضاوليا (فرضها) يف الصالا وغ ردنا ..أو بابناًا
أخر  :ض اتخنذ دننؤتء (مصنح افا) ترك اا!!نن بنالحروف الالت ن نل ن أًادوا أن
هرادئيا ب (المصحي) الاربي.
وض اضالدم الخالف ب علماء مصر ن عىل وج الخصيص ن ضنيل مسنألل
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ترمجل القرآن ،كان ما قام ب دنؤتء المالضدا السبب المباعر ،أو (الخلف نل) الالني
ض مت مناخ المناقشل والحياً ،ومحلت باض الالماء عىل اتتجناه نحني تحنره
أي ترمجل للقرآن ،ضالى ولي كانت م قب ل الشرح والالفس ر!
وقد عاًك يف دنذه الماركل كل م  :ع خ اإلسالم مصطفى صبري ،والسن د
محمد ًع د ًضا ،وعن خ الجنامع األزدنر الاالّمنل محمند مصنطفى المراغني،
والش خ محمد عاكر ،والش خ محمند الشنافاي الظنيادري ،وغ نرد  .ثن تنابع
ال الابل يف دنذه المسألل كث رون مننه  :اإلمنام الشن خ محمند عنلاليت ،واإلمنام
الش خ ضس البنا ،والش خ محمد عبد الاظ الزًقاين ،وغ رد .
ولهنذا وجدنا الذه ذدبيا إف القيل بالحره الالرمجل بإطالق ،أو الذه وضايا
لباض أنياعها عرو اطا مشددا ،ت ه الفين فقط بالحدهث ع خصائص النص
القرآين الالي تجال عص اا عىل الالرمجل ،بل أضافيا إف ذلك أو دعميا ما ذدبيا إل
بذكر باض األمثلل والشيادد م الالرمجل الالرك ل المذكيًا ،هذكر الاالمل الش خ
محمد ًع د ًضا أن قيل تااف:

﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ

ﲭ ﲮ ﲯ ﴾ [هينس ]87 :ترج يف اللسان الالركي إف« :أنشئيا يف مصر ب ي اتا
()1

لقيم  ،ووجهيا أصنامها لجهل القبلل» ! ودن ذا أجاز القرآن لبني إسرائ ل،
علما بأن ضالى يف نطاق الالفس ر ن ناد ك ع عق دا
هبنذه الالرمجل ،اتخاذ األصنام! ا
الاليض د الالي قام عل ها القرآن ن قال الالماء :إن مانى اتخاذ ب ي قبلل :أن هص ّليا
ف ها ،أي أن هجاليدا مساجد ،أو أن هيجهيدا إف القبلل.
( )1ترمجل القرآن للس د محمد ًع د ًضا ،ص .43وانظر :ترمجل المااين القرآن ل للدكاليً محمد أمحد
السنباطي ،ص.120
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ولهنذا هم ننا القيل :إن الدوافع والغاهات الالي تقي ال يم ،يف عصر الايلمل،
ويف فراء تااًف الثقافات وضياً الحراًات ،وًاء دنذه المسألل ،غ ردا باألمس
القرهب ب هدي سقيط الخالفل اإلسالم ل الاثمان ل ،ويف أعقاب دنذا السقيط.

 6ـ المرحلة السادسة:
ونصل دنا إف المرضلل السادسنل من مراضنل ترمجنل القنرآن ال نره  ،ودني
المرضلل األخ را أو المرضلل الحاضرا .وقد بدأت مالمح دنذه المرضلل تالرح يف
الاقد األخ ر م القرن الاشره  ،وما تزال آخذا بالاليسنع واتًتقناء .وهم ن أن
نش ر دنا إف أد األسباب الالي تقي وًاء دنذه الحركل ال يم:
أ ن اهن نناً أنظمننل القمننع اتعننالراك ل يف اتتحنناد السننيف الي (ًوس ن ا وآس ن ا
اليسطى )..وأوًوبا الشرق ل ،وماليم أن دنذه األنظمل ناصبت الده والمالندهن
ن وبخاصل اإلسالم والمسلم

وضرمنت
ن الاداء! ومل تسمح بطباعل المصاضيّ ،

وصيل القرآن ال ره إف أهدي المسلم .
ب ن المناخ الذي ولد باد دنذا اتهن اً ،والذي هم

وصف بمناخ الايدا إف

الده يف الاامل اإلسالمي بيج خناص ،ويف سنائر دول الانامل عنىل مخاللني مللن
ونحل بيج عام .وًبما كانت ًوس ا اتتحادهل يف طل ال دنذه الدول!
ج ن أما السبب الثالث فهي منا أعنرنا إل ن قبنل قل نل من عنااًات تاناًف
الثقافات وضياً األدهان والحراًات؛ وت بد مع دنذه الشااًات الالني أصنبحت
م سمات الف ر اإلنساين والح اا الثقاف ل المااصرا ،م أن هاليسع المسنلمين يف
الالارهي ب الاب اإلسالم وتقده ماان لسائر الشايب .منع اإلعناًا إف أن غلبنل
دنذه الشااًات جاءت م باض اليجيه ً ادا عىل عااً (الايلمنل) النذي هحناول
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أصحاب (فرض) ثقافل با نهنا ،وًبمنا كنذلك دهن با نن عنىل مج نع الشنايب..
ودن ذا وجدت دنذه الشايب نفسها مان ّل بالدفاع ع ثقافالها ودهنها ،ومدفيعنل
للالارهي هبما يف س اق مقاومل الايلمل ..سياء أكانت تسالبط الالغرهب والالبش ر أم
ت..
ونش ر دنا ب لمل عابرا إف ّ
أن جامال آل الب ت األًدن ل تضظت دنذا كل ف ما
هبدو ض

قامت بالنظ ندوا دول ل ع «ترمجات مااين القرآن ال ره إف لغات

الشايب والجماعات اإلسالم ل» يف الفالرا الياقال ب

 18و 21م عهر آهاً

(ماهي)  ،1998وقد قدم يف دنذه الندوا ثالثين وًقل لمشاًك جاؤوا م ثالث
عشرا دولل عرب ل وإسالم ل وأجنب ل ،وترمنت أعمالها عدا محاوً مهمل تناولت
دوافع الالرمجل وعقبا ا .وتاره افا ونقدا ا للالرمجات ،وأمه ل الالرمجات الجدهدا يف
()1

باض اللغات يف ب ان عق دا اإلسالم وعرائا  ..إلخ .
وعىل الرغ م اخالالف دوافع دنذه الالرمجل ع سابقا ا؛ فإن ما نراه يف عنأن
جياز الالرمجل أو عدم جيازدا ،ت هخرج يف فحياه عما ذدب إل القائلين بالالرمجنل
م األعالم الذه سبقت اإلعاًا إل ه  ،وبالشروط الالي ضدددا كث ر منه .
ثالثًا ـ ما املطلوب في ترجمة القرآن؟:
لال م أول اتعالباًات الملحيظل يف ترمجات القرآن مج ااا أهنا جهيد فردهنل،
قد ه ين م وًائها جهل تدع األمر أو تنفق عل  ،ولن نها يف النهاهل جهد مالرج
(ً )1اجع :جرهدا الح اا اللندن ل( ،الادد  ،)12870تاًهخ  ،1998/ 5/ 30ص ،20وانظر يف دنذه
الصفحل مقالل بانيان :الالرمجالان األول ان الصرب ل واأللبان ل لمااين القرآن ال ره  ،بقل األسالاذ
محمد م .األًناؤوط.
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فرد أو مالرمج اثن  .وقند هالنابع المالنرج الالحسن والالندق ق منع كنل طبانل،
وتس ما إذا ت رًت الطباات .فمثالا ترمجل داود كانت مرتبل ترت ابا مخال افا للالرت ب
القرآين ،وضجل المالرج أن القاًئ غ ر المسل هحالاج إف تنذوق الماننى األدبني
السامي يف قصاً السيً ،كي هبندأ يف الالاامنل منع القنرآن ،قبنل أن هياجن السنيً
المدن ل الطيهلل بما ف ها م تشرهاات وأض ام .ولن

الطباات الالني صندًت يف

الاشره السنل األخ را م دنذه الالرمجل جاءت وف اقا لالرت ب المصحي ،مع وجيد
النص القرآين ماها .وعدل ف ها كث ارا ضسب ما وًد إل م مالضظات.
ولن

باد دنذه المس را الطيهلل ،دل هم

أن نقيل إن لندهنا ترمجنل كاملنل

للقرآن إف اللغل اتن ل زهل؟ لالنا نجد اإلجابل يف ال لمات الالني سنطردا بالارب نل
محمد أسد ًمح ا يف هناهل ترمجال « :وتمت خشي اعا وخري اعا كلمل الابد الاناجز
يف تفس ر كلمات ًب الخالدا ،والحمد الذي ت إلن إت دي ،والصنالا والسنالم
عىل النبي األمي الاربي الذي ت نبي باده ».لقد اسالغرق محمد أسد سن عد ادا يف
ترمجل القرآن ،فقد أصدً عام 1964م ترمجل الثلث األول من القنرآن ضالنى هناهنل
سيًا الاليبل ،أمنا الالرمجنل ال املنل فصندًت عنام 1980م .وكلماتن دننذه تندل
قاصنرا عن المطلنيب .ف ني
بيضيح أن كان هشار بأن كل دنذا الجهند هظنل
ا
هم

تاليف دنذا القصيً؟
لال م واجب أمنل اإلسنالم وأويل األمنر ف هنا أن هبنادًوا إف تنداًك دننذا

الياجب :واجب تبل غ كالاب ًهب إف الناا كافل بلغات هفهميهنا ،وبدقل وأماننل،
وبحس سبك وتاب ر .وأن هقطايا الطرهق عىل أصحاب األدنياء ،وعنىل الانابث
م أمثال ًهالشاًد بِنل ،وكنيل ت رننر وصناضب البهبنيدي .وت هالسننى ذلنك إت
باسالحداث مركز علمي ،أو قس جاماي ،لالرمجل القنرآن هقنيم عل ن بانض أدنل
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اتخالصاص مم هيثق بدهنه وأماناله  ،وت تنالهي مهمل دنذا المركز عند إصداً
ترمجل جدهدا ،بل دي مشروع مسالمر ،هرع أو ا
عرضا
ت ترمجل للنص ،وهر ي إل ها ا
وب اناا لما تحالمل اآلهات والالااب ر القرآن ل م أوج  ،ضسب أفرنل الالفاسن ر .وت
بد أن هالابع دنذا المركز ما هنشر ع القرآن م دًاسنات أو أبحناث ،أو منا ه البن
الخصيم م افالراءات ،ل رم دضرها من غ نر أن هندخل يف ماناًك جدل نل ت
طائل منها .بل ت ين إصداًات دي المرجع الذي هرجع إل م هطلب الحق قل.
وت بد أن هاليف دنذا المركز ميضنيع الالرمجنل إف لغنات الانامل ،ضالنى ه نين
وس لل أمل اإلسالم إف تبل غ ًسالل اإلسالم للناا كافل .فذلك فنرض كفاهنل عنىل
مهمنا من جياننب
األمل ت بد لها م الق ام ب  .ووجيد دنذا المركنز هسند جان ابنا ا
فرض ال فاهل دنذا .وا تااف أعل .
رابعًا ـ الترجمة احلرفية:
أمجع الالماء يف مج ع الاصيً عنىل اسنالحالل ترمجنل القنرآن ،وهاننين بنذلك:
محاكاا األصل يف نظم وترت ب  ،مع اتضالفاظ بمنا هالرنمن من الندتئل القرهبنل
والبا دا ،واألصل ل والالبا ل ،وسائر ما همالاز ب م اإلهقاع والالنأث ر .ولهننذا فقند
نمادا بارننه  :الالرمجننل
أطلقننيا عننىل دنننذه الالرمجننل :الالرمجننل الحرف ننل! وًبمننا سن ّ
المساوهل.
ودنذا عندنا مما ت هجيز أن هجري ف خنالف ،ألن دننذه الالرمجنل ت تم ن
أساسا ت يف الشار وت يف النثر م كالم البشر ويف مج ع اللغات ،ف ي هبا ن أو ً
ال ن
ا
يف اللسان الاربي المب  ،ث ك ي هبا ن ثان ًيا ن يف ال الم اإللننهي النذي بلنغ هبننذا
ت ن بقندًا ٍ
اللسان ،أو هبنذا الب ان دًجل اإلعجاز؟ وإذا قبلنا ن جد ا
لغنل من لغنات
األًض عىل أداء كل ما يف الارب ل م خصائص البالغل والب ان؛ فإن أضدا ا لن س يف
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وسا أن هزع قدًا أي م دنذه اللغات عىل أن ُهابر هبنا أو ُهالنرج إل هنا القنرآن
الماجز ..واإلعجاز ـ كام نعلم ـ من لوازم النظم وليس من لوازم المعنى! بل إن ما
هسمى باإلعجاز الالمي ن ومناطن الماننى أو الالفسن ر ن ت هم ن الحندهث عنن
خاًج النص الاربي كما قال ذلنك (منيًهس بيكناي) الفرنسني ..وإذا كننا نحن
نسمي دنذا النيع من اإلعجناز تفسن ارا وت نطلنق عل ن تسنم ل اإلعجناز ن كمنا
ّ
هقيي ًأهنا النذي
أوضحنا يف دنذا ال الاب ن فإن دنذا الذي لحظ بيكاي ًبما كان ّ
قلناه أو ذدبنا إل .
إن اإلعجاز المالصل بنظ القرآن ت هم

للالرمجل أن تنقل من ع ائا ،أو ع ائا ذا

بال إف أي لغل أخر غ ر لغل الارب ،وم ث فإن ما هنطبق عىل (كالب) الندهانات
السماوهل األخر ت هنطبق عىل القرآن ،وبخاصل ونح نجهل اللغل األصل ل الالني
دونت هبا دنذه ال الب ن وت أقيل :نزلنت ن ومن بناب أوف أ ّ
ت هنطبنق ذلنك عنىل
ّ
الدهانات اليضا ل بطب ال الحال.
وقد تحدث اإلمام الشاطبي ع عدم إم ان ل ترمجل القرآن؛ انطال اقا م تفرهقن
ب الداللة األصلية للكالم وداللته التبعيـة أو الباليفيـة .وض نث ض ن باسنالحالل
ترمجل دنذه الدتلل األخ را أو نقلها م لغل إف أخر  ،فل هبق إت الدتلل األصل ل
الالي ت هادو أن ه ين نقلها م لغل إف أخر عب اها أو ممناثالا للالاب نر عن دننذه
الدتلل ب لمات وعباًات أخنر يف اللغنل ذا نا ..أي أن ذلنك يف النطناق النذي
ضربا م ضروب تفس ر القرآن وب ان ماان لم ت
نالحدث ف  :ت هادو أن ه ين ا
هقي عىل تحص ل ذلك بنفس يف لغل القرآن ذا ا .وعىل دنذا فالالرمجل للقرآن ن إذن
ن ت هم

المفسر قد هخطنئ يف ب نان ماننى
علما بأن
ّ
أن تال خاًج نطاق الالفس ر ،ا

المفردات ،وقد هخطئ يف ب ان المااين الالي هدل عل ها الالرك ب ،وت هم ن ا ّدعناء
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مفسر كان ن سي ًسيل ا ﷺ ن ،والخطأ دنا يف الالرمجل كالخطأ يف
الاصمل ألي ّ
ِ
المفسر يضع يف بيان معنى اللفـظ
والمترجم ،إال أن
المفسر
الالفس ر؛ إذ ال فرق بين
ّ
ِّ
والتركيب كال ًما عرب ًيا ،والمترجم يضع كال ًما ليس بعربي.
قال اإلمام الشاطبي يف كالاب الميافقات:
«ل ِ ُلغل الارب م ض ث دي ألفاظ دا ّلل عىل ماان :نظران:
أضدمها :م جهل كيهنا ألفا اظا وعباًات مطلقة دالل عىل مانان مطلقـة ،ودني
الدتلل األصل ل.
والثاين :م جهل كيهنا ألفا اظا وعباًات مقيدة دالل عنىل مانان خادمـة ،ودني
الدتلل الالبا ل .فالجهة األولى هشالرك ف ها مج نع األلسننل ،وإل هنا تنالهني مقاصند
المال لم  ،وت تخالص بأ ّمل دون أخر  ،فإن إذا ضصل يف اليجيد ٌ
فال لزهد منثالا
كالق ام ،ث أًاد كل صاضب لسان اإلخباً ع زهد بالق امَ ،ت َأ َّتى ل ما أًاد م غ نر
كلفل .وم دنذه الجهل هم

يف لسان الارب اإلخباً عن أقنيال األولن ممن

ل سيا م أدل اللغل الارب ل وض اهل كالمه  ،وهالأتى يف لسان الاج ض اهل أقنيال
الارب واإلخباً عنها ،ودنذا ت إع ال ف .
«وأما الجهة الثانية فهي الالي هخالص هبا لسان الارب يف تلك الح اهنل وذلنك
أميًا خادمل لذلك اإلخباً ،بحسنب
اإلخباً ،فإن كل خبر هقالري يف دنذه الجهل ا
الم ْخبر والمخ َبر عن والمخ َبنر بن  ،ونفنس اإلخبناً يف الحنال والمسناق ،وننيع
ُ
األسليب م اإلهراح واإلخفاء ،واإلهجاز واإلطناب ،وغ ر ذلك .فأنت تقيل يف
ابالداء اإلخباً :قام زهدٌ  ،إن مل ت

لك عناهل بالمخ َبر عن بنل بنالخبر ،فنإن كاننت

قلت :زهد قائ  .ويف جياب السؤال أو ما دي بمنزلنل السنؤال:
الاناهل بالمخ َبر عن
َ
إن زهدا ا قائ  ،ويف جياب المن ر لق ام  :وا إن زهندا ا قنام ،ويف إخبناً من هاليقنع
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ق ام واإلخباً بق ام  :قد قام زهد أو زهد قد قام ،ويف الالب ت عىل م ُهن نر :إنمنا
أهرا بحسب تاظ م وتحق نره ،أعنني المخ َبنر عنن  ،وبحسنب
قام زهد .ث هالنيع ا
ال ناهل عن والالصرهح ب  ،وبحسب ما ُهقصد يف مساق اإلخباً وما هاط ن مقالرنى
الحال ،إف غ ر ذلك م األميً الالي ت هم

ضصردا.

ومج ع ذلك دائر ضيل اإلخباً ع زهد بالق ام ،فمثنل دننذه الالصنرفات الالني
هخاللي مانى ال الم الياضد بحسبها ل ست دي المقصنيد األصنيل ولنن نها من
م مالت ومالممات  .وهبـذا النوع اختلفت العبارات وكثير مـن أقاصـيص القـرآن،
ألن هأيت مساق القصل يف باض السيً عىل وج  ،ويف بارها عنىل وجن آخنر ،ويف
ثالثل عىل وج ثالث .ودن ذا مما ت رً ف م اإلخباً ت بحسب النيع األول ،إت
أهرنا
ونص عل يف باض ،وذلك ه نين ا
إذا س ت ع باض الالفاص ل يف باضّ ،
ليج اقالراه الحال واليقت﴿ ،ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ﴾ [مره .]64 :
«وإذا ثبت دنذا ،فال هم

لم اعالبر دنذا اليج األخ ر أن هالرج كال اما من

ال الم الاربي ب الم الاج عىل كل ضال ،فرالا ع أن هالرج القنرآن وهنقلن إف
لسان عربي ،إت إذا ُفرض اسالياء اللسنان يف اعالبناً المالنرج  ،كمنا إذا اسنالي
اللسانان يف اسالامال ما تقدم تمث ل ».
َنر َج
«فإذا ثبت ذلك يف اللسان المنقيل إل ن منع لسنان الانرب أم ن أن ُهال ْ
أضدمها إف اآلخر ،وإثبات دنذا بيج ب ّ  ،أمر عس ر جدا ا ،وًبمنا أعناً إف ذلنك
ٍ
كناف وت
أدل المنطق م القدماء ،وم ضذا ضذود م المالأخره  ،ولن ن غ ر
ُم ْغ ٍ يف دنذا المقام».
« وقد نفى ابن قتيبة إمكان الترمجة يف القرآن؛ يعني على هـذا الوجه الثاين .فأما
صح تفسير القرآن وبيان معناه للعا ّمة ومن
على الوجه األول فهو ممكن .ومن جهته ّ

مالمح التفسير وإعجاز القرآن

639

ليس هلم فهم يقوى على حتصيل معانيه ،وذلك جائز باتفاق أهـل اإلسـالم ،فصـار
()1

هـذا االتفاق حجة يف صحة الترمجات على المعنى األصلي » ادن.
نقلنا دنذا (الفصل) م كالم اإلمام الشاطبي تأك دا ا لما قلنا م عندم إم ان نل
الالرمجل الحرف ل أو المساوهل م كل وج  ،وإم ان ل ضصيلها بيصفها تفسن ارا من
الالفس ر ،فقد أثبت الشاطبي جياز دننذه الالرمجنل وإم اهننا .ض نث قنال :إن أدنل
اإلسالم أمجايا عىل جياز تفس ر القنرآن للاامنل .ودننذا إمجناع مننه عنىل جنياز
ترمجال .
وقد ع ّبر ع دننذا الماننى الشن خ محمند عناكر ًمحن ا بقيلن « :إن أئمنل
اإلسالم الذه أمجايا عىل تحره ترمجنل القنرآن ال نره إف اللغنات األعجم نل مل
()2

هخاللفيا يف جياز تفس ره باللغات األعجم ل ،كما أجازوا تفس ره باللغل الارب ل» .
خامسًا ـ الترجمة التفسيرية وشروطها:
ت خالف إذن عىل جياز الالرمجل الالفس رهل ،أو ترمجل مااين القرآن ،وقد قال
الس د محمد ًع د ًضا يف تارهي دنذه الالرمجل« :والالرمجل المانيهل عباًا ع فه
المفسره  ،وض نئذ ت
المالرج للقرآن ،أو فه م عساه هاالمد دي عىل فهم م
ّ
ت ين دنذه الالرمجل دي القرآن ،وإنما دي فه ًجل للقرآن ،هخطئ يف فهم
()3

وهص ب. »..
ودنذه الالرمجل غال ابا ما تدعى بن(الترمجة التفسيرية) إعناًا إف أهننا ت تاندو أن
( )1الميافقات ( ،)45 /2السلف ل1341 ،دن.
( )2ترمجل المااين القرآن ل د .السنباطي ،ص.33
( )3مسألل ترمجل القرآن ص.18
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ت ين يف ضق قل األمر تفس ارا م الالفسن ر؛ ولنن

بلغنل أخنر غ نر لغنل القنرآن

ال ره  .وهلـذا فإن شروط صحتها هي شروط صحة التفسير .وإن كاننت الخشن ل
م الظ بأهنا دي القرآن ال ره أو (النص المقدا) عند المسلم  ،أو أهنا ترمجل
(ضرف ل) أو مساوهل ل ؛ محلت كث ارا م الالماء عنىل اعنالراط طباهنا عنىل دنام
النص القرآين أو يف أسفل صفحات  ،لإلعاًا إف أهنا ضرب م الشنرح والالفسن ر.
المفسنر أو
باإلضافل إف الالصرهح بنأن دننذا الالفسن ر إنمنا دني يف الحق قنل :فهن
ّ
الشاًح لآلهل أو اآلهات القرآن ل المشاً إل ها أو المالحدث عنها.
ولهنذا ،فإن الذي تحس اإلعاًا إل دي :عروط وقياعد دنذا الالفس ر الذي
سيف هالنرج إف اللغنات األخنر  ،والنذي هجنب أن هقنيم عنىل ترمجالن علمناء
مالم نين م ناص ل اللغال .
وقد ت ّ وضع دنذه القياعد م قبل لجننل علم نل عن ّ لت يف مصنر بالالنسن ق
والالااون ب األزدر ووزاًا المااًف الاميم ل بمصنر .ثن ُأ ّلني يف ضنيء دننذه
القياعد تفس ر مطبيع مالداول ،ونيًد ف ما هيل أد دنذه القياعد:
خلي دنذا الالفس ر م المصطلحات والمباضث الالم نل ،إت منا اسنالدعاه
ّ )1
فه اآلهل.
 )2عدم الالارض ف للنظرهات الالم ل (أي يف أبياب الال الالجرهبي) ،إنمنا
تفسر اآلهل بما هدل عل اللفظ الاربي ،وهيضح ميضع الابرا والهداهل ف ها.
 )3عدم الالق ند بمنذدب مان من المنذادب ال الم نل أو الفقه نل ،وعندم
الالاسي يف تأوهل آهات الماجزات ،وأميً اآلخرا ،ونحي ذلك.
ّ
 )4تجنّب الال ّلي يف ًبط اآلهات والسيً بارها بباض.
 )5هذكر م أسباب النزول ما صح باد البحث ،وأعان عىل فه اآلهل.
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 )6عند الالفس ر تذكر اآلهل كاملل ،أو اآلهات إذا كانت كلها مرتبطنل بميضنيع
واضد ،ث تحرً مااين ال لمات يف دقل .ث تفسر مااين اآلهل أو اآلهات مسلسنلل يف
عباًا واضحل ،وهيضع سبب النزول والربط ومنا هؤخنذ من اآلهنات يف اليضنع
المناسب.
 )7تيضع للالفس ر مقدمل يف الالارهي بالقرآن ال ره  ،وب ان مسل

يف كل ما

هحاليه م فنين  ،كالدعيا إف ا  ،وكالالشرهع ،والقصص ،والجدل ،ونحي
()1

ذلك .


(ً )1اجع منادل الارفان للزًقاين 170 /2( ،ن .)172
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الفصل الرابع
التفسري «العلمي» آليات الطبيعة واإلنسان
● أوالً :معنى التفسير العلمي وأسباب ظهوره.
● ثانيًا :التفسير العلمي ال يُسمى إعجازًا

● ثالثًا :بني التفسير العلمي واملنهج العلمي.
● رابعًا :خطوات املنهج العلمي في القرآن.
● خامسًا :شروط التفسير العلمي.
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الفصل الرابع
التفسري «العلمي» آليات الطبيعة واإلنسان

أوالً ـ معنى التفسير العلمي وأسباب ظهوره:
ُهاد الالفس ر الالمي أضد فروع أو أليان الالفس ر المااصر .وهراد ب  :اتسنالناد
إف ضقائق الال الالجرهبي ن ونظرهات ن يف عنرح آهنات الطب انل ،وخلنق اإلنسنان،
والالي وًدت يف القرآن ال ره يف س اقات عالى ،ومياضع مالاددا.
لقد ُعني باض المشالغل بالالفس ر ،وبانض البناضث وال ُ الّناب المسنلم
هبنذا الررب م ضروب الالفس ر ،أو هبنذا الننيع من آهنات ال الناب الازهنز ،يف
ضيء األسباب اآلت ل:
 1ـ الكشو العلمية ،الالي امالاز هبا الاصر الحدهث ،والالي تناولت الطب ال يف
مظادردا وفروعها المالاددا« :النبات ،الح يان ،الفلك ،الجغراف نل ..الف زهناء»..
إلخ .وكذلك اإلنسان يف مراضل خلق المخاللفل ويف جيانب المادهنل أو الارنيهل.
فإذا علمنا أن القرآن ال ره أعاً إف بانض دننذه الجياننب والمراضنل ،وأعناً
كذلك إف ال ث ر م مظادر الطب ال تلك أدًكنا السبب يف اتجناه بانض البناضث
والمفسره نحي دنذه ال شيف هسالا نين هبا يف الالفس ر ،أو هحاولين فه اآلهات
ّ
ال رهمل يف ضيئها أو انطال اقا منها.
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ساعدد عىل ذلك ن أو دفاه إل ف منا هبندو ن منا وقفنيا عل ن من عنروح
المفسره القدامى لهنذه اآلهات! والالي ع ّبرت ع فه غ ر سندهد تناًا ،أو عن
ّ
علما بفه الظادرا تاًا أخنر  ..بنل إن األمنر وصنل يف كث نر من
ًأي ت هزهدنا ا
األض ان إف ضد اتسالاانل بالرواهات اإلسرائ ل ل ،انطال اقا ن كما أعرنا ن م أن دنذه
اتسالاانل ت ضرً ماها؛ ألهنا ت تنطيي عىل تحره ضالل ،أو تحل ل ضرام! مع ما
ترمنال باض دنذه الرواهات م تصيًات خراف ل ،كما تب لنا ف ما باد.
ّ
وم دنا :فإن دنذه المش لل ،أعني مش لل تفس ر باض اآلهات القرآن ل بمثنل
دنذه الالصيًات ،واجهت المسلم يف عصر تضق ،ومل هشار هبا م اعالمنددا أو
نظنرا ألن اليقنيف عنىل الالفسن ر الصنح ح لاللنك
نقلها م
المفسره السنابق  ،ا
ّ
اإلعاًات القرآن ل مشي يف ًكاب ال شيف الالم ل الالي جاء هبا الاصر الحدهث.
 2ن حماولة بعض المسلمين اللحاق بركب التقدم العلمي والتأكيد علـى عـدم
معارضة القرآن واإلسالم للعلم! وإذا كان مثل دنذا الالأك د ت هحالاج إف ب ان ،كما
سنشرح يف الفقرا الالال ل ،فإن اإلصراً عىل تفس ر آهات الطب ال يف القنرآن بحقنائق
اعالنذاًا
للمفسنره السنابق أو
الال الالجرهبي ونظرهات  ،تحمل يف ط ا نا نقندا ا
ا
ّ
عنه م جهل .كما تحمل الدتلل عىل أن القنرآن ال نره ت هاناًض الالن  ،وأن
المفسره  ،م جهل أخر .
المااًضل إنما ت م يف باض عروح
ّ
ولن المش لل يف دنذه المحاولل أهنا وصلت يف كث نر من األض نان إف ضند
الالبرهر لقايد المسلم وتخلفه يف م دان البحث واتكالشناف الالمني! أو أهننا
انطيت عىل مانى (الالايهض) ع دنذا القايد والالخلي ،عىل أقنل تقندهر! وكنأن
لسان الحال هقيل :وما عل نا! وقد سبق القرآن دنؤتء الالماء بمئات السن !
غليا يف الدعيا إف تفس ر القرآن
والاج ب يف دنذه النقطل :أن أعد الناا ا
باللك النظرهات أو إف الالفس ر الالمي للقرآن كما قلنا؛ والذي كاد أن هقلب كالب
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الالفس ر إف كالب يف عل األض اء أو الفلك أو الطب ،مل ُه ْخطِئ يف نقد الالماء
األقدم إلسرافه يف عل الفق والاليض د ،وتقص رد يف عليم ال ين والطب ال ن
ضالى وقايا ف ما وقايا ف م أخطاء يف تفس ر آهات القرآن ال ره ن ولن ن أخطأ
أو أسرف يف ظن أن الطرهق إف دنذه الاليم دي تفس ر المفردات والجمل
والالراك ب ،أو نقل ما اكالشف األوًوب ين يف دنذا الباب ،وضشي كالب الالفس ر ف ،
ألدنى مناسبل ،أو لمجرد أن آهل م آهات ال الاب الازهز جاء ف ها ذكر السماء
واألًض ،أو أعاًت إف نبات أو ض يان!
لقد ّ
أخل المفسر المشهيً الش خ طنطاوي جيدري (ت1940مً ،مح ا )
يف كالاب الجيادر ن ودي المقصيد هبنذا اإلسراف يف المقام األول ن برتابل كالب
الالفس ر الالي عرفها عصره ،أو انحدًت إل  ..،ودنذا مما هحمد ل  ،ولن ن أخطأ
طرهق إف الالقدم الالمي ،ض وقي عند ضدود النقل ،أو ض ظ أن دنذا الالقدم
هالحقق بحشي كالب الالفس ر هبنذه النقيل ،وبطريقة إجراء المطابقة بين كشو
القوم العلمية وآيات القرآن الكريم ،وبغض النظر ع الالاسي يف إجراء دنذه
المطابقل يف كث ر م األض ان .لقد وصي الش خ الطنطاوي جيدري كالاب بأن
هشالمل «عىل عجائب بدائع الم ينات ،وغرائب اآلهات البادرات»! وقال ف
أهرا« :هبنذا ال الاب وأمثال س سال قظ المسلمين سره ااا ،وس جيء ج ل مل تشهد
ا
األًض مثل  ..أهها المسلمين دنذا دي عل الاليض د يف الحقل والجبل والزًع
والشجر والثمر والشمس والقمر ،ت يف ال الب المصنّفل المشهيًا ،دي وا
()1

مبادا ع ض مل ا  ،ومبادا ع مارفل آهات » !!!

( )1تفس ر الجيادر ( ،)66 /1طبع مصر1352 ،دن.

648

علوم القرآن

لقد أباد الش خ ًمح ا النُّجال ،ومل هالحقق ل ما أ ّمل أو أًاد!
 3ن وهقرب م دنذا السبب ،أو ه مل وهالمم  ،أن المسلمين وجدوا يف هــذا
ً
بابا جدهندا ا من أبيابن
اللون المعاصر من ألوان التفسير
تأكيدا إلعجاز القرآن ،أو ا
ضالى دعيه باإلعجاز الالمي ،بنل هم ن القنيل :إن الالفسن ر الالمني واإلعجناز
الالمي ،صاًا قرهن أو ع ائا واضدا ا يف عرف كث ر م الداًس والباضث .
والياقع أن المسلم وجدوا يف دنذا اللنين من ألنيان الالفسن ر ،أو يف دننذا
مالئما للدعيا إف اإلسنالم ،وإقامنل
اليج م وجيه اإلعجاز ن كما دعيه ن م داناا
ا
الدل ل عىل أن القرآن وضي هيضى ،وأن تنزهل م ض ن مح ند ،يف اليقنت النذي
ضافت سل قل الارب اللغيهل ،وأضحيا غ ر قادًه عىل «تذوق» اإلعجاز الب ناين
قنادًا عنىل
للقرآن ال ره  ..ويف اليقت الذي عُندّ ف ن دننذا «اإلعجناز الجدهند»
ا
مخاطبل الارب وغ ر الارب ،كما هقي عىل إدًاك المسلمين وغ نر المسنلم ،
بل إن غ ر المسنلم من األوًوب ن الم الشنف للسنن  ،أو أصنحاب الالقندم
الالمي المشاً إل  ،هأتين يف مقدمل م هاقل ع القرآن دنذا اإلعجاز ،أو بابناًا
أدق :دنذا السبق الالمي البادر الذي جاء ب القرآن ال ره قبل مئات السن .
ونح دنا نؤًخ لظهيً دنذا اللين م أليان الالفس ر ،ونالحدث عن أسنباب
نشأت يف دنذا الاصر ،أو عىل دنذا النحي .وت ندقق يف صحل دنذا السبب األخ ر،
أو يف صياب دنذه الالسم ل « :اإلعجاز الالمي » والذي هم ننا أن نقيل ن باخالصاً
عدهد ن :إن اإلعجاز الحق قي يف دنذا الجانب ،وأعني جانب الحقائق الالم ل ع
ال ين واإلنسان الالي أعاً إل ها ال الاب الازهز ،يكمن يف طريقة القـرآن يف التعبيـر
سم ناه تفس ارا علم اا قد نخطئ ف أو نص ب! لقند عبنر
عن هـذه الحقائق ،ت ف ما ّ
القرآن ال ره ع دنذه الحقائق عىل نحي ُهفه خالل الاصيً! بمانى أن أسليب
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القرآن ونظم وب ان ن الذي دي عندنا مناط اإلعجاز كما سنشرح ذلك ف منا باند ن
ا ّتسع للالاب ر ع دنذه الحقائق الالم ل عىل نحي ال يعجز عـن خطـاب اإلنسـان يف
حيمله كذلك أكثر مما يطيق .دنذا دي وج اإلعجناز عنندنا يف دننذه
أي عصر ،وال ّ
المسألل.
ثانيًا ـ التفسير العلمي ال يسمّى إعجازًا:
أي أننا يف اليقت الذي كردنا أو ًفرنا ما ُدعي باإلعجاز الالمي ،فإنننا عندنا
باآلهات الالي تناولت مظادر ال ين والطب ال أو كان (ميضيعها) واضدا ا م ضقائق
الاليم ال ين ل ..أو ًجانا هبا إف أسليب القرآن ونظم وب ان  ،أي إلى البيان الذي
جعلناه مناط اإلعجاز كما قلنا ،ولن ننا عند الالدق ق وجدنا يف دنذا الب نان مسنحل
خاصل تمثلت يف دنذا الذي أعرنا إل م قدًا دنذا الب ان عىل خطاب اإلنسان يف
مج ع الاصيً ،عىل الرغ م اخالالف ضظ ن أي اإلنسنان ن من مارفنل المندليل
(الالمي) لهنذه اآلهات .ودنذه الطرهقل م طرق الب ان والالاب ر ل ست يف مقندوً
أضد م البشر ،أو ت هسالط اها أضد أو هقدً عل ها.
ولن

دل مانى ذلك أننا نقيل :إن «اإلعجاز الالمي يف ضق قال ب اين؟» كمنا

عبر ع ذلك باض الالماء الذه نظروا يف دنذا الذي قلناه! الجياب م وجه :
األول :إن المسألل عندنا ل سنت يف ذكنر وصني «الب ناين» أو الننص عل ن أو
الالصرهح بن يف دننذا السن اق! ألن ضندهثنا المنطلنق من دننذا اإلعجناز الب ناين
مالجها دنا إف الحدهث ع سمات ب ان ل خاصنل انفنردت هبنا
والمؤسس عل كان
ا
آهات ال ين والطب ال ،وإن عئت قلت :سامت بيانية إضافية متثلت يف تعبير القـرآن
عن تلك الحقائق العلمية على نحو يفهم خالل العصور ،وسائر ما قلنناه يف دننذه
السمات أو طرهقل الالاب ر!
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ً
(إعجازا) أصـ ً
ال،
الوجه الثاين :أننا ال نرى تسمية التفسير العلمي هلـذه اآليات
وقد أعرنا يف كالمنا السابق إف دنذا بقيلنا :إننا ت ند ّقق يف صياب دنذه الالسنم ل؛
ألهنا عندنا غ ر ُمس ّلمل ،بل غ ر صح حل! أما القيل بأن اإلعجاز الالمي يف ضق قال
ب اين فهي بدوًه غ ر مس ّل  ،وقد ه ين أباد م الالسم ل السابقل ،وذلنك لألسنباب
اآلت ل:

تفسير (علمي) ال إعجاز علمي:
السبب األول :أن اإلعجاز مقرون بالالحدي ،و ُهاد ثمرا ل ن كما سنشرح ذلك
بالالفص ل يف مبحث اإلعجاز القنادم ن أي أن ا تاناف تحند الثقلن بنأن هنأتيا
بسيًا م مثل القرآن فاجزوا ،فثبت أن القرآن (ماجز) ،وغني عن الب نان أن ا
تااف مل هالحدّ الارب ،أو ج ل الالنزهل ن بيصفه أول م اتج إل ه دنذا الالحندي
ن بما يف القرآن م عليم كين نل أو طب ا نل يف بناب النبنات أو الطنب أو الفلنك أو
ال م اء أو الف زهاء ..ألن الالحدي ت ه ين تحد اها عىل الحق قل ن ودي النذي هثبنت
ما الاجز ن إت إذا كان المالحدَّ ُهحس ما ُتحدّ ي ب وهقندً عل ن  ،والالحندي ت
ه ين عادا للرا ي ،وإنمنا للقنيي .وقند بلنغ الانرب غاهنل السنبق والالقندم يف
الفصاضل والبالغل والب ان ،دون تلك الاليم كما دي ماليم.
علمنا
السبب الثاين :القرآن ال ره ماجز بنفس  ،ول س بالفس ره أو تفس رنا ل ! ا
بأننا يف دنذا الالفس ر قد نُخطئ أو ن ّ
َرل! وت أعالقد أن هجنيز لننا أن نالحندث عن
إعجاز التفسير العلمي ن كما هم

أن هدعى يف الحق قل ن ولن

هجب أن نبحنث

إعجازا علم اا ننسب اإلعجاز
أو نالحدث ع إعجاز القرآن .ضالى كأننا ف ما نسم
ا
إف أنفسنا ول س للقرآن!!
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السبب الثالث :ت أدًي هبنذه المناسبل ما «مص ر» اإلعجناز يف اآلهنات الالني
أدًكنا مدليلها الالمي أو ان شي لنا تفس ردا أو ضق قل مانادا؟
دل نقيل :إن ا تااف تحدانا بمارفل دنذه الاليم فارفنادا؟ ويف دنذه الحال
سنبق زمناينٌّ عظن
ت ه ين القرآن ال ره قد ضقق أكثر م السبق الزماين ،ودني ٌ
ض اقا .ولن

السؤال الذي هطرح نفس يف دنذه الحال دي :دل اإلعجـاز يكمـن يف

السبق أم يف التفرد ؟ الذي ت هسنالط ا أو هقندً عل ن أضند! ألن دننذا دني ماننى
اإلعجاز .ولي جناز أن ه نين يف السنبق إعجناز ل نان ذلنك يف أول عناعر وأول
خط ب!
السبب الرابع :إن الالحدي إنمنا كنان بنالقرآن أو باشنر سنيً منن أو بسنيًا
واضدا؛ وقد هفه م دنذا الالحدي الذي مل ه

تنازل اا هبنذا الالرت ب ،أن لمطلنق

الالحدي .ولن إذا لحظنا أن مل ه بأقل م سيًا واضدا ،أ اها كنان عندد آها نا،
فإن يف وسعنا أن نقول :إن إعجاز القرآن بياين ِصـر ؛ ألنن مالصنل هبننذا القندً ن
سيًا ن الذي هش ل وضدا ميضيع ل ،أو نظا اما ب ان اا ت ُهقدً عل  .ولن

مل هجنر

الالحدي بادد م اآلهات م أي سيًا م السيً ،وبخاصل تلك الالي تدوً ضنيل
ميضيع واضد! وإن عئنا قلنا :مل نجد تحد اها بآهات تحندثت عن الجنن  ،أو عن
الفلك ،أو ع النبات ..أو بآهات تناولنت أي ميضنيع من دننذه الميضنيعات؛
األمننر الننذي هنندل عننىل خننروج المانناًف الالم ننل الالنني داًت ضيلهننا دنننذه
الميضيعات وسائر ميضيعات القرآن م نطاق اإلعجاز .وا تااف أعل .
ثالثًا ـ بني التفسير العلمي واملنهج العلمي:
نسنم ال نيم تفسن ارا علم انا ت هاندو أن ه نين ني اعنا من المطابقنل بن
ما
ّ
اإلعاًات الالم ل الالي وًدت يف القرآن ال ره وكشيف اآلخره لنباض السنن
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والقننيان ال ين ننل ،أو لمنندليل تلننك اإلعنناًات ف مننا هننذدب إل نن الشننراح
المفسرون .وتش ر دنذه الحالنل ن البائسنل ن إف مند قصنيًنا نحن المسنلم
و
ّ
ترمن القرآن ال ره نفس ودعا إل  ،بيصنف
وعدم امالثالنا للمنهج الالمي الذي ّ
الطرهق الصح ح لالكالشاف ،وبيصي دنذا الالقدم واتكالشاف م عمل اإلنسنان
يف مج ع الاصيً .وبيصني القنرآن ن قبنل ذلنك مج ان ن كتـاب هدايـة وتشـريع،
كالابنا يف الطنب أو
ً
ودستورا جام ًعا للحياة اإلنسانية المثلى إلى يوم الـدين .ولن س ا
الفلك أو تاًهخ األض اء! وت ت م «علم ل» القنرآن و«عصنرهال » يف عندد السنن
والقيان والحقائق الالم ل الالي أعاً إل ها أو «أسه » ف ها يف «تاًهخ تطيً الال »
أو يف تاًهخ الال  ،ولن

يف «المنهج الالمي» الذي جاء بن  ،والشنروط النفسن ل

واتجالماع ل الالي أعاعها ،أي يف المناخ العقلي والعلمي الـذي أوجـده ..والنذي
وهجرب ،دون أن هصدّ ه ع ذلك صا ّد ،أو هقني
هسمح لإلنسان أن هف ر وهالضظ
ّ
يف وجه ماالرض!
ولهنذا فإن عل نا أن نالضظ يف خطيات دننذا المننهج النذي جناء يف القنرآن
ال ننره  ،أن اإلعنناًات لاللننك السننن والحقننائق الالم ننل جنناءت يف هناهننل دنننذه
الخطيات ،كأمثلة ونامذج تطبيقية ،ولسيف تفري إل ها أو لما عاء ا تااف منها ن
هي اما باد هيم ن الالجرب ُل والامل اإلنساين ،ومل ُه َنرد لهنا أن ت نين بندهالا عنن  ،أو أن
تحل محل ! ولهنذا فإن باض الصحابل النذه سنأليا عن بانض دننذه الظنيادر
أج بيا ع (وظ فالها) ت ع طب االها أو آل الها أو ك ف ل عملها! ألن الشرهال ًبطنت
هبنذه اليظ فل ،أو ناطت هبا باض األعمال والال نال ي الشنرع ل ،يف سن اق كنين
القرآن كالاب دداهل وتشنرهع كمنا قلننا قبنل قل نل ،وتأك ند أن مارفنل الطب انل أو
اكالشافها إنما دي م عمل الالجربل والاقل اإلنساين يف سائر الاصيً!.
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جاء يف كالب الالفس ر أن قي اما م المسلم سأليا النبي ﷺ ع الهالل ،و«ما
سبب محاق وكمال ومخالفال لحال الشمس» كما ًوي ذلك ع اب عباا
وقالادا والرب ع وغ رد  ،وع أبي الاال ل قال :بلغنا أهن قاليا :ها ًسيل ا مل
ُخلقت األد ّلل؟ فأنزل ا

تااف ﴿ :ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ

ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ
()1

ﲺ ﲻ ﲼ ﴾ [البقرا . ]189 :قال اب عط ل« :مياق ت لمحل الدهين
أهرا
وانقراء الادد واألكرهل ،وما أعب دنذا م مصالح الاباد .ومياق ت الحج ا
هارف هبا وقال وأعهره».
أما سبب محاق القمر وكمال ومخالفال لحال الشمس ،فإن اليقيف عل من
عمل اإلنسان يف مخاللي الاصيً! وًبما كان دننذا دني السنبب ن ف منا ننر ن يف
دنذا اتقالران يف اآلهل ال رهمل ب اإلجابل ع «وظ فل» األدلنل ،ت عن «قانيهننا»
وطب ال عملها ،واألمر بنأن هنأتيا الب نيت من أبياهبنا ت من ظهيًدنا ،أي أهنن
بسؤاله ذلك مل هأتيا الب يت م أبياهبا ..وا تااف أعل .
سمى علماء الب ان دنذا الجياب أسليب الح ن  .وهاننين هبننذا
دنذا ،وقد ّ
المصطلح :تلقي السائل بغ نر منا هالطلنب ،والمخاطنب بغ نر منا هالرقنب؛ ًعاهنل
لمصلحال  ،وتحق اقا لما هاليقي عل يف ض ات !

(ً )1اجع :تفس ر اب عط ل ( ،)134 /2و تفس ر القرطبي ( ،)341/ 2و تفس ر اب كث ر (،)225 /1
وانظر يف اب عط ل تال اقا للمحقق هحالاج إف مراجال وتدق ق.
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رابعًا ـ خطوات املنهج العلمي في القرآن:
أما خطيات دنذا المنهج ومراضل  ،فقد ًسمالها اآلهات القرآن نل عنىل النحني
اآليت:
 1ن أزاح القرآن ال ره ع كادل الاقل اإلنساين كل ما هايق ع المالضظنل
والالف ر ،سياء أكان ذلك:
أ ن م ميًثات الب ئل (أي الماضي) قال ا

تااف﴿ :ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ

ﱽﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ﴾ [هينس.]101 :
وقال تااف:

﴿ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ

ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
ﳓﳔﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ

ﱔﱕ﴾ [الزخرف 20 :ن .]23
ب ن أو م ضغط المجالمع (أي الحاضر م

ضيل اإلنسان) قال تااف﴿ :ﲱ

ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ﴾ [سبأ.]46 :
 2ن أوضح القرآن ال ره بجالء ،ويف آهات كث نرا ،أن ال نين خاضنع لسنن
كين ل ثابالل ،وأن هالصي بالحركل ،واتنالظام ،وال م ل ،والالقدهر والالصن ي .فنيق
ما جاء ف م وصي عامل للطب ال مل هقالصر عنىل السنماء دون األًض ،وت عنىل
الجماد دون النبات ،وت عىل اإلنسان دون الح يان ..إلخ.
وقد جاء الالاب ر ع دنذه السن ال ين ل ،وع ثبا ا ودهميمالها ،عىل النحي
الالايل ،المث ر للالأمل واآلخذ ب د الاقل اإلنساين نحي تفه خطيا ا ومراضل
ت يهنها وعملها! قال تااف:

﴿ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏﳐ ﳑ ﳒ﴾ [النيً.]43 :
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وقال تااف﴿ :ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ

ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ﴾

[الزمر.]21:
وقال تااف﴿ :ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺ ﴾[الحج.]63 :
وقال تااف﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﴾[الحج.]65:
وقال تااف﴿ :ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ

ﱣﱤﱥﱦﱧﱨ﴾[الفرقان45:ن.]46
﴿ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ﴾[هس.]77:
وقال تااف﴿ :ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﲒﲓﲔ ﲕ ﲖ ﴾[األنب اء.]30:
واآلهات يف دنذا الباب كث را كما دي ماليم ،وقد نش ر إف بارها يف س اق
باض النقاط الالال ل ،م الف

دنا باإلعاًا إف آهل أو آهال

للدتلل عىل األوصاف

السابقل الالي ُوصي هبا ال ين يف آهات ال الاب الازهز ،مع اإلعاًا إف أن اآلهل
الياضدا يف أغلب األض ان ،أو يف أض ان كث را ،ف ها دتلل عىل أكثر م صفل م
دنذه الصفات؛ ففي الحركل :هقيل

تااف﴿ :ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

ﲾﲿ﴾[األنب اء.]44:
وقال تااف﴿ :ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ﴾ [إبراد .]33 :
ويف االنتظام :قال تااف:

﴿ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ
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ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ﴾

[هس 37 :ن .]40
وقال تااف﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾ [المؤمنين18 :
ن.]19
ويف الكمية

والتقدير :قال تااف﴿ :ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ

ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ﴾[الحجر19:ن.]21
وقال تااف:

﴿ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹ﴾ [الرعد.]8 :
وقال تااف﴿ :ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ﴾ [اإلسراء:
.]12
وأخ ارا جاء يف التصنيف قيل تااف:

﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﴾ [النيً:
.]45
وقيل

تااف﴿ :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ﴾ [األناام.]38 :
 3ن صيً القرآن ال ره عالقل اإلنسان بالطب ال عىل أهنا عالقل مخليق
بمخليق ،وعلى أ ا عالقة خملوق سا ٍم بمخلوق مسخَّ ر! فالشمس والقمر
ّ
مسخر
والنجيم ،والفلك واألهناً والبحاً ..وكل ما يف السماوات وما يف األًض
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لإلنسان ،قال تااف﴿ :ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ

ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ﴾

[الجاث ل 12 :ن .]13
وقال تااف﴿ :ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ

ﳇﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ﴾[إبراد 32:ن.]33
هصيًدا القرآن ال ره يف وضيح ّ
أخاذ ،ل ست قائمل
إن دنذه الاالقل ،كما ّ
عىل النِّدِّ هل أو المغالبل! فرالا ع أن ت ين قائمل عىل الردبل والخش ل ..أو الابادا!
والاج ب أن اإلنسان يف سذاجال القدهمل أو جادل ال األوف اتخذ م مظادر
الطب ال الالي ُسخرت ل و ُقصد هبا نفا  ..مابي ادا م دون ا ! ضالى إذا وصل إف
ٍ
مرضلل ما م مراضل اكالشاف سننها وقيان نها ..كاد أن يتجه إلى هـذه السنن
والقوانين ذا ا بالعبادة! ض تيد أن دنذا اتكالشاف هغن ع تقدهر خالق دنذه
الس ُحب ،أو نزول المطر ،أو
السن  ،وواضع دنذه القيان  .إن قانين تش ل ُّ
خروج النبات ،أو س ر السف  ،ت هم

أن ه ين دي الخالق؛ ألن دنذا القانين

ل س إت ضادثل مصنيعل ،واًتبا اطا ب أمره أو أميً مالاددا ن اًتباط نمي النبات
بنزول المطر ،ونزول المطر بال اثي السحب ،وت اثي السحب بالبخر الماء ..إلخ
ٍ
ن وهحالاج إف مقنّ ٍ
وخالق لهنذا اتًتباط المن ّظ ب أجزاء ال ين ،ودي األمر
الذي كانت تش ر إل آهات الالسخ ر دنذه باسالمراً ..ضب اطا لنالائج اتكالشاف..
ول س يهناا م عأن ! أو إبطا ا
ت لقانين األسباب ،أو باباًا أخر  :ضفا اظا عىل
ً
وضع اإلنسان وم انال يف ال ينً :
وسيدا للطبيعة! ألن اإلنسان قد تطغى
عبدا هلل،
عل محاسال وتقدهره لم انال يف محّى اتخالراع واتكالشافات ..ف رع نفس يف غ ر
ميضاها ،أو هرفاها فيق م انالها!!
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نايد إف دنذا اتنالفاع غ ر المأجيً ،أي الالسخ ر النذي هم ن عندّ ه :اإلطـار
لجميع السنن واألوصاف السابقل الالي جاءت لل ين يف القرآن ال ره  ،لنقيل :إن
ت هم

بغ ر اليقيف عىل دنذه السن الالي تح

الظيادر ضالى هنالم

اإلنسنان

خصيصا إذا عل م
م تحق ق دنذا اتنالفاع ،أو اتًتقاء ب إف أقصى الدًجات،
ا
خالل النقطل السابقل أن ت هالاامل مع ٍ
كين مشالت أو مرطرب ،أو هخرع للالبندل
والالحيل بدون نظام هح م  ،أو قانين هخرع ل  ،فما عل إت أن هالضظ وهف ر..
ٍ
أمر
 4ن وغني ع الب ان أن نش ر باد ذلك إف ما وًد يف القرآن ال ره م
لإلنسان بالنظر والالف ر واتعالباً والررب يف األًض ،والبحث يف م اده الالاًهخ
والطب ال ن والنفس والمجالمع ن وما وًد ف كذلك م مادا «الاقل» و«النظر » ونحي
ذلك ،يف عشرات المياضع ،ويف عالى الس اقات والمجاتت كما قلت .قال تااف:
﴿ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ﴾ [الان بيت.]20 :
وقال تااف﴿ :ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ﴾ [ق.]6 :
وقال تااف﴿ :ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ﴾ [الطاًق.]5 :
وقال تااف﴿ :ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ

ﱧ ﱨﱩ﴾ [الروم.]8 :
وقال تااف﴿ :ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ ﱭ ﱮ﴾ [الجاث ل 3 :ن .]5
واآلهات يف دنذا الباب ت تغطي مساضل واسال يف النص القرآين فحسب ،بنل
إهنا بحاجنل إف تصنن ي دق نقّ ،
كنل يف بابن الياسنعُ ،
وعنابال الخاصنل ،والسننّل
المقصيدا يف دنذا الس اق ،ونحي ذلك.
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 5ن وًد يف القرآن ال ره إعاًات كث را ضيل باض القراها ال ين ل والسن
الطب ا ل ،وضيل خلق اإلنسان ..جاءت كإطار أو حوافز للعقل اإلنساين ،تراف
كالطب ق عىل دنذا المنهج وتلك المقدمات ،وضالى تطمئ

ماها إف صحل

اسالخدامك للمنهج ،وصياب ض ّلك (للمسألل وفق النظرهل) إن صح الالاب ر .م
جهل ،وعىل نحي هال إدًاك واليقيف عل خالل الاصيً م جهل أخر ؛ ألن
هـذه اإلشارات مل ُيرد هلا أن تكون بدي ً
ال عن العقل اإلنساين أو التجربة اإلنسانية
كما أعرنا قبل قل ل .ولن

إذا كان المنهج همثل الطرهق الذي ههدي اإلنسان

ضالى ت هرل يف تاامل مع الطب ال كما ّضلت م قبل أم ٌ وعايب كث را ،فإن
دنذه اإلعاًات ن الالطب ق ل ن تأيت يف باب الشيادد عىل الباد الزماين للقرآن ،وأن ت
هلحق باطل يف قادمات األهام! ..وأن هسبق الاصيً وت تسبق الاصيً ،بل تأيت يف
باب الالأك د المسالمر عىل مصدً دنذا ال الاب الخالد ،وأن تنزهل م ض

مح د..

كلما اًتقت باإلنسان تجاًب وعليم  ،أو كلما عاد إف تلك اإلعاًات ففه منها
ما مل ه

قد عرف أو وقي عل م

قبل! قال تااف﴿ :ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇﳈ﴾ [فصلت.]53 :
وفحي ذلك :أن «االمتثال» هلـذا المنه العلمي ،أو لخطواته التي جاءت يف
القرآن الكريم هي التي تؤدي إلى معرفة القـوانين والوقـو علـى السـنن ..األمـر
ومفسر القرآن ـ مـن
الذي يتمكن معه العامل فيام بعد ن وإن عئت قلت :عامل الطب ال
ّ
إجراء المطابقة بين االكتشـا ونصـوا القـرآن .أو يـتمكن مـن إقامـة الـدليل
الامدي على صحة (الفرضية) التي أوحت له هبـا بعـض اآليـات،
الحسي والبرهان
ّ
ّ
فيترجح عنده آنذاك صحة فهمه لآليات التي أشارت إلى تلك الظاهرة ،ويقـدم لنـا
ما يطلق عليه :التفسير العلمي للقرآن الكريم ،أو التفسـير العلمـي آليـات الكـون
واإلنسان يف القرآن الكريم.
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كلمة نقدية أخيرة:
أما أن ه ين كل عملنا :إجراء المطابقل ن بالاسني أو بندون تاسني ن منع منا
تبرهنرا لياقنع ال سنل والجمنيد ،كمنا
ه الشف اآلخرون ،فهنذا ت هادو أن ه ين
ا
يصا ع اتمالثال ألوامر القرآن بالنظر والمالضظل والالجربل.
أعرنا قبل قل ل ،ون ا
إن دنذه اإلعاًات الالي جاءت يف القرآن يف آخر خطيات المنهج أو «النظرهل»
ن إن صح الالاب ر ن أقرب ما ت ين إف منا هسنمى باألمثلنل أو المسنائل المحليلنل،
والاج ب ض اقا أن هأخذ الغرب ين أو اآلخرون الم الشفين بنالمنهج الالجرهبني ،أو
هبنذا المنهج ونحيه وهطبقيه ضالنى وصنليا إف منا وصنليا إل ن  ،وأن نقننع نحن
«بمطابقل» النالائج ،أو بمحاولل محل اآلهات واإلعاًات القرآن ل عل ها!
هم يطبقون المنه العلمي ،ونحـن نقـوم بمطابقـة النتـائ ؛ ولطالمنا أضناع
المسلمين أوقا

بالحدهث ع دنذه المسائل أو اعالغليا (بحفظها) وت راًدنا،

يف اليقت الذي تخ ّليا ف ع المنهج والالطب ق ،بل لقد بالنا نُزدى بحفظ المسنائل
والشيادد ..يف اليقت الذي ناجز ع ضل أي مسألل واكالشاف أي قانين!!
وعىل أهل ضال ،إن ت بد م الالذكر أخ ارا أو منرا أخنر بنأن القنرآن ال نره
ميضيع األساا أو الرئ س:
اإلنسان وليس الطبيعة ـ أي الثقافة وليس العلم التجريبي ـ وأنه كتـاب هدايـة
وتشريع ،ودستور جامع للحياة اإلنسانية المثلى ،يفايته إخراج الناس مـن الظلـامت
إلى النور ،وأن الالاامل ما هجب أن هنطلق م دنذه القاعندا أو هؤسنس عل هنا..
وبح ث ننزد ع «الفروض» الالم ل واآلًاء النظرهنل ،ونخرجن عن أن هصنبح
الشنراح من أمثنال (طنطـاوي
كالابا يف «تاًهخ الال » عنىل نحني منا فانل بانض
ّ
ا
جوهري) و(علي فكري) يف أسيأ ضاتت الجزً النفسي النذي عاننت منن األمنل
اإلسالم ل يف وقت ل س ببا د .وعىل ا قصد السب ل.
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خامسًا ـ شروط التفسير العلمي:
ت بد للالفس ر الالمي للقرآن ضالى ه ين صح احا أو مقبي ا
ت عنىل أقنل تقندهر،
م مراعاا باض الشروط والقياعد ،وأبرزدا ف ما نقدِّ ً ما هيل:
فسر القرآن إال باليقينيات العلمية ،أو بالحقائق الثابالل الالي اًتقت م
 1ن ال ُي ّ
دًجل الفروض أو النظرهات الالم ل إف مقام ال ق ن ات أو « الفعل الواقع القائم »
بحسب عباًا ميًهس بيكاي ،والذي ت هم

أن هالطرق إل الالغ ر والالبدهل!

هسل بيكاي بأن الال مالغ ّر مع الزم  ،وأن ما هم

قبيل ال يم قد هرفض غدا ا،

ولن ن هقيل :هجب الالفرهق ب النظرهل الالم ل «وب الفال ميضيع المالضظل»
فالنظرهل الالم ل هم
ولن

أن هسالغنى عنها بما دي أكمل منها وأصح لالفس ر الظادرا،

قائما .وقد هم
الفال ميضيع المالضظل هبقى ا

مارفل سمات بش ل

أضس  ،ولن ن هظل عىل ما كان عل م قبل .هقيل (بوكاي) :فدوًان األًض
قائما ،ول نرجع عن أبدا ا ،ولن
ضيل الشمس ،هبقى فاالا واق ااا ا
المسالقبل تحدهد المداًات بش ل أضس

قد هم

يف

()1

.

وبناء عىل دنذا الالفرهق ب الحق قل الالم ل الياقال ،أي الثابالل بالدل ل الحسي
والبردان المادي ،والنظرهات والفروض ،تناول (بوكاي) القرآن ال ره وال الب
السماوهل األخر

السابقل ،بالدًاسل والمقاًنل ب

الياقال فاالا ل الضظ أو ل قرً أن المقابلل ب

مياقفها م تلك الحقائق

نص القرآن والماط ات الحدهثل

ُبهر لالحدهدات القرآن الدق قل ،الالي ت هم
للال  ،تجالنا ن َ

أن تصدً ع إنسان

( )1دًاسل ال الب المقدسل يف ضيء المااًف الحدهثل تأل ي :ميًهس بيكاي ،ص ،148ط ،4داً
المااًف بمصر.1977 ،
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منالبها بش ل خاص إف
وتناولت القرآن،
عاش منذ أًبال عشر قرناا! وهقيل« :
ُ
ا
اليصي الذي هاط ع ضشد كب ر م الظادرات الطب ا ل .لقد أذدلالني دقل
باض الالفاص ل الخاصل هبنذه الظادرات ،وهي تفاصيل ال يمكن أن تدرك إال يف
()1

النص األصلي  .أذدلالني مطابقالها للمفاد
الظادرات نفسها ،والالي مل ه

الالي نمل ها ال يم ع

دنذه

مم ناا ألي إنسان يف عصر محمد ﷺ ن أن ه ّين

عنها أدنى ف را! ..إن أول ما هث ر الددشل يف ًوح م هياج مثل دنذا النص ن
القرآن ن أول مرا ،دي ثراء الميضيعات الماالجل ،فهناك الخلق ،وعل الفلك،
وعرض لباض الميضيعات الخاصل باألًض ،وعامل الح يان ،وعامل النبات.

( )1يف كالاب آخر للدكاليً ميًهس بيكاي عنيان ما أصل اإلنسان؟ إجابات الال وال الب المقدسل
قام بالرمجال إف الارب ل ونشره :م الب الالرب ل الارب ل لدول الخل ج :قال الدكاليً محمد األمحد
الرع د ن مدهر عام الم البً ،مح ا تااف ن يف مقدمال لهنذه الالرمجل :إهنا «مجات خبرات
مجميعل م خ اً المالرمج والمراجا بالالشاوً مع المؤلي نفس الذي تا ّل الارب ل ل ل ّ م
خاللها بأسراً ال الب السماوهل وهفه دون وس ط مااين آهات القرآن ال ره الالي أعاًت إف
خلق اإلنسان وأصل النشأا» ص ،11الرهاض1406 ،دن 1985م.
قلت :وم دنا تبدو أمه ل إعاًا الدكاليً بيكاي إف أن الالفاص ل الدق قل لهنذا الحشد ال ب ر م
الظادرات الطب ا ل يف القرآن «ت هم

أن تدًك إت يف النص األصيل» وًبما أم

إهراد

مالضظاتنا النقدهل السابقل ضيل «إعجاز الالفس ر الالمي» يف دنذا الس اق .وانظر يف كالاب بيكاي
المشاً إل  :الصفحات  177ن  ،184وقاًن دنذه الصفحات الالال ل م ال الاب بما أسماه:
«ماط ات ع السالتت الاليًات ل» ..و«ضالم ل الخطأ الالمي يف الاليًاا» ص 169ن  .173قال يف
س اق ضدهث ع «الالفاص ل ال ث را والدق قل يف عل األجنّل» الالي وًدت يف القرآن ال ره « :إن
دنذه الحقائق مل ت الشي إت باد مروً ألي عام تقره ابا عىل نزول القرآن» ث قال« :وهقيدنا تاًهخ
الاليم إف أن نجزم بعدم وجود أي تعليل بشري لوجود هـذه اآليات يف القرآن» ا.207
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()1

وعىل ض نجد يف الاليًاا أخطاء علم ل ضخمل ت ن الشي يف القرآن أي خطأ» .
وعىل سب ل المثال الالطب قي لهنذا المنهج الذي أوضح (بوكاي) ،فقد
تحدث ع المانى الفرهد الذي جاء ب القرآن يف اآلهال ال رهمال يف قيل تااف:
﴿ ُهيل ِ ُج ال َّل ْ َل فِي الن ََّه ِ
اً َو ُهيل ِ ُج الن ََّه َاً فِي ال َّل ْ ِل﴾ [لقمان.]29 :
وقيل تااف﴿ :ﲲﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ﴾ [الزمر:]5 :
فقال :إن الال الحدهث هجالنا ندًك بسهيلل ك ي هالداخل كل م النهاً
والل ل يف ضركل األًض ضيل محيًدا وضيل الشمس الثابالل نسب اا .وًبط هبنذا
تادد المشاًق والمغاًب ،قال تااف﴿ :ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﴾

[المااًج.]40 :
وقال تااف﴿ :ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ﴾ [الرمحن .]17 :
وغني ع الب ان ،باد ذلك ،أن ت خالف عىل جياز تفس ر دنذه اآلهات بما
هدل عىل أن كروهل األًض تمثل ضق قل علم ل واقال ،وكذلك اآلهات الالي أعاًت
إف دضي األًض وطحيدا ،ونحي ذلك م اآلهات ال رهمل ،قال تااف:

﴿ﲄ

ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ﴾ [النازعات 30 :ن .]31
وقال تااف﴿ :ﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢ﴾ [الشمس 5 :ن .]6
وقد لحظنا ن هبنذه المناسبل ن أن اإلعاًا إف كروهل األًض جاء يف س اق
الحدهث ع خلقها وبنائها ،كما يف اآلهال السابقال  ،وأن اإلعاًا إف بسطها جاء
يف س اق الحدهث ع تسخ ردا وانالفاع اإلنسان هبا ،قال تااف:
ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾ [نيح 19 :ن .]20
( )1دًاسل ال الب المقدسل ص.145

﴿ﱸ ﱹ ﱺ
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واآلهات الالي تضظ (بيكاي) أهنا تالطابق مع ماط ات الال الحدهث كث را،
وًبما كانت باض مالضظات أو تفس رات ن عىل الرغ م صياب المنهج ن ميضع
نظر .ون الفي أخ ارا باإلعاًا إف مالضظال الدق قل ضيل «الفلك» يف القرآن! هقيل
بيكاي :إن القرآن ت هذكر المفهيم الفل ي القده ع مركزهل األًض ودوًان
الشمس ضيلها .بل هذكر أن كالا م الشمس والقمر هجري يف فل  ،ودي األمر
أهرا :إن القرآن ال ره قدم مفهي اما جدهدا ا مل
الذي قرًه الال الحدهث .وهقيل ا
ه

مارو افا يف عصره ،ودي مفهيم الفلك الذي هدوً ف

كل كيكب﴿ :ﳏ ﳐ ﳑ

ﳒ ﴾ [هس.]40 :
القدامى ل لمل «الفلك»

المفسره المسلم
وقد علل (بوكاي) اخالالف
ّ
ب يهن مل هدًكيا ضق قل دنذا المفهيم؛ ألن كان فيق طاقاله !

وهقرب م دنذا ما ذكره الدكتور مراد هوفامن؛ قال تاق ابا عىل ما ذدب إل
«الفرنسي المسل ميًهس بيكاي» ن يف دنذا ويف سائر كالاب ن «وأً عخص اا أن
تصيهر القرآن ال ره لحمل المرأا ،يف سيًا الالق ،اآلهل الثان ل ،قبل ألي
﴿ﲋ

وأًبامائل عام ،والذي هؤهده الال الحدهث تأه دا ا تا اما ،تصيهر مذدل:
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ﴾ [الالق ]2 :فالش ُّبث الخل ل (بيهرل األنثى والح يان المنيي م ااا)
قراًا م ناا لها ،إعجاز ب ّن القرآن قبل الال
وعليقها بجداً الرض واتخاذدا ا
الحدهث بأكثر م ألي وأًبامئل عام».
وهر ي« :لقد اسالغلق فه دنذه ال لمل ﴿ﲎ ﲏ﴾ عىل المفسره ضالى عهد
قرهب ،وال يم ويف ضيء اكالشافات عل األجنّل الحدهث اسالقر فه ن أو تفس ر ن
()1

فهما علم اا صح احا ،ف ان القيل الفصل المب لصدق اليضي» .
﴿ﲎﲏ﴾ ا
( )1اإلسالم كبدهل ص 42ن  ،43م البل الاب ان بالرهاض ،الطبال الثالثل.2001 ،
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تفسر هبا المعجزات واألميً الخاًقل للاادا الالي
 2ن حقائق العلم هـذه ال ّ
نظرا تفالراق «ميضيع» دنذه اآلهات ع آهات
ّ
نصت عل ها اآلهات ال رهمل ،ا
ال ين والطب ال وأطياً الخلق ،وسائر اآلهات الالي هم

اتنالفاع بحقائق الال

وثيابال يف تفس ردا وعرح ماان ها .بل نقيل أباد م ذلك :إن اآلهات القرآن ل الالي
تحدثت ع الماجزات والخياًق ت هم

إقحامها يف باب الال الالجرهبي

أصالا ،ألهنا إنما ثبالت بمقداً مخالفل السن والقيان  ،أو تاط لها وإهقاف عملها!
ف ي هالأتى تفس ردا م خالل دنذه السن والقيان

()1

؟! ولهنذا ،فإن َم فال

ذلك م المااصره مل هصل إف ما وصل إل إت عبر أسيأ وج م وجيه الالأوهل
م جهل ،وإت باد اإلخالل بنظ القرآن ومس ّلمات اإلهمان م جهل أخر  .كم
()2

فسر محل مره با سى عل السالم ب يهنا خنثى  ،وت هدًي القاًئ مع دنذا
ّ
الالفس ر الاج ب ك ي ت ين مره وابنها آهل للاالم ؟ وما مانى قيل تااف:
﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ﴾ [آل عمران ]59 :؟ إلخ اآلهات الدالل عىل
الماجزا و«اتسالثناء» يف محل ووتدت عل السالم.

المفسر أن هقي عىل اإلعاًات القرآن ل الالي تؤكد دنذه الحق قل ،والالي وًدت يف
( )1ويف وسع الباضث أو
ّ
س اق الحدهث القرآين ع دنذه الخياًق أو الماجزات .وعىل سب ل المثال :قال ا تااف:

﴿ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒﱓ﴾ [ط .]77 :
ف لمل ﴿ﱍ﴾ تدل عىل أن دنذا الذي وقع لميسى عل السالم مل ه
عنها ،وأن ت هم

إت م باب الماجزات الالي نالحدث

تفس ر انحساً البحر (علم اا)! بقانين المد والجزً؛ ألن الجزً إنما هنحسر ف الماء

المفسرون :وقيل تاافَ ﴿ :ه َب اسا﴾
ع أًض ًطبل جدا ا أو مشبال بالماء ،ول س ع أًض هابسل! قال
ّ
هابسا»ً .اجع :تفس ر اب عط ل ( ،)62 /10ط قطر.
مصدً ُوصي ب  .وقرأ باره  « :ا
( )2الدكاليً محمد تيف ق صدقي :دًوا يف سن ال ائنات ( ،)51/ 1ط 1يف مجلل المناً بمصر1333 ،دن.
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ومثل دنذا ،أو قرهب من م تحدث ع ال هرباء ،وك ي هصاق الال اً
()1

ال هربائي األض اء  ..يف س اق عرض لقيل

تااف ﴿ :ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

ﳈ ﳉ ﴾ [األعراف.]143 :
وقال طنطاوي جيدري ،ودي هالحدث ع ماجزا ميسى عل السالم الالي
نصت عل ها اآلهل ال رهمل:
ّ

﴿ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ

ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸﱹ﴾ [البقرا.]60 :
قال« :إن ا تااف اخالاً الحجر ل ررب ميسى باصاه دون غ ره ل لفت
بخاًا ،والبرد
تحيل الماء
الاقيل إف بدائع خلق وماجزات يف ال ين ،فالحراًا ّ
ا
()2

هجمده ودي ب الصخيً ف صدّ عها!» .
ّ
ّ
هخل بماجزا
وقد ت ه ين يف مثل دنذا الالفس ر فساد ب ّ أو عدهد ،ولن ن
()3

ميسى عل السالم بيج م اليجيه .عىل الرغ م بياعث المؤلي الط بل  ،يف
محل المسلم

عىل األخذ بأسباب الال  ،وأن ذلك ت هااًض دهنه أو ت

هااًض كالاب ًهب !
قلت :ودنذه عىل أهل ضال مرضلل تجاوزدا الف ر اإلسالمي الحدهث ،وإن
كان اإلخالل بالماجزات الحس ل ،أو تم ع مفهيمها ،ضصل عىل نطاق واسع يف
( )1عيل ف ري :القرآن هنبيع الاليم والارفان ( ،)51 /1الجزء الثالث ،ط ،1المطبال السلف ل.
( )2تفس ر الجيادر (.)70 /1
( )3تفس ر الجيادر (.)9 /1
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وفسرت يف ضيء ماط ات  ..ضالى
دنذه المرضلل! ض ث مزجت بالال  ،أو فهمت ّ
الماط ات الالي مل تبلغ ضد الثبات وال ق ! فماجزا سل مان عل السالم بالسخ ر
الرهح ،هالق عل ها عيل ف ري ًمح ا

بقيل « :م تأمل يف دنذه اآلهات:

﴿ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ﴾

[سبأ ]12 :هشار بأن سل مان عل السالم كان ل سفر ديائي منظ !! ..وم ذلك
هالرح أن اخالراع الطائرات يف دنذا الاصر قد سبق إل الاصر السل ماين ،ودنذا
()1

م ماجزات القرآن»!!  ،وم الاج ب ض اقا دنذا القلب للحقائق تحت عنيان
اإلعجاز الالمي ،أو يف سب ل ضض المسلم عىل األخذ بأسباب الالقدم الالمي.
 3ن وتذكرنا دنذه األمثلل والشيادد بشرط ثالث ،ودي أن ال جيوز التفسير
ألدنى مناسبة ،أو ألن لف اظا قرآن اا ،أو مفردا وًدت يف القرآن ..صاًت ف ما باد
عنياناا عىل مخالرع ضدهث ،أو مسألل م مسائل الال ! وم أصيل الالفس ر
المس ّلمل كما قلنا أن ت هجيز تفس ر القرآن باصطالح ضادث باد نزول ؛ ألننا لي
فالنا ذلك لادنا عىل مااين القرآن بالالحيهر والالبدهل ،أو باإلبطال واإللغاء!
المسيمين الذه قاتليا مع النبي هيم بدً ت صلل له «بالجنيد الذه
فالمالئ ل
ّ
والغياصات الالي ع اسالامالها يف
ههبطين بياسطل الطائرات يف الحروب الحال ل!
ّ
مج ع البحاً مل ت

()2

مسالاملل يف عصر سل مان عل السالم

عىل خالف م

اسالنالج ذلك م قيل تااف﴿ :ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ﴾ [سيًا ص .]37 :وقيل

( )1عيل ف ري ،مصدً سابق.
( )2عيل ف ري ،مصدً سابق.
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تااف﴿ :ﱁ ﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾

[األنب اء.]82 :
يفواا » أو « يغوصون » يف س اق الحدهث ع الشن اط !!
فال ت في كلمل « ّ
للزع بأن الغياصات الالني عرفالهنا الحنروب الحدهثنل كاننت ماروفنل يف عصنر
سل مان! وكأن عامل الش اط

ن بيصف م عامل الغ ب ن ت مانى ل أو ت وجيد لن

يف القرآن! وكأن عصر سل مان ن عىل ع س منا هندل عل ن الالناًهخ ن عنرف دننذا
الالقدم الالمي والسبق يف م دان اتخالراع!.
وأخيرا تحس اإلعاًا إف أن م أبرز الباضث المااصره النذه هسناًعين
ً
إف أخذ اآلهل القرآن ل عاددا ا عىل صحل «نظرهل» م النظرهات الالم ل ،أو هحاولين
تفس ر اآلهل بنظرهل م دنذه النظرهات :عبد الرزاق نيفل ،النذي كالنب كث انرا من
األعاج ب ،وأكاد أقيل السخافات! ،ومصطفى محميد يف كالابن السنق  :القنرآن
محاولل لفه عصري ،والدكاليً مجال الده الفندي يف كالاب ا وال ين النذي ًد
ف كث ارا م األضادهث! ووقع يف ال ث ر م المجاز وضروب الالأوهل ،مع ما ُعرف
عن م الال والفرل ،وا تااف أعل .
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الفصل اخلامس
ف بتفسري (يف ظالل القرآن)
تعري ٌ
لألستاذ سيد قطب
● أوالً :الصحابة وتفسير القرآن.

● ثانيًا :املفسِّرون والغرض األساس للقرآن الكرمي.
● ثالثًا :الظالل وشروط التفسير املعاصر.

● رابعًا :طريقة سيد في التأليف ،وتصنيف تفسيره.
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الفصل اخلامس
تعريفٌ بتفسري يف ظالل القرآن

ت نسالغني يف دنذه الاجالل ع الالارهي بأعهر تفاس ر الاصر ،ودي الالفس ر
الذي اعالهر عىل نطاق واسع بالفس ر الظالل؛ ا
أخذا م الالسم ل الالي أطلقها
المفسر األسالاذ س د قطب ًمح ا عىل كالاب الجامع ودي:
المؤلي األدهب الناقد
ّ
يف ظالل القرآن ،مش ارا بذلك إف أن ت هرهد أن هزع لنفس أن ه الب تفس ارا
()1

للقرآن ،ب ل ما تحمل دنذه ال لمل م مانى  ..وإن كان قد فال ذلك ًمح ا
عىل أدق ما ه ين تارهي الالفس ر وأض م  ،عىل الرغ م المنحى الخاص الذي
نحاه يف كالاب دنذا ،وألسباب ميضيع ل بحالل؛ كما سنب باد قل ل.
والياقع أن باض الناا ظنيا أن الظالل ل س بالفس ر؛ بناء عنىل منا ألفنيه من
صرح باره بذلك ودي هر الظالل ت هث نر
كالب الالفس ر ودًجيا عل  ..وًبما ّ
مسائل لغ وهل أو نحيهل ،وت هشالغل باإلعراب والقراءات ،وت هجادل وهنناق

يف

( )1قال ًمح ا « :قد هر فرهق م قراء دنذه الظالل أهنا لين م تفس ر القرآن ،وقد هر فرهق آخر
عرض للمبادئ الاامل لإلسالم كما جاء هبا القرآن ،وقد هر فرهق ثالث أهنا محاولل لشرح
أهنا ٌ
ذلك الدساليً اإللنهي يف الح اا والمجالمع ،وب ان الح مل يف ذلك الدساليً .أما أنا فل أتامد
ع ئاا م دنذا كل  ،وما جاوزت أن أسجل خياطري وأنا أض ا يف تلك الظالل».
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قراها الفق واألصيل ،أو الاق دا والخالف ..ونحي ذلك م المسائل الالي هقني
عنددا المفسرون يف األع األغلب.
وإذا كانت كالب عليم القرآن ،عىل كثر ا وتادد منادج مؤلف هنا ،قند أعناًت
وعرفت هبا ن وقد أعرنا نح إف طرف من ذلنك يف تال قاتننا
إف الالفاس ر القدهمل ّ
عىل مقدمل اب ت م ل يف أصيل الالفس ر ن فإن النذي تحسن اإلعناًا إل ن دننا دني
ًواجا،
الالارهي هبنذا الالفس ر المااصر ن الظالل ن الذي هادّ م أكثر كالب الالفس ر
ا
وأقرهبا م نفيا الطالب والداًس  ،وبخاصل طلبنل الجامانات عنىل اخنالالف
اخالصاصا

وادالماما  .وسيف نحاول م خالل ذلك وضع دنذا الالفسن ر يف

ميضا  ..ولي اضطرنا ذلك إف تلخ ص مالضظاتنا الاامل عنىل الالفاسن ر القدهمنل
مرا أخر .
أوالً ـ الصحابة وتفسير القرآن:
كان ج ل الصحابل ن ًضيان ا عل ه أمجا

ًبناه القنرآن
ن دي الج ل الذي ّ

ال ره  ،وأخرج للناا ج الا نميذج اا مل هسبق ل وجيد يف تناًهخ بنني اإلنسنان.
وكان دنذا الج ل ال ره األمثل دي الج ل الذي تمثل ف الهدف الاميل للقنرآن،
أو الهدف الاميل الياقاي القرهب يف دنذه الح اا الدن ا ،ودي إنشاء األمل اليسنط،
أو األمل المثال والنميذج ،وتبدهل واقع الناا م الرالل إف الهد  ،وإخراجه
م الظلمات إف النيً!
تربنى
ولقد تحقق يف دنذا الج ل القرآين الفرهد ،ودني ج نل الصنحابل النذي ّ
خطيا خطيا ،وهي اما باد هيم ،وقام بناؤه الشامخ لبنل لبنل؛ عىل نحني ننزول القنرآن
ال ره سيًا باند سنيًا ،ومجميعنل من اآلهنات وًاء مجميعنل أخنر  ،عنىل
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اخالالف األوقات واألزمان ،والدواعي واألسباب ..ضالنى تحقنق ذلنك الغنرض
الاميل م كالاب ا ال ره  .وهدل عىل ذلك ن بإهجاز ن قيل أنس ب مالنك ًضني
نزلت عل نا اآلهات مل نالجاوزدا ضالى نامل بما ف ها ،فالَا ّل ْمنا الال
ا عن « :كنا إذا ْ
والامل مج ااا» ..هـذا العمل أو هـذا السلوك الحي ،أو االستلهام للروح القرآنيـة،
والعمل بموجبها ومقتضاها هو ما انصرفت إليه مهة الصحابة ،وجتـردوا لـه رضـي
اهلل عنهم.
وهبنذه المناسبل ن وعىل سب ل المثال ن فإن األسالاذ اإلمام الش خ محمند عبنده
ض تحدث ع السن اإللنه ل قال ًمح ا :
«وإين ت أعك يف كين الصحابل كانيا مهالده هبنذه السن  ،وعالم بمراد ا
تااف م ذكردا .وما كانيا عل م الال بالالجربل والامل :أنفع م الال النظري
المحض .وكذلك كانت علومهم كلها».
قال« :ولما اخاللفت ضالل الاصر اخالال افا اضالاجت ما األ ّمل إف تندوه علن
األض ام وعل الاقائد وغ رمها ،كانت محالاجل إف تدوه دنذا الال ».
عرف الش خ دنذا الال ن عل السن اإللنه ل ،الذي قال :إن لك أن
دنذا وقد ّ
عرف دنذه السن بقيل :
تسم كذلك :عل اتجالماع أو عل الس اسل الدهن ل ن أو ّ
ّ
«دي الطرائق الثابالل الالي تجري عل ها الشؤون ،وعىل ضسبها ت ين اآلثاً ،ودي
()1

تسمى عرائع أو نيام س ،وها ّبر عنها قيم بالقيان » .
الالي ّ
قلت :ولهنذا نجد أن الصحابل ن وكث انرا من الالنابا من باندد ن مل هاننيا
بالدوه الالفاس ر المطيلل للقرآن ال ره  ،هثقليهنا بالفص ل القيل يف علنيم القنرآن،
( )1المااصرون لمحمد كرد عيل (.)347
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أو عل يم الالفس ر الياسال ،ومدليتت اآلهات البا ندا ،أو إعناًا ا الام قنل ..ومل
ه

ٍ
لنقص يف علمه ب الاب ا  ،كما ظ باره  ،بل لمزهد م دنذا الالن
ذلك

م ن ض ننث الفه ن الصننح ح والمال امننل ل النناب ا ؛ نظن انرا لماننرفاله باللغننل،
ومااصر

للالنزهل ،وفهمه لجم نع نصيصن يف سن اقها الصنح ح ،ومناسنبالها

الياضحل ن بناء عىل ذلك الالدًج ن وتسناللهامه لاللنك النروح القرآن نل الاال نل،
وعمله بميجبها هي اما باد هيمُ ..هخلين أمامها الطرهق ودي دم كنل تصنيًات
الجادل ل ،وق مها ،وميازهنها ..ضالى عال ذلك البن ان الشامخ الفرهد.
هصيً لنا
وهلـذا فإن ما خ ّلف لنا الصحابل والالاباين يف تفس ر القرآن ال ره ت ّ
الغرض األساا الذي نزل القرآن م أجل  ،والذي وعاه الصنحابل ن ًضنيان ا
عل ه ن وطبقيه ،وعاعيه واق ااا وعمالا .وإذا ًجانا إف ما ُأثر م تفس رد للقرآن
ال ره ليجدنا أن نيع م الالفس رات اللغيهل ،أو عرح لباض الجمل والالراك ب،
باإلضافل إف ب ان المناسبات ونحيدنا ممنا هالصنل باألمناك واليقنائع واألعنالم
وباض األض ام ،والذي كانيا هجدون ف ما ه في لرفع قاًئ القرآن إف مسنالي
وتحسسه للغرض األساا م القنرآن ال نره  ،بندل ل أن ابن عبناا
إدًاكه
ّ
ًضي ا عنهما مل هؤثر عن  ،وقد دعا ل النبي ﷺ بأن هفقهن ا يف النده وهالمن
الالأوهل ،مل هؤثر عن يف تفس ر القرآن إت نحي م مئل أثر أو مسألل كمنا قنال اإلمنام
الشافاي ًضي ا عن  .ودنذا قدً قل نل جندا ا من ترمجنان القنرآن إذا منا قسنناه
بالمطيتت وكالب الالفس ر الالي دونت ف ما باد.
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وهلـذا :كان اخالالف الصحابل والسلي يف الالفس ر اخالالف تنيع ت اخالالف
تراد ،كما لحظ اب ت م ل ًمح ا

()1

أهرا كانت كالب تفس ر القرآن يف
ولهنذا ا

مرضلل نشأ ا كال ابا عاًضل للغرهب؛ ألن م الراجح أن سب ل الالفس ر يف ذلك
الاصر القرهب م عصر الالنزهل كان هساليي بمثل دنذا الشرح .وم دناك كانت
دنذه األسماء« :غرهب القرآن» و«مااين القرآن» و«مجاز القرآن» أو اسالاملت يف
ُعرف المالقدّ م مالرادفل أو كالمالرادفل.
أمننا ف مننا وًاء ذلننك ،فننالقرآن ال ننره النننابض بالح نناا ،المبنندِّ ل للنفننيا
والاقيل ،والذي أوجد ذلك الج ل ،وأوجد دنذه األمل ن ويف الاصيً األوف عنىل
وج الخصيص ن دنذا القرآن ت هم

تحص ل ماان م خالل تراث الصحابل ن

ًضيان ا عل ه ن يف تفس ر القرآن ،وإنما هنبغي تحص ل ن لم قدً عنىل ذلنك ن
م خالل ذلك الالمثل ال امل للقرآن ،والذي تجىل يف ض ناا الصنحابل وسنليكه
وفهمه ع ا سبحان  ،وم خالل ًوضه الاظ مل تلنك الالني سنرت يف الانامل
فأض ت ميات النفيا ،ونشرت دواًا الاقيل ،ووصلت الخلق بالخالق بحبلن
المال  ،ونيًه المب  ..دنذا القرآن ال ره .
بل هنبغي تحص ل دنذا الالفس ر ،قبل ذلك ،م خالل الس را النبيهنل الشنرهفل
النبي ال ره ن صليات ا عل وسالم ن ..دنذا ُ
ُ
الخ ُلق الذي كان الصيًا
وخ ُلق ّ
الامل ل ال املل للقرآن ال ره  ،كما قالت السن دا عائشنل أم المنؤمن ًضني ا
عنهما وقد ُسئلت عن ُخ ُل ِقن ِ ن عل ن الصنالا والسنالم ن فأجابنت باللنك ال لمنل
الابقرهل ّ
الفذا« :كان ُخ ُلق القنرآن»! ولهننذا صنح لالمائننا السنابق ن ًمحنل ا
( )1انظر :مقدمال يف أصيل الالفس ر.
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عل ه أمجا

ن ما قاليه يف تارهي الالفس ر بالمأثيً م أن «ما أثنر عن النبني ﷺ

والصحابل تفس ارا للقرآن ال ره » ،ولن

ما ُأثر عنه ن كمنا ًأهنت ن ت هنبغني أن

مقصيًا عىل األقيال ،بل هجب أن هالاداه أو هسبق  ،إف السليك واألعمال.
ه ين
ا
ولهنذا مل هشالغل مج اه ب الابل تفس ر القرآنّ ،
ولال م اعالغل بن مننه كنان
ٍ
كناف
هر أن جالء تلك المفردات أو ال لمات ،وب ان تلك الشروح والمناسبات
لرفع قاًئ القرآن إف مسالي إدًاكه د  ،وتحسسه للغنرض األسناا الامنيل
ل الاب ا ال ره .
عىل أننا ض نقرً دنذا كقاعدا عامل نق ّ هبا ما وًد ع الصنحابل والالنابا
فالحا لمجنال الالنرخص بإمهنال منا وًد عننه  ،وتجناوز
يف تفس ر القرآن ت ناني ا
آًائه وأقياله ن ود أدً الناا ب لما عهدوه وعاصروه ،ولما اخالصيا ب م
المنازل واألضيال ن وإنما نانني أن منا وًد عننه من األقنيال ت ه فني وضنده
هدونيه بأقالمه ًضي ا عنه  ،أما
لليقيف عىل فهمه الام ق للقرآن ،والذي مل ِّ
اتسالظهاً بما وًد عنه  ،واتسالفادا م أقياله وتال قا

فأمر ت هسالغني عنن

م أًاد فه القرآن وتفس ره م جدهد!
ثانيًا ـ املفسِّرون والغرض األساس للقرآن الكرمي:
وم الماليم أن ع خ المفسره والمؤًخ اإلمام أبا جافر محمد ب جرهر
الطبري (الماليىف سنل 310دن) قد ُض َّ كالاب يف الالفس ر «والميسيم بن جامع الب ان
ع تأوهل آي القرآن »« ،والمشنهيً بنن تفسن ر الطبنري » أو اعنالمل عنىل تفسن ر
الصحابل والالابا وغ رد م عصيً السنلي األوف ،أو القنرون المشنهيد لهنا
بالخ رهل والفرل .ولن

تفس ر الطبري هنطيي كذلك عنىل منا هسنمى بالالفسن ر
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بالرأي؛ هظهر ذلك عىل أجىل ما ه ين يف اخال اًات الطبري نفس  ،وترج حات  ،وما
هذدب إل يف تفسن ر اآلهنل أو اآلهنات؛ ألن دننذه اتخال ناًات واآلًاء تجناوزت
الرواهل المأثيًا إف ما دي أع وأوسع؛ كل ذلك عىل منا تقالرن اللغنل والشنرهال
مهمل أو أبرز خط يف الس َّل
وأصيل الالفس ر .ولهنذا هادّ تفس ر الطبري أول خطيا ّ
الب اين الذي هم ًسم لالاًهخ الالفس ر ،ت هراًع يف ذلك سي تفس ر َب ِق ّي بن
َم ْخ َلنند األندلسنني (المالننيىف سنننل 276دننن) ،واب ن عط ننل (ت ،)541والننرازي
(ت ،)606ث ن تفس ن ر القرطبنني (ت ،)671وأخ ن انرا تفس ن ر الحننافظ اب ن كث ننر
()1

الدمشقي (ت )774الذي همثل عالمل باًزا يف ذلك الخط الب اين ضالنى الاصنر
مروًا بالفس ر اإلمام الشيكاين (ت1250دن) :فالح القندهر الجنامع بن
الحدهث،
ا
فنّي الرواهل والدًاهل يف عل الالفس ر.
ولسنا دنا يف مارض تق

دننذه الالفاسن ر ،أو سنيادا ،وب نان مزاهادنا وأمه الهنا،

ولن ننا يف مارض ب ان الق مل األساس ل أو الاامل لهننذه الالفاسن ر ،ومنا الندوً النذي
قامت ب يف ًس الصيًا الصح حل أو ال املل للغرض األسناا النذي ننزل القنرآن
ال ره م أجل  ،والذي همثل ن كما أعنرنا ن يف إقامنل الشخصن ل اإلسنالم ل ،وإنشناء
ج ل عىل قياعد دنذه الالرب ل الربان ل تجال صنيًا ناطقنل عن الحنق النذي ننزل بن
القرآن ،وبناء أمل لها خصائصها ومزاهادا الالي تجال منها خ ر أمل ُأخرجت للناا.
( )1مع مالضظل تجاوزنا لمجميعل م الالفاس ر المخطيطل ،أو م ميسيعات الالفس ر الالي ضفل هبا
الجشمي ن والالي هأيت يف طل االها:
عرفنا هبا يف كالابنا :الحاك
ُ
القرنان الرابع والخامس ن والالي َّ
تفس ر الخازن ألبي الحس األعاري ،و تأوهالت أدل السنَّل ألبي منصيً الماترهدي .انظر:
الحاك الجشمي ومنهج يف تفس ر القرآن للمؤلي ،وانظر مقدمالنا ل الاب :مالشاب القرآن للقاضي
عبد الجباً.
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ولن

عل نا ،قبل أن نبحث يف تحق ق دنذه الالفاس ر لذلك الغرض ،أن نالذكر

الب ئل الالي كان ها

ف ها دنؤتء المفسرون األعالم ،والجي الذي كانيا هالنسمين

وهنطلقين من ؛ ألن الجزء الذي أيففلوه من ذلك الغرض كان متحق ًقا من حوهلم يف
جمتمع إسالمي ،وشريعة حاكمة ،وسلطان إن مل يأخذ نفسه بجميع أحكام اإلسـالم
فإنه ال يستطيع الخروج عليها ،فض ً
ال عن استحالة إقدامه علـى حماربتهـا ،أو تنشـئة
األجيال على خالفها ..وهلـذا كان َه ُّم المفسـرين القـدامى مصـرو ًفا إلـى تثقيـف
المسلم ،وتقديم القدر الذي يتمكن منه أحـدهم مـن العلـوم والمعـار اللغويـة
والتارخيية ،ونحوها لقارئ التفسير ،وبخاصة األحكام الشـرعية التـي خيا َطـب هبـا
المكلف ،وم دنا طال وقيفه وتشاب أمام آهات األض ام أكثر م سيادا ،ضالى
صاًت عماد بانض الالفاسن ر كمنا دني مالنيم .الشخصن ُل المسنلمل ميجنيدا،
والمجالمع اإلسالمي قائ  ،والقرآن ال نره دني النذي أوجند من األصنل دننذا
المجالمع وتلك الشخصن ل ..ثن بقني ن وسن بقى ن زاد دننذا المجالمنع ومحنيًه
والمفسرون خالل الالاًهخ اإلسالمي كانيا هقدمين دنذا الزاد ،وهندوًون
ودل ل .
ّ
ضيل دنذا المحيً ،بح ث هم

القيل :إن مـن أراد أن يـؤرخ للحيـاة العقليـة أو

الثقافية أو االجتامعية عند المسلمين فعليـه أن يفعـل ذلـك مـن خـالل تفاسـيرهم
للقرآن الكريم يف المقام األول .والسؤال اآلن :دل نجح المفسرون خالل الاصيً
يف تقده دنذا الزاد ال ايف أو الالزم للمجالمع اإلسالمي ،والشخصن ل اإلسنالم ل
ا
ونفخا للروح مرا أخر ؟!
ترم اما تاًا ،وإعادا ص اغل مرا ،وإض ا اء
يف اإلجابل ع دنذا السؤال أمامنا دننا مالضظالنان نيًدمهنا با نس ترت بهمنا
الزماين:
المالحظة األولى :أن المفسره عىل وج اإلمجال بقيا عىل طنرهقاله السنابقل
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يف الالاامل مع النص القرآين ،تثق افا للمسل  ،وإغنا اء ل بأنياع الالنيم والماناًف،
ضالى إن وقيفه الطيهل أمام آهنات األض نام النذي كنان لن منا هبنرًه مل ُهشنفع،
والمجالمع اإلسالمي آخذ يف الالدديً ،وصيًا المسنل الفاعنل المنؤثر آخنذا يف
الالشالت واتنفاال ،مل هشفع باتتجاه إف السن اق الالربنيي واألخالقني واألسناا
الاقائدي الذي وًدت ف ن تلنك اآلهنات ،والنذي هشن ل «الخلف نل» أو القاعندا
والمناخ المالئ لد الفرد المسل ضالى هالقبل دنذه األض ام ،أو ضالى هسناًع إف
اتمالثال والالطب ق ،أقنيل :مل هالجهنيا إف دننذا السن اق ل سن ّلطيا عل ن األضنياء،
ول ين ميضع المداًسل والبحث واليقيف الطيهل ..بل بقي يف الظل! فرالا ع
باض األخطاء األخر الالي ت مجنال دننا لإلفاضنل يف الحندهث عنهنا يف دننذه
الاجالل السرهال.
وهـــذه المالحظــة :تبننرز منند المحاكنناا والنقننل الننذي سنناد المجالماننات
اإلسالم ل يف الاصيً األخ را ..ضالى انالهنى األمنر إف مجميعنل من الحفظ نات
هسالارض المفسر من خاللهنا عشنرات األقنيال ..با ندا ا عن الصنيًا القرآن نل
المحركل للنفيا والقليب والاقيل مج ااا .ضالى إذا صحا الانامل اإلسنالمي عنىل
ّ
ضق قل أضيال ُبا د مدامهل الحراًا األوًوب ل اتسالاماًهل لدهاًه وعق دت  ،هنض
ل دفع عن مل الجهل بالاليم الطب ا ل ن عىل وج الخصيص ن وسنائر الماناًف
اإلنسننان ل ،ول ا نند للشخص ن ل اإلسننالم ل م ن خننالل القننرآن ال ننره تيازهنننا
وفاعل ّالها ..إذا ب  ،يف أول عهد الصدام ،ت ههالدي إف ًسالل القنرآن ال بنر  ،وإف
الغرض األساا أو الرئ س م نزول ال الاب ال ره  ،م أن دساليً عامل للح اا
اإلنسان ل ،وأن كالاب دداهل وتشرهع ددف إنشاء أمل لها خصائصها ومم زا نا كمنا
المفسنره
قلنا ،إذا ب ت ههالدي إف ذلك ..ف ر ع البق ل الباق ل الالني انحندًت إف
ّ
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قبل  ،أو الالي بقيا محافظ عل ها ،منطلق يف ظ ّلهنا ،ف النب طنطناوي جنيدري
كالابا يف الالفس ر ف كل عيء إت الالفس ر! ولن ْ
(الماليىف سنل 1358دن 1940م) ا
هم

اعالباً دنذا ال الاب ن كما أعرنا يف ميضع سابق ن أول محاولل أخ ّلت برتابل

كالب الالفس ر قبل  ،عىل ما ف ها م خطأ وتجاوز يف األض ام ..يف اليقت الذي عهد
الاامل اإلسالمي تأوهالت اإلمام الش خ محمند عبنده ًمحن ا و تفسن ر المنناً أو
للنبنيا
مدًسل المناً الالني نجحنت إف ضند كب نر يف إعنادا اليظ فنل اتجالماع نل
ّ
المالغرب الرافض والمنناقض ،وعندهد اليطنأا كمنا دني
الخاتمل يف ذلك المناخ
ّ
ماليم!
نجا ووع اننا،
وقبننل أن ننالقننل إف المحاولننل الناضننجل األخ ننرا أو األكثننر نرن ا
والمالمثلل يف ظالل القرآن ،والالي سنارض لها باد قل ل.
تأصنل
المالحظة الثانية :أن ضركنل الالفسن ر مننذ عصنر الالندوه  ،أو مننذ أن ّ
الخالف ب المال ّلم وأصحاب ِ
الف َرق ،كانت صيًا ع ست نقناط الخنالف،
وكانت يف باض األض ان اسالجابل لها ،أو محاولل لالأك نددا واتنالصناً لهنا ،كمنا
هالضظ ذلك يف كالابي األعاري والماترهدي ،ويف كالاب الرازي الذي م ّثل م وج
آخر ادالمامات الاصر الطبا ل والفلسنف ل عنىل مننهج ت هم ن وصنف باألصنالل
واليضدا ،ودنذا فرالا ع تفاس ر الماالزلل ال ث را الالي انطلقيا ف ها م مجميعل
م المسلمات الالي أسميدا أصي ا
ت ،وضاوليا محنل اآلهنات عل هنا بالأوهن ٍل قرهنب
مرا ،وبا د مرات أخر !
والياقع أن دنذه الصيًا تم ننا م تلخ ص مالضظالنا الثان ل دنذه بأن :معظم
المفسرين على اختال

نزعا م الكالمية والمذهبية دخلوا إلى النص القرآين ـ

بصورة عامة ـ بمقرر فكري أو موقف سابق ،حتى صار ميزان المحكم والمتشابه ـ
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متأرجحا بين اآليات الموافقة من حيث الظاهر للمذهب أو
على سبيل المثال ـ
ً
()1

مهد المال لمين مج ااا الطرهق أمام الالأوهل.
المخالفة له  ..وم دنا ّ
ولن ْ عل نا أن نذكر دنا ،ب ل تأك د ،أن دنذا المقرً الف ري المسبق مل ه
خاًجا ع القرآن والحدهث ،م ميًوثات أو آثاً مالرمجل أو منقيلل كما
ع ائا آخر
ا
اجالهادي نابع م طب ال اللغل الارب ل
هزع باض المسالشرق  ،ولن ن ميقي
ّ
وطب ال اخالالف الف ر والنظر الاقيل ،كما هذكر اإلمام الغزايل ًمح ا  .وإذا كان
لنا دنا م مالضظل نا ّلل هبا عدم اخالالف الصحابل والالابا يف الالفس ر كما َفال
م جاء بادد  ،أو نا ّلل هبا لماذا كان اخالالفه اخالالف تنيع ت اخالالف ترا ّد؛
فإننا نقيل :إن مرد ذلك إف مزهد مارفل وعل عند الصحابل ن ًضيان ا عل ه ن
نظرا لمااصر
ا

للالنزهل ،ومشادد

ألضيال  ،وإدًاكه لطب ال نصيص القرآن

ال ره ومدليت ا الدق قل ،ومد مسامهل دنذه النصيص يف ًس أجزاء الصيًا
للميضيع القرآين الياضد ،الذي ًبما تيزعت صيًت دنذه عىل صفحات وأزمان
مالباعدا .ومل ه

دنذا الفه المال امل الجيانب ل الاب ا الازهز ،وبخاصل يف

مسائل اتعالقاد الالي ثاً ضيلها الخالف ،دي األصل أو القاعدا يف تفس ر الخلي
الالضق ؛ ض ث عمدت المداًا ال الم ل إف باض أجزاء صيًا الميضيع
مقرًا ف ر اها مسب اقا ن مما اضطردا إف إدخال سائر
الياضد فجالالها أصالا كامال ا ن أو ا
()2

أجزاء صيًا الميضيع الياضد يف باب الالأوهل .
(ً )1اجع كالابنا :مالشاب القرآن :دًاسل ميضيع ل.
( )2فسر باره «الهداهل» ض ث وًدت يف القرآن بأهنا خلق اإلهمان يف قلب المؤم  ،مما اضطره إف
تفس ر قيل تااف﴿ :ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [فصلت ،]17 :بأن ماناه
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ومانى ذلك أن المقرً الف ري المسبق الذي مل ه

خاًجا عن الننص
ع ائا
ا

القرآين نفس ؛ ألن دنذه دي ضال مج ع الفرق والمذادب الاليض دهل يف اإلسنالم؛ مل
هحصل ن يف اليقت ذاتن ن ألن الخلني كنان عنندد يف كالناب ا منا لن س عنند
تفرعيا لمالضظل الالاناًض يف
السلي! أو ألهن ُ ،با د انالهاء المد الروضي األولّ ،
باض النصيص القرآن ل ،كما زعن أمحند أمن وبانض النقلنل والمالنرمج  ،ألن
«مصدً» الالااًض دنا أو سبب ن ف ما نؤكده ونذدب إل ن لن س نصنيص القنرآن
ال ره  ،ولن ن فه المفسر أو عقل  ،أو جتزيئه للصورة القرآنية الواردة يف موضوع
واحد ،أو الالي تياًدت عل  ،بغض النظر ع أسباب دنذا الالجزيء.
ثالثًا ـ الظالل وشروط التفسير املعاصر:
وإذا ًبطنا أخ ارا ب دات المالضظالن وبن ضندهثنا السنابق عن الالفسن ر
بالمأثيً أدًكنا األمه ل القصي ل الابل تفس ر للقرآن ال ره همالاز بثالثل أميً:
األمر األول :انطالق ن أو مالضظالن ن للغنرض األسناا النذي ننزل القنرآن
ال ره م أجل  ،والمالمثل ن كما قلنا ن يف إنشناء أمنل لهنا خصائصنها ومم زا نا،

ددهنا المالق منه ! كما فسر قيل تااف﴿ :ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﴾ [غافر ،]31 :بأن مل هرد أن
بارا؛ ألن قرً ذلك بناء عىل المفهيم اإلنساين للظل !
هظلمه وإن كان أًاد أن هظل باره
ا
تمحالت الماالزلل وتأوهال
ول قرأ م عاء ّ

لمثل قيل تااف﴿ :ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [الق امل،]23 :

﴿ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ﴾ [البقرا ]55 :أو المالادات الالي هجددا القاًئ عند القاضي عبد
الجباً يف تفس ره لقيل تاافَ ﴿ :ف َم ْ ُه ِر ِد ال َّل ُ َأ ْن َه ْه ِد َه ُ َه ْش َر ْح َصدْ ًَ ُه لِإلِ ْسالَمِ﴾ [األناام]51 :
اآلهلً .اجع :اإلبانل ع أصيل الدهانل لألعاري ص 75وص ،89ط جامال اإلمام بالرهاض،
1400دن .ومالشاب القرآن للقاضي عبد الجباً ،بالحق ق المؤلي.
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وترب ل ج ل عىل قياعد م الالرب ل الربان ل تجال صيًا ناطقل ع الحق الذي ننزل
ب القرآن .كل ذلك بما هالناسب ن يف دنذا الاصر ن مع انفراط عقند األمنل والدولنل
اإلسالم ل ،ومع انالقاص اإلسالم م أطراف والادوان عنىل عنرهاال وأض امن يف
ظل المناخ الالماين السائد الذي َف َصل يف واقع ض اا المجالمانات اإلسنالم ل بن
(الده ) ونظام الح اا ،بل بمنا هنذكّر ن ولني من بانض اليجنيه ن بظنروف نشنأا
اإلسالم األوف ،والمسلمين قلل ،وأعداء اإلسالم هالربصين هب وبدهنه الندوائر؛
وبحيث ال يكون االنطالق من فكرة تقديم ٍ
زاد للمسـلم ،بـل إعـادة صـيايفته وف ًقـا
لمنه كتاب اهلل تعالى مرة أخرى.
األمر الثاين :تسج ل لمااين القرآن الالي فهمها الصحابل ن ًضيان ا عل ه ن
واساللهميدا وعاعيا تطب قها الاميل الذي مل هارف تفره اقا ب
()1

كما قلنا ن والالي هم

النظرهل والالطب ق ن

اتدالداء إل ها ن يف المقام األول ن يف ضيء اخالالف الالنيع

ف ما ُأثر عنه م كالم م اليب ،ث يف ضيء اتدالمامات الامل ل لحركل المجالمع
يف مياجهل خصيم وأعدائ  ..لال ين كلمل ا دي الال ا ،كما تالرح يف ميقي
الصحابل ن عىل سب ل المثال ن هيم بني قرهظل ،ض

عجل باره صالا الاصر

ّ
وأخردا الباض اآلخر!
األمر الثالث :محاولال تجاوز عصر الخالف ،أو عصنر المذدب نل الف رهنل يف
تفس ر القرآن الالي وقات يف خطنإ المقنرً الف نري المسنبق كمنا أعنرنا؛ وذلنك
خري اعا للمدليتت القرآن ل المباعرا ،أو بصيًا مباعرا .عىل ما هحالاج إل دنذا
األمر م ثقافل واسال ،وضس مردي ،وتم ّ علمي ،وتجربنل عمل نل أو هننيض
(ً )1اجع إضافاتنا السابقل يف ميضيع تنج القرآن.
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بأعباء الدعيا هؤدل صاضب ن يف ظل أوداق المنناخ السنابق ن لمثنل دننذا الفهن
المال امل الذي هالخ ّلص م الالجزيء أو م أخذ الصيًا القرآن ل تفاًهق!
األمر الذي ها د للالنزهل الازهز ،بمالبسات الالي أعرنا إل ها يف مبحث الالنج ،
طب اال يف إقامل مجالمع المسلم ودولل اإلسالم ،ويف تحدي ال فناً والمننافق
وسائر المجالماات المناقرنل األخنر  ،باند دننذا اتعنالغال الطيهنل من قبنل
المفسره بالالحدهات «الداخل ل» إن صح الالاب نر ،أو بالخالفنات الالني قامنت يف
المجالماات اإلسالم ل عبر تاًهخها الطيهل.
وعندنا أن يف ظالل القرآن امتاز هبـذه األمور الثالثة؛ فل ه

بذلك م أد

الماامل الرئ سل يف تاًهخ الالفس ر ،فحسب ،بل كان كذلك تفس ر الاصر الذي ت
هغني عن تفس ر آخر م تفاس ر علمائنا األوائل ن ًمحه ا تااف ن وجزاد ع
كالاب أضس الجزاء﴿ :ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ﴾ [النساء .]95 :ولن ْ قد ه ين م
نظرا لراي السل قل اللغيهل يف
المقدمات الرروًهل لفه الظالل واألخذ عن ن ا
أبناء الاصر ن دًاسل كالاب دق ق يف غرهب القرآن ،ونحيه م كالب المفردات أو
الالفاس ر الميجزا ،مثل المخالصر الذي صدّ ًنا ب دذه المجميعل م األعمال .أو
كالاب صفيا الب ان للش خ محمد ضسن مخليف.
أما األمر األول :فإن هش ل قاعدا دنذا الالفس ر ،ونسن ج المالفنرد الخناص،
كما دي واضح ألي قاًئ عدا طر افا م الال والمارفل .ول س إدًاك األمر الثـاين
يف تفس ر الظالل بأباد منا ا
ت من إدًاك األمنر األول؛ ألهنمنا هنبانان من مشن اا
واضدا ،فقد تمثلت يف ج ل الصنحابل أمنل القنرآن ب نل خصائصنها ومم زا نا..
ودنذه دي األمل الالي كانت تالنراء لسن د ًمحن ا من خنالل نصنيص القنرآن
ال ره  ،ودي هب نهنا لبنن ال لبننل ،وآهنل آهنل؛ يف السنل والحنرب ،وال ُاسنر وال سنر،
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َ
والمنشط والم ره ،ويف سائر األوضاع واألضيال .إن مااين القنرآن ال نره الالني
عاعت يف نفيا الصحابل والج ل األول ن والالي مل هؤثر عنه إت دل لهنا اللغنيي
مدوناا يف كالب الالفس ر ن تمثلها س د ًمح ا أو ضاول تمثلها وفهمهنا ،وا أعلن ،
بحس المردي ،وإهمان الام ق ،وثقافالن الياسنال ،وتجربالن الطيهلنل ،وضركالن
الدائبل يف ضقل الدعيا واألمل ،والمجالمع والناا ..أو عىل األقل :اسالشاردا من
خالل دنذا كل  ،واسالطاع أن هنقلها بلغال وعباًت عىل اليًق والصحائي!
الظالل ـ إذن ـ دليل عملي مكتوب ،إن صح مثل هـذا التعبير ،إلـى المجتمـع
اإلسالمي واألمة اإلسالمية ،وليس دلي ً
ال ثقاف ًيا لعلوم القـرآن أو علـوم التفسـير ،أو
علوم الثقافة اإلسالمية من فقه وأصول وتاريخ جدل أو خال ! وم ظ أن دننذا
دي تارهي «الالفس ر» ،أو أن تقده ذلك الدل ل الثقايف هجب أن ه ين مهمنل مج نع
المفسره يف مج ع الاصيً ،فل اد عىل ماليمات بالمراجانل والالحل نل ،ول اند إف
الغ رض األساا أو األول م نزول القرآن ال ره بالنظر والالأمل! ول س م ضقنا
أن نقيل يف نقد دنذا الميقي أكثر م ذلك.

