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التمكن الداللي للفرائد القرآنية الواردة يف سياق
احلديث عن القرآن الكريم
The Semantic Accuracy of Quranic Unique
Words Mentioned in the Context of the
Discussion About the Holy Quran

إعداد:
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فيصل قذألحاسذء
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املستخلص
قذعت ف ضية ادبحث دلى فك ة مجع ادف ائ ادس آنية ادواادة يف
تسيذق احل يث دن ادس آن ادك مي ،وادنظ فيهذ دلى هيئة خمصوصة دبيذن
عةنذهذ واتساخ اج دنذص هذ واقطهذ ق قذط جذعع ،وإثبذ متكنهذ اد اليل
يف تسيذقهذ وتاسذوقهذ عةه أمتّ تاسذوق ،ودذا فس تطلب حتسيق د قيذن
عاسوغذ ادامكن اد اليل دلف ائ ادس آنية أوال ،وق مت د أثنذء
ّ
اد ااتسة قذد اس اد اليل املةجمي هلذه ادف ائ  ،واد اس ادرتكييب هلذ يف
تسيذقهذ اخلذص ،مث مجع ادةالئق قني هذه ادف ائ وادنظ يف ادةالقذ
املةنوية املمكنة قينهذ نظ ا جيةل عن املوضوع وح ة واح ة عاسلاسلة
وع تبة ت تيبذ فنيذ يافق عع ادنمط ادس آين.
الكلمات المفتاحية :ادام ّكن اد ّ اليل ،ادف ائ  ،اداسيذق.
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Abstract
The hypothesis of the research was informed by the
idea of collecting Quranic unique words mentioned in the
context of the discussion about the Holy Quran, and
considering them in a specific way to explicate their
meaning and extract their elements and to link them with a
bond that will combine them, and to prove their semantic
accuracy in their respective context and their total
consistency. Doing this will require explaining the
rationale for their semantic accuracy in the first place, and
this has been done in the tenor of the research through the
study of the lexical semantics of these unique words, and
the structural study in their respective contexts, followed
by collecting the relationships between these unique words
and considering the possible conceptual relations between
them, in such a way that would carve the subject into one
serialized and well-arranged unit, with a technical
arrangement that would be consistent with the Quranic
style.
Keywords: Semantic Accuracy, Unique Words,
Context.
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املقدمة
وق دجز
احلم هلل ادذي أنزل ادس آن
اجلن إ حت ّ اه إىل قيذم اداسذدة أن يأتوا مبثله ودو
دن جمذااته اإلنس و ّ
اجامةوا ،فسذل تةذىل :ﭐﱹﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱸ( ،)2وادصالة
واداسالم دلى أقلغ وأفصح ادنذس حمم  ودلى آده وصحذقاه واداذقةني
وعن تسل عنهجه إىل يوم اد ين.
فذدس آن ادك مي عةجزة ادنيب اخلذد ة ،ال تنسضي دجذئبه ودطذئفه
وأتس ااه ،وال تفىن غ ائبه ،وق أنزده احلكي اخلبري مبيزان حكي دقيق ،فجذء
يف اوة ادفصذحة وادبالغة إىل احل ّ ادذي دجز دنه مجيع ادنذس ،فكل
ح ف وكل دفظة فيه ال يغين غريهذ دنهذ ،وال حي ّسق املةىن وادغ ض
املسصود ،فنظمه وأتسلوقه قذد ف ي خذاج دن املةهود عن كالم ادة ب.
وق ه اين اهلل تةذىل إىل ادبحث يف كنز عن كنوز ادس آن ادك مي
املاةلسة قإدجذزه ادلغوي وادبيذين ،وإىل أتسلوب عن األتسذديب املةجزة
دلاةبري ادس آين ،وهي األدفذظ ادف ائ اديت ُك ع ة واح ة يف كاذب اهلل
تةذىل قشأن ادس آن ادك مي دون أن ياكّا جذاهذ ادلغوي دلى أي حذل عن
ﱹﭐﲓ ﲔ ﲕﱸ(،)1

( )1تسواة ادشة اء آية.195 :
( )2تسواة اإلتس اء آية.88 :
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األحوال ،أو صيغة عن ادصيغ ،أو يف تسيذق آخ عشذقه داسيذقهذ ،وق
كذنت هنذك أدفذظ ق يبة عن عةنذهذ تشرتك عةهذ يف احلسل اد اليل ،ودكن
ملذ آث ادس آن ادك مي اتساةمذل تل ادف ائ كذن دذد اإليثذا تسّ قالغي،
وإدجذز قيذين ،جذء ادبحث ديكشف دنهذ حبول اهلل تةذىل ،عثباذ مت ّكنهذ
اد اليل عن عوقةهذ يف اداسيذق ادس آين ادواادة فيه ،مث قيذن اد ؤية ادس آنية
جتذه ادس آن ادك مي اته عن خالل هذه ادف ائ .
وق ادارب دلمذء اإلدجذز "اتساةمذل ادس آن ألفصح األدفذظ
عاضمنة أتسل املةذين ،وأدلى ادوجوه دالدة ،عن خمذئل
قأحاسن املواقع،
ّ
إدجذز ادس آن"( ،)1حىت أوضح اخلطّذيب( )2هذا ادةل قسوده" :وادل أن
( )1حمم حاسني دلي ادصغري" ،تطوا ادبحث اد اليل دااتسة تطبيسية يف ادس آن
ادك مي"( .ط ،1قريو  :داا املؤاخ ادة يب1420 ،هـ1999-م).48 ،
( )2مح قن حمم قن إق اهي اقن اخلطذب ادباسيت ،أقو تسليمذن ،فسيه حم ث ،عن
أهل قُاست (عن قالد كذقل) عن ناسل زي قن اخلطذب (أخي دم قن
اخلطذب) كذن أح أودية ادةل يف زعذنه حذفظذ فسيهذ عربزا دلى أق انه ،ده
تصذنيف عنهذ :عةذمل اداسنن يف ر تسنن أيب داود ،وقيذن إدجذز ادس آن،
وغ يب احل يث ،وإصال غلط احمل ثني وغريهذ ،تويف يف قُاست تسنة مثذن
ومثذنني وثالمثذئة .ينظ ت مجاه يف :أيب ادةبذس أمح قن حاسن قن دلي قن
اخلطيب ادشهري قذقن قنفذ ادساسنطيين" ،ادوفيذ " .حتسيق دذدل نويهض،
(ط ،4قريو  :داا اآلفذق اجل ي ة1403 ،هـ1983-م)222 ،؛ واقن ادةمذد
ي احلنبلي" ،رذاا = =ادذهب يف أخبذا
دب احلي قن أمح قن حمم ادةك ّ
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ادس آن إمنذ صذا عةجزا ألنه جذء قأفصح األدفذظ يف أحاسن نظوم
عضمنذ أصح املةذين"( ،)1و"إ ّن مت ّكن املف دة يف تسيذقهذ ادس آين
اداأديف ّ
دلنص قأكمله وفسذ دسذنون ادانذتسب
ي تبط قذدةالقذ قني ادبىن املاوادية ّ
نص دغوي"(.)2
ادذي جيب أن يكون واضحذ يف كل ّ
املانودة ادواادة يف ادس آن
وعن خالل وقويف دلى ادف ائ ادس آنية ّ
تنوع املوضودذ اديت واد فيهذ ادف ائ ادس آنية،
ادك مي ظه يل ّ
وواودهذ قكث ة يف ثنذيذ احل يث دن ادس آن ادك مي ،يف جوانب عوضودية
عاة دة ت وا حوده ،فةزعت قة اداوّكل دلى اهلل تةذىل دلى دااتسة
ادف ائ ادس آنية ادواادة يف تسيذق احل يث دن ادس آن ادك مي دااتسة
عوضودية دغوية قيذنية.
عن هب" .حتسيق دب ادسذدا األانؤوط ،حممود األانذؤوط( ،د .ط ،دعشق:
داا قن كثري1406 ،هـ)128 :3 ،؛ وخري اد ين قن حممود ادزاكلي اد عشسي،
"األدالم"( .ط ،15قريو -دبنذن :داا ادةل دلماليني2002 ،م).272 :2 ،
( )1اخلطذيب" ،قيذن إدجذز ادس آن" ،عطبوع ضمن :ثالث اتسذئل يف إدجذز
ادس آن ،تسلاسلة :خذئ ادة ب ( .)16حتسيق حمم خلف اهلل ،حمم
زغلول( ،ط ،3عص  :داا املةذاف1976 ،م).27 ،
( )2حمم دب ادزه ة غذفل ،وركيب غذزي قص ي احللفي" ،ادامكن اد اليل
دألدفذظ ادواادة ع ة واح ة يف ادس آن ادك مي" .جملة ادلغة ادة قية وآداهبذ،
1433( ،15هـ2012-م).200 :
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وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من االعتبارات اآلتية:
أوال :الفوائد العلمية
 أمهي ــة ا ــذل واملوض ــوع اد ــذي تبح ــث في ــه ،وه ــو جم ــذل ادس ـ آن ادكـ ـ مي
ادذي هـو أتسـذس ادـ ين ،ويف عوضـوع اإلدجـذز ادلغـوي وادبيـذين دلسـ آن
ادكـ مي ،فهــي دااتســة دغويــة قيذنيــة عوضــودية دلف ائـ ادس آنيــة ف ـ ف إىل
قي ــذن اإلدج ــذز ادلغـ ـوي وادبي ــذين دلسـ ـ آن ادكـ ـ مي ،وقـ ـ تنذودـ ـت تفاس ــري
ادف ائ ادس آنية تفاسريا دغويذ قيذنيذ عوضـوديذ مبنهجيـة ج يـ ة؛ عـن أجـل
إثب ــذ تفّده ــذ يف تس ــيذقهذ وأتس ــبذب ه ــذا ادافـ ـّد ،مم ــذ دد ــذ إىل ضـ ـ واة
اداة يف هبذه املنهجية اجل ي ة ،وعةذجلاهذ عةذجلة دلمية.
 قيــذن أمهيــة دااتســة ادف ائـ ادس آنيــة قشــكل دــذم وادف ائـ املوضــودية
قشــكل خــذص ،ودــذا فسـ تســةت اد ااتســة دلخ ـ وج قاصــوا تســلي
حول ح يث ادف ائ ادس آنية دن ادسـ آن ادكـ مي أو اخلـ وج قنظ يـة
ق آنية قص د د .
 قةض األدفـذظ ادف يـ ة ادـيت مت تنذوهلـذ وادـيت مل يـا تنذوهلـذ ال تكـذد
تاس ــاخ م يف ك ــالم ادن ــذس وال يُة ـ ـ ف عةنذه ــذ ح ــىت دـ ـ قة ــض
املاخصصــني يف ادلغــة ،وتكمــن أمهيــة املوضــوع يف أنــه ياســذد يف
ّ
اداة ي ــف هب ــذه ادف ائـ ـ ؛ كوهن ــذ أدف ــذظ فـ ـ ّذة وغ يب ــة يف آن ،وه ــي
خطــوة أوىل ــو تةمــي املة فــة هبــذ وقذتســاخ اعذفذ ،وهــذه اخلطــوة
عهمة داياسري فه ادس آن وت قّ ه.
 تة يــف ادبــذحثني يف احلسلــني ادس ـ آين وادبالغــي قــاخ املاســاج ا
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ادبحثي ــة اد ــيت مت ــت يف دااتس ــة ادف ائـ ـ ادس آني ــة ع ــن قب ــل ادةلم ــذء
وادبــذحثني ،و د ـ عــن خــالل د ـ ض اد ااتســذ اداســذقسة املاةلســة
قذدف ائ ادس آنية ،وعذ تساضيفه هذه اد ااتسة هبذا ادشأن.
 حـ ّـل املشــكلة ادبحثيــة املامثّلــة قبيــذن األتس ـ اا ادبالغيــة دلاةبــري قذدف ائ ـ
ادس آنية اديت تاح ّ ث دن عوضودذ عاة دة عاةلسة قذدس آن ادك مي.
 جـ ـ ّ ة املوض ــوع اد ــذي تبح ــث في ــه اد ااتس ــة ،فلـ ـ تسـ ـ دااتس ــذ
دلميـ ــة عاسـ ــاسلة حم ّكمـ ــة -دلـ ــى ح ـ ـ ّ دلمـ ــي-تنذودـ ــت عوضـ ــوع
ادف ائـ ادس آنيــة املوضــودية ،واتســاخ اج األتسـ اا ادبالغيــة فيهــذ ،ممــذ
اتسـ ــا دى وجـ ــود دااتسـ ــة عاسـ ــاسلة وافيـ ــة تانـ ــذول ادف ائ ـ ـ ادس آنيـ ــة
املوضودية ادواادة يف تسيذق احل يث دن ادس آن ادك مي.

ثانيا :الفوائد التطبيقية
 تاسةى هذه اد ااتسة دفاح آفذق دا قّ ادس آن ادك مي ،فهي عةنية
قذدكشف دن ادام ّكن اد اليل دلف ائ ادس آنية ادواادة يف تسيذق
احل يث دن ادس آن ادك مي ،ودذا فذ ذل ادبحثي عفاو أعذم
ادبذحثني يف احلسلني ادس آين وادبالغي دلوقوف دلى د  ،وتس مي
حبوث تانذول ادف ائ ادس آنية عن جوانب عوضودية أخ
تنذوداهذ ادف ائ يف ادس آن ادك مي ،أو إضذفة اجل ي حوهلذ.
 ميكن أن تكون هذه اد ااتسة نواة داأديف عةج عوضودي دلف ائ
ادس آنية ،دلى غ اا عةذج األدفذظ ،وعةذج اآليذ  ،ودلى غ اا
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عةج ادف ائ ادس آنية ادذي كذن عن فك ة األتساذ قذتس ادباسوعي.
ودذد ميكن دلةلمذء واد ااتسني واملهامني قذد ااتسذ ادس آنية
إف اد عةج عوضودي دلف ائ ادس آنية يسوم دلى اكنني ،األول :إحصذء
األدفذظ ادس آنية اديت مل تاك ا إال ع ة واح ة فسط ،ومل يشاق عن
جذاهذ ادلغوي تسواهذ ،كمذ فةل األتساذ قذتس ادباسوعي ،وادكن اآلخ :
مجع ادف ائ ادس آنية وتصنيفهذ عوضوديذ ،فس تنودت املوضودذ اديت
واد فيهذ ادف ائ ادس آنية ،حيث واد يف ثنذيذ احل يث دن ادس آن،
ويوم ادسيذعة ،واجلنة وادنذا ،وادبةث وادنشوا ،واملؤعنني وادكذف ين وأهل
ادكاذب ،وادشيذطني ،وعظذه ادطبيةة ،واملالئكة ،وكذد يف ثنذيذ
احل يث دن املوىل تسبحذنه ،وقذداذيل ميكن أن تكون هذه اد ااتسة فذحتة
دلسيذم ق ااتسذ عوضودية عاة دة دلف ائ ادس آنية.
وفك ة املةج املوضودي دلف ائ ادس آنية خطوة عهمة و نش
املة فة قذدف ائ ادس آنية واتساخ اعهذ يف كالم ادنذس ،وأوال وأخريا هي خطوة
عهمة داياسري ت قّ ادس آن ادك مي ودسله وادةمل قه.
مشكلة البحث
تامثل عشكلة ادبحث يف اداسؤال اد ئيس اآليت:
املاسوغذ اديت ع ّكنت ادف ائ ادس آنية -ادواادة يف ثنذيذ
عذ ّ
احل يث دن ادس آن ادك مي-دالديذ عن تسيذقهذ ،وعذ اد ؤية ادس آنية اديت
ميكن أن تكشفهذ هذه ادف ائ جتذه ادس آن ادك مي اته؟
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أسئلة البحث
ميكن عةذجلة عشكلة اد ااتسة احلذدية عن خالل اإلجذقة دلى
اداسؤال اد ئيس اآليت:
املاسوغذ اديت ع ّكنت ادف ائ ادس آنية -ادواادة يف ثنذيذ احل يث
عذ ّ
دن ادس آن ادك مي-دالديذ عن تسيذقهذ ،وعذ اد ؤية ادس آنية اديت ميكن أن
تكشفهذ هذه ادف ائ جتذه ادس آن ادك مي اته؟
وتافّع عنه األتسئلة اآلتية:
 عذ ادنكذ ادبالغية اديت ميكن ادكشف دنهذ عن خالل اداةبري
قذدف ائ ادس آنية ادواادة قشأن ادس آن؟
 عذ ادةلل ادلفظية واملةنوية يء صيغة ادف ائ ادس آنية دلى عذ جذء
دليه يف تسيذقهذ ،ود م تك ااهذ يف تسيذق آخ عشذقه داسيذقهذ األول؟
 كيف ميكن ادكشف دن اد ؤية ادس آنية جتذه ادس آن ادك مي اته
عن خالل هذه ادف ائ ؟ وكيف ياح ّسق املسص األتسذس عن
تفاسري ادف ائ ادس آنية عوضوديذ؟
 إىل أي ع ياسه دااتسة ادف ائ ادس آنية املوضودية ادواادة يف
تسيذق احل يث دن ادس آن يف ت قّ ادس آن ادك مي وفهمه وادوقوف
دلى أتس ااه ادلغوية وادبيذنية؟
أهداف البحث
املاسوغذ اديت ع ّكنت ادف ائ ادس آنية -
ف ف اد ااتسة قيذن ّ
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ادواادة يف ثنذيذ احل يث دن ادس آن ادك مي-دالديذ عن تسيذقهذ ،وقيذن
اد ؤية ادس آنية اديت ميكن أن تكشفهذ هذه ادف ائ جتذه ادس آن ادك مي
اته؟ و د ال يا ّ إال قاحسيق األه اف ادف دية اآلتية:
 قيذن املسصود قذدف ائ ادس آنية ،وادام ّكن اد اليل.
 حص ادف ائ ادس آنية ادواادة يف ثنذيذ احل يث دن ادس آن ادك مي
ودااتساهذ عن وجهة دغوية قيذنية تسيذقية؛ دبيذن أتس اا تفّدهذ
واتّاسذقهذ دالديذ يف اداسيذق ادواادة فيه.
 مجع ادةالئق قني ادف ائ ادس آنية -ادواادة يف ثنذيذ احل يث دن
ادس آن ادك مي-ق قذط جذعع مث اخل وج قاصوا تسلي واؤية ق آنية
حول ح يث ادف ائ ادس آنية دن ادس آن ادك مي اته.
 إق از خصوصية اداسيذق وعساضيذ املسذم يف إيثذا ادف ي ة
واتسا دذئهذ دون غريهذ عن ع ادفذفذ ،وقيذن ادةلل ادلفظية
واملةنوية يء صيغة ادف ائ دلى عذ جذء دليه يف تسيذقهذ
ود م تك ااهذ يف تسيذق آخ ممذثل دلاسيذق األول.
الدراسات السابقة
قة االطالع وادبحث مل أقف دلى دااتسة عاساسلة تنذودت
ادام ّكن اد اليل يف ادف ائ ادس آنية املوضودية ادواادة دن ادس آن ادك مي،
فابني يل قنذء دلى د ح اثة وج ّ ة املوضوع ود م ط قه عن قبل
ادبذحثني دلى اد غ عن أمهيّاه.
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املاةلسة مبجذل اد ااتسة يف عوضوع ادف ائ

وعن أه اد ااتسذ
ادس آنية عذ يأيت:
()1
أوال :مفاريد األلفاظ في القرآن دراسة لغوية  ،تنذول ادبذحث
فيهذ منذ ج عن ادف ائ ادس آنية ق ااتسة عةجمية وص فية وصوتية ودالدية
حباة ،دون ادبحث يف املاسذئل ادبالغية فيهذ وإق از ادلمحذ ادفنية اجلمذدية
يف إطذا تسيذقهذ ،ومل ياةّض كذد ألتس اا تف د ادف ائ يف عكذهنذ.
ثانيا :أفانين السورة القرآنية في الداللة على مقصدها دراسة
تطبيقية على سورة مريم( ،)2حيث ه ف ادبحث إىل ادكشف دن أفذنني
اداسواة ادس آنية يف اد الدة دلى عسص هذ ،وكذن ممذ تطّق ده ادف ائ ادس آنية
ودواهذ يف اد الدة دلى عسص تسواة ع مي ،ودكنه مل ياةّض دبيذن اداسّ ادلغوي
وادبيذين ادذي ددذ التساةمذل هذه ادف ائ يف تسيذقهذ دون غريهذ عن ع ادفذفذ.
ثالثا :معجم الفرائد القرآنية( ،)3اص فيه عؤدفه ادف ائ
ادس آنية ،وقذم قذتساخ اج عةذنيهذ عن املةذج ادلغوية وكاب ادافاسري اديت
( )1حممود دب اهلل دب املسصود يونس ،اتسذدة عذجاساري( ،عص  :كلية ادلغة
ادة قية ،جذعةة األزه 1421 ،هـ2000-م).
( )2توفيق قن دلي ع اد زقذدي ،جملة ت قّ 1439( ،3 ،هـ2017-م)-141 :
.232
ادباسوعي( ،اام اهلل :عكز نون دل ااتسذ واألحبذث ادس آنية،
( )3قذتس تسةي
ّ
1422هـ2001-م).
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ت ّكز دلى اجلذنب ادلغوي ،وهي دااتسة عةجمية حباة.
رابعا :بالغة الفرائد الف ّذة في القرآن الكريم "المضارع
نموذجا"( ،)1تاسلط هذه اد ااتسة ادضوء دلى ادفةل املضذاع ادف ّذ،
وتالمس قالغة تفّده ،ود م تك ااه.
فاسوم ق ااتساه يف تسيذقهّ ،
()2
خامسا :األسرار البالغية في الفرائد القرآنية  ،تةّض
دألتس اا ادبالغية يف ادف ائ ادس آنية ادواادة يف ثنذيذ ادسصص ادس آين
فسط ،فيبني عةىن ادف ائ يف كاب ادافاسري وادلغة ،ويذك ع ادفذ
ادف ي ة عوازنذ قينهذ وقني ادف ي ة عوضع اد ااتسة؛ وصوال إىل قيذن
األتس اا ادبالغية اديت كذنت وااء اخايذا تل ادف ي ة دون غريهذ عن
ع ادفذفذ ،ودةل هذه اد ااتسة هي أق ب اد ااتسذ إىل اد ااتسة احلذدية؛
كوهنذ تانذول مجع ادف ائ ادس آنية املاةلسة مبوضوع عن عوضودذ
ادس آن ،إال أهنذ ط قت جذنب ادف ائ يف ادسصص ادس آين.
سادسا :التم ّكن ال ّداللي لأللفاظ الواردة مرة واحدة في القرآن
الكريم( ،)3جذء هذا ادبحث كمحذودة داطبيق نظ ية ادام ّكن اد اليل
دلمف دة عن عوقةهذ يف اداسيذق ادواادة فيه ،فذقاص ادبحث فيه دلى دش ة
( )1كمذل دب ادةزيز إق اهي ( ،ادسذه ة :اد اا ادثسذفية دلنش 1431 ،هـ2010-م).
( )2دب اهلل دب ادغين تس حذن ،عكز ادا قّ دالتساشذاا ادرتقوية واداةليمية،
(اداسةودية :عطذقع جن اداجذاية1433 ،هـ2012-م).
( )3حمم دب ادزه ة غذفل ،وركيب غذزي احللفي ،جملة ادلغة ادة قية وآداهبذ،
1433( ،15هـ2012-م).
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أعثلة عن املف دا اديت واد ع ة واح ة يف دغة ادس آن ادك مي.
سابعا :بالغة الفرائد القرآنية( ،)1حيث قذعت ادبذحثة قذتساس اء
ادف ائ ادس آنية كذعلة وتصنيفهذ ودااتساهذ ،واتساخ اج ادفنون ادبالغية
عنهذ قةلوعهذ ادثالثة (ادبيذن وادب يع واملةذين) ،عع ك عذ يؤيّ ه عن
أوجه قالغية ،ودغوية ،مث قيذن األتس اا ادبالغية اديت ددت التساةمذل
ادف ي ة يف تسيذقهذ عن اآلية دون غريهذ عن ع ادفذفذ ،قة إج اء املوازنة
قينهذ وقني األدفذظ ادس يبة هلذ يف عةنذهذ.
ثامنا :االنفرادات اللفظية ،دالالتها وعالقتها بالوحدة
الموضوعية للسورة القرآنية-دراسة تطبيقية :وهو دنوان عش وع دلمي
تس عت قه رةبة ادافاسري يف قاس أصول اد ين يف اجلذعةة األادنية
ألط وحذ اد كاوااة ،مشل مجيع تسوا ادس آن ادك مي ،وق قُ ّاس املش وع إىل
تسبع أط وحذ  ،متت األط وحة األوىل عن املش وع دذم 2015م ،ومتت
األط وحة األخرية دذم 2017م ،واملش وع دبذاة دن دااتسة دالدية
عوضودية ت قط قني دالال األدفذظ ادف ي ة وقني رخصية وعوضودذ
اداسوا ادواادة فيهذ تل ادف ائ ؛ دلوقوف دلى أث تل ادف ائ يف حت ي

( )1تسذاة قنت جن قن تسذي ادةاييب ،اتسذدة دكاوااه يف ادبالغة وادنس ( ،اململكة ادة قية
اداسةودية :كلية ادلغة ادة قية ،جذعةة اإلعذم حمم قن تسةود اإلتسالعية،
1434هـ2013-م).
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عوضوع اداسواة ادواادة فيهذ(.)1
يهمنذ يف اتساة اض اد ااتسذ اداسذقسة هو إق از ادف وقذ
وعذ ّ
وأوجه االتفذق واالخاالف قني هذه اد ااتسذ وغريهذ ممذ تسيُذك يف ثنذيذ
اد ااتسة وقني اد ااتسة احلذدية ،مبةىن إق از اإلضذفذ ادةلمية اجل ي ة اديت
تساضيفهذ اد ااتسة احلذدية عسذانة قذد ااتسذ اداسذقسة ،فأقول وقذهلل اداوفيق:
إن غذدبية اد ااتسذ املاةلسة قذدف ائ ادس آنية إعذ دااتسذ
عةجمية دغوية اكافت قذك املةىن املةجمي دلف ائ وقشكل عوجز كمذ
هو واضح يف اد ااتساني األوىل وادثذدثة ،وإعذ دااتسذ قالغية حباة
كذد ااتسة اداسذقةة ،وإن تةّضت أحيذنذ يف دااتساهذ د ااتسة قةض
( )1دب املوىل دب اهلل أمح ادزيو  ،االنف ادا ادلفظية ،دالالفذ ودالقاهذ
قذدوح ة املوضودية دلاسوا ادس آنية :دااتسة تطبيسية عن أول تسواة اد محن إىل
هنذية تسواة امل تسال ( ،اململكة األادنية اهلذمشية ،كلية ادش يةة2015 ،م)؛
ودبي ة أتسة  ،دااتسة تطبيسية عن أول تسواة ادفذحتة إىل آخ تسواة املذئ ة،
(2016م)؛ وأمح حاسني إمسذديل حاسني ،دااتسة تطبيسية عن أول تسواة
اد د إىل هنذية تسواة طه (2016م)؛ ورريين فاحي أمح ادةب  ،دااتسة
تطبيسية عن تسواة األنبيذء إىل هنذية تسواة اداسج ة (2016م)؛ وعثسذل أمح
دب احللي د قيذ  ،دااتسة تطبيسية عن أول تسواة األحزاب إىل هنذية تسواة
ادسم (2016م)؛ وعصطفى مح و دب احلمي دليذ ،دااتسة تطبيسية يف
تسوا اجلزء ادثالثني2016( ،م)؛ ودم حمم أمح محذد ،دااتسة تطبيسية عن
أول تسواة األنةذم إىل آخ تسواة يوتسف (2017م).
- 363 -

