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الحمد لله رب

خمدآ يواق نعمه ؤيكاقئ مزيده ،أئرل عل عبده

الكتاب ول؛ يجعل له عوجا قيا ،والصلاة واللام عل سدنا محمد ،محر عباد الله
وأشرف حلقه ،صلاة وسلاما تاميرأ ،،د١ئميرن ،متلازمتن إل يوم الدين ،وعل آله
وصحبه ،الذين كانوا صورة صادقة لهدا القرآن ،ق آدايه وأوامره ونواهيه ،ومن

اتبعهم عل هدا المهج ...أما بعد.
فإن ْن أعظم نعم افه عل الماس بعامة ،والسالمين بخاصة ،هذا القران الذي

أرمز به سيدنا محمد .ؤ جوصئث-إلأ

?0؟ ه لالأ;_ا:،ي-اآ،

عثدثت آلكث1ا تمننا تؤلأ 'قيىو ؤبمدى ؤزتئمه ودث/عا لأسإيا!ث أ©" ه
ه
لالأن_ا;،ا>ه] .هذا القرآن الذي ذكفل اممه يحفظه ءؤ
[الخجر:آ] ،فهويتعمي عل كل المحاولأت> ،المي تبنيه عوجا ،وهذا معنى الهدينا

المحح ،الذي أحرجه الإمام م ال؛ ،وهو ما قاله الله لمييه؛  ٠وأنزلت عليك كتابآ
لا يغسله الماء ،تقرأه ناتا ويقفلانا،ا  ٠فلقد كان القرآن بحق باعث نهضة ،وأساس
حضارة ،ولكنها نهقة تغليفه س كل الشوائب والمكدرات ،وحضارة لا يمكن أن
تشيب أد

ولا عجب ~إذن~ أن توجه له الأمة ،ق أوج حفارتها ،وعل احتلاف
أزمنتها كذلك ،كل ما منحته س إمكانات ،تستنتج مته آدابا ،وتندي به ألبابا،
وتفجر ينابح حكمه وأحكامه ،وتهتدي ؛مناراته وأعلامه ،وترسي إل ما فيه من
( )١صحح لحر.)٣٦( ٢٨٦٥ ،

إشاراُتف العلم ،وقضايا الكون .وهو مع ذللث ،كله لا يفتأ يمدها بجديد ،لكإ
أضاءت شمس ،وأنار قمر ،ؤ قل لو كان آلم ؤدادا ث؛متت ؤيا ثماJآلحردلنلد٠

'؛نتا

جثنايمثلهء مددا

ه[ال؛ئهف:ه*ا].

ومع هدْ الخهود المخلصة الطينة ،الي ل؛ تكن لكتام ،محوي القرآن ،رأينا عل
التقيفس من ذللث ،،جهودا أعيت ،ذويها ،وهم يكدون أذهانهم ،وكئهدأون أفكارهم
وأقلامهم؛ ليجدوا فته يعره وخللا ،ولكنهم لر يورثوا بعملهم إلا محامه وماا.s

ومن أبرز القضايا القرآنية ،قضية الإعجاز ،التي بحثها العلياء قدياوحديثآ،
عل اختلاف أعمارهم وأممارهم ،ولا زالت ،بكرأ ،قيع فكرآ ،وهمج قرأ،
وسطع نورأ ،وقضية الإعجاز ليس الهدف منها رد شبهات الحاقدين ،ويحص
حهالأت الحاهلن ،ؤإنعا ْع ذللئ ،وقبله ،بيان رواح الكتاب ،الخالد ،ق محالات

الحياة المتعددة؛ ولدا كانت ،كتب ،الإعجاز ق كل عصر تحمل حديدأ للناس.

وشاء افه ل أن أكرم وأشزف لأسهم بنصيب ~وإن كان جهد المقل" ي هذا
الضيار .وهدا الكتاب ،يشتمل عل الإعجاز الثياق .ولقن .حاوُت ،أن أساللثج فيه طريقأ،
حاليا من كل وعورة ،بريتا من كل ما يعر عل القارئ ،بعيدأ عن كل تكلف
وتمحل ،راجيآ أن محي فيه كل قارئ ،أيآ كانتح ثقافته ،ومهيا كانتؤ ،أن محي فيه بنيته،
ومتعته الفكرية والروحية ،والفوائل .العالمية ،ولا أنكر أنتي أفدت س جهود

الساشن ،سواء كان ذللق ،من حيثح المنهج والأسلوب ،،فتجنبتح الواضع التي
تصعب ،عل القارئ ،من غير ذوي الاختصاص ،أم من حيث ،المائة العالمية ،ولكن
معظم هدا الكتاب" ،كا محيري القارئ" إنا كان نتيجة لإجالة نفلر ق كتاب ،اف

تعال ،مما فتح اممه المنان به ،وفه الحمل .والمنة ق الأول والأحرة وهوالفتاح العليم.
ولقد اشتمل هن<ا الكتاب ،عل فصول متعددة ،ولما كان الإعجاز الثياق

مرجعه النفلم ،فلقد كان لزامأ أن أتحدمحثج عن النفلم وتعريفه أولا ،ثم عن الكلمة

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربما وتقبل دعاء ،ربما اغمر ل
ولوالدي وللمومتئن يوم يقوم الحساب ،وصل اللهم وملم وبارك عل سيدنا محمد

الشي الأمي ،وعل آله وصمه ،واجن اللهم سيدنا محمد ■ .جمر ما نجزي سا عن
أمته ،وال ،سيدنا محمد وصحبه.

الدكتور

ضل حس عباس

َِ.

منم

بيع المعاجم العربية عل أن الظم إنا يرجع إل صم الأشياء بعضها إل
بعض ،ولقد وصعه العرب كعادتم للأمور المحسومة ،ءأءلالةو eعل نظم اللؤلؤ
والخرز ق العقد الواحد ،ثم استعمل ق صم الكلام وع يعضه إل يعص ،وتأليفه
ل مخل و؛قراتا وموضوعات.

وحينا نتتحدث عن نظم القرآن الكريم فسوف لا نقف عندما وقف عدم
بعض الناس ،الدين محبون أن الفلم إنا يثمل الخملمة الواحدة فلا يتعداها إل

مرها ،لكننا نعني بالقلم ما هو أوسع دائرة ،وأثمل موضوعا ،فإذا كان اانفلمت
تأليف الكلام عل وجه نحمحوص ،فمن الْلعي أن يتمملم هدا المحنى الحملة الؤلفة
س كلمات ،والأية المكونة من أكثر س خملة ،والسورة المؤلفة س آيات ،وأمحرآ

القرآن الكريم المكون س هذه السور ،التناسق يعضها ْع يحض ،وحجتنا فيا ذهبنا
إليه؛^ >١١ب<انهت

حديثتا عن النظم ~إذن~ يثمل الموضوعات التالية!
أولا :اختيارالكلمة.

س ا لحمالة القرآنية.
_ ا لسورة القرآنية.
رابعا :ما يين السورة والسورة.

حاما :القرآن ق محموعه.

لمد:ا].

لذا فإن الفول بأن الإعجاز الياق خاص بالعرب وحدهم ~ْع أنه يكاد يكون من
اللعان-بحاحة إل إعادة نفلر .ولر أحد من نته عل هال.ه القضية من مل.
وأنا عل يمح ،من أن قضية النظم حتمابمد لها من بمن شرحها محمرفهمها
للناس ،فإما ستكون من حير الروافد العلمية والإي،انتة عل السواء ،وأنا أقرر هدا

نتيجة بمرية عملية ،ولا فرق بين العرب اليوم وي؛ن غيرهم ق هدا المض،ار ،وأرجو
أن يجد القارئ ق هدا الكتاب مصداقية ،وبرهانا عماليا وشاهد حق لهدا الذي
قررته.

ولا بد قبل الخدين ،عن الفلم وما يتعلق به ،أن تحينك عن أنر القرآن
الكريم ق اللغة العربية ،ثم نتحين ،عن الكلمة الش هي أساس النظم ،مستمل.ين
العون من الله ،والله ول التوفيق وصل الله عل سيدنا محمد وعل آله وصحبه

وملم•

١جرمح
اترالتؤآن الكحيم
هيالالغ\ئاانم(سئا

لقد كرم اض اللغة الربية بيدا القرآن ؤ إظءتؤ;عمياقسا

ثقلؤ؛ى ^[ ^٠الز-؛مفت'اا ،ومن أجل ذلك ،كانت العريية تتمع يخمائص ،مل أن
توجد ق ■ضرها من اللغامحتا ،وهده الخصائص لا تظهر ل جهة واحدة من جهات

العربية ،بل هي ي جهات كثبرة متعددة ،فهناك الخصائص الش تمتاز ما الحروف

العربية ،من سعة ذ المخرج ،وتعدد ل هذه الحارج ،حتى لا يطغى بعض هده
الحروف ،عل بحض ،وهناك حمانص للكلمات تنلهر  jمهولة اكلممحا من جهة،

وفيا بئن هده الكلمات من وشائج وصلات من جهة ثانية ،وفيا بينها و؛ين المعنى
الذي تدل عليه من مناسبة من جهة ثاكة.

أما التراكيّح العربية ،فان من أبيى خصائصها هذا الإيجاز ،الذي يجمع
المنصفون عل أنه مما تمتاز به هذه اللغة عل ضرها من اللغات ،وهذ الإيجاز لا بد
له من الدقة والإحكام ،وتللت ،لعمر الحق صفات العربية الخوهرية الأول.

وهذه الميزات للعربية جوهرية تنح من ذاما ورئيسه لا نحرج عن أصالتها،
ومع هذه الخصائص الأصيلة الرئيسة ،فإن هناك خصائص مكتسبة ،اكت بتها
العربية من ذللثؤ الكتاب ،الذي خصها الله يه وخصه بيا ،هذه الخصائص التي لا تقل
عن الميزات الأول ،ؤإن ما أقادته العربية من كتاب ،اممه تعال لا ينحصر ق زاؤية
واحدة ،ولا يتحر ل جدول واحد.

( )١أحد حس الزيات ،،دفاع عن اليلأئ،

،١
١٣

الكب ،،اتجة الثانة ،سة  ٩٦٧ا

كان لذا القرآن الكريم الفضل ق أن •م العرب عل لغة واحدة،
~١
بعل أن كان لكل نيلة منهم لهجتها ولغتها ،وقد اجتمعوا فيإ يعد عل هذا القرآن،
وكان من نتيجة ذلك ،أن حففل القرآن لهم هذْ اللغة ،دون أن تتشعب ،بما الأودية أو
أن نحتلفط حا الألسن ،كإ أبما حافظت ،بفضل هذا القرآن عل أصالتها ،وهذا لو

تأملته لوحديه من أعظم ما أمداه القرآن العفليم إل هذه اللنة.
 "٢ومن أوجه تأثبمر القرآن ق اللغة ،هذه الأّاليبؤ الباديعة دالتراكتب

الرصينة ،الك ،كان لها ءي،ا بعد الأثر ق تهلور النقد ،ورقي الأساليبمج العربية ،فأنتج
إل تأملت مواطن إبجارْ ،ورائق مضامينه ،ودقة معانيه ،والأماليم ،الش عز حا عن
ذللنا مما يلجه العرب ؤإن وقفوا ق يعضه عل يعص أبوابه ،وجدت من ذللثج الكشر

الكشر ،تحد هذا ق أماليم ،الاستفهام وأنواعه ،والكنايايت ،وأقسامها ،ؤإنلث ،واحد
ذلك ،كدللئ ،ق حيله وقصصه ،ووعده ووعيده.

ولا تعدو الحقيقة حيّا تزعم أن ما وصل إليه العرب فيإ بعد من أبحاُثج
لغوية عل تتوعها ،يرجمر الفضل فيها إل القرآن ،ليس هذا فحمسبح ،يل إن القرآن

هذب طاعيم ،وثقف ،ألسنتهم ،حتى إنلثط لتشعر يتللثح النقلة العفليمة بين الذتحر
كان لم قبل القرآن الكريم ،وبئن الذي كان لهم بعد نزوله ،يقول ،ابن حلدون ق
الفصل الذي عقده لبيان أن حصول الملكة بكثره الحفظت راؤينلهر للئح من هذا

الفصل وما تقرر فيه مر آحر ،وهو اعطاء السبجؤ ل أن كلام الإسلاميتن من

العرب ،أعل طقة ل البلاغ وأذوقها من كلام الخاهلية ق منثورهم ومنفلومهم ،فانا
نجد شعر حسان بن ئابت ،وعمر بن أبا ربيعة والحهليتة وجرير والفرزدق ونصيمإ

وغيلان ذي الرمة والأحوصى وبشار ثم كلام السالفح من العرب ق الدولة الأموية

وصدرأ من الدولة العامية ق حملهم وترميلهم ومحاورامم للملوك أرفع طقة ق
البلاغة من معر النابغة وعنترة وابن كلثوم وزهر وعلممة بن عبده وؤلرفة بن العبد
ومن كلام الحاهلية  ،jمنثورهم ومحاوربم ،والملح السليم والذوق الصحح

شاهدان بذلك لياقد البصم بالبلأفة ،والسب ق ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا

الإسلام سمعوا الهلثقة العالية من الكلام ق القؤآن والحديث اللذين عجز البشر
عن الإتيان بمثليهإ لكونها ولحمث ق قلوءرم ،ونشأت عل أساليبها نقومهم

قنهقت ،ءلثاءهم ،وارتفعت ،ملكات٠م ق البلاغة عن ملكات من قبلهم ْن أهل
الحاهلية ممن لر يسمع هذ 0العليمة ولا نشأ عليها ،فكان كلامهم ق نفلمهم ونثرهم
أحسن ديباجة وأصفى رونقا من أولثلث ،،وأرصف ،مبنى وأعدل تثقيفا بإ اسفادوه

من الكلام الحال الaلثقة ا .، ١١
ؤيقول الرافعي جظققه ررولقد كان هذا النظم عينه هو الذي صمى جيأ
البلغاء يعد الإسلام ،وتول تربية الذوق الوسقي اللغوي فيهم ،حتى كان لهم من

محامن الركسس ،ق أساليبهم —مما يرمع إل تساوق الفلم واستواء التأليف  —،ما لر
يكن مثله للعرب من قبلهم ،حتى حرجوا عن طرق العرب  )jالسجع والرفل
عل جفاء كان فيها ،إل ّعثع وترمل تتعرف ،ق نظمها آثار الوزن والنلحين ،عل
ما يكون من تفاومم ق صفة ذلك ،ومقداره ،ومبالغهم من العالم يه ،وتقدمهم ق
صنعته ،ولولا القرآن ،وهذا الأثر من نقلمه العجيسؤ ،لذهب العرب بكل فضيلة ق
اللغة ،ولر يبق يعدهم للفصحاء إلا كا بقي من بعد هؤلاء ق العامية ،بل لما يقيتإ
اللغة نفسهارا

 — ٣ومما منحه القرآن هذه اللغة بحق ،أنه أمدها باء الحياة والقارة ،فهي

باقية ما بقي القرآن ،لا ممون كا ماتت ،ممر من اللغات واللهجات ،ولا تهرم
كدللئ ،،بل تبقى نضرة ي شبابها ،لا تهرم ولا تبل.

(  ) ١مقدمة ابن حاليون ، ٥٨٠ ، ٥٧٩ ،الطبعة الرابعة ،دار إحياء الراث

بثروت ،لينان.

( )٢الراقص ،إعجاز القرآن واليلاغة البرية ،اJاشر؛ دار الكتاب ،العربي٧ ،رواتا ،الهلبعة التاسعة ،منة

اأعهال4خ:،

يميز الناس بين الكلام الذي تنشرح له صدورهم ،وُين ها تتقبص منه

موسهم ،بالهلريقة التي يتعها الكاب ،والأسلوب الذي بمؤغ فيه موصوعه،
الذي نحرج للناس ،ؤإذا كان هذا الأسلوب يقوم عل دعائم متعددة ،فإن الذي
تهمنا ~هتا~ من هذ 0الدعائم أولاها وأولاها يالتقدير ،ونعتي  ١٠٢٠الأصالة.
وأول لبنة ق هن 0.الأصالة الكلمة ،ذلك أن اللفغلة الخيدة تدل عل االعنى
المراد ،وونوعه ق الكان المتاسب .،يقول ستيفن أولمان!

وق أي نقل يوجه إل اللغة تكون الكلمة عرصة لأن ينفلر إليها ،عل أنها

ال ب— ،الأساسي ق هذا النقد ،وليس ثمة ما ثر الدهشة أو الغراية ق هذْ المكانة
التي تنفرد -بما الكفان ،فهي أصغر رانوافل® المحنى أو أصغر الوحداتر ذات ،المعنى
ل ا لكلام المتصل ،أصف إل ذلك أن اوكفات مي أماء الأشخاص والأشياء،
وهي أول خطوة يقوم بما الطفل ق سيل تعلم اللغة ،وللكفات كيان مستقل ق
الكتابة والطباعة ،وتتمغ بذاتية ومكانة مستقلة ل المعجم ،وهي فوق هذا وذاك
نحضع ل امتمالها لعدد لا محمى س القيود والعادات ،الخرافية ،حتى إتبما ق ممر
س ا لحالات ،كانت موصع العبادة والتقديس ،لهذا كله لر يكن س الغريب ،أن تنفرد
الكل،ات ،باهمام خاص س نقاد اللغة

والكلمة أصل الدقة ق التعببمر ،والوضوح ق المعنى ،والصدق ق الولألة،
لأن الكلمة إذا ممكتنت ،ق موصعها الأصل دلت عل المعنى كله ،فإذا حشرت،
حشرا ،أو قرت قرآ ،دلت عل بعفن المعنى أو ألخأت إل غيره• وؤ ،اختيار
الكلمة الخاصة بالمعنى ؛؛ ، ١٤-،والكلمة ق الخملة كالقهلعة ق الألة إذا وصعتر ق
موصعها عل الصورة اللازمة ،والنظام المهللوب ،تحركت ،الألة ،ؤإلأ ظلتؤ جامدة.
[  ) ١سيم ،،(٧ ،دورالكل،ات ذ اللغة ،ص"؟ ،ترجة وتعلق• د .ك،الامحمدبثر ،صنت ١٩٦٢
١٧

اروللكلعات أرواح® كإ قال ررمويامان)) ،فإذا اسمملعت أن تحد الكلمة التي ال
غنى عنها ،ولا عوض منها ،ثم وضعتها ق المرصع الذي اعد لها ،وهندس عليها
ونفختا فيها الروح التي تعيد لها الحياة ،وترسل عليها الضوء ،صمنتإ الدقة

والقوة والمدق والطبعية والوضوح ،وأمنت ،الترادف والتقرب والأءت» افجل .
لا عجبا إذن أن نجد العرب ق عصورهم الأول محهدون أنمهم ل اختيار
هده الكلمإت والحث ،عنها وانتهائها ،محنيين لها كل ما منحوه من طاقات العقل

ودفقات الشعور وحميل الأحاسيس .فلقد كانوا ق جاهليتهم ،يدركون ما للكلمة
من شأن ،أو ما تحدثه من أثر سلبي فيقبلوما أو يردوما نتيجة معرفة وذوق.
سمع ومحه بن العبد ييث ،المنئ_ ،بن علس;
وق د اتناتى اقم عند ادك اره ين اج علي ه الصلمعريه م\ق اوم
فقال :استوق الحمل ،لأن اليبمرثة; سمة ق عنق الناقة لا المر؛".
ومن ذللئح ما يروى عن حان حينإ أنشدث

لنا الحفنات الئؤ يلمعى ق الصمحى

وأس يائتا يقطن 0من نجدة دم ا

فقيل له؛ لوقلت( :،يعلمعن ق الدجى) ،ولوقلت( :بجرين) ،لكان أويل •٢

( )١الأمتاذ احد حن الزيات،

طيب' دناع ين اليلأئ،

مطعة الهضة. ١ ٩٦٧ ،

( )٢د .أحد مطلوب ،ئ -حن البصيرّ ،التلاغة والتْلتق ،الخمهورية العراقة ،وزارة التعالم العال
والبحث العالمي ،الطعة الأول ١ ٩٨٢ ،م ١ ٤ ٠ ٢ /ه ،ص . ١ ١

( )٣الأستاذ مصعلفى صادق بن عبدالرزاق بن سعد بن أحمد بن عبدالقادر الراقعي،
 ١ ٣ ٥ ٦م ١ ٨٨ ١ /م ،تاريخ آداب العرب ،صبطها وصححهات محمد سعيد العريان ،مطيعة
^رة،الأيعةاكاكة. ٢١٩٥٣ ^ ١٣٧٣ ،

فإذا نحاوزنا العصر اباهل وحدنا ذلك واصحآ ق العصر الإسلامي من
ذلك ت ما روى عن أفصح العرب وأبلغهم سيدنا محمد .وهو يوجه

مسنا

لأصحابه هك ولمن يعدهم مكانة الممة وأصالتها :ررلأ مولن أحدكم :حقث
شي ،ولكن ليقل :لمنت شىاا . ٢١١
وكيلك ،ما روى عنه ،وهو يعلم أحد صحايته ،الراء بن عازب قه أن
يقول® :امنتؤ يكتايلئ ،الذي أنزلت ،،ونبيلئ ،الذي أرسلتا® فقال الراء :ءورمولك
الذي أرملت ٠ ،فقال الرسول® • .ونيلث ،الذي أرمك ،ا  .وماروي عن سيدنا

عمر قفوله :ؤكتمشوآقأمجت،إلئابجاهلألءمان® ،] ١١ •:لوثاء افهلقال :أنتم،
فكنا كلنا ،ولكن قال :كنتم ق حاصة أصحاب رسول افه ومن صنع مثل
صنيعهم ،كانوا محر أمة أحرجتا للناس يأمرون؛العروق  ،وينهون عن ادكر،،ر .٢
وق العصر العباسي ،كان للكلمة منزلتها كدللاح ،وتما يروى ق ذللئ :،أن
رحلا أنثي ابن هرمة بيته:

ي اض رب لث ،إي) دحل تؤ فقل هل ا

ه ذا اب ن هرم ه ث ائأ بالب اب

فقال للرحل U :كدا قلت :،أكنت ،أتصدق؟ (أسأل) قال :فإذا؟ قال :واقذ،
ثم قال :ليتلث ،ءلمتا ما يئن هدين من قدر اللفغل والمعنى

( )١أ-؛مجه الإمام الخاوي ل صححه ، ٥١ /a ،محاب الأدب ،؛اب :،لا يقل :حنت ،نمى ،عن
 ،واحرجه م الم ق صحٍحه ، ١١^ ٦٥ /!،محاب الألفاظ ،باب كراهة تول الإن ان:
حثثت نمى ،ورقمه , ٢٢٥٠

( )٢أ-مجه الحاوي ل صححه ، ٨٥ ، ٨٤ /a ،كتاب الدعوات ،باب؛ إذ بات طاهرأ ،واحرجه

ملم ق صحيخه'،ة  ، ٢٠٨١ /باب• مايقول عندالوم واحدالفبع ،حديث رنم  ١ ٠ما٠ ٢

( )٠١محمد بن جرير بن يزيد الطري ،أبو جعفرّ ١ ٠ —٢ ٢ ٤ ،ام/همخس'مآ؟م ،جامع ال؛اوا ق نف ير
القرآن ،؛ ، ٢٩ /الطعة الكيرى الأم؛رية ببولاق ،مصر.
( )٤الدكتورتوش صيم ،،اللاغة تْلور وناييخ ،دار العارف ،،ممر ،الطعة الثانية ،صرا" . ١٠

والتتح لاداب العرب وم اجلاتهم ق أسواقهم محي كثيرا من دلك ،والحق
أن الذوق السليم بجد فرقا شاسعا  ٠^٧الكلمة الحيدة وغيرها من الكالئات

الممجوجة ،وحمل أن أنقل هنا كلمة ابن الأثير ،قال• "ومن يبغ جهله إل أن ال

يقرق بان لففلة (العفن) ولفظة (العطوج) وض لففلة (الدامة) ولفظة (الإنمنط)
وب؛ن لفظة (السيف) ولففلة (الحتشليل) ويين لفغلة (الأسد) ولففلة (الثدوكس)،

فلا يبغي أن بماطب ،ولا يجاب بجواب ،ل يترك وشاته ،كعا قلت اتركوا الحاهل

بجهله ولوأش ابمر ق رحله ،وما مثاله ق هدا القام إلا كمن يسوى ب؛ن صورة
زنجية سوداء شوهاء الخلق ،ذات عين محمرة ،وشقة غليغلة كانها كلوة ،وشعر قهلمل

كأنه زمحة ،وبتن صورة رومية بيضاء مثربة بحمرة ،ذات حد أصيل وطرف كحيل،

وشم كأنعاّ من أقاح ،وطرة كأنها ليل عل صباح»لا.،
ؤإذا كان هدا ق كلام الاس ،فهو ق كلام اض التاهي ق البلاغة أكثر

وصوحا ،وأشد ظهورآ ،ويقول الإمام ابن عهلية ظمحة ! ®وكتاب اغ تعال لو
نزهمت ،منه لففلة ،ثم أدير لسان العرب عل لففلة غيرها إ يوحد ،ونحن يتبين كا
اليراعة ي أكثره ،ويحمى علينا وجهها ق مواصع ،لقصورنا عن مرتثة العرب -
يومئذ — ق سلامة الذوق ،وجودة القرمحة،ال

وما قاله ابن عطية ،كلام حرى بالتقدير ،جدير بالدراسة ،ذللث ،أن الفردان

القرآنية لها حمائص ومميزات ،حمال وقعها ،واتساقها الكامل مع المعنى ،واتاع
دلالتها لمالاشع له uدة دلالات الكلمات الأحرى.

(  ) ١نمر اش بن محمل .بن محمد بن عيدالكريم الشيّال الخرزى ،أبو الفتح ،صياء الدين العروق ؛

«اين الأئتد* الكاتب ،هْه-سه ١٦٣ /ا-ا'"آآام .اخل الماتر ،طح اس الخلم ،ستة
ا'ما،ا،ج\،صا،أا.
 ، ٢١ايحرر الوجتز ،ابن عطية ،مقدمة التفسير.

فاكردات القرآنية إذن 0مردارؤتا محتارة متقاة ،ولا أدل عل ذلك من أننا حن

ننفلر ق المعاجم اللغوية نجدها ناحرة بالألفاظ الكشرة ،ولكل مادة اشتقاتاما
الكثيرة المتعددة ،وهى من حين ،الفصاحة والخفة ليست ،مواء أولأ ،وقد تدار الكلإرت،
الكثيرة عل معنى واحد ثانيا ،أما كتايح افه فيخص كل لففل بمعتى لا يتعداه.

قال الراغب ت افألفاظ القرآن هي لب كلام العريبط وربيته ،ووامهلته
وكرائمه ،وعليها اعتإد الفقهاء والحكإء ق أحكامهم وحكمهم ،ؤإليها مقنع
حذ»اق الشعراء والبلغاء ق نظمهم ونثرهم ،وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعامحتف
عنها والثتقايت ،منها هو يالإصافة إليها كالقشور والنوى بالإصافة إل أطايسم،

^^لأالةواكنيالإمحافةإللوباكلة))اآ.،

ومن هنا كانت ،مقرئان ،القرآن الكريم قليلة -ن بيآ -إذا قيست ،؛تلك،
المقرئات التي ذكرما المعاجم ،فأكثر ألفاظ القرآن تتتس إل أصول ^ ، ٠٦وقليل
من هده الألفاظ ؛بمي ،إل أصل غير ثلاثي ،ففي القرآن الكريم ألفج ومتإتة
وأربعون (  ) ١٦٤٠أصلا ثلاثيا ،؛^ ٤منها ما يزيد عل خمن ألف  ،لففلة ،وهي
تزيد عل نسبة تإن وتعن بالئة (  )/. ٩٨من مفردات القرآزر؛ ،،وغير الثلاثي ال
يزيل عل ثإنإئة لنقل ،ؤإن نظرة ي ثرة ق لسان العرب ،والقاموس المحيمل تحعلنا

ندرك أن المقرئات القرآنية كانته بمثابة فرائد ودرر إذا قيست ،بغيرها س المقرئات.
وثلاثيه المقرئات اللغوية بعامة والقرآنية بخاصة ،هو ما امتقرت علميه كلمة

العناء مند القرون الأول ،ومن هؤلاء القاصى ابن الباقلاق ق إعجاز القرآن ،ومع
(  ) ١ائو القاسم ■صن ين محمدين الفضل المروق بالراغِؤ الأصمهاق (ت\ • ْم).
( )٢الفردايت ،ق غريب ،القرآن ،تحقيق وصهلت محمد سيد كيلاي ،شركة مكب ومهليعة مصعلفى الابي
الحلي ،منة  ١١٠٨ ١ه ، ٣١٩٦١ /ص ٦القيمة.
( )٣أتم،طدة.
( )٤محلةالدوحة،ثعلر،م نة  ١٩٧٧م.
٢١

هذا وجدنا حديثا من ينانع ق هذه القضية ،يقول الدكتور عّاوالروؤف نحلوف ت
®أما ما ذم ،إليه البائلاق من ثلاثية اكردايتح ل اللغة العربية ،فم الة نقف  ،منها

وقفة متأملة ،وحنن ننعم الفلر ق والحر اللغة العربية نسمملح أن نقولت إن ا.لمردادتإ
الكونة من ثلاثة أحرف ،تكاد تكون قلة ق اللسان العربي ،واكتح لأية قطعة لغوية
ولذكن تما كتب ،الباقلاق ذاته ،أو من القرآن الكريم -يشهد؛دللث ،،قلة قليلة منالفرداُت ،هي التي تأق عل ثلاثة أحرفح.
وأما فكرة الثلاثية التي تجده عند علعإء اللغة العربية يردون الكالإُتح إل
أصول مكونة من ثلاثة أحرف ،،فإما نثالتح لما أرادوا أن يمنعوا العاجم الك ،لجع
مفردايت ،اللغة ،واحتاحوا أن ي تقرئوها ليمحوا بإزاء كل كلمة معناها .إنهم
اقرصوا لكل محموعة من المثتقايتح أصلا هو المدر أو هو الفعل الماصى محردأ من
الزيادات— ،عل حلافج بينهم ق أتبمم أول ياعتياره أصلا— وذللت ،الافتراض إنإ كان
ليتير لهم عن هلريق حمر جيع الكلم المتحملة ،والذي ليست ،ق كرته ولا ق

حلته عل ثلاثة أحرف  ،،عند الامتخدام والأستعإل.

عل أنه ينبغي ألا يغيب عن ذهن الباحث ،عندما نتكلم ق ثلاثية اللغة وعدم

ثلاثيتها ،أن ليت اللغة هير هذْ الخروف التي نكتبها ،إذ هذه ليست ،إلا رمزأ للغة،
وحقيقة اللغة إنإ هي الأصوات ،الش تنهلق عل نحو كنموص متواصع عليه
فتمعر فيدرك السا<عر معناها أو توصع لهذا هذه الرموز الي نسميها حروفا فراها
القارئ ؤيدرك ما تدل عليه  ٠٠٠٠وعل هن.ا التصور يكون القول بثلاثية المقرئات ،ق

اللغة الحربية فيه تسامح ،أوفيه عند التحقيق العلمي ذهاب ،عن الوجه المحح ،إذ
العرم ق اللغة بأصواما وليت بالحروف التي تصورها وترمز لها ،والحرة فيها
بالمتعمل منها والداتر عل الألسنة ،وليست ،بالأصول التي نفترصها أو نرد إليها

ازقلأف وممايه إمجازالقرآن ،مرا. ١ ٣٥- ١ ٥
٢٢

مستعملها والحاري عل أل نة التكلمين بما حئن نريد حمعها وتدؤينها ،فإن ذلك

كل ي اصءللأحي»را.،
إن مما يمتدعي العجب ؤيثثر الاستغراب بحق ما يإرى فيه الكاتب من

ثلاثية أكثرالأصول العربية ،وهي كية بدمة ما كان يبني أن يإري فيها أحد.
إن كون أكثر الأصول العريية تتكون من ثلاثة أحرف ،أمر يشهد و 4الخس،
ك،ا يشهد له الواقع ،وهذه بحق من حمائص العريية.

وليت العربية أصواتا فحب ،ؤإن أصحاب العاحم حينإ لنوا معاحمهم
عل الأصول الثلاثية لر شرصوا ~ك،ا قال الكاتب— أصرلأ ،مواء كانت هذه
الأصول المصائر أم غ؛رها تتكون منها الكلهات ،وإن،ا فعالوا ذلك بعد امتقراء
واستقصاء ،لهي حقيقة عقلية لغوية ،وما أبعد الأقراص عن الحقيقة.
إن الألفاظ العربية منها ألفاظ محرده ،وهده أكثرها أصول ثلاثية ،ومنها

ألفاظ مزيدة ،هده الزيادات ،نحتلم ،باحتلأف الصيغ التي يريدها المتكلم ،وقد
تكون هده الزيادات ،ق الأفعال أو الأسإء ،وقديكون للمإد؛ الواحدة من الصيغ ما
ينيمؤ عل العشرين والثلاثتن ،خد مثلا فعلا ماصيا وحاول أن تدخل عليه الحروف

المزيدة ،وأن تتقمجي المعاق لهده الحروف ،وستجد نمك ،أمام زمر متعددة من
الألفاظ والعاق جعها أصل واحد ،فلا يمكن لأصحاب المعاجم أن يذكروا هذه
الصيغ حيعا ،لأن من شأن هذا أن يوسع مساحة المعاجم بإ لا طائل تحته ،فأمر هالأه
الصيغ يمكن أن يستخرجه كل باحث ،،بل كل طالب ،علم ،يل هو أمر يكاد يكون

مركزآ ق الطائع ،وما يقال عن الأفعال ،يقال عن الأمإء كذلك.،
أما ما مثل يه التكاس_ ،من كلمة اقالما> وقاسه عل اللأتنية (  ) Kalattionفلا
نقبله منه ،ولا س لمه له ،ولو أننا وجهتا هذا السؤال لتلميذ صغرت ما هذا؟ فاته
( ،^^ ٧١ )١وى؛ه إيجاز القران ،ص . ١ ٣٥- ١ ٥ ١
٢٣

يقول «ئماا كحن لا نقف عل اكوين ي الرئة ،ؤإذا أحدنا كلتي ءآص،
وءآسن* ق توله  ٧١٠٧ؤ؛ءآأتممحمشتيه لصدْ:ا] ،وكلمة ُرإعاا وأراعن*
من الرعونة ،فإنئا نجد أن اللفظ واحد ،ولكن مائي الكلمتقن __ ،،(1فكلة آس

الأول من الأتي ،أما الثاية ص أمحس الماء بمعس ممرا وكلمة ولع الأول *ن وعى،
والثانة *ن رض ،ومثل هذاكثيري المربية ،اتحد الصوت ب ،ومحن الممى محلف
احتلافايرأ ،لست اللغة —إذن— أصواتافحب.

وأخ؛رأفلاأود أن أسرمل ق هده القضية الدمية ،ؤإن ما ادعاْ الكانس ،من
التشكيلئ ،والماراة ل ثلاثية الأصول ،المربية ،لا أفولط فيه قيء مجن التسامح ،بل مو
ذهاب عن الوحه الصحيح.

mm
الكالط؛ وايوهاهي الدراسات

طلأتسماءبكرستمب:

لقد كانت الدرامات القرآنية بعامة الشغل الشاغل لعل،اء الأمة ،فهي محر
ميدان يتنافس فيه التنافون ،حث كانت حلق العلم ق الساجد نجمع بين ايرفة
اللغوية وروايات التق بر الماثور ،ومايتصل يدلك ،من روايات الشعر ،وأحاديث
القصاص ،ونقلة الأحيار ،وحتمية المملورأمر لابدمنه ،لدللثؤ تشعبت هدم الدراسات
القرآنية ،هذه الشعب ،الثلأُث ،تشمل حهود المرين واللغويى وعناء البيان.
أما المقرون ،فكانوا يعتمدون عل الروايات عن الرسول  ، .أو المقولة
عن الصحابة أو التايمز• فا روي عن الهم . ،يسمونه مرفوعا ،وما روي عن

الصحابة يسمونه موقوفا ،أما ما روي عن التا؛ع؛ن فهو القطؤع ،وغاية المفر أن
ي؛ن المحنى القرست ،للأية القرآنية ،وأن يزيل ما يكتنفها من غموض.

أما اللغويون ،فكانت ،غاية جهدهم لا تقف  ،عند ما يحنيه المقرون ،فهم
يبحثون ق الكلمات القرآنية من حيث الإفراد والتركيب ،وهي أيحامث ،انتفلمتها فيا
بعد فرؤع ممره ،كمتن اللغة والمرق ،والاشتقاق والإءرابإ.

أما علماء البيان فهم ؤإن كانت ،حاجتهم ماسة إل الالغوي؛ن والمفسرين ،فإن
الزاؤية التي كانت ،تشغلهم وتقفهم محلويلأ روعة الأسلوب ،،وحمال الصورة ،و؛راعة
اللففل ،ودقة المعنى ،وهوما انتفلمه فيا بحد ما محمي علوم اللاغة والنقي..
والذي يحنينا من هدا كله ررالكلممة القرآنية® ،فلقن .كان من الطبحى أن تحفلى

قبل غثرها ~لكوتءا الأساس والأصل واللبنة الأول~ ؛جهد العناء وعنايتهم،

وأن يقفوا أمامها ليوصحوا ٠اللولأتإا ،ويكشفوا عإ ترشد إليه من معنى أولا،
وليبينوا صيختها واشتقاقها والفصيلة اللغوية التي تنتمي إليها ثانيا ،وليفلهروا
حمال موقعها وأصالتها ل موصعها ،وما لها من حلاوة حرس ،وما تحدثه من
إرس و الحس . ٥٧٠

ولثن كانت ،هلْ ابهالتا جيعا تبدو لأول وهلة متداخلة،نا بينها من وشيجة

قريى ،وعظيم صالة ،ولأن بعضها يكمل بعضا ،فان لكل منها ميدانه ولونه ومياحثه
الخاصة ،وبخاصة بعد أن استقرت الدراسات ،القرآنية وأصح لكل علم شخميته
التي تميزه عن ضرم
كانت ،الخهة الأول من الخهات الثلاث مهمة اشرين ،والثانية وخليفة اللغويثن،

والثالثة ميدان ءد\ء البيان ،هؤلأء حميعا حندوا كل هلاقاتيم للكلمة القرآنية ،ومع ما
يذلوه من جهل ،وما أولوها من عناية مثكوؤين فتظل الكلمة القرآنية شمس
هداية يثع منها النور ،لا تفقد من جوهرها ما تفقده الشمس كل يوم.
ؤإذا كان هذا اليحثؤ محنيا يالحديث ،عن أثر الكلمة القرآنية ق الدراسات

اللغوية ،فلا بد من كلمة عن جهود اللغويقن ؛،ن يدي فصوله الثلاثة التي أشرنا
إليهامزقل•

لما لحل الناس ق دين اممه أفواحآ ،واحتلهن العرب ،يغرهم ،وكان ممر منهم
من غر العرب ،،صارت الحاجة ماسة إل حففل لغة القرآن ،قشأ ممر من الحلم،اءإل
أحاو هذه اللغة من مظاما ومصادرها ،ولقد كانت ،المفردات القرآنية من أحهلر ما

وجه إليها الحلمإء عنايتهم ،وضربوا لها أكباد الإبل ،يل كانت ،أيضا من أول ما
حاولوا تمحيصه وتحقيقه والبحث ،عنه ،وق ظني أن ذلك ،نتيجة

اثتن؛

عامل ذاق أوداحل -ونعني به محرفة المعنى القرآق محرفة تزيل الشبه وتمحو
الشكوك ،فشر القرآن الكريم محتاج ،يل يتوقم ،عل تحدي .،مدلول اللففل.

وأما العامل الآخر ،فهو عامل خارجي :ونمي به ذلك الهجوم الشرس من
تل الشعوبيين عل ابنة عدنان لغة القرآن  ،من أحل ذلك وجدنا العلعاء يقفون

موقف المدافع المنافح ،وهم يصلون الليل بالنهار ،هاجرين الأهل والديار ،ياحشن
ق ل غة البادية التي ر يتهلرق إليها اللحن بعد ،ولر تف دها العجمة.

ويدهي أن يكون الأءراءسا —وهم أقل احتلاهلآ شرهم— أحففل للغة ،فعندما
يفدون إل سوق المريد والبصرة والكوفة يلتقي -بمم العلياء؛ لياحدوا عنهم ؤيفيدوا

منهم ،ويقي الأمر كدللث ،حتى إذا احتلهل أولئلثح الأعرابح شرهم أصبحوا ضر
معول عليهم•

— ،:^٠إذن— ثقة الماس بالأعراب ما ؛شن ،لهم صفاتبمم التي مملروا عليها،
وءلالا كانت ألتهم مستمساكة ب اليقتها ،ولقد يلغوا ق حمويهم عل هده الفهلرة
مبلغه ق أول عهدهم ،فليا محتال مكث ،الأعراب ق الحفر ،لأسن ،جلودهم ،ومحنا^،
ألسنتهم بثواب العجمة ،لاحفل الحاحفل ذللت ،فقال رركان بين يزيد بن كثوة يوم
قدم علينا البصرة وبينه ويوم مالت ،يون يعيد عل أنه قل• كان وصع منزله ق آحر
موضع الفصاحة وأول موصع الحجمة ، ،،لأجل ذللئا كان لا يد أن يرحل كشر من
العلياء إل البادية؛ ليأحدوا عن أهلها الن*ين لر محتلهلوا شرهم س الثعوب المتعددة.

وبدألتج حركة الحمع والتاليفا ،وكانت ،أول مرحلة س مراحل هدا الحمع
تلءؤين كل ما ي مع من كل،اُت ،مهيا تعددمحتؤ موضوعاما ،وكانتا الرحلة الثانية ■م

الكل،ايت ،التي تتعلق يموصؤع واحد ،كأن يجمعوا الكل،ايت ،التي تتعلق بالمهلر أو
( )١ذلك الهجوم الذي لا يشبهه من حيث العف والحقد والحرتج عن الحق إلا ما نجده ق أيامنا هده

من حملات ظالة عل هذه اللغة ،والفرق متن الأمس واليوم أن الهجوم ق هذه الأيام من أبنائها.
( )٢اليان والتييين ،لعمرو بن بمحر ين محوب الكنال ؤتههآآه_) ،طعة الاستقامة سنة

 ٦١٩٣ ^ ١٣٦٦وطعةلخةس
( )٣رواية اللغة ،الدكتور عيدالحميد الشلقاى ،مدير مكتبة الإسكندرية ،التاشرت دار العارف بمصر،
القاهرة،
٢٧

بالخيل أو اللبن أو الخل ،وكاس الرحالة الثاكة جع هذه الوصوعات كلها ي
معجم واحد.

ولر تقتصر مهمة العل،اء عل السؤال) عن معنى الألفاظ ،بل كانت نتعداها إل
قضايا الاشتقاق والإعراب.

ءافشد مثل أبو عمرو بن العلاء عن اشتقاق الخيل فلم يعرفج ،فمر أعراي

^ ،،١^٠٢فاراد السائل سؤاله الأعراي ،فقال) له أبو عمرو :يمحي فأنا ألهلف مك
؛سؤاله وأعرف ،وسأله ،فهال ،الأعراي :اشتقاق الأمم من فحل المسمى ،فلم يعرف
من حفر ما أراد الأعراي ،قالوا أبا عمروعن ذلك ،فقاو،ت ذم ،إل ا-قلأء الش

 )jالخيل والعجس ،،ألا تراها تمثي العزصنة خيلاء ووآكمِأاا
هاوا ؤ ،الاشتقاق ،أما الإعراب ،فيقول ،الأصمعي! ررحاء عيي بن عمر الثقفي،
ونحن عتد أي عمروين العلاء ،فقال 1،يا أبا عمرو؛ ما ثيء بلغني  ،^١تحيزه؟ قال،ت

وما هو؟ قال،ت بلغني ءنلأإ أنلث ،تحيز! ليس الين ،إلا المسك ،بالرفعا> ،فقال ،أبو
عمرو! نمتا يا أبا عمر وأدلج النارم ،،ليس ؤ ،الأرض حجازي إلا وهو يتمس—،،
ولم ،3 ،الأرض بمح ،إلا وهو يربع ،ثم قال أبو عمري قم يا بحمح~ ،بمي،
اليزيدي— وأنت ،يا خلف ~يعتي ،حلم ،الأحمر— فاذهبا إل أي المهدي للمناه الرفع
فإنه لا يرغ ،واذهبا إل المنتنبع الميمي ولمتاه المستر فإنه لا ينص— ،،قال!
فدهبتر أنا وخالف  ،فأتيتا ،أبا المهدي ؤإذا هو يمل ،وكان به عارضُ ،إذا هو
يقول! اخانان عض ،ثم قمؤ ،صلاته واكفت ،إلينا ،وقال !،ما خهلبكإ؟ قلنا! جئناك

نسألك ،عن ثيء ،قال :لأسا فقلنا :كيف تقول :ليس الخلسنؤ إلا الساق،؟ فقال:،
أ-أصانني يالكدب عل ي مش ،فأين الخادي؟ وأين ب الإبل الصائرة؟ فقال له:
(،^١ )١ضحلرنحاس الخفر.
( )٢طبقات النحوئن واللغوي،ن ،أيو يكر الإشسل ،محمد ين الحسن(،ت  ،) ٢٩٨٩ /— ٠٣v٩طبعة
المادة ، ٠١٣٧٣ ،ص. ٩٣
٢٨

حلف ،الأحمرت ليس الشراب إلا العسل ،فقال! فإ يمغ سودان هجر؟ ما لهم
شراب غير هذا التمر ،قال ،اليريدي• فليا رأيت ،ذللث ،منه ،قلت له 1ليس ملأك الأمر

إلا طاعه اض والعمل  ، ٦١-فمال؛ هدا كلام لا يحل فيه ،ليس ملأك الأمر إلا محناعه
اه والعمل بما ،فقال اليزيدي :ليس ملأك الأم إلا ْلاعة افه والعمل بما ،فمال:

ليس هدا لحني ولا لحن قومي ،فكتبنا ما ممعناه منه ،ثم أتينا اك<ع فأتينا رحلا
يعقل ،فمال له حلف :ليس الهلبنؤ إلا الملث ،،رربالصت ،١١،فلمناه المسثؤ وجهدنا

فته ،فلم ينم ،وأبى إلا / ١^١
وسمييأالحديث ،عن الاحث ،اكلأتة الني حددبما من قبل وهي:
الأول :ما يتعلق باللففل.
الثاف• ؛المعك•،
اكالث :،بالصيغة.

وسنجد أن للقرآن الكريم ق هد 0الدراماُن ،إثراء ونإء ،وغاية وهدفآ.

ب<لاصوهمادر،سداراص٠١٩٣٦ ،
ذيلالأُال،صبمم.

الحث الأول
حاف اuففل

أما جانب اللفظ فتحدث فه عن مرصعين اثتين متصل كل منهإ رما.مه;
الغرمب ،والنوادر ،وهما أول ما بجته العبياء ودونوه ،يدلنا عل ذلك أن أول من

كتبا ق العريبإ• أبو عبيدة ،والأصمعي ،وأبو بكر الجتال ،وابن قتسه ،وهم
س ع ناء القرمح ،الثاف والثالث للهجرة ،كذللث ،الزائر كب مها :أبو نني

الأنصاري ،والأصمعي ،وأبومحل الأعرابير.
اولأ :الغؤس:،

أما الغريسؤ! فلقد كان له شان عند العالعام ،يقول الأصمعي! توثالت ،بالملح
ونلت ،بالغريب ؛ وقد ررقالوا! إن الأصمعي عمل قهلعة كبيرة من أشعار العرب
ليت ،بالمرصية عند العلإء لقلة غريبها*...

.

وذكر صاحس ،مراتس ،النحويقن عن عبدالممد بن المعدل

قال! رأيت،

الأصمعي وقر جاءه الأحمر الكول فألقى عليه م ائل من الغريم ،،فجعل محبه،
وكان الأحمر كانه محنون من مواله وحركته ...ثم ماله الأصمعي عن ييت ،فلم

( )١أبو انماس أخمد بن < ،اكاس.ى (ت\س\\  ١٤م) ،صح الأينى  jصاص الإتنا،
( )٢الفهرّت ،لأبن اكويم،ا/ا>'\.

( )٣عيدانممد بن العدلي بن غيلان س سعراء الدولة العباسي بصري الولد وألنثا وتد روى عنه كثير
عن اللغة والأخباروقليل من الحدث.
 ٢٤١هوض ن الحنطحباعاش،شة ،٠^^١

بجبه ،ف أله عن ثان فلم محه ،فسأله عن ثالث

 ..فقال الأحمر ما تعرض لك

فيالالخةإلأمحون/١١

وقد يتساءل القارئ ما معنى ورود الغريب ق كتاب اض ،ونحن نعلم أن
الغرابة وصف ق الكلمة يتاي

والفصاحة؟

وللإجابة عن هذا التساؤل نقول ت

لقد عرفت كلمة الغريب ل الصدر الأول ،،أحرج البيهقي من حديث أي
هريرة مرفوعا• ُأءربوا القرآن والتمسوا غراسه* وأحرج مثله عن عمر وابن عمر
وابن م عود موئوفآرُ

وهدا ترخمان القرآن ،عبداض بن عباس ر؛.أ يقول :ءإذا مالتموي عن
غرستح القرآن فالتمسوه ق الشعر ،فان الشعر ديوان العربءأ ا ،وكان يأمر صاحبه

أن ينرج للناس ~وقد اجتمعوا عل بابه" ليقول ،لهم :ررمن أراد أن يسأل عن العربية
والشعر والغرب من الكلام فاوالض))ل ا.

( )١عيدالواحد ين عل أبو الليب اللعوي كان من علعاء القرن الراح النحوئن واللترئن .مراب
المحويثن ،محقيق* محمد أبوالفصل إبراهيم ،صل ٠ ٩ ٠
( )٢أحرجه الييهقي ق الشب ،وابن ش شيبة والحاكم ،فال الحاكمت صححه جاعة ولكن الحافظ
الذمي والهيثم والعراش أخمعوا عل صعقه ،فنص القدير للمناوي ،ج  ، ١ص٠ ٥ ٨٥
( )٣أبو عبدافه محمد بن أحمد القرطي (ت  )- ٥٦٧ ١الحامع لأحكام القرآن مطبعه دار الكتب اكرية،
القاهرة ١٣٧٢ ،ه ١٩0٢ /م،ج. ٢٤ ،١

( )٤أخمد بن عبداف بن احمد الأصبهال ،أبو نعيم (  ٤٣ ٠ه ١٣٠٨ /م) ،حلية الأولياء ،مهلبعة السعادة،
 ١٩٣٢م،جص٠٢٣

. ٣٢١ -

والغريب ق هذه الآثار عئتالف عن الغراية ،التي ذكرها عل،اء البلأفة من

يعد ،فاللفعلة الغرية عندهم ما كانت غير ءلاهرة ق معناها ،ولا مأنوسة ق
استمالها ،تقل عل المع ،ؤيتفر منها الطع،

أما الغر  V-،Jق كتاب افه تيارك وتعال فهو الذي إذا سمعه السامع نحفز
وتشوق يرقة معناه ،ويدهي أن الناس *بميعا ليسوا مواء ق معارفهم ،ف،ا يسهل

عل بعضهم ،تجده بمعب عل آخرين ممن هم أومع ثئافة ،وأكثر عنأ •
س ه ذا ما روي عن ابن عياس ^ ١.قال :ررما كشت ،أدري ما فاؤلر
السموائت ،والأرض حتى حاء أعرابيان نحتمان ق بثر ،قال أحدهما :أنا فهلرتراا>

وما روي عن سيدنا عمر  .٠وقد سأل وهوعل النبر عن معنى التخوف،،

تقم^^،نجح.أه  U_o؛].

وذلائ،قكتاباممهؤ

فقام شخ س هذيل فقال :هال.ه لغتنا .التخوف :،التنقمى ،قال؛ فهل تعرف

العرب ذللث ،ق أشعارها ،نال• نعم• قال شاعرنا وأنشد:

نحرف الثح-ل منه ا تام ا ق ردأ ك ،ا نحوف ،عود الئعة الثمن
فقال عمرت أتبما الاس عليكم يديوانكم لا يضل ،قالوا :وما ديواننا؟ قال:
شعر الخاهلية ،فإن فيه نف ير كتا؛كملم.

( )١ممهلفى صادف ،الراغم ،إمجاز القرآن والمنة النوة ،الناشر ،دار الكتاب

أ؛ووتإ

ه•

واتنئرت الدكتور محي رجي ،الييوعي ،الدرس بكلية اللغة العريية ،جامعة القاهرة ،المان القرآق
المنة الثالثة ،امماب الواحد والثلاث؛ن ريع الثاق ١ ،ه"اام ٩٧١ /ام ،ص^  ١ ١وما بعدق ،دار
النمر للي.،

( )٢جلال الدين اليوش،الإتقانو ،علوم القرأن،جاص"ا\ا.
( )٣الدر المرن _u ،الخلي. ٢ ٢ ٥ /U ،
٣٢

إذن لا يد من وحول الغريب ق كتاب اه نبارك وتعال يمعناه اللغوي ،وهو

ما لا يستوي ق فهمه حح م تمعيه ،لا بمعناْ ق مصطلح البلاغيين ،وهذا الغريب

فلقد أحصيت ،ما عدم السيوطي ق

ليس ممرآ ،لا كا عده التوطي ل ،

الإتقان ُبلح ما يزيد عل مبعإئة وحمستن كلمة ،ونحن لا نعد الغرابة محتلما
باختلاف العصور ،ؤإلأ كانت ،ألفافل القرآن جلها غرية ،وليس الأمر كدللث،

فمقياس الغرابة إذن هوت ذوق ومعرفة أولثلث ،الدين نزل القرآن فيهم.
اسباب الغراست:

 — ١ؤإذا تلم نا أسباب هده الغرابة ف نجد ق مقدمتها ورود كلعايت ،ق

كتاب اض تعال من ضر لغة قريش ،ولا أقول من ضر لغات العرب ،والن.ي يقرأ
كتب الضر وعلوم القرآن محي ذللث ،منونا فيها عل نمناق واسع ~نعني لغات

القبائل العربية— وقد عقد السيوطي بايآ ذكر فيه الكلعات التي جاءت ق كتاب اش
تحال من غجر لغة قريش ،وكلمة سيدنا عمر أق؛ ! 4راالثحر ديوان العرب)) —وهو
يرشد إل فهم ألفافل القرآن من الشعر— محر دليل عل ما ذهبنا إليه ،لأن جل
الشعراء ب يكونوا من قرص•
 "٢ومن أسباب الغرابة كيلك نقل الكلمة من معناها اللغوي التثادر إل

وصع جديد قصد إليه الشاؤع ،وذلائ 1،كلفثل رالغللم) مثلا الذي توسع ق مدلوله
فقصد به الشرك ،وضره من الألفاؤل الكشرة التي جاءت ق كتاب افه تعال

( )١جلال الدين الموطئ ،الإتمان،جا ،ص؛ • ١ ١

( )٢جلال الدين السوطي ،الزرق عازم اللغة وأنو1ءها1 ،لوع انمثرون :الألفاظ الإّلأب،جا
ص؛  ،٢ ٩دار الفكر ،ويّ,وت ،مرحه وصهل وصححه وعنون موضوعاته ت محمد جاد الول ،عل
محمل البجاوي ،ومحمدأبوالفضل إبراهيم •
٣٣

 "٣وثمة سثب ثالث ،وهو أن تكون الكلمة محي امنسالت اسعإلأ دلت
القرائن عل أن انمي اللغوي لهذه الكلمة غير مقصود ،وذلك ككلمة (ممرة) ق
قوله تعال؛ ؤوءاسا ئود آلنامث مجمه ه [الإما:،ا"ْ] ،فمعنى ءاؤمينْ ه غير عمياء،

وما نفلن أحدأ ممد هدا انمي من الأية الكريمة ،وقوله تعال؛ رؤ؛دا

آيع

هتثائث.,هلاشامخا].
 ""٤وأحثرأ ~وليس آحرأ— قد ترد الكلمة الغريبة ق كتاب ،اض ،وذللث،
لغرابه المعنى الذي جاءت ،من أجله ،مثل كلمة (التناوش) ق قوله <سحانهت

ثعيم أو' ه [ما:أآه] ،وكلمة (صيزى) ق

ءؤ ؤثالوأ ءامثاِدءمحأئ لثم افنا، jA
قوله ت٠ال:

ومن هنا فإن ملاسة ألفافل القرآن ،وعدم غرابتها الغرابة التي تحديث ،محها
علياء الثلاغة ،لر ينانع فيها أحد من الناس ،وهدا يؤيد ما قالته من تبل من أن
شاس الغرابة؛ هوذوق ومعرفة أولئلثج الدين نزل القرآن فيهم.
ونقف ونحن شحدث عن الغريب أمام كتب ثلاثة ،لا لنتحالث عنها
ونحللها ،محيلك ليس من موصوعنا ،ولكن لنلحفل ما ق هده الدراسة التتامة من

تطررلفهوم الغرب•

أول هده الكتب• كتاب أيا عتيدة ءمحاز القرانءا ،وهو الذي سإ 0يعصهم
®ءرس_إ القرآن® كذللئ ،،وأطلق عليه بعضهم ®محاق القرآزُ ،وآحردن "أعراب
القرآن® ،وكلها أمياء لممى واحد ،والدي يعنينا س الكتاب ،هوما فيه س الغريب،،
فليس لنا الأن فيه شأن.
أما ما بحل .ذللث ،س موضوعات ،عرمحن لها أبو
والكتاب ،الثاق؛ اغريب ،القرآن® لأيي يكر الجتاق ،والثالث ،؛ اغري_ا
القرآن® لابن قتيبة.
٣٤

والدي يعرض لهده الكتب الثلاثة بالبحث والقد ،يمكنه أن نحلص إل هذه
النتيجة ،وهى قيإ أرى نتيجة منهلقية حتمية ،وخلاصتها أن النفلرة للغريب ،كانت

تتطور ،وتتسع رقعتها شيئا فشيئا ،وأكتفي هتا بنقل ما لكرم أبو عبيدة ل غريب
محورة فاتحة الكتاب ،تال أبوعييين

®الرحمن* محازْ! ذوالرحمة ،وااالرحيم® محازه؛ الراحم ،وقد يقدرون ااامذلين
من لفظ واحد والمعنى واحد ،وذلك ،لأتساع الكلام عندهم.

وقد فعلوا مثل نااثا ،فقالوا؛ ناJمان ونديم ،واستشهد لدلك ،؛أ؛؛ات ،من
الثحر لا نرى صرورة ليكرما.

®رب العالإناات أي الخلوقن ،قال لبيد بن رديعةت

م ا إن رأيت ،ولا سحت بمّلهم ق العالمن ا
وواحدهم Iءالم ،قال العجاج1
فخن

ا،فظ هام

ةه

ذا الع_—انر

ارالدين® الحساب والحناء ،يقال ق المثل; اركإ ى .ين تدان®.
ونال ابن شل:

واعلم باق ك إ ي دين ي داف

واعلم وأمس أ 0ملك لث ،زائل

ءالصراط®; الطريق ،المنهاج الواضح ،قال;
فصد ع

نم

ج الصراط القاص

د

ينال جريرإ

أم

يز الم

ومنن ع

إذا اع

ل صراط

وج ال

وارد م

والموارد; الهلرق ،ما وريث ،علته من ماء ،كدللث ،المري ،وقال;
٣٥

تقيم

تركن اهم آذل م ن الصراط

ولجا أرصهم بالخيل حت ى

هدا كل ما ذكره أبو عبيدة عن غريب سورة الفاتحة .أمجا ما عدا ذلك ،فهوإما
من مياحنا الإعراب ،أو من مباحث الزيادة الش تستهوي أيا عبيدة دانا ،ونجد0
[المائ:ي]ل

هنا يقرر نيادة (لا) ق قوله تحال• ؤثثُ

أما الكتابان الاحران فرقعة الغريب فتهعا تتسع ،هده واحدة ،وأحرى حرية
بالتجيل ،وهي الاستشهاد بكلام العرب الذي وحدناه عند أي عبيد ،وهو ما ال
نجدْ بهده الصفة عند الالين حاووا من يعده.
يائيا :امادرً

ومما هو قريب الصالة بالغريب النوادر ،التوادرت •م نادرة ،وليست هي

الطرفة ،إنإ هي ما ندر من الكلام ،والدي يستقرئ ما ذكروه من الموادر يمكنه أن

يدرك أن االقصود بالتوادر الفروق الدقيقة بين الكاJإت ،والكلام منه الفصح ،ومنه
الشواذ ،والثوارد والنوادر ،ولعل! النوادر أقرب ما تكون إل حمهرة الكلام
الفصيح.
ولا بد أن ن وق هاهنا يعص الأمثلة عل الموادر لنقرب ايألة من الأذهان،

حاء ق إصلاح النطق ®وما كان عل ®مفعل ،وءممعالهء مما يعتمل؛> ،فهو مكور

الثم ،نحو ،محرز وشي ،ؤمتصع ،ؤمنلة ،محدة ،ومصدغة ،محلأة ،إلا أحرفا
حاءنا نوادر بفم اليم والعض ،وهيرت منعط ،وكان القياس منعط ،ومنحل

ومدى ،وماو.هن ،ومكحلة وئتصل1أمآ.،
( )١محاذ  ، j^iعارصه أصوله وظق :الدكتورصد3ؤاد ّزىن ،اتجُة !_\T^' ،حا

'  ١ ٩٧م ،عكتة الخانجي ،دار الفكر ،ج  ، ١ص . ٢ ٥ ،٢ ٠
( )٢الر-حالسابق،جا،هرهأ.
 ، ٣١الخُلتب البيني ،مال-يب إصلاح اكلق ،صزاُ  ،٥ ٠نحميق؛ د• فخر الدين ناوة ،دار الأفاق
الحديدة ،يثرون ،الطعة الأول ،سنة  ١ ٤ • ٣ص سة  ١ ٩٨٣م.
٣٦

رروما كان عل (معل معل) فإن مصدر 0إذا حاء عل (ضل) مفتوح العين،

مفتوح ،نحو هولكات لحل يدحل تذحلأ ،وهذا مدحثه ،وحزج

وكيلك،

ثرج غرجا ،وهذا نحزحا> ،إلا أحرفا حاءيت ،نوادر بكر العئن ،هي! مفرق الرأس،
وكان القياس نمزق ،ومهللع وْمق ومغرب ومقهل ومكن ،وقد يقال:
منكن ،ومتيت ،ومحثر ،وقد يقال؛ محشر ،ومنحي ومنسك ،ومحزر ،فإن هذ 0جاءت،

عل غير القياس ،ومنها ما يقال يالفتح ،ومنه ما لا يفح®

وقد نقل اليومحلي ق ا،لزهر عن ابن هشام ما يوصح اكمود بالنوادر فقال:

رراعلم أثم يستعملون غالآ وكثثرأ ونادرا وقليلا ومهلردآ ،فالطرد لا يتخلف،
والغالب ،أكثر الأشياء ،ولكنه يتخلف ،،والكثير دونه ،والقليل :دون الكم،
والمادر :أقل س القليل ،فالعشرون بالنسة إل ثلاثة وعشرين غالبها ،والخمسة
عشر بالشبة إليها كثير لا & ،،_ lJوالثلاثة قليل ،والواحد :نادر ،فعلم ببذا مراتب،
ما يقال فيه ذلك،

يقول الدكتور عزة حن :إن نفلرية ابن هشام ق الوادر قائمة عل محالفة
اللفثل للقياس ،وحروحه عليه ،وهى نغلرية صحيحة ثابتة ،تؤكدها الأمثلة الكثيرة
المبثوثة ق كتب ،اللغة ،ولكن هدْ النفلرية عل الرغم ص ذلك ،لا تحل لما مشلكلة

الوادر ،ولا تعللها

تاما ،لأننا نجد كثثرأ س الألفافل حاءمحت ،نحالفة للقياس،

وهي مع ذلك ،فصيحة مشهورة ،لا تعد س النوادر ق حال س الأحوال ،فينبغؤب لما
والحالة هذه أن نجد تحليلا آحر يتمم نفلرية ابن هشام ،ؤيفر ك ما لر تستطع أن
مسره

()٣

a

( )١إصلاح النطق ،لأبن السكست ،،صرا ، ٢٢٠ — ٢١ ،تحقيق ت أحد محمد شاكر وعبدالملأم هارون،
دار العارف ،القاهرة ،طة،هةبمام.

( )٢ءّدالرحمن اليوطي ،,الزهر ق حملوم اللغة وأنواءها،جا ،صأّاأ.
( )٣مقدمة كتاب النوادر لأبي ،محل الأعرابي) ،ص"  ،٢مهلبوعات ،محمع اللغة العربية بدمشق ستة
• . ٣١٩٦١ ^ ١٣٨
٣٧

ثم قالت رروبعد فهل كانت هده الألفاظ التي نراها ق كب النوادر ،والتي
أوردها الرواة والعناء عل أما نوادر ،هل كانت حميعها من الموادر ،حلاف

الفصح حقا؟ ولا يعنا إلا أن نجيب بالممي عل هذا السؤال ،ونحن ن تمد هذا
الحوابمنكبالوادرسا ،لأنممرآسالألفاظسوردتضالأنكنلا
أن نعدها من نوادر اللنة وغرسها ق حال من الأحوال ،بل هي تكاد تكون أفصح
من الفصح.

والسب ق ذللث ،عل ما نرى ،تياين وجهات النظر عند ءلعاء اللغة أنف هم،
واحتلاف معايثرهم ق تقدير فصاحة الألفاخل أوغرابتهاء

ومحي كب ل الزائر ممر من العلعاء متهم :أبو زيد الأنصاري  ،وابن
الأءرابي  ،وأبو عمرو الثيباق  ،وق جهرة ابن دليل  ،لغريب أنجا متدة
أبواب معهودة للنوادر.

ومحي يتساءل القارئ ت ما صالة الزائر يالدرامات القرآنية؟ وكلعات القرآن

هي أفصح الكليات وهو ناول مقبول .والحواب عنه سهل ؤيير كذلك.
فالذين مموا ق الزائر تتبعوا الكل،ات ،ورأوا ما بينها من فروق ،فوجدوا أن
اتكل،ات القرآنية حميعا بعيدة كل الثعد عن دازة الزائر إذا كان المقصود ما الشاذ

من القول ،اللهم إلا ما كان من لغتن كلغة الحجانيقن والتميميإن ،أو ما كان قراءة
( )١ئ .عزة حن * aJma ،الوادر ،ص. ٦٦

( )٢أبو زيد مد بن أوص بن ثابت الأضاري (\>\\\0-مإسم--ي احد انمة الأدب
( )٣محمد بن زاد ،ايروف بابن الأءرابي ،أبومداه(•  ١- ١ ٥ما\م/

رائية ،نسابة،

علامة؛اللغة.

( )٤إّحاق بن مرارالتساق -بالولاء -ا؛وعسو

)٠٨٢ \- V\Y /^ ٠

( )٥س بن الخن بن دري^ Jالأندى ،من ازد عإن من قطان ،أبوبكر( ،مآأ-اأم*- ٨٣٨ /
 ،) ٢٩٣٣من أئمة الينة والأدب.
٣٨

شاذة ،ولا يشمل هذا يالطح ما عده بعض الاالإء من النوادر ،وكان —رأيا— خاصا

بم ،كاروتم ،عن الأصمعي من أنه لكن يفرقابض خزن وأخرن ،فيعدحزن فصيح،
وأحزن ليس لكوللث ،وكأنه يعده من الوادر ،والأمر ليس كيلك ،لأن لكلخا اللفثكن
قراءة متواترة امحزئك ،ومحزئلث.*،
فالخديث ،عن النوادر إذن لكن ذا صلة وثيقة بالا|راساات ،القرآنية ،مكملة لما
مبقهامن درامة الغريب ،وق الأمثلة التالية مجاسن ذلكت

فمن اختلاف اللغتين ما نقله اليومحلي ق اطلزهر ،قال يونسرل  ،ق نوادرْت

®أهل الحجازريبيش ،،وتميم (يبلس) .تميم (مهات )،وأهل الحجاز(أثاارت ،)،أهل
الحجاز (مزية) ،وتميم (مزية) ،أهل الحجاز (ابغ) وتميم (الحج) ،أهل الحجاز
(محيت ووخدت) وتميم (انحدت) ،أهل الحجاز (رمحوان) وتميم (رصوان) ،أهل
الحجاز (تل ^ )،وتميم (سأل) أهل الحجاز (ما رأينه مند يومين ،ومني يومان)
وتميم(مديؤمن ومديومان) ،فيتفق أهل الحجازوتميم عل الإعراب ،ومحلمون ي
(مذ ومنذ) فيجعلها أهل الحجاز (بالون) وتميم (بلا نون) ،أهل الحجاز (لأته عن
وجهه يليه ،ومميم (ألاته يلينه) ،أهل الحجاز (ئد موض لفلان ثيءتقديره؛ علم)

وتميم (عرض له ثيء ،تقديره؛ صرب)ءلى.
ومال أبومحمد بحمح ،بن المارك اليزيدي ل أول نوادرأم•
®أهل الحجاز (أنا مجثك راء) ومار الترب (أنا متك؛رتم،ء) ،أهل الحجاز
(محققون؛ افدي يجعلونه كالرمي) وقيم (يشددونه يقول؛ الهدي لكلعثي والثقل)
( )١يونس بن حسب الضٍي بالولاء ،أبو عدالرحن ،ؤسرف باكحوى ،علامان بالأدب ،وكان إمام
نحاة المرة ق عمره.) ٢٧٩٨ / • ١٨٢ ،^(( ،
( )٢الموطئ ،ا،لوءر،جأ،صه7أ.

( )٣بمص بن ايارك بن اكرة العدوى أبومحمداليزدي ، ٢٧٥ ٥ ٠ ٨٩٨ /—٠٢ ٠ ٢— ١٣٨ ،ءا1ريالعريية
والأدب.

أهل الحجاز (تركته بتلك العدوة وأوطأته عنوة ول بك انوة وئدوة) وتميم (تضم
أوائل الأربعة) أهل الحجاز (لثنرى) وتميم (نعمل) ،أهل الحجاز (الثمع والوتر
~ ب فتح الواوآ ومميم رازتر ~ بكر الواو) أهل الحجاز (الولاية ل الدين والتول -
مفتوح— ،وق السلطان ~مكور~ ا-يض ولاية]) وتميم؛ (تكسر الحميع)®
ولر يمل إلينا إلا ثلاثة كتب من كتب ،الوادر ،نوادر أي زيد الأنصاري ،وهو

من الصريثن ،ونوادر أي محل الأعرابيرأ  ٢وهو من الكوفن ،والكتب ،الثالث،
لأي عل ،القال ،وهد.ا الكتاب أقرب إل كتب ،الأدب منه إل ما نحن بصيده.

والماظر ق الكتابثن الأول والئاف يجد تاكيد ما قلته من قبل ،ففي نوادر أي
(إذ
[الور ،]١ْ:وق قراءة لعائشة
محل ،نجد قوله تعال؛ ؤإد
يلقونه) -بفتح التاء وكر اللام وصم القاف— من ،ولى — يلق ،كوعد يعد ،وقوله

تعال؛ ُؤمأدكربمدلثق [ ٠٤مشْ:؛] وهي ،قراءة العامة [أي القراءة المتواترة ،قراءة
الحمهور ،وؤ ،قراءة شاذة] (وادكز بعد امه) ،وقوله؛ ؤ ولمدأذل ،مكث حبلأَأكثارل ه
لص؛أا'ا توهي قراءة روح عن ،يعقوب ،وهي ،قراءة متواترة] ،وقوله؛

جقتي'دأ1مأوأا ه [الممت؛ْ] ،بضم الون والهاء[ ،أي؛ ونم ■مر مر ،وهي ،قراءة ابن
حمن ،وص قراءة ثاذة]أ
أمحا أبو زيد فنجده ستشهد يكشر محن الايات الكريمة ق نوادره
()١
()٢

()٣
()٤

اليوطي ،الزم،جآ،صبم\مآ.
عيدالوهاب بن حريش الأعرايا ،أيو محمد اللقبا يأي مسحل ،نحو " ٧٨٦ /- jkYV • — ١٧٠
 ، ٣٨٤ ٥غزير العلم ياللغت ،عارف ياكحووالقراءات.
كتاب النوادر ،عتي يتحقيقه الدكتور عزة حن ،مهليوعات محع اللغة العريية أدمثق،
. ٢١٩٦١ ^ ١٣٠
الاJناني ،الهلعة
كتاب النوادر ق اللغة سمر تعاليق عليه ،لصححهت سعيد الخوري
—
الكايوليكية للاياء الرسلثن التسرعيتن ،لإروت ١ ٨٩ ٤ ،م• قفي  ٨^ ٠٠٣امسشهد موله تعالت

ثم تتايمت المؤلفات ق هدا الوضع ،فمنها عل سيل الثال! كتاب

ررالألفاظ» وءاصلاح الض» لأبن السكستأا.،
ذكر ق الكتان الأول ررالألفاظ،؛ موصوعات متعددة ،وذكر ق كل موضع
الألفاظالش تدل عله.

وذكر ق الكتاب الثاقت ~وهو بحق مفر صخم— الألفاظ المتقاربة ق
الأوزان ،وما بينها من اتفاق واختلاف ق المعنى.
والواقف عل هذا الكتاب محي ابن السآكيت استشهد عل كشر مما ذكره ياي

القرآن الكريم ،ففي باب (معل وفعل) بقح الفاء وكسرها .باختلاف المعنى،
يستشهد عل ذللث ،يقوله تعال; ؤ وفآ ءاداثا وهره [كك:ه] وبقوله تعال;

ؤو ه ه لست:آ] وبقوله^ :إلأ ثي آلأميى ه [  ،] U:J^Jlوقوله:
ؤ
ؤ ومتتنةقهد.ه [اكانات;م\• ٠ ]١
وق باب (فعل ،ومعل) —بكسر الفاء وفتحها— باتفاق معنى يتشهد بقوله:

ءؤوحءمليويلو؟ه —بكسر الحاء— [امةان':اه]( ،حجرآ محجورا) بفتح الحاء.
هيناه [يرّق،]A• :
ً ؤ هدوءبمدام ئو-مانأءثوأ لمأه [الزر ،:٢• :وق صرا ١يقوله تعال؛
وملهت ؤنابمظءثبج>محس ه [ J_I؛ ،]V:وصرم  ١قول>:ؤزتثفيايههلس:آحا،
وص ٦٢بقوله؛ ؤشما-مي،،ثاب ه للمة:و'اا ،وصَا"اابقولهت ؤةلسثصثوألي ه لاذتر؛:ا"ما]،

وصلأ"اأ بقوله؛

ه [الزهرن:اا]ُ ،ؤئفيمممحهه __ ،]T-:ءؤإةأدق؛اثفيم

مثا.ه لط:4م<\] ،وص ٤٦بقوله:
ومحزوأه [الر-لأت:ا؛أ ،وص ٧٥بقوله؛
ؤؤ\.ثقضأم مئثهم ه لالاتد؛؛ما] ،وص*  ١ ٩بقوله؛ ؤ.،؟ ٥١،اواه ل1لا:أم] ،وص٥٥٢
بقوله تعال :ؤ تنهآقايى.ه [الرص،:آ].
ر  ) ١هو أبو يوصف يعقوب بن الكيت ( ١ ٦٨ه~ ' ٤ ٤آه ،)-وكتابه• إصلاح الطق ،ثممح وتحقيق ت
أحمل محمل ثاكر ،وعيداللأم محمد هارون ،دار العارف بمصر .أما كتاب الألفاظ ،فحققه ئ.
فخر الدين قياوة ،مكتبة لبنان ناشرون ،ط . ٢١٩ ٩٨ ، ١

وق باب (ئنل) ~بفتح الفاء ومكون العين~ و(معل) "بفتح الفاء والع؛ن—
باختلاف معنى ،يستشهد بقوله <عالت ؤإذمنق فيه عئلمآدسنج ؟> [  ،]VA:_Iوقوله

تعال■ ُؤإمام،ايك^رركاكنرج^أ'ه [الرصلأت:آ'آ] ،وقوله سحاته ت ؤطموءكمأن1ثة
جدال ه [الآءزاب:ها] ،ونوله :ؤدثةيزردلآت©ه [القاومْ:آ].
وق ثاب لمغل وممل وفعل) ~بفتح الفاء وصمها وكرها وّزكون العين-

باتفاق معنى ،يستشهد بقوله تعال ^^٠ :يمكنكم ئ ه زآل صوأئأ ] ١٤ • '.و(قزح)،

وقرأ العدوي المري [يمي أبا

ونوله :ؤ-مئيجآيمقيىًمحالم ه

الئتال قعنسؤ بن أي قعش_]،ت(ق ثم الخياءل•) [وهي قراءة شاذة] قال يوض '.أهل
العالية يقولون؛ النم ،وتميم تقولت الثم.
وق باب ،رسل) —بفتح الفاء وسكون المن — و(لعل) —بقتح الفاء والمن—
من المعثل ،يستشهد بقوله تعال؛ ؤ وأل-ءأءيوهاةتو ه لالناريات:م\أ] ،وقوله؛ ؤوآدؤ_
عتنiاد١ويدد١ألأقوه لص:لإا] ،بعد قوله؛ وهو ^١والآد لكوة ،إل غثر ذلك.

حش الأبواب التي ب ستشهد فيها بثيء من القرآن نجد أنه _ iJقيإ كتبه

إل النص القرآل الحكم ،ففي آخر باب من الكتاب ،وهوباب (ئعاله) -بفم الفاء
وفح العين~ يقول ابن السكين؛ ارواعلم أنه ما حاء عل (لمله) —يضم الفاء ونح
العين~ من النعوت فهوق تأؤيل فاعل ،ومجا جاء عل (فعلة) -محاكة المن~ فهو
ق م عنى مفعول به ،تقول؛ *هادا رجل صحكهء ممر الصّحالث ،،واللعثهاا ممر

اللعب ،ورالتنة®؛ كمر اللعن للناس• ورررجل هرأْاا؛ ثبمزأمن الماص.
••• ورجل محنة لمرة؛ ثبممز الماس ويلمزهم ،أي؛ يعيبهم ،قال الشاعر؛

إذالأَقشيىليا وإلاءن_ثفآف ،اله امزالقز;
ول) يذكر قوله سحاته ظلخقز،ورمحإهاه لافز؛:ا]األا.،
إءلأحاسمق،ص؛بأْ-لأإ.
٤٢

ومن هده ااكتء_ا 1كتاب ررالفصيح ،،لثعلب  ،٢ذكر فيه ت اللفظ الفصح ،وقد
يكون هذا الفصيح من لغة أو لختن أو أكثر ،وقد ثرح كلإ من العالإء هدا
امماب.

وهده النهضة اللغوية لا يمكننا أن ن توعب ،الحديث عنها ،فالقام لا يمح
من جهة ،ولا يعنينا التفصيل من جهة أحرى ،لكن الدافع لها بمحق كان كتاب ،اش
تعال ،من أجل حفظ ألفاظه ،أو من أجل الاستشهاد بالفاؤله عل الفصح الذي
سغي ،أن يجل ليطنا به•

( )١أحد ين محي بن نبد بن سار الشيياق بالولاء ،أير العباس ،العروق يثعال ب" ٢٠ ٠( ،
 ٩ ١آم-/\ ١ ٦ /أ  ،) ٢٩ ٠إمام الكومحن  jالحو واللعن.
٤٣

الب،ءثالثاض
مدلول الاJشظ

وهو لا يقل ئانآ وحطرأ عن سابقه ،فمدلول اللفظ حري ته أن يوجه إلته
الطاء هممهم ،ذلك أن الألفاظ إنا هي قوالب للمعاق.
من نافلة القول ~إذن~ أن تكون حرثه بالتقدير ،من أجل هدا كان البءح<ث،

عن هده المعاق مزامنامع البحث ق الألفاظ ،يدلمالدللث ،أن الأضدادوٌايتمل 7اا
نأ تكن متاحرة عن عثرها مما نحدثتا عنه٠
وسحيث ق هدا الفصل عن المشرك بنوعيه ،اعني المشرك اللفغلي،
والمشرك المعنوى (الرائق).

ا-الشركاسلي:

والشرك الالفذلي أن تحد الالففل ويتعدي المحتى ،أي أن يشرك أكثر من مض
ق ك لمة واحدة ،وعل العكس من ذلك المشرك المعنوي ،فهو اشراك أكثر من

كلمة ق محنى واحد .ولقد كان للقرآن الكريم الأثر الكبثر ي هذين الحانين من
الوراسة ،وق -ظهر ذللث ،ق دراسات ،علوم الفقه وأصوله فضلا عا نجده من أثر ي
التف بر وعلوم القران.

والافلر ق هد 0العلوم حميعها لا محل -عناء ق إدراك ما أحدثته هذه الباحث،
من ثراء علمي ،بل لا أغال إذا زعمتؤ بان أثرها ق .امتن -إل أنولع كثيرة من
العارف ، ،حسث ،أفادت الJراسات النقدية والبلاغية والنحوية والدراسات الفقهية

إن وحوي المشرك اللففلي ليس أمرأ محمعا عليه عند
والكلامية كدللئج ،وق
العياء ،ومع صحة هدا القول ،فان هلأا لا يقلل من شأن ط ،القضية ،فجمهرة
العناء ومن يعتد -يم من ذوي الشأن ،من أئمة التفسير والأصوليين ،أصول الدين

وأصول ،الفقه ،والفقهاء ،لا يرتايون ق وجود المشرك اللفظي ،فهم <عالونرا ظاهرة
لغوية ،وأقل من الملل هم الدين ماروا  ،3وجود المشرك اللفظي.
إن وجود المشترك اللخظي  ،3اللنة من الأمور المبكرة اض أثار إليها العلمإء،
فهدا أبو العميثل عيداض بن خليي بن سعد(ت *  )—٠٢ ٤تغرج لنا كتابا فيإ اتفق
لفظه واختلف  ،معناه ،ومن بعده المثري محمد بن يزيد نجده يكتس ،فيإ اتفق لفظه

واختلف ،معناه  ،3كتاب ،اض ،وهوكتسب ،طع 3؛ الطبعة السلفية للأستاذ محس ،الدين
الخطيب هه.
ولا نكاد نجد كتابا من كتب ،التفسير واللغة وغيرهما إلا وفيه لثارا<ؤت ،ممرة

مبثوثة ،تتأحدان ،عن المشترك اللففلى يقول الهليري جظلققه عند تفسير فوله تعال!

ؤ نآس جعد دم من قياؤ أردث نجند  ٣من أرزبظم تثن وحمدا
لاكءل;مآي]ث ®واختلف أهل اكأؤئل ق العتي؛ن؛الحفدة ،فقال بعضهم؛ هم الأختان،
اختان الرجل عل بناته؟ ،وقال آخرون هم أعوان الرجل وخدمه ،وقال آخرون هم
ولد الرجل وولد ولده ،وقال آخرون؛ هم بنو امرأة الرجل من غيره تم قال؛
ُولم يكن ،اش تعال دل يظاهر تنزيله ولا عل لسان رسول اممه .ولا بحجة عقل

عل أنه عنى؛دللثج نوعآ من الحفدة دون نؤع متهم ،وكان قل أنعم بكل ذللثؤ علينا ب
يكن لنا أن نوجه ذللمثج إل خاص من الحفدة ،دون عام إلا ما اجتممتج الأمة عليه
أنه عثر داخل فيهم ،ؤإذا كان ذللا ،كدللث ،فلكل الارال اش ذكرظ عمن ذكرظ
وجه  ،3اكحة ومحرج  ،3الخأؤيل* •
وكلمة مسحر  ،3قوله تعال؛ ؤ،لؤأ إقا أئن ،من السءؤث.؟ه
لاكماء:ماها ] ١٨٥ ،يقول ابن جرير؛ اختلف ،أهل التاول ق تاؤيله فقال بعضهم؛ معناه
 )١:الإمام محمد بن جرير الطري(ت ،) ٣١ -جامع  ، jUiأ\إ\->\.-ص الفة الأول ،اس
الكرى الأميةّ ،ة  ١٣٢٨م.

إنا أنت من المسحوينن ،وقال آخروذت معناه من الغلوقنن ،عن ابن هماس ل قوله

من الخلوقن ،واختلف أهل المعرفة

تعال؛ ُؤإئآ أئن ين الساءؤلا أج؟ ه

بكلام العرب ،ل معتى ذلك ،فكان بعض أهل المرة تقول؛ ®كل من أكل من إنس

أو دابة فهو محر وذللث ،لأن له تحرأ يفري رأي؛ بجمع) ما أكل فيه ،واستشهد
عل ذللث ،بقول لسد؛

ف إل تالينا ف يم نحن فإئث ا عصامرمن هذا الأن ام المثحر
وقال بعض نحويي الكوفيتن نحو هدا ،غر أنه قال! اخذ من قوللث،ت انتقح
تحرك ،أي؛ إنلئح تأكل الهلعام والثراب ،فتنحر به وتعلل ،وقال؛ معنى قول لبيد؛
من هدا الأنام المنحر ،من هدا الأنام المحلل المخدؤع ،قال؛ ؤيروى أن الشم ،من
ذللث ،لأنه كالخليعةJ

الوالمواب ،ص القول ل ذللث ،عندي القول الذي ذكرته عن ابن عباس ،أن

معناه إنا أنث ،من المخلونن الذين يعللون بالطعام والشراب ،مثلنا١١ل .
فالمنحر كا رأينا من باب ،المشرك اللفظي ،لأنه إما أن يكون س الشحر،
فيكون معناه المسحور الذي اختلط ق عقله ،ؤإما أن يكون س الشحر —بفتح المن
عل غر القياس بمعنى الرنة— ،ومنه فول السيدة ءاJثة

فيإ أخرجه الإمام

مسلم؛ ®توق رسول الله.ؤ وهوين نحري وثحري،ا .فالمنحر عل هذا التفمر

ذو الرئة الذي يأكل ويسرب ،،ولقد أثار الزنحثري ق كشافه إل هذين القولين فلم
يرجح أحدهما عل الأخر ،قال؛ ®المحر الذي شم كثرأ حص علت ،عل عقاله،
وقيل؛ هومن الشحر؛ الرنة وأنه بترا؛ ل .٢
( )١الطري ،جامح اوان،ا>ا/م.
( )٢الإمام محمود بن عم الزنحشري (ت  ٥٢٨م) ،الكشاف ص حقائق غواض اكزيل،

الطعة الأول ،طعن الاستقامة

منة . ٢١٩٤٦ /_ ،، ١٣٦٥
٤٦

ثم جاء الرازي (ت )— ٥٦ ٠ 1ونقل هذه الأقوال كذلك ،ولكن صنعه مثل

الزغشري فلم يرجح قولأ عل قول  ،وهؤلاء هم أئمة التفسير أعني الطري
والزنحشري والرازي ،وتفاسيرهم هي الأصول الض أفاد منها المسرون ،فهم كإ
رأينا يذكرون الأوجه المحتملة لكلمة مثحر ،وهى من المشرك اللففلى ،والطري

وحده هو الذي رجح أحد الأقوال ،وهو أن المحر الذي يأكل ؤيشرب.
والذي ير-ح ل ق هذه الكلمة نف يرها ل كل مجوصع بإ يتسق •ع السياق
والطم ،فلقد ورديت ،الكلمة مرتين ،لكتاهما ق سورة الشعراء ،الأول حديثا عن

أثني.،

نوم صالح ص؛ ؤ

ءأي'.إثايمحلنمح
[اصِا«:م0ا،]< 00-

واكاسة عن قوم ثعسم ،اوةو؛ت ءؤ ٠الوإلث٠آ أثثيثاثشو>  .ومآأتت،إب
فالكلمة ل الأية الأول معناها ،إنإ أنت ،بشر تأكل وتشرب ،أما ق الأية

الثانية نتعتي المسحور من السحر ،أي• المختلط ق عقله ،ؤإنإ ذهبت هذا المدهب ق
مسمر الأسن الكرJ٠تنن.

أولا• لخلو الموصع الأول من الواو ،ءؤ

يثريثقا ه وهذا ما يميه

علمإء البلاغة فصلأ ،ومن مواصع القمل أن تكون الثانية تآكيدأ للأول ،وذللث ،مثل
قوله سبحان:٠

اثثإإ0ظآإلأقؤبم.ه [ء-ف:اأ] ،فليس بين الخ٠لتثن

تغاير ،لذللثه ترك العهلفح.

الفخر الرازي ،القبر امر ٤ ،آ ، ١ ٥ ٩ /الطعة الأول ،الطعة البهة الصرة.
٤٧

أما ق الوصع الثال فقد جاءت الواوءؤإسآكي؛آكميا'\.وث1ئتإلأ
يشرهثلتا ه ،والعهلف ،شممسم ،التغاير ،فكونه محرآ محلف عن كونه بنرأ ،وهذا
هوالذي لمحه الزنحثرى دون أن يفصل القول فيه.

إن أمر الحر
ثان؛آت ؤإذا هناك مرححآ ييانيا فان هناك مرححآ تارعئيا
ب يكن ممو٠ا  ،3القبائل العوبية الأول عاد وثمود ،لذا لر نجد تممة السحر توجه
إل الأساء ،كل الذي كان يوجهه القوم إل أسالهم أتم بشر يأكل تما يأكلون ءرما
لالؤ.من:م].

وهكذا نجد البحث ،ق المشرك اللففلي ذا فوائد متعددة ،تتصل يإعجاز
القرآن وبأ مرار ممرة من كتاب ،اف تبارك وتعال.

ومن هذا احتلافهم ق كلمة (القدر) ق فوله تعال؛ ٠ؤإن١أنزكهيىنخ الخدي ه
[الةدر:ا] ،فالقدر يمكن أن يكون الشرف  ،والنزلة ،ويمكن أن يكون من التقدير،

ؤيمكن أن يفر بالضيق ،وهوصد البسهل ،قال تعال؛ ؤ

^تييىذنثiلآءندره

[الرءد:آآ] والكلمة ق الأية محملة لهذه الوجوم ،محلتلة القدر ذات الشرف ،والنزلة ،أو

التي تقدر فيه الأشياء ،أو التي تضيق فيها الأرض من كثرة الملائكة ،وهذا ممر
جدآ ،ؤإنإ أحست ،الإثارة إليه فحسسبج.

وليس هذا مقتصرآ عل تفسير كتب ،الله تعال ،بل نجده ق غيره كذللثه ،فقد
عرض الثريفج المرتقي لمعنى كلمة أمير المومنتن عل : .رامن أحينا أهل الثستؤ

فليستعد للفقر جلبابآ أو نحفانآ ،فثُل .أن ينقل قوإ_إ أبي) عبيد القاسم بن ملام وابن
قتتبة ق معنى الفقرا؛ ،يذكر معنى ثاكآ ،فيقول؛ ررؤيمكن أن يكون  )jالخير وجه ثالث،
تشهد بصحته اللغة ،وهو أن أحد وجوه معنى لفغلة الفقر أن محز أنم ،البعير حش

ءنلم) إل العفلم أو قريبؤ محنه ،ثم يكوى ،عليه حبل يذلل ^J،J؛ ،المعج[ ،من
الإبل،ء• يقال؛ فقره يفقره فقرأ إذا فعل ذللثؤ به ،وبعير مفقور وبه فقرة ،وكل ثيء
٤٨

حززته وأثرت فيه فقد فقرته تفشرأ ،ومنه ممست الناقرة ،وقيل سيف مقمر فيحمل
أرادت من أحبتا فليزم شه وليخهلمها وليقيها إل الهلاءات،
القول عل أنه
ؤيصرفها عإ مميل طاعهاإليه من الشهوات ،وليدللها عل الصرعإ كره منها ،ومشقة

ما أريد منها ،كا يثمل ذللشر ق البعثر الصعب ،،وهذا وجه ي الحر Jالث Vلريدكر.
وليس بجب أن يستبعد حمل الكلام عل ؛حضي ما محمله إدا كان له شاهد من
اللغة وكلام العرب ،،لأن الواجب ،عل من ينعاهر تلسر غريب القرآن والشعر أن
يذكر كل ما محمله الكلام من وجوه المعاق ،فيجوز أن يكون أراد المخاطب ،كل

واحد منها منفردأ ،وليس علميه العلم بمراده بعينه ،فإن مراده مضبؤ عنه ،وأكثر ما
يلزمه ما ذكرناه من ذكر وجوه احتإل الكلأم،اأ
ولقد تحديت الحهات التي بحثها العلمإء ق المشرك اللفثلي ،فمن ذلك ،بحثهم
ق ا لأضداد والملاحن ،والملل والشجر والمداحل ،ؤيعنون به تسلسل الألفاظ
وتداحلمها وشرحها ،وبيان ما بينها من صلات ووشائج ،فتقر اللفظة بكلمة ،تم
تمر الكلمة بأحرى وهكذا ،وهذه كلها مباحث ،لغوية لا نحمى القرآن وحده,

وهناك مباحث ،حاصة بالقرآن الكريم ،وهي ،ما عرفط عند الكاتبين ق علوم
القرآن بالوجوه والظائر والأفراد ،ومنقتصر من هذه الياحث ،عل ما هو ألصق
بالدراسات القرآنية.
اولأ :الأضداد:

والأصداد ن م من المشترك الافظي ،ذهم لأن الكلمة التي ئ أكثر من
معنى قد يمكننا الحمع بين معانيها ،كإ رأينا ق الأمثلة السائقة ،فنحمل اللففل عل
كل ما قيل ق معناه ،وقد يكون ذللا ،متعذرا ،لأن المعنيين متضادان.

امال الرتفى١ ٨ / ١ ،

والحق أن البحث ق الأضداد لكن من أول ما امرعى اشاه العاناء ،فشمروا

عن سواعدهم باحثتن محاولن اسقماء هذه الكل،ات أو التنبيه عليها ،وبنن أيدينا
أكثر من كتاب محمل ط؛ انموان(الأضداد).

ولعل أولها كتاب الأصمعي ،، ١وقد استشهو عل أكثر ما ذكره يايات من
القرآن الكريم ،والأصمعي؛ محافظ كإ تعرف ،فهويتحرج كثبمرأ أن يبدي ق القرآن
رأيا ،وهذا هوالنهج الذي نجلْ ق كتابه يتحدث عن لكمة (قرء) بأما قد يراد  ١٦٠؛
الُلهر ،وهد راد تها ٠الحصن ،ؤي

هد عل دلل سيء من المعر ،ؤيتحدص ،بعد

ذلك ،عن لكمة (شعب )،يقال؛ شعبت ،الثيء؛ بمعتى؛ أصالحته ،وشعبته؛ يمعتى
قرنته.

ولكلكؤ لكمة (ععس)؛ يمكن أن مر بمعنيثن متضادين؛ أتبل أو أدبر،

ؤيتحدث عن لكمة (أقوى)؛ فاأموي من لا زاد عنده ،ولا متاع ،والمقوي؛ ممر

المال .ولكللاه لكلمة(عفا) يقال؛ عفا الثيء؛ إذا درس ،وعفا؛ إذائر.

وهذه الكلإت كلها ق كتاب اممه تعال• قال تعال؛ اؤ وآلهلئكت،ئبمبمى

أشهى ثقسه نوء ه لال؛رة:هأآآ] ،وقال تعال؛ ؤ وج؛تلقؤ ئع ،ثمؤل

ه

[ا-دمات:مآا] ،وقال تعال؛ ٠ؤوأكفيإها مثتل .ه لاكهمير:ياا ،وقال تحال؛ ؤ نحن
ةثاواهةوييى'اوا لالواست:ما] ،وقال تعال؛ ؤحئعسأ ه لالأءرافْ:ه]

(  ) ١هو سعيد ين عيداللك بن قريب ين عيد•الأك ين عل ين أص*ع العروق يالأصمعي ،صاحسآ
^^وئمامفيالأخارو١لوادر واللح واومائب(تباأم.) ٣٩٣٢ /
( )٢ثلاثة كتب ل الأضداد ،للأصمص والسجستال ولابن الكيت ،دار الشرق ،ييروت ،تشرهان
الدكم  ١أوغت هفت*  ،أستاذ الم مة ؤ ،كلمة انم  ٠ك ،الهلعة الكاو 4لكة للأياء السء عس،

ىاب :الأصدادعنالأسس،صه-ن

والكتاب الثاق من كتب الأضداد لأبن الكت

وهو شبيه بكتاب

الأصمعي ،كأنإ هورواية ثانية لهت فهويبدأ يكلمة (المرء) كإ بدأ الأصمعي ؤيدكر
كلمة  ، ١۶^١كاذكرئ الأصمعي.

والختاب الثالث هو(الأضداد) لأي كر ااسجستاقأآ ،،وكان من حقه ومن
حقنا أن نحد 0الكتاب الثاق لأنه متقدم عل ابن الكست ،،ولكن لما كان كتاب ابن

الكت نخة عن كتاب الأصمعي ،وكان كتاب المجتاق يمثل ثلورأ حديا»أ ق
دراسة الأضداد،آثرنا إغفال العامل الزمني.

أفاد الجتاق ممرأ من أستاذه الأصمعي ،ولكنه ب يقفإ عنلء ما وقفإ
_ ،،وهو سن لما الغرض من اليفه كتابه ،ونلحظ أل ال،افع عل اليفه حل.مة
كتاب افه تبارك وتعال ،يقولت ررحملنا عل تأليفه أنا وحد.نا من الأضداد ق كلامهم،
والمقلوب سيئا كشرأ ،فأوضحتا ما حفر منه ،إذ كان محي ء ق القرآن الغلي يقينا

وشكا ،والرجاء حوفآ ومحلمعأ ،هو مشهور ق كلام الحرب ،وضد الثيء حلاقه
وغثره ،قارئنا أن يكون لا يزى من لا يعرف لغات العرب أن افه عز وجل حن

يكلون ه [القرة:؛؛؛ ]٦٤-ندخ الشاك،ن ق
قال• ؤؤد1نأا
لقاء ر7ا-م ،ؤإنإ المحنى يتيقتون ،وكدللث ،ي صفة من أوق كتابه بيمينه من أهل

?لآ^أإيى،ننت ه لالخاُأ:ها'-أ] يريدت إق أيقنت ،،ولو
ابنة؛ ُ؛ؤبولا هاوم
كان شاكا لر يكن مزمنا ،وأما قوله! ؤةلمثات;غاماآكانحإن يقلى إلا ظنا ه [الخايأ :أ'م]
فهؤلأء ثكاككفار»لم.
( )١سقت ترجته.

( )٢هو سهل بن محمد عثإن بن يريد أبو حاتم الخشبمي السجستاق (  ١٦٥م— ،)— ٥٢ ٥٥من ساكتي

البصرة ،كان إماما ق علوم القرآن والينة والشعر ،وكان ممر التصاتيف ق اللغة ،وصف ق
النحو القراءة.

( )٣ثلاث كب فيالأساد ،محاب الآنمل١دلستاف ،صرآ.
٥١

 ... ١٠رجاءت قال أبو حاتم ت والرجاءت يكون طمعآ ،ويكون حوفآ ،ول القرآن
ه لالإماء:لماْ] ،وقوله تعالت ^^١
ق م عنى (الطيع) ؤتجمةبمعنه<وبجامث
^ئك-أكءمحت؛بإلأوحْهننر^ك ه [القصص;ا'ه] ،وقوله سحاته؛

َكنتا

ثأمأثعآءةنمح)يجتجها ه [  ،] TA:،^VIقال كب بن زمر ررالميط®•
أرجووآمل أن ث ذئومودتر_ا وم اإحال ل دينامن لث ،سؤيل
أراد العليع ،وأرادت وما لدينا منك تتويل اخال ،فألغى إحال ،وق الحديث
ررلووزف رجاء المؤمن وحوفه بميزان تريمى لاعتدلأم.

والريص• اقوم تقويا• قال الثاعرإ (وهو ذو الإصبع العدواف) ل لإل
مثومة (الشرح)ت

أب ل عدواذكله ا صنعا
ئوم أفواهه ا ورصها
أنبل؛ أحدق ،وقال يشر بن أبى حازمث ررالوافرا،
إذا م_ا النسارظ العن__زي ا؛_ا
يرجى الح تروانتب ري
ويمالث رجوتر ونجست ،امناJدةا وارمحت ،ق العن؛ينث طمث وخفت
وقالإ ءالوجز®

وم ا رحي إذ تلاف ي الدالدا

أسعه لامث ،معا أم واحدا

أي؛ ما نحاق ،ولا بال ،وهي ق لغة هديل وكنانة وثمر وحزاعة ق معنى؛
المبالاة ،والثجاءت ق القرآن ق معنى (الخوف )،ممر ،قال تعالت ؤمكل،تيءوأ دآء
رم ،ه [الكيف ،]١ ١ •:وقال؛ وة أدهكن لألأمكث< لماتثاه لمض:ماء ،وقوله؛

أثزلمألآ-خزه [التتحرت:ا"-ا] ،وهوممر ،قال أبوذؤي_اإ «ااهلويل»
إذا لنعته النحل لر ي نج لنعها وحالثه ا ق بيت ،يويت ،عوامل

اث المحل وهي لغة ،والنذير• جيد ،وبت المحل• ابح والخلية،

والخْع• ايباح والخلأيا ،والنوب; جع نائب ،وئوب :أراد أما محلف ،واق
بالشمع والعسل ،وليس قول أي عبيدة• أراد أما مود مثل ألوان النوبة لخنس من

الجبس بثيء ،وزعم أنهيقال '.النوبه واللوبة ،والنوبأ ،واللوبأواللابه :الجؤ ،،وهي
أرض كأنإ فرثت بالحجارة ،والجمع اللأب واللوب ،ك،ا قاوت داره من الرمل،
ودور ودار ،ولا يقال; لوثة ولرب ،وإن كان الأصمعي قد ذكر ذللئ ،،فانه لر يمح
عندنا من وجه آخر ،ك،ا لا يقال :لوزة ودور ،ؤإنإ هي :دارة ودور ،وقول العجاج
#الرجز));

م

ن الدبيل ناش

طا للدور

يعني؛ لدارات الرمل ،والدمل :رمل محروق ،والماشط :الدي يقطع من
موضع إل موضع آخر ،وهوهاهنا :ثور وحثي ،قال الماينة :رراله1ويلاا

قويأ فإ يرجون ضَ ااعواف_،ر »

محل تهم ذات الإل ه ودينهم

 ...#خافح :وكان أبو عبيدة يقول :خاف :،من الخوف ،،ومن اليق؛ن ،وكان

يقول:

ألا ّدؤأ ه [أى-:،آ] يريد :أشتم ،ولا علم ل حدا ،لأنه قرآن فانإ

نحكيه عن رب العاين ،ولا ندري لعله ليس كإ يظى®

 ...#أمر :وقال أبو عبيدة :أمررت الثيء :أخفيته وأفلهرنه أيضا ،وكان
آلثدامه لثا ؤآوأ آلياب ،ه [يونس;؛ه] أءلهروها ،ولأ أثق
يقول ق هده الآية
بقوله ق هدا ،وافه أعلم ،وقد زعموا أن الفرزدق قال١ :االهلويلا،

أنزالخروري ال ذي ك انأضدا

ظ إرأىالأي اجخئنّ يفه
( )١كتاب الأضداد للجتاق ،ص .٨ ٠

( )٢الر<-ع السابق. AA_'،
٥٣

ولا أثق أيضا بقول الفرزدق ق القرآن ،ولا أدري لعله نال; ررالدي لكن

أظهرأء أي! كتم ما لكن عليه ،والفرزدق! كثبمر التخالعل ق شعره ،وليس ق قول
ثظ؛ريه حرير والأحهلل ،ثيء من ذللئ ،،فلا أثق به ق القرآن* •
ؤيمكن أن نتخلص الحقاثق التالية!

 — ١إن أبا حاتم! لا يرى التومع ق نفلرية الأضداد ق اللغة ،وحاصة ق لففل
القرآن ،فهو لا يرى التسليم بإ قاله المقرون واللغويون من قبل ،بل ينقد آراءهم
ويفنيها ثفهلئا كشرا منها٠

 -٢الاقتصار ق الألفاظ الأضداد عل ما حاء منها مما لا محمل الشك
ويويد،ه السياق والشواهد الصحيحة •

 "٣رجع باقي ما حاء منها إل أصولها ،من تصحيف وتغاير ق اللهجاُتإ أو
محرد أحهتاء و؛غ فيها الشعراء نتيجة الاختلاط بالمولدين ،أوأحطاء ق الشعر نف ه
نتيجة تداول أل نة الرواة.

وتبممتا أن نر"أع إل أصل هدا الرأي —القول بعدم التومع ق الأضداد— ق
القران خاصة ،وهوواضح ق كتابه ،ذلك ،أن التومع فيها لا يسلم من العثرات ولا
ينبغي لفر القرآن التتإدي وراءها ،يقول! اروكل ثيء من هدا اليابح ق القرآن

فتفسبمره يتقى ،وْا ب يكن ق القرآن فهوأيسر خهلبآا؛.
 "٤إرجلع بعض ما جاء ق الأضداد إل حالات خاصة ملابسة اللفظ،
لكلتفازل ،أو التشازم.
 — ٥الاكتفاء ي بعضها يدكر ما حاء ق نف ير العل،اء "ع الوقوف بنتن الأداء
المتعارضة موقفا ومطارا.،
( )٢الدكتور محمد نغلول ،ملام ،أثر القرآن ل تطور التقي المري إل آخر القرن الراح الهجري ،تدم
له :الأستاذمحيخالف اف أحد ،دارالعارف ،ممر ،الطعن الثالة ،صما'أا. ١٧٣ -

اصاد:لأيناصريام
وهو الخالقة اكالثة من كتب ،الأضداد ،يقول ق مقدمته، :رهذا كتاب ذكر
عن
الحروف ،التي يوؤعها العرب عل المعاق النقادة ،فيكون الحرف منها

معتتئن؛^^ ،jiؤيفلن أهل البيع والرخ والإزراء يالعرب ،أن ذلاكا كان منهم
لنقصان حكمتهم ،وقلمة بلامتهم ،وكثرة الالتباس ل محاوراتمم عند اتصال

محاطامم ،فسيألون عن ذللمثا ،وبمتجون بأن الاسم منبئ عن المعنى الذي نحته،
ودال علميه ،وموضح تأؤيله ،فإذا اعتور اللففله الواحدة معنيان محلفان ،لر يعرف

الخائب أيبمإ أراد المخاطب ،وبطل بذللث ،معنى تعليق الأمم عل المسمى ،فأجيبوا
عن هدا الذي حلنوه ،وصألوا عنه يصروب الأجويه:

أحدهن؛ أن كلام العرب يصحح لعقه يعضا ،ؤيرتبط أوله ُآحرْ ،ولا
يعزف محنى الخْتاب منه إلا باّتيفانه ،وامتكإل جيع حروفه ،فجاز ومع اللفظة
عل الAنان المتضادين لأمأ يتقدمها ،ؤياق بعدها ما يدل عل حصوصية أحد

العنين دون الأحر ،ولا يراد ببا ل حال التكلم والإحمار إلا مز واحد١٠ل
الواضح إذن؛ أن ابن الأنباري فمحي بكتابه الرد عل الثعردي^ن أولأ ،وخدمة
الحربية ،لغة القرآن ثانيا ،وهذان العاملان أشرُت ،إليهإ ق أول الباب ،ويمثل بعد
ذللت ،بألفافل ذواُت ،معان متضادة ،محدد السياق المعنى المقصود لكل لفظة،

وامسهد لذللمث ،ييAضر ،السعر ،لم ث م الكلام إل أربعه أقسام ليب،ن حهلورة
الأضدادرم.

( )١محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ابو يكر الأن؛اري— ٢٧١ ( ،خآّام ) ٣٩٤ •— ٨٨٤ /من اعلم
أعل

بالأدب واللمنة ومن أكثر الناس حفثلآ للثأ(و والأحّار.

( )٢الأضداد ق اللغة ،اعتش بضبطها بالشكل وتصحيحها الشخ محمد عيدالقادر معيد الراخعي،
 ١ا لعائمة اللغم ة ،أحد الثنقط  ،,ف <الطعة الحنة المص ُة ،كف الطاعم' ،يمص  ،ص .٢,

(م الرجعاف؛ق،صآ.

 ~ ١ألفاظ لا نعتي إذا وردت ي الكلام إلا معنى راحدأ ،لا يتغير بتغبمر
السياق ،كالرجل وارأ ،،والحمل واJاةة ،واليوم واليالة ،وقام وقعد ،وتكالم
وسكتا ،وهدا هوالكثثر الذي لا محاط ُه.

 -٢ألفاظ لا يفهم سائ إلا بالمياق ،ولا يمكن أن نحتلط ق الدلول.،ثل
لفظ (حمل ،بمعنى ولد الضأن ،و( حمل) لمعتي اسم الرجل.
 -٣ألفاظ يقع ١لالفظان مها أو أكثر عل الض ،كقولك :الثر والحطة ،أو
العثر والحإر ،والن.ئّ_ج والثني ،وجلس وقعد.

 — ٤ألفاظ عمحتلفخ معناها باحتلأف السياق ،وهذا الن م يضم الأضداد ،وهو
المم الهم ل هنبا البحث ،،لأته القليل الفلريق ،من كلام العرب.
ؤيين بعد ذلاث،ت أن ما كتب ،قبله ق الأضداد لر يكن تاما ،فاراد أن محمعه
ؤيزيد عله ،وأول ما يدكره(الفلن) يقول:
فأول ذالئ( ،الفلن) يقول عل معان أربعة:

معنيان متضادان ،أحل.هما :الثالث ،،والأحر :اليقين الذي لا ثالث ،فيه ،فأما
معنى :الشلث ،،فأكثر من أن محأشما شواهده ،وأما معنى :اليقين فمنه قول افه عر

محآمح،.شبيئْ'ع.ه تالخن:آا]•

وجل•

معناه :علمنا ،وقال جل اسمه ءؤؤيءاآلقنيمنآلثار هة1وأآيممؤإفعوها ه
لالكهف:مأْ] ،معناه :فعلموا بغثر شل؛٠٠ .،

 ... ١٠والعتيان اللذان ليسا متضادين :أحاا.هما :راللكوب) ،والأخر( :التهمة)،

فإذا كان (الفلز) بمعنى اللكوب ،قلتخ :ظن فلأن ،أي :كذب ،قال الأو 4عز وجل:

ؤؤدإنهم٠لأيملئون أوآه لاو؛زة؛هلأ] فمعناه :إن هم إلا يكذبون ،ولو كان عل معنى
( )١الأصاوادفيااااغة،صا

الثالث ،،لأسوق منصوته أو ما يقوم مقامهإ ،وأما معنى ت التهمة ،فهو أن تقوون

ظتنثؤ فلانآ ،فتتغني عن الخثر ،لأنلث ،اممته ،ولوكان بمعنى ت الثلث ،المحض لر
متصزبه عل مضوب واحدار
رر ...وفالط بعض أهل الالغة! رحوتا؛ حرف  ،من الأضداد ،يكون بمعنى؛

الشالث ،والعلمع ،ؤيكون ؛معنى؛ (الشن) ،فأما معنى؛ الشلث ،والهلع فكثر ال
محاحل ،ومنه قول ،كعب بن زهير؛

وم اإحال ل دينامن لث ،يزي —ل

أرجووآم ل أن ث ديومودته ا

معناْ؛ وما لدينا منلثؤ تتويل ،وأحال؛ لغو.

وأما معنى (العالم) فقوله عز وجل؛

[امف •] ١١ *:معناه؛ فمن كان يعلم لقاء ربه فليعمل عملا صالخآ ،وهولهم عندي عثر
صحيح ،لأن الرجاء لا نحرج أبدآ من معنى؛ الثلث ،،أنشدنا أبو العباس؛
ؤإن لر يكونا عن

نوا حزى ما أشثة الماس بالرجا

دنا بث

واء

والأية التي احتجوا بها؛ لا حجة لهم فيها ،لأن معناها؛ فمن كان يرجو لقاء
ثواب ربه ،أي؛ يهلمع ق ذلل؛ ،،ولا يتيقنه.
وقال مهل الجنتاى؛ معنى فوله؛ ؤهم؛ار،تيمأ,كاءر<هءه فمن كان نحافج
لقاء ربه ،وهدا عنيتا علعل ،لأن العرب ،لا تدم ،؛الرجاء مدمج الخوف  ،إلا هع
حروف  ،الحجد ،وقل امتقصينا الواهي لهدا ،ؤيقال .ارنحيت ورجيحا بمعنى أ؛ ٠

ؤيواصل ابن الأنباري حديثه عن الأضداد ،ونول أن نجل هنا أن دراسة
الأضداد طرأ علميها ما طرأ عل دراسة الغريم ،مما نحدثتا عنه من قبل؛
( )١الرجع انبق،صآاا-مآا.
( )٢اصادفيسلأينالأبرى،با]-ا.
٥٧

 ~ ١فهذا ابن الأناري يكمل ما يدأه من مله ،موافقآ حينآ ،ورادأحينآآحر.
 "٢إن الخالب عل مائه الأضداد ،كوما من كتاب ،اش تبارك وتعال ،وهذا

القرآنية

يدل) حير دلالة عل عناية أوكالث ،الأئمة —رخمهم اش تعال~
وتمين مدلولأما حتى لايكون حرج أواختلاف.،
ثاسآ :اللاحنء

ومن أقسام الشرك الملاحن ،وهي مشتمة من اللحن ،وللحن أكثر من
معتى ،ولكن الخنى الذي يتمل بإ نحن بصيده الفهلنة والذكاء والتعريض ،ومنه

قول الني

• ُرلل أحدكم أن يكون ألحن بحجته  ١لا-؛م-بم الخاوي وم لم] ٠

وقول القتال الكلأي:

ولحنت ،لحن ا ل يس بالرن امحته

ولفو وحي ته لكم وكنإ مطنوا

وقول ماللثؤ بن أسإء بن خارجة الفزاري!
وح

ديث ،ال

ده ه

يتعّت ،الم

وء_ا

منهل س ص—ابؤ وثلحى أحي ا

اعتون ي

ورن وزيا

نا وخثر الحديثه ما كان لحن ا

أخذ بعض اللإء والأدي؛ن عل الحاحظ وابن نسة تف يرجما اللحن بأنه
الخهلآ ق القول .ؤإنإ القمود باليستؤ وصفها بالفلرف والمهلة وأما توري بإ
قصدُته ^؛ ٠٢٣
( )١حدين ،مسلوق عل ماتبله ،أي لهاوجه ولهاحياء ،ولهاحديث ماعثل ذللث ،وتوله؛ (الاوْ) أي
أستلن ،،.يقال؛ اللذ.ذدث ،به ولدذتهء ،وقوله؛ ءمما ينعت ،الناعتون ،أي مما ينعته الناعتون ،وتوله؛ ء

يوزن وزنا• أي موزونا ،فهون ،موضع الخال.
( )٢الثريف ،المرتقي عل بن الحسين الوٍوي (محت ،)٠٠٤٣٦ ،الأمجال ،تحقيق؛ محمد أيو القفل
إبراعيم ، ١ ٤ / ١ ،دار إحياء الكتهبح المرية ،عيي الياي الخلي وشركاه.

( )٣الثريف ،المرض ،الأ1في،ا/ها.
٥٨

فالقصود من الملاحن ~إذن~ أن تكون اللفظة لها معنيان تورى بأ حدهما عن
الآحر ،فكلمة لعبت يمكن أن تكون من اللعب ،ؤيمكن أن تكون من اللعاب.

ومن الذين كتبوا ق اللاحن ابن دريد محمد ين الحس الأزلي (مت،)٠٣٢ ٠ ،

يقول ق مقدمة كتابه Iراهدا الكتاب ألفناه ل؛فزع إليه المجير المضعلهد عل اليمين
المكره عليه ،فيعارض بإ رسمناه ،ؤيضمر حلاف ما يفلهر ،ليسلم من عادية الظالم،
ؤيتخلص من حيف ،الغاشم ،وسميناه كتاب رالملاحن) واشتمقنا له هدا الاسم من
اللغة العربية الفصيحة••• لأن اللحن عند الُرب• الفطنة ،ومنه قول الثي• . ،
*لعل أحل»كم ألحن بحجته من بعض* أي أفْلن لها ،وأغوص علها ،وذللئ ،أن

أصل اللحن أن تريل• شيثافتوري عنه بثيءآحرا
بقي مما هو وثيق الصلة  ٠^-الأنولع ئإن محبا التنبيه لهإ ،والعناية سرإ،
فلئن كانت ،الأمام السابقة عامة ق القرآن وغيره ،فان هدين عنتص -بإ كتاب افه

نارك وتعال ،ونعتي -أإ( 1الوجوه) أولا ،و(الأفراد) تانيآ.
مالثآ :الوجوه:

أما الوجه ت فأن يكون للكلمة الواحلءة معان كثيرة ،وق كتب علوم القرآن
فصول لهدا النؤع ،من ذللث ،كلمة (الهاوى) جاءت ،ق كتاب الله تحال عل تسعة عشر

وجها ،أي تسعة عشر محنى ،وهذه المعاق هي؛

الشات ،ؤ \نيناآتيطآكتشزهه لالخاى:ا•].
والبيان ؤأؤلؤك،يشك،تيئه لالغرْ:ه].
والدين وإ0الهدئهدك،ءه لآلءمان-:ا.]7
•قدمت محاب ،اللاحن ،لأبن درط ،اتجة الملمة ،سة  ١٣٤٧م.
٠٩

والإيان ؤ همثأمحآلتاسوأسئه لم؛م:آ-أ].

والدعام ؤدللإ،م؛نجهادهاه [الرءد:ي] ،ؤوظكن4مأثث دهدمحذكتامغ ه
[الأسا:،م]

ويمض ت الرسل والكب ءؤ لإم 1ثأتد3ي ني ئدى مس يع ساى ثلأموف
ياههممؤن©ه لاومة:ه].
وايرفة ؤرأش«؛لإكتثرن.ه [اكءل;ا-ا].

ويمض! الني  .ؤ إل أهئتوئ تآ أرلئاين ألإثت والثدئ يئ بمدما
صوبمممأفؤئأ.ه لاومة:؟ْا].
وبمعنى القرآن ؤوقدحاءمننمحمأثدىروأ'ه
ويمض التوراة ؤ روثدءاسانيىآلهدئ ه لءار":اْ].

ويمض :الأ>ّزجاع ^^ثمأصددف 4.لاوم؛:تماْا].
والحجة ؤلأ؛ةدىأكوماظثدان أاو^إه ل١Jقرةت  ،] ٢٥٨يعد قوله تعال .ؤ آلم تر
أي لا ض حجة•

والتوحيد ونئي ايدئ معلى ه لالقصصم\ْ].

والنة

أئثد؛ ه [الأنمام*:أ'] ،ؤدإدا عق،ض صة .ه

[الز-مف:مأآ].

والإصلأ'ح

صهوآٌن.ه ليوش:آْا.

والإلهام ؤأغلىلآتىقئ<يمسئو'ه تد ]ْ':أي! ألهمهم العاش•
والتوية ؤإقأئو؟اثلى ه [الأماف:آ.]١ْ-

والإرشاد

يهديقسؤإءألكيل

[النمص:أآ]

ومن ذلك الصلاة تاق عل وجوه ممرة منهات

الصلوامحتر الخمس ،وصلاة العصر ،وصلاة الحمعة والحتازة والدعاء ،والدين

والقراءة ،والرحمة والاستغفار ،ومواصع الصلاة.

ومن ذللث ،الرحمة ،وردت عل أوجه منهات الإسلام ،والإيإن ،والختة ،وايلر،
والنعمة ،والنبوة ،والقرآن ،والرزق ،والنصر ،والفتح ،والعافية ،وا،لودة ،والسعة،
وافلغفرة ،والعصمة.، ١
رابعأ :الأفراد:

ؤيعنون بالأفراد! أن يأق اللفقل ق كتاب اممه تحال ق مواضع ممرة ،فيكون

معناه واحدأ  ،3حميعها ،ولكنه نحرج عن هذا المعنى ق موضع واحد ،لال.للئ ،سمي
هذا النؤع بالأفراد ،لأن اللففلة ؤ ،موصع واحد نجيء بمعنى غير الذي جاءت له ق
مواضع كثيرة.