أ ـ من أخطاء التعامل مع الظالل:
والذي نقدًه ن هبنذه المناسبل ن أن عدم إدًاك دنذا األمر أو دنذا األصل من
القنراء يف بانض األخطناء والالصنيًات
أصيل ظالل القرآن دي الذي أوقع باض ّ
المناقرننل أو البا نندا عن الصننياب؛ فاننندما كننان هالحنندث سن د ًمحن ا عن
«مياصننفات» المجالمننع اإلسننالمي وعننروط ؛ عق نندا وتشننره ااا؛ إهما انننا وعم نالا
وسليكاا ..إلخ ،كان هرس بذلك ن وم خالل نصيص القرآن ال ره وواقع األمل
اإلسالم ل وسليك السلي الصالح ن صـورة المجتمـع الـذي جيـب علينـا العمـل
والتحرك لقيامه وحتقيقه ..ومل ه

هرس يف الفراغ ،كما أن مل ه

هقدم ماليمنات
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أو قراها نظرهل أو فلسف ل ،بح ث هم

الالحاك ف ها إف مصطلحات أو مس َّلمات

نشأت يف عصر م الاصيً اإلسالم ل م خالل ضركل المجالمع اإلسالمي ن الذي
قائما يف ذلك الح ن وتفاعل دنذا المجالمع مع القرآن والحدهث؛ مما نُطلنق
كان ا
عل اآلن مصطلح «الالراث».
مصنطلح ّي داً
فإذا كنا دنا ،أو يف دننذا الالنراث ن عنىل سنب ل المثنال ن أمنام
َ
الحرب وداً اإلسالم ،فل س مانى ضدهث س د ًمح ا عن المجالمنع الجناديل،
سياء أخطأ يف دنذا المصطلح أم أصاب ،أن نساًع إف تخرهج عىل داً الحنرب،
وإف سحب أض ام دنذه الداً ن الالي ذكردا الفقهاء ن عىل دنذا المجالمع بحجل أن
ل س داً إسالم فهي إذن داً ضرب! ل س دنذا ما عناه س د ًمح ا بل لانل دننذا
الفه ل الم م أسيأ ما هم

تأوهل ب أو محل عل !

ب ل لال دنذا الخطأ يف الفه والالأوهل ن يف دنذا المثال ونحيه ن جزء م خطأ
أكبر يف الالاامل مع الظالل واألخذ عن  ،ودي خطأ اعالماد مفهوم المخالفة لكالم
المؤلف ن ًمح ا تااف ن والذي لي طرض القراء والداًسين يف فه كالم ًمح
ا تنالهت أكثر المش الت الالي صادفاله أو ظنيا أن دنذا الالفس ر قد أثاًدا .عىل
أن دنذا المفهيم ذات جزء م المش لل الرئ سل الالي ذكرنادا قبل قل ل ،والالي
ت م يف الفه الجامد أو الراكد ،يف ض

أن صاضب الظالل ن عل الرمحل

والرضيان ن كان هحاول تصيهر ضركل البناء يف فه ضي مالحرك ،أو ف ما أسماه
ًمح ا  :فقه الحركة ،عىل النحي الذي صيًت ودلت عل اآلهل القرآن ل ال رهمل:
﴿ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ

ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ﴾ [الاليبل.]122 :
فقد دلت اآلهل ال رهمل عىل أن الخروج إف الجهاد دي فقن يف النده  ،ودننذا
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تحص ل بغ ر المماًسل والالطب ق .أو ت هم

تحص ل من خنالل

الالاامل فقط مع النصيص.
ول س م عك يف أن الفرق با دٌ جدا ا ب طرهقل تلقي الصحابل ن ًضيان ا
عل ه ن لمثل قيل تااف:

﴿ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ ﱍ﴾ [األنفال]17 :

وتفس رد ل  ،وتاامله ما ن ود هالمين دوًد ودوً النبي ﷺ يف اإلعداد
والرمي ن وب

طرهقل المفسره م أصحاب المذادب ال الم ل يف تناول دنذه

اآلهل ،أو تفس رد لقيل تااف﴿ :ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﴾ [اإلنسان ،]30 :أو
لقيل ﴿ :ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ﴾ [الرعد ]11 :فنح دنا ن كما
قلت ن نياج مش لل الركيد النظري الذي قد ه ين مخالا بالمدليل الدق ق لهنذه
النصيص ،ونياج تب ااا لذلك مش لل عدم وضع دنذا المدليل يف م ان الحق قي
ب اآلهات األخر الالي تياًدت عىل الميضيع ذات  ،وعالجال م زواهاه األخر
المخاللفل :الامل ل والنظرهل ،والالي ًسمت صيًت الياضدا يف القرآن ال ره .
وًبما أم ننا القيل باخالصاً :إن الالل ّقي للالنف ذ ،أو الصعيد العملي التطبيقي،
مراعى فيه البعد الزمني لنزول القرآن الكريم ،دي السبب يف عدم نشيء دات
المش لال مج ااا عند الصحابل األكرم ً ،ضي ا عنه أمجا .
ولهنذا ،فإننا نقيل اآلن بالقده أي تفس ر لهنذه اآلهنات القرآن نل ال رهمنل ،أو
المفسنر يف وضنع دننذه اآلهنات يف
للقرآن ال ره عىل وج الامنيم هننجح مان
ِّ
ميضاها الصح ح الذي هنفي وقيع اإلع ال ،وهغن نا ن تب ااا لذلك ن ع اللجيء إف
الالأوهل ،كما هنجح يف ًس صيًا اليضدا الميضيع ل للمسألل الياضدا ،وللسيًا
أهرا ،أو هنجح ن كما قلنا ن يف نفي وقيع الالااًض يف اآلهات الالي تياًدت
القرآن ل ا
عىل ميضيع واضد ..نقيل بالقده دنذا الالفس ر ،ألننا نلمح فيه صـورة مـن صـور
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المقاربة ،أو االتفاق مع ما فهمه الصحابة من القـرآن وعملـوا عليـه ـ رضـوان اهلل
تعالى عليهم أمجعين ـ.

ب ـ الظالل يتجاوز عصر الخالف الجدلي أو الكالمي:
ودنا هأيت دوً اإلعاًا إف النقطنل الثالثنل ،أو األمنر الثالنث من مزاهنا ظنالل
القرآن ،ودي تجاوزه عصر الخالف ،أو عصر المذدب ل الف رهنل يف تفسن ر القنرآن
ال ره ؛ ألن خطأ المقرً الف ري المسبق إنما كان م قبل ذلنك الالجنزيء النذي
أعرنا إل  ،والذي ًفر صاضب الظالل ًمح ا  ،أو باباًا أدق :مل هقع ف  ،كما مل
هقع ف الج ل القرآين األول كما قدمنا .ودنذا مما دعاننا إف المقاًننل أو الندعي
السابقل بأن س دا ا ًمح ا اسالشار مااين القرآن كما عاعت يف نفيا ذلك الج نل
الفرهد ،ونقلها أو عبر عنها بلغال الاال ل عىل اليًق والصحائي ،وا أعل .
وتحس اإلعاًا دنا ن هبنذه المناسبل ن إف الخطأ الشن ع الذي هقع ف ن بانض
القراء والداًس  ،وبخاصل مم عدا ع ائا م علمني الالفسن ر والخنالف؛ ضن
هحاكمين الظالل إف الصيًا ال الم ل الالي انالهت إل ه  ،أو تلقيدا ونشأوا عل هنا
وآمنيا هبا ..سياء يف ذلك الصيًا األعارهل ن ودي أقرب المذادب ال الم نل من
الصيًا القرآن ل ال املل ن أو اتعالزال ل ،أو صيًا المرجئل أو الخياًج ..بح ث إن
مل هدخل س د ًمح ا يف باب الالأوهل لباض النصيص ،أو إن خرج ع ُمسن َّلمات
المذدب األعاري يف باض المياقي؛ ظ القاًئ أنن وافنق الخنياًج يف تفسن ر
باض اآلهات ،والماالزلل يف تفس ر باض اآلهات األخر  ..كما صرح بذلك باض
ِ
نرجح أهن إنما طلبيا تفسن ر
َم نظر يف الظالل م الالماء والداًس !! والذي ّ
دنذه اآلهات ،أو نظروا يف باض صفحات ال الاب ،وضاكميا األمنر إف منا اسنالقر
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عندد  ،ومل هنظروا ف ما دلت عل اآلهنات القرآن نل يف سن اقها النذي وًدت ف ن ،
وميضاها م سائر أجزاء الصيًا القرآن ل؛ وبطرهنق الفهن المبالندأ أو الخرنيع
المباعر لآلهات القرآن ل با دا ا ع الالامل والالأوهل!!
ونح نقيل دنا بيضيح :إن آراء رجال المذاهب الكالمية ليست أص ً
فسر
ال ُت َّ
يف ضوئه نصوا القرآن! ول ست مقرًا

الف رهنل المسنبقل مقندّ مات ضنروًهل

مجنز اءا للننص
فهمنا
ّ
علما بأن كث ارا م دنذه المقنرًات ل سنت إت ا
لفه القرآن ،ا
القرآين! إن األصل عندنا ت هص ر فر اعا ،والفرع ت هنقلب أصالا! إن س دا ا ًمحن ا
مل هذدب مذدب الخياًج يف مسألل (مرت ب ال ب را) ،وت ًأي الماالزلل يف مسألل
(ضرهل اإلًادا أو خلق األفاال) وإذا كنان دننؤتء قند وقانيا يف خطنأ الالجنزيء،
وخطأ الالاصب للرأي المبني عل  ،فإهن ل سيا زنادقل وت ضا ّل أو مر ّل  .وت
ًهب يف أن الخطأ عيء والقيل بالهي أو الالحرهي عيء آخر!! ولن ن ن أي س د
ًمح ا

ن كان هدخل إف تفس ر النص القرآين ال ره باللك الثقافل الاال نل ،وذلنك

اإلضساا المردي ،وتلك الالجربل الامل ل الناضجل يف ضقنل إقامنل أمنل القنرآن،
وإعادا ص اغل المسل وف اقا لمنهج ا مرا أخنر  ..،وكنان هفسنر الننص القنرآين
المفسنر أن هنطقن بن دني بنناء عنىل
ال ره بما هدل عل وهنطق ب ن ت بمنا هرهند
ِّ
مقدمات السابقل ن فإن صادف أن دنذا المدليل المباعر ذدنب إف مثلن مرجنئ أو
ماالزيل ن مثالا ن فهنذا تفس ر للقرآن ،أو مندليل من مدليتتن  ،ولن س اعالنزا ا
ت أو
إًجا اء أو غ ر ذلك مما هظن بانض القنراء والداًسن !! ومن الاج نب ض اقنا أن
هالجاوز مفسر مثل س د ًمح ا مثل ذلك المدليل المباعر آلهنل قرآن نل ،وهسنلك
مغناهرا لنرأي
ف ن أو ف ها ن سب ل الالأوهل؛ خشن ل أن هيافنق دننذا المندليل ًأ اهنا
ا
األعاعرا أو الماترهدهل ،عىل سب ل المثال ،وبغض النظر ع صياب منهج القيم يف
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تفس ر آهات اإلهمان واتعالقاد ن بيج عام ن ّ
كأن ًأهه دي األصل الذي هجنب أن
تؤول اآلهات لالطابق وت تخالف ! وقد ه ين م الاج ب ض اقنا أن هسنالن ر بانض
ّ
ضل كث ارا م
الناا الالاامل المباعر مع القرآن لم هقدً عىل ذلك! ..فرالا عم
مارالت الالاًهخ ،ونفى ع القرآن ال ره ظ الالااًض الذي ألجأ السنابق إف
الالأوهل .وناني بذلك :ما ذدب إل بارنه من القنيل بالاناًض ظنيادر بانض
النصيص.
وليس معنى هـذا أن هـذا التفسير خلو من األخطاء ،أو أنه ال تفسير بعده! أما
دنذه ن الثان ل ن فألن دنذا هالااًض مع كين القرآن ال ره كالاب مج ع الاصيً،
وأن أبناء كل ج ل واجدون ف م المااين والدتئل ما مل ت
تن ّبهت إل أو وقفت عل

األج ال السابقل قد

()1

.
()2

وأما الخطأ يف الشرح والالفس ر ،أو يف الفه والالاب ر

فذلك ت سب ل إف

( )1ولهنذا قلنا يف باض بحيثنا الالضقل :إن «المااصرا» بالنسبل للقرآن ن عىل الرغ م نزول يف زم
أو تاًهخ ما

ن تالمثل يف لحظل تلقي الخطاب :ها أهها الناا ،ها أهها الذه آمنيا ..ألن دنذا

الخطاب قائ ومسالمر .انظر :الاليج اإلسالمي للاليم والمااًف للمؤلي ،ص ،49مؤسسل
الرسالل1412 ،دن 1992م ب روت .قلت :وقد أعرت إف دنذه الف را يف المقدمل الثان ل السابقل
م مقدمات أصيل الالفس ر.
( )2هأيت فه «عق دا القرآن» هبنذا الامق والالنزه  ،والالاب ر عنها عىل دنذا النحي م السالسل
واليضيح ،م أبرز ما ُو ِّفق إل س د قطب يف تفس ره ال ب ر .وهالب لنا ذلك م خالل أدنى مقاًنل
ب

دنذه الاق دا وعقائد المال لم  ،أو سائر ما هم

تسم ال  :تاًهخ الف ر الاقائدي عند

المسلم  .وقد تركت دنذه الاق دا أثردا عىل س د ًمح ا يف السليك واألعمال ومياقي الح اا!
ومع ذلك ،فإن عباً اا دنا ،وكلمل دناك ..ض ُتفرد م سائر كالم يف الشرح والالفس ر ،قد ت ين
ميمهل باض الشيء (انظر كالم ع أضدهل اليجيد يف تفس ر سيًا اإلخالص ،ص)4002

مالمح التفسير وإعجاز القرآن

691

إن اًه يف دنذا الالفس ر أو يف غ ره م الالفاس ر .وًبما كان م المفاًقات الجدهرا
بالالأمل ن ف ما نرجح ن أن ما أخذه س د نفس عىل م دخل إف تفس ر القرآن بمقرً
ف ري مسبق ن يف قراها الف ر واتعالقاد ،وًبما يف مسائل الفق والالشرهع ن وقع
دي ف يف باب الحركل نحي إقامل المجالمع اإلسالمي ودولل اإلسالم ،ض اتسع
يف مفهيم الجادل ل ،وض

عرح ًأه ن يف مياط كث را ن يف ك ف ل مقاومالها

وزضزضالها ع مياقع الق ادا والالأث ر .وهبدو أن منهجه الحركي يف دنذا كل  ،أو
مالأثرا
بيج عام ،والذي ترك ظالل عىل فهم لطائفل كب را م اآلهات ،كان
ا
تارض لها يف طرهق مجاددت الطيهلل والمرهراً ..مح ا
بظروف المحنل الالي ّ
تااف ،وتق ّبل من  ،وأضس جزاءه ،وأعىل مقام مع الشهداء والصالح  ،وضس
أولنئك ًف اقا.

ج ـ الظالل والوحدة الموضوعية للسورة القرآنية:
ولال دنذه المناسبل م أصلح المناسنبات لإلعناًا إف أن سن دا ا ن ًمحن ا
تااف ن مل هنجح فقط يف القراء عىل ذلنك الالجنزيء والندخيل إف الننص القنرآين
بمقرً ف ري مسبق ،وم َث َّ تقده صنيًا الميضنيع الياضند مال املنل ماليازننل
مالناسقل ت تااًض ف ها وت إع ال ..أقيل :مل هنجح يف دننذا فحسنب ،بنل لالن
مفسر يف تاريخ القـرآن الكـريم أبـرز الوحـدة الموضـوعية يف السـورة
كذلك أول ّ
القرآنية المفردة طالت أم قصرت! أبرزه بشن ل عمنيل م النيب ،أو طبقن أفرنل
ولن

الالدق ق يف مجلل كالم يف الميط ذات  ،ث مااًضال بسائر ما كالب يف تفس ره ًمح ا ن إن

كان ثمل ضروًا لمثل دنذه المااًضل! ن تنفي أي لبس أو إههام .ولن
وسيء الظ أو ض ق الاط !

قد ت تنف مع الجهالل
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المفسره  ،مننه
تطب ق عرفال الم البل القرآن ل ضالى اآلن .والذه سبقيا س دا ا م
ّ
َم مل هلحظها أو مل هس ِّل بيجيددا ،ومنه م ذدب إف القيل هبا ،ولنن ن مل هبلنغ
يف إخراجها أو تطب قها ضدّ الاليف ق ،أو دًجل اإلقناع! ث جاء س د ل ؤكد عىل دنذه
اليضدا المحيًهل يف السيًا الياضدا ،ول رع أهدهنا باد ذلك برفق وسنهيلل عنىل
وج اتنالقال م ميضيع إف ميضيع.
ولال سر نجاح س د ًمح ا يف ذلك هايد إف مالضظال أن بناء اإلنسان يف
القرآن ال ره هقيم عىل قاعدا الف ر واتعالقاد ،أو هاالمد عىل الاق دا وهنطلق
منها ،وأن سليك وتصرفات الامل ل دي الثمرا الطب ا ل إلض ام دنذا الجانب أو
األساا الف ري والاقدي .دنذا الربط الياضح ب
وب

الف را ومقالر ا ا الامل ل،

الاق دا وليازمها السليك ل دي ما لحظ س د ن ًمح ا ن يف القرآن ،وأكد

عل ن م ث ن يف الالفس ر ،ولذلك نجد أن وقيف عند اآلهات الم ل كان أطيل م
وقيف عند اآلهات المدن ل أو آهات األض ام ،وأن قد كثرت عنده يف آهات الاق دا:
اإلعراقات واللمحات ،والنالائج واألض ام والالحل الت .كام نجده يعطي لكل
سورة شخصيتها المتميزة ،ومالحمها الواضحة؛ يف اليقت الذي عدّ د ف الن ر عىل
م هنالزع آهل م القرآن ال ره وهسلخها ع الس اق الذي ذكرت ف  ،سياء أكانت
م آهات الاقائد أم م آهات األض ام ،وإن كانت الخطيًا يف آهات الاق دا أعد!
ألن النصيص الالشرها ل قد ت هخاللي مانادا أو مدليلها م ض ث دي قانين أو
أض ام ،وإن كان قطاها ع إطاًدا الالربيي واألخالقي قد ه ين مخالا أو غ ر
محميد األثر .أما نصيص الاقائد فاتخالالف يف مانادا مع ذلك القطع والسلخ ن
وبخاصل ودي نصيص تفص ل ل كث را ،ول ست كآهات األض ام ن أعد وأخطر!
كم اضالج ،مثالا ،عىل مذدب يف مسألل «خلق األفاال» ن كما ُدع ت ن بقيل تااف:
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علما بأن اآلهل ال رهمل جاءت عىل
﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [الصافات ،]96 :ا
لسان س دنا إبراد يف اتضالجاج عىل قيم ض

وجدد هابدون األصنام الالي

نحاليدا بأهدهه ﴿ :ﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [الصافات 95 :ن
 ]96ومل ِ
تأت يف س اق الحدهث ع الال ل ي وأفاال الاباد ن بغض النظر ع
مذادب المال لم

يف دنذه المسألل ن وإت ل انت اآلهل ضجل لا ّباد األصنام ت

ضجل عل ه !!
رابعًا :طريقته وتصنيف تفسيره

أ ـ طريقته في التأليف:
وأخ ارا إننا نحب أن نؤكد آًاءنا دنذه «ضيل الظالل» ،وبخاصنل ًفنض سن د
ًمح ا الدخيل إف النص القرآين بمقرً ف ري مسبق ن أ اها كان أثنر دننذا المقنرً
ماي اقا عن الفهن المباعنر عن القنرآن ،ولني بأقنل دًجنات الخندش
ضا افا أو ِّ
هفسنر هبنا القنرآن
والالأث ر!ن نحب أن نؤكد ذلك باإلعناًا إف طرهقالن الالني كنان ِّ
ال ره  ،والالي كانت تقيم عىل مرضلال :
األولى :قراءت للسيًا القرآن ل كاملل عدا مرات ،وًبما عاود قراء نا والنظنر
ف ها هي اما باد هيم ،ضالى ههالدي ًمح ا إف ميضنيعها النرئ س ،ومحيًدنا الانام
الذي تدوً ضيل آها ا ،وسائر ميضيعا ا الفرع ل األخر  ..ضالنى إذا ادالند إف
ذلك ،وفالح ا تااف عل  ،ع ي عىل تفس ردا بأقل ٍ
قندً مم ن من الجلسنات،
ولي أم ن أن هفال ذلك يف مقام واضد لفال ..وهالبع يف تفس ره بطب انل الحنال منا
ده إل ثقافال وفهم وعفاف ل ًوض وضس المردي ..إف آخر الاناصر األخر
الالي أعرنا إل ها يف ميضع سابق م دنذا الفصل ،ونؤكد دنا عىل مارفل س د قطب
ًمح ا الياسال باللغنل واألدب ،والبالغنل والنقند ..بنل نبيغن يف دننذا البناب
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األخ ر ،وأعني باب النقد الـذي احتـل فيـه سـيد يف هــذا العصـر مقعـد اإلمامـة
وعلما وقدًا فائقل عىل تحل ل النصيص! ولانل المنيف سنبحان
والتوجيه ..ذو اقا
ا
وتااف قد ادخر ذلك كل لس د ضالى ه شني عن ال ث نر من إعجناز القنرآن ،أو
إعجاز النظم والتصوير.
وقد جرت عادت ًمح ا عىل أن هقدم ب هدي السيًا مقدمنل هالحندث ف هنا
ع ماالمها الاامل ،وهحدد ف ها المحيً األساا الذي هجمع كل أغراضها ،قبنل
أن همري يف تقس مها إف (مقاطع) أو مجميعات كب را م اآلهات هقنيم بشنرضها
وتفس ردا آهل آهل.
قال ًمح ا « :ولقد ِسرت يف دنذا الامنل الجدهند عنىل أسناا عنرض كنل
مجميعل م اآلهات الالي هربط ب نها سبب خاص ،وهظللها ظنل خناص يف صنيًا
ٍ
دًا قرآين».
ضالى إذا فرغ م تفس ر السيًا جاءت المرضلل الثان ل ،ودي:
النظر يف كالب الالفس ر؛ هسالدًك هبا سب ابا م أسباب النزول ،أو هيضح م
خاللها مسألل م مسائل الفق  ،أو هسالشهد منها بحدهث أو ًواهل صح حل وًدت
يف تفس ر باض اآلهات ،وًبما مال إف ترج ح ًواهل عىل أخر مساوهل أو مقاًبل
لها يف دًجل الصحل م خالل آفاق النص ونظم  ،أو تًتباط األوثق بباض
مياقي الس را وض اا النبي ﷺ ،كما تضظنا .ولست دنا يف مارض ذكر األمثلل
والشيادد .وت في دنذه النقطل أو المرضلل الثان ل للدتلل عىل ضرص س د ًمح ا
عىل عدم الالأثر المسبق بأي لين م أليان الالفس ر والالأوهل ،م جهل ،كما ت في
للدتلل عىل ضرص يف اليقت ذات عىل عدم الخروج ع الرواهات الصح حل يف
الالفس ر بالمأثيً ..وأذكر أن دنذه اإلضافات والاليض حات ق ّلما بنى عل ها تادهالا
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أو تغ ارا واس ااا لالفس ر باض اآلهات عىل النحي الذي سبق ل كالابال وتدوهن ًمح
ا

()1

.

ب ـ تصنيف هـذا التفسير:
هقع دنذا الالفس ر إذن ن وكما تب م خالل دنذا الارض ن يف صنم ضركنل
الالفس ر يف تاًهخ الطيهل ،بل دي الالفس ر األدن يف الاصنر الحندهث ،أو مننذ أن
دخل المسلمين يف عصر الركيد واصطدميا بالحرناًا الغرب نل ،وبناتيا واقان
والالغرب .وقد أعرنا إف أن دنذه األمه ل تايد
تحت وطأا ق مها يف ضركل الالغرهب
ّ
إف أن دنذا الالفس ر قد ضقق الشروط المطليبل لالفس ر القرآن يف دنذا الاصر ،أو يف
ظل المناخ المذكيً ،وبغض النظنر عن صنياب (اجالهنادات) سن د يف (منهجن
الحركي) أو خطئها ،ويف خطيات دنذا المنهج الالي تراءت ل (يف ظنالل) اآلهنات
ًمح ا  .ومع عدم الالقل ل م أمه ل م سبق م المفسره الذه كالبيا تفاس رد
يف مناخ الركيد واتصطدام المذكيً ،بل الحق أن دنذه الالفاس ر كانت الممهدات
الرروًهل أو ضجر األساا ن ويف طل االها تفسن ر المنناً لألسنالاذ اإلمنام الشن خ
محمد عبده وتلم ذه الاالّمل النج ب الس د محمد ًع د ًضا ن لما قام ب س د ،أو
لما تم

م إنجازه ف ما باد ،وغني ع الب ان أن األعمال الاظ مل يف الالناًهخ ت

تظهر فجأا أو ت تيلد يف فراغ!
أما سائر خصائص دنذا الالفس ر فإن المقام ت هالسع لها ،وقد كاننت عنىل أهنل
ضال ميضع دًاسات علم ل يف أكثر م جامال .ون الفني ن فقنط ن باإلعناًا إف أن
(ً )1اجع مقالالنا ع الظالل يف مجلل «ضراًا اإلسالم» الدمشق ل ،الادد األول ،ص ،34السنل
الاشرون ،عباط (فبراهر)1979 ،م.
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تصن ف يف نطاق الالفس ر الب ناين ،أو (المننهج األدبني الب ناين)

دنذا الالفس ر هم

بيج عام ،بغض النظر ع ًسالال اإلصالض ل الالي وًثها س د ع الشن خ محمند
ًع د ،وع اإلمام ضس البنا ،والالي أعطادا س د أباا ادا (ثيًهل) أو انقالب ل ن كمنا
هقال ن هبدف إعادا بناء المجالمع م جدهد .وهم نننا يف دننذا السن اق أن نقنيل :إن
واضدا ا م كالب الالفس ر وميسيعات المطبيعل والمخطيطنل الالني وقفننا عل هنا ن ت
الزمخشري وت غ ره ن ُهداين تفس ر الظالل يف دنذا المنهج األدبي الب اين ،ويف تذوق
إعجاز القرآن ،وعرح ماالم يف آهات القرآن وسيًه .بل إن دنذا (الب نان الامنيل أو
الالطب قي) لهنذا اإلعجاز هشمل بناء دنذا الالفس ر وقاعدت ونس ج المالفرد.
نقرً دنذا عىل الرغ م أن س دا ا ًمح ا هقيل« :إن النصيص القرآن ل ت
تدًك ضق إدًاكها بالالاامل مع مدليت ا الب ان ل واللغيهل فحسب» ،ألن إنما أًاد
هبنذا أن دنذه المدليتت وضددا ت ت في ،أو أن نصيص القرآن ت تدًك هبا ضق
اإلدًاك ،بل ت بد م أن هراف إف دنذه المدليتت :ال ُباد الحركي أو الجي
تنقض ما قلناه ،أو تناقر
الالاًهخي الحركي .وت ناالقد أن دنذه (اإلضافل) ُ
وتقري عل ! ولننقل دنا سائر كالم ضالى هالرح دنذا الذي نقيل .كالب س د يف
()1

المطيلل
مقدمال
ّ

لسيًا األنفال هقيل« :أما أضداث دنذه الغزوا ال بر

لنالنس الجي الذي
فنجملها قبل اسالاراض سيًا األنفال الالي نزلت ف ها ،وذلك ّ
نزلت ف السيًا ،وندًك مرامي النصيص ف ها ،وواقا الها يف مياجهل األضداث
م ناض ل ،وتيج هها لألضداث م الناض ل األخر  ..ذلك أن النصيص القرآن ل

( )1الظالل ( 1429/ 3ن  ،)1469طبال داً الشروق.
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ت تدًك ضق إدًاكها بالالاامل مع مدليت ا الب ان ل واللغيهل فحسب!! إنما تدًك
أو ا
جيدا الالاًهخي الحركي ،ويف واقا الها اإلهجاب ل،
ت وقبل كل عيء بالح اا يف ّ
أثرا م الياقع
وتااملها مع الياقع الحي .ودي ن وإن كانت أباد مد وأبقى ا
الالاًهخي الذي جاءت تياجه ن ت تال شي ع دنذا المد البا د إت يف ضيء
ذلك الياقع الالاًهخي ..ث هبقى لها إهحاؤدا الدائ  ،وفاعل الها المسالمرا ،ولن
بالنسبل للذه هالحركين هبنذا الده وضدد  ،وهزاولين من عب ما كان هزاول
تنزلت دنذه النصيص عل ه أول مرا ،وهياجهين م الظروف واألضيال
الذه ّ
عب ما كان دنؤتء هياجهين! ول تال شي أسراً دنذا القرآن قط للقاعده الذه
هاالجين نصيص يف ضيء مدليت ا اللغيهل والب ان ل فحسب ..ود قاعدون».
وهزهد س د يف ميضع آخر م كالب اإلعاًا إف دنذا اتسالاداد النفسي الذي ت
بد من إلدًاك نصيص القرآن ،هزهده ب اناا ن ولال اتسالاداد النذي هننأ بصناضب
ع أن ه ين م دؤتء القاعده الذه ت تن شي لهن أسنراً القنرآن ن ف نرً ن
ت ن عرط يف إدًاك دنذه النصيص ،ف قيل« :إنما تندًك أو ا
أو ا
ت وقبنل كنل عنيء
جيدا الالاًهخي الحركي .ويف واقا الها اإلهجاب ل ،وتااملهنا منع الياقنع
بالح اا يف ّ
والمندْ ًَكات
الحي »...ث هر ي« :إنما دني اسنالاداد الننفس برصن د المشناعر ُ
ّ
والمدْ ًكات والالجاًب الالي صاضبت نزول  ،وصاضبت
والالجاًب تشاب المشاعر ُ
ض اا الجماعل ودي تالل ّقاه يف خرن الماالنرك ...ماالنرك الجهناد ،جهناد الننفس
جنني م ننل ....جنني المدهنننل ....جنني (بنندً) و(الخننندق)
وجهنناد النننااّ ...
و(الحدهب ل) ...يف دنذا الجي الذي تنزلت ف آهات القرآن ض ّل نابرل واقا ّل ..كان
لل لمات وللاباًات دتت ا..
الجي الذي هصاضب محاولل اسالئناف الح اا اإلسالم ل م
«ويف مثل دنذا
ّ
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جدهد ،هفالح القرآن كنيزه للقليب ،وهمنح أسراًه ،و ُهش ع ِعطره ،وه ين ف
()1

دد ونيً» .
دنذا الالفس ر إذن ب اين ضركي م ااا أو يف وقت واضد .ن ولالنا يف دنذا اتقالباا
أومأنا إف مانى المنهج الحركي ن ولن

إذا لحظنا أن (الحركل) مالصلل بالمالل ّقي،

وأن (الب ان) عالقال بن(نص القرآن)؛ فإن يف وسانا أن نصني دنذا الالفس ر ،ويف ضيء
منادج الالفس ر الماهيدا ،يف باب المنهج األدبي الب اين .وعل نا ن يف نطاق دنذا المنهج
ن أن نذكّر بالم زا ال بر لهنذا الالفس ر الالي أوضحنادا قبل قل ل ،ودي أن تجاوز
عصر الخالف ،واسالطاع أن (هؤسس) أو ها د بناء تفس ر ما قبل دنذا الاصر مرا
أخر  .ألن دنذه الم زا ما كان لها أن ت ين لي أن س د قطب أمهل الس اق أو ددم
()2

نظ القرآن!! ودي األمر الذي وقع ف أًباب المذادب والمقرًات المسبقل! بل إن
الالشن ع عل م قبل دنؤتء ًبما كان هالناسب طر ادا مع مد نجاض يف دنذا المنهج
وج َّلى النظ القرآين ووضدا النص.
الذي أعىل م عأن الس اقَ ،
لقد وصف أضد ًجال الده الش ال اإلمام ل ن عىل سب ل المثال ن بأن م
«مبالذلل أدل الالفس ر»! بحجل أو بدل ل «أن هسالشهد بالس اق ،وهالرك وًاءه إمجاع
()3

أئمل الالفس ر» عىل ضد قيل ! إن لامر الحق لالال ل عج ب!! إن س د قطب يف

( )1خصائص الالصيً اإلسالمي ،ص  7ن .8
(ً )2اجع ف ما سبق ،فقرا (مقدمات يف أصيل الالفس ر).
( )3ص انل القرآن م الالحرهي للش خ الش اي اإلمامي محمد دادي مارفل ،ص ،276مؤسسل النشر
اإلسالمي ،ق (إهران) وهدوً ال الاب ضيل ص انل القائل بالحرهي القرآن ع ال ذب! وهبدو أن
المؤلي أًاد أن هسالبدل تحره افا بالحرهي! وتحره افا بالخرهي!
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نظره م مبالذلل أدل الالفس ر!! ألن هاالمد يف تفس ره عىل كالم ا  ،وههمل ن ودي
(المفسره ) الذه خرجيا ع الس اق
ت هدًي أو بدون عايً من ن مزاع باض
ّ
عيليا عىل ًواهات
وددميا نظ القرآن ،أو الذه جاليا القرآن عر  ،والذه
ّ
م ذوبل ،وأضادهث ت أصل لها يف عقل أو نقل.
وأخ ارا ،ت عك يف أن الرضلل طيهلل ب

اإلمام أبي جافر محمد ب جرهر

الطبري (ت310دن) الفق المال ل المؤًخ الاامل باللغل والقراءات وإعراب
(هفصل) القيل يف تفس ر اآلهات وهسالقصي ،وهج ّزئ
القرآن ،والذي كان
ّ
وهسالشهد ،وت هقي أمام اإلعجاز والب ان ،ووضدا السيًا ونظ القرآن ،وب
()1

اإلمام س د قطب إبراد ضس عاذيل (ت1386دن 1966م) ال اتب األدهب
الناقد الداع ل ،والم ّطلع عىل آداب األم  ،والذي ه اد تفس ره أن ه ين الصيًا
المقابلل والمالممل لالفس ر الطبري ..ل س يف دنذا فحسب ،بل ف ما أعرنا إل
كذلك ،م ددف تال األمل وتثق فها الذي قام ب أبي جافر ،وم محاولل باثها
الذي قام ب س د ..ضالى كان دنذان الالفس ران طريف سلسلل ممالدا يف تفس ر
القرآن ،خالل ما هزهد عىل عشرا قرونً .محهما ا تااف.
دنذا ،وقد عرضننا يف الفصنل الالنايل نمنيذج ن فقنط ن من ألنيان الالفسن ر
المااصر.

( )1ن ّفذ ف ض

اإلعدام عن اقا يف أضد سجين القادرا ،قبل بزوغ فجر هيم اتثن يف  13م مجاد

األوف 1386دن 1966 /8/ 29م .وكان كاتب دنذه السطيً ها

يف القادرا يف ذلك اليقت.

وكان هيم إعدام ًضي ا عن هي اما كس افا ضزهناا! وت هدًي المرء بماذا هصي ض ام مصر ن أو
ضاكمها ن هيمذاك!.

علوم القرآن

700

أولهما :م تفس ر الظالل ،ل لمس القاًئ بنفس دننذا النذي قلنناه يف دننذه
الاجالل ،ول ر نم اطنا غ نر ماهنيد يف الالفسن ر أو يف الالاامنل منع الننص القنرآين
الخالد.
أما النميذج الثاين :ودي تفس ر سيًا الاادهات ،فهي ألسالاذنا األدهب اللغنيي
الاامل المف ر الداع ل محمد المباًك تغمده ا تااف برمحال وًضيان  ،وعىل الرغ
ٍ
عنال أبنرز
م أن كان مقالا يف دنذا الباب؛ فإن جاء ف بنمط ب اين لغنيي تحلن يل
جيانب اإلعجناز ،ولالن كنذلك من النمناذج (الالال م نل) الالني هم ن للطلبنل
والداًس أن هحذوا ضذودا ،أو هنسجيا عىل منيالها .وا تااف أعل .
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الفصل السادس
من ألوان التفسري املعاصر
● أوالً :تفسير سورة الفجر لألستاذ سيد قطب.

● ثانيًا :تفسير سورة العاديات لألستاذ محمد املبارك.

702
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أوالً :تفسري سُورة «الفجر» لسيد قطب
بس ا الرمح الرض
﴿ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ
ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔ
ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ
ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ

ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ﴾ صدق ا الاظ .
دنذه السيًا يف عميمها ضلقل م ضلقات دننذا (الجنزء) األخ نر يف الهالناف
بالقلب البشري إف اإلهمان والالقي وال قظل والالدبر .ولن نها تالرم ألياناا عنالى
م الجيتت واإلهقاعات والظالل ،ألياناا مالنيعل تؤلي م تفرقها وتناسقها لحناا
واضدا ا مالادّ د النغمات ميضد اإلهقاع!
يف باض مشادددا مجال دادئ ًق ق ندي النسمات واإلهقاعات ،كهننذا المطلنع
الندي بمشادده ال ين ل الرق قل ،وبظل الابادا والصالا يف ثناها تلك المشادد..
﴿ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾.
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ويف باض مشادددا عدّ وقصي ،سياء مناظردا أو ميس قادا ،كهنذا المشهد
الان ي المخ ي:

﴿ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ
ﳐ ﳑ ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ

ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ﴾.
وًضا هف ض ،وطمأن نل ،تالناسق ف ها المناظر
ويف باض مشادددا نداوا وًقل ا
واألنغام كهنذا الخالام:

﴿ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ﴾.
وف ها إعاًات سرهال لمصاًع الغابره المالجبره  ،وإهقاعها ب

ب ،ب

إهقاع القصص الرخي وإهقاع المصرع القيي﴿ :ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾ ﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅ

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ﴾ .
وف ها ب ان لالصيًات اإلنسان غ ر اإلهمان ل وق م غ ر اإلهمان ل ،ودي ذات
لين خاص يف السيًا تاب ارا وإهقا اعا﴿ :ﲖﲗﲘ ﲙ ﲚﲛﲜ ﲝﲞ

ﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ﴾.
ث الرد عىل دنذه الالصيًات بب ان ضق قل ضاله الالي تنبع منها دنذه
الالصيًات ،ودي تشمل لين م أليان الاباًا والالنغ

 ﴿ :ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴﲵﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﴾.
وهالضظ أن دنذا اللين األخ ر دي قنطرا ب

تقرهر ضاله وما هنالظرد يف

مآله  ،فقد جاء باده ﴿ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ﴾.
وم دنذا اتسالاراض السنرهع تبندو األلنيان المالانددا يف مشنادد السنيًا
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وإهقاعا ا يف تاب ردا ويف تنغ مها .كما هبدو تادد نظنام الفياصنل وتغ نر ضنروف
القيايف بحسب تنيع المااين والمشادد ،فالسيًا م دننذا الجاننب نمنيذج ٍ
واف
لهنذا األفق م الالناسق الجمايل يف الالاب ر القرآين .فيق ما ف ها عمي امنا من مجنال
ملحيظ مأنيا!
فأما أغ راض السيًا الميضيع ل الالي هحملها دنذا الالاب ر المالناسق الجم نل
فنارضها ف ما هيل بالالفص ل:
﴿ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾

دنذا القس يف مطلع السيًا هر دنذه المشادد والخالئق ذات األًواح اللط فل
المأنيسل الشف فل﴿ .ﱔ ﱕ﴾ ساعل تنفس الح اا يف هسر وفرح وابالسام ،وإهناا
ٍ
ندي ،واليجي ُد هسال قظ ًوهدا ا ًوهدا ا ،وكأن أنفاس مناجاا ،وكأن تفالّح
ودود ّ
ابالهال.
﴿ﱖ ﱗ ﱘ﴾ أطلقها النص القرآين ووًدت ف ها ًواهات عالى ..ق ل :دي
المحرم ،وق ل :دي الاشر م
الاشر م ذي الحجل ،وق ل :دي الاشر م
ّ
ًمران .وإطالقها دن ذا أوقع وأند  .فهي ل ال عشر هالمها ا  ،ولها عنده
عأن .تلقي يف الس اق ظل الل الت ذات الشخص ل الخاصل .وكأهنا خالئق ض ل
ما نل ذوات أًواح ،تااطِ ُفنا ونااطفها م خالل الالاب ر القرآين الرفاف!
﴿ﱙ ﱚ ﱛ﴾ هطلقان ًوح الصالا والابادا يف ذلك الجي المأنيا
الحب ب ،جي الفجر والل ايل الاشر« ..وم الصالا الشفع واليتر» ن كما جاء يف
ضدهث أخرج الالرمذي ن ودنذا المانى دي أنسب يف دنذا الجي ض ث تلالقي ًوح
الابادا الخاعال ،بروح اليجيد الساج ل! وض ث تالجاوب األًواح الاابدا مع
أًواح الل ايل المخالاًا وًوح الفجر اليض ئل.
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﴿ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ والل ل دنا مخليق ضي ،هسري يف ال ين ،وكأن سادر
السر لرضلال البا دا! ها ألناقل الالاب ر! وها
هجيل يف الظالم! أو مسافر هخالاً ُّ
ألنس المشهد! وها لجمال النغ ! وها للالناسق مع الفجر ،والل ايل الاشر ،والشفع
واليتر! إهنا ل ست ألفا اظا وعباًات ،إنما دي أنسام م أنسام الفجر ،وأنداء مش ّال
بالاطر! أم إن النجاء األل ي للقلب؟ والهمس اللط ي للروح؟ واللمس الميضي
للرم ر؟ إن الجمال ..الجمال الحب ب الهامس اللط ي ..الجمال الذي ت هدان
مجال الالصيًات الشاعرهل اللط فل؛ ألن الجمال اإلبداعي ،الما ّبر يف اليقت ذات
ع ضق قل .وم ث هاقب عل يف النهاهل ﴿ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ﴾؟ ودي سؤال
لب وعقل ،إن يف ذلك مقن ااا لم ل إدًاك وف ر.
قسما لذي ّ
للالقرهر .إن يف ذلك ا
ولن

ص غل اتسالفهام ن مع إفاد ا الالقرهر ن أًق ضاع ل ،فهي تالناسق مع ذلك

الجي الهامس الرق ق!
المقس عل بذلك القس  ،فقد طياه الس اق ل فسره ما باده ،فهي ميضيع
أما
َ
الطغ ان والفساد ،وأخذ ًبك ألدل الطغ ان والفساد ،فهي ضق واقنع هقسن عل ن
بذلك القس يف تلم ح هناسب لمسات السيًا الخف فل عىل وج اإلمجال.
﴿ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ

ﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕ﴾.
وص ن غل اتسننالفهام يف مثننل دنننذا الس ن اق أعنند إثنناًا لل قظننل واتلالفننات.
والخطاب للنبي ﷺ  ،ابالداء ،ث دي ل ل م تالأتى من الرؤهل أو الالبصر يف مصناًع
أولنئك األقيام ،وكلها مما كان المخاطبين بالقرآن أول مرا هارفين  ،ومما تشنهد
ب اآلثاً والقصص الباق ل يف األج ال المالااقبنل .وإضنافل الفانل إف «ًبنك» ف هنا
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للمؤم طمأن نل وأنس وًاضل .وبخاصل أولنئك الذه كانيا يف م ل هاانين طغ ان
الطغاا وعسي الجباًه م المشرك  ،الياقف للدعيا وأدلها بالمرصاد.
وقد مجع ا يف دنذه اآلهات القصاً مصاًع أقي الجباًه الذه عرفه
الالاًهخ القده  :مصرع« :عاد إًم» ودي عا ٌد األوف ،وكان مس نه باألضقاف،
ودي كثبان الرمال يف جنيبي الجزهرا ب

بدوا ذوي
ضررميت وال م  .وكانيا ا

خ ام تقيم عىل عماد .وقد وصفيا يف القرآن بالقيا والبط  ،فقد كانت قب لل عاد
دي أقي

قب لل يف وقالها وأم زدا ﴿ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ﴾ يف ذلك األوان﴿ ،ﱹ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ﴾ وكانت ثميد تس

بالحجر يف عمال الجزهرا الارب ل ب

قصيًا ،كما نحالت يف الجبال مالجئ
المدهنل والشام .وقد قطات الصخر وع ّدت
ا
ومغاًات.
﴿ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾ ودي عىل األًجح األدرامات الالي تشب األوتاد الثابالل يف
األًض المال نل البن ان .وفرعين المشاً إل دنا دي فرعين ميسى الطاغ ل الجباً.
دنؤتء د ﴿ :ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ﴾ ول س وًاء الطغ ان إت
الفساد ،فالطغ ان هفسد الطاغ ل ،وهفسد الذه هقع عل ه الطغ ان سياء ،كما هفسد
الاالقات واتًتباطات يف كل جيانب الح اا ،وهحيل الح اا ع خطها السل
النظ ي المامر الباين إف خط آخر ت تسالق ما خالفل اإلنسان يف األًض بحال.
إن هجال الطاغ ل أس ر دياه ،ألن ت هفيء إف م زان ثابت ،وت هقي عند ضد
ظادر ،ف فسد دي أول م هفسد ،وهالخذ ل م اناا يف األًض غ ر م ان الابد
المسالخ َلي ،وكذلك قال فرعين﴿ :ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ﴾ [النازعات ]24 :عندما
أفسده طغ ان  ،فالجا وز ب م ان الابد المخليق ،وتطاول ب إف اتدعاء المقبيح،
ودي فساد أي فساد.
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ث دي هجال الجماد ر أًقناء أذتء ،منع السنخط الندف والحقند ال ظن ،
فالالاطل ف ه مشاعر ال رامل اإلنسان ل ،ومل ات اتبال اً المالحرًا الالي ت تنمي يف
تأسن وتنالا ّف  ،وتصنبح مرت اانا لدهندان
غ ر جي الحرهل .والننفس الالني تسنالذل ُ
الشهيات الهابطل والغرائز المرهرل ،وم داناا لالنحرافنات منع انطمناا البصن را
واإلدًاك ،وفقدان األًهح ل والهمل والالطلع واتًتفاع ،ودي فساد أي فساد.
ث دي هحط الميازه والق والالصيًات المسالق مل ،ألهنا خطر عىل الطغناا
والطغ ان .فال بد م تزه ي للق  ،وتزوهر يف الميازه  ،وتحرهي للالصيًات كي
تقبل صيًا البغي البشال ،وترادا مقبيلل مسالساغل ..ودي فساد أي فساد!
فلما أكثروا يف األًض الفساد ،كان الاالج دي تطه ر وج األًض م الفساد:
﴿ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔﲕ﴾ !
فربك ًاصدٌ له ومسجل ألعماله ؛ فلما ْ
صنب علن ه
أن كثر الفساد وزاد،
ّ
سيط عذاب .ودي تاب ر هيضي بلذع الاذاب ض هذكر السيط ،وبف رن وغمنره
ض هذكر الصب ،ض ث هجالمع األمل الالذع والغمرا الطاغ ل ،عنىل الطغناا النذه
طغيا يف البالد فأكثروا ف ها الفساد!
وم وًاء المصاًع كلها تف ض الطمأن نل عىل القلب المؤم ودي هياج
الطغ ان يف أي زمان وأي م ان .وم قيل تااف﴿ :ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ﴾ تف ض
طمأن نل خاصل .فربك دناك ًاصد ت هفيت عيء ،مراقب ت هندّ عن عيء.
فل طمئ بال المؤم  ،فإن ًب دناك! ..بالمرصاد ..للطغ ان والشر والفساد!
﴿ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ﴾ هر وهحاسب وهجازي ،وفق م زان دق ق ت هخطئ وت
هظل  ،وت هأخذ بظيادر األميً لن

بحقائق األع اء .فأما اإلنسان فالخطئ

ميازهن  ،وترل تقدهرات  ،وت هر إت الظيادر ،ما مل هالصل بم زان ا .
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﴿ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ

ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ﴾.
فهنذا دي تصيً اإلنسان لما هبالل ا ب م أضيال ،وم بسط وقبض ،ومن
تيسال وتقدهر ..هبالل بالنامل واإلكرام ،بالمال أو المقام ،فال ُهندًك أنن اتبنالالء
تمه دا ا للجزاء ،إنما هحسب دنذا الرزق ودنذه الم انل دل الا عىل اسنالحقاق عنند
ا لإلكرام ،وعالمل عىل اصطفاء ا ل واخال اًه ،ف االبر النبالء جنزا اء واتمالحنان
نال جل! وهق س ال رامل عند ا بانرض دننذه الح ناا! وهبالل ن بالالرن ق عل ن يف
الرزق ،ف حسب اتبالالء جزاء كذلك ،وهحسب اتخال اً عقيبنل ،وهنر يف ضن ق
الرزق مهانل عند ا  ،فلي مل هرد مهانال ما ض ّق عل ًزق  ..ودي يف كلالنا الحنالال
مخطئ يف الالصيً ومخطئ يف الالقدهر .فبسط الرزق أو قبر ابالالء م ا لابنده،
ل ظهر من الش ر عىل النامل أو البطر ،وهظهر من الصبر عنىل المحننل أو الرنجر،
والجزاء عىل ما هظهر من باد .ول س ما أعطي م عرض الدن ا أو منع دي الجنزاء.
وق مل الابد عند ا ت تالالق بما عنده م عرض الدن ا ،وًضنى ا أو سنخط ت
هسالدل عل بالمنح والمنع يف دنذه األًض .فهي هاطي الصالح والطنالح ،وهمننع
الصالح والطالح .ولن

المانيل؛ إنن هاطني
ما وًاء دنذا وذاك دي النذي عل ن
َّ

والمايل عل دي نال جل اتبالالء!
ل باليل وهمنع ل باليل.
ّ
غ ر أن اإلنسان ن ض هخلي قلب م اإلهمان ن ت هدًك ض مل المنع والاطاء،
وت ضق قل الق يف م زان ا  ..فإذا عمر قلب باإلهمان اتصنل وعنرف منا دنالنك،
وخفت يف م زان األعراض الزد دا ،وت قظ لما وًاء اتبالالء م الجزاء ،عمنل لن
يف البسط والقبض سياء ،واطمأن إف قدً ا ب يف الحال  ،وعرف قدًه يف م نزان
ا بغ ر دنذه الق الظادرا الجيفاء!
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﴿ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﴾.
كال ل س األمر كما هقيل اإلنسان الخاوي م اإلهمان .ل س بسط الرزق دل الا
عىل ال رامل عند ا  ،ول س تر ق الرزق دل الا عىل المهانل واإلمهال .إنمنا األمنر
ت تنهرين بحق الاطاء ،وت تيفين بحنق المنال؛ فنأنال ت ت رمنين ال الن

أن

الصغ ر الذي فقد ضام وكافل ض فقد أباه ،وت تالحاضين ف ما ب ن
المس

عىل إطاام

 :الساك الذي ت هالارض للسؤال ودي محالاج .وقد اعالبر عدم الالحاض

والالياصي عىل إطاام المس

قب احا مسالن ارا .كمنا هنيضي برنروًا الال افنل يف

الجماعل يف الاليج إف الياجب وإف الخ ر الاام ،ودنذه سمل اإلسالم.
 ..إن

ت تدًكين مانى اتبالالء ،فال تحناولين النجناح ف ن  ،بنإكرام ال الن

والالياصي عىل إطاام المس

 ،بل أنال ن عنىل الا نس ن تنأكلين الم نراث أكنالا

عردا جش ااا ،وتحبين المال ض ابا كث ارا طاغ اا ،ت هسنالبقي يف نفيسن
ا

أًهح نل وت

م رمل مع المحالاج إف اإلكرام والطاام.
وقد كان اإلسالم هياج يف م ل ضالنل من الال النب عنىل مجنع المنال ب افنل
الطرق ،تيًث القليب كزازا وقساوا .وكان ضاي ال الامى مغر اها بانالهاب أمياله
وبخاصل اإلناث يف صيً عالى ،وبخاصل ما هالالق بالم راث ،كما كان ضب المنال
ومجا بالربا وغ ره ظادرا باًزا يف المجالمنع الم ني قبنل اإلسنالم ،ودني سنمل
الجادل ات يف كل زمان وم ان! ضالى اآلن.
ويف دنذه اآلهات ،فيق ال شي ع واقع نفيسه  ،تندهد هبنذا الياقنع ،وًدع
عن هالمثل يف ت راً كلمل «كال» ،كما هالمثل يف بنناء الالاب نر وإهقاعن  ،ودني هرسن
بجرس عدا الال الب وعنف :
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﴿ﲺﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ﴾ !
وعند دنذا الحد م فرح ضق قل ضاله المن را ،باد تصيهر خطأ تصنيًد
يف اتبالالء بالمنع والاطاء ،هجيء الالهدهند الرع نب ب نيم الجنزاء وضق قالن  ،باند
اتبالالء ونال جال  ،يف إهقاع قيي عدهد:
﴿ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﱁ ﱂ
ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﴾.
ودك األًض :تحط ماالمها وتسيهالها ،ودي أضد اتنقالبات ال ين نل الالني
أمر غ بني ت نندًك
تقع يف هيم الق امل .فأما مجيء ًبك والمالئ ل ص افا ص افا ،فهي ٌ
طب اال ونح يف دننذه األًض ،ولنن نا نحنس وًاءه الالاب نر بنالجالل والهنيل!
كذلك المجيء بجهن  :نأخذ من قرهبا منه وقرب الماذب منها وكفى .فأما ع
ضق قل ما هقع وك ف ال فهي م غ ب ا الم نين ل يم الماليم.
إن ما هرتس م وًاء دنذه اآلهات ،وم خنالل ميسن قادا الحنادا الالقسن ،
الشدهدا األسر ،مشهد ترجي ل القليب ،وتخشع ل األبصاً .واألًض تدك دكانا
دكاا! والجباً المال بر هالج ّلى وهالي ّلى الح

والفصل ،وهقي المالئ ل ص افا صن افا.

ث هجاء بجهن مالأدبل دي األخر !!
﴿ﱅ ﱆ ﱇ ﴾ اإلنسان الذي غفل ع ض مل اتبالالء بالمنع
لما ،وأضب المال ض ابا مجاا ،والذي مل ه رم ال ال ،
والاطاء ،الذي أكل الالراث أكالا ّ
ومل هحض عىل طاام المس

 ،والذي طغى وأفسد وتيف ..هيمئذ هالذكر ..هالذكر

الحق وهالاظ بما هر  ،ولن

قد فات األوان﴿ ..ﱈ ﱉ ﱊ ﴾ ولقد مرى
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عهد الذكر  ،فما عادت تجدي دنا يف داً الجزاء أضدا ا! وإن دي إت الحسرا عىل
فيات الفرصل يف داً الامل يف الح اا الدن ا!
وض

تالجىل ل دنذه الحق قل﴿ :ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ ها ل الني قدمت

ع ائا لح ايت دنا ،فهي الح اا الحق ق ل الالي تسالحق اس الح اا ،ودي الالي تسالأدل
اتسالاداد والالقدمل واتدخاً لها .ها ل الني ..أمن ل ف ها الحسرا الظادرا ،ودي
أقصى ما همل

اإلنسان يف اآلخرا!

ث هصيً مص ره باد الحسرا الفاجال والالمن ات الرائال

﴿ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ﴾ ..إن ا القهاً الجباً ،الذي هاذب هيمئذ
عذاب الفذ الذي ت هملك مثل أضد ،والذي هيثق وثاق الفذ الذي ت هيثق مثل
هفصلها القرآن يف مياضع أخر يف مشادد الق امل ال ث را
أضد .وعذاب ا ووثاق
ّ
المنيعل يف ثناها القرآن كل  .وهجملها دنا ض ث هصفهما بالالفرد بال عب م عذاب
البشر ووثاقه  ،أو م عذاب الخلق مج ااا ووثاقه  ،وذلك مقابل ما أسلي يف
السيًا م طغ ان الطغاا مم ّثل يف عاد وثميد وفرعين ،وإكثاًد م الفساد يف
األًض مما هالرم تاذهب الناا وًبطه بالق يد واألغالل .فها دي ذا ًبك ن
أهها النبي وأهها المؤم ن هاذب وهيثق م كانيا هاذبين الناا وهيثقيهن .
ولن

عالان ب عذاب وعذاب ،ووثاق ووثاق ..ودان ما همل

دنذا األمرّ ،
وجل ما هفال صاضب الخلق واألمر .فلن

الخلق من

عنذاب الطغناا للنناا

ووثاقه ما ه ين ،فس َّ
عذابا ووثا اقا وًاء الالصيًات والظنين!!
اذبين وهي َثقين ا
ويف وسط دنذا الهيل المروع ،ودنذا الاذاب واليثناق ،النذي هالجناوز كنل
تصيً ُتناد «النفس» المؤمنل م المإل األعىل:
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﴿ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ﴾ صدق ا الاظ .
دن ذا يف عطي وقرب﴿ :ﱜ﴾ ،ويف ًوضان ل وت ره :

﴿ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟ﴾ ،ويف ثناء وتطم ﴿ :ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ ،ويف وسط الشد
واليثاق ،اتنطالق والرخاء﴿ :ﱠ ﱡ ﱢ﴾ اًجاي إف مصدًك باد غربل
األًض وفرقل المهد .اًجاي إف ًبك بما ب نك وب ن م صلل ومارفل ونسبل
﴿ً ِ
اض َ ال َم ْر ِض َ ال﴾ هبنذه النداوا الالي تف ض عىل الجي كل بالالااطي والرضا..
َ
﴿ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ ..المقرب

المخالاًه ل ناليا دنذه القربى

﴿ﱪ ﱫ

ﱬ﴾ يف كنفي وًمحالي..
إهنا عطفل تنس

ف ها أًواح الجنل ..منذ النداء األول﴿ :ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟ﴾ ..المطمئنل إف ًهبا ..المطمئنل إف طرهقها ..المطمئنل إف قدً ا

هبا..

المطم ئنل يف السراء والرراء ،ويف البسط والقبض ،ويف المنع والاطاء ..المطمئنل
فال ترتاب ،والمطمئنل فال تنحرف ،والمطمئنل فال تاللجلج يف الطرهق ،والمطمئنل
فال ترتاع يف هيم الهيل الرع ب!!
ث ن تمرنني اآلهننات تبا اعننا تغمننر الجنني كل ن بنناألم والرضننا والطمأن نننل،
والميس قى الرخ ّل الند ّهل ضيل المشهد ترف باليد والقربى والس نل.
أت إهنا الجنل بأنفاسها الرض ل الندهل ،تطل م خالل دنذه اآلهات ..وتالجىل
()1

عل ها طلال الرمحن الجل ل البه ل .

( )1يف ظالل القرآن ( 152/ 29ن  ،)160والصفحات  3901ن  ،3907م طبال داً الشروق.
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ثانيًا :تفسري سورة العاديات
لألستاذ حممد املبارك

بس ا الرمح الرض
﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ
ﲮﲯﲰﲱ ﱁﱂﱃﱄ ﱅ ﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍ ﱎ
ﱏ ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ﴾.
أوالً ـ املعنى اإلجمالي للسورة:
عدوا هسمع منها صيت أنفاسها ،فاليًي الناً بحيافردا ،إذ
والخ ِل الالي تادو ا
تغ ر يف الصباح فالث ر الغباً ،فالاليسط مجاعل الادو.
إن اإلنسان كفيً بنامل ًب  ،وعاملٌ بذلك م نفس  ،ودي عدهد الحب للمنال.
أفال هال وهالصيً ك ي ت ين ضال ض ُتثاً القبنيً وهخنرج من ف هنا ،وتجمنع
ٍ
هيمئذ عل بأعماله وس حاسبه عل ها.
ضصائل األعمال م الصدوً .إن ًهب
ثانيًا ـ أقسام السورة وموضوعها الرئيس:
هم

أن نقس السيًا بحسب مرميهنا إف أقسام ثالثل وخاتمل أو نال جل:
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أما القسم األول :فهي مشهد م مشادد صراع اإلنسان يف دنذه الح اا للالسلط
وكسب المال ،مشهد فرسان هغ رون عىل مجاعل أخر ل أخنذوا مالهنا وهالسنلطيا
عل ها .ولئ جاء دنذا الصراع دنا يف صيًا غزوا م الغزوات الالي عرفها الانرب
وألفي ا أمثالها ،فإن دنذه الصيًا ترمز إف مج ع أنياع الاندوان يف م ناده الصنراع
ب البشر الذي ه ين اتعالداء طرهق  ،والالسلط والسلب غاهال !
وأما القسم الثاين :فهي تحل ل سرهع ميجز لنفس ل اإلنسان :إن عندهد الحنب
كفيً بنامل ا  ،ودي هارف ذلك م نفس  .وإن ضب دنذا الشندهد للمنال،
للمال،
ٌ
مع الغفلل ع تذكر المنا وع ره ،دي الذي هدفا إف اتعالداء عىل اآلخره  ،ولي
ذاكرا لنامل ا لصدَّ ه ذلك ع اتعالداء عىل عباده!
كان ا
والقسم الثالث :إدابل وتنب وتذكرا بالمص ر باد الفناء؛ إذ هبانث البشنر من
قبيًد  ،و ُتجمع ضصائل األعمال م الصدوً الالي دي كناهل ع الن ّات والدوافع
عرا.
الالي هبا تقاا األعمال إن كانت خ ارا أو ا
وتخالال

األقسام الثالثل هبنذه اآلهل الالي دي آخر المراضل﴿ :ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ

ﱢ ﱣ﴾ فم صراع يف دنذه الح اا الالي ها

ف ها اإلنسان مدفي اعا بدافع م

ضب المال ،ويف غفلل ع تذكر الخالق المنا  ،إف ميت هاقب باث وضساب عىل
ِ
المحاسب دي الخب ر بأضيال الاامل ،وبأعماله ،
األعمال والن ات ،ض ث ه ين
المطلع عىل ن ّا .
إن دنذا النص كما تر غني بمشادده وأف ناًه بالنسنبل إف قصنره وإهجنازه،
ولن

الف را األساس ل الالي هبدو أهنا دني المقصنيدا من السنيًا دني الف نرا

المالجل ل يف اآلهل األخ نرا والالني نسنالط ع أن نلخصنها يف قيلننا :إهننا (مسنؤول ل
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اإلنسان الاظمى أمام الخالق باد دنذه الح اا) وكل ما تقدمها م مشادد وأف ناً
كان وس لل لليصيل إل وتثب الها يف الف ر والقلب..
وإن ف را مسؤول ل اإلنسان الاظمى دنذه م األف اً ،بل الاقائند األساسن ل
الالي ترمنها القرآن ،وكرًدا يف أعن ال وصنيً مالنيعنل كث نرا ،وجالهنا ًك نزا
أساس ل يف نظام األخالقي والالشرهاي ،وجز اءا م فلسفل الح اا الالي جاء هبا.
ثالثًا ـ خصائص النص الفكرية:
 1ن تبدو يف النص وضدا ميضيع ل واضحل تدوً ضيل ف را المسؤول ل.
 2ن ولذلك كان ب أجزاء النص اًتبناط وتسلسنل ،فمن مشنهد الغنزو ،إف
تحل ل الايامل النفس ل الدافال ،إف النهاهل والمص ر ،فالحساب والمسؤول ل.
 3ن وهاالمد النص عىل الانصر النفسي سياء يف تحل ل نفس ل اإلنسان أو يف
تسج ل األعمال ﴿ﱙﱚﱛﱜ ﱝ﴾ واعالباً الن ّات يف تحدهد المسؤول ل.
رابعًا ـ فن العرض أو الطريقة األدبية:
إذا كانت الف را األساس ل دني أن اإلنسنان مسنؤول باند دننذه الح ناا عن
أعمال ودوافا  ،ف ي عرضت دنذه الف را ،ودنل كنان يف طرهقنل عرضنها فن ٌّ
خاص؟
حي من مشـاهد الحيـاة هننبض
ًأسا أمام مشهد واقعي ّ
 1ن لقد وضانا النص ا
بالحركل والح اا ،إذ تادو أمام بصرنا كيكبل م الفرسان ،نحنس بحنراًا أنفناا
خ لها ،ونسمع ضف فها ،ونبصر الشرً المالطاهر م ضيافردا ،وما تث ره من الغبناً
ضيلها ،ضالى تصل يف وقت الصبح إف الجماعل الالي ترهد مباغالالها!!
لقد اعالمد النص يف دنذا القس األول عىل اليصني النذي ه ناد ه نين عنىل
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إهجازه قصل أو مشهدا ا م قصل ،وقد ترم دنذا اليصي عناصره األساس ل من
تصيهر الحركة (الاادهات ،المغ رات ،أثرن ،وسط ) إف تصيهر األشكال واأللوان
(ضنبحا) دننذا منع
قدضا ،النقع ،تيسط الجمع) إف سماع األصـوات
ا
(الميًهات ا
انالقاء النقط الباًزا والخطوات المشخصة للمشهد (الادو ،الشرً ،الغباً) وحتديد
الزمان (الصبح).
لقد كان افالالاح السيًا هبنذا المشهد مفاجأا مث را للخ ال ،وتسن ما بالنسنبل
للارب الذه تث رد صيًا الغزو ،بل َخ َب ُره وض اهال  ،وكان عرض دنذا المشنهد
نقطل انطالق للالأمل والالف ر ،وكان يف اليقت نفس صيًا ًمزهل تدل عىل اعالنداء
وكثيرا ما يأيت القسم يف القرآن لإليقاظ والتنبيه وإثـارة
اإلنسانُ ،أوًد ميًد القس ،
ً
النفس وإعدادها لام يأيت من المعاين.
 2ن أما طرهقل القسم الثاين م النص فقد كانت الالحل ل النفسني ،فقند انالقلننا
ٍ
مشهد واقاي م مشادد الح اا إف الالأمل يف نفس ل اإلنسان ،وم الصيً الح ل
م
النابرل المجردا إف تصيهر ضالال النفس ل ،وكان عنرض األف ناً يف دننذا القسن
مباعرا مجر ادا خال اا م الالصيهر أو اليصي المادي.
عرضا
ا
ا
 3ن وقد عاد النص يف القسم الثالث إف طرهقل اليصي والالصيهر ،فإذا بنا
ننالقل م ذلك الالأمل النفسي ،وم مشادد الح اا ال يم ل إف هناهل الح اا وإف ما
باد الميت ،يف صيًا ضس ل قيهل تباث الروع؛ يف أعد إهجاز وأقي

تاب ر ﴿ﱐ

ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾ تقالرن هبا صيًا ًمزهل ترمز إف
مج ع األعمال وتش ر إف اعالباً الن ل ف ها ﴿ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾ .ف أن دنذا
القس يف طرهقال ضاكى القس األول يف آهال األوف ،والثاين يف آهال الثان ل ،فجمع ب
الالصيهر الحسي الرائع والالحل ل النفسي الام ق ،يف آهال تصفان ضادثل واضدا.
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 4ن أما الخامتة فقد جاءت عىل طرهقل األض ام المجردا باد أن ُد ئنت الننفس
باللك الصيًا الحس ل المث را للخ ال ،والصيًا النفس ل الباعثل عىل الالأمل ،لاللقني
دنذا الح

خالصا مجر ادا.
ا

ودن ذا مجات دنذه السيًا ب طرهقل الالصيهر واليصي ،وطرهقل الالحل نل
والارض المباعر لألف اً ،مع إهجاز وسرعل انالقال ،دنذا عدا ما يف القسن األول
المها القاًئ بخ ال  ،إذ تقي قصنل الغناًا
م ف ٍّ عج ب يف قطع سلسلل المشهد ل ّ
عند الالقاء الجما  ،ولك أن تالصيً أهها القناًئ منا تالصنيً من جنرائ النهنب
والسلب والقالل واتعالداء ،تلك األعمال الالي تسالدعي الح ن النياًد يف القسن
الثاين عىل اإلنسان ال فيً الجاضد!
خامسًا ـ صياغة اآليات ،أو التراكيب واجلمل :
()1

ولي ألق نا نظرا عىل اآلهات وترت بها وترك بها ليجدنادا مالناسنبل منع األف ناً
وخصائصها ،وليجدنا تنيعها مقابالا لالنيع األف اً.
إننا نجد يف ترك ب مجل اآلهات األقسام التاليـة التـي تقابـل األقسـام الفكريـة
السابقة.
 1ن آهات قص را تالألي كل واضدا منها م كلمال أوالمها اس فاعل بمانى
الفال ،أو فال ﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ

ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾ وكلها أفاال تدل عىل ضركات أو أعمال ضس ل،
وثانيتهام أضد المفاع ل ،وتخلي دنذه الجمل أو اآلهات م الزوائد ،وتالياف سرا اعا
( )1أو الالناسب ب الش ل والمرمين.
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كما تالياف الخ ل يف عدودا ،ودي كلها مجل فال ل أو بح

الفال ل تصيً

الحركات والحيادث.
 2ن أما آهات القس الثاين فهي تالألي م مجل اسم ل تسالامل عادا للالاب ر ع
الحقائق الاامل مصدًا كلها بن« ّ
إن» المسالاملل لالأك ند دننذه األض نام منع النالم
المقرونل بالخبر.
 3ن وتايد اآلهات يف القس الثالث إف الجمل الفال ل لالصيهر مشهد خاطي
ل يم الق امل ،ولن نها تأيت دنا مصدّ ًا باتسالفهام اتسالن

اًي المث ر ﴿ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾.
وهلفت النظر يف دات اآلهال اسالامال األفاال المبن ل للمجهيل ،واسالامال
«ما» الميصيفل ،المشارا بادم الالحدهد ،ويف ذلك فسح المجال للخ ال ل الصنيً
ما عاء أن هالصيً.
 4ن وتايد الخاتمل مرا أخر  ،ودي ضق قل كبر تمثل الف نرا األساسن ل يف
النص ،إف الجملل اتسم ل المؤكدا ّ
بإن والالم عىل طرهقل القس الثاين.
لقد كانت اآلهات إمجا ا
ت قص را يف مج ع أجزاء السيًا ،مالناسبل يف قصردا منع
سرعل اتنالقال يف تصيهر الحركات ،أو منع إهجناز األف ناً يف الالحل نل النفسني،
ني األف نناً
ومقالصننرا عننىل الاناصننر األساسن ل للجملننل ،خال ننل من الزوائنند خلن ّ
والمشادد م الالفص الت ،مالناسبل يف تنيعها وانالقات ا مع تنيع الميضنيع ،من
فِال ل غ ر مؤكدا ،إف اسم ل مؤكدا ،إف اسالفهام ل.
سادسًا ـ املوسيقى في السورة:
واضنحا ،وإذا قرأدنا قنراء اا
هشار المرتل لهنذه اآلهات أن لها طاب ااا ميسن ق اا
ا
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تض َظ انقسامها إف عدا نغمات مالناسبل مع أقسام الننص
فن ل ن وذلك دي الالرت ل ن َ
م الوجهة الفكرية والنحوية.
فالقسم األول هالألي م مخس فقرات ميس ق ل ذات نغمنل واضندا ّ
تقنل ف هنا
المدودّ ،
وكل فقرا منها تالألي م كلمال  :أوتمهنا تحالنيي عنىل بانض المندود
(ضن ْب احا،
الطيهلل .وثان الهما ،ودي فاصلل اآلهل؛ كلمل ثالث نل ت مندّ إت يف آخردنا َ
قدْ اضاُ ،ص ْب احا ،نق ااا ،مج ااا) ودنذه الفقنرات تمثنل بِ ِق َّلنل مندوددا وتنيايل ضروفهنا
المالحركل ،ضرك َل الخ ل يف عدودا ووقع ضيافردا ،ث اًتفاعها.
نفسا وأكثر مدو ادا ،وكأن هش ر بمندوده
أما القسم الثاين م السيًا فهي أطيل ا
الطيهلل إف الالأمل الطيهل والهدوء النفسي .وتخاللي كلمل الفاصلل يف دنذا القس
اخالال افا كب ارا يف جرسها الميس قي ع فاصلل القس األول (كنيد ،عه د ،عدهد).
والقسم الثالث هجمع ب

المدود الطيهلل يف باض أجزائ

﴿ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ﴾ وتوالي الحركات يف كلامت آخر (بعثر) ،كما
أن فاصلال تخاللي ع القسم السابق يف نبر ا وقيا جرسها (قبيً ،صدوً).
وهانيد القســم األخيـر يف نغمننل دادئننل ناعنئل عن المندود والمن السنناكنل
والالنيه  ،إف فاصلل تأخذ ال اء م القس الثاين والراء م الثالث.
(قدضا
جرسا ميس ق اا
واضحا مناس ابا لمانادا ،مثل ا
ا
وهالضظ أن لباض ألفاظ السيًا ا
ونق ااا) المناسبل ليقع ضيافر الخ ل و(باثر) المناسبل تنالشاً أجساد الميتى باد خروجها
القصي والجمع!
(ض ّصل) الدالل بصاددا المشددا عىل عدا ال ّ
م األًض ،ومثل ُ
فميس قى النص يف مجلالها وتفص لها ،أي يف نغمنل الجمنل وجنرا األلفناظ
وفياصل اآلهات ،مناسبل للمشهد واألف اً ومقابلل لها ،وتالنيع بالنيعها وتنسنج
بانسجامها.

مالمح التفسير وإعجاز القرآن

721

والخالصة:
ّ
إن دنذه السيًا ترمنت ميضي اعا أساس اا دني مسنؤول ل اإلنسنان الاظمنى،
وأف ااًا أخر أضاطت ب ؛ من وجنيد ا  ،وضندوث البانث ،ونفسن ل اإلنسنان،
مسالي
وصراع يف دنذه الح اا .وكلها أف اً أساس ل يف الح اا ،تسمي بالقاًئ إف
ا
ٍ
عال م الالف ر والشايً.
عرضا منطق اا مج الا قي اها ،قيام مشادد م الح اا الياقا ل
وكان عرضها
ا
المحسيسل ،والح اا األخر

المغ بل ،واإلنسان يف صيًت النفس ل ماروض

ب نهما ،وكان دنذا الارض المسالند إف التصوير الحسي والتحليل النفسي قي اها
ميجزا ،اعالرك ف الف ر والخ ال والحس ،وتااونت األلفاظ والالراك ب،
سره ااا
ا
نثرا فن اا كامالا ،ل ابر ع أخطر مسألل يف ض اا اإلنسان ودي «مسألل المص ر
فجاء ا
()1

والمسؤول ل» .


( )1دًاسل أدب ل لنصيص م القرآن ألسالاذنا محمد المباًك ن ًمح ا تااف ن ص 10ن « 20باخالصاً
قل ل» .طبع داً الف ر بدمشق.
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الباب الثاني
إعجاز القرآن :املالمح العامة
● الفصل األول :اإلعجاز :وقوعه ومعناه.

● الفصل الثاني :آراء ونظريات حول اإلعجاز.

● الفصل الثالث :اخلصائص األسلوبية ومزايا التعبير القرآني.
● الفصل الرابع :الفاصلة والسجع القرآني.

● الفصل اخلامس :الصورة األدبية للقرآن بني املضمون واألسلوب.
«إن الصبح هطمس النجيم وإن كانت زادرا
والبحر هغمنر األننهناً وإن كانت زاخرا»

اإلمام أبو بكر الباقالين
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الفصل األول
اإلعجاز وقوعه ،ومعناه
● أوالً :حول جانبي اإلعجاز ،مدخل ومالحظات.
● ثانيًا :اإلعجاز حقيقة تاريخية.

● ثالثًا :معنى اإلعجاز الذي وقع به التحدي.
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الفصل األول
اإلعجاز :وقوعه ومعناه

أوالً ـ حول جانبي اإلعجاز :مدخل ومالحظات:
للحدهث ع «إعجاز القرآن» جانبان بناًزان :الجانـب التـارخيي ،والجانـب
الموضوعي ،وناني بالجانب التارخيي :تلك المقدمات واليقائع الدالل عىل وقنيع
الالحدّ ي بالقرآن يف الالاًهخ ن وبخاصل يف زمن الننزول ن وماننى دننذا الالحندّ ي،
ومانى لزوم يف أعناق الانالم إف هنيم النده  .كنل ذلنك من خنالل اليقنائع
الالاًهخ ل الثابالل ذا ا.
أما الجانب الثاين ،ودي الجانب الميضيعي ،فنرهند بن اليجن ن أو اليجنيه ن
ماجزا ضالى انفصل م جنس كنالم الانرب أمجان  ،وضالنى
الالي صاً هبا القرآن
ا
لزمه د وسائر الاالم ذلك الاجز المشاً إل  .ونارض يف دنذا الجانب ألد
«النظرهات» الالي ق لت يف تفس ر دنذا اإلعجاز.
والحدهث ع الجانب التارخيي واسع ومالشناب ،وبخاصنل إذا لزمننا طرهقنل
المال لم يف الالذك ر بجملل أخر م المقدمات الالي ُتال ضروً اا ن أي ُتال م
طرهق الال الرروًي الذي ت هم

أن هالطنرق إل ن الشنك ن مثنل ال نالم عنىل

ظهيً محمد ب عبد ا ﷺ ،يف الجزهرا الارب ل ،وما كان م أمر دعيت الانالم
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بنبيت ّ ،
وأن دهن خاتمل الرسناتت ،ومنا كنان من عنأن منع قيمن يف
إف اإلهمان ّ
الدعيا والسل والحرب ..إلخ ،ث اتنالقال الالفص يل باد ذلك إف وقائع الالحدّ ي،
ووقائع اإلهمان ال ث را م خالل سماع دنذا القرآن ..ثن الحندهث عن ماجنزا
القرآن ،ومحلها م سائر ماجزات النبي ﷺ ..إلخ .ولن ننا آثرننا دننا أن نانرض
لطرف واضد م دننذه الجياننب ن وأكثردنا ُمسن ّل أو مانروف ن ودني الجاننب
الالاًهخي المباعر ،وبالقدً الذي هصنلح مندخالا وتمه ندا ا كاعن افا للحندهث عن
الجانب الميضيعي الذي سناليف الحدهث عن ف ما باد.
()1

ونقدم دنا للحدهث ع دنذه الجانب بأًبع مسائل أو بأًبال مداخل :
المسألة األولى :إن (إعجاز القرآن) بيصف قرن ل عقدهنل وبالغ نل يف المقنام
األول ،هاد م خصائص األمل اإلسالم ل ،أو م عليم الثقافل الارب نل اإلسنالم ل
الالي انفردت هبا دنذه الثقافل ،كمنا انفنردت بالن أصنيل الفقن  ،بيصنف قاعندا
اتجالهاد والالفس ر ،وعل مصطلح الحدهث بيصف عل تيث ق النص (األضادهنث
النبيهل الشرهفل) وإذا كانت عليم المصطلح ن باا ّمل ن نشأ باددا وتقاطع ماها عل
الالحق ق الالاًهخي ،أو عل نقد الرواهنات وتمحن ص األخبناً؛ فنإن علن إعجناز
القرآن وعل أصنيل الفقن همنثالن خصيصن ل فرهندا يف الثقافنل الارب نل وعلنيم
اإلسالم ،مل ن ول ن هنسج عىل منيالهما! وقل مثل ذلك يف (عل القراءات القرآن ل)
و(عل الالالوا والالجيهد).
إن األم (ال الاب ل) ل س لدهها كالاب ماجز ،أو ت تيصي كالبها (المقدسل)
( )1هم

للنقاط الثالث الالي ذكرنادا يف آخر فصيل دنذا الباب ،تحت عنيان« :م خصائص مااين

القرآن» أن تادّ م أد دذه المداخل الالي ن ًبما ن انفردنا بالحدهث دنا.
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يصي ب القرآن ال ره ن كما سنيضح باد قل ل ن بل
باإلعجاز عىل النحي الذي ُه َ
تدون بلغل واضدا ،ومل ت الب يف
إن كالبها ،كما أثبالت بحيث مؤًخي األدهان ،مل ّ
وقت واضد ،بل مل تحالفظ (بصحالها) م األصل ..فرالا ع الماجز وغ ر
الماجز! ون الفي يف دنذه المالضظل بالقيل« :يف الاليًاا واإلنج ل ن كما هقيل
عخص ما ،ضده اثا غ ر مباعر ع عخص أو ع عيء أو
هقص
ٌ
مراد ديفمان نُّ « :
ع ا » لن

هقص أضس القصص يف القرآن ،وعىل نحي مباعر،
المال ل والذي ّ

دي ا تااف هخبر عم هشاء أو عما هشاء .هقيل ديفمان« :ف خبر ع نفس برم ر
المفرد المال ل  ،وضم ر المال ل الجمع ،وضم ر الغائب المفرد ،ل ي نظل
()1

واع بمسألل تنزد سبحان ع الالشخ ص والالشب » .
المسألة الثانية :أن القرآن ال ره دي ماجنزا النبني ﷺ ال بنر أو الرئ سنل،
النبيا ،وأن ت هنطق عن الهني إن دني إت وضني هنيضى ،وأن دننذه
ودل ل عىل ّ
الماجزا هقابلها يف ماجزات األنب اء السابق

نبني
ن أي يف دل له عنىل ّ

ن تلنك

األمور الناقضة للعادة ،والمخالفة للمألو من سنن الكون والطبيعة .وعىل النرغ
مناقرا للاقل ،ألن النالالزم الميجنيد
أمرا
ا
م أن الماجزا عىل دنذا النحي ل ست ا
يف واقع الطب ال ب األسباب والنالائج ،أو ب األسباب والمسنببات لن س تالز امنا
عقل اا كالالزم المقدمل والنال جل يف القراها الاقل ل أو المنطق ل أو الرهاضن ل ،وإنمنا
دي تالزم المشاددا واإلضصاء ،أو تالزم «الالجربل» ل س غ ر!.
أقول :عىل الرغ م ذلك فإن م خصائص النبي ﷺ وم خصائص ًسنالال
أن ا سبحان وتااف د أ ل معجزة عقلية علمية بيانيـة هندًكها اإلنسنان أو هنزداد
( )1اإلسالم كبدهل ص .41وًاجع ف ما سبق فصل :القرآن ال ره وال الب السماوهل السابقل.
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علما بآفاقها وم ادهنها بمقداً إماان يف الاقل والفه  ،وبمقداً ما هقني عل ن من
ا
قيان ال ين وسن الطب ال ..ت بمقداً ما هال أمام م تجاوز لهنذه القيان  ،أو
تاط ل لاللك السن !
إن دنذا الالاط ل ن يف ماجزات األنب اء السابق ن كادم إضنراق النناً لسن دنا
إبراد عل السالم ،أو قلب الاصا ض ّل لميسى عل السالم ن عىل سب ل المثال ن
هحمل اإلعاًا إف أن ا تااف الذي وضع دنذه السن يف الطب ال ،دي الذي هاطل
عملها لنبي م األنب اء ..ل دل الناا عىل أن ًسيل  ،وأن صادق يف دعياه الالبل نغ
ع ًب عز وجل ..مقدّ ً دنذه السن  ..وواضع دنذه القيان ! وغني ع الب ان أن
نش ر هبنذه المناسبل إف أن دنذه السن الالني ُوضنات من أجنل أن هالاامنل ماهنا
ّ
وهسخر م خاللها ال ين لمنفاال  ،م وج  ،وهر ف ها ن م وج آخر ن
اإلنسان،
آهل الح مل والدتلل عىل الخلق واإلبداع .ت هم ن لهنا أن تح ن عنىل واضناها
ومقدّ ًدا ن جل وعال ن بطب ال الحال! فا تااف وضاها لألنام ،وض هبطل عملها
يف ميقي م المياقي فم أجل مصلحل األنام كذلك!
المسألة الثالثة :أما المالضظل الثالثل فهي مبن ل عنىل دننذه المالضظنل الثان نل،
ومنطلقل منها ،ودي أن اخالالف ال الم

والبالغ

عىل وج الاميم يف تفس ر اإلعجاز ،أو يف تا

وسائر الالمناء والداًسن

ماجزا
اليج الذي صاً ب القرآن
ا

ضالى اسالحال عىل الثقل مج ااا أن هنأتيا بسنيًا مثلن  ..ت هنفني وقنيع اإلعجناز
وثبيت  ،أو هقلل م عأن القر ل؛ بل عىل الا س م ذلك تما اما ،ألن هرانا أمنام
المالضظل السابقل ،أو أمام منا نسنم عنادا «ال ُباند الالناًهخي للقنرآن» أو النزم
ِ
الناا يف مج ع الاصيً ،فم
الناا أو هخا َطب ب
ُ
القرآين؛ فإذا كان القرآن هخاطب َ
عصرا م الاصيً ت هسالقل بالقده نظرهل أو ًأي
الراجح أن ج الا م األج ال ،أو
ا
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هفسر ب إعجاز القرآن م كل وج  .نقدم دنذه المالضظل اآلن ،منع تسنل منا بنأن
اإلعجاز الذي وقع ب الالحدّ ي كان َو ْج ُه ب ان اا أو بالغ اا صر افا.
ون الفي دنا باإلعاًا إف أن دنذه المالضظل دي الالي سالفسر لننا أن عنايًنا ن
مع بادنا النسبي ع السل قل الارب ل ن بحق قل اإلعجاز ونح نقرأ القرآن أو نسالمع
إل أكبر م أن تفسره ن أو تالسع لالفس ره ن النظرهات واآلًاء الالني ق لنت يف دننذا
الباب ،عىل أمه ل بارها البالغ يف األخذ ب دنا نحي تفه المزهد من أسنباب ذلنك
اإلعجاز الراًب يف الالاًهخ ..والخالد كذلك يف المسالقبل.
ونذكّر هبنذه المناسبل بأن أبا ب ر الباقالين صاضب ال الاب المشهيً يف إعجاز
القرآن كان هخامره ذلك الشايً ف ما هبدو ،ض

قدّ م يف كالاب طائف ال م أبلغ ما

وصل إل نا م كالم الارب ،اساله ّلها بباض خطب النبي نفس وكالب ﷺ ،وخطب
الخلفاء الراعده وكالبه وعهيدد ًضي ا عنه أمجا

()1

 ،إف جانب خطب

أخر لباض المقدَّ م م أًباب الفصاضل والب ان يف الجادل ل واإلسالم ..ل رع
ب أهدهنا ف ما هبدو ن أي الباقالين ن الميقي الاميل ،أو الدًا الالطب قي الذي
ٍ
ماجزا ،أي
بيجيه م الب ان صاً هبا
هثبت انفصال كالم ا ع سائر أنياع ال الم
ا
قصر بال اتب علم وقلم ع إدًاك دنذه اليجيه ،أو ع نقلها والالاب ر
وإن ّ
عنها .دنذا يف كالاب الباقالين جانب إهجابي هحس الالنيه ب ولفت النظر إل  .عىل
( )1تقع البالغل النبيهل عىل القنطرا الياصلل ب

إعجاز القرآن وبالغل البلغاء ،وتالصدً بالغل س دنا

عيل كرم ا وجه بالغل دنؤتء البلغاء يف تاًهخ األدب .وت نال خطبل يف الرثاء أبلغ م خطبال
يف ًثاء س دنا أبي ب ر لما ُقبض واًتجت المدهنل بالب اء ًضي ا عنهما .انظر نص دنذه الخطبل
يف كالاب إعجاز القرآن للباقالين ،ص 143ن  ،145تحق ق األسالاذ الس د أمحد صقر ،طبع داً
المااًف ،بمصر.
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الرغ م أن اسالشهاده هبنذه الخطب ونحيدا ،إنما جاء يف س اق ضدهث ع
(ك ف ل اليقيف عىل إعجاز القرآن) وأن دنذا ت هاله أ لم كان لسان غ ر الارب ل،
وت للذي مل هبلغ م أدل اللسان الاربي «يف الفصاضل إف الحد الذي هالنادى إف
تصرف اللغل ،وما هادّ ون فص احا بل اغا باً اعا م
مارفل أسال ب ال الم ،ووجيه ّ
()1

غ ره» أي لم كان صناال الفصاضل والبالغل ،وأسال ب ال الم .وت ناالقد أن
دذا الس اق هااًض ما قلناه ،بل ًبما مل ه

با دا ا عن .

المسألة الرابعة :تحدث المشالغلين بال اإلعجاز ع (القدً الماجز م
القرآن) ،ونح سبق لنا اإلعاًا إف دنذه المسألل عند الحدهث ع الالفس ر
(إعجازا) فقد ًبطنا دنذا القدً
هسمى
ا
الالمي للقرآن ،وب ان أن دنذا الالفس ر ت ّ
الماجز بأقل ما وًد ف الالحدي يف آهات ال الاب الازهز ،ودي السيًا الياضدا.
ونؤكد دنا دنذا الرأي ،يف اليقت الذي تاددت ف آًاء القدماء يف دنذا القدً .قال
اإلمام الباقالين« :الذي ذدب إل عا ّمل أصحابنا ن ودي قيل أبي الحس األعاري
يف كالب ن أن أقل ما هاجز عن م القرآن :السيًا ،قص ر اا كانت أو طيهلل ،أو ما
كان بقدًدا .فإذا كانت اآلهل بقدً ضروف سيًا ن وإن كانت سيًا ال يثر ن فذلك
ماجز (!) ،قال :ومل هق دل ل عىل عجزد ع المااًضل يف أقل م دنذا القدً.
وذدبت الماالزلل إف أن كل سيًا برأسها فهي ماجزا ،وقد ض ي عنه نحي قيلنا،
إت أن منه م ت هشالرط كين اآلهل بقدً السيًا ،بل عرط اآلهات ال ث را».
وأضاف الباقالين« :وأما قيل عز وجل﴿ :ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [الطيً ]34 :فل س

( )1إعجاز القرآن ،ص.113

مالمح التفسير وإعجاز القرآن

733

بمخالي لهنذا ،ألن الحدهث الالام ت تالحصل ض اهال يف أقل م كلمات سيًا
()1

قص را» .
وًبما كان القاضي هش ر ن يف دنذا الذي ض ي ع الماالزلل ،أو باره يف
دنذا القيل الثاين ن إف عيل ب ع سى الر ّماين الذي تحدث ع أقصر سيًا وأطيل
آهل؛ قال الرماين« :وظهيً اإلعجاز يف اليجيه الالي نب ّنها ،ه ين باجالماع أميً
هظهر هبا للنفس أن ال الم م البالغل يف أعىل طبقل ،وإن كان قد هلالبس ف ما ّ
قل
مما َضس جدا ا إلهجازه ،وضس ًونق  ،وعذوبل لفظ  ،وصحل ماناه؛ كقيل عيل
ًضي ا عن ( :ق مل كل امرئ ما ه ِ
حس ) فهنذا كالم عج ب ُهغني ظهيً ضسن
ُ
ع وصف  .فمثل دنذه الشذًات ت هظهر هبا ض  .فإذا انتظم الكالم حتى يكون
كأقصر سورة أو أطول آية ،ظهر حكم اإلعجاز ،كما وقع الالحدي يف قيل تااف:
﴿ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ﴾ [البقرا ،]23 :فبان اإلعجاز عند ظهيً مقداً السيًا م
()2

القرآن» .
وإل ذدب القرطبي ،وقال يف تال ل « :عىل أن ت هاالبر إت يف مقداً سيًا أو
أطيل آهل ،ألن ال الم كلما طال اتسع ف مجال الالصرف ،وضاق المقال عىل
القاصر المال ِّلي»

()3

قلت :ودنذا ًأي ضس  ،ألن (انالظام ال الم) ن بحسب عباًا الرماين ن مم
يف مثل آهل المداهنل الالي قلنا إهنا أطيل آهل يف القرآن ،وتبلغ كلما ا ثمان ل وعشره
( )1إعجاز القرآن للباقالين ،تحق ق الس د أمحد صقر ،ص.386
( )2الن ت يف إعجاز القرآن (م كالاب :ثالث ًسائل) ،ص.78
( )3الجامع ألض ام القرآن (.)77 /1
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ومائل كلمل .دنذا م وج  ،وم وج آخر؛ فإن القيل بأن الماجزا سيًا ت ما
دوهنا ،هلزم من كما هقيل اب ضزم «أن سيًا البقرا ضاعا آهل واضدا م آخردا أو
()1

م أولها ل ست ماجزا ،ودن ذا كل سيًا» وإن كان دنذا اليج أو القيل ت
بالص ْرفل ،وكان هجادل يف
هيقي كث ارا عنده ،وماليم أن اب ضزم كان م القائل
َّ
الطرف المقابل يف أن اآلهل الياضدا م القرآن ل ست بماجزا ،أو ت هبدو ف ها
علما بأن أضدا ا مل هزع ذلك.
اإلعجاز! ا
ثانيًا ـ اإلعجاز حقيقة تاريخية:
عاعرا وخط ابا،
أكثر ما كانت الارب
ا
قال الجاضظ« :باث ا محمدا ا ﷺ َ
وأض َ ما كانت لغل ،وأعد ما كانت عُدّ ا ،فدعا أقصادا وأدنادا إف تيض د ا
وتصدهق ًسالال فدعاد بالحجل ،فلما قطع الاذً وأزال الشبهل ،وصاً الذي
همناه م اإلقراً :الهي والحم ّل دون الجهل والح را ،محله عىل ضظه
بالس ي ،فنصب له الحرب ونصبيا ل  ،وقالل م ِعل اله وأعالمه وأعمامه
صباضا ومسا اء إف أن
وبني أعمامه  ،ودي يف ذلك هحالج بالقرآن ،وهدعيد
ا
()2

كاذبا ن بسيًا واضدا أو بآهات هس را  ،ف لما ازداد تحد اها له
هااًضيه ن إن كان ا
مساليًا وظهر من ما كان
هبا ،وتقره ااا لاجزد عنها ،ت شي ع نقصه ما كان
ا
خف ًّا!
( )1الفصل يف الملل واألدياء والنحل (.)20 /3
( )2تحدث الجاضظ دنا وباد سطيً قل لل ن ع السيًا الياضدا وع اآلهات ال س را؛ إعاًا ف ما هبدو
عيل عل باره يف القيل
إف أن ت هر الالحدي بآهل واضدا .ودي األمر الذي انطلق من أو ّ
بالصرفل كاب ضزم وآخره  ،وانظر يف الصفحات الالال ل ًدود الالماء عىل القائل بالصرفل.
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فح مل هجدوا ض لل وت ضجل قاليا ل  :أنت تانرف من أخبناً األمن منا ت
نارف ،فلذلك هم نك ما ت هم ننا ،قال :فهاتيا مفالرهات!! فل َه ُرم ذلك خط ب،
وت طمع ف عاعر ،ولي طمع ف لال ّلف  ،ولي ت ّلف (أي لي اسالطاع ) لظهر ذلك،
ولي ظهر ليجد م هسالج ده وهحامي عل وه ابر ف  ،وهزع أن قد عاًض وقابل
وناقض.
فدل ذلك ال َ
ااقل عىل عجز القيم مع كثرا كالمه واسالجابل

()1

لغاله ،

وسهيلل ذلك عل ه  ،وكثرا عارائه  ،وكثرا م دجاه منه  ،وعاًض عارا َء
أصحاب وخطباء أمال  ،ألن سيًا واضدا وآهات هس را كانت أنقض لقيل  ،وأفسد
ألمره وأبلغ يف ت ذهب  ،وأسرع يف تفرهق أتباع  ،م بذل النفيا ،والخروج م
األوطان ،وإنفاق األميال .ودنذا م جل ل الالدب ر الذي ت هخفى عىل م دي دون
قره

والارب يف الرأي والاقل بطبقات.
وهلم القصيد العجيب ،والرجز الفاخر ،والخطب الطوال البليغة ،والقصار
()2

الموجزة ،وهلم األسجاع ،والمزدوج ،واللفظ المنثور  .ث هالحد ب أقصاد

( )1يف ماظ النسخ الخط ل والمطبيعل «واسالحالل» والمثبت م كالاب :إعجاز القرآن لمصطفى
صادف الرافاي .انظر تال ق محققي كالاب اإلتقان للس يطي 47 /4 :ط مؤسسل النداء.
( )2األًجيزا :القص دا م بحر الرجز ،أضد بحيً الشار الاربي ،وأصل وزن (مسالفال ) ست
مرات ،وهأيت من  :المشطيً (نصي ب ت م الرجز ،بقاف ل واضدا) والمنهيك :ما ضذف من ثلثاه،
وهبقى فقط :مسالفال مسالفال .
والمزدوج م الجناا (غ ر الالام) .ودي أن تأيت يف آخر األسجاع يف ال الم المنثيً ،أو يف القيايف م
المنظيم ،بلفظال مالجانسال  ،إضدامها ضم مل إف األخر  ،وعىل جهل الالالمل والال ملل لمانادا،
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باد أن ظهر عجز أدناد  ،فمحال ن أكرمك ا ن أن هجالمع دنؤتء كله عىل
الغلط يف األمر الظادر ،والخطأ الم شيف الب  ،مع الالقرهع بالنقص ،والاليق ي
عىل الاجز ،ود أعد الخلق أنف ال ،وأكثرد مفاخرا ،وال ال ُم س د عمله وقد
اضالاجيا إل  ،والحاجل تباث عىل الح لل يف األمر الغامض ،ف ي بالظادر الجل ل
المنفال!! وكما أن محال أن هط قيه ثال اثا وعشره سنل عىل الغلط يف األمر الجل ل

وهسمى ُمر ّد ادا ،وم ّر اًا؛ كقيل تااف ﴿ :ﳋﳌﳍﳎﳏ﴾ [سيًا النمل ]22 :وقيله :
ّ
لج .وما جاء يف الخبر :المؤمنين د ّنين ل ّنين.
لج َو َ
بابا َو َّ
م قرع ا
أما الجناا الذي هالصدً (المحسنات اللفظ ل) م عل البدهع ،فهي عباًا ع تشاب ال لمال

يف

اللفظ ،مع اخالالف يف المانى .وهنقس قسم  :تام وناقص (أو غ ر الالام) فالالام :دي ما اتفق ف
ال لمالان يف لفظهما ووزهنما وضركا ما ،وت تخاللفان إت م جهل المانى ،وأكثر ما هقع يف
تااف﴿ :ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

األلفاظ المشالركل (ودي أنياع) ومثال م كالاب ا

ﲉ ﲊ ﲋﲌ﴾ [سيًا الروم ]55 :فالساعل األوف :هيم الق امل ،والثان ل واضدا الساعات ،ول س
يف القرآن م الالجن س الالام أو ال امل إت دذه اآلهل.
والجناا الناقص ن أو غ ر الالام ن :أن هخاللي اللفظان المالجانسان يف أعداد الحروف أو يف وزهنما أو
ضركا ما (ودي لذلك أنياع) ومثال  :قيله  :البدعل َع َرك لِشرك .وقيله  :ت تنال الغُرً (بالر :
أغر) ودي الحس م كل عيء ،إت بركيب الغَرً (بالفالح) بمانى :الالارض للالهل ل.
ج ّ
أما المزاوجل فهي أضد قسمي( :تجانس البالغل) عند الر ّماين (ًاجع ف ما سبق :ص 417 :ن 418
ودي يف اصطالح سائر البالغ  :أن هزاوج المال ل ب مان

يف الشرط والجزاء ،بأن هرتب عىل

ٍّ
كل منهما ماناى ًتب عىل اآلخر ،كقيل الشاعر:
ففاضت دماؤدا
بت هي اما
ْ
اضالر ْ
إذا َ

ففاضت دمي ُعها
تذ َّكرت ال ُقربى
ْ

زاوج الشاعر ب اتضالراب وتذكر القربي يف الشرط والجزاء .وكقيل :
الهجر
أصاخت إف الياعي َف َل َّج هبا
إذا ما نَهى النادي َف َل َّج هبا الهي
ُ
فقد مجع ب الشرط والجزاء يف لزوم عيء ،ودي لجاج الهي ولجاج الهجر.
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المنفال ،ف ذلك محال أن هالركيه ود هارفين وهجدون السب ل إل  ،ود هبذلين
()1

أكثر من » ادن.
نقلنا لك دنذا النص بطيل م كالم دنذا اإلمام م أئمل الف ر والب ان يف
أدب الارب ،ألن هلخص مج ع المقدمات الالاًهخ ل الالي كنا نيد الحدهث عنها،
المطيتت .إف جانب ما أعاً إل م نقاط كث را أخر
وهغني ف ها ما تغن
ّ
هصاب بسط ال الم ف ها يف مثل دنذه الفصيل الميجزا ،وبحسبنا دنا أن نش ر إف
تأثير القرآن الكريم يف العرب كأنه السحر ،ولـكنه ليس بالسحر «فشالان ب السحر
يف تخ ل  ،وب

()2

القرآن يف اعالمال عىل الحق الذي ت خداع ف وت تخ ل» ،

وكان ذلك ف منذ اللحظل األوف لنزول القرآن ،سياء منه َم ْ عرح ا تااف
صدًه لإلسالم ،وم جال عىل بصره غشاوا.
قال صاضب الالصيهر الفني يف القرآن« :وإذا تجاوزنا ع النفر القل ل الذه
كانت عخص ل محمد ﷺ وضددا دي داع اله إف اإلسالم يف أول األمر ،كزوج
خدهجل ،وصدهق أبي ب ر ،واب عم عيل ،وميته زهد ،وأمثاله  ،فإنا نجد القرآن

( )1اإلتقان للس يطي .48 - 46 /4 ،وانظر يف نحي ما قال الجاضظ ،ما ذدب إل الباقالين ن وعرض
وبسط ف القيل ن يف كالاب  :إعجاز القرآن ص 20ن  ،24تحق ق األسالاذ الس د أمحد صقرً ،مح ا
تااف .وانظر نحيه كذلك ،مع اتخالصاً والب ان ما كالب (الخطابي) أو اسالهل ب ًسالال يف (ب ان
إعجاز القرآن) ،قال ًمح ا « :ولي كان ذلك يف وساه وتحت أقداًد مل هال لفيا دنذه األميً
الخط را ،ومل هركبيا تلك الفياقر المب را ،ومل ه ينيا تركيا السهل الدمث م القيل ،إف الحزن
اليعر م الفال! دنذا ما ت هفال عاقل ،وت هخالاًه ذو لب .»..ثالث ًسائل يف إعجاز القرآن
ص.22
( )2الالارهي بالقرآن والحدهث لألسالاذ الش خ محمد الزفزاف ًمح ا  ،ص .117
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كان الاامل الحاس  ،أو أضد الايامل الحاسمل يف إهمان م آمنيا أوائل الدعيا،
هيم مل ه

لمحمد ﷺ ضيل وت طيل ،وهيم مل ه

لإلسالم قيا وت َمنَال .وقصل

إهمان عمر ب الخطاب ،وتييل اليل د ب المغ را نميذجان م قصص كث را
لإلهمان والالي ّلي ،وكلالامها ت شي ع دنذا السحر القرآين الذي أخذ الارب منذ
اللحظل األوف ،وتب ّنان يف اتجاد

مخاللف

ع مد دنذا السحر القادر الذي

()1

هساليي يف اإلقراً ب المؤمنين وال افرون» .
بل بلغ م تأث ر القرآن ف ه أهن خافيا عىل م هارف بل غ القيل م قيمه
أن هسلميا لسماع القرآن ،فقاليا له

﴿ :ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [فصلت .]26 :إهنا طرهقل يف النصر والغلب طرهفل وسابقل:
وال َغيا ف !! ..أي ت تم ّ نيا الناا م سماع القرآن ،وذلك بما ُتحدثين  ،عند
ٍ
صخب وتشيه
قراءا النبي ل  ،م

وضيضاء!