التمكن الداللي للفرائد القرآنية الواردة في سياق الحديث عن القرآن الكريم ،د .محمود علي عثمان عثمان

ادف ائ ص فيذ وصوتيذ ،كمذ أهنذ مل تاة ض إىل عذ واد يف ادف ائ عن
أتس اا قيذنية ودغوية –إال يف ادسليل ادنذدا-وأتس اا تف دهذ يف تسيذقهذ،
وهي ال تُالم دلى د إ ح ّ د يف عس عة دااتساهذ أهنذ دااتسة
قالغية فسط ،وإعذ دااتسذ جزئية ط قت جذنبذ واح ا عن ادف ائ ،
و د كمذ يف اد ااتسذ اد اقةة واخلذعاسة ،وإعذ دااتسذ اقاص دلى
د د حم ود عن ادف ائ وال جيمةهذ ااقط أو عوضوع كمذ يف اد ااتسة
اداسذدتسة ،وإعذ دااتسذ تةّضت د الدة ادف ي ة دلى عسص تسواة عةينة
دون اداةّض دبيذن اداسّ ادلغوي وادبيذين ادذي ددذ إليثذا هذه ادف ائ
يف تسيذقهذ دون غريهذ عن ع ادفذفذ ،و د كمذ يف اد ااتسة ادثذنية ،وإعذ
دااتسذ تنذودت ادةالقة قني ادلفظ ادف ي ووح ة اداسواة املوضودية؛
دلوقوف دلى أث تل ادف ائ يف حت ي عوضوع اداسواة ادواادة فيهذ،
كمذ يف اد ااتسة ادثذعنة.
دذا يابني د م وجود دااتسة عاساسلة تنذودت ادام ّكن اد اليل يف
ادف ائ ادس آنية املوضودية ادواادة يف تسيذق احل يث دن ادس آن ادك مي ،وعذ
ن ّ ديه هلذه اد ااتسة عن ف وقذ دن غريهذ وعذ تضيفه دلميذ عذ يأيت:
 تافق اد ااتسة احلذدية ناسبيذ عع اد ااتسذ اد اقةة واخلذعاسة
واداسذدتسة عوضودذ وعنهجذ ،فهي دااتسذ قذعت ق ااتسة ادف ائ
عن عنظوا دغوي قالغي تسيذقي؛ إلثبذ تفّدهذ يف تسيذقهذ،
وأتسبذب هذا ادافّد ،إال أن اد ااتسة احلذدية اجتهت د ااتسة ادف ائ
املوضودية ،فس مجةت ادف ائ ادس آنية املوضودية ادواادة يف تسيذق
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احل يث دن ادس آن ادك مي عن جوانب عاة دة عاةلسة قه ممذ تسيأيت
تفصيلهذ الحسذ ،وتصنيفهذ عوضوديذ ،ودااتساهذ عن عنظوا دغوي
قيذين تسيذقي ،مث اخل وج قاصوا تسلي حول ح يث ادف ائ ادس آنية
دن ادس آن ادك مي اته.
فمذ تضيفه اد ااتسة احلذدية هو أهنذ ت اس ادف ائ ادس آنية
املوضودية ادواادة يف تسيذق احل يث دن ادس آن ادك مي عن عنظوا دغوي
قيذين تسيذقي.
 ادوصول إىل عنهج دلمي ينظّ دااتسة املف دة ادس آنية قأتسس
واضحة وعنهج عاكذعل ،جيمع قني دااتساهذ دغويذ وقيذنيذ وقني
تسيذقهذ ادواادة فيه ،فال تُ اس املف دة ادس آنية خذاج تسيذقهذ،
فذالتساةمذل ادس آين أدطى املف دة ادس آنية جمذال واتسةذ عن
اد الال  ،وكل ف ي ة تاساسل مبةىن خذص هبذ يف تسيذقهذ ،ال
يصلح غريهذ عن ع ادفذفذ عكذهنذ ،فهذا املنهج وهذه األتسس
تةني دلى عة فة عذ يالئ ادلفظ ملذ اخاري ده عن دالدة يف تسيذقه
احمل د ادالئق قه ،فاناج دن د عةذن ف ي ة دلمف دة ادس آنية
وأتس اا خفيّة دقيسة هلذ ،ال تظه إال قذداأعل وادا قّ .
وهذا كله –دلى ح ّ دل ادبذحث-ممذ مل يـُانذول ق ااتسة دلمية
عاساسلة حم ّكمة.

- 365 -

التمكن الداللي للفرائد القرآنية الواردة في سياق الحديث عن القرآن الكريم ،د .محمود علي عثمان عثمان

منهج البحث
ودإلجذقة دن أتسئلة اد ااتسة اقاضت طبيةة اد ااتسة تة د املنذهج،
ودذد فإن ادبذحث مجع قني اداحليل وادوصف دلف ائ ادس آنية:
 المنهج التحليلي :يف حتليل ادف ائ ادس آنية دغويذ دبيذن عةنذهذ.
عاسوغذ ادام ّكن
 المنهج الوصفي :ادذي ي ص ويصف ّ
اد اليل دلف ائ ادس آنية ادواادة يف تسيذق احل يث دن ادس آن يف
اداةبري ادس آين؛ دلاوصل إىل ناذئج دملية فُ ِّاس وُوصفت قط يسة
عوضودية دقيسة تناسج عع املةطيذ وادبيذنذ ادصحيحة
دلام ّكن اد اليل ،حبيث نثبت تفّد هذه ادف ائ ومت ّكنهذ عن
تسيذقهذ ،وتسّ هذا ادافّد وادلمحذ اجلمذدية فيه ،وعن مث اخل وج
قاصوا تسلي واؤية ق آنية حول ح يث ادف ائ ادس آنية دن
ادس آن ادك مي اته ،و د قة مجع ادةالئق قني هذه ادف ائ .
كمذ مت ادامذد املنهج ادوصفي يف هذه اد ااتسة يف ادامهي ،
تضمن تة يفذ قذملصطلحذ ادواادة يف دنوان ادبحث ،دبيذن
وادذي ّ
ح ودهذ وعسص هذ ،إ هي اديت تساسوم دليهذ اد ااتسة ،ويُةام دليهذ
يف قنذء اداصوا ادس آين حملذوا اد ااتسة عن خالل ادف ائ ادس آنية ادواادة
يف تسيذق احل يث دن ادس آن ادك مي.
حدود البحث
ت يف هذه اد ااتسة ادف ائ املوضودية ادواادة يف تسيذق احل يث
تنذود ُ
دن ادس آن ادك مي ،واقـاص ُ دلى مثذنية منذ ج عن ادف ائ فسط صنّفاهذ
ضمن مخاسة عواضيع؛ قص ا إىل إثبذ ادفك ة وع ادذة دالخاصذا ،وادازاعذ
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قذدضواقط املنهجية اديت حتك د د صفحذ ادبحث.

إجراءات البحث
 -1مجع ادف ائ اديت تاّصل قذدس آن ادك مي اتّصذال وثيسذ إعذ قوصفه أو
قذحل يث دن جوانب تاةلق قه ،وتساسيمهذ إىل عوضودذ
ف دية ،ودااتسة ادف ائ املاةلسة قكل عوضوع ف دي دلى ح ة.
عاسوغذ
 -2إي اد اآلية ادواادة فيهذ ادف ي ة ادس آنية ،مث قيذن ّ
ادام ّكن اد اليل دلف ي ة يف تسيذقهذ.
 -3ادنظ يف ع ادفذ ادف ي ة ادس آنية واألدفذظ اديت تشرتك عةهذ يف
احلسل اد اليل وادواادة يف ادس آن أو يف كاب ادلغة وادافاسري ،مث
دس عسذانة قني ادف ي ة ادس آنية وع ادفذفذ؛ التسانبذط ادلمحذ
اجلمذدية واألتس اا ادبالغية اديت ددت إىل اخايذا تل ادف ي ة يف
تسيذقهذ دون ع ادفذفذ ،وقيذن ادةلل ادلفظية واملةنوية يف د م ك
هذه ادف ي ة يف تسيذق آخ عشذقه داسيذقهذ ادواادة فيه ،وأث
د كله دلى أداء املةىن املسصود ق قّة.
 -4مجع ادةالئق قني هذه ادف ائ وادنظ يف ادةالقذ املةنوية
املمكنة قينهذ؛ دلخ وج قاصوا تسلي واؤية ق آنية حول ح يث
ادف ائ ادس آنية دن ادس آن ادك مي اته.
خطة البحث
وحتسيسذ دغذية ادبحث وأه افه ،وحمذودة دإلجذقة دن إركذديذته
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اداسذقسة ،فس ااتأيت تساسي ادبحث إىل عس عة ،ومتهي  ،واد ااتسة
اداطبيسية ،وخذمتة.
المقدمة :وق تضمنت د ض عوضوع ادبحث ،وإركذدياه،
وأتسئلاه ،وأه افه ،واد ااتسذ اداسذقسة ،وعنهجيّاه ،وهيكله.
التمهيد :اداة يف قذملصطلحذ ادواادة يف ادبحث :ادام ّكن
اد اليل ،وادف ي ة.
عاسوغذ ادامكن اد اليل دلف ائ ادس آنية
الدراسة التطبيقيةّ :
ادواادة قشأن ادس آن ادك مي ،ومشلت تساة عبذحث كذآليت:
المبحث األول :إنزال ادس آن يف اعضذن.
المبحث الثاني :اإلد اض دن ادس آن ادك مي ،وارامل دلى عطلبني:
املطلب األول :متثيل وتصوي حذل املة ضني دن ادس آن ادك مي
املطلب ادثذين :أتسبذب اإلد اض دن ادس آن ادك مي
المبحث الثالث :د اوة املشكني دلس آن ادك مي ،وارامل دلى عطلبني:
املطلب األول :تأويله وحت يفذف دلس آن ادك مي
املطلب ادثذين :تسطو املشكني قذداذدني دلس آن ادك مي
المبحث الرابع :حمذ ّجة املنك ين واجلذح ين عن ادكفذا واملشكني.
المبحث الخامس :تك ّفل اهلل حبفظ ادس آن ادك مي ومجةه.
المبحث السادس :وجه ادةالقة قني ادف ائ ادس آنية ادواادة
قشأن ادس آن ادك مي.
الخاتمة :وتشامل دلى أه ادناذئج واداوصيذ .
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التمهيد :التعريف باملصطلحات الواردة يف البحث
أوال :الفرائد
لغة :ادف ائ مجع ف ي وف ي ة ،عأخو ة عن (ف د) وهو أصل
صحيح ي ّل دلى ُوح ة ،وادف ي  :اد ّ ّا إ ا نُظ وفُصل قينه قغريه ،وهو
فضة ادذي
ادذي ال عثيل ده يف جودته ،وادف ي ُ وادف ائ ُ ّ :
ادشذ ُا عن ّ
يـفصل قني ادلّؤدؤ وادذهب ،وقيل ادف ي ُ قغري هذء اجلوه ة ادنفياسة كأهنذ
صل قذدف ي  ،وهو اد ّا ادذي يفصل
عف دة يف نودهذ ،و هب ُعفّد عف ّ
املفصلة ،فذد ا فيهذ ف ي وادذهب عفّد(.)1
قني ادذهب يف ادسالدة ّ
اصطالحا :أول عن أواد عصطلح ادف ائ هو اقن أيب اإلصبع
املص ي( )2يف كاذقه (حت ي اداحبري) حتت (قذب ادف ائ ) ،وقذل يف تة يفه:
( )1ينظ عذدة (ف د) يف :أقو احلاسني أمح قن فذاس قن زك يذ" ،عسذييس ادلغة".
حتسيق دب اداسالم حمم هذاون( ،د .ط ،د .م :داا ادفك 1399 ،هـ -
1979م)500 :4 ،؛ ومجذل اد ين قن عك م قن عنظوا" ،داسذن ادة ب".
(ط ،3قريو  :داا صذدا1414 ،هـ).331 :3 ،
( )2هو دب ادةظي قن دب ادواح قن ظذف قن أيب اإلصبع ادة واين املص ي ،رذد
عن ادةلمذء قذألدب ،عود ه مبص  ،ووفذته فيهذ تسنة  654هـ ،ده تصذنيف حاسنة
عثل «ق يع ادس آن» و«حت ي اداحبري» و«اخلواط اداسوانح يف أتس اا ادفواتح»
و«ادربهذن يف إدجذز ادس آن» .ينظ  :يوتسف قن تغ ي ق دي األتذقكي" ،املنهل
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"هذا قذب خماص قذدفصذحة دون ادبالغة؛ ألن عفهوعه إتيذن املاكل قلفظة
حب ادةس ت ل دلى دظ فصذحاه
تانزل عن كالعه عنزدة ادف ي ة عن ّ
وقوة دذاضاه ،ور ة د قياه ،حىت إ ّن هذه ادلفظة دو تسسطت عن ادكالم
دةز دلى ادفصحذء غ اعاهذ (خاس اهنذ وفس اهنذ عن ادكالم)"(.)1
ّ
يابني أن ادف ائ هي
وعن اداة يف ادلغوي واالصطالحي دلف ائ ّ
كل ريء نفيس تفّد دون أن يكون ده نظري أو عثيل ،وق يكون هذا
عذديذ كذدذهب واديذقوتة اديت هي "ف ي ة ادةس ودني ادسالدة
ادشيء ّ
()2
وداة ادشذا"  ،أو عةنويّذ كذدلفظ ادف ي ادذي يفصل قني ادكالم.
وبهذا يرى الباحث أن الفرائد القرآنية هي :األدفذظ اديت
أي
واد يف ادس آن ادك مي ع ة واح ة ،ومل ياك ا جذاهذ ادلغوي دلى ّ
ادصذيف واملاساوىف قة ادوايف" .حتسيق حمم أعني( ،عص  :اهليئة املص ية ادةذعة
دلكاذب1984 ،م)307 :7 ،؛ واقن ادةمذد احلنبلي" ،رذاا ادذهب يف أخبذا
عن هب"265 :5 ،؛ وادزاكلي" ،األدالم".31-30 :4 ،
( )1اقن أيب األصبع" ،حت ي اداحبري يف صنذدة ادشة وادنث وقيذن إدجذز ادس آن".
حتسيق حفين ر ف( ،اجلمهواية ادة قية املاح ة :ا لس األدلى دلشئون
اإلتسالعية ،ادسذه ة :جلنة إحيذء ادرتاث اإلتسالعي1983 ،م).576 ،
( )2هذه اجلملة عساباسة عن :ادسذضي أقو قك حمم قن ادطيب قن حمم قن
جةف قن ادسذتس ادبذقالين" ،إدجذز ادس آن"( .ط ،1د .م :داا عكابة
اهلالل1414 ،هـ1994-م).145 ،
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صواة عن صواهذ ادلفظية(.)1
وهنذ يُلحظ ادانذتسب واالاتبذط قني امل دول ادةذم دلف ائ يف
ادس آن ادك مي-ادذي يةين واودهذ يف ادس آن ادك مي دون أن تاك ا دلى
أي صيغة عن ادصيغ-وقني عذ واد عن عةنذهذ يف املةذج ادلغوية ،ممذ
ي ّل دلى صحة تاسمية هذه األدفذظ قذدف ائ .
وأما الفرائد القرآنية الموضوعية التي ستتم دراستها في هذا
البحث فيمكن تعريفها إجرائيا بأنها :ادف ائ ادس آنية اديت واد يف تسيذق
احل يث دن ادس آن ادك مي ،فيا مجةهذ وادنظ فيهذ دلى هيئة خمصوصة
قش وط خمصوصة عن عنظوا دغوي قالغي تسيذقي ،دبيذن تسّ تفّدهذ
وإدجذزهذ ،واقطهذ ق قذط جذعع مث اخل وج قاصوا تسلي حول ح يث
ادف ائ ادس آنية دن ادس آن ادك مي أو اخل وج قنظ ية ق آنية قص د د (.)2
ت تة يف ادف ائ عن خالل اد جوع إىل د ة ع اجع عنهذ :تس حذن،
صغ ُ
(ُ )1
"األتس اا ادبالغية يف ادف ائ ادس آنية"13 ،؛ وتسذاة ادةاييب" ،قالغة ادف ائ
ادس آنية"2 ،؛ وغذفل ،واحللفي" ،ادامكن اد ّ اليل دألدفذظ ادواادة ع ة واح ة
يف ادس آن ادك مي".203-202 ،
ت هذا اداة يف قذد قط قني دااتسة ادف ائ ادس آنية عوضوديذ عن عنظوا
صغ ُ
( ُ )2
دغوي قالغي تسيذقي ،وقني تة يف ادافاسري املوضودي ،جبذعع اد ااتسة
املوضودية يف كليهمذ ،واتساف يف تة يف ادافاسري املوضودي عن :دب
اداساذا فاح اهلل" ،امل خل إىل ادافاسري املوضودي"( .ط ،2ادسذه ة :داا
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ثانيا :التم ّكن الداللي:
التم ّكن لغة :عن (عكن) مبةىن ادس اة واالتساطذدة وادسوة وادش ة
واالتساس اا ،يسذل (أعكنه) عن ادشيء جةل ده دليه تسلطذنذ وق اة ،ويسذل
فالن ال ميكنه ادنهوض ال يس ا دليه ،ومت ّكن دن ادنذس دال رأنه ،ومتكن
املكذن وقه اتساس فيه ،ومت ّكن عن ادشيء ق ا دليه أو ظف قه(.)1
ادام ّكن ع تبط قذألتسلوب عن حيث عوضع ادبنية عن ادنظ -
إطذا اجلملة ادنحوية ادواح ة-وحاسن عالءعة عةنذهذ ملةىن عذ جيذواهذ
عن أقنية ( ،)2يسول اجل جذين(" :)3وهل قذدوا :دفظة عامكنة ،وعسبودة،
اداوزيع وادنش اإلتسالعية1411 ،هـ).20 ،
( )1ينظ عذدة (عكن) يف :إمسذديل قن محذد اجلوه ي" ،ادصحذ تذج ادلغة
وصحذ ادة قية" .حتسيق أمح دب ادغفوا دطذا( ،ط ،4قريو  :داا ادةل
دلماليني1407 ،ه 1987-م)2205 :6 ،؛ واقن عنظوا" ،داسذن
ادة ب"414 :13 ،؛ وإق اهي أنيس ودب احللي عناص ودطية ادصواحلي
وحمم خلف اهلل" ،املةج ادوتسيط"( .ط ،4جممع ادلغة ادة قية-عكابة
ادش وق اد ودية ،ادسذه ة2004 ،م).882 ،
( )2ينظ  :دب ادسذه اجل جذين" ،دالئل اإلدجذز يف دل املةذين" .حتسيق حممود
رذك ( ،ط ،3ادسذه ة :عطبةة امل ين –ج ة :داا امل ين1413 ،هـ-
1992م) ،ص44؛ وحمم غذفل ،وركيب غذزي" ،ادامكن اد اليل
دألدفذظ ادواادة ع ة واح ة يف ادس آن ادك مي".198 ،
( )3دب ادسذه قن دب اد محن قن حمم اجل جذين ،أقو قك  :واضع أصول
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يةربوا قذدام ّكن
ويف خالفه :قلسلة ونذقية ،وعاساك هة ،إال وغ ُ
ضه أن ّ
عةنذمهذ ،وقذدسلق وادن ِّبو دن
دن حاسن االتفذق قني هذه وتل عن جهة ُ
تسوء اداالؤم ،وأ ّن األُوىل مل تلق قذدثذنية يف عةنذهذ ،وأن اداسذقسة مل
()1
عؤداهذ؟ "(.)2
تصلح أن تكون دفسذ دلاذدية يف ّ
واجل جذين قذد ينفي وجود ادفصذحة يف عف دا عةزودة ،إ يسول:
"وهل جت أح ا يسول :هذه ادلفظة فصيحة ،إال وهو يةارب عكذهنذ عن ادنظ

ادبالغة ،كذن عن أئمة ادلغة .عن أهل ج جذن (قني طربتساذن وخ اتسذن
قبالد فذاس ،عن كابه "أتس اا ادبالغة" ،و"دالئل اإلدجذز" ،و"إدجذز
ادس آن" ،و"اجلمل" يف ادنحو ،و"املغين" يف ر اإليضذ  ،وغريهذ ،تويف
تسنة إح وتسبةني وأاقةمذئة .ينظ ت مجاه يف :حمم قن رذك ادكايب،
"فوا ادوفيذ وادذيل دليهذ" .حتسيق إحاسذن دبذس( ،ط ،1قريو  :داا
صذدا1974 ،م)370 :2 ،؛ وادزاكلي" ،األدالم".48 :4 ،
( )1يسول اقن فذاس" :ادالم وادفذء وادسذف أُصيل ي ل دلى عالءعة األع  ،يسذل:
ست ادثّوب قذدثَّوب دفسذ ،وهذا دف ُق هذا ،أي يوائمه ،وتالفق أع ه  :تالءم.
دف ُ
ينظ عذدة (دفق) يف :اقن فذاس" ،عسذييس ادلغة" .257 :5 ،ويسول اقن عنظوا:
ادش ّسة إىل األخ فاخيطهمذ ،ودفق
دفست ادثوب أدفسه دفسذ وهو أن تض ّ
ادشساني :ض إح امهذ إىل األخ  ،ويطلق اتس "ادلفسني" ،دلى ادصذحبني
املاالزعني .ينظ عذدة (دفق) يف :داسذن ادة ب ،اقن عنظوا.330/10 ،
( )2اجل جذين" ،دالئل اإلدجذز يف دل املةذين".45 ،
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()1

وحاسن عالئمة عةنذهذ ملةىن جذاافذ ،وفضل عؤاناساهذ ألخوافذ"  ،وهو
قذد يش جوه فك ة ادنظ  ،و"إ ّن مت ّكن املف دة يف تسيذقهذ ادس آين ي تبط
دلنص قأكمله وفسذ دسذنون ادانذتسب ادذي جيب
قذدةالقذ قني ادبىن املاوادية ّ
نص دغوي"( ،)2فذدلفظة املف دة يف اأي دب ادسذه
أن يكون واضحذ يف كل ّ
دالعة ت ّل دلى ريء أو فك ة عذ ،ودكنهذ ال حت ث عةىن عفي ا إال يف قنذء
()3
قةضهذ ٍ
قبةض ،ويبين
دغوي  ،و "ال نظ يف ادكل وال ت تيب ،حىت يُةلَّق ُ
وجتةل هذه قاسبب عن تل "(.)4
قةضهذ دلى قةضُ ،
ُ
وأما التم ّكن الداللي للفرائد القرآنية من سياقها فيمكن
تعريفه إجرائيا بأنه :عكذهنذ عن ادنظ  ،وتنذتسسهذ وحاسن عالءعة عةنذهذ
ملةىن عذ جيذواهذ داخل ادرتكيب ،وي تبط مت ّكن ادلفظة قذدةالقذ قني
ادبىن املاوادية دلنص قأكمله دلى وفق عنذتسبة ادلفظة ملةنذهذ وتسيذقهذ
ادذي ت د فيه ،وهذه ادةالقذ املامذتسكة قني هذه ادةنذص جمامةة
مت ّكن ادف ي ة دالديذ عن ادافّد يف تسيذقهذ حبيث تؤدي املةىن املاسوقة عن
( )1املص ا اداسذقق.44 ،
( )2حمم غذفل ،وركيب احللفي" ،ادامكن اد اليل دألدفذظ ادواادة ع ة واح ة
يف ادس آن ادك مي".200 ،
( )3ينظ  :وحي اد ين طذه دب ادةزيز" ،عكونذ ادنظ ية ادلغوية قني اد ااتسة واداطبيق".
(د .ط ،ادسذه ة :األكذدميية احل يثة دلكاذب اجلذعةي2013 ،م).22 ،
( )4اجل جذين" ،دالئل اإلدجذز يف دل املةذين".55 ،
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تسرتب عن دالداهذ ادةذعة غنذءهذ(.)1

أجله ق قة وال تغين دفظة أخ

الدراسة التطبيقية :مسوّغات التمكن الداللي للفرائد القرآنية
الواردة يف سياق احلديث عن القرآن
املبحث األول :إنزال القرآن الكريم يف رمضان
احاو هذا املبحث دلى ف ي ة واح ة وهي ﭐﱹﲈﱸ ،وق
واد يف قوده تةذىل:ﭐ ﭐﱹﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
()2

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓﱸ .

أوال :الداللة المعجمية
ﱹﲈﱸ عن (اعض) ،وهو أصل عطّ د ي ّل دلى ح ّ ة ور ّ ة
ض :ر ّ ة وقع ادشمس دلى اد عل وغريه،
يف ريء عن حّ وغريه ،وادّع ُ
حذاة حمرتقة ،واد عضذء:
وادّعض :عط يكون قـبل اخل يف فيج األاض ّ
ض ادفصذل :أن
اد عل احلذا ،واعضت ق ُعه عن اد عضذء ،أي احرتقت ،واع ُ
حترتق ادّعضذءُ وهو ادّع ُل فاربك ادفص ُذل عن ر ّ ة حّهذ وإح اقهذ أخفذفهذ
ت هذا اداة يف عن خالل ادنظ يف د ة ع اجع ،وعنهذ :اجل جذين" ،دالئل
صغ ُ
(ُ )1
اإلدجذز يف دل املةذين"44 ،؛ وطذدب حمم إمسذديل ادزوقةي" ،عن أتسذديب
اداةبري ادس آين دااتسة دغوية وأتسلوقية يف ضوء ادنص ادس آين"( ،ط ،1قريو  :داا
ادنهضة ادة قية1996 ،م)359 ،؛ وحمم غذفل ،وركيب غذزي" ،ادامكن
اد اليل دألدفذظ ادواادة ع ة واح ة يف ادس آن ادك مي".200 ،
( )2تسواة ادبس ة آية.185 :
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ت ادلّح دلى ادّضف إ ا أنضجاه ،واامتضت
وف اتسنهذ ،ويسذل :اعض ُ
كل عذ أوجع(.)1
كب ه :فاس  ،واامتض ُ
ت دفالن :حزنت ده ،واإلاعذض ّ
ت وا عذدة (اعض) يف املةذج حول عةنيني :ر ة احلّ  ،واحل ّ ة
اداوجع وهي إعذ أن تكون عسرتنة قذحلّ أو عنفصلة
واملكذق ة واملش ّسة و ّ
دنه ،وكال املةنيني ي جةذن إىل عةىن ادش ة واحل ّ ة واملكذق ة تسواء
أكذنت تل ادش ة عن حّ أو غريه.