من ذلك ،مثال اركلمة (اليروج) فحيثا وردت ل لكب اممه تعال ،فمعناها

الكواكس ،أو النازل) ،قال ،تعال؛ ؤهأيقة داب المحج؛٥؟ ه [الروج:ا] ،ؤ ثاولث ١ألكا
جمل ؤ،آلتاإء ؛ ١^٢٤ه لاامنان:ا)] ،ولكنها جاءت ق موضع واحد محتمى بمعنى

( )١من أياد ا،لزيد ،نيرجع إل :الإتقان لييوطي . ١ ٤ ١ /١ ،والرهان ق علوم القرآن ،تحقيق :محمد
أبو الفضل ،إبراهيم الطعة الأول ، ٢١٩٥٧ - ١٣٧٦ ،دار إحياء الكتب ،العرية ،ءسى اس
الخلص ،وفركا ٠للإمام بدر الدين محمد بن مداش بن بمال; الزرك•

( )٢وأول من كتب ل الوجوه مقاتل بن مليإن النول منة مائة وخمسثن للهجرة وقد طع كتابه
بتحقيق! الدكتور عيداه شحادة ،ويليه كتاب بمنى بن سلام ،وقد حلع بتحقيق! الدكتورة هند

شلي ،وأوّع منهإ كتاب الدامغال ،وهومطبؤع كيلك ،وكتب الوجوه والطائر ممرة.

دنكتؤأ ألثوق ومحَقم ق محج صده ه

آحر ،وهي قوله بحانه :ؤ أينما
[التساءتخمآ] ،فاليرؤج" هنا مثر بالقصور،

ومن ذلك كلمة (أسف) فلقد وردت ق كتاب افه ق مواصع مموة ،ولكنها
[مش:أه].
مثربالحزن ،قال تعال :ؤ ويركء2يلموهاث،
وقال•  ١^^^٠يجع *^y؛،إل قي،عئثنآسثا ه لالأمافْ»:ا] ،ولكنها جاءت ق
موصع واحد لغثر هذا انمى ،وهذا ا،لوصع نوله بحانه ت ؤ ثلدآءاسقؤثأآثثتنا
ينهر ه لالزحرف:هْ] ،فإما لا محوز هنا أن تفر بالحزن ،إنإ تمر بالغضب ،أي؛ فل،ا
أغضبونا ومن ذللئج كالمة (فحشاء) فحيث ،وردُت ،ق كتاب ،اممه ،فيقصد بما الزنا،

وما عظم من الفواحش ،إلا أن موضعا واحدآ فرت فيه هذه الكلمة بالبخل وهو

ثم،أمم؟ناهينمشنتبم
وفنلأ ه لاJقرةت  ٢٦٨أ فالفحشاء ،هنات البخل" ومن كتب ق الوجوه والأفراد ابن
فارسااآا؛•
با -ا1شآركالعنوي:

ونعني به الرائق ،،والرادف ه عندمستيه أن يكون لالكال٠تين أوالكبيات معنى
واحل• ،ؤيفلهر أن الحديث ،عن الكالعات اش تبدولأول وهلة أبما مترادفة ،وتلمس

ما ينز هذه ؛_ ،:jمن فروق دقيقة ظهر مبكرآ ،فقد تقدم لما من قبل نول ابن
هرمة!

ه

هق

ذا ابن ثنن

ائأ بالب

اب،

وكتف أن ابن هرمة أنكر عل منشده هذا البيت ،وصوبه له ءهذا ابن ^٠٤

واقفا بالباب ُ،وبئن له أن الفرق بين الكلتن فرق شامحع.
( )١را-ح؛ الإتقان ،لييوطي. ١ ٤٣ /١ ،
٦٢

ومن هذا ما رووه عن الضر بن ثمل من أنه دخل عل الآمون ،فقال له:
اجلس مرتئن أو ثلاث فقال المضر• يا أمثر المومنن إنا يكون الحلوس بعد اتكاء،

وذكره بجا جاء  ،3السنة عن بعض الرواة ،حث كان الثي . ،يعقل أصحابه
ؤيعلمهم فنهاهم عن الشرك بالله وعقوق الوالدين ،نال راوي الحديث وكان متكثآ
وجلس ،تم قال• رالأ ونول الزورء ،قال الماموزت فاذا أنول —إذن— ةالت ثل :اقعد
فآعجبج المأمون ذلك.،

ومما هوأصل ق موضوعنا هدا واشتهر؛؛ن الُالماء كلمة الحاحفل.
١أوقد يتخف المامحى ألفاظا ؤستحملونما وغبمرها أحق بن»لك ،ألا ترى أن

القّ بارك وتعال لم يذكر  ،3القرآن ابؤع إلا و> موضع العقاب ،أو ل موضع الفقر
الدغ والعجز الظاهر والماس لا ينءكرون السغ— ،ؤيذكرون الحؤع  ،3حال القدرة

والسلامة ،وكذللث ،ذكر المهلر ،لأنلث ،لا محل القرآن يلففل به إلا  ،3موضع الانتقام،
والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المهلر وبين ذكر الغيث ،ولفغل القرآن

الذي عليه نزل أنه إذا ذكر الأبصار لر يقل الأسملع ،ؤإذا ذكر سع سموات إ يقل
الأرصذزا ،ألا تراه لا يجمع الأرض أرصين ولا ال مع أماعا ،والحاري عل أفواه
العامة غير ذللث ،،لا يتفقدون من الألفافل ما هوأحق بالذكر وأول يالأستعال ،وقد

نعمم بعض القراء أنه لم محل ذكر لفغل المكاح  ،3القرأن إلا  ،3موضع الرؤيجء
ولقد كان لهذه الملحوظان وما يثبهها أثر عثر"حمي ،ق نفير كتاب اممه تبارك
وتعال فيا بعد ،فلياذا امتعملت ،كلمة القيام  ،3مثل قوله نعال• ويإذا أظلم ئيأ
ئامإ ه لالءر؛؛'أ] بينااستحملت ،كلمة الوقوف  ،3مثل قوله سبحانه:

مك د؛إم ه [الآسام؛*'ا] ،ؤ دقمؤخر*مم ثنمنحن

وات،توا

ه لاكازات:؛أأ] ولر استعمل مادة

( )١ايو ءث،ان صروبن بحر الشهثر باباحفل (تْ  ٥آم) ،اليان والستن ،تحقيق؛ وثرح ءبادال |الآء
 ، jjjUدارالجل ،ا.٢•/
٦٣

القعود ممرأ ق كتاب اض ق مثل قوله مسحانه Iءؤونازأىذمح)يأممعيتي
لالرة:أه]،

ه [ابن:آ] ،ؤ وألمبمئأوَز ه [اش،]٦ ٠ :

عل حتن لر تستعمل مادة الخلوس إلا ق آية واحدة ءؤإدا نل ذؤ مشما ^٧^٢^٢
مسج آثم ثكم ه [اسدلث:اا]؟ ولر امتحمالت ،كلمة الفعل ق آيات ،وكالمة
العمل ي آيات أحرى؟ إل عثر ذلالث ،من أبحاث شيقة مفيدة نحدد لكل لفظ معناه
الذي لا يشترك معه عير فيه• وهذا ما متحدثك عته ق موصؤع الإُهمجار البياف'

ولا بد أن نقرر هنا بان ءا-م التحد •bالضبط،لفهوم الكلمة القرآنية ئغ .حرم
الناس من فوائد كثيرة ،وحال ينهم وبين إدراك متكامل لمدلول الكلمة القرآنية،

وسد أمامهم أبواب الوعي الدقيق لكثير س الايات الكريمة وتعترف أن كثيرأ س
كتب الشسير والمعاجم اللغوية كانت ،مسا ق ذلك ،كله حسن ،الشت ،هذه الكتب

وا،لعجات عل أن تعهلي المعنى القريب ،للكلة القرآنية ،فتشتبه العاق ،ونحتلمهل
وعض<يبءفل •

ؤإذا كان بعض العلياء يعد الترادف س حمائص اللغة ومفاحرها ،فان

كثثيين وقفوا س الترادف ،موقف السلبية والإنكارأ  ،٢وقد فْلن بعض العلمإء
واليا حثين لهذه القضية الخهلرة ،وما يمكن أن تحدثه من أثر ملبي ق فهم المعنى
ؤإدراكه ،فهلرحوا فضية الترادف للثحثؤ ولر يقتصر ذللث ،عل الأةدم،ن فحسسط،
بل نحاوزه إل المحدثين كذللثج ،وهذه حلاصة لاراتهم وأقوالهم!
 —١ابوهلال انمههري:

وهذا الإمام اللغوي أبو هلال العسكري طس صاحب المناعتين ق
كتاب ®الفروق ،اللغويةاا يذكر ق مقدمته! ®أنه ألف ،كتابه ق الفروق ،بين معاق
( )١انظر :محالة المماثت ،الأستاذ<،صدالواحد وال ،سة . ١٩٧٣

( )٢الحن بن •ما-اش بن مهل بن سعد بن محي ين مهران المكري ،أبو هلال (ت0همه_/

ْ' 'ام)،ءالم؛الأدب.

الألفاظ ،لأنه لر يجل من كب نله ق هدا الموصؤع ،وئ أنه مسلم ما جاء من ذلك
ق كتاب ،اش تعال ،وق كلام

.

وق الباب الأول من الكتاب ،نقل كثثرا من أقوال المحققخن مستشهدا عل

عدم وحول الرادفه ق العربية ،وما نقاله حرى بنا أن نقتطم ،منه بعض العبارات،
لأنه جدير بأن يدكر ؤيجل.

نال ظه ت اوي لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد عل معنين ،فكذلك ال
يجوز أن يكون اللفذلان يدلان عل معنى واحد ،لأن ذلك ،تكثير للنة بإ لا فائدة
فه»...ص

ثم قال رحمه اطة تعال ت الوئذا المحنى أيضا ،قال المحمقون من أهل العرييةت إن
حروف الحر لا تتحانبؤ ،حتى قال ابن درمتويه؛ ق جواز تعاقبها إبطال حقيقة

اللغة ،ؤإماد الحكمة فيها ،والقول بخلاف ما يوجه العقل والقياس ،قال أبو

هلال جفإ؛ةئهت وذللن ،أنيا إذا تحاقبتؤ حرجتؤ عن حقائقها ،ووير كل واحل منها
بمعنى الأحر ،فاوجس ،ذللث ،أن يكون لففلمان نحتلفان لهإ محنى واحد ،فأبى
المحققون أن يقولوا يدللن ،وقال به من لا يتحقق المعاق.،،

تم أورد أبو هلال ما يتوهمه بحفهم من صرورة وجود الرائق ق العربية،
أورده ورده ردآ مقنعا مفحإ ،قال؛ *ولعل قائلا يقولت إن امتناءل؛ ٠من أن يكون
المختلضن محنى واحد رذ عل حميع أهل اللغة ،لأمم إذا أرادوا أن يقروا
اللب قالوا :هو العقل ،أو الحزح :قالوا :هو الكب ،أو الكب ،قالوا :هر
الم ،،وهن.ا يدل عل أن اللب ،والعقل عندهم مواء ،وكدللث ،الحرح والكمسس،،
والسكسؤ والمؤ ،وما أنبه ذللن ،،قلنا :نحن أيضا كذللن ،نقول ،إلا أنا ندم ،إل
قولنا :الل؟ ،،ؤإن كان هوالعقل فان؛ ،يفيد حلاف ما يفيد قولما :العقل ،ومثل ذللمثؤ
الفروق اللغوية ،صّطه وحققهت حسام الدين القدمي ،دار الكتب الملمين ،بيروت ،لتان ،صنت

القول ،ؤإن لكن هو الكلام ،والكلام هو القول ،فإن كل واحد متهإ يفيد بخلاف
ما يفيده الآحر ،وكيلك المؤمن ،ؤإن لكن هو المستحق للثواب ،فإن قولنات م تحق
(١)..
للثواب يفيد حلاف ،ما يفيده فولنا؛ مؤمن ،وكيلك؛ حح ما ل هدا الباب٠...
—٢ابنفادس:

ومن هؤلاء الإمام اللغوي أبوالخن أخمد بن فارس (ت  )- ٥٣ ٩٥ق كتابه
ءالصاحبي ق فقه اللغة العربية وتش العرب ل كلامها؛ا فهو هُ قضية الترادف
بين الكلإت> يقول® 1يمي الشيئان المختلفان يالأمْان المختلفان ،وذلك أكثر

الكلام كرحل وفرس ،ونمى الأشياء الكشرة بالأمم الواحد نحوت من الماء ومن
السحاب ،ؤيمى اليء الواحد بالأمإء المختلفة نحوت اليفج والمهند والحسمام،
والذي نقوله ق هدا إن الأمم واحد وهو السيف ،وما بعده س الألقاب صفات،
ومدهبناأن كل صفة منها فمعناها مر معنى الأحرى.

وقد حالف ،ق ذللت ،قوم فزعموا أما ~وإن احتلف.تن ،ألفانلها" فإنبا ترحع إل
معنى واحد ،وذلك قولاث سيف ا وقصبا وحام ،وقال احرون؛ ليس منها اسم
ولا صفة إلا ومعناه مر معنى الأحر ،قالوا وكيلك ،الأفعال ،نحوت مضى وذهب،
وانمللق ،وقعد وجلس ،ورند ونام وهجع ،قالوا؛ ففي (قعد) مض لتس ل
(حلس) وكيلك ،القول فيإ سواه ،وبمدا نقول ،وهومذهب شيخنا أي العباس أحمو

ابن محيى ثعلب واحتج أصحاب المقالة الأول• بأنه لو لكن لكل لففلة محنى مر
الأحرى لما أمكن أن يعثر عن ثيء بغير مارته ،وذلك ،أنا نقول ي ^^ ٠رين نه ه
[ lJ؛( ] T:oj؛ لا شك ،فيه ،فلو لكن الريس ،مر الشك ،لكانت ،العبارة عن معنى الري،-

؛الثلث ،خْلأ ،قلل م عن هدا حدا طم أن المض واحد ،قالوا  Ubيأق انعر
؛الأ'هان المختلضن للمعنى الواحدق مكان واحل تأكيداومبالغة كقوغم؛ اءلويلا
( )١صماا-؛ا.
٦٦

وين د ات ى ب ن دوُبم ا الن اي والبم د
قالوا :فالمأي هو البمد ،قالوا ،وكذلك قول الأخر :ءعام ام والأم»،
فإن الحس هوالأصز.

ونحن نقول إن ل (قعد) مز ليس ق (جلس) ،ألا ترى أنا نقول :قام ثم
قعد ،وأحده القيم والمعد ،وسديتح الرأة عن الحيض.

ونقول لناس من الخوارج قعد ،ثم نقول :كان مضطجعا فجلس ،فيكون
القعود عن قيام ،والخلوص عن حالة هي دون الحلرس ،لأن ابمز :الرتفع،
فالخلوس ارتفاع عإ دونه وعل هذا يجري الباب ،كله.

وأما قولهم إن العتيثن لو احتلنا لما جاز أن يزم عن الثيء بالثيء فإنا نقول:
إنإ عم عنه من طريق الشاكلة ،ول نا نقول :إن اللففكن محتلمتان فيلزمنا  ١٠قالوه،

محإنامول،ت إن ،3كل واحدة منهامعنى ليس ق الأحرىال.،١
ؤإذا كان هذا موقف  ،هذين الامامتن اللغويين من الرائق ، ،فإن هناك موقفا

آحر يمثله أحد رحال الفقه وأصوله ،ذلكم هو الإمام الثوكاق ،فيعد أن عرفح
الرائق  ،وفرق بيته وُين الوكد قال® :وقد ذم ،الخمهور إل إثبايتح الرائق ق

اللغة الحربية ،وهو الحق ،وسببه إما تعدد الوصع أو نوّع دائرة التعبر وتكثر
وسائله ،وهو المسمى عند أهل البيان؛الافتتان أوتسهيل محال النثلم والنثر وأنولع
البدع فإنه قد يصالح أحد اللففلن الرادفٍن للقافية أو الوزن أو ال جعة دون
الأحر ،وقد مجصل التجنيس والتقابل والطابقة ونحوذللثخ ،ونبذا دون هاوا ،و<رالا

يند غ ما قاله الائعون لوقؤع الرائق ،،ق اللغة ،من أنه لو وغ لئنري عن الفاوال<ة
لكفاية أحدهما فيكون الثاق من باب ،العبث ؤيندغ أيضا ما قالوه من أنه تكون من
تحميل الحاصل ،ولر يأتوا بحجة مقبولة ق مقابلة ما هومعلوم يالضرورة من وقؤع
( )١أبوالحقن احدبن فارس ،الصاحي ق؛قه اللغة ،نحم؛قت مصطفى اليحى ،ص\ا' . ٧٩-
٦٧

الراين ،ق لغة العرب ،مثل؛ الأسد والليث ،والحنهلة والقمح ،والحلوس والقعود،
وهذا كثير جدأ ،ؤإنكارْ مياهته.

ودولمت إن ما يظن أنه من الترادف هو من اختلاف الذات والصفة،
كالإنسان والبئر ،أو الصمات ،كالحمر لتغطيته العقل ،والعقار لعمرْ أولمعاقرته ،أو
اختلاف الحالة السابقة كالقعود من القيام ،والحلوس من الاضطجاع ،تكلم،
٠لاهر ،وتعسفط بحت ،،وهو إن أمكن تكلم ،مثله ق بعض المواد الرادفة ،فإنه ال

يمكن ق أكثرها ،علم هذا كل عالم يلغة العرب ،فالعجنر من مؤ المغ ٌن الومع
إل مثل ثعيب ،وابن فارس ْع نومعها ق هذا العلم® •

ونحن ننانع الشوكال ل كثر مما دهّب ،إليه ،ننارعه أولأ ق ن بته لثبات،
الرائق ،للجمهور ،اللهم إلا أن يكون حمهور الفقهاء والأصوليتن ،مع أن هؤلاء
كذللث ،محتلفون ق هذا الأمر ،وقد تقدم لنا قول) الحاحفل وأبي) هلال ،وابن الأعرايٍإ
وابن فارس ،وابن درمتويه وأبي) عل الفارمي ،وهؤلاء أئمة  ،3اليان واللغة
والمحو ،وننازءه كذلالثإ ق أن الرائق ،يكون للأفتنان ،أو تسهيل محال الفلم
والمتر ،ولو كان الأمر كا قال لذهب ممر س معاق الشعر والمثر ،فكم س كلمة
اختارها الشاعر لإكال قافيته كان مما عابه الطاء والمقاد.

ومانعه كذلك ،فيا رمى به منكرتم) الرائق ،ص الكلفإ والمباهته وخر ما

يرد به عليه كتاب اض نارك وتعال ،وعل سبيل المثال ما نقلناه س الاياتط الكريمة

المي امتعملتؤ فيها الكلاد ٠استعالأدقيقا ،حيث ،جاءته مادتا القيام والوقوفخ،
والحلوص والقعود ،والشلثج والريب ،،والحمل والفعل ،مما يقلن ترادفه ،جاءت ،كل

كلمة ؤ ،مكاتبا حيث ،لا يخي ،عنها غرها ولا يد م دها ،ولعل الذي يوازن بغا

كلامه و؛بر ،كلام سابقيه ص أثمة اللغة يْلمئن إل ما قاله اللغويون.
[ ) ١الإمام محمد بن عل الشولكني ،إرشاد الفحول إل ،تحقيق الحق من علم الأصول ، ١ A_ ،القامرة،
ا-ه"ثل،و/سثم،سذنىس.
٦٨

؟-الميوطي:

وقد ذكر الحافظ السيوطي ظه هذه المسألة ،وين حجج
وأحب أن الذي يقرأ ما ذكره السيوطي يرجح لديه قول من أنكر الرائق.

ذكر اليوطي عن عز الدين بن حماعة قال :حكى الشخ القاصى أبو بكر بن
امرئ ب نالْ عن أي عل الفارمحي قالت كنت ،بمجلس سئم ،اكولة بحلب
وبالحضرة حماعة من أهل اللغة ،منهم :ابن حالويه،

احفظ للسيف ،خمسن

اسا ،فتبسم أبوعل ،فقال; ما أحففل إلا امأ واحدأ ،وهوالبق ،،قال ابن حالويه;
فاين المهتد والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو عل :هذه صفايتح ،وكأن الشيخ لا يفرق
بينالأّموالمفةأاا.
وحري بالدارس لكتاب افه تعال أن تكون له هل.ه النثلرْ ذامحت ،الل.قة
والشمول ،حتى لا يهلغى بعض المعاق عل بعض ،ولا نحرج الممة من حيزها

الذي يتبمب لها ألا نتعداه.
وحديثا وجا٠jا من الباحثن من يتحدُث ،عن الرادفج ،محاولا أن يعالج هنْ،
القضية بأسلوب حديث.،
ئ-الأتذ»صههم،صادقاراتمر:،

ومن هؤلاء الأستاذ مصهلفى صادق الرافعى ظأس قبحي أن ذكر أقوال
العلياء ق اارادفإ ،وبهز أنبمم اختلفوا فيه عل أربعة أقوال;

منهم؛ المنكرون له ،وهم كثرة من أئمة اللغة ،كابن الأعرايغ وثعل ب ،،وابن
فارس ،فهؤلاء عدوا المرادفاينتج أسياء ،كل منها يمتاز عن غره ببعض الفروق.

انفلر؛ الزهرذيلوم اللغة وأنواعيا ،للثوطي،جا ،صْ'• ٤

والميم ،الثانى ررعد المرادفات صفات ،لما اشتهر من الأسإء ،فالسيف م

الأمم ،وما أطلق علميه بعد ذللث ،،كالصارم والبتار والمهند ،فإنإ هي صفات ،وهدا

هو مدم ،أي عل الفارمي ،ك،ا يهول ،الواقعي ظس  ،وفد تقدم لما أن أبا عل
أنكر الترادف.،

المده— ،الثالث !،وهو مدهّت ،الأصولن ،ولكنهم ؛فصوته بإقامة لففل مقام
لفظ آخر لمعان متقاربة محمعها معنى واحد ،كقولهم! أصلح الفامل ،.ول؛■ الشعث،،
ونس الثتق ،وثنت ،الصدع،ل
الدم ،الراع' إناته الترادف ،مهللقا دون قيد.

وبعد أن ينمل الرافُي ،ظقئه هال ،الدام ،يقول! اروالصحح من ذللثح كلمه
أن أوصلمع  ،^^١نحتلم،؛ لأمم متصرفون ق اللغة ،لا يعرفون لها قيودآ
اصعللاحية ،وُا من عرب إلا وهو ق حكم العرب ،كلهم باعتبار الفهلرة اللغوية

الحم ،يرُ؛ع إليها أصل الوضع ،لأن اللمنة مفردات وضعها أفراد ،وقد كانت ،لهم
أشياء كاما مذلاهر الطيعة المت لهلة عاليهم بمعانيها المتناقفة ،وصفاما المتباينة،
لبلوغها الغاية ق مألوفهم من اللذة والألم ،والمنفعة والضرة ،وهده يراها كل عرير،
ومحداثإ عنها ؤيصفها عل ما محي ق نف ه من أثرها ،وعل ما يراه من صفانيا

المختلفة ،فلا جرم اختلفت ،الألفاظ الموصوعة ئ بحسح ذللث.،

ومن هده الألفاظ ما يكون أمماء من وصع القبائل المتعددة ،دأإ تسمع كل
نتيلة لغة الأخرى ،فيأخذ بعضها عن بعض امتهلرافآ وتوسعا ق الكلام.
ومنها ما يكون صفات يتمرفؤ ق وضعها أفراد كل نبيلة ،فلا تحص
بالوضع الواحد ،لما علمتح من اختلاف ،الثمتخ الخامل عل اشتقاقها ،نم تنزل هذه
الصفات منزلة الحقائق العرفية بعد أن تكون قي .فشت ،ق الأستعال ،وتلتحق
وهذا ليس من الرائق الذي نعتيه هتا ،لأن هالأ 0عبارات ،وحال.يثنا عن  ،^١^^١ا،لفردة.

ألفاؤلها باصل اللغة ،وهدا هو المم الأكبر من المرادفات ،كثرت عندهم أساوه
وصفاته لما أشرنا إليه آنفا))
 -٥الأستاذ عاليالجاوم:

وقد عرض لقضية الرائق الأستاذ عل الحارم ،فبعد أن نقل آراء العلمإء
الأقد٠ان ،نراه يتخذ موقفا وسطا ،فهو يذكر أن المنكرين للمرادف والمثبتئن له

مبالغون ،أما مبالغة المنكرين فتقلهر ق إنكارهم الرائق بين ألفاظ لا يسوغ إنكار
الرائق فيها ،وأما مبالغة الثبتين ،فقد أتوا بألفاظ عدوها مرادفة وهي ق واقع
الأمر ليت ،كذلك ،ومثل لذللث ،بكلمة كح وكمح.

ونحن ْع الأستاذ الحارم فيإ أخذه عل القائلين يالرادفح ،لأن الباء والميم
يتعاقثان ،ومن ذللث !،لازم ولازيبط ،ومكة ويكة وراكب ،وراكم ،ؤينبه الأستاذ
الحارم ق مائة بحثه إل أن الواحّت ،الأول ،عل دارمحي الرائق ،هو الهيام ببحثإ
دقيق لعاق الكلعات التي يظن أما من الرادفإ ،ؤيقيتي بأننا إذا اتبعنا هذا النهج
بدقة وموصوعية ،فإننا سنخلصى إل القول ،بعدم الرائق ق جل كل،ات اللغة إن لر

 —٦ايوهكمؤوإبراهيم أتيس:

ومن الذين عرضوا لهذه القضية الدكتور إبراهيم أنيس ،فقد بدأ باستحراصن
آراء السابقين وحلمي إل القول بوجود الرائق ،،واستدل عل ذللث ،بإ روى عن

النمٍ ،أنه وقعت ،منه السكين فقال لأب هريرة! ناولني السكين ،عدة مرات فلم
يجب ،ثم قال له أبو هريرة ،المدية تريد؟ فقال الخم . ،ت نعم  ،وبا روي أن رجلا
من عرب الشإل ذهب ،إل أحد ملوك من ملوك حمر ق اليمن ،فكان الللث ،فوق
(  ) ١تارخ آداب العرب ،ج  ، ١ص • ١ ٩ ٢ ~ ١ ٩ ١
()٢

محالمخاري T٤٢٧ ،ش٠٢٧١

.

السطح٠^ ،؛^ الرجل إليه ،فقال له اللكت ثب ،أي! اقعد ،فوثب الرحل من عل
فتكر ،فقال اللكت ما بصاحبكم؟ فقالوات إنه لا يعرف الحم؛رية.

وما مثل به الدكتور أنتس خارج عا نحن بصيده ،دلا بد من تحرير محل
النزلع ك،ا مول ءلإء ايامحلوة ،فحديثنا عن الرائق وجوده وعدمه ق البيئة
الواحدة ،وليس ي بيئات متعددة ،وذك كالثالث ،والريب مثلا ،والقعود
والخلوس ،فهذه كنإت مستعملة ق لغة قريش.

ؤيفرق الدكتور أنيس  ، juالنظرة التارثنة والفلرة الوصفية ق درامة
الرائق ، ،فيقول• إن المتكرين للرادفح قد نظروا إليه من الزاؤية التارقنية ،حيث إن

الكليات ق القديم كانت ،لها معان محتلمة ومن ثم لا ترادف ،يايُنى الحقيقي ،أما
المثبتون فقد ننلروا إليه من الماحية الوصفية الخاصة بقرة معينة ،وق هذه القرة

تلاشتا هده الفروق ق المعاق ب؛ن الكليات ،وعليه فليس هناك ما يمي الرائق.

ويدكر الدكتور أنيس أن بعض العرب أوردوا أمثلة من الرائق هي ق الواغ
وحقيقة الأمر ليستا منه ل ئيء ،ومثل لدللث ،بيا نقلناه عن الأستاذ عل الحارم.
 -٧الو«هتوررمضان عبدالتواس

ومن المحيثين الدين عرضوا لقضية الرادف ٠كدللث ،،اذوكتور رمضان

عتّدالمواب ق كتابه* :فصول ق فقه اللغة >،فلفو عقد نحلأ خاصا بالرائق ،،ذكر
فيه ما لافته هده القضية من أقوال العلياء ما ؛؛ن مقل ومكثر ،ومقر ومنكر ،كيا

نحدث عن أهم أسباب الرادفؤ ق اللغة ،والمي نوجزها فيئا يل:
 ~ ١تعدد أمياء الثيء الواحد ق اللهجايت ،المختلفة.
 ~ ٢أن يكون للثيء الواحد ق الأصل امم ،ثم يوصمه بصفات باختلا٠٠
خصاتمس ذللته الميء ،ؤإذا بتللثه الصفات تستخدم ق يوم ما استخدام الثيء،
ؤينى ما فيها من الوصف ،أويتناساه التحدت باللغة.
٧٢

 - ٣الخلور \كنويفي اللمملة الواحدة.

 ~ ٤الامتعارة من اللغات الأحنسة.

وهدم الأساب الش ذكرها الدكتور رمضان لا نشك ق أت|ا من أقوى الح*أج
لأولئك الدين ينكرون الرائق يمعناه الدقيق بين الكلمات العرسة ،وبخاصة إذا

كانت ،هذه الكالئات من لغة واحدة ،ولقل .أحن الدكتور رمضان وهو ينقل عن
الأئمة شروظ إذا تحققت أمكن القول ،بالرائق وءىت
 ~ ١الأما ،3ق المعتى بين الكالمتين اتفاقاتامآ.
؟"-الاتحادوالبيثة اللغوية.

-٣الاتحاد ز العصر.
 ~~ ٤ألا يكون أحد اللفظع ،نتيجة تطو و صوف ألحر

وهيهات أن تتحقق هن.ه الشروط ،ويقيننا أن تحقق هذه الشروط صب إن لر
يكن متعرأ ،ولا بل .من ملحوظة أسجلها هنا عل ما ذم ،إليه الدكتور رمقان

من أن القاتلين بالرائق كانوا يتحمسون لهذا القول) ،ويدافعون عنه ق بعض كتبهم
عل حين كانوا يتخلون عنه  )jكب أحرى) ،ؤيضرمح ،^ JiJ ،مثلا بأي هلال ،صاحب،

كتاب ُُالفرو،3را اليتم ،أثرت إليه آنفا ،ميتعا هو يشدد بمحزم عل عدم وحول
الرائق  ،3كتاب ارالفروق،؛؛ يعرف ،به  )jمكان آحر ،يقول الدكتورت ررو؛،ا أن أبا

هلال العكرتم) يبالغ ق هذا الكتاب ق منع الرائق ،ومحاول حاهدآ البحن ،عن
الفروق بين الألفاظ الرادفة فإنه  ،3كتاي؛ن آخرين له يني هدا  ،٠١^١ؤياوكر
الألفاظ المترادفة بلا اعتراض عليها أومحاولة للفريق يهالأى.
( )١محصول ق فقه اللغة العرين ،الدكتور رمضان عيدالتواب ،أصتاذ العلوم اللغوية بكلية
جامعت عين شمس ،الطبعة الثانية ،مكتبة الخانجي JالقاAرة ،صن. ٣١٨ ،٣ ١ "1
( )٢فصول ل فقه العربية ،صء  ،٣ ١ذهب إل هذا الراي تبعا للدكتور عيدالتواب صاحب (رواية
اللغة) ،الدممور عبدالخميد الشلقاو ،

٠٢ ٢
٧٣

والكتابان اللدان يقصدهما الكاتب ،كتاب ءرالتلخيص ق معرفة أمإء

الأشياء ،وكتاب ءالعجم ق بقية الأسياء® ،وما نفلن الأمركذللث.،
إن أبا هلال بتي نظريته ق إنكار الرائق  ،عل أس تحدث ،عنها ق كتاب
الفروق ،وداع عنها يقوم ،ولذا فإن ما ذكره ق كتابيه اللدين ا<اسج منهإ الكانس،

نسيانا لنظريته أوعدوله عنها غرم تم له ،لأن طيعة البحثؤ ق الكتايين الدكورين
لا تطدسا ولا تستدعي أن سن الفروق الدقيقة ين الكل،اُتا ،ولعل عنوان الكتايى
شاهد عل ذلك.،

والدي نحاول أن نخلص إليه أن الذين أنكروا الرائق ،ق العربية بعامة،

والقرآن بخاصة ،يقيمون من الأدلة ما يقع العقل ،نحن عل يقين مجن أن وحوي
الرائق ،ل كتاب اممة تعال أمر غر منسجم مع قدسية القرآن وأحكامه وروعة
بيانه ،ودقة معانيه ،وما ررى عن المازف من أنه سمع أبا موار الغنوي يقرأ رمحإذ

قتلتم ن مة فادارأتم فيها) فقال له المارق؛ ؤوأإ هثjثنس ٦ه لاومة:أب] فقال
الغنوي؛ الالنسمة والنفس سواء،

أمر غير مقبول ،ذللئ ،لأنه لا يبوز لأحد أن

يغير ق ألفاظ القرآن ،ك،ا محلوله ،ولا يقبل ذللثج من مزمن فضلأ عن أن يكون
عارفا بكلام العرب ،ونحن ندرك ما بين النفس والنسمة من بون.
عاستصولأرحمن:

-٨

أما الدكتورة ينتج الثاؤلئ فبعد أن نقلته آراء الأفدمين واختلافهم ق هذْ
القضية تقول؛ ®وظلت ،القضية فيا أعلم معاكة ،ب يستقر فيها أصحاب العربية عل
رأي ،حتى بعد أن اتصلتط دراساتنا اللغوية الحديثة بجديد البحوث ل علوم اللغة
والصوت ،والأحتاع.
( )١ص٦١٣

 .وأمال القال ،طعة القارة . ٦٧/Y ، ١٩٥٤ ،ومحيا ذ الزعر،

الأضدادلأبنالأيادي،صري .وا،لزر ،ا. ٣٩٩ /
٧٤

وكذك

ؤإن كان مذهب القول بالرائق هو الذي غلب وراج ق العصور التأحرة،
ؤيقول به اليوم عدد من أصحاب التخصص ق فقه اللغة وعلم الاجملع الالغوي
أذكر منهم :الدكتور عل همدالواحد الذي نثر ي محلة الثقافة منة  ١ ٩٦٣مقالا ق
مزايا لغتنا العربية ،اش انفردت بشرف نزول الوحي -يا ،فكان مما عدد من مزاياها

أنبما تستملح لثرائها أن تودي المعنى الواحد مشرات الألفاظ.
والأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس ،قطع ق كتابه ®دلالات الألفاظ ،،بوجود
الرائق ق العربية ،فلم يلمح فرقا أي فرق ،بئن أن تقول مثلا؛"لر يسع وق أذنيه
صمم ،وق أذنيه وقررا ،وذكر الأية الآكريمة ثاهدأ :ؤ نإدا نتلءق 4ءاينننا وك
ه ل لقان:ي]لا. ،

ؤإل عهد قريب كانت ،قضية الرائق ،من ين ما ئغل يه المجمع اللغوي ق
القاهرة ،وقد اقرح أحد السادة الأعضاء ،أن نتخفف  ،من ثقل المرادفات فنصنفط

والحق أن هناك رنا تميرآ بثن ئولنات ارلم بمع" وبئن ؤؤاأدن؛هومحل ه وق كتاب ،اض تعال آيتان
ذكريت ،إحداهما ،الحملتان معا وةدأ دنم1عهاجة ق ،محمل ه للغإن;يا واكممت ،اكانيآ ذكر
"لأن ؤم،1يا ه [ا-بميت:ع] ،صحح أن الحملة
الحملة الأول ؤ بج ءاتت أئ تك ءثب
اكانية جاءت تاتمدأ للأول ،لأنه لر يأت سه،ا -م؛ ،العطف— ،،وهي مما اسشهد به الشح
ب.القاهر ق موضع القمل والوصل ،ولكن ليس معنى التأكد الخلو من معنى حديد ،نقد
يكون عدم المنع لأكثر من علة ،أما الونر ق الأذنين ،فهو تنصيمى عل علة معينة ،لذا فنحن ل نا
ح ا لقول ،برائق ،العبارتين ونستدل لدللث ،بسياق ،كل من الأيتين الكريمتين ،فياق آية لهمان كان
حديثا عن الذي يشري لهو الهيئت ،ليقل الناس ،فجريمته مزدوجة ضلال ،ؤإصلأل ،،لكن آية

الحائية جاءمحتؤ ق شأن الذي يسمع الايامتج ؤيعرض عنها ،فضرره مقتمر عل نف ه ،وهده ص
أمرارالكتاب ،الألد ،وحكمته البيانية والاجت،اعية.
٧٥

معجأ لألفاظ الحربية ،يستعد ل العني الواحد ما زاد عل لفظ واحد عنتاره
المجمعيون من حثي الألفاظ ا،لترادفةالا/

وهي نحن صنعا ،وتمسب ،كيد الحقيقة ،إذ ت؛ين أن القرآن الكريم ينبغي أن
يكون لنا المرجع ق ذللث ،ليحسم لما الخلاف ق هذه القضية التي كثر فهي ٠١ ٥١^١
وطال •

ومن خلال قبوالنا يظهر لنا أن أقوى ما يتند إليه القائالون بالرائق أمران

اثنازت وحوي لغاُت ،نحتلفة ق الكلمة الواحدة ،كان نفع إحدى القبائل لفظة

رصكئن) والأخرى؛ لفظة (مدية) ،وهدا ما يروى عن أبٍ) هريرة؛ حينإ قدم إل ال؛ي

 .م لمأ ،وقال له الني س؛

الكئن فلم يعرف ،ما الكيناا

والأمر الثال؛ أن العرب وضعوا للمعنى الواحد لففلض وأكثر ،ليدلوا عل
اتساع ق لغتهم.

أما الحجة الأول؛ فنحن لا نتانع فيها أحدأ أبدأ ،وهن»ا ما ينهي به الوافر،
فنحن نرى اليوم مسميايت ،كثثرة لثيء واحد ،اختلفت باختلاف الأقطار حش
باختلاف البلاد من قهلرواحد ،لكن الذي تنانع فيه هوالأمر الثاق.
وعل كل حال فإن كتاب اطه تعال هو الفيصل ي ذك ،والتدبر للألفاظ
القرآنية لا يعه إلا أن ينكر القول بالرائق ،فالشك والريب! كلمتان مستعملتان ق

كتاب اف تعال ،ولا نستملح أن تجزم بانبما من لغتتن اتنتئن ،وع ذك فنحن ننكر
أن تكونا قد وضعتا لادلألة عل اتساع الحربية ،إنإ لكل كلمة مدلولها الخاص حا.
( )١الدكتور عائشة عيدالرحمن (بتت الشاؤلئ) ،أستاذة الدراسات القرآنية يدار الحديث وكالية

الشريعة ،جامعة القرويئن ،الغرب ،الإعجاز اليال للقرآن رم اتل ابن الأزرق ،دار العارف،
ممر ،صبا>ا-خا،ل.

( )٢انئلر:ءح؛حالخارى،بآأبِ. ١٧٢ • ،
٧٦

ونممتي لكمة ابن الأعرابات راكل حرفن أونمها الرب عل مض واحد
ق ك ل واحد مهإ مض ليس ل صاحبه ،ربإ عرفاه فأحزنا به ،ورب،ا غمض علينا
فلم نلزم العرب جهله®
ومن الحق أن أقرر هنا أن إثارة قضية الرائق  ju؛ العالياء كان لها حظ وافر ق

شأن الإعجاز القرآق ،فالقد كان تحديد مدلول ،الكلمإت من أعظم روافد الإعجاز،
وذلك ،يفلهر ق دقة الفروق ،ين الكالإJت ،Cوكيف  ،أن كل كلمة إنإ اسنعملت ق

مكانبما الخاص -بما ،نالحفل ذللا ،ق حديث ،العلمإء عن الفروق ،بين <ةلإ وتعال،،
والخشية والخوف ،،والمعود والحلوم ،،والعمل والفعل ،والزوج والمرأة ،والفرض
والكتجؤ ،والقرآن واممابج ،وغر ذلك ،ممر مما عد من الرائقان :،وهي ،من أول
وأول ما محب ،أن توجه إليه جهود العلياء لإءهلاء معاق حاصة تنجم ْع اوسياقارتف
القرآنية.

وهكذا نجد أن الحث ،ق مدلول ،الألفاظ ،كان المرمع فيه القرآن الكريم،
وكانت ،الغاية منه القرآن الكريم كدللثح ،وهي بحق أبحايثج غنية ثرية ،كانت ،ذات،
أثر ق ممر من الوصوءاات ٠العلمية كالفقه والأصول ،والأدبية كالنقد والبلاغة،

وكايآ لدللئح لكه آثار محليبة ؤ ،محاولة الفهم اإا.قيق لكتاب ،افه تعال ومنة رسوله
ومن المفيد أن نتساءل ل نياية هدا المبحث ،،أي نوض المشرك كان له الأثر
الأكير ق إثراء الدرامات ،القرآنية بعامة ،ودراساُت ،الإعجاز بخاصة ،وْع يقيننا ؤ،

أن كلأ من التوعين أسهم ؤخ هده الدرامامت ،،قانتا نرك) أن المرك المعنوي ~
الرائق— كان له النمسبه الأوفر ق هده الدرامايت ،،ذللث ،لأن تحديد المعاق الدقيقة

للكلإت ،الي،يقلن أنبما مرادفة أبرز كاممرآمن مكنونايت ،الموصوعايثج القرآنية.
( )١ضولفيضالالخت،بار
VU

والمتامل لكتاب ،اش تعال ثبي من ذللث ،ما محلب الأذهان ،وخلب الآذان،

فكلمتا الثلث ،والرسب ،استعملمث ،كل منهإ ق مواصع ،ونحن إذا أنعمنا النظر ل
الآيادتإ التي استعملت ،فيها كل من الشاكر والرم ،نجد أن كلأ متهإ لا تملح
مكان الأحرى ،فقوله تعال :ؤ ؤكراسثث،لآنترس ه لاو؛ر؛:أآا لا تصلح فيه كلمة
ه [يوض ]٩ ٤ :لا تملح فيه كلمة
ل قلقرنة
الشلثر ،وقوله تعال ت ؤ
الرمر ،ذللث ،لأن السلئح تردد النفس ُين أمرين ،أما انرمر ،فإن فيه نيادة عل هذا
ال،رحد فهو تردد مع ريبة وتيمة.
كذللثر كلمة العمل والفعل ،والخوف  ،والخشية ،والكتاب ،القرآن ،وغير ذللتؤ
وهوممرما عد مترادفا ،تدلنا النفلرة الفاحصة الواعية عل أن كل كلمة إنعا جاءيتؤ
متقرة ق مكابا •

ؤيهلول بنا المقام إذا أردنا أن بن هده المواضع حميعها ،لدللثإ كان لهدا النؤع
أثره ق الدراساتر القرآنية.

أما المشرلث اللففلي فغالبا ما يكون ْع الكلمة قرينة سن الراد منها أو ترجح
هذا الراد ،ولقد ذكرنا من فبل كلمة مثحر ،وعرفنا أن لها معنين ،ووحدنا أن هناك
مرجحالت ،تار؛نية وبلاغته لناف الض الراد من كل منهيا •

حلاصة القول (،موصؤع المشرك ق الدراماتر اللغوية كان للكلءادتح القرآنية
الأثر ؤ ،توجيهه ،بل ؤ ،تطور هده الدراساتر اللغوية كذلالث.،
وحري يالءارس لكتاب افر تعال أن تكون له هده النفلرة ذاُتر الدقة
والشمول ،حتى لا يْلغى بحص المعاق عل بعض ،ولا نحرج الكلمة من حيزها الذي
ينبغي لها ألا نتعداه .وهذا ما منحدتلث ،عنه حديثا ميدانيا بعد البحث ،اكالث ،إن
شاء افه.

٧٨

ائبحث الثالث
اللففلت من حيث الصثتا

كان النؤع من هذه الدراسات متزامنا كيلك ْع ما ذكرناه من قبل ،وهدا إن
دل عل ئيء فإنإ يدلنا عل ئضية حرية بالقدير ،جديرة يالتحل ،وص أن أئمتنا
ا٧غويتن إ يكونوا من ذوي الئفلرة الضيقة ل مباحثهم ،ؤإنا كاث ظرتم شمولية

وهم يقفون أمام ما سحثون ،قلم يشغلهم البحث ق غرابة اللمفلة ،أوكوما نادرة
عن مدلول اللففلة غريبة كانت أم غثر غريبة ،نادرة كانت أم غثر نادرة ،ولر يكن هدا

أو ذاك يثغلاهم عن الصغ المتعددة للفظة الواحدة ،فقد تكون للأسإء صغ
ممرة ،كالمصدر والصفة والتفضيل ،وكذلك الأفعال ،فهل مدلول هده الصيغ
واحدة؟ لقد ذكر العلمإء مثل هذا.

فهذا أبو عبيدة ق محاز القرآن محدثنا عن بعض هذه الصغ فيقول عند فوله
ه لالأمال:آ*ا] :محازه :أن كل ثيء من
ظثاذثارآ
سبحانه:
العذاب فهو(أمعلمرت) بالألف ،ؤإن كان من الرحة فهو(مطرت) أ

فهو بمرق إذن بض صيخي رمل ،ورأفتل•،

نم رأينا فيإ؛عاّ كتبا تولف ق صيغتي (يعلت) و(أإعنت) شل هما ثيء
واحد؟ وكثثرون الذين كتبوا ق هاتين الصيغتين منهم• الأصمعي ،وأبو نيد وأبو
حاتم

■

ولقد كان الخلاف

العلطء ل هاتتن الصبتتثن ينم عن معرفة بلغات

العرب ،أو عن التزام با حاء ق كتاب افه تعال ،يدكا عل ذلك ما كان ين
الأصمعي وأي نيد من حلاف ق هاتين الصيغتين.
(\ Jt )١ذ\\J!6ض\,ص^^0
٧٩

فهده مائة الكاف والنون تأق منها صيغتان

(كن) و(أكل) ،فكان

الأصمعي يرى أن لم من هاتثن الصيختن مص عنملف عن الأحرى.
نميغة (كن) بدون همزة تدل عل الخففل والصون ،أما صيغة (أكي) فتدل
عل الإخفاء والمتر.

لكن أبا نيد ~وهو معاصر الأصمعي وندْ~ كان يرى أتيإ تأتيان نمنى
واحد ،كل ما ق الأمر أن إحداهما؛ لغة الحجاز ،والأخرى؛ لغة نجد.

أما الأصمعي فكانت ،حجته مستمدة من كتاب الله تعال ،فلقد حاء ق التنزيل
كعئا ،] TrYY ;__ 4.وماسا:٥
ل س ورة الواقعة؛
الصون ،ومكنون؛ امحم مفعول للفعل الثلاثي(كن) .أما الصيغة الثانية ت فقد حاءيتؤ

و ق وله تعال؛ ومحألأجناغ عومحم فماعزصئرهءين

آوء أوآْكثنثتلآ

1شكفيأ ه سمئ0:مأ] .ولا ثك أن مضاه :أخفيتم.
وقرم ،من هذا ما ذكروه ق صيغة (ئعل) و(أءعل) متدلن لدللث ،بإ حاء
ق كتاب اممه تحال من فعل( ،يزل) و(أرزل) فقالوا؛ إن (أئزل) إنإ ستعمل لما نزل
حملة واحدة ،وأما (ئزل) فإنإ تستعمل لما كان متفرقآ ،واستدلوا لهاوا بمثل قوله

تحال؛ <الت0آةتلآَ4للأئنلإ ^^ع0زوبمممآوءةاتاة•
دنحدآرل،آمحرفءالإنجل ه هلآلءمال:ا-أ].
ومن هذا القبيل كذللث ،اختلاف  ،صغ المبالغة حيث ،نمطي كل صيغة محنى
خاصا  . ١٦٠قال أبوهلال العسكري؛

رروقال المحققون من أهل انمربية؛ لا محوز أن نحتلم ،الهركتان ي الكلممتن
ومعناهما واحد ،قالوا؛ فإذا كان الرحل عده للثيء ،قيل فيه (ممثل) مثل؛ مزحم
ومحرب• ئذا كان قويا عل الفعل قيل؛ معول ،مثل؛ صبور وثاكور ،ؤإذا قتو
الفعل وقتا بعد وقتر ،قيل؛ منال مثل؛ علام وصتار ،ؤإذا كان ذللت ،عادة له قيل؛
ممعال مثل؛ معوان ؤمعطاء ؤمهداء• ومن لا يتحقق انمال يقلن أن ذللث ،كلمه يقيد

الماكة ضل ،وليس الأمر كيلك بل هي مع إيادما  oJQlتفيد ايُاق اض
ذكرس>الا.،

واختلاف صح اكادر ،فلقد أوصل سيبويه صح هده اكادر إل ش
وثلأس ،وكيلك ،ربعا يكون للفعل أكثر من مصدر ،لكن كل مصدر ستعمل ق

وصع خاص ،وشأن خاص.
ومن هذه النؤع؛ اختلاف القراءات ق كلمة واحدة مثل قوله

يعحتددةتي'أو؟ه لاكماء:ا"ْ] ،وق قراءة (حدروف)• فالخدرث التيمفل ،والخاذر!
القوى ق السلاح ،والدي محدد جدره• ومن له إلمام يالهراءات ميمح نف ه بكم
من هذا.

ولقد الفت ،كتب كمة لهاوه المح ،فاالأخفش ١والأصمعي كتاب ق

(الاشتقاق) ،وس حائم (اشتقاق الأمآء) ولهذين الأ-ضن كتاب ق (الذكر
والوسث ،)،وللمنضر بن ئميلأ؛ا كتاب (المصائر).

( )١الفروق  ^٠٣٧١لأي هلال العسكري،

.

 ، ٢١عمرو بن ءث،ان بن ننبر الخارثي بالولاء ،أبو بثر اللقب ت سويه ( ) ٧٩٦ — ٧٦٥ / ٠١٨ • — ١ ٤٨
إمام النحاة ،وأول ،من بط علم النحو ،ولدذ إحدى نرى سراز ،وغيم المرة ،فلزم الخلل بن
أحمد ففانه ،وصتم ،كتابا مم؛رة ،يحل إل بغداد وناظر الكساش ،وأجاز ،الرشيد بعثرة آلانح
درهم ،وغائر إل الأهواز ،وتوق بما ،وقل ت توق بشيران .ارالأءلأماا ،ه. ٨١ /
(" )١سعيد بن م عدة المجاشعي بالولاء ،البلمخي ،ثم المري ،أبو الحسن ،المعروف ،يالأحقش

الأوصعل (تاْ  ١آم ) ٢٨٣ ' /نحوى ،ءالم باللغة والأدب ،،من أهل بلح ،صكن البصرة ،وأحد
الحرين عن سويه ،وصف ،كيا ممرة .الأعلام ،م. ١ • ٢ /
( )٤النفر بن شمل بن حرشة بن يزيد المارق ،التميمي ،أبوالهن ُ ٣— ١٢٢ ( ،آه ) ٢٨١ ٩— ٧٤ ' /

أحل الأعلام بمعرفة أيام العرب ،ورواية الحديث ،،ونقه اللغة .ولد بمرو ،وانتقل إل البصرة •ع
ابنه ،وأصله منها فأقام حا زمنا ،وعاد إل مرو ،فول تفاءها ،واتصل؛المأمون العيا>،ي فأكرمه
وقزبه .الأعلام. ٣٣ ;٨ ،
٨١

وهكذا نجد أن دراّة الصغ قد استوعبها العلياء اّتيعابآ تامآ ،وق علمي
الصرف والاشتقاق محردليل عل ذلك.

ولايفلنن أحدأن جهود الالغويين كانى منحصرة نيئاذكرناه ،وآثرناإليه من
قبل ،فالذي ذكرناه كان خاصا باللففلة اكردة .ولعلياء اللغة جهود لا تقف عند

اللففلة القرآنية ،بل نتعداها إل الاراكسء_ا والحمل ،كبحوثهم ،وكتبهم ق معاق

القرآن وما يمع عنها من إعراب ،وهي كب كجره' نجل عل • ٢١ ^^١
ولقد لاحظتا مما سق أن هذه ا،لثاحن ،كان جل ما نعى إليه صحه الكلمة
من حيث ،المعنى والأستمال والصيغة ،ولا يمنيها بعد ذللث ،ثيء آخر.

فهذا الفراء ق (معاق القرآن) يقول ق تفره نوله تعال؛

أعلم لما

أوعوءك<اوأه [الأنثئاق:مآ] ،الإيعاء؛ ما ئبمعون ق صلوورهم من التكذيب ،والإثم.
والوعي لوقيل؛ واش أعلم؛،ا يعون ،لكان صواُآ ،ولكنه لا ستقيم ق القراء
)٢(.

اءه

( )١فمنها• معاق القرآن للفراء والأحمس والزجاج ،ولابن درصتويه كتاب تومط فيه و؛وا الفراء
والأحفش.

الفراء؛ عوبحي بن نياد بن ■ما-اف بن منظور الديلمي* ،رد بتي ل ،أوض مقر ،أبوذكريا
العروق بالفراء ( ) ٢٨٢٢ — ٧٦١ /— ٠٢ *٧" ١٤٤إمام الكوفيين وأعلمهم يالنحو واللغة والأدب،
كان يقال)ت الفراء أمثر الؤمت،ن ق النحو .ولد بالكوفة وانتقل إل بغداد ،تول ذ ؤلريق مكة ،وكان

فمهآ  liu ٣^٠بأيام العرب واخيارئ .الأعلام. ١ ٤ ٥ /A ،
الزجاج :إبرامم بن الري بن مهل أبوإسٍاق الزجاج (\اب\محا0ص-م} ظ1ا
بالمحو واللغة ،ولد وماتا ق بغداد .كان ق فتوته نحرمحل الزجاج ،ومال إل المحو فعلمه ايرد،

أدب ابن وزير الحتمي الحيامي ،وكانت ،للزجاج مناقشات» ،ع تعلب .،وله تمانيف  ،كثيرة.
الأعلام ،ا. ٤٠ /
ابن ليسويه ت عدالذ بن جعفر بن محمد بن ليسويه ابن الرزبان ،أبو محمل- ٢٥٨ ( ،

" ٤٧ا ) ٣٩٥٨ — ٨٧١ /من علياء اللغة ،فارمي الأصل ،امتهر وتول ببغداد ،وله تمانيثي ه كثيرة،
منها تمحح الفصح ،ونقص كتاب العين .الأعلام. ٧٦ ji ،
( )٢معاق القرآن للفراء ،عام الكتيؤ ،ييروت ،،المليعق الثانية منة  ، ١٩٨٠ج*؟ ،ص؟  . ٢٥لمان
العرب،

مادة(وءي)ّ الدر الصون للسمين الخالي. ٧٤ ١ ;١ ٠ ،
٨٢

الماغ من محيء كلمة (يعون) عند الفراء مع صحتها لغه ،عدم اّتقائ
القراءة ،ؤيعني بما عدم انسجام الفاصلة •ع ما قبلها وما يعدها ،فإن ما دالها،
(يؤمنون) (يجدون) وبعدها (يكدبون) ،وكلمة (يعون) ~ياء مفتوحة وعين

مضمومة— لا تنسجم مع هل ْ.الفواصل ،لأما أقل مها حروفا.
وما ذكره الفراء نخالفه فيه ،فكم من فاصالتئن جاءت ،إحداما أطول ،من

الأحرى ،وأذكر عل سبيل المثال :،ؤ وقمغزإمممنمؤن.م١ةؤلأثناصائيتي.بل
[الصاغات؛ ،آ-ا'آ]ْ ،ع أن الكلمة الش ذكرها الفراء ،وهي كلمة
همالإم
(سون) إحدى القراءات ،الشاذةأ.،١

نحن لا نوافهم ،الغراء إذن ،ؤإنا نرى أن كلمة (يوعون) لر تأت من أجل
الجرس فمهل ،إما ْع الخرس ثيء آحر ،وهو دقة العني الذكا يتفهم ،ءع الياق،
فالياق هنا سياق إيعاء(أى،ت *م) وليس سيا(،3الوعي) ،وهدا ما يلحظه علمإء
البيان  ،3بحوثهم .وهدا ما محنخصمى له يحثآ خاصا نتحديث ،فيه عن جهود عنإء
البيان قديءأ وحديتا.

ّادلين افه تعال أن بمدينا سواء ال بيل ،وهوحبنا ؤيعم الوكيل ،وصل افه
عل سيلءنا محمد وآله وصحبه وملم ّ

الحر الحبل لأي حيان ، ٣٣٦ /A ،فة دار الفكر .الدر المرن للمن الحلي • ،ا. ٧٤ ١ /
دمّاءة ابعهود ؤ.مءوزكت 4من أدض مءي ،دنرأ أبو لجاء(بموذ ،عن وعى بص ،ومي نراءة
شاذة.

٨٣

بلاغءالكام<ثافي كتاب الاله تعالى

بعد أن حدثناك عن الكلمة القرآنية ،وعناية العالعاء حا ،وبعد أن حدثناك من

رأي العلعاء بالرائق ،نحدثك عن الكلمة القرآنية حديئآ ميدانيا عمليا ،تدرك فيه
الدقة والوصوعية والإحكام ،وعدم الرائق بين كلمتين من ^ ،^< ١١القرآن .وقد
؛و|.مثه إل م|حءذر• ،

٨٥

اليحث الأول
كلمات يظن ائهامهرادقت

 ~ ١الخوف والخا؛سةث

لا يكاد اللغوي يفرق يينهإ ،ولا شلئ ،أن الخشية أعل منه ،وهي أشد من
شجرة حشثة ،أي! ياب ة ،وهوفوات بالكلية ،أي
الخوف ،فإما مأخوذة من
لا فائدة فيها.

والخوف من قولهم؛ ناقة حوفاء ،أي؛ ما داء ،وهونقص ،ولست بفوات.
وليلك خصت الخشية باغ تعال ق قوله؛ ؤ ربجثوُت .رمم ؤقامن ٠٣

لالرءاا-تاأ] وفرق بينهما أيضا؛ بان الخشية تكون من عظم المحثشى ،ؤإن
آيام،
كان الخاثى قويا ،والخوف يكون من صعق الخائف ؤإن كان الخوف أمرأ سرآ.
ؤيدل لدلك ،أن (الخاء ،والشين ،والياء) ق تقاليثها تدل عل العفلمة نحو؛

شخ؛  . JuJJالكبثر ،وخيش؛ لما علفل من اللباس.

ولذب ١وردت الخشية غاليآ ق حق اش تعال؛ ئبيذتالم١ييطينحفلجأغ ه

[!^ ،] ٧٤ :ؤاثامحثمح،آسين بمامحْا'هؤ.] YA:>U [ 4
وأما ؤ بخامقمحآأمنن تين ه لاكًل ]ْ»:فقيه نكتة لطيفة ،لأنه وصف ،الملاذكة،
ولما يكر قومم وشدة خلقهم عز عنهم بالخوف؛ لتيان أمم ؤإن كانوا غلافنا شدادا
فهم بين يديه تحال صعفاء ،ثم أردفه يالفوقية الدالة عل العقلمة ،فجمع بين
الأمرين ،ولما كان صعفج الثر معلوما لربمج إل التنبيه عليه
( )١جلال ،الدين •مدالرحن ين ش بكر ال سيوطي (ت  ١ ١آم ١٥٠٥ /م) ،معرك الأقران ق إعجاز
=
القرآن ،تحمن •،عل محمد الجاري ،ملتزم الْلع والنثر ،دار القكر المبي،ج'آ' ص'؛ • .٦
٨٦

وهدا الوجه الأمحر هر الذي اقتصر عليه الراغب الأصمهاق حث؛ LJ؛

 ١الخشية Iخوف يثوبه تعظيم ،وأكثر ما يكون ذلك عن عالم بإ ثنثى منه .٠٠ولكن

السيد رشيد رصا ظا؛ةقه لر يرتقى ما ذكره الراغب ،قال رحه ا،إهت ءرإن القيد الذي
ذكره الراغب لا يظهر ق كل الشواهد الش وردت من هذا الحرف ق القرآن وكلام
العربا .وبعدأن استشهدعل ذللث ،بثيءمن أقوال العرب؛، lJ؛ افإن كان من

الخوف والخشية فرق فالأقرب عندي أن تكون الخشية هي الخوف ق محل الأمل،
ومن دقق النظر ق الأيات التي ورد فيها حرف الخشية بجد هذا المض فيها ،ولعل

أصل الخشية مائة! حثت الخالة نحشو ،إذا جاء ثمرها دقلأ(رديتا) وهي مما يرجى
4نها الخيد».

ؤإذا شعنا الأيات القرآنية الكريمة ،ندرك المروق مواء ما ذكره الراغب ،،أم
غيره ،فلا صير أن يكون هناك أكثر من فرق بين الكالمتن ،فقوله سبحانه وتعال؛

؛[ ٠ظطر:هأ] يشهد لما قاله صا-صبا المت١ر ،من أن
وقعا يئش آيثث من بمائه
الخشية حوف ق محل الأمل ،ومن أحق من العالكاء حذا الخوف وبذللث ،الأمل ،ولا

يتتاق هع ما قاله الراغبر ،من أن الخشية! حوق يشوبه العظيم .والعلمإء حقيقون
حذا اكعفليم ،حريصون عاليه.

كن,االث ،قوله سبحانه! ؤ ثلأ نحشؤهم ؤآحشؤي ه لاوقر*ت*ه\] ،وقوله! ؤ ^

 !٠٠٣٥٤وأ"حثوتي ه لالامم؛':آ]،

أشآ"صأنءئث.وهإنكتد موهبجنح'أجأ'ه

[المة:مأا].

والرهان ق علوم القرآن ،الإمام بدرالدين محمدين

الزركثي٩ ٤ ،ماه— ، ٢١٣٩١ /تحقيق؛

محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب ،العربية ،عنس ١^١؛^ الخلي وشركاء ،الفة الأول،
\ر'اماهاهها.نجأ،صاا'ا.
٨٧

هذه

جيعها يتمجم مفهوم الخشية فتهاْ ،ع ما ذم من قل ،من أن

الحشية ليست ،حوفا فحب ،فقد يتحقق الخوف دون الحشية ،ولنقرأ هذه الايات

الكريمة ،تجد فيها ■جمر بيان ،وأوصح دليل ،عل الفرومحا ب؛ن هاتتن

لإدا مآ؛ للمف تؤتهم نذلثيتيإلjLئ>
قال) تعال يصف ح التافق؛نت ؤ هث؟
نيئ آصنهم'ةلكا بمس عثب من"أثؤت؛يا دص ئؤا1و> حقثذب يأنتؤ حياد ه
[الآحزف:بما] ،وئال ،تعال! ؤ ؤفئوإأملهر؛ؤاريابوإ1مثامى؛نمحم)أسم؛!وا<وؤأة
ّء،محاأٌويك> .ه [الزرْ':ا ،وؤ؛ ،سورة الروم ا،تكية :ؤ ثني ٢^٥ ،منة نى
أمسم ه [الررم:خآ] ،فهدم الايايتح صدث عن حوف ،نتيجته
الضعف ،،والخوف ك،ا قلنا من قبل ناشئ عن صعق ،الخائف  ،،بينإ الخشية ناشئة عن

عظم ايحثسى ،ولعل ما يوضح لنا هذا الأمر توضيحا تاما ،حدين) القرآن عن

الشيaلان الرحيم ،وذلك ،ي قوله تحال؛ ءؤ

^^نأثلهتدوه١ليغحا

ثآًئم أيوم برتت'آفايد) نإؤح جارلًظم قناذوض آككايخ ةكس عق عفثتؤ
إفي ،مئآبمءظ؛إإتي أرمح)ثاكدتونإلآ أخادبأسثآئضنألخاب.ه
^^نئةثرثا)3إيىمهءُ
لالأمال:اّ؛] ،وق آية أحرى ت

يناك'إؤداف)ألأتي،آكنإان

ه [الحثر:ا"ا] .فهذا حوف لا يشوبه أمل أبدأ،

وهكذا تجل الآياُت ،الكريمة ،تارة تكون الخشية فيها خوفا ق محل الأمل ،وتارة
تكون خوفا سويه التعظيم ،إلا اما خمعا يلمح فها عظم ا،لحتسى منه ٠

أما قوله سبحانه! ُؤ إثادوقأألتلى.؟غف أولبماءُْ *لامحامهم ؤثاميإزكم
مؤمح؛تي.ه [ TJءمانْ:يا] فلا ينال ما قلنا؛)؛ لأن محنى الأية الكريمة:

الشيaلان نحوفكم أولياءه ،وهذا الخوف لا يمكن أن كون ناتحآ عن تعظيم
لأولياء الشيطان ،وإن،ا سببه الضعف ،،يخاصة إذا عرفتا أن الأية نزلت ،بعد غزوة أحد،
٨٨

وهكذا قوله تعال ت ^  !٠٥٠٠١٤١٥ه فهي مومبن عن أن يضعفوا أمام أولياء الشيطان،
وليكن هدا الشعور بالضعف من قوة اف وحده ،ولا نستهلح أن نسترسل كحاوثر
عن كل ما جاء ل هدين الوصوعين ،ونرجوأن يكون فيإذكرنا الغنية والكفاية.

ؤإذا كنا ند تحدثنا عن• الخوف ،والخشية ق كتاب اض تعال ،فيجمل ينا أن

والتي كثثرأ ما تفر يمعتى واحد.

نذكر بعض الألفاظ الش تشبه هاتتن

فمن ذللثخ كلمة (الإشفاق) والكئبمرون يفرومات بالخوفح ،ولكننا حينإ

ننعم النظر ق آي القرآن الكريم نجد بونا بينها ثامحعا.
فهده الكلمة! (الإشفاق)ت تكاد تقتصر استعالأما عل عباد اف تبارك وتعال،

ملائكة وغير ملائكة ٢٠٩٠ ^ ،من حثسد؛ ،مثفقؤن اؤآ ه [الآ؛_اء:مآ] ،ءؤوأك؛رى
ءامنؤإ مسفمن عما ه تالثررى*هاء ،اي• الساعة.
ومن هنا كان الإشفاق عناية مشوية بخوفح ،ويو يغال_ا جانس ،هدا أوذاك —

أعني العناية أو الخوف —،حبا يقتضيه السياق

[الطور:آءآ] يغلب فيه جانب ،العناية ،ؤ ءأثمثم آن

بو يدي جمأؤ تدئّي ه

لالج،دلأن':آا] ،يغلبا فيه جانك ،الخوف؛ ١،

وما أجل ما قاله ابن فارس من أن! (الشين ،والفاء ،والقاف )،أصل واحد
يدل عل ومة ق الثيء ،ثم يثس منه ،فمن ذللث ^٢^^ ،أشفقت ،من الأمر ،إذا
ِتثِ

..

رممتج وحادريت،

()٢

( )١الراغب ،الأصفهان (ت ) ٢١١ ٠٨/٥٥ ٠ ٦الفردامت ،ق غري ،القرآن ،محقيق• محمد بر كتلأن،
الناثر؛ تركة مكتة ومفة مصعلفى البانط الخلي وأولاده ،ممر ،طعة  ١٣٨١م ، ٣١٩٦١ /
( )٢أخمد بن فارس بن زكريا (^ ،) ٢١ " ٠ ٤ /— ٥٣٩٥ ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق؛ عبداللأم محمد
هارون ،طعة دار إحياء الكتثح العربية ،طعة أول،جم ،ص. ١ ٧٩
٨٩

ومن ذلك ،كالمة ت (وجل) ،ههده الكلمة التي تفر بالخوف ،كيلك نجدها ق
كتاب ،الله تعال تستعمل ق سياق أحص من الخوفi ،الوجلت هو استشعار
الخوف  •،وهوحالة نقية تعرصن للنفي عند بداية محيء ما.

وحيتا تنعم الفلر فيإ يشيه هذ 0المادة ،بخاصة ق حرفيها الأولين ،ندرك دقة
انمي للكلمة مجن جهة ،وما يئن الكلمات العربية من وشائج القربى ،وذللثج عثل

كلمات وجس ت وص الإحساس بالثيء ،ووجد ،ووجف• فالوجل :أحد مهدمات
الخوف قال تعال؛ ؤ اقماألنؤامنوث<أ٧إدادكنأق؛'وءلث،؛لوطه [الأنفال. ]٢:

والقرآن الكريم وهو يأمرنا بروعة بياته ~وإن س البيان لحرآ~ وهو
محدثنا عن قصة إبراهيم.؟ يال*كر؛ الوجل تارة ،والخوف تارة أحرى.
ؤإجالة للفكر بعص الثيء ،نجد أن كلأ س الكلمت\ن امتعملتج ق مكانها
اللائق بما الد.ي لايصلح فيه عثرئ ،إليلثؤ ذللث:،

ففي سورة الحجر ؤ وييئهم عن صي؛ناءاؤمج.إل دحوأ عقي

سقما

^^ ^،3ي/ك يحي كماواه[الخجر:اْ-مْ]،

ول سورة الدارياتت ؤ هل أتنلئ■ ،ثديثا صيف انم آلميأرن\أج^ُإد دخلؤأ عقي
صالامأتأ  ١٠؟ ،سأم زم ئءرإ^. 0؛ ٠٥٠٤أنلي ،ئجآ*يحإ؛'ّي؛ن
ئأؤبمم ،تيم جيمه هالا ي نحت هميئرؤه %لءاعيم  .٠ه
يايألا
[اوواريات:؛أ-هآ].

فلففلة (الوجل) كيا رأينا ذكريت ،عند لحولهم وئلميمهم عليه ،ولكن لفثلة
(الإيجاس) بالخوف حاءيتج ق السياق القرآق بعد ذللث ،كله حينا امتنعوا عن الأكل.
وهكذا نجد أن كلأ س الوجل والخشية والإشفاق ،لا يمكن أن تفر بالخوف ،يل
لكل منها مكابما الخاص حا الذي لا ينبغي أن _ ، olia9وامتعالها الذي يتبئ عن
الدقة والموصوعية.

 "٢ومن الكليات القرآنية الش يظن أما يمض واحد هاتان الكلمتان! حاء
دش-
فالكلمة الأول :تند غاليا إل الحواهر والأعيان ،بين،ا تند الكلمة الثانية:
إل العاق والأزمان.

والتع للايات القرآنية محي ذللث ،واضحا كل الوضوح ،نال تعال :ؤ ولمن

خل>ثمثر ه ليرف:آي] ،أيُ :صواع الللث ،ءؤ وءاءو عقئصهءيتمَتمإ ه
لمش:خا] ،ؤ وءأىء<ون،نمتتهم ه [اشم':اآ] ،وقال تعال:

ثلأذتذويرو< ه

لاكءل:ا] ،قآ الإنا ثلأ أز؛ ١^١ه [مس:؛آ].
وقد احتمعت ،الكلمتان ق قوله تعال ق سياق ئصة لومحل اؤأو ؤ ثاؤأ بل

^^طدامدتيك^وأه[اض،] ٤٦- ٦٣ :
؟ثثشإماَثامأ
فالذي جازوا به الخذابر ،وهو أمر مشاهد ،والذي أق يه الحق .وقد ذم ،الراغس،

إل أن الإتيان إنا هو• المجمحاء بسهولة ،فهو أحص من مطلق المجي،ء ،ومنه قيل ت
لليل الماوعل وجههت أن وأتاوي• ، ١١
أما قوله تعال :ؤ عتثاجثآء^١؛ ،بجناصنل^ء ١وقك ءؤ\' تنة .لمد:ا"ا■]،
^^روةمائدلأمنثيمن< .أه لالأءراف;؛ما].
وقوله ميحانه:
فإن التحدث عنه ق الأية الأول هو :العن.اب> .وق الأية الثانية هو :الموت

وكأنه أمر مشاهد ،ولذا يمر المران الكريم عنهم يالحضور .

( )١الراغّا،الفردان،ص\./

( )٢الرهان ل علوم القرآن للررممثي،ج؛  ،ص .٨ ٠

 -٣وهناك كلمتان ل كتاب اف تعال هما بحق مظهر من مظام إعجازه،

دض '•W.الفعل دانمل• محيظهر أن المرق بينها من جهتتن استن:

أما أولا• فان لمقل(عمل) يستعمل لما يمتدزمانه.
وأما لمظة(الفعل) فعل العكس من ذللث ،،فهولما يكون دفعة واحدة.
والأستعال القرآق يؤيد هدا الفرق .والايات الكريمة تشهد له محر شهادة

قال تعال؛

ه ،ؤ

^لأينمحنيت،ؤنشله [^،]٣١

ؤ ولإ،آغثلوأ [ 4المة١ • ْ:آ.
أما استعال مادة الفحل ،فليس لها زمان مستمر ،ؤإنا نحدث؛ دفعة واحدة،

ؤأَمئمم ثلَمح0هتبء ،ؤءص ضث;ممأشآكل0ه
[اشل:ا]4 ،وسنت هسكدى آؤ ثنيت  4لاكما:،ه<آ.

وهدا الفرق هوالذي اقتصر عليه السيوطي ظإإةقمحر.،١
وهناك فرق آحر لا ينل عنه دقة وروعة .وهو ما ذكره الراغب جهؤقئع حيث،
قال؛ ارالعمل؛ كل فعل يكون من الحيوان يقصل• ،فهو أحص من الفعل ،لأن الفعل
قد ينسب إل الحيواناُت ،الي يقع منها فعل بغثر قصد ،وقد ينس ،إل الحاداُت®،

ولر يدكر الراغس ،ظس من ١لآيادت ٠ما يعد تهلبيقا لهدا الفرق ،وهو مجا
سنذكره بعون الله.

فالمتامل ق الذكر الحكيم محي ما يهلمئن به قلبه ،وتهلسس ،به نق ه ،قال تحال؛

ظمتاسمحك> 4 .لمد:ا؛]• وقال تعالت  4هال بل ءملثء«طبمبأ هندا 4
( )١الإتقان للتوطى. ٣٦٦ /Y ،
( )٢الراغب ،الفردان،

لالآسا«ت'آا■] ،وقال• ؤ يإة هيؤأ ■ثيمحن أه'محا*ايت

بمدوف ماسلين

ه

لالأسلار»:ا-أآا].

أما الأية الأول والثانيةت فأمرهما ظاهر ،فالفعل اسند إل الحيوان من طير
وءثرْفيالآةالأول،وإلالجادفيالآةس.

وأما الأية الثالثة• فأنه يلوح لنا منها م رائع ،فتعال المئزل ،وجل الصاغ،
حيث ب يقل ت يعملون ما تعملون .لا من أجل غرض لمثلي فحسب ،وهو ما ُان
يعلمون وتعملون ،من تقارب وتشابه ق الأحرف ،ؤإنإ لما هو أعمق من

ذللث ،وأدق• وهوأن هؤلاء الملائكة لا يحلمون ما تقصدون إليه من عمل فقهل ،ؤإنإ
يعلمون ما وراء ذللث ،من خلجات> النفوس ،وطرفة الض ،والخواطر والهواجس،

وكل ما لايضيم المرء• فا أبدع الحال  !^١وف أحمل بديع ماته!
ؤيثلهر ل أن هدا يثبه قول افه تحال • ؤماأ؛فلثنربيللأثديي^٥٠؛،عتدؤآه
[؛ ،] ١٨ :،حين ،ءمِ بالقول دون الكلام.

ولا شل؛ ،أن الكلام يثمل ما هو مفيد فقط ،.أما القول! فيثمل .^،١
وغرْل ٢
ومن محر الثواهل .التي توضح الفرق بين (الفعل) و(العمل) ما قصه اض

علينا من نبأ موسى وفرعون• قال تعال ت ؤ ؤععئت ،سوتلف أؤ ئتنث ،ؤأنت ،يئ
أوءضنت<  .قاد صلتها إدا نأذآ من ألضاقى.ه [الشماء:ا>ا'-آ] .والفعلة; هنا هي
للشش ،وقد لكن دفعة واحدة لا تدرج فيه من جهة ،كإ أنه من
قتل موسى
جهة أحرى لكن أمرأ غثر مقصود ولا مراد لوصى المحأو  ،فكل الذي حدث منه،
وكز القطي ،والوكن عادة لا يقتل ،لذلك محءه القرآن فعلا.
( )١ايو الفتح عثإن ،ين حتي (آومآهّ ٠ ٠ ٢ /ام) ،الخصائص ،تحقيق ت محمد عل التجار ،طعة دار
الهدى للطباعة والنثر ،بيروت ،طعة ثانية ،ج  ، ١صتم\.

وق قصة البقرْ عن بني إسرائيل ؤ هوعزما وى ^ fiسعلويك>  .ه
[اوضة\:؟] ،والمعن النظر ق آي القرآن محي من ذلك ما يثلج الصدر.
 ~ ٤ومن هذا الميل كالمتات القعود والخلوص.

من طريف ما يروى أن أحدهم لحل عل الآمون،

احلس ،لكنه امحتمر

واقفا ،قالات اجلس مرتثن أو ثلايث ،،فقال ،له؛ يا أمجثر الومنتن ،إما يكون الخلوص
إل الخديهنإ ®وحلس
يعد اتكاء ،ؤإما يكون بعد القيام القعود .وهو يشير
وكانمتكتا»آا.،

والتأمل لأي القرآن الكريم ،واسمال) هاتثن الكلمتن ،يدرك روعة العربية
من جهة ،ؤإعجاز الكتاب الخالد من جهة ثانية ،فالقعود إما يستعمل لما فيه لبث،

ومكث ،،أما الخلوس فيستعمل في،ا ليس كن.لالث،ا قال ،تعال؛ ؤ وآلمنودينآليساء ه

[همو-:ا■] ،سأسJوأ ع1ضدثا .ه [الضة:ا-إ] ؤ فيثسيصدسمملي
معندر ?جآ ه لالغمرْ:ه] ،ؤ رأئاَة مماد ّ نيا متعد لاشعع ه لالخن:ه] ،وهلءا يبين
حرصهم عل استراق السمع.

نز مشمإفيج
أما مادة! جلوس ،فلم ائت ،إلا ق قوله تعالت
ضج آثه لكم ه لالجادلث:اا] .وهذه الجالس عادة لا يهلول ،الكح،
آكطس
فيها• ومنه الحديث ،الشريف® ،مثل الخليس المالح والسوء®

والحديث ،الأحر

»إاكم والخلوص عل الأرئت»يم

( )١محمد ين إماعل البخاري (ت! ،) ٢٨٧ • / ،، ٥Yصحيح البخاري ،كتاب الشهادات ،باب؛ ما

قيل ق شهادة ازور ،مطبوعات محمد عل صبح وأولاده ،القام؛.
( ،٢أحرجه البخاري ق صحيحه ،كتاب؛ الائبي١تح وانميا ،باب؛ اال.الث.،
( )٣أحرجه البخاري ق صحيحي ،كتاب؛ االظالم ،باب؛ انتيت الدوروالخلوس فيها.
٩٤

ومن أمرار العريية أن (القاف ،والعن ،والدال) تدل عل الابث والثبات
قمتها مادةت قعد التي تحدثنا عنها من قبل ،والدقعاءت لااراب ،الكمر الدائم الذي
يبقى ق مسل ا،ياء ،ومنه! العقد الذي يستعمل لعقده النكاح ،والعقيده! وهي
قضايا نابتة.

أما (الحيم ،واللام ،والمن) فعل العكس من ذلك ،،قفيه الحركة ،ومه:
المجل للثيء التحرك الذي لا يبقى عند صاحبه.

والهلريم ،أتيم صموا عن ا،لضارع ق قولهم; رايقعدا؛ وكسروها ق قولهم;
ررمحلى  ٠١والكرة أحف  ،من الضمة ،فاستعملوها لما فيه الحركة ،واستعملوا الضمة
الأثقل لما فيه الكث.،
-٥الإعطاء والإظ;،،

مع ما بن هانز الكلممتن من تشابه ق اللمففل ،واتحاد ق الأستحإل عند كير
س ا لناس ،إلا أن بيتها فروقا من حس؛ ،الحقيقة ،ؤيشهد لذلك ،الأستعإل القرآق،
صاكروقلأنالإيتاءوالإءطاء يا ترى؟

ينقل صاحب الرهان عن الحويتي -رحمها الله تعال -إن الإيتاء أقوى من

الإعطاء ي إثبات مفعوله ،لأن الإعطاء له مطاوع ولا كذلك ،الاطء ،وما ليس له
مهلماؤع أقوى ق إساينت ،مفعوله ،ألا ترى أنلئ ،تقول; كرته فانكر .وهذا هو
المهياؤع ولكنك لا تقول• قتلته ذاذقتل ،ومن هنا كان الإيتاء أقوى هن الإءطاء.
وهناك فرق آخر بن الإعطاء والإيتاء ،وهو أن الاعمياء إنا يكون عل جهة

التمليلثح ،قال تحال; ؤ ^ ١.ءعلاوي؛اةنسأؤ دسك،بمهمجماس أؤأه [ص:ه"ا] وقد ال
يكون الإيتاء عل جهة التمالياائ٠،

وفرق ثالث '•،وهوأن الإيتاء لا يكون إلا للثيء الكير ،والعفليم الشأن ،وقد
يكون الإعهلاء للقليل ،قال تحال :ؤ أهمءتثأقكابرك.
لاكبمم:م-؛"آ].

٩٥

ؤيمكننا أن نتدبر الايات القرآنية عل ضوء هذه الفروق التي ذكرناها .وأول

ما قنْلر للفكر معرفته ليلمح فيه الفرق بين هات؛ن

قوله سحانه! ^ ٢٣٠٠١٠

١لثلو ١٧٠ؤإألجؤه ه لمو؛ا'ْء ،وقوله• ُؤحئ بمقوأ أيزبه عنيدلأمصبجأةك.اه
[المة:آ'أ].

فانظر كيم ،ءيمّ عن كل من الزكاة والحرية ،فيجاب الزكاة استعملت كلمة

الإيتاء ،فيمكن أن نلمح الفروق الش ذكرناها من قبل ،فهي عطاء عل سبيل
الت٠ايلثإ من جهة ،وهي أكثر قوة ق إثبات ،مفعولها كدللث ،،لأن ا،لومنين نحرحوما
حالمة من قلوبم ،ولا كاJللث Sالحرية .ولقد استحمل الإيتاء كن.للث ،بجاب ،المللث،

والحكمة ،قال تعال :ؤ ؤ،آث4ثثإك صوفياص.شقلأ ،] Yn:j^JI [ 4وقال

تحال :ءؤ خنق

ش ثثآأ [ 4اوقرة;ارا'أ;ا ،ءؤ وءاثثه -آ ئكم صبثا4 .

[م؛م:أا]4 ،وثابمهمئايجا[ 4.اكا:،؛ْ].

أما الإعطاء ،فيكفي أن نقرأ فيه هذه الأية ت  4ومتمشمزك ؤ،آلهثثمءإ؛ن

ئلمدأءحثلورى [ 4.المة:ا ،]ْ/وإءطاء ادافقين
لا لكومم يستحقونه ،يقول الرسول  .ررإف لأعطي ،الرجل ،وغرم أحب إئ
سه»ص.

وقد يت اءل بعضهم؛ ماذاتقول  ،3قوله تعال؛
[الكور:ا]4 ،

مملقاقآل٤وئر؛لجأ4

^لشهدمبجنه 4لالضءى.]ْ:

والحواب عن ذلك؛ أن هذا الذي أعهليه الني ، .هو قليل ق حقه ،وهو
قليل كيلك ،إذا قيس إل ما هوأعفلم منه.
^ )١أ-محرجه اوخ1رى ق صبمحيحه ،كثاب الزكاة ،ياي ،ت ئول ،اش تعاألت ؤ لا مقأؤدى هلتاسكج
لنثتاثا4لادمة:ايآ].

أ\-ذيدو\م:

س ا لكال،ات م تصعب

سها ،كلمتا الكال والإتمام ،وممر من

جعلها ذواق معنى واحد ،لكن ورودهما ق آية واحدة يشعر أن بيتهط فرقأ ،قال

أكتئ تلإ ديقةأ ثآثتت عوؤأ فع [الأممة:م] ،فقد عطف ،الإةام
تعال:
عل الإكال ،وانملف يقتفي التغاير ،لذلك قالوا :إن الإتمام؛ إزالة نقمان الأصل،
أما الإكال :فهو إزالة نقصان يعص الصفات العارصة للأصل ،فإذا قلنا :تم

الثيء ،لمعنى ذللث ،أنه زال نقص ق ذاته ،ؤإذا قلنا :كمل الثيء فمعنى ذللت ،أنه
زال نقصن فيه غير ذاق ،وعل هدا حملوا الأية الكريمة ؤ تللقا عتمة 'كايلا ه

[^؛ ] ١٩٦ :قالوا :ور يقل (تامة) لأن التام إزالة نقصان الأصل ،والأصل هنا قد
كمل يقوله(عثرة) فيحتمل أن تكون غير كاملة ق ثواببما فقال :كاملة.

وهناك فرق احر :وهوأننا إدا قلنا :هذأا محيء تام ،فان دللث ،يشعر؛نقصي كان
فيه من قبل ،ؤإذا قلنا :كامل فلا يشعر يدلل؛إ النقص ،وعل هدا يمكن أن نفهم

الأية الكريمة  ٢^١^٠أ'كلث ،تلإ  ^٥وأثتث>ظإ سي ه فلم كن هناك نقص
ق ا لدين ،ؤإنا كان السلمون يهلالبون يا نزل عليهم ،ضن مات قبل أن تفرض

الزكاة أو نحول القبلة ،لر يقل إنه مات ،ول الدين نقص ،وهدا معنى ما قالو 0يأن
كال الثيء لا يشعر بشمه ،أما إتمام النعمة فلقد أكرم اممه المسلمين يالأمن .فالأية
نزلمتا ل حجة الودلعكا نعلم ،حيث أمن السلمون ق حجهم ،وذهابأم ،وإيا:ء-م،
وهدا أمر لر يكن متوافرآ لهم من قبل ،واف أعلم يمرادْ.
 — ٧وهاتان كلمتان استعملتا ل كتاب ،اف تعال ،وهما كلمتا :شلثا وري»<:،-

والعجيج كل العجيؤ من الدين نحتجون عل وحول الترادفإ ل اللغة بقولهم:

لولر يكن هناك ترادف  ،ما صح أن نفر :الريجؤ؛الثلث،
( )١الزمر لليوطي ،حققه؛ محمد جاد الول والجاري وأبوالفضل،ج ' ١ص؛'• ٤
٩٧

ؤإنإ سبم_ ،من أمر 0لأننا لا ندرى كيف يفسر الريب بالشك ،وامتعإل

القرآن شاهد لما بينها من فرق ،ل فروق• القرآن الكريم ينمي ،الريب دائأ عن
القضايا الك؛رى الكتاب والساعق ،كا أنه يتقيه عن الؤمتين ق حمح أحوالهم ،ؤ مللئ،
اةءك.تب لا رين نم ه [اوترة;أ] ،ؤ ؤأن اكاعق ءاتة لأر،،بنيا ه لالخج؛مآ] ،ونما

آلموهنويى'آلختي ءامتؤأإس (ألإٌوانحهظلإيباط ه لالخجراتْ:ا] ،ؤولأخئاب٢كتيأوبرأآوب
ثآلؤهتؤث ه لالدثر؛ام] •
وعندما تستعمل كلمة الشلث ،مستدة إل الكافرين ،فإنها غاليا ما توصم،

ُكلمة مريس ،،ءؤ ؤلن أؤه أؤييؤأ آوثنم_ ،يى بمدهم ش شك ،ينه منبر ''^ ٢ه
[الشورى ،] ١٤ :ؤوإداشىؤ)نثاشئساإنجمريسااهأره لإيرامم:ه] •
وقد نجد أن كلمة الشك ،إذا ذكرت ،وحدها م نية إل الكافرين فانه يضرب

عنها ،وينتقل إل ما هو أكثر منها صلألأ ،وأشد منها سوءأ ،قال؛ تعال؛ ؤ

بمهم ؤل أٌنإ بل ،هم ^>يحا بلهمذه-اصرن ''.ه لالملتا'ا■] ،وامتعمل
ل؛وض:؛ه].

الشك ،،دون وصف  ،ق قول ،افص تعال؛ ؤ

وهن،ه الايايت ،.الكريمة تحعلنا غير مترددين ق أن الريس ،قيء أكثر من السك،

رافالرسا ينم عن القلق  jالنفس وما محلج فيها من أساب الغيثلا ُاا ،ومل ،تمم
تناق الهلمأنينة ،وهوا بعيد عن ماح ^٣^١؛ ،فضلا عن قلبه الشريف ؛ . ،لدلك،
ححل بته وب،ن ان ي ندإله الريب ٠

أما الشك ،فمع بعده عنه .إلا أن الشك ،ليس فيه ما ق الريس ،من محاذير،
ذللث ،أنه ~أتم ،الثالث ~ ،تردد يئن شيئين ،قال) الراغس،ت راالشلث٠؛ وقوف  ،النفس بين

شيتثن متقابلين ؛حيث ،لا يترجمح أحدهما عل الأحر بأمارة ،والمرية؛ التردد ق
( )١محمود الألومي(دت>  ١٢٦٠م  ١٨٥٤ /م) ،روح المعان ،الناشر :الطيعة النيراة،ج ، ١
٩٨

المتةاالين ،وطلب الأمارة! من مرى الضرع ،أي! م عحه للدر ،والريب! أن يتوهم
ق ا لثيء ،يم يكأ>سمإ عإ توهم فيه؛ا *

ونزيد هنا أننا نجد هده المائة ،يوصف *ها المنافقون ،وأن هدا الفعل يسند

إلهم ،قال) تعال ق محورة براءة ق سياق الخدين ،عن النافقين! ءؤإئتامتثدنم٠
ريبءلح؛لأددث.ه
وأمحبآ'لآغوآزتايخ،
[التوةْ:أ] ،ونال ،سبحانه عن الدين اتحدوا م جدأ صرارآوكفرآ وتفريقا بين المؤمنين

يإرصادألن حارب اممه ورسوله من

ؤ

يخثنأقيى.مأبمكفيين ه

[اضة*:اا].

يدل ،عل ما بينهإ من بون
وق التنزيل آية خمعت ،الكلمتين معا ،وتد
سامع ،قال) تعال ق محورة المزمن وهومحكي لنا حهلاب هذا المؤمن الدي سمست،

السورة باسمه وقوله لآل) فرعون!
ثكمح-ثااءءكمإمحء■ْئإداهوقك
محسهممؤالإياك،
عندآش وةندآل؛ل>تانوأَةتإاث

ىم،منملأكسؤ،ثالأبمفي
آثه؛ئ بمدهءرسولآ«ءف1ثلأف ،إلهل
ممتيآطلمءق،ؤسا
يتةأرؤاب.ه لظم:إ"ا-

ْ'آء• ونرتم ،من الياق الكريم الفرق السامع بين الكالمتين ،حي،،ثإ حاءينت ،كالمة

الثلث مهللقة دون وصف ،لا يفهم منها أكثر من ترددهم فيما جاءهم به س  .أما
كلمة مرتاب ،المشتقة من الريم ،فقد ذكرت ،مقرنة بالإمراف ،والإصلأل ،،إل عثر

ذللئ ،من الأوصاف التي تتم عن سوء أولئلث ،الذين استقر ق قلوحم الريم .،ولو
الكلمتين لوجدط أن كل
أننا وقفنا ع الآات> القرآنية التي ذكرُت ،فيها إحدى
كلمة لا يمكن أن تملح مكان أحتها.

( )١الرام ،،الفردان.Y'،5_ ،

م-الثنه والعام:
وتقرأ ل كتاب افّ تعال آية ذكر فيها كلمتان اثنتان جاءت كل ق موصعها،

لا أقول الذي يناسها فحب ،ولكن أقول الذي لا يناسها غيره ،قال تعال:

ؤ ولقذ ١^١٥م<ءاإك ممهء هئث بهؤافأ ّثئإلاخمسيى عاثا ه [انمكيوت ،] ١٤ :وتأملا
ق كل من  ،^^١عل حدة نستنتج أن هناك أكثر من فرق بينهإ.
فالسنة :تلقي من منعلوقها ظلال الشدة والقحهل والصعوبة .والعام :عل

العكس من ذللت •،قال تعال:

بمام،أنم،محؤصمحا.ه

ليوصفت؟أا ،وق الأمر لامنن كنى ووسمس،اا ■

وهناك فرق احر وهو أن السنة تتعمل أكبمر ما تتعمل ق السنة المية

عل حنن ستحمل العام للقمرية ،ونحن نعلم أن بينها أحد عثر يوما نقرسا ،ومن
هنا فلا عجب أن ندهتنا روعة التعببمر ق اختيار الكالإت ،حيثج ذكرت السنة فيا

قضاه نوح عاليه وعل نبينا وأنبياء اش صلوات اش وسلامه ،وذكرت كالمة :العام
بجانب المدة التي استثنيت ،من ذلك ،وق هدا تصوير لما عاناه امحء؛ من شدة ق

الأمر ،ومقارعه لأعداء اشّ ،وطول أمد ،وإذا تدبرنا كتان الله تعال ،فإننا لن نجد
أي كلمة منه تثبه غثرها ،قفلا عن أن تسد مدها.
 - ٩وهاتان كلمتان :كتاب وقرآن:

ؤإذا أحلنا الفكرة ورجحنا البصر كرتين فسينلهر لتا أن الامتعإلأت لكلمة:
لاكتاب® إنعا قصد به تعن طْ الكلمة ،وكاوللث ،كلمة  ٠^^٠ؤ يلاق أضهنت ال
أحرجه البخاري ل صحيحه ،كتاب؛ الأسماء ،باب• دعا* الني ه راجعالها عيهم ثن
كستى يوصف.،

وملم بن الحجاج المشيري النس ايوري (ت  ٦١آم ،) ٣٨٧٥ /صحح مسالم ،مطوعات محمد

عل صببح وأولاده ،ممر ،كتاب الساح ،.باب استحباب المنون ،ق حيع الصلاة ،ج،٢
صْ"اا.

ريب مي ه [^•،]Y:

وأإ3لإ

الكتثب تبميننا لكل طثآووهدىصمحعة

[_،]١ •:

سثئ

ضنيتن ااؤ^؟؟اب [التحلت٠ ] ٩٨

ؤيلحفل التال لهذه الآيات الكريمة أن كلمة الكتاب تشر إل ما يتنط منه

من أحكام ،وما فيه من قواعد ومبادئ ،وما اشتمل عليه من تشريع وحكم ،وما
صمه من علوم ومعارف ،وما يوصل إليه من رقعة.

أط كلمة«نرآن» مجدئ  jهذه الآاُت ،الكريمة ؤننزالتز:ان رنلأi 0
لمل:أآ،١٠٨ ^ ،

<)ألنايى ءث،تكي ه لالإما'-،:،ا] ،ؤودنءاثاىتي0

مآايىأقمغىعودا.ه [الإماء:س] ،ؤ^٥١دنأث^آلئثءايى -بمدا؛ينش ^؛؛ ^ ١٧ال
قمحثألأخ-رغ-و»جاباسضإؤأه [الإماء:هأ].

وهذه الآيارت ،حميعا إنما تشر إل قفية القراءة والتلاوة ،ؤرلأ نحنلديهءلساثك

,لتجز دأ'/لآ^أ'إق عكا يمحمهء وءن«ائم<?ج^ا'ؤدامأنت 4آئع نن«ان4ر
وهكذا تجد أكثر المواضع التي ذكريت ،فيها كلمة! القرآن.

[التا<ة\'  ١٨ - ١ء.

التعبثر يالقرآن إذن إنإ يكون ق محياق القراءة والتلاوة ،عل حين نجد آيايتح

ذكر فيها القرآن والكتاب معا ،ؤ وماكأن هنئاألمءاة آنبمئ£اين دJتأش ؤول ثنديى

ألكأ ،يثث يديووسميل أإؤّف لارب شه ين ريث ،اكفين

ه ليوتس:ي"ا] .فالكتاب ق

الأية الكريمة يعنى — ٦١-وافه أعلم— الكتب ،التقدمة عل القرآن ق نزولها .وأما قول

افه تعال• وإقفذاألم؛"اثةمحكاخامَ^-أمم {ثيؤر

ه لالإما«؛آا فلا ينال ما

قلناه؛ لأن الأية الكريمة حاءُت ،يعد ذكر الكتاب الذي اعطيه مومحى هؤ؛  ،وقبل

الكتاب الذي ّيأحل ْ.كل إن ان يوم القيامة .فالأية الأول التي ذكريت ،قبل هذه
؛لأية ؤ نث١تتا
بعل الثانية ؤ

يخثمسى

ه لالإ-را;،آ] والآية  ٠^١ذكرت
^^ة يكتيابمته ذؤيإ

امأكسلكمح ششمحمممجما.ه لالإّرا:،مأا-؛ا] توطن كلمة القرآن
.
ب؛ن كتاب؛ن ،فتاب أن يذكر بينهإ القرآن الذي جعل هداية للناس حيعآ,
'ا~ممبدهمضت

وما دمنا نتحدث عن الكتاب ،بجمل بنا أن تعرض إل ما جاء من هذْ المادة

كشرأ ق كتاب اف تعال وبخاصة ق حملة التكاليف التشريعات ؤ ءلز،اأؤهاءانؤأ
إلاحضرأحدىأ
كف ءلإ^إ'أكماص ؤاألثل ه [أوم؛:خي ،]١وبعدها ؤكت—،
ألتوث ه لاو؛ر؛':ما] ،وكبكاطلم١تيام ه لاوترة:سما] ،ؤمح«هًئ|ألإتال ه
لالغر؛؛ا'اأ] ،ونلحفل أن هناك فرقا؛؛ن الكتابة و؛؛ن القرصي ق حس القرآن .فالكتابة

ملحوفل فيها الإيجاب والروح اُبماعية ،أعني كوما أمرأ حماعيآ لا محلف باختلاف
الناس•

أمحا الفريضة تياعى فيها جانب القهلح والمحديد ،ولدا نالحفل تفاوت الماص
فيها كفرائص المواريث ،أو ما شرعه افه لبيه  .أو للموتن ق بعض حالاته

ؤ مامان هل ،الحماس مع فيتتامءسآشره لالأ<زابته"آ] ،ؤقدعيتك^امام^اناىتهمق
وأمتأنس لهذا الفرق شاهد من محر الشواهد ق هل.ا المضإر ،وهومجا روي

عن سيد البشر وأفصحهم ق الخدين ،الصحيح ارأن تصل الصلاة المكتوبة ،ونودي
به الزكاة ،ونحن
الزكاة المقروصة*؛  .،فانفلر كيف ،خصت ،الصلاة بإ لر
نعلم الفرق ض الشمرين ،وأن الصلاة يتساوى فيها الملون حميعا حرهم
وعدهم ،غنيهم ونقيرهم ،عاجنهم وغيره .وليست الزكاة كيلك الطع.

ملم ل صحيحه ،كتاب• الإمحان ،باب ،بنان الإيهان •ا هو وبيان حماله ،ج  ، ١ص* ٠٣

 " ١١الفلاح والفوزت

وقد كثر استعإلهإ ق كتاب اف تعال• ؤءتليأأثؤإ»ئن حجآ ه لالؤمزن:ا]،
لاو؛رة:ه]،

ؤئأثحسثه>.ه [الأءل:؛ا]،
ئأآأوءئ0ه لمد:أْآ.

وممر من المرين سلون الكلمتئن ملءلولأواحد»أقيقولون ل معي• أفلح ،فاز.
والذي يلؤح لنا من ذلك— ،وافه أعلم بأسرار كتابه— أن الفلاح لغة ت الشى،
ومنه المثل؛ اروالحل.يد بالحديد يفلح*  ،بل هده المائة اللغوية التي تدأ «وذين
الحرنتن (الفاء ،واللام) تدل ،عل ذللئ ،،كالفلق والفلج وغثرهما ،فالفلاح لا بد فيه

إذآ من حركة ومشقة ،ولهذا نجد الآيات< التي ذكر فيها الفلاح ق كتاب اطه تعال
جاءت جامعة لكثثر من الكاليم ،والأوامر ،محيرة من ممر من الواهي .مثل محوله

تعال؛ ؤة-أقحاتنجنو0؛ ،^٥حيثر ذكر أوصافا ممرة ،منه؛ المدق والقي والمال،
ومي عن ضرها ،وكل"لائ ،قوله تعال  ،3سور المقرة

غم٥٥^^١

ه

ول ضرهامزالأيات.

وأما الفوز فيلاحنل فيه جانب السلامة والمجاة ،ولحل الأصل اأالغوي ما
يثير عل ذللثح من قولهم (مفازة) لما كان مجب الهلاك غالما.

 - ١ ٢وهاتان كلمتا :جبل وعلم:

استعملت ،كل منهإ مشثها به ق سياق ،البحر ،فالمن شبهت ،بالأعلام،

والموج شبه بالحبال ،ءؤ نلم

ل ألمماهلير اؤأ ه [:_- lij؛ ،]Tوقوله:

ل تيجَلكلصثافي ه لمد;آ؛].
أحد بن محمد بن أخمل بن إبراهيم النسابوري اليداق ٥ ١ ٨،^( ،م ١١٢٤ /م) ،محع الأمثال،
تحقيق ت محمد همي الدين عيدالخميد ،مطعة المنة الحمدية ،ستة . ١ ١٠٠ ٠٢٥ ، ١^^، ١٩٥٥

وما أحمل التمر ،وأعظم الروعة ،حيث استعمل العلم ق مقام الإنعام
والألأء ،وفيه من الإيناس ما لا عش ،واستعمل الخبل ق مقام الشدة والبطش.
 " ١٣وما دمنا قد تحدثتا عن البحر فإننا نجي• أن الكتاب الكريم استحمل
لكمة اليم ،وهي لكمة يظهر أتيا مدركة بين العريية والفرعونية ،لذا لر يستعملها

القرآن الكريم إلا ق شأن مومى المحمح؛ وقوم فرعون ،قال تعال

ؤ وأؤ<تأإق أؤ

موّءثار،ييهؤداجمت،همقأيفيي[ 4الةمص:لأ].

1ا-الخ1س والسم:
وردُت ،لكمة(الحلف )،ق كتاب افه تعال ق مواصع ممرة ،منه نوله سبحانه:

إد- ١ئهئتنج ه لالاتاو؛:آه] ،وردت م نية إل ا،لنافقين ل آيات
ؤ
كثثرة ،ذكر كم منها ي سورة براءة ؤبحإفوب-ج يآلته لكأ يهتومحكم ه لاكوةتآأ1ا،

ؤ ستإسيىأش خ==ظبلأ\

عنم ه [!^ ،] ٩٥ :ءؤ ءتإيرث<أس

ماءالوا ه لالمة:؛ب] ،إل عثر ذللئ ،من الآيارت ،الكثيرة ،ق السور المدنية التي تتحديث،

عن المنافقين .وورد ق سورة القلم المكة ؤ وخؤبألإ ثلأفمه؛نهاه [. ] ١ • :، liU
أما لكمة المم ،فقد ورديت ،ق السور الكية والدنية م نية إل الكافرين
والتافقين ومن ورودها ق السور الكية قوله سبحانه ١٣٥!^^ :بأس جهدأيمننهم
لأيبمث ،أش من يمؤت؛ك ؤعدا علته حثا ه لاكءلته"آا ،وقوله سبحانه :ؤ ؤلتسإاممه

.؛ث1آئلمد«ركءؤتي أهدئسإتك،آلأبإهتنا ١٤؛^در مارادهلمالأ
اكتشف هذا التشابه —وهو ممر بين السن— عائمة الأيار المري أحمد ياشا كإل.

انظرت هممي رشيد رصا ،فثر القرآن الحكيم الشمر بالنار ،اكاشرت دار ايمحرفة للطباعت والنشر،
بثروت ،حليعة ثاتية،جو ،ص؛ ٠٦

دضلاو^اه ل٠اءارت  ٤٢ا واية ثالثة مكية ؤ ؤأمموأاش جهدليننمم ياجاءمم  ٥٥١٠؛^^؛
ب[الأنمام;؟'<]را/

وهمن جيثها ل السور الدنية قوله سحاته! ؤ ٠ؤأنمؤإأئيجهدكثنمملخق
لاش:أْ].

ؤيقيننا أن الحالف والف م لي ا شيثا واحدآ ،وص ما ترشد إليه الايات
الكريمة ،ولكن ما الفرق بينها؟

ترى الدكتورة بنت

أن الحك لا يكون إلا فيا ص كذب ،ومن

هنا أسند الحف كثبمرأإل النافقين ،كإ ذكر ق كفارة اليمين ؤ د'إائَ،ةضة

وأما المم فإنا يكون

الصادق ثبا صاحبها.

وما ظننا توافقها عل هذا الذي ذهبت ،إليه ،والذي يظهر ل أن  ٠^^١قد
يكون صاحبه صادقا أو كاذبا ،وهذا ما تشهد يه الأية التي مرمحت ،معنا ،والتي
ذكرناها من قبل ،فآية المائدة تتحديث ،عن كفارة اليمين للمؤمنين الذين لا محلفون

إلا صادقن ،ولكنهم يريدون أن يكفروا عن لحفهم ،وتللئؤ سنة الني# ; .إذا
طف ووجد أن من الحر أن يعود لما طف ،عليه فليعد وليكفر عن يمينه،
( )١نختار ق تفسثر هو 0ا ^١٢/أن التحدث عنهم• هم الكافرون ولثس الؤٌاين كا يرى بعض
القرين•

( )٢الدكتور عاتثة همدالرحمن بنت الشاطئ ،الإعجاز اليابي  ^٠^٥٧ومسائل ابن الأزرق ،دار
العارف ،مصر ،ص؟ ٠٢ ١

( )٣أحرج البخاري ق صحيحه ،كتاب• الإثان والنذور ،باب• فول اش تعال؛ ؤلأيو١لحداؤأآقتأشمفي
آتضهأ ه لاJم؛ ٢٢٥ :ا ،فول الشي ه  :اؤإذا حلفت عل بمتن فرأيت غيرها محرأ مها فكمر عن
بمتنك وائت الذي هو حيرُ ٠

أما المتم فإنإ يأق ي معرض التأكيد ،والصيغ الخي ذكرت ق كتاب اض
تعال حميعها كاك عن الناشز والكافرين —كإ هالت ،من مل— ول؛ ات آية منها

حديثآ عن المؤمن؛ن .وهذا بالهلح لا يشمل الأيإت الش أنم ببما رينا تيارك وتعال
ه [القا٠ةت ،]١وكأن الكايرين والناقفتن أرادوا أن
كةولهت ؤ لا أمم؛ ^٧هن'،
يغلظوا الإيإن ليخفوا وراءها ما يتفاعل ق نفوسهه؛ من كذب وخديعة.
- ١٥الحمد والشكر:

بدأ افه كتابه توله ؤؤادمناوِس ريناكذيرّى

[الفاتحة:آ] ،ولقد ذكرت

هذه الحملة ؤ المني ِس ه مرات عديدة فاتحة لسور عديدة ،ولكن كلمة النكر

ذكرت أكثر من

 ^ .٠^١تعال :ؤ ص آء ثائٍ،فزوأِل ه

ة5مون وآه لاوتر؛:أها] ،ؤ ؤإد ئآدث رئكإ لن ثة؛==فنتر

ه

نعتلفآنيآممت>وئفيؤكن<ه[اكل:ها]• ولقد
لإ;رامم:؟آ،
ذهب بعض المرين عل أن الكالمتين ذواتا معنى واحد ،والمحققون ذهبوا غير
هذا الذهب ،ؤإذا كان من فرق يئن الحمد والنكر فإن الحمد يكون باللسان ،أما
الشكر فلا نحتص به اللسان وحدْ ،ؤإنإ يكون بالقل.؟ ،والحنان.

أف_اذةولم ال نماء مت_ي ثلاث ؟

يدي ول اق والضمير الحجت ا

وهناك فرق آحر بين الحمد والشكر ،وهو أن الشكر لا يكون إلا مقابل نعمة،
أما الحمد فإمأ يكون لأي ثيء حسن ،فأنت ،فد تحمد إنسانا لشجاعته أوكرمه دون

أن يتالك ،منه ثيء ،ومجن أحل هذا احتثرت كلمة (حد) ق فاتحة الكتاب العزيز.
 — ١ ٦اكأي والنعي؛

قال ،تعال؛ ؤ ثإدآ أتثا ؤ أذي أترص ندثاءثاِه ه [الإّرا:،سم] ،وةال،
ميحانه؛

يملئ ءنجم ألشمه ه [المة:ءآ ،]،فالبعد الذي هو صد القرب قد

يكون رمانيا أو مكانيا ،ولكن الناي كإ تشر إليه

الكريمة إنإ يمني

الإعراض مع ير.

 " ١٧زوج دامأْت
ومن الكليات التي جاءت ق كتاب افه تعال ،ومحب بعض الناس لأول

وهلة أنما متحدة ل المنى ت ®زوج® و*امرأْء ،وْع أن الزوج بمدق عل ،كل رجل
وامرأة إلا أن القرآن الكريم يستعمل هذْ الكلمة ~أءنى كلمة الزوج" أكثر ما
بمتعملها للمرأة ،قال تعال؛ ؤ مإن،اةقمحء تذ٢^^٢ه [اسة:اا] ،ؤ كأث1األ3ق«ل
ه ل اووحان:؛ه] ،فإذا كان الحديث عن الرحال ،فقد يتعمل القرآن الكريم
ؤوهنذا بمل سيئا ه لمد:أآب]،
كلمة؛ بعل ،نال تعال حكاية عن امرأة إبراهيم
وقال سبحانه :ؤلإ؛ولإنأحمبممحه [اوقرة:هآآ].
والدي يظهر ل من هذا أن الرأة أحوج إل الزوجية وأمز وألمق فهي
أحوج س الرجل ،وأكثر إلحاحا ،ولا همثب ثما ذلك ،فهي أقل س ارجل حيلة
وقدرة عل التصرف ق كثترس أمور الحياة.

أما ما نحن بصيده من التفرقة ما بئن زوجة وامرأة ،فقد وقت بينهإ
الدكتورة بنت اشاش ،؛إ يل!

®كلمة زوج تأق حث تكون الزوجية هي منامحل الوقف ،حكمه وآية ،أو
تثريعا وحكا ،فإذا تعهللت ،أيتها س الكن والمودة والرحمة بخيانة أو تباين ق
العقيدة فهي امرأة لا زوج® ،وما جاء ق آيات افه تارك وتعال لا يشهد لهذا الد.ي
قالته.

 ، 4jT_Uص٠ ٢ ١ ٦
؛
( )١الدكتورة عاتشة عبدالرحمن الدثت الشاطئء ،الإعجاز الياق
١٠٧

وبعد الوقوف ْع الايات الكريمة وتدبرها نستنتج أن هناك فرقن بتن هانتن
الكالمتثن1

أولأت أن امرأة تهللق عل الأنثى س الناس حش لو ب تكن ذات بعل ،فكأنا
لاسس':اأآ] ،وهما

ص تاذيث،ت مرء• قال تعالت

ءؤؤإمل؛ مؤهنة ان وهستمما
ينتا الثسخ الكبير ،كانتا غثر متزوحتن ،وقال
البي ه لالأ-حزاب .]ْ':أما زؤج فلا تكون إلا حينا يكون رباط الزوجية قائا ،فكل
زوج امرأة ،وليس كل امرأة زوجا.
ثانيا؛ تطلق كلمة زمحج حيتا يناط أمر يئن الزوجتن ،أي حينا تكون قفية
مستركة بينها ؤ امكى أنت وزثحك أهثم [ ٠٤اوةرْ:هُا] ،ؤ كآتناألتى نل لآر،دتجكا ه
ه
[ 4الأنيا-:،ا>] ،ؤ نإزثادؤ
لالأءزاب;بمْ] ،ؤتئضا ث
[ادسة;ا\].

فنحن نرى ق هذه الايات الكريمة أن هناك قضايا مشركة بين الزوجين،

سواء كانت هذه القضية بليغا أم إنجابا أم أمرآآحر.
أما قول الكاتبة بان ا،لرأة ستعمل حينإ تتعطل أيتها س الكن والرحمة

والمودة بخيانة أو تباين عقيدة ،فثيء نحجب منه ،فلئن حاز ق امرأة نوح ،وامرأة

لوط ،فإنه لا يجوز ي غيرهما .قال تعال محدثنا عن إبراهيم  ; mؤ نآتخمم.ةدثه
نعود ،] ٧١ :وعن زكريا ؤودكاباغفيءاتجا ه لميم;ه].
 — ١ ٨الشح والخل:

جاء ق كتاب اممه تعال؛

شح مسهء

أهأه

[الخثر:ه] ،وقال تعال :ؤ وآحتيمت آلآذانس ألئح  ٠٤لالماء:خ؛أاا ،وقال سبحانه :ؤ إن

ؤ ،نيل أقي مصامحفم من يبمد ومن يبمء3

يحثر عن مسهء نأس أئؤفأ ؤأنتر

ه [ ؛_.] 1'A-rU :

وعل هدى من الايات السامة ندرك أن الئح بملف عن البخل ،فالثح من
لوازم النفوس ،ولهذا بمتاج إل رياضة النفس حتى يتخلص منه صاحبه ،أما البخل
فإنإ هوأمر يعرض للنفس ،ويمكنها أل تتغلب ،عليه ،وتتخلص منه .وهذا ما ترثي

إليه الأية الكريمة ؤ إزيثتهعوما ئحفهكم تملؤأ ه ،فهم يبخلون إذا احفئ
عليهم بالسؤال ،فْللب ،منهم أن يتفقوا حمح أموالهم أو أكثرها ،وهذا ما أرشدت،
*إياكم والثح ،فإنإ هللث ،من كان
إليه الأحاديث ،الثوية الثريفة مثل قوله
قبلكم بالثح ،أمرهم بالبخل فبخلوا ،وأمرهم بالقطيعة فقهلعوا ،وأمرهم بالفجور
ففجروا*  .ولهذا كان الشح نر ما يتمم ،به الإن ان

 ~ ١ ٩النعيم والتعمةت
تذكر الدكتور بنت ،الشاطئ

! إن النعمة هى ما كانم ،دنيوية فحسسس ،،ؤإن

ه ه
النعيم ما كان أحرؤيا فقهل .ؤإن قوله تعال؛ ؤ
لاككاثرت ]٨إنعأ يقصد به النعيم الأحروى ،أي حينإ يرون الخحيم ي ألون عن النعيم
الذي صتعوه.

( )١أحرحه أبو داود ق كتتااج،ت الزكاة ،يا  ١٣١ت ق الشح ،عون المرد شرح متن أب داود ،الهلعة الثالثة
 ١٣٩٩م ، ١٩٧٩ /نثر :دار اممر،جهاصه .١ ١
( )٢يذكر بعض الكاسن من الراين ،^١^ ،ذايت ،أصل واحد مثل؛ أممي وسقى ،وحطم ،وتنطق،

ومد وأمد ،وإنس ؤإن ان .ؤيظهر ل أن مدم لست من باب ،الرائق ،فهي كالءا<ت ،ذات ،أصل
واحل ،ؤإما يفرق ،بتنها ،اما بزيادة ونمص فب بعض الأحرنه ،ؤإما نر الحركات؛ .ولهدا لر أذكر شنأ
منها ل هدا ال؛اب.،

( )٣الإعجازالسانر ،نت ،الشاطئ ،ص\/ا.٢

وهذا الفرق الن»ى ذكرته قنتلف ،عإ يتبادر من فهم الأية الكريمة ،وما روي
ق ضرها من آثار ،فان الذي نحبه —واه أعلم— أن النعمة نحتلف عن النعيم
من حين ،هي واحدة ،أما النعيم 1فكانإ هو اسم لحمالة من النعم ،ؤإنإ لي يسألنا اف
عن النعمة لأنتا نعيش ؤا أنعم كثيرة ؤ وءن تيذؤإ نمت أش لأءصأا|وهءا ه لإبراممت؛ّآ]-
فكان التعتم يدل عل ما فيه نيادة عل ما تقتفيه صرورات ،الحياة ،ثم إن

النعيم حاء موصوفا ،ونقلن أن ومحق  ،النعيم ق مثل قوله تعال؛ ءؤو-جنن،ت ،م فها
ميم مقيسر [ 4.الضة:اآ] لا  JUjjما ذهبت ،إليه ،لأن وصم ،النعيم باشم ق
الأحرة يدل عل أن هناك نحيا ق الدنيا ليس كذلك.،

وأيضا فلقد امتعمك ،كلمة رنعيم) مقصودأ به المعيم الدنيوي ق قول لبيدت
رروكل نحتم لا محالة زائل؛؛  ١لذللث ،امتثتي منه نعيم الحنة —واه تعال أعلم—.
 " ٢٠دع ودرت

هذان الفعلان استعملت ،منها صيغة الضائع والأمر ،والذي حاء ق كتائب،
اش تعال ،وق كثيرمن الايات ،الثانية منها .قال تحال! ؤ ايذعؤن 0لأو؛ووىى تمس

أ"كلتتر. ،؟[ 4الماغاتْ:أآا] ،وقال تعال؛  4دءادأثلأينرمحءونآثدُوّءادءدنح
ثلهثدأؤاا'خنيودرق وءاِلهتاف[ 4الأءراف:ماأ ،]١وقال
أتجأأهددردأماهاين١صأإن
ُحمتيمبم؛دنوأ' 4لالآنمام:اا']،
'محثهممحط.] YUA :^[ 4.

ؤإذا كانتؤ الكلمتان ستعملأن ي معنى الرك ،إلا أن الأول منها هي! ترك
هي قراءة غير متواترة.
مع عناية وتلهف ، ،ومن ذللاظ (ما وذعلأ ،زيلث)،

أما الكلمة الثانية• فهي ترك مع إعراض ؤإهمال للثيء ،وعدم اعتداد ،وقلة
اعتناء يه ،ومنه الوذرةت وهي قطعة من اللحم ترك لعدم الاعتداد -ها ،لقلة حودتيا.

ولل.للث ،امتعملت ،الكلمة الثانية كثثرأ ق كتاب ،اش عز وحل.

ذلكم هوالبيان القرآق الرائع ،وتلكم محي ألفاظه ،ذات الفهوم الحدي.
وقد يتساءل ،بعض الناس -وص لم ذلك -،كيف نقهم هول ،اف تعال:

بمدمن ينم دبدددة أدع؟جا ه  ،] ٢٣٤ ^ ٠٨١٧وقول التي

ٌووو) ما

تركتكم ، ١١وهل يمكن أن تجرتبمأ عل الأصل الذي ذكرلتا.

وأقول ل ابواب• نعم ،ونلح ق ذلك ،لعليفة بيانية ! ajuJj
أما الأية الكريمة :فقد وردت ق ثان عدة التوؤ ،عنها زوجها ،ونلحثل س

السياق ،القرآف هذا اليان الرابع ،فلم يقل القرآن؛ *واللاق تول بعولتهن* ،ؤإنا
بميمنا ثناقم ديدردذ أدعت•ج ١ه ،ولر يقل؛ يدعون أو يتركون  .ذلك ،لأن
التوف ،لا يعبا بإ وراءه ،لأن ق الأحرة ما يشغله ،ولأن اف ،مبحانه يبدله أهلا محرأ

س أ هله ،ودارأ محرأ س دار ،0ونحن نحلم أن الأية تتحدُثؤ عن المؤمين .هدا أولا.
وأما ثانيا :فلأن الأية وردت ل شأن العدة ،وهي المدة التي تمغ الرأه فيها س
الزواج ،فالأية الكريمة إذن جاءت تأمر المرأة بأن تتربص ينف ها ،وتغال ،ما يدور
ق حليها ،وتصر ق  ١٥^٥المل.ةا ولدا امحتعمل ق صياق الحديث ،عنها كلمة(تدر).

فلمإ كان الحديث ،عن الدنية لر تستعمل هده المائة ،ؤإنإ امتعمف ،كلمة
أحرتم) ،قال تعال؛ ؤ

لريهتيثنماه لاس:ا'].

فاستعملت ،كلمة الترك كإ رأينا ،ذللا ،لأن قلق الإنسان عل ذؤيته ،أمر جيل

طعي ،،أما المرأة فقد تنتقل إل بعل آحر• هذا هو المر اليتم ،يفلهر ل ل الأية
الكريمة*

(  ) ١أحرجه ملم ل صححه ،كتاب؛ الفضاثل ،باب؛ توقره  .وترك إكثار سؤاله عإ لا صرورة
إله ،أو لا يتعلق يه تكليف ،وما لا يْغ ،ونحو ذلك،ج؛  ،صرا , ١ ٨٣

( )٢أورد الراغب ججإا؛قه هدا الموال ق مقدمته ووعد ان بجيب عليه ق كتاب آحر من كتبه ،ول؛ نحظ
مدا الكاب.