ًو الب هقي يف دتئل النبيا« :أن أبا جهل ب دشام ،وأبا سف ان بن ضنرب،
ْ
واألخنَس ب ُع َرهق كانيا هالياصين أت هسالمايا لهنذا القرآن ،وهحذًون الناا أن
هم ليا إف سحره! ولن نه تحت تأث ٍر ت هسالط اين مقاومال كانيا هالس ّللين تحنت
ُجنح الظالم إف ض ث هسالماين إف النبي ودي هقرؤه يف ال ابل ..فإذا انصرفيا باند
القراءا تالقيا يف الطرهق فأخذوا هالالومين وهالااددون أت هايدوا ..وذلنك خي افنا
م أن هقالدي هب المأل م قره  ..ويف الل لل الثالثل اجالمايا وتالقيا مسنالن ره ،
فلما كان الصباح ذدب األخنس ب عنرهق إف أبني سنف ان فقنال لن  :أخبنرين أبنا

( )1الالصيهر الفني يف القرآن لس د قطب ًمح ا  ،ص  ،11داً المااًف بمصر.
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سمات م ب ان محمد! فقال :لقد سمات أع اء أعرفهنا وأعنرف منا
ضنظلل عما
َ
هراد منها! فقال األخنس :وأنا كذلك .ث انصرف إف أبي جهل ل سنأل عمنا سنأل
الشنرف! أطامنيا
أبا سف ان ،فقال أبي جهل يف غ ظ :تنازعنا نح وبني عبد منناف
َ
فأطامنا ،ومحليا فحملنا ،وأعطيا فأعط ننا! ضالنى إذا تجاث ننا عنىل الركنب ،وكننا
نبي هأت اليضي م السماء ،فمالى نندًك دننذه؟! وا ت
ك َفرسي ًدان قاليا :منا ّ
نسمع إل وت نصدق »!
لي كان دنؤتء ت هسالشارون ًوعل القرآن ،أو ت هدًكين سحره وتنأث ره لمنا
تااددوا عىل اجالناب ث اندفايا إف اتسالماع إل  ،ث ب َ نالل ن كمنا هقنيل بانض
النقاد ن «ضرص األخنس عىل سؤال أبني سنف ان وأبني جهنل عن أثنر القنرآن يف
نفس هما ،وقد ضرصا عىل اتسنالماع إل ن ضنرص ال ناًه الغرنيب ت الماجنب
اليدود؟ أما أبي سف ان فقد أمجل وأهب ! وأما أبي جهل فقد انفجر ضن اقا ه شي عن
نفس السالاً الخادع إذ هال أن المسنألل ل سنت مسنألل النيضي ،ولنن نها مسنألل
المنافسل ب بني عبد مناف وبني مخزوم».
ولهنذا مل ه

قيله ﴿ :ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ﴾ [فصلت.]26 :

وقيله ﴿ :ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ﴾

[الفرقان .]5 :أو قيله

﴿ :ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡ ﲢ ﲣ ﴾ [األنفال ..]31 :مل ه

دنذا إت تاب ارا ع الجحيد والاناد

والم ابرا ،واللجاج يف الباطل «كالذي هن ر ضيء الشمس وقد هبرت ع ن لالل
تدفا إف البهالان» ألننا ت ندًي لماذا مل هقيليا مثل ؟! ولهنذا مل هااًضيه ض
فاجأد

الالحدّ ي يف سيًا هينس﴿ :ﲡ ﲢﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ

ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [ !]38والمانى دنا كما قال الجاضظ :داتيا مفالرهات!
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أو ض نزل عل ه

باد ذلك يف سيًا اإلسراء﴿ :ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ﴾ [.]88
أما تييل اليل د ب المغ را الذي أعرنا إل آن افا ،فقد أخرج الحاك ع اب
عباا «أن النبي ﷺ قام هصيل يف المسجد ،وأخذ هقرأ القرآن ،واليل د ب المغ را
قرهب من هسالمع قراءت  ،فلما فط النبي تسالماع أعاد القراءا .قال :ف أن ًق
ل  ،فانطلق إف مجلس قيم بني مخزوم ،فقال :وا لقد سمات م محمد آن افا
كال اما ما دي م كالم اإلنس ،وت م كالم الج  ،وإن ل لحالوا ،وإن عل
لم ْغ ِدق ،وإن ل اليا وما ُهاىل ،وإن ل حط ما
لطالوا ،وإن أعاله لمثمر ،وإن أسفل ُ
َّ
لالصبأن قره كله ! فقال أبي جهل:
تحال ! فقالت قره  :صبأ وا اليل د ،وا
أنا أكف ميه! وقاد إل ضزهناا وك ّلم بما أمحاه ،وما زال ب ضالى أتى مجلس قيم ،
فقال :تزعمين أن محمدا ا مجنين ،فهل ًأهالميه هخنق؟ وتقيلين :إن كاد  ،فهل
عارا؟ ويف ًواهل:
ًأهالميه قط هال ّه ؟ وتزعمين أن عاعر ،فهل ًأهالميه هالااطى ا
وا ما يف قره

ًجل أعل بالشار أو ًجزه أو قص ده مني ،وت وا ما هشب

الذي هقيل محمد ع ائا م دنذا الشار أو ذلك الرجز .وتزعمين أن كذاب ،فهل
جرباله عل ع ائا م ال ذب؟ فقاليا يف ذلك كل  :ال َّله ت ،ث قاليا :فما دي؟!..
ّ
سحر هؤثر ،أما ًأهالميه هفرق ب الرجل وأدل
فف ّ ر وقدّ ً ،ث قال :ما دي إت
ٌ
()1

فرضا ،وتفرقيا ماجب بقيل » .
وولده وميال ؟ فاًتج النادي ا
ودنذا دي ما أعاً إل سبحان بقيل

﴿ :ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

( )1اإلتقان للس يطي ( ،)117/ 2و س را اب دشام (.)283 /1
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ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ﴾ [المدثر 18 :ن
.]24
هقيل باض األدباء النقاد يف الالاق ب عىل قصل اليل د دنذه« :دنذا دي اليل د
ب المغ را ،ف ر فقدً ث ذدب إف أن القرآن سحر هؤثر ،وظ أن نسبل السحر إف
محمد كاف ل أن تصد الناا عن  ،ولن

غ ره م ذوي الرصانل النقدهل هنظرون يف

القرآن كما نظر اليل د ،ود عىل عدائه للدعيا المحمدهل ،هالفقين مع اليل د عىل
ًجزا أو قص دا ا ،وهزهدون ف خالفين ف ما زع م السحر،
عارا أو ا
أن القرآن ل س ا
ألهن م ب ئل تارف السحر وال هانل ضق المارفل ،وت تر ف ما هصدع ب محمد
م اآلهات مشاهباا لما هأيت ب السحرا م الرقى والازائ  ،فقرآن بمنزلل ماجزا م
الب ان ت هجيز لااقل هحالرم تف ره أن هنسب إف ًقى السحرا وعزائ ال هنل».
()1

ادن .
ثالثًا ـ معنى اإلعجاز ،أو اإلعجاز الذي وقع به التحدي:
دنذا اإلعجاز ما وجه  ،وما ضق قال  ،وب َ صاً القرآن مباهنانا ل نالم الانرب؟
دل صاً مباهناا لهنذا ال الم م وج ٍ ب اين صرف؟ أم بخصائص ميضيع ل تالصنل
باألميً الغ ب ل والالشرها ل وسائر المااًف األخر الالي جاء هبا القنرآن ال نره ،
والالي مل ه

يف وسع أضد ن كائنانا من كنان ن أن هنأيت هبنا يف بلند كم نل ،وظنرف

كالظرف الذي وجد ف محمد ن عل الصالا والسالم ن؟.
إن الدًاسات النفس ل الالحل ل ل واتجالماع ل ن كمنا قلننا يف مبحنث النيضي ن

( )1األسالاذ الدكاليً محمد ًجب ب يمي يف كالاب  :الب ان القرآين.
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النبيا ،وأن نسنبل القنرآن إف ا تاناف لن س
اتفقت عىل مصدً القرآن وعىل صحل ّ
ا ّدعاء أو محض افالراء ،ولن ْ  :دل يف ذلك دل ٌل عىل إعجناز القنرآن النذي نحن
بصدده؟
دنذه النقطل المهمل قد جالّدا عىل خ ر وج األسنالاذ ال ب نر محمنيد محمند
عاكر ،فذكر دنا ضق قال مهمال هحس نقلهمنا دننا بقلمن  ،قنال ًمحن ا « :وت
مناص لمال ل يف إعجاز القرآن م أن هالب ضق قال عظ مال قبل النظر يف دننذه
ظادرا ت هلالبس ،وأن هم نز أوضنح الالم نز بن
المسألل ،وأن هفصل ب نهما فصالا
ا
اليجيه المشالركل الالي ت ين ب نهما:
أوالمها :أن (إعجاز القرآن) كما هدل عل لفظ وتاًهخ دي دل ل النبي ﷺ
عىل صدق نبيت  ،وعىل أن ًسيل م ا هيضي إل دنذا القرآن .وأن النبي ﷺ
كان هارف إعجاز القرآن م اليج الذي عرف من سائر م آم ب م قيم م
الارب ،وأن الالحدي الذي ترمنال آهات الالحدّ ي م نحي قيل

تااف﴿ :ﱁ ﱂ

ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﴾ [ديد 13 :ن
.]14
وقيل :

﴿ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱞ ﴾ [اإلسراء .]88 :إنما دي تحد بلفظ القرآن ونظم وب ان ت
بشيء خاًج ع ذلك ،فما دي بالحدٍّ باإلخباً بالغ ب الم نين ،وت بالغ ب الذي
هأيت تصدهق باد ددر م تنزهل  ،وت بال ما ت هدًك عل المخاطب

ب م

الارب ،وت بشيء م المااين مما ت هالصل بالنظ والب ان.
ثانيهام :أن إثبات دل ل النبيا ،وتصدهق دل ل اليضي ،وأن القرآن تنزهل م عند
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ا كما نزلت الاليًاا واإلنج ل والزبيً وغ ردا م كالب ا سبحان  ،ت ه ين
منها عيء هدل عىل أن القرآن ماجز ،وت أظ أن قائالا هسالط ع أن هقيل :إن الاليًاا
واإلنج ل والزبيً كالب ماجزا ،بالمانى الماروف يف عأن إعجاز القرآن؛ م
أجل أهنا كالب منزلل م عند ا

()1

 .وم الب ّ أن الارب قد طيلبيا بأن هارفيا

نبيا ًسيل ا  ،ودل ل صدق اليضي الذي هأت  ،بمجرد سامع القرآن نفسه،
دل ل ّ
ِ
نبيت  ،وت بماجزا
ت بما ُهجاد ُله ب ضالى هلزمه الحجل يف تيض د ا  ،أو تصدهق ّ
كماجزات إخيان م األنب اء مما آم عىل مثل البشر .وقد ب ّ ا يف غ ر آهل م
كالاب أن سماع القرآن هقالر ه إدًاك مباهنال ل المه وأن ل س م كالم البشر،
بل دي كالم ًب الاالم  ،وهبنذا جاء األمر يف قيل

تااف﴿ :ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾

[الاليبل.]6 :
فالقرآن الماجز دي البردان القاطع عىل صحل النبيا ،أما صحل (دل ل) النبنيا
فل ست برداناا عىل إعجاز القرآن.

( )1قال الاالَّمل اب اليزهر ال مني (ت840دن)« :إن كالاب ميسى عل السالم غ ر ماجز م جهل
البالغل» انظر الاياص والقياص ( .)204 /1وقد سبق للقاضي أبي ب ر الباقالين (ت403دن)
أن تحدث ع دنذه المسألل عىل النحي اآليت :قال« :فإن ق ل :فهل تقيلين بأن غ ر القرآن م كالم
ا عز وجل ماجز ،كالاليًاا واإلنج ل والصحي؟ ق ل :ل س عيء م ذلك بماجز يف النظ
والالأل ي ،وإن كان ماجزا ا كالقرآن ف ما هالرم م اإلخباً بالغ يب».
ث علل دنذا ،أو ذكر ل أكثر م سبب ،قال« :وإنما مل ه

ماجزا ا ألن ا تااف مل هصف بما وصي ب

القرآن ،وألنّا قد علمنا أن مل هقع الالحدي إل كما وقع الالحدي إف القرآن ...إلخ» .إعجاز القرآن
للباقالين ،ص.31
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هالب م خالل دات المالضظال  ،وم خنالل الميقني النذي عرضنناه يف
السابق ن ميقي الارب م القرآن ن وم خالل مطالبل النبي ﷺ لاش رت وقيم أن
نبيت بدل ل واضد دي دننذا النذي هاللنيه
هؤمنيا بدعيت وًسالال
وهقروا ل بصدق ّ
ّ
عل ه م قرآن هقرؤه ،هالب م كل دنذا :المانى المراد بإعجاز القرآن.
وهو أن القرآن حيمل يف بيانه الدليل الكايف على أنه ليس من كالم البشـر ،إذ ت
مانى للمطالبل باإلقراً بمجرد الالالوا ،إت أن دنذا المقروء عل ه كان دي يف نفس
أوضح الدل ل عىل أن ل س م كالم  ،وت م كالم بشر مثل .
آه ال ف ها
ُ
ث ت مانى لهنذه المطالبل ألبالل إت أن ه ين كان يف طاقل دنؤتء الساما أن
واضحا ب
هم زوا تم ازا
ا

ال الم الذي دي م نحي كالم البشر ،وال الم الذي

()1

ل س م نحي كالمه » .
قلت :القرآن الماجز ن إذن ن دي البردان عىل صحل النبنيا ،أمنا دل نل صنحل
النبيا فل ست برداناا عىل إعجاز القرآن ،أي أننا إذا أثبالنا أن القرآن ماجز ن ين قند
أثبالنا أو أقمنا الدل ل عىل صحل النبنيا ،ولنن

الا نس غ نر صنح ح .وقند أ ّد

الخلط ب دات الحق قال إف تخل ط عدهد بن األدلنل عنىل أن القنرآن ال نره
(وضي) واألدلل عىل أن دنذا اليضي (ماجز).
إن األدلل عىل أن القرآن وضي تثبنت أنن كالناب إلننهي أو سنماوي ننزل عنىل
محمد ﷺ ،وترا ن أي القرآن ال ره ن مع ال الب اإللنه ل الالي نزلت عىل األنب اء
السابق كالاليًاا واإلنج ل ،يف كيهنا مج ااا تشالرك يف أهننا وضني ،يف ضن هنفنرد
( )1انظر :المقدمل الق مل الالي صدّ ً هبا األسالاذ محميد محمد عاكر ،كالاب الظادرا القرآن ل ص 24ن
نبيً .ض ا الرجل الجل ل ًمحل واسال.
 27لألسالاذ المف ر مالك ب ّ
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القرآن ال ره بأن (وضني ماجنز) ،فاإلعجـاز إذن وصـف زائـد علـى أن القـرآن
الكريم وحي ،وأنه من كالم اهلل تعالى ،وإن عئت قلت :الماجز ت ه ين إت وض اا،
ولن

ماجزا.
اليضي قد ت ه ين
ا
وت هم ننا يف دنذه الحال أو ت هجيز لنا أن نصنّي األدلل عىل أن القنرآن من

كالم ا تااف ،وعىل أن محمدا ا عل الصالا والسالم ًسيل مب ّلنغ عن ًبن دننذا
عصنرا باند عصنر ن وبخاصنل يف
القرآن ،ودي أدلل كث را جدا ا ،ومالجنددا كنذلك
ا
الاصر الحاضر النذي الالقنت ف ن ال ث نر من الحقنائق الالم نل منع اإلعناًات
القرآن لن.
أقول :ت هجيز أن نصنّي دنذه األدلل يف باب إعجاز القرآن! ولنن

يف بناب

أن القرآن (وضي) ،وأن محمدا ا ﷺ نبي مب ّلغ ع ا تاناف؛ خاصنل وأن اإلعجناز
مقرون بالالحدي وهادّ ثمرا ل ؛ ومالنيم أن ا تاناف مل هالحند الثقلن بمرنام
القرآن أو بما ف م عرهال أو عليم أو مااًف أو إخباً بالغ ب ،كما أعاً األسالاذ
محميد محمد عاكر ًمح ا .
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الفصل الثاني
آراء ونظريات حول اإلعجاز
● أوالً :فكرة الصرفة ،عرض ونقد.

● ثانيًا :النظم القرآني :حملة تاريخية.

● ثالثًا :نظرية النظم عند عبد القاهر.
● رابعًا :التصوير الفني.

● خامسًا :النظم املوسيقي.

● سادسًا :وجه آخر من وجوه اإلعجاز.

● سابعًا :تعقيب عام :البيان ..واإلنسان.
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الفصل الثاني
آراء ونظريات حول اإلعجاز

قامت ضيل إعجاز القرآن دًاسات كث را قدهمل وضدهثل ،وذدنب المفسنرون
والمال لمين وعلماء البالغل يف تفس ر دنذا اإلعجاز مذادب عالى .وإذا كنان من
ّ
التحدي ن ودي المراد م اإلعجاز
الب ّ ن باد ما قدمناه ن أن اإلعجاز الذي وقع به
عند اإلطالق بالطبع ن كان وجه ُ ب ان اا صر افا ،عىل نحي ما َددَ ْتنا إل ن المالضظنات
السابقل ،فإن باض الالماء ت همالنع م الحدهث ع «اإلعجاز الغ بي» ن بمانى ما
أعاً إل القرآن م أميً عىل أهنا سنالقع يف المسنالقبل ،وكنان كمنا أخبنر ن وعن
«اإلعجاز الالمي» أي منا أعناً إل ن القنرآن من علنيم وماناًف كين نل ،وعن
«اإلعجاز الالشرهاي» أي ما جاء ب القرآن من أض نام وعنرهال إنسنان ل مال املنل
تصلح ل ل زمان وم ان ..إلخ ،ميً ادا كلمل «اإلعجاز» يف غ ر إطاًدنا الالناًهخي
السابق ،ودنذا ما دعانا إف الالق د المشاً إل  ،بيصف ليناا من ألنيان اتضال ناط،
ّ
التحدي.
وب ان المجال الحق قي لإلعجاز ،فقلنا :اإلعجاز الذي وقع به
ون الفي دنا بالحدهث ع أبرز (النظرهات) أو اآلًاء الالي ق لت يف تفس ر دنذا
اإلعجاز الب اين ،أو اإلعجاز الذي وقع ب الالحدي .ونبدأ باإلعاًا إف ف را ترددت
كث ارا يف كالب البالغل واإلعجاز وعليم القرآن ،عىل الرغ م ضنافها أو فسناددا
يف تفس ر اإلعجاز.

علوم القرآن

750

أوالً ـ فكرة الصرفة ،عرض ونقد:
ذدب أبي إسحاق الن ّظام ن وكان م ًؤوا المال لم عىل مذدب الماالزلل ن إف
القيل بأن إعجاز القرآن كان بالصرفل ،أي أن ا سبحان قد صرف بلغاء الارب ع
مااًضل القرآن ،مع قدً

مقدورا
عىل تلك المااًضل ،أو :إنه َصرفهم وكان ذلك
ً

هلم!! كما ع ّبر ع ذلك باره  ،قال الن ّظام« :إن ا تااف ما أنزل القرآن ل ين ضجل
والارب
عىل النبيا ،بل دي كسائر ال الب المنزلل لب ان األض ام م الحالل والحرام،
ُ
()1

إنما مل هااًضيه ألن ا تااف صرفه ع ذلك ،وسلب عليمه ب » .
وهنطيي دنذا القيل ن الذي ت فل الماالزلل أنفسه بنقر عىل صاضب  ،كما
()2

ًأهنا عند القاضي عبد الجباً وغ ره ن عىل أمره :
األول :الالخل ط ب النقطال السابقال اللال سبقت تجل الهما ،فالماجزا دنا
ت م يف إثبات ا تااف أن القرآن م كالم  ،بدل ل أن صرفه عن مااًضنال يف
مقدوًا له ! أي أن الماجز دي المنع أو المانع!!
وقت كان ذلك
ا
األمر الثاين :أن دنذا الرأي ل س م باب الطا عىل ال الاب ال ره  ،أو م
باب اإللحاد ف والزهغ عن  ،ألن دنذا الرأي قد ه ين آكد يف باب اإلهمان
والالسل

()3

 ،بأن القرآن كالم ا  ..ولن ن م باب الباد ع تذوق البالغل

( )1هناهل اإلهجاز يف دًاهل اإلعجاز للرازي ،ص.6
( )2انظر :المغني يف أبياب الاليض د والادل للقاضي عبد الجباً (.)323 /16
علما بأن أدهب الارب ل مصطفى صادق الرافاي قال:
( )3أي :ليت ما هنطيي عل م الفساد يف ذات  ،ا
«إن القيل بالصرفل ت هخاللي ع قيل الاربْ :
إن دنذا إت سحر هؤثر» هرهد بذلك ًد دنذا القيل
أو دنذا المذدب .وت هخلي كالم م مبالغل وضدّ ا ًمح ا  ،بل دي إف الخطأ والفساد أقرب!

مالمح التفسير وإعجاز القرآن

751

والب ان ،أو م باب الالفلسي الذي هرهد صاضب إًاضل نفس م عناء البحث،
()1

وإجالل الف ر .
وًبما كان الباعث ألبي إسحاق الن ّظام عىل دنذا القيل :طما يف سد باب
الشبهل ،والرد عىل أدل الزهغ الذه كانيا هجادلين يف أمر النبيا وهث رون ضيلها
الشبهات والش يك؛ فل هشأ أن هجادله يف أمر البالغل والنظ «ألن هال أن
النزاع ف ت هدفع إت عند م كان ذا طبع إذا ُن ّب انالب ! ف ي مع قيم وصفه
خالقه بأهن

﴿ :ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ﴾ [األعراف ﴿ .]146 :ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
()2

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [األناام. » ]111 :
وقد وصي اب كث ر دنذه المقالل ن الصرفل ن بأهنا تصلح عىل سب ل الالنزل
والمجادلل والمنافحل ،مع أهنا غ ر مرض ل .قال الدكاليً محمد محمد أبي ميسى:
()3

«ودنذا كالم منصي» .
قلت :ولهنذا فإن ماظ المال ّلم

وعلماء البالغل مل هالابايا الن ّظام ،وكان
()4

أول م خالف يف ذلك تلم ذه وأكبر الماجب ب أبي عثمان الجاضظ .
( )1قال الس د ًع د ًضا« :دنذا ًأي كسيل أضب أن هري،ح نفس م عناء البحث ،وإجالل قدح
الف ر يف دنذا األمر» تفس ر المناً (.)198 /1
( )2اإلعجاز البالغي لألسالاذ الدكاليً محمد محمد أبي ميسى ،ص ،357ط م البل ودبل بالقادرا1984 ،م.
( )3المصدً السابق ،ص ،358وانظر ف الفصل الق الذي كالب األسالاذ الناقد الدكاليً أبي ميسى
بانيان :قصل الصرفل.
( )4انظر باض صفحات الهام

الذي نقلنا ف وصي الجاضظ لرسالال « :اتضالجاج لنظ القرآن»

وإعاًت ف ها إف ًده عىل النظام.
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قال اإلمام أبو سليامن الخطـابي (ت388دنن)« :وذدنب قنيم إف أن الالنل يف
مقدوًا عل ها ،غ نر
إعجازه :الصرفل ،أي صرف الهم ع المااًضل ،وإن كانت
ا
خاًجا ع مجاًي الاادات ،صناً
أمرا
ا
ماجيز عنها ،إت أن الاائق م ض ث كان ا
كسائر الماجزات».
ث علق عىل دنذا القيل ،وً ّده بدتلل اآلهل الالي تشهد بخالف  ،ودي قيل
سبحان :

﴿ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱞ ﴾ [اإلسراء ]88 :قال« :فأعاً بذلك إف أمر طرهق الال لي
واتجالهاد ،وسب ل الالأدب واتضالشاد .والمانى يف الصرفل الالي وصفيدا ت هالئ
()1

دنذه الصفل ،فدل عىل أن المانى المراد غ ردا» .
قال اإلمام الباقالين يف نقد دنذه الف را« :عىل أن ذلك لي مل ه

ماجزا عىل ما
ا

ووضنع من
وصفناه م جهل نظم الممالنع ،ل ان مهما ُض ّط م ًتبل البالغل ف ُ ،
مقداً الفصاضل يف نظم  ،كان أبلنغ يف األعجيبنل إذا صنرفيا عن اإلت نان بمثلن ،
و ُمنايا م مااًضال  ،وعدلت دواع ه عن  ،ف ان هسالغنى عن إنزالن عنىل نظمن
البدهع ،وإخراج يف المارض الفص ح الاج ب.
َم قبله مِ أدل الجادل ل مصروف
«عىل أن لي كانيا ُصرفيا مل ه
كان هادل ب يف الفصاضل والبالغل وضس النظ وعج ب الرصي؛ ألهن مل
عما

ُهال ََحدّ وا ،ومل تلزمه ضجال  ،فلما مل هيجد يف كالم َم قبل مثل ُعل أن ما ادعاه
()2
القائل بالصرفل ظادر البطالن. »..

( )1ثالث ًسائل يف إعجاز القرآن .ص.23
( )2إعجاز القرآن تحق ق األسالاذ الس د أمحد صقر ن ًمح ا تااف ًمحل واسال ن ،ص 29ن  ،30الطبال
الخامسل ،داً المااًف.
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وقال الرازي« :إن عجز الارب ع المااًضل ،لي كان ألن ا تااف أعجنزد
عنها باد أن كانيا قادًه عل ها ،لما كانيا مسالاظم لبالغل القرآن ،بل كان جيـب
مقدورا عليه هلم».
أن يكون تعجبهم من تعذر ذلك عليهم بعد أن كان
ً
مسألل اإلعجاز أو قر ل اإلعجاز ت م إذن يف القرآن ،أو يف النص القرآين
ذات  ،وت ت م وت هصح تفس ردا م خالل أمر خاًجي بأن نقيل :إن ا
صرفه ع مااًضال  ..ألننا مل نقع ن كما هر الباقالين بحق ن عىل كالم م كالم
أدل الجادل ل ،قبل نزول القرآن وقبل الالحدّ ي ب  ،ه ْادل بالقرآن أو هدان يف
البالغل وضس النظ  .وقد أعاً اب عط ل يف س اق ضدهث ع نظ القرآن الذي
بلغ الغاهل يف الفصاضل ،إف تال ل لهنذا القيل هم

اإلفادا من دنا يف الرد عىل م

قال بالصرفل؛ قال ًمح ا « :والصح ح أن اإلت ان بمثل دنذا القرآن مل ه
قدًا واضد م المخليق

()1

قط يف

 .وهظهر لك قصيً البشر يف أن الفص ح منه هصنع

خطبل أو قص دا هسالفرغ ف ها جهده ،ث ت هزال هنقحها ضي ا
ت كامالا ،ث ُتاطى
()2

آلخر نظ ره ،ف أخذدا بقرهحل جا ّمل  ،ف بدل ف ها وهنقح ،ث ت تزال كذلك ف ها
مياضع للنظر والبدل ،وكتاب اهلل تعالى لو ُنزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب يف
()3

أن يوجد أحسن منها مل يوجد » .
وقد لخص السيوطي ًدود الالماء عىل الصرفل بقيل :
* «ودنذا قيل فاسد بدل ل قيل
( )1قلت :سياء أصرفيا أم مل هصرفيا!
( )2أج ّ اإلنسان :اسالراح فذدب إع اؤه.
( )3المحرً اليج ز (.)60 /1

تااف﴿ :ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
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ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ﴾ [اإلسراء ،]88 :فإ ا تدل على
عجزهم مع بقاء قدر م ،ولي ُسلبيا القدًا مل تبق فائدا تجالماعه  ،لمنزلال منزلل
اجالماع الميتى ،ول س عجز الميتى مما هحالفل بذكره!!
ماجزا ولن س
* واإلمجاع مناقد عىل إضافل اإلعجاز إف القرآن ،ف ي ه ين
ا
ف صفل إعجاز ،بل الماجز دي ا تااف ض ث سلبه القدًا عىل اإلت ان بمثل ؟
وخلي
وأهرا ف لزم م القيل بالصرفل :زوال اإلعجاز بزوال زم الالحدّ ي،
* ا
ّ
القرآن م اإلعجاز ،ويف ذلك ٌ
خرق إلمجاع األمل أن ماجزا الرسيل الاظمى باق ل،
وت ماجزا ل باق ل سي القرآن.
* ..ولي كانت المااًضل مم نل وإنما َمن ََع منها الصرفل مل ه

ماجزا،
ال الم
ا
()1

ماجزا ،فال هالرم ال الم فر لل عىل غ ره يف نفس » وا
وإنما ه ين بالمنع
ا
تااف أعل .
مفهوم آخر للصرفة عند اجلاحظ وبعض العلماء:
نذكر أو ا
ت بمقالل الجاضظ الالني نقلنادنا قبنل صنفحات يف فقنرا( :اإلعجناز
ضق قل تاًهخ ل) والالي جاء ف ها قيل « :ولي طمنع ف ن لال ّلفن  ،ولني ت ّلفن لظهنر
ذلك ،ولي ظهر ليجد م هسالج ده ،وهحامي عل ن  ،وه ابند ف ن  ،وهنزع أنن قند
َ
عاًض ،وقابل ،وناقض! ّ
الااقل عنىل عجنز القنيم منع كثنرا كالمهن ،
فدل ذلك
واسالجابل لغاله  ،وسهيلل ذلك عل ه .»...
تدل دذه ال لمات عىل أهن لي عاًضنيه لمنا جناؤوا إت بنحني دنذا الخنداع
( )1اإلتقان للس يطي )49 /4( ،طبع مؤسسل النداء.
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والالش ك ،وإطالق المزاع  -إن صح الالاب ر -قال األسنالاذ محمند محمند أبني
ميسى« :وهم

القنيل إن الجناضظ أداً مقالنل النظنام يف نفسن  ،وًفرنها أبن

ًفض ،وكان قصاً ما وجده منها :أن هصح أن هقال :إن دناك صنرف اا ُصنرفيا بن
ع الشغب بالباطل يف دذا األمر ،وليت دذا الصرف ل ابدوا ود َّجيا وكثر الق نل
والقال .ولما َو َجد أن دذا مباه ٌ لما قال النظام مل هلالفت إل ن  ،ودني ههندم صنرفل
النظام و َم نج باده مم هزع أن القرآن ضق ،ول س تأل ف ضجل».
ودذا هب ضق قل ميقي الجاضظ م صرفل النظام ،ومفهيمها عنده ،أو الذي
قبل ب وذدب إل  ،والمغاهر لما قال النظام؛ قال الدكاليً أبي ميسى« :وهم ن أن
ناللمس يف كالم علمائنا صيًا للصرفل هبذا الماننى النذي اسنالخرجناه من كنالم
الجاضظ ،والذي هف د أن القرآن ماجز بنظم ومخاًج لفظ  ،وماجز أهر اا بصرف
الارب ع المااًضل ،ولوال الصر لام جاؤوا بمثله».
هفسر لنا دذا الذي نسب إف الجناضظ من
قلت :ودذا ال الم مه جدا ا ،ألن ّ
هفسر لنا – م جهل أخر – ميقي كث نر من الالمناء النذه كالبنيا يف
جهل ،كما ّ
اإلعجاز – كالرماين وغ ره – مم قاليا بإعجاز النظ والالأل ي ،بل النذه كالبنيا
يف دذا اليج م وجيه اإلعجاز كال اما ق اما ..ث مجايا ما – أي مع دذا اليج –
وجيدا أخر  ،وم ب نها (الصرفل)! وت ًهب يف أهن قاليا هبنا هبنذا
أو ضميا إل
ا
المانى أو المفهيم الذي قال ب الجاضظ ،والذي هاندّ يف ضق قنل األمنر« ،تفره اغنا»
لصرفل النظام م دتلالها أو فحيادا ،وإن عئت قلت :م فساددا وبطالهنا ،ألهن
ليت دذا الصرف – الجاضظي أو الرماين – لما جاؤوا بمثل  ،كما قال األسنالاذ أبني
ميسى.
ولهذا ،ت عجب أن ه ين الجاضظ دني السنابق والمقندَّ م يف تقرهنر (نظرهنل)
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فسر بالنظ وج
النظ والالأل ي – يف اليقت نفس – كما سنالحدث باد قل ل .ألن ّ
سنيء الن نل ،أو
إعجاز القرآن ،وًد «بالصرفل» عىل لجاجل وعنغب – أو جهنل – ّ
فاسد الذوق!
نايد لمالابال آًاء الالماء يف نقد صرفل النظام.
ثانيًا ـ النظم القرآني :حملة تاريخية:
لال نظرهل النظ

()1

القرآين ،الالي تالابع عىل تجل الها وإعطائها دنذا الباد أو

المانى الناصع غ ر واضد م الالماء ،ضالى اساليت عىل سيقها عند اإلمام عبد
القادر الجرجاين ..لال دنذه الف را أو النظرهل أبرز ما قدم القدماء م دًاسات
ضيل إعجاز القرآن ،ولال أضدا ا مل هقع قبل الجاحظ رمحه اهلل ( 160ن 255دن) عىل
دنذه اللفظل ذا ا ن نظ القرآن ن سياء تردد مفهيمها يف أذدان دنؤتء الذه
سبقيه ،أو ف ما أثر عنه أم ت .قال الخ اط الماالزيل« :وت هارف كالاب يف
نبيت غ ر كالاب
اتضالجاج لنظ القرآن وعج ب تأل ف  ،وأن ضجل لمحمد ﷺ عىل ّ
()2

الجاضظ» .

( )1النظ يف اللغل :الالأل ي ،و َن َظ األع اء ن ْظ اما :أ َّلفها وض بارها إف باض .و َن َظ اللؤلؤ :جال يف
ِسلك ونحيه .والنِّ َظام :الخ ط أو السلك الذي ُهنظ ف اللؤلؤ وغ ره .والنظام :الالرت ب
واتتساق ،وهقال :نظام األمر :قِيام ِ
وعماده.
( )2كالاب اتنالصاً والرد عىل اب الراوندي الملحد ص .111وقال الخ اط (أبي الحس عبدالرض
النبيا،
ب محمد)« :فم قرأ كالاب عمرو الجاضظ يف الرد عىل المش ّبهل ،وكالاب يف األخباً وإثبات ّ
وكالاب يف نظ القرآن؛ عل أن ل يف اإلسالم غَناء عظ اما مل ه
ص.25

ا عز وجل ل ر ّا ل » اتنالصاً،
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وقد ُألفت كالب مالاددا تحمل دنذا الانيان ،باد كالاب الجاضظ الذي وصف
()1

دي يف باض كالب  ،بما هشيق ،وهحمل عىل األسى أن مل هصل إل نا  ،مثل كالب أبي
(ً )1اجع المقدمل الق مل الالي صدَّ ً هبا األسالاذ المحقق الس د أمحد صقر ًمح ا كالاب إعجاز القرآن
ألبي ب ر الباقالين ،ص 8فما باددا .طبع داً المااًف بمصر .قال األسالاذ الس د صقر :أ ّلي
الجاضظ كالاب يف «اتضالجاج لنظ القرآن وغرهب تأل ف وبدهع ترك ب » عىل ضد قيل يف مقدمل
النبيا ن
كالاب الح يان .ودي م كالب الرائال .وقد وصي الجاضظ كالاب دنذا يف كالاب ضجج ّ
الذي أثنى عل المالقدمين والمالأخرون ن فقال (يف صفحل  )147مخاط ابا الفالح ب خاقان ،الذي
كالب ل ًسالل النظ :
والالحاب
ضثثت عل م تبادل الال  ،والالااون عىل البحث،
وفهمت ن ضفظك ا ن كالابك األول ،وما
َ
ُ
ّ
يف الده  ،والنص حل للمسلم .
كالابا تقصد ف إف ضاجات النفيا ،وإف صالح القليب ،وإف مااللجات الش يك،
إيل ا
و قلت :اكالب َّ
وخياطر الشبهات؛ دون الذي عل أكثر المال لم

م الالطيهل ،وم الالامق والالاق د ،وم

ت لي ما ت هجب ،وإضاعل ما هجب.
وقلت :ك كالمال الرف ق ،والماالج الشف ق ،الذي هارف الداء وسبب  ،والدواء وميقا ؛ وهصبر عىل
طيل الاالج ،وت هسأم كثرا الالرداد.
وً َّد الشاًد.
وقلت :اجال تجاًتك الالي إهادا تؤمل ،وصناعالك الالي إهادا تاالمد:
َ
إصالح الفاسدَ ،
وقلت :وت بد م اسالجماع األصيل ،وم اسال فاء الفروع ،وم ضس كل خاطر ،وقمع كل ناج ،
وصرف كل داجس ،ودفع كل عاغل ،ضالى تالم

م الحجل ،وتالهنأ بالنامل ،وتجد ًائحل

ال فاهل ،وتثلج ببرد ال ق  ،وتفري إف ضق قل األمر.
وقلت :ابدأ باألخي فاألخي ،وب ل ما كان آنق يف السمع ،وأضىل يف الصدً ،وبالباب الذي من هؤتى
علما ،وأنفذ ك دا ا...
الر ِّهض المال ّلي ،والجسيً المالاجرف؛ وب ل ما كان اكثر ا
َّ
أجهدت ف نفسي ،وبلغت من أقصى ما هم
كالابا
ُ
«ف البت لك ا

لمثيل يف اتضالجاج للقرآن ،والرد عىل

لحدهثي ،وت لحشنيي ،وت ل نافر ُم َبناد ،وت لمننافق
لرافري ،وت
كل ط ّاان؛ فل أدع ف مسألل
ّ
ّ
مقميع ،وال ألصحاب (الن ّظام) ولمن نجم بعد (النظام) ممن يـزعم أن القـرآن حـق ولـيس تأليفـه
بحجة ،وأنه تنزيل وليس ببرهان وال داللة.
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ب ر :عبد ا ب داود السجسالاين الماليىف سنل  ،316وأبي زهد البلخي :أمحد ب
()1

سل مان «وكان فاضالا هذدب يف ًأي الفالسفل» الماليىف سنل  ،322وأبي ب ر:
أمحد ب عيل الماالزيل (الماروف باب اإلخش د) الماليىف سنل  .326ولال أول
كالاب محل عنيان كلمالي (اإلعجاز) و(النظ ) م ااا دي كالاب :إعجاز القرآن يف
نظم وتأل ف ألبي عبد ا

محمد ب هزهد الياسطي الماالزيل ،الماليىف سنل
()2

306دن ،أي باد وفاا الجاضظ بنحي نصي قرنً ،محهما ا تااف ومل هصل إل نا
م مج ع دنذه ال الب ،أو الرسائل عيء مع األسي.

أ ـ النظم عند الجاحظ:
()3

لقد تحدث الجاضظ ع «نظ القرآن وتأل ف » كما قال الخ اط  ،وكما قال
دي نفس يف مقدمل كالاب الح يان ض ث أعاً إف كالاب الذي أ ّلف يف «اتضالجاج

بلغت أقصى مح ّبالنك ،وأت نت عنىل ماننى صنفالك؛ أتناين كالابنك تنذكر أننك مل تنرد
ظننت أين
«فلما
ُ
ُ
اتضالجاج لنظ القرآن ،وإنما أًدت اتضالجاج لخلق القرآن ،وكانت مسألالك مبهمل ،ف البت لك
أعق ال الاب وأثقلهما ،وأغمرهما ماناى ،وأطيلهما طي ا
ت.»...
قال ع خنا وأخينا ال ب ر األسالاذ الس د ب أمحد صقر ًمح ا تااف وًضي عن « :ولست أعنرف نقنالا
ع كالاب نظ القرآن وت ضده اثا عن  ،وت وص افا ل غ ر وصي الجاضظ دننذا ،وأضسنب ف ن من
النبنيا يفً :سنائل الجناضظ للسنندوبي ،ط
الصادق » ص 8ن  .9وانظر ًسالل الجاضظ :ضجنج
ّ
مصر .1933 ،وًسالال  :خلق القرآن (.)287 /3
(ً )1اجع المقدمل المشاً إل ها ،ص.9
( )2أما أول كالاب اعالمل عنيان عىل كلمل (اإلعجاز) فهي كالاب إعجاز القرآن لمحمد ب عمر ب
سا د الباديل البصري الماليىف سنل 300دن .انظر :طبقات المفسره للداودي.)217/ 2( ،
( )3اتنالصاً ص.111
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لنظ القرآن وغرهب تأل ف وبدهع ترك ب »

()1

ّ
فدل دنذا الجمع ب

«النظ

والالأل ي» أو ب «النظ » و«الالأل ي والالرك ب» عىل أن الجاضظ كان هش ر ن عىل
األًجح ن إف مفهيم اثن  :مفهيم النيع البالغي أو الجنس األدبي الفرهد أو غ ر
المسبيق يف الب ان الاربي – والذي أضحى قس اما ألسال ب الشار والنثر .-
ومفهيم الخصائص األسليب ل الالي تفيق خصائص كالم الارب؛ وت ًهب يف أن
خاصا أو مالم ازا م ال الم ت ُهقدً عل ؛ فال بد أن ه ين
(النظ ) إذا كان «ني اعا» ا
يف أسليب خصائص غ ر ماهيدا يف سائر أنياع ال الم.
وقد أعاً الجاضظ ،يف النص الذي نقلناه قبل قل نل ن يف الفقنرا :ثان انا ن إف أن
القيم الذه تحداد القرآن «كان له القص د الاج ب ،والرجز الفاخر ،والخطب
الطيال البل غل ،والقصاً الميجزا .وله األسجاع ،والمزدوج ،واللفظ المنثيً».
نص عىل دذا وأوضح يف باض كالب  ،قال« :وفنرق منا بن نظن القنرآن
ك ّ
وتأل ف ونظ سائر ال الم وتأل ف  ،فل س هارف فروق النظر واخالالف البحنث إت
والمخمس م األسنجاع ،والمنزاوج من المنثنيً،
م عرف القص د م الرجز،
ّ
ُ
والخطب م الرسائل .وضالى هارف الاجز الاناًض النذي هجنيز اًتفاعن  ،من
الاجز الذي دي صفل يف الذات».
«فإذا عر صنو التأليف ،عر مباينة نظم القرآن لسائر الكالم ،ث مل ه الي
بذلك ضالى هارف عجزه وعجز أمثال  ،وأن ض

البشر ض

واضد يف الاجز

()2

الطب اي ،وإن تفاوتيا يف الاجز الااًض» .
(ً )1اجع مقدمل األسالاذ الس د أمحد صقر ل الاب إعجاز القرآن للباقالين ،ص.8
( )2كالاب الاثمان ل للجاضظ :ص 16مطبال ال الاب الاربني ،القنادرا  1955بالحق نق الاالّمنل عبند
السالم داًون.
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فأعنناً هبنننذا وذاك إف (النننظ ) بننالمفهيم األول ،ولنن س بمفهننيم الرنن
والالأل ي - ،وبناء النص  -أو خصائص األسليب ،كما ذدب إف ذلنك ف منا باند
كث ر م المؤلف يف إعجاز القرآن .وهبدو أن باض دنؤتء ً ّد (النظ ) بنالمفهيم
المشاً إل  ،اكالفاء بف را الر والالأل ي ،وباره اآلخر أطلق مصطلح (النظ )
نفس عىل الالأل ي والر والالرك ب .وناالقد أن القاضي عبد الجباً تابع الجناضظ
يف الجمع ب كال المان

السابق  ،ث ساً عنىل َأ َثنره عبند القنادر ،ضالنى صناً

(النظ ) هطلق عل هما ،أو عىل الدتلل الالي «تنالظمهما» أو المؤلفل منهما.
ونيًد ف ما هيل باض اآلًاء الالي ًددت ،أو ترددت بن دننذه المفهنيم ،
قبل الحدهث ع القاضي وعبد القادر.

ب ـ موقف أبي هاشم الجبائي والحاكم الجشمي من النظم:
ما ذدب إل أبي داع (ت321دن) لخص القاضي عبد الجباً يف كالابن أو يف
الجزء الخاص بإعجاز القرآن م ميسيعال ال الم ل الجدل ل :المغنني يف أبنياب
الاليض د والادل ن الجزء السادا عشر ن وعىل النرغ من أن القاضني كنان كَلِ افنا
وضف ًّا بآًاء أبي داع  ،فإن مل هذدب مذدب يف (الفصاضل) أو يف اليج النذي هقنع
ب الالفاضل يف فصاضل ال الم.
قال أبي داع « :وال الم إنما ه ين فص احا لجزالة اللفظ وحسن المعنى ،وت
بد م اعالباً األمره ؛ ألن لي كان جزل اللفظ ًك ك المانى ،مل هادّ فص احا»
ميضحا ًأي أبي داع يف (النظ ) قال« :إن الاادا مل تجر بأن
وهر ي القاضي
ا
هخالص واضد بنظ دون غ ره؛ فصاًت الطرق الالي عل ها هقع نظ ال الم الفص ح
ماالادا ،كما أن قدً الفصاضل ماالاد! فال بد م مز ّهل ف هما.
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ولذلك ت هصح عندنا أن ه ين اخالصاص القرآن بطرهقل يف النظ دون
الفصاضل الالي دي :جزالة اللفظ وحسن المعنى.
ومالى قال القائل :إين وإن اعالبرت طرهقل النظ  ،فال بد م اعالباً المز ّهل يف
()1

الفصاضل؛ فقد عاد إف ما أًدناه» .
قلت« :النظم» الخاا أو المخصوا دون الفصاحة ـ إ ًذا ـ مردود ،ومع
الفصاحة ،ال معنى له! وكأن أبا داع يف دنذا اتضالمال أو القيل األخ ر هرد ًأي
الجاضظ كما عرضناه قبل قل ل.
أما الحاكم الجشمي (الماالزيل كذلك وم أتباع القاضي والمدًسل الجبائ ل:
تييف سنل 494دن) فقد ذدب إف دنذا الذي قال أبي داع  ،وكان عدهد اليضيح
يف الالاب ر ع دنذا الرأي؛ قال ًمح ا « :وم قال :اإلعجاز يف النظم ال يصح،
ماجزا للسبق ،ولي جاز ذلك لجاز يف أول عاعر وأول
ألن هؤدي إف أن ه ين
ا
نظما هبلغ يف الفصاضل مبل اغا ت هم
خط ب! فإن قال :أًهد ا

ف المااًضل! قلنا:

دنذا دي الذي قلناه ،إت أن ض إل ع ائا آخر ،ألن لي ضصل كذلك بال نظ كان
ماجزا ،ولي ضصل النظ وصح اتعالراك مل ه
ا

()2

ماجزا!»  .ادن
ا

نفسر بن(النظ ) الفصاضل
قلت :ويف وسانا أن ناقب عىل دنذا بالقيل :إننا ّ
الالي بلغت مبل اغا ت هم

نفسر ب دنذه الفصاضل! بمانى أهنا
ما المااًضل ،أي ّ

اًتقت إف ضد اإلعجاز ،ألهنا جاءت يف نظ فرهد ت هحاكى وت هنسج عىل
منيال  ..وم ث فإن الحدهث ع أول عاعر وأول خط ب ،أو اتسالدتل هبما عىل
( )1المغني  ،197 /16وانظر كالابنا :الحاك الجشمي ص.379
( )2عرح ع ين المسائل للحاك (مخطيط) وًقل  ،263وانظر كالابنا :الحاك الجشمي ص.382
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ًد ف را (النظ ) ل س صح احا! ألن القرآن أو (النظ القرآين) ل س أول (نظ )
ولن ن النظ اليض د ..أو النظ الفرهد الماجز.

ج ـ النظم عند أبي مسلم األصفهاني والماوردي:
هقي أبي مسل األصفهاين (الذي تييف عام 322دن ،أي باد وفناا أبني داعن
باام واضد) والماوًدي (ت450دن) يف الطرف المقابل م دنذه المسألل.
قال أبي مسل « :أما اإلعجاز المالالق بفصاضال وبالغال  ،فال هالالق بانصره
الذي دي اللفظ والمعنى؛ فإن ألفاظ ألفاظه  ،قال تااف:

﴿ﳋ ﳌ﴾ ﴿ﲓ

ﲔ ﲕ ﲖ﴾ وت بماان  ،فإن كث ارا منها ميجيد يف ال الب المالقدمل؛ قال تااف:
﴿ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﴾».
ث باد أن اسالارض أنياع ال الم المنظيم والمنثيً ..والسجع والشار
والخطابل وال الابل والرسائل؛ قال« :والقرآن جامع لمحاس الجم ع عىل نظ غ ر
()1

نظ عيء منها» .
وقال الماوًدي« :والثالث ن أي م وجيه اإلعجاز ن أن إعجازه دي اليصي
خاًجا م جنس كالم الارب يف النظ والنثر
الذي نقض ب الاادا ضالى صاً
ا
والخطب والشار والرجز والسجع والمزدوج ،فال هدخل يف عيء منها ،وت
()2

هخاللط هبا؛ مع كين ألفاظ وضروف م كالمه  ،مسالاملل يف نظمه ونثرد » .

( )1ماالرك األقران يف إعجاز القرآن للس يطي (مخطيط) وًقل  2ن  .3وانظر كالابنا :الحاك الجشمي
ص.382
( )2الن ت والا ين يف تفس ر القرآن للماوًدي (مخطيط) وًقل ( ،4الحاك الجشمي ،ص.)382
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د ـ مع الرماني والخطابي:
عرف البالغل ن
أما الر ّماين (أبي الحس عيل ب ع سى 296 :ن 384دن) فقد ّ
يف ًسالال  :الن ت يف إعجاز القرآن ن بأهنا« :إيصال المعنى إلى القلب يف أحسن
صورة من اللفظ ،فأعالدا طبقل يف الحس بالغل القرآن ،وأعىل طبقات البالغل
ُ
معجز للعرب والعجم ،كإعجاز الشار
للقرآن خاصل ،وأعلى طبقات الباليفة
للمفح خاصل ،كما أن القرآن ماجز لل ا ّفل».
المفح  ،فهنذا ماجز
َ
وقال« :والبالغل عىل عشرا أقسام :اإلهجاز ،والالشب  ،واتسالااًا ،والالالؤم،
()1

والفياصل ،والالجانس ،والالصرهي ،والالرم  ،والمبالغل ،وضس الب ان» .
بابا ،عىل نحي
بابا ا
ث قام بالفس ردا ،وضرب الشيادد عل ها م القرآن ال ره  ،ا
غ ر مسبيق يف دنذا الالقس  ،ويف دنذا (الالأص ل) لال البالغل الارب ل .ويف س اق
عرض للباب األول (اإلجياز) قال:
«فإذا انتظم الكالم ضالى ه ين كأقصر سيًا أو أطيل آهل؛ ظهر ض
اإلعجاز ،كما وقع الالحدي يف قيل تااف﴿ :ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﴾ [البقرا]23 :
()2

فبان اإلعجاز عند ظهيً مقداً السيًا م القرآن» .
وهرهد الرماين م انالظام ال الم :الرن والالرك نب والالنأل ي ،ودني الماننى
المشاً إل يف كالم سلف الجاضظ.
أما المانى اآلخر الذي ذكره الجاضظ للنظ  ،فل تفال اإلعاًا إل أو
وجها
الحدهث عن  ،ول ن دعاه بن«نقض الاادا» ن وعرض ل يف س اق آخر ن وعدّ ه ا
( )1ثالث ًسائل يف إعجاز القرآن ص 75ن .76
( )2المصدً السابق ،ص.78
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مفر ادا م وجيه اإلعجاز ،أو دل الا عىل وقيع  ،قال ًمح ا « :وأما نقض الاادا،
فإن الاادا كانت جاًهل برروب م أنياع ال الم ماروفل :منها الشار ،ومنها
السجع ،ومنها الخطب ،ومنها الرسائل ،ومنها المنثيً ،الذي هدوً ب

الناا يف

الحدهث ،فأتى القرآن بطرهقل مفردا خاًجل ع الاادا .لها منزلل يف الحس تفيق
الحس نقصاناا
هحس الشار لنقصت منزلال يف ُ
ب كل طرهقل ،وليت أن اليزن ِّ
عظ اما ...ولذلك م جاء بغ ر اليزن الماروف يف الطباع ،الذي م عأن أن
()1

هحس ال الم بما هفيق الميزون؛ فهي ماجز» .
ِّ
هراف إف ذلك أن يف ضدهث ع الباب الرابع( :التالؤم) قسم إف طبقات،
وعرف الالالؤم بأن « :تعديل الحرو
وجال القرآن كل يف الطبقل الال ا من ّ .
التأليف»

()2

يف

ث قال« :والفائدا يف الالالؤم :ضس ال الم يف السمع ،وسهيلال يف

اللفظ ،وتقبل المانى ل يف النفس؛ لما هرد عل ها م حسن الصورة ،وطرهق
()3

الدتلل»

فأعاً هبنذا إف ضروب م (اإلعجاز) سيف نارض لها باد قل ل،

وبخاصل ما أسماه« :ضس الصيًا »...الالي أعاً إل ها سلف الجاضظ ،ومااصره
الخطابي.

( )1ثالث ًسائل يف إعجاز القرآن ص .111مع اإلعاًا إف أن وجيه اإلعجاز عنده دي« ..ترك
المااًضل مع تيفر الدواعي وعدا الحاجل ،والالحدي لل ا ّفل ،والصرفل ،والبالغل ،واألخباً
الصادقل ع األميً المسالقبلل ،ونقض الاادا ،وق اس ب ل ماجزا» ص .109
( )2نفس المصدً ،ص 94ن .95
( )3نفس المصدً ،ص.96
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()1

أما الخطابي (أبي سل مان محْد ب محمد ب إبراد الخطابي البسالي319 :
ن 388دن) ن الفق  ،المحدِّ ث ،صاضب كالاب ماامل السن يف عرح سن أبي داود
وكالاب غرهب الحدهث ،فقد قال يف كالاب ن أو ًسالال ن ب ان إعجاز القرآن« :وإنما
تاذً عىل البشر اإلت ان بمثل ألميً :منها أن علمه ت هح ط بجم ع أسماء اللغل
الارب ل وأوضاعها الالي دي ظروف المااين والحيامل ،وت تدًك أفهامه مج ع
مااين األع اء المحميلل عىل تلك األلفاظ ،وت ت مل مارفاله تسال فاء مجيع
وجوه النظوم التي هبا يكون ائتالفها وارتباطها بعضها ببعض ،ف اليصليا باخال اً
األفرل ع األضس م وجيدها إف أن هأتيا ب الم مثل » ث هقيل « :وإنام يقوم
الكالم هبـذه األشياء الثالثة :لفظ حامل ،ومعنى به قائم ،ورباط هلام ناظم .وإذا
تأملت القرآن وجدت دنذه األميً من يف غاهل الشرف والفر لل ضالى ت تر ع ائا
نظما أضس تأل افا
م األلفاظ أفصح وت أجزل وت أعذب م ألفاظ  .وت تر
ا
وأعد تالؤ اما وتشاكالا م نظم  .وأما المعاين فال خفاء عىل ذي عقل أهنا دي الالي
تشهد لها الاقيل بالالقدم يف أبياهبا ،والالرقي إف أعىل دًجات الفرل يف ناي ا
()2

وصفا ا»  .وهقيل« :واعل أن عميد البالغل الالي تجالمع لها دنذه الصفات دي:
وضع كل نيع م األلفاظ الالي تشالمل عل ها فصيل ال الم ميضا األخص
األع ل ب ؛ الذي إذا أبدل م ان غ ره ،جاء من  :إما تبدل المانى الذي ه ين من
( )1قال عن األسالاذ الس د أمحد صقر« :ودي م أعالم الف ر اإلسالمي يف القرن الرابع الذه امالازت
كالبه بغزاًا المادا ،وعمق الف را ،ودقل اتسالنباط ،وًوعل الب ان ،وظهرت ف ها عخص اله
واضحل الماامل ،ب ّنل القسمات» .انظر مقدمال ل الاب إعجاز القرآن للباقالين ،ص 12ن .13
ًمحه ا مج ااا وًضي عنه .
( )2ثالث ًسائل يف إعجاز القرآن ص .27داً المااًف بمصر.
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()1

فساد ال الم ،وإما ذداب الرونق الذي ه ين ما سقيط البالغل» .
ث هقيل باد كالم طيهل « :وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق
فيها أكثر أل ا لجام األلفاظ وزمام المعاين ،وبه تنتظم أجزاء الكالم ويلتئم بعضه
()2

ببعض فتقوم له صورة يف النفس يتشكل هبا البيان » .
ودن ذا هج ّلي الخطابي بب ان دي مراده بالنظ  ،أو ما أسماه «ًسيم النظ »
بيصفها قاعدا الر والالأل ي والالرك ب ،والصيًا الالي هالش ل هبا الب ان..
وهم

عدّ إعاًت دنذه إف الصيًا أوىف مما أعاً إل الرماين كما سنالحدث ع

ذلك ف ما باد .عىل الرغ م أن ن أي الرماين ن أعاً إل ها كذلك يف باب الفياصل،
فقال« :وفياصل القرآن كلها بالغل وض مل ،ألهنا طرهق إف إفهام المااين الالي
()3

هحالاج إل ها يف أضس صيًا هدل هبا عل ها» .

هـ النظم عند القاضي الباقالني والقاضي عبد الجبار:
هحالل القاضي أبي ب ر محمد ب الط ب الباقالين (ت403دن) والقاضي عبد
الجباً ب أمحد الهمداين (ت415دن) م ان الصداًا يف ثالثل عليم م مااًف
اإلسالم ،أو م م ينات الف ر والثقافل اإلسالم ل ،ودي :أصيل الفق وعل
()4

خص الباقالين (إعجاز القرآن) بمصنّي جامع ،قام
ال الم وإعجاز القرآن  .وقد ّ
( )1المصدً السابق ،ص.29
( )2ثالث ًسائل يف إعجاز القرآن ص.36
( )3نفس المصدً ،ص.98
( )4انظر ما قال يف منزلل القاض

يف عل أصيل الفق كل م الزًكشي يف البحر المح ط واب

خلدون يف المقدمل ن إف جانب باض الالماء اآلخره ن ،مقدمل الالحق ق الالي صدّ ًنا هبا كالاب
القاضي عبد الجباً :مالشاب القرآن ص 20ن .21
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بالحق ق عىل نحي ٍ
عال األسالاذ الس د أمحد صقر .كما أن القاضي عبد الجباً أفرد
لإلعجاز جز اءا م أجزاء كالاب الجديل ال ب ر :المغني يف أبياب الاليض د والادل
وكان القاضي الباقالين أعاري المذدب ،وقد «تصدّ ً لإلمامل يف طرهقاله ن أي
األعاعرا ن ّ
ودذهبا ،ووضع المقدمات الاقل ل الالي تاليقي عل ها األدلل واألنظاً»
()1

كما قال الاالّمل اب خلدون  ،أما القاضي عبد الجباً ف ان أعهر عخص ل
اعالزال ل باد ع خ أبي داع الجبائي ،وكان لسان المدًسل الجبائ ل وقلمها،
ودي المدًسل الالي مل تلحقها مدًسل ن اعالزال ل ن باد.
قال الباقالين يف (اليج الثالث) ن عنده ن م وجيه إعجاز القرآن« :أن بدهع
()2
ٍ
مالناه يف البالغل إف الحد الذي هال عجز الخلق عن »
النظ  ،عج ب الالأل ي،
قلت :وقد ًدنا الباقالين يف دنذا اليج وف ما قدم م عرض إف كالم الجاضظ،
عىل الرغ م إعاًت السلب ل أوالمبهمل إف كالاب الجاضظ ،فقد قال ف « :وقد
كالابا مل هزد ف عىل ما قال المال لمين قبل  ،ومل
صنّي الجاضظ يف نظ القرآن ا
()3
ه شي عما هلالبس يف أكثر دنذا المانى» .
وقد تطيل مناقشل القاضي يف دنذا القيل ،أو نقده أو الالاق ب عل  ،ون الفي
بما ع ّلق عل األسالاذ الس د أمحد صقر ن أضد ع يخ الارب ل يف القرن الرابع عشر
الهجري ن ،قال ًمح ا « :وأخشى أن ه ين الباقالين قد ضاف يف ض م عىل نظ
()4

القرآن ،ومحلال عصب ال المذدب ل عىل تنقص » .
( )1المقدمل ص ،429داً الشاب ،القادرا.
( )2إعجاز القرآن تحق ق الس د أمحد صقر ،ص ،35داً المااًف بمصر.
( )3إعجاز القرآن مقدمل المؤلي ،ص.6
( )4نفس المصدً ،مقدمل المحقق ،ص.8
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أمجل الباقالين مفهيم للنظ ن بالمانى األول ،أو بمانى النيع أو الجنس
األدبي ن بقيل « :إن نظ القرآن عىل تصرف وجيد  ،وتباه مذادب  ،خاًج ع
الماهيد م نظام مج ع كالمه  ،ومباه للمأليف م ترت ب خطاهب  ،ول أسليب
هخالص ب  ،وهالم ز يف تصرف ع أسال ب ال الم الماالاد .وذلك أن الطرق الالي
هالق د هبا ال الم البدهع المنظيم ،تنقس إف أعاًهض الشار ،عىل اخالالف أنياع ،
ث إف أنياع ال الم الميزون غ ر المق ّفى ،ث إف أصناف ال الم المادل المسجع،
()1

مسجع ،ث إف ما هرسل إًسا ا
ت ...إلخ» .
ث إف مادل ميزون غ ر
ّ
ث قال« :وقد علمنا أن القرآن خاًج ع دنذه اليجيه ،ومباه ٌ لهنذه
الطرق ...فهنذا إذا تأ ّمل المالأمل تب ن بخروجه عن أصنا كالمهم ،وأساليب
خطاهبم ـ أنه خارج عن العادة ،وأنه معجز .ودنذه خصيص ل ترجع إف مجلل
()2

القرآن ،و َتم ّ ٌز ضاصل يف مج ا » .
قلت :ولهنذا أن ر الباقالين وقيع السجع أو وجيده يف القرآن ،كما سنارض
لذلك ن ونناقش ن ف ما باد.
كما تحدث يف كالاب ع النظ بمانى تأل ي الجمل والاباًات ،وبناء النص
«المالناسب يف الفصاضل عىل كثرا القرآن وطيل  ...وعىل ما هالصرف إل م
اليجيه الالي هالصرف ف ها :م قصص ومياعظ واضالجاج ،وض

وأض ام،

وإعذاً وإنذاً ...وتال أخالق كرهمل ،وع ًف ال وس ر مأثيًا ..وغ ر ذلك
()3

م اليجيه الالي هشالمل عل ها. »..

( )1إعجاز القرآن ص.35
( )2نفس المصدً والصفحل.
( )3المصدً السابق ،ص.36
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قال« :وقد تأملنا نظ القرآن ،فيجدنا مج ع ما هالصرف ف م اليجيه الالي
قدمنا ذكردا ،عىل ضد واضد ،يف ضس النظ  ،وبدهع الالأل ي والرصي ،ت تفاوت
ف  ،وت انحطاط ع المنزلل الال ا ...وكذلك قد تأ ّملنا ما هالصرف إل وجيه
الخطاب؛ م اآلهات الطيهلل والقص را ،فرأهنا اإلعجاز يف مج اها عىل ضد واضد
()1

ت هخاللي. »..
دنذا النظ إذن ،أو دنذا الالنأل ي للجمنل والابناًاتً ..وعني ف ن اخال ناً
األلفاظ ،والاالقات ب ال لمات .ودن ذا كنان البناقالين هجمنع يف كالمن عن
اإلعجاز ب المفهيم اللذه َد َّل عل هما كالم الجاضظ.
وإن عئت قلت :كان هشرح هبنذا الالأل ي :وج خنروج القنرآن عن أصنناف
كالمه وأسال ب خطاهب كما قال يف مفهيم السابق للنظ .
أما القاضي عبد الجبار ،فقد بسط ًأه يف (إعجاز القرآن) يف الجزء الذي
خص ب م كالاب ال المي ال ب ر ن كما أعرنا ن المغني والذي أماله ب
ّ

عامي

 360و380دن .وقد تحدث ف ع (النظ ) ضده اثا مطي ا
ت وساب اقا لحدهث عبد
القادر الجرجاين ،ون الفي دنا بن(تارهف ) لهنذا النظ  ،الذي جاء يف س اق ً ّده عىل
ع خ أبي داع الجبائي ،الذي أوًدنا ًأه قبل قل ل :تحدث القاضي ع
(الفصاحة) وأوضح ًأه يف اليج الذي هقع ب الالفاضل يف فصاضل ال الم ،وقال:
إهنا ن أي الفصاضل ن ت هم

أن ت ين ًاجال فقط لجزالل اللفظ وضس المانى

كما قال أبي داع  :قال ًمح ا « :والفصاضل ت تظهر يف أفراد ال الم ،وإنما تظهر
يف ال الم بالضم عىل طرهقل مخصيصل .وت بد مع الر م أن ه ين ل ل كلمل
( )1إعجاز القرآن ص.37
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صفة ،وقد هجيز يف دنذه الصفل أن ت ين بالمواضعة الالي تالناول الر  ،وقد ت ين
باإلعراب الذي ل مدخل ف  ،وقد ت ين بالميقع » قال« :ول س لهنذه األقسام الثالثل
ًابع؛ ألن إنما تاالبر ف ال لمل ،أو ضركا ا ،أو ميقاها .وت بد م دنذا اتعالباً يف
كل كلمل ،ث ت بد م اعالباً مثل يف ال لمات إذا انر بارها إف باض ،ألن قد
ه ين لها عند اتنرمام صفل ،وكذلك ل ف ل إعراهبا وضركا ا وميقاها».
قال« :فاىل دنذا اليج الذي ذكرنا تظهر مز ّهل الفصاضل هبنذه اليجيه دون ما
()1

عدادا » .
قلت :قال القاضي« :دون ما عدادا» ألن اسالباد م دننذه المز ّهنل منا أسنماه
«حسن النغم وعذوبة القول» لسبب سيف نارض ل باد قل ل يف سن اق الحندهث
ع «النظ » عند عبد القادر.
لقد أسافت القاضي ثقافال ال الم نل يف دننذا الالقسن  ،والنذي أوضنح ف ن
مفهيم للنظ  ،والاناصر الثالثل الالي هقيم عل ها ن ودي الر واإلعراب والميقع نن؛
فالفصاضل ت تظهر يف (أفراد ال الم) أو ال ل المفردا ،قبل أن تسلك أو تسبك يف
مجلل أو قبل أن هرمها (النظ ) ،وتم ُنز المياضنال دننا ،أو ُت ِ
فاض ُنل بن األلفناظ
ِّ
الغرهبل واليضش ل ،أو القلقل والناب ل ..وب السلسل والمالم نل والمقبيلل.
وهرهد بالانصر الثاين ودي (اإلعراب) :النحني ،أو (الالرك نب) النحنيي ،وإن
كان القاضي مل هصل يف الحدهث عن إف ضد الربط الب ّ والياسنع بن الاالقنات
النحيهل والنظ  ..عىل النحي الذي لهج ب باده عبد القادر الجرجاين.
( )1غني الجزء الساا عشر ،ص .199إعجاز القرآن تحق ق الش خ أم
1960م.

الخييل ًمح ا  ،القادرا،
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أما الانصر الثالث ،ودي (الميقع) ّ
فلال القاضي أًاد ب (اتسالامال) أو
الس اق ،ألن اللفظ قد ه ين فص احا يف س اق دون آخر ،أو يف (نسق) دون نسق.
وًبما قصد عبد القادر إف نحي دنذا ال الم للقاضي ،عندما قال يف (نقده) أو يف
الالاق ب عىل كالم يف «الر عىل طرهقل مخصيصل» ..قال« :ت ه في أن تقيليا
إن خصيص ل يف ك ف ل النظ  ،وطرهق ٌل مخصيصل يف ن َْسق ال َ لِ بارها عىل باض،
ضالى تصفيا تلك الخصيص ل وتب ّنيهنا ،وتذكروا لها أمثلل ،وتقيليا :مثل ك ت
ِ
َ
عمل الدهباج المنَ َّق ما تال ب وج دقل
ساليص ُف
وك ت ،كما َه ْذكُر لك م َت
الصنال ،أو هامل ب هدهك ،ضالى تر ِع اناا ك ي تذدب تلك الخ يط وتجيء؟
وما هذدب منها طي ا
عرضا؟ وب هبدأ وب هثنّي وب هث ّلث؟
ت ،وما هذدب منها ا
وتبصر م الحساب الدق ق وم عج ب تصرف ال د ،ما تال ما م ان الحذق
()1

وميضع األسالاذهل» .
قلت :وعىل أهل ضال ،فإن آًاء القاضي الالي ُبسطت وترددت يف كالاب ت هخلي
بارها م غميض ،وقد تنطيي عىل عدا مفاد  ،وأقل ما تدل عل م مفهيم (النظ )
أن مجع ف ب المفهيم اللذه أعاً إل هما الجاضظ ،واللذه تردد ب نهما أو مجع
ب نهما ن أو أضاف إل هما ن الالماء والداًسين .وسيف نارض باد قل ل لباض اآلًاء
()2

األخر للقاضي عبد الجباً  ،يف س اق الحدهث ع عبد القادر الجرجاين.

( )1دتئل اإلعجاز ص.36
(ً )2بما كان السبب يف الغميض وتادد المفاد  ،ونحي ذلك مما قد هجده أو (هااين) من المطالع
ل الاب القاضي ،أن المؤلي وضا بطرهقل اإلمالء ،وإذا كان م السائغ أن هطلق القاضي
مصطلح (النظ ) عىل عدا اسالاماتت أو هقصد ب عدا مفاد  ،فإن م الجائز أه ارا ن وبخاصل يف
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ثالثًا :نظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاني:
ومهما يف
قطع اإلمام عبد القادر (الماليىف سنل  471أو  )474عي اطا با دا ا
ا
ميضيع اإلعجاز ،م خالل كالاب الق ّ  :دتئل اإلعجاز الذي أعطى ف لف را
النظ القرآين صيً ا الزاد ل ن ولالها أزدى الصيً يف تاًهخ اإلعجاز ن بل الذي
علما جدهدا ا اسالدًك عىل م سبق م األئمل الذه كالبيا يف
أًاد أن هؤسس ف
ا
«البالغل» ويف «إعجاز القرآن» كما هلحظ األسالاذ محميد عاكر ًمح ا عىل
مشيبا بحم ّل جاًفل ت تارف
الرغ م أن عمل ن كما هقيل األسالاذ عاكر ن «كان
ا
ّ
وكأن مناز اعا
األناا يف الالبيهب والالقس والالصن ي .وكأن كان يف عجلل م أمره،
كان هنازع عند كل ف را هرهد أن هج ّل ها ببراعال وذكائ وسرعل َلم ِ
ح  ،وبقيا
ْ
ُ
()1

ُض ّجال و َمراء ًأه » .
ول س يف وسانا ،وت م مهمالنا يف دنذه الاجالل ،أن نلخص نظرهل اإلمام عبد
القنادر دننذه يف الننظ القنرآين ن وقند بسنط ف هنا القنيل ودافنع عنهنا يف مئنات
الصفحات ن وقد ه ين باض جيانبها ،النظرهل والالطب ق ل ،بحاجل إف عنرح ت إف
اخالصاً .ولهنذا ،فإننا سيف ن الفي بالقده «تارهني» لهننذه النظرهنل ،أقنرب منا
ه ين إف «تارهفات» الاليم! عىل النحي الذي كالبن عبند القنادر بقلمن ًمحن ا .
ٍ
طرف م نقده لباض اآلًاء واألف اً األخر  ،بالقندً النذي
باإلضافل إف تقده
مسألل الغميض ن أن ت ين آًاء القاضي أو أقيال مل تفه عىل نحي واضد ،أو نحي مالئ  ،وبخاصل
أن ال الم هغلب عل الطابع الجديل الدق ق والياسع.
( )1م مقدمل األسالاذ ال ب ر محميد محمد عاكر ًمح ا تااف ل الاب :دتئل اإلعجاز وقد قرأه
وع َّلق عل  .نشر م البل الخانجي بالقادرا1404 ،دن.
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ها عىل إدًاك ما هان عبند القنادر بنالنظ القنرآين ،وعنىل وضنا يف ميضنا ،
وتقدهره ضق قدًه!
ٍ
أمر مس َّل ٍ ت هالصيً ف خالف ،ودي أن
هبدأ عبد القادر ،أو هنطلق م
ماجزا « هنبغي أن ه ين وص افا قد تجدّ د
اإلعجاز ،أو اليصي الذي صاً ب القرآن
ا
()1

مرا مل هيجد يف غ ره ،ومل هارف قبل نزول » .
بالقرآن ،وأ ا

استبعد عبد القاهر أن تكون مناط اإلعجاز:
األمور التي
َ
ث هنفي أن ه ين دنذا اليصي يف «ال لمات المفردا» ن ألفا اظا ومااين ن أو يف
«ترت ب الحركات والس نات» أو يف «المقناطع والفياصنل» ،أو يف «اتسنالااًا»؛
تمه دا ا لب ان أن اإلعجاز ،أو دنذا اليصي ،قائ يف «النظ القرآين»:
 1ن أما الكلامت المفردة فأوضاع اللغل ،ودني لنذلك ملنك للجم نع ،هنطنق هبنا
البلغاء وغ رد ! وهن ر اإلمام عبد القادر أن ت ين دنذه ال لمات قد ضدث يف «مذا َق ِة
حروفها وأصدائها» ن بحسب عباًت ن وصي أو وضع مل ه

لها قبل نزول القرآن.

هقيل عبد القادر« :ت هجيز أن ه ين ن اإلعجاز أو اليصي الماجز ن يف
ال َ لِ المفردا ،ألن تقدهر كين ف ها هؤدي إف المحال ،ودي أن ت ين األلفاظ
المفردا الالي دي أوضاع اللغل ،قد ضدث يف َمذاقل ضروفها وأصدائها أوصاف مل
ت لال ين تلك األوصاف ف ها قبل نزول القرآن ،وت ين قد ْ
أنفسها
اخال َُّصت يف ُ
ٍ
وصفات هسماها الساماين عل ها إذا كانت مال ُل َّي اا يف القرآن ،ت هجدون لها
هب ئات
()2

تلك اله ئات والصفات خاًج القرآن» .
( )1دتئل اإلعجاز ص.386
( )2دتئل اإلعجاز ص.386
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قلت :وواضح من ضدهثن دننذا عن (ال لمنات المفنردا) أو (المفنردات)
بيصفها ألفا اظا ن ودع عنك المااين ن أو م ض ث دي كلمات نطق هبا الارب قبنل
كلمات منطيقنل ومسنميعل ..فهني
القرآن وباده .وإن عئت قلت :م ض ث دي
ٌ
دي يف القرآن وكالم الارب عىل ضدٍّ سياء.
وقد ت هاالرض عل نا عبد القادر إن قلنا كذلك يف الالال ق والشنرح :إن دننذه
(األلفاظ) ن أو (ال لمات المفردا بحسب عباًت ) ن كانت (ما ّدا) اإلبداع يف كنالم
الاننرب قبننل اإلسننالم ،فأضننحت دنني نفسننها (مننادا) اإلعجنناز اإللنننهي باننده،
ئات) دنذه األلفاظ ،أو صفا ا واضدا يف كال الحالال .
و(د ُ
 2ن وهقيل عبد القادر« :وت هجيز أن ه ين اإلعجاز يف «معاين الكلم
المفردة» الالي دي لها بيضع اللغل ،ألن هؤدي إف أن ه ين قد تجدّ د يف مانى
«الحمد» و«الرب» ومانى «الاالم » و«الملك» و«ال يم» و«الده » ودن ذا،
وصي مل ه
ٌ

قبل نزول القرآن .ودنذا ما لي كان دادنا عي ٌء أباد م المحال
()1

وأعنع ل ان إ َّهاه» .
َ
 3ن وكذلك ت هم أن ه ين دنذا اليصي ن الماجز ن يف «ترتيب الحركات
والسكنات» «ضالى كأهن ُتحدُّ وا إف أن هأتيا ب الم ت ين كلمات عىل تيال يف ِزنَل
كلمات القرآن ،وحتى كأن الذي بان به القرآن من الوصف يف سبيل بينونة بحور
الشعر بعضها من بعض ،ألن هخرج إف ما تااطاه مس لمل م الحماقل يف «إنا
()2

أعط ناك الجمادرِّ ،
فصل لربك وجادر»« ،والطاضنات طحناا» .
( )1المصدً السابق ،ص.386
( )2دتئل اإلعجاز ص.387
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إن زع زاع أن اليصي الذي ُتحدّ وا إل دي أن

أهرا ل س بأكثر
هأتيا ب الم هجالين ل مقاطع وفواصل كالذي تراه يف القرآن ،ألن ا
ٍ
وزن .وإنما الفياصل يف اآلي كالقيايف يف الشار ،وقد
م الالايهل عىل مراعاا
الالحدّ ي إت إف فصيل م ال الم

علمنا اقالداًد عىل القيايف ك ي دي ،فلي مل ه
أواخر أعباه القيايف ،مل ُه ْا ِيزد ذلك ،ومل ّ
هالاذً عل ه  .وقد ُخ ِّل إف
ه ين لها
ُ
باره ن إن كانت الح اهل صح حل ن عيء م دنذا ،ضالى وضع عىل ما َزعميا
()1

َ
أواخردا كأواخر اآلي ،مثل «هالمين» و«هؤمنين» وأعباه ذلك» .
فصيل كالم
ُ
 5ن وأخ ارا ،هسالباد عبد القادر أن ه ين اإلعجاز يف االستعارة والمجاز ،ألن
ذلك هؤدي إف أن ه ين اإلعجاز يف باض القرآن دون باض ،والقرآن ماجز كل .
قال عبد القادر« :فإذا بطل أن ه ين اليصي النذي أعجنزد من القنرآن يف
عيء مما عدَّ دناه ،مل هبق إت أن ه ين يف « النظم » و» االستعارة » .قال« :وت هم
َ
األصل يف اإلعجاز وأن ُهقصر عل ها؛ ألن ذلك هؤدي إف أن
أن ُتجال «اتسالااً ُا»
الس َيً الطيال مخصيصل ،وإذا امالننع
ه ين اإلعجاز يف آي مادودا يف مياضع م ّ
ذلك ف ها ،ثبت أن «النظ » م ا ُن الذي هنبغي أن ه ين ف .
وإذا ثبت أن يف «النظ » و«الالأل ي» ،وكنا قد علمنا أن ل س « النظ » ع ائا غ ر
ّ
تيخي مااين النحي وأض ام ف ما ب
ُ
وهجال
ضالى نال لل َ لِ المفردا سل ا ا هنظمها ،وجام ااا هجمع عملها وهؤلفها،
ال ل  ،وأنا إن بق نا الددر نُجهد أف اًنا

( )1المصدً السابق ،نفس الصفحل .وًبما كان عبد القادر هش ر إف ما زُ ع يف أبي الاالء ،وهانين
كالاب الفصيل والغاهات ودي مزاع ل ست صح حل .وهبدو م عباًا عبد القادر أن ت هصدق
دنذه المزاع  ،مع اإلعاًا إف أن أبا الاالء تييف عام 449دن ًمح ا .
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ٍ
تيخي مااين النحي وأض ام ف ها طلبنا ما ُّ
بارها بسبب م باض ،غ َر ّ
محال
كل
()1

دو َن . »..
ماجنزا ن إذن
اإلعجاز عند اإلمام عبد القادر ،أو اليصي الذي كان ب القرآن
ا
ن دي يف «النظ » أو يف «النظ » و«الالأل ي» بغض النظر ع دنذا الالارهي المنيجز
( )1دتئل اإلعجاز ص 391ن  .392قلت :واتسالااًا دي اسالامال الاباًا يف غ ر ما وضات ل يف
أصل اللغل .وق ل ف ها :إهنا مجاز لغيي عالقال المشاهبل.
ولها إطالقان:
ٍ
ٍ
صاًفل ع
بقرهنل
 1ن المعنى المصدري ،ودي فال المال ل  ،أعني اسالامال لفظ المش َّب ب يف المش َّب ،
الحق قل.
وأًكاهنا هبذا المانى ثالثل :مسالااً ،ودي اللفظ ،ومسالااً من  ،ودي المش َّب ب  .ومسالااً ل  ،ودي
المش َّب .
 2ن المعنى االسمي ،ودي اللفظ المسالامل يف غ ر المانى الميضيع ل  ،لمناسبل ب المانى المنقيل
عن والمانى المسالامل ف  ،مع قرهنل تصرف ع إًادا المانى األصيل .كقيلكً :أهت أسد اا،
وعمسا ،ترهد إنساناا مريء اليج مالهلالا.
وبحرا ،ترهد جيا ادا.
تاني ًجال ا عجاعاا،
ا
ا
فأنت هبنذا قد (اسالارت) اس األسد للرجل الشجاع ،فأفدت هبذه اتسالااًا المبالغل يف وصف
بالشجاعل .وأفدت باستعارة البحر ل  :ساال يف الجيد وف ض ال ي ...ولهنذا قاليا :اتسالااًا
تشب ضذف أضد طرف وأدات ووج الشب  .لن نها أبلغ من  .ألننا مهما بالغنا يف الالشب فال بد م
ذكر الطرف  ،ودنذا اعالراف بالباهنهما ،وأن الاالقل ب نهما ل ست إت التشابه والتداين ،فال تصل إف
اسما همالاز ب دل ل عىل عدم امالزاجهما واتحادمها ،بخالف
ضد اتتحاد ،إذ جالك ل ل منهما ا
اتسالااًا فإن ف ها دعي اتتحاد واتمالزاج .وأن المش َّب والمش َّب ب صاًا ع ئاا واضدا ا هصدق
عل هما لفظ واضد.
بحرا هاطي البائس والمحالاج ،كنت قد جالت الجياد والبحر ع ئاا واضدا ا ،ضالى هصح
فإن قلتً :أهت ا
نسمي أضدمها باس اآلخر ،وليت ما أقمت م الدل ل (القرهنل) عىل ما ترهد ،لما خطر ببال
أن ِّ
المخاطب غ ر البحر الذي تايًف هبنذا اتس .
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للنظ الذي جاء يف دنذا الس اق .والذي ذكره عبد القنادر ،أو أعناد ف ن القنيل يف
مياضع كث را م كالاب  .ونح قد نا د دنذا الالارهي الميجز ،الذي وًد عنده دنا
يف دنذا الس اق (النقدي)؛ يف س اق تارهفننا اآليت هبننذه الف نرا أو النظرهنل ،الالني
تحدث عنها دنذا اإلمام الحص ي.
تعريف النظم القرآني( :النظم بني القاضي عبد اجلبار وعبد القاهر)

عرف عبد القادر «النظ » يف عدّ ا مياضع م كالاب  ،فقال ن يف المدخل ن
ّ
«ماليم أن ل س النظ سي تال ق ال َ لِ بارها بباض ،وجال بارها بسبب م
()1

باض»  ،وقال« :ل س النظ ع ائا غ ر َت َي ِّخي مااين النحي وأض ام ف ما ب
()2
ال َ لِ » وقال أه ارا« :ل س النظ ع ائا غ ر ّ
تيخي مااين النحي ف ما ب ال ل ،
()3

َ
وأنك ترتب المعاين أو ً
األلفاظ يف نطقك»
ال يف نفسك ،ثم حتذو على ترتيبها
وقال:

« اعل أن ل س النظ إت أن ترع كالمك اليضع الذي هقالر (عل النحي)
وتامل عىل قيان ن وأصيل  ،وتارف منادج الالي ن ُِه َج ْت فال تزهغ عنها ،وتحفظ
()4

الرسيم الالي ًسمت لك ،فال ُت ّ
خل بشيء منها»  ..إلخ.
مار افا
وقال ا
أهرا يف س اق ضدهث ع «اليصي الذي أعجزد م القرآن»ّ :
و(ناقدا ا) كذلك لباض م سبق مم تحدثيا ع (النظ ) ن وهاني ب القاضي عبد
( )1دتئل اإلعجاز ص.4
( )2المصدً السابق ،ص.392
( )3المصدً السابق ،ص.454
( )4دتئل اإلعجاز ص.81
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()1

الجباً الماالزيل الشه ر « :وإذا ثبت أن يف النظ والالأل ي ،وكنّا قد علمنا أن
ل س «النظ » ع ائا غ ر ّ
تيخي مااين النحي وأض ام ف ما ب
الددر نُجهد أف اًنا ضالى نال لل َ لِ المفردا سل ا ا هنظمها ،وجام ااا هجمع عملها

ال ل  ،وأنا إن بق نا

ُ
وهجال بارها بسبب م باض ،غ ر ّ
تيخي مااين النحي وأض امها ف ها،
وهؤلفها،
كل م ٍ
َ
حال دو َن  ،فقد َ
القيل يف «النظ » والزاع أن
بان وظهر أن المالااطي
طلبنا ما ُّ ُ
هحاول ب ان المز ّهل ف  ،ودي ت َهارض ف ما ُها ده وهبده للقيان واألصيل الالي
قدمنا ذكردا ،وت هسلك إل المسالك الالي هنجنادا ،يف َعمياء من أمره ،ويف يفرور
من نفسه ،ويف خداع من األماينّ واألضاليل .ذاك ألن إذا كان ت ه ين «النظ » ع ائا
غر ّ
تيخي مااين النحي وأض ام ف ما ب ال ل  ،كان م أعجب الاجب أن هزع
زاع أن هطلب المز ّهل يف «النظ » ،ث ت هطلبها يف مااين النحي وأض ام الالي
()2

ّ
تيخ ها ف ما ب ال ل » .
«النظ ُ » عباً ٌا ع
لقد اتسع كالاب «دتئل اإلعجاز» كما قلنا لشرح دنذه الف را والندفاع عنهنا،
ب ل ما هالطلب ذلك م الميازنل والنقد والالرج ح ،واألمثلل والشيادد .ولن

قبل

أن نيًد دنا باض أقيال  ،أو المزهد م عروض وتال قاتن  ،ت بند من اليقنيف ن
الاابر ن أمام نقده «للنظ » الذي تحدث عن سلف القاضي عبد الجباً ،وذلك من
ٍ
كلمنات جناءت مالطابقنل منع كنالم
خالل ما نقل عن  ،يف تارهي دنذا النظ  ،م
خص ب الحدهث ع (إعجاز القنرآن) ن الجنزء السنادا
القاضي يف الجزء الذي ّ
عشر ن م كالاب الذي أعرنا إل  :المغني يف أبياب الاليض د والادل.
( )1انظر :تال ق األسالاذ محميد محمد عاكر ًمح ا  ،ص ،392وص.63
( )2نفس المصدً ،ص 392ن .393
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بين نظم األلفاظ ونظم المعاني:
هر عبد القادر أن السبب يف «أن مل هقع النظر منه ميقا  ،أهن ض

قاليا:

«نطلب المز ّهل» ن أي ض بحث القاضي ع المز ّهل الالي أفردت القرآن باإلعجاز ن
نظم األلفاظ ،وأنه يلحقها دون
«ظنيا أن ميضاها «اللفظ» بناء عىل أن «النظ » ُ
()1

المعاين » .
وهر عبد القادر أهن ض ظنيا ذلك «وقفيا عىل «اللفظ» ،وجاليا ت َه ْر ُمين
بأودامه إف عيء سياه» ،ولن ن هر أهن مل هقدميا يف ب ان دنذا إت ما هنقر
وهرا ّده وهأباه! أو بحسب عباًا عبد القادر« :بل مل هال لميا بشيء إت كان ذلك
نقرا وإبطا ا
ت ألن ه ين «اللفظ» م ض ث دي لفظ ،ميض ااا للمز ّهل» بل هر أهن
ا
ميضع وم ٌ
ان ت ين
قد «اعالرفيا م ض ث مل هدًوا ،بأن ل س للمزهل الالي طلبيدا
ٌ
()2

ف  ،إت مااين النحي وأض ام » .
* وقد ناق

عبد القادر يف دنذا الس اق قيل القاضي «إن الفصاحة ال تظهر

ميضحا أن مؤد دنذا
يف أفراد الكلامت ،وإنام تظهر بالضم على طريقة خمصوصة»
ا
ال الم ما أعاً إل م مااين النحي وأض ام  ،ألن قيله «بالر » «ت هصح أن
هراد ب النطق باللفظل باد اللفظل ،م غ ر اتصال ه ين ب مان هما .ألن لي جاز
أن ه ين لمجرد ض اللفظ إف اللفظ تأث ر يف الفصاضل ،ل ان هنبغي إذا ق ل:
()3

«ضحك ،خرج» أن هحدث يف ض (خرج) إف (ضحك) فصاضل ! وإذا بطل
( )1دتئل اإلعجاز ص.394
( )2المصدً السابق ،نفس الصفحل.
( )3ماليم أن دنذا مما ت هقيل ب أضد! كما أن ما نقلناه ن عىل األقل ن م كالم القاضي عبد الجباً ت هحالمل !
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ذلك مل هبق إت أن ه ين المانى يف ض ال لمل إف ال لمل تيخي مانى م مااين
النحي ف ما ب نهما» .إلخ.
* كما ناق

قيل القاضي« :إن المعاين ال تتزايد ،وإنام تتزايد األلفاظ» فقال:

«ودنذا ال الم إذا تأملال مل تجد ل مانى هصح عل غ ر أن تجال «تزاهد األلفاظ»
ّ
تيخي مااين النحي وأض ام ف ما ب ال ل  ،ألن
عباًا ع المزاها الالي تحدث م
()1
الالزاهد يف األلفاظ م ض ث دي ألفاظ ون ِ
ُطق لسانُ ،م ٌ
حال» .
* ون الفي أخ ارا بقيل « :إن المزهل المطليبل يف دنذا الباب ،مز ّهل ف ما طرهق ُ
ٌ
ومحال أن ه ين اللفظ ل صفل ُتسالنبط بالف ر،
الف ُر والنظر م غ ر عبهل.
وهسالاان عل ها بالرو ّهل ،ال َّله إت أن ترهد تأل ي النغ  ،ول س ذلك مما نح ف
()2

بسب ل» ادن.
ُ
قلت :ونح قد ن ين م مسألل النغ بسب ل ،كما سنر عند الحدهث ع
فصيحا
النظ الميس قي ،وذلك عىل الرغ م تأك د عبد القادر أن « اللفظ يكون
ً
()3

من أجل مزية تقع يف معناه ،ال من أجل جرسه وصداه!» .
كما أن المسألل دنا ل ست يف إضالل «أن ه ين اللفظ ل صفل ُتسالنبط بالف ر،
وهسالاان عل ها بالرو ّهل» كما هقيل عبد القادر! ولن نها يف نظر القاضي :دي أن
المانى الياضد قد ها ّبر عن اثنان بألفاظ مخاللفل ،وه ين أضدمها (أفصح) م
اآلخرّ ،
فدل ذلك عىل أن المزهل ل ست يف المااين ،ولن
( )1دتئل اإلعجاز ص.395
( )2نفس المصدً والصفحل.
( )3نفس المصدً ،ص.404

يف األلفاظ ،وقد سبق
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للجاضظ أن ّنيه باخال اً األلفاظ ،أو ُعني هبا ن يف عدا مياط ن يف كالاب  :الب ان
والالب  ،وقد أثنى ف عىل بالغل ال الّاب ن يف عصره ن ألهن «قد الالمسيا م
األلفاظ ما مل ه

()1

ماليعرا وضش اا ،وت ساق اطا سيق اا ...إلخ» .
ا

قال القاضي عبد الجباً« :والمااين وإن كان ت بد منها ،فال تظهر ف ها المز ّهل،
وإن كان تظهر يف ال الم ألجلها ،ولذلك نجد الما ّبره ع المانى الياضد ه ين
أضدمها أفصح م اآلخر ،والمانى مالفق ،وقد ه ين أضد المان

أضس وأًفع،

والما ّبر عن يف الفصاضل أدون! فهي مما ت بد م اعالباًه ،وإن كانت المز ّهل تظهر
بغ ره .على أ ّنا نعلم أن المعاين ال يقع فيها تزايد ،فإذن جيب أن يكون الذي يعتبر:
التزايد عند األلفاظ التي يعبر هبا عنها على ما ذكرناه.
فإذا صحت دنذه الجملل؛ فالذي ب تظهر المز ّهل ل س إت اإلبدال الذي ب
تخالص ال لمات ن (قلت :أي إبدال لفظ م ان لفظ ،أو اخال اً لفظ دون لفظ –
ًبما  -لدتلال عىل المانى عىل نحي أفرل أو أفصح) أو الالقده أو الالأخ ر الذي
هخالص الميقع ،أو الحركات الالي تخالص اإلعراب .فبذلك تقع المباهنل .وت بد
يف ال الم اللذه أضدمها أفصح م اآلخر :أن ه ين إنما زاد عل ب ل ذلك أو
()2

ببار »  .قال« :وت همالنع يف اللفظل الياضدا أن ت ين إذا اسالاملت يف مانى
ت ين أفصح منها إذا اسالاملت يف غ ره» وقد ت ين دنذه الاباًا األخ را أعطت
للمااين باض اتعالباً إذا تاددت دتتت اللفظل الياضدا ،أو بحسب
اتسالامال!
( )1الب ان والالب

.137 1

( )2المغني ( 199 16ن .)200
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وت هبدو أن عباًتنا دذه ،أو تاق بنا المقالرب دذا ،مما هم

قبيل أو

الالسل ب  ،يف ضيء الرد الذي كالب عبد القادر عىل دذا الرأي للقاضي ،والذي
وجدنا عبد القادر قد عرض ل بقيل « :وذلك قيله  :إن العقالء اتفقيا عىل أن
هصح أن هابر ع المانى الياضد بلفظ  ،ث ه ين أضدمها فص احا ،واآلخر غ ر
فص ح ...الخ».
لقد تالبع عبد القادر سلف  -وإن عئت قلت :خصم  -يف دذا ،وقال يف ًده:
«قولك إن هصح أن هابر ع المانى الياضد بلفظ  ،هحالمل أمره  :أضدمها :أن
ترهد باللفظ

كلمال

مانادا واضد يف اللغل .مثل :الل ث واألسد .ومثلَ :ع َحط

وب ُاد ،وأعباه ذلك مما وضع اللفظان ف لمانى.
َ
والثاين :أن ترهد كالم .
فإن أًدت األول خرجت م المسألل ،ألن كالمنا نح ع فصاحة حتدث من
وصف هبا اللفظة مفردة ،ومن يفير أن ُيعتبر حا ُلها
بعد التأليف ،دون الفصاحة التي ُت َ
مع يفيرها.
وإن أًدت الثاين ،وتبدّ لك م أن ترهده ،فإن ُد ُهنا أصالا ،م عرف عرف
ُ
لي،
سقيط دذا اتعالراض .وهو أن يعلم أن سبيل المعاين
سبيل أشكال ُ
الح ّ
َّ
والسياً ،ف ما أن م عأن دذه األع ال أن ه ين الياضد منها
كالخات
والشني ِّ
ُغ ْفالا سا َذ اجا ،مل هامل صانا ف ع ائا أكثر م أن أتى بما هقع عل اس الخات إن
خاتماَّ ،
والشنْي إن كان َعنْ افا ،وأن ه ين مصني اعا بدها اا قد أ ْغ َرب صانا ف .
كان
ا
كذلك سب ل المااين ،أن تر الياضد منها ُغفالا ساذج اا عام ّا ميجي ادا يف كالم
الناا ك ّله  ،ث تراه نفس وقد َع َمد إل البص ر بشأن البالغل وإحداث الصور يف
الصنَع الحاذق ،ضالى ُهغرب يف الصنال و ُه ِد َّق يف
المعاين ،ف صنَع ف ما هصن َُع َّ
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الامل ،و ُهبدع يف الص اغل .وعيادد ذلك ضاضرا لك ك ي عئت ،وأمثلال ن ُْصب
ع ن ك م أه نظرت:
تنظر إف قيل الناا« :الطبع ت هالغ ر» و«لست تسالط ع أن تخرج اإلنسان عما
ُجبِل عل » ،فالر مانى ُغ ْفالا عام اا مارو افا يف كل ج ل وأ ّمل ،ث تنظر إل يف قيل
المالنبي:
ُيراد من القلب نِسيا ُنكم

وتأبى ال ِّطبــاع على النَّاقِل

تحيل جيدر اا باد أن كان َخ َرزاٌ،
فنجده قد خرج يف أضس صيًا ،وتراه قد ّ
وصاً أعجب عيء باد أن مل ه

ع ئا».

قال عبد القادر« :وإ ْذ قد عرفت ذلك ،فإن العقالء إف دذا قصدوا ض قاليا:
«إن هصح أن ُها َّبر ع المانى الياضد بلفظ  ،ث ه ين أضدمها فص ح اا واآلخر
غ ر فص ح» كأهن قاليا« :إنه يصح أن تكون َههُ نا عبارتان أصل المعنى فيهام
واحد ،ثم يكون إلحدامها يف حتسين ذلك المعنى وتزيينه ،وإحداث خصوصية فيه،
()1

تأثير ال يكون لألخرى» .
قلت :ودذه الاباًا األخ را دي المقصيد يف ًد عبد القادر ،ول

مل ه

يف

وسانا اتكالفاء هبا ،أو تلخ ص ما ذكره عبد القادر ضالى انالهى إل ها! ودذا ما محلناه
عىل نقل ب ان أو عرض  ،باإلضافل إف أن ضدهث ع (المااين) وأن سب لها سب ل
أع ال الحيل -ودي عميد ً ّده عىل عبد الجباً -هم

اإلفادا من أو اسالحراًه

يف فه كث ر م آًاء عبد القادر يف كالاب  .علم اا بأن تابع يف ًده ونقاع ضالى وصل
إف سؤال القاضي وم كان عىل ًأه « :أتقيل يف قيل  :وتأبى الطباع عىل الناقل إن
( )1دتئل اإلعجاز ص.423-422 :
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غاهل يف الفصاضل؟ فإذا قال :نا  .ق ل ل  :أف ان كذلك عندك م أجل ضروف  ،أم
م أجل ُض ْس ٍ ومز ّه ٍل ضصال يف المانى؟ فإن قال :م أجل ضروف ! دخل يف
اهلذيان! وإن قال :من أجل ُحسن ومز ّي ٍة حصال يف المعنى ،ق ل ل  :فذاك ما َأً ْدناك
عل ض قلنا :إن اللفظ يكون فصيح ًا من أجل مز ّية تقع يف معناه ،ال من أجل
()1

وصداه» .
َج ْرسه َ

منزع (كالمي) بين األشاعرة والمعتزلة
أما األمر اآلخر ن أو األخ ر ن الذي ني ّد اإلعاًا إل يف دنذا اتخالالف ب
عبد القادر وعبد الجباً :فهي أن ضدهث عبد القادر ع ترت ب المااين يف النفس،
إف جانب تأك ده أن نظ القاضي عبد الجباً إنما دي «نظ األلفاظ ،وأن هلحقها
دون المااين» قد هش ر إف منز ٍع كالمي ضا ّد ب

األعاعرا الذه هنالمي إل ه عبد

القادر ،والماالزلل الذه هنالمي إل ه عبد الجباً ..لقد فرق األعاعرا يف صفل
(ال الم) ن م صفات الباًي عز وجل ن ب ال الم النفسي القائ بالذات ،وقاليا
إن قده  ،وب الحروف وال لمات ،أو (ألفاظ) القرآن الذي نزل بالارب ل ،وقاليا
()2

إهنا محدثل أو مخليقل ،ن ضالى عرفت دنذه المسألل بمسألل (اللفظ)  ،يف ض
( )1المصدً السابق ،ص.424
ومهما لمسألل اللفظ ن أو مسألل خلق القرآن ن يف تال ٍق للاالّمل المحقق األسالاذ
( )2انظر تلخ اصا واف اا
ا
الش خ عبد الفالاح أبيغدا ًمح ا عىل كالاب قياعد يف عليم الحدهث للالهانيي :ص 361ن .380
قال :وض سئل اإلمام البخاًي ع دنذه المسألل ،أو ع (اللفظ بالقرآن) قال :القرآن كالم ا
علما
غ ر مخليق ،وأعمالنا مخليقل .ويف إجابل أخر  :قال« :أفعالنا خملوقة ،وألفاظنا من أفعالنا» ا
بأن «آًاء أدل الال ن كما هذكر الش خ ن اسالقرت عىل ما قال اإلمام أبي ضن فل» ودي الذي ذدب
إل البخاًي .وانظر كذلك ص 240ن .241
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أطلق الماالزلل القيل إن القرآن مخليق ،بل عدّ وا قيله دنذا فر اعا عىل أصل
(الادل) ن م أصيله ن ول س عىل أصل (الاليض د) بيصف  ،أي القرآن ،م أفاال
ا تااف .مع اإلعاًا إف أن ما ذدب إل األعاعرا ،أو أبي الحس األعاري ،عبّر
عن قبل عبد ا ب ُكالّب القالنسي ،بل سبقهما إف نحيه اإلمام أبي ضن فل ،الذي
قال ض

سئل ع خلق القرآن؟« :ما قام با غ ر مخليق ،وما قام بالخلق

مخليق» هرهد أن كالم ا تااف باعالباً ق ام با تااف صفل ل كباقي صفات يف
القدم .وأما ما يف ِ
ألسنَل الالّال  ،وأذدان الحفاظ ،والمصاضي ..م األصيات،
والصيً الذدن ل ،والنقيش ،فمخليق كخلق ضامل ها .قلت :وض

ت هقيل عبد

الجباً هبنذا الالفرهق ،وهذدب إف ما ذدب إل  ،هبدو (ترك زه) عىل (األلفاظ) أو
عىل نظ األلفاظ ،مفهي اما .كما أن مذدب األعاعرا ًبما كان وًاء الالفرهق أو
الالم ز يف نظر عبد القادر ب (نظ القرآن) الذي ُها َّبر ب ع ماان قائمل بالذات
اإللنه ل ،و(نظ ) ن عار أو نثر ن ُها َّبر ب عما هدوً يف عقيل المخليق  ،أو
تحدثه ب أنفسه  ،وأخ ارا ًبما كان دنذا الخالف ب الرجل دي سبب الحدّ ا
يف ًد عبد القادر عىل سلف ًمحهما ا تااف ،وا تااف أعل .

عودة إلى شرح عبد القاهر:
نايد إف طرف آخر م الشرح والالمث ل لنظرهل عبد القادر ..اسالمع إل هقيل
عاًضا وميازناا:
يف النص الالايل،
ا
علما ت هاالرض الشنكْ ،
أن ت نظن
ًجات إف نفسك
«واعل أنك إذا
َ
َ
علمت ا
يف ال َ لِ وت ترت ب ،ضالى ُه َا َّلق بارها بباض ،و ُهبنى بارها عىل بانض ،و ُت ْج َا َنل
ٍ
بسبب م تلك .دنذا ما ت هجهل عاقل ،وت هخفى عىل أضد م الناا».
دنذه
وج ْا ِل الياضدا منها
«وإذا كان كذلكَ ،فبِنَا أن ننظر إف الالال ق ف ها والبناءَ ،
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بسبب م صاضبالها ،ما مانا ُه وما محصيل ؟ وإذا نظرنا يف ذلك ،علمنا أن ت
محصيل لها غ ُر أن َت ْا ِمد إف اس فالجال فاعالا لفال أو مفاي ا
ت ،أو َت ْا ِمد إف
اسما عىل أن ه ين الثاين
خبرا ع اآلخر ،أو ُتالْبع اتس َ ا
اسم فالجال أضدمها ا
صف ال لألول ،أو تأك دا ا ل  ،أو بد ا
ت من  ،أو تجيء باس باد تمام كالمك عىل أن
ت أو تم ازا ،أو ّ
ه ين صف ال أو ضا ا
مانى ،أن َهص َر نف اا أو
تاليخى يف كالم دي إلثبات
ا
أن

اسالفها اما أو تمنّ اا ،فالُدخل عل الحروف الميضيعل لذلك ،أو ترهد يف فال

تجال أضدَ مها عر اطا يف اآلخر ،فالجيء هبما باد الحرف الميضيع لهنذا المانى،
()1

أو َب ْاد اس ٍ م األسماء الالي ُض ِّمنت مانى ذلك الحرف .وعىل دنذا الق اا» .
وهر ي عبد القادر قائالا« :وإذا كان ت ه ين يف ال ل نظ وت ترت ب إت بأن
هصنع هبا دنذا الصن ع ونحيه ،وكان ذلك كل مما ت هرجع من إف اللفظ عيء،
ومما ت هالصيً أن ه ين ف وم صفال  ،بان بذلك األمر عىل ما قلناه ،م أن اللفظ
تبع للمعنى يف النظم ،وأن َ
الكلِ َم تترتب يف النطق بسبب تر ُّتب معانيها يف النفس،
ُ
ٍ
ضروف ،لما وقع يف ضم ر
وأهنا لي َخ َل ْت م ماان ها ضالى تالجرد أصيا اتا وأصدا َء
ُ
هجب ف ها ترت ب ونظ  ،وأن ُه َ
ومنازل ،وأن
جال لها أم ن ٌل
وت َد َجس يف خاطر أن
َ
()2

هجب النطق هبنذه قبل النطق باللك» .
هيضح دنذا (النص) م كالم عبد القادر ،بشيء م الالفصن ل والالمث نل ،منا
هان بمسألل «النظ النحيي» ولن

إذا لحظنا ف ن بيج خاص ن قيل  :إن اللفظ

تبع للمانى يف النظ  ،وأن ت بد م (ق ام) المعاين وترت بها يف النفس ،قبنل ترت نب
ٌ
( )1دتئل اإلعجاز ص.55
( )2نفس المصدً ،ص.56 ،55
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الكلم يف النطق ،ودي القيل الذي أعاً إل أو نص عل أكثر م مرا ،ومنهنا قيلن
الذي نقلناه قبل قل ل ،ودي« :ل س النظ ع ائا غ ر تيخي ماناين النحني ف منا بن
ال ل  ،وأنك ترتب المااين أو ا
ت يف نفسنك ،ثن تحنذو عنىل ترت بهنا :األلفناظ يف
نطقك» إذا لحظنا ذلك فإن يف وسانا أن نقيل:
إن خالصل نظرهل النظ عند عبد القادر« :أن ترت ب المااين يف الذد دي
الذي هقالري ترت ب األلفاظ يف الاباًا .وأن اللفظ ت مزهل ل يف ذات  ،وإنما مزهال
يف تناسق ماناه مع مانى اللفظ الذي هجاوًه يف النظ ن أي تنس ق ال لمات
والمااين بح ث ُهبدي النظ ُ َ
مجال األلفاظ والمااين مجالمال ن وأن الجمال الفني
ًد بحس النسق ،أو ضس النظ  .كما أن ت اللفظ منفر ادا ميضع ض

أدبي،

وت المانى قبل أن ُهابر عن يف لفظ ،وإنما مها باجالماعهما يف (نظ ) ه ينان
()1

ميضع اسالحسان أو اسالهجان» .
هقننيل عبنند القننادر« :ودننل هقننع يف َو ْدن ٍ وإن َج َهنند ،أن تالفاضننل ال لمالننان
المفردتان ،م غ ر أن ُهنظر إف م ان تقاان ف م الالأل ي والننظ  ،بنأكثر من أن
َ
ت ين دنذه مأليف ال مسالامل ال ،وتلنك غرهبن ال وضشن ل ،أو أن ت نين ضنروف دننذه
أخي ،وامالزاجها أضس ..
ّ
«ودل تجد أضدا ا هقيل« :دنذه اللفظنل فصن حل» إت ودني هاالبنر م اهننا من
وض ْس َ مالئمل مانادا لمااين جاًا ا ،وفرل مؤانسالها ألخيا ا؟»
النظ ُ ،
«ودل قاليا« :لفظل مالم نل ومقبيلل» ويف خالف « :قلقل ،وناب ل ،ومسال ردل»
هابروا بالالم ُّ ع ضس اتتفاق ب
إت و َغرضه أن ّ
( )1س د قطب :النقد األدبي ص.124

دنذه وتلك من جهة
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معنامها ،وبالقلق والنُّ ُب ِّي ع سيء الالالؤم ،وأن األوف مل َتلِ ْق بالثان ل يف مانادا ،وأن
()1
السابقل مل تصلح أن ت ين ل ِ ْف اقا للالال ل يف مؤدادا» .

