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املستدلص
كثَتا مذ ضلاذج إىل
يع ٌد السؤاؿ من األتسذليب ادلهمة يف عملية احلوار كاإلقنذع باكل عذـ ،ك ن
السؤاؿ من أجل الدعوة إىل اهلل تعذىل ،كالدفذع عن عقيدتنذ كمبذدئ ديننذ احلنيف.
ٍّ
فن ُّ
كقد حبذ اهلل تعذىل تسيدنذ إبراىيم عليو السبلـ احلكمة كاحلجة الداحضة ،كاألتسلوب العذيل يف
احلوار ،ككذف للسؤاؿ حضور كاضح كمؤثر جدًّا.
حذج إبراىيم عليو السبلـ
كجذء البحث إليضذح ادلعذين اليت ؽلكن أف ٗترج إليهذ األتسئلة اليت ٌ
ُّذ أبذه كقومو ،كتأثَتىذ عليهم يف كل موقف من ادلواقف؛ لنفيد منهذ بطرح األتسئلة أثنذء احلوارات أك
زلذكالت اإلقنذع للغَت.
كاتبعت يف ذلك ادلنهج االتساقرائي الاحليلي الوصفي جلميع أتسئلة إبراىيم عليو السبلـ ألبيو
مقس نمذ اآليذت اليت جذءت فيهذ تلك األتسئلة على شكل مبذحث ،كل مبحث يامل
كقوموٍّ ،
األتسئلة اليت جذءت يف تسورة من تسور القرآف الكرًن ،كاتساخرجت اذلدايذت اليت يرشد إليهذ كل
تسؤاؿ من ىذه األتسئلة.
كمن أىم الناذئج:
ؼلرج السؤاؿ إىل أكثر من معٌت يف آف كاحد ،كتانوع طريقة السؤاؿ من شخص آلخر كمن
كقت آلخر ،السؤاؿ ليس فقط لبلتسافهذـ ،فقد يكوف للاقريع كالاوبيخ كالاقرير .... ،كقد ػلذؼ
السذئل مجلة أك كلمة من السؤاؿ لداللة معينة ،كأحيذنذ تًتؾ هنذية السؤاؿ مفاوحة ليًتؾ للمسؤكؿ
اتساناذج النهذية.
كمن الاوصيذت :دراتسة مذ تبقى من أتسئلة إبراىيم عليو السبلـ ،كأتسئلاو مع رب العزة،
كدراتسة أتسئلة األنبيذء عليهم السبلـ إمذ باكل منفرد أك باكل عذـ ،كاإلفذدة من فن السؤاؿ يف
القرآف الكرًن يف مهذرات االتصذؿ كالاواصل.
كاحلمد هلل رب العذدلُت ،كصلوات ريب كتسبلمو على تسيد ادلرتسلُت.
الكلمات المفتاحية :فن السؤاؿ ،أتسئلة إبراىيم ،مهذرات االتصذؿ ،زلمد أديب ،حوار
إبراىيم.
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Abstract
Asking questions is regarded as one of the important methods in the process
of dialogue and persuasion in general, and often, we need the art of asking for
calling to Islam and defending our faith and the true principles of our religion.
Allah has bestowed Prophet Ibrahim with wisdom and conclusive argument, and
strong style of dialogue. This approach had a very clear and influential presence.
The research came to clarify the meanings that can come out of the
questions that Ibrahim had challenged his father and his people, and their impact
on them in every position; to let us know how to ask questions during dialogues or
attempts to persuade others.
In the research, the descriptive analytical method was applied to all the
questions of Ibrahim to his father and his people. Dividing the verses in which
these questions were presented in the form of subchapters. Each subchapter
includes the questions that came in a Surat from Surahs of the Noble Quran, and
extracting the guidance which every questions directs to.
The most important results are:
The process of asking could have more than one meaning at the same time,
and the method of asking varies from one person to another and from time to time,
the inquiry is not only for the question, it may be for scolding , reprimanding and
approving, .... The one who asks may delete a sentence or a word from the
question for a certain semantic purpose, and sometimes the ending of the question
is left open to let the one who has been asked to conclude the end.
Among the recommendations: To investigate the remaining questions of
Ibrahim peace be upon him, such as his questions with the Almighty Allah, to
study the questions of the prophets peace be upon them either individually or in
general, and to benefit from the art of asking in the Noble Quran in
communication skills.
Keywords: Art of the Question, Ibrahim’s Questions, Communication
Skills, Muhammad Adeeb, Ibrahim’s Dialogue.
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املكدمة
احلمد ً
بعده ،كبعد:
من ال نب ى
هلل ى
ي
كحده ،كالصبلةي كالس ي
بلـ على ٍ
يسخره خلدمة كاذبًو الكرًن ،كغلعلو من أىل
فمن فضل اهلل -تعذىل-على اإلنسذف ادلسلم أ ٍف
ى
تسوؿ -صلى اهلل عليو كتسلم-بقولو" :خَتييكم ىمن تعل ىم القرآ ىف كعل ىمو"(ُ) ،كمن
اخلَتية اليت ذكرىذ الر ي
ىنذ جذء اىامذمي بكاذب اهلل -تعذىل-كتفسَته كعلومو ،علٌٍت أكوف منهم.
كتااعب دراتسة ىذا الكاذب العظيم بذٕتذىذت ماعددة ،كطرؽ سلالفة ،فهو الكاذب الذم ال
غمذر جزئية معينة منو ،ليفيد منهذ كييفيد.
ينضب عطذؤه ،ككلٌّ ؼلوض ى
ي
ً
ً
ً
من األتسذليب ادلهمة ًّ
ُّ
جدا يف عملية الدعوة إىل اهلل –تعذىل ،-كاحملذكرة كاإلقنذع،
كيعد ُّ
السؤ ياؿ ى
ً
كمانوعةن ،كىي
ضلاذجهذ يف زمنًنذ ىذا؛ ألف
األفكذر الدخيلةى أصبحت كثَتنة ٍّ
من الفنوف اليت ي
ى
إذ إنو ى
فنحاذج إىل ٖتصينهم كزلذكرهتم؛ لنرد عنهم
رلامعنذ ،كشبذبنذ خذصة بكل أطيذفهم كإتذىذهتم،
تداىم ى
ي
كاذب اهلل -تعذىلً -
نعاقد بأهنذ أفكذر صحيحةه نذبعةه من ً
كتسنة رتسولو -
قنعهم ٔتذ ي
تلك األفكذر ،كني ى
ه
صلى اهلل عليو كتسلم.-
أهنَةُ املٌضٌع ًسببُ اختَاري:
حد ً
ً
الفنوف ادلهم ًة يف عملي ًة احلوا ًر ،كالا ُّ
ث ،كالاواصل اليت اتساعملهذ القرآف
من
ُ – ُّ
السؤ ياؿ ى
الكرًن بأشكذؿ و
سلالفة و
كطرؽ ماعدٍّدة.
ِ – الرغبةي يف االطبلع على ً
ً
اتساخداـ السؤ ًاؿ ،كأتسذليب توجيهو،
ببلغة القرآف الكرًن يف
اإلفذدة منهذ.
ذطع يف
منح اهللي –تعذىل -ى
تسيدنذ إبراىيم -عليو السبلـ-احلجةى الداحضةى ،كالربىذ ىف الس ى
ّ– ى
احملذجة ،كمن ىذه احلجج السؤاؿ.
أهداف البحح:
ُ – طلب ً
رضذء اهلل –تعذىل-كالدخوؿ يف أىل اخلَتية من ً
خبلؿ تعلُّم القرآف الكرًن
ي
كتعليمو.
أتسلوب ً
ً
السؤ ًاؿ.
ؼ على
ِ – ُّ
تسيدنذ إبراىيم -عليو السبلـ-يف اتساخداـ ُّ
الاعر ي
(ُ) أخرجو اإلمذـ البخذرم يف صحيحو ،كاذب فضذئل القرآف ،بذب خَتكم من تعلم القرآف كعلموُِٗ/ٔ ،
(َِٕٓ).
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ث عن جزئي وة مهمة من طر ً
ً
و
يقة تسيدنذ إبراىيم -
ادلكابة اإلتسبلمية
إرفذد
ببحث ياحد ي
ّ– ي
عليو السبلـ-يف احلوار.
السؤ ياؿ يف قص ًة إبراىيم -عليو السبلـ-أثنذء
ْ–
إيضذح ادلعذين اليت ؽلكن أ ٍف ؼلر ىج إليهذ ُّ
ي
توجيهو ألبيو كقومو.
ميوج البحح:
 اتبعت ادلنهج االتساقرائي الاحليلي الوصفي ،إذ تابعت األتسئلة اليت ألقذىذ إبراىيم علىأبيو كقومو يف القرآف الكرًن ،مث قمت باحليل ىذه األتسئلة كاتساخراج اذلدايذت منهذ.
طرٍكة العنل يف البحح:
ُ -مجعت اآليذت القرآنية اليت تضمنت أتسئلة إبراىيم -عليو السبلـ-ألبيو كقومو.
ِ – رتبت اآليذت يف كل تسورة جذءت ُّذ زلذكرة تسيدنذ إبراىيم –عليو السبلـ-على شكل
مبذحث ،كل مبحث يامل اآليذت اليت ذيكر فيهذ تسؤاؿ تسيدنذ إبراىيم -عليو السبلـ-ألبيو كقومو.
ً
السورًة كرق ًم اآلية
عزكت
ّ–
اآليذت إىل موضعهذ يف القرآف الكرًن ّتوار اآلية ،بذك ًر اتس ًم ُّ
ي
بُت معقوفاُت.
اعامدت على ً
كاب الافس ًَت كاللغة كالببلغة كغَتىذ يف ذكر معٌت السؤاؿ كمفهومو
ْ–
ي
كخركجو إىل معٌت آخر غَت االتسافهذـ.
ٓ – اتساخرجت اذلدايذت من السؤاؿ يف هنذية احلديث عنو.
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الدراسات السابكة:
مل أجد فيمذ بُت يدم من مراجع بعد البحث ،من أفرد احلديث عن أتسئلة إبراىيم عليو
السبلـ يف القرآف الكرًن ،كلكن ىنذؾ العديد من الدراتسذت اليت ٖتدثت عن تسَتة أبينذ إبراىيم عليو
السبلـ كأتسلوبو يف خطذبو ألبيو كقومو ،كتنوعت ىذه الدراتسذت على أشكذؿ ماعددة ،كقد اخًتت
منهذ مذ يأيت:
أولا – احلجذج يف خطذبذت النب إبراىيم عليو السبلـ ،إعداد الطذلبة :تسعدية لكحل ،كلية
اآلداب كاللغذت ،قسم األدب العريب ،جذمعة مولود معمرم ،تيزم كزك.
ٖتدث فيهذ عن العبلقة بُت اخلطذب القرآف كاخلطذب احلجذجي ،دلذ لو من دكر فعذؿ يف
إقنذع اآلخرين كالاأثَت يف ادلالقي على مساول تسلوكو أك على مساول معاقداتو كقنذعذتو.
مقدمذ لذلك مثذالن مذ جذء يف تسورة األنبيذء
كذكر خبلؿ دراتساو عملية االتسادراج بذلسؤاؿ ،ن
كمسادرجذ ذلم عن طريق السؤاؿ للوصوؿ إىل كحدانية اهلل تعذىل ،بارح مقاضب
زلذكرا أبذه كقومو،
ن
ن
بسيط ماوافق مع طريقة دراتساو كىدفو.
كىذا سلالف مع دراتسيت االتساقصذئية ألتسئلة تسيدنذ إبراىيم عليو السبلـ ألبيو كقومو يف كل
القرآف الكرًن ،كُّذا ٗتالف الدراتساذف اخابلفنذ كلينذ.
ثانياا – احلوار يف قصص إبراىيم عليو السبلـ يف القرآف الكرًن ،دركس كدالالت ،أ.د .زلمد
بن عبد الرمحن الاذيع ،كىو ْتث مقدـ دلؤ٘تر احلوار يف الفكر اإلتسبلمي ،كلية الاريعة كالدراتسذت
اإلتسبلمية ،جذمعة الاذرقة.
كذف من ضمن البحث حوار إبراىيم عليو السبلـ مع أبيو كمع قومو ،باكل مقاضب موجز
ماوافق مع ىدؼ البحث ،كمن ضمن األتسذليب اليت اتساعملهذ إبراىيم عليو السبلـ ،أتسلوب
السؤاؿ ،كمذ الفذئدة منو كأثره يف نفس ادلخذطب ،من غَت أف ياطرؽ خلركج السؤاؿ إىل معذف أخرل
غَت االتسافهذـ.
كٗتالف عن دراتسيت بأهنذ ضمن حديثو عن احلوار ،دكف أف ؼلوض يف غمذر األتسئلة كأنواعهذ
كىدايذهتذ.
ثالثاا – اإلقنذع يف قصة إبراىيم عليو السبلـ – مقذرنة تداكلية ،إعداد الطذلب :بوصبلح
فذيزة ،قسم اللغة العربية كآداُّذ ،كلية اآلداب كاللغذت كالفنوف ،جذمعة كىراف ،السذنيذ.
ٖتدث فيهذ عن بعض األتسئلة كاإلجذبة عنهذ باكل سلاصر ،مامذش مع غرضو يف كونو جزءنا
من عملية اإلقنذع.
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كىذا سلالف مع دراتسيت إذ ىو مل ياطرؽ إالٌ لبعض األتسئلة كأمثلة دلذ يريد ،كمل ياعقب كل
أتسئلة إبراىيم عليو السبلـ يف القرآف الكرًن ألبيو كقومو كمذ فعلت يف دراتسيت ،كاذلدايذت اليت
توصلت إليهذ.
خطة البحح:
تاامل على مقدمة كتساة مبذحث كخذ٘تة ،كىي على الاكل اآليت:
ادلقدمة :كتامل :أعلية البحث كتسبب اخايذره ،كأىداؼ البحث ،كمنهج البحث كخطة
البحث.
المبحث األول :مذىية السؤاؿ يف اللغة كاالصطبلح كالقرآف الكرًن ،كفوائده يف احلوار،
كياكوف من:
اصطبلحذ.
تعريف السؤاؿ لغة ك
ن
السؤاؿ يف القرآف الكرًن.
 فوائد السؤاؿ يف احلوار.
المبحث الثاني :أتسئلة إبراىيم -عليو السبلـ-يف تسورة األنعذـ.
المبحث الثالث :أتسئلة إبراىيم -عليو السبلـ-يف تسورة مرًن.
المبحث الرابع :أتسئلة إبراىيم -عليو السبلـ-يف تسورة األنبيذء.
المبحث الخامس :أتسئلة إبراىيم -عليو السبلـ-يف تسورة الاعراء
المبحث السادس :أتسئلة إبراىيم -عليو السبلـ-يف تسورة الصذفذت.
الخاتمة :كتاضمن :الناذئج كالاوصيذت.
خذلصذ لوجهو الكرًن ،كأف يكاب فيو النفع.
كأتسأؿ اهلل –تعذىل-أف غلعل ىذا العمل ن
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املبحح األًل :ماهَة السؤال يف اللغة ًاالصطالح ًالكرآن الكرٍه ًفٌائدي يف احلٌار
أًالً -السُّؤالُ لغةً ًاصطالحًا:
السُّؤال لغة:
مأخوذه من و
كبعضهم
فعل ثبلثي ،جعلو بعضهم
كمسألةن ،ي
ن
مهموزا كىو :ىتسأى ىؿ يى ٍسأ يؿ يتسؤاالن ى
ً
مسوؿ ،على ً
خذؼ
كمسذلةن فهو
غَت مهمووز ،أم :معال
جعلو
ه
ذؿ يى ي
الوتسطً ،تس ى
كزف ى
سذؿ يتسواالن ى
ى
وؼ ،كعلذ لغاذف من لغذت العرب (ُ).
ذؼ سلذفةن فهو ىسل ه
ىؼل ي
(ّ)
(ِ)
كتسألايو ٍّ
ذلب
ذئل :الط ي
حقي أتسأليو :طلبايو منو ،كتسألايو ع ًن الايء اتساخربتيو عنو  ،كالس ي
حوؿ ادلعذين اآلتية:
كيدكر معٌت ىتسأى ىؿ ى
ي
كطلب منو معرفاىو ،كتسألىو عن كذا :حذتسبىو عليو
فنقوؿ :تسألىو عن كذا كبكذا :اتساخبىػىره عنو،
ى
ً
طلب معركفىو
طلب كفذءىه
كآخ ىذه بو ،كتسألىو الايء :طلبىو منو ،كتسألىو ى
ى
كإصلذزه ،كتسألىو :ى
الوعد :ى
يفعل (ْ).
كإحسذنىو ،كتسألىو بذهلل :ى
أقسم عليو أ ٍف ى
ً
االتساخبذر عن
ادلعرفة ،أك
طلب
كخبلصةي القوؿ يف ادلعٌت اللُّ ٍّ
للسؤ ًاؿ ىو :أف ُّ
غوم ُّ
ي
السؤ ىاؿ ي
شيء ،أك طلب و
ً
عطذء.
ي
السؤالُ اصطالحًا:
السؤ ياؿ :اتسادعذء و
يؤدم إىل
معرفة ،أك مذ ٍّ
يقوؿ الراغب يف كاذبو ادلفردات يف غريب القرآف ُّ " :ى
ي
يؤدم إىل ادلذؿ ،فذتسادعذء ً
ً
ادلعرفة ،كاتسادعذء و
اليد خليفةي لو
مذؿ ،أك مذ ٍّ
ادلعرفة جوابيو على اللٍّسذف ،ك ي
ي
ي
اليد ،كاللٍّسذ يف خليفةه ذلذ إمذ و
ادلذؿ جوابو على ً
ً
بذلكاذبة ،أك اإلشذرةً ،كاتسادعذء ً
بوعد ،أك برد.
ٌ
ي
ي
ً
عبذده
للمعرفة،
السؤ ياؿ يكوف
يصح أ ٍف يي ى
إ ٍف قيل :كيف ُّ
قذؿُّ :
كمعلوـ أف اهلل –تعذىل :-يى ٍسأ يىؿ ى
ه
ضلو :ﱡ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﭐ ﱠ [ادلذئدة]ُُٔ :؟ قيل:
يف القوـ ،كتبكياهم ال لاعر ً
إ ٌف ذلك تس ىؤ هاؿ لاعر ً
ً
الغيوب ،فليس ىؼلر يج
عبل يـ
يف اهلل –تعذىل ،-فإنو ٌ
ي
ً
ً
ً
الس ىؤ ياؿ للمعرفة يكوف تذرنة لبلتساعبلـ ،كتذرنة للاٌبكيت ،كقولو –تعذىل-
عن كونًو تسؤاالن عن ادلعرفة ،ك ُّ
(ُ) ينظر :زلمد بن مكرـ بن منظور" ،لسذف العرب"( .طّ ،بَتكت ،دار صذدر) ُُُّٖ :كُّٗ.
(ِ) ينظر :ابن منظور" ،لسذف العرب" ُُ.ُّٗ/
(ّ) ادلبذرؾ بن زلمد اجلزرم ابن األثَت" ،النهذية يف غريب احلديث كاألثر"ٖ .تقيق :طذىر الزاكم ،كزلمود
الطنذحي( ،بَتكت ،ادلكابة العلميةُّٗٗ ،ىػُٕٗٗ-ـ) ِ.ِّٕ :
(ْ) ينظر :زلمد بن زلمد الزبيدم" ،تذج العركس من جواىر القذموس"( .بَتكت ،دار الفكر) ّٕٔٓ :كّٔٔ.
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ؼ الٍمسو ً
الس ىؤ ياؿ إذا كذف للاعر ً
يف تع ٌدل إىل ادلفعوؿ
كؿ ،ك ُّ
 :ﱡ ﭭ ﭮ ﭯﱠ [الاكوير ،]ٖ:ك ٍّ
لاعر ى ى ٍ ي
بذجلذر ،تقوؿ :تسألايو كذا ،كتسألاو عن كذا ،كبكذا ،كبعن أكثر ،ﱡ
الثذين تذرنة بنفسو ،كتذرة
ٍّ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﱠ [اإلتسراء ،]ٖٓ:ﱡ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﱠ [الكهف ،]ّٖ:ﱡ ﭑ ﭒ ﭓﱠ

ﭐ[األنفذؿ ،]ُ:كقذؿ –تعذىل :-ﱡﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱠ[البقرة ،]ُٖٔ /كقذؿ:
[ادلعذرج ،]ُ:كإذا كذف السؤاؿ التسادعذء و
مذؿ فإنو ياع ٌدل بنفسو ،أك ٔتن ،ضلو :ﱡ ﯟ ﯠ ﯡ
ٌ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﱠ [األحزاب ،]ّٓ:ﱡ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﱠ [ادلماحنة ،]َُ:كقذؿ :ﱡ ﯔ
ﭐ
ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﱠ [النسذء.)ُ( "]ِّ:
فصل القوؿ ،كتنذكؿ معٌت السؤاؿ
الرابط بُت ادلعٌت اللغوم كاالصطبلحي ىو أف ادلعٌت االصطبلحي ٌ
بطريقة مشولية كبيذف أكثر ،أمذ ادلعٌت اللغوم فقد اخاصر كأكجز القوؿ كأمجل.
ﱡﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﱠ

ثاىًَا -السُّؤالُ يف الكرآنِ الكرٍهِ:
كرد السؤاؿ يف القرآف الكرًن على أنواع عديدة ،صلملهذ فيمذ يأيت (ِ):
و
صل بو
 – 5السؤال الستفهامي :كىو أف يي ى
سافهم عن شيء مل ياقدـ لو بو ه
علم حىت ىػل ى
(ّ)
ﲦ ﱠ
ﲧ
ﲠ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲡ
علم  .كمن أمثلاًو قوليو -تعذىل :-ﱡﭐ ﲞ ﲟ
ه
ﳆﳈ ﳉﳊﳋﳌﳍﳎﱠ
ﳇ
[البقرة ،]ُٖٗ:كقولو -تعذىل :-ﱡﭐ ﳄ ﳅ
ﭐ
[البقرة.]ُِٓ:
 – 1السؤال اإلنكاري :كىو مذ يين ىك ير على ادلخذطىب ادلساىػ ٍف ىه ىم عنو.
كمن أمثلاو يف القرآف الكرًن قولو -تعذىل " :-ﱡ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﱠ [الزخرؼ ،]ْٓ:كقولوﭐ :ﱡ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ [القلم]َْ:
ب على اإلقرا ًر كاالعًت ً
 – 1السؤال التقريري :كىو محل ادلخذطى ً
اؼ بأم ور قد اتساقر عنده.
(ُ) احلسُت بن زلمد الراغب األصفهذين" ،ادلفردات يف غريب القرآف" .صلقيق :صفواف الداكدم( ،دماق ،دار
الفكر ،بَتكت ،الدار الاذميةُُِْ ،ىػ) ّْٕ.ّْٖ-
(ِ) ينظر :كردة مصطفى كحيل" ،السؤاؿ يف ضوء القرآف الكرًن (دراتسة موضوعية)"( .رتسذلة مذجساَت يف
الافسَت كعلوـ القرآف ،اجلذمعة اإلتسبلمية يف غزة ،كلية أصوؿ الدين ،قسم الافسَت كعلوـ القرآفََُْ ،ىػ-
ََِٗـ).ِّ-ُْ ،
(ّ) زلمد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية" ،الفوائد ادلاوؽ إىل علوـ القرآف كعلم البيذف"( .القذىرة ،مكابة القرآف
عذبدينُْٗٗ ،ـ).ُُٔ ،
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كمن أمثلاو قولو -تعذىل:-
[العنكبوت ،]ُٔ:كقولو -تعذىل :-ﱡ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﱠ [الزمر.]ّٖ:
ً
قبيل اإلنكذ ًر ،إال أف األك ىؿ إنكذر و
العلمذء من ً
إبطذؿ
بعض
 – 1السؤال التوبيخي :جعلىو ي
ي
اإلثبذت قصري ًن،
إنكذر و
قصر ،ك ي
جدير أ ٍف يين ىفى ،فذلنفي ىنذ ه
توبيخ ،كادلعٌت :أف مذ بعده كاقع ه
كىذا ي
(ُ)
أيضذ"  .كمن أمثلاو قولو -تعذىل :-ﱡ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭐ
كييعبىػ ير عن ذلك بذلاقري ًع ن
ﱠ [البقرة ،]ُُِ:كقولو -تعذىل :-ﱡ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﱠ[الاكوير.]ٗ-ٖ:
ً
دؽ
اجلملة اإلناذئي ًة اليت ال
من
ػلامل معنذىذ ٍّ
الص ى
 – 1السؤال الطلبي :كىو جزء ى
ي
الكذب ،كىي نوعذف:
ك ى
مٍت ،كالًت ٍّجي. ... ،
أ – طلبيةه :كذألم ًر كالنه ًي كالا ٍّ
ادلدح ،كالذًـ. ... ،
ب – غَت الطلبية :كذلقس ًم ،ك ً
كمن األمثلة على ذلك قولو -تعذىل :-ﱡ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ
ﲝﲟﲠ
ﲞ
ﱠ[البقرة ،]َُٖ:كقولو -تعذىل :-ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﱡﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﱠ

ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ [النسذء.]ُّٓ:

ثالجًا -فٌائد السؤال:
للسؤاؿ فوائد مجة نذكر منهذ مذ يأيت :
و
ازديذد عل وم :قذؿ اهلل -تعذىل :-ﭐ ﱡ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ُ–
اكاسذب معرفة ك ي
ي
(ِ)

[النحل.]ّْ:

كدفع ريبة:
ِ – إزالةي شك ،ي

ﭟ ﭠ ﱠﭐ

ﱡ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺

ﱠ [يونس.]ْٗ:

اتسااهذد على و
موقف كتعز هيز لو :قذؿ اهلل
ّ–
ه

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﱠ [اإلتسراء.]َُُ:

اإلجبلؿ :قذؿ اهلل -تعذىل:-
عظيم ك
ي
ْ – الا ي

-تعذىل:-ﭐﱡﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ

ﱡﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭐﱠ [الفرقذف.]ٓٗ:

وبيخ :قذؿ اهلل -تعذىل:-
بكيت كالا ي
ٓ – الا ي

ﱡﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

(ُ) ينظر :أمحد مطلوب" ،معجم ادلصطلحذت الببلغية كتطورىذ"( .بَتكت ،مكابة لبنذف.ُُٓ :)َََِ ،
(ِ) ينظر :كحيل" ،السؤاؿ يف ضوء القرآف الكرًن".ُُْ-ُُِ ،
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ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﱠ [ادلؤمنوف.]ُُّ-ُُِ:

االعابذر :قذؿ اهلل -تعذىل:-
ذكَت ك
ي
ٔ – الا ي

ﱡﭐﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁﯂  
  ﱠ [األعراؼ.]ُّٔ:

ٕ-الاحدٍّم :قذؿ جل كعز:
ٖ – تنبيوي ً
يقع يف اخلطأ :قذؿ تسبحذنو :ﱡﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
الغذفل كي ال ى
ﱡ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﱠ [األنبيذء.]ّٔ:

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﱠ [البقرة.]َُٖ:

ٗ – السخريىةي كالا ُّ
هك يم :قذؿ جل جبلليو :ﱡﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﱠ[القلم.]َْ:
ٌ

املبحح الجاىُ :أسئلة إبراهَه ــ علَى السالو ــ يف سٌرة األىعاو
اىيم -عليو السبلـ-قوةن يف احلً ً
جذج ،كآتذه حجةن داحضةن
أعطى اهلل -تبذرؾ كتعذىل-نبيوي إبر ى
تسذعده يف الدعوة إىل اهلل -تعذىل ،فقذؿ –تعذىل :-ﱡﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱠ [األنعذـ:
ي
ً
السؤ ًاؿ ،كطريقةي طرحو ،كقد جذء يف
ات كثَتةه ،من أعلٍّهذ :مهذرةي ُّ
كمهذر ه
احملذكرةً فنو هف ى
ّٖ] ،كللمحذجة ك ى
مانوعةه ،منهذ مذ ىو على لسذف أبينذ إبراىيم عليو السبلـ ،فجذء أكذلذ يف
القرآف الكرًن أتسئلةه كثَتة ٍّ
تسورة األنعذـ ،كىي:
 – 1قال اهلل تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ ﭐ[األنعام]٤٫ :

يسميو
ابادأ إبراىيم -عليو السبلـ -ىذه احملذجة أك احلوار بطرح تسؤ واؿ على أبيو ،كىذا مذ ٍّ
بعضهم برباعة االتساهبلؿ(ُ)؛ ليجذب ادلقذبل إليو ،كغلعلىو يصغي إىل ً
البل ً
كبلمو ًّ
حق ،كالسيذؽ ىنذ
ي
ي
ً
ً
تصورات اجلذىلية يف األصنذـ،
ائعذ يف ىذه اآليذت ،فهو
يرتسم
نكر ُّ
ي
ن
ماهدا ر ن
ماهد الفطرة ،اليت تي ي
افة ً
خذكية ،خر ً
عقوؿ و
كتسانكرىذ ،ماه هد ينفض خرافةن عاعات يف و
تقليد اآلبذء حىت كإف كذنوا على
ي
ي
ً
و
نكر عبذد ىة مذ ال يسمع كال
خطأ كضبلؿ ،كىنذ ػلذكي إبراىيم -عليو السبلـ -الفطرىة السليمة اليت تي ي
يب داعينذ،
يبصر ،تنكر أ ٍف تكو ىف ىذه
ٗتلق ،كال ي
األصنذـ اليت يعبدكهنذ آذلةن ،فهي ال ي
ي
ترزؽ ،كال يٕت ي
(ُ) براعة االتساهبلؿ :كىو أف ياأنق ادلاكلم يف أكؿ كبلمو ،كيأيت بأعذب األلفذظ ،كأجزذلذ ،كأرقهذ ،كأتسلسهذ،
معٌت ،كأخبلىذ من احلاو ،كالركة كالاعقيد ،كالاقدًن
كأحسنهذ ،نظمذن كتسبكذن ،كأصحهذ مبٌت ،كأكضحهذ ن
كالاأخَت الػ يملبًس كالذم ال ينذتسب .ينظر :علي بن معصوـ ادلدين" ،أنوار الربيع يف أنواع البديع"ٖ .تقيق:
شذكر ىذدم شكر (طُ ،النجف ،مطبعة النعمذفُّٖٖ ،ىػُٖٗٔ-ـ).ّْ :ُ ،
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اضح (ُ).
فهذا ىو الض ي
بلؿ ٍّ ي
البُت الو ي
موقف من مو ً
اقف إبراىيم مع
ذىر أف احملكي يف ىذه اآلية
ه
يقوؿ الطذىر ابن عذشور :كالظ ي
الا ً
بعد أ ٍف قذؿ
أبيو ،كىو موقف ًغلظة،
أظهر أبوه تصلُّبنذ يف ٍّ
رؾ ،كىو مذ كذف ى
ي
فياعُت أنو كذف عندمذ ى
ً
ادلوقف الذم خذطبو فيو بقولو:ﱡ ﭴ
أبوه:ﱡ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﱠ [مرًن ،]ْٔ :كىو غَتي
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﱠ [مرًن.)ِ(]ِْ :
يد منو إجذبةن عليو ،فجذء بصيغة
ييلقي إبراىيم -عليو السبلـ -تسؤالىو على أبيو ،كىو ال ير ي
أكؿ
االتسافهذـ ىذه (أتاخذ) كىو اتسافهذـ إنكذرم كتوبيخي(ّ) ،كيبدك أنو
ماأخهر ،كليس ى
موقف ٍّ
ه
موقف يق يفو مع أبيو ،إ ٍذ يف ىذا ادلوقف ىجوـ صذر هخ كاضح؛ دلذ فيو من ً
و
توبيخ على مذ ىو
داللة و
ه
ه
السؤ ًاؿ مبذشرنة بقولو -عليو
عليو من عبذدةً غ ًَت اهلل –تعذىل -كاإلصرار عليهذ ،كذلك بإجذباًو على ُّ
السبلـ :-ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ ،شلذ ُّ
الغرض منو
السؤ ىاؿ ىنذ ليس
يدؿ على أف ُّ
ي
ببلغي آخر ،كىو كمذ قذؿ ادلفسركف :اإلنكذر كالاوبيخ.
معٌت
االتسافهذـ احلقيقي ،كإظلذ
ٌّ
ي
ى
الغرض منو ن
ً
ً
دلذذا بدأ زلذكرتىو ُّذا العنف كالغلظة يف الطرح؟ كىل يف ذلك منذفذةه لؤلدب مع أبيو؟
الده كقومو ،إذ يف الدعوة إىل
أكالن :إبراىيم -عليو السبلـ-أر ىاد
يعياو ك ي
كصف الواق ًع الذم ي
ى
مهذدنة كمو و
و
ادعة ،كٓتذص وة إذا مل
رلذمبلت تيفهم بغَت مظهرىذ من
اهلل –تعذىل -ال يوجد زلذبذةه أك
ه
كجد تعنُّانذ ُّ
كمانوعةه ،كاهلل
أتسذليب الدعوةً سلالفةه ٍّ
تك ًن ىي احملذكلةى األكىل ،مث إنو ى
كتاد ندا شلن يدعوه ،ك ي
يقوؿ :ﱡﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﱠ [اإلتسراء ،]ّٓ :كيقوؿ جل جبللو :ﱡﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﱠ [النحل.]ُِٓ :

األفعذؿ ،ككضع كل و
كاحلكمةي :ىي اإلصذبةي يف األقو ًاؿ ك ً
شيء يف موضعًو  ،كقذؿ أبو بكر
ي ٍّ
(ْ)

(ُ) ينظر :تسيد قطب" ،يف ظبلؿ القرآف"( .طُٕ ،بَتكت ،القذىرة ،دار الاركؽُُِْ ،ىػ)،ُُّٖ :ِ ،
بايء من الاصرؼ كالاحوير.
(ِ) زلمد الطذىر بن زلمد عذشور الاونسي" ،الاحرير كالانوير"( .تونس ،الدار الاونسية للنارُْٖٗ ،ـ):ٕ ،
ُِّ.
(ّ) ينظر :زلمود بن عمر الزسلارم" ،الكاذؼ عن حقذئق الانزيل كعيوف األقذكيل يف كجوه الاأكيل" .بَتكت،
دار الكاذب العريبَُْٕ ،ىػ) ،ّٗ :ِ ،كزلمد بن يوتسف بن حيذف" ،البحر احمليط يف الافسَت"ٖ .تقيق:
صدقي زلمد مجيل( ،بَتكت ،دار الفكرَُِْ ،ىػ).ِٓٔ :ْ ،
(ْ) د .تسعيد بن علي القحطذين" ،مفهوـ احلكمة يف الدعوة إىل اهلل -تعذىل-يف ضوء الكاذب كالسنة" (الريذض،
مؤتسسة اجلريسي للاوزيع كاإلعبلف).ُّ :
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ك كزجرتٍك أك دعٍاك إىل م و
كل و
كرمة ،أك هناك عن و
قبيح فهي حكمةه
بن دريدُّ " :
كلمة كعظٍا ى
ى
(ُ)
احلكمة كحسنً
ً
ً
ً
حسب حذلاًو كطبيعاًو ،كحسب
تدعوه
ن
م
عذمل
ت
ف
أ
هذ
فمن
ىذا
كعلى
.
كح ىكم"
ٍ
ي
ى
ى
(ِ)ى
ً
ًُّ
تصل إىل مذ تريد منو ،كمنو قوؿ ادلانب :
تعنُّاو كتصلبو ،فاادرج معو إىل أ ٍف ى
ف ًيف الٍع ىبل  ...م ً
ض ًع السٍي ً
ضع الن ىدل ًيف مو ًض ًع السٍي ً
ف ًيف ىم ٍو ًض ًع الن ىدل.
ضٌّر ىك ىو ٍ
ي
ي
ىكىك ٍ ي
ىٍ
كىنذ إبراىيم -عليو السبلـ-بعد أ ٍف خذطبو يف احملذج ًة األكىل يف تسورة مرًن بقولو :ﱡ ﭱ ﭲ ﭳ
ت ،اناقل
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﱠ[مرًن ،]ِْ :فوجد منو الصد كالقسذكىة كالاعنُّ ى
و
منكرا كمقبٍّ نحذ لو على عبذدة األصنذـ
إىل مرحلة أعلى كأش ٌد ،فطر ىح عليو ىذا السؤ ىاؿ مع إجذباو ،ن
اليت ال تسمن كال تغٍت من جوع.
اذلداية من ىذا السؤاؿ
ً
ً
ً
األصعب كاألقول،
األتسهل إىل
بذلادرج من األدىن إىل األعلى ،كمن
أ – طرح
األتسئلة يكوف ُّ
كىكذا.
السؤ ًاؿ من موضع آلخر ،فمرة يكوف بذللٍّ ً
بذلادةً ،كؽلكن
ب–
ُت ،كأخرل ٍّ
ٗتالف قوةي ُّ
ي
ى
احملذكر.
اجلمع بينهمذ ،حسب حذلة ى
و
ً
ً
كإنصذؼ ،كيق و
ُت جذزـ ،كعل وم
كطرحهذ بقوةو ،كجر وأة،
ج– ي
عدـ ادلداىنة كادلهذدنة يف الثوابت ،ي
راتسخ ،فهو يعطي االنطبذع األكؿ عنك كعن قوتك يف احملذكرة.
ﲪﲬﲭﲮﲯﲰ
ﲫ
ﲣﲥ ﲦﲧﲨﲩ
ﲤ
 – 2قال اهلل -تعالى :-ﱡﭐ ﲢ

ﲻ ﲽ ﲾ ﱠ [األنعذـ.]َٖ :
ﲼ
ﲵﲷﲸﲹﲺ
ﲶ
ﲱﲲﲳﲴ

اىيم -عليو السبلـ -يف رٍُّّم ،كتربأ من معبوداهتم اليت يعكفوف عليهذ،
بعد أ ٍف حذجهم إبر ي
ً
ً
بصر كال تيغٍت من
ناقل إىل اإلنكذر عليهم يف عملية احملذجة يف تلك ادلعبودات اليت ال تىسمع كال تي ي
ا ى
ً
جوع ،كبعد أ ٍف أثبت ذلم اذلدايةى بذلد ً
ادلوجب ذلذ ،كإرشذده ذلم بالك الطريقة ادلنطقي ًة اليت ال
ليل
و
تقبل ًّ
تقدمو ىف
ألافت إىل زلذجاكم كاليت ٍّ
شكذ ،كتعطي ى
اليقُت ،كتثبت صحة قولو ،فيقوؿ ذلم :كيف ي
ي
و
و
و
اضح ،و
حجج
كدليل تسذط وع ،بل ىي
فيهذ
غَت مساندة إىل برىذف ك و
ه
ن
حججذ كاىيةن ،ككلمذت بذطلةن ى

(ُ) ػلِت بن أيب بكر العذمرم احلرضيُّ" ،جة احملذفل كبغية األمذثل يف تلخيص ادلعجزات كالسَت كالامذئل".
(بَتكت ،دار صذدر) ِ.ُٗ :
(ِ) أبو إمسذعيل بن عبذد" ،األمثذؿ السذئرة من شعر ادلانب كالركزنذرلة"ٖ .تقيق :الايخ زلمد حسن آؿ يذتسُت
(طُ ،بغداد ،مكابة النهضةُّٖٓ ،ىػُٗٔٓ-ـ).ْٖ :
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كحجج(ُ).
جئت بو من أدل وة
و
بذطلةه ،كتر ه
ثبت أمذـ مذ ي
ىذت تسخيفة ال تى ي
احلج ًة ًيف ىشأٍ ًف ً
يقوؿ صذحب تفسَت ادلنذر" :أ يىٕت ًذدليونىًٍت يرلذدلى ىة ص ً
ذح ً
اهلل -تعذىل ،-ىكىمذ
ى
ىى ى
ب ٍي
يد ٍ ً
ذؿ أىنو قى ٍد فىضلىًٍت علىي يكم ًٔتذ ىد ًاين إً ىىل الاػو ًح ً
ص ك ًٍ ً ً
اإلؽلى ً
ب ًيف ًٍ
ت
ىًغل
ذف بًًو ،ىك ٍ
ىٍ ٍ ى ىى
احلىنيفية ال ًيت أىقى ٍم ي
احلى ي ي
ٍ
اخلىذل ً ى
ي
احلج ىة علىي يكم ،كأىنٍػام ضذلُّو ىف بًًإصرا ًريكم علىى ًشركً يكم ،كتىػ ٍقلً ً
ً
يد يك ٍم بًًو ىم ٍن قىػٍبػلى يك ٍم؟"(ِ).
ُّىذ ٍي ى ٍ ٍ ى ي ٍ ى
ٍى ٍ ى ٍ ٍ ى
جذء اتسافهذمو ىذا ليعطي ذلم معنيُت:
خذكهنذ
ػلذجوف فيو ،فهي
أحدعلذ:
معبودات يا ى
االتسانكذر على احملذجة ذاهتذ كطريقاًهذ ،كمذ ُّ
ه
ي
الص ً
من
صف ُّذه ٍّ
أربذبنذ دكف اهلل –تعذىل-الذم خلقهم كتسواىم كرزقهم ،كشاذف بُت ىمن ياٌ ي
فذت ى
ً
ً
ً
كغليب دعوىة الد ًاع ،كيعطي كيىسلب! (ّ).
كيرزؽ
ؼللق ي
الضعف كاحلذجة ،كعدـ اإلجذبة ،كبُت ىمن ي
ي
ً
ككض ىح لو
تبُت لو ُّ
اب ،ي
يرجع إىل معاقداهتم بعد أ ٍف ى
احلق كالصو ي
الثذين :أنو يأ ىتسهم من أ ٍف ى
ً
يعود إىل الض ً
احلقيقة مل يكن كذلك ،كلكن حينمذ
بلؿ؟ رغم أنو يف
يق الس ُّ
وم ادلساقيم ،فكيف ي
الطر ي
كتباعد ،كال
تغيب
ض ىح لو ضع يفهذ
ي
تدر ىج معهم أكعلهم أنو ي
يعبد تلك األشيذء فذت ى
ي
كعجزىذ ،ككوهنذ ي
(ْ)
ؽلكن أ ٍف يكوف اإللو كذلك .
أم و
فذئدة حملذجة ىم ٍن مل يابُت لو اذلدل؟ (ٓ).
يقوؿ السعدم :ك ُّ
(ٔ)
القرطب يف تفسَته  ،فهو ٍّ
يوٓتيهم
وبيخ ،كمذ ذكر ذلك
كياضم ين ُّ
ُّ
آخر ،كىو الا ي
السؤ ياؿ معٌت ى
على عبذدهتم لغَت اهلل –تعذىل ،-فذإلنسذف الذم كىبىو اهللي –تعذىل-العقل؛ ٍّ
كيقوده
ليفكىر كيادبػىر بو ،ى
ى
ً
ً
يسلٍّ ىمو لغَته ،كمذ قذلوا لو يف موضع آخر :ﱡﯔ ﯕ
إىل كجود اهلل ككحدانياو ،مث ى
يضعو جذنبنذ أك ٍ
(ُ) ينظر :زلمد بن عمر فخر الدين الرازم "الافسَت الكبَت ،أك مفذتيح الغيب"( .طّ ،بَتكت ،دار إحيذء
الًتاث العريبَُِْ ،ىػ).ْٕ :ُّ ،
(ِ) زلمد رشيد رضذ" ،تفسَت القرآف احلكيم (تفسَت ادلنذر)"( .مصر ،اذليئة ادلصرية العذمة للكاذبَُٗٗ ،ـ)،
ٕ.ْٕٗ :
(ّ) زلمد بن جرير الطربم" ،جذمع البيذف يف تأكيل القرآف"ٖ .تقيق :أمحد شذكر( ،بَتكت ،مؤتسسة الرتسذلة،
َُِْىػَََِ-ـ) ُُ.ْٔٗ :
(ْ) ينظر :ابن عذشور ،الاحرير كالانوير ٕ.ِّٕ :
(ٓ) عبد الرمحن بن نذصر السعدم" ،تيسَت الكلرًن الرمحن يف تفسَت كبلـ ادلنذف"ٖ .تقيق :عبد الرمحن بن معبل
اللوػلق( ،بَتكت ،مؤتسسة الرتسذلةَُِْ ،قَََِ-ـ) ُ.ِِٔ :
(ٔ) زلمد بن أمحد القرطب "اجلذمع ألحكذـ القرآف"ٖ .تقيق :أمحد الربدكين كإبراىيم اطفيش( ،طِ ،القذىرة ،دار
الكاب ادلصرية العذمةُّْٖ ،ىػُْٗٔ-ـ) ،القرطب ٕ.ِٔ/
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ﯖ ﯗ ﯘ ﱠ [األنبيذء.]ّٓ :