أما الخدين ،الشريف— ،وسيدنا رمول اممه  .أعطي جوامع ااكلم~
فالط ق الذي جاء فيه محتم امحتعإل ،هذه الكلمة ،لأته مي للم لمن عن أن يألوا
ء،ا سكت ،عنه اممه ورمرله ،كأنما يهول ،لهم• لا تعتدوا ،ولا توجهوا عنايتكم إلا لما
طولتم يه ،أما ما وراء ذللث ،فازروْ حتى لا تعنتتوا أنفكم.
وأكفي ب،ا ذكرمح ،ق هذا الحث ،عن تاك ،الألفانل التي يظن أما مترادفة
متثحدة المعنى .وليع الكلام ق هذ الفصل ،ولا أقول ،نذر ،0لئثتنل إل محث ،أحر،
ؤإل روصة قرآنية جاا-يدْ ،وعل اطه التكلأن ،ومنه الوقيق ،وهو حبنا ؤنعم
الوكيل•

البحث الثاني

ألفافل هختلفتاحامت في مواصع متشابهس
واحتماص كل موصع بمايلاثمه

وهذا الموضع قنتلف عن سابقه ،فلقد كانت دراستنا ق الوضع الأول عن
المروق الدقيقة الكلمإت ،أما هدا الموضع فالحديث فيه عن ألفاظ خنلفة ق
المعتى ،لكنها جاءمحت ،ق مواضع متشا-أة ،واختص كل موضع بإ يلأيمه ؤيناسبه

وميتفح ذلك ،من الأياتر الكريمة التي ،يكرمنا اممه بحانه بذكرها• ومن ذلك ت
 — ١كال٠تات الإلقاء والقذف ت فقد وودت كل من  )^^^١ق سياق الحهاد

ومحاربة الأعداء ،م تينين إل اف تبارك وتعال النعم عل عباده تمذا الرعب إكراما

اامومت^ن ،وبأسا عل أعدائهم ،قال تعال ق سورة الأنفال; ءؤسآؤر ق ةلو<—،
ألرعب  4لالآمال:أا] ،وقالت ؤوثففيضىأؤذ^٢^١[ 4
ومن كان له أدنى اطلاع ومعرفة ق قضايا اللغة يدرك أن كلمة (القذف)
تعطي مجن الدلالة ،وتلقي من الفللأل ما لا يوجد ق كلمة (إلقاء).
فكلمة (القلم .ف )،إنإ ستعمل لما فيه الشدة والقوة والفخامة ،ولهذا يقال

لأهم ين حاذف وقاذف،؛ ،فالخاوف; هو رمي الخلمءف ،وهي الحماة المغيرة ،أما
القلم .ق فلا يكون إلا بإ كيرمن الحجارة واستد ضاربه فيه.

وحينإ نقف ،أمام التصن الكريمن نتساءل متدبرين1 ،؛'جاءدت ،كل كلمة ق
هل.ا اذكان دون غره؟ والسياق كفيل بالإجابة عل هذا التساؤل ،اللائ ،كان

السياق أمرأ لا يد منه لفهم الكتاب ،العزيز وتفسيره ،ؤإذا كانت ،اللغة والماثور ال
غناء عنهإ ،فان ال ياق كيلك .،وإليائإ بتان ما نحن بصيده؛
: ١٣

الإلقاء ل سور الأمالا التي تحينت عن غزوة بدر ،والتي لكنت ُين السالمين
وبتن قريش ،ولكن المشركون من أهل مكة يقفون ؤيتجمعون ق ذلك ا،لوصع ،ال
يجدون مايتحعنون يه إلاتروسهم وأسلحتهم ،لكن لكمة القذف جاءت ق سورة
الحشر ،سورة بتي النضر ،وهم الذين —ك،ا حدثنا القرآن الكريم عنهم— لكنت ،لهم
حصوثيم المنعة الحصينة ،القران الكريم محدثا عن دللش ،وهو لمتن عل المومتن

ءؤ  ٥^١^٠قثج

من أهفيآلكش_ ،ين دتيج

آمحإ ما

أن

^^تهرمحومم ن0مم ه
لكنت ،لكمة الإلقاء إذن ق مكاما الناسك ،،وجاءت لكمة القذف حيث ،ال

يصلح أن تستعمل لكمة الإلقاء ...وهكذا تتجل لنا الكلمة القرآنية 7ءاء ورواء•
 —٢حاد وساق،؛ هاتان كلمتان ق كتاب ،اممه ،اس<تعملتا كل واحدة منهعا ق
موصع معتز ،فقد استعملت ،الأول ق سياؤ) الهدس ،عن النافق،ن ،واستعملت،
الثانية ؤ ،سياق الكافرين ،ك،ا يشهد لذللئ ،ما جاء  ijسورة براءة ق سياق النافق؛ن

ؤ

حمايدآسووصوش[ 4اكوة:ما■] ،وق سورة المجادلة؛ ؤإةآق!ث
صآسممثولد7
[الجادلأ ،]ْ:ؤ
^ثولات|زإ ك>تاَقت>

 ^^4^1ا0أا[4سدلأن-:آ].

ووردتا الشامة حديثا عن الكافرين ق قوله تعال؛ ؤ ؤلكيأدهمسام_أ أقم
وؤبمولدره لالأمال؛ما] )j ،سورة الأنفال) حديثا عن الثركثن ،وقوله تعال؛ ؤقإاث،إأم
ث1امأأثتوتجسودره [الخثر:؛] ،ق محورة الهثر حديثا عن اليهود.
والمؤال،ث لر احتصت ،كل كلمة بموصعها؟ وللاجاية عل ذللث ،نقول)؛

إن الشامة أن يكون كل من الفريقين ق محق غر الذي فيه الأحر ،ففيها معنى
الئعد ،أما المحالة؛ فليس فيها هذا المحنى ،إذ المتحادان يفصل أحدهما عن الأحر حد
١١٤

— أي علامة— توصع ب؛ن الفرشن مثل حد الأرض ،وهوما فيها من علامات تميز
يين الشركاء ،وهكذا المنافقون يدعون الإسلام يألتتهم ،فتجرى عليهم أحكامه
الظاهرة وليس الكافرون كذلك.

 -٣التفكر والتذكر :كلمة التفكر ،ذكرت ممرأ ق كتاب اممه تعال ولكن
المواضع التي ذكرت فيها حميعا نجدها قضايا معقدة لا ي هل إدراكها ونمورها

عل كل فرد ،بل هي ق أمس الحاجة إل ى.رات عقلية ومعرفة وعلم ،فكشرآ ما ترد
ل قضايا اكامل ،ؤإحراج شيء من ثيء ،وتداخل الأشياء بعضها محض ؤ نس
ظننأشسكالمأقنما لسكوا'إثهاؤبمل،؛يهمحكممؤدهوثح-مةإنف،
نجعل ليا

[ 4.اردم؛  ١آء ،ؤ وئوأمحكا مد

محٌبمؤثوقه؟ه
[اارء-،؛'آ] ،وق سورة النحل يتحديث ،القران عن اكٌل■ ؤ  ،^۶مزكل  ،^،^١إإ<تذكأ
^صأنفيذمح،لأثكنم
ثئورن.ه لاكٍل:ا>آ•].

وقو ترد صيغة التفكر ق معرض الاستنتاج والمقارتة

الأشياء ،ومعرض

المثل ،كا نرى نلائ ،ي آيتي القرة ،آية الخمر والميسر اللدين فيها إثم ير ومنافع،
ؤإثمها أكبمر من نفعها ،وكذللث ،الأية التي ضربت ،مثلا لمن عمل بااطاءاتا ثم

تركها وهو أشد ما يكون حاجة إليها ؤ بوئ لموحكم أن 3ءت آ ُ4جنة منئخمل
وآعنام ،هجيكاثن ثنتها

هنة٤،تابهآإعثثار نيوثار

أم ,مها من حفل

وآمتاه آ'يخ ولهُدنك

يبغث<ممثظم آلآو؛ي دئفيأ

تتمووى.ه
كالمة التفكر إذن جاءت ق هذْ المواقع :آية الزوجية وما أودعه اه بان
الزوحن ،آية الأرض وما فيها من روامي وأمار ،ونفنام الزوجية ل البات ،ول كل

ثيء ُؤبمثيىآكلاوار ه [الآماف:؛ْ] وق آية الإنبات من الماء الواحد أشياء محتلمة،
وق آية النحل وما اكله من الثمرات المختلفة ،وكيف يتحول ^  ،JLUإل شراب
محتلف ،ألواته فيه شفاء للناس ،كيلك جاءت كلمة التفكر ق معرض التمسن ُين
الأشياء والمقارنة بين إمحايياتها ومحليياتها ،وحنانها وميتاتأا ،ودللث ،يظهر ق اية

الخمر والمتر ،وؤ ،ذلك المثل الذي صربه اف تبارك وتعال ق فوله! ؤ بوأ
أثثْءقمه والذي حاء ق تفرْ عن ابن عباس <.ا حيتإ ماله عمر .
ءصريت مثلا لن عمل بالطاعات ير سنه ،وكان أحوج ما يكون إل
الحنة احتالته الشياءل؛ن عن الحق .،إن مثل هذا حري بالتفكر.

أما كلمة التذكر ،فنجدها ؤا مواصع تتق معها ،نقرأ مثلا قول اف تعال!

ؤ دٍا درأ لًًظم ي ٢؛^ ،محطما ألوم إي ي دإلئت< 'لآث 1إمم
أْءمحث  40لاكٍل-:ا\].

إن اختلاف ألوان اإنباتا أمر لا بمتاج إل ممر تفكير ولا كبير عناء ،ؤإنإ
دإلئَ،لمد'يس
محاج إل الذاكرة وحدها فحسب ،،وأما قوله سبحانه وتعال•

بم-لميثث ُألآ^أ'ه تهمدم-أآأا بجمع عانر ،فقد جاءت ق حديث ،خلق ال موات
والأرض ،واخلأف الألسن والألوان قال تع١لت ؤ ؤهن ءاثنوء حليا آلنترت

محآلأني ،وا-غيلنما ألمنمظم دألوثؤ؛إ< ،ف ،ه

.ه لالردم:آأآ]،

لا شالت ،أن هذْ القفاظ -أض خلق الموات والأرض واختلاف الماس ألنة

وألوانا لا يفيها المذكر حقها ،ولا بد فيها س علم ومعرفة.
وقد جاءت كلمة (عالمين) ق موضعين ق كتاب اض تعال ،ق الأية المي معنا،

وفي) قوله بحانه ؤ وخلكتآلأشلمهك\ للن1ءي رمابمقللأآإلأآكلين.ه
[الشوت":ا؛] وهذه الأية جاءيتؤ بعد المثل الالي صربه اش تعال لن يتخال أولياء ص

دون اممه كمثل العنكبوت اقنين بتتا ،وتلك قضية ~لعمر الحق~ تحاج أكثر ها
نحتاج إل الدراسة والعلم ،وذلك ،ممر ق كتاب اض تمال.

وق محورة المجادلة حاء قول اممه تعالت ءؤ ذنيِ محيلينام ثم-رتي> كتادع؛تي

كلأل،هزأأفوضلخ! مفك

ينمقتآثصؤ^غؤكام

^كلمفخاساب مؤ-يرا'هه لالجادلث*:ا-ه].
فالأية الأول جاءت للحث عل تفيد حدود اض تارك وتعال ؤإحراج
الكفارات ،أما الأية الثانية ،فقد ذكرت ق سياق أولثالث ،الدين لا يقومون ٍتعءليل
الخدود فقهل يل يتيل.لون تّبما غيرها مسأ؛تهينان حا ،محاحرين منها ،وشتان ؛^٠١

الفريقان لذا حتمت ،كل آية بإ يستحقه كل منهإ ،فالذي يرك الحدود لشهوة ق

نف ه يستحق العذاب الو-ح الأليم ،أما الذي يتركها استهانة -با ،ؤيستبدل الذي
هو أدنى بالذي هو حير ،ك،ا نجد اليوم ق محتمحاتنا فأولئك ،يستحقون ْع الألر
الإهانة ،لأن الحناء من جنس العمل .ومثل هذا ،ما جاء جراء للذين يؤذون افه

ورسوله ،قال تعال ؤ إنأين يودثك أق ؤيسيلث• ثغثم أثن ؤ،آاثياوإ'لآح-رت ؤيدام
عاوابمامهيتا.ه لالآحزاب:يء]؟
 — ٤وهاتان كلمتان ق كتاب اممه تعال ،وصمت ،حإ الأرض حيث ،ظهر فيها
آثار القدرة الإلهية ،كلمتان هامل.ة وحاثعة.

أما الأول؛ ففي قول  ٠٥١تعال؛ ؤوئرمح،آ'لأىى هايات.ث
^ت،ئسشئ،منطفيتييجهه لالخح.]ْ:

^؛!٠٥١ ١

وأما الثانية؛ ففي ،قول اض تعال• ُؤوبن ءاتننهء أهث ذق ا؛دفيش كثعن؛ذا أتنلنأ
عليها١لماءآهثيتؤيمت،ه [نماوت،تهمآا.
١٧

فالأية ،^^١؛ جاءت حاممة لقوله سبحانه! ؤ كآدهاآلناسإنكن محاليرثن
 -خلمنتكر تن مف...ه الأية لالخج .]ْ:فالهمود لا شك متق ح ذكر الموتى

آدعث

وهم جثث هامدة لا حراك فيها.

والأية الثانية! جاءت ق سياق العيادة ؤ لنءاشباكلإدهسارإشمس

ولمتزه

فالخثؤع متق ومتاسق مع ذكر العادةل.،١

 ~ ٥وهاتان كلمتان متجاورتان ق سورة  ، JTعمران!

إحالاهما! ل قمة زكريا المحو؛ ! ؤ ئ-الادثأة وزد ل،علم وهد
سزم١دثآء

والأحرى• ي قمة مريم• ^،٥١١؛ ،رن آن قؤ 0ال دلل خيصتق بثرقاد
ْقئأإكأسبمئىماثا ٠ه [آو ءمان:لأإ].

فلقد عز بالفعل <تفلثاكه  4ق الآية الأول ،لأن لفغل الفعل غالبا U

بجري عل قانون الأسباب المعروفة.وعز د (الخلق) ق الثانية ؤ هئف؛ مامهء ه،
فالخلق يجرى ل الإيجاد والابدلع .ولما كان إيجاد يمنى من زوجتن كسائر الناس ،عز
عنه بالفعل• لكن إيجاد عيسى اقه؟ا جرى عل غير قانون الأسباب والمببات فحز
ى،بالخلقص.

(  ٢١سد تيخ• التموير الفض ق القرآن ،فة دار الشروق ،ص. ٧٩

( )٢ولا نمى أن نمة ذو 1ذم مها الغلام ،ونمة مريم ذم مها الولد ،لأن نقب الولادة ص

العجزة• اما ذم الغلام ق ّودة ٌريم• ؤ ظلرتأنمحثي،قم 4لم؛م;ح] نموانقة لحمئل
حتما؛ال ،لها• ؤإثاهمديربم،لأم،.ك،غكايكتاج^ه [ميم:ها].
١١٨

 "٦ول كتاب اش تعال الكثثر من هذا القبيل ،بل كل لكمة ل الحقيقة إنإ
تودي رمالتها الخاصة ب|ا ،فدرك الدبرون لكتاب اممه تعال الحكمة من كل لكلمة

وهي توجيههم ل ثوون الحياة عل اختلاف أغراضها.

تحديث ،القرآن الكريم عن االؤمت؛ن بآن بعضهم أولياء بعض ،وهال.ا ممر ق

ه لاكوة:اما] ،ؤ ه قلإز؛ا
كتاب اش تعال؛ ؤ يألمينون ؤآلثؤيثت بمئعز أوإ؛آء
أقة«امنوأ لاقخددأأق؛ددوأشنرة  ١٠^١بتميمآؤوأء سيأه [_ ،] ٠١ :ؤ
يىآمحرآفيومادءسار ?جأه [الأعال;ص.
فإذا عن اياققين؟ نقرأ قول ،اض تحال؛ ؤ ألمكنقون ؤألثنثؤشت ،بمثهرتذ

بثتيأ ه لالمة؛لم ا"إا• هذا التمثر عن المنافقتن توجيه راغ

يعالخون منه

كيفا يعاملون أعداءهم ،ا،لومتون أولياء؛ لأنهم أصحاب عقيدة صحيحة،
والكافرون أولياء لأّبمم محتمعون عل عقيدة فاسدة ،ولكن المناءةين لا محمعهم
ثيء ،فهم مذبذبون ينز ذلك ،محهيطر عليهم الحض ،وتهيمن عليهم الخل ،فليس

محنهم ولاية أبدأ ،لذللث ،م يقوا بوعدهم لليهود حينا قالوا لهم ت ؤ ؤيت ميلثر
لذا جاءت الكلمة القرآنية محر ممر ،بأصدق لهجة ،وبأوق بيان عن حال

أوكك ،المنافقين الذين لا تربهلهم مودة ،ولا تقودهم فكرة ثابتة.
 "٧وما أرؤع لكلمة؛ المودة ق كتاب اف تعال ،يعز  ٦١-ق شؤون الزوجية،

إثها نبمل؛يتا؛ءظم مود1
ءؤ نينءاثنوءأن-غاى ء نن أذم؛لمحر أزنْا
ؤيحعة ه تالردم"اآء حيث أويرت عل كلمة الخ—_ ،،لما ق ُال.ه الأمحرة من حموح
العاؤلمة ،وتأُج الهوى ين نيادة ونقص ،وهكذا التعبير القرآق ق ثبوته وقوته
وحكمته وبيانه.
١١٩

 "٨ونبيه تيذا أننا نرى القرآن الكريم يضع الضمر مكان الظام ق بعض
الآيات ،بيان ذلك ،أن السؤال عن الساعة كان يند إل الضم،؛ر تارة ،كإ ق قوله

تعال؛ ؤ تثألإثق،ضآصت ون ثتث؛هأ ه لالأراف;يها ،الأزءات:أ؛] ،ؤيند إل الأمم
الفلاهر تارة ك،ا ق قوله تعال ؤ

آتاسعتيرألناعت ش إثا ءلمها عندمحوه

[الآحزاب':اا■].

ولقد وقمت ،أمام هذه النصوصى الكريمة باحثا عن الحكمة ،مستفسرا عن
البيان القرآق ،فوجدت ،أن السور الدنية كان ي ند فيها السؤال دائا إل الض»ار،
وكذلك السور الكية ،لكن هناك فرقآ بتن السياقن .فسياق الوال ى اوات الكية
سياق تعنت ،واستهزاء ؤ ظرئفتي^قام ه لالآمأف:يخا ،اوازءات:أا؛] ،ؤ

م>أمئ ه لالإماْ:،ه] ،ور؛ \،عن ذي القرن؛ن.
ولكن السؤال ق الايات الدنية إنإ هو سؤال تعلم ونفع وفائدة،

ؤ

نايا قنفمف ه لالهمةْ:امبم] ،ؤ مثومم ،تاذآ أجل ثم ه [_،]،:
ه [ !^;  .] ٢٢٢والسؤال عن الساعة ق الايات الكية جرى

عل  eJlAالقاعدة.

أما مورة الأحزاب فهي مدنية ،ولوأنه قيل! يسألونك ،عن الماعة ،لتثادر إل
الذهن أن السائلين هم الم لمون .ولكه غتر الأسلوب ،هكذا ؤمثإك،أتاش ه وما
ذلك~ ،واه> أءلم~ إلا لنكتة رائحة ،وهي أن هؤلاء السائاان ليسوا السالمانب ودليل

نلك،ت أن الأية الكريمة جاءت بعد الحديث ،عن النافةينت ؤ  ٠لعن ؤ دثهآفنغقون

وقز ؤ ،ئإكؤم شش تينورثث< ؤ،أدتيينق مهف بهم ه [الأحزاب ،]٦ • :كإ ذكر
؛عدها الكافرون ؤ
لذا جرى الأسلوب ،فيها عل ما رأيناه.

.ه [الأحزاب:؛ا■].

 —٩الإغراء والإلقاءت وتما هو جدير بالتيير ،حري بأن نحثع له القلوب،
هاتان الكلمتان من كتاب اممه ،وهما كلمتا الإلقاء والإغراء ،ولتتمع:

ق س ياق الحديث عن أهل الكتاب ؤدمرئك>آكث< ماولاقاصدزئ أحط يا

ًأظلائادءفثوأهءصناسهلم
وسويي يش؛هئممدماءكامأيصنعوت^<

ئءإليديآي*خ
ل٧ائدت؛ ،]١ ٤وق آية أحرى•

آيؤديد آس مثلولت غك آيدمم ولعتإ بما ظ محا ثق ^• ١٠بثويمتان ينققَةف

آؤبمدمحأ  ^١٥لاحتب آطمأه ١آقأ ؤمعون ؤ ،أيزي 0هثادأ وأثم لا:محب آلثئ؛دتي ا©؟ ه
[الاىلة:؛.]1

وقفت ،محلويلأ عند هاتئن الآيت؛ن ،أتساءل عن مر استعإل ؤءأمبما ه ق آية
ؤوألقنا ه ق أنترى ،وكنت ،عل شن من أن وجود كل من التكلمتين ق موصعها،
لا بد له من حكمة .والحقيقة أن الإعجاز الساق للقرآن الكريم لا محتمى بالعرب
وحدهم "كا بينته ك من قل~ إنا كل من فقه الربتة من غثر الرب ،أوترجت
له معاق الكتاب الكريم ،فاته سيقف عل هن.ا الإعجاز ،كإ يقف  ،عنده العربير ذو
الطيعة المزملة ،والسليقة التأصلة.

جاءت كلمة الإغراء حديثا عن النصارى ،أما كلمة الإلقاء فجاءُتؤ ق محياق

الحدين ،عن اليهود ،ؤإن كان ممر من المقرين ذهب ،إل أن قوله تعال ت ؤؤمحألث--ا

دممأتدلأ ؤآزعضاة ه أي بين اليهود والنصارى ،ؤإذا أردنا ضرأ قريأ للإغراء
والإلقاء ،فان الإغراء يب اؤلة هو الإلصاق الذي تصعب ،إزالته ،فهو مأحوذ من

العرا ربفتح الغتن ،أو الغراء (يكرها) وهي المائة المحروقة عند ممر من الحرفيين،
أما الإلقاء فهو محرد الهلرح.

ويعد هذه ا،لعرفة اللغوية ،إذا أردت أن تتدوق البيان ق الآيت؛ن الكرومت؛ن،

فلا بد للث ،من التارخ والواغ ،فالقد حدثنا اكاؤيخ أن النداء بين الأمم النصرانية
متحكم ملصق بم ،ؤيمكتلث ،أن تقرأاكاريح محدتالث ،عن نالك الخروب الطاحنة،
؛؛ن الشعوب الأوروبية والْلوائم ،الصرانية ،ولقد كان آحرها شمولا الحرب
العالية الثانية ،وإن،ا قلنا :آحرئ شمولا؛ لأن محاك عداوات إتالمة بئن الكناثس
النصرانية ،كإ محدث ل إيرلندا وغثرها لا زال عل أشده.

أما الإلقاء فهو محرد الهلرح —كإ ءالمت ،—،فإذا كان الضمير ق توله تعال:
ؤي؛م ه راجعالليهود ،فنحن نعلم أن ^ ٥العداوة اتصل إل ماهي عليه عند
النصارى ،ؤإذا كان راجحا لليهود والنصارى معا ~كءا ذهب بعض المسرين—

فالأمر فيه ؤناهر كذلك ،قامر العداوة لا يصل إل ما هوعليه عند الصارى يعضهم
مع بعمل•

هذه شذرة من ظرات الإعجاز البياق ،كإ يصوره الكتاب الخالد ،وصدق

ولا ة

اش
خميني.ه[ضاك.] ٢٤- ٤١ :

من ذكي

 ~ ١ ٠الوليجة والب؛لانة :قال اطه تعال :ؤ يئآةاأؤتي٠اّ٠نوألأئنأءذوايثادة من

ع وص ث!*تألواثم-متالأه [آل ءمان:ها ،]١وقال بحانه :ؤ أرحسجتن أن ثرؤ؟ وثثا
ه
بملمأئهأق!.راجهدوايءوؤبثءذوأين دون آم ولايموم رلأ
[الرة:ا.]<-

والبهلانة هو اللباس الذي محاذي البثرة ،ونحن نعلم أن ما يلبسه الإنسان
منه ما يمس حليه ومنه ما يكون فوق ذلك ،ؤيسمى الأول شعارآ ،والثاق دثارآ،
ومنه الأثر ررالناس ينار والأنصار شعارا؛ ،وكلمة البهلانة معروفة مشتهرة بين

الناس ،أما الوليجة فهي س الولوج ،أي :الدخول ،وربإ كان دحولأفيه ضيق.
١٢٢

ئال الراغب الأصفهاف• أرالولوج• الدخول ل مضيق

ثنأإما?ل ه لالآماف*:؛ا وملهت

ءؤ*ءئيغايملرفي

في'أفهثنافي يبجلجآفهثار فيآكإ،ه

لالخجت  ] ٦١فتنبه عل ما ركب الله عز وجل عليه

من زيادة الليل ق النهار وزيادة

النهار ق الليل ،وذلك بحب مهياير الشمس ومغار-را ،والوليجة كل ما يتخده

الإنسان معتمدا عليه وليس من أهله ،ومنه قولهم ت فلأن وليجة ق القوم إدا لحق ثهم
وليس منهم ،إنسانا كان أوغثرْ ،تال• ؤ وؤ يقفذوأ ين دون الثم ولايبمؤيدء وثُ
عزبئاَ همليجه ه لاكوة:ا■  ،]١وذلك مثل توله •' ؤ ه يحلرآ ألإ-ن ءامنوأ لاقيدوأ اثثؤد

والنمرة أوإٍا« ه تالأئ-،ةت  ،] ٠١ورجل خرجة ولحة • كثير الخروج والولوج®
والأية الأول جاءت ق سياق يتحدث عن أهل الكتاب يدليل ما تبلها وما

يعدها ،فلقد جاءت تنهى ا،لومتين أن بمليعوا أولئك ؤ ^بااثتيءاضاإنظي،توأ

ءسلظإهمنوه [آو ءم١ن.]١ ٠ • :
أما الأية الثانية فقد جاءت ق سياق الخهاد ،ؤإنياء العهود للمشركن ،فهي
ل حم ورة براءة ،وهي السورة الأخثرة الش جاءت نبئن أحكام القتال ،فالأية الأول
تنهى المومنتن أن محعلوا خاصتهم من غثرهم• والأية الثانية تنهى ا،لؤمتين أن

يدخلوا غيرهم ق مداخلهم الخاصة ،و،لا كان شان الحهاد خهلرأ لا يجوز للمؤمن
أن بمللع غيره عل أي سر من أسراره أيا كان هدا السر ،ولا عل أي فضية من
قضاياه؛ لدا جاءت كلمة وليجة لتولى هدا المعى ،فلعل بعض المسالمين يبيحوا

لأنفسهم أن يدخلوا معهم غيرهم ق حرب أعداء الله ،فيستعيتوا يغير المؤمنين.
جاءت كلمة وليجة لتحير ال الم؛ن من ذلك.،

( )١الفردان ،الراغب ،صآآ'اه.
١٢٣

ومن هدا تدرك أن ما قاله يعفى اشرين من شر الوليجة بالبطانة ،فيه
تساهل وتسامح.

 " ١١الديار واكرْلت قال

؛^^^١آلتين هاؤاكلإلأئأهبمث.لر
لالزمل:ا-؛] ،وقال تعال؛ ءؤكأت؛اأتير

أوزذمحوممآمحا0

ا©ا محن؛ئ يقم  ٢٥ه لالالر:ا'-آ] .وممرون  )^• ٧١يفرون الدثار
أوأ ؤ
والتزمل بمعنى واحي ،.إلا أن اختيار الكلمة القرانية ق موصعها ،محتم عليتا أن
تبحث ،عن مر هذا الاختيار ،فالدئار —كإ مر معنا آنفا — هو اللباس الذي يل

البثرة ،أما الترمل فهو يعطي معنى زائدأ عل ما سبق ،فالتزمل فيه معنى الثقل
والكثرة ،ومنه الزوامل م محمل الأحمال التقيلة.

ولما كان الا.وار أمرأ لا بد منه لكل من يقابل الناس ،حاء قوله سبحانه ؤقأت؛ا

أهو  ، ^٥^٧٥ولا كان المتزمل ،أي :التالفف kالتثقل بإ يضعه عف بدنه
من ثياب ،وغطاء وغثاء —وهذا يكون ق حالة نومه— حاء قوله سبحانه:

؛ل<ين0ؤأولمح0و
وهكذا تجد الكلمإلتف القرانية ،كل ق موقعها الذي يملح لها ،وق موصحها
الذيلأu-حصإلأله٠

 - ١ ٢جعل وحلقت ذكر الراغب أن ححل تاق ق كتاب ،افه عل وجوم ،وذكر
لها معاق حمسة ،والذي يعنينا الأن أننا نجل .أن جعل ،تارة تستعمل ق مقابلة خلق،
وتارة تستعمل ق مقابلة أنزل ،وثالثة ق مقابلة ساللث ،،فمن الأول نقرأ قوله تعال:

من مي قءد.تئةد)  ٢١،رو•جه ١ه [اس:ا] ،وقوله:
ؤثأئ؛األتاس أموأظ ^،5
إثها ه [الروم ،]٢ ١ :ولكننا نقرأ
ُؤ ؤينءايننقءأ0قيى  JCiمن أسكلم١زئ١

ق م واصع أحرى ؤ ه همأثكا

من صى ءأ"؟دؤ ءتجع-إا متبما رنجها١,؛*^،

 ،] ١٨٩ :^![ 4 ١^١وقآية أخرى :ؤلإثت،3مثإارزثها 4لالزم:ا■].
؛ ١٢

أ— ؤ  JLLaio؟ حالقأ ؤإذا فكرت ق هذه المواصع حميعأ ،وجدت أنه حينإ
يكون السياق حديثا عن القدرة ،ذكرت كلمة الخلق ،وحينإ يكون السياق حديا

عن العمة ،تدكر كلمة الخعل ،والسياق ق كل آية خثر دليل عل ما ذكرته للث.،

فالأية الأول أمرت بالقوى ،تقوى اممه القادرعل كل ثيء ،وحرى بمن كانت هدم
قدرته أن يتقيه العباد ،وكيلك الأية اكانية جاءت ق ذكر آيات اممه وعفليم قدرته

ؤ ثيى ءاثتهءأن٠-لقئ ٢ثن مل ب ،هلالرومت'أ]،ءؤ نين ءاينؤهءأذ ^٠-لم بن أشكم
أرمحنجا ه [اردم ،] ٢١ :ؤ يهزءائيوء■XلJإألتكنجول'لأدآم ،ه لالررم:آآ] ،ؤ يييءاثنهء

مغاقئِ آتلب نأنيار ه لالروم؛' آا ،ؤ ؤثن ءاينتهء أى ثمم ألصاء وإ'امحما أنين' ه
لالرومْ:آ].

ه

أما الج٠وءة اكانية ،فالأية الأول تقول،ت

فهدا الخعل فيه معنى المميثر ،فهويثبه قوله تعال؛ ؤوءء،مليتتمحكم مود؟ورجعةه
[الروم:اآ] ،والأية اكانية جاء فيها عقب قوله تعالت

؟كرئ أ'لأمح نمه أرثج

مجها ه لايم;ا■]

 ،iبملؤيؤ محتأًظم ظا نن بمد  ،^٠ -ق
^قإيؤهأث،صنمحذ

[ايم:ا•].

ألا تحد أن ذللث ،حديث ،عن العمة.

وهدا مضهلرد ق كتايح افه ،ومما يوصح ذللث ،طْ الدقيقة القرآنية واللهليفة
اليانية أن تقرأفوف  ،٥١تارك وتعال! ؛اؤو؛هعلناأكل)وألمارءاِسأن ^^1،؛  ٠^١ن٢دعأJئا

"٤^١٠؛ لماؤ مصمت

قنلأ تن رقؤت_دلعلموإ مددآلنه ءألأاب ه محءصلّ-ه
جمدمح؛ نجةيوهًظم ظايمز ء

ممه.ه لالإماء:أا] ،وقال تعالت

ثن جؤد ا لأمر.بؤثا دثنؤمده؛ا ينم حبلإ' وبجم إقانيطم و؛ين يناقها يأزباه
الجبم اؤ) أيتفشا ه لاكحل؛*ه-اها ،وقوله مبحانهت
TO؟ ا

بملمننآثللق،إلأسمِما

رثوة'.ه لالز-؛مفتءآا] ،وقوله• ؤ
^ ٥^١ه لءاهم؛ا'ماا ،وقوله-

جمثق^ألآفم محيثؤا مما تهم
ئوجمثاأكىةء.ه لمح:ا"ا].

هدْ الآيارت ،حيعا جاءمحته ق سياق الخدين ،عن نعم اض سارك وتعال ،فأية
الإسراء وآية نوح ،تحدثنا عن جعل الليل والهار ،والشمس والممر ،وآية الحل
تحل تته عن جعل الظلال مما حلق اممه ،وجعل الأكتان من الخبال ،كإ تحدئت ،عن

جعل البيرت ،سكنآ ،وجعل البيوت ،من جلود الأنعام ،كإ تحينت ،آيتا الزحرف
وغافر عن جعل الفلك ،والأنعام ركوبة للتاس ،وعإ ق الأنعام من متاغ ممرة ال
تقم ،عند الأكل وحده.

ولكننا نقرأ نول افه نارك وتعال• ءؤ سبمنأفمحا■ءلقأمحدا؛غ حغئهامنا
^^روطالأبم1ثزن.؟ه [_;  ،]،riوق ااسوره نف ها ؤأولتّيقإ

أيا■ئقو ،لثم معاعيلن ،أدية أسماُءم أه—ات-يمح ،أه ه ل^ست ،] ١٧ونقرأ قوله تحال؛
لابي:،ص.

ذالآيتاز ،الأول والثانية ق سورة ص ،وسورة يى ~ك،ا تعلم~ جاءته
تتحدث عن البعث ،وهدا البعث بماج ق إثباته إل بيان القدرة الإلهية ،لدا جاءت
الأيات ~كإ رأيت~ معنونة بعنوان الخلق ،والأية الثالثة ل سورة الأنبياء نتحدث

عن القدرة ،وتلك لعئر الحق ومضة إعجاز مصيثة ،حري أن يهتدي بنورها.
ب~ جعل ل مقابلة أنزل -تقرأ قوله افه تعالت ؤالرتإ^ثءابم^ وض٠أيj؛

إققا نداآلثرءارن^^ ٠قت ،ثن مإؤءلمنآكهُى

[يود ،]٣ - ١ :وتقرأ نوله

تعال؛ ؤ حم هوآثكتتس،أيا ه إة-بمئلةتؤءك ١^٤
وإسؤ،ؤِ أممتني،ثقامأإحكمح ?[ ^٠الز-مف;ا-إ] .وإذا أردنا أن ندرك ّر
استعإل كل من الكل٠تين ق موصعها ،فينبض أن تندكر أن الحديث ،بحد الأية

الأول ،آية الإنزال لكن عن أحن القصص الذي يقصه اض عل سه ، .مما ال
سل لعرهته إلا بخر الياء.

الياق ساق إنزال -إذن -عن الأية الثانية آية الخعل ،ذكر عقبها ؤ ثإنث

ؤآؤّت;ثامش؛و0ه فاذ ١لكن أصر القرآن ق أم الكتاب ،وص
اللوح الحموظ أوعلم اش —ك،ا يقول اشرون— فان من رحمة اش تعال ،أن جعل
هدا الكتاب فيئابعل قرآناعربيا ،وإمحلله قرآناأعجميآ.
لكمة الجل —إذن— جاءت لتقيد معنى التصيثر ،وهكذا تحد أن كلأ من
الجعل والإنزال ،جاءت حيث ينبض أن تكون.

ج~ جعل ق مقابلة (سالك)،؛ قال اممه تعال؛

طث4ابنرإافيكثبلأ

^ألءاءمجا 'سلأهلدتآْ~مْا،

وقال تعالت ؤ ولخن سأضرسعأممزت

ءى لجئ لئٍقي

ُه0آمزألإليث٢٥ -

نبمل م ^ ١ظ ثم تكيدي i 0

لم-مف:آ--ا].

وقفت ،طويلا عند هاتبتن الأتن ،وقد رأيت ،أن الذين كتبوا ق التشابه يرون

أن مودى الكالمت؛ن ثيء واحد ،ولكن إي،اق بدقة اللفظة القرآنية ،حال بيتي وبين
القناعق ييا ذكروه• ،ع كل التقدير والإجلال لهم عل ما صنعوه وبذلوه جزاهم اض
عن كتابه وعن المسلم؛ن محرأ.

ولعل اغ أكرمنا بالهداية إل ّئ من أمرار تلك الكليات ،وهن.ا يقتفمنا أولأ
أن نثحث ،عن الفرق ي؛ن الكلمتئن -أعض كلمة السك والجل -ؤإذا لكن الجل
الإقبال أو التمبميثر ،فإن السللنح إنعا يدل عل نفاذ مرتب ،وعل عمق ل الرسسط،

وإيداعّ ألا ترى أتيم يستعملون الللث ،ق وصع الخواص والخرز ق العقد ،وهذا
محاج إل بصلة بعممحا وإ؛دإع  ،3الرب•
١٢٧

وانظر إل قوله راسحانه ؛ؤ أيم ثر أن أق أُزإامزألشماء ^ ٠نلكهءيتنيغ في>
ألائم ه لارزم:اءأ] .إن سللثج الاء ينابيع ق الأرض ،إنإ هي بحاجة إل اللطيف الخبثر،
الذي يعلم طاغ الأشياء ،وما يصالح لبعضها دون الأحر ،ثم تدبر قوله سحانه!

ؤ نيى

الم أن آمحذى بث بيئالب سميأ نهن النم ويثا مئيذا .يم'لإاثن

َلملألثؤت صك نثل رنك دللا ه -"\ A_n؟ ،]nوسل عا يقوله العناء طاغ النحل،
تدرك مر استعال الكلمة القرآنية ،فإذن تأكدت أن هناك فرقا بين الحعل والللث...،

بقي أن ننتقل بلئ ،إل القضية الثانية ،وهي مز امتعال كل من الكلمتين ق
موضعها! كلمة جعل جاءت ق محورة الزحرف ،ق سياق حْلاب أهل مكة من

العرب ، ،ولكن كلمة سلك ،جاءت ق محورة (ؤله) ،وعل التحديد جاءت ردأ من
 .ه
مومى ص عل فرعون ،وذللئ ،عل الأسئلة المتعنتة
.ه لط:،اه].
[^ ،] ٤٩ :ؤ

وأرجو أن يكون قد بدأ يلوح للث ،نور الكليات ،ومر البيان ،كلمة ال للث،
جاءت ق محياق الخهلابإ لفرعون ،وكلمة الخعل ق سياق الخدين ،عن أهل مكة،
ومن البدهئ أف ما لصر من حضارة بخاصة ق تللثج الأزمنة يقتضى ترتيبا وتنفليا
ودقة ل إيجاد الطرق ،زراعية وعثر زراعية ،لدا جاءت كلمة ال للئه.

أما عند العرب فلم يكن لأمر الهلرق عندهم إلا الهداية ق ال ثر ،ولذا جاء

ق ا لأية ؤ مححمد ذم فةا مثلا ةثث؛ؤم تهتدمحيى و؟ ه [الز-مف ]١ ٠:وهده الأانمة
التي حتمت ،ببا الأية تؤيد ما ذُثت ،إليه.
تلك ،كلمة واحدة من كتاب الله تعال ،كلمة جعل ،جاءت تتناوب مع كليات
كشرة ~ك،ا رأيت "،ولا تفلتن أننا استوفينا ما لهذه الكلمة من حق ،محإنيا أردنا لك ،أن
تتذوق ،فإذا راقك ،ما تدوفتؤ وهوكدالأإ ،فتزود ،وافه يفتح الباب لن صدق الطالب.،

وهكذا يمكنلث ،أن تفهم محر امتمال الكلمة القرانية من السياق ،الذي
جاءت فيه ،والله يتول هدانا وصل الله عل ميدنا محمد وعل اله وصحبه أخمحان,
١٢٨

وهناك أسباب للجمع كيلك ،يتوخى فيها القرآن بيانا وحكمة كإ من بنا من
قل•

٠

ف قد يكون هناك ثقل با،لفرد من حيث ،النهلق.

٠

و قد لا يكون للمفرد وحده رسالة يمكن أن؛ولى ،ولا تؤدى إلا يالخمع.
وهكذا يمكن أن نتلمس الأمباب للكالإرت ،القرآنية الكريمة ،من هده الحيثية

أوتللئ.،

 ~ ١ومما ذكره العلعام ق ذللث ،كلمتات الريح والرياح.
فالرياح• ت تعجل ق سياق الرحمة ،والريحت ق سياق العذاب ،مثل قوله

ه لا الاريات ،]٤ ١:ؤ ؤبن ءايثنهء أن ينسل

تعال •' ءؤ وذعادإذ أربمLكاعانجمأتيح ^^٢

آلغحبنمثؤرؤذيقؤِبنمحبميؤء ه ل١رومت .] ٤٦
فيأ'مح ثمين ,بمم محيج ُؤجمح يمثوأ بما 4
وأما قوله تحال؛
[بجس:مآآ] حيث استعمالم ،الريح ق مقام الإنعام قالوات إن لذلك ،سبيتن معنويآ
ولفظيا.

أما الأولات فانه ليس من مصلحة أهل الفللث ،أن تكون ؤياح ممرة.
وأما اكاقت فإما وصمت ،بهليية.

 "٢وقل■ ذكروا من ذللثإت المواُت ،والأرض فقالوات أفرديت ،الأرض ،ولر محهع
لثقل الحمع ،وأما المإء فترد مقرئه إن قذ الحهة ،وترد محموعة إن أؤيد التعدد

والإحاؤلة والشمول وبيان القدرة ،قال تحال؛ ؤؤؤ،ألسماتيز3ؤنتارعدؤناؤأ ه

تالذارات؛أآآء ،ؤ ؤه ،محاكهم من حاى آلتمؤليا ؤآلامحس تمهملن آلله [ ٠٤لق،انْ:آ] ،وقال
تعال! ؤإةي،حفيألكثملُت،

ه [اوهم ، ١ ٦ ٤ :0آل صران; ■ .] ١٩
•١١٣

وذهب ابن القيم وهو يقارن ي؛ن آيتئن ميما آحر ،يقول عند قوله تعال ت

أولثاهظلم تل هدى أرق
وألأغب
ؤ ْ ٠لستتحلآكإ
صم بمب[ ٤٠.سا:؛أآا ،وقوله سحانهت ؤ ثق س بثديكم
لش ينلك السع وآ'لأبمثررش بجح آدم ثن أكن يبجح أدست يت آس وش يدتث
أبو)ضفاوف0ظ ه ليوستا"آ] •

يقول ظأسه وهويقارن ب؛ن هات؛ن الآيت؛ن• ®إه لما كان السؤال عن الموات
تول اض الإجابة :قل اغ .ولما كان الموال عن المإء كان الإجابة مهم:

فيقولون اض• ذلك لخدم إقرارهم بوجود ٌّع مموات®

.

وهده بديعة من بدائع كتاب رينا ،حري ينا وبكل متأمل أن يقف خاشعا
مسبحاعندها .هده اللفتة الكريمة الش وردت فتها®المإءامفردة تارة ،ومحموعة

أخرى.

ق حم ورة ال عمران ،نقرأ قول الله تعال وهويبين ما أعد لحباله ،وما امتن به

منرهظموجثوع،ئمهاأىوث
عليهم ،وما أكرمهم؛٠^٠،
وآلآر؛؛بى أؤدث,ممثثتو ٢. ،؛^؛ >jيتفقول ؤ ،آقثإ.؛ وأيثاي وآلءكط٠.ان آلمظ
^أمحبج4أمنتى ?0؟ه لآلءمران-:ا-اا].

( )١محمد بن أي بكر الدمشقي الثتهر بابن نم الخونية (^ ١٣٥ ■ /— ١٥^٥ ١،م) .بيانع الغواتد ،إدارة
الطباية التهمية ،ممر ،ج . ١ ١ U_ ، ١

مألمم ثن
( )٢ولكن ماذهب إليه جهنلمحئع غيرم لم له ،يهومتقضن بجاصق يمثل قوله تعال•
حاق ألثتوت ورين تمولن أس ه ،والدي يتراءى لنا ،أتم ^^ ١الإجابة ق  ^١ال-امة
ؤم1ملونأئ ه لأن المزال ليس عن الرزق يحسب ،ولن،أ انتنلم ف؛،ا انتظم أمورآ ممرة كمللن،
المع والأبصار وإ-؛ماج الخي من الت ،والت من الخي ،وتدبم الأم ،ومن المدعي بأنه لا يقدر
عل هذه إلا اه وحال.0
١٣١

الرهان يقول ظس '.ارفمنه أته حث ورد ذكر الأرض ي القرآن فإما مقرئة كقوله

تعال• وحو ّح عإي وينآ/لإجر ،يثلهى ه لالطلأق:آا] .وحكمته أما بمنزلة الممل
والتحتا ولكن وصم ،بما هدا الكان الحوس ،نجرت ،محرى امرأة وزور،
وصيف ،فلا معنى لحمعها كا لا بجمع الفوق والتحت ،والعلو والمغل ،فان قصد
المخبر إل جزء من هده الأرض الموطوءة ،وعئ فهلعة محدودة منها حرجت ،عن

معنى المقل ،الذي هو مقابلة العلو ،فجاز أن ئثى إذا صممتا إليها ■؛دزءآ آخر،

ومنه قوله  .رريهلوقه من سع أرصينا> فجمعها لما اعتمد الكلام عل ذارّت،
الأرض ،وأستها عل التفصيل والتعيين لأحادها دون الوصم ،يكوبما تحت ،أو
أسفل ق مقابلة علو.

وأما جع المموامت ،،فإن المقصود بما ذابما دون معنى الوصف  ،،فلهيا حمنمتج
جع ملامة ،لأن العدد القليل جع القليل أول به ،بخلاف الأرض فإن المقصود بما
معنى التحت ،والفل ،دون اكامت ،والعدد.

وصث ،أؤيد حا الدايتج والعدد أق بلففل يدل عل التعدد كقوله تعال؛

آلآزءد،س ه [اسق:آا].

وأيضا فإن الأرض؛ لا ن ية إليها إل الموايت ،وسعتها ،بل هي بالمسة إليها
كحصاة ق صحراء ،فهي ؤإن تعددُتج كالواحد القليل ،فاختثرلها اسم الحض.

وأيضا فالأرض هي دار انمنيا التي يالمبة إل الأخرة ،كإ يدخل الإنسان
إصبعه ل اليم ،فإ يعلن؛ حا هو مثال اكنيا ،وافه تعال لر يذكر انمjيا إلا مقللا لها.
وأما المموايتؤ فليعت ،من انمنيا عل أحد القولن؛ ،فإذا أؤيال الوصف،

المامل لل موايته ،وهو معنى ،العلو والفومح ،أفرد كالأرض ،بدليل قوله تعال ت
ؤءؤنمم،ؤاآشاءأو>عمءث،.يمإآششه لالاائ:.ا"ا] ،ؤ أمكتمس،ؤ)أكاي أن يرسل قك؛؛
حابثاه

فافرد هنا لما كان الوصف ،الخامل ،وليس المراد سإء معنية.
١٣٣

وكدا قوله <عالت ؤ وماترب م ره ين تثمالب درمفيآ'لأزني ولاق

ه

[يونس ،] ٦١ :يخلاف قوله ق سبأ! ؤ ىِآشالأت(ث عإه*؛ت\ل لرم ؤ،

؛  ،^jVه لا*:اا ،فإن قبلها ذكر اف سعة علمه ،وأن له ما ق الموات ،وما ق
الأرض ،فاقتفى السياق أن يدكر سعة علمه ،وتعلقه Jمعلومالت ،ملكه ،وهو
ال موات ،كلها والأرض.

ولما لر يكن ق سورة يونس ما يقتفي ذللئ ،أفردها إرادة للجنس.
وتال السهيل! لأن الخا٠لثين بالإفراد مقرون بأن الرزق ينزل من الحابح،

وهوساء ،ولهذا نال ق آخر الأية ءؤمظوز0ألأه [يوس:ا'أ] وهم لا يقرون بإ نزل
من فوق ذللث ،من الرخمة والرخماتؤ وضرها ،ولهذا قال ق آية سبأ!

[:L،؛]Y

أمر نبيه.ب4ل.ا القول ليعلم بحقيقته.

وكذا قوله! ؤ وهوآقثفيآلثمو؛نيا وفيآكرني ينام سز؛لإوجهثغم ه لالأن«أام:مأ]،
فإما حاءتؤ محموعة؛ لتحلق الغلرفح با ق امم اممه تبارك وتعال من معنى الإلهية،

فالمعنى! هو الإله المعبود ق كل واحدة من ال موات ،،فلءكر الخمع هنا أحن ،ولما

حمي هذا المعنى عل بعض الجهة قال! بالوقم ،عل قوله! ءؤؤ أشمري«؛؛ ،ه ثم
سدئ موله:

ألازم ه

وتأمل كيم ،جاءت ،مفردة  ،3قوله :ؤ ميئب ألسماءءأآبج؛د ،إده< نعق ه
[است;مأمآ] ،أراد لهذين الخبز ،أي! رب ،كل ما علا ومقل.

وحاءتؤ محموعة ق قوله! ؤ تح لئم ماؤ،ألتتم؛ت

ه لا-داوياو:ا] ق حميع

السور لما كان الإ-تحار عن ت بيح مكاما عل كثرمم ،وتباين مراتبهم ،لر يكن بد
ص مع ض'
١١٠٤

ينمحدهملأمسكوةن

وتظثر هذا جعها ق قوله ت

وقوله! ؤ نسج لم ألمرت آلثجع ه
عن عادتيء ^ ٠يستمميي او^ا ه
[الإمرا;،؛؛] ،أي؛ سح دواما وأنف ها عل اختلاف عددها ،ولهذا صرح يالعدد
وتأمل كيف جاءت مفردة ق قوله! ؤ مؤ ،ألكد بقع يبما رعدة ^© ٢ه
لاست;آآ] ،و(الرزق)ت ايلر ،وزثامعدمث ه :الحة .وكلاهما ل هذْ الحهة؛ لأما
ق كل واحدة واحدة من الموات ،فكان لفظ الإفراد أليق.

وحاءت محموعت ق قوله! ؤ٠للأيتلث منؤ،ألتمرن وآمح؛ءىآوثإلأأكأه
لالملْ:ا":ا لما كان الراد نفي علم الغيب عن كل من هو ق واحدة واحدة من

ال موات ،أتى حا محموعة ،ولر يجئ ي مياقا الأخبار لنزول ،الماء منها إلا مقرئة
حسث ،ونمث ،لما لر يكن المراد نزوله من ذاما ،بل المراد الوصف.

فإن نل؛ فهل يظهر فرمحا  ،jUقوله تعال  ،3سورة يوست و

أنتتمذوآ1نيي ،أش يتؤك ألثح وأمحنئ ه ليرض:ا"ا] ،وبين قوله! ؤ بمشسيريلآكر
صآءت،نآمحوإةه [] ٢٤ :!-؟
قيل :السياق ق كل منها مرند إل الفرق ،فإن الأيات التي ق يونس سيقت

للاحتجاج ءل؛هم بجا أقروا ته من كونه تعال هو رازقهم ،ومالك أساعهم
وأبصارهم ،ومدبر أمورهم بأن نحرج الحي ،من المينا ،ونحرج الميت ،من الخي ،فلعا
كانوا مقرين حذا كلمه حن الاحتجاج به علميهم ،إذ فاعل هذا هو اض الذي لا إله

آئه ه أي! هم يمرون
غيره ،فكيف ،تعبدون معه غرم ،ولأا قال لعد0ت ؤ
به ،ولا مححدونه ،والمخاهلبون الحج علميهم حذ 0الأية إبجا كانوا مقرين بنزول
الرزق من قبل هذه ال ياء التي يشاهدوما وإ يكونوا مقرين ولا ءالiن ؛ّزولا

الرزق من مياء إل سياء حتى ينتهي إليهم ،فأفردت لففلة (الماء) هنا لذلائ،ا
١٣٥

وأئ الأية اض ي مبأ ،فإنه i؛ ينظم ئ ذكر إقرارهم بإ يول س يء ،ولهذا

أص رسوله أن بجب ،وأن يذكر عنهم أمم هم الجيبون ،فقال '.ؤ  ٠شس,لأم
ولر يقل ت  ١فيقولون اممهءا أي ت اش وحده الذي ينزل
ئكمتونمإ'لآءبم>
رزقه عل اختلاف أنوامه ومنافعه من ال مواتاا

 •٣وهذه كلمة •من ،وردت مقرئة ق كتاب افه تعال ق مثل قوله ت ؤ همنا

دئتبمأثيابمالأقي ه [الإن ا;0ا■]!، ،ا أؤيد ااتخصيءس .ووردت محمومة،لا كان ا،لقام يقت،ني
التهويل والتمميم ،كإ حاء ق الحديث عن الهلوفان ؤ ثمئثنا أأوبآكمالإ ثاوتممر

 .مث؛مياأأبجس •^ ١هاكيىأثآ.ث مق رقكأر .ه [اكس .]١ ٢-١ ١:ووردت كنمة
من بغير هذا المعنى وهو المصرة مفردة ومحموعة كذلك ،قال تعال لوح اؤووت

ؤ زأءنغأ'ئإيى أسا ه تمح؛ا ،ولموسى
وقال لخاتم الأنباء محيينا محمد

ؤومحجينيآ0ه [^] ٣٩ :

ؤ ء1ءبمأرئ؟دة ،؛وكإأهمنت _ا ه [الطور:خ؛]

هكذا اق الكلمة القرآنية لتلأءم مع المقام الذي ذكرت فيه دالة عل انمي
أفضل دلالة ،متمكنة من القس محر تمكن ،ومع روعة الإJداع نجد كذك حمال

ئهًُظاثضيإيبماه'يم

١لإيقاع ،ؤ ءلأئءآئتم،ثلمأكث
[الأرتان:ا•].

 ~ ٤وذلك ،ق كتان اممه تعال لا يمكن حصره ،فهذه كلمةت (ول) ،وردت

مقرئة ق قوله تاءالت ؤيشموإر؛آؤت؛اموأ

وأؤ؛زنى

( )١الرهان ،الزركثي،جأ،ص-1و.

( )٢ومن بديع الفلم ،ودقة العي' أننا نجد الخمع محالف ،لكلمة (عين) باحتلأف ،معناها ،فالعين الش
هي آلة الإبمارياق جعهاعل أصن ،ئال ،تعال؛ ؛ؤأذلهءّآءإن_جمتحى هآ ه لالآمافْ:ا\أ أما

صن الماء ،أي؛ ابارية ،فتجمع عل عيون ،قال ،تعال؛ ؤوئمياجاينأٍن .ه [يس،:آ].
١٣٦

'هدا ٌثأولإآلْكعوخ مغرم ي 0أش إل آلْللثط ه لاوم؛:بْأ]أا؛ ،فول
اه وحد ،0أما الكافرون فأوليازهم كثر.

ه~ وهذه كلمة ت الألباب لر تذم إلا حذه الصيغة ،صيغة الخمع ،أما ا،لفرد
وهوكلمة(لج )،فإما لر تذم ل كتاب اض تحال ،ولكن ه؟ إ

يقول ،الإمام اليوؤلي ■؛^!؛ ،٧٧بأن عدم ذدها ير-؛ع إل ملها ،وهكذا
يهول ،الراقص جهؤققه كذلاائ،ر

وأهول •،إن الكلمة القرآنية لاينغي أن ينظر إليها من حشة واحدة ،من حنث
الخفة والثقل فحسبا ،بل يمكن أن تمطينا من أمرارها حينإ نمعن الثلر فيها عطاء

لأينتهي،أثرْ•
ؤإذا سلمنا ما ذض 0هذان الإمامازت اليومحلي والرافعي ،يمكننا أن نجد محببا
آخر ،فلا نقف ،عند هذه القضية اللففلية .بيان ذللخ:،
إننا نجد كلمة(حجر) بمعنى (العقل) 'د ضت مقرئة فحسب ،ق كتاب ،اض

تمال ءؤ

لاشم\0:؛.،

وأما الألماب• فقد وردتا بميغة الجمع ~ك،ا عرفنا من ةبل~ لأننا نظن —
واش أءلم~ أن هناك صرآبديعا ،وغاية راتحة قصد إليها.
( )١فاش وحدء ول الؤ«تين ،أما الكافرون فأولتادعم م يلكنهم لا يخون ينهم سثآ.
( )٢معترك الأفران ااوٍوءلي،جمآ ،ص. ٨٩٥
 ، ٣١اعجاذ القرآف لارافم ،ص'  • ١٦وفه يقول الراقص ظقئه :لر نحئ (لب) ق القرآن عفردة بل
حاء ق مكاما(القلب) ،وذلك لأن لففل .الباء شديد محنمع ،ولا يفقئ إل هدء الثدة إلا من اللام
الثديية السرحية.

ؤ،

( )٤أما ورود'ها محمومة ل توله تعال :ؤ

متا له مضآحر ،ولا بد من الحمع لأنه حهل١ب لح،اءة الومين.
١٣٧

ه [_ ،] irir :فإن الحجر

نحن نعلم أن اختر هو؛ الغ ،أما (اللبا) فهوت الثمرة والنتاج ،وقضية
الامتناع عن الوقوع ل الردى ،والابتعاد عن الماوئ والرذائل وتحب الهوى التي

تعتليها كلمة (حجر) نعلم أن هذه قضية فردية ،نحص أول ما تحص الفرد نف ه،
لأما ذايت ،تعلق بميوله وانحاهاته واستعداداته.

أما كلمة (اللب )،بإ تحمله من معنى محدد ،فهي ل الواقع أمر ءغهس الحإعة
أكثر من الفرد ،لأن الخاعة من شأ* ٦١أن نتج ،وتحد نمرة جهادها ،من أجل ذللئ،
نرجح ~واش أءلم~ أن كلمة (الحجر) لر ترد محموعة يمعناها الدال عل العقل كإ
أن كلمة (ألاب )،ل؛ ترد مقرئة كذللث،؛ لأن الحجر يتجل فيها الحاتب اللي وهو
ألصق بالفرد ،ولأن اللب ينجل فيه الحانس ،الإءبابي ،وهومن شأن الح،اعة ،فكم
من مقرواترتتخذها الحاعات لاتنفل لعدم التزام الأفراد يتمميدها.
 "٦ومن هذا ،هذْ الأية من كتاب ،افه تعال؛ ؤ وآن ئداءءز؛؛ق تنمعا

ءأئم؟وثُ بينا

يجأ ص سجيلأ لالأنطم':آْ  ،]١فهتا يعدل القرآن عن

كلمة؛ (المرمحل) جع صراُل ،لكوما أثقل من ال بل من جهة ،ولكون المراحل
يغلب علته ؤلريثا الخثر من جهة أحرى•

 —٧وق القرآن الكريم ،تذكر لففلة الأية من آيايتح اممه ق هذا الكون مقرئة

تارة ،ومحموعة أحرى ،والمنعم الفلر ينعم ؤينعم عل هذا الابدلع.
من ذللث،ث ما جاء ق محور الحجر يعد الحديث عن قوم لوحي المحقأ ؛ ءؤ إن
د:لك،

4د:لك،

i

[ا-دم;ْلإ-ص.

فاننلر؛ كيف ،ذكرن ،اوات أولا لما كان الحديث عن المتومحسن الذين

شاهدوا هلاك قوم لوحل ،وما أكثرها من آيات ،فاهلاكهم آية ،وإمaلار الحجارة
عليهمآية ،وقلب ،قراهمآية ...إل غير ذلالث ،من الأيات الكثيرة المتعلقة بم.
١٣٨

ولما لكن الحديث عا بقي فيها من أثر يرام أهل مكة ل طريقهم إل الشام،
ذكرُت ،الأية مقرئة ،لأما لا تتعلق إلا بآثارهم فص ،،وهي آية تكفي الومتقن
لمترواما•

ول مورة الحل ~وهي محورة النعم~ يمن اف علينا يالإنبايتج ،إنبارتا ما
يملح شؤوننا ،ؤيمن علينا يعد ذللئ ،بتخر الثمس والقمر والليل والنهار
والنجوم...إلخ.

وق آية ثالثة يمن علينا بإ ذرأ ق الأرض محتلفا ألوانه .هده النعم الثلأُث،،
حتمت ،الأول والثالثة منها بلففل آية إفرادأ ،أما الثانية :فقد حتمؤ محموعة يلفنل
آياُت،ؤ

تال ،تعال؛ ؤ تنمن تؤ,بج أبئ والزبجى وآلثغجن وألأغيب ئسْظفي
آلقمريئ ،إن ي ،دؤى لأبمه إمم تقًظثوث  .وثص دءءقث أقر والنهار

درألأءطلميىآ*هم) ةطما ألوملرئت^ ؤ>

ي ددظهُتنث< .ه

لاكءل:اا--اا].

فا أجل ختم كل اية بإ ينامحبها ،وليس هدا غرصنا الأن ،لكن الذي يحنينا أن

التخر أمر نحتلمؤ طبيعة وزمانآ ومكانآ .فتخر الليل والمهار له الأغراض التي
ليٌحا لتحير ال مس والقمر ،وكذللس ،النجوم عبمر عنها هتا يحملة مهلة ل

تا

تابعة لما فبلها ،كا حاء ل سورة الأعراف ءؤؤألئتمى ؤألممت وآكيم سيإثم؟ ه
لالأءراف:؛ْ] ،نتخيرها هنا أمر مستقل يدانه ،متفرد عا فبله• من أجل ذلك ،كله
حتمتؤ هده الأية يغير ما حتمتؤ يه قريناتيا.

أما الإسايت ،وذرء ما ل الأرض ،فكلاهما ثيء واحد• لذا ختم كل منها يلففل

آية إفرادا غير جع.
١٣٩

 "٨وقد نحيء الكلمة القرآنية مقرئة تارة ومثتاْ أحرى ومحموعة ثالثة ت لكلثرق

والمغرب ،نقرأ قول اطه

ؤربأمحقةم؟،لآإلنإلأ مة|ئدء لقلاه ه

لالز*ل؛ا'] ،ونقرأ قول افّ تعال ي محورة الرحمن• ؤ يبث آلممس ممحيث منة أوأُ ه

لالر'صتماا] ،أما محورة المعاؤج فتقرأ فيها قول اف تعال؛ ؤ هآ أنم ين آلثتيق وآلتيواإدا
س؛وفتي'.ه لسوج»:إ<-؛].
يانم
لئديمحناوا
وقد ذكروا ل الأية الأول• أما تعني مشرق الثمي ومغر-را .أما آية الرحمن!
فإما تعني ذلك ق كل من الصيف والشتاء؛ لأن لكل واحد منهإ ما عنمه هو
فضلا عن أن محورة الرحمن ذكر فيها أشياء كثيرة ،كل اتتين متقابلان معا ،كالشمس

والقمر ،والجم والشجر ،والسإء والأرض ،والرفع والوضع ،المهل والخسران،
الفاكهة والنخل ،والخما والعمنا ،والحن والإنس ،والبحران العيب والملح،

واللؤلؤ والمرجان• ك،ا ذكر قول اض تعال! ؤ محلمى ■ثاثا مثام رم ،جقأن أع؛ ه
[الرص:آا■].

أما آية المشارق الغارب ،فإنا نعتي تعدد الهنالع حسب الأزمنة والأمكنة.
ولا نشى أما حاءُتؤ ق سياق إئتاُت ،البعث،

فهي أدل عل قدرة اض تحال

( )١ولا بموونت ،من الأونات من وجود مشرق ومغرب•
(  ) ٢ومن عجيب أمر الفراء ~عفا اض ءنهس قوله ت ،إن العرب ند تذكر حتتثن ،وتريد واحاوة ،واصتشهل
لن.للش ستتن من الشعر .وهذا غثر مقبول ولا جائر ل كتاب اف تعال .ونحن نقرأ فيإ يعد من

آيات ؤهآءيت١يتمامحهه ت١لر■م،؛• ْء ثم نمرأ؛ ؤُيندوغثامحتاتي.ه لار'ص:آا■].
إن ما ذم ،الفراء لايممق ْع دئأ كاب اه وئدسته.
أأخمد يوسف

انظر :نحى ين زاد بن عبداش الفراء(  • Uoآم ،) ٢٨٢٢ /معاق القران ،نحقق:
ج'آ،
ههبما،ج'آ،صا
نجاق ،ومحمد عل الجار ،معلحة دار الكتب التمرين ،طعة أول ،سآ

 ~ ٩ومما جاء ق صيغة الإفراد والثنية والحمع ،لكمة يد مضافة إل اممه تارك

وتعال ،ولا يعنينا أن نخوض مع أصحاب المذاهب الكلامية ،فدلك ليس من
منهجنا هنا.

جاءت لكمة (يد) مقرئة ل قول اش تعال؛ ؤإ0أؤ-خهتاخبلئ،إثاتاخى
ه [القح• .]١

أثن

وجاءيت ،مشاة ردآ عل رأمى الثر  ،3الحن والإنس ،أما رأس الثر  jالخن وهو
إبليس فإننا نقرأ نول اف تعال مؤنبا له! ؤ هاد هيمئ ما مثعلى أن ئجد تا تقك

.بلتم ،ه لص؛ْما] ،وأمارأس الثر ف ،الإنس وهم اليهود فتقرأقول اف تعال ناعيا عليهم
مكذبا لهم ^^؛ ٥١٠١ءدّوءلتانيتفقأكف يثا^ه [الاممة:؛آ'] ونقرأ هن ْ.الكلمة محموعة ق

قول اممه تحال؛ ^،٠^١يق؟ أيانقنآ لهم بثاعييتاأدينآأثنمامهم ثهثاعجقآ رج ١ه
لص:اما]•

والنعم الفلر ،بجد أن كل صيغة س

الصغ جاءت بحيث لا يمكن أن

يسد عثرها مدها*

ففي مقام البيعة أفردت .وق مقام الإنفاق ذكرت صيغة الثنية لأن شأن
الخواد كيلك ،،وس الأدب العربي)ل ا ممر ص هلملأا ،وكزك ذكرت صيغة الشية ق
شان خلق آدم اقلفوت دالة عل العناية والتعهد والابدلع ،وأما صيغة الخمع ،فقد
ذكرت ق سياق تعدد الحلوهات ،واف أعلم محاصرار كتايه! ؤوهوآكام مقهاؤهء

وئومأمح.ه [الألأم:خا].
قال الخليل بن أخمد ١لفر١هيديت

ي

داك بد خوه

ا يرتج

ى

وأخ

زى لأمدايها غاثظ

وق السنة الطهرة ،ل الحديث الصحح *وكلتا يديه  *_Jأحرجه ملم ق صححه،
الإمارة ،حديث رقم . ١ ٨

ة

 " ١٠ومما جاء إفرادأ وجعا ق كتاب افه تعال ت المع والمر ،حنث يفرد
المع ،ومحمع البصر ،وقد ذكروا ق ذلكت أن المع مصدر لا يثى ولا محع ،كإ
أن المع تدرك يه الأصوات فحسب.
أما الأبصارت فيدرك 7ءا أكثر من ثيء واحد كالأحجام والألوان ،وقد حاء

المر <دأفي كتاب اف تحال :ونا3خزآمحأوظّيىكان

i

لالإما;.ا-م ،ذلك لأما تتحدث ق نطاق ْسؤووة الفرد.

 - ١ ١ومن ذلك ألفاظ ليس ق ذكر مفردها فائدة ،لأن القصود ما الحإعة،
كلففل اليهود والنصارى ،إذ اكصود كومإ جاعات حرجت عن حادة الحق،

وانحل.ت موقفا عداتيآ من جاعة ااؤمتين ،وكيلك ارالنافةّوناا.

 — ١ ٢وقد ورد لففل الحنة ق كتاب اض تعال مفردأ ومجموعا ،أما المار ،فلم
ترد إلا بلففل فرد ،ذلك> لأن الحنة رحمة ،فإ أجل أن تتعدد مراتبها ،كاJلك لفظ

الأزلام والأصنام ،لأن المضر كان عتها جيعها لا عن واحو معن.

 — ١٣ومن أرؤع ما ورد ق كتاب الله ،من ذلك جع الثافعين ؤإفراد الصديق
ل ه ول ،اف تعال؛

[اكما":،ا-ا• .]١

وعلق الرنحشري مينا الحكمة ق ذلكؤ ،وهوكثرة ااشافعين ،وقلة الصديق،
وذلك كثيرق كتاب افه تعال ليس من الغرض استقصاوه وحصره.

والدي ينعم المفلر ق الكتاب العزيز محي ما يثلج الصدر ،وما يرقص له
القاللأ_.،

 " ١٤ومنها حيث ذكر(الكأس) ق القرآن كان مفردأ ،ولر محمع  ،3قوله
تعال؛ ؤإآلإإم> وأدائق وي ه لالواس:ها] ،ولر يقل (وكؤوس) لأن الكأس إناء فيه
الكشاف ،لالزنحثرى،جما ،ص\> . ١ ١

شراب ،فإن لر يكن فيه شراب ،فليس بكأس ،بل قدح ،والقدح إذا جعل فيه
الشراب ،فالاعتبار للشراب لا لإُائه لأن ااقصود هو المشروب ،والظرف اتحد

للألة ،ولولا الشراب والحاجة إل شربه لما اتحد ،والقدح ممحنؤع والشراب حنس،
فلو قالت ®كؤوس® لكان اعتبر حال القدح ،والقدح نح ،و،لا لر محمع ،اعتثر حال
الشراب وهوأصل ،واعتار الأصل أول ،فانفلر كيف ،احتار الأحسن س الألفافل.

وكثثر من الفصحاء قالوا Iداريتط الكؤوس ،ومالت ،الرؤوءس ،فدعاهم
الحمع إل اختيار ضر الهسن ،فلم يدحل كلامهم حد الفصاحة ،والذي يدل عل ما

ذكرناه أن اف تمال ،لما ذكر الكأس واعم الأصل قال:

تز نبمؤ4 .

لادواس:ها] .فذكر الشراب ،وحيث ذكر المصنؤع ،ولر يكن ق اللفثل دلالة عل

الشراب جع فقال• ُاؤأواب وأبآد؛ئ  4ثم ذكر ما يتخذ منه فقال'.

فقؤه

[الإن ادْ:ا]لا.،

ؤيقول الأستاذ الرافعي جمحلقئه ® Iإن لففلة كوب لر ايتؤ مفردة ق كتاب اغ،
لأنه لا يتهيأ فتها ما بجعلها ق النهلق ص الظهور ،والرقة ،والانكشاف ،وحسن

الخاسب كلفظة أكواب اض هي الحمعءرى.
كلماتق<آستؤدد لها اaمحتومىجمعواحا:J

يقم اللغويون الحمع إل! ■مر ٌ الم ،وجع تكسير .والأول! إما مذكر ؤإما

مؤنث ،،والثازات أما للقلة ،ؤإما للكثرة• وصح م القلة أرع ذكرها ابن ماللث ،رحمه
افه ق ألفيته

( )١الرمان،لأزرى؛ي،جأ،ص•.٢

( )٢الأمتاذ ممعلفى صادقا الرافمب ،اعجاز القرآن واللاعن المرية ،ص
( )٣شرح ابن عمل عل ألب ابن ماللث: ،،أاء اك؛ن بن عقل ،ترنح دار اكلم ،لأووت >.ون1ن،
 ٧٦٩ه ١٣٦٧ /م،ج،٢ص٢٥٤

.
!٤٣

ثئث  Ji_iحمؤغ ئ ة

أهعل ة أنم نن ؤ فنل ئ

وق القرآن الكريم كلمإت حمت تارة حمعا سالمآ ،وأحرى مكرأت
 ~ ١فمن ذلك جع راي وماجد ،فقد جاء ق كتاب اض تعال ث ؤألقمثويى<
آكنأددر؛نث\ -أ لثنمدومك\ الكنممى ألؤدكثوركث< آلكنؤدؤيك^ ه [اكوة:آاا].

ونقرا ق سورة الفتح وصما لأصحاب الني .ؤريهلمو،ءواه [^ ،] ٢٩ :كإ
نقرأ قوله سبحانه بمدثنا عن التت اليتيق  ٧١^٠؛ؤأئثا,لإبرهي <-مكارى<آلثت أ 0ال

^كث١قفيغآذلح

[الخج;آأ].

ولا يثلث ،أحد ق أن ما جاء ق سورة الفتح ،وما جاء ق شأن البيت العتيق
إنإ قصد به الكثرة من حيث الكم ،ومن حسن) الكيف ،أي كثرة الدين يقومون بيذه
العبادات ،وكثرة العبادة نف ها كدللث ،،وليس كدللثؤ ما جاء ق مورة براءة

فان قيل! كيف ،جع الهلاJفان والقاوم\ن جع سلامة ،والؤي جع تكسجر؟

لأمم يطوفون حول الكب  -شزنها اش تعال— فهم ال
 ) ١١ؤإتمامآ للفائدة ندم متا أنه ثدم
يلزمون مكانا واحدآ ،وش بالقاثم؛ن؛ لأمم يقفون ل مكان  ،_Uثم ذم بعده الرمع والجود
لأن الرمع والجود لا يلزم منه أن يكون ق الخرم ،مدا أولا.
وأماثانيا; ففد دم للماجدخمؤغثلاثة;
• — ١م الدر الالر ك،ا جاء ل محورة ^( ١٠٠الماجدون) وهو يتناسب ،مع الأوصاف التي
ذرتjالآةالآنفأن الذر.

 —٢الخمع الثال■ مجود وهومجا ذم ق محورة الح^ ،وهويفيد ع حركة الجود ،الخشؤع
والخضوع.

" —١ئجد تجا ذر ل ّورة الفح~ لأنه يتعلق برؤية العض• ءؤربم.لمرةاشثراه [اكح;؛؛؟] السن
لا ترى إلا الحركة الفناهرة ،أمجا الحشؤخ فآمر لا يمكن رؤيته .ونلاحفل أنه لم يفصل يقن
الجودوالرمع بحرف العْلفج ،لأن الرمع لايعتثر إلاإذاكان معه الجود.
١٤٤

والحواب! إن ■مع الملامة أقرب إل لنقل الفعل ،فطايفون بمنزلة يطوفون
ففي لمغله إشعار بصالة التهلهبمر ،وهوحدومثؤ الهلواف  ،وتحدده ،ولو قال بالطواف إ

يفد ذلك ،،لأن لفظ المدر يجفي ذللث ،،وكذا القول ؤ ،القائمئن•،
وأما الراكعون ،فل،ا مبق أنه لا يلزم كونه  ،3اليت ولا عنده ،فلهذا ل؛ بجمع
جع ملامة ،إذ لا بجتاج فيه إل بيان الفعل الاعن ٠عل المملهم ك،ا احتج محا

 "٢ومن  ،^١^^١التي جن جع ملامة ،وجع تكثر ،ما حاء ق هذه الأية
مح،ةآءين محبممظذؤوظآ
الكريمة :ؤ

ماءله-ئطاري يحوطءشأ ه تدمى نثقنن للأةمحك< آز
ءا؟ده<ك>آو

ثملهك> أولتثآبمك> أر س بمييؤئ

دوآ

إمحنه<ك>أولإءهن ه لاوور:ا"آ].

فانفلر كيف جاء جع الابن عل أبناء ق قوله :ؤ أثثآمهى أز آتكاء
بتهميهى ه وجع سلامة ي قوله ت ؤ آو بؤآإ-ثوهى أو بؤآلحفهن ه فجمع
الملامة أدل عل العموم من جهة ،ولففل(بتي) يهللق عل من ينتسبون إل الأب من
طرق متعددة يقال ®بنوآدم وبنوتميم® ولا يقال :ااأبناءآدم وأبناء تميم® •
إذا عرفنا هدا أدركا مر مجيء كل من الكالتن ق موصعها ،فابناء الأزواج
ينتسبون إل الرجل من طريق واحد ،وليس كذللث ،أبناء الإخوة وأبناء الأخوات

فقد كونون من أخ ثقيق أو أخ لأب أوأخ لأم ،وكذلك ،أبناء الأخت ،،أوأبناء أخ
من الرصاع أوأخت ،من \إرض]ع ...وهكذا جاء كل ■م ق مكانه الذي يملح له.

الرهان،

ج'؟ ،ص ٠٢٥٠
١٤٥

فإن قيل ت لقد حاء لفظ الأبناء مضافا للاحوة والأحوات ق حق أمهات

المومنتن رصوان اش عليهن ،قال

ؤ لاعغ عيي ق١٠ ،؛^^ ولا أناييى ولأ
 [ 4الأحزاب.]ْْ:

محسدو"راش أءلم~ أن ذكر الأبماء هنا حاء عل بابه لأن الأية خاصة ،أما آية

النور فعامة ،ولعل ل الأية أمرارأ غير ما ذكرت شح افه <ها عل من يشاء.
 "٣وس الكلءاد-ح الك ،حمعت جعا مكرأ تارة ،وجع ملامة تارة أحرى،
كلمة ني ،فلقد حمت جع سلامة ق بضع عشر موضعا ،وحمست ،عل أنبياء ق
خمسة مواضع ،كان السياق فيها جّيعا نكثتا لليهود ،ونعيا عليهم بصنيعهم الش،

وكانه قصد بمذا الحمع تكشر الأنبياء ،والدين لحقهم الأذى من أولئلث ،الذين جبلوا

محتث  0ه [اومو:اا>]،
عل الثر ؤةل،ظيثمحف
ؤديئتلوك ألأمآ؛ تم حي ه نأل ءمران:آا ،]١ؤ يقلهم ألأسآء ميد حي ه [آو
ءمان:احا] ،ؤ ي هتجعم يثدهردمحرهم ي١يذتي آم دقليم ألأثآءيغبمي ه [اكاْْ:،ا]،
وجمتتئرثلتك ه [_.]٢ •:
ءوق؛اإي
وهدا الوضع الأخير ،ؤإن كان ظاهر 0امتنانا عليهم إلا أنه ق النهاية كان تبكيتا
لهم ،أما م السلامة فجاء ذ أكثر من سياق واحد ؤ وما وف موش نغبى دما أدف
آش؛وثصدبمه لادمة:ا"ااآ ،ؤووفيرشمل،أشثغاتن'السثن ه

 ~ ٤ومن ذللث ،كلمة رمل ■م رمول ،وفد ذكرت نيفا وأر؛ع،ن مرة ،وكلمة
مرملن ع مرمل ،وقد ذكرت ق ئلأيث ،وئلاث؛ن موضعا.

ومن ينعم النفلر ل كل من الكلتن بجد أن كلمة الرمل لا تذكر إلا لمن
خصه افه يالرسالة من البشر ،وذكرت قليلا ق ثان اللأ؛كة مثل فوله تعال;

ئت.أثيئؤطة ه لالخج0:ي].

ؤينمحءئاد١رسل) ئه ه [مود ،] ٨١ :ؤ
١٤٦

أما كلمة مرسلين ،فلقد ذكرت ل سياق أعم' فهي لا نحص الرسل وحدهم،

ؤإنإ تشمل ضرهم كدللئ ،،مثل قوله سحاته! ^إد أربم1كا إليم أق؛ن قكدبجه٠ا
؛_ ،jيشاِلثا ثتالؤأ إئا إو^إ تت،ساون ه [يس؛  ،] ١٤وهدا الخدين ،عن أصحاب،
عيي اص ،ولر نحصهم اه بالرسالة ،من هذا نول ملكة سأ•

مبجلاايم

[الملتْ'ا] ،ك،اذكرت كلمة مرسلين ق سياق
دهدينلإذ_احء بم <ِجحألمتماون
الحدينا عن يوم الةيامة ؤ قسثأى أقمتت• محيل،لليإ <-دليستأى آلمرّيئ  ١٥۶ه

لالأءرافتآ'ا ،ؤ وبمحمثّادبمم نمل ،مادا اثطتر

 ٢٥۶ه [القصصْ:ا"] ،ك،ا جاءت

كلمة المرسالن ق سياق التعميم حديثا عن الكداان ؤؤ'ةو؛<ت ،مممجآريسا\ن أؤ^أه
لالثما ]١ • ْ:،قءادأءبم.ه [_ ا ١٢١■:،ا...إلخ الايات.
 "" ٥وهده كلمة سنبلة وردت محموعة *م تكبر ل قوله تعال•

ينفقون أملألهنر ف ،س ؛ليز ،أللوكمثل حيجم أنبست ،سح سنابل ،ه [القرة؛  ] ٢٦١وهو جع
كثرة ،ولكنها وردت محموعة جعا سالما ق قوله تعال• ؤ وثالأدإائ،إفي أرئ سح

احإ<ف\ ساتييأءكله(؛سع عأبماذا

تدكياحخروأحرياثء»ه ليوٍفتمآ؛].

والأية الأول وردت ق سياق التكشر  ،أما الثانية؛ فلقد قصد ما تحديد

العددنف ه ،كإ يدل ،عليه سياقها ؤ وسح،يكي<- ،ءيروأخريا؛ثت> ه وؤسع
بمرُتي ئاييأطلهىسح عجان ،ه.
وعجيبؤ ثان هذا القرآن إذ وردت فيه كلعات جعت ،يصخ جع التكبر
ولكن بمخ متعددة.

لأمافي.مامالحثءوالإماق وجزاء اكضن.
!٤٧

حموعض1وة وقالت ظاهرة :

وقبل أن أتحدث عن مر اختلاف هذا الخعع ق كتاب اش تعال أراق مضطرأ
أن أنثه لقضية هامة ،وهي أن هناك حموعا للقالة والكثرة لا محتاج الأمر ي تتبعها إل
طول) وقوف ،وكثرة عناء ،ذلك لأن الأمر فتها ظاهر مح•،

من هده كلمتان آلاف وألوف ،وأشهر ومهور• فالقد وردت كل من هذه

الكلمإت ؤ) موضعها المراد منها ،قلة أو كثرة ،ففي سورة آل ،عمران نقرأ قول) اف

 ١٠قنير تن  ٥٤٣١مرلؤن)
ألي) ؟^؛^ ٢أن يمحدقأ وم
تعال؛
 .بق إن مردأ دسموأ ^ ٢٥من محورهم  ١^٠ييئَةآ ردكر ؤتتف؛١؟^ ،مر>آدالإمح
مسؤميراأ.ه لآلءمران:؛آاْ-آا] .ونقرأ قول ،افه تعال؛ ؤ  ٠ألمئرإق١ثتيعجمأ

؛< ،دبرهم يمم أزف حير العوم سان ؟ ^١^٠مومأ ئم ليهر ه لالمئ':آ؛  ،]٢ؤ إة
ؤ في\مأؤ ،آكؤءيى أربعة أثمر ه

عده آلثبممؤر عندآش آماعشر ثمئا ه

[التوة:آ] فالأمر ق هلم،ه الكلمإت ظاهر ق ،،فالألأف والأشهرت جاءت أكثر من
ذللث ،،لكن الذي لا بد من أن نقف عنده وقفة تأمل .هوما لا تفلهر فيه مزية للعدد.
جموخكثوةوسماجإشدبو:

 ~ ١من هد 0كالمة نفس خمعت ُمإ كثرة ق مجوضبن لا يوجد غيرهما ل

كتاب  ،١٥١أوله،ا :ؤ ^35أع نال صءءه [لإصاْ:.أآا ،والثانية :ؤ  ١^٧أكنوش
رزجغأج؟ه [اكميرتب]ب ولكل من الحمعن ميبه ،وعل سيل الثال،ت كلمة أنفس ق
^^>عأبم،ثيأشهنههروو ه
آية المهللقات جاءت بصيغة جع القالة ءؤ
لال؛ر؛؛هأآ] ،ونلمح ذللثاتوجيها قرآنياكريءأ ،ومرآبيانيا بديعآ ،ومنهجا تربويا قويا.
فالء؛للأو ،علة اجتإعية ،وآفة ذات أثر سيئ ومن هنا كان أبغض الخلال ،إل افه.

لا ءجس_ ،.إذن أن نجد هن<ه الصيغة أنفس ق كتاب اممه تعال كانإ هى دعوة
لإحكام صلات الزوجية وتوثيق عراها ،ومن شأن ذللثإ تقليل العللاق.
!٤٨

وهكذا إذا شعتا كلمة الأنفس ق كتاب ،الله نجد لها هذا الر ،وتلك الروعة.

أما كالمة النفوس فقد جاء تارة ق م تاق سعة ^ ٠٢اه تبارك وتعال ،وتارة ل

ثمأن يوم القيامة ،ولا ثعك أن ا،لقمود ق هذين الموصعين! التعميم والشمول .ففي
الأية الأول؛ القصود شمول علم اض لحميع القوس من جهة ،ولكل ما ق النفس

الواحل.ة من جهة أحرى ،وق الأية الثانية ؤ وإدا ألنموم ،رد-ثث،ه ه عموم ال
يدحاله التخصيص ،فهوحديث عن الخلق حميعا يوم القيامة.

 — ٢وهذْ كلمة بحر حمعت ،جع قلة ق مثل قول اف تعال؛ ؤ ؤلو
ين نجئزأشث وآي<ريمدهر يذبمد؛ء متعه أنجر ؛ ١ساوشحم1ن،ت ،أف ه للق،ان:ماآ]

وحمّعلإتا جع كثرة ق مياق الحديث ،عن يوم القيامة ؤ نإدا آلحار مجن

ه

لاككو.ر:ا■]^ ،نإداألثاثقنَقهه لالأننمر-:آ].
ففي الخليثا عن مشا  JLAيوم القيامة حمع البحر جع كثرة ليشمل البحار
جيعها ما عرفناه وما لر نعرفه.
 — ٣وهاتان كلمتا عباد وعبيد؛ ق قول ربنا تبارك وتعال؛

فقيد 4.لق;ا'آ] ،ؤوثاأثثأرئ طلثا لابماد اأ3؟[ 4ق:آآ].
وما أحمل ما لمحه الراغ_.ح

بفكره الثاقب ،،وأشار إليه مما بين الكلمت^ن

من فرق دقيق ،فحينإ ذكرتج كلمة عبيد ملهل حرف النفي عل الظالم

ؤثيي  .ه [؛ ] ٢٩ ;،ولما كان الخدين ،عن الحياد فقيل سلمهل القي عل إرادة الظلم
ؤوماأئنر؛دطلثامحاب أوُ ه [ءام:ل'آ] ،وشتان ما بينها ،وصدق الأة
رإلإ)رل ه لالإما:،ه • ١] ١

أنزكه

أما السهيل جبجلقهقه ق الروض الأنف  ،فقد ذكر أن كلمتي عيثي ونخيل

تطالقان عل المغير والكبير .قال تعال؛ ؤ ؤمحمحع ؤنجل ،بم؛ؤإن يبمتر  ،?١٢٦۶ه لالرءد؛؛ا،

ؤ يهن ظ i؛ ألية دوكى واقصد  4تاكءلت  ■] ١١فإذا ذم الماد والمخل
فإنبما عنمان الكبثر ،قال ت»ءالت ؤ وآإثنذإيخلإ ه [ق ،]١ •:ؤءأشثد دألئيعءن؛لثا

تءقمحُ ه لالأنمام<:أ<] ،ؤ وين  ،٣٢بن طلمهالوان دائه ه لالآن<ُام:بما'] ،ؤ إزبمادى
ودلك عدهترشلنن ه [الإماء:ه\■].
 ~ ٤وهدم كلمة أمحاور جاءت ق محياق ذم أهل الحنة ق محور ممره من سور

القرآن الكريم ؤ بجلنن ذياتنداهس ذهب ه لامفتاُا] ،وجاءت بميغة أحرى ق

محساق الحديث عن بغي فرعون وطغيانه ق هذه الدنيار  ،ؤ ظولآ1فيعثؤمية من
دم أر مل« معه آلمايء=فم نرنأرك< أوا ه [الز-مف:مأه] لأن أمحاور *حع كثر
وأمحورة جع ملة.
ه~ وأمحرآ هاتان كلمتان ق كتائب ،اممه تعال وهما كلمة ضعفاء وضعاف،

جاءت الأول ق قوله سبحانه! ؤ لإودبلْدْظمأ0محكمح ■بمئه ننسسلوآمحاس
مكِ،سياآمحن ئ /هاِسممحنصُآيخ هذلآئُ
ثاصبمابهاإعمبجار نيه ثار شترقخه ه لاو،ر؛:أ'أآأ] وجاءت الثانية ق قوله سبحانه!

ؤ دونم،آق!؛ى لؤ رؤ؛ ثل•ثلمهتّ يريه ء<ئما•  ٢^ ١٠عثهم خكتقواهنإاأثؤ\
مثُثدييا اأ0؟ه [ى:،؟].

فالأية الأول تتحدث عن أحد ؤ لإوألءاد<ءئا ه بصيغة الإفراد ،والثانية
تتحدث عن الحْع ؤ دتحشآك؛رت<ه فالضعفاء أفراد الدؤنة الواحدة ،والضعاف!
أفراد ذييات متعددة كعا يرمد محياق كل من الأتن.

ونحن نعلم أن صيغة أفعلة :حملة قلة ولت كذلك كلمأ أ،ساور.
• ١٥

ذلك غيض من فيض بإ ق اللكإت القرآنية من سمووحمال ،ق التمر ،ودقة

وروعة ق البيان ،ووفاء ل المعنى ،وغاية ق القصد .وهناك الكشر ،بل الأكثر مما لر

أذكره اكتفاء بإ ذكرت ،أوقصدآلعدم الإءiالة ،وند تكون ممر من

بمحاجة

إل إحالة نظر ،وإءلالة فكر ،وعى الله أن يلهمنا الصواب ل إدراك ما لر ندركه،
وتيحئ لكتابه من ،يفتح أكام كلماته ليتنم أريجها ،وتروح النفوس مرها الثدي•
والعجبي ،أن هن-ا الكتاب الكريم تأق الكلمة فيه سياقها التحلءث ،عنه
تضرآ أو تشويقا ،كإ نجد ذلاائ ،ق

فيتجد ق النفس ذلك ،المعنى حوفآ أو

كلمة الشواظ ق قوله سحانه! ؤ بيل قؤكآ تؤاظ تن قار ه لالرءنتْمأ] ،وكالمة

الغاشية والغواتى ق ،^^٠أئنك-،ثي؛ثآلئستهه لالخاب:ا] ،ومحإننجهممهاٌ
ويز)مؤهتدعواؤسأه لالأراف:ا؛] .وكلمة عبوسا قمءأريرأ ءؤإداظذ،من رتئااوتاء؛و<ثا

ئلإ؛رااهاه تالإنان':ل]• وؤ ،مقابل ذللث ،نجل نضرة النمم ؤؤمفةؤجوههزقنزة
اشي.-ه لاسين:أآ] ونقرة ومرورأ
زالإي— ،] ١١ :،(،والرحيهم ،واللمحيل ،قال تعال• ؤ يلمموذ بن نجف ،ئختوم

لالءلغغين:هأآ] ،وقالت ؤمحد-ثوذبجاجساما0

ه

باجاعن،ظٍ،لأأو'ه

[الإن ان:با-ما].

وحلاصة القول إن امتحإل القرآن الكريم للكلمة تقديأ أوتأمحرآ ،أوإفرادا
أوحمعا عل احتلافح هن ْ» الخمؤع ،كل ذللثح كان مراعى فيه الدقة والإبداع ،فكلمتا
الل.ثر والمزمل ،اللتان يتوهم اتحادهما جاءت كل متهإ ق موصعها.

وتقا"يم كلمة أمر ق قوله تعالت ؤ فننمعوأآمهم بينهره [طه:؟ا*] ،وتأخيرها
ؤ ،قوله تعال• ؤاذ يثنيوث يمم أممهم ه [للك،ف:اآا ،وتقديم النور ق قوله تعال ت

ويؤؤيب ه [اكم؛مه]،

ووأ ثُعئزبم،آئهأفيى وأؤإ؛١٣١^ 0

سم،لأمه،فيب)^ضره

وتأحجرْ  ،3قوله تعالت
'١٠

[اادد:آا] وغثر ذلك .،كان نتيجة نظام محكم ،وغاية سامية مما ليس بطاقة الماس

جيعا أن يقدروا عليه مهإ كان نصيبهم من بلاغة ي القول ،ودقة ل المقض .وقد
لح ذلك الحاحثل حينإ قال؛ راوقد يستخف ،الماس ألفاظا وستعمالويا ،وضرها

أحق بذللث ،منها ،ألا ترى أن اه نارك وتعال لر يدكر ي القرآن الحؤع ،إلا ق
موضع العقاب ،أو ق موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر ،والماس لا يدكرون
السغب ،ؤيذكرون الخؤع ق حالة القدرة والسلامة ،وكيلك ذكر المهلر ،لأنك ال
نحد الم آن يلففل يه إلا ق م♦ ضم الانتقام ٠ ،العامة  ٠أكث الخاصة لا مصل ن ,' ru

ذكر المز وذكر
وقد عقد الأستاذ أحمد أحمد بدوى ق كتابه ®من بلاغة القرآن® فصلا خاصا

بألفاظ القرآن ،أسمح لمفسي أن أقتض منه بعض العبارات الموجزة لكوتها وثيقة
الصلة بيدا الموضؤع ،نال؛ ®يتأنق أمح لوب القرآن ق ألفاظه ...ولذلك لا نحد ق
القرآن ترادفآ ،بل فيه كل كلمة تحمل إللث ،معنى جديدأ .ولما بين الضان من فروق

ؤلكا سعثه بعضها ق المفس من إمحاءات خاصة ،دعا القرآن ألا ستخل.م لففلآ مكان

أحر فقال :ؤ ،٠ ٠؟^ ١٧^١ ،ثاثةُئللم وطأروى

لأنا^ ١دش  ^'١ي،

ثنيكأ ه [الخجرات؛؛اء فهولا يرى المهاون ق اّتمال اللففل• ،ولكنه يرى المدقيق فيه
ليدل عل الحقيقة من ضر لبى ولا تمويه .ولما كانت كلمة (راعنا) لها معنى ق

الع^رية مدموم ،تيى المؤمنين عن محاطبة الرسول بما فقال :ؤ يتأبماآكمى؛امنزأ
لا ثعوأوا يلهثا ومآوأ آثلنيا ه [الغرة:؛ • .]١
فالقرآن سديد الدقة في،ا نحتار من لففل .يودى به المعنى®
(  ١ا ابوعمان عمر بن بحر الخاط-'( ،؛ ٥ ٥،آم ،)، ٨٦ ٩ /التان والمحن ،نحقتق؛ عبداللأم مارون،
التاشرت مكتبة الخاتجي بمصر ،ومكتبة اكى سغداد ،الطعن الثانية ،سنة  ١٣٨١م ١٩٦١ /م،جا،
صءآ.

ر  ) ٢أحمد أحمد بدوي ،من بلاغة القرآن ،الناشرت مكتبة بضق مصر رمطبعتها ،حليمة ثانية ،صتم\ه —. ٨٥
١٥٢

ردق؛همح
ب^تالخرفضكتاباضتهاش

ؤإذا كنا شحيث عن الكلمة القرآنية ،فإنإ نعني  ٦١-الكلمة باصطلاح
اللغوي^ن ،اسأ كانت ،أو فعلا ،أو حرفا من حروف انماق ،لذلك كان لهذا الحرف
نصبيه الأوق ،وحظه الأوفر ق البيان القرآق ،سواء كان ذلك من حث حذفه

وذكره ،أم من حيث ،وصع حرفا مكان حرف آحر.
وأحب أن أثير هنا إل أن ما ذهب إليه كثير من العلياء من تناوب الحروف
بعضها مكان بحص ،فضية غير م لمة أو مستساغة ق كتاب اف تعال ،فكل حرف

ه لطء:اما] ،فإن
له مدلوله الخاص به .فإذا قال تعال؛
حرفه الجر رق ،حيء به قصدا ،ولا يد غيره م ده  ٠وهكذا كل حرف ق كتاب

اش تبارك وتعال ،لا ينبغي أن نقول؛ إنه حاء عوضا عن غيره ذ (عن) ل قوله
تعال؛ ؤ عن صلامم ماهون
أي ل صلاته.

ه لالاءو0تءا ليس ا،لقصود مبما أن تكون بمعنى رق)

فلقد ذكر ااوحد<ثا الخهلابي ، ١بسنده إل ماللث ،بن دينار ،قال؛ جعنا الحسن ~
يحني البصري رحمهم اه حميعا -من أحل عرض الماحق ، ،ولكن فا المجلس أبو

العالية ،فأنه أحدنا عن قوله تحال؛ ؤ مونوتثميك< ٥٢٥؛>  _^J،صلاغم

( )١ذلك لأن هذا الخرف يصور لتا ما ذ نمى
( )٢اظر :ثلاث رِائل  jإعجاز القرآن. Y'Y_ ،
١٥٣

من حقد وغط عل اولثك الحرة الومض •

اليحث الأول
حذف الحرف وذطوه

 - ١يقول سالت ؤثُيرئئأسةأإلأ ُلأذمهحيمدم اءد;بأ وُأق مبجذ
رأكلهم قسشى اه؟ه لالمة:ح] ويقول

ؤ ثنييف نممت أش ن<

?0أه لاكءل:س.

وقفت طويلا ْع هاتئن الآيتين الكريمت؛ن ،ابحث عن مر الطم ،حيث جاء
الخ؛ر منكرأ ي الأية الأول ،معرفة ق الأية الثانية ،والحق أن الفرق ب؛ن العرفة
والنكرة ق الخثر ،فرق كبثر من حين ،اييتى ،بيان ذلالث،ت

ارفالط،ن أمانة ،وارفالسطين الأمانةا وقولكا1
أنالث ،تتثعر الفرق ي؛ن
ءاليهود أعداء ،وءاليهود الأعداء .،فقولاك،ت اافالسطين أمانة ،كل الذي أفاده هدا

القول أن فلسطن أمانة ينبغي) أن بجافظ عليها ،ولا يجوز أن يقرط فيها ،وهي أمانة
كغثرها من الأمانات .،وكدلارث ،قوللث،؛ اراليهود أعداءا ،كل ما نفهمه منه أن عداوة

اليهود أمر ثابت ،،ولا محور أن تهدم ال دود التي تحول بيننا وي،ن هده العداوة ،أما
فولتا! *فالطن الأمانة ،واااليهود الأعداء ،فانه يفيد معنى آحر زائدآ عن الأول،

وهوأن فلطن هي الأمانة التي يتبغي أن يكون للمسامين ما عناية؛ لأما ليسستؤ
كغثرها من الأمانات ،فهي ،الأمانة التي ،يبهم ،أن توجه لها الأفكار وال واعد ،وما
مذكته الأمة .وكدللثج قولمات ®اليهود الأعداء ،يدل عل أن عداوة اليهود لا تشبهها

عداوة أبدآ ،وكامم هم الأعداء لا غرهم.
وأ٠لنالث ،يحد هدا التمهيد ،تدرك الفرق بئن الحثر المعرف ،،والخثر النكر،

ه [اكوة:ه]،
ؤيمكننا أن نربع إل الأيتئن الكريمتئن ؤ وأًققبمم ثسضس^
ؤوأدكل،وم اثكغريرك ١. <.ه ولعل مما ياسنا عل كثف ،اللثام ،وتفتق
الأكإم لهاتئن الأتن الكريمت،ن ،معرفة السياق الذي نزلت ،فيه كل منهإ.
١٠٠

أماآية براءة ،فقد نزك ق شأن أولئك ،الدين لكن بينهم ومن السلمين عهد،

والدين لا يرهبون ق مزمن إلأولأ ذمة ،والأية مدنية —كإ نعلم— وهده الفئة واحدة
من فئات كثيرة ،لكنت تناصب ال لمن العداء ،كا أتيا واحدة من الفئات الكثيرة
الش تحدثت عنها السورة الكريمة ،سورة براءة ،فهناك الناقمون عل احتلاف فئامم

وأعإلهم ،وهناك أهل الكتاب ،من ييود وغير ييود ،وهناك المشركون من عير أولئك
العاهاwين ،وهزلأء حميعا يشركون ق الفسق ،فلو أنه قيل ي الأية الكريمة ت

(وأكثرهم الفاسقون) لكان محصيصا لهؤلاء بالفسق دون غيرهم ،وذلك ،أمر ءيرّ

مراد ولا مقصود ،لدا جاء ظم الأية عل ما هي عليه ؤوأًغرام

 ٢٥ه

لأن هناك فئات كثيرة تشترك معهم ق هدا الفسق.
أما الأية اكانية فلم تتحل.ت ،عن فئة خاصة ،إنإ لكن حديثها عن الناس عامة،

ومحورة النحل محورة النعم ،فهي تتحديثا عن نعم افه تبارك وتعال التي أنعم -ها
عل الناس حميعا ،ؤيثهد لهذا السياق والأيات الكثيرة التي جاءت قبل هذه الأية،

ؤ وأسيثلق|ث م<،توه1ؤأ ه [^ ،]v•:ؤ ؤأئه قثل .تتأؤ ؤ ني ،ف ،أئيُ 4
[ ١٣؛ ،] ٧١ :ؤ ؤآس حعلر  ٣ين أامستؤ ألقحا نجعل لكم بن أرء1جآًقم ؛يثث
وحثن.ء ه لاوحل:آي] ،ؤ ؤآثث لم؛ثؤم تى ثلؤن ق،يلإ' ه تاكءل:هي] ،ؤنآلة جمد
صوباثاه ظثلأه [اكًل:اا،ا،
ظ} ه [اكءل ،]/\':ؤ
٣
١؛^؟
وبعد هذه النعم جيعآ يقول اش دعال• ؤ لإن ممحإ علك آثلغ
 ] ArAY :^[ 4.ألا

يممح0بم،آش ثزتجثيغتا

ترى أن التعريف هنا أمر لا بد منه ،وبخاصة بعد هذه النعم حميعا ،ولو قال!
 ١أكثرهم لكفروزا ،لكان معنى هن،ا أن هناك فئات كثيرة تشترك معهم ق هذا الكفر،
وليس هذا مقصودأ ق الأية التكريمة ،لأن الحديث فيها ليس عن فئة دون فئة ،ؤإنإ
هو حديث عن الناس حميعا ،لما عرمتف س السياق المتقدم ،بل ص ص عل ذكر
■١٠

الناس ق قوله |1سحانهت ؤ

اتاسطأنمِئارقمامحندابذ

لبمل نص؛ياجاء لعلهنرلأ جحكبروحى ساعة وي تنتمدسا

ه ز

إق

; .] ٦١

 - ٢قال تعال؛ ؤ دلائ،زأ ولاقرزأ وأنتم الآ،ازن إزمحثر قويء-أة .ه
[ iJءمران:ا'آا] ،و3ال <سحانهت ؤ ثلأمهيإهمإإلآلتزنم \يؤق؛ ؤأثم سؤأه
لمد:ه'آا.

وقمت ،كثثرأ مع هاتتن الآيتين الكريمتتن ،أتأمل النظم ،راجيا س افه أن
يكرمني بنور الفهم ،والفرق بتن الأيتئن من حنث النظم ءلاهر لك ،ففي ^١

<دلأشمزأنلأقزمأ  ،4ولكنها ق الأية الثانية لر تذكرإلا
الأول ذكرت (لا)
مرة واحدة ؤ ٠لأنه٢أودعوالل آلنز ه ،ؤيعلم افه أن هذا القرآن محمل حجته عل
أنه تنزيل ربح العالن ،ق كل آية س آياته ،وأرجوأن تتدبر الأيتئن تدبرأ جتدأ ،وما

أءلنلأا إلا أنلث ،سرقص قلبك ،ءلر؛ا ،وتتيه نفسك ،ومحثع فؤادك ،ولقد وجدت
ذللت ،كله — ويعلم الله صدق ما أقول—.
ولعله قد بلخز بلن ،الشوق مبلغا ،لتدرك سر النظم ق الأيتجن الكريتن،
فالأية الأول جاءت تحدر المومنتن من أمرين اثمحن■ الوهن والحزن ،والوهن والحزن

أمران لي ا من الفضيلة ولا من الخثر ق ثيء ،فلا محوز لاامومن؛ن أبدآ أن يركنوا إل
واحدة س هات؛ن الممت؛ن ،أو س هذين الرصن الاجتإعيجن ،اللذين ينخران ق

جم الأمة ،فيحولأن بينها و؛؛ن نعمة الأمن ،وحلاوة الاستقرار ،والقدرة عل
التحفز ،ولذة المقاومة ،ومقامة الثر.

أما الأية الثانية ،فكان النهي مها عن أمرين امح ،كيلك؛ الوهن ،وهو ما
تشرك فيه مع الأية الأول ،وهو الأمر الأول ،أما الأمر الثال فهو الدعوة إل
الثلم ،ولكنه لر يقترن بحرف النهي (لا) الذي اقترن يه الحزن؛ وما ذللثح —وافه
أعلم بإ ينزل -إلا لأن الحزن ثر ق كل وقت ،،أما الدعوة إل الثلم فليس كذلك،،
١٥٧

أما الأية الثانية فليس الأمر فيها كيلك ،فوصفهم الغفلمة |نإ هو مؤكد
لتشبيههم بالأنعام ،فلوأنه جيء بالواو ق هذه الأية لريب عل محيثها حهلآ يجل عنه
القرآن ،مؤداْ أن الأنعام ليسنؤ ق غفلة ،فلوقيل :وأولئالاج هم الغافلون ،لكان هذا

مغايرأ لقوله :ؤأركلء،ةمحهني ه ،ؤيصتر المعنى -كإ قلت ،من قبل -إن لهم صنجئ'.
فهم كالأنعام أولا ،وهم عاقلون ثانيا ،وعل هذا لا تتمحف ،الأنعام بالغفلة ،وتللئ،
غفلة يجل محها العقلاء.

 ~ ٤قال ،تعال ق محررة الشعراء يمكي لنا ما قاله المعاندون لأنبيائهم ،فها هي
ثمود الش استحسن ،العمى عل الهدى يقولون لنبيهم صالح المحو^  ،وقد أمرهم بعبادة

١^^٥ئأ<ت،ثاتت
اش وحده وحذرهم :ؤ هار١إثا أنت>منآلثلمؤت.
إنَكث ،من الصمم.نؤى .هال ،هنيء، ،مه تآ!يمث محوؤرتتث محو ئهمو .ه
وهذا ثعسب ،اص؟ كان له نصيبه من قومه نصم_ ،أخيه صالح ،فها

هم أصحاب رلأيكة يقولون له :ؤ

ئآلت،خاكمإبم ٢.وثأأئت،إبدسظ؛ا

فنحن أمام آيتين متحدين ق الحواب:

إحداهما :وئط فيها حرف الععلف س  ،وترك من الثانية .فالشهاب الآلوسي، ١١
وهوخاتمة المحققين ل عصره ،يرى أن ّب نيادة الواويرّمع إل أن شعيثآ
ص ك ان حطب الأساء

فآحج ،القوم أن بجاروه محا وهب من تول ،فزادوا

هده الواو.

ومن قبل الشهاب الألومحي ظس يقول ،الكرماق صاحب ،متشابه القرآن ،ما
هوقرس_ ،من هذا:

 ، ١١انظر• تفتد الآلوّى الس ردح ااعافى،ج؟  ، ١ص؟ ا
١٠١٩

إن نعيبا زاد ق الحديث ،فزادوا له ق القول .ؤإن صالحآ مثل فقثلوا له
وما أظن ذلك مقنعآ ،ولا منجأ ْع بيان القرآن الكريم وروعته ؤإبجانه
ؤإعجانه ،نهل كان تعيب حهليب الأساء حقا ،وهل كان كلام صالح أنل من
كلامه —عاليهإ السلام — ؟ لعل واغ الايات الش جاءت كل من الخمكن يعدها ال
يشهد

ولا يقره.

وعل التسلم بأن كلام صالح كان أقل -مع أنه ليس كيلك ،كا ناك -فهل
وجود الواو من شأنه أن يكن زيادة ق الحالي<ث ،تتفق مع بلاغة شعيب وحطابه؟!
والعجب ،من الكرماق وغثره حيث ،عد الحملة الأول ءؤ وثأأثتإلأ_عةثالتاه بدلا؛

والحملة الثانية؛ ععلفا ْع اتحاد المعنىْ .ع أنتا نعرف ،أن الدل ،والعطف ،متغايرا،
تمامآ ،فإذا ثالنا ارثام نيد وأحوكاا وءرقام {  Jbأ-محوك® ففي الحملة الأول ينبغي أن

يكون زيل• ليس هو الأخ ،أما الحملة الثانية• قإن نيدأ فتها هو الأخ نف ه ،إذن ال
يمكن أن تكون إحدى الحمالتين عهلفا ،والأحرى بلءلأ ،ؤيكون المعنى واحل-آ •
والل<ى ظهر ل —وفص الحمل .والمنة ،والنص أعلم بمراده— أن هنا شفافية من
الإعجاز التارتني والبيال معا .ذللث ،أن كلمة محرين يمكن أن تفر بالحرين
الل•ين أصيبوا بمس واحتالخل الأمر عليهم ،ؤيمكن أن تقر بمن لم معدة ورنة،

ؤيأكلون ؤيشربون• ومن هدا القبيل ما ورد عن أم الومئ،ن عاتثة ظنه ؛ ررتوق
رمول اطه .وهوين نحري ونحري؛؛

(  ) ١محولبن حمزة الكرماق (ت نحو٥ • ٥م  ) ٣١١١٠ /عتشايه القران ،الذي غم ■محققه اممه مءاْت
أمرار الكرار ،درامة وتحقيق ءLلالةادر أحد عطا ،طعة دار الاعتصام ،طعة ثانية،
 ١١r٩٦م ١٩٧٦ /م،ص٥٥١

.

( )٢أحرجه ملم ق صحيحه ق كتاب ،ضاتل الصحابة ،ياب؛ ل ضل ءاتثة ء .بالنظ؛ •نالت ،ت
ئا لكن يومي نبضه اض بين صحري ونحرى ،٠حديث رقم . ١ ٨٩٣ /t ،٢ ٤ ٤٣

والذي ذراْ هنا أن ما قاله قوم صالح اليو إنإ نمد به هذا العني الأخر،
ؤإن ما قاله قوم شعيب ^٤١١؛ إنإ نمد به المعنى الأول ،وحجة ذلكار !،
إن كلمة مسحرت حينإ تفر بصاحب العدة والرئة ،الذي يأكل ؤيشرب،
فإما تكون مساؤية للبشرية ،أما إذا فريتؤ بالحور ،فإما لن تكون كذلك ،،بل كل

منهإ فيها معنى غثر الذي ي الأحرى• من هنا قال قوم صالح! ؤإث 1أنت من

.؟ ة ٠^١^ ١٥بثريثقاهأب،إثاتتإنَقت منألصتدذ؛ى؛ ُ.ه .ونحن
نعلم أن الحملة الثانية ~كا يفرر عل،اء البلاغة" حيتعأ تكون وصفا أو بدلأ أوتاكيدأ
للجملة الأول ،فإنه لا يجوز أن يومْل بينهءأ حرف ،العطم ،،وهذا مجا نراه هتا.

أما إذا كانت ،الحملة الثانية تفيد معنى حديدأ فلا يد من حرف ،انملفح ،لأن
العطف يقتفي التغاير ،وهن.ا ما وحدناه في،ا قاله قوم ثعيسم .،هذا من حيث ،البيان.

أما من حين ،التارخ!
فإننا ونحن نقرأ كتاي— ٠اممه تعال يمل•ثنا ععا كان يدور ين الأنبياء

وأقوامهم ،نجد أن التهمة بقرية السحر ،لر تكن معروفة عني .الأنبياء الأول ،ؤإنإ
كايت ،متأحره ،وكأن قضية الحر لي تكن متهره عند القبائل الأول! عاد ويمود،
وكل الذي بجيون به أساءهم متدرعير ،1به أمم بشر يأكلون ؤيثربون ،وأمم اتجهم
الأرذلون.

م ا لإعجاز ل الأتن-أصالماقوالتارض-

كإ قرر

من فبل ،واف أعلم .ونسأله أن يلهمتا الصواب ،،وأن يفح علينا ل فهم كتابه.
( )١وليس ل ذلك محظور أن تكون اللفغلة الواحدة لها أكثر من معنى ،وها هو احد
ايرد

اللغة وهو

يكتب كتابا ق هذا ،وهوت أما ائتلم ،لففله واحتلف ممتا 0ل كتاب اه".

( )٢فكلمة رم—حرين) الش نيلت لصالح نعى أنه يأكل ؤيثرب ،وهد 0هي المثرية بعينها ،فليس
هناك مكان للواو ،أما ما قاله توم شعيب ص؛ ،فهو هن السعحر ،وهو زائد عن المثرية ،لدا جاءت
الواو.

 ~ ٥تحدث القرآن الكريم ع،ا حص به أهل الخنة ،وعإ أنعم يه عل الناس ق

الدنيا ،ففي محورة المؤمنون يمتن عل الناس يقوله• ؤ هأيشأظاأمدء-بمننيتيتحلهنف
تؤتيامغث'ىرء ىتتاداحؤد>'.ه [الؤضن:ا'اا ،وتقرأ ي محورة الرحرف ؤ وتلك

[!^ .] TU■:جب جاءت هده الواول الأية الأول حديثآ عن تعم اش عل الناس ق
هده الحياة ،وحدذت ،عندما كان الحديث عن الحنة وأهلها؟

إن أدنى تأمل طالعنا ونحن نتدبر الأتن الكريمتتن عل مواْلن الإعجاز
ودقائق البيان ومحر اكسر وروعة التقدير ،إن حنان أهل الدنيا ليستا كلها معدة
للأكل ،فهناك أغراض كشرة ،لعل ق مهدمتها التجارة ،ومنها التماّق والإهداء.

أما فاكهة أهل الحنة فلستط كيلك ،،فان الهدف الريس والغرض الأساسي
منها هو الأكل وحده ،وأفلتكم بدأتم تدركون مر وجود الواوق الأول ،وحيفها
واكانية؟

إن الواو حرف عطف —كإ تعلمون— ولا يد لها س معطوف ومعهلوف عليه،

س أحل ذللئ ،كانت ،هده الواو الدالة عل أشياء معهلوف بعضها عل بعض ،فكأنه

قيل ت أنشأنا لكم حنات ،لتتجروا وتدحروا ،ويتصدقوا ،ومدوا ،ومنها اكلون
كدللث ،،كان لا يد س هده الواو —إذن— ق الحديث ،عن حنات الدنيا ،لكنتا لا نجد

لها صرورة ق الأية الثانية ،إذ وجردها يكون زيادة محل الفلم الكريم عنها ،فإن أهل
حنةالآحرةليسلهمإلأالأكل.
ومن هتا جاءت هده الواو ؤ ؤيما دأكلو 0أوأ  ٠٤وهي تحكي لتا الفروق
الشاسعة متن أهل الدنيا وأهل الأحرة ،فهي بحق مفلهر إعجاز ،وعلامة إبجاز•
 — ٦وهاتان آيتان س كتاب ،افه تعال ت
١٦٢

الأول• ذ سورة الحجر؛ ؤ جآهتاينميقإلأوثاعاب منوم
[الخجرت٠]٤

والثانية• ل سورة الشعراء وهي قوله سبحانه ت ؤ
تذمم. ،

إلا ئا

فقد ذهب اشسرون مذاهب شض ،واحتدم بينهم ما يكون JU؛ العبياء،
فذهب الرمحشري ،وتبعه من اقتفوا أره ق مدرسته البيانية لكليضاوي ،إل أن توله

تعال؛ ؤ إلا رثا آقاب مملؤم  ٢٥ه صفة القرية ،ووسطت ،الواو و؛ن الصفة
والوصوف .،وتعقبه أبو حيان— ،وهي عاينه دانا— وليس من غرضنا هنا أن
تخوض معهم هذا اللجج ،أو أن ننصر بعضا عل بعض فيإ أمحاموه من حجج،
نذللث ،لايتعلق ،لما به مج ،ؤإنإ الذي نقصدإليه أن تاق إل الأية من أقربه أ؛وا-اا
علنا تستقر أن نم ها برقة كي تحفلي ب،ا تشر إليه من روعة ودقة ،فالكتابج
المحلومت هو ما قدره النه لها من أحل ،فالواو هنا حاءين ،ق مكاما مزدانة ضر قلقة
ولا نابية ولا مقحمة ولا زائدة ،وسامح افه الشهاب ،الألومي الذي امتدل ،بقراءة
ابن أيٍ) عبلة ررإلأ لها كتاب ،محالوماا يحذف ،الواو ،عل أن الواو يمكن أن تكون

زائدة ،وما هي وافه كذللث .،فا أحمل هذه الواوق مكان٠ا ،نهي واوالخاورا.،
أما الأية اكانيةت فقد حاءمتؤ بغم واو ،ذللث ،لأن وجود النذرين مما جرت به

محنة الله تحال ،فالحملة ق موصعر المحفة ،ولعل هذا ما لمحه الشيح زاده جظإ؛ةئه ق
حاشيته عل البيضاوي من أن ما  ،jالأية الأول أمر عقل ،وأما الماق فهوأمر عادي،
فالكتاي ،العلوم لا شلث ،نل الإهلاك ،لأنه  jعلم افه الأزل ،ول الإنذار فهو

ر  ) ١جيء الخال من النكرة جائز عند بعض المحاة إذا كان لذللد سب ،وليت قراءة ابن أي عبالة
متواترة حش سمتشهد بها عل قضية خعيرة مثل هده.
١٦٣

مقدمة مصاحبة لهدا الإهلاك ،ملازمة له

معدبتن حئ تعث ربمولأأو^'ه

[الإماءْ:ا].

 -٧وقد نجد هده الواو ق عطف ،يعص الفردان عل بعض ،وقد لا نجدها

فإذا كانت ،الأوصاف جارية بعضها عل يعفى ،جاءُت ،حميعا عل نق واحد بدون
واو ،أما إذا كان بينها ثيء من التضاد الحقيقي ،أو من حسثا اللففل فمهل ،نجد أن هذه

الواوأمر لا بد منه ،قال< ،عالت

'آلمثتدؤيك ،آ-كدوكثح الكممر<ك

آلآ<=كعزث^ كحدست ،آثي_ئون ألتمزوف وآلكاهوث ض ألثةًني ه
[المة:أااا ،وقال تعال:

لاإض-:اآ] ،وئل تعال:

جءئ،آظوشآم

،] ٢٣ :^[ i

ؤؤ متيثت تليثشي قيّنم يحب عؤدي ّحٍخي ثتبنخ ؤأجمأحا

لاكميم'ْا*

فلقد رأينا كيف ،حاءُت ،هده الواو فيإ فيه تضاد حقيقي ،مثل الوصفان

الأضن

ه ،أو ظاهرى فمهل مثل ؤآ'لأوثوألأ<ر  4وؤآ'لأمئوذ

ه وحلتر منها الأوصاف الأحرى مثل؛ ؤ ،^^١
أش-ثوف
أثثدوش ه ،ممشت،تيين ه ،ءؤألتنتيُىُاكئأدوث ه وصدق  ^١ءؤ ر؛انا

مؤاعتذمح،ءوج ه [الزص:اِآأ].

أما قوله تعال؛ ؤأثدآثوأتقارلآ؛آءيئ؛لم ه [اكح:آ'ا] ،وقوله؛

و

ألعومي؛ن فيؤآ عزآو<كني؛ن ه لالائاوة:؛ه] .فالقد حاءنا حاليتين من الواو لأن الوصفين ق
كل اية لا يمكن نمور أحدهما بدون الأحر ،فمن كان شديدأ عل الكفار لا يد أن يكون
رحيأ عل المزمنين ،ومن كان ذليلا عل المزمنين لا يل أن يكون عريزأعل الكافرين•
 "٨وهده لهليفة من لهلائنإ أمرار التريل ،نلمحها ق الحرف ،ق وحوله ،أو
عدمه.