شاهد قرآني
ث قدم الدل ل عىل ذلك م قيل

تااف يف سيًا ديد﴿ :ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﴾ []44
وهبرك الذي تر
فقال :إنك إذا ف رت يف دنذه اآلهل «فالج ّلى لك منها اإلعجازَ ،
وتسمع ،أنك مل تجد ما وجدت م المز ّهل الظادرا ،والفر لل القادرا؛ إت ألمر
هرجع إف اًتباط دنذه ال ل بارها باضْ ،
الحس والشرف إت
وأن مل هارض لها ُ
م ض ث تقت األوف بالثان ل ،والثالثل بالرابال ،ودن ذا ،إف أن تسالقرهها إف
()2

آخردا ،وأن الفضل َتنا َت ما بينها ،وحصل من جمموعها ؟» .
وأضاف ًمح ا قائالا:
«إن ع َت ،فالأ ّمل :دل تر لفظ ال منها بح ث لي ُأ ِخ َذ ْت م ب

أخيا ا

و ُأ ِ
فر َد ْت أل َّدت م الفصاضل ما تؤده ودي يف م اهنا م اآلهل؟ قل﴿:ﲻ﴾،
واعالبردا وضددا م غ ر أن تنظر إف ما قبلها وما باددا ،وكذلك فاعالبر سائر ما
هل ها».
األًض ،ث
«وك ي بالشك يف ذلك ،وماليم أن مبدأ الاظمل يف أن نُيدهت
ُ
ُأمرت ،ث يف أن كان النداء بن«ها» دون «أي» ،نحي «ها أهالها األًض» ،ث إضافل

( )1دتئل اإلعجاز ص 44ن .45
( )2نفس المصدً ،ص.45
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وأمردا
«الماء» إف «ال اف» ،دون أن هقال« :ابلاي الماء» ،ث أن ُأ ْت َ
بع ندا ُء األًض ُ
﴿ﳀ

وأمردا كذلك بما هخصها ،ث أن ق ل:
بما دي م عأهنا ،ندا َء السماء
َ
ﳁ﴾ فجاء الفال عىل ص غل « ُف ِال» الدالل عىل أن مل ِ
هغ ْض إت بأمر آمر ،و ُقدًا
َ
قادً ،ث تأك د ذلك وتقرهره بقيل تااف﴿ :ﳁ ﳂ ﴾ ،ث ِذك ُْر ما دي فائدا دنذه
األميً ،ودي ﴿ﳄ ﳅﳆ ﳇ﴾ ،ث إضماً «السف نل» قبل ّ
الذكر ،كما دي عرط
الفخامل والدتلل عىل ِع َظ الشأن ،ث مقابلل «ق ل» يف الخاتمل بن«ق ل» يف الفاتحل؟
أفالر لشيء م دنذه الخصائص الالي تملؤك باإلعجاز ًوعل ،و ُت ِ
حررك عند
تصيًدا د ب ال تح ط بالنفس م أقطاًدا ،تال اقا باللفظ م ض ث دي صيت
ّ
وضروف تالياف يف النطق؟ أم كل ذلك لما ب مااين األلفاظ م اتتساق
مسميع
ٌ
ٌ
()1

الاج ب ؟» .
وعقب عبد القادر عىل دنذا بقيل :
اتراضا ت هدع للشك مجا ا
ت ،أن األلفاظ ت تالفاضل م ض نث
«فقد اترح إذن
ا
مجردا ،وت م ض ث دي كَلِ ٌ مفردا ،وأن الفر لل وخالفهنا ،يف مالءمـة
دي ألفاظ َّ
معنى اللفظة لمعنى التي تليها ،وما أعب ذلك ،مما ت تا ّلق ل بصرهح اللفظ».
«ومما هشهد لذلك أنك تر ال لمل ترو ُقك و ُت ْؤنسك يف ميضع ،ث ترادا
()2
با نها َت ْث ُقل عل ك و ُت ِ
يضشك يف ميضع آخر. »..

( )1دتئل اإلعجاز ص 45ن .46
( )2وقد ضرب لذلك أمثلل وعيادد م باض األلفاظ ،كاألخدع ،والشيء ..وك ي أهنا جاءت يف اسالامال
باض الشاراء ،وف ها «ما ت هخفى م الحس  »..أو ف ها «م الثقل عىل النفس ،وم الالنغ ص والال رهر،
أضااف ما وجدت دناك م الروح والخ َّفل ،وم اإلهناا والبهجل» ،ص 46ن .47
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مسألة االستعارة والمجاز:
وهيضح عبد القنادر أن ًفرن لالسنالااًا والمجناز ،ولألبنياب السنابقل أن
ت ين مناط اإلعجاز ،ت هاني أكثر من إنكارهـا مفـردة ،أو خـارج نطـاق «الـنظم
هقردا و ُهانى هبا ،وهالالبع أثردا ن يف اإلعجاز ن بيصنفها جنز اءا
النحوي » ،بمانى أن ّ
م مقالر ات النظ ذات قال ًمح ا :
()1

«فإن ق ل« :قيلك :إت النظ »  ،هقالري إخراج ما يف القرآن م اتسالااًا
وضروب المجاز م مجلل ما دي ب ماجز ،وذلك ت مساغ ل !
َ
دخيل اتسالااًا ونظائردا ف ما
«ق ل :ل س األمر كما ظننت ،بل ذلك هقالري
دي ب ماجز ،وذلك ألن دنذه المااين ن الالي دي اتسالااًا ،وال ناهل ،والالمث ل،
وسائر ضروب المجاز م باددا ن م مقالر ات النظ  ،وعن هحدث ،وب ه ين،
الصيً أن هدخل عيء منها يف ال َ لِ ودي أفراد مل ُه َّ
اليخ ف ما ب نها ض م
ألن ت ُه ّ
أض ام النحي ،فال هالصيً أن ه ين دادنا فال أو اس قد دخلال اتسالااًا ،م
ي مع غ ره! أفال تر أن إن ُقدِّ ً يف «اعالال» م قيل تااف:
دون أن ه ين قد ُأ ِّل َ
﴿ﱕ ﱖ ﱗ﴾ [مره  ]4 :أت ه ين «الرأا» فاعالا ل  ،وه ين «ع ابا»
ِ
مسالااًا؟ ودن ذا السب ل يف نظائر
الصيً أن ه ين
م
نصيبا عن عىل الالم ز ،ل ُه َّ
ا
ا
()2
«اتسالااًا» فاعرف ذلك» النظم إذن هو الذي يبرز االستعارة والتشبيه ،أو هو
علما بأن عبد القادر مل هالجاوز ن دنا ن ضد
أساس وجودمها وظهورمها يف اآليات .ا

( )1هش ر إف ٍ
قيل سالي ل  ،ودي« :ألن ل س م باد ما أبطلنا أن ه ين ف إت النظ واتسالااًا».
( )2دتئل اإلعجاز ص.393

مالمح التفسير وإعجاز القرآن

791

الرد عىل م ظ َّ أن النظ هقالري إخراج ما يف القرآن م اتسالااًا وضروب
المجاز م مجلل ما دي ب ماجز ،ولن ن ن يف س اق سابق ن أوضح سائر صيًا
(النظ ) يف دنذه اآلهل ال رهمل ،أو يف دنذه اتسالااًا ،ألن األمر لي كان مجرد
اسالااًا ﴿ﱕ﴾ للش ب ،إلفادا لماان يف الرأا ،ل ان ه في أن هقال:
«اعالال ع ب الرأا» ،أو «الش ب يف الرأا» ولن

اعالاال الش ب ن يف اآلهل ن

أسند إف الرأا ،فأفاد مانى الشميل ،ودنذا بسبب (النظ ) الذي أضاف إف أصل
المانى« ،أن الش ب قد عاع ف  ،وأخذه م نياض  ،وأن قد اسالغرق وع ّ مجلال
()1

ضالى مل هبق م السياد عيء ...الخ ».

نقد الجرجاني:
()2

هقيل باض األدباء النقاد :
«فأنت تراه قد قدّ ً م ان اتسالااًا القرآن ل وما دي بسب لها م الصيً األدب ل
ٍ
ذكاء قادً إف قر ل النظ النحيي ،ولن ن
م دتئل اإلعجاز ،وإن ًجع هبا يف
أغفل إغفا ا
ت تا اما مكانة اللفظة ومكان المقطع والفاصلة ،مدع اا أن ع ائا م ذلك ت
الغلي الذي ندفا بما
ق مل ل ما مل هراع النظام النحيي يف ترك ب  ،ويف ذلك باض
ّ
نملك م ًأي ،وعاددنا عىل ذلك أن عبد القادر ض تحدث ع اآلهل ال رهمل:
﴿ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ

ﳉ ﳊ ﴾ [ديد ]44 :جال مبدأ الاظمل يف أن نيدهت األًض وكان النداء
( )1دتئل اإلعجاز ص 100ن  ،101وانظر ف سائر الشرح ،فف كالم نف س.
( )2األسالاذ الدكاليً محمد ًجب ب يمي يف كالاب  :الب ان القرآين.
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بن«ها» ،ث بإضافل ال اف إف الماء ،ث بنداء السماء وأمردا بما هخصها ،ث بمجيء
الفال «غ ض» عىل ص غل « ُف ِال» الدالل عىل أن مل هغض إت بأمر آمر ،ث تأك د ذلك
بقيل ﴿ :و ُق ِر َي األَ ْم ُر﴾ ،ث ِذك ُْر ما دي فائدا دنذه األميً ودي:

﴿ﳄ ﳅﳆ

ﳇ﴾ ث مقابلل «ق ل» يف الخاتمل بن«ق ل» يف الفاتحل :أجل ،جال الجرجاين ما
سماه بمبدأ الاظمل ف ما أسلي م القيل .وعىل ق اس نسالط ع أن نقيل :وق ل ها
أًض اعربي ماءك ،وها سماء امناي ،و ُأزهل الماء ،و ُن ِّفذ األمر ،واسالقرت عىل
الجيدي ،وق ل :دالكاا للقيم الظالم  .ف الحقق بذلك كل ما جال الجرجاين مبدأ
الاظمل وضده ،وهيازي القيل دون نقص .ولن

مهالا ،فإن اخال اً لفظ «البلع»

دون «الشرب» ،وكلمة «أقلعي» دون «امنعي» ،وفعل «قضي» المبني للمجهول،
دون « ُنفذ» المبني للمجهول ً
أيضا « ،واستوت » على الجودي ،دون» استقرت ».
ّ
كل ذلك مما هرتفع باآلهل إف اإلعجاز ،وهو يف صميمه راجع فيام يرجع إليه إلى
اللفظ دون اإلسناد.
«وما نقيل يف ذلك نقيل يف المقاطع والفياصل ،وإن عئت فانظر مثالا قيل
ا

﴿ :ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﴾ [المدثر 11 :ن  ]15وضاول أن تقرأه عىل دنذه الصيًا« :ذًين
وم خلقت وض دا ا ،وجالت ل ما ا
ت مبسي اطا ،وبن

ضاضره  ،ومهدت ل

تمه دا ا ،ث هطمع أن أكثر» فإنك إذا فالت ذلك مل تخرج ع قر ل النظ النحيي
كما عناه عبد القادر ،ولن نك تغفل أثر المقطع والفاصلل ،فالهبط بال الم م
مسالي إف مسالي  ،وذلك ما كان هنبغي أن هلالفت إل دنذا الداًا الحص ي،
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وما أضراه أن هدخل اخال اً اللفظ ومجال المقطع يف ترت ب النظ بح لل ف رهل كما
()1

أدخل اتسالااًا م قبل» .

نقد النقد:
قلت :ولن

دنذا (النقد) الميج لإلمام عبد القادر ت هم

الالسل ب م

كل وج ! ألن ضدهث المالصل والمالشاب ع النظ  ،وإن كان قد أكد ف عىل
المااين بيصفها دي الالي تم ز ضق قل النظ ن النحيي ن أو تبرزه يف واقع األمر؛ فإن
مل ههمل جانب األلفاظ أو المقاطع .أو األلفاظ عىل أقل تقدهر .فطرهقل ض ال الم
ن األسماء واألفاال والحروف ن أساسها و«نظامها» :النحي :ولن

(النظ ) أع

وأوسع ،ألن هأخذ يف اتعالباً المااين واأللفاظ وسائر ما ه ين ب (السبك)
الماجز إن صح الالاب ر! ولهنذا كان عبد القادر هالحدث باسالمراً ع (مااين
ّ
مجرد (النظ النحيي).
(تيخي) دنذه المااين ،أي ول س فقط ع
النحي) وع
ّ
قال ًمح ا « :واعل أن َم َثل واضع ال الم َم َث ُل م هأخذ قط ااا م الذدب ،أو
()2

الفرل ف ذهب بارها يف باض ضالى تص ر قطال واضدا »..وقال« :واعلم أين
لست أقول إن الفكر ال يتعلق بمعاين الكلم المفردة أص ً
ال ،ولـكني أقول :إنه ال
يتعلق هبا جمردة من معاين النحو ،ومنطو ًقا هبا على ٍ
وجه ال يتأتى معه تقدير معاين
ّ
()3

ّ
وتوخيها فيها. »..
النحو

( )1الب ان القرآين ص.64
( )2الب ان القرآين ص.412
( )3نفس المصدً ،ص ،410وانظر الصفحال .412 ،411 :
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وقد ضرب عىل ذلك ن يف دنذا الس اق ن ب ت بشاً ب برد:
وأس ا َفنا ل ٌل َتهاو كياك ُب

ّ
كأن ُمثاً النقع فيق ًؤوسنا

وباد أن بسط القيل يف عرض وب ان ؛ قال« :فب ت بشاً إذا تأ ّملال وجدت
كالحلقل المفرغل الالي ت تقبل الالقس  ،وًأهال قد صنع يف ال ل الالي ف ما هصنا
الصانع ض هأخذ كِ َس ارا م الذدب ف ذهبها ث هص ّبها يف قالب ،وهخرجها لك
ِ
ياًا أو خلخا ا
ت .وإن أنت ضاولت قطع باض ألفاظ الب ت ع باض ،كنت كم
س ا
ه سر الحلقل وه ْفص السياً ،وذلك أن مل هرد أن هشب «النقع» بالل ل عىل ضدا،
اف تجيل ف
و«األس اف» بال ياكب عىل ضدا ،ولن ن أًاد أن هشب النقع واألس ُ
بالل ل يف ضال ما تن دً ال ياكب وتالهاو ف  .فالمفهيم م الجم ع مفهيم
()1

واضد ،والب ت م ّأول إف آخره كالم واضد» .
قلت( :معاين النحو) أو (النظ النحيي) إذن دي الذي هظهر الخصائص الفن ل
أو األدب ل يف ال الم ،أو دي ما هدل عل النص بجملال  .أو ما هفري إل م المااين
والدتتت ،ودن ذا هربط عبد القادر ب

الالرك ب والدتلل ،أو هدمج ب

الالرك بي والدتيل .وم دنا كان ترك زه الشدهد عىل المااين ،أو عىل دوً المااين يف
النظ  ،كما أعرنا عند نقده (لنظ األلفاظ) الذي ذكر أن القاضي عبد الجباً قال
ب أو ذدب إل .
لالنا ألق نا عاا اعا ن خافالاا ن آخر هيضح ما عناه اإلمام عبد القادر بقر ل
النظ  ،ولن

الذي ما نزال نالابع ف دي أن عبد القادر يبعد أن ُيفهم من كالمه أنه

( )1الب ان القرآين ص.414
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أنكر أثر األلفاظ بإطالق! ضالى هقيل قائل :لقد وضانا يف آهل م اآلهات كلمل
محل كلمل ،أو اسالبدلنا ف ها لف اظا بلفظ فذدب اإلعجاز وبقي (النظ ) ،أو مع بقاء
(النظ النحيي) كما عناه عبد القادر! ولالنا لي قلنا :كما فهم باض الداًس ،
ت كما عناه عبد القادر ،لما كان ذلك با دا ا .ألن نظ عبد القادر إذا كان هاني
(اإلذابل) أو السبك ،فإن مما ت عك ف أن دنذا السبك ل هالحقق يف (النص)
ض هفقد سالسال وعذوبال بلفظ غ ر لفظ  ،وكل ٍ غ ر كلم  ،كما ًأهنا يف الشادد
القرآين السابق .وناالقد أن عبد القادر مل هفال اإلعاًا إف دنذا عىل الرغ م أن
دائما ن دي «النظ والالأل ي» قال« :ودل هقع يف َو ْد ٍ
الس اق الذي هالحدث ف ن ا
وإن َج َهد ،أن تالفاضل ال لمالان المفردتان ،م غ ر أن ُهنْ َظر إف م ان تقاان ف م
الالأل ي والنظ  ،بأكثر م أن ت ين دنذه مأليف ال مسالاملل ،وتلك غرهب ال وضش ل ،أو
()1

أخي ،وامالزاجها أضس  ،ومما َه ُ دُّ اللسان أباد»  .قلت:
أن ت ين ضروف دنذه
ّ
ودنذه األوصاف هم

أن تلحق باأللفاظ مفردا ،أو عىل أي ضال ،وبخاصل إذا

دائما – أن س اق ضدهث عبد القادر ،إنما دي :الرد عىل
علمنا – أو تذكرنا ا
الماالزلل ،أو نقد ونقض (نظم األلفاظ) وليس إنكار دورها!
وهم ننا كذلك فه (إلحاح) عبد القادر ن إن صح الالاب نر ن عنىل أن (الننظ )
بيصف همثل السبك أو اإلذابل يف قطال واضندا أو (ننص) واضند ،إنمنا «ه نين يف
مااين ال ل دون ألفاظها ،وأن نظمها دي ّ
تيخي مااين النحني ف هنا» .هم ن فهن
دنذا اإللحاح عىل أن تأك د م قبل عبد القادر عىل أن (نظرهال ) تقيم عنىل الجمنع
ب الصيً النحيهل والصيً البالغ نل ،أو أهننا تنطنيي عنىل القنيل :إن الالراك نب
( )1الب ان القرآين ص.44
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النحيهل دي الطرهق إف تذوق الصيً البالغ ل وسائر ضروب اتسالااًا والمجاز،
وم ث فهي مفالاح الدخيل إف إعجاز القرآن.
تخيف م أولنئك الذه «لهجيا بالباطل
كما هجب فه دنذا الالأك د عىل أن
ٌ
يف أمر (اللفظ)» ،أو الذه جاليا « النظم يف األلفاظ » عىل ضد قيل عبد القادر ،بل
ٌ
وإبطال لقيله ن هرهد بذلك القاضي عبد الجباً الماالزيل ،كما أعرنا
دي ً ٌّد عل ه
()1

قبل قل ل ن  ،ول س إن ااًا لدوً األلفاظ يف (النظ ) الذي تحدث عن  ،وجال
مقابالا (لنظ األلفاظ) ،لن

مزهل اللفظ عنده ت هم

النظر إل ها وضددا ،أو

بمازل ع المزهل يف تناسق ماناه مع مانى اللفظ الذي هجاوًه يف النظ  ،أو يف
«نظ عبد القادر» إن صح الالاب ر ،وم دنا كان ضدهث الذي أعرنا إل قبل قل ل
ع األلفاظ المالم نل والمقبيلل ،واأللفاظ القلقل والناب ل والمسال ردل ..إلخ .مع
تأك ده يف س اق ضدهث ع دنذه المسألل يف مياضع أخر عىل فصاضل اللفظل
المفردا ت يف نفسها ،بل يف النظ  ،أو م خالل  ،أو يف تأل ف مع غ ردا.
ٍ
فصاضل تحدث م باد الالأل ي ،دون الفصاضل
قال ًمح ا « :كالمنا نح يف
()2

الالي تيصي هبا اللفظل مفرداا ،وم غ ر أن ُهاالبر ضالها مع غ ردا»  ،وقال:
خاصا م الالأل ي ،و ُهامد هبا إف وج ٍ دون
«واأللفاظ ت تف د ضالى تؤلي
ضربا ا
ا
()3
وج ٍ م الالرك ب والالرت ب»  ..إلخ.
وعىل أهل ضال ،فإن الذي هم ننا فهم م كالابي اإلمام عبد القادر :دتئل
( )1انظر كالابنا :الحاك الجشمي ومنهج يف تفس ر القرآن.
( )2دتئل اإلعجاز ص ،422وانظر الفصل الذي تحدث ف ع اللفظ والنظ  359 :ن .384
( )3أسراً البالغل ،ص ،4وانظر الصفحات ،)18 /1( :بقراءا وتال ق األسالاذ محمد عاكر.
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اإلعجاز و أسراً البالغل أن عبد القاهر أنكر أن يكون (ترتيب الحركات
والسكنات) و(المقاطع والفواصل) هي مناط اإلعجاز ،ولـكن مل ينكر أثرها فيه
من خالل (النظم) الذي أفاض يف الحدهث عن  ،أو أن ن عىل أقل تقدهر ن ترك الباب
مفاليضا لم أًاد أن هالقصى دنذا األثر أو هالابع ف .
ا

رأي سيد قطب رحمه اهلل:
أما األدهب الناقد األسالاذ س د قطب فقد ًأ أن عبد القادر أغفل الحدهث
ع جانب م جيانب اللفظ ،أو ق مل م ق م  ،ودي الق مل الصيت ل ،مفر ادا
ومؤتل افا أو مجالم ااا مع غ ره ،ودي الذي أسماه باإليقاع الموسيقي ،كما أغفل يف
()1

كث ر م األض ان الظالل الالي تش ّاها األلفاظ أو «الظالل الخيالية» الالي قال :إن
لها عنده ق مل كبر يف الامل الفني.
والياقع أن عبد القادر مل هفال اإلعاًا إف اإلهقاع والظالل! ولن ن مل هالحدث
عنهما م جهل «اليضع اللغيي وأجراا الحروف» ،ولن

م جهل أثرمها يف

نفس الماللقي أو القاًئ ،ضالى عدّ ه س د نفس صاضب نظرهل نفس ل يف النقد
والبالغل تقيم عىل «أن مق اا الجيدا األدب ل :تأث ر الصيً الب ان ل يف نفس
( )1النقد األدبي :أصيل ومنادج  .ص ،126داً الشروق ،ط 1400 ،4دن .هقيل س د قطب :فالاباًا
ألداء مانى ذدني أو مانى عايًي .واأللفاظ ت

منسقل عىل نحي ما
دي مجميعل ألفاظ ّ
تسالط ع أن تاطي دتلالها كاملل إت يف دنذا النسق.

«وتسالمد الاباًا دتلالها ن يف الامل األدبي ن م مفردات الدتتت اللغيهل لأللفاظ ،وم الدتلل
المانيهل الناعئل ع اجالماع األلفاظ وترت بها يف نسق ما .
مالناغما بارها مع باض .ث م
«ث م اإلهقاع الميس قي الناعئ م مجميعل إهقاعات األلفاظ
ا
الصيً والظالل الالي تشاها األلفاظ مالناسقل يف الاباًا» .النقد األدبي لس د قطب ،ص.41
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()1

مالذوقها» بل إن س د قطب هقيل :إن عبد القادر بنى كالاب  :أسراً البالغل عىل
()2

«أساا نظرهل نفس ل واضحل هقرًدا يف فاتحل ال الاب  .قال عبد القادر يف
مبحث (اللفظ والمانى) الذي أعرنا إل :
نثرا ،ثم جيعل
شعرا أو يستجيد ً
« فإذا رأيت البصير بجواهر الكالم يستحسن ً
وعذب سائغ،
سن أنيق،
ُ
وح ُ
حلو رشيقَ ،
الثناء عليه من حيث اللفظ فيقولُ :
ٍ
َ
أحوال ترجع إلى أجراس الحرو  ،وإلى
وخ ُلوب رائع ،فاعلم أنه ليس ينبئك عن
ٍ
وفضل يق َت ِد ُحه العقل
ظاهرة الوضع اللغوي ،بل إلى أمرٍ يقع من المرء يف فؤاده،
()3

من زناده » .
ث قام بالطب قات واسال لهنذه (الفرض ل) أو النظرهل يف أبياب بالغ ل مخاللفنل
كباب الجناا ،وأبياب الالشب والالمث نل واتسنالااًا ،مؤكندا ا أن تنأث ر كنل فن
بالغي إنما هايد إف دنذه األسباب النفس ل.

تعقيب عام على نظم عبد القاهر:
وأ ًّها ما كان األمر ،فإن يف وسانا أن ناقب ن يف هناهل المطاف ن عىل نظ اإلمنام
عبد القادر ن باد إعاًاتنا السابقل ن بالنقاط اآلت ل:
النقطة األولى :األشاعرة ونظم المعاين
إن الالدق ق يف المسألل الخالف ل -الالي أعرنا إل ها -ب

الماالزلل واألعاعرا

ومالابال أثردا يف مجلل ما قدّ م عبد القادر يف كالاب  ،ت تدع مجا ا
ت للشك يف أن أقام
( )1المصدً السابق ،ص.199
( )2نفس المصدً ،ص .197وانظر ف ص .124
( )3أسراً البالغل  5ن .6
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نظرهال  ،أو أداً آًاءه عىل مذدب قيم األعاعرا باا ّمل ،وأن مسألل خلق القرآن ،أو
صفل ال الم م صفات الباًي سبحان وتااف ،ع لت ضجرا الزاوهل يف الالفرهق
ب ًأه يف (نظ المااين) وًأي القاضي عبد الجباً أو الماالزلل يف (نظ األلفاظ)
إف جانب أثردا يف قراها لغيهل وب ان ل كث را ،وانظر -يف دذا الس اق -إف خالفه
يف نشأا اللغل ،ومد أثره الياضح يف نظرهل اإلمام عبد القادر ،قال ًمح ا  :إن
الال باللغات م مبالدأ األمر كان إلهام اا ،وإن دذا اإللهام – أو الاليق ي – «ت
هرجع إف (مااين) اللغات ،ول

إف كين (ألفاظ) اللغات سمات لاللك المااين،

وكيهنا مرادا هبا» عىل ضد قيل  .ودذا مغاهر لما ذدب إل ماظ الماالزلل-
واللغيه

– الذه قاليا بالالياضع واتصطالح -ول س باليضي والاليق ي -يف
()1

دذه النشأا .
وهشرح لنا دذا الميقي ما هرهده عبد القادر م ضدهث المؤكَّد أو الم روً
ع لزوم «ترت ب المااين أو ا
ت يف نفسك ،قبل أن تحذو عىل ترت بها األلفاظ يف
نطقك» ألن (المااين) عنده ميجيدا -أو قائمل بذا ا إن صح الالاب ر – قبل
األلفاظ ،أو قبل األسماء الالي جاء النص عل ها يف قيل تااف﴿ :ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾

]سورة البقرة .[31:قال عبد القادر« :أفالر أن ق ل له « :أنبئيين بأسماء دؤتء»

( )1انظر المزدر للس يطي  14/1وإًعاد الفحيل للشيكاين  31/1دذا ،وقد اسالهل الس يطي كالابن
بقيل « :الحمد خالق األلس واللغات ،واضع األلفناظ للماناين بحبسنب منا اقالرنال ِض من
البالغات» ص .7وقال اب النجاً« :ودي تيق ي ووضي ت اصطالح وتياطؤ عىل األعهر» عنرح
ال يكب المن ر .97 /1
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ود ت هالمين المشاً إل بن «دؤتء» ؟! ولهذا كان عرض (للمياضال) أو فهم
لها وتاب ره عنها مغاهر اا لما اسالقر عندنا أو عند ال ث ره مم وقفيا عىل دذا
(المصطلح) يف كالب اللغات؛ قال عبد القادر« :والمواضعة ال تكون وال تتصور
إال على معلوم ،فمحال أن هيضع اس أو غ ر اس لغ ر ماليم ،ألن المياضال
كاإلعاًا ،ف ما أنك إذا قلت« :خذ ذاك» مل ت
المشاً إل يف نفس  ،ول

لالارف السامع
دذه اإلعاًا ّ

ل ال أن المقصيد م ب

سائر األع اء الالي ترادا

وتبصردا ،كذلك حكم «اللفظ» مع ما وضع له».
وأضاف ًمح ا « :و َم دذا الذي هشك أنّا مل نارف «الرجل» و«الفرا»
و«الررب» و«القالل» إت م أسام ها؟ لي كان لذلك َم َسا ٌغ يف الاقل ،ل ان هنبغي إذا ق ل:
()1

المسمى هبذا اتس م غ ر أن ت ين عاددت أو ُذكر لك بصفل» .
«زهد» أن نارف
َّ
تارف ،ول نها تيمئ أو تش ر ،أما (المااين)،
قلت :األلفاظ واألسماء إذن ت ِّ
وباباًا أدق( :المااين النفس ل) فهي السابقل عىل األلفاظ ،الالي وضات للدتلل
عل ها .وم دنا كانت نظرهل عبد القادر تقيم عىل الجمع ب

(المااين النفس ل)

و(مااين النحي) -كما دعادا أهر اا -أو عىل (نظ المااين) بأداا النحاا ،وإن عئت
قلت بقياعد النحي .ودذا دي المقابل ،أو البدهل (لنظ األلفاظ) الذي داًت
ضيل أًاء الماالزلل وعبد الجباً
وإذا كان ال ُارف -كما هقيل عبد القادر« -مل هجر باسالامال «النظ » يف
«المااين» ،فإهن قد اسالامليا ف ها ما دي بماناه ونظ ٌر ل  ،وذلك قيله « :إن هرتب

( )1دتئل اإلعجاز ،ص.540
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وهنزلها ،و َهبني بارها عىل باض» كما هقيلين« :هر ّتب الفروع
المااين يف نفس ِّ ،
عىل األصيل ،وهالبع المانى المانى ،وهلحق النظ ٌر بالنظ ر» وإذا كنت تال أهن
والص اغل لنفس ما اسالااًوا ل «النظ »،
ِّ

واليعي والنق
قد اسالااًوا النسج
َ
وكان ت ُه ُّ
شك يف أن ذلك ك َّل تشب وتمث ل هرجع إف أميً وأوصاف تالالق
()1

بالمااين دون األلفاظ ،فم ضقك أن تال أن سب ل «النظ » ذلك السب ل" .
وقد كالب عبد القادر دذا يف أواخر الفصل الذي ناق

ف  ،عىل نحي مامق،

()2

وبيضيح آخاذ ،قر ل «اللفظ» عند الماالزلل  ،وب ّ فساددا ،ث خال دذا الفصل
بما عدّ ه األصيل الالي هاالمد عل ها يف دذا الباب ،وإن عئت قلت :يف نظرهال الالي
مازال هبدئ ف ها وها د بمطاًدا الماالزلل والرد عل ه يف ماظ صفحات ال الاب،

إن مل نقل يف مج ع دذه الصفحات.
قلت :ولال دذا دي سبب «الحم ل الجاًفل الالي ت تارف األناا يف الالبيهب
والالقس والالصن ي »...الالي أعاً إل ها األسالاذ الاالّمل محميد عاكر يف تقدهم
لهذا ال الاب.
قال اإلمام عبد القادر« :واعلم أن من سبيلك أن نعتمد هذا الفصل حد ًا،
وتجال النُّ ت الالي ذكر ا ف عىل ُذك ٍْر منك أبد اا ،فإهنا ُع َمد وأصيل يف دذا
الباب ،إذا أنت م َّ نالها م نفسك ،وجدت ّ
الش َب تنزاح عنك ،والش يك تنالفي ع
الصيً أن تارف ل َّلفظ ميض ااا م غ ر أن
قلبك ،وت س ّما ما
ُ
ذكرت م أن ت ُه َّ
تارف ماناه ،وت أن ّ
ونظما ،وأنك
تاليخى يف األلفاظ م ض ث دي ألفاظ ترت ابا
ا
( )1دتئل اإلعجاز ،ص53
( )2المصدً السابق :الصفحات.54-43 :
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َ
ّ
األلفاظ
تاليخى الالرت ب يف المااين و ُتامل الف ر دناك ،فإذا ت لك ذلك أتباالها
تحالج إف أن
وقفيت هبا آثاًدا ،وأنك إذا فرغت م ترت ب المااين يف نفسك ،مل
َ
ْ
تسالأني ف ارا يف ترت ب األلفاظ ،بل تجددا تالرتب لك بح

أهنا َخدَ ٌم للمااين،

وتابا ٌل لها ،وتضق ٌل هبا ،وأن العلم بمواقع المعاين يف النفس ،علم بمواقع األلفاظ
()1

الدا ّلة عليها يف النطق» .
هبذه ال لمات خال عبد القادر أضد الفصيل األوف م كالاب الدتئل ،وقد
قال يف دذا الفصل أهر اا« :إن األلفاظ إذ كانت أوع ل للمااين ،فإهنا ت محالل تالبع
المااين يف مياقاها ،فإذا وجب لمعنى أن يكون أوالً يف النفس ،وجب للفظ الدال
عليه أن يكون مثله أو ً
ال يف النطق.»..
وهالابع ناقد اا للماالزلل وللقاضي عبد الجباً -ضالى كأن المقصيد بالخطاب أو
الرد ،ونأمل أت نقع يف الال راً ،ول ن  -عىل مذدب عبد القادر -مزهد م الب ان،
قال ًمح ا :
«فأما أن تالصيً يف األلفاظ أن ت ين المقصيدا قبل المااين بالنظم والترتيب،
وأن ه ين الفكر يف النظم الذي هالياصف البلغاء ،ف ر اا يف نظ األلفاظ ،أو أن
تحالاج باد ترت ب المااين إف ف ر تسالأنف ألن تجئ باأللفاظ عىل نسقها ،فباطل
وود ٌ هالخ َّل إف م ت هييف النظر ض َّق ! وك ي ت ين مف ارا يف نظ
م الظ ْ ،
ا
وأضيات إذا عرفالها عرفت أن ضقها أن ُتن َظ
األلفاظ ،وأنت ت تاقل لها أوصا افا
()2

عىل وج كذا؟» .
( )1دتئل اإلعجاز ص.54-53
( )2المصدً السابق ص.53-52
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وأخ ر اا ،فإن اإلمام عبد القادر يف دذا الالرت ب -للمااين واأللفاظ – هابر ع
ًأي ماظ األعاعرا يف أن «األلفاظ ميضيعل بإزاء الصيًا الذدن ل -أي الصيًا
تصيًدا الياضع يف ذدن عند إًادا اليضع -ول س بإزاء الماد ات
الالي
ّ
()1

الخاًج ل  .وقد دافع اإلمام فخر الده الرازي (ت 606دن) ع دذا الرأي ،كما
()2

ذدب إل م مااصري عبد القادر :اإلمام الجيهني (ت478دن) وًبما كان
عبد القادر مالأثر اا هبذا اإلمام الباًز م علماء األعاعرا.
وم أد ما هالصل برأي عبد القادر أو نظرهال  :قيل األعاعرا« :ل س الغرض
م اليضع -اللغيي -إفادا المااين المفردا ،بل الغرض إفادا المركّبات والنسب
ب

المفردات ،كالفاعل ل والمفايل ل وغ رمها»

()3

أي أن المهمل أو اليظ فل

الحق ق ل للغل دي يف الجمل أو الالرك ب اإلسنادي .ودي األمر الذي ت هخطئ
الناظر يف كالاب الدتئل لابد القادر ،ودي كذلك ما تذدب إل باض النظرهات
()4

اللغيهل المااصرا  ،وا تااف أعل .
النقطة الثانية :النظم أشمل من تعليالت النحاة:
نفى عبد القادر يف ضدهث ع اإلعجاز ن أو اليصي الذي صاً ب القرآن
ماجزا ن أن ه ين يف «ال لمات المفردا» أو يف «مااين ال ل المفردا» الالي دي لها
ا
بيضع اللغل ،ألن هؤدي إف أن ه ين قد تجدد يف مااين دنذه ال ل «وصي مل ه
( )1المزدر للس يطي  36/1وعرح ال يكب المن ر تب النجاً .105/1
( )2إًعاد الفحيل للشيكاين .35/1
( )3المزدر.36/1 :
( )4انظر كالاب :عل اللغل :نشأت وتطيًه للندكاليً محمنيد جناد النرب ص ،94-90داً الماناًف
بمصر.1985 :
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قبل نزول القرآن» قال« :ودنذا ما لي كان دادنا عيء أبادُ م المحال وأعنع ل ان
()1

إ ّهاه» !
إن عبد القادر كان هش ر هبنذا أو همهد للقيل :إن الفرق ب الحالال  ،أي ب
دنذه ال لمات والمااين يف المياضال أو يف أصل اليضع اللغيي ،وب نها يف القرآن
نص عل وأكّده من خنالل عنروض
ال ره  :دي (اتسالامال) ودي المانى الذي ّ
وعيادده؛ انطال اقا م أن اتسالامال إنما ه ين يف (س اق) ،بيصنف (المجنال) أو
الفرا ء الذي تؤدي ف ال لمل أو (األلفاظ المفردا) عملها أو وظ فالها ،بح نث ت
اسما كانت أو فاالا
تبقى «مفردا» ،إن صح الالاب ر ،أو ذات دتلل مجردا أو ًمزهل ن ا
ن بل تنالقنل من دننذه الدتلنل إف دتلالهنا المحنددا أو المقصنيدا ،أو (القائمنل
بالنفس) والما َّبر عنها ن أي دنذه الدتلل ن م خالل (النص /النظ ) كمنا عنرض
ٍ
مالأخر من كالابن ؛
عبد القادر ،بل كما أوجز ف القيل ولخص دي نفس يف ميضع
قال ًمح ا :
«اعل أن دادنا أصالا أنت تر الناا ف يف صيًا َم هارف م جانب،
وهن ر م آخر؛ ودي أن األلفاظ المفردا ،الالي دي أوضاع اللغل مل تيضع لالُارف
ماان ها يف أن ُفسها ،ولن

ألن هر بارها إف باض ،ف ارف ف ما ب نهما فيائد.
()2

ودنذا عل عرهي وأصل عظ » .
ونيد نح  ،وضالى ت ن ين يف صيًا م هارف م جانب ،وهن ر م جانب
(ً )1اجع ف ما سبق الصفحات  796ن .797
( )2دتئل اإلعجاز ص ،539قال األسالاذ محميد محمد عاكر ًمح ا « :ودنذا ن أي الر ن ميضع
(الخبر) و(اإلسناد)».

مالمح التفسير وإعجاز القرآن

805

آخر :أن ناقب عىل دذا الال الشرهي الذي أًسى ماالم اإلمام عبد القادر،
بالقيل :إن دذا الر إذا كانت قاعدت «تيخى مااين النحي» فإن كما هقيل عبد
القادر -م جانب آخر -أوسع وأعمل م تال الت النحاا ،أو تطب قا

لقياعد

البالغل والنحي ،ألن دذه الالال الت واضدا ،يف الالقده والالأخ ر ،واإلظهاً
واإلضماً ،والفصل واليصل ،والحذف والال راً ..وسائر أنياع الفروق
واليجيه ،وم ث فهي ت ت في لمارفل مزاها «النظ القرآين» أو للمفاضلل ب
نظ ونظ .
قال ًمح ا « :وقد وقع يف ظنين الناا أن ه في أن هقال« :إن ُقدم للاناهل،
وألن ذكره أد » م غ ر أن ُهذكر م أه كانت دذه الاناهل! وبِ َ كان أد ؟...
وكذا صنايا يف سائر األبياب ...ت جرم أن ذلك قد ذدب هب ع مارفل البالغل،
والشق
ومناه أن هارفيا مقادهردا ،وصدَّ بأوجهه ع الجهل الالي دي ف ها،
ّ
الذي هحاليهها».
وهقيل« :ول ت عاري إن كانت دذه أميً اا د ّنل ،وكان المد ف ها قره ابا،
والجدَ (النفع) هس ر اا ،م أه كان نظ أعرف م نظ ؟ وبِ َ عظ الالفاوت،
َ
()1
واعالد الالباه َ ،و َتر َّقى األمر إف اإلعجاز ،وإف أن هقهر أعناق الجبابرا؟" .
قلت :واًجع ما نقلناه ع عبد القادر يف عرض لقيل تااف﴿ :ﭥ ﭦ
ﭧ﴾ ]سورة مريم ،[4 :والذي قال ف  :إن المزهل يف اآلهل -أو مزهل النظ -
ل س لمجرد اتسالااًا فحسب .ونر ي دنا سائر ما قال يف دذا الشرح والب ان،
قال« :ولكن ألن ُسلك بال الم طرهق ما هسند الفال ف إف الشيء ،ودي لما دي
( )1دتئل اإلعجاز ،ص.109-108
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م سبب  ،ف ُ ْر َفع ب ما ُهسند إل وهؤتى بالذي الفال ل يف المانى منصيب اا باده،
مب ن اا أن ذلك اإلسناد وتلك النسبل إف ذلك األول ،إنما كانا م أجل دذا الثاين،
قر عمرو
نفسا» و« َّ
ولما ب ن وب ن م اتتصال والمالبسل ،كقيله «طاب زهدٌ ا
ع ن اا» ..وأعباه ذلك مما تجد الفال ف منقي ا
ت ع الشيء إف ما ذلك الشيء م
سبب  .وذلك أنَّا نعلم أن «اشتعل» للشيب يف المعنى ،وإن كان هو للرأس يف اللفظ،
قر» للا  ،وإن ُأسند إف ما ُأسند إل  .يب ّين أن الشرف
كما أن «طاب» للنفس ،و« ّ
كان ألن ُسلك ف دذا المسلك ،و ُت ِّ
يخي ب دذا المذدب ،أن تدع دذا الطرهق ف ،
وتأخذ اللفظ فالسنده إف الش ب صرهح اا فنقيل« :اعالال ع ب الرأا» أو «الش ب
يف الرأا» ث تنظر دل تجد ذلك الحس وتلك الفخامل؟ ودل تر الروعل الالي
كنت ترادا؟»
وإذا كان الجياب :ت« ..فإن السبب أن هف د ،مع لماان الش ب يف الرأا
َ
الشميل ،وأن قد عاع ف  ،وأخذه م نياض  ،وأن قد
الذي دي أصل المانى،
اسالغرق وع َّ مجلال  ،ضالى مل هبق م السياد عيء ،أو مل هبق من إت ما ت ُهاالدّ ب .
ودذا ما ت ه ين إذا ق ل« :اعالال ع ب الرأا ،أو الش ب يف الرأا» بل ت
()1

هيجب اللفظ ض نئذ أكثر م ظهيًه ف عىل الجملل" .
ودذا عادد آخر يف التقديم والتأخير ،ت ه في ف بالطبع أن هقال «إن قدم
للاناهل »...ضالى نال م خالل (النظ ) الذي عرض عبد القادر أه كانت دذه
الاناهل؟ وب كان أد ؛ قال ا تااف﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ ]سورة األنعام:

( )1دتئل اإلعجاز ،ص.101-100
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ٍ
بخاف أن لالقده «الشركاء» ضسنّا وًوعل
 ،[100قال عبد القادر ًمح ا « :ل س
ومأخذ اا م القليب ،أنت ت تجد ع ئ اا من إن أنت ّ
أخرت فقلت« :وجاليا الج
عركاء » ،وأنك تر أن ضا َلك َ
ضال م نُقل ع الصيًا المبهجل والمنظر
الرائق والحس البادر ،إف الشيء ال ُغ ْفل الذي ت َت ْح َلى من ب ث ر طائل ،وت تص ر
النفس ب إف ضال .والسبب يف ْ
أن كان ذلك كذلك ،هو أن للتقديم فائدة شريفة
ُ
ومعنى جلي ً
ال ال سبيل إليه مع التأخير.
«ب ان  ،أنّا وإن كنّا نر مجلل المانى ومحصيل أهن جاليا الج َّ عركاء
وعبدود مع ا تااف ،وكان دذا المانى هحصل مع الالأخ ر ضصيل مع الالقده ،
فإن تقده «الشركاء» هف د دذا المانى ،وهف د ما مانى آخر ،ودي أن ما كان هنبغي
أن ه ين ل ّل عرهك ،ت م الج وت غ ر الج .
«وإذا ُأ ّخر فق ل« :جاليا الج عركاء » مل ُهفد ذلك ،ومل ه

ف أكثر م

اإلخباً عنه بأهن عبدوا الج مع ا تااف ،فإما إن اً أن ُهابد مع ا غ ره ،وأن
ه ين ل عرهك م الج وغ ر الج  ،فال ه ين يف اللفظ مع تأخ ر «الشركاء»
دل ل عل  .وذلك أن الالقدهر ه ين مع الالقده  :أن «عركاء» مفايل أول لج َال،
و« » يف ميضع المفايل الثاين ،وه ين «الج » عىل كالم ٍ
ثان ،وعىل تقدهر أن
كأن ق ل« :فم جاليا عركاء

تااف؟» فق ل« :الج » .وإذا كان الالقدهر يف

ٌ
مفايل ّأول ،و« » يف ميضع المفايل الثاين ،وقع اإلن اً عىل كين
«عركاء» أن
عركاء

تااف عىل اإلطالق ،م غ ر اخالصاص عيء دون عيء .وضصل م

ذلك أن اتخاذ الشرهك م غ ر الج قد دخل يف اإلن اً دخيل اتخاذه م الج ،
مجردا غ ر ُمجراا عىل عيء ،كان الذي َتا َّلق هبا م النفي
ألن الصفل إذا ذكرت ّ
عا اما يف كل ما هجيز أن ت ين ل تلك الصفل.
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 فإذا قلت« :ما يف الداً كره » كنت نف ت ال نينل يف الداً ع كل م ه ينال رم صفل ل  .وض

اإلن اً أبدا ا ض

النفي -وإذا ُأ ّخر فق ل« :وجاليا الج

ت أول ،و«الشركاء» مفاي ا
عركاء » ،كان «الج » مفاي ا
ت ثان اا .وإذا كان كذلك،
مخصيصا غ ر ُم ْط َلق ،م ض ث كان محا ا
خبرا عىل
ت أن ُه ْج َر
كان «الشركاء»
ا
ا
الج  ،ث ه ين عا اما ف ه ويف غ رد  .وإذا كان كذلك ،اضالمل أن ه ين القصد
خصيصا ،أن ه ينيا «عركاء» دون غ رد ّ ،
جل ا تااف ع
باإلن اً إف «الج »
ا
ٌ
عرهك وع ب ٌ بحال».
أن ه ين ل
قال -ماقب اا« -فانظر اآلن إف عرف ما ضصل م المانى بأن ُقدم «الشركاء»،
واعالبره ،فإن هن ِّبهك ل ث ر م األميً ،وهد ّلك عىل عظ عأن «النظ » وتال ُ ب
ك ي ه ين اإلهجاز ب وما صيًت  ،وكيف يزاد يف المعنى من يفير أن يزاد يف
()1

اللفظ. »....
النقطة الثالثة :التركيب النحوي والموسيقي (أو النظم النحوي للمعاين)
هم ننا أن نسمي نظ عبد القادر بنالنظ النحنيي للماناين ،أو نظن الماناين
النحيي آخذه با اتعالباً دننذا الالرك نز الشندهد من قبنل عبند القنادر عنىل
(المااين) م جهل ،وأن الر (والالأل ي) أساس النحي ،من جهنل أخنر ؛ عنىل
مانى أن قياعد دنذا الال دي الالي تؤلي دنذه (القطال الميس ق ل /الننص) ن أو
القطال النص ّل ن وتيزع ما ف ها م (آتت) األسماء واألفاال والحروف و ُتنطقها ن
أي ُتنطق دنذه اآلتت أو األلفاظ المفردا ن عىل نحي واضد أو مجالمع ،ت أثنر ف ن

( )1دتئل اإلعجاز  .288-286مع مالضظل الرد عىل القاضي عبد الجباً يف الاباًا األخ را...
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(لازف) منفرد هش ر إف «أن ُفس المااين» ن بحسب عباًا عبد القادر ن أو الدتتت
المجردا أو الرمزهل لهنذه األسماء أو األفاال ..ولالننا لني وصنفنا دننذه اآلتت
بالصماء قبل أن هنر بارها إف باض يف (قطال /نص) واضد تالآلي ف ن األنغنام
ّ
واأللحان ..لما كان ذلك با دا ا .واًجع إن عئت إف ما نقلناه عن عبند القنادر يف
عرح ب ت بشاً ب برد ن عىل سب ل المثال ن وسائر الفقنرا الالني نقندنا ف هنا النقند
الميج إف عبد القادر.
ّ

كلمة أخيرة:
و ال لمل األخ را دي أننا نر يف خالنام دننذا الانرض ن أو اإلهجناز ن لنظرهنل
النظ عند عبد القادر الجرجاين ،أن صاغ (النظرهل اله ل ل) ن إن صح الالاب ر ن أو
قدم الالفس ر األد إلعجاز القرآن ،كما أن أسس يف اليقت نفس لنظرهنل الصن اغل
و(الالصيهر) ولنظرهات وقراها لغيهل ونقدهل وبالغ نل كث نرا ،منا هنزال كث نر من
المشالغل ف ها ُهسرجين مصاب حه م زهت دنذا اإلمام ّ
الفذ ًمح ا .
وبغض النظر عما اسالُدًك عل  ،أو ما هم

أن (تقبل ) نظرهال أو هنراف

إل ها م آًاء الماالزلل أو -خصم  -القاضي عبد الجباً .وإن كان عبد القادر
اتسع يف مفهيم للنظ  ،ضالى عمل ما بات هارف عند البالغ

بعلم المعاين .بل

لقد ذدب كث ر م النقاد إف القيل :إن عبد القادر دي واضع أصيل دذا الال  ،كما
تبدت صيًت يف كالاب الدتئل ،يف ض

أن كالاب اآلخر( :أسراً البالغل) ترم

أصيل علم البيان .بغض النظر ع أسبق ل الدتئل -يف الالأل ي -ع األسراً ،أو
الا س .وا تااف أعل .
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رابعًا ـ التصوير الفني:
وعل نا أن نش ر دنا إف لين آخره م أليان اإلعجاز أو الب ان القنرآين الالني
ترفد نظرهل عبد القادر ،ومها :الالصيهر الفني ،والجانب الصييت والنغ القرآين ن أو
والصد و«تأل ي النغ » بحسب عباًات عبد القادر ن أو ما دعاه الرافاي
الجرا ّ
بن«النظ الميس قي».
أما الالصيهر الفني فإن أول م أعاً إل م المااصره األسالاذ س د قطب
ًمح ا يف مقالال

ل نشرمها يف مجلل (المقالطي) عام  ،1939قبل أن هؤصل

وهفصل ف ها القيل يف كالاب الق
دنذه (النظرهل)
ّ

خص هبنذا الميضيع
الذي ّ

الالصيهر الفني يف القرآن والذي أصدًه يف عهر ن سان (إبرهل) عام  ،1945ث
()1

أعاً إل يف كالاب النقد األدبي الذي أصدًه يف ضزهران (هين ) عام  1948قال
يف دنذا ال الاب« :لقد كانت السمل األوف للالاب ر القرآين دي :اتباع طرهقل تصيهر
ضس ل ،والس ر عىل طرهقل
المااين الذدن ل ،والحاتت النفس ل ،وإبرازدا يف صيً ّ
تصيهر المشادد الطب ا ل والحيادث الماض ل والقصص المروهل واألمثال
القصص ل ومشادد الق امل وصيً النا والاذاب ،والنماذج اإلنسان ل؛ كأهنا كلها
الحسي الذي هفهمها بالحركل المالخ لل» ث تحدث ع
ضاضرا عاخصل بالالخ ل
ّ
فرل دنذه الطرهقل عىل «الطرهقل األخر الالي تنقل المااين والحاتت النفس ل يف
أخباًا مروهل ،وتابر ع
صيً ا الذدن ل الالجرهدهل ،وتنقل الحيادث والقصص
ا
( )1انظر :نظرهل الالصيهر الفني عند س د قطب للدكاليً صالح عبد الفالاح الخالدي ص ،112وانظر
كالاب :س د قطب م الم الد إف اتسالشهاد ص  527و ،537داً القل بدمشق ،ط1411 ،1دن
1991م.
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تصيهرا تخ ل اا» فقال« :ه في لب ان دنذا الفرل
المشادد والمناظر تاب ارا لفظ اا ت
ا
أن نالصيً دنذه المااين كلها يف صيً ا الالجرهدهل ،وأن نالصيًدا باد ذلك يف
الصيًا األخر

الالشخ ص ل .إن المااين يف الطرهقل األوف تخاطب الذد

واليعي ،وتصل إل هما مجردا م ظاللها الجم لل .ويف الطرهقل الثان ل تخاطب
الحس بالالخ ل واإلهقاع،
الحس واليجدان ،وتصل إف النفس م منافذ عالى :م
ّ
ّ
الحس ع طرهق الحياا .وم اليجدان المنفال باألضياء واألصداء،
وم
ّ
ا
منفذا واضدا ا م منافذدا ال ث را إف النفس ،ت منفذدا المفرد
وه ين الذد
اليض د».
ولهنذه الطرهقل فرلها وت عك يف خطاب القرآن يف الدعيا إف الاق دا
واإلهمان ،كما هقيل س د ًمح ا  ،ولن

األمر كذلك مرتبط بالمسألل (الفن ل)

وم ث  ،فهي وث ق الصلل بقر ل اإلعجاز .ألن وظ فل الف األوف دي إثاًا
اتنفااتت اليجدان ل ..وإجاعل الح اا ال امنل هبنذه اتنفااتت ،وتغذهل الخ ال
()1

بالصيً ..وكل أولنئك ت فل طرهقل الالصيهر والالشخ ص .
وقد ّ
المفرلل
لخص ما هان بنظرهال يف (الالصيهر) بقيل « :الالصيهر دي األداا
ّ
يف أسليب القرآن ،فهي ها ّبنر بالصنيًا الحسن ل المالخ ّلنل عن الماننى النذدني،
والحالل النفس ل ،وع الحادث المحسيا والمشنهد المنظنيً ،وعن النمنيذج
اإلنساين والطب ال البشرهل».
ث هرتقني بالصنيًا الالني هرسنمها ف منحهنا الح ناا الشاخصنل ،أو الحركنل

( )1النقد األدبي ص.129
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المالجددا ،فإذا المانى الذدني د ئل أو ضركل ،وإذا الحالل النفس ل ليضل أو مشهد،
مجسمل مرئ ل.
وإذا النميذج اإلنساين عاخص ضي ،وإذا الطب ال ّ
فأما الحيادث والمشادد ،والقصص والمناظر ،ف رددا عاخصل ضاضرا ،ف ها
الح اا ،وف ها الحركل .فإذا أضناف إل هنا الحنياً فقند اسناليت لهنا كنل عناصنر
الالخ ل ،فما ه اد هبدأ الارض ضالى هح ل المسالما َن َّظاًا ،وضالى هننقله نقنالا
إف مسرح الحنيادث األول النذي وقانت ف ن أو سنالقع ،ض نث تالنياف المنناظر،
وتالجدد الحركات ،وهنسى المسالمع أن دنذا كالم ُهالىل ،و َم َثل ُهررب ،وهالخ ل أن
منظر ُهارض ،وضادث هقع .فهنذه عخيص تروح عنىل المسنرح وتغندو ،ودننذه
سمات اتنفاال بشالى اليجدانات المنباثل م الميقي ،المالساوقل مع الحيادث،
لمرمرا.
ودنذه كلمات تالحرك هبا األلسنل فالن ّ ع األضاس س ا
َ
«إ ا الحياة هنا ،وليست حكاية الحياة!».
ث هقيل :ن ودنذا دي األمر الذي ًبط ب س د ف رت بقر ل اإلعجاز ن « فإذا
ّ
وتشخص النموذج
تصور المعنى الذهني والحالة النفسية،
ذكرنا أن األداة التي ّ
تصور ،وال شخوا
اإلنساين أو الحادث المرئي ،إنام هي ألفاظ جامدة ،ال ألوان ّ
()1

ُتع ّبر ،أدركنا موضع اإلعجاز يف تعبير القرآن » .
وقد تحدث س د قطب ًمح ا ع آفاق دنذا الالصيهر الفني يف القرآن ،فذكر
«أنه تصوير باللون ،وتصوير بالحركة ،وتصوير باإليقاع»..

()2

وقال« :وكث ارا ما

هشالرك اليصي والحياً ،وجرا ال لمات ،ونغ الاباًات ،وميس قى الس اق،
( )1الالصيهر الفني يف القرآن داً المااًف ،ص.33
( )2الالصيهر الفني يف القرآن ص.102
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يف إبراز صيًا م الصيً ،تالمالدا الا

واألذن ،والحس والخ ال ،والف ر

واليجدان» ،ووصي دنذا الالصيهر بأن «تصيهر ضي منالزع م عامل األض اء ،ت
أليان مجردا وخطيط جامدا .تصيهر تقاا األبااد ف والمسافات بالمشاعر
واليجدانات ،فالمااين ترس ودي تالفاعل يف نفيا آدم ل ض ل ،أو يف مشادد م
()1

الطب ال تخلع عل ها الح اا» .
ون الفي دنا بباض النماذج عىل مسائل الالصيهر الباًزا ،أو الميضنحل لهننذه
المهمل:
القاعدا
ّ
أ ن م المااين الذدن ل ،الالي أخرجت يف صيًا ضس ل قيل

تااف﴿ :ﱼ ﱽ

ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ﴾ [األعراف .]40 :والمانى الذدني الذي تقرًه اآلهل
دي أن ال فاً ل هناليا القبيل عند ا  ،وأن هسالح ل عل ه دخيل الجنل! ولن
دنذا المانى المجرد هارض هبنذا األسليب الالصيهري ..ف دعك «ترس
بخ الك» صيًا لالفالح أبياب السماء ،وصيًا أخر ليليج الحبل الغل ظ يف س ّ
الخ اط ،وهخالاً م أسماء الحبل الغل ظ اس «الجمل» خاصل يف دنذا المقام،
للحس أن هالأثر ع طرهق الخ ال بالصيًت
وهدع
ّ

ما عاء ل الالأث ر ،ل سالقر يف
()2

النهاهل مانى القبيل ومانى اتسالحالل يف أعماق النفس» .

الحسي
( )1المرجع السابق ،ص .32أما خصائص دنذا الالصيهر ن أو قياعده ن عنده فهي :الالخ ل
ّ
والالجس  ،والالناسق ،والح اا ،والحركلً .اجع كالاب :نظرهل الالصيهر الفني عند س د قطب
للدكاليً صالح عبد الفالاح الخالدي ،ص ،130داً الفرقان ن عمان1403 ،دن.
( )2الالصيهر الفني ص.32
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ب ن وتأ ّمل دنذا الشادد يف تصيهر الحاتت النفس ل والمانيهل ﴿ :ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍﲎﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧ﴾ [األناام.]71 :
ض ث «تبرز صيًا دنذا المخليق الالا س الذي اسالهيت الش اط يف األًض
مصيً لمدليل ن وها ل ال هالبع دنذا اتسالهياء يف اتجاد ،
ن ولفظ اتسالهياء لفظ
ّ
ف ين ًاضل ذي القصد الميضد ،ولي يف طرهق الرالل! ولن

دناك م الجانب

اآلخر إخيان ل هدعين إف الهد  ،وهنادون « :ائالنا» ودي ب

دنذا اتسالهياء

ودنذا الدعاء «ض ران» ميزع القلب ،ت هدًي أي الفرهق

هج ب ،وت أي

()1

الطرهق هسلك ،فهي قائ دناك عاخص مالل ِّفت» .
ج ن وأخ ًيرا ،دنذا المشهد م مشادد هيم الق امل ،ض ث كان للالصيهر ف ها
نص ب وافر .قال تااف﴿ :ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ

ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ﴾

[إبراد  42 :ن .]43
مهطا  :مسرع  ،كما قال تااف﴿ :ﱊ ﱋ ﱌﱍ﴾ [القمر.]8 :
مقناي ًؤوسه ً :افاي ًؤوسه .
ت هرتد إل ه طرفه  :أي أبصاًد عاخصنل ن مندهمين النظنر ن ت هطرفنين
لحظل واضدا لما د ف م الهيل والف را والمخافل لما ّ
هحل هب .

( )1المصدً السابق ،ص.38
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دياء :خاوهل خال ل ل س ف هنا عنيء ،من عندا اليجنل والخنيف،

ولهنذا قال قالادا :إن أم نل أفئد
عدا الخيف .وق ل :أفئد

خال ل ألن القليب قد خرجت م أماكنهنا من

خراب ت تاي ع ائا!

بارا
بارها ا
أًبع صيً مالالابال مالياكبل ،أو أًبال مشادد لميقي واضد ،هاللي ُ
يف اتسالاراض ،فالال هبا صيًا عاخصل يف الخ ال ،دي صيًا فرهدا للفزع
()1
والخجل ،والردبل واتسالسالم ،هج ّللها ظِ ٌّل كئ ب ساد ه ُمد األنفاا !
دنذا وقد تحدث س د ًمح ا باد ذلك يف أبرز فصنيل كالابن عن «الالخ نل
نظنرا لغنادنا
الحسي والالجس » وع «الالناسق الفنني» وعن «القصنل القرآن نل» ا
ّ
الياسع يف مسألل النماذج اإلنسنان ل والطب انل البشنرهل الالني ُأخرجنت يف القنرآن
ال ره عىل تلك الحالل م الالصيهر الدق ق .ونيًد ف ما هيل طر افا م بانض دننذه
الفصيل ،هش ر إف مد إسهامها يف ميضيع اإلعجاز:

الحسي والتجسيم:
 1ـ التخييل
ّ
الحسي والالجس  ،بيصفهما القاعدا األساس ل
أما ما أطلق عل  :الالخ ل
ّ
الالي قام عل ها الالصيهر الفني ..أو بيصفهما «الظادرت

الباًزت

يف دنذا

الالصيهر» فإن الالشب بمحسيا ن ودي عماد تشب هات القرآن ن همثل أبرز وجيه
دنذا الالجس  ،غ ر أن س د قطب ت هقصر الالجس عىل الالشب بمحسيا ،وإنما
هاني ب «ليناا جدهدا ا دي تجس المانيهات ،ت عىل وج الالشب والالمث ل ،بل عىل
()2

وج الالص ر والالحيهل » .
( )1الالصيهر الفني ص.49
( )2الالصيهر الفني ص.64
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لقد أعرنا قبل قل ل إف ما ذدب إل عبد القادر م أن (النظ ) دي الذي هبرز
اتسالااًا والالشب  ،أو أن دي أساا وجيدمها وظهيًمها يف اآلهات ...ولن ننا
عقبنا عىل عرض أو اسالشهاده عىل مسألل اتسالااًا بقيل تااف:

﴿ﱕ ﱖ

ﱗ﴾ عقبنا عىل دنذا اتسالشهاد بأن عرح عبد القادر لهنذه اآلهل يف ميط آخر
م كالاب أضاف أن (النظ ) أفاد ف ها كذلك مانى الشميل ،و«أن الش ب قد عاع
()1

ف وأخذه م نياض  ،وأن قد اسالغرق وع ّ مجلال  »...إلخ .
هقيل س د قطب :ونظ ر دنذه اآلهل :قيل تااف﴿ :ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱰﱱﱲﱳ ﱴ﴾ [القمر.]12 :
وقال :إن األًض صاًت كلها ع يناا ،وإن الماء هفيً م كل م ان منها.
وهقيل« :إن الحركة التخييلية السريعة التي تصورها حركة االشتعال وحركة تفجير
الحس وتثير الخيال ،وتشرك النظر والمخيلة يف تذوق
األرض عيو ًنا تلمس
ّ
الجامل» قلت :وت ًهب يف أن الجرجاين مل هالحدث ع دنذا الالصيهر.
وقال تااف﴿ :ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ﴾ [غافر .]18 :فالقليب كأنما تفاًق مياضاها وتبلغ الحناجر م
عدا الر ق!
وقال تااف:

﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﴾ [النساء ]90 :أي ضاقت صدوًد م الح را والحرج
انالصاًا ل .
انالصاًا لقيمه  ،أو هقاتليا قيمه
ب أن هقاتليك
ا
ا
ومن الالاب ر ع عدم الهداهل واتنالفاع بالسماع بأن دناك ضياجز مادهل ن
( )1انظر الصفحات 755 :ن .756
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والسماع﴿ :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎﲏ ﲐﲑ﴾ [ال هي.]57 :
أكنّل :مجع كِنان :الغطاء والغالف الساتر .لمنا كاننت دننذه الماناين مانانل يف
األجسام (األكنّل ن الخال ن الطبع) وضائلل ،اسالا رت للقليب؛ ف أن عل ها غشناوا
تمنع م وصيل الهداهل والمارفل.
صمما ع الهداهل والرعاد ،فهي اسالااًا كنذلك ،ألن ال فناً
وقرا :ثقالا ،أي
ا
ا
هسماين الدعاء إف الده سما اعا تا اما ،ولن

لما كان ت هؤثر فن ه إت كمنا هنؤثر

ف م ب وقر فال هسمع؛ ع ّبهيا ب .
وقال تااف﴿ :ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾ [محمد.]24 :
عز م
وقال ّ

قال﴿ :ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ

ﲊ ﲋﲌﲍ ﲎﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ﴾ [هس 8 :ن .]9
ع ّبهه بم ُجال يف عنق وهده ُغل ،فجمات هداه مع عنق تحت ذقن
قمحا ،ولهنذا قال تااف﴿ :ﲆ ﲇ ﲈ﴾ والمقميح دي
فاًتفع ًأس فصاً ُم ا
اضطراًا .ولما كان ال ُغل إنما هارف ف ما َجمع ال ده مع الانق
المرفيع الرأا
ا
اكالفى بذكر الانق ع ال ده .
سدا ا :أي ع الحق .أغش ناد  :أغش نا أبصاًد عن .
وانظر إف الشيادد الالال ل الالي اجالمع ف ها الالخ ل والالجس ض نث صنيًت
محسيسا ،وخ ّلت ضركل لهنذا الجس أو ضيل م
جسما
اآلهات األميً المانيهل
ا
ا
إعااع الالاب ر.
قال تااف﴿ :ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ﴾ [األنب اء ]18 :وقال
تااف﴿ :ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﴾ [األضزاب ]26 :وقال تااف:

﴿ﳐ ﳑ ﳒ
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ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﳗ﴾ [المائدا ]64 :وقال:

﴿ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ

ﲭ﴾ [الاليبل﴿ ،]26 :ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ﴾ [اإلسراء.]24 :
«ف أنما الحق قذهفل خاطفل تص ب الباطل فالزدق  ،وكأنما الرعب قذهفل
سرهال تنفذ يف القليب لفيًدا ،وكأنما الاداوا والبغراء مادا ثق لل ،تلقى ب نه
فالبقى إف هيم الق امل ،وكأنما الس نل مادا مث ِّبالل تنزل عىل ًسيل ا

وعىل

()1

المؤمن  .وكأنما للذل جناح هخفض م الرمحل باليالده » .

 2ـ التناسق الفني:
أما الالناسق الفني فهي الذي هبلغ النذًوا يف تصنيهر القنرآن ،باند الظنادرت
الباًزت السابقال  :الالخ ل والالجس  .ونش ر دنا إف طرف م خطيط الاامل:
أ ن فهنالك الالناسق الناعئ ع المقابالت الدق قل ب

الصيً الالي ترسمها

الالاب رات «والالقابل :طرهق ٌل م طرق الالصيهر ،وطرهقل م طرق الاللح » كما
هقيل س د قطب ،وم ذلك داتان الصيًتان اللالان هارضهما إلماتل األض اء،
وإض اء الميتى يف قيل

تااف﴿ :ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥﲦﲧﲨ ﲩ﴾ [السجدا 26 :ن .]27
« ففي ومرل ع نقله م القر المهل ل الداثرا باد الح ناا والامنران ،إف
األًض الممرعل باد الميت واإلجداب .دنذه المقابلل ت اد ت ّطرد يف صيً النا
والاذاب يف اآلخرا».

( )1الالصيهر الفني ص.67
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أهرا المقابلل النفس ل ب
ودنالك ا
ضاضرا اآلن ،وأخر

ال افره والمؤمن  ،والالقابل ب

صيًا

ماض ل يف سابق الاهد واألوان﴿ :ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲤﲥ ﲦ ﲧ﴾ [النحل.]4 :
وقال تااف﴿ :ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ﴾

[الياقال 41 :ن .]46
فالسميم والحم  ،والظل الذي ل س ل م الظل إت اسم ألن «م هحميم»
«ت باًد وت كره » ..صيًا دنذا الشظي تقابل صيًا الالنرف« :إهنن كنانيا قبنل
ذلك مالرف »!
هقيل س د قطب ًمح ا باد ذلك يف الالاق ب عىل دنذه اآلهل ن ودي تاق ب
ٍ
ٍ
وصيً قرآن ل أخر كث را يف
نصيص
بالالدبر والالأمل ..واإلفادا من يف فه
جدهر
ّ
كالاب ا عز وجل ن هقيل« :ودنا ميضع تأمل لط ي يف دنذا الالصيهر وف ما
هماثل  :فهنؤتء المالحدَّ ث عنه ها شين يف الدن ا الحاضرا ،وصيًا الالرف دي
الصيًا القرهبل ،أما ما هنالظرد م السميم والحم
البا دا .ولن

والشظي فهي الصيًا

الالصيهر دنا لفرط ض يهال هخ ل للقاًئ أن الدن ا طيهت ،وأهن

اآلن دناك ،وأن صيًا الالرف قد طيهت كذلك ،وصيًا الشظي قد عرضت.
وأهن ُهذكَّرون يف وسط السميم والحم بأهن «كانيا قبل ذلك مالرف »! ..وذلك
م عجائب الالخ ل .ولن ن النسق المالَّبع غال ابا يف القرآن ،والذي هلبي طلبل الف
والده يف آن :هلبي طلبل الف يف قيا اإلض اء ضالى ل نسى المشادد أن دنذا مثل
()1

وهحس بأن ضاضر ُهشهد!» .
ُهررب،
ّ
( )1الالصيهر الفني ص.79
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ب ن ودنالك تناسق ب

أجزاء الصيًا القرآن ل الماروضل ،م ض ث ما

هسمى بيضدا الرس  ،أي عدم الالنافر ب جزئ ات الصيًا ،ث تيزهع تلك األجزاء
ّ
بارا ،وت هطغى يف ذلك بارها عىل
عىل الرقال بنسب ما ّنل ت هزض بارها ا
رس ب  ،والالدًج يف الظالل بما هحقق الجي
باض ،وهأيت أخ ارا دوً اللين الذي ُت َ
()1

الاام المالسق مع الف را والميضيع .
هقيل األسالاذ س د ًمح ا « :خذ سيًا م السيً القص را الالي ًبما هحسنب
الباض أهنا عب هل بسجع ال هان ..خذ سيًا ال َف َلق .فما الجي المراد إطالق ف ها؟
إن جي الالايهذا ،بما ف م خفاء ود منل وغميض وإهبام ،فاسمع:
﴿ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ .
فما الفلق الذي هسالا ذ برب ؟ نخالاً م ماان ن ال ث نرا ماننى الفجنر ..ألنن
أنسب يف اتسالااذا ب م ظالم س أيت.
هايذ برب الفجر ﴿ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾ دن ذا بالالن ر ،وبن«ما» الميصيلل
الشاملل .ويف دنذا الالن ر هالحقق الغميض والظالم المانيي يف الاميم،
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ﴾ :الل ل ض

﴿ﱞ

مرديبا
هدخل ظالم إف كل عيء وهمسي
ا

مخي افا﴿ .ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ وجي النفث يف الاقد يف الساضرات
وال ياد كل ًدبل وخفاء وظالم ،بل د َّ ت هنفث

غالباا إت يف الظالم﴿ .ﱪ ﱫ

ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ والحسد انفاال باطني مطميً يف ظالم النفس ،غامض كذلك
مرديب.
(ً )1اجع للاليسع يف دنذا اللين كالاب :الالصيهر الفني ص 90فما باددا.
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الجي كل ظالم وًدبل ،وخفاء وغميض ودي هسالا ذ م دننذا الظنالم بنا ،
وا ًب كل عيء ،فل خصص دنا «برب الفلق»؟ ل نسج مع جي الصيًا كلها،
وهشالرك ف  .ولقد كان م المالبادً أن هايذ م الظالم برب النيً ،ولن

النذد

دنا ل س المح  ،إنمنا المح ّ ن دني ضاسنل الالصنيهر الدق قنل ،فنالنيً ه شني
الغميض المرديب ،وت هالسق منع جني الغسنق والنفنث يف الاقند ،وت منع جني
الحسد .و«الفلق» هؤدي مانى النيً م اليجهل الذدن ل ،ث هالسق مع الجني الانام
م اليجهل الالصيهرهل ،ودي مرضلل قبل سطيع النيً ،تجمع ب الننيً والظلمنل،
ولها جيدا الغامض المسحيً.
ث ما دي أجزاء الصيًا دنا أو محاليهات المشهد؟
دي م ناض ل« :الفلق» و «الغاسق» مشهدان من مشاهد الطبيعة ،ومـن ناحيـة
«النفاثات يف العقد» و«حاسد إذا حسد» خملوقان آدميان.
ودي م ناض ل« :الفلق» و«الغاسق» مشهدان مالقابالن يف الزمان .وم ناض ل:
«النفاثات» و«الحاسد» جنسان مالقابالن يف اإلنسان.
ودنذه األجزاء ميزعل عىل الرقال تيزه ااا مالناس اقا ،مالقابلل يف الليضل ذلك
الالقابل الدق ق ،وكلها ذات لين واضد ،فهي أع اء غامرل مرديبل ،هل ّفها الغميض
()1

والظالم .والجي الاام قائ عىل أساا دنذه اليضدا يف األجزاء واألليان» .
وهر ي س د ًمح ا قائالا« :ل س يف دنذا الب ان عيء م الالمحل ،ول سنت
دنذه الدقل كلها بال ددف ،ول س دنذا الهدف ضل ل عابرا ،فالمسألل ل ست مسألل

( )1الالصيهر الفني ص.90
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وجي وتنس ق ،وتقنابالت تصنيهرهل
ألفاظ أو تقابالت ذدن ل ،إنما دي مسألل ليضل ّ
تاد فناا ًف ااا يف الالصيهر ،وهي إعجاز إذا أداه جمرد التعبير».
وتأمل دنا ن بلمحل خاطفل ن وضدا الصيًا ،أو الليضل القرآن ل ،الالي ًسمت
يف اآلهات الالال ل م

سيًا الرعد بخطيطها الارهرل﴿ :ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾ [اآلهل.]2 :
ث قال تااف يف اآلهل الالال ل ن وما تزال تارض تلك الخطيات الارهرل
فحسب .ولن

تضظ ك ي هنزل الخط الالصيهري إف األًض ن:

﴿ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵﱶﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ﴾ [اآلهل .]3
وتأمل عىل سب ل الالنذك ر :الخطنيط المالقابلنل يف دننذه الصنيًا :الرواسني
واألهناً ..وزوجان اثنان م كل الثمرات ..والالي ًسنمت عنىل الرقانل الممالندا:
«ودي الذي مدّ األًض »..إلخ اآلهل ال رهمل.
أما اآلهل الثالثل م السيًا فقد صيًت «لقطل» م صيًا األًض دنذه ..ف ها
خطيط أكثر تفص الا..

﴿ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ﴾[ ..اآلهل .]4
وتضظ يف دنذه الليضل الالناسق يف اللين والش ل ،وأثر ذلك يف ملء فراغات
الليضل الفن ل كما هقال :ب جنّات ال روم الماروعل ..والزًع المنبسط ،والنخ ل
()1

السامق!!. ..
(ً )1اجع :يف ظالل القرآن ص 2044فما باددا .ط داً الشروق1397 ،دن.
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وانظر أخ ارا إف دنذه الليضل الطب ا ل الالي ًُسمت ببرع لمسات عرهرل ،قال
تااف﴿ :ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [الغاع ل 17 :ن .]20
إهنا ليضل قاعدتادا :السنماء واألًض :اتجادنان أفق نان .ب نهمنا يف اتتجناه
الرأسي :الجبال والجمال ..أبرز األع ال واألضجام عىل األًض يف عنامل الجمناد
وعامل الح يان ..والجمل دي الح يان المناسب يف اتتجاه الرأسي عىل كل ضال..
باإلضافل إف أن أل ي الصحراء الفس حل الالي تحددا السماء والجبال!!..
وانظر كذلك دنذه الدعيا إف النظر والالأمل ك ي بدأت باإلبل ..تلك
المخليقات الباًزا عىل األًض الالي هقي عل ها اإلنسان ،ث انالقلت ب م تلك
النقطل الرأس ل إف السماء يف اتجاه الصايد إف فيق ..ث ك ي نزل ذلك الخط
الالصيهري بالناظر المالأمل م السماء إف الجبال إف األًض ..ض ث مياقع
أقدام  ،مرا أخر

()1

.

ويف سيًا الغاع ل ليضات بلغ ف ها الالناسق الفنني دننذا َأ ْو َجن ُ كنذلك ..ويف
وسع القاًئ أن هقي يف كالاب الالصيهر الفني ويف تفس ر الظالل عىل أليان أخنر
م الالناسق ..وبخاصل ذلك الالناسق الذي تسالقل برسم كلمنل واضندا يف بانض
األض ان ..والالناسق الناعئ ع المدا المقرًا لبقاء المشهد أو الصنيًا ماروضنل
عىل األنظاً يف النفس والخ ال ..ع ّلنا ندًك األبااد ال املل ،أو ع ائا غ ر قل نل من
دنذه ال لمل الالي خال هبا األسالاذ سن د قطنب ًمحن ا بحثن الندق ق الياسنع يف
الالناسق والالصيهر عندما قال:
( )1الالصيهر الفني يف القرآن لس د ًمح ا  ،وانظر تفس ره :يف ظالل القرآن ص 3898فما باددا.
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« وهـكذا تتكشف للناظر يف القرآن آفاق وراء آفاق من التناسق واالتساق :فمن
معنى مترابط ،إلى نسق متسلسل ،إلى ٍ
لفظ مع ّبر،
نظم فصيح ،إلى سرد عذب ،إلى
ً
مصور ،إلى تصوي ٍر ِّ
جمسم ،إلى موسيقى منغَّمة ،إلـى
إلى تعبير ّ
مشخص ،إلى ختييل ِّ
اتساق يف األجزاء ،إلى تناسق يف اإلطـار ،إلـى توافـق يف الموسـيقى ،إلـى تفـ ّنن يف
اإلخراج .وهبـذا كله يتم اإلبداع ،ويتحقق اإلعجاز ».
هقيل األسالاذ الدكاليً صبحي الصالح« :ولال الغاهل الالي انالهى إل ها س د
قطب م فه األسليب القرآين أن ت ين أصدق ترمجل لمفهيمنا الحدهث إلعجاز
القرآن ألهنا تساعد ج لنا الجدهد عىل اسالرواح الجمال الفني الخالص يف كالاب
ا  ،وتم

الداًس

م اسالخالص ذلك بأنفسه  ،واتسالمالاع ب بيجداهن

()1

وعايًد » .
قلت :ولال األمر الذي انالهى إل س د يف شأن اإلعجاز بالتصوير ن إن صح
دنذا الالاب ر ن هيضح باض جيانب نظرهل عبد القادر الجرجاين ،وهر ي إل ها أو
()2

همأل باض (فراغا ا)! ت أن هلغ ها و ُه َا ّفي عل ها  ..أو باباًا أخر  :إن نظرهل
عبد القادر يف (النظ ) تالسع لنظرهل (الالصيهر) أو لهنذا الباب م أبياب اإلعجاز.

( )1مباضث يف عليم القرآن الطبال الثان ل ،مطبال جامال دمشق ،ص .368وانظر الدًاسل الالي قدمها
الباضث الدكاليً صالح عبد الفالاح الخالدي يف كالاب الق  :نظرهل الالصيهر الفني عند س د قطب
داً الفرقان ،عمان.
( )2أعاً س د قطب ًمح ا إف أن عبد القادر بلغ غاهل الاليف ق المقدً لباضث يف عصره ،وأن كان عىل
وعك إدًاك الناض ل الالصيهرهل والالخ ل ل يف أسليب القرآن «ولقد كان النبع منه على ضربة معول
فلم يضرهبا!» ،الالصيهر الفني لس د قطب ،مرجع سابق ،ص.29
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كما أن دنذه المالضظات الدق قل بشأن دوً األلفاظ يف مسألل الالصيهر لالها أن
ت ين قد انالهت إف س د ،ض ث أوضحها ووضاها يف ميضاها ،م الدًاسل
خص
الام قل ن والمال َّلفل يف باض األض ان ن الالي قدّ مها الرافاي يف كالاب الذي َّ
بالحدهث ع القرآن والبالغل النبيهل .ودي الدًاسل الالي سنارض لف ر ا الرئ سل
م خالل دنذا المظهر األخ ر ،أو النظرهل الالي نارض لها باد قل ل يف مسألل
إعجاز القرآن ،ودي :النظ الميس قي ،أو إعجاز النظ الميس قي ،كما دعاه
الرافاي نفس ًمح ا .

نجيب محفوظ ونظرية التصوير:
ولن

قبل أن نالحدث ع مصطفى صادق الرافاني ًمحن ا ننيد أن ناقنب

عىل نظرهل س د يف الالصيهر بما قال ف ها األدهب نج ب محفيظ .لقند وجند دننذا
نيًا جدهدا ا ولنذا طرهفنل»
الروائي الاربي يف كالاب س د الالصيهر الفني يف القرآن « ا
عىل ضد قيل  ،وأضاف قائالا ن يف ملحظ ماهيد عند الحدهث ع إعجاز القنرآن ن:
كالابا خالدا ا كالقرآن ت هاطي كل أسنراًه الجمال نل لج نل من األج نال
«ذلك أن ا
مهما كان ضظ م الذوق وقدًه م الب ان .فللج ل الحاضر عمل يف دنذا الشأن،
كما س ين لألج ال القادمل عملها» ث قال ن مخاط ابا س د قطب ن «والمهن أننك
وفقت ألن ت ين لسان ج لنا الحاضر يف أداء دنذا الياجب الجل ل والجم ل م ااا،
مسالا ناا هبنذه المقاه س الفنّ ل الالي هألفها المااصرون وهحبيهنا وهس رون يف وادي
الف عىل ددادا ونيًدنا .إن عصنرنا ن من الناض نل الجمال نل ن عصـر الموسـيقى
والتصوير والقصة ،ودنا أننت ذا تبن لننا بقنيا وإلهنام أن كالابننا المحبنيب دني
الميس قى والالصيهر والقصل يف أسمى ما ترقى إل م اليضي واإلبنداع .أمل نقنرأ
القرآن؟ بىل ،وضفظنا ن يف زم سا د مرى ن ما ت ّسر م سيًه وآهات  ،وكنان ن وت
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هزال ن ل يف قليبنا عق دا ،ويف وجداننا سحر ،ب ند أنن كنان ذاك السنحر الغنامض
تحسن الحنياا ،وههالنز لن الرنم ر ،دون أن هدًكن الاقنل ،أو هبلغن
المغلنقّ ،
الالذوق ،كان كالنغمل المطربل الالي ت هر السامع لماذا وت ك ني أطربالن ؛ فجناء
كالابك كالمرعد للقاًئ والمسالمع الاربني من أبنناء ج لننا ،هدَ ُّلن عنىل منياط
الحس ومطاوي الجمال ،وهج ّلي ل أسراً السحر ومفات اإلبداع .كان القرآن يف
ُ
القلب ،فصار ملء القلب والعين واألذن والعقل مجي ًعا».
ث أعاً نج ب محفيظ إف الفصل الذي عقده س د للحدهث ع الالناسق،
والذي قال ف « :دنالك الالناسق الذي هبلغ الذًوا يف تصيهر القرآن» فقال مخاط ابا
أهرا الذًوا يف النقد والذوق
س د قطب« :ف ان دنذا الفصل الذي بلغت ب أنت ا
()1

والفه »  .وأضاف« :كنت أود لي أسالشهد بباض ما جاء يف كالابك م النقد
الالطب قي م اآلهات ال رهمل ،ولن

تر ق ع ذلك كلمالي الميجزا ،وهأباه

ذوقي الذي هأبى المفاضلل ب آي الذكر عىل أي وج م اليجيه».
خامسًا ـ النظم املوسيقي:
هبدأ الرافاي -كسلف وإمام عبد القادر -م باض المس َّلمات ،ول

ٌ
كل

عىل طرهقال  ،وقد كانت دذه المس َّلمات عند الرافاي عىل النحي اآليت:
قال ًمح ا « :وال الم بالطبع هالركب م ثالثل :حرو
وكلامت دي م الحروف ،ومجل دي م ال َ لِ ».

هي من األصوات،

( )1مجلل الرسالل( ،الادد  ،)616تاًهخ  23ن سان (أبرهل) ،عام  ،1945وانظر :مجلل الهالل عدد
دهسمبر ً ،1971ب ع الثاين 1409دن .وقد ًأ نج ب محفيظ يف ال الاب ن بجملال ن أن  :إعالن
ع ميادب س د قطب كناقد.
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وعىل الرغ م أن قال باد ذلك :إن تبد م اعالباً دذه الثالث ل مج ا اا عند
سر اإلعجاز يف نظ القرآن هالناول
البحث يف اإلعجاز ،أو بحسب عباًت « :وقد ًأهنا ّ
دذه كلها؛ بح ث خرجت م مج اها تلك الطرهقل الماجزا الالي قامت ب .»...
أقيل :عىل الرغ م دذا القيل ،أو دذا اتعالباً الثالثي ،إن صح الالاب ر؛ فإن
الجمل الالي هالألي منها ال ل ) وت
ما هم ز ما ذدب إل ل س دي األمر الثالث (أي ُ
األمر الثاين كذلك .الله إت إذا لحظنا ما أضاف إف عبد القادر -يف دذه  -م :
اإلهحاء والالصيهر ،إف جانب ما قد هيضي ب الجرا يف الحروف أو يف ترك بها يف
()1

ال لمل -والجملل -م المااين ،أو م الدتتت عىل دذه المااين !
ول

الذي هم ز ضدهث الرافاي – أو إضافال – إنما دي ضدهث ع األمر

األول ،أو ع الحروف وأصيا ا ،ث ع الحركل الصرف ل واللغيهل لأللفاظ
القرآن ل المشالملل عىل تلك الحروف ..ضالى ل م

القيل :إن ضدهث ع إعجاز

النظ الميس قي هاالمد بالدًجل األوف عىل األلفاظ ،وعىل الجانب الصييت منها
()2

عىل وج الخصيص  ..وما هالبع ذلك ،أو هنبني عل م الالايهل عىل عل الالالوا
والالجيهد وأقسام الحروف.
(ً )1بما كان باض ما ذدب إل الرافاي يف دذا -ونحنيه -با ند اا ،أو هخاللني البناضثين يف قبيلن أو
الالسل ب ؛ مثل ضدهث ع «الميس قى اللغيهل وإعجاز الفطرا» وقيلن « :وصناً إعجنازا ا للفطنرا
اللغيهل يف نفسها ض ث كانت وك ي ظهرت»!.
دًك
( )2قال الرماين يف س اق ضدهث ع الال رهر« :وأما الحس بالأل ي الحروف المالالئمل فهي ُم َ
بالحس وميجيد يف اللفظ ،فإن الخروج م الفاء إف الالم أعدل م الخروج م الالم إف الهمزا،
ّ
لباد الهمزا م الالم ،وكذلك الخروج م الصاد إف الحاء ،أعدل م الخروج م األلي إف
الالم .»..وكان الرماين هقاًن قيل تااف﴿ :ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ﴾ [البقرا ]179 :بأعدل ما قاليه يف
مانادا ،ودي« :القالل أنفى للقالل» .الن ت يف إعجاز القرآن ص.78
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اعالباًا يف إعجاز النظ الميس قي يف القرآن،
هقيل الرافاي« :وضسبك هبنذا
ا
وأن مما ت هالالق ب أضد ،وت هالفق عىل ذلك اليج الذي دي ف إت ف ؛ لالرت ب
ٍ
باعالباً م أصيا ا ومخاًجها ،ومناسبل باض ذلك لبار مناسبل طب ا ل
ضروف
يف الهمس والجهر ،والشدا والرخاوا ،والالفخ والالرق ق ،والالفشي والال راً»..

()1

هم ننننا القننيل إذن :إن األلفنناظ أوال لمننات دنني قاعنندا أو منطلننق النننظ
الميس قي عند الرافاي ،ألن الحروف الالي هحدث أو ه ين م ترت بها عنىل دننذا
النحي دنذا النيع م اإلعجاز ،سنياء أكنان يف أصنيا ا أو يف ضركا نا ،ت تيجند
مسالقلل أو منفردا ،ولن

ضم ال لمات ن كما أن األلفاظ ،يف اتسالامال القرآين

تالساوق يف دنذا النظ مع الحروف ،أو هجري عىل دننذا منا هجنري عنىل تلنك ن،
ف أن النظ الميس قي هسبق النظ النحيي الذي تحدث عن عبد القنادر ،أو دني
نظما» ميس ق اا ،وأضناف
صنيه الذي هقرن ب وهراف إل  .ولهنذا سماه الرافاي « ا
إف النظ النحيي الذي قال ب عبد القادر .وًبما أًاد أن (ه مل) ب صنيًا دننذا
النظ  ،أو هسالدًك عل ! .وإن كنان (نظن الرافاني) هنذكّرنا لليدلنل األوف بننظ
األلفاظ ،أو بنظ عبد الجباً.
َ
هقيل باد ذلك« :ولو َت َدبَّ َ
ألفاظ القرآن يف نظمها لرأيت حركتها الصرفية
رت
واللغوية جتري يف الوضع والتركيب جمرى الحرو

أنفسها فيام هي له من أمر

الفصاحة ،فيهيئ بعضها لبعض ،ويساند بعضها ً
بعضا ،ولن جتدها إال مؤتلفة مع
أصوات الحرو  ،مساوقة هلا يف النظم الموسيقي ،ضالى إن الحركل ًبما كانت

( )1تاًهخ آداب الارب للرافاي.)225/ 2( ،
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ثق لل لسبب م أسباب الثقل أهها كان ،فال ُ
َس
تاذب وت ُتساغ ،وًبما كانت أوك َ
النص ب يف ضظ ال الم م الحرف والحركل ،فإذا دي اسالُاملت يف القرآن ًأهت
لها عأناا عج ابا ،وًأهت أصيات األضرف والحركات الالي قبلها قد امالهدت لها
طره اقا يف اللسان ،واكالنَ ْفالَها برروب م النغ الميس قي ،ضالى إذا خرجت ف
ٍ
عيء وأًق  ،وجاءت مالم نل يف ميضاها ،وكانت لهنذا الميضع
أعذب
كانت
َ
()1

أوف الحركات بالخفل والروعل» .
ث هررب لذلك أمثلل هيضح هبا ما ذدب إل  ،ف قيل :م ذلك لفظل «الن ُُّذً»
مجع نذهر ،فإن الرمل ثق ٌ
لل ف ها لاليال ها عىل النين والذال م ااا ،فرالا ع جسأا
دنذا الحرف و ُن ُب ِّيه ع اللسان وخاصل إذا جاء فاصل ال لل الم ،ف ل ذلك مما
ه شي عن و ُهفصح ع ميضع الثقل ف  ،ولن ن جاء يف القرآن عىل الا س،
وانالفى م طب اال يف قيل تااف﴿ :ﱿﲀﲁﲂﲃﲄ﴾ [القمر.]36 :
وأج ِر
فالأمل دنذا الالرك ب ،وأنا ث أنا عىل تأ ّمل ،
وتذوق مياقع الحروفْ ،
ّ
ضركا ا يف ِضس السنامع ،وتأمنل مياضنع القلقلنل يف دال «لقند» ،ويف الطناء من
تماًوا» مع الفصنل
«ب ْطشالنا» ،ودنذه الفالحات الماليال ل ف ما وًاء الطاء إف الياو « َ
بالمدّ كأهنا تثق ل لخفل الالالابع يف الفالحات إذا دي جرت عىل اللسان ،ل نين ثِ َقنل
الرمل عل مسالخ افا بادُ  ،ولال ين دنذه الرمل قد أصابت ميضناها؛ كمنا ت نين
َّ
األمحاض يف األطامل .ث ً ِّد ْد نظنرك يف النراء من «تمناًوا» فإهننا منا جناءت إت
ي
مساند اا لراء «الن ُّذً» ضالى إذا انالهى اللسان إف دنذه انالهى إل ها م مثلها ،فال َت ْج ُ
( )1تاًهخ آداب الارب (.)239/ 2
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عل وت تغ ُلظ وت تنبي ف  ،ث اعجنب لهننذه ال ُغنَّنل الالني سنبقت الطناء يف ننين
«أن َْذ ًَد » ويف م مها ،وللغنَّل األخر الالي سبقت الذال يف «الن ُُّذً».
ث ها ِّقب عىل دنذه اآلهل بقيل « :وما يف حر أو حركة يف اآلهل إت وأنت
ب م كل ذلك عج ابا يف ميقا والقصد ب  ،ضالى ما تشك أن الجهل واضدا يف
مص ٌ
نظ الجملل ،وال لمل والحرف والحركل ،ل س منها إت ما هشب يف الرأي أن ه ين
قد تقدم يف النظر وأض مال الروهل وًاض اللسان ،وليس منها إال متخ َّي ُر مقصو ُد
()1
إليه من بين َ
الكلِم ومن بين الحرو ومن بين الحركات» .
قلت :وهذكرنا دنذا الشرح بما قلناه ع نظ عبد القادر ،م أن أعب ما ه ين
بالميس قى الالي تيزع ف ها (اآلتت /ال لمات) يف (القطانل /الننص) .فنالرافاي
ها ّبر ع جزء مه م دنذا الالرك ب والاليزهع ،ودي أن النغمل الياضدا الالي تنباث
م أي (آلل /كلمل ن ضرف) إنمنا تحقنق إسنهامها يف (القطانل /الننص) بمقنداً
تناسبها مع سائر النغمات األخر يف اتعالباً األول أو األد ؛ أي بغض النظر ع
صي ا الخاص أو (المفرد) ،والذي قد هبدو ،إن قطاالن عن دننذه النغمات،نن يف
باض األض ان ن جاف اا يف السمع ،أو عدهد اليطأا عىل اللسان.
أما مسألل دتلل الحروف وتأل فها «وهيئة النطق هبا» عىل المااين وأثردا يف
النفس؛ فهي عائال يف كالاب الرافاي ،ودي ل ست با دا ع دذا الشادد القرآين
م سيًا القمر .ونحيه م الشيادد؛ قال يف عرض لل لمل القرآن ل( :ض ز )
تحس يف كالم قط إت يف ميقاها م قيل تااف﴿ :ﯛ ﯜ
وب ان أهنا ،لغرابالها ،مل ُ

( )1تاًهخ آداب الارب (.)240 /2
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ﯝ ﯞ﴾ قال :إن ضسنها يف نظم الكالم م أغرب الحس وأعجب ! ولي
أد ًت اللغل عل ها ما صلح لهذا الميضع غ ردا ،فإن السيًا الالي دي منها ،ودي
سيًا النج  ،مفصلل كلها عىل ال اء -والالي تنطق ألف اا مقصيًا -فجاءت ال لمل
فاصلل م الفياصل ،ث دي يف مارض اإلن اً عىل الارب ،إذ وًدت يف ذكر
األصنام وزعمه يف قسمل األوتد ،فإهن جاليا المالئ ل واألصنام بنات  ،مع
وأدد البنات! فقال تااف﴿ :ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﴾ ]النجم-21 :
.[22
فكانت يفرابة اللفظ أشد األشياء مالءمة لغرابة هذه القسمة الجائرة الالي
تصور يف هيئة النطق هبا اإلنكار
أن ردا القرآن عل ه  ،وكانت الجملة كلها كأ ا ّ
يف األولى ،والتهكم يف األخرى! وكان دذا الالصيهر أبلغ ما يف البالغل ،وخاصل يف
اللفظل الغرهبل الالي تم نت يف ميضاها م الفصل ،ووصفت ضال الماله

يف

إن اًه ،ومجات إف كل ذلك غرابل اإلن اً بغرابالها اللفظ ل!».
ث هؤكد الجانب الصييت يف نظ دذه ال لمل ،ودتلال الميس ق ل ،قال« :وإن
تاجب فاجب نظ دذه ال لمل الغرهبل وائالالفها عىل ما قبلها؛ إذ دي مقطاان
أضدمها جدّ ثق ل واآلخر خف ي ،وقد جاءت عقب ُغنَّال

يف «إذن» و«قسمل»

وإضدامها خف فل ضا ّدا ،واألخر ثق لل مالفش ل ،فكأ ا بذلك ليست إال جماوبة
()1

صوتية لتقطيع الموسيقى» .
ويف وسانا أن نادّ دنذا الذي ذدب إل الرافاي لينانا من ألنيان الشنرح لمنا
قدم عبد القادر ،أو تام اقا ضسناا يف باض جيانب نظرهال األم .وا تااف أعل .
( )1المصدً السابق ،ص.240
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وقد ه ين يف ضدهثنا القادم ع الفاصلل القرآن ل ،والسجع القرآين ،ما هيضنح
بار أزً
باض الجيانب الالي قصد إل ها الرافاي يف ضدهث  ،أو يف كالاب الذي هشدّ ُ
باض ،وإن كان ن دي ن مل هفال أن هش ر بالطبع إف دنذه الفياصل ،وهجالها أوضنح
أو أبرز األميً الالي أعطت للنظ الميسن قي أباناده األخ نرا؛ قنال« :ومنا دننذه
صيً تامنل لألباناد الالني تنالهني هبنا مجنل
الفياصل الالي تنالهي هبا آهات القرآن إت
ٌ
الميس قي ،ودي مالفقل مع آها ا يف قراً الصيت اتفا اقا عج ابا ،هالئ نيع الصيت،
واليج الذي ُهساق عل بما ل س وًاءه يف الاجب مذدب»!
ولهنذا كان النص القرآين قابالا للالالوا عىل طرهقل الالرت ل ،وعىل طرهقل
األلحان واألوزان ،ومل ت

()1

قطال م نثر فصحاء الارب أو غ رد قابلل لذلك .

مزايا الشعر والنثر:
وقد ً ّد األسالاذ س د قطب دنذه الظادرا ن يف وقت سابق ن إف أن القرآن
ال ره مجع ب

مزاها النثر والشار مج ااا « ،فقد أعفى الالاب ر م ق يد القاف ل

الميضدا ،وا لالفا الت الالامل ،فنال بذلك ضرهل الالاب ر ال املل ع مج ع أغراض
الاامل .وأخذ يف اليقت ذات م الشار الميس قي الداخل ل ،والفياصل المالقاًبل
يف اليزن الالي ُتغني ع الالفاع ل ،والالقف ل الالي تغني ع القيايف ،وض ذلك إف
()2

الخصائص الذي ذكرناداَ ،
فش َأ (أي فاق) النثر والنظ مج ااا»  .دنذا يف اليقت
الذي مل هخرج القرآن ف ع النثر ،أو ع ًسيم وقياعده .وقد ه ين ما قال س د

( )1انظر تفص ل دنذه النقطل يف المصدً السابق.225 /2 ،
( )2الالصيهر الفني يف القرآن ص.86
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ًمح ا ت هسمح لنا بالقيل إن ال الم الاربي :عار ونثر وقرآن! فنجال القرآن
ني اعا ثال اثا هراف إف الشار والنثر ،عىل ما ذدب إل ط ضس

أو باض األدباء.

وقد سبق للاالّمل اب خلدون أن تحدث ع دنذا الذي تفرد ب القرآن ،يف س اق
ضدهث ع «انقسام ال الم إف فنّي النظ والنثر» ،والذي اسالهل بقيل « :اعل أن
لسان الارب وكالمه عىل فنّ  :ف الشار المنظيم ،ودي ال الم الميزون
المق ّفى ،وماناه الذي تال ين أوزان كلها عىل ًوي واضد ،ودي القاف ل .وف النثر،
ودي ال الم غ ر الميزون» وقال :إن النثر من  :السجع أو المسجيع ،ومن
المرسل .ث قال:
سمى
« وأما القرآن وإن كان من المنثور؛ إال أنه خارج عن الوصفين ،ول س ُه ّ
مسج ااا .بل تفصيل آيات هنالهي إف مقاطع هشهد الذوق بانالهاء
مرسالا مطل اقا ،وت
ّ
ال الم عنددا ،ث هااد ال الم يف اآلهل األخر باددا ،وهثنى م غ ر الالزام ضرف
()1

ه ين سج ااا وت قاف ل. »..
وقد ه ين يف وسانا (ض ) دنذه اآلًاء ،أو قبيلها والالاب ر عنهنا بقيلننا :لقند
خاًجا عنهما ،وبخاصل الشار؛
(نظما)
مجع القرآن ب مزاها الشار والنثر ،بيصف
ا
ا
ولن ن هم

أن هيصي بأن نثر م نيع خاص ،أو نثر فرهد.

إعجاز «النغم»!:
وقد تحدث األسالاذ الدكاليً صبحي الصالح ًمحن ا عن دننذه الميسن قى
الداخل ل ،وًأ ف ها ن يف ضيء ما قدّ م الرافاي كذلك ف ما هبدو ن لينانا من ألنيان
سماه « :اإلعجاز يف نغ القرآن » وقال ف :
اإلعجاز ّ
( )1المقدمل ص ،532وانظر سائر دنذا الفصل.
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« إن دنذا القرآن ن يف كل سيًا من وآهل ويف كل مقطع من وفقرا ،ويف كل
مشهد من وقصل ،ويف كل مطلع من وخالام ن همالاز بأسليب إهقاعي غني
نغما ،ضالى ل ين م الخطأ الشدهد يف دنذا الباب أن نفاضل
بالميس قى ممليء ا
ف ب

مقطع ومقطع ،لن ننا ض

سيًا وأخر  ،أو نيازن ب

نيمئ إف تفرد

سيًا من بنسق خاص ،إنما نقرً ظادرا أسليب ل باًزا نؤهددا بالدل ل ،وندعمها
بالشادد؛ مؤكده أن القرآن نس ج واضد يف بالغال وسحر ب ان  ،إت أن مالنيع تنيع
()1

ميس قى اليجيد يف أنغام وألحان »! .
وقد تضظ الدكاليً صالح أن دنذه الميس قى الداخل ل تنباث يف القرآن ضالى
م اللفظل الياضدا ،فرالا ع اآلهل الالي تالناسق وتالناغ يف جيدا ال لمات ،أو يف
السيًا الالي تنسج ضيل ف ر ا مج ع اآلهات ،وتالناسق كافل ضروب األلحان
بج ْر ِسها و َن َغمها ن بالصيهر ليضل كاملل
واألوزان .فاللفظل المفردا «ت اد تسالقل ن َ
ف ها اللين زاد اا أو عاض ابا ،وف ها الظل عف افا أو كث افا ..فح تالسمع مهس الس
الم رًا ت اد تسالشي نايمل ظلها ،مثلما تسالرهح إف خفل وقاها يف قيل تااف:
﴿ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ﴾ [الال يهر 15 :ن
روبا صيت الدال المنذًا
 .]18ب نما تقع الردبل يف صدًك وأنت تسمع تد اثا م ا
الماليعدا ،مسبيقل بال اء المشبال المدهدا يف لفظل « َتح د» بد ا
ت م « تنحرف » أو «
تبالاد » يف قيل ﴿ :ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾ [آل عمران.]185 :
فال تر يف الماج كلمل غ ر « ُزضزح» تصيً مشهد اإلبااد والالنح ل ب ل ما هاج

( )1مباضث يف عليم القرآن ص.385
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يف دنذا المشهد م أصيات ،وما هصاضب م ذعر الذي همر بحس س الناً
وهسما وه اد هصاله!
مسالشارا عني لفظ ال ب بل يف قيل تااف:
وت أضسبك إت
ا

﴿ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾ [الشاراء 94 :ن  ]95ضالى لال اد تالصيً أولنئك
المجرم

ه بين عىل وجيده أو عىل مناخرد  ،وهلقين إلقاء المهمل  ،فال
()1

هق أضد له وزناا» !