ً
ص يل لنذ منهذ أنو إذا كذنت يف اهلل تذرنة،
يقوؿ الرازم -رمحو اهلل :-إف احملذجةى يف ىذه اآلية ىػل ي
فإهنذ تكوف موجبة للمدح العظيم ،كالث ً
نذء البذلغ؛ كىي احملذجةي اليت ذكرىذ إبراىيم -عليو السبلـ،-
ن
كذلك ادلدح كالثنذء ىو قولو -تعذىل :-ﱡﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﱠ [األنعذـ ،]ّٖ :كتذرنة تكوف موجبةن للذًـ ،كىو قولو -تعذىل :-ﱡ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭐﱠ ،
يعاد بو يف ً
األصل فإنو يكو يف قذنونذ ُّ
إخبذر على
كإذا ثبت ىذا
كاذب اهللُّ ،
فكل موض وع جذءى فيو ه
ي
كل موض وع جذء فيو مذ ُّ
هتج ً
الدي ًن ً
يدؿ على
ُت أم ًر احملذجة ،كادلنذظرةً فهو زلموهؿ على تقرير ٍّ
البذطل ،ك ُّ
احلق كادلذىب الصو ً
اب (ُ).
زلموؿ على تقري ًر ٍّ
الثنذء عليو كمدحو ،فهو ه
الدين ٍّ
ً
ً
ً
الوقوع
إنكذر ً
كمن االتسافهذـ يف القرآف مذ يكو يف لبيذف االتساحذلة ،كىو ي
نفي ك ى
يقذرب يف معنذه ى
إىل حد أنو يكوف احامذالن غَت و
معقوؿ ،كمنو تسؤ ياؿ إبراىيم -عليو السبلـ-ىنذ ،فهو مذ الغلوز الاغيَت
ى
(ِ)
الص ً
ً
ً
يغة االتسافهذمي ًة .
ُّذه
أب
و
لكن
و،
كقنذعا
و
دين
عن
كه
يرد
قومو يريدكف أ ٍف ُّ
ٍّ
ى
فيو ،إذ إف ى
اذلداية من السؤاؿ:
احملذكر عن رلذدلاًو ألحد تسببُت :األك يؿ :أ ٍف تكو ىف
السؤ ًاؿ
أ-قد يكوف
من ُّ
ي
ي
إيقذؼ ى
القصد ى
حججوي ىو كاىيةن ضعيفةن ال ترقىى إىل أ ٍف ييساىدؿ ُّذ.
حججك كبراىينيك دامغةن قويةن ،أك أ ٍف تكو ىف
ي
ي
ً
ً
السؤ ياؿ لبلعًت ً
اض على احملذكرة أك احملذجة نفسهذ أك طريقاهذ.
ب – ؽلكن أ ٍف يكو ىف ُّ
ً
ادلذىب الصو ً
ً
اب،
احلق كتقري ًر
كذنت
إلثبذت ٍّ
ج – احملذجةي أك احملذكرةي تكوف زلمود نة إذا ٍ
ً
الدي ًن ً
الفذتسد.
البذطل ،كادلذىب
كتكو يف مذموم نة إذا كذنت إلقرار ٍّ
 – 3قال اهلل -تعالى :-ﱡ ﯯ ﯰﱠ [األنعذـ.]َٖ :
احلق
فبعد أ ٍف
اىيم -عليو السبلـ -أف اهللى –تعذىل -قد ىداه إىل طر ًيق ٍّ
ى
أكضح ذلم إبر ي
ابٔ ،تذ أثبت ذلم من و
كالصو ً
ادلافريد يف الكوف ال
أدلة ظذىروة جلي وة ،كأعلمهم أف اهللى –تعذىل -ىو ٍّ
نفس
أحدا تسواه إال أ ٍف يكوف ذلك ىو
ي
يك لو بذلك ،كأنو ال ي
ؼلذؼ ن
شر ى
اخلوؼ ي
ادلعاذد الذم يدخل ى
و
كعلمو بأنو –تعذىلً -
إنسذف ،كاتسادؿ على قدرتًو ً
كل و
األزيل ً
يوجو ذلم
القدًنٍّ ،
كتس ىع كل شيء بعلمو ٍّ
ٍّ
و
و
و
كجهل عظي وم ،فيقوؿ :ﱡ ﯯ
رشدىذ إىل أهنم على خطأ
ليفاح عقوىذلم كيي ى
تسؤاالن ذا أعلية بذلغة؛ ى
ﯰﱠ فهو ُّذا يوقفهم ،كينبٍّههم ،كيظهر ذلم موضع الاقص ًَت ك ً
الغفلة منهم ،إذ عبدكا مذ ال
ى
ي
(ُ) الرازم" ،الافسَت الكبَت" ُّ.ْٖ :
(ِ) زلمد أبو زىرة" ،ادلعجزة الكربل القرآف"( ،بَتكت ،دار الفكر العريب).ُٔٓ :ُ ،
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أقذمهذ عليهم أثنذءى ذلك يف
ينفع ،كأشركوه بذهلل ،ك ٍّ
ُّ
دالئل ى
يضر ،كال ي
يبُت ذلم (أفُ)مذ حذجهم بو من ى
ً
ً
عبد .
عدـ صبلحية
األصنذـ أل ٍف تكو ىف آذلةن تي ي
ربم رمحو اهلل" :أفبل تعاربكف ،أيُّهذ اجلهلةً ،
فاعقلوا خطأ مذ أنام عليو مقيمو ىف ،من
يقوؿ الط ُّ
ً
تقدر على ضر ،كال على نف وع ،كال تف ىقو شيئنذ ،كال
عبذدتكم صورنة مصورة ،كخابةن منحوتةن ،ال ي
تعقليو ،كتريككم عبذدةى من خلقكم ،كخلق كل شيء ،كبيده اخلَت ،كلو القدرةي على كل و
شيء ،كالعذلًػ يم
ى
ٍّ
ى
ى
ي
لكل شيء"(ِ).
كيف الافسَت الكبَت جذء مذ نصو" :أفبل تاذكرك ىف أف نفي الار ً
كذء كاألضداد عن اهلل –تعذىل-
ى
ً (ّ)
ال يوجب حلوؿ العقذب ،كالسعي يف إثبذت الا ً
تساحقذؽ العقذب" .
وحيد كالانزيو ال يوجب ا
ى
ى
ً
الئل ،كىو ُّ
إنكذرم؛ لعدـ ُّ
كضوح الد ً
تذكهر لك ٍّل
تذكرىم مع
تسافهذـ
االتسافهذـ ىنذ ىو ا
ً
ُّ
كنوعي
ه
ً
الص ً
صفذت ً
ً
احلق الذم دلت عليو
ادلنذفية دلقذـ اإلذلي ًة ،كعدـ ت ىذ ُّكرىم يف
فذت اإلذلي ًة
اإللو ٍّ
ٍّ
(ْ)
اآليذت اخلىلقيةي العجيبةي .
ادلصنوعذت العظيمةي ،ك ي
ي
اىيم -عليو السبلـ-السؤ ىاؿ بكلمة (تاذكركف) بدالن من تافكركف أك تسواىذ دلذ
كقد خص إبر ي
و
ف على الافك ًَت بل توقُّػ يفو يكو يف على
أمر آذلاهم مر ه
كوز يف عقوذلم ال ياوق ي
فيو من إشذر(ةٓ)إىل أف ى
عملي ًة ُّ
الاذك ًر .
اذلداية من السؤاؿ:
ً
طرحو.
أ – ؽلكن أف ييطر ىح ُّ
احملذكر؛ لييعم ىل عقلىو فيمذ ىت ي
السؤاؿ على ى
السؤ ياؿ للاًّ ً
نبيو على موض ًع اخلطأ.
ب – قد يكو يف ُّ
ترؾ ً
هنذية ُّ ً
ٍّ
ادلقذؿ.
احلذؿ ك ي
احملذكر يف تاماًو حسب مذ يقاضيو ي
ج– ي
السؤاؿ مفاوحةن لكي يفكىر ى
(ُ) ينظر :عبد احلق بن غذلب بن عطية األندلسي "احملرر الوجيز يف تفسَت الكاذب العزيز"ٖ .تقيق :عبد السبلـ
عبد الاذيف زلمد( ،طُ ،بَتكت ،دار الكاب العلميةُِِْ ،ق) ِ ،ُّٓ :كأبو حيذف" ،البحر احمليط"
ْ.َٕٓ :
(ِ) الطربم" ،جذمع البيذف".ْٖٗ :ُُ ،
(ّ) الرازم" ،الافسَت الكبَت" ُّ.ْٖ/
(ْ) ينظر :ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ٕ.ِّٗ/
(ٓ) ينظر :زلمود بن عبد اهلل اآللوتسي" ،ركح ادلعذين يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثذين"ٖ ،تقيق :علي عبد
البذرم عطية_ ،بَتكت ،دار الكاب العلميةُُْٓ ،ق).ُْٗ :ْ ،
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-تعالى :-ﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳎ ﱠ [األنعام.]١٨ :
ﳏ
ﳌﳍ

يبدك من مفهوـ اآلية الكرؽلة أف قومو قد خوفوه من آذلاهم أ ٍف تصيبو و
بسوء -العاقذدىم أهنذ
ى
ى
ٌ
ً
و
كتنفع-فاأتيهم إجذبةي الواثق بذهلل –تعذىل ،-كادلؤم ًن بو على صيغة تسؤاؿ اتسافهذمي إنكذرم
ُّ
تضر ي
و
و
و
و
اب إبراىيم لقومو حُت خوفوه من
مفيد للنفي ،بصيغة جذزمة حذزمة ،ككذلك مربرة" ،كىذا جو ي
آذلاهم أ ٍف ٘تسو ،لذك ًره إيذىذ و
بسوء يف ً
أرىب مذ أشركاموه
نفسو ٔتكركه ،فقذؿ ذلم :ككيف
ي
أخذؼ ك ي
تضر ،لدفعت عن
تنفع أك ُّ
يف عبذدتًكم ربكم فعبد٘توه من دكنو ،كىو ال ُّ
ينفع؟ كلو كذنت ي
يضر كال ي
ً
القذدر
أنفسهذ ىك ٍس ًرم إيذىذ كضريب ذلذ بذلفأس! كأنام ال ٗتذفوف اهلل الذم خلقكم كرزقكم ،كىو
ي
(ُ)
فأنكر
على نفعًكم ٍّ
كضركم يف إشراككم يف عبذدتكم إيذه" .فهو بذلك ى
قلب احلج ىة عليهم ،ى
ً
فج ىم ىعت (كيف)
عليهم عدـ خوفهم من اهلل –تعذىل-حُت أشركوا بو غَته ،دكف دليل نصبو ذلم ،ى
معذ (ِ).
اإلنكذر على األمري ًن ن
ى
ب ،فهو ياعجب من تلك العقوؿً
ً
عج ً
كيضذؼ إىل معٌت االتسافهذـ ىنذ –غَت اإلنكذر-أنو للا ُّ
ي
ي
(ّ)
و
تنفع .
ٗتوفيو من
أخاذب كحجذرةو ال ُّ
اليت ٍّ
تضر كال ي
يوجو فيو
كييدخل إىل االتسافهذـ
يعٍّ ،
ي
اإلمذـ الاوكذينُّ -رمحو اهلل-معٌت آخر ،أال كىو الاقر ي
ً
ترؾ ىذا ً
العمل كىو اإلشراؾ
ادلوجع على فعلهم
ديد
ادلذموـ ،فكذف األكىل ُّم ى
العاذب الا ى
الل ى
وـ ك ى
ى
بذهلل -تعذىل-ىذه ادلعبودات كلهذ (ْ).
ً
ً
ً
اخلوؼ من أصلًو ،كينفيو بذلكلٍّي ًة عنو -عليو
ع
نكر كقو ى
كالنف يي ُّذه الطريقة العجيبة يي ي
ضمَتا إىل آذلاهم صذحبة احلذؿ ادلذكور،
السبلـ-بل كيسابعده ،كإبراىيم -عليو السبلـ -مل يرجع
ن
كم ٍف ًق هد العًتافهم بذلك ،فإهنم إذ مل ؼلذفوا يف
كىو ٍّ
مقرر إلنكذ ًر اخلوؼ ،كنفيو عنو -عليو السبلـ -ي
ً
ً
غلب
ي
اخلوؼ فيو من أهنم أشركوا بذهلل –تعذىل -إذ ىو صذحب القوة كاجلربكت ،كىو اإللوي
موق وع ي
احلق ،كالقذدر على كل و
شيء ،ككذف األكىل ُّم ذلك ،فلم يين ًزًؿ اهللي –تعذىل -عليهم بعبذدةً ىذه
ُّ
ٍّ
ي

(ُ) الطربم" ،جذمع البيذف" ُُ.َْٗ :
(ِ) ينظر :ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ٕ.َّّ :
(ّ) ينظر :أبو حيذف" ،البحر احمليط" ْ ،َٕٓ :كالسمُت احللب" ،الدر ادلصوف" ٓ.ِِ :
(ْ) ينظر :زلمد بن علي الاوكذين" ،فاح القدير اجلذمع بُت فٍت الركاية كالدراية من علم الافسَت"( .طُ ،دماق،
دار ابن كثَت ،بَتكت ،دار الكلم الطيبُُْْ ،ىػ).ُّٓ :ِ ،

- 11 -

أسئلة إبراهيم عليه السالم ألبيه وقومه في القرآن الكريم ،دراسة تحليلية ،د .محمد أديب محمد شكور محمود امرير

اآلذلة ٍّ ً
أندادا ،كال نزؿ عليهم بإشراكهذ حج نة ػلاجوف
ادلاعد ىدة تسلطذنذ كبرىذنذ يأذ يف ّتعلهذ شركذءى لو ك ن
ؼلذؼ -عليو السبلـ-إذ ىو يف زلل أم ون ك و
أمذف ،ألنو ٔتعي ًة اهلل،
معامدا كماوكبلن
ُّذ .فهو كذلك ال ي
ن
عليو ،كليس موق يفو موقف و
السلطذ ىف كاحلجةى الداحض ىة ذلم ٔتذ يقوؿ (ُ).
خوؼ أصبلن ،فهو ؽللك ُّ
ى
فذئدة حذؼً
البيضذكم" :فمن قذؿ ىنذ ال بد من بيذف ً
هذب يف حذشياو على
يقوؿ ٍّ
ٍّ
الا ي
ً
مقصود
ض لو ،فأقوؿ :لعل الوجوى يف ذلك أ ٌف
ى
(بذهلل) يف األكؿ كإثبذتو يف الثذين ،كمل ىأر أحدان تعر ى
غَت اهلل –تعذىل -تسواء كذف شلذ ياريكو
إنكذر أ ٍف ى
إبراىيم -صلى اهلل عليو كتسلم -يف ٌ
األكؿ ي
ؼلذؼ ى
ً
أمذ قولو:ﭽ ﯴ
الكف يذر أكال ،كبذجلملة خصوصيةي اإلشراؾ بذهلل –تعذىل -مقصودةه يف ىذا ادلقذـ ،ك ٌ
ﯵ ﭐﭼ ﭐ دكف أف يقوؿ (بذهلل) فؤلف الكبلـ فيمذ أشركوا ،كيف الثذين إنكذر ً
عدـ خوفهم من
ى
ي
العقل السلي ًم ىو اإلشر ياؾ بذهللً –تعذىل -ال مطلق اإلشر ً
ادلسابع ىد عند ً
اؾ،
إشراكهم بذهلل ،فإف ادلن ىكىر
ى
ى
(ِ)
فلذا حذفىو يف األكًؿ ،كأتى بو يف الثذين .اناهى" .
اذلداية من السؤاؿ:
هديد ك ً
ُ-عندمذ يلجأ اخلصم إىل الا ً
الوعيد بعد أ ٍف ٗتصمو ،كٖتذجو ً
ليل ك ً
بقوة الد ً
الربىذف عليك
ى
ي
(ّ)
ً
االتسامر يار بذألدل ًة اليت تيسكايو ،أك ٕتعلك تأخ يذ من لسذنو اإلقر ىار ْتجاك أنت .
معٌت يف
ِ -ؽلكن أ ٍف ؼلر ىج
ي
أكثر من ن
االتسافهذـ –كمذ قذؿ ادلفسركف يف معٌت ىذه اآلية-إىل ى
و
عج ً
ب كالاقري ًع كالنف ًي ،كىذا من ً
أمجل فنوف
آف كاحد ،فهنذ خرج
االتسافهذـ إىل اإلنكذ ًر كالا ُّ
ي
االخاصذر يف الكبلـ ككثرةي ادلعذين لو.
احلوا ًر كاحملذكرةً ،ففيو
ي
ب فو ً
نوعو ك ً
ً
السؤ ًاؿ لو داللةه كاضحةه على ً
اإلفذدة منو كتاعُّ ً
احلذؼ ك ٍّ
ائده.
حسن
الذك ًر يف ُّ
ّ -ي
 – 5قال اهلل -تعالى :-ﱡ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﱠ [األنعام.]١٨ :
يناقل -عليو السبلـ-يف زلذجاهم إىل تسؤ واؿ آخر ،فبعدمذ خوفوه يف ً
مكذف األم ًن ،كىم مل
ً
ً
ً
علم ٍّ
مايقننذ أنو ىو
ؼلذفوا يف مكذف اخلوؼ ،جذء االتسافهذـ مربنزا يف صورة االحامذؿ؛ كإ ٍف كذف قد ى
(ُ) ينظر :الطربم" ،جذمع البيذف" ،َْٗ :ُُ ،كأبو السعود زلمد بن زلمد العمذدم ،إرشذد العقل السلميإىل
مزايذ القرآف الكرًن( .بَتكت ،دار إحيذء الًتاث العريب).ُٓٓ :ّ ،
(ِ) أمحد بن زلمد اخلفذجي "حذشية الاهذب على تفسَت البيضذكم ،عنذية القذضي ككفذية الراضي على تفسَت
البيضذكم"( .بَتكت ،دار صذدر) ْ.ٖٕ :
(ّ) ينظر :زلمد بن عبد الوىذب" ،تفسَت آيذت من القرآف الكرًن"ٖ .تقيق :د .زلمد بلاذجي( ،الريذض ،جذمعة
اإلمذـ زلمد بن تسعود).ٔٓ ،
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(ُ)
ً
زلل األمن مع ُّ
ٖتق ًق
اآلمن ال ىم  .كىو "مرتب على إنكذ ًر خوفو -عليو الصبلة كالسبلـ-يف ٍّ
ي
ً
ً
زلل اخلوؼ مسوؽ إلجلذئهم إىل االعًتاؼ بذتساحقذقو -عليو الصبلة كالسبلـ-دلذ
عدـ خوفهم يف ٍّ
ىو عليو من األمن ،كبعدـ اتساحقذقهم دلذ ىم عليو ،كإظلذ ًجيء بصيغة الا ً
(أحق)
فضيل
ُّ
بذتساحقذقهم لو يف اجلملة التسانزاذلم عن رتبة ادلكذبرة كاالعاسذؼ بسوؽ الكبلـ على تسنن
اإلنصذؼ"(ِ).
ً
يقررىم ليسمع اإلجذبةى منهم رغم ً
األكيد
علمو
ى
كاالتسافهذـ بػ ٌ
(أم) ىنذ على جهة الاقري ًر ،إ ٍذ ٍّ ي
(ّ)
األحق بذألمن .
كحده
ُّ
بنايجة ُّ
السؤ ًاؿ ،كىي بأنو ىو ى
السؤاؿ الس ً
ذبق ﱡﯲ ﯳﱠ،
يع على اإلنكذ ًر يف ُّ
كالفذء يف قولو :ﱡﭐﰂ ﰃ ﱠ تفر ه
األحق كاألكىل بذخلوؼ من اهلل -تعذىل-من
اتسافهذمذ ملجئنذ؛ ليعًتفوا بأهنم
عجيب فرع عليهمذ
ُّ
ن
كالا ي
(ْ)
ﭐ
إبراىيم -عليو السبلـ-من تلك اآلذلة اليت يعبدكهنذ لعدـ قدرهتذ كضعفهذ .
أمذ اإلجذبة على السؤاؿ ادلذكور يف اآلية البلحقة بقولو :ﱡ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﱠ [األنعذـ ،]ِٖ :ففيو أقو هاؿ للعلمذء ىي(ٓ):
القوؿ األكؿ :إهنذ من قوؿ إبراىيم -عليو الصبلة كالسبلـ .-فإ ٍف كذف من ً
كبلمو -عليو
(ٔ)
ً
كمن
السبلـ-فهي من إ٘تذـ احلجة عليهم  ،فصرح بذلك احملاى ىم ًل بأف الفر ى
يق األحق بذألم ًن ىو ى
(ٕ)
ً
ً
احلق
ُّذ؛
ىم
ار
ر
كإق
،
أكثر
اإلجذبة
توضيح
ك
،
من ادلؤمنُت
لَتكا أنو ىو الذم على ٍّ
ي
ي
ى
تسذر على هنجو ى
ى
و
كأهنم على بذطل.
القوؿ الثذين :إهنذ من كبلـ ً
قوـ إبراىيم .كلو كذنت كذلك فإهنم أجذبوا ٔتذ ىو حجةه

(ُ) ينظر :أبو حيذف" ،البحر احمليط" ُْٕٓ-َٕٓ :
(ِ) أبو السعود" ،إرشذد العقل السليم" ّ.ُٓٓ-ُْٓ :
(ّ) ينظر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز" ِ ،ُّٓ :كابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ٕ.ُّّ :
(ْ) ينظر :ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ٕ.ُّّ :
(ٓ) ينظر :أمحد بن يوتسف ادلعركؼ بذلسمُت احلليي" ،الدر ادلصوف يف علوـ الكاذب ادلكنوف"ٖ .تقيق :د .أمحد
زلمد اخلراط( ،دماق ،دار القلم) ٓ.ِّ :
(ٔ) ينظر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز".ُّٓ :ِ ،
(ٕ) ينظر :أبو حيذف" ،البحر احمليط" ْ.ُٕٓ :
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عليهم(ُ).
قوؿ اهلل –تعذىل .-فاكوف ً
ذلث :إهنذ من ً
َّرد اإلخبذ ًر من البذرم -تبذرؾ كتعذىل-
القوؿ الث ي
ُّذا األمر(ِ).
و
ً
من الن ً
بايء غلمعهذ تسواء كذف نسبنذ أك
الكثَتة تاميػ يز عن غَتىذ
ذس
كالفر ي
يق ىو الطذئفةي ى
مكذ نذ أك غَتىذ ،كأراد -عليو السبلـ-بذلفريقُت ىنذ :نىفسو كقومو ،كإطبلقيو ىذا على ً
نفسو من بذب
ى ى
ً
ً
نفسو كمن على شذكلاو شلن ىم معو آنذاؾ ،كلوط -عليو
الاغليب أك
ادلاذكلة ،أك أنو أراد ى
بذلك ى
السبلـ :-ﭐﱡ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﱠ [العنكبوت ،]ِٔ :أك شلن تسيكوف على ملاًو كدينًو من
بعده(ّ).
البيضذكم يف تفسَته فيقوؿ" :كإظلذ مل يقل أيُّنذ؟ احًتازا من تز ً
كية
كىنذ لفاةه مجيلةه يذكرىذ
ُّ
ن
ً (ْ)
قر ً
ً
كرب
ب إىل
ادلقذبل أك احملذ ًكر كي ال يباعد عنك ،كيرل الا ُّ
اجب للا ُّ
نفسو"  ،كىذا االحًتاز ك ه
كحس ًن احلديث.
كالاعذيل منك ،فيًتكك ،كال ييام احلديث معك ،ي
كتفقد ميزتك يف الاواض ًع ي
اذلداية من ىذا السؤاؿ:
ً
بذإلجذبة اليت تريد،
كيقركا لك
أ -يف زلذكرتك لآلخرين حذكؿ أ ٍف تأخ ىذ اإلجذبة من أفواىهمُّ ،
يسذعدؾ على إقذمة احلج ًة عليهم.
فإف ىذا
ي
بإجذبة ك و
و
اضحة بيٍّػنى وةٕ ،تعلو يواف يقك على تلك
فأجبو أنت
غلبك على تسؤالك ٍ
ب -إذا مل ٍ
ً
فاكسب اجلولةن معو.
اإلجذبة،
ي
ج -عليك أ ٍف ٗتاذر الكلمةى ادلنذتسبةى اليت ال تياعر زلذكرؾ بأنك و
يد أ ٍف
ماعذؿ أك أنك فقط تر ي
ي ى
ى
يد احلق حيث كذف.
تكسب احلو ىار بل إنك تر ي
ى
ً
ً
و
فكل كلمة ذلذ داللايهذ كمغزاىذ،
د -فيهذ داللةه على حس ًن اناقذء الكلمذت أثنذء احملذكرةُّ ،
فليانبو احملذ ًكير أثنذء تسؤالو إىل ذلك باكل دقيق.
(ُ) ينظر :السمُت احللي" ،الدر ادلصوف" ٓ.ِّ :
(ِ) ادلرجع السذبق.
(ّ) ينظر :ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ٕ.ُّّ :
(ْ) عبد اهلل بن عمر البيضذكم" ،أنوار الانزيل كأتسرار الاأكيل"ٖ .تقيق :زلمد عبد الرمحن ادلرعالي( ،بَتكت ،دار
دار إحيذء الًتاث العريبُُْٖ ،ق) ِ ،ُٕ :كعبد اهلل بن أمحد النسفي" ،مدارؾ الانزيل كحقذئق الاأكيل".
ٖتقيق :مركاف زلمد الاعذر( ،بَتكت ،دار النفذئسََِٓ ،ـ) ُ.ُٖٓ :
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بو.