نقرأ قول الئه تبارك وتعال! ؤ إل ^هودآتنثغم0رآؤث>تيي4ممضو
هءك درته< وس يزحقل عل أش هإُك' أدن ءِ،برحمحكيم ا؛عآ ه [الأدال:ه؛] ،وقوله
يمسثشلثوللأمف.ه
سبحانه :ؤ
[الآحزاب:مآا] .فقد ذكرت الواو ها (ؤإذ) ،ولر تذكر و الأية السامة (إذ) ,ؤإذا أردنا
أن نقفا عل سر هدا الحرف وجودا وعدما،

السياق ل كل من الموصوعين •

ق س ورة الأنفال •<ريب القرآن وا،لومتين ؤيرثدهم ؤ وث!ُعرذوأةلين  -خمحوأ
 .وإد
٠ندضهإبمئثا ررئآتآقاص وبمدوث
يه لهث أفتقن اصتلهرو«الاي عايب ثآظم أنوم يرثث<آص ثإف جارلًظم
^ًظمللآأشماكمدنإلآأحاذ
ثلثاضآأت١ككاتيهيىيستخ
أقه ثآسث،ئيياو ألماب .إلبثثعودآلسغم 0وأمح؛أثثكي مقيم ثت0و عزثؤث؛ي
دنتهث وس بجًغل هق أقه بى أثن عم،بر ثيكسم

تتحدث عن تزي؛ن الشيaلان

ه لالآن،ال:لأ؛-آ؛] .الأية

أمالهم وجاء بعدها الحديث عن ادافقين،

دون أن يوسهل بينه،ا حرف العهلف ،ذلك لأن تزيين الشيaلان وقول المنافقين كانا ق

ونت ،واحد ،وهغ.ا معنى قولهم :إن قوله تعال! ؤ إي يممقؤلألمن1غتو 0ه بدل من
قوله :ؤ وإللق ه وكأن ربنا يقول :ؤإذ نين لهم الشيطان أمالهم ق الرقت ،الذي
قال فيه المنافقون كذا وكذا.

ثم إن قول المنافقين ليس إلا من تزيين الشطان ،وهذا لا ينال أن المزين لهم
هم كفار مكة ،ولو جاءت الواو ها كغير هذا انمي الذي يقصد إليه القرآن ،وهو
أن قوى الغي ،حميعها البت عل المزمنين ق وقت واحد ،ولكنهم إن توكلوا عل القه
حق التوكل فان افه عزيز حكيم ،ولن يضرهم ذللث ،شيئا.

أما أية الأحزاب التي جاءت فيها الواو ،فلتتدبر ما جاء قبلها من أيان لتدرك

الفرق بين السياقدن .قال تعال :ؤ ^ ٣١أؤ؛ن ءامتإ آدشأ نمه أقه عوؤ إل • ٢^ ٠١٠
١٦٥

إذا عرفا هذا كله أدركا مر تغاير الأسلوب ق الضآ •

 " ١٠زمر الكافرين وااؤم؛؛نت نقرأ ق التنزيل قول اممه؛،^١٨؛

ْظمثؤأإقجمميثإعإدا جاءؤبما فنحت أبزبها[ 4النم.] ٧١ :

ونقرأل شان المزمتئزت  4وسيق أقنى آقمؤأ رمم إل آلجنق رإ كئ إدا
^مح)يقنةئخأوثاي©4
لالزم:م].

فقد ذكرت الواو ق جانب ^١؛^) وحذت ق جانب الكافرين ،ذلك لأن

الكافرين محمون جهنم فيجدوما مغلقة الأبواب فستفلرون ،وما أسوأ ما ينتفلرون!
أما المزمنون فيجيئون إل الحنة وقد ضحت أبوا-يا ،وهذا ما يرشد إليه قوله

تعال Iءؤ

ممنمحة لمأ/خمر ،أو؟ه [ص. ]٥ • :

فالواو هتا واو الحال ،جاءت تودي رسالة وتسن أمرأ لا بد من بيانه.
- ١١حرف اكوكيد و القرآن الكريم :ازفنر ي الأس الكريمة محي أن

بعض هذه الأيات تارة محيء موكدأببعض الحروف ،وتارة حاليا من هذا التاكيد،
مرق بمتيىيثكلن
ولنقرأ قوله تعال؛ <ؤوهماقى ظلمئتث،أؤيىورئع
^ؤكمفية١ثاثكتإنها أ،ثمدغأدماد_ ،وإدهوقمرنجمأو'ه [الأنعام.] ١٦٠ :

 ١٠٠١آية سورة افللأيكة ،قبنيت عل إبداء المدرة وجليل الحكمة ...فهذا مقصود به الاعتبار

والتعريف بانفراده سيحاه بخلق ذلك ،إبداء النعم وجليل الإحسان••• ثم نجرئ باقي الكلام

ؤثنتخبحير حدة ئنسؤيها
ؤ ؤمزكل يآحيلؤن ثنما
للتعريف بالأنعام والامتنان.
ثنثنيي ،ه فتعلق المجرور الذي هو لتبتغوا باسم الفاعل الجمؤع ،أي
طغاآئكس
سخره للأيتغاء من فضله ،ألا ترى أن غر السنن كأنه ليس بثيء إلا الايثغاءء. ٢ ٩٦ /x ،
١٦٨

ونقرأ ق سياق الحديث عن بتي إّرانتل•

يدي-امجكئفمت؛سومهم سوء٢دتدابإااربيك

سمبرإممكمرنجم.أ'ه

[الأماف:لأا-ا]

فانظر كيف أكدت المغفرة والرحمة باللام ق الآي؛ين ؤؤإئث نممور يمم ه،
لكننا نجلو أن آية الأنعام ؤإذرإك سردجأدثاب ه حالية من اللام .أما آية الأعراف
فليست كوك

واكأرر للسياقن يدرك مر ذلك.

آية الأعراف! كانت حديثا عن بني إسرائيل وما أنعم اض به عليهم ،وكيف
؛ار<لرا هدْ النعم وكفروها ،وكيف حاربوا افه وأنبياءه ،وعصوا رمله.
جاءت هده اللام ادن لتؤكد لالمومت\ن ما ينتنلر أولثك اليهود من عافية سيئة
ولا نني أن الأية مكية ،والمؤمنون المستضعفون ق مكة ق أمز الحاجة إل ما
يهلمئن فلو-مم ،وهم يلاقون العنت ،والشدة والمشقة.

أما آية الأنعام! فلم تكن ل سياق خاص لكن سياقها كان عاما ،فهي ليت،
بحاجة إل هذا التاكيد.

 — ١ ٢نقرأ ق سورة الواقعة ؤ

<.ثثا ه [الواسة ،]!!*:ثم نقرأ قول اممه تعال عب الهديث ،عن

(الماء) ؤلوئثاُجنالثثمحاحاه لالواس':ي]• ونحن نعلم أن قدرة الناس فيا يفلون عل
التحكم بالزؤع أكر من قدرتمم عل التحكم ق أمور الماء ،لل.للئ ،جاءت هذه اللام
المؤكدة ،فيإ يظن الإنسان أن له قدرة عله ،وهو الزيع ،وب يكن لها حاجة فيا
يعرف بعجزْ عنه ،وهو الماء .وتلكم هي دقة القرآن الكريم.

 — ١٣نون التوكيد ق القرآن الكريم! حتى رنون) التوكيد نف ها تن-كر ق
كتاب ،اممة تارة ،وتحن.ذح أخرى.

لتقرأ هاتئن الآيت؛ن ق سياق الخدث عن تحويل القبلة ،وما لقيه الومنون من

السفهاء ^ ،٢ومتركن .يقول افه نبارك وزعاإات ؤ ألحى من ^5نلأ
ألمتشن ^^٠؟ طكلوأجهن همُولا

بى

ه ثاJقرةت .] ١٤٨ — ١٤٧

وق سياق الحديث عن خلق عيسى المحو ،يقول اش تثارك وتعال• ُؤآدءيىيرا

ُأو؟ TJ[ 4صران.]٦ • :

ارجع إل نف الئ ،ياحتا ي مر وجود (الموز) ق الأية الأول ،دون الثانية
وستجد —واف أءالم~ الإيجاز والإعجاز.

فاية المقرة جاءت ق سياق حاصى بالمومنن فتالب ،آعدازهم عليهم ،كل يرين.
أن ينال منهم ،اليهود من جهة ،ومشركو العرب ،من جهة ،كان لا بد إذن من  oSaالموز.
أما آية آل عمران ،فليس الأمر فيها كدللئ .،السياق كله عن بني إسرائيل
وليس ذا صلة مباشرة -بيه الأمة.

ومثل هدا كمر ق كتاب اش تيارك وتعال ،ونرجو أن يكون ما ذكرناه كافيا
ليقا س عليه.

'١٧

\س\ص

استعمال الأحرف الختلضنافي اماكن متشايجا
تحدثنا عن وجود الخرف وحيفه ،وقد نجد مظهرأ آخر من مظام الإعجاز

ل ا لحرف القرآف ،وأعني به امتعإل أحرف متعددة ق مواضع متثا<ءان منقاريه.
من ذلك:

 — ١ما حاء ق مورق (الحج) و(المومتون) حديثا عن حلق الإنسان ،قال
تعال• ؤ

ءلمزقثينثنثترهكؤ رغم محشؤ تثتلإ وتقث  4لالخج ]ْ:وإل  ١٩-م ٠^ ،الآ؛ة
الكريمة نتلو قول ،الله تعال ت ؤ وثن  -حلمثاآلإثث ثيا'ثقؤ محن ?بتم ؤأ ئرإسالتة
ىتلمهؤ،رنيمجؤ.وماآلقماد ءاقه ئءلمناآصه ثنعَه ئ<ممثاامحعه
هو ،آيغلر -قثا م أيشأثت -ءلما ءاحر شارق -آئه ًنآمحءن .ه
[الومتون؛  ١٤ا«

فنحن نرى أن هناك أمحلوارآ لر يستعمل القرآن فيها الحرف إلا حرف الراحي
(نم) وهده الأهلوار ،حلور التحول من سلالة الهلتن إل نهلفة ،وؤلور التحول من الهلفة
إل العلقة ،وأمر (ثم) فناهر ق هدين الهلوؤين؛ لأمإ محتلفان من بث ،الطيعة
والخاصية والعنصر ،فشتان ما بين التراب (السلالة من طن) ،وي؛ن الهلفة (الحيوان).

أما الهلفة والعلقة ،فربإ يقلن أثيإ ثيء واحل أو قريب بعضهإ من بعض،
ولكن بينهما بونا وفرقا ،إذ الخلمة من حصائص أحد التزاوجين ،وهر الوكر ،وأما
العلقة فلن تكون كيلك إلأإذا اشتركا فيها حميعآ.

أما التحول من عالقة إل مضغة وما بعده ،فتارة استعمل فيه (ثم) كآية الحج،
ؤ ن تّ ينقئزنحصمحغتر...ه إلخ ،وتارة استعملت فيه (الفاء) آية الومتون

ؤئئ!مثا 'أيتكه مممحة...ه .وهذا أمر يدعو يحق إل التساؤل.

هذا

التغاير.

أما استعإل (الفاء) فلأن الطورين ليس بينهإ فرق ،حيث العنصر،

والخماممى ،وأما استعإل رثم) ق آية الح^ فلأتبا حاءين ،ق مياق إثباينح العن،،
الذي هوأدل عل القدرة الإلهية ،فاكام مقام تفصيل.
وأنقل هنا كلمة فمرة لهاحي ،كتاب ١ ،الإسلام والهلس ®،الدكتور حامد
فال اش تحال ق الأية الكريمة:
الغواي :وفا سأل سائل:
منّكة ه ثم ق هن ْ.الأية الكريمة ؤ ن،دينقميرصمحغمه فنجيبج بأن اف

نمال هنا ي؛ن أدوار النشأة بملل مسوع من تراب نم من نعلفة نم من علمة تم من
مضغة لجن الأطوار الش من حا الإنسان ،فالنهلفة تمر باؤلوار ،والعالقة لا تباير
المضغة إلا بعد أن تنق م ق أدوار ،أما ق الأية السابقة فقد أرانا اف نميبؤ كل دور،
ووقتا كل طور ،فجاء بانملمف ،بالفاء لئن قصر الدورة وبالعهلفح ب (نم) لسين

التعقيسؤ مع التراخي ،أي طول هال.ا الهلوررا.،

 "٢وق سورة البمرة يقول ربما مارك يتعال• ُؤ م_لوأءامكاإشنمالإءيءا ه
لاJترة ،] ١٣٦ :وق سورة آل عمران يقول سبحانه :ؤةلءاتك\بافو<\بيلق .نا ه [آو
ءمان؛؛ها .فنحن نرى أنه ءمِ ؛ • (إل) حينإ كان الخهلماب للأمة؛ لأن القرآن إنإ أنزل

إليهم ،ونجيء (عل) حينإ كان الخهناب للرسول  ، .لأن القرآن إنإ أنزل عليه
وحده.

الدممور  -حام -،الغوابي؛ ،ب؛ن الق ،والإسلام ،طعة دار الكتاب اليري للطاعت والشر ،الناعرة،

١٧٢

 -٣وس ذا المل ; U؛رن .ي قرلء نمال :ؤهمحأ!لثءهأصء
ؤآآكوه؛ره لاكاء؛ْ] وبعدها يايتتن نقرأ قوله سءحانه 1ؤ وإذا

أٌ أكّ

^^اءهااقةنرميت!ث ه لاكا:،ه].

حصزآلمنه

فلقد عإر بمحرف الحر زل) ل الأية الأول لغرض راع ،وهدف ،بدع ،ذللن،
أن إعطاء أولئك من المال لاينبغي أن يكون من أصله وعيته ،وإن،ا من ربحه وثمرته
فهي دعوة لامتثإر المال واستغلاله فيإ محل ،هذه الدعوة العريضة ~دءوة استثإر
المال -حمل لواءها هدا الحرف وحده ،ومن هنا قلتان إن لكل حرف قرآق رمالة

يودبما ،وهدا لا يمكن أن يتمور ل الأية الأحرى —آية تقسم التركة— ليأحد كل
نصميه الذي يسهتحمه

•

 ~ ٤وقرأ قول افه تارك وتعالت ؤ

صمتآإلأ ما حقثثه آس لتا ه

لاكرةتاْ] ولر يقل• (علينا) فوضع اللام هنا مقصود ،متقق مع شية السلمين الدين
يعدون كل ما مى اض تبارك وتعال خر ونعمة •

ه~ وحينا قرأ سورة الفتح نجد ربنا تارك وتعال يمتن عل نبيه ه
وأصحابه ُقةتقئ بمتن كثثرة ،منها إنزال السكينة ،وهده المنة تدكر مرات ،ثلايثؤ!
إحداهاث تحدى الإنزال د(في).
واسانتد(ءل).

محمود بن عمر ازمحشري (مت،خّ*اهم  ١١٤٤ /م) ،الكشاف  ،عن حقائق غوامفى التنزيل ،الناشر؛

الكتة التجارية امرى ،مطعة مصعلفى محمد ،مصر ،الطعة الأول ،سة  ١٣٥٤ه_١ ٩٣٠ /م،
جا،صلأ؛ز
١٧٣

والتتح لآيات سورة المع أظنه يوافقني عل هذا

ستتاج ،من وصع كل

حرف ي الوصع الذي يناسبه حنث حاء حرف (ل) ق إحدى  ١٠٠١١١ت الثلاث،

وهوإبرام الصالح٠

وهوأتي هذه الواصع عل

ؤإذا تايعنا مسثرتا ونحن نتحدث عن رسالة الخرف فستجد أمرارأ عظيمة
ينبئ عنها هذا الحرف.

ولنقرأقوله سبحانه;

سبوهداماوإغِ ? ^٠لاسرج:ا] ،ونحن نعلم أن

الموال يتعدى د(عن) ،قال تعال; ؤ ءهدثوهش)لآمخ ه [اوهمة:ا'ها] ،ؤكةؤةإتأ

ءتيآلتاعت ه [اوازئت:آ ١^٣ ،]،عدل عن هذا الخرف ،ولر يقل :ءسآل سائل عن
عياب واقعا.

ومعرفة المساق طلعنا عل ذلك ،الر ،وتليثح الروعة ،أن المزال عن الساعة
كان عن زماتيا ،وهكذا المزال عن الأهلة كان عن سٍمب ،صغرها وكرها.

أما الموال ق الأية التي معنا فلم يكن محزالاعن نؤع العياب ،،ولا عن زمانه
وإن،ا كان  LUsلهذا العذ.اب ،،ودعاء لإتيانه ،وسسب ،المزول يزيلء هذا.
فالسائل هوالمضر بن الحارين ،،كإ روى الماثي وحاعة ،وصححه الحاكم

عن ابن هماس ،وروى ذلك عن ابن جريح والدي والحمهور حث قال إنكارأ
واّسهزاء• ؤأللهّ<-إنَ؛اك ،هتداهوآلص بدأجمف قأنير
أزآئيثاتدام،س .ه
ولمقرأ قوله سبحانه حكاية عن يومف ص؛ ؤ

لهءثجدآوهال،كأوني ١٧^٥

ءئآأع-نمحاوئمحأ

 ،رءيى ثي بدمد.بملهارن،حماوهدت1ثنلإإدلثنى من

ألجن ه [يوسف.] ١٠٠ :
( )١روح العاق لألومي،جه ،٢ءسه• ٥
١٧٠

ونحن نعلم أن الإحسان يتعدى أكثر ما يتعدى ب (إل) قال تعال  Iؤوأ-حسن
تتتقثأ لخن تثئإنجث ه [  ،] UU;__Iوقد قالوا :إنه عدى ؛ (الباء) هنا لتضمنه
معنى اللطف.

ؤيفلهر ل وجه آخر ،وهو أن التعدية د (إل) إنإ تشر إل الغاية ،أما التعدية

ب ( الباء) قاما تفيد معنى التدرج بالإحسان ليمتغرق الأوقايت ،حميعا وأفعال الخثر

حميعآ ،ولذا حاء ق التنزيل ؤوأوإتي،إحكاثا ه [اوقرة:مأح] ولر يقل ١ :إل الوالدين®،
ونحن نعلم أن الإحسان بالوالدين قمحتلفح عن أي إحسان آخر ،وهكذا كان
الإحسان بيوسف اعق؛ بالمتن الكثثرة واحدة تلو الأخرى.

بمثؤن ءلإمحلإ؛و> محا ه
ومن هذا القبيل قوله سبحانه :ؤ ءةب-ثاد
[المئل-:اا•] ،وقال كذلك :،ؤ'؛لنىعلإاةاتي.ه لالوحمن:؛-أ] ،وقٍ ،آية ثاكة؛

* ،<٠^١ ،1ثآُ  4لالإما:،يم] فحينا كان الخدين ،عن عباد الرحمن ،وعندما كان
الحدين ،عن الفناء ،استحمل الحرف (عل) لأن ا،لقام ق الأيتثن ينال الاستقرار،

فعباد الرحمن لر يتخل،وا من الأرض مقرأ ،لأمم عرفوها ممرأ ،وْع أثم الأعلون إلا
أمم يمشون هونا غر متحل،ن ولا متفاخرين.
وحينا كان الياق ميا عإ لا يليق ولا ينبغى ،ذكر الحرف (ق) ،ودليل ذللث،

ما حاء قبل هذه الأية ؤ ه منواأؤكJ٤آشمإلإ ■محن ئبمهم وائآؤجإ 0هقه«ِمحقاف
خْلثاَؤما .ا
مي

قحثه وذذاءسلا ?ج ولإدئكؤأأئ1فآفي

يأيمق ؤعزيل ،ثللؤما ممد -؛همتا^^ ٠:سLLننا  ٠^٥يسرف ؤ،آلثتليإده<؛ 0
أظهؤاآئان\ءد

َلكدك> تنمبُ?0؟ثأومأ ا3ةلإداكلتم ززؤأ ئلامراكتقؤ دإك <إن/بٍأ تأويلا أ3أ
وإ؛ُمفا،؛ Vلإل آك يهء علثج ه [الإماء:امأ-ا"ا] ،كا يدل لذلك ما حاء ق خاتمة الأية

^^  ٠٤تثن ؤ،آ؛دنلإ ،.سآإىلث ،دعنيي ،ألدم ،ول•ؤغِ لثاد ثلولأ 4 .فكأن
١٧٦

والوجهان الأولان ت هل الإجابة محهإ ،لأن الأية  ،٧١^١ظزم الرأة يلوغ
الأجل ايحدد لها باربعة أشهر وعثرة أيام ،لذلك جاء التمثر د (إذا) ،أما الأية

الثانية• ملم تكن تلزم الرأة أن تبقى حولأ ق بيتها ،إلا أنبا إن حرجت فلا نفقة لها،
لذلك كان اكسي ب (إن).

أما الوجه الئال! وهو تعريف ايُروف ،وتتك،رْ ،فانه نكر ق الأية الثانية،

لأما كانت ،الأول نزولأ ،وعنزفح ق الأول لأن؛ا كانت متآحرة ق النزول فكأنه
معروف معهود للمخافن ،وقد أشار الشخ الحمل لهذا الوجه ق حاشيته عل
الخلالن".
أما الوجه الثالث• وهو ما حمتا لأننا يصدئ الحديث عته ،وهومحيء (الياء)

ي ا لأول ،و(من) ي الثانية ،فهوما وقفني ممرأ.
والسب ،الذي يلوح ل —وافه أعلم بمراده— للتفرقة بخن الحرفين،
واختصاص كل موصع بحرف منهإ:
إن الأية الأول عامة ق ما تبيحه للمرأة ،ولا كذلك الثانية ،بيان ذلكاأ

أن الأية الأول سح للمرأة إذا بلغت الأجل الذ<ي حدد لها ،وهوما أخثر عنه
مسحانه بقوله ٠ؤيمنب-نثأدذسهنٌدةأقبمرؤبمكمل ه فإما يمكنها أن تفعل كل ميء
حرم عليها؛_ ،-العدة سواء كان التزين أم الخروج أم الزواج■

أما الأية الثانية :وهي الأول نزولأفإما تبيح للمرأة الخروج قبل تمام الحول
وهذا الخروج يبيح لها بعض ما كان محرما بسبب العدة ،وهدا معنى قوله سبحانه:
ر )١الأية الأول نامخة نالثاتية ،وأن كانت متقدمة عاليها ق ترتيب اكحف ،وهل-ا دليل عل أن
ادرسا رض-

( )٢الفتوحات الإلهية بتوصح تفسثر الخلالين للدعاس الخفية ،مليإن بن عمر العجيل الشافعي،
الشههر بالحمل ١٢٠٤ ،ه ١ ٧٨٩ /م ،مطيعة عيس البابي) الحلي وشركا© ،مصر،ج  ، ١ص. ١ ٦٩
١٧٨

لكل من الأتن نظمها الخاص بيا .فالأية الأول نست أن الأمر ثاست ،فه وحده ،ال
يشاركه قيه غ؛رْ .أما الأية الثانية قإذا نظرنا ق ساقها ،وحدنا أن لها مض آخر؛ مملكة

^أأشلإبي)ماطضقهالأأع<-ئثندئزه
مأ حباحمعت ا،للأ
لافل:آم] ،فهي لا تشاك  jأن الأمر لها هي ،وهم لا يشكون كيلك ،،ولدا مالوا لها
[اكل':امآ]،
آُءلمبم ،مادائأمئد،
محان•
فهم لا يريدون أن بجبوا أن الأمر ثابت لها ،فهذا لا نجهله هي ،ولا ينازعون هم فيه
كيلك ،،ؤإنا يريدون أن يينوا "وافه أعلم بمراده" أننا مها أبدينا من آراء ،وايآ
كانت ،المشورة التي نشر ببما ،فإن نبماية ذللاح كله إنا هو رابع إليك ،أنت ،،فأداونا
حميعا ،وأموالنا ومشوراتنا ،ليست ،شيئا مدكورأ ،فأنتا صاحبة القرار الأمحر.

وهكذا ندرك أن كلأ من الحرفئن أعهلى ما لر يعطه الأحر.
ومن هدا ما نجده؛؛ن اللام ق مثل قوله سبحانه :ؤ لخظمتنثألثتآء
علتكم تن ألكعاؤ ماء لء1هثآكم ؤهء ؟١٠
ماء ؟ ،] ٦٠ :^١[ ١٠وموله سبحانه :ؤ
[الأمال:ا  •]١فالأية الأول التي ذكر فيه اللام وما يشبهها ،حاءت ،سن أن اطه أنزل الماء
من أحلهم ،لتحيا به الأرض ،وليثربوا هم وأنعامهم .أما الأية الثانية فجاءت
ي بدر ،ؤإنزال الماء ل هذا الوقت ،إ يكن لأحل إحياء الأرض
حديثا
وإنثاما ،وإنا كان كا نهلشت ،الأيات ،وكا ذكرت الروايات من أحل تطهبمرهم،
ولكي تكون الأرض صلبة تحنتؤ أرحلهم ،قل ل ؛ر؛لأؤ أي دقة وأي روعة ،تلك،
الّمح ،تلم ها وتحس ءرّا ،وأنث ،تتلوآيات الكتاب ،الكريم.
ومن هذا الميل قوله سبحانه :ؤ

[ ^،^١اكٍل:هأ] ،ؤ نأنثآ

إق لإّ مجوّئ<وبيعيؤ ؟ ،] U:__l [ ٠ؤوئثإلثألثآلقلت ،رإةانر)أترثاجه [اكررى:آا،]،
ءؤوأزثنا إثو لقثهر ي1؛مهلم هiاjب١ه [يوش:ها] ،ؤؤهإدآ أو-مآإوث،أةآ او<ينا
ءالؤجثيئسه[اى٠] ١٦٣ :.

وهكذا نحد الايات التي جاء فيها الوحي جاءت عل هذا المط ،ذكر فيها

حرف الحر (إل) ،ولكن آية واحدة ق كتاب ،اه وجدناها قمج عن هذا المط،
ونحالف  ،فيها ذلكم السياق ،حيث لا يتعدى الفعل فيها ب رإل) ،ؤإنا يذكر حرف

آحر وهو اللام ،وهذه الأية هي قوله سحاه^ 1إدا يلنيه ألأيض زلراتا اه؟
ولمجت آلأرص  ١^^١؟4؛؛ وئال آلإمنن ُاثاأ©" مح*يز محدق أح؛ارهاأه يل؛
^ ٠^١٧٤لهاه ه[الزلزلأ:ا.]ْ-

وما نفلن أن اللام ورإل) يتعاقبان —كإ قيل من قبل— ولكننا إذا أنعمتا الغلر
ق ا لأيات ،وجدنا هذه الأية دون غرها ،كان الوحي فيها للجإد ،وهي الأرصى،
 Uغرها من اوات فكان الوص \ط للأنبياء ص ،ؤإط لخرهم ْن الملأء،
ؤإما لخرهم من ذوى الحياة كالحل مثلا .وهكذا نجد أن تغثر الحرف إنإ جاء
يشرإل أمر وقضية ،حرى -ا\ أن لتيبر.

الوحي للمال عدي باللام ،ومنه قول الراجز• وحى لها القرار فاستقرت،

وذااائإ أن الأرض سخرت دون أن يكون لها جهد ق هذا الوحي ،أما غر الحعاد

فليس كذلك،؛ لأن له جهدآفيعا أوحي له ،مواء كان هذا الحهد فكرأأوتد؛ارأ ،ك،ا
هومن العقلاء ،أوكان تخرأ ؤإلهامآ كيا هولغثر العقلاء ،ك،ا تفعل الحل.
ؤإذا عرفت ،هذا كله اسثهلعت) أن تدرك أن قول اض تعال ت

^^ ،(،٠^٠بج،يىلك لجل نش ه

ؤوت %ألشش

نحتنلف ،عن قوله سبحانه من حيث ،المعنى

عزى لأم نثس ه [الرءد:أ] ،ومآ عل الباحثين ذوي

الاحتثصاص إلا أن يقفوا مع الأيات ،فيعا ترشي .إليه من أسرار ،وفي،ا نقيقه من
حثر ،وفي،ا تقفي به من وشوشان للحلم،اء بل،يعة شيقة ،لا ليكتثموها ق أنف هم،
ؤإنعا لينشروا عبقها؛؛ن العادن.

١٨١

للق؛؛ائصآ
الجمين

ومن أجل أن تتذوق حلاوة الإعجاز ،وتحس  ١٠٠إحساسآ لا محال للشاك قيه،

فإل سأحتار للث ،جلا تغيرت فيها صورة الفلم تغثرآيقتضيه اكام ،ومحتمه السياق،
فمن ذللث ،التأكيد .ولتعلم أنه إنا يؤتى يه حيتا يكون له صرورة ،وأدوات
التأكيد كثيرة ذكرت ل كتب البلاغة ،من هذه الأدوات! إذ ،واللام ،وصمثر
الفصل ،وهذا كله ق الأساء ،أما تأكيد الأفعال فيكون ينون التوكيد ،وقد ،وغير

ذلك من الأدوات الش ذكروها ق كتبهم ،والي يدل ،عليها الأستقراء .ومنحاول
أن مفلث ،مع بعض المحوص من كتاب ،افه تعال؛ لتدرك ينف لئ ،قضية الإعجاز
يينة ظارن

ومثل التاكيد الحنف  ،والذكر ،ذللث ،أن القرآن لكريم تجد نيه كلات وحملا
ذكرت تارة ،ولكنها حذفت ،ق موضع آحر ،وكان لذا الذكر أو ذللث ،الخدف،،
أسبابه ودواعيه ،وموجباته ومقتضياته ،ولا تثلنن أن هده الأسبابج والدواعي

حالية نحص اللففل ،ومحن حا الإيقاع ،ؤيكون للجرس فيها حلاوته ،أقول! ال

تفلنن أن هذه الأسباب لففلية نحص الإيقاع وحده ،إنا هي مع ذللث ،أسابر دعا
إليها المعنى .هي موضوعية —إذن— ولذا فنحن حينا نتحدثر عن الإعجاز البياق

للقرآن الكريم ،فإننا لا نقم ،عند حمال الصورة ،وتأثير الخرس ،فتللشر قضية مع ما
لها من أثر إلا أما ليست ،الأساس اللى نرتكز إليه ق تقرير الإعجاز ،فالقرآن كتاب

الحياة والأحياء ما دامتر وما داموا عل اختلاف أعصارهم وأممارهم ،وأصقاعها
١٨٣

وأرحائها ،والإحساس بالصورة قد خلف من قوم إل قوم ،ألا ترى إل ما ذكره
ابن متان ق بيت اكيي؛

داح اتفل ،ايلن الأ

ك اف المزكان قروشي

قال! وقد حكل أن بعض ملوك الروم ،وأقلته نقفور ،مال عن شعر الشي،

فأنسي له بتت اكض ،وفسر له معناه بالرومية ،فلم يعجبه ،وقال كلاما معناهت ما
أكذب هذا الرجل؛ كتف يمكن أن يناخ حمل عل عين إنسان؟
إنا الشأن ى الإعجاز قضية الفلم ،ذللئ ،الدى لا يتم انمى إلا يه ،ؤإذا
كانت ،قضية الصورة نحص بالخانب النفسي والعامحلفي؛ فإن أمر النفلم ،يتعلق
بالخانبح الفكري والنفي معا ،ؤإذا كانت ،قضية الصورة محلف ،باختلاف الناس

من حيث قوة التأثير وجودة التعبير؛ فإن أمر الفكر ليس كدللث،؛ لدللث ،كان الفلم
فللث ،الإعجاز لأن اش لر يجعل كتابه لأمة واحدة وللسان واحد.
ومثل الحيف والد.كر التهديم والتاخثر ،والفصل والوصل ،وأملويبج
القصر ،والتعريفح والتنكير ،وكل ما تشمل عليه نفلرية الفلم ،ولا تحسبن أق
شأن الدراسة
سأمللث ،؛لئ ،هدا المسللثح ،فأحدjiJ؛ ،عن هذه القواعد،
البلاغية ،ؤإنإ اذ-للث ،الذي مأسلكه يلث ،وللتؤ إن شاء افه ،أن أختار للث ،بعض
الحمل القرآنية الكريمة مقارنة با يشبهها ،وذللث ،كدرك بفكرك وتلمس يحسلثؤ،

أن مثل هدا الإ؛داع لا يقدر عليه البشر ،وموف لا أقتصر للثؤ عل ما مجله القوم
ل كتبهم ،بل أكثر ما أذكره لل— ،ما فتح افه به كا بكرمه وفضله.

م ا لثماحة،

.٤
١٨٤

اييحث الأول
التاكيد

شهتملألظو^ينجمق

 ~ ١يقول اف تعال؛

ئوألتلإئ\قثلم ؤ؟ ه لالزم:مْ] ،ويقول

ُ؛ؤديدا

سسياوشهأئسثن

^^٢محءم،%حإهممحدابثنشبدأصثحمحظدجمد.ه لالأنمام:؛.]0
هاتان آيتان من كتاب اممه تعال ،حتمت الأول بقوله سحانه! ءؤإةاءُماتموئ

اتَتم ه وحتمت الثانية بقوله سحاته ت ؤ *أيهُ عمد نحير ه ،وما أظن
الفرق بين الحملتين حافيآ عليك ،ففي الحملة الأول حاء التأكيد بضير الفصل
(هو) ،وصمثر الفصل هذا إنا يؤتى به للتأكيل ولفوائد بلاغية يكزن ق كتب

القوم ،فإذا أردت أن تزكي عل أن الإسلام هو علاج الأمة من أمراصها حميعأ،
فانك تةولت ؛رالإسلأم هو الصلأحاا فتاق تبده الكلمة #هرو)ا.
أما الفرق الثاف بتن الحملت؛ن فهو أن الحملة الأول حاء فيها الخبر معرفا

'ؤأميأوهبم(واه ،وليت كيلك الحملة الثانية ،وتعريف الخبر يفيد الاحتماص
والحصر ،ألا ترى أنك تتذوق الفرق يبن

®اممه ناصر® و؛ين قولك! *اممه هو

انصر»؛ لأنك ق الحملة الأول كل الذي أنته بأن اف يكون مه الصر ،إلا أنه ل؛
يفهم من هدا القول أن غر اطه لا ينصر ،أما الحملة الثانية فإنبا لا تثست ،أن افه ناصر
فحسب يل تثيتا أكثر من هدا وهو أن المصر من عند الله وحده ،وأنه لا ناصر إلا
هو تبارك وتعال.

وبعد أن ءرفت vهدا ،يمكنك أن تت اءل عن ّر الفلم ق الأيتين الكريتن،
فإذا عرفتج أن الحملة الأول كان السياق الذي نحدثت عنه نحاطبة أوللث ،المرفتن
١٨٥

عل أنمهم ،الحاضن ،القانهلن .وأن الحملة الثانية إنإ جاءت حديثا عن المومتن،
الدين لر كن منهم كبير جهلآ ولا عفليم ذنب ،ولا كثير معصية ،رقص قلبكا •
واطمأنت شك ،أن هذا القرآن كتاب اممه الذي لا يأتيه الباطل من د؛ن يديه ولا من
حلفه.

ثم قل ل درياك> هل يمكن أن يكون هذا الفلم لأمة دون أمة ،أم أنه معنى
يشرك فيه كل ذي فكر؛ لأنه ليس حديثآ عن جال الصورة وحدها التي نحدث عنها
عبياء البيان.

 "٢يقول  ،٥١تعال!

ءَي

_>' . ljمؤياسم ق،ؤبى

ه [ ،] T:__jj

ؤإنا أنزكه ف ،نلت أكدر ه  ] ١ :^١[ 4ؤ إنآآتزت^ه  ،1لئن تنثكإ ه لاكظن:م]،
^^ ^^4آلذيتكر لتهثإالناّدا ما نؤل)إنجلم ه [الحل:؛؛] ،ؤيقول سبحانه :ؤ إما
قف ْع ط ،الأية الأحيرة وستجال أن نفلمها عنتلغط عن الأيات السامة،
فهذْ الأية الكربمة كثرت فيها اكاكيدات ،ولعلك تلحظ هذا ،ففي الحمالة الأول
ذكر فخر الفصل (نحن) يعل( ،إن) واسمها ،الأي هو فمثر المتكلم سبحانه ،وق

الحمالة الثانية منها ءؤوإغله<كذلوذ)أجا ه ذكر مع (إن) واسمها لأم التاكيد ،ثم
جيء -رال ْ.الحملة الاسمية ءؤوإداث؛.قؤفلون  ٠٥٠ه ،وبالحملة ققل .أكدت هل.ه الأية
الكريمة بموكدات كثيرة ،وكانت هناك عناية كبيرة يشأنيا.

وحينإ تنعم النلر ق الأيات وق الموضوعات القرآنية ،تدرك مر ذللث ،،فهذ0
الأية الكريمة جاءت تتحدث عن شأن حهلثر من شؤون هذه الأمة ،بل هو أعفلم
ثووتبا ،ذلكم الشأن هو تكفل اممه تبارك وتعال يحفظ ^ا الكتاب ،فلم يكله إل
الماس ليحففلوه كإ كان ذللثط ق الكتب ،السابقة ،وق هال.ا إقامة الحجة عل الأمة،

فالأمم إن بدلت ،وغيرت فدللئ ،لبدل كتبها ،ولكن القرآن باق لا يتغير ،فأي عذر
١٨٦

وتقول الأية الأحرى• ؤ وماثدلث أئث'إلأ يشني ؤبملمئ يدء ظوبمروما
 ،]١ ٠ونحن نعرف أن آية
أهر زلا ين عند آس رثأك ،علم؛بر عئمِ أؤ؟ ه
الأنفال كانت ،أسق نرولأ وأما تتحديث ،عن بدر ،وهي أول معرك نحوصها
الملمون مم عدوهم ،وهم أحوح ما يكونون إل ما يطمئن نفوسهم ،وشتا
قلوم•

ولما كانتذ البلاغة ذاُت ،صالة عميقة بعلم النفي ،بل كان الغرصى متها مراعاة

مقام ا.إخاءلين والقدرة عل التاثبمر ق نفوسهم ،وحدنا آية الأنفال يأق فيها ذللت،
التأكيد ئ (إف) وهوما نحلو منه آية آل عمران ،ولا عجب فهي ^ ،^١اف ،أؤوإ.لبى
أركئو؛لإرل[ 4الإما.]١ • ْ:،

وأمحلن ذلك ،كافيا ق هذا الخام ،لأنه ليس غرضنا الخمع والاستقصاء ،ؤإليالث،
نمهلآآحر لا تقل فيه روعة الإعجاز عإ سبق.

١٨٩

بالمشيئة ،لأما حديث عن ثوون يعفى الأفراد والأٌّر؛ فهي شبيهة بالأية الأول
ؤ وإن غربما أقص حكلأين معتبث ه إلا أن تاللث ،الأية ق شأن الزوجين ،وهذه

تأمر بتزؤج الأيامى ،والأم من لازوج له ذكرأ أوأش•
 "٢نقرأ ق سورة الأعرافث ءؤلءى روةأأس'آركا حأو)آثريبوألأمحفي

مسءم؛م ^2،ألا لا أ-لدأد) وألأي بارق ^ رب

?ج؟ ه [الآماف:أْ] ،وإل

جانب هذه الأية الكريمة نقرأ ق محورة الرعد! ءؤ همهواليكا مدأمحث؟ش ؤجثل ديا

ن*0مئ ألقرتظبمارزمحاص قثى أكل

ة هن وولي

ه ه [الرءد":ا] .
ونظرة متأنية للأيتين الكريمتين نجد ق كلتيهإ هذه الحملة الكريمة ؤؤثثى

آكلآلمار ه ولكن آية الأعراف عقبحا بقوله تعال! ؤممهء-حثإثا ه ،ول؛ نجد هذه
الحملة الكريمة ق آية الرعد ،وهذا يدعونا إل اكاؤل والبحث ،،ترى هل كان

ذلك لأن آية الأعراف نزلت ،أولا ،أما آية الرعد فزلت ،متأحرة ،فأكتفي بإ ذكر ق
محورة الأعراف؟ ونزول ،محورة الرعد بعد محورة الأعراف ،من الأمور المعروفة عند

القوم؟ قد يكون ذلك ،،ولكننا مع ذللئؤ نتلمس محببا آحر.

ورجوعا إل الأيتثن مرة أحرى نجد أن كلأ منها تحدئت ،عن موضع غير
الذي تحدثت ،عنه مضارعتها؛ آية الأعراف ،تحدفتخ عن بدء تكوين هذا العال؛ ءؤ إل
^مآعئعلآتزس ه [_ .]T:أما
آية الرعد فلقد كان حديثها عن العال؛ بعد استقراره عن الأرض بعد أن هيشت،
للأنسان ،وبعد أن أحرج افه منها ماءها ومرعاها ،والحبال ،أرمح اها ،متاعا لك!؛
ولأنحامكه؛ ،وبعد  ،جعل فيها من كل الثمر ائت ،زوجتن امح•،

كل آية إذن —لها موصوعها الخاص -يا— ؤإذا صح ما يقوله العلياء من أن
أكثر مما هي
حركة الأفلاك قبل استقرار العال؛ عل  Uهو عف ،كانت سرعة
عليه الأن بكثير ،أقول• إذا صح ذلك فان الأية نحمع إل جانب الإعجاز البياق،
إءجازأسىوس.،

والحق أن الإعجاز لمال -ك،ا قلت وك ص مل  -إذا كان خصا بالفل؛ فهو
عام يثمل مناحي ممرة متعددة ،فإذا كانت هذه الأيات تشتمل عل الإعجاز

العلمي ْع اليازا ،فإن الأيات الأول رأينا فيها مع الإعجاز البيانر ،إعجازا
احتياعيا كذلك؛ ،يتمثل ل وصع الأمة أمام م وولياتيا الخهلرة.
 —٣ل سورة الماء نقرأ قول اش عز وجل• ؤ و٠اؤأآلس١ء صئ.ضن

شسُتثصامحثفتءأيقا'ه'ه [الماء .]،:والهنيءت ما يستهلاب ؤيستلد،
وازيء• ما حنت ،عاقبته ،وجع بينهيا لأن الواغ والمشاهد يقضيان بآن شيثا ما
ربا سطالب ،ولك^ن لا نكوئا *ى ليته •حمنهء

ؤإل جانب هدْ الأية الكريمة ،تجد رينا نحاطب ق أكثر من آية أهل الحنة ت

^ ١نا.ميأ هنظا تآمحشو،]، ir :<^%,_ 4 .0

^^ ١ستعاثآأكو

[الخات،:آ] .وأهل الحنة -كما نعلم -كليا يتلي ءنده,إ
فذآلألأي -أ قا.يمح .
ليت ،له عاقبة وحيمة ،لدا ل؛ نجد هنا كلمة (مريثآ) ،إذ لا داعي لدكرها.
وهكذا يقتصر القرآن العفإليه؛ ق استمال الكالئات ،فلا يذكرإلا ما تدعوإليه
الحاجة ،ؤيقتضيه القام.

 —٤يقول اممه ^ ^١ءؤ يتآبجاآر'ير)  ١٠منوألانجئلتثمأأ0رم_أألثثاة'ؤها ه
[اك اء؛ها] مع أن أكثر المنهيات كانتط تل حرف الهي مباشرة ءؤ اولأ'<يولإ\ أولدثإ ه
[الإصا:،ا'ا] ،ؤ و؛لآمنوأألزةه لالإما:،آ-ا] ،ؤ ن^لآصمأث١د١هم ه لالإما-،:،ا] ،ولا
سنحاه لا-دماتتأأا] •

بمايرمايزمم ه لالخ»مات:ا ،]١ؤ
١٩٢

لقد نفي عن أولئك المع والبصر ،إلا أن نمي المع حاء مقرونآ
بالامتطاعت ولا كيلك البصر ،نلم يقل ت ما كانوا يتهليعون المع وما كانوا
يستهليعون البصر ،ولا ما كانوا يسمعون وما كانوا يبصرون •

ولقد ذم ،بعض القرين إل أن هذه صفة الأولياء ،وهم الأصنام .فقوله

سبحانه؛ ؤماَكامأبمظتمزآقتع ه متصل بقوله سبحانه؛ اؤوماَغن قد

اش

من أئجء ه وأن قوله؛ ^  ١۵٥؛^ ،^،ثؤ ألعاواد،جه حملة معرفة.
وْع ما ق هدا القول ،تمكيلث ،للظم الكريم ،فهو ْع ذلك ،ليس فيه إحاية
كافية عن مر التعبير القرآق ،بل يبقى السؤال حاجة إل الإجابة ،حتى هده

الأصنام كإ أما لا تستهلح المع ،لا تتهلح البصر.
والدؤا يبدو ل ""واممه أعلم با يتزل~ أن قوله سبحانه؛ ؤ ماَكمأمظنمن
السح ه حديث ،عن أولثلث ،الدين يصدون عن سبيل الله ؤيثغوما عوجا.

أما لماذا ذكريت ،كلمة (الامتطاعة) ؛جاب ،المع؟ فهذا ما نتلمس أسبابه
متميين العون من اللهّ ،ائاين سبحانه أن ثبري أسياحنا وذوي الخير عنا حيرا.

إن من له أدنى إلمام بتاريخ الدعوة ي العهد المكي يدرك أن أولئالثؤ المشركن
كان القران عيمن عل نفوسهم ،وياسر أفئدمم ،ولهدا كانوا نحثون الأسنعلغ إليه،

يوصى بحمهم بعضآ بدلك ،،ونبأ قراءة الرسول

سورة قملته أمام عتبة بن

.ه
ربيعة حتى؛^ ٠قوله سثحانه؛ ؤ
لنملت':،آا]ب فقال له عتبة؛ كفى يا ابن أحي ،أنائ .ك الرحم ،ووضع يده عل له.
أقول؛ نبأ هده القصة وغيرها يطالعنا عل الر ق الأية الكريمة ،فهم ال
يبتهليعون المع؛ لما كانوا محيون للمقران ق نفوسهم من محر وأمحر ،وليس ىل.لك،
البصر.
١٩٦

كلمة (ستطعون) ق الأية الكريمة إذن جاءت سن لنا هده الأبعاد الضية،
والحقائق الكقثرة.

 "٩مرأقوله 'نمال•' ُؤأولذيرنأللآمحي مدهن
أؤثشهلالس:ا'ا].

سرتيفيمآصتمح ناشcمحن

ونفرأنوله تمال•' ءؤ

'.هلاكءل:بمي].

وقمت أمام هاتتن الأيتتن الكريمتين أتلمس أسرار الإعجاز ،فكلمة (فوق)
ه،
ذكرت ل سورة الللثج ،ولر ندكر ل سورة الحل ،بل ذكر فيها كلمة

ؤيعلم افه أن من أسعد اللحظات ،تللث ،الي -بتدى فيه المسلم إل مئ من أسرار
إعجاز هدا الكتاب ،الحالي.

آية الللث ،جاءت ق سياق اكهديد واك؛كيتا ،والإنذار والوعيد لأولك

الذين يتعالون عل الحق ،ولهدا نقرأ نول اش تعال ئلهات ؤ وكوكدم،الإبم بن نلهم
ةكك0ممر.ه لالس:ه\].

كلمة (فوق) إذآ جاءت لقمي وهدف  ،،هذ الطير الصنم ،هذا المخلوق
الضعيف ،فوقهم ،فلعاذا العال؟!

أما محورة الحل —وهي سورة العم— فلقد جاءت الأية الكريمة فيها ق
سياق تعداد نعم اف -تبارك وتعال -كا تشهد الأيات الي قبلها والي بعدها ،ولذا
إ يشر للفوقية فيها ،بل ذكرت كلمة(التسخير) وتخثر الطير نعمة من نعم اطه
سبحانه وتعال.

بقي فرق آحر ق الآسنت آية اللملثج جاء فيها حرف ،العطف(،الواو) ،وهو

يقتضي محهلوفا عليه وهذا الحطوف ،عليه فعل فيه تبكيت ،لأوكلثج ،أي; أغفلوا فلم
١٩٧

يروا؟ أ اعموا فلم يروا؟ ا فالامتفهام إنكاري توبيخي ،ولكننا لا نجد هذا الحرف

ي س ورة الحل ،فتعال الله علوأكبيرا.

 ~ ١ ٠يقول ^ ^١ؤؤ نٌثيمز حئ لا ظث ذنهوقؤ0آنبم ممه
عنثلإلأوأصل.ه لاومة-:آا'ل] ،ؤيهوو س؛حانه :ؤ

فتنة وبمظوف اليبذيظك لئد

آنموأ ملأ

غىنجسإئ.ر^

[الأنفال:هم].

وتت اءل ،وأت اءل معك عن سب التاكيد بكلمة (كل) ق آية الأنفال،
وتركه ق آية البقرة ،فإذا عرفنا أن) آية الأنفال ،حاءت ،ق ساق الحديث ،عن غزوة

بدر ،وهي أول غزوة حاض الم لمون غإرها هع المثرين ،وتقدم عل هده الأية
قول ربنا تبارك وتعالت ؤ ئو للبمى دكمثواإن ثئتهوأنمز أهد؛ ^١ظث،وإن
بمودإ همدمضث ،ست،ألأتيك>  ١.ه لالأمال:خ"ا] وهذه إن كان خاصة ،إلا أن
انمرة بعموم اللففل —كإ يقولون— .أما آية البقرة ،فلقد جاء قبلها قوله بحانه؛

آشدين^صفيهمبم.

أكحل -آ ثزمحِ لحى منتوثمأ مي ؤ 0هتقؤ ^٥^٥٤؛! '؟(؛هت جزاة آلكفؤى  .ه
[^؛.] ١٩١ :

ؤإذا عرفتا هدا ،أدركنا مر التأكنو ق آية الأنفال؛ وهلأا الر نوجزه ق
حكمت،ن ا_. U^،

الأول؛ أن آية الأنفال جاءت ق سياق أول غزوة من الغزوات ،،فكان لا بد

أن يبين للمس.امان ،أن أمامكم طريقا محلويلأ من الخهاد ،فلستن ،مهمتكم تحويل
المجتمع العري وحده؛ إنإ أنتم مبعوثون للعالم كله ،فلا يد أن يكون الدين كله فه،
فلما ذكر هذا الوكيد هنا ،لر كن هناك يلغ لاوكرْ ف،ا بعد.
م

١٩٨

الئانٍة! أن آية الأنفال تهدمها قوله بحاته ت ؤ ثل j٧بيىدكهموأ ه ،وهو
ؤإن كان حاص السبب ،إلا أنه عام من حيث اللففل ،وذلك عل العكس من آية
محور البقرة ،فإن الحديث فيها م ،ثوم "قمومن ،وهم أيل مكة يال*ليل قوله•

ؤمفلمأ تى تنئ آخصم نأببنن؛ آثد ثن أقر دلا مثنمحئم يث أل—؟ئ ممتزيّ ثق
 " ١١وهاتان آيتان من كتاب اطه تعال نحد فيها شاهد صدؤ ،عل الإعجاز،

وهما قوله بحاته ت ؤ كد«ءقمائد< عالواإ 0أق ئوألتحيخ أبن *ءيمءئل
صهناذآأناشُء

آ'مح يثاوم

لأرنيوماظمائمأمّيو؟ه [الأتد•.] ١٨ - ١٧ :

تأمل هاتتن الأيتتن المتجاورتتن ،وستجد أن الأية الأول كانت ردأ عل

النصارى ،الدين قالوا الوهية عيسى ص  ،لا لثيء إلا لأن ظه كان ض ضر
السنن المعروف الألوف vمن حلق اليشر من أب وأم ،أما الأية الثانية فكانت ردأ عل
اليهود والنصارى ،حيث ،زعم الفريقان أن لم صالة خاصة باق تعال .حاء ق الأية

الأول قوله بحانه؛ ؤبماؤ،مادثاء ه ،ولكن هده الحملة لر تجئ ق الثانية ،ولعلمك
تدرك الأن سثب ،ذلك؛ ذللمثج أن الأية الأول تقول لأولئك الدين ادعوا ألوهية
عيسى لأنه حلق من ضر أب ،أن طة مللث ،السموات ،والأرض وما بينهإ ،فهونحلق

ما يشاء ،فلقد حلق آدم من ضر أب وأم ،وحلق زوجه كيلك ،فإذا حلق عيسى من
ضر أب ،فإن له اللعلمان ،فلا ينبغي أن يكون ذللث ،الخلق حاملا لكم عل القول

بألوهيته ،ؤ

ءادم

لألءمان:بمْ].

١٩٩

جرام،ئمئثلآ'محبؤن واه

أما الأية الثانية ،فليس فيها ْا يستدعى ،وما يتطلب ،وما يوجب وحول هذه

 ^^١الكري٠ة ،ولهذا ختمت الأية الأول بقوله :ؤوآئئءَةفي شمح 0ه؛
نين لهم عفليم محيرته ،وبأن له الخلق والأمر ،وحتمت ،الثانية قولهأ ؤؤإثه
الدبر.ه وهو مديد ووعيد ،ليجاز-رم عل أعإلهم ،فيعلل دعواهم أتم أساء
الله وأ-مازه.

إن هدا الإيداع المحكم ،وهده الدقة وافلوصوعية ،سواء كان ذللئ ،من حسثؤ

احتيار الخملة ق موضع دون موضع ،أم من حثث حتم الأية يإ يناسس ،المقام ،لن
تحده ق غثر^ا الكتاب ،العجز.

 ١ ٢ب ولنتدبر هاتثن الأيتين ،محال تعالث ؤ

وائّ،ىانناتثايىقكنءاك

آدظم لائدنءثكإق •؛١مقنايدءأرءأحاتنهر ثلأظواءانجمؤآحفصجماحك
اوُ ه [الخجر:سم-هه] ،وقال ،تعال :ؤ وأندرعفلألئ،آلآضك و؟ و4ءضش
ٌدثت>:،١^١[ 4.؛ .] ٢١ ،<-٢ ١

أنعم النفلر نحد أن سيدنا رمول اممه  .أمر يخفض الخناح للمومين ق
هاتنن الأتن ،ولكن إحدى الأيتن ذكر فيها قوله تعال؛ وإ٠ياآبJلث ،ه ولا أقول

نيد فيها ~معاذ ادله~؛ لأن القرآن محكم من الزيادة والقص ،ؤإذا تأملت ،أدركت،
مز الإيجاز ل الخْلة الأول ،وروعة الأعجاز ق الأية الثانية؛ ذللث ،أن الجاق لكل

من الأتن اقتفى نقنا حاصآ ،فالياق الأول كان سياق امتنان وتقفل ؤإكرام،

ؤ وإهن ءابم،سثاتي١ئاؤ)ؤالنتءات^دظلمأعأه فلا يغرنكا ما أعهليه هولأء من
متلع ،ولا تحزن عليهم .أما السياق الثاق ،فقد حاء ق سياق التحدير ءؤ ثآدئ حهؤ
طإى\لآلهى.اه .ولما يكرتر العشارة،
وأمر النكب .أن يندر هؤلاء الأقرب؛ن ،فربعا يظن بأن لهؤلاء الأقرب،ن شأنا خاصا،
امنوا أم إ يؤمنوا ،فكان الياق يتهللس ،هل.ه الخملة وهي قوله ت ءؤِلن آبعلث ،ه.

يقول له ت لا تبال بأحد ،ؤإنا ينبغي أن نحفض جتاحك ،لن اتبعك ،ؤإن لآ يكن ينك

وبينهم قرابة ووشيجة وصلة دم ،ورابطه  V_Jؤ نلنمش حثا-ءق ،لش آقعق ،ين
آلمحكت© •i
والخلاصة أنه لما ذكرت العثثرة ق الأية ،والأدتون من الأقارب ،كان لا بد

من ذكر هذه الخملمة ؤ,لضأبعلث ،ه أيا كان أولثلثف المتبعون ،عربا أم غير عرب ،من
ذوى الممب أم من غثرهم .ذلكم هوالقرآن.
وهل،ا كمر ق كتاب اض تعال ،لا يمكننا أن نتقميه ق مثل هدا الكتاب ،فإن

راقك مثل هذا ،ووجدت فيه ما تهلمس له نفك ،فأرجواممه أن يوفقني لأكتب ،للئ،
كتابآ ،أحاول فيه اصتقصام كير من الأيات الكريمة مما يعرف عند الحاناء بالمتشابه
من حيث الالفظ ،.وافه الموفق لكل حير.

اسث الثالث

التقديم والتاخير

 — ١كشر من ا/ذآيات الكريمة حتمت بذكر أمإء اض عز وحل وصفات من
صفاته ،وا،لتدبر لهذه الأيات الكريمة يلمس فيها أسرار الإعجاز ،ولطاف السان
هرة ئة.

وكشر من هده الآيات ~بل أكثرها~ تجدها نجمع ين ا<<مان أو صفتين فه
تبارك وتعال ،ولجد أن بعض هده الأسإء يهلرد تقديم بعضها عل بعض ،فكشر

من الأيات حتمت ،بقوله سبحانه! ؤءنيزحاءكيثِ ه وؤسمحبييم ه وؤره
عتيز ه وؤعإيةِ.ثيرث ه ،ولا تجد آية حرجت عن هدا الفلم البدع ،ليت
هناك آية قدمت ،فيها الحكمة عل العزة ،فلم نقرأ (إن افه حكيم عزيز) ،أو العزة عل
القوة (عزيز قوى) ،كإ لر لجد أي آية قدم فيها البصر عل المع (بصثر سميع)،
ولا لجد آية كدللث ،قدم فيها حبثر عل عليم ،ذللث ،لأن ال،رتي<ِ_ا العلبيعي والتعلق
البياق يستلزم ما حاء عليه النفلم القراق.

فإذا اجتمعت ،العزة والحكمة ،فحري أن تقدم العزة لأن الحكمة لن توق
تإرها ،ولن تكون لها نتالجها إلا إذا سبقتها العزة ،ونقيض العزة الذلة ،وما أبعد
الذلة عن الحكمة.

لكننا لجد أن القوة هدمت ،عل العزة ق مثل قول اطه سبحانه! ون آثتيا

عتيزه ذللث ،لأن العزة بدون قوة دعوى لا تثبت ،أمام الأحداُث ،،ولا تقوى عل البقاء.

وكذللث ،المع والبصر ،لجد المع يقدم عل البصر ق القرآن كله ،مواء
أكان ذلل؛ ،من أوصاف ،اظه تحال ،أم من أوصاف  ،الناس التي أنعم اه  ١٦-عليهم،
ؤآلأبمشل وآلأيثث ،ه [اكءل\:ا.]¥
مثل
٢٠٢

وكدللث ،العلم والخثرة ،لأن الخ؛رة أحص من العلم ،لذا لر نجد آية حاء فيها
رخم علم•،

لكنتا ونحن نتدبر الأيات الكريمة ،حيث نجد أن بعض الأمإء الحاليلة ،قدم
بعضها عل بعض ي بعض الأيات ،واخر ي بعضها الأخر ،ولتيبر ناذج من
بعض الأيات الكريمة.
الأنموذجالأول :الغمرة والوحمجت:

حمح الأيات ل كتاب الله تبارك وتعال ،قدمت فيها المغفرة عل الرحمة ،لأن
المغفرة ستر للذنوب ،أما الرحمة ففضل ؤإنعام زائد عل مغفرة الذنوب ،لذا قدمت
المغفرة عل الرحمة ،والخلية مقدمة عل الحلية.

لكتنا نجد آية واحدة من كتاب اممص تبارك وتعال قدمت فيها الرحمة عل

المغفرة ،وهي قوله سبحانه ق أول سورة سبأ ت ؤ ظثمماتيؤ،ألإنج،ئابمجيحاوما
يرلمث^,ألتاء ؤماينججالأوآقيهمأتئور ? ^٠لصأ:؛ا] ،فلت؛ كآنت هد<ه الأية
يدعا من أخواتها؟

إن التدبر للسياق القرآف يمكن أن ينعم يالخكمة البانية والوصوعيه كذلك)،
اش جاء عليها نقلم الأية القرآنية• إن السياق الذي جاءت قيه سياق القدرة
والعلم ،سياق العناية تيده المحلوقات كلها ،ما ق السموات وما ق الأرنحن ،ما يلج

 ،jالأرض وما محرج منها ،ما ينزل من الماء وما يعرج فتها ،ورمة الله تبارك
وتعال تنجل لذْ المخلوقات حميعا ،الشص والقمر ،والليل والهار ،والجوم
والجال ،والماء والمرعى ،والار والهواء ،كلها تفلهر فيها الرحمة ،لذا كانت الرحمة

حل.يرة باكهديم ق سْ الأية وحدها من كتاب الله؟
أما غثرها من الايات والى قدمت ،فيها المغفرة عل الرحمة ،فقد ذكرت كلها

ل س ياق ذنوب العباد ،أوي سياق تقمبمرهم فيا امروا به .أما الأية التي قدمت فيها
٢٠٣

الرحمة عل المغفرة ،فليس فيها قيء من هذا كله ،لا من ذنوب العباد ،ولا من
تقصرهم فيإ امروا به.

أرأيتم إل هذا الماء المحكم وهذا الطم البديع؟
اساواسصت؛

أكثر الآ1ت الكريمة جاءت عل هذا الطم <إرى ألأهأِىٍص i
أو ؤإة ربك عللمر لمكر ه ،ولكننا نجد بعض الايات فدمتا فيها الحكمة عل

العلم ،قال ،تيارك وتعال محدثنا عن أي الأنبياء وشيخ الحنفاء ،أبينا إبراهيم

آمأئدرق ضء ُمثآؤن ؤبمهها

ؤوزمحأ ؤ؟ َ ٢^ ١٠كثك قادرثلف

إوه< هنآلتك-ث آدتدثِ.ه [صت:ا>أ-'-ا].

والمتامل ق المياق ،والتدبر للايات الكريمة ،محي أن هذا القديم أو اكامحر

كان أمرآ محتمه المعنى ؤيتطالبه الموصؤع ،وتقتضيه الحكمة ،قاما تقديم العلم عل
الحكمة ،فأظنه ظاهرآ لا بمناج إل بيان ،إذ من مقتضيات الحكمة أن ي بقها الحلم،
ؤإليكم بعض هذه الأيات ،قال تعال ت ؤ جثلك بمشلف ر،ئ ،رثملثا عن ثأول

آ'لآمادث وممّ نمغ«عثلكوو٠افييمرة٠ا أدمهاهق أنره بن ظآزيأ وإضي<ا
ربق ،علئِلمكر? ^٥لبجش;ا■] وقال تعالت

ا 0يآؤمرنووأش

ي

^^؛ ١٤أولتش هثر ألنساروتجكث< ه محة من أش ونته نآثة عيثَ-هر و ه
[ا-فمات;ي-ا.]،

أما تقديم الحكمة عل العلم فنجد أن الموضوعات التي حاء فيها هذا الطم،
كانت ،الحكمة فيها هي الأساس ،فبثارة إبراهيم وامرأته بالغلام ،حيث يتعذر

الحمل والإنجاب ءؤ ءأِلد وأمأ عجؤز وهنذا يمل سأءا إن  ١^٥ئتيء عحتب

لمد:آي] أمره فيه حكمة ؤ َ ١^ ١٥كقممى قاد

هوأينكسم أنتلسر ُأو؟ ه

ولا نود أن سقمي صا فقف مع كل آية ،وما عل القارئ إلا أن يتدبر
الايات ،ليدرك بذوقه ؤإحاّه وفكره وعقله دقة الفلم ،وسموالعني.
الأنموذجالثالث،ء الغمرةواسا؛

حتمت بعض الايات الكريمة مدين الأسمين الخليلين ،تارة تتقدم المغفرة،

وأحرى يتقدم الحلم ،قال تعالت ه يوايدؤأأثث الم ف ،أبمؤة؛ ٧؛^ ،كداجدرم ٢١

'تمثبمف ةزب؛ؤأ نأقث ءص_.ءإم  .ه لاوهمةْ:أ آآ] ،وقال تعالت ؤ  ٠^٠ثجئزأ عقده
أث==كاج ^جأممننثاص<واظوأأ 0م مالإ'أشآثمةذروه؛١١٤^٢٥
أاثتعقو؛رلإئ أو؟ه [ _^tJl؛ ،] TTa :وقال ا،سحانهت ؤثغلمألمرقأثح ما'لآءرا وعن
نؤن نون تن إلا مج بجأْء هرلأ مثهوف ت؛يءحهلم إدثُكث حيثا عم . ،ه
لالإصرا«-تأ؛] ،وقال .ءؤ ؤؤؤ إن آقث يمسلثنمح آلسموب وآلأرص<> أن درولأ ؤبين نإكا إن

تؤهمامنبيفيشقإد<4كاث يثاعقؤيإأو؟ه ل؛اطر:ا؛].
تدبر الآيتين الأوليتن ،وهما مدنيتان ،نحد فيه،ا —وهما

للمؤمنين —

تحذيرأ من نحالفة حدود اممه ،والخروج عل شرعه؛ لذلك ةا»مت ،فيه،ا المغفرة،
والمغفرة مراااوو_ ،كٍا قلت.،

للمؤمنين— نحدأماتتحدثان
وتدبر الأيتثن الأخرس —وهمامكيتان ،وليستا
عن العناية الربانية ،فاض سثحانه لا يعجل العقوبة للناس ،وهل.ا هوالراد؛الحلمّ إن
سياق الأتن الأحريثن بعيد عن سياق الأيتتن الأولتئن ،كذللث ،كان نفلمهءا غرنفلمهكا.

إن التقديم والتاحثر ق فواصل الاياتح التي ذكرت ،فيها أماء اف وصفاته،
موضع حري يالدرس ،بل يستحق مؤلفا خاصا له فهو جدير ب1نا ،وستجد

الباحثون أمرارأ مليئة بالحكم والفوائد.
r-o

 "٢يقول اش تعال ت ^٠؛ ؤوآقث أرى ثرل ألكثب
لالأءراف:ا"ها] ،ويقول بحاته! ؤأش ندهك'١^،

4 .
ظلم1تإلأشوه

لالمة:لأهآ] ،ؤيقول بحانه! بؤ آعندوأيندومحءأوإج«؛اثههوالؤئه لالثودى:ا].

وأظنك أدركت مر الفلم؛ ففي الأية الأول حاء لفظ الحلألة محرأ ،ولكنه ق
الأيتئن الثانية والثالثة كان ممدأ ،ومر ذلك التغاير ،أن الأية الأول جاءت ق ساق

أولئك الذين جعلوا ممودامم أولياء ،يقول اممه تيارك وتعال! ؤ ألهم أرحليمشوة

ءآأأذمصبم-4ون قآأذله<ِأمحجمثوى هآأم لهزئاداتمتئزدةا لموآذعوأ
محتنم؛ظامحة4.
لالأهمافْ:ها-أآا] ،تقول الأية لأولئلث !،إن أولياءكم هذه ايمودات اكااJدة ،أما أنا

فولي اش• والفرق ين الخمكن ،أن قولناث ؤ3كوآظ* ه مفهومها ولي افه لا غثره،
أما الحملة الثانية ؤؤأئٌولإ ه فمعناها ومفهومها افه ولي لا وليكم أنتم.
ولأصرب للث ،مثلا ييسر للث ،هدا ا،لعنى .تقول ش يعتقد أن أحاك محمد ،ال

أحمد وهوبمرقها• ُأ'حي أحمد ،وليس محمدأ،ا ،ولكنلث ،تقول،لن يعرفح أحمد ،ولكنه
لا بمرق أنه أحوك ،ؤإنا يظن أنه أخ لغثرك ،أويظن أنه اينلث !،ررأحمد أحيُ أي!
ليي أحالغثري ،ولبى ابني• وهكن.اتقول! اصديقي حالدأ،لن يظن أن صديقك،
ص ح يد ،ولكنك ،تقول! ءحالل صديقي® ،لن يقلن أنك ،لاتعرفه ،أوأنه حصمكؤ.

وأظنلئ ،الأن تقهم الفرق بين نقلم الأيتن الكريمتن ،فقول افه بحانه! ؛ؤإة
ه أ ي؛ ولي اه وحده ،وليس ل ول من معبوداتكم التي ارتضتموها ،أما
فوله بحانه! ؤ أقه محلإأدمى ءامتوأ ه فمعناه أنه ليس ول الكافرين ،ؤيدل لهدا

الأية الكريمة نف هات وأثمتةلمق^ ١لإ،آؤئيآفزق ه لاومة7:هأآ] وهكلا تفهم
صهأى! الول الكامل الدىلأ,صءن بلْ.

 — ٣قالتعال يأمر

لالأتاJ٠ت  ،] ٢٣ؤ
ؤ

هتوةلوأإر؛ثتر محءا؛ 0ه

بالتوكل عليه؛

ضةكفم٠١ئمأشمعبمح.والنكّم تيذن

[يوتس؛أح]،

 .ه [آل ءمان:أآآا] ،ؤبمول آمرآسه •.ؤ دمًْفلء

ألم^٢؛ ،لايمؤت ه [امُان:حْا ،ؤ وأق ■ؤبال؛عتبءإ'لأد؟ةا ذ[ق يقآلأتركش
آمن ه ومنكل عثؤ وم،

عنا تعين أ '.ه [^ ١ ٢٣ :آ ،وقال تعال ت ؤ ثيوؤز
[ااشما:،؟اأ'-خامآ] ،وقال تعال :ؤ ظ

ءلأسلتتمث<وآ'ضٌ ?0؟ه لاكل:الأا ،وقال :ؤ قطلءاموءا؛مح
وتجلا ? 40لالأءزاب:ما].

والمنعم ق الطم القرآق محي قضية حرية يالتدبر ،حديرة بالتأمل؛ فحينإ
يكون الخطاب لهذه الأمة ولغثرها ،يقدم لففل الخلألة ،وحينإ كان الخهلاب للرسول

 .خاصة قد-م فل الخوكل "كا رأينا من قل"•

فإذا عرفنا أن الفلم الأول ،إنإ محاء به للحصر والاحتصاص ،أي عل اش
توكلوا لا عل غارْ؛ أدركنا روعة النظم ق كتاب اش تعال ،فإ أحوج الناس الذين
كشرأ ما توسوس لهم شياطينهم ،وتول لهم نفوسهم ،ما أحوجهم إل أن يؤكد لهم
هذا المحنى ،فسنيتوا أن التوكل ينبغي أن يكون عل اض وحده ،حتى لا تنازعهم
نفوسهم الاعتإد عل مره تعال.

أما الرسول ، .وهو الذي أكرمه الله بالنفس الزكية الهلاهرْ ،والذي ال

محوم حوله الشعلان؛ لأن اممة أعانه عاليه فأسلم ،فلا حاجة له ٠-ذا التخصيص
والقصر ،فلا حاجة أن يقال لهُ .ءل الله توكلُ• ومن هنا رأينا التغاير ق هذين
الأّلو؛ين ،التغاير ق الفلم ل الأيات التي تلوما علميك س قبل ،وهكن.ا تحد
لفتات الإعجاز ق كتاب افه ،لا نحلومنهاآية ،ولا يقوما موضع.
٢٠٧

 ~ ٤قول اش تيارك وتعال متفضلا عل هذْ الأمة عبيظ منزلتها ض الأم ت

ؤ ه _؛ آئ ئتئلا بمفرثأ ^1؛ ء ؛i؟l؛ ٤^ U؛_؛وبج؛
سهياوآ ه لالقر":0آ؛ا] ،ويقول سبحاته ت ؤ فتكنل إذاتتٌئنا■Cxtك؛ أمؤ يثعهيدوحشا
يك عق هنؤم (تمسيا ^^ ٢ه لللاء;ا  ،]٤ؤيقول سبحانه ت ُؤ محيئم ئعث ؤاَ؛وا أثو
سهيا-ا ءثهرِ تى أتسمم وحسآ بإك -شإ-يدا عق هتؤ^لآء  GJj^jعقلف آوكتب تمننا
لكل ؤآووهدىورت<—مة

صحهثادْءئو

ه لاكحل:اه] ،ؤيقول؛ ؤوبمها-دأؤ ،آثم

سمكقم

وماجمل ءق؛م

آلسفن ين ثل محؤ ،ط؛ ؤءة الرّملاشه-ت<داءبمر(أءبوأثمداء •ش آتا؛ى  ^٣^٥ألتهلؤة
لالخج\:ا.]7

قف أمام هذه الأيات الكريمة ،ومنجد أن الأية الأول والثانية أحر فيهإ
لفظ شهيد ،ولكنه قدم ق الثالثة والرابعة ،وحاول أن تكثف اللثام عن ذلك الوجه

المشرق ،الذي يتفجر نورأ وحكمة .وسأحاول أن آحد بيدك ،لأفتح للث ،الباب
الذي تلج منه.
إن قوله سبحانه! ؤ لنهكؤبجإ تمداء عق أفايى ه بيان لشأن هذه الأمة،

بشهادما عل غثرها من الأمم ،ولكن ليس معنى هذا أنه ليس عل هذه الأمم شاهد
عثر هذه الأمة ،فانيياء كل أمه وصالخوها سيشهدون علميها ،شهادة هذه الأمة ~

إدن~ عل غثرها من الأمم ستكون واحدة من ّهادادتأ ،كثيرة • ولكن لو قيل.
رالتكونوا عل الناس شهداءا ،لكان معنى هذا أمم هم الذين يشهدون عل الناس،
لا ءيرّهم ،وليس الأمّ ^ ،^٧كإ عرفت —،فإن ني كل أمة شاهد علميهم.
ثمداء عق أدثاير ،.ه —إذن— ليس فيه نحمحيص لهم بامم وحدهم
يشهدون عل الناسي ،كل ما فيه أمم سيكونون من حملة الشهداء عل التا(س ،ولن.ا إ
نجد ق كتاب اف تعال آيه واحدة تقول للمؤمنين! ررلتكونوا عل الناس شهداءا.،
٢٠٨

ؤؤ ربمؤث الثسوق عاوؤم أثؤبو\ ه فمعناه أن شهادة الني
أما قوله
 ، .خاصة بكم أنتم ،فلن تشهد عليكم الأمم كإ شهدتم عليها ،وأرجوأن تكون
قد أدركت ،الفرق الدقيق ق الفلم الكريم ،فكومم شهداء عل الناس مدح لهم،
وكون الرسول عليهم مهيدا ٌدح لهم كذللث ،،لاختصاصهم بشهادته عليه واله الصلاة

واللام ،ولوقال لك! ءؤيكون الرسول شهيدآعليكم ،لكان مدحا للرسول• .
ؤيمكنلث ،أن تصل الأن إل ما نريد عن سر اختلاف النظم ق الأيات
الكريمة ،ففي الأتن الأوليض كان المنمود الثاء عل الأمة ،ألا ترى إل قوله تعال:
ؤ و؛د'إك>ج>ولثةم أمة وسهيا ه وكان هدا الثناء من جهتتن اثنتتن :كويبمم يشهدون
عل النااس من جهة ،وكون الرسول عليهم شهيدا مجن جهة ثانيه ،أما الأيه الّالتة
والأة الرابعة فكان المياق فيهإ غثي ما تقدم ،فالأة الثالثة تاء عل الرسول.
والأية الرابعة ثناء عل ا،لومنن وثناء عل الرسول  ،وأرجوأن تتدبر الايايتج مرة
أخرى كورك ّر ما قلته للث ،،وافه أعلم بإ ينزل.
وكدللث ،الأية الثانية ،ؤيشهد لدلك ما حاء ق الحديث وقع .طلب الرسول

 y.من ابن م عود قئ أن يقرأ عليه شيئا من القرآن ،فتل عليه من سورة النساء،
ولما وصل إل هدْ الأية بكى الرسول .وقال :حبلئ.،
 —٥نقرأ ق وصفح المنافق؛ن ،وق وصف ،الكافرين ،هاتئن الأيتئن ل سورة

اJقرة :ؤ هم؛ قلإ ص ء لأِفيْذو . 0ه لاوهمة:ها] ،ؤ صم  ٣عنى لثن أل
تذاو.oهلمة.] ١v١ :

وتقديم الصم هنا جاء ق غاية الإحكام ،لأن بداية صلال أولثلث ،الأقوام،
حينإ أصاخوا بسمعهم عزآيالتح اطه تتل عليهم.

ونقرأ ق مشهل .من مشاهلء يوم القيامة عن أولئلث ،الذين صلوا سواء الميل •
عنيا٧؛^؛متا ه لالإّ.را:،يه] .لقد تغثرت الصورة
ؤوءنشر؛دميومألإي-ممح ؤ
^•r

هنا ،لذلك تغتر معها سق القول ،ذلك لأن الّمإع لر ؛ ^٠٠أولئك الناس ولا يعود
عليهم يخير ،ثم إن العمى هو من أشد الأمور مشقة وأكثرها صعوبة عليهم ق ذلك
 "٦ونقرأ قول اه تعال محث الومتين عل العدل والقسط

قة

لألتسط شبمداءغدؤ٤قأنضك ٢أوأأو؛إدبم وآلآرإ؛ذ) ه [اكاْ:،ماا] ،وقوله بحاته ت
وؤارأوخك<قيثمحاكط ولأهممحظمسةا 0م
للتموئ ه لالأمم؛:ه] .فإذا مفنا أ 0هده الأية نزلت ق شان العدل مع أعداء
الإسلام ،وأن الأول نزلت ،ق شأن تحقيق العدل مع ذوي الرحم ،أدركنا سر التق
الكريمتض• فالعدل ْع الأعداء ربا يقلن أنه من الأمور اكحنة الي
ؤ،
يتقرب- ،ها إل اممه فتقدم فيه كالمة ءؤإة،ه ولا كيلك ،الأية الأول؛ لأن المسهل فيها
هوالأهم.

 "٧ونقرأ قول  ٠٥١تحال ت ءؤ إدثئس؛ؤإ ألةماسأئهنهه [الأنفال ،] ١١ :وق
مقابلها ؤدأأنز 3عومحر

ما،ثا ؟> [آو ءمان:؛ْ .]١

فإذا عرفنا أن آية الأنفال كانت ،ق بدر ،وأن آية أل عمران ق احد ،وعرفتا أن

حاجة ا،ل الخان ق بدر كانت ،إل الراحة والنوم ،أما ق احد فالقد كانمط حاجتهم يعد
أن آصابهم ما أصاب؛م إل الأمن والطمأنينة ،أدركنا سر التقديم والتأخر ق الأيتين
الكريمت؛ن.

<  ) ١وهناك زق آخر وهو أن محده الأية الش تتحدث عن يوم القيامة نحمل عل حقيقتتها ،فهم محثرون
^ ،، ١٧يفقل.ون طْ الحواس الثلاث .أما آيتنا البقرة ،فا،لقصود منهما التشبيه ،لأن الكافرين

والتافق؛ن لر يكونوا كن.لك ،لكنهم لر يستعملوا حوامهم فيإ هومحر فكأتيم لا حواس لهم.
٢١

بالتحدي ،وحن كان التحدى يالفوذ من أقطار الموات والأرض قدم الخن

لأتم أقدر ض ذك :ؤ ش ش أنتم الإص نآين ء أن أيأ ينل ^ ١ألتزم
\أنقذوتز أف ثفذؤإ ين أفثاؤ
لا يأرن ينلوء ه لالإما:،خخ]ُ ،ؤ يتعثرآلإأ

ألقي وأ'ني؛و ،آنئدؤأ

ذلثن.؛ه لالرمن:ما.

وهل• يكون التة-دم تقدما زمننا• ؤ رما -ثلثث ألخن ؤآلإض إلا لمدمن 'توا ه
لاصت;آ.]0

وقد يكون التهدم دليلا عل الفضل والترف :ؤ خاركآلإث 0ين صدم

َلكلمءمحافي .ؤبمآة آلكثازس مايجمحدا?[ 4'©-الرحن:إ - ١ء .] ١
 - ١ ١النقرة والرحمة :الأيات الكثترة ل كتاب اش تعال نحيتا عن كرم اه
عل عباده ،فهو يغفر ذنو-م ؤإساءتم ؤيرحمهم ،وهده الأية تقدمت فيها المغفرة

عر الرحمة ؤ ^ أثم عموث قصت .ه لاوقرة:آ\/ا] ،وقد مدم الغفرة عل ١٠٢^١
علأنآقصرءيئ.ه تاومة:ه"1أ].
وعل العكس من ذك نجد آية واحدة قدمت فيها الرحمة عل المغفرة ،قال

ؤ يعلم مائ ق ،آلأننج ،نمابمج نناومايرلت>آضلءومابمج فبماوهو
آلخبمثّآددضس ءوأره لسآ;آآ] ،وهي الأية الوحيدة ي كتاب افه تعال التي قدمت فيها
الرحمة ،وذك لأتبما ذكرت ق محياق القدرة والعلم ،فكانت الرحمة جديرة بالتقدم.
أما الأيات الكشرة التي قدمت فيها المغفرة ،فانا تذكر ق محياق ذنوب العباد
وتقصرهم فيا كلفوا به.
 " ١٢الصبر والتقوى :ومثل هدا ما حاء ق محورة ال عمران حهلا؛ا للمومنن

لتعليمهم ؤإرثادهم كيفؤ يقفون من أعل"ادهم ؤ يتلإباأكتيءا،نوأث!ُئثءخاووأبمثاعة
٢١٢

ين دوك؛
تغلب

ئتالأ ه زآل عمران:ااا  ،]١فيقدم الصبر هنا؛ لأن له أير الأثر ل
عل آعداتهم ،ؤإل حاب هدم الأية الكريمة نقرأ قول يوسف

لإخوته! ٠ؤادع' سمسرض؛رؤُك> آسلأمبمحيرآلمصخينأوآه [يوش،]٩ • :
فسياق الأية هنا عام ،وهو يعيد عن الحرب وأوزارها ،لذلك كانت التقوى
الأساس الدى سض أن سى عليه كل ثيء•

 " ١٣ونقرأ ل آخر آية س سورة الفتح •' ؤ محمدةبمول،أااي رأك؛ن ءعه 7أثداءهز
عن ينئي
ه [ اكع:همآآ .ولكننا نقرأ ق صورة الماJدةت ؤ ي؛أياآقبم
عسؤم عن ديني ،موف؛أي ،أئث ثوم ممبمبم دتحتمبمُ أق لإ ءأثمحٍثن فيرم ءئ  ٠^٧٠٥٢ه
[الاتد؛;.]0،

ولما كان محياق محورة الفتح ،محمياق الحهاد ومحالدة الأعداء ،ولما كان سياق آية
عن موالاة اليهود والصارى ،قدم ق كل آية ما يتفق مع محياقها،
المائدة:
ويلاثم موصوعها ،ويتناسك ،مع المقام الذي جاءيت ،فيه .فقدت الشدة عل الكفار
ق حم ورة الفتح ،وقدمت ،الذلة عل المزمنان ق صورة المائدة التي جاءيت ،تنهى

المزمنتن عن أن ^ ١^١أءداء اف ^  ١^٥٠أون !^١:لا نقفدوأ  ^٦آص أؤو

بمئيم آنتآء بعميأ وش ي<لم ننمحي؛ثث ثمم إن أق لا بة-يك ،ألمم آلظمحئوآه
[الأتد؛;<ها.

 — ١ ٤مومحى وهارون :الآيا<ت ،التي نحدثت ،عن الثحرة حينإ ألقوا وجوههم

مجدأ ض ،وأعلنوا إيإنم برب العالثن ،تحدثنا يعفى هذ 0الآيارت ،أتم قالوا :ؤ ثاو
ءامناإري_ ،آينفيث ف" سى ؤهمين 'أو^ُه تاكما،تي؛-ع؛] وبعضها' ؤثاوءامنايري،1
هنحثوزش.ه [د;•؟] .وهي س أقوى ما يستشهد به القاطون عل وجود السجع
ق كتاب اممه تعال ،وهذا ليس من غرفنا بالطبع .لكن ما أود تقريره من تقديم
هارون ق الأية الكريمة وتاخثره ق حميع الآيارت ،أقول:،
٢١٣

ما أود تقريره أن تقديم هارون عل موسى كان ق هدم السورة وحدها،
وال جب الذي أختاره ق ذلك~ ،واش أعلم بمراده وبامحرار كتابه" يتلخمى فيا يل*
سورة ؤله هي السورة الوحيدة الش حدثنتا عإ حمل لوس اله؛أوك من خوفح،

وكان حريا به أن لا يكون منه ذلك ،،قهارون أول به منه ،لأته لر يشاهد ما شاهده

موس ،ولر يشرف بمناحاة الحق ،قال ،تعال؛ ؤهأيصفيممحءخمهموصأو'ه
لد:ماآ■]  ،فكان حريا به أن يكون رابهل الحاش ،ثابتر الخنان.

من أجل ذللئ ،يلوح ل أن هارون.ؤ؟ قدم ق هده السورة ،وهي قيمة قرآنية
عفليمة ،حرى بنا أن نقف عندها وتتلبرها ،وهي تقدير كل عامل بعمله.
 — ١ ٥الموات ،والأرض! بعض الاياتح الكريمة قدمت ،فيها السموات ،عل
الأرض ،وبعضها الأحر قدمت ،فيها الأرض عل الياء.

فمن الأولا! قون ،اش تJارك وتعال! ءؤ وه ١Jألنكهميإ لأدفينا١لثاءئئلبك
ؤيؤ ،لتاتقًءكم عنلمإألإسه^^^ ٠عندمماث٠لرم ؤ ،ألثحؤت،ولأإاآمح؛دا أنحكثر
لإكثنلإأطتإلأؤ،رطتم،له هُه [مأ:مأ] •
من
ومن الثاق! قوله محبحانه! ؤ وما ؤ ،ثأؤوماسلإك من ينءايآ
عمؤ،ءلأُ=ظظاعورثأؤداءدبىثونئدم١بمربماروى مح >^٥١^ ،درؤفي،آ'لأمح،ولأ
تإلأهئ_،له.ه [بجض;اا■] .فهده ١لآية التكريمة
تتحديث ،عن أعال أهل الأرض ،وشهادة افه عليهم ؤإحصائه لأعإلهم فكان اللائق
بما أن تقدم فيها الأرض عل المإء لأن أهالها هم القمودون بالخهلاب.٠
قش
ر  ) ١ولقد ذكر ل أول السورة الكريمة من أنه محقومي عن هدا الخوف حيتا ألقى العصا
لد:اأآ وهكذا حاء ل ّووني'' النمل والقصص ،يل ذكر ق
تغيدئ ي-ثتئها آلاوك
سورة النمل•

يبجافكيىآرسلو0و^ ه لاكل;*ا] فا كان من شأنه اقء؛ءخ أن يكون منه هدا

الإبجاس حينا ألض السحرة ما ألقوا.

أما الأية السابقة فجاءتا

البعث ،وييان قدرة اش تبارك وتعال ،فكان

حريا أن تقدم ااسمواات،؛ لأما أعفلم من الأرض ،وأدو ق حلقها عل القدرة.
وهكذا نجد الآJار ،التي قدمن ،فيها ال موات ،أو الأرض لكل سياقها الذي
يقتفي التقديم والتأمحر.
 " ١٦ومن روعة الإعجاز ق كتاب ،اش تحال ق تقديم الكلمة أوتأمحرها ما
نقرؤْ ق هده الأيات الكريمة! ؤ إثفي.خفيآكممتي نأيث0أو نئ<قت«2وهأؤفي ؤألأتأي
وق آية ثانية؛ ؤ ؛يا ثتبميتر أمحاوء هاديكروا أه تتما وضويا ؤظإ

جتزيطإ ه [ .]١ • r:.LJl
ففي هات؛ن الأيتقن كان هن.ا الترتسس ،القيام أولا ،والقعود بعد ذللثؤ ،والحالة
اكاكة ؤدعقجتوب4م ه وؤويمقج<هظم  .4ولكتا نقرأ وآية أحرى ؤ دإداثس

ضأزةابماأزياس1ثا تثتينئظ،لنبممحاه
زنىلأست,يلإبم مأكامأ تملؤيى او؟ه لمس.] ١٢ :
إنه واض الإعجاز الذي يأمر اللك ،ؤيرقص له القال ،،-لقد قدم ق الأية

الأول والخانية مجا يقتضيه ا،لقام ،ولا ثلث ،أن أفضل المادة حينا يهلل الإن ان
بالحالة
القيام ،أي الأية اكاكة :قاما تحدثت عن الإنسان ق حالة الضر .ولدا
الأخيرة ،وص كونه عل حنثه لأن هذا هوالذي يتناس ب• ،ع الضر الذي هوفيه.

وأحتم هاوا الثحث ،بكلمة ذكرها صاحب ،المفتاح ٢هاذ٧قه ق ياب ،اص.يم
الاعتباراتؤ  ،jإيراد
والتأحثر يقول! ااول،ه در أمر التنزل ،ؤإحاطته عل
المعنى عل أنحاء ؛نتاشة ،يحسب ،مقتضيات الأحوال ،ولا ترى شيثا منها يراعى ق

كلام البلغاء من وجه لءليف_ ،،إلا عثرت عليه مراعى فه من ألعلف وجوم -وأنا
٢١٥

ألقي إليك من القرآن عدة أْئالة مما نحن فيه كتفي ء بما فيإ عسى يظلم عليك من
نذلاJرAا ،إذا أحبست ،أن تتخذها مسارح نظرك ،ومطارح فكرك ،منهات
 ٠٤لاسس*:آ]
أل قال ،عر من قائل ق قمة موسى؛ ُؤرثأء يل تن أشا
فذكر ايجرور بعد الفاعل ،وهو موصعه .وقال ق قصة رسل عيسى الةء؛وآ ؤ ؤثاء

ين آصا ألمدينة محمل ،ه [يس؛" ]٢فقدم الا كان أهم .يبين ذلك ،أنه حين أحذ ق قمة
الرمل اشتمل الكلام عل سوء معاملة أصحاد_ ،القرية والرسل ،أتهم أصروا عل
تكذيبه ،واتهمكوا ف غوايتهم مترين عل باحللهم ،فكان مفلتة أن يلحن ال اس^
عل محرى الحادة ،نالك ،القرية قائلات ما أنكدها تربة ،وما أسوأها متبتآ ،ؤيبقى جيلأ

ق فكره أكانتح تللئح المدرة يحافاترا كذللث ،،أم كان هناك قهلر دان أو قاص منبت،

حير ،منتنلرآ مل اي الحديث .،هل يلم بذكره؟ فكان لهذا العارض مها ،فكإ جاء
موضع له صالح ذكر بخلاف قصة موسى.
ومنها أن قال ق محورة المؤمنون ت ؤ ثد ؤصديأ محن ؤءاثاثيأ هنغ.؛  ٠٤لالؤ»تون.] ٨٣ :

فنءكر ؛* LJالمرفؤع وما تبعه التمونم ،وهو موضعه ،وقال ق محورة الممل! ءؤ كذ
وعدما نداص نثالماوةا  ٤لاكل:عا ]-فقدم لكونه منها أهم UjL; .؛ ،عل ذللئؤ أن الذي

 J.J؛ هذه الآية  ١tS^١٤^٠ميا وأاث١وآ نيتا ثحنمى  ١٤ .زالمل:؟!] .والذي قبل
الأول• ؤلداه-غارءقنارإ؛ا ؤعثلما  ٠٤لالؤمون:؛آد] فالحهة المنفلور فيها هنا هي كون
أنف هم ترابا وءفلاما ،والحهة المنغلور فيها ههنا هي كون أنف هم وكون آبائهم
ترابا لأحزاء• هناك من بتاهم عل صورة نف ه ولا شبهة أما أدخل عندهم ق تثعيد
البعث ،،فامحتلزم زيادة الاعتناء ؛القملو إل ذكره ،فصيره هذا العارضى أهم.

ومنهاأن قال ق موضع من محورة المؤمنون؛ ؤ 1وال\وا!ؤ'

ه

لا1ؤأتون:؛أآ] فذكر المجرور يعد صفة الملأ وهو موضعه كإ تعرفج ،وق موضع آخر

منها؛ ءؤةلأظينكآئتيجمثيأ ؤئدبجأ [ ٠٤الؤ.تون\:م] فقل.م المجرور لعارض صيره
بالمقديم أول ،وهو أنه لو أحر عن الوصف ، ،وأت تعلم أن تمام الوصم ،بتام ما
■٢١

ه لاالؤمتون;مآ'آ] لاحتمل أن
يدخل ق صلة الموصول وتمامه!
يكون من ّالة الدنيا ،واشتبه الأمر ق القايلن ،أهم من نومه أم لا؟
ومنها أن قال ق سورة ؤله! ؤ ءامنا <رو1أ هميث ومؤمحئ

لطه':ي] ،ول

الشعراءث ؤرتمح)بجريتي ".ه لاانما;،ه؛] للممحايظة عل الفاصلة ،ولفممر من

الأمثلة عل ما ذكر ،محا كان الغرض إلا مجرد التبيه دون التح

ي القرآن،

وتفصيل القول فيهارارا.،
وما ذكره صاحب الفتاح عل كثرة فوائدْ ،وعل جلالة قدر قائله ،محن بنا
أن نوصحه ،ومحمل بنا أن نقربه للقارئ ،حتى يكون داق القعلوف ،يستر الخني،
سهل التناول.

ذكر الكاكي

آيايت ،من كتايح اض ،قدمت ،فيها الكلمة تارة وأحرت،

أحرى ،لكون أيمودحا للمديرين •

الأية الأول! قوله سبحانه! ؤ ؤبم؛ بزأناأدييّؤ مح؟ل،بممح ،هال ينُدمح-آفيء.إ

ألإسإ\زكث<  .ه [بمي ،]٢ • :وق موصع آحرت  ٠٦٠^^٠يبمل ،نن أثثاآتدبؤ يسماماث،
طؤاى إُى ألملأ تؤبةو 0إكأ هئؤق ظ-مغ إي لمحا مى آلقمجمى "©ا ه
لالتمص»:أ].

فآية القحمن —كإ رأينا— قدمت ،فيها كلمة (رحل) لكنها أحريت ،ل محورة

يس ولا محالث ،أن هدا التقديم والتاخثر ،م يكن من ياب ،التفنن ق القول كإ توهمه

بحفهم —سامحهم الله—أ  ٢ؤإنإ كان لحكمة بيانية متعلقة بالقلم ،والفلم كإ نعلم،
ترتيب ،الألفافل ق النهلق إثر ترتبيج معانيها.
( )١الإمام أبوي،موب يوم ،ين ابى بكر محمع .ين عل الكاكي ،كتاب :،مفتاح العلوم،
 ٦٢٦ ، ٢٣٩م ، ٢١٢٢٨ /دار المحب ،الملمة ،؛مو<ت.،
( )٢روحادُاو ،للآلوّي،ج، ٢٢ص. ٦٢٢
'١٧

"

وقال تعال :ؤ

^ ،^١مع وءاتأيآاهغاصحفيي .لثذ

^^اباو،محئن 4تاكل:بأ-حأ].

تأمل ل هاس الآيتين وانظر ما بينها من فروق•

آية(ا،لومنون) :ذكرت فيه العظام ،يينإ آية(الممل) اتمحر فيها عل الراب
رحيم,

ارمح الفكر مرة ثانية ،تحد أن آية(ا،لؤمتون) تحدث فيها منكرو البعث عن
أنف هم فص_ ،،أما آية(الممل) فلقد تحدئوا فيها عن آبائهم كيلك ،لحلك بعد
هدين الملحظين ممرك المر الذي فدم فيه البعث ،الثار إليه -بدا ق محورة الممل،

لأثمم تحدثوا عنهم وعنآبانهم الماشن من جهة ،ولأتبمم تحدثوا عن التراب وحلم
من جهة ثانية ،ولا ثلث ،أمم يظنون أن البعث ،يكون أكثر صعوبة كنإ تحللت،
الأجسام ،فبعد أن توول إل تراب ،ولر ي؛يى فيها هيكل متإسالث ،،تصبح قضية اJعح،
ق ن ظرهم ،قضية غر متصورة ،وليس الأمر كدلكا حينا تكون العظام ،وحينإ
تكون الهياكل عل صورها التي كانت ،عليها ق حالة الحياة.

الأية المي إ يذكر فيها العفنام قدم فيها البعث ،ؤ لئد.وعدنا نداه فلله در

المزيل -ك،ا قال المكاكي ظلقئه.-
والأية المالمة المي ذكرها أبويعفوب المكاكي هي قوله سبحانه ت ؤ و3الأل«لأ
^آإلأدثحؤأوبمأ
منميوآق:أنتأ

والآية —ك،انرجح— حديث عن قوم

ظؤ/شبماصوياأ.ه

هود اؤهء  .وق المورة نف ها وقبل هذه الأية ،وقد كان الحديث ،عن قوم نوح هؤ؟
[الؤمتوزت• ]٢ ،

٢١٩

للفواصل .وقد هدمن ،القول ق هدا ،وأحب أن أنبه قبل أن أنحاوز هذه القضية إل

أن ما يقوله بعض عالياء التمثر ،ويعص علماء اليلاغة من أن التقديم أو الحذف محي
يكون من أجل مراعاة الفواصل قول لا نرتضيه ،ولا ينبغي أن يقبل ،نحن لا ننكر
روعة الإيقاع وحماله ق كتابه اف ،إنإ الذي نتكرم ألا يكون مع حمال الإيقاع

أمرآحر يتصل بالقلم ،يستمد من الُتى مقوماته ،محإذا قال تعال؛ ؤ
مذ أق أجآه زد®:؛■؛ ،وي آية أحرى• ؤ يإما أن

ذإ

أول

غن آلثلقين

ه

لالأءرافْ:اا] ،ؤإذا قال تعال؛ ؤ ءامناِيئن٤^٥ ،؛>وموشو؟ ه [  ،] v>:،iiؤإذا قال!
ل اكحيى ]ْ:إلآحر الأيات•

ؤ

فليس التقديم ق قمة موسى من أحل الفاصلة ،وليس الحذف ق محورة
الضحى و قوله؛ ؤ م ه وؤعث١وئ ه وؤدهدئ ه ،وليس العدول إل قوله:
رترصى) يدل يرصيلئح ،ليس ذللثه كله من أحل الفاصالة —كإ يقول بعثس ااعالءاء —

كله أسراره البيانية ،ؤيأق حمال الإJقاع وذللث ،حتى تتم لهذا
سامحهم اممه —إنإ
الكتاب ،أنولع الهسن ،وأساب ،اللاحة ،وعناصر الفصاحة ،لففليها ومعتو-با.
رحم اممه الكاكي ،ذْع جلالة قدرْ وغزارة علمه ،إلا أنه قد ناثر ق مسألة
مراعاة الفاصلة يبحص من كان قبله ،وأثر ق بعض من أتى بعده.

إن صر الضويم والتأحبمر ق كتاب ،اممه تعال —كإ قلت ،من قبل~ لا تنرج عإ
من فوائد واعتباراينؤ ،فليت ،قضية البيان ،قضية لففلية نقدم كلمة تارة

ونوحرها أحرى ،أو نحذفها تارة ونذكرها أحرى ،ل إل وراء ذلك ،توجيها ق محال
من محالأيت ،الموصوعايته القرآنية ،وقيمة حديرة بالعناية ،حريه بالوقوف أمامها
والإفادة منها ،ؤإليلث ،هذه الايايتج الكريمة.

^;ا^ئومحاآزثاآ

-!- ١٧

ئلمألْكلثوى .ئوإن
٢٢١

وحاما يأق دور العشبمرة ،وهى التي يمكن أن تحول ين أحد أفرادها وuن
الخهاد ل سبيل اض ،لاعتبارات قبلة واحتإعية .وتكمل الأية بعد ذلك الأصناف
الباقية ،نبذا الرتيب البدع.

وأما الأية الثانية فلم تأت ق مساق الحهاد ،ؤإنإ جاءت ق ممسياق ا،لودة،

فأنكرت عل المومتئن أن تكون منهم مودة ،لن حاد اض ورسوله ،فمن النإت
الثدهية —كإ يدل عل ذلك ،النص القرآق— أنه لا محتمع الإيإن هع موادة هؤلاء
ا،لحادين .والأصناف اض ذكرت ق الأية لكريمة :الأباء والأبماء الإخوان
والعشرة ،والرتيبؤ هو الرتيب ،ق الأية السامة ،إلا أننا لا نجد هنا الأزواج ،وما
ذلك إلا لأن القرآن لا 1ق باصة إلا إذا كان  Uيولع وأهداف تحتم ذكرئ.
وحينإ تنعم النظر تحد أن كلمة الأزواج لا حاجة لذكرها هنا .فالحديث ،هنا عن
الؤُسغا باق واليوم الأحر ،وقد لا يكرم اممه الأب أوالابن أوالأخ أو العئثرة حدا

الإيإن ،فيكونون من الحادين ض ورسوله ،لكن ذلك ،لن يكون من الأزواج أبدآ؛
ذللث ،لأن المزمن لن تكون زوجه من هذا القبيل .صحيح أن بعض الأزواج قد ال
يرغض ق ذهاب ،أزواجهم إل الحهاد ،لأمثا  ١٣١عاطفية أو اجتإعية ،ولذللث ،ذكرت

كلمة الأزواج ق الأية اJابقة ،أمجا إن يكون الرجل مزمنأ باش واليوم الأحر ،وأن
تكون زوجه محادة ف ورسوله ،فذلك ،لن يكون ق المجتمع المسلم أبدأ؛ ولذا لر تذكر
كلمة الأزواج ق هذه الأية الكريمة ،لأن ذكرها زيادة وحثو يجل عنه كتاب اض.

قل ل بربالث ،،ألا ممتع فكرلئ .بمواطن الإعجاز ق الكاب الخالد .ولتأت إل
المجموعق الأخرى ،وهي تحدثنا عن شؤون الأحرة ،ؤإذا تأملتها مرة أحرى،
وجدت أن آيات سورة المعارج قدم فيها البنون ،والزوج ،والأخ ،والفمسلة ،أي:
العائلة والعبرة ،أما الأيات الثانية الواردة ل ممورة عبس فقد قدم فيها الأخ،
فالوالدان ،فالمرأة والأبناء .ولا شك ،أنك ،تتساءل عن مر ذللث ،،وأرجو أن تعينني
من نفسكؤ ياليقفلة لتتذوق هازا السر بنفسك.،
؛ ٢٢

الأية الأول ،من محورة العارج يقول اف فيها! ءاؤ<ود المنرم أومندى ين عداب
يد؛أي تقو.ا ه والآية الثانية تقول ت ؤ بجِم يمز آار« يى أحو.ا ه لعلك بدأت
تدرك أن السياق ليس سواء ،فهو أولأ يتحدث عن ما يولم الجرم' حينا يرى
العذاب الذي محيصلاه ،والقرآن بمحق يصور لنا نميته تمويرأ تاما' فهويتمنى أن
ثنلهى من هذا العذاب ،ولو افتدى باعز الناس عليه ،وأحبهم إليه' وأنربيم منه،
إنه عل استعداد أن يرمي  ٢٠٦-ق هذا العذاب ،إذا كان ذللث ،ثفلصه ؤينجيه• ومن هنا
بدأت الأية الكريمة بذكر الأبناء ،لأمم هم الذين محتلون الكانة الأول' ونجوءون
ه ،تم ياق دور
ين عداب <واسذ تنه
منزلهم من سويداء القلب،
الزوج (الرأة) ،التي اعتادوا أن بمافظوا عليها وأن يدلوا دوما الهج ،ثم ياق دور

الأخ ،نم دور العشرة .ونجل أن الأية ب تذكر الأباء؛ لأن حبهم ليس مرتكرأ ل
العاءلفة كحب الأبناء ،وبخاصة عند أوكلث ،المجرمين.

أما الأية اكانية ،فهي تتحدث عن يوم الوقف وأهواله ،وما يلاقيه الناس من
محية وصعوبة ،يريد كل أن يعرف  ،مصيره ،هن.ا ما نحدئت ،عنه الأية الكريمة ،ولا
شالث ،أن أكثر الاس ل المهان! واللا<تإ ،يأنس أكثر ما يأنس لأخيه؛ لأنه هو اللءي
محي صاكه ق اكي.ثج معه ،ق علاج مشكلة من المشكلأيتج ،فغالبا ما يكون ^ا

الأخ أقرب ل حل مشكلات! أخيه ،من أمه وأبيه ،وزوجه وولده ،فإذا لر محي ق
الأخ صاكه النشوية ،ذم ،إل والا؛ّيه ،ثم ياق دور الزوج والولد .وأظن أن هذا
ليس غريبا عل كثير مجنا الأن؛ فنحن نجد أنمنا حينا يعوزنا الأمر ،وتدعو الحاجة

لمشكلة أو معفالة ،نحن .ث إخواننا ،بل إن كثثرآ س المشكلامحت ،لا نخثر  ٦١-الأباء ولا

الأبناء ،لأننا لا نود أن نزعجهم س جهة ،ولأننا قد لا نجدهم يصدرون عن حل
مقبول كا س جهة أخرى .ولذا بدأيت ،الأية الكريمة ~والحدي<ثه عن الفرار وهول

الموقف -،بالأخ ،ظلأم والأب ،ص والولد ،وف ذلأث ،إلا لما قاله القرآن <ذمح
م؛ا ؛ ١٣تجن؟د ثأف دسه• 4 .
٢٢٠

 — ١ ٨صفات الؤمت؛ن؛

أ— قال تعال ت ؤأك;أكايتوأوةجثاإما؛ا،كاةءؤ_زتاذمكثاوبثاعياب ألناي

آلم؛تنبغت وألةثديةمى< را'قنءءث؛ىإلمفتوى أ٢كث٠ابيرك^ألآشافي

[آل

ءمان:ا"ا-با].

ب -وقال تعال :ؤ أفتص اكثدرث هنمدض \يث
آليًكئوث آلكىءثس> ألامئوة ألتمثوي مآلكائوث عيي ألثء==قي

ؤآلنؤفلون بمرمأشمؤ/أًآءبمك"أق^ه [اكوة:آاا].
ج~ وقال تعال؛ ؤإنأثثسدتُى رألسثي> دأأم<أجإأس^
ؤآثثشت إلمندؤن إلمندعتت

ن\ئثنحوو«كو رأل1تمنك

رإأثس؛ن

تألصنخت وآلثسعبم ؤألخثعت

ءألمثأنأت كظاأ؛كنئتحجيم ؤأدمحننثلت

آثاتَتحائإ ؤألدْكرت أعد أس لم منغم؟ محأج-رل عينا  .ه
[الأ.ءزاب0:م].

إذا تأملت هذه الأيات ،وجينيا حميعا تتحدث عن صفات

الذين

بحهم افه ورسوله ، .ولكنك نجد فها أٌريزت
 — ١أن بعضها ذكر ق بحص الايات دون يعص ،كصفة التوبة التي لر تذكر إلا
ق آية براءة.

 — ٢أن بعضها قد قدم عل يحص ،ي بحص الايات ،كالصر الذي قدم ق آية
آل عمران عل الصدق ،ولكنه أحر عنه ق آية الأحزاب.

ولا أود أن أطل عليك كثثرأ ،وأرجو أن تفكر وتتتتج ،آية آل عمران ذكر
قبلها قضيتان اثنتان :كانت الأول قوله سبحانه :ؤ فء؛ىانمأ ءاية ق

بثه ممتث نذ سيئ أقم ولنئ ً؛كاتي متوئهم تئثهر يأث؛ij؛ uوآثث قني
.ه [ألءماذ:أا].
٢٢٦

ولكت الثاسة :ؤ

بُق<ألدمس محآينقؤ وألخيلآذسوع ثألافثه ؤألكرث د(لأك< 4كخأإكةوؤأؤونآا
راقثهثه<صثآتثاسروأه [آل يمران:؛ .]١وجاءت يعد ذلك ،هده الصفات ،وما

أظن أحدأ بجاري ،بآن قضية الحهاد ،والتغلب عل الزينة كلتيها محاجة أكثر ما تكون
إل الهبر ،ومن هنا قدم ق الأية الكريمة ،وع يذكر فيها من الصفات إلا ما يدعو
إليه المقام ،وتقتضيه الحاجة ،كالصدق ،والaلاءة ،والإنفاق ،والاستغفار بالأسحار،
الذي يمكن أن تشغل عنه الأنعام والحرث ،فلا يكون اطلومن رام ،ليل وفارس مار.
أما الأية الثانية آية براءة ،فجاءت يعد ذكر فئات س المناشن ،أوس الذين
حالفوا أمر الّك . ،ق غزوة توك ،كثا ذكر فبلها مباشره قوله تعالت ؤه,إ0أس

أثأرءايرتث< آلثويفيث أسهن وأنوثم أُك ثهئِ آلجثنع ه لاامة:ا ،]١ ١وذكر

يعدها مي الومتتن عن أن يستغفروا للمثرين ،ثم توبة افه تبارك وتعال ؤ قئد
يفيصأٍءِم؛شو

ماءقاد بتيغ ئزب

ثذئات عؤهح-ئثث■ بجن رءوف بر .ه

لاكرة:لأا  ]١وكا نحد أن الصفات ق الأية الكريمة يدئت ،يذكر التوية ،وذكر فيها ما
يقتضيه المقام —كعا قلتا س قبل—.

أما الأية الثالثة فجاءت إجابة لسؤال بعض النساء ،اللواق سألن رسول اممه
 .ف نزلت ،،ولل.ا جاءت تعدادأللصفات الى لا ين .أن يتحل ما السالمون والسلعات،
فبدأت أولا يذكر هاتن الصفت؛ن ؤألسدتُى مإلستت ،مآلموأثمك> وإلثؤمنتم،ه

ليبس علميها بعد ذللثح الصفات الرئيسة التي لا  Jbأن يتحل  ١٢الرجال والماء معا،
ولقد لوحفل ق كل س هذا الرتيب ،الذي يناسح صياقها ،والله أعلم با ينزل ،ويعد
فهذا نمهل -عجبسا الفلم ،وهوكم ق كتاب الله تعال ،وأرى القلم يود أن يرل،

ولكننا مضهلرون أن نقفه لأتيلث ،ينمْل آحر ،ونرجو أن يوفقنا الله لإحراج كتاب،
نحاول أن تستقصي فيه ممرأس هذْ الأناط الكريمة ،لتكون تكملة لذا الكتاب.
٢٢٧

الحث الرائع
القصر

ؤإليلث ،نمهل احر ،مما أمر القرآن فيه بدح الطم ،عجيب التألق!

جمأقثمحة؛إه

 - ١أ -قال تحال:

لصو;آ"ُا] ،وقال >سحاذه :ءؤ آعدتأأثاn؛؛^«آلثتاشب نوؤزبةوثما-ريكلإلإكار
ؤ)حممرأ وأ'لأوثاي ه لالخاليل':آ] ،وقال سحانه! ؤكأنل آتحتكقب ث" ثنلوأ ؤ،

دينا=كلم وكذ!مولوأوآق إلأآلم^إسا آتيسح عيش

أقهآءق

يريح ية دثا<٠وأ

رثودآق وحفدثث7

Jثممجآنتهوأع لمحغز'إةماالأ

إه وجد ثنحتثهُ أف ةؤ_رنث> قث ونو ك ماؤ ،آلقم؛و؛ب وثا ق أ'لأومد) وكئ أف
ومكة[ 4.اكاء:امااا.

ب— وقال >سحانهث
أثالآمق-لون اوأ ه

^لإداوأؤجمْءرللختي ,؛■غث%
وقال سحانه 1ءؤ ؤثا هنيء ٢١؛،؛ ألJتآإلأ مئ ؤلمب

ولك^•ألدارآلائمه خمىأيإآ0لر^كامإتل٠ويك١

حكم ^١؛> ئالوأإذتت^ أئن؛ ،^١ممثثه
ئثايموك
ؤثاألس-؛حأث

[العنكيوتت  ،] ٦٤وقال بحانه؛

مر,إكه

وحد وإن ثن ثثهوأ

منهثِساثلإئ 'رو؛ه لالائالئُ:اب] ،وقال بحانهت
ه [الاممْْ:ي].
ظ ثن ق ،ين

تدير هده الايات الكريمة ،وستجد أن كل واحدة منها جاءت بأسلوب

القصر ،وهومن الأساليب الش تودي غرصا ييانيآ ،ولكنك ستجد أن يعضها كانت
قيه أداة القصر (إن،ا) ،ويعضها الأحر كانت أداة القصر فيه (ما) و(إلأ).
٢٢٨

ولا بد أن !* ٧٠١؛ ،عل ؤلرف سر مما قرره أئمة البيان ،وتما استندوا ق تقريره

إل امتقراء الكلام البلح؛ فلقد فرنوا ين أدوامت ،القصر ،ويعنينا الأن هاتان
الأداتانءس) و(ماوإلأ).

فأما رإنإ) فيؤتى ببما للثيء الذي لا يجهله المخاطب ،،ولا ينبغي أن يشك ،فيه،
وإن،ا يراد سهه ونذيره ،كا تقول لن يعق أبويه ،ولن يؤذي صديقه# :انإ هما
أبواك" و'رإنءاهوصديقلثج® فهولايجهل هذا الأمر ،ولايجوزأن تقول له :اماهما
إلا أبواك)) ،و«ما هوإلأ صدمك)).

أما رما ؤإلأ ،فهي عل العكس من ذللئج ،فيزتى ببا لل يجهله الخاطب ،أو
ينكره ،تقول لن ينكر أن علاج الأمة بعودما إل الإسلام® :ما دواء الأمة إلا
الأيازلأ^.

إذا تمهد للث ،هذا ،فار-ءع إل الآيادنن ،الكريمة ،وستدرك بنف الث ،روعة
الإعجاز ،وروعة البنان؛ فالآيادثإ الأول التي نحدنت ،عن الدنيا ،الأول ق سورة
سيدنا محمد س ،والثانية ق سورة الحديد وهما سورتان مدنيتان ،حوطب• ،يإ
الومنون ،والومنون لا يرتابون ق هذه الحقيقة ،أما الأيتان الأخريان ،فإحداهما ق

سورة الأنعام ،والأحرى ل سورة العنكبومتج ،والأول مكية بالإحماعط وكذللئ،
الثانية عل أرجح القولن ،وهما ق سياق الحدين؛ عن غثر الومنن ،لذللئح حاءتر
صورة الفلمك،ا رأيت• رإناآ ل الأيتن الأولتغ ،،ورما

 )jالأيتتن الأحريتن•

أما الأيتان اللتان نحدثتا عن الح ، .فلقد جاءت الأول  jساق
الإهابة بأهل الكتائب ،،أن يبتغوا الحق ،جاءمحتؤ ق سياق التانيس لهم وملاؤلفتهم،
يخذأل=كشٍ ،لاثناوأ ؤ ،دينطم  . iأما الأية اكانية فلقد حاءن ،ق
معرصن الرد عليهم ،ومحاحتهم ،وكذللث ،الأيتان اللتان تحدثتا عن وحدانية اض .وما
راجع محث النمرق  ٧١٧١غتوما
٢٢٩

عليلئ ،إلا أن ترم إل الآياتا مرة أحرى ،لتجد ممداقية هان ْ.الحقيقة .ألا تحد أن
ثاصية الاسمان ^ Ul؟

ؤيمكن أن نتساءل هنا ولكن إأءال الاتحت ؤ ومامحكلإلأرئولثمح،بمت)مح

ألدبملآ 4والأية حطاب للموتن؟ وعل القاعدة التي ذكرت ،كان ينبض أن يقال:
*إنإ محمد رمولء ،لأمم مؤمنون برهالته عليه وآله الصلاة واللام؟ والحق أن
هن ْ.الأية إنإ هى شاهدة مبمدق عل ما قررته لك ،ؤإليلث ،البيان:

الأية ~كإ تعلم—حاءت ق غزوة احد ،حيتا أشاع الكافرون أن الّم .،قد
قتل ،فجنع الم لمون وتفرقوا فنزل قول اض ؤ وما محعدإلأ رنول ق ئك بن ملم
انسل ه لأل ءمران:؛إا] فالأية الكريمة حاءت تقرر :،٠^١؛^) ،معاتبة لهم عل ما كان

منهم ،تقول لهم :انفرمحل عقدكم حينإ سمعتم أن النبي قتل؟ أليس الرسول يشرأ؟
أليس شأن البُنر أن يموتوا؟ فإذا أنكرتم أن يقتل النبي أو يموت ،فقع .أنكرتم
بشريته ،وذللث ،أمر لا ينبغي لكم ،ولا يليق بأمثالكم ،ويدل لهدا قوله سبحانه:
[شءمان:؛؛ا] .فإذا كنتم مؤ منتن أن الن؛ي
بر ،فينبض ،أن توؤلتوا أنفكم عل أنه يمكن أن يقتل أو يمويتؤ ،ألا ترى يعد هن.ا
أنه لا بجون أن يقول :ءإنإ محمد رسول قد -؛^ ،1من قبله  ،٠٠^^١لأن الأية ما
جاءت تحدثهم عن رسالته ، .فهدا أمر لا يجهلونه ،ؤإلأ فكيف ،حرجوا معه

للجهاد؛ إنإ جاءت تلومهم وتعاتثهم عل ما فرمحل منهم ،حينإ أشيع ما أشيع ،وكان
منهم ما كان.

٢س وهاتان ايتان من كتاب افه ،إحواهما قوله سبحانه :ؤ آلرمك^< مثمن

آش ؤبجشؤتدرئرممححهآ

غقاش حبيا

قوله سبحانه :ؤإتابمسآقثمى بمائه اثملكوأه [ .] YA:_^ii
ؤإذا تدبرنا الأيتن نجد أن بينهإ فرقئن اتن؛ن:
٢٣-

لالأ<زامح.تهما ،والثانية

أولا :هو أداة القصر (إنا) ل الأية الثانية ،و(لأ ؤإلأ) و الأية الأول .وقد
عرك الفرق محنها قل ّل•

ثانيا :الأية الأول قدم فيها الفاعل ،وهو الواوق(كنشون) والأية الثانية قدم
فيها اشيول وهو(الله)؛ ؤإنا يقدم الفاعل حيتا يكون التركيز عل اشول ،ؤيقدم

ا،لفعول حينا يكون التركيز عل الفاعل .فإذا قرى قوله تعال :وقا تنث نتذ

أش س ءامنتن أش وأليم آلأخسي ه لالمة:ها] ففي هده الأية قدم الفعول وهو
(مساجد) واحر الفاعل وهو (من آمن) فالتركيز إذن عل الفاعل ،فمعنى الأية إنا

يعمر مساجد افه من آمن بافه واليوم الأحر ،لا أنتم أنبا الكافرون ا،لعرصون عن
الحث•،

ؤإذ قرأنا قول البي® : .إنا يأكل الن<ب من الغنم القاصية® التي قدم
قيه الفاعل ،ندرك أن التركيز عل اشمحول ،أي :يأكل الدي ،القاصية التحدة عن

رفيقاما وأحواتبا ،لا الملتصقة بس ،فإنه لا ستطيع أكلها.
ومنها تدرك أنه لو قيل® :إنا يعمر المؤمنون م اجد اممهءا كان المحنى أمم
يعمرون الماجد فقعل ولا يعمرون دنياهم ولا بيومم ،وهذا لا يقصد إليه القرآن،
ولو قيل• ®إنا يأكل القاصية الاوس_ ®،لكان المراد يأكلها الل.ئّ ،-وليس الأمد ،وهدا
عثر متصور يالهلح.

بعد هذا البيان الذي لا بد منه نرجع إل الأيتين اوسااقتثن ،فاية فاطر ؤإقما

بمنمح،آمحير ،بمابهاتثن؛ؤه حاء القصر فيها د(إنا)؛ لأما قضية حري أن لا محهل،
وهو أن العلماء هم الذي محثون اممه أكثر من غيرهم ،ثم إن (إنا) هذه تقيد
الخحريض ،فهوتحريض بالذين يدعون الحلم ولا كنثون الله تعال ،كأمم ليسوا من
العلماء ي ثيء ،وقدم فيها المفعول؛ لأن معنى الأية إنبات ،الخشية للعناء ،أي
أحرجه أبوداود . ٥٤٧ ،الن اش ، ١ ٠ ٦ /t ،وهو حديث ،صحح هن حديث ،أي الدرداء
٢٣١

.

العلياء هم الذين نحشون اطه حق الخشية ،ولو قال! ءرانإ عنئى ال٠الإء اضا ،لكان
ا،لعنى أن العلياء نحشون اش ،ولا نحشون غبمره ،وهدا لا تقصد إليه الأية الكريمة.

أما آية الأحزاب فقد جاءت ق محباق حعلر يتصل به .اتصالا مباشرا،
جاءت حديئا عن زواجه يزيتج،

 ،زؤج نيد الذي كان ند تبناه .ؤ نل

الإسلام ،تلك القضية الك ،أراد أن يستغلها الحاقدون ،والش كان التي

بجد ل

نف ه حرجآ ،لأنه سيخرج عن عرف الناس ق ذللث ،الونتر ،ءقال ،اممه له ما نمى
ءالينا ق كتا؛ه ؤ نإذقمل أنمم أق ،ءثه ؤأشمت ،عي لسائ ،ءاثاثاروغث ٠ؤآي
آذنة ؤغنش ؤ ،يمسلك^ ١٠ .أش مجيده ؤنحثى آلتاس ؤآنته أحي آن نحثه فلناضن يييد ثما

محيمتإ

لؤ،لأ أؤث ؤ آلثمح؛ث لحج ؤآ عي

^ ١قثؤآيمى قلتأ
^ثإمم[ 4,الآ<اب-^:هم].

قدم الفاعل هنا ~إذن~ لأنه ليس اكصود أن يشت أن أولئك البلخن
لرمحالأت افه نحشون افه أكثرمن غثرهم ،فتلك قضية بدهية لا نجتاج إل إثبات ،إنيا
الذي يتهللثه السياق هنا هو أن هؤلاء الذين يبلغون رسالات افه ينبغي أن نحشوا
اممه وحده دون النفلر إل ضرْ ،ما ياللث ،أتيا الني نحشى الناس واه أحق أن نحشاه.