نظام القرآن الصوتي وجماله اللغوي:
وأخ ارا فقد ّ
لخص باض الباضث

ما ق ل ضيل اإلعجاز ،أو النظ

()2

الميس قي  ،بيصف واضدا ا م مزاها أسليب القرآن بيج عام ن وبغض النظر ع
القدً الذي هفسره م قر ل اإلعجاز ال بر أو األساس ل ن لخص بأن هالجىل يف
نقطال أو أمره اثن مها :نظام القرآن الصييت ،ومجال اللغيي.
أ ن أما نظام القرآن الصويت ،فقد عنى ب « :اتساق القرآن ال ره  ،وائالالف يف
حركاته وسكناته ،ومدَّ اته ويفنَّاته ،واتصاالته وسكتاته ،اتسا اقا عج ابا .وائالال افا ًائ ااا
هسالرعي األسماع وهسالهيي النفيا ،بطرهقل ت هم

أن هصل إل ها أي كالم آخر

م منظيم ومنثيً .وب ان ذلك أن م ُألقي إف سما مجميعل القرآن الصيت ل
الساذجل المؤلفل م تلك المدّ ات والغنّات ،والحركات والس نات ،واتتصاتت
والس الات هشار م نفس ن ضالى لي كان أعجم اا ت هارف الارب ل ن بأن أمام لح
( )1مباضث يف عليم القرآن ص.387
( )2أو دنذا الذي قدم كل م الرافاي وس د قطب ،وتباهما واقالفى أثرمها ونسج عىل مثل عياددمها
صبحي الصالح ًمحل ا عل ه أمجا .
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غرهب وتيق ع عج ب ،هفيق يف ضسن ومجال كل ما عرف م تيق ع الميس قى
وترن الشار ،ألن الميس قى تالشاب أجراسها وتالقاًب أنغامها فال هفالأ السمع أن
هملها ..وألن الشار تالحد من األوزان وتالشاب القيايف يف القص دا الياضدا غال ابا،
وإذا طالت عىل نمط هيًث ساما السأم والملل ،ب نما سامع لح القرآن ت هسأم
()1

دائما ب ألحان مالنيعل ،وأنغام مالجددا!. »..
وت همل ،ألن هنالقل ف
ا
ب ن مجال القرآن اللغوي :قال الزًقاين« :ونرهد بجمال القرآن اللغيي :تلك
الظادرا الاج بل الالي امالاز هبا القرآن يف ًصي ضروف وترت ب كلمات  ،ترت ابا دون
كل ترت ب ونظام تااطاه الناا يف كالمه » فإذا علمنا أن ضروف الهجاء يف لغل
الارب ميزعل ب

ضروف اإلخفاء وضروف اإلظهاً والحروف المهميسل

والحروف الجهرهل ،وضروف المد ،وضروف اتسالاالء ،وضروف القلقلل،
وضروف الالفخ والالرق ق ،إف آخر دنذه الالقس مات الماروفل يف فق اللغل ويف
عل الالجيهد ..أدًكنا طر افا م مجال القرآن اللغيي ض
بارها بجانب باض يف ال لمات واآلهات «وض
المجموعة المختلفة المؤتلفة ،الجامال ب

الل

ًصي دنذه الحروف

خرج إف الناا يف دنذه
والشدا ،والخشينل والرقل،

والجهر والخف ل ،عىل وج دق ق مح  ..امالزجت ف جزالل البداوا برقل
الحراًا ،وتالقت عنددا أذواق القبائل الارب ل عىل اخالالفها ب ل هسر
()2

وسهيلل» .
دنذا وقد بحث األسالاذ الدكاليً محمد عبد ا دًاز دنذه األمره تحت
( )1منادل الارفان للزًقاين 309/ 2( ،ن  ،)310داً إض اء ال الب الارب ل ،القادرا.1980 ،
( )2منادل الارفان (.)312 /2
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عنيان« :نظرتان يف القشرا السطح ل للفظ القرآن» وسمى األول « :الجمال
الاليق اي يف تيزهع ضركات وس نات ومدّ ات وغنّات » .ودعا الثاين « الجمال
()1

الالنس قي يف ًصي ضروف وتأل فها م مجميعات مؤتلفل مخاللفل » .
وجاء ضدهث أعمل ن ولال أسبق ن م ضدهث الزًقاين .ون الفي دنا ب لمل ل
ضيل هـذا التأليف ،ومدى لزومه وأمهيته يف كل عمل فني بوجه عام؛ قال ًمح ا :
«ودنذا الالأل ي ب المخاللفات ما زال دي الاقدا الالي هطلب ض ّلها ّ
كل ف وصنال
مج لل ،ودي المق اا الدق ق الذي تقاا ب مراتب البراعل ،ودقل الذوق يف تلك
الفنين والصناعات؛ فإن تقيه النسق ،وتادهل المزاج ب

األليان والاناصر

مراسا وأعد عنا ادا من يف أجزاء اللين الياضد والانصر الياضد.».
ال ث را ،أصاب ا
قلت :ولنا ما قال تغ ّمده ا تااف بالرمحل والمغفرا والرضيان.

تعقيب:
وأخيرا ،يمكننا القول تعقي ًبا على (النظم النحوي) إنه يتصل بتسمية التنزيل
ً
العزيز (كتا ًبا) ،وعلى (النظم الموسيقي) إنه يتصل بتسميته (قرآ ًنا) – .وت ًهب يف
أن دذه النظم
القر ال

هالساان للجيانب الحسنل يف نظ األلفاظ  -ولال دات

أو النظرهال أبرز ما نملك تقدهم يف باب اإلعجاز ،أو تفس ره ب  .وقد

سبقت اإلعاًا إف أن دات الالسم ال تدتن عىل طرهقالي ضفظ الالنزهل وتيث ق ،
ومها كما ذكرنا :ال الابل يف السطيً ،والحفظ يف الصدوً؛ تحق اقا للال فل اإللنهي
بحفظ م أي وج م وجيه الالحرهي .وتبرز أمامنا اآلن داتان الالسم الان يف أد

( )1النبأ الاظ ص 100ن .107
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اآلًاء أو النظرهات الالي قدمها الالماء يف تفس ر اإلعجاز عبر عصيً الالاًهخ،
خترجيًا على هـذا التكفل ،أو تطبي ًقا له وبناء عليه ..وت ًهب يف أن القرآن ال ره لي
لحق عيء م الالحرهي أو الالنق ص ن كما هزع الزائغين والمنافقين ن لفقد صفل
اإلعجاز ،ولما كان ن لذلك ن « ضجل عىل أدل الددر الثاين» بحسب عباًا اإلمام
جافر الصادق ًضي ا عن

()1

.

إعجاز النظم والتصوير:
وقد ه ين يف وسانا ن أخ ارا ن أن نر ي (تصيهر) س د قطب إف (نظن ) عبند
القادر ،أو أن نقرن ب نهما؛ فنالحدث ع (إعجاز الننظ والالصنيهر)؛ وبخاصنل أن
الالصيهر ل س مقطيع الصلل بالميس قى ،أو بالجانب الصييت م اإلعجاز ،بل دي
مشالمل عل يف الياقع ،كما ًأهنا عند ضدهث س د ًمح ا ع «جرا ال لمنات،
ونغ الاباًات ،وميس قى الس اق» وبغض النظر ع ضندهث الرافاني والندكاليً
محمد عبد ا دًاز ،أو ع إضافالهما ،أو إضاء ما المهمل يف دنذا الباب.
ٍ
بمقيلل للقاضي عبد الجباً ،ذدب ف ها ن عىل ما هبدو ن إف إمهال
وهذكرنا دنذا
دنذا الجانب الصييت ،أو إخراج م دائرا اإلعجاز! ألن قال« :أما ضس النغ ،
وعذوبل القيل ،فمما هزهد ال الم ضسناا عىل السمع ،ت أن هيجب فرال ا يف
الفصاضل ،ألن الذي تالب ّ ف المزهل يف ذلك؛ هحصل ف ويف ض اهال عىل ضد
()2

سياء ،وهحصل يف الم اليب من عىل ضسب ضصيل يف المسميع» .
( )1انظر الهام

ًق  1م مقدمل ال الاب .وًاجع كالابنا :السنل النبيهل وعليمها ب

والش ال اإلمام ل.
( )2المغني (الجزء الخاص بإعجاز القرآن) ،ص.199

أدل السنل
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وجهنا من وجنيه
قلت :وإذا كان القاضني مل هنر يف دننذا الجاننب الصنييت ا
اإلعجاز ،أو أن اسالباده م دنذه الدائرا؛ فهل هم ننا القيل إن اإلمام عبد القنادر
تبع يف دنذا عبد الجباً ،واقالفى أثره؟ نقيل يف اإلجابل :نا  ،وا تااف أعل .
وهبقى لنا تاق ب نسالغرب ف دنذا الميقي من عبند القنادر ،ولنن

لالن

اسالغنى عن  ،أو ع دنذا الجانب ،لشايًه بأن نظم ن النحيي ن أعب بالميسن قى
الالي تؤدي ف ها األلفاظ وظ فالها ن أو ماان ها المرتبل يف النفس ن مالناسقل مالناغمل..
ضالى كان اخال اً لفظ دون لفظ داخالا يف دنذا النظ بطب ال الحال.
وقد هسمح لنا دنذا بالقيل :إن (النظ الميس قي) عند الرافاي ت هادو أن ه ين أضند
(مظادر) النظ النحيي ،أو تجل ات عند عبد القادر ..أو وجهه المسموع إن صح التعبير.
أما التصوير ،فربما كان يف باض ما كالب عبد القادر نفس ما هش ر إف لحظن أو
الاناهل ب  ،بل إن نسب (النّص) عل إف الجاضظ قبل بنحي قنرن ! ،وهم ن عندّ
دنذا وذاك أول ظهيً لهنذا (المصطلح) ،قبل أن تجري بليًت م خالل (نظرهنل
الالصيهر الفني) لد س د قطب بيج خاص ،وباض الن ّقاد اآلخره بيج عام.
قال عبد القادر« :واعل أن قيلنا (الصورة) إنما دي تمث ل وق اا لمنا نالمن
باقيلنا ،عىل الذي نراه بأبصاًنا .فلما ًأهنا الب نينل ب آضاد األجنناا ت نين من
جهل الصيًا؛ ف ان تب ّ إنسان م إنسان ،وفرا م فرا ،بخصيص ل ت نين يف
صيًا دنذا ت ت ين يف صيًا ذاك .وكذلك كان األمر يف المصنيعات؛ ف ان تب ّ
ٍ
وسياً م سياً ،بذلك.
خات م خات ،
«ث وجدنا ب المانى يف أضد الب ال وب ن يف اآلخر ب نينل يف عقيلنا وفر اقا؛ عبرننا
ع ذلك الفرق وتلك الب نينل بأن قلنا « :للمانى يف دنذا صيً ٌا غ ر صيًت يف ذلك.
«ول س الاباًا يف ذلك بالصيًا ،ع ائا نح ابالدأناه ف ن ره من ر ،بل دي
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ُ
صيايفة
مسالامل مشهيً م كالم الالماء ،وه ف ك قيل الجاضظ :إنام الشعر
()1

وضرب من التصوير» .
سادسًا ـ وجه آخر من وجوه اإلعجاز:
وج آخر ،أو وج أخ ر ،هم ننا إضافال إف إعجاز النظ والالصيهر ،وناني ب
اليج الذي خال ب اإلمام أبي سل مان الخطابي ( 319ن 388دن) ًسالال يف
إعجاز القرآن الالي تحدثنا عنها ،والالي نقلنا منها قيل « :وإنما هقيم ال الم هبنذه
األع اء الثالثل :لفظ ضامل ،ومانى ب قائ  ،وًباط لهما ناظ » .قال الخطابي يف
ب ان اليج المشاً إل « :يف إعجاز القرآن وج آخر ذدب عن الناا ،فال ه اد
هارف إت الشا ّذ م آضادد  .وذلك :صن ا بالقليب وتأث ره يف النفيا؛ فإنك ت
منثيًا ،إذا قرع السمع َخ َلص ل إف القلب م
تسمع كال اما غ ر القرآن منظي اما وت
ا
اللذا والحالوا يف ضال ،وم الروعل والمهابل يف ُأخر  ،ما هخلص من إل .
تسالبشر ب النفيا ،وتنشرح ل الصدوً ،ضالى إذا أخذت ض ّظها من عادت مرتاعل
()2

قد عرادا اليج ب
()3

َّ
تقشار من الجليد،
وتغشادا الخيف وال َف َرق.
والقلق،
ّ

وتنزعج ل القليب ،هحيل ب النفس وب مرمرا ا وعقائددا الراسخل ف ها؛
ف م عدو للرسيل ﷺ م ًجال الارب و ُفالّاكها أقبليا هرهدون اغال ال وقالل ،
فسمايا ٍ
هالحيليا ع
آهات م القرآن ،فل هلبثيا ض وقات يف مساماه  ،أن
ّ

( )1دتئل اإلعجاز ص ،508الفقرا  .577وانظر الفقرا.298 :
وًجي.
ب
القلب َوج ابا َو َو َجباناا :خفق واضطرب َ
ُ
وج َ
( )2هقالَ :
( )3زَ َعج  :أقلا وقلا م م ان  ،والزَّ عَج :القلق.
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ًأهه األول ،وأن هركنيا إف مسالمال  ،وهدخليا يف دهن  ،وصاًت عداو
وكفرد إهماناا».

مياتا،

()1

قلت :وقد ه ين دنذا اليج أقرب إف اليصي والالصيهر ،من إف الالحل ل
والالقرهر .عىل أن هم

ضم إف ضدهث عبد القادر ع األسباب النفس ل الالي
ّ
()2

هايد إل ها تأث ر الفنين البالغ ل بيج عام  ،وه ين القرآن ال ره قد بلغ هبنذا
الالأث ر دًجل اإلعجاز ،أو الرتبل الالي ت هدان ها سائر كالم الارب م منظيم
ومنثيً .وا تااف أعل .

على هامش األعداد واألرقام:
سماه باره  :اإلعجاز الاددي يف القرآن.
وت بد م إعاًا عابرا لما ّ
لقد اترنح ممنا قندمناه أن دننذه المسنألل ن الالني داًت ضنيل الاندد ()19
ومراعفات ن كما زعميا ن ت صلل لها بمسألل اإلعجاز ت م قرهب وت م با ند،
بغض النظر ع مياط الصياب والخطنأ يف دننذه المسنألل الحسناب ل ،والالني ت
تادو أن ت ين يف هناهل المطاف مجرد مقاًنات أو فروض أو اتفاقات ،وقد ت هالفق
بارها إت بقدً م الالجاوزات واألودام!
علما بأن ما هالصل بمسألل أرقام السور ،والالي هم
ا

عدّ دا فر اعا ع مسألل

ترت ب السيً يف المصحي الالي عرضنا لها يف ميضع سابق ،عرض لها باض
مروا عل ها عىل نحي عابر ف ما هبدو؛ فقد
القدماء ،أو ذكروا طر افا منها ،ولن نه ّ
اسالنبط باره ن عىل سب ل المثال ن عمر النبي ﷺ (ثالث وسالين) م قيل تااف
( )1ثالث ًسائل يف إعجاز القرآن ص.70
(ً )2اجع ص 761ن .763
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يف سيًا المنافقين ﴿ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ﴾ [اآلهل
 11األخ را] فإهنا ن أي السيًا ن ًأا ثالث وسال

سيًا (ًق السيًا )63

وعقبها سيًا الالغاب ن السيًا  64ن قاليا :ل ظهر الالغاب يف فقده ﷺ  . 1قلت:
( )

وسم ت السيًا هبنذا اتس ألن ا تااف قال

ف ها﴿ :ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ

ﳆ﴾ [.]9
وت ناالقد أن دنذا المانى للالغاب وث ق الصلل بمانى الح ي أو النقص الذي
دخننل عننىل المسننلم بمننيت ًسننيل ا ﷺ .وت هانندو األمننر أمننر إعنناًات
ومقاًبات .وا تااف أعل .
سابعًا ـ تعقيب عام :البيان ..واإلنسان:
وقد هقال يف خاتمل المطاف :إن قر ل اإلعجاز الب اين ترنانا أمنام مشن لال
عصيًا قبلنا ،كما تياجهنا نح ال يم ،ومها :ك ي هال فه دنذه
ًئ سال  ،واجهت
ا
القر ل أمام انحداً السل قل الارب ل ،أو أمام اخالالفنا ع ج ل الالنزهل بيج عام يف
باب اللغل والب ان .والمش لل الثان نل :ك ني هنؤم غ نر الانرب ،واإلسنالم عنام
لجم ع الناا؟
والذه هالحدثين ع دات المش لال ال يم هرهدون إلجاءنا إف ال نالم عمنا
هسمين «اإلعجاز الغ بني» و«اإلعجناز الالمني» و«اإلعجناز الالشنرهاي» ،ودني
األنياع الالي تحل ال يم ن يف قرن ل الندعيا إف القنرآن بنالقرآن ن مشن لل الانرب
والاج مج ااا!
( )1اإلتقان للس يطي.)80 /4( ،
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ونح مل نن ر أن ت ين مرام القرآن م أد وسائل تام م والدعيا إل ن .
وأن ت ين براد أو دتئل عىل أن القرآن ال ره تنزهل م ض ن مح ند .ولنن
هسنم ها
أن رنا أن ت ين منناط اإلعجناز النذي وقنع بن الالحندّ ي ،ومن عناء أن
ّ
الالجيز فل فانل ،عنىل منا هانيد من عملن دننذا عنىل القرن ل
إعجازا» م باب
«
ا
ُّ
األساس ل م إساءا وتشيه  ،أو خلط وتم ع ،ولي ع غ ر قصد.
أ ن أما المشكلة األولى فقد أجاب عنهنا بانض الالمناء السنابق بنأن دننذا
اإلعجاز إذا كان لزم األوائل ن ود م د يف بناب البالغنل والفصناضل والب نان ن
فألن هلزم سائر األج ال م بادد م باب أوف!
ونح نخشى أن ه ين يف دنذا الرأي لين م ألنيان الخندش لمسنألل الباند
الالاًهخي للقرآن الالي أعرنا إل ها يف ميضع سابق م دنذا البحنث .ولنن

ننذكّر

بأن «ضق قل» اإلعجاز واقال عىل كل ضال ،وإن عجزت باض األج نال عن إدًاك
سبب أو وجه  ،ونح نقيل م وج آخنر ن ونرجني أت ه نين يف ذلنك ض ني أو
تجاوز ن :إن جيلنا اليوم قد يكون أقدر من أجيال سـابقة كثيـرة علـى إدراك بعـض
مناحي اإلعجاز ـ أي الباليفي ـ وما بين يدينا اليوم من تراث نقـدي وأدبـي ،يف لغـة
العرب وسائر لغات العامل ،ينهض بنا إلى هـذا المقام ،أو هقيم عىل األقل مقا َم تلك
السل قل المطبيعل والب ان الميًوث ..فنظرهل النظ ن الالي ألمحنا إف فحيادنا ،أو
إف ف ر ا األساس ل ن مل ت

إت يف عصر الالصن ي ،أو يف الاصر الذي اساليت ف

الاليم والمااًف األدب ل عىل سيقها .كما أن الحدهث ال يم ع الالصيهر والالناسق
والنظ الميس قي كان م باض وجيد صدا لال اًات أدب نل ونقدهنل مالرمجنل أو
منقيلل ..ولالنا نملك أن نقيل :إن الالنراث النقندي واألدبني النذي نمل ن اآلن،
ونملك م خالل أن نقيم النصيص األدب ل ..هفيق ما كان عل اليل د ب المغ را
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وغ ره مم هبرد القرآن ..فآم باره َ ..و َل َّج يف الانداوا والم نابرا والبغرناء
باره اآلخر ..ول هنقطع دنذا الخ ط عىل كل ضال ،والالحدّ ي بنالقرآن قنائ إف
هيم الده .
ولن

هبقى عل نا أن نرع المسنألل يف إطاًدنا الصنح ح .كمنا أًهند لهنا أن

ت ين ،ولهنذا فلسفال الالي سنارض لها باد قل ل.
ب ن أما مشكلة يفير العرب ..فال أدًي دل هنالظر باض الناا أن هنزل القرآن
ب ل لغات األًض! ما كان منها ،وما س ين إف هيم الده ؟ ودنل هالسناوق دننذا
مع طب ال األع اء ،ومع طب ال اإلهمان الذي أًاده ا تااف م اإلنسان؟
أل س يف لغات الاامل لغ ٌل دي مثال اللغات هنزل هبا كالاب ا تااف إف اإلنسان،
وعاب دي م ض ث الفطرا والميدبل واتسالاداد ،مثال الشايب هننهض بحمنل
ٍ
طنرف
أعباء دنذه الرسالل وهذهاها يف الاالم ؟ البحث دنا واسع ،وقد أعنرنا إف
من يف الفصل األول م فصيل دنذا ال الاب.
ولـكن لنقل :هسع غ ر الارب ما وسع الارب ،كما قال علماؤنا األوائل.
ْ
علما بأن اإلبقاء عىل اإلعجاز يف دنذا اإلطاً ن الب اين ن هسه بدون ًهب يف إضافل
ا
عناهل غ ر الارب ن الدائمل أو الالي ت تنقطع ن هبنذه اللغل الشرهفل؛ األمر الذي
هم ّ

الالماء المسلم

م الشايب المسلمل كا ّفل م اتجالهاد والالجدهد،

ومحاولل النهيض باألمل اإلسالم ل يف مج ع الاصيً ،وكما عهد بذلك الالاًهخ
اإلسالمي والحراًا اإلسالم ل.
وغننني ع ن الب ننان أن اللغننل الارب ننل دنني (أداا) دنننذا اتجالهنناد ،بحق قالهننا
ومجازدا ..وسائر ضروب بالغالها كنذلك! ولهننذا فنإن اتًتبناط بن اإلسنالم
واللغل الارب ل ،أو ب اللغل الارب ل والثقافل اإلسالم ل ت هنقطع إف هيم الده .
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ولنقل  :إن باض وجيه اإلعجاز ن أي الب اين ن تلزم ضالى غ ر الارب ،مثل
النظ الميس قي ومجال القرآن الاليق اي والالنس قي ،فرالا ع خصائص الحروف
()1

الارب ل بيج عام .
تامه «اللغل المثال» ما دام
ولنقل :إن م ضق ن أو واجب ن مج ع الناا أن ّ
القرآن ال ره ناز ا
ت بلغل و اضدا م لغات األًض ..إلخ ،ولقد قلنا أكثر م مرا:
إن يف وسانا أن نق الدل ل لهنؤتء عىل أن دنذا ال الاب الخالد دي كالم ا  ..م
وجيه كث را عىل كل ضال ،وأن ندعو به وبمضامينه ،وبغض النظر ع قر ل
اإلعجاز الالي كانت يف األصل ً ادا عىل ت ذهب الارب للنبي ﷺ ،وإثاً
للشبهات والش يك ضيل القرآن الذي نزل عل .
ولن

عل نا أن نُبقي اإلعجاز الذي وقنع بن الالحندّ ي يف إطناًه الصنح ح ت

نخرج ب عن  .ولنذكر يف هناهل المطاف ما سبق لنا أن قلناه:
« إن الكالم والبيان هو ما امتاز به اإلنسان ..فجاءت معجزة حممد ﷺ «بيانيـة»
لإلشارة إلى أن هـذه الرسالة هي رسالة اإلنسان ..حيث كان اإلنسان ،ويف أي زمان
ُوجد!
بل ُجال دل ل دنذه الماجزا «الناطقل» ع ائا زائندا ا يف دننذا الب نان ،بلنغ ضند
( )1انظر نماذج م تأث ر القرآن بالالوت المجردا عىل الذه ت هارفين الارب ل ،يف تفس ر ظالل القرآن
لس د قطب ،)1786 /3( :وانظر بحثنا :ب

مفهيم الماجزا وإعجاز القرآن :نظرات نقدهل:

ص 34ن  38ضيل ل كل ل الشرهال بجامال قطر (الادد  )17تاًهخ  1999وهقيل الدكاليً مراد
ديفمان﴿ :قد هرفض (امرؤ) مرمين القرآن ،لن ن ت هسالط ع إن اً إعجاب وتأثره بروعل النص
وأسر نظم المح  ،وبالغال وفصاضال الالي تأخذ باأللباب ،والالي سحرت وهبرت ضالى
القرآين ْ
م لسان أعجمي ،مثل (جيت ) و(فرهدًه ًه رت) انظر :اإلسالم كبدهل ص.42
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الالحدّ ي أن هأيت أضد بسيًا من  ،فل هسالطع ذلك أضد ،ول هسنالط ع ذلنك أضند،
أهرا إف فر لل «الب ان» الالي قد هالفاضل هبا «الناطقين» عىل قدً تفناو
إعاًا ا

يف

ًقل المشاعر ،وًدافل الحنس ،وضساسن ل اليجندان ..منا دامنت دننذه الرسنالل
اإلنسان ل سالخاطب يف اإلنسان مج ع مل ات وإضساسات ومشاعره..
ولال يف ابالداء نزول القرآن ال ره بقيل تااف﴿ :ﲅ﴾ ما هش ر إف دنذه
«الطب ال اإلنسان ل» آلخر ًساتت ا

تااف إف اإلنسان﴿ :ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ﴾

[الالق 1 :ن .]5
بل لال يف تخص ص اإلنسان بالب ان يف قيل

تااف﴿ :ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﴾ [الرمحن  1 :ن ]4؛ ما هؤكد مج ع دنذه المااين ،وهيضي هبا
كذلك؛ فبالب ان همالاز اإلنسان م سائر المخليقات ..وبم زا الب ان تمالاز ًسالل
اإلنسان م سائر الرساتت.
ومل ه

الب ان ن بماناه األدق م «النطق» كمنا تنيضي بنذلك بانض اآلهنات

القرآن ل األخر ن وق افا عىل لغل م اللغات ،أو أمل م األم  ..ولن

اخال ناً لغنل

الارب ل نزل هبا القرآن ..ول ُحمل هبا إف الاامل ًسنالل اإلنسنان ،هشن ر إف فرن لل
ب ان ل جامال امالاز هبا اللسان الاربي عىل كل لسان.
ٍ
وألمر ما أسل َ َم أسل مِ الارب هبنذا الب ان الماجز ،وقال ف م فصحاء
الارب المشرك ما قال ..وألمر ما هخشع أمام تالوت م غ ر المسلم والارب
()1

م مل هسمع ضر افا واضدا ا م لغل الارب يف غابر األزمان» .
( )1الب ان النبيي للمؤلي ،طبع داً الفالح بدمشق عام 1974م.
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الشعر الجاهلي ..وإعجاز القرآن
وال لمل األخ را الالي نخال هبا دذه الفقرا ،بل دذا الفصل المطيل الذي
ضاولنا ف تلخ ص أبرز اآلًاء (والنظرهات) يف اإلعجاز..
دذه ال لمل لألسالاذ محميد محمد عاكر ،منالزعل م

مقدمال ل الاب

(الظادرا القرآن ل) للمف ر مالك ب نبيً ،ض ا تااف الرجل

ًمحل

الجل ل

واسال:
قال ع خنا األسالاذ محميد عاكر:
واضالججت ل  ،وضاولت أن
«وأنت خل ق أن تارف أن الشيء الذي طلب ُال
ُ
أكشي ع منهاج ومذدب  :إنما هالالق بخصائص الب ان يف القرآن ،وخصائص
ب ان البشر عىل اخالالف ألسناله  ،وأن مخرج دذا غ ُر مخرج دذا .وأن الشار
الجاديل إنما دي ما ّدا الدًاسل األوف ،ألن القرآن نزل بلسان الارب ،والذي نزل
عل ه ث تحداد وأعجزد  ،د أصحاب دذا الشار ،والمفالينين ب وبب ان .»...
وقال:
« دذا الشار الذي كان ض أنزل ا تااف القرآن عىل نب صىل ا عل وسل
نيً اا هريء ظلمات الجادل ل ،وها ي أدل لب ان ع يف اليثني للصن !
وهسجدون آلهات سجدا خاعال مل هسجدوا مثلها ألوثاهن قط؛ فقد كانيا َع َبدا
اسالخي منه بأوثاهن  ،ومل
الب ان قبل أن ه ينيا َع َبدا األوثان! وقد سمانا بم
ّ
نسمع قط بأضد منه اسالخي بب اهن .»..
الظاهرة القرآنية ا48-47
دار الفكر 1420هـ 2000 -م
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الفصل الثالث
اخلصائص األسلوبية ومزايا التعبري القرآني
● أوالً :مزايا التعبير القرآني.

● ثانيًا :اخلصائص األسلوبية العامة.
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الفصل الثالث
اخلصائص األسلوبية ومزايا التعبري القرآني
أبرز د نذه الخصائص األسليب ل الالي تحدث عنها األدباء والنقاد المااصرون
ن أو ادالدوا إل ها وظهروا عل ها ن تالمثل يف ما كالب كل من األسنالاذ األدهنب الناقند
المفسر س د قطب ،واألسالاذ الاالمل الش خ الدكاليً محمد عبند ا دًاز ًمحهمنا
ّ
ا تااف:
أوالً ـ مزايا التعبير القرآني:
هم

تلخ ص دنذه المزاها الالي أعاً إل ها األسالاذ س د قطب ،والالني دعادنا

بمزاها األداء القرآين ،بالمزاها الثالث اآلت ل:

 1ـ استحضار المشاهد وااللتفاتات المتكررة على نحو فريد
قال ًمح ا  « :لألداء القرآين طابع باًز يف القدًا عنىل اسالحرناً المشنادد،
ضاضرا ،بطرهقل ل ست ماهيدا عىل اإلطالق
والالاب ر المياج كما لي كان المشهد
ا
يف كالم البشنر ،وت هملنك األداء البشنري تقل نددا؛ ألنن هبندو يف دننذه الحالنل
مرطربا غ ر مسالق مع أسليب ال الابل:
ا
وإت ف ي هم
دنذه المياضع:

لألداء البشري أن هابر عىل طرهقل األداء القرآين مثالا يف مثل

﴿ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ

ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ﴾
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[هينس ]90 :وإف دنا دي قصل ُتح ى ..ث هاقبها مباعرا خطاب ميج يف مشهد
ضاضر﴿ :ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹ ﴾ [هينس 91 :ن .]92
وقال تااف يف سيًا األناام ن اآلهل  19ن:

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ

ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾ ...وإذا ب هايد
للاللقي يف عأن دنذا الذي سأل عن قيم

ن وأجابيه!ن﴿ :ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ

ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ﴾.
وكذلك دنذه االلتفاتات المكررة يف مثل دنذه اآلهات﴿ :ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ
ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﴾ [األناام 128 :ن .]131
وأمثالها كث ر يف القرآن كل  .ودي أسليب مالم ز تما اما ع األسليب البشري ،وإت
فم عاء أن هماًي فل حاول أن هابر عىل دنذا النحي ،ث ل أت ب الم مفهيم مسالق ،
()1

فرالا ع دنذا الجمال الرائع ،ودنذا اإلهقاع المؤثر ،ودنذا الالناسق ال امل» .

 2ـ سعة الداللة ودقة األداء وجمال التعبير:
( )1يف ظالل القرآن (.)1787 /3
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«إن األداء القرآين همالاز بالالاب ر ع قراها ومدليتت ضخمل ،يف ض
هسالح ل عىل البشر أن هابروا ف ع مثل دنذه األغراض .وذلك بأوسع مدليل،
المدليل والاباًا

أهرا .مع الالناسق الاج ب ب
وأدق تاب ر ،وأمجل وأض اه ا
والظالل والجي ،ومع مجال الالاب ر دقل الدتلل يف ٍ
آن واضد ،بح ث ت هغني لفظ ع

لفظ يف ميضا  ،وبح ث ت هجيً الجمال عىل الدقل ،وت الدقل عىل الجمال .وهبلغ
مسالي ت هدًك إعجازه أضد ،كام يدرك ذلك من يزاولون فن التعبير
م ذلك كل
ا
فع ً
ال؛ ألن هـؤالء هم الذين يدركون حدود الطاقة البشرية يف هـذا المجال ،ث
()1

هالب َّنين بيضيح أن دنذا المسالي فيق الطاقل البشرهل قط ااا» .

 3ـ تنوع مدلوالت النص الواحد وتناسقها:
وهنشأ ع دنذه الظادرا ظادرا أخر يف األداء القرآين ..دي أن النص الياضد
هحيي مدليتت مالنيعل مالناسقل يف النص ،وكل مدليل منها هسالييف ضظ م
الب ان واليضيح دون اضطراب يف األداء أو اخالالط ب المدليتت ،وكل قر ل
وكل ضق قل تنال الح ز الذي هناسبها ،بح ث هسالشهد بالنص الياضد يف مجاتت
عالى ،وهبدو يف كل مرا أص الا يف الميضع الذي اسالشهد ب ف  ،وكأنما دي مصيغ
ابالدا اء لهنذا المجال ولهنذا الميضع! ودي ظادرا قرآن ل باًزا ت تحالاج منا إف
()2

أكثر م اإلعاًا إل ها .
ومانى ذلك :أن دنذه الظيادر تر ّد الداًا أو القناًئ منرا أخنر إف قرن ل
( )1يف ظالل القرآن.
( )2نفس المصدً ،وهر ي س د« :ولي ًاجع القاًئ المقالطفات الياًدا يف الالارهي هبنذه السيًا ن
ٍ
أغراض عالى ،ودي يف كل مرا أص ل يف
سيًا هينس ن ليجد أن النص الياضد هرد للدتلل عىل
ميضا تما اما .ول س دنذا إت مثا ا
ت» ص.1787
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لزوم اإلعجاز أو وقيع  ،وتحاول تفس ره م خالل المماًسل أو الالطب ق الاميل..
ولهنذا ترك أمر إدًاكها عىل وج الخصيص لم هزاولين ال الابل والالاب ر ،كما أن
دنذه الظنيادر تنر ّد النداًا ن كنذلك ن إف مسنألل المبننى والماننى ،أو الشن ل
والمرمين ،..وإف أبااد الالحدي باآلهات أو السيً المفالرهات .ون الفي دننا باندّ
المفصل الذي كالب الدكاليً محمند
ومهما إف اإلهراح
دنذه السمات مدخالا عا اما
ّ
ا
عبد ا دًاز ًمح ا ف ما هيل:
ثانيًا ـ اخلصائص األسلوبية العامة:
ًَ َجع الدكاليً دًاز دنذه الخصائص األسليب ل الاال ل إف الخصائص اآلت ل:
 )1القصد يف اللفظ واليفاء بحق المانى.
 )2الب ان واإلمجال.
 )3إقناع الاقل وإمالاع الااطفل.
 )4خطاب الاامل والخاصل.
 1ن وقال يف عرح الخاصية األولى« :إن كل م هجمع يف أسليب ب

دات

النهاهال ت هقي عىل الادل ب نهما ،فالذي هامد إف ادخاً لفظ وعدم اإلنفاق من
()1

إت عىل ضدّ الرروًا ،ت هنفك م أن هح ي عىل المانى قل الا أو كث ارا» .
والذي هامد إف اليفاء بحق المانى وتحل ل إف عناصره ،وإبراز كل دقائقن ت
هجد ل بدا ا م أن همد يف نفس مدا ا؛ ألن ت هجند يف القل نل من اللفنظ منا هشنفي

( )1انظر تفص ل دنذه النقطل وسائر ما طيهناه م الشرح والب ان يف كالاب النبأ الاظ لألسالاذ الاالّمل
الدكاليً محمد عبد ا دًازً ،مح ا ًمحل واسال.
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صدًه ،وهؤدي ع نفس ًسالالها كاملل .فإذا أعطى نفس ض ّظها م ذلك ت هلبنث
أن هباعد ما ب أطراف كالم  ،وهبطنئ بنك يف اليصنيل إف غاهالن  ،فنالحس بقنيا
نشاطك ،وباعثل إقبالك آخذت يف الالراؤل واتضمحالل!».
ث باد أن أوضح الدكاليً دًاز أن عامل الفصحاء قدامى ومحدث هؤتين من
دنننذا الجانننب غال ابننا ،أعننني جانننب اإلمننالل واإلسننراف ،ت جانننب اإلخ نالل
واإلجحاف ،أوضح أن كمال البلغاء يف عمله دنذا كمال نسبي «بقدً ما هح ط ب
علم  ،وما هؤده إل إلهام يف الحال» .أما اليفناء بنالمانى ضنق وفائن بح نث ت
هخطئ عنصر من  ،وت ضل ل م ضاله ،وت هنراف إل غرض غرهب عن هاد ًقال
يف ثيب  ،وت هنقلب ف وضع م أوضاع هغض م ضس تقيهم  ،بح ث ت سب ل
ف إف نقض أو اقالراح جدهد .فذلك أمر ت هسالط ع أن هنالحلن ًجنل اكالني بنناً
الب ان ،قال« :وآهل ذلك :أنك تراه ض هالاقب كالم نفس يف الف نل باد الف نل ،هجد
وناقصا هثبال  ،وهجد ف ما ُههنذب و ُهبندل ،ومنا ُهقندّ م أو ُهنؤخر،
ف زاهدا ا همحيه،
ا
ضالى هسلك سب ل إف النفس سي اها».
ث هقيل« :ولئ ظفرت بأضد و ّفق لالقرهب ت نك الغاهال إف ضدٍّ ّما يف مجلنل أو
مجلال  ،فالربص ب ك ي ه ين أمره باد ذلك ،وانظر ك ي هدًك ال الل واإلع ناء
وفالرا الطبع اإلنساين ،ف نحل م عقدا كالم ما كان وث اقا ،وهذبل من زدرتن منا
غرا طر اها ،ث ت هانيد إف قيتن إت يف الشنيء باند الشنيء كمنا تصنادف يف
كان ا
الالراب قطال م دادنا وقطال دنالك ،فالقنيل :دننذا نفن س جندا ا ،ودننذا أنفنس
وأجيد ،ودنذا واسطل الاقد وب ت القص د.»..
وأخ ارا هقيل الدكاليً دًاز« :فإن سرك أن تر ك ي تجالمنع داتنان الغاهالنان
عىل تمامهما بغ ر فالرا وت انقطاع ،فانظر ض ث عئت م القرآن ال ره  ،تجد ب انانا
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تحنس ف ن بالخمنل اإلسنراف وت
قد قدّ ً عىل ضاجل الننفس أضسن تقندهر ،فنال
ّ
بمخمصل الالقال ر ،هؤدي لك م كل مانى صيًا نق ل واف ل :نق نل ت هشنيهبا عنيء
مما دي غرهب عنها ،واف ل ت هشذ عنها عنيء من عناصنردا األصنل ل ولياضقهنا
ال مال ل .كل ذلك يف أوجز لفظ وأنقاه».
ضع هدك ض ث عئت م المصحي ،وعدّ ما أضصال كفك م ال لمات عدًّ ا،
ِ
خاًجا ع الدّ فال  ،وانظر نسبل ما ضياه
أضص عدّ ا م أبلغ كالم تخالاًه
ث
ا
دنذا ال الم م المااين إف ذاك ،ث انظر :ك كلمل تسالط ع أن ُتسقطها أو تبدلها
م دنذا ال الم دون إخالل بغرض قائل ؟ وأي كلمل تسالط ع أن ُتسقطها أو تبدلها
دناك؟ ف الاب ا تااف ن كما هقيل اب عط ل ن :لي نُزعت من لفظل ث أدهر لسان
الارب عىل لفظل أضس منها مل تيجد ،بل دي كما وصف ا :

﴿ﭐﲄﲅ ﲆ ﲇ

ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ﴾ [ديد.]1 :
 2ن البيان واإلمجال :إذا عمد الناا إف تحدهد أغراضه مل تالسع لالأوهنل ،وإذا
أمجليدا ذدبيا إف اإلههام واإللباا ،أو إف اللغي الذي ت هف ند ،وت ه ناد هجالمنع
له دنذان الطرفان يف كالم واضد .هقيل األسالاذ الاالّمل الدكاليً دًاز ًمح ا :
«وتقرأ القطال م القرآن فالجد يف ألفاظها م الشفيف ،والمالسل واإلض ام،
والخلي م كل غرهب ع الغرض ما هالسابق ب مغزادا إف نفسك دون كدّ خناطر،
صيًا وضقائق ماثلنل.
وت اسالاادا ضدهث ،كأنك ت تسمع كال اما ولغات ،بل تر
ا
خبرا ووقفت عىل ماناه ،دنذا ولني ًجانت
ودن ذا هخ ّل إل ك أنك قد أضطت ب
ا
إل كر اا أخر لرأهالك من بإزاء مانى جدهد ،غ ر الذي سبق إف فهمك أول مرا..،
وجيدنا عندا ،كلهنا صنح ح أو محالمنل
ضالى تر للجملنل الياضندا أو ال لمنل
ا
فص م الماا هاط ك ّ
كل ضلع من عناا اعا ،فنإذا نظنرت إف
للصحل ،كأنما دي ّ
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أضالع مجل ال هبرتك بأليان الط ي كلها ،فال تدًي ماذا تأخذ ع نُنك ومناذا تندع.
ولالك لي وكلت النظر ف ها إف غ رك ًأ منها أكثنر ممنا ًأهنت ..ودنن ذا تجند
مفاليضا مع الزمان هأخذ كل منه ما هسر ل  ،بل تر مح اطا مالرامي األطراف
كالابا
ا
ا
ت تحدّ ه عقيل األفراد وت األج ال».
 3ن إقناع العقل وإمتاع العاطفة :ال الم البل غ والب ان ال امل دي الذي ه افئ
قييت الالف ر واليجدان ،وهنؤيت الننفس اإلنسنان ل ضظهنا من الفائندا
يف اإلنسان ّ
الاقل ل والمالال اليجدان ل م ااا .والماهيد م الالماء والح ماء م جهنل ،وكنالم
وهقصنر يف جاننب
األدباء والشاراء م جهل أخر  ،أن كالا منهما هغلي يف جاننب
ّ
آخر .فأما الح ماء فإنما هؤدون إل نك ثمناً عقنيله غنذاء لاقلنك ،وت تاليجن
نفيسه إف اسالهياء نفسك واخالالب عاطفالك .وأمنا الشناراء فإنمنا هسناين إف
اسالثاًا وجدانك وتحرهك أوتاً الشايً م نفسك.
ومل هر الناا أضدا ا تال افأ ف قيا الالف ر وقيا اليجدان وسائر القي النفسن ل
عىل ضد سياء! ولي مالت دنذه القي إف عيء م الالاادل عند قل نل من النناا
فإهنا ت تامل إت مناوبل يف ضال باد ضال ،وكلما تسلطت واضدا منه اضنمحلت
األخر وكاد هنمحي أثردا ،فالذي هنهمك يف الالف ر تالناقص قيا وجدان  ،والذي
هقع تحت تأث ر لذا أو أمل هراي تف ره.
أسليبا واضدا ا ن كما هقرً الدكاليً دًاز ن يف هناهل المطاف هالج
ومل َهر الناا
ا
اتجادا واضدا ا ،وهجمع دنذه الطرف
ا

م ااا ،كما هحمل الغص الياضد م

وأثماًا م ااا ،أو كما هسري الروح يف الجسد ،والماء يف
وأزداًا
الشجرا أوًا اقا
ا
ا
الايد األخرر؛ ألن دنذا ل س م سن ا يف النفس اإلنسان ل! ولن
الاالم

عأن ًب

«فهي الذي ت هشغل عأن ع عأن ،ودي القادً عىل أن هخاطب الاقل
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والقلب م ااا بلسان ،وأن همزج الحق والجمال م ااا هلالق ان وت هبغ ان ،أت تر
ذلك يف كالاب ال ره ض ث تيجهت؟ أت تراه يف قصص وأخباًه ت هنسى ضق
الاقل م ض م وعبره؟ أوت تراه يف مامال براد ن وأض ام ت هنسى ضظ القلب
م تشيهق وترق ق ،وتحذهر وتنف ر ،و يهل وتاج ب ،وتب ت أو تأن ب؟» هبث
ذلك يف مطالع آهات ومقاطاها وتراع فها:

﴿ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ﴾ [الزمر﴿ ،]23 :ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂ﴾ [الطاًق 13 :ن .]14
 4ن أما خطاب العامة وخطاب الخاصة فهي م زا أسليب ل ن ب ان ل ن وميضيع ل
أهرا مالباعدتان عند الناا .فلي أنك خاطبت
يف وقت واضد ،وداتان الغاهالان ا
األذك اء بالياضح الم شيف الذي تخاطب ب الاا ّمل ن فرالا ع الرافاء ن لنزلت
هب إف مسالي ا ت هرضين ألنفسه يف الخطاب ،ولي أنك خاطبت الاامل بال ّلمحل
واإلعاًا الالي تخاطب هبا األذك اء لجئاله م ذلك بما ت تط ق عقيله  .أما أن
مجلل واضدا تلقى إف الالماء والجهالء ،وإف األذك اء وغ ر األذك اء ،ف رادا كل
أتم إت يف
منه مقدَّ ًا عىل مق اا عقل  ،وعىل وفق ضاجال  ،فذلك ما ت نجده عىل ّ
القرآن ال ره  ،فهي قرآن واضد هراه البلغاء أوىف كالم بلطائي الالاب ر ،وهراه الاامل
أضس كالم وأقرب إف عقيله  ،ت هلاليي عىل أفهامه  ،وت هحالاجين ف إف
ترمجان وًاء وضع اللغل .فهي مالال الاامل والخاصل عىل السياء ،م ّسر ل ل م
أًاد ،قال تااف﴿ :ﲎ ﲏﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﴾ [القمر 17 :و 22و 32و.]40
قلت :دنذه الدًاسل الق مل الالي قدمها الدكاليً دًاز لمزاها األسليب القرآين،
والالي ضددنا لك ماالمها الرئ سل أعقبها بدًاسل تطب ق ل إلثبنات الميـزة األولـى ـ
االقتصاد يف اللفظ والوفاء بحق المعنـى ن ألهننا أضنق الم نزات جنداًا باتعالبناً
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والدًا ،وألهنا تالرم يف ط ا نا كث انرا ممنا قدمن الداًسنين للبالغنل القرآن نل
و«دتئل اإلعجاز» ضيل الحنذف واتخالصناً والالقنده والالنأخ ر ،واإلضنماً،
واتلالفات ،وما إف ذلك م م نزات دق قنل كثنر الحندهث عنهنا وضنرب األمثلنل
والشيادد عل ها.
واألمر الجدهر المه الذي هقدّ م الندكاليً دًاز يف دًاسنال الالطب ق نل دننذه :أنن
اخالاً لها مثا ا
ت م غ ر تلك اآلهات ال رهمل «الالي وقع اخال ُاً الناا عل ها وتياضنايا
طرف منها ضق قل يف ثناها ال الم الذي نقلنناه
مر
ٌ
عىل اإلعجاب هبا» ن كما هقيل ن والالي ّ
ع عبد القادر الجرجاين .ويف اليقت الذي نثبت ف دنذا الشنادد أو المثنال ن النذي
أطال المؤلي ًمح ا يف عرض وتفص ل ن فإننا نطمع كذلك يف وضع نميذج أو لـون
من ألوان التفسير البياين الدقيق المحكم آلهل م آهات القرآن ال ره  ،بح ث هغن نا ع
إعادا القيل ف يف مناسبل أخر  .وت نطمع يف اليقت نفس يف أكثر م تب ماامل دنذا
اللين ضالى هم

اإلفادا م خطوطه الرئيسة عىل األقل يف الشنرح والالفسن ر ،أو ب نان

مد الدقل والالاب ر الماجز يف النصيص القرآن ل:
هقيل ا تااف يف ذكر ضجاج ال هيد:
﴿ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ﴾ [البقرا:
.]91
والاناصر الالي تبرزدنا لننا دننذه
دنذه قطال م فصل م قصل بني إسرائ ل.
ُ
ال لمات القل لل تاللخص ف ما هيل:
 )1مقالل هنصح هبا الناصح لل هيد ،إذ هدعيد إف اإلهمان بالقرآن.
 )2إجاباله لهنذا الناصح بمقالل تنطيي عىل مقصده .

علوم القرآن

860

 )3الرد عىل دنذا الجياب بركن  ،م عدا وجيه.
هقيل الدكاليً دًاز« :وأقس لي أن محام اا بل اغا ُوكّلت إل الخصنيمل بلسنان
القرآن يف دنذه القر ل ،ث ددي إف اسالنباط دنذه الماناين الالني تخناللج يف نفنس
الداعي والمدعي ،لما وسا يف أدائها أضااف دنذه ال لمات ،ول ُادّ باند ذلنك ت
هفي بما ضيلها م إعاًات واضالراسات وآداب وأخالق!».
هقيل« :قال الناصح لل هيد :آمنيا بالقرآن كما آمنال بالاليًاا ،ألسال قند آمننال
بالاليًاا الالي جاء هبا ميسى؛ ألهنا أنزلها ا ؟ فالقرآن الذي جاء ب محمد أنزل ا ،
فآمنيا ب كما آمنال هبا.
فانظر ك ي مجع القرآن دنذا المانى ال

ث ر يف دنذا اللفظ اليج ز﴿ :ﱾ ﱿ

وسر ذلك أن عدل بال الم ع صرهح اس القرآن إف كناهال فجعل
ﲀ ﲁ﴾ّ ،
دعاءهم إلى اإليامن به دعاء إلى الشيء بحجته ،وبذلك أخرج الدل ل والدعي يف
لفظ واضد.
المننزل عل ن  ،فلن هقنل :آمننيا بمنا أننزل ا «عنىل
ث انظر ك ي طي ذكر
ّ
محمد» مع أن دنذا جز ٌء مالم ليصي القرآن المقصيد بالدعيا ،أتدًي مل ذلنك؟
أمنرا
ألن لي ُذكر ل ان يف نظر الب نان وصن افا زائندا ا ،ويف ض ن الهداهنل واإلًعناد ا
مفسدا ا ،أما األول فألن دنذه الخصيص ل ت مدخل لها يف اإللزام ،فأدهر األمر عنىل
القدً المشالرك الذي دي عميد الدل ل .وأما الثـاين فنألن إلقناء دننذا اتسن عنىل
مسامع األعداء م عأن أن ُهخرج أضغاهن وهث ر أضقادد ف نؤدي إف ع نس منا
قصده الداعي م الالأل ي واإلصالح.
ذلك إف ما يف دنذا الحذف م اإلعاًا إف طابع اإلسالم ،ودي أن لن س دهن
تفرهق وخصيمل ،بل دي جامع ما ّفرق الناا يف األدهان ،دا ٍع إف اإلهمنان بال النب
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كلها عىل سياء :بما أنزل عىل إبراد وإسماع ل وإسنحاق وهاقنيب واألسنباط،
نفرق بن عنيء من كالبن  ،كمنا ت
وما أويت ميسى وع سى والنب ين م ًهب  ،ت ّ
نفرق ب أضد م ًسل .
كان جياب ال هيد أن قاليا :إن الذي دعانا لإلهمان بنالاليًاا لن س دني كيهننا
أنزلها ا فحسب ،بل إننا آمنا هبا ألن ا أنزلها عل نا ،والقرآن مل هنزل عل نا ،فل ن
قرآن

ولنا تيًا ُتنا ،ول ل أمل عرعل ومنهاج!!
دنذا دي المانى الذي أوجزه القرآن يف قيل ﴿ :ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ﴾ ،ودنذا دي

المقصد األول ،وقد زاد يف إهجاز دنذه الاباًا أن ضذف منها فاعل اإلنزال ودي
لفظ الجاللل؛ ألن تقدم ذكره يف نظ ر ا.
م الب أن اقالصاًد عىل اإلهمان بما أنزل عل ه هيمئ إف كفراهن بما أنزل
عىل غ رد  ،ودنذا دي المقصد الثاين ،ولن نه تحاعيا الالصرهح ب لما ف م
عناعل الالسج ل عىل أنفسه بال فر ،فأًاد القرآن أن هبرزه ،أنظر ك ي أبرزه :إن مل
هجال ما هنبني عىل مذدبه  ،وهش ر إل ن مما هسمى عادا :تزم المذدب ن يف مجلل
ما نقل م كالمه  ،بل أخرج يف مارض الشرح والالال ق عىل مقالاله  ،فقال:
﴿ﲇﲈﲉ﴾ ،أل س ذلك دي غاهل األمانل يف النقل؟
وجها تا
ث انظر إف الالاب ر ع القرآن بلفظ ﴿ﲈ ﲉ﴾ فإن لهنذه ال لمل ا
تخص ب دنذا الاميم؛ ذلك أهن كما كفروا بالقرآن المنزل
ووجها
ب غ ر القرآن،
ّ
ا
عىل محمد ،كفروا باإلنج ل المنزل عىل ع سى ،وكالمها وًاء الاليًاا ،أي جاءا
باددا .ولن نه مل ه فروا بما قبل الاليًاا م صحي إبراد مثالا .ودن ذا تراه
قد ضدّ د الجرهمل تمام الالحدهد باسالامال دنذا اللفظ الجامع المانع .ودنذا دي
غاهل اإلنصاف وتحري الصدق يف ات ام.
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الرد والمناقشة:
أسروه؛ فالراه ت هبدأ بمحاوً
ث جاء دوً الرد والمناقشل ف ما أعلنيه وف ما ّ
يف دعي إهماهن ب الاهب  ،بل هالركهنا مؤقالانا كأهننا ُمسن ّلمل ل بنني عل هنا وجنيب
اإلهمان بغ ره م ال الب ،ف قيل :ك ي ه ين إهماهن ب الاهب باع اثا عىل ال فنر بمنا
الحنق ضالنى ه نين
الحنق
دي ضق مثل ؟! ت ،بل (دي الحق) كل ؛ ودنل هاناًض
َّ
ُّ
اإلهمان بأضدمها ميج ابا لل فر باآلخر؟
ث هالرقى ف قيل :ول س األمر ب دنذا ال الاب الجدهد وب ال الب السابقل عل
كاألمر ب كل ضق وضق؛ فقد ه ين الشيء ض اقا وغ ره ض اقا فال هال اذبان ،ولن نهما يف
عأن

مخاللف

فال هشهد بارهما لباض! أما دنذا ال الاب فإن جاء عاددا ا و

﴿ ُم َصدِّ اقا﴾ لما ب هده م ال الب ،أي لما سبق منها ،ف ي ه ِّذب ب م هؤم هبا؟!
ث هسالمر يف إكمال دنذا اليج قائالا :ولي أن الالحرهي أو الر اع الذي نال
م دنذه ال الب قد ذدب بماامل الحق ف ها ُجملل ل ان له باض الاذً يف
ت ذهبه بالقرآن؛ إذ هحق له أن هقيليا :إن البق ل المحفيظل م دنذه ال الب يف
عصرنا ل س ب نها وب

القرآن دنذا الالطابق والالصادق ،فل س اإلهمان هبا ميج ابا

لإلهمان ب  ..بل لي أن دنذه البق ل ل ست عندد وإنما هارفها طائفل غ رد  ،أو لي
أهنا كانت عندد ولن نه كانيا ع دًاسالها غافل ؛ ل ان له مثل ذلك الاذً،
أما ودنذا القرآن ،مصدّ ق لما دي قائ م ال الب يف زمنه وبأهدهه وهدًسين
ب نه فبماذا هاالذًون وأنّى هذدبين؟ دنذا المانى كل هؤده لنا القرآن ال ره
ب لمل ﴿ل ِ َما َم َا ُه ْ ﴾.
فانظر إف اإلض ام يف صنال الب ان :إنما دي كلمل ًُفات وأخنر ُوضنات يف
ضسما ل ل ٍ
عذً وسدا ا ل ل باب م
م اهنا عند الحاجل إل ها ،ف انت دنذه ال لمل
ا
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تمت يف
أبياب الهرب؛ بل كانت دنذه ال لمل وضددا بمثابل ضركل تطيهق للخص ّ
خطيا واضدا ويف غ ر ما جلبل وت طنطنل.
ولما قرى و َطر النفس م
اتعالراض واتسالطراد؛ اسالي

دنذا الجانب المطيي الذي ساق مساق
إف الرد عىل المقصد األصيل الذي تبجحيا

إكذابا
بإعالن واتفالخاً ب  ،ودي دعياد اإلهمان بما أنزل عل ه  ،فأوساه
ا
وتفن دا ا ،وب ّ أن داء الجحيد ف ه دا ٌء قده أعربيه يف قليهب ومرت عل
مرضا مزمناا ،وأن الذي أتيه ال يم م ال فر بما ُأنزل عىل
القرون ضالى أصبح ا
محمد ما دي إت ضلقل مالصلل بسلسلل كفرد بما ُأنزل عل ه  ،وساق عىل ذلك
الشيادد الالاًهخ ل المفظال الالي ت سب ل إلن اًدا؛ م جهله با  ،وانالهاكه
لحرمل أنب ائ  ،وتمردد عىل أوامره:

﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ﴾ ؟
 1ن تأمل ك ي أن دنذا اتنالقال كانت النفس قد اسالادت ل يف آخر المرضلنل
السابقل؛ إذ هفه السامع م ت ذهبه بمنا ُه َصندِّ ُق كالناهب  ،أهنن صناًوا م ّ
نذب
ب الاهب نفس  ،ودل الذي ه ذب م هصدّ قك هبقى مصد اقا لك؟!
غ ر أن دنذا الماننى إنمنا أخنذ اسنالنبا اطا من أقنياله  ،وإلزا امنا لهن بمنآل
مذدبه  ،ومل هؤخذ بطرهقل مباعرا م واقع أضياله  ،ف انت دنذه دي مهمل النرد
الجدهد.
مفالاضا لما باددا،
ودن ذا كانت كلمل ﴿ﲌ ﲍ ﲎﲏ﴾ مغال اقا لما قبلها،
ا
وكانت آخر دًجل يف ُس ّل الغرض األول دي أول دًجل يف سل الغرض الثاين ،فما
أوثق دنذا اتلالحام ب

أجزاء ال الم! وما أًعد دنذه الق ادا للنفس بزمام الب ان،

تدًهجا ل عىل مداًجها ،وتنزهالا ل عىل قدً ضاجالها ،ويف وقت تلك الحاجل!
ا
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 2ن وانظر ك ي عدل باإلسناد ع وضا األصيل وأعرض ع ذكر ال اسنب
الحق قي لاللك الجرائ  ،فل هقل« :فل َقالل آبناؤك أنب ناء ا  ،واتخنذوا الاجنل،
وقاليا :سمانا وعص نا؟» إ ْذ كان القيل عىل دنذا اليضنع ضجنل داضرنل يف بنادئ
الرأيَ ،م َثلها كمثل محاجل الذئب للحمل يف األسطيًا المشهيًا ،ف ان هحق له
يف جياهب أن هقيليا« :وما لنا وآلبائنا؟ تلنك أمنل قند خلنت ،وت تنزً وازًا وزً
أخر ».
ولي زاد مثالا« :وأنال مثله  ،قد تشاهبت قليب

وقليهب » لجاء دنذا الالنداًك

قيت .
باد فيات اليقت ،ولالراخى ضبل ال الم وفالرت ّ
ف ان اخالصاً ال الم ن عىل ما تر ن بيقفه بادئ ذي بدء يف ميقني ات نام؛
إسرا اعا بالسدهد سه الحجل إف ددفها ،وتنب اهنا يف اليقنت نفسن عنىل أهنن ذًهنل
بارها م باض ،وأهن سياس ل يف الجرم؛ فاىل أهه وضات هدك فقند وضناالها
عىل الجاين األث ؛ ألهن ت هنف ين ع اتسالنان بسننّل أسنالفه  ،أو الرضنا عن
أفاع له  ،أو اتنطياء عىل مثل مقاصدد !!
 3ن وانظر ك ي زاد دننذا الماننى ترعن احا بنإخراج الجرهمنل األوف ،ودني
تصيهرا لها بصيًا األمر الياقع اآلن ،كأن
جرهمل القالل ،يف ص غل الفال المراًع
ا
مليثل باللك الدماء الزك ل!
بذلك هارض عل نا دنؤتء القيم أنفسه وأهدهه
ّ
بابا م
 4ن ولقد كان الالاب ر هبنذه الص غل مع ذكر األنب اء بلفظ عام ،مما هفالح ا
وبابا م اإلطماع ألعدائ يف ن ُْجحِ تداب رد
اإلهحاش لقلب النبي ال ره  ،ا
ِ
ومحاوت لقالل  ،فانظر ك ي أسافنا باتضالراا ع ذلك كل بقيل ﴿ :م ْ
َق ْب ُل﴾ .فقطع هبنذه ال لمل أطماعه  ،وث َّبت هبا قلب نب ال ره ؛ إذ كانت بمثابل
وعده إهاه باصمال م الناا ،ذلك إف ما ف م تنب ٍ عىل أصل وضع ال الم،
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وعىل ما صنع ب م الالجيز المذكيً آن افا يف اإلسناد يف الص غل (إسناد الفال إل ه
بدل آبائه  ،والمجيء بص غل المراًع دون الماضي).
 5ن وانظر ك ي جيء باألفاال يف الجرائ الالال ل عىل ص غل الماضي ،قال
تااف يف اآلهل الالال ل [ًق

﴿ :]92ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ ذلك باد أن و َّطأ لها هبنذه ال لمل (م قبل) فاسالقام
الالاًهخ عىل وضا الطب اي ضالى مل تبق ضاجل إف مثل الالاب ر األول.
إعراضا ع كنل
 6ن ث انظر إف النياضي الالي أوثر ف ها اإلمجال عىل الالفص ل،
ا
زهادا ت تمس إل ها ضاجل الب ان يف الحال ،فقد قال :إن القرآن مصدِّ ق لمنا ماهن ،
ومل هب ّ مد دنذا الالصدهق :أيف أصيل الده فحسنب ،أم يف األصنيل والفنروع
مج ااا ،أم يف األصيل وباض الفروع ،وإف أي ضد؟ ذلك أن دنذا ال نالم ت هالننزل
إت بقدً ماليم .وماذا هاني الداعي إف أصل اإلهمان أن همالد الالطابق بن األدهنان
إف فروعها أو ت همالدّ ؟ فل بحث علماء الالشرهع!
وقال :إهن هقاللين أنب ناء ا  ،فمن دن أولننئك األنب ناء؟ ..ل بحنث علمناء
الالاًهخ!
وقال ف ما باد :إن ميسى جاء بالب نات ،قال تااف:
ﲟ﴾ ف

﴿ﲜ ﲝ ﲞ

أهرا :إن أخذ عل ه م ثاقه
دي ،وما دي؟ وقال ا

 ،قال تااف﴿ :ﲨ

ﲩﲪ﴾ [اآلهل  ،]93فاىل أي عيء كان الم ثاق؟..
ألج ُّل م أن تانرض لهننذه الالفاصن ل يف مثنل دننذا
إن ض مل الب ان القرآين َ
الميضع ،ولي ُذكرت دادنا ل ان َم َث ُلها مثل م هسأل :مل ضربت غالمك؟ ف قنيل:
ألن ضرب غال اما اسم كذا واس أب كذا ،وولد عام كذا ..أت تر أن دنذا زائند
وكث ر؟!
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 7ن لفتة موضوعية مهمة :ولي ذدبنا نالالبع سائر ما يف دنذه القطال م اللطائي
لخرجنا ع ضد الالمث ل والالنب الذي قصدنا إل  ،فلن الي باليج ن نظنرك ف ن إف
أمر م الدفاع أو اإلقناع أو
سر دق ق ت تراه يف كالم الناا؛ ذلك أن المرء إذا أمهّ ٌ
غ رمها ،بدت عىل كالم مسحل اتنفاال بأغراض  ،وكان تأث ره هبا يف نفسنك عنىل
تحس بما هخالج م المسرا يف ظفنره ،ومن
قدً تأثره دي ،طب ااا أو تطب ااا ،فال اد ّ
اتمالااض يف إخفاق  .بل تراه ه اد ههلك أس افا لي أعرض الناا ع دنداه إذا كنان
مخلصا يف دعيت  ،كما دي عأن األنب اء عل ه السالم .أما دنا فإننك
مؤمناا بقر ال
ا
تلمح وراء الكالم ذا ًتا أعلى من أن تنفعل هبـذه األيفـراض ،وقـوة تـؤثر وال تتـأثر،
يضـره
تصف لك الحقائق خيرها وشرها يف عزة َمن ال ينفعه خير ،واقتـدار مـن ال
ّ
شر!! سبحانه وتعالى.
دنذا الطابع من الكبريـاء والعظمـة تنراه جل انا من خنالل دننذا األسنليب
ا
وقدضا.
مدضا
أخذا وً ًّدا ،المقالصد يف وصف
المقالصد يف ضجاج
ا
ا
انظر إل هجادل يف القرآن فال هزهد يف وصف عىل دنذه ال لمل﴿ :ﲷﲸ﴾ نا
إهنا كلمل تمأل النفس ،ولن

دل تشباك أهها اإلنسان تلك ال لمل إذا أًدت أن

وتحب أن تقنع هبا الناا؟!
تصي ضق قل م الحقائق الالي تقالنع هبا
ُّ
ال ُفح  ،ودي وضاه البقر

وانظر إل باد أن سجل عىل بني إسرائ ل أفح
ميضع المابيدِ األقدا ،وباد أن وصي قسيا قليهب يف
الذي دي َم ٌثل يف البالدا
َ
تأب ه عىل أوامر ا مع محله عل ها باآلهات الرد بل ن انظر اآلهل السابقل :92
ِّ
﴿ﲜ ﲝ ﲞ ﴾ ،...واآلهل الالي تل ها يف المصحي ًق  93ن فالراه ت هزهد
عىل أن هقيل يف األول :إن دنذا «ظل » ،ويف الثان ل« :بئسما» صناال  ،أذلك كل ما
تقابل ب دنذه الشناعات؟ نا إهنما كلمالان واف الان بمقداً الجرهمل لي ُفهمالا عىل
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أه ضدّ ه األمل وضراًا اتندفاع يف اتنالقام؟ بل أه اإلقذاع

والالشن ع؟ وأه اإلسراف والفجيً الذي تراه يف كالم الناا إذا ُأضفظيا بالن ل م
مقامه ؟!
وأخ ارا هقيل الدكاليً دًاز ًمح ا :
« هلل ما َّ
أعف هــذه الخصـومة ،ومـا أعـ َّز هــذا الجنـاب ،وأيفنـاه عـن شـكر
الشاكرين وكفر الكافرين ،وتاهلل إن هـذا كالم ال يصدر عن نفس بشر! ».



868

علوم القرآن

مالمح التفسير وإعجاز القرآن

869

الفصل الرابع
الفاصلة والسجع القرآني
● متهيد :أهمية الفاصلة.
● أوالً :تعريف الفاصلة.

● ثانيًا :وظيفتها وموقعها.

● ثالثًا :حملة عن أنواع الفاصلة.

● رابعًا :بني الفاصلة والسجع والشعر.
● خامسًا :السجع القرآني.
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الفصل الرابع
الفاصلة والسجع القرآني

متهيد :أهمية الفاصلة:
لالك تضظت أن الجانب الصييت ن أو النظ الميس قي ن الذي جال الرافاي
مناط اإلعجاز كما ًأهت ،بحاجل إف مزهند من الب نان .وهنأيت الحندهث دننا عن
الفاصلل القرآن ل ل قدم عاا اعا آخر هيضح دنذا الجانب بالقدً الذي تالسع ل دنذه
الصفحات.
وتمثل الفاصلل القرآن ل ن كما سنر ن الالزا اما بص غ وضروف وكلمات ًوع ت
يف بناء ال ث ر م الجمل واآلهات القرآن ل .وهراف دنذا اتلالزام إف سائر ضروب
اتلالزام األخر

الماهيدا يف القرآن ال ره  ،مثل السجع ،وت راً القصص،

والمالشاب اللفظي ،وباض وجيه األضرف السبال ..إلخ ،والقرآن ال ره هالحد
مجاًات بسيًا من مع كل دنذا الالنيهع ،وتادد طرق ال َا ْرض ،ومع إعفاء الثقل
مج ااا الذه تحدّ اد القرآن م كل دنذه الرروب واألليان! أو باباًا أدق :مع
عدم إلزامه بما الالزم ب القرآن يف دنذه األبياب ..بل يف باب الحقائق والمرام
الالي جاء هبا القرآن ال ره  ،قال تااف:
ﱊ﴾ [ديد.]13 :

﴿ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
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فإذا أثبالنا يف دنذه الصفحات ،أو ثبت لنا أن الفاصلل القرآن ل مل تق ن كالسجع
وغ ره كذلك ن عىل اعالباًات ع ل ل! بل عىل الا س م ذلك ..ض ث أسهمت يف
إض ام المبنى والمانى مج ااا ،بل أسهمت يف تفس ر مانى «اإلض ام» الذي وصي
ا تااف ب كالاب ال ره يف قيل ﴿ :ﭐﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ﴾

[ديد].
إذا أثبالنا ذلك علمننا مند أمه نل الحندهث عن الفاصنلل والسنجع ،ومند
صلالهما بقر ل اإلعجاز ال بر .
أوالً ـ تعريف الفاصلة:
ُ
كلمة آخرِ اآلية ،كقافية الشعر ،وقرينة السجع » ،وقال
قال الزًكشي« :هي
()1

الداين« :هي كلمة آخر الجملة»  .والفرق ب

الالارهف

برؤوا اآلي ،ب نما ًبطها الثاين بنهاهل الجملل ولي مل ت
ما قصد إف ب ان أبي عمرو الداين ض ّفرق ب

أن األول ًَ َب َط الفاصلل
ًأا آهل .ولال دنذا دي

الفياصل وًؤوا اآلي ،فقال يف

الفاصلل :دي «ال الم المنفصل عما باده .وال الم المنفصل قد ه ين ًأا آهل
وكل ًأا ٍ
وغ ر ًأا ،وكذلك الفياصل ه َّ ًؤوا آي وغ رداُّ .
آهل فاصل ٌل،
()2
ٍ
ول س ُّ
ًأا آهل» فالفاصلل تا ُّ النيع  ،وتجمع الررب .
كل فاصلل َ
وعىل الرغ م دنذا الالفرهق الياضح الذي ذدب إل اإلمام الداين؛ فإن م

( )1البردان ( ،)53/ 1تحق ق األسالاذ محمد أبي الفرل إبراد ًمح ا  .و«اتتقان للس يطي»/3 ،
 ،416تحق ق د .ق س ل.
( )2اإلتقان (.)416 /3
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المالضظ أن الذي هجري عل ماظ الداًس

والمدًس
ّ

عند عرح النصيص

القرآن ل هقيم عىل تارهي الفاصلل بأهنا ال لمل الالي تخال هبا اآلهل م القرآن.
ًجحنا أن
ودنذا القدً عىل كل ضال هجب أت ه ين ف خالف؛ وبخاصل إذا ّ
الفاصلل مأخيذا ن كما هر كث ر م الالماء ن م قيل

تااف﴿ :ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ﴾ [فصلت.]3 :
سمى فياصل ألن هنفصل عنددا ال المان؛ وذلك أن آخر
قال الزًكشي« :و ُت َّ
اآلهل َف َصل ب نها وب ما باددا»

()1

.

ولهنذا ت هشالرط يف الفاصلل الميافقل يف اإلعراب لما قبلها ن عىل تقدهر عدم
اليقيف ن ألن اليقيف عىل ًؤوا اآلي سنَّل مالّبال؛ ولهنذا صرح الالماء بأن
()2

«مبنى الفياصل عىل اليقي  :ولهنذا عاع مقابلل المرفيع بالمجروً والا س،
وكذا المفاليح والمنصيب غ ر المنين ،ومن قيل تااف﴿ :ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾
مع تقدم قيل ﴿ :ﱰ ﱱ﴾ و﴿ﱸ ﱹ﴾

()3

وكذا﴿ :ﱨ ﱩ ﴾ و ﴿ﱱ ﱲ

()4

ﱳ﴾ .
مفاليضا لدًاسنل أننياع
ومع دنذا فإننا ن يف قر ل تارهي الفاصلل ن ندع الباب
ا
( )1البردان (.)54 /1
( )2بل ذدبيا إف القيل :إن كلمات األسجاع ميضيعل عىل أن ت ين ساكنل األعجاز ميقي افا عل ها ن أي
يف كالم البلغاء ن قاليا« :ألن الغرض أن هجانس المنشئ ب القرائ وهزاوج ،وت هال ل ذلك إت
باليقي ،إذ لي ظهر اإلعراب لفات الغرض ،وضاق المجال ع قاصده» .ثمرات األوًاق تب
ضجل الحميي ،ص 413ن  ،414تحق ق محمد أبي الفرل إبراد .
( )3انظر :اآلهات  11 ،10 ،9م سيًا الصافات (.)37
( )4انظر :اآلهال  12 ،11م سيًا القمر (.)54
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م الفياصل ن األخر ن الالي أعاً إل ها الداين ،ون الفي دنا بذكر باض الشنيادد
القرآن ل الميضحل ،يف اليقت الذي نخصص ف سائر دننذا الفصنل لل نالم عنىل
الفاصلل ن ال لمل ن الالي تخال هبا اآلهل م القرآن.
هقيل تااف يف سيًا «هس» ن السيًا  36ن وقد اخالرنا مج ع دنذه الشيادد م
دنذه السيًا:

﴿ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ﴾ [اآلهالان  6ن  .]7آباؤد ن أكثرد  .غافلين ن ت هؤمنين.
وقال تااف﴿ :ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [ ،]74ث قال
تااف﴿ :ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶ ﱷ﴾ [هس 75 :ن  .]76نصرد ن قيله  ..محررون ن هالنين.
وقال تااف ن يف اآلهال الالال ال

 77 :ن  78ن﴿ :ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ﴾ نطفل
ن خلق  .مب ن ًم .
ويف دنذا ،وعبه م ضروب الفياصل األخر الالي هم

مالضظالها يف

اآلهات القرآن ل ،ما هدل عىل عدّ ا الالحام أجزاء ال الم ،وما تيضي ب آهات الالنزهل
م ضروب اإلهقاع الخف ل والظادرا والمالماثلل والمالقاًبل .وتدخل دنا قر ل
«اليقي واتبالداء» ن أو القطع واتئالناف ن كذلك ،كياضدا م األدلل عىل وقيع
الفاصلل يف الجملل ،ول س يف اآلهل فحسب ،وبخاصل يف اليقي الالزم ،كما
تضظت يف باض الشيادد السابقل ض ث هجب اليقي عىل كلمل ﴿ ﱯﱰ ﴾ يف اآلهل
 76م السيًا المذكيًا.
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ثانيًا ـ وظيفتها وموقعها:
إذا أًدنا جالء اليظ فل – أو المهمل – الالي تؤدهها «ال لمل» الالي تخال هبا
اآلهل م القرآن ن ودي أوضح لنا بطب ال الحال م سائر ال لمات األخر الالي قد
ت ّ
أثرا يف بناء اآلهل القرآن ل ،كما تضظت م محاولل الرافاي الالي أعرنا
تقل عنها ا
إل ها ن فال بدّ لنا م اإلعاًا السرهال إف البناء المجمل لهنذه اآلهل :إن أدق ما
هيصي ب دنذا البناء أن «مح » ودي اليصي الذي جاء يف القرآن ال ره نفس :
﴿ﭐﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ﴾ [ديد ،]1 :فاآلهل القرآن ل بناء قد
ُأض مت لبنا ُت أوثق اإلض ام ،ت تحس ف ها ب لمل تر ق بم اهنا ،أو تنبي ع
()1

ميضاها « ..وتأيت الفاصلل دنا مالم ِّ نل يف م اهنا ،مسالقرا يف قراًدا ،مطمئنل يف
ميضاها ،غ َر نافرا وت َقلِ َقل! هالا ّلق مانادا بمانى ال الم كل تال اقا تا اما ،بح ث لي
()2
َّ
تخالل المانى واضطرب الفه » .
طرضت
( )1قال اب عط ل ..« :وكالاب ا لي نُزعت من لفظل ث ُأدهر لسان الارب يف أن هيجد أضس منها مل
هيجد» المحرً اليج ز (.)61 /1
( )2البردان للزًكشي )108 /1( ،طبال ب روت .و اإلتقان للس يطي.)433 /3( ،
قلت :ودذا الذي نقلناه ع كل م الزًكشي والس يطي ،عزاه الس يطي أو نقل ن بدوًه ن ع أضد
» الذي جال اب أبي

علماء البدهع ن اب أبي اإلصبع ن وقد أوًدوه مج ااا يف ب ان مانى «الالم
ٍ
وجيه أًبال ت تخرج عنها فياصل القرآن؛ أما سائر دذه اليجيه ن أو األع اء بحسب
اإلصبع أضد
عباًت ن فهي :الالصدهر والاليع ح واإلهغال .وسيف نالحدث ع الالصدهر والاليع ح باد قل ل.
وقد وصفنا نح دنذا الذي جاليه ب اناا للالم

 ،وصفنا ب الفاصلل ،أو جالناه ب اناا لها بجملالها؛

ألن هنطبق عىل مج ع الفياصل القرآن ل بدون اسالثناء ،وبغض النظر ع دذا الالقس  ،كما أننا مل
خاصا بالفياصل :وًبما كان دذا دي السبب الذي
نالحدث ع (اإلهغال) ألن أع م أن ه ين ا
دعا الس يطي إف تقده الحدهث عن يف (اإلطناب) وجال أضد أنياع  .ومل هارض للحدهث عن
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أي إن الفاصلل تقيم بدوًدا يف «إض ام» بناء اآلهل يف الش ل والمرمين ،أو
يف المبنى والمانى عىل ضد سياء؛ ألن منهج اآلهل يف الالقده والالأخ ر ،والحذف
والزهادا ،والفصل واليصل ،ت هقيم عىل اعالباًات ع ل ل محرل ،بل هالبع كذلك
أهرا عىل أوثق وجيه اإلض ام .ودنذا دي ما أعاً إل
المانى َف ُ ْس ِه ُ يف «إض ام » ا
الزمخشري يف ّ
كشاف القده

()1

.

بل دي ما ذدب إل كث ر م الالماء قبل  ،مع اإلعاًا إف أن دذا الذي ع ّبرنا
عن بإض ام المبنى والمانى ما اا ،أعاً إل اب جني (ت392دن) يف س اق ضدهث
ع الفاصلل يف قيل تااف( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) ]طه:
[65؛ قال :إن الادول ع قيل « :وإما أن نلقي» لغرض  :أضدمها لفظي ،وهو
المزاوجة لرؤوس اآلي ،واآلخر مانيي ،ودي أن تااف أًاد أن هخبر ع قيا أن ُفس
السحرا واسالطالاله عىل ميسى! فجاء عنه باللفظ أت َّ وأوىف من يف إسنادد
َّ
الفال إل

()2

.

) ائالالف القاف ل .وماناه «أن همهد الناثر

وهسمى (الالم
يف الفاصلل .قال اب أبي اإلصبع:
ّ
للقرهنل ،أو الشاعر للقاف ل ،تمه دا ا تأيت ب القاف ل أو القرهنل مالم نل يف م اهنا ...إلخ».
( )1البردان (.)72/ 1

( )2اإلتقان للس يطي  73/4ت الدكاليً ق س ل .قال الس يطي :ث أوًد – اب جني -سؤا ا
ت ،ودي :إنا
نال أن السحرا مل ه ينيا أدل لسان ،ف ُذدب هب دذا المذدب م صنال ال الم؟ وأجناب :بنأن
مج ع ما وًد يف القرآن ض اهل ع غ ر أدل اللسان م القرون الخال ل ،إنما دي ُم ِ
ار ٌب ع ماان ه ،
ول س بحق قل ألفاظه  ،ولهنذا ت هشنك يف أن قيلن

تاناف( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ) ]ط  .[63 :إن دذه الفصاضل مل تجر عىل لغنل الاجن -73 .
.74
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وقد ع ّبر باض الالماء عما أسماه اب جني :المزاوجل لرؤوا اآلي ،بن
«مؤاخاة الفواصل» قال الباًزي يف قيل تااف( :ﮝ ﮞ ﮟ)]الرمحن:[54 :
الجنى

لي قال م ان « :وثمر الجنال قرهب» مل هق مقام م جهل الجناا ب
والجنال  ،وم جهل أن الثمر ت ه ِ
شار بمص ره إف ٍ
ضال ُهجنى ف ها .وم جهل
ُ
()1

مؤاخاا الفياصل .
أ ن أما اإلحكام اللفظي ،أو النظ الميس قي وإض ام المبنى ،فإن دوً الفاصلل
ف عدهد اليضيح ..ضالى إن دنذه الفياصل أكثر ما تنالهي بالنين والم ،
وضروف المدّ والل

()2

 ..وتلك دي الحروف الطب ا ل يف الميس قى نفسها ،قال

س بيه ًمح ا « :أما إذا ترنّميا ن أي الارب ن فإهن ُهلحقين األلي والياو وال اء
ما ُه َّنين وما ت ُه َّنين؛ ألهن أًادوا مدَّ الصيت» .قال« :وإذا أنشدوا ومل هالرنميا:
فأدل الحجاز َهدَ عين القيايف عىل ضالها يف الالر ّن  ،وناا م بني تم هبدلين
()3

م ان المدا النين» .
ب ن أما « إحكام » المعنى ف جب النظر ف يف سن اق اآلهنل أو اآلهنات ذا نا.
ونح دنا نقطع بأن إض ام المانى قره إض ام اللفظ ،ضالى ولي تضظنا أن «إيقاع
المناسبة يف مقاطع الفواصل» ن بحسب تاب ر الزًكشي ن كان بالنأخ ر منا أصنل أن
ُهقدَّ م ،أو إفراد ما أصل أن ُهجمع ،أو مجع ما أصنل أن هفنرد ،أو تثن نل منا أصنل أن
( )1المصدً السابق .74/4
ضمل ،وال اء
( )2ضروف المدّ دي :األلي ن وت ه ين ما قبلها إت
ا
مفاليضا ن ،والياو الساكنل الالي قبلها ّ
الساكنل الالي قبلها كسرا .وضرفا الل مها :الياو الساكنل الالي قبلها فالحل ،وال اء الساكنل الالي قبلها
فالحل.
( )3ال الاب.)298 /2( ،
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هفرد ..إف آخر دنذه األسباب الالي عدددا الزًكشي يف باب إهقاع المناسبل دننذا!!
ألننا ت نفه دنذا «األصل» الذي هش ر إل ن وت ندًي ك ي صاً أصالا ن إت من
زاوهل ذلك اإلض ام الدق ق يف المبنى والمانى مج ااا ..والذي مل تسه ف الفاصلل
فحسب ،بل َّتي َج ْال وأوضنحال وج َّلالن تمنام الجنالء! وقبنل أن أوًد لنك بانض
الشيادد الالي تيضح ما نقيل ،أوًد لنك من بناب «إهقناع المناسنبل» ذاك بانض
الشيادد:
أ ن قال تااف ﴿ :ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵ ﲶ ﲷ﴾ [ال هي .]51 :والفياصل السابقل« :ميعدا ا ،أضدا ا ،بد ا
ت »..ن
والارد:
قال اب س ده :أي أعرا ادا ،وإنما أفرد ل ادل ًؤوا اآلي باإلفراد.
ُ
الما .
نبي وثقل؛ ألن دنذا ل س دي
وت ننقض دنذا القيل بما يف كلمل «أعرا ادا» م ّ
الميضيع األساا للر ّد؛ ولن

إذا كانت « َع ُردا ا» دي األل ق من دننذه الجهنل،

وم جهل اتلالحام مع سنائر الفياصنل ..فإهننا كنذلك دني األض ن من ض نث
المانى؛ ألن المرل مج ااا د م الهنيان والاجنز يف الميضنع النذي هسنالغني
كياض ِ
ِ
الخالق الال ع مايناله ِ ..
ندد ..
واضدُ د يف ذلك كجم اه  ،ومج اه
ولهنذا «الادول» ن وت أدًي مل كان عدو ا
ت ،ومل كان الجمع دني األصنل! أسنباب
وفيائد أخر عىل كل ضال.
ب ن وقال تااف:

﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [إبراد  :]31 :والفياصل السابقل:
«البياً ،الناً» .قال الزًكشي« :فإن المراد« :وت خ ّلل» بدل ل اآلهل األخر  ،لن ن
مج َا ألجل مناسبل ًؤوا اآلي»!!
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تااف﴿ :ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾ [البقرا:
.]254
ونح ننفي أن ه ين (المراد :وت خ ّلل) ن وقد ت هجيز لنا أن نقيل ذلك ن بنل
المراد :وت خالل!! ألن وًوددا بص غل المفنرد يف آهنل ت هانني ضنروً اا أن تنأيت
هبنذه الص غل يف آهل أخر  ..بل إن الا س أقرب إف الصياب؛ وذلك يف ضنيء منا
أعرنا إل يف المالشاب اللفظي ويف صدً دنذا الفصل.
ويف وسانا أن نثبت دنا ن بالال ق عابر ن أن «األصل» يف آهل سيًا إبنراد «وت
خالل» ن والحدهث دنا :م ض ث المانى ،بنالطبع ن ويف آهنل سنيًا البقنرا« :وت
خ ّلل» .والخ ّلل دي الميدا والصداقل ،فآهل الجمنع ن وت خنالل ن جناءت يف سن اق
سنرا وعالن نل ..قبنل أن هنأيت هنيم
األمر بإقامل الصالا ،واإلنفاق مما ًزقهن ا  ،ا
وباض الناا ن كما دني مالنيم ن
والصداقات..
ُ
الم َي َّدات َّ
الق امل الذي ت تنفع ف َ
قد هالهاون بنأمر الصنالا يف الندن ا خجنالا أو مراعناا لنباض دننذه الصنداقات..
وباره هنفق مما ًزق ا عنىل ضنال دون ضنال من السنر أو الاالن نل بحسنب
األغراض والن ات ،أو بحسب الظنروف واألضنيال ..كنل دننذا ن وغ نره كث نر ن
هناسب « :وت خالل» تنفع دنا أو دناك!
أما اآلهل الثان ل فقد وًدت يف س اق واضد دي األمر باإلنفاق ،أو مجنرد األمنر
السر والالن  ،فقند ه نين ناسنب
باإلنفاق مما «ًزقناك » دون ذكر كذلك لحالالي ّ
لذلك اإلفراد ..ث إن دنذه «الخ ّلل» قد ُعطي عل هنا بالشنفاعل ..فاناد «الجمنع»
الذي تحدث عن الزًكشي ..ألن الشفاعل أعىل م المي َّدا والصداقل ..ودنذا عىل
مذدب م هر يف مثل دات اآلهال أن الجمع دي األصل ،عىل ع نس منا أعناً
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إل الزًكشي! ..وت «أصل» دنا أو دناك سي مراعناا الننظ  ،ومالضظنل الندوً
الذي أ َّدت الفاصلل يف الم ان الذي جاءت ف م ض ث إض نام المبننى والماننى
مج ااا.
ج ن وأخال لك دنذه األمثلل بشادد ثالث ت أع ِّلق عل بشيء ..وإنما أدع ف
المناقشل والرد ن عىل إهجازه ن تب قال بل ًمح ا

 ،قال تااف﴿ :ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ﴾ [الرمحن .]46 :
الفراء« :دنذا باب مذدب الارب يف تثن ل البقال الياضدا ومجاها» ،كقيل :
قال ّ
()1

بالر ْق َمال  ،وقيل  :بط ُ الم َّ ال » .قال« :وأع ر بذلك إف نياض ها  ،أو
دهاً لها َّ
ونظرت إل ها هم ناا وعما ا
ت ًأهت يف
لإلعااً بأن لها وجه  ،وأنك إذا وصلالها
َ
الناض ال

ما همأل ع ن ك ُق َّرا ،وصدًك َم َس َّرا» .ث قال« :وإنما ثنَّامها دنا ألجل

ُ
تحالمل يف الزهادا والنقصان
الفاصلل؛ ًعاه ال للالي باددا عىل دنذا اليزن .والقيايف
ما ت هحالمل سائر ال الم».
()2

قال الزًكشي « :وأن ر ذلك اب قال بل عل  ،وأغلظ ن ُ
وض ّق ل ذلك ن
قلتُ :
()3

وقال « :إنما هجيز يف ًؤوا اآلهل زهادا داء الس ت أو األلي ،أو ضذف مهزا ،
فأما أن ه ين ا وعد َجنَّال

فنجالهما جنَّل واضدا م أجل ًؤوا اآلي فمااذ

ا ! وك ي دنذا ودي هصفهما بصفات اتثن  ،قال﴿ :ﱣ ﱤ ﱥ﴾ ث قال
ف هما﴿ :ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ﴾.
( )1هاني :م ل الم رمل.
( )2البردان (.)96 /1
( )3أي ف ما هجيز مثل يف سائر ال الم.
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ث قال اب قال بل يف تاق ب أخ ر لط ي« :ولي أن قائالا قال يف َخ َزنل الناً :إهنن
عشرون! وإنما جاله ا تسال عشر لرأا اآلهل؛ ما كان دننذا القنيل إت كقنيل
الفراء!!».
ّ
وإذا كان يف هـذه الشواهد ن الالي جاءت يف س اق الرد والالصيهب ن ما هيضنح
دوً الفاصلل ال ب ر يف إض ام المبننى والماننى مج اانا ،بمنا هغنني عن مزهند من
الارض ،يف س اق اإلثبات وإقامل الندل ل ،فإنننا ننيًد دننا عناددا ا ،أو عنادده ،
م الف باإلعاًا إف أن الطرهقل السابقل الالي نقلها أو لجأ إل ها الزًكشي قد دندتنا
إف جيانب إهجاب ل واسال يف دنذا الباب ،نرجي أن نفصنل ف هنا القنيل يف مناسنبل
أخر إن عاء ا تااف:
أ ن الشاهد األول :قال ا

تااف يف سيًا عبس﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ

ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ اآلهات.
نزلت دنذه اآلهات ال رهمل يف عالاب النبي ﷺ ض أعرض ع عبد ا اب
أم م اليم األعمى وقد جاءه هطلب سماع القرآن ،وأن ها ّلم النبي ع ئاا مما ع ّلم
ا

سبحان  ..وكان النبي ﷺ مشغي ا
ت بنفر م كباً قره

هارض عل ه

اإلسالم ،هطمع يف دخيله ف  ،وما هالبع ذلك م دداهل َم ْ وًاءد  ..فابس ﷺ
يف وج عبد ا وأعرض عن ؛ فنزلت اآلهات مب ّنل أن م زان ا دي الم زان ،وأن
ل س للنبي ال ره أن هارض ع ًجل دي يف م زان ا فيق أولنئك الرؤساء
والزعماء ،أصحاب الج اه الياسع ،والم انل الاال ل ،والثراء الارهض ..ضالى ولي
هخص الدعيا واإلسالم ت ٍ
كان النبي ﷺ مشغي ا
بأمر عخصي أو ل
ت ماه بأمر
ُّ
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()1

عالقل بالنبي نفس ن عل الصالا والسالم .
( )1أخرج الالرمذي وضسن  ،واب المنذً واب ض ّبان والحاك وصحح  = ،واب مردوه ع عائشل
ًضي ا عنها قالت« :أنزلت ﴿ َع َب َس َو َت َي َّلى﴾ يف اب أم م اليم األعمى ،أتى ًسيل ا صىل ا
عل وآل وسل فجال هقيل :ها ًسيل ا أًعدين ،وعند ًسيل ا ﷺ ًجل م عظماء
المشرك ن وقال اب عباا :كان يف مجع منه  ،ف ه  :عالبل ب ًب ال والاباا وأبي جهل ن فجال
بأسا؟» ف قيل :ت ،ففي دنذا
ًسيل ا ﷺ هارض عن وهقبل عىل اآلخر ،وهقيل« :أتر بما أقيل ا
أنزلت».
وأخرج عبد الرزاق وعبد ب مح د وأبي هاىل ع أنس ًضي ا عن قال« :جاء اب أم م اليم إف النبي
أبي ب خلي ،فأعرض عن  ،فأنزل ا تااف:
ﷺ ودي ه ل ّ
ف ان النبي باد ذلك ه رم ».

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ﴾

ويف ًواهل اب جرهر واب مردوه ع اب عباا أن عبد ا اب أم م اليم القرعي الفهري كان «هقيده
ًجل آخر ،فأومأ ًسيل ا ﷺ إف قائده أن هؤخره عن  ،ففال ،فدفا عبد ا وأقبل نحي ًسيل
اسالَدْ نِنِي ن أي :قربني منك ن ها محمد ،ع ّلمني مما ع ّلمك ا » ..الحدهث .قلت:
ا ﷺ ،وقالْ :
وما جاء يف دذه الرواهل مه ّ .
انظر :فالح القدهر للشيكاين ،)386/ 5( ،و تفس ر اب عط ل ( )314/ 15طبع قطر .قال اب عط ل :قال
سف ان الثيًي :ف ان ًسيل ا ﷺ باد ذلك إذا ًأ اب أم م اليم قال« :مرح ًبا بمن عاتبني فيه
ربي» ،وبسط ل ًداءه .واسالخلف النبي ﷺ عىل المدهنل مرت .
قلت :وسياء أكان ما فال اب أم م اليم «نيعاا م سيء األدب مع النبي ﷺ فحس تأدهب باإلعراض
عن » ن وإنما عيتب النبي ﷺ ألن قد هاليد أن أعرض عن لفقره ،وأقبل عل ه تاظ اما له
أمرا هقع مثل مم ت سب ل ل إف ًؤهل ما هدوً يف مجلس م دي قادم عل ؛ فإن
لرهاساله ن أم كان ا
إعراض النبي ﷺ ل س داخال ا يف باب الماص ل! عىل أهل ضال ،بل إن عبيس ت هناقض خلق الرف ع
عل الصالا والسالم ،وت هخدش ما جبلت عل نفس الشرهفل م ًعاهل الرافاء والمساك ..
ومن ثم فال حاجة إلى تدبي المقاالت واختراع الروايات للرد على هـذا وذاك ..ولهنذا فإننا ت
الماني هبنذا غ ره عل الصالا والسالم ،بحجل «أن الابيا
نرتري قيل المرترى اإلمامي :إن
َّ
ل س م صفات النبي صىل ا عل وآل وسل مع األعداء المباهن  ،فرالا ع المؤمن

مالمح التفسير وإعجاز القرآن

المسالرعده  ،ث اليصي بأن هالصد

883

لألغن اء وهاللهى ع الفقراء (!!) ت هشب أخالق

ال رهمل»..؛ ألن األمر ل س هبنذا اإلطالق أو هبنذا الالام

يف س اق الحادثل الالي نزلت ف ها

اآلهات؛ ألنه عليه الصالة والسالم مل يتصد للكبراء لغناهم ،ومل ُيعرض عن ابن أم مكتوم لفقره،
ومما هؤهد دنذا الذي نقيل :أن القيل بأن دنذه اآلهات مل تنزل يف دنذه الياقال الالي جرت مع النبي
ّ
وهخل بمانى اآلهات ،بل قد هح ل فهمها عىل وج مقبيل أو ماقيل م
ﷺ ..ههدم النظ القرآين،
وجيه الفه والالفس ر؛ ألننا ت نال أضدا ا مقصي ادا بالخطاب يف قيل تااف﴿ :ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ﴾ اآلهات ،غ ر ًسيل ا ﷺ ،وبخاصل إذا علمنا أن الرواهل الالي تذكر يف مقابل الرواهات
المفسره قد أمجايا عل ها ن أي عىل دنذه الرواهات ن
الالي أوًدنادا ،والالي قال الشيكاين :إن
ّ
(ص )382منقيلل باباًا :وقد ًُوي ..أي بدون أي إسناد؛ فرالا ع فحيادا الذي هخل بالمانى
وهخل بالنظ وهجال القرآن عر ! قال الطبرسي اإلمامي« :وقد ًوي ع الصادق عل ه
السالم أهنا نزلت يف ًجل م بني أم ّل كان عند النبي ﷺ ،فجاء اب أم م اليم ،فلما ًآه ّ
تقذر منه
ومجع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه ،فح ى ا سبحان ذلك ،وأن ره عل »!! قلت :إن اآلهات
علما بأن ما مل هح
مل تحك أن تقذً من ومجع نفس !! ومل تن ر عل سي الابيا واإلعراض! ا
ا سبحان أوف بالذم لهنذا الرجل المزعيم!! م بني أم ل ..وًبما أم ننا القيل :إن مثل دنذا
اإلن اً أقرب يف دنذه الحال إف المحاباا ،من إف الطا والذم!! فإف أه هذدب واضع دنذه
الح اهل؟
وهبدو لنا عىل أهل ضال ،أن الطبرسي ،وقد أوًد كذلك قصل عبد ا اب أم م اليم ،وذكر فحي
الرواهات السابقل ،وأضاف« :ضالى ظهرت ال رادل يف وج ًسيل ا ﷺ لقطا كالم  ،وقال يف
نفس  :هقيل دنؤتء الصنادهد إنما أتباع الام ان والاب د ،فأعرض عن وأقبل عىل القيم الذه
ه لمه  ،فنزلت اآلهات» قال« :وكان ًسيل ا ﷺ باد ذلك ه رم  ،وإذا ًآه قال« :مرض ابا بم
عاتبني ف ًبي» ،وهقيل ل « :دل لك م ضاجل؟» ،واسالخلف عىل المدهنل مرت يف غزوت .»..
أقيل :هبدو لنا أن الطبرسي مل هرجح ًواهل بني أم ل الالي أوًددا باد ذلك؛ ألن خال المقال يف سبب
النزول بقيل « :وًوي ع الصادق عل ه السالم أن قال :كان رسول اهلل ﷺ إذا رأى عبد اهلل ابن
أم مكتوم قال« :مرح ًبا مرح ًبا ،ال واهلل ،ال يعاتبني اهلل فيك ً
أبدا» ،وكان هصنع ب م اللطي ضالى
كان ه ي ع النبي صىل ا عل وآل وسل مما هفال ب ».
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ونقي أو ا
ت عند الفاصلال األوف والثان ل :إن دوً دنات الفاصنلال من
ض ث إض ام اللفظ ،والنسق والميس قى مع سنائر الفياصنل األخنر واضنح ت
هحالاج إف تال ل ..ولن ْ نقيل :إن وًاء دنذا اإلض ام إض ا امنا آخنر كنذلك من
صنيًت إعنراض النبني ﷺ النفسني أو
ض ث المانى والفحي  :ف لمل «تني ّلى» َّ
قاًنْالها ب لمل « َع َبس» الالي صيًت ضالل النبني ﷺ الالني اًتسنمت
الداخيل إذا ما َ
عىل وجهن الشنرهي .وماننى ذلنك أن دنات ال لمالن اسنالقلالا بالصنيهر ضالنل
ألمت بالنبي ال ره م ض ث الظادر والباط  ..واذكر منع دننذا:
اإلعراض الالي َّ
صيًت «عدسل» اآلهات القرآن ل ع اليج الشنرهي مل هنره عبند
أن الابيا الذي َّ
ا الذي عبس النبي يف وجه ؛ ألن كان أعمى!! واذكر كنذلك أن «الالنييل» النذي
سجلال اآلهل أو ال لمل القرآن ل ،والذي تاجز ع تسج ل الادسات وسائر أدوات
َّ
اتلالقاط والالصيهر ..دي ضالل نفس ل داخل ل ..وأهنا ت هرادا البصن ر ..فقند ه نين
مارض عن من النداخل
أضدنا مقبالا عىل اآلخر بحدهث م ض ث الظادر ،ولن ن
ٌ
أو م الناض ل النفس ل الشايًهل ألي سبب م األسباب.
أقيل :العبوس مل يره األعمى ،والتو ِّلي قد ال يراه البصير ،ث كانت المقابلل
الماليازنل والاللخ ص الدق ق ب لمال اثنال ﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ﴾ .وت داعي لإلعاًا

فإن الجمع ب دات الرواهال ع جافر الصادق يف س اق نزول دنذه اآلهات مالاذً ،وغني ع الب ان
أن دنذه الرواهل عن تالساوق مع الرواهات الالي أمجع عل ها المفسرون كما قال الشيكاين ًمح ا .
ًاجع :مجمع الب ان للطبرسي :المجلد الخامس ( 9ن  )10ص 663ن  .664وانظر فقرا بانيان:
(بحث ًوائي) ص 203ن  ،204المجلد  ،20م كالاب الم زان يف تفس ر القرآن للمفسر اإلمامي
محمد ضس الطباطبائي.
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باد ذلك إف أن تقده «عبس» عىل «تي ّلى» أو تأخ ر الثان ل ع األوف ،دي األصل
م ض ث ترت ب المااين م ض ث الظهيً والخفاء ..وأن دي الذي أسه كذلك
يف بناء الفياصل عىل النسق الذي ًأهت..
هراف إف ذلك أن الذي د أ وم َّ لهنذه الفاصلل دي مجيء اآلهال

األوف

والثان ل بص غل الغائب ،أو الشخص الثالث كما هقال﴿ :ﱁﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱆ﴾

عبست وتيل َت»! ولي ضصل ذلك ل ان مفسدا ا ألمر
ومل هقل ا سبحان وتااف« :
َ
ٌ
إهحاش لقلب النبي ال ره ض
الفاصلل والنظ الميس قي؛ ول ان ف كذلك
ُهفاجأ بص غل الخطاب تلك ..أو ل انت نبرا الاالاب أقسى م أن هخاطب هبا ا
سبحان نب َّ ال ره أو هبالدئ هبا ن عل الصالا والسالم ن ..ودنذا كما دي واضح:
م ض ث المانى ،أو م ض ث أدق المااين النفس ل والشايًهل ..وليت أن ال الم
يف اآلهات ال رهمل اسالي إف وضا

األصيل ن الخطاب ن يف اآلهل الثالثل﴿ :ﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ﴾ لما علمنا ابالدا اء أن اآلهات نزلت يف عأن النبي ال ره ن عل صليات
ا وسالم ن مع باض الصحابل يف واقال با نها.
ونش ر أخ ارا إف أن الفاصلل يف اآلهنل الثان نل ،ودني كلمنل «األعمنى» جناءت
بيصي الصحابي دون اسم ؛ كأهنا تنيمئ أو تشن ر إف سنبب اإلعنراض عنن  ،أو
تحمل يف مدليلها الاام والقرهب إعاًا إف أن دنذه الاادل ت هنبغي لهنا أن تحمنل
ٍ
ميقي قرهب أو مماثل! ويف
أضدا ا إف هيم الده عىل اإلعراض ع ذي عادل يف أي
دنذا إخراج للنص القرآين م أن ُتراد ب ضالل «تاًهخ ل» خاصل ..وقند فهن منهنا
اعالذاًا ع عبد ا ابن أم م النيم
المفسره أهنا تحمل ن يف إعاًا أخر ن
باض
ا
ّ
الذي اقالح عىل النبي مجلس مع القيم!
ودنذا ك ُّل م ض ث المانى ،أما م ض ث دوً دنذه ال لمل يف بناء الفياصنل
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ني َّلى» ،ثن منع سنائر فياصنل اآلهنات ال رهمنلَّ « :هزكَّنىِّ ،
النذكْر ،
مع كلمنل « َت َ
اسالغنى »..فأوضح م أن هشاً إل ..
ون الفي بالحدهث ع دات الفاصلال  .وإذا أًدت أن تالابع بنفسك نم اطا م
علمنا بنأن يف
دنذا القب ل ن يف ضيء ما تقي عل م كالب الالفس ر ن فنإين أض طنك ا
وساك أن ت الب يف كلمالي «هسناى ،هخشنى» قره ابنا ممنا كالبنت لنك؛ ألن سناي
صيً ضالال الجسم ل ،ودي أمر ل س بالقل نل يف م نزان
األعمى يف طرقات المدهنل َّ
صيًت ضالال اإلهمان نل الداخل نل الالني دفاالن إف ذلنك
ا  ،وألن كلمل «هخشى» ّ
تالننزل
الساي الذي ت هساليي ف مع البص ر!! وسبحان ذلك المقام النذي كاننت َّ
من دنذه اآلهات الب نات..
ب ن الشاهد الثاين :قال ا تااف يف سيًا الحاقل يف وصي القرآن ال ره :
﴿ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ﴾ [الحاقل 41 :ن .]42
ونقي دنا ،سره ااا ،أمام الفاصلل ميضيع البحث ،ودي ال لمل الالي تخال هبا
اآلهل ،دون الفاصلل األخر الياضحل يف دات

اآلهال  ..جاءت فاصلل اآلهل

األوف« :تؤمنين» ،وفاصلل اآلهل الثان ل« :تذكَّرون» ،فال هبما الالنيهع والالليه يف
النغ والنظ الميس قي ،وكانت اآلهل األوف هناسبها م ض ث المانى أن تخال بما
ب
خالمت ب ؛ ألن انفصال القرآن ومخالفال لنظ الشار أمر واضح ب ِّ ؛ فم ن ََس َ
خالصا ..أو :مل هحمل عىل ذلك القيل
كفرا وعنا ادا
ا
القرآن إف الشار فقد قال ما قال ا
إت ال فر والاناد ،فناسب ذلك أن تخال اآلهل بقيل ﴿ :ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ﴾ !! أما
مخالفل القرآن ال ره لسجع ال هان ،وكالمها نثر ،ويف القرآن ال ره عدد غ ر
قل ل م اآلهات المسجيعل ..فل ست م اليضيح ل ل أضد كمخالفل الشار..
بالدبر القرآن واليقيف عىل أسباب بالغال
وقد ت تظهر لباض الناا إت
ّ
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وفصاضال  ..ومخالفل أسليب ل الم ال هان ،فخالمت اآلهل الثان ل لذلك بقيل :
()1
﴿ َقلِ الا َما َت َذك َُّر َ
ون﴾ !

أ ـ اختالف الفواصل في آيات متماثلة:
وأخ ارا ،فإننا تأك دا ا لما ذكرناه يف دنذه الفقرا م أن «إض ام» المانى الذي
تؤ ّده الفاصلل القرآن ل هجب البحث عن يف س اق اآلهل أو اآلهات ..نخال ال الم
دنا بشادد قرآين اخاللفت ف الفياصل القرآن ل يف آهات مالماثلل ،ودي ما أسماه
الزًكشي « :اخالالف الفاصلال

يف ميضا  ،والمحدَّ ث عن واضد » :قال ا

تااف﴿ :ﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ﴾ [إبراد .]34 :
ث قال﴿ :ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ﴾ [النحل.]18 :
قال القاضي ناصر الده ب المن ِّر المال ي« :كأن هقيل :إذا َضصلت النِّا ُ
فح َصل لك عند أخذدا وصفان :ك َْينُك
ال ث را ،فأنت آخذدا ،وأنا ماط ها؛ َ
ظلي اما ،وكينُك ك ّف ااًا ن هاني :لادم وفائك بش ردا ن ،ويل عند إعطائها وصفان،
غفيً ًض ؛ أقابل ظلمك بغفراين ،وكفرك برمحالي ،فال أقابل تقص رك
ومها أنِّي
ٌ
()2

إت بالاليق ر ،وت أجازي جفاءك إت باليفاء» .
ودنذا ضس  ،كما قال الزًكشي ،قلت :وبخاصل إذا علمنا أن سيًا إبراد
تسبق سيًا النحل يف ترت ب السيً (الاليق في) يف القرآن ال ره (إبراد ن الحجر
السؤال محل البحث :لماذا ُخ َّصت آهل سيًا النحل بيصي

ن النحل) ،ولن
ِ
المنا  ،وآهل سيًا إبراد بيصي المن َا عل ؟ قال الزًكشي« :والجياب أن
(ً )1اجع :اإلتقان للس يطي 438 /3( ،ن  ،)439ط مؤسسل النداء.
( )2البردان للزًكشي ( 115/ 1ن  ،)116طبال ب روت ،وانظر :اإلتقان (.)439 3
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ذكر ذلك
س اق اآلهل يف سيًا إبراد يف وصي اإلنسان وما ُجبل عل  ،فناسب ُ
عق ب أوصاف  ،قال تااف:

﴿ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ

ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ﴾ [إبراد  32 :ن ..]34
وأما آهل النحل فس قت يف وصي ا تااف ،وإثبات أليد ال وتحق نق صنفات ؛
ذكر وصف سبحان » (ًاجع اآلهات م أول سيًا النحل).
فناسب ُ
()1

قال« :فالأمل دنذه الالراك ب ،ما أًقادا يف دًجل البالغل!» .

ب ـ التصدير والتوشيح:
وقد تحدث علما ء البالغل عما ه ين يف اآلهل مما هش ر إف الفاصلل وهمهد
تصدهرا وتيع احا .أما التصدير :فهي أن ت ين ال لمل أو
لها ..وهسمين ذلك
ا
وهسمين َّ ً :د ال َا ُجز عىل
«اللفظل» قد تقدمت با نها أو تقدمت «ما ّد ا» يف اآلهل ن
ّ
الصدْ ً ن كقيل
َّ

تااف﴿ :ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ

ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ﴾ [ط  ]61 :ومانىُ :هسحال  :هسالأصل

باإلدالك.