ً
احلديث ،كعدـ ٘تيي ًز النفس و
احملذكر
اض يع يف
بكبلـ خذص عن غَته كي ال ى
ق – الاو ي
ي
يفقد ثقةى ى

املبحح الجالح :أسئلتى ــ علَى السالو ــ يف سٌرة مرٍه
بأكصذؼ و
و
كثَتة يف كاذبًو
كصف اهللي –تعذىل -نبيو إبراىيم -عليو الصبلة كالسبلـ-
لقد
ى
ً
الصفذت الكر ً
ً
فذت
األخبلؽ
ؽلة ،ك
احلسنة ،كىذه ٍّ
حليم ،ص ٍّدي هق ،كغَتىذ من ٍّ
الص ه
العزيز ،منهذ :أكاهه ،ه
كقومو ،فلذلك صلده يادرج يف الد ً
عذمل مع أبيو ً
جعلت منو ىح ىس ىن احلوار ،كالا ً
عوة إىل توحيد اهلل –
ي
ً ً
فق كاللٍّ ً
اضحذ جلينذ
تعذىل -مع أبيو كقومو ،فخذطبهم يف أكًؿ أم ًره ب ٍّ
ذلر ى
ُت كادلودة كاحملبة ،كصلد ذلك ك ن
السبلـ-
يف سلذطباو ألبيو يف تسورة مرًن كزلذكرتًو لو ،يقوؿ الر ُّ
ازم رمحو اهلل يف تفسَته" :إنو -عليو ٌ
بذلار ً
إثبذت الا ً
كذء ك ً
نذظر يف ً
كإبطذؿ ً
ً
األنداد يف مقذمذت كثَتة:
وحيد،
القوؿ ُّ
فذدلقذـ األك يؿ :يف ىذا البذب منذظراتيو مع أبيو ،حيث قذؿ لو :ﱡ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭐﱠ ] مرًن[ ِْ :ﭐ .
كادلقذـ الثذين :منذظرتو مع قومو ،كىو قولو :ﱡ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱠ [األنعذـ]ٕٔ :
كادلقذـ الثذلث :منذظرتو مع ملً ً
ك زمذنًو ،فقذؿ :ﱡ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﱠ [البقرة.]ِٖٓ :
كادلقذـ الرابع :منذظرتو مع الكفذر بذلفعل ،كىو قولو -تعذىل :-ﭐﱡ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﱠ
[األنبيذء.)ُ("]ٖٓ:
فبدأ زلذكرتو األكىل بسؤاؿ موج وو إىل كالده:
 – 1قذؿ اهلل -تعذىل :-ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ
[مريم.]٫٩ :

زلاجذ
تسلك أبونذ إبراىيم -عليو السبلـ -مع كالده يف دعوتًو أحسن و
منهج ،ك ى
أقوـ تسبيل ،ن
بأدب حس ون ،ك خلق مجيل؛ كي ال ياعنت ،كيركب مركب ادلكذبرةً ك ً
جج ،و
العنذد ،كال
بأبدع احلي ً
عليو ً
ى
ى
ى
زلجة الر ً
ينكب بذلكلٍّ ًية عن ً
ً
عقل كل عذقل من
شذد عندمذ يطلب منو علة عبذدتو دلذ
ُّ
ى
يساخف بو ي
ٖتق إال دلن
الركوف إليو ،فضبلن عن عبذدتو اليت ىي الغذيةي العظمى ،كاليت ال ُّ
عذمل كجذىل ،كيأب ُّ
)
ِ
(
كيرزؽ كػليي كؽليت  ،...فذبادأ بطر ً
ً
يقة
كؼللق ي
عذمذ ،ي
إنعذمذ ن
تذمذ ،كيينعم ن
يىساغٍت بذاتو اتساغنذءن ن

(ُ) الرازم" ،الافسَت الكبَت" ُّ.ِٗ :
(ِ) ينظر :أبو السعود" /إرشذد العقل السليم" ٓ.ِٕٔ :

- 11 -

أسئلة إبراهيم عليه السالم ألبيه وقومه في القرآن الكريم ،دراسة تحليلية ،د .محمد أديب محمد شكور محمود امرير

اجلهل ،كأنو أعلم منو(ُ) ،كاألدب كالصرب كاحلً
ً
الده بذلن ً
قص ك ً
الرب يف
لم ك ً ُّ
اعر ك ى
ي
ي (ِ) ي
ي
االتسافهذـ ،كي ال يي ى
ً
جهذلة أبيو ،كىو على الاكل اآليت :
جلي منو -عليو السبلـ -مع
اضح ٌّ
ىذا اخلطذب ك ه
لطف ،فنذداه ً
بأمجل شيء
ُ – خذطبو بقولو :ﱡ ﭴ ﱠ ،كىذا فيو ُّ
تود هد ُّ
احم ك ه
كتقر ه
ب ،كتر ه
ليسامع إليو مذذا يقوؿ؟ كمذ يريد؟ كجذء ُّذا اللفظ دكف غ ًَته من
األبوة؛
ينذدل بو الو ي
ى
ى
الد ،كىو ٌ
ً
يثبت أنوي كإف كذف أبنذ إال أف فيو
ألفذظ نداء االبن ألبيو؛ ألف (أبت) ذلذ ملح ه
دقيق ،فهو ير ي
ظ ه
يد أ ٍف ى
حنذ ىف أبوينً :
ً
تقذؿ إال يف
األـ ،فجذء بذلا ًذء اليت تاَتي إىل
اجلذنب اآلخر؛ لذلك صلدىذ ال ي
األب ك ٍّ
ً
معذ ،كعوض األبنذءى حنذ ىف
احلنذني ًة
ادلطلقة ﱡﭐﭴﱠ كمذ لو مذتت ُّ
األب بذدلهماُت ن
األـ مثبلن ،فقذـ ي
األـ ادلفقودة.
ِ – مل يقل يف بداية األم ًر :مل ً
ً
ادلنذقاة ،دلذ يف
تعبد الايطذ ىف ،بل أخىر ىذه احلقيقة إىل هنذية
ذلك من مو و
كٖتقَتا دلعبوده.
اجهة مبذشرةو مع أبيو،
ن
ّ – بدالن من ذكر الا ً
ف حقيقاىو ،فذكر صفذتًو
يطذف حل ىل شخصياىو ،كأبذف
عنذصره ،ك ى
كا ى
ى
اليت ال تكوف يف و
يباعد عن عبذدهتذ ،ككذلك فيهذ
معبود ،كىذه ٍّ
فذت ىي علةه ٕتعل اإلنسذ ىف ي
الص ي
ً
و
و
كٓتذصة أف البيئةى اليت كذف
كشيطذف،
ادلعبودات من دكف اهلل –تعذىل -من شج ور كحج ور
مشوليةه لكل
كذألصنذـ كاألشجذ ًر ك ً
ً
النجوـ كالكو ً
اكب
يعياهذ إبراىيم -عليو السبلـ -كذنت مليئةن بذآلذلة،
ً
علم كأقول ،كأ ٍف
كغَتىذ ،ألف
األصل يف العبذدة أ ٍف تكوف إىل مذ ىو أعلى مرتبةن من اإلنسذف كأ ى
ى
مقذـ أمسى من ً
يرفعهذ إىل و
مقذمو كأتسٌت.
ى
كٔتذ أف ىذا احلو ىار ىو األك يؿ مع أبيو اتساعمل أكثر من أتسلوب ببلغي:
ً
جوا من
االتساهبلؿ :كىي بدايةه بديعةه كرائعة ،فذلبى ٍدءي بقولو :ﱡﭐﭴﱠ يصنع ًّ
ُ -براعةي
و
و
ً
الا ً
أيضذ إشذرةه إىل
العذئلي ،يسذعد على
إكمذؿ احملذكرة ٍّ
كذفل الوجداينٍّ
بكل ىدكء كطمأنينة ،كفيو ن
ٍّ
ً
ً
ً
ً
نفي السم ًع كالبص ًر ،كىو
اإلخبلص بذلنصيحة ألبيو ،فذبادأ معو بذحلجة الراجعة إىل ٍّ
احلس ،كىي ي
(ّ)
حذجةه زلسوتسةه كاضحةه ،مث أتبعهذ بقولو :ﱡﭐﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﱠ .
ِ – كىذا النداء بػ ﱡﭐ ﭴ ﱠ ،نداء مفعم ٔتثَت ً
ات العوا ً
ليصعد بو إىل أكًؿ
طف اإلنسذني ًة؛
ى
ه
(ُ) تفسَت الاعراكم ُٓ.َٕٗٗ/
(ِ) ينظر :تفسَت الاعراكم ُٓ.َٕٗٗ/
(ّ) ينظر :ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ُٔ.ُُْ :
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و
رضوخ أبيو.
درجة تك يف يل لو
ى
ً
أكثر من و
كإدخذؿ
الاك عند أبيو،
ّ–
غرض ،فأكذلذ :إثذرةي ٍّ
ي
ي
االتسافهذـ :كيف ىذا االتسافهذـ ي
ً
ً
الاسذؤؿ
اإلنكذر ،فيكوف ىذا
ائدا كىو
سذؤالت على ذىنو ،ثذنيهذ :أف يف
الا
ي
االتسافهذـ معٌت ز ن
ي
و
من احلوا ًر ،كلو كذف خربينذ ،فإنو ال يعدك تقر ىير أم ور ال ػلاذج إىل تقري ور
اناقذالن إىل درجة أعلى ى
ً
لوضوحو كعبلنياًو.
ْ – نػى ىفى عن ً
اصل كاإلدر ً
البصر ،كعلذ حذتساذ الاو ً
اؾ،
اآلذلة اليت
ى
يعبدكهنذ حذتسيت الس ى
مع ك ى
(ُ)
قذدرا على النف ًع
بصَتا ن
اصل مع غَته؟! "كالايءي لو كذف حيًّذ شليٍّػنزا مسيعذن ن
فكيف دلن فىػ ىق ىدعلذ أ ٍف ياو ى
ً
ً ً
السليم عن عبذدتو ،كإف كذ ىف
العقل
ك ُّ
ي
الضٍّر مطيقذن بإيصذؿ اخلَت كالاٍّر لكن كذف شلكنذن التسانكف ي
اجبة فمذ ظنُّك و
اخلبلئق دلذ يراه ًمثٍػلىو يف احلذجة ك ً
االنقيذد للقدرة القذىرةً الو ً
ً
مصنوع من
ّتمذد
أشرؼ
و
ى
(ِ)
ً
أثر" .
حج ور أك شج ور ،ليس لو من أكصذؼ األحيذء ه
عُت كال ه
اذلداية من السؤاؿ:
ً
أ – حسن اخلطذب يف ُّ ً
و
و
احملذكر أك
السؤاؿ ،كاناقذء الكلمذت بلطف كعطف؛ كي ال تن ٌفر ى
كيعذند.
كيكذبر
ادلخذطىب فياعنت
ى
ى
ً
ب – لكل زلذكور أك سلذطى و
للحديث كاحلوار معو ،ككذلك طريقةه لطرح
ب طريقةه غلب اتٍّبذعيهذ
ى
السؤاؿ عليو.
ُّ
و
ً
احملذكير لبذقي
بوؿ،
السؤاؿ ليىل ىقى
افااذح
سن ً
الكبلـ ال ىق ى
الكبلـ ،كٓتذصة ُّ
ي
ى
كيسامع ى
ج – يح ي
ً
الكبلـ كاحلوا ًر.

(ُ) ينظر :شبكة جنُت للحوار  http://jenin.frbb.net/t647-topicتذريخ أخذ ادلعلومة َُِِٗٓ/ُُ/ـ.
(ِ) أبو السعود" /إرشذد العقل السليم" ٓ.ِٕٔ :
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املبحح الرابع :أسئلتى ــ علَى السالو ــ يف سٌرة األىبَاء
و
نىناقل إىل و
جديدة يف حوا ًر إبراىيم -عليو السبلـ -كدعوتًو لقومو ،فبعد أ ٍف خوفوه من
مرحلة
ي
كترؾ العبذدةً اليت ؼلذلفهم فيهذ،
،
بعبذدهتذ
لو
م
هت
كدعو
ىذ،
د
يعب
مل
إذا
ه
تساضر
ذ
أهن
يزعموف
آذلاًهم اليت
ي
ي
ٍ
ُّ
و
اعاذر بقولًو :ﱡﭐﮒ ﮓ ﮔ ﱠ [الصذفذت،]ٖٗ :
ىد ىع ٍوهي إىل أ ٍف ؼلر ىج معهم إىل عيد من أعيذدىم ،لكنو ى
أشد ك ُّ
فحذكرىم يف آذلاهم صراحةن كبوضوح ،كىي مرحلةه أعلى ك ُّ
أحد ،كفيهذ إعبل يف حرب عليهم،
كذلك عندمذ أعطذه اهلل –تعذىل -رشده ،فقذؿ :ﱡﭐ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﱠ
السؤ ىاؿ اآليت:
[األنبيذء ،]ُٓ :فجذء إىل أبيو كقومو ككجو إليهم ُّ
 – 1قال اهلل -تعالى :-ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ
[األنبياء]٬٩ :

السورًة الكرؽلة ابادأىم بسؤ واؿ ،كصيغةي
يف زلذكرة إبراىيم -عليو السبلـ-ألبيو كقومو يف ىذه ٍّ
السؤاؿ جذءت بػ (مذ) ،كىذه الصيغة االتسافهذمية ادلبادئة بػ (مذ) ييسا ىفهم ُّذ عن اَّهوؿ،
ىذا ُّ
(ُ)
تعيُت اجلنس .
كيطلب ُّذ ي
ً
السؤ ياؿ بطر و
احلموم بقولو" :عبذرةه عن
ابن حج ىة
يقة تسمى
ُّ
كيأيت ُّ
"ٕتذىل العذرؼ" كقد عرفو ي
ى
تسؤ ًاؿ ادلاكلٍّ ًم ،عمذ يعلم ،تسؤ ىاؿ من ال يعلم ،ليوىم أف شدةى الا ً
ابيو الواق ًع بُت ادلانذتسبُت أحدثت
ىٍ
ي
(ِ)
ً
ً
ً
الابذس ادلاب ًو بذدلابو بو"  ،كىذه الاسميةي لكبلـ البا ًر كمذ ىنذ يف قوؿ إبراىيم -عليو
عنده
ى
كبلـ اهللً -تعذىل ،-فيسمى و
الكبلـ يف صورة االتسافهذـ و
ً
السبلـ ،-أمذ إ ٍف جذء يف ً
لغذية
حينئذ :إير ياد
مذ ،كمذ يف قولو اهلل -تعذىل -يف خطذبو دلوتسى -عليو السبلـ -إذ يقوؿ :ﱡﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﱠ [طو.]ُٕ :
ً
اَّهوؿ و
ً
ً
األتسلوب دكا وع
لنكاة تيقصد لدل البلغذء ،كذلذا
مسذؽ
ادلعلوـ
كىو كذلك ىتس ٍو يؽ
ى
(ّ)
ادلدح كالذ ٍّـ ،أك الادلُّو يف احلب ،كاإلينذس .
وبيخ ،أك ادلبذلغةي يف ً
عدةه ،منهذ :الا ي
ط
يقوؿ الطذىر بن عذشور يف تفسَته" :كاالتسافهذـ يف قولو -تعذىل :-ﱡﮫ ﮬ ﮭ ﱠ ياسل ي
(ُ) ينظر :الاوكذين" ،فاح القدير" ْ.ُُّ :
(ِ) أبو بكر بن علي ابن حجة احلموم "خزانة األدب كغذية األرب"ٖ .تقيق :عصذـ شقيو( ،بَتكت ،جذر
كمكابة اذلبلؿ ،كدار البحذرََِْ ،ـ) ُِْٕ :
(ّ) ينظر :عبد الرمحن حسن حبنكة" ،الببلغة العربية أتسسهذ كعلومهذ كفنوهنذ"( .دماق دار القلم ،بَتكت ،الدار
الاذميةُُْٔ ،قُٗٗٔ-ـ) ِ.ّٗٔ :
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على الوصف يف قولو -تعذىل :-ﱡ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱠ ﭐفكأنو قذؿ :مذ عبذدتكم ىذه الامذثيل؟ .كلكنو
مذثيل ً
السؤ ًاؿ عن كٍن ًو الا ً
يغ بأتسلوب توجو االتسافهذـ إىل ذات الا ً
مذثيل يف بذدئ الكبلـ
إلُّذـ ُّ
ًص ى
ً
مذثيل كبُت كصفهذ بذدلعبودي ًة ً
ادلبلءمة بُت حقيقاًهذ ً
ادلعرب عنهذ بذلا ً
ادلعرب عنو بعكوفهم
إؽلذءن إىل عدـ
ً
ً
عليهذ .كىذا من ً
سمع جو ىاُّم ،فهم يظنُّونىو
ٕتذىل
العذرؼ اتساعملىو؛ ن
٘تهيدا لاخطئىاهم بعد أ ٍف يى ى
ً
بكلمة
السؤ ًاؿ
مساعلً نمذ كلذلك أجذبيوا تسؤالىو بقوذلم :ﱡ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﱠ ؛ فإف شأ ىف ُّ
تسذئبلن ٍ
"مذ" أنو لطلب شرًح مذىي ًة ادلسؤكؿ عنو.
مذثيل لزيذدةً
كاف معنذىذ الد ٍّاؿ على اضلطذطهذ عن ر ً
ً
كاإلشذرةي إىل الا ً
تبة األلوىي ًة .كالاعبَت
عنهذ بذلا ً
االتساقبلؿ الذايت" (ُ).
يسلب عنهذ
مذثيل
ى
ي
يسأؿ عنو ،بأهنذ حجذرةه ال
اىيم -عليو السبلـ-تسؤالىو فيو ىو أدرل ٔتذ ي
كادلعٌت الذم ٍّ
يوجوي إبر ي
يقص يد بذلك ادلبذلغةى يف الذ ٍّـ ذلذه ً
تضر كال تنفع ،فهو ً
يسانكر
تضر كال تنفع ،ككذلك
اآلذلة اليت ال ُّ
ُّ
ي
و
كيقرع على ً
ً
بايء من صفذت
صف
قيذمهم بعبذدة ىذه
األصنذـ اليت ال تا ي
عليهم ،كيساهزئ ُّم ٍّ ،ي
األلوىي ًة.
ب على تسؤالًو عن ىذه األصنذـ اليت عكفوا عليهذ
كجذء يف زىرة الافذتس ًَت أف
منص ٌّ
االتسافهذـ ى
ى
الاحقَت ذلذ
االتسافهذـ أكؿ مذ تضمن االتساهذنةى كاالتساهزاءى ،مث
يعظموهنذ ،كيعبدكهنذ ،فاضمن ىذا
ي
ى
تضر كال تنفع ،مث إهنذ تاضمن
أشذر إليهذ؛ إذ اإلشذرة تاضم ين أهنذ حجذرةه زلسوتسةي ماذىدةه ال ُّ
بأ ٍف ى
ً
ً
صفذت األلوىي ًة اليت
غ لعبذدهتذ؛ ألهنذ ال ٘تلك شيئنذ من
اتسانكذر
مسو ى
العكوؼ على عبذدهتذ ،كال ٍّ
ى
توجب العبذدة (ِ).
مسانكرا اعاكذفىهم
األصنذـ اليت يعبدكهنذ بذمسهذ (الامذثيل) ،كمل يقل :إهنذ آذلةه،
كصلده مسى
ى
ن
ً
ائم
العكوؼ ىو
قُت ُّذ ،كإ ٍف كذف معٌت
عليهذ بذلعبذدة ،فهم يقضو ىف كقاهم ماعلٍّ ى
ي
االنكبذب الد ي
العكوؼ معنويذ ال زمنيذ ،فهو ُّذا ً
كيباعيو
ادلسامر ،فيكوف الاعلُّ يق ك
ف تعلُّ ىقهمٍّ ،
يساخ ُّ
ف كيي ٍّ
ُّ
ي
سخ ي
ن
ن
ً
لعملية انكبذُّم باكل دائم على عبذدة تلك األصنذـ اليت ال تضر كال تنفع،
الصورةً الاابيهي ًة
ُّذه ُّ
(ّ)
كال تسمع كال تبصر .
اذلداية من ىذا السؤاؿ:
(ُ) ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ُٕ.ْٗ :
(ِ) ينظر :زلمد بن أمحد ادلعركؼ بأيب زىرة" ،زىرة الافذتسَت"( .بَتكت ،دار الفكر العريب) ٗ.ِْٖٖ :
(ّ) ينظر :قطب" ،يف ظبلؿ القرآف" ْ.ِّٖٓ :
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السؤاؿ حسب ً
٘تر بو يف احملذكرة.
يساعمل
أ – على السذئل أ ٍف
احلذلة اليت ُّ
أتسلوب ُّ
ى
ى
ً
ٍّ
مغزل.
ب–
ي
أكثر من ن
اتساعمذؿ الكلمذت اليت تؤثػ ير يف ادلسؤكؿ ،كيكوف ذلذ ي
السؤ ًاؿ
يد من كراء ىذا ُّ
ذئل يعلم اإلجذبةى ،كلكنو ير ي
ج – أحيذنذ ييوجو السؤاؿ للمسؤكؿ ،كالس ي
اإلجذبة الو ً
ً
ً
الوصوؿ إىل ذلك الغرض عن طريق
يد
اضحة ،ألنو يعرفيهذ يف
غَت
ى
األصل ،كير ي
ن
غرضذ معيػننذ ى
إجذباو.
السؤ ًاؿ دلذ لو من معٌت ز و
ً
اتساعمذؿ ً
األلفذظ ،بل
ائد عن
د–
لغة اجلسد كذإلشذرةً ى
ي
خبلؿ طرح ُّ
باكل و
و
كذمل.
أحيذنذ ياغيػ ير ادلعٌت
ً
السؤ ًاؿ عن كونًو تسؤاالن إىل و
ً
معذف أخرل
مهم يف فىه ًم
ق–
للاابيو دكهر ٌّ
الكبلـ ،كإخراج ُّ
حسب ً
ً
الكبلـ.
تسيذؽ
 – 2قال اهلل -تعالى

:-ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲙ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ [األنبياء :٭٭.]76-
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲚ

لػمذ ظهرت احلجة الداحظة على ً
قوـ إبراىيم -عليو السبلـ-بعد تلك احملذجة اليت جعل فيهذ
ي
ي
ً
ملي
كبَتىم ،كأبذ ىف ذلم بذلبيذف الع ٍّ
٘تذثيلهم اليت يعكفوف عليهذ من دكف اهلل –تعذىل -ن
حطذمذ ،كأبقى ى
أهنذ ال تصلح أ ٍف تكو ىف آذلةن ،إذ ىي ال تساطيع أ ٍف تدافع عن ً
نفسهذ من و
إنسذف عذدم ،فكيف ذلذ
ى
ي
ي
تعبدىذ من دكف اهلل -تعذىل.
تنفعك يذ ىمن ي
تنفع نفسهذ حىت ى
دافع عن غَتىذ؟ بل ال ي
أ ٍف تي ى
عقوؿ تسليمةه-بطر ً
وبيخ
يقة الا ً
كىنذ ؼلذطب إبراىيم -عليو السبلـ-عقوذلم –إف كذنت ذلم ه
كالاقري ًع ،إذ إهنم لو كذنوا يي ٍّ
فذع
فكرك ىف ،كييعملو ىف عقوذلم مذ عبدكا تلك األصنذـ اليت ال تساطيع ٍّ
الد ى
ً
ضرا؟ (ُ).
فهل
تنفع غَتىذ بايء ،تسواء كذف فذئد نة أـ ًّ
تساطيع أ ٍف ى
ي
عن نفسهذ ،فإ ٍف كذنت كذلك ٍ
السؤاؿ الذم طرحو تسيدنذ إبراىيم على قومو جذء بنذء على و
٘تهيد و
تسذبق لو بقولو عليو
كىذا ُّ
ن
السبلـ :ﱡﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
النفي
ﮃﱠ[األنبيذء ]ّٔ_ِٔ :فقد ن ىفى -عليو السبلـ -الفعل عن نفسو ،كنسبىو إىل غَته ،كىذا ي
ً
ص فيو للضركرةً ،فذإلضراب ب
كذب ،كالكذب
ه
ه
سلذلف للواق ًع كالعاقذده ،فهو ه
مذموـ عنو ،كييرخ ي
ً
ً
ً
ً
احلق يف آخر ادلاهد،
ضح لقومو ُّ
(بل) كذف ن
٘تهيدا حلجاو على النٍّػية الكذمنة يف نفسو ،كىي أ ٍف يا ى
كلذلك جذء تسؤالو :ﱡﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﱠ .كإخبذره بقولو:

(ُ) أبو حيذف" ،البحر احمليط" ٕ.ْْٗ :
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األخبذر إظلذ
ﱡ ﭽ ﭾ ﱠﭐ[األنبيذء ]ّٔ :ليس كذبنذ ،كإف كذف سلذل نفذ للواقع كالعاقذد ادلاكلٍّ ًم؛ ألف
ى
و
ساقر بأكاخرىذ ،كمذ يع يقبهذ ،مثل :الكبلـ ادلعقب و
اتساثنذء ،فإنو دلذ قصد تنبيههم على
بارط أك
تى ُّ
ي
كبلمذ ىو جذ ور على الفرض كالاقدي ًر ،فكأنو قذؿ :لو كذف ىذا
خطأ عبذدهتم لؤلصنذـ مهد لذلك ن
تعُت أ ٍف يكو ىف ىو
رضي بذالعاداء على شركذئًو ،فلمذ
حصل االعاداءي عليهم ٔتحض ًر كب ًَتىم ى
ى
إذلنذ دلذ ى
(ُ)
مجيعذ ،بقولو:ﭐ ﱡ ﮁ ﮂ ﮃ ﱠ
تسلب اإلذليةى عنهم ن
الفذعليلذلك ،مث ارتقى يف االتسادالؿ بأ ٍف ى
تنطق كال تيدافع عن
كبعد إجذباهم على تسؤالو ،كاعًتافهم بأف ىذه اآلذلة اليت يعبدكهنذ ال ي
الع ىج ً
كغيض الن ً
ً
السخف
ضج ًر ،كضيق الصد ًر،
نفسهذ ،كجو إليهم -بعد عملية الا ُّ
ب من ُّ
فس ،ك ى
كإعذدهتذ إىل ً
ً
و
ً
رشدىذ
ادلغلقة،
مألوؼ (ِ) .ﭐﱡﭐ ﲓ ﲔﱠ-تسؤاالن لافايح األذىذف
ياجذكز كل
الذم
ي
كصو ًاُّذ ،فيقوؿ :ﭐﱡﭐﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﱠ ،أفبل تي ً
عملوف عقولىكم حقيقةى
ً
تضر ،كتركام عبذدة اهلل –تعذىل -الذم
تنفع كال ُّ
اإلعمذؿ ،كتافكركف ُّذ يف ىذه ادلعبودات اليت ال ي
كضرا ،فأين عقوليكم اليت خل ىقهذ اهلل تعذىل
نفعذ
بيده مقذليد األمور،
ن
ن
(ّ)
لكم لاعقلوا ُّذ ٍّ
كإنكذرا على ىذا
توبيخذ
السؤ ياؿ اتساعملو -عليو السبلـ-
كتفكركا؟ كىذا ُّ
ن
ن
العمل(ْ).
ً
أمذكن ماعددة ،كألغراض
احلذؼ اليت اتساعملو القرآف يف
أتسلوب
كمن مجذؿ الببلغة القرآني ًة
ي
ى
إعمذؿ عقلًو كذىنًو يف تقدي ًر ىذا احملذكؼ ،فنجده مرنة ػلذؼ مجلةن،
ببلغي وة سلالفة؛ لايعطي للقذرئ
ى
ادلاأم يل يف ىذه احملذكفذت باكل عذـ تسيجد أهنذ
كل لو ىدفيو كداللايو ،ك ٍّ
كمرنة كلمةن ،كأخرل حرفنذ ،ك ه
ً
كحلذؼ ادلفعوؿ باكل عذـ ضر ً
مل ٖتذؼ عبثنذ –حذشذ هلل-كإظلذ يحذفت ألغر و
بذف:
اض خذص وة،
يليق
الضرب األكؿ :أف يكوف
مقصودا مع احلذؼ ،فيي ىنول لدليل ،كيقد ير ٌّ
ن
كل يف موضع مذ ي
أمور (ٓ):
بو ،كالغرض حينئذ من احلذؼ ه
(ُ) ينظر :ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ُٕ.َُِ :
(ِ) ينظر :قطب" ،يف ظبلؿ القرآف" ْ.ِّٖٕ :
(ّ) ينظر :زلمد مكي بن أيب طذلب" ،اذلداية إىل بلوغ النهذية يف علم معذين القرآف كتفسَت كأحكذمو كمجل من
فنونو"ٖ .تقيق :رلموعة رتسذئل جذمعية بكلية الدراتسذت العليذ كالبحث العلمي ،جذمعة الاذرقةُِْٗ( ،ىػ-
ََِٖـ) ٕ.ّْٕٕ :
(ْ) ينظر :أبو حيذف" ،البحر احمليط" ٕ.َْٓ :
(ٓ) ينظر :الزركاي ،الربىذف يف علوـ القرآف ّ.ُٔٔ :
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قصد االخاصذ ًر عند ً
قيذـ القرائ ًن.
ُ– ي
ِ – قصد االحاقذ ًر ،كقولو -تعذىل :-ﭐﱡ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﱠ [اَّذدلة ،]ُِ:أم:
الكفذر.
ً
ً
كثَتا مذيعًتم احلذؼ يف رؤكس
ّ – قصد الاعميم ،كال تسيمذ إذا كذف يف حيٍّز الاعميم ،...،ك ن
اآلم.
ْ – تقدـ مثلو يف الل ً
فظ ،كقولو -تعذىل :-ﭐﱡ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﱠ [الرعد ،]ّٗ:أم:
كيثبت مذ ياذء.
ٓ – رعذية الفذصلة.
ٔ – البيذف بعد اإلُّذـ ،كقولو -تعذىل :-ﱡ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﱠ [األنعذـ ،]ّٓ:كالاقدير :كلو
جلمعهم.
شذء مجٍ ىعهم ى
ادلاعدم منزل ىة القذصر ،كذلك
مقصودا أصبلن ،كينزؿ الفعل ٍّ
ادلفعوؿ
الضرب الثذين :أال يكوف
ي
ن
الفذعل عند بنذء الفعل
عند إر
ادةُ)كقوع الفعل فقط ،كجعل احملذكؼ نسينذ منسينذ ،كمذ يي ى
نسى (ِ) ي
(
ً
ادلفعوؿ .
الفعل ال
ادلفعوؿ؛ ألف
للمفعوؿ  .كيقوؿ الزسلارم :تىػ ٍريؾ
ي
ى
الغرض ىو ي
ادلفعوؿ ً
للفعل ﭐﱡﭐﲜﱠ،
صلده قد حذؼ
ى
كمن خبلؿ تسؤاؿ تسيدنذ إبراىيم -عليو السبلـ -ي
كنساطيع أ ٍف نساناج أف ىذا احلذؼ جذء ألكثر من و
تسبب (ّ):
ى
ى
ً
ضح
ُ -لداللة الكبلـ عليو ككضوحو ،فقد تسبق تسؤالو ىذا حديثو عن آذلاهم كعبذدهتذ ،فيا ي
تنفع ،كأهنذ ال تساطيع الدفذع
أف
الاقدير يكوف على الاكل اآليت :تعقلو ىف أهنذ حجذرةه ال ُّ
تضر كال ي
ى
عن نفسهذ.
ذكر.
االحاقذر لالك اآلذلة اليت تيعبى يد من دكف اهلل –تعذىل ،-فهي ال
ِ–
ُّ
ي
تساحق عنده أف تي ى
ً
الفذصلة القرآني ًة.
ّ – رعذية
ليًتؾ ذلم اَّذؿ يف تقدي ًر احملذكؼ ،فييػ ٍعملوف عقوذلم ليادبركا قولو.
ْ–
اإلغلذز ،ى
ي
ً
ٓ – ككذلك قي ً
ص ىد منو الاعميم ،فليس الا ُّ
فك ير يف العبذدة أك الا ً
الفذئدة كالضرًر ،بل
كل أك
ي
(ُ) ينظر :زلمد بن عبد اهلل الزركاي" ،الربىذف يف علوـ القرآف"ٖ .تقيق :زلمد أبو الفضل إبراىيم( ،بَتكت ،دار
إحيذء الًتاث العربيةُّٕٔ ،ىػُٕٗٓ-ـ) ِ.ُٕٕ-ُْٔ :
(ِ) ينظر :الزسلارم" ،الكاذؼ" ّ.َُْ :
(ّ) ينظر :الزركاي ،الربىذف يف علوـ القرآف ّ.َُٓ :
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األصنذـ ك ً
ً
اتبذعهم آلبذئًهم كإعمذؿ عقوذلم.
بكل مذ ياعلق ُّذه
ٍّ
اذلداية من السؤاؿ:
ً
أتسذليب اإلقنذع ادلهم ًة.
درًج من
أ – أتسلوب الا ُّ
ً
ً
الكذب ال ُّ
كبلمو.
ب–
ي
يعد كذبنذ يف أكؿ احلديث ،كإظلذ ييناظر حىت ييام ادلاكلٍّ يم ى
و
و
ث.
حقيقة معي ونة ،يريدىذ ٍّ
وص ًل إىل
وبيخ كالاقري ًع يف
ج–
اتساخداـ الا ً
حذالت للا ُّ
ادلاحد ي
ي
كيعيده إىل
لمحذكر ،ى
ىن ى
ادلغلق ل ى
ػلاذج أ ٍف يكوف السؤ ياؿ صذع نقذ قويًّذ ى
د – أحيذ نذ ي
ليفاح ال ٍّذ ى
ً
رشده.
ق – من ً
و
ً
ليًتؾ ً
ذمع
الكبلـ من غ ًَت
حذؼ بعض
السؤ ًاؿ
لعقل الس ً
إخبلؿ بذدلعٌت؛ ى
ي
فنوف ٍّ
احلريةى يف تقدير ىذا احلذؼ.
املبحح اخلامس :أسئلتى ــ علَى السالو ــ يف سٌرة الصعراء
قومو عن تلك اآلذلة اليت يعبدكهنذ ،يياهر ذلم
يف صورةو جديدة دلنذظرًة إبراىيم -عليو السبلـ -ى
ببلغة و
ردا كجوابذ عليو أكثر من مرةو ،دلذ ذلذا األتسلوب من و
ً
عذلية،
تسبلح
االتسافهذـ الذم أعيذىم ًّ
ن
ى
ً
ُّ و
و
ً
و
ادلسافهم،
ادلاحدث
ٍّ
يضع ذلذ احامذالت عدة ٔتقصود
ٍّ
احملذكر ،ك ي
كتعدد للمعذين يفهمهذ ادلقذبل أك ى
فيبدؤىذ بقولو:

 – 1قذؿ اهلل -تعذىل
اىيم -عليو السبلـ-يسافاح حو ىاره كزلذجاو بسؤ واؿ غ ًَت إنكذرم،
يف ىذا ادلقذـ صلد أف إبر ى
توبيخ على
يد اإلجذبةى حقيق نة على تسؤاذلم من غ ًَت إنكذ ور أك و
كذلك اتسانزاالن لطذئ ًر نفوًرىم ،فكأنو ير ي
و
و
ً
كطمأنية ،فقذؿ ذلم :ﱡ ﮘ ﮙﱠ (ُ).
بسبلمة
احملذكىرة
ب
كيضمن دخوىذلم ى
ى
ىذه العبذدة؛ ليكس ى
اتسافهم ىنذ تسيدنذ إبراىيم -عليو السبلـ-بػ (مذ) ،كاالتسافهذـ ُّذ ييطلب بو شيئذف :إمذ شر يح
و
اشاهذرا ،أك مذىيةي االتس ًم كحقيقايو اليت ىو ُّذ (ِ).
أكثر
االتس ًم بأ ٍف يغل ى
ن
كضوحذ منو ك ن
ذب عنو بايء ى
أم شيء ىو؟ جذء يف االتسافهذـ بػ (مذ) اليت
"أمُّ :
قذؿ الاوكذينُّ يف تفسَته ذلذه اآليةُّ :
(ّ)
يسافهم ُّذ عن اَّهوؿ ،كيطلب ُّذ تعيُت اجلنس" .
 -ﱡﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﱠ [الشعراء]٤٧ :

(ُ) ينظر :ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ُٗ.ُّٖ :
(ِ) ينظر :زلمد بن عبد الرمحن القزكيٍت" ،اإليضذح يف علوـ الببلغة"ٖ .تقيق :زلمد عبد ادلنعم خفذجي( ،طّ،
بَتكت ،دار اجليل) ّ.ِٔ :
(ّ) الاوكذين" ،فاح القدير" ْ.ُُّ :
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كقذؿ ذلك تسيدنذ إبراىيم -عليو السبلـ-مع ً
كيعلم حقيقاىهذ
علمو بأهنم يعبدكف
ن
أصنذمذ ،ي
تساحق العبذدة يف شيء ،فمذىيايهذ شلذ يعلموف
كمذىياىهذ ،إال أنو أر ىاد أ ٍف يريىهم أف ىذه األصنذـ ال
ُّ
أحجذرا أك أخاذبنذ صنعوىذ بأنفسهم ،مث جعلوىذ آذلةن تيعبى يد من دكف اهلل -تعذىل (ُ).
من كوهنذ
ن
أصنذمذ ،كلكنو أراد
يعلم أهنم يعبدكف
كاالتسافهذـ ىنذ
ٌّ
ن
صورم؛ فإف إبراىيم -عليو السبلـ -ي
ً
السؤ ىاؿ؛ ليكونوا ىم ادلبادئُت بارح حقيقة
افااذح
بذالتسافهذًـ
اَّذدلة معهم ،فأل ىقى عليهم ىذا ُّ
ى
ائح مذ فيو من فسذد؛ ألف الذم ياصدل
عبذدهتم كمعبوداهتم ،فالوح ذلم من خبلؿ شرح ذلك لو ي
و
لارًح ً
يعلم
أكثر شلذ ياعر بذلك ىمن ي
يسمعو ،كألنو ي
ياعر ٔتذ فيو من بطبلف عند نظم معذنيو ى
البذطل ي
نوع
يده من االحاجذج بو على فسذد دينًهم ،كقد أجذبوا اتسافهذمو باعيُت ً
أف جو ىاُّم يناأ عنو مذ ير ي
معبوداهتم (ِ).
إلفحذـ اخلص ًم ً
ً
العنيد بإلز ًامو احليج ىة،
"كىذا من أتسذليب احلًجذج الرفيعة يف القرآف الكرًن؛
السؤاؿ على ً
كإتيذنًو من ً
جهة االتسافسذ ًر ال اإلنكذ ًر اتسانزاالن لطذئر
جهة دليلًو كبرىذنًو ،فسذؽ ُّ
نفورىم ،كالاعبَت بذلفعل ادلضذرع (تعبدكف) للد ً
اللة على أف تسؤالىو كذف حُت تلبُّسهم بعبذدة األصنذـ،
ي
(ّ)
تنبيهذ ذلم على قبحهذ" .
أك أنو صور ذلم تلك احلذؿ ن
يده إبراىيم -عليو السبلـ،-
ك ُّ
آخر ير ي
السؤ ياؿ ليس عن ادلعبودين فحسب ،بل خر ىج إىل ن
معٌت ى
األصنذـ العبذد ىة؟ فلذلك كذنت إجذبايهم ماامل نة على أمرىم كذملةن ،كذدلباهجُت
تساحق ىذه
ىل
ُّ
ي
اباهذج كافاخذر ،كاتضح ذلك من خبلؿ ً
عطفهم على
كادلفذخرين ُّذ ،كأظهركا مذ يف أنفسهم من
و
ى
(ْ)
نعبد كحده .
قوذلم( :نعبد) (فنظل) ،فلم يقاصركا على زيذدة ي
يصحو ضمَتيىم
كالسؤاؿ ىنذ ٔتعٌت الابكيت كاإللزًاـ بذحلج ًة (ٓ) .ككأنو يريد بذلك أ ٍف
ى
(ُ) ينظر :الزسلارم" ،الكاذؼ" ُّٕ ،ّ:كعلي بن زلمد ادلعركؼ بذخلذزف" ،لبذب الاأكيل يف معذين الانزيل".
تصحيح :زلمد علي شذىُت( ،طُ ،بَتكت ،دار الكاب العلميةُُْٓ ،ىػ) ّ.ِّٔ :
(ِ) ابن عذشور "الاحرير كالانوير" ُٗ.ُّٖ :
(ّ) د .عدنذف مهدم الدليمي" ،اإلعجذز الببلغي يف القصة القرآنية :دراتسة يف تسور الطواتسُت"( .عمذف ،دار
غيداءَُِّ ،ىػ) ِٔٓ ،كينظر :إبراىيم بن عمر البقذعي" ،نظم الدرر يف تنذتسب اآليذت كالسور".
(القذىرة ،دار الكاذب اإلتسبلمي) ُْ.ْٕ :
(ْ) ينظر :الزسلارم" ،الكاذؼ" ّ.ُّٕ :
(ٓ) ينظر :احلسن بن زلمد النيسذبورم" ،غرائب القرآف كرغذئب الفرقذف"ٖ .تقيق :الايخ زكريذ عمَتات( ،بَتكت،
دار الكاب العلميةُُْٔ ،ىػ) ٓ.ِّٕ :

- 18 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد  - 581الجزء األول

ً
ً
ادلصنوعة بأيديهم.
األصنذـ
كعقليهم من غفلاًو ،كاليت تسيطر عليهذ أكذكبةي عبذدة ىذه
كؽلكن طرح تسؤالُت ىنذ:
األكؿ :دلذذا ىنذ قذؿ :ﱡﭐﮘ ﮙﱠ كيف تسورة الص ً
ذفذت قذؿ :ﱡﭐﭿ ﮀﱠ [الصذفذت]ٖٓ :؟
الثذين :ىل (مذ) ىنذ ٔتعٌت (من)؟
ﭐ
كاإلجذبة عن السؤاؿ األكؿ :يقوؿ النيسذبورم يف تفسَته" :كإظلذ قذؿ يف تسورة الصذفذتﭐ
وبيخ ،كلذلك بػٌت الكبلـ على الز ً
يذدة،
يد الا ً
ﱡﭐﭿ ﮀﱠ [الصذفذت]ٖٓ :؛ ألنو أر ىاد ىنذؾ مز ى
ى
ىى
وبيخ مل غليبوه ،كىذىنذ ظنُّوا أنو
مث أردؼ بقولو:ﭐ ﱡﭐ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﱠ كحُت صرح ىنذلك بذلا ً
(أصنذمذ) ،بل زادكا نذصبىو ،كعقبوه بقوذلم:
يد االتسافهذـ حقيقةن فأجذبوه ،كلكنهم مل يقاصركا على
ير ي
ن
)
ُ
(
لبلباهذج كاالفاخذ ًر"  .فزيذدة ادلعٌت دلت على زيذدةً ادلبٌت،
إظهذرا
ً
ﱡ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﱠ ؛ ن
آية الص ً
ذفذت الاوبيخ ،كيف ً
ففهموا منو يف ً
يد حقيقةى االتسافهذـ ،فلم يضف على
الثذنية ظنُّوا أنو ير ي
ى
قولو( :مذ تعبدكف؟).
أمذ السؤاؿ الثذين فيقوؿ ادلذتريدم صذحب تأكيبلت أىل السنة" :كػلامل( ،مذ تعبدكف) أم:
(ِ)
السؤاؿ ُّ
و
اضح على أنو ليس كذلك ،إذ إف
تدؿ
باكل ك و
من تعبدكف؟"  .كتسيذؽ الكبلـ يف إجذبة ُّ
(من) ىنذ
(من) ييسافهم ُّذ للعذقل ،كىو عندمذ ى
تسأؿ أر ىاد الا ى
وبيخ كالا ى
بكيت ذلم ،فلو كذنت ٔتعٌت ى
ى
فهم كيىسمع ،كينفيو كذلك
لذىب ادلعٌت
ي
ى
ادلقصود منو -عليو السبلـ ،-بل كجعلهذ شيئنذ عذقبلن يى ي
قولو :ﭐﱡﭐ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﱠ [الاعراء.]ّٕ – ِٕ :
اذلداية من السؤاؿ:
أ – ٗتالف طريقة السؤاؿ مع احملذكر نفسو من و
موقف آلخر.
ى
ً
اتساخداـ أداتو أك حرفو لو دالالت ماعددة ،كمذ ىنذ (مذ) ك(مذذا)
السؤاؿ ك
ب – صيغةي ُّ
ي
كغَتىذ.
ادلسؤكؿ ً
ً
ً
ادلسؤكؿ ،أك
ليكسب اعًتافنذ من
كبنذء الكبلـ عليو؛
ج -زلذكلة أخذ اإلجذ ًبة من
ى
(ُ) النيسذبورم "غرائب القرآف كرغذئب الفرقذف" ٓ ،ِّٕ :كينظر :زلمود بن محزة الكرمذين" ،أتسرار الاكرار يف
القرآف ادلسمى الربىذف يف توجيو مااذبو القرآف دلذ فيو احلجة كالبيذف"ٖ .تقيق :عبد القذدر أمحد عطذ،
(القذىرة ،دار االعاصذـُّٗٔ ،ىػ) ُ.ُٗ :
(ِ) ينظر :زلمد بن زلمد ادلذتريدم" ،تأكيبلت أىل السنة"ٖ .تقيق :د .رلدم بذتسلوـ( ،بَتكت ،دار الكاب
العلميةُُْٔ ،ىػََِٓ-ـ) ٖ.ّٔ :
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الرد على احملذكر ،أك ً
ً
أخذ دليل ياقول بو يف حواره معو.
األخذ من إجذباو دليبلن يىسااهد بو يف ٍّ
ى
 – 2قال اهلل -تعالى :-ﱡﭐ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﱠ [الشعراء]٤٪ – ٤٩ :

بعد أ ٍف كجو إبراىيم -عليو السبلـ-تسؤالىو األك ىؿ إىل قومو يف ىذه اَّذدلة بقولو :ﱡﭐ ﮘ

السؤاؿ ،كىو يريد ىذه اإلجذبة منهم كي يساغلهذ يف
ﮙ ﱠ [الاعراء ،]َٕ :كأجذبوه عن ىذا ُّ
جدالو معهم ،أتبعو بسؤ واؿ آخر كاتسافه وذـ جديد ،كمن عذدة ً
اَّذدؿ أك احملذ ًكر أ ٍف ال يسافهم شلن
علم جوابو ،كال بد أف تكوف تلك اإلجذبة دلصلحاو؛ ألنو ائامنو على
غلذدليو
إال عن شيء قد ى
اجلواب(ُ).
ً
احلذؼ ،فحذؼ ادلفعوؿ بو
أتسلوب
اتساعمل -عليو السبلـ-ىنذ أتسلوبنذ بليغنذ عذلينذ ،كىو
ي
للفعل ادلضذرع ،كتقدير ىذا احلذؼ( :ىل يسمعوف دعذءكم إذ تدعوف؟) ،كحذفو؛ لداللة (إذ
(ِ)
ليًتؾ ذلم تقدير ذلك احملذكؼ ،فياذكركا مواقفهم مع تلك اآلذلة ،ىل أجذبٍاهم
تدعوف) عليو  ،ك ى
على دعذء من دعواهتم؟
السؤاؿ (الفعل ادلضذرع) مع (إذ) ،كرليء ً
الفعل ادلضذرع مع إذ يكوف على
كاتساعمل يف ىذا ُّ
حكذية ادلذضي ،فيكوف معنذه :اتساحضركا أحوالىكم ادلذضيةى اليت كنام تدعو ىف فيهذ تلك اآلذلةى،
أبلغ يف الا ً
كقولوا :ىل مسعوا ،أك أمسعوا ُّ
بكيت ذلم (ّ).
قط ،فيكوف ىذا
األتسلوب ى
ي
ً
اإلجذبة (ْ) ،فمن غ ًَت ادلمك ًن
تسبب
اىيم -عليو السبلـ-اإلجذبة ن
مسعذ؛ ألف الس ى
مع ي
كمسى إبر ي
ً
يب.
يق
اإلجذبة ،ك ٍّ
أف تكو ىف إجذبةه من غَت و
مسذع ،فذلس ي
مذع ىو طر ي
ادلؤدم إليهذ ،فمن ال ي
يسمع ال غل ي
(ٓ)
يقوؿ لقومو مبيٍّػننذ عيو ىار
السؤاؿ ىنذ :ىل غليبونكم حُت تدعوهنم؟  ،ككأنو ي
كػلامل معٌت ُّ
عبذدهتم ذلذه ً
اآلذلة :إف فعلكم ىذا تس ىفوه ،فإف عبذد ىة مثل ىذه األصنذـ اليت تعبدكهنذ من دكف اهلل -
ليل على صح ًة قويل ىو :ىل أجذبٍاكم ىذه
مساحق وة؛ ألهنذ ال ُّ
ى
تعذىل -غَتي
تضر كال تنفع ،كالد ي

(ُ) ينظر :تفسَت الاعراكم ُٓ.َُٗٗ/
(ِ) ينظر :القرطب ،اجلذمع ألحكذـ القرآف" ُّ.َُٗ :
(ّ) ينظر :الزسلارم" ،الكاذؼ" ّ.ُّٖ/
معوض كغَته( ،بَتكت ،دار الكاب
(ْ) نصر بن زلمد السمرقندمْ" ،تر العلوـ"ٖ .تقيق :الايخ علي زلمد ٌ
العلميةُُّْ ،ىػُّٗٗ-ـ) ِ.ٕٓٓ :
(ٓ) ادلذتريدم" ،تأكيبلت أىل السنة" ٖ.ِٔ :
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ً
اتسافهذمذ إىل معٌت
كطلب حذجذتكم منهذ؟(ُ) فخرج االتسافهذـ ىنذ من كونو
اآلذلة يف دعذئكم ذلذ،
ن
قومو على عبذدةً ىذه األصنذـ اليت ال تسمع ُّ
تضر كال تنفع
آخر ،كىو الذ ُّـ ،فهو ُّ
الدعذءى ،بل ال ُّ
يذـ ى
ً
يسمع ُّ
ينفع ،كىذا ليس حذؿ
أبدا ،فذلعبذدة تكوف دلن
ن
الدعذءى كغليبيو ،كيقد ير على أ ٍف يضر أك أ ٍف ى
ي
(ِ)
آذلاكم اليت تعبدكهنذ ،بل ىو حذؿ ً
اهلل ريب الذم أعبده أنذ .
السؤ ىاؿ ُّذه
اىيم -عليو السبلـ-قد كجو ىذا ُّ
كيبدك من خبلؿ تسيذؽ اآليذت الكرؽلة أ ٌف إبر ى
ً
السؤ ىاؿ
قبل بأهنذ
ُّ
غَتىذ ،فوجو ذلم ىذا ُّ
تساضره إذا خذلف أمرىذ ى
كعبى ىد ى
الطريقة؛ ألهنم قد ىددكه من ي
تبكيانذ ذلم كتسخريةن ،فهو مل يعبدىذ كمل تضره ،كىو أمذمهم بصح وة و
كػلذجهم ،كىي ال
كذملة ،غلذدذلم ُّ
ً
أبطل اتساحقذقىهذ للعبذدة ،فهي ال
تساطيع أ ٍف تدفع بايء
عن تسخرياو كتبكياو ذلم ،فهذا األمر قد ى
و (ّ)
عذبده الذم
مسع
٘تلك ُّ
يسمع بو ى
فع ألحد  .فإف أقل مذ ياوفػ ير إللو ييعبد أ ٍف يكوف لو ه
ي
الضر كالن ى
ً
فع
سمع ،كال ٘تلك الن ى
ياوجو إليو بذلعبذدة كاالباهذؿ ،كىذه األصنذـ اليت ياوجهوف إليهذ صمذء ال تى ي
كالضُّر (ْ).
غَته ال بد أ ٍف يلاجئ إليو؛
كىذه احلج ىة اليت ذكرىذ إبراىيم -عليو السبلـ-يف أف ىمن ىعبى ىد ى
بذؿ و
ليعرؼ مر ىاده ،أك يسمع دعذءه ،مث يساجيب لو يف ً
منفعة أك دف ًع مضرةو ،فكأنو قذؿ ذلم :إذا
ى
ى
ى ى
يبذؿ
كذف الذم تعبدكنىو ال يسمع دعذءىكم حىت يعرؼ مقصوىدكم ،كلو عرؼ ذلك دلذ صح أ ٍف ى
الضر ،فكيف تعبدكنو؟ (ٓ).
يدفع ُّ
فع أك ى
الن ى
كؽلكن أف يكوف معٌت االتسافهذـ ىنذ ىو النفي ،أم :ال يسمعونىكم إذ تدعوف كال ينفعونكم
(ٔ)
السؤاؿ بُت اإلنكذ ًر كالا ً
السخ ًري ًة كالنفي ،كىي ببلغةه
بكيت ك ُّ
كيضركف ،كىو معٌت زلامل ،فيجمع ُّ
احلجة اليت آتذىذ اهلل
منحهذ اهلل –تعذىل-إلبراىيم -عليو السبلـ-حملذج ًة ىؤالء ،كىي ُّ
ببلغةه عذليةه ى
(ُ) ينظر :ادلذتريدم" ،تأكيبلت أىل السنة" ٖ.ْٕٓ :
(ِ) ينظر :الرازم" ،الافسَت الكبَت" ّ.ْٕٓ :
(ّ) ينظر :ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ٕ.ُّٔ :
(ْ) ينظر :قطب" ،يف ظبلؿ القرآف" ٓ.َِِٔ :
(ٓ) ينظر :عمر بن علي بن عذدؿ الدماقي" ،اللبذب يف علوـ الكاذب"ٖ .تقيق :عذدؿ أمحد عبد ادلوجود،
(بَتكت ،دار الكاب العلميةُُْٗ ،ىػُٖٗٗ-ـ) ُٓ.َْ :
(ٔ) ينظر :زلمد بن يعقوب الفَتكزآبذدم" ،بصذئر ذكم الامييز يف لطذئف الكاذب العزيز"ٖ .تقيق :زلمد علي
النجذر( ،طّ ،القذىرة ،اَّلس األعلى للاؤكف اإلتسبلميةُُْٔ ،ىػُٗٗٔ-ـ) ُ.َِّ :
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إيذه يف قولو:
ّٖ].

ﱡ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭐﱠ [األنعذـ:

اذلداية من السؤاؿ:
ً
ليقنعو ٔتذ يريد.
احملذكر يف حواره؛ ى
أ – على احملذ ًكر أ ٍف يساغل إجذبةى ى
أتسلوب كأبرع طر و
ً
و
يقة.
ليدحض حجاىو بأقول
احملذكر؛
ب – أ ٍف ى
ى
يعرؼ احملذ ًكر نقط ىة ضعف ى
يًتؾ لو تقدير
جدا؛ إذ ي
احملذكر أمر مهم ن
ج – اتساعمذؿ احلذؼ ادلفهوـ كادلعركؼ من قبل ى
ىذا احملذكؼ ،ككضع احامذالت تسذعد احملذ ًكر على بلوغ ىدفو من احلوار.
احملذكر ،كال
للسؤاؿ أ ٍف ٍّ
د – ؽلكن للمحذ ًكر خبلؿ طرحو ُّ
يفهمهذ ى
يضمن تسؤالو معذف عدة ي
احملذكر يف حَتة من أمره.
يكوف فيهذ
ه
غموض غلعل ى
 – 3قال اهلل -تعالى

 :-ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ [الشعراء.]٤١ – ٤٬ :

بعدمذ اتسامع إبراىيم -عليو السبلـ-إىل إجذباهم كاليت فيهذ ٖتد من و
كٕتذىل لسؤالو
جهة،
ه
من و
جهة أخرل إذ قذلوا :ﱡﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ﱠ [الاعراء ،]ْٕ :رد عليهم باحد
يدا بو إعبلمهم أف مذ تعبدكنو أنام كآبذؤكم كأجدادكم الذين تابعوهنم يف عبذدهتذ
على لفظ تسؤ واؿ ،مر ن
ىم أعدائي مساثنيذ رب العذدلُت؛ فإ ٍف قيل :كذنوا يعبدكف مع تلك ً
اآلذلة اهللى -جل كعز ،-فذتساثٌت
ن
(ُ)
يارؾ بو .
يعبده كال ي
ىنذ؛ ليعلموا أ ٍف ليس اهللي من بُت األعداء بل ىو الر ُّ
ب الذم ي
كيب تيساعمل يف الا ً
عج ً
كصيغة االتسافهذـ ُّذا الًت ً
ب
نبيو على مذ غلب أ ٍف ييعلم على إرادةً الا ُّ
الر ً
و
ؤية،
كثر إردافيو
بكبلـ ياَتي إىل شيء من عجذئب أحواؿ مفعوؿ ُّ
شلذ ييعلم من شأنو؛ كلذلك ى
كقولو -تعذىل :-ﱡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﱠ[النجم ]ّْ – ّّ :كغَتىذ يف كاذب اهلل(ِ).
الازمت بذلعبذدة على طر ً
يقة
كعندمذ مل غلد إبراىيم -عليو السبلـ-إال ذلك
ُّ
الاحجىر العقلي ك ُّ ى
اآلبذء كاألجداد – على حلمو كأنذتو اليت كصف ُّذ – إال أنو مل غلد إال أ ٍف يهزمهم و
بعنف كقوةو،
ى
ي
ً
ً
تسمح
لعقيدهتم الفذتسدة اليت
بإعبلف العداكةً دلعبوداهتم اليت يعبدكهنذ – مذ عدا رب العذدلُت-كتبيذنذ
ي
ي
تضر كال تنفع العابذرات ً
مباعدا بعقيدتًو
الق ىدًـ ك ً
ذلم بعبذدة ىذه اآلذلة اليت ال ُّ
تسبق ،ن
االتبذع دلن ى
ي
(ُ) ينظر :السمرقندمْ" ،تر العلوـ.ٕٓٓ :ِ :
(ِ) ينظر :ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ُٗ.ُُْ :
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ً
غلذىر ذلم بعدائو آلذلاهم كعقيدهتم كعقيدة آبذئهم (ُ).
الصحيحة ،كأ ٍف ى
كٖتضيض ،فهو يقوؿ ذلم" :ىل نظرت ،فأبصرت ،كتفكرت مذ كنام
حث ذلم
كيف ىذا السؤاؿ ٌّ
ه
و
ضبللة
تضر حىت تعلموا أنكم على
تنفع كال ُّ
سمع كال ي
تعبدكف من ىذه األصنذـ اليت ال تى ي
و
كجهذلة"(ِ).
يضركين بأدىن شيء
كصيغة الاحدم جذءت بقولو :ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ ،فإف كذف بقدرهتم أ ٍف ُّ
ب
زلمي من الر ٍّ
من الضرًر ،أك يكيدكين بأم كيد ياذؤكف ،فليفعلوا؛ فإهنم ال يقدركف الباةى ،ألنٍت ٌّ
ادلاضم ًن معٌت االتساهز ًاء
الذم صفذتيو اليت تسأذكرىذ لكم بعد (ّ) .كعلزة االتسافهذـ ىنذ لئلنكذ ًر
ٍّ
السخرية (ْ).
ك ُّ
السؤاؿ يف الاعب ًَت ك ً
الوصف ،فقد كصف
كصلد براعة من تسيدنذ إبراىيم -عليو السبلـ-يف ىذا ُّ
و
موصوؼ ،كأكج ًز عبذرةو ،كىي العداكةي بينو كبينهم :ﱡﭐ ﯟ ﯠ ﯡ ﱠ فوصفهم
آذلاهم ،كذكرىذ بأقل
لوصف ً
لداللة و
و
ً
ً
مجيلة ،كىي أف
ككصف اجلمذعة؛
الفرد
بذلواحد كىو ادلصدر (عدك) ،كالذم يصلي يح
كل و
ليناقل بلطف إىل
صفحذ عنهم ،كاناقل بأتسلوب مغذي ور،
معبود لكم بذاتو ٌّ
عدك يل ،مث ى
ضرب ن
ى
ذكر ً
و
مضى يقوؿ :كالذم ..كالذم..؛
معبوده ٍّ
يكذد يسكت ،إذ ى
احلق بأكصذؼ عديدة حىت كأنو ال ي
لياعرىم ،كيػعلًمهم ٔتحباو ذلذا اإللو؛ ألف ًمن أمذر ً
ات احملبة كثرىة ذك ًر احملبوب ،ككثرىة أكصذفًو
يٍ ى
ى
(ٓ)
ً
ً
كأفضذلو ،فذحملبُّو ىف ييسهبو ىف يف الثنذء على زلبوُّم ،كييعرضوف عن ذكر غَته .
كىذا كبلـ بديع ذكره الزسلارم يف كاذفو ،قذئبلن " :لػمذ أجذبوه ّتواب ادلقلٍّدين آلبذئًهم قذؿ
ً
أقصى غذيذتو ،كىي عبذدةي األقدمُت األكلُت من آبذئكم ،فإف ُّ
الاقد ىـ
أمر تقليدكم ىذا إىل ى
ذلم :رقُّوا ى
حقذ ً
كاألكليةى ال يكوف برىذ نذ على ٍّ ً
ينقلب ًّ
بذلق ىدـ ،كمذ عبذدة من عبد ىذه
البذطل ال
ي
الصحة ،ك ى
األصنذـ إال عبذدة أعداء لو ،كمعٌت العداكة قولو -تعذىل :-ﱡﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭐﱠ
(ُ) ينظر :قطب" ،يف ظبلؿ القرآف" ٓ.َِِٔ :
(ِ) الاوكذين" ،فاح القدير" ْ ،ُُِ :كينظر :أبو السعود" ،إرشذد العقل السليم" ٔ.ِْٖ/
(ّ) ينظر :تفسَت السعدم ُ.ِٓٗ/
(ْ) ينظر :زليي الدين دركيش" ،إعراب القرآف كبيذنو"( .طْ ،محص دار اإلرشذد ،كغَتىذُُْٓ ،ىػ) ٕ.ٖٔ :
(ٓ) ينظر :عبد الكرًن بن ىوازف القاَتم "لطذئف اإلشذرات"ٖ .تقيق :إبراىيم البسيوين( ،طّ ،مصر ،اذليئة
ادلصرية العذمة للكاذب) ّ ،ُّ/احلسُت بن مسعود البغوم :معذمل الانزيل يف تفسَت القرآف"ٖ .تقيق :عبد
الرزاؽ ادلهدم( ،بَتكت ،دار إحيذء الًتاث العريبَُِْ ،ىػ) ّ.َْٕ :
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ً
أعداء اإلنسذف كىو الايطذ يف ،كإظلذ قذؿ :ىع يد ٌّك ًيل
أعدل
م على عبذدهتذ ى
[مرًن ،]ِٖ :كألف ادلغر ى
ً
للعدك،
أيت عبذديت ذلذ عبذد نة
أين
تصويرا
للمسألة يف نفسو ،على معٌتٍّ :
ي
فكرت يف أمرم فر ي
ٌ
ن
كبٌت عليهذ
فذجانباهذ ،ي
كآثرت عبذدةى ىم ًن اخلَتي كلو منو ،كأراىم بذلك أهنذ نصيحةه نى ى
ص ىح ُّذ نفسو ٌأكال ى
نفسو ،كمذ أر ىاد لنذ إال مذ أر ىاد لركحو؛
تدبَت أمره ،لينظركا فيقولوا :مذ نصحنذ إبراىيم إال ٔتذ ى
ى
نصح بو ى
ً
عدك لكم مل يكن بالك
أبعث على االتسامذع منو .كلو قذؿ :فإنو ٌّ
ليكو ىف أدعى ذلم إىل ال ىقبوؿ ،ك ى
ً
ادلثذبة ،كألنو دخل يف بذب من الاعر ً
يح؛ ألنو
يض
ً
يض ،كقد يبلغ الاعر ي
للمنصوح مذ ال يبليغو الاصر ي
ى
الاأمل إىل الاقبُّل"(ُ).
ياأم يل فيو ،فرٔتذ قذده ٌ
اذلداية من السؤاؿ:
اإلقنذع
فيد يف عملية
ً
يذكر بعض الصفذتً لايء مذ إذا كذف ذلك يي ي
أ – غلوز للسذئل أ ٍف ى
للمحذكًر.
ى
ً
ً
ً
ً
احلق
يضذ بذلنُّصح ،كاإلرشذد ،كالداللة على ٍّ
ب – على احملذكر أك ادلقن ًع أ ٍف ٍّ
يضم ىن كبلمو تعر ن
يبلغ يف ً
يح.
يض أحيذنذ ي
ٔتذ يفعل من ذلك كلو بنفسو ،فذلاعر ي
نفس ادلنصوح مذ ال يبلغو الاصر ي
ً
أتسلوب اإلغلذز يف تسؤالًو مع كضوح و
ً
لداللة ادلر ًاد من
كذمل
يساعمل
للسذئل أ ٍف
ج – يفض يل
ى
ى
ً
كبلمو.

(ُ) الكاذؼ ،الزسلارم.ُّٗ-ُّٖ/ّ ،
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املبحح السادس :أسئلتى ــ علَى السالو ــ يف سٌرة الصافات
- 1قذؿ اهلل -تعذىل :-ﱡﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﱠ [الصافات.]١٬ :
ابادأ إبراىيم -عليو السبلـ-زلذكرتو ىذه بسؤاؿ موجو إىل أبيو كقومو :ﱡ ﭿ ﮀﱠ كمذ
و
مقذرب لو لفظنذ ،فقذؿ :ﱡ ﮘ ﮙﱠ ،ككمذ قلنذ تسذب نقذ فإف زلذكرىة
ابادأىذ يف تسورة الاعراء بسؤاؿ
إبراىيم -عليو السبلـ -ليست مرحل نة كاحدة ،بل ىي مراحل عدة ،كياهد عليو تذريخ رتسولنذ زلمد
ات كمر و
صلى اهلل عليو كتسلم -فقد حذكر قومو مر وكل مرة ياوجو إليهم بكبلـ مغذير لغ ًَته؛
ات ،كيف ٍّ
ى ى
ألف لكل و
مقذـ مقذالن ،كىذا مذ فعلو تسيدنذ إبراىيم -عليو السبلـ -مع قومو.
كينكر عليهم عبذدة تلك األصنذـ من دكف اهلل -
توبيخي
كاالتسافهذـ ىنذ
ٌّ
ٌّ
كإنكذرم ،يوٍّٓتهم ي
تعذىل(ُ).
فهل ىنذؾ فرؽ بُت السؤالُت؟ كإف كذف ىنذؾ فرؽ فمذ ىو؟
ُ – قيل :إهنمذ ٔتعٌت كاحد ،كىذا مذ ذكره ادلذتريدم يف تفسَته إذ قذؿ" :ػلامل قولو:
ﱡﮘﮙ ﱠ على مذ ذكر يف آية أخرل :ﱡ ﭿ ﮀ ﱠ"(ِ) ،كىذا مذ يؤيٍّ يده كبلـ صذحب مبلؾ
الا ً
أكيل بقولو" :يسأؿ عن زيذدةً اتسم اإلشذرة يف قولو :ﱡ ﭿ ﮀﱠ كتسقوطهذ يف تسورة الاعراء؟
تسل -عليهم السبلـ-مع أشلهم مل ً
ً
الر ً
القرآف العظيم
تأت يف
صص ُّ
كاجلو ي
اب عن ذلك أف قى ى
الد ً
ً
هنج كاحد يف ُّ
طبذع األم ًم
عذء ،كاجلواب ،كادلراجعة ،كاحملذكرة ،كال ؽلكن ذلك
على و
الخابلؼ ً
ً
كأغر ً
لكل و
مقذؿ ،فمرةن ترد القصة على الدعذء ،كإبداء احلجة،
اضهم كاخابلؼ
مقذـ ه
احلذالت ،ك ٍّ
ً
مقذالت
يورد من
كالاوبيخ من غَت ذكر شيء من جواب ادلدعوين تسول اإلخبذ ًر باكذيبًهم ،كمرنة ي
ً
الر ً
األمم لرتسلهم اليسَت ،كمرنة ُّ
تسل كاألمم.
إطنذب
ؽلد
الكبلـ يف احملذكرات بُت ُّ
ى
قوؿ إبراىيم -عليو السبلـ-يف تسورة الصذفذت :ﱡﭐﭿ ﮀﱠ إىل
فمن الضرب األكؿ :ي

آخر القصة ،كمل يرد فيهذ كلمة كاحدة من مراجعاهم لو تسول الوارد من قوذلم :ﱡﭐ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﱠ [الصذفذت ،]ٕٗ :كليس ىذا ٔتراجعة لو كال جوابذن على كبلمو -عليو السبلـ.
كمن الض ً
الاعراء فإنو ذكر فيهذ جو ىاُّم بقولو –تعذىل-سلربان عنهم :ﱡﭐﮛ
رب الثذين :آيةي ُّ
(ُ) ينظر :منصور بن زلمد السمعذين" ،تفسَت القرآف"ٖ .تقيق :يذتسر بن إبراىيم ،كغنيم بن عبذس( ،طُ،
الريذض ،دار الوطنُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ) ْ.َّْ :
(ِ) ادلذتريدم" ،تأكيبلت أىل السنة" ٖ.ِٔ :
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ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﱠ [الاعراء ،]ُٕ :مث لػمذ تسأذلم -عليو السبلـ -تقريعذن ذلم كتوبيخذن،
فقذؿ :ﱡﭐ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﱠ [الاعراء ،]ّٕ – ِٕ :أجذبوا

بقوذلم:ﭐﱡﭐ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﱠ [الاعراء.]ْٕ :
كمن الضرب الثذلث :قصةي شعيب -عليو السبلـ -يف تسورة ىود كأشبذىهذ ،كتأمل ال ىقصص
الواردة يف القرآف ٕتدىذ جذرية على مذ ذكرتو ،فلمذ كذف يف آية الصذفذت دعذءي إبراىيم -عليو
ً
اإلطنذب فيمذ يقطع ُّم من قولو :ﭐﱡﭐ ﮂ
نيع كتسيء مرتكبهم شلاد
السبلـ -ذلم مبيٍّنذن حذ ىذلم الا ى
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﱠ [الصذفذت ،]ٖٔ :كقولو :ﱡﭐ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﱠ [الصذفذت ،]ٗٓ:كعيوا

نذتسب
غَت قوذلم:ﭐﱡﭐ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﱠ [الصذفذت،]ٕٗ :
بذجلواب ،كمل يػل ى
ى
ك عنهم ي
نذتسب تسقو ىط اتس ًم
هج
ذلك زيذدةى اتس ًم اإلشذرةً ،كدلذ كذنت آيةي ُّ
الاعر ًاء كاردةن على غ ًَت ىذا الن ً
ى
ى
ً
ادلفهوـ عن ً
العرب أف
كمن
اإلشذرة فقيل :ﱡﭐ ﭐ ﮘ ﮙ ﱠ كمل يقل (مذذا) كمذ يف آية الصذفذت ،ى
ً
وبيخ ى
ادلقهور أبدان
ادلساف ًهم إذا ى
يع كالا ى
أطذؿ ى
قصد الاقر ى
كبلمو إدالءن ْتجاو كتعنيفذن دلن يؼلذل يفو ،ك ي
(ُ)
زلصور" .
ه
ً
الزيذدة ،فأتبعو
ِ – جذءت الزيذدة (ذا) ىنذ؛ ألنو أر ىاد زيذدةى و
كبلمو على ىذه ٍّ
توبيخ ذلم ،بذنينذ ى
وبيخ مل غليبوه على
بقولو :ﭐﱡﭐ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﱠ [الصذفذت ،]ٖٔ :كحُت صر ىح ىنذ بذلا ً
ً
االتسافهذـ حقيقةن فأجذبوه على تسؤالًو،
وبيخ .كىنذؾ ظنُّوا أنو يريد
تسؤالو؛ ألهنم علموا مر ىاده كىو الا ي
ى
(أصنذمذ) ،بل زادكا كعقبوا على ذلك بقوذلم:ﭐ
كبسطوا يف كبلمهم كإجذباًهم بسطنذ ،كمل يقاصركا على
ن
لبلباهذج كاالفاخذ ًر (ِ).
إظهذرا
ً
ﱡﭐﮞ ﮟ ﮠﱠ [الاعراء ]ُٕ :ن
ً
اخلطذب أك االتسافهذـ ،فأجذبوه على تسؤالًو ،ك(مذذا) فيو مبذلغةه،
ّ – كقيل" :مذ" ىي َّرًد
وبيخ ،فلمذ كٓتهم مل غليبوه (ّ).
كتضمُت للا ً
ه
(ُ) أمحد بن إبراىيم الثقفي الغرنذطي" ،مبلؾ الاأكيل القذطع بذكم اإلحلذد كالاعطيل يف توجيو ادلااذبو من آم
الانزيل" .كضع حواشيو :عبد العٍت زلمد الفذتسي( ،بَتكت ،دار الكاب العلمية) ِ.ّٕٔ :
(ِ) النيسذبورم" ،غرائب القرآف كرغذئب الفرقذف" ٓ.ِّٕ :
(ّ) زلمود بن محزة الكرمذين" ،غرائب الافسَت كعجذئب الاأكيل"ٖ .تقيق :د .مشراف تسركذؿ العجلي( ،ج ٌدة ،دار
القبلة ،بَتكت ،مؤتسسة علوـ القرآف) ِ ،ّّٖ :كالفَتكز آبذدم "بصذئر ذكم الامييز" ُ.ّْٕ/
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أيضذ قوؿ إبراىيم -عليو السبلـ -ىنذ :ﱡﭿ ﮀ ﱠ  ،كقولو يف مكذف آخر:
كاخالف ن
ﭐﱡ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﱠ [األنبيذء ]ِٓ :فقد ذكر يف ادلوضع الثذين إجذباهم على السؤاؿ

قذئلُت :ﱡﭐ ﮜ ﮝﱠ كيف مكذف آخر على تسؤاؿ:ﭐﱡﭐﲈ ﲉﱠ فأجذبوا
،

بقوذلم:ﭐﱡﭐﲟﲠ

ﲡﲢﱠ ،كمل يذكر يف موضع ىذه اآلية الكرؽلة شيئنذ من ذلك ،فلم غليبوه على تسؤالًو ،فيعزك
ً
ً
ادلذتريدم ذلك إىل أنو مل غليبوه ُّذا اللٍّ ً
األلفذظ
اخابلؼ
سذف ٔتذ أجذبوه بو ،كإظلذ ذكره على
ً
ً
احلركؼ ك ً
األلفذظ ال ييغيٍّػ ير ادلعٌت ،كمشل كل مذ فيو اخابلؼ يف مجيع
تغيَت
ليعلم أف ى
كاحلركؼ؛ ى
قصص القرآف الكرًن يذكرىذ مكررة معذدة سلالفةى األلفذظ كاحلركؼ كالقصةي كاحدةه؛ ليدؿ على أف
ً
الكبلـ معنذه كليس لفظىو كحركفىو(ُ).
ادلقصود من
ادلأخو ىذ ك
ى
ْ – كقيل :معنذه :دلذذا تعبدكف ىذه األكثذف (ِ).
اذلداية من السؤاؿ:
تسيذؽ
السؤ ًاؿ كالا ً
مقذمو أك ى
أ – الافنُّ ين يف عملي ًة طرح ُّ
نوع فيو ٔتذ ياو ي
احملذكر أك ى
افق كحذل ىة ى
احلديث كادلقذؿ.
ً
للمسؤكؿ كإثبذت
اخلَت
السؤاؿ غلب أ ٍف يكوف
ب – عند طرح ُّ
القلب صذفينذ ال ير ي
يد إال ى
ي
تسبق ىذه اآلية بقولو -تعذىل :-ﱡﭐﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﱠ [الصذفذت]ْٖ :
احلقيقة؛ لذلك ى
 :-ﱡﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﱠ [الصافات :٭]١

 – 2قذؿ اهلل -تعذىل
وبيخ كاإلنكذ ًر عليهم على
ذبق مل يكن لبلتسافهذـ ،كإظلذ كذف للا ً
بعد أ ٍف عرفنذ بأف ُّ
السؤ ىاؿ الس ى
تسبب
مذ يعبدكف من دكف اهلل -تعذىل ،-يسامُّر إبراىيم -عليو السبلـ-يف توبيخو ذلم ،كمبيػننذ ى
الاوبيخ بطر و
٘تسككم ُّذه األصنذـ اليت تعبدكهنذ من دكف اهلل –
يقة أك بأخرل ،فيقوؿ ذلم :إف ُّ
ً
بذآلذلة اليت تيعبى يد ،كإظلذ ىي آذلةي دكف اهلل –تعذىل-كدكف
تعذىل-ىو كذب كافًتاء ،فهي ليست
عبذدتو (ّ).
ً
حقو إىل و
قلب ادلعٌت عن ٍّ
بذطل ،كأىفى ىكهم ،يعٌت:
ك ي
قلب الايء عن جهاو ،أك ي
اإلفك :ي

(ُ) ينظر :ادلذتريدم" ،تأكيبلت أىل السنة" ٖ.ِٕٓ :
(ِ) السمرقندمْ" ،تر العلوـ" ّ.ُْٓ :
)ّ( ينظر :ادلذتريدم" ،تأكيبلت أىل السنة" ٖ.ّٕٓ-ِٕٓ :
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(ُ)
كزكر ك٘تويوه(ِ).
صىرفىػ يهم  ،كمسٍّي إف نكذ؛ ألنو ال حقيق ىة لو يف الواقع ،بل ىو ه
ى
كذب ه
ً
غَت اهلل –تعذىلٔ ،-تعٌت :قد فع ٍلايم؛
ك
االتسافهذـ ىنذ ىو لئلثبذت ،فيي ي
ي
ثبت أهنم قد فعلوا فعبدكا ى
(ّ)
ً
جهة اإلنكذ ًر عليهم كموض ًع ً
لاحديد ً
غلطهم ،أال
السؤ ياؿ
فعبد٘توىم دكنو  .كؽلكن أ ٍف يكو ىف ىذا ُّ
ً
الكذب (ْ).
كىي عبذدةي غ ًَت اهلل –تعذىل ،-فهي آذلةه كذذبة بل أتسوأ أنواع
كؽلكن أ ٍف يكو ىف الكبلـ ىنذ ٔتعٌت :تطلبوف آذلة كذذبة ،أم :تطلبوف منهذ مذ يطلب من اهلل -
تعذىل (ٓ).
كيف ىذا السؤاؿ حسب أقواؿ العلمذء ىٍضلوينذ قوالف علذ:
ً
ً
أكيد على أف ىذه
للعنذية
ُ -قدـ ادلفعوؿ على الفعل؛ كذلك
بذدلفعوؿ ،كىو بذلك يريد الا ى
ً
كذب كافًتاءه.
ادلعبودات ال
ُّ
تساحق ذلك ،فهي ه
إفك ك ه
مفعوؿ لو ،تقديره :أتريدكف آذلة من دكف اهلل إف نكذ؟ كإظلذ قد ىـ
جذء يف الكاذؼ أف "أئف نكذ"
ه
ً
ً
األىم عنده أ يف يكذفحهم
ادلفعوؿ لو على
للعنذية ،كقدـ
ادلفعوؿ على الفعل
ى
ى
ادلفعوؿ بو؛ ألنو كذ ىف ُّ
(ٔ)
إفك و ً
بأهنم على و
كغلوز أف يكوف إف نكذ مفعوالن ،يعٍت :أتريدكف بو إف نكذ" .
كبذطل يف شركهم ،ي
و
ِ – كؽلكن أ ٍف يكوف (إف نكذ) مفعوالن مطل نقذ و
زلذكؼ تقديره :أتأفكوف إف نكذ ،كتعبدكف
لفعل
آذلة تسول ً
اهلل -جل كعز.)ٕ( -
اذلداية من السؤاؿ:
أ – اتساعمذؿ األتسذليب العربية يف تقدًن الكبلـ كتأخَته؛ دلذ فيو من اخابلؼ معٌت كتأكيد

)ُ( ينظر :زلمد بن احلسن بن فورؾ" ،تفسَت ابن فورؾ"ٖ .تقيق :عبلؿ عبد القذدر بندكيس( ،مكة ادلكرمة،
جذمعة أـ القرل ،رتسذلة مذجساَتَُّْ ،ىػََِٗ-ـ) ُ.ُِٓ :
)ِ( ينظر :زلمد صديق خذف القنوجي" ،فاح البيذف يف مقذصد القرآف" .عٍت بطبعو :عبد اهلل بن إبراىيم
األنصذرم( ،بَتكت ،ادلكابة العصريةُُِْ ،ىػُّٗٗ-ـ) ْ.ِْٗ :
)ّ( زلمد بن عبد اهلل ادلعركؼ بذبن أيب زمنُت" ،تفسَت القرآف العزيز"ٖ .تقيق :حسُت بن عكذشة كزلمد بن
مصطفى الكنز( ،القذىرة ،دار الفذركؽ احلديثةُِّْ ،ىػََِِ-ـ) ْ.ْٔ :
(ْ) ينظر :القاَتم" ،لطذئف اإلشذرات" ّ.ِّٓ :
(ٓ) السمعذين" ،تفسَت القرآف" ْ.َْْ :
(ٔ) الزسلارم" ،الكاذؼ" ْ.ْٗ :
(ٕ) ينظر :البغوم" ،معذمل الانزيل" ْ ،ّْ :كعبد الرمحن بن علي اجلوزم" ،زاد ادلسَت يف علم الافسَت"( .طّ،
بَتكت ،ادلكاب اإلتسبلميَُْْ ،ىػ) ّ.ْْٓ :
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على شيء تريده من تسؤالك عنذيةن بو.
مسذع اإلجذبة من
ٍّ
ب – ؽلكن للمحذ ًكر أك
أكثر من تسؤ واؿ إذا مل يكن ي
غرضو ى
ادلاحدث أ ٍف يطرح ى
وبيخ كالاقري ًع كغَتىذ.
احملذكر ،كإظلذ لغرض ببلغي آخر ،كذلا ً
ى
 – 2قذؿ اهلل -تعذىل :-ﱡ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﱠ [الصذفذت]ٖٕ :
يسامر أبونذ إبراىيم -عليو كعلى نبينذ الصبلة كالسبلـ-يف طرح األتسئلة عليهم ،مبطٍّننذ تلك
و
و
ً
بُت ذلم
عبذدهتم كذذبةه
موضع خطئهم يف ُّ
السؤاؿ السذبق ،كىو أف ى
األتسئلة باهديد ككعيد ،فبعد أ ٍف ى
ى
ً
و
مسمينذ ذلك بذإلفك ،كجو إليهم تسؤاالن يقوؿ فيو :إذا عبدت
قلب
للجهة احلقيقة ٍّ
غَت صحيحة ،فيهذ ه
ى
و
ً
و
ً
ً
ً
و
احلق ادلاصف بصفذت الكمذؿ من قدرة كعظمة كجربكت ،ىل
رب العذدلُت اإللو ٍّ
غَت اهلل –تعذىلٍّ -
ى
ً
ُّ
كيغفر لكم ًشرىككم الذم أشركاموه معو؟
،
ة
حسن
ة
ذمل
مع
اخلذ٘تة
يف
كم
ل
يعذم
ف
أ
ف
و
ن
تظ ى ٍ ى
ن
ن
ى
أم و
رب العذدلُت،
شيء ظنُّكم
كىو
اتسافهذـ و
ٍّ
ٔتساحق العبذدةً ،فهو ُّ
توبيخ كٖتذي ور كتوعُّ ود ،أمُّ :
ي
فًتكايم عبذدتىو ،كجعلام لو عديبلن ىي األصنذـ تعبدكهنذ من دكنو؟ فمذ تظنُّونىو فذعبلن بكم بفعلو؟ كمذ
فبلف أك و
عقذبو الذم تسينزليو بكم ،كحذلكم ىذه عبذدة غَته؟ كىذا مثل من يسيء إىل و
عبلف من
يى
ي
ي
(ُ)
مقذبل إتسذءىتك إليو؟
النذس ،فهل ُّ
تظن أ ٍف ى
يوقع بك ن
خَتا ى
يد بذلظ ٍّن :االعاقذد
ؽلكن أف يكو ىف االتسافهذـ أيريد بو
وقيف على اخلطأ ،كمذ أر ى
اإلنكذر كالا ي
ي
ك ي
ً
و
االعاقذد
يطلق إال على
غَت
مطذبق للواق ًع ،كمل ٍّ
العلم ال ي
يسمو ن
اخلطأ ،كمسٍّي ظننذ؛ ألنو ي
علمذ؛ ألف ى
ً
احامذؿ النقيض
قيض .كال ينافي
٘تييزا ال
ادلطذبق للواقع ،كلذلك عر
ي
ػلامل الن ى
وجب ن
فوه بأنو :صفةه تي ي
ي
إال مىت كذف مواف نقذ للواقع (ِ).
ً
ُت أىنوي يغل ٍّويز ىج ٍع يل ىى ًذ ًه
أحدعلذ :أىتىظينُّو ىف بًىر ٍّ
يقوؿ الرازم -رمحو اهلل"-فيو كجهذف ،ي
ب الٍ ىعذلىم ى
ب الٍعذلى ًمُت أىنو ًمن ًجٍن ً ً ً
ٍ ً
ًً ً
ً
ىج ىس ًذـ ىحىت
س ىىذه ٍاأل ٍ
اجلى ىم ىذدات يم ىاذ ًرىكةن لىوي ًيف الٍ ىم ٍعبيودية ،ىكثىذن ىيهذ :أىتىظينُّو ىف بىر ٍّ ى ى ي ٍ
ً
ً
س ىك ًمثٍلً ًو ىش ٍيءه" ( .)3كىو ٖتذير موجو
وىذ يم ىسذ ًكيىةن لىوي ًيف الٍ ىم ٍعبيودي ًة فىػنىبػ ىه يه ٍم بً ىذل ى
ىج ىع ٍلاي يم ى
ك ىعلىى أىنوي لىٍي ى
غَته من ىذا اإلفك؟ كىذا كمذ يف قولو -تعذىل:-
إليهم ٔتعٌت :مذ ظنُّكم إذا لقياموه كأنام قد عبدت ى
شيء ً
أم و
أكعلاوه حىت أشركام بو غَته؟(ْ).
ﱡ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱠ [االنفطذر ،]ٔ :كقيلُّ :
(ُ) ينظر :أبو حيذف" ،البحر احمليط" ٗ.َُُ :
(ِ) ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ِّ.َُْ-ُّٗ :
(ّ) الرازم" ،الافسَت الكبَت" ِٔ.ُّْ :
(ْ) القرطب" ،اجلذمع ألحكذـ القرآف" ُٓ.ِٗ/
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حقيق بذلعبذدة
يقوؿ البيضذكم -رمحو اهلل -تعذىل" :--فمذ ظنكم برب العذدلُت؟ ٔتن ىو ه
ً
ً
إنكذر مذ
غَته أك أمنايم من عذابو ،كادلعٌت :ي
لكونو ربنذ للعذدلُت حىت تركام عبذدتو ،أك أشركام بو ى
يوجب ظننذ ،فضبلن عن قط وع ُّ
األمن من عقذبو
يصد عن عبذدتو ،أك ي
غلوز اإلشر ياؾ بو ،أك يقاضي ى
ي
(ُ)
ً
على طريقة اإللزاـ ،كىو كذحلجة على مذ قبلو" .
كؽلكن أ ٍف يقذؿ :ىل ظنُّكم أنو -تعذىل-من جنس تلك ادلعبودات اليت تعبدكهنذ من دكنو
كذألصنذـ كالنجوـ كغَتىذ ،فجعلاموىذ مسذكية لو يف العبذدة اليت ال تكوف إال خذلصة لو -تعذىل،-
فهو ادلساحق لذلك -تعذىل-بصفذتو الفريدة اليت ال ياذُّو فيهذ أحد ،أك أهنذ تساحق أف تكوف
تلك اجلمذدات تاذركو يف العبودية (ِ).
للسؤاؿ لنذ للنظ ًر
كحذؼ اجلواب ىنذ ألنو ال حذج ىة للجواب ،أك أنو ترؾ ٗتيل اإلجذبة ُّ
لعقوؿ الن ً
قيق لالك ا ً
الاأم ًل الد ً
انة ،كعدـ اتبذع أتسلوُّم يف الافك ًَت ك ً
تعمل
العمل ،فهي ه
ك ُّ
عقوؿ ال ي
كمعطلةه؛ ٍّ
كيدفعنذ للعمل بعقولنذ كمذ حثنذ يف القرآف الكرًن بآيذت كثَتة .كاهلل أعلم.
ليحذ ىرنذ ،ى
اذلداية من السؤاؿ:
أ – إمكذنيةي تضم ً
كبعدا عن
صدكدا
الوعيد ،إذا كجد احملذ ًكر
ُت ُّ
كشركدا ن
هديد ك ى
السؤ ىاؿ الا ى
ن
ن
الادةي كالقسذكة.
كبعضهم تردعيو ٍّ
ٍّ
غيب ،ي
احلق ،فإف احلكم ىة تانوعي ،فبعض النذس ينفعيهم اللٍّ ي
ُت كالًت ي
ً
تصحيحو.
ٕتذكًزه أك
احملذكىر إىل موض ًع اخلطأ كتوق ىفو عليو؛
ى
ب – ؽلكن أ ٍف ى
لاسذعده يف ي
ترشد ى

(ُ) البيضذكم ،أنوار الانزيل" ٓ.ُّ/
(ِ) ينظر :زلمد بن عمر اجلذكم" ،مراح لبيد لكاف معٌت القرآف اَّيد"ٖ .تقيق :زلمد أمُت الصنذكم( ،بَتكت،
دار الكاب العلميةُُْٕ ،ىػ) ِ.َّْ :

- 11 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد  - 581الجزء األول

اخلامتة:
احلمد هلل الذم بربكاو كفضلو تام الصذحلذت ،كبعد ىذا الاطواؼ مع أتسئلة أبينذ إبراىيم -
عليو السبلـ-ألبيو كقومو ،طلرج بناذئج كتوصيذت ىي:
أًالً – اليتائج:
اإلنكذرم
االتسافهذمي ك
كذلسؤ ًاؿ
ُ – يأيت السؤاؿ يف القرآف الكرًن على أنواع ٍّ
ٍّ
ماعددةوُّ ،
ٍّ
يرم.
لب ،كالاقر ٍّ
وبيخي كالط ٍّ
كالا ٍّ
ماعدد نة يف طرح أتسئلاًو على أبيو كقومو ،كذالتسافهذـ
ِ – اتساخدـ أبونذ إبراىيم طرقنذ ٍّ
وبيخ كالاقري ًع ك. ...
كالا ً
ً
األتسئلة حسب ً
بذلادرًج ،فيبدأ من األدىن إىل
ّ – يكوف طر يح
ادلقذبل لك ،فييفضل أ ٍف يكو ىف ُّ
كمن األتسهل إىل األصعب.
األعلى ،ى
و
مداىنة كشلذر واة ألنو
السؤ ًاؿ بصيغة قوي وة كشديدةو ،كعدـ
ػلاذج السذئل إىل توجيو ُّ
ْ – قد ي
انطبذعذ عنو كعن قوتو يف احملذكرة.
يعطي صورنة ك ن
احملذكر عن رلذدلاًو ،فاكوف حجة السذئل
السؤاؿ
ٓ – يكوف القصد أحيذنذ من طرح ُّ
ي
إيقذؼ ى
احملذكر ضعيفةه ال ترقى إىل أ ٍف ييسادؿ ُّذ.
قويةن دامغةن ،أك تكوف حجةي ى
السؤاؿ لبلعًتاض على احملذكرةً أك احملذجة ً
نفسهذ.
ٔ – ؽلكن أ ٍف يكو ىف ُّ
ادلسؤكؿ عقلىو يف اتساناذج النٍّ ً
ً
هذية كالادبًُّر فيهذ
عمل
السؤ ياؿ
ي
ٕ – أحيذ نذ يي ي
ًتؾ ُّ
ى
مفاوح النهذية ليي ى
احلذؿ.
حسب مذ يقاضيو ي
السؤ ياؿ للانبيو على خطأ مع و
ُت أك موض ًع اخلطأ.
ٖ – ؽلكن أ ٍف يكو ىف ُّ
أكثر من معٌت يف آف كاحد ،كذإلنكذر كالاوبيخ كالاقريع ك....
ٗ – قد ؼلرج ُّ
السؤاؿ إىل ى
و
لداللة كاضحة يقصدىذ
َُ – من فنوف السؤاؿ حذؼ كلمة ،أك مجلة ،أك إثبذهتذ ،كذلك
ذئل.
الس ي
ً
ً
ادلسؤكؿ ليسادؿ ُّذ على خطأ ادلسؤكؿ
للسذئل أف يأخ ىذ إجذب نة معينةن من فم
ُُ – ؽلكن
أك إيقذع احلج ًة عليو.
السؤاؿ على الس ً
احملذكر
ُِ – يف حذلة طرح ُّ
اعر ى
ذئل أف ؼلاذر الكبلـ ادلنذتسب الذم ال يي ي
بذلاعذيل كالاك ًرب.
ً
الوصوؿ
ادلقصود من كراء ذلك
بذإلجذبة ،ك
السؤاؿ من قبل السذئل رغم معرفاًو
ي
ُّ – ييطرح ُّ
ي
ُّ
إىل و
قنع ادلسؤكؿ.
غرض
يسادؿ بو على مذ ير ي
يد ،أك يكسب اعًتافنذ أك دليبلن يسااهد بو ،ليي ى
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ماعددةه.
دالالت ٍّ
السؤاؿ ،كاتساخداـ أداتو ،أك حرفو لو
ُْ – صيغة ُّ
ه
كضوح و
كذمل دلراده ،إال إذا
تسلوب اإلغلذ ًز يف تسؤالًو مع
ُٓ – يفضل للسذئل أف
و
يساعمل أ ى
ى
ً
اقاضت احلذجةي إىل اإلطنذب.
ً
احلقيقة ،كتسبلمةي ً
القلب مهمة يف
إثبذت
ُٔ – غلب أف يكوف
الغرض من ُّ
السؤ ًاؿ ىو ي
ي
ذلك.
مسذع اإلجذبة.
أكثر من تسؤ واؿ يف آف كاحد إذا مل يك ًن
الغرض من ُّ
السؤاؿ ى
ي
ُٕ – ؽلكن طرح ى
ً
ً
البعد
من
ُٖ – ؽلكن
دكد ك ُّ
ادلسؤكؿ ُّ
تضمُت ُّ
ركد ك ى
هديد ك ى
السؤاؿ الا ى
الا ى
الص ى
ي
الوعيد إذا يكج ىد ى
احلق ،فإف احلكمةى تانوعي،
غيب ،كبعضهم تردعيو ٍّ
عن ٍّ
الادةي
فبعض النذس ينفعيهم اللٍّ ي
ي
ُت كالًت ي
كالقسذكةي.
ثاىًَا -التٌصَات:
ُ – دراتسة مذ تبقى من أتسئلة أبينذ إبراىيم -عليو السبلـ-كأتسئلاو لرب العزة.
ِ – اإلفذدة من ً
أتسئلة القرآف الكرًن باكل عذـ يف مذدةً مهذرات االتصذؿ.
السؤاؿ يف القرآف الكرًن ،كاإلفذدة منهذ يف دكر ً
ات احلوار مع اآلخر.
ّ – دراتسة فنوف ُّ
ً
ْ – دراتسة ً
األنبيذء -عليهم السبلـ-باكل عذـ ،كطرقهذ كأتسذليبهذ.
أتسئلة
ىذا مذ فاحو اهلل -تعذىل-علينذ يف ىذا البحث ،كنسأؿ اهلل -تعذىل-الاوفيق كالقبوؿ،
كنساغفره عن اخلطأ كالزلل ،كاحلمد هلل رب العذدلُت.
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املصادر ًاملراجع
اآللوتسي ،زلمود بن عبد اهلل" ،ركح ادلعذين يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثذين"ٖ ،تقيق:
علي عبد البذرم عطية( ،بَتكت ،دار الكاب العلميةُُْٓ ،ق).
ابن األثَت ،ادلبذرؾ بن زلمد" ،النهذية يف غريب احلديث كاألثر"ٖ ،تقيق :طذىر أمحد الزاكم
كزلمود زلمد الطنذحي( ،بَتكت ،ادلكابة العلميةُّٗٗ ،قُٕٗٗ-ـ.
األصفهذين ،احلسُت بن زلمد" ،ادلفردات يف غريب القرآف"ٖ ،تقيق :صفواف عدنذف الداكدم،
(دماق ،دار القلم ،بَتكت ،الدار الاذمية ُُِْق).
البغوم ،احلسُت بن مسعود" ،معذمل الانزيل يف تفسَت القرآف"ٖ ،تقيق :عبد الرزاؽ ادلهدم،
(بَتكت ،دار إحيذء الًتاث العريبَُِْ ،ىػ).
البقذعي" ،نظم الدرر يف تنذتسب اآليذت كالسور"( ،القذىرة ،دار الكاذب اإلتسبلمي).
البيضذكم ،عبد اهلل بن عمر" ،أنوار الانزيل كأتسرار الاأكيل"ٖ .تقيق :زلمد عبد الرمحن
ادلرعالي( ،بَتكت ،دار إحيذء الًتاث العريبُُْٖ ،ق.
الاعراكم ،زلمد ماويل" ،تفسَت الاعراكم" (مصر ،مطذبع أخبذر اليوـُٕٗٗ ،ـ) ادلوتسوعة
الاذملة.
اجلذكم ،زلمد بن عمر" ،مراح لبيد لكاف معٌت القرآف اَّيد"ٖ ،تقيق :زلمد أمُت الصنذكم،
(بَتكت ،دار الكاب العلميةُُْٕ ،ق).
ابن اجلوزم ،عبد الرمحن بن علي" ،زاد ادلسَت يف علم الافسَت"( ،طّ ،ادلكاب اإلتسبلمي،
بَتكتَُْْ ،ىػ).
حبنكة ،عبد الرمحن حسن" ،الببلغة العربية ،أتسسهذ كعلومهذ ،كفنوهنذ ،كصور من تطبيقذهتذ
ُّيكل جديد من طريف كتليد"( ،دماق ،دار القلم ،كبَتكت ،الدار الاذمية،
ُُْٔقُٗٗٔ-ـ).
ابن حجة ،بو بكر بن علي "خزانة األدب كغذية األرب"ٖ .تقيق :عصذـ شقيو( ،بَتكت ،جذر
كمكابة اذلبلؿ ،كدار البحذرََِْ ،ـ)
احلرضي ،ػلِت بن أيب بكرُّ" ،جة احملذفل كبغية األمذثل يف تلخيص ادلعجزات كالسَت
كالامذئل"( .بَتكت ،دار صذدر).
أبو حيذف ،زلمد بن يوتسف" ،البحر احمليط يف الافسَت"ٖ ،تقيق :صدقي زلمد مجيل( ،بَتكت،
دار الفكرَُِْ ،ىػ).
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اخلذزف ،علي بن زلمد الايحي "لبذب الاأكيل يف معذين الانزيل" ،تصحيح زلمد علي شذىُت،
(بَتكت ،دار الكاب العلميةُُْٓ ،ق).
اخلفذجي ،شهذب الدين أمحد بن زلمد" ،حذشية الاهذب على تفسَت البيضذكم (عنذية
القذضي ككفذية الراض على تفسَت البيضذكم" (بَتكت ،دار صذدر).
دركيش ،زليي الدين بن أمحد" ،إعراب القرآف كبيذنو"( .طْ ،محص ،دار اإلرشذد ،كبَتكت،
كدار اليمذمة ،كدماق ،دار ابن كثَتُُْٓ ،ىػ).
(عمذف ،دار غيداء،
الدليمي ،عدنذف مهدم" ،اإلعجذز الببلغي يف القصة القرآنية"ٌ .
َُِّـ).
الرازم ،زلمد بن عمر الرازم "الافسَت الكبَت ،أك مفذتيح الغيب"( .طّ ،بَتكت ،دار إحيذء
الًتاث العريبَُِْ ،ىػ).
رض ذ ،زلمد رشيد" ،تفسَت القرآف احلكيم (تفسَت ادلنذر)"( ،مصر ،اذليئة ادلصرية العذمة
للكاذبَُٗٗ ،ـ).
الزبيدم ،زلمد بن زلمد" ،تذج العركس من جواىر القذموس"( ،بَتكت ،دار الفكر).
ابن الزبَت الغرنذطي ،أمحد بن إبراىيم" ،مبلؾ الاأكيل القذطع بذكم اإلحلذد كالاعطيل يف توجيو
ادلااذبو اللفظ من آم الانزيل" ،كضع حواشيو :عبد الغٍت زلمد علي الفذتسي( ،بَتكت،
دار الكاب العلمية).
الزركاي ،زل مد بن عبد اهلل" ،الربىذف يف علوـ القرآف"ٖ ،تقيق :زلمد أبو الفضل إبراىيم،
(بَتكت ،دار إحيذء الًتاث العربيةُّٕٔ ،قُٕٗٓ-ـ).
الزسلارم ،زلمود بن عمر" ،الكاذؼ عن حقذئق غوامض الانزيل كعيوف األقذكيل ىف كجوه
الاأكيل" ،،دار الكاذب العريب ،بَتكت َُْٕ ،ىػ.
ابن أيب زمنُت" ،تفسَت القرآف العزيز"ٖ ،تقيق :أيب عبد اهلل حسُت بن عكذشة كزلمد بن
مصطفى الكنز( ،القذىرة ،دار الفذركؽ احلديثةُِّْ ،قََِِ-ـ).
أبو زىرة ،زلمد" ،ادلعجزة الكربل القرآف :زلمد أبو زىرة( ،بَتكت ،دار الفكر العريب).
السعدم ،عبد الرمحن بن نذصر" ،تيسَت الكرًن الرمحن يف تفسَت كبلـ ادلنذف"ٖ ،تقيق :عبد
الرمحن بن معبل اللوػلق( ،بَتكت ،مؤتسسة الرتسذلةَُِْ ،قَََِ-ـ).
معوض كغَته( ،بَتكت،
السمرقندم ،نصر بن زلمدْ" ،تر العلوـ"ٖ ،تقيق :الايخ علي زلمد ٌ
دار الكاب العلميةُُّْ ،ىػُّٗٗ-ـ).
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السمعذين ،منصور بن زلمد" ،تفسَت القرآف"ٖ .تقيق :يذتسر بن إبراىيم ،كغنيم بن عبذس،
(طُ ،الريذض ،دار الوطنُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ)
السمُت احللب ،أمحد بن يوتسف" ،الدر ادلصوف يف علوـ الكاذب ادلكنوف"ٖ ،تقيق :د .أمحد
زلمد اخلراط( ،دماق ،دار القلم).
تسيد قطب" ،يف ظبلؿ القرآف"( ،طُٕ ،بَتكت-القذىرة ،دار الاركؽُُِْ ،ق)ػ.
الاوكذين" ،فاح القدير اجلذمع بُت فٍت الركاية كالدراية من علم الافسَت"( ،طُ ،دماق ،دار
ابن كثَت ،كبَتكت ،دار الكلم الطيبُُْْ ،ق).
ابن أيب طذ لب ،مكي" ،اذلداية إىل بلوغ النهذية يف علم معذين القرآف كتفسَته كأحكذمو كمجل
من فنوف علومو"ٖ ،تقيق :رلموعة رتسذئل جذمعية بكلية الدراتسذت العليذ كالبحث
العلمي ،الاذرقة ،جذمعة الاذرقةُِْٗ ،قََِٖ-ـ.
الطذلقذين ،إمسذعيل بن عبذد" ،األمثذؿ السذئرة من شعر ادلانب"ٖ .تقيق :زلمد حسن آؿ يذتسُت،
(بغداد ،مكابة النهضةُّٖٓ ،قُٗٔٓ-ـ.
الطربم ،زلمد بن جرير" ،جذمع البيذف يف تأكيل القرآف"ٖ ،تقيق :أمحد شذكر( ،بَتكت،
مؤتسسة الرتسذلةَُِْ ،ىػَََِ-ـ).
ابن عذدؿ ،عمر بن علي" ،اللبذب يف علوـ الكاذب"ٖ ،تقيق :عذدؿ أمحد عبد ادلوجود،
(بَتكت ،دار الكاب العلميةُُْٗ ،قُٖٗٗ-ـ).
ابن عذشور ،زلمد الطذىر بن زلمد" ،الاحرير كالانوير (ٖترير ادلعٌت السديد كتنوير العقل اجلديد
من تفسَت الكاذب اَّيد)"( ،تونس ،الدار الاونسية للنارُْٖٗ ،ـ).
ابن عطية ،احملرر الوجيز يف تفسَت الكاذب العزيز"ٖ .تقيق :عبد السبلـ عبد الاذيف زلمد،
(طُ ،بَتكت ،دار الكاب العلميةُِِْ ،ق).
العمذدم ،أبو السعود زلمد بن زلمد" ،إرشذد العقل السليم إىل مزايذ الكاذب الكرًن"( .بَتكت:
دار إحيذء الًتاث العريب).
ابن فورؾ ،زلمد بن احلسن" ،تفسَت ابن فورؾ"ٖ ،تقيق :عبلؿ عبد القذدر بندكيش( ،مكة
ادلكرمة ،جذمعة أـ القرل ،رتسذلة مذجساَتَُّْ ،قََِٗ-ـ.
الفَتكزآبذدم ،زلمد بن يعقوب" ،بصذئر ذكم الامييز يف لطذئف الكاذب العزيز"ٖ ،تقيق :زلمد
علي النجذر( ،القذىرة ،اَّلس األعلى للاؤكف األتسبلميةُُْٔ ،ق ُٗٗٔ-ـ).
القحطذين ،د .تسعيد بن علي" ،مفهوـ احلكمة يف الدعوة إىل اهلل -تعذىل-يف ضوء الكاذب
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كالسنة"( ،الريذض ،مؤتسسة اجلريسي للاوزيع كاإلعبلف).
القرطب ،زلمد بن أمحد" ،اجلذمع ألحكذـ القرآف"ٖ ،تقيق :أمحد الربدكين ،إبراىيم أطفيش،
(طِ ،القذىرة ،دار الكاب ادلصريةُّْٖ ،ىػُْٗٔ-ـ.
القزكيٍت ،زلمد بن عبد الرمحن" ،اإليضذح يف علوـ الببلغة"ٖ ،تقيق :زلمد عبد ادلنعم خفذجي،
طّ ،بَتكت ،دار اجليل).
القاَتم ،عبد الكرًن بن ىوازف" ،لطذئف اإلشذرات"ٖ ،تقيق :إبراىيم البسيوين( ،طّ ،مصر،
اذليئة ادلصرية العذمة للكاذب).
القنوجي ،زلمد صديق خذف" ،فاح البيذف يف مقذصد القرآف" ،عٍت بطبعو :عبد اهلل بن إبراىيم
األنصذرم( ،صيدا-بَتكت ،ادلكابة العصريةُُِْ ،قُّٗٗ-ـ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أيب بكر" ،الفوائد ادلاوؽ إىل علوـ القرآف كعلم البيذف"( ،القذىرة،
مكابة القرآف عذبدينُْٗٗ ،ـ.
كحيل ،كردة مصطفى" ،السؤاؿ يف ضوء القرآف الكرًن (دراتسة موضوعية)"( ،ادلدينة ادلنورة،
اجلذمعة اإلتسبلمية يف غزة ،كلية أصوؿ الدين ،قسم الافسَت كعلوـ القرآف ،رتسذلة
مذجساَت يف الافسَت كعلوـ القرآفَُّْ ،قََِٗ-ـ).
الكرمذين ،أبو القذتسم زلمود بن محزة" ،أتسرار الاكرار يف القرآف ادلسمى الربىذف يف توجيو
مااذبو القرآف دلذ فيو من احلجة كالبيذف"ٖ .تقيق :عبد القذدر أمحد عطذ( ،القذىرة :دار
االعاصذـُّٗٔ ،ق).
ادلذتريدم ،زلمد بن زلمد "تأكيبلت أىل السنة"ٖ ،تقيق :د .رلدم بذتسلوـ( ،بَتكت ،دار
الكاب العلميةُِْٔ ،ىػََِٓ-ـ).
مطلوب ،د .أمحد" ،معجم ادلصطلحذت الببلغية كتطورىذ"( ،بَتكت ،مكابة لبنذفَََِ ،ـ).
ابن معصوـ ،علي ب ن أمحد" ،أنوار الربيع يف أنواع البديع" ٖتقيق :شذكر ىذدم شكر (طُ،
النجف ،مطبعة النعمذفُّٖٖ ،ىػُٖٗٔ-ـ).
ابن منظور ،زلمد بن مكرـ" ،لسذف العرب"( ،ط ّ ،بَتكت ،دار صذدر).
النجدم ،زلمد بن عبد الوىذب" ،تفسَت آيذت من القرآف الكرًن" (مطبوع ضمن مؤلفذت
الايخ زلمد بن عبد الوىذب جٓ)ٖ ،تقيق :د .زلمد بلاذجي( ،الريذض ،جذمعة اإلمذـ
زلمد بن تسعود).
النسفي ،عبد اهلل بن أمحد "مدارؾ الانزيل كحقذئق الاأكيل"ٖ ،تقيق :مركاف زلمد الاعذر،
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(بَتكت ،دار النفذئسََِٓ ،ـ).
النيسذبورم ،احلسن بن زلمد" ،غرائب القرآف كرغذئب الفرقذف"ٖ .تقيق :الايخ زكريذ عمَتات،
(بَتكت ،دار الكاب العلميةُُْٔ ،ىػ).
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