هذا مر سيم الفاعل .أما استا،ال ،أداة النفي (ؤإلأ) ق فوله! ؤوؤبمخثإ0
ه ل الأحناب:ا''آ] ،فلأن السياق يتطو_ا ذلك كيلك؛ لأن عدم إقدام النبي
 .ع ل هذا الأمر ،ؤإحفايه ق نمه جعله يعامل معاملة المنكر ،فجاءت أداة القصر
—كيا رأيت— فلله در التتزل.

وأكتفي و،ا حدثتلث ،به عن الحمالة القرآنية ،وأرجوأن يكون ق هذه الأنيامحل
المعددة ما يكفيلث ،ويغنيك> ،كيا أرجوأن يكون مقنعا لكل أولثلث ،الذين يرتابون ق
أم الإعجاز ،أو يجهلونه .ولأنتقل بك الأن إل الفقرة القرآنية ،ذات الحمل
٢٣٢

التعدية ،وموف أجرئ لك ولا أطيل عليك إن ثاء افه .واعلم أن ما ذكرته لك
من قبل ،وما سأذكرْ لك فيإ بعد ،لر يدكر لخصوصية فيه دون غي ْر من كتاب افه،
فالقرآن كله سواء .إنإ ذللئ ،هو الذي يئره اممه تبارك وتعال .وقد تأق أنت ،بثيء
آحم ،وغثرك يأق بغثر ما أتيتا به .والله يقول ،الحق وهوتادي السبيل ،وهو حبنا

ؤيمم الوكيل ،وصل الله عل سيدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم ت اليأ ممرآ.

٢٣٣

هي باسم ربك ،والرب هو السيد المالك المربط ،وكم محمل هذا الأمم الخليل من
الإيناس للنثي الذي لر يعتد هذا الوحي من قبل ،وهذا هو السر ق اختيار كلمة

(الرب) دون اسم الخلألة (اش)• ثم إن هذا الرب الذي تقرأ باسمه ،ممر النعم،
عقلتم المنن ،فهو الذي حلن ،،ولكن أي حلق هذا الذي خالقه ،نجد أن الكلمة تذكر
مرتين ،تذكر أولا مهللقة غير مقيدة ،وتذكر ثانية واقعة عل هذا الإنسان ،ومعنى

هذا أن ربك الذي تقرأ باسمه ،المربط التعهد الاللأ ،،والنعم بنعمة الخلق؛ خلق كل
ّواء ،فهو الذي حلق ،أنولع المخلوقات مهإ تعددت ،ولكنه أفرد الإنسان بالذكر،
وما ذلك إلا ليبين لهذا الإنسان أنه لر محلقه سحاته إلا بعد أن حلق له كل ثيء ،من
أحل أن يتمكن من الحياة عل هذء الأرض.

ثانيات مالط تعاإإت ؤ مبض أثه حت؛واقؤث وبم؛ 0مجمل.؟ نلم الحند
ين
بمن آلت
4الثثوتنآ'ني،نعنثانيزييث.

ٌوت .محءضةلألآثمنج،مليىتإذا

آلي
أمر دثر

 ٠ؤين ءايننعةا -0غوثئِ نن أنمسكترأرةنحا لس؛ؤوا' إثها

وبمل يبمظم مد؟ومحبممة إة ف د!لك،لأبمتمموم يمكرأ_ل .نييءابمنوء حلي،

^٠٨؛ .ا نهن
نلتعوب نإلأنبمط نا<-نلنما أنشمحم وألوئث؛إ0فا
ءاثءهء تء أقن ،ذيأو وأ،.نآئةا من ئئّلدة إى ؤ ،دؤى لأينت نمؤم
م1عوث< .أ ومنءاسءياءظلم ^اهثاوسدسأئاه هء دمء
بمقأنى.نثى ءاننهءأن يمم
مأمحتث< بمد مقهاإى ؤ،
نالأيبميه أنير؛ م ^ ١دعاكم يعو؛بم^،١ ،؛ ،-إدآ أسن عميمئ و؟ نيث' ش،4
ألثنرت وأ'لأري ،ءًىن ،لا' ئينؤث أجوبمو١ئمح ،تدمإألحق ثر يميدء'ؤئر أنؤيثح

عثه

فيألكرتيإ'محداوبمنآلميأؤألذك.حِ .اه لألررم:يا-لأآآ].
بدأت هذه الايات الكريمة باكاء عل افه تيارك وتعال ،وامتحقاب اكبح

والتحميد ،والتسح تنزيه الده عإ لا يليق ،والحمد الثناء عليه يإ يستحق ،وسيحان
٢٣٧

اض تملأ المزان ،والحمد ض ثملا ما ين السإء والأرض ،والثاء عل اش حري ُه أن
يستغرق الأزمنة والأمكنة حميعا ،وهدا ما أرشدمحتا إليه ٠٠^١؛; ،يماره موجزة محكمة،

أما الرمان ؤسميكٍ.إن ُهبمن ه ءؤوهإنمملهرين ه وهذه الألفاظ ستغرق

الزuن كله ،وأط اإلكان ففي قوله ميحانه :ؤ نلثسؤ،أءتآمحه.
وبعد هدا الثاء عل اممه ،الذي يستغرق الأزمة والأمكة حتعا ،محدكر

سٍحامحه آثار قدرته ٠^١ ،تتجدد ،ؤ ئئآلصينألتني وبمئأدت،منآلص زكي

أ'لأدم،بمدميتأه وهي قضايا كونية ذاُتا صلة ومحٍقة بالإنسان ،ؤمحعثر عنها بالفعل
الضاؤع الدال ،عل التجدد والحدوُثج ؤ شأقنقأ ين آلمت ن4رغ اتق من ألص
آلآر؛ر) بمدمؤتبا ه ،وتللئ ،مقدماُت ،للحقيقة الك؛رى الي هي البعث ،والنشور
ؤةئ؛ثمحهص.
وبعد هدا الإحمال ياق دور التفصيل ولكنه تفصيل يستمد عناصره من هدا

الإنسان ومما يدور حوله ،أما الأية الأول فهي تتحدمحن ،عن حلق هدا الإنسان ،وهو
العنصر الرئيس  ،3هذه الحياة ،تتحديث ،عن حلمح ،هذا الإنسان من ،تراب ؤ نمى

يي ،-<!/ ،ثر إذا أننر دثر ئشثيى ه ه .والحددث عن حلق
ءاثنوء آُا -
الإنسان من محراب ،ياق دامحأ ؤ ،محال ،الامتنان وبيان القدرة ،أما الحديث ،عن حلقه

من نهلفة فيأق دور التوبخ والتسجيل عل هذا الإنسان ،ولا بد أن نجل هنا
ونشر إل هذه ،3،—^١١^١نقلم الأية الكريمة.

 ~ ١وأول هذه اللطايفه هدا القديم للجار والمجرور ؤ وآىء١نءهءه.
 -٢هذه الأداة الدالة عل التاكيد(أن).

 —٣هاوا الحرف  ،الدال عل الراحي (محم) سواء كان هال.ا التراحي زمنيآ أم
رئيا؛ لبعد ما ين الارابخ والإنسان.

٢٣٨

( ~ ٤إذا) الي نلمح فيها عنصر اكاحاْ ،وما أعفلم أن يتحول هذا العنصر
الارابي ،فتصح هنْ الذرات ا،ليتة ،عناصر حية ،هذه الذرات الثايتة ق مكاما،
تصثر عناصر بشرية متتثرة ،لا تتمر ق مكان ،ؤإنإ يتجدد انتشارها هنا وهناك.

 ~ ٥طْ الحملة الاسمية؛ أنتم بثر.
آُ~ ما حتم يه الأية وص هذه الحملة الفعلية؛ تنتشرون.

ويعد هذا تأق الأية اكانية وهي خاصة بالإنسان كذللث؛ا ،ؤإذا كانت الأية
الأول تتحدث عن عناصر الخلق ،فإن طْ الأية اكانية حاءمحت ،تتحدث عن نعمة

الثاء والاستمرار عل هن ْ.الأرض ،ؤ ثمينءاي-ءبُأذخاورين أنفسكمأزمبجا

هوءآ إثها ؤبمل ،يئا؛ءظإ مؤده نيبمتة إن ف دس) لأي1ت هت ينق؛تحث .ه •
وحري أن نجل الدفاس البيانية التالية؛

أنفسكم ه،
 ~ ١نيادة عل ما تنال.م ق الأية الأول نجد فوله سبحانه؛
وذللث ،كي تكمل النعمة الإلهية ،وتتم ا،لثة الربانية؛ وذللث ،من أحل أن تكون
الهلمأنينة والكن.

 -٢فوله سبحانه؛ ؤوبمليتة=ظم مود؟ويلحثة ه ،والخعل إنإ يكون؛عن،
الخلق؛ لأن فيه معنى التصيثر.
 "٣كلمة مودة ؤإيثارها عل كلمة ررحب®.

 ~٤الخمع بينها وبض الرحمة ،وهما ركينتان لا تتم السعادة الزوج؛ة إلا * Wr

 -٥قوله سبحانه؛ ^إن ق دس،لأف ه فالخلق من تراب ،آية ،وحلق الأزواج
من الأنفس آية ،والمودة والرحمة آية ،فهن.ه آيايت ،متعددة.

حيث) ذكريت ،مادة التفك؛ر أولأ،
 — ٦فوله سبحانه؛ ؤ,مموءو يثمروِن
وبصبغه المفارع ثانيآ؛ أما مائة التفكير؛ فلأن تللث ،القضايا بحاحة إل تأمل
٢٣٩

وامتنتاج وروى ،وأما صيغة المفاؤع؛ فلأن هذا التفكثر حرى أن يتجدد ق مثل
هده القضايا؛ لأن ل تحدده إدراك دقائق كثيرة ،والوصول إل معارف دقيقة ،ولا

يزال الإنسان يكتشف  ،جديدأق هذا الجال ،وسيظل كيلك(.

وأما الأية الثالثة وهي نوله سحاته!

تأغنئس آننيمحقم

ؤهذءايتنهء حاى آلثنؤ 0وإمح؛ني

رق>3ذ;لكؤشتيبمثليإي.ه ملحظ مها روصة

؛  ٥٧نا-ز:

 ~ ١تغير النفلم ق هذه الأية عن مابقتيها ،فلم يقل• ررومن آياته أن حالق

المواتر والأرض®؛ وذللث ،وافه أعلم لأن خالق المواُت ،والأرض لا محاج إل
تأكيد من جهة ،وهو أمر ثابتا لا يفلهر فيه التجدد والخدومث ،من جهة أحرى،

فالأرض وال موايت ،هي هي ،منذ أن استقر الإنسان عل الأرض ،كذللث ،احتلاف
الألمة والألوان ،قاب أمران قيان ل هذا الإنسان.

^لمأ 4. 0وقد تحدسا عن سر كالمة
 ~ ٢قوله بحانه ت ُؤلةقا
آيات<ت ي حلق ال مواتر آية ،ول الأرض آية ،وق احتلاف الألسن آية ،وكذلك ،ق

ه وهذه إحدى آيت؛زأ  ٢ق كتاب ،اض
اختلاف الألوان ،وبقي قوله زعالت
ختمتا بءذْ الخاتمة ،أعك ،العايثن وهي جع عابر؛ وما ذللا ،وافه أعلم — إلا لأن
معرفة هذه القضايا ،ؤإدراك أسرارها؛ أعنى طيعة السموائتنا وطبيعة الأرض ما
وفيهإ من أسرار ،وكذلك ،اختلاف الالغا٠تا ،واختلاف الألوان اللذين نثأ عنهإ

اختلاق الأجناس البشرية ،كل

بحاجة إل عالم ومعرفة ،فلا يدرك طبيعة

ذللاج ومرْإلأ أولئك العاiون.

والأية اكاسأ ثوله سحانه :ؤ وإثكالأقثهمي؛تا

رتابمتلهثاإي' اكتلثوو>.

ؤ نين ءاثيهء تت1ثتؤ إلإؤ) وإم1ر

أما الأية الرابعة فهي قوله

^شك> .ه لالروم ":اآا وئا كان

بن

هدان الأمران "أعني المنام وطلب الرزق" أمران جبليان ق الناس ،وكان كل منهإ
بحاجة إل صاحبه ،فمن الدس أن الدي يريد أن يكدح ؤيطلب الرزق لا بد أن
تتهيأ له الراحة الجمة والفئة ،وللمنوم أكثر الأثر ق ذلك ،أقول :لما كان هدان
الأمرانكن.للث،،عزبلففل المدر —مناموايتغاء— كإقالأيةالسامة.

وعلماء اليان يرون أن ق الأية من البديع ما يسمونه لفا ونثرآ ،فلقد ذكر افه
أمريزت ادام والابمناء من فضله ،تم ذكر ظرفن الليل والهار ،فلا بل أن نرجع كل
مْلروف لفلرفه الذي وقع نه ،والوم غالبا ما يقع ل الليل ،والكسب ،يقع أكثر ما
يقع ل المهار ،فكان المعنى "إذن" ومن آياته منامكم؛الليل وابتغاؤكم ص فضله ق
الهار•

هدا ما قرره الأئمة من قبل ،وأرى أنه لا بد من تعقيب،؛ فمع جلالة القائل،
ومحياي القول؛ إلا أنتي أرى أن ق الأية الكريمة س الأسرار ما هو وراء ذلاائ،١
ؤإليلث ،البيان:

إذا وقفنا مع الأيايتج التي ت'حدث عن نعم افه بالليل الهار ولا أفول :ق
ش مح.تنا أن الليل والنهار هما نعمة من النعم،
الليل والنهار
فإن أول ما يلمت ،الانتباه جع القرآن بينها ،نقرأ ذللثؤ ق قوله افه سبحانه ؤ نئن
.ه [ااهمغان:أأ•] ،ونقرأ
الكاجثل١فيل وآلأ(نارطنهتحث
قوله بحانه؛ ؤ د؛نتذعيوءبجلقؤثأقل

^^ا'ضلجنمأين دمله ء

والفرق ينهإ ظاهر ،لأن (ل) تدل عل النلرهمثة ،فمعتى ^^٠؛ ءآياته ل الليل والتهارُ أي• الأيات

الش تيع فا الليل والأيات الش ي ل النهار ،أمحا القول باليل والنهار فهو اعم ،لأن معنا 0الأيات
الش تكون بجب الليل ،والأ■حرك cالتي تكون سب النهار.
٢٤١

ونواوٍ؛1ىأ؛ أواه لاكمص:مي] ونلحفل من هذه  ^١وتلك ،ومن  Aj'yiالتي نحن
بصدد الخدين ،عنها كذللث ،،أن الله تعال ل؛ يفصل الليل عن النهار ،فلم يأت نقلم
الأية (ومن رحمته أن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله) ؤإنإ
م ا لليل والنهار ،ورتب عليهإ ما بمدهما من النوم والأيتغاء.
ؤإذا كانت ،هده منة القران الش حرى عليها نظمه المعجز ،فلا يد من أمر
وراء ما يميه البديعيون باللف  ،والنشر ،ويلوح ل مجن ذلك حكمتان!

الأول؛ أما الحكمة الأول فهي أن النفلم حاء عل ما هوعليه ،ول؛ يفرد الليل
بالنوم والنهار ؛الابتغاء؛ لأن هناك أناسا اقتضتْ ،لبيعة فلروفهم أن يحملوا ق
الليل ،وهؤلاء لا بد أن يناموا ق النهار ،ولو أن نقلم الأية لر يكن عل ما هو عليه،
لخؤج هزلاع عن سياق الخْلاب ،لأمم يعملون ق الليل لا ق المهار ،والأية لا بد
أن تكون حهلا؛ا لهؤلاء وأولثلث.،

الحكمة الثانية؛ وهي أدق وأدل عل الإعجاز القرآق .سان ذلك،؛ أن الأية
جاءت حهثابا للناس عامة ،ولا بد أن تصالح لهم حميعا ،ونحن نعلم بداهة أن الليل
حينا ياق لا يأق عل الدنيا جيحها ،وكذللث ،النهار ،أي؛ الناس حميعا لا يشركون ق
ليل واحد ومار واحد ،فالليل عند قوم مار عند آحرين ،والنهار عند قوم ليل عند

آخرين كذلل؛ .،ؤإذا كان ذللث ،كذللئْ ،لهر لنا الر الراح ،الذي ■بمر القرآن فيه j؛)j
الليل والنهار عل حدة ،وبتن ما كون فيها من أمور عل حدة.

منامكم بالليل والنهار —وهذا صحيح— لأن نومنا نحن بالليل ،ونوم
الأمريكيين وغرهم يكون بالنهار بالنسبة لنا نحن ،والعكس صحيح ،وكذلك،
الابتغاء من فضل اممه يقال فيه ما قلنا ل شأن النوم• هذا الذي يفلهرل ق نقلم الأية،
وافه أعلم بمراده ،ونرجوأن يكرمنا ؤيفتح كا س فضله ورحمته.
وهنا قضية أحرى جديرة بالإشارة إليها كذلك ،،وهي من أسرار الحرف ،ق
كتاب اش ،وللحرفخ القراق رسالة عفليمة وهي أن اف ،سبحانه ب يقل؛ ارمناكم ق
٢٤٢

اللل والهارم وشتان يئن هذين الحرمحن اياء و(في ،،ويظهر أن الفسرين ب يشتروا
إل مثل هده القضايا؛ لما اشتهر عندهم من أن حروف الحر تتناوب ،وعل هذا يكون
ولكن الذي يظهر ل غير ذلك؛ فاض تبارك وتعال لا يريد أن  )jwلنا أن نومنا
ل ا لليل ،وكينا ي النهار هوالأية؛ ؤإنإ يريد أن سن لنا أن الأية إنإ تكمن وتنلهر

ل تقيم الرمان إل ليل ومار ،فيجعل كل منهإ ظرفآ لما يناسب الشعوب والأفراد،
ولحللث ،تدرك الفرق بعد ذللئا لثن هذين الحرفتن ،فلو قيل• ررومن آياته مناكم ق
الليل والمهار واُتغاؤكم من فضلها ،لكان المعنى أن الأية هي النوم والكسب ،وهذْ

من الأمور البدهية -كإ قلت .— ،لكن الأية جاءت عل غير هذا النفلم ،ؤ نين

ءاينيوءتات'مإضداماردآمحعاوكا من ثنيدء ه والحنى أن من آيات اف 4تعال ٠^١
تستحق أن تندبرؤها ،هو أنه جعل لكم هذا الرُن ليلا ومارأ ،فتكون لكم شؤون
بسبيا وجود الليل ،وأحرى بما وحول النهار.

ق دثممك .لأينت كزم م_ثعويك-.
وحتمت ،الأية بقوله بحاته ت
أما الحديث ،عن الايات فقل .مز من قبل ،وأما قوله بحانه وتعال! (يسمعون)؛

فلأن مثل هذْ الأمور ~أعني النوم وطلبخ الكسب ،ليلا ومارآ~ لا تحتاج إل كبير
تأمل وكثثر تمكر ،كل ما تحتاجه أن يكون للث ،قلب ،،أوتلقي ال مع وأنت ،شهياو،
ذلالأ،لأبماجإلأإلالمإعفقط؛

أما الأية الخام ة وهي قوله بحانه! ؤ رمحءانمءتي=ظمآمحها حن،ا
و؛أزل ،من ألتما.؛ ماء بتي ءإزأمحىثَا تعث عنتهاإ<ى ق دثلك لاثي فزن
يعقأؤينى.ه لالردم:؛آ] فانا نلمحفل فيها من أمرار البيان ما يل!

 - ١فلقد أحذ الفلم ي يم' ■ 'لأية سبيلا غير الذي عرفاه من قبل ،فقي
الآيت؛ر ،الأوليثي ،وحدنا التعبير ؤ ل؛ نزه حيتح ذكر الفعل الماضي مفرنأ ا_ (أن)،
٢٤٣

وق الآية الثالثة والرابعة وجدنا التمر بالصدر ؤحايىآذتوت أوزمحا محانتلف

أنشطتر ه ؤءثؤ ه ؤوانن،آوع ه أما هنا فاق التمر بالفعل المضارع،
حاليا من التأكيد؛ وما ذلك إلا لأن رؤية الرق من الأمور الضرورية التي يدركيا
الإنسان ،ثم هو متجدد بتجدد الأوقات والأنمنة التي تقتضيها طبيعة الأمكنة
جغرافيا ،وكيلك يقال ق إنزال الماء من السإء ،وكيلك قوله سحانمت

أردزا^اه كل ذلك جاء بصيغة المحايع.
 -٢قوله >بحاتهت ؤ<-وها نطسا ه وهما كالمتضادين ،ولكنها الحقيقة؛ خوفا

مما يمكن أن محدث مما لا نحمد عقباه ،وطمعا فيإ يرجوْ الإنسان تما يكون به قوام
حياته.

 - ٣هده الدقة ق امتعإل كل من هدين الحرفتن ق موضعه ،أعني...
ؤؤوإز-ل ه..

حيث امتعمل حرف الحهلف ،الواو أولا ،والفاء ثانيا،

والواو —كإ يقولون — لا تو.ل عل ترتيب ولا تعقيب ،وهما يفهإن من الفاء ،فلعاذا

ذلك يا ترى نحن نطم أن رؤية الرق قد لا يعقبها إنزال المهلر ،وهدا أمر مشاهد؛
فقد يكون إنزال الماء دون أن نرى برقا ،ولكن إحياء الأرض مرتب عل إنزال الماء،
فانغلرإل هدا النسق البياق.

 —٤قوله راسحانهت قث ؤا ئلبمقلأثت كو؛ي ينقأؤيى أعُ ه ،أمجا كالمة
*آيات• فالقد عرفت مر استمالها من قبل ،وأما قوله سحانهت ؤع|رينقاويى ه.

ما ذللث — ،واف أءلم~ إلا لأن هذه الأمور ،وهي رؤية الرق ،ؤإنزال الماء ،ؤإحياء
الأرض ،لا تتطلب من الإنسان إلا أن يستعمل عقله لنورك آثار قدرة اف وعظيم
فضله ،فلا تحاج إل تفكثر كالقضية الأول ،ولا تحاج إل ممر عالم وممر معرفة
كالقضآالثانة.

نم اق الأية السادسة وهي الغاية من كل ما تقدم ،وكاذ كل ما تقدم
ءانندة أن يمم أيثآء ؤآمحس
مقدماُتا لها وأدلة عليها ،وهي قوله
يأنيء  ١^٢دعامدلإبم؛آنير ،إدآ أسمدتنكث.ه لالردم:ه .]٢
تدكرنا الأية الكريمة بأن من أيان افه بارك وتعال ،أن يقوم الياء والأرض
بأمره ،وقيامهعا عل ما ذهب إليه المقرون ،بقاوهما يامر اش إل أجل مسمى ،وهدم

بالهلح محلف ،عن الأية السابقة ي قوله• ؤ ؤينءاثنوءحايىألثنؤ 0وإ'لأدصد ،ه؛ لأن
أمر البقاء خلم ،عن أمر الخلق.

ثم بعد هدا اكفصيل لهذه الأياتر المثاهدة ،التي لا يرتاب فيها أحد ،يقول،

اش سبحانه ميتآ أمر العث،ت ؤ م ^ ١دعاةم دعؤآنن الري 0إدآ أثر ■ممث اوُ ه
وعهلف البعث عل الأمور الشاهدة ،المعالومة بالضرورة للناس ،ؤإلحاقه -يا دليل

عل أنه كن.لائ ،ينبغي أن لا يرتاب فيه أحد.
ؤإذا كنا قد محدثنا من قبل عن هده الآياات ،،من حيث نظم كل واحدة منها
مفردة ،فلا بد من أن ننظر ق الآيا٠ت ،الكريمة من حبث ،نسقها ،أي؛ محئها عل هذا

الرتيب ،،وهي قضية ذات أثر وشأن ق الإعجاز البياق.
كانت ،أول آية من هن•® الأيات حلق الاس من تراب ،أما الأية اكانية فهي

حلق الأزواج من أشهم ليسكنوا إليها ،سواء قلنا بخلق حواء من آدم ~كءا حاء ق
بعض الروايات— أم من جن ه حتى لا يكون بينهإ تنافر .وبعد هن.ه الأية ذكر حلق
السموات والأرض ،وهي من الأمور الش لا يمكن للحياة أن تكون إلا ثبا .ثم ذكر
ما هو ناشئ عن السموات والأرض ،وهو إما أمر لازم للإنسان لا يفارقه ،وهو
اختلاف الألسنة والألوان ،أو من الأمور المتجددة وهو النوم والأبعاء س فضّله.

ثم ذكر س الأيات ما هو أقل حدوثآ من سابقه ،وهو قوله! ءؤيييأًظمأمحها -مما
ؤيمثيا وُرؤ ،من ألكثآو ،آء ؟ا؛ .ثم حتمت ،هنءه الأيايتج بقيام ال يإء والأرض
مسخرتين بأمره ،ثم ذكر الغاية من ذللث ،كله وهي تقرير البعث.،
٢٤٠

وتجد من هذا النسق أنه بدأ بخلق الإنسان ،ثم حلق السموائت ،والأرض،
وكل ما ذكر بعد ذلك فهو ناشئ عن وجود الإنسان ووجود ال موات ،والأرض،

ألا ترى أن اختلاف الألسنة والألوان ،والليل والنهار ،ورؤية الرق ،ؤإنزال الماء،
ؤإنبات النيات ،كل أولثلئ ،أمور ناشئة عن وجود ال موات والأرصن ،ووجود
الإنسان عرالأرض.

ذلك ،هو النسق البدع ق ترم ،ايات القرآن ،وما شملته من هفايا
وموضوعات متعددة .وقال ،أبو حتازت رروبدأ أولا من الأيات بالنشأة الأول ،وهي

خلق الإنسان من الرابح ،ثم كونه بشرآ متتشرأ ،وهو خلق حي من حماد ،ثم أتبعه
بأن خلق له من نف ه زوجا وجعل بينهإ تواد ،وذللئ ،خلق حى من عضو حى،

وقال،ت لقوم يتفكرون؛ لأن ذللث ،لا يدرك إلا بالفكر ق تأليف  ،بين مثن ل؛ يكن
بينهإ تعارف ،ثم أتبعه بإ هو مشاهد للحالم كلهم وهو خلق ال موات والأرض،
واختلاف اللغات والألوان ،والاختلاق من لوازم الإنسان لا يفارقه ،وقال>ت
للعالئرا؛ لأنبما آية مكشوفة للعالم ،ثم أتبعه بالمنام والأبتغاء وهما من الأمور المفارقة
ل ب عض الأوقات ،بخلاق اختلاق الألسنة والألوان ،وقال) لقوم يسمعون؛ لأنه لما
كان من أفعال العبادة قد يتوهم أنه لا محتاج إل مرشد ،فنبه عل او،إع ،وجعل
البال من كلام الرشد ،ولما ذكر عرضيان الأنفس اللازمة والمفارقة ،ذكر عرضيان
الأفاق الفارقة من إراءة الرق ؤإنزال المهلر ،وقل.مها عل ما هو من الأرض وهو

الإuتة والإحياء ،كا قدم السموات والأرض ،وقدم الرق عل الإنزال؛ لأنه
كالميثر بجيء بين يدي القادم  ،والأعرابر لا يحلمون البلاد المعشبة إن لم يكونوا قد
رأوا الجروق اللائحة من جام ،إل جاس_إ ،وقال! لقوم يعقلون؛ لأن الرق والإنزال

ليس أمرآ عاديا فيتوهم أنه طيعة ،إذ يقع ذللئ ،يبلدة دون أخرى ،وقتا دون وقتؤ،
وقويا وضعيفا ،فهوأؤلهر ق العقل دلالة عل الفاعل المختار ،فقال :هوآية لمن عقل

بأن لر يتفكر تفكرآ تاما ،ثم ختم هذه الأيات بقيام السموات والأرض ،وذلك ،من
العوارض الالآزمة؛ فإن كلأ من الماء الأرض لا نحرج عن مكانه ،فيتعجّتخ من
٢٤٦

وقوف ،الأرض وعدم نزولها ،وُن علو الهاء وناما من غير عمد ،ثم أنع ذلك،
بالشأة الأحرى وص الخروج من الأرض•
وذكرتحال من م باب أمرين؛ من الأنقى حلقكم وحلق م ،ومن الأفاق
المهاء والأرض ،ومن لوازم الإنسان احتلاف ،الأل تة واحتلاف  ،الألوان ،ومن
حواصه اطلتام والأيتغاء ،ومن عوارض الأفاق الرق وا،لطر ،ومن لوازمه قيام الماء
ونيام الأرضءلُ
ولا أود أن أطل عليلتج؛ فدلكخ ثاءن القرآن الكريم كله ،ولكن ص التي
ذكرتما للئ ،كانت ،حيعها آيات ،مكية ،ولا بد أن نقف معلث ،مع يعفى الآيادتح المدنية
التي تتحدث ،عن الأحكام .ومحأهتصر عل موصعيزت
الأول،؛ آية الدين ،وهي أءلولTية ق كتاب ،افه.
اكاق! آيامتؤ  ٠٧١ ^١؛.،

ؤإنها احرت ،للن ،هدين الموصعن؛ لأن قضية الراعة ،وجال ،النسق ،وروعة

الإيةاع ،محتلم ،من موصؤع لموصؤع ،فليست ،هي ق ففايا التشرع والتقن؛ن ،كعا
هي ق أمور القصة والوصم ،والرغيب ،والرهببه ،ولكن سنجد الخى القرآق
مواء؛ وما ذلك ،إلا لأنه تنزيل وب العالمين.
ائس الدين:

قال تمال١^^١١^^^ :إذا

ثلإكو:،ظلم ْكاث س
دي-٠يلأمحك،

آن ؟^ً ٠ضا ثقه آئأ سمم،

ويسمحربمولأبمئر،ه سيءا،إنكان ^ؤكاعكيألص سغ؛.ها

دأنّثثؤنواثإ-يدني من تحالخفم

أوصعيماأدلابمتيع أنت ،بجل هد

ئمح١تيبمنيزن لأاحدع أن ممبمزإ.ندا؛4ثاهتدْؤر
شر المحر الحيط ،لأي حيان،ج؟ ،ص٠ ١ ٨٦
٢٤٧

إندءه-م\ألآرئ ولايآب الئباوآءإيامادعيأولامكثواآنئكنبوءصغيا
د'لآةمأمطعنثآش

اثآ لبمفيدء

للشإثدءيآدق"آلاثمي١يرأإلأ أ0م<كتجنرءحابمت* ئدئودها

صؤيتالآس'سمحنب
عقم

أولميمحثتهُ وتمؤاآةا،دثة ولاثكتئوأألشهثتد ،ومن يبمكتنيا؛ TA_jءا,يمئثادر
نمثأولثيخ.ه لاوم؛:أخأ'-سمآ].
ؤإذا تاملت ،الأية الكريمة ،وجدتيا ق ترسها ونقها ،ونظمها ،برهانا
ساطعا ،وحجة قاطعة ،عل حجية القرآن ؤإعجانه ،وهى أطول آية —كإ قلتؤ

للئ ،~،والهلول ~كا تعلم" مقلة لعدم الإتقان ،والإحكام ،ثم هي قضية من أخلر
القضايا شانا؛ إما تتحدث ،عن شؤون الأموال ،فليت وصما لمظهر من مظاهر

الهلبيعة ،ولا لحدث من أحداث اليوم الأحر ،مما تنخلع له القلمومح ،أو مملرب له
الأفئدة .ولتقف ،مع الأية الكريمة ق نظمها.

بدأتف الأية بنال،اء المؤمنين^ ،ا اكلءاء الذي يشعرهم بإ لهم من شأن ،وبإ
عليهم من مسؤولية ،وبدأر-ت ،الأية حذْ الأداة الدالة عل تحمين ،الأمر ؤإداثداثتم
ثيهغ ه ُؤإك أ"بمفيتستتص ه،

ه هدْ القيود الثلاثة لكل منها موجباته،

ومكانته ل النظم ،ول لا أود أن أمره هنا؛ لدا فان أعتدر إن لر أقف مع كل كلمة
من مات الأية الكريمة ،ولكن uذا بعد ذلك؟

بعد هذا الإجال يأق دور التفصيل ،هدا الدين — إذن— لا يد من أن ي\كتّ1ا،
ولكن الكتابة لا بد لها من كان؟ ،،وتبدأ الأية تحدثتا عن شؤون الكانس ،والكتابة،

فهذا الكاسب ،أولأ لا يد أن يكتس ،بالعدل ،فلا ينبغي أن يميل لهلرفإ عل حاب،
الهلرف  ،الأحر ،ؤإما ينبغي أن يكتس ،بالعدل للمدائن والدين عل السواء .وهذه
واحدق .أما الثانيةت فكل،ا يلزمه العدل ؤ ،كتابته وعدم الميل ،فإنه لا ينبغي له كذللنؤ
٢٤٨

أن يمتع عن الكتابة إذا طلت منه ،فكإ عالمه الته لا يد أن يزكي هدا اكيم،
فيجب عليه أن يكتب

ه.

أط القضية الثالثة التي أثارُت ،إليها الأية الكريمة ،فهي فضية تمملق باليي
علميه الحق ،فهو الذي بجب أن يمل عل هدا الكاتب ،،ذللث ،لأن المدين هو أول بأن
يمل ما علميه من حقوق ،وكإ وحهتؤ الأية الكريمة الكاتب ،؛وجوب ،العدل ،فإما

توجه المدين ~أى اللمءي علميه الحق~ بأن يتٌي ،الله ريه• هكذا ؤوكةيىأائترنع«ه حمعا
؛،ن هذين الأسمين ،فهو الثه الخالق الذي لا نحفى عليه خافية وهو ربه الذي رباه

فهيأ له من يقفى حوائجه .ولا يبخس صاحبا الحق حقه ،ولا يبخس منه شيثا،

مهإ كان هذا الثيء صئيلأ أوحقثرآ؛ بل ينبغي أن يمل كل ما علميه •
ثم ذكريتح الأية الكريمة قضية ،هي من القضايا المهمة ذااتإ الشأن؛ وهي أن
من علميه الحق قد يكون منيها ،غجر محكم العقل ،وقد يكون صعيفا لصغر أو
مرصن ،وقد لا يستملح أن يمل ما علميه؛ لبكم ،أو عدم القدرة عل الحضور لكان
الكتابة ،فا المخرج يا ترى؟ يزكي القرآن عل هذه القضية ،ميز أن هذا الدين ،إن
كانت ،فيه حالة من هذه الحالأيت ،الثلأيثخ ،فإن عل وليه أن يمل بالعدل .وحذا تكون

الأية قد ألتح بشؤون الكتابة من جع حهاما ،مواء كانت ،هذه الحهة تتعلق ؛الكاتب،
شه ،أم بمن علميه الحق الذي يمل للكاتب ،،أم بوليه حينا يكون إملاؤه متعذرأ.
وقضايا الأموال لا محتاج إل الكتاُك ،فصح ،فهناك 0ع الكتابة أمر آخر
وهي قضية الشهادة ،وهذا ما عرصنؤ الأية الكريمة يعد الكتابة ،وق تقديم الكتابة

عل الشهادة حكمة ذامتج نق يدع .ومحيء الحديث ،عن الشهادة ؤ ناسممدوأ

ّ5يتنيبنمحءالأ؛ًقمُ ءزئم؟^؛١يثمحخئبجلإمهه' ه وهؤلاء الشهداء رجالا
ونساء لا بد أن يكونوا عدولا ؤيخت)بجونلأأحدني ه .وكا لا يجوز للمكاتبؤ أن

بمتغ عن الكتابة ،فلا يجوز للشهود كذللث ،أن يمتنعوا عن الشهادة إذا طلبت ،منهم

صتمذا;اثمحأه.
٢٤٩

ؤإل هنا يتم كل ما يتعلق بأمر المحاب والشهداء ،ولكن ماذا يقي يا ترى؟
يعود الكلام للمومتثن مرة أحرى ،فقد ميمن عليهم السامة ،ؤسطر علهم عدم
البالأة فتحول ذللث ،ينهم وي؛ن الكتابة ،وقد يرون أن هدا الدين تليل ،ؤيظنون أن
الكتابة إنإ تكون للثيء الكبير والكثبمر ،تحذر الأية ا،لومت؛ن من مغبة ذلك كله
ثنيا آوًضيأاق لبمفيدءه وبعد ذللث ،كله ،لا ترك الأية ا،لومضن
ثموأآن
عند هدا الحد ،بل تب؛ن لم الحكمة من ذللث ،التشريع .لماذا كات كل تللث ،العناية ق
bن الأموال؟

يغ ،الأية الكريمة الحكم الكثيرة ،فدلك الأمر أنمل محي اض وأكثر عدلا ،ثم
هو أصح وأكثر عونا عل إقامة الشهادة ،ثم هو بعد هدا وذاك ،أترب لنفي الريس،

^^ضمبخهفو.توآدلآآلأضئايا ه نعم ي تثنى من هدا الحكم إذا
كانت ،التجارة حاصرة ،أى يعا ناجزأفيا يتهم ،فإنه لا يتوهم فيه إصاعة حق ،أو
ذهاب مصلحة ؤالأ آن

حابمثآ ثديودهاقيحظب ةوس) عوؤ •جناح آلا

وبعد ذللشر كله سن الأية الكريمة ،أن من الأحوتل أن يشهدوا إذا تبايعوا ،أيا

كان البح ؤوآسه_نوأإداث-ابموهمه.
تقيحا قضية تتصل با يبغي أن يتمم ،به ا،لومنون ،وُي ،أنه لا محوز لهم أن

يلحقوا الضرر بالكتاب أوالشهداء ،؛ا<نيا كان هاوا الضرر أم ماليآ ،ماديا أم محنويآ،
ؤولأبمآ5مح ثلأثهٍد  .4فهي وصية للممزمتن اكواسن ،أن لا يالحقوا الأذى
بكاتب أو شهيد ،ؤيدهب ،بعض المرين إل أما وصية للكاتسؤ والشهيد أن ال

يضاروا الناس بكتابتهم وثهادمم .فعل الأول كاتب ،نائم ،فاعل ،أى لا تضاروا

أعا المؤمنون كاتبا ولا ثهيدآ ،وعل التفسير اثاقت كاتب فاعل ،أي لا يضار
الكاسب ،والشهيد المتداينين .ولا ثلث ،أننا نرجح الأول ونختاره؛ لأنه المتبادر من
٢٠

الأية أولا ،ولأن وصية الكاتب والشهيد بالعدل مد مرت من قبل ثانيآ ،وهناك
سب ثالث وهو قوله تعالت ؤولأ يئتويجع ولاسؤمد ه أي إن صاررتم

أو الشهيد أيبما ا٠لؤمتون ،فهوفوق بكم ،وافه كره المسوق لله.ومنين.

ومحم الأية بأمر الساإمين بالقوى ؤوأئد]\ئ ه ثم قن عليهم -رذ 0العمة
الكريمة ،نعمة الرع الذي محففل لهم حقوقهم ،والعليم الذي نموبه نفوسهم،

ؤ وبملتؤظم أقأ وآقه هفز

عيسر .ه .فهو الذي يعلم ما امالح

شؤونكم ،أكثر تما تعلمون أنتم ،ؤوآئقوأآاةتولإظ.هكمألآه فهذه الحملة ~
ويحلمكم~ حملة م تانفة ،جاءت لبيان نعم النه عل المؤْ~ين ب؛ذا الشرح الحاْع

العادل .ولا تلتفت إل ما يقوله بعضهم ،حينإ يقلل من شأن العلم ،ويزعم أن
العلم لا يكون باكحلم ،ؤإنإ هو بالقوى فقعل ،وهذا زعم عبر صحح؛ يرده نظم

الأية أولا ،لأن اطه يقول ت ءؤ وآقموأآئه وبممًظلم أقه ه ولر يقل ا٠واتقوا ،٥١
يعلمكم اممه® ،ثم كيم ،يمكن أن تتم الخموى بدون علم ،وكا يرد هذا الزعم الستة
المطهرة ءامل العلم بالعلم»لا.،
أما إذا كان التدايتون عل سفر ولر بجلوا كانا ،ؤؤمهمقثث؛وتة ه ،ءؤ؛ررأمن

ءايم ملثث ه .أرأيت هذا الفلم ،كيف ،جاءت فيه هذه الأحكام مرتبا بعضها
عل بعض ،وقل ل؛ربلنف؛ لو أن عل،اء القانون ،ورجال الشرح ،أرادوا أن يعبروا
عن هذه المعاق ~هم بالهلع لن ي نوعبوا ذلك كله— ولكن إن أرادوا أن يعبروا

عنها ،فأءكلث ،عل شن بأنيم بحاجة إل فصل كامل من المواد ،ولن يبلغوا ما ق
( ،١أحرجه اليهقي ق شعب الإيإن ٣٩٨ /U ،برقم  ١ ٠٧٣٩من قول أنجغ الدرداء .وأخرجه اممراق
ق ا لعجم الكبثر ،؟ا/ههم،برقمو'آ؟ من حديث معاوية هه مرفوعا.
واتظرت ااساإسلة الأحاديث الصحيحة ٠للألياق ،رنم ٠٣٤٢
٢٥١

الأية الكريمة من ألفاظ ختارة منتقاة ،ؤإمحاز ،لقد خممت حقا بين القصد ياللفظ

والوفاء بالمعنى ،ذلك ،هوالنظم القرآق.
آيذاالداييث؛

قال ،تعال :ؤ
\_j؛ ،Jثلثن^؛١

^اؤظ؛ثهمى
وإنكاتت وجسيم  ١٢^٤بمص

هى واحدنتيثاأث Jش

قث ولد؛ 0ت يلإ وورده 7أمحأْ ئيدمي ألثلث هٌ لثآإ-مج ييأمه
أيقدس ئ بمد وصبم-تولهقآآؤم  ^jXjCوأتآوهم لأذنوو 6آيهم آربء مثأ
زيهئ قُىاؤإ0مممان عدئاعّئثا وآه ولطم فتف مانمك أروجهتفم
؛ن حقان أين ولا ظا=ظم ألوغ بثا ثرْقرن بمأ مي ومسو
ءًقاة

أحتقربن ؤؤلئ لثم سرحفآء ؤاألثثثا بثمأ بم-ي دم—يز.إخمغ,بتا آذديخ ومصلا
محأسوأمحشأريؤ.ه لاى:،اا-أآا].

^^ظمف،امملمحإن١^٢ءثلمىهولأوهأمح» ثاهأ

^^يواكنلإبجتَولآغنكثا مي\بيصئ\
أنظأومحبلإ،مح
شثد.ه لالماء:أيا].

لا نرتاب ،أبدأ بأن أحدأ أيا كان ديته ولغته ،وقد عرف أحكام الواريث ،،وقرأ
آيات ،الكتاب ،الكريم "آيا< ، rIالواريّثخ— يساوره شك ،،بان ما حاء ق القرآن ال
يتهليعه أحد ص الناس ،لا من حيث ،الإيجاز فحسسؤ ،ؤإنإ من حيث ،هدا الآرتسبح

المحكم ،وهذا "مآ ،لا بجاري ف؛ه ذو عقل ،فاحكام المواينث اشر أصحت ،فيإ بعد

علما مستقلا ،يمي علم الفرائص أو علم المواريث ،،ألمتؤ فيه الكتسج ،وقعدُت،
٢٠٢

القواعد ،وءصالتا الفصول ،محمعه القران محيإ لا يزيد عن ايات ثلايؤ ا ،ولكنه ليس

جعآ كأي جع ،وليس تاليفا لكي ، ijb؛ ؤإنإ هو نقلم يدلك سامه عل لاحقه،
ؤيتعآحره أوله .ونحن نعلم أن مثل هذه القضايا ،وما تتطلبه من أنولع الحساب،
وما فيها من اختلاف الأنصبة والتقادير ،بحاجة إل لحتز من الكلام ليس بقليل،

ومع هذا فهي يعياه عن أن نجتمع لها صنعة البيان ،وحصافة النظم ،ولن أطل
^^ ،،وأرجو أن تستنج هازا بفكرك .ولكننا ونحن تعيس معا ق رحاب هذه
الآياُت ،الكريمة ،لا بد أن تدرك أن قفؤية المواريث ،،ليس المعجز فيها قضية النفلم
فح ثه ،ل أحكامها وحزتياما كدللمثج .إ تكن قضية الواريّث ،مما محهلمه الناس قبل

الإسلام فحب ،ل لكنت ،فوق ^ ، ١٧مما نحالم ،رغباتيم وأعرافهم ،ولا يتفق مع
قواعدهم ،;^ ٠١٢ ،تيرم كل ما بنوه س صروح احت،اعية .لكنوا لا يورثون المرأة
والصغثر ،ل يذ1لمون بحض الأولاد —حتى ضر الصغار— لهاب بعضهم الأحر،
فجاءت آي القرآن الكريم -لا أقول بارقة الفلم فحّج ،ل بموقة التقسيم س
حبث ،الورثة والأنصباء .ؤإليلث ،البيازت

بدأت الأية الكريمة بداية مشرة مؤثرة هكذا ؤ ُوممبميآلوه'ؤآآؤلي^كم ه
اختيار لففل الوصية ،عل ضرها ص الألفاظ ،كالأمر ،والعلل؟ ،،ذلك ،أن الوصية ال

تكون إلا للأمر بالثيء ،ولطالي ،الثيء الن.ي فيه عناية ،وهذا أمر تد.ركه ينفسك،

أنلث ،لا توصي يالثيء ،ولا يوصيلث ،ضرك بثيء ،إلا إذا لكن لهذا الثيء شأن
ه يهو الاسم الكريم ابلل يوتمح ،به

وخطر .ثم يأق لففل الحلألة ؤ

لتربية المهابة ق النفوس ،ؤإشاعة الإجلال والهيبة فيها ،وذللث ،لكه مما يند عي تنفيذ

الأمر الموصى به .ثم يع -،ذللئ ،ؤؤ'،آوث،ديكثر ه والولد يمل .ق عل الذكر والأنثى،
لا كإ تعود يعص الناس أن يطلقوه عل  ^^ ١٧١وحده.

نم ماذا؟ وهاز ٥أول قضية جديدة عل القوم ،ما لكنت ،محطر لهم ببال ،وهي

هإئ مثللحثل ألأنتهأ ه ،هلكنا دون أن يقال للأنثى ئمق  ،حفل الدكر ،ومن
JOT

الدهي أنا لا أؤيد أن أف معك ْع كل كلمة من كالإت الايات الكريمة ،فدلك
أمر نحرج عن نطاق هذا التكتابه ،ونحن هنا نتكلم عن النظم ق آيايت ،الأحكام،
وكيفا حاءيت ،الحمل آحذأ بعضها بحجز بعفس.

؛دأُت ،الأية الحدث عن الأولاد ،وهم أول من غثرهم يالترك؛ن ،لأمم غالبأما
يكونون ذوى حاجة من جهة ،ولأن طبيعة الأن ان وفطرته ،تتفق مع هذه القضية من
جهة أحرى ،فأكثر من يستحوذ عل عناية الإنسان أولاده ،ولكن ماذا بعد ذللث ،يا

ترى؟ لقد أعطتا الأية هذه القاعدة الحامعة ءؤلائ'ئنثاظآلأتقا ه فإذا كان
الأولاد ذكورأ قمؤ ،ئلأ.ر مهل ،احدون التركة بالتساوي ،كنلاك إذا كانوا
ه .إذن هاتان قضيتان ال
ذكورآ ؤإناثآ ،فالقضية قد حلت
نحتاجان بيانا ،أعض أن يكون الأولاد ذكورأ فحس ،،-أو ذكورأ ؤإناثا• لكن هناك

قضية أحرى ،وهي أن يكون هؤلاء الأولاد
تفصل الآيات ،اات5ريمة هده القضية،

فحسب ،فإ الميل وما الشأن؟
١^^٠٥مارق

وإن'كلنت ،وجدة قها^لذهنف ه .و-رانْ الحمالة الوحزة ،نكون قد انتهينا من شأن

الأولاد ق الميرايث ،،مواء كانوا ذكورآفحسب ،،أم إuثا فحث ،،أم زوجوا ""صنفوا
ذكورآ وإناثا> قل ل بريلثف أي كلام وأي متكلم ،يمكن أن يوجز كل هذا بجملة
يمكه فوذ أدثتيرت قهن عقا ما رق ذفاعج
نلرحثذأ'لأسيرؤ
واحدة ؤ
و-وثء هدهتاأكنما ه ،نميب ،الأولاد عل اختلافهم لانحرج عن هذه الكالإُت.،

وبعد الحديث ،عن الفرؤع —الأولادس تنتقل الأية مها إل الحديث ،عن
للإ وجنثبماآثدم،طارث ه أى لكل واحد
الأصول ،عن الأبوين
من أبوي الست ،ال دس من تركته• ولكن إياك أن تظن أن روعة الأية ق نفلمها ،من
حبح ،الترتب— ،والإبجاز فحسمي ،،إنإ من حبث ،احتيار الألفافل ق الحمالة الواحدة،

وما تعطيه هذه الألفاظ من دقة ق الحكم ،وهدف ق المعنى .عد إل الحمالة السابقة
٢٠١

ؤ ولأبجته إم ،ر؛جد نمثا ألقدش ه ولر يقل ت راولأبويه الثلث ا- ،لأته محمؤع
ال دمين~ مع أن القرآن كتاب الإيجاز ،ولكن أتعرف لإ عدل عن هدا الفلم
ولأبويه الثلث؟ كان ذلك لحكمة رائعة ،وغرض رئيس ،وّمب جوهري ،إنه لو

تال كذلك *ولأبويه الثلث  ٠لتوهم أن الأب يأحد صعق ،نميب الأم؛ لأنه ذكر
ه ذأراد القرآن أن يممي هذا ، ٠٣^١
وهي أنثى ،وقد تقدم
وأن سنن أن نصيب الأب والأم من الممتج مواء.
ولكن هذا ا<لست ،ليست ،حالاته سواء ،فقد يكون له أولاد كعا مز من قبل،
وهنا يكون نصيب كل من أبويه ال دس ،ولكن قد لا يكون له أولاد ،قعا هو
متب والديه ياترى؟ أهوالدس لكل مته،ا؟

لق وأد
يقول القرآن ق ذلك ؤ ولأ؛وئي م د!جهم نمثاألقدش يثا
وورده 7أؤاُ ة،وه ألثلث ه هالْ واحدة ،أما الثانية فقد يكون لهاوا
؛< ،ثزك؛في
اي— ،إخوة وقد لا يكون ،ترى إذا كان له إخوة هل يضر نصس_ ،أحد والديه؟ يقول

القرآن ؤ؛زكاندتآإ-ءوء ى؟معأكدش ه وهكذاينضرنصيحث ،الأم ك،ارأينا.
ط تنته الأية بعد ؤ ئ بمي دءّ-يومح  ٦٤٠:أولي ه فشيم التركة عل
مستحقيها يعد الوصية والدين ،وما يلزم الميت ،ص يجهيز ،ولكن نحن نعلم أن

الدين مقدم عل كل ثيء ،لأنه حقوق الناس ،ولكن الأية ^ ،!٠فيها الوصية .ول؛
يقل ارمن بعد دين أو وصية يوصي حارا ولا نفلن أن ذللث ،حاء لقضية حمالية تتعلق
ياللفقل؛ لأن إيقاع الأية عل ما هي علميه ،أوقع ق السمع ،وأحمل جرسا ،ولكن جاء
الفلم عل غثر هذا ،فقدمت ،فيه الوصية؛ لأن الدين ما لا محال فيه للانكار،
والتمغ ،ولكن الوصية عادة هي الش يتساهل الناس فيها ،ومن أجل ذللمثؤ قدمّتج،

ث%ا قال سحانه 1ؤ ءاب؛أوةأوؤإآوئأ لاثدرون أيهم أرب لآؤ ساه ول ١كاتتط هذه
الأية تحديت ،عن ّشن س الورثة ،الأباء والأبناء ،يى اش تعال أن الأباء والأبناء،
٢٥٥

لاينبض أن يظلم أحدهماعل حاب الآ"م ؤلأقنرونصاtربصسأه .وقد
يكون هذا الفع دنيويا ،وقل يكون أحرويآ ،وقل يكون كليها ،فكم من واحد نفعه
والداه أكثر من ولده ،والعكس صحيح• وكم من واحد ينفعه صلاح أبويه ،كا
شهدمت ،^<L ،الآياُت ،الكريمة ،أو ينفحه صلاح أولاده ،كا شهدت الاثار
يذللء

وحتمت ،الأية بقوله  Iءؤ همُبمتة يمحى أذب إن أثث ماز عيثا ■ءكما ُوأا ه
وهكذا ؛ن• نته الأية بالفعل الوصية ،وحتمت ،بالفظ الفريضة ،ولكن الورثة ليسوا

الأباء والأبناء فحب ،،فهناك الأزواج ،وصلة الزوجية من الصلأيتف ذامحت ،الشأن،
التي أحاطها الإسلام بعنايته وخصها برعايته؛ لال<ا حاءمحت ،الأية الثانية تكمل أحكام
الموالين ،،فا هوسمإ كل من الزوجتن من الأحر؟

تهول ،الأية الكريمة ؤ ه وثاًظمبمفأ مات1نقآرئخظلم ه ومعنى ^ا
أن للرجل نصف ما تركتا زوجه ،ولكن ئد تكون هذه المرأة أنجست ،منه أو من

ءاتيْ ،فهل له النصف  ،عل كل حال؟ يقول القرآزت ؤإنمحبج>ثهمىدثد؛ن محقان

آهى ولا ه لهن ~وليس لكم~ لأن هذه المرأة قد يكون لها أولاد من ضر هذا الزوج
الواريث ،،فمن المكن أن تكون طلمت ،،أو تول عنها زوجها الأول ،بعد أن أنجبت،

منه• النمما للزوج إذا لر يكن لهن ولد .أما ق حالة وجود ولو لهده المرأة يقول
القرآن! ءؤ؛ن ًقاك لهى وق ثاهكمألرخ منا ئتْءقن ه وهكل.ا يتحول نصسب،

الرحل من امرأته من النصف ،إل الربع ،ل حالة وجود ولد منه أومن غثره• ولكن
هذا إنا يكون بعد أن تؤدى الحقوق الأحرى من الآركة -كا مر من قبلُ -ؤثى

هذا عن نصيب الرجل ،فإذا عن نميت ،المرأةت تقول الأية نمنها

آلمحع مما رهقر إن قم يعقن لكإ ولد ه سواء كان هدا الولد ،من هده الرأة ،أم
•٢٠

من غثرها من النساء ؤ ئإن لقال لبمقم ولد ثلهن ألقس يماميقم ه وسواء
أم ثلاث ،أم أرع ،فهن مشتركات ي الثمن ق حال وجود
كانت واحدة ،أم
أولاد للزوج ،أو ل الرح إن لر يكن له ولد ،وهذا ثالطح ؤ  ٤٢٠بمي دمّيف
ؤإل هنا يتبين لنا ضيب الأباء والأبناء ،إذا كان للمست ،أباء وأبناء ،وضيب

الأزواج كدللث .،ولكن؛قيت ،حالة حري حا أن نبأن• فقد لا يكون للميت ،ولد ولا
والل• ،هذا من جهة• وقد يكون له إحوة من أمه فقط .ما دام الخدين ،عن الأزواج•
تبين ١لأية هده السأاة ءؤوإن؛ارك< لحوييرث ْكثلأ آوآنتأ؟ ه الكلالة من ال
 إن كانوا من الأمولد له ولا والد ،أي ليس له أبناء ولأآ؛اء،
ءئ4ما \لث_د.س ي حقامأ 1هءكأتي ثلأ،م ئت«==كاء ق
نمب،

ع؛ومحلإه•
ه لر تأت ق الأية الأول حينإ كان

آلشلب ه ولكن هذا
ونلاحظ أن هاوه الكلمة ؤ عيز

الحلJح ،عن الأباء والأولاد ،وللكيجا جاءت هنا ،حينإ كان الحديث ،عن توريث،

الأزواج ،وعن الكلالة الذي لا ولد له ولا والد؛ لأن هدا يكون ق حالة نمة ،ربإ
تدفعه إل أن يمغ أصحاب ،الحقوق حقوقهم ،فيتصل»ق بابه كله أو يومي به ،ك،ا
أن بعض الأزواج محاولون مع أزواجهم حقوقهن؛ فكان لا بد من محيء هذه
ه؛ لحين أته لا محوز ولا يصح له أن يضر
الحملة القرآنية هنا ؤ عير
بأصحاب ،الحقوق ،فيمنعهم حقوقهم ،قل ل؛ربلئ ،أليست هدْ كافية ق تقرير
الأعجاز القرآف؟؛لواش•

وتحم الأية بقوله

صأشوأمحشئ-هم.ه حتمت ،الأية الأول

بقوله ؤءو<بمكه ي<ىاقي ه ،فجمعتج؛؛ن الوصية ق أولها ،والفريضة ل آحرها،
ولكن هده حتمت ،بقوله سبحانهت ؤ ومستن ه ،وقد عرفتا أن الوصية إنا تطلق
٢٥٧

عل الأم ذي الثان والخطر ،ولثن كان الناس محمعون لأينائهم ،ؤيبمررن آياءهم،
فإن بعضهم بماول ،أن يتهرب من توينث الأزواج ،أو الإحوة لأم ،من أجل هذا
حتمت الأية الثانية بقوله محانه; ؤ ومثه تن أش ه ،كإ أن الأية الأول -حتمت

بقوله؛

ه ،ختمت هذْ الأية يقوله؛ ؤطي!1ؤه؛ فحكمته سبحانه ق تونع

الآركة لأصحاتبا ،لا يمل إليها أحد من حلقه ،وحلمه عل أولئك الدين يتهربون
،<٠إعطاء الناس حقوقهم عظيم•

ثم جاءت الأية الأمحرة ق سورة النماء ،ممل آحر قفية من قضايا
؛ؤرأقت
التوريث ،وهي قضية الكلالة ،جاءت آحر أية ق سورة الثماء
متيح؛

 iهكذا بلففل الإفتاء ،والإفتاء لا يكون إلا للقضية ذات

محت١^٢٤ ،يم،مارلآودو

الشأن ^^ .٠وسن الآية

لإثااقكiاتيئ١رق ه ،ومحا لأ يد أن نقفك ،عف
ثيء من روعة النفلم ق كتاب اطه .فحينإ نحدث عن البنات ق الأية الأول بقوله؛
قهزهآتارق ^^ ،^١وجدة ةهاألبمم '1ه نجد أنه

ذكر نمسست ،ما فوق الثتت؛ن ،ابتداء س الثلاث والأرح إل غير ذلك ،ونمبب
الواحدة ،فإ فوق الثتتين لهن الثلثان ،والواحدة لها النصف ،ولكن ما نصيب

الأنتئن يا ترى؟ ل؛ تدكرْ الأية الأول ،ولكن هدْ الأية التي تحدثت عن الأحوات،
ذكرت نمي— Vالأخت ،الواحدة ،ونصيب الأحتئن ؤولدوآحمت؛ا ءلهابمان \مارق

هاامحإازلآه.ولم-ذكرالآيةu
فوق الأحمح• ،

الأية الأول ~إذن~ ذكرت ما فوق الثنت؛ن س البنات ولر ذكر حكم الثتت؛ن،
وهده الأية ذكرت حكم اكتإن س الأخوات ،ولر ذكر حكم ما فوقهإ .وهكذا
يوحد من كل آية حكم ،فنمستخ الأ؛نتين الذي لر يذكر ل الأية الأول ،نقيه عل
٢٥٨

صيب الأحمن الذي ذكر ق هد 0الأية ،أما تصيب الأخوات من الثلاثة فإ فوق

الذي ب يذكر ق هذه الأية ،فتاحذ من الأية الأول• وهكذا نحد النظم القرآق ،محمع
القصد ياللمففل ،والوفاء بالمعنى.

أما إذا كانت ،الكلالة ميتة ،أي• ليس لها ولد ،ولها أخ ،فهويرثها .وهكذا سن
هذه الأية الكريمة أن الأخ يرمثج أخته ،وأن الأخت ،تأخذ نصم ،مال أخيها ،فإن
كانتا اثنتتن فلهإ الثلثان U ،إذا كانوا أكثر من ذلك ،رجالا ونساء ،ذكورا ؤإآا،

فلملنءكر مثل حفل الأشغ)• ولا تنس أن هل،ا هو حكم الكلالة .كإ تقدم من قبل.

وتحم الأية بقول اُّ• ؤئهأ اٌّلآًًىمأيامّرأوأف؛يكل،تيءمليثل.أه •
هل»ْ آيات المواريث ،من حيث ،النظم ،تدبرها مرة أخرى ؤيقيني أنلث ،ستزداد
يقينا ،بان هذا النظم ،من •صح ،الرببط ،والإبجاز ،واختيار الألفاظ ،آية باهرة،
وعلامة صدق عل هذا الإعجاز البياق.

ولكن ؛قي ،ل آياين ،المواريثؤ الكثثر الكثر ،بقي الحديث ،عن هذه الأحكام
التي ،بينتؤ ،ولماذا اختثرت؟ ولماذا كانت ،موزعة هذا التونع؟ تاللئ ،قضية لن نم ها

نحن ،هتا ،لأننا نتحدُث ،عن ،الإعجاز الناف ،الذي يتعلق ،بالنظم واختيار الكالعات،
لكننا نعدك إن ثاء اض —ونسأل اممه أن يوفقنا للأيفاء بالوعد — أن نحدثالث ،عن هذه
وغثرها ،ؤ ،الحزء الثالث ،من هذا الكتابه ،الال.ي خصم ناه للاعجاز التشريعي

واسيراّ،
أظن أن الحديث ،عن اكلمعة أو الفقرة القرآنية ،يكبك .وننتقل الأن
للحديث ،عن السورة القرانية.

( )١وند ترقبظكوبيكملعذاالكاب.
٢٥٩

ا.أبم؛هإمح
السورةالق<آست

ارالورة تممن ولا ممز• فمن همزها جعلها من أمأرت ،أي• أقفلت ،من

السؤر وهوما يقي من الشراب ،ق الإناء ،كأتيا قهلعة من القرآن ،ومن لر حمنها جعلها
من انمي القدم ومهلها ،ومهم من شبهها بور البناء ،أي :القطة مه ،أي :مزلة
بعد منزلة ،وقيل :مجن سور ا،لدية لإحاطتها باياتما واجتإعها كاجت،إع اليومتج بالسور،
أو من السوار لإحاطته بالساعد ،وعل هدا فالواو أصالة ،ومحتمل أن تكون من

السورة بمض االرتثة؛ لأن الايايتج مرتبة ترتيبا متتاصأ ،ونيل :لتركم ،بعضها عل
بعضن من التور يمعتى التصا  ٠١۶والتركيب ،ومته ؤ ءذ قمحيهأ آلمخنزب

ه

[ص؛  ] ٢١أي؛ نزلوا عليه من علو ،ونيل :لعلو شأنها وشأن قارئها .والسورة المنزلة

الرفيعة• وهي ل الاصعلملاح :قرآن يشتمل عل آي ذي فاتحة ،وأثلها  J*^j؛ ،آيات.،
أو هي الطائفة من القرآن الّاة ياّم خاص بتوقثف  ٧٢٠الّمحا  ٠.وهد 0السور
ند تهلول ،وقد تقمر.

وقل• قمت ،سور القرآن إل :الهلوال) ،والين ،والثاق ،والفصل؛ فالهلوال

م ط ول وص• البقرة وآل ،عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعرافح والأنفال)،
وامحن ما زادت" عل الثة آية أو تقاربما واجلثاف وهم ،السور التي آحا أقل من مائة
لأتما تثى ،أي :تكرر ،والفصل :ما فمل.تتإ فيه السور ،وهو أواحر القرآن ،ومحل
 ١٠١٠كتب علوم القرآن.
ر )١فصل الخهلاب ،ق محلاعة القرأن ،الكريم ،د .أحمي .اليدالكومحي ود .محمتو أخمد يومفح القاصم ،دار
إحياءالكماالعربية ،عسى ١١؛^)،الخالي ،الهلعةالثانيت.

والذي يعنينا الأن ما نحن مدده هو أن السورة القرآنية ،مع طولها أو
قصرها ،وْع تعدد ما نحدنت ،عنه هن قضايا ،فإن هناك صالة مشركة ين أجزائها،
ولكن ترى هل يمكن أن نعدها ذايت ،موصؤع واحد ،وأن نلمس الوحدة
الموضوعية ق هده الورة ظاهرة تامة ،بينة؟ أم أنه لا داعي لدللث ،كله ،ؤيكفي أن
تكون موضوعامحت ،الورة الواحدة ،عثر متتافرة فيإ بينها،

قال بكل متهإ حماعة من العالإء والفريقان متفقان عل حنن نق ال ورة،

وبديع تقلمها ،وقد تقدم لنا ل الحزء الأول ،فعرفنا أن من الفريق الأول الباةلأل
■ظقهقه من الأقدمن ،وأستاذنا الدكتور محمد عيلءاممه دراز طإس من الحل،ئن.
وعذر الفريق الثاق ~في،ا يبدو في~ هو ما ظنوه أن إدراج قضايا السورة

الواحدة ،صمن موصؤع واحد ،قد يودي إل ثيء من التكالف ،والتصنعْ ،ع أننا
نعذر هذا الفريق ،لكن الذي نراه ونحن به متيقنون ،هو أن لكل محورة موضوعها
وشخصيتها ،وهذا ما سنحاول أن نبينه ق ^ا الفصل إن ثاء افه.
تحدث ،الدكتور محمد عبداطه دراز -كإ ءرفت -،عن الوحدة الموضوعية ل

محورة البقرة ،ومن قبله تحدث الثاقلاق حديثا مقتضبا عن بعض ال ور

وسأحاول هنا أن أحتار للئ ،بعض الور الكريمة ،لنتثرف ،؛دراستها أنا وأنت،
هاتان محورتان من كتاب ،افه ،إحداهما نمى سورة الفرقان ،والأحرى

نمى محورة المالك ،،وهما ذواتا بداية واحدة امتازتا -يا عن حح محور القرآن؛ إذ كل
منهإ ايتدأ١تج •بيه الحملة الكريمة ؤتارقآلوك،ه ،لكن الورة الأول جاء فيها

ينجل  ١٥٠ه والثانية جاء فيها
 ^١رل ٠١^١؛ ،ؤ عمح؛ء لآؤد>
؛ؤبنلنآكك،شء ألثللئ ،وهو  ^٤١۶سءف؛تي'ه'ه ،ومحتحاول أن نقفْ ،ع كل منها،
( )١راجعابرءالأول•
٢٦٢

جملتن القول ،موجزين ما أمكن الإيجاز ،وأرجو أن نمق ْع هذه السورة ق كتاب
اغ تعال ،حتى يكون لك شرف النظر ق المصحف ،هع شرف التلاوة والتدبر.
سوره الضمان:

ؤ^^١أليء cرو ألئرقاث مل عبمي؛ء ليمة ذكامت محل أ©اآفيالخُ ص،أدنتتي
^سدش،هةمحدإمن
دمبج؛ت«الهه لأين؛<دكث<

ص،ووابج<وؤياءاثىى

١٥

ئثد■؛،آءرظناؤقيثمل  ١٥يبمالؤأكطتوآلامحى آ٠كتتهلائهم) قل عله قمحقتأ
نيياإسدظا0ضيلفييراه!'غارإ
ؤمح سيلا ره 4^)3،
مإدىم^ث<تدئر
ص  ،۶١^١١ ٨١^٠يأْءكلأشار
^^ويك>لن
ًكازوءنمح
ثذيك ١٥
ثسعرث<إلأنحلاشمل أه أزءلزدكيم>«ثرلوأ لاىألآ«قل محئإئأد د؛ثفميق

ختض،ينمحهاآمحهنرةعل
^يرلو^داإتيإننئاغسو

سية  ١٥تاة•١قت٠إن
مح،قصويل?ج'ءجدئإكام

^إرلو؟لدآأمحأةا ^ماقزتيذ،دمأهغالآكيل.لأنممأ
ء0شصءآنةثمحأنيبج

ئءئث>يىدمحاى ؤرغء،وبملا

٤٤^٥^١ثت ،ثمجرآ٠ةنييرلو؟

مؤلؤيى  ١^٥تتخنمشى صتئاولأضاج وسيثللمنمءظمدئث عدابماءكس؛ال ١٥
همثأأرسلثا ،-3؛^ من ألمرتظوك؛^إلأ إد_لم وأ'ةرئأشتَام مثنثؤيى ؤ ،ألآ،رإفي
و؛ءم1ئتا

نتنه شذلإهى ود=قار ،رءك بم-يرل  ٠١٥ؤبمادأتج ،ال
٢٦٣

قويى,لثاثثاؤق*ؤإإءينآأدأثأكتآومغ )Jره
.

مكث لامحه

سمآآنحآ

يجلنط؛ ظئ.

ماعممحإ

ىمحوثإبخاس
^وئ
ستعأؤمل،ضلأ.
ق<ؤ؛خةؤه' ثايلأ.اكنقيضآؤدقر بمد إل جاءفيوء=فاى
منج،آمحئمأ
آضقن غ<ثفي)سه.

ص ءدوإينألثمي؛ذا يىهائنابجي.اوهاوألماكم،إ
^صحمل4يىثأطوه ^>مءتيإدقئثةنة 0وآذُيأمه
صبهم إق جهنم آبجلف
كتئثكائامحنبم  0ةقنعمحأس نمماممصمحمح

«كاومإ ألئنز
ثني ''.

آأذjر١لتكدم ١بثايهاهدمق4م  .،^-٤رهم؛ مج لخ
دبمعقثه؛إ للقا:تر>؛ IljIؤأعتودا كسؤى عدانا ألثا.
0نظضثَسذءا
■ؤ\؛وأتاويأمطتق،ظ-تآكوئأيتآمك==ظذوأيثزهثاأ)ءكامأ

بمكث<آمحلجيُ أوا
إن«كادنجداعنءرلهسن 1لوثُ يحصمدثاعإثزك\نسمحةذوىِجمك<طاأتذ١ب

^لأ1.لمءت1ثآن

^؛؛؛^ f.،Aسسويك>

ئم إلازألأنم ثو هم محل سنمأد اوأ آلم ثرإل رغث

َةد ،مدآلثلل ؤإرحا■؛ ل<ملمح<

ثرجعناألشتس ءاكد دللأ'ج^ائعِث2ئشإكثاهمرسا

مظصاوانمحك©محك
آء ^ ،4أو هيئ م،؛لده

أدبم»ث)ألإح عبمك> يدي محنمتن

صمئثث ^وjوأآلآلكر٢قاص إقُ

وققثةطاقآأعانأدايى ًًقثمحل.

كفيخكت<بمهدئمي
لأ"ا

^حةثثوسبم
مج آتمهت نداعيب مإت
دثءئجمأمح«ساوصلأوزه ة؛نجأ.

جهادا=فتثتم٠ .
 ١٠٥/نطليئ.

إلا مبئ/إ ؤهل و؟  t،J،آتظء؛محإ ءفيمحمر)أحرإلأ من ساء أنيقغدإق (،؛"-هلا.ا

ولأءفلوآلإ)أئ'يىلايمؤت وسِجبحثي«ثإ<ٍغزب دءإنمي_أ ءثادهع-خا،
أثاب ثثأس-توئ

.نإدامل^

آري
ي>ب؛لإ}

^ثآضثلآالأمثي،ىدم صل  ٠ ٠٤تاتأش

لإى-ةء؛نيأذت1ة محتجا وج*مبما

^آيى}رهطاؤىكذه ؤألأهار
هنثا

■5؛^-؛ ،<^lردازبمقرأزردشظمحل .محبجثثاد

٠٠^٤١٠ - ١١٧؛ أئبمنؤؤيى هاؤأسثنما .نةقإهؤت>هيهتر سج_كا نئا.؛
نتأآصهاعثاعياب جهم فيك عدابهتأَكا 0ع-رإم'1أو؟ إيهاسآءت
تن_تثث\لإماما.اوآلأ؛يكإدلأظأهأ ثتمبجإ U؛|_^X

^^إلأإمه_ضكئنس
^i؛ _jئهه.رإلأسداب

بمعل د;هث يليرآثاثآ

وءامرنت>نعمق نخؤأء<،اؤلنياشتيثأس'سثايإحتتوفجنأسبىمثانج_ثإ
 .رشد١ثبج Jخثا؛دث'

.ا نأين يئؤتيبمت Iju
إمام. ١

أشمت-ابا .نأئ!ثُمثثأمحلأيا

من أروحنا دؤيئيآ ئره عب ^قثاممتصى

.محتييكنآنئتية؛ L-ص؛ذجأ نةمُكي نيهظ ثمنه

.

ًتمئتمزإة!اعا ؤ؟ ؤأناي<تإثابخيجأؤلأدءآفيءثلمسكدسن
[مرر؛ القرنان].

ايتدئت كإ قالنا بإ يدل عل حلال اض وعفلمته ،وكثرة محرم

ه .ولكن

الخم الذي ذكر به الماس محا ،إنإ هوإنزال الفرقان عل عبده ،ليآكون للعالن نديرآ
٢٦٠

وما ذلك ،إلا لأن أولئالث ،محاجون إل الإنذار ،لإعراصهم عن الحق .السورة الكريمة
إذن -تحدثتا عن عظمة اقزو ،تيارك وكثر محرم ،ونإ فقاله ،وزادت آلاؤه،وعفلمتؤ نماؤْ .ثم تحدثنا عن روعة النرل ،،وهو الفرقان الذي يمرق ين الحق
والبامحلل ،والحر والشر ،والفللمة والنور ،وعن عغلمة النزل) عليه

 ،فهو عبداض،

وكفى يذلك ،شرفآ وقفلا ،هد.ا ما تح اُ.لأث ،عنه الأية الأول .ثم ماذا بعد نلك،؟
تتحدُث ،الأيات؛ OJ،ذلك ،عن شأن الألق المنزل) ،الن.ي له ملك ،ال موات

والأرض ،ولر يتخذ ولدآ ،ولر يكن له ثريك ق المللث ،،وحلق كل ثيء فقدره

تقديرأ ،مع ذلك ،فلم يقدره هؤلأء المتدرون حق قدره ،فآذوه ،وادعوا له ولدأ،
وعبدوا غره ،وأولئك ،لا ي>،امن لأنفسهم شيئآ ما ،لا صرأ ولا نفعا ،ولا موتا ولا
حياة ،ولا نشورأ .ولكن أولئلئ ،المتدرون لر تكن فريتهم عل اممه وحده ،بل لكنت
هذه الافتراءات ،،هذا اكبمي عل القرآن المإل ،والرسول) اقزل) عاله ،فإذا كانوا
أولا قد ؤ\ةووإ مندون'اشئابجه ه [!^ ،]Y■:فالقد قالوا ثانيآ عن القرآن :إنه إفلث،

مم ءاح<رييتت ،دثد.بمآيوهاخياؤآه [امقان ،]٤:وقالوا ثالثا عن
هالا القرآن :إنه

لالفرُان;ه] ،ثم قالوا رابعا عن الرسول)
في-حآ'لآمليلأأهإم

ووهتحئرْلهسةآ'هُه

ؤ مال هتذاأؤ.وليأدكلأتلع ارؤيعثى
ءكرأؤئتؤنلأ«
ه
واه لالمتان;م\-ه].

آومى)رقك

وقالوا حامسا :ءؤلأولآأفيل) عث_نا

وعتق علإاَي؛ا 4 .لالهمئن\:ما] وقالوا سادسا :ؤ
لقنث،هدءودئه [  ،]YT:jiiyyiوقالوا ّايعا:
 .إذ><كادئتيلثا عن تالهتأئا

وييؤلم

^امجسانجم(ه خمدأ
تكت<آسظخ

ل ذونك\ ءقهثأ ه [امةان:اإ-أ؛] وهتكذا

انحذوا الهتهم أهواءهم ،ولر تزدهم النعم إلا كفورآ وجحودأ ،وهم ق الحقيقة ليسوا
٢٦٦

 - ٤ؤوثأوتئث1

.بجمحتيامكثلأث؛ع،

-٥
,ءؤةإوث؛و ه [الفرقان.] YT-T ١:

ممألإ>أسممحةل.ه لالفرتان':ام].
—٧ءؤأيلأقسآءذتإمذ,

^^ث>آوساويكئإ0ئمإمح؟لأنىإلِتحلًلأو؟ه [المرقان;'ا؛].
 "٨ؤآلإيرإل،^^،لإن،متاثلشسءآء

^كاآشسظفددلأه

[المرثان ،]٤ ْ:ؤ ^•،؛ 1أنتتطم هفيديى م إلا س ساءأن يثقلإق منم" سلا 'ج؟ ه
[الفرئان:يْ].

ونحم السورة الكريمة يذكر عباد الرحمن ،الدين لهم حنات الخلد كإ وعد

القون ""كإ جاء ق أول السورة" تذكر عباد الرحمن وصفاتهم ،بعد أن ذكرت
أولثالث ،الذين قالوا وما الرحمن ،وترم ،صفاتهم ترتيبا بديعا ،فهم الذين حسنت

معامتهم للناس ،وقنشون اف" ،وزكت نفوسهم ،وتفصل الأيات هذه الأمور
الثلاثة ~أعني حشيتهم لله ،ومعاملتهم للتامن ،وصفاء نفوسهم" وتحم السورة
منئسنِلزاثا©>
بقوله تعال :ؤ
[الفر .] UU:olj

ألا ترى معي بان أحزاء هذه السورة متصل بعضها ببعض ،اتصالا وثيقا
محكءأ ،وأما بحق سورة الفرقان ،فاسمها عنوان يدل عل موصوعها خر دلالة،
كيف لا؟ أليت هى السورة ،التي ذكرت هازه الشبهات الكثثرة المتعددة ،ورئتها
حميعا ذلك الرد التام؟ وقد يكون رد الشبهة الواحدة ،متحدد الخواب ،متهمع
٢٦٨

الأهداف ،ثم سن المرق ُين أولئك الفرشن الفال والهتدىُ ،ين أصحاب النار

وبين أصحاب الحنة وهم محر متقرأ وأحن مقيلا.
تلمكم محورة القرنان ،ذات الوحدة الموضوعية الكاملة ،لقد كاست ،فرتانا
بحق ،بلودت شبهات اليامحلل ،وردت كل ما يلقيه شيامحلين الإنس والحز ،وفشت ،بان

الفئات الحترة ،وبين الفئات الثريرة .إن السورة من أولها إل آحرها نق واحد،

وموصؤع واحد ،وأن اسمها حير عنوان لها ،وجمر دليل عليها ،ففيه براعة امحتهلأل
ك،ا يقول علمإء البديع.
سورة

ؤبرثآلكابماس وهو

عبلاةمارئيىم،آم،
يدلناإئث،آمحز حامحسأ
بندثدyي٢مح
ؤدرحسا؛رهأومم ذث؛ ألكتان ألثساد»شح وح،ئتها قم«ثا لآش1؛ط\ن وأءممؤُا ثم عدام،

آلثبمي هوهمحثأ نهن عياب جهم وئسألهره إدآألمأي؛اسممأ Qثأٍما

مح،مح0ئائعئاصمح أوبجالإيأهسوق
ئؤ .بماءُادردكدبماؤءلنأمازدأممه ين_ ،؟ إن أن<-إلأؤ،ظلؤءرأج ؤكآ ذي ؤ
مجحم،-آشمأهإنآلإيبمثوث

ثنفز«اى

^^أرآنهزوأةبحطقدات١ذثور
مُآلأثضذلهآنثواِذ

تا£؛اهأمحؤلهوإمأئور أجءفيم شؤ،آثعاء أن ءثسمايممألآنصهإدا أ َ
ر
ثور أم ينم من ق ألثتال؛ أن برسل عثكم تي ،ستثوءم ،ثذير ولثن
كوم ،أدن من ض ممون ممر أهآولمردإ'إئآث؛ر مئهتّ
^ثؤننسآوي
٢٦٩

وبعد أن تتحدث السورة عا يتعلق تيذْ  ،^١أعنى تزيثن السإء ،وجعلها

رجوما للشياشن ،وماذا أعد لهم وللكافرين ،وكيف سلقون ق جهنم ،وماذا
'٥
متكون لهم ،وماذا متقولون ،وأين أولئك من الذين تنثرن ربم بالغيب١٤ ،
متةإ1ؤأجمرإوأمء ه لالالك:مآا] بعد أن يتوق الخديثه عن هدْ الأية العنليمة ،تنتقل
السورة الكريمة إل نمهل آحر من أنإط القدرة والمللث ،،وأرجو أن تظل مص ق
ذهنلث ،،لتدوق معا حلاوة الإبداع ،ولنقبس معا من نور النظم ،ولنثرب معا من
رحيق الآياات .٠فلت !،تنتقل السورة إل نمعل آحر من أنإؤل القدرة ،ولكنه الأن ليس

حديثا عن تللث ،السموات ،الي أظلت ،الإنسان ،ؤإنإ هو الأن حديث ،عن هده

محلقتواؤولطنجن4
م أ قلته
الئثؤر.اه لالأكْ:ا] ولا يغرنلث ،إمهاله ،فإ دامت ،الموات ،والأرض من ذثار

؛يا عئ ثؤر ?وأ
قدرته ،فكيف ،تأمنون عقابه ؤ ءفيم س ؤاألسماء أن
باسمدنودالإمادبرُج^ُه لاللك؛آ'ا-ماا]« وأنتم
أمرنتمسؤاألنماء
تدركون ما كان لغيركم ،مما كان قبلكم من المكدبان.

وهدا نمهل راع من أنإط المدرة ،غير ما تقدم من الوت والخيام ،والموات،
^^سإلأأومنه لاللك:ا'ا]
والأرض ؤأولمةأإئآلْلتر مدهن

فكيف  ،يدعي بعد ذللئ ،أن هناك ناصرأ أو رازقا غيره ،ترى أيكون شأن المهتدين
لالألك:أآ].

كالمالئن

ؤإل هنا تكون السورة الكريمة قد بينت كل ما بمنهل مذا الإنسان من موت،

وحياة ،وحلق الموات والأرض ،وتزيتن ال موات ،،وجعل الأرض ذلولأ ،نم ق
تللث ،المخلوقات الك ،يروتبما كالعلير ،إل ما أصاب ،الأمم السائقة الكدية ،وهنا ياق
دور الحديث ،عن الإنسان نف ه ،عن آثار القدرة العظيمة ق تكوين هدا الإنسان

محص؛بمئاضمحئ0محثنأص
٢٧١

دنأم وأ'لأثبيعتجلأذثوو.ه [الالك*:اأآ-؛أ] .فانظر  ،^١هذا الامتعاب والشمول
من جهة ،ثم انغلر إل هذا الرتيب الراح الدح من جهة أحرى.
وتستمر السورة الكريمة ،ئين آثار القدرة العظيمة ،ؤ ةلأرءِسرإلأضيآأس
ألمّ  .مزئوآليتنءامنايوءوعقومخا
تحر
وشم؛داأو

متشون س هوذ ذللإأ ثمان و؟ *قأرءيم إذ أصح ءاوآم شإ همى

بمرثبمن ا©" ه

[_ ]T''-TA :ومحص الماء ،وهو أسهل وأيسر ما محله الإنسان ،وهو ^؛  viLأكثر ما
محتاج إليه•
أرأيت ،إل السورة الكريمة ق موصوعها ،وق وحدما ،وق اسمها الذي هو
محوان لها كذلك.،
سورة غافر:

ءؤ م  ١٥١ضؤآوش_ ،مزاقؤ آنتئزآكبر ١٥

وؤإو\وب شديد

ميم ،4آلثند اهد=قدبئ ،ملهم محورمج ؤألأ-حزااث ،يى تعدهم ؤبمثئً ،طئ،١ ،
وهده
جمؤأددآلإهن.مممم،كاث ؟٤١٧٥
بم،له؛ألاظةوبمأدرأ
حمث،لإتُ ،ؤكن وآق.نكثروأ أممقحتث،أهمهاقتيمأوكآمحم ،ؤتزملثيدء ئتت،نتيقهتي؛ ١٣٠١٠ئعآ ؤسمت=ْ ،ف.لا ضء ؤبممة

وحاةسمزشي>دامإ

^كنجإقاب;مإ? ١^١٥وأد.خله.ترحقت عدن أؤ
ره

وقه-مأثتءات
سوو<ث ١^ ١٥٥ ،دج\يي\ JJ،؛ ،ولخيث1ا

بمييز ءه د؛ذج

هكمأمقأٍبئه1يى
أشساإذصالس
يمدا دهو>.إث ،حثقج بن

دعن آثه يتدءيئمنثذ ؤإن دئتف يهء ٌؤأةللجةأ بؤ
٢٧٢

كثتييغجوثابمدمحكرإلأ

المتيآن|ار

وأتيح^١؟^ ،دو

شنمب٥١٣.
سِ*

تيىآثانةف؛ن
محنثاهمأثثور0زأفُ

.؟

يمضى أللإؤآقن دعؤذ مندره،لأ*نةضولإثقآ(\ %؛ة0تؤ \ذسم؛أمذث.ا٠
محن؟
^^^امحمحإفيآمحتح> دنفتيإَةم>كان عشه ١^ ٠٧١ؤأ
وءاثائإ يىآمح؛ني وأ-نثمأأثةثلهوتآغ 0لهمم0أئءبتيواق ٢.دجى '؛اك
^ارنلهرأكقت١^٥شنبألأإمي> شديلآدها<سا ئئووبمكاسئ
ُثائتتثا وسانمم بنبيذ'.إل محءؤدنتث ؤهتص وقرإئكنممافي' سثجمءقث١ب
 ٢.آءمح؛تلخيسسدا ٥١٧آمثو
^ومحن)جدغبجآإو
ض0إلأيىط-ر.،ءهالق-معوث
0؛_» أنءد دمحظم أوأزيئهر قآ/ؤًفيآثاد  ،١١٤٥موّهمتحإيى
.وبمادرظئمحءافييحك
ةتيًظممحئ

ودتآءع ءتحّلب ثنرؤؤأدءنقُى

آثتأنق دغلا أنا مول،

^محدباعثامحكفئُوإنمح صثادما يمسكم ب*مر<أمحةاثمحا-لإإنمحيبحكامح
أقم زن
^^ ^^١٤١٢^٢٢ذ،فيآلآمحسنبممدا
ممد،كواب

عء؛هادئلإ

^م1شبملإيو،أو1د.حاث،آنيمحا؛اتىثموِ
^واثنطآلدثت،ثالأمفيم
بزيُهك1نممث)نيلمح

سهممياساب.
٢٧٣

بمدأش ؤبمدوبن

ممبملإعأمحؤًظفيي  ^^٠جماي.دءاإا؛اةمحا
ميش ؤإق

محممهت' ،محقذغ ويكلأك 5؛؛ لفتعؤق سثء  ،^٠٤وبمّئ من آكسفي رنا حتقند
سمدظمسدأؤثّ اب
ث-معوثإلأفيب-اي.وثالأؤJكت
قع وإةآثج-مة ه• . ^١^٧، ،ت عجل
.ينمومح-لكما هثمحْ آلحآوه
مح<.محمح0لأمحلثا
أثق.ظن محاثؤ -حثايا ٠.وءثثوم ما ي ،أدعوطلم إلآفجوو
آثار ؤ؟ تدءونج) أبم؛ئرإف ؤأثمإث هء نا وس ؤالي ،عالم نقا
يىملإJمحتمةيىأقتابجيى

مضى هم أصحث ألناؤ وأمتدهمث؛؛٠٧١٦
أٌن{ تأن مردُاإث ،أش
دًظم وجا 0أنيتإث> آثثأإركث أثة بمي-؛د آفثاد  .مننه ممسءاتنا
بفي)هننيءأهس .ألناريمبمؤى ءآتنا ئدمحإ وعث-يأوموم سوم
أك١عق ذهأءا،3لآنث<آسآصاب ؤ؟ وإليةءأ-مرى ؤاآلJاريؤإ؛أ\شثتحوأ
^^يىئاشبانرك>'أتار.ا

.للي؛رك■ آس_تصكيردأ إداَةتا

ظدأكثأثئيروأإداوطآإث<أشمعأةىأكاد.؛ ،^£<;^،١١٥
صنيمبم،قايرثاتةص 0ئاواى؛طوغيم
رمقمحكم اكشت ،ق_الرإبئ  ^! ١٥دادعوأوثا دعتؤأ ألخمحنجإي)إلأؤ) صاثل?هاإئا
^ئ؛اتيلعءط
سىىزحقركن)لآظ)ألآكم ،أأو^اهصريى وءا-أئه<-يى ؤاستنمر

ض0إنمح.صمحلآص
إكم<

هوآلكت٠يح آلصسؤ و؟ دءلقأكمؤت،

آحقيد بر>حأيألتاير) ؤوكن

أمحكر ألنايي ،لا بمشؤف أووما ذس—توى آمحثم-من ،مألم-ثد نألخ-بم ءاثتوأ بجلؤأ
٢٧٤

آهكرأث

و؟ وه\دردة=ظم آدعؤخآلتشب قؤإ0آكمك<دةمين

عن عباديى سيدمحق جهم داينيرنث> و؟ أس أؤ ى -حمنصم أؤل يسكوافيه
^ثارنيسئأإىأس
َكا<وإ ُثاتتأف صدئ

^^^دكرأقاصيِثمحث
أس ألمحا جمل يظم آلآر!ش حكآ ؤألثثه قآء

^إأمحتحط؛افادلئأثث
ألمفيتن 'أوأ ٠لأأفي نهيئ آذععو\ؤت قآؤ 0عن

ثائلآ٢وثق ثن رف

زتقوا ممًزهظإمجى ?0؟ عىتيئ،ؤداصآع؛ثا
محؤ0

بمولَهوؤق0

أوءكغ_> ظ«آبىظكاحء أئثلنآ ءرابممزك?ه إذألأءتل في-لأنقهلمإقفد
سث0يمئئمحامحمح لإؤن0
أمون
تيلمحآثلهن0ثوع
ترمق 0أنمألإثبعنممتي
تاكتم
ا 0ةنيإة وء_دأس حى هٍثاريناث ن>صأؤىثامؤ
ف؟
مقيلي ؤوثاجث*لأأ0وإثدأرملثايثة تن ٥؛^؛ ،منيرثن  ١^٠۵ ^٥عثلشوءنهم ش

و؛امصص  ^٥^٤وتاَةن,لتسولخ أ 0لأيثت %اتيإلأطدنآس ئد١جتاءآمرأس ءمبىإ-ئي
وجي<ر هناممف ألمبطأؤبمث'ه؟ أس أق )،جمق صأألآ<عم لميتقبؤأ مني) روما
^محهاظائاث،
بجثا*معندآلإأ
.ا
محملؤيك^ هميهميكم ءايننهء فأي ء١دنتآس تّكرويا ُأق^؟ أتلم دي-ثرعإؤ ،ألأؤهتي
وءلميإ'ةناما 0عه-تآل!أك<ينثلهمَلكموأ أءًقريممؤنجدمأوءائاياؤاأيرنجوأ
٢٧٠

ذهستون .ظثا.ثآئتهلم رثثث%األثثت هممأيثاعند ١٠٥؛,؛
 ٢٠٥أعئتلمب
آلمنّ ؤحارى يهجآ ما َ؛ةامأ هء دسثإزءلأ ?وةJثارآوأ بلسا مالوأ ءامن 1أثي وبمه<

ممستأشافيقعئ

وءطمزئاثاجادهن£زىأث.
.ه [سورة غاير].

ؤإليلثح صورة ثالثة ،وهى سورة ا،لومن ،ونمى سورة غافرء هذه السورة

الكريمة جاءت عقب سورة الزمر ،الض حتمت بذكر القين ،الذين حمدوا اض أن

أورثه%إ الأرض يتبوءون من الحنة حيث يئاوون ،وبقوله سحانمأ

آلتككه •ءآيثدنح ين<-ووآّل ميم0ثئنني تنجة وفني؛يئث*أ ألإ،وئوأك ش
ريٍاأكنإن

[الزم;ْي] .بدئت السورة الكريمة بقوله <سءحاتهت ؤ  ١^٥ ١٠٥٠ثنييل

^^،ينممأبيزآممرأج؟عاتيفف وةإفيآلم_اتددآدم1ب
إلتو ألصر

لءام:ا'-آ] .وبعد هذه الصفات الكريمة العفليمة ،فه الكر

العظي«ا ،الش تدل عل عقب آياته ،وباهر فدرته ،فهو العزيز اعالي«أ ،ؤإذا كان غافر
الذب ،وقابل التوب ،،فمعنى ذلك أن هناك أناما يذنبون ويتوبون ،ؤإذا كان شديد
العقاب ،فمعنى هذا أن هناك أناما يستحقون ^ا العقاب.
بعد هذه اكدمات تنتقل العورة الكريمة ،إل موصوعها الذي مهدت له هذه

االقدمات

محللآمشأمحللأٌصأ هلأيميقمح؛إ

أأ©؟[ 4غاز;؛].

إن الحق أبلج واصح ،ظاهر يير .،1ولكن أناما ئين لهحآ الباطل ،فأست ،أنفسه,؛ أن صخ
لهذا الحق ،وغرهم ما  ١٠٥فيه من سعة ق الرزق ،أو رفعة ق الممحسس ،،أو كئرة ق

العش؛رة .وهؤلاء موزعون عل الأزمنة والأمكنة حميعآ ،فاليس أولئك الذين تدعوه.ا
أبما الشي هجآ الذين يجادلون ل الحق وحده,ا؛ ؤإنعا فبل هؤلاء أمؤآممرة\ ،وتد\-ئ من
قوم نوح ،وهو أول يي أرسل للناس ،والأحزاب من بعدهّا من أقوام الأنبياء

قهقه ،أولك حميحا جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ،ءؤشومققم،كانبماب
لغاز:ء-ا■].

٢٧٦

ثم عرضست ،الأية بعد ذللث ،للفئة الخزة ،أوكلن ،الدين آمنوا ورمحي اش عنهم،
فحمله العرش من اللائكة ،المسبحون بحمد رثم ،وا،لومنون به ،يتعفرون لهم،

ولكن
ومحن ن الآات هدا الدعاء الخامع الخز الذي يدعو به الملائكة
ليس لهم فحسبا ،ولذ>ا لأيايهم وأزواجهم وذر|واترم كدللث .،وتحدنا السورة عن

أوكلث ،وعا سيلقون ق 'ايوم الأزقة ,^١^ ،ألمأؤث لJىآقاجكظم١ن ه لءاز:ها]،

رؤماإلْلنلع\ر ،من حيوه محع يشع أو؟ه لءام:ها] ،ذلكم هو يوم اكلاق ؤ<ومهم
ئلث،آقوئقآوكأقهارأهه لغاز:ا"ا].
وتعد إنذارهم حدا اليوم يبين سبحانه اثار عزته وعالمه ،فإذا لكن من اثار

هذه العزة أن اللك له وحده ،فإن من آثار هدا العلم أنه ؤؤ

ألتدؤؤ أور ؤأفث يمضى ذألم ه لءاز:ارا'-آ] .ولر يغفل أوللث ،المنركين الدين
سترون ل الأرض ،لينظروا عامة الأمم من ملهم؟ وقد كانوا أكثر منهم قوة ،فلم
يغن ■كنهم ذللن ،نيتا؟ هؤلاء الدين أتتهم رملهم ؛السناتا ،ولكنهم كفروا
وأعرضوا ،فاحن.هم اف القوى ،الثديي العقاب .وذكرمحت ،الأياُتط أمة من هذه

الأمم ،وهم الدين أرمل إليهم موسى ص يجره' أرسلنا
مجب أ3اإثيعتكث

بماسنا وشّ

^ينثممازأصثطث\ب حوه [ءازه-؛آآ

ولكنهم ومحي جاءتبمم الآياات ،بيتامتا جادلوا ق الخق ،فقال فرعون!

مجؤ؛ّئ وتسيع رممإتيتافآنيخدينحكم أؤتاممهزقألإءتيآشاد أواه لءام:أأا]
قظ،محتيءظمنجآلمل مقلإولأيو،ينيوهم
وقال موسى ص ت
آلخثام ،ر3آه [.] TU:>U،
ثم تتفرد السورة الكريمة بقصة هذا الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم
إيإنه ،وتحدثنا عن ذللث ،الخيل القوي ،الذي كان بينه وبتن قومه ،بأسلوب أحاذ،

ثري بإيقاظ العوا'لف ،والمشاعر ،وبالأيقاع الخميل المنعش ،ؤ وهادر-جث)محيىمح
٢٧٧

بمبمسس'بسع-مي'0سم

صوإنسءمحيبمسسء

ص) )^١٢^^٢

يبحىنيصمر،كواب

فيألآمح)صبمميا

بدابأبر،آثوإنجاءناه لءازِ:اآ-خآ] .ولكن فرعون يتمر ق جدله وخصومته ^، l3،

فنءوقماارلك؛٢إلأ^ ١أين رمآسبجإلأسلأؤنادج^وعادأمحيى ءانببموءِإفيتاف
تثويوآظإب.
ى(]ثةثاهتيهاد.ه [^:؟  ] rT'rولكن ذك لا محيى ،فمن منن اف أنه يضل

قمملتيآسهلم ه لءاز"ْ:ا] .ؤيتمر
كل مسرف مرتاب ،ؤ
الرجل المؤمن ق نصح قومه قائلات ؤيُ-ومح■ جؤ 9آذيًُظم سخ؛-آاألأ— اب.ه
لءازته"آ] ^ ٠٠١لتا آدعوحكم إل التجؤج وذدعونوت<إلآتار ُأج^اه زغازت  ] ٤١ؤيتمر يحطابه

فم ؤ

?0؟^

ثآأم4دًًظم

[; Wy؛؛].

ويعد أن يسن القران ما حل بفرعون واله تقول ،الأيامتا ؤ,إذ

ةاس_تفدإش إك .4ذوالكثسغآمس؛رأهه [ءاز:ا"ْ] ،وبعد أن بينت آياتا من
التاريخ ،ومن أحبار الأمم ،ندكرآياُت ،كونية محيط -إذا الإنسان ،ءؤ لأء1قآكعؤتي
ةثثزصمأؤلق2كوأفي
^ي)دئإدتيئفيآكايُاه [ءام:بْ]،
^^^االآلآلٍلكإكاءثاء
وإلنهثارمص_ئأ ه [ ،] ١٦^٧ؤ \ورثآكى

ه لءاهم:؛آ■] ،ؤهو١محيىهطممحتر ١yلمب0ص' ه
[ءاز:يا"] .وكان حريا بم أن يؤمنوا بيده الأيات الكونية التي لا يتهلح أن ينكرها
أحد ،ولكن الذي لا يتأثر من التاريخ ،ومن أنمار الأمم ،لا يتأثر بإ حوله من
 rvA؟

التكون كذلك ،ولذا نقرأ بعد ذلك قوله سبحانه :ؤ أزموألنمحؤ0فآمنم
آثهأئ)بمتمحيا.ه لءام:أ'ا■].

ويعد أن محدثنا الآيات عإ محل بأولئلث ،،تسن للرسول .أن هذا شأن أهل

هكلثهمشلإمحص

الباطل،

عقلكن ه لءاز:ا<؟] ولتكن سة اممه لا تخلف بإهلاك البهللن.

تم تسن السورة الكريمة نعأ كان حريا -م أن يشكروها ؤ آثثأكىجمد

 ٢^٦٣لمً=قأوأ يمتا روم ةَمحى  .وذلإ' مهثا مقفع محٍشأأمإ ءقبما
ثا-نهؤاصانيفم وع؛يها قلاق،محتإوثاوويري؛آقم ءاينتهءهأيى
^^عأفيآ'نييىظ،ألإث '؛اث عنمه آكأءك>ين تلهمَكوأ
وأئدهوآوء١ث١وإ ؤ،أ*لأرني ؟ه لءام:ه'أ'-اه] .وتبن السورة الكريمة آحر ما

تبن ،أن أوكلئ ،كان الدائر لهم لهذا الحيل ،أمم فرحوا بإ عندهم من العلم ،ولكن
ذلك ،لن يخي عنهم سيئا حينإ يأق بأس الله ،وتللئ ،سنته سبحانه التي قد حلت ق
عباده ،وحر هنالك؛ الكافرون.

أنعم التفلر ق ال ورة الكريمة ،وحبذا أن تلوها من الممحف  ،،لترى كيم،
حاء نسقها نقا تاما ،وكيف  ،أما جاءت تسن آثار العزة والعلم ،اللذين بدئت
السورة بمإ ،وكيف  ،أما بست ،عل الرد عل أوكك الذين يجادلون ق الحمح ،،وانظر إل

كلمة الخيال ،كم ذكرت؟ وأين ذكرت؟ وستجد أما ْعإ كثرة ذكرها ،فإما ذكرت
ي كل مرة حيث ،يجم ،أن تذكر.
هذه محورة غافر ،أو سورة المؤمن ،غافر اانأنما وقابل التوب ،،لأوكك

المومنن ،ومحييي الحقاب؛ لهؤلاء المجادلن ،ألا ترى أنلئ ،يمكن أن يجعل موضع

السورة —إذن— موضوعا واحدأ ،ينتفلم أولثلث ،الجادلن عل احتالف  ،فئامم
وأعصارهم؟
٢٧٩

ألت معي يعد ذلك أن لكل محورة موصوعها ومخصيتها؟ وكنت أود أن

أزيدك الحدسث ،،مأظته يروقك ومحلولك ،،ولكني ْع ذللثج لا أريل أن أطيل عليك،
وأعدك ي آحر هدا الباب إن ثاء الله أن أقف معك أمام سورة أو مّورتين ،ل
تحليل فص يجمع ينز الموصوعية والبيان.

والسور التي احرتيا للئ ،مكية ،ولا محلث ،أن الرتيب فيها أقل ظهورأمنه ق
السور المدنية ،بل هوأكثر خفاء وأحؤج ما يكون إل التفكثر والاستنباط؛ ذللث ،لأن
السور الدنية ،جاءت تعالج قضايا الأحكام ،ذات الشأن ق المجتمع اللم ،ولذا
فالترتيب فيها أيسر ،وأكثر ظهورأ ،وقد لا بمتاج إل ممر فكر ،ومع ذلك ،ف أختار
للأج محورة مدنية ،لي ت ،بالهلويلة ولا بالقصثرة ،تلكؤ هى محورة الأحزان.
سوره الأحزاس

ءؤ كأبما  ^١١آي آثة ؤلأ يج آلكمؤة وإلمننفف؛ث إكث أثة حقاكن -ءل-ثا
معا سؤيج"يل ? ٠ؤئيفل
-يجها  ٢٥١ثآدخ ما يؤى إيلكث من

إشوكيلاه
نماجثي
ألض ؤهن يهيٍيى

ه

ئر،تنمتيمفييجث نماجمث،أثثلإ
^ '٣^۶مث؛واُأم؛ممحإنأس يمل
ؤ'ثنيهلم

عد آلإ

نم ثل1وأ

بجح مآّأميدءنءر
ثإ<ومحقمؤ ،آتين
ما ثثدت ممحأنأ==قاق أثث فييث ،ه أديق أرك ألثمحبمبجى من أمسآأأ
بمئيم انق مض ؤ ،حكش ،آشيى ،٢١٢؛؛؛^
نإنحجثُأقهمم نمحإ
إلا أن مثلؤأ إق ^؛ ٠٢^١مممئأ = ^<٤١دنلف ؤ ،آلختكشس،

ٌمإ  ١۶٩لْن؟ يى ألمحقن؛تثثثم نقنك تين مج ُإجرُبى نميّحا آي
هدئاةهمنقم١يثا

ألثني.بم)عنصبم1بنهإنأعد\لجوأعدابا

•٢٨

 ١^ ٠٢٧لم روكأيفا 0أثث ث سمحن  ١٧ه إي ■جآءدد ش بكم وين أظل
بممح©قاِك
^^^^٠
 ^^٠٢^٢دثملزقأزوكش.دا 0

قدكأق^٣؟^^ ء،دا .ؤؤ ءك ةل|ئثثتبلم
نمتئذن

محبما علا
مم\إناسشازاأكثثه

لاحؤأوؤ«از<ثوأ
إن

^ o ١محؤ
وأوكأوَ؛امإ

بجدإفمنتللأيركآلأدلأ^عيثممظلإ ?0؟ةلنىسةأ ألإأث ك
قللا .ءلسداآكىىنيقز تزأش

هميبمرمح<اء،

إذ أث ١٠٢٠ ٤٢،أوأيإد،ؤ ثته وويئوة ام؛0دتيةؤوو ويحشمإ ٠ .هدبملأ

^^ثمحألأه0كةلإلإ
لإدا  ٥٤لام؛و4^ ،؛ ^ ^٤٥هدئآمهم 'أوى بمش عثه من امن ؤ ،يدب
يجوقعصأشمأ٣
لتلك هزألله ئهإ.؟ بمسمحيزأمحنيب نم يدهبؤأ ؤؤت ؟ت أيي[<ئأ بجدؤإ أو

أيهم ؟دوت ؤ ،أ'لآءني مثؤى عن ^٧؛ وأزمحكامأ غ،لمم\ ئنا؛وأإب شلا
محوممح-ظهكث
®قاتامحنا'محَظلأ

تيمالإاوئأسوةسهمش
لءحرىآف آلصثدذ؛إن يصدقهم ؤبمدب

قمى عتيم ؤمتمم من ينئفلر ؤما بدلؤإ تديلا

آدنتفنإك^< إن شاء أو متؤيب علمتهم آن أش'كان عفؤيآ ئثحبمما

يتظهم

ؤيد أش آةتآن كفميإ

^،هآءمنتر£أمحالآةاىآث يثاعغخإ "؛.

أق،

كتهثيبمم ئء \1ت؛ب ثن<ت\1يؤلم وهدد،ؤ^ ،هلمآهت«يتاثتفيى

ويأيمييكث< ميثا ®

ؤ؛ضأيجعئب وعون؛بندا  Pدْلمثأغى ^^١
ثيتزت>آلإزه أذنا؛؛i42o

ْ=فؤشءكهإ
٢٨١

معالإك> آءقدؤ ،هنذغق س/بمؤة.

زدرك> ^تولد,عثار

'أؤيمة ؤنأمحإطيغسست| منك؛ لمإ عظما أأج^؟يممساءآلتىسأتمءق
قة بمنش،وهاآتاوث صأعثيرا ؤث< لتلك
يتن يقنت منمخأش ؤؤبمؤيدء وةمملصنيط ميها قمذا مثهيق  b_^Jثلثمي؛

أوآه

هاء آلثى يسئ ءكآ<مر تنآلئساء إن أمان؛ هلا محهيعن المل يهلح ةؤ؛ 1ؤ؛

محلإجآيجيمح٦ظ
ؤأقص آمحاتؤْ محءاتيى آلنجكؤه ؤممتى آممة ودبموك 7إثما ييث أثث لدهب

ءتةًظم أتبمس أنل آؤت محبمله^ ةلؤسبجا  .وأدًظت؛ك> ما كق ق
محَلكرك<■ ل،طيما-ئير ا 'و؟إنآلخدإُك>
جبجكرر
ؤإلثتلمت ثإٍتيمى ؤآلثقثت ثإقنبجن ؤإلثشت محآلثني-بجا كلصني-كتب
ؤألمبمنجؤة وألماد\رت ر؛لخنشعإن ؤإلخئشعت وإدمانذ\ن ؤآلمتمبمدشت،
نإلمحنمكثت و؛لدءمحغى )ممن

وإمحتعإ 0إلئثثت وإ-لدطهمكث

لءوءنىُيف
مممجشت1ئثلظثا
َفيإك
إدا ص أثق {يبه أمل ؤ اؤألم ا-ييرة ئ لتيهم نش سن أثث وئي،ومحس صئ
صثلأ مسا و؟ نلد دمل Jdi؛؛ ،أنم أس ه نأهممثءث—ؤأثسك ،1^^5 ٠^٠
ؤآمق اهلة ؤنحى ق دمسلك^< ماآئه مدم ؤنحثى آلثاس ؤإش أحق آن نحثه فلما قمئ

رندتما يثلثإ

يمن

لكألأأؤث مل ألمحبجث حج ق ،أق

إدا قثنأ

أتراش عصرلأ ١.ماكاث

نيذأامضأثقننهأش

^^٢،؛ *-حلنأين مل وثان أترأف قديامقدؤيإ

آمحإدت^أملمن ؤسنلنت أش وبجثونمحأ

دؤترو َ0لحد١إلأأق

حييا.ا ماكان محني أآثثدمن يتتيمؤؤوكن

ر؛ثمحل أش يحاثرأفيثس ^ ،^١أس يكو 'قئو علئا''وأ'قأماا ألخ-تي  ۶٠١٠؛ آدمحأ أفت

كغَؤةل .ذوبثؤ(أوإؤ؟ نيلا .هن؛ئى بمثؤ خؤؤنت؛؛يكث! قم؛قؤمن
بجم يثنثم ,عألأث ثم
آلْللش ،إئ أنؤر ^== ٤١٠٤ألفيتن دحيما.ا
٢٨٢

ثمإمما أوأ

^كك سنهد١رشرإ وذ سذيرل ؤ؟

وبم/إجايأ أو Jؤؤيأعبل؛ أة محمين آش قنلأَكئإ و؟ ولأ نيع\لكغخث
وآءقأد> ويع أذيتهم ولأ==قلع)آلإقى اش يشلا روكي آمحداءامؤأءدا

^ك.كآبميإ ،للتا أك \ثنك اقو ءقن
ئس ء ثثةغهِثَ ه} أشُءلك  oCjهمك
^ظاننسلإاق ووث
ءللث

ألي؛ أن مدكمأ -ما,لصته لاكت ين ددلا اةثمغ %هد عيتكتاما مصناعلإهم ؤآ
أمحجهم نما ماهتفئ أبمثهم 4مخلأ ذؤد هقك <-ج وثأثث ثصا
نجعا أوه ئيى من يشلاممن محبمييأؤق> تىشاآوش٢تتث يثذ^؛ ٠ملأ
•نطح
وألأ0نلإ

؛ ٠٤^١طثهن
من بمث ؤ/؟ أن
أو لامحل
يثقسظمحتحا

ديئك أددآأي) دثث_أعثثبن

إئثه ظكأ ^ ١دبمم «انث؛ؤأ ؤ ،غعتت1د ه1شثؤأ ^ ٠م1نئذجاث لدسثآإن يزم
حشاث يؤذى ألثى س1تنيء منةًئم ؤأنيث ثُمقيء مى أدؤ ^ ١سألتانثن متعا
وهبيهس وماكاك لخظمر)محإ

مثؤئثيزتآء:بمابإد'ً4ظم

ميّو؛- -أق ةرئكمأكبمه<ئسهء ؤزها يتلك؛ محقاث عندأش عظيما أوأ
^لأثخيقآص ّة
أي؛نيإرا ولآإ-ءوتأن ؤ؟ سإءوء<ا ولأ ابم-مح لمتبهى و؟ ي—آيهى ة ما مدكث
عنأمدسوسؤ-يداأوإ0أكتو«شهطتئ<بمنين
أيممى ؤإمثن أثاهإرى
 ^، ١٠صبملؤأ عكؤ ؤبملمؤأ ميما أوا إن أين يوذؤدث أق
هل أليأ كني

صآكلإهثابم©محس
٢٨٣

ح؛صأظأةثةاعهبماس

 ^١١ءل،لآريى محتانش يدءآتنيثن ينهك شثمزشثهن ده أدق فبمتمحر

•لامحين غثآسهمسابتا  ٠.لن ؤ ينب الثثغمة

ؤ ،ثتؤيهم

^ذث-كبجأإلأ ئه أؤ؟
محس
لضدمحأ يثئلؤأ متة .ننعأممييى\اٌك> ع' من
مل،مهأبكأيكما
 ٠١٠٠٥ؤش؛ هندلثغة أشتديلا.مةئىأنس ^ ٩^^۵ش4اس\ؤطا
ديفاتلرآلثاعث ظث^-٠؛^ .إزآثنذن؛\تمبخيومبجإ.
للماأق
ؤ ،ألءر_j^o
أيا لأ.ءنون محلنامحلانجهل .بجم مدب
دمأ،ممث،فيؤا0عداش ؤجيا
ءقآلةر؛ب  ٢٠ ، ٢٥٢٠لصاؤ! ثأ؛وكت ئ صد ،ؤأثمقي؛ ،٠٠
© ١إما
ثآيأتأ آلإدس إمئ 'كاف ظلو؛ا جهولا © ٢يئوب آئ 4أهإؤؤ\ 0ؤآئمفقت
\3تيوصت وألثئعت هؤيب أممت عو أثثقمحبمن وألثق؛كت ق 0أممت عثؤك
قبمّثا ©ه ل-ررةالأءزاب.]،

وهنأا هو اسمها الذي سميت به ،بدأت السورة بقوله تعال؛ ؤإأبإآ ^١١؟^،
ثي!اه1ا©وإئمامخيإهك
بجلا © ه

ين

لالآحزاب؛ا'-آا ونفهم من اسم السورة ومن مهدمتها ،أتيا جاءت تعالج بعض
الشؤون ،ذات الصالة بالكافرين والمنا٠قين معا ،وهاوا ما ستجده  ،jنظم السورة
الكريمة ،والكافرون واiناذةون كانت ،له معارك هع الإسلام والمساإماز ،ولا زالت،،
٢٨٤

لكن

إلا أن معارك الكافرين كان يغلب عليها الهلاع العسكري ،ومعارك
يغلب عليها المناع الفكري والاجتإعي ،وهن.ا ما نجاا،ه ق السورة الكريمة.

مهدت السورة الكريمة لقضية اجتماعية أراد أعداء الإسلام أن بجلوا فيها

مغمزأ ومْلعنا ،وهي قضية اكبني ،الذي لكك له أحنكامجه ق الحاهلية ،فدكرت
ؤا<-وذذ ؤما

السورة الكريمة تقدمة ونومكة لهده القضية ؤ

 ،^١مشآ  Ortآثلأؤ ^ ١جثي آدبمآم
جند
إم؛هتتةأ ود0ثنحلأ\لةةؤثزيهدمح)أكيل ه ألمؤثم
ه [الأحزاب:؛-؛ .]،وبعد هازا القرير

دم ^؛ ٢٣؛ ^<^١ثإ-حزةظلم ي آلتي

تحينت السورة عن مّزلة الّمح . ،بتن الومنن ،ومنزلة أزواجه ى.لاك ،،كعا

عرصت لقضية التوارث الش لكك معروفة ق الخاهية ،وق أول الجرة <اؤ\ي

لنهتبم ؤمحإ'أمحدءايَ بمئيم أوفبج> ق،
أرك إصى ثن همم
وأصط إلا أنئئثلوأإق أولأممت_ئأدثاث
يكننم،
ينلك ؤاآلء=كثف،

لالأحزاب:ا■].

ومهدت بعد ذلك لأحد التثاق ْن المحتن أول الزم ؤأولة لءد.ءامى السن

بمهم يجايثا ا40
لالأحزاب:يا ،يم انتقلت السورة إل الخلآيث عن قضية من القضايا العسكرية

والسياسية محا ،تلكم هي غزوة الأحزاب ،وما نفلن أن هناك غزوة من الغزوات
اشرك فيها عنصرا الكفر ،سواء لكن هدا الكفر وثنتا أم كتابيا ،أفول! ليس هتا
غزوة اثزكت فيها هده العناصر جيعا كغزوة الأحزاب .تحدئت ،السورة الكريمة
حديثا مستفيضا عن غزوة الأحزاب ،وعن موهف ،المنافقتن الدين قالوا IؤئاوبمJثا

ع،ك .ه [الأحزاب;أا] إل غثر ذلك ،من أقوالهم الثنيعة ،ووصف،
دقيق لأحوالهم ،وما يتصفون به من جن وسح ،وقارتت بينهم وبتن الومنتن الدين
قالوات نذاثاةدامحلأولأبمثيىأش ؤييمهء ه [الأ-ءزاب:آء؛].
٢٨٠

ولما انتهى الحديث عن غزوة الأحزاب ،بتصر اش للموبن ،انتهيثا السورة

إل قصية أخرى ،قضية ذات صلة خاصة بالنثي ،ه  ،حاول مرمحى القلوب أن

ستغلوها ؤ يحل ،ألبي
أعؤظ؛هنذؤنذاية؛
ةةمأثتامحكةلمإمحليما

ثيذى آلصؤ؟ آليتا وأزيثتهامعال؛ى•
^^لد,إلأالآمحر؟ؤنأخلأ
—.] ٩٢

ه

وأمرُتإ الأتان الكريمة ،أزواج الني- .رصي اممه عليهن -أن يتصفن بإ
يليق

من صفات الخثر ،وما هى الصفات الش ينبغي أن تتوفر للمسدين

أمأيرةؤيىل!م ليهنأ
والسلإت ،وأنه لا ينغي لؤمن ولأ مؤمنة وداةنيىأئ4
وزواج
ين مهم ه لالأ-ءزاب:آا] ،وتحدثت الأيات عن قضية نيد بن حارثة
المي .من زيب ز .وهي التي مهد لها ق أول السورة الكريمة -كإ مما من
تبل— .واستمرت الأيات تتحدث عن هدم الشؤون الخاصة بالني.ؤ وأزواجه،
ل هدا المضإر ،وختم هدا السياق بيده الأيات الكريمة
وماذا محب عل

ا<؛أهوأ يودمحك أق ؤتبمؤلد• ثنهم أقه قأإور1آ وآ'لآحرؤ ؤأعدام عاJابمامؤ-ينا .و\ؤ-؛و)
يؤدؤيىآلثوينأى رألثفيقت دع؛د،ئ==فتنث\' صدآ<-ثمؤأ؛١^٠

ؤأ;ةاأليت ةلألآرءحك ^ ،^١محدء ألمحن

ثينا.

أدق  ^١بمنى

جارىأق؛'عتشإؤيخ أههلالأحزاب;أه-هْ].
وبعد انتهاء هدا السياق ،حدرت السورة الكريمة المنافقان والدين ق ةلو»أم

مرض ،والمرجضن ق المدينة ،بأتم إن لر يملعوا عن أذاهم ،ؤإن لر ينتهوا عن
إرجافهم ،فتكون النهاية التي لا محال قيها لرحة أو أمل ،ؤلعرأتا؛ق ئز ال

شاد ^٥لالأ.ماب-:ا■] ,ويينت ،ما أعد  ،١٥١ئم ق الآحرة ،وبأن
مما سث_ ،لهم هده العقوبة ،رضاهم بالضعف ،،ؤ و3الوأ ردث 1إما للتا مائه دمحإءيا
٢٨٦

 ،] ٦٨ثم حدرت المومنتن من أن يكونوا كبي إصرائيل الذين آذوا موسى فثرأْ اش مما

قالوا وكان عند الله وجيهأ ،وأمرتمم أن يمموا اض وأن يقولوا ؛فولاسديدآ .ثم حتمت
ببيان شأن الأمانة .والأمانة تشمل عناصر هذا الدين ،وبخاصة ما جاء ق هذه

السوره الكريمة ؤ إد١

ءلآلكو؛ب ءإ'لأما وأ'ل«بال قأتٍنمن آيرمحلم)

ممثأس^صقتي وألث؛شت،

نأنمس تناو؛ثلهاآلإدسإدئ,ماف ظاؤماجهوي
ةلهمءس
قبمعا ُأو^ا ه لالآ-ءزاب:آم\'-؟لأ] .تللئ ،هي محورة الأحزابر ،عنواتها يدل عليها ،ثم
مقدمتها كذلك ،،وهكذا ندرك أن هناك وحدة موصوعية ق هذه السورة ،فالقد

جاءت تعالج شأن المنافقين والكافرين ،ق معاركهم العسكرية والاحتإعية معا،
وحتمت ،بتحذير المؤمنين ،وبامرهم بتقوى الأة ،وبالقول السديد ،وبالحديث ،عن

عظم الأuنة.
يقول الدكتور محمد محمد أبوموسى عند تفسيره لسورة الأحزاب ٠١ I،ومحاول

بعضي الثاحثثن أن محدد لكل محورة من محور الذكر الحكيم موضوعا عاما تدور
حوله آياما ،ثم بعد ذللئه محتهد ق بيان مناسبات الأيات يعضها لبعض ق ضوء هذا
الغرض العام ،وقد ; ،^< ٦١الحثإ ق هذا إل ما تْلمتن إليه القالوبؤ ،وقد يكون غير
ذلكؤ ،والقول ل هذا الباب نذر ي ثر ،وذللا ،لصعوبة حوضه ودقة م الكه ؤيمى

علم هذه الدراسة علم الناسبة ،وُومن أجل علوم القران.
ومن هزلاع العلامة الشخ محمل .بن علي بن محمد العروق  ،يالتهانوي ،وهو

من عيم المسلمين ق الهند ،وقد قال ق محييي .موضؤع محورة الأحزاب! ءق حمع
^ ٥السورة ذب عن رمحرل الله  ،فا أوذي به من أنولع الإيذاء ،قتال الأحزاب
له ،ومعاونة المنافقين لهم ،وطعن المنافقين ق نكاحه هؤ ؛زينك ،ه ، .وؤللجؤ
الأزواج الزيادة ق الإنفاق ،واشتغال يعص المسالمين؛الأحاديث ،ق بيته ، .ونحو
٢٨٧

دلك مما تأذى يه النبي

 ،فهذا القدر هو المقصود الأصل من السمورة ،وما محموى

ذلك نهو إما توطئة لعض ما هو المقصود ،ؤإما مكمل له ،يظهر كل من التأمل ق

\م\يص.