وكقيل تااف﴿ :ﱸﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾﱿ ﴾ [الاليبل:
.]70
وقيل تااف﴿ :ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ﴾ [األناام.]31 :
وقيل تااف:

﴿ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ﴾ [األناام.]10 :
( )1البردان ( ،)116 /1طبع داً ال الب الالم ل ن ب روت.
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قال اب الماالز :والالصدهر ثالثل أقسام :األول :أن هيافق آخر الفاصلل آخر
كلمل يف الصدً ،نحي﴿ :ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﴾ [النساء ،]166
والثاين :أن هيافق أول كلمل من  ،نحي﴿ :ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ﴾ [آل
عمران ،]8 :والثالث :أن هيافق باض كلمات  ،نحي اآلهات السابقل ،يف سيًا ط
وسائر السيً.
ويف دنذا وعبه ما هدل عىل الالحام الفاصلل باآلهل الالحا اما تا ًّما ،قال باره :
«أبلغ ال الم :ما َض ُس إهجازهَّ ،
وقل مجازه ،وكثر إعجازه ،وتناسبت ُصدوره
()1

وأعجازه » .
وهالضظ دنا باض المفسره والبالغ
األض ان لفاصلل با نها ..ولن

أن اآلهل القرآن ل ُته ِّئ يف باض

سرعان ما تجد اآلهل قد خالمت بغ ردا ..ت يف

سب ل مراعاا سائر الفياصل السابقل والالضقل يف النص القرآين ،ل ال ل بذلك
ميس قاه الخاصل ..ت يف سب ل ذلك فحسب ،ولن

يف سب ل إض ام المانى

إهثاًا لما دي ألصق
كذلك ،أو باباًا أخر  :هأيت القرآن ال ره بغ ر تلك الفاصلل ا
بالمانى ،وأعد وفا اء بالمراد ،قال ا تااف:

﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ﴾ [البقرا.]67 :
فقد هقع يف النفس أن تأيت الفاصلل هسالا ذ ف ها ميسى علن ه السنالم من أن
ه ين م المسالهزئ  ..ولن عَدَ ل إف منادا «الجهنل» إعناًا إف أن اتسنالهزاء
بالناا جهل وس َف ت هل ق أن هصدً من صناضب ُخلنق ِ
ودهن  ،باإلضنافل إف أن
ٌ
الفياصل السابقل دي« :الخاسره  ،خاسئ  ،للمالق .»..
( )1الامدا تب ًع ق.)246 /1( ،
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وقد عدّ الزًكشي ن وتابا الس يطي ن نحي دنذه اآلهل مما أع ل ،أو «م
مش الت الفياصل» ن بحسب عباًا الس يطي .قال الزًكشي« :وقد أع ل عىل
ذلك مياضع ،منها قيل تااف:

﴿ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ

ﳉ ﳊ﴾ [المائدا ]118 :فإن قيل ﴿ :ﳃ ﳄ ﳅ﴾ هيد أن الفاصلل« :الغفيً
الرض » .ول

إذا ُأنا النظر ُعل أن هجب أن ه ين ما عل الالالوا؛ ألن ت هغفر

لم هسالحق الاذاب إت م ل س فيق أضدٌ هر ّد عل ض م  ،فهي الازهز ،ألن
عزا؛ إذا غلب .
هازه ًّ
عزه ّ
«الازهز» يف صفات ا تااف دي «الغالب» م قيله ّ :
ووجب أن هيصي بالح

أهرا ،ألن «الح
ا

» :م هرع الشيء يف مح ّل  ،فا

تااف كذلك .إت أن قد هخفى وج الح مل يف باض أفاال  ،ف اليد الرافاء أن
خاًج ع الح مل! ف ان يف اليصي بالح

اضالراا ضس .
ٌ

أي :وإن تغفر له مع اسالحقاقه الاذاب فال ماالرض عل ك ألضد يف ذلك،
()1

والح مل :ف ما فالال » ادن.
قلت :ودنذا كالم ضس  ،ألن اآلهل عىل لسان ع سى اب مره علن ه السنالم
هيم الدهنينل ال بر  ،فهي هيمئ إف المغفرا ،أو هنيمئ بطلبهنا لمن اتخنذه وأ ّمن
إلنه  ،وماليم أن ا تااف ت هغفر أن هشرك ب  ،وًبما كانت إعاًا إف أن المقنام
ال يم مقام تفيهض محض للباًي سبحان  ،فهي الاامل بأسباب ضالل َم َض َّل مِن
خلق وم هسالحق الاذاب ،ومِ صفات «الح » كما عرح الزًكشني ًمحن ا .
وانظر اآلهال  116ن  117م السيًا ،وا تااف أعل .

( )1البردان ( ،)119 /1وانظر :اإلتقان  441 3ن .442
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أما التوشيح :فهي أن ه ين يف أول ال الم ما هساللزم القاف ل ،أو أن ه ين
«مانى» اآلهل مش ارا إف دنذه الفاصلل .فالفرق بينه وبين التصدير أن هـذا داللته
لفظية ،أما التوشيح فداللته معنوية ،كقيل تااف:

﴿ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ﴾ [آل عمران.]33 :
فإن (اصطفى) ت هدل عىل أن الفاصلل دي (الاالم ) باللفظ؛ ألن لفظ
«الاالم » غ ر لفظ «اصطفى» ،ولن

هدل عل ها بالمانى؛ ألن م ليازم

مخالاًا عىل جنس  ،وجنس دنؤتء المصط َف ْ :
«اصطفى ع ائا» أن ه ين
ا
الاالمين ،قال الزًكشي« :فإن مانى اصطفاء المذكيًه ُهال من الفاصلل؛ إذ
()1

المذكيًون نيع م جنس الاالم » .
وكقيل تااف ﴿ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﴾ [هس .]37 :قال
الزًكشي« :فإن م كان ضاف اظا لهنذه السيًا ،مال ق اظا إف أن مقاطع فياصلها:
النين المردفل ،وسمع يف صدً دنذه اآلهل ﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﴾ عل أن الفاصلل
()2

﴿ﲯ ﴾ فإن م انسلخ ع ل ل أظل . »...
لما ّ
دل أول عىل آخره ن ُِّزل المانى منزلل اليعاح،
وسمي تيع احا؛ ألن ال الم ّ
ون ُِّزل أول ال الم وآخره منزل َل الااتق وال شح اللذه هحيط ن أو هجيل ن عل هما
()3

اليعاح .

( )1البردان ( )125 /1طبع ب روت ،و اإلتقان ( )445 3ت الدكاليً ق س ل.
( )2المصدً السابق ص.126
( )3الااتق :ما ب المن ب والانق .وال شح :ما ب الخاصرا والرليع.
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ثالثًا ـ حملة عن أنواع الفاصلة:
هالنيع نظام الفياصل والقيايف يف السيً المخاللفل ،كما هالنيع يف السيًا
الياضدا ،هقيل س د قطب« :إن الفياصل تقصر غال ابا يف السيً القصاً ،وإهنا
تاليسط أو تطيل يف السيً الماليسطل والطيال .وبالق اا إف ضرف القاف ل ،هشالد
الالماثل والالشاب يف السيً القص را ،وهقل غال ابا يف السيً الطيهلل .وتغلب قاف ل
النين والم  ،وقبلهما هاء أو واو ،عىل مج ع القيايف يف سيً القرآن .وذلك مع تادد
()1

األسال ب الميس ق ل ولي تشاهبت القيايف يف السيً المخاللفل» .
وهالب َّ لنا م خالل الشيادد الالي عرضنا لها يف دنذا الفصل مد إسهام
الفياصل يف النظ الميس قي يف القرآن .وقد هشالد دنذا الالقاًب الميس قي يف
الفياصل ،ضالى َتال ِ
َّحد الفاصلالان ن أو الفياصل ن يف اليزن والقاف ل ،كما يف قيل
تااف﴿ :ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ﴾ [الطيً 1 :ن
 ،]4وقيل تااف﴿ :ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ﴾ [الغاع ل 13 :ن  ،]14وقيل
تااف يف خالامها﴿ :ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾ [األعىل 25 :ن .]26
وقد تخاللفان يف اليزن ،ولن نهما تالفقان يف ضروف السجع ،كقيل

تااف﴿ :ﱐ

ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ﴾ [نيح 13 :ن .]14
وقد تالساو الفاصلالان يف اليزن دون الالقف ل كقيل تااف:

﴿ﲫ ﲬ ﲭ

ﲮﲯﲰ﴾ [الغاع ل 15 :ن .]16
وقيل تااف﴿ :ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ﴾

[الصافات 117 :ن .]118
( )1الالصيهر الفني يف القرآن .89
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وقيل تااف﴿ :ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾

[المااًج 15 :ن .]18
المفصل خاصل يف قصاًه.
ودنذا النيع يف القرآن كث ر ،ويف
ّ
وأخ ارا ،قد تخاللفان وزناا وقاف ل ،ولن نهما تالقاًبان كقيل

تااف﴿ :ﱁﱂﱃ

ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﴾ [الفاتحل 1 :ن
.]4
وقيل

﴿ :ﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

ﱑ﴾ [ق 1 :ن .]2
ودنذا ت ُهسمى سج ااا؛ ألن السجع ما تماثلت ضروف .
ويمكن أن نعود هبـذه األنواع إلى قسمين:
ما تماثلت ضروف يف المقاطع ،ودنذا ه ين يف السجع ن أي الفياصل المالفقل
()1

يف الحرف األخ ر  ،وتسمى :مالماثلل.
والقس الثاين :ما عدادا وتدعى مالقاًبل ،ودي الالي تقاًبت ضروف يف
المقاطع ومل تالماثل ن ودنذا ت ه ين سج ااا ن وت تخرج الفياصل ع دنذه
النيع

()2

.

( )1وهدعى كذلك بالروي .وهدعى دنذا النيع م الفياصل ن كذلك ن بالمالجانسل أو ذوات المناسبل
الالامل .قاليا :ودي الالي تماثلت ضروف ًوهها.
( )2البردان ( 102 /1ن  .)104قلت :وقد بنى الزًكشي عىل دذا ،أي عىل أن فياصل القرآن ال ره
تنحصر يف دنذه النيع  :المالماثلل والمالقاًبل ،ترج ح مذدب الشافاي عىل مذدب أبي ضن فل يف
عدّ البسملل آهل م سيًا الفاتحل ،إذ ت خالف عىل أن الفاتحل سبع آهات ،وأبي ضن فل ض مل هادّ
البسملل إضد دذه اآلهات قال﴿ :ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﴾ آهل ،و﴿ﱟ ﱠ ﱡ﴾ آهل.
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دنذا ،وقد تالفق الفاصلالان ت يف الحرف األخ ر فحسب ،ولن

يف ضرف قبل

أو أكثر .ض ث هبلغ النظ الميس قي وسائر ضروب اإلهقاع قمل السالسنل واللن
والجمال؛ عىل ع س ما تراه يف السجع المال َّلي عند األدباء وال الَّاب.
الروي ن :قيل
مثال الالزام ضرف ن أي قبل الحرف األخ ر أو ضرف
ّ

تااف﴿ :ﲬ

ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾

[الشرح 1 :ن  .]4الالزم الراء قبل ال اف.
وقيل تااف﴿ :ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ﴾ [الرحى 9 :ن
 .]10الالزم الهاء قبل الراء.
وقيل تااف ﴿ :ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﴾ [الال يهر 15 :ن  ]16الالزم ف ها
النين المشد ّدا قبل الس .
ومثال ما اتفقا يف ضرف  :قيل تااف﴿ :ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [الق امل:
 27ن .]28
وقيل تااف﴿ :ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ﴾ [الطيً 1 :ن .]2
قال الزًكشي« :ومذدب الشافاي أوف ،ألن فاصلل قيل ﴿ :ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ﴾ ت تشاب
فاصلل اآلهات المالقدمل ،وًعاهل الالشاب يف الفياصل تزم ،وقيل  ﴿ :ﱝ ﱞ ﴾ ل س م
القسم فامالنع جال م المقاطع .وقد اتفق الجم ع عىل أن الفاتحل سبع آهات ،لن

الخالف يف

الزًكشي
يطي
َّ
ك ف ل الادّ » ادن .وأع ر دنا إف أن الزًكشي والس يطي عافا ّان ،وقد وصي الس ُّ
بأن «أضد مالأخري أصحابنا الشافا » ن اإلتقان  15/ 1ن كما أع ر إف أن كاتب دذه السطيً عىل
مذدب الشافا ل يف عد البسملل آهل م فاتحل ال الاب ،ولن نها يف سائر السيً ،إنما وضات
للفصل ب

وغني ع الب ان أهنا آهل م سيًا النمل﴿ :ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
السيً.
ٌّ

ﲟ﴾ [اآلهل.]30 :
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ومثال الالزام ثالثل أضرف :قيل تااف:

﴿ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ﴾

[األعراف 201 :ن .]202
ونش ر يف خالام دنذه الفقرا إف ما قدمناه قبل قل ل م مزاها األداء القرآين الالي
تحدث عنها س د قطب ن وبخاصل مزهل سال الدتلل ودقل األداء الماجز ن لنقيل:
إن دنذا اتلالزام بحروف الفياصل ضالى يف دنذه الفاصلل األخ را المؤلفل م
ثالثل ضروف ن مل ه

ف أدنى ض ي عىل تلك المزاها! ويف دنذا تأك د ما قدمناه

م وظ فل الفاصلل القرآن ل ودوًدا يف إض ام المبنى والمانى م ااا؛ قال س د قطب
يف تفس ر اآلهل األوف السابقل﴿ :ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ ﲅ﴾ [األعراف« .]201 :وت شي دنذه اآلهل القص را ع إهحاءات
عج بل ،وضقائق عم قل ،هالرمنها الالاب ر القرآين الماجز الجم ل ..إن اخالالام اآلهل
بقيل ﴿ :ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ ل ر ي مااين كث را إف صدً اآلهل ،ل س لها ألفاظ
مس الش طان ُهامي وهطمس وهغلق البص را .ولن
تقابلها دناك ..إن هف د أن ّ
تقي ا ومراقبال وخش ل غرب وعقاب  ..تلك اليع جل الالي تصل القليب با
وتيقظها م الغفلل ع دداه ..تذكر المالق

فإذا تذكروا تفالحت بصائرد ،

وت شفت الغشاوا ع ع يهن ﴿ :ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ ..إن مس الش طان عمى،
مس
مس الش طان ظلمل ،وإن اتتجاه إف ا نيً ..إن ّ
وإن تذكر ا إبصاً ..إن ّ
()1

الش طان تجليه الالقي  ،فما للش طان عىل المالق م سلطان. »..

( )1يف ظالل القرآن (.)1420 /3
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رابعًا ـ بني الفاصلة والسجع والشعر:
هظهر م دنذا أن الفياصل تفالرق ع األسجاع عندما ت ين دننذه الفياصنل
مالقاًبل أو مالماثلل .أما الفياصل المالماثلل ف لها مسجيعل بالطبع ،ولهنذا قال اب
سنان يف تارهي األسجاع :إهنا «ضروف مالماثلل يف مقاطع الفياصل» قال« :وأظن
هسميا ما تماثلنت ضروفن
أن الذي دعاد إف تسم ل كل ما يف القرآن فياصل ،ومل ّ
المروي عن
سج اااً :غباله يف تنزه القرآن ع اليصي الالضق بغ ره م ال الم
ّ
ال هنل وغ رد !».
ونح ت نر مان ااا م تسم ل ما تماثلت ضروف سج ااا عىل كل ضال .وهفالرق
ع سجع ال هان بأن دنذا مال لي؛ يف ض أن سجع القرآن ماجز! كما سنيضح
ذلك باد قل ل.
وإذا كانت الفاصلل يف اآلهل كالقاف ل يف الشار ،فقد ًأهنا كذلك باض ما
تخاللي ف الفاصلل ع القاف ل؛ ض نما تالقاًب الفياصل وت تالماثل .ولن
القيايف يف واقع األمر فياصل؛ ألهنا تفصل آخر ال الم ،فالقاف ل أخص ،إذ كل
قاف ل فاصلل ،وت ع س .وخصت فياصل الشار باس القيايف؛ ألن الشاعر
هقفيدا ،أي هالَّباها يف عاره ت هخرج عنها .قال الزًكشي« :وهمالنع اسالامال القاف ل
يف كالم ا تااف؛ن ودي ميضع إمجاع ن ألن الشرع لما سلب عن اس الشار وجب
سلب القاف ل عن ؛ ألهنا من وخاصل ب يف اتصطالح .وكما همالنع اسالامال القاف ل
()1

يف القرآن؛ ت تطلق الفاصلل يف الشار؛ ألهنا صفل ل الاب ا ت تالاداه» .

( )1البردان ( ،)89 1طبع ن ب روت .و اإلتقان ( 418 /3ن .)419
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واألمر البالغي ،أو النقدي ،الذي تفالرق ف الفاصلل القرآن ل م القاف ل
()1

الشارهل أن م الما ب يف الشار أن تال رً القاف ل قبل سبال أب ات  ،ول س ذلك
با ب يف الفاصلل؛ اقرأ إن عئت قيل تااف يف آخر سيًا مره

 ﴿ :ﲞ ﲟﲠ

ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱ
ﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ

ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﴾ [مره  88 :ن
 ]95وانظر اآلهات الثالث المالبق ل م السيًا ال رهمل.
أهرا يف ت راً الفاصلل :اآلهات  93ن  95م سيًا اإلسراء.
واقرأ ا
ولن

سر دنذا الال راً يف س اق اآلهات ذا ا الالي ت رًت
هجب البحث ع
ّ

ف ها دنذه الفاصلل ..وقد ضاولنا ذلك يف باض المياط القرآن ل ..والذي هم
قيل يف الشادد السابق :عادد سيًا مره ن عىل سب ل المثال ن :إن دنذا الال راً
جاء يف مارض الرد عىل دنذه الدعي

ال اذبل ،فناسبها أن ُت َر َّد دي ع نها..

وبحروفها كذلك ،ودي الالي ُم ِّهد لها بقيل ﴿ :ﲷ ﲸ ﴾ ودي أن مقام األليد ل
أعىل م أن هنفال لمثل دنذه الفرهل ال اذبل ،ودنذا الالطاول األًع  ..فل تزد
اآلهل ال رهمل عىل أن ًَ َّدت عل ه قيله ن كما دي ن بقيل تااف﴿ :ﲷ ﲸ ﴾
( )1وهسمى (إهطاء) ن والمياطأا :الميافقل ن وقد عدّ وه م ع يب القيايف ،ذكره قدامل يف نقد الشار،
قال :ودي أن تالفق القاف الان يف قص دا ،فإن زادت عىل اثن فهي أسمج ،فإن اتفق اللفظ واخاللي
المانى كان جائزا ا ..أو :إذا اتفقت ال لمالان يف القاف ل واخاللي مانامها مل ه

(إهطاء) عند أضد

م الالماء إت عند الخل ل وضده ،انظر :ماج البالغل الارب ل للدكاليً بدوي طبان ًمح ا تااف
ًمحل واسال .فقرا  954ص .738داً المناًا بجدّ ا .الطبال الرابال 1418دن 1997م .وًاجع
كذلك :الزًكشي  ،89 /1والس يطي .452 /3
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ودنذا دي طابع ال برهاء والاظمل الذي هطالا القاًئ ل الاب ا  ،هالراء ل أو
هقي عل يف دنذا الس اق القرآين ،جل اا دق اقا ،م خالل دنذا الال راً للفاصلل
القرآن ل!
ولن علماء (البدهع) مجايا ب السنجع والفياصنل ،أو مل هفرقنيا ب نهمنا يف
ٍ
ومطرف وماليازن ن وباض األقسام األخر ن.
مالياز
الالقس إف:
َّ
المتوازي :أن تالفق ال لمالان يف اليزن وضروف السجع ،كقيل تااف:

﴿ﲤ

ﲥ ﲦﲧﲨ ﲩ ﴾ [الغاع ل 13 :ن .]14
والمطر  :أن تالفقا يف ضروف السجع ت يف اليزن كقيل
َّ

تااف﴿ :ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔﱕﱖﱗﱘﱙ﴾ [نيح 13 :ن .]14
والمتوازن :أن هراعى يف مقاطع ال الم اليزن فقط ،كقيل
ﲭ ﲮ ﲯ ﴾ [الغاع ل 15 :ن  ،]16وقيل تااف:

تااف﴿ :ﲫ ﲬ

﴿ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲖ ﲗ ﲘ ﴾ [الصافات 117 :ن  ]118فلفظ« :ال الاب» و«الصراط»
ماليازنان .ولفظ« :المسالب » و«المسالق » ماليازنان.
وأخ ًيرا :تحس اإلعاًا دنا إف مجيء باض الفياصل المفنردا ،وبخاصنل يف
هناهل باض السيً القرآن ل ،وإن كانت قد وًدت كذلك يف ثناها باض السيً ن وكل
دنذا مما هجالها مغاهرا للسجع والشار ن.
وض نما تنالهي السيًا بفاصلة منفردة ت ين لها كالمقطع ن أو اللح ن األخ ر.
وهم

لنا دنا أن نالذكر ما قدمناه ،يف الطرف المقابل ،م الدتلل الفن ل ن أو

الميس ق ل ن والدوً اتسالهاليل لفياتح السيً .قال تااف يف خالام سيًا الرحى:
﴿ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ﴾ [الرحى:
 9ن .]11
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وقال تااف يف خالام سيًا الالق﴿ :ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢﱣ ﴾ ِ [الالق 15 :ن .]19
ولهنذه الفياصل كذلك دتتت أخر ت مجال لإلفاضل ف ها ،ولم عاء أن
هطلبها يف س اق اآلهات كما دي ماليم .ونقيل مثل ذلك يف الفياصل المفردا الالني
تيسطت باض السيً ن ًاجع سيًا عبس ،وسيًيت البلد واتنشقاق ن والالي تش ر
يف باض األض ان إف الميضيع الرئ س الذي تدوً ضيل السيًا ،أو إف أمنر بناًز
هجدً بالقاًئ أت ُهدغم يف سائر ألحان الننص األخنر المالقاًبنل أو المالماثلنل ن
ودنذا األمر كما تضظنا هحمل طابع الالفرد عىل وجن الامنيم بغنض النظنر عن
م ان وًود دنذه الفاصلل ن وغال ابا ما ه ين فاصالا ب نيع من أننياع فياصنل
النص وألحان  ..غ ر مقطيع الصلل باللح األول ..وممهدا ا يف اليقت ذات للحن
الثاين الذي هل  ..وا تااف أعل .
خامسًا ـ السجع القرآني:
ونخال دنذا الفصل ب لمل ع السجع يف القرآن ،إضنافل إف اإلعناًات الالني
نظرا لميقي باض الالماء الذه أن روا
وًدت ضيل يف ثناها ضدهثنا ع الفاصلل ،ا
وقيع يف القرآن! وذلك بنناء عنىل (ضندود) أو عنروط ومياصنفات (وضنايدا)
للسننجع غ ننر مس ن ّلمل! األمننر الننذي هجاننل م ن الخننالف ماه ن خال افننا عننىل
المصطلحات والالارهفات يف هناهل المطاف.
()1

السجع لغة م قيله  :سجات الناقة إذا مدت ضن نها عىل جهل واضدا أو
بارا ..والجمع :أسجاع
( )1قال اب منظيً :سجع هسجع سج ااا :اسالي واسالقام وأعب بار
ا
وأساج ع .وسجع تسج ااا :ت ل ب الم ل فياصل كفياصل الشار م غ ر وزن.
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م جهل واضدا .وق ل م قيله  :سجات الحاممة :إذا ً ّددت صي ا( .عىل وج
واضد) ،ويف المثل :ت آت ك ما سجع الحمام! أي :أبدا ا.
ومعناه عند علامء الباليفة :أن تالياطأ الفاصلالان يف النثر عىل ضرف واضد.
()1

وق ل :اتفاق الفياصل يف ال ل المنثيً يف الحرف .
وقال الرماين« :الفياصل :ضروف مالشاكلل يف المقاطع تيجب إفهام الماناين.
والفياصل بالغل ،واألسنجاع ع نب؛ وذلنك أن الفياصنل تابانل للماناين ،وأمنا
األسجاع فالمااين تابال لها».
عاًضا ومالالا« :ودي قلب ما تيجب الح مل يف الدتلل؛ إذ كان
وأضاف
ا
ماسل .فإذا
الغرض الذي دي ض مل إنما دي :اإلبانة عن المعاين الالي الحاجل إل ها ّ
كانت المشاكلل ُوصل ال إل فهي بالغل ،وإذا كانت المشاكلل عىل خالف ذلك فهي
()2

ع ب و ُل ْ نل؛ ألن ت ّلي م غ ر اليج الذي تيجب الح مل» .
ث اتسع الباقالين (ت )403يف (نفي السجع م القرآن) يف فصل عقده يف
()3

كالاب إعجاز القرآن تحت دنذا الانيان؛ مقالف اا يف ذلك أثر الرماين (ت)386
الماالزيل ،وإن كان الباقالين قد نسب نفي السجع م القرآن إف أصحاب األعاعرا،

( )1أي الحرف األخ ر .انظر :عليم البالغل ألمحد مصطفى المراغي ،ص ،360داً ال الب الالم ل،
لبنان1414 ،دن .و ماج البالغل الارب ل للدكاليً بدوي طبانل ،فقرا  ،370ص ،277داً المناًا،
جدا ،ط1418 ،4دن .و اإلتقان للس يطي.)420 /3( ،
( )2ثالث ًسائل يف إعجاز القرآن ص ،97داً المااًف بمصر.
( )3الصفحات 57 ،ن  ،65وال الاب كما أعرنا يف مناسبات سابقل بالحق ق األسالاذ الس د ب أمحد صقر
ًمح ا تااف.

مالمح التفسير وإعجاز القرآن

901

فقال يف مسالهل الفصل المذكيً« :ذدب أصحابنا كله إف نفي السجع م القرآن
ال ره  ،وذكره [الش خ] أبي الحس األعاري يف غ ر ميضع م كالب » ،قلت :وت
نال لهنذه اإلضافل إف األعاعرا سب ابا (كالم اا) هالصل بمسألل خلق القرآن أو صفل
ال الم م صفات ا تااف الثبيت ل أو صفات المااين! وت هادو س اق مسألل نفي
السجع م القرآن أو إثبات ف أن ه ين مسألل أدب ل أو (فنّ ل) إن صح الالاب ر،
محق ن قد
تالصل بمسألل إعجاز القرآن يف المقام األول؛ وإن كان الباقالين ن غ ر ٍّ
ألزم القائل

بيجيد السجع يف القرآن ،بأهن م القائل

بالصرفل ،أو عدّ القيل

جيز
بيجيد السجع هساللزم القيل بالصرفل أو هفري إل ! قال« :وت بد لم
ّ
السجع ف وسلك ما سل يه ،م أن هس ّل ما ذدب إل الن ّظام ،وعباد ب سلمان،
ودشام ال ُفيطي وهذدب مذدبه  ،يف أن ل س يف نظ القرآن وتأل ف إعجاز ،وأن
()1

ضربا م الصرف. »..
هم مااًضال  ،وإنما صرفيا عن
ا
وت هالسع المجال دنا لمناقشال يف الالال ل الذي ذكره يف ذلك ،وإن كننا ناالقند
ضج ل ،كما س ظهر لنا اآلن م مناقشنل األسنباب الالني قندمها لنفني
أن ت تقيم ب
ّ
السجع م القرآن.
هم

إهجاز دنذه األسباب عىل النحي اآليت:

 1ن تأكيد تفرد القرآن بنظ غ ر ماهيد م أسال ب ال الم عند الارب ،أي أن
القرآن الماجز ت سجع ف  ،أو هنبغي أن هخلي م دنذا الررب م ضروب
ال الم عند الارب ،ودي كذلك ل س بشار .وم دنا جاء قيل الباقالين السابق
الذي ألزم ف القائل بيجيد السجع يف القرآن بأهن هقيلين بالصرفل! ألن قيله
( )1إعجاز القرآن ص.65
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أو تسل مه بيجيد السجع هنطيي عىل القيل إن أسليب القرآن ونظم كسائر
أسال ب الارب ،وم ث  ،فإهن مل هااًضيه ألن ا تااف صرفه ع ذلك.
قال الباقالين« :ولي كان القرآن سج ااا ل ان غ ر خاًج ع أسال ب كالمه ،
ولي كان داخالا ف ها مل هقع بذلك إعجاز .ولي جاز أن هقيليا :دي سجع ماجز،
()1

لجاز له أن هقيليا :عار ماجز!!» .
وهر ي الباقالين« :وك ي والسجع مما هألف ال هان م الانرب ،ونف ن من
النبنيات ،ولن س
القرآن أجدً بأن ه ين ضجل م نفي الشار؛ ألن ال هاننل تننايف
ّ
كذلك الشار».
وتيمئ دنذه اإلضافل ،أو دنذا اإلهراح ،إف أن الباقالين هرهد تنزه القرآن ع
النبيا
نظرا ألهنا تنايف ّ
اليصي الالضق بغ ره م ال الم المروي ع ال هنل ..ا
وتناقرها أكثر م الشار ..وًبما كان الباقالين يف دنذا وذاك هنظر يف قيل تااف يف
سيًا الحاقل ،وهحاول تطب ق

ﱝﱟﱠﱡ
ﱞ
أو تفس ره ،قال تااف﴿ :ﱚ ﱛ ﱜ

ﱢ ﱣ ﱤﱥﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ﴾ [الحاقل 41 :ن .]43
وهذكر الباقالين يف دنذا الس اق أن ًوي« :أن النبي ﷺ قال للذه جاؤوا
ِ
َّ
فاسالهل،
رب وت َأك ََل ،وت صاح
وكلميه يف عأن الجن  :ك ي نَد ْي َم ت َع َ
أل س دم قد ُه َط ّل؟! ن أو :مثل ذلك ُه ّ
طل ن فقال« :أسجاعة كسجاعة الجاهلية؟»
()2

ويف بارها« :أسج ًعا كسجع الكهان؟»  ،ويف ًواهات أخر « :سجع كسجع
()3

األعراب؟» و «إنام هـذا من إخوان الكهان» .
( )1نفس المصدً ،ص.58
( )2إعجاز القرآن ص.58
( )3صح ح مسل (ح.)1682 ،1681
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وقد فات الباقالين أن النبي ﷺ كره سجع ال هان ،ومل ه ره السجع م ض نث
دي ،أو مل هذم كل سجع ،ولني كنان األمنر كنذلك لقنال :أسنج ااا؟ واكالفنى هبننذا
اليصي .وغني ع الب ان أن اآلهات القرآن ل نفت ع القرآن الشار ،كما نفت عن
ال هانل ،ولنن نها مل تنني عنن السنجع! ك ني وقند جناءت بانض سنيًه كلهنا
مسجيعل؟ كسيًا الرمحن وسيًا القمر ،وم دنا فإن ق اا الباقالين السجع عىل
الشار ل س بصح ح ..وت هلزم القائل بالسجع الماجز القيل بنأن القنرآن عنار
ماجز ..وبخاصل أن مفاًقل القرآن للشار ت تحالاج إف ب ان!
ً
وصفا للقرآن ،بل باب م أبياب البالغنل أو أسنليب من
ث إن السجع ليس
أسال بها ،وقد اسالامل القرآن أو جاء ف كما جاءت اتسالااًا ن الالي تحدث عنها
الجرجاين ن وسائر ضروب البالغل كالطباق والجناا عىل سب ل المثال.
أما الزعم بأن القرآن شعر ،فهو وصف شامل له يقابل النثر ن يف مجلال كنذلك ن
ولهنذا نفاه ا تااف ع القرآن يف اآلهل السابقل م سيًا الحاقنل ،ولنن ن مل هنني
عن السجع ،كما مل هني اتسالااًا والمجاز وسائر ضروب البالغل الماهيدا! وإن
خليه م السجع ،أو عىل عدم وقيع ف .
عئت قلت :إن مل هنص عىل ّ
ولهنذا وجب الالفرهق ب سجع وسجع ،ودي ما ذدب إل الباقالين نفس ن أو
وقع ف ن ض وضع للسجع ضدو ادا غ ر مس ّلمل ،أو وصف بما هجالن با ندا ا عن
القرآن ..وكأن هس ّل يف اليقت نفس بررب م السجع وًد يف القنرآن؛ ألنن ن أي
دنذا الررب م السجع ن ت هنايف البالغل واإلعجاز ..ولهنذا فإن السنبب اآلخنر
أو السبب الرئ س الذي كان وًاء إن اً الباقالين وقيع السجع يف القرآن دي:
 2ن الحدّ الذي وضا للسجع ،أو اليصي الذي ناال ن وم عاها ن ب  ،وهـو
الذي يتبع المعنى فيه اللفظ .ولهنذا قاليا :إن اللفظ الذي هقع تاب ااا للماننى لن س
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بسجع ،أي وإن كان عىل مثال  ..ألن السجع ل س أكثر م مياتا ال الم عنىل وزن
واضد ..بغض النظر ع دنذا الالقس  .بل إن األمر يتسع ليشمل الفاصلة كـذلك؛
علما بأن الفياصل القرآن ل ت هنازع أضد يف وجيددا يف القرآن ..ولهنذا أخرجيدنا
ا
م نطاق تبا ل المانى لها ..فقاليا يف الالم ز ب دنذه الرنرب  :السـجع تتبعـه
المعاين ،والفواصل تتبع المعاين! قال الباقالين:
«والذي هقدًون أن سجع فهي ود ؛ ألن قد ه ين ال الم عىل مثنال السنجع
وإن مل ه

سج ااا! ألن ما ه ين بن ال نالم سنج ااا هخنالص بنباض اليجنيه دون

باض؛ ألن السجع م ال الم هالبع المانى ف اللفظ الذي هؤدي السنجع ،ولن س
كذلك ما اتفق مما دني يف تقندهر السنجع من القنرآن؛ ألن اللفنظ هقنع ف ن تاب اانا
للمانى».
ٌ
وفصل ب
وأضاف« :
المقصيد ف  ،وب

أن هنالظ ال الم يف نفس بألفاظ الالي تؤدي المانى

منالظما دون اللفظ .ومالى اًتبط المانى
أن ه ين المانى
ا

بالسجع ،كانت إفادا السجع كإفادا غ ره ،ومالى انالظ المانى بنفس دون السجع،
()1

كان مسالجل ابا لالحس ال الم دون تصح ح المانى» ادن.
قلت :دنذا الالفرهق ب السجع (الحق قي) والسجع (الماليد ) عند البناقالين
غ ر ماهيد ،وما كان ل أن هحد السجع بما ضدّ ه ب  ،وم ث فإن الخالف ما ه اد
ه ين خال افا ن كما أعرنا ن يف الحدود والمصطلحات.
وخالصل األمر يف دنذه المسألل باد دنذا الارض الميجز ما هيل:

( )1إعجاز القرآن ،ص.58
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أ ن دنالك سجع مال ّلي كسجع ال هان ،ودي الذي هالبع المانى ف اللفظ،
وسجع غ ر مال لي ،ودي الذي هقع تاب ااا للمانى .وما هنطبق يف دنذا عىل السجع
هنطبق كذلك عىل الفاصلل ،فال مانى إذن إلقراً الفاصلل وإن اً السجع ،قال اب
سنان« :وكام يعرض التك ّلف يف السجع عند طلب متاثل الحرو  ،كذلك يعرض
()1

يف الفواصل عند طلب تقارب الحرو » وأضاف « :وأظ أن الذي دعا
أصحابنا إف تسم ل كل ما يف القرآن فياصل ،ومل هسميا ما تماثلت ضروف سج ااا،
ًغبل يف تنزه القرآن ع اليصي الالضق بغ ره م ال الم المروي ع ال هنل
سج ااا ،ودنذا غرض يف الالسم ل قرهب .فأما الحق قل فما ذكرناه؛ ألن ت فرق ب
مشاًكل باض القرآن لغ ره م ال الم يف كين مسجي اعا وب

مشاًكل مج ا يف

عرضا وصي اتا وكال اما عرب اا ومؤل افا ..ودنذا مما ت هخفى ف حالاج إف زهادا يف
كين
ا
الب ان ،وت فرق ب الفياصل الالي تالماثل ضروفها يف المقاطع وب السجع».
ب ن السجع القرآين ت هقع ن فقط ن تاب ااا للمانى ،ولن ن فيق ذلك ل وظ فالن
أو مهمال يف إحكام المبنى والمعنى م ًعا أو يف وقت واحد ،وما هنطبق عىل الفاصنلل
يف ذلك هنطبق عىل السجع ،وبح ث إذا ا ّطرح يف أي ميضع م سيً القرآن ال ره
اخالل المبنى والمانى م ااا ..وإذا كان إض ام المبنى أو النظ الميسن قي ب ّنانا أو ت
خالف عل  ،فإن دور السجع يف المعنـى هـو يف إحكامـه ال يف الجـور عليـه! عنىل
ع س دنذا الذي ق ل يف ضد السجع!

( )1والفياصل كما أوضح اب سنان عىل ضرب  :ضرب ه ين سج ااا ،ودي ما تماثلت ضروف يف
المقاطع ،وضرب ت ه ين سج ااا .ودي ما تقاًبت ف دذه الحروف.
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ولال دنذا أضد األسباب الالي م أجلها مل تأت سيً القرآن مج اها مسجيعل،
يف اليقت الذي مل تخل من باض السيً واآلهات؛ ألن السجع إذا كان هنؤدي دوًه
يف المجادلل والحياً ،ويف الالشن ع عىل عبادا األصنام واألوثان ،أو يف الحدهث ع
وقائع هيم الق امل ووصي الجنل والناً ..فإن ل س بالب ان المالئن للحندهث عن
القيان والالشرهاات ،وعرض تاًهخ األم والمجالماات .وقند أعنرنا إف طنرف
م دنذا عند ضدهثنا ع الم ي والمدين م آهات ال الاب الازهز .وعىل الرغ م
اإلساءا الالي لحقت هبنذا الف عىل أهدي المال ّلف م دياا البنناء الماجمني أو
الرصي اللفظي ن يف باض الاصيً ن فإن ت هزال ل طابا اآلسر ،وًنّنل ميسن قاه
الساضرا ،أو دوًه يف الب ان والبالغل م جهل ،ويف ت س ر أسباب ضفنظ النصنيص
(الخطب والرسائل وسيً القرآن ال ره ) م جهل أخر .
قال أبي دالل الاس ري« :وإذا سل ن السجع ن م الال لي ،وبرئ م
الالاسي ،مل ه

()1

يف مج ع صنيف ال الم أضس من » .

وقد وصي األسالاذ الس د أمحد صقر «السجع الرائع» ن أو دنذا السجع ن بأن
« مظهر م مظادر اتقالداً عىل البالغل ،واتمالالك لزمام الفصاضل» قال« :وإن
السجع ال ث ر يف القرآن قد جاء يف أًفع صيً الب ان ،وباه كل أسجاع السابق »
ث تساءل األسالاذ الس د قائالا« :وك ي ه ين السجع المحميد م أماًات
الفصاضل المادودا ،الالي هقصد إل ها أعالم البلغاء يف باض كالمه لاليع ال
وتزه ن وتحس ن باقد المناسبل ب

( )1كالاب الصناعال ص.261

ألفاظ  ،ث نجرد القرآن من  ،وننف عن
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()1

بزعمنا ،مع ادعائنا أن قد اعالمل عىل أنياع البالغل والفصاضل مج ااا؟!» .
وقال اب سنان« :فإن قال قائل :إذا كان عندك أن السجع محميد ،فهال وًد
القرآن كل مسجي اعا! وما اليج يف وًود بار غ ر مسجيع؟ ق ل :إن القرآن أنزل
بلغل الارب ،وعىل ُعرفه وعاد  ،وكان الفص ح م كالمه ت ه ين كل
مسجي اعا لما يف ذلك م أماًات الال لي واتسال راه والالصنع ،السيام فيام يطول
من الكالم ،فل هرد كل مسجي اعا جر اها ب عىل عرفه يف الطبقل الاال ل م كالمه ،
ومل هخل م السجع؛ ألن هحس يف باض ال الم عىل الصفل الالي قدمنادا ،وعل ها
()2

وًد فص ح كالمه » .
وفحوى هـذا مجيعه أن السجع لـيس زينـة لفظيـة يـؤتى هبـا يف كـل وقـت ،أو
حيرا عليها يف كل قول ..أو أن السجع دي الف المالئن ألداء مج نع األغنراض،
ٍ
ٍ
ضدهث نبرت وميس قاه .ولهنذا تاددت األسجاع كمنا
غرض إهقاع  ،ول ل
فل ل
تنيعت الفياصل يف السيًا الياضدا يف ماظ األض ان.
ج ن ومما هؤكد دنذا وهدل عل أن النبي ﷺ ،الذي كره سجع ال هان ن الذي
هخدعين ب السامع ل يمهيه أن هسالمع إف طالس السحرا والش اط

ن مل هخل

كالم دي ن صىل ا عل وآل ن م سجع هأيت عىل السج ل« ،وهغلب أن ه ين ذلك

( )1م مقدمال ل الاب إعجاز القرآن للباقالين ،ص ،77وأضاف ًمح ا « :ولئ قال الباقالين :إن
السجع ع ب هجب نف ع القرآن! فإين أقيل :إن السجع م الم زات البالغ ل الالي هجدً بنا أن
خليه منها» .نفس الصفحل.
ننزه القرآن ع
ّ
( )2سر الفصاضل ص ،165وقال ٌّ
كل م ضازم القرطاجني وأبي الفرج قدامل ب جافر بمثل ما قال اب
سنانً .اجع :البردان للزًكشي 59 1( ،ن .)60
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ف ما هرتل عالن ل كاألذان وما دي يف ض م  ،أو ف ما هحفظ م اليصاها الجامال»
كما هقيل األسالاذ عباا محميد الاقاد ًمح ا

()1

.

وإن عئت قلت :جاء كالم مسجي اعا ف ما هجب يف مثلن الحفنظ واإلعنالن،
كاألدع ل والشروط واألذان ..وبخاصل أن كالم الشرهي ل ست لن مزاهنا الننظ
القرآين الماجز ،وقابل ال الاج بل للحفظ واتسالظهاً .وإن كنان قند تن ّ (ضفظن )
ٍ
قصاًا ،أو م جيامع ال ل .
كلمات
وتبل غ  ،بيصف
ا
وجها لذم السجع ن أي بيج عام ن سي
د ن وأخ ارا ،فإن اب األث ر ت هر
ا
عجزد ع أن هأتيا ب ! قال« :وإت فلي كان مذمي اما لما وًد يف القرآن ال ره  ،فإن
قد أتى من بال ث ر ،ضالى إن ل ؤتى بالسيًا مج اها مسجيعل ..وبالجملل فل تخل
()2

من سيًا م السيً» .
خي عىل
قلت :ق ل للصاضب ب عباد :ما دي أضس
الس ْجع؟ فقال :ما ّ
َّ
()3

الس ْمع .فق ل ل  :مثل ماذا؟ قالُ :
مثل دنذا!  .فقد أعاً الصاضب إف البدههل
َّ
وعدم الال لي ،وإف الاذوبل والباد ع الالقار ،وًبما الالرادف والالطيهل!

( )1عبقرهل محمد [ﷺ] ص ،72هنرل مصر .1999 ،وقد وصي الاقاد سجع النبي ﷺ بقيل :
«ومذدب يف دنذه الحل ل اللط فل مذدب م كل ضل ل تل ق بالرجل :فحيلل يف القيل ،وفحيلل يف
الزهنل ،فسجا عل ه السالم كحل ل الذدب الالي هل ق بالرجل أن هالحىل هبا ،وت مزهد»
( )2المثل السائر .144
( )3ثمرات األوًاق تب ضجل الحميي ،ص ،341قال اب ضجل :ودي م بالغال ن أو بالغات ن
المخالرعل! قال :وسأل اب الام د ع بغداد ،فقال :بغداد يف البالد كاألسالاذ يف الاباد.
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األسلوب القرآني بين السجع واإلرسال:
أعرنا بقيلنا السابق إن يف القرآن سج ااا ،أو إن القنرآن منن المسنجيع ،إف أن
من المرسل كذلك ،ونؤكد دنا أن القنرآن يف كل همنا هخنالي منا ألِني النناا يف
السجع واإلًسال:
فالقرآن هلالزم ضرف السجع يف أكثر م آهال  ،بل قد ت ين السيًا كلهنا عنىل
الالزم ف ها ضرف الراء .وم أمثلل ما تاند ف ن
ضرف واضد ،كسيًا «القمر» الالي ُ
السجع مجلال سيًا «عبس» الالي سبقت اإلعاًا إل ها.
وقد ت ين الجملالان المسجيعالان ماليازنال

يف القصر ،كما يف قيل تااف:

﴿ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ

ﱚﱛ ﱜ﴾ [الال يهر 1 :ن .]5
وض ناا تاليازنان يف الطيل ،وت ه ين باق اا م مظادر السجع سي دنذه
الفاصلل الالي تالفق يف آخر اآلهات ،أما اآلهات نفسها فمرسلل وإن كانت ت تالفق
مع مرسل كالم الناا ،ليجيد الفاصلل المالحدا أو المالماثلل يف آخردا ،كما تر
ذلك يف قيل تااف م سيًا «غافر»:

﴿ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ
ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ
ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾.
ويف دنذه اآلهات ،فرالا ع ذلك ،مظهر م مخالفل السجع القرآين لسجانا
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الاادي؛ فب نما هجلب ت رهر ال لمل ،لغ ر تيًهل أو جناا ،ضا افا يف الالأل ي؛ إذ ب
يف نظ اآلي هزهددا مجا ا
ت وًون اقا ،وكأنما دنذه ال لمل تزمل النش د! ت ّرً فالزهده
()1

مجا ا
وضسناا .
ت ُ

تعقيب أخير على الفاصلة والسجع:
وال لمل األخ را الالي نخال هبا دنذا الفصل دي أن كل دنذه األليان المينقنل
المنيعل المالناغمل هجنب أن تانيد إف تأملهنا وسنماعها منر اا
الزاد ل ..واأللحان
ّ
أخر يف ضيء سائر ضروب اتلالزام الالي أعرنا إل ها ،لالشهد بنفسك منرا أخنر
ليناا آخر أو فناا آخر م فنين اإلعجاز الب اين يف دنذا النظ اإللنهي الخالد!
وانظر كذلك إف أثر دنذه األلحان الفرهدا الالي وقفت عىل طرف منها يف
الفاصلل والسجع ..يف تسه ل ضفظ عىل الناا ..ضالى إن صفحات القرآن ن
السالمائل ن لالحفظ ع ظهر قلب خالل عهيً أو أساب ع ..وت أعرح دنا ك ي أن
دنذا ال الاب ال ره «ت َه ْخ َلق عىل كثرا الر ِّد» أي ت همل سماع وت هبىل جدهده
لي ك ُّرً أليف المرات ن ولن ني أكالفي هبنذا السؤال :ما عدد النصيص النثرهل ..أو
عدد السطيً النثرهل الالي هحفظها أضدنا اآلن أو الالي يف وسا أن هذكر بارها إذا
ضان اليقت أو ضررت المناسبل؟ وصدق ا الاظ الذي أنزل يف مح

تنزهل :

﴿ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﴾ [القمر ]40 ،32 ،22 ،17 :وقد ضدثالك يف
الماضي ع ضفظ دنذا ال الاب ال ره يف الصدوً ..ولن

أذكر دنا أن دنذه

اآلهل ال رهمل ﴿ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﴾ قد ت رًت يف سيًا القمر أًبع
(ً )1اجع :م بالغل القرآن للدكاليً أمحد أمحد بدوي ًمح ا .
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مرات ..ضالى كانت لهنذه السيًا الم ل ذات اإلهقاعات السرهال الااصفل الالي
تلمس أوتاً النفس اإلنسان ل مباعرا وم أقرب طرهق ..ضالى كانت لها بمثابل
الالزمل الالي تأيت باد كل مشهد م مشادد دالك الم ّذب م األم السابق ..
دنذه اآلهل الالي ت رًت يف دنذه السيًا تش ر كذلك إف طابع الال س ر وتسه ل
ضفظ القرآن وت س ر أسباب فهم للناا ..وأن ن يص الناا ع ذلك وتخ ّلفهن
عن إنما دي لا ّل ٍل يف أنفسه  ،فنالقرآن م ّسنر ،ولنن دنل من مندَّ كر ،أيَ :فناد ٍ
مالاظ؟ّ ..
لال يف دنذا الال راً الذي جاء يف دنذا الس اق ما َه ِشي كذلك بأنننا أمنام
خ اًه  :إما ات ِّدكاً والفه والاقل ع القرآن ..وإما الشقاء والهالك الذي ضناق
بأولنئك الم ّذب .
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الفصل اخلامس
الصورة القرآنية بني املضمون واألسلوب
● أوالً :قضية (فهاتوا مفتريات).

● ثانيًا :من خصائص (معاني) القرآن.
● ثالثًا :أسلوب علمي وإعجاز أدبي.
● رابعًا :أثر املعاني في فن العرض.
● خامسًا :خطاب شامل ومتوازن.
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الفصل اخلامس
الصورة األدبية للقرآن بني املضمون واألسلوب
أوالً ـ قضية (فهاتوا مفتريات):
يف دنذا الفصل األخ ر م البناب نانيد إف المسنألل الالني أعنرنا إل هنا يف فصنل
األول ،ودي المسألل الالي أثاًدا الجاضظ ،ووجدنا ف ها ليناا م ألنيان الالسنه ل عنىل
م تحداد القرآن ،ودي مسألل اتفالراء (فهاتيا مفالرهات)! قال الجاضظ ن ف ما نقلنناه
عن يف الفصل المذكيً ن« :فح مل هجدوا ض ل ال وت ضجل ،قاليا ل  :أننت تانرف من
أخباً األم ما ت نارف ،فلذلك هم نك ما ت هم ننا! قال :فهاتيا مفالرهات.»..
هش ر الجاضظ إف قيل تااف﴿ :ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ﴾

[ديد ]13 :وفحي دنذا الفه والالفس ر أن القرآن ال ره أعفى الاالم الذه
تحداد م اتلالزام ن ف ما هااًضين ب القرآن ن بأي مرمين؛ فرالا ع عدم
إلزامه بشيء م الاليم والمااًف القرآن ل.
ودنذا الذي ذدب إل الجاضظ ،قال ب وأكده م باده عبند القنادر يف سن اق
للصرفل ،وتضالمال أن هزع القائلين هبا «إن الالحدي كان أن هأتيا يف أ ْن ُفس
تفن ده َّ
()1

مااين القرآن بمثل نظم ولفظن » قنال عبند القنادر :إن االفتـراء إذا ُوصـف بـه
( )1دتئل اإلعجاز ص.616
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الكالم ،فإنه ال يرجع إلى اللفظ والنظم ،وإنام يرجع إلى المعنى :قال ًمحن ا « :وإذا
وضنات
مل هرجع إت إف المانى وجب أن ه نين المنراد :إن كننال تزعمنين أين قند
ُ
وضي من ا ؛ فرنايا أننال
القرآن وافالرهال وجئت ب م عند نفسي؛ ث زعمت أن
ٌ
()1

أهرا عشر سيً وافالروا ماان ها كما زعمال أنِّي افالرهت مااين القرآن!» .
ا
ودنذا ما محلنا ن يف الفصل المشاً إل ن عىل أن نقيل ،مالابا يف ذلك األسالاذ
محميد عاكر ًمح ا  ،إن الالحدي إنما دي بلفظ القرآن ونظم وب ان ت بشيء
خاًج ع ذلك ..إلخ ،ولن

السؤال الذي هطرح نفس دنا :دل إعفاء الاالم

الذه تحداد القرآن م اتلالزام بأي مرمين ،هاف نا نح م الحدهث ع
الاالقل ب مرام القرآن وأسليب وب ان نفس ؟ أو باباًا أخر  :هل يعفينا نحن
()2

من التامس أثر هـذه المضامين يف األسلوب القرآين ؟ وإذا كان ُ
مثل دنذا البحث
واتلالماا ضروً اها ضالى نسال مل صيًا اإلعجاز الب اين نفس  ،فهل هحملنا ذلك
أو هصل بنا إف الالسل بما أسماه كث ر م الباضث  :اإلعجاز الميضيعي؟!.
فن ين بذلك قد س ّلمنا يف هناهل المطاف بما أن رناه يف أول الطرهق؟ والجياب
عىل دنذا السنؤال األخ نر :ت ،ولقند سنبق أن أوًدننا مالضظاتننا عنىل منا ُدعني
بن(اإلعجاز الالمي) ..قبل أن نايد ب إف اإلعجاز الب اين ذات  ،ونب أن وجن من
وجيد يف ضق قل األمر ،وت هادو دنذا (اإلعجاز) ن الالمي ن أن ه ين أضد أبياب
«ما ُدعي باإلعجاز الميضيعي» أو فر اعا م فروع يف هناهل المطاف!
( )1المصدً السابق ،ص.617
( )2وإن كانيا د ت عأن له هبنذا األثر ،إن كان يف وساه أن هأتيا (بمفالرهات) م أي ميضيع
عاؤوا.
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ثانيًا ـ من خصائص (معاني) القرآن:
نح دنا ت نالحدث ن أو نا د الحدهث ن ع اإلعجاز الذي وقع بن الالحندي،
والذي جاء يف اآلهل المشاً إل ها م سيًا ديد ،وقد قلنا أكثر من منرا إنمنا كنان
بالنظ والب ان ،أو ن عنىل ضند تاب نر د .دًاز ن بالقشنرا اللفظ نل للقنرآن ،ولنن ننا
نالحدث عن (طبيعة) المضامين القرآنية أو خصائص الميضنيعات الالني تناولهنا
القرآن ال ره  ،لليقيف عىل ضنروب أخنر من (اتلالنزام) ُأعفني منهنا النذه
تحداد القرآن ض ق ل له  :فهاتيا مفالرهات! وًبما كشفت دنذه المحاولل عن
أباا د جدهدا يف اإلعجاز مل تجر الاادا بالبحث عنها ،أو بالسنل ط األضنياء عل هنا،
عىل الرغ م الحدهث ع تلك المرام كجزء م نس ج اإلعجاز بيج عام.
ماجزا ألن جاء
هقيل اإلمام الخطابي (ت« :)388اعل أن القرآن إنما صاً
ا
بأفصح األلفاظ يف أضس نظيم الالأل ي ،مرمناا أصح المااين ،م تيض د ا
عزت قدًت  ،وتنزه ٍ ل يف صفات  ،ودعاء إف طاعال  ،وب ان بمنهاج عبادت ؛ م
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بماروف وهني ع من ر،
وأمر
وعظ وتقيه
وإباضل ،وم
وضظر
تحل ل وتحره ،
ٍ
وزجر ع مساوئها ،واض ااا كل عيء منها ميضا
وإًعاد إف محاس األخالق،
الذي ت ُهر عيء أوف من  ،وت ُهر يف صيًا الاقل أمر أل ق من  ،ميد اعا أخباً
القرون الماض ل وما نزل م َم ُثالت ا بم َعصى وعانَد منه  ،منب ائا ع ال يائ
المسالقبلل يف األعصاً الباق ل م الزمان ،جام ااا يف ذلك ب الحجل والمحالج ل ،
والدل ل والمدليل عل  ،ل ين ذلك َأ ْو َكدَ للزوم ما دعا إل  ،وإنباء ع وجيب ما
()1

أمر ب وهنى عن » .

( )1ثالث ًسائل يف إعجاز القرآن ص 27ن .28
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لقد تحدث الخطابي ع (أصح المعاين) بيصفها جز اءا م نسن ج اإلعجناز ن
بأبااده الثالثنل السنابقل ن وأعناً من دننذه الماناين إف مانامل الاق ندا والشنرهال
واألخالق ،وإف ضدهث القرآن ع القرون الماض ل وما ننزل بناألقيام المااننده
كل ذلك يف ٍ
م عذاب ..وضدهث كذلك ع المسالقبل؛ ُّ
إطاً م األدلل والبراد ،
ويف سب ل محل الم ّلف عىل الطاعل واتمالثال ألوامر ا تااف ونياد .
نح نالحدث دنا ع دنذه المااين الالي أعاً إل ها اإلمام الخطابي ن وسيادا ن
بيصفها تنفرد بأمره اثن :
األولً :ضابل دنذه المااين والميضيعات واتساعها عىل نحي غ نر ماهنيد يف
كالابل أي مؤلي أو كاتب أو باضث عبر عصيً الالاًهخ .وقد أعرنا عند ضدهثنا عن
(اليضي) إف دنذه الرضابل بيصفها دل الا قاط ااا عنىل أن القنرآن تنزهنل من ض ن
مح د ،وأن الذات المحمدهل مل ت

إت واسطل لال ٍ غ ٍّبي مطلق.

ونظما
ونر ي دنا أن دنذه الرضابل الالي عملت منادج وتشرهاات
ا
ا
وتاًهخا وعلي اما كث را ..وجر
(اجالماع ل واقالصادهل وأخالق ل وس اس ل) وعقائد
الالاب ر عنها بنظ ماجز ،قد ُأعفي الذه تحداد القرآن م اتلالزام بأي ميضيع
منها ..يف دتلل واضحل عىل أن مثل دنذا اتلالزام سيف هقاد هب ع اليصيل
ب المه إف المسالي البالغي (المطليب) أو الذي (هراًعين) ب القرآن يف
النظ والب ان؛ ألن أداء دنذه الميضيعات عىل دنذا النحي مح يم عل
باتسالحالل ،وبخاصل يف ضيء األمر الثاين الذي نيًده باد قل ل؛ مش ره يف دنذا
الس اق إف أن الالحدي مل ه

بأقل م سيًا قرآن ل واضدا ن كما تحدثنا يف ميضع

محيًا ًئ اسا
سابق ن .وغني ع الب ان أن ل ل سيًا ميضي اعا أساس اا تناولال  ،أو
ا
داًت ضيل  ،سياء ترمنت ميضيعات فرع ل أم ت ..فل الخ ّروا أي ميضيع
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هحسنين ف القيل ،ول ارضيه يف مج ٍل أو عباًات قل لل وقص را هحاكين هبا أقصر
سيً القرآن ..ول ت ين النال جل إت كما قال الجاضظ! قال ًمح ا « :ولي أن
ًجالا قرأ عىل ًج ٍل م خطبائه وبلغائه سيًا قص را أو طيهلل ،لالب

ل يف

نظامها و َم ْخرجها م لفظها وطاباها ،أن عاجز ع مثلها ،ولي ُتحدّ ي هبا أبلغ
()1

الارب ألظهر عجزه عنها» .
كما أهن ُأعفيا ،يف س اق دنذه الرضابل ودنذا الالادد والالنيع يف الميضنيعات
القرآن ل ،م ت راً الميضيع الياضد يف أكثر م سنيًا (مثنل عق ندا اليضدان نل،
وعق دا الباث ،وال يم اآلخر) ،وم تيزهع عناصر الميضنيع الياضند عنىل عندّ ا
سيً( ،مثل مسألل الهداهل والرنالل ،والحرهنل اإلنسنان ل وخلنق األفانال) ومن
عرض أكثر م ميضيع يف السيًا الياضدا (وبخاصل يف السيً الطيال) كما ُأعفيا
م سائر ضروب اتلالزام القرآين كالفاصلل والسنجع والمالشناب اللفظني وت نراً
القصص ونحي ذلنك .نقنيل دننذا ،ونحن نقنرأ يف آهنات الالحندي أن الالحندي
بالمفالرهات إنما كان باشر سيً ،ومل ه

بسنيًا واضندا .سنياء أم نننا تصنن ي

محاوً القرآن ال ره  ،أو ميضيعات ال بر  ،يف عشرا محاوً أم ت.
بل إن دنذا الالحدي بالمفالرهات ُهفه من أن (المااين) أو الميضيعات الالني
س قع عل ها اخال اًد ن لي اسالطاعيه ن أو (ت ّلفيه) بحسب تاب نر الجناضظ ن لن
ت ين م جنس ميضيعات القرآن باا ّمل ..وذلك يف ضيء األمر الثاين اآليت.
أما األمر الثاين الذي تنفرد ب دنذه المااين والميضيعات القرآن ل ن وًبما كان
األد ن فهي أهنا ليست مـن جـنس موضـوعات األدب والباليفـة مـن األصـل! إن
( )1دتئل اإلعجاز .251
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الاق دا واتجالماع واتقالصاد والماامالت ونظام الاقيبات واليصناها والم نراث
والسل والحرب ..والالاًهخ واألخالق َ
وخ ْلق اإلنسان ..إلخ ل سنت من أبنياب
األدب والب ان ،ومل تجر الاادا بأن تؤ ّد يف قالب أدبني أو بالغني ..لن س يف أدب
الارب وضدد  ..بل يف آداب سائر األم  ..وإن آية اآليات أن يعرض القرآن هــذه
األبواب وسواها يف قالب أدبي أو بياين ،ثم أن يبلغ هبـذا البيان حد اإلعجاز! ومن
ٍ
سيًا م سيً القنرآن ن داًت ضنيل ميضنيع من الميضنيعات ن
دنا كان ل ل
سمات ب ان ل خاصل ،أو عخص ل مسالقلل هالنياءم ف هنا الميضنيع واألسنليب ،أو
الش ل والمرمين .باإلضافل إف ما أعرنا إل قبل قل ل م أن القرآن ال ره وقند
بابنا من أبنياب األدب
تحداد بالمفالرهات ،ترك له البناب
ا
مفاليضنا ل خالناًوا ا
الماهيد ،أو الذي هسالط ا األدهب أو الناقد وهقدً عل ! أو باباًا أخنر  :نحن
نقدّ ً أو نفه م الالحدي بالمفالرهنات أن :هالخ نروا لهن من ماناين اليصني أو
المدح أو الفخر أو الهجاء ..أو ميضي اعا هدوً ضيل الطب ال ،أو المنرأا ،أو سنائر
ميضيعات األدب ..وًبما كان المقصيد (القصة) الالي ضفل هبنا الننص القنرآين،
والالي تاد م أد ميضيعات األدب؛ إن ثبت أن القصص الالي عرض لها القرآن
عشرا ض نزلت آهنل الالحندي المنذكيًا يف سنيًا دنيد.
ال ره كانت قد بلغت ا
واضح م ض ث عدم
وضالى لي مل هثبت ذلك فإن الالسه ل عل ه يف ميضيع القصل
ٌ
إلزامه بالحدهث ع قصص واقا ل «ت خ ال ل» أو ن يف دنذا السن اق ن «مفالنراا»!
وماليم أن (ف ) القصل هقيم عىل عدم اتلالزام بالصدق ،بماناه األخالقني ..كمنا
سنيضح ذلك يف فصل قادم.
أما (الطبيعة) الالي كانت أضد ميضيعات القرآن األساس ل كنذلك ،والالني يف
وسع أي أدهب أن هبدع يف وصفها ..فنإن مظادردنا الالني عرضنت يف القنرآن ن يف
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أضيالها الطب ا ل واتسالثنائ ل ن جاءت يف س اق الخلق والالندب ر ،وسن اق اتنالفناع
والالسخ ر ،ويف س اق الالأمل واتعالباً واتنالقال منهنا إف الخنالق جنل وعنال ،أو
اتسالدتل هبا عل  .ولهنذا فإن وصفها يف القرآن هجمع ب الجمنال والجنالل..
ٍ
طرف م الجمال ..ألهن إن ضناوليا
وقد هقدً القيم ن با دا ا ع نظ القرآن ن عىل
قرن باألليد ل أو الربيب ل ن ود مخليقين مربيبنين ،ت أًبناب خنالقين ن فنا
الجمال والجالل ،وًبما جاؤوا بما هرع ت بما هرفع ..يف كل م زان!
ثالثًا :أسلوب علمي وإعجاز أدبي (أو بالغي):
ومما هالصل هبنذا األمر الثاين ،أو هراف إل وإف األمر األول :م زا (أسلوبية)
أساس ل أو عا ّمل كذلك ،ولن

مل هسبق أن أع ر إل ها ف منا قندمناه ،أو ف منا وقفننا

عل  .وناالق د أهنا م زا ترتقي باإلعجناز ،أو بابناًا أدق :ترتقني بمحاولنل إدًاكن
وفهم والالاب ر عن إف آفاق جدهدا ،وبخاصل إذا ضمت إف خصائص المعاين الالي
ع ّبرنا عنها يف األمره السابق أو مجات ماهما .وهم

لهنذه األمنيً الثالثنل أن

ت ين كذلك م مداخل اإلعجاز ال بر أو المهمل ،وإن كنا قد تحدثنا عنهنا دننا
يف خاتمل دنذه الفصيل يف نظرهات اإلعجاز.
لقد مجع أسليب القرآن ال ره ب

خصائص األسليب

مج ااا أو يف وقت واضد .ونح إذا ًجانا إف دنذه الخصائص

الالمي واألدبي
()1

لما ترددنا يف

تصن ي األسليب القرآين ،ابالدا اء أو منذ اليدلل األوف ،يف نطاق األسليب الالمي؛

( )1انظر كالاب األسليب للدكاليً أمحد الشاهب ،ص 56ن  ،61الطبال الثامنل1411 ،دن 1991م،
م البل النهرل المصرهل ن القادرا.
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لخليه م اتنفاال ،والخ ال ،والمبالغل ،والالهيهل ،والالفخ  ،والالام ...
نظرا
ّ
ا
وسائر خصائص األسليب األدبي.
يف ض ع ل الخطاب الاقيل ،والحقائق الالم ل الالي عرضت بدقنل دندسن ل
مالناد ل ن إن صح الالاب ر ن ماامل األسليب القرآين .وقد أعرنا قبل قل ل ن يف بانض
خصائص المااين ن إف آفاق دنذا الخطاب ومد ًضابال واتساع  .وقد ُعبنر عن
ذلك كل بأسليب علمي دق ق وعم ق.
وعندنا أن دنذا م أدل دل ل عىل إعجاز القرآن ،ألن دنذا األسليب الالمني
خليه م خصائص الالي خلانت
فاق األسال بب الب ان ل ،أو األسليب األدبي ،مع ّ
عل ن دنننذه الصننفل ،أو كننان جننز اءا من طب االهننا ،أو أثن انرا من آثاًدننا! إن النننظ
والالصيهر ،وسائر أسال ب القرآن البالغ ل ن بل سائر ما قدمناه م سمات اإلعجاز
(البالغي) ن ل س ف ها عيء م الخالبل أو اتنفاال ،أو عيء م مبالغات الالأثر أو
الااطفل أو الخ ال .وباباًا ميجزا :نحن أمام أسلوب علمي بلغ حـد اإلعجـاز يف
باب األدب والباليفة والبيان ،ويف حتقيق (وظيفة) األسلوب األدبي ،وأثره يف النفس
والجنان! ولامري :إن دنذا آهل اآلهات يف الدتلل عىل إعجاز القرآن.
رابعًا :أثر املعاني في فن العرض:
أقول :إن الالحدي بالمفالرهات ،أي بغ ر مااين القرآن ومرام ن  ،هادّ إعفنا اء من
السمات الالي ا ّتسمت هبما دنذه المااين والمرنام  ..والسـؤال اآلن:
اتلالزام هبذه ّ
دل هاف نا دنذا بدوًه م البحنث يف أثنر دننذه المرنام عنىل األسنليب أو فن
الارض القرآين؟ أو أثردا يف الصيًا األدب ل للقرآن بيج عنام ؟ والجنياب :ت ،ألن
دنذا م ضقنا ،بل قد ه ين م واجبنا كذلك .وبدون قد تبقى مالمنح عامنل مهمنل
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أخر م مالمح اإلعجاز أو ف الارض هصاب الالنب لها واليقيف عل ها .وبغنض
النظر يف دنذا الس اق ع الدًاسات الالي تناولت دنذه المرام م جهنل دتلالهنا
وضي هيضى ،بل الالي أدخلها باض الداًس يف نطاق اإلعجاز نفسن
عىل أن القرآن ٌ
م دنذه الجهنل ،ت من الجهنل الالني ندًسنها أو نالنق عل هنا اآلن (ضالنى ُدع نت
باإلعجاز الالمي والغ بي والالشرهاي والطبي ،وإعجاز المنادج والنظ  ..إلخ).
وقبل أن نالحدث ع دنذه المالمح ،أو نحاول اليقيف عل هنا ،من اليجهنل
المشاً إل ها ،ت بد م تأك د أن (مرنام ) القنرآن جنزء ت هالجنزأ من (نسن ج)
اإلعجاز ،أو م النظ والب ان .وت هجيز أن هفه م قيلنا النذي ذكرنناه يف أكثنر
م ميط  :إن (الالحدي) مل ه
يف مسألل اإلعجاز .ولنن

هبنذه المرام  ..اسالبااددا أو الالقل ل م عنأهنا

ألن الالحندي مل ه ن هبنا (بندل ل :فهناتيا مفالرهنات)

اسالبادنا وصفها باإلعجاز ،أو باباًا أدق :إضافل اإلعجاز إل ها ،وم ث الالسنم ل
بن(اإلعجاز الالمي) ن أو الميضيعي ن وقلنا إن ت هادو أن ه ين تفس ارا (علم انا)
قد نخطئ ف أو نرل ..إف آخر ما قلناه ضيل دنذه المسألل يف ميط سابق.
وهحررين ن يف دنذا الس اق ن ما قال اإلمام الش خ محميد علاليت ًمح ا
م «أن القرآن معجز بام هو به قرآن » قال الاقاد ًمح ا « :وهاني بذلك :نسق
الذي هنالظ ألفاظ وماان  ،وهيضي م مرام نها بما ل س يف مفردات ال ل  ،وت
يف أجزائ الالي هقالر ها اإلعراب يف كل عباًا ..إن نسق ًق ق هالخطى ليازم
الاالقل ب األلفاظ يف النحي والصرف ،إف ليازم الاالقل ب

المانى واليجدان،
()1

وب اليضي والبص را؛ مما ت تدًك وت تبلغ إل بالغل اإلنسان» .
( )1هيم ات الاقاد ( ،)611/ 4ط داً المااًف ،بمصر.
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قلت :دي قرآن بألفاظ الالي قرأه هبا جبرهل ومحمد عل هما السالم ،وقد جر
الالحدي هبا ،وبماان أو مرام ن الالي ُأعفي الثقالن من الالحندي هبنا ..وإعجناز
القرآن بما دي ب قرآن ..كما قال الش خ ف ما نقل عن األسالاذ الاقناد عل همنا ًمحنل
ا  ،ولال ت هخلي م إضاءا أو إضافل إف نظ عبد القادر.
نايد إف الحدهث ع مالمح أثر دنذه المرام يف اإلعجناز ،أو يف الصنيًا
األدب ل للقرآن ،والالي هم

عندّ دا ن أي دننذه المالمنح ن إضنافل إف الخصنائص

األسليب ل ومزاها األداء القرآين الالي وقفنا عل ها قبل قل نل عنند كنل من الندكاليً
محمد عبد ا دًاز واألسالاذ س د قطب ،وًبما كاننت دًاسنل الندكاليً دًاز دني
الالي مهدت لنا السب ل للنظر يف دنذه المسألل واليقيف عىل دنذه المالمح ن الالني
تحدث عنهنا بندوًه األسنالاذ سن د قطنب ن ألن (إقنناع الاقنل وإمالناع الااطفنل)
و(خطاب الاامل والخاصل) م زتان عالقالهما بالمخا َطب أو بخطاب اإلنسنان ،إذا
كانت الم زتان السابقالان ،ومها (القصد يف اللفظ واليفاء بحنق الماننى) و(الب نان
واإلمجال) عالقالهما بنفس الب ان .أي إن السؤال دنا :ك ي تن ّ لهننذا «الب نان» أن
هخاطب اإلنسان ..الاا ّمي من والانامل والف لسنيف وال اتنب والصنغ ر وال ب نر
مج ااا ..ألن دنذا دي مانى قيلنا :أقنع القرآن الاقنل ،وأمالنع الااطفنل ..وخاطنب
الخاصل ..وداتان عىل كل ضال مها الم زتان اللالنان مل هشنفاهما
الاا ّمل كما خاطب
ّ
الدكاليً دًاز ًمح ا بمثل تلك الدًاسل الالي عفع ف ها ضدهث ع م زا (القصد يف
اللفظ واليفاء بحق المانى) ..ودنذا دي ما نالنيف الحندهث عنن يف دننذا الفصنل
األخ ر لمالمح اإلعجاز الاامل ،أو خطيط الرئ سل كما قلنا.
إن للقرآن ال ره ضقائق ع ال ين والح اا واإلنسان ..و«منهجن » الخناص
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يف عرض دنذه الحقائق ..كما أن ل «أسليب » الخاص يف خطاب النفس اإلنسان ل.
وإن عدم وقيف الداًا عىل ذلك المنهج ودننذا األسنليب هفقنده القندًا عنىل
اإلضاطل بجيانب النص القنرآين وأباناده الحق ق نل ..وًبمنا أوقان يف خطنأ فهن
«براعل اتنالقال» يف النص القرآين الياضد ..ضالنى لن ظ أن دننذا لنين من ألنيان
الالداخل يف النص أو الارض القرآين ..بل ًبما أوقان ذلنك يف «تمزهنق» الصنيًا
القرآن ل الياضدا ،وإضاعل «ال ل» المالناسق المنسج المالناغ !
خامسًا ـ خطاب شامل ومتوازن:
لقد خاطب القرآن ال ره يف اإلنسان « ُجملال أو ك نينالن » البشنرهل ن إن صنح
مالنيفزا منرا
وضسنا
الالاب ر ن أي أن مل هخاطب ذدناا مجر ادا مرا ،وقل ابا
ا
عناعرا منرا ،ا
ا
المجرد مرا ،وقلب
أخر ! أو باباًا أخر  :مل هخاطب ف يف الس اق الياضد عقل
ّ
وضس المالي ّفز مرا أخر ؛ بل خاطب مجلل وم أقنرب طرهنق ..ويف
الشاعر مرا..
ّ
س اق واضد كما هبدو للقاًئ يف ماظ األض ان .لقد خاطب القنرآن يف اإلنسنان ن
والحس مج ااا ..ول س يف وسنع أضند
كل إنسان ن الاقل والبدههل والقلب والنفس
ّ
م الداًس أن هصني «الارض القرآين» يف باب الفلسفل الالي تخاطب الاقل ،أو
يف باب األدب وا لشار الذي هخاطب النفس أو الشايً ،أو يف باب الالصيف الذي
هالاامل مع الروح ..أو يف باب الف الذي هالاامل مع الذوق ..إلخ.
ولقنند خاطننب القننرآن ال ننره كننذلك «ك نينننل» اإلنسننان أو ُجملالن يف كننل
مساليها ا« ،ألن ا تااف مل هجال خطاب النناا ن الانامل والانامي .والف لسنيف
وال اتب ،والصغ ر وال ب ر ن بحقائق القرآن ع الح ناا ميقي افنا عنىل علن سنابق
له  ،ألن دنذه الحقائق دي ضاجل ض ا

األوف .والالصيً الذي تنشئ يف عقيله
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وقليهب دي الذي هحدد له طرهقل تاامله مع اليجيد كل  ،وهحندد لهن كنذلك
()1

طرهقل اتجاده لالا ّل أي عل وطلب أي مارفل» .
ولهننذا فقند أنشنأ القنرآن هبننذا الخطناب ن وهنشنئ ن «تصنيًات وتنأثرات
وانطباعات» لحقائق اليجيد كلها ،ت تملك وس لل أخر م اليسائل الالي زاولها
البشر يف تاًهخه أن تنشئها هبنذا الامق ،وهبنذا الشميل ،وهبننذه الدقنل .وهبننذا
أهرا.
األسليب ا
وهم

دنا أن نيًد النقاط الالفص ل ل الثالث اآلت ل ،مشفيعل باد ذلك بباض

الالطب قات ،وذلك عىل النحي الذي عرض ل األسالاذ س د قطب ًمح ا :
أو ً
مبــرأ مــن االنقطــاع والتمزيــق
ال :همالنناز دنننذا «الاننرض القننرآين» بأننن
ّ
الملحوظين يف الدراسات «العلمية» والتـأمالت «الفلسـفية» والومضـات «الفنيـة»
مجي ًعا! «فهي ت هفرد كل جانب م جياننب «ال ّنل» الجم نل المالناسنق بحندهث
مسالقل ،كما تصنع أسال ب األداء البشرهل .وإنما دني هانرض دننذه الجياننب يف
س اق ميصيل ،هرتبط ف عامل الشهادا باامل الغ نب ،وتالصنل ف ن ضقنائق ال نين
والح اا واإلنسان بحق قل األليد ل ،وتالصل ف الندن ا بناآلخرا ،وض ناا النناا يف
األًض بح اا المأل األعىل ..يف أسليب تالاذً مجاًات أو تقل نده ،ألن األسنليب
البشري عندما هحاول تقل ده يف دنذه الخاص ل تبدو ف الحقائق مخاللطل مرطربل
غامرل ،غ ر واضحل وت محددا وت منسقل كما تبدو يف المنهج القرآين.
ودنذا اتتصال واتًتباط يف عرض مجلل الحقائق يف الس اق القرآين الياضند،

( )1س د قطب :يف ظالل القرآن (.)1788/ 3
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دنذا الالرابط هبندو

دائما .فاندما ه ين الالرك ز يف ميضع م الس اق القرآين مثالا عنىل تارهني النناا
ا
«برهبم الحق» تالجىل دنذه الحق قل ال ب را يف آثاً القدًا اإللنه ل الفاعلل يف ال ين
والح اا واإلنسان ،يف عامل الغ ب وعامل الشهادا سياء ..وعنندما ه نين الالرك نز يف
ميضع آخر عىل الالارهي « بحقيقة الكون » تالجىل الاالقل ب « ضق قنل األليد نل »
وضق قل « ال ين » وهالطرق الس اق كث ارا إف ضق قل الح اا واألض اء ،وإف سنن ا
يف ال ين والح اا ..وبال ين واألض اء ،وباامل الغ ب والشنهادا عنىل السنياء ..إف
آخر دنذا النسق م الارض الياضح المالمح يف القرآن».
ثان اا :همالاز دنذا الارض كذلك ب ين حيافظ متا ًما على إعطاء كل جانـب مـن
جوانبها ـ يف الكل المتناسق ـ مساحته التي تسـاوي وزنـه الحقيقـي يف ميـزان اهلل ن
ودي الم زان ن وم ث تبدو «ضق قنل األليد نل» وخصائصنها ،وقرن ل «األليد نل
والابيدهل» باًزا مس طرا مح طل عاملل ،ضالى ل بندو أن الالارهني باللنك الحق قنل
وتجل ل دنذه القر ل دي ميضيع القرآن األساسي ..وتشغل ضق قل عنامل الغ نب ن
بما ف القدً والداً اآلخرا ن مسناضل بناًزا .ثن تننال ضق قنل اإلنسنان ،وضق قنل
ال ين ،وضق قل الح اا ،أنصبل مالناسنقل تناسنب دننذه الحقنائق يف عنامل الياقنع..
ودن ذا ت ُتدغ ضق قل م الحقنائق وت ُتهمنل ،وت ترن ع ماالمهنا يف المشنهد
ال يل الذي تارض ف دنذه الحقائق.»..
واألمر الجدير هنا بالنظر والتدبر ،والذي هيضح يف اليقت ذات مد الاالقل
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واألثر ب

المرمين واألسليب يف صيًا القرآن األدب ل ،دي أن دنذه الحقائق
()1

كما ت هطغى بارها عىل باض ،يف المرمين القرآين والفلسفل القرآن ل  ،كذلك
لمقيمات دنذه الفلسفل،
ت هطغى بارها عىل باض يف «منهج الارض القرآين»
ّ
وللحقائق الالي تقيم عل ها تلك المرام  .أي إن « الاليازن » دي طابع المرام
واألسليب مج ااا ،بح ث تبدو «كلها» واضحل يف «المشهد الفرهد» الذي ُهرس
«لل ّل» يف الس اق القرآين الياضد!
ثال اثا :وم دنا ن ف ما هبدو ن كانت دننذه الم نزا األخ نرا ،ودني م نزا هم ن
مالضظالها يف كث ر م المياقي ،ض ث هقدم القرآن «ضقائق » الماليازنل تلك ن عن
ال ين والح اا ،واألليد ل والابيدهل ن يف مجاتت ت هخطر للف ر البشري عاد اا أن
هل هبا ،ألهنا ل ست م طب ال ما هف ر ب عادا ،أو هلالفت إل عىل دنذا النحي.
( )1يف دنذه الفلسفل ت هنالهي اإلعجاب بال ين المادي ودقل نيام س وتناسق أجزائ وقيان ن  ،إف
«تأل ه » كما تفال مؤلهل الايامل المادهل واألكيان الطب ا ل.
وت هنالهي اإلعجاب باظمل «الح اا» وادالدائها إف وظائفها ،وتناسقها مع نفسها ،ومع المح ط ال يين،
إف «تأل هها» كما فال أصحاب «المذدب الح يي».
وت هنالهي اإلعجاب باإلنسان ،وتفرده يف خصائص  ،واتسالادادات ال امنل يف ك ان  ..إف تأل
اإلنسان ،أو الاقل يف أي صيًا م الصيً!
بل ت هنالهي اإلعجاب ن أخ ارا ن واإلجالل «للذات اإللنه ل» أو «الحق قل اإللنه ل» يف ذا ا إف إن اً
وجيد الايامل المادهل أو اضالقاًدا ،كما فالت المذادب الهندوك ل والبيذهل.
إن طابع «الاليازن» دي م أوضح ما هم ز الفلسفل القرآن ل ،والف ر اإلسالمي عىل وج الاميم .أي أن
دنذه المرام

بارا كما فال أصحاب دنذه
ت هطغى بارها عىل باض ،أو هلغي بارها ا

المذادبً .اجع :تفس ر الظالل ( ،)1790/ 3وانظر كالاب س د :خصائص الالصيً اإلسالمي
ومقيمات .
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قلــت :ومعنــى ذلــك :أننــا اآلن أمــام ظــاهرة فريــدة امتــزج فيهــا المضــمون
باألسلوب ،على نحو معجز ..أي أن اإلعجـاز الـذي قاعدتـه (الـنظم والبيـان) أو
قائام على النظم والبيان ،أضيف إليه ـ اآلن ـ وامتزج به (المجال) الذي
الذي ما زال ً
يعرض فيه (المضمون) بوصف هـذا المجال ال يرتاده الفكر البشري ،كوسيلة من
وسائل التعبير عاد ًة ،أو من األصل!
ول س يف دنذه الم زا ما ّ
هخل بميقفنا السابق الثابت يف مسألل اإلعجاز النذي
وقع ب الالحدي ،وأن ب اين صرف ،بحجل أن دنذه «المجاتت» ت هرتاددنا الف نر
اإلنساين عادا ..ألننا دنا أمام وس لل م وسائل الالاب ر ع قر ل ل ست غ ب ل أو ت
هارفها اإلنسان ،بل هارفها وهس ّل هبنا ..لنن ن ت هخطنر ببالن أصنالا أن هرتناد يف
الالاب ر عنها مثل دنذه اآلفاق! وا أعل .
يضحان دنذه الم نزا يف الاالقنل بن
وإل ك دنا ،يف خاتمل المطاف ،مثال ُه ِّ
المرمين واألسليب يف صيًا القرآن األدب ل ..وننهي هبما كذلك الحندهث عن
مالمح دنذه الصيًا الخالدا.
هصيً ضق قل «الال اإللنهي» ومجاتت :
قال ا تااف يف سيًا «األناام»
ّ
﴿ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ
ﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ

ﳚ﴾ [األناام.]59 :
وسيف ننظر يف دنذه اآلهل م ناض ل «الميضيع» وم ناض ل «اإلبداع» الفنني
يف الالاب ر ذات :
 1ن ننظر إليها من ناحية موضوعها ،فنجزم لليدلنل األوف بنأن دننذا كنالم ت
هقيل بشر ،فل س عل طابع البشر والناا ،إن الف ر البشري ضن هالحندث عن
مثل دنذا الميضيع ن ميضيع عميل الال وإضاطال ن ت هرتاد دنذه اآلفاق..
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إن مطاًح الف ر البشري وانطالقات يف دننذا المجنال لهنا طنابع آخنر ،ولهنا
ضدود؛ إن هنالزع تصيًات الالي هابر عنها م ادالمامات  ،فف ادالمام الف ر البشري
بالقصي وإضصاء اليًق الساقط م الشجر ،يف كل أنحناء األًض؟ إن المسنألل ت
تخطر عىل بال الف ر البشري ابالداء .ت هخطنر عنىل بالن أن هالالبنع و ُهحصني ذلنك
اليًق الساقط يف أنحاء األًض .وم ث ت هخطر ل أن هالج دنذا اتتجاه ،وت أن
هابر دنذا الالاب ر الشامل .إنما اليًق الساقط عنأن هحصن الخنالق ،وهابنر عنن
الخالق.
وما ادالمام الف ر البشري هبنذا اإلطالق« :وت ًطب وت هنابس»؟ إن أقصنى
ما هالج إل ت ف ر البشر دي اتنالفناع بالرطنب وال نابس ممنا بن أهندهه  ..فأمنا
الالحدث عن كدل ل للال الشامل ،فهنذا ل س ماهي ادا يف اتجاه البشنر وتاب نرا
كذلك! إنما كل ًطب وكل هابس ٌ
عأن هحص الخالق ،وها ّبر عن الخالق!
وت هف ر البشر أن ت ين كل وًقل ساقطل ،وكنل ضبنل مخبنيءا ،وكنل ًطنب
وكل هابس يف كالاب مب  ،ويف سجل محفيظ ،فما عأهن هبنذا؟ وما فائدت لهن ؟
وهسجل دي صاضب الملنك النذي ت
وما اضالفاله بالسج ل ؟ وإنما الذي هحص
ّ
هندّ عن عيء يف مل  .الصغ ر كال ب ر ،والحق ر كالجل نل ،والمخبنيء كالظنادر،
والمجهيل كالماليم ،والبا د كالقرهب..
إن دنذا المشهد الشامل الياسع الام ق الرائع ..مشنهد النيًق السناقط من
والحب المخبيء يف أطياء األًض مج ااا ،والرطنب وال نابس
عجر األًض مج ااا،
ّ
يف أًجاء األًض مج ااا ..إن دنذا المشنهد كمنا أنن ت هالجن إل ن الف نر البشنري
واتدالمام البشري ،وكذلك ت تلحظ الا البشرهل ،وت تل ّ ب النظنرا البشنرهل..
إن دنذا المشهد إنما هن شي دن ذا بجملال لال ا وضنده ،المشنرف عنىل كنل
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عيء ،المح ط ب ل عيء ،الحافظ ل ل عيء ،والذي تالالق مش ئال وقدًتن ب نل
عيء ،الصنغ ر كنال ب ر ،والحق نر كالجل نل ،والمخبنيء كالظنادر ،والمجهنيل
كالماليم ،والاب د كالقرهب.
 2ن « كذلك ننظر إليها من ناحية اإلبداع الفني يف التعبير ذاته » فنر آفا اقا من
الجمال والالناسق ت تارفها أعمال البشر عىل دنذا المسالي السامق:
﴿ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

ﲿﳀ﴾ [األناام ..]59 :آماد وآفاق

وأغياً يف «المجهيل» المطلق .يف الزمان والم ان ،ويف الماضي والحاضر
وتصيًات اليجدان!
والمسالقبل ،ويف أضداث الح اا
ّ
﴿ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ﴾ ..آماد وآفاق وأغياً يف «المنظيً» م اسالياء
وسال وعميل ..تناسب يف عامل الشهيد المشهيد تلك اآلماد واآلفاق واألغياً يف
عامل الغ ب المحجيب!
﴿ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌ﴾ ..ضركل الميت والفناء ،وضركل السقيط

واتنحداً م علي إف سفل ،وم ض اا إف اندثاً.
﴿ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ

ﳑ﴾ ..ضركل البزوغ والنماء ،المنبثقل م الغيً إف

السطح ،وم كُمين وس ين إف اندفاع وانطالق.
﴿ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ﴾ ..الالام الشامل الذي هشمل
الح اا والميت واتزدداً والذبيل ،يف كل ضي عىل اإلطالق.
فم ذا الذي هبدع ذلك اتتجاه واتنطالق؟ م ذا الذي هبدع دنذا الالناسق
()1

والجمال؟ ..م ذا الذي هبدع دنذا كل  ،يف مثل دنذا النص القص ر ..م ؟ إت ا ؟! .
( )1يف ظالل القرآن (.)1791 /3
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مثال آخر :كذلك دنذا النص م سيًا سبأ ع

« شمول علم اهلل »﴿ :ﱔ ﱕ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾
()1

[سبأ. ]2 :
هقي اإلنسان أمام دنذه الصفحل الماروضل يف كلمات قل لنل ،فنإذا دني أمنام
ٍ
ضشد دائل م األع اء والحركات ،واألض ام ،واألعن ال ،والصنيً ،والماناين،
واله ئات ،ت هصمد لها الخ ال! ولي أن أدنل األًض مج اانا وقفنيا ض نا

كلهنا

هالالباين وهحصين ما هقع يف لحظل واضدا ،مما تشن ر إل ن اآلهنل ألعجنزد تالبان
وإضصاؤه ع هق !
ف

م عيء يف دنذه اللحظل الياضندا هلنج يف األًض؟ وكن من عنيء يف

دنذه اللحظل هخرج منها؟ وك م عيء يف دنذه اللحظل هنزل م السنماء؟ وكن
م عيء يف دنذه اللحظل هارج ف ها؟ وك م عيء هلج األًض؟
ك م ضبل تخالبئ أو ُتخبأ يف جنبات دنذه األًض .ك م دودا وم ضشنرا
وم دامل وم زاضفل تلج يف األًض يف أقطاًدا المالرام ل؟ ك م قطرا ماء وم
ذًا غاز ،وم إعااع كهرباء تندا يف األًض يف أًجائها الفس حل؟ وك وك مما
ّ
هلج يف األًض ،وع ُ ا سادرا ت تنام؟!
وك هخرج منها؟ ك م نبالل تنبثق؟ وكن من نبنع هفنيً؟ وكن من بركنان
هالفجر؟ وك م غاز هالصاعد؟ وك م مساليً هال شي؟ وك من ضشنرا تخنرج
م ب الها المساليً؟ وك وك ممنا ُهنر ومنا ت هنر  ،وممنا هالمن البشنر وممنا
هجهلين ودي كث ر؟!
( )1وانظر كذلك اآلهل الرابال م سيًا الحدهد.
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وك مما هنزل م السماء؟ ك م نقطل مطر؟ وك م عنهاب ثاقنب؟ وكن
م ًمحل تشمل اليجيد وتخص باض الاب د؟ وك م ًزق هبسط ا لم هشناء
م عباده وهقدً؟ ..وك وك مما ت هحص إت ا ؟
وك مما هارج ف ها؟ ك م نفس صاعد م نبات أو ض يان أو إنسان أو خلق
آخر مما ت هارف اإلنسان؟ وك م دعيا إف ا مالنل أو مسالالرا مل هسماها إت ا
يف عاله؟
وك م ًوح م أًواح الخالئق الالي نالمها أو نجهلهنا ماليفناا؟ وكن من
م َل ٍ
ك هارج بأمر م ًوح ا ؟ وك م ًوح هرف يف دنذا المل نيت ت هالمن إت
ا ؟
ث ك م قطرا بخاً صاعدا م بحر ،وم ذًا غاز صاعدا م جس ؟ وكن
وك مما ت هالم سياه؟!
ك يف لحظل واضدا؟ وأه هذدب عل البشر وإضصاؤد لما يف اللحظل
الياضدا ولي قريا األعماً الطيال يف الاد واإلضصاء؟ وعل ا ال امل الهائل
اللط ي الام ق هح ط هبا كل يف كل م ان ويف كل زمان ..وكل قلب وما ف م
نياها وخياطر وما ل م ضركات وس نات تحت ع
()1

وهغفر( ..ودي الغفيً الرض )» .


( )1يف ظالل القرآن (.)1792/ 3

ا  .ودي مع دنذا هسالر
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الفصل األول
تشبيهات القرآن

أوالً ـ حملة تاريخية:
ت ضاجل بنا إف الحدهث ع الم انل الالي هحاللها الالشب يف البالغل الارب ل
ٍ
جاً كث ارا يف كالم الارب
المبرد« :الالشب
واألدب الاربي ،وبحسبنا م ذلك قيل ّ
()1

ضالى لي قال قائل :دي أكثر كالمه  ،مل ُهباد»  ،وقيل قدامل ب جافر :إن «م
أعرف كالم الارب ،وف ت ين الفطنل والبراعل عندد  ،وكلما كان المش ِّب منه
يف تشب ه ألطي ،كان بالشار أعرف ،وكلما كان بالمانى أسبق ،كان بالحذق
()2

أل ق» .
ولال دنذا مما محل اب أبي عين ،األدهنب الناقند ،المالنيىف سننل  ،233عنىل
تصن ي كالاب يف دنذا الف  ،مجع ف طائفل كب نرا من تشنب هات الشناراء ،وًتبن
بحسب الميضيعات.

( )1ال امل يف اللغل واألدب للمبرد ،)818/ 3( ،تحق ق الش خ أمحد عاكر ،المطبال الخ رهل،
1308دن ،القادرا.
( )2الالشب هات تب أبي عين ،تحق ق محمد عبد الما خان.
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الشار إف ثالثل أقسام :المثل السائر،
وقد قس اب أبي عين يف مقدمل كالاب
َ
واتسالااًا الغرهبل ،والالشب النادً ،وأما ما وًاء ذلك «ف الم وسط أو دون ،ت
طائل ف وت فائدا ما » ،ث ض

بأن أج َّلها وأصابها عىل صاناها دي الالشب

ضس  ،وم ّز ب
«وذلك أن ت هقع إت لم طال تأمل  ،ولطي ّ

األع اء بلط ي

()1

ف ره» .
ومل هفال أن هسالهل كالاب بالحدهث ع الالشب هات القرآن ل ،وهجالها كالمقدمل
ل الاب  ،وقد م ّز ف ها ب نيع م الالشب هات :تشب األعخاص ،وتشب األفاال.
وم ّثل للنيع األول بالشب ا

تااف القمر بالارجين ،قال تااف﴿ :ﲻ ﲼ ﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ﴾ [هس ،]39 :وم ّثل للنيع الثاين بالشب أعمال ال فاً
بالسراب﴿ :ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ﴾ [النيً ،]39 :واقالصر اب أبي عين عىل دنذا القدً لالنالقال باد ذلك إف
ميضيعات الشارهل.
وقال األسالاذ الناقد الدكاليً محمد أبي ميسى« :عني الباضثين بدًاسل الالشب
عناهل واضحل تالمثل يف الدًاسات الرخمل الالي هرادا المطلع عىل كالب األدب
والشار واللغل والالفس ر .ودنذا اتدالمام ًاجع إف ع يع دنذه الخاص ل وجرهاهنا
يف كث ر م فنين ال الم ،فرالا ع كثر ا يف القرآن ،وضدهث ًسيل ا ﷺ،
وكأهنا جزء أص ل يف بالغل اللغل وآداهبا .وم دنا اجالهدوا يف دًاسال  ،وال شي
()2

ع أسراًه ،ومياط الالأث ر ف » .
( )1نقد الشار لقدامل ،ص.58
( )2الالصيهر الب اين ص ،25م البل ودبل ن القادرا1413 ،دن 1993م.
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خص الدكاليً ميسى الحدهث ع (الالشب ) ن يف الشار والقرآن ن بشنطر
وقد ّ
كب ر م كالاب الالصيهر الب اين :دًاسل تحل ل ل لمسائل الب نان والنذي تحندث ف ن
ع  :الالشب والمجاز وال ناهل.
الجمنان يف
أما الالصن ي يف تشب هات القنرآن بخاصنل فقند عرفنناه يف كالناب ُ
تشب هات القرآن تب ناق نا البغندادي المالنيىف سننل 485دنن .وقند جنرت عنادا
هفسردا
المؤلي يف دنذا ال الاب عىل أن هذكر اآلهل الالي وًد ف ها الالشب  ،وباد أن ّ
منسيبا إف أصحاب
بإهجاز ،هامد إف الشار الذي وًد ف مثل ذلك الالشب  ،ف يًده
ا
يف كث ر م األض ان ،وما هزال هنالقل م عاعر إف عاعر ضالى ه اد هنأيت عنىل مج نع
الذه عرضيا لذلك الالشب  ،واض ااا أمام القناًئ صنيًا كاملنل لالنناول الشناراء
قصر ف باره وسبق آخرون ،ولن نه مج ااا مل هسنالط ايا
لهنذا المانى ،وك ي ّ
أن هدانيا تشب هات القرآن ال ره يف إعنراق الصنيًا ،وإهجناز الابناًا ،وإض نام
المانى ،مما هدل عىل إعجاز القرآن وأن تنزهل م ض
وهم

أن نم ز يف دنذا اليج ب

مح د.

نقطال  :أوتمها :هيضح المؤلي ف ها أن

القرآن ال ره نزل عىل مقالرى كالم الارب ،ولغالها ،وعىل عاد

يف الالشب

واتسالااًا وضروب الب ان ،وم دنا جاء اسالشهاده ب ث ر م عار الجادل ل
بخاصل .أما النقطل الثان ل :ف يضح ف ها مد تأثر الارب بالقرآن ،ومحاولاله
محاكات يف دنذا النيع م البالغل ،عىل ما يف محاولاله م القصيً عن

()1

.

وإذا تركنا اب ناق ا وجدنا األسالاذ الدكاليً أمحد أمحد بندوي من المااصنره
م خ ر م تحدث ع الالشب يف القرآن ن بغض النظر ع كالب البالغنل والالفسن ر ن،
( )1انظر مقدمالنا لل الاب المذكيً.
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وكان ل يف دنذا الميضيع ن ويف ميضيع الالشب باا ّمل ن نظرات نقدهل نارض دننا
لخطيطها الاا ّمل ،مع ما نراه م باض اإلضنافات والمالضظنات يف دننذا البناب
المه م أبياب البالغل الارب ل ،وبخاصل ف ما هالصل بميضيع الطب ال وأثردنا يف
الالشب هات القرآن ل ،ولن

نشن ر قبنل ذاك ن بإهجناز ن إف تارهني الالشنب وذكنر

أدوات .
ثانيًا ـ تعريف التشبيه وأدواته:
«الالشب يف اللغل :الالمث ل ،ويف اتصطالح دي« :الاقد عنىل أن أضند الشن ئ
()1

ضنس أو عقنل  ،كمنا قنال الرمناين .أو اليصني بنأن أضند
هسد مسدّ اآلخنر يف ّ
()2

الميضيع هنيب مناب اآلخر الالشب »  .وق ل« :دي أن تثبت للمش ّب ض اما م
()3

وعرف عبد القادر الجرجاين ْ
بأن «هثبت لهنذا مانى م مااين
أض ام المش ّب ب » ّ .
()4

ذاك ،أو ض اما م أض ام » .
وت خالف باد ذلك ،والالارهفات كث را ،عنىل أن الالشنب دني اتفناق المشنب
الحنس أو الاقنل،
والمشب ب يف وصي هجماهما ،بغض النظر ع أن الجامع دي
ّ
كما قال الرماين.
وًبمنا اسنالغني عن
وأدوات الالشب كث را منها «ال اف» و«كأن» و«مثنل»َّ ..
دنذه األدوات بالمصدً نحي :خرج خروج القدْ ح ،وطلنع طلنيع الننج  ،ومنرق
( )1الن ت يف إعجاز القرآن ص.80
( )2كالاب الصناعال ألبي دالل الاس ري ،ص.239
( )3البردان للزًكشي.)414 /3( ،
( )4أسراً البالغل للجرجاين ،ص.62
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السه  .قال اب ناق ا« :وت ه ُثر مثل دنذا يف الالنزهل ،وإنما عامل الالشب هات
مروق ّ
دناك مقرونل باألدوات».
علما بأهنا م أكثر
وًبما مل تأت «ال اف» لهنذا الالشب الفني الخالص ن ا
أدوات الالشب دوًاناا ن بل إلهقاع الالساوي ب

أمره  ،كقيل تااف:

﴿ﲫ ﲬ

ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ

ت َو َأ ْو َ
ﲼ ﲽ ﲾ كا َّل ِذه َ مِ ْ َق ْبلِ ُ ْ كَانُيا َأ َعدَّ مِنْ ُ ْ ُق َّي اا و َأ ْك َث َر َأ ْم َيا ا
ت ادا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اسال َْمال ََع ا َّلذه َ م ْ َق ْبل ُ ْ بِ َخالَق ِه ْ
اسال َْمالَ ْا ُال ْ بِ َخالَق ُ ْ ك ََما ْ
اسال َْم َال ُايا بِ َخالَق ِه ْ َف ْ
َف ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َو ُخ ْر ُال ْ كَا َّل ِذي َخ ُ
اضيا ُأو َلئ َك َضبِ َط ْت َأ ْع َما ُل ُه ْ في الدُّ ْن َا َواآلخ َرا َو ُأو َلئ َك ُد ُ
ا ْل َخ ِ
اس ُر َ
ون﴾ [الاليبل 68 :ن  ،]69وقيل

تااف﴿ :ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [المزمل 15 :ن
 ] 16فهي هاقد ميازنل ب نه وب م سبقه  ،وهب له اليجيه الالي هالفقين ف ها
ماه  ،مع تذك رد بما أصاب سابق ه  ،ضالى هصليا بأنفسه إف ما هنالظرد م
نسمي دنذه
الاياقب! ولي كنا دنا نالحدث بلسان الفقهاء لجاز لنا ن ًبما ن أن ّ
ال اف :كاف الق اا.
أهرا لإلهراح ،كقيل تااف:
وًبما جاءت دنذه ال اف ا
ﲢ ﲣ ﲤ﴾

()1

[الرمحن  ،]14 :وقيل

﴿ﲟ ﲠ ﲡ

﴿ :ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ﴾ [المائدا.]110 :
( )1ودي عند الرماين :كاف الالشب  ،قال يف اآلهل« :ودنذا تشب قد أخرج ما ت قيا ل يف الصفل إف ما ل
قيا ،وقد اجالماا يف الرخاوا والجفاف ،وإن كان أضدمها بالناً واآلخر بالرهح» ثالث ًسائل يف
إعجاز القرآن ص.85
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ثالثًا ـ دور التشبيه وأغراضه الفنيّة:
 1ن هالضظ الدكاليً أمحد بدوي بنادئ ذي بندء أن القندماء اعالمندوا يف عقند
مفر اقا ب نهما» مغفل وقع الشيء
الالشب عىل الاقل« ،هجالين ًاب اطا ب أمره أو ّ
ألما.
عىل النفس ،وعايًدا ب
سروًا أو ا
ا
أهرا عىل الحياا.
كما اعالمدوا يف الالشب
ا
أ ن ومثال األول :قيل اب الرومي ،الذي عدّ ه باض الن ّقاد م مسالجاد عاره!:
ِ
َ
َ
َنننناء
بننننذل ال َغن
وأبننننى بانننند ذاك
سننمحا
بننذل اليعنندَ لألخننالّء
ا
ِ
نننن وهنننأبى اإلثمننناً َّ
اإلبننناء
كنننل
فغنندا كننالخالف( )1هننيًق للا ننن
جاليا الجامع ب األمره مجال المنظر وتفادل المخبر ،ودي جنامع عقنيل ت
هقيم عىل تشب فني صح ح ،ذلك أن م هقي أمام عجرا الخالف أو غ ردنا من
األعجاً ت هنطبع يف نفسن عنند ًؤهالهنا سني مجالهنا ونرنرا أوًاقهنا وضسن
ثمنر هجن ن أو ت
أزداًدا ،وت هخطر ببال أن ه ين لاللك الشجرا الياًفل الظنالل ٌ
ه ين؛ ألننا دنا أمام باب م أبياب األدب والشايً ،ولسنا أمام مسألل م مسائل
الزًاعل ،أو فصل م فصيل الس اسل واتقالصاد!! ..فال هقلنل من «ق منل» دننذه
الشجرا ،وت هحط م مجالها وجاللها أت ه ين لها باند ذلنك ثمنر عنهي!! فنإذا
كانت تفادل المخبر تقلل م عأن الرجنل ذي المنظنر األن نق ،وتا نس صنيًت
منالقصل يف نفس ًائ  ،فإن الشجرا ت هقلل م مجالها لد الننفس عندم إثماًدنا،

خياً ضا ي .ويف أسراً
( )1الخالف :عجر الصفاف .ودي عجر عظا ٌم ،وأصناف كث را ،و ُك ُّلها َّ
البالغل للجرجاين ،ص :149بذل الاطاء .والغَناء :النفع؛ هقال :دنذا الشيء ت غناء ف
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وهبنذا اخاللي اليقع لد النفس ب المش َّب والمش ّب ب  ،ولذلك ت هادّ م الالشب
الفني المقبيل.
ب ن ومثال الالشب الذي عقدت الحياا الصلل ف وإن مل تاقددا النفس أو
()1

هاقددا الشايً! قيل الشاعر هصي بنفسجا:
زوًد ّهننن ٌل تزدننني بزًقالهنننا
وت ْ
كأهنننا فننيق قامن ٍ
نات ض ن ُا ْف هبننا

بنن الرهنناض عننىل ضمننر ال ياق ِ
ننت
ُ ْ
ننل النننناً يف أطنننراف كبرهن ِ
أوائن ُ
ننت!

هقيل الدكاليً بدوي« :فل س ثمل ما هجمع ب البنفسج وعيد ال برهت ،وقند
بدأت الناً تشالال ف  ،سي لين الزًقل الالي ت ت اد تبندأ ضالنى تخالفني يف محنرا
اللهب ،وفرالا ع الالفاوت ب اللين

ن فهي يف البنفسج عدهد الزًقل ،ويف أوائل

الناً ضا فها ن نجد اليقع النفسي بن الطنرف عندهد الالبناه  ،فزدنرا البنفسنج
تيضي إف النفس بالهدوء واتسالسالم ،ب نما أوائل الناً يف أطراف ال برهت تحمل
إف النفس مانى القيا وال قظل والمهامجل ،وت ت اد النفس تجد ب نهما ًاب اطا».
نر ي إف دنذا أن دنذا الالشب هحمل كذلك أباد المفاًقات الشايًهل الالني
ًجح األسالاذ
( )1دنذان الب الان مها للزادي أبي القاس عيل ب إسماع ل ب خلي البغدادي ،ف ما ّ
محميد عاكر ًمح ا  ،الذي ًجح كذلك أهنما إغاًا عىل ب الي اب الماالز يف دهيان :
كحالء تشرب دماا هيم تشال ِ
ت
بنفسج ُجمات أوًاق فح ت
ُ ا
ٌ
َ
كأن ِ ،
ُ
وضنن ُ
أوائل الننناً يف أطراف كبرهت
قاق ال ُق ْرب تحمل
قال يف الماج ِ :
الحقاق :مجع ُض ّق .والحق :وعاء صغ ر ذو غطاء ُتالخذ م عاج أو زجاج أو غ رمها.
ومحر ال ياق ت :األزداً .قامات :ج قائمل ،ودي الساق ،وضاف هبا ،أي َض ُاف ع محلها.
قال« :وت هصح خلط الشاره  ،فالفرق ب نهما ظادر» .انظر أسراً البالغل للجرجاين ،بقراءت ًمح ا ،
ص.130

علوم القرآن

946

ت تالأتى للناظر بغ ر ضب اإلغراب ،والباد ع المأليف ،ضالى ولي أخرجن ذلنك
عايًا بجمال البنفسج ،بل نقلالننا من ًوضنال
إف مثل دنذه الصيًا الالي مل تزدنا
ا
«وجنّال » إف «ناً» ال برهت ولهب ! ولي جاز أن ه ين يف مثل دنذا اتنالقال زهادا يف
ماليد  ،فإن دنذه الصيًا ت تاندو أن ت نين صنيًا
ذلك الشايً! كما قد هاليد
ّ
ما يسل أو مقليبل عىل كل ضال! فإنن لني عن ّب أوائنل النناً تلنك ،ودني ومرنل
عاًضل ،بالبنفسج الذي هزدني بزًقالن  ..ودني ليضنل مرئ نل «ثابالنل» ت تفالقنر إف
الدهميمل واتسالمراً ،ل رع بإزائها صيًا «أوائل الناً يف أطراف ال برهت»؛ ألهنا
ت تسالمر طيهالا أمام الناظر ،لي فال ذلك ل ان ل باض الانذً ،أو ل نان لالشنب ه
باض الدوً الذي هم

()1

أن هجري ضيل الجدل والنقاش !