ثانيا :السياق الخاص
تاح ّ ث هذه اآلية واديت قبلهذ قاياني دن ف يضة ادصيذم اديت
ف ضهذ اهلل تةذىل دلى املؤعنني عن أعة حمم  كمذ ف ضهذ دلى املؤعنني
عن أهل امللل قبل أعة حمم  دةلنذ ناسي اهلل تةذىل ،وأن اهلل تةذىل اخاذا
ره اعضذن دف يضة ادصيذم ،وق اقا أ فيه نزول ادس آن دلى ادنيب يف
ديلة ادس ا ،أو أنزل فيه مجلة إىل اداسمذء اد نيذ مث نزل ُعن ّجمذ إىل األاض
حاسبمذ تساضيه املشيئةُ اد قذنية ،أنزده اهلل ه اية دلنذس ،فيه اد الئل
()2

( )1ينظ عذدة (اعض) يف :اجلوه ي" ،ادصحذ تذج ادلغة وصحذ ادة قية":3 ،
1081؛ واقن عنظوا" ،داسذن ادة ب"161-160 :7 ،؛ واقن فذاس" ،عسذييس
ادلغة".440 :2 ،
( )2ومهذ قوده تةذىل :ﱹﭐﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱸ ادبس ة.184 – 183 :
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ادواضحذ عن اهل  ،وادف قذن قني احلق وادبذطل(.)1

سر اختيار الفريدة ﱹﲈﱸ في سياقها وأسرارها البالغية
ثالثاّ :
 اتساةمذل ادةل (اعضذن) دلاةبري دن ره ادصيذم :فبمذ أ ّن دفظ
قذدشه املة وف وال ينص ف إىل ره
(اعضذن) أصبح خذصذ ّ
آخ  ،فس ُجةل االتس (اعضذن) دلمذ دلى ره ادصيذم ،واداةبري
قذملاسمى (ره ادصيذم)
دن هذا ادشه قذدةلميّة أاتسخ يف اداة يف ّ
عن أي اتس آخ دشه ادصيذم كشه اهلل أو نذتق()2؛ ألن ادةل
األصلي (اعضذن) أدخل يف تة يف املاسمى (ره ادصيذم) عن
ادةل قذدغلبة (أمسذء ره ادصيذم األخ )( ،)3وهو يةطي عةىن
( )1ينظ  :أقو اداسةود حمم قن عصطفى ادةمذدي" ،تفاسري أيب اداسةود أو إارذد
ادةسل اداسلي إىل عزايذ ادكاذب ادك مي"( .ط ،1قريو -دبنذن :داا ادكاب
ادةلمية1419 ،هـ1999-م)242 :1 ،؛ ومجذدة عن دلمذء ادافاسري،
"املخاص يف تفاسري ادس آن ادك مي"( .ط ،3عكز تفاسري دل ااتسذ ادس آنية،
1436هـ)= =28 ،ويُنظ اخلالف يف عةىن قوده تةذىل:ﭐﱹﲊ ﲋ ﲌﱸ ﭐ
وكيفية اجلمع قني نزول ادس آن يف ديلة ادس ا وقني نزوده يف ثالث ودش ين
تسنة ،يف كاب دلوم ادس آن ،فليس املسذم عسذم تفصيل د .
( )2تسيأيت ق يبذ قيذن أمسذء ره ادصيذم.
( )3اتساف فك ة (اداةبري قذدةلمية وكون اداةبري قذدةل األصلي أاتسخ وأدخل
قذملاسمى عن ادةل قذدغلبة) عن :اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي "،
يف اداة يف
ّ
- 377 -

التمكن الداللي للفرائد القرآنية الواردة في سياق الحديث عن القرآن الكريم ،د .محمود علي عثمان عثمان

االتساسالل واخلصوصيّة هلذا ادشه  ،وق ُعيّز دن قذقي ادشهوا
قذك فضله ور فه وامسه ،ومل يُذك ره غريه قذمسه يف ادس آن
ادك مي؛ دزيذدة مت ّكنه واتساس ااه وإحضذاه يف هن اداسذعع قذمسه
املة وف املشهوا دن اداسذعع ،وعذ د إال داةظيمه واالهامذم قه
ومتييزه دن قذقي ادشهوا ،فكأن هذا ادشه ق تفّد يف دظماه
ور فه وفضله.
ّ أعذ كلمة "اعضذن" ودلة اراسذقهذ فس اخالف ادلغويون فيهذ
املفاس ون يف حمذودة إجيذد ادصلة قني
وىف أصلهذ ،واجاه
ّ
(اعضذن) مبةذنيه ادلغوية املخالفة وقني ادصيذم ،كمذ يأيت:
قيل يف عةىن ادّعض :إنه عن اعض ادنصل مبةىن جةله قني
دريق ،يسول اقن اداس ّكيت (" :)1واد عض عص ا
حج ين أعلاسني ودقّه ّ
ت ادنّصل أاعض اعضذ :إ ا جةلاه قني حج ين ودقـساه دري ّق"(،)2
اعض ُ
.9 :14
( )1يةسوب قن إتسحذق ،أقو يوتسف ،اقن اداسكيت :إعذم يف ادلغة واألدب،
أصله عن خوزتساذن (قني ادبص ة وفذاس) تةل قبغ اد ،واتصل قذملاوكل
ادةبذتسي ،فةه إديه قاأديب أوالده ،عن كابه" :إصال املنطق"،
و"األدفذظ" ،و" األض اد" ،و" ادسلب واإلق ال" ،وغريهذ و" غ يب
ادس آن" ،تويف تسنة 244هـ .ينظ ت مجاه يف :اقن ادةمذد احلنبلي" ،رذاا
ادذهب يف أخبذا عن هب"106 :2 ،؛ وادزاكلي" ،األدالم".195 :8 ،
( )2اقن اداسكيت" ،إصال املنطق" .حتسيق أمح حمم رذك ودب اداسالم
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وادصلة قني هذا املةىن وقني حذل ادصذئ يف اعضذن :أنه كمذ ي ّق
ادنصل إ ا جةلاه قني حج ين ودقـساه ،فكذد ي ّق حذل ادصذئ ادذي
يكذق ادةطش واجلوع قة عذ تضم قطنه العانذده دن ادطةذم وادش اب،
ودن هذ ي ّق قلبه ويزداد إميذنه ،وتاحسق ادةلة عن ادصيذم وهي اداسو .
ض يةين كذد ر َّ ةُ وقع ادشمس دلى ادَّعل وغريه ،وح ق
وادّع ُ
ض ،حمكة :ر َّ ةُ وقع ادشمس
نوب ادصذئ  ،يسول ادفريوزآقذدي" :ادَّع ُ
دلى ادَّعل وغريه ،واعض يـوُعنذ ،كف  :ارا َّ ح ه ،واعضت ق ُعه:
احاـ قت عن ادَّعضذء ،دألاض ادش ي ة احل ااة ...واعض ادصذئ ُ :ارا َّ
ح جوفه ،أو ألنَّهُ حي ُق ادذنوب"( ،)1يسول ادبغوي" :وادصحيح أنه –
أي اعضذن-اتس دلشه مسي قه عن ادَّعضذء وهي احلجذاة املحمذةُ
ُ
ض فيه احلجذاةُ يف
وه كذنوا يصوعونه يف احل ادش ي فكذنت تـُ َّع ُ
احل ااة"( ،)2وادصلة قني هذا املةذين وقني ره اعضذن عن أوجه:
حمم هذاون( ،ط ،4ادسذه ة :داا املةذاف1949 ،م) ،74 ،وينظ  :جم
اد ين حمم قن يةسوب ادفريوزآقذدي" ،ادسذعوس احمليط" .حتسيق عكاب
قاسوتسي( ،ط،8
حتسيق ادرتاث يف عؤتساسة اد تسذدة ،قإر اف :حمم ادة ُ
قريو -دبنذن :عؤتساسة اد تسذدة1426 ،هـ).644 :1 ،
( )1ادفريوزآقذدي" ،ادسذعوس احمليط".644 :1 ،
( )2أقو حمم احلاسني قن عاسةود ادبغوي ،تفاسري ادبغوي "عةذمل ادانزيل" .حتسيسه
حمم دب اهلل ادنم ودثمذن مجةة ضمريية وتسليمذن عاسل احل ش( ،ط،4
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األول :إنه كمذ يشا ّ حّ اد عل واحلجذاة عن ر ّ ة حّ ادشمس،
فكذد ي متض ادصذئ يف هذا
ادشه عن حّ اجلوع وعسذتسذة ر ّ ته ،وحيّ
)
1
(
ٍ
دةل
جوفه وعة ته عن ر ة ادةطش  ،فهو رهُ قالء وتةب وعش ّسة ،و ّ
يف د تذكريا دلصذئمني مبذ يسذتسيه أهل ادنذا فيهذ ،وعذ يكونون فيه عن
ادةطش(.)2
الثاني :إنه كمذ يشا ّ حّ اد عل واحلجذاة وق حترتق عن ر ّ ة
حّ ادشمس ،فكذد ت متض ادذنوب يف هذا ادشه  ،أي ُحت ق وتُذاب
()3
تنزل امحذ اهلل دلى دبذده
وتُزال ملذ يسع فيه عن ادةبذدة  ،أو قاسبب ّ
اد يذض :داا طيبة دلنش واداوزيع 1417 ،هـ 1997-م).198 :1 ،
( )1ينظ  :اد ازي" ،عفذتيح ادغيب"71 :5 ،؛ وحمم قن أمح قن أيب قك قن
ف مشس اد ين ادس طيب" ،اجلذعع ألحكذم ادس آن" .حتسيق مسري ادبخذاي،
(د .ط ،اد يذض :داا دذمل ادكاب2003 ،م).290 :2 ،
( )2ينظ  :حمم قن دم قن أمح األصبهذين امل يين" ،ا موع املغيث يف غ ييب
ادس آن واحل يث" .حتسيق دب ادك مي ادةزقذوي( ،ط ،1عكة املك عة :جذعةة
أم ادس  ،ج ة :داا امل ين1406 ،هـ 1986-م).803 :1 ،
( )3ينظ  :أقو اداسةود ادةمذدي" ،تفاسري أيب اداسةود"242 :1 ،؛ وزين اد ين حمم
امل دو قةب اد ؤوف قن تذج ادةذافني قن دلي املنذوي" ،فيض ادس ي ر
اجلذعع ادصغري"( .ط ،1قريو -دبنذن :داا ادكاب ادةلمية1415 ،هـ-
ض ادذنوب» و و د ،
1994م) ،3 :3 ،ويُ و «إمنذ ُمسّي اعضذن ألنهُ يـ ع ُ
وهو عوضوع :ينظ  :حمم نذص اد ين قن احلذج نو األدبذين" ،تسلاسلة
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اب
ادصذئمني ،فس قذل اتسول ادلَّه " :إ ا كذن اعضذ ُن فـُاّحت أقو ُ
دشيذطني"( ،)1وقيل" :مسي قه
اب جهنّ و ُتسلاسلت ا ّ
ادّمحة وغُلّست أقو ُ
()2
ألنه ي عض ادذنوب حب ااة ادسلوب"  ،مبةىن أن ادسلوب تأخذ فيه عن
ح ااة املودظة وادفك ة يف أع اآلخ ة فاةمل األدمذل ادصذحلة ،كمذ
يأخذ اد عل واحلجذاة عن حّ ادشمس فيشا حّهذ(.)3
وي قةض أهل ادلغة أن تسبب تاسمية هذا ادشه هبذا االتس
أ َّهن د َّمذ نـسلُوا أمسذء ادشهوا دن دغة ادة ب ادةذاقة ،مسَّوهذ قذألزعنة اديت
وقـةت فيهذ ،فذتفق أهن حينمذ أاادوا تغيري اتس "نذتق"-وهو اتس ره
اعضذن دن ادة ب ادةذاقة-كذن احل واد عض يف أر ه ،فاسموه
اعضذن يسول اجلوه ي صذحب ادصحذ " :يسذلَّ :إهن ملذ نسلوا أمسذء
ادشهوا دن ادلغة ادس مية مسَّوهذ قذألزعنة اديت وقةت فيهذ ،فوافق هذا
األحذديث ادضةيفة واملوضودة وأث هذ اداسيئ يف األعة"( .ط ،1اد يذض :داا
املةذاف1412 ،هـ 1992-م) ،ح يث اق .209 :7 ،3223
( )1عاسل قن احلجذج" ،صحيح عاسل " .حتسيق أقو قايبة نظ قن حمم ادفذايذيب،
(ط ،1د .م :داا طيبة1427 ،هـ2006-م) ،ح يث اق (.481 ،)1079
( )2حممود قن أمح قن عوتسى قن أمح قن حاسني ادغياذيب احلنفي ق ا اد ين
ادةيين" ،ر تسنن أيب داود" .حتسيق خذد قن إق اهي املص ي( ،ط،1
اد يذض :عكابة اد ر  1420 ،هـ 1999-م).273 :5 ،
( )3ينظ  :ادس طيب" ،اجلذعع ألحكذم ادس آن".291 :2 ،
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()1

فاسمي قذد "  ،وأ ّك دلى د املذوادي،
ادشه أيذم اعض احلِّ ِّ ،
حيث ك أن اتس اعضذن يف اجلذهلية "نذتق"(.)2
ّقني ادساسطالين( )3أن دشه اعضذن أمسذء د ي ة ،فسذل" :وقذل
ادسذضي أقو ادطيب... :وده أمسذء غري هذا أهنوهذ إىل تساني ،عنهذ ره
اهلل ،وره اآلالء ،وره ادس آن ،وره ادنجذة"( ،)4وعن أمسذئه كذد
( )1ينظ  :اجلوه ي" ،ادصحذ تذج ادلغة وصحذ ادة قية"1081 :3 ،؛ واقن
فذاس" ،عسذييس ادلغة" ،440 :2 ،عذدة (اعض)؛ وأمح قن حمم قن
احلاسن امل زوقي األصفهذين" ،األزعنة واألعكنة" .حتسيق خليل املنصوا،
(ط ،1قريو  :داا ادكاب ادةلمية1417 ،هـ1996-م).147 ،
( )2ينظ  :أقو احلاسن دلي قن حمم  ،ادشهري قذملذوادي " ،ادنكت وادةيون
(تفاسري املذوادي)" .حتسيق اداسي اقن دب املسصود قن دب اد حي ( ،د .ط،
قريو -دبنذن :داا ادكاب ادةلمية ،د.239 :1 ،) .
( )3أمح قن حمم قن أيب قك قن دب املل ادساسطالين ادساييب املص ي ،أقو
ادةبذس ،رهذب اد ين ،عن دلمذء احل يث ،عود ه ووفذته يف ادسذه ة ،ده:
"إارذد اداسذاي دش صحيح ادبخذاي" ،و"املواهب ادل نية يف املنح احملم ية"
يف اداسرية ادنبوية ،و"دطذئف اإلرذاا يف دل ادس اءا " ،و"ادكنز" يف
اداجوي  ،وغريهذ ،تويف 923هـ .ينظ ت مجاه يف :يف :حمم قن دلي قن حمم
قن دب اهلل ادشوكذين اديمين" ،ادب ا ادطذدع مبحذتسن عن قة ادس ن اداسذقع".
(د .ط ،قريو  :املة فة ،د102 :1 ) .؛ وادزاكلي" ،األدالم".232 :1 ،
( )4ادساسطالين" ،إارذد اداسذاي دش صحيح ادبخذاي"( .ط ،7عص  :املطبةة
ادكرب األعريية1323 ،هـ).349 :3 ،
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ره ادصيذم ،وره ادصرب ،وره ادةاق ،وره ادامحيص ،وره
اد محة ،وره اداوقة ،وره املغف ة ،ونذتق وغريهذ.
وأعذ وجه ادام ّكن اد اليل يف اصطفذء ادف ي ة (اعضذن) يف
تسيذقهذ دون غريهذ عن أمسذء ره ادصيذم :فهو دالقة اد الدة املةجمية
دلف ي ة اعضذن وعنذتسبة عةنذهذ اد ال دلى ر ة احلّ  ،واحل ّ ة واملكذق ة
اداوجع داسيذقهذ اخلذص ،فهو ياح ّ ث دن ثالثة دنذص
واملش ّسة و ّ
ائياسة :ف ضية ادصيذم ،وادةلة عن ادصيذم وهي اداسو  ،ودلة اخايذا
ره اعضذن دف يضة ادصيذم ففيه أنزل ادس آن ،ودياست يف أمسذء ره
ادصيذم اداسذقسة ادذك عذ يةطي عةىن االتساسالل هلذا ادشه وخصوصيّاه
ومسذته وعسوعذته ور ّ ته وعش ّساه دلى ادصذئ وأوجهه اإلميذنية وأث ه يف
ادصذئ ويف ح قه دذنوقه وحتسيق ادةلة عن ادصيذم وهي اداسو اديت
حت ّ ثنذ دنهذ تسذقسذ ،واديت أضفت طذقةذ خذصذ هلذا ادشه وعيّزته دن
قسية األره  ،ودذا فس ُعيّز ادشه قذك ادف ي ة (اعضذن) دياسّا
ويام ّكن وياساسّ عةنذه يف هن اداسذعع ،وياح ّسق املةىن وادغ ض
املسصود عن صيذم ره اعضذن.
كمذ أن ادف ي ة (اعضذن) هي ادلفظ األناسب يف قيذن عةىن
ادصيذم ر دذ وقيذن فضله وعذ يرتتّب دليه عن دظي األج وعغف ة
ادذنوب ،وكاس ثواان ادشهوة وفذيبهذ -ملشساه دلى ادصذئ -دن عن
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()1

ال ياساطيع ادزواج عن ادشبذب  ،د أن ادف ي ة (اعضذن) -كمذ
أتسلفنذ-ت ّل دلى عةىن احلبس-وادصيذم حبس دن ادطةذم وادش اب
وادشهوة-ودلى عةىن ح ق ادذنوب ،كمذ ت ل دلى املشسة وادش ّ ة اديت
يةسبهذ اد خذوة وادف دن فط ادصذئ .
ف عضذن قذد ي ّيب ادب ن وي يب ادنفس ،إ ن فذدصيذم هو عنهج
درتقية اإلناسذن ،وهو ادشه ادذي أُنزل فيه ادس آن ،وادس آن إمنذ جذء عنهج
ه اية دلةب  ،فنذتسب أن يوج اداش يع يف ت قية ادب ن وت قية ادسي عع ادزعن
ادذي جذء فيه ادس آن قذدسي  ،وقذد تكون ادف ي ة (اعضذن) هي ادلفظ
األناسب داحسيق عنهج ادرتقية ادذي جذء قه ادس آن ادك مي.
كذد فإن اد الدة املةجمية دلف ي ة (اعضذن) دلى املشسة
وادش ّ ة تانذتسب عع ثسل ور ّ ة عذ أُنزل فيه (وهو ادس آن) فذدنيب 
كذن يلسى عذ يلسذه عن ادش ّ ة دن نزول ادس آن دليه ،قذل تةذىل :ﭐﱹﱖ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱸ املزعل ،5 :كمذ أن عذ أُنزل تكذديف ثسيلة رذقة
دلى املكلّفني حياذج محلهذ وادةمل هبذ إىل عشسة.
ويف ضوء د كله يابني مت ّكن ادف ي ة (اعضذن) دالديذ عن
( )1فةن اقن عاسةود أن ادنيب قذل( :يذ عةش ادشَّبذب عن اتساطذع عن ُك ُ
قذدصوم فإنّه ده وجذء) ،ينظ :
ادبذءة
فليازوج ،وعن مل ياساطع فةليه ّ
ّ
ادبخذاي" ،صحيح ادبخذاي" ،ح يث اق 3 :7 ،5065؛ وعاسل ،
"صحيح عاسل " ،ح يث اق .128 :4 ،3381
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تسيذقهذ ،وعذ جةلهذ كذد هو املنذتسبذ وادةالقذ ادسوية اديت ت قط
قني دالال ادف ي ة املةجمية عع تسيذقهذ اخلذص؛ ممذ نشأ دنه تنذتسق
تسوغ مت ّكن ادف ي ة (اعضذن) يف عوضةهذ دون غريهذ ،وتةطي
افيع ّ
دلامةن يف
ادف ي ة (اعضذن) قذد دلنص عيّزة دالدية ت دو املال ّسي ّ
ره اعضذن وفضله ووجوب اغانذم أيذعه وديذديه.
املبحث الثاني :اإلعراض عن القرآن الكريم.
املطلب األول :متثيل وتصوير حال املعرضني عن القرآن الكريم.
وق واد يف هذا املوضوع ف ائ ثالث ،وهي :ﭐﱹﱞﱸﭐ ﭐﭐ[ادبس ة:
 ،]171وﱹﭐ ﱫﱸ [احلج ،]9 :وﱹﭐﱒﱸ [امل ث  ،]51 :وتسأكافي
قة ض منو ج واح وهو ادف ي ة ﱹﭐ ﱞ ﱸ ،وق واد يف قوده تةذىل:

ﱹﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ

ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱸ [ادبس ة.]171 :

أوال :الداللة المعجمية
ادنّـةق :عص ا نـةق ينةق نـةسذ ونةيسذ ،وهو صيذ اد ادي قذدغن
وزج ه إيذهذ ،وادنةيق :ددذء اد ادي ادشذء ،وهي كلمة ت ّل دلى
صو  ،ونةق :نذد  ،ددذ ،مسى( ،)1وعن عةذين (ادنةيق) اديت أضذفهذ
( )1ينظ عذدة (نةق) يف :حمم قن احلاسن قن داي " ،مجه ة ادلغة" .حتسيق اعزي
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()1

دلزج " .
اآلدوتسي" :ادااذقع يف اداصويت دلى ادبهذئ ّ
ثانيا :السياق الخاص
تاح ّ ث هذه اآلية واديت قبلهذ( )2دن ادك ّفذا املة ضني دن ادس آن
واهل  ،فس حكى اهلل تةذىل دن ادكفذا أهن دن ددذئه إىل اتّبذع عذ
أنزل ادلّه تكوا ادنظ وادا قّ  ،وأخل وا إىل اداسلي  ،وقذدوا عةذن ين :قل
ناّبع عذ وج نذ دليه آقذءنذ عن املةاس ا واداسذدي  ،وقة هذ ض ب هل
هذا املثل تنبيهذ دلاسذعةني هل أهن إمنذ وقةوا فيمذ وقةوا فيه قاسبب ت ك
فصريه عن هذا ادوجه مبنزدة األنةذم،
اإلصغذء ،وقلة االهامذم قذد ينّ ،
فمثل ادذين كف وا يف اتبذده آلقذئه كذد ادي ادذي يصيح عنذديذ دلى
ب
ودوي صوته وال تفه قوده ،وض ُ
هبذئمه ،فال تاسمع إال ج س ادنغمة ّ
()3
هذا املثل كنذية دن د م اتساجذقة ادكفذا ملذ أنزل اهلل تةذىل .
عنري قةلبكي( ،ط ،1قريو  :داا ادةل دلماليني1987 ،م)943 :2 ،؛
واجلوه ي" ،ادصحذ تذج ادلغة وصحذ ادة قية" 218 :2؛ واقن عنظوا،
"داسذن ادة ب".356 :10 ،
( )1اآلدوتسي" ،او املةذين".439 :1 ،
( )2وهي قوده تةذىل :ﭐﱹﭐﱁ ﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ
ﱌﱍﱎﱏﱐ ﱑﱒﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗﱸ ادبس ة.170 :
( )3ينظ  :اد ازي" ،عفذتيح ادغيب"189 :5 ،؛ ورهذب اد ين حممود قن دب اهلل
اآلدوتسي" ،او املةذين يف تفاسري ادس آن ادةظي واداسبع املثذين" .حتسيق دلي
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سر اختيار الفريدة ﱹﭐﱞﱸ في سياقها وأسرارها البالغية
ثالثاّ :
تشمل ادف ي ة ﱹﭐ ﱞ ﱸ دالال توحي قذم اداسلي  ،وتزيل دن
ادنفس دذدة اإل دذن دغري عذ قذم دليه اد ديل ،وتطه ادسلب عن
األوهذم ادنذرئة دن اإلر اك واد ه ية وعذ قينهمذ ،وهذا عذ جةلهذ
األفضل عالءعة دلاسيذق ،قذإلضذفة إىل األتس اا ادبالغية ادنذرئة دن
د  ،و د كمذ يأيت:
تشري ادف ي ة ﱹﭐ ﱞ ﱸ قذإلضذفة إىل تسيذقهذ ادواادة فيه إىلقذد ة هذعة ،وهي أنه ال ق ّ عن اكامذل احلواس (اداسمع وادبص ادةسل)
دن امل دو ديصل إىل ادفه واإلدااك ملذ يُ دى إديه ،فذدكفذا مل يةسلوا
ومل ياساجيبوا ملذ أنزل اهلل تةذىل عن اهل وادنوا ،فه "كذدص ّ ال
احلق مسذع ت ق وفه  ،وكذدبك ادذين ال ياساجيبون ملذ ددوا
ياسمةون ّ
إديه ،وكذدةمي يف اإلد اض دن األددة حىت كأهن مل يشذه وهذ،
احلق؛ ألن اكااسذقه إمنذ يكون قذدنظ واالتسا الل
ودذد مل يصلوا إىل ّ
()1
أن ملن فس هذه احلواس أن يصل إىل احلق ويسبله؟" .
وّ
تشري ادف ي ة وعن خالل عةنذهذ املةجمي اداسذقق د ضه إىلدب ادبذاي دطية( ،د .ط ،قريو  :داا ادكاب ادةلمية 1415 ،هـ):1 ،
439؛ ومجذدة عن دلمذء ادافاسري" ،املخاص يف تفاسري ادس آن ادك مي".26 ،
( )1أمح عصطفى امل اغي" ،تفاسري امل اغي"( .ط ،1عص  :ركة عكابة وعطبةة
عصطفى ادبذيب احلليب وأوالده1365 ،هـ1946-م).46-2:45 ،
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أن ادكفذا مل ياساجيبوا د دوة ادنيب فبذد غ عن ادصو ادةذيل
املااذقع عن اد ادي دلى غنمه؛ دياسوقهذ إىل امل دى ،وي دوهذ إىل املذء،
ويزج هذ دن احلمى ،فااساجيب ددوته وتنزج قزج ه ،ودكنهذ ال تةسل
ممذ يسول ريئذ ،وكذد حذل ادكفذا ،فبذد غ عن تاذقع ددوة ادنيب
هل دإلميذن قذدس آن ادك مي ووجود عذ يهيّجه وياساثريه دسبول ددوته
عن املةجزا اد ادة دلى ص قه ،إال أن ادكفذا ال يفهمون عنه إال
دوي ادصو .
كمذ تفه ادبهذئ عن ّ
ناسا ل عن املةىن املةجمي دلف ي ة ﱹﭐ ﱞ ﱸ أهنذ حتوي -ٍ
ادزج  ،فذد ادي
قذإلضذفة إىل عةىن ادصيذ قصو دذل وقااذقع-عةىن ّ
ي فع صوته قذدنةيق دياسوقهذ إىل امل دى ،وي دوهذ إىل املذء ،ويزج هذ دن
احلمى ،فذدنةيق فيه عاذقةة وتسومي ملاسري املنةوق قه دلوصول إىل ادغذية
وهي امل دى واملذء ،وهذا جيةل عن ادف ي ة ﱹﭐﱞﱸ ا دالال ددوية
كثرية ،عنهذ تاسلية وتةزية دلنيب  واد دذة عن قة ه دن د م
اتساجذقة امل دوين د دوف  ،فه ف اد دذة ينبغي أن يكون تسومي
احلق ،وادصواة املن ّف ة
دوين وادصرب دليه حىت دو مل يةسلوا وية فوا ّ
امل ّ
اديت ت مسهذ ادف ي ة ﱹﭐﱞﱸ تسابسى عاج دة عاسام ة و د يف كل زعذن
تاسول ده نفاسه اداةذعي دن احلق ،وهذا عذ توحيه
وعكذن دكل عن ّ
صيغة املضذاع دلف ي ة ﱹﭐﱞﱸ اد ادة دلى اتسام اا اداج د.
يذم
إ ّن اصطفذء ادس آن دلف ي ة ﱹﭐ ﱞ ﱸ يف هذا اداسيذق ادذي ّفيه اداسلي قال فه وال دسل وال إدااك ،عام ّكن عن دالداهذ امل ادة يف
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احلق ومل ياساجيبوا ملذ ُددُوا إديه ،ودليه
أن ادكفذا مل يصلوا إىل عة فة ّ
فذداسيذق يساضي اتساةمذل ادف ي ة ﱹﭐ ﱞ ﱸ دون ع ادفذفذ عن عثل
يصو  ،أو ي دو) ،فهي ال تغين غنذء ادف ي ة
(ينذدي ،أو يصيح ،أو ّ
ﱹﭐ ﱞ ﱸ وال تةذدل (ادنّـةق) يف دالالفذ اخلذصة اديت ك تسذقسذ دلى
ادزج واالتساجذقة
ادصيذ واد دذء وادن اء قصو دذل وقااذقع دلاهييج و ّ
د دوة ادنذدق دون فه عذ يُسذل هلذ.
دلصو ا َّد ،وإيّذه
ادصو وظُُه ُواهُ ،وق يسذل د
َّ
فالنِّ َداء :اف ُع َّ
قص قسوده:ﭐﱹﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ادصو ا َّد دون املةىن ادذي
ﱤﱥ ﱸ [ادبس ة ،]171 :أي :ال ية ف ّإال َّ
كيب ادكالم ،ويسذل دلم َّكب ادذي يـُفه عنه املةىن د  ،قذل
يساضيه ت ُ
تةذىل:ﭐﱹﭐﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﱸ [ادشة اء.]10 :
ادصو وخفضه يـُسذل ددوته عن قةي
واد دذء يكون ق فع َّ
ادصو مبذ ال عةىن دهُ وال يكون
وددو اهلل يف نفاسي ،وادصيذ افع َّ
ادصو فهو دذم يف كل ريء ،تسول :صو احلج
إال حليوان ،وأعذ َّ
وصو ادبذب وصو اإلناسذن (.)1
( )1ينظ  :أقو هالل ادةاسك ي" ،ادف وق ادلغوية"38 ،؛ واد اغب األصفهذين،
"املف دا يف غ يب ادس آن"796 ،؛ وأقو ادبسذء أيوب قن عوتسى احلاسيين
ادكفوي" ،ادكليذ عةج يف املصطلحذ وادف وق ادلغوية" ،حتسيق د نذن
داويش وحمم املص ي( ،د .ط ،قريو  :عؤتساسة اد تسذدة1419 ،هـ -
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ودلى هذا فذدن اء أو اداصويت أو اد دذء أو ادصيذ ق تكون
ٍ
دذل ظذه كذدنةيق ،ودكنهذ ختلو عن اد الال اخلذصة األخ
قصو
دلف ي ة ﱹﭐﱞﱸﭐواديت ك تسذقسذ ،كمذ ق يةسل ويفه املنذد وامل دو عذ
كيب
يُسذل ده ،وق ال ية ف ّإال َّ
ادصو ا َّد دون املةىن ادذي يساضيه ت ُ
ادكالم ،خبالف املنةوق قه ادذي ال يةسل عذ يُلسى دليه ،وجذء قوده تةذىل
ديؤِّك هذه اد الدة اخلذصة دلف ي ة ﱹﭐﱞﱸ حيث ك املنةوق قه قالزم عن
دوازعه ،فسذل تةذىل :ﱹﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱸ( ،)1وعذ ال ياسمع أي ال
ي اك قذالتسامذع إال ددذء ون اء ،كمذ أن اد دذء دلس يب وادن اء دلبةي ،
وادف ي ة ﱹﭐﱞﱸ جتمع قني ادس ب وادبة  ،وادكفذا كذنت ددوف عن ق يب
وعن قةي وجبميع ادوتسذئل ،وادف ي ة ﱹﭐﱞ ﱸ حتامل ادس ب وادبة  ،ودكنهذ
تنف د قة م ادفه ملذ يُ دى إديه املنةوق قه.
ددّت ادف ي ة ﱹﭐ ﱞ ﱸ عع تسيذقهذ ادواادة فيه دلى اإلجيذزقأتسلوب االحابذك()2؛ وق اتبةت اآلية اداسذقسة أتسلوب االحابذك
1998م).1466 ،
( )1تسواة ادبس ة آية.171 :
( )2االحابذك" :أن يؤتى قكالعني يف ادنص يف كل عنهمذ عاضذدان ،أو
عاشذهبذن ،أو عانذظ ان ،أو عنفيذن ،أو يشرتك نودذن عنهمذ يف نص واح ،
فيحذف عن أح ادكالعني كلمة ،أو مجلة إجيذزا ويأيت عذ ي ل دلى
احملذوف يف ادثذين ،وحيذف عن ادثذين كلمة أو مجلة أيضذ ق أتى عذ ي ل
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إلصال ادفك واالاتسذء قذدةسل وادانفري عن اداسلي األدمى ،ففي اآلية
حذفذن :حذف عن األول وهو (داديه وهو حمم  )وق أثبت
نظريه يف ادثذين وهو (ادذي ينةق) ،وحذف عن ادثذين (املنةوق قه وهو
ادغن ) وق أثبت نظريه يف األول (وهو ادذين كف وا) ،فيكون اداس ي :
عثل يذ حمم  وعثل ادذين كف وا كمثل ادنذدق واملنةوق قه( ،)1وق
حذف اتس اد تسول  عن األول د الدة ادذي ينةق دليه يف ادثذين،
وحذف املنةوق قه عن ادثذين د الدة (ادذين كف وا) دليه يف األول.
وق كذن دلمحذوف يف ادط فني أث يف املةىن ،ففي حذف األول
وهو اتس اد تسول أو عذ ي ل دليه افع دشأنه ،حىت ال يُس ن قذدذي ينةق مبذ
ال ياسمع ،وأعذ املنةوق قه (ادغن ) فل يصّ قه قل ك ه قالزم عن دوازعه
ﱹﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥﱸ؛ احاسذاا وحطّذ عن رأهن (.)2
كل عنهمذ دديال دلى عذ حذف عن اآلخ ،
دليهذ يف األول ،فيكون قذقي ّ
وياممه ويفي ه عن غري إخالل يف ادنظ وال
ويكمل كل جزء اجلزء اآلخ ّ
تكلف" ،ينظ  :ق ا اد ين حمم ادزاكشي" ،ادربهذن يف دلوم ادس آن" .حتسيق
حمم أقو ادفضل إق اهي ( ،ط ،1عص  :داا إحيذء ادكاب ادة قية دياسى
ادبذيب احلليب وركذؤه1376 ،هـ1957-م).129 :3 ،
( )1ينظ  :أقو حيذن األن داسي" ،تفاسري ادبح احمليط".106 :2 ،
( )2ينظ  :أمح دب اهلل ادبيلي ادب وي" ،عن قالغة ادس آن"( .د .ط ،ادسذه ة:
داا هنضة2005 ،م).99 ،
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إ ّن اتساخ ام أتسلوب االحابذك عن خالل احملذوف يف ط يف
اآلية غذياه أخ ُذ ادةربة وادةظة دلسذائ ودلاسذعع هلذا املثل ادذي جةل فيه
ادكذف كذدبهيمة ،هبذا األتسلوب ادذي ينفذ إىل دسله وقلبه وفك ه،
س تس ائ نفاسه" ،فيكون يف د هنذية ادزج واد دع ملن ياسمةه دن
ومي ّ
()1
أن ياسل عثل ط يسه يف اداسلي "  ،فيصلح دسي ته قذداوحي  ،وال
ياسل تسبيل ادكفذا ،وإال صذا كذدبهيمة اديت ال تةسل.
املطلب الثاني :أسباب اإلعراض عن القرآن الكريم
وق واد فيه ف ي تذن ،وهي :ﭐﭐﱹ ﱶ ﱸ ،وﱹﲆ ﱸ ،واد
ادف ي ة ﭐﱹ ﱶ ﱸ ﭐيف قوده تةذىل :ﭐﱹﭐﱲﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱸ
[املطففني ،]14 :وواد ادف ي ة ﱹﲆ ﱸ يف قوده تةذىل :ﱹﲀ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱸ [حمم  ،]24 :وتسأتنذول ادف ي تني
عةذ؛ كوهنمذ عن املوانع اديت حتجب ادسلب دن ادس آن ادك مي واإلميذن.
أوال :داللة الفريدتين المعجمية
 داللة الفريدة ﭐﱹﱶﱸ المعجمية
اد ين :أصل ي ّل دلى غطذء وتسرت ،واانت اخلم ُ دلى قلبه:
غلباه ،وعن ادبذب :اانت نفاسي ت ين ،أي خبُثت وغثت ،واد ين:
س ،يسذل :اان دلى قلبه نبُهُ أي غطّذه ،وهو ادذنب دلى
ادطّب ُع واد ّ ن ُ
( )1اد ازي" ،عفذتيح ادغيب".189 :5 ،
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حىت ياسوّد ادسلب ،وهذا عن ادغلبة دليه ،وأاان ادسوم ،هلكت
ادذنب ّ
عواريه أو ُهزدت عن ر ّ ة أصذقـاه ألن د ممذ غلبه  ،واد ون
ادش ة ،واونة ادشيء ر ته وعةظمه وغذياه يف ح أو ق د أو ح ب أو
حزن أو غ أو ربهه ،واد ان :ادغطذء واحلجذب ادكثيف وادص أ يةلو
ادشيء اجللي كذداسيف وامل آة و ومهذ وعذ غطى دلى ادسلب واكبه عن
ادساسوة دلذنب قة ادذنب(.)1
 داللة الفريدة ﱹﲆﱸ المعجمية
قفل :أصل صحيح ي ّل أح مهذ دلى ٍ
أوقة (اجوع) عن تسف ،
ٍ
فذألول اد ُسفول ،وهو ادّجوع عن
واآلخ دلى صالقة ور ّ ة يف ريءّ ،
اداسف  ،و َّأعذ األصل اآلخ فذدسفيل ،وهو اخلشب اديذقس ،ويسذل :قفل
ّ
ادنبذ  ،وقفل ادفجل ،و د إ ا ارا هيذجه فيبس وهزل ،وادسفي ُل:
(عغلق) ال ميكن فيه ادة ُو ،وعكذن
ّ
ادشةب ادضيّق كأنّه داب ُعسفل ُ
غليظ ،واملساف ُل عن ادنذس :ادذي ال َي ُ ُج عن ي يه خيـ  ،وعنه اد ُسفل:
ُ
مسّي قذد أل ّن فيه ر ّ ا ور ّ ة(.)2
( )1ينظ عذدة (اين) يف :اقن داي " ،مجه ة ادلغة"449 :1 ،؛ واجلوه ي،
"ادصحذ تذج ادلغة وصحذ ادة قية"281 :1 ،؛ واقن فذاس" ،عسذييس
ادلغة"470 :2 ،؛ واقن عنظوا" ،داسذن ادة ب".192 :13 ،
( )2ينظ عذدة (قفل) يف :إمسذديل قن دبذد ادصذحب" ،احمليط يف ادلغة" .حتسيق
حمم آل يذتسني( ،ط ،1قريو  :دذمل ادكاب1414 ،هـ 1994-م):5 ،
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تفّد هذتذن ادلفظاذن يف اداسيذق اداسذقق دكل عنهمذ -وادذي
ياح ّ ث دن املوانع اديت حتجب ادسلب دن ادس آن-عع وجود عواضع
أخ عشذهبة هلذين اداسيذقني تاح ّ ث أيضذ دن املوانع اديت حتجب ادسلب
يااسىن
دن ادس آن وق اتساةملهذ ادس آن عن عثل( :اخلا  ،وادطبع) ،وحىت ّ
دنذ تفاسري اخلذصيةّ اد الدية وادسص اد اليل التساةمذل كل عذنع عن املذنةني
ادف ي ين ﱹﱶﱸ وﭐﱹﲆﱸ يف تسيذقهمذ دون غريمهذ عن املوانع ،كذن ال
ق ّ عن عة فة عفهوم هذه املوانع ،واقطهذ قاسيذقهذ ادواادة فيه.
ثانيا :داللة الفريدتين ﭐﱹ ﱶ ﱸ و ﭐﱹﲆﱸ السياقية
 داللة الفريدة ﭐﱹﱶﱸ السياقية
واد هذه ادف ي ة يف تسيذق احل يث()1دن ادفجذا ادذين قذدوا
قأن ادس آن ادك مي أتسذطري األودني وأقذصيص األع األوىل ودياست كالم
اهلل تةذىل ،قأتسلوب ادزج واداه ي قذدويل ،مث قيذن األتسبذب اديت
427؛ واقن فذاس" ،عسذييس ادلغة"112 :5 ،؛ واقن عنظوا" ،داسذن
ادة ب"560 :11،؛ وأمح قن يوتسف املة وف اداسمني احلليب" ،دم ة
احلفذظ يف تفاسري أر ف األدفذظ" .حتسيق حمم قذتسل ديون اداسود( ،ط،1
قريو  :داا ادكاب ادةلمية1417 ،هـ).328 :3 ،
( )1وهي اآليذ  :ﭐﭐﱹﭐﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱸ املطففني.13- 7 :
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احلق ودداه إىل عثل هذا ادسول ادبذطل(.)1
حجبت دنه اؤية ّ
 داللة الفريدة ﱹﲆﱸ السياقية
واد هذه ادف ي ة يف تسيذق احل يث( )2دن املة ضني عن
املنذفسني ادذين يفاس ون يف األاض قاسف اد عذء احل ام ،وادبغي
وادظل  ،ويسطةون أاحذعه  ،فهؤالء املة ضون أقة ه اهلل دن امحاه،
وأص ّ آ اهن دن مسذع احلق مسذع قبول وإ دذن ،وأدمى أقصذاه دن
إقصذاه إقصذا ادابذا ،مث قيّنت اآليذ هلؤالء املة ضني أهن دو ت قّ وا
وتأعلوا عذ فيه د ّهل دلى كل خري ،وأقة ه دن كل رّ ،
ادس آن ّ
ودكن دلى قلوب هؤالء أقفذهلذ ق أحك إغالقهذ ،فال تصل إديهذ
عودظة ،وال تنفةهذ ك (.)3
سر اختيار الفريدتين
ثالثاّ :

ﱹ ﱶ ﱸ و ﭐﱹﲆ ﱸ

في سياقهما

( )1ينظ  :ادبسذدي" ،نظ اد اا" ،359 :8 ،ومجذدة عن دلمذء ادافاسري،
"املخاص يف تفاسري ادس آن ادك مي".588 ،
( )2وهي اآليذ  :ﱹﭐﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ

ﲄ ﲅ ﲆﲇﱸ حمم .24 – 22 :
( )3ينظ  :وهبة قن عصطفى ادزحيلي" ،ادافاسري املنري يف ادةسي ة وادش يةة
واملنهج"( .ط ،2دعشق :داا ادفك املةذص 1418 ،هـ)119 :26 ،؛
واملخاص يف تفاسري ادس آن ادك مي.509 ،
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وأسرارهما البالغية:
ّ قني تسيذق ادف ي تني ﱹ ﱶ ﱸ و ﭐﱹﲆ ﱸ املوانع اديت حجبت ادكفذا
احلق قسلوهب  ،و ّقني املوىل تسبحذنه وتةذىل أن
واملنذفسني دن أن يبص وا ّ
تسبب د ااجع إىل غفلة املكذقني وتطذوهل قذدكرب واملةذصي،
و"غلبت دلى قُـلُوهب ُ ادمةذصي وأحذطت هبذ"( ،)1حىت ع نوا دليهذ،
احلق
وجذوزوا احل ّ وقلغوا ادغذية يف املةصية ،فذنطماست قلوهب دن ّ
وأظلمت ،فحينئذ ي ين دلى ادسلب غطذء وحجذب ثسيل كثيف غليظ
مينع ادنوا واإلميذن وادس آن دن ادوصول إىل هذا ادسلب ،فخبُث وغثذ
وضةف ودلاه ر ّ ة وقاسوة حىت فس اإلحاسذس وتبلّ واّمبذ
وت نّس ُ
عذ قلبه ،كمذ قذل اقن ادسي -امحه اهلل تةذىل" :-عوتذ ال ي جتى عةه
حيذة ينافع هبذ ،قل حيذته حيذة ي اك هبذ األمل فسط"(.)2
وقذل اإلعذم اقن ادسي -امحه اهلل تةذىل -يف ح يثه دن آثذا
املةذصي دلى ادسلب" :يص أ عن املةصية ،فإ ا زاد غلب ادص أ حىت
يصري اانذ ،مث يغلب حىت يصري طبةذ وقفال وخامذ ،فيصري ادسلب يف
غشذوة وغالف ،فإ ا حصل ده د قة اهل وادبصرية انةكس
( )1ادبغوي" ،عةذمل ادانزيل".365 :8 ،
( )2حمم قن أيب قك قن أيوب قن تسة مشس اد ين اقن قي اجلوزية" ،اجلواب
ادكذيف ملن تسأل دن اد واء ادشذيف أو اد اء واد واء"( .ط ،1املغ ب :داا
املة فة1418 ،هـ1997-م).90 ،
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فصذا أداله أتسفله ،فحينئذ ياواله د وه وياسوقه حيث أااد"( ،)1ويسول
عوضحذ عفهوم ادّان" :إ ّن
ادنيب  يف احل يث ادذي اواه أقو ه ي ة ّ 
ادةب إ ا أخطأ خطيئة نُكات يف قلبه نكاة تسوداء ،فإ ا هو نـزع
حىت تـةلُو قلبه،
واتساغف وتذب ُتسسل (جال) قـلبُهُ ،وإن دذد زي فيهذ ّ
()2
وهو ادّان ادذي ك اهلل ﭐﱹﱲﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱸ" .
 ناسا ل عن املةىن املةجمي دلف ي تني ﱹ ﱶ ﱸ و ﭐﱹﲆ ﱸ أنه ال
غريمهذ عن األدفذظ ادس يبة عن دالداهمذ
يغين غنذءمهذ يف تسيذقهمذ ُ
عن عثل (اخلا وادطبع) وإن اررتكت مجيةهذ قكوهنذ عن املوانع اديت
احلق
حتجب ادسلب دن اإلميذن ،وحتمل طذقع اإلغالق ادفك ي دن ّ
واإلد اض دنه ،دكنهذ تفرتق يف ناسبة املنع وع ثبوته ودزوعه.
يااسىن تفاسري اخلذصيةّ اد الدية وادسص اد اليل التساةمذل
وحىت ّ
ادف ي تني ﭐﱹﱶﱸ وﱹﲆﱸ يف تسيذقهمذ دون غريمهذ عن ع ادفذفمذ،
( )1امل جع اداسذقق.60 ،
( )2حمم قن دياسى ادرتعذي" ،اجلذعع ادصحيح تسنن ادرتعذي" .حتسيق أمح
حمم رذك وآخ ون( ،ط ،2قريو  :داا إحيذء ادرتاث ادة يب1397 ،هـ-
1977م) ،اق  ،434 :5 ،3334قذل ادرتعذي :ح يث حاسن صحيح،
وقذل األدبذين :حاسن ،انظ ح يث اق  2550 :يف :حمم نذص اد ين
األدبذين" ،صحيح اجلذعع ادصغري وزيذدته (ادفاح ادكبري)"( .ط ،3قريو :
املكاب اإلتسالعي1408 ،هـ 1988-م).342 :1 ،
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كذن ال ق ّ عن قيذن ادف ق قني عفهوم اد ان واخلا وادطبع وادسفل ،وحىت
يظه ادف ق قينهذ كذن ال ق ّ عن تساسي ع احل إغالقه ادفك ي دن
احلق واإلد اض دنه إىل ع احل ثالث:
ّ
املؤدية
المرحلة األولى :اإلغالق ادفك ي املؤقت اجلزئي دلمنذفذ ّ
إىل اإلميذن:
ومتثّل هذه امل حلة ادف ي ة ﱹﱶ ﱸ وق تس ّ م قيذن عفهوعهذ ادذي
ي ل دلى حجذب غليظ كثيف ثسيل ،دكنه ديس قذداسمي ادذي مينع
اد ؤية ،فذدةب كمذ قذل جمذه امحه اهلل تةذىل" :يةمل قذدذنوب فاحيط
قذدسلب ،مث ت تفع ،حىت تغشى ادسلب"( ،)1مبةىن أن ادذنوب حتيط
قذدسلب فإ ا تاذقةت( )2ااتفةت حىت تغشى وتشمل ادسلب كله وتغطيه
وحيجب
حبجذب كثيف ثسيل غليظ (اد ان) ،فيثسل ادسلب عن ادذنوبُ ،
احلق ،فال ينفذ اإلميذن إىل قلبه ،وال
دن ادسيذم قوظيفاه وهي إدااك ّ
ي خله فـه ادس آن ،ودكن هذا ادّان ال يةين د م نفو اإلميذن إىل
املؤدية إىل اإلميذن،
ادسلب هنذئيذ ،فهو إغالق عؤقت جزئي دلمنذفذ ّ
( )1حمم قن ج ي قن يزي قن كثري ادطربي" ،جذعع ادبيذن يف تأويل ادس آن" .حتسيق أمح
حمم رذك ( ،ط ،1د .م :عؤتساسة اد تسذدة1420 ،هـ 2000-م).287 :24 ،
( )2يسول اقن دذروا " :وجميء يكاسبون قصيغة املضذاع دون املذضي إلفذدة
تك ا د ادكاسب وتة ده يف املذضي" ،اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي "،
.200 :30
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وديس إغالقذ دائمذ تذعذ هلذ.
وق نذتسبت ادف ي ة ﱹ ﱶ ﱸ عذ هب إديه اداسيذق ادذي ّقني
األتسبذب واملوانع اديت حجبت دنه اؤية احلق ،فذد ان حجذب وغطذء
خفيف يزداد مسكذ وكثذفة وثسال وغلظة كلمذ ااتكبت ادذنوب واملةذصي
ت اجييذ؛ د أن أصل اد ان-كمذ تسبق قيذن د يف املةىن املةجمي
ده-هو ادص أ يةلو ادشيء اجللي كذداسيف وامل آة ،ويةين :اتسوداد
ادسلب عن ادذنوب؛ ألن ادةب إ ا أخطأ خطيئة نُكات يف قلبه نكاة
تسوداء ،فإ ا هو نـزع واتساغف وتذب ُتسسل (جال) قـلبُهُ ،وإن دذد زي
حىت تـةلُو قلبه ،وهو ادّان ادذي ك اهلل ،كمذ جذء يف ح يث
فيهذ ّ
ادنيب  اداسذقق ادذك .
ودذد فذدف ي ة (اد ان) هلذ دالدة خذصة دلى كوهنذ حذجبذ
وعذنةذ قذقال دإلزادة قذداوقة عن املةذصي ،ويف كوهنذ متثّل إغالقذ عؤقاذ
دكن هذا اد ان يزداد مسكذ قذدةودة
جزئيذ دلمنذفذ ّ
املؤدية إىل اإلميذن ،و ّ
إىل املةذصي ت اجييذ حىت يصل ادسلب إىل امل حلة ادثذنية عن اإلغالق.
االتسايثذق عن أن
المرحلة الثانية :اداغطيةُ دلى ادسلب وغلسه و
ُ
ي خله اإلميذن:
ومتثّل هذه امل حلة (ادطبع واخلا ) ومهذ عاسذاقذن دالديّذ؛ فكالمهذ
يثذق عن
ادشيء ،واداغطيةُ دلى ادشيء واالتسا ُ
يةين يف ادلغة :قُلوغ آخ ّ
- 399 -

التمكن الداللي للفرائد القرآنية الواردة في سياق الحديث عن القرآن الكريم ،د .محمود علي عثمان عثمان
()1

أن ي خله ريء  ،دذا فهمذ يشرتكذن يف عةىن اداغطية ود م نفو
اهل وادنوا إىل قلب ادكذف  ،فال يوفّق خلري.
وعع كون (اخلا وادطبع) عاسذاقني دالديذ وال جن فذاقذ قني اخلا
وادطبع يف االتساةمذل ادلغوي إال أن أقذ هالل ادةاسك ي فّق قينهمذ عبيّنذ
افرتاقهمذ يف ناسبة املنع وع ثبوته ودزوعه ،فيسول" :ادف ق قني ادطبع
واخلا  :أن ادطبع أث يثبت يف املطبوع ويلزعه فهو يفي عن عةىن ادثبذ
وادلزوم عذ ال يفي ه اخلا  ،وهلذا يسذل طبع اد اه طبةذ وهو األث ادذي
يؤث ه فيه فال يزول دنه ،كذد قيل أيضذ :طبع اإلناسذن ألنه ثذقت غري
زائل ،وقيل :طُبع فالن دلى هذا اخللق إ ا كذن ال يزول دنه"( ،)2و ك
اد اغب األصفهذين :أ ّن "ادطّبع أد ّ عن اخلا "( ،)3و ك اقن قي
اجلوزية أن اخلا وادطبع يشرتكذن يف عةىن اداغطية دلى ادشيء
واالتسايثذق عنه ،ويفرتقذن يف عةىن آخ وهو أن ادطبع خا يصري
( )1ينظ عذدة (طبع) يف :عسذييس ادلغة ،اقن فذاس ،438/3 ،وداسذن ادة ب ،اقن
عنظوا ،232/8 ،وعذدة (خا ) يف :عسذييس ادلغة ،اقن فذاس.245/2 ،
( )2أقو هالل ادةاسك ي" ،ادف وق ادلغوية" .حتسيق حمم تسلي ( ،د .ط ،ادسذه ة:
داا ادةل  ،د.73 ،) .
( )3احلاسني قن حمم املة وف قذد اغب األصفهذين" ،املف دا يف غ يب ادس آن".
حتسيق صفوان د نذن اد اودي( ،ط ،1دعشق ،قريو  :داا ادسل  ،اد اا
ادشذعية 1412 ،هـ).515 ،
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تسجية وطبيةة فهو تأثري الزم ال يفذاق( ،)1ودذد فذدطبع أر ّ عن
اخلا  ،واخلا أر ّ عن ادّين ،قذل جمذه  :ادّين أياس عن ادطبع ،وادطبع
فذل أر ّ عن د كله(.)2
أياس عن اإلقفذل ،واإلق ُ
يسول ادطربي" :إن ادذنوب إ ا تاذقةت دلى ادسلوب أغلساهذ،
وإ ا أغلساهذ أتذهذ حينئذ اخلا عن قبل اهلل دز وجل وادطبع ،فال يكون
دإلميذن إديهذ عاسل  ،وال دلكف عنهذ خملص ،فذد هو ادطبع واخلا
ادذي ك ه اهلل تبذاك وتةذىل يف قوده :ﱣﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒﱢ نظري ادطبع واخلا دلى عذ ت اكه األقصذا عن األودية
وادظ وف اديت ال يوصل إىل عذ فيهذ إال قفض د دنهذ مث حلهذ،
فكذد ال يصل اإلميذن إىل قلوب عن وصف اهلل أنه خا دلى
قلوهب  ،إال قة فضه خذمته وحله اقذطه دنهذ"(.)3
المرحلة الثالثة :ع حلة ادسفل دلى ادسلب واإلغالق اداذم دكل
املؤدية دإلميذن:
املنذفذ ّ
ومتثل هذه امل حلة ادف ي ة ﱹﲆﱸ ﭐفيصل قلب املطبوع حينئذ
( )1ينظ  :حمم قن أيب قك اقن قي اجلوزية" ،رفذء ادةليل يف عاسذئل ادسضذء
وادس ا واحلكمة واداةليل"( .د .ط ،قريو  ،دبنذن :داا املة فة،
1398هـ1978/م).17-16 :17 ،
( )2ينظ  :اقن عنظوا" ،داسذن ادة ب".232 :8 ،
( )3ادطربي" ،جذعع ادبيذن يف تأويل ادس آن".267 :1 ،
- 401 -

التمكن الداللي للفرائد القرآنية الواردة في سياق الحديث عن القرآن الكريم ،د .محمود علي عثمان عثمان

إىل ع حلة ادسفل دلى قلبه ﱹﲃ ﲄﲅ ﲆﱸ ،ويف آيذ ادس آن
ادك مي غذدبذ عذ يسرتن اخلا وادطبع واد ين دلى ادسلوب قذألمسذع أو
األقصذا عبذر ة ،أعذ يف آية ﱹﲃ ﲄﲅ ﲆﱸ فس ّ م أوال ﱹﭐ ﱼ
ﱽ ﱾﱸ [حمم  ،]23 :وقة أن حتسق عن دملية ادص ّ
وادةمى عةذ ،ك ﱹﲄﲅ ﲆﱸ ،ويف هذا دديل دلى اإلغالق
املؤدية دإلميذن ،أي أن ادسفل أر وأقو يف دملية
اداذم دكل املنذفذ ّ
ادغلق عن اد ين واخلا وادطبع.
 وأعذ اداسّ ادذي اقاضى جميء ادف ي ة (اان) يف آية تسواة املطففني دون
غريهذ عن عثل (اخلا وادطبع وادسفل) فهو اداسيذق ادواادة فيه ،فس
واد ادف ي ة (اان) يف تسيذق احل يث دن ادف ّجذا يف ادبيئة املكية،
"وهذا رذعل دكل فذج عن أنواع ادكف ة واملنذفسني وادفذتسسني"( ،)1وه
يوعئذ جبذق ة وتسذدة عكة ،وغذدب ادنذس يوعئذ عن ادكفذا ،ومل يااسلّ
اإلتسالم قة زعذم ادنذس ديحكمه وفق ر يةة ادس آن ،وعن خصذئص
ادس آن املكي جمذددة املشكني وادكفذا واداشنيع دليه  ،ودذا اتساةمل
عةه أتسلوب اداةنيف واداه ي واإلنكذا دليه قلفظ ﭐﱹﱲ ﭐﱸ ،وعن
قالغة ادس آن ادك مي عة فة أحوال املخذطبني وخمذطباه مبذ يساضي
( )1دب اد محن قن نذص قن دب اهلل اداسة ي" ،تياسري ادك مي اد محن يف تفاسري
ادصميل( ،ط ،1اداسةودية :داا اقن
كالم املنذن" .اداىن قه تسة قن ّفواز ّ
اجلوزي1422 ،هـ).1947 ،
- 402 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

حذهل عن ادسوة أو ادلني ،وادفجذا يف عكة يف عناهى ادسوة واهليمنة دلى
ادنذس ،وعع د فس اتساةمل عةه امل حلة األوىل عن اإلغالق
ادفك ي املؤقت اجلزئي وهي (اد ان) ملذ يأيت:
ديبني أن تسبب كذهب وزدمه أن ادس آن أتسذطري األودني
أوالّ :
هو "كث ة ادسبذئح واملةذصي اديت غطت قلوهب قذد ان وهو احلجذب
ادكثيف ادذي حي ث قاسبب ت اك ادذنوب ،فمنةاهذ عن اؤية احلق
وادبذطل ،وادامييز قني اخلري وادش "( ،)1وهذا إمنذ كذن قاسبب د واهن ،
ﭧﭐﭨﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱹﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱸ املطففني ،12 :فة واهن
اد احلق" ،فمن اان دلى
حيمله دلى اداكذيب ،وحيمله كربه دلى ّ
قلبه كاسبُه ،وغطاه عةذصيه ،فإنه حمجوب دن احلق ،وهلذا ُجوزي دلى
د  ،قأن ُحجب دن اهلل ،كمذ حجب قلبه يف اد نيذ دن آيذ اهلل"(.)2
ني قن ادفضل :كمذ حجبـ ُه يف اد نيذ
يسول ادبغوي" :قذل احلاس ُ
()3
دن تـوحي ه حجبـ ُه يف اآلخ ة دن ُاؤياه" .
ثانيا :اداحذي وادرتهيب عن ادذنوب ود م االتساهذنة مبذ يب و اديوم
عنهذ نبذ صغريا غري ي أمهية ،دكنه حيمل يف اته عسوعذ ادنمو اديت جتةل
عنه عهلكة دلةذصي تاود ه يوم ادسيذعة ،فذدذنوب "ت ين دلى ادسلب وتغطيه
( )1ادزحيلي" ،ادافاسري املنري".123 :30 ،
( )2اداسة ي" ،تياسري ادك مي اد محن يف تفاسري كالم املنذن".1948-1947 ،
( )3ادبغوي" ،عةذمل ادانزيل".366 :8 ،
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ريئذ فشيئذ ،حىت ينطمس نواه ،ومتو قصريته ،فانسلب دليه احلسذئق ،فري
ادبذطل حسذ ،واحلق قذطال وهذا عن أدظ دسوقذ ادذنوب"( ،)1مث يناهي
األع قصذحبه أن ُحيجب دن اقه تسبحذنه ،فذتساةمذل ادس آن دل ان يف امل حلة
املكية زج وت هيب دكل عن ياساهني مبةصية وأهنذ ق تودي قه إىل أدظ
فذدفجذا ال يزادون يف عكة ويف ق اية اد دوة اإلتسالعية ،فح ّذاه
ادةسوقذ ّ ،
اقا اء عن املةذصي وت اك ادذنوب اديت تغطي قلوهب قذد ان وأن االتسام اا
دليهذ يودي هب إىل أدظ ادةسوقذ .
 وأعذ دن تسّ جميء ادف ي ة ﭐ ﭐ ﭐﱹﲆﱸ يف آية تسواة حمم دون غريهذ
عن عثل (اد ان واخلا وادطبع) ،فهو اداسيذق واملسذم ادواادة فيه،
فكمذ تس م يف املةىن ادلغوي دلف ي ة (أقفذهلذ) أ ّن عن عةذنيهذ
اإلغالق وادغلظة وادش ة وعذ ال َي ُ ُج عن ي يه خيـ  ،فاخ اخلا
وادطبع ادسفل ،وق واد هذه ادف ي ة يف تسيذق احل يث دن
املنذفسني يف ادبيئة امل نية ،وكأن املنذفسني ق كابوا هنذياه دلى
أنفاسه مبذ كاسبت أي يه  ،فصذا قينه وقني ادس آن وادنيب 
د اوة ونفوا ،ويب و أن املنذفسني يف امل ينة دطّلوا عنذفذ اإلدااك
دن ه فذنسطةت قوادا اإلميذن واهل دن ه  ،ودذا جةلت آية
تسواة حمم األقفذل اعزا إلغالق اإلدااك وادفه د يه  ،واإلغالق
اداذم دكل املنذفذ املؤدية إىل دخول اإلميذن يف قلوهب  ،فال ي خلهذ
إميذن وال َي ج عنهذ نفذق وكف وال أعل يف إصالحه عذ داعت
( )1اداسة ي" ،تياسري ادك مي اد محن يف تفاسري كالم املنذن".1948 ،
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عنذفذ اإلدااك (ادسلب واداسمع واألقصذا) ق ُتس ّ قاسبب كف ه
ونفذقه وإد اضه  ،وق اتسانفذوا كل ع احل اإلنذاا وادزج ،
قذحلق وعنفةاه ،وتة يفه قذدشّ وض اه ،فسذعت
وتكّا تة يفه
ّ
احلجة دليه قذد  ،وال دذا هل قة د دن اهلل تةذىل قة أن
"تنذهوا يف اداسذد ادبذطل ،ومل يلافاوا قوجه إىل ادس آن ،فأواثه
د هيئة متّهن دلى اتساحاسذن ادكف وادبذطل ،فذتساحك ادطبع
واخلا دلى قلوهب وأمسذده وأقصذاه  ،فكأمنذ يُسفل قذد دلى
قلوهب "(.)1
 جذء اداةبري يف اآلية عن خالل ادف ي ة ﭐﱹﲆﱸ قأتسلوب االتساةذاة
املكنية" ،إ ربهت ادسلوب ،أي ادةسول يف د م إدااكهذ املةذين
قذألقواب أو ادصنذديق املغلسة ،واألقفذل ختييل"(.)2
 جذء ادسلوب نك ة وأُضيفت األقفذل إديهذ ،يسول اد ازي يف قيذن
تسّ د  " :وتنكريُ ادسلوب َّإعذ داهويل حذهلذ وتفظيع رأهنذ قإيهذم
أع هذ يف ادساسذوة واجلهذدة كأنَّه قيل دلى ٍ
ف
قلوب عنك ةٍ ال ية ُ
قلوب ٍ
سذدا ق ُاهذ يف ادساسذوة وإعذ َّ
قةض
ألن امل اد هبذ ُ
حذ ُهلذ وال يُ ُ
عنه وه املنذفسون وإضذفةُ األقفذل إديهذ دل الدة دلى َّأهنذ أقفذل
( )1اتساف هذه ادفس ة عن :اد اغب األصفهذين" ،املف دا يف غ يب ادس آن"،
 .275قة أن تصّفت فيهذ تص فذ ياسريا.
( )2اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي ".114 :26 ،
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()1
ٍ

غري جمذناسة داسذئ األقفذل املةهودة" .
خمصوصة هبذ عنذتسبة هلذ ُ
املبحث الثالث :عداوة املشركني للقرآن الكريم

املطلب األول :تأويلهم وحتريفاتهم للقرآن الكريم
وميثّل هذا املطلب امل حلة األوىل عن د اوة املشكني دلس آن ادك مي،
واحاو دلى ف ي ة واح ة ،وهي ﱹﭐﱄﱸ ،وق واد يف قوده تةذىل:
ﱹﭐﳊﳋﳌﳍﳎﱁﱂﱃﱄﱅﱸ(.)2
أوال :الداللة المعجمية
اخالف أهل ادة قية يف اراسذق أصل ﱹﭐﱄﱸ فمنه عن قذل
واح هذ دضة ،وادةضة :اجلزء وادسطةة عن ادشيء ،وأصلهذ دضوة فةلة،
وجزأته ،وقذد جةلوا احل ف ادنذقص عن
عن ّ
دض ُ
يت ادشيء ،إ ا فّقاه ّ
أصل ادةضة هو ادواو ،فهي عن (ادةضو) ،وادةضني :ادف ق ،وعنه عن
قذل :أصل ادةضة دضهة ،فذتساثسلوا اجلمع قني هذءين فسذدوا دضة،
وقذد جةلوا احل ف ادنذقص عن أصل ادةضة هو اهلذء ،فهي عن
اداسح قلغة ق يش( ،)3وادةضهُ ادسذدةُ ادسبيحةُ(،)1
(ادةضه) ،وعةىن ادةضهُّ :
( )1أقو اداسةود ادةمذدي" ،تفاسري أيب اداسةود".159 :6 ،
( )2تسواة احلج اآلياذن.91 – 90 :
( )3ينظ عذدة (دضو ،دضه) يف :اجلوه ي" ،ادصحذ تذج ادلغة وصحذ
ادة قية"2241 :6 ،؛ واقن فذاس" ،عسذييس ادلغة".347 :4 ،
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اداسب
وادنّميمةُ ،وقيل :هو عن ادةضه ،وهو :ادكذب ،وادبهاذن ،و ّ
املفحش ،يسذل :دضهُ دضهذ ،ودضيهة ،أي :اعذه قذدبهاذن ،وهذا قول
ادكاسذئي امحه ادلّهُ تةذىل( ،)2وقيل" :هو عن ادةضذه ،وهو كل رج
يةظ وده روك عؤٍ" ،قذده ادفّاء(.)3

ثانيا :السياق الخاص
تاح ّ ث اآلياذن اداسذقساذن دن املسااسمني وجيوز أن ي اد هب مجع
عن املشكني عن ق يش ،فيكون امل اد قذدس آن عاسمى هذا االتس ادةل
وهو كاذب اإلتسالم ،وق اقااسموا ادس آن قأقواهل ادكذ قة ،فسذل
قةضه  :هو رة  ،وقذل قةضه  :هو تسح  ،وقذل قةضه  :كهذنة،
وقذل قةضه  :أتسذطري األودني ،وجيوز أن ي اد هب طوائف أهل ادكاذب
قاسموا كاذهب أقاسذعذ ،عنهذ عذ أظه وه وآعنوا قه وعنهذ عذ أخفوه وكف وا
قه وفسذ ألهوائه وأغ اضه  ،فيكون ادس آن عص اا أطلق مبةنذه ادلغوي،
أي املس وء عن كابه  ،وق أخ ج ادبخذاي دن اقن دبذس ،يف قوده:
{كمذ أنزدنذ دلى املسااسمني ادذين جةلوا ادس آن دضني} قذل" :ه
أهل ادكاذب ،جزؤوه فجةلوه أدضذء أدضذء ،فاعنوا قبةضه ،وكف وا
ﭐ

( )1ينظ عذدة (دضه) يف :اقن عنظوا" ،داسذن ادة ب".515 :13 ،
( )2ينظ  :دلي قن محزة ادكاسذئي" ،عةذين ادس آن" .ق م ده :دياسى رحذته( ،د.
ط ،ادسذه ة :داا قبذء دلطبذدة وادنش 1998 ،م).176-175 ،
( )3ادف اء" ،عةذين ادس آن".67 :3 ،
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()1

قبةضه"  ،أو قاسموا كاذب اإلتسالم ،عنه عذ ص قوا قه وهو عذ وافق
دينه  ،وعنه عذ كذقوا قه وهو عذ خذدف عذ ه دليه ،قذل دك عة ُمسّوا
قذملسااسمني ألهن اقااسموا ادس آن اتساهزاء قه فسذل قةضه تسواة كذا يل
وقذل قةضه تسواة كذا يل وامل اد قذداساسي واداجزئة تف قة ادصفذ
واألحوال ال جتزئه ادذا (.)2
سر اختيار الفريدة ﱹﱄﱸ في سياقها وأسرارها البالغية
ثالثاّ :
 -1ناسا ل عن املةىن املةجمي دلف ي ة ﱹﱄﱸ أن عةذنيهذ ت وا
اداسب
اداسح وادكذب ،وادبهاذن ،و ّ
حول اداف قة واداجزئة و ّ
( )1ادبخذاي" ،صحيح ادبخذاي" )4705( ،كاذب ادافاسري ،قذب قوده تةذىل:
{ادَّذين جةلُوا اد ُس آن دضني} ح يث اق  ،305 :14 ،4336وكذا اواه
ادطربي قنصه يف تفاسريه" ،جذعع ادبيذن يف تأويل ادس آن"،129 :14 ،
و ك عثل هذا ادسول :ادبغوي" ،عةذمل ادانزيل"365 :8 ،؛ واقن كثري يف
تفاسريه .ينظ  :أقو ادف اء إمسذديل قن دم قن كثري ادس ري اد عشسي،
"تفاسري ادس آن ادةظي " .حتسيق تسذعي قن حمم تسالعة( ،ط ،2اد يذض :داا
طيبة دلنش واداوزيع1420 ،هـ1999-م).549 :4 ،
( )2ينظ  :جذا اهلل أقو ادسذتس حممود قن دم ادزخمش ي" ،ادكشذف دن حسذئق
غواعض ادانزيل وديون األقذويل يف وجوه اداأويل"( .د .ط ،قريو  :داا
ادكاذب ادة يب 1407 ،هـ)589 :2 ،؛ واد ازي" ،عفذتيح ادغيب":19 ،
168؛ وحمم األعني ادشنسيطي" ،أضواء ادبيذن يف إيضذ ادس آن قذدس آن"،
318 :2؛ واقن دذروا" ،اداح ي وادانوي ".85 :14 ،
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املفحش ،وادسذدة ادسبيحة ،وادنميمة ،واإليذاء.
 -2يوحي تسيذق ادف ي ة ﱹﱄﱸ مب تكذيب املشكني وأهل
ادكاذب ودنذده وعزي د اوف دلس آن ادك مي ودلنيب ،فمةىن
جةله ادس آن دضني حكمه قأنه عفرت وتكذيبه قه( ،)1حيث
قاسموا ادسول فيه إىل حق وقذطل دنذدا ود وانذ.
 -3إن ادف ي ة ﱹﱄﱸ ال يغين غنذءهذ غريُهذ عن عثل :أجزاء؛ فهي
ال تةذدل ادف ي ة ﱹﭐﱄﱸ يف دالداهذ اخلذصة دلى عذ يلي:
 د م دالدة ادف ي ة ﱹﱄﱸ دلى عطلق اداجزئة واداف يق،
"فذداةبري دن جتزئة ادس آن قذداةضية اديت هي تف يق األدضذء عن
املاسالزم إلزادة حيذته وإقطذل امسه دون عطلق اداجزئة
ي اد و
ُ
واداف يق ادلذين امبذ يوج ان فيمذ ال يض ه ادابةيض عن
()2
جيزئوا ادس آن هب ف تياسري وتاسهيل
املثليذ "  ،عةىن د أهن مل ّ
ق اءته وحفظه وفهمه وادةمل قه ،كمذ هو احلذل يف تساسي ادس آن
ادك مي ثالثني جزءا ،قل كذن ه فه عن اداةضية إيذاء ادس آن جبةله
ا أدضذء وأجزاء عافذصلة عابذينة خمالفة فيمذ قينهذ ودزهلذ وتف يسهذ
دن قةضهذ فهي غري قذقلة دل جوع إىل أصلهذ عثل أدضذء اجلزوا
إ ا قطةت ،مبةىن تف يق وح ة وقنية وااتبذط وادائذم ادس آن ادك مي،
( )1ينظ  :اآلدوتسي" ،او املةذين".325 :7 ،
( )2أقو اداسةود ادةمذدي" ،تفاسري أيب اداسةود".93 :4 ،
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قاف يق عةذنيه ونظمه ،واإلميذن قبةضه وادكف قبةضه اآلخ  ،كمذ
()1
قذل تةذىل :ﭐﱹﭐ ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱸ .
 اداةبري دن جتزئة ادس آن قذداةضية دلانصيص دلى كمذل قبح ورنذدة
عذ فةلوه قذدس آن ادةظي ( ،)2وقذدنيب إ كذنوا يسص ون قسذداه
ادسبيحة دن ادس آن ادطةن فيه ،وادنميمة واإلفاسذد قني ادنيب وقني
ادنذس؛ إلقةذد ادنذس دن اإلميذن ق ينه.
 اداةبري دن جتزئة ادس آن قذداةضية دل الدة دلى أهن "أكث وا ادبهت
ونودوا ادكذب فيه"( ،)3حيث قذل قةضه  :هو
دلى ادس آن ّ
تسح  ،وقذل قةضه  :كهذنة ،وقذل قةضه  :أتسذطري األودني ،وممذ
ي ّل كذد دلى إكثذاه عن ادبهت دلى ادس آن ادك مي دفظ
ﱹﳍﱸ وهو افاةذل عن قاس إ ا جةل ريئذ أقاسذعذ ،وصيغة
االفاةذل هنذ تساضي تكلف ادفةل وتطلّبه واالجاهذد فيه( )4فةلى
هذا فمةىن (اداةضية) أي فّقوا ادس آن قش ة وجه .
 كمذ أن اداةبري دن جتزئة ادس آن قذداةضية دل الدة دلى اضط اهب
ودبثه  ،فه ال يثباون دلى قول واح حبق ادس آن وادنيب ،فاذاة
( )1تسواة ادبس ة آية.85 :
( )2ينظ  :أقو اداسةود ادةمذدي" ،تفاسري أيب اداسةود".93 :4 ،
( )3ادس طيب" ،اجلذعع ألحكذم ادس آن".59 :10 ،
( )4ينظ  :اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي ".85 :14 ،
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حق
يسودون رذد وتذاة كذهن ،وتذاة تسذح  ،كمذ قذل تةذىل يف ّ
املكذقني قذدس آن ادك مي :ﱹﭐﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱸ(.)1
اداسذقسة دلف ي ةﭐ
وأعذ كلمة (أجزاء) فال تةطي اد الال
ﱹﱄﱸ فهي ت ل دلى "عطلق اداجزئة واداف يق ادلذين امبذ
ادابةيض عن املثليذ "( ،)2وادس آن يضّه اداةضية
يوج ان فيمذ ال يض ه
ُ
فهي تاسلب دنه وح ته واوحه ،كمذ ت وا عةذين (جزأ) دلى االكافذء
واالتساغنذء ،مبةىن االتساغنذء دن األصل ،كمذ قذل اقن فذاس" :واجلُزءُ:
اتساغنذء اداسذئمة دن املذء قذدّطُب"(" ،)3إ ّن قـود اجازا يـساضي أنه
دون عذ حياذج إديه وأصله عن اجلُزء وُهو اجازاء اإلقل قذد طب دن املذء
وهي وإن اجازأ قه يـساضي أنه دون عذ حتاذج إديه عنهُ فهي حماذجة
إديه قةض احلذجة"( ،)4وعةىن د أن اجلزء ق ياساغين دن األصل
قغريه ودكن ديس اتساغنذء قذدكلية ،قل يبسى اجلزء حبذجة دألصل ،ويُفه
عن د أنه دو قذل :وجةلوا ادس آن أجزاء ق ل دضني ،دكذنت جتزئاه
( )1تسواة ق آية.5 :
( )2أقو اداسةود ادةمذدي" ،تفاسري أيب اداسةود".93 :4 ،
( )3يسول اقن فذاس( :جزأ) أصل واح ي ل دلى االكافذء قذدشيء ،واجلزء :اتساغنذء
ادشيء ،ينظ  :اقن فذاس،
اداسذئمة دن املذء قذدّطب ،واجلزء :ادطذئفة عن ّ
"عسذييس ادلغة"455 :1 ،؛ واقن عنظوا" ،داسذن ادة ب".46-45 :1 ،
( )4أقو هالل ادةاسك ي" ،ادف وق ادلغوية".120 :1 ،
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غري تذعة ،وقسي اجلزء ادذي قاسموه ده نوع تةلق قذدس آن ،ودكن ملذ قذل
دضني فُه أن جتزئاه تذعة ال دالقة هلذ قذألصل عاساغنية دنه ،وال أعل
يف إاجذع ادةضو املساسوم إىل أصله ،وهذا دديل دلى دظي ُج عه ،
فه ق وصفوا ادس آن قصفذ ياساحيل اداسذؤهذ عع ادس آن حبذل ،كمذ
أهن آعنوا قبةض ادس آن وكف وا قبةضه اآلخ املخذدف ألهوائه عثل
ناسخ ر يةاه وإقطذل قُ ّنوة دياسى هلل تةذىل ،قصواة ياساحيل عةهذ أن
يبسى ق آن قذهليئة واإلدجذز واالدائذم واالاتبذط ادذي أنزده املوىل
حق ادس آن ادك مي فهو وح ة واح ة ،كمذ
تسبحذنه ،وال ميكن هذا يف ّ
قذل دنه ادبسذدي" :عناظ اداأديف أر اناظذم ،عاالئ االاتبذط أحك
ادائذم"( ،)1ومبذ أن اجلزء ده نوع تةلق قذألصل فس تظه فيه خواص
()2
املةضى (ادس آن) فال تظه يف أدضذئه
ادكل وصفذته  ،وأعذ ادشيء ّ
وجّزئت متذعذ
خواص ادس آن وصفذته؛ ألنه األدضذء املاف قة ق فُصلت ُ
دن األصل ،فه قاةضياه دلس آن ق نزدوا اوحه اديت تاس ي فيه،
فكيف تظه يف األدضذء املافّقة صفذ ادس آن ،وعن هنذ نسول ياكون
ادس آن ادك مي عن ثالثني جزءا وديس دضوا؛ ألن األجزاء وح ة واح ة
ال تاساغين دن قةضهذ ،وإمنذ اداجزيء فسط داسهودة احلفظ وتياسري
ادفه  ،وديس إلح اث ادلبس وتشكي ادنذس واإلميذن قبةض ادس آن
( )1ادبسذدي" ،نظ اد اا".237 :4 ،
( )2ينظ  :أمح خماذا" ،عةج ادلغة ادة قية املةذص ة" ،عذدة (تسطو).369 :1 ،
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وتنحية ادبةض اآلخ وادكف قه.
وعن هذا يابني أن دفظ (أجزاء) ال يةطي اد الال اداسذقسة
دلف ي ة ﱹﱄﱸ ،كمذ ال يانذتسب وتسيذق اآلية ادذي يصوا ع
تكذيب املشكني وأهل ادكاذب ودنذده وعزي د اوف دلس آن ادك مي
ودلنيب ويصوا افرتاءاف دلى ادس آن ادك مي اديت ف ف إىل إح اث
قطيةة عة فية عع ادس آن ادك مي ودزده دن عسذص ه وتسيذقه ،وصوال إىل
جتذوزه ،واتساب اده مب جةيذ وضةية ،وال ر أن هذه ادف ي ة تصوا
هذه ادة اوة دلس آن ديس يف زعن ادنيب فحاسب قل ادة اوة واداةضية
أن هل د !
يف كل زعذن وعكذن دلنّيل عن ادس آن ادك مي ،و ّ
 جذء ادف ي ة ﱹﱄﱸ يف مجلة خربية عاساةملة يف الزم
()1
دكن
ادفذئ ة  ،فذملسااسمني دلى دل مبذ فةلوا عن اداساسي  ،و ّ
(" )1األصل يف توجيه ادكالم ادذي ياضمن خربا عذ أن يكون ادغ ض عنه اإلدالم
قذخلرب ادذي دل دليه ادكالم ،أي :إفذدة املخذطب احلك ادذي تضمناه
اجلملة أو اجلمل اخلربية ،وياسمى هذا دن دلمذء ادبالغة فذئ ة اخلرب ،وق
ي اد عن توجيه ادكالم ادذي ياضمن خربا عذ ،إدالم املخذطب قأن املاكل
دذمل قذحلك ادذي تضمناه اجلملة اخلربية ،وال ق دن ئذ عن أن يكون
املخذطب دذملذ قه ،وياسمى هذا دن دلمذء ادبالغة الزم ادفذئ ة" .دب اد محن
قن حاسن حبـنَّكة املي اين اد عشسي" ،ادبالغة ادة قية أتساسهذ ودلوعهذ وفنوهنذ
وصوا عن تطبيسذفذ هبيكل ج ي عن ط يف وتلي "( .ط ،1دعشق :داا
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املاكل وهو املوىل تسبحذنه َيذطبه ديةلموا أنه تسبحذنه عطّلع دلى
قاسماه  ،وع اقب ألقواهل  ،ويف د إيسذظ هل قأن يا ق وا يف
هذا ادذي زدموه دن ادس آن؛ ديظه هل ص قه ،فيوقنوا أن ادس آن
ال يكون إال عن إنزاده تسبحذنه ،وهذا اخلرب عاسوق دااسلية ادنيب
وودي ا ملن افرت دلى ادس آن وجةله دضني.

املطلب الثاني :سطو املشركني بالتالني للقرآن الكريم
وميثّل هذا املطلب امل حلة ادثذنية عن د اوة املشكني دلس آن
ادك مي ،واحاو دلى ف ي ة واح ة ،وهي ﭐﱹﭐﳇﱸ ،وق واد يف
قوده تةذىل :ﭐﱹﭐﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂﳃ

ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳉ ﳊ ﳋﳌﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒﳓ

ﳔ ﳕ ﳖﳗﳘﳙ ﳚﱸ(.)1

أوال :الداللة المعجمية
اداسطو :ر ة
اداسطو :ادباسط دلى ادنذس قسه ه عن فوق ،و ّ
ّ
ادبطش ،وادسه وادةلو قذدبطش واإل الل كذن د قض ب أو قشا أو
قأخذ قذدي  ،وتسطذ املذءُ :إ ا كث  ،وتسطذ ادف س تسطوا وتسطوة :اكب

ادسل  ،قريو  :اد اا ادشذعية 1416 ،هـ1996-م).173 :1 ،
( )1تسواة احلج آية.72 :
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()1
ادشيء :تس قه ،واناهبه يف قطش ،واداسطوة:
اأتسه  ،وتسطذ دلى ّ
ادزدذعة( ،)2وتسطذ دلى
اداسلطة واداأثري وتسطذ قذدذين ينذفاسونه دلى ّ
()3
عذده :اتساوىل دليه حيلة أو خفية أو يف قطش  ،وياسطُون دليه
يةين :يف طون دليه  ،واداسطوة ادةسوقة(.)4
ناسا ل عن املةىن املةجمي دلف ي ة أن عةذنيهذ ت وا حول ر ة
ادبطش وادباسط دلى ادنذس ،وأخذ ادشيء قسه ودلو وإ الل وتكرب
ودنف ،وق يكون أخذ ادشيء واالتسايالء دليه قبطش (ض ب أو را أو
أخذ قذدي ) أو حبيلة أو خفية ،وفيهذ عةىن ادكث ة واإلف اط وادةسوقة وادةنذد
واداسلطة واداأثري واالتسام اا ود م اداوقف دن ادبطش دن ادغضب.

( )1ينظ عذدة (تسطذ) يف :اخلليل قن أمح ادف اهي ي" ،كاذب ادةني" .حتسيق دب
احلمي هن اوي( ،ط ،1قريو -دبنذن :داا ادكاب ادةلمية1424 ،هـ-
2003م)245 :2 ،؛ واقن عنظوا" ،داسذن ادة ب"383 :14 ،؛ وادفيوعي،
"املصبذ املنري يف غ يب ادش ادكبري"237 :4 ،
( )2ينظ ـ ـ ـ  :أمح ـ ـ ـ خماـ ـ ــذا" ،عةج ـ ـ ـ ادلغـ ـ ــة ادة قيـ ـ ــة املةذص ـ ـ ـ ة" ،عـ ـ ــذدة (تسـ ـ ــطو)،
.1066-1065 :2
( )3ينظ  :جربان عاسةود" ،اد ائ عةج دغوي دص ي"( .ط ،7قريو  :داا
ادةل دلماليني1992 ،م.440 ،
املاسمى حب
( )4ينظ  :نص قن حمم قن أمح اداسم قن ي" ،تفاسري اداسم قن ي ّ
ادةلوم" .حتسيق دلي عةوض ودذدل دب املوجود وزك يذ ادنّويت( ،ط،1
قريو  :داا ادكاب ادةلمية1413 ،هـ1993-م).404 :2 ،
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ثانيا :السياق الخاص
قيّنت اآلية اداسذقسة هلذه اآلية وهي قوده تةذىل:

ﱹﭐ ﲦ ﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

ﲸﱸ( ،)1عذ يس م ادكفذا دليه عن دبذدف دغري اهلل تةذىل عع دظي
نةمه ووضو دالئله ،وأن دبذدف دغري اهلل تةذىل دياست عأخو ة دن
دديل مسةي ﭐ ﭐﭐﭐﱹﭐﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱸ وال دن دديل دسلي ﭐﱹﭐ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲ ﲳﲴ ﱸ وإ ا مل يكن كذد فهو دن تسلي أو جهل أو ُربهة ،مث
تنذودت اآليةُ ادواادة فيهذ ادف ي ةﭐﱹﭐﳇﱸ احل يث دن د اوة املشكني
احلق ،وإضمذاه ادغيظ
دلس آن ادك مي وأهله ،ود م اتسامذده د دوة ّ
وادبغضذء وادشّ يف قلوهب وظهوا دالداهذ دلى وجوهه دلى اداذدني
دليه ادس آن ،ومهّه ادبطش وادوثوب هب دش ة تك هه أن ياسمةوا
ادس آن ويالى دليه ؛ تةظيمذ إلنكذا عذ خوطبوا قه ،وعن ف ط ادغيظ
وادغضب ألقذطيل أخ ُذوهذ تسلي ا ،وهذا ي ل دلى تسيط ة اجلهذدة
وادةنذد وادكف دليه (.)2
تفّد ﱹﭐﳇﱸ يف اداسيذق اداسذقق عع وجود عواضع أخ
( )1تسواة احلج آية.71 :
( )2ينظ  :ادطربي" ،جذعع ادبيذن يف تأويل ادس آن"632 :16 ،؛ وأقو اداسةود
ادةمذدي" ،تفاسري أيب اداسةود"483 :4 ،؛ وادزحيلي" ،ادافاسري املنري"،
.276 :17
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كثرية عشذهبة هلذا اداسيذق ادذي تُالى دلى ادكفذا آيذ ادس آن ادك مي
ودكنه كذنوا يساص ون دلى ادنكوص دن آيذ ادس آن دلى
()2
()1
ع
كمذ
دضني
آن
ادس
جةله
أو
،
قذتساكبذا
اداويل
أو
،
أدسذهب
ّ
يف امل حلة األوىل عن د اوف دلس آن ،قينمذ يف املوضع ادوااد فيه ادف ي ة
ﱹﭐﳇﱸ تب ّ ل حذهل ومل يكافوا قكل عذ تسبق عن وجوه د اوف
دلس آن واداذدني ده ،قل ظه دالدة ادغضب دلى وجوهه  ،وكذدوا
يااسىن دنذ
يبطشون قذدذين يالون دليه آيذ ادس آن ادك مي ،وحىت ّ
تفاسري اخلذصيّة اد الدية وادسص اد اليل التساةمذل ادف ي ة ﱹﭐﳇﱸ
يف تسيذقهذ دون غريمهذ عن ع ادفذفذ ،كذن ال ق ّ عن عة فة عفهوم هذه
ادف ي ة ،واقطهذ قاسيذقهذ ادواادة فيه.
سر اختيار الفريدة ﱹﭐﳇﱸﭐ في سياقها وأسرارها البالغية
ثالثاّ :
وتصوا عذ
 يوحي تسيذق ادف ي ة ﱹﭐﳇﱸ قظالل نفاسية تةكس ّ
يشغل نفوس ادكفذا يف ادبيئة امل نية وعذ َيالجهذ عن ف ط ادغيظ
وادغضب وادك اهة واالنفةذل دن مسذع ادس آن واؤية اداذدني ده ،فل
()1

ﭧﭐ ﭐ ﭐﭨﭐ ﭐ ﭐﱹﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱸ

()2

ﭧﭐﭨ ﭐﱹﭐﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ

املؤعنون.66 :

ﲂ ﲃ ﲄﱸ دسمذن.7 :
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يةودوا يطيسون صربا دلى مسذع ادس آن ،ومل تة احليل واالفرتاءا
دلى ادس آن اديت كذنوا يةملوهنذ يف ادبيئة املكية تنفةه دص ّ ادنذس
دن ادس آن ،ومل يةودوا يكافون قذدنكوص واداويل دن مسذع ادس آن
خذصة دن عذ أدوزف احلجة وخذهل اد ديل دلى إثبذ ددواه
قأن ادس آن إف عفرت وأنه تسح عبني ،ودذا فذدف ي ة ﱹﭐﳇﱸ
تنبئ دن تب ّ ل حذل ادذين كف وا وظهوا دالدة ادغضب وادك اهة
دلى وجوهه عن اداذدني دلس آن ،وق ا دليهذ دزعه دلى إيسذع
ادةسوقة واالناسذم عنه " ،وهذا كنذية دن اعاالء نفوتسه عن
اإلنكذا وادغيظ حىت جتذوز أث ُه قواطنه فظه دلى وجوهه "(،)1
ومهّوا قأخذ اداذدني قأي يه وأداسناه قذداسوء ،يسول ادبغوي:
"ﱥﳆ ﳇﱤ أي :يسةون ويباسطون إديك أي يه قذداسوء.
وقيل :يبطشون"(.)2
 إن ادف ي ة ﱹﭐﳇﱸ ال يغين غنذءهذ غريُهذ عن عثل :قطش؛ ألن
ادبطش ال يةذدل اداسطو يف دالداه اخلذصة دلى عذ يأيت حباسب
املةىن املةجمي ده:
 ر ة ادبطش وادباسط دلى ادنذس قةنف وقوة وح ّ ة وقاسوة ود م
امحة ودكن دلى عهل ودون تس دة.
( )1اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي ".334 :17 ،
( )2ادبغوي" ،عةذمل ادانزيل".399 :5 ،
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حق واالتسايالء دليه قسه وإ الل قبطش
 أخذ ادشيء ق ون وجه ّ
(ض ب أو را أو أخذ قذدي ) أو حبيلة أو خفية ،وياسبسه ظالل
نفاسية عن االنفةذل وادفواان وثواة ادغضب ،وعن ادفوقية وادةلو
واداكرب قذداسذده أهن أهل قوة قإعكذهن فةل عذ يشذؤون قذملؤعنني.
حب
 اإلف اط واالتسام اا ود م اداوقف دن ادبطش دن ادغضب ،و ّ
ادزدذعة.
اداسلطة واملنذفاسة دلى ّ
ادش ي وقةنف ،وقطش قه
ي ّ
وأعذ ادبطش في ل دلى األخذ ادسو ّ
()1
قسوة ( ،)2وقذل اقن
تسطذ دليه يف ُتس دة  ،وقطش قذدشيء :أعاسكه ّ
دبذس وجمذه  :ادبطش ادةاسف قاال قذداسيف وض قذ قذداسوط ،وادبطش
يكون قذدي وأقله ادوكز واد فع ،ويليه اداسوط وادةصذ ،ويليه احل ي (.)3
وعن هذا يابني أن دفظ (قطش) ال يةطي اد الال اداسذقسة دلف ي ة
ﱹﭐﳇﱸ فغذية عذ ي ل دليه األخذ قسوة ودنف ودلى وجه اداس دة ،وهذا
عذ ال يانذتسب وتسيذق اآلية ادذي يصوا حذل ادكفذا دن مسذده آليذ
ادس آن وعذ ي وا يف نفوتسه عن االنفةذل وادغضب ادذي ق ا دلى وجوهه
حتول د إىل عسذاقة اداسطو هب  ،كمذ ت ل ادف ي ة ﱹﭐﳇﱸ ﭐ ﭐ ﭐدلى
مث ّ
( )1ينظ عذدة (قطش) يف :اقن فذاس" ،عسذييس ادلغة"262 :1 ،؛ واقن عنظوا،
"داسذن ادة ب" .267 :6 ،واقن فذاس" ،عسذييس ادلغة".262 :1 ،
( )2ينظ عذدة (قطش) يف :إق اهي أنيس وآخ ون" ،املةج ادوتسيط".61 ،
( )3ينظ  :ادس طيب" ،اجلذعع ألحكذم ادس آن".123 :13 ،
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اداكرب وادفوقية وادةنذد ،وأن اداسطو نذقع عن حب ادااسلط وادزدذعة ،وال
صوا ادس آن
يكون اداسطو دلى دجل وتس دة قل دلى عهل وت ّو ،فس ّ
املكي انفةذل ادكفذا وغضبه ونكوصه وتوديه دن مسذع ادس آن وافذعه
قذإلف واداسح كمذ يف آيذ تسوا :املؤعنون( ،)1ودسمذن(،)2
احلج ( )3وغريهذ ،مث ملذ فذض ادكيل هب وأدوزف احلجة وخذهل اد ديل
دلى إثبذ افرتاءاف دلى ادس آن جلؤوا إىل حمذودة اداسطو قذداذدني دلس آن.
كمذ أن اداسطو ق يكون قبطش أو حبيلة أو خفية ،ففيه
اتسانفذ كل ادوتسذئل دلفا قذملؤعنني ،كمذ أن اداسطو يوحي قذإلف اط
يف ادبطش واالتسام اا فيه ود م اداوقف دنه دن ادغضب ،وهذا دديل
دلى اعاالء قلوهب قذدغيظ وادغضب عن اداذدني دلس آن ادك مي( ،)4وأن
( )1قذل تةذىل:
املؤعنون.66 :
( )2ﭧﭐ ﭐﭐﭨﭐﱹﭐﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱸ دسمذن.7 :
( )3ﭐﭐﭧﭐ ﭐﭐﭐﭨﭐﱹﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅﱸ
احلج .91 – 90 :
( )4ممذ ي ل دلى اعاالء قلوهب قذحلس اداةبري قذالتس املوصول ﱹﭐﳂﳃﱸ
دإليذان قأن عةىن ادصلة (ادكف ) ممذ اراه ادكفذا قه ،فـ ُه دة اقاه
وجت ّذاه يف ادكف ؛ قةظي عذ ااتكبوه عن ادكف ومهّه ادفا واداسطو
قذداذدني دلس آن ،جذء اداةبري دنه قذالتس املوصول ،حيث صذا ادصلة
ﭐﱹﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱸ
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اداسطو قذملؤعنني دي هن طول زعذهن  ،ودذد يسول أقو حيذن يف عةىن
ﭐﱹﭐﳆ ﳇﱸ" :أي ه ده ه هبذه ادصفة فه يسذاقون أن
يصودوا دلى ادذين يالون دليه اآليذ عن ر ة ادغضب وادغيظ عن
مسذع ادس آن طول زعذهن  ،وإن كذن ق وقع عنه تسطو قبةض
ادصحذقة يف رذ عن األوقذ "(.)1
ادش ي
ي ّ
كذد فذدف ي ة ﱹﭐﳇﱸ ت ل دلى األخذ ادسو ّ
وقةنف كمذ هو احلذل يف دفظ (قطش) ودكن دلف ي ة ﱹﭐﳇﱸ
خصوصية دالدية دياست عوجودة يف خصوصية دالدة (قطش) ،وهي أن
اداسطو دديل دلى ادساسوة ود م اد محة قذآلخ  ،فأنت ق تبطش قذآلخ
مث ت محه ،وأعذ اداسطو فأخذ قساسوة ال امحة قة ه.
 جذء اإلطنذب يف ادف ي ة ﱹﭐﳇﱸ ،ومجلة ﭐ ﭐﱹﭐﳆ ﳇ ﱸ يف
عوضع ق ل االرامذل جلملة ﭐﱹ ﭐﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳄﱸ؛ ألن اهل ّ قذداسطو ممذ يشامل دليه املنك ( ،)2واجلملة
أيضذ "عاساأنفة جواب تسؤال عس ّ ا ،كأنه قيل :عذ د املنك
عغنية دن االتس ادةل (ادكفذا) ،وقذد ة :اداةبري قذالتس املوصول ،أف ّ فذ
عن :تفاسري اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي " ،9 :29 ،وقمت قاوظيفهذ هنذ.
( )1تفاسري ادبح احمليط ،أقو حيذن األن داسي.536/7 ،
( )2ينظ  :اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي ".335 :17 ،
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()1

ادذي ية ف يف وجوهه ؟ فسيل :يكذدون ياسطون" .
كمذ جذء اإلطنذب قذإلظهذا يف عسذم اإلضمذا يف قوده تةذىل:
ﭐﱹﭐﳂﳃﱸ ،وعساضى ادظذه أن يسول :تة ف يف وجوهه ،
"فخودف عساضى ادظذه دلااسجيل دليه قذإلميذء إىل أن دلة د هو
عذ يبطنونه عن ادكف "(.)2
املبحث الرابع :حماجة املنكرين واجلاحدين من الكفار واملشركني.
احاو هذا املبحث دلى ف ائ أاقع ،وهي ﱹﲇﱸ [األنبيذء:
 ،]18وﭐﱹﱼﱸ [ادةنكبو  ،]48 :وﱹﱽﱸ [احلذقة،]46 :
وﱹﭐﱈﱸ ﭐ[ادف قذن ،]33 :وتسأكافي قة ض منو ج واح عن هذه
ادف ائ  ،وهو ادف ي ة ﭐﱹﭐﱈﱸ وق واد يف قوده تةذىل :ﭐﱹﱁ ﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱸ[ادف قذن.]33 :
أوال :داللة الفريدة اللغوية
ادافاسري يف ادلغة :تفةيل عن ادفاس ُ  ،وادفاس ُ  :ادبيذن واداوضيح
واإلظهذا وكشف املُغطّى ،فاس ادشيء يفاس ُه وتـف ُاس ُه فاس ا وف ّاس هُ
وحكمهُ فيه ،واداّـفاسري
أقذنه ،وادفاس واداّفاس ة :نظ ادطّبيب إىل املذء ُ
( )1ادشوكذين" ،فاح ادس ي ".137 :5 ،
( )2اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي ".335 :17 ،
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كشف امل اد دن ادلفظ املشكل(.)1
ُ
ُ
اداسف ُ ياسذاب عةنذمهذ كاسذاب دفظيهمذ
و
اس
ادف
أن
اغب
اد
قني
ّ
ُ ّ
دكن ُجةل ادفاس إلظهذا املةىن املةسول ،وعنه قيل ملذ ينبئ دنه ادبول:
وجةل اداسف إلق از األديذن دألقصذا،
تـفاس ة ،ومسي هبذ قذاواة املذءُ ،
()2
فسيل :تسف امل أة دن وجههذ وأتسف ادصبح .
وادافاسري يف االصطال  :دلةلمذء يف تة يفه أقوال كثرية ،وعنهذ:
دل يبحث فيه دن ادس آن ادك مي عن حيث دالداه دلى ع اد اهلل تةذىل
قس ا ادطذقة ادبش ية(.)3
ناسا ل عن املةىن املةجمي دلف ي ة أ ّن عةذنيهذ ت وا حول ادبيذن
واداوضيح واإلظهذا وادكشف.

( )1ينظ عذدة (فاس ) يف :اقن فذاس" ،عسذييس ادلغة"504 :4 ،؛ واقن عنظوا،
"داسذن ادة ب".55 :5 ،
( )2ينظ  :اد اغب األصفهذين" ،املف دا يف غ يب ادس آن"636 ،؛ واد اغب
األصفهذين" ،تفاسري اد اغب األصفهذين" .جزء :1املس عة وتفاسري ادفذحتة
وادبس ة ،حتسيق ودااتسة حمم دب ادةزيز قاسيوين( ،ط ،1عص  :كلية
اآلداب-جذعةة طنطذ 1420 ،هـ1999-م).12-10 :1 ،
( )3ينظ  :حمم دب ادةظي ادزاقذين" ،عنذهل ادة فذن يف دلوم ادس آن"( .ط،3
عص  :عطبةة دياسى ادبذيب احلليب وركذه1362 ،هـ1943-م).3 :2 ،
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ثانيا :السياق الخاص
قة أن حكى ادلّه تةذىل ربهة ملشكي عكة واتساسصى أكث
عةذ ي ه وتةلّالف وأدسمه أحجذا اد د إىل هلواف قسوده تةذىل:ﭐﱹ ﲾ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳍ ﳎﱸ( ،)1حيث قذدوا :إ ا كنت تزد أن اتسول عن دن

ادلّه ،فهال أنزل ادس آن دلي مجلة واح ة ،دطف دلى د فذدكة
جذعةة تة ّ عذ تس م وعذ داسى أن يأتوا قه عن ادشكوك وادامويه قأن
درتهذف  ،فسذل
كل د ع حوض قذحلجة ادواضحة ادكذرفة ّ
تةذىل:ﭐﱹﭐﱁ ﱂﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱸ ،وق أقذن اهلل
تةذىل يف هذه اآلية تأيي نبيه قذدوحي وإقطذل حجج املشكني ،فه
كلمذ جذءوا مبثل أو ربهة جئنذك قذجلواب احلق ادثذقت دليه يف نفس
األع  ،ويكون أص ق يف ادواقع ،وأحاسن تفاسريا وقيذنذ ممذ يسودون(،)2
و"ينسض دليه عذ يأتون قه" (.)3
سر اختيار الفريدة ﱹﱈﱸﭐ في سياقها وأسرارها البالغية
ثالثاّ :
 يوحي تسيذق ادف ي ة ﱹﭐ ﱈﱸ مب جهل وزيغ ودنذد ادكفذا
( )1تسواة ادف قذن آية.32 :
( )2ينظ  :اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي "21 :19 ،؛ وادزحيلي" ،ادافاسري
املنري".60-58 :19 ،
( )3ادطربي" ،جذعع ادبيذن يف تأويل ادس آن".116 :15 ،
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ادشبه ويلسون اقرتاحذف وأتسئلاه
واملشكني ادذين ال يفاؤون يثريون ُ
دكن املوىل
ادبذطلة عةذاضة دلنيب إلقطذل أع ه وأع ادس آن ادك مي ،و ّ
يربئ تسذحاه فيجيئه يف عسذقلة أتسئلاه اديت هي عثل يف
تسبحذنه ّ
ادشنيةة اد ّ اعغة هلذ
احلق ادسذدع دة وق أتسئلاه ّ
ادبُطالن قذجلواب ّ
عذدة ادسيل وادسذل ،عع
قذد ُكلّية ،وادذي ينحي دليهذ قذإلقطذل وحياس ّ
كون هذا اجلواب احلق أحاسن تفاسريا وكشفذ وإيضذحذ دلحسذئق(.)1
غريهذ عن عثل :تأويال؛ ألهنذ ال
 إ ّن ادف ي ة ﱹﭐﱈﱸ ال يغين غنذءهذ ُ
تةذدل ادف ي ة ﱹﭐ ﱈ ﱸ يف دالداهذ اخلذصة ،فبذد غ ممذ هو رذئع
املفاس ين كذدطربي وعن قبله عن كوهنمذ مبةىن واح
دن املاس عني عن ِّ
اجح أن هنذك ف قذ قني اداأويل
كن اإلعذم ادزاكشي ّ
وأهنمذ عرتادفذن ،ود ّ
وادافاسري وأهنمذ دياسذ مبةىن واح  ،فسذل" :وادصحيح تغذي مهذ"(،)2
يابني ده اصطفذء ادس آن ادف ي ة ﭐﱹﭐ
واملاأعل يف تسيذق اآلية اداسذقسة ّ
ﱈ ﱸ دون دفظ اداأويل عثال ،وق واد دفظ (اداأويل) يف تسيذقذ
أخ تسبع دش ة ع ة ،قينمذ ادف ي ة ﱹﭐﱈ ﱸ واد ع ة واح ة يف
ادس آن ،وهذا دديل واضح دلى وجود ف وق ودالال وإحيذءا
خذصة قذدف ي ة ﭐﱹﭐﱈﱸ اقاضت اصطفذءهذ دلى كلمة (تأويال)
( )1ينظ  :أقو اداسةود ادةمذدي" ،تفاسري أيب اداسةود"105 :5 ،؛ وادشنسيطي،
"أضواء ادبيذن".299 :5 ،
( )2ادزاكشي" ،ادربهذن يف دلوم ادس آن".149 :2 ،
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وإن اتفساذ دلى كوهنمذ تفاسريا دلفظ وقيذن عةنذه ،وممذ ك ه ادةلمذء يف
ادف ق قني ادافاسري واداأويل ممذ يلزعنذ يف قيذن تسبب اصطفذء ادف ي ة
ﱹﱈ ﱸ دون كلمة (تأويال) أن ادافاسري َيذدف اداأويل قذدةموم
واخلصوص ،حيث ك اد اغب أن ادافاسري أد عن اداأويل ،وأكث
اتساةمذده يف األدفذظ وعف دافذ ،وأكث اتساةمذل اداأويل يف املةذين
واجلمل ،وأكث عذ ياساةمل اداأويل يف ادكاب اإلهلية ،وادافاسري
ياساةمل فيهذ ويف غريهذ( ،)1فهنذ ي اد اغب أن ادافاسري أد ّ عن
اداأويل ،وادةموم يف ادف ي ة ﱹﭐ ﱈ ﱸ ﭐ ﭐيانذتسب عع تنكري ﭐﱹﭐ ﱃ ﱸ
اد ال دلى اداةمي يئه يف تسيذق ادنفي ،يسول اقن دذروا" :وتنكري
{عثل} يف تسيذق ادنفي دلاةمي  ،أي قكل عثل ،واملسصود :عثل عن
ودل دلى إاادة هذا املةىن عن قوده
نوع عذ تس م عن أعثذهل املاس عةّ ...
()2
{مبثل} قوده آنفذ:ﭐﱹﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱸ دسب قوده :ﭐ
ﱹﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱸ( ،)4(")3ويُفه عن
قشبه كثرية وعانودة يةرتضون هبذ دلى ادس آن،
د أن ادكفذا جذؤوا ُ
ودلى ادنيب  فجذء ادف ي ة ﱹﭐﱈﱸ ﭐدا ّل قةموعهذ دلى كشف

( )1ينظ  :اد اغب األصفهذين" ،تفاسري اد اغب األصفهذين".11 :1 ،
( )2تسواة ادف قذن آية.9 :
( )3تسواة ادف قذن آية.8 :
( )4اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي ".21 :19 ،
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وربه
احلجة وجتلية اد ديل وإظهذا ادربهذن يف كل عذ أثذاوه عن أعثذل ُ
احلق وينكشف.
فال يبسى قة د غموض وال ُربهة فيظه حينئذ ّ
وعن ادةلمذء عن ي أن ادافاسري َيذدف اداأويل قذدابذين ،يسول
ي( )1يف قيذن وجه ادابذين" :ادافاسري ادسطع دلى أن امل اد عن
املذتُ ي ّ
()2
ي
ادلفظ هذا ،واداأويل ت جيح أح احملامال ق ون قطع"  ،فذملذتُ ي ّ
ي أن ادافاسري قيذن دفظ ال حيامل إال وجهذ واح ا ،واداأويل توجيه
دفظ ُعاو ّجه إىل عةذن خمالفة إىل واح عنهذ ،مبذ ظه عن األددة وق ون
قطع( ،)3وقنذء دلى هذا ادابذين قني ادافاسري واداأويل يكون اصطفذء
ادف ي ة ﱹﭐﱈﱸ ﭐ ﭐيف هذا اداسيذق يف حملّه وال تغين دنهذ كلمة (تأويل)
فذملسذم عسذم عواجهة وجمذهبة وعسذادة ال تصلح فيه اداأويال
( )1حمم قن حمم قن حممود ،أقو عنصوا املذت ي ي ،عن أئمة دلمذء ادكالم ،ناسباه
إىل عذ ت ي (حملة قاسم قن ) عن كابه (اداوحي ) و(أوهذم املةازدة) و(اد د دلى
ادس اعطة) و(عاخذ ادش ائع) يف أصول ادفسه ،وكاذب (اجل ل) و (تأويال
ادس آن) و (تأويال أهل اداسنة) ،و(ر ادفسه األكرب املناسوب دإلعذم أيب
حنيفة) ،عذ قاسم قن تسنة 333هـ .ينظ  :ادزاكلي" ،األدالم".19 :7 ،
ي (تأويال أهل اداسنة)" .حتسيق
ي" ،تفاسري املذتُ ي ّ
( )2أقو عنصوا املذتُ ي ّ
جم ي قذتسلوم( ،ط ،1قريو -دبنذن :داا ادكاب ادةلمية1426 ،هـ-
2005م).185 :1 ،
( )3ينظ  :اداسيوطي" ،اإلتسذن يف دلوم ادس آن".192 :4 ،
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واالحامذال وامل اوغذ وتس مي احللول احملاملة ،فهو ياطلب قطةذ
دشبهه ودعغذ وقلةذ دة وق أعثذهل ادبذطلة وكشفذ
وكشفذ وحاسمذ ُ
وإيضذحذ دلحسذئق قوجه واح صحيح وق هذن قذطع.
 إن ادف ي ة ﱹﭐﱈﱸ تكشف احلجة دلوصول إىل ادشيء املغطّى
احلق ،وهو ادغذية اديت ياسةى ادس آن دلوصول إديهذ ،وديس
وهو ّ
وحمذجذف ،
إفحذم املةذاضني واالناصذا وادغلبة دليه يف عسذادذف
ّ
يسوي هذا املةىن عذ يأيت:
وممذ ّ
 وعن نكت دقذئق االتساةمذل جميء ﭐﱹﭐ ﱇ ﱸ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐأفةل ادافضيل،
وهي إعذ أال تكون دلى قذهبذ؛ فذدافضيل حينئذ دلمبذدغة ،وعةىن
كونه أحاسن ،أنه أحق يف االتسا الل ،إ ديس يف حجاه حاسن،
احلق ويكشف دنه ،أو أن
وعذ كذن كذد فال ق ّ أن يصل إىل ّ
يكون ادافضيل دلى حسيساه ،وحينئذ يُ اد قذحلُاسن عذ يـب ُ و عن
قـه جة تسفاسطاه و ُربهه فيجيء ادكشف دن احلق أحاسن وقةذ
يف نفوس اداسذعةني عن عغذدطذف (.)1
 جميء اآلية دلى هيئة االتساثنذء املفّغ ،وهو اتساثنذء عن أحوال دذعة
يساضيهذ دموم األعثذل؛ ألن دموم األرخذص ياسالزم دموم
احلق ادذي ال
األحوال ،أي ال يأتون مبث ٍل إال حذل إياذئنذ إيّذك ّ
حمي دنه وأحاسن تفاسريا ،وجةل د عسذانذ إلتيذهن وإن كذن
( )1ينظ  :اقن دذروا" ،اداح ي وادانوي ".23 :19 ،
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قة ه دل الدة دلى املاسذادة إىل إقطذل عذ أتوا قه تثبياذ دفؤاد ادنيب
 ،)1(واملاسذادة يف إقطذل ُربه ادكذف ين دديل دلى قطالن ُربهه
ود م أحسيّاهذ قذالتسا الل ،وصحة اد ّد واإلجذقذ دليهذ ،ممذ يةين
احلق.
حت ّسق ادكشف دن احلجة واد ديل وعن مثّ ادوصول إىل ّ
 جميء ادفةل ﭐﱹﭐ ﱅﱸ قصيغة املذضي دل الدة دلى حتسق ادوقوع ،أو
احلق وأنه أع ع دي مل يرتك إىل أن يفةل
إرذاة إىل تةظي جميء ّ
()2
احلق عن اهلل تةذىل حذل إتيذهن قذملثل،
قة  ،مبةىن حتسق جميء ّ
وحتسق جميء احلق دديل دلى كشفه وإظهذاه وإقطذل أعثذل ادكفذا
وربهه  ،ودديل دلى أحسيّاه يف االتسا الل ،ودظماه دن اهلل
ُ
وقوته قنفاسه ود م ادابذتسه قذدبذطل.
تةذىلّ ،
( )1ينظ  :أقو اداسةود ادةمذدي" ،تفاسري أيب اداسةود"105 :5 ،؛ وامل جع
اداسذقق.22 :19 ،
( )2دالدة املذضي دلى حتسق ادوقوع كثريا عذ كذن ياساخ عهذ اآلدوتسي واقن
دذروا يف تفاسرييهمذ ،دذا وظّفت د يف هذا املسذم .ينظ  :اآلدوتسي،
"او املةذين" ،341 :6 ،دن قوده تةذىل:ﭐﱹﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷ ﱸ هود106 :؛  369 :7دن قوده تةذىل:ﱹﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤﱥ ﱸ ادنحل28 :؛  480 :15دن قوده تةذىل :ﭐﭐﱹﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱸ
ادكوث  .1 :واقن دذروا" ،اداح ي وادانوي " ،26 :23 ،دن قوده
تةذىل:ﭐﱹﲬ ﲭ ﲮ ﱸ يس51 :؛  49 :29دن قوده تةذىل :ﭐﭐﱹﭐ ﱁ ﱂ
ﱃﱸ املل .27 :
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 وممذ جت ا اإلرذاة إديه أن ادف ي ة ﱹﭐﱈﱸ ال ت ّل فسط دلى
ف ادفذ يف اتساةمذل ادس آن وحاسب ،قل ت ّل دلى تفّد ادس آن اته
هبذ ،فهي تةكس قصواة واضحة تفّد ادس آن قكون آيذته يف غذية
احلاسن يف تفاسريهذ وقيذهنذ يف ح افذ ،فإن أفةل ادافضيل
ﭐﱹﱇ ﱈ ﱸ دلمبذدغة يف ادثنذء دلى ادس آن ادك مي هبذا
احلاسن ،وكأهنذ تثبت تفّد ادس آن حبججه وأدداه وق اهينه اداسذطةة
وربه ادكفذا ،وال تسبيل دلماسلمني قغريهذ د ّد
ادسوية ق عغ أعثذل ُ
احلق وإظهذاه ،ودذد تفّد هذه
كي ادكفذا وإجلذعه وكشف ّ
ادلفظة يف ادس آن فيه دالدة دلى أن ط يق ادوصول إىل احلق وكشفه
وإقطذل ادبذطل هو ط يق واح  ،وهو ادس آن ادك مي!
املبحث اخلامس :تكفل اهلل حبفظ القرآن الكريم ومجعه وبيانه
احاو املبحث دلى ف ي ة واح ة ،وهي:ﭐ ﭐﱹﭐﳈﱸ وق واد يف
قوده تةذىل :ﭐﱹﭐﳇﳈﳉﳊﳋﳌﱸ [ادسيذعة.]16 :
أوال :الداللة المعجمية
احلكة :ض ّ اداسكون ،ح ُك حي ُك حكة وحكذ( ،)1وحتَّك
( )1ينظ عذدة (ح ك) يف :اقن فذاس" ،عسذييس ادلغة"45 :2 ،؛ واقن عنظوا،
"داسذن ادة ب".410 :10 ،
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َّخص :حذول عضذدفة ادةمل وقذل اجله دينجح( ،)1وال تكون
ادش ُ
()2
احلكة إال دلجاس  ،وهو اناسذل اجلاس عن عكذن إىل عكذن .
واد ادف ي ة ﱹﭐ ﳈ ﱸ يف ادس آن ادك مي ع ة واح ة عع تك ا
املوقف اته ادذي ي ر فيه اهلل تةذىل نبيَّه  إىل كيفية تل ّسي ادس آن
ادك مي دن جربيل دليه  و د يف قوده تةذىل :ﭐﱹﭐ ﱆ ﱇﱈ
دكن املنهي دنه يف آية
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱸ [طه ،]114 :و ّ
تسواة طه هو ادةجلة ،قينمذ املنهي دنه يف آية تسواة ادسيذعة هو حت ي
ادلاسذن ،وادف ي ة ﭐﱹﭐ ﳈ ﱸ ﭐال تغين غنذءهذ ادف ي ةُ ﭐ ﭐ ﭐﱹﱇﱸ يف تسيذق
يااسىن دنذ تفاسري اخلذصيةّ اد الدية وادسص اد اليل
تسواة ادسيذعة ،وحىت ّ
التساةمذل ادف ي ة ﱹﭐ ﳈ ﭐﱸ يف تسيذقهذ دون ادف ي ة ﭐ ﭐﱹﭐﱇﱸ ،كذن ال
ق ّ عن عة فة عفهوم هذه ادف ي ة ،واقطهذ قاسيذقهذ ادواادة فيه.
ثانيا :السياق الخاص
اداةجل يف حفظ ادس آن
هنى اهلل تةذىل نبيه يف هذه اآلية دن ّ
خمذفة أن يافلّت عنه ،فس كذن اتسول اهلل  حيّك رفايه وداسذنه
قذدس آن إ ا أنزل دليه قبل ف اغ جربيل  عن ق اءة ادوحي ح صذ

( )1ينظ  :خماذا" ،عةج ادلغة ادة قية املةذص ة".479 :1 ،
( )2ينظ  :اد اغب األصفهذين" ،املف دا يف غ يب ادس آن".229 ،
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()1
دلى أن حيفظه  فنزدت هذه اآلية  ،وعثل هذا قوده تةذىل:ﭐﱹﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱸ( ،)2يسول ادطربي" :قذل

قةضه  :قيل ده د  ،ألنه كذن إ ا نزل دليه عنه ريء دجل قه ،ي ي
حفظه عن حبه إيذه ،فسيل ده :ال تةجل قه فإنذ تسنحفظه دلي " (.)3

سر اختيار الفريدة ﱹﭐﳇﳈﱸ في سياقها وأسرارها البالغية
ثالثاّ :
 جذء ادف ي ة قصيغة املضذاع اد ادة دلى االتسام اا واداج د ،وهذا
يوحي قأن آيذ ادس آن تساااذقع يف نزوهلذ دلى ادنيب  وهي يف
تزاي  ،ودذد هنذه اهلل تةذىل دن حت ي داسذنه حذل نزول هذه اآلية
وفيمذ قة إىل أن يكامل نزول ادس آن ادك مي ،وهذا إخبذا دن ادغيب
قأنه تسيكامل ،فاسواة ادسيذعة عن أوائل عذ نزل مبكة ،وق أخرب دن
تاذقع نزول ادس آن يف املاساسبل دلى ادنيب  إىل أن يكامل ،وأن اهلل
تسيجمةه يف قلبه  ،وق وقع د ح ّسذ ،فكذن هذا إخبذاا دن
ودل دلى إدجذز ادس آن ووقوع اداح ّ ي قه ،فهل اتساطذع
ادغيبّ ،
أح عن املشكني أن حيول دون نزول ادس آن دلى ادنيب  وه
ياسمةون هذه اآلية خترب قاك ّفل اهلل وود ه جبمع ادس آن يف قلبه ؟!
 ددت ادف ي ة ﱹﭐ ﳇ ﳈ ﱸ دلى آداب تل ّسي ادنيب  ادس آن عن جربيل
( )1ينظ  :ادشوكذين" ،فاح ادس ي ".365 :7 ،
( )2تسواة طه آية.114 :
( )3ادطربي" ،جذعع ادبيذن يف تأويل ادس آن".496 :23 ،
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 ،وق ُهني ادنيب  دن حت ي داسذنه واملبذداة إىل حفظه قبل
أن يُسضى إديه قذدوحي؛ وق يكون هذا ادنهي ملذ فيه عن د م
ادفه  ،فأُع أن يصغي إىل جربيل  قسلبه إىل أن يُسضى إديه
قذدوحي ،وق ك اقن ادة يب أن نـهي ادنيب  يف آية ادسيذعة :ﱹﭐ ﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱸ دن حت ي داسذنه واملبذداة إىل حفظه قبل أن
ض ُ عذ تـس َّم يف ُتسواة اد ُمَّزِّعل( )1عن قـوده:
يُسضى إديه قذدوحي يـُة ِّ
ﭐﱹﭐﱒﱓ ﱔﱕ ﱸ املزعل ،4 :فسذل" :وهذا ادمةىن صحيح،
و د أ َّن اد ُماـلسِّن عن ُحكمه األوك أن يُصغي إىل امللسِّن قسلبه ،وال
ِّ ُ
ه
ذ
ي
ـ
ف
ني قلاسذنه ،فـيشرتك ادفه ُ قني ادسلب وادلاسذن،
ياساة ُ
ب ُاو ُ
ُ
()2
ِّ
اداَّحصيل قـيـنـ ُهمذ ،وَيزُل ادلاسذن قاج د ادسلب دلفه ؛ فـياـي َّاسُ

( )1قذل اقن ادة يب دن تفاسري قوده تةذىل :ﱹﭐﱒﱓ ﱔﱕ ﱸ املزعل" :4 :
ب :ثـغ اتل واتل قفاح ادةني
هل ادلغة :عةنذهُ قـ ِّني ق اءتُهُ ،تـ ُس ُ
ول ادة ُ
قذل أ ُ
ضهُ إثـ قـة ٍ
ض،
وكاس هذ إ ا كذن ُعفلَّجذ ال فضض فيه ،قذل جمذه  :عةنذه قـة ُ
وقذل تسةي قن جبري :عةنذه َّ
فاس ه تـفاسريا ،ي ي تـفاسري ادس اءة ،ح َّىت ال يُاس عُ
ضهُ قبةض" .حمم قن دب اهلل أقو قك قن ادة يب املذدكي،
فيه فـيمازج قـة ُ
"أحكذم ادس آن" .ااجع أصوده وخ ج أحذديثه ودلّق دليه :حمم دب ادسذدا
دطذ( ،ط ،3قريو -دبنذن :داا ادكاب ادةلمية1424 ،هـ).327 :4 ،
ت
( )2اخلذء وادزاء وادالم أصل واح ي ل دلى االنسطذع وادضَّةف ،يسذل خزد ُ
ادشيء :قطةاُه ،واخنزل فُالن :ضةُف .ينظ عذدة (خزل) يف :أقو عنصوا
حمم قن أمح األزه ي" ،فذيب ادلغة" .حتسيق حمم ع دب= = (ط،1
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يل
يل؛ وحت ي ُ ادلِّاسذن ُجيِّ ُد ادسلب دن ادفه  ،فـياـة َّاسُ ادا
اداَّحص
َّح)1ص ُ
ُ
َّق دذي ُعشذه ٍة"( .
قةذدة ادلَّه ادَّيت َّ
ياس هذ؛ و د عةلُوم دذدة فياحس ُ
()2
ادنهي دن ادةجلة وع فذ يف قوده تةذىل :ﭐﱹﱆ
ّ قني اهلل تةذىل ع
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎﱏﱸ [طه ،]114 :ودكنه مل
يبني د يف آية تسواة ادسيذعة ادواادة فيهذ ادف ي ة ﱹﭐ ﳇ ﳈﱸ ،قل
ّ
ّقني تسبحذنه كيفية ادةجلة قاح ي ادلاسذن؛ ودةل د عنذتسبة
ملسص تسواة ادسيذعة ادسذئ دلى إظهذا ق اة اهلل ،فذكااسذب ادةل
وحفظه ال يكون إال قاوفيق اهلل تةذىل( ،)3ودذا فمجيء هذه ادف ي ة
إلارذد ادنيب  إىل د م االتساةذنة يف طلب احلفظ قذدرتجيع
وحت ي ادلاسذن قل يطلبه عن اهلل تةذىل وق تكفل اهلل حبفظه.
 نـهي املوىل تسبحذنه نبيه يف ادف ي ة ﱹﭐﳇﳈﱸ دن حت ي داسذنه يف
تلسي ادس آن عع كونه أعيذ مث مجع ادس آن يف قلبه عن غري دااتسة وال
تك اا وحفظهذ د مسذده هلذ ،وتبليغهذ دون ناسيذن دلى عّ ادزعن
أع خذاق دلةذدة ي ل دلى كون ادس آن عةجزا ،وتنبيهذ دلى أنه
قريو  :داا إحيذء ادرتاث ادة يب2001 ،م)94 :7 ،؛ واقن فذاس،
"عسذييس ادلغة"177 :2 ،؛ واقن عنظوا" ،داسذن ادة ب".204 :11 ،
( )1اقن ادة يب املذدكي" ،أحكذم ادس آن".349 :4 ،
( )2ينظ  :ادشنسيطي" ،أضواء ادبيذن".374 :8 ،
( )3ينظ  :اد ازي" ،عفذتيح ادغيب".197 :30 ،
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ال كاسب ده يف هذا ادس آن قغري حاسن ادالسي إقةذدا ده دن قول
نبوته ،ومتهي ا مبذ حي ك عن داسذنه قذدس آن قبل متذم
ادبش  ،وإثبذتذ د ّ
()1
دذم عذ طبع دليه اإلناسذن عن ادةجلة ادواادة يف قوده
اإلدسذء ّ
تةذىل:ﭐﱹﭐﱁﱂﱃﱄﱸ[ادسيذعة.]20 :
 ت ّل ادف ي ة ﱹﭐ ﳇ ﳈ ﱸ دلى تل ّسي ادنيب عذ يوحى إديه دلى دجلة،
وهذا يوحي حب ص ادنيب وكمذل ادانذئه قال ّسي ادس آن خشية أن يافلّت
عنه ،كمذ يوحي مبزي حبه دلس آن وح صه دلى أداء اد تسذدة ،قذل
دذع ادشةيب" :إمنذ كذن يةجل قذك ه إ ا نزل دليه عن حبّه ده ،وحالوته
يف داسذنه ،فنُهي دن د حىت جيامع؛ ألن قةضه ع تبط قبةض"(.)2
 ت ل ادف ي ة ﱹﭐﳇﳈﱸ ﭐدلى نـهي ادنيب دن عاسذادة جربيل يف
ق اءته ملذ يوحى إديه ،وهذا ي ّل دلى أ ّن ادس اءة ال تكون إال
قاح ي ادلاسذن قذحل وف ،وق نسل اقن ار ( )3يف "ادبيذن
( )1ينظ  :امل جع اداسذقق128 :31 ،؛ وادبسذدي" ،نظ اد اا".249 :8 ،
( )2ينظ  :ادس طيب" ،اجلذعع ألحكذم ادس آن"106 :19 ،؛ واآلدوتسي" ،او
املةذين".157 :15 ،
( )3حمم قن أمح اقن ار  ،أقو ادودي  :قذضي اجلمذدة قس طبة ،عن أديذن
املذدكية ،وهو ج اقن ار ادفيلاسوف حمم قن أمح  ،ده تاديف عنهذ:
"املس عذ املمه ا " يف األحكذم ادش دية ،و" ادبيذن واداحصيل" يف
ادفسه ،و" خماص ر عةذين اآلثذا دلطحذوي" وغريهذ ،عود ه ووفذته
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واداحصيل" دن اإلعذم عذد امحه اهلل تةذىل أنه تسئل دن ادذي يس أ
يف ادصالة ،ال يُاسمع أح ا وال نفاسه ،وال حي ك قه داسذنذ ،فسذل:
"دياست هذه ق اءة ،وإمنذ ادس اءة عذ ح ك ده ادلاسذن"(.)1
 ت ل ادف ي ة ﱹﭐ ﳇ ﳈ ﱸ ﭐﭐﭐﭐﭐدلى أن دملية تلسي ادنيب دلس آن كذعال
كذن يف اديسظة ،يسول أقو رهبة" :وادس آن ادك مي مل ينزل ريء عنه
إال دن ط يق جربيل ومل يأ ريء عنه دن تكلي أو إهلذم أو
عنذم ،قل كله أوحي قه يف اديسظة وحيذ جليّذ"(.)2
 وممذ جت ا اإلرذاة إديه أن ادف ي ة ﱹﭐ ﳇ ﳈ ﱸ ال ت ّل فسط دلى ف ادفذ
يف اتساةمذل ادس آن وحاسب ،قل توعئ قافّد ادس آن دن ادكاب
اداسمذوية قاك ّفل اهلل تةذىل حبفظه املطلق ده ،ودذد تف د هذه ادلفظة
يف ادس آن ادك مي فيه دالدة دلى تفّد املوىل تسبحذنه حبفظ ادس آن،
أي :ال حتّك قذدس آن داسذن حذل نزول هذه اآلية وفيمذ قة إىل أن
يكامل نزول ادس آن ادك مي ،وال ختش تفلّاه عن  ،وديس د إال تل ّسي
قس طبة ،تويف 520هـ ،ينظ ت مجاه يف :ادزاكلي" ،األدالم".316 :5 ،
( )1اقن ار ادس طيب" ،ادبيذن واداحصيل وادش واداوجيه واداةليل ملاسذئل
املاساخ جة" .حتسيق حمم حجي وآخ ون( ،ط ،2قريو  :داا ادغ ب
اإلتسالعي1408 ،هـ).491 :1 ،
( )2حمم قن حمم قن تسويل أقو ُرهبة" ،امل خل د ااتسة ادس آن ادك مي"( .ط،2
ادسذه ة :عكابة اداسنة1423 ،هـ2003-م).63 ،
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ادس آن وتبليغه؛ ألن اهلل تك ّفل حبفظه ،وأدفذك عن عؤنة اداةب يف
حتصيله ،عص اقذ دسوده تةذىل :ﭐﱹﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱸ
[احلج  ،]9 :يسول اقن كثري" :أنه دليه اداسالم كذن إ ا جذءه جربيل
قذدوحي ،كلمذ قذل جربيل آية قذهلذ عةه ،عن ر ّ ة ح صه دلى حفظ
ادس آن ،فأار ه اهلل تةذىل إىل عذ هو األتسهل واألخف يف حسه؛ دئال
يشق دليه .فسذل :ﱹﭐ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﱸ
[ادسيذعة ،]17-16 :أي :أن جنمةه يف ص اك ،مث تس أه دلى ادنذس
عن غري أن تناسى عنه ريئذ"(.)1
 إ ّن تاسجيل ادس آن ادك مي حلذدثة تلسي ادنيب دلس آن ادك مي ده دالداه
اخلذصة يف تفّد ادس آن قكونه خذمت ادش ائع اداسمذوية ونذتسخهذ،
ّ
()2
عص اقذ دسوده تةذىل :ﭐﱹﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱸ  ،وقذد أصبح
ادس آن ادك مي كذجلوه ة ادنفياسة وكذد ّا ادذي يفصل قني ادذهب
املفصلة ،فذد ا(ادس آن) فيهذ ف ي
(ادكاب اداسمذوية) يف ادسالدة
ّ
وادذهب (ادكاب اداسمذوية) عفّد.

( )1اقن كثري" ،تفاسري ادس آن ادةظي ".319 :5 ،
( )2تسواة آل دم ان آية.19 :
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املبحث السادس :وجه العالقة بني الفرائد القرآنية الواردة بشأن
()1

القرآن الكريم
تاخذ ادةالقة املةنوية املمكنة قني اآليذ أو املف دا اديت
ع ااهذ حك واح أو قضية واح ة صواا عاة دة ،اداىن دلمذء
األصول قبيذهنذ واداأصيل ملنهج فهمهذ واداةذعل عةهذ ،فس تكون هذه
ادةالقة دالقة دموم وخصوص ،أو إمجذل وتبيني ،أو إطالق وتسيي  ،أو
عاممة
إركذل وحلّه ،أو نذتسخ وعناسوخ ،أو تكون اآليذ أو املف دا
ّ
وعكملة جلوانب ادسضية ادةذعة اديت ت وا حوهلذ اآليذ أو املف دا ،
ّ
وهذه ادةالقذ تشمل مجيع آيذ ادس آن ادك مي دلى اخاالف
عواضيةهذ وقضذيذهذ وال ختاص كمذ ق يُظن قايذ األحكذم.
وعذ يةنينذ يف هذه اد ااتسة ادامثيل دوجوه ااتبذط ادف ائ ادواادة
قشأن ادس آن ادك مي ضمن اداسيذق ادكلي دآليذ ادواادة فيهذ هذه
( )1أف يف عوضوع ادةالقذ املةنوية قني اآليذ عن كاب األصول وعنهذ:
حمم قن دلي قن حمم ادشوكذين" ،إارذد ادفحول إىل حتسيق احلق عن دل
األصول" .حتسيق أمح دزو دنذية( ،ط ،1دعشق :داا ادكاذب ادة يب) ،كمذ
أف يف عنهج ادبحث يف ادافاسري املوضودي عن د ة ع اجع ،وعنهذ :دب
اداساذا فاح اهلل تسةي " ،امل خل إىل ادافاسري املوضودي"؛ وتسذع دب اد محن
ارواين" ،عنهج ادافاسري املوضودي دلس آن ادك مي دااتسة نس ية"( .ط،1
تسواية :داا امللاسى1430 ،هـ1990-م).
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ادف ائ  ،وادصوا اديت أخذفذ هذه ادةالقة:
حت ّ ثت اآلية ﱹﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓﱸ ﭐ[ادبس ة ،]185 :ادواادة فيهذ ادف ي ة
ﱹﲈﱸ ﭐ ﭐدن ف يضة ادصيذم ودن إنزال ادس آن ادك مي يف اعضذن،
عبيّنة أن املسص األدلى عن نزول ادس آن هو ه اية ادنذس وصالحه
وحتسيسه دلى املاساو ادف دي واجلمذدي وادةم اين ،واخاري هذا ادشه
دلصوم دفضله دنزول ادس آن فيه وفيه ديلة ادس ا ،ودذد أع اهلل تةذىل
دبذده قذإلميذن قذدس آن وادةمل قه ،وهذا عذ كذن ادنيب  يبلّغه قوعه
ويطلبه عنه  ،ودكن ادكفذا أد ضوا دن ادس آن واهل  ،وأخل وا إىل
وصريه مبنزدة
فصوا ادس آن حذل املة ضني دن ادس آن ادك مي ّ
اداسلي ّ ،
األنةذم ﭐﭐ ﱹﱞﱸ يف قوده تةذىل :ﱹﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱸﭐ [ادبس ة،]171 :
فهي تسبل ق دذء ااديهذ وال تفه ملذ ا ددذ.
دس د ضت اآلياذن اداسذقساذن إركذدية وهي أن اهلل تةذىل أنزل
ادس آن دإلميذن قه وإ ا قذملسل ين عن ادكفذا ال ياساجيبون ملذ ددوا إديه عن
اإلميذن قذدس آن عع وضو احلج وادرباهني اد ادة دلى ص ق ادس آن ،فهذه
حال ،ودكن دن ادنظ إىل ادف ائ األخ تسنلحظ د ضذ
إركذدية تاطلب ّ
وافيذ هلذه اإلركذدية وحلّهذ عن حيث قيذن أتسبذب اإلد اض دن ادس آن
ادك مي ،وهل اكافى ادكفذا قذإلد اض دن ادس آن أم أق زوا د اوف دلس آن
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وأهله ،وعذ وجوه وأركذل د اوف تل  ،وعذ عوقف ادس آن عن هذه
ادة اوة وممذ يأيت قه املنك ون واجلذح ون عن ادكفذا واملشكني عن ادشكوك
جتذه ادس آن ،مث عذ هنذية هذه ادة اوة وادكي دلس آن وأهله؟
فمذ يزيل هذه اإلركذدية هو قيذن تسبب إد اض ادكفذا دن
ادس آن ادك مي ،وقوهل قأن ادس آن ادك مي أتسذطري األودني( )1وأقذصيص
األع األوىل ودياست كالم اهلل تةذىل ،وقيذن تسبب إد اض املنذفسني
ادذين يفاس ون يف األاض قاسف اد عذء احل ام ،وادبغي وادظل ،
ويسطةون أاحذعه  ،وقيذن املوانع اديت حجبت قلوهب دن ادس آن ادك مي
واإلميذن ،وق واد يف د ف ي تذن ،وهي :ﭐﭐﱹﱶﱸ ،وﱹﲆ ﱸ،
واد ادف ي ة ﭐﱹ ﱶ ﱸ ﭐيف قوده تةذىل :ﭐﱹﭐﱲﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱸﭐ
[املطففني ،]14 :وواد ادف ي ة ﱹﲆ ﱸ يف قوده تةذىل :ﱹﲀ
ﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﱸ [حمم .]24 :
ودكن هل اكافى ادكفذا قذإلد اض دن ادس آن؟ كال قل أدلنوا
د اوف دلس آن ادك مي عن جهاني ،وضمن ع حلاني ،األوىل :تأويله
وحت يفذف دلس آن ادك مي وإدسذء ادشبه حوده ،وُمتثّل هذه امل حلة ادف ي ة ﱹﭐ
ﱄﱸ ،وق واد يف قوده تةذىل :ﱹﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ
( )1وهي اآليذ

 :ﭐﭐﱹﭐﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱸ املطففني.13- 7 :
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ﱁﱂﱃﱄﱅﱸ [احلج  ،]91-90 :حيث اقااس مجع
عن املشكني عن ق يش ادس آن قأقواهل ادكذ قة ،فسذدوا هو رة  ،وتسح ،
وكهذنة ،وأتسذطري األودني ،وامل حلة األخ  :تسطو املشكني قذداذدني دلس آن
ادك مي ،وُمتثّل هذه امل حلة ادف ي ة ﭐﱹﭐﳇﱸ ،وق واد يف قوده تةذىل:
ﭐﱹﭐﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅﳆ

ﳇ ﳉ ﳊ ﳋﳌﱸ ﭐ[احلج ،]72 :حيث أضم املشكون ادغيظ
وادبغضذء وادشّ يف قلوهب دلس آن ادك مي وأهله ،ومهّوا قذدبطش قذملؤعنني.
مث عذ عوقف ادس آن عن هذه ادة اوة وادشكوك وادامويه اديت
يثريوهنذ جتذه ادس آن ادك مي؟
وق تـبـ ّني هذا املوقف عن خالل ادف ي ة ﱹﭐﱈﱸ ﭐفبة أن حكى
ادلّه تةذىل ربهة ملشكي عكة قسوده تةذىل :ﭐﱹ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳍ ﳎﱸ [ادف قذن:
 ،]32دطف دلى د فذدكة جذعةة تة ّ عذ تس م وعذ داسى أن يأتوا قه
عن ادشكوك وادامويه قأ ّن كل د ع حوض قذحلجة ادواضحة ادكذرفة
د ّرتهذف  ،فسذل تةذىل :ﭐﱹﭐﱁ ﱂﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱸ.
مث يف هنذية هذه املةكة قني احلق وادبذطل يُ ّبني املوىل تسبحذنه حسيسة
تسابسى تص ّ اآل ان إىل يوم ادسيذعة ،وهي تك ّفل اهلل حبفظ ادس آن ادك مي
اسول ده نفاسه ادص ّ دن ادس آن
ومجةه وقيذنه ،ديسطع ادط يق دلى كل عن تُ ّ
وادطةن فيه ،وتاسلية دلمؤعنني قأن اهلل نذص كاذقه ودو ك ه ادكذف ون ،وق
ﱹﳈﱸ وق واد يف قوده تةذىل :ﭐﱹﭐﳇﳈﳉﳊ
عثّلت هذه احلسيسة ادف ي ة ﭐ
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ﳋ ﳌ ﱸ [ادسيذعة ،]16 :فذهلل تةذىل أحبط ركوكه وطةنه قذدس آن،
وتسيحبط كل حمذودة دطمس هذا اد ين وهذا ادكاذب ،فهيّأ اهلل عن حيفظه يف
ادص وا واداسطوا ،وقيض اهلل عن يأخذ قيذنه دن اتسول اهلل صلى اهلل دليه
وتسل داج األعة عن قة ه عذ يةينهذ دلى فه ادس آن ادك مي وادةمل قه.
ويمكن جمع العالئق بين هذه الفرائد بالعبارة اآلتية:
أنزل اهلل تةذىل ادس آن ادك مي يف اعضذن ديكون عنهج ت قية
وه اية دلنذس (اعضذن) ،وعن أد ض دنه (ينةق) (اان) (أقفذهلذ)،
ودذداه وأهله (دضني) (ياسطون) ،فإن اهلل تةذىل تسيخذده وينص كاذقه
وأوديذءه (تفاسريا) ،وحيفظ كاذقه (ال حت ك).
دلى هذا ادنحو ت تبط ادةنذص املوضودية دلف ائ ادواادة قشأن
ادس آن ادك مي قةضهذ قبةض ضمن دالقة اإلركذدية وحلّهذ ،كمذ أ ّن هذه
وعكملة جلوانب ادسضية ادةذعة اديت ت وا حوهلذ هذه
عاممة
ّ
ادف ائ ّ
ادف ائ  ،وهي قضية ادس آن ادك مي ،فس تنذودت ادف ائ اديت متت دااتساهذ
جوانب ف ي ة نفياسة تفّد هبذ ادس آن ادك مي دن غريه كمذ تسيأيت قيذهنذ يف
اخلذمتة ،فهي ال تغطّي مجيع اجلوانب اديت ارامل دليهذ ادس آن واملاةلسة
قه ،ودذد ميكن ادابذاهذ كلمذ عفاذحية أتسذتسية واد يف جوانب
أتسذتسية ختص ادس آن ادك مي مت تنظيمهذ يف دنذص عوضودية ،وض ّ هذه
ادةنذص إىل قةضهذ وفق نظذم عنطسي ودالئق عةنوية ،فذتّاسست
ودرب وكشفت دن اد ؤية ادس آنية جتذه ادس آن
ومتذتسكت هذه ادةنذص ّ
ادك مي اته ،وأقذعت قنذء قّا واجب ادةب جتذه ادس آن ،كمذ قينت عوقف
ادصذدين دنه وتك ّفل اهلل حبفظ كاذقه ،وقذد يكون
ادس آن عن خصوعه ّ
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ق حت ّسق املسص األتسذس عن تفاسري ادف ائ ادس آنية عوضوديذ.
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اخلامتة:
وتشامل دلى أه ادناذئج واداوصيذ :
أوال :النتائج
 -1عن دذدا ادس آن ادك مي األتسلوقية اتساةمذده يف احل يث دنه
ف ائ  ،وهي عام ّكنة دالديذ عن تسيذقهذ وياالءم عةنذهذ عع عةىن
عذ جيذواهذ عن األدفذظ داخل ادرتكيب ،وي تبط مت ّكن ادف ي ة
قذدةالقذ قني ادبىن املاوادية دلنص قأكمله دلى وفق عنذتسبة
ادلفظة ملةنذهذ وتسيذقهذ ادذي اتسا دذهذ ،وهذه ادةالقذ
املامذتسكة قني هذه ادةنذص جمامةة مت ّكن ادف ي ة دالديذ عن
ادافّد يف تسيذقهذ حبيث تؤدي املةىن املاسوقة عن أجله ق قة وال
تغين دفظة أخ تسرتب عن دالداهذ ادةذعة غنذءهذ.
 -2أرذا ادف ائ إرذاا وإميذءا عاة دة أوحت هبذ ويف جمذال
خمالفة فسهية وت قوية وأخالقية وددوية...

 -3واد عةظ هذه ادف ائ حمل اد ااتسة يف تسوا عكية؛ وق يُةلَّل
د قأع ين:
 د د اداسوا املكية يفوق قكثري د د اداسوا امل نيّة ،فنذتسب د
كث ة ادف ائ يف اداسوا املكيّة دون اداسوا امل نيّة.
صوا
 ف ادة طبذع وأخالق وعواقف أهل عكة وغ اقاهذ ،حيث ّ
ادف ائ يف اداسوا املكية املواقف ادةجيبة وادطبذع ادف ي ة املاة دة
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ألهل عكة ودكاساهذ قصواة جلية ،فس كذن يغلب دليه ادكف
وادةسذئ املنح فة ،ودذا ددّت ادف ائ ادواادة يف اداسوا املكية دلى
عسذص ادس آن املكي ،وقذعت قبنذء اداصوا ادةس ي املاةلق
قوح انية اهلل تةذىل ،وتس ي نبوة ادنيب  وإثبذ ادبةث واديوم
اآلخ  ،قذإلضذفة إىل عةذجلة هذه ادةسذئ ادف ي ة قأدفذظ ف ي ة
تصوا جربوف ودنذده وإد اضه دن ادس آن قصوا رنيةة
قوية ّ
عن ّف ة ف ي ة كمذ يف ادف ي ة (ينةق) عثال ،ممذ جيةله يشمئزون عن
هذه ادصواة ،اديت فيهذ عذ فيهذ عن احلجة واإلقنذع هل  ،وحينئذ
إعذ أن يها وا أو يُة ضوا فيهلكوا قةذاب اهلل تةذىل.
وأعذ أهل امل ينة فس كذن يغلب دليه اإلميذن وكذنت تاح ث
دن ادف ائض واحل ود وادةبذدا و ك فيهذ املنذفسون ،وفيهذ جمذددة ألهل
ادكاذب ،فال حياذج األع دف ائ كثرية كمذ هو احلذل يف ادس آن املكي،
ودذا فاميَّـز ادس آن امل ينّ قأتسلوب تسهل دني واضح ،وديس فيه عذ ي دو
إلقذعة احلجج إال قةض اآليذ اديت نزدت حتذجج أهل ادكاذب ،ومل يكن
ياساةمل ادس آن امل ين ادف ي ة إال إن كذن هنذك فةال ف ادة فيمذ ت ل
دليه ،عن عثل واود ادف ي ة (أقفذهلذ) يف ادس آن امل ين و د دف ادة وغ اقة
وقشذدة عذ وصل إديه املنذفسون عن اإلد اض دن ادس آن قة كل هذا
االناشذا دإلتسالم وإقذعة احلجج دليه  ،ودكن دلى قلوب هؤالء أقفذهلذ
فح ّق أن
ق أحك إغالقهذ ،فال تصل إديهذ عودظة ،وال تنفةهذ ك ُ ،
قلوهب قف ي ة مل تـُف د دسلوب غريه عن ادبش .
تُف د ُ
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 -4دكاست ادف ائ حمل اد ااتسة ف ادفذ يف اتساةمذل ادس آن ،وديس
د فحاسب قل دكس قةضهذ كذد تفّد ادس آن اته هبذ،
كمذ يف ادف ائ ﭐﱹﲈﭐﱸ ﭐ ﭐوﱹﭐﱈﱸ وﱹﭐ ﳇ ﳈ ﱸ ،اديت ددّت
دلى تفّد ادس آن يف إنزاده يف اعضذن وكونه أحاسن تفاسريا وأنه
حمفوظ حبفظ املوىل تسبحذنه.
 -5دكاست ادف ائ ف ادة احل ث املاسوق يف اآلية ،كمذ يف ادف ي ة ﭐ
ﱹﳇ ﳈ ﱸ فس ددّت دلى ف ادة حذدثة تل ّسي ادنيب  دلس آن عن
جربيل  ،وادف ي ة ﱹﱄﱸ اديت ددّت دلى ف ادة وغ اقة
قاسمة املسااسمني ادذين جةلوا ادس آن دضني.
 -6دكاست ادف ائ تفّد ادس آن مبنهجه يف عةذجلة إد اض ادكفذا
وحت يفذف دلس آن عن خالل وصفه قأوصذف ف ي ة تنبئ دن
عنهج ادس آن ادف ي يف د طبذئةه
طبذع ف ي ة هل  ،فنذتسب ُ
ادف ي ة ،و د عن خالل ادف ائ ﱹﱶﱸ وﭐﱹﭐﲆﱸ وﭐﱹﭐﱞﱸ
وﭐﱹﭐﳇ ﱸ وﭐﱹﭐﱄﱸ.
حمذجة ادكفذا قذحلجة
 -7دكاست ادف ائ تفّد ادس آن مبنهجه يف ّ
وادربهذن ،و د عن خالل ادف ي ة ﱹﭐﱈﱸ ،ويف د إرذاة
ددوية وهي عن قذب قوده تةذىل :ﭐﱹﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﱸ ادنحل.125 :
 -8تةلّق ادسلب قذهلل تةذىل ال قذألتسبذب اد نيوية ،وأن حتصيل ادةل ال
يكون إال قاوفيق اهلل تةذىل ،و د عن خالل ادف ي ة ﱹﭐﳇﳈﱸ.
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 -9أن يكون ادوالء وادرباء هلل ود تسوده  ودلمؤعنني ،فال عواالة
دلكفذا فه يكذدون ﭐﱹﭐ ﳇ ﱸ قذملؤعنني وي ي ون ه م اد ين
وتفكيكه جبةله ادس آنﭐﱹﭐﱄﱸ.
ثانيا :التوصيات
 -1عواصلة اص ادف ائ يف ادس آن ادك مي قشكل دذم ،وادف ائ ادواادة
قشأن املوضودذ ادس آنية اديت تنذوداهذ ادف ائ ادس آنية دلى وجه
اخلصوص ،ودااتساهذ قط يسة أكث دمسذ ،وأحاسن د ضذ ،وأمشل نفةذ.
 -2جت ي ق اءتنذ دلس آن ادك مي وع ااتساه مبذ حيسق ت ق وتثوي ادس آن
ادك مي ،ومبذ يةمل دلى اداص ّ ي ملشذايع ادطذدنني يف ادس آن ادك مي
اديت ف ف إىل ه م اد ين.
 -3تأديف عةج عوضودي دلف ائ ادس آنية ،دلى غ اا عةذج األدفذظ،
وعةذج اآليذ .
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املصادر واملراجع

المراجع العربية العامة
اآلدوتسي ،حممود قن دب اهلل" .او املةذين يف تفاسري ادس آن ادةظي
واداسبع املثذين" .حتسيق دلي دب ادبذاي دطية( ،د .ط ،قريو :
داا ادكاب ادةلمية 1415 ،هـ).
ادبذقالين ،حمم قن ادطيب" .إدجذز ادس آن"( .ط ،1د .م :داا عكابة
اهلالل1414 ،هـ).
ادباسوعي ،قذتس تسةي " .عةج ادف ائ ادس آنية"( .د .ط ،اام اهلل :عكز
ّ
نون دل ااتسذ واألحبذث ادس آنية1422 ،هـ).
ادبسذدي ،إق اهي قن دم " .نظ اد اا يف تنذتسب اآليذ واداسوا".
(د .ط ،قريو  :داا ادكاب ادةلمية1415،هـ  1995-م).
أقو قك اجلزائ ي ،جذق قن عوتسى" .أياس ادافذتسري دكالم ادةلي ادكبري".
(ط ،5امل ينة املنواة :عكابة ادةلوم واحلك 1424 ،هـ2003-م).
حذع ي ،دب ادك مي" .عسذص ادس آن عن تش يع األحكذم"( .ط،1
قريو  :داا اقن حزم دلطبذدة وادنش واداوزيع1429 ،هـ2008-م).
أقو حيذن األن داسي ،حمم قن يوتسف" .تفاسري ادبح احمليط" .حتسيق
ص قي حمم مجيل( .د .ط ،قريو  :داا ادفك  1420 ،هـ).
اقن داي  ،حمم قن احلاسن" .مجه ة ادلغة" .حتسيق اعزي عنري قةلبكي.
(ط ،1قريو  :داا ادةل دلماليني1987 ،م).
اد ازي ،حمم قن دم " .عفذتيح ادغيب-ادافاسري ادكبري"( .ط ،3قريو :
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داا إحيذء ادرتاث ادة يب1420 ،هـ).
اد اغب األصفهذين ،احلاسني قن حمم " .تفاسري اد اغب األصفهذين".
ج :1املس عة وتفاسري ادفذحتة وادبس ة ،حتسيق ودااتسة حمم قاسيوين.
(ط ،1عص  :جذعةة طنطذ1420 ،هـ).
اد اغب األصفهذين ،احلاسني قن حمم " .املف دا يف غ يب ادس آن".
حتسيق صفوان د نذن اد اودي( .ط ،1دعشق ،قريو  :داا ادسل ،
اد اا ادشذعية 1412 ،هـ).
اد قيةة ،حمم قن دب اهلل" .دل عسذص اداسوا"( .ط ،1فه تسة عكابة
املل فه ادوطنية1432 ،هـ).
ادزحيلي ،وهبة قن عصطفى" .ادافاسري املنري يف ادةسي ة وادش يةة
واملنهج"( .ط ،2دعشق :داا ادفك املةذص 1418 ،هـ).
ادزاقذين ،حمم دب ادةظي " .عنذهل ادة فذن يف دلوم ادس آن"( .ط،3
عص  :عطبةة دياسى ادبذيب احلليب وركذه1362 ،هـ1943-م).
ادزاكشي ،حمم قن دب اهلل" .ادربهذن يف دلوم ادس آن" .حتسيق حمم أقو
ادفضل إق اهي ( .ط ،1عص  :داا إحيذء ادكاب ادة قية دياسى
ادبذيب احلليب وركذؤه1376 ،هـ1957-م).
تس حذن ،دب اهلل دب ادغين" .األتس اا ادبالغية يف ادف ائ ادس آنية"( .د.
ط ،اداسةودية :عكز ادا قّ دالتساشذاا ادرتقوية واداةليمية ،عطذقع
جن اداجذاية1433 ،هـ2012-م).
اداسة ان ،حممود" .دل ادلغة عس ّ عة دلسذائ ادة يب"( .ط ،2ادسذه ة:
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داا ادفك ادة يب1997 ،م).
أقو اداسةود ادةمذدي ،حمم قن حمم قن عصطفى" .تفاسري أيب اداسةود
أو إارذد ادةسل اداسلي إىل عزايذ ادكاذب ادك مي" .وضع حواريه
دب ادلطيف دب اد محن( .ط ،1قريو -دبنذن :داا ادكاب
ادةلمية1419 ،هـ1999-م).
تسةي  ،دب اداساذا فاح اهلل" .امل خل إىل ادافاسري املوضودي"( .ط،2
ادسذه ة :داا اداوزيع وادنش اإلتسالعية1411 ،هـ1991-م).
اقن اداسكيت ،يةسوب قن إتسحذق" .إصال املنطق" .حتسيق أمح حمم
رذك ودب اداسالم حمم هذاون( .ط ،4ادسذه ة :داا املةذاف،
1949م).
اداسيوطي ،جالل اد ين دب اد محن" .اإلتسذن يف دلوم ادس آن" .حتسيق
حممود ادسياسية وحمم أر ف األتذتسي( .ط ،1أقو ظيب :عؤتساسة
ادن اء1424 ،هـ2003-م).
ادشذطيب ،إق اهي قن عوتسى" .املوافسذ " .حتسيق أقو دبي ة عشهوا قن حاسن
آل تسلمذن( .ط ،1د .م :داا اقن دفذن1417 ،هـ1997 /م).
ادشنسيطي ،حمم األعني قن حمم " .أضواء ادبيذن يف إيضذ ادس آن
قذدس آن"( .د .ط ،قريو -دبنذن :داا ادفك دلطبذدة وادنش
واداوزيع1415 ،هـ1995-م).
أقو ُرهبة ،حمم قن تسويل " .امل خل د ااتسة ادس آن ادك مي"( .ط،2
ادسذه ة :عكابة اداسنة1423 ،هـ2003-م).
- 450 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

ادشوكذين ،حمم قن دلي" .فاح ادس ي اجلذعع قني فين اد واية واد ااية
عن دل ادافاسري" .حتسيق يوتسف ادغوش( .ط ،4قريو -دبنذن:
داا املة فة1428 ،هـ).
ادطربي حمم قن ج ي " .جذعع ادبيذن يف تأويل ادس آن" .حتسيق أمح
حمم رذك ( .ط ،1عؤتساسة اد تسذدة1420 ،هـ 2000-م).
اقن دذروا ،حمم ادطذه قن حمم " .اداح ي وادانوي «حت ي املةىن
اداس ي وتنوي ادةسل اجل ي عن تفاسري ادكاذب ا ي »( .د .ط،
تونس :داا تسحنون1997 ،م).
اقن دذروا ،حمم ادطذه قن حمم " .عسذص ادش يةة اإلتسالعية".
حتسيق حمم احلبيب اقن اخلوجة( .د .ط ،قط  :وزااة األوقذف
وادشؤون اإلتسالعية1425 ،هـ2004-م).
دبذس ،حاسن" .خصذئص احل وف ادة قية وعةذنيهذ-دااتسة( ."-د .ط،
دعشق :عنشواا احتذد ادكاذب ادة ب.)1998 ،
اقن ادة يب ،حمم قن دب اهلل املذدكي" .أحكذم ادس آن" .ااجع أصوده:
حمم دب ادسذدا دطذ( .ط ،3قريو -دبنذن :داا ادكاب ادةلمية،
1424هـ2003-م).
دم  ،أمح خماذا" .عةج ادلغة ادة قية املةذص ة"( .ط ،1د .م :دذمل
ادكاب1429 ،هـ).
اقن فذاس ،أمح قن زك يذ" .عسذييس ادلغة" .حتسيق دب اداسالم حمم
هذاون( .د .ط ،د .م :داا ادفك 1399 ،هـ 1979-م).
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ادس طيب ،حمم قن أمح " .اجلذعع ألحكذم ادس آن" .حتسيق مسري ادبخذاي.
(د .ط ،اد يذض :داا دذمل ادكاب1423 ،هـ2003-م).
ادسطذن ،عنذع" .عبذحث يف دلوم ادس آن"( .ط ،3د .م :عكابة املةذاف
دلنش واداوزيع1421 ،هـ2000-م).
امل اغي ،أمح عصطفى" .تفاسري امل اغي"( .ط ،1عص  :ركة عكابة
وعطبةة عصطفى ادبذيب احلليب وأوالده1365 ،هـ1946-م).
اقن عنظوا ،مجذل اد ين قن عك م" .داسذن ادة ب"( .ط ،3قريو  :داا
صذدا1414 ،هـ).
المراجع المتعلقة بالدراسات العلمية
زقذدي ،توفيق قن دلي" .أفذنني اداسواة ادس آنية يف اد الدة دلى
عسص هذ دااتسة تطبيسية دلى تسواة ع مي" .جملة ت قّ ،3 ،
(1439هـ2017-م).232-141 :
ادةاييب ،تسذاة قنت جن " .قالغة ادف ائ ادس آنية" .اتسذدة دكاوااه غري
عنشواة( .اداسةودية :كلية ادلغة ادة قية ،جذعةة اإلعذم حمم قن
تسةود اإلتسالعية1434 ،هـ2013-م).
غذفل ،حمم دب ادزه ة؛ واحللفي ،ركيب غذزي" .ادامكن اد ّ اليل
دألدفذظ ادواادة ع ة واح ة يف ادس آن ادك مي" .جملة ادلغة ادة قية
وآداهبذ1433( ،15 ،هـ2012-م).244-197 :
يونس ،حممود دب اهلل" .عفذاي األدفذظ يف ادس آن دااتسة دغوية" .اتسذدة
عذجاساري غري عنشواة( ،عص  :كلية ادلغة ادة قية ،جذعةة األزه ،
- 452 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

1421هـ2000-م).

المراجع اإللكترونية
اخلذد ي ،صال دب ادفاذ " .عن دطذئف ادس آن-ادكفذا قني اخلا
وادغشذوة".https://goo.gl/fMLWUJ .
د .ن" .ادف ق قني اد ان واخلا وادطبع".https://goo.gl/fMLWUJ ،
حممود ،يذتس كذعل" .دن اعضذن يف ادلغة واداذايخ أحت ث".
.https://goo.gl/qTjLUp
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