م.

ؤيقول الأستاذ محمد بن كال المعروف بابن شهيد مسلون ق محاولة له ق

هدا الناب• "وهي ~"أى محورة الأحزاب" من السور التي ساءا.ت أغراضها ،ولكن
التأمل ينلهر له التتامحق ق هدم السورة ياما صورة عا يعرصى لحياة مؤمن متعبد،

وعل رامها حياة الرسول الأعظم ،فكان ذلاأئ،ا ر؛اءل معانيها وموضع وحدما*®.
ومعيرة إن لر أقف ،بلث ،عل روعة الفلم ق آيايتج السورة الكريمة ،وفيا
قبلها ،فداك أمر مع جلالة قدره ،لكنه يطول بنا بيانه ،وغرصتا الأن أن نتحدث عن
نظم السورة الواحدة ،وكيمر أما ينتفلمها موضع واحد ،يشملها من أولها حتى
آحرها.

(  ) ١من أصرار التسر القرش ،د  ٠محمد محمدأبو مومحى ،مكنية رمة ،ط  ١ ٤ ١ ٦ ، ٢ه١٩٩٦ /
٢٨٨

للإلإئٍ
بين السوره ؤالسوره

إذا لكن ترسب ،الصور توقيفيآ —وهدا هو الأرجح" فإن من شأن هذا ،أن
يحث ،العلائق والصلأيتؤ ين السورة وأختها ،ؤإذا لكن ترتم ،الآي1دتح ق السورة
الواحدة من مظاهر الإعجاز -كا قول ممر من الأنمة ،وم أنما للخ ،ئيه الدليل

فيإ مفى — فان من السنإتؤ ،أن يكون ذللثإ ق ترسي ،السور بعضها مع بعض.
ؤإذا لكن ترتيب الآيارت^ ق السورة الواحدة ،بحاجة إل تدبر ،وحدق ،واستنباط؛
فإن ذللئ ،ق ترتيب الور أكثر لزوما وأدعى للتدبر.
ولقد عنى بحص المفسرين ق بنان المحلأيت ،بن السور القرآنية ،ولما لكن ت،

تللث ،أمور اجتهادية ،وجدنا ذللثح نحتلما بتن مفر وآحر ،وربا يوفق المفر

الواحد ،لاستنباط هدْ الصلة ق موصع أكثر من موضع آخر ،وهل العالم سموه
'اعلم المناسة® وسأصربؤ للث ،بعض الأمثلة مما أكرمني افه بامتنتاجه ،ثم أمثل للث،
بثيء مما ذكرْ الأئمة رحمهم اض.
ا-بينّوضمروابن.

ولأخر للث ،أولا سورتن ،إحداهما مدنية والأخرى مكية؛ لأن استخراج
المناسبة بنهإ أعر ،من كونهإ مكيت\ن ،أو مديتن ،وهما مورة النور وموره

الفرقان ،والأول مدنية بإحماع ،والثانية مكية كيلك.،
والذي يقرأ ال ورتن يظن لأول وهلة ،أن لا صلة بينها ألثتة ،وأن لا را؛هل

بينها ،إلا أذ كلأ منها قرآن يتل ،ولكنلث ،حينا تنعم الظر ق ال ورتن الكريمتن،
٢٨٩

سورة النساء القصرى تميزا لها عن سورة الشسااء• وكدلل صورة التحريم ينيت عل

هد! من أولها إل 1حرها ءؤئثأ؛آا آلبف لر محمم C،لمرآش للث بىم/بماث أيقحك ه
لاكميم:ا] وق آخر السورة يضرب الله مثلن أحدهما للذين كفروا بامرأة نوح وامرأة
لوط ،-والآحر للذين آموا بامرأة فرعون ومريم• هذا من حنث الصلة ي؛ن ال ورت؛ن •
ولكن بقى أمر آخر ،ذلك أن سورة الطلاق حتمت برذْ الأية الكريمة ت

^^ ،۴^^^١ض فئ

نأن أثن هدثالاظ سعءأما ".ه [الللأق:آاا فلقد ذكرت صنجن ض تعال :العلم
والقدرة ،ولما كان الحلم أسق من القدرة من حيث التعلق؛ لأن افه يعلم الأشياء
قيل أن يوحدها ،شاء الاله أن تكون السوريان التاليتتان لهذه السورة — أعني سورة
الهللاق— نحص كل منهيا ببيان أثر صفة من هاتين  ،،^٥٠٥١١فجاءت سورة
اكحريم تبين لنا إحاطة علمه تبارك وتعال بكل ثيء ،وسورة الملك ،تبين لنا اثار

محيرته ،أما سورة الللث ،فلقد حدس ،عتها ،وأما سورة التحريم فيكفي أن تقرأ هذه

محُمحربم0قور،ء
سلأزتجنماظنابأذ،
سأب1كماهائؤلإاآشث

أليؤأىاهِ;ام.
وهكذا نجد أن السورة الاكريمة قامننؤ عل هذا الأساس ،وهو بيان علمه
تبارك وتعال.

؟-بينسمرنيالخ،وبو والجادلت:

ؤإليلث ،مثالا آخر ،ولكن الأن بين محورتين مدنيتين ،ولكونا سورق الحديد

والمجادلة .ففي سورة الحديد؛؛! ،فيها عظم ملكه تبارك وتعال ،نم انتقلت ،السورة
بعد مشهد س مثاهد يوم القيامة ،لحث ،المؤمنين عل الخشؤع ،وقد ذكرت الومتين

الفرشن ولأ

^صادا.شن •ثابا.ه [_\  ] YT-Tإل قوله سحاه:

ض ربدثم إلأعذ0?0؛اه [■ •: ijL؟] ،ثم ست ْا أعد سفن :ون فقن
نمانالآمحابجلاكأ:ام.

أمامحورة المانعات فلقدأحملت ذك كله ،إلاأنيافصلت بعض الأمورؤ،ا
محم،ازاحثع 'هاثئعهاآز١دس 'ه'ه [الازءات;أ■-؟] ،كإ ذكرت ما أصاب ،^٥^١

من قبل ؤؤهلأنلأ،جثمصأوأه لالازءات؛ْا] .أما جزاء الهلاغين فلقد كان محملا

ؤأثاسئن .وتارآ-ثوآ أذن) 0أ؛قأشبم همآلtوئ

[ ،] V^fU:_jtJI

وكدك جزاء المم؛ن ؤوئآ س حاف مثام تدءوئهزألض عيرآلي .ه

• .]٤

وأفلمل حينإ تتأمل ال ورتثن جيدا ،وأنت تتلوهما من كتاب افه ،ستكون الصورة
أكثر وضوحا ق نفك.
 -٥سورت الضحى والشيح ومابعدهما :

ولمآحدهده الور الكريمة ،محورة الضحى والشرح ،فلقدكانت كلتا السورت؛ن
تتحدث عإ أنعم اممه به عل سيدنا رسول) اش  ، .إلا أن العم المي ذكرت ق
محورة الضحى ،أساس لما ذكرت ق سورة الشرح ،ففي محورة الضحى بعد أن مى
اف عل نبيه بأنه ما ودعه وما قلأ ،0والموديع الترك ،والقل البغض اؤوللأحر؛لجرك

ي٢نآلأوiنا ه ولمثنئ) قطيلش رئف ^^  ^ ١٥لالضحى:؛^^٠١ .]ْ-؛  ،٧٥١ءلي 4يقو:،J
ؤألت|محذكمحنائثاوئ ه دوجدث صالا تهدئ ه ويجدكعأيلأهأعق ،ه ه
لالفس;أ-حآ ،وهدم العم لا بد أن تشكر
ؤأمابنمهربم،فحدثأو^ُ^ [اكحى!ه — .] ١١

وبعدها ق محورة الشرح ،أنعم الله عليه بشمح الصدر ،ووضع الوزر ،ورغ
الذكر ،وهذه يالطع إنإ هي ناتحة عن التعم التي ،نلها ،وهي الإيواء ،والهداية،
٢٩٣

والإغناء ،وجاءت يعدها محورة اكن ،فكانت نعا ذكرت فيها نعمة افه عل هذا

الإنسان الذي حلمه افُ ل أحس تقويم ،ويخاصة هذا المؤمن ؤ ثر رددثم أثمل

ّّغلأن اه؟إلاهأ ءامحنوأ بجلوأ القيحمت* ،له<أجرؤوضوم ا؛جأه لاكن-ْ:ا■]،
ويعدها جاءت محورة العلق ،ذكرت فيها نعم افه عل هذا الإنسان من الخلق ،حلقه
من علق ،وتعليمه يالقلم ،وتعليمه ما لر يعلم .ثم جاءت محورة القدر يعد محورة

اقرأ ،لمحن أن الذي أم الّ؛ي . ،؛قراءته ،انزل ق ليلة القدر.

وى لا أود ي هذا الفصل أن اذكر لك ،الكتاب ،الكريم كله ،وإن،ا أكتفي
يالمثال —كإ رأبت ،ق الفصل السائق— وأءإنلiج —إن تأملت —،ذإمكانالث ،أن تستنتج
كتثرأ من الصلات يئن السور القرآنية .وسأنقل للث ،شيئآ مما قاله اشرون تنمن منه
أن أمر الناّبة أمر توفيقي اجتهادي ،يقولط الشح ءلنهلاوي جوهري عن صالة آلط
عمران يالبقرة! ؛راعلم أن هنبه السورة كالمتممه لسورة البقرة ،ألا ترى أن لفظ
القرة ،يدل ،عل بقرة بتي إمحرائل التي ديححح لإظهار القتيل ،وأن القصة التي
نحللت ،السورة هي قصة يني إسرائيل ،وقو قدمت ،للثج ق البقرة ،أما مرتبة ترتيبا
تارنحيا عل حسس_ ،العصور ،قرى أن أول البقرة اثّتمال تإ عل قصه يني إسرائيل لما
كانوا ق مصر ،ثم الخروج منها ،ثم ذكر أزمان حكم الشيوخ السبعين ،ثم جاء ق

أواحر السورة فذكر ملكهم بعد أن كانت ،حكومتهم محوؤية ،فمللثج اض عليهم
طالوت ،ثم داود ومحاليإن ،واستفحل ملكهم كإ أوضحته هناك .وليس يعد هاوا
التايخ إلا "خروج عيي ابن مريم ،فجاءيت ،سورة آل عمران التي تل نمة بني
إسرائيل السائقة ،فانفلر كيم ،كان لففل البقرة دالا عل قصة بني إسرائيل ،كإ أن آل

عمران رمولأل نمة مريم وزكريا وبحى وعيسى -ثم إن أول القرة وآحرها مشاما
لأول آل عمران وآحرها ،فايتداء البقرة؛الإي،ان والضب ،،وذكر الكتسم ،المإؤية،

وهكذا افتتاح آل عمران -وختم البقرة بأن اليي ومن معه قد آمنوا ياش وحميع الكتنمط
الس،اؤية ،وُمحتم آل عمران بمدح التفكر ق حلق السموات والأرض ،وأن هؤلاء
٢٩٤

اإلْكرين يقولون ت ؤ دبييؤؤك س٠عناثدك ينادى

أق ءاينواإَوم قاتنأه [أل

ءمران':؟هاآ ،فهنا قالوات آمنا ،وق البقرة قالوات آمنا،ا.

ؤيقول الشيخ عن صالة محورة النساء بآل عمرازت اولما كان ما ورد ق آل

عمران من أحوال الإسلام ،لا يعدو ق محموعه جهاد الأعداء ،ودفعهم عن
الأوؤنان ،والدب عن حيانحى الدولة وحراسة الملة ،ناب أن يؤتى عقبها بإ يصون

البلاد ق داحالها ،من القوانين الم نونة لصيانة الأموال والأعراض ،ونظام
الأمران  ،من ق م التركات وحفنل الزوجات وتبيان الحرمات ،وحفغل الأنفس
من القتل ،ونفنام القفاة والقضايا والحامخن المدافمن عن المدعى عليهم والصالح

بتن الأزواج ،والصداق ،والشهادات ،وأداء الأمانات ،ؤإغاثة المتضشن ،وما
أشيه ذلك ،مما فرأته محملا ومحتعرفه مفصلا ،فكان نميتها بالياء أقرب ،لأن

المسألة ترجع إل أمر الأسرات والأحوال المنزلية ،وحفثل العائلات والت اء أمحي
المنازل ،كإ أن الرجال أمحامحلين الخروب والأعإل الخارجية»ل
ؤيقول صاحب ،النار عن صالة آل عمران بالبقرة! ®وجه الاتصال ُذن هده

السورة ~أى آل عمران" وما نلها ~أي القرة" من وجوه (فمنها) أن كلأ منهإ

بدئ يذكر الكتاب وشأن الناس ق الاهتداء به ،فني السورة الأول ذكر أصناف،
الناس من يؤمن به ومن لا يؤمن به ،واناب ق ذللث ،التقديم ،لأنه كلام ق أصل
الدعوى ،وق الثانية ذكر الزائغ؛ن الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتتة وابتغاء

تأويله ،والرامحخين ق العلم الذين يؤمنون بمحكمه ومتشابيه ويقولون؛ جئ من

ءنيريأ4

الناسب ،فيه التأخر ،لأنه فيا وقع يعد انتثار الدعوى (ومنها)

أن كلأ منها فد حاج أهل الكتاب ،ولكن الأول أفاضت ،ق محاجة اليهود
واحتصرت ق محاجة المصارى ،والثانية بالعكس ،وانمارى متأتمحرون عن اليهود
الخواهرفيسرامآ،0ج؛،ص؛آ
٢٩٠

ق الوجود ،وق الخطاب بالدعرة إل الإسلام ،فناسب أن تكون الإفاصة ق
محاجتهم ق السورة الثانية( .ومنها) ما ق الأول من التيكير بخلق آدم ،وق الثانية
من التدكثر بخلق عيي ،ونسيه الثاق بالأول ق كوته جاء بديعا عل غير سنة

مابقة ل الخلق ،وذللئ ،متقي أن يذكر كل مها ق السورة التي ذكر فيها(ومنها)
أن ق كل منها أحكاما مشركة كاحكام القتال ومن قابل ُين هده الأحكام رأى أن
ما ق الأول أحق بالتهديم وما ق الثانية أجدر بالتأحثر (ومنها) الدعاء ق آحر كل
منها فالدعاء ق الأول يناسب بدء الدين لأن معغلمه فيا يتعلق بالتكاليف وطالب
الصر عل جاحدي الدعوة ومحاري أهلها .وق الثانية يناب  ١٠بعد ذلك لأنه
يتممن الكلام ق قبول الدعوة وطاو_ ،الخزاء عليه ق الأحرة (ومنها) ما فاله

بمضهم من ختم الثانية با يناب بدء الأول كأما متممة لها .ذللت ،أنه ؛^ ٠١الأول

بإثيات الملاح

وختم الثانية بقوله ؤؤو\قءنو\ آه لملك؛

أؤأ ه [lJ

ءمان:ىآ]»أاأ
ؤيقول عن صلة الماء بال عمرازت ارومن وجوه الأتمال بينها ويبن ما

قبلها! أن هده قد افتتحت بمثل ما احتتجت به تللئ ،،من الأمر بالقوى ،وهو ما

يمي ق البدع سابه الأطراف  ،،وق روح المعاق؛ أن هدا آكد وجوه الناسبات،،
وق ترتيب السور (ومنها) محاجة أهل الكتاب اليهود والمارى حيعا ق كل منها.
(ومنها) ذكر ثيء عن المنافقين ق كل منها وكونه ق سياق الكلام عن القتال

(ومنها) ذكر أحكام القتال ق كل منها (ومنها) أن ق هدْ شينا يتعلق بغزوة أحل.
الش فصلت ،وقائعها وحكمها ،وأحكامها ق آل عمران ،وهو قوله تعال ق هده

السورة ؤ  ٠تادؤف،آل-تغت؛ئ قص ه [اس:س] كا سياق ق موضعه وكدا ذكر

شيثا يتعلق بغزوة (حراء الأّسؤد) الش كانت ،؛عل( .أحد) وسبق ذكرها ق أل عمران
كا تقدم ،وذللث ،قوله تعال ق هل.ه السورة ؤ ولأئهنيٌفيأقداءألإزم ه [_:،؛• .]١
(■ )١فرا.دار،ج"آ،صم0م
٢٩٦

وقد ذكر هذا الوجه وما نله ق روح المعاق ،وأما الوجوه الأحرى وهي ما تعلق
المنامة فيهابمعظم الأيات فلم أرهاق كتاب ولاسمعتهامن آحدال .،
ؤيقول اليومحلي عن صلة محورة الكوثر ب ؤرة الماعوزت ارومن لهلاوم< ،محورة

الكوثر ،أما كالمقابلة للتي قبلها ،لأن السامة وصف افه فيها المنافق بأريعة أمورت
الخل ،وترك الصلاة ،والرياء فيها ،ومنع الزكاة ،فذكر فيها ق مقابلة البخل وثا

اعطتنناد<آتؤئرأج؟ ه لامر؛  ] ١أي الخثر الكئبمر ،وق مقابلة ترك الصلاة ؤ ممؤر ه
لامثد:أآ] أي :دم عليها ،وق مقابلة الرياء ؤ1جئ ،ه لالكدثر:آ] أي :لرصاه لا للنامحى،

وق مقابلة مغ الماعون ؤ وآعمز ?0؟^ [الكوثر:آأ وأراد به التصدق بلحم
الأظحىاا  ٢١؛.

( )١شمالأر،ج،٤ص٢٢r
( )٢الإتقانااو؛وطي،جم
٢٩٧

القرآن فى مجموس

بعد الفصول التي قيمتاها لك ،الحملة القرآنية والفقرة القرآنية ،والسورة

القرآنية ،وب؛ن السورة والسورة ،نرى لزاما علينا ،ؤإتماما للفائدة ،أن نختم هده
الفصول بفصل نتتحديث ،فيه عن القرآن ق محموعه ،وكان من الممكن أن نكتفي بإ
ذكرناْ ،إذ ما ذكر لا يدع محالا لمرتاب ى إعجاز هذا الكتاب ،،لولا أظ وجد 0بعض

القضايا أثارها يعفى الكاسين ،ومنهم أئمة مشهود لهم ،بطول الباع ورسوخ القدم.
ونيادرك القول ،بأنلئح لو نذلررتإ إل القرآن كله ،لوجدته نسقا واحدأ من حيث،
آياته ،وموضوعاته عل تتوعها وتعددها ،فإذا أحديت ،القصة القرآنية ،وجدبا محملة

ق س ورة ،مفحبملة ق أحرى؛ فقصة نؤح أخملت ،ق سورة يونس ،وفصالت ،ق سورة
هود ،وقصة موسى عل العكس من ذللثج .وهكل.ا تحد أن كل محورة ذكريتؤ فيها
القصة ،بإ يتناس ،ويتلأءم هع موصوعها

فإذا أحل.اتا قضايا الأحكام ،فانلث ،ستجدها قد وزعتإ توزيعا عادلأ ،فْع
أن أكثرها ق السور الدنية ،إلا أنلث ،تحد أن بعض هده الأحكام ،ذامت ،الموضع
الواط ،وزعتج ق محور حِا ما يقتضيه المقام لكل محوره؛ فقضايا العللاق مثلا،

وما يتعلق ما ذكر الكثثر منها ق محورة البقرة ،ولكن بعض الأحكام ذكرُت ،ق
محورة العللاق ،وكدللت ،ق محورة الأحزاب .كل ذللثج مما تمليه الناٌبااتج ،وأسباب

النزول .كدللئ ،أحكام الحهاد ،وآيايت ،الخمر ،وآيايت ،الربا ،كان فيها أمر التدرج بينآ
بقوله سبحانه  Iؤ أذن ِللإ.؛ن يتننتلؤيك■ إأ<دهم فللعإ
ظاهرآ ،فآيايتؤ القتال مثلا
راجع كنابنات القصص القرآن ل إمحاته ونفحاته.

أما سورة الماء فلقد ذكرت الأحآكام أولأ ،الخاصة السالمين ،ثم ذكرت
محلرفا من أهل الكتاب ،نم أمرت ئابهاد ؤ كأترا^١؛؟؛،ءامنوأحذوأ<-دردءكمءأظروأ
باتأوآنغثوأشثا .ه لاكا:،الإ] .ولكن أهل الكتاب الذين ذكروا و سورة

الماء ،لر يكونوا من التةدم؛ن الذين لكنوا نل بعثة النمٍا الكريم س ،ؤإنا أولئك
الذين كانوا يتعايشون ْع السلمن• هذا من جهة ،ومن جهة ثانية ،فإن أشل الكتاب
الذين ذكروا ل سورة الماء ،لر يذكروا من حث نعم الأة عليهم ،ومحالفتهم،

وجحودهم ~ك،ا رأينا ل سورة البقرة" ؤإنا من حيث عيارهم للملْين

وحدهم لهم .سورة الماء —إذن— ذكرت الأحكام أولأ ،ثم حذرت الومنن من
المهود ،ثم أمرتيم يالخهاد ،لبن لهم أن أمر الخهاد ،إذا أراد المسلمون أن ينتصروا
فيه ،فهومنوؤل بأمرين اُنتن*

الأول :اشاع الأحكام.
والمانر :الحذر من الأعداء.
وليس كن.للئج سورة البقرة ،بل كان لا بد فيها من ترتيب غثر هذا .وهكذا لو

استمرأن القرآن الكريم كله ،لوحدت هذه التربية الحكمة اكقيقة.
أما قضايا العقيدة ،وئل .وزعت ،أكثر ما وزمت ،عل القرآن المكي ،فلقد كاث

حاصعة كذلك ،لهذا الإحكام الذي حدثتك ،عنه من نل ،وهكذا الموضوعات القرآنية
حميعها ،كانت ،كلها مواء من حسثؤ المقلم ،والدفة ،والإحكام ،والروعة الفنية.

وما نفلن أحد.أ من السلمع ،ينانع ي ميء من هذ.ا ،فهم محمعون عل أن
القران بلغ الغاية ق ذلك ،كله ،لكن الذي نانع فيه بعضهم ،من حيث ،الكلمات
والحمل القرآنية ،أهي ق الفصاحة سواء؟ أم بعضها أفصح من بعض؟ والحمل

أهي ق البلاغة مواء؟ أم بعضها أبلغ من بعض؟ وقل حدثناك ق الماب الأول عن
طرفؤ من هاوا ،وبتتا للمثؤ أن المائلأل ،والحرجاف ،والخهلابي ،وغثرهم ،يرون أن

القرآن نق واحد ،فلا محال ،لالتفارتإ فيه ،وهذا ما قررته لك ،من قبل■ ،من
حدمما عن الكلمة والحملة وضرها .ولكن بعض العالإء انتحى ناحية أحرى،

حيث زعم أن بعض الكلءاُت ،القرآنية أفصح من بعض ،وبعض الحمل أياغ من
بعض ،فهم مع إخماعهم أن القرآن كله فصح بالغ ،إلا أن أومم ،رأوا أن هدْ
الفصاحة والبلاغة تتفاومت .،وسعرض لثلاثة نقر وهم؛ ابن سنان الخماحي،
والزخئركا ،والبارزتم)• وسنبدأ الحدين ،عن ابن سنان والبارزي ،وسوحر
الزغشري لشدة عتبنأ عليه ،فهو بحق شيح من سيؤخ البيان ،وستكون مناقشتنا له

أشد وأقى• وكا يقولون؛ ولكل جوال■ كبوة ،ولكل صارم نبوة ،ولكل ilp؛ هفوة.
اولآ:ادادذي:

يقول الثارزتم ،j ،أول كتابه ®أنوار التحصيل ق أسرار التنزيل* -ك،ا ينقل عنه

السيوطي ق الإتقان"" ®اعلم أن المعنى الواحد قد محر عنه بألفافل بعضها أحن من
بعض ،وكدللئ ،كل واحد من حزءى الحمالة ~قد يمر عنه بافصح ما يلائم الحزء
الأحر ،ولا بد من استحضار معاق الحمل ،واستحضار حمح ما يلائمها من
الألفاظ ،يم استعإل أنثها وأفصحها ،واستحضار هدا متعدر عل البشر ق أكثر
الأحوال ،وذللث ،عتيد حاصل ق عمل اممه تعال ،فلذ ،^jكان القرآن أحن الحديث،

وأفصحه ،ؤإن كان مشتملا عل الفصح والأفصح ،والملح والأملح ،ولذ ، JiJiأمثلة
منها قوله تعال؛ ؤدآْيى أدجنت\ن د.الا وأ ه لالرص:؛ه] ،لوقال مكانه! ®وثمر الحنت؛ن
قريب® لر يقم مقامه من جهة الخناس ؛؛ن الحنى والحنتن ،ومن جهة أن الثمر ال
يشعر بمصرم إل حال محنى فتها ،ومن جهة مؤاحاة الفواصل ،ومنها قوله تعال;

وتاكئخه قلؤإ ين للوع
بالهمزة ،ومنها
كثر ذكر الريب ،ومنها

ه [الخكبوت:ح؛] أحسن من التعب؛ر د ®تقرأ* لثقله

بمي ه لادم؛:آا أحسن من ألا سلث ،فيه* لثقل الإدغام ،ولهذا
[آلءمان:ا'"ااا أحسن من «ولأ تضعفوا* لخفته،
r.Y

وؤؤودذا'ثلمط) ه لميم؛أء أحن من (صعق) ،لكون الفتحة أحف من الضمة،
ومنها ؤءامن ه لاوقرة:ما\■] أحف ،من صدق ،ولذا ك1ن ذكره أحف  ،من ذكر التصديق،
اض*،

ؤ ئائنك_ ألثءه لمش:اا] أحف ،من

ه لاو؛ر؛:ييا] أحف ،من

ه [اوقر؛:؛حا] أحق ،من
أعطى ،ؤ نأنذر ه لاكما:،إاآ] من حوفج ،وؤ
ءأفضل ^ ٠٢١؛ ،واكدر ق تحو ؤ هنئا حلق آش هب للق،اذا:اا] ،ؤ يب؛دذيةزنيأ ه

 ] ٢٣أحف من تتزوج ،لأن
لمش:م] ،أحق ،من محلوق ،والغاب ،،وؤJتلإ ه
(سل) أحف من ( ،)j^-ولهذا كان ذكر الكاح ب أكثر ،ولأحل التخفٍف،
والاحتمار استعمل لفظ الرحمة ،والغضب ،والرضا ،والحب ،واكتؤ ق أوصاف اف

تعال مع أنه لا يوصفح بما حقيقة ،لأنه لو صر عن ذلالثإ بألفاظ الحقيقة لطال
الكلام ،كأن يقال؛ يعامله معاملة المحج ،والمامت ،،فالمجاز ق مثل هذا أفضل من
الحقيقة لخفته واختصاره ،وايتناته عل التشبيه البليغ ،فان قوله! ؤ علما ءاثفؤنا
آثممثاظ_ر ه لالزحرفْ:ه] أحن من فنإ عاملونا معاملة المغضب ،،أو  ٣أتوا إلينا
ما يأتيه الغضب،،؛ل ا.

ولا يثلث ،من يقرأ هذا الص ،بأن حفة الكلمة وعدمها كان الأصل الذي

بتتد إليه المارزي ظقئه  ،ومع تقديرنا لما ذكره من حقة الكلمة القرآنية عل
اللسان ،لكننا لا نسلم له أن ذللثج هو السبب ،الوحيد الذي من أحلمه تستعمل كلمة
مكان كلمة ،فنحن ل نا مع البارزى فيإ ذهب ،إليه ،من أن الريب ،استعمل مكان
الشك لخفته ،وعدم الإدغام فيه ،ولوكان الأمر كذلك ،لا ينبض أن تذكر كلمة شلئ،
ق ا لقرآن ألبتة ،والأمر ليس كذللئ ،،ولسنا معه كذللثج ق أن القرآن الكريم
استعملت ،فيه كلمة تتلو ق قوله تعال! ؤ ومجاكتسه ئثلؤإ من ثلهء مزكش ،ه
( )١الإماذ،،جآ،صهآا.
٣٠٣

[التكوت:خ؛] لأتبما أحف من كلمة تقرأ فحب ،فإن ْع الخفة محسبا آحر ،فهناك فرق
ق ا لمعنى

الخلأوة القراءة.

وكدك ق كلمة الوهن والضعف ،،والإيإن والكل،يق ،والإعهلاء والإناء،

والإنذار واكخويفح ،فإننا نجد هذه الكلإتا حمعأ ا<سعمالث ،ق كتاب ،اش ،قال

تعال :ؤثالآسَرلإ ^ ،]n:_i]^"@>,Jوقالتعال:
أيئلإذ،لهآءهُه [ألءموانْ:يا] .والحق أن هناك فروقا بئن
لالكور:ا]،
هال<ه الكالعات ،فالإعهلاء ليس هو الإيتاء ،والإنذار محلف ،عن اكخويق .،

إن الكنإت التي ذكرها البارزي ،مفضلا بعضها عل بعض ،نجدها حميعها
ق كتاب ،اف تعال ،فاصلها ومفضولها —كإ ذكر -ولو أن الأمر كإ قال ،ما كان

ينبض أن تذكر الكالإءتإ المفصولة ،وأن بين الثالث ،والريب فروقآ لا فرقآ واحل.آ،
وكذك الإعطاء والإيتاء ،والإنذار والتخويف ،،والإيإن والتصديق ،والدنو

والمربط ،والحنى والخمر ،فالري؛ ،ما قيه ت؛مة وما تضهلرب ،قيه النفس ،والثلث

ليس كذك ،والإنذار لا بد فيه من الإعلام والتخويف ،مع مهلة ،والحتى أحص من
الخمر ،وكذك الدنو والهرب.،

ؤإذا كالخ ،تتلو أحفط من تقرأ —كإ يقول— فلياذا استحملخ ،هذه الكلمة ق

كتاب ،افه؛ؤلنهمأهُ ءل)لناّر) عل ^!^ ٠ه لالإما:،آ•  ]١ولماذا استعملخ ،كلمة الخفضيل
ما دامت ،كلمة الإيثار أحف ؤ بالامتعإل ءؤ ؤائم قئل تعضع وسب ،ه [.] ٧١ :، ١٣
وكذك الوهن والضعف ،٣ ،،كن ،ضعفط يمهم ،وهنآ؟ الذي ندوكه منر الأيامتج
الكريمة ضر هذا.

لقد جاء الضعف ،ق كتابط ال؛ه تحال مقابل القوة ،لكن الوهن حاء ق مقابلة

العلو ،قال تعالت ؤ ه أق ،أكى طكؤ من صعم ،ثحّ جعل من بمد صعم ،مم ه

[الروم:؛؛ ،]،ول الحديث ررالمومن القوي محر من المؤمن الضعيف ول كل خثرءا ،

وقال تعال:

مألآءنإممدثؤمخه[ 4ألءمانتا-ال]،

وقد يكون الوهن صعقا من حيث الخلقة• قال تعال :ءؤ ةدربإفيمحا'مبج>ه
[ميم؛؛ا •

وعجيب من البارزي أن يعد كلمش ررمحر لكم® وراأفضل ،،سواء ل اللءلألة
والمعنى ،والحس ينهي با بينهإ من فرق واضح ،وهكدا فليس ما قررْ الارزى

جديرآبالبروزرار •،

ثم نحن ل نا مع البارزي كذللئ ،فيإ محرر 0من أن الرحمة والرضا ،والغضب
والحب واشك ،التي استعملك ق أوصاف افه تعال ،ليسسنن ،عل حقيمتها ،ؤإنإ
كان الداص والهدف إليها الاختمار ،نحن لا نود الأن أن نقحم هذا الكتاب،
يا لحديث ،عن اظاه_> الكلامية،

ليس محله هنا ،ولكن ما دام اممه تبارك وتعال

وصم ،نف ه بءدْ الأمور ،فنحن لا نرى داعيا لتأؤيلها ،ما دامت ،لا تتعارض مع

م ثإيت ،العقل ويدهتاته؛ ولدا فان ءلإء اللم ،،وكمرأ من عناء الخلف— ،إن
صح هدا التعبير— لا يزولون هده الأوصاف ،كإ أولها البارزي• إن من أحهلر
الأمور والقضايا أن نخضع البيان القرآق للمشادايتخ والاحتلأفايت ،المدمية ،كلامية
كانت ،أوفقهية ،أونحوية ،مما يدم ،برونق البيان ،وسناء البراعق.

( )١أحرجه الإمام م لم ،كتاب :القدر ،بايج :الإيان للقدر والإذعان له ،صحيح م لم بشرح
الووى،جا"؛،ص0؛'؛.
()٢

^ش1امموة  ٧^١وجمود ماء اJيان.
ه.م

مناقشت بعض الحدشمن:

د .نحيعامر:

المحدئن ،وهم
ؤيثبه ما ذهب إليه البارزي ،ما نجده عند بعض
يتحدثون عن فصاحة ألفاظ القرآن ،وكوما غتارة منتقاة ،موحية معبره ،هادفة

موثرْ ،ولكنهم يأتون بإ لا ينبغي من القول ،،يقول ،الدكتور فتحي عامرت ®واستمع
محتحفم نذ ءاو ننبموف نثؤتؤدؤم  ٠٣آتدل ييبممف
إل) قوله جل وعلان

 '٣تتئصون مآم؟  45د<لآتم؛ ثوي نن ويقن  . ٣ه [اومة:آإا ،نحد أنه
احتار ؤنسومو0ثلم ه  ، jjbاايديقونكم ،،مثلا ،لأن معنى الأول ،يولونكم إياه،
ويريدونكم علميه ،وهدا المعنى لا يوحد ق ®يديقونكمءا.

واحتار كدللئج ت(يذبحول) وهي قراءة شاذة] أو ؤ ييبمؤن ه بدلأ من
امتلوناا مثلا أويمتلمون بالتفعيفج لع؛ن الكلمة ،لأن الفعل الأول ،يدل ،عل كثرة

من ذبح فرعون من بني إسرائيل وعل أنه كان يعاملهم معاملة البهائم من إهدار

قيمهم ،وحنق مثالهم حين ،حالوا عن ٠لريقهل ،١الضال\ ،ل محلريق موسى المستقيم،
وهدا المعنى لا يوحد ق ®يقتلوزا ،من غير تفعيف الع؛ن أويتضعيفهاء

وكنا نرجو للكاتسم ،أن يكون أكثر تدبرآ ،وأوعى استيعابا عند الآياُت،
الكريمة ،وأن لا يقم ،عند أقوال ،الأحرين ،ولو أنه فعل ذللث ،لوجد أن الأمر عل
غير ما قرر؛ ذلالثج أن كلأ من كلمتي ®يدبحون® و٠ريمتالون ا ورديت ،ق كتايج اممه
تعاؤ •،إليلث ،بيان ذللث،؛

( )١العلوم أن نرعون لكن ينعل مذا تل محيء سدنا موص ال؛اهك واتاع بعض بمي إّرابل له،
فعجب من الكاتب أن يقرر ،لذا.

( )٢فكرة الظم بان وجوه الإعجاز ل القرآزه ص•؟ • ١٣

كلتا الكلمتن تدكير بتي إمراييل بنعم اض عليهم ،وكد ورد ذلك ق عدة
معور من كتاب اض.

أنحئ عوؤ

 ~ ١ق سورة القرة نقرأ ئول اض•

صششئاويظنإاسه ولأنؤ.غد

بمنءال،

 ١٣٠مئولآمحإبمثوف.وإد

أبماءَؤا' ؤينثنتون مأءئأ وؤ ،دُلآكم بة♦ ين يتآئم عظم و؟ ه لاوهمة:ب؛  ] ٤ ٩-وهي
ذكرها الكاتب.

 "٢ق سورة الأ■ءرافت محدثنا القرآن أنه بعد أن أغرق اغ فرعون وجاوز اف

بمني إسرائيل الحر ،أتوا عل أقوام يعتكفون عل أصنام لهم ،فطلبوا من موسى

اص أن يكون لهم مثل سْ الأصنام <ئازأ,مشاءمامما^ا لمتاِلأثاد
ئاَغؤأ تنأوى .
لدتمحإ م؛أعئهوك.اإ0ثومح تا
أنءءظمإبجا وهوئئشظم عئأل»شوى  .نإد آنحشطم نن «افي فرعوث

^^يوث\لآآآةأ وق دإ1ءظمجةُ نن

نوء  ^١^٢يمثلون
رد،ءظتاظيئ 4.لالآءراف:ه'اا.] ١٤ ١-

 —٣ق محورة إبراهيم أي الأنبياء ءو؟فه ،نقرأ قول اممه تعالت رؤوإذ هاو عومي

إذ آغنم مذءال دنعؤيى نثوثوبخ؛ سوء
بمرمه آدحتقثيأ فم أش
آتوي وديمث أتآظز رمثمحثوث ؤثآأيظر وذ دإآءظملأ*منهظلم
محامم:أ"ا•

هذه آيات ثلاث ذكر فيها التذبيح والتقتيل ،فلم يقتصر القرآن الكريم عل
واحده ،منهإ —كإ قرره الكاب— ولعللث ،أتيا القارئ تتساءلت لر ذكر هدان
الفعلان؟ والدي يظهر ل —واممه أعلم بإ ينزل— أن ا،للأ من آل فرعون قساة
القلوب ،علاخل الأكباد ،النءين استحقهم سيدهم فأطاعوه ،كانوا يتقنون ق إيذاء
r-w

بمي إّراتتل ،داكك؛ل م ومثل هذا التض ل التنكيل ي إيذاء المسلمان ،تجده
اليوم من العدوومن ذوي القربى ،ؤإن كان ذووا القربى أشد مصاصة ،وأم إيداء

فتارة كانوا يخبحون هؤلاء الأبناء ،وتارة كانوا يةتالوترم بوميالة ضر الدح.
ووسائل القتل كشرة ،لا تقصر عل الدح وحده ،فحدثنا القرآن عن هات؛ن
العلريقتج) ،اللمح ،تزهق تيإ النفوس ،الدح تارة ،والقتل أحرى• هدا عن وجود
الكلتن ق كتاب اش ،وكاق باق ،نحد ق هدا القول ما يقنعك ،احتيار اإكاإمتين ق

كتاب اف ،كان الهدف منه بيان غلفلة القوم ومسوتم وتفننهم اليئ ق الإبداء
ؤإزهاف ،النفس ،ولكن كاف بلن ،يتشوف ،قوادك إل ا،لزيد من أسرار الكتاب الخالد،

مما يمع النفس ؤيرهف ،الحسن ،وكاق بك تتساءل موالأ آحر يعد أن عرف
الإجابة عن السؤال الأول ،وهو إ ذكر التدبح تارة والتقتيل أحرى؟ أفول؛ كأي
؛لث ،تتساءل• ولكن لر احتمى كل من التدييح والتقتيل بالموصع الدى ذكر فيه من

كتاب اض ،أي لر احتصت ،محورة الأعراف ؛التقتيل ،وذكر التدبح ق ال ورتين
الأحريثر ،،والحق أنه موال حري بالإجابة ،فلقد تشوفت ،له نقمي ،كإ تشوفت ،له
أتت ،ولكن لكي تدرك الإجابة ،لا بد أن نشحد الهمة معا ،ونعلو القمة كدللث ،،ال
بد من أن نصعد إذا أردنا أن نعد بالايامتج وأسرارها ،وتفتيق الأكإم عن أزرارها،
ولكن حن-ارمن السآمة والملل ،وليكن التاق زادك.

لنتأمل الأيامتؤ معا ،محورة المرة كان ايلماب فيها من اض تبارك وتعال،
ولكنه ل؛ يكن لني إمحرائيل الأن كانوا ل زمن موسى  ، mؤإنا كان لني

إسرائيل الد-ين كانوا ق عهد رسول اطه س  ١أما محورة الأعراف وسورة إبراهيم
فا كناب كان من موسى ٠.ومن البدهي أنه كان لأوسح القوم الدين
كانوا معه  ،سورة القرة ~إذن~ نحتلف ؤ عن الورت؛ن الأحريين ،إن الإنعام فيها
وهذا لا يتناتص مع ما نررناه للئ ،من ثبل ،من أن الخدين ،عن بتي إمحرايل ل مررة البقرة ،لكن

لأولتالث ،القدمض صل بث ،.لأن الأحدان ،الش ذكرت ،ب جما م تذبيح الأبناء،
V'A

كان موجها من اش مباشرة ،ؤإن الخاطبين فيها بنوإسرائيل من أحفاد الذين كانوا
مسصاكينكانوافيعهالاض..

ولكن بقي أن نعرف الفرق يئن آيتي الأعراف ؤإبراهيم ،وعودة إل السياق،
تحد أن اية الأعراف كانت ،عم—> إغراق فرعون واله مياشرة ،أي من ئبل أن نحف

أقدام بمي إسرائيل من الماءرا .،أما آية إبراهيم m؟  ،ظلالي يفلهر من سياقها أما إنا
كانت ،يعد معاناة ،وشدة وبأس ؤلداء لاقاه اءو من أولئلث • ،ؤإذا مرقنا بتلاوة

الأية السابقة مرة ثانية ،وقرأنا الأياُتج التي بعدها ،هى قوله سبحانه ت ؤ وإدئأد<ت
قم ولهطغ6ر'إ 0عداي،كي,ده دةثم؛ءةإنءئثوأ

أمدينؤ،أمح ،يث١غىأسلإ
مج وهمثاؤ وثثوذ

 ^^ ١١٢ثنصظم ش

يى بمدهم

ئرذوأأددهنِوأمآههتِ

آلااقأ-جمحدهم رثلتم أنست

إثاَةؤُا يمآؤسالث< دء١^٢ؤىسالئ>مثاتاومماإخم

مزمس<'هه لإ،رامم:ب-ارآ .هذا السياق يدلما عل أن موسى اله ،إنا قالي ما قال ،،بحد

أن طفح الكيل ،وباغ السيل الربي ،ويشهد لها أسلويته الأية نقمها ؤبّومءم
ثدهرث أيأم  iحدْ الواو  ،^١حاJتإ مها الآ؛تان الأحريان،
والفرق ظاهر  ijyوجود الواو وتركها؛ فقولهت ءؤ دسومو0لإ سؤ» النيل ينتحول
ه ل المة:ه ]،بلا واومعناه أن سومهم سوء العذب ،يشتمل عل تذبح الأبناء.

أما

'مءآلودا< ،-ربديمث أذاءك؛ دئنثحيو<ك< ذسآءحكم ه

لإ؛راممتآ] فالمعنى نحتلفج فيه عن سابقه ،ففي هذه الأية أمور تلاثة ،كل منها عير
الأحر ،الأول ،سوم سوء العذابح ،والثاف تذيح الأبناء ،الثالث ،استحياء النساء،
وه،وا ما حاء ل سورة إبراهيم ايو ،وهذا ما ذكر فيه موسى قومه ق هذه السورة،
 Jyjالبحر ،وتظلل المام ،لر يكن لأوكك الدين كانوا عل عيده .ؤإن لكن الخطاب يقوله:
®يا بني إسرايلء -خطايا لأحفادهم.
ط! الومحؤع قكتاينا •القممى القرآفإياءاته ونفحاته).
) ١١
ا"•*؛

المارزي وغيره ،حري أن نعمل فيه الفكر ،إذا أردنا أن نحن التمييز ين التبن
داكر ،واف ول كل أم•
 :١^٥ابن سان الخفاجي:

وقول ١٠ 1فإن قيل كلامكم الاصى يدل عل أن ق القرآن ما بعضه أقمح من
بعض ،وق الناس من عنالفكم ؤيأبى ذلك ،فإ عندكم فته؟ تلنا! أما زيادة بعض
القرآن عل بعض ق الفصاحة ،فالأمر فيه ءلاهر لا نحفى عل س علق يهلرف من

هده الصناعت ،وشدا شيئآ ي يرأ ،وما زال الناس يفردون مواضع من القرآن يعجبون
منها ق البلاغة وحن التاليف ،كقوله تحال! ءؤ

آ٠كيثثثآ٠أتي،

رءءسألمآء وقنيألأمرؤآنرث عزآ-إمدي ؤنئر بتدا لأسيآلهسورا وأه [مود،]٤ ،:
وتوله تعال!

لاو؛ر«:يه<] ،وتوله تعال!

مناثممن ؛يا^كتماينقةتشم<تأةكائ همه

حميثث.ه لنماك:؛-ا] ،وقوله عز وجل! ؤ ؤيزتة إيلإؤأثلأمث ثئغدؤأمن
ي ١محثابج ،موه كأوؤاألأكب ه
هايايب؛وه لسآ:اْ] ،وقوله تعال! ؤ
لاومرة:ا>؟ا] .وأمثال هدا ونثلائرك؛ثر.

فلو كانوا يذهبون إل ت اؤيه ق الفصاحة لر يكن لإفرادهم هده المواضع
العينة المخصوصة دون غيرها معنى ،وإن،ا تدخل الشبهة ق هدا ،ومثله عل

الأعاجم من الفقهاء والمتكلمن لحهلهم ببذه المناعق ،وعدم فهمهم لقوانينها •
• • • وليت شعري أي فرق يئن أن تنلق اض وجهن أحدهما أحس وأصبح من

الأحر ،وين أن نحديث ،كلأمن أحدهما أبلغ وأفصح س الأحر؟ وهل من يفرق
بينهإ إلا مقترح؟

ثم ليس أحد ممن سكر أن يكون بعض القرآن أفصح من بحص يتمنع من
القطع عل أن القرآن ق لغته أقمح من التوراة ق لغتها والإنجيل ق لغته ،والزبور
٣١١

ق لغته ،لأن تلك> الكتب عنده لر تكن معجزة لخرقها العادة بالفصائ ،ؤإن لكن
ابمج كلام اممه تعال• ف،ا اثاغ من أن يكون بعض كلامه الذي هو القرآن أفصح من
بعض حتى تكون آية منه أفصح من آية ،والخمع كلام اض ،وما جاز عنده أن يكون
القرآن أفصح من الإنجيل ،ؤإن كان الخمع كلام اض ،وهدا لا نحفى عل محصل.
فإن قيل؛ الذي يمغ أن يكون بعض القرآن أفصح من بعض .القول بأن قدر
كل مورة من قصار صور اشمحل منه قاد حرق العادة ق الفصاحة بفماحته ،ولكن

معجزأ لعلوه ل الفصاحة ،وما لكن حارقآ للعادة ق الفصاحة لا يكون غره أفصح
منه ،قيل• الخواب عن هذا ،أولأت إن الصحح أن وجه الإعجاز ق القرآن هو
صرف العرب من معارضته ،ؤإن فصاحته قد لكنت ،ق مقدورهم لولا الصرف،

وهذا هو المنءهب الذي يعول عليه أُل ^ه الصناعة وأرباب هذا العلم ،وقد معتر

عيه من الأدلة مجا ليس هن.ا موضع يكره ،فالسؤال عل هذا ا،لذهب ماقط .يم لو
أن وجه الإعجاز هو الفصاحة لر يمغ أن يكون كلام معجز نحرق العادة
؛فصاحته ،أفصح من ،كلام معجز نحرق العادة يفصاحته ،فإن نبيا لو أنلهر اممه عل

يدم منجزأ ~وهو حمله ألف رطل~ لر يمغ أن يفلهر عل يده أو يد نبي غيره معجزأ
آحر ،وهوحمل أش رمحلمل ،فيكون المعجز أن أجدهما أعفلم من الأحر ،مع كون كل
واحدمنهإمعجزأ»لا،ب

ولا بد أن نناقش ابن منان ،وقد تمحل ق ممر مما ذمت ،إليه ،وأول ما نقرره
هنا أننا ل الفصول السابقة ،رأينا أن القرآن لكه ،من حين ،الكلمات والحمل،
والقهني والسور ،نسق واحد ق الصنعة البديعة ،وعلم فرد ق النزلة الرفيعة ،وحجة
واضحة ،ومنهلق سوي ،ق كل ما قرره من موضوعات الثريعة ،ولقد رأينا أن

الكلمة تستعمل ق مونحع ،ويستعمل غرها ق موضع آحر ،فتكون كل متهما

واسهلة العقد ،ورأينا أن الحملة نحذف جززها ،أو يقدم ،أو يؤكد ق موضع،
(- )١رالنماح،ن،صآاآ-هاآ.
٣١٢

وتكون غثر ذللئ ،ق موصع آخر ،فتكون كل منهإ أحل من الشهد ،وأن السورة
الكريمة يقدم فيها موصؤع ،ؤيوحر ق أحرى ،فتكونان مواء ق حمال واعتدال
القد ،وهما سواء كذلك ،ل  ٤^٥١العقل ؤإزالة الوحي.
أما ادعاوه بأن اإعالإء امتحنوا حملا أو آيات ،فخصوها بالذكر ،فليس

ذللئ ،؛ا،لرصي من الكلام؛ ذللث ،لأن ما امتحنه العالياء ،لا يدل عل أن ضرْ
مقفول ،ؤإنإ فلهر الحسن لبعضهم فيإ استحسنوه ،فنقله غثرهم عنهم ،وقد نقل
غيرهم غثر ما نقلوه ،ونحن واجدون ق كل ■بملة ميزت،ا ،ولكل فقرة من البلاغة

ركيزتيا ،فقوله سبحانه! ؤ ووسلقأمح>اثيىماءكه [^ ،] ٤٤ :لا يقل عنه بيانا ؤ رثآ

وقوله• ءؤ ئلكثآلأشلضئهَا
فيمأ ثنى إة أكنس ؤ0وأ يألثؤء ه
 .ه لالتدوت:م؛] ،وقوله ؤ هلا آمثمأتمه
بمامة رمايمق1هثا إلا
و،آأدرطئ،ماأتمه ?وه [اللي ،] ١٢ - ١١ :وقوله؛ ؤ وقث0ذقووةاسع؛ أثعُإِف حماعق
آصى  .ه [اومة;اأآ] ،وقوله :ءؤت4ت ،ثدآب ،لهّإ،نتث [ 4 ١٥ادد:ا]،
وقوله؛  4ثإدا ند لهأر ءامأوأ مثآ أرد  ٥١ئالوأ يمن يتآ أنزل عق_نا ه [الغرة،] ٩١ :
لهءِ أدخ-ثرشىإيا محتلهم ه
وقوله! ؤ ه وؤ ثنييأقع إالنلإّد ,أيقن
ليوستا •]١كل هدا وغيره من كتاب ،الله سواء.

أما ادعاوه أن التوراة والإنجيل كلام افه ،والقرآن أقمح منهعأ ،فلا ماغ أن
يكون بعض كلام اممه ق القرآن أفصح من بعضه الأحر ،فقول غريبط ،وادعاء

ءجست،؛ ذللثؤ لأن أحا»آل؛ ينع —حتى أصحاب ،هل ْ.الكتب ~ ،يأتيا معجزة.
وأما تمثيله بالني محمل ألف  ،رمحلل تارة ،وألفي رتلل هو أو غيره تارة ،فهلءا
من النهلق الصوري الحيل ،الذي لامحوز أن يكون منهلق المتحا.وين عن القرآن ،كيا
لا محوز أن يكون منهلق الأدباء ،وأصحاب ،الصنعة البيانية ،فهويعيد ع،ا نحن فيه.

ؤإذا أردنا أن نرد عل ابن سنان بنؤع منهلقه ،وأن نجابيه بمثل سلاحه ،قلنا له! هذا
٣١٣

قياس ْع الفارق ،وهكذا نجد أن تمسك ابن سان برأيه هذا ،يصل يه إل ما لا نحمد
عقياْ ،وصل به إل القول بالصرفة ،وقد حدثناك عنه بإ فيه الكفاية ق الحزء الأول،
ؤيا ليت ابن سنان حاء لنا ببعثس الأمثلة كإ سترى عند الزمحشرى ،ولكنه إ يفعل،
والخثرة فيإ اختاره افه.
الزمخشري:

قلت س قبل :أن عتبنا عل الزمحثرى أشد من عتبنا عل غره؛ ذلك أن
الزنحشرى الذي يملك أساليب البيان ،فنفيها لآ يكره ،وخهلها يراعه ،كان

حديرآ به أن لا ييع الكلام ،ليقتنص كل منه ما يشاء .وغتي عن القول أن حديثتا
رأينا من قل~ ؤإنا لكون
مع الزنحثرى وعنه ،ليس لتفضيل كلمة عل كلمة
آية أبلغ منآية ،أو نقلم أ؛الح س نقلم.
وأحب أن أيادرك القول هنا ،بأن البلاغة إنإ هي مراعاة مقتفى الخال،
بتحقيق أن لكل مقام مقالة ،فقد يكون الوعد ق موصع أبلغ ص الوعيد ق موصع
آخر ،والعكس صحيح ،وقد يكون التلهلف ق موضع ،أبلغ س التهول ق موضع
آخر ،والعكس صحح ،وقد يكون س الحكمة التاورج س الثل .يد إل الأثل ،ق

موضع ،ومن الشدة إل الفن ق موضعآخر .وما لاحذه عل شيخ البيان صاحمبإ
الكشاف ،،أنه يهللق القول دون أن سن هغءه الحقيقة الش أشرت إليها ،وسواء كان

الزمحشرى ،يزمن بان بعض القرآن أبلغ من بعض ،كإ توحي يه عباراته التي

سثنقلها للث ،،أم كان يرى أن مقامآ أ؛الح من مقام إن أحن القارئ الفلن ~وإن كنا
نرجح حن الثلن— أقول :سواء كان هلءا أم ذاك ،فلا بد أن نقفك ،عل عباراته
لنناقشه أنا وأنِت.،

 -١يقول عند شره قول افه تارك وتعالت ءؤ إلمي؛ادم لاشقتغئ

أل1تهلتنكآ ثئخ أبوذي تزألبمة ثمغعثثتاِ0بثا إريهثا سزءلإ؛أإمميزث،ةإهو
دسأه'ين

[ 4.الآماف:يأ]:

ررقوله:

ثع أمحلا أدية

لا محنون 0؟ ه أي :حلما ض

ومحنهم ،ب ثآكمهم عنهم ،حتى تولوهم وأءلاعوهم فنا مولوا لهم من الكفر
وا،لعاص؛ ،وسا نحذيرآحر أي س الأول*

ؤيعني الزمحشري يالتحذير الأول قوله سبحانه؛ ؤإدثتمهمومإاث.ين
خثالأ ميمم ه فها تحذيران —كا رأيت— الأول :التحذير فيه من جهة أن العدو
يراك ،ولكنك لا نراه ،فهو أقدر عل الإغارة عليك ،وعل نيل ما يريد مك؛ ذلك
لأن رؤيته لك دون رؤيتك له ،ممكنه متك .فإذا أردت أن تنجو من حياناله وأذاه،
فلا بد أن تكون حذرآ ق كل أحواللث.،
الثاق :وأما التحذير اكاف ،فمن جهة أن الولاية وا،لودة ،إنا تكون ين
الشياطن وبين ،الذين لا يزمنون ،فهو حث لبني آدم ليتجنبوا ما للثماطن من
أسالم_.،

ولكن وليس معنى الأبلغية أن التحل.ير اكاق هو أبلغ من حيث الأسلوب
من التحذير الأول ،فلوأنك أحذت التحذير الأول ءؤإقث<تمهميث.ين خلأي
ميمم ه لوجدت فيه دواعي البلاغة متعددة متلاحقة ،احذأ بعضها بيد يعأض،
ويكفي أن نذكر لك أداة التأكيد (إن) واسمها الحائد إل الشيaلان ،ثم تكراره
صمثرأ مستترا فاعلا (ليرى) ،ثم التأكيد بالضمير البارز (هو) ،فأنت ،ترى أنه قد
ذكر مرات ثلاث :الهاء ق (إنه) ،والفاعل الضمير المتتر للفعل ا،لضارع (يرى)،

والضمير البارز الزكي للضمير المتر(هو) ،ولر يأت الفلم هكذا ®يراكم وقبيله،؛
بعد قوله :ؤؤريهث\ موءبمتآ ه إل غير ذلك ،تما ق الحملة القرآنية من أمرار النظم،
وليس الأن محال تفصيله.

( )١الكثاف،جمآ،صمآ.
٣١٠

أدوه لامحنون ه

!ذن ليس المةصود أن الحملة الثانٍة

من حث هي أبغ من الأول ،ؤإنإ التحذير ق الحمالة الثانية أشد من ّابقتها ،لأنه
مرتب عليه ،فكل من التحذيرين حاء ق مكانه ،بحيث لا يستدل به غثره ،بل إن كلأ

من التحديرين ق مكانه أبلغ من غثرْ ،فقوله تعال• ؤ إدهُ؛دآةأ ه آباغ من حيث
كونه متهدما عل سابقه .وكذللت ،التحذير الثاق ،أ4لح من حين ،كونه متأحرأ عنه.
 —٢يقول عند تفسار قوله تعال! ؤ وإن سمم،آسبمر هلأءقاؤمالهأإلأهو

وإُ>0يردق.؟مرثلأرآد لثندءيم>دثادءمنتثآء مذءبادوءؤموآقمرأصث أوأه
تبدتر"'ا' اء ررأتع النهي عن عبادة الأوثان ،ووصفها باما لا تنفع ولا تفر ،أن اممه عز
وجل هو الضار الناغ ،الذي إن أصابلثج بضر لر يقدر عل كتمه إلا هو وحد 0دون
كل أحد ،فكيف بالحإد الذي لا شعور به ،وكذلك إن أرادك بخ؛ر لر يرد أحد ما
يريده بلثج من فضله ؤإحسانه ،فكيف بالأوثان؟ فهو الحقيق إذأ بأن توجه إليه

العبادة دوما ،وهوأبلغ من قوله!
ينتمحثؤ

^^نم،صءأؤأرإديى
[مص:ص»لا،لأ

وتللئ ،أكم من سابقتها ،ولا بد من أن ننفلر إل سياق كل من الأيتين ،فهذه

الأية الكريمة حاءيت ،عم ،الحديث ،عن إهلاك الكذبين ،ؤإنجاء الومنن ،وهي
ستة لا تتخلف  ،من سنن اممه ،ولا يمكتالث ،أن تكره الناس أ-رّا الني ليكونوا مؤ منن،

وأن هؤلاء المكذبن ،كان حريا بيم أن يستعملوا عقولهم ،فلينتفنروا مثل أيام الن.ين
حلوا من قبلهم ،حيث ،أهلكوا ،وبأس افه شديد .ؤ ئذنخق ر؟ التا وآفيمك^< ءامجنؤأ

^مفيم،نندتيلآأهمدآلن

َ5ثإك،
سيوف ين دون أقه وليث أعثد أقت ،٤^١
يى
ؤل ؤيهق.،للتيث •ثييئا ولا
()١

الكشاف. ٣٧٥ /Y،

وئنث آن آون ين آلثقمنثن.ا وأف
 .ولأثيغ ين دون آس ما ي

 »^_4ولابمثق؛ن صلت؛دك إذاتن أإثّة أو؟ وإن يستلى أسُثزثلأء=ةاؤف
ييت دء س ئثآء يى ء؛اؤْء ؤيوآلثمئ

هو دإرن-ح محأئ,؛محو هلا محاد
ألتحئ

أما الأية الثانية التي أشار إليها الزمحثري ،وذكر بأن آية يونس أياغ منها —
وهي ق محورة الزمر" فلقد جاءت ق سياق محتلف ،عن هذا السياق ،حيث يقارن

فيه ينز زيضن ؤ قثام فست ءائاءأين ،ماحياؤنايماءنذرآلإحرْ ويحمألمه رج،ء
ثل ،هل ،ينئيى  ^^١بمئمحن ءالإ؛ن لا بملمؤن ه لالزم:ه ] ،ؤ أفن ثج أقن صنره< للأنلنيِ ه

لالزم:آآ] ،ؤ آقن؛نق ؤيهي ،سؤءآلعذف يؤم آلايثمو ه زالزم ،] ٢٤ :ؤ  ٠ئس أظالم
ممنء:كذبتأش ه :^l؟؟] ،ؤ رألفييىجاءآنيد،3ئ!ن،3غء ه

بعد

هده القارنات التعدية تما ذكرناه لك وتما ب ندكره ،يقول ،تعال؛ ؤ أؤس آق،
يألض< ي<،دمحءوشبملفيآلأتامحينك١د و؟ وش

^لمأئدنحذِىأقام  .ننجر طسرس عأدم؛ب
^يىأقبزلكسطنشث،
وأ'امحماإ-ؤك■
صهءأولادفي،ةصنت هل
ا؛0؟ ؤىق؛يدؤ\ ثق

ش-صئ

تو=ققأقوؤويا

إؤ
لالزم;آ"ا.]٤ •-

سياق كل من الآيت؛ن ~إذن~ •؛S؛^ ، -4عن الأحر ،كان السياق ق سورة يونس

—كإ عرفنا — سياق وعيد ومديد ،بعد أن ذكر الأمم الهذكة ،والأقوام ال؛تأصلة،
ولكنه منا ؤ ،الواغ ليس كيلك ،إنه سياق التاتيس ،إنه سياق الدعرة بالحكمة
واالوءظة الحنة ،إنه سياق ا،لقارنة بتن فتنتن من الناس ،إنه سياق الإلزام ؛الحجة،
والاعرافخ؛خلق افه لل موات والأرنحى.

ؤإذا أدركت ،وتدوقت ،اختلاف الياقن أمكنك أن تدرك i؛" جاءت كل آية
عل ما هي عليه؟ ق السياق الأول ،ق محوره يونس كان لا بد من أن يبتن ليدنا
٣١٧

رمحول اممه ، .من أن حوصك عل إيإمم ،لن بجدي شيئا ،ولو ثاء ربك لآٌن
من ل الأرض كلهم حميعا ،أقانت تكره الناس حتى يكونوا كلهم مومت؛ن بعد أن

دعوتم -إذن -لا يد أن تقطع القول معهم ؤإفثم ي شك تن ليي،أد أعثد ^١؛؛؛
تتدوف ين دون أش ه • واعلم أن إيإمم لن يجلب لك نفعا ،وأن كفرهم لن يجلب
لك صرا ،واعلم أن إصرارهم عل الكفر لن يمكنهم من إيدائك ^ ،(٢ينسك اده

يثن ثلأدٍقاشئ،لثآإلأ ئروإروحيردثأم؛رلأآدلمثدءه [يرتر:ما].
أما السياق الثاق ،فهومحمياق التانيس ،تل لم بعد أن اعرفوا بأن الذي حلق
الموات والأرقى هو اف! أفكرتم ق أنفكم؟ فرأيتم أن هؤلاء الذين تدعونم س

دون اطه ،الذي تعرفون بأنه حلق ال موات والأرض ،هل تكثف عني صرأ أرائه
اممه ،إن أنا كنت ،معكم ،أو تمنع عني حيرِأ ورحمة أرادها اف ل وأنا أحالفكم ،إن
حسبي اض وحده عليه يتوكل المتوكلون ،فاعملوا يا قوم عل مكانتكم ،ألا ترى إل
هذا التالهلف ،،ألا ترى إل هذا التانيى ،ألا ترى إل هذه الحجج ،قل ل بعد ذللا- ،
؛ريلث — ،غير محامل ،ولا ماحوذ بعاؤكة ،أملح الأية الأول إلا ق الموصع الذي
جاءت فته؟ وهل يمكن أن نغير النفلم ،أمالح الأية الثانية ق غير الوصع الذي
جاءت فيه؟ ثم هل يمكن أن ندعي ~كءا زعم الزتنثري عفا اممه عنه -بأن إحداهما
أبلغ من الأ<ى؟ إن مثل هذا الادعاء ،كالذي يدعي أن الأّ نان اس الحامة إليها
ماسة ،أكثر س الأسنان الفل ،أو أن الرجل للإنسان أكثر لزوما س اليد ،أو أن
فمل الصيف ،يمكن أن تكون الحاجة إليه أكثر س فمل الشتاء ،ؤإذا كان هذا ليس

ممكنآ ،فإنه لا يمكن أن يئال 1إن هذه الأية أ؛الر س تللث ،،أوأن تللثج أ؛الح س هذه.
ولنواصل الحدينْ ،ع الرمحثري

 "٣يقول عند قوله تعالت ؤ بمهره ،ما ؤ بملوغمولثرد  ٠٤٠لالخح*:أآ]ت
ُبمهر يذاب• وعن الحسن يتشديد الهاء للمبالغة ،أي• إذا صي ،الحميم عل
٣١٨

رؤؤسهم كان تأث؛ره ق الباطن نحو تأثثره ق الظاهر ،فيديب أحشاءهم وأمعاءهم،

وهوأبلغ من فم' ^مإما؛حمعاظعكاءم?و!'ه لممد:ها]اا
ولكننا تقول ،ت كل من الأتن ل موضعها أياغ ،سان ذلانات
إن هده الأية حاءمحت ،ق محورة اطج ،ايختالفح ق مدنيتها ،والدي يعنينا أن
الأية حاءت ،ق سياق الخدين ،عن الكافرين ،الذين أبوا الإيإن ،فأهامم اض ؤوس

ثبن س ما ك« من تكيم ه لالخج:ما] فتكلمت ،عن أنولع العازابح ،فالذين كفروا
يهلعتا لهم ثيابا من نار ،وليس هذا فحسبا ،فهناك عذاب ،آخر اؤُصت،من مق

ب)أنيم.بمثرهءئ ؤ4 ،محغمئمحد همحلممكيغذيبجن.ه•••
الخ الآيارت .٠نم ذكريتج حزاء الومنن فأوحريت ،،لكن الأية اكانية عل العكس من

أؤ ؤعد
هذه ،الأية ق محورة محيينا محمد  ،محورة القتال ،،ولنستمع ؤ
^ءتيركممي؛بم)
أت؛رؤنةمح ع؛؛محءاثنيلأمرتيثأى ؤ ثض
ئدحلأ

وآمرمحم؛سم،

•حيتا .^١٠^ ٤٣ا ه[محد:ء<].

فأنتؤ تلمحفل أن محياق الأية هنا ،حاء حا.يثآ عن الخنة ،وتفصيلا لما فيها من

أنولع الأمار ،الش اكرم المؤمنون ما ،وأن هذا لا ينغي أن يوازن بمن هو حالي ،3
المار ومحقوا ماء حميأ فقهل أمعاءهم .ومحياق الأية هنا ~إذن~ إ يأب ،تفصيلا لهذه
الشدائد المي سيلقاها المعرضون يوم القيامة.

لا ن تهلح أن نقول— ،إذن— إن ذاك أبلغ من هذا ،ؤإنإ يمكن أن نقول) ت إن
الشدة المي عثرت عنها الأية الأول ،كان يقتضيها الياق الذي جاءت فيه ،ولكن

نظم الأية المانية ،جاء مجنجا مع سباقها.
الكثاف،مآ0-/ا.

٣١٩

آخر آية ل سورة الملك ؤ هلأوءيم إذ أصح نآوؤ ■صا همزإبمر ئآومعتزروه
لاللك':آ] فقد جاءت ل سياق الحث عل الإبان ،وبيان أن الناصر والرازق ،والنثئ
هواطه وحده ،كإ يظهر هذا من السورة الكريمة.

ونكتفي با نقياه لك عن الزمحشري ق هذه القضية ،لأن هدفا ليس
الاصتعاب ،،ؤإنا أردنا أن سهاك ،عل هذه القضية ذات الشأن ،فاذا رأيت ما

يثاءاها عنده أوعند لمره ،فنرجوأن يكون ما عرفته معينآ لك ،عل حنن التصرف.،

وبعد فيهلول ينا اكام ،لو أردنا أن نتعرض القضايا القرآنية عل تعددها،

ؤيغتي عن ذللث ،فوله سبحانه ؤوتاس أنزكه وا-لإ ،رل ه لالإما»;ْ •  ]١فالقرآن ق
أعل الراني ،مواء من حسثا كاّاته ،أم من حيث نظمه ،أم من حيث تناس_> معانيه
وتناسقها بحيث ،لا نحد فيها احتلافآ ولا تناقضا ؤ ١الأمدترونأصافئان ين عتر

غهمأمزجدوأنهآ-ئكئاءقث؛ئا

[الت—؛ ] TA:،أم محن حيث ،بلؤخ الغاية التي ليس

يعدها غاية ،ق أحكامه التشريعية ،وأحياره التارنحية ،وبراهينه العشوية ،ؤإثاراته
العلمؤية ،ولحانه الكونية ،وقيمه الخلتية والاجتاعية ،وتوجيهاته ق شؤون الإنسان

جيعها ،أيا كان مولده ونشأته ،وأيا كان لونه وييثته ،وأيا كان عمره ومصره؟

'٣٢

الأسلوب هو الهلربمة التي يصؤخ ثها كل متكلم حديثه ،والنهج الذي يتبعه
ق كلامه وقوله ،ومن هنا كان الأسلوب حاصعا لنفسيه التكلم وثقاقته من جهة،
وللموصؤع الن.ي يتحدث عنه من جهة ثانية .ؤإذا كانت الفصول الماقة قد
حمصت لالكلمة ،والحملة ،والفقرة القرآنية ،وللحديث عن السورة من حيث

ترابهل موضوعاتبا ،ولما  )juالسور من صلات ووشائج ،فإننا ق هذا الفصل سوف

لا نحدثلث ،عن ثيء من هذا كله ،ؤإنإ نحدثلث ،عن حلريقة القرآن التي امتازبما وهو
يقرر موضوعاته الكمرة المتحدية ،وستجد أن القرآن كإ هو معجز فيإ مصي ،فهو

معجز

ق أسلوبه وءلريقته ،وقد قدمنا للث ،كلام الخهلارى ظءف وهو يقئم

البلاغة إل الحزالة ،والعاووبة ،والسهولة ،والفخامة ،وكيف ،أن القرآن اشتمل عل

هذ 0الأقسام حميعها.

ولقد تعود الناس وهم يتحدثون عن الأسالسب ،أن يذكروا أن هنالث أسلوبا
صعبا ،وآخر سهلا ميثرأ ،وأن س الأسالسبح الأسلوب الأدي الممغ ،الذي محرك
القلوب ،ويذكي الوجدانات ،ويبر العواحلفا ،ومنها ما هو عل العكس من ذللثا،

فهويقع العقل ،ؤيتمي الفكر ،ؤيصيع بالحجة ،كإ أن من هذه الأسالسبا ما يغلب
عليه طابع الإمحاز والإحمال ،ومنها ما يمتاز بالإسهاب والبيان والإطناب .لذللثج

نحد الناس تنوعتا ميولهم لهده الأساليسمخ ،فإ يرضى الخاصة لا يرضي العامة وما
بمغ به غثر التحالم.ين لا يقغ المتعلمبن.
هده حقائق لا مراء فيها ولا عموضن ،ولكنتا حيتإ نتع بمج القران نجده
فريل<آ ق أسلوبه .ؤإليلث ،بيان ذللث ،ث
٣٢٣

ا-الإكاعواسع:

وكإ عودناك من قل ،ندكر لك ،بعض الأمثلة لتهتدي بنورها ،ولتكون

أماما' للخ ،معه و الوقوف ع  Uشئت ،من آي القرآن الكريم ،فإذا كان الإقاع
ق الأسلوب ،،فإننا تجد أن القرآن الكريم بجمع بينها،
دالإمتإع أمرين
بحسث ،يد ق الآيارتج الكريمة ما ين ابق إليها عقللثه وءا٠لفتلث ،معا.

فمن حينا الإقنلع نحاو البرهان القاؤلمر ،والحجة الالامغة ،والدليل ايحكم،

ومن حيث الإمتاع نحد روعة التاثبر ،والتصوير الباؤع ،وصدق الأنفحال .،اقرأ هاوْ
الآات ٠الكريمة.

ثث

ؤ كأبها٢لناشإكن

مشئأ<.نمظاشبم
مثم،ميبمكم ؤملأ
من بمد^ ٠٢مقأقمحاآلأمحث< هاهي.؛ ئإدآملناع^تها
إق ص
أثتدولاس داك'د)آتدة
١٤٠٢ ٠٥٢؛؛ ،ؤيمت ،وأست ،منطفينيّج
ءأىءأ؛،لإا قوؤ-ير٠٥

نأزالثاعثءاته لأرن_،فةاؤرىآثنيمث،شؤ>آلمحيء٠٥

ه

[الخج.^-،:

وتل.؛ر هل.ه الأياُته الكريمة جيدأ ،وستجد أنبا لي ت ،أّبوا من ،قلبك

لعقللئح ،وليست ،أسبق من عقلك _ ،Uكدللث .،أما من حين ،الإقناع ،فتجد أن
الآيااح ٠الكريمة ت ل لتؤ بك ،تسلسلا متهلقيا ،فلماذا يرتاب الناس ق البع1إ ،ومن

حقهم أن ينظروا إل أمهم وأصل نشأتهم ،فهن ْ.الاد ٠الحية ق كيانهم ليست ،إلا
ترابا ،ولةا< أست ،العلم التحليل أن عناصر جم الإنسان لا تزيد عل ما ق هذ.ه
الأرصى س عناصر ،ثم إن هن.ا الإنسان قد أدرك ؛الهياة كيفؤ نشأيعي .أن لريكن

ميتا ،وكيف نما وترمع منن ،أن كان نهلفة ق الرحم ،إل أن بئر أميم بثرأ مويا ،نم
كيف تزول تللئ ،النضارة وتلاشى تللئ ،القوة حينما يرد إل أرذل العمر .ولماذا
٣٢٤

وتكبماأؤج وأكحاب ألتسأئري ألشا.؛
 ،] ١٦٤ونوله رسح1نه 1ءؤ

لآثء،لإومحسا!ون?ؤأه لاوقرْ:

مآنم4ثثاإن هءكنت،ذئتزيت< أه ستؤلأ

شأم ق ئدؤ/يبم وا ش محن ثن كهيي ألكيج  > 4iyآك؛ني آدش ٢.
 .م تنشِء
عكتتمّمرون

والحق أن هذه

سءوهملإبمه

^نولويك<غشلأقفميه اأق^أاه لالؤ.متر_نتأه~هه] •

جيعا ،تفلهر فيها ُلاغة الإقاع بإ لا مزيد عليه ،كإ

تتجل فيها بلاغة الإمتاع .ؤإذا لكنت البلاغة أن يكون وصول الكظ إل أذنالث،،
ليس 'أمؤع محن وصول انمى إل قالكؤ ،فإن هدا ما نحى به ق هدْ الآيات ٠حميعا،
وهدا لا يمكن أن محتمع لغير هدا الكتاب الخالد.
ؤيطول ينا اكام لوعمدنا إل التفصيل ،وقضية الأسلوب نضية ترتكز أول
ما ترتكز إل الدوق.
 -٢الجزالءوالعدؤيخ:،

وكإ أن الأسلوب القرش ،تيرز فيه بلاغة الإقاع ،ونضارة الإمتاع؛ وهما
أمران يتب كل منهإ لغير ما ينتسب إليه الأحر ،فالأول ينت ثج إل العقل
والفكر ،والثاى يصل ن به يالعاٍلفة والمشاعر ،الأول إل القوة الفكرة ،والثاف إل
القوة المتأثرة ،فإن هدا الأسلوب يمتاز كيلك ،بأمرين ختلفين جهة ونسبا ،وباعثا

وسبا ،أعني -يإ الحزالة والعذوبة ،وهما أسلوبان امتاز -ر.إ كلام العرب.
فالحزالة هي القوة من نولهم ت ءحطس ،جزلء وهو ما لا تالكه المار بسهولة

ويعد استمال ^ا اللففل ق الماديات ،استعملوه كعادمم ق افويات ،،فأهللقوا
الحزالة عل الأسلوب القوى ،وهو ما لكنت ،حلمه وكلماته تمع القلوب قرعا ،وتصح
الأذان ،با لها من زمحرة ووير ،وقوة صالع وسدة دير• ذلكم هوالأسلوب الحزل
الفخم ،وهال*ا بملهر أكثر ما يثلمهر عند أهل المادية الذين لر تثنأ-رم الحضارة ،أوعند
من أراد تقليد هؤلاء ق كلامهم ،كقصيدة بشارت
٣٦٦

جب را ص اجثي ثل الهج بر إف ذاك الج
التي بنائأعرابية خالصة -ك،اقول-رُ

اح ق التك

بر

وعل العكس من هذا الأسلوب ،فهناك الأسلوب السلس ،العذب ،السهل؛
وهر ما كاسا كالعاته وحمله رقيقة الحواثي ،فيها من الرقة وحمال الوثي ما يلذ يه

المع ،ويأنس له العلع .ؤيفلهر هذا أكثر ما يفلهر ق كلام أهل الحواضر ،الذين
هذبت ،عندهم ألحافز الألفافل ،فخلصت ،أساليبهم من كل ثوامحل.
ؤإذا أردُت ،الفرق بين الأسلوuن ،فإ للث ،إلا أن تعمد إل االفضلياءت ،٠وكثثر

من حماسيامت ،أي تمام ،فإنلث ،نحد أن الأول ~االفضليارت ~،يفلهر ق أكثرها الأسلوب
الأول ،أمحلوب الفخامة والحزالة ،وأن كث،رآ من حمامحياين ،أي عام نحد فيها اللامحة
والرقة والعذوبة.

والقرأن الكريم مر هذين الأّلو؛ين معا ،فبينإ نحد كلمإته مع القلوب
وميع الأفئدة ،فإنلئ ،مع ذللث ،نحد المفؤح المؤنس ،وما ذلائإ إلا لاختلاف المهاماُت،،

وأن لكل مقام مقالأ ،وليس هذا فصم ،ل الأءءبم_إ من هذا أنلث ،نحد القهلعة
الواحدة من الكلام يفلهر فيه هذان الأسلوبان ،اقرأ محورة الحاقة مثلا ،وانظر إل
الأسلوب القوي ،كأنإ هو أوامر مشددة ،وقذائف  ،مصوبة م ددة ،نحد هذا مثلأ ق
الحاقة ،والقارعة ،والهلاغية ،وحوما ،وصرعى ،ؤإعجاز ،وخاوية ،وأخذة رابية،
ومحلغى الماء ،ودكتا دكة واحدة ،فهي يومئذ واهية .ولكنلئ ،إل جانِا هذه ٠^^١^^١
والحمل والراكيس ،،ذاُت ،القوة الشديدة الصيع ،نجد إل جان ب ،ذللثه روعة النجع

ق ا لعيشة الراضية ،والقهلوف الدانية ،والحنة العالية ،والأيام الخالية .وهكذا لو
مرت مع الورة الكريمة متأملا لرأيت ،ذللئ ،كله.

راج.ا:دلأئلالإءجاز،صآي؛آ .
٣٢٧

وحد سورة الإنسان

ه وستجد مع السلاسل والأغلال والمر،

وعبوما ثمُلريرا• ولكن ح ذلك ستجد سلسبيلا وكأسا كان مراحا لكفورآ،
ونضرة وّرورأ ،وجنه دحريرأ•

نالك ،قضية ~بحق~ يمتاز بيا القرآن الكريم وحده ،وما  siiJإلا أن تتدبر
سورة ا،لرسلأت وسورة النازعات ،ؤإل جاني ،ذلك ،الداريات والصافايت ،،لتجد

أسلوبح الفخامة والحزالة يغل—ا عل ال ورتئن الأوليين ،والعدوبة والسلاسة
تغل ب ،عل الورتثن الأحريثن ،ؤإنإ احرت للأ ،هده السور االكية ،حتى لا تظن ~

كا توهم الكثيرون فأتؤطووا  -أن الخزالة والفخامة إنا هي و القرآن ام ،وأن
السلاسة والعدوبة تغل_ ،ق القرآن المدق ،أو أن الفخامة ق آيات الشدة فص—،،
والحق أتما صفتان ق كتاب ،الله يمتاز حا أّالوبا القرآن.

ومن عجيسج أمر القرآن أنه ■جع ل أسلوبه بين أمرين ،لا أقرل كالمتفادين،
ؤإنا هما منقادان بكل ما نحمله هاأ.ه الكلمة من معنى ،ونعني بها الإمحاز

والإطاب -كا هواصعللاح عناء البلاغة ،أوهما القصد باللففل ،والوفاء بانمى،
كا ساهما أستاذنا الدكتور محمد عثدافه دراز ^؛ظإقئع  .والحق أن القرآن يستثمر أقل
قدر ممكن من اللففل ،ق أكر قسط .من المعنى .ولا تظنن أننا نقف عند تلكؤ

العبارات الحامعة الي حرت الألباب ،،لكتفي ببا ،فنكرر ما قرره المتقدمون ،فكرره

المتأحرون كقوله سبحانه ؤ ؤلكم فيآلإماْراحوةه لاد؛ر؛؛هماا] ،وقوله* ؤآلألٌأ"ثأ،3
[  ،]•\ U:^lوقوله :ؤحقثوأ محكاه
وأ'لأت؛ ه لالأماف:أْ] ،وقوله:
[يوسف .]٨• :إل غير ذللئ ،من العبارات الكريمة ،اكي نجدها ق كت—> المتأحرين
والمتقدمين ،فتحن —والحمد ض الأحول ،وش الحمد يا أرثي— قل .عودناك ق هدا

الكتاب ،أن نأتيك ،يا تغل ،عليه الحدة مما وئق اض وألهم ،الحدة من حيث ،المثيل
واسل -كا رأيت ،ق الفصول الأيقة ،-ذلك ،لأن الهدف ،من هن.ا الكتاب ،أن
٣٢٨

عته ،وأن حييته ليتفصد عرقاه  ٠وهدا كثير يمكن أن نحده ق أي كتاب من كتب

التفسير ،ونتبهاك أنتا لا تحي التأؤيلأت البعيدة عن رؤح الأية ،ؤإنإ حديثتا عإ
يتفق مع سياق الآيا'ت ،وروحها •
وما ذكرناه خاص بكتاب اه لن نحده ق أي كتاب آخر ،حد أي هول ،مهإ

بع من الروعة والدقة ،وحنن النسق ،ووفاء انمتى ،وحاول أن ماليه عل وحوم
كثيرة ،وموف ،نحد أن العني الاJي تصورته أنت ،،وفرته يه ،هو نف ه الال*ي قاله
س ق بللئ ،ؤإن اختلف الناس ق شرحه وتفسيره ،فانإ نحتلفون من حيث ،الأسلوب

والإبجاز والامحلناب فحسيح ،أما القضايا الجوهرية الرئيسة فهي واحدة؛ اختر قهلعة
من الشعر ،وحاول أن تكون لشاعر مييع تعاقب عل ديوانه مراح كثيرون ،واقرأ
هدْ الشروح حميعا ،فانالث ،ستجد ما قالته لك ،،قد نحتلفون من حبنا الإعراب،

والإءلالة ق ثرح الكالءارت ،،أو ما ق ايمل س امتعارايتج وتشبيهاُت ،،أما غير ذلك،
فهم فيه سواء ،وأين هدا س كتاب الله تبارك وتعال ،الذي تع3لياكا الجملة الواحدة
منه ،عمناء غزيرأ ،لا يتضت ،ماؤْ ،ولا يدهتا رواوه وبإاؤْ ،وماحتار للث ،قهلعة

كانت— ،ك،ا يعترفه الأدباء والقاد— زبدة نتاج شاعر ،طبق الأفاق ذكره وشعره،
حتى قال عن نف ه:

إذا قلت ،شعرآ أصح الدهر منثدآ

وم ا ال دهر إلا من رواة قصائدي
ذلكم هوالمتنبي .أما القصيدة الش
صصت ،الن اس قبلت ا ذا الزمان —ا
ويول وا بغصة كلهم من
ىمحيناسوو
وكأن ا م يرض فين ا برب الده

أحتارها للثؤ ،فهي قوله:
وعت اهم من ثانه م ا عنان ا
ه ؤإذ تؤ بعمهم أحيان ا
ا،ولك_نفوئالإناظ
ر حت ى أعائ ة من أعان ا

( )١احرحبماوخارى،أ.
٣٣٢

ان ق_اة

تي ،اث نءُفياش اةساه

لك—إ أنت الزم

وم راد القغ وس أصم م ن أ0

ثثع

اني

فتأف الفني ثلاِ اثابم ا
وَل نأئ س-ومىيئ

كالح ان ولاثلاق ي افوان ا
يندى أطا النمائ

ثاذا لآ؟كى بى الم وت لأ

ثم—ن العج__زأل ة 5و 0جبان ا

ممالمً؟ؤنِسمضفيالأ1

.صن 4وضاإذاهمكان ا

ادى في

ه وأف سق

يقول الأستاذ عبدالرخمن الرفوقي معلقا عل هده القصيدة ت ااوءعا Jفقد وفق
المتنبي ق هده القهلعة كل التوفيق ،ولعل شيطانه ممن كانوا ي أرقون المع ،فتلقى

هده الأيات من ذات ،الر-بع ~ال إء~ فكانيا المعنية بقول حان بن  ١Jتت
زولها))لاا
وقاي غ عجغ يل رزين ة تلمت ،من جئ
ولكن مع ما لها من جودة ،ومع ما فيه من محوه تأثثر؛ فان ما أعقلته من معتل
حينإ فيك هو ما تعطيه اليوم كدللث ،،وخد مراح التتبي عل احتلاف ،ييئامم

وثقافاتم وأزمنتهم ،فامم لن يعهلوك مص جديدأ ،وكدك من يأق بعد من شراح
—إن قدر للديوان أن يثرح~ وأين هدا من كتاب الثه ،الذي لا تنقفي عجائبه ،وتحد
الحدة من أبرز صفاته ومميزاته ،وهده ابدة تشترك فيها الكلإُتا والحمل عل
المواء ■

ومن هذه الخمامحي التي ذكرما لك إمتاعا ؤإقناعا ،وجزالة وعذوبة ،إمحاز

لمقل ووفاء محنى ،إحمالأ وبيانا ،من هذا تدرك الر الذي من أجله تحد القرآن
الكريم محي كل واحد فيه بغيته ،الخاصة والعامة ،والتقفون أيا كاك مافاتم ،لونا
وجهة.،والمتعامون مهإ كان نصيبهم من العلم ،أوكلث ،حميحا محي كل ق القرآن
شرح ديوان اكي،جأYUr_،< ،
٣٣٣

القاصين اممرص

يقصد يالفاصلة القرآنية ذلك اللفظ الذي حتمت يه الأية ،فكإ سموا ْا حتم
يه بيت الشعر قافية ،أؤللقوا عل ما حتمت به الأية الكريمة فاصلة ،ؤإنإ ذكرنا هذا
الفصل ي الإعجاز الياف؛ لأنه لا يتفلث ،ع،ا قبله من فصول ،فالحق أن أمر الفاصلة

من أعفلم مذلاهر الإعجاز القرآق ،إما لا تقل ق هذا الشأن عن اختيار الكل،ات ،أو
التقديم والتأمحر ،والحذف والذكر ،بل إن أمر الإعجاز يمكن أن يكون فيها أكثر

فلهورأ ،وأشدتأثترأعل النفس ،وأعفلمإقناعا للعمل ،وألد إمتاعا ،وأرؤعإقناعا.
وقد ذكر الحاحظ ق الييان التثن راحديوا أن رحلا ق عهد عمر ين الخهلاب

ُفه قرأ ءافان زللتم من؛حل.ما حاءتكم البينان فاعلموا أن افه غفور رحيمءا فقال
أعراي ت لا يكون• وق رواية أخرى أنه قال؛ إن كان هذا كلام اممه فلا يقول كاوا
^سم،لأيذمالخفران عندارلل ،لاه إغراءءله»را.،
وروى أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ' وحملناه عل ذات ألواح ودسر ،تحرى
ياعيننا حزاء لمن كان كمر ،يفتح الكاف ،فقال الأعرابير :لا ياكون ،فقرأها عليه
(كفر) يضم الكاف،لآ ،وكر الفاء ،فقال الأعراي يكون .
(٣).

( )١جأ،صأ'آ-آ.

رآآ قال الزّنشري* *كفر® هو نوح الةأ؛ء؛  ،وجعله مكفررآ؛ لأن اليي نعمة مكمورة .قال افه
ل الأنياءت'اا• اء فكان نوح ،^١؟^ نعمة مكفورة■ ومن هذا العني
ؤ
أنت نعمة حدت
محكي أن رجلا قال للرشيدت الحمد ض عليالش ،فقال؛ ما معنى هذا الكلام؟
اضشا .اصاف،؛/هم.

( )٣جمآ،صةتماا'
٣٣٥

هدا ما ذكره الأعرا؛ى ُءفره وسلقته وسجيته ،ولكننا وحدنا أنامحا ق القرن

العشرين ،ونفوا غير هدا افلوثف ،تحن لا ننكر عل الناس أن لا يعالموا كل محيء،
ولكننا ننكر أن يدعو علم كل ني .نحن لا نعجب ،ولا نتهجن أن يرذ الحق
خصوم ألداء ،عرفوا بتعصبهم وتحيزهم .نحن لن نفاحأ إن سمعتا ص مبشر حاقد،
أو مستشرق حاحد ،إن ممعنا من هدا أوذاك محلحنا عل كتاب ،اممه ،ودين النه .لكن

الل.ي كنت ،لا أوده أنا وأنت ،أبما القارئ معا ،أن نجد ممدرآ من مصادر العرفة،

طالما روج له أصحابه ،وأحاؤلوه حالات فخمة من الإحلال والتبجيل ،ومحوروه
بأسوار البحث ،العلمي ،والراهة ،وألبسوه لباس الحقيقة ،بل عدوه حصنآ من
حصون المعرفة ،أن نجد من وصفوه حده المحقات ،بعيدآ عن ذللث ،كله ،بل هو
فوق ذللثج ممعن ق الافتراء ،بعيد عن النزاهة ق البحمث ،،مثافج لقواعد العدل،

وأسس المنطق؛ تللئ ،دائرة العارف الريْلانية .ففي حديثها عن مائة قرآن ،والتي
كثرت فيها الافتراءات والتخبط ،بل ظهر فيها الحقد ق مواضع ممرة ،والتي
متخصص لها كتابا حاصا حا إن شاء اه  ،ولكن الذي يعنينا الإن هو ما حاء عن
الفاصلة القرآنية و هدا الفرحيث حاء<ل:
ءاوكآن القرآن يعهلى للقارئ انملياعا بأنه محرد إنشاء حاء بهلريقة عشوائية،
ؤيوكد صحة ذلك طريقة ختم هذه الايات ،بآيات مثل ررإن الله عليم"ُ ،إن الله

حكتم؛؛ ،وُُإن افه يعلم ما لا تعلمون® ،ؤإن هده الأمحرة لا علاقة لها مع ما قبلها،
وأخا وضعتا فقعل ليتمم السجع والقافية®.
ما أشبه هذا القول بمن يدعي أن النظام ق هدا العالم ،كان عل غير حكمة
وتقدير ،فوحود ال مس أبعد من القمر عن الأرضن ،ون بة اليابسة اقل مجن ن ية
الماء ل هدْ الأرض ،وقمر النهار وطول الليل ق فصل الشتاء ،وعكس ذللث ،ق
ؤ  ) ١وقل .كتنمثا

كتايأ يعتوان  ٠قضايا قرآنية ق الوسوعة الحريطاتية ٠ناقش غيه كل صغيرة وكبيرة

مما ورد ق محن 0الوموعة محن افراءات.
٣٣٦

الصيف ،ووجود العنن ق الوجه ،ووصع اليدين ق ا،لكان الذي وصعتا فيه،
ووجود بعض الأعصاب والأجهزة ق الإنسان ،واختلاف الأكسجين ق أعل
طبقات الخو عنه عل ظاهر الأرض ،كل أولئلث ،أمور لا حكمة فيها ،ولا صرورة

لها ،إنإ هي أمورجاءت هكذا ،فهي ألصق يالفونحى ،وأبعد ما تكون عن الدقة .أي
واطه إن ذاك القول وهذا سواء؛ ذلك ،أن الدقة ق الفاصلة القرآنية والرسب،

المحكم ،والظام البديع ،لا يقل عإ ق هذا الكون ،فخالق الكون ومنزل القرآن هو
الله ،الذي أتقن كل ثيء• وكان حريا باوكك أن لا يصدروا أحكاما عل ما ال
يعلمون ،وهن،ا ما تقتضيه يدهيان الثحث ،العلمي.

ونقول لأوكلث ،أولا• إن إنكار صوء الشمس وسطوعها ،لا يضرها ،ولوأن
الأمر كإ قالوا ،لما وجدت فاصلتان متحدتان ومتجاورتان ق كتاب افه ،فإذا كانت،

القضية قفية سجع ،وحتم للكلام ،بطريقة عشوائية ""وجل القرآن عن ذللث —،كأن
من السهل أن نحتم كل آية يإ لا يشبه ما حتمت ،به صاحبتها التي ذكرت معها،
ولكننا نجد كشرأ من الأيات المتجاورات ،حتمت ،كل منهإ بإ حتمت به الأحرى،
وعل سبيل المثال لا الحصر:

 — ١هاتان الأيتان من سورة البقرة آية الدين حتمت ،يقوله سبحانه :ءؤوآذته

ي؟ًقفيّءا؛علسرأؤأه [اوقرْ ،] ٢٨٢ :والأية التي تليها حتمت ،بقوله سبحانه :ؤوأشُ
 "٢وآيتان ق سورة الحل ؤ مابمو؛رثثدّئاعنرآقهاي وثجنتثآك؛ثبروأ

دمهُ بقصن ^=ً ١قامإ بمتفيى  .س -هممي صنيحا ثن دًفر أر ؤئ نبمو محن

ه<اماًظامأمءنقاه [اك<ل:أه-؟ا'].
 -٣آيتا الور اؤثتأيهتاآك؛ئ؛ ^^ ١٩^١ألإ؛نهئصؤ ه لهمر;هْ]
وأةمحءلألمحر.ه والتي تليها
حتمت ،بقوله سبحانه٥٥٠^ :
حمت ،بقوله تعال^ :هبم-ضيم©[4اش:هْ].
٣٣٧

 -٤آيا الماء ؤ ما بمعثدآئم ثدادهظلم ه [اكأء:ي؛ا] والي بعدها [ ] ١٤٨
حتمت بقوله تعال ت

ه.

 — ٥آيا الحديد ؤلأثنىالايا^تيمج ه [اادد:ا"آ] واش تليها [  ] ٢٧حتمت
كل مها بقوله سبحانه:

كان من الممكن أن محتم كل واحدة من هده الآيات ،بغير ما حتمت به
الأحرى ،ففي آية البقرة يمكن أن يقال بدل(عليم)- :صر ،وق آية الماء يمكن أن
يقال يدل (عليا) :بصبمرأ ،وق آية الحل يمكن أن يقال بدل (يعملون) :يفعلون،
وق آية المور يمكن أن يقال :عزيز حكيم ،وق آية الحديد يمكن أن يقال :كافرون،
ولكن الأمر ليس كدللث ،،ؤإنا هو حاصع لمظام دقيق ،للحرف فيه رمالمه وغرصه،
فا؛اللث ،بالكلمة والحملة• ولقد مر معلئ ،كثير من هدا من قبل.

إن الفاصلة القرآنية حاءُت ،متسقة ،متناسبة كل المناب مع معنى الأية
وموصوعها ،وسياقها الذي تتحدمثا فيه ،وغرصها الذي حاءمحن ،من أحله ،ؤإليك
البيان:

بعض الفواصل القرآنية ،لا محتاج الأمر فيها إل البيان ،وكثير فكر ،وكثر محاء،
بل يمكن للقارئ أن يدرك هده الفاصلة من السياق نف ه ،فمثلا ١٥^ :هال لثمثثُلأ

بيث0ه [اصص:آي]،

آظإنأسَلأمحئا

ألمحي-ن[ 4.السس:ص،
[الؤمنونت  ،] ١٤ؤوةن١لقاتد ،س يقول ءامناإفه ولأبنمح-ألإ؛روماهم بموَفيرا
ومن هن*ا القبيل الفاصلة التي مثلوا تها وقالوا :إنها منقهلعة عا قبلها

٣٣٨

ه [ .] A;s_Jl

 — ١فقد جاءت هالْ  Aj'S/Iمثلا ق سورة القرة  ،ق قوله تعال ت ءؤ'كيب
ء؛أنجمأحءام

ثث  ٣زأقث تلم وآتئزلا ةتثثوى.ه [اوم؛:آ\أ] ،أي مصف ،بل أي عاقل
يدعي أن هده الفاصلة ،غثر متصلة بإ قبلها ،بل أي فاهالة يمكن أن تصلح يدل
هده الفاصلة ،عناطب الله المومنن وقد كتب ،عليهم القتال والخهاد ،ؤسن أن أمر
المتقبل لا يدركونه هم ،فربا يكرهون شيثا يكون فيه خثرهم ،وربا محبون شيثا

تكون "!ائته شرآ لهم ،ووبالا عاليهم .إن الله وحده هو الذي يعلم ذلك ،أي فاصلة
تملح لهدم الأية عثر التي محت:با

 -٢وق السورة نف ها تدكر الايات بعض أحكام الهللاق ،وتنهى أولياء
النساء أن يمنحويس من الرجؤع إل أزواجهن ،إذا تراصوا بينهم بالعروق ،محن
لهم أن ذلك يوعفل به من كان يؤمن بالاه واليوم الأحر ،وأن ذلكم هو أزكى لهم

وأفلهر ،ومحتم الأية ءؤ5شُبملم وأنم لأموط ®اه لالمة':ا"اأ:ا• قول بربلث ،أي
فاصلة يمكن أن تملح لهده الأية الكريمة؟ وهؤلاء الإخوة والاياء يريدون أن
يمنعوا أحواتبمم أو بناتبمم ،من الرجؤع إل أزواجهن ،ؤإنا يريدون ذلك أنفه
وامتجاية لدواعي الخمتة ،وانتقاما من أولتك الأزواج من ضر تفكثر ق التاتج
والحوانب ،،التي يمكن أن ننتج عن مثل هدا التصرف الخاحلؤع ،ما نفلن أن هناك
فاصلة ترجع أولتك الأولياء لرشدهم ،ونحوفهم من عواقب تصرفاتمم ~ أجدى
وأول مما حتمت به الأية الكريمة.

 —٣وق محورة آل عمران ينعى القرآن عل أهل الكتاب ،الدين محاجون ق

إبراهيم ٤١١؛؛؛؛  ،ؤو،ةأ

ؤألاتعيزإلاين  '٠^٠ه [آو ءمان;ْا"آ فا كان

وق أول السررنقرأ نوله اف تعال ق حطاب اللائكة وذل هال ،لهم• ^ ،^٠جاؤل ف،ادبي■ ،قيمة

قالوأآقتل نتا تن ينسد منادمغك'الذتاء دعتزمح قمدك ومؤس لأةث١دإإا تلم  ١^٠ال
تلرنج^ه

■ ]٣وهده الفاصالة ق موصعها لا يصالح غيرها فيه٠
٣٣٩

إبراهيم يروديا ولا نصرانيآ ،فكيف يكون كيلك واليهودية والنصرانية متأحر تان ق
الوجود ،ؤإذاكانوامحاجون ق بعض القضايا التي يعالموترا ،فل؛امحاجون فيإ ليس

طم واق" ميم وآمر

بإذا يمكن أن نحتم هدْ الأية يا

اوره [iJ

ترى' إن ب تحم برذْ الفاصلة؟ وأي تحذير هو أعظم من هدا التحدير؟ بل وأي
 ٤^٥١هوأقوى وأصح من هدا الإقناع؟.

 "٤وق محورة النحل جاء قوله سحانهت ؤsلأمإو١شآلآثاثإل
ؤأئترلاعؤث

[النحل ] ٧٤ :وأظن أن أمر هده الأية ظاهر لا محتاج إل أي تعليق.

 ~ ٥ول محورة النور• ؤ إث-أفين محتؤن أن جح\ةالهشة ق آودميوءامتإلم

ُُ.ه لالرر:؟ا] أليس ق هدْ الآية

'^ ٠٢٠١^،

تطم؛ن للمومنتن النءين أشيعت الفاحشة فيهم؟ وأراد بعضهم أن ينال منهم ،أليس
ق ذ للث ،تهلمن لهم من أن ذللئ ،حر؟ كإ جاء ق آية سابقة لهذه الأية ؤلأهس1زءثزإ

أكمبث،هوحثرلكر ه [الور؛  ] ١ ١يم أليس فيه تهديد لأولئلث ،الذين سيعون الفواحس،
بإ هيأه اهة لم من حري ل الدنيا وعذاب ق الاحرْ؟
هذْ الايات؛ الص حتمتf- ،ذ٥القاصالة ،ئلل بربلثح بعد هذا ،أي فاصلة تلك،

التي أقحمت ،إفحاما ،ولا نجد فيها إحكاما ق هذه الآيامت ١الخمس؟ ولكنه الهوى،
والحقد ،وممن؟ ممن يدعون العرفة ْع كل أسمج.
هذا نؤع من الفواصل القرآنية ،الأمر فيه ظاهر ~ك،ا فلت .—،وهناك نؤع آحر
بحاجة إل نؤع من الفكر ،وسيجد الفكر فيه صاكه ،وكلأ الوعقن من مفلاهر

الإعجاز' وآيات اليان• ولنمثل لك من الؤع الثاق يعا يمح به القام ،ولا نود أن
نملتل عليل؛'*
٣٤

 ~ ١اثرأ هاتئن الآيتين من سورة السجدةت ؤ ؤؤ بهدلمَكلم آهايظنامن
قيهم تزألقمثمن يمشؤن ق «تثكنهمإن ؤ ،دألأك لأيتت أثاد يممعؤذى  ١٥١أولم

يتؤأ  ١^١مؤى ص.إزآلأنيآلخثتي ذتبياري زنغ ئأيتئدنئ
نيئين.ه _wJO؛ .] Yv-Tn :ولن محاج ْنك الأمر إل ممر تأمل؛ تحدثت ^١
الأول عن القرون ا،لهأثئن من قبل هؤلاء ،هوحديث عن اكاؤخ —إذن— .وتحدثت
الأية الثانية عإ يشاهدونه عل س الأرض ،كيف يتزل عاليها ال1ء فتت الزؤع،
متاعا لهم ولأنعامهم ،وأمر التارخ —لا ردب~ يسمع صإعا ،ولكن ما يشاهدونه
يبصرونه إبصارا .قل ل بربلث ،أي دقة تلك ،التي ق الأيتين الكري٠تvن؟ إنه تتزيل
رب ،العال١ن.

 —٢ق سورة العتكبوت نقرأ هن.ه الايات! ؤ مثل ألنمن<'اعدذ.رإ من دويؤء<

أممه أوييثثآ«كئل آلنمئاتو<تيأمحذث ،تتاؤإى أوهك,أكوت دنت،أتسفوتيؤ
^قامإ تلممزى اؤا ه لالموت:ا؛] وبعد ط ،الأية نقرأ قول الله! ؤ ؤخإك

ألأكتذ مثهثا لفامحن زثا

،إلا أكنيثلأ أ0؟ ه [الخمت:م؛] ويكر في!،

عرفه الناس من أمر العنكبوت اليوم ،من حيثا قوة حيوْله ،ومجن حيث ،الفوضى
الأسرية —إن صخ التمز — والتمزق العائل ،وعدم النظام ،قلقي قالوا إن خيومحل
العنكبوت أنوي س خيوط الحرير ،ولكن الفوضى تدب ،ق بيته ،فربإ أكلت ،الأنثى

روجها ،وبالتال فالفوصى الي تدبج ل يثت العنكبوت لا ميل لها أليتة ق بيتؤ
آخر ،إلا أن تكون ق أمتتا العنكثوتية ،ق عمرها الحاضر ،لا ق عصورها الماضية؛

أليس ذلك ،محتاج إل علم ؤ لزحقامأ حيك  .ه ،ؤ رما بمقثهثآ الأ
آكلثرن0ه؛

ّآ~ واقرأ هات؛ن الأيتتن ق محورة الاJدةت ؤ وآدءكردأ يمة آممو علكم
ومثثقه الذي وايتكم ^ 2إل قلتم سيعناؤأطعنا وأئمأ أس إن أك عليُ ذات ألهتسدور
٣٤,

0لآيمحءَمحأمحأ

م عإ؛أآلأسؤأهمؤأهمأهمب

هئض;سادةان

وأئقوأ أق؛إكمحيئ؟ ساستلوى ه

]_.[A-U:

تحديت الأية الأول عن الميثاق الذي أحده اض عليهم ،وهو أن يتقوه
ويمدوْ ،وتلك قضية خاصة بكل فرد ،ترمع إل ما ق قلبه ؤإل ياطه ،ولذا
حتمت ^٤أقنعليثنداتيألأدوواهه .أما الثانية فقد أمر فيها الؤمان بالعدل

هع أعدائهم ،ونالك فضية ءلامرة

علميها الناس ،ولذا ختمت موله؛ ؤإثآقت

•ثةبمائدى ه^•
 ~ ٤ولقد يه الرءءشري وغثره من الأئمة ،إل ما ق قوله سبحانه؛ ؤ محادافل

لهملأثنو-دوأؤ،ألآبجا ث١لواإد٠تا ءىتح4ميىؤ^آلآإمحإ ئمألمفسدونوككثلأ
ثمن.دإدانلله؛رتامنوأ'ةآ ءاسأقاشهاوأّكآ ءاتنالثع؛اءألآإدهلمهم
ألأئهآء وقةقثُ تثثون 0؟ ه لاو؛رة:ا ا'-اا] ،فنإ كانت ٠الآية  ^٠٠^١تتحدث عن
الم اد ل الأرقى ،وتللئ ،قضية تتعلق بالحواس الفلاAرة ،ختمت ،بقوله؛ ءؤ للكرلا

لأن المثاعر هي الحواس ،ولما كاست ،القضية الثانية تتعلق ؛القه،
دثسلا
وهوالحهل ،ناصبا أن نحتم بالعلم.

قال الزنحثري ظققه ؛ «فإن قلت،؛ فلي يصيت ،ط 0الأية د (لا يعلمون)
والي ،قبلها د(لا يثعرون)؟ قلت،؛ لأن أمر الديانة والوقوف عل أن المومتتن عل
الحؤر ،وهم عل اناطل ،محتاج إل نفلر واستدلال حتى يكتب ،الماظر المعرفة .وأما
الشاق وما فيه من المنير المودي إل الفتنر والماد ل الأرض ،فأمر ينتوي بمح ،عل

العادات ،معلوم عند الناس ،خصوصا عند العرمحت ،ق جاهليتهم ،وما كان قائا
بينهم س التعاور ،والتناحر والتحارُت ،والتحازيب ،،فهوكالمحوس المشاهد؛ ولأنه
قد ذكر الثمة وهو جهل ،مكان ذكر العلم معه أحن طاقا له .م اق هذه الأية
٣٤٢

فليس بتكرير ،لأن تلك ق ييان مذهبهم
بخلاف ما سيقت له أول نمة
من التكدييا
والرحمة عن نفاقهم ،وهذه ق ييان ما كانوا يعملون عليه ح

لهم والاستهزاء بمم ولمالهم بوجوه المادقن ؤإبمامهم أمم معهم ،فإذا فارقوهم
إل شطار دينهم صدنوهم ما ل قلوبمم*

 ~ ٥كإ نبهوا إل هذ 0الأياتء ق سورة الأنعام ؤ و٠وأفكا جمد لكم ألقمم
ل٢ثJوأ ها ير ْلكت آثر تأترند ةثJث ١وش لسو بمانثززق.
أنزل
كوم
هثتا
تن صىوجدة ككن
من اكمل؛ ،؛ ١٠ئمبمنا غم ،تاق كدسء علمجنا منه حمم؛ ه [الأإعام:م\ه-هه]،
ه فلمإ كانت ،قضية
وحتمتؤ الأية بقوله• ؤإ 0ؤ ،قمأ وبمن هوم يقمتون
النجوم مما يعلمه العرب ،حتمتا بقوله ؤتيؤن ه ،ولما كانت ،قضية النفوس

دنيئة ،لا يهللع عليها إلا الخاصة ،حتمت ،بقوله تعال ؤ ممهوى ه لأن الفقه
أحص من العلم ،فهو العلم بدقاثق الأمور• ولما كانت ،الأية الثالثة تظهر فيها دلائل
القدرة الإلهية ،حتمت ،قوله سبحانه! ^؛^؛ ٠^۶ه.

 ~٦وهذه آي النور• ؤ أزمر أة آس مج ك' من ؤ،ألثت؛وتي {\يؤ؛؛وأوآلْلتح
.ه [همر:ا ،]،ودتقدم ٠٧١
من نل أن الفعل ثنتلف ؤ عن العمل؛ فالحمل يكون مقصودا لما حبه ،ولكن الفعل
قد يكون كللاائ ،وقد لا يكون ،فختمت ،الأية الكريمة ،التي تتحدُثؤ عن العلمر

وعير ،0بقوله ؤؤشولويك< ه لأن هلمءا التسبيح أمر جيل فيهم •
 —٧وهاتان آيتان ق سورة القممى! ؤ قل أيم يتم إن جملأس ْلإبمكمأبز،

'تن،آلاخ بجأيثآكتن سإلنهمحأشثلخظمبمظ
تفسير الكشاف٦ ٥ / ١ ،
٣٤٣

سثوى.ضأزء]خإن

جكل؛ثء ءيهظمأكهار 'كن؛وو\إق ؛وب آلمنمة منإثنه عز أثؤ وؤصكم ئم
أملأمتحرك.ه لاصص:اي-أي].
حيث حتمت آية النهار بالبصر؛ لأن آية النهار ممرة ،وحتمت آية الليل

بالسمع؛ لأنه عنتلف عن النهار.
 "٨ولقد مر معلق من قبل ما حتمت به آيات سورة الروم الش احرما لك
ق ف مل الفقرة القرآنية.

وعودأإل دائرة المعارف الييطانية ،فتحن نعلم أن ق القرآن الكريم ما يزيد
عل ستة آلاف آية ،ومع ذللئه فقد نجد أن آية واحدة ،كانت ،لها فاصالة خاصة ،ال
نجد.ها ق القرآن الكريم كلمه عل كثرة آياته ،قد تكون هناك آيتان اثتتان ق كتاب اف
تعال ،حاءُت ،فيهإ الفاصلمة متحدة .ونت اءل الأن لولر تكن قضية الفاصالة ق غاية
من الإحكام والدقة؟ ولولر تكن حاصعة ناشئه عن نظام بديع ،لا يقل عن هل.ا الظام
الكوق ،سإء وأرضا ،ولكن نثلمام الكتاuن واحد —أعني الكتاب المتلو وهو القرآن،
والكتاب الرش وهو الكون" أقولات لو لر تكن قضية الفاصالة ق غاية من الإحكام
والدقة! لما أمكن أن تكون هناك فاً،لة نر ندكر .سوى مرة واحدة ق كتاب اه ،أو

مرتين ،بل كان من المكن أن تازكر مراُت ،كشرة ،لأن ذكرها لا عثفع لظام معين.
مثال ،ذللث ،تما ذكر مرة واحدة قوله سبحانه؛ ُؤإنأسلج؛سابمنمن '©'ه
لاكورُ':ا] ،حاءرت ٠فاصلة لقوله سبحانه! ؤ هل للمؤ؛يأك^ يغمؤإ مى

مبممثلؤأ ممحبمهر ه آه لم ه ،ومثال ذلك ٠ؤلتله؛إ زسدوث .ه حيث
حاءات> فاصلة لقوله تعال! ؤ وإدا سأللف عسادى عى ^^ ،نيي_ ،أجيب دعوه

صحببوأل محلحلهصمثظوث.ه لاو،رة:ا-ها]ب
وقوله سبحانه! ؤألتييمِأثفور ا/جأاه ،حاءت ،فا صالة لقوله! ؤ

بمجبجارمآؤصثّأءئ
؛ ٣٤

لسأ:آ].

ومثال الفاصلة التي لر تذكر إلا مرتئن ق كتاب افه تعال ُؤأكطثوي ،اؤأر ه
^^آإلأآسز[ 4® 0الثدوت":ا؛] ،ونوله :ؤأ ،0ذ:لش'لآني
وقوله:
شتي،ن 'أو^'ه

ونوله <اسحانهت

مدع\ثنوياه فقدذكرت مرتقن

اثتتثن إحداهما ي مورم الإصراء ؤ ثهإلإءث أ3نأ محآلائق رشذإنننتنس؛
إلا يجع ^ ,^،٠لأسهوث مسثهمإممكف حدأ!اعنويإ اواه لالإ.را:.أأ] ،والثانية

ق س ورة فاءلر ق قوله :ؤ هإ 0أفت تتسلق ائزت رآ'تينرئلأوفيغكااذ
أسكهماينشوينسهةإدهأكان حيعاعفؤيإُأو^'ه لزاطر;ا.]٤
ؤإذا نظرت إل هاتثن الفاصاكن ،وجدمإ حاءنا بعد الحديث عن أمور
الهاء والأرض ،إما من حيث سحها فه ،أو من حنث إم اك اطه لهإ ،ول ذلك

الحلم كله ،حلم اطه عل أولئك الفرمحلن ،ومغفرته لليسن .وهدا ممر ق كتاب
افه تعال لا نود استقصازه يالهلع.

إن أمجر الفاصلة ي كتاب اطه تعال ،حاء عل نز بديع ونظام حكيم ،يتم يه
المعنى ؤيزدان به اللففل ،ولا ينفلر فيه إل تلك القيود التي ذكروها ي قافية الشعر،

من حيث لا يجوز أن يتعلق بالقافية ما بعدها ،أم من حيث ،لا بجون أن تتجاور
قافيتان مت اؤيان ،وقد ^ ، Jiمن قيل أنه قد تأق فاصلتان مت اؤيتان ي كتاب اطه
تحال ،قد تأتيان متجاورتثن ،وقد يتعلق ما بعد الفاصالة ما ،كقوله سبحانه ت

ؤ حم وكن لتمههتأعليجم تصببما

طثلآلأمقلويكاأج^'هلاكائتتيماا.

عل أن ممرأ من فواصل القرآن الكريم حتمت ،بأمإء اطه تيارك وتعال
ولكن هذا الختم كان حاصعا للدقة والإحكام والموضوعية ،وقد من؛الئ ،طرف ،من
هذا .ولقد وقف ،علهاء القرآن عند بعض الفواصل ليحترا عها فيها من مر يدقا عل
ممر من الناص ،مما مموه مشكلات الفواصل وهو قليل بالملح ،وهي مواقف ،ناول

عل العناية من حهة ،ئم هي لا تيع؛عل .ذلكر طرفا من مبهة لمشتبه أومرتاب ،من
٣٤٠

عل مردها ،عل النهج الذي شتفيه حس الفلم والتئامه ،فأما أن تيمل العاق،
ويم تصن اللفظ وحده ،حمر منفلور فيه إل مجوداه ،فليس من ميل البلاغة،

وُني عل ذللث ،أن التقديم ق ؤدأي_ررهتهميى
بل لرعاية الأحتماص»أا/

لالغرة؛أ] ،ليس لمجرد الفاصلة،

ؤإذن فقد روعي ق الفواصل أمران اثنان ،أمر المعنى أولا ،ثم يعد ذللثخ أمر
اللفظ وما محدته ق النفس ،ولذا تحد أن أكثر الفواصل حتمت ،بحروف ،المد والا^Jن •
قال السيور ق الإتقان:

الخامس! ®كثر ل القرآن حتم الفواصل بحروف المد والين ؤإلخاق النون،
وحكمتثه ٠وحول التمكن من التهلريبمب ،بدللثؤ ،كإ قال سيبويه• إثهم إدا ترثموا

يلحقون الألف الياء والون؛ لأمم أرادوا مد الصوت! ،ؤيركون ذلكر إذا لر
يترتموا ،وحاء ق القرآن عل أمهل موقفا وأعلبا
حروف الفواصل إمامتماتلت أومتقاييخا:

فالأدلمثلت

كئامنهمره

ه

[الطور:ا-أا.

والئاف مثل■ ؤآؤْسأتي—م وأ ت-يكِمم اهنلآ*هاه [ -٣ ^ L^l؛]،

هم،<:0ىثثأأن;اتثممحتمح ثثادصتونمامحةمح0ه
[ق:ا-آ]»أى.

إننا لا نتْليع أن نلم بكل ما يتعلق بالفامجلة القرآنية ،فنحن إنإ نتحدث
عنها ق فصل من فصول كثيرة ،ولكن نرجو أن يكون ما ذكرناه كافيا.
=

ا لكشاف  ^١نم فه ،ولكن يعنون بالكشاف القديم نس ،الايات الض لكن قد ن رما الزغثرى،
وأءلال ق تفرها النفس.

( )١الإمان،ج-ا،صا>ه"ا.
( )٢الإمان،جم،
٣٤٧

التكرار

إن قضية التكرار ذات صلة وثيقة يإعجاز القرآن الياق ،ونالك قضية يدهية،

ذلك أننا نجد ق الفلم مواضع متشا-ية ،سإها بعض الباحتن تكرارآ .فالنامحترون
ل كتاب الله تعال من أجل تلاوته وتدبره ،أو حيف التشكيك والهلعن ،محيون

لأول ،وهلة أن هناك قضايا ذكرت أكثر من مجرة ،وق أكثر من موضع كالقصص
وموضوعات العقيدة ،وبعض الحمل والأيات ،وسموا ذلكا تكرارآ.

وْع إخماعهم عل هده التسمية ،إلا أمم ا-حتالمتإ فيه مذاهبهم ،وتحددت
مشارحم ،وتللمثا طبيعة ق أحوال) الناس ،بل هي سنة من سنن الله ق هدا المجتمع
البشري ،فالكثرة الكثيرة ص هرلأم مسلمان كانوا أم غير مسلمإن ،رأوا أن ق هدا
التكرار سحر بيان ،ونشيت بنيان ،فعدوه بلاغة ؤإعجازأ ،ووجدوا فيه منهجا قويا،

وهدفا عقليا س مناهج التربية وأهدافها ،وحاولوا أن ي؛رهنرا عل ذلك ياراهان،
القس
مما عرفته العرب  ،jكلامها شعرأونثرأ ،وأن يقيموا عليه الأدلة مما قرره
وعلمإء الاجملغ ،وأساطين التربية ،وذووالاختصاص ق فن الإعلام والدعاية.
وفئة قليلة عميتا أو تعامت ،،هيمن عليها الحقد ،فعدت هذا مثالية ومهلحنا

ق كتاب اش ،وهؤلاء لر يفلهروا إلا بعد أن فد الدوق الثياق ،وضعفت ،الساليقة

العربية ،ولذا رأينا أن أباطيل أولثلث ،لر تظهر مبكرة ،فلم نسمع سيئا عنها حتى من
أعداء القرآن ،الذين كانوا ذوى محلانق ساليمة ق اللنة ،بل عل العكس من ذلك،،

وجدنا أن هذا القرآن يماللث ،عليهم كل ثيء ،ؤإن لم يؤمنوا به .هازه الأياحليل —
إذن"~ ظهرت فيإ بعد ،حينإ فد المزاج اللغوي ،واجتمع العلاءنون عل دين الله
٣٤٩

يلطفه ورخمته أن يشهر هده القصص ي أطراف الأرض ،ؤيلقيها ل كل سمع،
ليتها ف كل ف ،ليزيد الحاضرين ي الإفهام واكحدير.

وليت ،القصص كالفروص ،لأن كب رسول اش  .كانت تممي إل كل

قوم بإ فرصه اممه عليهم من الصلاة ،وعددها وأوثاما ،والزكاة وسننها ،وصوم
شهر رمضان ،وحج الست ،،وهدا ما لا ^ jcكيفيته من الكتاب ،ولر تكن تممد

قمة موس وعيس ونوح وغثرهم من الأنيياء ،وكان هدا ي صدر الإسلام مل

إكال اش الدين ،فلط نشرم ال؛ه عز دجل ل كل فطر ،وف ق آفاق الأرض ،وعلم
الأكابر الأصاغر ،وم القرآن بين الدهت؛ن ،زال هذا انمى واحتمعت ،الأنياء ق كل
ممر لعند كل ^•٢ ٣٠١
اسابيء

ثم جاء إمام آخر من أئمة أهل الستة اللغوي القسر الحديث ،،أبو ماليإن
الأْلابي ق رسالته رربيان إعجاز القرآن® فيعل أن بين وجوه إعجاز القرآن —كإ
يراها" كر عل شبه انخرصذن واّذدين ،ومنها شبهة التكرار وهو ما يعنينا هنا.

نال ظه* '.وأما ما عابوْ من التكرار ،فإن تكرار الكلام عل ض؛ثنت أ■حالهما مذموم،
وهوما كان متغني عنه ضرمستفاد يه نيادة معنى لريستفياووه بالكلام الأول ،لأته

حينئذ يكون فضلا من القول ولغوأ ،وليس ق القرآن ثيء من هذا النؤع.
والضرب الأخر ما كان بخلاف هذه الصفة ،فان ترك التكرار ق الوضع
الذي يقتضيه ،وتدعو الحاجة إليه قيه ،بإزاء تكلفؤ الزيادة ق وقحا الحاجة إل

الحذف والاختصار ،وإُا بماج إليه ومحن استعاله ق الأمور الهمة الش قد تعظم
(  ) ١افترجمر السابق ،ص . ١ ٨٢ ، ١ ٨ ١

( )٢خمل بن محمدبزإبرامم ين الخلاب البش ( ٩٩٨ - ٩٣ ١ / J، ٣٨٨ - ٣١ ٩م) ،فقيه محدث من امحل
المن وبيان إعجاز القر1ل ،ؤإصلاح غلط ايحدتثن وله شعر .تول
بست من بلاد كابل ،له
ق م ت.
٣٠١

العناية -يا ،ونحاف بركه وقؤع الغلط والنسيان فيها والاستهانة بقدرها ،وقد يقول
الرحل لصاحبه بقصد الحن ،والتحريض عل الد٠لت عجل عجل ،وارم ارم ،كا

محب ق الأمور المهمة عل ظهور الكتب! مجهم مهم مهم ،ونحوها من الأمور،
وكقول الثاعر:

لأشاك،ي وغكن

دة:د نمؤل ناأننمح

ث

:اِمانمنوافيمحأ

:الهمأ:د نأضاشنار

وقد أمحر الله عز وحل ال بج ،الذي من أحله كرر الأقاصيص ،والأحبار ق

ثلمهم ثدئئت*• ٠؛^^^ لالسس:اْ]،
القرآن ،فقال <اسحانه ٠^٠ 1محبمدؤبماثا
^^يدلثمقوثؤشقلإةرا?وره ،]١
ومال
مما سبق ندرك أن أبا ساليإن جظقئع نحدد شرطن اثت؛ن لكي يكون التكرار
مدموما؛

أحدهما! أن لا يكون هناك حاجة تدعو إليه.

ثانيهإ! أن لا يكون ق الكلام المكرر نيادة.

أما إذا كان ق الكلام المكرور زيادة عل ما ذكر أولا ،وكان ل الأمور الهمة

التي تعغلم العناية نيا ،فإن ذللتح تكرار محمود ~ك،ا يقول الخطابي جمحلقئه — ونحن إذ
نوافق الشخ من جهة ،لكننا نخالفه من جهة أحرى ،وّ نرحئ مناقثته يعل أن
شع إل عائم آحر ،هو الإمام الزركئي جمحلقئه.
(  ١ا الخطايا'ا بيان إعجاز القرآن ،ثلاث رماتل ق إعجاز القرآزا تحقيق ت محمد حلما اض ،والدكتور
محمد زغلول ملام ،الهلعة الثالثأن ،دار اطلعارف ،ممر ،صى\٠ ٣٠" ٥

( )٢الإمام بدر الدين محمد بن عيداض ين حائر الزركثي ،أحد العياء الدين نجموا يمصر ل القرن
الثامن ،روو يالقاهرة منة  ،— ٠٧ ٤ ٥حيتا كانت معمورة بالدارس ،انتظم ل حالمات الدروس،
٣٠٢

ً

الندضض:

أشار ق كتابه ،راJرهان ٠إل التكرار ق القرآن بعامة ؤإل التكرار ق القمة

بخاصة ،فيعد أن ينا أن التكرار أسلوب من أساليب العرب ،وأن الكلام حينإ
يكرر ،فانه ق النفوس يقرر ،وعاب عل الذين ينكرونه• وعرفه بقوله ت راوحقيقته

إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى ،حشية تنامي الأول لهلول ،العهد به ،فإن أعيد

لا لتقرير اجلعنى السابق لر يكن منه ،كقوله تعالت ؤشإو^،أقمحتآةتيماكممبم

.لأظ،لآذأؤن

^^ن.شإوتاداإن ءميك،يقابجاّ.نيآق

^؟ةبدإماتقمتيدظهلمم:اا-ها].
فاءاد قوله :ؤ«فيأس أصدىئ 1لا .دش ه بعد _ :<J

1متقأنآصته

ه ،لا لتقرير الأول بل لغرضآخر ،لأن معنى الأول الأمر تالإخار أنه
مأمور بالعبادة ممه ،والإخلاص له فيها ،ومعنى الثاق أنه نحص اممه وحده دون غيره

بالعادة والإخلاص • ..واعلم أنه إنا نحن مزال الحكمة عن التكرار إذا خرج عن
الأصل ،أما إذا وافمح ،الأصل فلا ،ولهذا لا يتجه موالهم .ولمَكرر ؤؤإ؛ك ه ق قول
ؤإ،ك مد وإ؛ك سنعئت ? ٥ه لالماى®]ْ:
ويعد هدا التعريف ذكر فواتي التكرار ،وق مقدمتها التأكيد ،ولكنه قال بعد

ذك :إن التكرارأبلغ من التأكيد.

ً

و تفقه لمذهب الشافص وهو جهبذ من جهابذة أهل النظر وأرباب الاجتهاد ،وعلم عن أعلام
الفقه والحديث والتفبر وأصول الدين ،كان متقطعا إل الاشتغال بالعلم ،لا يثتنل عنه بثيء،
وله أقارب يكفلونه أمر دنياه ،تول بمصر ل رجب منة  ٩ ٤لأي

( )١الرركثى ،الرهان ل علوم القرآن ،تحقيق؛ محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية،
الحلي وشركاه ، ٣١٩٥٧ ^ ١٣٧٦ ،الفةالأول،جم،ص'ا-اا•
٣٥٣

 —٢العقLJةت وتشمل الألوهة والرمالة واليوم  ،^Sflوما يتمل -بمدا من
الأمثال والحقائق.

 -٣و\ الوقوع الثالث فقصص الأنبياء ، .وأخبار الأمم
وقد أجعوا عل أن لا تكرار ق آيات الأحكام ،ؤإنا الذي يمكن أن يكون فيه
تكرار هما الموضوعان الأخيران ،ايات العقيدة والقصحى• هذا من حيث ،الوصؤع.
أما من حنث ،اللفظ ،فقد قالوا :إن هناك حلا أوآيات ذكرت أكثر من مرة،
مما يوجج ،القول بأما مكررة.

ومن هنا كان لزامآ علينا أن يكون حديثنا ق هذا الباب ،عن آيات العقيدة
والقصة وتكرار الحمل الأيات.

٣٥٨

ئثمزيلؤألتمه
 ~ ١ ٥ما جاء  ،3سورة غافر• ؤ أسأئىجعلثؤتظم
معسنطتجد=ظلم ه [ءاز:إآ] ،ؤتو\ؤىق=جضئ\بلمتي
.ه لءام:؟آ•].
وتتمر الايات الكريمة تحدثنا عن حالق الإنسان ،وليس من غرضنا أن

نتقصيها حميعا ،ومن أنعم الفلر ي الايات التي ذكرناها لا يمكن أن يدعي أن فيها
شبهة تكرار ،فكل آية —كإ رأينا— تتحدث عن قضية ضر التي تتحدث منها الأية

الأحرى ،يقول أمتادنا اليح محمد محبمد السإحي! ررتيصر ق هذه الايايت ،وكيف ،
رتبها هذا الرتيب العجسج ،،الذي يتفق مع الارُية العلمية والنفسية جيعا ،فقد

بههم أولأ عل أن الإنسان نحلوق من علق ،وقد علمت ،أنه لا يْللق إلا بعد تعلق
الخلية الذكرية بالخلية الأنثوية ،وتفاعلهإ ق الرحم ،ومن العلق هذا ينشأ الذكر
تارة ،والأنش تارة أحرى ،وتأق نفلرية توقف العلة عل معلولها ،ولا بد من أول

لهيا ،ولا بد من حالق ابتدأ السلسلة بوحه ما• ثم تكلم عل أحد ؤترق العلق وهو
الخلية ،التي من شاما أن نعى حتى تمل إل أحتها الأحرى .التي تتتفلرها ق
مكان الخلق والتقدير ،فكيفّ ،عتإ؟ وكيف  ،تلائت،؟ نم كيف ،حلق وقدر ق هذا
الكان؟ نم كيف ه تيسر له السبيل وكي استكمل حياته ومات وقر؟ نم ينتقل حهلوة
أحرى فّبهه إل أن النطفة الش حلق منها عل هذا الوجه السابق أمنية مقدرة من

مقدر حكيم ،يتمنى الماف والم تمني بلؤغ غايتها ل إنتاج الولد ذكرأ أو أش ،نم
تاحذ عل حمب ،التقدير ل برها اكدر لها ،فتكون عاكة فتخلق فتسنى ،فيأكون

منها الزوجان الذكر والأش ،فكيف ،حلقت ،وكيف ،مويتؤ؟ ثم كيف  ،تحولت ،إل
ذكر تارة وأش تارة ،مع أن العمل الذي تكون فيه الخلايا الذكرية أو الأنثوية إنإ
هومعمل واحد١١١
(  ) ١مذكرات ق التمثو الوصوعي لطلبة الدراسات العليا ،صرا* .
٣٦١

وقد يتساءل بعضهم أليس من التكرار ق آيات حلق الإنسان ما حاء ق هاتين

ال ورتثن التجاورزان محورة ا-ني وسورة االومتون؟ ففي محورة ا-لجت ؤ كأيها
ئالئؤاقدحكم ه [الخج ،]ْ:وق محورة ٧^٠^١ت ؤ
صاسئس1ائمحث

آاُءإق!ت

ه لالؤمزن:آا،-ا] .ونرد عل هدا التساؤل بأن فضية التكرار ق هاتين

الأيتتن منتفية كل الانتقاء ،فلقد احتصت كل منها بأمور لر ترد ق الأحرى.

أما ما يقلن اشتراك الأيتين فيه ،فيعيد عن التكرار

فآية الحج حاء

التمر فيها بكلمة (ثم) ،وآية الومتون جاء المميثر فيها بالفاء ،فلكل من الأيتين
غرض ثنتلف عن الأحر .آية المؤمنون جاءت تبين تعام ،الأؤلوار كإ يفهم من

الفاء التي هي للترتيب والتعقيب ~كءا يقول النحويون" ،وآية المج جاءت تبين أن
كل محلور من هلم.ه الأمحلوار ،لا بد أن يمر بمراحل وأْلوار حتى يثير الهلور الأحر،
فللنهلفة أدوار وللحلمة أدوار.

آيات حلق الإنسان ~إذن~ عل كثرما وتعددها ،نجد أن لكل آية منها هدفا

وغاية ،والذي يزعم أن فيها تكرارأ ،مثاله كالذي يدعي أن جهاز التنفس ق الإنسان
والحهاز الهضمي والدموي ،أجهزة مكررة يمكن أن يغني عنها جهاز واحد ،ومجا
نفلن أحدأ محرؤ عل فول مثل ذللث.،
وكيلك حينإ ستعرءس الايات الش تحدثت عن حلق الحيوان والنيات ،نجد

كل آية تحدثت منها عن خاصية ي هدا النؤع أو ذاك ،محال تعالت ؤ وألآسرئيسا
قًظم مها دف* ومثؤع تمنها ئأيكأوث ه ولكم مهاجمال جمنث< يرن يحبمآ
٣٦٢

ه ه لاوءل:ه-

محبمد ه ولإ؟ذهاذ

دميمس
 ،،٨ؤثآثث"ءلى؛و دآمحنحامبtمسمبميى
لإةآمحع،طؤنحلجئ.ه لهمد ،]،ْ:ؤ أل<بردأ
بمثك،
^صةثغؤآح*ه لاكءل:اب]،

^^ث،ياجنلأه لاللكتا'اا ،ؤيجنٌأيوتيويحمكو
سءسقوتيمحشثوى.ه لالألأم:ح-ا].

وق الحدث عن النات نقرأ قول اممه تعال؛ ؤثثهمالإطإكدامهءو؟أغ
ونحلا
^^يرثق'.آستاتي
سظ أئ؛
?0؟ نثدآلذ ع.0هه ن\ع.اننثانؤ -ولآسؤ .ه [__:؛  ،] rY-Yوقوله

ؤ وئو^ X$أنزلين ^١؛^ هء ةم؛تا دء باق َلإ ،شء ثأ"رجنا ينه
حؤما مححج ءئٌ حتاثراحشا ثمين آفثي ،ين طنهاقتوان داهن وجيه نى أعناب
ؤ ،دؤةآ'لآ'ينم
وألييون وي 0متثهاوغير تثشه آقثولاق دمءإدآ أثمن
.ؤوم يقهنون

ه لالأن<اام;آا] ،ونقرأقوله

ؤ ويوأرى مدألاض ؤجثل

يها 0و؛ث«آوما سمَلإ ،ألقرن جمل ليا رنج؛ثأدير1ا بمثى أفذ  ٤١٣١١إة ة لتلك

لايآ بمنج؛مدث ُ ٩ي أ؛؛ض؛؛ع؛ّمحث؛حكت نذ أعف مؤ ونجت

بمءة وعقد بء

يء نيك وثلإٌذ بمميا هل بممن  ،1آمحكي ،إف فا

وهكنءا الأيات جيما الش تحدثت عن هدين الوءين ،نجد أن كل آية كريمة

توجه أنفلارنا إل موضع مستقل ،وتفتح لتا بابا جديدآ من أبواب العلم ،وتفح أيدينا
عل دقائق ل هدا الكون ،وتنثرإل حقائق حري -ياأن تدرس درامة جادة مفصالة.
وكيلك الأيات الش تحدثت عن ال موات والأرض ،وما فيهإ من جبال

وأبحر ونجوم وكواكب ،مما بملول بنا يحثه وامتقرواه واستقصاوه ،ولكن الغرض
٣٦٣

أولأت الحديث عن طيعة هذا اليوم —اليوم الآ-حر—
ثانيآأ الحديث ععا يكون قيه ما يقع من أحداث.
ثالثات عن الأدلة الش سلكها القرآن لإيات هذا اليوم ،با يفغ العثول
ؤيمتع العواطف.
 — ١هلممي هذااثيوم:

فقد حدثنا القرآن الكريم عن طيعة هذا اليوم ،ولكن حديث القرآن إ يكن
عل وتيرة واحدة ،ؤإنإ كانت هناك حقائق متتوعق متعددة ،يثرنها ق اياته ذات

الروعة والإعجاز ،فهو اليوم الأحر أو الدار الأحرة تارة ،ؤيوم القيامة أو يوم
الحمع تارة ،أويوم التغاين ؤيوم الفصل تارة ثاكة .ثم نجد الحديث عن هذا اليوم
الأحر أو الدار الأحرة بأوصاف متميزة ،فتارة هي اي اعت ،وأحرى هي الطامة أو
الماحة ،وق موصع الحاقة أو القارعة أو الواقة ،إل غير ذلك ،من أوصاف كل

واحد منها إنا يضيف للعقل حديدأ ،لأنه يتحدث عن حصيصة لهذا اليوم ،ال
نجدها ف ،موضع أحر من الأيات ،كل هذا لثحذ الهمم ،وتنبيه النفوس ،ؤإيقاظ

العقول ،لأن تحسس ،-لهذا اليوم حسابا ،وأن تعي هذْ النتيجة الأحيرة وهي أهم
النتاج وأولاها بالتقدير؛ لأما الغاية يل غاية الغايات ،وهي قوله سبحانه!
ه لألءمرانْ:ه<].
 -٢احداداادومالآحو:

أما ما يكون ل هذا اليوم فالقد كانت ،هناك حقائق كثيرة أبرزما آي الذكر
الحكيم ،سواء منها ما محدث لهاjبا الكون والحياة أولاإمخالونات؟

أما ما محدث للكون ءنقرؤه ق مواضع كثيرة س كتاب ،افه ،س انشقاق الساء
وانفهلارها ١^^ ،ألعء آص؛ ،ه ه لالأنثقاق:ا] ،ءؤ إدا ألثثآئ■ آمطتث ه
٣٦٧

كا محدثنا عن اراحل التي ممر بما الخلائق ق هذا اليوم ابمداة من نثر الكتب

ليعهلي كل كتابه بيمنه أوشإله ،أومن وراء ءلهرْ ليقرأكل كتابه ءؤ امألإتش،
بميىآتنمممسا.ه [الإما:،؛ا].
ثم تأق الرحالة الثانية وهي مرحلة الحساب ،وهوحاب مرع ،لا ظلم فيه

ولا نسيان .ثم تاق المرحلة الثالثة وهي مرحلة الميزان ،ؤثنستطيه،ءأغكير
ألمثيمرى

ه [الؤمتون:آ*ا] و ؤ يهوي عيسن يإمبم—ثة أج ه لاهارءت¥:ا،

^!يمبمت أوه لالؤضن':آ*ا-؛  ] ١٠وأمه هاؤية•

ثم تأق الرحلة الرابعة وهي مرحلة الصراط ؤ وإنثةزإلأئفيدشافء)ه،
محاشنا .يمقىأئتيأ3أ

صرنث ميا:؛سا.ه [,.؛ ] UY-V\:pوبعد

ذللث ،يكون الحديث عن الحنة والنار وما فيها ،مما اعد لأهلهإ من أمور مادية أو
معنوية ،ذلكم هو حديث القرآن ععا ق هن-ا اليوم.
 -٣الأدلءعاوىاومحمالآحرً

؛قيت ،الأدلة التي ملكها القرآن م،رهنا ما عل هدا البعث ،،وكان يمكن أن
يكن ،القرآن عن هده الأدلة ،فهو الاJي لا يتخلف وعده ،ومن أصدق من اف

فيلا ،ولكننا،ع ذللئ ،نجو الأدلة مبثوثة ق هن١ا القرآن عل الخقاتق الش يقررها،
سواء كانت ،هده الحقائق ثنحلق بوحدانية الله ،أمِبئبوة الني.ؤ أم بإثبات ،أن هذا
القرآن من عند اممه ،وكال،لالثح لإثباته اليوم الأحر ،والعجيب ،أن أدلة القرآن الكريم
أدلة متنوعة من هذا الكون ،ومن الإنسان نف ه ،بل نجدها أدلة هي ق حقيقتها نعم

من نعم اف عل هذا الإنسان ق هذا الكون ،ولا نود هنا ،أن نعرض لهدم القضية
بالتفصيل ،ظلل١ثه له موضع آحر ق غر هذ»ا الموضع إن ماء افه ،لكن الذي حمنا
هنا ،أن نثنلر إل أدلة اJعثا ،وسنجد هذه الأدلة ملّلثف القرآن بتقريرها مساللث،
٣٠١٩

متعددة ،لكنها حميعها سهلة ميسره ،فقد تكون هذه الأدلة تما نحيط -هدا الإنسان ق

هدا الكون ،ومما همج لراحته ؤإمكانان ،وجوده عل هذه الأرض ؤأزئإاآ'اؤ؛م،
صزءنائا0يخااهلننا

أوأو•جقاأل٣ار معاشاوأونشنامئأ سث! نداداو؟ وجئنا س/إث وئاءاو؟

وأرلثاين ألتته<5ت ء مثاجاوألمج يهءع ةل'.،دبد،أكا'.،لن؛نمألٌُنل
َكان مثتا.ه[اوا:آ-؟ا].
وقد يسللث ،بالدليل ؤلريق آخر ،فيتنع من نفس الإنسان وما يمر به من

أؤلوار ،وما يشاهد ق شأن ما يقيم صلبه ؤمالح شأنه ،ؤسهجه فيإ يراه ؤ كأيها
آلناشإكت

٤٧٤؛
ألثئنيبمسلأط| ئ بمي ءي؛ سقأدبركاآلآمحث< هائي؛ ئإة  ٧^٢عما
ألك آههقث هبت ،محأئ؛ثت ،من ًظإا ينج بهيج  ^،!٥٠٥٥أثن هو نآثد .م
آيؤق رأمحُ ٠^٠٥شومدبر''ج'وأيىأكاعمءاذةلأرتءٍ،نياإك^'آسنمثامنفي
آ'امثوره يهزآلشابج،منءثزث،يىآشسرءنيولإهنىهكتiؤ منهمزه ؟>لالخج-ْ:
 ]٨أرأبت ،إل هدين الدليل؛ن اللذين جيء -هإ لإثبات ،البعث أحدهما

ؤ،

تيآتنيؤداكقكّينملما ه فهودليل مستمد من الأنفس ،دالثاف
آيوبؤ< هائية ه فهو مستمد مما هوحول ،الإنسان ومما لا حياة بدونه ،ما أعفلمهإ
ق تأثثرهما ،وما أروعه،ا ل إمتاعهما ،وما أبدعهإ ل إحاطهإ ،وما أتنعهما ق

حجتهما ومنهلمه،ا ،ؤإذا صح ما ذكره المفسرون من أن قول ،اممه تعال ت ؤ ن0،لأعيو)
من بميت ي،آش ض

ستماى"كتنسا متيم ه ه نزل ،ل النضر ابن الحارث

الذي قيل إنه جاء بأحبار وحكاياته من خالج بلاد العرب ،،فكان يقرنها للناس
٣٧-

ليثغلهم عن القرآن إذا صح ذلك فإ أشبه الليلة يالبارحة ونحن نرى أن الدين
ينكرون عقيدة البعث ،،يشبهون النضر بن الحارث ،فلقد حاووا اقوالهم من غثر
اويثةالإّلأمة.

وقل ي للث ،ق دليل اليعث ،م لكا احر ،وهو م اللثؤ عجيب ،مالصتا للنفلر،

مدهش للألباب •،إنه دليل المدية ،إنه يثرهن عل وحول الثيء من صده،

فالنكرون للثعثؤ تتلخمى شبهاتهم ق وحوي الحياة من اللاحياة ،فكيمح يتج الثيء
من صده ،كيف يكون النقيض من نقيمه؟ يقولط اف ق هدات ؤ

تلا وئى

حلمه'  ١٠ئ ش يني'ادعلم ثمحإ ربمأمْ.ل ^ ٥^٢١٢أدث-آجأظ ُّحمموهوبلإ،
مةثود> .
آسض يائإ
■حلي عيثَ.
أمحإير)أئيىحاىالتمو؛ت ه ^^^،۶آنبمثى بج4رأق ؤئوأُلس ألعير
 ٩.مهأ إدآ أثاد ثقا آن ممود لئ؛قن مثهم . 0موبمن  ^١مدهء
تإمخبئألإ سم)ودإليوبيودا ه [_ ] AT'-UA :هكذا جعل من الشجر الأحمر نارأ،
والخضرة تتتال مع النار ،بل نمائها ،لأما ناتحة عن الماء وهكذا سعيد الأدلة
القرآبنلإنات ،البعث.،

وقد يفصل دليل مما بجمله الأحر ،قانزال الماء عل الأرض الذي ورد محملا
ق ا لأية السابقة ،نجد فيه تفصيلا ل آية أحرى ،كقوله سحانه( ؤ وهوأكر^٠ي^هل

يكون الدليل حلة واحدة مرذكزة ق فهلرة الإنسان ،كأن،ا هي بدهية تدرك لأول
وهلة ،وذللث ،قوله تعال• ؤوهوأهويت^ظلؤ ه ،وقد حاءُتج ق فوله تعال!
أدك،

ألتتييأم-ث .ه [_ ] TU:cjوهكذا الأدلة المبثوثة ي كتاب ،افه تعال ،وليس
غرضنا الاستقصاء ،فإ ذكرناه قيه الغنية والكفاية.
٣٧١

اسص

\{0نحص القوأيي
الذين نفلروا إل القصة القرآنية ،ووجدوا القصة الواحده تذكر ق أكئر من

سورة ،ظنوا أن ذللث ،من باب ،التكرار ،ولكن الدارس المتأمل متولي به دراسته

المتأنية إل النتيجة الش امتخلصناها من آياُت ،العقيدة ،وص أما لا تحوم حولها
مائية تكرار .ومنوحز لك الحديث عن القصة من حيث التكرار ،منيع النتيجة
لاك> كذلالث> ،لتتخلمها أنم ،،وأحيلمالثه إن أردت مزيدأ عل كتابنا (القصص
القرآل) ق إمحائه ونفحاته.

ولنضرب لك ،مثلا بإ جاء ق كتاب ،اش بارك وتعال ،لثغن اثت؛ن عاليهإ

وعل أنبياء الثه ونبينا صلاة افه وسلامه ،سيدنا نوح ،وسيدنا موصى ،ولنأحذ نإدج
ثلاثة لكل من الرسواين ""علمهإ السلام" ،يادين بقصة سيدنا نؤح ايهج .

فالأنموذج الأول ،ما جاء ق محورة العنكبوت ق قوله تعال؛ ؤ ول،ننؤنيدا

مجاإل مبجَءهزث فيهمأف سنفإلاخميه عامأثلغد.همألْلوثاُى ؤبمم خدئ0
ه لالتتموت .] ١ ٠- ١ ٤ :وهذه
ثأفيثث ؤأصحنم ،ألنغست وح،تاثهثظأ  ^< ١٠لنثانJى
القصة القصيرة ْع قمرها ؤإيجازها فلقد جاءت موفية للغرض الن.ى سيقت ،من

أجله .كإ جاء فيها عل قصرها ما لر يذكر ي غيرها ،وهي المدة التي لبثها نوح ص
وقومه.

وهذه قصة نهمح ق محورة المؤمنون ،جاء فيها قوله سبحانه! ؤ رلمد.فيدا

^قثوأبجءعج.هاوني>أع،تا
٣٧٣

ء=قدمحنأ0آه لالو.ترن -:آ-ا-أ] ؤيوحي اش تبارك وتعال إليه بأن بمنع الفلك ،وأن
كلأنذكوآكإاٍ،سلآه-

لاثناطبه ل الذين ظلموا قهم مغرقون،

ق ;^ ١؛ ،بما محآلسمح 'الْلبايإبم روأ وش دثي أؤإغا م١رلأ مآغ محألتا كثي امحفيا اوأُ ٠٤
[الو.نون\:محآ-ا'أ].

هنْ قصة نوح ق محورة ا،لومتون ،جاء ب؛ن الأحمال والتفصيل .وجاءيت ،عل
هذا النسق كدللث ،ق صورة الأعراف والشعراء والقمر ،ولكنها ق كل محورة من

هذه السرر الأرح لر تكن محواء ،بل كانت كل قصة منجمة •ع السورة الش
ذكرت فيها ،موضوعا وأسلوبا ،ولذا كان ق كل قصة جزئيات لر تذكر ق القمة
الأحرى.

ولكن قصة نؤح ذكرت مهلولة مفصلة ق محورق نوح وهود ~ءليهإ

الملام"  .وأنت حينإ تتل .بر القصة ق ال ورت؛ن ،تحد أن كلأ منهإ تشتمل عل
قضايا وجرثيات وأحدايث ،لا توجد ق غثرها ،مما بجعلك توقن غثر مرتاب ،،أن ال
تكرارفيقصةنوحص.
أما قمة مومحى  ، ^^١فقد ذكرت موجزة ق محورة النازعات ،مهلولة ق
محورة الأعراف ،وما؛؛ن هذا وذاك ق محورة يونس ،وكاست ،كل واحدة لها أسالوحا
المتميز .ولوأردنا أن نذكر ما ق كل محورة لهنال الخدين.،
اتساق القصم ،مع موضؤخ المورة:

وما عل القارئ إلا أن يفح كتاب ،افه ،محائلأ الله أن يفتح له ق فهمه ،فيتدبر
ما فيه ،وسيجد أن كل قمة جاءت تتناّ ت ،وتتق مع موصؤع السورة ق
صخميتها ،فقمة مومحى ق محورة النازعات ،هذْ السورة ذات المقاءلح القصيرة

القوية الفخمة الخزلة ،ذكر فيها قوله محثحانه عن فرعوزت ؤفءثتتادئج^؟ممال

أنأرم '' ٠١٣١و؟أ-ند«أق؛

أوأه لاكازئت":اأ'ْ-ل] .وقصة مجومحى هثء
٣٧٤

يكر فها ما يناسب اسم السورة الكريمة؛ وما يتيت ،عليه،
ق صورة
وما ذكر فيها من إسراف المعرصئن ،وص رنع بعض الناس نوق بعض درجات،
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ،وص التي ذكر فيها نول فرعون حينا نائي ق نومه

متباهيات ؤأشن ؤ ،ملك محْ<_/محبم~فيةآخهر جميم ،بن مى ه [\ف<-وف .] ٠١ '.وقصة نوح
الئءخ جاءت قصيرة ق سورة العكنبوت ،وهى السورة الش بدئت ،بقوله نعال!

^مبآتاسآنلآؤ_اأنضوأ«اعكاوهملأؤبمثتورز?ج'ه [انمكٍوت;ا-أآا ،فهي
سورة الدعاة الذين جاهدوا ل الثه ،وهم يرجون لقاءه ،واذلائ ،جاءت قصصها

قصيرة كانا هي لقaلات تذكر الدعاة إل افه بصعوبة الأمر وحهلورته.

صلمشقؤمحإ،موثا ه

ءؤ

[*ود:ا]،

[«ل»:ما ،]١وصدق <١؛^

وصدق اممه ؤ مءائا عرةامحذمح،ءوج قلهم ثتؤن

لالزم:هأأا.

ؤيطول بنا الأمر إذا أردنا أن ئتتع القصص القرآق ق محوره ،فتللث ،قضية ال
يتسع لها مثل هذا الفصل ،ولكننا نجزم ونومن بأن كل متأمل لكتاب ،افه تعال محزم
كذلك ،،بأن القصمى القرآق ليس فيه تكرار من جهة ،وس جهة ثانية فان كل قصة
ذكرت ق السورة التي تلائم موضوعها ،وتتق ح سخصيتها ،سواء كان دللئ ،من

حيؤثإ أٌالوبه السورة ،أم من حسثإ جزئياتبا وأحيائها.

يقول العلامة الصلح الأستاذ محمد الخضر حسثن  ،سخ الأزهر الأسبق!
ارإنه لا تكرار ق القصص القرآق ،ؤإنا كل قصة ل محورة ،فيها س المعاق والجكم
( )١محمد الخضر من بن < ،بن عم الحض النوني (  ١٩٥٨ - ١٨٧٦ /_،، ١٣٧٧ - ١٢٩٣م)،

عالآ إمحلاعي ،آديي ،باحث ،،يقول ،الشعر ،من أعضاء الجمسن العريتن يدمنق والقاهرة ،وممن

تولوا مشيخة الأزهر ،ولد ل نقطة من يلاد تونس وقنرج بجاُع الزيتونة ،ودرس فيها ،وأنشأ محلة
ال عادة العفلمى ،وترأس نحرير محلة نور الإسلام ،ولواء الإسلام ،له تاليمج منها .حياة اللغة،

والخيالر ق الشعر العربي ،ومناهج الثرنج ،والدعوى إل الإصلاح ...؟ الأءلأم،جآ ،ص؛ . ١ ١
٣٧٥

ما لا يوجد ق محورة أحرى ،وسياق السورة وظرفها محددان موصع انمرة من
ق كل محورة جاءت فيها قصة مومحمى •ع فرعون
القمة ،فليس من السهل أن
أتبما قمة واحدة ،بل الواجب أن ندرس القصة ق كل محورة ،ليتسن السياق الذي
جاءت ص أجله ،والعبرة الش هدفت لها ،والحكمة التي فصدت منها)).
ؤيمثل الشيح بقصة آدم ،ويةولت راما وردت ق محت محور ،ق القرة
والأعراف ،والحجر والإسراء والكهف وطه • ففي محورة البقرة وردت القمة ق
سياق تدكثر الناس بنعمة اف ،والعجب من أمم يكفرون به ،فكانت ،القمة تدور
عل هذا التدكير ص جعل آدم حليفة ،وتعليمه الأسإء كلها.
ول محورة الأعرا؛ ،،وردت هذه القصة ق محمياق أن الاس قليلا ما يشكرون

الله ،الن.ي مكنهم ل الأرض ،وجعل لهم فيها معايش ،ولذللث ،أسهبت ،القمة ق
موقف  ،إبليس من الأسان .ول محورة الحجر ،وردت القمة ق محمياق حلق الأسان

س طتن ،والحن س نار ،فلجسته مادة أفصل ص مادة ،وهذا ما ركزت عليه القمة.

أما محورة الإسراء ،فقل وردت قمة آدم ل سياق فتة الاس ،وكللث ،كان
الإسهاب فيها ،ل واقعة حسد إبليس وعدائه لأدم وذرسهاال^ا
ت ®يرد القصص ق القرآن ق مواصع
ؤيقول الأستاذ سيد قهو_إ
ومنامحبات ،وهذه الناسبات الش ساق القصتس من أجلها ،هي الش محاسد م اق
القصة ،والخلقة التي تعرض منها ،والصورة التي تأل عليها ،والهلريقة التي تولى
ما ،تنسيقا للجو الروحي والفكري ،والقني الذي تعرض فيه .وبذللث ،تودي
دورها الوصوعي ،ومحقق غايتها النفسية ،وتلقى إيقاعها الهللوب.

( )١ولر يذكر محورة (ص).

( )٢محلة لواء الإسلام ،العدد الساع ،الستة الرائعة ،ص٧٣٥
٣٧٦

— . ٥٥٤

ومحب أناس أن

تكرارأ ق القصص القرآق ،لأن القصة الواحدة ند

يتكرر عرضها ل سور ثتى .ولكن النظرة الفاحصة تزكي أنه ما من نصة ،أر حلقة
من قصة ند تكررت ق صورة واحدة ،من ناحية القدر الذي يساق ،وءلريقة الأداء
ل ا لسياق .ؤإنه حيئإ تكررت حلقة كان هنالك ،حديد توليه ،ينفى حقيقة

الكرار»  ١١ا.

ولقد عرض الزركثي ظهقه لفوائد التكرار ق القصص القرآق ،ومع أننا ال
نسميه تكرارأ —كإ قلت -،ومع أن ما ذكره أيضا ئد يكون يعضه متداخلا ق يعص،
وقد تكون الأ>سابا التي ذكرها أكثر وحاهة من يعفها الأحر ،إلا أن فيه فوائد
بجمل للقارئ أن يقف ،عليها ،لذارأيناأن نقل كلامه كإحاء .قال ،رحه ال؛إهث اومثه
تكرار القصص ق القرآن ،كقصة إيليس ق السجود لأدم ،وقصة مومى وضره من

الأنبياء ،قال يعضهم! ذكر الله موسى ق مائة وعشرين موضعا من كتايه وقال اين
العربا ل القواصم! ذكر الله قصة نوح ق خمسة وعشرين آية ،وقصة موس ف

سمن آية .انتهى .ؤإنإ كرر لفائل،ة خلتا عنه ق المونحع الأحر وهي أمور؛
أحدها :أنه إذا كرر القصة زاد فيها مستا ،ألا ترى أنه ذكر الحية ق عصا

موسى اؤأووذكرها ق موضع آخر ثعبانا ،ففائدته أن ليس كل حية ثعبانآ ،وهدم
عادة البلغاء أن يكرر أحدهم ق آخر ختلبته ،أوقصيدته كلمة لصفة زائدة.

الثانية؛ أن الرجل كان ي مع من القرآن تم يعود إل أهله ،نم بماجر؛حاوْ
آحرون بمكون عنه ما نزل يعد صدور الأولن ،وكان أكثر من آمن يه مهاحريآ
فلولا تكرر القمة لوقعتن ،قمة موس إل قوم وقصة عيسى إل آخرين وكذللث،
مائر القصص ،فاراد الله صثحانه وتعال اسراك الحمح فيها ،فيكون فيه إفادة القوم

وزيادة تأكيد وتمرة لأخرين وهم الحاضرون وعز عن هن.ا اين الحوزي وضر.0
صيد قطب ،ق خللأل المرآن،جا ،ص ، ٤٦الطيعة الخامة ١٣٨٦ ،ه ٩٦٧ /ا
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الثالثةت تسليته لقلب الني  .مما اتفق للأنساء مثله ®ع أممهم قال تمال؛
ألنسل ماممتُادعفوادك ه [مود؛ ■ • ] ١٢

ؤ ئكلأ

الرادعةت أن إبراز الكلام الواحد ق فنون كثثرة وأساليب نحتلفة لا نحفى ما فيه
من الفصاحة.

الخامة :أن الدواعي لا توفر عل نقلها يوافرها عل نقل الأحكام فلن.ا
كررت القصة دون الأحكام.
السادسة :أن افه تبارك وتعال أرل هن.ا القرآن ،وعجز القوم عن الإتيان

بمثل آية لصحة نبوة محمد .نم ط وأوضح الأمر ق عجزهم ،بأن كرر ذكر
القصة ي مواضع ،إعلاما بأنهم عاجزين عن الإتيان بمثله بأي نقلم حازوا ،بأي
عبارة عزوا ،قال ابن فارس :وهدا هو الصحح.

السايعة :أنه لما سخر العرب بالقرآن قال :اؤدأم_أدثورمتينثإبءه لاوقرة:مآ]

وقال ق موضع آحر :ؤنامإيشرسؤم ه [مد":آا] ،فلوذكر قصة آدم مثلا ل موضع
واحد ،واكتفى بها لقال المحري بإ قال اممه تعال؛ ؤدأُوأد-ورمؤنيئلهءهُ ،رإيتوذا
أنتم بسورة من مثلهء فأنزلها سحانه ق تعداد السور ،دفعا لحجتهم من كل وجه •
الثامنة :أن القصة الواحدة من هده القصص ،كقصة موسى مع فرعون ؤإف

ظن أنها لا تغاير الأحرى ،فقد يوحد ق ألفاهلها نيادة ونقصان وتقديم وتأحثر،
وتللثا حال المعاق الواقعة بحسب تلمك الألفاظ ،فإن كل واحدة لا يد وأن نحالف،

ننلرما من نؤع معنى زائد فيه ،لا يوقف  ،عليه إلا منها دون ضرها ،فكأن الاه تعال
فرق ذكر ما دار بينهإ وجعله أحزاء ،ثم قم تلك الأجزاء عل تارات التكرار
لتوجي متفرقة فيها ،ولو حمعت تلك ،القمص ق موضع واحد لأشبهت ما وجد
الأمر علميه من الكتب التقدمة ،من انفراد كل قصة منها بموضع ،ك،ا وقع ل القرآن
يالنية ليوث ص خاصة ،فاجتمعت ق هده الخاصة من نقلم القرآن عدة معان
٣٧٨

عجيبة! منها؛ أن التكرار فيها مع سائر الألفاظ لر يوغ ق اللفظ هجنة ،ولا أحدث
ملالآ فباين بدللتإ كلام الخلوقين ،ومنها! أنه ألبسها زدادْ ونقصانا وتقديأ وتأمحرآ
ليخرج  ،^<^Jالكلام أن تكون ألفاظه واحدة ُأعيانها ،فيكون شيئا معادآ فنزهه عن
ذللث ،ءرذْ التغييرات.

ومنها أن العاق الش اشتميت ،عليها القصة الواحلأة من هذه القصمى
صارت متفرقة ي تارات التكرير ،فيجد البلح "لما فيه من التغيير" ميلا إل سإعها

لما حبلت ،عليه النفوس من حب التنقل ق الأشياء المتجددة التي ،لكل منها حصة من
الألتن.اذ؛همتانفة.

ومنها• ؤلهور الأمر العجبيإ ق إحراج صور متباينة ق النظم بمعنى واحد،
وقد كان المشركون ق عصر الّثي ه يعجثون من اتساع الأمر ق تكرير هده القصص
والأنباء مع تغاير النفلم وبنان وجوه التأليف  ،،فعرفهم الله سبحانه أن الأمر بإ

يتعجبون منه مردود إل قدرة من لا يلحقه مائة ولا يقع عل كلامه عددءار
ومما تقدم نتهلح أن نمل .ر حكمنا الأن ،س أنه لا معنى أبدأ لالقول ،بأن
هناك تكرارأ ق القصص القرآق ،بل إن كل قصة جاءت فريدة فيإ تقعتوه ومد ف،
إليه ،وما مثل القائلن بالتكرار إلا كمثل الذي يزعم أن اليد ي الإنسان كررُت،،
وأن أصابع اليد الخمسة إنعأ هي إصبع واحد ،وصدق الله ؤ ولعل صثئتاق هتدا
ئنشؤيك'.يملامف:؛ه]واض
أن موصؤع القصة موضع ثري بالقيم غي؛،ا فيه من برامن عل الإعجاز القرآق.
والإطالة ربإ محرجنا عن قمبمدنا ،لد<لك ،نرجو أن يكون ما ذكرناه وافيا بإ أردناه؛ ،٢

ولله الحمد ل الأول والأحرة ،وصل الله عل سيدنا محمل .وعل اله وصحبه وسلم.
ق علوم القرآن لأزركثي،ج"آ ،ص. YA-Y 0

()١

( )Yوتل .نملنا القول ل كتاينات قصمي القرآن ،صدق حدث ،وسمو هل .ف إرهاق حس تأذ.يبإ
نفس.
٣٧٩

المث الثالث
حاف الألفاظ

ذلك الذي قلناْ ل موضع التكرار من قل ،كان الحديث فيه عن
ا،لوضوعات القرآنية (آيات العقيدة والقصص) ولكن هناك موضعا آحر ادعي فيه

التكرار ،ونمي به ما جاء ق كتاب الله تحال من حل أوآيات ،ذكرت فيه أكثر مجن
مرة ،ق مواضع متفرقة سواء كان ذلك ق محورة واحدة من القرآن ،أم ق محور
متعددة .ونحن حين،ا نكشت ،هدم الفصول لا نكتها دفاعا عن القرآن لنرد عل
الحاةل.ين من أصحاب الشبهات فحم يح ،فالقرآن لا ريب فيه ،ؤإنإ نكته مدف،

أول ما مدق —ونحن فرحون سعداء" أن؛علم ذووالغرة عل هذا القرآن ،روعة
الإعجاز ومواض الإيجاز ،فيعتز وال.لك> الكتاب أي،ا إعزاز .ومحنحاول ألا نقتصر عل
ما ذكروه ما اشتهر ،كالذي جاء ق محورة الرحمن وهو قوله سبحانه ت ؤ فأي  ١٠لأي

ه ق محورة ارسلأت ،بل سنحاول أن
ركم1دكد.باتيه ،وقوله! ؤ
نذكر ما شح اطه به لنا ،ونحن نتتع آي الل.كر الحكيم ،لأننا كإ قلت !،لن نقف،
موقفؤ المدافعين ،لكننا ننبه الحقول خم\ءؤا الحجج ،لتقيها كل غفالة ولحج ،ونشوق
النفوس ونحن ننتقل ما ق روضات الحنان للايات المحكإت!
هي سوره اليمه:

 ~ ١فمن ذلك قوله تعال؛ ؤ صم وئم ص صم لأ,محأعون 4.لالهمة:ها]،
وقوله نمال :ؤةممصمنيتثاون.ه لالغرة:ليل] ،ذكريتج الأية الأيل j
سياق الحديث ،عن المنافقين يعد قوله سبحانه :ؤمثاثهمك٠ثلي ائوىامحمتؤثر،ؤا ه،
وذكرت الثانية ي سياق الحديث ،عن الكافرين ؤ ومثلاك؛ثيكروا'هسنأرى يعق
تا

وس أجل ذلك محت الأول بقوله تمال :ؤلأ,زح،؛ون ه،
■٣٨

والثانية يقوله سبحانه ث ؤلأساونأو^ه ،لأن كلأ من الحملت؛ن يتق ؤيتتاّب مع
الأية الي ذكرت فيها .وهكذا نجد أن كل واحده ذكرت ق سياق حاص ،وهدا
أبعد ما يكون عن التكرار.

 —٢ومن ذلك ما حاء ق قمة آدم ق السورة نف ها ^^؛ ١آهؤطلؤأ
هتي،عدونلغت 4أأيإياتثرؤمخإؤحٍن.قئ؛ادم ينزنح1لإثت تابعثؤ ,^٠١

^.؛؛ ١آمطوأمما^٠١-؛مأيأسقلإني هدى ئش بع نداي ثلأ-مئ،
هإوإلأممؤن.ه لاوترئ;ا"ا/،-م]ا

فع ما يوحد من اختلاف ق اللفظ ب؛ن الأتن ،أعني فوله؛ ؤآهؤْرابمهتكر
1سراعادؤ ولغن ه وقوله؛ ؤآف،لوأ ممايئا ه ،فإن الأمر بالهبوط هنا ذم مرتتن،
ولكن كل واحد منه،ا ثنتلف عن الأحر ،فالأمر الأول ترتبت عليه عداوة بعضهم
لبعض ،أي؛ عداوة إبليس لائم وبنيه• أما الأمر الثاف فلقد ترتب عليه ثيء آخر،
وهو ما سيخمرون به ؤيتلون ،من اتبلع هدى افه أو الإعراض عن هدا الهدى •
لكل من الأتن —إذن— هدف وغاية ،وهدا ما يتنال هع التكرار تنافيا تاما.

 —٣ق محورة البقرْ هذه الآية ؤ تإ\ئاأمت ئو حلت له_اماكءهق ولكرمآكسيتم
ولادظودصاكي' ئتزن .ه لاو؛ر؛*،:اا،اأا] ذرت هذه الأية مرت؛ن ،الأول بعد
الخال،يث عن بناء الكعبة ودعاء إسماعيل ؤإبراهيم عليها وعل نبينا صلوات الله
وسلامه ،ووصية كل من إبراهيم ؤيعقوب لبنيه بالتوحيد والإسلام طه رب

العالم؛ن .وذكرت الثانية بعد ادعاء أهل الكتاب أمم هم المهتل.ون ،وؤللبهم من

المسالمين أن يكونوا مثلهم ،وادعازهم أن إبراهيم وبنيه كانوا هودآ أو نصارى،
ومحاحتهم ق ذك.

الأية الأول إذن كا يقلهر لما -واطه أطم امحرار كتابه -ذكرت لإرشاد
المسالمان كي يواصلوا السيرة ،فامحن القلوب والبلاد باسم اطه ،ما دام اطه قد
٣٨١

شرفهم بأبوة إبراهيم

وبمدا الني العظم دعوة إيرامم

 :ؤ زى

وابمخ فهم محبمولأ ننبم ه [اوغر؛:اآاا ،وجاءت الأية الثانية لتميم الحجة عل أهل
الكتاب الذين هم ق عهد الرسول  ، .بأن اف لن يسألهم عن إعراض آبائهم
وتوليهم ،وجحدهم لنعم اف ،وتحريفهم لآيات 4إذا آمنوا بمثل ما آمنتم ُه أيها
الزمجنون.

ؤإن المتدبر لسياق الأيات يمكنه أن يلمح ذلالئ ،ؤيتنتجه ،وهكذا نجال أن

كلتا ١١؛؛;؛^) لها موضوعها الذي فتفي وجودها .فلم تذكر الثانية تأكيدأ للأول،
كي تدخل ق باب التكرار.

 ~ ٤ل شأن تحويل القبلة جاءت طْ العبارات القرآنية الكريمة؛ ؤ ق رئ

يمكر وييقا ؤ ،أيتعأ؛ ظندكنش تلا مبمنها مرل و-؛ههث< سنلزألتسءدألمآذ
محتيثح ماكتتم محورا ؤبوهك؛ ■ثنلرء< ه لالمء؛أأا] وبعد هده الأية الكريمة يقول ربنا
ئارك وتعال• ؤ ديذجق تنبذع^ ،^٠٠مئلزأكنؤدآلماوؤإض' للص من

رلأى ^^١١؛" ثغل كثا ثملوة.أوبن جث ضنق مق وجمق

ماَكتنمفي' -د ءو؛تاءفمسْلنمح

ؤمحث

ه لاوقرة:ا'١ ] ١٠ • - ١ ٤

هده الايات الكريمة حينإ يقروها القارئ ،محي أن الأمر بتولية الوجه شطر

المسجد الحرام ئد ذكر أكثر من مرة ،فيذهب الكثثرون إل أن ذلك للتأكيد.

ولكننا حينا ننعم النفلر نجد أن الأيات الكريمة لر ^كر للتأكيد فص،،
ؤإنا كان لكل واحدة منها غرضها الذي توليه ،وغايتها التي تقصد إليها .فنحن
نعلم حْلورة قضية القبلة ،من حنث إما جاءت تلبية لرغبة الّكا ، .ومن حيث

ما فيها من استقلال شخصية السلمان حش ق عبادمم ،ولقد كان تحويل القبلة من

ييت ،القد.س إل الكعبة أول نح ق الإسلام ،لذا وجدنا هده العناية ق شأن هذا
التحويل ،دح ذلك كان لكل آية مغرى حاص بما•
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فالأية الأول جاءت نبئن للتيي والومتين ،أن هذْ هي القبلة الش تمنيتموها
ورغبتم فيها —وقد علم اض ذلك منكم— أجابكم اه لما طلسم .وأما الأية الثانية
فلقد كان الأمر فيها لبيان محبة أحرى ،وهي أن هذه القثلة التي أمركم اه أن
تتحولوا إليها ،لن تنخ أبدآ وهي القبلة الباقية .وأما الأية الثالثة فجاءت سن أن
الهدف من هذا الأمر بالتحول إل هذه القبلة ،من أحل أن تهعلمعوا دابر كل قول فلا
يثقى للناس عليكم حجة.

هكذا إذن نجد أن أمر التكرار لا يستقيم هع غاية الأيات الكريمة ،ؤإنإ
احرنا ذلك القول ،وعللنا كل أمر يإ ينامبه أحن.أ س الأيات نفسها ،فالأمر الأول
بالتولية شعلر المجد الخرام جاء عقب قوله تعال ت ؤ متؤ رئ ئثك ثجهلث ،ؤا
التماؤ ظئدك-ةلى تلا سبمسثها ه .وأما الأمر الثاق فقد جاء بعده قوله بحانه

ؤدإق'لنُذبارؤى ه ،ومعنى هلْ الحملة الكريمة أنه حق ثان لن ينخ أبدأ .أما
الأية الثالثة فالأمر فيها ظاهر ،فلقد ذكر عقها

ه.

 — ٥ي آيات الصيام ذكر قوله تعال! ؤ اكاما منئ.وداُؤ ثن'؛اى مكر

مغءبم-ا أد ءق سعر^أمى آثاءّ لرنعد اكنمث< ةْليمبم فدية ثلمام متاكم
ثمن .ثبزرمئثا0
ئمن ثلئ ح؟ ،مند• ٥١٠^٠وآن ثثوموا
ندى ممكثا;بم وبنثت من أنهدئ نآلهمناي ئش ثؤث
^١؛ ،أد-زلا فه
أس
ومن هء٤ان موبم_ا آو عق سمساآتياأقاي
إهً=قم أبمردلأميتث يصقم أثسز ويتحضوأ أفده وثءكؤثوأ أقآ عل ما

هدم ولش؛طلم دسةثوركث

لاوضة:؛ه\-هخا]ا

فهاتان الحمالتان س كتاب اممه مع ما بينهإ س فرق ياللففل ،حث جاءت
وجاءت الثانية ؤوتند=ءايىمم،بماأو

الأول

عق سمر ه وذللتا لغاية بيانية دالة يحق عل مر س أسرار إعجاز هن.ا الكتاب
٣٨٣

الخالد .و«ع أن بحثنا لا يتعلق ما ،لكن لا اص أن نذكرها ليشقن المضمون من
غير المسالمين ،وبخاصة من أمحل الكتاب ،أن القرآن يعيد عن الحشو والزيادة
والإطناب ،ونذكرها كيلك ليزداد الذين آمنوا إي،انا ،ولكن يعد أن نأق عل
القمود من بحثنا وهي هضية التكرار.
فالخملة الأول ذكرت ،يعد قوله تعال؛ ؤ اتاثاممدودآت ه وذكر يعدها قول

^^؛نسنثّىمويلآُوآن
افه تعال؛ ؤدءلأل؛ث< ة؛يمبمذدية
صوموا•ء؛رثصكلم إزكئن ثمن?واه ،والراجح عند جهرة العلمإء وأئمة التف ير
أن هده الأية متسوحة بالأية التي يعدها ،وهي قوله تعالت ؤ ثيزرمقان ه ؤإذا
عرفنا هذا نل.رك يعد القول بالتكرار .ؤإليك أبما القارئ الكريم بيان ذلكت قوله

سبحانه! ؤ آكاثاممت.ودن ه ذكرفيه أكثر من حكم ت
 ~ ١القضاء للمريض والمسافر.

 "٢التخيير ي؛ن الصمام واكدية.
 "٣حييية الصيام وتفضيله عل الإطعام.

وجاءت الأية الثانية تنخ هالا الحكم ،فتوجب ،الصيام عل كل من شهد

الشهر ،فلا بجووله أن يطعم ويفطر ،ؤإذأ فمن البدمي أن يكون هن.ا التساؤل! ترى
هل هذا الحكم وحده هوالذي نسخ من الأية السابقة؟ أم أن حكم المريض والمسافر
كذللث ،قد نسخ ،فلا يجوز لها الإظار مطلقا ،ؤإن جاز فا البديل الذي يفعلانه؟

فجاءت الأية الكريمة لتجيب ،عل هذ 0التساؤلات الضرويية ،وهو أن حكم
المريض والسافر ل حال وجوب الصيام لر يتغير ولوأن هدْ الحمالة الكريمة لر تذكر
لكان ذللث ،نقصا ق البيان يجل عنه القران ولكان موضع تساؤلات ،بل موصع
حلاف ،فيا يعد .كل من  ،^^-١إذن ذكرت لا للتأكيد ولكن لتقرر كل حكا
خاصا.

٣٨٤

بقي أن نجيب عل التساؤل التعلق بذكر لكمة قظ ه ق الحملة الأول،
فيها للموتن
وعدم ذكرها ق الثانية ،فقد عرفنا أن الأية الأول منوحة،
الذين نزل ،القرآن فيهم ،أما الحمالة الثانية فان \خط\ب بماول أولثالث ،الذينلكنوا ل
عهد الني .وغثرهم ،إل أن يرُث ،اش الأرض ومن عليها ،ؤإذا لكن الأمر لكلك

لا بجون أن تدم كالمة (مكم) ل الأية الثانية ،لأما ليت ،للصحابة ه
وحدهم ،ؤإنط

بعامة هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فإن كلمة ^^ ٢ه

ذمرإ قبل هذه الحملة ق قوله تعال• ؤ دمن شهت
ألك ق الأية الأول ظم سبق لها ذم.

ه فلا داعي لتكرارها هنا،

هي سودة ال عموان:

 "٦ق محورة آل ،عمران ذمت ،هذه العبارة الكريمة ؤ ويحدرحمحم أق،
سثث«ه مرتتن متجاورتين•

أولات ل قوله سبحانه  Iؤ لأييذ ألثنجثوة أأآكي؟ن ؤؤك محن لئن آلمحبجن دش
وإدأم
ستر ياؤكنءقسيكت<أش ي_؛إلا آن متتمأ مته<قته
ا'ثيبم.ه [آلءمات،\:آ].

ممحثإوماصدث<من

ثانيات  ،3قوله تحالت

.ه زآل

^هاوبهنهأآت٢اسد١
ءمان':مأ].

والناظر ق السياق القرآل ،يجد أن كلأ من التحديرين جاء عقيق قضية

خهلرْ مهمة• جاء الأول ،بعد س الومنتن أن يتخذوا الكافرين أولياء ،وهي قضية
عنى ما القرآن الكريم بعامة ،وعنيتإ ما محورة آل عمران بخاصة ،ولك أصاب،
ااسلمين اليوم من صعما وخور وهزال ليس إلا بسب ،هذه الوالأة .وجاء الأحر
٣٨٥

ق ساق مشهد من مشاهد يوم القيامة ،فالتحدير الأول يرتب عاليه العياب
الدنيوي من مرق وتمزق وذلة ومكنة ،أما التحدير الئاق فيرب عاليه العياب

الأخروي

^^امأتمك.ه [ألزم:ا"آ].

هي سووْ النساء:

 "٧ق سورة النساء ذكرت هده الأية الكريمة ؤ إنآقة لانغرديئمك يدء

ييئغرماديةد"ؤش لش يثأء وش لثمك اش صد آةمة)إسا عظيئاءع'ه لاكا«:ه ]،ثم
عوثفرمادىك^ذهأفليندثاء

ذكرت ق السورة تمسها ؤ

^^مسايإنثدمثللأ

يىعتادقسبمتامها ه
كتهكث١ميدا ح.؛ هتغهآهه وةقث _
لاستا"ا  ]١ ١٨٠١ؤيظن الذين لا معرفة لهم بالسياق القرآق ،أن الأية ند كررت،
ولكن الذي ينعم النظر يدرك إدراكا لا يتطرق إليه الريب أن لا تكرار ،بل إن كل
آية من الأيتثن ،جاءت تتحدث عن أمر حاص -ها.

ص ا لأول جاءت ق سياق الحديث عن أهل الكتاب ،يدلما عل ذك U

ذكرثبلهاوماجاءبعدها• وسع لدلك ؤ لآr.اص١وؤأأصمحJتاثه
 ٥١^^٠لمانم تن مل آن يقس وحوهامردهاه
أمحنبألتني ،ولكي أمرأقيممعولأأوإفأقن

أوقثبلمئا تآ
وسرماديةدثؤث

وأمرإق١ثتيظنأصبمم
ئءأومنمك أم شمحئإدثا
هةمحنقه0اص حوثءآسهبأئا
يبما أو أم زاذ آمحيكث أوزأ شما؛ن آقتككب i؛ ^Jألصت وآذكمت

د؛مؤنهبمكمعأ كووم أنيئ ^5-ثا؛وأشة ره1ويٌ،تثلملآ
ينآئنيخد ١لأؤمنأتاس  ١٧ح .أم

بحسدون الئاسعل •آ؛ائي<أقثمنئنيزء ئثد ٠اةثا ءالإأر؛وبم ١تؤث^ب وثوته
٣٨٦

لاكاء:ي؛ْ-ء] .ولا يثك أحد ق أن هذه الآيات الكريمة تتحدث عن أهل الكتاب
واليهود بخاصة،

أمآ الآية الثاjية ،فقد ذكر بعدها قوله تعالت ؤ محيتاسوئاؤ؟ دلأتيلبجم
تاداىآ'لأخه ^ملإتك<عتاأسوش
يقبمذ ألشتهلنن وِلثا تن يؤب أقومثن حس_رخ-ثاكا بث .بجدئم
مآوهرجمن،نبج.لأدن ءمل
ثثا _ ^،السثكنإلأعك
نجمتنا .ه لاس:ا'اا-اأآا] .ومن البدهي أن هذْ الايات الكريمة تتحدث عن
مشركي العرب.

الأية الأول إذن تتحدث عن أهل الكتاب ،ويبين القرآن الكريم أنم
مشركون ،وقو وحونا من العالعاء من يتحاشى أن بمفهم بالشرك  .أما الأية الثانية
فجاءت تتحدث عن الوثنين من العرب ،ولذا حتمت ،الأية الأول بقوله• ءؤءثد

\هرئإدتا عظيما?ع؟ ه وحتمتح الآية الثانية؛ةولهت ؤهئدضلكلأمداأوأ'ه،
ذلك لأن أهل الآكتاب افتروا إثإ حنإ غيروا ما أكرمهم اش به من الثرائع ،ولا
كدللث ،مثركو الحرب ،وقد أشار العلياء من قل إل هابن الأيمن
 "٨وق السورة نمها وعم ،كل موصع من الوصعن اللذين ذكرناهما من

قبل أعني ما محتمى باهل الكتاب وما نحتص بمشركي العرب ،ذكرت هذه الأية
( )١انظر كاما :انحاهات  jالنضر ومناهج القرين.
( )٢انظر; جلال الدين ء»دالرحمن بن الك،ال بن آبى بكر السوش ،ولد ّة

(  )-٥٨٤٩نشأ سا

وحفظ القرآن صغثرأ ،أحل■ ص الشخ محني الدين الكامجي ،الضر والأصول والحرية
والحان؛ ،رزق التبحر ق سعة علوم; الضر ،والخل .ينا والفقه والحو ،والعاق واليدع واليان،

توق سة  ،-٠٩١ ١الأمان ل علوم القرآن ،تحقيق؛ أبو الفضل إبراهيم ،الهينة المرية العامة
^ ،،-■١نة  ٩٧٥ام،جم ،ص■ ٣٥ ١
٣٨٧

أما أولأت فلأن كل حلة جاءت تتحدث عن غير ما تتحدث عنه الأحرى ،إذ
تتحدث الأول عن المسالمين ،والثانية عن اليهود ،والثالثة عن النصارى.

ثانيات كل آية حتمت با لر تحم به الأحرى كإ رأينا.
آيات *تشرفان:

 — ١ ٠هناك آيات ذكرت ق تقريرسعة مالك ،اض تعال ،أوبيان صفاته وذللث،

كقوله! ؤوأمحما.ؤ١،لشمتي ومحاؤاآلآدأؤ ،ه حيث ذكرت أكثر من مرة ي كل من آل
عمران لالآيات:بم>ا ] ١٢٦ ، ١٢٩ ،والماء لالآيات:اما ] ١٣٢ ،وكقوله :ءؤ نئن المائل مذ

ع؛.ايْء ه حيث ذكرت مرتتن ق محورة الأنعام [الآيات:خا •] ٦١ ،وكل واحدة من
الأيات الكريمة ،جاءت بعل -وعيد حاص يتطلبه المقام ،ؤيقتضيه السياق.

 ~ ١ ١ق محورة المائدة ذكرت هن ْ.الحملة الكريمة ؤوثُعيهم تسان م^

هنهوإ ه [الاتدة;آ] تم ذكرت بعد عدة آيات وهي

1ن

فوله سسحانه :ؤ ولأ ي،امتعظم سقاة ئوٌ عأآلا

آء،يزأ هوأدزب

ممتموئ ه [الأمم؛:خ] ،فإذا عرفا أن الأية الأول جاءت تتحدث عن الذين صدوا

المومنتن عن المسجل -الحرام وهم أهل مكة ،وجاءت المانية نير المسالمين بالعدل:،
؛؛^ ٨١سيايث. .بم ،قبريألمتط ^ ويدخل فيها أول ما يدحل أهل الكتاب ،أدركنا
أن كلأ من الحمكن الكريمتين جاءت ق شأن فتة من المامحى ،وأدركنا كلأللئ ،أن

إحداهمالأممي،ءر ،الأخرى•
هي سورة الأنفال:

 ~ ١ ٢ق محورة الأنفال ذكر قوله تعال بعد الحديث ،عن أحداث بدر ،عندما

حرج المشركون بهلرأ ورئاء الماس ليصدوا عن محبيل اممه ،وقد نين لهم الشيهنان
أء،آلهم ،وتال لا غالب ،لكم اليوم من الماس وأق جار لكم ،وحينا تراءت الفئتان
٣٨٩

وتلاقى الخمعان ،ول مدحورأ ونكص عل عقبيه ،وقال ما قال .أما الناقمون

والذين ي قلوبم مرض فمالوا قولتهم الشيعة :ؤعزذؤثيدِظثمه [الأنفال:؟؛]،
وهي قولة سجلث ،ق القرآن الكريم أكثر من مرة كإ سنذكر ذللث ،إن شاء اه ونذكر
السب ،ق ذللئ • • .،بعد ذللث ،كله يقول اشّ مارك وتعال• ُؤولول—رىإذ يثوق

وأدبنرهم ودومأءدابألمِتي ٠٤١٥ .لما
_ ،L،أياويآ=ظم ولى اث لإسظتجِإفيز هُ َكدأ« ،-ءالب أ(؛زوت دأق-؛ن ين
ذميجوإنآسرئضيثألأ\د? ،عد'لأث،أرك
أس أممح ،م،م؛إسه اةد٠تهاؤأهم<نج حئؤئأماأينيبمم ولى آس سبع عيم أع

تيىهوحمويرأإثاس،زؤؤ
ًكدأم،
، ١١٠ؤءوائظ)حمزأ فنمؤى أعاه[الأمال<:ه-؛ه].

د1متآ

من هنأا النهس الكريم نجد أن قوله تعال :ؤ كدأب ءال مءورت\ ه يكر
مرتان ،أخثر عنهم بانبم كفروا بآيات افه ق الأية الأول تآًء ،وكلءبوا بآيات ربم
ق ا لأية الثانية [  ،] ٠٤ولزيادة التوصح نقرر ما يل:

ذكرت ،الأية الأول عقب الحديث ،عن أهل مآكة الذين خرجوا إل بدر بهلرآ
ورئاء الناس ،يمدون عن سبيله .وقد زين لهم اوثّيهلان أعإلهم ،وهم يشبهون من
هده الحيثية آل فرعون ،فلقد محرجوا بهلرأ ورئاء الناس كيلك ،،للقضاء عل موسى

ومن أمن معه ،وزين لهم سيهلاثإم —فرعون— أعإلحم .وطا ما حدثنا عنه القرآن

الكريم ؤ هايبمل ْرعوق ؤ ،ألثزن محقي .إن هئ؛ء كملأه يلحة .يؤم يا
كاإظو 0أو'ولدا ثيح •ث؛ددةتيرو؟ه لالثلأعرا:،مه-ا' ،]0كد كفرت ،قريش باياتح اض ك،ا
كمر فرعون وآله ،فأخذهم اممه القوى الشديد العقاب.
أما الأية الثاية فقد ذكرت ،ءم_ّ ،تة من سنن اض تبارك وتعال ق هذا الكون

وهذه الحياة ،وهو أنه سبحانه إذا أنعم عل قوم نعمة ما ،فانه لا يغيرها ،بل

ضاعفها ؤينميها إن شكروا ،لكنهم إن جحدوها وغيروا ما يأنمهم ،امتحقوا
العقاب ،لأمم يدلوا نعمة افه كفرأ ،وقريش من هدْ الحيثية تشبه إل فرعون ،فكإ
أنعم افّ عل فرعون بالجنات والعيون والأوتاد ،فقد أتحم عل ترئس كيلك بالحرم
الأمن ،والناس يتخهلفون من حولهم ،وأطيمهم من جؤع وآمنهم من حوفا،
ورزقهم ص الثمرات لعلهم يشكرون ،ولكن كلأ الفرشن غيروا نعم اطه ،فذكرت
هدْ الأية مرة ثانية.

بقي أن يقال إنه قد حرت عادة القرآن الكريم حينا يكون المقام مقام هيبة
ؤإجلأل ؤإحافة أن يذكر لفظ الجلالة (اممه) فإذا كان المقام مقام إنعام وتربية
وتفضل ،ذكر اسم الرب •،فإذا عرفنا هدا ،وعرفنا أن الأية الأول ؤكوليآ\ي
^مةثايثاسأسه ذكرت عقب مهمئ أهل بدر الذين أبواإلا
الجحود .وعرفنا أن الأية الثانية ؤ يكيل ،ءاإ،يعورث<وآنييى ينلإه<آكدبوأثاثت
تيم ه ذكرت يعد ستة من سنن اممه تعال ي هذا الكون ،وهي أنه لا يغز نعمه التي
حص ما بعض الناس إلا إذا غيروا ما بأنف هم وكفروا بأنعم افه.
إذا عرفنا ذللئ ،كله ندرك أن كلأ ص الأتن الكري٠تين جاءت تقرر حقيقة،
وتتحدث عن ستة من ّنن اش ،مماهويعيد كل اليعل .عن شبهة التكرارودعوى التأكيد.

 — ١٣وق محور الأنفال نف ها ذكرت هذه الأية ؤ هإنثزآلدوااّت،عندأش

.ه لالأظل:أأ] نم ذكر قوله سيحانه:
منبمإيمِءثمدمحافيم
دهملأئمحن
وأه [الأمال-ْْ:ا"ْ] ؤيقينتا أن الأمر ق هاتين الأيتثن الكريمتين
مذر
ظاهر لا بماج إل بيان ،لأن الأية الأول جاءت ق شأن الذين أعرضوا عن الحق،
فابوا أن يستمعوا له ؤينهلقوا به .وجاءت الثاق حديثآ عن الاJين أبوا الإيإن
ونقضوا العهد .فالأية الأول تتحدث عن الكافرين قبل أن تكون هناك معاهدات

ينهم وين الني ه ،وليستر كيلك الأية الثانية ،فهي تتحدث عن الذين ينقضون

عهدهم ق كل مرة ،وذللئ ،ما يرشد إليه السياق ،لذا جاء ق الأية الأول ^١٣
©ه قالأيةالثانية
^دمح|فيء،مممالأظوث ©ه•

©وث

 - ١ ٤ق مررة الأنفال ذكر فوله تحال :ؤ إذ تَملآ'صن ثأكضِذ

ومحدِحوشقطل ءلأشؤثأئنضيرتكسث©ه

ئوأكييىمأمشسماةرامح

لالآعال:آ؛] ول سورة الأحزاب ،ؤ

دانٌوششوط أ©ه لالأحزاب:آا] ومع التغاير التام بن الأيتن ،إلا أنه قد يشتبه عل
بعض الناس وجود التكرار من حسثؤ المعنى .ولأولثالث ،نقول :كانتا قولتن عنتذنقئ

زمانا ،كانت ،الأول يوم بدر وكانت الثانية يوم الأحزاب ،وقد ذكرهما القرآن لينبه
المالمن لما يقوله حصومهم أعداء الإسلام ،ونحن نجد اليوم من يردد هلْ القضية
هزءأ أو مراء ،وبخاصة أولئالث ،الل•ين تلاثت ،شخصيتهم وفقدوا ذاتيتهم ،فزعموا
أن فيمل الغلبة ليس إلا للقوة المادية فحمتا ،وقال كل.بوا وصدق افه ورسوله ،ومعاركنا

التي حضناها،ع ءالونا محردليل عل ما قلناْ ،إذ لرصن الكثرة عددأ والقوة عل.دأ•
انتهيت ،من تسجيل هال.ه الأّهلر ؤإذ بصويتؤ الحق يري ®اطه أكبر اش أكبرا،
ففرحت بدلك إذ هو تصديق للحق*

 " ١٥ول آخر صورة الأنفال ذكرت يعثس الأحكام الخاصة

ق فوله

شمف،شيفيأسدآلتي ءاددأ
تمال :ؤ ل<،ألبدن«ائتوأ
بمئبم أدأ؟« بمة0تأؤئءامؤأوثم بماحروأما ت؛ثيراوليبجمننسءلحئ
دث/ئا
^١؛،؟ ه لالأمال:آي] ئم ذكرُت ،بعدها آيايت ،تتحدث عن المومتن س حيث ،ما يتحلون

به ص صنايتؤ ،وما أعد لهم س جزاء وأجر ،وهو ما لا محتاج إل بيان إذ لا شبهة
تكرار فيه لأحد.
٣٩٢

ادري</ا:

في

 ~ ١ ٦ق محورة براءة مى اش بارك وتعال أن يعجب الني أو الومنون بإ

لأعداء اض من أموال وأولاد فقد ورد قول اض تعال؛ ؤ ئلأ ةن<بلى أموثه< ولا

أولندهإإنا_ريد ١^^^١آيا4آلحثزْ آلدباوزهىأنقثم وهمَكفثون ?0؟ ه
لاكوبة0:ه]فقد ذكرت الأية الكريمة مرنتن مع تغاير ق النظم.

أما الأية الأول فجاءت يعد تقرير هدا الحكم ،وهو أن أولئك الأعداء من
المنافقين إن أنفقوا طوعا أوكرها ،فالن تقبل نفقامم ،لأمم كفروا باق ورسوله ،ولا
ياتون الصلاة إلا وهم كال ،ولا ينفقون إلا وهم كارهون ،وأما الأية الثانية فقد
جاءت نشيتا للشي ه وللمؤمنين بعل .صدور هدا الحكم الربانى  ،^ ١٥١١وهو

صل دن

حرمامم من شرف ،الحهاد ؤ

^^ئولهوناؤ١ولإمحلحث

 .ولاثبماى أتوقم إولثثلإإساندأثن أل بمدثأمإيا،1ألدتامحيرهق أصيم وهم
بموأحصصش1وواأس
لإنوقازأدلأاعنرحألصدمن ?جاه[اامة":اه-ا"ه].
فقد جاءت الأية الكريمة إذن تعقيبا عل ^ا الحكم ،كأنه يقول لهم ال
حولكم هذا الحكم ،فإن الذي أغناكم عنهم ق حروجهم معكم للجهاد ،هوالذي
يغتيكم عن أموالهم وأولادهم كذللث■ ،
آيات متعددة:

 — ١ ٧تذكر بعض الحمل ق السورة أوسور متفرقة ،ك،ا نجد ذلك ق محورة

يونس ءؤ

ه لبجتر;هْ] ،ول السورة نف ها ؤ ألآإئ

همس  s،_iألثثنت وثن ؤذآلأرص 0؟ >١ليرس:اا•] ،وك،ا ق محورة الور ؤ ؤلثد أزلآ
٣٩٣

إؤر ءاثي؛ ئنشي ه [ال<رت'،آ] ،وقوله• ؤ كدأننلهآءاشيأثقشؤ ب* لالور:ا■ ]،وغير
ذللئ ،مما لا يمكننا حصره ومثل هذا ،لا يعد من التكرار ،لأن التشابه إنإ جاء ق

جزء من الأية -وأقول التشابه لا التاثل ،لأن هناك تغايرآ ق الخزءين -كا رأينا -ي

الأمثلة السائقة ،وْع ذللث ،فلكل معناه الخاص يه ،فان كان هناك مماثل ق يعص
الأجزاء ،ننجد أن السياق ختلمج وأن كلأ من الخماكن التإثالتين حاءين ،ليحمل
ءليهاuلأمحلءل الأحرى.

نآحذ لدللتإ مثلا

تياهمأس£قنموا ه ذكريت ،ق صورتين

من عرائس القرآن ٠لالحواميما إحداهما ق سورة(فصلت )،وفد ذكر عقبها

هثإآثثدآفيً مبمدمحدنك.

ءلتهئِأديءظ

الملأئكةس

قول طس ،لأوكلث .،واكانية ق محورة الأحقاف ،وذكر عمها ؤ ثلأ-مذاعقين وال!*ذلم
تتو.0ه [الأحئاف;'آا-؛ا]،
وقوله سسحاته 1ؤ يئبمتاالإغسيؤلديدحنناه [الستموت:اا] ،وق آية أحرى؛ ؤووصيت!
ألأنس؛ؤثلدي لنننا ه [الأحت1فت ه  ] ١ونجد ق اية ثاكة ؤؤ خملتنه أمهء ؤئنا يمق ،ؤبمن ه

زلغإد:؛ ،]١أو

ه [الآحقاد .]١ْ:كل ذللث ،بعيد بالعلح أن

محمآلإها

يتوهم متوهم بوجود التكرار فيه.

ومن هل-ا الميل ما جاء ق محورة المائدة ؤ كدحقمأدمى هاةرأإ 0أه

هماكسيخآبيز ض تزبمتيش مر)آش 'سثاإرئ^ أرادآدثهؤكث آيمغ
امنث\مأثم وأكة< وشؤ،امحلإبجا يئي،داه [الأتدة:با] وق السورة نفسها ؤ JuJ
ءءقعتأدومت< ثالوأإىأس هوآيتسسح رن منرير^ ، ١١ادسح ذتيلتىلآءثثوأآس

تيىورجئلم ه لس:آب] وما جاء ق محورة الأعراف ،ؤلركت< رقتةأأق؛'آثءا خأى
ألثثلآتي ،نآليبوأ ف ،محتق آثام م آسرئ ءأدتمح ،بمثى أكل ألنار ظث< ■ثثا ه
٣٩٤

لالأعرافت؛ه] ،وما جاء ل مورة يونس ت ؤ إن

محيدةأ'لأمامح'ضإلأمح

أوى حوألتحؤت (أيإأ 0ق سثة

ه

وما جاء ق محورة الأنعام ؤءل سير_وأفيآلآني ثمِأنةلئوا

عنقبة

ألثأؤبيأ^ اه'ه لالآنمام:اا] وق سورة النمل ؤ؛لسيرئأفيآمحم ،ةذثلئأا'طأت>م0

خإو\4مثغو .ه لاكل:ا>ا•] وق محورة العنكبوت :ؤ ةومح؛ -معإيىآشم ،ةثلثإأ
ء=قشباوأ أنهى لأأسج؛أشأت الأحنأه لالخ؛دوت':آا ،ولا شك أن لكل من
الآات الثلاث ص لا يثاركها غثرف مه ،فالأية الأول اض جاء العطف فيها د
(ثم) ممللب من الماس أن سثروا من أجل أعالهم ونجارامم وتعليمهم ،ولكن ْع

هذه الأغراض الفلر ،ليعرفوا أحوال الأمم وطالع الأشياء .وأما الأيتان الثانية
والثالثة فطالبان أن يكون هذا المر من أجل النظر فحب ،إلا أن الغاية من هن.ا

الظر محتلفة فهي التعرف عل أحوال ا،لاصين ق الأية الثانية ،والتعرف عل آىر
القدرة الإلهية ق الأرض ق الأية الثالثة.

ومحبيه ببمذا ما جاء ق أكثر س محورة من قوله تعال• ؤ أولتِ يمهميإ ؤ)أمحيى
تمحإ ه لالروم:ه ،ثا<:؛؛ ،ءاز:اآ] وق آية ؤ أثؤ س_يروأ ف آهم ،شفلزوأ ه
تمسف1ا'*ا ،الخجت ^^ ، ٤٦؛ ، YAمحمد؛ *  ] ١دكرمحتا هذه الأدارش ق اتم سورة يوسم وق

أوائل سورة الروم وق أواحر سورة فامحلر ،وذكرت مرتتن ق سورة غافر ق أولها
وق آحرها ومرة ق محورة محيينا محمد .والسياق لكل آية ونفلمها الخاص بما
يتكفلان بإ ترشد إليه كل آية.

ومن ذللئ ،مثلا قوله تعال ت ؤ وناآ أنشر يشحتيى ؤ،آ'لأرصد ،وأذُ ق \ذتثق ه
سؤنؤ،آلأثس ه لاضى:امادون ذكر الماء ،ومثل
لالموت;أآ]
ذلك ،لا يمكننا أن ن تقميه هنا ،لكن الذي نود أن نقرره وتحن مطمثنون كل
الاطمئنان ،واثقون مما نقوله كل الثقة ،من أن أي اية ذكريت ،أكثر من مرة ق محورة،
0بم*ا

ولا يعد تكرارآ ،ولوأن أحدنا عفلمثايتمه عل ولدم ،ورآه آحدأ ل طريق العقوق،
لحن أن شل عليه  '.}{jaSأتغضبتي ق كذا ،وتد أنعمت ،عاوالئ،أ أتغضسني ق كدا
وقد أنعمت ،ءليائ،ا أتغفبني ق كدا وقد أنعمت ،ءدلث ),1فيكون تكرار ^  ٠٧١أيير ق
المراد ،حتى لوحيفه لنقص الغرض ق هذا الباب ولر يكن بمنزلته،،
هي سورة الرسلأت:

 " ٢ ٠ل محورة الرسلاُت ،وردمتج هده الأية الكريمة

ه ل

مواصع متعددة ،لكننا حيتإ نتأمل السورة الكريمة ،والآياأت ،التي ج\)-ت عقبها
هدْ الأية ،فإننا نقرر موضن ونوم مقررن ،أن لا مار ألبتة ،اللهم إلا إذا كانت،
أصاح يدي الإنسان العشرة حاءيت ،مكررة .ؤإليلث ،البيان أنبا القارئ —عالملمثؤ افه
وإياى~•

ه بعد ذكر مشهد من المشاهد الش

جاءت الأية الأول ؤ

ّتحل.رث ،لهدا الكون إيذانا بمجيء يوم الفصل ؤ إداألقإرم ءلممئ« ؤيداألثثاآ
دوهمام.ثثاآئهش
 .ه [الرسلأت:هْ-ا] وحاءاتج الثانية عقي ،التتبيه
مامحمأأ"نل

والإشارة لهذا التقرير التارض عن شؤون الأمم السامة ؤمحءإكأبي0م
ئعهلمأوتين<

لخرهأووتيبجمذممقكدبم'.ه لالرسلأت:آ■.] ١٩ -١

أما الأية الثالثة فقد ذكرُت ،بعد هذا التقرير الرائع ،والإلزام القاطع لهدا
الإنسان بالحجة ،وهي تحدثه عن حلقه ،بل عن الراحل الأول من هن،ا الخلق ،وما
حقه اش به من عناية ورعاية ما كان ليوحاد لولاهما ،محواء كان ذللث ،من حسثإ ما
را) الغني ق أبواب التوحيد والعدل ،إعجاز القرآن ،قوم نصه أْين الخلوي ،الحمهورة العريية
اكحدة ،وزارة الثقافة والإرشاد القومي ،الإدارة العامة  ، UL^Jالعلعة الأول ،شعبان،
 ، ٢١٩٦٠ /^\ TA .ثعة دارص،جأا،صحهيمههآ
٣٩٧

للأب أم للأم ،من حيث الماء أم القرار
^دصأجأُفإوتجيذجؤنبمج^ه [الوصلات-T• :؟ ^ 1 ،[T
الأية الرابعة فقد ذكرت بعد أن من اش عل هذا الإنسان ،فهيأ له هذه الأرض
لتكون صالحة للحياة ،يأن هيا له ما لا يد منه لاستمرار هذه الحياة إل أن يشاء اش،

ذلك أن حلق الإنسان لا يودي إل النتائج المرجوة منه إذا لر تتوافر له العوامل التي

ميئ له القاء ،وصدق افه ؤ

محلأ'وبدءألإمحينضهه

تالجد؛تما] ومن هنا نجد أن افه شارك وتعال لا يدكر نعمة الخلق ،إلا ؤيدكر نعمة ما
ذكرت هذه الأيات بعد آيات حلق الإنسان
معها لا يتمر الخلق Jدون٠ا،

التي قرأناها ءؤ أز بجعلآ'أدلآسكثائا?ؤ؟ آثآ♦ وآتوتا اوأو«<-ئئاه ردثى ثيحنت
ئيرعدسكنه.ه [ا1ر،لأت:هأ-ه'ا].

وبعد ُذْ الإشارات التتارنحية والنفسية والكونية ،الي لا يؤخ لأحد أن
ينكرها ،أقول بحد هذه التوؤلتة الضرونية رحمت الأيات الكريمة تدكرنا بالغاية،

تنبه المكديين إل عانة أمرهم الوحيمة ووبال ما ميحيق تيم ،فتجيء الأية الخامسة
يعد هذا الشهد المرؤع ،وبالعلمح فهو ^ ، ١٥كإ سنرى عن المشهد الأول اختلافا

تاما .وينقرأ ولن<ستمع ءؤ١ذطإتو١إك ييءةكذبوثألآ^'أشمواإفيظلذءاثثث
ةي©لواحم،بمررمم أ©آلأك
محقةدإابم.ه [الرسلأت:ا'أأ-أ"ا].

أما الأية السائمة ،قاما تأق يعد ييان ما يلقاْ أولئالث ،المكذبون من حرج ،وما
يشعرون به من صيق ،حيث ثنتم عل أفواههم فلا يتتهليعون النهلق ،ؤي لبون
القدرة عل الاعتادار عن نيح ما فعلوم ،وبخاصة عن هذا التكذيب الذي كذبوه.

وأما الأية السامة قاما تدكر بعد الحديث عن يوم القمل الذي جع فيه الخلائق،
ويعد أن يمكنوا من النهلق ؤيرحى لم العنان ،ليوقتوا أن ما أصاحم إنإ هوبأيدحم،
٣٩٨

ؤولأظاثزممندا.ه لاصف:ا'؛] ،نقرأ ذلك كله فيإ يل

أما الأية الثامنة فقد ذكرت يعد ما أعد افه للمتقين ،ومن ستة القران أنه حينإ

يذكر فريقا يذكر الفريق الآحر ،ترهيا وترغيأ ،ووعدآووعيدأ ،نقرأذلك ق هذه الأية
^ ^^٤١^١شون.
^^ت.دلؤنمهقكنه.ه [الرّلأت:ا-،ه؛] .أم 1الآية التاسعة

والعاشرة ،فتأتيان سكينا للمجرمين بعد حألا<رم كإ حوطب ا،لومتون ،وبعد
توبيخهم عل عدم الاستجابة لرسل افه والأمتناع عن عبادة افه المنعم ؤ'كلوأوسوأ
صألأ.محى0دبثمحمح

لالرسلأت:ا" ]ْ»-،صدق افه العفليم.

لأثكنه>ج^نأينء مدم؛دي~درك*

تلك هي السورة الكريمة ق نفلمها المحكم ؤإحكامها المنفلم ،أنتجي بعد
ذلكر أنها القارئ موطن تكرار؟ أفتشعر بعد هذا الرد بتكرار مومحلن ق السورة

الكريمة؟ ما أظن إلا أنك معي بأن لكل آية موطنها الذي هناك حعرافيآ وتارثفا
عن موطن الأية الأحرى ،يا للروعة ق الإ؛داع!! ؤيا للابدلع ق الصنعة البيانية!!
ؤيا للبيان يأحد بالألباب .وصدق اش.
في سوره النيا واداBممائو;

عن ألتاالعظيم 'أج'آديىمذهءثظدل

حاء ق محورة البأ! ؤ عئ ياءزذ

٥؛^ بمحذهلأه سنمله ه لالا:ا.]ْ-

وق محورة الذ5اور^^ :أأفJهؤJنلموأصJز.ه موئتحرن
٣٩٩

ؤيدهب الكثثرون إل أن هدا تكرار للتاكيد والذي يلوح ل يعد وقفة مع
الأياُن ،الكريمة ،أن الأمر ليس من قبيل التأكيد ،وبالتال فليس من قبيل التكرار،
وأرجو أن لا يدور بخلدك أبما القارئ بأش أنكر أم لوب التأكيد ،فلا تظنن هدا

الظن بي) ،فالتأكيد من الأساليب التي لا تنكرها العريية ،بل ند ذكون له مواصعه
ومواقعه الش يزدان بها الكلام ومحكم نيا العني .ولكن الذي أزعمه هنا ،أن ما ق

الآياُت ،الكريمة ليس من نبيل التأكيد ،واللغويون يقررون أنه إذا أمكن حل الكلام
عل التأسيس ،كان ذللث ،لا شلث ،أول من التاكيد ،ونوقن أن الكلام ها بمزكن أن
محمل عل التأسيس ،بل نجد ذللثؤ هوالأوفق بالسياق والألمق بالمعنى.
حاءيت ،كل من الأيتن ق ال ورتن الكريمتن ق سورة المأ والتكاثر معتلوفة

ب-رثم) ،ورثم ،ك،ا تحلم للتراخي ،وقد يكون هذا التراخي زمانيا أورتبيا ،ؤإذا كان
ذللث ،كذللث ،فليس مما يتقبله الفكر والنفس أن نعد حملتن عتلمثؤ إحال.اهما بحرفج

التراخي ،أن نعدهما شيا واحدآ ،بل الظاهر أن هناك ردعا وتمديدأ يفهم من كل
حملة عل حدة ،أحدهما أشد من الأحر .وهذا ما أثار إليه الزنحشري عند ضر

سورة الما" .ولكنه ظلقئه عند تسر سورة التكائرأم ذكر أن ذللث ،من قبيل
النأكيل ،.مع أن الريع الثال أشد من الأول.

أما الألومي هس فقد نقل ق تق تر روح العاق ١هتوا القول ولكنه نقل
عن سيدنا عل ~كرم اش وجهه~ ما يتاق كونه للتاكيد ،وهو أن الريع الأول ق
( )١ب.الكريم الخيج ،،القممر القرش ق مطوقه ومفهومه ،ص٩٣٢
( )٢الكشاذ،،جأ،ص؛حا■.
( )٣الكثاف،ج؛،صآهب.

.

( )٤صرد بن مدالذ الحتى الألوّي شهاب الدين أم الثاء ( -\ A'y/jk\y\'-\r\y
 ) ٢١٨٥٤ممر ،محديثه ،أليي ،لغوي ،نحوى مشارك ق بعفر العالوم تقاليالإفتاء ق Jغال١د ومحافر
إل الوصل فالقعلتهليتية وأكرمجه السالعلان عيلءالمجيار وعاد إل يخواد مجن تصانيفه ،روح المعان،
كشف الملر؛ عن الم؛ ل ثرح دية الغواص للحريرى ،معجم الؤلفن،جآ ، ١صا"ما. ١
رْا روح العال ل تفرالقرآن العثلتم والسع الثاف ،إدارة الطاعة النيئة ،مجه.ر،ج"ا ،صء . ٢٢

القبور ؤ ه مواف0نلمون أجآه [التكار؛"؟] والثان ،ق النشور ،أي• يوم القيامة .وما
نظن الأمر محتمل هذا الخلاف كله ،وما نظن هذا الخلاف كيلك إلا نتيجة لمواءال

المحويثن ،فابن مالك ظا؛مح صاحب الألفية يرى أن الحملة الثانية للتاكيد عل نية
إمماط .حرف العهلف— ،،ولا أدري كيف ،نجيز أن نضل حرفآ أونعد 0كذللث ،،وقد
ذكر ق الكتاب ،الكريم ،ولوكان الأمر كن.لكا ،ولوكان هالا الحرف لا يودي مض

لما ذكره اممه تيارك وتعال ،وكان يمكن أن محدق عن الموصوعن ،فيقال ق الموصع
الأول راكلا ميعلممون كلأ ميحملموزا؛ ويقال ق الموضع الثاق اركلا موف تعلمون
كلأ موف تعلمون ء ٠

والذي أطمئن له أن لا تكرار ،وأن ثم يمكن أن تكون للاراحي الرمي ،وهو
أن الوعيد اكاق أقي وأشد وأنكى من الأول ،ؤيمكن أن يكون للراخي الزمني،
أي أن زمن \1وحض محتلفح ،وبخاصة إذا ستذ عن سيدنا عل ما نقل عنه الألومى
ق شرآية التكاثر.
سورة الكاهمؤن:

 "" ٢٢ومن أقوى ما تمسك به القائلون بالتكرار محورة الكافرون ومن الحر

الفيل• أن نتل• بر السورة حش نتهلح أن نناقش من قال ونعي ما قيل

آأمحد

لالكارون-\:ا•] السورة

الكريمة عدا البسملة يت آياتر ،إحلءاها حهلاب ١للبي

فيه ناواء للكافرين،

وآخر آية حكم ونتيجة وهي؛ ؤ تمحي؛ئمحوت
وهي ؤمحكأ؛اآسفثدث
د؛لن'أو؟ه ،وما يئن هاتتن الأيتتن آيايت ،أرع ،يمكن أن نقسمهإ من حيث ،العني إل
محموعتن ،الجموءة الأول ؤ لآاعبمطوماتءدوثاه\اه وؤ ولآأدأعادماصديمائ^ه،
فالأيتان الكريمتان تشران إل أن الرسول  .لا يعبد ما يعبل• ٥الكافرون.

والخلاصة! أن كل آية من الجموءتين جاءت عل صورة الدعوى ،وجاءت
الأية الثانية عل صورة الدليل ،فكأن كلأ من الآيتين دعوى ودليلها ،فالدعوى ي

المجموءة الأول ؤلآأءثنم\تثتو0هه أى لايمكن أن أجبيكم{ل ما طلتم ءاء؛د

آلهتكم ،والدل؛ل عل هذْ الدءوى ؤولاثأعاثثاتديمه ه أى ئل أن يكرمني
افه بالوحي ما عبدت آلهتكم ،فهل يعقل أن أعبدها الأن أويعد الأن؟ وأما الدعوى
أي لأ يمكن أن تصدقوا
ق ا لمجموءة الئانية هي
فتعبدوا اممه الذي أعبده وقد حدث بيتي وبيتكم ما حدث ،ودليل هده الدعوى

ؤولآأنت<ضثوثمالإدهه أى حيتا دعوتكم لأول) وهلة وأنتم لر محربوا عل
كديآ ،وعلمتم أن لا معلمعل ق ثيء فلم تحيبوق ،فكيف نحيبونتي اليوم؟
الأيات الأربع —إذن~ اثنتان منها تثكلان الدعوى ،عدم استجابة كل من
الفرشن للاحر ،والأيتان الأحريان كل منها برهان عل الدعوى التي تلائمها .هذا

الذي يبدو لما ق فهم السورة الكريمة ،راجز من اه أن نكون قد اهتد.ينا للصواب
وراجز من الأ 4كذلك ،أن نكون قد بينا للث ،المقام ووضحناه أيا توصبح ،وافه محني
محمدأ جر ما محني نبيا عن أمته وآل سيدنا محمد وصحبه.
ونكتمى با ذكرناه ،والحق أن قضية الكرار تستحق كتابآ خاصا ،نرجو أن
يفلهر قريا إن ثاء اطه.
ويعد ،فان ما نرجوه بعد هذه الثرة الباركة ق الرياضن القرانية الضرة،

وقد نفحنا من عطرها ،وشربنا من نمرها ،وقبسنا من نورها ،أقول إن ما أرجوه
— و قد حاولت ،معالخة قضية ذامتح شأن وحهلر ،وهى قضية المكرار" أن أكون قد
ألقستؤ الضوء  -الذي يبصر به كل ذي ل بؤ -عل جواسب ،من هذه القضية ،ؤإن لر

أكن قل .وفيت ،فحسبي أنتي حاولت ،ما استهلعتج ،وهو جهد المقل ،أرجو اطه أن
يضر به ،وأن محعله خالصا لوجهه وافه محني سيدنا محمدأ عنا جر ما محني نبيا
عن أمته وآل سيدنا محمد وصحبه ،وصل اطه عل ميدنا محمد وعل آله وصحبه

وسلم تسيأ كثرا •

صءإ'محةمحمحا
الا3وائاو ؤالحدف

سهد؛

للعرب ،أوصاع عجمة  ،3لغتهم ،إفرادأ وتري ،فهم ينتقلون من مض إل
بون شاسع ،قد
معنى آحر بأقصر العلرق ،وأيسر التكاليف ،وربإ كان ين
يكون هدا الانتقال بتغيير حرف واحد ،ألا ترى إل ما ين الفصل والوصل من
بعد ،وكيلك ،الحمم ،الخف ،لأن الحف إنا هوالملإل الحق ،والحمم ،الملإل
اكاطل ،وكدللاظ المتهم ،والرتق ،فأنتخ ترى أن هلْ المعاق المناعية كان الانتقال من
أحدها إل الأحر بتغيير حرف واحد.

وقد يكون هدا التغيير بوامهلة حركة ،لا بوامعلة حرق ألا ترى إل قولهم!
حرة وهمرة ،وصح،كة وصحكة ،فهي ،بالسكون من يهمر ؤيصحك ،منه ،ولكنها

بالفتح تئال ،لمن ح النام ،ؤيضحلث ،منهم• قال تعال؛ ؤولإثقظؤ،مزوص 4
لافزةتا]ء

وقد يكون التغيير التحول من معنى إل معنى بواسطة التنوين ،ألا ترى أمم
يمرقون بثن قولهم• هذ-ا مكرم أحاك ،ومكرم أحيالثإ ،فيجعلون الثاف لمن وقع منه
الإكرام فعلا ،وليس كيلك ،الأول ،إل غيرن هنالك ،من الأمور الدقيقة الكثيرة
العجيبة الشأن ق هده اللغت الشريفة لغة القرآن الكريم.
واللم•تم) يعنينا الأن الحديث ،عن حروف المعاق ،ونعني ببما الخروق الش
وصعها العرب ،ليودتما كل منها معنى  ،3الحملة التي ،وصع فيها ،كحروق الععلف،
والحر ،ذلك ،لأن هده الحروف هي التي ادعي حيفها تارة ونيادتها أحرى.
٤٠٥

 ~ ١بعد كلمة مواء والاستفهام يجب أن تأق (أم) ،ولا يجوز أن تأق (أو).
قال

لمْ:آ■].

وقال تعال ت ؤ سوآء ءقسآممحآ أم صجأ ما تاين مجمى .ه لإ،رامم ،]٢ ١ :ومن
هنا ندرك أن ما مّاع عند ممر من الناس من امتعإلهم (أو) يعد كلمة مواء حطأ
يشغي أن ننبه إليه وأن نحدر منه.
 "٢تأق (أم) إذا كان الزال عن قضية تأكدت من بوما ،ولكن الدي يجهله
تعيثن س ثبت ،له الحكم ،فإذا كت ،تعرف أن ابن صديقك يحل الحامعة ،ولكنك
يجهل أي اليليتن يحل ،أكلية الشريعة أم كلية الهندسة ،إذا كنت ،تعرف أن
صاحبلث ،قرأ أحد كتابين هما كتابخ البيان والتبيين للجاحفل ،وكتاب ،الكامل
للمبرد ،ؤإذا كنن ،تد.رك أن أحد صل .يقيك ،حاء من الفر ،ولكتلث ،لا تعرق من هو

أحالال.أممعيد.

ق ه ل،ا الأمثلة جيعا لا يجوز أن تستعمل (أو) ،ويجس ،أن تستحمل (أم)،
تقول؛ #أكلية الثريعة يحل أحوك أم كلية الهندسة؟اا# ،أكتاب الكامل قرأت أم
كتاب البيان والتثيذن؟ا># ،حالي حاء س المفر أم سعيد» والحواب عل هانْ الأسئلة
هوتعي،ن من ثثح ،له الحكم ،فتقول ق الإجابة عن الموال الأول! كلية الشريعة،
وتقول ق الإجابة عن المزال الثاق؛ كتاب الكامل ،وتقول ق الإجابة عن السؤال
الثالث !،صعيل..

أما إذا كنت ،خال الدهن ولا تعرق شيئا عن هال 0.القضايا ،فأنت ،لا تحرق أن
ابن محديقلث ،لحل إحدى الكليتين ،ولكتلث ،تعرف أن له رغبة ق لحول إحداهما،

ولكنلث ،لا تدرى أتحققت ،هنأه الرغبة أم لر تتحقق ،وكنت ،نح س صديقلئإ أنه
كان يريد قراءة أحد هدين الكتابين ،ولكنلث ،لا تدري أقرأ أم إ يقرأ ،وكنح ،تسمع

أن معيل.أ أوحالدأ ميأق أحا.هما س مفر ،ولكتلث ،لر تدر أجاء أحدهما أم لر محئ.
أنت ،ق هده الحالات حميعها لا تعرف ميثا ،فيجب ،عليلثا أن تتحمل كلمة أو ،ولا

يجوز امتعإل لكمة أم .تقول ت ألكية الشريعة دخل ولدك أوكلية الهندسة؟ أقرأت
كتاب البيان والتيض أوكتاب الكامل؟ أحالي جاء من الفر أو<ا،عياو؟ والخواب ق

هدْ اuلأت نحتلف بالطح عن الحالات الأول ام امتعمالت فيها لكمة(أم)،
ابواب عن هدْ الأمثلة جيعا يكون بميم أو لا .فإن لكن دخل إحدى الكليتقن!
نعم ،ؤإن لر يقرأ أحد الكتاب؛ن  Jldj؛ لا ،ؤإن حاء أحدهما من الفر
ض)•

تستعمل لكلمة أم ~إذن"~ إذا كنت ،تعرف ،الحكم ولكنلث ،يجهل اكسن ،أي
يجهل ثبوت هدا الحكم لأحد التعادلن ،وتستعمل لكمة (أو) إذا كنت ،يجهل الحكم
ألبتة ،وابواب عن الحالة الأول التي استعملته فيها (أم) يكون بتعيقن من ب ،له
الحكم ،وابوابخ عن الحالة الثانية اش استعملته فيها (أو) يكون بالإيجاب أو

النفي( ،بنعم أولا).

وندرك مما مبق أننا لا يجوز أن نستحمل (أم) ،إذا أردنا الثالث ،أو اكصر ،ولا
®أنيئ أفضل أم
يجوز أن نستعمل (أو) إذا أردنا التعادل ،ؤإليالث ،هده الأمثلة.
عمرو؟** ،ألنحوأيرأم البلأءة؟اا ،ءآلحديدأثقل أم الماء؟اولايجوزأن تتحمل

(أو) ق هن ْ.الأمثلة .وتقول ت ® ١^١أعفلم أترأ ق التاريح صلاح الدين أونور الل.ين
أم قْل3؟،ا «أتآ،ا أكثر عداء للأملأم أمرلك أوبريْلابم أم الاتحاد ال وفينى؟» و«أى

التسرقن أكثرمكرأمرحليويثؤ أونودلكه أم حرلدتسيهر؟افأنته ترى أنناقد
جثتا ب (أو) أولأ ،يم جئنا ب(أم) بعد ذللثه ،وهن.ا ينسجم سمر القاعدة التي عرفتتها
س مل•

ففي السؤال الأول نحن لا نريد الفاصلة؛؛ )jصلاح الدين ونور الدين ،ولا
نريدأن يكون أحدهما محادلأللأخر ،وإن،انريد أن نعادل بينهإ وب؛ن ثهلز ،فالمعادل
لصلاح الدين ونور الدين هو ةْلز ،ولهذا جيء ب(أم) وذكر بعدها العادل وهو
نطز ،وم تذكر محن صلاح الدين ونور الدين لأننا ل) نرد أن نفاصل محنها•
i'A

وهكذا تدرك السر ق الحملة الثانية ،وهو أننا !؛ نرد أن نقارن بين أمريكا
وبريطانيا من حين ،العداء للإسلام فها رأمان لأقص واحدة ،إنا نريد أن يوازن
بين عدانهم وعداء الشيوعية ،لدللث ،كان العهلم ،ب رأو) أولا ود رأم) ثانيا،
وكدللثه الثال ،الثالث ،،فنحن لا نوازن من حيث ،المكر بين مرجليوث ونودلكه ،ؤإنإ
سها وبين جولدتسيهر.

ثم رأم) هذه قد تكون حرف ،ء3لف ،فن مى متصالة ،مواء كان ذللث ،بين
مغردين مثل :ءأحاء نني أم عصروا( ،أم) بين حلتثن هما ل حكم الفرد كالأية
الكريمة

لاوقرة:أ•] ،أي :إنذارك وعدمه مواء.

وقد لا تكون كذلك ،،فتسمى المضلعة ،ولا ذكون إلا بين حكين ليستا و

حكم الفرد ،تال،^١* ،؛ ؤأمعي،مادا■ءلمأيذ،أ'أهم،ؤمتركي،امحوته [ناطر.]، •:
ذ ( أم) هذه ليتإ حرف ،عهلما يراد منها التنموية ،ؤإنا هي بمعنى ت (يل)

و(الهمزة) ،كأنه انتقل عن فوله تعال• ؤ مادا

ي<،1آؤم ،ه إل ثيء أكثر منه

استحالة فقال •،بل ألهم شرك ل ال موايتج .ؤإنإ أطلت ،ق بيان هذين الحرفين لأن

وحدت ،ممرأ س الناس يضع أحوهما مكان الأحر.
ومن الدئة اللغوية كذلك ل اسممال ا<وف التفرقة يئن (إل) و(اللأم) ل
قولنا• ررما أحب عمرإل الم لمين  ١وُرما أحب عمر لالمأماإمدناا.

فقي المثال) الأول،؛ (الملمون) هم اللمءين بحون عمر ،وق الثال ،اكال! (عمر)
هو ،^• ١٧بحب المسلمين ،ذللث ،أن ما يعد (إل) يكون (فاعلا) ،وما قبلها (مفعولا)،
و(اللأم) عل العكس من ذلك ،،ما قبلها ي،كون (فاعلا) ،وما بعدها (مفعولا) ،فإذا
تلنا :ءحالد أحس ،إل أبيهء كان الأب ،هو انم ،،ؤإذا قلنا* :خالد أحب ،لأ؛يهاا كان

حالي هوالذي بمب أباْ ،قال ،تعال؛ ؤ إي ئالؤأ ل_،سف ،ولحوءلن؛إإل؛) بينايناه

[مّف:خ] ،هم لا يقصدون ~يالْلع~ أن يوسف لكن بمب أثاهم أكثر من حبهم
لأيهم ،ئن،ايتحدثون عن حب أبجهم لومفل١ا•
وتد يكون للحرف ،أكثر من معنى واحد ،ك،ا بينه اللغويون ،ونحن نذكر هنا
ما تدعوالحاجة إليه.

اولأ :الباء:

 "١الإلصاق؛ كأن تقول؛ امررُت ،بالحاظا ،تال تعال! ؤ و-ثأءوعقمصهء

ه [ مد<تها] ،ولا يكاد هذا المعنى يفارق هدا الحرف.،

 "٢التعدية؛ وتسمى• باء  ،، ٣١وهي• العانة للهمزة ،ومعناها أن ما يعد

الباء لكن فاعلا ،لكن يا"حول الباء صار مفعولأ ،فهي تشبه الهمزة من هن ْ.الناحية،
قال تعال؛ ؤةثآأ«ثاءت نائنالذ .دم آقم إشٍ_يإ ه [الغرو:لأا] ،فالأصل أن J؛ LJ؛
ذهب ،نورهم ،لكن بدخول الباء صار المعنى؛ أذهب ،اش نورهم.
 -٣الاستعانة؛ وص أن تدخل الثاء عل آلة الثيء ،مثل؛ كبت ،بالقلم،
وقْلمتتإ يالكتن ،ؤيمكن أن يكون منه قوله سبحانه؛ ءؤم__يِآشه كإ ميأق معنا

ؤبحءّآفاهتيأنيي ه ،ؤأمأآم؛ّهاكىعه؟ه [اسلق.]\:
 "٤اليبية؛ وهي أن يكون ما يعد الثاء سببا لما قبلها ،قال تحال،؛ ؛رهلا

ثغنُ.ادامهء ه لانمكJوت ،]٤•:ؤإعلمئنتمأنضهىمإةد^انم،ز ه لاوتر؛;؛ه]،
( )١محمد بن ض الصبان ،أبو العرغان ١٢ •٦( ،م < ١٧٩٢ /؛) ءا1إ والُريٍة والأدب ،،ممري ،مولده
ووفاته بالقاعرة .ل الكاب الثاب ل طس الروض والناب ،ؤإنحان ،أعل الإّلأم محا يمملق
باكعلفى وأعل يته الكرام .الأعلام ،ا■. ٢٩٧ /

حاشية الصبان عل ثرح الأشموي عل ألفيه ابن ماللث ،،ومعه شرح الشواهد للبي ،مالتزم الطع
والنشر ،دار إحياء الكتب ،العربية ،عيص اليابا الخلي وثركاه يمصر ،آ. ٢١٧ /

نناهلمد:خ؛]،ءؤ

 ~ ٥الصاحية ت ومنه قوله تعال ت

ه

ءمحثث ^^ ٠ه لالخجر:ا■؛] ،ؤيمكن أن يكون من هذا القيل قوله تعال؛
[الومزن ]٢• :كإ ستعرفه فيإ  Jbuإن شاء اممه تعال.

 "٦اليديات كقوله تعال؛ ؤ أؤتيستر أمم؛وؤ ألينا يمي ألأج—رو ه

لاكوة:هما] ،أي؛ أرصيتم بان<ْ ود.ل هذه• ومته• اما يرق أن ل نيا حر النعم" ومنه
ييت الحإسةت

فلي ت ل ببم م قوماإذا ركب وا

وث نوا الإغ ارة فرمحانا وركبان ا

\ "٧كويض '.كإ نقولت اااسريته بعاية" ،اكافأت الممو٠ين بجوار ثمينة".
والمرق بن هن<ا وين الذي قبله ،أي! ي؛ن (باء) التعويض و(؛اء) البدل ،أن ق باء

التعويض مقابلة ثيء بثيء ،بأن يدي ثيء ،من أحد اياين ،ؤيادع من الجانب
ا^'■؛ ٠٣ثيء ق مقابلته .وق باء البدل احتيار أحد النيئن عل الأحر فقهل .من غر
مقايالة من ايانيزأ ٠،

ونكتفي بإ ذكرناه لأننا نذكر ما تدعو إليه حاجتنا من جهة ،ولا نوافق عل
ممر من العاق الش ذكروها لهذا الحرف من جهة أخرى.
داذ؛ا:مزإ:

 ~ ١من أول معانيها الابتداء ،قال تعال؛

سدوءيلأتيى

^إيإلآتنا؟دألآصا ه لالإ-راء:ا] ،ؤهأؤ؛ا هاجردا دممأتن دينرهم ه
[آل ءرانْ:ها] ،وك،ا يكون الابتداء ق الكان ،يمكن أن يكون ق الزمان ،ومنه قوله

حاشية الصبان عل شرح الأشموق عل ألفية ابن مالك ،ومعه شرح الشواهد للعيتي.٢ ٢ ٠ /Y ،

تعال• ءؤثمس،حدأس—سزعااقثههامنأولؤدو،رأ"ءيى أن تقوم نيه ه [التوبة ت  ١ ٠ ٨آ ،وق الحديث
٠مطرنا من الحمعة إل الحمعة®؛ .،

\ ~ ٢ذةبض '.ومي أن تملح •كاتياابعص* ئال تعال؛ ؤد؛ئاديق4م ّعئؤدآ ه
تالترْت"آا،

أفيحئتنتوآبانحتويك^لأ ه لألء٠ر١نت  ٩٢ا ،ؤممهرشنصصتاطتلث<ه
لاومة:مآْأا].

فليس المراد أن ينفق الإنسان كل ما رزقه اض ،وكل ما محب ،ؤإنإ يعضه.

 "٣بيان الحض ت ومنه نوله سحاته  Iؤ ه تاينح يى ءايوآونفها ئأت تثن

ثنبماأويثلمهأ ه لامح؛"ا"' ١؛ ،ؤ مابمج أثث.ؤبؤى ين يتهمؤ ثأدمتسق ،ثهكاه [فاطر:أ]،
طرك.,ه[الأراف^:ا]،

منآ'لأمئتي ه [^،]٣•:

^ممحهسون

ياك حممزمن نمح( ،يمطا ه لاعهف; ،] ١٣ذ (من) ق هده الآياّ١ت ،الكريمة ررُيانيةاا،
وعلامتها ت

أ~ أن يكون ما بعدها خرآ لما قبلها.

ب~ أن محل محلها اسم موصول إذا كان قبلها معرفة ،أو الضمر إذا كان
نكرة ،فمي الآياتا الامة ؤ ه ما ثفخ مى ءاية ه محرز أن تخر بإ بعدها عإ
نلها ،فإ قبلها الشح وما بعدها آية^ ،يقالت المنسوخ آية ،الفتؤح من اض؛ الرحمة،
المأق آية ،الرجس هو الأوثان ،والأساور الدهج ،،كإ يمكن أن يقال! اجتنبوا

الرجس الذي هو الأوثان ،لأن الرجس معرفة ،محلون فيها من أساور هي ذما،
لأن أساور نكرة.
( )١رواء الممحاري ،محاب الأّشتاء ،باب إذا امتشوا إل الإمام لتقي لهم لريردهم ،رقم الأب
(  ،) ١١رنم اس .. ٩٧٣
, ١٢

وسنعرف أن ممرآ تما محموم زائدأ يرجع إل هذا العني ،وسيرك أن ما طعن
به بعض الملاحية عل كنناب ،اش مردود ،وذللت ،كقوله تعال؛ ؤوقوأثثأق1ة ءامننأ

لاكع:هآآ] وهذ.ه ق حق الصحابة.

آك^يحبئfم٥فر^ ٠؛ ١٢٠عقلتا
قالوا :الصحابة إذن نإن.

والحق أن (من) هنا ليت ،للمتعيض ،فالصحابة 'ؤسد كلهم عدول ،وكلهم
مغفور لهم ~إن ثاء الأنه تعال" ؤإنا زْن ،بثانية ،أي :وعد الله الذين آمنوا وعملوا
الصالحات ،الذين هم هزلا ،،كذا وكدا.

 — ٤البدل :ؤأرءيّشرإلحثوة ألدئّامهمى ألاؤيوه [اكوة:ه"ا].

 - ٥الفصل:

ظ|أشّ تصآمحيج ه [الترة':آآ].

 -٦التنتصيص عل العموم :ؤما-؛آءدائمحمويبره لالأىو؛:ا>ا]ا
 —٧توكيد العموم :مثل® :ما حاءق من أحد® ،وكقوله تعال :ؤوماةظماد؛>مر)

ئالثآءاللأمء
وتاق:

 ،، i.lJL>^ — ١كإنقول® :إن الأرضف4الأ

وطئ،آقأثي

 -٢الثعاJل :ؤإنآ١زكاإتق
تء,،ومحايت؛إنحيم يما اأج^أها ل١ل اءت.] ١٠ ٥

 - ٣الأحمماءس :ؤئيللثأد ني آلثثوت ووه

رب آئثفي ُا أوه

لالخانة:أ"أ].

 —٤لأم العاقبة ،ونهى :لأم الصثرورة أيضا :ءؤ«أكئثهو ءات فتعنى
إاطونصرم،وحريا ه لالسس:ه] ،وهمإنإ الممعلوْ لخر ذللتخ.
;١٣

 ~ ٠البلح• وهي الحارة لأمم السامع ،مثل؛ ررقلت لك>ا.

وهناك معان ممرة ذكرها النحاة لذه (اللام) فأوصلوها إل نيف وعشرين
وكذلك أكثر حروف الحر.

ونحن لنا معهم ق كثتر مما ذكروه ،لأته ليس من رأينا أن حروف الحر

يتوب بعضها عن بعض ،ونمثل لذللث ،بأتبمم ذكروا أن (اللام) تأق يمض (إل)
ملئ لماريا ^٥رغك<أوحم لهاهيم
وجعلوا منه نوله بحاتهت
لالزلزلآ:؛-ه] ،قالوا؛ ن (اللام) بمعنى (إل) أي! أوحى إليها .وربإ ءالالوا ذلك ،بسب
الفواصل ،ورووس الأي ،مع أن الناؤلر ق  ٠^^١الكريمة\ ،و]ت الوحي ،محي ضر
هذا ،ففعل الوحي الذي يتعدى ب (إل) دائا ب نجده تعدى ي (اللام) إلا ل هده
الأية ،ؤإذا نظرنا ق الآياُت ،الكريمة ،وحدنا أن هذه الأية الكريمة هى التي كان

الوحي فيها للجإد ،أما الآياات ،الأحر ،فقد كان قيها للأنبياء تارة ،ولغيرهم من
البثر تارة ،ولما فيه حياة من ضر البثر تارة.

 "١ئال ،تعال؛ ؤ وأو-مآاثا مئ وثنجوه لبجض:سم] ،وقال ،تعال؛ ص إذا

^إث)بيواشسئمحمحث[ 4اس٠] ١٦٣ :

 ~٢قالط تعال؛ ؤلآثثجإقرنجث<ه لالسس:ص.

 "٣قال تعال• ُؤوأضهإل ألم ،لب أييكا ثرن)أ:ببمال يود؛ا ؤبجزآلقم وبثا
مئون?3اهلص:هآ]؛
فتحدى الوحي ؛ (-اللام) إذن ب يكن لردوس الأي ،ئنءا كان لغاية بيانية
نمد إليها القرآن الكريم.

وأكتفي بإ ذكرت لأننا لا نقصد بأن نبين معاق حروف ،الحروغيرها ،إنإ كان
الدف مما ذكر بيان بعض انمطالحات التي تمر معنا ق هذا الحثؤ.

ويرى ابن الراج  ،ومن نقل عنه  ،أن هذه الزيادة لا يجوز أن تكون ق
الكلام ،إلا إذا ألغي عملها ،فهم ينكرون نيادة حروف الحر مثلا ،لأنه لا يمكن أن
تكون زائدة وعاملة معا.

ؤيرى عبدالعال سال؛ مكرم ،أن هذه الزوائد ظاهرة أسلوبية ،فهي ؤإن كانت
نيادة من حيس  ،العني ،أي يتم العني بدويجا إلا أنبما يتمالح حا الأسلوب ،وذلك
ما استقرعند الحرب ،والقرآن إنإ حاء عل أسلوب العرب وتهجهم.

وهده الزوائد يتحامى بعض الأئمة نميتها ٠رذا الأمم —كإ فالتا— إجلألأ
لكتاب اممه تعال ،فيهللقون عليها الملة ،فالباء ق محر ليس مثلي ،لا يهولون محها

زائدة ،وإن،ا يقولوزت الباء صلة ،ونحن لا تعنينا التسمية بقدر ما يحنتنا جوهر الوصؤع

وأساسه ،والحقيقة أن هده الزيادة نمت ،ق ييثة النحاة ،وترعرعت ،ق حجورهم،
وكان ذللثف نتيجة للقواعد الني فعدوها ،وألزموا أنف هم ببا ،وحينإ ندرس هذه
الزيادة —التي سموها كيلك —،دراسة موصوعية ،فإننا نخرج بتتيجتين اثنتينI

الأيل• أن أكثر النحاة قال بوجود زوائد ق كتاب اممه تعال ،هع أن ممرآ من
الق

رين والعل ،اء نفى القول بالزي ادة .فمن النحويين م ثلأت الفراء

ر  ) ١هو محمد بن مري السراج ،أبو بكرإ والسراج• شح السين وتندد الراء ويعد الألف جيم ،مذ0
يالنب إل عمل السروج ،له كتاب ءالأصولء وله* ؛اشرح كتاب سويهء توق سة .-٠٣٢٢
انظر'.

العالمام اكصيثن ،ص . ٤ ٤ - ٤ ٠

( )٢كتاب الأشباه والنفناتر ق النحو ،نحقيقت حله عيدارزوف معد ،نثرت الكليات الأزهرية،
ههم<ه/ه؟ا،ام،

 ) ٣١الفراءت هو بحي بن نياد ين همداض بن متظور الديلم ،مرل بمي أسد ،أو ض مقر ،أبر ركرتا
امام الكومحن وأعلمهم بالحوواللغة والأدب،
العروق
كان بمالت الفراء أمر الؤمت؛ن ق النحو ،ولد بالكوفة وانتقل إل يغداد .تول ق حلريق مكة ،وكان

فقيها متكنأ عالآ بايام العرب وأحبارها .الأعلام. ١ ٤ ٥ /a ،

للزجاج  ،ومتجد القول بزيادة ممر من الخروف وااكالات مثوثا ق صفحات
هذه الكب.

وعل العكس من ذللث ،تحد الأمرعند ممر من المرين والعلياء ،ونمثل لك

يتفسثر العلثري

(ت  ،)- ٠٣ ١ ٠والرازي

(ت!  ٠أم) ،وأي م لم بن بمحر

( )١الزجاج :إيرامم بن الري بن سهل أبوإسحاق الزجاج

م

بالمحو واللغة ،ولد ومالت ،ق بغائي .كان ل فتوه نحرط الزجاج ،ومال إل المحو فعالمه البرد،

أدب ابن ونير العتضال .السامي ،وكانت ،للزحاج ءناقثا<تا •ع ثعالب ،،ول تهاش ممرة.
الأيلأم ،ا. ٤٠ /
إعراب القرآن المنسوب للزجاج ،نحقيؤ ،ودوامة :إبرامم الأبياري ،وزارة المتانة والإرشاد
القومي ،المزمة اضرية العامة للمألفج والرحمة والطامة ،القامرة ،سة  ، ١ ٩٦٣ل. ١٣١ /
المؤرخ،
( )٢الطثدي* :ومد بن جرير بن ِزد الطبري ،أبوحفر (\•- ٢١٢ ٤مإ
الممر ،الإمام ،ولدل آمل  /طبرمتان ،وامحتوطن بغداد ،وتول بما ،ومرض مف النماءفامتنع،
دالُلالم فأمح ،،له أئمادالرمل والملوك ،ول مبرم ما يدل عل علم غزير ونحق؛ذا ،وكان جتهدا ل
أحكام الدين ،لا يقلد أحدآ ،ل ةالد 0بعض الماص وعالوا بأقوال وآياته .الأعلام ،؛>.٦ ٩ /

انفلر مثلا :عند تقبر توله تعال :ؤآومةٌكاكرهثاميمولكاؤمحةءث'م،ومها ه لالقرةت؟هآآا
حيث يرد عل القاثالن بزيادة الكاف.،

محاب :جاح السان ل مسير القرآن ،الهلعة الأيل ،الطعة الكبرى الأمبيية مولاق ،ممر
المحمة ، ٠١٣٢٣ ،ا/هم.

( ،٣الرازي :عو فخر الدين الرازي ،إمام التكالم؛ن وقامع ال-تدء؛ن ،وحجة اض عل العاين ،المنحر،

تاج الحققع ،،أبوالمضل ،محمد فخر الدين بن ضياء الدين بن الخن بن الحبن اشمي المكري
الرازي الشافعي ،ولد صنة(  )— ٠٥ ٤٣وتد كان مولعا إل حد الغرام بالفلمة ،والكلام ،و١لخاJل،
وأصول الفقه ،والمموف .وتوق ستة(.) ٠٦ ٠ ٦

انثلر :مثلا :عندنف ير نول تعال :ؤ ئ1اربمهميأسئ ،ثهاي ه لالءمص:آْا] ،حيث ،يقررأن(ما)
استفهامية فرارامن القول بالزيادة.

المفسثر الكير ،الطعة الأيل ملتزم الهلع ء؛انالرحمن محل بميدان الأز<ر بممر ،آ١ ٦ ٢ /
( )٤ابن بمحر :هو محمل .بن بحر الأصفهاق ،الكاتب ، ،أبو مسلم ،مولد 0سنة (  )- ٠٢٠٤كان نحؤيا

كانابليغا ،مرسلاجدلأ، ،؛ ٧،معتزلما عالما؛ ١لممير وغيره ص صتوفط الطم ،صارعالراصبهان
وفارس،ل«جا.ع اكأوللحكماكزل» وانسخوالنموخ،وكتاب،لالحو(تأأمه_).
محا

انثلر :مثلا :عند قوله تعال :ؤ

حيث يرد القول بزيادة(لا) .تقبرالرازي ،لإلإ. ٢٢ ١ /
٤١٨

.ه لالآيا:.هه]،

(ت  )— ٥٣ ٢٢من الأقدمين ،والشيخ محمد عبده  ،والدكتور محمد عبداف دراز
والنيح همدالرحن تاج من الحدتن ،وسجدأتم يردون القول بالزيادة.

الثانية! أن ما سموه زائدأ أو صلة ،محدما ننعم الفلر فيه ،فإننا لا نتردد أي
تردد ،ولا نرتاب أدنى ييب ،بأن هدا الذي سموه زائدأ ،لر يكن للتأكيد فحب،
ولر يكن ليجمل به الإيقاع فنعل ،وليس ءلاهرة أسلوبية —كإ فيل— إنإ هوبعد ذلك
كله أمر اقتفاه المعنى ،وحتمته الحكمة البيانية ،والحكمة العقلية كيلك ،فلوذهب
من الكلام لذهب جزء جوهري من المعنى•

والزوائد الش ذكروها خمس عشرة ،ولكننا بعد استقصاء وجاوناها أكثر من
ذللث ،يكشر ،فجمعنا منها ستا وعشرين أداة ،وص إما حروف أو أسإء أو أفعال،

والدي يعنينا منها الحروف فمهل وست (إل ،والماء ،واللام ،ومن ،وعن ،ول،
والكاف).

والذي يمتعرضى كتب الضر والنحو ؤإعراب القرآن ،محي أن كل حرف

من هذه الحروف قيل بزيادته ق آيات كشره من آي القرآن الحكيم• ونحن ل هذا
الفصل لا نتهليع أن نلم ما ،تلك فضية وحن .ها بحاجة إل كتاب ذي فصول
متعددة ،ولكن يكفينا أن نأق بإ ي مح به المقام ،فيكون ساهد صدق عل مغلهر من
مغلاهر الإعجاز من جهة ،ؤيكون برهانا عل غثره مما لر يذكر من جهة ثانية.

( )١انظر؛ ثل عند شر نوله تعال؛ ؤذيلأمائرأؤثئ^ه لالغر؛:س] ،حٍث يرد القول بزيادة (ما)،
محمد رشيد رصا ،تممثر النار ،التاشرت دار العرفة ،يثرون ،حزلإ ،ا. ٣٧٩ /

( )٢حنث ض نيادة الكاف ل توله تعال؛ ؤقسَؤثديء شم،ئ ه لاكورى;اا] .محمد ءآاواف> دراز،
المأ العظٍم ،دار القلم ،اتجة  ،٢سة •  ١ ٩٧ ٠ /_ ،، ١ ٣٩م. ١ UY_« ،
( )٣محلة الأزعر ابمدا؛ من  ٥عدد شوال  ١٣٨٦م.
٤١٩

اولأ :الباء:

والآيا'تا التي قيل فيها بزيادة الباء سم ،عل العشرين آية ،وهذا يالطع غير
الآيادت ٠الش جاءيت ،فيها الباء ق خير ليس أو ما .مثل قوله ٌسحانه! ؤ أقسأش
 .ه [نمك:ا■ ]،فهذا
دكاذو،عيمدص ه [الزم:ا"'آ] ،ونوله:
المم كثير ل كتاب ،اف تعال ،والذي يعبا المم الأول ،،وهر ما لا يندرج تحت،
قاعده معينة ،وسمثل له ببعفى الأيايتؤ:

-١

بملي أنرئغ يمحنأآهة ؤ،آليتاثآلآ"خرق فتود سك،إث ،آلنثا!ي ه

لالخحْ:ا].

 -٢ؤنشيرتّلخادبمه لالخحْ:آ].
-٣

—٤
-٥

لالؤضن;'آ].

ه لالخدد':اا].
لاسلق:؛ا].

ونىثلآةتؤ،آذتاإآلهيئاود

الأية الأول؛ قوله تعالت ؤسكادكن
إاسهتللآدماي ه لالحح*ْاء'

قالوا ت إن الياء زائدة ،والتقديرث (فليمدد سييا) ،أي' فليمدد حبا،s
والغواصون من أجل التقاط ايمحاق لا يرصون هدا القول ،لأنه ليس القصود المد
ابن هشام؛ هو أيو محمد عيدافه خمال الدين ين يوسما ين أخمد بن عيداش بن هشام الأنصاري
الصري ،ولد ل القاهرة منة  ٧٩ ٠ه ، ٢٣ ٠ ٩/قيل عته إنه عل علم حم يشهد بعلو قدره ل

صناعة النحو .وتال ابن حلدوزت ما زلنا ونحن باالخرر_،ا تسمع أنه خلهر بمصر ءا1إ بالعربية مال له
ابن هشام أنحى من ستبويه•
ٌغك ،اللبتب عن كتب الأ'ءاريب ،تحقيق• محيى الدين عيدالحميد٠ ١ ٠ ٨ / ١ ،
٤٢

وحده ،فقد يمد الشخص حبالا كثيرة من غير أن تكون له تبا صلة مباشرة ،ولكن

القصود أن يمل محونف ه بهذا الحبل ،لذا عدي الفعل بالياء ،أي• يوصل نف ه •بذا
الحل الممدودإلأءل.

تلك هي يلاغت القرآن ل اصتعإل الحرف حينا ،وتركه حينا آخر.

الأية الثانية؛ نوله تعال؛ ؤوعأمت م-هإإمحتثادثلزه لالخجْ:آ].
قالوا ؛ إن الباء هنا زائدة ،لأن فعل (أراد) يتعدى بنفسه ،وكثير من
القرين ذهب إل أن الباء تتعلق بمفعول محذوف ،أي؛ *ومن يرد فيه مرادآ بإلحاد)
نرارآمن القول بالزيادة.

ولكن ما أرجحه أن الفعل هنا صمن معنى الهم ،وائم يتحدى بالباء ،ذلك ،أن
مكة "شرفها اض تعال~ يضاعف ،فيها العمل ،فإذا كانت ،الحنان تضاعف

لأصحاتبا أضعافا كثيرة ،فينبغي أن تكون السيثايت ،كدللئج ،والغنم بالخرم  ،وكان
الذي تهم ق هذا البلد بثيء فإنه محاري عليه.
قال ل الكتاى : ٠٣

( )١الإتقان ل علوم القرآن للميوؤلي ،١ ٤ ١ /١ ،شركن ومطعة

الخلي ،ااقاهمة ،الفة الثالثة،

•'\"اام/اههام.

والرمان ل علوم القرآن للزركثى ،ا/ه'ا ،تحقتق؛ محمد أبو الفضل إيرامم ،ط،١
ا"ب"لام/تماها،ام ،دارإحاء الكتب ،المرية ،مس اuبي الجلي وشركاء.

( )٢عن ابن م عودت ءالهمة ل الحرم تكتبؤ ذنيآ ،وهد.ا ما رجحه ابن القيم ل اراد المادا ،وابن القيم
هو أبو مداف محمد بن أير بكر النوعي الا-ءشقي (ابن نيم الخونية) ،حققه الشيخ ثعيبج
الأونزرط ،الطعة  ، ١سة ا،ا'"اام  ، ١ ٩٧٩ /مكنة ايارالإسلامية ،ا . ٥ ٤ /

( )٣الكشاف عن حةاتُ ،غوامحض التمءيل يعتدن الأنايئل ل ،وجوه التأؤيل ،الطعة الأول ،مطعة
الاسقامة ،القاهرة ١ ٩ ٤ ٦ /_،، ١٣٦ ٥ ،م ،آ. ١ ٥ ١ /
'٤٢

المعلن الثلاثي والرداءي ،وليس من غرضنا أن نعرض له هنا ،ولأن بحثنا ق قضية
الزوائد.

الأية الرادعةت قوله تعال ت ؤذصء،ىتميمثُطابه [الخأد":اا].
قالوار إن الياء زائدة ،والعتى! ءفضرب بينهم سور® ،ولكن الذي نمقده،
غير هذا ،وهنا لا يد من ثممح وتفصيل.

المعن ق 1وادت ،الكتاب العزيز محي ما يأحذ بالألباب ،وتنشرح له الصدور،
روعة بيان ،ودقة معنى ،قد محدثنا القرآن الكريم عن الموات والأرض ،أو عن
الدنيا والأحرة ،فيالحقل من له شفافية ودراية بأن الحديث ،عنتك ما بين جهة وجهة،

وأن هناك كلمة جاءت لتدل عل دقة التعبير القرآق ،فمثلا محدث القرآن ات5ريم

عن الأرض وما يتخذه الناس فيها من بيوت وقلاع وأسوار ،فعثر عن هذا كله
يكلمة (بنيان) ،قال اض تعال ت ؤ قالوأ صأ لم< بثئا ئآلقؤه ف ،آيحيم ُأوُ ه
ثريإمحءئاجبر قنن
غع
لاكانات:يآ] ،وقال تعال؛
منصؤصى

[الصف:؛].

ذلك ،كله حديث ،عن الأرض — كإ رأينا ق مورق الصافات والصم ،—،وما

أحمل كلمة (بنيان) ،وما أحمل البنيان وحجارته ،تمفإ صفا ،وصفا فوق صف إ.

ولكن نجد القرآن الكريم حين،ا كان الحدث عن الماء يعثر فيه يكلمة عثر
[^;  ،] ٢٢أليس

هذْ الكلمة ،قال -مال:

التعبير يآكلمة (بتاء) مغايرآ لكلمة(بنيان) ،وذللث ،إنعا جاء لغرض يدع ،وهدف،
( )١إملأءuسبمارحن،امحى. ١٣٥/٢ ،
واننلر؛ <،LJ؛ jبن محمر انمجيل الثانعي الشهم بالجمل (تأ،مآاه) ،الفتوحات الإلهية
بتوصيح تقسم )jj^lللدقاتق الخفية ،مهلعة الياي الخلي ،؛. ٢٨٣ /
٤٢٣

رنح ،وهوأن طيعة تماسك السموات محلف كلية عإ عهده الناس ق هذه الأرض
من وصع الحجارة بعضها عل بعض ،اختلاط الواد
والأرض•

ببعص ،هذا عن السإء

وقد حدثنا القرآن الكريم كيلك ،عن الدنيا والأخرة ،ئال ،تعال؛ ؤس قنن
رندتتاو،تاريقؤها ه لالآءزاب:ب'آ] ،وقال بحاته ت
[الطور؛  •] ٢٠فشحن نرى أنه غرير؛،ن الفعالن لا لاختلاف لففليهإ ،ولكن إشارة إل أن

طيعة ما ق الدنيا من زواج وصرم محلف ،عإ سيكون ق الأخوة.

وعل هذا يمكننا أن نفهم الأية الكريم التي معنا ^،^٥؛^^^^،
ذللث ،لأن الأية ~واف تعال آعلم بأسرار كتابه" ت؛؛ن لتا أن ما يتخذْ الناس من
أسوار ق الدنيا ،وما يقومون به س وسائل ظْ الأسوار عنتلف ،تماما عإ يكون ق
الأخرة ،وأن ما ل الأخرة عنتلف ،كلية عإ ءهدْ الناس ق هذه الدنيا.

هذا الذي هداف الذ إليه بعد وقمة طويلة ،ومراجعات لأكثر كتب التفير

معلولها وغبره حتى الكتج ،النادرة ،فلم أجد تعليقا عل هذا الحرف ،وله تحال المنة

والفضل ،ورحم اض أئمتنا وجزاهم خيرأ.
عل أن الباء ~هنا~ يمكن أن نفهم منها محنى الإحاطة والشمول ،لهذا السور
الحاجز بين الفريقين.

الأية الخامة ت قوله تحال؛ ؤأؤثنثرألأسيرئ.ر 4لانملق.]\،:
ب تعلي ،كتب التفسير عل هذه الأية بثيء ،وكل الذي قالوه ؛ إتبا زائدة،

لأنه تزاد قياسا ق مفعول (علم ،وعرف) وما أسبههإ.
مح،ثرحاصح/هأ.واينثم،صا/ي'ر
٤٢١

وأفول وبافه التوفيق ،ومنه العون• التدبر لأي القرآن الكريم محي أن هذا
الفعل حاء بض اياء ق مثل فوله تعال ت ؤ أؤ تدوأأُى أممت بمام مزمر

ود^مانهع ه لاكرة:هي] ،ؤ آلم تحلم أئأق ك ئئى ألكثتوت وألآدء؛ن هلاوتر»:ي'اآ،
^ ١١٢ثتم آة  ٠٣٥١١ثيىءف-ؤ.ه لاوم؛:ا'-ا] وغم ذلك من الأيات الكري،ات
ول) تجن اناء إلا  jهدم الأية الكربمة.
والذي نحبه ~واممه آعلم بأمرار كتاُه~ أن هذه الأية الكريمة هي أول آية
جاءت ^ ٠٥الصيغة ،وسياقها يلءل أنما حاءت تمديدا وقنويفا لهدا الذي ينهى عيدا

باممه
إذا صل ،وكدب وتول مواء كان أبا جهل أم غمْ ،وهو لر يكن من
نارك وتعال ،وبأنه يعلم حائنة الأعم ،ؤيسمع ؤيرى ،فكأن العالم هنا مضمن معنى
الإيإن والتصديق.

والتفمم ،محن صتن العرب ؤ ،كلامهم وأساليبهم ،فكانت ،الأية وعيدأ له
ؤإنكارآ عليه لعدم هدا الإيإن والتصديق.
أما الأيات الأحر فنجد أنما جاءت حطابا للمومتم ،،إيإنا حقا ظاهرآ وياطتأ

أو لأولثلث ،الؤ٠نيرا ؛الغلاهر ،وهم المنافقون ،فلم يكن ثمة حاجة لتضم،ن العالم
معنى الإيإن ،ومياق الأيات جيحا ما ذكرناه ،وما لر نذكرْ يدل عل ذلك ،،ولست،
الأية التي معنا من هذا القبيل ،لذا جاءت الباء ؤ ،هده الأية دون ضوها من الأيات

العاتلة لها ،فضلأ عن حمال الإيقاع اللءي جاء من وجود الباء بعل• اليم حيثر الغنة
ب بمبح الإحماء الشفوي ،كإ يقول علعإء التلاوة ،وهي متلائمة ح فصر الأية
الكريمة.

تللث ،هي الباء ؤ) فوله! ؤألإثرألأسرئج^أاه حمال معنى ،وحمال إيقاع.
٤٢٥

والخلاصة ت أن القول الزيادة إنإ نقل عن الأحفس وأي عبيدة ،وجهور

العلياء يردوته

والذي يظهر ل يعل ما قالوه ،ويعد نقل هدم الأنوال عنهم أن

محيء (عن) ق الأية الكريمة لكنة دقيقة ،وغرض يياق ،وهو التحدير من محالفة

أي أمر مهيا دق ،لأننا حيثيا نقولت نحالفون أمره ،فهذا يمكن أن يشمل الأمور ذات

الشأن ،ولكن عندما قالوا Iنحالفون عن أمره ،فكأنه يعني• لا ينبض أن يتزحزحوا
عن هذا الأمر ولوقيد أنملة.
هذا العني لا يتم يدون هذه الكلمة الني وصفها قوم عفا اللة عنهم؛الزيادة.
رابعأ :لعل؛

يدعي يعض الكاسن المحارو؛نل نيادة ( )،٢ق قول تبارك وتعالت

ؤ جب ثم١ ،بم١أسبمأقافيءجعت سمان يأْكنثة سح عجاف ومتع نبئي
لمثأ؛]ؤ

فهو ^^ ،أنه ئد نيئين ،كلمة (لعل ،من أحل الفاصالة ،فأصل النظم عنده
ألعل أرجع إل الناس فيعلمون* لأن الفحل الضائع ينصب ل جواب الترجي
فزيدت (لعل ،حتى تكون الفاصلة بالنون .وكنت ،أود للكاتب أن يقف مع الأية

الكريمة ،أما ؤإنه ب يفعل ،فالتقف ،أنت ،أنها القارئ مع الأية الكريمة ق نظمها.
وبادئ يدء فإنها جرأة أن نقرر زيادة كليات من أجل الفاصلة وهو يعد ياب حطو

أن يفتح ،لأنه سيدعي يأن قضايا كثثرة إنعا نيين لأجل الهاصلة أو الفلم ،أو
السياق ،وهن»ه تشكل حهلورة نحن عل ثقة ص أن الكاتب ،لا يرضاها.

(  ) ١لذلك ذكر الشيخ القول بالزيادة بعد

ألماشن تفعمآ له.

( )٢الدكتور عيدالفتاح ^ ،،! ٠٣الفاصالة القرآنية ،من أصرار التعبير القرآق ،دار الترح للتشر ،طعة

٤٣٠

ولترمع إل الأية الكريمة ،جاء أحل الجينئن ،وهوالذي نجا منهإ ليومف
اقثوأ  ،ليؤول له الرؤيا ،وكان الللئ ،ومن حوله ينتظرون بفاؤغ الصثر هذا التأويل
ذللث ،لأن لهذه الرؤيا شأنا عند اللك ،،كإ نفهمه من مياق القرآن ،وحاء رمول

الملك وهو فرح مغنط ،أن يعلم التأؤيل من يومف امحو  ،نمن يدرى فلعل هذ0
نجعل له حفلوة ومنزلة عند اللك ،،وهذا ما كان يرجوه ؤيتوقعه ،ألر يقل ت ؤ أئا

أيجمكم ثأوب؛لنجء *ألمحلؤف انجأ ه [يوشتْ؛] فهذا التوغ الذي كان يرجوه رمول

الللث ،،وهوما جاءيت ،من أجله كلمة لعل الأول ؤثإاأدءعإدآلنا؛؛د،ه• أما الناس،
والللث ،أولهم يالطع فلقد كانوا يتوقعون تأؤيل هذه الرؤيا التي أحييت ،ق أنفهم
هزه وأنضت ،مضاجعهم ،وأرقتهم ،كانوا بحاجة إل ما يزيل ذللث ،كله عنهم ،وهم
يتوقعون أن يعرفوا س اؤيلها ما يرمحهم ،ليعلموا ما يترب عل هذه الوزيا.
لر نأي ،من أجل الفاصلة،
كلمة رلعل) ق قوله سبحانه I
ؤإنإ جاءت ،ليستقر به الأمر ،ؤيتم حا المعنى -وهو توقع الناس ورجازهم،-
جاءت ،كلمة أساسية ق النظم ،ولوكان الأمر أمر الفاصلة ،لأمكن أن يقالا 1ررلعل
أرمع إل الناس فيعلمون ،فتكون الفاء العاهلفة لا السببية ولن نعدم نحرعبا نحويا

لها ،يند جاء ذ التنزيل ؤ ومايدررك ،ه يرة ه أد دونص  ٥" ٥^١ه
.ه [^.]١ ٣١
لميى؛"ا-؛ءبرنع يدكر ،وق سورة طه''
وعل ما ذهب ،إليه الكاتب ،،فإن (لحل) ق قوله تحال؛ ؤ وإدا سألأى
بمادى عى نري_ ،آجمّ_ ،دعوه ألئلع إذا دعان ةلاستحيا بوأ ل ولؤهتوأ ل لملهم

ثئدوث .ه لاو؛ر؛:ا'ارا] .أقول إن (لعل) عل ما ذهب ،إليه ينبغي أن ذكون
زائدة ،جيء بما من أجل الفاصلة ،لأن النفلم بمثر هكذات افاليستجيبوا ل

وليزمنوا يى ويرشدون ،كذللث ،قوله تعال ت ؤ تلمم متقون ه ق قوله ت ؤ يتأت؛ا

صأص؛)ظن  40لاومة:اآ] لأن ٢^١
٤٣١

ب~ قال <سحانه؛ ؤ وإدا أرلت سؤيا أن ءابخمأإؤ ثجهدوأع يبمش أسئذثك
هزثثارأدز٤ءجكتي ا3؟؛ا> [^.] ٨٦ :

 — ٥أ— قال سحاته ت ؤ كزإداتاؤبمعءامنم

وهوكم يدءدمم>ءلون

لمس:ا.]0

عأيم لمتا لم

ب -وقال ّسحاته؛ ؤ

قةثءنِ

ئامأبمابجالأبج4وة.ه [المل:آ\.]،

اُ~\~ قال سحاته ت ؤ واقولآلإفنريامايث>لموفأحججا

ه [^؛ • ] ٦٦

ب~ وقال بحانه؛ ؤ ^؛ ١منناؤئ ناباؤؤظن الُالبؤتؤن أو^ُه لاكازات؛آا].
 —٧أ— قال سبحانه ت ءؤ ■^^ ١ما-آءثبما  ٨٢٤ءيم
كامإثظزفه[ 4نمنت-:أ].

نجمدهم تا

ب~ قال سبحانه؛ ؤ حئآإدا  -؛اءؤبمافتحش أبيتيهاه [النم؛ .] ٧١
ارحع إل كل محموعة من هذه الأيأت الكريمة ،سجد أن (ما) ،جاءت حيث
استدعى السياق وجودها ،وكاستن ،هناك كلمة بيانية وغرض بلاغي ،حذ المجمومة

الأول مثلا؛

١^٢٠^١مادزأ ه ،إن مهادة الثها.اء أمر تتعلق به مصالح

الماس وحقوقهم ،وهزلأم الثهل.اء قد يجدون إحراجا وصيما من إدلائهم بالشهادة
كان لا بد ~إذن~ من أن يؤكد لهم هذا المعنى ،فجاءت (ما) لمولي هده الرسالة
الكبثرة العفليمة.

أما الأية المانية فلا تتْللب هذا الماكيد ،فإما تتحدث عن واقع اانافقين،

بأيجم إذا دعوا إل اف ورسوله ليحكم محنهم ،؛عرض  ،^yمنهم•
فإذا انتقلت إل الجموعة المانية ،وجدت أن(ما) تتحادث عن قضية حهلرة

كانت تشغل المومنض ،وهي مصر أولمك الذين ماتوا قبل أن تحرم الخمر تحريا
٤٣٣

قاطعآ ،ماذا رس\كون مصيرهم ق الآ■حر٥؟ فجاءت الأية الكريمة سن أن أولئك
ليس عليهم جناح فيإ ؤلعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ،فالأمر —إذن—
بحاجة إل هدا التأكيد ،لأما تتحدمث ،عن الفن وتلك سجية؛يهم ،أتم إذا م هم
ءلائف من الثيهلان تذكروا.

أما المجموعة الثالثة ،وهي التي اشتملت ،عليها مورة براءة ،فإن الأيات الش

ذكرت فيها(ما) جاءت عم ،قوله سحاته:

ثانوأظأألت<هممحا

تيىألخق1افيوتلحدوأذيمjبمله ؤآعلتوأ أل أئن حأئمأبمار .ه ثم بينت ،أن أولئلثا
بجارون ،وبجادلون ؤيراوغون ،سواء كان ذللث ،يألتهم ،أم بنظرامم ،فتارة

^u؛==^ Iيائه

بممو>هأ،ثمحظم يث

ه ،وأحرى

أحب ه• ولكن الأية الثانية ،حدثت ،عن أمر طعي لأولثالئ ،الناقْان
أسبجه.

وعل هن.ا نتهليع أن نفهم ما يقي من الأيات ،ألا ترى إل قوله سبحاته!
ه من أنه أراد تأكيد هدا المعنى ،الأي
ؤؤ *م؛)إداما-ءآمهانسمدإخؤ مم؛نهم
دلت ،عليه (إذا) ،ثم ألا ترى كيف استغربه أولئك حيثخ قالوا لحلودهم! ؤ لم

ثيدم عولأه لنمات;اآ] ،أما الأية اثائية ؤ •حئإدا جآ«وبما سحئ ١^^ ،ه ،فليس
بحاجة إل هدا التأكيد لأن فتح الأبواب يعد المجيء أمر لا بن ،منه ،بل كان المجيء
من أجله ،ؤإذا قلنا إن الحواب محاووف ،فالأمر فيه كدللث ،،أي حتى إذا جاؤوها
وجدوا ما يزعجهم ؤئولمهم•

وانفلرإل قوله سبحانه! ؤلدامامئلسوذ،أحجياج^ه لميم؛آا"] كيم ،أكل
ظهمإشنط\انه لميم؛ها']،
^ا المعنى ،ثم كم ،كان الرد عليه
وانفلرإل قوله سبحانه! ^  ١١٧ماغإوإلإسغثإ4أهه [الثهمرى:لإ"ا] ألاترى
أن الغفران بعد الغضب أمر صعب عل ممر من النفوس ،فكان لا بد أن تأق (ما)
٤٣٤

نحث المؤمنين عل هذه الفضيلة التي لا بد أن يروصوا عليها نقومهم ،كذلك قوله
صآءذَاثاآظظ

سرهيرستقودرقأم ".ه لاشمْ:ا-ا"ا] ،تلك ،قفية قكرة اجتاعية جاء

القرآن ليردئ ،ولذلك كان الرد حاّإ محكأ< ،لآللأومني ©ه
لالفم:ي\].

ومن هتا تدرك أن (ما) لآ تزد بعد (إذا) كإ يدعون ،وأما لر يئ عرضا ،ؤإنا
جاءت لتولي غرضا ،ونعم الغرض الذي أدته.
والحق أن ما مموه زائدا هو من أءذلم روافد الإعجاز وهوبحق محتاج إل

مؤلف حاصى ،ذللئ ،لأن هذْ الزوائد التي ءا.وها خمس عثرة أداة ،ورأيناها تصل
إل ست ،وعثرين كالمة ،بحاجة إل امتقماء من حيث ،الايات القرآنية ،وهذا أمر
يتهللب جهدأ ،ونسأل اممه تعال أن يوفقنا لثل هذا العمل الحليل ،وفه الحمد

بعد أن كب هذا اوحث> وءمّْ ق الزوائد ،رأى أن يتومع ق الوصؤع غأصدر ظس* كتابه
لطاتف النان ق دعوى الزيادة ل القرأن ،ثم رأى أن يضم إليه ما ادءوْ محذوغا ق آيامتؤ القرأن
الميم من الخروف ،،نزال عليه وس،اْ لطاتفا المنان وروانع اليان ل نفي الزيادة والخد؛ ،فا
القرآن.
٤٣٠

فاقسم •اذموا إله:

حينءأ نطر ق هده الآيات الكريإت نظرة تدير ،نجد أن القول بالحيف

مرفوض ومردود ،ولثن أجازوا لأمهم القول بحذف الواو ،وحذف حرف جر،
فلا أدرى كيف أجازوا لأنفسهم القول يحيف(الفاء) ،والفاء للرس_ ،والتعب،
وكم ،يمكن أن محذف حرف يدل عل معتيين .ؤإن التمر ق فهم القرآن واجسؤ،
ؤإن التكلف ،ق تأؤيله ممقولتا ،وهو حروج عن متن البيان ،ومنهج الإعجاز،
وروعةالإبجاز •

إن القول يالحذف فيه إهمال للياق والمعنى كليهإ ،بل هوتبموين لشأن النظم
كذلك ،،فلقدمثل صاحب ،الرهان لهذا الحذف يقوله سبحانه ت ؤ

ثادكعوب١عثدوأأس ه لمد!ْ*:ا ،ةالت والمعنىت *فقال يا نوم* ،ولكن ما الدليل عل
هذْ الفاء التي •حذنتا؟ ومن الحجج ،أن جعل الدليل ما جاء ل آية أحرى ؤ سال
لالؤمزن:مآ] ،الدليل عل حذق حرف من آية ،ذكرْ ق آية أحرى.
ؤيقيني بيئة التفلم ق كتايبج افه تعال ،يقيني ؤيقيلئ ،هده النزلقارتإ .ؤإذا

أردنا أن نفهم القرآن هذا الفهم ،وأن نخيج آياته عل هذا التأؤيل ،ميختلط الأمر،
وثنتيظ الفكر ،ونحرق الر .فإذا نقول ق فول اممه سبحاته ت ؤ وهاليته<طاماثى

تثمحله.'،آمحيىجمأ،جآمءمح-اءم

ءيال.أأكافيءممر

ئ»فيآسامألأيضج^'هةلينهركاما ضيم؛كايىفيثثلسدؤ^أه
ه بأن هنا واوأ
ترى أنكون من ءثّاق الحذف ،فتقول ق قوله سبحانه! ؤ
محذوفة ،دلت ،علميه الأية التي نلها ،أم نكون من عشاق الزيادة مقول إن الواو ق

قوله ؤ وبمالينه< ه زانية لأن الأية التي تليها جاءُت ،ال.ون واو.
وكذلك ،توله سبحانه :ؤثإذ قمقم تذ؛١١؛^^ ،ن,محميلحام

آتياي،ودءمث

iئءمثأبم١م ه JO؛<؛:؟؛ ،tوق آية أحرى
;٤٢

ه

لإبرامم؛ا"]• أفتكون من عناق الزوائد فندعى نيادة الواو ق الأية الثانية ،لأن

الأول حاءت ،حالية من الواو؟ أم نكون من هواة الحيف ،،فتدعي أن الأية الأول
حدك منها الواو؟ وهذاممر ق كنتاب ،اض تعال.

والحق الذي لا مرية فه ،والدي يتفق مع شفافية الأسالونم ،ونضارته ،ومحياي
المعنى ورونقه ،وجلال الفلم ومتتانتته ،أن لا حذف  ،ولا نيادة ،إنا جاءت كل
واحدة عل أبيع صورة ،وأءذر_.إ وأعجبإ ترممس.،
اولأ :حؤوشراسك:

ؤإليك بإيجاز ما يونس نف الثإ ،ؤيرهفإ حلمثإ ،ؤيبهجلث ،روقا ،ؤيروقلمثا

ذوقا ،ومارتي ،للث ،الأيات عل ترتيت ،السور؛

 ~ ١قوله

قالوا :إن

و مم دكأ ص م لانححئون.ه

هنا واؤين محذوضن ،والممد<ير؛  ٠صم وبكم وعمي،؛ ،وامتدلوا
،سحانه؛

^ ^^١٢تمتشم

لذلك ،بقوله
وش

تالأذعأم*و'آء•

ونحن إذا امحتتعرصنا الأيات الكريمة التي جاءت فيها هذه الأوصاف ،،فإننا
محمنجد أن هناك آيتن ق محورة البقرة ،إحداهما ق محياق المتافقين ،وهي هاوه الأية،
والأحرى ق سياق الكافرين وهي قوله سبحانه :ءؤ ومثلألخ؛!ث يكروأ'ةثلأكءا
لالغرة:الأ<].

مح،بما

وسورة البقرة مدنية — كا تعلم— ،وهناك آيتنان أحريان ق محورتين مكينتين،
إحداهما ق محورة الأنعام ،وهي الأية الأنفة الذكر ،والأحرى ق محورة الإسراء،

وهي قوله مسحانه :ؤؤؤنتثيأدومآكّثمة عل ؤمههم عمياؤدكإوبمّتا ه لالإماء;م\ار]،
( )١أعراب القرآنالمنسوب،للزجاج. A-r/Y ،
• ٤٣

ؤإنإ جاءرت،آية الإسراء عل هذا الرتيب ،مغايرة من حيد نفلمها حيث فدم فيها ما
أحر ق الأيامتؤ الثلأرثا ،وما ذللث ،إلا لأن الخدين ،فيها عن يوم القيامة ،وم حرى
أن تقدم فيه صفة العمى ،لأنه أمحق ما يكون عليهم ق دللث ،اليوم •

أما توسط حرف الععلمؤ بين هذه الصمات ،فالذي نحبه ~واض اعلم بإ
ينزل— أن الأية الكريمة أرادت أن تعدد لنا أوصاف الكافرين ،فيعطهم محثرون

عميا ،وبعضهم بكا ،وآحرون صأ ،فليس الراد م هذه الصمات الثلامث ،لفثة
واحدة ،وذلل؛ ،ما نستني• ق فهمه إل كتاب الله تعال قال ّيحانهت ؤ وآنأمبم،ءن
يحقمى فإن له< معينة صنكاونحشسرءريورِآلإينمؤأصئأق^اةالرد_،إ|ر•حشرتيىأعمإ،

آنتك،ءاينتناهسما^١٢٠ ^٥؛^،؛نشئ'(ؤ؟ ه زد• ] ١٢٦ - ١٢ ،:
يم إن حشرهم عل هال*ه الهيئة منجم <ع المنهلق ،لأتهم إذا كانوا عميا وبكا
وصأ ،نيفقدون ممرآ من أنولع الإحساس ،ولكنهم إذا كانوا عل صفة واحدة،
فإتهم محثعرون باللوعق والضيق ،لأتهم إن فقا•وا حاسة من هذ،ه الحواسمي فيبقى
لهم غرها ،كي يشعروا بالألم والحد.اب •

أما آية الأنعام ،فيل• م ،القرون إل أن (الواو) فيها للاستئناف ،ومعنى هذ.ا
أنها تتحاويث ،عن الكالبذن ق الدنيا ،ؤيرون أن (الواو) إذا جاءت لتغاير الوصفين،
ؤإنإ ترك العهلف ،ق غرها لكتة افتضتؤ ترك العهلف ،هذا ما ءررْ علامة الرافدين

الشهاب الآلوّيلآ ،قممه ولكنه لر ؛ن.كر لنا هذه الكتة اض اقتضت ترك الخلف
 ijض ايقرة•

والذي يلوح ل بعد تأمل أن الأمر ليس كعا ذكروا ،وأن الواو ليت،
للاستئناف ،ؤإنإ هي للخلف ،وأمحتدل لن.لك —واممه أعلم— بسياق الأيات ،فالأية

التي فبل هن ْ.الأية ؤ ولجةة؛ؤذأأيويوأ ولأٍد،ليدبماعللأأممأقاثؤأماءرطّافا
دوحسني،ي/يأا.
٤٤٤

تحوى.وٌكثؤأ

ي

فيآهتحة ه

فأنت ترى أن  ^١اتكري>،ة ،إنا جاءت عقب الحديث عن الحشر،

فبعد أن ذكر الحشر لهدم الأمم حميعا ،حص الحديث عن أولئلث ،الكدبين ،لأمم مم
القمودون ،أما دواب الأرقى والهلبمر فليس هناك غرصى ليتحدث عا سيحدث لها
بعد هدا الحشر.

وعل هذا يكون انملم ،ق الأية دالأ عل تغاير الدوات والأنولع ،لا عل
تغاير الممات فحسب.

أما آيتا البقرة ،فلم يكن حاجة إل العطف فيها ،لأن الهدف  ،بيان أن أوكلثر
القوم لما لر يتعملوا حواسهم فيا يرسيهم إل الحر ،صاروا وكأنم قد حرموا هدْ
النعم حميعا.

وهكذا نرى أن ما قدروه من حرف محدوف  ،لا يتفق ْع جلال الفلم ودفة
المحنى ،وروعة السياق ،وحمال الأسلوب.

قاد ربمك<لآتابتإيى ثاؤل
 -٢وق سورة البقرة أيضا ،قوله ّثحانه:
ؤ،امح؛ 0حليمة ١^٠١اؤقكذذبا من يمسن .هيي-اوننفلثُ ،النماء ه [او؛رة"':ا] ،وكدللثؤ
حيث قدروا (فاء) محذوفة ق الأيتقن.
قوله سبّحانهت ؤةأوأأقخن.ثاهزوا ه

ولكنلث ،إذا أنعمت ،النظر ذ النظم الكريم ،وجدت حجة المعنى فيا جاء عليه
هذا الطم.

ففي الأية الأول محرنا القرآن الكريم بآن اش قال للملائكة:

ظ ق،

الآذ؛؛ر- ،ظتمأه ،ولو أنه قيل® :فقالوا أنجيل فيها* لفهم من هذا أن قول الملائكة
كان مرتبا عل قول افه ،دون مهلة ولا تريث ،،وذللئ ،ما لا يتفق ْع جلال الملأتكة،
وتعغليمهم وحشيتهم فه تبارك وتعال ،هن.ه الفاء التي قل.روها ،نحتل  ٦١-المعنى.

حصرأنذئأأنتن ه إنإ م متعلق بإ قبله ،لأن هولأم
س؛1حانهت ؤ كتب
الذين حضرهم الموت ،منهم أولتك الذين سينالهم القصاص ،فكأنه نل ت *فهل
كتب عل هؤلاء الذين سيمتص منهم نل أن يقتلوا ثىء؟ا ،فجاء الحواب ،يشملهم

وغرهم ،فكانه نل :اكنمح عليهم وعل غرهم ممن حضرْ الموت ،إن ترك محرآ
الوصية .،ؤيويد مجا ذهب إليه أبوحيان جيء ضمير المخامحلمن ق الأيتئن.
 ٢٠٣٠١٠يثن»خدواإثاك من دمظأ أل

 -٥أما آية آل ءمرانت ؤ

تألواذكلم-صالأه لألءمراذا:هاا].
فالحقيقة أن القول بوجود حرف محذوف يف د يه الئفلم ،فليس معي الأية.
لا تتخذوا ؛3لانة من متكم ولا يألونكم حبالا ،لأنه ينزدي إل أن هذه ا aJلانة منهم

من يألرننا حبالا ،ومنهم غر ذللث ،،وهذا لا تقصد إله الأية من قريب أو بعيد،
ؤإنإ المعنى لا تتخذوا بهنانة من دونكم ،ثم ئ القرآن الأسباب التي من أجلها "أاذا
عن أن نتخذ الكفار يهئانة ،فكأنه قيل لر؟ فذكر أسبابا كثيرة كل واحن .منها يكفي
وهن ْ.الأسباب كلها جاءت عل سبيل التعداد بدون حروف عهلف ،،كان

اب الأول:

أي :لا يقصرون ل إمادكم وحبالكم ،وكأنه

نيل• وهل هناك ثيء آحر ،فقال؛ ؤودءأماعنم ه ،أي :أحبوا عنتكم ومشقتكم
وصعوبة الأمرعليكم ،وكانه قيل :وهل هتا ثيءآخر؟ فقال :ؤءنتت\لثثا« من

آمحي؛-م دماّداخئ-هاأمحه•
 -٦أما آية اكو;ةت وولأعقأئث<إدا؛؛١أرق قنمثهن ةمملآأ<نمدمآ

أزد=ظلم عقي رزأ ثأبنهن شتص محن آلدتع حرذا ألامحديأ ماتء-مون .ه
لالمة:أابم].

 ٤٧؛

فدكروارة أن الطم يكدا« :ولأ عل

إذا  Uأتوك لتحطهم وقلت ال

أجد ما أحالكم عاليه تولوا.٠

والحقيقة أن هدا نقلم ضومحه القرآن الكريم ،ذلك لأمم  Uأتوا الني.إلا
ليحملهم ،ولكن الني~ .وةد كزمه الله فجعل رزقه كفانا  -قال لهم ما قال،
ففعل الشرط وجوابه خاصان بالني الكريم.
والدين قالوا بحذفإ الواو ،جعلوا خملة؛ تولوا جوابا ل (إذا) .وهدا الذي

ينو عنه الطم ~كءا هلت ،فل-؛ لأمم ما جاووا الني .من أحل أن يتولوا باكن.
المعنى الذي يلائمه النغلم ~لذن"" هوأن تكون حملة أتوك فعل الشرط ،وحملة

قلتإ جوابه• إذا ما أتوك لتحمالهم قلت ،لا أجد ما أحمالكم عليه .وهنا تتشرف،
النفوس لتعرف ،ما كان من شأن أوللئ ،الررة ،فكانه قيل فإذا فعلوا بعد أن سمعوا

من الني .ما سمعوا؟ قيل; تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ،وهكذا تجد
القول؛الحذف ،،قولأمردودآ صناعة ومعنى ،ونقا فنيآ.

 "٧قوله ^،^١؛ ؤ نتعوزذ يئثه ر١نهزلإهن وموررىخ؛ة أئ\ؤ<ثئب

طلثم[ 4؛_.] TT

'مميم
وقد قدروا ها وارن محذوضن.

إحداهمات  ١ورابعهماا.

واكانية؛ ااور> ادسهماا.

وقد نوا —عفا اه عنهم— قوله بحانه ت ؤوحماألس_ ،ه ،ولعمري ما ضر

القرآن لووصع هذْ الواو ،إذا كانت ،محن صلبؤ الطم فيه ،ولعمري كذلالنإ!أذكرها
مرة واحدة ،وكان من المكن أن ئذف وأن يقدرها المقدرون؟
( )١إءراب،اممحمجاج،أ/إ-د
٤٤٨

إن تلكر جرأة عل كتاب افه تعال ،ما كنا نود أن يقدم علتها مثل أولئك

الذين يحسن الفلن <بمم ،ولقد رأيت تعليها للرافعي هأس ق كتايه راعجاز القرآن®
يرد فيه عل بعضهم ل شأن هذه الواو ،اجتزئ منه ما يل ،قال جهلقممه!
ررإنإ كانت~ ،أى الواو"" ق هذه الحملة دون ضرها مما تقدمها ،لتوذن بأن
الذين قالوات إمم سبحة كانوا عل ثقة مما قالوه ولر يرجوا بالغسب ،،ولهذا فصلوا بين
القوم وبئن كلهم الذي ليس منهم إلا محا العد ،وارتفاع هذه الواو من ا•لجمدين

الأوليين جعلهإ لا تصفان إلا الشك ،وجعل سياق الكلام يؤكد أن الحساب ق
الحملتين من الغلط ،وأن القول به لر يصدر عل القعني والتحقيق ،ولذا تال ابن
عباس ،حين ونمتا الواوانقهلعتا الحدة ،أي لر يبى بحدها وجه للعدد ،وثبتا أثيم
سبعة وثامنهم كلهم ،فتأمل كيم ،انتفلمتح هده الواو معنى الأية كلها ،وكيفح

تكون البلاغة العجزة التي نجعل ق تركيب ،الكلام أّرارأكأسرار الخلق الحي*
 —٨قوله

ؤ

ناَكاوا إئاناتثدوئك< اأ!0أهلاسس^:ل
ارإن هنا واوأ محذوفة ،والتقديرت

قال صاحب ،إعراب القران

(وهؤلاء الذين أغويتا وأغوساهم ي غوسا)*لآأ.
ونوقن بآن أدنى تدبر للأية الكريمة ،من شأنه أن بجعل التدبر يلففل ؤيرفص

هذا القول ،ولا ي مح لنفسه أن يتلففل فيه ،يقول افّ تبارك وتعال• ؤ

تمولأبنئثة؛ىأفنلأر لمحتث>  .قاد اكن-مر بيرآظر^١هتوأثم'الن
( )١مصملفى صادق الرانعي ،تارخ آداب العرب ،دار الكتاب العر؛ى ،محيرون ،الطعة التاسعة،
AS !٦

( )٢إءرابالقرآن،لالزحاج،آ*/ا-غ.
٤٤٩

ؤيا ليتهم قبل أن يقرروا ما يريدون ،يقفون ْع حس القرآن ون قه .إن
العطف يقتفي الاشراك ~كءا زعلم~ فإذا قلتات فرح ايجاهدون وحزن القاعدون،

فنحن نود من أول وهلة أن نقرر الاشراك .والفلم ق الأية ليس من ^ا القبيل،
ؤإنا يريد أن يقرر القرآن ،أن قارون حينإ حرج عل قومه و نسه امحلم ،الماس ي

شانه ،لأن منهم صاحب الإيان القوى ،ومنهم دون ذلك ،،فلم يرد القرآن أن محمع
بئن الخروج وبئن القول ،ؤإنا اينى الذي يعغ ،عليه النظم أنه حينا قيل ت ؤ دتج

نثهء ه ،تساءل اكائلون ،فإذا كان شأن الماص؟ فقيل• ؤهال،ائمى
,رئميىآلإز 0أقت1ا ه.

ثم إن حدفح الواو يفيد نكتة بديعة أحرى ،وهي ،أن هؤلاء الدين يريدون
الحياة الدنيا ،لمجرد رزية قارون فيإ هو عليه من زينة ،قالوا ما قالوه .الحذف —إذن —
م بعد ومستكره كذ|لك.،

 ~ ١ ٠قوله تعال؛ ؤثمآيؤزد،رههاه [الخاشيث:ه].
قالوا؛ هنا حرف عهلف مقمر محدوف .والقدير ®ووجوه يومئذ ناءمةاا .ولر

أحد من المفسرين من أروى قوله ذا فلمأ ،اللهم إلا حملة عناو أيى ال عود ،نقلها عنه
الألومي والشيخ الخمل ،وُي ،قوله؛ إنه ترك العطف ررإيدانا بكإل تباين
مضمونيهإ،،

ولقد وقمت ،عند هده الأية ،وعند ما يشبهها من كتاب اممه تعال ،وهتجى قوله

جذبشر؟'.وبجهُ بجي هآبجأ عثأ'©'ه
سبحانه;
لمىتع'آ*-؛]• ولعل عذر القائلين بالهدف ،أتم وجدوا هدْ الواو ■جي،ء»آا ؤب شذ0
عواعورآأج'ه فقاموا آية الغاشية عاليها.
الأية الكريمة
الخملضابملن،أ/أآه.
٤٥١

أشقى من الذي كذب وتول؟ ولاذا لكن هو الأثقى ،أليس لأنه كدب وتول؟ إن

الذي حملهم عل القول بالخذف ،هوأمم جعلوا الأشقى وصفأ لثخص مسن ،ح
أن القران لر محدثنا عإ ي ند ذلك القول ؤيصححه .إن الأشقى هو نف ه الذي
كذب وتول• فالقول بالخذف ~إذن~ كديد ،غير مديد.

هذْ بعض حروف العطف الش قالوا دحان.فها ،ولا تظنن أتنا نتهليع
الاستقصاء ،ولا نوئه كذلك ،ؤإنإ نريد أن نأق لك
يعرض للث ،،أويعرض عليك ٌن هذا القثيل-

لتكون عونا وهاديا فيإ

تاتيأ :حووفالجر:

لالناى:ا.]-

-١قال تعال :ؤ

يقول أصحاب إعراب القرآن! إن ق هذ 0الأية حرفآ محلءوفا ،وهو (إل)،
ؤينتدل لذلك بمثل قوله ميحانه!

والتقدير ءاهدنا إل الصرامحل

لهئإقخفنمتقيو'.ه لالثررى;آْ] •
وبادئ ذي بدء أحج ،أن أقرر هنا ،أن النظم القرآق امتاز بالدقة والإحكام،
وأن هذه الدقة تنمجم ونتناب هع السياق ،وهل النظم إلا ترتيب اللفغل ق

النطق ،ترمحا يتفق مع المعنى الراد؟ ولو أنتا أنعمنا الفلر ق الآي اتا لرأينا ما يثلج
الصدر ،ومتر له النصي ؤلربا ،والعلب حوعا٠

ولقف مع هن.ه المائة ق كتاب اش تيارك وتعال ،وكيف جاءت عل نق

بدع ،ونظام محكم إن فعل الهيابة بجيء ق كتاب الله تعال م تدأ إل الله حينا ،ؤإل
غيره حينآآحر ،ذلك لأن الهداية إما أن يراد منها التوفيق والإيصال ،ؤإما أن يراد ما

الدلالة والإرشاد ،والفاعل الحقيقي ل هذين المعنيئن هو اش تيارك وتعال ،إلا أما
(1 )١ءراب القرآن،
٤٥٣

ولكننا ذكرناْ م اهلمة لمن يرى أن
واعلم أننا لا نوجب القول
عزم لا تتعدى ينف ها ،ونحن لنا مع هذا الرأي ،فان استدلوا بالشعر كان دليلنا
القرآن ،وهوحير ما يستدل به.

أما قولهم ت ®عزمت عل كدا® ،أو ®عزمت عليك أن تفعل كدا® ،ففي الأول
معنى التصميم ،وم يتعدى ب ®عل* ،وق الئاق؛ معنى القسم.

والخلاصة :أنه لا داعي للقول بالحيف -كإ رأيت.-

ئلىءؤفٌتاءءره لألءمانْ:يا] ،ئالوا :والمعنى
 ~ ٤نوله تعال:
نحوف؛أولياته ،بدليل فلا نحافوهم.
ولكننا نقول :ؤ لا يكون المحنى® :نحوفكم أولياءه* ،وهدا ما يدل له قوله
سبحانه^٠^ :محامهم ه .إن (خوف) يمكن أن تعدى للمفعولن ينفها ،دون
واسطة حرف الخر.

 —٥ومما كادوا نحمحون عل الحيف فيه قوله سبحانه :رؤ ثأئمار موشم_<ته<

سعتي يجلاتيقؤئاه لالأءراف:هْا] ،وأصل النظم عندهم® :واختار موسى من قومه®؟

ولكن بعد تأمل ق الأية الكريمة ،نجد أن إبقاء الأية عل ما مي عليه ،أسد
نظأ ،وأصح حكا ،ذللث ،لأن هذا الفحل يتعدى ينف ه ،هذا من جهة• ومن جهة
ثانية فإن معنى الأية دون اللجوء للحذف فيه مزية ،سوف تتلاشى عند القول
بالحيف ،ؤإليلث ،بيان ذللث:،

إذا قلنا® :واختار موسى من قومه سبعتن رجلا® ،فان القوم هتا تشمل بتي
إسرائيل همعا ،وبمي ّر المعنى ®اختار موسمح ،من بمي إمرائيل بلتن رحلا" •
ولكننا إذا أبقينا الأية عل ما نزلت ،عليه من عند اممه تعال ،وك،ا قدر العزيز

الحليم ،يكون المعنى هكذا® :واختار موصى قومه ،أى اختار موصى قومه الذين
٤٠٧

المسداة— ؤوماواتثه<إلأ دخمةلإشث؛ك ?جآه [الأن_اء:ي'ا] ،أقول؛ كأن الرسول
الكريم .ليس من شانه إلا أن يدعوعل الناس•
إن تقدير هذا الحرف لا أقول؛ يدهنر روس النظم فحب ،ولا أنول؛ يفند
به العص فقط ،ؤإنإ هو يعد ذللتح لكه يتناهفس ؤيتتاق،ع ما لكن يتمن ،يه الني

الكريم .من رحمة ومحة من جهة ،ولن ما لكن علميه المجتمع الملم الأول من
جهة أحرى• كيف وند قال ار؛ه تثارك وتعال• حجني• هبمؤل ،آلي رإك؛ن معه 7أثداءو

ه[اكع:ا>أ].

كظإ

فهل يتناسب هذا مع الحرف الذي قالوا يحذفه ،اللهم ،لا.
ومعنى الأية الكريمة؛

أي؛ لا نحعلوا دعاء الرسول حينإ يدعوكم كإ يدعو يعضكم يعضا ،أي إذا
دعاكم الرسول هؤ فلا يد أن تلبوا دعاءْ ،ولا بجرز لكم بحال ما أن تححلوْ كدعاء
يعضكم نمس.
فإضافة الدعاء إل الرسول .من إضافة الصدر لفاعله ،وقد يكون المحنى؛

لا تدعو الرسول

وتنادوْ ك،ا يدعو يعضكم يحضا ؤيتاديه• ؤإنا ينبغي أن

تعغلموه .حتن دعائكم ونال،اوكم له ،فتكون إضافة الدعاء إل الرسول .من
إضافة الصدر إل مفعوله.

وعل الضر الأول تكون الأية حثآ لل٠ؤمنين أن يستجيبوا للرسول إذا

دعاهم• وعل الضر الثاق تكون الأية حثآ لالمؤمن\ن كي يعظموا الرسول هؤ إذا
دعوه ونادوْ.

وعل كلأ التفسارين لا نجد مكانا للحرف الذي ادعوء محذوفا.

 — ٨وقد قدروا الحذف ق قوله سبحانه؛ ؤ ربم؛مياآروسعئأاةإشآلن؛اءمقم
ث ءور .ه لالسر:آا] ،ولكنهم هنا افتنوا ق تقدير هدا الحرف ،ضارة قالوا؛ إن
٤٥٩

المعنى وفجرنا من الأرض ،فالحدوف هو (من) وأحرى قالوا :إن النظم وفجرنا
الأرض بعيون ،فالمحدوف هوالياء ،ؤيعلم اممه أته لا هدا ولاذاك.

ولوأننا وقفنا مع سياق الأية الكريمة ،لأدركنا أن السياق والمعنى يأييان هدا
الحاوف ،الأية جاءت حديثا عن الهلوفان حيتإ دعا نوح ريه أق مغلوب ،فانتصر اش
له ؤ _•،؟ أتوبألقث يم محم اؤ؟ تثميأ أرذما■مئُا ه لالسر:اا-أآا] ،إن السياق
يدل عل تمويل الأم ،وكيف كانت الساء كلها أبوابا ،وكيف كانت الأرض كلها

عيونآ ،أن القول يالخن .ف سواء كان افجرنا من الأرمحى عيونآ® أم ®فجرنا الأرقى
بعيون® لا ينجم مع ما يريده القرآن ،ذللئ ،لأن ما يرياد أن يثينه القرآن الكريم ،أن
الماء كان يحم هن.ا الكون سإء وأرضا ،فاليت ،هناك عيون حاصة فجرت من
الأرض أوفجرت بما الأرض•
ولحلك تعجب إذا عرفت أن عشاق الزيادة ونفوا عند قوله سبحانه:

ؤوثميiاجا يىأدتون.ه زص ]٣٤ :فقدروا أن هتا حرفا زائدا وهو (_) ،ولو
أنصفا هزلاع وأولثلمثا لوقفوا ْع النمس القرآل فيا يرشد إليه ،وق سياقه الذي
يتفق ،ع نفلمه ،ولأدركوا أن لا حيف ق الأية الأول ،لأتما جاءت ق سياق
الحديث ،عن الهلوفان ،وان لا نيادة ق الأية اكانية ،لأتما جاءت ق سياق طعي،
كان الال.ف سبه بيان قدرة اطه.

 "٩وأحيرأ نقف0 ،ع قوله سبحانه:

ينقون إناؤميم تجما محل آ^دأل

شتاص لالز٠ل•] ١٧ :
ولقد أبوا إلا أن يجعلوا حرفا محدوفآ كيلك ق هده  ،^١ونظم الأية عند
هؤلاء ،فكيف تقون أن كفرتم ؛يوم.
ولا أدرى كيف يذكن أن تم المض عل هذا القدير ،وهل من كفر باليوم
الأحر يمكن أن يوخ عل عدم التقوى ،وهل يعد الكفر ذنب؟ دلك معص يتمر منه
٤٦٠

 ٠^^٥ميزمء

^^ثوي،أممحدون.

^ صثثءن©ئثيمحو

0

مزىآلاسوس؛ى ال كأنمحآفيب ج^؛ثا^• ٤٨٠يشمإثاءمممّيمءيك

آو

رثش أرى رعدكهم؛ ،ءيم كثتدرون^٤ .؛؛^ هآ أيى إقلى ^ ٤٥يمق صثز
^^ثلسهثكامنيشمنكآ

آجعدا ين دويؤ  ٠^٥١ءالثه مدمحن .نقن'ؤحق\ تدّكايخ،ؤلآأل؛أ محميكث

وملإيوء ،^^^٠ئمدر؛ي«أكفين '.ةآجا؛لم؛ئاثئلأدابة0ةةعإأ
نن«ادة أؤجمآيقة؛ بق لثتها

ريهر

و؟ ^ ١١٧كأم

آنغتاهثتيتبمئإظا صتثون'.ئ1كثنا تمالنداب إدا غمكمحك<و
ءشمحوسءأ'لآءر •ي؛اصيآلأ

،، ٥٥آوجث نمه أوأي=فد،ثأرهن>  .ةتثحم> ؤمه«ثأئامإمإكامأ مما
سلفا
ثلما ءاسفؤنا أثن»نا مهر هلثرةننه_م أ"ءع\اك^•
قسنيرا
ينه لجووت.
وثثلأ املحإت ١^ ٠ .صمث أن ميز مو■ ^١

أنمن،

^^ءط.زلوشهساظ

تداصخت
له ٥؛^^
ئموذ،يى
تئزأمنظاي،يريس .يث،
يئلتحك إي آلثاعه  ،(١ئأيه،رمه نثم ثُ .ذئئ<ى  .٠أمحلأء ييممحر بمقهّ

تتمحن عثؤإلأأدته؛ك> أ3؟

^تُمولآآخثزمح .أئن

 !^ ١٠بمايلآ ١نيًقامإ مسديرا.ا آدحاؤأ ألجثه أتن إ\0نلمثلأ حنيحى.أ هثاف

علتأم بمحاض ،من  ٢٠٥وآّلإإص ؤمها  ١٠دستهيني آلاظس وتأإهأ آلأعمن ء< ؤآنتر مها

كلأملي.

^^وهاتآمحر سأرى.

هن.لإتث؛زثأئالأسح
^^ا%ءأئأأولاّتي.صذ

ثدريم ءمبمؤإ رآثنؤأحئ ولإأؤأ<وتلمأؤى

 Coألت-عوت ءأ'لآمحات<نأأرلجحابي'و0

صأصن.نتانقأكظ

ثإكألس>وت '5لآءبج،ومايتئعا وءنئ« /ء1م ألثاعغ ؤإقو ر٠ثصثأوا وثُيمإف>أؤ;رى
سث-رد ألص وهم بمشؤن أع؟ وفن مألتهم من
دون؛مح
أس هأة ?^ij؛  .ينييي ،ثرتإ 0متيوءنوم ق/ئومون .ةنمحءموشظ؛ممزق
ياشوي،أو'ه [سورةالز-؛مف].

محورة الزخرف هي إحدى الحواميم السع ،والحواميم عرائس القرآن ،وهن
الروصايتح الد٠ئاتا —كإ روى عن ابن معود محؤ— ومحورة الزخرف ل
المصحف يعد محورة الشورى ،وصلتها بسورة الشورى ظاهرة ثكلثمت ،كل منهإ

عن الكتاب الكريم ،فغي محورة الشورى نقرأ قول) اللهت ءؤ و؟دتلأث أيجمناإقلئ ،مءن
عتييأ لاكودى؛ما] ،وقوله■ ؤؤم؛ثإك أنيا إقش مئبما من آتيا ه لالثررى' :آْ] ،وقوله •
ؤوع> جعلمثت نحل •أمحك،إمحءمن يشاءثى بماددأذق كراJئإق بمزءرمثفو.ه
لالشُرى؛آه]• وجاءتر محورة الزخرف لتكمل الموصؤع ،الذي حدثتنا عنه محورة

الشورى ،حنث يدست ،بذكر الكتاب ،وما يتحقه من أوصاف ،ثم موش الناس

منه• والخم ،أن المنامان بتن الحواميم أوآل حميم بينة ،لا نحتاج إل كر تامل.
تسمى السورة محورة الزخرف ،وقد ذكرت هذه الكلمة ق السورة الكريمه،

ولكن ليس هن*ا فصب ،،بل سنرى أن موصؤع السورة متق ح اسمها* بدأت
السورة بالحروف القطعة (حم) وهي حروق أصح ما يقال ،فيهات إنيا للمتحدى،
٤٦٦

والتنبيه والإJقاءل ،وهذا مفصل ق كتب التفسير ،ثم أفت والكتاد_ ،البين،

وجواب المم:

لآءتتز،نامؤاه [^ ،]ir:v ،فالضم وجوابه -كإ ترى-

من واد واحد ،ومشكاة واحدة؛ المم بالكتابج ،وجواب الفم ؤ إةجعئثثفي،اوا
ميا ه .وقد سا س ،ي الفصل الأول من هدا الكتاب ،م امتعال الكتاب- ،ارة
والقرآن أحرى ،وعر اسممإل الحعل تارة ،والإنزال أحرى ،فلا نعيده هنا ،كإ بينا

لك و أول هذا الكتاب ّر قوله سحانه :ؤةساسمح0ه•
ووصف المرآن يقوله سبحانه :ؤ ؤإلمءؤآ اؤ آلكشّ ،أدينم اثعق  -ؤئ ه
[_^:j؛] ،وقد تميم لك ،مر استعإل كلمة ®أم® حينإ حدثناك عن الرمال ورسالته
ل إ عجاز القرآن ،وءرذت vأنيا استعارة بديعية .وهذان الوصفان ®عل حكيم®
وصف ،بمإ القرآن ،وهما اسإن من أمإء اممه —كإ جاء ق آحر السورة السائمة.
ويعد هذه التقدمة الخامعة الموجزة عن القرآن تتوجه السورة لخهناب أوكالئ،

المعرصثن ،الذين كان من حقهم أن يؤمنوا بهذا القرآن العربي ،الفلاهر من حيّثج

نظمه ،والمؤن فيه ما يعد أوكلئ ،القوم وغيرهم ،ودكن إسرافهم حال بيتهم وبين
صشصاقًظثهممتا مفمش>  ٢٥ه
أن يومتوا يه ،ؤ أئصيث،
لالزخرفتْ] أى :أنرملكم فتعرض عنكم وندعكم ،لأنكم مرقون؟ لن يكون هذا،
بل سيستمر تذكيركم .ويعد هذا ،؛ير ،1افه بارك وتعال لبيه .وللمؤمنين معه،

بان هذا شأن الأمم من نلهم ،ويأنه ما من قوم جاءهم نبي إلا امتهززوا يه،
فكانت ،سنة افه أن تاللثح أوللث ،المستهزئين ،وقد كانوا أسد من أوكلئح بهلشا ،وأكثر

منهم نوة وآثارا ل الأرض .وهو وعيد لأوللث ،إن لم يؤمنوا ؤ ةهاتق 1أسد ممم
بملشاوتجيثوآلأيجى< ا/وه [ألزخرف;\.]،
ويعد هذا القهلح توجهت ،السورة الكريمة لإلزام أوكلئ ،بالخجة ،وكان

الزال الذي وجه لهم ،لا يتهليعون اكحلمحر منه ءؤ ؤلحث سآلفهمتنحالقآللثو١ب
 ٦٧؛

عر هده
وبنت السورة
ُهىسمزأشن ٠^٥
الإجابة المفصلة ،آثار قدرة  ٠۵١العزيز العليم ،المثلان -بدم العم الش لا يستقون

عنها غناء ،ثن جعل الأرض لهم مهدأ ،وجعله فتها مجلا ومحلوقا للهداية ،ثم إنزال
الماء من الماء بقدر ،ليحص الأرض المتة ،وكيلك  jbالبعث ،فكا مج النات
من الأرض الميتة الخرداء ،سيخرجون من قبورهم كذلك ،وليس هذا فحب ،بل
هو الذي حلق الأزواج "الأصناف— كلها ،وجعل لهم من الفلك والأنعام ما
يركون ،ؤيقفون عليها حاجامم ،كل ذللث ،من أجل أن يذكروا نعمة افٌ تعال،

اوماطناهيتي.وإنا
وبممدوه يئثكروْ ،ؤيقولوا
إكؤهألخقلتؤن ه ل١لز•<رفت  ،] ١٤ — ١٢ويعد أن ذكرتهم المورة نبذه العم العفليمة
عليهم ،عرفت لهم بعلريقة الأكفان من الخهلاب إل الغيبة ،فذكرلتا أمم جحدوا
هذه العم وكفروها ،وجعلوا فه من عباده جزءأ ،فقالوا :اللأتكة بنات اش ،وذلل؛،
كفرفاحش ءلاهر

?0؟^ لم.مف:ها].

محك

وبعد أن ييشت الورة الكريمة شيئا من ّقههم ،فهم يكرهون البنات ؤ محإذا

مثة!ءثل وبمههُ مسؤدآ مئوَىيأل[ 4.الز-مف;يا]،
بؤرلحدهم لما صمبم>
ويقي حزينا مهموما ،وكيف ا جعلوا فه البنات ،وابوها لأنفسهم ،ؤ أرمن ييثوأ
فحآيفيَلأوؤ،أتجّلهمدبنأو^'ه لالز"مف؛عا] وهي كناية بديعة.
ويحل .هذا أحذت الوره الكريمة تتاهثهم ،وترد شبهاتهم ،فهؤلاء وقد

؛  ^٥١١لأ ؤّثغكثث
ئم بمد  ٠^٥١لثؤدوأ
ؤ ؤجممحأ
ثهنذممومثلونأو^ه لالز-مفته١آبمجون عل همادمم لما يمدون محن دون اطه يقوله:
م ئمحأو؛نناتنءلإه [النمف.:أ] .ودكن من أين فم هذا؟ هل عندهم دليل
عقل يتمسكون به

لإإئمحاإلأبميثوة.ه

ؤيكذيون ،والفاصلة هنا نحرصون ،وجاءلتا ي سورة الحانية ؤظون?و'ه [-I؛U؛؛:J؛]Y؛
[٦٨

لأن السياق هتا يمتمحي هده الفاصلة؛ ودللث ،لكدحم فيإ ادعوه ،أما ق سورة الحائية
فكان السياق حديثا عن العن ،،ؤإذا لر يكن لهم دليل عقل ،فهل هناك دليل نقل

ي تم كون يه؟ ؤ لم«اممحؤتن<اتن ييءدهممءمنتتسكرن

لالز■؛مفت.]٢ ١

ؤإذا ب يكن لهم هذا ولا ذاك ،فا ص حجتهم إذن؟ ليس لهم إلا قولهم ،بأنم وجدوا
آياءهم عل أمه ،وهم عل آثارهم مهتدون• وترد السورة الكريمة هده الشبهة.

أولا؛ بأن هدا هو شأن الأمم من قبلهم ،كانوا يتمسكون حده الشبهة ،فها هم
المرقون من أقوام الأنيياء ،يهولون هدا القول ،ت ءؤإدا ؤثرآ؛ ٥١^١عق1ئتزإداءق
؛٥٠^١؛تممثدث .ه [الز-مف;\مآ] وهنا فرق بئن الفاصاكن -كا ترى  -الفاصلة
الأول ،مهتدون ،لأن العري ،كانوا يتحدثون عن قضية الملمة والدين ،وهده يناسبها

الهداية ،أما الأمم السابقة فالحديث ،عتها حديث ،عام ،فهم يقتدون بايائهم ق
محالات الحياة حيعا.

ثانيا• وترد عليهم ال ورة

^^آمإسئطاوحلميءاآظه ولكن
'.فا؛نساتيمهاثلز

القوم يمعنون بالإعراض والتكدبم_إ

وثاكات ترد علميهم بهلرف من محر إبراهيم اص ،وهم يزعمون أمم ينتسبون
إليه ،والرد عليهم من جهمحن؛ الأول)؛ أنكم إذا كنتم تقلدون آباءكم ،فناذا ال

تقلدون محر أوكالث ،الأباء إبراهيم الج،و؟ فهو أحرى بالأت؛اع من ضره .والحهة
اكانية؛ أن إبراهيم ^  ،كان آباره وقومه معرصتن عن الحق ضرأ منهم ،فلن؛ ال
تقتدون به من هن<ه الخهة كدللث ،،ولا تهليل السورة ق خر إبراهيم الجو؛ ،بل ود.كرْ

من هن،ه الحيثية فحكا ،وهدا منسجم مع موضع السورة انسجاما تامآ — كا
تركا~ ءؤ

لأنيؤ ومم-وءإفي موُ مثاثثذؤن.ه [الز-؛مف:أ-آ] .وبعد

إلزامهم الحجة ،وبعد أن نضل ق أيدحم ،ويعد أن سدت علميهم النافد حميعها ،ل
٤٦٩

شبهة تقليد الآباء ،ينتقلون إل شبهة أحرى ~وكذلك أهل الباطل يتصيدون

ؤيتخبطون ،فإ هي هده الشبة يا ترى؟ وهذه هي الثالثة —كإ رأيت~ كانت الأول

قولهم :ؤلزثtثأصثامجهوالثانية :ؤثبمسئةاءسمه .أط ^١
صانورمننُءمر©ه لامحمف<:م].
اكالثة فهي قولهم
ؤيفلهر أن القريتن مكة والطائف ،وقد اختلف المفسرون كث؛رآ ل الرجلين ،وإن

لكن الكثثر منهم يرجح أنبما الوليد وعتبة بن م عود ،وهذا لا يعنينا هنا بالعلع.

ؤيرد القرآن عليهم ؤ

صو0سئلآه [!^ ] ٢٣:مذا الاستفهام الإزكارى،

الذي فيه تعجيب من صأثهم ،و-أذا النظم ؤ أهرشمؤن ه حيث قدم السند إليه،
ولآ يقل• ارأيقسمون ،،كأنه يقول :ليس هذا من شأ تهم ،ؤ غش نمنايمم نعيشمم ق
آلنبا ؤتجسنا سنمم مث بمض د,رحثت ه نحن قمتا بينهم معيثتهم ق الحياة
 ،١^^١ورفعنا بعضهم فوق بعض درحات ونخر بعضهم لخدمة بعض ،وذلك كله

بمممك .ه ورحمة ربك حثر مما بجمعون•
منيع زائل ،ؤ و(~ةتئ ثؤى
والفلاهر أن الرحمة الأول ق الأية هي النوة.
وتتمر الأيات بالرد الحكم عل هذه الشبهة فمقياس العفلمة عندهم إنإ
هو الثراء والحاه ،وهذا هير ،1عند النه تبارك وتعال ،بل نجده ق أيامنا لا بملح
مقياسا عند كشر من الأمم اكحضرة التمدينة ،أقول :تستمر الايات برئ هده الشبهة،
وتفصل السورة تفصيلا حكيأ؛ فمتاع الدنيا قليل ،وهي لا تزن عند الله جناح بعوضة.
ولكن ما دامت كذلك  ٣لر بجعل افه فيها لأكامين الحفل الأدنى ،والنصيب
الأوفر فتكون لبيومم سقفا من فضة ،ومعارج عليها يظهرون ،إل غم ذلك؟
سن افه ذلك ،كله وهي أنه لر يشأ ذلك ،حتى لا بميل الماس إل الكفر ،ذلك
أن الإنسان ضعيفا ،فحينا يرى الكافرين قد حمعوا زخارف الحياة ربإ تضعف،
نف ه أمامه ،ولهذا اقتضت ،حكمة الله أن تكون قضية الغص والفقر ،ليس لها دخل
؛؛ن الكفر والإيان ،فقد يفتقر الكافر ،ؤيغتتي الؤس ،أما الأخرة فهي للمتئن
٤٧-

نضرة النعيم ،ؤيطاف عليهم بصحاف من ذهب ،وأكواب ،وفيها ما تشتهيه الأنفس

وتلدْ الأعض ،إل ضر ذلك مما أعده افه لهم.
ثم تعرض السورة لما أعد لأهل النار ،ويعل هدا كله ترد السورة عليهم بأن

اض واحد ،لا سغي أن يكون له ولد ،ذكرأكان أم أنش ؤ«لإن؛ن إل<تني ثلدثأثأآوي

آلددبم0ه لالزمف:اها .ويعد هذا الإلزام تذكر الورة بعض الأيات اض فيها
تقديس افه ،والثناء عليه ؤ ثبمى رب أككؤ<ؤ ،مإ'لأ<نجارن>أدثني ئمايمغؤق ?وه

لالزحرف:أآه] ،وتبارك الله ،فهو الذي له مللئ ،ال موات ،والأرض وما يينهإ ،ولبمع

الشئ أوكلث ،القوم  jحوضهم ونمهم ،حش يأتيهم اليوم الذي يوعدون.
ونحتم السورة تيذا السؤال الوجه لحم ،والنسق ْع ما جاء ق أولها ،فلقد
سئلوا ل أول ،السورة عمن حلق ال موال ،والأرض ،ولكتهم الأن سألون عمن

حلقهم ؤ ولن ،سألهم س ■ءلئهملمول 0آث ،آن

?وه لالزخرف;سم] فإ يالهم

يمرقون عن الحق إذن؟ إذا كان هذا شأ،-م ق إعراضهم ؤإئناعهم ،فاصفح عنهم

ظمنقسلنزن.ه [اازامف:هه]

أتبما الشي وأعرض عن غثهم وحهلهم
وهو وعد للنبي .وللمؤمين ووعيد لهم.

هذه السورة من حيث ،الموصوعايؤ ،متمة متناسقة ،ؤيمكن أن نسين يعد

هذا التحليل الموجز ،أن موضع السورة منسجم مع اسمها؛ ذللن ،لأما ركزت ،عل
فضية الزحرف ،ومظع الدنيا ،وما يتثيثخ يه أولئلئ ،القوم ،من إيثار لهذا ٤٣١
الدنيوي ،وجعله شرؤلآ للنبوة ،كا نجد عرضا لشبهامم وردها رذأ يرتكز عل
الكون واكاينح معا ،والعقل والنقل كذللث ،،وأن محا ذكر من نمص كان حاصا برذ

هذْ الشبهات ،،ومنجأ مع موضع السورة ،وأن فواصل السورة جاءت ،منجمة
مع الأيات ،انسجامآ كاملا ،ولقد تعددن ،ق ُل<ه الفواصل كلمة (مسن) ،فكان لها
ل ك ل موضع معناها الذي نحتلف عن الموضع الأحر ،فهي ل فوله :ؤ وعي
٤٧٣

أفن ?جآه

ضرها ق  ! ١٠^٠ؤإن آلإمنى لكنيرفن

لالزحرفْ:ا]

وهي ضرها ي نوله ت ؤوئوفيلإئمبمنيّ غ؛دقيرؤ.ه [الز.مف:ارا] وهكذا قوله:

يجئ ■  ۶٠١٠أأس ؤقثة يي .ه لالزارف:بم  ،]٢ونوله؛ ؤ أثأتث قجع أيقض أو
يم. <<ّ،ه [_<_• ،]،وو هذا أبلغ رد عل دانية
العارف الري3؛لانية ،الش حدثتك عنها من قبل ،من أن الفاصالة جاءت لتتميم الأية
فقط ،دون أن يكون لها صلة حا ،فلو كان الأمر كيلك— ،ومعاذ اش أن يكون —
لغيرت كلمة مٍين ق هذْ الفواصل خميعا ،بغيرها من الكانات ،وهي كثبمرة.

أما أملوبح السورة ،فإنالث ،لتالمح فيه القوة والخزالة والفخامة ،وبخاصة
الأيات الأول ،ك،ا تلمح فيها العذوبة والسلامة والسهولة وبخاصة المم الأخير
منها• ؤاك لتجد القصد باللفغل كذللئه ،والوفاء بالعتي ،كإ تحد الإقاع والأمظع،

يظهر للث ،ذلك ،وأست ،تقرأ رد الشهيات ق الأيات الكريمة ،وكيف ،أنه كان ردأ

جامعا محكا ،لر يرك شاردة ولا واردة —كإ يقولون— .وكذللئج لو تتبعت خصائص
الأملوُب القراف لوجدتها بارزة حئاهرة ق هذه السورة الخريمة ،ولقل حديتل عن

مله<:لصؤ;<ناواهلاس:م وقوله:ؤثئثلم
فقا مثلا ه لالزخرف«:اا وكيم ،أن هذه الكلمة جاءت ق السورة ،مت قة ق حملها

كلها ؤ آكك،جتدقطمآلأهىاه [ ،]١ •٧^١ؤ يمثائواشبج)بمادهءجءأه

[الزخرف:؛ ،]١،ؤ ؤجممحإ أثثللإك4أؤئ J،؛| صني جبا إئأه ل ازارف:ا'ا]،
.لش0كمز إوتيجمتآ؛إ ثئثا من صئن ه لالزخرف":ا"آ]^ ،قنه؛إظاثمكلأ
لوحين  .ه [الزءرفت ،]٦ؤ آجعتا يمح ،دويؤ أوي) ءالهة بمبدؤك  .ه
لالز.مف0:ئا.

^مؤ،أمح؛ر،بملئون

[الز.؛مف*:ا■] فانفلرإل

كل واحدة من هذ 0الكالعات الكريمة ،كيم ،اختيرت ،كإ اختيرت كلمة

التي حدثتلث ،عنها من قبل.
٤٧٤

^^^^حإنآمءمحيم©صئ
وإدا -جآءةنيقثو ؛وئثي أفث دبمؤن ؤا ألممم لوإذُبمدبمأ أس سا ثمل  -صثهتإ
وشبت آمحي؛ وقمأ

نحثثيث '©^ ،^<^١يذ

ؤأيمؤأ اثن

%؛؛ ٠ؤ زء اش فيه
أشم بمزى ال;ن \\نث\ ح ُضآؤهلم
ألثوإ١ون © كأجا أل؛رت ثاموأإدا ند  ^2ثشثوأ ؤح ألحيي ق،ؤ\ سج أئ

يؤننايا ندأنتروأ ةذث<وأ يثغ أس  ^٢ءامو١ين^لإوأؤ;ن أورأأيلاديصؤ ؤأئه
هىتولاةهلج؛سا
لإددِمعوأ
سلود> © ه أزر إل ٢٥؛> مقأؤاءمث أثق عتيم ماهم ' ٣محثُ نم {؛^ ybعق
ثظوذ©أنحثرأ

ءيت\ٍ

أبممأ«) ية صدؤأ __4؟_  ^£■^3مهن © ل قي  ٣٤؛ آموثم ولأ\وإإو<ر تن
أشثتثأ أؤهش محثب أم،؛ - l^iثنإئمئ> ا© بجم سإم آس  ١٠٠۶بشمف محلمن
طنٍثأمءسءألآإم

ببجاى يرب أشم ألاإة تي؛ ،-أشم حأ -أ لس/لأء©أإف أئن

آس ممحبمولدد

ّيىفي"لآدمحا ©ًفثب آقذ؛محنى أنا محّإاإمح أس "،٧؛؛© ^،لا نجد
ممايهمبمخُك آثو وآل؛ومحِآلأحي يثإدؤيى

أثة نرثؤأث نؤد=كاوأ ءاثاءث؛؛

أوعيثرظ أمحبجش ْكتب ف ،ئر؟آمآلإبجا نأ؛ثدفا

^^ينبجا

لإّيي>يني

ص عثبمر زتبمإ

ثنه  ١٤^^^^^١قأشئلمأئلمك©ه ضئاس].
سورة الجائلة مدنية ،وقد أحمعوا عل أن سب نزول الأيات الأول منها،

قصة حولة بت حكتم نه^ وقد ظاهر منها زوجها أوس بن المامت ،أحو عجالة
٤٧٦

ابن الصامت قيها ثم ندم عل ما قال فقال لها! ما أظنك إلا ئد زج عئ،
وذهبت إل رسول اش

ترجو أن محعل افه لها محرجا والرمول يقول لها* وهى

تحايل الني بأنيا قد أحدها زوجها شابة صغثرة ،وقد كرت وليس لها أحد ،وبان
لها صبية إن صمتهم إليها جاعوا ،ؤإن تركتهم إليه صاعوا ،والرسول الكريم يقول؛

ما أراك إلا قد حرمت عليه ،وتنزل الايات بعد ذلالث ،>،وق هدا أعفلم دليل عل أن
هذ*ا القرآن من عند اممه تبارك وتعال ،لا من عند الرسول ،ؤإلأ لثبت ،عل ما قال،
وهن*ا خارج عن موصومحا الأن.

بدأت السورة الكريمة بقول افه تحال! ؤثسحآمحئ)شبمدمح،فيرنيها
أشوآقث.معمحاصالة آسّءءعصئهه لاسما] .بدأت السورة
ببمدا الحرف الدال عل اكاكيد رقد) ،والتأكيد هنا له ما يوعه ؤيقتضيه ،لأن هده

المرأة كانت ل لهفة وسو3ا ،وضيق ،وال ،إع هنا معناه الإجابة ،وليس إدراك
الصوت ،لأن إدراك الصوت لا بماج إل تأكيد ،وعثر عن المجادلة بالفعل
المحايع ،لاستحضار المحورة حتى تكون مورة ق النفس ،وكذلك ،عن الشكوى،

وما ذللا،
وكدللث ،قوله! ؤد-ع ه ،وعثر ؛ (إل) دون اللام،
إلا لأتبما كانت تعد أن نُع س الخم ،س ما تسمع ،نجيل متتهى ثكايتها اف
وحده ،وختمت ،الأية بقوله• ؤ تمح نصير ه ،ومجا ذلك ،إلا لأن اض تباره
وتعال ،كان يسمع التحاور والنكاية ،ؤيبصر هذه المرأة ،فهو سميع بصثر ق كل
ثيء ،ولكل ثيء•

ثم جاءت الأية الخانية سن أمر الظهار ق نفه ،وبأنه أمر م تقثح ،وبأنه
متكر وزور ،لأن الزوج لبت ،أما ،وختمت الأية بقوله• ؤدلثآائهقنممتاه'ه
[الج،دلث:أآ] ،وهما من صغ البالغة — كإ يقول اللمغويوزِ وما ذلك إلا لسن عظم أمر
الظهار ،وأنه بمتاج إل ممر من العفو والمغفرة ،وأن هادا إنا هو مجن افه العظيم ق
عفوه ومغفرته ،فهي كثرة من حيتا الكم ومن حبنا الكيف.
٤٧٧

وجاءت الأية الثالثة والرابعة سان كفارة الظهار .الأية الأول -إذن  -لكك
مقدمة لا بل منها ،والأية الثانية بيتت الظهار من حيث هو ،والأية الثالثة والرابعة،
بينتا ما محبا عل الظاهر ~ والظهار أن يثبه الرجل امرأته بإحدى المحرمات عليه

كأمه وأخته ،وخمت ،الأية الثالثة بقوله <<سحانه 1ؤ ؤأثة يعا سنيف بة  ٠^٥ه
لالجادلث':ا] وما ذللئ ،إلا لي؛ين لهم أن اطه عالمر يدقاتق الأمور ،وأن ما شرعه من
كفارات أمر لا يد منه لردعهم وزجرهم .أما الأية الرابعة فقد ختمت ،بقوله

م؛حانهت ؤ دنلش -لمحنوأأف

ويإاك< حيري أش

عداب ليم  "٥ه

[الجائلة:؛] شمئا منزلة الخا.ود.

وبعد أن أتاتا السورة نمة الفلهار وقضيته ،انتقاJت Sإل موصؤع آخر مجتمل
بالموصؤع الأول ،اتصالا وثيقا ،فكفارة الفلهار حد من حدود اممه ،وحدود اممه ال
محوز أن يعتدتم) عليها ،وهي شرط للايان ؤد:لفِ،لأزضأأف ذوءا ه .والقضية
التي انتقلت ،إليها السورة الكريمة ،هي قضية الن.ون محادون اف ورمحوله ،أي!
تيملون الخدود الي ،حدها ،ويريدون أن يشدلوها نظءأ أخرى ،وأن هزلأم لا بل.
أن يصبمهم الخزتم؛ ،وهي منة الله ل كل من أهمل شرعه .ولمَتامل هدْ الحدود ولمَ
محتار غثرئ من النظم؟ مع أن اممه قد أنزل)آيات بينان فيها كل ما نحتاجه الاسؤ
وكان من المكن أن سمحن ،الناس عن نقلم إذا كان هناك نقص في،ا نحتاجون إليه.
مهن  ١^٥ه لالجادلة ّ]ْ:وق هات؛ن الأيتين
ومحتمت ،الأية؛قول) اف4ت
بيان بأن ترك الحدود كفر ،وأن الاستهانة  ٦١-كانلاك ،أما ؤ■ ختمت ،كل واحدة بإ
محتمتج ،فقد بينته للثإ ق نحل الفاصالة.

ثم توعدت السورة أولئك؛  Jijiالعياب ،المهين ،بأن الله سيبعثهم ثمحيعا فشئهم
بما عملمرا ،وقد أحصى الله عمالهم كله ،ونوه هم ،وختمت ،الأية بقوله ت

َلإا س)وثإسد ' ٢٥ه [الجادلآ؛ا■] ،ولكي تستقر هذه المعاق ق القلوب والأذهان،
٤٧٨

انتقلت السورة إل قصية أخرى ،ككون برهانا ودليلا عل ما مدم ،وهي قصية
شمول علم اش نارك وتعال ،لما ي الموات وما ل الأرض فهوعلم ُ،ا بملح
هماده وما بماجون إليه ،ولكل ما يتناجى به الناس تلوا أم كثروا ،وحتمت موله ت

ؤإقآةهأةز،سءعيم

تأكيدأ ،حتى لا نقى ق أي ص شابة يثب ،ولا شجهة

شك.

ولما ذكرت الجوى انتقلت السورة الكريمة لقضية تتعلق بالمجتمع السالم ق
عهد الني ، .وقد ذكون ق عهود كثثرة كذللث ،،فذكرت لنا طرفا عن أولثك
الدين يناصون المسلمقن العداء ،والذين يتناجون يالإثم والعدوان ،ومعصية
الرسول ،وبدأت بيدا الاستفهام التعجيثي ؤ أم ر ه وق الأية أمرار من عجيب

النغلم ،ومن هذْ الأسرار عل مييل المثال  -لا عل منيل الخصر -كلمة (ثم) اش
تدل عل أن إصرار أولثلث ،عل عدائهم ،كان عن سابق إصرار ،ثم نوله ت ؤل٠نامحإ

ع-م ؟ ٠ور يقل• ررإل النجوى®• لأن س شأمم المخالفة ي كل ثيء ،ويدأت يذكر
الإثم وهو ما فيه حرمجة ،ثم العدوان وهو ما فيه اعتال <اء عل الأحرين تم معمية

الرسول وهى أعغلم ُذه الخراتم ثم أشارت إل نصية من حدلع حول ،وهو أمم
كانوا بجيون الرسول إذا جاؤوْ با لر يميه به الاه ،وبعد أن بينت الأية مصر أولثلث،

وست لهم أن اكاجي
القوم ،توجهتا إل المومنئن ،فنهتهم أن يكونوا مثل
ينبغي أن يكون بإ هو حير ،وهو الر والتقوى ،والر هنا عمل الع؛لاءة ،والتقوى
لاد<ادلة;ه] .إليه
أثث  ^٢^١غذ/يبم
نحب المعصية ،وحتمت بقولهI

وحده ليجزيكم حثرآ بماجتكم• ثم بينت أن تّاجي ،المنافقئن واليهود ،إنا هو من
ؤيوذوهم ،وأن ذلك لا يضثرهم شيثآ إلا بإذن
تسويل الشيطان ،ليحرنوا
[الجائلة ]١ •:لا غثرْ ،وفيها
م هكيوؤب آلمؤيزن
افه ،وحتمت ،بقوله•
تثبيتا لأولثل— ،المومنتن؛ ليبل"دوا حمح الهواجس الحم ،يريدها لهم أعداؤهم•
٤٧٩

وبعد ذكر أدب المناجاة ،انتقلت السورة إل أدب آخر ،وهو أدب الجالس

علمتهم ك؛فإ يشغي أن يكون المؤمن ق المجلس ،وعلمتهم أن هذ 0الجالس

واياجاة ،حرى ما أن يزداد تبما علمأ ،لأن لذوى الطم عند اش درحات .وختمت
ه [الجائلة ] ١١ :ذلك لأن يئن مومحؤع هذه الأية،
بموله• ُؤوأسإما حتيذلجر
وموصؤع السائقة ق كفارة النلهار ،صلة ووشيجة ،ألا ترى أن كليتهإ تشريع ،إلا
أن الأول كانت ق تفايا الخدود ،وهذه ق قضايا الإدارة.

نم انتقلت السورة إل أدب ثالث ،ليس بعيدأ عإ نله ،ل هو *تمل يه
اتصالا تاما ،وهو مناجاة الض ، .وختمت ،بقوله سحاته ث ءؤؤنؤءدوأ؛0آلةت

عمريموأه لالجاتلة:أا] ،وذك لمن لر محل .ما يقدمه من صدنة عندما يناجي الني
الكريم ،وكأن ق هذا حثا للمسلمين عل العمل ،وأن لا يكونوا عالة عل غيرهم،

نم أنكرت عليهم هذا الإشفاق ءؤءاثسم أن نمدمأ بمن تا> .يى ءم،م صوقو ؛٠
لالجادلة؛ُاا] وند حدثتلث ،عن الفرق بين الإشفاق والخوف ،ق الفصل الأول من هذا

الباب ،فلا نعيده هنا .وختمت هده الأية بقوله سحانهت ؤمحأفي؛ربماشملهمناأق^اه
لالجادلة":أا] فقا.م ق هذه الأية الاسم الخليل (خبير) ،وي الأية الش قبلها ندم ®الخار

والمجرور® ؤبماتملوئ.ه عل الاسم ابلتل رحبثر،
لالجاءلة:اا]؛ وذللث— ،واض أعلم— لأن ما ذكر ق هده الأية كان من العبادات التي
افرصها اف عليهم ،من إقامة الصلاة ؤليتاء الزكاة ،فهي من القضايا الخومحرية

الأسامية ،فانتفى المقام ها أن يقدم الاسم الخليل ،وليس الأمر ق الأية الأيقة
من هذا القبيل.

وبعد هذه الأداب ،تحيل الأيات عن الموصؤع الذي بدأته أولا ،وهو من
محاذ الله ورسوله ،ومن موا عن الجوى ولكنهم أبوا ،وربإ تساءل ها ،ولماذا لر
يتصل هذا الموصؤع بذاك ،ولماذا وط فيه ذكر هذه الأداب التي امر حا المنمون؟
■٤٨

ؤيظهر ل ،وسظهر لك كذلك —إن شاء افه— أن هذا هو النمق الحكيم؛ ذلالث sلأن
تحن»جا السلمان لشر أولئك القوم ،الذي يتألبون عليهم من  ٥٠٠^١؛^ واليهود ،لن
يسممليعه المسلمون ~أي تحنب السر~ ،إلا إذا وطنت أنفسهم عل هذه الاداب
التقدمة ،فيعد أن ست ،وفصلت ،،رجعت ،السورة لتكمل ما بدأته ،ؤ ٠اأزؤiذآق؛

ملإأئاغتيبآشع1نجم ^ [الجائلة ]١ ٤:وقد فصلتج السورة هذا الموصؤع تفصيلا شافيا،
فيينت ،صفات ،النافقين ،ووسائلهم الماكرة من الحلف عل الكذب ،واتحاد الأيإن
جنة ،وصدهم عن سيل افّ؛ ثم ذكرت ما سيلقونه من جراء ،من عذاب مهين ،فيه
لاسلأ:با] وسبعثهم اض حميعا،
الإذلال والهانة،

وق هذه العبارة تأنيس لهم ،انا•'
وسحلفون له ،كإ بملفون لكم أييا
لتم أنتم وحدكم ،يكل .ب عليكم هؤلاء ،ومحلفون لكم ،بل 'سحلفون ف كذلك.
وبينت المورة الكريمة مميب ذلك كله ،وهو أتمم استحوذ عليهم الث٠يهلان،

وانظر إل هده الكلمة ؤ آسثمد ه الش تدل عل أته مائهم وممالكهم تملكآ تامآ،
حتى أساهم ذكر اش ،وما دام الشيطان قد استحوذ عليهم ،فهم حزبه الخاسرون.
ولقد بينت السورة الكريمة الصالة؛؛ن أولثلث ،النافقين ،و؛ين اليهود ،فهؤلاء

المنافقون ؤ ممحإمماءهبآثم عنيم ه [الج،دلت:؛ا] ،وهكذا توجه المورم الومنئن إل
قضية لا ينغي أن يغفل عتها الم لمون أبدأ ،وهي هذه الصلة وتللث ،الرواج ،ين
مرصى القلوب ،الذين يزعمون أتمم م لمون ،من أحل أن ينالوا مكاب ،ال

يمكن أن ينالوها لولا هذا الادعاء ،ومن أحل أن يردوا عن أنف هم ممرأ من
العقوبات ،هذه الصالة التي بدأتما الأية ال١كري٠ة !-ذا الأسلوب ،الذي فيه من
انمصب ،،عا فه س التقرير ،يا قيه من الإنكار والتنيه ما هو حري بان لا يغفله

السلمون ،وؤأ4أؤر إدأكن مؤ؟ مماءمث أقث هآ ه لسلأن:؛ا] أي أن هؤلاء
المتولش وهم الهود ،لوا منكم أما الومنون ،كعا أئهم ل را من حماعة النافقين،
٤٨١

؛كيف يتولاهم

أوإن ُؤلأء الولن من

ليسوا منكم أيبمأ

وليسوا من اليهود كذلك• فالمض الأول للآ؛ةت اليهود ليسوا منكم ،وليسوا من
النافةان ،والمعنى الثاق! المنافقون ليسوا منكم وليسوا من اليهود ،وكلأ العنين
يدعوإل التعجيب.

وهذا لا شك نؤع من الحادة الذي يشرك فيه خصوم الإسلام ،وأعداء

السلمين ،فك،ا أن اليهود وغيرهم من أعداء الإسلام لا يطيسر لم أن تنفد الحدود،
وأن تعلو راية الإسلام ،وأن تكون كالمة افه هي العليا ،فإن أدعياء الإسلام من
النافقان والدين ق ةلو-رم مرض كيلك ،لا يبمدأ لم بال ،ولا يعجبهم أن يكون
الدين طه .وتلك لعمر الحق قضية من قضايا الإعجاز ،التي هي قمينة أن تتدبر.
ونختم هذا الكتاب بتحليل لسورة السجدة ،والذي جاء ق آحر كتاب

البلاغة فنوما وأقاما (علم المعاق).
 '٢سووه المجدة ;

?0؟ أأهآوى.ظيى

ألء؛يىثنرهإثندر

ىسم)مامحاتيخمّ،منءهبغ
مناتثدري ه
محيي■ طد،آلإسم)

آميألتمره اككالصسوتى.خقه.
طين منماؤلهأنُهأ نمِسوينهئاعنجي

^ى;0تاودذاقاِف،
محشدمل،بهظتحثزيى ٠ .مئنمص\يبأرك،ئن

يمم

^؛ ٤٢مجمى

صُيوزن> دآكمأرءيبممم عني■ ريهن محوأ

ؤإزشيناو"تينالأر ممراسلنها
أبممغؤبميعنأ^^؟*،-٠غمت'،ثيثاإيا
مىابمؤإلأاير،آجمءىأهظ.طأبما ئجتن
٤٨٢

لئلا

تاكثن

كدآهمشظز

 ١^^١دًًفمحأ- ،ميل سجى محتقمأبحوزهب بجترلامتلإهك> ه أ0؟
 .ثلأ
جمثهمعزآدثاج دمثرثم ،hjثلمعا يإبمثا
١ .قنكان م؛ثاممنكاى ثاسئ
لاتءن 0

.

بمين

ئتحأأفةٌ

ألثارالك،كتاردء؛كئماك^< ُ(ه^اولتذمثهم نت^,آدددابآمحرن يؤنأدداJابآلآكر

دثثلميثويت>.وسآظلإمننء
*ننضؤن

طءداةآضير-ك

ءابام؛ٌىآلخ^كثب هأد تكن ق مِ،يتِنن كأيمءو؟ءعكنه هدى نمآ

ئ_مئزن 0
نبم يمه بمثوذكث-ددا ٥
إني يل.
إة رلإث نويقهإ،سهتا قإ آكئت ث ءقامإذه,ظبمن\ .وللم بهد ٢٣٤؛؛
ممًظثاثنضم

ق .ث لش لايني ١٥١؛! ينثمى.

بممحن

يأطزنه آتثهت؛
أثيم ممحأ أثاسمحق
ينيمين بجولغيت>خم) هتداألمثحإن ًً=فنمصثدتيا.ثل بجم ألثج لايثع
أثم؛بم،كمثتأإثنهأاى'مصد؛  .ئأعإلعنه؛؛ وأظتويجرخذ0ذعث>  .ه
لءا |ررة الجدة] ٠

ادتدأرت ،السورة ١لاكرJمة سأده الخروف المقطعه ؤ الصم ه ،بل هي احر سورة
و ا لمحق تبتدئ  ٥^-الأحرف الثلاثة ،ول؛ تكن بدعآ من السور التي ابتدأت -يده
الأحرف ،فهي غالبآ ما يذكر فيها الكتاب يعد ذكر هدْ الأحرف ،وهكذا هذه
السورة ذكرت الكتاب بخمانمه الكيرى ،وحجة إعجازه ،فهوالكتاب الكامل ق

موصوعه ،وهو الذي لا يسنا فيه ،وهو المنزل من رب العاين الذي أحاط بكل

ثيء علمأ ،وأتقن كل ثيء صنعا.
وهذا الومحؤع ~وهو موصؤع الكتاب من هذه الحيثيات" كان الفاللث ،الذي
تدور السورة علميه ق كل ما عرصت ،له.
٤٨٣

ؤإذا تدبرت السورة الكريمة؛ فإنك لن نحد صعوبة —إن شاء اف —،ق إدراك

ذلان> كله ،وتيسبمرأ نقم السورة إل عدة محموعات ،فتتحدث عن كل محموعة عل
حدة.

الج»ء<صتالأوش:
رالآيات؛-بم)

يرى كثبمر من الحذاق أن هن 0.الأحرف ،جاءت عل مسل
ُؤ الر
التعداد؛ للإيقاظ والتتييه والتحدي ،ذلك ،أن العرب ،ما تعودوا ْثل هدا الأملوبؤ

ق ا لفلم ،فكانت ،هده الأحرف ،موقظة لهم ،تتبههم إل ما بعدها من الهدين ،عن
هذا الكتاب ،ثم هي بعد ذللثح كله تلزمهم الحجة ،فالتي الكريم .الذي جاءهم

؟بمذا القرآن أْي —كإ يعلمون — ب ي بق له أن قرأ وعرف  ،مثل هذه الأحرف ،،ثم إن
القرآن الذي تحداهم الله يه إنإ يتكون منها ،وهي حروفهم ،فحجزهم حرى أن
يقودهم إل الإيإن والتصديق ء٠ذا الكتاب.

و(الا) ق ؤؤآوتكش_ ،ه للعهد الذي حدثتلث ،عنه ق باب التعريف ،،.وهو
عهد ذهني ،إذ لر سق له ذكر هنا ،فهو معلوم لهم.

وتقديم ؤ ييب ه —وهو المسند إليه — ؛ لأن الهدف ،نفي جنس الريس ،عن
الكتاب ،أي؛ ليس ثيء يمكن أن يرتاب فيه ،فهو نفي لأساس الريب ،،وليس
الهدف  ،نفي الريب ،عنه ،ؤإثباته لغبمرْ ،ولو كان المراد ذللثج؛ لقيل• لا فيه  •،_Uك،ا

ذال ٠عن خمر الأحرة :ؤلأِماعول)ه [المافات:؟.]،
و(الا) ق ؤآدتنلم\رايم للجنس ،وند تكون للامتغراق ،وذكر الرب فيه
توطتة لإقامة الحجة عل المنكرين لهذا القرآن ،فالرب هوالمرير ذوالرحمة؟

ورأم) ق قوله مبحانهت ؤؤ أريقولوزت^آه؛مم ه متقهلحة ،وقد حدث؛نلث ،عنها ق
موضع الاستفهام ،فارجع إليها إن ثشت> ،وتكون يمض (بل) والهمزة ،فهي هنا
٤٨٤

للاصراب ،فيعد أن أقام الحجة عل أن هذا الكتاب هو العجز الذي لا ارتياب فيه،
أصرب عن هذا معجبا ممن لا يؤمن يذلك ،وق هذا الإصراب إنكار؛ لأن (بل)
معناها الهمزة والإنكار ،فكأنه قيل! بل أيقولون افتراه.

وقوله سبحانه:

ه :إصراب آخر ،كانه قيل :يع قولهم هذا ،ولا

تلتمت ،إليه ،فليس الأمر ما قالوه ،بل هوالخق منربك•

والفرق بين الإصرايين أن الإضراب ق قوله سبحانه :ؤأمُّةوؤيىآثرم ه؛
إضراب انتقال ،والإصراب ق قوله سبحانه :ؤ أل هوأمح ،ه؛ إصراب إبطال•
والإضراب الانتقال :انتقال ،من أمر إل أمر هو أفظع منه وأسد مع بقاء الحكم
الأول ،،والإضراب الإبطال :انممال) عن الحكم الأول) مع إبطاله ،فليس ق قوله

سبحانه :ؤأاتِظىآشثه ه؛ إبطال) للحآكم الذي قبله ،وهو أنه منزل ،من رب
العالمذن ،ولكن قوله سبحانه :ؤثل،موأع،ه؛ فيه إبطال ،لقولهم.
ه معرفة الحزءين ،وق هذا ما فيه ،فهو الكتاب الذي جع
وجلة
حصاتهس الحق ،ؤإذا أردت أن تتصور الحق تصورآ تاما؛ فهو ^ا الكتاب ،وقد
حدثتلث ،عن هذا ق باب التحريم.،

وؤ ،قوله تعال• ؤم،رنإث ه بعد قوله تعال :ءؤربت،آفامين ه؛ تنريف للتيي
ه ،وتأنيس ،ؤإلزام بالحجة للمنكرين.

والتنكير ق قوله تعال :ؤ,لثندرمماه يدل ،عل التنويع والتكم؛ لأن القصود
به العرب عل أصح الأقوال.،

و(من)  ،3قوله تعال :ؤنج،بي ه ^_ ، J4ه؛ للتأكيد.
و(لعل)  )jقوله تحال؛ ؤتثهم;بمض ه؛ للترجي ،أي :رجاء هدايتهم،
وليس الترجي ق جانب ،افه.
٤٨٥

وقوله بحانه  Iؤ ألله ألوى-ظيىأكطتيت ،رإآةِ؟س ه؛ جاء بأسلوب الفصل؛
لأنه كلام متأنق هال.ةه إقامة الحجة .والتمر بالأمم الوصول للتيه عل أهمية
الصلة ،وهم '،ؤ-ثأى ألتعتؤه ه ،وتقديم ؤ ألتمنؤت ه؛ لعظمها ،وتعريفها؛
للجنس ،وقد يكون للعهد.

وقوله بحانه! ؤ ماذلإثناله ين طؤ ه؛ إن كان محرآ لاسم الحلألة؛ نهو
متمم الحملة ،ؤإن كان الخبمر! ^^^^_^،؛ فيكون حملة متأنقة ،ؤإنإ جاءيت،
مفصولة عإ قبلها؛ لأنها جواب عن موال٠^١^ ،؛ قالوا! نحن لا ننكر أن افه حلق
السموات ،والأرض ،فقيل لهم! ولكن اعترافكم لا ينفعكم شيط ،فإذا كتم تعترفون

بأنه الخالق ،فكيف ا امحدتم من دونه شفعاء ،ما لكم من دونه من ول ولا شفع.

وق قوله تعال! ؤمال^Jإمندوjعء ه؛ التفات من الغيثة إل المخاطب ،،فبعد
وفائدة هل،ا الالتفات من الغيبة إل الخطاب إقامة الحجة عليهم ،ذللث ،لأن من شأن
الخاطب ،أن يرد ما يوجه إليه من تبكيت ،واعترافي ،وليس ^ ،^JJالغائب ،،وهدا

الالتفات كذللئ ،3 ،قوله تعال؛ ؤثْعل

ألثح رأ'لأبمشز ه؛ .b،قوله بحانه!

لإقامة الحجة كدللث،؛

و(من) للتأكيد ،وتقديم ء ه؛ لأن القس به أكثر إبماما'لترلة ولايته.

وقوله بحانه! ؤ أأولأ مدؤهل ه؛ استفهام إكاري ،أي! أتعرفون فلا
تتنأكرون ،وفصلتؤ عط قبلها؛ لأنها حملة إنشائية ،وما قبلها ■ح^رية١

وقوله بحانه! ءؤ يد؛رأمح؛ر ه؛ متأنقة ،فكأنه قتل* كتف يكون لكم وئ
وشمح وكل ثيء ق قبضته؛ يدبر الأمر؟ والتمر بالفعل الضاؤع يفيد التجا.د،
وكل<للئ ،ق قوله بحانه!
٤٨٦

قوله سبحانه ت ؤ هملك ه؛ اسم إثارة ،ولامه للبعد ،وهو يعد عظمة وعلو،
وقل عرفت أن اسم الإشارة لبناء ما بعده عل ما قبله ،كأنه قيل! ذللث ،التصق ؟بمده
الأوصاف من إنزال الكتاب ،وخلق الموامت ،،وتدبير الأمر ،هو الحري

الأوصاف الي ،ذكرت بعد اّم الإشارة؛ من كونه عالم الغيب والشهادة ،عريزأ
رجٍا'...المذلكر".

و(أل)قوئيوظإلنؤ ه؛للأستغراق،وليس ذكر الخهادةاحراسأُآ؛؛
كا ذكر بعض اشرين ،والخمع ين العزة والرحمة متلائم مع موضع السورة،

بجمع بتن التيمس والإءل^cع لأولئك المنكرين ،تمحهم من بلؤغ غاياتمم ق إيذاء
الني ،.وطمس الكتاب ،وإ<طإعهم يرحمة اممه؛ ليؤمنوا.

وذكر الموصول ؤ ،^^١ه إرشاد لأهمية الصالة بعده ،وؤ-ظثهر ه فعل ماصى
عل إحدى القراءت؛ن ،وبإمكان اللأم(حلمة)؛ بدل عل القراءة الأحرى ،غايته
التوصح ،وزيادة التقرير.

ولر يأج التحبير عن حلق الإنسان بالقمم؛ كإ جاء ق سورة المؤمنون؛
ؤ ركي .ءتا آلإثن ه [ااؤمون:آا]؛ لاحتلأن ،السياق ،فلقد كان القسم هناك
مقصودا ليبنى عليه ما يعده.

وتقديم (لكم) ق قوله سبحانه :ؤةئأوذ ثلإ)لثح ه عل ما بعده للاهتإم
والعناية ،وترتسس ،هده الثلاثة :المع ،والأبصار ،والأقئال.ة؛ مقصودر .،

و(ما) ق قوله سبحانه :ؤماشلإإزى ه للنفي ،وقد يكون لتأكيد عدم
الذكر.
( )١را-؛عاسمالإشارة.
 ، ٢١وقد ءر؛ت الاحتراس ق محن ،الإطناب.
( )٣وق ذلك إعجاز ءلسضضثلأ
٤٨٧

الجموعس الثاست:
(الآي1ت'ا-لأا)

قوله تعال :ؤ مياليإ ه؛ وصلتر هذه الأية ُءا تبلها AjlSss ،قل :لقد تال

ُؤلأء '.إن الكتاب ،مفري عليهم ،ؤإن لنا أولياء وشفعاء ،وقالوا كيلك ت
صللتاه؛ فليست ،الواوللحال؛ كا ذم ،إليه بعض الفضلاء.
ليسوا حريتن أن نحاطبوا،
وق الأية التفات ،من الخهلاب ،إل الغيبة،
ومن حقلث ،أن تسأل هنات كيف ،يكون الالتفات تارة من الغيبة إل الخهلابا؛ كإ
حدثتنا عنه ق المجموعة الأول ،ومن الخaلاب إل الغيثة؛ كإ ق هده الأية،
والتحدمث ،عنهم *ريق واحد؟

وأحيبلث ،بأن للألتفات هدفين؛ هدفا عامآ ،وهو لفت ،نفلر السامع ؤإيمانله؛
لأنلئ ،حينا تنتقل به من أملمويه إل أسلوب ،،تحرك نف ه ودواعيها لما مثنمى إليه،

وهدا الهدفج العام نحل .ه ق كل التفات .وهدفآ خاصا ،وهومحالف  ،؛ا-محلأف  ،المواصع
الش محيء فيها ،فقد يكون الانتقال من الغيبة إل الخهلايه أشد تبكيتا وألزم للحجة،

وأغلس ،للخصم ،وقد يكون الالتفات من الخهلمايح إل الغيبة أكثر تاثثرآ؛ لأن فيه
إعراصا؛ كإ تثيح؛وحهلث ،عن بعأص الناس إذا أردت أن تعير عن استيائك ،منه.

والاستفهام ق قوله تعالت ؤلداص،للواه ظ ،ه؛ إنكاروتعجب.،

وقوله سبحانه! ؤثلهممل؛قمكفثييى ه؛ لصرايإ عن إنكارهم الثعث ،إل ما
هو أفظع منه وأشد ،وأقسى وأحرى ،وهو كفرهم بلقاء افه ،والتعبير ؛الحملة
الاسمية لبيان تبوترّم وعراقتهم ق ه،وا الكفر ،وكاللألائه تقديم الحار والمجرور.
وليس لرعاية الفاصلة كعا قيل.

وقوله سآحانهت ءؤ  ٠توذريكم ه ،حالة مفصولة ،لأتبما حواي ،،والتعبير
بالفعل المضارع للمتجدد ،وق الأية للألتفات كدلال^إ ص الغيثة إل الخطاب ،ولا
٤٨٨

شك أن أسلوب الخطاب هنا من شأنه أن يكون تأثثرآ؛ لأنه إلزام لهم بالحجة ،وفيه
من التخويف والتهديد ما لا نحفى ،فهو أشد عليهم من أن يقال؛ يتوقاهم .وكل
:أم-ثمإلربأم•

وتقديم
وقوله سحاته؛

ه؛ فيه ممر ونحميص ،أي؛ ترجعون إليه لا إل غيره.
ه حرف امتطع حيف جوابه؛ لما ق حدف سر الخواب

من البلاغة والإمحاز ،ولتيم ،النفس فيه كل مدهب ،ومحي تكون(لو) للتمني —كإ
عرفت ،من قبل -ولا نحتاج إل جواب حينئد.

ه؛ يمكن أن يكون للرسولس ،أولكل
لاستحضار الصورة ،والتعبثر بالخملة

والخطاب ق قوله سبحانه؛
أحد يمكن أن عثاهلط  ،والتعبير

الاسمية؛ ؤ إذ آلثجريديى< آكثؤإ ه؛ لبيان أن هده صفة ملازمة لهم ،عليها
يدومون ،وفيها يشتون.

ؤسيعنا ه؛
استعطاف منهم -وقوله سبحانه؛
والتعبيربقولهم؛
إما أن ينزل هدان الفعلان منزلة اللازم ،كامم قالوا؛ صرنا من أهل البصر ومن
أهل المع ،وكاتم يعرفون بأتيم لر يكونوا من قبل يسمعون أو يعقلون ،وإٌا أن
يكون الفعلان متحديئن والمفعول محدوفآ ،أي؛ أبصرنا ما حل بنا وسمعنا ما قيل لنا
منهولوتحنيف ،ا

وقالوا؛ ؤلومذا شعآوسلر ه [اللك ،]١ • :وقد يكون مفعول كل منهما حيف
للعمم

)(٢

( )١ار-؛ع إل اكسر ق نمل اكريف واكم.
(  ٢٢راح حن.ف المعول.
٤٨٩

وتقديم البصر عل السهع ق قوله

راؤرت 1ألصمغ ؤسيعنا ه؛ منسجم

ْع أحداث يوم القيامة ،أما ق الدنيا؛ فيقدم المع.
وقد أكدوا قولهم هدا بمؤإداٌوينوركه رجاء أن سسجابا لهم.
وقوله سثحانه 1ؤ ؤلوشينأ ه؛ حيف مفعول المشينة ،أي" ولو شتتا إيتاء كل
٠٠

مس

()١

.

وتوله سبحانه :ؤ-حمآلمئبج ه ،وب يقل :حق قول■ .كأنعاهوقول معهود،
يخلأننسلىبمأص.،ه لص:ه\ ،]،وحاء
وهو ما قيل لإبليس:
الأسالوب ،مزكدأ؛ ليقطع  ٤٣١هؤلاء ،وليتداركوا أنفسهم قل أن يفوت القوت،
وتقديم الحنة عل الإنس؛ لأمم أقدمزمنا ،ولأن الغواية بسببهم غالبا.

وتوله سبحانه :ؤثذمبجأه؛ الفاء للتفرع ،والتمر بالذوق عن الإحساس
نؤع من المجاز؛ تفصيله ل علم اليان.

وكيلك قوله سحانه! ر؛ؤبجأكم ه؛ مكم بهم؛ لأن يوم الإنسان هو الذي
يسر فيه ،وهونؤع مجن المجازكيلك.

وقوله 'سحانهت ^؛ ١ميتمحكن ه؛ جاءت مفصولة عإ قبلها؛ لأنها ناشئة

عنها ،فلا يصح أن توصل ،وأكدت د_(إنا)؛ لتشمهم ،وقطع آمالهم.
ؤوذطأط١تيأسمد ه؛ ليس تكرارآ ،فإن لكل من الفعلتن
وقوله
سعيه الخاصن ،كان الأول يسبب نسيابم وتركهم لما هو حثر ،وكان الثاق ب بب
أعالهم ،وقد حيف المفعول من الأول؛ لدلالة الثاق عاليه.

وقوله رسحانهت ُاؤلقا يهمين ه؛ ثميان لمن يتصف بالإيان ،ورد عليهم،
وجاءت الأية بأسلوب القصر ،وهو قصر الإيان عل صف مع؛ن ،فهو قصر
( )١را"أعحذفالمعول.

وأنعم النظر ي التمر القرآل عن الحناء لكل من الفربمتن ،حيث قيل ل
بء _3il

ه وقل ي حزاء الفاّقين:

ؤيعلم اطه أته الإعجاز!

أما أولا! فقوله سبحانه! رؤهلهمئش0أتل ،ه ،حنث قدم الحرن (لهم) ،ففيه
نمر ،ومحصيص ،أي! لهم لا لخرهم.

وأما ثانيآ! فقال! ؤثآو<ثهمأتاره ،وم يقل! فلهم المار• لفي هذا التخصيص،
ولو قيل! فلهم ازر .لأuدت أما فم لا لخرهم ،والأم ليس كيلك؛ لأن المار
متكون لعماة ا،لومنن كيلك ،،فالفامقون ق الأية هم الكافرون ،بدليل اكابلة.
وق قوله مبحانه! ؤؤكلما ه امتمرار وتعميم •
لأنه لا فانية من ذكره ،وهو

وحيف ،الفاعل ق قوله بحانه!

منجم مع أحداث يوم القيامة المح ،محن• ف  ،فيها الفاعل غاليآ ،ويقال ق ؤكتار ه ما
تيلذ،مائلها•

ه؛ حملة فعالية مؤكدة يا لقم أولأ ،وهو ما تدل
وقوله سبحانه!
عله اللام ،وبنون التوكيد ثانيآ ،والداعي إل التأكيد محا إدخال الفرحة إل ئوب،
الؤمتين ،والحنع والهلع لضرهم ،وفيه إيإء لإقلاعهم عن ذللئه ،يدل عليه قوله
سبحانه! ؤؤدلهملأ*وركك ه•

وقوله سبحانه! ءؤُسمملم ه؛ استفهام معناه المفي ،أي! لا أحد أظلم،

والتمر ؛ (نم)  ،3قوله سبحانه! ؤم؛أعةاعنهأ ه؛ لتراحي الرتبة ؛؛ن التدير
والإعراض ،لهم حنا أعرضوا؛ إنا أعرضوا عن نمد وسق إصرار وتحمد،
إدا
فئتان بينهم وبتن الفريق ،الأول الذين قيل فيهم• ؤإدما يهمهىيثايشا
دًْقثلإأاه •
٤٩١

وتقديم قوله سبحانه ت ؤ؛نآلمنيءك■ ه عل الخبرت ؤٌسيعون ه ،ؤإظهاره
إنا متهم؛ ليان السارءة ي ذكرهم؛

دون ذكر صمثره ،وكان الظاهر أن

لإدحال الحرة عالمهم ،ولييان عالة الانتقام ،حيث حعوا ُين الظالم والإحرام ،ولو
نيل• إنا منهم .لدهبت ،تللث ،الفائدة ،وهي التنصيص عل إجرامهم.

والتعيبربنون الرفلمة ق توله سٍحانهت ؤإنا ه؛ لثد.ة ما سيلاقون.

(الآيات*امآْ-مآ)

وبعد أن ئ افه جزاء الفردةان ،انتقلت ،الآيارت ،لتسليه المثي  ،وتثنيت
فزاده ،فهوليس أول نبي يلاش العنت ،والتكديبح بل هناك أنبياء كن.لائ،؛ قال تعال؛
ؤ مب ءاساعضآلخكتن ،ه.

ولقد  ،^٠١^١هذه الحملة بالتأكبد بالقسم أولا ،الدي دلت ،عليه اللام،
ويكلمه (قد) ثانيا ،وقد تتساءل عن هذا التأكيد ما مسه ،والرسول ه ليس بحاجة

إليه؟ وهاوا صحح ،فالتآكيد هنا ليس لإيتاء موسى الكتاب ،،ولكنه لمضمون الحملة
التي سيقت ،من أجله ،فالخمالة —كإ قال ت —،ميقته للتسلية والتثبيت ،،تسلية الرسول
 ٠ ،تثت ،الم ،متم! ٠ ،،لهن.ا حاء اك كد ،فالهدف ~إذن~ التأكد عإ  /انتصار

الخق،وذهاب ،انم.
وقوله سبحانه !<٥١^ :ذق ق ثم،بؤمنكئبيء ه؛ إن كان الأطاب ،فيها حاصا
للرسول.؛ فالغرض من الهي التشيت ،والدوام ،ئن كان الغرض من الخطاب
السلمين؛ فالنهي عل حقيقته
(  ) ١اختلف القرون ق الضمثر ق فوله تعال؛ ^^ ٠قائم ه ،فالزنحثري يرجعه إل الكتاب ،وغيره

يرجعه إل موس ،وتد اختلف هذان الفريقان ل تأؤيل  ،^ ١١فارّجع إليه ،فليس غرضنا هنا
ؤو؟ءمحكهها-ى نبج)إآنمحثل ه ،ومثله توله تعال ت =
تفر السورة الكريمة .وتدبر توله
٤٩٠

وتوله ميحانه! ؤ ؤجعلتا مغمم أئمة ه؛ التنوين فيه للتعظيم ،وقد يفيد
التقليل أيضا ،و(من) للتبعيض ،وفيه بشارة للمؤمين بالضر ،بان سيكونوا أئمة،

والتمر بالفعل الضاؤع (يبمدون)؛ لاستحضار الصورة ،فعند نزول القرآن الكريم
لمكنهؤلأء.

وتوله س~ء<انهت ^ ٥صهمأتمحقامأبمايشأبيننؤن ه؛ ندم الصر؛ لأنه هو
الأساس ق نحمل التبليغ ،وصر بقوله سبحانه! ؤ ؤمحقامإ بهص ،بؤننؤن ه؛ لما
عرفت ،قريا ي مثل همدا الركتب•

ؤاضافة الرب إل صمير . 0فيه مزيد تالية ؤإيناس وتشريف ،والضمير ق

قوله سبحانه! ؤهويئماسله للتأكيد ،وكونه هو الذي يفصل بينهم لا غيرهم ،ول
الح٠الة إشارة إل ما كان بين بني إسرائيل من حلاف.
الجموساس،س\ت

وبعد هذا البيان ،ويعد التذكيريايات الكتاب اوكرهم القرآن؛ايار»ت ،من نؤع

آخر ،وهي الايات الكونية ،وذللت ،ق قوله تعال! ءؤ \وإلم بهدام ه ،والاستفهام
إنكاري ،أي؛ أل! يرشدوا ؤسن لم كثرة الذين أهلكوا من ملهم من القرون

الأصية؟ إن قلنا! إن الفاعل مضمون الحملة! لإلمأنسثا ه ،أو! م يرثيهم اش
ؤسن لهم؟ إن قلنا! إن فاعل بمدي هواف.، ١١

ؤ و٠ائثا»وشالكثب وبمتلثتسىيآإتتيل ه لالإما:.ا] ،ولكنه عند الحديث ص القرآن تاوت
أنزل شو ^ ١٧ ^١ننء_ حلأكاءياهلاكرةْ:هاا3 ،أ،فلر كف كان القرTن
ؤ <ثإزرتقثاق
هدى لاكاسمعا

ول ض الأية حلاف بتن المرين-
٤٩٦