نايد م دنذا اتسالطراد إف « الداللة الفنية » للالشب  ،أو إف الغرض من  ،ويف
دنذا هقيل الدكاليً بدوي« :الالشب  :لمنح صنلل بن أمنره من ض نث وقاهمنا
وضنيضا
واضنحا
النفسي ،وب هيضح الفنان عايًه نحي عنيء منا ضالنى هصنبح
ا
ا
أضس بن المنال ل  ،فهني لن س دتلنل مجنردا،
هحس السامع بما ّ
وجدان اا ،وضالى ّ
ولن ن دتلل فن ل » ،وذلك دي الفرق ب أن تقيل :فالن ت هنالفع بالم  ،وقيلنك:
أسفاًا!!
إن كالحماً هحمل
ا
والغرض م الالشب دي اليضيح والالأث ر ،أو اإلهراح والالأث ر ..ودي ًسالل
سائر أبياب األدب ،أو إطاًه العام القائم على نقل التجربة التي يعيشها األديـب..
والشعور الذي خيامر المتف ّنن ،ول س األدهب أو الشاعر دني النذي هاندّ د األعن اء
( )1انظر ما قال عبد القادر الجرجاين يف س اق اسالشهاده هبنذه الب ال  .وًبما كان طرف مما قال
ًمح ا ميضع نظر!
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وهحصي أع الها! ..وهأيت دنا دوً الالشنب بيصنف أداا من أعنىل األدوات الالني
وننيًا يف عنيء منا
هاليصل هبا األدهب أو الشاعر إف نقل عايًه ،فإذا لمح وضاء اا
ا
فإن هرا بجانب عيء آخر ضالنى هلقني عل ن ضني اءا منن  ..وهبننذا هيضنح لنك
إضساس ذاك ،وهسالط ع أن هنقل إل ك.
ودنذا دي ما سبق إف فهم والالاب ر عن اإلمام عبد القادر الجرجاين عندما
قال يف الالشب « :إن هامل عمل السحر يف تأل ي المالباهن ضالى هخالصر لك ُباد ما
ب المشرق والمغرب ،وهجمع ما ب المشئِ
والم ِ
ارق .ودي هرهك م المااين
ُ
ُ
عبها يف األعخاص الماثلل واألعباح القائمل ،و ُهنطق لك
المم ّثلل باألودام ا
األخرا ،وهاط ك الب ان م األعج  ،وهرهك الح اا يف الجماد ،وهرهك الالئام
()1

األضداد ،ف أت ك بالح اا والميت مجميع  ،والماء والناً مجالما »  .مع
اإلعاًا إف أن دنذا هدل عىل أن األساا يف دًاسل الالشب  ،أو الالارف عىل دقائق
وأسراًه ،منيط بالمشب ب « ،ألن دي الشيء الذي جاء ب المال ل ل قرن ب المشب
ف السب من » دنذا الذي أعاً إل  ،وتحدث عن عبد القادر.
رابعًا ـ أقسام التشبيه القرآني:
وهم ننا دنا أن نؤكد الغرض الحق قي السابق م أغراض الالشنب إذ تضظننا
أن القرآن ال ره ل س ف سي دنذه القسنم أو اللنين من ألنيان الالشنب ،
ومها :تشب المحسيا بالمحسيا ،وتشب الماقنيل بالمحسنيا ن أعن ممنا
ذكره اب أبي عين ن.
( )1أسراً البالغل ص ،132بالحق ق األسالاذ محميد عاكر ًمح ا  .والمشئ  :القاصد الشام هقال:
ِ
والمارق :قاصد الاراق ،م  :أع َْر َق ،أي أتى بالد الاراق.
أعأم ،أي ذدب إف الشام،
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وهقس البالغ ين الالشب  ،باعالباً طرف  ،إف أًبال أقسام؛ ألهنما :إما ضس ّان،
أو عقل ان ،وإما تشب الماقيل بالمحسيا ،نحي قيل

تااف﴿ :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ﴾ [البقرا.]74 :
أما القس الرابع فقد منا ماظ البالغ

أصالا؛ ألن الاقل مسالفاد م

الحس ..قاليا« :وإذا كان المحسيا أصالا للماقيل فالشب ه ب هساللزم جال
()1

األصل فر اعا ،والفرع أصالا» .
قلنا :ل س دنذا فحسب ،بل ألن إخراج المانى الذدني أو األمر الماننيي أو
الماقيل بصيًا ضس ل ن ع طرهق الالشب ن هانني ذلنك اليضنيح والالنأث ر ..أمنا
الا س ،ودي تشب المحسيا بالماقيل فال هانني ذلنك بحنال ،بنل قند ه نين
أدخل يف باب اإلبااد والغمنيض ..ألن إدًاك األمنيً الحسن ل أقنرب من إدًاك
القراها الاقل ل ..أو ألن يف وسع الجم ع إدًاك األميً األوف دون الثان ل .ولهننذا
أدت تشب هات القرآن ال ره دوًدا يف اليضيح والالأث ر عىل أضس وجيه األداء:
أ ن انظر يف تشب المحسيا بالمحسيا إف قيل تااف يف عاد:

﴿ﲝ ﲞ

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ﴾ [القمر 19 :ن
.]20
صيً دنذا الالشب مصرع دنؤتء باللك الرهح الشدهدا الالي محلت الدماً
كي ّ
والهالك ،ف انت تنزعه م عااهب ومدَّ خال

الالي لجؤوا إل ها ،وت ّبه وتدق

ًقاهب  ..فالساقط عىل األًض جثثه طنيا ا
ت عظا امنا محالرقنل كنأهن أصنيل نخن ٍل

( )1انظر :الزًكشي.)420 /3( ،
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منقلع م مغاًس  ،ميزع دنا ودناك باد أن كان م ناا ثابالاا ..فاً اعنا هنروق الننفس
والا  .وت نالحدث دنا ع ضركل النزع الشدهد الالي مهدت لهننذا الالشنب  ،كمنا
مهدت لفه مانى كلمل «منقار» ،أو للدوً الذي أ ّدت يف دنذا الالشب ؛ فإن تشنبث
وضفرد  ،خش ل الهالك ،كان مثل تم ّ جذوع النخل يف األًض..
القيم بشااهب ُ
ث انقلايا ،أو انالُزعيا و ُأدل يا ..كما ُتنالزع أصيل النخل ..ث كانت صيً باند
الهالك كصيًا دنذه األعجاز باد أن ُقلات م مغاًسها وأًضها ..وقند انطني
عىل دنذا الالشب لمحسيا بمحسيا ن كما دي واوضح ن عىل الالصيهر والحركل
وإهقاع األلفاظ.
وانظر يف سيًا القمر كذلك اآلهل الالال ل [ ]31الالي أعاًت إف دالك ثميد،
باد دالك عاد ،قال تااف﴿ :ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ﴾.
والهش  :الشجر ال ابس المالهش المال سر .والمحالظر :صاضب الحظ را أو
الذي هاملها ،وما ُهحالظر ن أي ُهجمع ن ف ها َه ْ َبس بطيل الزمان وتالطؤه البهائ
()1

ف الحط وهالهش  .كما قال أدل اللغل  .إهنا ص حل واضدا م ص حات الهالك
َأ ْل َح َق ْت هبنؤتء الطغاا الميت والدماً الشامل ،وهبنذه السرعل الخاطفل تالناثر
أجسادد المحالرقل ،وهالراك بارها فيق باض ..انظر إف ضظ النفس م دنذا
الالشب  ،وما ترك م ٍ
أثر ووضيح بلغ ضد المااهنل والالجس ..
ب ن أما تشب الماقيل بالمحسيا ،أو إخراج المانى النفسي يف صيًا
ضس ل ،أو األميً المانيهل بصيًا محسيسل فشيادده يف القرآن ال ره كث را..
منها قيل تااف:

﴿ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

(ً )1اجع :تفس ر الزمخشري (.)248 /4
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ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ﴾ [إبراد :
 ،]18فهنؤتء الذه كفروا برهب هظنين أن أعماله تنفاه أو تشفع له ..
فجاءت دنذه الصيًا القرآن ل ترع ضدا ا لاللك الظنين واألودام هبنذا الالشب
المرئي المحسيا ..أًأهت إف الرماد الذي تشالد عل الرهاح يف هيم عاصي
فالذدب ب بد ادا ،ما الذي هبقى من ؟ ذلك دي ما هبقى م أعمال ال افره الالي
هرجين ماها النفع والفالح!
وقال تااف﴿ :ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾ [الان بيت.]41 :
فهنؤتء الذه

عبدوا غ ر ا  ،واتخذوا م

وضماا هنصروهن
دون أول اء ُ

وهدافاين عنه إنما هلجؤون إف أود ملجإ وأضاي نص ر!! ..بل إن اآلهل تش ر
إف ما دي أدق م ذلك يف باب اإلهراح والالصيهر ..إهنا لالش ر إف أن دنذا الرك
الذي هأوي إل دنؤتء إنما دي م صنع أهدهه وأضالمه  ..أما دي فال هملك يف
ضرا ..كمثل الان بيت اتخذت
ضق قل األمر لنفس ن فرالا ع غ ره!ن نف ااا وت ًّ
وصنات لنفسها ب الاا!! وإن أود الب يت لب ت الان بيت لي كانيا هالمين،
ولن نه ت هالمين ضالى دنذه البدههل المنظيًا فه هر فين إف الراي
()1

واليد  :الجهل والغفلل! ضالى ل اجزون ع إدًاك البدههي المنظيً! .
وانظر أخ ارا إف دنذا الالشب الذي جاء يف ضق بني إسرائ ل الذه ُض ّمليا
الاليًاا ،ث

مل هحمليدا ،قال تااف﴿ :ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

( )1الالصيهر الفني لس د قطب ،ص.36
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ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ﴾

[الجمال.]5 :
وفرق كب ر جدا ا ب

الحمل عىل الااتق والق ام بما يف ال الاب م دًاهل
()1

وعل !! ..والغرض :تشب ضال ال هيد يف جهلها بما ماها م الاليًاا وآها ا
البادرا بحال الحماً يف جهل بما هحمل م أسفاً الح مل ،ولن

بمناسبل دنذا

الالشب  ،أو دنذه الالشب هات الالي هسم ها البالغ ين تشب هات مركبل ،أي انالُزع ف ها
الالشب م أميً مجميع بارها إف باض ،أو ترامنت وتالصقت ضالى عادت
ع ائا واضدا ا .أي منالزع دنا م أضيال الحماً؛ وذلك دي محل األسفاً الالي دي
أوع ل الال ومساليدع ثمر الاقيل ،ث ت ُهحس بما ف ها ،وت هشار بمرميهنا ،وت
هفرق ب نها وب سائر األمحال الالي ل ست م الال يف عيء ،فل س ل مما هحمل
ِّ
()2

ضظ سي أن هثقل عل وهالاب ! .
تيضات يف
ج ن وأخ ارا ًبما جاء المش ّب ب غ ر محسيا إذا كانت صيًت قد َّ
النفس وًسخت ،وكان لها يف النفس مثل فال المحسيا أو هزهد ..وذلك كقيل
تااف﴿ :ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ﴾

[الصافات 64 :ن  .]65فقد ُع ّبهت عجرا الزقيم ،ودي طاام أدل الناً ،بأن
طلاها كرؤوا الش اط «لما اسالقر يف النفس م بشاعل ًؤوا الش اط  ،ضالى
( )1د .محمد أبي ميسى ،الالصيهر الب اين ص.64
( )2انظر :البردان للزًكشي ،)422 /3( ،و أسراً البالغل لابد القادر الجرجاين ،ص ،101تحق ق
األسالاذ محميد عاكر ًمح ا  .وقال الر ّماين« :ودنذا تشب قد أخرج ما ت هال بالبدههل إف ما
ب لطرهقل م ض ّع الال باتت ال
هال بالبدههل! وقد اجالماا يف الجهل بما َض َمال .ويف ذلك :الا ُ
عىل ضفظ الرواهل م غ ر دًاهل» ثالث ًسائل يف إعجاز القرآن ص.84
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ل أن صيًا دنذه الرؤوا ال رههل محسيسل ُتر بالا  ،و ُتلمس ن لم أًاد ن
بال د! فلما كانت دنذه الصيًا م القيا إف دنذا الحد ساغ وضاها يف ميضع
()1

الالصيهر واإلهراح» .
المبرد« :وقد اعالرض ماالرض م الجهلل الملحده يف دنذه اآلهل فقال:
قال ّ
إنما ُهم َّثل الغائب بالحاضر ،وًؤوا الش اط
ودنؤتء يف دنذا القيل كما قال تااف:

مل نردا ف ي هقع الالمث ل هبا؟!

﴿ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻﲼ﴾ [هينس.» ]39 :
ّ
جل ذكره عنّع صيًا الش اط يف قليب
ث ًجح أن ه ين الجياب «أن ا
الاباد ،ف ان ذلك أبلغ م المااهنل ،ث م ّثل دنذه الشجرا بما تنفر من كل
()2

نفس»  .ودنذا دي ما أعاً إل الجاضظ ض

ذكر أن صيًا الش اط

تثب إف

الخ ال سمجل م رودل ،تجمع كل سمات اإلهحاش والالنف ر والالفزهع!! والارب
()3

تقيل« :دي أقبح م ع طان!» .
وأضاف د .ميسى ..« :والشجرا عجرا غرهبل مل تيجد عىل أساا القانين
الطب اي ليجيد الشجر ،م تربل ف ها ض اا وماء ،وإنما دي عجرا تخرج يف أصل

( )1الدكاليً أمحد أمحد بدوي ،م بالغل القرآن.
( )2ال امل ص.818
( )3قال الجاضظ« :ول س أن الناا ًأوا ع طاناا قط عىل صيًا ،ولن

لما كان ا تااف قد جال يف

طباع األم اسالقباح مج ع صيً الش اط  ،واسالسماج وكراد ال  ،وأجر عىل ألسنل مج اه
ضرب المثل يف ذلك؛ ًجع باإلهحاش والالنف ر ،وباإلخافل والالفزهع ،إف ما قد جال يف طباع
األول واآلخره  »..كالاب الح يان ( .)13 /4وانظر كذلك الجزء الخامس ،ص.35
ّ
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الجح  ،دي عجرا عا ّذا وغرهبل ،فناسبالها دنذه الرؤوا الغرهبل ًؤوا
قدًا م الغزاًا ،فل س عل ها
الش اط  ،والجمع يف كلمل (ًؤوا) همنح الصيًا ا
ًأا ع طان ،وإنما عل ها ًؤوا مج ع الش اط

المنبث

يف الثقل

جا ّده يف

الرر
إفساد اليجيد ،هغرسين الشر واألذ  ،وهقاللاين الخ ر النافع ..طلع عجرا
ّ
النام ل يف قار جهن تثمر طاا اما لهنؤتء الذه كانيا ه ّينين جبهل الشر يف
األًض ،أو ضزب الش طان .دنذا الالشب ف قدً م الاله

بأول اء الش طان الذه

()1

هطامين يف جهن م عجرا طلاها كرأا ول ه » .
ولنننا أن نر ن ي أخ ن انرا أن دنننذا الالشننب دنني يف الحق قننل تشننب محسننيا
بمحسيا ..ول س م باب تشب المحسيا بأمر خ ايل أو غ ر محسنيا ،كمنا
ُذكننر ..فالشننجرا ،أو طلاهننا وثماًدننا المطايمننل ألدننل الننناً ،وكننذلك ًؤوا
الش اط  ..كلها محسيسات ،ولن نها غ ر مرئ ل أو مشاددا؛ ألهنا م أمنيً عنامل
الغ ب ،والد َّقل ال املل يف دنذا الالشب أن طرف م عامل الغ ب ،ث إنن منع ذلنك
المبرد والجاضظ وغ رمهنا
أوضح المانى المراد عىل دنذه الصيًا الالي أعاً إل ها ّ
كما ًأهت.
خامسًا ـ من خصائص التشبيه القرآني:
 1ن أول دنذه الخصائص أن عناصر التشبيه القرآين مستمدة من الكون أو
الطبيعة ،أو باباًا أدق :م داهنا الطب ال ،فهي لذلك هؤدي دوًه أو ًسالال يف
اإلهراح والالأث ر ن يف مج ع األبياب واألغراض الالي ُعرضت م خالل ن ما بق ت

( )1الالصيهر الب اين ص.94
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الطب ال ،ودنذا سر خليده إف هيم الده  ،وسبب عميم لجم ع الناا؛ ألهن
هدًكين عناصره ،وهروهنا قرهبل منه  ،وب أهدهه

()1

.

ومانى ذلك أن تشب هات القرآن ُتادّ م أد أبياب الب ان القنرآين يف الدتلنل
عىل عميم لجم ع الناا وخليده إف هنيم النده  .وهانيد السنبب يف ذلنك إف أن
طرهقل القرآن ال ره أو منهج يف دعيا اإلنسان إف اإلهمان ترت ز عىل دعامال مها
اإلنسان نفس والطب ال م ضيل  ،أو دي ما أطلقننا عل ن يف بانض كالبننا «الطب انل
الذات ل» ن اإلنسان ن و«الطب ال الخاًج ل» أي ال ين!
قال تااف﴿ :ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ﴾ [الذاًهات 20 :ن
 ] 21فإذا كان للطب ال مثل دنذا الدوً ن أي دوً اتسالدتل هبا ،واتنالقال منها إف
ما وًاء الطب ال ن فإن تشب هات القرآن ،أو الارض الفني القرآين ن سياء أكان ذلك
يف باب الالشب أو باب القس أو باب األمثال ..إلخ ن هالناول كذلك الطب ال ،أو دي
مجال و«ميضيع » يف دنذه األبياب مج ااا ..ودنذا مانى قيلنا :إن األدب أو
«الف » هشاًك «الف ر» يف القرآن يف الدتلل عىل ا تااف وال يم اآلخر ،أو يف
( )1وهنطبق دنذا عىل تشب هات الشاراء الالي ُبن ت كذلك عىل عناصر الطب ال ،وقد ت ين أًوع
تشب ها  ،مثل قيل امرئ الق س:
ول ٍل كميج البحر َ
أًخى سدو َل

َىل بأنياع الهميم ل باليل
ع َّ

وقيل النابغل:
المنالأ عنك واسع
فإنك كالل ل الذي دي ُمدًكي
وإن ِخ ُ
لت أن ُ
قال اإلمام الخطابي يف ب ت امرئ الق س« :وعب تراك ظلمل الل ل بميج البحر يف تالطم عند ًكيب
بارا ،ضا ا
ت باد ضال» ثالث ًسائل يف إعجاز القرآن ص.63
بار ا
قلت :وانظر آفا اقا أخر – ماجزا – يف تشب سيًا النيً باد قل ل.
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الدتلل عىل ما وًاء الطب ال بيج عام ..ودنذا هذكرنا بميضيع اإلعجاز ن الب اين ن
م وج  ،كما هؤكد لنا م وج آخر قر ل ال ُباد الالاًهخي وخروج القرآن ال ره
م إطاً الب ئل والزمان اللذه نزل ف هما ..وك ي أن «الب ان» القرآين أو «الارض
هفسر ن ف ما
الفني» يف القرآن هشاًك يف أداء دنذه المهمل إف هيم الده  ..ودنذا ّ
هبدو ن كثرا الالشب هات واألقسام واألمثال يف اآلهات الم ل ،كما سبقت اإلعاًا
إف ذلك يف مبحث الم ي والمدين.
اتخذ القرآن ال ره م الطب ال :م مجاددا ونبا ا وض ياهنا صنيً تشنب هات ،
مشبها ب من مجناد األًض :الجبنال ،والحجناًا ،والرمناد ،والاهن ،
فمما اتخذ
ا
ُ
والخ ُشب المسنّدا ،وال اقيت ،والمرجنان ،والمناء الننازل من السنماء ،والبحنر
اللجي ..إلخ.
مشبها ب م نبات األًض :ال ُارجين ،وأعجاز النخل ،والاصني
ومما اتخذ
ا
المأكيل ،والح ّبل ُتنبت سبع سنابل ،والشجرا الط بنل والشنجرا الخب ثنل ،ودشن
المحالظر ،والزًع الذي أخرج عطأه ،والجنّل أصاهبا إعصاً..
ومما ع ّب القرآن ب م ض نيان األًض :اإلنسنان نفسن يف أضنيال مخاللفنل،
ِ
والجمال ،والان بيت ،والحماً ،وال لب ،والفراش ،والجراد..
واألناام،
ودنذا هذكّرنا كذلك بأمره  :األول :ما سنبقت اإلعناًا إل ن  ،ودني الغنرض
األساا م الالشب ن اليضيح والالأث ر ن ،والثاين :أن «ق مل» المش ّب ب أو «نفاسال »
ل ست ميضع عناهل القرآن ال ره ؛ ألن البحنث دننا عن «الق منل الفن ّنل» ت عن
النفاسل «المادهل» أو «النُّدًا» الالي كانت ميضع عناهل لد باض الشاراء يف باض
الاصيً!! ولهنذا كانت تشب هات القرآن كذلك ت تحمل طابع عصر ما َّ أو ب ئنل
وضيضا ،والصيًا تنأث ارا يف بانض الاصنيً دون بانض؛
ما نل ،وت تزهد المانى
ا
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كما نجد يف باض الالشب هات الالي اسالجاددا النقاد أو كاننت مسنالجادا عنندد يف
عصر م الاصيً.
انظر دنا إف ب ت اب الماالز ،هش ِّب الهالل:
ِ
عنبر!
قد أثقلال ُضميل ٌل م
فر ٍل
ان ُظ ْر إل كزوًق م ّ
عنايًا
لالال أن «الفرل والانبر» مل ترفع م «ق مل» دننذا الالشنب  ،ومل تزدننا
ا
نسا برؤهال عىل ذلك األده األزًق الصايف الجم ل..
بجمال الهالل ،وت ُأ ا
«بل مل هزد اب الماالز عىل أن وضع لنا إف جانب الهالل الجم ل صيًا عيداء
()1

مالخ َّلل ،وأه الزوًق الرخ م الهالل النح ل؟» كما هقيل الدكاليً بدوي .
«وإن عئت فيازن ب

دنذه الصيًا الالي ًسمها اب الماالز للهالل ،وتلك

الصيًا الالي تا ّبر ع اإلضساا البصري والشايً النفسي م ااا ض نما تحدَّ ث
كالاب ا ع الهالل فقال تااف﴿ :ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ﴾

[هس ]39 :ن فهنذا الارجين القده  ،أي الاذق الدق ق النح ل المحدودب م
الشجر ال ابس الذي ت ت اد الا

صيً لا نك د ئل الهالل يف آخر
تنالب إل ّ ،

الشهر ،ومحل إف نفسك وعايًك ضآلل أمره الالي انالهى إل ها ودي هالنقل يف منازل
()2

قمرا من ارا هبدد ظلمل الل ل»  ،ن أقيل أو أض ي ن
ُب ا
رجا باد برج ،وباد أن كان ا
و ُه ِ
َ
الالالل واليداد ،وهباث مجا ُل الشاضب يف النفس
غرق بر ائ المالطِي
اإلنسان ل أعمق الذكرهات الجم لل والقاس ل .ث انالهى عاره وسحره ..وضدهث
وصمال ضالى عاد م ًضلال دنذه كالارجين القده ! «ودنذه النهاهل مالالئمل كل
( )1م بالغل القرآن .وانظر كالاب :اب الرومي لألسالاذ عباا محميد الاقاد ،ص.315
( )2م بالغل القرآن للدكاليً أمحد أمحد بدوي ًمح ا .
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()1

الالالؤم مع النهاهات يف آهات الس اق»

 .انظر﴿ :ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ

ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

ﲾﲿﳀﳁﳂ﴾ [هس 37 :ن .]39
أه دنذا كل م الزوًق الفري المثقل!! بحميلل م عنبنر ،ولالن لني كنان
مثقالا بحميلل م أي «مادا» أخر  ..لما نقص عيء م فساد دنذه الصيًا ،لمنا
ف ها م باد ع الصلل بالطب ال واإلضساا الحق قي بالجمال!
وًبما ذكَّرنا دنذا الب ت بصيًا الثق ل الباًد ،أكثر م أي عيء آخر! وبغض
النظر يف دنذه المرا ع «نفاسل» الفرل والانبر ،أو تااسالهما! ..هقيل األسالاذ س د
قطب« :وض هقيل اب الماالز يف وصي الهالل :انظر إل  ..الب ت ،هفقد صدق
اتتصال بال ين؛ ألن ت هالجاوز ًؤهل البصر ،وت هلمح وًاءدا أهل ًؤها عايًهل
م منظر الهالل والسماء والطب ال ،إنما دي ع ل جامد ت إهحاء ل  ،وت ظل يف
()2

الحس وت يف الشايً» .
ّ
بل إن س د قطب ن األدهب الناقد ن هشالدّ يف الح

عىل الالشب بالمحسيسات

يف الشار الاربي ،بل يف وصي الطب ال ،أو يف م انالها يف دنذا الشار بيج عام،
ويف الح

عىل تشب هات اب الماالز بيج خاص ،إف ضد قيل « :وف ما عدا اب

الرومي ،وتلك األب ات والمقالطاات القل لل المالناثرا يف دهيان الشار الاربي
الرخ  ،ت اد الطب ال يف الشار الاربي (تسالامل م الظادر)! فهي َمناظر جامدا
الحسي ،والالشب بالمحسيسات تالي يف سل الف ضالى ت ين كأب ات
لليصي
ّ
( )1الالصيهر الب اين للدكاليً ميسى ،ص.27
( )2النقد األدبي :أصيل ومنادج ص ،31داً الشروق1400 ،دن1980 ،م.
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()1
المالنبي يف ِعاب َب ّيان ،وتسفل ضالى تصل إف تشب هات اب الماالز مجي ًعا!» .

ونذكر دنا؛ اسال ما ا
ت لهنذه المسألل ،م جهل .وإنصا افا تب الماالز ،وإعناًا
إف الاقاد ،الذي تحدث يف وقت سابق ف ما هبندو عن دننذا النذي قالن الندكاليً
َّ
الفنذا
بدوي واألسالاذ س د قطب ،م جهل أخر  ..نذكر ما قال الاقاد يف دًاسنال
ع اب الرومي :قال الاقاد« :زعمنيا أن بارنه قنال تبن الرومني :مل ت تشن ّب
كالشب هات اب الماالز وأنت أعار من ؟ فقال لالئم ِ  :أنشدين ع ائا من قيلن النذي
اسالاجزتني ع مثل  ،فأنشده قيل يف الهالل:
انظر إل كزوًق م فرل
قد أثقلال محيلل م عنبر
فقال :زدين! فأنشده قيل يف اآل َذ ًْ ُهين ن ودي زدر أصفر يف وسط َخ ْمل أسيد:
كنننننننننننأن آذًهيهننننننننننننا
ٍ
دننننننب
َمننننننداد ٌ منننننن َذ

والشنننننننمس ف ننننننن كال ننننننن ْ
ف هننننننننا بقاهننننننننا غال نننننننن ْ

()2

نفسا إت وساها ،ذاك إنمنا هصني مناعين
فصاح :واغيثاه! تا ت ه لي ا
ا
ب ال  ،وأنا أي عيء أصي؟ ولن

انظروا إذا وصفت أه هقع قييل يف الناا ...إف

آخر القصل».
هقيل الاقاد« :وقد تصح دنذه القصل أو ت تصح ،ولن نها عىل الحالال تدل
عىل ًأي عائع يف الالشب ب

الذه كانيا هالااطين األدب يف عصر اب الرومي

( )1النقد األدبي :أصيل ومنادج ص .132
دد ن بر الم والهاء ن ودي وعاء هحفظ ف الدد  .والغال ل :أخالط م الط ب
( )2المداد  :ج ُم ُ
مركب م مسك وعنبر وعيد ودد  ،لين إف السياد ما دي.
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(القرن الثالث للهجرا) وب

الذه هالااطين يف دنذه األهام .فالب الماالز

تشب هات كث را أبلغ م دنذه الالي مرت يف القصل ،وأمجل وأنقى يف المانى
()1

والدهباجل  ،ولن نه ت هخالاًون ل يف مقام الالحدي والالاج ز إت دنذه األب ات
وأمثالها ،لظنّه أن نفاسل الالشب إنما تقاا بنفاسل المشب ب  ،وأن الغرض م
الالشب إنما دي مراداا أب ض عىل أب ض ،وأصفر عىل أصفر ،ومسالدهر عىل
مسالدهر ..مما هر بالا

وت فرل ف للشايً والالخ ل ،فالشاعر الذي هصي

النجيم وهشبهها بالجيادر والحيل دي الشاعر غ ر مدافع ،ودي المثل األعىل يف
()2

دنذه الصناعل ...ث هل الشاراء ضسب األعااً يف سيق المش ّبهات ! وقصاً
( )1قال اإلمام عبد القادر الجرجاين« :وم أبلغ اتسالقصاء وعج ب قيل اب الماالز:
كأنّا وضي ُء الصبح هسالاجل الدُّ َجى

غرابا ذا قياد َم ُجين»
نُط ُر ا

والجين دنا األب ض ،ومجا ُجين ن بر الج ن ودي
القيادم يف الط ر :عشر ًهشات يف مقدم الجناح.
َ
أهرا ،م األضداد .انظر أسراً البالغل بقراءا محميد عاكر ،ص.177
األسيد المشرب محرا ا
وانظر ف كذلك الصفحات.153 ،96 ،95 :
(ً )2أ األسالاذ األدهب الناقد الدكاليً محمد أبي ميسى يف دنذا الذي ذدب إل األسالاذ ال ب ر عباا
واضحا»! قال« :وك ي هقرً أن الناا كانيا
محميد الاقاد «تام اما هالجاوز الروح الالم ل تجاوزا ا
ا
هاالقدون أن نفاسل الالشب إنما تقاا بنفاسل المشب ب  ،ود هقيلين :إن كان المالمثل ل عظ اما
كان المالمثل ب مثل  ،وإن كان ضق ارا كان المالمثل ب كذلك ،فل س الاظ والحقاًا يف المرروب
أمرا تسالدع ضال المالمثل ل وتسالجره إف نفسها ،ف امل الراًب للمثل عىل ضسب
ب المثل إت ا
تلك القر ل ...وما زال الناا هرربين األمثال بالبهائ والط يً وأضناش األًض والحشرات
والهيام» قال« :ودذه أمثال الارب ب

أهدهه  ،مس را يف ضياضرد وبيادهه قد تمثليا ف ها

بأضقر األع اء ،فقاليا :أمجع م ذًا ،وأجرأ م الذباب ،وأسمع م قراد ،وأضرد م جرادا،
وأضاي م فراعل ،وآكل م السيا »..قال« :وت ًهب أن الاقاد أغفل كث ارام جيانب تراث
األمل ،أو عىل األقل مل هاطها ضقها م البحث والنظر» .قلت :وهم القيل يف ضيء دنذه
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ما هطلب الشاعر م الالشب أن هثبت لك أن ًأ ع ئ

م لين واضد وع ل

أضس
واضد ،كأنك يف ضاجل إف مثل ذلك اإلثبات الذي ت طائل تحال  ،فأما أن
ّ
وصيً إضساس وتخ ّل باللفظ المب والخياطر الذدن ل الياضحل ،فل س
وتخ ّل
ّ
ذلك م عأن وت دي مما هدخل عنده يف باب البالغل والشاعرهل».
وأضاف الاقاد الناقد « :ودنذا خطأ با د يف فه اليصي والشار هخرج هبما
ع القدًا النفس ل إف القدًا اآلل ل الالي تح ي المناظر الظادرا كما تح ها
المصيًا الشمس ل! فالمسافل عظ مل جدا ا ب
ِّ

عاعر هصي لك ما ًآه كما تراه

المرآا أو المصيًا الشمس ل ،وعاعر هصي لك ما ًآه وعار ب وتخ ّل وأجال يف
ًوع وجال جز اءا م ض ات  ،ول س هان ك أن ه ين الشاعر صح ح الا مطل ااا
عىل المرئ ات المالشاهبل ل الصل ما ب نك وب ن  ،وهقالرب وجدانك م وجدان ،
ولن نما هان ك من أن ه ين إنساناا «ض ا» هشار بالدن ا ،وهزهد ضظك م الشايً
هبا»..

()1

التشبيهات القرآنية والبيئة العربية:
والاج ب باد ذلك أن ُهقدم باض الداًس عنىل محاولنل إغنراق تشنب هات

المالضظات الق مل أن الاقاد ذدب إف الالام  ،أو إف إطالق القيل يف ميط كان م ضق أت
ه ين كذلك ،ألن ما جال الاقاد م مزاها الذه هالااطين األدب يف عصره؛ ميجيد يف أدب
الارب القده ويف القرآن ال ره  .وا أعل  .انظر كالاب :الالصيهر الب اين للدكاليً أبي ميسى،
ص 116ن .121
( )1اب الرومي :ض ات م عاره ص 315ن  .317قال الاقاد« :وتلك دي مزهل اب الرومي يف وصف
وتشب ه ومز ّهال يف عاره كل .»..
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القرآن يف إطاً الب ئل الارب ل ن لإلهحاء بأن القرآن إنما نزل لاللك الب ئنل ،أو أنن نبنع
المفسره  ،وباض منا انالهنى إلن ه من
منها!ن مال ئ يف ذلك عىل عروح باض
ّ
القصص والرواهات ..غ ر ناظره يف النص القرآين ذات  .وقد آثرنا أن نناق

دننذه

المحاولل ،دنا ،عىل أن ن الفي بالشنيادد القرآن نل الالني نيًددنا يف دننذا النقناش
كدل ل يف اليقت ذات عىل الخاصل األوف ،والمهمل ،م خصائص الالشب القرآين:
ت هالسع المجال دنا للنقاش الطيهل ،ولن ننا ن الفي بذكر باض مالضظاتنا
الاامل ،يف اليقت الذي اسالارضنا ف دنذه المحاولل كاملل ،ومل نجد ف ها ما هحمل
الداًا النزه عىل أي لين م أليان اتعالباه يف صحل ما ذدبنا إل  ..ضالى بالنا
نسالجهل تلك المحاولل ،ونده منهجها الالاسفي الخاطئ ،وما زال الال ن مع
األسي الشدهد ن هؤتى م قبل ُعداا الداًس وأنصاف الالماء والمالا ّلم !
 1ن ت هم

()1

أن هقال يف تشب ما :إن م الب ئل الارب ل إت ما كان م خصائص

تلك الب ئل وضددا ،بح ث ت هشاًكها ف ن ب ئنل أخنر  ،أو بح نث هصناب فهمن
تربى ف ها ..أما إذا
ومارفل مغزاه أو ماناه عىل غ ر الاربي الذي نشأ يف تلك الب ئل أو َّ
كان الالشب مارو افا أو مفهي اما يف الب ئنل الارب نل ،وغ ردنا ن ومن دون الرجنيع يف
فهم إف مالبسات الب ئل الارب ل وأوضناعها ن فنإن ًبطن بالب ئنل الارب نل وضنددا
تاسي وجهل عىل أقل تقدهر!
ّ
وت أدًي أههما ن عىل سب ل المثال ن م الب ئل الارب ل :المش ّب أم المشب ب يف
تشب السف الالي تمخر عباب المح ط بالجبال الشامخل؟ قال تااف:

﴿ﱙ ﱚ

(ً )1اجع كالاب :الالشب هات القرآن ل والب ئل الارب ل تأل ي واجدا مج د األطرقجي ،نشر وزاًا الثقافل
والفنين بالجمهيًهل الاراق ل.1978 ،
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ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الرمحن  ،]24 :دل كانت الجبال أو القم الشامخل ن
ض تيجد يف م ل والمدهنل وجزهرا الارب ن وق افا عىل جزهرا الارب وضددا ،أو
عىل الارب وضدد ؟
أم إن الارب كانيا أبناء البحاً والسياضل ،وأهنن منا كنانيا هخشنين ًكنيب
الماء ن عىل ع س ما قرأنا يف تاًهخه وتاًهخ الفاليح اإلسنالم ل الالني تمنت عنىل
أهدهه ف ما باد ن وإذا اضالاط الداًا يف ذلك فقال:
«دنذه السف الالي عرفها الاربي يف بعض البيئات المتامخة للبحـر! ُعن ِّبهت يف
عظمها وضخامالها ..إلخ» فهل بقي باد ذلك ن والارب د أبناء الصنحراء بإمجناع
الاقالء ن إن كان األمر هحالاج إف إمجاع ن مخليق مل هارف الب ئات األخر  ،وهفه
ما هالناولها م الالشب هات؟!
ونذكر ن هبنذه المناسبل ن أن ا تااف ع ّب يف سنيًا الننيً أعمنال ال نافره ،
وأهنا ت تنفاه هيم الق امل ،م ض ث هظنين ذلك ،ألهنا أضبطت بال فر ،أو ألهنا مل
تؤسس عىل اإلهمان وال ق  ..عبهها يف ميضع واضد بالشب ه  :األول ،منالزع ن إن
َّ
البر ،والثاين ،م البحر ،ل شمل األًض بقسم ها كما ضدثالك يف
صح الالاب ر ن م
ّ
دنذه الخاصل م خصائص الالشب القرآين:
قال ا

تااف﴿:ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾ [النيً 39 :ن .]40
السراب فهي صيًا م الصحراء ت عك يف ذلك ،ولن
أما ّ

قبل أن نقيل :إن

القرآن ال ره أضاف إل ها صيًا أخر ت عالقل لها بالب ئل ت م قرهنب وت من
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با د ..نقيل دنا يف الالاق ب عىل دنذه الصنيًا الصنحراوهل :أدني خاصنل بالب ئنل
الارب ل؟ أت ُهارف السراب إت يف لغل الارب؟
أل س دنذا الالشب مفهي اما ومدًكاا ن ومحق اقا أبااده وغاهال ن عند كل م عرف
السراب أو الصحراء وسمع هبا وقرأ عنها يف الشرق والغرب؟.
ومع ذلك فإن اآلهل الالال ل عرضت لصيًا أخر ع ّبهت ف ها أعمال ال افره
اللجي ،أي :المالالط الذي تالياثب أمياج الاال ل الاات ل ،وهطغى بارها
بالبحر ّ
عىل باض .تأ َّمل دنذا الالصيهر المبدع للبحر ال ّلجي الذي هغشاه ميج م فيق
صيًت الحروف وال لمات بأوضح وأدق مما ترسم الرهشل ذات
ميج ..والذي ّ
األصباغ واألليان ..ألن دنذه الرهشل تاجز ع تصيهر «الحركة» ن ودي عنصر
()1

أساسي باًز يف الصيًا القرآن ل ن كما قد تاجز ع تصيهر طبقات الظلمات الالي
تالي فيق طبقات األمياج ..والسحاب فيقها ٍ
دان قرهب ..كما أهنا تاجز عىل
ُ
الالحق ق ع تصيهر عنصر «المفاجأا » والشايً النفسي بخ بل األمل الام قل الالي
تح ق بال افر ودي هر نال جل أعمال هيم الحساب..
تأ ّمل دنذا أو ا
ت ..ث اذكر باده أن دنذه الصيًا ت وجيد لها يف تلك البحاً «
الالي عرفها الاربي يف باض الب ئات المالامخل للبحر» األمحر أو البحر األب ض ..ألن
دنذه الصيًا دي صيً المح طات وبحاً الشمال أو « يف النياضي كث فل الرباب

( )1هقيل األسالاذ عباا محميد الاقاد :ع (الحركل) إهنا أصاب ما يف الالصيهر ن أي عىل األدباء
والشاراء ن «ألن تمث لها هاليقي عىل قدًا الناظر ،وت هاليقي عىل ما هراه با ن  ،أو هدًك بظادر
ضس ».
ّ

علوم القرآن

964
()1

يف الدن ا الجدهدا ،أو يف (آهسلنده) » كما هقال بلسان الجغراف ل ..والالي مل هسمع
()2

هبا الاربي ،فرالا ع أن ه ين قد ًآدا أو أن ت ين م ب ئال القرهبل أو البا دا!!! .
ونش ر أخ ارا ن بمناسبل دنذا النص ن إف صيًا م صيً «الالناسق الفني» ب
دنذه الالشب ه  ..عىل الرغ م أهنما م ب ئال مالقابلال تمام المقابلل ..إت أن
نسق» ب نهما وأكمل صيًت هما أت ّ الالنس ق :دنذا هساى نحي
النص القرآين « ّ
()3
السراب هظن ما اء زت ا
ت فإذا دي ود ٌ  ..وإذا دي ال ُغ ّلل الالي ت َتنْ َقع  ،وال َغرق يف
سراب األودام ..وذاك هغرق ظالم الماء يف البحر المالالط الام ق ..ظلمات
النفس مع سراب الصحراء وعمسها الالفحل ..وظلمات مطبقل عىل النفس والا
يف أعماق البحر ال ّلجي البا د ..سراب وت ماء ،وماء م فيق سحاب وظلمات!
وقل مثل ذلك يف سائر الالشب هات الالي وجدت يف الب ئل الارب ل ،ولن نها مل
( )1مالك ب نبي ًمح ا  :الظادرا القرآن ل ص .296وهر ي األسالاذ مالك :ويف اآلهل فرالا ع
اليصي الخاًجي أمران« :األول :اإلعاًا الشفافل إف تراك ب األمياج .والثاين :اإلعاًا إف
الظلمات المال اثفل يف أعماق البحاً .وداتان الاباًتان تساللزمان مارفل علم ل بالظيادر الخاصل
بقاع البحر ،ودي مارفل مل تالح للبشرهل إت باد مارفل جغراف ل المح طات ،ودًاسل البصرهات
الطب ا ل .وغني ع الب ان أن نقيل إن الاصر القرآين كان هجهل كل َّ ال تراكب األمياج ،وظادرا
امالصاص الريء واخالفائ عىل باد ما يف الماء .وعىل ذلك فما كان لنا أن ننسب دنذا إف عبقرهل
صناالها الصحراء ،وت إف ذات إنسان ل صاغالها ب ئل قاً ّهل» .نفس الصفحل.
( )2هقيل باض الالماء :إن البحاً المقفلل ن كالبحر الماليسط أو األمحر ن ت هزهد اًتفاع الميجل
مالرا ،ولن نها يف المح ط ترتفع إف مائالي مالر .ودي ف أمياج يف قاع ،
الياضدا ف ها ع مخس
ا
وأمياج يف و سط  ،وأمياج عىل سطح  :ظلمات بارها فيق باض .انظر بحث األسالاذ الدكاليً
عبد الازهز الخ اط (كالاب بحيث مؤتمر اإلعجاز القرآين) ص .386بغداد1410 ،دن 1990م.
( )3هقال :غ َّل البا ر ُغ ّلل :صدً ع الماء ومل ُه ْر َو .و َن َقع ال ّظمآن م الماء وبالماءِ ًَ :و َي.
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ت مقالصرا عل ها ،كالالشب بالرماد أو بالحماً أو بالحمر المسالنفرا ،أو
ٍ
بصفيان عل تراب ..أو بال لب ..وضالى برؤوا
بالس ْبع سنابل ،أو
بالشجرا ،أو َّ
()1

الش اط الالي أعرنا إل ها  ،ألن عناعالها مل تالقرً يف نفيا الارب وضدد دون
سائر عباد ا ! ّ
وكل دنذه الاناصر وأعبادها هدًجها باض دنؤتء الاباد يف إطاً
الب ئل الارب ل ..إن دنذا لشيء ُعجاب!
 2ن وإذا س ّلمنا بيجيد برع تشنب هات ب ئ نل خالصنل يف القنرآن ال نره فنإن
الجزهرا الارب ل يف دنذه الحال ت ت نين قند أخنذت أكثنر من «مسناضالها» الالني
نفرق دنا بن «أصنل» الالشنب أو
علما بأننا ِّ
تسالحقها بالق اا إف األًض مج ااا ..ا
المش ّب ب  ،وتاًهخ  ..وب عرض أو س اق يف النص القرآين ..مؤكّده أن جناء يف
س اق إنساين عام هم

للجم ع فهم  ،بغض النظر عمنا هم ن أن هقنال يف أصنل

ومصدًه وب ئال  ،أو بغض النظر ع عل مالأ ّمل وداًسن بنذلك المصندً أو تلنك
الب ئل ،أو عدم علم !!
وأبرز مثال أو عادد دنا،ن ولال الشادد اليض د ن قيل

تااف﴿ :ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ
ﲐﲑﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴ ﲵ﴾ [النحل 91 :ن .]92
( )1قال اب خلدون« :وما هذكر م كثرا الرؤوا لها ،فإنما المراد ب البشاعل والالهيهل ت أن ضق قل؛
م قبل أن الج ت هارف لها صيً وت تماث ل تخالص هبا .إنما دي قادًا عىل الالش ل» المقدمل
ص ،34طبال داً الشاب.
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ٍ
لالاثنل
د ّلت داتان اآلهالان ال رهمالان عىل أن م هنقض الاهد َم َث ُل كمثل امرأا ُم
َتفالل َغزلها ،و ُتح فالل  ،ث تنقض ما فالت و َت ُح ُّل ما عدَّ ت ،وتالرك أن ا اثنا ،أي
قط ااا صغ را ُض َّلنت خ يطهنا المبرومنل أو المجدولنل! ..ومن المؤكند أن دننذا
المانى خاًج م نطاق الب ئل ..وإذا كانت الارب تقيلُ « :
أخرق م ناكثل غزلها»،
ويف ًواهل« :عهددا» ن سياء أقالت ذلك باد عصنر الالنزهنل أم قبلن ن فنإن الاجن
تقيل كذلك ،وإذا مل تقل فإهنا تفهم إذا سنماال  ..ولن س فهمهنا لن ميقي افنا عنىل
سميا م قره
أقيال باض المفسره الذي ّ

امرأا خرقاء ن با نهنا ن كاننت تفانل

هقيي ذلك
ذلك!! ول س م الالزم أن ت ين دي المرادا باآلهل عىل كل ضال ..وت ّ
أن اآلهل ال رهمل أعاًت إف المرأا الالي تفال ذلك وتنقض غزلها ن أي ومل تشر إف
م هفال ذلك م الرجال أو م خلق ا بيج عام ن ألن دنذه الصيًا م صنيً
الغزل والنس ج ل ست من اخالصناص أضند غ نر النسناء ..ضالنى يف عهند الثنيًا
الصناع ل وتطيً وسائل اإلنالاج!! إف جانب أن ّ
ضل الازائ أو فسخ الازائ ن كمنا
تقيل الارب ن دي يف النساء أكثر منها يف الرجال.
 3ن ودنذا دي ما هصل بنا إف المالضظل الثالثل ،الالي ن الفي هبا أخ ارا ،يف دننذا
الرد والالقيه السرهع ،ودي أن تيد اًتباط الالشب هات القرآن ل بالب ئل الارب نل ،أو
باض دنذه الالشب هات ،باباًا صنادقل ،مصندًه عنروح القنرآن ال نره وأقنيال
المفسره ن أو باض وجيه أقياله بالاب ر أدق ن ول س دي النص القنرآين ال نره
ذات !! والاج ب باد ذلك أن ُترفض أقيال دنؤتء المفسره عنند بانض النناا
مرا ،وتقبل أو « ُهال أ» عل ها مرا أخر ! وأسيأ منا هم ن اتلالجناء إل ن واتت ناء
عل ت تلك الشروح الالي اسالندت ن ضالى يف عصرد ن إف منهج غ نر سندهد ،بنل
تلك الشروح الالي ظهر قصيًدا وعدم كفاهالها ،أو عدم صنحالها كنذلك بمق ناا
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الالجربل والاليم باد قرون ..وًاجع يف ضيء دننذه المالضظنل تشنب هات الجبنال
باألوتاد ،والسحاب ،والهباء المنبث ...إلخ.

سائر خصائص التشبيه القرآني:
 2ن نايد إف الخاص ل الثان ل من خصنائص الالشنب القنرآين ،ودني أن هلــذا
عنصنرا إضناف اا
التشبيه مكانه يف نقل «الفكرة» أو القضية وتصويرها؛ أي أن لن س
ا
هأيت إلهراح الصيًا أو المانى ،ولنن ن جنزء أساسني «ت هنال » الماننى بدونن ،
ومانى ذلك أن الالشب هات القرآن ل مجات «أصل» المانى ،و«وصف » أو تشنب ه ..
وبلغت يف ذلك دًجل ال مال يف اليصي والالصيهر ،ويف اإلهراح والالأث ر .ودنذا
أعىل أنياع اتخالصاً والبالغل واإلهجاز.
قال تااف يف سيًا القاًعل﴿ :ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ﴾ [القاًعل:
 1ن .]5
ّ
لخص دنذان الالشب هان ن أو ا
فصنيً
ت ن أضداث الق امل الالي تسبق الحساب..
ّ
أولهما ضال اإلنسان ن الم ّلني ن ،وصنيً الثناين ضالنل الطب انل؛ مم ّثلنل يف أبنرز
وأًسخ ماالمها ،ودي الجبال ..ث كان دنذا الاللخ ص ن ثان اا ن م خالل الالشنب
وضده ،بح ث لي ُضذف دنذا الالشب لذدب األصنل واليصني مج اانا ..ولفقندنا
علمنا بالحال الالي كان ه ين عل ها الناا وال ين هيم الق امل..
ث كان اإلهراح واليصي والالصيهر ن ثالثاا ن من خنالل الالشنب القنرآين
ذات  ،قال الزمخشري« :عبهه بالفراش يف ال ثرا واتنالشاً والراي والذلّن ل
والالطاهر إف الداعي م كل جانب كما الفراش إف الناً» قنال« :وعنبّ الجبنال
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بالاه  ،ودي الصيف المصبغ أليانانا؛ ألهننا ألنيان ،وبنالمنفيش منن لالفنرق
() 1

أجزائها» .
قلت :ويف دنذه الالشب ه م أليان اليصي واليضيح ما نارض ل  ،أو منا
نالابع عرض يف الفقرا الثالثل أو يف الخاصل الالال ل م خصائص الالشب القرآين.
هقيل الدكاليً بدويّ « :
وقل أن هأيت الالشب يف القرآن باد أن تالرح الف را نيع
وضيح ،كما يف قيل

تااف﴿ :ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [األعراف ،]171 :ولن نك إذا
تأملت أسليب اآلهل ال رهمل وجدت دنذا الالاب ر أقي م أن هقال :وإ ْذ صاً
تصيهرا
الجبل كأن ظ ّلل ،لما يف كلمل «نالق» م تصيهر انالزاع الجبل م األًض
ا
هيضي إف النفس بالردبل والفزع ،ولما يف كلمل «فيقه » م زهادا دنذا الالصيهر
مهد للالشب خ ر تمه د ،ضالى إذا جاء م ّ
المفزع وتأك ده يف النفس ،وذلك كل ّ
للصيًا يف النفس ،وو ّطد م أًكاهنا .ومع ذلك كل فل س الالشب يف اآلهل عمال ا
إضاف اا ،بل ف إتمام المانى وإكمال  ،فهي هيضي باإلضاطل هب  ،وعميله ،
والقرب منه قرب الظ ّلل م المسالظل هبا ،ويف ذلك ما هيضي بخيف سقيط
عل ه .
 3ن وم خصائص الالشب القرآين :الدقة التامة ،واإلحاطـة واإلحكـام ،ضالنى
تصبح الصيًا دق قل واضحل ّ
أخاذا ،وقد ت تخلي تشب هات كث را يف األدب الاربي
م دنذه الدقل ،وذلك الالصيهر ،إت أن تشب هات أخر كث نرا تفالقنر إف ذلنك ،أو

( )1ال شاف للزمخشري.)629 /4( ،
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تجري عىل األع ال والظيادر ،يف ض ت تجد يف القنرآن ال نره تشنب اها واضندا ا
هخلي م تلك الدقل وإعباع المانى والصيًا غاهل القيا واتلالحام ،دنذا إف علني
الالشب هات القرآن ل عىل مث ال ا م أدب الارب ضن ت تانيز دننذه الالشنب هات
الد ّقل ن والالي مل تاله أ لألدهب أو الشاعر إت م خالل كالم طيهل ن ،وضن ت نين
مج اها مالياًدا عىل محل واضد!! (ويف كالاب اب ناق ا دل ل ما نقيل).
وقد ع ّبر أضد النقاد ع دنذه الخاصل ن ًبما ن بقيل « :وقد جاء يف ال الاب
الازهز دنذا الررب م الالشب الذي تر المشب ب مالبي اعا بجملل م األوصاف
()1

واألضيال يف مياضع كث را» .
قال تااف يف عأن المارض

ع

الهداهل والالذك ر بالقرآن﴿ :ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾ [المدثر 49 :ن  .]51والقسيًا:
صيً نُفر
دي األسد .فل ه الي يف تصيهر إعراضه بقيل  :إهن كالحم ر ،بل ّ
م الدعيا ،وضركاله الهيجاء الالي ت تاقل ن يف اتبالااد عنها ن بقيل

﴿ :ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ﴾ «تحمل نفسها عىل الهرب ،وتحثها عل » ،ث أضاف إف ذلك أن
الذي هزهد يف درهبا وفراًدا أسدٌ دصيً هجري خلفها ،فهي تالفرق يف كل م ان،
وتجري غ ر مهالدهل يف جرهها ،ودي جادا ت تليي عىل عيء!!
ومل ه الي القرآن ال ره يف تشب الناا ود ُهباثين هيم الق امل بأهن
كالجراد ،بل وصي دنذا الجراد بالمنالشر ،فقال:

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

( )1د .ميسى :الالصيهر الب اين ص .84وقد وقفنا عىل دذه المالضظل أو الف را عند الدكاليً أبي ميسى
يف وقت مالأخر ،فيجدنادا تلالقي مع ما قلناه ،فأضفنادا يف الطبال السابقل ن الحادهل عشرا ن ف ما
أعالقد .أما سائر كالمنا يف دنذه الم زا م خصائص الالشب  ،فهي كما كان يف طباات سابقل عدهدا.
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ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ﴾ [القمر ]7 :ضالى ه ين دق اقا يف تصيهر دنذه الجميع
الحاعدا ،خاًجل م أجداثها منالشرا يف كل م ان تمأل اآلفاق ،وت هال دنذا
الالصيهر إت هبنذا اليصي ال اعي.
ويف وسع النداًا أن هقني عنىل األسنال ب أو اليسنائل القرآن نل يف إض نام
تشب هات وإخراجها عىل دنذه الصيًا م ال مال ..أما الذي ادالدهنا إل ن يف دننذا
الباب ف م

تلخ ص يف النقاط أو اليسائل اآلت ل:

أ ن وصف المشبه به ،ففي الالشب هات األخ را وصي الفنراش بأنن «مبثنيث»
ووصي الاه بالمنفيش ،كما وصي الجراد بأن «منالشر» .و(الارجين) ن يف آهنل
سيًا هس المالقدمل ن (بالقده ) ،ومانى «اإلض ام» يف الالشب عن طرهنق وصني
المش ّب ب واضح ت هحالاج إف عرح؛ ألن «هج ّلي» صيًا الالشنب و«هحندد» وجن
الشب بد ّقل كما هقال .ولن

دنذا اإلض ام هالج ّلى بأوضح صيًه ن ودي منا هجنب

مالضظال والالف ر ف يف اليقت ذات ن ض ه ين المشب واضدا ا ث ه نين المشن ّب
مالقاًبا أو مالماثالا ..ث هيصني يف كنل منيط بيصني خناص أو مان ّ  ،ألن
ب
ا
إض ام صيًا الالشب يف دنذا الميط هناسب دنذا اليصي دون ذاك..
قال تااف يف آهل سيًا القاًعل:

﴿ﱱ ﱲ

ﱳ﴾ ،وقال تااف يف

سيًا القمر﴿ :ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ ﴾ [القمر 6 :ن .]7
فصيً
فقد ع ّب الناا هيم الق امل يف سيًا القاًعل بأهن (كالفراش المبثيث) ّ
دنذا الالشب ضالل الناا هيمئذ يف الفيضى واتخالالط ،والحركل عىل غ نر دند ،
والح را يف النذداب والمجنيء ..إف جاننب منا أعناً إل ن الزمخشنري يف وجن
تشب هه بالفراش ،وذكرناه قبل قل ل ..وواضح أن كلمل «المبثيث» الالني جناءت
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وص افا للفراش ،أض مت صيًا الالشب  ،ودتلال عنىل الحالنل الالني ه نين عل هنا
الناا يف ذلك ال يم.
أما يف تشب سيًا القمر ،فقد ع ّب الناا هيم الحشر األعظ بن«الجراد
وقيت وكثافال غ ر ضركل الفراش ..ث أض
المنالشر» ..وضركل الجراد ّ

دنذا

الالشب بيصي دنذا الجراد بأن منالشر ،أي ميزع يف كل م ان ..فهي مجاعات
مجاعات ،أو ُثبات ُثبات .والفرق ب

دنذه الالشب ه

أن آهل سيًا القاًعل

صيًت الناا يف المحشر ،وقد اسالقر هب المقام باد خروجه م قبيًد  ،وما
ّ
أصاهب باد ذلك م نَصب وخيف وتر ّقب ضالى ت ّ اجالماعه عىل تلك الصيًا
الحاعدا المرطربل الذل لل المخيفل ..هنالظرون الحساب والجزاء ،ولهنذا جاء
باددا يف السيًا ال

رهمل﴿ :ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ﴾[القاًعل 6 :ن  ]9وألن دنذه السيًا ن كما أعرنا ن
كانت تيمئ إف أضداث الحشر ال بر يف خطيطها الاامل الجامال فحسب،
ولهنذا فإهنا عرضت لحالل الناا األساس ل أو المسالقرا تلك.
أما آهل سيًا القمر فقد صيًت مرضلل ن أو «لحظل» ن خروجه م قبيًد
يف جنبات األًض ،وقد سمايا ص حل الداعي إف الباث والنشيً ..فانطلقت
مجاعا

نحي أًض المحشر كأهن جراد «منالشر» ..فالحركل واله ئل دنا ضركل

الجراد وصيًت  ..ودنذا الجراد منالشر ،أي :ميزع مف ّرق يف كل أنحاء األًض..
ث دا دي الجميع والجماعات تأخذ طرهقها إف مصدً ذلك الصيت ..قال تااف
()1

يف اآلهل الالال ل﴿ :ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ﴾ [القمر. ]8 :
( )1قاًن باد دنذا ب دات الفاصلال « :المبثيث» «منالشر» كل يف س اقها الخاص م ض ث إض ام
النظ الميس قي لآلهات ،فيق دنذا اإلض ام للمانى.
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المصورة الموحية :يف اليقت الذي هم ن لسنائر
ب ن اختيار األلفاظ الدقيقة
ّ
أًكان الالشب أن تؤدي بألفاظ أخر مشالركل ،فإن اخال ناً كلمنات با نهنا هسنه
بش ل واضح يف إض ام صيًا الالشب القرآين .ففي تشب سيًا القاًعنل السنابق،
قال تااف يف وصي الجبال بأهنا ت ين هيم الق امل «كنالاه » فقند عناًكت دننذه
ال لمل بل ينالها ومهسها الرا ي بالصيهر ضالل الجبال الالي كانت عنامخل ،وًبمنا
تيد المرء بأهنا تحم ض هليذ هبا أو هلجأ إل ها ..فإذا دي هيم الق امل «كالاه »
كالصيف» تخالل م إض ام دنذه الصيًا:
المالماوج الرا ي .ولي ق ل م اهناّ « :
دنذا اإلهحاء بالراي الذي ًسمال ظالل كلمل «الاه » ن ودي منا ننيد الحندهث
عن دنا ن إف جانب خساًا «الالليه » يف صنيًا الجبنال؛ ألن «الاهن » لن س دني
الملنين أليا انننا ..وإف جاننب اخنالالل النظننام
مطلنق الصنيف ،ولننن ن الصنيف
ّ
الميس قي أو الصييت ،كما هظهر ذلك م خالل المقاًننل بن دنات الابناًت :
الاه المنفيش ن الصيف المنفيش!
مع اإلعاًا إف أن الخالق ن ّ
جل وعال ن أخبر ع الجبال بأهنا أليان ،قال
تااف﴿ :ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﴾ [فاطر ]27 :ف ان
الملين ،مالناس اقا م دنذا اليج كذلك.
الالشب بالصيف
ّ
ميضح آخر ن فقال يف
وقد ع ّب القرآن ال ره الميج يف ميضا ن يف عادد ّ
وصي سف نل نيح﴿ :ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ﴾ [ديد ،]42 :وقال تااف:
﴿ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ﴾ [لقمان.]32 :
()1

فشبهت اآلهل األوف الميج بالجبال ،والثان ل بال ّظلل  ..واإلض ام دنا ودناك
ّ
( )1مجع ظ ّلل :الشيء هسالالر ب م الحر والبرد.
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يف دنذا الالنيهع ودنذا اتخال اً ،فقد ًمت اآلهل األوف إف تصيهر الميج عال اا
ضخما عات اا ..ضالى إن الغرق قد أتى عىل كل عيء إت دنذه السف نل اآلمنل
ا
المطمئنل ..ومل تقصد اآلهل إف تخيهفه د بالميج الذي كان هالقاذف السف نل!!
بل قصدت إف ب ان مانى الابرا م نجا
ضالى الذي أو

م الغرق الذي أصاب كل عيء..

إف الجبال نفسها!! قال تااف﴿ :ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲰ﴾ [ديد 42 :ن .]43
إن جبال األمياج مِ ضيله تخ ي َم ضيله وت تخ فه دن  ..أمنا اآلهنل
ال ّظلل فإهنا تصي األمياج الالي ضاقت بسف نل هركبها قيم هذكرون ا عنند الشندا
وهنسين عند الرخاء ،وتصي ميق افا م مياقفه كانيا ف خائف مرتناع ضالنى
إذا غش ه د ن ودع عنك أمر السف نل فإن الخطر قد أضدق هب ن وعالد الميج،
َدعيا ا مخلص ل الده ! دنذا الميج وصف ا تااف بأن كال ّظلل ،أت تنر أن
إًدابا وأقي تخيه افا إذا دي اًتفع ضالى ظ ّلل الرؤوا؟! سنياء
الميج ه ين أعد
ا
أكان كالجبال أم سيادا دنالك همأل الخيف القلنيب ،و ُتنذدل الردبنل النفنيا،
وتبلغ القليب الحناجر ،ويف تلك اللحظل هدعين ا مخلص ل الده !!
«فلما كان المقام مقام ًدبل وخيف ،كان وصي الميج بأن «كالظلل» أدق يف
()1

تصيهر دنذا المقام وأض » .
ج ن هالضظ المرء يف الالشب هات القرآن ل إض ا اما دق اقا أو خف اا ،أو م نيع
آخر ،هقيم يف باض األض ان عىل تشبيه األحياء باألحياء:
( )1الدكاليً أمحد بدوي :م بالغل القرآن.

﴿ﱮ ﱯ ﱰ
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ﱱ ﱲ ﱳ﴾ ،وعىل تشبيه الجامد بالجامد﴿ :ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

ﱸ﴾ ،وإذا اسالارضت تشب هات القرآن م خالل دنذه المالضظل انفالح أمامك
لين جدهد م أليان البحث والدًاسل واتسالقصاء ت مجال دنا للحدهث عن مثل
قيل تااف﴿ :ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ﴾ [الجمال:
 ]5وقال تااف يف عأن المارض ع

القرآن والذكر﴿ :ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾ [المدثر 49 :ن  ،]51وقال تااف يف عأن م
المالاع واألكل فحسب﴿ :ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾
َ
كان مهّ ُ

[محمد.]12 :
وقال تااف﴿ :ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﳗ﴾ [النمل ،]88 :وقال
تااف﴿ :ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ﴾ [الرمحن ،]24 :

﴿ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ﴾ [ال هي.]29 :
أما ض

ت تجري تشب هات قرآن ل أخر عىل دنذا النسق ،فإنك تطالع ف ها

ليناا آخر م أليان اإلض ام من أجل سلب الحياة أو إثبا ا ..أو م أجل عيء
جل ل آخر ..عىل نحي بادر هأخذ باأللباب .أقيل دنا عىل سب ل الالأك د الاابر :إن
تشب الح اا بالماء ،وتشب أعمال ال افره بالسراب أو الظلمات داخل يف
عميم تحت دنذه المالضظل يف باب إض ام الالشب هات القرآن ل .ولن

األمر

الذي هجب الالنب ل  ،والايدا يف ضيئ إف دًاسل الالشب هات القرآن ل م زواها
وأبياب جدهدا ،دي تشب األض اء بالجماد؛ ألن دنؤتء األض اء ذدبت عنه
مجازا .اًجع إف الالشب ه
الح اا :ضق ق ال أو
ا

السابق

يف سيًا القمر﴿ :ﲝ ﲞ

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ﴾ [القمر 19 :ن
﴿ ،]20ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾ [ ،]31وإف قيل تااف يف

مالمح التفسير وإعجاز القرآن

975

سيًا الحاقل﴿ :ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﴾ [اآلهل  ،]7وقيل تااف يف تشب
المنافق

﴿ :ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ﴾ [المنافقين.]4 :
واألمر دنا ن كما هالرح م تشب هي سنيًا القمنر وتشنب سنيًا الحاقنل ن أن
اإلض ام المالضظ دي يف تشب الناا وقد ذدبت عنه الح اا بالنبات وقد ُقلع م
مغرس وذدبت عن كذلك الح اا .ولال دنذا كذلك يف تشب المنافق السابق.
د ن وقد هد ّلنا الالشب هان السابقان م سيًا القمر عىل لين آخر م أليان الدقل
واإلض ام يف الالشب القرآين ،هقيم عىل عنصر الحركة وأثره يف الصيًا القرآن ل أو
ٍ
صيًت
دوًه الياضح يف دنذا اإلض ام ،فالرهح الشدهدا يف هيم
نحس مسالمرّ ،
ضركل الالالابع يف الفناء والهالك الالي أتت عل ه واقاللااله فأدل اله  ،ودنذا ما
ناسب تشب هه بأعجاز النخل المنقار ..والنخل ُهقلع نخلل نخلل ،و ُترمى أعجازه
وأصيل يف األًض الممالدا دنا ودناك .أما يف الالشب الثاين ف

انت ﴿ﱘ ﱙ

مر
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ﴾ محالرقل أجسادد  ،م دّ سل يف صا د مه واضد!! وقد ّ
بك عرح دنذه الصيًا يف دنذا البحث.
دن وأخ ارا :لال ما أعرنا إل عند ال الم عىل الالشب برؤوا الش اط هدخل
أهرا بيصف ليناا م أليان الدقل واإلض ام هقيم عىل تشبيه الغيبي بالغيبي:
دنا ا
﴿ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓ﴾ [الصافات ،]65 :مع غاهل وضيض وتأث ره،

وأدائ لدوًه كامالا غ ر منقيص ،كما ًأهت.
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الفصل الثاني
أقسام القرآن
● أوالً :صيغة القسم.

● ثانيًا :املقسم به في القرآن.

● ثالثًا :القسم بني التعظيم واالستشهاد.
● رابعًا :املقسَم عليه.

● خامسًا :املقسم به املسبوق بأداة النفي (ال).
● سادسًا :بني املقسَم به واملقسَم عليه.

● سابعًا :الدور البالغي ألقسام القرآن.
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الفصل الثاني
أقسام القرآن

الحلِي وال م
أقسام ن مجع َق َس بمانى َ

ن أضد أبياب عليم القرآن الالي

نظرا ألمه الها وتنيع المقس ب والمقس عل تني اعا هدعي إف
أفردت بالالصن ي ،ا
خصيصا وأن القس هراد ب  :حتقيق الخبر وتوكيده كما هقيل باض
الالأمل والنظر،
ا
()1

الالماء ،وا سبحان وتااف ل س بحاجل إف دنذا الاليك د

فال بد أن ه ين

ألقسام القرآن فيائد ودتتت مهمل هحس مارفالها واليقيف عل ها.
ونيجز ف ما هيل القيل يف دنذا الال  ،مع اإلعاًا إف كالاب اب قن الجيزهنل:
عيل ف عىل الفصل الذي كالب ع خ اإلسالم ابن
الالب ان يف أقسام القرآن،ن والذي ّ

( )1قاليا :إن كان القس م أجل المؤم  ،فهي مصدق بمجرد اإلخباً م غ ر قس  ،وإن كان م أجل
ال افر فال هف ده! وأجاب باض الالماء بأن القرآن قد نزل بلغل الارب ،وأسليب القس للالأك د
م أسال ب دنذه اللغل .وقال أبي القاس القش ري ن صاضب الرسالل القش رهل ت465دن « -بأن
الح ُهفصل بأضد أمره  :إما بالشهادا
ا تااف ذكر القسم لكامل الحجة وتأكيدها ،وذلك أن ُ
ٍ
وإما بالقس (ال م ) ،فذكر ا تااف يف كالاب النيع ضالى ت هبقى ألضد ضجل ،فقال﴿ :ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﴾ [آل عمران ،]18 :وقال:
ﳟ﴾ [هينس .]53 :اإلتقان للس يطي 110 /4( ،ن .)111

﴿ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ
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ت م ل يف دنذا الباب ن والالنيه ب الاب الما ّل عبد الحم د الفرادي الهندي :إمانان
يف أقسام القرآن.
أوالً ـ صيغة القسم:
الص غل األصل ل للقس أن هؤتى بالفال «أقس » أو «أضلي» مالاد اها بالباء إف
المقس ب  ،ث هأيت المقس عل ن ودي المسمى بجياب القس ن كقيل تااف:
﴿ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ﴾ [النحل ]38 :ن فأجزاء ص غل
القس ثالثل :الفال الذي هالاد بالباء ،والمقس ب  ،والمقس عل  .ث اخالصر،
نظرا ل ثرا القس يف ال الم ،فصاً هحذف فال القس  ،وه الفى بالباء ،ث عيض
ا
ع الباء بالياو يف األسماء الظادرا ،كقيل

تااف﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ﴾ [النج  1 :ن  ،]3وبالالاء يف لفظ الجاللل كقيل

﴿ :ﳈ

ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [األنب اء ]57 :واسالامال الياو أكثر.
«وأكثر األقسام يف القرآن المحذوفل الفال ت ت ين إت بالياو ،فإذا ذكرت الباء ُأيت
بالفال كقيل َ ﴿ :و َأ ْق َس ُميا بِال َّل ِ ﴾ [األناام ،109 :والنيً ]53 :وت تجد الباء مع
()1

ضذف الفال. »..
ثانيًا ـ املقسم به في القرآن:
قال ع خ اإلسالم اب ت م ل ًمح ا « :ودي سبحان هقس بأميً عىل أميً،
وإنما هقس بنفس المقدسل الميصيفل بصفات  ،أو بآهات المساللزمل لذات

( )1اإلتقان للس يطي.)114 /4( ،
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()1

وصفات » .قال« :وإقسام بباض المخليقات دل ل عىل أن م عظ آهات »  .وقد
أقس ا تااف بنفس يف القرآن يف ثمان ل مياضع ،ودي :قيل تااف:

﴿ﲞ ﲟ

ﲠ ﲡ ﲢ﴾ [الذاًهات ،]23 :وقيل ﴿ :ﳛ ﳜ ﳝ﴾ [هينس،]53 :
ﱱ ﱲ﴾ [سبأ﴿ ،]3 :ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ [الالغاب
ﱥ﴾ [مره

﴿ﱯ ﱰ

﴿ ،]7 :ﱣ ﱤ

﴿ ،]68 :ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ﴾ [الحجر ﴿ ،]92 :ﲬ

ﲭ ﲮ ﲯ ﴾ [النساء ﴿ ،]65 :ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﴾ [المااًج:
 .]40وسائر القس ف بمخليقات سبحان  ،كقيل :
ﱚ ﱛ﴾ [الفجر 1 :ن  ،]3وقيل
ﲝ﴾ [الل ل 1 :ن  ،]3وقيل :

﴿ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ

﴿ :ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

﴿ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ﴾ [الال يهر 15 :ن  ،]18وقيل :

﴿ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [الال  1 :ن  ..]3إلخ دنذه األقسام ال رهمل.
اعالمد اب ت م ل ن وتابا اب الق ن يف تفس ر أقسام القرآن بيج عام عىل أن
أهرا م باب القس
ا تااف إنما أقس بنفس وآهات  ،وأن القس بالمخليقات ا
بذات  ،أو ًاجال إف القس بذات سبحان فإهنا م آهات  .وأراد هبـذا إزالة شبهة
تعظيم المخلوق فوق مكانته ،بناء عىل القيل بأن القس هالرم تاظ المقس ب ،
أو أن القس ت ه ين إت بماظ  .قال اب أبي اإلصبع :القس بالمصنيعات
هساللزم القس بالصانع؛ ألن ذكر المفايل هساللزم ذكر الفاعل ،إذ هسالح ل وجيد
()2

مفايل بغ ر فاعل  .ونقل الزًكشي ع باض الالماء قيل « :إن األقسام إنما
( )1مجميع الفالاو ( ،)314 /13ط1398 ،1دن.
( )2مجميع الفالاو (.)112 /3
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ت ين بأن هقس الرجل بما هاظم أو بم هج ّل  ،ودي فيق  ،وا تااف ل س عيء
فيق  ،فأقس تاًا بنفس  ،وتاًا بمصنيعات ؛ ألهنا تدل عىل باًئ وصانع» .قال:
()1

«واسالحسن اب خاليه » .
نظرا لالادد المخليقات الالي أقس
ونقي نح أمام دنذه الدتلل أو الدتئل ن ا
ا تااف هبا وتنيعها دنذا الالنيع ال ب ر ن لنالضظ انالفاء ماننى الالاظن  ،وأهننا إف
اتسالدتل هبا أقرب .هدل عىل ذلك أن القس يف األصل م أسال ب الالأك د وهنراد
ب اتسالشهاد ،كما سنشرح ذلك ف ما هيل:
ثالثًا ـ القسم بني التعظيم واالستشهاد:
القس يف األصل أسليب م أسال ب الالأك د عند األمن  ،وًبمنا ع ّبنروا عنن
بأخذ ال م  ،كما كانت عل الحال عند الانرب والنروم والابنران  ،فنإذا أخنذ
باره هم باض عند مااددا أو أمر عظ  ،كان ذلك عنيا انا عىل الازم والالأك د،
ًدنّا هبنذا األمر أهماننا ،ولذلك سميا ال َق َس هم ناا .وم
وكأهن بذلك هقيلين :قد َ
دنا ترم القس مانى ال فالل والرمانل ،أو مانى الالأك د المطلق الذي ت هحالاج
المقس ب أو إف تقدهره يف كل ميضع .وإذا ًاجانا سنائر ال لمنات
ما إف وجيد
َ
الالي كثر اسالامالها للقس هالب لننا أن القسن ت هلزمن المقسن بن  ،فرنالا عن
تاظ م .
قسن بن كنان هنرد يف األصنل
أما ض هالرم القس
الم َ
مقسما ب  ،فإن دنذا ُ
ا
عاًضا م عياًض القسن ضن ه نين
لمانى اتسالشهاد ب ن وإنما كان تاظ م
ا
( )1البردان ( 46 /3ن .)47
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با عز وجل وبشاائره ن هدل عىل ذلك أهن كانيا هأتين بالمقسن بن يف كث نر من
األض ان عىل وج اتسالدتل ب أو جال عاددا ا عىل أقياله ت غ ر.
إذا تب لنا أن القس «أصل » اتسالشهاد،ن وأن ت هراد من الالاظ إت إذا كان
با تااف وبشاائره ن وأن ًبما جاء «لمحض» اتسالدتل ،أدًكننا ماننى قسن ا
تااف بالخ ل الاادهل ،والرهح الذاًهل ،وبظيادر ال ين والطب ال المسخرا المذ ّللنل
الطائاننل؛ ألن تاظ مهننا غ ننر مننراد ،ولننن

المننراد محننض اتسالشننهاد هبننا أو

اتسالدتل.
والمقسن عل ن ؛
المقس بن
هدل عىل ذلك ما تر م المناسبل الظادرا ،ب
َ
َ
فإن القرآن وضع أكثر دنذه األقسام بح ث ت هخفى عىل المالأمل جهل دتلالها عنىل
ما أقس عل  ،ولذلك تر الرازي صاضب الالفسن ر ال ب نر منع ظنن بنأن القسن
للالاظ وت ّلف لب ان فرائل الال والزهالين ن وقد أقس ا تااف هبما يف القنرآن ن
قد تنب إف دنذا المانى يف األقسام الالني جناءت يف أوائنل بانض السنيً ن سنيًا
الذاًهات ن فقال « :إ ا ك َّلها دالئل أخرجها يف صورة األيامن ».
وضيضا أن باض األقسام جاء الالنب باددا عىل كيهنا دتئل
ومما هزهد األمر
ا
وبصائر ،قال تااف يف سيًا الياقال﴿ :ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ

ﳓ ﳔ ﳕ﴾ [الياقال 75 :ن  ،]76فنب عىل أن ف ها دتل ال عظ مل وعهادا
كب را ،فصرح باظمل ال َق َس ت باظمل المقس ب !!
وقرهب من ما تر

المقس ب بصفل خاصل تش ر إف جهل
م وصي
َ

اتسالدتل ،كقيل تااف﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾ [النج  ،]1 :وقيل
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾ [الال يهر 15 :ن  ،]16وقيل ﴿ :

ﱇ ﱈ ﴾ [الصافات 1 :ن  ،]3وقيل :

﴿ :ﲂ ﲃ ﲄ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ

﴿ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
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ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ﴾ [الذاًهات 1 :ن  ،]4وقيل :

﴿ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃ﴾ [الق امل ]2 :وغ ردا..
ني المالئ نل ،و َذ ًْو الرهناح وتقسن مها
وص ُّ
فهيي الثرها ،وخنيا النجنيمَ ،
ُّ
األميً ،ومالمل النفس ،أقرب إف اتسالدتل منها إف الالاظ  ،أو إف أي أمر آخنر،
كما دي واضح.
قلت :ودنذا ف ما هبدو دي الذي هفسر تادد المقس ب يف القرآن ،تاد ادا ت
هراًع إت اآلهات الالي جاءت يف القرآن دالل عىل وجيد ا وعىل قدًت تااف،
وعىل الباث والنشيً ونحي ذلك؛ ألن دنذه النيع

م اآلهات هخرجان م

مش اا واضدا ،ففي اليقت الذي أقس ا تااف بالسماء واألًض ،والشمس
والقمر ،والل ل والنهاً ،وأقس بالفجر ،والرحى ،والرهح ،والسحاب ،والجبال
والبحر ،والبلد ،واإلنسان ،واليالد ،واليلد ،والذكر واألنثى ..قال تااف ن كذلك
ن﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﴾ [البقرا ،]164 :وأمثال دنذه
اآلهل كث ر يف القرآن.
ولن

أسليب القس ن هبنذه األع اء وأمثالها ن هالرم فيائند بالغ نل كث نرا

تراف إف أسليب اتسالدتل المباعر ،كما سنالب ذلك باد قل ل.

شواهد وتطبيقات:
وننهي دننذه الفقنرا بنباض األمثلنل عنىل المقسن بن يف القنرآن ن ا تاناف
ومخليقات ن مصحيبل بباض المالضظات اإلضاف ل:
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 1ن قلنا :إن اهلل تعالى أقسم بنفسه يف القرآن يف ثامنية مواضع ،اسالاملت ف ها
أمر م ا لنب أن هقس ب ُ ﴿ :ق ْل َب َلى َو ًَ ِّبي﴾
مج ااا لفظل «الرب» .يف ثالث منها ٌ

يف ميضا

 ،و ﴿ﳛ ﳜ ﳝ﴾ ،يف ميضع واضد .قال تااف﴿ :ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ﴾ [سبأ ،]3 :وقال تااف﴿ :ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ

ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ﴾ [الالغاب

 ،]7 :وقال تااف﴿ :ﳖ

ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ﴾ [هينس.]35 :
والقس دنا للالأك د والالاظ ؛ ألن جاً عىل لسان النبي ﷺ.
ولن

لفظ «الرب» يف المياضع األخر وًد مرا افا إضافات تدعي إف

الالأمل ،وتذكّر يف اليقت نفس بما أعرنا إل م مانى اتسالدتل يف القس  ،ضالى
ض

ه ين القس با تااف ،قال تااف:

﴿ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [الذاًهات 22 :ن  .]23أضاف لفظ الرب إف
السماء واألًض لما يف دنذه اإلضافل م اإلعاًا إف خريع السماء واألًض
ألمره ،ويف ذلك تنب ٌ إف ضروًا اتسالدتل هبما ،فيق ما ف م تاظ لشأن
سبحان  .ويف آهل أخر أض ي لفظ الرب إف المشاًق والمغاًب ،فقال تااف:
ﱡﭐﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉﱠ [المااًج 40 :ن  ،]41لما تيضي ب دنذه اإلضافل م القدًا البالغل الالي
تسخر دنذا الجرم ال ب ر ،ودي الشمس ،ف شرق وهغرب يف دقل وإض ام .بل
هسخر أجرا اما أخر كث را يف دنذا ال ين الفس ح ..إهنا مشاًق ومغاًب لشميا
وأقماً هحص ها خالقها ّ
جل وعال.
 2ن أما األقسام ال ث را بمخليقات ا  ،فالأمل منها مجال القسم يف قيل تااف
يف سيًا الشمس:

﴿ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
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ﱙﱚ ﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤ ﱥﱦ ﱧﱨ

ﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯ ﱰﱱﱲﱳﱴ﴾ [ 1ن .]10
« َأوت تر دنذا القس مث ارا يف النفس أقي إضساسات اإلعجاب بمدبر دنذا
ال ين ،ومنظ عؤون  .دنذا الالنظ المح

الدق ق! َأول ست دنذه الشمس الالي

تبلغ أوج مددا ومجالها عند الرحى ،ودنذا القمر هالليدا إذا غابت وكأن هقيم
اليداج ،ث ت
النهاً هبرز دنذا ال
مقامها يف ضراسل ال ين وإهباج  ،ودنذا
يكب ّ
َ
ُ
هلبث الل ل أن همحي سناه .ودنذه السماء وقد أض
ًائ ها عىل دنذا اليج المح

خلقها ،واتسقت يف ع

الدق ق ،ودنذه األًض وقد انبسطت يف َس َال،

ودنذه النفس اإلنسان ل الاج بل الخلقل الالي هالسرب إل ها الرالل والهد يف دقل
وخفاء ..أل س يف ذلك كل ما هباث النفس إف الالف ر الام ق واتسالدتل هبا عىل
()1

الخالق لها سبحان »..؟ .
وتأمل جالل القسم يف قيل

تااف﴿ :ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ

ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [الياقال 75 :ن ،]78
وقيل سبحان

﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

وج النظر إف ما ضفظ تلك النجيم يف
ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [النج  1 :ن  ،]4وانظر ك ي ّ
مياقاها فال تسقط وت ترطرب؛ م قدًا قادًا عىل دنذه الص انل والربط ،وما
يي النج م ًدبل يف النفس .وكال األمره دتلل عىل الخالق ،ومثاً
هباث ُد ُّ
إعجاب بخلق  ،وإهمان ب عز وجل.

( )1د .محمد ًجب الب يمي :الب ان القرآين.
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رابعًا ـ املقسَم عليه:
 )1الغالب يف المقس عل أن ه ين مجلة خبرية ،كقيل تااف:
ﲠ ﲡ ﲢ﴾ [الذاًهات ،]23 :وقد ه ين مجلة طلبية كقيل

﴿ﲞ ﲟ

﴿ :ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ﴾ [الحجر 92 :ن ]93مع أن دنذا قد ُهراد ب تحق ق
()1

المقس عل ف ين م باب الخبر! كما هقيل اب ت م ل .
َ
والمقس عل هراد بالقس تيك ده وتحق ق « ،فال بد أن ه ين مما هحس ف
()2

ذلك» .
وهأيت القس عىل الاليض ند أو القنرآن أو الرسنيل ،أو عنىل عنيء من أصنيل
اإلهمان:
فمثال القس عىل الاليض د :قيل تااف﴿ :

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ

ﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ﴾ [الصافات 1 :ن .]5
ومثال القس عىل القرآن وأن ضق :قي ُل

تااف﴿ :ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ

ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾ [الياقال 75 :ن  ،]77وقيل يف
سيًا الزخرف﴿ :ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻ﴾ [الزخرف 1 :ن  ،]3وقيل

يف سيًا الدخان﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ﴾ [الدخان 1 :ن .]3
والقس عىل الرسيل كقيل

تااف﴿ :ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ [هس.]4-1:
( )1الفالاو (.)315 /13
( )2اب ت م ل :نفس المصدً والصفحل .قال« :كاألميً الغائبل والخف ل إذا ُأقس عىل ثبي ا».
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وقد أقس ا تااف كذلك عىل الجزاء واليعد واليع د ،وعنىل بانض أضنيال
اإلنسان ،وما ُفطر عل م صفات.
القس  ،فإن أكثر ما هرد ن كما هقيل اب الق ن إذا كان يف
 )2أما ضذف جياب َ
المقس عل  ،فإن المقصيد هحصل بذكره ف ين
المقس ب دتلل عىل
نفس
َ
َ
ﱁ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ﴾ [ص،]1 :
المقس عل أبلغ وأوجز ،كقيل تااف ﴿ :ﱂ
ضذف
َ
المقس ب م تاظ القرآن ووصف بأن ذو الذكر ن المالرم لالذك ر الاباد
فإن يف
َ
المقس عل  ،ودي كين ض اقا م
وما هحالاجين إل  ،والشرف والقدً ن ما هدل عىل
َ
عند ا غ ر مفالر  ..ولهنذا قال كث رون :إن تقدهر الجياب :إن القرآن لحق.
عاب ذلك ،كقيل ﴿ :ﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ﴾ [ق،]1 :
ودنذا ه ّطرد يف كل ما َ
وكقيل ﴿ :ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ﴾ [الق امل ،]1 :فإن هالرم إثبات المااد..
قال اب ت م ل ًمح ا « :ودي سبحان هذكر جياب القس تاًا ،ودي الغالب،
وتاًا هحذف كما هحذف جياب (لي) كث ارا ،كقيل تااف:

﴿ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭ﴾ [الرعد﴿ ]31 :ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ﴾ [سبأ﴿ ]51 :ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ

ﳨ﴾ [األناام.» ]27 :
وقد أعاً اب ت م ل إف الجانب البالغي يف دنذا الحذف ،فقال ماق ابا« :ومثل
دنذا ضذ ُف م أضس ال الم ،ألن المراد :أنك لي ًأهال لرأهت دي ا
ت عظ اما ،فل س
()1

يف ذكر الجياب زهادا عىل ما هدل عل [المحذوف] ».

( )1مجميع الفالاو ( 315 /13ن .)316
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خامسًا ـ املقسم به املسبوق بأداة النفي (ال):
وًد المقس ب يف القرآن ال ره مسبي اقا بأداا النفي (ت) يف ثامنية مواضع؛ سالل
منها تقدمالها أداا النفي مقالرنل بالفاء ،ومج اها جاءت يف ُعرض السيً .وجاءت يف
ميضا

غ ر مقالرنل بالفاء يف مطلع سيًا الق امل:

﴿ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ

ﲁ ﲂ ﲃ﴾ وسيًا البلد﴿ :ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
ﱹ

ﱺ﴾ .أما المياضع السالل؛ فهي يف سيًا النساء:

ﲱﲲﲳ

﴿ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲴ﴾ [ ]65ودي الميضع اليض د الذي جاء يف سيًا

مدن ل .وسيًا الياقال﴿ :ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ﴾ [ ،]75وسيًا الحاقل:
﴿ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾ [ 38ن  ،]39وسيًا المااًج﴿ :ﳨ ﳩ ﳪ

ﳫ ﳬ ﴾ [ ،]40وسيًا الال يهر﴿ :ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ﴾ [ 15ن
 ،]16وسيًا اتنشقاق﴿ :ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩﲪ﴾ [ 16ن .]17
وللمفسره يف ب ان ذلك ،أو يف إعراب (ت) ًأهان:
األول :أهنا لنفي القس  ،والمانى :ت أقس هبنذه األميً عىل إثبات المقس
عل أو تأك ده؛ ألن األمر أوضح وأظهر م أن هقس عل

()1

.

وت ًهب يف أن دنذا األسليب هاني الالأك د والالأه د ،بل هحمل أعىل دًجنات
الالأك د.
أما الرأي الثاين فهي :أن المانى (أقس ) وأن (ت) مجرد صلل ،أي أهنا زائدا
للالأك د ،مثل قيل تااف:

﴿ﲴ ﲵ ﲶ

ﲷ﴾ [الحدهد ،]29 :قال

( )1وب قال الفخر الرازي .انظر :الالفس ر ال ب ر (.)215 /29
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الزمخشري« :وإدخال (ت) الناف ل عىل فصل القس مسالف ض يف كالمه
()1

وأعااًد » .
قلت :وذدب أضد الالمناء المفسنره المااصنره منذد ابا ثال اثنا ضناول ف ن
الالي ف ق أو الجمع ب وًود القس م جهل ،ونف أو سبق بنأداا النفني من جهنل
أخر  ،م منطلق أن ضال المخاطب هقالري دذه األمره يف وقت واضد؛ وعدّ
ذلننك م ن أسننال ب الب ننان القرآن ننل المبال ننرا ،فقننال :إن «الميضننيع مننع ضننال
المخاطب هقالري اقالرناءه مالااًضن  :أضندمها هسنالدعي الب ن ُ
القسن
ان ف ن
َ
المؤكِّد للخبر الذي دي المقس عل  .واآلخر هسنالدعي الب ُ
القسن .
نان ف ن عندم َ
ِ
أسنليب ذكنر لفنظ ال َق َسن ،
ف ان الحل المبال ر يف أسال ب الب ان القرآن ل :اخال اً
المقس ب  ،تنب اها عل  ،مع سبق بأداا النفي.
وذكر
َ
القس ًُ :وعي ضال بذكر القس والمقس ب ؛ تنب اها عىل
فاليج الذي اقالرى َ
ما يف القس ب م تأك د ،أو ضجل دادهل إف أن الميضيع الذي هراد تأك ده دي
القس ً :وعي ضا ُل بنفي
مالحقق اليقيع .واليج الذي اقالرى عدم الحاجل إف َ
()2

القس بأداا النفي «ت» .
ث قام بالحل ل النصيص القرآن ل يف المياضع المشاً إل ها ،مرتبل عىل ضسب
بقس سيًا الال يهر (السيًا ًق  7بحسب ترت ب النزول) .وانالها اء
النزول ،بد اءا َ
بسيًا اتنشقاق ( 83نزول) ن النص السابع ن ومل هفال سي القس الياًد يف سيًا
( )1ال شاف (.)85 /4
( )2قياعد الالدبر األمثل ل الاب ا عز وجل .تأل ي عبد الرمحن ضس ضبن ل الم داين ص،480
ط1409 ،2دن ،داً القل بدمشق.
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النساء ( 92نزول) ولن ن أعاً إف دنذا القس يف عرح وج ٍ آخر م وجيه الالف ر
يف القس الالي عدّ ددا يف كالاب أو الالي عدّ دا م جدهد القيل ن ًمح ا تااف ن
ودنذا اليج دي «التفكر يف المقصودين بإيراد القسم» فقال يف إضد مالضظات
خطابا للنبي
دنذا اليج « :وجاء القس باباًا ﴿ﲬ ﲭ ﴾ ن آهل سيًا النساء ن
ا
ﷺ والمقصيد :إسماع المسلم

بطرهق غ ر مباعر .لغرض م األغراض

الب ان ل ،منها الالخف ي م وقع مرمين الخطاب الذي هرهد إبالغه إهاه ..مع ما
يف دنذا الخطاب للرسيل م تقيهل لميقا الق ادي ،وتدع لسلطال يف الح
()1
والقراء ،المسالمدا م تيل ل ال ّل ِ ل  ،وًبط ذلك بالقاعدا اإلهمان ل مباعرا» .
ونش ر دنا ن بشيء م اإلهجاز ن إف ما ذكره يف تحل ل النص األول :آهات أو
قس سيًا الال

يهر﴿ :ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚﲛﲜﲝ ﲞ ﲟ ﴾ [اآلهات 15 :ن .]21
قال يف دنذه الظيادر ال ين ل البادرا :إهنا «تسالحق أن هقس هبا ،لالأك د
المرمين الخبري ،ولاليج النظر لبحثها علم اا ًجاء اكالشاف ما ف ها م عجائب
خلق ا وتدب ره الح

()2

 ،لالسالدتل عىل قدًت وواسع علم وعظ ض مال » .

ٍ
للقس هبا .ودنا هم ز الش خ ًمح ا بن المقصنيده
وقال :إن دنذا
مقالض َ
بالخطاب يف دنذا النص ،ن انطال اقا ف ما هبدو م اليج السابق الذي أعرنا إل م
منزل
وجيه تف ره يف القس القرآين ن فالذه كانيا «إبان الالنزهل من رون أن القرآن ّ
م عند ا  ،ومل هصل علمه لمارفل ما يف دنذه الظيادر م عظمل دا َّلل عنىل مجلنل
( )1قياعد الالدبر األمثل ل الاب ا عز وجل ص 477ن .478
( )2نفس المصدً ص.480
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الرب الخالق المبدع الح ن الالن القندهر .ولن س باسنالطاعاله يف
م صفات ّ
ذلك الاصر اكالشاف ما ف ها م آهات ودتئل» وم ثن فنإن القسن هبنا «بالنسنبل
ٍ
مقنالض
إل ه ت هر ي إف مراكز اقالناعه تأك دا ا جدهدا ا ف تنرج ح ،إذن :فهننذا
القس هبا ،إذ ضال المقصيده بالخطاب عند التنزيل ت هسالدع ».
لادم َ
قال :ولن

قد هأيت ف منا باند «بناضثين علم نين هدًسنين دننذه الظنيادر،

وه الشفين ما ف ها م آهنات جلن الت دا َّ
تت عنىل مجلنل من صنفات النرب....
وه الشفين أهنا تسالحق أن هقس هبا ،باعالباًدا مظنادر لقدًتن وعلمن وض مالن ،
إذن :فهنذا مقالض للقس هبا».
ومع اجالماع «المقالري اإلهجابي والمقالري السلبي» عىل ضد وصي الش خ
«كان الحل الب اين البدهع الجامع الذي ُتراعى ف المقالر ات المالااًضات:
القس بأداا
القس  ،مع نفي َ
القس هبا ،وذكر لفظ َ
باخال اً ذكر الظيادر الالي هراد َ
()1

النفي :ت» ادن.
ونح ت نط ل اليقيف للالاق ب عىل دنذا الذي قدّ م الش خ الجل ل يف دننذا
الشادد أو النص األول ،فرالا ع سائر النصيص األخر  ،وإن كان دننذا النذي
قدم يف الالفرهق ب ج ل الالنزهل وج لنا نح ن أو سائر األج ال الالضقل ن هنذكّرنا
بما قدمناه م قياعد الالفس ر ،م أن القرآن لجم نع الاصنيً وتخاطنب بن مج نع
األج ال .ودي المانى الذي أكّدناه وً ّددناه يف مياضع كث را م ال الناب .وهم ن
القيل :إن دنذا الالفرهق الذي ً ّدده الش خ كذلك يف عرض لهنذه النصيص بيجن

( )1قياعد الالدبر األمثل ل الاب ا عز وجل ص 482ن .483
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عام ،هادّ تطب اقا عمل اا ليج ٍ باًز م وجيه دنذه القاعدا ،وً ًّدا ب ّناا عىل المخالف
والمالش

وأصحاب الشبهات مم ت هقع ب المه اعالداد!

ولن ننا ن الفي بالقيل :إن دنذا المذدب ،أو الرأي الثالث ،جدهر بالنظر
والالأمل ،عىل الرغ م أن «اتقالراءات المالااًضات» الالي قام بشرضها ن يف كل
نص أو َق َس م دنذه األقسام ن قد ت ت ين محل اتفاق ،وبخاصل إن كانت
بحاجل إف مقدِّ مات طيهلل ،أو بناء باض النقاط الالي ذكرت ف ها عىل باض ،مع
الالنيه ن يف دنذا الس اق ن بما كالب يف النص الرابع :آهات سيًا الياقال:

﴿ﳊ ﳋ

ﳌ ﳍﳎ ﳏﳐﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﴾ .والذي اسالقصى ف مااين «مياقع
النجيم» وتحدث بدقل ع «المناسبل ب المقس ب والمقس عل » مع تادد دنذه
المااين.
وقد جاء دنذا الشرح والب ان هحمل يف ط اتن ًد اا عنىل الالخرهني النذي كالبن
باض أصحاب (القراءا المااصرا) يف تفس ر دنذه المياقع ،وأعني مؤ ّلفي كالناب:
إمامي قده ن كما أوضحنا يف
(ال الاب والقرآن) الذي وقفنا ف عىل ضريً ع اي
ٍّ
ٍ
وضريً اسالشراقي ضدهث خب ث .وقد م ّثل دنذا الحريً الثناين
مناسبل أخر ن
ُلحمل ال الاب ،أما ُسداه ف انت مجميعل م الجهاتت والالحرهفات ،الالي كشي
عنها كث ر م الباضث جزاد ا تااف ع كالاب ودهن خ ر الجزاء .و األمر من
قبل وم باد.
سادسًا ـ بني املقسَم به واملقسَم عليه:
المقس ب
ذدب باض الالماء والباضث إف ضروًا البحث ع المناسبل ب
َ
المقس بن
والمقس عل  ،ودنذه المناسبل عندد أخص وأدق م أن ه ين تنيع
َ
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هراد ب اإلماان يف الدتلل عىل ا تااف أو عىل قدًت وعظمال بأدلل كث نرا مالنيعنل،
عىل نحي ما أعرنا إل يف القس اتسالدتيل ،بل هرون يف المقس بن النذي جناء يف
ميط م المياط القرآن ل واألمر المقس عل يف دنذا الميط صلل مباعرا ،أو
مناسبل ظادرا أو خف ل ،وأن تادد المقس ب كمنا قلننا لن س مقطنيع الصنلل عن
المقس عل يف كل ميط  .ومانى ذلنك أن تنيهنع المقسن بن مل هنؤد وظ فالن يف
الدتلل فحسب ،ضالى أض ي لها دنذه الاالقل القيهل واألخاذا ب ن وبن المقسن
عل يف كل ميط .
وم األمثلل لهنذه الصلل أو المناسبل الظادرا قيل تااف مخاط ابا نب عل
السالم﴿ :ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾ [الرحى 1 :ن  ،]3قال
يف اإلتقان« :وتأمل مطابقل دنذا القس  ،ودي نيً الرحى الذي هيايف باد ظالم
للمقس عل  ،ودي نيً اليضي الذي وافاه باد اضالباس عن  ،ضالى قال
الل ل،
َ
ًب  ،فأقس بريء النهاً باد ظلمل الل ل ،عىل ضيء اليضي
أعداؤه :و ّدع محمدا ا ُّ
()1

ونيًه ،باد ظلمل اضالباس واضالجاب » .
ومثل قيل تااف﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ﴾

[النج  1 :ن  ،]3اخالاً القس بالنج إذا دي وخرج ع مداًه عىل «أن النبي مل
ّ
هرل ومل هخرج ع ضدود الرسالل الالي أًسل هبا ،والالي ُأمر بإبالغها إف الناا،
ولهنذا قال﴿ :ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [النج  3 :ن  ،]4فل س األمر
أمره ،وت القرآن كالم

﴿ :ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ﴾ [الحاقل 44 :ن .]47
( )1اإلتقان ( ،)117 /4وقاًن :بن الالصيهر الفني يف القرآن ص.97
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تااف بصيًا م صيً الغزو والادوان:

﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯ ﲰ ﲱ﴾ [الاادهات 1 :ن  ،]5إهنا صيًا الخ ل الالي تربح بأنفاسها ،وتيًي
الناً بيقع ضيافردا ،تغ ر يف وقت األم والنيم عىل قب لل أخر أو أناا آخره
ل سلبيد ماله وهالسلطيا عل ه  .دنذه الصيًا م ض اا اإلنسان ..هقس هبا ا
تااف عىل أن اإلنسان من ٌر للنامل كنيد جحيد﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ﴾

[الاادهات ]6 :ومناسبل الن ران والجحيد ب األمره واضحل.
ودنا نصل إف الحدهث ع الدوً البالغي الذي تؤده أقسام القرآن:
سابعًا ـ الدور البالغي ألقسام القرآن:
 )1هدل أسليب القس يف القرآن عىل إظهار التأكيد والفصل يف القول ،كما
قلنا يف مسالهل دنذا الفصل .قال تااف﴿ :ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

الح ّر إذا أقس
ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾ [الطاًق 11 :ن  ]14وقد علميا أن ُ
أمر فقد بالغ يف إظهاً ِ
عىل ٍ
الجدّ من  ،ونفى ع نفس الالهاون واإلًجاء ،ولذلك
كثر القس يف السيً الم ل وأوائل النبيا عىل وج الخصيص ،ضالى تب له جدّ
الداعي ف ما هدعي إل .
القس ُ ن كما هقنيل الاالّمنل الفرادني بحنق ن ُيـبهم علـى الخصـم طريـق
َ )2
اإلنكار ،ألن القس إنشاء ول س بخبر ،فإن عاء الخص أن ر جياب القسن ضن
خبرا ،ولن
ه ين ا

ت تسنح ل فرصل إن اً نفنس القسن  ،كمنا أنن ت هاليجن إف

إن اً الصفل ،مع أهنما يف الحق قل م األخباً! وًبما مجات بانض أقسنام القنرآن
بنن دنننذه الخبننره  ،كالقسنن «بننالقرآن المج نند» أو «بننال يم الميعننيد» أو
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«بالصافات ص افا» فإنك لي ضللت دنذه األقسام لرأهت ف هنا مجلالن خبنرهال  :إن
دنذا القرآن مج د ،إن له هي اما ميعي ادا ،إن المالئ ل صا ّفين كالاب د.
فإن كان ذلك مما ينتبه الخصم إلنكاره ،فالاًا هصرف الخطاب إف النبي كقيلن
تانناف﴿ :ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [هننس ،]3 - 1 :وتنناًا
هحذف جياب القس الذي ه ين مجلنل خبرهنل ،وه الفني بالمقسن بن  ،ل بنادًد
ب الم آخر مؤهد لما ضذف! ل ال هجد الخص فرصل لالحيهل اإلنشناء إف الخبنر
ف نازع ف  ،وكأن القس هبنذا هه ئ فرصل للسماع ،وانالظاً الجياب ف هج عل ما
هؤهد اتسالدتل المقصيد م ال الم السابق ،كقيل

تاناف﴿ :ﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ ﱉﱊﱋ ﱌ ﱍ﴾ [ص 1 :ن  ،]2فنناكالفى بالجملننل اإلنشننائ ل واجالنننب
الخبرهل ،واسالغنى عنها بما ُذكر يف القس م صنفل القنرآن ،كأنن ق نل :قند عنهد
القرآن أن َل ِذكر له ونُصح ،ث ذكر م خصاله ما ت هن روهنا ،بنل هبنادين هبنا،
وأعاً إف أن إن اًد ل س إت لحم اله الجادل ل وجداله يف الحق.
ومثننل ذلننك قيلن

تانناف﴿ :ﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ﴾ [ق 1 :ن  ،]2أي قد عهد القرآن أنن لننذهر مبن من ا
تااف بالباث ،ولن نه هن رون لما هاجبين أن هأيت ب منذً منه !
فأما إذا كان القسم ممـا ال ينكرونـه مل حيـذ الجـواب كقيلن

تاناف﴿ :ﱰ ﱱ

ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ﴾ [الزخننرف 1 :ن ]3
كالابا مب ناا ،ويف الجياب كين قرآناا عرب انا ،وت هن نرون عن ائا
فذكر يف القس كين
ا
منهما.
المهمل أو اليظ فل م أبرز اليظائي البالغ ل ألقسام القرآن.
وتاد دنذه
ّ
 )3إجياز هـذا األسلوب لالستدالل ،وم فيائد اإلهجاز ن المادود م أد
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أبياب البالغل كما دي ماليم ن أن هم نك م أن تجمع دتئل عدهدا عىل صا د
واضد ،فإذا وجدت يف القرآن أهنا دلت عىل أمر واضد م جهات مخاللفل ،كانت
أثرا وأض
أعد ا

أمرا ،كما تر يف أقسام سيً :الطيً ،والبلد ،والال  .قال تااف يف
ا

سيًا الطيً﴿ :ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ﴾ [الطيً 1 :ن .]8
 )4وأخ ارا فإن أسليب القس يعطي أوائل السور زينة ورون ًقا وهبجة ،أو يزيد
من نضرة هبجتها ومجال ديباجتها ،فاللمع األقسام يف قسمات السيً كال ُغ ّرا الباًقل،
وأما الذي جاء يف أثناء السيًا فهي قل ل ،ومثال كمجيء المطلع يف أثناء القص دا،
ول س مانى ذلك أن يف كل َق َس تزه ناا ،ولن ن لما كان مما هسالفالح ب ال الم كنان
سب ابا لالزه الفياتح .وهندًج دنذا بطب ال الحال يف ميضيع اإلعجاز ،وهم

عدّ ه

م أسباب وأبياب .
والياقع أن دنذه األقسام سامهت يف الالصيهر وتيعن ل مطنالع السنيً بنأليان
كث را ،و ُي ّ
أقسنمت بن كأننك
عد القسم من أصلح أساليب الكالم للتصوير ،فإن ما
َ
دعيت كالشادد فأوقفال ب هدي المخاطب ،فلما أًاد ا تااف أن هيعني عننيان
السيً بأليان الصيً ،بدأدا بأقسام خاصل .فالر أض اناا صيًا واضدا ك ن«القلن »
ال اتب و«النج الثاقب» ،والخ ل« ،الاادهات» ،والرهاح «الذاًهات» .وتنظر منرا
أخر إف صيً عدهدا هرنمها أمنر جنامع ب نهنا كنن «الالن والزهالنين» ،و«طنيً
س ن ن » ،و«البلنند األم ن » ،أو كننن «الطننيً» وال النناب «المسننطيً» ،و«الب ننت
الماميً» ،و«السقي المرفيع» ،و«البحر المسجيً» ،أو كالشمس والقمر والل ل
والنهاً ..إلخ .وأمه ل الالصيهر يف عرض الف را وتجل الهنا ومحنل المخاطنب عنىل
فهمها واإلضاطل بجيانبها والالأثر هبا ..كل دنذا ماليم ت هحالاج إف دل ل.
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الفصل الثالث
القِصّة القرآنية
● أوالً :هـذا الفن!

● ثانيًا :املكانة احلقيقية للقصة (نقد موقف العقاد).
● ثالثًا :بني القصة القرآنية وسائر القصص.
● رابعًا :القصة القرآنية حقيقة تاريخية.

● خامسًا :القصة القرآنية :تاري اإلنسان.

● سادسًا :األغراض العامة للقصة القرآنية.

● سابعًا :أسلوب العرض واخلصائص الفنية.
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الفصل الثالث
ال ِقصّة القرآنية
أوالً ـ هـذا الفن!:
تمثل قصص القرآن ال ره واضدا ا م أبرز وسائل «الارض الفني» يف القنرآن
ال ره  .ولال الحدهث ع دنذه القصص م دننذه اليجهنل الفن نل الخالصنل أن
ه ين ليناا م أليان الدًاسنل األدب نل الحدهثنل أو المااصنرا .ويف اليقنت النذي
هذكرنا ذلك بقصل اإلعجاز ن الب اين ن وأن يف وسع األج ال أن تقني عنىل أطنراف
مهما ،ودي أن القرآن ال ره هخلي ن يف اليقت
أمرا ا
من خالل الاصيً فإن هؤكد لنا ا
ذات ن م أي ع ب أو قصيً هم

أن هلحق بنأي لنين أو فن من دننذه الفننين

األدب ل الالي ترمنها أو أعاً إل ها ..بل إن الدًاسنل الميضنيع ل المالأن نل لالهندي
الناقد البص ر يف وقت مب ٍر لنشأا دنذه الفنين ،إف ع يهبا القائمل يف سنيق اآلداب
اإلنسان ل .أو الالي س ُهالد إل ها يف وقت قرهب أو با د.
ودنذا األمر عندنا جزء م ًأي نجزم ب  ،ودي أن القرآن ال ره دي المق ناا
عىل صحل األدب ن كما دي المق اا عىل صحل اللغل ن دنذا م وجن  ،ومن وجن
آخر :دي المق اا عىل مد اسنالحقاق دننذا األدب للح ناا والخلنيد ..أو مند
وبغض النظر يف
«إنسان ال » وخروج م الطابع اإلقل مي أو الطاًئ أو الميقيت،
ّ
دنذه المرا ع فنين القيل وأع ال الالاب ر.
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وت هالسع المجال دنا لالفص ل القيل يف دنذا الذي ذدبنا إل  ،ولن
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بحسنبنا

دنا مراعاا دنذا األمر ونح ن الب دنذه الصفحات يف ميضنيع القصنل ،أو الفن
القصصي يف القرآن ال ره  ..والذي هيمئ إف ذلك القنيل وهشن ر إل ن عنىل أقنل
تقدهر..
ضنجل
القصل يف أوائل دنذا القنرن (الاشنره ) ،وأث نرت ضيلهنا
َّ
لقد عاعت َّ
واسال مبالغ ف ها ..ضالى خ َّليا للناا أن فنين األدب كلهنا عالنل عل هنا ،وأنن ت
قصل! وكان ذلك ن كما هقنيل األسنالاذ المف نر الناقند عبناا
كالابل لم ل ست ل ّ
محميد الاقاد ن «عىل إثر ضجل أخنر دني ضنجل ال نالم ال ث نر يف الدًاسنات
القصل دي المانرض اليض ند
النفس ل و«الس يليج ل» بأنياعها ،فبدا لباره أن ّ
لالطب ق دنذه الدًاسات يف ال الابل األدب ل ،وأهنا دي اليس لل القرهبل لفه الاالقات
ب النفيا البشرهل ،وتفسن ر المياقني والمشن الت الالني تننج عن غرائنب
الطباع .ومل تخل ضجل القصل م أسباب قيهل غ ر «الس يليج ل» وكثنرا ال نالم
ف ها ،فإن ع يع القراءا ب الدمهاء قد أعناع ماهنا القصنل الالني تفهمهنا الندمهاء
وتؤثردا عىل غ ردا م الفنين األدب ل» دنذا إف جانب األسباب األخر  ،كشن يع
الصيً المالحركل باد عن يع القنراءا ..وعن يع المنذادب الجماع نل الالني ًكن
أصحاهبا إف القصل م أجل الالروهج لدعياد ب الاامل ...إلخ.
ولهنذا فقد كثر الجندال والننزاع ضنيل دننذا الفن  ،وضنيل ق مالن األدب نل،
وبخاصننل أن ن مل هاننرف ذلننك الش ن يع الحنندهث أو المااصننر إت مقالر انننا بننباض
المرام والمذادب اتجالماع ل واألخالق ل الخاصل ..ضالى صناً النرأي الناقند
ف ًأ اها ف ما هم ّثل دنذا الف وها ّبنر عنن وهشن ر إل ن  ،أو كنان ًأ اهنا ت هخلني من
المياقي الف رهل المسبقل يف ماظ األض ان.
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وقد ت نسالط ع دنا أن نرع القصص القرآين يف ميضا الصح ح ،ونالب ّ ماامل
دنذا الف م فنين الارض القرآين بدون اإللمام السرهع بنأبرز مالضظنات الن ّقناد
خلي القصص القرآين م كل دنذه السلب ات الالني
ضيل دنذا الف  ،ضالى هالأكد لنا ّ
لحقت بسائر القصص األخر  ،بل ضالى نالم

كذلك م الصايد يف ب ان المزاها

وجهنا
والخصائص الالي انفردت هبا القصل القرآن ل ..والالي م ّثلت ب يف واقع األمر ا
م وجيه اإلعجاز الالي ت هصاب اتدالداء إل هنا ،أو ت هصناب مالضظالهنا عنند
والخاصل يف آن.
الاا ّمل
ّ
 - 1لال أبرز نقد واجهال القصل يف األدب الاربي المااصنر كنان عنىل لسنان
الا ّقاد ًمح ا الذي كان هاالمد يف ترت ب اآلداب بيج عنام عنىل مق اسن اثنن
هغن ان ع مقاه س أخر كث را كما هقيل ،ومها« :األداة بالقياس إلى المحصـول،
ثم الطبقة التي يشيع بينها كل فن من الفنون» هقيل الاقاد« :ف لما ق ّلت األداا وزاد
المحصيل اًتفات طبقل الف واألدب ،وكلما زادت األداا وق ّل المحصنيل منال
إف النزول واإلسفاف».
وما أكثر األداا وأقل المحصيل يف القصص والرواهات!! إن مخسن صنفحل
م القصل ت تاط ك المحصيل الذي هاط
الت ع ني فمذ َب ُادَ ت
وتل َّف ْ

ب ت كهنذا الب ت:
عنِّي ال ُّط ُ
القلب
ليل تل َّفت
ُ

أو دنذا الب ت:
كأن فؤادي يف مخالب ٍ
ّ
طائر

كرت ل ىل َه ُشدّ ب َق ْبرا
إذا ُذ ْ

أو دنذا الب ت:
ل س ُهدً أصنع ٍ
إنس لج ٍّ

ِ
إلنس!
س نيه أم صنع ج ٍّ

ألن األداا دنا ميجزا سرهال ،والمحصنيل مسنهب بناق ،ولنن نك ت تصنل يف
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القصل إف دننذا المحصنيل إت باند مرضلنل طيهلنل يف الالمه ند والالشنا ب .وكأهننا
الخرنيب الذي قال الالركي عن ن ف ما زع الرواا ن :إن قنطاً خشب ودًد ضالوا!
«أما مق اا الطبقة الالي هش ع ب نها الف فهي أقرب م دنذا المق اا إف
إض ام الالرت ب والالم ز .وت خالف يف منزلل الطبقل الالي تروج ب نها القصل دون
غ ردا م فنين األدب ،سياء نظرنا إف منزلل الف ر أو منزلل الذوق ،أو منزلل
الس  ،أو منزلل األخالق! فل س أع ع م ذوق القصل وت أندً م ذوق الشار
ّ
والطرائي البل غل ،ول س أسهل م تحص ل ذوق القصل ،وت أصاب م تحص ل
()1

الذوق الشاري الرف ع ضالى ب النخبل م المثقف » .
وخالصل القيل يف دنذا النقد ن الا ّقادي ن المشهيً ،أن ف القصنل هقنيم عنىل
اإلنشاء ،أو عىل جانب اإلسراف واإلمالل يف القنيل ..ضالنى هصنل بالقناًئ من
خالل قنطاً خشب إف دًد ضالوا! كما أن هصلح لخطاب الاامل دون الخاصل.
وإذا كان دنذا وذاك م أبسط ما خرج عن أسليب القرآن ال ره  ،فنإن يف القصنل
القرآن ل ما هيضح دنذا األمر ،وهثبت أن «الارض الفني» للقصل يف القرآن ال نره
والخاصل ،كما أن هقندم قنناط ر مقنطنرا من
م أصلح األسال ب لخطاب الاا ّمل
ّ
المااين بدًاد مادودا م األلفاظ وال لمات!..
ثانيًا ـ املكانة احلقيقية للقصة (نقد موقف العقاد):
ولهنذا ت بد لنا م وقفل أمام دنذا النقد الاقادي إلثبنات دننذا النذي نقنيل
بالنسبل لقصص القرآن بيج خاص ،ولف القصل بيج عام ،أو إلثبنات أن بالغنل
( )1عباا محميد الاقاد :يف ب الي ص 28ن .29
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القصل ل ست بالرروًا بالغل الخرننيب! ،وأن الم اننل الالني تحاللهنا يف اآلداب
اإلنسان ل تجالها يف طل ال دنذه اآلداب ت يف عصنر الالنزهنل أو الاصنر الحندهث
فحسب ،بل يف مج ع الاصيً ن وبغض النظر ع اسنالغاللها إلعناعل بانض القن
الفاسدا أو المذادب الهدامل يف باض الاصيً؛ ألن دنذا ت عالقل ل بالح

عىل

ف القصل أو سيادا م فنين األدب! ن.
وت بد لنا م تأك د دنذه النقطل انطال اقنا من عالم نل القنرآن وطب انل خطابن
الممالد إف هيم الق امل ،كما قلنا يف بحث أسباب النزول؛ ألن القصل القرآن ل عغلت
مساضل واسال يف النص القرآين؛ األمر النذي هندل عنىل مند أمه الهنا وخطيً نا
نميذجا م األسنليب القنرآين ن لخطناب الاامنل
وصالض الها ن بيصفها صيًا أو
ا
والخاصل كما أعرنا .إف جانب الم انل الالني اضاللالهنا يف إعجناز القنرآن الخالند،
أسليبا ومرام ؟
واليظ فل الالي أ ّد ا يف الدعيا والرسالل ،أو يف القرآن ال ره
ا
 1ن ت هم القبيل بمق اا األداة والمحصول ،ألن «الالرك ز» الذي هخص ب
الاقاد الشار مقابل اإلطناب النذي هجالن من نصن ب القصنل لن س خ نر منا يف
األدب .وت هغني يف كل ضالل ع الالفص ل والالطيهل ،أو الالفاصن ل الدق قنل الالني
لغيا باطالا هم
تارضها القصل ،ألن دنذه الالفاص ل ل ست ا

اتسالغناء عنن  ،كمنا

هقيل األسنالاذ محمند قطنب يف نقنده للاقناد .بنل إن القصنل القرآن نل عنىل وجن
الخصيص ضفلت ب نز م الابر والدتتت واإلعاًات أو الالفاص ل الدق قل الالي
كان ف ها م «الالرك ز» فيق ما يف الشار ،بل الالي ت هالسع لها الشار! وسيف نشن ر
إف باض دنذه الدتتت أو الالفاص ل باند قل نل .ونحن ت نشنك يف أن األسنالاذ
الاقاد لي كان هالحدث ع القصل يف القرآن ن أي ول س ع ف القصل بيج عنام ن
لقال مثل ما نقيل ،بل أدق من وأض  .ولن

هبقى الحندهث عن اتسناع القصنل
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لذلك ،أو أمه ل دنذا الف يف األدب بيج عام ،ميضع دًاسل أو ميضع نقد لرأي الاقاد.
إن دنذا المق اا الاقادي قد هصلح للمفاضنلل بن عبناًا وأخنر  ،أو بن
ب ال م الشار ،أو قطاال م النثر يف ميضيع واضد ،انطال اقنا من قنيل علمناء
البالغل :إن خ ر ال نالم وأبلغن منا مجنع الماننى ال ث نر ،أو قنيله  :البالغنل يف
اإلهجاز .ولن ن ت هصلح للمفاضلل ب القصل والشار؛ أو ب الفنين المخاللفنل،
ألن كل ف يف ذات هشالرط اتنسجام ال يل ب أدات ومحصيل  .ففي الشار الج ند
كما يف القصل الج دا تالحد األداا والمحصيل ،فإذا زادت األداا عىل المحصنيل،
فذلك عادد ضاي أو ًكاكل قد هااليًان الشار كما هااليًان القصل ،ولن ن لن س
صفل مالزمل للقصل دون غ ردا م فنين األدب .هراف إف ذلك :أن فائدا القصنل
ل ست مقصيًا عىل الغرض األساا الذي س قت م أجل ! ول سنت الخمسنين
صفحل الالي أعاً إل ها األسالاذ الاقاد مقدمنل أو تمه ندا ا لفائندا تقنال يف سنطر أو
سننطره ؛ أو هم ن اخالزالهننا أو «ترك زدننا» يف صننفحل أو صننفحال ؛ ألن دننناك
الالصيهر الرائع ،واليصني الندق ق ،واألجنياء الميض نل ،والحنياً األخناذ ..إف
جانب اليجدانات واتنفااتت ،ووصي الهياجس وخطرات النفس ،وسنائر منا
هالصل بحركل الح اا واألض اء!
ولهنذا اتسات القصل القرآن ل لالصيهر «النماذج اإلنسان ل» المخاللفل ضالى يف
الاامل الياضد ،كاامل الرسل واألنب اء الذه هشالركين يف النبيا والرسالل صليات ا
وسالم عل ه أمجا

()1

 ،فرالا ع تفص لها لح اا األم واألقيام وخصائص

المجالماات اإلنسان ل عبر عصيً الالاًهخ.
(ً )1اجع :الالصيهر الفني يف القرآن لس د قطب ًمح ا .
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ولهنذا ت ّ عرض السن النفس ل واتجالماع ل ،وعروط ق ام المجالماات
وتدديً األم والحراًات م خالل القصص القرآين ،ضالى جاز لنا أن نقرن ،يف
عليم القرآن أو يف الالفس ر والدًاسات القرآن ل ،ب

القصص والسنن ،فض ً
ال عن

العواطف اإلنسانية الالي ضفلت هبا قصل هيسي عل السالم يف السيًا المسماا
باسم يف القرآن ال ره ن والالي ُعرضت يف القرآن ال ره مرا واضدا كما دي
وتقرهرا لها يف اليقت الذي ها شها
ماليم ..تنب اها عىل تلك الاياطي والاالقات،
ا
اإلنسان يف مج ع الاصيً .ول س يف وسانا دنا أن نح ط بأسباب دنذا اتقالصاً يف
مقابل قصص سائر األنب اء الالي ت رًت يف القرآن ال ره  .وإن كان باض الالماء
نظر إف دنذا م زاوهل الدتلل عىل إعجاز القرآن الذي نالحدث عن  ،قال اب عط ل:
«وسيًا هيسي مل هال رً م مانادا عيء يف القرآن ال ره كما ت رًت قصص
األنب اء ،فف ها ضجل عىل م اعالرض بأن الفصاضل تم َّ نت بالرداد القيل ،ويف تلك
()1

القصص ضجل عىل م قال يف دنذه :لي ت رًت لفالرت فصاضالها»  ،وقال أبي
إسحاق اإلسفراه ني« :إنما كرً ا تااف قصص األنب اء ،وساق قصل هيسي
مسا اقا واضدا ا؛ إعاًا إف عجز الارب ،كأن النبي ﷺ قال له  :إن كان القرآن م
()2

تلقاء نفسي فافاليا يف قصل هيسي ما فالال يف سائر القصص» قال اإلمام فخر
الده الرازي« :إن ظهيً الفصاضل ومز ّهالها يف القصل الياضدا إذا أع دت ،أبلغ
()3

منها يف القصص المالغاهرا» .
( )1المحرً اليج ز (.)430 /7
( )2اإلتقان للس يطي  290 /3ت الدكاليً ق س ل.
( )3هناهل اإلهجاز يف دًاهل اإلعجاز ص ،388ت الدكاليً ب ري ع خ أم  .ط ،1داً الال للماله ،
ب روت.1985 ،
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وًبما أم ننا القيل إذا نظرنا إف دنذا الال راً م زاوهل أخر  :إن الاياطي
والغرائز ذكرت مرا واضدا أو اجالمات عىل صا د واضد ،ألهنا ل ست بحاجل إف
أكثر م تقرهر أو وصي وتصيهر .ول س كذلك أدواء النفس وأمراض المجالمع،
علما بأن اليقيف عىل سن النفس وعياطي اإلنسان أو لحظها ،أهسر م اليقيف
ا
عىل السن اتجالماع ل وعيامل هنرل األم ودالك المجالماات ،فإن إدًاك دنذا
أعق وأباد ،وًبما اضالاج إف أج ال ،فناسب لذلك الال راً ،وم مخاللي الاصيً.
ونذكر ن هبنذه المناسبل ن بما قلناه يف مبحث (المالشاب اللفظي) م أن ت راً ذكر
القصل الياضدا ف «إعالم أهن عاجزون ع اإلت ان بمثل بأي نظ جاء ،وبأي
()1

عباًا ُع ّبر» عىل ضد قيل الاالّمل اب فاًا .
 - 2أما مقياس الطبقة الالي هش ع ف هنا األدب ،فلن س صنح احا أن الم نل إف
القصص خاص بالاامل دون الخاصل! بل دي م اآلداب المشالركل ،أو الالي هطلبها
وهسالمالع هبا الجم ع .والطبقل الدن ا يف الثقافل أو الذوق أو األخنالق ن الالني أعناً
إل ها األسالاذ الاقاد ن إنما هروج عنددا نيع من القصنص ًخن ص ،ولنن

كمنا

هروج عنددا دنذا النيع م القصنص ،هنروج عننددا كنذلك أننياع ًخ صنل من
الشار! وكذلك الحال يف الطبقات األخر أو الال ا الالي هروج عنددا أنياع ًف ال
م القصص والشار م ااا أو يف وقت واضند .وإن كـان هــذا المقيـاس الطبقـي يف
خصيصا وأن هسالند يف الحق قل إف الميقنع اتجالمناعي
مجلته يصعب التسليم به،
ا
لقراء النيع األدبي الذه تنسحب م اناله عىل «النيع» النذي هقرأونن  ..وبح نث

(ً )1اجع ف ما سبق ،ص .374
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علما بأن مجنرد انالشناً فن ٍّ من
تغدو الم انل األدب ل م انل اجالماع ل أو الا س! ا
الفنين يف طبقل ت هدل عىل عيء ما مل نقي عىل أسباب دنذا اتنالشاً! فالميسن قى
تنالشر يف مج ع الطبقات ضالى ب األم ّ  ،فهل هقال :إن النحت منثالا أًقنى منهنا؛
ألن ت ه اد هالذوق إت ًواد المالاضي؟
ث ما نيع القصص المنالشر ض اقنا ،ألن س دني قصنص الجرهمنل والمخناطرا
والغرام المبالذل؟ ودنذه ل ست م القصل الفن ل يف عيء ،ألن دنذه القصل هشالرط
أن تارض يف ثناهادا ن كما هقيل نج ب محفيظ ن ق منل إنسنان ل أو أكثنر ،كالصنيهر
الشخص ات ،وتحل ل الننفس ،والشناعرهل ،والف ادنل أو السنخرهل ،والمفاًقنل،
والمااين الفلسف ل واآلًاء اتجالماع ل ..إلخ.
 - 3عىل أن األمر الالفت ف ما قدم دنذا الروائي الاربي دفا اعا ع ف القصل
أو ع قيل  :إن اإلبداع الفني ت هالمثل يف عمل أدبي كما هالمثل يف أدهبا! دني ربطـه
للقصة بروح العصر .هقيل نج ب محفيظ« :ما دمنا دخلنا يف عصنر الالن النذي
النذًا ،فنالف الصناعد يف دننذا
ع ّلمنا اتدالمام بأدق الالفاص ل ،إف أن وصلنا إف
ّ
الاصر ت بد أن ه ين دي الرواهل».
المااصنر َا» يف الخطناب
هفسر لنا من بانض اليجنيه «
َ
ودنذا تحل ل ضس ّ ،
القرآين الذي أفرد للقصل كما قدمنا دننذه المسناضل الالني عنغلت أكثنر من ًبنع
القرآن .ولن

اإلضافل الرروًهل دنا ،دي تلك الالي تبرز يف هناهل المطناف أمه نل

أهرنا
القصل لد مج ع النناا أو الطبقنات ويف كنل الاصنيً .ويف دننذا هم نننا ا
اتسالشهاد بما ذكره نج ب محفيظ ض قنال :إن انالشناً القصنل أو قبيلهنا عنند
الجم ع هايد إف الالشيهق وسهيلل الارض «ول س يف السنهيلل من ع نب هجنرح
فخرا
الذوق السل  ،ويف الالشيهق م انحطاط هؤذي الفه الرف ع .وضسب القصل ا
هسرت الممالنع م عزهز الف لألفهام مج ااا».
أهنا ّ
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وتننيع
وإذا تضظنا ما هص ب الح ناا اإلنسنان ل جن الا باند ج نل من تاقند
ّ
واخالالف ومغاهرا ،أدًكنا خطيًا القصل وأمه الها بما تقيم عل م مرونل تم نها
م اتتساع لجم ع األغراض ،بيصفها األداا الصالحل للالاب ر ع الح اا اإلنسان ل
يف أعمل ماان ها.
دل هم ننا القيل :إن الشمول يف التعبير الذي أعاً إل نج ب محفيظ ،هم
اسا أصدق م المق اس اللذه قال هبما الاقاد؟
عدّ ه مق ا
الجياب :نا  .ودتلل دنذا المق اا واضحل عىل أن القصل أبرع فنين األدب
ت يف عصر واضد ،بل يف مج ع الاصيً!
وهـكذا تأيت «القصـة» يف سـياق الشـمول الـذي امتـاز بـه الخطـاب القـرآين،
بوصفها أحد أهم أبوابه أو نسيجه المتفرد الذي بلغ كام نعلم حد اإلعجاز .وهــذا
شعرا ،وال كان النبـي ﷺ
فيام يبدو أحد األسباب الحاسمة التي مل ينزل معها القرآن ً
شاعرا ..ألن القرآن مل ينزل خطا ًبا لطبقة من الناس يف عصر مـن العصـور .ولــكنه
ً
خطاب شامل لجميع الناس يف كل العصور .وألن الرسول الكريم ليس لقبيلة مـن
شاعرا ،ولـكنه لإلنسانية مجعاء رسو ً
ال نب ًيا .واهلل أعلم.
قبائل العرب
ً
ثالثًا ـ بني القصة القرآنية وسائر القصص:
إن القصل الالي تحدّ ث عنها الاقاد ومحفيظ وسائر األدباء والن ّقاد ،دي ذلنك
الامل الفني الحر الطل ق ،الذي ت هالق د ف األدهنب بيقنائع مرنت ،أو ضنيادث
وقات؛ أو باباًا أخنر ذلنك الامنل الفنني النذي هسنالقل ف ن ال اتنب بصننع
الحننيادث ،وًسنن الشخصنن ات ،وإداًا الحننياً ،واخال نناً الزمننان والم ننان،
وافالراض ما هشاء م عناصر اإلثاًا والالشيهق ،ع طرهق تصنيهر البطنل ..ومن
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خالل الالخ ل الام ق ،والالصيهر الدق ق لألضيال والمياقي ..إلخ ..ضالى هسناليي
هحملهنا منا
ل م خالل دنذه المجميعل م اتفالراضات والالصيًات قصل مؤثرا ِّ
عاء م األمنيً الالني هرمني إف تحق قهنا يف بناب الاياطني اإلنسنان ل ،أو يف بناب
القراها اتجالماع ل .أو ما عاء م أبياب األدب والح اا! وقد ه ين اإلبداع يف دنذا
الف ًد الابقرهل القادًا عنىل لمنس أدق اتنفاناتت النفسن ل والشنايًهل لند
القاًئ ،والالأث ر عل ها م خالل ذلك اليصي والالصيهر ،والارض والالحل ل.
فإذا كانت القصل القرآن ل «ل ست عمالا فن اا مسالقالا يف ميضيع وطرهقل
()1

عرض وإداًا ضيادث » كما دي الحال يف القصل الحرا الالي أعرنا إل ها ،بمانى
ٍ
غرض فني مجرد ،بل دف إف غرض
أهنا ن أي القصل القرآن ل ن ت ترمي إف أداء
مؤس ٍ
س للسن وهقيم عىل قاعدا الاظل واتعالباً ،األمر الذي الالزمت
دهني ثقايف ِّ
ما قصص القرآن ال ره بحيادث وقات ،وأخباً ضصلت؛ فإن الذي هالأكد لنا،
م خالل ذلك مج ا  ،ضروًا البحث يف النقاط الثالث اآلت ل:
 1ن الخصائص الفن ل للقصل القرآن نل إلهرناح أهننا تصنلح لخطناب الاا َّمنل
والخاصل ،وأن المحصيل ف ها ن كسائر األبياب القرآن ل األخر ن مسنهب ٍ
بناق،
َّ
فيق ما أعاً إل األسالاذ الاقاد يف باب الشار.
 2ن أغراض القصل القرآن نل ،لب نان مند اتلالنزام بمجميعنل من المبنادئ
واألغراض الالي مل تخرج عنها قصص القرآن ،أو انطلقت م ًعاهالهنا واعالباًدنا،
وددفت إف تحق قها .ولب ان أثر دنذه األغراض يف الخصائص الفن نل السنابقل ،أو
مد المالءمل والاليافق ب دنذه األغراض وتلك الخصائص ،فرالا ع أن دنذا
( )1الالصيهر الفني يف القرآن لألسالاذ س د قطب.
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«اتلالزام» هبنذه األغراض مل هؤثر عىل ذلك الارض الفني ،بل أظهر ف مزهندا ا من
السمي واتًتفاع األدبي..
أليان
ّ
 3ن ب ان الق مل الالاًهخ ل للقصنل القرآن نل ،أو إقامنل الندل ل السنرهع عنىل أن
أخباً سلفت ،وضنيادث وقانت ،وأن الخ نال أو اتفالنراض ،ت
القصص القرآين
ٌ
وجيد ل يف وقائاها ،وت يف أعخاصها أو (أبطالها) ..وذلك ت لدفع باض الظنين
واألودام والجهاتت ن وإن ُكنّا سندفع ذلك يف طرهقنا بطب ال الحال ن ولن ْ من
أجل الالأك د عىل «الالزام» م نحي آخر ..ونح نر أن األغراض السنابقل قند تن ّ
عرضها مج ااا ت م خالل خ ال خصب أو ف ٍّ طل نق! ولنن

من خنالل تناًهخ

واقع ..ولنرتفع م ث إف فه تلك الخصائص الفن ل م خالل دنذا وذاك.
ونبدأ بارض دنذه النقاط بأوجز قدً مم

 ،وبا س دنذا الالرت ب:

رابعًا ـ القصة القرآنية حقيقة تاريخية:
ت ضاجل بنا إف أن ن َُذكّر بمصدً القرآن ال ره  ،وبمنا أعنرنا إل ن من األدلنل
القل لل ن وال اف ل ن يف دنذا الباب يف صدً دنذا ال الاب .وماننى ذلنك أن القنرآن
ال ره ضق ك ّل  ،ألن تنزهل م ض

مح د ..ولن ننا نذكّر دنا بنقطال اثنال .

النقطة األولى :أن القرآن ال ره وًد ف الالاب ر ع «القصص» يف مجال
«األخباً» الياًدا ع األم السابقل ،وعىل وفق مانى المادا اللغيهل كذلك أو
ص :دي تال ُّبع األثر واقالفاؤه؛ هقالَ :ق َص ْص ُت َأ َث َره ،أي :تالباال ،
بطب ال الحال؛ فال َق ُّ
ص :مصدً؛ قال تااف﴿ :ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﴾ [ال هي ]64 :أي
ولفظ ال َق َص َ
هقصان األثر ،وقال تااف﴿ :ﲝ ﲞ ﲟﲠ﴾
ًجاا م الطرهق الذي سل اه ّ

[القصص ،]11 :أي :تالباي أثره ضالى تنظري م هأخذه ن ميسى عل السالم ض
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قص
ألقال أ ُّم يف ال ن وانالظري ما هنالهي إل أمره ومسالقره .وم دنذا البابُّ :
الرؤها ،أي تالبع المنام ،وذكره والالحدث ب ؛ قال تااف عىل لسان هاقيب عل
السالم مخاط ابا ابن هيسي﴿ :ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ﴾ [هيسي.]5 :
ولهنذا وصي ا تااف قصص القرآن بأهنا ضق ،فقال تااف﴿ :إِ َّن َد َذا َل ُه َي
ح ُّق﴾ [آل عمران ،]62 :وقال تااف﴿ :ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ﴾
ص ا ْل َ
ا ْل َق َص ُ
[ال هي ،]13 :وقال عز م قائل﴿ :ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ﴾

[القصص.]3 :
ومانى ذلك أن األصل اللغيي والشرعي ن اتصنطالضي ن لماننى «القصنل»
هؤكد صدقها ووقيعها ..وعىل دنذا جر اتسنالامال القنرآين كمنا ًأهنت ..وإذا
ُأخرجت «القصل» يف دنذا الاصر ،لغرض فني أو غ ر فنني ،عن دننذا اإلطناً أو
اتسالامال ،فإن م الاج ب الغرهب أن هح

عىل القرآن باصطالح أو باسالامال

و ُعرف ضادث باد نزول ؛ وقد ُعل أن م أبسط أصيل الالفس ر أن القرآن ال نره
فسر باصطالح أو ُعرف ضادث باد نزول  ،كما أعرنا إف ذلك يف ميضع سابق.
ت ُه ّ
وت أجد عندي ،وأنا أكالب دنذه السطيً ،محاسل لإلعاًا إف مصدً الشبهل يف
الق مل الالاًهخ ل للقصص القرآين؛ ألن األمر كما س الرح لك م خالل الشيادد
()1
باد قل ل ،أدين م أن نط ل أمام اليقيف؛ وتلك ِعن ِْشنَ ٌل ِ
نارفها م َأ ْخ َزم ! كما
تقيل الارب ،ليت دنذا الاللب س عىل الاباد الذي هلبس مسيح الال  ،و«هالر ّد »
بط لسان الميضيع ل والحرهل والاقالن ل ..إلخ دنذا الشرهط الطيهل؛ هقيل
( )1الشنشنل :الطب ال والخل قل ،أو الاادا الغالبل .واألخزم :الح ّل الذكر .ودذا مثل هررب لم هشب
ُ
بالخلق.
أباه يف ُخلق الس ئ .كما هررب عمي اما يف قرب الشب
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المسالشرق المجري ال هيدي الماروف «جيلدتس هر»« :إذن ما كان ِّ
هبشر ب
خاصا بالداً اآلخرا ل س إت مجميعل مياد اسالقادا بصراضل م الخاًج
محمد ا
هق ناا!! وأقام عل ها الالبش ر »..ث هقيل« :أفاد محمد م تاًهخ الاهد القده  .وكان
ذلك يف أكثر األض ان ع طرهق قصص األنب اء».
وألسال مل لك ماامل دنذه الصيًا ن مرا واضدا ن فأنقل لك خالصل ًأي
جيلدتس هر وضربائ م «الالماء» المحقق !! قال باد ذلك« :فالبش ر النبي
مزهجا منالخ ابا م مااًف وآًاء دهن ل عرفها أو اسالقادا بسبب
الاربي ل س إت
ا
تأثرا عم اقا ،والالي ًآدا
اتصال بالاناصر ال هيدهل والمس ح ل وغ ردا الالي تأثر هبا ا
()1

جدهرا بأن تيقظ عاطفل دهن ل ضق ق ل عند بني وطن » ادن .
قلت :وإذا كان مجرد ذكر باض األنب اء أو قصصه  ،يف الاليًاا أو ال الاب
المقدّ ا ل س كاف اا إلثبات دنذه القصص ،أو إلثبات وجيد تلك الشخص ات م
األصل ،عىل ما هذدب إل مؤًخي األدهان الالمان ين وم الغرب  ..وكانت
دنذه القصص قد انحدًت إف محمد ن صليات ًبي عل وسالم ن م الاهد
القده كما ضدثك «جيلدتس هر» هبنذه المؤكدات اللفظ ل!ن ضالى ل أن ال الم
ه سب ُبردان ودل ل م كثرا ما هذكر ف م ألفاظ «ال ق » و«الصراضل» وسائر
دنذه الالرت بات والالرك بات ن فقصص القرآن إذن أساط ر م األساط ر! ول صل
دنذا «اليضي» أو اإلهحاء بالاب ر أفرل ن ضالى ت نسيء إف تلك ال لمل ن إف ط
ضس أو إف محمد خلي ا أمحد ،أو إف صاضبل تشب هات القرآن ،وم قبلها يف
(ً )1اجع كالاب :الاق دا والشرهال لجيلدتس هر ،ص 12ن  .15ترمجل الدكاليً محمد هيسي ميسى
وزم ل .
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()1

الاراق أه ارا أصحاب «ال راسل الرمادهل» المشهيًا  ..إلخ ،ل صل دنذا الال
باإلهحاء ،أو اإلهحاء بالال ألمثال دنؤتء ضالى هص روا ب محقق  ،وللقرآن
ناقده  .ولهنذا فقد اخالرت لك يف النقطل الثان ل عخص َل أبي األنب اء إبراد عل
السالم ،أثبالها لك بمق اا أولنئك الالماء الالمان

 ،ل ين يف ذلك ً ٌّد وتقيه

لهنؤتء الذه أعرت إل ه مجالما .
وت هدًي المرء هبنذه المناسبل ،لماذا هسال ثر دنؤتء وأمثاله عىل الانالم
إلنهي واضد ،و« ُأفق» فرهد ثابنت ت هالطنرق إل ن الخلنل
نص
أن هبقى ب أهدهه ٌّ
ٌّ
وهشنرع لن
والشك ،هرتفع باإلنسان يف كل عصر م ودداتن الالني انحندً إل هنا،
ِّ
منهجا هؤسس عل وهنطلق من  ،ومرجا ل هفيء إل ها باد دنذه الرضلل الطيهلل م
ا
الالاب والشقاء ..أم إن النفيا الصغ را ت تقنع إت بالالطاول عنىل أًفنع األعن اء،
ألهنا تااين م ُعقدا نقص تالاد «الحدود» ،فال هقنع أضدد بأن ميجيد إت بنأن
هالطاول عىل ًب اليجيد؟!
وإت ،فمالى اسالقى محمد ماليمات م الخاًج ،وك ي ..وم دي «تلك
الاناصر ال هيدهل والمس ح ل وغ ردا» الالي «اتصل» هبا محمد صليات ا عل
مزهجا منالخ ابا» كما قال خاتمل المحقق والمدقق األسالاذ
وسالم  ،وأخذ منها « ا
وهصحح ؟! ك ي
جيلدتس هر؟! ك ي هأخذ ع الاهد القده  ،والقرآن هرد عل
ِّ
( )1انظر مقال «ًماد وت ناً» لاباا محميد الاقاد ،نشر يف كالاب ل ً ،مح ا  ،بانيان :اإلسالم
والحراًا اإلنسان ل ص .68وال راسل المشاً إل ها نشردا الماًكس ين يف بغداد أهام تس ّلطه عىل
الاراق ،وقد جميا ف ها عىل النبي والقرآن ،وكانت سب ابا يف ثيًا عاب ل وأضداث دام ل سقط ف ها
كث ر م الش هداء .وقد أعاً الاقاد يف ًده المشاً إل إف مد تايهل الش يع
عىل المالرمجات الجادلل والالي بلغت ضد اإلضحاك يف باض األض ان.

يف دنذه ال راسل
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هأخذ م المس ح

ضرفيه يف دهنه  ،وما
ودي ِّ
هقيم عقائدد  ،وهحصي عل ه ما َّ

باب الدخيل ف
خالفيا ف تاال نب ِّه ع سى اب مره عل السالم ؟! دنذا ٌ
()1

هطيل  ،وال الم ف ًضب واسع ،واألدلل القاطال الالي بلغت يف دنذا الاصر
وضي هيضى ،تغن نا ع
منزلل الال الرروًي أن القرآن ال ره
ٌ

اإلعادا

والال راً ..وأدعك دنا ن فقط ن تالمىل دنذه اآلهات الب ِّنات :قال تااف يف سيًا
هيسي:

﴿ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﴾ [هيسي 2 :ن  ،]3وقال تااف يف
سيًا ديد ن باد قصل نيح ن﴿ :ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
()2

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖﲗ ﲘﲙ ﲚ﴾  .وقال تااف يف آل عمران يف بدء عرض
دنذه السيًا لقصل مره

عل ها السالم﴿ :ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
()3

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﴾  .ث قال تااف باد
قصل خلق ع سى عل السالم﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐﱑ﴾ [اآلهل.]62 :
وجاء يف سيًا القصص ،قبل عرض قصل ميسى:

﴿ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ﴾ [اآلهل  ،]3وباددا انالهائها﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ
ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
(ً )1اجع فصيل (الاقائد) م كالاب األسالاذ الاقاد :ضقائق اإلسالم وأباط ل خصيم .
( )2اآلهل  49م السيًا  .11وانظر ف ها اآلهات  25ن .49
( )3اآلهل  ،44وانظر اآلهات السابقل والالضقل وتأ ّملها باناهل.
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ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ

ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ﴾ [القصص 44 :ن .]46
دذه اآلهات ت تؤكد فقط أن القصل «ضق» ،بل تش ر فيق ذلك إف أن القصل
القرآن ل دف م مجلل ما دف إل ن أي أن ذلك أضد أغراضها الالي سنالحدث
عنها باد قل ل ن إثبات اليضي والرسالل ،فمحمد مل ه

كات ابا وت قاًئاا؛ قال تااف:

﴿ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾

[الان بيت ،]48 :كما أن مل ُهارف عن أن كان هجلس إف أضباً ال هيد
والنصاً  ،ث جاءت دنذه القصص يف القرآن ال ره  ،وبارها جاء ف إسهاب
وتالبع لل ث ر م الدقائق والالفاص ل ،كقصص إبراد وهيسي وميسى وع سى..
وضي هيضى.
إن يف ذلك لدل الا آخر عىل أن ذلك ال الاب ٌ
أما النقطة الثانية فهي الالي أع ر إل ها بقيل تااف يف دنذا ال الاب ال ره

﴿ :ﲂ

ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ﴾ [فصلت ]42 :ومانى اآلهل
ال رهمل أن القرآن ُم َّبرأ م أن هلحق خطأ وخلل وباطل م جهل ما أعاً إف
وقيع قبل عصر نزول القرآن ،وم جهل ما َّ
دل عىل وقيع باد ذلك الاصر ،أو
هقال يف مانى اآلهل :إن الناا أمجا

ويف كل الاصيً ل هقفيا عىل أي أمر

القرآن َّ
ُ
ودل عل أو َّ
بشر ب  .فلي
تاًهخي أو ضاضر أو مسالقبل هخالي ما ضدّ ث ب
أن األضاف ر والبحيث الالاًهخ ل الثابالل أو الميثيقل ن عىل سب ل المثال ن انالهت إف
عيء أخبر القرآن بخالف لق ل :إن الباطل لحق القرآن م ب هده  .ولي أن الاليم
الالجرهب ل ،والبحيث الفل ل وغ ردا ،انالهت إف نظرهات ثابالل اًتقت م دًجل
الفروض إف مقام الحقائق الالم ل الالي ت هالطرق إل ها الشك ..ووجدنا يف دنذه
نص القرآن عىل خالف  ،لقلنا :إن الباطل قد لحق بالقرآن م خلف ..
الحقائق ما َّ
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ولن نّنا نقيل دنا ،عىل وج ال ق الجازم ،وعىل وج المناجزا والالحدي كذلك:
إن باطالا ما ل هلحق بالقرآن ت م ب هده وت م خلف  ،اآلن وغدا ا وباد ٍ
غد..
وضالى هقيم الناا لرب الاالم .
فإذا أخبر القرآن أن «قصص » «ضق» فهي ضق واقع ،ول ست بالمث ل وت خ ال
ذادب .وأكالفي دنا بشادد واضد هغني ع عشرات األمثلل والشيادد:

شخصية إبراهيم في القرآن:
مؤًخي األدهان الالمان ين ن كما ُهد َعين ن م الغرب

 ،ت هقيلين بإثبنات أي

عخص ل م عخص ات الالاًهخ ،فرالا ع وقائا وأضداث  ،لمجرد أن وًد ذكنره
أو باض قصص يف ال الناب المقندا ،بنل ت بند إلثباتن من أن تثبالن األضناف ر
واليثائق ومياد الالاًهخ ووثائق الالم ل األخر  ..وم ه ّطلع عىل ما كالب اسنب نيزا
ن عىل سب ل المثال ن يف ًسالال المشهيًا يف الالديت والس اسل هال  ،أو هسنالط ع
أن هقدّ ً مد ضاجل القيم إف مثل ذلك المنهج الالمي ،أو اليثائقي ،المشاً إل ..
هيم كانت أسان د الاهند القنده ونصيصن ت هثبنت ماظمهنا أمنام قياعند النقند
والالمح ص ،كما أوضح الف لسيف المشهيً يف كالاب المشاً إل .
وم دنذا المنطلق بقي دنؤتء الالماء من ره أو مالش
الالاًهخي إلبراد

يف اليجيد

عل السالم ،ولمرو َّهات كالبه الدهن ل عن  ..ضالى وضع

كالابا ع إبراد باد األضاف ر والدًاسات الالي
«تشاًلز ل يناًد ووليل»  Woolleyا
قام هبا عىل ًأا باثل للالنق ب ع اآلثاً يف أًض الجزهرا يف عمال سيًهل ،ونشر
وعاًضا
خالصالها يف أواخر الثالث ن ات م القرن الاشره  ،مؤكدا ا وجيده،
ا
لح ات  ،ومجلل ما كان عل قيم م الاقائد ،وما دعاد دي إل يف باب الاقائد
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والابادات ..وههمنا دنا اإلعاًا إف عبادا قيم إبراد
لألصنام ..وما دعاد إل إبراد

عل السالم م الاليض د ،وما ع َّلمه م

الصفات اإللنه ل ..والذي أثبال «ووليل» يف كل ذلك هم
وصادقل لقصل إبراد

لل ياكب ،وعباد

عدُّ ه ترمجل قرهبل

مع قيم  ،كما وًدت يف القرآن ال ره ! وهبدو ن هبنذه

المناسبل ن أن ط ضس قال يف عأن إبراد وإسماع ل عل السالم ما قال يف ظل
المناخ السابق ،ت يف ظل اكالشاف «ووليل» الالضق!! غفر ا ل ن أي لط ضس ن
فقد سمات من يف أواخر ض ات ما هدل عىل ميت دنذا الالطاول الجادل يف نفس .
قال ط ن هيمذاك ن« :للاليًاا أن تحدثنا ع إبراد وإسماع ل ،ولإلنج ل أن
هحدثنا عنهما ،وللقرآن أن هفال ذلك ،ولن

دنذا ت ه في إلثبات وجيدمها

()1

هبنذا الدل ل» .
وقد َّ
لخص األسالاذ الاقاد ما قال «ووليل» وغ ره م علماء مقاًنل األدهان ،يف
كالاب الجامع ع «إبراد أبني األنب ناء» ،وممنا قالن يف بناب ضندهثنا دننذا عن
ٌ
ضدهث كال المقابلل ب
«ووليل» ودًاسات وأضاف ره« :وعل المقابلل ب األدهان
اللغات ،فإذا جاء دنذا الال الحدهث مطاب اقا لألخبناً األوف عن دهاننل القنيم يف
عصر إبر اد  ،فاللك قرهنل ثبيت ول ست بقرهنل عك ،ومن خنالي ذلنك فهني ت
هفرق ب الشك والثبيت»! ث باد أن تحندث عن بانض الاقائند الالني صناًت
ضق قل واقال «ألننا ف نا ألغاز ال الابل ،واسالخرجنا أسراً األضاف ر ،وعلمنا منهنا
تسلسل الابادات ،واخالالط الس ان والحدود ،وتطيً الاقائد »..نن هقنيل« :وقند
( )1يف الشار الجاديل ص ،26وانظر سائر كالم  ،وما كالبناه يف الرد عل  :بحثنا (سالمل القرآن م
الالحرهي وتنزهه ع الباطل).
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علمنا ال يم أن عبادا القمر سابقل لابادا الشنمس ،خال افنا لبنادًا الظن األوف؛ إذ
هسبق إف الخاطر أن الشمس أكبر وأضق أن هبدأ هبا يف الابادا ..بل علمننا ال نيم أن
ًب األًباب عند ال ينان دي كيكب المشالري ،ول س الشنمس أو القمنر ،ولهننذا
هطلقين عل اس «جيب ال ر» وهسنالمدون دننذا اتسن من كلمالن بماننى أبني
اآللهل».
«ويف القرآن ال ره :

﴿ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿ

ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﴾

[األناام 76 :ن .» ]78
«وما علمناه ال يم أهن أقاميا لل ياكنب تماث نل ت تغ نب عن أبصناًد إذا
غابت ال ياكب ،فابدودا مع عبادا ال ياكب عىل سب ل الالقرهب والالمث ل».
«ويف القرآن ال ره

﴿ :ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

ﲢ﴾ [األنب اء ..]52 :وف ﴿ :ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾

[الصافات 95 :ن .» ]96
«ومما علمناه ال يم م مقابالت األدهان ..أن أدل بابل كانيا هرون يف قصل
الخل قل أن اإللن األكبر خلق األًباب كما خلق سائر الميجيدات األض اء وغ ر
األض اء ،وتيض د اإللن عىل دنذا النحي دي الذي هسمين يف الاصر الحدهث
باله نيث زم

Henotheism

وهطلقين عىل طيً خاص م أطياً الاليض د ..ويف

القرآن ال ره ﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ﴾ [األنب اء:
 ،]58وف :

﴿ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ﴾ [األنب اء 62 :ن .» ]63
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« أما عبادا المليك يف بابل القدهمل فنح نال ال يم أهن كانيا هابدوهن
وهزعمين أهن دبطيا م السماء باد الطيفان ،ألننا قرأنا اآلثاً وكشفنا ع
األضاف ر ،وادعا ُء المليك أهن آلهل همل ين زمام الح اا والميت واً ٌد يف القرآن
ال ره ﴿ :إِ ْذ َق َال إِبر ِ
اد ُ ًَ ِّب َي ا َّل ِذي ُه ْح ِي َو ُه ِم ُت َق َال َأنَا ُأ ْض ِي َو ُأمِ ُت﴾ [البقرا:
َْ
.» ]258
وأخ ارا هقيل عباا محميد الاقاد« :دنذه المطابقات نالمها ال يم م
ال شيف واألضاف ر .وسياء آم الاامل الاصري بالقرآن أو مل هؤم ب  ،فالمسألل
دنا دي مسألل الالفرقل ب قرائ الثبيت وقرائ الشك يف س را إبراد  ،فل س م
قرائ الشك عىل كل ضال أن ُترو أخباً الابادا ع عصر إبراد عىل اليج
الذي ضققال ال شيف الحدهثل ،عىل خالف القصص الالي تخالرع اخالرا اعا بغ ر سند
()1

م الياقع » .
دنذا مثال واضد م عشرات األمثلل والشيادد الالي انالهى ف ها علماء األدهان
المقاًنل إف ما ذكره القرآن وقرًه منذ قرون .وقل مثل ذلك يف كل ما أعاً إل
القرآن ال ره وأخبر ب وتحدّ ث عن  ..ث ت عأن لنا باد ذلك بم تخامره
الشبهات والش يك ضيل مصدً دنذا ال الم الخالد «المحفيظ» م الالبدهل
والالغ ر ،وا

تااف هقيل﴿ :ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱞ﴾ [ق.]37 :

( )1إبراد أبي األنب اء بقل عباا محميد الاقاد ،ص 180ن  ،182داً الهالل.
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خامسًا ـ القصة القرآنية :تاري اإلنسان:
أعرنا قبل قل ل إف أن إثبات الوحي والرسالة هأيت يف طل ال أغراض القصل يف
القرآن ال ره  :قال تااف باد قصل

نيح﴿ :ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ

ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﴾ [ديد ،]49 :وقال تااف يف
سيًا ط ( )20باد قصل ميسى عل السالم مع قيم وأخ داًون ومع
السامري﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ﴾ [،]99
فنصت اآلهل عىل مصدً القرآن ال ره  ،ودي الذكر ،بقيل تااف﴿ :ﱌ ﱍ﴾ يف
َّ
قص» تلك األنباء السابقل عىل
اليقت الذي نسبت ف إف ا تااف أن دي الذي « َّ
نب ِّ ﷺ ،كما أعاًت م وج آخر ض

قص» و«أنباء» و«ما
مجات ب كلمات « ّ

قد سبق» إف أن قصص القرآن ضق ت تخ ل ،كما أوضحنا يف الفقرا المالقدمل.
ث تالسلسل األغراض الاا ّمل أو الباًزا للقصنص القنرآين يف أغنراض كث نرا،
أهرا ن اليقنيف أو
تقص ها وإضصائها ،كما هطيل بنا ن وهصاب عل نا ا
هطيل بنا أمر ِّ
مجرد اإلعاًا إف األغراض ال ث را المالشنابل ،أو الندًوا والابنر واإلعناًات
والدتتت الالي انطيت عل ها دنذه القصص ،أو أومأت إل ها ..أو الالي هم ن أن
تفه وتالضظ م تأمل دنذه القصل ،والا يف عل هنا وعنىل دقائقهنا وتفاصن لها
بالدًاسل والالحل ل ..ضالى ل م ننا دنا القيل :إن القصص القنرآين دني المانرض
الثر ،والمنج الب ر الذي هقي ف المنرء عنىل السنن النفسن ل
الياسع ،والما
ّ
والسن اتجالماع ل ،والسن اإلهمان ل يف الفرد والمجالمع ،والناا واألم  .وعنىل
مد اًتباط دنذه السن بارها بباض ،ومند اًتبناط السنن اإلهمان نل بالسنن
الطب ا ل كذلك ..دنا هقي الداًا البص ر عىل تاًهخ الحراًا ،وتاًهخ اإلنسنان،
وتاًهخ النفس واتجالماع ..وتاًهخ الالاًهخ!
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ميسال ،وكل ما هحق لنا أن نذكره يف دننذه
إن البحث دنا هحالاج إف دًاسات َّ
ال ُاجالل أن القصص القرآين هدلنا عىل ما هم

لنا أن نسم « وحدة التاريخ » من

وج  ،و «وحدة اإلنسان » أو اإلنسان الياضد م وج آخر ..وما أضيج اإلنسان يف
كل عصر ،وبخاصل يف دنذا الاصر ،أن هقي عىل دنذه اليضدا ع َّل هجد نفس الالي
أضاعها يف ًكام األثاث ،وت دهس األع اء ..ظنًّا من أن دنذه دي الحرناًا ،أو ظنانا
من أن «الال » هغني ع «المبادئ» ،وأن عامل األعن اء هغنني عن عنامل األف ناً .إن
«إنسان ل» اإلنسان ن إن صنح دننذا الالاب نر ن ثابالنل م ننل ،ودني األصنل يف الامنل
والالاامل ،ودي مق اا تقدم الروضي واألخالقي ،سيا ٌء َأ َصنع آتت أم مل هصنع!!
ولمنا
تمثل «القصل القرآن ل» يف أبرز ما تمثل حياة اإلنسان أو تاريخ اإلنسانّ ..
كان القرآن ال ره إنساين الرسالل ،وكان همثل الخطاب اإللننهي األخ نر الجنامع
لهنذا اإلنسان إف هيم الده  ،فقد جناء ف ن دننذا اتسنالاراض الشنامل لقصنص
األنب اء وتاًهخ األم  ،ضالى لقد ت رً باض دنذا القصص أكثر م مرا تب ااا لالننيع
األغراض ،وتادد الابر والدًوا المسالفادا م تلك القصنص ،وعنغلت دننذه
القصص ن تب ااا لذلك ن مساضل كب را يف النص القنرآين ال نره  .وإذا كاننت دننذه
القصص تمثل ،م وجن آخنر ،الصنيًا الالطب ق نل ،أو الياقنع الامنيل ،أو مند
إهجابنا ن لرسناتت األنب ناء السنابق عنىل وجن
اسالجابل «اإلنسنان» نن سنل ابا أو
ا
الخصيص ،فإن يف وسانا أن نقيل :إننا نقرأ يف القصص القرآين «وضدا الهداهل» أو
الرسالل ،ووضدا اإلنسان أو الالاًهخ ،كما قرأنا يف تشب هات القرآن وحدة الكون أو
الطبيعة!..
إن المجال دنا ،كما قلتً ،ضب واسع ،وإن الحدهث ع دنذه «اإلنسان ات»
الالي هم

اليقيف عل ها م خالل قصص القنرآن طيهنل ومالشناب ،ولنن

يف
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وسانا دنا ن وقد ه ين م واجبنا ن أن نشن ر إف أمنر واضند ،أو عنرط واضند من
عروط ض اا دنذه المجالماات اإلنسنان ل ،ومسناللزمات بقائهنا واسنالمراًدا ،وأن
نا ّلق كذلك عىل واضدا م اللمحات واللفالات أو الالفص الت الدق قل الالي تأيت يف
س اق تلك القصص ،أو الالي ضفلت هبا ،ضالى هالأكد لنا عىل األقل ،وقبل أن نساليي
إف الحدهث ع األغراض الاامنل الجامانل لقصنص القنرآن ،أن دننذه القصنص
هنطبق عل ها ما هنطبق عىل سائر المياض ع واألغراض القرآن نل من أهننا تخاطنب
الاامل والخاصل ،بل إن دنذه الم زا تالج ّلى يف القصل بأوضح صيًدا ..ألهننا ممنا
والسنرد..
تألف الاا ّمل ،وتطرب ل وتصغي إل  ،وتجند ف ن من مالانل الالسلسنل ّ
الحي ما ت تجده يف باب األوامر والنيادي ،والالجرهد النذدني،
والياقا ل والمثال ّ
والارض المجرد ن ولهنذا كان الالنيهع كطابع ماظ سيً القرآن ال ره ن كما تجد
ف الخاصل إف جانب تلك المالال الالي تشاًك ف ها الاامل عىل الالحق ق ن وبخاصنل
إذا ذكرنننا طرهقننل الاننرض القننرآين القاصنند إف جانننب الالنيهننع السننابق ن أعمــق
اإلشارات والدالالت يف باب النفس واالجتامع والحضارة والتاريخ..
نذكر دنا إ اذا واضدا ا م دنذه الدتتت ،وإعاً اا واضد اا م تلك اإلعاًات:

 1ـ الترف والظلم االجتماعي:
هحنندثنا القننرآن ال ننره من خننالل قصننص السننابق عن الالننرف والظلن
اتجالماعي ،وما هنشأ عن وع الاناهل بأع اء الح اا وأثاثها دون ق مها ومبادئهنا..
م فساد الامران وزوال األم :
قال تااف يف سيًا األنب اء (:)21

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ
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ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ

ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ﴾ [اآلهات 11 :ن  ،]15وقال تااف يف سيًا
القصص (:)28

﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ

ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ﴾ [القصص 58 :ن ]59
والقر  :األم .
وقال تااف يف سيًا ديد (﴿ :)11ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﴾ [ديد 116 :ن .]117
وقال تااف يف اآلهات السابقل﴿ :ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ
ﱦﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ
ﱧ
ﱠﱡﱢﱣﱤﱥ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ﴾ [ديد 100 :ن .]102
وقد هالسع المجال دنا لإلعاًا إف أن القرآن ال ره هدلنا يف مياضع مالاددا
عىل أن المالرف

كانيا هبادًون إف الال ذهب بدعيات األنب اء ن ًكيناا إف أمياله

وأوتدد ظا ِّن أهنا المق اا وأهنا الق مل ال بر وصاضبل اتعالباً ن قال تااف يف
سيًا سبأ (:)34

﴿ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓ
ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ
ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ

ﲳ ﲴ ﲵ﴾ [سبأ 34 :ن .]37
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وانظر إف دنذا الاللب س الاقائدي الذي هفال المالرفين ،ضفا اظا عىل امال ازا
وأوضاعه  ،وخي افا م أثر الالغ ر الاقائدي أن همالد إل ها ..وك ي أن ا سبحان
هفجؤد بالمق اا الحق قي لصالح المبادئ وفساددا ،ودي الهداهل والرعد
اإلنساين؛ قال تااف يف سيًا الزخرف (﴿ :)43ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾ ،ث هاقب
الجياب والرد:

﴿ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ﴾ ..ودن ذا افالرح أمرد فأعلنيا ع خب ئل ما تنطيي عل
نفيسه  :إنا بما ُأًسلال ب كافرون! دن ذا ..ب ل ما هحمل دنذا اإلعالن
المفاجئ م غروً وصلي!
وأخ ارا انظر إف هناهل ضراًا المالاع ،وضراًا األع اء واألثاث ..والالي قد
والسنام! فإذا هبا دنا ت تاص م وقيع الزلزال ،إن
تمثل عند باض الناا الذًوا َّ
مل ت

تمثل بداهل السقيط ،وأول طرهق اتنحداً ..قال تااف يف سيًا مره

﴿ :ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ﴾ [ ]74جاءت دنذه اآلهل القرآن ل
ال رهمل تش ر إف األم السابقل الالي ُأدل ت ن والالي وًد قصصها يف القرآن يف
مياضع أخر ن ً ادا عىل أولنئك الذه مل هارفيا الالفرهق ب المبادئ واألع اء ..أو
قدّ ميا األع اء واألثاث عىل دداهل المبادئ والق واألف اً! قال تااف ن يف اآلهل
السابقل ( )73ن﴿ :ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ﴾ ..فجاء الجيابَ ﴿ :و َك ْ َأ ْد َل ْ نَا َق ْب َل ُه ْ ﴾ ..اآلهل.
وقد هم ّثل الاصر الذي نا ف ال يم أبااد دات اآلهال ال رهمال  ..فأننت
إذا دعننيت الننناا هبداهننل القننرآن ،ضنندَّ ثك الننباض عنن ضرنناًا اآلخننره ..
وًفاد اله  .ضالى لقد أصبح دنذا الاصر عند الناا عصر الرفاد ل المادهل والال اثر
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الش ئي ،والالسابق يف المقالن ات والالطاول يف البن ان! بل «لقد غدا ف اإلعالن عن
علما ل أصنيل ومنادجن  ..وغندت أضادهنث النناا يف المجالمانات
(األع اء) ا
ال يم ننل تنصننب يف ماظمهننا عننىل الالننزود بالحاج ننات المسننالجدا ،ومالضقالهننا،
والالبننادي بال دهسننها يف غننرف الب ننيت وصننات ا ضالننى ولنني مل ه ن وًاءدننا أي
علما ل أصنيل ومنادجن هالهافنت النناا
منفال!! ..بل غدا «الده يً» دي اآلخر ا
عىل أصحاب م أجل أن هبدو أضس أثا اثا وًئ اا!!».
«إن الجانب المادي م الح اا ل س سي تراك ع ّئي ..ت دهس أثاث بار فيق
باض ..ومل ه

بمقدوً األثاث هي اما مهما كان مج الا ومالقد اما ومالقناا أن هقي يف مياجهل

المص ر ..أن هخ ِّلص أ ّمل مل تحس الالاامل مع الق م مصائردا المفجال ..م الهالك
والصحي واتجالماعي واألدبي الذي هقالح عل ها جدًاهنا الش ئ ل
النفسي واألخالقي
ّ
()1

كالطاعين ،وه السحها وأثاثها وًواءدا الخاًجي م مسرح الالاًهخ. »...

 2ـ نفسية البريء:
أما اإلعاًا الالي وًدت كياضدا م مئات اإلعاًات عبر القصص القرآن ل،
فقد وًدت يف قصل هيسي عل

السالم ،ويف دنذه القصل كنز م

الابر

والدتتت ..وف ها مجلل الاياطي والاالقات اإلنسان ل كما قلنا ،إف جانب ال ث ر
م المياقي والنفس ات الالي ض ّلل القرآن ال ره بارها ،وأعاً إف بارها اآلخر
يف س اق اآلهات ..ونش ر دنا إف لفالل واضدا يف قيل تااف:

﴿ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ﴾.
( )1انظر مقا ا
ت بانيان« :إعاًات قرآن ل» للدكاليً الفاضل :عماد الده خل ل ،يف مجلل الاربي ،الادد
ً ،247جب 1399دن ،ص 14ن .17
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()1

لما دخل إخيا هيسي عل  ،وقد ًجايا دنذه المرا «بأخ له م أب ه » ،
دبر أمر بقائ عنده عىل دنذا اليج :
آو إل أخاه ..ث َّ

﴿ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾.
وقي مؤذن الملك هنادي هبنذا النداء وقد بدأت القافلل الحركل والس ر..
ًاجال بالم را والطاام .لقد فيجئ إخيا هيسي هبنذا ات ام الظامل ،وذدليا م
دنذا النداء عىل ًؤوا األعهاد ..ولربما جال يف أنفسه يف دنذه اللحظل أهن لي
ا ميا بأمر آخر أظهره ا عىل هد دنذا الازهز القيي ل ان إف ذلك سب ل ..لقد
الصاداء ،ود هقيلين لهنذا
انالبهت قصل هيسي يف أذداهن لحظات ضالى تنفسيا ّ
الازهز باد قل ل ﴿ :ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾.
ولن

المه اآلن :دل د ساًقين ض اقا؟ وك ي تصرفيا يف دنذا الميقي

للدتلل عىل براء

م دنذه الالهمل الظالمل؟ وما الذي هم

أن هفال البريء يف

مثل دنذا الميقي؟ إننا بالطبع مل نحبس أنفاسنا أمام دنذا النداء

﴿ﱌ ﱍ

الالحري
ﱎ ﱏ﴾ ألننا عىل عل بالدب ر هيسي ..ولن ْ ك ي س جري
ِّ
والالحق ق؟ وك ي س قدمين الدل ل والبردان عىل براء
لقد كانت ضركاله يف الدتلل عىل براء

م دنذا األمر؟

عفيهل وساذجل ..ففي ض

اساليضحيا م جند الملك ع طب ال الشيء المسروق« :قاليا :ماذا تفقدون»
فإهن مل هقفيا م اهن هسألين من وهساليضحين ،أو هحاولين الرد من عىل دنذا
ات ام الغرهب ..بل ًجايا أدًاجه إف المؤذن والجنيد ﴿ﱑ ﱒ﴾ وجاءت

( )1انظر :اآلهل  59فما باددا م السيًا المذكيًا (.)12
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السابق﴿ :ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕ ﱖ﴾ جاءت ل ّ
الدل عىل ضركاله النفس ل الالي ترفض دنذا ات ام ..والالي مشت
يف ًكاهبا ن ب سر وسهيلل ن أقدامه لالال ع اسالادادد لالفال

ًضاله وأوع اله .

ماذا عسى الساًق أن هفال يف ميط ا ام مثنل دننذا المنيط ؟ إن غاهنل منا
هفر ،وأن هج ب منن بصنيت جنريء ت أثنر ف ن
هقي عل أن هثبت يف م ان فال ّ
لخيف أو اضطرابْ ،
فإن دفع الالهمل ع نفس وأقنع مالهم برباطنل جأعن ومالن
أعصاب  ،وإت تذ بالفراً ض ث هسا الفراً ،وًبما خ ّلي براعال إن كانت سالا ق
ع الهرب ..أما أن ه ين سؤال واسالفساًه مقروناا برجيع المادي ،فاللك أمناًا
البراءا يف نفس ل البريء .وا تااف أعل .
سادسًا ـ األغراض العامة للقصة القرآنية:
إذا عدنا إف الحدهث ع األغراض الاامل للقصص القرآين ،فنإن من أوضنح
دنذه األغراض ما هيل:
 1ن ب ان أن الده كل م عند ا  ،م عهد نيح عل السالم إف عهد محمد ﷺ،
وأن المؤمن أمل واضدا ،ضاًبل يف جذوً الالاًهخ ،هرمه ًكب واضد مباًك..
وأن ا الياضد األضد دي ًب الجم ع« .وكث ارا ما وًدت قصص عدد م األنب اء
()1

مجالمال يف صيًا واضدا ،ماروضل بطرهقل خاصل ،لالؤهد دنذه الحق قل»  ،ضالى
ك أننا أمام نبي واضد وأمل واضدا عبر عصيً الالاًهخ ،ودنذا دي فحي السن أو
القنطرا إل ها.

( )1الالصيهر الفني يف القرآن ص.112
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قال تااف يف سيًا األنب اء﴿ :ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ﴾ [ 48ن .]50
﴿ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ ..إف قيل ﴿ :ﲮﲯ
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ
ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
()1

ﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ﴾ .
﴿ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ

ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ ﱪ﴾.
.

﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ﴾.
﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ ﲡﲢﲣﲤﲥﲦ

ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ﴾.
﴿ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾.
﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

( )1انظر اآلهات  51ن  73م سيًا األنب اء (.)21
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ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ﴾.
﴿ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ﴾.
﴿ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ

ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ﴾.
﴿ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ﴾.
﴿ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌ﴾.
﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ﴾ [اآلهات  74ن ]92
ودنذا دي الغرض األص ل م دنذا اتسالاراض الطيهل ،وغ ره م األغراض
رضا ويف ثناهاه..
األخر هأيت َع ا
 2ن وم أغراض القصنل :ب نان أن وسنائل األنب ناء يف الندعيا ميضندا ،وأن
اسالقبال قيمه له مالشاب ن فرالا ع أن الده م عند إلن واضد ،وأن قائ عنىل
أهرا ،م رًا
أساا واضد ن وتب ااا لهنذا كانت ترد قصص كث ر م األنب اء مجالمال ا
ف ها طرهقل الدعيا ،وذلك عىل نحي ما جاء يف سيًا «ديد» [اآلهات 25 :ن .]102
﴿ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ
ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ
ﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ

علوم القرآن

1032

ﳀ ﳁ﴾ [ 25ن  ..]27إف أن هقيل﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ﴾ [م اآلهل ..]29 :وإف أن هقيليا﴿ :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
()1

ﲏﲐﲑﲒﲓﲔ﴾ [. ]32
ﲩﲫﲬﲭ ﲮ
ﲪ
﴿ﲜﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧﲨ

ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﴾ [ 50ن ..]51
إف قيل  ﴿ :ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ
ﳠ ﳡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
()2

ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ﴾ [ 53ن . ]55
﴿ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ
ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ
ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ
()3

ﳭ ﳮ ﳯ ﴾ [ 61ن . ]62
 3ن وكان م أغراض القصل الباًزا كذلك ب ان أن ا تااف هنصر أنب اءه آخر
األمر ،وههلك الم ذب ؛ وذلك تثب الاا لنب ِّ محمد ﷺ ،وتأث ارا يف نفيا م ُهدعين إف
اإلهمان ،وتأك دا ا أن انالصاً الحق سنّل م سن ا تااف يف األًض ،ولهنذا قال
سبحان

يف خالام قصص األنب اء السابقل يف دنذه السيًا﴿ :ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ

ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﴾ [ديد ،]120 :وتب ااا لهنذا
( )1وانظر اآلهات الالال ل ضالى اآلهل .49
( )2وانظر اآلهات الالال ل ضالى اآلهل .60
( )3وانظر اآلهات الالال ل ضالى اآلهل .102
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الغرض كانت ترد قصص األنب اء مجالمال مخاليمل بمصاًع الم ذب  ،وهال رً هبنذا
عرض القصص كما جاء يف سيًا «الان بيت» [اآلهات 14 :ن :]40
﴿ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ

ﳆﳇ ﳈ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ﴾.
﴿ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾

إف قيل

﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ

ﱒﱓﱔ ﱕ ﱖ﴾ ...إلخ اآلهل .26
﴿ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ﴾ ..إف قيل تااف:

﴿ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾.
﴿ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡﲢ ﲣ ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ﴾.
﴿ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

ﲷﲸ ﲹ ﲺﲻﲼ ﲽ﴾.
﴿ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ﴾ .
﴿ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭﱮ﴾ [اآلهات 36 :ن  ،]40وتلك دي النهاهل الياضدا للم ذب

()1

.

وأغراضا أخر كث را يف كالاب الالصيهر الفني يف القرآن لألسالاذ
( )1انظر تفص الت دنذه األغراض
ا
س د قطب ًمح ا .
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سابعًا ـ أسلوب العرض واخلصائص الفنية:
قد تخاللي أسال ب الارض يف الفن الياضند من الفننين األدب نل تب اانا تخنالالف
أسليبا ما م أسنال ب الانرض ن أو أكثنر ن قند ه نين أكثنر
األغراض والمقاصد ،ألن
ا
مالءمل ألداء دنذا الغرض ،أو اليصيل إف ذلك الهدف ،م سائر األسال ب األخر .
وأغراض القصل القرآن ل الالي أعرنا إف بارها ..دنذه األغراض عنىل تنيعهنا
وتادددا تندًج كما ًأهنا يف س اق الغرض الدهني الثقايف .وقد تحقق دنذا الهندف
م خالل عرض فني ًف ع بلغ ضد اإلعجاز لقصنص واقاني لن س ف ن خ نال أو
افالراض.
ومانى ذلك أن العرض القرآين هلـذا الفن من الفنون األدبية كان فيه «التزامان»
بارزان ال خيفيان على أحد :الغرض الديني ،والصدق التارخيي.
غنرض منا من األغنراض ن يف األدب الجنا ّد أو
وإذا كان كل كاتب قصل لن
ٌ
المقروء بالطبع ن فإن الصدق الالاًهخي دنا ،ت بد م اإلعاًا إف أمه نل «اتلالنزام»
ب ب هدي ال الم عىل األسليب القصصي يف القرآن ،وخصائص دنذا األسنليب
الفن ل الاال ل..
إن الصدق الفني ن بمانى الشايً بالح اا ،وصدق الالأثر أو اإلضساا
()1

الصادق عند األدهب أو ال اتب ن دي عماد ف القصل ،أما الصدق الالاًهخي ن
ماي اقا ع
أي بماناه األخالقي دنا ن فقد ه ين بالنسبل لل اتب أو األدهب عامالا ِّ

( )1هقيل س د قطب« :ونح ت نملك ضق اتطالع عىل ضم ر األدهب ،ول ننا ت نادم وس لل إلدًاك
الصدق الفنّي يف عمل م خالل تاب ره» النقد األدبي ص .31
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اإلض ام

والنجاح ..فإن انادم عند ال اتب ذلك الشايً الصادق مع ًغبال يف اتلالزام
بالسرد الالاًهخي الحق قي أو الثابتُ ..ألحق عمل ب الب الالاًهخ ،وخرج م نطاق
ّ
األدب م األصل!!
إن «المادا األدب ل» يف ف القصل ت تالأتى بغ ر ذلك الشايً الصادق الذي دني
ضروًا تزمل يف كل فنين األدب بطب ال الحال ،ولن ن دنا يف ف القصل هبدو أكثر
نجاضا كلما قيي عايًه األدبي دنذا عنىل
ضروًاا ..بل إن ال اتب دنا هزداد عمل
ا
الذداب با دا ا يف آفاق الالخ ّل والالخ ل ،وعامل اتفالراض واتسالهياء والالهيهل!..
ضالى ل أن الجمع ب نيعي الصدق ن الفني واألخالقي ن ه اد ه ين يف دنذا الف
م األميً البا دا ،أو أن أضدمها هجيً ف عىل اآلخر عىل الدوام ..وم دننا ف منا
هبدو جاء قيله يف القصص الياقا ل الناجحل« :إهنا أقني من الخ نال!!» ولانل
ال لمل الالي ترو ع األصماي يف الشار« :الشار ن ِدٌ هقي يف الشنر ،وهرناي
يف الخ ر »..أن تصح أول ما تصح عىل ف القصل ،وأن ه ين الشار آخر منا تصنح
دنذه المقيلل عل !! ..دنذا إذا كان ال ذب ًأا الشروً ..وإن ل ذلك.
الالنيع الفني ال ب ر يف أسنليب الانرض
أقيل :فإذا وقفت باد ذلك عىل دنذا ّ
القرآين للقصل ،تب ااا ألدق المااين والمياقي الفرع ل الدق قنل الالني تسناق القصنل
الالاًهخ ل م أجلها ن يف ميط م المياط القرآن ل ن فال ك أن تقدً أمه نل دننذا
الالنيع وق مال «الفن ل» الرف ال الالي ترفد ميضيع اإلعجاز يف باب واسع ..وبخاصل
ّ
ض تالضظ ن عىل سب ل المثال ن أن دنذا الالنيع برز يف ماظ األض ان من خنالل
ت راً قصل با نها يف أكثر م ميط  ..كما سنحدثك باد قل ل ،وكمنا أعنرنا إل ن
عند ال الم عىل المالشاب اللفظي يف بحث سابق.
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ونلخص دنا دنذا األسليب القرآين يف عرض القصل عىل النحي الذي أعاً
إل األسالاذ األدهب الناقد س د قطب ًمح ا يف دًاسال المب ّ را الالي عرضها يف
أثرا م آثاً خريع
كالاب الالصيهر الفني يف القرآن ،والذي عدّ ف ها دنذا األسليب ا
()1

القصل القرآن ل للغرض الدهني  .بحسب تاب ره ًمح ا .
 1ن تكرار القصة يف مواضع شتى «ولن

دنذا الال راً ت هالناول القصل كلها ن

غال ابا ن إنما دي ت راً لباض ضلقا ا ،وماظم إعاًات سرهال لميضع الابرا ف ها،
نادًا ،ولمناسبات خاصل يف الس اق.
أما جس القصل كل فال ه رً إت ا
وض

هقرأ اإلنسان دنذه الحلقات الم رًا ،مالض اظا الس اق الذي وًدت

ف  ،هجددا مناسبل لهنذا الس اق تما اما ،يف اخال اً الحلقل الالي تارض دنا أو دناك،
()2

ويف طرهقل عرضها كذلك» .
ومانى ذلك أن القصص القرآين ل س ف ت راً مطلق ،كما قد هالنيد بانض
المالاجل لقراءا القرآن ال ره  ..كما أن أداء باض دنذه القصص ن الالي جناءت
ّ
ٍ
ٍ
كلمات ّ
تجاوز لباض
أقل ،ت هم إت مع
مطيلل يف باض المياط ن باباًات أو
ّ
المطيل ..أما «مبدأ» اإلهجناز واتخالصناً فقند
األغراض الالي جاءت يف الارض
ّ
جاء يف النص القرآين ذات !!
وإن عئت قلت :أما مبدأ الارض الماجز ،فهي سمل الب ان القرآين يف الف
القصصي .ودنذا ما تحدث عن كث ر م الالماء القدامى ض ًبطيا الحدهث ع
ت راً القصص القرآين باإلعجاز ،أو ض

ًأوا يف دنذا الال راً دل ال ا م أدلل

( )1الالصيهر الفني يف القرآن ص 118فما باددا.
( )2انظر تفص ل دنذه النقطل وتطب قا ا الياسال يف ال الاب السابق :ص 119ن .124
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اإلعجاز ،أو برداناا م براد ن  .وقد أعرنا إف طرف ن عابر ن م دنذا يف س اق
الالال ق عىل ًأي الاقاد قبل قل ل ،ونر ي دنا أن اإلمام فخر الده الرازي قال
كذلك :إن القصل الياضدا الالي ت رًت بألفاظ مخاللفل كانت كلها مالشاهبل يف
الفصاضل أو البالغل «مع أن الفص ح إذا ذكر قصل واضدا مرا واضدا باأللفاظ
الفص حل عجز ع ذكردا با نها مرا أخر بألفاظ فص حل ..ف سالدل بفصاضل
ال ل عىل كيهنا م عند ا تااف» .أو كما قال باض الالماء :إن وًود القصل يف
كل ميضع ت رًت ف عىل أسليب خاص أو مغاهر؛ أفاد ظهيً األمر الاج ب يف
إخراج األمر الياضد يف صيًا مالباهنل يف النظ  ،وجذب النفيا إف السماع والالأثر
األع اء المالجددا ،واساللذاذدا هبا....

« لما جبلت عل م ضب الالنقل ب

وإظهاً خاص ل القرآن! ض ث مل هحصل ن مع ذلك الال رهر ف ن ُدجنل يف اللفظ،
()1

وت قلل عند سماع  ،فباين بذلك كالم المخلوقين»  .وقد أعاً إف دنذه
المباهنل ،أو إف عجزد أبي إسحاق اإلسفراه ني ن الذي نقلنا ًأه قبل صفحات ن
قال« :إنما كرً ا تااف قصص األنب اء ،وساق قصل هيسي مسا اقا واضدا ا؛ إعاً اا
إف عجز الارب! كأن النبي ﷺ قال له  :إن كان القرآن م تلقاء نفسي فافاليا يف
()2

قصل هيسي ما فالال يف سائر القصص» .
فإذا ذكرنا أغراض القصل يف القرآن م إثبات اليضدان ل وتقرهر وضدا النده ،
ووضدا اإلنسان ..أدًكنا مانى دنذا الارض لشرهط األنب اء والرسل ..وأدًكنا منا
( )1أنياً الالنزهل وأسراً الالأوهل للب راوي ،ص ،7داً إض اء الالراث ن ب روت ،وانظر :اإلتقان
للس يطي ،289 /3 ،تحق ق الدكاليً ق س ل.
( )2ماالرك األقران للس يطي.264 /1 ،
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ف م مجال فني ض ث هخ ل للمالأمل أن نبي واضد ،وأن األقيام قيم واضد أو أمنل
واضدا عىل تطاول األزمان واآلماد!..
 2ـ تعرض القصة يف القرآن بالقدر الذي يكفي ألداء هـذا الغرض ،ومن
الحلقة التي تتفق معه ،وبدون تجاوز بطب ال الحال لليقائع الالاًهخ ل،ن ودنذا م
وجيه الالم ز ب

الارض األدبي والارض الالاًهخي المحض ن فمرا تارض

القصل م أولها ،ومرا م وسطها ،ومرا م آخردا ،وتاًا تارض كاملل ،وتاًا
ه الفى بباض ضلقا ا ،وتاًا تاليسط ب دنذا وذاك ،ضسبما ت م الابرا يف دنذا
()1

الجزء أو ذاك .
وقد نشأ ع دنذا ما هشب أن ه ين نظا اما عا اما ،ذلك أن آخنر ضلقنل تانرض ن
بحسب ترت ب السيً ن تالفق مع أظهر غرض دهنني وًدت القصنل من أجلن  ،ويف
اليقت ذات هالفق دنذا الخالام مع األصيل الفن ل ،وهبدو كأنن خالنام فنني لذاتن  ،ت
للغرض الدهني م وًائ .
دنذه قصل ع سى اب مره ترد وًو ادا أساس اا يف ثمان ل مياضع ،وآخر ضلقل
منها تارض يف سيًا المائدا عىل النحي الالايل:

﴿ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ﴾ [ 116ن .]118

( )1انظر الالفص الت والشيادد القرآن ل يف :الالصيهر الفني ص  124ن .128
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فهنذا الخالام دي خالام دهني فني يف آن واضد ،لقصل كقصل ع سى ،ميلده
عج ب ،وع

دنذا الميلد نشأت الشبهات ،..وضيل دنذه النقطل ثاًت

المش الت ،فها دي ذا يف اللحظل األخ را أمام خالق هاالرف بابيدهال  ،وهشهد بما
قال لقيم  ،وهفيض األمر إف ا الازهز الح

()1

.

 3ن مزج التوجيهات بسياق القصة ،قبلها وبعدها ،ويف ثناياها كذلك .والنذي
هالالبع قصص القرآن هجد عقب كل قصل تاق ابا هناسب الابرا ف ها .وأما ما هذكر م
الاليج هات يف ثناهادا ،فنيًد من دنذه المثال :
أ ن يف قصل سل مان مع بلق س هقيل الهددد﴿:ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩ

ﱪﱫﱬﱭﱮﱯ ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ﴾ [النمل 23 :ن ،]26
كل دنذا هقيل دددد يف ثناها القصل ،ل هالدي اآلدم ين هبداه ف ما هقيل!
ب ن ويف قصل هيسي مع خاد َمي الملك هفسر لهما الرؤها ث هقيل:

﴿ﳄ ﳅ

ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ
ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ﴾

[هيسي 37 :ن  ]38ودن ذا ت هس ر س اق القصل إت ويف ثناهاه تلك الاليج هات،
()2

زهادا عىل المغز الذي تؤدي إل بحيادثها دون تيج ها ا .
( )1الالصيهر الفني ص.134
( )2الالصيهر الفني ص.130
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الخصائص الفنية:
أما الخصائص الفن ل للقصل ف م

تلخ صها ف ما هيل:

فن اإلخراج:
 1ـ تنوع ّ
ملخصا للقصل هسبقها ،ث ُتارض الالفصن الت باند ذلنك من
 )1فمرا هذكر
ا
بدئها إف هناهالها ،وذلك كطرهقل قصل «أصحاب ال هي» فهي تبدأ دن ذا:
﴿ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃﲄﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ

ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﴾ [ال هي 9 :ن .]12
ذلك ملخص للقصل ،ث تالبا تفص الت تشناوًد قبنل دخنيله ال هني،
وضالاله باد دخيل  ،ونيمه  ،وهقظاله  ،وإًسناله واضندا ا مننه ل شنالري لهن
طاا اما ،وكشف يف المدهنل ،وعيدت  ،ومي  ،وبناء المابد عل ه  ،واخالالف القنيم
يف أمرد  ..إلخ ،ف أن دنذا الاللخ ص كان مقدمل مشيقل للالفص الت.
 )2ومرا تذكر عاقبل القصل ومغزادا ،ث تبدأ القصل باد ذلك م أولها وتس ر
بالفص ل خطيا ا ،وذلك كقصل ميسى يف سيًا القصص ،ودي تبدأ دن ذا:
﴿ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ
ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻﲼﲽﲾﲿﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ

ﱉﱊﱋﱌ﴾ [ 1ن .]6
ث همري يف تفص الت قصل ميسى :ميلده ،ونشأت  ،وًضاع  ،وكبره ،وقاللن
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المصري وخروج  ،..ف أن دنذه المقدمل الالي ت شي الغاهنل من القصنل كاننت
تمه دا ا مشي اقا لمارفل الطرهقل الالي تالحقق هبا الغاهل المرسيمل الماليمل.
 )3ومرا تذكر القصل مباعرا بال مقدمل وت تلخ ص ،وه ين يف مفاجآ نا الخاصنل
ما هغني ،مثال ذلك قصنل منره عنند ميلند ع سنى ،ومفاجآ نا ماروفنل ،وسنارضنها
بالالفص ل يف خالام دنذا البحث ،وكذلك قصل سل مان مع النمل والهددد وبلق س.
 )4ومرا هح ل القصل ضاد اثا هقع أو واق ااا هشادد ن كما دي الحال يف المسرح
المشادد ن ف ذكر فقط م األلفاظ ما هنب إف بدء اليقائع أو ابالداء الارض ،ث هدع
القصل تالحدث ع نفسها بيساطل أصحاهبا أو أبطالها ،وذلك كهنذا المشهد م
قصل إبراد وإسماع ل﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ﴾ [البقرا]17 :
دنذه إعاًا البدء ،أما ما هيل ذلك فمالروك إلبراد وإسماع ل:

﴿ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ﴾ [البقرا 127 :ن
 ]128إف هناهل المشهد الطيهل ،ولهنذا نظائره يف كث ر م قصص القرآن ال ره .

 2ـ تنوع طريقة المفاجأة:
 )1فمرا ُه َال سر المفاجنأا عن صناضب القصنل وعن القناًئ ن أو البطنل
والنَّ َّظاًا كما هقال ن ضالى ه شي له م ااا يف آن واضد ،مثال ذلك قصل ميسى منع
الابد الصالح الاامل يف سيًا ال هي «ًاجع اآلهات  60ن  ،78ث  79ن .»82
سرا ،وميقفننا منهنا
فنح يف اآلهات األوف أمام مفاجآت ماليال ل ،ت نال لها ا
كميقي صاضبها ميسى عل السنالم ،بنل نحن ت نانرف من دني دننذا النذي
هالص رف تلك الالصنرفات الاج بنل وت هنبئننا القنرآن باسنم  ،ل الأكند لننا يف هناهنل
المطاف أن فيق كل ذي عل عل اما.
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القنراء ضن
ث هأخذ السر ن يف اآلهات الالال ل 79 :ن  82ن يف الظهيً ،ف المن
ّ
هالم ميسى ،أو هالم الن ّظاًا ض هالم صاضب القصل أو (بطلها):
﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﴾ ...اآلهات.
ُ
وهالرك أعخاص القصل هالصرفين ود جادلين
 )2ومرا ُه شي السر للقراء،
بالسر ،وأولنئك هشاددون تصرفا

عالم  ،وأغلب ما ه نين ذلنك يف مانرض

السخرهل والالب ت ،ل شالرك القراء أو المشادده ف ها ،منذ أول لحظل ،ض ث تبلغ
الابرا أوجها ..وتالاح الفرصل للسخرهل م تصرفات أصحاب القصل.
مثل قصل أصحاب الجنل (البسالان) الذه أًادوا ضرمان الفقراء م نص به :
()1

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ﴾ .
وب نما نح نال دنذا ،كان أصحاب الجنل هجهلين

﴿ :ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟﱠﱡﱢﱣﱤ ﱥﱦﱧﱨ ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ ﱰﱱﱲ

ﱳ ﱴ﴾ !
وقد ظللنا ن نح القراء أو النظاًا والمشادده ن نسخر منه  ،ود هالنادون
وهالخافالين والجنل خاوهل كالصره  ،ضالى ان شي له

السر أخ ارا﴿ :ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﴾ ! وذلك جزاء م هحرم المساك !
 )3ومرا ه شي باض السر للقراء (أو للن ّظاًا والمشادده ) ،ودي خاف عىل
القراء وع صاضب القصل يف ميضع آخر،
صاضب القصل يف ميضع ،وخاف عىل ّ

( )1انظر اآلهات  17ن  33م سيًا القل (.)68
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يف القصل الياضدا ،مثال ذلك قصل عرش بلق س الذي جيء ب يف غمرل ،وعرفنا
نح أن ب هدي سل مان ،يف ض أن بلق س ظلت تجهل ما نال

﴿ :ﲵ ﲶ ﲷ

سردا سل افا،
ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ﴾ [النمل !]42 :فهنذه مفاجأا عرفنا نح
ّ
الممرد م قياًهر ،ظلت خاف ل عل نا وعل ها ضالى فيجئنا
ولن ّ مفاجأا الصرح
ّ
()1

بسردا ماها ض نما ﴿ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﳘ﴾ [. ]44
 ) 4ومرا ت ه ين دناك سر ،بل تياج المفاجأا القاًئ وصاضب القصل يف آن
واضد ،وهالمان سردا يف اليقت ذات  :وذلك كمفاجآت قصل مره  ،ض تالخذ م
ضجابا ،فالفاجأ دناك بالروح األم
دون أدلها
ا

يف د ئل ًجل ،فالقيل﴿ :ﱻ ﱼ

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﴾ [مره  ]18 :نا إننا عرفنا قبلها بلحظل «الروح»،
ولن

الميقي مل هطل فقد أخبردا:

﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌ﴾ [مره  ،]19 :وقد فيجئنا كذلك ماها إ ْذ أجاءدا المخاض إف جذع النخلل
﴿ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ﴾ [ 23ن .]24
وطني
 3ن الفجوات بين المشهد والمشـهد ،الالني هالركهنا تقسن المشنادد،
ّ
بارها بح ث تالرك ب كل مشهده أو ضلقال فجيا هملؤدنا الخ نال ،وهسنالمالع
بإقامل القنطرا ب المشهد السابق والمشهد الالضق.
ودنذه طرهقل مالبال يف مج ع القصص القرآين عىل وج الالقرهب ،وانظردنا دننا
يف قصل هيسي الالي قسمت إف ثمان ل وعشره مشهدا ا ،فلنارض باض مشادددا:
وهيسي ﴿ﱦ ﱧ ﱨﱩ﴾ يف سنيات الجدب هطلبين
هيسي
لقد قدم إخيا
ُ
َ
( )1انظر اآلهات  17ن  44م سيًا النمل (.)27
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القمح ،فطلب إل ه أن ُهحرروا أخاد اآلخر ن عق ق ن فأضرروه ،عىل كره م
أب  ،ث ُوضع ُصياع الملك يف ًضل و ُأخذ ب ًد نل ،باس أن ساًق ،ل بق
هيسي عنده!
ث دا د أوتء إخيت هنالحين جان ابا ل الشاوًوا يف أمرد  ،وقد أبى عل ه
هيسي أن هأخذ أضدد م ان :

﴿ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ﴾ [هيسي 80 :ن .]82
ودنا هسدل السنالاً ،لنلالقني هبن يف مشنهد آخنر ت يف مصنر وت يف الطرهنق،
ولن

أمام أب ه  ،وقد قاليا ل ما وصاد ب أخنيد دون أن نسنماه هقيلينن ،

إنما هرفع السالاً مرا أخر لنجد أباد هخاطبه :
ﲜ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ
﴿ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲝ

ﲪﲫ ﲬ﴾ وهسدل السالاً.
ودنا نر مشهدا ا آخر ب هاقيب وبن  ،نراه قد اب رت ع ناه م الحزن ،ودي
دائ الحسرا عىل هيسي ،وأبناؤه هسالن رون عل دنذا كل :
﴿ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
()1

ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁ ﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈ

( )1ذائ ابا م اله والحزن.
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ﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﱁﱂﱃﱄ
ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕ﴾ [ 84ن .]87
ودنا هسدل السالاً ،وهطيون الطرهق ت نال عنه ف ع ائا ،إنما هرفع السالاً
فنجدد

يف مصر أمام هيسي﴿ :ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ﴾

[ ..]88ودن ذا.
وتس ر قصص أدل ال هي ومره وسل مان عىل النسق نفس .

 4ـ التصوير أو العرض التصويري:
هقيل األسالاذ س د قطب:
« إن الالاب ر القرآين هالناول القصل برهشل الالصيهر المبدعل الالي هالناول هبا مج نع
المشادد والمناظر الالي هارضها ،فالسالح ل القصل ضاد اثا هقع ومشنهدا ا هجنري ،ت
قصل ترو وت ضاد اثا قد مرى» .ث هقيل:
إن دنذا الالصيهر يف مشادد القصل أليان :لون يبدو يف قوة العـرض واإلحيـاء،
ولون يبدو يف ختييل العواطف واالنفعاالت ،ولون يف رسم الشخصـيات ،ول سنت
دنذه األليان منفصلل ،ولن

أضددا هبرز يف باض المياقي ،وهظهر عىل اللنين

اآلخره  ،ف سمى باسم  ،أما الحق فإن دنذه اللمسات الفن ل كلها تبدو يف مشنادد
القصص مج ااا ..ودنا هيضح المثال ،ما ت هيضح المقال:
دا نح أوتء نشهد «أصحاب ال هي» هالشاوًون يف أمنرد  ،باندما ادالندوا
إف ا تااف ب قيم مشرك :
ﲥﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯ
ﲦ
{ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
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ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳈ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ
ﳉ
ﳃﳄﳅﳆﳇ
ﳖﳗﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎ

ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ} [ال هي.]16-13:
هبنذا هنالهي المشهد ،وهسدل السالاً ،فإذا ًفع السالاً مرا أخر  ،وجدناد قد
نفذوا ما اسالقر عل ًأهه  ،فهاد أوتء يف ال هي ،ودا د أوتء نراد هق ناا:
﴿ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ﴾ ]17[ ...أنقيل :إض اء المشهد! إن المسرح الحدهث ب ل ما ف
م طرق اإلضاءا ،ل اد هاجز ع تصيهر دنذه الحركل المالماوجل ،ضركل
تصيً
الشمس ودي « َت َزاوً» ع ال هي عند مطلاها فال تر ئ ( ،واللفظل ذا ا ِّ
مدليلها) وتجاوزد عند مغ بها فال تقع عل ه  ،ولقد تسالط ع الس نما بجهد أن
تصيًدا األلفاظ يف سهيلل غرهبل..
تصيً دنذه الحركل الاج بل ،الالي ّ
ث لننظرد (ود يف فجيا من ) ،إن األلفناظ لالقنيم بنالماجزا منرا أخنر ،
تشخص وتالحرك عىل الاليايل:
فالنقل د ئاله وضركاله كأنما
ُ
﴿ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ

ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ﴾ ،ودن ذا ترطلع
األلفاظ بالالصيهر وبالحركل يف كل دنذه السهيلل ،وفجأا تدب ف ه الح اا ،فلننظر
ولنسمع﴿ :ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ ﳀﳁﳂ

ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ﴾ [ 19ن .]20
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ودنذا دي المشهد الثالث ن أو بق ل المشهد الثاين ن فه قند اسنال قظيا ،ف نان
أول ما هسألين عن  :ك لبثال ؟ ف ين الجياب :لبثنا هي اما أو باض هيم ،وإنا لنال
أهن لبثيا أطيل م ذلك جدا ا ،فقد عرفنا ملخص قصاله قبنل تفصن لها ،أمنا دن
فجائاين ماجلين ع الالحقق ،ث إهن مؤمنين ،فل

مظهر إهماهن أن هقيليا:

﴿ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ ،ود مالخيفين أن هنفرح أمرد  ،فه هيصين
ًسيله أن هاللطي وت ُهشارن هب أضدا ا ،لئال هارف القي ُم مقرد ف رمجيد أو
ها دود يف ملاله  ،أما نح فنارف أن ت أضد دناك هرمجه أو هردد ع دهنه ،
ولن

لنالبع دنذا الرسيل يف المشهد الثالث :أه دي دنذا المشهد؟ دنا فجيا

مالروكل للخ ال ،فنح ت نجد إت أن أمرد كُشي وعثر الناا عل ه  ،وإن كان
الناا هيمئذ مؤمن ت كافره  ..إلخ دنذه المشاعر يف دنذه القصل.
وإل ك اآلن دنذا اللين الثاين م أليان الالصيهر يف القصل :تصـوير العواطـف
واالنفعاالت ،كما تبدو مالمحها يف قصل مره ووتدا ع سى عل السالم:
قال تااف﴿ :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﴾[ ...مره  16 :ن .]17
فها دي ذي يف خلي ا ،مطمئنل إف انفراددا ..ولن

دا دي ذي تفاجأ مفاجأا

عن فل تنقل تصيًا ا نُقلل با دا ،ولن نها بسبب مما دي ف

أهرا﴿ ...:ﱮ ﱯ
ا

ﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹ ﱺﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀ

ﲁ﴾ إهنا انالفاضل الاذًاء المذعيًا هفجؤدا ًجل يف خلي ا ،فاللجأ إف اسالثاًا
الالقي يف نفس ﴿ :ﱿ ﲀ ﲁﲂ﴾ !
ولئ كنا نح نال «الروح األم » فإهنا دي ت تال إت أن ًجل ،ودنا هالمثل
الخ ال تلك الفالاا الط بل البرهئل ،وقد تربت ترب ل صالحل وكفلها «زكرهنا» باند أن
نذًت جن ناا ..دذه دي الهزا األوف.
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﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ﴾ ،ث ل المثل الخ ال مرا أخر
مقداً الفزع والخجل ،ودنذا الرجل الغرهب ن الذي مل تثق باد بأن ًسيل ا  ،فقد
ت ين ض ل َل ٍ
فاتك هسالغل ط بالها ن هصاًضها بما هخدش سمع الفالاا الخجيل ودي
أن هرهد أن ههب لها غال اما ،ومها يف خليا وضدمها!!
ودذه دي الهزا الثان ل.
ث تدًكها عجاعل األنثى تدافع ع عرضها:

﴿ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ﴾ دن ذا ،صراض ال ،وباأللفاظ الم شيفل ،فهي والرجل
يف خليا ،والغرض م مباغالال لها قد صاً م شي افا ن فما تارف دي باد ك ي
ههب لها غال اما ،وما هخفي م ًوع الميقي أن هقيل لها﴿ :ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ﴾،
فقد ت ين دنذه خدع َل ٍ
فاتك كما قلنا ن فالح اء إذن ل س هجدي ،والصراضل دنا
أوف.
﴿ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﲪ﴾.
ث ماذا؟
دنا نجد م فجيات القصل ،فجيا فن ل كبر  ،تالرك للخ ال أن هالصيًدا .ثن
تمري القصل يف طرهقها ،لنر دنذه الاذًاء المس نل يف ميقي آخر أعد دي ا
ت:
﴿ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ﴾.
ودذه دي الهزا الثالثل.
فلئ كانت يف الميقي األول تياج الحصانل والالرب ل واألخالق ب نها وب
نفسها ،فهي دنا وع ل أن تياج المجالمع بالفر حل ،ث دي تياجه آت اما
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جسدهل بجانب اآلتم النفس ل ،تياج األمل الجسمي الحاد الذي «أجاءدا» إجاء اا
إف جذع النخلل ،ودي وض دا فرهدا ،تااين ض را الاذًاء يف أول مخاض ،وت عل
لها بشيء ،وت ما

لها يف عيء ،فإذا دي قالت﴿ :ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽﲾ ﴾ فإننا لن اد نر مالمحها ،ونحس اضطراب خياطردا ،ومياقع األمل
ف ها!!
﴿ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ
ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﴾.
ودذه دي الهزا الرابال ،والمفاجأا الاظمى ،وإنا لن اد نح ن ت مره ن هننب
عىل األقدام وث اباً ،وع ال م الهزا وعج ابا :طفل ُولد اللحظن َل ،هنادههنا من تحالهنا،
وهمهد لها مصاعبها ،وهه ئ لها طاا اما ،أت إهنا الهزا ال بر !
ونحسبها قد ددشت طيهالا ،قبل أن تمد هددا إف جنذع النخلنل نزه ل سناقط
عل ها ًط ابا جن ًّا ن لالالأكد عىل األقل ،وهطمئ قلبها لما تياج ب أدلها ن ولن

دننا

فجيا تالرك للخ ال أن هق عنددا قنطرا ،وهابردا..
﴿ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ﴾ !
فلالطمئ اآلن مره

 ،ولالنقل الهزات النفس ل إف سيادا﴿ ،ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ

ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪ

ﱫ ﱬ﴾.
إن الهزا لالطلق ألسناله بالسخر والاله
هبنذه األخيا ما ف م

عىل «أخت داًون»! ويف تذك ردا

مفاًقل ،فهنذه ضادثل يف دنذا الب ت ت سابقل لها ﴿ﱡ

ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ ! ﴿ﱭ ﱮﱯ﴾ ،وهبدو أهنا
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كانت مطمئنل لال راً الماجزا دنا ،أما د فما عسى أن نقيل يف الاجب الذي
هساوًد  ،والسخرهل الالي تج

هبا نفيسه  ،ود هرون عذًاء تياجهه بطفل،

تالبجح فالش ر إل ه ل سأليه ع

سردا؟ ﴿ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ

ﱷ ﱸ﴾ !
ولن

دا دي ذي الماجزا المرتقبل﴿ :ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐ

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ﴾.
ليت أننا قد َج َّربنا م ُ
لسنمرنا يف مياضنانا
قبل ،ليثبنا عنىل أقندامنا فز اعنا ،أو
ّ
ا
جربنا ،فلالفض أع نُنا بالدمع م الالأثر ،ويف
ددشا ،أو لفغرنا أفيادنا عج ابا ،ولن ننا ّ
دنذه ا للحظل هسدل السالاً ،واألع تدمع لالنالصاً ،ويف دنذه اللحظنل نسنمع يف
لهجل الالقرهر ،ويف أنسب فرصل لإلقناع واتقالناع:
﴿ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ
ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ

ﳅ﴾.
قلت :ون الفي هبنذا القدً م دنذا اتسالاراض الرائنع النذي قدمن األسنالاذ
س د قطب ،يف مجال القصل القرآن ل بيجن عنام ،ويف مجنال الالصنيهر ف هنا بيجن
خاص ،مؤكده أن أي اقالباا آخر م كالاب الالصيهر الفني ن ونح قد أطلننا دننا
يف النقل واتقالباا ،كما مل نفال م قبل إت مع الدكاليً محمد عبند ا دًاز ن ،ت
هغني ع الرجيع إل  ،واإلفادا من يف باب الالفس ر الب اين للقرآن بيج خاص ،ويف
باب األدب والنقد بيج عام.
دنذا ،مع اإلعاًا أخ ارا إف أن ًمح ا قد أفرد للحندهث عن «عخصن ات»
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القصص القرآين ضده اثا مطي ا
ت ..تحدث ف عن ك ف نل ًسن دننذه الشخصن ات
وإبرازدا يف القصل القرآن ل ..وع المالمح الخاصل أو «النميذج اإلنسناين» النذي
هم ِّثل أو ها ِّبر عن كل واضد م دنذه الشخص ات.
ًض ا تااف األسالاذ س د قطب ،والندكاليً محمند عبندا دًاز ،واألسنالاذ
محميد عاكر ،وسائر الالماء األعالم الذه ًجانا إف كالبه  ،وأفندنا من آًائهن
ومالضظا  .آمل أن ن ين قد أضفنا ع ائا ن ذا بال إن عاء ا ن يف دنذه األبياب
م عليم الالفس ر والقرآن .ال َّله اغفر لنا وإلخياننا الذه سبقينا باإلهمان .وآخنر
دعيانا أن الحمد ًب الاالم .
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خامسا ن عروط الالفس ر الالمي661 ........................................:
ا
تارهي بالفس ر يف ظالل القرآن 671 ........................
الفصل الخامس:
ٌ
أو ا
ت ن الصحابل وتفس ر القرآن672 ......................................... :
المفسرون والغرض األساا للقرآن ال ره 676 ..................... :
ثان اا ن
ِّ
ثال اثا ن الظالل وعروط الالفس ر المااصر682 ................................:
أ ن م أخطاء الالاامل مع الظالل685 ..................................... :
ب ن الظالل هالجاوز عصر الخالف الجديل أو ال المي688 ............... :
ج ن الظالل واليضدا الميضيع ل للسيًا القرآن ل691 .................... :
ًاب ااا :طرهقال وتصن ي تفس ره693 ..........................................
أ ن طرهقال يف الالأل ي693 ................................................ :
ب ن تصن ي دنذا الالفس ر695 ........................................... :
الفصل السادا :م أليان الالفس ر المااصر 701 ............................
أو ا
ت :تفس ر ُسيًا «الفجر» لس د قطب703 ..................................
ثان اا :تفس ر سيًا الاادهات لألسالاذ محمد المباًك 714 .....................
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أو ا
ت ن المانى اإلمجايل للسيًا714 ..........................................:
ثان اا ن أقسام السيًا وميضيعها الرئ س714 ............................... :
ثال اثا ن خصائص النص الف رهل716 ......................................... :
ًاب ااا ن ف الارض أو الطرهقل األدب ل716 ................................... :
خامسا ن ص اغل اآلهات ،أو الالراك ب والجمل718 ......................... :
ا
سادسا ن الميس قى يف السيًا719 ..........................................:
ا
*الباب الثاين :إعجاز القرآن :المالمح الاامل 723 ...........................
الفصل األول :اإلعجاز :وقيع وماناه 727 .................................
أو ا
ت ن ضيل جانبي اإلعجاز :مدخل ومالضظات727 ....................... :
ثان اا ن اإلعجاز ضق قل تاًهخ ل734 ..........................................:
ثال اثا ن مانى اإلعجاز ،أو اإلعجاز الذي وقع ب الالحدي741 ................ :
الفصل الثاين :آًاء ونظرهات ضيل اإلعجاز 749 .............................
أو ا
ت ن ف را الصرفل ،عرض ونقد750 ...................................... :
ثان اا ن النظ القرآين :لمحل تاًهخ ل756 .....................................:
أ ن النظ عند الجاضظ758 ............................................... :
ب ن ميقي أبي داع الجبائي والحاك الجشمي م النظ 760 .......... :
ج ن النظ عند أبي مسل األصفهاين والماوًدي762 ..................... :
د ن مع الرماين والخطابي763 ............................................ :
دن النظ عند القاضي الباقالين والقاضي عبد الجباً766 ................. :
ثال اثا :نظرهل النظ عند عبد القادر الجرجاين772 ............................ :
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األميً الالي اسالب َاد عبد القادر أن ت ين مناط اإلعجاز773 ............... :
تارهي النظ القرآين( :النظ ب القاضي عبد الجباً وعبد القادر) 777 .....
ب نظ األلفاظ ونظ المااين779 .......................................:
عيدا إف عرح عبد القادر785 ........................................... :
عادد قرآين 788 ..........................................................
مسألل اتسالااًا والمجاز790 ........................................... :
نقد الجرجاين791 .......................................................:
نقد النقد793 ............................................................:
ًأي س د قطب ًمح ا 797 ............................................. :
تاق ب عام عىل نظ عبد القادر798 ......................................:
األعاعرا ونظ المااين 822 ..............................................
النظ أعمل م تال الت النحاا827 ......................................
الالرك ب النحيي والميس قي 832 ........................................
ًاب ااا ن الالصيهر الفني810 .................................................. :
الحسي والتجسيم815 .......................................:
 1ـ التخييل ّ
 2ن الالناسق الفني818 ................................................... :
نج ب محفيظ ونظرهل الالصيهر825 ..................................... :
خامسا ن النظ الميس قي826 .............................................. :
ا
مزاها الشار والنثر832 ................................................... :
إعجاز «النغ »!833 .....................................................:
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نظام القرآن الصييت ومجال اللغيي835 .................................. :
تاق ب837 ..............................................................:
إعجاز النظ والالصيهر838 ..............................................:
سادسا ن وج آخر م وجيه اإلعجاز840 ................................. :
ا
عىل دام

األعداد واألًقام841 .........................................:

ساب ااا ن تاق ب عام :الب ان ..واإلنسان842 ................................. :
الشار الجاديل ..وإعجاز القرآن847 ......................................
الفصل الثالث :الخصائص األسليب ل ومزاها الالاب ر القرآين 851 ..............
أو ا
ت ن مزاها الالاب ر القرآين851 ..............................................:
 1ن اسالحراً المشادد واتلالفاتات المال رًا عىل نحي فرهد851 ...........
 2ن سال الدتلل ودقل األداء ومجال الالاب ر852 ............................ :
 3ن تنيع مدليتت النص الياضد وتناسقها853 ...........................:
ثان اا ن الخصائص األسليب ل الاامل854 ..................................... :
الفصل الرابع :الفاصلل والسجع القرآين871 .................................
تمه د :أمه ل الفاصلل871 .................................................. :
أو ا
ت ن تارهي الفاصلل872 ................................................. :
ثان اا ن وظ فالها وميقاها875 ................................................ :
أ ن اخالالف الفياصل يف آهات مالماثلل887 ................................ :
ب ن الالصدهر والاليع ح888 ............................................. :
ثال اثا ن لمحل ع أنياع الفاصلل892 ......................................... :
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ًاب ااا ن ب الفاصلل والسجع والشار896 ................................... :
خامسا ن السجع القرآين899 ................................................ :
ا
األسليب القرآين ب السجع واإلًسال909 ..............................:
تاق ب أخ ر عىل الفاصلل والسجع910 ...................................:
الفصل الخامس :الصيًا األدب ل للقرآن ب المرمين واألسليب 915 ......
أو ا
ت ن قر ل (فهاتيا مفالرهات)915 ......................................... :
ثان اا ن م خصائص (مااين) القرآن917 .................................... :
ثال اثا :أسليب علمي وإعجاز أدبي (أو بالغي)921 ......................... :
ًاب ااا :أثر المااين يف ف الارض922 ........................................:
خامسا ن خطاب عامل وماليازن925 ....................................... :
ا
الباب الثالث :إعجاز القرآن :مالمح فنّ ل خاصل935 .........................
الفصل األول :تشب هات القرآن 939 .........................................
أو ا
ت ن لمحل تاًهخ ل939 ................................................... :
ثان اا ن تارهي الالشب وأدوات 942 ...........................................:
ثال اثا ن دوً الالشب وأغراض الفن ّل944 ...................................... :
ًاب ااا ن أقسام الالشب القرآين947 ............................................:
خامسا ن م خصائص الالشب القرآين953 .................................. :
ا
الالشب هات القرآن ل والب ئل الارب ل960 .................................... :
سائر خصائص الالشب القرآين967 ....................................... :
الفصل الثاين :أقسام القرآن 979 .............................................
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أو ا
ت ن ص غل القس 980 .................................................... :
ثان اا ن المقس ب يف القرآن980 ............................................. :
ثال اثا ن القس ب الالاظ واتسالشهاد982 .................................. :
عيادد وتطب قات984 ...................................................:
المقس عل 987 ................................................... :
ًاب ااا ن
َ
خامسا ن المقس ب المسبيق بأداا النفي (ت)989 ...........................:
ا
والمقس عل 993 ................................. :
المقس ب
سادسا ن ب
َ
َ
ا
ساب ااا ن الدوً البالغي ألقسام القرآن995 ...................................:
الفصل الثالثِ :
الق ّصل القرآن ل 1001.........................................
أو ا
ت ن دنذا الف !1001..................................................... :
ثان اا ن الم انل الحق ق ل للقصل (نقد ميقي الاقاد)1004.................... :
ثال اثا ن ب القصل القرآن ل وسائر القصص1010.............................. :
ًاب ااا ن القصل القرآن ل ضق قل تاًهخ ل1012.................................. :
عخص ل إبراد يف القرآن1018..........................................:
امسا ن القصل القرآن ل :تاًهخ اإلنسان1022............................... :
خ ا
 1ن الالرف والظل اتجالماعي1024...................................... :
 2ن نفس ل البريء1027...................................................:
سادسا ن األغراض الاامل للقصل القرآن ل1029.............................. :
ا
ساب ااا ن أسليب الارض والخصائص الفن ل1034........................... :
الخصائص الفن ل1040.................................................. :
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 1ن تنيع ف ّ اإلخراج1040...............................................:
 2ن تنيع طرهقل المفاجأا1041........................................... :
 -3الفجيات ب المشهد والمشهد 1576.................................
 4ن الالصيهر أو الارض الالصيهري1045..................................:



