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َّ
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المواد العلميَّة المنشورة في
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املطهــرة ،وبيــان هدايتِهــا،
والســنة النَّبو َّيــة َّ
مؤسســة وقف َّيــة تقــوم عــى خدمــة القــرآن الكريــم ُّ
ّ
ِ
ِ
مقاصدمهــا.
غاياتــا ،وتفعيــل
وحتقيــق
يف عام  1428هـ ،كانت البداية باسم« :مرشوع تعظيم القرآن الكريم».
ـورة لتنميــة املجتمــع
ويف عــام  1434هـــ ،أصبــح املــروع مركــزا ضمــن مراكــز املدينــة املنـ ّ

حتــت اســم« :مركــز تعظيــم القــرآن الكريــم».

مؤسســة وقف ّية باســم« :وقــف تعظيم
ويف عــام 1436هـــ ،تــم تطويــر املركــز واســتقالله ،ليكــون ّ

الوحيني».

والسنة النَّبو َّية ودراساهتام حملي ًا وعاملي ًا.
االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم ُّ
والســنة النَّبو َّيــة يف املجتمــع واأل ّمــة ،بتفعيــل مقاصدمهــا وغاياهتــا وبيــان
تعظيــم القــرآن الكريــم ُّ

هدايتهــا.

ِ
ِ
ُ
حقوقهام.
وبيان
الشيفة،
إبراز
والسنَّة النَّبو َّية َّ
ُ -1
مظاهر عظمة القرآن الكريم ُّ

الدفاع عن كتاب اهلل تعاىل وسنَّة نب ِّيه  ،وتفنيدُ الشبهات عنهام.
-2
ُ

املتخصصــة يف الدّ راســات القرآن ّيــة
 -3االرتقــاء بالدِّ راســات البحث ّيــة والــدَّ ورات التَّدريب َّيــة
ِّ

واحلديث َّيــة ومــا يتعلــق هبــا.
4

والســنة النبو َّيــة ومــا
جم ّلــة دور ّيــة علم ّيــة حمكّمــة ،تُعنــى بنــر بحــوث الدِّ راســات القرآن َّيــة ُّ

يتع ّلــق هبــا ورقيــ ًا وإلكرتونيــ ًا ،ألســاتذة اجلامعــات ،وأهــل االختصــاص ،والباحثــن املهتمــن

ــن.
بعلــوم َ
الو ْح َي ْ

الو ْح َي ْ ِ
ي الرشيفني وتعظيمهام.
أن تكون املجلة منارة علم َّية بحث َّية يف خدمة َ
والســنة
حتكيــم البحــوث العلم َّيــة اجلــا َّدة واألصيلــة ونرشهــا يف جمــاالت الدِّ راســات القرآن َّيــة ُّ

النبو َّيــة ومــا يتع ّلــق هبــا.

والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -1نرش البحوث العلم َّية
ّ
املتخصصة يف الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
والسنة النبو َّية وما يتع ّلق هبام.
 -2إثراء املجالت العلم َّية يف جماالت الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
ُ
شحذ ِهم الباحثني للكتابة ،وتلبية احتياجاهتم لنرش بحوثهم.
-3
 -4العناية بمعايري اجلودة يف البحوث العلم َّية.
والســنة النبو َّيــة ومــا
 -5التمهيــد ملشــاريع علم َّيــة موســوع َّية مبتكَــرة يف الدِّ راســات القرآن َّيــة ُّ
يتع ّلــق هبــا.

الصلــة بعمــل الوقــف
 -6دعــم أنشــطة الوقــف املتنوعــة بالبحــوث العلم َّيــة اجلــا َّدة ذات ِّ
وأهدافــه.
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والسنة النبو َّية وما يتعلق هبام؛ ما يأيت:
 -1تَقبل املج َّلة يف حقل الدِّ راسات القرآن َّية ُّ
البحوث العلم َّية األصيلة.

دراسة املخطوطات وحتقيق اجلدير منها.
رسي من أهل االختصاص.
 -2ختضع البحوث املقدَّ مة للمج َّلة للتحكيم العلمي وبشكل ِّ

ُ - ٣تكَّم البحوث حتكي ًام أولي ًا من قبل أعضاء هيئة التحرير ،فإن أجيز ُيرب الباحث لدفع رسوم
حمكمي  -عىل األقل  -يكون قرارمها ُملزم ًا ،ويف حال تعارض حكمهام ُيكّم
التحكيم النهائي من
َ
البحث من حمكِّم ثالث ويكون قراره مرجح ًا.

 -4يدفع الباحث رسوم التحكيم ومقدارها )٨٠٠( :ريال سعودي أو ما يعادله.

ُ -5ي َب َّلغ الباحث ب َقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسم َّية من رئيس حترير املج َّلة.

 -6يف حال عدم َقبول البحث ،فمن حق الباحث طلب استامرات التحكيم لي ّطلع عىل أسباب الرفض.

 -7إذا تم حتكيم البحث و َقبوله للنرش ال حيق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.
 -8حقوق الطبع والنرش حمفوظة للمج َّلة.

 -9تُرتَّب البحوث يف املج َّلة وفق اعتبارات موضوع َّية وفن َّية ال عالقة هلا بقيمة البحث.

اخلاصة ببحثه.
زود الباحث بنسخة الكرتونية من عدد املج َّلة املنشور فيه بحثه ،واملستالّت
ّ
ُ -١٠ي َّ

 -11املواد املنشورة يف املج َّلة ُتعبِّ عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.
مصور (ّ )fdp
بأن بحثه مل ُيس َبق نرشه ،أو مقدم ًا للنرش
ُ -١٢يقدِّ م الباحث إقرار ًا خطي ًا بصيغة خطاب
ّ

يف جهة أخرى ،أو مست ً
ال من عمل علمي للباحث سوا ًء رسالة علم َّية( :املاجستري أو الدكتوراه)،
أوغريمها .و ُيرسل عىل بريد املج َّلة االلكرتوين ومن خالل موقع املجلة.

ُ -١٣يقدِّ م الباحث نبذة خمترصة عن سريته العلم َّية ،وعناوين االتصال ،والربيد اإللكرتوين ،و ُيرسل عىل
بريد املج َّلة االلكرتوين ،بربنامج الوورد (.)word
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والسنة النبو َّية وما يتع َّلق هبام.
 -1أن يكون البحث يف ُّ
ختصص الدِّ راسات القرآن َّية ُّ

 -2أن يتسم البحث باألصالة واجلدَّ ة واالبتكار ،وعدم التكرار مع غريه عنوان ًا ومضمون ًا.

 -3أن يتسم البحث بصحة ال ّلغة وسالمة املنهج.

ُ -4يراعى يف كتابة البحث املنهج العلمي يف توثيق املعلومات ،وعالمات التنصيص والرتقيم.

 -5أالَّ ّ
يقل عدد صفحات البحث عن )20( :صفـحة؛ وال يزيد عن )40( :صفـحة؛ مقـاس،)A4( :
الضورة.
شاملة مللخص البحث ،ومراجعه .وهليئة حترير املج َّلة االستثناء عند َّ

 -6كتابة ملخص باللغة العربية ال يتجاوز ( )250كلمة ،يشمل( :موضوع البحث ،وهدفه الرئيس،
ومشكلة البحث ،وأهم نتائجه ،والكلامت الدَّ الة (املفتاحية) عىل موضوع البحث ،وال يتجاوز

عددها )4( :كلامت(.تُنظر البحث املاضية يف املوقع).

 -7أن تتضمن مقدِّ مة البحث( :موضوع البحث ،وأمهيته ،وأهدافه ،وأسباب اختياره ،ومنهجه العلمي،
السابقة عن املوضوع ،واجلديد الذي سيقدمه البحث).
والدِّ راسات َّ

تتضمن خامتة البحث( :أهم نتائج الدِّ راسة ،والتوصيات العلم َّية يف عنارص واضحة).
 -8أن
َّ
 -9يلتزم الباحث باملواصفات الفن َّية اآلتية:

نوع اخلط )Lotus Linotype( :ملتن البحث( ،)1وعناوينه ،وحواشيه ،ومراجعه ،وفهارسه،...
مفرد ًا.
وتباعد األسطرَ :

مقاس خط متن البحث )16( :غري ُم ْس َود (.)NO BOLD
مقاس خط العناوين الرئيسةُ )20( :م ْس َو ّد ًا (.)BOLD
مقاس خط العناوين الفرع ّيةُ )18( :م ْس َو ّد ًا (.)BOLD

مزهرين ﱹ...ﱸ؛ بربنامج مصحف املدينة النبو َّية للنّرش
تكتب اآليات القرآن َّية بني قوسني ّ

(((1يمكن تحميل الخط من موقع المجلةjournaltw.com :
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سود ( ،)NO BOLDوتوثق اآليات يف
احلاسويب ،النسخة القديمة ( )1بمقاس خط )14( :غري ُم َ

سود ( ، )NO BOLDهكذا[ :البقرة.]30 :
السطر نفسه بحجم )12( :غري ُم َ

تكتب األحاديث النبو َّية واآلثار بني قوسني؛ هكذا ،» ... « :بمقاس خط متن البحث نفسه

و ُم َس َّو َدة (.)BOLD

تكتب األقوال املنقولة بني عالمتي تنصيص  " ... " :وبنفس مقاس خط املتن.

سود ( ،)NO BOLDوتوضع أرقام احلوايش بني
السفل ّية )12( :غري ُم َ
مقاس خط احلوايش ُ

قوسني؛ هكذا ،)1( :ولكل صفحة من البحث حاشيتها املستق ّلة.

مسو َّد ًا ( ،)BOLDاسم املؤلف أو
التوثيقات يف حوايش البحث خمترصة هكذا( :اسم الكتاب َ

سود ( ،)NO BOLDويوضع اجلزء والصفحة  ،مثل :الوجوه والنظائر،
اسم الشهرة غري ُم َ
للعسكري( ،ص )٢١٢أو (.)٤١٥/١

التوثيقات يف قائمة املصادر واملراجع تكون كاملة ،هكذا( :اسم الكتاب مسو َّد ًا ( ،)BOLDاسم

سود ( ،)NO BOLDدار النرش
سود ( ،)NO BOLDاسم املحقق إن وجد غري ُم َ
املؤلف غري ُم َ

سود ()NO BOLDكهذا املثال :املنتهى ،أليب الفضل حممد جعفر اخلزاعي (ت408:هـ)،
غري ُم َ

حتقيق :حممد شفاعت رباين ،املدينة املنورة ،ط1434 ،1هـ 2012-م .وترتب املصادر ترتيب ًا

هجائي ًا بحسب عناوين الكتب.

االلتزام بمنهجية علم ّية موحدة يف بق ّية التوثيقات وغريها.
يقدِّ م الباحث نسختني من بحثه وفق املواصفات الفنية اآلنفة الذكر:
 -نسخة إلكرتونية بصيغة وورد (.)word

 ونسخة أخرىمصورة بصيغة ( ،)pdfوترسل عىل بريد املج َّلة اإللكرتوين:
َّ
mjallah.wqf@gmail.com
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(((1يمكن حتميل الربنامج من موقع املجلةjournaltw.com :

P
املوضـــــــــوع
مقدمة التحرير
الش ِ
ريب ال ُق ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـغْـ ُلـبِ ِّي

د .صالح بن ثن ّيان الثن ّيان

احل َكيِم(ا َملع ِان و ِ
الذ ِ
كر َ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
َ َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ
د.فهد بن متعب بن مبارك الدورسي

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
ريه ْ
(أض َو ُاء ال َب َيان)
التَّفس ُري امل َقاص ُّ
ِّ
دي عندَ العالَّمة َّ

د .زهري هاشم رياالت

السالم َم َع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
أ َد ُب األَ ْنبِ َياء عل ْي ِهم َّ
د .عمر بن مبرييك حذيفة احلسيني

ٌ
بحث يف مشكل قوله تعاىل :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡﮊ

د .أمحد بن سعد بن حامد املالكي
الرتمجات االنجليزية للقرآن الكريم يف القرن احلادي والعرشين بواسطة مرتمجني عرب.

(دراسة نقدية تقويمية لثالثة مواضع :الفاحتة ،وآية الكريس ،واآلية  78من آل عمران)
د .يوسف أمحد وأويس منظور دار ( بحث باللغة االنكليزية )

الصفحة
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71
117
177
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263
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احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى أرشف األنبيــاء واملرســلني وعــى آلــه وصحبــه

أمجعــن ،أمــا بعــد:
فيطيــب يل أن أقــدم هلــذا اإلصــدار الســابع لـــ

العلميــة املحكمــة ،والــذي

احتــوى عــى عــدد مــن البحــوث العلميــة املميــزة واهلامــة ،وإين هبــذه املناســبة أبــارك للباحثــن الكــرام
عــى مــا قدمــوه خــال بحوثهــم الرصينــة مــن إضافــات علميــة ،نفــع اهلل هبــا وجعلهــا يف موازيــن
حســناهتم .
وإين ألقــدم جزيــل الشــكر والتقديــر هليئــة حتريــر املجلــة عــى جهودهــم املباركــة يف االرتقــاء
باملجلــة ،وعــى مــا تــم إنجــازه يف هــذا العــدد باخلصــوص مــن إضافــة بحــث حمقــق باللغــة اإلنجليزيــة،
ملــا يتبــع ذلــك مــن فوائــد لطــاب العلــم والباحثــن الناطقــن هبــذه اللغــة العامليــة.
وإنــه ليطيــب يل يف هــذه املقدمــة أن أجــدد الدعــوة للباحثــن والباحثــات وطــاب الدراســات
العليــا يف خمتلــف التخصصــات ذات العالقــة بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة للنــر يف جملتهــم ،ألن
القــرآن الكريــم والســنة املطهــرة مهــا أصــل العلــوم الرشعيــة واللغويــة والرتبويــة واالجتامعيــة وغريهــا.
ويف اخلتــام أرفــع اســمى آيــات الشــكر واالمتنــان إىل مقــام خــادم احلرمــن الرشيفــن امللك ســلامن
بــن عبــد العزيــز آل ســعود ،وويل عهــده األمــن صاحــب الســمو امللكــي األمــر حممــد بــن ســلامن بــن
عبــد العزيــز آل ســعود ،حفظهــا اهلل تعــاىل ورعامهــا ،عــى كريــم دعمهــا للعلــم والعلــاء.
15

وفق اهلل قيادتنا الرشيدة ملزيد من اخلري والعطاء هلذا البلد املبارك وأبناءه وللعلم والعلامء.
ووفــق اهلل تعــاىل كل خملــص حريــص عــى مقومــات اململكــة العربيــة الســعودية ومقدراهتــا ،أدام
اهلل علينــا نعمــه علينــا ظاهــرة وباطنــة ورفــع عنــا البــاء والوبــاء ،ووفقنــا مجيعــا لــكل خــر.
واهلل من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل.

املرشف العام عىل املجلة

أ.د .عامد بن زهري حافظ
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ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

ُ
َ
ِّ َّ ُ
ُ
َّ
رآن
ريب
واهد الشعرية على غ
الش
الق ُ ِِّ
ِ
ِ
َّ ْ
ُ
ُ َّ َ َ ْ
ـبي
بن ك
لثوم التـغـل ِ
من معلق ِة عمرو ِ
ِ
ٍ
ّ
ّ
د .صالح بن ثنيان اثلنيان

ِ
التفسري وعلو ِم القرآن بِـكل ّي ِة القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية
الـمشارك بِقسم
األستاذ ُ
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة – اململكة العربية السعودية
abohithm@gmail.com
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ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

موضوع البحث:

دراسة الشواهد الشعرية عىل غريب القرآن من معلقة َع ْمرو ِ
بن كلثو ٍم.

اهلدف الرئيس للبحث:

ِ
القرآن و ُمقارنتها وحتليلها.
الوقوف عىل الشواهد الشعرية عىل غريب
ُ

مشكلة البحث:

ِ
ِ
ِ
ِ
القرآن؟
لغريب
موافق
الفصيح
يب
غريب يف
ٌ
هل يوجدُ
الشعر العر ِّ
ٌ

أهم نتائج البحث:

قرآنيــة ولغوي ٍ
ٍ
بلغــت ّ
ــة :توافقــت يف املعنــى
الشــواهد( :عــرون شــاهدً ا)( :ثــاين ُمفــردات)
ّ
ِ
فردات الشــعرية ،و(ثــاث مفــردات)
ـم
ـم يف املعنــى مــن الــ ُ
ـمراد .و (تســع ُمفــردات) قرآن َّيــة :أعـ ُّ
والــ ُ

ـي زيــاد ًة عــى املعنــى اللغــوي.
قرآنيـ ًةُ :أريــد هبــا الـــمعنى الرشعـ ِّ

الدالة (املفتاحية):
الكلامت َّ

الشواهد الشعر ِّية ،غريب القرآنَ ،ع ْمرو ِ
بن كلثو ٍم.
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ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

F
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى أرشف األنبيــاء واملرســلني ،ســيدنا ونبينــا حممد
وعــى آلِــه وصحبــه أمجعــن ،أما بعــد...

فـ َّ ِ
ـاب اهلل الكريــم ،الــذي ال يأتيــه الباطـ ُـل
رش َ
ف اهللُ بــه األمـ َة اإلســامي َة ،كتـ ُ
ـإن مــن أعظـ ِم مــا َّ
بــن يديــه وال مــن ِ
ِمــن ِ
ٌ
ــدى
تنزيــل مــن حكيــ ٍم محيــد ،فقــد أنزلــه اهللُ رمحــ ًة
خلفــه،
َ
للعاملــنُ ،
وه ً
للمتقــن ،مــن متســك بــه أفلــح ونجــا ،ومــن تركــه خــاب وخـ ِ
ـن عــى فهـ ِم كال ِم اهللِ عـ ّـز
ـر ،وممّــا ُيعـ ُ
َ
َّ
َ

وجـ ّـل ،معرفـ ُة معانيــه مــن حيـ ُ
ـث اللغـ ُة العربيـ ُة ،إذ أهنــا الوعا ُء الــذي نزل فيــه القرآن قــــال تعــــاىل:
ـرب شــعرها ،وأكثــر مــا اهتــم بـ ِ
ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ [الشــعراء ،]195 :وأجــو ُد مــا عنــدَ العـ ِ
ـه الفصحــا ُء
َّ
ُ
ُ
ِ
ِ
وال ُبلغــا ُء ،مــن أشـ ِ
ـعار العـ ِ
ـات الســبع حيـ ُ
وحســنِها ،وقــد
ـرب ،املعلقـ ُ
ـث ع َّلقوهــا عــى الكعبــة جلاملــا ُ
ـن كُلثــو ٍم التغلبــي ،ألدرس مــا فيهــا مــن الشـ ِ
وقــع اختيــاري عــى مع َّلقـ ِ
ـة َع ْمــرو بـ ِ
ـواهد يف غريـ ِ
ـب
ُ َ
ّ
ُ

القــرآن الكريـ ِم ،وفيــا يــي:

أهداف البحث .أمه ّية البحث .الدراسات السابقة .حدود البحث .خطة البحث .منهج البحث.

أوالً :أهداف البحث.
1 .البحث يف املفردات الغريبة للقرآن الكريم.

ِ
ِ
القرآن ،من الشعر العريب الفصيح.
لغريب
2 .االستدالل

غريب م ِ
ِ
ِ
ِ
علقة َع ْمرو.
فردات
غريب القرآن ،و ُم
مفردات
3 .بيان وجه العالقة بني
ِ ُ

4 .الـ َّـرد عــى َمــن ُيش ـكِّك بالشـ ِ
ـعر اجلاهــي يف الدراســة العلميــة املبن ّيــة عــى أقــوال العلــاء

ِ
ـمفرسين وال ُّلغويــن.
مــن الــ ُ
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ثان ًيا :أمه ّية البحث.

1 .عالقة البحث بتفسري القرآن الكريم
2 .أمه ّية معرفة املفردات الغريبة يف فهم القرآن الكريم.

ِ
العرب ،مما ي ِ
ِ
ُ
َّ 3 .
القرآن الكريم.
االستفادة منه يف تفسري
عطيه أمه َّي ًة يف
ديوان
الشعر
إن
ِ ّ ُ
َ

إن فهم الشعر العريب الفصيح ي ِ
ساعدُ عىل فه ِم القرآن الكريم
ُ
َ َّ 4 .

ِ
إن الشعر قد يرجح معنى من املعاين يف تفسري ِ
َّ 5 .
لورود ِه ِبه.
اآلية؛
َ ُ ِّ ُ
ً

ثال ًثا :الدراسات السابقة.

ـف عــى َمــن قــا َم بدراســة الشــواهد الشــعرية يف معلقــة َع ْمــرو بـ ِ
ـي عــى
مل أقـ ْ
ـن كُلثــو ٍم التغلبـ ِّ
ِ
ِ
ِ
معلقــة طرفــ َة ِ
العبــد،
بــن
بحثــن يف دراســة الشــواهد الشــعرية يف
ووقفــت عــى
غريــب القــرآن،
ُ

ومع َّلقـ ِ
ـبق أن
ـة احلــارث بــن ِح ِلـ َّـزة اليشــكري ،كالمهــا للدكتــور عبــد اهلل بــن أمحــد الكنــدري وسـ َ
ـداد ،ومع َّل َقـ ِ
ـن شـ ٍ
ـواهد الشــعري ِة يف مع َّل َقـ ِ
ـن يف الشـ ِ
كُتــب بحثـ ِ
ـة ُزهـ ِ
ـر بـ ِ
ـة عنــر َة بـ ِ
ـن أيب ُســلمى.
َُ
َُ
َّ
وتوجــد رســالة علميــة لألســتاذ الدكتــور  /عبــد الرمحــن الشــهري يف :الشــاهد الشــعري يف

تفســر القــرآن الكريــم ،أمهيتــه ،وأثــره ،ومناهــج املفرسيــن يف االستشــهاد بــه.

كــا توجــد عــدَّ ة رســائل يف دراســة الشــواهد الشــعرية عنــد عـ ٍ
ـدد مــن املفرسيــن ،كالشــواهد

الشــعرية يف تفســر القرطبــي ،للدكتــور عبــد العــال ســامل ،وشــواهد أيب حيــان يف تفســره ،للدكتــور

صــري ،وجهــود الطــري يف دراســة الشــواهد الشــعرية ،للدكتــور حممــد املالكــي ،والشــاهد الشــعري

يف تفســر البغــوي ،للدكتــور عصــام حممــد ،والشــاهد الشــعري يف تفســر التبيــان للطــويس ،للدكتــور
ربســان عــاوي ،والشــاهد الشــعري يف تفســر الشــوكاين ،للدكتــور عــي املخاليف ،والشــاهد الشــعري
يف تفســر الكشــاف ،للزخمــري ،للدكتــور ســيد إبراهيــم.
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ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

راب ًعا :حدود البحث.

ستشــهدً ا ِ
الــوارد يف مع َّل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بــه عــى
قــة َع ْمــرو ُم
الغريــب
اســتخراج
البحــث عــى
َــر ُت يف
ُ
ا ْقت َ ْ
قارنة بينهــا ،مقتــرا عــى روايـ ِ
ـرآن الكري ـ ِم ،مــع الـــم ِ
ـب ا ُملامثِــل ملادتِــه يف ال ُقـ ِ
ـة حفـ ٍ
الغريـ ِ
ـص عــن
َّ
ُ
ُ
ً
ِ
ِ
إيــراد ِه :ابــ ُن ُقتيبــ َة
ــق عــى
الغريــب :هــو
حلكــ ِم عــى
عاصــم،
الغريــب الــذي ا َّت َف َ
ُ
والـــم ُ
رجع يف ا ُ
َ
ِ
جســتاين (ت330:هـــ) يف كتابِــه :غريــب
الس
(ت276:هـــ) يف كتابِــه :غريــب
القــرآن ،وأبــو بكــر ِّ
ُّ

ِ
ِ
ِ
القــرآن.
غريــب
األصفهــاين (ت502:هـــ) يف كتابِــه :املفــردات يف
والراغــب
القــرآن،
ُ
ُّ

خامسا :خطة البحث.
ً

الـمقدمة ،وفيها أهداف البحث وأمهيته والدراسات السابقة وحدود البحث.
 ُالـتّمهيد.-املبحث األول :التعريف بالشاعر واملعلقة.

املبحث الثاين :دراسة الشواهد الشعرية.اخلامتة ،وفيها النتائج والتّوصيات.-املراجع واملصادر.

سادسا :منهج البحث.
ً

والـمقارنة.
يعتمد البحث عىل املنهج االستقرائي والتحلييل
ُ

ـة مرتَّب ـ ًة عــى حـ ِ
ِ
ِ
ـروف املعجــم،
ويف دراســتي للشــواهد الشــعرية :ذكـ ُـر أصــل املفــردة يف اللغـ ُ
ثــم ِذ ْكــر الـــمفردة الغريبــة ُمفــر َد ًة يف القــرآن الكريــم ويف البيــت الشــعري ،ثــم ِذ ْكــر اآليــة ،ثــم البيــت
ستشهد بـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ـه ،ثم
ـم
الشــعري ،ثــم أذكــر من أقــوال املفرسيــن ما َيــ ْ
ـمعنى الــ ُ
ـمرا ُد يف بيان الــ َ
ـح ُص ُل بِــه الــ ُ

أقــوال ال ُّلغويــن يف البيــت الشــعري ،ثــم ُأبـ ِّـن وجــه الشــاهد والعالقــة بينهــا.
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ـة عنــر َة أو مع ّلقـ ِ
ـبق دراسـتُها يف معلقـ ِ
ـة ُزهـ ٍ
ـر إىل ذلـ َ
ـك
ـت اللفظـ ُة قــد سـ َ
وإذا كا َنـ ْ
ـر ،فـ ِّ
ُ
ُ
ـإن ُأشـ ُ
ِ
ِ
ِ
و ُأ ُ
للنتيجــة
توصلــت هلــا موافقــ ًة
اللفظــن التــي
بــن
كانــت النتيجــ ُة يف
حيــل إليهــا ،وإن
ُ
ْ
العالقــة َ
ـإن أذكــر النتيج ـ َة يف هــذا البحـ ِ
نفســها يف مع ّلقـ ِ
ِ
ـث باختصـ ٍ
ـار.
ـة َع ْمــرو ،فـ ِّ
ُ
ُ
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ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.


ـم بِلغــة العـ ِ
نــزل القـ ُ
ـرب ،قــال تعــاىل :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ [الشــعراء ،]195 :وقــال تعــاىل:
ـرآن الكريـ ُ

ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ [يوســف ، ]2 :وقــال تعــاىل :ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

والبالغــةِ ،
ِ
ِ
ِ
أفضــل مــا
ومــن
الفصاحــة
ﭞ ﮊ [ ُفصلــت ،]3 :وقــد نــزل عــى قــو ٍم بلغــوا الغايــ َة يف
يتفاخــرون بــه ،وأعظـ ِم مــا يتحــدّ ون بــهِّ :
ـع لــه القبائل،
الش ْعـــ ُـر ،وكانــت تُعقــدُ لــه النــدوات ،وجتتمـ ُ

ـتار الكعبـ ِ
ـم َع َّل َقات ،ف ُع ِّل َقــت عــى أسـ ِ
ـة،
وتُرصــدُ لــه اجلوائــز ،ثــم كان ممّــا اختــاروه يف أشــعارهم :الــ ُ

ـن ِ
ِ
ِ
ِ
وحسـ ِ
بيانــا.
لفصاحتهــا وبالغتهــا ،ورشفهــا ُ

ـعر يف ِ
وقــد بقيــت مكان ـ ُة الشـ ِ
نفوســهم ،حتــى ُب ِعــث حممــدٌ  وال زالــت مكان ـ ُة

الشـ ِ
ـعر يف نفـ ِ
ـمسلمني ،ومــن ذلــك َّ
ـي 
أن عائش ـ َة  قالــت سـ ُ
ـمعت النبـ َّ
ـوس الــ ُ
ـت َعـ ِ
وح ا ْل ُقــدُ ِ
َي ُقـ ُ
ـن اهللِ َو َر ُســولِ ِه» (.)1
س َل َي ـز َُال ُي َؤ ِّيــدُ َكَ ،مــا نَا َف ْحـ َ
ـول َِل َّسـ َ
ـان« :إِ َّن ُر َ

ـة  اهتاممهــم بِلغـ ِ
و ُأثِــر عــن الصحابـ ِ
ـرب عمو ًمــا وبالشـ ِ
ـة العـ ِ
خصوصــا ،ومــن ذلك
ـعر
ً
ُ

ــئ َل َعــن َقولِ ِ
ــن عبــاس َ أنَّــه س ِ
ــن ا ْب ِ
مــا ُروي َع ِ
ــه :ﮋ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﮊ [القلــمَ ، ]42 :ق َ
ــال:
ْ ْ
ُ ُ

ِ
" إِ َذا َخ َفــى َع َلي ُكــم َشء ِم ـن ا ْل ُقــر ِ
ان ا ْل َعـ َـر ِ
ـو ُ
آن َفا ْب َت ُغــو ُه ِف ِّ
ب" ( ،)2وقــال أبــو بكــر
الش ـ ْع ِر َفإِ َّن ـ ُه ديـ َ
ْ ْ ْ ٌ َ
ْ

آن وم ْشـ ِ
ِ
ـن الصحابـ ِ
ِ
ـى َغ ِريـ ِ
ـاج َعـ َ
ـك ِل ِه
ـة َوالتَّابِ ِعـ َ
االحت َجـ ُ
ـن كثــراْ ،
بــن األنبــاري " َقــدْ َجــا َء َعـ ِ َّ َ َ
ـب ا ْل ُقـ ْـر َ ُ
بِ ِّ
الش ـ ْعر" (.)3

حسان ،حديث رقم.)2490( :
(( (1أخرجه ُمسلم يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب فضل ّ
(( (2انظر :تفسري القرآن العظيم ،البن أيب حاتم.)3366/10( ،
(( (3انظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي.)67/2( ،
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ِ
ـمفرسين عــى مـ ِّـر العصـ ِ
بالشـ ِ
ـور ،االستشــها ُد ِّ
ـعر عــى
كــا ُأثــر عــن التابعــن وأتباعهــم ،والــ ُ

ف والبالغـ ِ
ـو والــر ِ
ـرآن وغريبِـ ِ
ـاليب القـ ِ
ـق بالنحـ ِ
ِ
أسـ ِ
وغريهــا مــن علــو ِم العربيــة.
ـة
ـه وفيــا يتع َّلـ ُ
َّ

اللغــة العربيــة يف تفســر القــرآن وبخاص ٍ
ِ
ِ
فــكل مــا ُأثِــر ُّ
ُّ
ــة الشــعر العــريب
أمهيــة
يــدل عــى
َّ

بالروايــات التفســري ِة األثري ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــة
الفصيــح :االرتقــاء
بالشــعر
االستشــهاد
الفصيــح ،و ُيســتفا ُد ِمــن
ّ
َّ

ـند ضعيـ ٍ
ـاك وعطي ـ َة العــويف بسـ ٍ
ـة ،كــا ورد عــن الضحـ ِ
الضعيفـ ِ
ـاس ِ ،
ـف عــن ابـ ِ
ـن عبـ ٍ
ومــن
ّ
َ
ِّ

ـاس ِ ،
ومــن عيـ ِ
طريـ ِ
ـون الشـ ِ
ـح عــن ابـ ِ
ـن عبـ ٍ
ـق الكلبــي عــن أيب صالـ ٍ
يبُ :مع َّلقـ ُة َع ْمــرو
ـعر العــر ِّ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
القــرآن
غريــب
الغريــب فيهــا عــى
شــواهد
التغلبــي ،التــي ســتختص الدِّ راســ ُة عــى
بــن كلثــو ٍم
ّ

ِ
دالالت املعــاين بينهــا ،بــإذن اهلل تعــاىل.
الكريــم ،واملقارنــ ُة يف
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ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

املبحث األول:
التعريف بالشاعر واملع َّلقة.
أوال :ال َّتعريف بِــ َع ْمرو ِ
بن كلثوم:

ـي ،شــاعر جاهــي،
هــوَ :ع ْمــرو بــن كلثــوم بــن مالــك بــن ع ّتــاب بــن ُزهــر بــن ُج َشــم التَّغلبِـ ّ

مــن الطبقــة األوىل.

ِ
وجتول فيها ويف الشام والعراق ونجد.
ولد يف
شامل جزيرة العرب يف بالد ربيعةّ .
َ
شاب ،و ُع ِّم َر طويال.
كان ُشجا ًعاً ،
عزيزا ،ساد قومه بني تغلب وهو ٌّ
وبنت وهي :النُّوار ،وكلهم ُشعراء.
وله ثالث ٌة من األبناء :األسود وعبد اهلل وع ّباد،
ٌ

أن َعمــرو بــن هنـ ٍ
ِ ِ
ِ
وهــو الــذي قتــل امللــك َعمــرو بــن هنــد ِ
ملـ َ
ـد
ـك احلــرة ،وسـ ُ
ـبب قتلــه لــهْ َّ ،
ْ

ـف أ ُّمــه أن ختــد َم أمــي؟ ،فــدُ َّل عــى ُأ ِّم َع ْمــرو بـ ِ
ـأل هــل أحــدٌ مــن العـ ِ
سـ َ
ـن كلثــو ٍم ،فطلــب
ـرب تأنـ ُ
ـد مــن ُأم َعمــرو بــن كلثــو ٍم أن تُعطيهــا َطب ًقــا يف املائـ ِ
ـت أم َعمــرو بــن هنـ ٍ
ـدة،
َ
ِّ ْ
زيارهتــا لــه ،ثــم طلبـ ْ ُّ ْ
ِ
ِ
ـت
ـت عليهــا ،قالـ ْ
حلـ ْ
فقالـ ْ
ـت هلــا أ ُّم َع ْمــرو بــن كلثــوم" :لت ُقــم صاحب ـ ُة احلاجــة إىل حاجتهــا ،فلـ ّـا أ ّ
ِ
ِ
ـب ِل ِّمــه ،فأخـ َ
ـيف
ـذ سـ َ
ـب! فســمعها َع ْمــرو بــن كلثــو ٍم فغضـ َ
أ ُّم َع ْمــرو بــن كلثــوم :وا ُذ ّله! يــا َل َت ْغلـ ُ
ـه رأسـه ،ويف هــذه القصـ ِ
ِ
َعمــرو بــن هنـ ٍ
ـد وكان مع ّلقــا بالـ ِ
ـة يقـ ُ
ـول َع ْمــرو بــن كلثــو ٍم:
ـرواق ،فـ
ـرب بـ َ ُ
َ
ُ
ْ
َبأ ِّي َمشي َئ ٍة َع ْمرو ب َن ِهن ٍْد

ُتدّ دنا وت ِ
ُوعدُ ناُ ،ر َويد ًا،
َ ُ

الو َشا َة َوت َْز َد ِرينَا
ُطيع بِنا ُ
ت ُ
متى كنّا ألُ ِّم َك َمقت َِوينَا؟!

ِ
ِ
ِّ
األربعني قبل
السنة
توف :يف
اهلجرة تقري ًبا ،و ُع ُمره قرابة :املئة ومخسني سن ًة"(.)1
َ
(( (1انظــر ترمجتــه يف :طبقــات فحــول الشــعراء ،البــن ّ
ســام ،)151/1( ،الشــعر والشــعراء ،البــن قتيبــة ،)228/1( ،معجــم
ِ
ـــكحالة.)11/8( ،
الشــعراء ،للمرزبــاين ،)202( ،األعــام ،للــزركيل ،)84/5( ،معجــم املؤلفــن ،ل
ّ
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ثانيا :ال َّتعريف بـمع َّل ِ
قة َع ْمرو ِ
بن كُلثو ٍم:
ً
ُ

ـات القصيـ ِ
عــدد أبيـ ِ
ـت واحــدٌ  .اشــتملت عــى املواضيــع التاليــة :مــدح اخلمــر،
ـدة :مئــة وبيـ ٌ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واهلجــاء.
والفخــر،
األطــال،
والوقــوف عــى
والغــزل
هني ما َله من ِ
ِ
استهل َع ْمرو قصيد َت ُه ِ
َّ
اخلمر وإعجابِ ِه هبا ،حتى َّ
أجلها.
إن
بذكر
الكريم ل ُي ُ
َ
ِ
البيت ِ
ِ
واستاملة حمبوبتِ ِه ،وما ِبه ِمن ٍ
ِ
التاس ِع َ
شوق إليها.
الغزل،
انتقل إىل
ويف

ِ
قومـ ِ
ـه ويف ِ
ـر بــا فيـ ِ
ـت الثالـ ِ
ثــم انتقـ َـل يف البيـ ِ
ـث والعرشيـ َن إىل الفخـ ِ
ـجاعة واإلقــدا ِم،
ـه مــن الشـ
ـاق احلميـ ِ
والكــر ِم ،واألخـ ِ
ـدة.

ـت الراب ـ ِع واخلمســن إىل هجـ ِ
إذالل ُأمـ ِ
ـن هنـ ٍ
ثــم انتقــل يف البيـ ِ
ـاء َع ْمــرو بـ ِ
ـد الــذي حـ َ
ـه
ـاول
َ
َ ّ
ٍ
وقبيلت ِ
بــن َّ
وســؤ َد ٍد.
َــه ،و ُي ِّ ُ
أن قو َمــ ُه قــو ٌم أشــدّ اء ذووا َمنَعــة ُ

قومـ ِ
ـدح ِ
ثــم انتقــل يف البيـ ِ
ـه واالفتخـ ِ
ـع العـ ِ
ـت الســادس والســتني إىل مـ ِ
ـرب
ـار هبــم ،بأهنــم أمنـ ُ
ـود ،ومــا لدهيــم مــن إعا َنـ ِ
ـود والعهـ ِ
ذمـ ًة وأوفاهــم يف العقـ ِ
ـة مــن اسـ َ
ـتعان هبــم ،ومــا رزقهــم اهلل تعــاىل
ـجاعة والقـ ِ
ِ
ـوة يف احلـ ِ
ـروب.
مــن الشـ
ِ
قوم ِ
نســاء ِ
ِ
ِ
ــه ،ومــا ِ
َ
ِ
األخــاق
فيهــ ّن مــن
مــدح
انتقــل َع ْمــرو إىل
والثامنــن
البيــت الثــاين
ويف
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم منهــن مــن الروائـ ِ
الزك ّي ِة.
ـح َّ
احلميــدة ،كالعنايــة بالفرســان واخليــول ،ومــا فيهـ ّن مــن اجلــال ومــا ُيشـ ُّ

ِ
بقومـ ِ
ـار ِ
ـعني يف هنايــة القصيـ ِ
ثــم انتقــل يف البيـ ِ
ـدة :إىل االفتخـ ِ
ـجاعة
ـه ،ومــا لدهيــم من الشـ
ـت التسـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
بالــذ ِّل
رضاهــم
واحلــرب ،وعــد ِم
والســل ِم
ُ
والكــر ِم ،والتَّــرُّ ف يف البــاد مــن اإلعطــاء واملنــعِِّ ،
ِ
واإلهانـ ِ
ـم ختـ ُّـر لــه امللـ ُ
ـةَّ ،
لعزهتــم وكرامتهــم.
ـوك ســاجدينا َّ
وأن الطفـ َـل إذا ُفطـ َ

ـة معلقـ ِ
ـدت يف دراسـ ِ
ـة َع ْمــرو بــن كلثــوم ،عــى كتــاب :ديــوان َع ْمــرو بــن كلثــوم
وقــد اعتمـ ُ
ِ
ـورات النــادي األديب الثقــايف بجــدة ،الــذي
التغلبــي ،بتحقيــق :الدكتــور /أيمــن ميــدان ،مــن منشـ

ـخة مــن خمطوطـ ِ
اعتمــدَ عــى نُسـ ٍ
ـة ديـ ِ
ـوان َع ْمــرو ،واملحفوظــة يف مكتبــة الفاتــح ُبتكيــا(.)1
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(( (1انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)197

ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

املا ّدة األوىل:

املبحث الثاين:
دراسة الشواهد الشعرية.

(أ ص ل) اللفظة القرآنية ( :ﯭ ) (ﮂ) اللفظة الشعريةُ ( :أ ُصالً).
َق َ
ــال تعــاىل :ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ

[األعــراف،)1( ]205 :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [الفرقــان.)2( ]5 :
بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ

التَّعليق:

الص َبا َو ْاش َت ْق ُت ََّلا
ت ََذك َّْر ُت ِّ

ح َ
ولَا(ُ )3أ ُص ً
ال ُح ِدينا
َر َأ ْي ُت ُ ُ

()5( )4

كــر والع ِشــي ِ
ات ،واحــد اآلصــال
قــال
الثعلبــي " :قولــه ﮋ ﯬ ﯭﮊ ،فإنــه يعنــي بال ُب ِ َ ّ
ُّ

ِ
ِ
املغــر ِ
أصيــل ،مثــل أيــان ويمــن ،وقــال ُ
ب "(.)6
العــر إىل
أهــل اللغــة :هــو مــا بــن

الطــري" :عــن ابــن عبــاس  ،قــال :ثــم قــال :ﮋ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﮊ
وقــال
ُّ

[النــور ، ]36 :يقــول :يصــي لــه فيهــا بالغــداة والعــي .يعنــي بالغــدو :صــاة الغــداة ،ويعنــي باآلصال:
ِ
ـب أن َيذكرمهــا ،و ُي ِذ ِّكـ َـر هبــا عبــاده"(.)7
صــاة العــر ،ومهــا أول مــا افــرض اهللُ مــن الصــاة ،فأحـ َّ
وزين" :ملا رأيت َ
محول إبلها سيقت َع ِشــ ًّيا"(.)8
وقال َّ
الز ُّ

نفسها يف :الرعد (آية ،)205:والنور( آية.)36:
(( (1وردت الصيغ ُة ُ
نفسها يف :األحزاب( آية ،)42:والفتح( آية ،)9:واإلنسان( آية.)25:
(( (2وردت الصيغ ُة ُ
(( (3اإلبل التي حتمل األمتعة .انظر :لسان العرب ،البن منظور ،)179/11( ،رشح املعلقات السبع ،للزوزين( ،ص.)220
ِ
لتسري يف طريقها .انظر :لسان العرب ،البن منظور،)168/14( ،
(( (4زجر اإلبل بالصوت َ
(( (5انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)317
(( (6انظــر :الكشــف والبيــان ،للثعلبــي ،)323/4( ،غريــب القــرآن ،البـ ِ
ـتاين( ،ص،)70
للسجسـ ّ
ـن ُقتيبــة( ،ص ،)176غريــب القــرآنِّ ،
ِ
ـاين( ،ص.)78
املفــردات يف غريــب القــرآن ،لألصفهـ ّ
(( (7انظر :جامع البيان ،لل ّطربي.)320/17( ،
(( (8انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)220
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بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

ِ
ـي ،وهــو آخــر النهـ ِ
أن املــرا َد باألصيـ ِ
ـرون واللغو ّيــون عــى َّ
َ
ـار مــن
اتَّفــق املفـ
ـل هــو وقـ ُ
ـت العـ ِّ

العــر إىل املغـ ِ
ـرب ،ولك ـ َّن املفرسي ـ َن زادوا معنــى رشع ًّيــا وقــال بعضهــم كــا ُأثِــر عــن ابــن عبــاس

أن املــرا َد باآلصـ ِ
ـال هــي :صــا ُة العـ ِ
ـر ،حيـ ُ
َّ ،
ـث أثنــى اهلل عــى مــن ُيســبحه فيهــا ومهــا:

ـدو ،وصــا ُة العـ ِ
ـي ،ومهــا ُ
ـر وهــي التــي تكـ ُ
أول مــا
صــاة الفجــر التــي تكــون يف الغـ ِّ
ـون يف العـ ّ

ِ
ِ
ُفـ ِ
ـعري :فـ َّ
الصبــا
ـر بأ ّنــه تذكـ َـر ّ
ـر َض مــن الصلــوات ،وأمــا يف البيــت الشـ ِّ
ـإن َع ْمــرو بــن كلثــو ٍم ُيـ ِ ُ

ِ
ِ
ِ ِ
وأيــام الطفو َلـ ِ
ِ
ـبق َّ
ـة واشـ َ
فإن
ـي ،وبنــا ًء عــى مــا سـ َ
ـتاق إىل حمبو َبتــه لــ ّـا رأى إبِ َلهــا ســي َق ْت يف وقــت العـ ِّ
ـل هــو :آخـ ُـر النهـ ِ
أن املــرا َد باألصيـ ِ
َ
املفرسيـ َن واللغو ّيــن اتفقــوا عــى َّ
ـى رشع ّيــا
ـار ،وزا َد املفـ
ـرون معنـ ً

ـأن املــرا َد باألصـ ِ
ـال :صــا ُة العـ ِ
ـر ،كــا ُأثِـ َـر عــن ابـ ِ
وقالــوا بـ َّ
ـن عبــاس .

املا َّدة الثانية:

(أ و ب) اللفظــة القرآنيــة( :ﯚ) (ﯫ) (ﭜ) (ﯴ) اللفظــة الشــعرية( :فآ ُبــوا)

( ُأ ْبــنــا).

َق َ
ــال تعــاىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ [آل عمــران،)1( ]14 :

ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﮊ [اإلرساء ،]25 :ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﮊ [ص ، )2( ]17 :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [الغاشــية.]25 :
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نفسها يف :الرعد (آية ،)29،36 :وص (آية ،)25،40،49،55 :والنور (آية.)22،39 :
(( (1وردت الصيغ ُة ُ
نفسها يف :ص (آية ،)19،30،44 :وق (آية.)32:
(( (2وردت الصيغ ُة ُ

ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ
ِ
وبالسبايــا
َّــهاب
فآ ُبوا بالــن
َّ

لوك مص َّف ِ
و ُأبــنــا بالـم ِ
ــدينـــا
ُ َ
َ ْ
ُ

()1

التَّعليق:
األصفهــاين" :األَ ْو ُب :رضب مــن الرجــوع ،وذلــك ّ
أن األوب ال يقــال إال يف
الراغــب
قــال
ُ
ُّ

احليــوان الــذي لــه إرادة ،والرجــوع يقــال فيــه ويف غــره ،يقــال :آب َأ ْوبــ ًا وإِ َيابــ ًا و َمآبــ ًا ،قــال اهلل
تعــاىل :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [الغاشــية ،]25 :وقــال :ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ [النبــأ ،]39 :واملــآب :املصــدر

منــه واســم الزمــان واملــكان ،قــال اهلل تعــاىل :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ [آل عمــران،]14 :
واألواب
َّ

ـواب ،وهــو الراجــع إىل اهلل تعــاىل بــرك املعــايص وفعــل الطاعــات ،قــال تعــاىل :ﮋ ﰋ ﰌ ﮊ
كالتـ ّ

[ق ، ]32 :وقــال :ﮋ ﮃ ﮄ ﮊ [ص ،]30 :ومنــه قيــل للتوبــةَ :أ ْو َبــة"(.)2

ِ
ٍ
فارسْ :
وقال اب ُن
وع"(.)3
الر ُج ُ
"ال َ ْم َز ُة َوا ْل َو ُاو َوا ْل َبا ُء َأ ْص ٌل َواحدٌ َ ،و ُه َو ُّ

بالغنائ ـ ِم والســبايا ورجعنــا مــع امللـ ِ
ِ
ـع بنــو بكـ ٍ
ـوك
ـر
وزين:
َ َ
الرجــوع ،فرجـ َ
ْ
َ
ّ
"األو ُب ُّ
وقــال الـ َّـز ُّ

ُم َق َّيديــن"(.)4

بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:
َ
ـرون واللغو ّيــون عــى َّ
َ
ـرون
ـع إىل معنــى :الرجــوعِ ،ولكــن ذكــر املفـ
ـق املفـ
اتفـ َ
أن اللفظـ َة ترجـ ُ
ِ
ِ
الذنــوب واملعــايص ،كــا يف قولــه تعــاىل :ﮋﯩ ﯪ
اللفظــة وهــو :التَّوبــ ُة مــن
معنــى زائــدً ا يف
ً
ِ
اآليــات األُخــرى
ﯫ ﯬ ﮊ  ،ﮋﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﮊ  ،ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ  ،وأ ّمــا يف
فإهنــا جــاء ْت بمعنــى الرجــو ِع كــا يف قولِ ِ
ــه تعــاىل :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ  ،ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ.
َ

(( (1انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)338
ـاين( ،ص ،)97غريــب القــرآن ،البـ ِ
ـتاين،
للسجسـ ّ
(( (2انظــر :املفــردات يف غريــب القــرآن ،لِألصفهـ ّ
ـن ُقتيبــة ،)102( ،غريــب القــرآنِّ ،
(ص.)68
ِ
(( (3انظر :مقاييس اللغة ،لبن فارس.)152/1( ،
(( (4انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)230
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ِ
ـط ،فقــد ذكـ َـر َع ْمــرو َّ
ـر املعنــى عــى الرجــو ِع فقـ ْ
أن َمــن حاربــوا
وأ ّمــا يف البيــت الشـ ِّ
ـعري :فاقتـ َ
ِ
ِ
معهــم ِمــن بنــي بكـ ٍ
ـم ِمــن
ـم أعظـ َ
ـر رجعــوا بالغنائـ ِم والســبايا ،وأ ّمــا قــو ُم َع ْمــرو فقــدْ رجعــوا بغنائـ َ
ِ
ِ
ِ
وقو ِتِــم.
ـملوك األعــداء مأســوري َن ُمق َّيديـ َن ،داللـ ًة عــى شــجاعتهم ّ
غنائمهــم وهــو َّأنــم رج ُعــوا بِـــ ُ
ِ
ُ
اللفظة الشعر ّي ِة.
وأشمل يف املعنى من
أعم
وبناء عىل ما َ
سبق َّ
فإن اللفظ َة القرآن ّي َة ُّ
ً

املا َّدة الثالثة:

َـج ُّ
َـج َّذ).
ـذ)( ،ت ُ
(ج ذ ذ) اللفظة القرآنية( :ﰎ) (ﭒ) اللفظة الشعرية( :ن ُ
َقـ َ
ـال تعــاىل :ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎﮊ

[هــود ،]108 :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [األنبيــاء.]58 :
بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ

َـج ُّ
ــــر
ن ُ
وس ُه ْم ِف َغ ْ ِي بِ ٍّ
ـذ ُر ُؤ َ

متَى نَــع ِ
ــقدْ َق ِرينَتَنــا( )2بِ َح ْب ٍل
ْ
َ

َفــــام َيدْ ُر َ
ون َمــــــاذا َي َّت ُقـونا

()1

الـح ْب َل َأ ْو ت ِ
َقص( )3ال َق ِرينا
َـج َّذ َ
ت ُ

()4

التَّعليق:

قال ُماهدٌ " :ﮋ ﰍ ﰎ ﮊ ،يعني :غري َمقطوعٍ"(.)5
َّ
َ
وكذلــك :اجلــدّ وكذلــك:
القطــع،
ـــــذ:
والــج
املقطــوع،
وقــال ابــ ُن عط ّيــ َة" :الـــمجذو ُذ:
ُ
َ
ُ

احلــز"(.)6
ّ
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(( (1انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)326
(( (2الناقة املقرونة ٍ
بناقة أخرى .انظر :لسان العرب ،البن منظور ،)339/13( ،رشح املعلقات السبع ،للزوزين( ،ص.)229
(( (3تدُ ّق ُعن َقها ِمن الوقص .انظر :مقاييس اللغة ،البن فارس ،)133/6( ،رشح املعلقات السبع ،للزوزين( ،ص.)229
(( (4انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)335
(( (5انظر :تفسري ُماهد( ،ص.)391
(( (6انظر :املحرر الوجيزِ ،لبن عطية.)209/3( ،

ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

ـعَ ،جـ َ
الـ ُّ
َس ُت ُه
ـر َوا ْل َق ْطـ ُ
ـي" :ﮋ ﭑ ﭒ ﮊَ ،أ ْي ُفتَا ًتــاَ .و ْ َ
وقــال القرطبـ ُّ
ـذ ا ْل َكـ ْ ُ
ـي َء ك َ ْ
ـذ ْذ ُت الـ َّ ْ
الضــم َأ ْفصــح ِمن َكـ ِ ِ
ـذا ُذ مــا ُكـ ِ ِ
َو َق َّط ْع ُتـ ُهَ .و ِْ
ال ْو َهـ ِ
الـ َ
ـر ُّي" (.)1
ـرهَ .قا َلـ ُه ْ َ
ـر منْـ ُهَ ،و َّ ُّ َ ُ ْ ْ
الـ َ َ
ـذا ُذ َو ْ ُ
َ
الـج ُّذ:
القطع " (.)2
وقال َّ
ُ
وزينَ " :
الز ُّ

بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

ـجذ :القطــع ،وجعـ ُـل الـ ِ
ـيء ُفتا ًتــا ِ
أن املــرا َد بالــ ِّ
اتَّفــق املفــرون واللغويــون عــى َّ
وق َط ًعــا ،ففــي
ُ

قولِـ ِ
ِ
ـه تعــاىل :ﮋ ﰌ ﰍ ﰎ ﮊ ،أيَّ :
ـر ُمن َقطِـعٍ،
أن اهللَ ســبحا َن ُه وتعــاىل ُيعطــي أهـ َـل اجلنَّــة عطــا ًء غـ َ

ســياق قص ِ
وأمــا يف قولِ ِ
إبراهيــم ،ُS
ــة
ــه تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ ،فجــا َءت هــذه اآليــ ُة يف
ِ َّ
َ

ِ
ِ ِ
وكسهــا وق ّطعهــا ،فجعلهــا ُجــذا ًذا أيِ :قط ًعــا
حينــا ذهـ َ
ـب قو ُمـ ُه إىل عيدهــم ،جلــس عنــد أصنامهــم َّ

ِ
ـرا ُمتناثـ ِ
ـر مكيــد ًة هبــم.
ـر ًة إال صن َُمهــم الكبـ ُ
وكـ َ ً

ـه ومجاعتِـ ِ
بقومـ ِ
ـر ِه ِ
ِ
ـزال يف فخـ ِ
ـإن َع ْمــرو بـ َن كُلثــو ٍم ال يـ ُ
األو ِل :فـ َّ
ـه ،يف
ـعري ّ
وأ ّمــا يف البيــت الشـ ِّ

غري بِـــ ٍّـر أي مــن ِ
ُـحـــ ِّط ُمها ،يف ِ
احلـ ِ
ـث يقـ ُ
ـول :نجـ ُّ
ـروب ،حيـ ُ
غري بِــــ ٍّـر ِبِم
ـع
ـهم ،ون َ
رؤوسـ ُ
ـذ أي نقطـ ُ
َ
بــل بِـــ ٍ
ـون ِمــنّـــــا وحيــذرون؟ مــن القتـ ِ
ـدرون مــاذا يتَّقـ َ
َ
ـل! أو السـ ِ
ـبي! أو
ـعقوق وانتقــا ٍم منهــم ،فــا يـ

ـوال! وغريهــا ،ويف البيـ ِ
ِ
ـتباحة األمـ ِ
كابِم ،ويقــول :متــى نُقـ ِ
ـت الثــاين :يفخـ ُـر َع ْمــرو بِـــ ِ
ـر ِ
ـارن ناقتنــا
اسـ

ِ
ـر ْن بينهــا يف السـ ِ
ـباق ،فــإن ناقتَنــا لِ َّ ِ
ُبأخــرى ونقـ ِ
وس َعتِهاُ ،جتـــ ُّ
ـص
ـذ احلبـ َـل أي :تقطع ُه أو تَــقـــ ُ
قوتــا ُ
أن اللفظ ـ َة القرآني ـ َة د َّلــت عــى املعــاين ِ
ر َقب ـ َة الناقـ ِ
ـن َّ
نفســها يف
ـة األخــرى ،وعــى مــا سـ َ
ـبق فإنــه يتبـ ّ ُ
َ َ
البيـ ِ
ـت الشــعري ،ولــذا فهــا متَّفقتـ ِ
ـان يف املعنــى.
ِّ

ـي ،)297/11( ،غريــب القــرآن ،البـ ِ
ـتاين،
للسجسـ ّ
ـن ُقتيبــة( ،ص ،)210غريــب القــرآنِّ ،
(( (1انظــر :اجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبـ ّ
ِ
ـاين( ،ص.)190
(ص ،)179املفــردات يف غريــب القــرآن ،لألصفهـ ّ
(( (2انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)224
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املا َّدة الرابعة:

(ح ص ن) اللفظــة القرآنيــة( :ﭒ) (ﭦ) (ﮛ) (ﯝ) (ﭒ)

(ح َصانــ ًا).
(ﮊ) (ﮬ) اللفظــة الشــعريةَ :

َق َ
ــال تعــاىل :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﮊ [النســاء ،)1( ]24 :ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮊ [يوســف ،]48 :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ [األنبياء،]80 :

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ [األنبيــاء ،)2( ]91 :ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ

[النــور ،]33 :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮊ [احلــر. ]14 :
بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ

َو َثدْ ي ًا ِم ْث َل ُح ِّق ال َع ِ
اج َر ْخص ًا

()3

ُف ا ّل ِ
الم ِسينا
َح َصان ًا ِم ْن َأك ِّ

()4

التَّعليق:
ـاين" :احلصــن مجعــه حصــون ،قــال اهلل تعــاىل :ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ
قــال الراغـ ُ
ـب األصفهـ ُّ

عــز وجــل :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ [احلــر ،]14 :أيَ :مــــجعول ًة
[احلــر ،]2 :وقولــه ّ

ـح ِرزون يف املواضــع
باإلحــكام كاحلصــون ..وقولــه تعــاىل :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ [يوســف ، ]48:أي :تُــ ْ
ِ
ِ
احلاص ِن
حلصــانُ :ح ُصــن ،ومجــع
احلصينــة اجلاريــة جمــرى احلصــن ،وامــرأة َحصــان َ
وحاصــن ،ومجــع ا َ
اصــن ،ويقــال :حصــان للعفيفــة ،ولــذات حرمـ ٍ
حو ِ
ـة ،وقــال تعــاىل :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
َ
َ َ
ُْ َ
َــت ،قــال اهلل تعــاىل :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ [النســاء ،]25 :أي:
وح َصن ْ
ﮊ [التحريــم ،]12 :و َأ ْح َصن ْ
َــت َ
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نفسها يف :النساء ( آية ،)25:واملائدة ( آية ،)5:والنور ( آية.)23:
(( (1وردت الصيغ ُة ُ
نفسها يف :التحريم (آية.)12:
(( (2وردت الصيغ ُة ُ
ناعم .انظر :املحيط يف اللغة ،البن عباد (.)245/4
((َ (3ل ِّينًا ً
(( (4انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)314

ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

ِ
تزو ِجهــا ،أو بامنــع مــن
ـم ْح َصنَة ،إمــا بع ّفتهــا ،أو ُّ
ّ
تزوجــنُ ،أ ْحصـ ّنُ :ز ِّو ْجـ َن ،واحلصــان يف اجلملــة :الــ ُ
وم ْ ِصــن ،فالــ ِ
ـور ِح ْصنُهــا من نفســها،
رشفهــا وحريتهــا ،ويقــال :امــرأة ُم ْ َصــن ُ
ـم ْحصن يقــال :إذا ت ُُصـ ِّ
ُ
ـز وجــل :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ
ـور ِح ْصنُهــا مــن غريهــا ،وقولــه عـ ّ
ـم ْح َصن يقــال إذا ت ُُصـ ِّ
والــ ُ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [النســاء ،]25 :وبعــده :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

الـم َز ّوجــــات" (.)1
ـم ْح َصناتُ :
ﯓ ﯔﯕ ﮊ [النســاء ،]25 :وهلــذا قيل :الــ ُ

ــظ و ِْ
احــدٌ منْ َقــاس ،وهــو ِْ
ــل و ِ
ٍ
الصــا ُد َوالن ُ
ال َيا َطــ ُة
قــال ابــ ُن
ال ْف ُ َ
ٌ َ ُ َ
ُّــون َأ ْص ٌ َ
"الــا ُء َو َّ
ُ
فــارسَ ْ :

و ِْ
ــر ُز" (.)2
َ
ال ْ

الزوزين" :حصانًا :عفيفة" (.)3
قال َّ
وقال التربيزي" :واحلصان :العفيفة ،وقيل :التي حتصنت من الريب" (.)4

بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

ـرآن يف عـ ِ
وردت مــادة (حصــن) يف القـ ِ
ـن ،فلفظـ ُة :ﮋ ﭒ ﮊ ،جــاءت يف سـ ِ
ـدة مواطـ ٍ
ـياق
ٍ
ـي صحيــح ،وكذلــك
النســاء الــايت ال جيـ ُ
ـم ّ
تزوجات بعقــد رشعـ ٍّ
ـوز نكاحه ـ ّن ،واملــراد هبــا هنــا :الــ ُ

تزوج ـ َن ،وأمــا لفظ ـ ُة :ﮋ ﭦ ﮊ و ﮋ ﭒ ﮊ و ﮋ ﮊﮊ،
لفظــة :ﮋ ﮩ ﮊ ،جـ ْ
ـاءت بمعنــىّ :
فإهنــا جــاءت بمعنــى :الع َّفــة ،وحفــظ النفــس عــن الزنــا والوقــوع يف الفاحشــة ،وأمــا لفظـ ُة ﮋ ﮛ

ـظ ،حيــث وردت يف قصـ ِ
ﮊ ،فإهنــا جــاءت بمعنــى احلفـ ِ
ـب يف
ـة يوسـ َ
ـف حينــا نصحهــم أن يدَ َعــوا احلـ َّ
ـنني ِشـ ٍ
ِِ
ـزروع،
ـداد ِيقـ ُّـل يف املطـ ُـر وتفســدُ فيهــا الـ
ـبع سـ َ
ُ
ســن ُبله لكــي ال يفســدَ ســبع ســنني ،ثــم تــأيت سـ ُ
ِ
َ
إال قليــ ً
ا ممّــا
ســياق
حتصنــون أي :حتفظونَــه يف ســنابِ ِل ِه ،وكذلــك لفظــة :ﮋ ﯝ ﮊ ،وردت يف
(( (1انظــر :املفــردات يف غريــب القــرآن ،لِ
ِ
البــن ُقتيبــة( ،ص ،)123غريــب القــرآن،
ألصفهــاين( ،ص ،)239غريــب القــرآن،
ّ
جســتاين( ،ص.)434
للس
ِّ
ّ
ِ
(( (2انظر :مقاييس اللغة ،لبن فارس.)69/2( ،
(( (3انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)219
(( (4انظر :رشح القصائد العرش ،للتّربيزي( ،ص.)222
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ـياق وصـ ِ
ِ
ـروب ،وكذلــك لفظــة :ﮋ ﮬ ﮊ ،وردت يف سـ ِ
داو َد للــدرو ِع لتحفظكــم يف احلـ ِ
ـف
صنعــة ُ
ـون واألبنيـ ِ
ـة ُما َطـ ٍ
ـة أي حمفوظـ ٍ
ـون إال يف ُقــرى ُمصنـ ٍ
ـن اليهـ ِ
ـة باحلصـ ِ
ُجبـ ِ
ـود أهنــم ال ُيقاتلـ َ
ـة لشــدَّ ِة مــا
َّ
ـون مــن املـ ِ
خيافـ َ
ـوت.

ـت الشــعري :فــإن َعمــرو بــن كلثــو ٍم يتغـ َّـز ُل بمحبوبتِـ ِ
وأمــا يف البيـ ِ
ـر بـ ّ
ـأن هلــا ثد ًيــا مجيـ ً
ا
ـهُ ،
ّ
ويـ ِ ُ
ْ
ِ ِ
ـتديرا ،ولكنّــه حمفـ ٌ
ورشفِهــا ،وبنــا ًء عــى مــا
ـوظ مــن أ ُكـ ِّ
ـف مــن ُيريــدُ َلــ ْ
ل ّينــا ُمسـ ً
ـم َسه إشــار ًة إىل ع َّفتهــا َ
ِ
ِ
ـم وأشـ ُ
ـبق فـ َّ
ـعري،
سـ َ
ـمل منهــا يف البيــت الشـ ِّ
ـإن هــذه املــاد َة ومــا تفـ َّـرع منهــا يف القــرآن الكري ـ ِم ،أعـ ُّ
ِ
كــا َّ
ـي زيــاد ًة عــى املعنــى اللغــوي.
أن لفظـ َة :املحصنــاتُ ،أريــدَ هبــا املعنــى الرشعـ ِّ

املا َّدة اخلامسة:

(ح َ
(ح م ل) ال َّل ْف َظة ال ُقرآنِ َّية( :ﯤ) واللفظة ِّ
ولَا).
الش ْع ِر َّيةُ ُ :
َق َال تعاىل :ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ [األنعام.]142 :
بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ
الص َبا َو ْاش َت ْق ُت ََّلا
ت ََذك َّْر ُت ِّ

ح َ
ولا ُأ ُص ً
ال ُح ِدينا
َر َأ ْي ُت ُ ُ

()1

التَّعليق:
ي َمـ ُـل عليهــا ،والفــرش
ـار اإلبــل التــي ُ ْ
قــال املــاوردي" :فيــه ثالثــة أقاويــل :أحدهــا :أن احلمولــة كبـ ُ
حل ُمولــة مــا ُحِـ َـل عليــه مــن اإلبــل والبقــر ،والفــرش :الغنــم.
صغارهــا التــي ال حيمــل عليهــا .والثــاين :أن ا َ
والثالــثَّ :
حـ َـل مــن اإلبــل ،والبقــر ،واخليــل ،والبغــال ،واحلمــر ،والفـ َ
ـق هلــم
ـرش مــا َخ َلـ َ
أن احلمول ـ َة مــا َ َ
مــن أصوافهــا وجلودهــا" (.)2
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(( (1انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)317
(( (2انظــر باختصــار :النُّكــت والعيــون ،للــاوردي ،)179/2( ،غريــب القــرآن ،البـ ِ
ـتاين،
للسجسـ ّ
ـن ُقتيبــة( ،ص ،)162غريــب القرآنِّ ،
ِ
ـاين( ،ص.)258
(ص ،)188املفــردات يف غريــب القرآن ،لألصفهـ ّ

ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

حل ُمول :اإلبل بأثقاهلا "(.)1
وقال اب ُن ع ّباد" :احلمولة :اإلبل التي حتمل عليها األثقال ،وا ُ

وزين" :احلمول :مجع ِ
حام ِل ،يريدُ إِبِ َلها " (.)2
وقال َّ
ُ
الز َ ُّ

بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

ِ
وحيــث َّ
ُ
متــت دراســ ُة مــادة( :ح م ل) يف
توصلــت هلــا يف
إن النتيجــ َة التــي
معلقــة عنــر َة(،)3
ُ
ـة عنــر َة هــي النتيجـ ُة نفســها يف معلقـ ِ
دراســتها يف معلقـ ِ
ـن كلثــو ٍم ،فــإين أذكرهــا باختصـ ٍ
ـة َع ْمــرو بـ ِ
ـار
أن اللفظ ـ َة القرآني ـ َة أعــم مــن اللفظـ ِ
وهــيَّ :
ـة الشــعر َّي ِة.
ُّ

املا َّدة السادسة:

(د ي ن) اللفظة القرآنية( :ﭠ) اللفظة الشعرية( :ن َِدينا).
َق َال تعاىل :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [الفاحتة.)4( ]4 :
بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ

و َأيـــــا ٍم َلنَا ُغـــــر طِ
ـــــو ٍ
ال
َ
َ َّ
ٍّ

فيها َأ ْن ن َِدينا
الـم ْل َك َ
َع َص ْينا َ

()5

التَّعليق:
ـمي بذلــك ألنــه يــوم اجلــزاء واحلســاب ،ومنــه
قــال ابـ ُن ُقتيبـ َة" :ﮋ ﭟﭠﮊ يــوم القيامــةُ ،ســـ ِّ
يقــالِ :د ْن ُتــه بــا َصنَــع ،أي :جازيتــه .ويقــال يف َم َثـ ٍ
ـل " :كــا ت َِديــن ُتــدان " ُيــراد كــا تَصنــع ُيصنــع
بــك ،وكــا ُ َتـ ِ
ـازى" (.)6
ـازي ُ َتـ َ
(( (1انظر :املحيط يف اللغةِ ،لبن ع ّباد.)115/3( ،
(( (2انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)220
الش ِ
َريب ال ُق ِ
الشعر َّي ُة عىل غ ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة عنرت َة ِ
واهدُ ِّ
(( (3انظرَّ :
بن شدّ اد ،لِصالح الثنيان( ،ص.)14
ِ
ِ
أكثر من مئة موضعٍ.
(( (4وردت الصيغ ُة يف القرآن الكريم يف َ
(( (5انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)319
(( (6انظر :غريب القرآنِ ،
جستاين( ،ص.)226
للس
ّ
البن ُقتيبة( ،ص ،)38غريب القرآنِّ ،
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األصفهــاين" :والدِّ يــ ُن يقــال للطاعــة واجلــزاء ،واســتعري للرشيعــة ،والدِّ يــ ُن
الراغــب
وقــال
ُ
ُّ

كامل ّلــة ،لكنّــه يقــال اعتبــارا بالطاعــة واالنقيــاد للرشيعــة ،قــال تعــاىل :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﮊ

[آل عمــران ،]19 :وقــال تعــاىل :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [النســاء ،]125 :أي :طاعــة،
وقولــه تعــاىل :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [الواقعــة ،]86 :أي :غــر جمز ّيــن" (.)1

ِ
ِ
وقــال ابـ ُن فـ ٍ
ـارس" :الــدَّ ُال َوا ْل َيــا ُء َوالنُّـ ُ
ـو ِجن ٌْس
ـع ُف ُرو ُعـ ُه ُك ُّل َهــاَ .و ُهـ َ
ـون َأ ْصـ ٌـل َواحــدٌ إِ َل ْيــه َي ْر ِجـ ُ
ِ
ِ
الن ِْقيـ ِ
ِمـن ِ
ـذ ِّلَ .فالدِّ يـ ُن :ال َّطا َعـ ُةُ ،ي َقـ ُ
ـال َد َ
ـادَ ،والـ ُّ
ـاع"(.)2
ـب َوا ْن َقا َد َو َطـ َ
ان َلـ ُه َيديـ ُن دينًــا ،إِ َذا َأ ْص َحـ َ
َ
َ
األنبــاري" :أن ندينــا ،معنــاه عصينــا امللــك أن نطيعــهُ ،يقــال :دنــت لفــان ،أي
وقــال ابــ ُن
ّ

دخلــت يف طاعتــه"(.)3

الـم ِل َك فيها؛ كراهي َة ْ
أن نُطِ ْي َع ُه " (.)4
وقال َّ
وزين" :عصينا َ
الز ُّ

بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

ِ
أن املــرا َد بأصـ ِ
اتَّفــق املفــرون واللغو ّيــون عــى ّ
ـع
توسـ َ
ـل اللفظــة :الطاع ـ ُة واالنقيــا ُد ،ولك ـ ْن َّ
فردة ،ففــي قولِـ ِ
ـت هــذه الـــم ِ
ـمفرسون يف ذكـ ِ
ـه تعــاىل :ﮋ ﭟ ﭠ ﮊَ ،
َ
قيل:
الــ
ـدرج حتـ َ
ـر املعــاين التــي تنـ ُ
ُ
إن معنــاه يــوم اجلـ ِ
ـه :يــوم القيامـ ِ
ـاب ،واملــراد بـ ِ
ـزاء ،وقيـ َـل :احلسـ ِ
ـة ،وفيــه يكـ ُ
ّ
ـاب وكذلـ َ
ـك
ـون احلسـ ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ـر
اجلــزا ُء ،ود ّلــت آيـ ٌة ُأخــرى عــى معنــى اجلــزاء وهــي قولـ ُه تعــاىل :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ ،أي :غـ َ
ِ
رشيعــة اإلســا ِم ،كــا يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
طلــق الديــ ُن عــى:
جمز ّيــن ،وكذلــك ُي ُ
ﭼﭽ ﮊ ،وأمــا يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ ،فاملــراد بـ ِ
ـه الطاعـ ُة.
ُ
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باختصار :املفردات يف غريب القرآن ،لِ
ٍ
ألصفهاين( ،ص.)323
(( (1انظر
ّ
ِ
(( (2انظر :مقاييس اللغة ،لبن فارس.)319/2( ،
األنباري( ،ص.)389
(( (3انظر :رشح القصائد السبع الطوال ،البن
ّ
(( (4انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)221

ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

ِ
بقومـ ِ
ـإن َعمــرو بــن كلثــو ٍم ،يفتخــر ِ
ِ
ـه ،ويقـ ُ
ـول :بـ َّ
ـع
ـأن لنــا وقائـ َ
وأ ّمــا يف البيــت الشـ ِّ
ُ
ـعري :فـ َّ ْ
ـة مشـ ٍ
وحروبــا يف أيــا ٍم معروفـ ٍ
ـوال :أي مــن ُشـ ِ
ـر طـ ٍ
ـل الشـ ِ
ـهورةُ ،غـ ٍ
ـهرتا شـ ّبهها بال ُغـ ِّـر مــن اخليـ ِ
ـتهارها
َ
ِ
اخليــل ،أبينــا وامتنعنــا ْ ِ
ِ
ِ
رســان
وامللــوك ال ُف
القبائــل
ُطيــع أحــدً ا غرينــا ِمــن
بــن
فيــا َ
أن نَدينــا :أي ن ُ
ِ ْ
ـرت عــى معنــى واحـ ٍ
ونحو ِهــم ،ون ِ
ِ
ـظ َّ
ُالحـ ُ
ـد وهــو :الطاع ـ ُة ،بينــا د َّلــت
أن اللفظ ـ َة الشــعر َّي َة اقتـ
ْ
ً
ـة الشـ ِ
ـمل مــن اللفظـ ِ
ـم وأشـ ُ
ـارت بذلـ َ
ـعرية.
اللفظ ـ ُة القرآني ـ ُة عــى عــدّ ِة معــاين كــا سـ َ
ـبق ،فصـ ْ
ـك أعـ ُّ

املا َّدة السابعة:

(ر ْف ِد) (الرافِ ِدينا).
(ر َفدْ نَا) َ
(ر ف د) اللفظة القرآنية( :ﭤ) (ﭥ) اللفظة الشعريةَ :
َق َال تعاىل :ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ[ ،هود. ]99 :
بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ

ونَحن َغدا َة ِ
أوقدَ يف َخ َز ٍاز
َ ْ ُ

()1

َر َفدْ نَا َف ْو َق َر ْف ِد الرافِ ِدينا

()2

التَّعليق:
ـم ُ
ـاوردي" :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥﮊ ،فيــه ثــاث أوجــه :أحدهــا :بئــس العـ ُ
عان ،قالــه
قــال املـ
ُّ
ـون الــ ُ

أبــو عبيــدة .الثــاينَّ :
والر ْفــدَ بكرسهــا مــا يف القــدح مــن الــراب،
الرفــد بفتــح الــراء :ال َقــدَ حِّ ،
أن َّ
حكــي ذلــك عــن األصمعــي فكأنــه ذم بذلــك مــا ُيســقونه يف النــار .الثالــثَّ :
الر ْفــدَ الزيــادةُ،
أن ِّ
ِ
ومعنــاه بئــس مــا ُير َفــدُ َ
ـار ،قالــه الكلبــي"(.)3
ون بــه بعــدَ الغــرق النـ ُ

موضع يقع يف بني نزار حينام اجتمعت فيه معدّ عىل كُليب بن وائل .انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)229
(((1
ٌ
(( (2انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)336
ِ
جســتاين،
للس
(( (3انظــر :النكــت والعيــون ،للــاوردي ،)205/3( ،غريــب القــرآن،
ّ
البــن ُقتيبــة( ،ص ،)209غريــب القــرآنِّ ،
(ص ،)247املفــردات يف غريــب القــرآن ،لِ
ألصفهــاين( ،ص.)360
ّ
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ـارس" :الــراء وا ْل َفاء والــدَّ ُال َأصـ ٌـل و ِ
احــدٌ ُم َّطـ ِ
وقــال ابـ ُن فـ ٍ
اه َر ُة
او َنـ ُة َوا ُْل َظ َ
ـو ا ُْل َع َ
ـاسَ ،و ُهـ َ
ـر ٌد ُمنْ َقـ ٌ
َ
ْ
َّ ُ َ ُ َ

ِ
ِ
ِ
ـاء و َغـ ِ ِ
الر ْفدُ "(.)1
ـم ِّ
الر ْفــدُ َم ْصدَ ُر َر َفــدَ ُه َي ْرفــدُ ُه ،إِ َذا َأ ْع َطــا ُهَ .وال ْسـ ُ
ـرهَ .ف َّ
بِا ْل َع َطـ َ ْ
الــر ْفــــدُ  :اإلعانة " (.)2
وقال َّ
وزينِّ " :
الز ُّ

وقال التربيزي " :ورفدنا :أعطينا ،ومعناه هنا أعنَّا فوق عون من أعان "(.)3

بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

ِ
معــان للر ْف ِ
ٍ
ِ
اللفظــة ،فــاهللُ
ألصــل
ــدّ ،أوهلــا :اإلعانــ ُة ،وهــو املوافــق
ذكــر املفــرون ثالثــ َة
ِّ

ِ
ر ســبحان ُه وتعــاىل:
ـم ُيتبِ ُعهــم لعنـ ًة يــو َم القيامــة ،ثــم ُيـ ُ
ـار يف الدُّ نيــا ،ثـ َّ
ســبحان ُه وتعــاىل يلعـ ُن الكفـ َ

جاءتــم مــن ال َّلعنـ ِ
ـات والعـ ِ
ـذاب ،وثانيهــاّ :أنــا بمعنــى مــا يكـ ُ
ـون مــن
ـس اإلعان ـ ُة التــي
ْ
بأهنــا بِ ْئـ َ

ـة يف ِ
ـراب يف ال َقــدَ ِح ،فقــدْ س ـ ُقوا يف الدُّ نيــا ال ّلعن ـ َة ُثـــم أتبعهــم اهللُ بِلعنَـ ٍ
ِ
اآلخـ َـر ِة ِم ْثـ َـل مــا ُيس ـ َق ْو َن
الـ
ْ َُ
ُ
ـاق ،وثالثهــا :أهنــا بمعنــى :الزيـ ِ
ـار ِمــن احلمي ـ ِم والغسـ ِ
يف النّـ ِ
ـوق ِ
ـادة ،فيزيدُ هــم اهللُ عذا ًبــا فـ َ
عذابِــم
ّ
و َلعن ـ ًة فـ َ
ـوق َل َعنَتِ ِهــم.

ِ
ِ
ِ
ـم بنِــي نِـ ٍ
ـزار حينــا َأوقــدَ األعــدا ُء
وأ ّمــا يف البيــت الشـ ِّ
ـعري :فيفتخـ ُـر َع ْمــرو بـ ُن كُلثــو ٍم بإعانت ِهـ ْ
ـل خـ ٍ ِ
ِ
ـوق جبـ ِ
وغزو ِهــم ،يقـ ُ
َّاهــم إعان ـ ًة عظيم ـ ًة تفـ ُ
ـار فـ َ
ـوق إعا َن ـ َة ك ُِّل
ـمـــحاربتِ ِهم
ـول :أعن ُ
ـزاز ل ُ
النـ َ
القبائـ ِ
ـل األُخــرى.

ـاف اللفظـ ِ
ـاءت بعــدّ ِة معـ ٍ
ُ
ـبق بـ َّ
فتكون
ـة الشــعر َّي ِة،
ـان بخـ َ
ـن ِمـــ ّـا سـ َ
ـأن اللفظـ َة القرآنيـ َة جـ ْ
ويتبـ َّ ُ

ـة الشـ ِ
ـمل مــن اللفظـ ِ
ـم وأشـ ُ
ـعرية.
بذلــك اللفظـ ُة القرآنيـ ُة أعـ ُّ
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(( (1انظر :مقاييس اللغةِ ،لبن فارس.)421/2( ،
(( (2انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)229
(( (3انظر :رشح القصائد العرش ،للتّربيزي( ،ص.)240

ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

املا َّدة الثامنة:

(س ب غ) ال َّل ْف َظة ال ُقرآنِ َّية( :ﭝ) (ﮕ) ال َّل ْف َظة ِّ
الش ْع ِر َّية( :سابِ َغ ٍة).

َق َال تعاىل :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﮊ [لقامن ،]20 :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ [سبأ.]11 :
بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ

ٍ
الص
َع َل ْينا ك ُُّل َسابِغ ٍَة ِد

()1

التَّعليق:

تَرى َف ْو َق الن ِ
ِّطاق هلا ُغضونا
َ

()3( )2

()4
قــال اخلـ ُ
ـي " :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ،
ـم وأكمــل عليكــم "  .وقــال القرطبـ ُّ
ـازن" :ﮋ ﭝ ﮊ ،أي أتـ َّ

أي دروعــا ســابغات ،أي :كوامــل تامــات واســعات ،يقــال :سـ َ
ـوب وغريمهــا إذا غ ّطــى
ـدرع والثـ ُ
ـبغ الـ ُ
كل مــا هــو عليــه وفضـ َـل منــه" (.)5

السابغة :الدِّ رع الواسعة " (.)6
وقال الفارايبّ " :
وقــال ابــ ُن فــارس" :الســن والبــاء والغــن أصــل واحــد يــدل عــى :متــام الــيء وكاملــه،

يقـ ُ
ـبغ فـ ٌ
ـبغت األمــر ،وأسـ َ
ـان وضــوءه .و ُيقــال :أســبغ اهللُ عليــه نعمــه .ورجــل ُمســبِ ٌغ ،أي:
ـال :أسـ ُ

ِ
الســابِ َغ ُة :الــدِّ ْر ُع
الواســ َع ُة التّا ّمــ ُة " (.)8
درع ســابغة " ( .)7وقــال َّ
عليــه ٌ
وزينّ " :
الــز ُّ

(( (1الدِّ الص صفة للدرو ِع الرب ِ
اقة اللينة .انظر :لسان العرب ،البن منظور.)37/7( ،
ّ
ِ
مكاس ومثاين الدِّ رع .انظر :لسان العرب ،البن منظور.)314/13( ،
(((2
ُ
(( (3انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)339
(( (4انظــر :لبــاب التأويــل ،لِلخــازن ،)399/3( ،غريــب القــرآن ،البـ ِ
ـتاين( ،ص،)267
للسجسـ ّ
ـن ُقتيبــة( ،ص ،)303غريــب القــرآنِّ ،
ِ
ـاين( ،ص.)395
املفــردات يف غريــب القــرآن ،لألصفهـ ّ
(( (5انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.)267/14( ،
(( (6انظر :معجم ديوان األدب ،للفارايب.)367/1( ،
(( (7انظر :مقاييس اللغةِ ،لبن فارس.)129/3( ،
(( (8انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)231
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بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

متــت دراس ـ ُة مــادة( :س ب غ) يف معلقـ ِ
ـث َّ
ـة عنــر َة( ،)1وحيـ ُ
ـت هلــا يف
إن النتيج ـ َة التــي توصلـ ُ
ـة عنــر َة هــي النتيجـ ُة نفســها يف معلقـ ِ
دراســتها يف معلقـ ِ
ـن كلثــو ٍم ،فــإين أذكرهــا باختصـ ٍ
ـة َع ْمــرو بـ ِ
ـار
ـن القرآني ـ َة والشــعري َة ،متفقتـ ِ
أن اللفظتـ ِ
وهــيَّ :
ـان يف املعنــى.
َّ ُ

املا َّدة التاسعة:

(سا َم).
(س و م) اللفظة القرآنية( :ﭖ) اللفظة الشعريةَ :
َق َال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [البقرة.)2( ]49 :
بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ

َّاس َخ ْسف ًا
إِ َذا َما امل ْل ُك َسا َم ا ْلن َ

َأبينا َأ ْن ن ِ
ُــع َّـز ُّ
الذ َّل فِينا
َْ

()3

التَّعليق:

ربي" :فإنَّ م ُي ِ
وردونكُم ،و ُي ِذي ُقو َنكُم ،و ُي ْولو َنكُم "(.)4
قال ال َّط ُّ

ِ
ــى َط َل ِ
ٍ
الــي ِءُ .ي َق ُ
يــم َأ ْص ٌ
ــل َيــدُ ُّل َع َ
ــم ُت
وقــال ابــ ُن
"الس ُ
ــن َوا ْل َ
ــال ُس ْ
ــو ُاو َوا ْل ُ
فــارسِّ :
ــب َّ ْ

ــو ًما " (.)5
الــي َءَ ،أ ُســو ُم ُه َس ْ
َّ ْ

وقــال ابـ ُن منظـ ٍ
ـوم ًاَ :ك َّل َفــه إِيــاهَ ،و َقـ َ
ـاجَ :أواله إِيــاه ،و َأكثــر َمــا
ـال َّ
الز َّجـ ُ
"و َســا َم ُه األَمـ َـر َسـ ْ
ـورَ :

ـذ ِ
ُي ْس ـ َت ْع َم ُل ِف ا ْل َعـ َ
ـر َوال ُّظ ْل ـ ِم " (.)6
اب َوالـ َّ ِّ
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الش ِ
َريب ال ُق ِ
الشعر َّي ُة عىل غ ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة عنرت َة ِ
واهدُ ِّ
(( (1انظرَّ :
بن شدّ اد ،لِـصالح الثنيان( ،ص.)19
نفسها يف :األعراف( آية ،)141:وإبراهيم( آية.)6:
(( (2وردت الصيغ ُة ُ
(( (3انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)349
ِ
جســتاين( ،ص،)502
للس
(( (4انظــر :جامــع البيــان ،لل ّطــري ،)644/1( ،غريــب القــرآن،
ّ
البــن ُقتيبــة ،)48( ،غريــب القــرآنِّ ،
املفــردات يف غريــب القــرآن ،لِ
ألصفهــاين( ،ص.)438
ّ
(( (5انظر :مقاييس اللغةِ ،لبن فارس.)118/3( ،
(( (6انظر :لسان العرب ،البن منظور.)311/12( ،

ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

"الســوم :أن ّ
مح َلـ ُه وك َّل َفـ ُه
ورشا ،يقــال :ســامه خسـ ًفا ،أيَّ :
وقــال الـ َّـز ْو َز ُّينَّ :
جتشــم إنســانًا مشــقة ًّ

مــا فيــه ُذ ّل "(.)1

بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

ِ
ِ
ِ
اتَّفــق املفــرون واللغو ّي َ
الكريمــة :يمتــ ُّن اهللُ ســبحانه
اآليــة
اللفظــة ،ففــي
ــون عــى معنــى
وملئـ ِ
ـون ِ
كان يســو ُم ُهم ســوء العـ ِ
ـه ،إذا َ
وتعــاىل عــى بنــي إرسائيـ َـل بأنــه أنقذهــم مــن فرعـ َ
ـذاب ،أي:
ـذاب ،ويذي ُقهــم بأسـه ِ
ُي ِ
وحقــدَ ُه عليهــم ،و ُيول ْي ِهــم انتقا َمـ ُه وإذال َلـ ُه هلــم ،فأنقــذ اهللُ
َ ُ
ـواع العـ ِ ُ
ور ُدهــم أنـ َ

ِ
بنــي إرسائيــل مــن فرعـ َ
ـخب َع ْمــرو بـ ُن كلثــو ٍم عــن
ـم ،وأ ّمــا يف البيــت الشـ ِّ
ـعريُ :يــ ِ ُ
ـون وأغرقـ ُه يف اليـ ّ
ِ ِ
ِ
ورشفِـــ ِ
ـهم ،بـ ّ
ـأن امللـ َ
لهم وأذا َق ُهــم وك َّلفهم
ـم عليهم ،ســا َم ُهم خسـ ًفا ،أي َّ
مح ُ
ـك واحلاكـ َ
عـــ َّـزة قومـــــه َ
مــا فيـ ِ
ـه ٌّ
ـك الـ ُّ
ذل هلــم ،أبــوا ْ
أن ُيقـ ُّـروا ذلـ َ
ـذ َّل فيهــم.
ـف مــا فيـ ِ
ـث د َّلتــا عــى تكليـ ِ
ـن جاءتــا بمعنــى واحـ ٍ
ـد ،حيـ ُ
ـبق َّ
ـه مشـ َّق ٌة
ـن ممّــا سـ َ
ويتبـ َّ ُ
أن اللفظتـ ِ َ
ِ
ـة َعمــرو ،فاللفظتـ ِ
ـذاب ٌّ
ـان القرآني ـ ُة ِّ
والشــعر َّي ُة متفقتــان يف املعنــى
وعـ ٌ
وذل يف قــو ِم موســى ويف قبيلـ ْ
والداللــة.

املا َّدة العارشة:

ِ
(صم ًا).
(ص ر م) ال َّل ْف َظة ال ُقرآن َّية( :ﭝ) ( ﭬ) (ﭷ) اللفظة الشعريةَ :
َق َ
ــال تعــاىل :ﮋﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ [القلــم.]22-17 :
بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ

ِق ِفي نَس َأ ْل ِك ه ْل َأحدَ ْث ِ
ت َصم ًا
َ ْ
ْ

(( (1انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)235
(( (2انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)311

ي َأم ُخن ِ
ِ ِ
ْت األَ ِمينَا
ل َو ْشك ال َب ْ ِ ْ

()2
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التَّعليق:
يم ـ ُة :إحــكام األمــر وإبرامــهِ َّ ،
ـر ُم :القطيعــةِ َّ ،
ـم :قطع ـ ٌة
والصيـ ُ
والص َ
ـاين" :الـ َّ ْ
قــال األصفهـ ُّ

الص ِ
ُمن َ ِ
ــرو ِم
الرمــل ،ﮋ ﭫ ﭬ ﮊ ،قيــل :أصبحــت كاألشــجار َّ ِ َ
ْص َمــ ٌة عــن ّ
يمــة ،أي :ا َْل ْ ُ
ألن ال ّليــل يقــال لــهِ َّ :
مح ُل َهــا ،وقيــل :كال ّليــلّ ،
ـم ،أي :صــارت ســوداء كال ّليــل الحرتاقهــا ،ﮋ
الصيـ ُ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ ،أي :جيتنوهنــا ويتناولوهنــا ،ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ ،

ـارم :املــايض ،وناق ـ ٌة مصوم ـ ٌة :كأهنــا قطــع ثدهيــا ،فــا خيــرج لبنهــا ح ّتــى يقــوى .وتَصمـ ِ
ـت
َّ
َ َّ َ
َ ْ ُ َ
الصـ ِ ُ
ـر َم الــي ُء :انقطــع" (.)1
َّ
الس ـنَ ُة ،وا ْنـ َ َ

ِ
ِ
ِ
ٍ
يح ُم َّط ِر ٌدَ ،و ُه َو ا ْل َق ْط ُع " (.)2
وقال اب ُن
يم َأ ْص ٌل َواحدٌ َصح ٌ
فارسَّ " :
الرا ُء َوا ْل ُ
الصا ُد َو َّ
وقال اب ُن
الص ُم :القطيع ُة " (.)3
والز َ
األنباري َّ
ِّ
وز ُّينَّ " :

بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

متــت دراس ـ ُة مــادة( :ص ر م) يف معلقـ ِ
ـث َّ
ـة عنــر َة( ،)4وحيـ ُ
ـت هلــا يف
إن النتيج ـ َة التــي توصلـ ُ

ـة عنــر َة هــي النتيجـ ُة نفســها يف معلقـ ِ
دراســتها يف معلقـ ِ
ـن كلثــو ٍم ،فــإين أذكرهــا باختصـ ٍ
ـة َع ْمــرو بـ ِ
ـار
أن اللفظ ـ َة القرآني ـ َة أعــم مــن اللفظـ ِ
وهــيَّ :
ـة الشــعر َّي ِة.
ُّ
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(( (1انظــر :املفــردات يف غريــب القــرآن ،لِ
ِ
البــن ُقتيبــة( ،ص ،)479غريــب القــرآن،
ألصفهــاين( ،ص ،)483غريــب القــرآن،
ّ
جســتاين( ،ص.)306
للس
ِّ
ّ
ِ
(( (2انظر :مقاييس اللغة ،لبن فارس.)344/3( ،
ِ
األنباري ،)377( ،رشح املعلقات السبع ،ل ّلزوزين( ،ص.)217
(( (3انظر :رشح القصائد السبع الطوال،البن
ّ
ِ
ِ
ِ
الش ِ
َريب ال ُق ِ
الشعر َّي ُة عىل غ ِ
رآن من ُمع َّل َقة عنرت َة ِ
واهدُ ِّ
(( (4انظرَّ :
بن شدّ اد ،لصالح الثنيان( ،ص.)23

ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

املا َّدة احلادية عرشة:

(ص ف د) اللفظة القرآنية( :ﯓ) اللفظة الشعرية( :مص َّف ِ
ــدينـــا).
ُ َ
َق َال تعاىل :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﮊ [إبراهيم.)1( ]49 :
ابن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ
فآ ُبوا بالن ِ
وبالسبايا
َّهاب
َّ

لوك مص َّف ِ
و ُأبــنــا بالـم ِ
ــدينـــا
ُ َ
َ ْ
ُ

()2

التَّعليق:

غالل ،ص ِّفــدَ ْت ِ
قــال مقاتِـ ٌـل" :ﮋ ﮰ ﮱ ﯓﮊ ،يعنــي :مو َّثـــ ِ
السالسـ ِ
أيد ْيِم
ـق َ
ـل واألَ ِ ُ
ني يف ّ
ُ
ُ
ِ
أعناق ِهــم يف احلديــد " (.)3
إىل
ـارس " :الصــاد وا ْل َفــاء والــدَّ ُال َأصـ َ ِ ِ
ِ
وقــال ابـ ُن فـ ٍ
هــا َع َطــا ٌءَ ،و ْال َخـ ُـر َشــدٌّ
ـان َصح َ
ْ
ُ َ
َّ ُ َ
يحــانَ :أ َحدُ ُ َ

ـي ٍء " (.)4
بِـ َ ْ

الزوزين " :التَّصفيدُ  :الت ِ
َّقييدُ ُ ،ي ُ
قالَ :ص َفدْ تُــه َو َص َّفدْ تُه أي ق َّيــدْ تُه وأو َث ْقتُه " (.)5
وقال َّ ُّ

بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

ِ
ِ
اتفــق املفــرون واللغو ّيــون عــى َّ
باألغــال ،ففــي
بالتصفيــد :التقييــد والتوثيــق
أن املــرا َد
ـض يف القيـ ِ
ِ
ِ
ـم ببعـ ٍ
َ
قرنـ َ
ـر ســبحانه وتعــاىلَّ ،
ـود
ـون مشـ
ـدودون َ
أن املجرمـ َ
بعضهـ ُ
ـن ُم َّ
اآليــة الكريمــةُ :يـ ِ ُ
ِ
واألغـ ِ
بعضهــم ببعـ ٍ
ـعري :فيفتخـ ُـر َع ْمــرو
ـال ،قــد ُشــدّ ت أيدهيــم وأرجلهــم ُ
ـض ،وأ ّمــا يف البيــت الشـ ِّ
نفسها يف سورة [ص.]38 :
(( (1وردت الصيغ ُة ُ
(( (2انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)338
(( (3انظــر :تفســر مقاتــل بــن ســليامن ،)413/2( ،غريــب القرآن ،البـ ِ
ـتاين( ،ص،)449
للسجسـ ّ
ـن ُقتيبــة( ،ص ،)234غريــب القــرآنِّ ،
ِ
ـاين( ،ص.)486
املفــردات يف غريب القــرآن ،لألصفهـ ّ
(( (4انظر :مقاييس اللغةِ ،لبن فارس.)293/3( ،
(( (5انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)230
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ِ
ـأن َمــن حاربــوا معهــم ِمــن بنــي بكـ ٍ
بـ ُن كلثــو ٍم بِــ َّ
ـر رجعــوا
بالغنائـ ِم والســبايا ،وأ ّمــا قــو ُم َع ْمــرو فقــدْ
ـض ،مــن قــو ِة ِ
ِ
ـامللوك مص ّفدي ـ َن مشــدودي َن باألغـ ِ
ـل بعضهــم ب َبعـ ٍ
ـال والسالسـ ِ
بأســهم
رجعــوا بِـــ
َّ
ُ
وشــجاعت َِهم.
ِ
َّفقتان يف املعنى.
اللفظتني مت
أن
ويتبي مما َ
سبق َّ
َ
ّ

املا َّدة الثانية عرشة:

(صـــ ُفــــونا).
(ص ف ن) اللفظة القرآنية( :ﮊ) اللفظة الشعريةُ :
َق َال تعاىل :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮊ [ص.]31 :
بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ

تَركْنا الـخـي َل َع ِ
اك َف ًة َع َل ْي ِه
ْ
َ

ُم َق َّلدَ ًة َأ ِعـنَّـتَـها(ُ )1صــ ُفــونا

()2

التَّعليق:

ِ
ُ
ثــاث قوائــم ،وقــد
اخليــل .يقــال :هــي القائمــ ُة عــى
قــال ابــ ُن قتيبــة" :ﮋ ﮊ ﮋﮊ،
أقامــت اليــدَ األخــرى عــى َطــرف احلافــر مــن ٍ
ٍ
رجــل " (.)3
يــد كان أو
َ

ـت و ِ
ـى َثـ َ ِ ِ
وقــال البغــوي" :الصافِنَـ ُ ِ
ـيْ :
احــدَ ًة َعـ َ
الَ ْيـ ُـل ا ْل َق ِائ َم ـ ُة َعـ َ
ـى
ـم َو َأ َقا َمـ ْ َ
َّ
ُّ
ـاث َق َوائـ َ
ـات هـ َ
ِ
ِ
ـر ِم ـن يـ ٍ
ف ْ ِ
َطــر ِ
ـد َأ ْو ِر ْجـ ٍ
ـلُ ،ي َقـ ُ
ـم،
الافـ ِ ْ َ
ـالَ :ص َف ـ َن ا ْل َفـ َـر ُس َي ْصف ـ ُن ُص ُفو ًنــا إِ َذا َقــا َم عــى ثــاث َق َوائـ َ
َ
َ
ِ ِ
ِ
و َق َلــب َأحــدَ حوافِـ ِ ِ ِ
ـم " (.)4
ـرهَ ،وقيـ َـلَّ :
َ َ
َ َ
َ
الصاف ـ ُن ِف ال ُّل َغــة ا ْل َقائـ ُ
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(( (1مجع عنان وهو :السري الذي ُت ُ
سك به الدابة .انظر :لسان العرب ،البن منظور.)291/13( ،
(( (2انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)319
ِ
جســتاين( ،ص ،)305املفــردات يف غريــب القــرآن،
للس
(( (3انظــر :غريــب القــرآن،
ّ
البــن ُقتيبــة( ،ص ،)379غريــب القــرآنِّ ،
لِ
ألصفهــاين( ،ص.)487
ّ
للبغوي.)67/4( ،
(( (4انظر :معامل التنزيل،
ّ

ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

"الصفــون :مجــع صافِـ ٍ
ـرس يصف ـ ُن ُصفو ًنــا ،إذا قــا َم عــى
ـن ،وقــد َص َف ـ َن الفـ ُ
وزينُّ :
وقــال الـ َّـز ُّ

ِ
ـع " (.)1
الرابِـ ُ
ثــاث قوائ ـ ٍم و َثنَّــى ُس ـنْ ُب َك ُه ّ

بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

ـف عــى ثالثـ ِ
ـل الصافِـ ِ
أن املــرا َد باخليـ ِ
اتَّفــق املفــرون واللغويــون عــى َّ
ـة قوائ ـ ٍم،
ـن :الــذي ِيقـ ُ
ـه بطـ ِ
ـف عليـ ِ
ويثنــي طر َفـه الرابــع ِ
ـرف حافِـ ِ
ـض املفرسيـ َن ذكــروا َّ
ـر ِه ،وإن َ
أن الصافِـ َن هــو
ويقـ ُ
كان بعـ ُ
ُ
َ ُ
ـة الكريمـ ِ
األول ،ففــي اآليـ ِ
ـول ِ
ِ
أن اخليـ َ
ـط ،وهــذا القـ ُ
ـة ذكـ َـر اهللُ تعــاىل َّ
ـم فقـ ْ
ـول
داخـ ٌـل يف املعنــى
القائـ ُ
ـات اجليـ ِ
الصافنـ ِ
ـاد ُعرضــت عــى ُسـ َ
ـت الشــمس وقــد أهلتــه عــن
ـي ،فقــام معهــا حتــى غابـ ْ
ـليامن بالعـ ِّ
قومـ ِ
ـجاعة ِ
ِ
ـت الشــعري :فيفت ِ
ـاة العــر ،وأمــا يف البيـ ِ
صـ ِ
ـه حينــا قتلــوا
َخـ ُـر َع ْمــرو بــن كلثــو ٍم بشـ
ِّ
قوائمهــا الثــاث ،مــع ثنــي الرابعـ ِ
ِ
َ
ـة ،إمعا ًنــا
خيولــا صفو ًنــا :أي قائمـ ًة عــى
ملـكًا وسـ ّيدً ا ثــم تركــوا
ِ
يف إهانـ ِ
وجــو َد ِة تِلــك اخليـ ِ
ـة ذلــك السـ ّيد ،وهــذه الوقفــة يف اخليـ ِ
ـل تـ ُّ
ـول.
ـدل عــى الفراهــة َ
ِ
ِ
ِ
الشعر متفقتان يف املعنى والداللة.
القرآن ويف
اللفظتني يف
أن
وبناء عىل ما َ
يتبي ّ
سبق ّ
ً

املا َّدة الثالثة عرشة:

(ع ص ب) اللفظة القرآنية( :ﮏ) اللفظة الشعريةُ ( :ع َصب ًا).
َق َال تعاىل :ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [يوسف. )2( ]8 :
بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ

َف َأ َّما َي ْو َم ال ن ْ
َخ َشى َع َل ْي ِه ْم

َفت ُْصبِ ُح َخ ْي ُلنا ُع َصب ًا ُثبِينا

(( (1انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)221
نفسها يف :يوسف ( آية ،)14:والنور( آية ،)11:والقصص( آية.)76:
(( (2وردت الصيغ ُة ُ
ٍ
ٍ
َذهب كل مجاعة يف جهة .انظر :مقاييس اللغة ،البن فارس (.)402/1
(( (3مجاعات ت ُ
(( (4انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)329

()4( )3
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التَّعليق:
عشة إِ َل ْالَ ْر َبعني "(.)1
قال
السجستاين" :ﮋ ﮏﮊَ :
مجا َع ٌة من ا ْل ْ َ
ُّ

ٍ
عشة ْ
والَ ْر َبعني " (.)2
وقال َّ
بُ :
وزين " :ال ُع َص ُ
مجع ُع ْص َبة وهي :ما بني ا ْل ْ َ
الز ُّ

بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

ـف أهـ ُـل ال ُّل ِ
أن املــراد بِالعصبـ ِ
ـة :اجلامعـ ُة مــن النـ ِ
اتَّفــق املفــرون واللغويــون عــى َّ
غة
ـاس ،واختلـ َ
َ ُ َ

ـرون خال َفهــم عــى خـ ِ
ـن العصبـ ِ
يف العـ ِ
ـدد األقـ ِ
َ
ـرب واألرجـ ِ
ـاف ال ُّلغويــن،
ـة ،وبنــى املفـ
ـح يف تعيـ ِ ُ َ

ـة الكريمـ ِ
ـرة إىل األربعــن شــخصا ،ففــي اآليـ ِ
ـن العـ ِ
ولكـ َّن أشــهر األقـ ِ
ـة:
ـوال يف تعيينِهــم هــو :مــا بـ َ
ً

ـر ِه أكثــر مــن حبِـ ِ
ـف عــى ِصغـ ِ
ـه إيانــا ونح ـ ُن عصب ـ ٌة!
يوسـ َ
ـف كيـ َ
يوسـ َ
ـف ُيـ ُّ
َ
ـب أبونــا ُ
قــال إخــو ُة ُ
ِ
ـعري :فيقـ ُ
َ
ـول َع ْمــرو :يف اليــو ِم الــذي ال نخشــى عــى أبنائنــا
وكان عد ُدهــم عــرةً ،ويف البيــت الشـ ِّ

ـن العـ ِ
ـإن خيلنــا تُصبِــحُ :عصبــا أي :مجاعـ ٍ
وحـــ ِ
ـريمنا ،فـ َّ
ـات
ـب مجاعـ ٌ
ـرة إىل األربعـ َ
ـات مــا بـ َ
ـن ،تثـ ُ
َ ً
ُ
َ

ٍ
ِ
أعراضنــا وأموالِنــا.
ـذب والدِّ فــا ِع عــن
ـب يف ك ُِّل جهــة للـ ِّ
ُمتفرق ـ ٌة تذهـ ُ

ِ
القرآنية والشعر َّي ِة ُمتَّفقت ِ
ِ
َان يف املعنى والداللة.
اللفظتني
أن
ويتبي مما َ
سبق َّ
َّ ُ
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ِ
البــن ُقتيبــة( ،ص ،)212املفــردات يف غريــب القــرآن،
جســتاين( ،ص ،)342غريــب القــرآن،
للس
ّ
(( (1انظــر :غريــب القــرآنِّ ،
لِ
ألصفهــاين( ،ص.)568
ّ
(( (2انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)226

ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

املا َّدة الرابعة عرشة:

(ع ص م) اللفظــة القرآنيــة( :ﭜ) (ﮋ) (ﭽ) (ﭴ) (ﯵ) اللفظــة الشــعرية:

(الع ِ
اص ُم َ
ون ).
َ

َق َال تعاىل :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [آل عمران،)1( ]101 :
ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮊ [املائــدة ،)2( ]67 :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ [يوســف ، ]32 :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵ ﮊ [يونــس،)3( ]27 :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ [املمتحنــة.]10 :
بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ

و َأنّا الع ِ
ون إِ َذا ُأطِ ْعنْا
اص ُم َ
َ
َ

ِ
الـعاز ُم َ
ون إِ َذا ُع ِصينا
َو َأنّا

()4

التَّعليق:

ـم :اإلمسـ ُ
ـاك ،واال ْعتِ َصا ُم :االستمســاك ،قــال تعــاىل :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ
قــال الراغـ ُ
ـاين " :ال َع ْصـ ُ
ـب األصفهـ ُّ

ِ
ِ
ـم منــه ،ومــن قــال معنــاه :ال َم ْع ُصــو َم ،فليــس يعنــي ّ
ـم
أن ال َعاصـ َ
ﯜ ﯝ ﯞﮊ [هــود ، ]43 :أي :ال يشء َي ْعصـ ُ
ِ
ـم ْع ُصو ِم ،وإ ّنــا ذلــك تنبيـ ٌه منـ ُه عــى املعنــى املقصــود بذلــك ،وذلــك ّ
والـمــ ْع ُصو َم
ـم َ
أن ال َعاصـ َ
بمعنــى الــ َ
ِ
ّمســك
فأيــا حصـ َـل حصـ َـل معـ ُه اآلخـ ُـر ،قــال :ﮋﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﮊ [غافــر ]33:واال ْعت َصا ُم :الت ّ
يتالزمــانّ ،
واس ـ َت ْع َص َم:
بالــيء ،قــال :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ [آل عمــران ، ]103:ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ[آل عمــرانْ ،]101:
نفسها يف :هود (آية ،)43:وغافر( آية.)33:
(( (1وردت ِّ
الصي َغ ُة ُ
نفسها يف :هود( آية ،)43:واألحزاب( آية.)17:
(( (2وردت ِّ
الصي َغ ُة ُ
نفسها يف :آل عمران( آية ،)103:والنساء( آية ،)146،175:واحلج( آية.)78:
(( (3وردت ِّ
الصي َغ ُة ُ
(( (4انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)348
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ِ
ـم بــه مــن ركــوب الفاحشــة ،قــال :ﮋ ﭽﭾ ﮊ [يوســف ،]32 :أي:
استمســك ،كأ ّنــه طلــب مــا َي ْعتَصـ ُ
ِ
ِ
ـم بــه .أي:
حتـ ّـرى مــا َي ْعص ُم ـ ُه ،وقولــه :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ [املمتحنــة ، ]10 :والع َصــا ُم :مــا ُي ْع َصـ ُ
ِ ِ
ِ
الهــم
ـم بِـــا َأ ْو ُ
ُي َشــدُّ  ،وع ْص َمـ ُة األنبيــاء :ح ْف ُظـ ُه إ ّياهــم ّأوال بــا ّ
خصهــم بــه مــن صفــاء اجلوهــرُ ،ثــ َّ

ِ
ِ
ِ
الســكينة عليهــم وبحفــظ
ثــم بإنــزال ّ
ثــم بالنّــرة وبتث ُّبــت أقدامهــمّ ،
مــن الفضائــل اجلســم ّيةّ ،
ِ
ِ
ــو ِار،
الس َ
قلوهبــم وبالتّوفيــق ،قــال تعــاىل :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮊ [املائــدة ،]67 :والع ْص َمــ ُة :شــ ْب ُه ِّ
ِ
والـمـــ ْع َص ُم :موضعهــا مــن اليــد " (.)1
قال الزوزين " :وأنَّا َنع ِصم ونَـمنَع جريانَنا إذا َأطا ُعونا ،ونعزم عليهم بِالع ِ
دوان إذا َع َصونـا " (.)2
ُ
ْ ُ
ُ
ْ ُ
ُّ

بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

ِ
ِ
زهــر ِ
وحيــث َّ
ُ
إن النتيجــ َة التــي
بــن أيب ُســلمى(،)3
معلقــة
متــت دراســ ُة مــادة( :ع ص م) يف
ـن أيب ســلمى هــي النتيج ـ ُة نفســها يف معلقـ ِ
ـت هلــا يف دراســتها يف معلقـ ِ
ـة ُزهـ ِ
ـة َع ْمــرو بـ ِ
ـر بـ ِ
ـن
توصلـ ُ
ُ
أن اللفظ ـ َة القرآني ـ َة أعــم مــن اللفظـ ِ
كلثــو ٍم ،فــإين أذكرهــا باختصـ ٍ
ـار وهــيَّ :
ـة الشــعر َّي ِة.
ُّ

املا َّدة اخلامسة عرشة:

(ع ك ف) اللفظة القرآنية( :ﯱ) ( ﭘ) (ﭮ) اللفظة الشعريةَ ( :ع ِ
اك َف ًة).
َقـ َ
ـال تعــاىل :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ [ســورة البقــرة:

،)4( ]125ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﮊ [األعــراف ،]138 :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﮊ [الفتــح.]25 :
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(( (1انظــر :املفــردات يف غريــب القــرآن ،لِ
ِ
البــن ُقتيبــة( ،ص ،)204غريــب القــرآن،
ألصفهــاين( ،ص ،)569غريــب القــرآن،
ّ
جســتاين( ،ص.)334
للس
ِّ
ّ
ِ
(( (2انظر :رشح املعلقات السبع ،ل ّلزوزين( ،ص.)234
ِ
ِ
الش ِ
َريب ال ُق ِ
الشعر َّي ُة عىل غ ِ
ُهري ِ
رآن ِمن ُمع َّل َقة ز ِ
واهدُ ِّ
(( (3انظرَّ :
بن أيب ُسلمى ،لصالح الثنيان( ،ص.)17
نفسها يف :البقرة( آية ،)187:وطه( آية91:و ،)97واألنبياء( آية ،)52:واحلج(آية ،)25:والشعراء (آية.)71:
(( (4وردت الصيغ ُة ُ

ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ

ت ََركْنا الـخـ ْي َل َعاكِ َف ًة َع َل ْي ِه

ُم َق َّلـدَ ًة َأ ِعــنَّــتَــها ُصـ ُفــونا

()1

التَّعليق:
ـوف :اإلقبــال عــى الــيء ومالزمتــه عــى ســبيل التّعظيــم لــه،
ـاين :ال ُع ُكـ ُ
قــال الراغـ ُ
ـب األصفهـ ُّ
ـرع :هــو االحتبــاس يف املســجد عــى ســبيل القربــة ويقــالَ :ع َك ْف ُتـ ُه عــى كــذا ،أي:
واال ْعتِـك ُ
َاف يف الـ ّ

حبســته عليــه ،لذلــك قــال :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﮊ [احلــج ،]25 :ﮋ ﯱﮊ [البقــرة ،]125 :ﮋ ﮞ ﮟ

ﮠﮊ [الشــعراء ،]71 :ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﮊ [األعــراف ،]138 :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﮊ [طــه ،]97 :ﮋ ﮈ

حمبوســا ممنو ًعــا(.)2
ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮊ [البقــرة ،]187 :ﮋ ﭭ ﭮ ﮊ [الفتــح ،]25 :أي:
ً

ـى م َقاب َلـ ٍ
ِ
ـة َو َح ْبـ ٍ
وقــال ابـ ُن فـ ٍ
ـسُ ،ي َقـ ُ
ـال:
ـن َوا ْلـك ُ
ـارس" :ا ْل َعـ ْ ُ
ـح َيــدُ ُّل َعـ َ ُ َ
َاف َوا ْل َفــا ُء َأ ْصـ ٌـل َصحيـ ٌ
ـي ِء َل َتنْـ َ ِ
ـك إِ ْق َبا ُلـ َ
ـف ُعكُو ًفــاَ ،و َذلِـ َ
ـك َعـ َ
ف َعنْـ ُه "(.)3
ـف َو َي ْع ِكـ ُ
ـف َي ْع ُكـ ُ
َع َكـ َ
ـر ُ
ـى الـ َّ ْ
وقال اب ُن األنباري " :عاكف ًة عليه ،معناه :واقفة مقيمة عليه " (.)4
ف " (.)5
َف ي ْع ِك ُ
وزين " :العكوف :اإلقامة ،والفعل َعك َ
وقال َّ
الز ُّ

بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

ِ
ِ
َ
اإلقامــة يف لفظــة:
ذكــر معــاين لفظــة( :عكــف) ،فجــاءت بمعنــى:
املفــرون يف
توســع
َّ
ِ
ِ
احلبــس والـــم ِ
ِ
التاليــة( :ﮠ) (ﭘ) (ﯷ)
األلفــاظ
قابلة يف
(ﭨ) وجــا َءت بمعنــى:
ُ
ـس يف املسـ ِ
ـس النفـ ِ
ـجد
ـوي وهــو :حبـ ُ
ـي عــى املعنــى اللغـ ِّ
ـي املبنـ ِّ
(ﭮ) ،وجــا َء ْت باملعنــى الرشعـ ِّ
(( (1انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)319
ـاين( ،ص ،)579غريــب القــرآن ،البـ ِ
ـتاين،
للسجسـ ّ
(( (2انظــر :املفــردات يف غريــب القــرآن ،لِألصفهـ ّ
ـن ُقتيبــة( ،ص ،)63غريــب القرآنِّ ،
(ص.)507
ِ
(( (3انظر :مقاييس اللغة ،لبن فارس.)108/4( ،
األنباري( ،ص.)389
(( (4انظر :رشح القصائد السبع الطوال ،البن
ّ
(( (5انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)221
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ـل الطاعـ ِ
ـة والتَّقـ ُّـر ِ
و ُمالزم ُتــه ألجـ ِ
ب هلل تعــاىل ،كــا َّ
دل عليــه قو ُلــه تعــاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮊ،
ِ
ِ
ِ
وأمــا يف البيـ ِ
ـعري :فـ َّ
ـت ِّ
بأنــم قــد قتلــوا ســيدَّ قــو ٍم
الشـ ِّ
ـإن َع ْمـ ًـرا ُيكمـ ُـل فخــر ُه بقومــه وبشــجاعت ِهمَّ ،
ُمـ ٍ
َ
ـارب هلــم ،وقــد تركــوا
خيولُــم عاكفـ ًة أي :قائمـ ًة عــى سـ ِّي ِد ذلــك القــو ِم بعــد أن قتلــوه إمعا ًنــا يف
ِ
ِ
إذاللِــه وإهانتِـ ِ
أرجـ ٍ
ُ
ـل رافعـ ًة الرجــل الراب َع َة
ـه ،وقــد كانــت
خيولــم ُمق َّلــد ًة بالعتــاد ،قائمـ ًة عــى ثالثــة ُ
ـإن اللفظـ َة القرآنيـ َة أعــم مــن اللفظـ ِ
مــن ِ
قوتــا وأصالتِهــا ،وبنــا ًء عــى مــا ســبق تقريـ ُـره ،فـ َّ
ـة الشــعر ّي ِة،
َّ
ُّ
ِ
ـوي.
كــا أ َّنــه اس ـتُخد َم فيهــا معنــى رشع ًّيــا زيــاد ًة عــى املعنــى ال ُلغـ ِّ

املا َّدة السادسة عرشة:

(غ ش ي) اللفظــة القرآنيــة( :ﭦ) (ﮓ) (ﭾ) (ﭳ) (ﭫ) (ﭧ) اللفظــة
الشــعريةَ ( :غ ِشــينا).
َق َ
ــال تعــاىل:

ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [البقــرة]7 :

()1

ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ
[األعــراف،)2( ]54:ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮊ [األعــراف ، ]189:ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ [األنفــال]11:

( ، )3ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ [طــه،)4( ]78 :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [الغاشــية.]1 :
بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ

ُن َط ِ
اع ُن َما ت َ
ّاس َعنَّا
َراخى الن ُ
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َضب بِالسي ِ
وف إِ َذا َغ ِشينا
َون ْ ِ ُ ُّ ُ

()5

نفسها يف :اجلاثية( آية.)23:
(( (1وردت الصيغ ُة ُ
نفسها يف :الرعد( آية.)3:
(( (2وردت الصيغ ُة ُ
نفسها يف :النجم( آية.)54:
(( (3وردت الصيغ ُة ُ
نفسها يف :آل عمران( آية ،)154:والنور(آية ،)40:والعنكبوت(آية ،)55:ولقامن(آية ،)32:واألحزاب
(( (4وردت الصيغ ُة ُ
( آية ،)19:والدخان( آية ،)11:والنجم (آية ،)16:والشمس (آية.)4:
(( (5انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)323

ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

التَّعليق:

قــال الراغــب األصفهــاينَ " :غ ِش ـيه ِغ َشــاو ًة ِ
وغ َشــا ًء :أتــاه إتيــان مــا قــد َغ ِش ـ َي ُه ،أي :ســره.
َ
َُ
ُ
ُّ

ِ
ــاوةُ :مــا يغ ّ
طــى بــه الــيء ،قــال تعــاىل :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ [اجلاثيــة ، ]23 :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ
وا ْلغ َش َ

ﭦﭧ ﮊ [البقــرة ، ]7 :يقــالَ :غ ِشــ َي ُه و َت َغ َّشــا ُه ،و َغ َّشــ ْي ُت ُه كــذا .قــال :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [لقــان، ]32 :

ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ [طــه، ]78:ﮋ ﯘ ﯙ ﯚﮊ [إبراهيــم ، ]50 :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ

[النجــم، ]16 :

ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [الليــل ، ]1 :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ [األنفــال ، ]11 :و َغ َشــ ْي ُت موضــع

ــاها .ﮋ ﭽ ﭾ ﭿﮊ [األعــراف:
ــاها و َت َغ َّش َ
كــذا :أتيتــه ،وكنّــي بذلــك عــن اجلــاع .يقــالَ :غ َّش َ

ِ ِ
ان ،وا ْل َغ ِ
اشـ َي ُةّ :
 ، ]189وكــذا ا ْل ِغ ْشـ َي ُ
ـرج ،وقولــه :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ
كل مــا يغ ّطــي الــيء َك َغاشـ َية الـ ّ

[يوســف ، ]107 :أي :نائبــة َت ْغ َشــاهم وجت ّللهــم .وقيــل :ا ْل َغ ِ
اشـ َي ُة يف األصــل حممــودة وإنــا اســتعري لفظهــا
ُ ْ

هاهنــا عــى نحــو قولــه :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮊ [األعــراف ، ]41 :وقولــه :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ

ِ
ِ
ـو ٍ
ـي
ﭧ ﮊ [الغاشــية ، ]1 :كنايــة عــن القيامــة ،ومجعهــاَ :غـ َ
ـي عــى فــان :إذا نابــه مــا َغـ َ
اش ،و ُغـ َ
فهمــه .قــال تعــاىل :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜﮊ [األحــزاب ، ]19 :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﮊ [حممــد]20 :
 ،ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ [يــس ، ]9 :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﮊ [البقــرة ، ]7 :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ [يونــس:

ِ
ـاو ًة عــى أســاعهم ،وذلــك عبــارة عــن االمتنــاع
 ، ]27ﮋ ﯩ ﯪ ﮊ [نــوح ، ]7 :أي :جعلوهــا غ َشـ َ

ـمر ذيــا وألقــى ثوبــه " (.)1
مــن اإلصغــاء ،وقيــل :ﮋ ﯩ ﯪ ﮊ ،كنايــة عــن العــدو كقوهلــم :شـ ّ
ِ ِ
ِ
وقــال ابــن فـ ٍ
ـح َيــدُ ُّل َعـ َ
ـن َو ِّ
ش ٍء
الـ ْـر ُ
الشـ ُ
ـارس" :ا ْل َغـ ْ ُ
ف ا ُْل ْع َتـ ُّـل َأ ْصـ ٌـل َصحيـ ٌ
ـن َو ْ َ
ـى َت ْغط َيــة َ ْ

ـيء ُأ َغ ِّشـ ِ
ـي ٍءُ .ي َقـ ُ
ـيهَ .وا ْل ِغ َشــا ُء :ا ْل ِغ َطــا ُء " (.)2
ـال َغ َّش ـ ْي ُت الـ َّ ْ َ
بِـ َ ْ

(( (1انظــر :املفــردات يف غريــب القــرآن ،لِ
ِ
البــن ُقتيبــة( ،ص ،)363غريــب القــرآن،
ألصفهــاين( ،ص ،)607غريــب القــرآن،
ّ
جســتاين( ،ص.)350
للس
ِّ
ّ
ِ
(( (2انظر :مقاييس اللغة ،لبن فارس.)425/4( ،
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الغشيانِ :
اإلت ُ
ُ
ْيان " (.)1
وزين" :
وقال َّ
الز ُّ

ٍ
بعضنا ِمن
بعض " (.)2
وقال التربيزي " :غشينا ،أيَ :دنا ُ

بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

ـان والتغطيـ ِ
أن أصــل الكلمـ ِ
ـة يرجــع إىل اإلتيـ ِ
اتفــق املفــرون واللغويــون عــى َّ
ـة ،ولكــن تعدَّ َدت
ُ
ـرآن الكريـ ِم بنــاء عــى تعــدُّ ِد الســياقات القرآنيــة ،فجــاءت اللفظـ ُة بمعنــى التغطيـ ِ
املعــاين يف القـ ِ
ـة كــا
ً
ـن اآليتـ ِ
يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ و ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﮊ ،ويف هاتـ ِ
ـن التغطيـ ُة معنو ّيـ ٌة،
وأمــا يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ و ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ و ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ـاءت بمعنــى :اإلتيــان ،كــا يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭲ ﭳ
ﮫﮬ ﮊ  ،فالتغطي ـ ُة حس ـ َّي ٌة ،وكذلــك جـ ْ

ـة كــا يف قولِـ ِ
ـان والتغطيـ ِ
ـن كليهــا :اإلتيـ ِ
ﭴ ﮊ ،وقــد تــأيت باملعنيـ ِ
ـه تعــاىل :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ ،وجا َءت
ـوت؛ ِلبنهــم وخوفِهــم مــن اجلهـ ِ
اللفظ ـ ُة بمعنــى :م ـن ين ُظــر نظــر م ـن شــخص بــره عنــدَ املـ ِ
ـاد يف
َ
َ َ ْ
َ ْ
ُ
ُ
ُ
ـبيل اهللِ ،كــا يف قولـ ِ
سـ ِ
ـاءت اللفظـ ُة بمعنــى :اجلــا ِع كــا يف
ـه تعــاىل :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﮊ ،وجـ ْ
ـان النائبـ ِ
قولــه تعــاىل :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿﮊ ،وجــاءت اللفظ ـ ُة بمعنــى :إتيـ ِ
ـة ِ
أو األمـ ِ
ـر العظي ـ ِم ،كــا
َ
يف قولـ ِ
ـه تعــاىل :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ ،وجــاء ْت بمعنــى :يــو ِم القيامـ ِ
ـة كــا يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﮊ.

َ

ـول :ن ِ
ِ
ُطاعـ ُن األبطـ َ
ـإن َع ْمـ ًـرا يتفاخـ ُـر بشــجاعتهم ،ويقـ ُ
ـعري :فـ ّ
ـال إذا تباعدُ وا
وأ ّمــا يف البيــت الشـ ِّ
ـيوف إذا َغ ِشــينا ،إي :إذا أتيناهــم واقرتبنــا منهــم فإ ّنــا نرضبــم بالسـ ِ
عنّــا ،ونرضبــم بالسـ ِ
ـيوف لِ ُق ِ
ربــم
ُ
ُ
ُ
ٍ
ســبق َّ
َ
أعــم
بذلــك
فصــار ْت
بمعــان ُمتعــدِّ َد ٍة،
فــإن اللفظــ َة القرآنيــ َة جــاءت
منّــا ،وبنــا ًء عــى مــا
َ
ُّ
َ
ـمل مــن اللفظـ ِ
وأشـ ُ
ـة الشــعر ّي ِة.
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(( (1انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)223
(( (2انظر :رشح القصائد العرش ،للتربيزي( ،ص.)229

ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

املا َّدة السابعة عرشة:
(ق ر أ) اللفظة القرآنية( :ﰇ) اللفظة الشعريةَ ( :ت ْق َرأ).

َق َال تعاىل :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ [القيامة.]18-17 :
بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ

ِذ َرا َعي َع ْي َط ٍل(َ )1أ ْد َما َء

()2

بِك ٍْر

التَّعليق:

()3

ِهج ِ
ان ال َّل ْو ِن(َ )4ل ْ َت ْق َرأ َجنِينَا
َ

()5

قــال اب ـن جـ ٍ
ـك شـ ِ
ـدر ِه ،فــا حيتــاج إىل حتريـ ِ
أن جيم َع ـ ُه يف صـ ِ
ـزيء " :ضم ـ َن اهللُ لــه ْ
ـفتيه عنــدَ
ُ
ُ ُ
ـون بمعنــى القـ ِ
نزولِـ ِ
ـه ،و َيـــحت َِم ُل (ﰇ) هنــا وجهـ ِ
ـرآن قــدْ يكـ ُ
ـإن ال ُقـ َ
ـراءة ،فـ َّ
أن يكـ َ
ـن ،أحدُ مهــاْ :
ـون

ـدرا ِمــن قــر ْأ ُت ،واآلخـ ُـر :أن يكـ َ
ـرأت
ـدر مــن قولِــك :قـ ُ
ـون معنــا ُه تألي ُف ـ ُه يف صــدْ ِره فهــو مصـ ٌ
مصـ ً

ألنــا
الــي َء أي :مجع ُتـ ُه ﮋﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ ،أي :إذا قـ َـر َأ ُه جربيـ ُـل ،فاجعــل قــراء َة جربيـ َـل قــراء َة اهللِ؛ ّ
ِمــن عنــده ،ومعنــى :اتبــع قرآنــه ،اســمع قراءتــه واتَّبِعهــا بذهنــك لتحفظهــا ،وقيــل :اتبــع القـ َ
ـرآن يف
ِ
األوامـ ِ
ـر والنَّواهــي " (.)6

ِ
قــال ابـ ُن فـ ٍ
اجتِـ َـاعٍ..
الـ ْـر ُ
ـارس " :ا ْل َقـ ُ
ـم ٍع َو ْ
ف ا ُْل ْع َتـ ُّـل َأ ْصـ ٌـل َصحيـ ٌ
ـح َيــدُ ُّل َع َل ُجــ َ
ـاف َوالـ َّـرا ُء َو ْ َ
ـون :مــا َقــر َأ ْت هـ ِ
وإِ َذا ُ ِ
ـاب ك َ
هـ َـز َهـ َ
ـذ ِه النَّا َقـ ُة َسـ ً
ـى ،ك ََأ َّنـ ُه ُيـ َـرا ُد َأ َّنَــا
َ
ـو َو ْالَ َّو ُل َسـ َ
َان ُهـ َ
ـذا ا ْل َبـ ُ
َ
َ
ـوا ًءَ .ي ُقو ُلـ َ َ
ـطَ .قـ َ
ـت َقـ ُّ
ـال:
ح َلـ ْ
َمــا َ َ

ِذ َرا َع ْي َع ْي َط ٍل َأ ْد َما َء بِك ٍْر

َهج ِ
ان ال َّل ْو ِن َل ْ َت ْق َر ْأ َجنِينًا
َ

(( (1الناقة طويلة ال ُعنُق .انظر :لسان العرب ،البن منظور.)455/11( ،
(( (2النُّوق البيضاء .انظر :رشح املعلقات السبع ،للزوزين( ،ص.)218
(( (3الناقة التي محلت بطنًا واحدً ا .انظر :رشح املعلقات السبع ،للزوزين( ،ص.)218
(( (4األبيض اخلالص الذي مل خيالطه ٌ
لون آخر .انظر :لسان العرب ،البن منظور.)431/13( ،
(( (5انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)313
(( (6انظــر :التســهيل لعلــوم التنزيــلِ ،لبــن ُجــزيء ،)434/2( ،غريــب القرآن ،البـ ِ
ـتاين،
للسجسـ ّ
ـن ُقتيبــة( ،ص ،)500غريــب القرآنِّ ،
ِ
ـاين( ،ص.)668
(ص ،)381املفــردات يف غريــب القرآن ،لألصفهـ ّ
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ِ
ل ْم ِع ِه َما فِ ِيه ِم َن ْالَ ْحكَا ِم َوا ْل ِق َص ِ
َقا ُلواَ :و ِمنْ ُه ا ْل ُق ْر ُ
ص َو َغ ْ ِي َذلِ َك " (.)1
آن ،ك ََأ َّن ُه ُس ِّم َي بِ َذل َك ِ َ

الزوزين " :مل تقر ْأ جنينًا أي :مل ت َُضـــم يف ر ِح ِ
ــمــها َو َلدً ا "(.)2
ْ
َّ َ
قال َّ ُّ

بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

ِ
ِ
ِ
َ
اللغــة وهــي :اجلمــع
اللفظــة يف
أصــل معنــى
املفــرون واللغو ّيــون يف االتفــاق يف
اتفــق
ِ
ِ
ِ
أن القــراء َة تـ ُّ
ـرون َّ
َ
ـم ،حيـ ُ
ـدل
ـث ذكــر املفـ
ـم ،ولكـ َّن معــاين ومدلــوالت اللفظــة يف القــرآن أعـ ُّ
والضـ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـعري فـ َّ
ـدح امــرأ ًة
عمـ ًـرا يمـ ُ
عــى :التــاوة وعــى :مجعــه وحفظــه يف صــدره ،وأمــا يف البيــت الشـ ِّ
ـإن ْ
تضــم ومل ِ
بأهنــا طويلـ ُة ال ُعنـ ِ
حتمـ ْـل جنينًــا يف بطنِهــا .فاللفظـ ُة يف
ـق بيضــا ُء ،بِـــك ٌْر ،مل تقــرأ جنينًــا ،أي :مل ُ َّ

ـة القرآنيـ ِ
ـل معناهــا اللغــوي مــع اللفظـ ِ
ِ
ـت يف أصـ ِ
ـت عنهــا يف الداللة،
ـة ،واختلفـ ْ
ـعري ،اتَّف َقـ ْ
ِّ
البيــت الشـ ِّ
ـمل يف املعنــى مــن اللفظـ ِ
ـم وأشـ ُ
ـة الشــعر ّي ِة.
ولك ـ َّن اللفظ ـ َة القرآني ـ َة أعـ ُّ

املا َّدة الثامنة عرشة:

(ق ر ن) اللفظة القرآنية( :ﮰ) اللفظة الشعريةُ ( :م َق َّرنِين ًا).
َق َال تعاىل :ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ [إبراهيم.)3( ]49 :
بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ

لِكَي َيس ُل ْب َن َأ ْف َراس ًا َوبِيض ًا

()4
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(( (1انظر :مقاييس اللغةِ ،لبن فارس.)78/5( ،
(( (2انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)218
نفسها يف :الفرقان( آية ،)13:وص( آية.)38:
(( (3وردت الصيغ ُة ُ
(( (4السيوف .انظر :لسان العرب ،البن منظور.)317/2( ،
(( (5انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)343

و َأسى ِف الـح ِد ِ
يد ُم َق َّرنِين ًا
َ
َ َْ

()5

ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

التَّعليق:

قــال أبــو حيــان األندلــي " :ﮋ ﮰﮊ ،م ْشــدُ ِ
ـع َب ْعـ ٍ
ودي َن ِف ا ْل َقـ ْـر ِن َأ ْيَ :م ْقـ ُـر ٌ
ـض
ـم َمـ َ
ّ
ون َب ْع ُض ُهـ ْ
َ
ُّ
ِ
ِِ
ِف ا ْل ُقيـ ِ
ِ
ـع َشـ َياطِينِ ِه ْم ،ك ُُّل كَافِـ ٍ
ـود َو ْالَ ْغـ َ
ـم
ـر َمـ َ
ـا ِلَ ،أ ْو َمـ َ
ُ
ـم إِ َل َأ ْر ُجل ِهـ ْ
ـع َشـ ْي َطانه ِف ُغـ ٍّـل َأ ْو ُت ْقـ َـر ُن َأ ْيدهيِـ ْ
ـن "(.)1
ُم َغ َّل ِلـ َ
ـون َأصـ َ ِ ِ
ِ
وقــال ابـ ُن فـ ٍ
هــا َيــدُ ُّل َعـ َ
ش ٍء
ـارس " :ا ْل َقـ ُ
ـى َ ْ
ـان َصح َ
ـاف َوالـ َّـرا ُء َوالنُّـ ُ ْ
يحــانَ ،أ َحدُ ُ َ
جـ ِع َ ْ
إِ َل َ ٍ
البـ ُـل ي ْقــر ُن بِـ ِ
الشـ ْي َئ ْ ِ
ـو ٍة َو ِشــدَّ ٍةَ ،فـ ْ
يَ .وا ْل ِقـ َـر ُ
ـن َّ
ـه
ـالَ َّو ُلَ :ق َار ْنـ ُ
ـت َبـ ْ َ
ش ٌء َينْ َتـ ُـأ بِ ُقـ َّ
انَ ُ َ َ ْ :
شءَ ،و ْال َخـ ُـر َ ْ
ْ
ِ
ال ْبـ ُـل َأ ْي ًضــا " (.)2
َشـ ْي َئانَ .وا ْل َقـ َـر ُنَ ْ :
وقال اب ُن
األنباريُ " :م َق َّرننيُ :مــ َغــ َّلـــلــني " (.)3
ّ

ِ
ِ
وبيض ُهــم و َأرسى ِمنْهــم َقــدْ ُقـــ ِ
ـرنُوا
ـراس األعــداء َ
ب َخ ْي ُلنــا أفـ َ
ـسـتَـــل َ
وزينْ " :
أي َلـ َي ْ
وقــال الـ َّـز ُّ
يف احلديـ ِ
ـد " (.)4

بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

ِ
ِ
ِ
ـر ســبحانه وتعــاىل
قرنــن ،ففــي اآليــةُ :يـ ِ ُ
اتَّفــق املفــرون واللغويــون عــى املــراد بِلفظــةُ :م ّ
ِ
ســيكونون يف الن ِ
ــن أي :مشــدودي َن بِ
ٍ
َ
َّ
ــر ُن
احلبــال بعضهــم مــع
جرمني
الـــم
أن
قرنِ َ
َ
بعــض ،وال َق َ
ّــار ُم َّ
ُ
ِ
ـل؛ أل ّنــه يقــر ُن بـ ِ
بعضهــا ببعـ ٍ
ـق عــى احلبـ ِ
ـعري :فــا
ُيطلـ ُ
ـه و ُيشــدُّ بــه األشــياء ُ
ـض ،وأمــا يف البيــت الشـ ِّ
ُ َ
ـقومه وقبيلتِـ ِ
ـره بِــــ ِ
فـخــــ ِ
ـجعان أقويــا ُء يف احلـ ِ
ـروب ،فيقـ ُ
يـ ُ
أن ال ُفرسـ َ
ـولَّ :
ٌ
ـزال َع ْمــرو بِ ْ
ـان
ـه ،وأهنــم ُشـ

ـن أخــذوا عــى أن ُف ِسـ ِ
يضــا أي :النســاء الــايت
ـهم عهــدً ا إذا حاربــوا أن يســل ُبوا
أفراســا وبِ ً
واملحاربـ َ
ً

خيدمنهــم يف احلـ ِ
قرنــن مشــدودي َن يف احلبــال.
ـرب ،ويــأرسوا أرسى ُم َّ

(( (1انظــر :البحــر املحيــط ،أليب حيــان ،)458/6( ،غريــب القرآن ،البـ ِ
ـتاين( ،ص،)449
للسجسـ ّ
ـن ُقتيبــة( ،ص ،)234غريب القــرآنِّ ،
ِ
ـاين( ،ص.)667
املفــردات يف غريب القــرآن ،لألصفهـ ّ
(( (2انظر :مقاييس اللغةِ ،لبن فارس.)76/5( ،
األنباري( ،ص.)423
(( (3انظر :رشح القصائد السبع الطوال،البن
ّ
(( (4انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)230

59

أن اللفظتـ ِ
ـن القرآنيـ َة والشــعر َّي َة ،جاءتــا بمعنــى :الشــدِّ باحلبـ ِ
ـبق َّ
ـل و َقـ ْـر ِن بعضهم
ويتبـ ّـن ممّــا سـ َ

مــع بعـ ٍ
ـض ،فهــا متَّفقتــان يف املعنــى والداللة.

املا َّدة التاسعة عرشة:

(ق و ت) اللفظة القرآنية( :ﯽ) (ﯚ) اللفظة الشعريةَ ( :ي ُق ْت َن).
َقـ َ
ـال تعــاىل :ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ [النســاء ،]85 :ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮊ

[فصلــت.]10 :

بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ

َي ُقت َْن ِجيا َدنَا َو َي ُق ْل َن َل ْست ُْم

التَّعليق:

َــمـنَعونا
ُب ُعو َل َتنَا إِ َذا َل ْ ت ْ

()1

ـوت :مــا يــ ِ
ات ،قال تعــاىل :ﮋ ﯘ
ـو ٌ
ـاين " :ا ْل ُقـ ُ
الرمــق ،ومجعــهَ :أ ْقـ َ
ـمس ُك ّ
ُ ْ
قــال الراغــب األصفهـ ُّ

ﯙ ﯚ ﮊ [فصلــت ،]10 :و َقا َتـ ُه َي ُقو ُتـ ُه ُقوتـ ًا :أطعمــه قوتــه ،و َأ َقا َتـ ُه ُي ِقي ُتـ ُه :جعــل لــه مــا َي ُقو ُتـ ُه،

«إن أكــر الكبائِـ ِ
الرجـ ُ
ـت»(.)3
ـوت»( )2ويــروى« :مــن ُي ِق ْيـ ُ
ـل مــن يقـ ُ
ـر ْ
ويف احلديــثّ :
أن ُيض ّيـ َ
ـع ّ
َ
قــال تعــاىل :ﮋﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ [النســاء ،]85 :قيــل :م ْقتــدرا .وقيــل :حافِ ًظــا .وقيــل :شـ ِ
ـاهدً ا،
ً
ُ
وحقيقتهِ :
قائ ًم عليه حيفظه ويقيته " (.)4
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(( (1انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)345
ـر ِاإل ْثـ ِم ِعنْــدَ اهللِ أ ْنَ
َ
(( (2مل أجــدْ اللفـ َ
ـاين ،وقــد أخرجــه :الطـ ُّ
ـب األصفهـ ُّ
ـراين يف املعجــم الكبــر ،بلفــظَّ :
«إن أ ْكـ َ
ـظ الــذي ذكــر ُه الراغـ ُ
ِ
ِ
الر ُجـ ُ
ـن
ـن َي ُق ُ
ـسَ ،ع َّمـ ْ
يبِـ َ
ـل َمـ ْ
ُي َض ِّيـ َ
ـلم يف صحيحــه بلفــظَ « :ك َفــى بِا َْلـ ْـرء إِ ْثـ ًـا َأ ْن َ ْ
وت»حديــث رقــم ،)14426( :وأخرجــه ُمسـ ٌ
ـع َّ
ِ
ِ
َي ْملِـ ُ
ـن َي ُقــوت» ،حديــث
ـع َمـ ْ
داود يف ُس ـنَنه بلفــظَ « :ك َفــى بِا َْلـ ْـرء إِ ْثـ ًـا َأ ْن ُي َض ِّيـ َ
ـك ُقو َت ـ ُه» حديــث رقــم ،)996( :وأخرج ـ ُه أبــو ُ
رقــم.)1692( :
ِ
ِ
(( (3أخرج ِ
هذه الرواي َة :أمحدُ يف ُمسنده ،حديث رقم.)6495( :
(( (4انظــر :املفــردات يف غريــب القــرآن ،لِ
ِ
البــن ُقتيبــة( ،ص ،)132غريــب القــرآن،
ألصفهــاين( ،ص ،)687غريــب القــرآن،
ّ

ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

ـاوردي " :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ ،فيــه أربعــة تأويــات :أحدهــا :قــدر أرزاق أهلهــا ،قالــه
وقــال املـ
ُّ

احلســن .الثــاين :قــدر فيهــا مصاحلهــا مــن جباهلــا وبحارهــا وأهنارهــا وشــجرها ودواهبــا قالــه قتــادة،

الثالــث :قــدر فيهــا أقواهتــا مــن املطــر ،قالــه جماهــد ،الرابــع :قــدر يف كل بلــدة منهــا مــا مل جيعلــه يف
األخــرى ليعيــش بعضهــم مــن بعــض بالتجــارة مــن بلــد إىل بلــد ،قالــه عكرمــة" (.)1

ـاك و ِح ْفـ ٍ
ٍ
ِ
وقــال اب ـ ُن فـ ٍ
ـح َيــدُ ُّل َعـ َ
ـظ َو ُقــدْ َر ٍة
ـارس" :ا ْل َقـ ُ
ـى إِ ْم َسـ َ
ـو ُاو َوال َّتــا ُء َأ ْصـ ٌـل َصحيـ ٌ
ـاف َوا ْلـ َ
ـه ،و َقـ ِ
ِ
ِ
ِ
ـي ِءِ .مـ ْن َذلِـ َ
َعـ َ
ـاد ًرا
ـك َق ْو ُلـ ُه تعــاىل :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊَ ،أ ْي َحاف ًظــا َلـ ُه َشــاهدً ا َع َل ْيـ َ
ـى الـ َّ ْ
َعـ َ
ـى َمــا َأ َراد " (.)2
ـةِ ،
ـدر احلاجـ ِ
ـوت :اإلطعــا ُم بقـ ِ
ـو ُت
ـات يقـ ُ
والف ْعـ ُـل قـ َ
وزين " :القـ ُ
ـوت ،واالســم ال ُقـ ْ
وقــال الـ َّـز ُّ

ِ
ـع األ ْقــوات " (.)3
والق ْيـ ُ
ـت ،واجلمـ ُ

بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

ـظ والشـ ِ
واحلفـ ِ
ـدرة ِ
ـة ،فجــاء ْت بمعنــى :ال ُقـ ِ
ـان ل ّلفظـ ِ
فرسون عــدَّ َة معـ ٍ
َ
ـاهد يف قولــه
ـم
َ
ذكــر الــ ُ

ِ
األرزاق ،واملصالــح ،واملطــر مــن الســاء ،ومــا
تعــاىل :ﮋﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ  ،وجــا َء ْت بمعنــى:
ـه النــاس مــن القـ ِ
ـش بِـ ِ
يتع َّيـ ُ
ـوت.
ُ

ِ
ِ
ٍ
يعتنــن
بأنُــ َّن
قبيلــة بنــي ُج َشــ ِم بــن
فيمــدح َع ْمــرو نســا َء
الشــعري:
البيــت
وأ ّمــا يف
َ
ُ
ِّ
بكــرَّ ،
ِ
ِ
بأزواجنــا إن مل متنعونَــا
باخليــول و َي ُق ْتن َُهــ َّن :أي ُي ْط ِع ْمن َُهــ َّن وي ْع ِلفن َُهــ َّن ،وي ُقلــ َن ألزواجهــ َّن لســتُم
حاربني ،فاقتــر املعنــى يف اللفظـ ِ
ـة الشــعر َّي ِة عــى اإلطعــا ِم ،وقــد ُ
يدخـ ُـل يف معنــى
ـم
َ
األعــدا َء والــ ُ
َ
ِ
ـةِ :
اللفظـ ِ
ِ
العتنائهـ َن بخيـ ِ
ـبق َّ
احلفـ ُ
ـم
ـول
ـظ والصيا َنـ ُة،
ـن ممّــا سـ َ
أزواج ِهـ َن ،ويتبـ َّ ُ
أن اللفظـ َة القرآن َّيـ َة أعـ ُّ
ِمــن اللفظـ ِ
ـة الشــعر َّي ِة.
جستاين( ،ص.)435
للس
ِّ
ّ
(( (1انظر :النكت والعيون ،للاموردي.)171/5( ،
(( (2انظر :مقاييس اللغةِ ،لبن فارس.)38/5( ،
(( (3انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)233
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املا َّدة العرشون:

(ن و ء) اللفظة القرآنية( :ﯗ) اللفظة الشعرية( :تَــنُـــو ُء).

َقـ َ
ـال تعــاىل :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﮊ [القصــص.]76 :

بن كلثومٍ:
قال َع ْمرو ُ

َو َم ْثنَى َلدْ ن ٍَة(َ )1س َم َق ْت (َ )2و َطا َل ْت

رو ِ
ُـــوء بِام َولِينا
اد ُفــهـا تَــن
َ َ
ُ

()3

التَّعليق:

قال اب ُن ٍ
كثريَ " :ل ُي ْث ِق ُل مح ُلها الفئا َم ِم َن الن ِ
َّاس لِ َك ْث َر ِ َتا " (.)4

وقــال ابـ ُن قتيبـ َة" :ﮋﮦﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ أي متيـ ُـل هبــا العصبـ ُة إذا محلتْهاِ ،م ْن ُثــــقلها.

ـت هبا .وأنــا َءت العصبـ َة :أ َما َلتْهــا " (.)5
ـاءت بال ُعصبــة ،أي مالـ ْ
يقــال :نـ ْ
وض يف تثا ُق ٍل " (.)6
وزين " :النَّوء :الن ُُّه ُ
وقال َّ
الز ُّ

بيان وجه العالقة بني اللفظة القرآنية والشعرية:

ِ
ُّهــوض يف تثا ُق ٍ
املفــرون واللغو ُّيــون عــى َّ
َ
اآليــة
ــل ،ففــي
َّــــو ِء هــو :الن
اتّفــق
ُ
أن املــرا َد بِالن ْ
وكثرتــا ،وأمــا يف البيـ ِ
ـض ِ
ِ
ِ
ِ
ـارون ِمــن ِ
حام ُلوهــا بِتَثا ُقـ ٍ
َ
ـت
ـل لِــ ـ ُث ْق ِلها
ـح قـ
كثرتــا ينهـ ُ
الكريمــة ،مفاتـ ُ
ـال ،وهلــا ِ
ـة َلـــين ٍَةِ ،
ـه ،بأنــا ذا قامـ ٍ
ِ ِ
ـول ومجـ ٍ
ذات طـ ٍ
ـعري :فـ َّ
ف ومهــا:
رواد ُ
ِّ
الشـ ِّ
ـإن َع ْمـ ًـرا يتغـ َّـز ُل بِمحبو َبتـ ّ
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(( (1اللدن :اللني ،واجلمعُ :لدْ ْن .انظر :لسان العرب ،البن منظور.)383/13( ،
يسم ُق .انظر :رشح املعلقات السبع ،للزوزين( ،ص.)219
(( (2السموق الطول ،والفعل سمق ُ
(( (3انظر :ديوان َع ْمرو بن كلثوم( ،ص.)315
(( (4انظر :تفسري القرآن العظيمِ ،
البن كثري.)253/6( ،
ِ
جســتاين( ،ص ،)152املفــردات يف غريــب القــرآن،
للس
(( (5انظــر :غريــب القــرآن،
ّ
البــن ُقتيبــة( ،ص ،)334غريــب القــرآنِّ ،
لِ
ألصفهــاين( ،ص.)830
ّ
(( (6انظر :رشح املعلقات السبع ،لِ ّلزوزين( ،ص.)219

ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

ـوض لِ ِع َظ ـ ِم ِ
أن لفظ ـ َة تنــوء يف القـ ِ
فرعــا اإلليتـ ِ
ـنُ ،ت ْث ِق ُلهــا عنــدَ النهـ ِ
ـك ّ
روادفِهــا ،فتبـ َّـن مــن ذلِـ َ
ـرآن
ـل وقــد ي ِ
ـان مت َِّفقتـ ِ
ـل ،فاللفظتـ ِ
الكريـ ِم ويف الشـ ِ
ـل احلمـ ِ
ـان مــن ُث ْقـ ِ
ـعر د ّلــت عــى التثا ُقـ ِ
صاح ُبــه ميـ ٌ
ـان
ُ
يف املعنــى.
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ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

A
تتم الصاحلات ،وفيام ييل أهم النتائج:
احلمد هلل الذي بنعمته ّ

ـواهد عليــه يف مع َّلقـ ِ
ـرآن الكريـ ِم والشـ ِ
ـب يف القـ ِ
ـة َع ْمــرو بـ ِ
بعــد دراســة الغريـ ِ
خلصت
ـن كلثــو ٍم،
ُ
ُ

إىل مــا يــي:

ِ
ِ
ِ
علقــة َع ْمــرو( :عــرون
القــرآن الكريــ ِم مــن ُم
غريــب
1 .جممــوع الشــواهد الشــعرية عــى

شــاهدً ا).

2 .األلفــاظ التــي تواف َقــت يف املعنــى واملــراد( :ثامنيــة ألفــاظ) وهــي التــي يف املــادة :الثالثــة،

والثامنــة ،والتاســعة ،واحلاديــة عــرة ،والثانيــة عــرة ،والثالثــة عــرة ،والثامنــة عــرة،

والعرشيــن.

ـم يف املعنــى مــن األلفــاظ الشــعرية( :تســعة ألفــاظ) وهــي التــي يف
3 .األلفــاظ القرآنيــة األعـ ّ

املــا َّدة :الثانيــة ،واخلامســة ،والسادســة ،والســابعة ،والعــارشة ،والرابعــة عــرة ،والسادســة

عــرة ،والســابعة عــرة ،والتاســعة عــرة.

الشعــي زيــاد ًة عــى املعنــى اللغــوي (ثالثــة ألفــاظ) وهــي
4 .األلفــاظ التــي ُأريــدَ هبــا املعنــى َّ

التــي يف املــا ّدة :األوىل ،والرابعــة ،واخلامســة عــرة.

فردات الغريبــة يف القــرآن الكريــم ويف املعلقـ ِ
ِ
وعــى مــا ســبق يتبـ َّـن لنــا َّ
ـة ،اتَّفقــت مجي ُعها
ـم
أن الــ ُ

يف أصـ ِ
ـل معناهــا ال ُّلغــويَّ ،
ـاف احلاصـ َـل بينهــا إنــا هــو يف بــاب العمــوم واخلصــوص،
وأن االختـ َ
واملعنــى الرشعــي الـــمبني عــى املعنــى ال ُّلغــوي.
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التوصيات:
1 .دراسة شواهد غريب بقية املعلقات السبع.
2 .دراسة الشواهد الشعرية عىل األساليب اللغوية من املعلقات السبع.
3 .دراسة الشواهد الشعرية عىل األساليب البالغية من املعلقات السبع.
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ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

1.اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب1394 ،هـ.

الز ِرك ِْل ،ط ،15بريوت :دار العلم للماليني2002 ،م.
2.األعالم .لِـخري الدين بن حممود ِّ

3.البحر املحيط ،أليب ح ّيان ،حتقيق :صدقي حممد مجيل ،بريوت :دار الفكر1420 ،هـ.

4.التســهيل لعلــوم التنزيــلِ ،لبــن ُجــزيء ،حتقيــق :د .عبــد اهلل اخلالــدي ،ط ،1بــروت :دار األرقم،
1416هـ.

5.تفسري القرآن العظيم ،البن أيب حاتم ،حتقيق :أسعد حممد الطيب ،صيدا :املكتبة العرصية.
6.تفسري القرآن العظيم ،البن كثري ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،ط ،2دار طيبة1420 ،هـ.
7.تفســر ُماهــد بــن جــر .حتقيــق :د .حممــد عبــد الســام أبــو النيــل ،ط ،1مــر :دار الفكــر
اإلســامي احلديثــة1410 ،هـــ.

8.تفسري مقاتل بن سليامن ،حتقيق :عبد اهلل حممود ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث1423 ،هـ.

ِ
تأويــل ِ
آي القــرآن ،لِلطــري ،حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر ،ط ،1بــروت:
9.جامــع البيــان عــن
مؤسســة الرســالة1420 ،هـــ.

10.اجلامــع ألحــكام القــرآن ،لل ُق ْر ُطبــي ،حتقيــق :أمحــد الــردوين ،وإبراهيــم أطفيــش ،ط ،2القاهــرة:
دار الكتــب املرصيــة1384 ،هـ.

	11.ديوان َع ْمرو بن كلثوم ،حتقيق :د .أيمن ميدان ،ط ،1جدة :النادي األديب1413 ،هـ.
داود ســليامن بــن األشــعث ،حتقيــق :حممــد حميــي الديــن ،بــروت :املكتبــة
داود ،أليب ُ
	12.ســنن أيب ُ
العرصيــة.
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الســبع ال ّطــوال اجلاهل ّيــات ،البــن األنبــاري ،حتقيــق :عبــد الســام حممــد هارون،
	13.رشح القصائــد ّ
ط ،5دار املعارف.

طراد ،ط ،1دار الكتاب العريب1412 ،هـ.
	14.رشح القصائد العرش ،للتّربيزي ،حتقيق :جميد ّ

ـمعلقات الســبع ،لِـــحسني بــن أمحــد الـ َّـزوزين ،ط ،1بــروت :دار إحيــاء الـرُّ اث العريب،
	15.رشح الــ ُ
1423هـ.

	16.الشعر ُّ
والشعراء ،البن قتيبة ،القاهرة :دار احلديث1423 ،هـ.

ـرآن ِمــن مع َّل َقـ ِ
الشـ ِ
ـب ال ُقـ ِ
الشــعر َّي ُة عــى َغريـ ِ
ـة عنــر َة بـ ِ
ـواهدُ ِّ
	َّ 17.
ـن شــدّ اد ،لِـــصالح الثنيــان ،املدينــة
ُ
املنــورة :جملــة اجلامعــة اإلســامية للعلــوم الرشعيــة ،عــدد.186 :

	18.طبقات فحول ُّ
جلمحي ،حتقيق :حممود حممد شاكر ،جدة :دار املدين.
الشعراء ،البن سالم ا ُ

ِ
السجســتاين ،حتقيــق :حممــد أديــب ،ط،1
	19.غريــب القــرآن نزهــة القلــوب ،لـــمحمد بــن ُعزيــر ّ
دمشــق :دار قتيبــة1416 ،هـــ.

20.غريب القرآن ،البن قتيبة ،حتقيق :أمحد صقر ،بريوت :دار الكتب العلمية1398 ،هـ.
	21.الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن ،ألمحــد بــن حممــد الثعلبــي ،حتقيــق :أبــو حممــد بــن
عاشــور،ط ،1بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب1422 ،هـــ.

	22.لبــاب التأويــل يف معــاين التنـــزيل ،للخــازن ،حتقيــق :حممــد عــي شــاهني،ط ،1بــروت :دار
الكتــب العلميــة 1415 ،هـــ.

	23.لسان العرب ،البن منظور ،ط ،3بريوت :دار صادر1414 ،هـ.
	24.املحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة األندلــي ،حتقيــق :عبــد الســام عبــد الشــايف،ط ،1بــروت :دار
الكتــب العلميــة1422 ،هـ.
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ريب ال ُق ِ
الش ِ
رآن ِمن ُمع َّل َق ِة َع ْمرو ِ
الشعر َّي ُة عىل َغ ِ
واهدُ ِّ
َّ
بن كُلثو ٍم التَّـ ْغـ ُلـبِ ِّي.

للصاحــب بــن ع ّبــاد ،حتقيــق :حممــد حســن،ط ،1بــروت :عــامل الكتــب،
ـمحيط يف اللغــةّ ،
	25.الــ ُ
1414هـ.

	26.مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــلِ ،لمحــد بــن حنبــل الشــيباين ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط
وآخــرون ،ط ،1مؤسســة الرســالة1421 ،هـــ.

	27.املســند الصحيــح املختــر ،لِـــمسلم بــن احلجــاج ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،ط،1
بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب1374 ،هـــ.

	28.معــامل التنـــزيل ،للبغــوي ،حتقيــق :عبــد الــرزاق املهــدي ،بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب،
1420هـ.

	29.معجــم ديــوان األدب ،لِلفــارايب ،حتقيــق :د .أمحــد خمتــار ،القاهــرة :مؤسســة دار الشــعب،
1424هـ.

ف كرنكــو ،بــروت :دار الكتــب
30.معجــم الشــعراء ،لِـــمحمد بــن عمــران املرزبــاين ،حتقيــق :دَ .
العلميــة.

	31.املعجم الكبري ،للطرباين ،حتقيق :محدي السلفي،ط ،2القاهرة :مكتبة ابن تيمية.

ِ
كحالة ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
	ُ 32.معجم املؤلفني ،لـعمر بن رضا ّ

	33.املفــردات يف غريــب القــرآن ،لألصفهــاين ،حتقيــق :صفــوان عدنــان ،ط ،1دمشــق :دار القلــم-
الدار الشــامية1412 ،هـ.

	34.مقاييس اللغة ،البن فارس ،حتقيق :عبد السالم هارون ،دار الفكر1399 ،هـ.

	35.النُّكت والعيون ،لِـلاموردي ،حتقيق :السيد بن عبد املقصود ،بريوت :دار الكتب العلمية.
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ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

َ َ
ِّ
ُّ ُ
ُ َ َ ُ
كر احلك ِيم
مفردة (السبل) ِيف
الذ َ ِ
َ
َ َ
َ
الدالالت)
اني و ِ
(املع ِ

د.فهد بن متعب بن مبارك ادلورسي
األستاذ املشارك يف قسم القرآن الكريم وعلومه بكلية أصول الدين

بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض – اململكة العربية السعودية
fm1428@gmail.com

71

72

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

موضوع البحث:
إبــراز معــاين ودالالت مــا جــاء مــن مفــردة (الســبيل) بصيغــة اجلمــع ،وقــد جــاء ذلــك يف عــر

آيــات مــن كتــاب اهلل تعــاىل.

أهداف البحث:
هيــدف إىل بيــان ُس ـ ُبل الســام واهلــدى التــي ذكرهــا اهلل تعــاىل يف كتابــه ،وحـ َّ
ـث عبــاده عــى

لزومهــا ،والتحذيــر مــن ُس ـ ُبل التّفـ ّـرق والغوايــة.

مشكلة البحث:

اإلجابة عن اآليت:

(الس ُبل) عند ورودها بصيغة اجلمع يف آيات القرآن العزيز؟
1 .ما املعاين التي تضمنتها مفردة ُّ
 2 .هل ترتّب عىل اختالف املواضع التي وردت فيها هذه املفردة اختالف يف دالالهتا؟

نتائج البحث:
1 .وردت مفــردة (الســبيل) يف آيــات القــرآن الكريــم يف مائــة ومخســة وســبعني موضعــ ًا،

وجــاءت يف مجيــع هــذه املواضــع بصيغــة االســم.

2 .وردت مفــردة الســبيل بصيغــة اجلمــع (ســبل) يف عــرة مواضــع مــن تســع ســور كلهــا

مكيــة إال ســورة واحــدة مدنيــة ،هــي ســور املائــدة.

الدالة (املفتاحية):
الكلامت َّ
الس ُبل ،الذكر احلكيم ،املعاين والدالالت.
مفردةُّ ،
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ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

F
الســ ُبل ،والصــاة والســام األمتَّــان
احلمــد هلل املتفضــل عــى عبــاده بالنعــم ،امليــر هلــم ُّ

األكمــان عــى حممــد اهلــادي البشــر ،الــذي تــرك األمــة عــى املحجــة البيضــاء؛ ليلهــا كنهارهــا،
ال يزيــغ عنهــا إال هالــك ،وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن ،وصحابتــه أمجعــن ،ومــن اســت َّن بســنتهم

واقتفــى أثرهــم إىل يــوم الديــن ،أمــا بعــد:

فــإن علــم وجــوه القــرآن مــن أهــم العلــوم املرتبطــة بكتــاب اهلل تعــاىل ،وال خيفــى عــى الباحثــن
أن هــذا العلــم يــرف بقــدر مــا لغايتــه مــن الفضــل والــرف ،وهــذا العلــم عظيــم األثــر ملــا يف
معرفتــه مــن إدراك ملعــاين ألفــاظ القــرآن الكريــم وهداياتــه ،الــذي هــو كليــة الرشيعــة ،وأصلهــا
األول ،فمتعلــق هــذا العلــم هــو القــرآن الكريــم الــذي حــوى علــم األولــن واآلخريــن ،وهــو عــاد
العلــم ورأس ســنامه ،وال يســتقيم للعــامل يف شــتى علــوم الرشيعــة حتصيــل القــرآن الكريــم إال إذا
ـر يف تأويلــه ومعنــاه ،وبخاصــة إذا ورد اللفــظ بمعــان
علــم حروفــه ،ووقــف عنــد حــدوده ،وتبـ ّ

متعــددة يعــر عــى الناظــر إليهــا إدراكهــا مــن النظــرة األوىل ،بــل ال بــد مــن النظــر الثابــت ،والفهــم
الســديد هلــذه املعــاين املتنوعــة ملــا يرتتــب عليــه مــن اختــاف يف إدراك الــدالالت واألحــكام.
ومفــردة (الســبيل) مــن املفــردات التــي كثــر دوراهنــا يف الكتــاب العزيــز ،وجــاءت خمتلفــة

املعــاين ،متعــددة التأويــل عنــد أهــل النظــر والتفســر ،فــأردت يف هــذا البحــث – بعــد اســتخارة
اهلل تعــاىل وطلــب العــون والتســديد منــه -أن أبحــث عــن معــاين وهدايــات مــا جــاء مــن هــذه
«السـ ُبل» يف الذكــر احلكيــم – املعــاين
املفــردة بصيغــة اجلمــع ،وقــد عنونــت هلــذا البحــث بـــ (مفــردة ُّ

والــدالالت.)-
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أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
السـ ُبل  -بالســن املهملــة املشــددة املضمومــة تليهــا بــاء مضمومــة  -املا ّديــة واملعنوية
1 .تعــدّ د ُّ

التــي أوجدهــا اهلل تعــاىل لعبــاده وسـ ّ
ـخرها هلم.

2 .بلــزوم ُسـ ُبل  -بالســن املهملــة املضمومــة ،تليهــا بــاء مضمومــة  -اهلــدى والســام يتحقق

للمخلــوق ســعادة الداريــن ،واحليــد عنهــا يفــي بصاحبــه إىل اهلالك.

ّ
وسخرها هلم يف األرض.
الس ُبل التي أوجدها اهلل تعاىل خللقه،
3 .الفوائد العظيمة لنعمة ُّ

حدود البحث:
يتنــاول هــذا البحــث مــا جــاء مــن مفــردة الســبيل عــى صيغــة اجلمــع يف القــرآن الكريــم ،دون
غريهــا مــن الصيــغ ،وقــد جــاء ذلــك يف عــر آيــات مــن كتــاب اهلل تعــاىل.
الدراسات السابقة :بعد بحث ونظر ؛ وقفت عىل دراستني هلام تع ّلق باملوضوع.
األوىل :رســالة ماجســتري يف اجلامعــة اإلســامية يف غــزة بعنــوان (الســبيل يف ضوء القــرآن الكريم
– دراســة موضوعيــة )-للباحثــة :رهــام حممــد شــعبان عبــداهلل ،نوقشــت عــام (2015م) ،وجــاءت
يف (215صفحــة) ،وهــي درســة ق ّيمــة تناولــت مفــردة (الســبيل) بصــورة عامــة ،وفــق تقســيم مغايــر

(السـ ُبل) يف هــذا البحــث.
للوجــه الــذي تناولــت فيــه مفــردة ُّ

والثانيــة :رســالة ماجســتري يف اجلامعــة اإلســامية يف غــزة بعنــوان (الطريــق ونظائرهــا يف القــرآن
دراســة موضوعيــة بيانيــة )-للباحــث مــازن رشــاد عيســى احللــو ،نوقشــت عــام (2005م) وجاءتيف (258صفحــة) ،وهــي كســابقتها -وإن اختلــف العنــوان -دراســة ق ّيمــة تناولــت املوضــوع بشــكل

أوســع  ،ومل تكــن مقتــرة عــى مفــردة (الســبيل) بــل تضمنــت مفــردات ومعـ ٍ
ـان أخــرى.
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ووجــود هاتــن الدراســتني ال يتعــارض مــع خــروج مثــل هــذا البحــث؛ فلــكل باحــث وجهــة
تكمــل بعضهــا ،وتســتكمل كل واحــدة منهــا جوانــب مل يتيــر لســابقتها
وهــدف؛ فهــي دراســات ّ
اســتيفائها ،وكلهــا جــاءت خدمــة لكتــاب اهلل تعــاىل ،وإظهــار يشء مــن أرسار نظمــه ،ودقيــق عباراتــه،

ولطيــف هداياتــه ودالالتــه.

خطة البحث:
جاء هذا البحث يف مقدمة ،ومتهيد ،ومخسة مباحث ،وخامتة عىل النحو التايل:
املقدمــة  :وفيهــا أمهيــة املوضــوع وأســباب اختيــاره ،وأهدافــه ،ومشــكلته ،وحــدوده،
والدراســات الســابقة حولــه ،وخطتــه ،واملنهــج املتبــع يف كتابتــه .
التمهيد :ويتضمن ملحة موجزة عن «السبيل» ومعانيه يف القرآن الكريم.
املبحث األول :سبل السالم.
املبحث الثاين :سبل اهلدى.
املبحث الثالث :سبل التفرق.
املبحث الرابع :سبل األرض املسخرة لإلنسان.
املبحث اخلامس :سبل النحل.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج .
املصادر واملراجع.
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منهج البحث:
سلكت يف بحثي هذا :املنهج املوضوعي؛ وفق اآليت:
(الس ُبل) بصيغة اجلمع.
1 .مجع اآليات التي حوت مفردة ُ
2 .دراســة أقــوال املفرسيــن يف بيــان معنــى اآليــات يف هــذا املوضــوع ،واملوازنــة بينهــا ،ثــم

بيــان يشء مــن معانيهــا ،ودالالهتــا ،وهداياهتــا ،وذلــك بتتبــع مقــوالت أهــل التفســر ،وحماولــة

اجلمــع بينهــا ،مــع ســبق ذلــك كلــه بتمهيــد يتضمــن موجــز ًا عــن معنــى (الســبيل) ووجوهــه

يف آي القــرآن الكريــم ،وقمــت عنــد كتابــة البحــث باتبــاع املنهــج العلمــي املتبــع يف كتابــة مثــل
هــذه البحــوث العلميــة وفــق التــايل:

•عزو اآليات إىل سورها ،وكتابتها بالرسم العثامين.
•عزو النقول واألقوال إىل مصادرها األصيلة.
•الضبط باحلرف ملا حيتاج من النصوص.
هذا واهلل أسأل التوفيق والتسديد ،إنه ويل ذلك والقادر عليه..
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تعريف السبيل:
يــدل لفــظ (الســبيل) يف أصلــه اللغــوي عــى أمريــن؛ فالســن والبــاء والــام أصــل واحــد يــدل

عــى إرســال يشء مــن علــو إىل ســفل ،وعــى امتــداد يشء.

فعىل املعنى األول يكون من قولك :أسبلت السرت ،وأسبلت السحابة ماءها وبامئها.
والسـ ُبل :املطــر اجلــود ،وســبال اإلنســان مــن هــذا ،ألنــه شــعر منســدل ،وقوهلــم ألعــايل الدلــو
ُّ

أســبال ،ومــن هــذا املعنــى قــول الشــاعر:

إذ أرسلوين ماحتا بدالئهم  ...فمألهتا علق ًا إىل أسباهلا

()1

الس ُبل جائية وذاهبة ،أو اجلامعة املختلفة يف الطرقات يف حوائجهم.
والسابلة :املختلفة يف ُّ
وأسبلت الطريق :كثرت سابلتها.
وسمي السنبل سنبال المتداده .يقال أسبل الزرع ،إذا خرج سنبله.
وس ّبلت الثمرة :جعلتها يف سبل اخلري وأنواع الرب.
والســبيل يف األصــل :الطريــق ومــا وضــح منــه ،ســمي بذلــك المتــداده ،ويطلــق عــى الطريــق

الــذي فيــه ســهولة ،ومجعــه ُسـ ُبل ،قــال تعــاىل :ﮋﭘ ﭙ ﮊ [النحــل ،]15 :ويذ ّكــر ويؤنــث ،والتأنيــث

فيهــا أغلــب.

(( (1الشــاهد الشــعري لباعــث بــن رصيــم ،انظــر :العقــد الفريــد ،البــن عبدربــه)68/6( ،؛ ورشح ديــوان احلامســة ،للتربيــزي،
(.)207/1
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ويمكــن إمجــال القــول يف ذلــك بــأن يقــال :إن الســن والبــاء والــام أصــل واحــد ،يــدل عــى
امتــداد مــع اتصــال ،وأكثــر مــا يكــون مــن أعــى إىل أســفل يف ســبل املطــر ،وذيــل الفــرس ،وإســبال
اإلزار ،ويطلــق عــى الطريــق الســهلة المتدادهــا واتصاهلــا ،وعــى الســنبلة المتدادهــا واتصــال احلــب
فيهــا.
وابــن الســبيل :املســافر الكثــر الســفر ،البعيــد عــن منزلــه ،نســب إىل الســبيل ملامرســته ومالزمته
إيــاه ،ويســتعمل الســبيل لكل مــا يتوصــل بــه إىل يشء خــرا كان أو رشا.
وســبيل اهلل :عــام يقــع عــى كل عمــل خالــص ســلك بــه طريــق التقــرب إىل اهلل تعــاىل بــأداء
الفرائــض ،والنوافــل ،وأنــواع التطوعــات ،وإذا أطلــق فهــو يف الغالــب واقــع عــى اجلهــاد ،حتــى
صــار لكثــرة االســتعامل كأنــه مقصــور عليــه ،وألنــه الســبيل األبــرز الــذي ُيقاتــل فيــه عــى عقــد

الديــن.

()1

ومفــردة (الســبيل) مــن املفــردات التــي كثــر ورودهــا يف آيــات القــرآن الكريــم ،فقــد وردت يف

مائــة ومخســة وســبعني موضعـ ًا ،وجــاءت يف مجيــع هــذه املواضــع بصيغــة االســم ،ومل تــرد يف القــرآن
الكريــم بصيغــة الفعــل.
وورد لفــظ (الســبيل) مضافـ ًا إىل لفــظ اجلاللــة (ســبيل اهلل) يف مخســة وســتني موضعـ ًا ،ومضافـ ًا

إىل ضمــر لفــظ اجلاللــة (ســبيله) يف أحــد عــر موضعـ ًا ،وإىل يــاء املتكلــم (ســبييل) يف ثالثــة مواضع.
(ســ ُبل) – وهــي حمــل الدراســة يف هــذا البحــث – يف عــرة
وجــاء اللفــظ بصيغــة اجلمــع ُ

مواضــع مــن كتــاب اهلل تعــاىل.
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(( (1انظــر مــادة (ســبل) ومعانيهــا يف :مقاييــس اللغــة ،البــن فــارس)129/3( ،؛ والنهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،البــن األثــر،
()338/2؛ ومفــردات ألفــاظ القــرآن ،للراغــب األصفهــاين( ،ص )395؛ ولســان العــرب ،البــن منظــور)319/11( ،؛ واملصبــاح
املنــر ،للفيومــي احلمــوي)265/1( ،؛ والقامــوس املحيــط ،للفريوزآبــادي( ،ص .)1012
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حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

وتعــدد معنــى مفــردة (الســبيل) خيتلــف باختــاف الســياق الــذي وردت فيــه ،والقرينــة التــي

تصاحبهــا ،وهــذا يظهــر بجــاء يف وجــوه الكلمــة املتعــددة ،والــذي يــأيت بيانــه بإجيــاز فيــا يــي:
وجوه مفردة( :السبيل) ومعانيها يف القرآن الكريم:

تعــددت أقــوال املفرسيــن ،وعلــاء الوجــوه واألشــباه والنظائــر يف األوجــه التــي حتتملهــا مفردة

(الســبيل) ،ويمكــن إمجاهلــا يف التايل:

األول :الطاعة ،ومنه قوله تعاىل يف البقرة :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [البقرة ،]195 :يعني :يف طاعة اهلل.
والثــاين :البــاغ ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ [آل عمــران]97 :

يعنــي :بالغــ ًا ووصوالً.

والثالــث :املخــرج ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [النســاء ، ]15 :يعنــي :خمرجــا مــن

ا حلبس .

والرابــع :املســلك ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ [النســاء]22 :

يعنــي :وبئــس املســلك.

واخلامــس :العلــل ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [النســاء ، ]34 :يعني:

علال .

والســادس :الديــن ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ [النســاء ، ]115 :يعنــي :غــر

ديــن املؤمنــن  ،وقولــه تعــاىل :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [النحــل ، ] 125 :يعنــي :إىل ديــن ربــك.

والســابع :الطريــق ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [النســاء ، ]98:يعنــي :طريقــ ًا ،ال

يعرفــون طريقــ ًا إىل املدينــة ،وقولــه تعــاىل :ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ [القصــص ، ]22 :يعنــي:

قصــد الطريــق إىل مديــن.
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والثامــن :احلجــة ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [النســاء، ]141 :

يعنــي :حجــة ،ومثلــه يف املعنــى مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ [النســاء.]90 :

والتاســع :العــدوان ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ

[الشــورى ، ]42-41 :يعنــي :مــن عــدوان ،إنــا العــدوان عــى مــن يظلــم النــاس.

والعــارش :اإلثــم ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ [آل عمــران]75 :

 ،يعنــي :ليــس علينــا يف العــرب وأكل أمواهلــم إثــم ،وقولــه تعــاىل :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ

[التوبــة ، ]91 :يعنــي :إثــ ًا يف قعودهــم عــن الغــزو إذا كان هلــم عــذر.

واحلــادي عــر :امل ّلــة ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [يوســف]108 :

 ،يعنــي :م ّلتــي.

والثــاين عــر :اهلــدى ،ومــن ذلــك مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ

[النســاء ، ]88 :يعنــي :هــدى ،وكقولــه تعــاىل :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ [الشــورى ، ]46 :يعنــي :فــا لــه

مــن هدايــة.

والثالــث عــر :طريــق اهلــدى ،ومــن ذلــك قولــه تعــاىل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ [املائــدة]60 :

أضــل عــن قصــد طريــق اهلــدى .وكقولــه تعــاىل :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [املائــدة، ]77 :
 ،يعنــيّ :
يعنــي :ضلــوا عــن قصــد طريــق اهلــدى.

()1

وال خيفــى عــى متأمــل ظهــور يشء مــن التداخــل والتــازم بــن مجلــة مــن املعــاين والوجــوه

املذكــورة ملفــردة (الســبيل)؛ فهــي وإن اختفلــت معانيهــا تبعـ ًا الختــاف الســياق الــذي وردت فيهــا،
إال أن أصلهــا اللغــوي الواحــد جيعــل معانيهــا ودالالهتــا متقاربــة يف كثــر مــن األحيــان ،فهــي نظائــر

باعتبــار اللفــظ ،ووجــوه باعتبــار املعنــى.
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(( (1انظــر :وجــوه ومعــاين مفــردة (الســبيل) يف :التصاريــف ،ليحيــى بــن ّ
ســام( ،ص )221؛ والوجــوه والنظائــر ،أليب هــال
العســكري( ،ص )261؛ ووجــوه القــرآن ،البــن الرضيــر( ،ص)244؛ ونزهــة األعــن النواظــر ،البــن اجلــوزي( ،ص .)364

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

املبحث األول
ُس ُبـــل الســالم

(السـ ُبل) م ّعرفــة باإلضافــة إىل الســام يف آيــة واحــدة من كتــاب اهلل تعــاىل ،وذلك
وردت مفــردة ُّ

يف قولــه عــز وجــل :ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [املائدة.]16:

وقــد ذكــر تعــاىل يف هــذه اآليــة مــن الــذي هيتــدي هبــذا القــرآن ،ومــا هــو الســبب الــذي يكــون
مــن العبــد حلصــول ذلــك ،فقــال :ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [املائــدة، ]16:

أي :هيــدي بــه مــن اجتهــد ،وحــرص عــى بلــوغ مرضــاة اهلل ،وصــار قصــده حســنا :ســبل الســام،
التــي تسـ ّلم صاحبهــا مــن العــذاب ،وتوصلــه إىل دار الســام ،وهــو العلــم باحلــق والعمــل بــه ،إمجاال
وتفصيــا.
واألصل يف معنى سبل السالم :أهنا طرق السالمة التي ال خوف عىل السائر فيها.
وللعــرب طــرق معروفــة باألمــن ،وطــرق معروفــة باملخافــة ،مثــل وادي الســباع ،الــذي قــال
فيــه ســحيم بــن وثيــل الرياحــي:
مررت عىل وادي السباع وال أرى

كوادي السباع حني يظلم واديا

أقــل بـــه ركـب أتــــوه تئيـــة

وأخوف إال ما وقى اهلل ساريا

()1

فيكون سبيل السالم استعارة لطرق احلق والنجاة.

(( (1انظر :خزانة األدب ،للبغدادي.)327/8( ،
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وللمفرسين قوالن يف املراد بسبل السالم يف اآلية:
أحدمها :أن املراد بسبل السالم :سبيل اهلل؛ ألن اهلل هو السالم  ،ومعناه دين اهلل.
والقول هبذا املعني مروي عن مقاتل (ت150:هـ) ،والسدي (ت182 :هـ).

()1

أي :هيــدي اهلل تعــاىل بكتابــه الــذي أنزلــه عــى حممــد  ســبل الســام ،فــإن مــن
اتبــع ديــن حممــد  وهــو اإلســام الــذي ال يقبــل مــن أحــد عمــا إال بــه ،واتبــع رىض
اهلل تعــاىل يف قبــول مــا أتــاه مــن ربــه؛ هيديــه اهلل بــه إىل طريــق اجلنــة ،وخيرجــه مــن الظلــات إىل النــور،
ومــن الــرك إىل اإليــان ،فضمــن اهلل عــز وجــل ملتبعــة اهلــدي لطريــق الســامة ،والســلوك للطريــق
املســتقيم ،وممــا جــاء يف هــذا املعنــى قــول الشــاعر:
ٍ
ُ
إذا مل ُي َ
سبيــل
ملخلوق إليـــه
عنك اهلل فيمـــــا تريد ُه  ...فليس
ٍ
َ
ضللت ولو أن السامك ُ
دليل
مطلب ...
يرشدك يف كل
وإن هو مل
َ

()2

ووحــد الضمــر يف ﮋ ﮅ ﮆ ﮊ العائــد عــى قولــه تعــاىل يف خامتــة اآليــة الســابقة ﮋ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [املائــدة ، ]15:ألن املــراد هبــا واحــد ،أو ألهنــا كواحــد يف
احلكــم.

والثــاين :أن يكــون الســام بمعنــى الســامة ،كاللــذاذ واللــذاذة بمعنــى واحــد ،فيكــون املــراد:
طريــق الســامة والنجــاة مــن املخافــة و اآلفــات ،التــي مــن ســلكها ســلم يف دينــه.
والســام يف هــذه اآليــة حيتمــل املعنيــن؛ فيمكــن أن يكــون اسـ ًا مــن أســاء اهلل تعــاىل ،فاملعنــى
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(( (1انظر :تفسري مقاتل بن سليامن)463/1( ،؛ وجامع البيان ،للطربي)145/10( ،؛ والدر املنثور ،للسيوطي.)44/3( ،
(( (2البيــت األول ينســب أليب فــراس بــن محــدان ،انظــر :الــدر الفريــد ،للمســتعصمي)133/3( ،؛ و ُذكــر البيتــان دون نســبة لقائــل يف
املنتحــل ،للثعالبــي( ،ص .)102

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

طــرق اهلل تعــاىل التــي أمــر هبــا عبــاده ،ورشعهــا هلــم ،وحيتمــل أن يكــون مصــدرا كالســامة ،فاملعنــى
طــرق النجــاة والســامة مــن النــار.

()1

والرتابــط بــن املعنيــن ظاهــر؛ فــإن مــن لــزم ســبيل اهلل تعــاىل حتققــت لــه الســامة مــن كل مــا
خيــاف منــه وحيــاذر.

(( (1انظــر :فهــم القــرآن ،للحــارث املحاســبي( ،ص )276؛ وجامــع البيــان ،للطــري)145/10( ،؛ ومعــاين القــرآن وإعرابــه،
للزجــاج)161/2( ،،؛ وغريــب القــرآن ،للسجســتاين( ،ص)275 :؛ ومعــاين القــرآن ،للنحــاس)285/2( ،؛ وبحــر العلــوم،
للســمرقندي)378/1( ،؛ وتفســر القــرآن العزيــز ،البــن أيب زمنــن)17/2( ،؛ واهلدايــة ،ملكــي)1651/3( ،؛ والنكــت والعيــون،
للــاوردي)22/2( ،؛ والوســيط ،للواحــدي)169/2( ،؛ ودرج الــدرر ،للجرجــاين)659/2( ،؛ وتفســر الســمعاين)23/2( ،؛
ومفــردات ألفــاظ القــرآن ،للراغــب األصفهــاين( ،ص )421؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي)33/3( ،؛ والكشــاف ،للزخمــري،
()617/1؛ واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة)171/2( ،؛ ومفاتيــح الغيــب ،للــرازي)327/11( ،؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن،
للقرطبــي)118/6( ،؛ وأنــوار التنزيــل ،للبيضــاوي)120/2( ،؛ والبحــر املحيــط ،أليب ح ّيــان)208/4( ،؛ والــدر املصــون،
للســمني احللبــي)229/4( ،؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)68/3( ،؛ واللبــاب ،البــن عــادل)260/7( ،؛ والتبيــان
يف تفســر غريــب القــرآن ،البــن اهلائــم( ،ص )149؛ وبصائــر ذوي التمييــز ،للفريوزآبــادي)186/3( ،؛ وغرائــب القــرآن،
للنيســابوري)570/2( ،؛ وإرشــاد العقــل الســليم ،أليب الســعود)19/3( ،؛ وتيســر الكريــم الرمحــن ،للســعدي( ،ص )226؛
والتحريــر والتنويــر ،البــن عاشــور.)151/6( ،
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املبحث الثاين
ُس ُبـــل اهلــدى

الس ُبل مرتبط ًا باهلداية يف آيتني من كتاب اهلل تعاىل.
ورد ذكر ُّ
الــورود األول :يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ [إبراهيــم.]12:

والــورود الثــاين :يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ

[العنكبــوت. ]69 :

أمــا الــورود األول للســبل املقــرون باهلدايــة فقــد جــاء يف معــرض قيــل الرســل ألممهــا :ﮋ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ  ،فنثــق بــه ،وبكفايتــه ودفاعــه إياكــم عنــا ،وقــد عرفنــا أننــا ال ننــال شــيئا إال
بقضائــه وقــدره.

ومعنــى :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ ،أي :ســبل اهلــدى؛ فــاهلل ســبحانه قــد هدانــا ألقــوم الطــرق

وبصنــا طريــق النجــاة ،ووفقنــا لطريــق اإلســام ،وأكرمنــا
وأوضحهــا وأبينهــا ،فبــن لنــا الرشــدّ ،

وعرفنــا طــرق التــوكل ،وأرشــد كال منــا ســبيله ومنهاجــه الــذي رشع لــه ،وأوجــب عليــه
بالنبــوةّ ،

ســلوكه يف الديــن ،ووضــح لنــا املســلك الــذي يوصــل إىل رمحتــه ،وينجــي مــن ســخطه ونقمتــه ،فبـ ّـن

لنــا كل مــا نــأيت ومــا نــذر.

السـ ُبل إىل ضمريهــم لالختصــار؛ ألن أمــور دينهــم صــارت معروفــة لــدى اجلميــع،
وأضافــوا ُّ

فجمعهــا قوهلــم :ﮋ ﭹ ﮊ.

وتضمــن صــدر اآليــة إشــارة مــن الرســل عليهــم الصــاة والســام لقومهــم بآيــة عظيمــة،

وهــي أن قومهــم -يف الغالــب -هلــم القهــر والغلبــة عليهــم ،فتحدّ هتــم رســلهم بأهنــم متوكلــون عــى
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اهلل يف دفــع كيدهــم ومكرهــم ،وجازمــون بكفايتــه إياهــم ،وقــد كفاهــم اهلل رشهــم ،مــع حرصهــم

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

عــى إتالفهــم وإطفــاء مــا معهــم مــن احلــق ،فيكــون هــذا كقــول نــوح عليــه الصــاة والســام لقومه:
ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ [يونــس.]71 :

وقــول هــود  Sقــال :ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﮊ [هــود.]55-54 :

ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ يف اهلل وعــى مــا نلقــى منكــم مــن املكــروه فيــه بســبب دعائنــا لكــم

إىل مــا ندعوكــم إليــه مــن الــراءة مــن األوثــان واألصنــام ،وإخــاص العبــادة لــه ســبحانه ،والــام

الم القســم ،معنــاه :واهلل لنصــرن.

ثــم ختمــوا كالمهــم بمــدح التــوكل ،وبيــان أن إيذاءهــم ال يثنيهــم عــن تبليــغ رســالة رهبــم،

فقالــوا :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ ،أي :وعــى اهلل فليتــوكل مــن كان بــه واثقــا به من خلقــه ،وليحتملوا

كل أذى يف جهادهــم ،وال يبالــوا بــا يصيبهــم مــن أذى وال بــا يالقــون مــن صعــاب وعقبــات ،فــإن
التــوكل عليــه مفتــاح لــكل خــر ،وأمــا مــن كان بــه كافــرا فــإن وليــه الشــيطان.

ويف هــذه اآليــة داللــة عــى أنــه تعــاىل يعصــم أوليــاءه املخلصــن يف عبوديتــه مــن كيــد أعدائهــم

ومكرهــم.

()1

(( (1انظــر :جامــع البيــان ،للطــري)539/16( ،؛ وبحــر العلــوم ،للســمرقندي)237/2( ،؛ وتفســر القــرآن العزيــز ،البــن أيب
زمنــن)364/2( ،؛ والكشــف والبيــان ،للثعلبــي)308/5( ،؛ واهلدايــة ،ملكــي)3785/5( ،؛ والوســيط ،للواحــدي)25/3( ،؛
وتفســر الســمعاين)108/3( ،؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي)339/4( ،؛ واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة)329/3( ،؛ وزاد املســر،
البــن اجلــوزي)506/2( ،؛ ومفاتيــح الغيــب ،للــرازي)75/19( ،؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)348/9( ،؛ وأنــوار
التنزيــل ،للبيضــاوي)195/3( ،؛ ومــدارك التنزيــل ،للنســفي)166/2( ،؛ ولبــاب التأويــل ،للخــازن ()31/3؛ وتفســر القــرآن
العظيــم ،البــن كثــر)483/4( ،؛ ونظــم الــدرر ،للبقاعــي)395/10( ،؛ وفتــح الرمحــن ،للعليمــي)510/3( ،؛ والــراج املنــر،
للرشبينــي)173/2( ،؛ وإرشــاد العقــل الســليم ،أليب الســعود)38/5( ،؛ وروح البيــان ،للخلــويت ()403/4؛ وفتــح القديــر،
للشــوكاين)117/3( ،؛ وفتــح البيــان ،للقنّوجــي)94/7( ،؛ وحماســن التأويــل ،للقاســمي)306/6( ،؛ وتفســر املنــار ،ملحمــد
رشــيد رضــا)170/4( ،؛ وتفســر املراغــي)136/13( ،؛ وتيســر الكريــم الرمحــن ،للســعدي( ،ص )423؛ والتحريــر والتنويــر،
البــن عاشــور.)204/13( ،
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أمــا الــورود الثــاين للســبل املقــرون باهلداية فقــد جــاء يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [العنكبــوت.]69:

ويــراد هبــم الذيــن هاجــروا يف ســبيل اهلل ،وجاهــدوا أعداءهــم ،وبذلــوا جمهودهــم يف اتبــاع

مرضاتــه ،مبتغــن بقتاهلــم علــو كلمتــه ،ونــرة ديننــه.

وقــد جــاء يف ســبب نزوهلــا مــا روي عــن قتــادة (ت117 :هـــ) قــال :أنزلــت ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ [العنكبــوت ، ]2:يف أنــاس مــن أهــل مكــة خرجــوا يريــدون النبــي
 ،فعــرض هلــم املرشكــون ،فرجعــوا ،فكتــب إليهــم إخواهنــم بــا نــزل فيهــم ،فخرجــوا،
فقتــل مــن قتــل ،وخلــص مــن خلــص ،فنــزل القــرآن ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ .

()1

لســ ُبل اهلــدى املوصلــة إلينــا ،وإصابــة ديــن اهلل الــذي هــو
ومعنــى :ﮋ ﮣ ﮤ ﮊ ،أيُ :

اإلســام ،الــذي بعــث اهلل بــه حممــدا  ،وهــو مــا عليــه أهــل التقــوى ،ولنبرصهنــم طرقنــا
يف الدنيــا واآلخــرة.

فالس ـ ُبل هاهنــا حيتمــل أن تكــون طــرق اجلنــة ومســالكها ،وحيتمــل أن تكــون ســبل األعــال
ُّ

املؤديــة إىل رضــا اهلل تعــاىل وجنتــه.

فــإن قيــل :فكيــف جــاء يف اآليــة :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ ،وال ســبيل هلــم إىل أن

جياهــدوا يف طاعتــه إال هبدايتــه إياهــم إىل ســبيله ،وبنــره إياهــم يف ســلوك طــرق عبادتــه.

فيمكــن اإلجابــة عليــه بـ َّ
ـأن يقــال :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ ،هبدايتنــا هلــم يف االبتــداء ،ولنهدينهــم

ســبلنا يف االنتهــاء ،بإدامــة تلــك اهلدايــة ،والتوفيــق ،والنــرة ،وذلــك فيمــن علــم اهلل مــن حالــه أنه ال

يرتــد عــن دينــه ،وأنــه يمــوت عــى اإليــان ،فإنــه هيديــه ابتــدا ًء ليجاهــد يف طلــب الطريــق إىل اهلل ،ثــم
هيديــه بعــد ذلــك هدايــة بعــد هدايــة؛ فهــو ســبحانه يزيــد املهتديــن هدايــة وتقــوى كــا جــاء يف قــول
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(( (1انظر :تفسري القرآن العظيم ،البن أيب حاتم)3031/9( ،؛ ولباب النقول ،للسيوطي( ،ص .)151

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

اهلل عــز وجــل :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ [حممــد ،]17 :فقــد ذهــب مجلــة مــن أهــل التفســر
إىل َّ
أن األوىل أن يكــون معنــى اهلدايــة هاهنــا :الزيــادة منهــا والتثبيــت عليهــا.

ويمكــن أن جيــاب عنــه أيضــ ًا َّ
بــأن معنــى :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ ،أي :يف طاعتنــا يف الدنيــا،

لنهدينهــم ســبلنا يف العقبــى بالثــواب هلــم عــى ذلــك ،كــا جــاء يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ

[حممــد.]5 :

ويرى مجلة من العلامء ،وأئمة التفسري :أن هداية اهلل تعاىل لإلنسان تأيت عىل أربعة أنواع:
األول :اهلدايــة العامــة ،وهــي التــي عــم بجنســها كل مكلــف مــن العقــل ،والفطنــة ،واملعــارف

الرضوريــة التــي منحهــا كل خملــوق وفــق تقديــره ،وحســب احتاملــه ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ ﰎ ﰏ ﰐ

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﮊ [طــه.]50:

الثــاين :اهلدايــة التــي تتحصــل للنــاس بدعائــه إياهــم عــى ألســنة األنبيــاء ،وإنــزال القــرآن

ونحــو ذلــك ،وهــو املقصــود بقولــه تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ [األنبيــاء ،]73:وقولــه تعــاىل :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [الســجدة.]24:

الثالــث :اهلدايــة اخلاصــة ،وهــي التوفيــق الــذي خيتــص بــه مــن اهتــدى ،وهــي املــرادة يف

هــذا املبحــث ،وهــي املعنيــة يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ
[العنكبــوت ،]69:وقولــه تعــاىل :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ [حممــد ،]17:وقولــه تعــاىل :ﮋﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [التغابــن ،]11:وقولــه تعــاىل :ﮋ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ [يونــس،]9:

وقولــه تعــاىل :ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ [مريــم.]76:
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الرابــع :اهلدايــة يف اآلخــرة إىل اجلنــة ،وهــو املعنيــة يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ [األعــراف.]43:
وهــذه اهلدايــات األربــع مرتتــب بعضهــا عــى بعــض؛ فــإن مــن مل حتصــل لــه األوىل ال حتصــل

لــه الثانيــة ،بــل ال يصــح تكليفــه ،ومــن مل حتصــل لــه الثانيــة ال حتصــل لــه الثالثــة والرابعــة ،ومــن
و ِّفــق  -بالفــاء املوحــدة املشــددة املكســورة  -للثالثــة فقــد نــال مــا قبلهــا ،ومــن حصلــت لــه الرابعــة

فقــد حصــل لــه الثــاث التــي قبلهــا.

واملــراد بـــقوله تعــاىل يف خامتــة اآليــة:ﮋﮦﮧﮨﮩﮊ ،أي :بالعــون والنرص واهلدايــة ،فإن اهلل

تعــاىل مــع مــن أحســن مــن خلقــه ،فجاهــد فيــه أهــل الــرك ،مصدقــا رســوله فيــا جــاء بــه مــن عنــده
بالعــون لــه ،والنــرة عــى مــن جاهــد مــن أعدائه ،وقــد جاء عــن ســفيان بــن عيينــة (ت198 :هـــ) " :إذا

اختلــف النــاس فعليــك بــا قالــه ألهــل اجلهــاد والثغــور ،فــإن اهلل تعــاىل قــال :ﮋﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﮊ ".

()1

ويف اآليــة دليــل عــى أن أحــرى النــاس بموافقــة الصــواب أهــل اجلهــاد ،وعــى أن مــن أحســن

فيــا أمــر بــه أعانــه اهلل ويــر لــه أســباب اهلدايــة ،وعــى أن مــن جــد واجتهــد يف طلــب العلــم
الرشعــي ،فإنــه حيصــل لــه مــن اهلدايــة واملعونــة عــى حتصيــل مطلوبــه أمــور إهليــة ،خارجــة عــن

مــدرك اجتهــاده ،وتيــر لــه أمــر العلــم ،فــإن طلــب العلــم الرشعــي مــن اجلهــاد يف ســبيل اهلل ،بــل

هــو أحــد نوعــي اجلهــاد ،الــذي ال يقــوم بــه إال خــواص اخللــق ،وهــو اجلهــاد بالقــول واللســان،
للكفــار واملنافقــن ،واجلهــاد عــى تعليــم أمــور الديــن ،وعــى رد نــزاع املخالفــن للحــق ،ولــو كانــوا
مــن املســلمني.

واملتأمــل يف هــذه اآليــة التــي ختــم اهلل تعــاىل هبــا هــذه الســورة  -ســورة العنكبــوت  -يلحــظ

أن خامتتهــا قــد تناســبت مــع فاحتتهــا؛ فقــد بدئــت الســورة بإيــذان املؤمنــن باالبتــاء ،ومالقــاة الفتــن
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(( (1انظر :مقولة ابن عيينة  --عند السمعاين يف تفسريه.)194/4( ،

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

عــى طريــق اإليــان ،وأن استمســاك املؤمــن بإيامنــه يقتضيــه جهــاد وتضحيــة بالنفــس واملــال ،واألهل

والولــد ،والوطــن ،وذلــك يف قولــه تعــاىل :ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ
[العنكبــوت ،]2-1:وكــا يقــول ســبحانه ىف آيــة أخــرى :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﮊ [آل عمــران.]186:
وختــم اهلل تعــاىل الســورة بالوعــد الكريــم منــه ســبحانه وتعــاىل للمؤمنــن الذيــن جياهــدون ىف

ســبيل اهلل ،وحيتملــون مــا يلقاهــم عــى طريــق اجلهــاد مــن رض وأذى -أن هيدهيــم اهلل ،ويثبــت أقدامهم
عــى ســبيله ألهنــم ســعوا إىل اهلل ،فتلقاهــم اهلل بإمــداد عونــه ،وتأييــده ،ونــره ،فــكان هلــم الغلــب،
وكانــت هلــم العــزة يف الدنيــا ،وجنــات النعيــم يف اآلخــرة.

وىف توكيــد الفعــل ﮋ ﮣ ﮊ توكيــد لوعــد اهلل ،وأنــه وعــد أوجبــه اهلل ســبحانه عــى نفســه،

كــا قــال ســبحانه يف موضــع آخــر  :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ

[يونــس.]103:

()1

ويمكــن تعليــل جمــيء الســبيل جمموعـ ًا يف اآليتــن مــع أن طريــق اهلــدى واحــد :بــأن ذلــك مــن
()2
بــاب التوزيــع؛ َف ِلـ ّ
ـق باعتبــار رشيعتــه وأحكامــه.
ـكل رســول طريـ ٌ
(( (1انظــر :تفســر حييــى بــن ســام)642/2( ،؛ وجامــع البيــان ،للطــري)63/20( ،؛ ومعــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج،
()174/4؛ ومعــاين القــرآن ،للنحــاس)237/5( ،؛ وبحــر العلــوم ،للســمرقندي)641/2( ،؛ وتفســر القــرآن العزيــز ،البــن أيب
زمنــن)353/3( ،؛ وتفســر ابــن فــورك)411/1( ،؛ واهلدايــة ،ملكــي)5650/9( ،؛ والنكــت والعيــون ،للــاوردي)295/4( ،؛
والبســيط ،للواحــدي)562/17( ،؛ وتفســر الســمعاين)194/4( ،؛ ومفــردات ألفــاظ القــرآن ،للراغب األصفهــاين( ،ص )835؛
وغرائــب التفســر ،للكرمــاين ()887/2؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي)256/6( ،؛ واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة)326/4( ،؛ وزاد
املســر ،البــن اجلــوزي)414/3( ،؛ ومفاتيــح الغيــب ،للــرازي)77/25( ،؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)365/13( ،؛
وأنــوار التنزيــل ،للبيضــاوي)200/4( ،؛ والتســهيل ،البــن جــزي)129/2( ،؛ ولبــاب التأويــل ،للخــازن ()385/3؛ والبحــر
املحيــط ،أليب ح ّيــان)367/8( ،؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)296/6( ،؛ واللبــاب ،البــن عــادل)379/15( ،؛
وتفســر اجلاللــن ،للمحــي والســيوطي( ،ص)530؛ وجامــع البيــان ،لإلجيــي)289/3( ،؛ وأرسار ترتيــب القــرآن ،للســيوطي،
(ص )121؛ والــراج املنــر ،للرشبينــي)12/1( ،؛ وإرشــاد العقــل الســليم ،أليب الســعود)48/7( ،؛ وفتــح القديــر ،للشــوكاين،
()245/4؛ وفتــح البيــان ،للقنّوجــي)219/10( ،؛ وحماســن التأويــل ،للقاســمي)565/7( ،؛ وتفســر املراغــي)23/21( ،؛
وتيســر الكريــم الرمحــن ،للســعدي( ،ص )636؛ والتفســر القــرآين للقــرآن ،لعبدالكريــم اخلطيــب ()470/11؛ والتحريــر
والتنويــر ،البــن عاشــور)37/21( ،؛ وأضــواء البيــان ،للشــنقيطي)163/6( ،؛ وحدائــق الــروح والرحيــان ،للهــرري.)49/22( ،
(( (2انظر :معرتك األقران ،للسيوطي.)158/3( ،
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املبحث الثالث
التفـــرق
ُس ُبـــل
ّ

جــاء التحذيــر مــن ســبل التفــرق يف قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [األنعــام.]153:

ّ
«خــط لنــا رســول اهلل
ويف احلديــث عــن عبــداهلل بــن مســعود (ت32 :هـــ)  قــال:

 خ ّط ـ ًا ،فقــال( :هــذا ســبيل اهلل)  ،ثــم خــط خطوط ـ ًا عــن يمينــه وعــن شــاله فقــال:

(وهــذه ســبل ،عــى كل ســبيل منهــا شــيطان يدعــو إليــه)  ،ثــم تــا ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ »(.)1

فبعــد أن بـ ّـن تعــاىل كثــر ًا مــن األوامــر الكبــار ،والرشائــع املهمــة يف اآليــات الســابقة ،عــاد

لإلشــارة إليهــا وإىل مــا هــو أعــم منهــا يف هــذه اآليــة ،فقــال :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ أي :هــذه

األحــكام ومــا أشــبهها ،ممــا بينــه اهلل يف كتابــه ،ووضحــه لعبــاده ،وارتضــاه هلــم ،رصاط اهلل املوصــل

إليــه ،وإىل دار كرامتــه ،املعتــدل الســهل املختــر.

وجــاء يف اآليــة :ﮋ ﭾ ﮊ ،أي :فاعملــوا بــه ،واجعلــوه ألنفســكم منهاجــا تســلكونه ،لتنالــوا

الفــوز والفــاح ،وتدركــوا اآلمــال واألفــراح.

بالس ُبل يف قوله تعاىل :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ  ،أي :الطرق املخالفة هلذا الطريق.
واملراد ُّ
روي عــن ابــن عبــاس (ت67:هـــ)  قولــه َّ
بالسـ ُبل املنهــي عــن اتباعهــا هــي:
أن املــراد ُّ

الضــاالت.
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(( (1احلديــث أخرجــه مجاعــة كبــرة مــن أهــل احلديــث ،كالنســائي يف الســنن الكــرى)95/10( ،؛ وابــن ماجــة يف ســننه)8/1( ،؛
والدارمــي يف ســننه)119/1( ،؛ وقــال عنــه الشــيخ أمحــد شــاكر يف حتقيقــه ملســند اإلمــام أمحــد  « :إســناده صحيــح» ،انظــر:
مســند اإلمــام أمحــد ،بتحقيــق أمحــد شــاكر ( ،)155/4حديــث رقــم ( ،)4142وقــال األلبــاين يف تعليقــه عــى صحيــح ابــن ح ّبــان:
«حســن صحيــح» ،انظــر :التعليقــات احلســان عــى صحيــح ابــن ح ّبــان ،لأللبــاين ،)146/1( ،حديــث رقــم ( ،)6وقــال اهليثمــي
يف جممــع الزوائــد :)22/7( ،رواه أمحــد والبـ ّـزار ،وفيــه عاصــم بــن هبدلــة ،وهــو ثقــة ،وفيــه ضعــف.

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

وروي عن جماهد (ت104:هـ)َّ :
أن املعنى :ال تتبعوا البدع ،والشبهات ،والضالالت.

()1

الس ُبل هنا باليهودية والنرصانية .يقول :ال تتبعوها فتضلوا.
ومن املفرسين من ّ
خص ُّ
بالسـ ُبل :التــي تعــدل عــن طريــق احلــق واهلــدى
والغالــب منهــم ذهــب إىل العمــوم ،وأن املــراد ُّ

يمينــا وشــاال ،ويشــمل ذلــك اليهوديــة ،والنرصانيــة ،واملجوســية ،وعبــادة األوثــان ،ومــا كان مــن

غــر ملــة اإلســام ،فإهنــا بــدع وضــاالت ،والعــرب تقــول :الــزم الطريــق ودع البنيــات.

السـ ُبل بصيغــة اجلمــع يف اآليــة لكثرهتــا وتفرقهــا ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ
وهلــذا جــاءت ُّ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ

ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [البقــرة.]257:
ومعنــى :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ ،أي :تضلكــم عنــه ،وتفرقكــم عــن طريقــه ودينــه الــذي

رشعــه لكــم وارتضــاه ،وهــو اإلســام ،فــإذا ضللتــم عــن الــراط املســتقيم ،فليــس ثــم إال طــرق

توصــل إىل اجلحيــم ،فاملطلــوب لــزوم طريــق أهــل الســنة واجلامعــة ،وتــرك األهــواء املختلفــة ،ويف
اآليــة تنبيــه ألهــل األهــواء والبــدع والشــذوذ يف الفــروع وغــر ذلــك مــن أهــل التعمــق يف اجلــدل،
واخلــوض يف الــكالم ،فهــي عرضــة للزلــل ،ومظنــة لســوء املعتقــد ،فــإن مقتــى احلجــة واحــد،

ومقتــى اهلــوى متعــدد الختــاف الطبائــع والعــادات.

ثــم ختــم اهلل تعــاىل اآليــة بقولــه :ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ،أي :لتتقــوا اهلل يف أنفســكم

فــا هتلكوهــا ،فإنكــم إذا قمتــم بــا ب ّينــه اهلل لكــم علــا وعمــا رصتــم مــن املتقــن ،وعبــاد اهلل
املفلحــن ،ووحــد الســبيل وأضافــه إليــه ألنــه ســبيل واحــد موصــل إليــه ،وهــو ســبحانه املعــن

للســالكني عــى ســلوكه ،فليزمــوا طريقــه ،وحيــذروا طــرق التفــرق والغوايــة ،حتــى ال حتــل هبــم نقمــة

اهلل تعــاىل وعذابــه.

()2

(( (1انظــر قــول ابــن عبــاس  ،وجماهــد يف :تفســر جماهــد( ،ص )331؛ وجامــع البيــان ،للطــري)228/12( ،؛ وتفســر
القــرآن العظيــم ،البــن أيب حاتــم)1422/5( ،؛ والــدر املنثــور ،للســيوطي.)386/3( ،
(( (2انظــر :جامــع البيــان ،للطــري)228/12( ،؛ وبحــر العلــوم ،للســمرقندي)495/1( ،؛ وتفســر القــرآن العزيــز ،البــن أيب
زمنــن)106/2( ،؛ ودرة التنزيــل ،للخطيــب اإلســكايف)569/2( ،؛ والكشــف والبيــان ،للثعلبــي)205/4( ،؛ واهلدايــة ،ملكــي،
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املبحث الرابع
ُس ُبــل األرض
الس ـ ُبل هلــم يف األرض يف آيــات عديــدة ،وجــاء االمتنــان
امتــن اهلل تعــاىل عــى عبــاده بإجيــاد ُّ

بالس ـ ُبل بصيغــة اجلمــع يف مخــس آيــات مــن كتــاب اهلل العزيــز ،تنوعــت فيهــا العبــارات ،وتقاربــت
ُّ
فيهــا الــدالالت ،وهــذه اآليــات هــي:

األوىل :يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ

[النحــل.]15:

فقــد تضمنــت هــذه اآليــة االنتقــال إىل االســتدالل واالمتنــان بــا عــى ســطح األرض مــن
املخلوقــات العظيمــة التــي يف وجودهــا لطــف باإلنســان ،ومعنــى :ﮋ ﭑ ﮊ ،أي :ألجــل عبــاده.
ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ ،وهــي :اجلبــال العظــام ،لئــا متيــد هبــم وتضطــرب باخللــق

فيتمكنــون مــن حــرث األرض والبنــاء والســر عليهــا.

ﮋ ﭘ ﮊ ،أي :ومــن رمحتــه تعــاىل أن جعــل فيهــا أهنــارا ،يســوقها مــن أرض بعيــدة إىل أرض

مضطــرة إليهــا؛ لســقيهم ،وســقي مواشــيهم ،وحروثهــم ،أهنــارا عــى وجــه األرض ،وأهنــارا يف بطنهــا
يســتخرجوهنا بحفرهــا ،حتــى يصلــوا إليهــا فيســتخرجوها بــا ســخر اهلل هلــم مــن الــدوايل واآلالت
ونحوهــا.
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()2245/3؛ والنكــت والعيــون ،للــاوردي)189/2( ،؛ وتفســر الســمعاين)157/2( ،؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي)205/3( ،؛
واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة)364/2( ،؛ ومفاتيــح الغيــب ،للــرازي)186/14( ،؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي،
()138/7؛ وأنــوار التنزيــل ،للبيضــاوي)189/2( ،؛ ومــدارك التنزيــل ،للنســفي)548/1( ،؛ والتســهيل ،البــن جــزي،
()281/1؛ ولبــاب التأويــل ،للخــازن ()173/2؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)367/3( ،؛ والربهــان ،للزركــي،
()12/4؛ وتفســر اجلاللــن ،للمحــي والســيوطي( ،ص )190؛ ونظــم الــدرر ،للبقاعــي)321/7( ،؛ وجامــع البيــان ،لإلجيــي،
()592/1؛ والــراج املنــر ،للرشبينــي)459/1( ،؛ وتيســر الكريــم الرمحــن ،للســعدي( ،ص .)280

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

ﮋ ﭙ ﮊ ،مجــع ســبيل ،كــا الطــرق :مجــع طريــق ،أي :ومــن رمحتــه أن جعــل يف األرض طرقــا

ومســالك توصــل إىل الديــار املتنائيــة ،وتقــى بســلوكها احلوائــج ،وتطلــب فيهــا املعايــش ،حتــى إنــه
عمهــا عــى اخللــق هللكــوا حــرة
تعــاىل ليقطــع اجلبلــن حتــى يكــون مــا بينهــا ممــرا ومســلكا ،ولــو ّ

وضاللــة.

السـ ُبل ،وحيتمــل :لعلكــم هتتــدون بالنظــر يف هذه
ﮋ ﭚ ﭛ ﮊ ،يف مشــيكم وترصفكــم يف ُّ

املصنوعــات عــى صانعهــا ،أي :ســخر وألقــى وجعــل أهنــارا وســبال لعــل البــر يعتــرون وهيتــدون
يف مســالك األرض ،وإىل الطريــق املوصلــة إىل اإليــان واليقــن.
واملقصود من هذه اآلية ذكر بعض النعم التي خلقها اهلل تعاىل يف األرض.
ـر عــن
وهــذه املخلوقــات ملــا جــاءت كالتكملــة لــأرض ،وموضوعــة عــى ظاهــر ســطحها ،عـ ّ

خلقهــا ووضعهــا باإللقــاء ،الــذي هــو رمــي يشء عــى األرض.

ولعــل خلقهــا كان متأخــرا عــن خلــق األرض ،ثــم حدثــت األهنــار بنــزول األمطــار ،وأمــا
الس ـ ُبل والعالمــات فتأخــر وجودهــا ظاهــر ،فصــار خلــق هــذه األربعــة شــبيها بإلقــاء يشء يف يشء
ُّ

بعــد متامــه.

()1

والثانيــة :يف قولــه تعــاىل :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ [طــه.]53:

(( (1انظــر :جامــع البيــان ،للطــري)183/17( ،؛ وبحــر العلــوم ،للســمرقندي)268/2( ،؛ والكشــف والبيــان ،للثعلبــي)12/6( ،؛
واهلدايــة ،ملكــي)3966/6( ،؛ وتفســر الســمعاين)164/3( ،؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي)13/5( ،؛ واملحــرر الوجيــز ،البــن
عطيــة)384/3( ،؛ وزاد املســر ،البــن اجلــوزي)553/2( ،؛ ومفاتيــح الغيــب ،للــرازي)189/20( ،؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن،
للقرطبــي)91/10( ،؛ ومــدارك التنزيــل ،للنســفي)207/2( ،؛ ولبــاب التأويــل ،للخــازن)71/3( :؛ وتفســر القــرآن العظيــم،
البــن كثــر)564/4( ،؛ وتفســر املراغــي)62/14( ،؛ وتيســر الكريــم الرمحــن ،للســعدي)437( ،؛ والتحريــر والتنويــر ،البــن
عاشــور.)120/14( ،
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الســ ُبل ،وهــي مــن نعــم اهلل تعــاىل وإحســانه
تضمنــت هــذه اآليــة تأكيــد ًا عــى نعمــة إجيــاد ُّ

خللقــه ،فقــال :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ ،أي :فراشــا بحالــة تتمكنــون مــن الســكون فيهــا ،والقرار،
والبنــاء ،والغــراس ،وإثارهتــا لــازدراع وغــره ،وذللهــا لذلــك ،ومل جيعلهــا ممتنعــة عــن مصلحــة مــن

مصاحلكــم.
ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ ،والســلك إدخــال الــيء يف الــيء ،واملعنــى :نفــذ ووطــأ لكــم الطــرق،

ٍ
أراض ســهلة وحزنــة ،وبــن اجلبــال واألوديــة والــراري ،وجعلهــا ســالكة مــن أرض إىل
تســلكوهنا يف
أرض ،ومــن قطــر إىل قطــر ،لتقضــوا مآربكــم ،وتنتفعــوا بمرافقهــا ،حتــى أصبــح اآلدميــون يتمكنــون
مــن الوصــول إىل مجيــع األرض بأســهل مــا يكــون.
فالســ ُبل :كل طريــق يمكــن الســر فيــه ،ســواء كان مــن أصــل خلقــة األرض كالســهول
ُّ

والرمــال ،أو كان مــن أثــر فعــل النــاس مثــل الثنايــا التــي تكــرر الســر فيهــا فتعبــدت ،وصــارت
طرقــا يتابــع النــاس الســر فيهــا.
وجاء التعبري بصيغة اجلمع تعبري ًا عن كثرهتا يف جهات األرض.

()1

والثالثــة :يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ

خــرف.]10:
ُّ
[الز ُ
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(( (1انظــر :تفســر حييــى بــن ســام)263/1( ،؛ وجامــع البيــان ،للطــري)320/18( ،؛ وبحــر العلــوم ،للســمرقندي)402/2( ،؛
وتفســر القــرآن العزيــز ،البــن أيب زمنــن)117/3( ،؛ والكشــف والبيــان ،للثعلبــي)247/6( ،؛ والبســيط ،للواحــدي،
()420/14؛ وتفســر الســمعاين)335/3( ،؛ واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة)48/4( ،؛ وزاد املســر ،البــن اجلــوزي)162/3( ،؛
ومفاتيــح الغيــب ،للــرازي)61/22( ،؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)209/11( ،؛ وأنــوار التنزيــل ،للبيضــاوي،
()30/4؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)299/5( ،؛ ونظــم الــدرر ،للبقاعــي)296/12( ،؛ وفتــح الرمحــن ،للعليمــي،
()299/4؛ وإرشــاد العقــل الســليم ،أليب الســعود)21/6( ،؛ وفتــح القديــر ،للشــوكاين)436/3( ،؛ وفتــح البيــان ،للقنّوجــي،
()241/8؛ وتفســر املراغــي)119/16( ،؛ وتيســر الكريــم الرمحــن ،للســعدي( ،ص )507؛ والتحريــر والتنويــر ،البــن عاشــور،
()237/16؛ وأضــواء البيــان ،للشــنقيطي.)23/4( ،
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فر َد ُة ُّ
ُم َ

ذكــر اهلل تعــاىل يف هــذه اآليــة دلي ـ ً
ا مــن األدلــة الدالــة عــى كــال نعمتــه واقتــداره ،بــا خلقــه
لعبــاده مــن األرض التــي مهدهــا وجعلهــا قــرارا للعبــاد ،يتمكنــون فيهــا مــن كل مــا يريــدون.
ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ ،أي :والعزيــز العليــم هــو الــذي مهــد لكــم األرض وجعلهــا

لكــم وطــاء ،تطئوهنــا بأقدامكــم ،ومتشــون عليهــا بأرجلكــم.

واملــراد بقولــه ســبحانه :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ ،أي :جعــل منافــذ بني سالســل اجلبــال املتصلة،

تنفــذون منهــا إىل مــا وراءهــا مــن األقطــار ،وتطلبــون بســلوكها معايشــكم ،وتقضــون حاجاتكــم،
الس ـ ُبل ،ووضــع
وذلــك أن انتفــاع النــاس إنــا يكمــل إذا ســعوا يف أقطــار األرض فهيــأ تعــاىل تلــك ُّ

عليهــا عالمــات ليحصــل االنتفــاع.

والسـ ُبل كــا ســبق بياهنــا :مجــع ســبيل ،وهــو الطريــق ،ويطلــق الســبيل عــى وســــيلة الــيء،
ُّ

كقولــه تعــاىل :ﮋ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﮊ [الشــورى.]44 :

ويصــح إرادة املعنيــن هنــا ألن يف األرض طرقــا يمكــن ســلوكها ،وهــي الســهول وســفوح
اجلبــال وشــعاهبا ،أي مل جيعــل األرض كلهــا جبــاال فيعــر عــى املاشــن ســلوكها ،بــل جعــل فيهــا
ســبال ســهلة.
ومعنــى جعــل اهلل تلــك الطــرق هبــذا املعنــى :أنــه جعــل للنــاس معرفــة الســر يف األرض،
الس ـ ُبل
واتبــاع بعضهــم آثــار بعــض ،حتــى تتعبــد الطــرق هلــم وتتســهل ،ويعلــم الســائر أي تلــك ُّ

توصلــه إىل مقصــده.

ويف تيســر وســائل الســر يف األرض لطــف عظيــم ،ألن بــه تيســر التجمــع والتعــارف،
واجتــاب املنافــع ،واالســتعانة عــى دفــع الغوائــل واألرضار.
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ومعنــى :ﮋﯪ ﯫ ﮊ ،أي :لكــي هتتــدوا إىل مقاصدكــم يف األســفار وغريهــا ،فتتوصلــوا

هبــا إىل األقطــار الشاســعة ،واألقاليــم الواســعة ،أو لتهتــدوا إىل احلــق يف الديــن الــذي هــو املقصــد

األصيــل(. )1

وقــد ذكــر أهــل التفســر وعلــوم القــرآن تعليـ ً
ا للتعبري بـــ (ســلك) يف آية ســورة طــه ،و(جعل)

يف آيــة ســورة الزخرف.

قالــواَّ :
إن العبارتــن يف الســورتني معنامهــا متقــارب ،وهــو مــا هيــأه ســبحانه لعبــاده مــن املذكور

يف قولــه :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [امللــك ، ]15 :واملــراد (بســلك) و(جعــل) مــا
خلــق وذلــل ســبحانه منهــا وهيــأه لتــرف اخللــق يف معايشــهم ومنافعهــم.

أمــا الــر يف التغايــر فــأن لفــظ الســلوك مــع الســبيل أكثــر اســتعامال ،فخــص بــه طــه ،وخــص

الزخــرف بجعــل؛ ازدواجــا للــكالم ،وموافقــة ملــا قبلهــا ومــا بعدهــا.

وقريــب مــن هــذا التعليــل قوهلــمَّ :
إن املقصــود يف آيــة طــه التلطــف بالدعــاء إىل اهلل تعــاىل عــى

مــا تقــدّ م مــن أمــره تعــاىل ملوســى وهــارون ،عليهــا الســام ،يف قولــه :ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [طــه، ]44 :
فلــا بنــي الــكالم عــى هــذا وأعقــب بقولــه :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﮊ [طــه ،]54 – 53 :وال إشــكال يف أن هــذا مــن التلطــف والرفــق يف الدعــاء؛ ناســب ذلــك التعبــر

السـ ُبل .
بســلك عــا أهنــج تعــاىل مــن ُّ

أمــا آيــة الزخــرف فاملتأمــل فيــا افتتحــت بــه الســورة مــن قولــه :ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮊ [الزخــرف ، ]3 :جيــد ّ
أن التعبــر هنــا بجعــل.
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(( (1انظــر :تفســر عبــد الــرزاق)165/3( ،؛ وجامــع البيــان ،للطــري)572/21( ،؛ ومعــاين القــرآن ،للنحــاس)338/6( ،؛ وبحــر
العلــوم ،للســمرقندي)252/3( ،؛ والنكــت والعيــون ،للــاوردي)217/5( ،؛ ومفاتيــح الغيــب ،للــرازي)620/27( ،؛ واجلامــع
ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)64/16( ،؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)219/7( ،؛ واللبــاب ،البــن عــادل)234/17( ،؛
ونظــم الــدرر ،للبقاعــي)390/17( ،؛ والــراج املنــر ،للرشبينــي)554/3( ،؛ وإرشــاد العقــل الســليم ،أليب الســعود)40/8( ،؛
وفتــح القديــر ،للشــوكاين)627/4( ،؛ وروح املعــاين ،لأللــويس)67/13( ،؛ وفتــح البيــان ،للقنّوجــي)330/12( ،؛ وتفســر
املراغــي)72/25( ،؛ وتيســر الكريــم الرمحــن ،للســعدي( ،ص )763؛ والتحريــر والتنويــر ،البــن عاشــور.)169/25( ،

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ
وأيضا فقد اكتنف لفظ (جعل) يف الزخرف قوله تعاىل :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ

[الزخرف ، ]12 :فناسب هذا ذكر اجلعل ،فجاء ٌ
كل عىل ما جيب ويناسب ،واهلل أعلم.

()1

والرابعة :يف قوله تعاىل :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ

[األنبياء.]31:

ويف هــذه اآليــة اســتمرار يف امتنــان اهلل تعــاىل عــى عبــاده بنعمــه الكثــرة ،وآالئــه اجلســيمة،

السـ ُبل وتيســرها ،فقــد حكــى اهلل تعــاىل يف اآليــة شــيئ ًا مــن األدلــة عــى قدرتــه ،وكاملــه،
ومنهــا إجيــاد ُّ

ووحدانيتــه ،ورمحتــه ،ونعمــه عــى خلقــه ،فإنــه ملــا كانــت األرض ال تســتقر إال باجلبــال ،أرســاها

هبــا وأوتدهــا ،لئــا متيــد بالعبــاد ،أي :لئــا تضطــرب ،فــا يتمكــن العبــاد مــن الســكون فيهــا ،وال
حرثهــا ،وال االســتقرار هبــا.

وملــا كانــت اجلبــال املتصــل بعضهــا ببعــض ،قــد تتصــل اتصــاال كثريا جــدا ،فلــو بقيــت بحاهلا،

جبــاال شــاخمات ،وقلــا باذخــات ،لتعطــل االتصــال بــن كثــر مــن البلــدان ،فاقتضــت حكمــة اهلل
ورمحتــه ،أن جعــل بــن تلــك اجلبــال فجاجــا ســبال أي :طرقــا ســهلة ال حزنــة ،كــا هــو املشــاهد يف
األرض ،يكــون اجلبــل حائــا بــن هــذه البــاد وهــذه البــاد ،فيجعــل اهلل فيــه فجــوة ليســلك النــاس

فيهــا مــن هاهنــا إىل هاهنــا؛ وهلــذا قــال :ﮋ ﯔ ﯕ ﮊ ،إىل الوصــول إىل مطالبهــم مــن البلــدان،
وليهتــدوا بذلــك إىل مصاحلهــم ،ومهــام أمورهــم املعيشــية ،ولعلهــم هيتــدون باالســتدالل بذلــك عــى
وحدانيــة املنــان.

والفجاج :مجع فج ،والسبيل الفج :الطريق الواسع ،فيكون الواسع وصف ًا للسبيل.
قــال املفــرون .وقولــه :ﮋ ﯓ ﮊ ،تفســر للفجــاج ،وبيــان أن تلــك الفجــاج نافــذة مســلوكة،

فقــد يكــون الفــج غــر نافــذ.

(( (1انظــر :الربهــان يف توجيــه متشــابه القــرآن ،للكرمــاين (ص )175؛ ومــاك التأويــل ،للغرناطــي)340/2( ،؛ وبصائــر ذوي التمييــز،
للفريوزآبــادي)314/1( ،؛ وفتــح الرمحــن بكشــف مــا يلتبــس يف القــرآن ،للســنيكي.)365/1( ،
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والضمــر يف ﮋ ﮰ ﮊ ،يعــود عــى األرض ،كــا جــاء يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [نــوح.]20-19 :

واملقصــود إمتــام املنــة بتســخري ســطح األرض ليســلك اخللــق منهــا طرقــا واســعة ،ولــو شــاء
جلعلهــا مســالك ضيقــة بــن اجلبــال كأهنــا األوديــة.
وتكرير الفعل ﮋ ﮉ ﮊ ،الختالف املجعولني ،ولتوفية مقام االمتنان حقه.

()1

واخلامسة :يف قوله تعاىل :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ [نوح.]20:
بالس ُبل عىل صيغة اجلمع.
وهي آخر اآليات التي تضمنت االمتنان ُّ
فبعــد أن امتــن اهلل تعــاىل عــى عبــاده ببســط األرض يف قولــه :ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ،

أي :مبســوطة مهيــأة لالنتفــاع هبــا ،فلــوال أنــه بســطها ،ملــا أمكــن ذلــك ،بــل وال أمكنهــم حرثهــا،
وغرســها ،وزرعهــا ،والبنــاء ،والســكون عــى ظهرهــا ،بعــد ذلــك امتــن عليهــم بتيســر ســلوك
السـ ُبل الفجــاج ،وذلــك يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ ،أي :تســلكوا فيهــا أيــن شــئتم مــن
ُّ
نواحيهــا ،وأرجائهــا ،وأقطارهــا املختلفــة ،و(مــن) لتضمــن الفعــل معنــى االختــاذ.

والســ ُبل كــا تقــدّ م :مجــع ســبيل وهــو الطريــق ،أي لتتخــذوا ألنفســكم ســبال مــن األرض
ُّ

هتتــدون هبــا يف أســفاركم.
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(( (1انظــر :تفســر ســفيان الثــوري( ،ص )200؛ وجامــع البيــان ،للطــري)435/18( ،؛ ومعــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج،
()390/3؛ وبحــر العلــوم ،للســمرقندي)425/2( ،؛ واهلدايــة ،ملكــي)4750/7( ،؛ والنكــت والعيــون ،للــاوردي)445/3( ،؛
وتفســر الســمعاين)378/3( ،؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي)317/5( ،؛ والكشــاف ،للزخمــري)114/3( ،؛ واملحــرر الوجيــز،
البــن عطيــة)80/4( ،؛ وزاد املســر ،البــن اجلــوزي)189/3( ،؛ وأنــوار التنزيــل ،للبيضــاوي)50/4( ،؛ ومــدارك التنزيــل،
للنســفي)402/2( ،؛ ولبــاب التأويــل ،للخــازن ()224/3؛ والبحــر املحيــط ،أليب ح ّيــان)426/7( ،؛ والــدر املصــون ،للســمني
احللبــي)151/8( ،؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)340/5( ،؛ وحماســن التأويــل ،للقاســمي)192/7( ،؛ وتفســر
املراغــي)27/17( ،؛ وتيســر الكريــم الرمحــن ،للســعدي( ،ص )522؛ والتحريــر والتنويــر ،البــن عاشــور.)57/17( ،

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ
والس ـ ُبل الفجــاج :الطــرق الواســعة ،ومــن ذلــك مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ
ُّ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [احلــج ،]27 :وأكثــر مــا يطلــق الفجــاج عــى الطريــق بــن جبلــن ،ألنــه يكــون
أوســع مــن الطريــق املعتــاد (.)1

وقــد ذكــر أهــل التفســر تعليـ ً
السـ ُبل يف آيــة ســورة األنبيــاء ،وتأخريهــا
ا لتقديــم الفجــاج عــى ُّ

السـ ُبل يف آيــة ســورة نــوح.
عــن ُّ

الس ـ ُبل عــى الفجــاج وهــي صفــة ،ألهنــا ُجعلــت حــاالً ،وذلــك لإلعــام
قالــوا :تقــدّ م ورود ُّ

بأنــه جعــل يف األرض وبــن اجلبــال طرقــا واســعة.

ويف آيــة ســورة نــوح جــاء الفجــاج وصفـ ًا للســبل ،أي :حــن خلقهــا خلقهــا عــى تلــك الصفة،

فهــو بيــان ملا أهبــم ،ومراعــا ًة لتناســب الفواصــل يف هــذه الســورة ،واهلل أعلــم (.)2

(( (1انظــر :معــاين القــرآن ،للفــراء ()188/3؛ وتفســر عبــد الــرزاق)349/3( ،؛ ومعــاين القــرآن ،لألخفــش ()550/2؛ وجامــع
البيــان ،للطــري)637/23( ،؛ ومعــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج)230/5( ،؛ وبحــر العلــوم ،للســمرقندي)501/3( ،؛
والكشــف والبيــان ،للثعلبــي)45/10( ،؛ والنكــت والعيــون ،للــاوردي)103/6( ،؛ والبســيط ،للواحــدي)261/22( ،؛
وتفســر الســمعاين)59/6( ،؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي)232/8( ،؛ واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة)375/5( ،؛ واجلامــع
ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)306/18( ،؛ وأنــوار التنزيــل ،للبيضــاوي)249/5( ،؛ ومــدارك التنزيــل ،للنســفي)545/3( ،؛
والــدر املصــون ،للســمني احللبــي)472/10( ،؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)234/8( ،؛ وبصائــر ذوي التمييــز،
للفريوزآبــادي)175/4( ،؛ وجامــع البيــان ،لإلجيــي)379/4( ،؛ وإرشــاد العقــل الســليم ،أليب الســعود)40/9( ،؛ وروح البيــان،
للخلــويت ()180/10؛ وفتــح البيــان ،للقنّوجــي)339/14( ،؛ وتفســر املراغــي)86/29( ،؛ وتيســر الكريــم الرمحن ،للســعدي،
(ص )889؛ والتحريــر والتنويــر ،البــن عاشــور.)205/29( ،
(( (2انظــر :الكشــاف ،للزخمشـــري)114/3( ،؛ ومــدارك التنزيــل ،للنســفي)402/2( ،؛ والــدر املصــون ،للســمني احللبــي،
()472/10؛ وفتــح البيــان ،للقنّوجــي.)339/14( ،
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املبحث اخلامس
ُس ُبــل النحـل
امتــن اهلل تعــاىل عــى خلــق مــن خلقــه وهــو النحــل؛ بــأن يــر لــه ســلوك ســبله ســبحانه،
وذلــك يف قولــه تعــاىل :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ [النحــل.]69:

واملــراد بقولــه تعــاىل :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ ،أي :فاســلكي وانفــذي يف الطــرق التــي

أهلمــك وأفهمــك يف عمــل العســل ،وهــي مســالكها يف الطــران التــي جعلهــا اهلل تعــاىل هلــا مذللــة،
أي :ســهلة عليهــا حيــث شــاءت يف هــذا الكــون الفســيح ،والــراري الشاســعة ،واألوديــة العميقــة،
واجلبــال الشــاهقة ،ثــم تعــود كل واحــدة منهــا إىل موضعهــا وبيتهــا ،ال حتيــد عنــه يمنــة وال يــرة.
فالســلوك :النفــاذ يف الطريــق ،و ﮋ ﮝ ﮊ ،مجــع ذلــول ،فهــي حـ ٌ
ـال مــن قولــه تعــاىل:ﮋ ﮛ ﮊ،

أي :هــي مذللــة للنحــل ســهلة املســالك.

كام روي عن جماهد (ت104 :هـ) ،قال " :ال يتوعر عليها مكان سلكته "

()1

أو ٌ
حال من الفاعل من قوله تعاىل :ﮋ ﮚﮊ .
الس ـ ُبل إليــه ســبحانه ألنــه خالقهــا ،ولإلشــارة إىل أن النحــل مســخر لســلوك تلــك
وإضافــة ُّ

الس ـ ُبل ،ال يعدهلــا عنهــا يشء ،ألهنــا لــو مل تســلكها الختــل نظــام صنــع العســل.
ُّ

ويف خلــق هــذه النحلــة الصغــرة ،التــي هداهــا اهلل هــذه اهلدايــة العجيبــة ،ويــر هلــا املراعــي،
ثــم الرجــوع إىل بيوهتــا التــي أصلحتهــا بتعليــم اهلل هلــا ،ثــم خــروج العســل املختلــف األلــوان مــن
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(( (1انظر :تفسري جماهد( ،ص )423؛ وتفسري القرآن العظيم ،البن أيب حاتم)2290/7( ،؛ والدر املنثور ،للسيوطي.)144/5( ،
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بطوهنــا بحســب اختــاف أرضهــا ومراعيهــا ،فيــه شــفاء للنــاس مــن أمــراض عديــدة ،ففــي هــذا
دليــل عــى كــال عنايــة اهلل تعــاىل بخلقــه ،ومتــام لطفــه بعبــاده ،وأنــه الــذي ال ينبغــي أن يعبــد غــره،
وال يدعــي ســواه.

()1

(( (1انظــر :جامــع البيــان ،للطــري)248/17( ،؛ ومعــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج)210/3( ،؛ وبحــر العلــوم ،للســمرقندي،
()281/2؛ وتفســر القــرآن العزيــز ،البــن أيب زمنــن)410/2( ،؛ والكشــف والبيــان ،للثعلبــي)28/6( ،؛ واهلدايــة،
ملكــي)4034/6( ،؛ والنكــت والعيــون ،للــاوردي)199/3( ،؛ ودرج الــدرر ،للجرجــاين)190/2( ،؛ وتفســر الســمعاين،
()185/3؛ وغرائــب التفســر ،للكرمــاين ()611/1؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي)29/5( ،؛ واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة،
()406/3؛ وتذكــرة األريــب ،البــن اجلــوزي( ،ص )196؛ وزاد املســر ،البــن اجلــوزي)570/2( ،؛ ومفاتيــح الغيــب ،للــرازي،
()238/20؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)135/10( ،؛ وأنــوار التنزيــل ،للبيضــاوي)233/3( ،؛ ومــدارك التنزيــل،
للنســفي)222/2( ،؛ والــدر املصــون ،للســمني احللبــي)263/7( ،؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)582/4( ،؛ وبصائــر
ذوي التمييــز ،للفريوزآبــادي)249/3( ،؛ وتفســر اجلاللــن ،للمحــي والســيوطي( ،ص )355؛ والــراج املنــر ،للرشبينــي،
()245/2؛ وإرشــاد العقــل الســليم ،أليب الســعود)125/5( ،؛ وتفســر املراغــي)105/14( ،؛ وتيســر الكريــم الرمحــن،
للســعدي( ،ص )444؛ والتحريــر والتنويــر ،البــن عاشــور.)208/14( ،
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A
احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات ،وبفضلــه تتنــزل اخلــرات ،وبتوفيقــه تتحقــق املقاصــد

والغايــات ،والصــاة والســام عــى املبعــوث رمحــة للعاملــن ،وعــى آلــه الطيبــن ،وصحابتــه أمجعني،
و بعد :

فقد توصلت يف خامتة هذا البحث إىل مجلة من النتائج من أمهها:
1.الســبيل يف األصــل :الطريــق ومــا وضــح منــه ،ســمي بذلــك المتــداده ،كــا يطلــق عــى

الطريــق الــذي فيــه ســهولة.

2 .مفــردة (الســبيل) مــن املفــردات التــي كثــر ورودهــا يف آيــات القــرآن الكريــم ،فقــد وردت

يف مائــة ومخســة وســبعني موضعـ ًا ،وجــاءت يف مجيــع هــذه املواضــع بصيغــة االســم.

3 .تعــدد معنــى مفــردة (الســبيل) خيتلــف باختــاف الســياق الــذي وردت فيــه ،والقرينــة

التــي تصاحبهــا.

4 .وردت مفــردة الســبيل بصيغــة اجلمــع (ســبل) يف عــرة مواضــع مــن تســع ســور كلهــا

مكيــة إال ســورة واحــدة مدنيــة ،هــي ســور املائــدة.

(السـ ُبل) م ّعرفــة باإلضافــة إىل الســام يف آيــة واحــدة مــن كتــاب اهلل تعــاىل،
5 .وردت مفــردة ُّ

وســبل الســام هــي ســبيل اهلل الــذي مــن لزمــه نجــا مــن اهلــاك والعــذاب.

الســ ُبل مرتبطــ ًا باهلدايــة يف آيتــن مــن كتــاب اهلل تعــاىل ،ويــراد هبــا الطــرق
6 .ورد ذكــر ُّ

املوصلــة إىل رضــا اهلل تعــاىل ونعيمــه.

7 .حـ ّ
ـذر اهلل تعــاىل عبــاده مــن ســلوك ُس ـ ُبل التفــرق بصيغــة اجلمــع يف آيــة واحــدة ،وهــي

الســ ُبل بصيغــة اجلمــع
التــي تعــدل بصاحبهــا عــن طريــق احلــق واهلــدى ،وجــاءت هــذه ُّ

لتفرقهــا وتشــعبها.
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بالسـ ُبل التــي أوجدهــا اهلل تعــاىل لعبــاده يف األرض بصيغــة اجلمــع يف مخــس
8 .جــاء االمتنــان ُّ

آيــات مــن كتــاب اهلل العزيــز ،تنوعــت فيهــا العبــارات ،وتقاربــت فيهــا الــدالالت ،وجــاء
التعبــر بصيغــة اجلمــع تعبــر ًا عــن كثرهتــا يف جهــات األرض ،فبســلوكها تقــى احلوائــج،
وتطلــب املعايــش ،ويعظــم التفكــر واالعتبــار ،فيقــود إىل شــكر املنعــم املتفضــل ،وزيــادة

اإليــان واليقــن بــه ســبحانه.

يسهــا تعــاىل هلــا جللــب العســل ،ثــم
9 .يف خلــق هــذه النحلــة ،ثــم ســلوكها للطــرق التــي ّ

خروجــه منهــا خمتلــف األلــوان بحســب اختــاف أرضهــا ومراعيهــا ،فيــه شــفاء للنــاس ،نعمــة

أخــرى مــن نعــم اهلل التــي ال حتــى عــى عبــاده ،وهــي نعمــة تســتوجب احلمــد والثنــاء عــى
مســدهيا ســبحانه وتعــاىل.

وحيسن يف خامتة هذا البحث ذكر مجلة من التوصيات ،ولعل أبرزها ما ييل:
1 .مــن املهــم رصف مجلــة مــن الباحثــن يف الدراســات القرآنيــة بعضــ ًا مــن جهودهــم

لدراســة وجــوه مفــردات القــرآن الكريــم التــي مل يســبق دراســتها؛ فهــي جمــال خصــب للبحــث
والدراســة ،وهــي مــن العلــوم التــي ال غنــى للمفــر عنهــا.

2 .أمهية العناية بدراسة املفردة القرآنية ،فهي باب مهم من أبواب تدبر القرآن العزيز.
 3 .ال يزال جانب التفسري املوضوعي بأنواعة املختلفة من اجلوانب املرشعة للباحثني.
وبعــد :فهــذا جهــد املقــل ،فــا كان مــن صــواب فمــن اهلل ،ومــا كان مــن خطــأ فمــن نفــي

وتقصــري ،كــا أســأل اهلل أن جيعــل هــذا العمــل خالصـ ًا لــه ســبحانه ،مقربـ ًا ملرضاتــه ،ســبحانك ال

علــم لنــا إال مــا علمتنــا إنــك أنــت العليــم احلكيــم.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل رب العاملني.
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1.إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا القــرآن الكريــم  :أليب الســعود حممــد بــن مصطفــى العــادي
(ت )982:دار إحيــاء الــراث  :بــروت ،د.ط ،د.ت .

2.أرسار ترتيــب القــرآن :جلــال الديــن الســيوطي (ت911:هـــ) ،دار الفضيلــة للنــر والتوزيــع:
الريــاض ،د.ط ،د.ت.

3.أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن :ملحمــد األمــن الشــنقيطي (ت1393:هـــ) ،حتقيــق:
مكتــب البحــوث والدراســات ،دار الفكــر :بــروت ،ط1401 ،1هـــ.

4.أنــوار التنـــزيل وأرسار التأويــل :لعبــداهلل بــن عمر البيضــاوي (ت791:هـــ) ،دار الفكــر ،بريوت،
د.ط ،د.ت.

5.بحــر العلــوم  :أليب الليــث نــر بــن حممــد الســمرقندي (ت393:هـــ)  ،حتقيــق  :د  .حممــود
مطرجــي  ،دار الفكــر  :بــروت  ،د.ط  ،د.ت.

6.البحر املحيط :ألثري الدين أيب حيان الغرناطي (ت745:هـ) ،دار الفكر :بريوت ،د.ط ،د.ت.
7.الربهــان يف توجيــه متشــابه القــرآن ملــا فيــه مــن احلجــة والبيــان :ملحمــود بــن محــزة بــن نــر
الكرمــاين (ت :نحــو 505هـــ)  ،حتقيــق :عبدالقــادر أمحــد عطــا  ،مراجعــة وتعليــق :أمحــد

عبدالتــواب عــوض ،دار الفضيلــة :القاهــرة ،د.ط ،د.ت .

8.الربهــان يف علــوم القــرآن :لبــدر الديــن الزركــي (ت794:هـــ) ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل
إبراهيــم ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة :بــروت ،ط1376 ،1هـــ.

9.البســيط (التفســر البســيط) :أليب احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن عــي الواحــدي،
النيســابوري ،الشــافعي (ت468 :هـــ) ،أصــل حتقيقــه يف ( )15رســالة دكتــوراه بجامعــة اإلمــام

حممــد بــن ســعود اإلســامية ،د.ط ،د.ت.
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10.بصائــر ذوي التمييــز يف لطائــف الكتــاب العزيز :ملحمــد بن يعقــوب الفريوزآبــادى (ت817:هـ)
 ،حتقيــق :حممــد عــي النجــار ،املجلــس األعــى للشــؤون اإلســامية وجلنــة إحيــاء الــراث
اإلســامي :القاهــرة،د.ط ،د.ت.

	11.التبيــان يف تفســر غريــب القــرآن :ألمحــد بــن حممــد بــن عــاد الديــن بــن عــي ،أبــو العبــاس،
شــهاب الديــن ،ابــن اهلائــم (ت815 :هـــ) ،حتقيــق :د .ضاحــي عبدالباقــي حممــد ،دار الغــرب
اإلســامي :بــروت ،ط1423 ،1هـــ.

	12.تذكــرة األريــب يف تفســر الغريــب  :لعبدالرمحــن بــن عــي بــن اجلــوزي (ت597:هـــ) ،حتقيــق:
طــارق فتحــي الســيد ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،ط1425 ،1هـــ.

	13.التحرير والتنوير :ملحمد الطاهر بن عاشور ،الدار التونسية للنرش :تونس ،د.ط1984 ،م.
	14.التســهيل لعلــوم التنزيــل :ملحمــد بــن أمحــد بــن جــزي الكلبــي (ت741:هـــ) ،دار الكتــاب
العــريب :لبنــان ،ط1403 ،4هـــ.

	15.التصاريــف لتفســر القــرآن ممــا اشــتبهت أســاؤه وترصفــت معانيــه :ليحيــى بــن ســام ،حتقيــق:
هنــد شــلبي ،الرشكــة التونســية للتوزيــع :تونــس ،ط1398 ،1هـ.

	16.التعليقــات احلســان عــى صحيــح ابــن حبــان :أليب عبدالرمحــن حممــد نــارص الديــن األلبــاين
(ت1420:هـــ) ،دار باوزيــر للنــر والتوزيــع :جــدة ،ط1424 ،1هـــ.

	17.تفســر ابــن فــورك :ملحمــد بــن احلســن بــن فــورك األنصــاري األصبهــاين ،أبــو بكــر
(ت406:هـــ) ،دراســة وحتقيــق :عــال عبدالقــادر بندويــش وعاطــف بــن كامــل بــن صالــح

بخــاري وســهيمة بنــت حممــد ســعيد حممــد أمحــد بخــاري ،جامعــة أم القــرى :مكــة املكرمــة،
ط1430 ،1هـــ.

	18.تفســر اجلاللــن :جلــال الديــن حممــد بــن أمحــد املحــي (ت864 :هـــ) وجــال الديــن
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عبدالرمحن بــن أيب بكــر الســيوطي (ت911 :هـــ) ،دار احلديــث :القاهــرة،ط ،1د.ت.
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كر ا َ
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	19.تفســر الراغــب األصفهــاين :أليب القاســم احلســن بــن حممــد املعــروف بالراغــب األصفهــاين
الشـ ِ
(ت502 :هـــ) ،حتقيــق ودراســة :د .حممــد عبدالعزيــز بســيوين ،ود .عــادل بــن عــي ِّ
ـدي،
و د .هنــد بنــت حممــد بــن زاهــد رسدار ،كليــة اآلداب بجامعــة طنطــا ،ودار الوطــن  :الريــاض،
وكليــة الدعــوة وأصــول الديــن بجامعــة أم القــرى ،ط1420 ،1هـــ.

20.تفســر الســمعاين :أليب املظفــر منصــور بــن حممــد الســمعاين (ت489:هـــ) ،حتقيــق :يــارس
إبراهيــم وغنيــم عبــاس ،دار الوطــن :الريــاض ،د.ط ،د.ت.

	21.تفســر القــرآن العزيــز :أليب عبــداهلل حممــد بــن عبــداهلل بــن عيســى بــن حممــد املــري ،اإللبــري
املعــروف بابــن أيب َز َمنِــن املالكــي (ت399 :هـــ) ،حتقيــق :حســن بــن عكاشــة وحممــد بــن
مصطفــى الكنــز ،دار الفــاروق احلديثــة :القاهــرة ،ط1423 ،1هـــ.

	22.تفســر القــرآن العظيــم :أليب الفــداء إســاعيل بن كثــر الدمشــقي (ت774:هـــ) ،حتقيق :ســامي
الســامة ،دار طيبة :الريــاض ،ط1418 ،1هـ.

	23.تفســر القــرآن العظيــم :أليب حممــد عبدالرمحــن بــن أيب حاتــم الــرازي (ت327:هـــ) ،حتقيــق:
أســعد حممــد الطيــب ،املكتبــة العرصيــة :صيــدا ،د.ط ،د.ت.

	24.التفســر القــرآين للقــرآن :لعبدالكريــم يونــس اخلطيب (ت :بعــد 1390هـــ) ،دار الفكــر العريب:
القاهرة ،د.ط ،د،ت.

	25.تفســر املراغــي :ألمحــد بــن مصطفــى املراغــي (ت1371 :هـــ) ،مكتبة ومطبعــة مصطفــى البابى
احللبي وأوالده :مــر ،ط1365 ،1هـ.

	26.تفســر املنــار :ملحمــد رشــيد بــن عــي رضــا بــن حممــد شــمس الديــن بــن حممــد هبــاء الديــن
بــن منــا عــي خليفــة القلمــوين احلســيني (ت1354 :هـــ) ،اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب:
القاهــرة ،د.ط1990 ،م.
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	27.تفســر ســفيان الثــوري :لســفيان بــن ســعيد الثــوري (ت161:هـــ) ،دار الكتــب العلميــة:
بــروت ،ط1403 ،1هـــ.

	28.تفســر عبدالــرزاق الصنعــاين :لعبدالــرزاق بــن مهــام الصنعــاين (ت211:هـــ) ،حتقيــق :د.
مصطفــى مســلم ،مكتبــة الرشــد :الريــاض ،ط1410 ،1هـــ.

	29.تفســر جماهــد :أليب احلجــاج جماهــد بــن جــر التابعــي املكــي القــريش املخزومــي (ت104 :هـ)،
حتقيــق :د .حممــد عبدالســام أبــو النيــل ،دار الفكــر اإلســامي احلديثــة :مــر ،د.ط ،د.ت.

30.تفســر مقاتــل :ملقاتــل بــن ســليامن البلخــي (ت150:هـــ) ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،ط،1
1424هـ.

	31.تفســر حييــى بــن سـ ّـام :ليحيــى بــن ســام بــن أيب ثعلبــة ،التيمــي بالــوالء ،مــن تيــم ربيعــة،
البــري ثــم اإلفريقــي القــرواين (ت200 :هـــ) ،حتقيــق :د .هنــد شــلبي ،دار الكتــب العلميــة:
بــروت ،ط1425 ،1هـ.

	32.تيســر الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم املنــان :لعبدالرمحــن بــن نــارص الســعدي (ت1376:هـــ)،
مؤسســة الرســالة :بــروت ،ط1419 ،1هـ.

	33.جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن :ملحمــد بــن جريــر الطــري (ت310:هـــ)  ،حتقيــق :أمحــد
حممــد شــاكر ،مؤسســة الرســالة :القاهــرة ،ط 1420 ،1هـــ  2000 -م

	34.جامــع البيــان يف تفســر القــرآن :ملحمــد بــن عبدالرمحــن بــن حممــد بــن عبداهلل احلســني احلســيني
ِ
ـافعي (ت905 :هـ) ،دار الكتــب العلمية :بــروت ،ط1424 ،1هـ.
اإلجيــي الشـ ّ
	35.اجلامــع ألحــكام القــرآن :أليب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد القرطبــي (ت671:هـــ) ،حتقيــق:
عبدالــرزاق املهــدي ،دار الكتــاب العــريب :بــروت ،ط1422 ،4هـــ.

	36.حدائــق الــروح والرحيــان يف روايب علــوم القــرآن :ملحمــد األمــن بــن عبــداهلل األرمــي العلــوي
اهلــرري الشــافعي ،إرشاف ومراجعــة :الدكتــور هاشــم حممــد عــي بــن حســن مهــدي ،دار

طــوق النجــاة ،بــروت ،ط1421 ،1هـــ.
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	37.خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب :لعبدالقــادر بــن عمــر البغــدادي (ت1093 :هـــ)،
حتقيــق :عبــد الســام حممــد هــارون ،مكتبــة اخلانجــي :القاهــرة ،ط1418 ،4هـــ.

	38.الــدر الفريــد وبيــت القصيــد :ملحمــد بــن أيدمــر املســتعصمي (ت 710 :هـــ) ،حتقيــق :الدكتــور
كامــل ســلامن اجلبــوري ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،ط1436 ،1هـــ.

	39.الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون :للســمني احللبــي (ت756:هـــ) ،حتقيــق :د .أمحــد
اخلــراط ،دار القلــم ،دمشــق ،ط1408 ،1هـــ.

40.الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور :جلــال الديــن الســيوطي (ت911:هـــ) ،حتقيــق :د.عبــداهلل بن
عبداملحســن الرتكــي ،دار هجــر ،القاهــرة ،ط1424 ،1هـ.

	41.درة التنزيــل وغــرة التأويــل :أليب عبــداهلل حممــد بــن عبــداهلل األصبهــاين املعــروف باخلطيــب
اإلســكايف (ت420 :هـــ) ،حتقيــق :د .حممــد مصطفــى آيديــن ،جامعــة أم القــرى :مكــة املكرمــة،
ط1422 ،1هـ.

	َ 42.د ْر ُج الــدُّ رر يف ت َِفسـ ِ
ـر اآلي والســور :أليب بكــر عبدالقاهــر بــن عبدالرمحــن بــن حممــد الفــاريس

األصــل ،اجلرجــاين الــدار (ت471 :هـــ) ،دراســة وحتقيــق( :الفاحتــة والبقــرة) َوليــد بِــن أمحــد
ِ
حل َسـ ْـن( ،وشــاركه يف بقيــة األجــزاء) :إيــاد عبداللطيــف القيــي ،جملــة احلكمــة:
بــن َصالــح ا ُ
بريطانيــا ،ط1429 ،1هـ.

	43.روح البيــان :إلســاعيل حقــي بــن مصطفــى اإلســتانبويل احلنفــي اخللــويت (ت1127 :هـــ) ،دار
الفكــر :بــروت ،د.ط ،د .ت.

	44.روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين :ملحمــود بــن عبــداهلل األلــويس
(ت1270:هـــ) ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،د.ط1415 ،هـــ.

	45.زاد املســر يف علــم التفســر :لعبدالرمحــن بــن عيل بن اجلــوزي (ت597:هـــ) ،املكتب اإلســامي
ودار ابــن حزم :بــروت ،ط1423 ،1هـ.
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	46.الــراج املنــر يف اإلعانــة عــى معرفــة بعــض معــاين كالم ربنــا احلكيــم اخلبــر :ملحمــد بــن
أمحــد اخلطيــب الرشبينــي الشــافعي (ت977 :هـــ) ،مطبعــة بــوالق (األمرييــة)  :القاهــرة ،د.ط،
1285هـ.

ـيباين التربيــزي (ت502 :هـــ) ،دار القلــم:
	47.رشح ديــوان احلامســة :ليحيــى بــن عــي بــن حممــد الشـ ّ
بــروت ،د.ط ،د.ت.

	48.العقــد الفريــد :أليب عمــر ،شــهاب الديــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد ربــه ابــن حبيــب ابــن حديــر
بــن ســامل املعــروف بابــن عبــد ربــه األندلــي (ت328 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة :بــروت،
ط1404 ،1هـ.

	 49.غرائــب التفســر وعجائــب التأويــل :ملحمــود بــن محــزة الكرمــاين (ت :نحو505هـــ) حتقيــق:
شــمران رسكاه العجــي ،دار القبلــة :جــدة ،ومؤسســة علــوم القــرآن :بــروت ،ط1408 ،1هـــ.

50.غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان :للحســن بــن حممــد النيســابوري (ت728:هـــ) ،حتقيــق:
زكريــا عمــران ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،ط1416 ،1هـــ.

	51.غريــب القــرآن املســمى بنزهــة القلــوب :ملحمــد بــن ُعزيــر السجســتاين ،أبــو بكــر ال ُعزيــري

(ت330 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد أديــب عبدالواحــد مجــران ،دار قتيبــة :ســوريا ،ط1416 ،1هـــ.

	52.فتــح البيــان يف مقاصــد القــرآن :حممــد صديــق خــان بــن حســن بــن عــي احلســيني البخــاري
ِ
القنَّوجــي (ت1307 :هـــ) ،عنــي بطبعــه وقــدّ م لــه وراجعــه :عبــداهلل بــن إبراهيــم األنصــاري،
ا َملكتبــة العرص َّيــة للطباعــة والنــر :بــروت ،د.ط1412 ،هـــ.

	53.فتــح الرمحــن بكشــف مــا يلتبــس يف القــرآن :لزكريــا بــن حممــد بــن أمحــد بــن زكريــا األنصــاري،
زيــن الديــن أبــو حييــى الســنيكي (ت926 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عــي الصابــوين ،دار القــرآن
الكريــم :بــروت ،ط1403 ،1هـــ.
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	54.فتــح الرمحــن يف تفســر القــرآن :ملجــر الديــن بــن حممــد العليمــي املقــديس احلنبــي (ت927 :
هـــ) حتقيــق :نــور الديــن طالــب ،دار النــوادر :الدوحــة ،ط1430 ،1هـــ.

	55.فتــح القديــر اجلامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر :ملحمــد بــن عــي الشــوكاين
(ت1250:هـــ) ،حتقيــق :د .عبدالرمحــن عمــرة ،دار الوفــاء :املنصــورة ،ط1418 ،2هـ.

	56.فهــم القــرآن ومعانيــه :للحــارث بــن أســد املحاســبي ،أبــو عبــداهلل (ت243 :هـــ) ،حتقيــق:
حســن القوتــي ،دار الفكــر :بــروت ،ط1398 ،2هـــ.

	57.القامــوس املحيــط :ملحمــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادي (ت817:هـــ) ،حتقيــق :مكتــب حتقيــق
الــراث يف مؤسســة الرســالة ،مؤسســة الرســالة ودار الريــان للــراث :بــروت ،ط1407 ،2هـــ.

	58.الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل :أليب القاســم
حممــود بــن عمــر الزخمــري (ت538:هـــ) ،حتقيــق :عــادل عبداملوجــود وعــي معــوض ،مكتبــة
العبيــكان :الريــاض ،ط1418 ،1هـــ.

	59.الكشــف والبيــان :أليب إســحاق أمحــد بــن حممــد الثعلبــي (ت427:هـــ) ،حتقيــق :اإلمــام أيب
حممــد بــن عاشــور ،دار إحيــاء الــراث العــريب :بــروت ،ط1422 ،1هـــ.

60.لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل :لعــي بــن إبراهيــم البغــدادي الشــهري باخلــازن (ت725:هـــ)،
ضبطــه وصححــه :عبدالســام شــاهني ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،ط1415 ،1هـــ.

	61.لبــاب النقــول يف أســباب النــزول :لعبدالرمحــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي
(ت911:هـــ) ،ضبطــه وصححــه :االســتاذ أمحــد عبدالشــايف ،دار الكتــب العلميــة :بــروت،

د.ط ،د.ت.

	62.اللبــاب يف علــوم الكتــاب :لعمــر بــن عــي بــن عــادل الدمشــقي احلنبــي (ت :بعــد 880هـــ)،
حتقيــق :عــادل عبداملوجــود وعــي معــوض ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،ومكتبــة عبــاس

البــاز :مكــة املكرمــة ،ط1419 ،1هـــ.
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	63.لسان العرب :ملحمد بن مكرم بن منظور (ت711:هـ) ،دار صادر :بريوت ،د.ط ،د.ت.
	64.حماســن التأويــل :ملحمد مجــال الديــن القاســمي (ت1332:هـــ) ،حتقيق :حممــد فــؤاد عبدالباقي،
دار إحيــاء الــراث :بــروت ،مكتبــة دار الباز :مكــة املكرمــة ،ط1415 ،1هـ.

	65.املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز :لعبداحلــق بــن غالــب بــن عطيــة األندلــي
(ت541:هـــ) ،حتقيــق :عبدالســام عبدالشــايف حممــد ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،ط،1

1413هـ.

	66.مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل :لعبــداهلل بــن أمحــد النســفي (ت710 :هـــ) ،دار إحيــاء الكتب
العربية :لبنــان ،د.ط ،د.ت.

	67.مســند اإلمــام أمحــد :أليب عبــداهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين (ت241 :هـــ) ،حتقيــق:
أمحــد حممــد شــاكر ،دار احلديــث :القاهــرة ،ط1416 ،1هـــ.

	68.املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر :ألمحــد بــن حممــد بــن عــي الفيومــي ثــم احلمــوي ،أبــو
العبــاس (ت :نحــو 770هـــ) ،املكتبــة العلمية :بــروت ،د.ط ،د.ت.

	69.معــامل التنزيــل :للحســن بــن مســعود البغــوي (ت516 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عبــداهلل النمــر
وآخــرون ،دار طيبــة :الريــاض ،ط1417 ،4هـــ.

70.معــاين القــرآن وإعرابــه :إلبراهيــم بــن الــري بــن ســهل الزجــاج (ت311 :هـــ) ،حتقيــق:
عبداجلليــل عبــده شــلبي ،عــامل الكتــب :بــروت ،ط 1408 ،1هـــ.

	 71.معاين القرآن :ليحيى بن زياد الفراء (ت207 :هـ) ،عامل الكتب :بريوت ،ط1403 ،3هـ.
	72.معــاين القــرآن :أليب جعفــر النحــاس أمحــد بــن حممــد (ت338 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عــي
الصابوين ،جامعة أم القرى :مكة املكرمة ،ط1409 ،1هـ.

	73.معــاين القــرآن :لســعيد بــن مســعدة البلخــي (األخفــش األوســط) (ت215 :هـــ) ،حتقيــق:
د.فائز فارس ،طبعة املحقق ،ط1401 ،2هـ.
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	74.معــرك األقــران يف إعجــاز القــرآن :جلــال الدين الســيوطي (ت911 :هـــ) ،دار الكتــب العلمية:
بريوت ،ط1408 ،1هـ.
	 75.مفــردات ألفــاظ القــرآن :للراغــب األصفهــاين (ت503 :هـــ) ،حتقيــق :نديــم مرعشــي ،دار
الفكر :بريوت ،د.ط ،د.ت.
	76.معجــم مقاييــس اللغــة :ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــا (ت395 :هـــ) ،حتقيــق :عبدالســام حممد
هارون ،دار الفكر :بريوت ،د.ط1399 ،هـ.
	77.مفاتيــح الغيــب (التفســر الكبــر) :لفخــر الديــن حممــد بــن عمــر الــرازي (ت606 :هـــ) ،دار
الكتب العلمية :بريوت ،ط1421 ،1هـ.
	78.املنتحــل :لعبدامللــك بــن حممــد بن إســاعيل أبــو منصــور الثعالبــي (ت429 :هـــ) ،حتقيــق :أمحد
أبو عيل ،املطبعة التجارية :اإلسكندرية ،د.ط1319 ،هـ.
	 79.مــاك التأويــل القاطــع بــذوي اإلحلــاد والتعطيــل يف توجيــه متشــابه اللفــظ مــن آي التنزيــل:
ألمحــد بــن إبراهيــم بــن الزبــر الثقفــي الغرناطــي (ت708 :هـــ) ،وضــع حواشــيه :عبــد الغنــي
حممد عيل الفايس ،دار الكتب العلمية :بريوت ،د.ط ،د.ت.
80.نزهــة األعــن النواظــر يف علــم الوجــوه والنظائــر :أليب الفــرج عبدالرمحــن بــن اجلــوزي (ت:
597هـ) ،حتقيق :حممد عبدالكريم الرايض ،مؤسسة الرسالة :بريوت ،ط1407 ،3هـ.
	81.نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور :إلبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن
أيب بكر البقاعي (ت885 :هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي :القاهرة ،د.ط ،د.ت.
	82.النكــت والعيــون :أليب احلســن عــي بــن حممــد املــاوردي (ت450 :هـــ) ،راجعــه وعلــق عليــه:
الســيد عبداملقصــود بــن عبدالرحيــم ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،د.ط ،د.ت.
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	83.النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر :ملجــد الديــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عبدالكريــم
الشــيباين اجلــزري املشــهور بابــن األثــر (ت606 :هـــ) ،حتقيــق :طاهــر أمحــد الــزاوى وحممــود

حممــد الطناحــي ،املكتبــة العلميــة :بــروت ،د.ط1399 ،هـــ.

	84.اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســره ،وأحكامــه ،ومجــل مــن فنــون علومــه:
حــوش بــن حممــد بــن خمتــار القيــي القــرواين ثــم األندلــي القرطبــي
ملكــي بــن أيب طالــب َ ّ

املالكــي (ت437 :هـــ) ،حتقيــق :جمموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الرشيعــة والدراســات
اإلســامية  ،جامعــة الشــارقة :الشــارقة ،ط1429 ،1هـــ .

	85.وجــوه القــرآن :أليب عبدالرمحــن إســاعيل بــن أمحــد الرضيــر النيســابوري (ت :بعــد430 :هـــ)،
حتقيــق :فاطمــة يوســف اخليمــي ،دار السـ ّقا :دمشــق ،ط1996 ،1م.

	86.الوجــوه والنظائــر :أليب هــال العســكري (ت395 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عثــان ،مكتبــة الثقافــة
الدينيــة ،القاهــرة ،ط1428 ،1هـ.

	87.الوســيط يف تفســر القــرآن املجيــد  :أليب احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن عــي الواحــدي
(ت468 :هـــ) ،حتقيــق وتعليــق :الشــيخ عــادل أمحــد عبداملوجــود ،الشــيخ عــي حممــد معــوض،
الدكتــور أمحــد حممــد صــرة ،الدكتــور أمحــد عبدالغنــي اجلمــل ،الدكتــور عبدالرمحــن عويــس،
دار الكتــب العلميــة :بــروت ،ط1415 ،1هـــ.
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تناولــت هــذه الدراســة التفســر املقاصــدي عنــد العالمــة حممــد األمــن الشــنقيطي  -  -يف

أصــل لــه وط َّبقــه يف تفســره ،وتبـ ِّـن
تفســره "أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن» ،وكيــف َّ

أســباب بــروز التفســر املقاصــدي وســاته يف هــذا الكتــاب.
اهلــدف الرئيــس للبحث:

تتبــع اجتهــادات الشــنقيطي وإشــاراته يف تفســره ،التــي تــدل عــى اعتبــاره للمقاصــد يف تفســر

القــرآن؛ وذلــك بتصنيفهــا ودراســتها وإخراجهــا عــى شــكل نظريــة متكاملــة؛ ملعرفــة إمكانيــة إدراج

ـت االجتــاه املقاصــدي يف التفســر.
تفســره ضمــن التفاســر التــي ن ََحـ ْ

مشــكلة البحث:

1 .ما املراد بالتفسري املقاصدي؟ وما أمهيته؟

أصل الشنقيطي للتفسري املقاصدي؟ وكيف ط َّبقه يف تفسريه؟
2 .كيف َّ
3 .ما عوامل التفسري املقاصدي وسامته عند الشنقيطي؟

أهــم نتائــج البحث:
1 .ثقافــة الشــنقيطي الشــاملة كان هلــا أثــر يف منهجــه الــذي ســار عليــه يف تفســره؛ فــكان هــذا

املنهــج متعــدد اجلوانــب ،قائـ ًـا عــى دراســة القــرآن الكريــم بمختلــف الوســائل حتــى تتبــن
مجيــع مقاصــده.

2 .القيمــة العلميــة لتفســر "أضــواء البيــان»؛ انطال ًقــا ممــا تضمنــه مــن جوانــب مقاصديــة

متميــزة؛ ممــا أثــار حولــه نشــا ًطا علم ًّيــا ،وغــدا مثــار اهتــام املفرسيــن واملقاصديــن.

الدالة (املفتاحية) :تفســر ،مقاصد ،الشــنقيطي ،أضواء البيان.
الكلامت َّ

119

F
احلمد هلل ،والصالة والســام عىل رســول اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فقــد اقتضــت حكمــة اهلل تعــاىل أن ينــزل عــى نبيــه  كتا ًبــا (ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

متضمنًــا كليــات الرشيعــة ،ومشــتم ً
ال عــى املقاصــد الرفيعــة،
ﮖ) [املائــدة]16 :؛ فجعلــه
ِّ
ورشع فيــه مــا حيقــق مصالــح العبــاد ،يف املعــاش واملعــاد؛ فاســتوعب  -بنصوصــه ومعانيهــا  -كل
حاجــات اإلنســان الرضوريــة واحلاجيــة والتحســينية.

وقــد كانــت لبعــض املفرسيــن إشــارات واجتهــادات تــدل عــى اعتبارهــم هلــذه املقاصــد يف

تفســر القــرآن ،ســواء فيــا فــروه مــن اآليــات لف ًظــا وتركي ًبــا ،أو فيــا اســتنبطوه واســتخرجوه

مــن أحــكام قرآنيــة.

ومــن هــؤالء املفرسيــن :العالمــة حممــد األمــن الشــنقيطي  -  -الــذي هنــل مــن

علــم أهــل املغــرب ،واســتفاد مــن علــاء املــرق ،وترجــم لنــا ذلــك عمل ًّيــا يف كتبــه التــي صنفهــا،

ومنهــا تفســره" :أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن» ،الــذي كُتــب اهلل لــه ال َقبــول عنــد
أهــل العلــم ،وتداولتــه األيــدي ،وتناقلتــه األلســنة ،ووعتــه القلــوب.

فأحببــت
تفســره مــن نظــرات مقاصديــة ثاقبــة؛
وقــد لفــت نظــري مــا أودع الشــنقيطي
ُ
َ

ْ
أن أدرس مــا تناثــر فيــه مــن ملحــات هنــا وهنــاك؛ للخــروج بتصــور نظــري متكامــل للتفســر

املقاصــدي عنــده ،فجــاءت هــذه الدراســة التــي تكشــف عــن جهــود أحــد املفرسيــن يف توظيــف

املقاصــد يف فهــم القــرآن الكريــم.
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خطــة البحث:
اقتىض البحث يف هذا املوضوع تقســيمه إىل مقدمــة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة ،كام ييل:
املقدمة :وتتضمن خطة البحث والدراســات السابقة.
متهيد :العالمة الشــنقيطي وتفسريه "أضواء البيان».
املبحث األول :التعريف باملقاصد والتفســر املقاصدي.
املبحث الثاين :التفســر املقاصدي عند العالمة الشــنقيطي  -اجلانب النظري.
املبحث الثالث :التفســر املقاصدي عند العالمة الشــنقيطي  -اجلانب التطبيقي.
املبحث الرابع :التفســر املقاصدي عند العالمة الشــنقيطي  -العوامل والسامت.
اخلامتة :أهم نتائج البحث.

الدراســات السابقة:
جــاء اختيــار هــذا املوضــوع بعــد أن تبــن يل -يف حــدود مــا وصــل إليــه بحثــي واطالعــي-

عــدم وجــود دراســة علميــة تناولــت هــذا املوضــوع بالبحــث والدراســة.

ويمكــن تقســيم الدراســات التــي تناولــت العالمــة الشــنقيطي إىل دراســات أصوليــة وفقهيــة،

أو دراســات قرآنيــة دارت حــول منهجــه يف تفســره "أضــواء البيــان» بشــكل عــام ،أو منهجــه يف
االســتنباط والرتجيــح يف هــذا التفســر .ومــن هــذه الدراســات:

 1.املقاصــد الرشعيــة عنــد العالمــة الشــيخ حممــد األمــن بــن حممــد املختــار الشــنقيطي

مج ًعــا ودراســة ،يوســف بــن مطــر املحمــدي ،دار امليمنــة للنــر والتوزيــع ،ســوريا1436 ،هـــ:

ـت عــى جــزء مــن مقدمــة هــذه الدراســة ،وممــا جــاء فيهــا أهنــا دراســة أصوليــة،
وقــد حصلـ ُ

مجــع الباحــث مادهتــا مــن كتــب الشــنقيطي .وقــد جــاءت الدراســة يف أربعــة أبــواب :البــاب
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الشع ّيــة .البــاب الثــاين :يف تقســيم املقاصــد .البــاب الثالــث :عالقــة
األول :يف إثبــات املقاصــد ّ

املقاصــد بأصــول الفقــه .البــاب الرابــع :تطبيقــات املقاصــد.

2 .وهــذه الدراســة أصوليــة ،وقــد تناولــت الشــنقيطي مقاصد ًّيــا مــن خــال جممــوع كتبــه ال

مــن خــال تفســره فقــط.

3.الشــنقيطي ومنهجــه يف التفســر ،ســمرية بنــت صقــر بــن حســن آل حممــد ،رســالة
ماجســتري ،كليــة الرتبيــة للبنــات بجــدة1410 ،هـــ.
4.منهــج الشــنقيطي يف تفســر آيــات األحــكام مــن أضــواء البيــان ،عبــد الرمحــن الســديس،
رســالة ماجســتري ،جامعــة أم القــرى1410 ،هـــ.
5.حممــد األمــن الشــنقيطي ومنهجــه يف التفســر،حممد قوجــي ،أطروحــة مقدمــة لنيــل دبلــوم
الدراســات العليــا ،كليــة اآلداب ،فــاس1991 ،م.
6.حممــد األمــن الشــنقيطي ومنهجــه يف أضــواء البيــان ،حممــد حســن جــودة ،جامعــة
اإلســكندرية1995 ،م.
7.الشــيخ الشــنقيطي وتفســره يف أضــواء البيــان ،فرمــان إســاعيل إبراهيــم ،رســالة دكتــوراه،
جامعة بغــداد1997 ،م.
8.الشــنقيطي ومنهجــه يف التفســر ،أمحــد ســيد حســانني الشــيمي ،رســالة ماجســتري ،جامعــة
القاهــرة1422 ،هـ.
مفرسا ،عدنان شلش ،دار النفائس ،األردن1425 ،هـ.
9.العالمة الشنقيطي
ً
10.الشــنقيطي ومنهجــه يف اســتنباط األحــكام مــن خــال تفســره أضــواء البيــان ســورة النــور

نموذجــا ،عمــر الدريــي ،كليــة اآلداب ،فــاس2006 ،م.
ً
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	11.منهــج االســتنباط مــن القــرآن الكريــم عنــد اإلمــام حممــد األمــن الشــنقيطي مــن خــال

كتابــه أضــواء البيــان ،ســليم بوعــون ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،جامعــة اجلزائــر1432 ،هـــ.

	12.االســتنباط مــن القــران الكريــم عنــد العالمــة الشــيخ حممــد االمــن بــن حممــد املختــار

الشــنقيطي مــن خــال تفســره أضــواء البيــان مج ًعــا ودراســة ،رائــد بــن حممــد الكحــان
الغامــدي ،رســالة ماجســتري ،جامعــة أم القــرى1434 ،هـــ.

	13.ترجيحــات الشــنيقطي يف أضــواء البيــان مــن أول ســورة الفاحتــة إىل آخــر ســورة األنعــام

مج ًعــا ودراســة ،أســاء بنــت حممــد النــارص ،رســالة ماجســتري ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود
اإلســامية.

	14.ترجيحــات الشــنقيطي يف أضــواء البيــان مــن أول ســورة األعــراف إىل آخــر ســورة الكهــف

مج ًعــا ودراســة ،حممــد بــن مبــارك الســر الــدورسي ،رســالة ماجســتري ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن

ســعود اإلســامية.

	15.ترجيحــات الشــنقيطي يف أضــواء البيــان مــن أول ســورة مريــم إىل آخــر ســورة املؤمنــون

مجع ـ ًا ودراســة ،تركــي بــن ســعد اهلويمــل ،رســالة ماجســتري ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود
اإلســامية.

	16.ترجيحــات الشــنقيطي يف أضــواء البيــان مــن أول ســورة النــور إىل آخــر ســورة املجادلــة

مج ًعاودراســة ،عبداملاجــد بــن حممــد ويل ،رســالة ماجســتري ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود

اإلســامية.

وهــذه الدراســات -مــع جودهتــا يف موضوعاهتــا التــي تصــدت لبياهنــا -مل تتعــرض ملوضــوع

التفســر املقاصــدي عنــد الشــنقيطي يف "أضــواء البيــان» ،وإنــا اكتفــى بعضهــا باإلشــارة إىل ذلــك.
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العالمة الشنقيطي وتفسريه «أضواء البيان»
املطلب األول :حياة الشنقيطي وآثاره:
الفرع األول :حياته(:)1

هــو حممــد األمــن بــن حممــد املختــار بــن عبــد القــادر بــن حممــد بــن أمحــد نــوح ،ينتهــي

علــا وفضــاً.
نســبه إىل جــد قبيلــة (جتكانــت) مــن أشــهر قبائــل موريتانيــا ً

ويرجــع نســب تلــك القبيلــة إىل محــر ،نزحــت إىل تلــك البــاد وحافظــت عــى نســبها

وعروبتهــا.

ولــد  -  -عــام (1325هـــ) ،وكان مســقط رأســه بمديريــة (كيفــا) مــن بــاد موريتانيــا

يف بيــت علــم رجــاالً ونســاء.

بــدأ طلــب العلــم يف بيــت أهلــه ،وتــويف والــده وهــو يف طفولتــه ،فتلقــى عــى أخوالــه

وخاالتــه.

وقــد بــدأ بحفــظ القــرآن وجتويــده ورســمه ،ثــم التاريــخ والســرة واألدب وعلــوم العربيــة

ومبــادئ الفقــه ...ثــم رحــل لطلــب العلــم عــى كبــار مشــايخ بــاده عــى املتبــع يف بــاده.
وقــد برز  -  -عىل أقرانه يف مجيع الفنــون ،وكان منقط ًعا للعلم كلية.

قــدم احلجــاز عــام (1367هـــ) ألداء فريضــة احلــج ،ثــم اعتــزم اإلقامــة ،وبــدأ التدريــس يف

املســجد النبــوي.

(( (1تنظــر ترمجتــه يف :أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن .)504 -469/9( ،وهــذه الرتمجــة لتلميــذه الشــيخ عطيــة حممــد ســامل،
أيضــا يف جملــة اجلامعــة اإلســامية،
وجـ ُّـل مــا يف هــذا املطلــب مأخــوذ مــن هــذه الرتمجــة .وهــي منشــورة ً
الــذي أتــم تفســر شــيخهُ ،
ينظــر :مــع صاحــب الفضيلــة والدنــا الشــيخ حممــد األمــن الشــنقيطي  ،-  -جملــة اجلامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة ،العــدد
الثالــث( ،ص.)56-20
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فــدرس هبــا إىل عــام
ويف عــام (1371هـــ) افتتحــت املعاهــد والكليــات يف الريــاض،
َّ

(1381هـــ) ،حيــث افتتحــت اجلامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة فانتقــل إليهــا.

وقــد نفــع اهلل بــه ،وختــرج عــى يديــه اآلالف مــن الطــاب خاصــة يف التفســر والعقائــد

واألصــول.

ـوا ملجلــس اجلامعــة ،وعضــو هيئــة كبــار
وكان  -  -بجانــب تدريســه باجلامعــة ،عضـ ً

العلــاء.

وكانــت وفاتــه  -  -ضحــى يــوم اخلميــس الســابع عــر مــن ذي احلجــة عــام

(1393هـــ) ،ودفــن بمقــرة املعــاة بمكــة املكرمــة.

الفرع الثاين :آثاره(:)1
تــويف  -  -بعد أن خ َّلف مؤلفــات عديدة ،ومن أبرز مؤلفاته املطبوعة:
1 .أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن.
2 .منع جواز املجاز يف املنزل للتعبد واإلعجاز.
3 .دفع إهيام االضطراب عن آي الكتاب.
4 .مذكرة يف أصول الفقه عىل روضة الناظر.
5 .آداب البحث واملناظرة.
6 .آيات الصفات.
7 .حكمة الترشيع.
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(( (1ينظــر :مــع صاحــب الفضيلــة والدنــا الشــيخ حممــد األمــن الشــنقيطي  ،-  -جملــة اجلامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة،
العــدد الثالــث( ،ص.)56-20

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

8 .املثل العليا يف اإلسالم.
9 .كامل الرشيعة وشموهلا.
	10.املصالح املرسلة.
	11.حماسن اإلسالم.

املطلب الثاين :معامل منهجه يف تفسريه:

وجـ ُّـل الطبعــات خرجــت يف
ـع أكثــر مــن مــرةُ ،
ممــا جيــدر التنبيــه عليــه أن هــذا التفســر ُطبِـ َ

ـر الشــيخ  -  -منهــا ســبعة أجــزاء ابتــدا ًء مــن ســورة الفاحتــة إىل آخــر
تســعة أجــزاء ،فـ َّ

ـم تلميــذه الشــيخ عطيــة حممــد ســامل تفســر القــرآن الكريــم ابتــداء مــن ســورة
ســورة املجادلــة ،وأتـ ّ
احلــر إىل ســورة النــاس يف اجلزأيــن الثامــن والتاســع.

عرفــت بــه
أمــا منهجــه يف تفســره "أضــواء البيــان» فهنــاك جمموعــة مــن الدراســات التــي َّ

وتناولــت منهجــه فيــه( .)1ومعــامل هــذا املنهــج كــا يــي:
أوالً :تفسري القرآن بالقرآن:

وهــذا هــو املقصــود األول مــن كتابتــه لتفســره  -  -كــا ذكــر يف مقدمتــه ( .)2وقــد َبـ َّـن

العالّمــة الشــنقيطي -يف مقدمــة "األضــواء» -أنوا ًعــا كثــرة لتفســر القــرآن بالقــرآن ال يتســع املقــام

لذكرهــا هنــا(.)3

(( (1ينظــر :منهــج الشــنقيطي يف تفســر آيــات األحــكام مــن أضــواء البيــان؛ وحممــد األمــن الشــنقيطي ومنهجــه يف التفســر؛ وحممــد
األمــن الشــنقيطي ومنهجــه يف أضــواء البيــان؛ والشــيخ الشــنقيطي وتفســره يف أضــواء البيــان؛ والشــنقيطي ومنهجــه يف التفســر؛
نموذجــا.
ـرا؛ والشــنقيطي ومنهجــه يف اســتنباط األحــكام مــن خــال تفســره أضــواء البيــان ســورة النــور
ً
والعالمــة الشــنقيطي مفـ ً
(( (2ينظر :أضواء البيان .)3/1( ،أما املقصود الثاين من تأليفه تفسريه فهو بيان األحكام الفقهية لآليات املب َّينة.
(( (3ينظر :أضواء البيان.)25-5/1( ،
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ثان ًيا :تفسري القرآن بالسنة:

ومــن األمثلــة عــى ذلــك مــا قالــه الشــنقيطي عنــد تفســره لقولــه تعــاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖ) [األنعــام .]82:حيــث بــن أن املــراد بالظلــم يف هــذه اآليــة :الــرك( ،)1مســتدالً بــا رواه عبــد
ِِ
ـق َذلِـ َ
ني
اهلل بــن مســعود  قــالََّ " :لا َن َز َلــت (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) َشـ َّ
ـك َع َل ا ُْل ْســلم َ
ِ
ـم ُعوا َمــا َقـ َ
ـم َن ْف َسـ ُه؟! َقـ َ
َف َقا ُلــواَ :يــا َر ُسـ َ
ـس َذلِـ َ
ـال
ـك ،إِ َّنـ َـا ُهـ َ
ـالَ :ل ْيـ َ
ـر ُكَ .أ َل ْ ت َْسـ َ
ـول اهللَِ :أ ُّينَــا َل َي ْظلـ ُ
ـو الـ ِّ ْ
ِ ِ ِ
ـو َي ِع ُظـ ُه( :ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ) [لقــان.)2( »]13:
ُل ْقـ َـا ُن ل ْبنــه َو ُهـ َ
ويلجــأ الشــنقيطي للتفســر بالســنة إلزالــة التعــارض الظاهــري بــن آيــات القــرآن ،مــن ذلــك

مــا قالــه عنــد تفســره لقولــه تعــاىل( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) [النحــل .]25:فهــذه اآليــة هلــا آيــات أخــرى مؤيــدة ومعارضــة يف الظاهــر.
ومــن اآليــات املؤيــدة قولــه ســبحانه( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) [العنكبــوت .]13:ومــن اآليــات

املعارضــة يف الظاهــر قولــه تعــاىل( :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ) [األنعــام .]164:وقــد أزال العالمــة الشــنقيطي
حتملــوا وزريــن :أحدمهــا وزر
 -  -هــذا التعــارض حيــث قــال " :رؤســاء الضــال وقادتــه َّ

ضالهلــم يف أنفســهم ،والثــاين وزر إضــال غريهــم؛ ألن مــن ســن ســنة ســيئة فعليــه وزرهــا ووزر
مــن عمــل هبــا ،ال ينقــص ذلــك مــن أوزارهــم شــي ًئا .وإنــا أخــذ بعمــل غــره؛ ألنــه هــو الــذي ســنه

وتســبب فيــه ،فعوقــب عليــه مــن هــذه اجلهــة ألنــه مــن فعلــه ،فصــار غــر منــاف لقولــه( :ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ) ( . " )3ثــم استشــهد بــا رواه جريــر بــن عبــد اهلل  قــال :قــال النبــي :
ِ
ـل َأ ْجـ ِ
ـن ِف ْ ِ
ـن َع ِمـ َ
ـب َلـ ُه ِم ْثـ ُ
ال ْسـ َـا ِم ُسـنَّ ًة َح َسـنَ ًةَ ،ف ُع ِمـ َ
ـص
ـل ِ َبــاَ ،و َل َينْ ُقـ ُ
ـر َمـ ْ
ـل ِ َبــا َب ْعــدَ ُه؛ كُتـ َ
ـن َسـ َّ
"مـ ْ
َ
ـل ِبــا بعــدَ ه؛ كُتِــب ع َليـ ِ
ِ
ِمــن ُأج ِ ِ
ـن ِف ْ ِ
ال ْسـ َ
ـه ِم ْثـ ُ
ـن
ـل ِوز ِْر َمـ ْ
ـا ِم ُسـنَّ ًة َسـ ِّي َئ ًةَ ،ف ُعمـ َ َ َ ْ ُ
ـن َسـ َّ
ش ٌءَ .و َمـ ْ
ْ ُ
َ َ ْ
ورهـ ْ
ـم َ ْ
ـل ِبــا ،و َل ينْ ُقــص ِمــن َأوز ِ ِ
ِ
ش ٌء»(.)4
ْ ْ
َعمـ َ َ َ َ ُ
َارهـ ْ
ـم َ ْ
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(( (1ينظر :أضواء البيان.)486/1( ،
(( (2رواه البخــاري يف «صحيحــه» (كتــاب اإليــان ،بــاب ظلــم دون ظلــم) )141 / 4( ،برقــم)3360( :؛ ومســلم يف «صحيحــه»
(كتــاب اإليــان ،بــاب صــدق اإليــان وإخالصــه) )80 / 1( ،برقــم.)124( :
(( (3أضواء البيان.)364/2( ،
(( (4رواه مسلم يف «صحيحه» (كتاب الزكاة ،باب احلث عىل الصدقة ولو بشق مترة) )87 / 3( ،برقم.)1017( :

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

ثال ًثا :تفسري القرآن بأقوال الصحابة والتابعني:

ومــن أمثلــة تفســره للقــرآن بأقــوال جمموعــة مــن الصحابــة والتابعــن تفســره لقولــه تعــاىل:

(ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) [النمــل .]90:حيــث ذكــر يف تفســرها

أقــواالً عديــدة متفقــة للصحابــة والتابعــن -وهــم :عبــداهلل بــن مســعود وعبــداهلل بــن عبــاس وأبــو
هريــرة وأنــس بــن مالــك وعطــاء وســعيد بــن جبــر وعكرمــة وجماهــد وإبراهيــم النخعــي واحلســن
للس ـ ِّي ِئة هنــا بأهنــا تعنــي :الــرك(.)1
وقتــادة وابــن زيــد وغريهــم -ونقــل عنهــم تفســرهم َّ

راب ًعا :إيراد مسائل الفقه وأصوله واالستنباط من اآليات:
ذكــر الشــنقيطي يف مقدمــة تفســره أن مــن مقاصــد تأليفــه لــه "بيــان األحــكام الفقهيــة» لآليــات
التــي يعــرض هلــا ،ومنهجــه يف ذلــك متنــوع ،ويلحــظ قــارئ "أضــواء البيــان» متكــن صاحبــه مــن
الفقــه املقــارن؛ حيــث يعــرض أقــوال أصحــاب املذاهــب املشــهورة ويقــارن بينهــا مــع ذكــر أدلــة كل
فريــق دون تعصــب وحت ّيــز ألي مذهــب ،ولكــن يتوســع العالمــة الشــنقيطي  -  -يف املذهــب

املالكــي بحكــم إتقانــه للمذهــب.

وامتــاز  - -بدقــة االســتدالل وقــوة االســتنباط .مثــال ذلــك :تفســره لقولــه تعــاىل:
(ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) [الفرقــان .]67:قــال  " :-  -هــذه اآلية
وغريهــا قــد بينــت أحــد ركنــي مــا يســمى اآلن باالقتصــاد؛ ألن مجيــع مســائل االقتصــاد عــى كثرهتــا
واختــاف أنواعهــا تعــود إىل أصلــن مهــا :اكتســاب املــال ،ورصفــه يف مصارفــه .وإن االقتصــاد عمــل

مــزدوج ،وال فائــدة فيــه إال إذا توفــر األصــان الســابقان(.")2

(( (1ذكر هذه الروايات الطربي يف تفسريه «جامع البيان يف تأويل القرآن».)507 /19( ،
(( (2أضواء البيان.)76/6( ،
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خامسا :إيراد املسائل اللغوية والبيانية:
ً

اللغــة العربيــة رضوريــة يف فهــم معــاين القــرآن ومقاصــده؛ ألن الوحــي نــزل هبــا ،وهــذا مــا

نبــه إليــه اإلمــام الشــاطبي عنــد قولــه" :لســان العــرب هــو املرتجــم عــن مقاصــد الشــارع" (.)1

ـرا مــا حيتكــم إىل اللغــة والبيــان يف اســتنباط املعــاين واألحــكام
واملالحــظ أن الشــنقيطي كثـ ً

مــن اآليــات ،وال يتســع املقــام للحديــث عــن املســائل اللغويــة والبيانيــة عنــد العالمــة الشــنقيطي،

ولــذا أحيــل إىل جمموعــة مــن الدراســات التــي تناولــت املوضــوع(.)2
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(( (1املوافقات.)401/5( ،
(( (2ينظــر :مســائل النحــو والــرف يف كتــاب أضــواء البيــان للشــنقيطي؛ وحتقيقــات الشــنقيطي اللغويــة؛ وموقــف الشــنقيطي مــن
قضايــا البيــان بــن النظريــة والتطبيــق (دراســة موضوعيــة)( ،تراجــع قائمــة املصــادر).

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

املبحث األول
التعريــف باملقاصد والتفســر املقاصدي

املطلب األول :مفهوم املقاصد:
الفرع األول :املقاصد لغة:

ـدل أحدهــا عــى إتيـ ِ
ـول ثالثــة ،يـ ُّ
قــال ابــن فــارس(" :قصــد) :القــاف والصــاد والــدال أصـ ٌ
ـان

ٍ
ٍ
َ
قصدتــه َق ْصــدً ا و َم ْق َصــدً ا .ومــن البــاب:
واآلخــر عــى
يشء و َأ ِّمــه،
اكتنــاز يف الــيء .فاألصــلَ :
(أ ْقصــدَ ه الســهم)؛ إذا أصابــه ف ُقتِــل مكا َنــه ،وكأ ّنــه قيـ َـل ذلــك أل َّنــه مل َ ِ
يــد عنــه "(.)1
َ
َ
َّ ُ
والبــن منظــور يف "لســان العــرب» كالم طويــل يف بيــان معــاين (القصــد)؛ وخالصــة كالمــه
ٍ
معــان ،منهــا :اســتقامة الطريــق ،والعــدل والتوســط ،واالعتــاد
" أهنــا تــأيت يف اللغــة عــى عــدة
واألَ ُّم وإتيــان الــيء والتوجــه ،وعــدم اإلفــراط ،والكــر " (.)2

وقــد بــن ابــن جنِّــي أصــل مــادة (قصــد) يف اللغــة فقــال " :أصــل (ق ص د) ومواقعهــا يف

والنهــوض نحــو الــيء؛ عــى اعتــدال كان ذلــك أو
كالم العــرب االعتــزام والتوجــه والنهــو ُد
ُ

ـور ،هــذا َأصلــه يف احلقيقــة وإن كان قــد خيــص يف بعــض املواضــع بقصــد االســتقامة دون امليــل،
َجـ ْ
ِ
ـو َر تــارة كــا تقصــد العــدل ُأخــرى؟ فاالعتــزام والتوجــه شــامل هلــا
جلـ ْ
َأال تــرى َأنــك َت ْقصــد ا َ
مجي ًعــا "(.)3

ويالحــظ أن ابــن جنــي قــد جعــل االعتــزام والتوجــه هــو األصــل يف معنــى (القصــد) ،وهــو

مــا يتناســب مــع املعنــى االصطالحــي؛ إذ فيــه االعتــاد واألَ ُّم وإتيــان الــيء والتوجــه ،وكلهــا

وأيضــا مقاصــد الرشيعــة مالحــظ فيهــا االســتقامة
تــدور حــول إرادة الــيء والعــزم عليــهً ،
(( (1مقاييس اللغة ،مادة (قصد).)95/5( ،
(( (2لسان العرب ،مادة (قصد).)353/3( ،
(( (3املصدر السابق.)353/3( ،
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والطريــق القويــم والعــدل والتوســط( .)1يقــول الدكتــور عبد اهلل بن ب َّيــه  -بعــد كالمــه عــن

املعنــى اللغــوي للمقاصــد" :-واملعنــى اللصيــق باملــراد هــو :التوجــه والعــزم والنهــود"(.)2

"وهــذا املعنــى هــو املســتعمل يف كالم الفقهــاء واألصوليــن ،مثــل قوهلــم " :املقاصــد تغــر

أحــكام الترصفــات" ،و"املقاصــد معتــرة يف الترصفــات" ،ويعنــون بــه مــا تغ ّيــاه املكلــف بباطنــه،
وســار جتاهــه ،ونحــا نحــوه؛ بحيــث م ّثــل إرادتــه الباطنــة"(.)3

اصطالحا:
الفرع الثاين :املقاصد
ً

مل حيــدّ د العلــاء املتقدمــون معنــى لـ(املقاصــد) بحيــث يتميــز عــن األلفــاظ ذات الصلــة ،أو

القريبــة مــن معانيــه .وظهــر مــن خــال اســتعامهلم هلــذا اللفــظ ،أن املــراد بــه عــن املعنــى اللغــوي،

ومــن ذلــك مثـ ً
ا قاعــدة " :األمــور بمقاصدهــا "؛ حيــث يــراد بـ(املقاصــد) هنــا :مــا يتغ ّيــاه املكلــف

ويضمــره يف نيتــه ،ويســر نحــوه يف عملــه(.)4

وأمــا ســبب عــدم وضــع تعريــف للمقاصــد عنــد الســابقني؛ فهــو َّ
أن صــدر هــذه األمــة
ِ
ْــر احلــدود وال اإلطالــة فيهــا؛ ألن املعــاين كانــت واضحــة ومتمثلــة يف
مل يكونــوا يتكلفــون ذك َ

أذهاهنــم(.)5

وقــد ع َّلــل الدكتــور أمحــد الريســوين عــدم وضــع الشــاطبي تعري ًفــا اصطالح ًّيــا للمقاصــد

وضوحــا بــا ال مزيــد عليــه بقــراءة كتابــه املخصــص
واضحــا ،ويــزداد
بقولــه " :ولعلــه اعتــر األمــر
ً
ً
للمقاصــد مــن "املوافقــات" ،ولعــل مــا زهــده يف تعريــف املقاصــد كونــه كتــب كتابــه للعلــاء ،بــل
للراســخني يف علــوم الرشيعــة " (.)6
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(( (1ينظر :مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية( ،ص.)28
(( (2عالقة مقاصد الرشيعة بأصول الفقه( ،ص.)11
(( (3قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطبي( ،ص.)44
(( (4ينظر :املصدر السابق( ،ص.)45
(( (5ينظر :مقاصد الرشيعة عند ابن تيمية( ،ص.)45
(( (6نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي( ،ص.)5

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

وقــد حــاول بعــض املعارصيــن وضــع تعريــف اصطالحــي للمقاصــد ،كــا اجتهــوا إىل متييــز

كلمــة (مقاصــد) عــن األلفــاظ املتقاربــة ،وحتديــد مــا يدخــل مــن معانيهــا ومــا خيــرج منهــا.

ومــن هــؤالء املعارصيــن ممــن اطلعــت عــى تعريفــات هلــم :الطاهــر ابــن عاشــور( )1وعــال

الفــايس( )2وأمحــد الريســوين( )3ونــور الديــن اخلادمــي( )4ومحــادي العبيــدي( )5وحممــد اليــويب(.)6

وتعريفاهتــم تتفــق عــى أن مقاصــد الرشيعــة هــيِ :
احل َكــم التــي راعاهــا الشــارع يف ترشيعــه

لألحــكام؛ وذلــك لتحقيــق مصالــح عبــاده يف الدنيــا واآلخــرة.

اصطالحا.
خمتارا للمقاصد
ً
ولعل هذا القدر املتفق عليه يصلح أن يكون تعري ًفا ً
وجيــدر التنبيــه هنــا إىل أن إعــال املقاصــد الرشعيــة يف الفقــه اإلســامي قــد تــم حتــت أســاء

خمتلفــة اتفقــت مــع (املقاصــد) يف معناهــا الــذي خرجــت بــه هــذه الدراســة ،واختلفــت معهــا يف
األلفــاظ؛ فهنــاك مصطلحــات ذات صلــة بـ(املقاصــد) ،ذكرهــا العلــاء وأرادوا هبــا هــذا املصطلــح(.)7

ـر عنــه العلــاء بتعابــر
يقــول الدكتــور الريســوين " :مــا نعنيــه اليــوم بمقاصــد الرشيعــة قــد عـ َّ

ـر هبــا؛ حتــى ال تقتــر عــى مــا
ومصطلحــات متعــددة .فــا بــد مــن معرفــة خمتلــف املفــردات املعـ َّ

ورد بعبــارة مقاصــد الرشيعــة ،أو مقاصــد الــرع ،أو مــا يشــتق منهــا.

فمصطلحــات :العلــة والعلــل ،واحلكمــة واملصلحــة ،واملعنــى واملغــزى ،ومراد الــرع ،وأرسار

الرشيعــة ...اســتعملت ومــا زالــت تســتعمل للتعبــر عــن مقاصــد الرشيعــة ومــا ينــدرج فيهــا " (.)8
(( (1ينظر :مقاصد الرشيعة اإلسالمية( ،ص.)251
(( (2ينظر :مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها( ،ص.)3
(( (3ينظر :نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي( ،ص.)7
(( (4ينظر :االجتهاد املقاصدي حجيته ضوابطه جماالته.)25/1( ،
(( (5ينظر :الشاطبي ومقاصد الرشيعة اإلسالمية( ،ص.)119
(( (6ينظر :مقاصد الرشيعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الرشعية( ،ص.)37
(( (7ينظر :فقه املقاصد :إناطة األحكام الرشعية بمقاصدها( ،ص.)47
(( (8البحث يف مقاصد الرشيعة :نشأته وتطوره ومستقبله( ،ص.)187
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املطلب الثاين :مفهوم التفسري املقاصدي:

الفرع األول :املعنى اإلفرادي لـ(التفسري املقاصدي):

مصطلــح (التفســر املقاصــدي) يتكــون مــن كلمتــن( :التفســر) و(املقاصــد) .أمــا (املقاصــد)

تناولــت داللتهــا اللغويــة واالصطالحيــة يف املطلــب الســابق .ولــذا ســأعرض هنــا ملعنــى
فقــد
ُ
واصطالحــا:
التفســر لغــة
ً

يقــول ابــن فــارس  -يف بيــان معنــى التفســر لغــة  " :-الفــاء والســن والــراء :كلمــة واحــدة

وفستــه) .والفــر
ـر ُت الــي َء َّ
تــدل عــى بيــان الــيء وإيضاحــه ،مــن ذلــك :الفــر ،يقــالَ ( :فـ َ ْ

وحكمــه فيــه " (.)1
والتفــرة :نظــر الطبيــب إىل املــاء ُ

َّ
لتنحــل أواخرهــا،
نضحــت عليهــا املــاء؛
(فــرت النُّــورة) إذا
والتفســر " :تفعيــل؛ مــن:
َ
َ

بعضهــا مــن بعــض ،حتــى
ـر َ
ـر يفصــل أجــزا َء معنــى املفـ َّ
وينفصــل بعضهــا مــن بعــض ،وكأن املفـ ِّ

يتأتــى فهمــه ،واالنتفــاع بــه ،كــا أن النُّــورة ال يتهيــأ االنتفــاع هبــا إال بتفصيــل أجزائهــا بتفســرها " (.)2
مــن خــال مــا ســبق نالحــظ أن التفســر مصــدر (فــر) ،وهــذه املــادة تــدل عــى الكشــف

خاصــا بالقــرآن ،ولكنــه شــاع واشــتهر فيــه.
والبيــان ،فالتفســر هــو التبيــن ،وهــو ليــس ً

ـوع مــر ُّده تعــدد مقاصــد
أمــا يف االصطــاح فقــد تعــددت تعريفــات العلــاء ،ولعـ ّـل هــذا التنـ َ

املفرسيــن مــن التفســر.

وقــد َذ َكـ َـر الدكتــور الذهبــي أربعــة مــن هــذه التعريفــات ،وخلــص بعــد ذلــك إىل أن " هــذه

التعاريــف األربعــة تتفــق كلهــا عــى أن علــم التفســر :علــم يبحــث عــن مــراد اهلل تعــاىل بقــدر الطاقــة
البرشيــة؛ فهــو شــامل لــكل مــا يتوقــف عليــه فهــم املعنــى ،وبيــان املــراد " (.)3
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(( (1مقاييس اللغة ،مادة (فرس).)402/4( ،
(( (2اإلكســر يف علــم التفســر( ،ص .)1والنُّــورة :هــي احلجــر الــذي حيــرق ،ويســوى منــه الكلــس ،وحيلــق بــه الشــعر .ينظــر :لســان
العــرب ،مــادة (نــور).)381/14( ،
(( (3التفسري واملفرسون.)14/1( ،
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ِّ
َّ
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الفرع الثاين :املعنى الرتكيبي لـ(التفسري املقاصدي):

بعــد عــرض املعنــى اإلفــرادي ملصطلــح (التفســر املقاصــدي) بدراســة ِك َ ْل جزئيــه مــن

منظورهيــا اللغــوي واالصطالحــي؛ أعمــد  -بــإذن اهلل  -إىل النظــر يف املعنــى الرتكيبــي هلــذا

املصطلــح.

مصطلــح (التفســر املقاصــدي)  -مــن حيــث الرتكيــب  -مركــب وصفــي؛ حيــث إن لفــظ

(املقاصــد) صفــة للفــظ (التفســر) وهــو املوصــوف ،والعالقــة الوصفيــة بــن (التفســر) و(املقاصد)
ـارا دالل ًّيــا ،وهــذا اإلطــار الــداليل يقتــي اتصــاف التفســر باملقاصــد.
تعطــي لكليهــا إطـ ً

وهــذا املصطلــح عــام يشــمل تفســر اخلطــاب القــرآين وغــره ،إال أن مــا يعنينــا ونحــن بصــدد

وضــع معنــى تركيبــي ملصطلــح (التفســر املقاصــدي)  -يف دراســة تتنــاول إحــدى تفاســر القــرآن

الكريــم  -هــو بيــان هــذا املصطلــح مــن حيــث ارتباطــه بكتــاب اهلل عــز وجــل.

علــا
وســأبدأ بذكــر بعــض التعريفــات التــي ذكرهــا الباحثــون لـ(التفســر املقاصــدي) ً -

بأننــي مل أجــد مــن عــرف (التفســر املقاصــدي للقــرآن الكريــم) ،بــل كان تعريفهــم شــام ً
ال

للتفســر املقاصــدي للنصــوص الرشعيــة بشــكل عــام قرآ ًنــا وســنة  .-وسأتوســل هبــذه التعريفــات
للوصــول إىل التعريــف املختــار.

يقــول الدكتــور أمحــد الريســوين  -يف تعريــف (التفســر املقاصــدي)  :-هــو" النظــر والبحــث

يف مقاصــد النصــوص واملصالــح املتوخــاة مــن أحكامهــا ،ثــم تفســرها واســتخراج معانيهــا
ومقتضياهتــا وفــق مــا الح مــن مقاصــد ومصالــح دون تكلــف وال تعســف " (.)1

وأمــا الدكتــور نــور الديــن قــراط فعرفــه بقولــه " :هــو أن نفقــه النصــوص الرشعيــة اجلزئيــة

يف ضــوء مقاصــد الرشيعــة الكليــة؛ بحيــث تــدور اجلزئيــات حــول حمــور الكليــات ،وترتبــط

األحــكام بمقاصدهــا احلقيقيــة ،وال تنفصــل عنهــا بحــال " (.)2

(( (1النص واملصلحة بني التطابق والتعارض ،جملة إسالمية املعرفة ،العدد (( ،)13ص.)62
(( (2التعليل املقاصدي يف القرآن الكريم ،جملة اإلحياء ،العددان ( )30و(2009 ،)31م.
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هــذه هــي التعريفــات التــي عثــرت عليهــا ملصطلــح (التفســر املقاصــدي) وهــي تعطــي
واضحــا هلــذا املصطلــح ،رغــم أهنــا -كــا ذكــرت -تشــمل النصــوص الرشعيــة بقســميها
ـورا
ً
تصـ ً
(الوحــي املتلــو وغــر املتلــو).

ومــن املالحظــات عــى هــذه التعريفــات أهنــا  -باســتثناء تعريــف الدكتــور الريســوين -
ـرا،
ذكـ ْ
ـرت جانــب الفهــم والفقــه للنــص ،وتوقفــت عنــد ذلــك ،وهــذا  -بنظــري -ال يعــد تفسـ ً

بــل هــو اخلطــوة األوىل للعمليــة التفســرية؛ ولذلــك نجــد الريســوين يضيــف يف تعريفــه " :ثــم
أيضــا :توســيع دالالت اآليــة،
تفســرها واســتخراج معانيهــا ومقتضياهتــا ." ...ولعــي أضيــف ً
وترجيــح األقــوال التفســرية املتعارضــة.
وقــد خرجــت بتعريــف خمتــار لـ(التفســر املقاصــدي للقــرآن الكريــم) حيــث عرفتــه بأنــه :بيــان
املعنــى املــراد مــن اخلطــاب القــرآين ،وتوســيع دالالتــه ،وترجيــح األقــوال التفســرية املتعارضــة ،بنــا ًء

عــى الغايــات التــي نــزل القــرآن ألجلهــا.

وال بــد  -قبــل االنتقــال إىل املطلــب الثالــث  -مــن اإلشــارة إىل ضابــط مهــم لضــان تطبيــق
التفســر املقاصــدي بالشــكل الصحيــح ،أعنــي بــه مراعــاة املفــر أثنــاء تفســره آليــات القــرآن
الكريــم قواعــد التفســر األخــرى وهــي :املأثــور واللغــة والســياق()1؛ وذلــك لقطــع الطريــق
عــى ذوي االجتاهــات املنحرفــة غــر امللتزمــة بضوابــط التفســر ،التــي تتــذرع باملقاصــد يف فهمهــا
للقــرآن الكريــم .وهــذا الضابــط  -وإن مل أذكــره يف التعريــف طل ًبــا لالختصــار -إال أنــه ال بــد

للمفــر مــن اســتحضاره وااللتــزام بــه يف فهمــه وتفســره آليــات القــرآن.
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(( (1ينظر :التفسري أساسياته واجتاهاته( ،ص.)222-207
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املطلب الثالث :العالقة بني علم التفسري وعلم املقاصد:

علــم مقاصــد الرشيعــة ليــس مقصــو ًدا لذاتــه ،وإنــا يــراد بــه  -فيــا يــراد  -إعاملــه واســتثامره يف

فهــم النصــوص الرشعيــة وتوجيههــا ،وهــذا يكــون عــى اخلصــوص " يف النصــوص ظنيــة الداللــة؛
إذ يســتعني املجتهــد باملقاصــد يف فهــم النصــوص واختيــار املعنــى املناســب لتلــك املقاصــد وتوجيــه
معنــى النــص بــا خيدمهــا " (.)1

وبذلــك تكــون النصــوص الرشعيــة قرآنًــا وســنة جمــاالً مــن جمــاالت إعــال املقاصــد ،بــل

عدهــا بعــض الباحثــن يف علــم املقاصــد أول جمــال اجتهــادي حيتــاج إىل النظــر املقاصــدي .يقــول
الدكتــور أمحــد الريســوين " :ولعــل أول جمــال اجتهــادي يتوقــف عــى النظــر املقاصــدي ويســتفيد منــه
هــو جمــال فهــم النصــوص وتفســرها ســواء كانــت قرآ ًنــا أو ســنة " (.)2

ويؤكــد الدكتــور يوســف البــدوي عــى كــون النصــوص الرشعيــة أول جمــال إلعــال املقاصــد

بقولــه " :املجــال األول :فهــم النصــوص وتفســرها ومعرفــة داللتهــا " (، )3ويــرح ذلــك بقولــه" :من

املس ـ َّلم بــه أن الشــارع قصــد مــن أحكامــه حتقيــق عبوديتــه وحتقيــق مصالــح عبــاده ودفــع الفســاد

عنهــم ،فــإذا وردت نصــوص رشعيــة حتتــاج إىل التفســر والبيــان ،فــإن هــذه النصــوص تفــر وحيــدد
نطــاق تطبيقهــا وجمــال إعامهلــا يف ضــوء املصالــح واملقاصــد التــي وردت هــذه النصــوص لتحقيقهــا
ِ
واحلكــم التــي جــاءت مــن أجلهــا " (.)4

غــر أنــه بالنظــر إىل جهــود العلــاء يف تفســر النصــوص الرشعيــة وبيــان مدلوالهتا يظهــر وجود

مــدارس ومناهــج يف فهــم تلــك النصــوص ،ومــرد ذلــك إىل طبيعــة ونوعيــة األصــول التــي يســتند

إليهــا أصحــاب كل اجتــاه .يقــول الدكتــور الريســوين " :إن تفســر النصــوص الرشعيــة يتجاذبــه عــادة
(( (1طرق الكشف عن مقاصد الشارع( ،ص.)46
(( (2الفكر املقاصدي قواعده وفوائده( ،ص.)92
(( (3مقاصد الرشيعة عند ابن تيمية( ،ص.)115
(( (4املصدر السابق( ،ص.)115
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اجتاهــان :اجتــاه يقــف عنــد ألفــاظ النصــوص وحرفيتهــا مكتف ًيــا بــا يعطيــه ظاهرهــا .واجتــاه يتحــرى

مقاصــد اخلطــاب ومراميــه.)1( " ...

ويمثــل االجتــاه األول أصحــاب املدرســة الظاهريــة( .)2وإذا كان لــكل اجتــاه فكــري أو مذهــب
فقهــي خصائصــه وســاته التــي متيــزه؛ فــإن للمدرســة الظاهريــة خصائــص عامــة يف فهــم األلفــاظ
والنصــوص ،وقــد تتبــع الدكتــور نــور الديــن اخلادمــي هــذه اخلصائــص؛ فتوصــل إىل أن " هــذه
اخلصائــص تتفــق مجيعهــا عــى خاصية األخــذ بالظاهــر؛ أي :األخــذ بظواهــر النصــوص واإلمجاعات،
وعــدم االلتفــات إىل مــا وراء تلــك النصــوص واإلمجاعــات مــن أرسار ومقاصــد وتعليــل ونظــر بوجه
عــام » (.)3
فالعــرة عنــد أهــل الظاهــر بألفــاظ النصــوص الرشعيــة ومنطوقهــا ،وليــس بتعليــل هــذه

النصــوص وأحكامهــا أو النظــر يف ِحكمهــا ومقاصدهــا.

أمــا االجتــاه الثــاين فتمثلــه املدرســة املقاصديــة ،وهــذا االجتــاه يســتند إىل التســليم العــام بكــون

الرشيعــة هلــا مقاصــد ِ
وحكــم يف عمــوم أحكامهــا ونصوصهــا.

دائــا مــن كــون صاحــب النــص لــه مقاصــد معينــة ومعــان حمــددة
وهــذا االجتــاه ينطلــق
ً

عنــده ،هــي التــي أراد تبليغهــا للمخاطــب ،وأراد مــن املخاطــب فهمهــا واســتيعاهبا وأخذهــا بعــن
االعتبــار(.)4
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(( (1مدخل إىل مقاصد الرشيعة( ،ص.)9-8
(( (2ينظر :من أعالم الفكر املقاصدي( ،ص.)111
(( (3الدليل عند الظاهرية( ،ص.)39
(( (4ينظــر :الفكــر املقاصــدي قواعــده وفوائــده( ،ص .)93 - 92ولالســتزادة يف موضــوع تفســر القــرآن بــن املدرســتني الظاهريــة
واملقاصديــة ينظــر مقــال بعنــوان :فهــم النصــوص الرشعيــة بــن النظــر الظاهــري والنظــر املقاصــدي ،جملــة الوعــي اإلســامي ،العــدد
(.)532

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

القــرآن وأهدافِ ِ
ِ
ِ
ــه مقاصــدَ لــه وأهدا ًفــا،
مقاصــد
و" املفــر الناجــح هــو الــذي جيعــل مــن

ـامل وترشيــع كامـ ٌـل ومنهــج واقعــي ي ِ
ـم رســال ُة اهلل إىل البـ ِ
ـر ،ويف ثنايــا ُه نظــا ٌم شـ ٌ
فالقـ ُ
راعــي
ٌّ ُ
ٌ
ٌ
ـرآن الكريـ ُ

ـن مصالــح الفـ ِ
ـروح واجلسـ ِ
ـوازن بــن متطلبـ ِ
الفطــر َة اإلنســاني َة بــا حت ِّق ُقـه تعاليمـه مــن تـ ٍ
ـات الـ ِ
ـرد
ـد وبـ َ
ُ ُ
ُ
ِ
ِ
ـر َع فيــه ،وينبغــي أن تكون
واملجتمـعِ ...فعــى املفــر :أن حيــد َد أهدا َفـ ُه مــن كتابــة التفســر قبــل أن َيـ ْ ُ

ومقاصـ ِ
ـداف مواكبـ ًة -كــا ذكرنــا -ألهـ ِ
ـداف القـ ِ
ِ
ـد ِه " (.)1
ـرآن
تلــك األهـ ُ

(( (1نحو منهج أمثل لتفسري القرآن( ،ص.)15-14
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املبحث الثاين
التفســر املقاصــدي عنــد العالمة الشــنقيطي  -اجلانب النظري
املطلب األول :موقف الشنقيطي من الوحدة املوضوعية يف القرآن الكريم:

ـن مذهــب املفــر فيــا يســمى بالوحــدة املوضوعيــة يف آيــات القــرآن الكريــم  -مــا
إن َت َبـ ُّ َ

يــؤدي إىل انتظامهــا حتــت هــدف عــام ومقصــد معــن -؛ يعــد اخلطــوة األوىل يف دراســة االجتــاه

املقاصــدي عنــد هــذا املفــر.

وللوصــول إىل هــذه املقصــد جعلــت هــذا املطلــب يف فرعــن :األول يتنــاول أمهيــة النظــرة

الشــمولية عنــد النظــر يف آيــات القــرآن ،وأمــا الثــاين فيجيــب عــى تســاؤل مفــاده :هــل كانــت نظــرة

ـتحرضا ملقاصــد القــرآن الكليــة
الشــنقيطي شــمولية عنــد تفســره آليــات القــرآن بمعنــى أنــه كان مسـ
ً
أثنــاء تفســره للمفــردة أو العبــارة القرآنيــة؟

الفرع األول :أمهية النظرة الشمولية عند تفسري القرآن الكريم:

قبــل ولــوج بــاب الوحــدة املوضوعيــة عنــد الشــنقيطي أمهــد لذلــك بالــكالم عــن أمهيــة

النظــرة الشــمولية عنــد النظــر يف آيــات القــرآن الكريــم ،وأثــر ذلــك يف حســن فهــم املعــاين اجلزئيــة

يف ضــوء الكليــات العامــة والغايــات التــي نــزل القــرآن ألجلهــا.

ولعــل كالم الفراهــي عــن مــا أســاه بـ(النظــام) يمكــن االســتفادة منــه يف موضوعنــا؛ فـ ِ
ـكال

الفكرتــن -ســواء (النظــرة الكليــة آليــات القــرآن) أو (نظــام القــرآن) -تؤديــان إىل نتيجــة واحــدة.
يقــول  -  -يف تعريــف (النظــام) " :مرادنــا بـ(النظــام) أن تكــون الســورة كال ًمــا واحــدً ا،

ثــم تكــون ذات مناســبة بالســورة الســابقة والالحقــة أو بالتــي قبلهــا أو بعدهــا ...وعــى هــذا األصــل
تــرى القــرآن كلــه كال ًمــا واحــدً ا ذا مناســبة وترتيــب يف أجزائــه مــن األول إىل اآلخــر" (.)1
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(( (1دالئل النظام( ،ص.)75-74

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

وممــا يــدل عــى أمهيــة النظــرة الكليــة عنــد تدبــر كتــاب اهلل  قولــه " :الــكالم ال يلتئــم

بعضــه ببعــض إال بجامــع يشــتمل عــى أشــتات املطالــب ،واجلامــع يكــون أعــى وأوســع ،كــا أن
اإلنســان يشــمل األفــراد التــي حتتــه ،وهكــذا يعــرج مــن األخــص إىل األعــم ،فمــن طلــب النظــم

ال بــد أن ينظــر فــوق مــا يــراه حتــى جيــد جام ًعــا عا ًّمــا " (.)1

واخلالصــة التــي يمكــن اخلــروج هبــا مــن كالم الفراهــي أن " مــن تدبــر القــرآن يف ضــوء

(النظــام)؛ فــا شــك أنــه ال خيطــئ يف فهــم معانيــه؛ وذلــك ألن النظــام قــد يبــن لــه ســمت الــكالم،
وينفــي عنــه تشــاكس املعــاين ،ويــرد األمــور إىل الوحــدة " (.)2

ولعــل هــذا األمــر مل يكــن غائ ًبــا عــن ابــن عاشــور وهــو يكتــب تفســره "التحريــر
والتنويــر»؛ بــل نــص عليــه يف مقدمتــه فقــال  -أثنــاء ِذكــره للقضايــا التــي اهتــم هبــا يف تفســره:-

ِ
ِ
ـب اتِّصـ ِ
اآلي َب ْع ِضهــا بِ َب ْعـ ٍ
تناسـ ِ
ـال ِ
ـي بــه
واهت ََم ْمـ ُ
ـت ً
ـضُ ،
" ْ
وهــو َمنْـ َـز ٌع جليـ ٌـل قــد ُعنـ َ
أيضــا ببيــان ُ

ـان الدِّ يـ ِ
َف ْخـ ُـر الدِّ يـ ِ
تناسـ ِ
ـف فيــه برهـ ُ
ـب
ـن الــرازي ،وأ َّلـ َ
ـم الــدُّ َر ِر يف ُ
ـمىَ " :ن ْظـ َ
ـن البِقاعــي كتابــه ا ُمل َسـ َّ
والسـ ِ
ـط بــه ِمــن أ ْغراضهــا؛ لِئـ ّ
ـت مــا ُأحيـ ُ
ـا َيكـ َ
ِ
ـون النّاظِـ ُـر يف
ـادر ُســور ًة ّإل َب َّينْـ ُ
ـور»َ ...و َل ْ ُأغـ ْ
اآلي ُّ
َص ُف ـه عــن روعـ ِ
ِ
ـان م ْفرداتــه ومعــاين ُ َ ِ ِ
ِ
ِ
ـة
َ ْ
متفرق ـ ٌة ت ْ ِ ُ
كأنــا ف َقـ ٌـر ِّ
جلــه َّ
ـورا عــى بيـ ُ َ
تفســر القــرآن َم ْق ُصـ ً
ـع َجالــه " (.)3
ان ِْســجامهْ َ ،
ـب َعنْ ـ ُه روائـ َ
وت ُجـ ُ

وقــد أكــد األســتاذ عبــد احلي بن الصديــق هــذا املســلك يف فهــم اخلطــاب القــرآين فقــال:

" فــإن لوصــول املجتهــد لفهــم مــراد الشــارع مــن النــص طريقــن :أحدمهــا :النظــر يف داللتــه

اللغويــة ،مــع مالحظــة القواعــد الكليــة الترشيعيــة ،وتقديمهــا عــى األدلــة اجلزئيــة إذا مل يمكــن
اجلمــع بينهــا .ثانيهــا :النظــر يف مقاصــد الرشيعــة "(.)4

(( (1املصدر السابق( ،ص.)33
(( (2الفراهي ،املصدر السابق( ،ص.)5
(( (3التحرير والتنوير.)8/1( ،
(( (4نقــد مقــال يف مســائل مــن علــم احلديــث والفقــه وأصولــه وتفضيــل بعــض املذاهــب( ،ص .100وينظــر :نظريــة املقاصــد عنــد
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وممــن توســع يف الــكالم عــن هــذا املنهــج الدكتــور الريســوين ،وذلــك أثنــاء حديثــه عــن

مســالك االجتهــاد املقاصــدي ،حيــث جعــل املســلك الثــاين بعنــوان( :اجلمــع بــن الكليــات العامــة
واألدلــة اخلاصــة) :وقــال حتــت هــذا العنــوان " :وأعنــي بالكليــات العامــة :الكليــات النصيــة،

والكليــات االســتقرائية ".

فالكليــات النصيــة :هــي التــي جــاءت يف نصــوص القــرآن والســنة الصحيحــة :مثــل« :ال
َضر وال ِضار »( ،)1و« إِنَّــا ْالَعــا ُل بِال ِّني ِ
ــات »(.)2
َّ
َ َ
ْ َ
َ
َ
أمــا الكليــات االســتقرائية :فهــي التــي يتوصــل إليهــا عــن طريــق اســتقراء عــدد مــن

النصــوص واألحــكام اجلزئيــة ،كحفــظ الرضوريــات واحلاجيــات والتحســينيات وســائر املقاصــد

العامــة للرشيعــة ،والقواعــد الفقهيــة اجلامعــة ،مثــل " :الــرورات تبيــح املحظــورات " ،و" املشــقة

جتلــب التيســر".

وأعنــي باألدلــة اخلاصــة  -أو األدلــة اجلزئيــة  :-األدلــة اخلاصــة بمســائل معينــة ،كآيــة كــذا

الدالــة عــى كــذا ،أو احلديــث الفــاين الــدال عــى حكــم املســألة الفالنيــة ،أو األقيســة اجلزئيــة.

فــا بــد للمجتهــد ،وهــو ينظــر يف هــذه اجلزئيــات ،مــن اســتحضار كليــات الرشيعــة

ومقاصدهــا العامــة وقواعدهــا اجلامعــة .ال بــد مــن مراعــاة هــذه وتلــك يف آن واحــد ،وال بــد أن

يكــون احلكــم مبن ًّيــا عــى هــذه وتلــك م ًعــا :أعنــي األدلــة الكليــة ،واألدلــة اجلزئيــة .فهــذا رضب
مــن رضوب االجتهــاد املقاصــدي ومســلك مــن مســالكه...

وقــد نبــه الشــاطبي  -غــر مــرة  -عــى هــذا املســلك االجتهــادي املنســق بــن كليــات

الرشيعــة وجزئياهتــا .وقــد تقدمــت عــدة إشــارات إىل هــذا .ولكــن املوضــع اجلامــع واألهــم،
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اإلمام الشاطبي( ،ص.)344
(( (1رواه مالــك يف «املوطــأ» (كتــاب األقضيــة ،القضــاء يف املرفــق) ()1078 /4؛ واحلاكــم يف «مســتدركه» (كتــاب البيــوع ،النهــي
عــن املحاقلــة واملخــارضة واملنابــذة) ( )57 /2برقــم.)2358( :
(( (2رواه البخاري يف «صحيحه» (كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل) ( )6 /1برقم.)1( :

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

الــذي عالــج فيــه هــذا املوضــوع ،هــو املســألة األوىل مــن كتــاب (األدلــة) ،وهــي املســألة التــي

افتتحهــا بالتذكــر بــأن الرشيعــة كلهــا مبنيــة " عــى قصــد املحافظــة عــى املراتــب الثــاث ،مــن

الرضوريــات ،واحلاجيــات ،والتحســينيات " ،وأن هــذه الكليــات " :تقــي عــى كل جزئــي حتتهــا،

إذن ليــس فــوق هــذه الكليــات كيل تنتهــي إليــه ،بــل هــي أصــول الرشيعــة ".

ثــم قــال " :وإذا كان كذلــك ،وكانــت اجلزئيــات -وهــي أصــول الرشيعــة فــا حتتها -مســتمدة

مــن تلــك األصــول الكليــة  -شــأن اجلزئيــات مــع كلياهتــا يف كل نــوع مــن أنــواع املوجــودات -
فمــن الواجــب اعتبــار تلــك اجلزئيــات هبــذه الكليــات ،عنــد إجــراء األدلــة اخلاصــة مــن الكتــاب

والســنة واإلمجــاع والقيــاس؛ إذ حمــال أن تكــون اجلزئيــات مســتغنية عــن كلياهتــا .فمــن أخــذ

بنــص -مثـ ً
معرضــا عــن كليــه ،فقــد أخطــأ ".
ا  -يف جزئــي،
ً

معرضــا عــن كليــه فقــد أخطــأ ،فكذلــك مــن أخــذ
ثــم قــال " :وكــا أن مــن أخــذ باجلزئــي
ً

معرضــا عــن جزئيــه "؛ " فــا بــد مــن اعتبارمهــا م ًعــا يف كل مســألة ".
بالــكيل
ً

فهــذا هــو االجتهــاد احلــق ،وهــذا هــو االجتهــاد األكمــل ،فــكل مســألة تعــرض ،جيــب

عرضهــا عــى األدلــة اجلزئيــة ،وعــى األدلــة الكليــة واملقاصــد العامــة للرشيعــة .والــذي يقتــر

ـورا واختــاالً عمــن أمل
يف اجتهــاده وفتــواه عــى مــا فهمــه مــن دليــل جزئــي؛ ال يقــل اجتهــاده قصـ ً

بــيء مــن مقاصــد الرشيعــة ثــم أخــذ يفتــي وحيكــم دون مراجعــة ونظــر يف األدلــة اخلاصــة لــكل

مســألة؛ فكالمهــا قــارص مقــر عــن درجــة االجتهــاد األمثــل(.)1

مــن خــال مــا ســبق تتضــح لنــا قضيــة مهمــة " مــن منهــاج فهــم نصــوص الرشيعــة ،وهــي

أمهيــة االعتــاد عــى الكليــات الترشيعيــة وحتكيمهــا يف فهــم النصــوص اجلزئيــة وتوجيههــا .وهــو
نــوع مــن رد املتشــاهبات إىل املحكــات ،واجلزئيــات إىل الكليــات "(.)2

(( (1نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي( ،ص )344-342باختصار.
(( (2املصدر السابق( ،ص.)4
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ِ
املفــر جــز ًءا ويفهمــه
ــع
فــا بــد أن ُيفهــم الــكالم يف ضــوء النــص كامــاً ،دون أن َي ْقتَط َ
ُ

بمفــرده ،والنــص يف حالــة القــرآن الكريــم هــو القــرآن كلــه.

الفرع الثاين :نظرة الشنقيطي الشمولية عند تفسريه للقرآن الكريم:

بعــد هــذه املقدمــة نــأيت إىل شــيخنا الشــنقيطي الــذي يريــح الباحــث مــن عنــاء تلمــس مذهبــه

يف هــذه املســألة؛ حيــث إن مقصــده مــن تأليــف تفســره هــو تفســر القــرآن بالقــرآن ،وهــو يف
حقيقتــه نــوع مــن النظــر الشــمويل آليــات القــرآن الكريــم.

وتتضــح النظــرة الشــمولية عنــد الشــنقيطي أكثــر عندمــا نــرى أن التفســر املوضوعــي كان

لــه حمـ ٌّـل يف "تفســره»؛ فعــى الرغــم مــن أن الشــنقيطي مل يقصــد هــذا النــوع مــن التفســر ،إال أن
بــذوره كانــت حــارضة عنــده عــى شــكل شــذرات هنــا وهنــاك.

ومــن أمثلــة ذلــك يف « األضــواء» قولــه  -يف تفســر قولــه تعــاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ) [البقــرة " :-]257:رصح يف هــذه اآليــة الكريمــة بــأن اهلل ويل املؤمنــن ،ورصح يف آيــة أخــرى
بأنــه وليهــم ،وأن رســول اهلل  وليهــم ،وأن بعضهــم أوليــاء بعــض ،وذلــك يف قولــه تعــاىل:

(ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) [املائــدة ]55:اآليــة .وقــال( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [التوبــة.]71:
ورصح يف موضــع آخــر بخصــوص هــذه الواليــة للمســلمني دون الكافريــن ،وهــو قولــه تعــاىل( :ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ) [حممــد .]11:ورصح يف موضــع آخــر بــأن نبيــه  أوىل
باملؤمنــن مــن أنفســهم ،وهــو قولــه تعــاىل( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) [األحــزاب ،]6:وبــن يف آيــة
(البقــرة) هــذه ،ثمــرة واليتــه تعــاىل للمؤمنــن ،وهــي إخراجــه هلــم مــن الظلــات إىل النــور بقولــه تعــاىل:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) ،وبــن يف موضــع آخــر أن مــن ثمــرة واليتــه إذهــاب

اخلــوف واحلــزن عــن أوليائــه ،وبــن أن واليتهــم لــه تعــاىل بإيامهنــن وتقواهــم ،وذلــك يف قولــه تعــاىل:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [يونــس .]62:ورصح يف موضــع آخــر أنــه تعــاىل ويل
نبيــه  ، وأنــه أيضــا يتــوىل الصاحلــن ،وهــو قولــه تعــاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ) [األعــراف.)1( "]196:
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(( (1أضواء البيان.)158 /1( ،

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

وهكــذا فــإن الشــنقيطي مجــع اآليــات التــي حتدثــت عــن موضــوع الواليــة ،ثــم وضــح

املقصــود مــن هــذه اآليــات التــي دارت يف فلــك موضــوع واحــد.

كــا أن لــه رســالة بعنــوان« :صفــات اهلل  يف ضــوء القــرآن الكريــم» وهــي شــكل مــن

أشــكال التفســر املوضوعــي.

ومــن النظــر الشــمويل للقــرآن الكريــم عنــد الشــنقيطي مــا امتــاز بــه  -  -من اســتخدامه

للقواعــد الكليــة يف االســتدالل عــى األحــكام .ومــن األمثلــة عــى ذلك:

قــال تعــاىل( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) [املائــدة .]2:قــال  " :-  -يعنــي إن شــئتم ،فــا يــدل هــذا

األمــر عــى إجيــاب االصطيــاد عنــد اإلحــال ،ويــدل لــه االســتقراء يف القــرآن ،فــإن كل يشء كان

جائـ ًـزا ،ثــم حــرم ملوجــب ،ثــم أمــر بــه بعــد زوال ذلــك املوجــب ،فــإن ذلــك األمــر كلــه يف القــرآن

للجــواز ...وهبــذا تعلــم أن التحقيــق الــذي دل عليــه االســتقراء التــام يف القــرآن أن (األمــر بالــيء

بعــد حتريمــه يــدل عــى رجوعــه إىل مــا كان عليــه قبــل التحريــم مــن إباحــة أو وجــوب) ،فالصيــد
قبــل اإلحــرام كان جائـ ًـزا ،فمنــع لإلحــرام ،ثــم أمــر بــه بعــد اإلحــال بقولــه( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)،
فريجــع ملــا كان عليــه قبــل التحريــم ،وهــو اجلــواز "(.)1

أيضــا :كالمــه  -  -عنــد قولــه تعــاىل( :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)
ومــن األمثلــة ً

[احلــج ]78:عــن قاعــدة (املشــقة جتلــب التيســر) (.)2

وهكذا نرى عناية الشنقيطي بالقواعد العامة يف أصول الترشيع يف استنباط األحكام.
ممــا ســبق يتبــن لنــا اعتنــاء الشــنقيطي بــا يمكــن أن نطلــق عليــه (النظــرة الكليــة للخطــاب

ـتحرضا
القــرآين) ،وأن نظرتــه أثنــاء تفســره آليــات القــرآن الكريــم مل تكــن نظــرة جتزيئيــة ،بل كان مسـ
ً

ملقاصــد القــرآن ،أثنــاء تناولــه لآليــة بالبيــان.

(( (1أضواء البيان.)326 /1( ،
(( (2أضواء البيان.)300 /5( ،
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املطلب الثاين :مصطلحات الشنقيطي للتعبري عن املقاصد:

ـر هبــا عــن املقاصــد .مــن
هنــاك جمموعــة مــن املصطلحــات التــي اســتخدمها الشــنقيطي وعـ َّ

هــذه املصطلحــات:

أوالً :احلكمة:
قــال  -  -عنــد تفســره لقولــه تعــاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) [النســاء " :-]34:وأشــار بقولــه( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ) إىل أن الكامــل

يف وصفــه وقوتــه وخلقتــه يناســب حالــه ،أن يكــون قائـ ًـا عــى الضعيــف الناقــص خلقــة .وهلــذه
احلكمــة املشــار إليهــا جعــل مرياثــه مضاع ًفــا عــى مرياثهــا؛ ألن مــن يقــوم عــى غــره مرتقــب

للنقــص ،ومــن يقــوم عليــه غــره مرتقــب للزيــادة ،وإيثــار مرتقــب النقــص عــى مرتقــب الزيــادة
ظاهــر احلكمــة "(.)1
ثانياِ :
الع َّلة:
ً
قــال  " :-  -والتحقيــق أن علــة الربــا يف النقديــن كوهنــا جوهريــن نفيســن .مهــا ثمــن

األشــياء غال ًبــا يف مجيــع أقطــار الدنيــا ،وهــو قــول مالــك والشــافعي ،والعلــة فيهــا قــارصة عليهــا

عندمهــا ،وأشــهر الروايــات عــن أمحــد أن العلــة فيهــا كــون كل منهــا مــوزون جنــس ،وهــو مذهــب
أيب حنيفــة .وأمــا الــر والشــعري والتمــر وامللــح فعلــة الربــا فيهــا عنــد مالــك االقتيــات واالدخــار،

وقيــل وغلبــة العيــش فــا يمنــع ربــا الفضــل عنــد مالــك وعامــة أصحابــه إال يف الذهــب بالذهــب

والفضــة بالفضــة ،والطعــام املقتــات املدخــر بالطعــام املقتــات املدخــر ...وإنــا جعــل مالــك العلــة مــا

ذكــر؛ ألنــه أخــص أوصــاف األربعــة املذكــورة "(.)2
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(( (1أضواء البيان.)104 /1( ،
(( (2أضواء البيان.)174 /1( ،

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

ثال ًثا :الغرض:
قــال  " :-  -حكمــة جعــل العــدة ثالثــة قــروء ليســت حمصــورة يف تطويــل زمــن

الرجعــة ،بــل الغــرض األعظــم منهــا :االحتيــاط ملــاء املط ِّلــق حتــى يغلــب عــى الظــن بتكــرر

احليــض ثــاث مــرات أن الرحــم مل يشــتمل عــى محــل منــه .وداللــة ثــاث حيــض عــى ذلــك
أبلــغ مــن داللــة حيضــة واحــدة ،ويوضــح ذلــك أن الطلقــة الثالثــة ال رجعــة بعدهــا إمجا ًعــا "(.)1

املطلب الثالث :اعتباره للمقاصد العامة لإلسالم:

قــال  -  -يف تفســر قولــه تعــاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [اإلرساء " : )2(]9 :وهــذه اآليــة الكريمــة أمجــل اهلل جــل وعــا فيهــا مجيــع

مــا يف القــرآن مــن اهلــدى إىل خــر الطــرق وأعدهلــا وأصوهبــا ،فلــو تتبعنــا تفصيلهــا عــى وجــه

الكــال ألتينــا عــى مجيــع القــرآن العظيــم لشــموهلا جلميــع مــا فيــه مــن اهلــدى إىل خــري الدنيــا
واآلخــرة .ولكننــا إن شــاء اهلل تعــاىل ســنذكر مجــا وافــرة يف جهــات خمتلفــة كثــرة مــن هــدى

القــرآن للطريــق التــي هــي أقــوم بيانــا لبعــض مــا أشــارت إليــه اآليــة الكريمــة ،تنبيهــا ببعضــه عــى
كلــه مــن املســائل العظــام ،واملســائل التــي أنكرهــا امللحــدون مــن الكفــار ،وطعنــوا بســببها يف ديــن
اإلســام ،لقصــور إدراكهــم عــن معرفــة حكمهــا البالغــة ".

ثــم بــن العالمــة الشــنقيطي  -  -املقاصــد العامــة للرشيعــة اإلســامية قائــاً" :

فاملصالــح التــي عليهــا مــدار الرشائــع ثالثــة :األوىل :درء املفاســد املعــروف عنــد أهــل األصــول

بالرضوريــات .والثانيــة :جلــب املصالــح املعــروف عنــد أهــل األصــول باحلاجيــات .والثالثــة:
اجلــري عــى مــكارم األخــاق وحماســن العــادات املعــروف عنــد أهــل األصــول بالتحســينات

والتتميــات.

(( (1أضواء البيان.)147 /1( ،

(( (2توسع الشيخ الشنقيطي يف تفسري هذه اآلية؛ حيث تناوهلا يف نحو أربعني صفحة .ينظر :أضواء البيان.)54-17 /3( ،
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وكل هــذه املصالــح الثــاث هــدى فيهــا القــرآن العظيــم للطريــق التــي هــي أقــوم الطــرق

وأعدهلــا :فالرضوريــات التــي هــي درء املفاســد إنــا هــي درؤهــا عــن ســتة أشــياء:

األول :الدِّ يِــن ،وقــد جــاء القــرآن باملحافظــة عليــه باقــوم الطــرق وأعدهلــا .كــا قــال تعــاىل:
َّ

(ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) [البقــرة ،]179:ويف آيــة األنفــال( :ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ) [األنفــال ،]39 :وقــال رســول اهلل ُ « :أ ِمـ ْـر ُت َأ ْن ُأ َقاتِـ َ
ـهدُ وا
ـاس َح َّتــى َي ْشـ َ
ـل ال َّنـ َ

م َّمــدً ا َر ُسـ ُ
ـول اهللِ »...احلديــث( ، )1إىل غــر ذلــك مــن األدلــة عــى املحافظــة
َأ ْن َل إِ َل ـ َه إِ َّل اهللُ َو َأ َّن ُ َ
عــى الديــن.

والثــاين :النَّفــس ،وقــد جــاء القــرآن باملحافظــة عليهــا باقــوم الطــرق وأعدهلــا .ولذلــك

أوجــب القصــاص در ًءا للمفســدة عــن األنفــس ،كــا قــال تعــاىل( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ) [البقــرة ،]179 :وقــال( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) [البقــرة.]178 :

الثالــث :العقــل ،وقــد جــاء القــرآن باملحافظــة عليــه بأقــوم الطــرق وأعدهلــا .قــال تعــاىل:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) [املائــدة ]90 :إىل قولــه:
(ﭳ ﭴ ﭵ) [املائــدة .]91 :وقــال  « :ك ُُّل ُم ْســكِ ٍر َحـ َـرا ٌم »( ،)2وللمحافظــة عــى العقــل
أوجــب  حــد الشــارب در ًءا للمفســدة عــن العقــل.

الرابــع :النَّســب ،وقــد جــاء القــرآن باملحافظــة عليــه باقــوم الطــرق وأعدهلــا .ولذلــك حــرم

الزنــى وأوجــب فيــه احلــد الــرادع ،وأوجــب العــدة عــى النســاء عنــد املفارقــة بطــاق أو مــوت
لئــا خيتلــط مــاء الرجــل بــاء آخــر يف رحــم امــرأة حمافظــة عــى األنســاب قــال تعــاىل( :ﮊ ﮋ

148

(( (1رواه البخــاري يف «صحيحــه» (كتــاب اإليــان ،بــاب فــإن تابــوا وأقامــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة فخلــوا ســبيلهم) ( )14 /1برقــم:
()25؛ ومســلم يف «صحيحــه» (كتــاب اإليــان ،بــاب ْالمــر بقتــال النــاس حتــى يقولــوا ال إلــه إال اهلل حممــد رســول اهلل) ()39 /1
برقــم.)22( :
(( (2رواه البخــاري يف «صحيحــه» (كتــاب اإلجــارة ،بــاب يف اإلجــارة) ( )88 /3برقــم)2261( :؛ ومســلم يف «صحيحــه» (كتــاب
اجلهــاد والســر ،بــاب ِف ْالمــر بالتيســر وتــرك التنفــر) )141 / 5( ،برقــم.)1732( :

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) [اإلرساء ،]32 :ونحــو ذلــك مــن اآليــات ،وقــال تعــاىل( :ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) [النــور .]2 :وقــد قدمنــا آيــة الرجــم واألدلــة الدالــة عــى أهنــا منســوخة
التــاوة باقيــة احلكــم .وقــال تعــاىل يف إجيــاب العــدة حف ً
ظــا لألنســاب( :ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ) [البقــرة ، ]228 :وقــال( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [البقــرة:

 ،]234وإن كانــت عــدة الوفــاة فيهــا شــبه تعبــد لوجوهبــا مــع عــدم اخللــوة بــن الزوجــن .وألجــل
املحافظــة عــى النســب منــع ســقي زرع الرجــل بــاء غــره؛ فمنــع نــكاح احلامــل حتــى تضــع .قــال

تعــاىل( :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [الطــاق.]4 :

ِ
ــرض ،وقــد جــاء القــرآن باملحافظــة عليــه بأقــوم الطــرق وأعدهلــا .فنهــى
اخلامــس :الع ْ

املســلم عــن أن يتكلــم يف أخيــه بــا يؤذيــه ،أوجــب عليــه إن رمــاه بفريــة حــد القــذف ثامنــن

جلــدة .قــال تعــاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ) [احلجــرات .]12 :وقبــح ًّ
جــل وعــا غيبــة املســلم غايــة التقبيــح .بقولــه( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ) [احلجــرات ،]11 :وقــال يف إجيــاب حــد
القــاذف( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ) [النــور.]5-4 :

الســادس :املــال ،وقــد جــاء القــرآن باملحافظــة عليــه بأقــوم الطــرق وأعجلهــا .ولذلــك
منــع أخــذه بغــر حــق رشعــي ،وأوجــب عــى الســارق حــد الرسقــة وهــو قطــع اليــد كــا تقــدم.
قــال تعــاىل( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ)

[النســاء ،]29 :وقــال( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) [املائــدة .]38 :وكل
ذلــك حمافظــة عــى املــال ودر ًءا للمفســدة عنــه" (.)1

(( (1أضواء البيان.)50-47 /3( ،
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املطلب الرابع :تنبيهه عىل مقصد التيسري ورفع احلرج:
وقــد ن َّبــه الشــنقيطي إىل مقصــد التيســر ورفــع احلــرج يف مواضــع كثــرة مــن تفســره ،ومــن

أمثلــة ذلــك:

قــال -يف تفســر قولــه تعــاىل( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) [املائــدة " :-]6 :احلــرج:

الضيــق ...وقــد بــن تعــاىل يف هــذه اآليــة الكريمــة :أن هــذه احلنيفيــة الســمحة التــي جــاء هبــا

ســيدنا حممــد  ،أهنــا مبنيــة عــى التخفيــف والتيســر ،ال عــى الضيــق واحلــرج ،وقــد
رفــع اهلل فيهــا اآلصــار واألغــال التــي كانــت عــى مــن قبلنــا.

وهــذا املعنــى الــذي تضمنتــه هــذه اآليــة الكريمــة ذكــره جــل وعــا يف غــر هــذا املوضــع

كقولــه تعــاىل( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [البقــرة ،]185:وقولــه( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ) [النســاء.]28:

ومــن رفــع احلــرج يف هــذه الرشيعــة الرخصــة يف قــر الصــاة يف الســفر واإلفطــار يف رمضان

فيــه ،وصــاة العاجــز عــن القيــام قاعــدً ا وإباحــة املحظــور للــرورة؛ كــا قــال تعــاىل( :ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) [األنعــام ،]119:إىل غــر ذلــك مــن أنــواع التخفيــف والتيســر ،ومــا
تضمنتــه هــذه اآليــة الكريمــة واآليــات التــي ذكرنــا معهــا مــن رفــع احلــرج ،والتخفيــف يف رشيعــة

نبينــا  ،هــو إحــدى القواعــد اخلمــس ،التــي ُبنــي عليهــا الفقــه اإلســامي" (.)1

املطلب اخلامس :اعتباره للمصلحة:
موضــوع املصالــح مــن أكثــر املوضوعــات التــي لقيــت اهتام ًمــا واسـ ًعا يف عرصنــا ،وال عجــب

يف ذلــك فقــد اختــر علامؤنــا الرشيعــة وغاياهتــا األساســية يف قاعــدة جلــب املصلحــة ،وكان هلــذه

املســألة موقــع مــن فكــر الشــنقيطي .-  -
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(( (1أضواء البيان.)300 /5( ،

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

ومــن كالمــه يف تأصيــل هــذه القاعــدة " :وقــد جــاء القــرآن بجلــب املصالــح بأقــوم الطــرق

وأعدهلــا ،ففتــح األبــواب جللــب املصالــح يف مجيــع املياديــن ،قــال تعــاىل( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [اجلمعــة ،]10:وقــال( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [البقــرة ،]198:وقــال( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) [النســاء .]29 :وألجــل هــذا جــاء الــرع الكريــم بإباحــة املصالــح

املتبادلــة بــن أفــراد املجتمــع عــى الوجــه املــروع ،ليســتجلب كل مصلحتــه مــن اآلخــر ،كالبيــوع
واإلجــارات واألكريــة واملســاقاة واملضاربــة ،ومــا جــرى جمــرى ذلــك " (.)1

وقــال  " :-  -ومــا زعمــه املرشكــون واليهــود مــن أن النســخ مســتحيل عــى اهلل؛ ألنــه

يلزمــه البــداء ،وهــو الــرأي املتجــدد ظاهــر الســقوط ،واضــح البطــان لــكل عاقــل؛ ألن النســخ ال

يلزمــه البــداء البتــة ،بــل اهلل جــل وعــا يــرع احلكــم وهــو عــامل بــأن مصلحتــه ســتنقيض يف الوقــت
املعــن ،وأنــه عنــد ذلــك الوقــت ينســخ ذلــك احلكــم ويبدلــه باحلكــم اجلديــد الــذي فيــه املصلحــة؛

فــإذا جــاء ذلــك الوقــت املعــن أنجــز جــل وعــا مــا كان يف علمــه الســابق مــن نســخ ذلــك احلكــم،
الــذي زالــت مصلحتــه بذلــك احلكــم اجلديــد الــذي فيــه املصلحــة " (.)2

وقــال يف موضــع آخــر ":فــاهلل جــل وعــا يــرع األحــكام ألجــل العلــل املشــتملة عــى

املصالــح التــي يعــود نفعهــا إىل خلقــه الفقــراء إليــه ال إىل اهلل جــل وعــا (ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) [إبراهيــم.]8:

وقــد رصح تعــاىل ورصح رســوله  بأنــه يــرع األحــكام مــن أجــل احلكــم

املنوطــة بذلــك الترشيــع .وأرصح لفــظ يف ذلــك لفظــة (مــن أجــل) وقــد قــال تعــاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [املائــدة ]32:اآليــة »(.)3
(( (1أضواء البيان.)49 /3( ،
(( (2أضواء البيان.)446 /2( ،
(( (3أضواء البيان.)211 /4( ،
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املطلــب الســادس :تنبيهــه إىل النظــر للمعــاين وعــدم الوقــوف عنــد ظواهــر
األلفــاظ:

املعنــى هــو مقصــود املتكلــم مــن خطابــه؛ فــإذا وصــل إىل املخا َطــب معنــى غــر مقصــود

للمتكلــم فذلــك ناتــج عــن عــدم دقــة يف التفســر؛ إمــا ألنــه اقتــر عــى معطيــات اللغــة ،أو ألنــه
تدخــل بشــكل كبــر يف التأويــل .وال ينفــي هــذا احتــال أن يتوصــل املخاطــب إىل دالالت حتتملهــا
اللغــة ،دون أن تكــون مقصــودة للمتكلــم؛ إذ "ليــس كل حمتمــل للفــظ مــرا ًدا بــه فيــه ،وهــذا مــن
نفيــس علــم األصــول " كــا يقــول ابــن العــريب املالكــي(.)1

ناظــرا إىل املعــاين املــرادة مــن النــص ،غــر واقــف عنــد
واملتتبــع لتفســر الشــنقيطي جيــده
ً

األلفــاظ ،وال جامــدً ا عليهــا ،كــا كان ال ينــي عــن التحذيــر مــن الوقــوف عنــد الظاهــر ،ومــن

أقوالــه يف ذلــك" :وضابــط القيــاس الصحيــح هــو أن تكــون العلــة التــي علــق الشــارع هبــا احلكــم
ورشعــه مــن أجلهــا موجــودة بتاممهــا يف الفــرع مــن غــر معــارض يف الفــرع يمنــع حكمهــا فيــه.

وكذلــك القيــاس املعــروف بـ(القيــاس يف معنــى األصــل) الــذي هــو اإلحلــاق بنفــي الفــارق املؤثــر
يف احلكــم .فمثــل ذلــك ال تــأيت الرشيعــة بخالفــه ،وال يعــارض نصــا ،وال يتعــارض هــو يف نفســه،

وســنرضب لــك أمثلــة مــن ذلــك تســتدل هبــا عــى جهــل الظاهريــة القــادح الفاضــح ،وقوهلــم

عــى اهلل وعــى رســوله وعــى دينــه أبطــل الباطــل الــذي ال يشــك عاقــل يف بطالنــه وعظــم رضره
عــى الديــن بدعــوى أهنــم واقفــون مــع النصــوص ،وأن كل مــا مل يــرح بلفظــه يف كتــاب أو ســنة

فهــو معفــو عنــه ،ولــو رصح بعلــة احلكــم املشــتملة عــى مقصــود الشــارع مــن حكمــة الترشيــع،
فأهــدروا املصالــح املقصــودة مــن الترشيــع.

وقالــوا عــى اهلل مــا يقتــي أنــه يــرع املضــار الظاهــرة خللقــه .فمــن ذلــك مــا ثبــت يف
ِ
ـم
الصحيحــن مــن حديــث أيب بكــرة  مــن أن النبــي  قــالَ « :ل َي ْقضـ َ َّ
ـن َح َكـ ٌ
ــن ا ْثن ْ ِ
ــان»( )2فالنبــي  يف هــذا احلديــث الصحيــح هنــى عــن احلكــم
ــو َغ ْض َب ُ
َب ْ َ
َــن َو ُه َ
(( (1أحــكام القرآن .)191/1( ،وينظر :بحث «نظريــة املعنى عند رشاح احلديث النبوي».
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(( (2رواه البخــاري يف «صحيحــه» (كتــاب األحــكام ،بــاب هــل يقــي القــايض أو يفتــي وهــو غضبــان) ( )65 /9برقــم)7158( :؛

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

يف وقــت الغضــب ،وال يشــك عاقــل أنــه خــص وقــت الغضــب بالنهــي دون وقــت الرضــا؛ ألن

الغضــب يشــوش الفكــر فيمنــع مــن اســتيفاء النظــر يف احلكــم؛ فيكــون ذلــك ســب ًبا لضيــاع حقــوق
املســلمني ،فيلــزم عــى قــول الظاهريــة كــا قدمنــا إيضاحــه أن النهــي خيتــص بحالــة الغضــب،
وال يتعداهــا إىل غريهــا مــن حــاالت تشــويش الفكــر املانعــة مــن اســتيفاء النظــر يف احلكــم .فلــو

كان القــايض يف حــزن مفــرط يؤثــر عليــه تأثــرا أشــد مــن تأثــر الغضــب بأضعــاف ،أو كان يف

جــوع أو عطــش مفــرط يؤثــر عليــه أعظــم مــن تأثــر الغضــب ،فعــى قــول الظاهريــة فحكمــه بــن
النــاس يف تلــك احلــاالت املانعــة مــن اســتيفاء النظــر يف احلكــم عفــو جائــز؛ ألن اهلل ســكت عنــه

يف زعمهــم ،فيكــون اهلل قــد عفــا للقــايض عــن التســبب يف إضاعــة حقــوق املســلمني التــي نصبــه
اإلمــام مــن أجــل صيانتهــا وحفظهــا مــن الضيــاع...

وأمثــال هــذا منهــم كثــرة جــدًّ ا وقصدنــا التنبيــه عــى بطــان أســاس دعواهــم ،وهــو الوقوف

مــع اللفــظ مــن غــر نظــر إىل معــاين الترشيــع واحلكــم واملصالــح التــي هــي منــاط األحــكام،

وإحلــاق النظــر بنظــره الــذي ال فــرق بينــه وبينــه يؤثــر يف احلكــم .واعلــم أن التحقيــق الــذي ال

شــك فيــه أن اهلل تعــاىل يــرع األحــكام ملصالــح اخللــق "،فأفعالــه وترشيعاتــه كلهــا مشــتملة عــى
احلكــم واملصالــح مــن جلــب املنافــع ودفــع املضــار" (.)1

املطلب السابع :مراعاته مقاصد املكلفني:
يؤكــد الشــنقيطي عــى هــذا األصــل يف تفســره ،ومــن األمثلــة عــى ذلــك مــا قالــه أثنــاء
ِ
ـي عليهــا الفقــه اإلســامي ،ومنهــا قاعــدة" :األمــور تبــع
كالمــه عــن القواعــد اخلمــس ،التــي ُبنـ َ
املقاصــد ،ودليــل هــذه حديــثِ :إ َّنــا ْالَعــا ُل بِالنِّيـ ِ
ـات»" ( )2كــا يقــول .-  -
َّ
ْ َ
« َ

ومسلم يف «صحيحه» (كتاب ْالقضية ،باب كراهة قضاء القايض وهو غضبان) )132 /5( ،برقم.)1717( :
(( (1أضــواء البيان )211 /4( ،باختصار.
(( (2أضواء البيان .)301 /5( ،واحلديث ســبق خترجيه.
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املبحث الثالث
التفســر املقاصــدي عند العالمة الشــنقيطي  -اجلانــب التطبيقي
املطلب األول :تقصيد أحكام القرآن:

مصطلــح (التقصيــد) مســتعار مــن اإلمــام الشــاطبي؛ حيــث ذكــره يف «املوافقــات»  -عندمــا

عــدَّ األمــور التــي تلــزم مفــر القــرآن  -حيــث قــال " :ومنهــا :أن يكــون عــى بــال مــن الناظــر
واملفــر واملتكلــم عليــه أن مــا يقولــه تقصيــد منــه للمتكلــم ،والقــرآن كالم اهلل؛ فهــو يقــول بلســان

بيانــه :هــذا مــراد اهلل.)1( "...

ويــرى الريســوين أن التقصيــد يعنــي التعليــل .قــال  -أثنــاء كالمــه عــن معنــى التعليــل :-

واضحــا ،يناســب موضــوع املقاصد،
"واحلقيقــة أننــا لــو أردنــا أن نضــع ملصطلــح (التعليــل) مراد ًفــا
ً
ويبعــد بنــا عــن اجلــدل الــذي دار ذات يــوم حــول مســألة التعليــل ،لــكان هــذا املــرادف هــو:

مصطلــح (التقصيــد)؛ ألن تعليــل األحــكام  -يف حقيقتــه  -هــو تقصيــد هلــا؛ أي تعيــن ملقاصدهــا.
فالتعليــل يســاوي التقصيــد " ( .)2وهــذا املعنــى هــو املــراد يف هــذا املطلــب.

وممــا قالــه الشــنقيطي يف موضــوع التعليــل" :وقــد رصح تعــاىل ورصح رســوله 

بأنــه يــرع األحــكام مــن أجــل احلكــم املنوطــة بذلــك الترشيــع .وأرصح لفــظ يف ذلــك لفظــة

(مــن أجــل) وقــد قــال تعــاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [املائــدة.)3( " ]32:

ومــن األمثلــة الواضحــة عــى ذلــك :تعليلــه لبعــض األحــكام الرشعيــة أثنــاء تفســره قولــه

تعــاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [اإلرساء،]9 :
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(( (1ينظر :املوافقات.)284/4( ،
(( (2ينظر :نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي( ،ص.)13
(( (3أضواء البيان.)211 /4( ،

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

ومــن جوانــب هــدي القــرآن للتــي هــي أقــوم التــي ذكرهــا :جعلــه الطــاق بيــد الرجــل ،وإباحتــه

تعــدّ د الزوجــات ،والقصــاص ،وقطــع يــد الســارق .وقــد بــن  -  -ممــا ظهــر لــه مــن
احلكمــة يف كل هــذه األحــكام ذلــك(.)1

املطلب الثاين :االستدالل باملقاصد عىل األحكام:

يعكــس االســتدالل الغايــة املنهجيــة للفكــر ،ففيــه التنظيــم املؤســس عــى قــراءات نظريــة

ووســائل منهجيــة ،وفيــه الرتكيــب ألن كل اســتدالل يتطلــب ثالثــة عنــارص هــي :مقدمــة أو

مقدمــات ُيســتدَ ل هبــا ،ونتيجــة الزمــة عــن تلــك املقدمــات ،وعالقــة منطقيــة بــن املقدمــات

والنتيجــة(.)2

ويف هــذا املطلــب فــإن املقدمــات التــي ُيســتدَ ل هبــا إنــا هــي (مقاصــد الرشيعــة) ،وأروم مــن

مجــع النــاذج العمليــة الســتدالل الشــنقيطي باملقاصــد عــى آرائــه التــي خــرج هبــا إىل إثبــات أنــه

كان ذا فهــم مقاصــدي يف املســائل التــي بحثهــا يف تفســره.

وفيــا يــي بعــض األمثلــة الدالــة عــى توظيــف الشــنقيطي املقاصــد يف االســتدالل لألحــكام

الرشعيــة ،وقــد جعلتهــا يف فــروع كــا يــي:

الفرع األول :اســتدالله بمقصد التيسري ورفع احلرج:
ومــن األمثلــة عــى ذلــك :قولــه -يف تفســر قولــه تعــاىل( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ) [املائــدة" :-]6:اعلــم أن لفظــة (مــن) يف هــذه اآليــة الكريمــة حمتملــة:
ألن تكــون للتبعيــض ،فيتعــن يف التيمــم الــراب الــذي لــه غبــار يعلــق باليــد .وحيتمــل أن تكــون
البتــداء الغايــة ،أي مبــدأ ذلــك املســح كائــن مــن الصعيــد الطيــب ،فــا يتعــن مــا لــه غبــار.

(( (1ينظر :أضواء البيان.)40-21 /3( ،
(( (2ينظر :نظرية املقاصد عند الطاهر بن عاشور( ،ص.)189
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فــإذا علمــت ذلــك ،فاعلــم أن يف هــذه اآليــة الكريمــة إشــارة إىل هــذا القــول األخــر ،وذلــك

يف قولــه تعــاىل( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) [املائــدة ،]6:فقولــه( :ﮇ ﮈ) نكــرة يف
ســياق النفــي زيــدت قبلهــا (مــن) ،والنكــرة إذا كانــت كذلــك ،فهــي نــص يف العمــوم ...فاآليــة

تــدل عــى عمــوم النفــي يف كل أنــواع احلــرج ،واملناســب لذلــك كــون مــن البتــداء الغايــة ،ألن

كثــرا مــن البــاد ليــس فيــه إال الرمــال أو اجلبــال ،فالتكليــف بخصــوص مــا فيــه غبــار يعلــق
باليــد ،ال خيلــو مــن حــرج يف اجلملــة " (.)1

الفرع الثاين :استدالله باملصلحة:
قــال أثنــاء كالمــه عــن مســألة تعــدد الزوجــات" :ومــا يزعمــه بعــض املالحــدة مــن أعــداء

ديــن اإلســام ،مــن أن تعــدد الزوجــات يلزمــه اخلصــام والشــغب الدائــم املفــي إىل نكــد احليــاة،
دائــا ،وأن هــذا
ألنــه كلــا أرىض إحــدى الرضتــن ســخطت األخــرى ،فهــو بــن ســخطتني
ً

ليــس مــن احلكمــة ،فهــو كالم ســاقط ...وهــو يف جنــب املصالــح العظيمــة التــي ذكرنــا يف تعــدد
الزوجــات؛ مــن صيانــة النســاء ،وتيســر التزويــج جلميعهــن ،وكثــرة عــدد األمــة لتقــوم بعددهــا

الكثــر يف وجــه أعــداء اإلســام كال يشء؛ ألن املصلحــة العظمــى يقــدم جلبهــا عــى دفــع املفســدة

الصغــرى.

فلــو فرضنــا أن املشــاغبة املزعومــة يف تعــدد الزوجــات مفســدة ،أو أن إيــام قلــب الزوجــة

األوىل بالــرة مفســدة ،لقدمــت عليهــا تلــك املصالــح الراجحــة التــي ذكرنــا ،كــا هــو معــروف

يف األصــول...

ففــداء األســارى مصلحــة راجحــة ،ودفــع فدائهــم النافــع للعــدو مفســدة مرجوحــة ،فتقــدم

عليهــا املصلحــة الراجحــة ،أمــا إذا تســاوت املصلحــة واملفســدة ،أو كانــت املفســدة أرجــح -

كفــداء األســارى بســاح يتمكــن بســببه العــدو مــن قتــل قــدر األســارى أو أكثــر مــن املســلمني
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(( (1أضواء البيان.)353 /1( ،

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

 ،فــإن املصلحــة تلغــى لكوهنــا غــر راجحــة" (.)1ومــن األمثلــة عــى ترجيحــه بــن األقــوال املختلفــة بنــاء عــى املصلحــة مــا قالــه يف تفســر

قولــه تعــاىل( :ﮛ ﮜ ﮝ) [الرمحــن " :]10:أخــذ بعــض علــاء األصــول مــن هــذه اآليــة
الكريمــة وأمثاهلــا مــن اآليــات  -كقولــه تعــاىل( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [البقــرة- ]29:

أن األصــل فيــا عــى األرض اإلباحــة ،حتــى يــرد دليــل خــاص باملنــع ،ألن اهلل امتــن عــى األنــام
بأنــه وضــع هلــم األرض ،وجعــل هلــم فيهــا أرزاقهــم مــن القــوت والتفكــه يف آيــة الرمحــن هــذه،

وامتــن عليهــم بأنــه خلــق هلــم مــا يف األرض مجي ًعــا يف قولــه( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ).
ومعلــوم أنــه جــل وعــا ال يمتــن بحــرام إذ ال منــة يف يشء حمــرم ،واســتدلوا لذلــك أيضــا

بحــر املحرمــات يف أشــياء معينــة يف آيــات مــن كتــاب اهلل ...ويف هــذه املســألة قــوالن آخــران:
أحدمهــا :أن األصــل فيــا عــى األرض التحريــم حتــى يــدل دليــل عــى اإلباحــة ،واحتجــوا

هلــذا بــأن مجيــع األشــياء مملوكــة هلل جــل وعــا ،واألصــل يف ملــك الغــر منــع التــرف فيــه إال
بإذنــه ،ويف هــذا مناقشــات معروفــة يف األصــول ،ليــس هــذا حمــل بســطها.

القــول الثــاين :هــو الوقــف وعــدم احلكــم فيهــا بمنــع وال إباحــة حتــى يقــوم الدليــل،

فتحصــل أن يف املســألة ثالثــة مذاهــب :املنــع ،واإلباحــة ،والوقــف.

والــذي يظهــر يل صوابــه يف هــذه املســألة هــو التفصيــل ،ألن األعيــان التــي خلقهــا اهلل يف

األرض للنــاس هبــا ثــاث حــاالت:

األوىل :أن يكــون فيهــا نفــع ال يشــوبه رضر كأنــواع الفواكــه وغريهــا .الثانيــة :أن يكــون فيهــا

رضر ال يشــوبه نفــع كأكل األعشــاب الســامة القاتلــة .الثالثــة :أن يكــون فيهــا نفــع مــن جهــة ورضر

مــن جهــة أخــرى ،فــإن كان فيهــا نفــع ال يشــوبه رضر ،فالتحقيــق محلهــا عــى اإلباحــة حتــى يقــوم
(( (1أضواء البيان.)23 /3( ،
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دليــل عــى خــاف ذلــك لعمــوم قولــه( :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) ،وقولــه( :ﮛ

ﮜ ﮝ) .وإن كان فيهــا رضر ال يشــوبه نفــع فهــي عــى التحريــم لقولــه « :ال

ِ
ضار»( .)1وإن كان فيهــا نفــع مــن جهــة ورضر مــن جهــة أخــرى فلهــا ثــاث حــاالت:
ض َر وال َ
َ َ

األوىل :أن يكــون النفــع أرجــح مــن الــرر .والثانيــة :عكــس هــذا .والثالثــة :أن يتســاوى األمــران.
ِ
ضار» ،وألن
ض َر وال َ
فــإن كان الــرر أرجــح مــن النفــع أو مســاو ًيا لــه فاملنــع حلديــث« :ال َ َ

درء املفاســد مقــدم عــى جلــب املصالــح ،وإن كان النفــع أرجــح ،فاألظهــر اجلــواز ،ألن املقــرر يف
األصــول أن املصلحــة الراجحــة تقــدم عــى املفســدة املرجوحــة "(.)2

الفرع الثالث :اســتدالله بالغايات التي نزل القرآن من أجلها:
مــن األمــور التــي كان الشــنقيطي يســتدل هبــا :الغايــات التــي نــزل القــرآن مــن أجلهــا؛ فلــم

يكــن يقــف عنــد ظواهــر األلفــاظ ،بــل كانــت احلكمــة أو الغايــة التــي ُ ِ
ش َع مــن أجلهــا احلكــم-

ا  -دليـ ً
مثـ ً
ا يمكــن مــن خاللــه ترجيــح أحــد األقــوال.

ومــن األمثلــة عــى ذلــك قولــه يف تفســر قولــه تعــاىل( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) [البقــرة :]196:الــذي يظهــر لنــا رجحانــه بالدليــل مــن األقــوال املذكــورة
هــو مــا ذهــب إليــه مالــك والشــافعي وأمحــد يف أشــهر الروايتــن عنــه أن املــراد باإلحصــار يف اآليــة
إحصــار العــدو ،وأن مــن أصابــه مــرض أو نحــوه ال حيــل إال بعمــرة؛ ألن هــذا هــو الــذي نزلــت
فيــه اآليــة ودل عليــه قولــه تعــاىل( :ﯷ ﯸ) (.)3
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(( (1سبق خترجيه.
(( (2أضواء البيان.)495 /7( ،
(( (3أضواء البيان.)80 /1( ،

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

الفرع الرابع :استدالله بسد الذرائع:
قــال أثنــاء بحثــه ملســألة مصافحــة املــرأة االجنبيــة :ال جيــوز للرجــل األجنبــي أن يصافــح

امــرأة أجنبيــة منــه .وال جيــوز لــه أن يمــس يشء مــن بدنــه شــيئا مــن بدهنــا .والدليــل عــى ذلــك
أمــور:

ِ
ـاء )1(»...احلديــث.
األول :أن النبــي  ثبــت عنــه أنــه قــال« :إِ ِّن َل ُأ َصافـ ُ
ـح الن َِّسـ َ

واهلل يقــول( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) [األحــزاب ،]21:فيلزمنــا أال نصافــح النســاء اقتــداء

بــه  ، واحلديــث املذكــور موضــح يف ســورة احلــج ،يف الــكالم عــى النهــي عــن لبــس
املعصفــر مطلقــا يف اإلحــرام وغــره للرجــال .ويف ســورة األحــزاب ،يف آيــة احلجــاب هــذه.

وكونــه  ال يصافــح النســاء وقــت البيعــة دليــل واضــح عــى أن الرجــل ال

يصافــح املــرأة ،وال يمــس يشء مــن بدنــه شــيئا مــن بدهنــا؛ ألن أخــف أنــواع اللمــس املصافحــة،

فــإذا امتنــع منهــا  يف الوقــت الــذي يقتضيهــا وهــو وقــت املبايعــة ،دل ذلــك عــى أهنــا
ال جتــوز ،وليــس ألحــد خمالفتــه  ،ألنــه هــو املــرع ألمتــه بأقوالــه وأفعالــه وتقريــره.

األمــر الثــاين :هــو مــا قدمنــا مــن أن املــرأة كلهــا عــورة جيــب عليهــا أن حتتجــب ،وإنــا أمــر

بغــض البــر خــوف الوقــوع يف الفتنــة ،وال شــك أن مــس البــدن للبــدن ،أقــوى يف إثــارة الغريــزة،
وأقــوى داع ًيــا إىل الفتنــة مــن النظــر بالعــن ،وكل منصــف يعلــم صحــة ذلــك.

األمــر الثالــث :أن ذلــك ذريعــة إىل التلــذذ باألجنبيــة ،لقلــة تقــوى اهلل يف هــذا الزمــان وضيــاع

األمانــة ،وعــدم التــورع عــن الريبــة ،وقــد أخربنــا مــرارا أن بعــض األزواج مــن العــوام ،يقبــل

أخــت امرأتــه بوضــع الفــم عــى الفــم ويســمون ذلــك التقبيــل احلــرام باإلمجــاع ســاما ،فيقولــون:

ســلم عليهــا ،يعنــون :قبلهــا ،فاحلــق الــذي ال شــك فيــه التباعــد عــن مجيــع الفتــن والريــب
(( (1رواه مالــك يف «املوطــأ» (كتــاب البيعــة ،بــاب مــا جــاء يف البيعــة) ()1430 /5؛ وابــن حبــان يف «صحيحــه» (كتــاب الســر ،بــاب
ذكــر مــا يســتحب لإلمــام أخــذ البيعــة مــن نســاء رعيتــه عــى نفســه إذا أحــب ذلــك) ( )417 /10برقــم.)4553( :
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وأســباهبا ،ومــن أكربهــا ملــس الرجــل شــيئا مــن بــدن األجنبيــة ،والذريعــة إىل احلــرام جيــب ســدها؛

كــا أوضحنــاه يف غــر هــذا املوضــع(.)1

وقــال يف مســألة الصــاة يف املقــرة" :األحاديــث يف هــذا البــاب كثــرة صحيحــة ال مطعــن

فيهــا ،وهــي تــدل داللــة واضحــة عــى حتريــم الصــاة يف املقــرة؛ ألن كل موضــع صــي فيــه يطلــق

عليــه اســم املســجد؛ ألن املســجد يف اللغــة مــكان الســجود ،ويــدل لذلــك قولــه 
ِ
ـت ِل ْالَ ْر ُض َم ْسـ ِ
ـجدً ا »...احلديــث( .)2أي :كل مــكان منهــا جتــوز
يف احلديــث الصحيــحَ « :و ُجع َلـ ْ َ

الصــاة فيــه .وظاهــر النصــوص املذكــورة العمــوم ،ســواء نبشــت املقــرة واختلــط تراهبــا بصديــد

األمــوات أو مل تنبــش؛ ألن علــة النهــي ليســت بنجاســة املقابــر كــا يقولــه الشــافعية؛ بدليــل اللعــن
الــوارد مــن النبــي  عــى مــن اختــذ قبــور األنبيــاء مســاجد .ومعلــوم أن قبــور األنبيــاء

صلــوات اهلل وســامه عليهــم ليســت نجســة ،فالعلــة للنهــي ســد الذريعــة؛ ألهنــم إذا عبــدوا اهلل
عنــد القبــور آل هبــم األمــر إىل عبــادة القبــور" (.)3

الفرع اخلامس :اســتدالله بمقاصد املكلفني:
قــال يف مســألة طــاق الثــاث " :وهــذا الوجــه ال إشــكال فيــه؛ جلــواز تغــر احلــال عنــد تغــر

القصــد؛ ألن األعــال بالنيــات ،ولــكل امــرئ مــا نــوى "(.)4

ويف موضــع آخــر مــن نفــس املســألة يقــول " :تغيــر ُع َمـ َـر للحكــم مبنــي عــى تغيــر قصدهــم،
والنبــي  قــال« :إِ َّنــا ْالَ ْعــا ُل بِالنِّيـ ِ
ـاتَ ،وإِ َّنـ َـا لِ ـك ُِّل ا ْمـ ِ
ـوى » ( .)5فمــن قــال:
ـر ٍئ َمــا َنـ َ
َّ
َ
َ

(أنــت طالــق ،أنــت طالــق ،أنــت طالــق) .ونــوى التأكيــد فواحــدة ،وإن نــوى االســتئناف بــكل
(( (1أضواء البيان.)256 /6( ،
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(( (2رواه البخــاري يف «صحيحــه» (كتــاب التيمــم ،بــاب التيمــم وقــول اهلل تعــاىل فلــم جتــدوا مــاء فتيممــوا صعيــدا طيبــا) ()74 /1
برقــم.)335( :
(( (3أضواء البيان.)296 /2( ،
(( (4أضواء البيان.)122 /1( ،
(( (5سبق خترجيه.

نقيطِي يف َت ْف ِس ِ
الش ِ
اصدي ِعندَ العال ِ
ِ
َّفسري امل َق ِ
حممد األَ ِم ِ
ني َّ
(أض َوا ُء ال َب َيان)
َّمة
ريه ْ
ُّ
ِّ
َّ
الت ُ

واحــدة فثــاث .واختــاف حمامــل اللفــظ الواحــد الختــاف نيــات الالفظــن بــه ال إشــكال فيــه؛
«وإِ َّنـ َـا لِ ـك ُِّل ْامـ ِ
ـوى»" (.)1
ـر ٍئ َمــا َنـ َ
لقولــه َ :
وأكتفــي هبــذه النــاذج التطبيقيــة التــي ســقتها عــى ســبيل التمثيــل ال احلــر .ولعــل فيهــا كفاية

يف بيــان أن الشــنقيطي كان مقاصد ًيــا يف تفســره بالضوابــط املعتــرة ،وأنــه مل هيمــل هــذا اجلانــب بــل

عمــل عــى توظيفــه يف الكشــف عــن املقصــود مــن اخلطــاب القــرآين.

(( (1أضواء البيان.)132 /1( ،
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املبحث الرابع
التفســر املقاصدي عند العالمة الشــنقيطي  -العوامل والســات ()1
املطلب األول :عوامل ( )2بروز التفسري املقاصدي عند الشنقيطي:

أتنــاول يف هــذا املطلــب األســباب التــي كان هلــا أثــر يف بــروز التفســر املقاصــدي عنــد
الشــنقيطي وذلــك مــن خــال ترمجتــه؛ أي بيــان أثــر الســرة الذاتيــة ل َع َل ِمنــا ،والبيئــة التــي عــاش

فيهــا ،والوظائــف التــي تقلدهــا ...يف توجيــه فكــره مقاصد ًيــا؛ بحيــث أصبــح هــذا النــوع مــن

الفهــم َم ْع َلـ ًـا يلحظــه املطلــع عــى تفســره ،بــل إن املهتــم بدراســة ترمجتــه يستشــعر الواقــع العمــي

هلــذا الفهــم.

فالــكالم عــن مقاصديــة الشــنقيطي يف تفســره يبــدأ مــن النظــر يف ترمجتــه  ،-  -ومــا

كان عليــه مــن ســعة العلــم نقـ ً
ا وعقـاً ،فهــو عــامل يف احلديــث واألثــر ،ويظهــر هــذا يف اســتنباطاته

مــن األحاديــث واآلثــار التــي استشــهد هبــا يف تفســره .وهــو إمــام يف النظــر وإعــال العقــل يف فهــم
الرشيعــة والتفســر بالــرأي ،وهــذا مــا يلمســه الناظــر يف تفســره ،ويف غــره مــن كتبــه .وأردف ذلــك

بعقلــه الواســع وفهمــه الدقيــق ،كــا وصفــه مرتمجــوه.

وســأتناول هــذا املوضــوع يف عــدة نقــاط ،كل نقطــة حتمــل جان ًبــا يوضــح إحــدى العوامــل التــي

وجهتــه هــذا الوجهــة املقاصديــة ،ويمكــن إمجــال هــذه العوامــل بــا ييل:

ـرا مــن هــذه العوامــل والســات مســتنبطة مــن ترمجــة الشــنقيطي والتعريــف بتفســره ،ومــن املبحثــن
( )1ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن كثـ ً
املخصصــن للــكالم عــن التفســر املقاصــدي عنــد الشــنقيطي مــن الناحيتــن النظريــة والتطبيقيــة ،ومــن الصعوبــة بمــكان العــزو يف
ـت رضور َة حتديـ ِ
ـد موضعــه َب َّينْ ُتــه بالعــزو إىل حملــه
كل مســألة إىل موضعهــا مــن الدراســة؛ فاكتفيــت هبــذه اإلحالــة العامــة ،ومــا رأيـ ُ
والصفحــة التــي ورد فيهــا.
ـيءُ .يقــالَ " :ك ْثــرة اإلنتــاج مــن عوامــل الرخــاء" .ينظــر :املعجــم الوســيط ،مــادة (عمــل)،
( )2العامــل :هــو الباعــث أو املؤثــر يف الـ َّ
(.)628/2
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أوالً :االســتعداد الفطــري ومكونــات شــخصيته :فاملتأمــل يف ترمجتــه يلحــظ نبوغــه املبكــر،

وعقليتــه املتميــزة ،وهنمــه الشــديد للمعرفــة ،واجلــد يف طلبهــا .وقــد ســاعده عــى ذلــك توفــر املنــاخ

العلمــي ،لكونــه نشــأ يف بيئــة علميــة خالصــة منــذ نشــأته يف شــنقيط ،حتــى انتقالــه إىل احلجــاز.

أهلــه للنبــوغ العلمــي ،واإلفــادة مــن علــوم املعارصيــن لــه ،واكتشــاف اجلوانــب
كل ذلــك َّ

التــي وقــع فيهــا التقصــر؛ فاهتــدى إىل رضورة أن يأخــذ االجتهــاد مكانــه الالئــق بــه ،دون أن
يرتتــب عــى ذلــك اخلــروج عــن أصــول اإلســام ،ووجــد أن خــر مــا يكفــل ذلــك هــو الفهــم

املقاصــدي للوحيــن قرآنًــا وســنة ،ومهــا أهــم مصدريــن ملــن يريــد فهــم هــذا الديــن ،وبالتــايل
يمكنــه أن يســهم يف إحيــاء علومــه وتنزيلهــا عــى الواقــع؛ لتقــوم بدورهــا يف إصــاح حــال
اإلنســان يف املعــاش واملعــاد.

ثان ًيــا :العامــل الوظيفــي :فيبــدو مــن دراســة املهــام التــي توالهــا ،والوظائــف التــي تقلدهــا

-مــن قضــاء وإفتــاء وتدريــس -أنــه وجــد نفســه يف مواجهــة مبــارشة مــع اختــاالت يف فهــم

اإلســام ووظيفتــه ،وانحرافــات فكريــة وســلوكية ،ومشــكالت حياتيــة ...جعلتــه يستشــعر
احلاجــة املاســة إىل التغيــر ،خاصــة أن معظــم األســباب التــي أدت إىل ذلــك ترجــع إىل ســوء فهــم

لإلســام ومقاصــده؛ فــكان ذلــك مدعــاة لالهتــام بالفكــر املقاصــدي.

فاشــتغاله بالقضــاء كشــف لــه عــن حاجــة املجتمــع إىل حتريــر االجتهــاد؛ حتــى يتســنى

للقــايض الفصــل يف القضايــا العاجلــة برسعــة وفاعليــة ،دون أن يرتتــب عــى ذلــك التخــي عــن

الضوابــط الرشعيــة.

أمــا اإلفتــاء فقــد أظهــر لــه تأثــر الــرع يف حيــاة اإلنســان املســلم؛ فتولــدت لديــه احلاجــة

ـادرا عــى مواكبــة التطــورات الطارئــة واألحــداث املســتجدة ،والتــي
إىل تطويــر اإلفتــاء وجعلــه قـ ً

ال تفــي هبــا النصــوص املحــدودة ،كــا ال يعقــل أن تعالــج القضايــا واملشــكالت املعــارصة بفتــاوى
وضعــت منــذ مــاض ســحيق ،اختلفــت ظروفــه وأحوالــه ،عــن ظــروف وأحــوال الزمــن املعــارص.
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كــا أن عملــه بالتدريــس أثمــر حقيقــة أن ال جتديــد مــع التصلــب يف اآلراء ،والعيــش يف

بوتقــة القديــم ،ومــن ثــم العجــز عــن التكيــف مــع تطــورات احليــاة .ومــن هنــا جتلــت لــه حاجــة
الرشيعــة الكتســاب قــدر مــن املرونــة جتعلهــا قــادرة عــى التكيــف مــع املطالــب املتجــددة لإلنســان؛
فاهتــدى إىل موضــوع املقاصــد وجتلــت لــه أمهيتــه؛ ألنــه عــن طريقــه يتعمــق فهــم املســلم ملفهــوم
جلــب املصالــح ودرء املفاســد ،التــي مــا جــاءت الرشائــع إال خلدمتهــا ورعايتهــا.

وهكــذا فــإن الوظائــف التــي عمــل هبــا الشــنقيطي كان هلــا أثــر واضــح يف توجيهــه إىل الفكــر

املقاصــدي وعنايتــه بــه عنايــة بالغــة.

ثال ًثــا :التوجــه اإلصالحــي :فالــدارس حليــاة الشــنقيطي يالحــظ توجهــه اإلصالحــي وخاصــة

يف املجــال العلمــي ،وهــذا التوجــه اإلصالحــي عنــد الشــنقيطي يظهــر يف النواحــي التاليــة:

وكثــرا مــا
1 .مؤلفاتــه :فالناظــر يف مــا صنفــه الشــنقيطي يستشــعر نزعتــه اإلصالحيــة،
ً

حتمــل حنايــا هــذه املؤلفــات كال ًمــا عــن الواقــع الــذي كان يعيــش فيــه الشــنقيطي وأثــره يف

إصالحــه ،كــا أن هــذه املؤلفــات تتميــز بالتجديــد العلمــي ممــا ال يتســع املقــام لذكــر أمثلــة
عليــه(.)1

2 .وظائفــه التــي توالهــا :ولعــل الــكالم الــذي ذكرتــه يف النقطــة الســابقة (العامــل

الوظيفــي) يفــي بالغــرض يف بيــان هــذه النقطــة.

وأخلــص إىل بيــان الغايــة مــن كالمــي عــن توجهــه اإلصالحــي بأنــه كان مــن الطبيعــي أن

يتوجــه إىل الفكــر املقاصــدي لتحقيــق هــذا اهلــدف؛ عــى اعتبــار أنــه خــر وســيلة للوصــول إىل

مقاصــده اإلصالحيــة.

164

(( (1مــن مؤلفــات الشــنقيطي التــي تــدل عــى اهتامماتــه اإلصالحيــة واملقاصديــة -باإلضافــة إىل تفســره :-حكمــة الترشيــع ،واملثــل
العليــا يف اإلســام ،وكــال الرشيعــة وشــموهلا ،واملصالــح املرســلة ،وحماســن اإلســام .ينظــر :املطلــب املتعلــق بحياتــه وآثــاره يف
هــذا البحــث.
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راب ًعــا :املذهــب املالكــي :ال ينبغــي أن نغفــل -أثنــاء الــكالم عــن العوامــل التــي وجهتــه

الوجهــة املقاصديــة -عــن أثــر املذهــب املالكــي عــى العالمــة الشــنقيطي .-  -

وليــس غري ًبــا أن يكــون للمذهــب املالكــي أثــر يف توجــه الشــنقيطي املقاصــدي؛ ذلــك أنــه يف

بدايــة تكوينــه العلمــي وحتــى اســتقراره يف احلجــاز كان مالكــي املذهــب .ومعلــوم مــا للمدرســة

املالكيــة مــن متيــز يف جمــال (املقاصــد)؛ فـ"املذهــب املالكــي هــو مذهــب املصلحــة واالســتصالح،
واالستحســان املصلحــي ،والتفســر املصلحــي للنصــوص .وهــو املذهــب احلــازم يف درء املفاســد

وســد ذرائعهــا واســتئصال أســباهبا .وهــو املذهــب الــذي يعتنــي عنايــة فائقــة بمقاصــد املكلفــن

ونياهتــم وال يقــف عنــد مظاهرهــم وألفاظهــم .وهــو مــن أكثــر املذهــب  -إن مل يكــن أكثرهــا -

تعلي ـ ً
ا لألحــكام الرشعيــة املتعلقــة بمجــال العبــادات واملعامــات " (.)1

فهــذه األصــول  -التــي تصــب يف نظريــة املقاصــد  -هيــأت للفكــر املقاصــدي عنــد الشــنقيطي

أن يرتعــرع عــى هــذا النحو.

املطلب الثاين :سامت التفسري املقاصدي عند الشنقيطي:
بعــد هــذا العــرض املوجــز للعوامــل التــي وجهتــه هــذه الوجهــة املقاصديــة؛ أتنــاول ســات

أيضــا:
التفســر املقاصــدي عنــد الشــنقيطي ،وســأجعلها عــى شــكل نقــاط موجــزة ً

ً
أوال :إن الــدارس لـــ «أضــواء البيــان» يــدرك أن الشــنقيطي  -  -قــد اســتخلص مــن

تدبــره لكتــاب اهلل أن أحكامــه قائمــة عــى مبــدأ (املقاصديــة)؛ أي إهنــا معللــة؛ فلــكل حكــم علــة

يرجــع إليهــا ،وهــذه األحــكام ترمــي إىل حتقيــق املصالــح ودرء املفاســد ،وإن تعــذر عــى بعــض
ُ
إدراك عللهــا ومعرفــة ِحك َِمهــا.
النــاس

(( (1نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي( ،ص.)299
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وهكذا فإن التفسري املقاصدي عند الشنقيطي يقوم عىل أساسني:
1 .النظــر إىل معــاين النصــوص؛ وذلــك بتعليلهــا ،ومعرفــة أرسارهــا وحكمهــا ،دون الوقــوف
عنــد ظواهرهــا.
2 .النظر إىل األحكام؛ من حيث مقصودها يف جلب املصالح ودرء املفاسد.
ثان ًيــا :إن األســاس الــذي تقــوم عليــه نظريــة التفســر املقاصــدي عنــد الشــنقيطي هــو نظرتــه

ـتحرضا ملقاصــد القــرآن الكليــة أثنــاء
الشــمولية عنــد تفســره آليــات القــرآن؛ بمعنــى أنــه كان مسـ
ً
تناولــه للمفــردة أو العبــارة القرآنيــة؛ فرتتــب عــى اعتنــاء الشــنقيطي بــا يمكــن أن نطلــق عليــه

(النظــرة الكليــة للخطــاب القــرآين) أن نظرتــه أثنــاء تفســره آليــات القــرآن الكريــم مل تكــن نظــرة
ـتحرضا ملقاصــد القــرآن ،أثنــاء تناولــه لآليــة بالبيــان.
جتزيئيــة ،بــل كان مسـ
ً
ثال ًثا :تنوع التفســر املقاصدي عنده وشــموله لنظرية املقاصد كلها:
أمــا بخصــوص املصطلحــات التــي اســتخدمها؛ فلــم يقتــر الشــنقيطي عــى مصطلــح
ـرا هبــا عــن هــذا املعنــى.
(مقاصــد) ومشــتقاته ،ولكنــه اســتخدم جمموعــة مــن املصطلحــات ُم َعـ ِّ ً
ومــن هــذه املصطلحــات :احلكمــة ،العلــة ،الغــرض.

وأمــا عنــارص نظريــة التفســر املقاصــدي عنــده فقــد شــملت :التيســر ورفــع احلــرج ،النظــر
للمعــاين املــرادة وعــدم الوقــوف عنــد ظواهــر األلفــاظ ،ســد الذرائــع اعتبــار املصلحــة ،مقاصــد
املكلفــن ،تعليــل العبــادات.
وأمــا طريقتــه يف توظيــف املقاصــد عمل ًّيــا فقــد جــاءت عــى شــكلني :تقصيــد اآليــات

القرآنيــة ،واالســتدالل باملقاصــد عــى األحــكام.
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راب ًعــا :تنــوع اجتاهــات التفســر يف «األضــواء» بغــرض الكشــف عــن مقاصــد القــرآن :إن

الناظــر يف اهتاممــات الشــنقيطي اللغويــة حيســب أنــه مــن أعــام اللغويــن ،والناظــر يف مواعظــه
وحماولتــه تنزيــل اآليــات الكريمــة عــى الواقــع إلصالحــه يظنــه مــن رؤوس اهلدائيــن ،بينــا يرجــح
آخــر أنــه مــن الفقهــاء املجدديــن؛ ممــا يــراه مــن حتقيقــات فقهيــة وأصوليــة واجتهــادات حاذقــة.
والشــنقيطي  -يف احلقيقــة  -بــن هــؤالء وأولئــك جامــع موفــق ،وترجيــح انتســابه إىل إحــدى
املــدارس التفســرية تلــك ليــس بــأوىل مــن ترجيــح انتســابه إىل أخــرى؛ فجــاء تفســره عــى وفــق
هــذه املقاصــد متعــدد اجلوانــب خمتلــف االهتاممــات ،ال عــى نحــو جتميعــي متناثــر ،وإنــا وفــق
نظريــة ونســق حمــدد اختــاره الشــنقيطي ناظـ ًـا لتفســره.
مــن هنــا يمكــن أن نفهــم مثـ ً
ـا أن انشــغال الشــنقيطي بعلــوم اللغــة إنــا كان باملقــدار الــذي
يتوافــق مــع نظريتــه املقاصديــة وخيدمهــا ،وليســت غايــة بحــد ذاهتــا ومقصــدً ا مســتق ً
ال أراد حتقيقــه
كــا هــو احلــال عنــد بعــض املفرسيــن ...والــكالم ذاتــه ينطبــق عــى خمتلــف اهتاممــات الشــنقيطي
يف تفســره.
وهكــذا نــرى أنــه كان لثقافــة الشــنقيطي الشــاملة أثــر يف توجيهــه إىل البحــث الشــامل يف
احلكــم الرشعــي بجانبيــه االســتنباطي والتطبيقــي ،حيــث كانــت هــذه الثقافــة جامعــة بــن املنقــول
منهجــا ذا أبعــاد وجوانــب متنوعــة يقــوم عــى دراســة القــرآن
واملعقــول؛ فاختــار الشــنقيطي
ً

الكريــم بمختلــف الوســائل حتــى تتبــن مجيــع مقاصــده.

لقــد متيــز الشــنقيطي باجتــاه يف التفســر يمكــن أن نطلــق عليــه( :االجتــاه املقاصــدي يف
التفســر) .وينطلــق هــذا االجتــاه مــن مبــدأ توظيــف مجيــع العلــوم والوســائل واألدوات املعرفيــة
يف الكشــف عــن املقاصــد القرآنيــة وإظهارهــا عــى أحســن وجــه.
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خامســا :التزام الشنقيطي بقواعد التفســر أثناء تفسريه املقاصدي للقرآن الكريم:
ً
اصطالحــا أرشت إىل ضابــط مهــم لضــان
أثنــاء كالمــي عــن تعريــف التفســر املقاصــدي
ً

تطبيــق التفســر املقاصــدي بالشــكل الصحيــح؛ وهــو مراعــاة املفــر أثنــاء تفســره آليــات القــرآن
الكريــم قواعــد التفســر األخــرى وهــي :املأثــور واللغــة والســياق.

واملطلع عىل تفســر الشــنقيطي يلحظ أن مل يلغ هذه القواعد بحجة الفهم املقاصدي.
سادسا :وفرة التطبيقات املقاصدية:
ً
يالحــظ مــن خــال قــراءة «أضــواء البيــان» أن الشــنقيطي نــزع يف تنظــره للمقاصــد إىل وســمها

بالطابــع العمــي والبعــد التطبيقــي؛ فأضحــى كتابــه دلي ـ ً
ا عمل ًّيــا يف فهــم روح الرشيعــة اإلســامية،

والكشــف عــن املقاصــد ،ويف اســتخدامها كوســائل تســاعد عــى حســن االســتنباط مــن القــرآن

الكريــم.

ساب ًعا :مراعاة مقاصد املكلفني:
وقــد تقــدم يف املبحثــن اللذيــن أفردهتــا للــكالم عــن التفســر املقاصــدي عنــد الشــنقيطي مــن

الناحيتــن النظريــة والتطبيقيــة كالم الشــنقيطي حــول هــذه املســألة وتطبيقــه العمــي هلــا .ويمكــن
إبــراز اهتاممــه بمقاصــد املكلفــن ورعايتــه هلــا يف اجلوانــب التاليــة:
1 .تركيزه عىل ذلك واعتباره هلا يف مواضع كثرية من تفسريه.
2 .تأصيله ملوضوعي سد الذرائع واإلشارة إليه يف األمثلة التطبيقية.
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A
"التفســر املقاصــدي عنــد العالمــة حممــد األمــن الشــنقيطي يف تفســره أضــواء البيــان» دراســة

لفكــر علــم مــن أعــام التفســر .ومــن خــال دراســتي للشــنقيطي واجتاهــه املقاصــدي يف التفســر
توصلــت إىل جمموعــة مــن النتائــج ُأمجلهــا فيــا يــي:

ً
أوال :ثقافــة الشــنقيطي الشــاملة كان هلــا أثــر يف توجيهــه إىل البحــث الشــامل يف احلكــم الرشعــي

بجانبيــه االســتنباطي والتطبيقــي؛ حيــث كانــت هــذه الثقافــة جامعــة بــن املنقــول واملعقــول؛ فاختــار

منهجــا ذا أبعــاد وجوانــب متنوعــة يقــوم عــى دراســة القــرآن الكريــم بمختلــف الوســائل حتــى تتبني
ً
مجيــع مقاصده.

أساســا عــى املأثــور ،ولكــن هــذا ال
ثان ًيــا :تكامــل منهــج الشــنقيطي يف التفســر؛ فهــو يســتند ً

وتنوعــت طــرق
يمنــع مــن النظــر واالســتنباط ،فتكامــل التفســر باملأثــور مــع التفســر باملعقــولَّ ،

وفقيهــا وأصول ًّيــا ...كل ذلــك مــن أجــل حتقيــق
بحــث املســائل وحتقيقهــا؛ فــراه لغو ًّيــا وهدائ ّيــا
ً

اهلــدف املقاصــدي؛ ممــا جعلــه خيــرج باجتــاه يف التفســر يمكــن أن نطلــق عليــه( :االجتــاه املقاصــدي

يف التفســر) .وينطلــق هــذا االجتــاه مــن مبــدأ توظيــف مجيــع العلــوم والوســائل واألدوات املعرفيــة يف
الكشــف عــن املقاصــد القرآنيــة وإظهارهــا.

ثال ًثا :كان للتفسري املقاصدي عند الشنقيطي جمموعة من السامت منها:

	-قيامــه عــى أساســن :النظــر إىل معــاين النصــوص؛ وذلــك بتعليلهــا ومعرفــة ِحكمهــا دون

الوقــوف عنــد ظواهرهــا ،والنظــر إىل األحــكام؛ مــن حيــث مقصودهــا يف جلــب املصالــح ودرء
املفاسد.

	-أساســه هــو نظرتــه الشــمولية عنــد تفســره آليــات القــرآن؛ بمعنــى أن الشــنقيطي كان

مســتحرضا ملقاصــد القــرآن أثنــاء تناولــه لآليــة بالبيــان.
ً
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	-تنوع التفسري املقاصدي عنده.
	-طابعه العميل و ُبعده التطبيقي.
	-مراعاته مقاصد املكلفني.
وبنــا ًء عــى ذلــك أقــول :إن تفســر الشــنقيطي ذو قيمــة كبــرة ،والقــارئ لــه جيــد فيــه مــن

الفنــون التــي مجعــت بــن الكتــاب والســنة والنحــو والبالغــة وأرسار اللغــة وأصــول الفقــه وقواعــده
ومقاصــده ،كــا مجعــت بــن املــايض واحلــارض ،بقلــم أصيــل ورؤيــة معــارصة موشــحة بقيــم الرشيعــة
الغــراء ومقاصدهــا العليــا.

وختا ًمــا ال أزعــم لنفــي اإلحاطــة بجميــع مباحــث الدراســة ،وال اإلملــام بــكل مــا يقتضيــه

ـر يف بحــث ودراســة مــا أعتقــده جديـ ًـرا بذلــك .فــإن وفقــت يف يشء مــن
البحــث ،لكننــي مل ُأ َقـ ِّ
ـرت؛ فحســبي أننــي حاولــت وبذلــت وســعي يف تقديــم
ذلــك؛ فللــه الفضــل ولــه احلمــد ،وإن قـ ّ
اإلمــام الشــنقيطي للباحثــن والدارســن .واحلمــد هلل رب العاملــن.
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1.االجتهــاد املقاصــدي حجيتــه ضوابطــه جماالتــه ،لنــور الدين اخلادمــي ،سلســلة كتــاب األمــة،
وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية بدولــة قطــر ،الرقــم ،66 ،65 :مجــادى األوىل ،رجــب،

1419هـ.

2.أحــكام القــرآن ،ملحمــد بــن عبــد اهلل ابــن العــريب ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،دار إحيــاء
الثــراث العــريب ،بــروت ،لبنــان ،ط.1

3.أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن ،ملحمــد األمــن بــن حممــد املختــار بــن عبــد القــادر
اجلكنــي الشــنقيطي ،دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــروت ،لبنــان1415 ،هـــ -
1995م.

4.اإلكســر يف علــم التفســر ،لســليامن بن عبد القــوي الطــويف ،حتقيــق :عبد القــادر حســن،
مكتبــة اآلداب ،مــر.

5.البحــث يف مقاصــد الرشيعــة :نشــأته وتطــوره ومســتقبله ،ألمحــد الريســوين ،نــدوة مقاصــد
الرشيعــة اإلســامية :دراســات يف قضايــا املنهــج وجمــاالت التطبيــق ،مؤسســة الفرقــان للــراث

اإلســامي ،لنــدن ،ط2006 ،1م.

6.التحريــر والتنويــر "حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســر الكتــاب املجيــد»
ملحمــد الطاهــر بــن عاشــور ،الــدار التونســية للنــر ،تونــس1984 ،هـــ.

7.حتقيقــات الشــنقيطي اللغويــة ،ليعقــوب حســن ،رســالة ماجســتري بجامعــة املوصــل ،نوقشــت
عــام 1999م.

8.التعليــل املقاصــدي يف القــرآن الكريــم ،لنــور الديــن قــراط ،جملــة اإلحيــاء ،الرابطــة املحمديــة
للعلــاء ،املغــرب ،العــددان ( )30و(2009 ،)31م.
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 9 .التفســر أساســياته واجتاهاتــه ،لفضــل حســن عبــاس ،مكتبــة دنديــس ،عــان ،ط1426 ،1هـــ-
2005م.

10.التفسري واملفرسون ،ملحمد حسني الذهبي ،مكتبة وهبة ،القاهرة.
	11.جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثريالطــري ،حتقيــق :أمحــد
حممــد شــاكر ،مؤسســة الرســالة ،ط 1420 ،1هـــ  2000 -م.

	12.دالئل النظام ،لعبد احلميد الفراهي ،املطبعة احلميدية ،ط1388 ،1هـ.
	13.الدليل عند الظاهرية ،لنور الدين اخلادمي ،دار ابن حزم ،ط2000-1421 ،1م.
	14.الشــاطبي ومقاصــد الرشيعــة اإلســامية ،حلــادي العبيــدي ،دار قتيبــة ،دمشــق ،ط1412 ،1هـ-
1992م.

	15.الشــنقيطي ومنهجــه يف اســتنباط األحــكام مــن خــال تفســره أضــواء البيــان ســورة النــور
نموذجــا ،لعمــر الدريــي ،أطروحــة مقدمــة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا بكليــة اآلداب
ً

بفــاس عــام 2006م.

	16.الشــنقيطي ومنهجــه يف التفســر ،ألمحــد ســيد حســانني الشــيمي ،رســالة ماجســتري ،جامعــة
القاهــرة1422 ،هـــ.

	17.الشــنقيطي ومنهجــه يف التفســر ،لســمرية بنــت صقــر بــن حســن آل حممــد ،رســالة ماجســتري،
كليــة الرتبيــة للبنــات بجــدة1410 ،هـــ.

	18.الشــيخ الشــنقيطي وتفســره يف أضــواء البيــان ،لفرمــان إســاعيل إبراهيــم ،جامعــة بغــداد،
1997م.

	19.طــرق الكشــف عــن مقاصــد الشــارع ،نعــان جغيــم ،دار النفائــس ،األردن ،ط1422 ،1هـــ-
2002م.
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20.عالقــة مقاصــد الرشيعــة بأصــول الفقــه ،لعبــد اهلل بــن بيــه ،مركــز الفرقــان للــراث اإلســامي،
اململكــة املتحــدة2006 ،م.
مفرسا ،لعدنان شلش ،دار النفائس ،األردن1425 ،هـ2005-م.
	21.العالمة الشنقيطي
ً
	22.فقــه املقاصــد :إناطــة األحــكام الرشعيــة بمقاصدهــا ،جلــارس عــودة ،املعهــد العاملــي للفكــر
اإلســامي ،فرجينيــا ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ط1429 ،3هـــ2008-م.
	23.الفكــر املقاصــدي قواعــده وفوائــده ،ألمحــد الريســوين ،منشــورات جريــدة الزمــن ،كتــاب
اجليــب ،الكتــاب  ،9ديســمرب 1999م ،مطبعــة النجــاح اجلديــدة ،الــدار البيضــاء.
	24.قواعــد املقاصــد عنــد اإلمــام الشــاطبي ،لعبد الرمحــن الكيــاين ،املعهــد العاملــي للفكــر
اإلســامي ،عــان ،دار الفكــر ،دمشــق ،ط2000 ،1م.
	25.لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي ،دار صادر ،بريوت ،ط.1
	26.حممــد األمــن الشــنقيطي ومنهجــه يف أضــواء البيــان ،ملحمــد حســن جــودة ،جامعة اإلســكندرية،
1995م.
	27.حممــد األمــن الشــنقيطي ومنهجــه يف التفســر ،حممــد قوجــي ،أطروحــة مقدمــة لنيــل دبلــوم
الدراســات العليــا بكليــة اآلداب بفــاس1991 ،م.
	28.مدخل إىل مقاصد الرشيعة ،ألمحد الريسوين ،املكتبة السلفية ،ط1996 ،1م1417-هـ.
	29.مســائل النحــو والــرف يف كتــاب أضــواء البيــان للشــنقيطي ،عــي الرسحــاين ،نوقشــت يف
جامعــة أم القــرى ،عــام 1418هـــ.
30.املعجم الوسيط ،إلبراهيم مصطفى ،وآخرون ،دار الدعوة ،القاهرة ،ط1400 ،1هـ.
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	31.مقاصــد الرشيعــة اإلســامية وعالقتهــا باألدلــة الرشعيــة ،ملحمــد ســعد بن أمحد اليــويب ،دار
اهلجــرة ،الســعودية ،ط1418 ،1هـــ.
	32.مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها ،لعالل الفايس ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1993 ،5م.
	33.مقاصــد الرشيعــة اإلســامية ،ملحمــد الطاهــر بــن عاشــور ،حتقيــق ودراســة :حممــد الطاهــر
عــان ،ط2001 -1421 ،2م.
امليســاوي ،دار النفائــسّ ،
	34.مقاصــد الرشيعــة عنــد ابــن تيميــة ،ليوســف أمحــد حممــد البــدوي ،دار النفائــس ،عــان ،ط،1
2000م.
	35.مقاييــس اللغــة ،ألمحد بن ِ
هــارون ،مطبعــة
الســام حممــد
ُ
فارس بن زكر ّيــا ،حتقيــق :عبد َّ
مصطفــى البــايب احللبــي ،مــر ،ط1392 ،2هـــ.

	36.منهــج الشــنقيطي يف تفســر آيــات األحــكام مــن أضــواء البيــان ،لعبــد الرمحــن الســديس ،رســالة
ماجســتري يف جامعــة أم القــرى1410 ،هـ.
	37.املوافقــات ،إلبراهيــم بــن موســى الشــاطبي ،حتقيــق :مشــهور بــن حســن آل ســلامن ،دار ابــن
عفــان ،ط1417 ،1هـــ1997-م.
	38.موقــف الشــنقيطي مــن قضايــا البيــان بــن النظريــة والتطبيــق (دراســة موضوعيــة) ،جلهــاد
نصــرات ،جملــة الشــارقة ،اإلمــارات ،املجلــد  ،7العــدد 2010 ،2م.
	39.نحــو منهــج أمثــل لتفســر القــرآن ،ألمحد حممــد الرشقــاوي ،املؤمتــر اإلســامي العاملــي ملناهــج
وشاح احلديــث ،اجلامعــة اإلســامية العامليــة ،ماليزيا1427 ،هـــ2006-م.
املفرسيــن ُ ّ
	40.النــص واملصلحــة بــن التطابــق والتعــارض ،ألمحــد الريســوين ،جملــة إســامية املعرفــة ،العــدد
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األستاذ املساعد بقسم الدراسات القرآنية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
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موضوع البحث:
أدب األنبياء مع اهلل عز وجل يف القرآن الكريم.

اهلدف الرئيس للبحث:
إظهــار أدب األنبيــاء عليهــم الســام مــع اهلل عــز وجــل يف القــرآن الكريــم ومــن ثــم االقتــداء

هبــم والســر عــى هنجهــم ،يف أخالقهــم وتعاملهــم.

مشكلة البحث:
1 .ما الفرق بني أدب األنبياء مع اهلل تعاىل وفضلهم وثناء اهلل عليهم يف القرآن الكريم؟
2 .ما أدب األنبياء عليهم السالم مع رهبم من خالل قصصهم يف القرآن الكريم؟

أهم نتائج البحث:
1 .أن األدب مع اهلل تعاىل علم ينبغي فهمه وتعلمه كغريه من العلوم.
2 .أنبيــاء اهلل تعــاىل بعــد نبينــا ﷺ هلــم الســبق يف هــذا اخللــق ،وقــد حكــى القــرآن شــيئ ًا مــن

أدهبــم مــع اهلل تعــاىل فعلينــا األخــذ بــه واالقتــداء هبــم.

الدالة (املفتاحية):
الكلامت َّ
األدب مع اهلل ،األنبياء ،القرآن الكريم ،القصص.
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F
احلمــد هلل رب العاملــن ،إلــه األولــن واآلخريــن ،أمحــده محــد ًا يليــق بجاللــه وعظيــم ســلطانه،

أنعــم علينــا بنعــم ال تعــد وال حتــى ،هدانــا لدينــه ،وأرســل إلينــا أفضــل رســله ،وأنــزل علينــا أعظــم
كتبــه ،فاللهــم لــك احلمــد محــد الشــاكرين ،لــك احلمــد حتــى تــرىض ،ولــك احلمــد إذا رضيــت،

ولــك احلمــد بعــد الــرىض.

اللهم ِّ
صل وسلم عىل أفضل رسلك نبينا حممد  وعىل آله وصحبه أمجعني.
فــا شــك أن األدب مــع اهلل تعــاىل بــاب مــن أبــواب الفقــه العظيمــة التــي حيتاجهــا املســلم يف

حياتــه يف كل حــن حتــى يعــرف كيــف يتعامــل مــع ملــك امللــوك وجبــار الســاوات واألرضــن،
الــذي وســع كل يشء عل ـ ًا ،وأحــاط بــكل يشء قــدرة وملــك ًا ،فليــس ألحــد مفــر مــن قبضتــه ،وال

مهــرب مــن قدرتــه ،وال ألحــد خــروج عــن ملكــه وقهــره ،ولقــد حــرص الســلف رمحهــم اهلل عــى
إتقــان هــذا العلــم وتفهمــه ،والعنايــة بــه وتعليمــه للنــاس خاصــة طلبــة العلــم منهــم.

قال أبو عيل الدقاق" :العبد يصل بطاعة اهلل إىل اجلنة ،ويصل بأدبه يف طاعته إىل اهلل"(.)1
وقــال ابــن عطــاء" :األدب الوقــوف مــع املستحســنات ،فقيــل لــه :ومــا معنــاه؟ فقــال :أن

تعاملــه ســبحانه بــاألدب رس ًا وعلنــ ًا " ،ثــم أنشــد:

إذا نطقت جاءت بكل مالحة  ...وإن سكتت جاءت بكل مليح
وقال أبو عيل " :من صاحب امللوك بغري أدب أسلمه اجلهل إىل القتل ".
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وقــال حييــى بــن معــاذ " :إذا تــرك العــارف أدبــه مــع معروفــه ،فقــد هلــك مــع اهلالكــن ".وقال

حييــى بــن معــاذ " :مــن تــأدب بــأدب اهلل صار مــن أهــل حمبــة اهلل "(.)1

وأختم بكالم مجيل البن القيم  -  -قال فيه :األدب مع اهلل ثالثة أنواع:
أحدها :صيانة معاملته أن يشوهبا بنقيصة.
الثاين :صيانة قلبه أن يلتفت إىل غريه.
الثالث :صيانة إرادته أن تتعلق بام يمقتك عليه(.)2
وهــذا يســوقنا إىل الرغبــة يف معرفــة ضابــط األدب مــع اهلل تعــاىل ،فليــس كل مــن ادعــى املحبــة

كان صادقـ ًا ،وليــس كل مــن تكلــم عــن األدب مــع اهلل كان عــى اهلــدي الســوي والطريــق املســتقيم،
فهنــاك مــن أتــى بأمــور ليســت مــن هــدي األنبيــاء واملرســلني وال عبــاد اهلل الصاحلــن(.)3

ولــذا كان هــذا البحــث الــذي إنــا أردتــه لنفــي أوالً ثــم ملــن أراد أن يشــاركني يف خمرجاتــه مــن

إخــويت الكرام.

وهــو يتكلــم عــن أدب األنبيــاء واملرســلني مــع رهبــم ســبحانه وتعــاىل عــى مــا جــاء يف كتــاب

اهلل تعــاىل ،بعيــد ًا عــن الزيــغ والكــذب واألباطيــل.

(( (1كل ما تقدم من كالم السلف ينظر فيه إىل مدارج السالكني ،البن القيم .)359 - 358/2( ،-  -
(( (2املصدر السابق.)356/2( ،
(( (3مثالــه :مــا يــرد عــن بعــض املتصوفــة مــن النياحــة والعويــل والصعــق واهليــام وغــر ذلــك ممــا مل يألفــه الســلف رمحهــم اهلل ومل
ينقلــوه عــن أصحــاب رســول اهلل .
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أمهية البحث:
1 .تعلق البحث بالقرآن الكريم ويكفي بذلك أمهية وفضالً.
 2 .فقــه األدب مــع اهلل علــم حيتاجــه كل مســلم كــا مــر معنــا مــن كالم الســلف رمحهــم اهلل

تعــاىل.

3 .األدب مــع اهلل كغــره مــن علــوم الرشيعــة التــي حيتــاج فيهــا املســلم لالتبــاع وحيــذر فيهــا

مــن االبتــداع ،والشــك أن قدوتنــا يف ذلــك هــم أنبيــاء اهلل تعــاىل يف هــذا البــاب.

أسباب اختيار املوضوع:
1 .ألمهيته كام ذكر تفصيله سابق ًا.
2 .املشاركة بجهد خلدمة كتاب اهلل تعاىل.
3 .حيــاة املســلم كلهــا هلل تعــاىل كــا قــال ســبحانه :ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﮊ [األنعــام ،]162:فنحــن بحاجــة ملعرفــة هــذا النــوع مــن الفقــه لنحســن التعامــل مــع ربنــا
جــل يف عــاه.

الدراسات السابقة.
مل أجــد دراســات ســابقة تبحــث يف هــذا املوضــوع عــى وجــه اخلصــوص إال مــا كان مــن بعــض

الدراســات التــي أملحــت دون تفصيــل مثل:

1 .بحــث يف جملــة رســالة العلــم بعنــوان أدب األنبيــاء مــن القــرآن الكريــم للشــيخ جميــد عبــد

الرســول وقــد اطلعــت عليــه وهــو يذكــر أدب األنبيــاء بشــكل عــام وإنــا كان بحثــي خمصصـ ًا
بأدهبــم مــع رهبــم ســبحانه وتعــاىل.

2.أدب اخلطــاب عنــد األنبيــاء عليهــم الســام  -موســى أنموذج ـ ًا  -للباحــث عــوده عبــد
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عــوده عبــد اهلل (رســالة علميــة) والبحــث كــا هــو واضــح يتحــدث عــن موســى .S

طريقتي يف كتابة البحث:
1 .ســأذكر مــا أشــار اهلل إليــه يف كتابــه مــن أدب األنبيــاء عليهــم الســام عل ـ ًا أين اخــرت

نــاذج مــن تلــك املواقــف مــع الــدروس املســتفادة منهــا.

2 .أذكر اآلية التي أستنتج منها أدب ًا لذلك النبي ،ثم ُأ ِّبي األدب الرباين فيها.
3 .ترتيب األنبياء حسب األقدمية إال ما كان من نبينا  فإين جعلته أوالً.
4 .أنقــل تفســر اآليــات مــن التفاســر املعتمــدة ،وال يشــرط أن أذكــر بقيــة التفاســر إال مــا

كان رضوري ـ ًا للتنبيــه وذلــك زيــادة يف االختصــار.

منهجي يف كتابة البحث:
1 .ألتزم كتابة اآليات يف البحث بالرسم العثامين.
2 .أعــزو مــا يــرد مــن األحاديــث النبويــة إىل كتــب احلديــث ،وأبــن درجــة صحتــه ،فــإن كان

يف الصحيحــن أو أحدمهــا فــإين أكتفــي بعــزوه إليهــا ،وإن كان يف غريمهــا أعــزوه وأبــن درجتــه

صحــة وضعف ًا.

3 .ال أتطــرق ملــا يــرد يف اآليــة مــن اختــاف بــن العلــاء أو مــا يــرد مــن األوجــه البالغيــة أو

اإلعرابية.

4 .اخــرت أن أشــر إىل املراجــع يف احلاشــية مبينـ ًا رقــم الصفحــة واجلــزء وهــو مــن أكثــر مــا

يعمــل بــه عنــد الباحثــن ،ومــا تبقــى مــن معلومــات عــن املرجــع فــإين ســأذكره يف الفهــرس
املخصــص لذلــك يف آخــر البحــث زيــادة يف االختصــار ومنع ـ ًا للتكــرار.
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خطة البحث:
وفيهــا مقدمــة وثالثــة عــر مبح ًثــا وفهــارس ،املقدمــة وفيهــا (أمهيــة البحــث  -أســباب

اختيــاري للموضــوع  -الدراســات الســابقة  -ثــم الطريقــة واملنهــج يف كتابــة البحــث).
املبحث األول :تعريف األدب باعتبار لفظه ،وباعتباره مركب ًا إضافي ًا.

املبحث الثاين :أدب النبي  مع اهلل ،وثناء اهلل عليه يف القرآن.

املبحث الثالث :أدب النبي  مع ربه يف آيات من القرآن ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :أدبه مع ربه عند قوله تعاىل:

ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ [البقــرة.]284:

املطلب الثاين :أدب النبي مع ربه عند قوله تعاىل:
ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮊ [البقرة.]144:

املبحث الرابع :أدب آدم Sمع ربه عند قوله تعاىل:

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ [األعراف]144:

املبحث اخلامس :أدب نوح Sمع ربه عند قوله تعاىل:
ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﮊ [هود.]47:

املبحث السادس :أدب اخلليل إبراهيم Sمع ربه وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :أدب إبراهيم  Sعند قوله تعاىل:

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ [البقرة.]127:

املطلب الثاين :أدب إبراهيم  Sعند قوله تعاىل:
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ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﮊ [الشــعراء.]81 - 78:

املطلب الثالث :يف أدب إبراهيم  Sمع ربه عند قوله تعاىل :ﭐ
ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ [األنبياء.]69:

املبحث السابع :أدب كليم اهلل موسى Sمع ربه وفيه مطلبان:
املطلب األول :أدب موسى Sمع ربه عند قوله تعاىل:

ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ [القصص.]24:

املطلب الثاين :أدب موسى Sمع ربه عند قوله تعاىل:

ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ [األعــراف.]14:

املبحث الثامن :أدب عيسى Sمع ربه وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :أدب عيسى Sعند قوله تعاىل:

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [املائــدة.]114:

املطلب الثاين :أدب عيسى Sعند قوله تعاىل:
ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮊ [املائــدة.]116:

185

املطلب الثالث :أدب عيسى Sعند قوله تعاىل:
ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [املائدة.]118:

املبحث التاسع :أدب أيوب Sمع ربه عند قوله تعاىل    :

ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﮊ [األنبياء.]83:

املبحث العارش :أدب يونس Sمع ربه عند قوله تعاىل:
ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ [األنبياء.]88 - 87:

املبحث احلادي عرش :أدب زكريا Sعند قوله تعاىل:
ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ [األنبياء.]89:

املبحث الثاين عرش :أدب داود Sعند قوله تعاىل:
ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ [ص.]24:

املبحث الثالث عرش :أدب سليامن عند قوله تعاىل:
ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ

ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ [ص.]33 - 31:

ثم اخلامتة وتشتمل عىل أهم الفوائد ثم فهرس املصادر واملراجع.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

186

أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

املبحث األول
تعريــف األدب مــع اهلل باعتبــار لفظه وباعتبــاره مركب ًا إضافي ًا
األدب :الــذي يتــأدب بــه األديــب مــن النــاس؛ ســمي أدبــا ألنــه يــأدب النــاس إىل املحامــد،

وينهاهــم عــن املقابــح(.)1

وقــال يف الصحــاح" :األَ َد ُب :أ َدب النَّ ْفــس والــدَّ ْر ِ
الرجـ ُـل بالضــم فهــو
س ،تقــول منــهَ :أ ُد َب ُ
ـب ،و َأ َّد ْب ُت ـ ُه َفتـ َـأ َّد َب ،وابــن فــان قــد اســتأ َد َب ،يف معنــى تــأدب" (.)2
َأديـ ٌ
وأمــا اهلل فهــو ســبحانه الغنــي عــن التعريــف ســبحانه ،وأنــى ملخلــوق أن يعــرف بخالقــه فهــو

املألــوه ســبحانه وتعــاىل الــذي تأهلــه املخلوقــات مجيع ـ ًا وحتبــه وتتعلــق بــه وترجــوه ،وال غنــى هلــم

عنــه طرفــة عــن.

وهــذه اللفظــة تشــر إىل الــذات اإلهليــة اجلامعــة جلميــع صفــات الكــال ،واملنزهــة عــن أي

صفــة مــن صفــات النقصــان التــي ال تليــق بكــال األلوهيــة والربوبيــة وهــو أعظــم أســاء اهلل احلســنى

ـرف بــه قولــه تعــاىل :ﮋﭑﭒ ﭓ
وأمجعهــا وأشــهرها وأبرهــا حتــى إن األســاء كلهــا تضــاف إليــه وتعـ َّ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [اإلخــاص.]33 - 31:

وأما تعريف األدب مع اهلل فقد تفاوت العلامء يف ضابطه فمنهم من عرفه بأنه:
القيام بدينه ،والتأدب بآدابه ظاهر ًا وباطن ًا(.)3
وقــال بعضهــم(":)4األدب مــع اهلل حســن الصحبــة معــه ،وبإيقــاع احلــركات الظاهــرة والباطنــة

عــى مقتــى التعظيــم واإلجــال واحليــاء ،كحــال جمالــس امللــوك ومصاحبهــم".

قلــت :واألدب مــع اهلل هــو لــزوم الطريــق األمثــل مــع اهلل تعــاىل بــا حــث عليــه ســبحانه وتعاىل

وأمــر بــه عــى مــا جــاء يف كتابه وســنة رســوله .
(( (1لسان العرب.)206/1( ،
(( (2الصحاح تاج اللغة.)86/1( ،
(( (3مدارج السالكني .)365/2( ،
(( (4من كالم اجلنيد ـ  ـ مدارج السالكني.)357/2( ،
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املبحث الثاين
أدب النبــي  مــع اهلل وثنــاء اهلل عليه يف القرآن
عندمــا يتكلــم اإلنســان عــن األدب وحســن اخللــق ســواء كان ذلــك مــع اهلل تعــاىل أم مــع خلقــه

فــا شــك أن ســيد املضــار وأســبقهم فيــه هــو رســول اهلل  ســيد األولــن واآلخريــن،
وإمــام املتقــن الــذي قــال اهلل فيــه :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [القلــم.]4:

قــال الطــري " :-  -يقــول تعــاىل ذكــره لنبيــه حممــد  :وإنــك يــا حممــد

لعــى أدب عظيــم ،وذلــك أدب القــرآن الــذي أدبــه اهلل بــه ،وهــو اإلســام ورشائعــه" (.)1

وقــال احلســن" :هــو آداب القــرآن( ،)2وعندمــا ســألت عائشــة  عــن ُخ ُلـ ِ
ـق َر ُسـ ِ
ـول اهلل

ــرآن»" (.)3
 قالــت «:ك َ
َان ُخ ُل ُقــ ُه ال ُق ْ

ولســنا يف صــدد احلديــث عــن أدبــه  مــع اخللــق ،وإال لتاهــت العقــول يف ذلــك

وهلامــت النفــوس ممــا تســمع وتقــرأ وحــق هلــا أليــس خلقــه القــرآن؟ أليــس هــو صاحــب البســمة
اجلميلــة ،واللمســة احلانيــة ،والعاطفــة املرهفــة؟

لــذا أحبــه الكبــار والصغــار ،والرجــال والنســاء ،ويكفــي يف ذلــك قــول أنــس  « ملــا
ـول اهلل  املدينــة َأ َضــاء ِمــن ا َمل ِدينَـ ِ
كان اليــوم الــذي دخــل فيــه َر ُسـ ُ
ـة كُل َش ٍء ،فلــا كان
َ َ ْ

اليــوم الــذي مــات فيــه رســول اهلل  أظلــم مــن املدينــة كل يشء ،ومــا فرغنــا مــن دفنــه

حتــى أنكرنــا قلوبنــا»(.)4
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(( (1تفسري الطربي.)528/23( ،
(( (2انظر :تفسري البغوي.)130/5( ،
(( (3رواه أمحــد)149/41( ،؛ والبيهقــي يف الشــعب)23/3( ،؛ والبغــوي يف رشح الســنة)76/13( ،؛ وصححــه األلبــاين يف صحيــح
اجلامــع.)872/2( ،
(( (4رواه أمحد ( ،)21/35برقم ()3312؛ وصححه األلباين يف املشكاة (.)3/ 1681
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قرآن الك َِريم
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ولكــن احلديــث عــن أدبــه مــع ربــه ســبحانه وتعــاىل ممــا ورد يف القـــــــرآن الكريـــــــــم ففــي

َان َر ُسـ ُ
ـول اهللِ  ،إِ َذا
الصحيحــن مــن حديــث عائشــة  واملغــرة بــن شــعبة« :ك َ
ـت َعائِ َشـ ُةَ :يــا َر ُسـ َ
ـع َهـ َ
َصـ َّ
ـذاَ ،و َقــدْ ُغ ِفـ َـر َلـ َ
ـك َمــا َت َقــدَّ َم
ـى َقــا َم َح َّتــى َت َف َّطـ َـر ِر ْجـ َـا ُهَ ،قا َلـ ْ
ـول اهللِ َأت َْصنَـ ُ
ِ
ـك َو َمــا ت ََأ َّخـ َـرَ ،ف َقـ َ
ـن َذ ْنبِـ َ
ُورا»(.)1
ـالَ :يــا َعائِ َشـ ُة َأ َفـ َـا َأ ُكـ ُ
مـ ْ
ـون َع ْبــدً ا َشـك ً
وهنــا نكتــة مجيلــة وهــي أن النبــي  فــر الشــكر بالعمــل ونجــد ذلــك يف قولــه

تعــاىل أيض ًا :ﮋﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ [ســبأ ،]13 :وال شـــك أن الشــــكر يكون بالعمل
واللســان والقلــب  ،اعرتاف ـ ًا وقــوالً وعم ـاً.

والعمــل إنــا هــو نتيجــة وخالصــة اإلقــرار بالقلــب ،فــا يمكــن أن يتبلــور الشــكر يف العمــل

إال بعــد أن يعــرف القلــب ويشــهد خلالقــه باحلمــد.

قــال أبــو طالــب املكــي ":وقــد قــال بعــض العلــاء :شــكر القلــب املعرفــة بــأن النعــم مــن

ا أحدثــت لــه عمـ ً
املنعــم ال غــر وشــكر العمــل كلــا وهــب اهلل عـ ّـز وجـ ّـل لــك عمـ ً
ا ثانيـ ًا شــكر ًا

وأول الشــكر عنــد العارفــن أن ال
األول ،وعــى هــذا يتصــل الشــكر بــدوام املعاملــةّ ،
منــك للعمــل ّ
تعصيــه بنعمــة مــن نعمــه فتجعلهــا يف طاعــة اهلــوى"(.)2

(( (1صحيح البخاري ()2/50؛ و مسلم (.) 4/ 2172
(( (2قوت القلوب (.)1/345
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املبحث الثالث
أدب النبــي  مــع ربــه يف آيات من القرآن
وفيه مطلبان:

املطلب األول :أدبه  مع ربه عند قوله تعاىل:
ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ [البقــرة.]284:

مــن أدبــه  مــع ربــه عندمــا نزلــت هــذه اآليــة وأتــاه الصحابــة 

خائفــن وجلــن قــد جثــوا عــى الركــب ،قالــوا :أينــا يطيــق ذلــك يــا رســول اهلل؟ فقــال رســول اهلل

 «:أتريــدون أن تقولــوا كــا قــال أهــل الكتابــن مــن قبلكــم ســمعنا وعصينا؟ بــل قولوا:
ســمعنا وأطعنــا غفرانــك ربنــا وإليــك املصــر ،قالــوا :ســمعنا وأطعنــا غفرانــك ربنــا وإليــك املصــر،
فلــا اقرتأهــا القــوم ،ذلــت هبــا ألســنتهم ،فأنــزل اهلل يف إثرهــا:

ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ [البقــرة.]285:

فلام فعلوا ذلك نسخها اهلل تعاىل ،فأنزل اهلل عز وجل:
ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ [البقــرة.]286:

قال اهلل بعدها قد فعلت»

()1
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(( (1رواه مسلم)115/1( ،؛ وانظر :تفسري الطربي)106/4( ،؛ وزاد املسري)205/1( ،؛ وابن كثري.)729/1( ،

أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

ولــك أن تتخيــل كــال األدب مــع اهلل يف رسعــة االمتثــال والتنفيــذ ،فــا تــردد وال تأخــر ،ولــذا
كان النجــاح والفــرج مــن اهلل عــز وجــل فهــو الرحيــم الكريــم.
فــا أحوجنــا ألن نفعــل كــا فعــل رســول اهلل ،وأن نقتــدي بــه يف أدبــه مــع ربــه ورسعــة امتثالــه
دون أي تأفــف أو تضجــر ،والشــك أن ذلــك ال يكــون إال وقــد تغلــب حســن الظــن بــاهلل تعــاىل عــى
قلــب املؤمــن فــا يظــن بربــه إال خــر ًا.
ويعلم أن االمتثال هو أصل عقيدة املؤمن قال سبحانه وعز شأنه:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﮊ [األحــزاب.]36:

وهــذه اآليــة وإن كانــت قــد نزلــت يف زينــب بنــت جحــش ) 1( إال أهنــا عامــة يف كل مــا
خيتــاره اهلل لعبــده املؤمــن.
وإذا استشــعر املؤمــن ذلــك وســلم أمــره خلالقــه ومدبــره ،فــا شــك أن مــرده إىل خــر وإىل
رشــد وإىل فــاح ،مــع يقينــه الكامــل أن اهلل ال يظلــم أحــد ًا مــن خلقــه.
ﮋ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﮊ [فصلــت ،]46:ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ
[يونــس . ]44:

ثم هو يعلم خطورة مراجعة اهلل يف حكمه أو التضجر من ذلك قال اهلل:
ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﮊ [النســاء . ]65:

(( (1تفسري ابن كثري)421/6( ،؛ والبغوي ()640/3؛ والبيضاوي.)232/4( ،
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املطلب الثاين :أدبه مع ربه عند قوله تعاىل:
ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ [البقــرة . ]144:

ممــا يــدل يف هــذه اآليــة عــى أدب النبــي  مــع ربــه «أنــه ملــا هاجــر إىل املدينــة وكان
أكثــر أهلهــا اليهــود ،أمــره اهلل عــز وجــل أن يســتقبل بيت املقــدس ،ففرحــت اليهــود بذلك ،فاســتقبلها

رســول اهلل  بضعــة عــر شــهر ًا امتثــاالً ألمــر اهلل تعــاىل ،رغــم أنــه كان 

حيــب ِق ْب َلـ َة إبراهيــم ،Sفــكان يدعــو وينظــر إىل الســاء ،فأنــزل اهلل :
ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮊ إىل قوله:
فارتاب من ذلك اليهود ،وقالوا:
فأنزل اهلل عز وجل:
وقال:

ﮋ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﮊ [البقرة . ]144:

ﮋﭑ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﮊ [البقرة . ]142:

ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﮊ [البقرة . ]142:

ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮊ [البقرة .)1(» ]115:

و ُيلحــظ أدب النبــي  مــع ربــه يف كتامنــه رغبتــه ومــا يف نفســه ،مــع علمــه أن اهلل

مطلــع عــى مــا يف صــدره.

قــال الطــري " :-  -وإنــا قيــل لــه ذلــك  ـ فيــا بلغنــا -ألنــه كان قبــل
حتويــل قبلتــه مــن بيــت املقــدس إىل الكعبــة يرفــع بــره إىل الســاء ينتظــر مــن اهلل جــل ثنــاؤه أمــره
بالتحويــل نحــو الكعبــة" (.)2
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(( (1أخرجه البخاري) 88/1( ،؛ ومسلم.)375/1( ،
(( (2تفسري الطربي.)172/3( ،

أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

فــكان  يقلــب ناظريــه ناحيــة البيــت العتيــق ويرجــو مــن اهلل تعــاىل أن يوجهــه إليــه
فأنــزل اهلل:

ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮊ [البقــرة . ]144:

وإنــا كان هــذا الفعــل منــه  ألنــه يعلــم علــم اليقــن أنــا خيتــاره اهلل لــه وألمتــه
هــو األفضــل وهــو األكمــل.
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املبحث الرابع
أدب آدم Sمع ربه ســبحانه
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ [األعراف . ]23:

أراد اهلل تعــاىل أن خيلــق خلقـ ًا يعمــرون األرض بعبــادة اهلل تعــاىل وخيلــف بعضـــــــــهم بعض ًا،

وقــال للمالئكــة :ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﮊ [البقــرة . ]30:

ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﮊ [البقــرة . ]30:

ليس اعرتاض ًا عىل أمر اهلل ،ولكن إعظام ًا أن يصدر هذا عن أحد من خلـــــــــق اهلل.
فأجاب سبحانه ،وقوله الباقي وحكمه النافذ ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﮊ [البقرة . ]30:

ـق آد َم ،وأمــر املالئك ـ َة أن تســجد لــه ،وكان أمــره ســبحانه للمالئكــة وملــن كان حــارض ًا
َفخ َلـ َ

معهــم وهــو إبليــس:

ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ [احلجــر30:

. ]31 -

فسأله اهلل عن سبب امتناعه واهلل يعلم ما يف قلبه من الكرب:
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [احلجر ،]32:ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﮊ [احلجــر ]33:ﭐ           .

وهل أحدٌ يستطيع أو جيرؤ أن يعارض اهلل يف حكمه أو يرد أمره؟
ولكنها احلكمة اإلهلية ،والقضاء الكوين الرباين:
ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ[احلجر .]35 - 34:ﭐ
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أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

فطلــب إبليــس مــن اهلل أن يمهلــه إىل يــوم القيامــة حتــى ينتقــم مــن آدم وذريتــه ،الــذي بســببه

أخــرج مــن رمحــة اهلل تعــاىل:ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ [احلجــر      .   ]33:

وأقسم أن يفعل كل ما يستطيع إلغواء آدم وذريته:
ﮋ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙﮊ [ص   .]82:

وأن يسلك مجيع الطرق يف إهالكهم والنيل منهم:
ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [األعراف   .]82:

ثــم إن اهلل أكــرم آدم وأدخلــه اجلنــة ،وجعــل لــه أن يفعــل كل يشء ،ويــأكل مــا يريــد ،ويتمتــع

بــا يشــاء يف اجلنــة ،وخلــق لــه مــن ضلعــه حــواء ليســكن إليهــا:

ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ [البقرة   .]35:

إال أن اهلل حرم عليه شيئ ًا واحد ًا فقط حلكمة أرادها سبحانه:
ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ [البقرة   .]35:

وحذر اهلل آدم وزوجه من طاعة إبليس اللعني ،فإنه سبب كل شقاء وبالء:
ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮊ [طه.]117:

ووســوس إبليــس إىل آدم بــأن األكل مــن هــذه الشــجرة ســبب يف نيــل اخللــود يف اجلنــة :ﮋ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ [األعــراف.]20:

بل وأقسم هلام اللعني عىل ذلك:
ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ [األعراف.]21:

وأبى حرص آدم إال أن يأكل من هذه الشجرة:
ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ [طه.]121:
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وهنــا غضــب اهلل تعــاىل ،ألن آدم خالــف أمــره وعصــاه ،واجلنــة ليــس فيهــا معصيــة وال خمالفــة

ألمــر اهلل تعــاىل:

ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﮊ [األعراف.]22:

ثم يدرك آدم Sكبري جرمه ،وعظيم ما اقرتف.
فتــأدب عنــد ذلــك بــأدب العبيــد ،وجلــأ إىل ســاح األنبيــاء والصاحلــن ،وهــو اإلخبــــات

والتذلــل واخلضــوع :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ [األعــراف ،]22:اعــراف بالذنــب واخلطــأ.

طلب للعفو من اهلل  :ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ [األعراف.]23:
ثم ٌ

يالــه مــن أدب عظيــم اســتعمله آدم Sمــع اهلل الكريــم ،وال يكــون ذلــــك إال بتوفيــق مــن

اهلل التــواب الرحيــم ،ولــذا قــال ســبحانه:

ﮋﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ [البقرة.]37:
وهذه الكلامت هي :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [األعراف.]23:

قــال الطــري  ":-  -والــذي يــدل عليــه كتــاب اهلل ،أن الكلــات التــي تلقاهــن آدم مــن

ربــه ،هــن الكلــات التــي أخــر اهلل عنــه أنــه قاهلــا متنصـ ً
ا بقيلهــا إىل ربــه ،معرتفـ ًا بذنبــه ،وهــو قولــه:
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ "(.)1

وقــال ابــن كثــر  ":-  -هــذه الكلــات مفــرة بقولــه تعــاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ روي هــذا عــن جماهــد ،وســعيد بــن جبــر ،وأيب العاليــة ،والربيــع

بــن أنــس ،واحلســن ،وقتــادة ،وحممــد بــن كعــب القرظــي ،وخالــد بــن معــدان ،وعطــاء اخلراســاين،
وعبــد الرمحــن بــن زيــد بــن أســلم رمحهــم اهلل مجيعـ ًا "(.)2
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(( (1تفسري الطربي)546/1( ،؛ والبيضاوي.)73/1( ،
(( (2تفسري ابن كثري.)238/1( ،

أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

املبحث اخلامس
أدب نوح Sمع ربه ســبحانه
قــال اهلل تعــاىل :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓﮊ [هــود.]26 - 25:

أخــذ يدعــوا قومــه إىل عبــادة اهلل وعــدم اإلرشاك بــه ألــف ســنة إال مخســن عامـ ًا ،فــا آمــن معــه

مــن قومــه إال قليــل.

ثــم إن اهلل تعــاىل أمــره أن يصنــع ســفينة عــى األرض التــي هــو عليهــا ،ومل يكــن ثمــة بحــر أو

ٍ
هنــر قريــب منــه:

ﭐﮋ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑﮊ [هــود.]37:

فكانت هذه فرصة سانحة لقومه بأن يتهموه باجلنون ويسخروا منه:
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [هــود.]39 - 38:

وملــا بــدأ موعــود اهلل تعــاىل باالقــراب ،أمــر اهلل الســاء أن متطــر وأمــر األرض أن تتفجــر ميــاه

جاريــة ،فأمــر نــوح Sمــن آمــن مــن قومــه أن يركبــوا يف الســفينة ،فركبــوا مجيعــ ًا إال ابنــه،
فأدركــت نبــي اهلل عاطفــة البنــوة فنــاداه رجــاء أن يشــمله اهلل :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ
[هــود.]42:

ولكــن كان رد االبــن الــذي مل يؤمــن بــاهلل تعــاىل   :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﮊ

[هــود.]42:
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فدعــا نــوح ربــه وأتــى بمقدمــة لعــل اهلل أن يعــذره يف رجــاءه ،ولكــن األمــر امللفــت لالنتبــاه

هــو أدب هــذا النبــي الكريــم عندمــا دعــا ربــه يف ابنــه فلــم يقــل يــا رب نجــه ،أو يــــــا رب أنــا نبــي
مــن أنبيائــك ،دعــوت قومــي ألـــــف ســنة إال مخسيــــــن عامــا ،وإنــا أتــى بمقدمــة حــوت أدب ـ ًا

عظي ـ ًا مــع اهلل تعــاىل ،وذالً وانكســار ًا بالغــ ًا:ﭐ ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ [هــود.]45:

ثــم استســلم ألمــر اهلل تعــاىل وأن اهلل لــه احلكمــة البالغــة وأن التــرف لــه وكل يشء حتــت

حكمــه وقهــره :ﭐﮋ ﰉ ﰊ ﰋﮊ [هــود.]45:

فأتى الرد من اهلل تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﮊ [هود.]46:

ألنــه كافــر وأنــت مؤمــن ،ألنــه جاحــد وأنــت معــرف ،فعندهــا رجــع نــوح Sمبــارشة

ورضب بمحبــة ابنــه عــرض احلائــط خشــية أن تزاحــم حمبــة اهلل تعــاىل يف قلبــه واســتعاذ بــاهلل تعــاىل:
ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﮊ [هــود.]47:

ثم أتبع ذلك باالستغفار والتذلل هلل :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ [هود.]47:

قــال أبــو جعفــر الطــري ":-  -أي :أســتجري بــك أن أتكلــف مســألتك مــا ليــس يل بــه

علــم ،ممــا قــد اســتأثرت بعلمــه ،وطويــت علمــه عــن خلقــك ،فاغفــر يل زلتــي يف مســألتي إيــاك مــا

سـألتـك يف ابنـي ،وإن أنـت مل تغفـرها يل وترمحنــي فتنقـذين مـن غضبـك
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املبحث السادس
أدب اخلليــل إبراهيم Sمع ربه ســبحانه
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :أدبه عند قوله تعاىل:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ[البقرة.]127:

إبراهيــم هــو خليــل اهلل وصفيــه وأحــد أويل العــزم مــن الرســل ،عليــه وعــى نبينــا حممــد أفضــل

الصــاة وأتــم التســليم ،ولــه مواقــف كثــرة مــع ربــه يتجــى فيهــا أدب العبــد مــع ربــه ومــواله،
ومــن تلــك املواقــف التــي ذكرهــا اهلل يف كتابــه حينــا أمــره اهلل تعــاىل ببنــاء البيــت العتيــق والكعبــة
املرشفــة ،فامتثــل أمــر اهلل تعــاىل واســتعان بابنــه وفلــذة كبــده إســاعيل ،Sفأخــذا َين ُْضــان

قواعــده ،ويرصــان أساســه ،ويدعــوان رهبــا يف إنابــة وتــرع وخشــوع ليــس لــه مثيــل ،ويطلبــان من
اهلل أن يتقبــل هــذا العمــل منهــا مــع أهنــا يمتثــان أمــر اهلل تعــاىل يف بنــاءه ولكنــه األدب واخلضــوع
واالستســام.

ﮋ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ [البقرة.]127:

ثــم مل يكتــف هبــذا بــل أخــذ يتوســل هبــذا العمــل الصالــح بدعــوات ليســت ألمــور دنيــا أو

حطــام زائــل ،بــل منهــا مــا يقربــه إىل اهلل تعــاىل ،ومنهــا مــا خــص بــه ذريتــه مــن بعــده ،ومنهــا مــا

نالــت بركتــه هــذه األمــة املحمديــة وال زلنــا نتفــيء ظــال تلــك الدعــوات املبــاركات.

ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [البقــرة.]129 - 128 :
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اســتعمل إبراهيــم Sســاح األنبيــاء واملرســلني ،وســاح عبــاد اهلل الصاحلــن ،إنــه
اخلضــوع واخلشــوع واالستســام ،والتذلــل واإلخبــات ،هــذا الســاح الــذي مــا اســتعمله عبــد مــع
اهلل إال أفلــح ونجــا.
ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ [األنبياء.]90:

ولــذا اســتحب للمؤمــن أن يتوســل بصالــح عملــه كــا يف الصحيحــن مــن حديــث ابــن عمــر
 يف حديــث الثالثــة نفــر الذيــن انطبقــت عليهــم الصخــرة وفيهــا أهنــم توســلوا إىل اهلل بصالح
أعامهلــم فاســتجاب اهلل هلم(.)1
قــال ابــن كثــر( -  - )2وهــو يبــن حــال ذلــك النبــي الكريــم عندمــا تــرك هاجــر وابنهــا
يف تلــك القفــار اخلاليــة " ثــم جــاء هبــا إبراهيــم وبابنهــا إســاعيل ،عليهــا الســام ،وهــي ترضعــه،
حتــى وضعهــا عنــد البيــت عنــد دوحــة فــوق زمــزم يف أعــى املســجد ،وليــس بمكــة يومئــذ أحــد،
وليــس هبــا مــاء فوضعهــا هنالــك ،ووضــع عندمهــا جراب ـ ًا فيــه متــر ،وســقاء فيــه مــاء ،ثــم قفــى
إبراهيــم ،Sمنطلقــ ًا ،فتبعتــه أم إســاعيل فقالــت :يــا إبراهيــم ،أيــن تذهــب وترتكنــا هبــذا
الــوادي الــذي ليــس فيــه إنــس وال يشء؟ فقالــت لــه ذلــك مــرار ًا ،وجعــل ال يلتفــت إليهــا ،فقالــت:
آهلل أمــرك هبــذا؟ قــال :نعــم ،قالــت :إذا ال يضيعنــا ،ثــم رجعــت فانطلــق إبراهيــم ،Sحتــى إذا
كان عنــد الثنيــة حيــث ال يرونــه ،اســتقبل بوجهــه البيــت ،ثــم دعــا هبــؤالء الدعــوات ،ورفــع يديــه،
قــال:ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ [إبراهيــم." ]37:
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املطلب الثاين :أدبه Sعند قوله تعاىل:
ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﮊ [الشعراء.]81 - 78:

كان ذلــك عندمــا أخــذ حيــاج قومــه ويثبــت هلــم توحيــد األلوهيــة مــن خــال توحيــد الربوبيــة

وأن توحيــد الربوبيــة مســتلزم لتوحيــد األولوهيــة قــال اهلل حكايــة عــن خليلــه:S

ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ [الشــعراء.]81 -72:

ويف كل ذلــك نجــد أن إبراهيــم Sيضيــف النعــم إىل مســدهيا وهــو اهلل تعــاىل ،فلــا وصــل

إىل املــرض أســنده إىل نفســه أدبــ ًا مــع خالقــه ســبحانه وتعــاىل فقــــال :ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ

[الشــعراء ،]80:ثــم أرجــع الفعــل إىل اهلل تعــاىل بعـــده فقــــال :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﮊ [الشــعراء. ]81:

والشــك أن هــذا مــن كــال األدب مــع اهلل تعــاىل مــع أن املــرض والصحــة والعافيــة مهــا مــن

اهلل وحــده.

قال القشريي  ":-  -مل يقل :وإذا أمرضنى ألنه حفظ أدب اخلطاب" (.)1
وقــال البغــوي  ":-  -ﮋﯰﯱﮊ  ،أضــاف املــرض إىل نفســه ،وإن كان املــرض

والشــفاء كلــه مــن اهلل ،اســتعامالً حلســن األدب " (.)2

ولكــن قــد يــرد ســؤال وهــو أن إبراهيــم Sأضــاف املــوت هلل يف قولــه :ﮋﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﮊ [الشــعراء. ]81:

(( (1لطائف اإلشارات.)13/3( ،
(( (2تفسري البغوي.)470/3( ،
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وقــد أجــاب عــن ذلــك أئمــة التفســر مــن حيــث أن املــوت ال ُيــس بــه وال رضر فيــه ،وإنــا

الــرر يف مقدماتــه وهــي املــرض ،ثــم إنــه ألهــل الكــال وصل ـ ٌة إىل نيــل املحــاب التــي تســتحقر
ـاص مــن أنــواع املحــن والبليــات" (.)1
دوهنــا احليــاة الدنيويــة وخـ ٌ

والعجــب كل العجــب يف حيائهــم مــن رهبــم وكــال أدهبــم مــع خالقهــم ســبحانه وتعــاىل،

فإهنــم خيتــارون أدق األلفــاظ وأطيبهــا ،وأمجلهــا وأحســنها ،فكيــف باألفعــال إذ ًا هــذا وهــم صفــوة
خلقــه وأكــرم رســله.

قــال ابــن كثــر  " :-  -وقولــه :ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [الشــعراء ،]80:أســند املــرض إىل

نفســه ،وإن كان عــن قــدر اهلل وقضائــه وخلقــه ،ولكــن أضافــه إىل نفســه أدبـ ًا ،كــا قـــال تعــاىل آمــر ًا

للمصــي أن يقــول:
.]7 -6:

ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ [الفاحتــة

فأســند اإلنعــام إىل اهلل ،ســبحانه وتعــاىل ،والغضــب حــذف فاعلــه أدب ـ ًا ،وأســند الضـــال إىل

العبيــد ،كــا قالــت اجلــن :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ[اجلــن . ]10 :

وهلــذا قــال إبراهيــم :Sﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [الشــعراء ]80:أي :إذا وقعــت يف مــرض

فإنه ال يقدر عىل شــفائي أحد غريه ،بــــا ُي َقـــــدِّ ر مـــن األســــباب املوصـــلة إليه" (.)2

املطلب الثالث :يف أدب إبراهيم Sمع ربه عند قوله تعاىل:
ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ [األنبياء. ]69:

إبراهيــم Sجيــادل قومــه فيــا يعبــدون مــن دون اهلل تعــاىل ،وملــا كانــت احلجــة والغلبــة

لــه عليهــم أمــر النمــرود بــأن يلقــى إبراهيــم يف النــار انتقامـ ًا ونــكاالً ،فأمــر جنــوده أن جيمعــوا حطبـ ًا
كثــر ًا ويوقــدوا نــار ًا عظيمــة ففعلــوا ،ثــم قذفــوا إبراهيــم Sفيهــا ويف أثنــاء قذفــه عــرض لــه
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جربيــل فقــال :يــا إبراهيــم هــل لــك مــن حاجــة؟ قــال :أمــا إليــك فــا ،وأمــا إىل اهلل فنعــم ،فقــال اهلل:
ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ [األنبيــاء. ]69:

قــال ابــن عبــاس ،وأبــو العاليــة" :لــوال أن اهلل عــز وجــل قــال :ﮋﯛﮊ [األنبيــاء . ]69:آلذى

إبراهيــم بردهــا " (.)1

واملالحــظ هنــا أدبــه Sمــع ربــه عــز وجــل ،حتــى وهــو يف هــذه الســاعة العصيبــة

واللحظــة احلاســمة يأبــى أن يتعلــق بغــر خالقــه أو أن ينظــر إىل غــر مــواله.

قــال بــر بــن احلــارث" :ملــا رفــع إبراهيــم  ،ليلقــى يف النــار عــرض لــه جربيــل

 Sفقــال :يــا إبراهيــم ،هــل لــك مــن حاجــة؟ قــال :أمــا إليــك فــا " (.)2

والقصــة مشــهورة ومعروفــة ،قــال ابــن تيميــة تعليقـ ًا " فهــذا ومــا يشــبهه ممــا يبــن أن العبـــد يف

طلــب مــا ينفعــه ودفــع مــا يــره ال يوجــه قلبــه إال إىل اهلل؛ فلهــذا قــال املكــروب :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ
[األنبيــاء. ]87:

ومثــل هــذا مــا يف الصحيحــن عــن ابــن عبــاس أن النبــي  كان يقــول(ِ :)3
«عنْــدَ
ِ
ا ْل َكـ ْـر ِ
اللِيــم ال إِ َل ـ َه إِ َّل اهللُ َر ُّب ال َعـ ْـر ِ
ـم َْ
ش ال َعظِيــم»(.)4
ب ال إِ َل ـ َه إِ ّل اهللُ ال َعظيـ ُ

ِ
بسـ ْبعَ :و َذ َكـ َـر ِمن َْهــا:
«أمـ َـر ِن َخليــي َ 
وهــذا يذكرنــا بحديــث أيب ذر  قــالَ :

َ
وأ َمـ َـر ِن َأ ْن ال َأ ْسـ َ
أحدَ ا َشــيئ ًا»(.)5
ـأل َ

(( (1تفسري ابن كثري.) 352/5( ،
(( (2شــعب اإليــان ،)352/2( ،وحليــة األوليــاء)20/1( ،؛ ونــوادر األصــول)64/1( ،؛ وفيــه انقطــاع مــن غــر أنــه موقــوف ومل
يرفــع إىل النبــي .
(( (3صحيح البخاري)126/9( ،؛ ومسلم.)2092/4( ،
(( (4جمموع الفتاوى.)259/10( ،
(( (5أخرجــه اإلمــام أمحــد)159 /5( ،؛ والســياق لــه وابــن حبــان يف صحيحــه )2041(،؛ وقــال األلبــاين :إســناد صحيــح ،ورجالــه
كلهــم ثقــات ،انظــر :سلســلة أألحاديــث الصحيحــة.)200/5( ،
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وهــذا واهلل رأس التــوكل عــى اهلل ،قــال أبــو يعقــوب النهرجــوري( " )1التوكـــل عــــى اهلل تعــاىل
بكــال احلقيقــة مــا وقــع إلبراهيــم Sيف الوقــت الــذي قــال جلربيــل :Sأمــا إليــك فــا،
ألنــه غابــت نفســه بــاهلل تعــاىل فلــم يــر مــع اهلل غــر اهلل عــز وجــل" (.)2
وهنا مسألة :هل العمل باألسباب ُينايف التوكل؟
فنقــول :العمــل باألســباب أمـ ٌـر مــروع بــل هــو مطلــوب ،وهــذا ال ينــايف التــوكل بــل هــو

مــن التــوكل ،وأمــا حقيقــة التــوكل ملــن قويــة نفســه وزاد يقينــه وأراد أن يبــارش حقيقــة أألمــر دون
االعتــاد عــى أحــد مــن اخللــق فــإن هــذا ســائغ.
وقــد أخــذ بــه اإلمــام أمحــد ،وروي نحــو ذلــك عــن عمــر وابنــه عبــد اهلل وســلامن ،M
ونظــر ذلــك مــا روي عــن خالــد بــن الوليــد  مــن أكل الســم.
ومثلــه مشــى ســعد بــن أيب وقــاص وأيب مســلم اخلــوالين باجليــوش عــى متــن البحــر ،ومثلــه
أمــر عمــر  لتميــم حيــث خرجــت النــار مــن احلــرة أن يردهــا فدخــل إليهــا يف الغــار التــي
خرجــت منــه فهــذا كلــه ال يصلــح إال خلــواص مــن النــاس قــوي إيامهنــم بــاهلل وقضائــه وقــدره
وتوكلهــم عليــه وثقتهــم بــه.
ونظري ذلك دخول املغاور بغري زاد ملن قوي يقينه وتوكله.
وقــد نــص عليــه أمحــد وإســحاق وغريمهــا مــن األئمــة ،وكذلــك تــرك التكســب والتطبــب
كل ذلــك جيــوز عنــد أمحــد ملــن قــوي توكلــه ،فــإن التــوكل أعظــم األســباب التــي تســتجلب هبــا
املنافــع وتدفــع هبــا املضــار كــا قــال الفضيــل " :لــو علــم اهلل إخــراج املخلوقــن مــن قلبــك وتســتدفع
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(( (1هو أبو يعقوب إسحاق بن حممد أقام باحلرم سنني كثرية جماور ًا وبه مات سنة 330هـ ،سري أعالم النبالء.)465/11(،
(( (2الرسالة القشريية.)301/1( ،

أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

ـر اإلمــام أمحــد التــوكل فقــال" :هــو قطــع االســترشاف باليــأس
ألعطــاك كل مــا تريــد" وبذلــك فـ َّ

مــن املخلوقــن قيــل لــه :فــا احلجــة فيــه؟ قــال :قــول إبراهيــم عليــه الصــاة والســام ملــا ألقــي يف
النــار فعــرض لــه جربيــل Sفقــال :ألــك حاجــة؟ قــال :أمــا إليــك فــا " (.)1
فــا يــرع تــرك األســباب الظاهــرة إال ملــن تعــوض عنهــا بالســبب الباطــن وهــو حتقيــق

التــوكل عليــه فإنــه أقــوى مــن األســباب الظاهــرة ألهلــه وأنفــع منهــا.

(( (1لطائف املعارف ،البن رجب.)70/1( ،
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املبحث السابع
أدب كليم اهلل موســى Sمع ربه ســبحانه
وفيه مطلبان:
املطلب األول :أدبه Sعند قوله تعاىل:
ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ [القصص. ]24:

موســى Sكليــم اهلل وأحــد أويل العــزم مــن الرســل وقــد آتــاه اهلل قــوة ليســت يف كثــر
مــن البــر قــال اهلل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ
[األعــراف. ]144:

والشــك أن أعظــم صفــة يتصــف هبــا أحبــاب اهلل وعبــاده املقربــون هــي التواضــع واالنكســار
لرهبــم ،ومــن عظيــم صفاهتــم أهنــم ُيسـ ِّ
ـخرون مــا آتاهــم اهلل مــن قــوة وعافيــة يف خدمــة عبــاد اهلل
تعــاىل.

يــأيت Sإىل مــاء مديــن بعــد أن فـ َّـر هارب ـ ًا مــن فرعــون وملئــه ،وكلــه ثقــة بربــه وحســن

ظــن بــاهلل تعــاىل أن هيديــه ســواء الســبيل.

فيجــد النــاس يتزامحــون عــى حيــاض املــاء ،فالقــوي هــو الــذي ينــزح الدلــــو مــن البـــــئر،
فيســقي ويغــرف الباقــون مــن فضــل مــاءه ،وهــذا مــا ال يســتطيعه إال مجاعــة مــن الرجــال األقويــاء،
ووجــد مــن دون هــؤالء النــاس امرأتــن تــذودان غنمهــا حيــاء مــن أن خيتلطــا بالرجــال ،فلــا رآمهــا
موســى َّ
رق هلام ورمحهــا فقــال :Sﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ
[القصــص. ]23:
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أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

فســقى هلــا ،فجعــل يغرتف يف الدلــو ماء كثــر ًا ،حتى كــــان أول الرعـــــاء ،فانرصفتــــا بغنمهام

إىل أبيهــا ،وانــرف موســى ،Sفاســتظل بشــجرة ،وقــال :ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ
[القصــص. ]24:

واملعنى إين ألي يشء أنزلت إيل من خري قليل أو كثري غث أو سمني لفقري ،يعني ملحتاج.
وهــذا فيــه كــال أدب مــع اهلل تعــاىل حيــث أنــه مل يســأل وإنــا عــرض تعريض ـ ًا وقــد بلــغ بــه

اجلهــد والتعــب واجلــوع مبلغ ـ ًا عظي ـ ًا.

قــال ابــن عبــاس " :Lوكان قــد بلــغ بــه اجلــوع واخــر لونــه مــن أكل البقــل وضعــف

حتــى لصــق بطنــه بظهــره ،ورئيــت خــرة البقــل يف بطنــه وإنــه ألكــرم اخللــق يومئــذ عــى اهلل" (.)1
وقال الضحاك  ":-  -مكث سبعة أيام مل يذق فيها طعام ًا إال بقل األرض " (.)2

وقــال ســعيد بــن جبــر " :-  -لقــد قــال موســى :ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ

[القصــص ، ]24:وهــو أكــرم خلقــه عليــه " (.)3

الســعدي  -  -يف تفســره " أي :إين مفتقــر للخــر الــذي تســوقه إ َّيل وتيــره يل ،وهــذا

ســؤال منــه بحالــه ،والســؤال باحلــال أبلــغ مــن الســؤال بلســان املقــال ،فلــم يـــزل يف هـــــذه احلالــة

داعي ـ ًا ربــه متملقــا " (.)4

وقال  -  -من فوائد قول موسى:

ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ [القصص.]24:

" اســتحباب الدعــاء بتبيــن احلــال ورشحهــا ،ولــو كان اهلل عاملـ ًا هلــا ،ألنــه تعــاىل ،حيــب تــرع

عبــده وإظهــار ذلــه ومســكنته" (.)5
(( (1تفسري البغوي.)284/4( ،
(( (2تفسري الرازي.)589/24( ،
(((3تفسري البغوي.)201/6( ،
(( (4تفسري السعدي.)614/1( ،
(( (5تفسري السعدي.)618/1( ،
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وربــا يتســاءل البعــض كيــف َّ
أن موســى بلــغ بــه هــذا احلــال وقــد اســتطاع أن يرفــع الصخــرة

مــن عــى البئــر وال يطيــق ذلــك إال اجلامعــة مــن النــاس؟.
فيجاب عن ذلك بعدة أجوبة:

أوهلــا :أن موســى قــال ذلــك يف نفســه مــن بــاب التواضــع واســتصغار النفــس أمــام ربــه عــز

وجــل.

ثاني ـ ًا :أنــه عنــى بذلــك الديــن أي :إين بســبب مــا أنزلــت إيل مــن خــر الديــن رصت فقــر ًا يف

ـكرا لــه(.)1
الدنيــا ألنــه كان عنــد فرعــون يف ملــك وثــروة ،فقــال ذلــك رىض هبــذا البــدل وفرحـ ًا بــه وشـ ً
املطلب الثاين أدب موسى Sعند قوله تعاىل:
ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﮊ [األعــراف.]143:

الشــك وال ريــب أن موســى Sكغــره مــن أنبيــاء اهلل تعــاىل الذيــن أحســنوا األدب مــع

خالقهــم وختــروا مــن األلفــاظ أنقاهــا وأطيبهــا ،ومــن العبــارات أعذهبــا وأزكاهــا ،ويالحــظ ذلــك
مــن خــال طلبــه مــن ربــه أن يتــرف بالنظــر إليــه عندمــا خــا بربــه فاشــتاق أن جيمــع مــع الــكالم
واملشــافهة رؤيــة احلبيــب حتــى ُيســعد اجلارحتــن كالمهــا ،فكيــف للحبيــب أن يصــر عــن رؤيــة
حبيبــه وقــد ســمع لذيــذ مناجاتــه.

قــال ســبحانه حكايــة عــن موســى :Sﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﮊ [األعــراف.]143:
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(( (1تفسري الرازي.)589/24( ،

أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

قال احلسن  " :-  -هاج به الشوق فسأل الرؤية " (.)1
وألنــه ال يمكــن ألحــد أن يــرى اهلل يف الدنيــا وال طاقــة ألحــد بذلــك ،مل يــرد ســبحانه أن يــرد

ســؤاله رد ًا شــديد ًا وإنــا علقــه بثبــوت اجلبــل ومــدى حتملــه أن يــرى اهلل ،فــإذا رأى موســى أن اجلبــل
مل يتحمــل ذلــك وهــو مــن الصخــر واحلجــارة فــا شــك أن قلــوب البــر ليســت مهيــأة هلــذا األمــر،

ولــن تتحمــل ،وال طاقــة هلــا بــه ،قــال ســبحانه :ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﮊ
[األعــراف.]143:

فكانــت املعجــزة اهلائلــة والصاعقــة الكــرى أن حتطــم اجلبــل وتكــر واهنــار أمــام عظمـــة اهلل

تعــاىل وخــــر موســى مغشــــي ًا عليــه مــن هــول مــا رأى مــن اجلبــــل العظيــم وكيف أنــه حتطــــم أمام

ربه فرقـ ـ ًا وخوفـ ًا.

ومصــر اجلبــل معلــق ومفــر بالقراءتــن الواردتــن يف اآليــة وكالمهــا ســبعي متواتــر فمــن قــرأ

(دكاء) باملــد وليــس مقصــور ًا بالتنويــن وهــم محــزه والكســائي( )2فمعنــاه جعلــه مســتويا أرضـ ًا دكاء،

ويقــال للناقــة التــي ال ســنام هلــا ناقــة دكاء ،فيكــون اجلبــل قــد انســاخ يف األرض وذهــب ومل يبقــى

منــه يشء ،وهــذا مــا رجحــه الطــري فقــال ":وأوىل القراءتــن يف ذلــك بالصــواب عنــدي ،قــراءة مــن

قــرأ( :جعلــه دكاء) ،باملــد وتــرك اجلــر ،لداللــة اخلــر الــذي روينــاه عــن رســول اهلل 
عــى صحتــه ،وذلــك أنــه روي عنــه  أنــه قــال« :فســاخ اجلبــل» ومل يقــل« :فتفتــت» وال

«حتــول ترابــا» ،وال شــك أنــه إذا ســاخ فذهــب ظهــر وجــه األرض فصــار بمنزلــة الناقــة التــي قــد
ذهــب ســنامها ،وصــارت دكاء بــا ســنام ،وأمــا إذا دك بعضــه ،فإنــا يكــر بعضــه بعض ـ ًا ويتفتــت
وال يســوخ ،وأمــا «الــدكاء» فإهنــا خلــف مــن «األرض» فلذلــك أنثــت ،عــى مــا قــد بينــت " (.)3

(( (1تفسري البغوي.)228/2( ،
(( (2التيسري يف القراءات السبع.)146/1( ،
(( (3تفسري الطربي.)102/13( ،
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وعــى قــراءة التنويــن كــا هــو اجلمهــور دك ًا فمعنــاه أي قطعــ ًا وكــر ًا متناثــره وهــو الــذي

رجحــه البيضــاوي ،ومــال ابــن كثــر إىل قــول الطــري(.)1

ﮋ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﮊ [األعــراف ،]143:قيــل مغشــي ًا عليــه ،وقيــل ميتــ ًا ،واألول مــا ذهــب إليــه

الطــري 2وابــن كثــر.3

ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ [األعــراف،]143:

وهنــا يتجــى كــال األدب مــع اهلل حيــــث ســارع

بالتـوبـــــة واإلنابــة والرجــوع ،مبتــدأ بالتنزيــه ﮋ ﯶ ﮊ [األعــراف ،]143:يعنــي مــن طلبــي
النظــر إليــك.

وهكــذا ينبغــي عــى كل عاقــل أحــس أنــه أســاء أو قــر أو غفــل عــن مــواله أن ينــزه ويتــوب،

ﮋﯷ ﯸﮊ [األعــراف ،]143:يعنــي رجعــت إىل احلــق وأنبــت.

قــال رســول اهلل « يــا أهيــا النــاس توبــوا إىل اهلل فــإين أتــوب يف اليــوم إليــه مائــة

مــره»(.)4

وعــن أيب هريــرة  قــال ســمعت رســول اهلل  يقــول «:واهلل إين ألســتغفر اهلل

وأتــوب إليــه يف اليــوم أكثــر مــن ســبعني مــره»(.)5

واللفتــه العجيبــة مــن رسعــة االســتدراك عنــد نبــي اهلل موســى Sفــا إن أحــس أنــه

أغضــب ربــه بســؤاله الرؤيــا حتــى نــزه اهلل وتــاب إليــه :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ [األعــراف.]143:
وهكذا كان رسولنا  يف كل حينه مع ربه سبحانه وتعاىل.
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(( (1انظر :تفسري البيضاوي)33/3( ،؛ والبغوي)230/2( ،؛ وابن كثري)469/3( ،؛ والبدور الزاهرة.)123/1( ،
(( (2تفسري الطربي.)97/13( ،
(( (3تفسري ابن كثري.)471/3( ،
(( (4صحيح مسلم.)2075/4( ،
(( (5صحيح البخاري.)67/8( ،

أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

املبحث الثامن
أدب عيســى Sمع ربه ســبحانه
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :أدبه Sعند قوله تعاىل:
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﮊ [املائــدة.]114:

وإذا أردنــا أن نعــرف أدب نبــي اهلل عيســى Sمــع ربــه ســبحانه وتعــاىل يف هــذه اآليــة

فلنرجــع قليـ ً
ا إىل اآليــة قبلهــا ولننظــر إىل أســلوب قومــه معــه ومــع رهبم يف الطلـــب قـــــال ســبحانه

حكايــة عنهــم   :ﭐ

ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﮊ [املائــدة.]112:

ســبحان اهلل العظيــم مــا أضعــف تلــك العقــول !! ومــا أحلــم اهلل عليهــم ،حيــث ربطــوا مــا

يطلبــون ومــا يريــدون بمــدى اســتطاعة اهلل عــى ذلــك.

وقــد ذكــر بعــض املفرسيــن أن احلواريــن مل يكونــوا يشــكون يف قــدرة اهلل تعــاىل( )1وأتــوا

بتعليــات ال يربرهــا العقــل الســوي ،ويــرد هــذا القــول اســتعظام عيســى Sقوهلــم وإنــكاره
عليهــم مــا يقولــون ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ [املائــدة.]112:

وأيض ًا يف قوهلم :ﮋﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ [املائدة.]113:
ما يدل عىل وقوع الشك يف قلوب بعض منهم واهلل أعلم(.)2
(( (1تفسري ابن عطية) 260/2( ،؛ والبيضاوي.)150/2( ،
(( (2تفسري الطربي.)220/11( ،
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ـح عليــه قومــه فقــد كان يف غايــة األدب واحليــاء مــن اهلل
وأمــا طلــب عيســى مــن اهلل عندمــا ألـ َّ

تعــاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﮊ [املائــدة.]114:

دعــا ٌء ثــم تربيــر ،وأن ذلــك ليــس شــك ًا يف قــدرة اهلل تعــاىل ،فياهلــا مــن تربيــة عجيبــة وأدب

كريــم مــن نبــي كريــم.

وقد اختلف أهل التأويل يف قوله :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ [املائدة.]114:

فقيــل أي :نتخــذ اليــوم الــذي نزلــت فيــه عيــد ًا نعظمــه ونعبــد اهلل فيــه نحــن ومــن بعدنــا ،وبــه

قــال ســفيان وقتــادة والســدي ،وقيــل :نــأكل منهــا مجيعـ ًا ،وقيــل :عائــدة مــن اهلل تعــاىل ذكــره علينــا،
وحجــة وبرهانـ ًا ورجــح ابــن جريــر الطــري األول(.)1

وقــد ســاق ابــن كثــر روايــة عــن كيفيــة تذلــل عيســى هلل ســبحانه يف دعائــه لــه عــن وهــب بــن

منبــه ،عــن أيب عثــان النهــدي ،عــن ســلامن اخلــر؛ أنــه قــال " :ملــا ســأل احلواريــون عيســى ابـــن مريم
املائــدة ،كــره ذلــك جــد ًا وقــال :اقنعــوا بــا رزقكــم اهلل يف األرض ،وال تســألوا املائــدة مــن الســـاء،

فإهنــا إن نزلــت عليكــم كانــت آيــة مــن ربكــم ،وإنــا هلكــت ثمــود حني ســألوا نبيهـــم آيـــة ،فابتـــلوا

هبــا حتــى كان بوارهــم فيهــا ،فأبــوا إال أن يأتيهــم هبــا ،فلذلــك قالــوا :ﭐ
ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ [املائدة.]113:

فلــا رأى عيســى أن قــد أبــوا إال أن يدعــو هلــم هبــا ،قــام فألقــى عنــه الصــوف ،ولبــس الشــعر

األســود ،وجبــة مــن شــعر ،وعبــاءة مــن شــعر ،ثــم توضــأ واغتســل ،ودخــل مصــاه فصــى مــا شــاء

اهلل ،فلــا قــى صالتــه قــام قائ ـ ًا مســتقبل القبلــة وصــف قدميــه حتــى اســتويا ،فألصــق الكعــب

بالكعــب وحــاذى األصابــع ،ووضــع يــده اليمنــى عــى اليــرى فــوق صــدره ،وغــض بــره،
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(( (1تفسري الطربي.)226/11( ،

أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

وطأطــأ رأســه خشــوع ًا ،ثــم أرســل عينيــه بالبــكاء ،فــا زالــت دموعــه تســيل عــى خديــه وتقطــر مــن

أطــراف حليتــه حتــى ابتلــت األرض حيــال وجهــه مــن خشــوعه ،فلــا رأى ذلــك دعــا اهلل فقــال:
ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ [املائدة.]114:

فأنــزل اهلل عليهــم ســفرة محــراء بــن غاممتــن :غاممــة فوقهــا وغاممــة حتتهــا ،وهــم ينظــرون إليهــا

يف اهلــواء منقضــة مــن فلــك الســاء هتــوي إليهــم ،وعيســى يبكــي خوف ـ ًا للــروط التــي اختذهــا اهلل
عليهــم فيهــا :أنــه يعــذب مــن يكفــر هبــا منهــم بعــد نزوهلــا عذابـ ًا مل يعذبــه أحــد ًا مــن العاملــن ،وهــو

يدعــو اهلل مــن مكانــه ويقــول :اللهــم اجعلهــا رمحــة ،إهلــي ال جتعلهــا عذاب ـ ًا ،إهلــي كــم مــن عجيبــة

ســألتك فأعطيتنــي ،إهلــي اجعلنــا لــك شــكارين ،إهلــي أعــوذ بــك أن تكــون أنزلتهــا غضبـ ًا وجــزاء،
إهلــي اجعلهــا ســامة وعافيــة ،وال جتعلهــا فتنــة ومثلــة.

فــا زال يدعــو حتــى اســتقرت الســفرة بــن يــدي عيســى ،واحلواريــن وأصحابــه حولــه،

جيــدون رائحــة طيبــة مل جيــدوا فيــا مــى رائحــة مثلهــا قــط ،وخــر عيســى واحلواريــون هلل ســجد ًا
شــكر ًا بــا رزقهــم مــن حيــث مل حيتســبوا وأراهــم فيــه آيــة عظيمــة ذات عجــب وعــرة " (.)1
ما أعظم هؤالء األنبياء وما أعظم أدهبم مع اهلل ،وصدق اهلل :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ
[األنعام.]124:

املطلب الثاين :أدب عيسى Sعند قوله تعاىل:
ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [املائــدة.]116:

جيمع اهلل األولني واآلخرين ويقفون بني يديه سبحانه وتعاىل:
ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [املائدة.]109:
(( (1تفسري ابن كثري) 228 /3( ،؛ وقال غريب جد ًا؛ وقال القرطبي ،)369/6( ،وال يصح من جهة اإلسناد.
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جيمعهــم اهلل ثــم يســأل األمــم عــن أنبياءهــم (هــل بلغكــم أنبيائــي ورســي ؟) ثــم يســأل الرســل

(مــاذا ُأجبتــم؟) وكل ذلــك يف موقــف القيامة.

ثم ينادي سبحانه عىل رؤوس األشهاد )1(،ينادي عيسى:
ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮊ [املائدة.]116:

فيسارع عيسى بالنفي مع التنزيه ﮋﮍﮊ [املائدة ،]116:أي :تنزهي ًا لك عام ال يليق.
ثــم يــأيت باملــرر ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮊ [املائــدة ،]116:أي :مــا ينبغــي يل أن أقــول قــوالً

ال حيــق يل أن أقولــه ،ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮊ [املائــدة ،]116:إن كان صــدر منــي هــذا فقــد علمتــه يــا
رب ،فإنــه ال خيفــى عليــك يشء ممــا قلتــه وال أردتــه يف نفــي وال أضمرتــه(.)2

وهــذا هــو األدب الــذي اختــذه عيســى مــع ربــه ســبحانه وتعــاىل أن بــدأ بالتنزيــه ثــــم أتــــى

باملــرر ثــم أعقبــه بالنفــي :ﭐ

ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﮊ [املائدة.]116:

قــال ابــن كثــر  -  -عنــد قولــه تعــاىل  " :ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮊ
[املائــدة،]116:

هــذا توفيــق للتــأدب يف اجلــواب الكامــل ،وعــن أيب هريــرة قــال :يلقــى عيســى حجتــه،

ولقــاه اهلل يف قولــه:

ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮊ [املائدة]116:

؟ قــال أبــو هريــرة عــن النبــي  فلقــاه اهلل :ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮊ

[املائــدة ،]116:أي آخــر اآليــة.

وقد رواه الثوري ،عن معمر ،عن ابن طاوس ،عن طاوس ،بنحوه" (.)3
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(( (1وهــذا هــو القــول الراجــح أن النــداء يف يــوم القيامــة وليــس يف الدنيــا وهــو الــذي رجحــه ابــن كثــر ـ  ـ)232/3( ،؛
خالفــ ًا للطــري.)236/11( ،
(( (2تفسري ابن كثري.)233/3( ،
(( (3تفسري ابن كثري.)233/3( ،

أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

وإنــا ســأله اهلل عــى رؤوس األشــهاد ليــرئ ســاحته مــن مــا فعلــه النصــارى ومــا ابتدعــوه مــن

عقيــدة التثليــث :ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮊ [املائــدة.]73:

قــال القشيـــري يف تفســره ":املــراد مــن هــذا الســؤال إظهــار بــراءة ســاحته عــا نســب إليــه من

الدعــاء إىل القــول بالتثليــث ،فهــذا ليــس خطــاب تعنيــف بــل هــو ســؤال ترشيــف " (.)1

ومــن كــال األدب مــع اهلل الــذي هــو يعلــم الــر وأخفــى أن عيســى مل ينفــي عــن نفســه فقــط

بــل تعــدى إىل مــا هــو أبلــغ مــن النفــي وزيــادة عليــه وهــو مــا يتجــى يف قولــه :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝ ﮊ [املائــدة.]116:

قــال ابــن القيــم  -  -يف مــدارج الســالكني " :مل يقــل :مل أقلــه ،وفــرق بــن اجلوابــن يف

حقيقــة األدب ،ثــم أحــال األمــر عــى علمــه ســبحانه باحلــال ورسه فقــال :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ ثــم بــرأ

نفســه عــن علمــه بغيــب ربــه ومــا خيتــص بــه ســبحانه ،فقــال ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ ثــم أثنــى عــى

ربــه ،ووصفــه بتفــرده بعلــم الغيــوب كلهــا ،فقــال ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ " (.)2

يالــه مــن أدب عظيــم يف الســؤال ويف الطلــب ويف النفــي ويف اإلثبــات ،ومــن تأمــل حال الرســل

مجيعـ ًا عليهــم الصــاة والســام وجدهــا حمفوفــة بــاألدب واخللــق الرفيــع مــع اهلل رب العاملــن ،اللهم
ارزقنــا االقتــداء هبــم يــا رب العاملني.

املطلب الثالث :أدب عيسى Sعند قوله تعاىل:
ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [املائدة.]118:

حيــث ألقــى باملشــيئة واألمــر إىل اهلل تعــاىل فإنــه ســبحانه هــو املدبــر وهــو املالــك فليــس للملوك

تــرف دون إذن مالكه.

(( (1تفسري القشريي.)452/1( ،
(( (2مدارج السالكني.)352/2( ،
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قــال ابــن القيــم  -  -يف مــدارج الســالكني عنــد هــذه اآليــة " :وهــذا مــن أبلــغ األدب

مــع اهلل يف مثــل هــذا املقــام ،أي :شــأن الســيد رمحــة عبيــده واإلحســان إليهــم ،وهــؤالء عبيــدك ليســوا

عبيــد ًا لغــرك ،فــإذا عذبتهــم  -مــع كوهنــم عبيــدك  -فلــوال أهنــم عبيــد ســوء مــن أبخــس العبيــد،
وأعتاهــم عــى ســيدهم ،وأعصاهــم لــه مل تعذهبــم ،ألن قربــة العبوديــة تســتدعي إحســان الســيد

إىل عبــده ورمحتــه ،فلــاذا يعــذب أرحــم الرامحــن ،وأجــود األجوديــن ،وأعظــم املحســنني إحســان ًا

عبيــده؟ لــوال فــرط عتوهــم ،وإباؤهــم عــن طاعتــه ،وكــال اســتحقاقهم للعــذاب.
ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [املائدة.]118:

وهــذا مــن أبلــغ األدب مــع اهلل تعــاىل فإنــه قالــه يف وقــت غضــب الــرب عليهــم ،واألمــر هبــم

إىل النــار فليــس هــو مقــام اســتعطاف وال شــفاعة ،بــل مقــام بــراءة منهــم ،فلــو قــال :فإنــك أنــت
الغفــور الرحيــم ألشــعر باســتعطافه ربــه عــى أعدائــه الذيــن قــد اشــتد غضبــه عليهــم ،فاملقــام مقــام
موافقــة للــرب يف غضبــه عــى مــن غضــب الــرب عليهــم ،فعــدل عــن ذكــر الصفتــن اللتــن يســأل

هبــا عطفــه ورمحتــه ومغفرتــه إىل ذكــر العــزة واحلكمــة ،املتضمنتــن لكــال القــدرة وكــال العلــم.

واملعنــى :إن غفــرت هلــم فمغفرتــك تكــون عــن كــال القــدرة والعلــم ،ليســت عــن عجــز عــن

االنتقــام منهــم ،وال عــن خفــاء عليــك بمقــدار جرائمهــم ،وهــذا ألن العبــد قــد يغفــر لغــره لعجــزه

عــن االنتقــام منــه ،وجلهلــه بمقــدار إســاءته إليــه ،والكــال :هــو مغفــرة القــادر العــامل ،وهــو العزيــز
احلكيــم ،وكان ذكــر هاتــن الصفتــن يف هــذا املقــام عــن األدب يف اخلطــاب " (.)1

ٍ
ـى َر ُسـ ُ
«صـ َّ
ـع
ـحَ ،ي ْر َكـ ُ
ـول اهلل َ ل ْي َلـ ًة َف َقـ َـر َأ بِآ َيــة ح َّتــى َأ ْص َبـ َ
عــن أيب ذر  قــالَ :
أصبــح
ــجدُ ِ َبــا :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [املائــدة ،]118:فلــا
َ
ِ َبــا و َي ْس ُ
ـذ ِه اآليـ ِ
ـرأ هـ ِ
ـت :يــا رسـ َ
ـجد هبــا؟ قــال :إين
ـة َح َّتــى َأ ْص َبحـ َ
ـول اهلل ،مــا ِز ْلـ َ
ُق ْلـ ُ
ـع ِ َبــا وت َْسـ ُ
ـت ت َْر َكـ ُ
ـت تَقـ ُ َ
َ
ِ
ـن ال ُيـ ْ ِ
ـألت ريب ،عــز وجــلَّ ،
ـر ُك بــاهللِ
َسـ ُ
ألمتِــيَ ،فأ ْع َطانِ ْي َهــا ،وهــي نَائِ َل ـ ٌة ْ
ـاء اهلل َلـ ْ
الش ـ َفا َع َة َّ
إن َشـ َ
َش ـ ْيئا» (.)2
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(( (1مدارج السالكني.)359/2( ،
(( (2أخرجه أمحد)309/35( ،؛ وصححه األلباين يف املشكاة.)378/1( ،

أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

وعــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص «:أن النبــي َ تــا قــول اهلل تعــاىل يف إبراهيم:ﭐ

ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﮊ [إبراهيــم ،]36:وقــال عيســى :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ

ِ
(اللهــم ُأ َّمتِــي ُأ َّمتِــي) و َب َكــى فقــال اهللُ
ـع َيدَ ْيــه َف َقــال َّ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ [املائــدةَ ،]118:ف َر َفـ َ
ِ
فسـ َ
ـر ُه
ـأ َل ُه ْ
تعــاىل :يــا ِج ْ ِبيــل ا ْذ َهـ ْ
ـم َف َس ـ ْل ُه مــا ُي ْبكيــه؟ فأتــا ُه جربيــل َ
حممــد َو َر ُّبــك أ ْع َلـ ُ
ـب إىل َّ
فأخـ َ َ
رسـ ُ
ـب إىل حممــد فقــل :إنــا َسـن ُْر ِض ْي َ
ك يف ُأ َّمتِــك
ـول اهللِ  بــا قــال ،فقــال اهلل جلربيــل ا ْذ َهـ ْ
ـوؤك » (.)1
وال ن َُسـ ُ

(( (1أخرجه مسلم.)191/1( ،
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املبحث التاسع
أدب أيوب Sمع ربه ســبحانه
ذلــك النبــي الــذي ُضب بــه املثــل يف الصــر واالبتــاء حتــى قيــل وصــر كصــر أيــوب كان
يف َسـ َع ٍة مــن العيــش ثــم ابتــاه اهلل باملــرض ،وفقــد األبنــاء ،ومــع ذلــك بقــي صابــر ًا حمتســب ًا عــى مــا
أمل َّ بــه مــن الــداء ،ومــا اعــراه مــن الفقــد واحلرمــان ،ومل يتفــوه بكلمــة واحــدة ،وهــو أفضــل اخللــق

يف زمانــه ،حتــى أن النــاس رمحــوه وأخــذوا يتكلمــون فيــه وقالــوا :لــو كان أيــوب كريـ ًا عــى اهلل ملــا
ابتــاه بــا ابتاله بــه(.)1

فــكان هــذا األمــر عــى أيــوب كالســيوف اجلارحــة ،فإنــه يتحمــل كل يشء إال أن ينقــص عنــد

اهلل ،وختيــل رغــم هــذا البــاء وشــدته وقــد قيــل إنــه مكــث يف البــاء ثامنيــة عــر عامـ ًا ومــع ذلــك
مل يتفــوه بكلمـ ٍ
ـة واحــدة ،ومل يقــل يــا رب أنــا نبــي مــن أنبيائــك فارفــع عنــي مــا أنــا فيــه بــل كان يف

غايــة األدب مــع اهلل تعــاىل حتــى يف طلبــه للشــفاء وكشــف البــاء واســتمع لدعائــه Sإذ ينــادي
ربــه وكيــف اســتعمل أســلوب األدب فيــه مــع اهلل:

ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ [األنبيــاء.]83:

مــا قــال أنــت ابتليتنــي يــا رب ،أو أنــا نبــي مــن أنبيائــك بــل أظهــر الــذل واملســكنة واالفتقــار

إىل اهلل تعــاىل ،ومل ينســب الــر إىل اهلل ســبحانه مــع أن الــر واخلــر كلــه مــن اهلل ،ممــا يــدل عــى تأدبــه

بــأدب اخلطــاب مــع اهلل.

ثــم نجــد أنــه وهــو يف هــذه احلــال العصيبــة مــن املــرض وغــره فــوض األمــر إىل اهلل تعــاىل

احلكيــم فيــا يقــي واللطيــف فيــا يدبــر ويقــي ﮋﭧﭨﭩﮊ [األنبيــاء ،]83:وكأنــه يقــول :أنا

أرجــو لطفــك وعونــك ،وأنــت بصــر بخلقــك ،حكيــم يف فعلــك ،أعلــم بــا يصلــح يل مــن نفــي.
قال اهلل بعدها مبارشة لورود حرف الفاء ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﮊ [األنبياء.]84:
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(( (1تفسري ابن كثري.)361/5( ،

أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

وهنــا نكتــة مجيلــة وهــي أنــه قــد يــرد إىل البعــض أن أيــوب Sقــد اشــتكى والشــكوى

منافيــة للصــر بدليــل قولــه :ﮋ ﭥ ﭦ ﮊ [األنبيــاء.]83:

فيقــال أن هــذا دعــاء وليــس بشــكوى بدليــل قــول اهلل بعدهــا :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲ ﮊ [األنبيــاء.]84:

وقــد ُيــاب بجــواب آخــر وهــو أن اجلــزع إنــا هــو يف الشــكوى إىل اخللــق فأمــا الشــكوى

إىل اهلل عــز وجــل فــا يكــون جزعـ ًا وال تــرك صــر ًا كــا قــال يعقــوب :ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﮊ [يوســف.]86:

()1

قــال ســفيان بــن عيينــة " :وكذلــك كل مــن أظهــر الشــكوى إىل اخللــق وهــو راض بقضــاء اهلل
ال يكــون ذلــك جزعـ ًا كــا روي أن جربيــل د َخـ َـل َعــى النبــي  يف مر ِضـ ِ
ـه فقــال :كيــف
َ
ََ
َِ
ـالِ :
«أجــدُ ِن َمغ ُْم َوم ـ ًا َ
تــدُ ك؟ َقـ َ
وأ ِجــدُ ِن َمك ُْر ْو َب ـ ًا» " (.)2
وقال لعائشة حني قالت وا َر ْأ َساهَ :
«قال َب ْل َأنا وا َر ْأ َساه»(. )3

أقــول :بــل إن الشــكوى إىل اهلل تعــاىل مــع االنكســار والتذلــل مــن أعظــم أنــواع العبــادة

وأزكاهــا ،وهــل أنجــى اهلل األنبيــاء والصاحلــن مــن كرباهتــم إال بالتذلــل واالنطــراح واخلشــوع هلل

رب العاملــن؟

قــال الزخمــري " :ألطــف يف الســؤال حيــث ذكــر نفســه بــا يوجــب الرمحــة ،وذكــر ربــه بغايــة

الرمحــة ومل يــرح باملطلــوب" (.)4

(( (1انظر :تفسري البغوي.)310/3( ،
(( (2الرشيعة لآلجري.)1624/4( ،
(( (3صحيح البخاري.)119/7( ،
(( (4الكشاف.)130/3( ،
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ويقال واهلل أعلم أن امرأته قالت له يوم ًا:
لــو دعــوت اهلل ،فقــال هلــا :كــم كانــت مــدة الرخــاء فقالــت ثامنــن ســنة ،فقــال :أنــا أســتحى

مــن اهلل أن أدعــوه ومــا بلغــت مــدة بالئــي مــدة رخائــي(.)1

وهكــذا فــإن أشــد النــاس بــاء األنبيــاء ثــم الصاحلــون ثــم األمثــل فاألمثــل( )2ويف احلديــث
َان يف ِدينِـ ِ
الر ُجـ ُ
ـه َص َلب ـ ٌة ِز ْيــدَ ِف َب َلئِــه» (.)3
ـل َعــى َقــدْ ِر ِدينِــهَ ،ف ـإِن ك َ
« ُي ْب َتــى َّ
وملــا شــاء اهلل أن يكشــف البــاء عــن نبيــه أيــوب Sقــال لــه :ﮋ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ

ﰑ ﰒ ﮊ [ص.]42:

قــال ابــن كثــر ":أي ارضب األرض برجلــك ،فامتثــل مــا أمــر بــه ،فأنبــع اهلل لــه عين ـ ًا بــاردة

املــاء ،وأمــر أن يغتســل فيهــا ويــرب منهــا ،فأذهــب اهلل عنــه مــا كان جيــده مــن األمل واألذى ،والســقم
واملــرض ،الــذي كان يف جســده ظاهــر ًا وباطن ـ ًا ،وأبدلــه اهلل بعــد ذلــك كلــه صحــة ظاهــرة وباطنــة،

ومجــاالً تامـ ًا ومــاالً كثــر ًا ،حتــى صــب لــه مــن املــال صبـ ًا ،مطــر ًا عظيـ ًا جــراد ًا مــن ذهــب.
وأخلف اهلل له أهله ،كام قال تعاىل:
ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [األنبياء.]42:

فقيــل أحياهــم اهلل بأعياهنــم ،وقيــل آجــره فيمــن ســلف ،وعوضــه عنهــم يف الدنيــا بدهلــم ومجــع

لــه شــمله بكلهــم يف الــدار اآلخــرة " (.)4
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(( (1املصدر السابق؛ وابن كثري.)360/5( ،
(( (2رواه الرتمــذي)64/2( ،؛ وابــن حبــان)699( ،؛ واحلاكــم)40/1( ،؛ وقــال األلبــاين :وهــذا ســند جيــد رجالــه كلهــم رجــال
الشــيخني  ،سلســلة األحاديــث الصحيحــة.)274/1( ،
(( (3رواه أبــو داوود ،)174/1( ،وأمحــد ()128/3؛ واحلاكــم يف املســتدرك) 99/1( ،؛ واحلديــث صححــه األلبــاين يف صحيــح
اجلامــع الصغــر.)230/1( ،
(( (4قصص األنبياء.)367/1( ،

أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

املبحث العارش
أدب يونس Sمع ربه ســبحانه

قال اهلل تعاىل :ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ
[األنبياء.]88 - 87:

وذا النــون يعنــي صاحــب النــون ،والنــون هــو احلــوت ،واملقصــود يونــس )1(Sبعثــه اهلل

إىل أهــل قريــة "نينــوى" ،وهــي قريــة مــن أرض املوصــل ،فدعاهــم إىل اهلل ،فأبــوا عليــه ومتــادوا عــى

كفرهــم ،فخــرج مــن بــن أظهرهــم مغاضبـ ًا هلــم ،ووعدهــم بالعــذاب بعــد ثــاث ،فلــا حتققــوا منــه

ذلــك ،وعلمــوا أن النبــي ال يكــذب ،خرجــوا إىل الصحــراء بأطفاهلــم وأنعامهــم ومواشــيهم ،وفرقــوا

بــن األمهــات وأوالدهــا ،ثــم ترضعــوا إىل اهلل عــز وجــل ،وجــأروا إليــه ،ورغــت اإلبــل وفصالهنــا،
وخــارت البقــر وأوالدهــا ،وثغــت الغنــم ومحالهنــا ،فرفــع اهلل عنهــم العــذاب.

قــال اهلل تعــاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [يونــس.]98:

وأمــا يونــس ،Sفإنــه ذهــب فركــب مــع قــوم يف ســفينة فــارت هبــم ،وخافــوا أن

يغرقــوا ،فاقرتعــوا عــى رجــل يلقونــه مــن بينهــم يتخففــون منــه ،فوقعــت القرعــة عــى يونــس،
فأبــوا أن يلقــوه ،ثــم أعــادوا القرعــة فوقعــت عليــه أيض ـ ًا ،فأبــوا ،ثــم أعادوهــا فوقعــت عليــه

أيض ـ ًا ،قــال اهلل تعــاىل:

ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ [الصافــات.]141:

أي :وقعــت عليــه القرعــة ،فقــام يونــس ،Sوجتــرد مــن ثيابــه ،ثــم ألقــى نفســه يف

البحــر ،وقــد أرســل اهلل ،ســبحانه وتعــاىل ،مــن البحــر األخــر  -فيــا قالــه ابــن مســعود -حوتـ ًا

يشــق البحــار ،حتــى جــاء فالتقــم يونــس حــن ألقــى نفســه مــن الســفينة ،فأوحــى اهلل إىل ذلــك
(( (1انظر :تفسري الطربي)511/18( ،؛ والثعلبي)301/6(،؛ والبغوي)313/3( ،؛ وابن كثري.)366/5( ،
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احلــوت أال تــأكل لــه حلـ ًا ،وال هتشــم لــه عظـ ًا؛ فــإن يونــس ليــس لــك رزقـ ًا ،وإنــا بطنــك لــه

يكــون ســجن ًا.

قــال ابــن مســعود " :ظلمــة بطــن احلــوت ،وظلمــة البحــر ،وظلمــة الليــل ،وكــذا

روي عــن ابــن عبــاس ،وعمــرو بــن ميمــون ،وســعيد بــن جبــر ،وحممــد بــن كعــب ،والضحــاك،

واحلســن ،وقتــادة" (.)1

يونــس Sأحــس بالذنــب الــذي ارتكبــه ،وباخلطــأ الــذي جنــاه ،وقــد قــال أهــل العلــم

أن ذنــب يونــس Sأنــه خــرج مــن قريــة نينــوى دون إذن مــن اهلل تعــاىل لــه باخلــروج ،فعاقبــه اهلل

عــى ذلــك.

ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ [األنبياء.]87:

أي ظــن أن لــن يعذبــه اهلل هبــذا العقــاب الــذي أصابــه(، )2فلــا أصابــه مــا أصابــه مــن أمــر

اهلل تعــاىل ،جلــأ يونــس Sإىل ســاح األنبيــاء والصاحلــن ،ذلــك الســاح الــذي ال خييــب مــن
تســلح بــه وهــو التذلــل واخلشــوع واخلضــوع هلل ،واالنكســار بــن يديــه ســبحانه وتعــاىل.

وعلــم أنــه ال منجــا وال مهــرب مــن اهلل إال إليــه ،فنــادى يف تلــك الظلــات احلالكــة ويف ذلــك

املــكان املهــول ،نــادى بالتوحيــد أعظــم شــئ حيبــه اهلل ،ثــم أردفــه بالتنزيــه ،ثــم كان االعــراف بالذنب
واخلطيئــة وهــذا هــو األدب مــع اهلل تعــاىل.

ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ [األنبياء.]87:

فياله من موقف عظيم ،قال اهلل بعدها:
ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ [األنبياء.]88:
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(( (1تفسري ابن كثري.)367/5( ،
(( (2تفسري الطربي.)514/18( ،

أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

احلـ ِ
ـو ُة ِذي النُّـ ِ
ـو ِف َب ْطـ ِ
ـن ُ
ـت ُسـ ْب َحان َ
َك
ـوتَ :ل إِ َلـ َه إِ َّل َأ ْنـ َ
ـون إِ ْذ َد َعــا َو ُهـ َ
قــال َ « د ْعـ َ
ِ
إِن ُكنْـ ُ ِ
ِ ِ
ش ٍء َقـ ُّ
ـنَ ،فإِ َّنـ ُه َل ْ َيــدْ ُع ِ َبــا َر ُجـ ٌ
اب اللَُّ َلـ ُه»(.)1
ـن ال َّظالـ َ
ِّ
ـط إِ َّل ْاسـت ََج َ
ـت مـ َ
ـل ُم ْســل ٌم ف َ ْ
وهكــذا ينبغــي عــى كل مؤمــن ومؤمنــة أن يتعلــم مــن هــؤالء األنبيــاء عليهــم الســام فــن

األدب مــع اهلل تعــاىل ،وحســن اخلطــاب ،وإتقــان التذلــل واخلضــوع واخلشــوع واملســكنة هلل رب

العاملــن ،فــإن اهلل حيــب االنكســار مــن عبــاده ،واالفتقــار إليــه.

اللهــم اجعلنــا أفقــر النــاس إليــك ،وأغنــى النــاس بــك ،وأذل النــاس إليــك وأعــز النــاس بــك،

وأضعــف عبــادك إليــك وأقواهــم بــك يــا رب العاملــن.

(( (1أخرجــه أمحــد)65/3( ،؛ والبــزار)363/3( ،؛ واحلاكــم يف املســتدرك)684/6( ،؛ والرتمــذي)409/5( ،؛ واحلديــث صححــه
األلبــاين يف صحيــح اجلامــع.)637/1( ،
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املبحــث احلادي عرش
أدب زكريا Sمع ربه ســبحانه
ويظهــر ذلــك جليـ ًا يف دعائــه لربــه واســتغاثته بــه حــن أدركــه حــب الولــد ،وتاقــت نفســه إليــه

قــالS

ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ [األنبياء.]89:

فيالــه مــن أدب ،ويــا لــه مــن حتنــن وتــودد ،حــن أتــى بالســبب قبــل الطلــب ،ثــم ألقــى باخليــار

إىل اهلل تعــاىل وكأنــه يقــول يــا رب أنــت أدرى بمصلحتــي مــن نفــي.
ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ [األنبياء.]89:

أي بدون ذرية تقوم عىل رعايتي ،وال وارث يقوم بعدي يف الناس ،ويف سورة مريم:
ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [مريم.]4:

قــال البغــوي  ":-  -ســأل الولــد ،وإنــا ســأله ليكــون لــه معينــ ًا عــى عبــادة ر ّبــه،

وليقــوم ىف النبــوة مقامــه ،ولئــا تنقطــع بركــة الرســالة مــن بيتــه " (.)1

قال الطربي  ":-  -رغب زكريا يف الولد ،فقام فصىل ،ثم دعا ربه رس ًا ،فقال:
ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ [مريم .]4:ويعني بقوله (وهن) ضعف ورق من الكرب" (.)2
ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [مريم ،]4:أي :ابيض شعر الرأس مني.
ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ [مريــم،]5:

أي :بنــو العــم ،وقــال جماهــد :العصبــة .وقــال أبــو

صالــح :الكاللــة ،وذلــك أنــه رغــب أن يكــون مــن ذريتــه مــن خيلفــه يف النبــوة مــن ولــد يعقـــوب ألن
زكريــا مــن آل يعقــوب ،والشــك أن هــذا مــن اخلــر الــذي حيــرص عليــه كل لبيــب.
ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ [مريم ،]5:أي :عقي ًام ال تلد.
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(( (1تفسري القشريي.)520/2( ،
(( (2تفسري الطربي.)143/18( ،

أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

قال اهلل تعاىل:

ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ [األنبياء.]90:

استجاب اهلل دعاء زكريا وأعطاه حييى:S
ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ [آل عمران.]39:

ثــم أتــى القــرآن بلفتــة مجيلــة ،وعــرة عظيمــة يف ســبب اســتجابة اهلل لزكريــا وحمبتــه لــه قــال

اهلل تعــاىل :ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [األنبيــاء.]90:

ﮋﯯﮊ [األنبيــاء ،]90:يــدل عــى أن معرفــة اهلل يف الرخــاء ســبب يف دفــع كل بلــواء ،وال شــك

أن هــذه هــي وصيــة النبــي  البــن عبــاس  يف حديثــه املشــهور :كنــت رديــف
النبــي  وفيــه :تعــرف إليــه يف الرخــاء ،يعرفــك يف الشــدة(.)1

ـتجيب اهللُ لــه
س ُه أن يسـ
َ
وعــن أيب هريــرة  ،قــال :قــال رســول اهلل « :مــن َ َّ
ـر الدُّ عــاء يف الرخـ ِ
الشـ ِ
ب  ،ف ْل ُيكثِـ ِ
ـدائد و ال ُكـ َـر ِ
عنــدَ َّ
ـاء»(.)2
َّ
َ
ﮋ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﮊ [األنبياء.]90:

قــال الثــوري« :ﮋ ﯬ ﯮ ﮊ فيــا عندنــا ،ﮋ ﯭﯮ ﮊ ممــا عندنــا ،يعنــي :أهنــم قــد مجعــوا بــن

الرجــاء واخلــوف وهــذا هــو حــال املؤمــن يف هــذه الدنيــا».

ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ [األنبياء .]90:قال أبو العالية« :خائفني».
وقــال أبــو ســنان " :اخلشــوع هــو اخلــوف الــازم للقلــب ،ال يفارقــه أبــدً ا ،وعــن جماهــد أيضـ ًا

ﮋ ﯱ ﮊ [األنبيــاء ،]90:أي :متواضعــن».

وقال احلسن ،وقتادة ،والضحاك« :ﮋ ﯱ ﮊ [األنبياء ،]90:أي :متذللني هلل سبحانه وتعاىل" (.)3
(( (1رواه أمحــد)19/5( ،؛ وقــال شــعيب األرنــؤوط يف حتقيقــه للمســند (صحيــح)؛ ورواه احلاكــم يف املســتدرك)623/3( ،؛ وصححــه
األلبــاين يف صحيــح اجلامــع.)569/1( ،
(( (2رواه احلاكم يف املستدرك ،)729/1( ،وقال صحيح اإلسناد.
(( (3تفسري ابن كثري.)370/5( ،
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املبحــث الثاين عرش
أدب داود Sمع ربه ســبحانه
أثنــى اهلل عــى نبيــه داود Sيف آيــات مــن القــرآن قــال اهلل تعــاىل :ﮋﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ

[ســبأ.]10:

قــال البغــوي ":يعنــي النبــوة والكتــاب ،وقيــل :امللــك ،وقيــل :مجيــع مــا أويت مــن حســن

الصــوت ،وتليــن احلديــد ،وغــر ذلــك ممــا خــص بــه " (.)1

كان داود Sإذا قــرأ الزبــور يقــف الطــر يف اهلــواء يرجــع برتجيعــه ،ويســبح بتســبيحه،

وكذلــك اجلبــال جتيبــه وتســبح معــه كلــا ســبح بكــرة وعشــي ًا.

()2

ومــع ذلــك كان يف غايــة األدب مــع اهلل تعــاىل ،فحينــا تســور عليــه اخلصــان حمرابــه واملحــراب

هــو :أرشف مــكان يف داره ،Sوقــد كان أمــر أن ال يدخــل عليــه أحــد وقــت عبادتــه ومناجاتــه
ر به .

فلــم يشــعر Sإال وقــد أحــاط بــه رجــان يســأالنه عــن شــأهنام قــال أحدمهــا ﮋﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ [ص.]23:

وقــد قيــل يف تفســرها أقــوال ،واملرتجــح عنــدي أن مــا يف اآليــة عــى ظاهــره وهــو أهنــا اختصام

يف أغنــام هلــم فقــى بينهــا باحلــق ،ومل تتعــرض اآليــات للذنــب الــذي أحدثــه نبــي اهلل داودS

ربــا لعــدم احلاجــة إىل ذكــره.

وأمــا ســجوده لربــه ومســارعته يف التوبــة واإلنابــة واخلضوع فإنــه األدب مــع اهلل تعــاىل واخلوف

مــن مكــر اهلل وفتنتــه ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ [األعــراف.]99:
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(( (1انظر :البغوي)671/3( ،؛ وابن كثري.)497/6( ،
(( (2البداية والنهاية.)13/2( ،

أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

وهكــذا هــو حــال عبــاد اهلل الصاحلــن ،وأوليــاءه املتقــن ،مــا إن ُيســوا بتقصــر مــع خالقهــم،

أو خــروج عــن حمــراب الطاعــة إال ويســارعون باالســتغفار واإلنابــة والرجــوع إىل اهلل تعــاىل ،وإن
ـب أذنبــه أو خطيئـ ٍ
كان ســبب اإلنابــة والســجود عنــد داوود هــو لشــعوره بذنـ ٍ
ـة عملهــا فــا شــك أن

جنوحــه إىل التوبــة معــززة بطاعــة الســجود هــو األثــر البالــغ والعمــل املحمــود يف مثــل هــذه األمــور

عــى قــول مــن قــال بــأن داوود أحــدث خطيئــة ،وهــي أنــه بــادر باحلكــم قبــل ســاعه مــن اخلصــم
اآلخــر.

ويكفــي أنــه Sرآهــا كبــر ًة يف جنــاب مــن يعظــم وحيــب ،حتــى وإن هانــت عنــد كثــر

مــن البــر.

ومــا ســيق مــن اإلرسائيليــات يف أنــه رغــب يف زوجــة أوريــا ،وأنــه حتايــل عــى قتلــه ليتــزوج

بامرأتــه فــإن هــذا الفعــل ال يليــق بأوســاط النــاس فكيــف بنبــي مــن أنبيــاء اهلل تعــاىل ولألســف أن
اإلمــام الطــري  -  -عــى جاللــة قــدره وغزيــر علمــه ســاق الروايــات يف ذلــك وكأنــه هــو

الصحيــح املعتمــد دون أدنــى تعليــق أو أثــرة مــن تنبيــه(.)1

ـم يف حــق أفــراد النــاس فكيــف بنبــي كريــم معصــوم مــن الــرك وكبائر
وال شــك أن هــذا عظيـ ٌ

الذنــوب ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﮊ

[األنعام.]124:

فاللهــم ارزقنــا حســن األدب معــك ،والتخلــق بأخــاق األنبيــاء واملرســلني والتــأدب بأدهبــم

يــا أكــرم األكرمــن.

(( (1تفسري الطربي.)184/21( ،
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املبحــث الثالث عرش
أدب ســليامن Sمع ربه ســبحانه
عنــد قولــه تعــاىل:ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ [ص.]33 - 31:

ســليامن بــن داود عليهــا وعــى نبينــا أفضــل الصــاة وأتــم التســليم ،وقــد آتــاه اهلل ملــك ًا عظيـ ًا،

وعلمــه لغــة الطــر ،وبلــغ ملكــه أرجــاء األرض كلهــا ،فــكان يف غايــة األدب والتواضــع هلل رب

العاملــن.

يف يــوم مــن األيــام أشــغلته خيلــه املعــدة للجهــاد يف ســبيل اهلل تعــاىل عــن صــاة العــر فقــام

عليهــا نحــر ًا وتقطيعـ ًا جــزاء وتأديبـ ًا لنفســه وتكفــر ًا عــن خطيئتــه ،قــال اهلل تعـــــاىل حكايــة عنــه
ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ [ص ،]31:وهي :اخليـــــل.

ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ

[ص.]33 - 32:

قال ابن كثري ":والذي عليه أكثر السلف أنه مسح عراقيبها وأعناقها بالسيوف "(.)1
وبه قال ابن عباس وقتادة واحلسن والسدي ومقاتل وأكثر املفرسين.
ورجــح الطــري أن املقصــود باملســح يف اآليــة :أنــه مســح ســوقها وأعناقهــا بيــده يكشــف

الغبــار عنهــا حبــ ًا هلــا وشــفقة عليهــا(.)2
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(( (1ابن كثري)65/7( ،؛ والبغوي.)68/4( ،
(( (2الطربي.)195/21( ،

أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

قــال ابــن كثــر تعليق ـ ًا عــى ترجيــح الطــري ":وهــذا الــذي رجــح بــه ابــن جريــر فيــه نظــر،

ألنــه قــد يكــون يف رشعهــم جــواز مثــل هــذا وال ســيام إذا كان غضبــا هلل عــز وجــل بســبب أنه اشــتغل

هبــا حتــى خــرج وقــت الصــاة ،وهلــذا ملــا خــرج عنهــا هلل تعــاىل عوضــه اهلل تعــاىل مــا هــو خــر منهــا
وهــي الريــح التــي جتــري بأمــره رخــاء حيــث أصــاب غدوهــا شــهر ورواحهــا شــهر فهــذا أرسع
وخــر مــن اخليــل " (.)1

وقال البغوي  ":وهو قول ضعيف واملشهور األول" (.)2
قــال البغــوي ":ﮋﮙﮚﮛﮊ [ص ،]33 :فردوهــا عليــه ،فأقبــل يــرب ســوقها وأعناقهــا بالســيف

تقربـ ًا إىل اهلل عــز وجــل وطلبـ ًا ملرضاتــه حيــث اشــتغل هبــا عــن طاعتــه" (.)3

وهــذا هــو األدب مــع اهلل تعــاىل ،فإنــه مل يرغــب Sأن يشــغله شــــــيء عـــن طاعــة اهلل

الواجبــة ،مــع أنــه كان يف طاعــة هلل أيض ـ ًا إال أنــه رأى أن النفــل أشــغله عــن الفــرض ولــذا ســاه اهلل

أوابــ ًا ﮋ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [ص. ]30:

قال البيضاوي " :ﮋﮃﮄﮊ [ص ،]30:رجاع إىل اهلل بالتوبة ،أو إىل التسبيح مرجـع له " (.)4
أشــغلته عبــادة نفــل عــن فــرض فــكان هــذا الرجــوع واإلخبــات واإلنابــة ،حقــ ًا إنــه أدب

األنبيــاء عليهــم الســام ،وتربيــة اهلل هلــم.

(( (1ابن كثري.)66/7( ،
(( (2البغوي.)68/4( ،
(( (3تفسري البغوي.)67/4( ،
(( (4تفسري البيضاوي.)29/5( ،
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A
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عــى مــن ال نبــي بعــده ،أمحــده ســبحانه ال أحــي ثنــاء

عليــه كــا أثنــى عــى نفســه.

أمــا بعــد :فلقــد عشــت فــرة مــن الزمــن يف هــذا البحــث املبــارك مــع أنبيــاء اهلل عــز وجــل

وعــى رأســهم وخريهــم ســيدنا رســول اهلل  ننظــر ســرهتم ،ونقتفــي أثرهــم ،ونتعلــم
مــن أدهبــم ونتخلــق بأخالقهــم ونقتبــس مــن نورهــم.

ولقد صدق اهلل ﮋﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﮊ [األنعام.]124:

اختارهــم ســبحانه وأدهبــم فأحســن تأديبهــم ويف احلديــث َ ِ
ــن ت َْأ ِد ْيبِــي»
«أ َّد َبنــي َر ِّب َف َأ ْح َس َ

()1

فاســتفدت فوائــد مجــة ،ومــن تلــك الفوائــد:

	-أن األدب مع اهلل باب فقه عظيم جيب أن يتعلمه طالب العلم حتى يتقنه.
	-فضــل نبينــا  عــى غــره مــن األنبيــاء ،وفضــل هــذه األمــة عــى غريهــا مــن

األمــم.

	-إكــرام اهلل لبنــي اإلنســان ،وأن إبليــس هــو ســبب كل بــاء ورش ،وأعظــم أســباب البــاء

أنــه كان ســبب ًا يف إخراجنــا مــن جنــات النعيــم.
	-فضل األنبياء عىل غريهم من الناس.

	-برشيــة األنبيــاء وأهنــم يتعرضــون لــأذى والظلــم واإلهانــة وحيتاجــون إىل الصــر والثبات

والتوكل عــى اهلل.
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(( (1أخرجــه الســمعاين ،يف كتابــه أدب اإلمــاء)1/1( ،؛ وقــال ابــن تيميــة يف جممــوع الرســائل الكــرى : )336 / 2( ،معنــاه صحيــح؛
وقــال األلبــاين :ضعيف انظــر :السلســلة الضعيفــة.)207/5( ،

أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

	-أن الصرب وحسن الظن باهلل تعاىل سبيل كل خري ،ومفتاح كل ضيق وهم.
	-يتحطم كل شئ أمام قوة اإليامن.
	-أشــد النــاس بــاء هــم األنبيــاء ،فــا مفــر مــن االبتــاء واالمتحــان يف هــذه الدنيــاﮋﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ [البقــرة.]214:
	-عــداوة الشــيطان املتأصلــة والقديمــة لبنــي اإلنســان وأنــه مل يســلم منــه أحــد حتــى األنبيــاء

عليهم الســام.

	-مجيــع األنبيــاء عليهــم الســام يتفقــون عــى أن الــذل هلل هــو العــز  ،والضعــف هلل هــو

القــوة ،والفقــر إىل اهلل هــو الغنــى.

	-سالح األنبياء إذا عصفت هبم املحن هو التذلل واخلضوع واخلشوع.
	-قصــص األنبيــاء فيهــا تســلية وتثبيــت لقلــب النبــي  وملــن بعــده مــن الدعــاة

والصاحلــن واملؤمنــن عمومـ ًا.

	-قــد يبتــي اهلل عبــاده املؤمنــن ،ليمتحنهــم وخيتربهــم ويمحصهــم ولكنــه ال يتخــى عنهــم

أبــد ًا ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﮊ [يوســف.]110:

اللهم اجعلنا لك ذاكرين ،لك شاكرين ،لك خمبتني ،لك أواهني منيبني ،سبحانك وبحمدك
نستغفرك اللهم من تقصرينا ونتوب إليك.
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1.اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان ،ملحمــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن
َم ْعبــدَ  ،التميمــي ،أبــو حاتــم ،الدارمــي ،ال ُبســتي (ت354 :هـــ) ترتيــب :األمــر عــاء الديــن

عــي بــن بلبــان الفــاريس (ت 739 :هـــ) ،حتقيــق وختريــج األحاديــث والتعليــق عليــه :شــعيب
األرنــؤوط ،مؤسســة الرســالة -بــروت ،ط 1408 ،1هـــ  1988 -م .

2.أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل ،لنــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اهلل بــن عمــر بــن حممــد الشــرازي
البيضــاوي (ت685 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عبــد الرمحــن املرعشــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب –
بــروت ،ط 1418 ، 1هـ.

3.تفســر القــرآن العظيــم ،ألبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش البــري ثم الدمشــقي
(ت774 :هـــ) ،حتقيــق :ســامي بــن حممــد ســامة ،دار طيبــة للنــر والتوزيــع ،ط1420 ،2هـــ -
 1999م.

4.تيســر الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم املنــان ،لعبــد الرمحــن بــن نــارص بــن عبــد اهلل الســعدي (ت:
1376هـــ) ،حتقيــق :عبــد الرمحن بن معــا اللوحيق ،مؤسســة الرســالة ،ط1420 ،1هـــ  2000-م.

5.جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــي ،أبــو
جعفــر الطــري (ت310 :هـــ) ،حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر ،مؤسســة الرســالة ط 1420 ،1هـــ -
2000م.

ــورة بــن موســى بــن الضحــاك،
6.اجلامــع الكبــر  -ســنن الرتمــذي ،ملحمــد بــن عيســى بــن َس ْ
الرتمــذي ،أبــو عيســى (ت279 :هـــ) ،حتقيــق :بشــار عــواد معــروف ،دار الغــرب اإلســامي –

بــروت  1998 -م.
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7.اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل  وســننه وأيامــه = صحيــح
البخــاري ،ملحمــد بــن إســاعيل أبــو عبــداهلل البخــاري اجلعفــي املحقــق :حممــد زهــر بــن نــارص

النــارص ،دار طــوق النجــاة (مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم حممــد فــؤاد عبــد

الباقــي) ،ط1422 ،1هـ.

8.اجلامــع ألحــكام القــرآن = تفســر القرطبــي ،ألبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح
األنصــاري اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي (ت671 :هـــ) ،حتقيــق :أمحــد الــردوين وإبراهيــم

أطفيــش ،دار الكتــب املرصيــة – القاهــرة ،ط1384 ،2هـــ  1964 -م.

9.ســنن أيب داود ،ألبــو داود ســليامن بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو
األزدي الس ِجســتاين (ت275 :هـــ) ،حتقيــق :ش ـعيب األرنــؤوط  -حمَمــد ِ
كامــل قــره بلــي ،دار
َ
َّ
ِّ ْ
الرســالة العامليــة ،ط 1430 ،1هـــ 2009 -م.

10.ســنن الدارقطنــي ،ألبــو احلســن عــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــان
بــن دينــار البغــدادي الدارقطنــي (ت385 :هـــ) ،حتقيــق وضبــط النــص والتعليــق عليــه:

شــعيب االرنــؤوط ،حســن عبــد املنعــم شــلبي ،عبــد اللطيــف حــرز اهلل ،أمحــد برهــوم،

مؤسســة الرســالة ،بــروت – لبنــان ،ط 1424 ،1هـــ  2004 -م.

	11.صحيــح ابــن خزيمــة ،ألبــو بكــر حممــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن املغــرة بــن صالــح بــن
بكــر الســلمي النيســابوري (ت311 :هـــ) ،حتقيــق :د .حممــد مصطفــى األعظمــي ،املكتــب

اإلســامي – بــروت.

	12.صحيــح اجلامــع الصغــر وزياداتــه ،ألبــو عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن ،بــن احلــاج نــوح
بــن نجــايت بــن آدم ،األشــقودري األلبــاين (ت1420 :هـــ) ،املكتــب اإلســامي.

	13.ضعيــف اجلامــع الصغــر وزيادتــه ،ألبــو عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن ،بــن احلاج نــوح بن
نجــايت بــن آدم ،األشــقودري األلبــاين (ت1420 :هـــ) ،أرشف عــى طبعــه :زهــر الشــاويش،
املكتــب اإلســامي ،الطبعــة :املجــددة واملزيــدة واملنقحــة.
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	14.الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،ألبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد،
الزخمــري جــار اهلل (ت538 :هـــ) ،دار الكتــاب العــريب – بــروت ،ط 1407 ، 3هـــ.

	15.لســان العــرب ،ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى ،أبــو الفضــل ،مجــال الديــن ابــن منظــور األنصاري
الرويفعــى اإلفريقــى (ت711 :هـ) ،دار صادر – بــروت ،ط 1414 ، 3هـ .

	16.لطائــف اإلشــارات = تفســر القشــري ،لعبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد امللــك لقشــري
(ت465 :هـــ) ،حتقيــق :إبراهيــم البســيوين ،اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب – مــر ،ط.3

	17.املجتبــى مــن الســنن = الســنن الصغــرى ،للنســائي :أبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن
عــي اخلراســاين( ،ت303 :هـــ) ،حتقيــق :عبــد الفتــاح أبو غــدة ،مكتــب املطبوعات اإلســامية
– حلــب ،ط 1406 ،2هـ– 1986م.

	18.املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،ألبــو حممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن عبــد الرمحن
بــن متــام بــن عطيــة األندلــي املحــاريب (ت542 :هـــ) ،حتقيــق :عبــد الســام عبــد الشــايف
حممــد ،دار الكتــب العلميــة – بــروت ،ط 1422 ، 1هـــ.

	19.مــدارج الســالكني بــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعني ،ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب
بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم اجلوزيــة (ت751 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد املعتصــم بــاهلل
البغــدادي ،دار الكتــاب العــريب – بــروت ،ط 1416 ،3هـــ 1996م.

20.املســتدرك عــى الصحيحــن ،ألبــو عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه
بــن نُعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين النيســابوري املعــروف بابــن البيــع (ت405 :هـــ)،

حتقيــق :مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة – بــروت ،ط 1411 ،1هـــ– 1990م.
	21.مســند ابــن أيب شــيبة ،ألبــو بكــر بــن أيب شــيبة ،عبــد اهلل بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عثــان
بــن خواســتي العبــي (ت235 :هـــ) ،حتقيــق :عــادل بــن يوســف العــزازي و أمحــد بــن فريــد
املزيــدي ،دار الوطــن – الريــاض ،ط1997 ،1م.
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أدب األَنْبِياء علي ِهم السالم مع اهللِ ِف ا ْل ِ
قرآن الك َِريم
َ َ
ْ
َ
َُ
َّ

	22.مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،ألبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد
الشــيباين (ت241 :هـــ) ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط  -عــادل مرشــد ،وآخــرون إرشاف :د

عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي ،مؤسســة الرســالة ،ط 1421 ،1هـــ  2001 -م.

	23.مســند البــزار املنشــور باســم البحــر الزخــار ،ألبــو بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلالــق
بــن خــاد بــن عبيــد اهلل العتكــي املعــروف بالبــزار (ت292 :هـــ) ،حتقيــق :حمفــوظ الرمحــن

زيــن اهلل( ،حقــق األجــزاء مــن  1إىل  )9وعــادل بــن ســعد (حقــق األجــزاء مــن  10إىل )17
وصــري عبــد اخلالــق الشــافعي (حقــق اجلــزء  ،)18مكتبــة العلــوم واحلكــم  -املدينــة املنــورة

ط( ،1بــدأت 1988م ،وانتهــت 2009م).

	24.مســند الدارمــي املعــروف بـــ (ســنن الدارمــي) ،ألبــو حممــد عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن بــن
الفضــل بــن َبــرام بــن عبــد الصمــد الدارمــي ،التميمــي الســمرقندي (ت255 :هـــ) ،حتقيــق:

حســن ســليم أســد الــداراين ،دار املغنــي للنــر والتوزيــع ،اململكــة العربيــة الســعودية ،ط،1
 1412هـ  2000 -م.

	25.املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل  ،ملســلم بــن
احلجــاج أبــو احلســن القشــري النيســابوري (ت261 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي،

دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت.

	26.مشــكاة املصابيــح ،ملحمــد بــن عبــد اهلل اخلطيــب العمــري ،أبــو عبــد اهلل ،ويل الديــن ،التربيــزي
(ت741 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد نــارص الديــن األلبــاين ،املكتــب اإلســامي – بــروت ،ط،3
1985م.

	27.معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن = تفســر البغــوي ،ملحيــي الســنة  ،أبــو حممــد احلســن بــن
مســعود بــن حممــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي (ت 510 :هـــ) ،حتقيــق  :عبــد الــرزاق
املهــدي ،دار إحيــاء الــراث العــريب –بــروت ،ط 1420 ، 1هـــ.
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	28.املعجــم الكبــر ،لســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي ،أبــو القاســم
الطــراين (ت360 :هـــ) ،حتقيــق :محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي ،مكتبــة ابــن تيميــة –

القاهــرة ،ط.2

	29.مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر ،ألبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن
التيمــي الــرازي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري (ت606 :هـــ) ،دار إحيــاء

الــراث العــريب – بــروت ،ط 1420، 3هـــ.
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د .أمحد بن سعد بن حامد املاليك
األستاذ املساعد يف التفسري وعلوم القرآن بجامعة امللك خالد بأهبا
abumalik2@gmail.com

237

238

ٌ
بحث يف مشكل قوله تعاىل :ﮋﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ

موضوع البحث:
اإلشكاالت التي أوردها املفرسون يف اآلية املذكورة.

أهداف البحث:
اإلجابة عن هذه اإلشكاالت  ،وتوضيحها بجواب علمي رصني.

مشكلة البحث:
كيفية اجلواب عن اإلشكاالت التالية:
أليس هلل إال مرشق ومغرب واحد حتى يذكره يف اآلية؟
ما احلكمة يف ختصيص املرشق واملغرب وهلل سائر األشياء غري املرشق واملغرب؟
قوله تعاىل  :ﮋﮚ ﮛ ﮜﮊ هل املراد به إثبات صفة الوجه هلل ؟

أهم نتائج البحث:

أنــه خــص املــرق واملغــرب بالذكــر دون غريمهــا مــن املخلوقــات ألنــه جــاء يف ســبب النــزول

الصحيــح؛ وكذلــك ال يمنــع مــن ذكــر أسـ ٍ
ـباب أخــرى هلــذا التخصيــص.
أن الراجح اعتبار ّ
ّ
أن اآلية تدل عىل القبلة ،وعىل الصفة لزا ًما.

الدالة (املفتاحية):
الكلامت َّ

السلف.
مشكل القرآنِّ ،
الصفات ،علوم القرآنَّ ،
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F
ّ
إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ،ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات أعاملنــا مــن

هيــده اهلل فــا مضـ ّـل لــه ،ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه،
وأشــهد أن حممــدً ا عبــده ورســوله . 

ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [آل عمران.] 102 :

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [النســاء. ] 1 :

ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﮊ [األحــزاب] 71-70 :

أما بعد:

()1

فهذا بحث خمترص عن مشكل

قوله تعاىل :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [البقرة] 115 :

وسوف يكون تناويل هلذا ملوضوع يف املباحث التالية:
املبحث األول :ذكر اإلشكال.
املبحث الثاين :وجه اإلشكال.
املبحث الثالث :من ذكره واستشكله.
املبحث الرابع :حل اإلشكال.
خامتة وتشمل عىل أهم النتائج والتوصيات.
املصادر واملراجع.
(( (1هــذه خطبــة احلاجــة كان النبــي  يعلمهــا أصحابــه كــا ذكــر ذلــك ابــن مســعود  أخرجهــا الرتمــذي يف ســننه،
()1105؛ وأبــوداود ،)2118( ،كالمهــا يف كتــاب النــكاح بــاب خطبــة النــكاح؛ وقــال الرتمــذي :حديــث حســن ،وللشــيخ
نــارص الديــن األلبــاين  كتــاب يف خطبــة احلاجــة.
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أمــا الدراســات الســابقة :فــا أعلــم مــن تكلــم عــن هــذه اآليــة ببحــث وتقــي ،ومجــع ألقــوال

العلــاء واملفرسيــن فيهــا ،وبيــان وجــه اإلشــكال فيهــا  ،واجلــواب عــن ذلــك.

وتــرز أمهيــة هــذه الدراســة يف موضوعهــا الــذي تتناولــه :وهــو الدفــاع عــن القــرآن الكريــم

ببيــان ،وحــل اإلشــكاالت التــي تــرد عــى بعــض آياتــه ،واملقصــد الــذي حتققــه يف نفــس كل مســلم
مــن التعظيــم للمصــدر األول للوحــي اإلهلــي املنـ ّـزل عــى خاتــم األنبيــاء واملرســلني.

وأســأل اهلل التوفيــق والســداد ،وأن ينفــع هبــذا البحــث كاتبــه ،وقارئــه وأن يكتــب يل بــه رضــاه

عنــده ،إنــه ســميع جميــب.

وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله وصحبه والتابعني
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اإلشكال األول:

املبحث األول
ذكر اإلشكال

أليس هلل إال مرشق ومغرب واحد حتى يذكره يف اآلية؟

اإلشكال الثاين:
ما احلكمة يف ختصيص املرشق واملغرب وهلل سائر األشياء غري املرشق واملغرب؟

اإلشكال الثالث:
قولــه  :ﮋﮚ ﮛ ﮜﮊ هــل املــراد بــه إثبــات صفــة الوجــه هلل ؟ فــإن كان كذلــك فقــد ورد عــن

بعــض الســلف تأويــل هــذه اآليــة بغــر إثبــات الصفــة ،فهــل يعــد ذلــك تأويـ ٌـل لصفــة الوجــه هلل

تعــاىل؟

ُ
ثالث إشكاالت ترد عىل هذه اآلية الكريمة.
فهذه
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وجه اإلشكال األول:

املبحث الثاين
وجه اإلشكال

كيــف يقــال ّ
رب املشـــرقني واملغـــربني
أن لــه املرشق واملغرب ،وقـــد ورد عنه ســبحانه وتعاىل أنه ٌّ

رب املشــارق ،واملغــارب فقــال:
فقــال :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ [الرمحــن ، ] 17 :وكذلــك ورد عنــه أنــه ٌّ

ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ [املعــارج ،] 40 :أو َمــا كان لــه إال مشـــرق ،ومغــرب واحــد حتــى
يذكــره يف هــذه اآليــة؟

وجه اإلشكال الثاين:
خصهــا بالذكــر
وهــو يرتتــب عــى اإلشــكال األول وهــو :إن كان هلل املشــارق واملغــارب؛ فلــاذا ّ

مــع ّ
أن مــا دوهنــا مــن األشــياء لــه ســبحانه وتعــاىل؟

وجه اإلشكال الثالث:
ّ
أن هــذه اآليــة إن كانــت يف إثبــات صفــة الوجــه هلل تعــاىل فقــد ورد عــن بعــض الســلف  -كــا

ســيأيت  -أهنــا يف غــر إثبــات صفــة الوجــه هلل ،وهــذا مشـ ٌ
ـكل يف تقريــر منهــج الســلف يف التعامــل مــع
الصفــات ،فكيــف يكــون اجلــواب عــن ذلــك؟
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املبحث الثالث
من ذكره واستشــكله

اإلشكال األول:

ذكره الطربي يف تفسريه حيث قال:
" إن قــال قائــل :أو مــا كان هلل إال مــرق واحــد ،ومغــرب واحــد حتــى قيــل :ﮋ ﮔ ﮕ

ﮖﮊ ".

()1

اإلشكال الثاين:
ذكره  -أيضا  -الطربي حيث قال:
" فــإن قــال :أو ليــس وإن كان تأويــل ذلــك مــا ذكــرت فللــه كل مــا دونــه اخللــق خلقــه؟ قيــل:

بــى فــإن قــال :فكيــف خــص املشــارق واملغــارب باخلــر عنهــا أهنــا لــه يف هــذا املوضــع دون ســائر
األشــياء غريهــا؟ ".

()2

اإلشكال الثالث:
استشــكله كثــر مــن املفرسيــن الذيــن هلــم اجتــاه أشــعري يف بــاب الصفــات ،وهــم أغلــب

املفرسيــن ومنهــم:

الرازي  -وتبعه عىل ذلك كثري  -حيث يقول:
" اآلية من أقوى الدالئل عىل نفي التجسيم ،وإثبات التنزيه» ثم بني ذلك من وجهني:
األولّ :
أن البــاري ســبحانه منــزه عــن اجلهــات ،واألحيــاز قبــل خلــق العــامل؛ فوجــب أن يبقــى

بعــد خلــق العــامل كذلــك...

(( (1جامع البيان ،للطربي ،)449/2( ،طبعة دار هجر.
(( (2املصدر السابق.
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خمتصــا بجهــة وجانــب معــن ،فــا
الثــاين :أنــه لــو كان جسـ ًـا ولــه وجــه جســاين؛ لــكان وجهــه ً

كان يصــدق قولــه :فأينــا تولــوا فثــم وجــه اهلل ،فلــا نــص اهلل تعــاىل عــى ذلــك علمنــا أ ّنــه تعــاىل منــزه
عــن اجلســمية ...ثــم قــال « :فــإذن ال بــد فيــه مــن التأويــل " )1(.وذكــر أوجــه التأويــل.
وتبعه عىل ذلك ابن عادل احلنبيل )2( ،وابن عرفة املالكي.

()3

ومنهم أبو حيان األندليس حيث يقول:
" وحيــث جــاء الوجــه مضافـ ًا إىل اهلل تعــاىل  ،فلــه حممــل يف لســان العــرب  ،إذ هــو لفــظ يطلــق

عــى معــان  ،ويســتحيل أن حيمــل عــى العضــو  ...فالوقــوف مــع ظاهــر اللفــظ الــدال عــى التجســيم
ومترصفاهتــا يف كالمهــا  ،وحجــج العقــول التــي مرجــع
غبــاوة ،وجهــل بلســان العــرب ،وأنحائهــا،
ّ
محــل األلفــاظ املشــكلة إليهــا ".

()4

ومنهــم ابــن عطيــة األندلــي حيــث يقــول " :واختلــف النــاس يف تأويــل الوجــه الــذي جــاء

مضافــا إىل اهلل تعــاىل يف مواضــع مــن القــرآن ،فقــال احلــذاق :ذلــك راجــع إىل الوجــود ،والعبــارة عنــه

بالوجــه مــن جمــاز كالم العــرب ،إذ كان الوجــه أظهــر األعضــاء يف الشــاهد وأجلهــا قــدرا." ...

()5

وتبعه عىل ذلك القرطبي.

()6

ومنهم ابن عاشور التونيس حيث يقول:
" ووجــه اهلل بمعنــى الــذات ،وهــو حقيقــة لغويــة ،وهــو هنــا كنايــة عــن عملــه ،فحيــث أمرهــم

باســتقبال بيــت املقــدس؛ فرضــاه منــوط باالمتثــال لذلــك ،وهــو أيضــا كنايــة رمزيــة عــن رضــاه
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(( (1مفاتيح الغيب ،للرازي ،)21/4( ،دار إحياء الرتاث.
(( (2اللباب يف علوم الكتاب ،البن عادل ،)415/2( ،حتقيق :عادل عبد املوجود.
(( (3تفسري ابن عرفة ،البن عرفة.)402/1( ،
(( (4البحر املحيط ،أليب حيان ،)531/1( ،طبعة دار الكتب العلمية.
(( (5املحرر الوجيز ،البن عطية.)200/1 ( ،
(( (6اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ( ، )83/2دار عامل الكتب.

ٌ
بحث يف مشكل قوله تعاىل :ﮋﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ

هبجــرة املؤمنــن يف ســبيل الديــن ".

()1

وغري ذلك...
وهــذا التأويــل للصفــة قــد جــاء عن ابــن عبــاس  :فقــد أخــرج ابــن أيب حاتم يف تفســره

قــال :حدثنــا أبــو ســعيد األشــج ثنــا عبــدة بــن ســليامن الــكاليب عــن نــر بــن العــريب عــن عكرمــة
عــن ابــن عبــاس  :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﮊ " قبلــة اهلل أينــا توجهــت رشقـ ًا أو غر ًبــا ".

()2

وكذلــك جــاء عــن جماهــد بــن جــر  فقــد أخــرج الطــري يف تفســره قــال :ثنــا وكيــع،

عــن أيب ســنان ،عــن الضحــاك ،والنــر بــن عــريب ،عــن جماهــد :يف قــول اهلل  :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝ ﮊ قــال " :قبلــة اهلل ،فأينــا كنــت مــن رشق أو غــرب فاســتقبلها ".

()3

وكذلــك ذكــر البيهقــي يف الســنن الكــرى عــن الشــافعي  يف قولــه :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮊ

فثــم الوجــه الــذي وجهكــم اهلل إليــه ".
يعنــى - :واهلل أعلــمّ " -

()4

فهــذه اآلثــار عــن بعــض الســلف يف تأويــل صفــة الوجــه يف هــذه اآليــة يشــكل عــى مــا تقــرر

مــن مذهـ ٍ
ـب للســلف يف عــدم تأويــل الصفــات.

(( (1التحرير والتنوير ،البن عاشور ، )683/1( ،الدار التونسية.
(( (2تفسري ابن أيب حاتم ،الرازي.)212/1( ،
(( (3جامــع البيــان للطــري ، )457/2( ،دار هجــر؛ وأخرجــه كذلــك ابــن أيب شــيبة  ،و َعبــد بــن َُحيــد ،والرتمــذي ،و البيهقــي يف
«س ـنَنِه»  ،عــن جماهــد قالــه الســيوطي يف الــدر املنثــور.)566/1 ( ،
ُ
(( (4السنن الكربى ،للبيهقي ، )12/2( ،رقم ( .)2338
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حل اإلشكال األول:

املبحث الرابع
حل اإلشكال

ّ
إن لفظــة املــرق واملغــرب اســم جنــس أي :مصــدر ،وبذلــك تعــم املفــرد ،واملثنــى ،واجلمــع

واملذكــر ،واملؤنــث قــال الشــنقيطي :

"واجلــواب ّ
أن قولــه هنــا :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ املــراد بــه :جنــس املــرق واملغــرب ،فهــو صادق

بــكل مــرق مــن مشــارق الشــمس التــي هــي ثالثامئــة وســتون ،وكل مغــرب مــن مغارهبــا التــي هــي

كذلــك ،كــا روي عــن ابــن عبــاس وغــره".

()1

وقد أجاب الطربي كذلك عن هذا اإلشكال فقال:
"قيــلّ :
إن معنــى ذلــك غــر الــذي ذهبــت إليــه ،وإنـ ّـا معنــى ذلــك :وهلل املــرق الــذي تــرق

منــه الشــمس كل يــوم ،واملغــرب الــذي تغــرب فيــه كل يــوم فتأويلــه إذا كان ذلــك معنــاه :وهلل مــا بــن

قطــري املــرق ،ومــا بــن قطــري املغــرب ،إذ كان رشوق الشــمس كل يــوم مــن موضــع منــه ال تعــود
لرشوقهــا منــه إىل احلــول الــذي بعــده ،وكذلــك غروهبــا كل يــوم ".

()2

وســبب هــذا اإلشــكال هــو اجلهــل بلســان العــرب قال ابــن عطيــة األندلــي" :املصــدر يوصف

بــه املذكــر ،واملؤنــث ،واملفــرد ،واجلمــع بلفظ واحــد".

()3

حل اإلشكال الثاين:
ســبب هــذا اإلشــكال هــو اجلهــل بســبب نــزول اآليــة عــى مــا قالــه كثــر مــن املفرسيــن قــال

الطــري " :اختلــف أهــل التأويــل يف الســبب الــذي مــن أجلــه خــص اهلل ذكــر ذلــك بــا خصــه بــه يف
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(( (1دفع إهيام االضطراب ،للشنقيطي( ،ص ، )22مكتبة ابن تيمية.
(( (2جامع البيان ،للطربي ، )449/2 ( ،دار هجر.
(( (3املحرر الوجيز ،البن عطية.)273/3( ،

ٌ
بحث يف مشكل قوله تعاىل :ﮋﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ

هــذا املوضــع ." ...

()1

قال ابن عطية " :وخصهام بالذكر ّ
ألن سبب اآلية اقتىض ذلك ".

()2

قــال مكــي بــن أيب طالــب " :وإنــا خــص اهلل  -تعــاىل ذكــره  -ذا أ ّنــه لــه ،وإن كان كل يشء لــه؛

أل ّنــه نــزل يف أمــر معــن ".

()3

لقــد تعــددت أقــوال املفرسيــن يف بيــان ســبب النــزول هلــذه اآليــة ،وتباينــت تباينـ ًا كبــر ًا فقــد

قيــل يف ســبب نزوهلــا:

أن الصحابــة كانــوا مــع رســول اهلل  يف غــزوة يف ليلــة مظلمــة ،فلــم يعرفــوا
« ّ

القبلــة ،فجعــل كل واحــد منهــم مســجد ًا بــن يديــه وصــى ،فلــا أصبحــوا إذا هــم عــى غــر القبلــة،
فذكــروا ذلــك لرســول اهلل ؛ فأنــزل اهلل تعــاىل هــذه اآليــة ».
رواه عامر بن ربيعة عن أبيه  مرفو ًعا.

()4

وروي عن جابر بن عبد اهلل ّ « :Lأنا يف رسية بعثها النبي .» 
ُ

()5

(( (1جامع البيان ،للطربي.)449/2( ،
(( (2املحرر الوجيز ،البن عطية.)200/1( ،
(( (3اهلداية إىل بلوغ النهاية ،ملكي.)408/1( ،
(( (4أخرجــه ابــن جريــر الطــري)54/2( ،؛ وابــن أيب حاتــم)211/1( ،؛ والرتمــذي ، ) 450/1( ،برقــم ( ، )345بــاب :مــا جــاء
الرجــل يصــي لغــر القبلــة يف الغيــم  ،ويف بــاب مــن ســورة البقــرة ( )55/5برقــم ( )2957؛ وابــن ماجــه ،برقــم ( )1020؛ و
السـ َّـان ،عــن عاصــم بــن عبيــد اللَِّ،
الدارقطنــي )7/2( ،برقــم ( )1065؛ وغريهــم مــن طريــق أشــعث بــن ســعيد أيب الربيــع َّ
َع ـن َعبـ ِ
ـد اللَِّ ْبـ ِ
ـن عامــر بــن ربيعــة ،عــن أبيــه مرفوع ـ ًا.
ْ ْ
قــال الرتمــذي (" :)205/5هــذا حديــث ليــس إســناده بــذاك ،وال نعرفــه إال مــن حديــث أشــعث الســان ،وهــو يضعــف يف
احلديــث".
قــال ابــن القطــان" :احلديــث معلــول بأشــعث وعاصــم ،فأشــعث مضطــرب احلديــث ينكــر عليــه أحاديــث وأشــعث الســان
يسء احلفــظ ،يــروي املنكــرات عــن الثقــات وقــال فيــه عمــرو بــن عــي :مــروك "انظــر :نصــب الرايــة ،للزيلعــي.)304/1( ،
قال ابن حجر يف التقريب( ،ص " :)285عاصم ابن عبيد اهلل ابن عاصم ابن عمر ابن اخلطاب العدوي املدين ضعيف".
قال العقييل يف الضعفاء )140/1 ( ،برقم (" :)89و َأما حديث ِ
عامر بن َربي َعة فليس ُيروى َمتنُه ِمن وجه َيث ُب ُت".
َ
(( (5أخرجــه الدارقطنــي )6/2( ،برقــم ()1062؛ ومــن طريقــه الواحــدي يف أســباب النــزول( ،ص)23؛ والبيهقــي يف الســنن الكربى،
(  )11/2برقــم (  ، )2335مــن طريــق أمحــد بــن عبيــد اهلل بــن احلســن ال َعنْــري ،قــال :وجــدت يف كتــاب أيب :ثنــا عبــد امللــك
العرزمــي ،عـن ع َطـ ِ
ـن َعبـ ِ
ـاحَ ،عـ ْن َجابِـ ِ
ـاء ْبـ ِ
ـن َأ ِب َر َبـ ٍ
ـد اللَِّ مرفوعـ ًا.
َ ْ َ
َْ َ
ـر ْبـ ِ ْ
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وقيلّ « :أنا نزلت يف التطوع بالنافلة يف السفر» قاله ابن عمر .

()1

ـون َأس ـت ِ
ـمﮊ [غافــر ، ] 60 :قالــوا :إىل أيــن؟
َج ْ
ب َل ُكـ ْ
وقيــل " :أ ّنــه ملــا نــزل قولــه تعــاىل :ﮋ ا ْد ُعـ ِ ْ

فنزلــت هــذه اآليــة " قالــه جماهــد.

()2

ـي  بالصــاة عليــه قالوا :إنــه كان ال
وقيــل " :أ ّنــه ملــا مــات النجــايش ،وأمرهــم النبـ ّ

يصــي إىل القبلــة فنزلــت هــذه اآليــة " قالــه قتــادة ،وابن جريــج.

()3

وقيــلّ « :أنــا نزلــت ر ًّدا عــى اســتنكار اليهــود عــى حتويــل القبلــة » رواه ابــن عبــاس ،وجــاء

عنــه أيض ـ ًا أهنــا أول مــا نســخ مــن شــأن القبلــة.

()4
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صحيحــا قو ًيــا؛ وذلــك ّ
ألن عاصــم بــن عبيــد اهلل بــن عمــر العمــري ،وحممــد بــن عبيــد
قــال البيهقــي ":وال نعلــم هلــذا احلديــث إســناد ًا
ً
اهلل العرزمــي ،وحممــد بــن ســامل الكــويف كلهــم ضعفــاء ،والطريــق إىل عبــد امللــك العرزمــي غــر واضــح ملــا فيــه مــن الوجــادة
وغريهــا ".
قــال الزيلعــي يف نصــب الرايــة ")305/1( ،قــال ابــن القطــان :ومهــا حديثــان خمتلفــان يروهيــا جابــر :أحدمهــا :كان يف غــزوة كان فيهــا
رســول اهلل  واآلخــر :رسيــة بعثهــا رســول اهلل  ،وعلــة أحدمهــا غــر علــة اآلخــر ،قــال :وأخطــأ أبــو
حممــد عبــد احلــق حيــث جعلهــا حدي ًثــا واحــد ًا ،قــال :ويمكــن اجلمــع بــن الروايتــن لــو صحتــا ،بـ ّ
ـأن الرسيــة كانــت جريــدة
جردهــا رســول اهلل  مــن العســكر ،فمــر فيهــا جابــر ،واعرتاهــم مــا ذكــر ،وملــا قفلــوا منهــا إىل عســكر النبــي
 ســألوه ،أو تكــون اجلريــدة مل جتتمــع مــع النبــي  إال يف املدينــة ،حتــى يكــون قولــه :كنــا مــع رســول
اهلل  وقولــه :بعــث رســول اهلل  رسيــة صادقــن ،انتهــى كالمــه ".
بعضا ".
ومع ذلك فقد قال ابن كثري يف تفسريه " :)394/1 ( ،وهذه األسانيد فيها ضعف ،ولعله يشد بعضها ً
وقــال ابــن تيميــة يف رشح العمــدة " :)546/4 ( ،وبعــض هــذه الطــرق ممــا يغلــب عــى القلــب ّ
أن احلديــث لــه أصــل ،و هــو حمفــوظ".
ولذلــك حســن األلبــاين يف إرواء الغليــل ،حديــث عامــر بــن ربيعــة حيــث قــال (" :)354/1وباجلملــة فاحلديــث هبــذا الشــاهد
مــع طرقــه الثــاث عــن عطــاء يرقــى إىل درجــة احلســن إن شــاء اهلل تعــاىل".
وقال يف الثمر املستطاب " :)843/2( ،وهذا احلديث وإن كان فيه مقال عند املحدثني؛ ولكن له شواهد تقويه " .واهلل أعلم
(( (1أخرجــه مســلم يف صحيحــه )486/1( ،برقــم (  ، )700كتــاب صــاة املســافرين وقرصهــا بــاب :جــواز صــاة النافلــة عــى
الدابــة يف الســفر حيــث توجهــت.
(( (2أخرجــه الطــري يف تفســره)225/3( ،)457/2( ،؛ وابــن املنــذر ذكــره الســيوطي يف الــدر املنثــور )566/1( ،مقطوع ـ ًا عــى
جماهــد.
(( (3ذكــر الســيوطي يف الــدر املنثــور ، )195/4 ( ،أن ابــن جريــر الطــري أخرجــه وابــن املنــذر ،ولقــد وجدتــه عند الطــري ()329/6
 ،عــن ابــن جريــج بــدون زيــادة " :قالــوا :مــا كان يســتقبل قبلتــه وإن بينهــا البحــار ،فنزلــت (فأينــا تولــوا فثــم وجــه اهلل) " ،
وعــن قتــادة ( ، )455/2وعــى ّ
كل فالســند منقطــع ال يصــح كونــه ســب ًبا لنــزول اآليــة.
(( (4أخرجــه الطــري ، )450/2( ،عــى أهنــا نزلــت ر ًّدا عــى ارتيــاب اليهــود عــى حتويــل القبلــة مــن طريــق معاويــة بــن صالــح عــن
عــي بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس بــه ،وجــاء عنــه أهنــا منســوخة باألمــر بالتوجــه إىل الكعبــة كــا أخرجــه أبــو عبيــد القاســم
بــن ســام يف الناســخ واملنســوخ( ،ص)18؛ وابــن أيب حاتــم يف التفســر)212/1( ،؛ واحلاكــم يف املســتدرك، )267/2( ،وقــال:

ٌ
بحث يف مشكل قوله تعاىل :ﮋﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ

ّ
ـوع عــن النبــي  يف الترصيــح
إن هــذه األســباب كــا تــرى مل يصــح فيهــا يشء مرفـ ٌ

بالســببية إال مــا كان مــن حديــث عامــر بــن ربيعــة  ،فإ ّنــه َحســن بالشــواهد كــا ذكــر ذلــك
ابــن تيميــة وابــن كثــر ،واأللبــاين رمحهــم اهلل؛ وهلــذا قــال أبــو حيــان األندلــي « :وقــد روي ذلــك
أن ذلــك وقــع لرسيــة ،وعــن عامــر بــن ربيعــة ّ
يف حديــث عــن جابــرّ ،
أن ذلــك جــرى مــع رســول اهلل

ـح ذلــك ،مل يعــدل إىل ســواه مــن هــذه األقــوال املختلفــة املضطربــة
 يف الســفر  ،ولــو صـ ّ

» )1(.وقــد حســنه بعــض أهــل العلــم ،فيمكــن اعتبــاره ســبب ًا يف نــزول اآليــة.

صحيحــا  -فليــس فيــه التصـــريح بالســببية،
أمــا حديــث ابــن عمــر  فهــو  -وإن كان
ً

وإنــا كان اســتدالالً منــه عــى فعــل النبــي  هبــذه اآليــة مــن طريــق العمــوم ،فقــد أخرج

الرتمــذي يف ســننه عــن ابــن عمــر ،قــال« :كان النبــي  يصــي عــى راحلتــه تطو ًعــا حيثــا
توجهــت بــه وهــو جـ ٍ
ـاء مــن مكــة إىل املدينــة » ثــم قــرأ ابــن عمــر ،هــذه اآليــة :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖﮊ
اآليــة .فقــال ابــن عمــر « :ففــي هــذا أنزلــت هــذه اآليــة» :قــال الرتمــذي " :هــذا حديــث حســن

صحيــح ".

()2

أمــا مــا جــاء عــن جماهــد ،وقتــادة ،وابــن جريــج مــن أســباب للنــزول؛ فــا يصــح فيهــا يشء؛

النقطــاع الســند بــن الــراوي ،وزمــن النــزول.

أمــا مــا جــاء عــن ابــن عبــاس  فقــد جــاء بلفظــن خمتلفــن :مــرة ألجــل ارتيــاب

واســتنكار اليهــود عــى حتويــل القبلــة ،ومــرة لبيــان ّ
أن اآليــة منســوخة باألمــر بالتوجــه للقبلــة ،ولعــل

أن اآليــة منســوخة باألمــر بالتوجــه للقبلــة؛ ّ
أن اللفــظ املحفــوظ هــو لبيــان ّ
الراجــح ّ
ألن رواهتــا أكثــر
كــا ســبق بيانــه.

حديــث صحيــح عــى رشط الشــيخني ومل خيرجــاه هبــذه الســياقة ،ووافقــه الذهبــي ،والبيهقــي يف الســنن الكــرى  )12/2( ،برقــم
( ، )2337مــن طريــق حجــاج بــن حممــد عــن ابــن جريــج وعثــان بــن عطــاء عــن عطــاء اخلراســاين عــن ابــن عبــاس بــه؛ وجــاء
عــن قتــادة القــول بالنســخ أخرجــه الطــري يف تفســره.)452 ،451/2( ،
(( (1البحر املحيط ،أليب حيان ، )530/1( ،دار الكتب العلمية.
(( (2سنن الرتمذي )205/5( ،برقم (  ، )2958حتقيق أمحد شاكر.
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بــأن اآليــة منســوخة ال يصــح؛ ّ
إن القــول ّ
ّ
ألن النســخ ال يثبــت باالحتــال قــال أبــو جعفــر

النحــاس:

"والصــواب أن يقــال :ليســت اآليــة ناســخة وال منســوخة؛ ّ
ألن العلــاء قــد تنازعــوا القــول

فيهــا وهــي حمتملــة لغــر النســخ ،ومــا كان حمتمــا لغــر النســخ مل يقــل فيــه ناســخ وال منســوخ إال

بحجــة جيــب التســليم هلــا ،فأمــا مــا كان حيتمــل املجمــل ،واملفــر ،والعمــوم ،واخلصــوص فعــن
النســخ بمعــزل ،وال ســيام مــع هــذا االختــاف".

()1

وعليــه فيمكــن توجيــه قــول ابــن عبــاس  بشــأن النســخ عــى مــا كان عليــه اصطــاح

الســلف يف لفظــة النســخ مــن مطلــق الرفــع :بـ ّ
ـأن اإلطــاق يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮊ
[البقــرة ] 115 :بالتقييــد يف قولــه  :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ

[البقــرة.] 144 :

قال أبو حيان األندليس" :وهو قول حسن ".

()2

قلــت :هــذا عنــد مــن مل َيثبــت عنــده ســبب النــزول لآليــة ،أ ّمــا وقــد ثبــت ســبب النــزول،

فحمــل املطلــق عــى املقيــد فيــه نظــر؛ ّ
ألن الســبب يف عــدم اســتقبال القبلــة يف اآليــة هــو وجــود املانع،
وهــو الظلمــة  -عــى مــا جــاء يف ســبب النــزول  -واحلكــم هــو جــواز عــدم اســتقبال القبلــة واحلالــة

هــذه ،أمــا الســبب يف قولــه :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ هــو

يف حــال عــدم وجــود املانــع ،واحلكــم هــو وجــوب اســتقبال القبلــة؛ فاختلــف الســبب ،واختلــف
احلكــم؛ فــإذا كان ذلــك كذلــك ،فــا خــاف يف عــدم محــل املطلــق عــى املقيــد )3(.واهلل أعلــم.
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(( (1الناسخ واملنسوخ ،للنحاس( ،ص ، )78مكتبة الفالح.
(( (2البحر املحيط ،أليب حيان.)530/1 ( ،
(( (3مذكرة يف أصول الفقه ،للشنقيطي ( ،ص.)279

ٌ
بحث يف مشكل قوله تعاىل :ﮋﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ

وبعد هذا التحرير يف بيان سبب النزول؛ فيمكن اإلجابة عن اإلشكال السابق بام ييل:
األول :خــص املــرق واملغــرب بالذكــر؛ ّ
ألن ســبب النــزول اقتــى ذلــك ،وهــذا متجــه ،وقــد

ســبق ذكــر أقــوال املفرسيــن.

الثاين :لرشفهام حيث جعال هلل تعاىل.

()1

الثالث :أن يكون من حذف املعلوم للعلم أي :هلل املرشق واملغرب وما بينهام.

()2

وســواء قلنــا :بـ ّ
ـأن اآليــة نزلــت عــى ســبب ،أو عــى غــر ســبب؛ فليــس لذلــك أثــر عــى داللــة

اآليــة عــى العمــوم؛ أل ّنــه عــى القــول األول :العــرة بعمــوم اللفــظ ال بخصــوص الســبب ،وعــى
الثــاين يبقــى اللفــظ عــى األصــل للعمــوم؛ وعليــه فــا جيــوز قــر اآليــة بمــن نزلــت فيهــم ،أو بمــن

كان مثــل حاهلــم ،أو بالتطــوع عــى الراحلــة ،أو غــر ذلــك؛ بــل يبقــى حكــم اآليــة عــى العمــوم؛

املخصــص ،وحتــى مــن قيدهــا باألمــر بالتوجــه للقبلــة :كأيب حيــان األندلــي ،فــا
لعــدم وجــود
ّ
يســلم لــه محــل املطلــق عــى املقيــد؛ الختــاف الســبب واحلكــم ،وملخالفتــه ملــا ثبــت يف حــال عــدم
االهتــداء إىل القبلــة :كــا يف حديــث عامــر بــن ربيعــة ،وجابــر ؛ وملــا ثبــت مــن قــول ابــن

عمــر  يف حــال التطــوع عــى الراحلــة يف الســفر واهلل أعلــم .

حل اإلشكال الثالث:
ّ
إن الســلف مل يكــن مــن مذهبهــم تأويــل الصفــات؛ بــل كان مذهبهــم إثبــات املعنــى الــذي

وتنزهيــا بــا تعطيــل ،ولقــد ضـ ّـل يف ذلــك
يليــق بــاهلل تعــاىل مــع تفويــض الكيفيــة إثباتـ ًا بــا متثيــل،
ً
طوائــف :منهــم مــن ينكــر األســاء والصفــات البتــة ،وهــؤالء هــم اجلهميــة ،ومنهــم مــن ينكــر

الصفــات دون األســاء ،وهــؤالء هــم املعتزلــة ،ومنهــم مــن يثبــت بعــض الصفــات وينكــر الباقــي
(( (1اللباب يف علوم الكتاب ،البن عادل احلنبيل.)413/2 ( ،
(( (2املصدر السابق.
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مــع إثباتــه لألســاء ،وهــم األشــاعرة .

()1

املؤولــة دليـ ً
ا هلــم عــى تأويــل الصفــات،
لقــد جــاء عــن بعــض الســلف مــا يتخــذه النفــاة ،أو ّ

أو نفيهــا منهــا :مــا جــاء يف صفــة الوجــه فـ ّ
ـإن الســلف يثبتــون هــذه الصفــة عــى مــا يليــق بجاللــه

ويفوضــون الكيفيــة؛ ولكــن وقــع اإلشــكال يف هــذه اآليــة ،فقــد جــاء عــن ابــن عبــاس  يف
ِّ

قولــه :ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮊ قــال " :قبلــة اهلل أينــا توجهــت رشقــ ًا ،أو غر ًبــا ".

()2

وكذلــك مــا جــاء عــن جماهــد يف قولــه :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﮊ قــال " :قبلــة اهلل ،فأينــا كنــت

مــن رشق ،أو غــرب فاســتقبلها ".

()3

وكذلك ما جاء عن الشافعي قوله يف هذه اآلية " :فثم َّالوجه الذي وجهكم اهلل إليه".

()4

ّ
إن ســبب وقــوع اإلشــكال يف اآليــة إنــا هــو اعتقــاد أمــر خمالــف للكتــاب ،والســنة يف بــاب

الصفــات.

أمــا اجلــواب فنقــول :إ ّنــه ال إشــكال يف اآليــة؛ ّ
ألن مــن قــال ذلــك مــن الســلف ال ينفــي صفــة

الوجــه هلل تعــاىل؛ بــل يثبتهــا لــه يف غــر هــذه اآليــة؛ ّ
ألن هــذه اآليــة ليســت مــن آيــات الصفــات،
ألن الظاهــر يف معنــى الوجــه هنــا  :الوجهــة؛ ّ
وليــس فيهــا تأويـ ٌـل لصفــة الوجــه؛ ّ
ألن الوجهــة هــي

التــي تســتقبل ،وهــذا ليــس فيــه خمالفــة لظاهــر اللفــظ ،وظاهــر اآليــة إمــا أن يــراد بــهّ :
أن وجــه اهلل
ـم ،فعــى األول أقـ ّـرت عــى ظاهرهــا ،و ال يلــزم
ـم ،أو كليهــا ثـ ّ
ـم ،أو أن القبلــة ثـ ّ
الــذي هــو الصفــة ثـ ّ

مــن ذلــك ّ
أن وجــه اهلل يف نفــس األجســام املســتقبلة فيكــون املعنــى :أينــا يســتقبل العبــد فإنــا يســتقبل
فــإن اهلل فــوق عرشــه عــى ســمواته ،وهــو حميــط بالعــامل كلــه ،فأينــا وىل العبــد ّ
وجــه اهلل ّ
فــإن اهلل
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(( (1مقــاالت اإلســاميني ،أليب احلســن األشــعري)130/1 ( ،)114/1 ( ،؛ منهــج األشــاعرة يف العقيــدة ،للشــيخ الدكتــور ســفر بــن
عبــد الرمحــن احلــوايل( ،ص.)80
(( (2تفسري ابن أيب حاتم ،الرازي.)212/1( ،
(( (3جامــع البيــان ،للطــري ، )457/2( ،دار هجــر؛ وأخرجــه كذلــك ابــن أيب شــيبة  ،و َعبــد بــن َُحيــد والرتمــذي و البيهقــي يف
«ســنَنِه» عــن جماهــد قالــه الســيوطي يف الــدر املنثــور.)566/1 ( ،
ُ
(( (4السنن الكربى للبيهقي )12/2( ،رقم ( .)2338
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يســتقبله ،وفيــه حديــث عــن عبــد اهلل بــن عمــر  قــال « :بينــا النبــي  يصــي رأى

إن أحدكــم إذا كان يف الصــاة فــإن اهلل حيــال
يف قبلــة املســجد نخامــة فحكهــا بيــده فتغيــظ ثــم قــالّ :

وجهــه فــا يتنخمــن حيــال وجهــه يف الصــاة » )1(.وغــره مــن األحاديــث.

وعــى الثــاين يكــون املعنــى :أينــا تولوا فثــم وجهــة اهلل أي :قبلتــه ،وقد يســمى الوجــه بالوجهة،

واهلل ســمى القبلــة وجهــة ،ومل يســمها وجهـ ًا ،وهــذا ليــس فيــه خمالفة لظاهــر لفظــة الوجه.

ـم جهتــه التــي يصــي إليهــا،
وعــى الثالــث :أ ّنــه يتنــاول الصفــة ،والقبلــة فيكــون املعنــى :فثـ ّ

ـم وجهــه الــذي يســتقبله املصــيّ ،
وكل ذلــك موجــود يف توجــه العبــد؛ وليــس يف ظاهــر القــرآن ّ
أن
وثـ ّ

اهلل تعــاىل يف جــوف املخلوقــات ،و ال جيــوز محــل اآليــة عــى أحــد املعنيــن دون الثــاين )2(.وهــذا مــا

رجحــه الشــيخ ابــن عثيمــن .

()3

اخلالصــةّ :
أن مــن قــال ذلــك مــن الســلف مل يــرد نفــي صفــة الوجــه هلل تعــاىل ،أل ّنــه يثبتهــا ،ومل

يــرد رصف لفظــة الوجــه عــن حقيقتهــا ؛ ّ
ألن مــا فرسهــا بــه فرسهــا عــى حقيقتهــا بخــاف منهــج

املؤولــة ،أو النفــاة فهــم ينفــون الصفــة مطل ًقــا ،أو يتأولوهنــا عــى غــر حقيقتهــا؛ فظهــر بذلــك الفــرق

بــن الطريقــن ،واملنهجــن .واهلل أعلــم

(( (1أخرجه البخاري يف صحيحه )27/8 ( ،برقم (  ، )1611كتاب :اجلمعة باب :من انتظر حتى تدفن.
(( (2بيان تلبيس اجلهمية ،البن تيمية ، )81 ،71/6( ،بترصف كثري.
(( (3رشح العقيدة الواسطية ،البن عثيمني ( ،ص.)288
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A
وتتضمن النتائج والتوصيات التالية:
أما النتائج فهي:
األوىل :أن سبب وقوع اإلشكال يف اآليات أغلبه من قلة العلم بالعلوم العربية ،والرشعية.
الثانيــةّ :
ـر
أن اجلــواب عــن القــول :مــا احلكمــة مــن ذكــره مرش ًقــا ومغر ًبــا واحــدً ا؟ هــو أنــه عـ ّ

بذلــك عنــه باملصــدر ،وهــو يشــمل اجلمــع ،واملفــرد ،واملذكــر ،واملؤنــث.

الثالثــة :أن اجلــواب عــن ســبب ختصيــص املــرق واملغــرب بالذكــر دون غريمها مــن املخلوقات
هــو مــا جــاء يف ســبب النــزول مــن حديــث عامــر بــن ربيعــة عــن أبيــه  ،وحديــث جابــر
بــن عبــد اهلل  ،وأثبتــت الدراســة صحــة اعتبــار هــذا الســبب ،وحتســن بعــض العلــاء هلــذا
الســبب ،وكذلــك ال يمنــع ذكــر أسـ ٍ
ـباب أخــرى هلــذا التخصيــص :كرشفهــا ،أو عــى تقديــر حمــذوف

عــى مــا بينتــه الدراســة.
الرابعــة :أن اجلــواب عــا استشــكله البعــض مــن ورود أقــوال عــن بعــض الســلف يف تأويــل

املؤولــة ،والنّفــاةّ ،
صفــة الوجــه يف اآليــةّ :
وأن الســلف مل يكــن عندهــم
أن ذلــك عــى غــر منهــج ّ

وأن الراجــح اعتبــار ّ
ألنــم مل خيالفــوا يف ذلــك ال ّظاهــرّ ،
أن اآليــة تــدل عــى القبلــة،
تأويــل يف ذلــك؛ ّ

ألن اهلل حميـ ٌ
وعــى الصفــة لزا ًمــا؛ ّ
ـط بــكل يشء ،ومــن اســتقبل القبلــة؛ فبالــرورة يكــون مســتقب ً
ال

وأن ذلــك عــى وجـ ٍ
لوجــه اهلل كــا جــاءت بذلــك األحاديــثّ ،
ـه يليــق بــاهلل تعــاىل بــدون تكييــف ،ويف
ـع بــن القولــن .واهلل أعلــم.
هــذا مجـ ٌ
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أما التوصيات فهي:
األوىل :دعــوة الباحثــن املتخصصــن يف جمــال علــوم القــرآن الكريــم لتخصيــص اآليــات

املشــكلة خاصــة العقديــة منهــا بمزيــد مــن البحــث والدراســة.

الثانيــة :نــر مثــل هــذه الدراســات املتخصصــة بــن املســلمني مــن خــال الوســائل احلديثــة

حتــى يتحصــن املســلم مــن الشــبهات التــي يثريهــا أعــداء اإلســام.

الثالثــة :عقــد الــدورات والنــدوات العلميــة للدعــاة إىل اهلل تعــاىل ،وطلبــة العلــم يف جمــال

االنتصــار للقــرآن الكريــم ،والســنة النبويــة.

واهلل أعلم وأحكم
وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا.
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1.إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل ،ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين ،املكتــب
اإلســامي ،ط1405 ،2هـــ.

2.أســباب النــزول أليب احلســن عيل بــن أمحد الواحــدي (ت486:هـ) ،مؤسســة احللبــي ورشكاؤه
بالقاهــرة ،توزيــع دار البــاز بمكة املكرمــة ،دار اإلحتاد العــريب للطباعــة ،ط1388 1هـ.

3.البحــر املحيــط ،أليب حيــان حممــد بــن يوســف األندلــي ،حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود
وآخــرون ،دار الكتــب العلميــة ،ط1422 ،1هـ.

4.بيــان تلبيــس اجلهميــة يف تأســيس بدعهــم الكالميــة ،لشــيخ اإلســام ابــن تيميــة ،حتقيــق:
جمموعــة مــن املحققــن ،جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف ،ط1426 ،1هـــ.

5.التحرير والتنوير ،ملحمد الطاهر بن عاشور (ت ،)1393:تونس :دار سحنون 1997 ،م.
6.تفســر ابــن أيب حاتــم ،أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن أيب حاتــم الــرازي ،حتقيــق :أســعد حممــد
الطيــب ،صيــد :املكتبــة العرصيــة.

7.تفســر اإلمــام ابــن عرفــة ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن عرفــة التونــي ،حتقيــق :حســن املناعــي،
تونــس :مركــز البحــوث بالكليــة الزيتونيــة  ،ط1986 ،1م.

8.تفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر الدمشــقي (ت ،)774:حتقيــق :ســامي حممــد ســامة ،دار
طيبــة ،ط1420 ،2هـ.

9.تقريــب التهذيــب ،البــن حجــر العســقالين ،حتقيــق :مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب
العلميــة ،ط1415 ،2هـ.

10.الثمــر املســتطاب يف فقــه الســنة والكتــاب ،لنــارص الديــن األلبــاين ،غــراس للنــر والتوزيــع،
ط1422 ،1هـ.
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	11.جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،ملحمــد بــن جريــر الطــري (ت ،)310:حتقيــق :عبــداهلل
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	12.اجلامــع ألحــكام القــرآن أليب عبــد اهلل القرطبــي ،حتقيــق :هشــام بخــاري ،دار عــامل الكتــب،
1423هـ.

	13.خطبــة احلاجــة التــي كان رســول اهلل  يعلمهــا أصحابــه ،لنــارص الديــن األلبــاين،
مكتبــة املعــارف ،ط1421 ،1هـ.

	14.الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،للسيوطي ،بريوت :دار الفكر 1993 ،م.
	15.دفــع إهيــام االضطــراب عــن آيــات الكتــاب ،ملحمــد األمــن الشــنقيطي ،القاهــرة :مكتبــة ابــن
تيميــة  ،ط1417 ،1هـ.

	16.ســنن ابــن ماجــة ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي املعــروف بابــن ماجــة (ت،)273:
بيــت األفــكار الدوليــة.

	17.ســنن أيب داود ،أليب داود ســليامن بــن األشــعث السجســتاين (ت ،)275 :اعتنــى بــه :أبــو عبيدة
مشــهور بن حســن آل ســلامن ،مكتبــة املعــارف ،ط.2

	18.ســنن الرتمــذي ،أليب عيســى حممــد بــن ســورة الرتمــذي (ت279 :هـــ) ،مرص:مكتبــة البــايب
احللبــي  ،ط1395 ،2هـــ.

	19.ســنن الدارقطنــي ،أليب احلســن عــي بــن عمــر الدارقطنــي( ت385 :هـــ) ،حتقيــق :شــعيب
األرنــاؤوط وآخــرون ،بريوت:مؤسســة الرســالة  ،ط1442 1هـــ.

20.الســنن الكــرى ،أليب بكــر أمحــد بــن احلســن البيهقــي (ت458:هـــ) ،اهلنــد :مطبعــة جملــس
دائــرة املعــارف النظاميــة حيــدر آبــاد 1344 ،هـــ.
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ٌ
بحث يف مشكل قوله تعاىل :ﮋﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ

	21.رشح العقيــدة الواســطية ،ملحمــد بــن صالــح بــن عثيمــن ،حتقيــق :ســعد بــن فــواز الصميــل،
دار ابــن اجلــوزي ،ط1419 ،5هـ.

	22.رشح العمــدة يف الفقــه ،لشــيخ اإلســام ابــن تيميــة ،حتقيــق :ســعود العطيشــان ،مكتبــة
العبيــكان ،ط1413 ،1هـــ.

	23.الضعفــاء ،أليب جعفــر حممــد بــن عمــرو بــن موســى العقيــي (ت322:هـــ) ،حتقيــق :مــازن
الرسســاوي ،مــر :دار ابــن عبــاس  ،ط1428 ، 2هـــ.

	24.اللبــاب يف علــوم الكتــاب،أليب حفــص عمــر بــن عــي بــن عــادل احلنبــي ،حتقيــق :عــادل
أمحــد عبــد املوجــود وعــي حممــد معــوض ،بــروت :دار الكتــب العلميــة  ،ط1419 ،1هـــ.

	25.املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن عطيــة
األندلــي (ت ،)542 :حتقيــق :عبــد الســام عبــد الشــايف حممــد ،لبنــان :دار الكتــب العلميــة
 ،ط1413 ،1هـ.

	26.مذكــرة يف أصــول الفقــه ،ملحمــد األمــن بــن حممــد املختــار الشــنقيطي (ت1293:هـ)،املدينــة
املنــورة :مكتبــة العلــوم ،ط 1420 ، 5هـــ.

	27.املســتدرك عــى الصحيحــن ،أليب عبــد اهلل احلاكــم النيســابوري ،بــإرشاف :يوســف عبــد
الرمحــن املرعشــي ،بــروت :دار املعرفــة.

	28.املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عن العــدل إىل رســول اهلل  ،أليب احلســن
مســلم بــن احلجــاج النيســابوري (ت261:هـــ) ،حتقيــق :حممد فــؤاد عبــد الباقي ،بــروت :دار
إحيــاء الــراث العريب.

	29.مفاتيــح الغيــب ،لفخــر الديــن حممــد بــن عمــر الــرازي (ت 606:هـــ) ،بــروت :دار إحيــاء
الــراث العــريب ،ط3،1420هـــ.
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30.مقــاالت اإلســاميني واختــاف املصلــن ،أليب احلســن عــي بــن إســاعيل األشــعري
(ت ،)330:حتقيــق :نعيــم زرزور ،بــروت :املكتبــة العرصيــة ،ط1426، 1هـــ .

	31.منهــج األشــاعرة يف العقيــدة ،لســفر بــن عبــد الرمحــن احلــوايل ،املدينــة املنــورة :منشــورات
اجلامعــة اإلســامية  ،عــام 1404هـــ.

	32.الناســخ واملنســوخ يف القــرآن العزيــز ومــا فيــه مــن الفرائــض والســنن ،أليب عبيــد القاســم بــن
ســام اهلــروي (ت244:هـــ) ،حتقيــق :حممــد صالــح املديفــر ،مكتبــة الرشــد ،ط1411 ،1هـ..

	33.الناســخ واملنســوخ يف القــرآن الكريــم ،أليب جعفــر حممــد بــن أمحــد بــن إســاعيل النحــاس
(ت338 :هـــ) ،مكتبــة الفــاح الكويــت ،ط 1408 ، 1هــــ.

	34.نصــب الرايــة ألحاديــث اهلدايــة ،جلــال الديــن عبــد اهلل بــن يوســف الزيلعــي احلنفــي
(ت762:هـــ) ،حتقيــق :حممــد عوامــة ،مؤسســة الريــان ،ط1418 ،1هـــ.

	35.اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســره ،وأحكامــه ،ومجــل مــن فنــون علومه،
أليب حممــد مكــي بــن أيب طالــب القيــي القــرواين (ت437 :هـــ) ،جامعــة الشــارقة :جمموعــة

رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي  ،جامعــة الشــارقة :نــر جمموعــة

بحــوث الكتــاب والســنة  -كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية  ، -ط1429 ،1هـ.
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ABSTRACT
Research Topic
The research focuses on evaluating, critically and comparatively, the six (6)
English translations of the Qur’an of the 21st century (published in between
2002—2019) by the native Arabs—namely Tarif Khalidi (2002/ 2008), Abdel
Haleem (2005 [2004]), Muhammad Mahmud Ghali (2008), Ahmad Zaki Hammad (2009 [2007]), Mustafa Khattab (2016), and Waleed B. Amri (2019)—on
several (non-) linguistic fronts.

Research Objective
The study highlights the issue of ‘loss of meaning’/ the ‘errors’ in translation by focusing comparatively on the selected verses from Q. 1—3, by utilising/ applying the works/ theories of Mir (1989), Abdul-Raof (2006 [2001] and
2019), Al-Jabari (2008), Abdulwahid (n.d.), and others. The samples, selected, have been taken from different categories, like Gharib/ Ghareeb al Qur’an
= ‘Extraordinary’ Vocabulary of the Qur’an, ‘Euphemism’, ‘Ellipsis’, and ‘Idioms’/ ‘Idiomatic Terms’. It also evaluates Surah al-Fatiha (Q.1) in the context
of ‘Argumentation structure in Qur’anic discourse’; the ‘Throne Verse’ (Ayat
al-Kursi, Q. 2: 255) in the context of ‘deductive argument’ and ‘coherence and
cohesion’; and Q. 3: 78 in the context of ‘(flouting) cohesion’ of the Qur’anic
discourse. It also analyses the methodology and approach of each translator
as well as makes a comparative analysis of their introductions on Q. 1—3.

Research Problem
The study aims to highlight the problem of ‘loss of meaning’ in translating
the noble Qur’an; to identify how the rendering, variedly by different translators, is a problematic issue; and to show the inadequacies in delivering the
proper meaning of a word/ phrase from the source language (SL) to target language (TL) by following comparative and critical methodological approaches.

Research Findings
The study reveals that (i) the linguistic and hermeneutical issues pose serious questions to the ‘translatability’ (ii) the Qur’an as a central Text inclines to
cause very serious and severe complications and difficulties for translators in
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terms of understanding, interpreting, and translating certain theological/ doctrinal and linguistic/ semantic concepts/ words due to the language erudition
and semantic sophistication of the Arabic language used in the text on the one
hand, and the theological, socio-cultural, psychological, spiritual and melodic
dimensions of the Divine Writ; and (iii) in order to copiously comprehend the
connotation and denotation of the SL, each and every lexical item must be
contextualized and then translated into TL.

Keywords:
Noble Qur’an; Translation; Translatability; Native Arab Translators; Loss of
Meaning.
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Introduction
English Translations of the Noble Qur’an (An Overview)
Numerous English translations of the Qur’an have been published in the
20 century. Mainly, more intelligible and lucid translations appeared in these
two decades of the 21st century. One of the major reasons, for such a blossoming, is because of “the growing Muslim communities in English-speaking countries, as well as greater academic interest in Islam”.1 Moreover, as the Qur’an
stresses its Arabic nature, “Muslim scholars believe that any translation cannot
be more than an approximate interpretation, intended only as a tool for the
study and understanding of the original Arabic text”.2 Though, the issue of “the
oft-evoked ‘untranslatability’ of the Qur’an … has caused much controversy”3.
Notwithstanding this fact, translations of the Qur’an are being published continuously and the trend has increased from the last few decades. However, in
the previous century, the scene was occupied by non-Muslim translators (‘orientalists’), but in the present times, especially from 2000s, Muslim translators
have come to the forefront. “Until the early 20th century”, as Abdur Raheem
Kidwai highlighted in a recent essay, “translating the Qur’an into English, or
other modern European languages, was the exclusive preserve of Orientalist
scholarship”; and, undoubtedly, the “enterprise was, in general, indisputably
polemical and derogatory even if it deemed itself ‘critical’”. Nevertheless, in
the second decade of 21st century, “the scene has now refreshingly changed.
Today English-speaking readers can draw upon reliable and reader-friendly
translations in the chaste and accessible idiom of the day”, which are mostly
done by the Muslims, both native and non-native Arabs.4 In his God’s Word,
th

(1) Khaleel Mohammed, “Assessing English Translations of the Qur’an”, Middle East Quarterly [MEQ], 12, 2
(Spring 2005): 58-71, p. 58
(2) Mahmoud Ayoub, The Awesome News (Hiawatha, Iowa: Cedar Graphics, 1997), p. xi, as cited in Mohammed, in
MEQ, p. 58
(3) See, Salah A. A. M. Almulla, “The Question of the Translatability of the Qur’an, with particular reference to some
English Versions” (Unpublished PhD Dissertation, University of Glasgow, 1989); Mahmud Ayoub, “Translating the
Meanings of the Qur’an: Traditional Opinions and Modern Debates”, Afkar Inquiry 3 (1986): 34-39, both cited in
Waleed Bleyhesh al-Amri, “Qur’an Translation and Commentary: An Uncharted Relationship?”, Islam & Science, 8,
2 (Winter 2010): 81-110, p. 82; see also, Kadhim Hussain Bakir, “Is an Accurate Translation of the Qur’an Possible?”,
Journal of the College of Arts, University of Basrah, 51 (2010): 1-14. A list of the works (Books, journal articles and
thesis) on the “Quran Translation Studies” and on the “Issues of the Qur’an Translatability” can be found, respectively,
in (a) Sajid Shaffi, “Bibliography”, in Abdur Raheem Kidwai, God’s Word Man’s Interpretations: A Critical Study of
the 21st Century English Translations of the Quran (New Delhi: Viva Books, 2018), pp. 155-178 [hereinafter cited as
Kidwai, God’s Word]; (b) Sajid Shaffi, Academic Research on the Quran (New Delhi: Viva Books, 2019), pp. 26-47
(4) Abdur Raheem Kidwai, “Review Article: From Orientalism to Interfaith Dialogue: Unending Sectarian Polemics?”, Muslim World Book Review [MWBR], 39, 4 (2019): 5-19, p. 5
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Man’s Interpretations (2018), Kidwai comments:
In the 21st century there has been a spurt in the appearance of the English translations
of the Quran. More than 40 new complete translations have been published between 2000
and 2017 […]. In sum, notwithstanding the intense activity in the field, there is still need for
a reader friendly translation in idiomatic English which may cater to the varying needs of an
ever increasing English readership. Despite a large number of translations in English, the field
is not so rich and substantial, as it is in case of Persian, Turkish, and Urdu. What is, however,
gratifying is that as compared to 1980s, the scene is far better and brighter. Muslim scholars
now dominate the field and their pious ventures have been of much help to readers in order to
gain some of the life-giving Quranic message and guidance which was otherwise inaccessible
to the non-Arabic speaking readers. More importantly, some of these quality translations now
serve as an excellent resource for the Islamic upbringing of millions of young Muslims whose
mother tongue is English. These translations illustrate how Muslims have in last 50 years appropriated English, once the devastating agent of Westernizing Muslims, now for promoting
the life ennobling divine guidance embodied in the Quran.1
According to a survey, there were only four new, complete English translations before the 1900s, and by 1980s, there
were sixty-one more, mostly in English.2 Mainly, more simple and lucid translations appeared during the 2000s. That
is, a vast majority of publications in all languages have occurred in the 20th and 21st centuries, and the greatest number
of translations and new editions are in English, and the process is still going on. Few examples of English translations
produced from 2000s onwards include (excluding those evaluated in this paper): Majid Fakhry (2002), Thomas Cleary
(2004), Syed Vickar Ahamed (2005), Ali Unal (2006), Laleh Bakhtiar (2007), Niyazi Kahveci (2007), Alan Jones
(2007), Muhammad Sharif Chaudhary (2010), Wahiduddin Khan (2011), Assad Nimer Busool (2011), Talal Itani
(2012), Dr Peachy and Dr Al-Johani (2012), Abdur Raheem Kidwai (2013), Ijaz Chaudry (2013), A. J. Droge (2014),
Mufti Afzal Hoosen Elias (2015), Kader Abdolah (2016), etc.3 Almost a complete list, with a critical assessment, of
(1) Kidwai, God’s Word, pp. xvi-xvii
(2) For details, see, Ismet Binark and Halit Eren (Ed.), World Bibliography of Translations of the Meanings of the
Holy Qur’an: Printed Translations 15151-1980 (Istanbul: The Research Centre for Islamic History, Art and Culture,
1406/ 1986), p. xii; Abdur Raheem Kidwai, Translating the Untranslatable: A Critical Guide to 60 Translations of the
Qur’an (New Delhi: Swarup Books, 2011); Idem., Bibliography of the Translations of the Meanings of the Glorious
Quran into English: 1649-2002—A Critical Study (Madina, Saudi Arabia: King Fahd Quran Printing Complex, 2007);
Idem., “A Survey of English Translations of the Quran”, The Muslim World Book Review [MWBR], 7, 4 (Summer
1987): 66-71
(3) Majid Fakhry, An Interpretation of the Qur’an (New York: New York University Press, 2002); Thomas Cleary,
The Qur’an: A New Translation (Starlach Press, 2004); Syed Vickar Ahamed, English Translations of the Meaning
of the Quran (Lombard, IL: Book of Signs Foundation, 2005); Ali Unal, The Quran with Annotated Interpretation in
Modern English (New Jersey: Light, 2006); Laleh Bakhtiar, The Sublime Qur’an (Chicago: Qazi Publications, 2007);
Niyazi Kahveci, English Translation of al-Qur’an al-Karim (Ankara, 2007[2016]); Alan Jones, The Quran Translated
into English (London: Gibb Memorial Trust, 2007), Wahiduddin Khan, The Quran: A New Translation (New Delhi:
Goodword Books, 2011); Muhammad Sharif Chaudhary, Meaning of the Magnificent Qur’an (Lahore: S. N. Foundation, 2010); Assad Nimer Busool, The Wise Quran: A New Translation(USA: Xlibris Corporation, 2011); Talal Itani,
The Quran: Translated to English (Dallas, USA: Clear Quran, 2012); Dr Daoud William S. Peachy and Dr Maneh
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these translations can be found in Kidwai’s Translating the Untranslatable, Bibliography, and God’s Word, Man’s
Interpretations, published in 2007, 2011 and 2018, respectively.1

The English translations, produced in the last two decades (2000-2019),
have seen a significant trend, and as noted by Kidwai, more than “40 new
complete translations [of the Qur’an in English] have been published between
2000 and 2017: [i.e.,] more than two translations appeared every year”.2 Out
of these 40 translations, Kidwai in his God’s Word, has evaluated 32 translations, and on the basis of his evaluation, he argues that these translations
(and/ or translators) fall in two major trends: one trend is “surcharged with
ideological presuppositions”; and the second is “liable to confound readers on
account of their pernicious ideological presuppositions or their poor presentation of the things Quranic, owing to their ignorance of English language and
idiom”.3
However, it is noteworthy that in comparison to the past, when English
translations were mostly done by the Orientalists, “the field” of translations
of the Qur’an in English “is now dominated by [the] Muslim scholars”. But, it
is also true that in “terms of quality” all these translations “vary [and differ]
much”, as they possess, both “pitfalls” as well as “brilliant and redeeming
features”.4 That is, the Muslim scholarship in the field of the Qur’anic studies
has been in vogue from many centuries, it has advanced only during the 19th
and early 20th centuries, as this tendency and development became prevalent during the (post)-colonial era and scholars have produced works, from
different perspectives and standpoints, on the noble Qur’an—ranging from its
translations in various languages, and its elucidations and explanations, as
well as works on the principles and history of its interpretation, and various
other facets and features as well, broadly termed as ‘Ulum al-Qur’an or Dirasat
al-Qur’aniyya.

Hammad Al-Johani, The Qur’an: The Final Book of God—A Clear English Translation of the Glorious Qur’an (Qasim, Saudi Arabia: World Assembly of Muslim Youth, 1433/ 2012); Abdur Raheem Kidwai, What is in the Quran?
Message of the Quran in Simple English. 2nd Revised Edition (New Delhi: Viva Books, 2019 [2013]); Ijaz Chaudry,
Quran Translation: The Latest and Most Modern Translation of the Quran (2013); A. J. Droge, The Quran: A New
Annotated Translation (Sheffield, UK: Equinox, 2014); Mufti Afzal Hoosen Elias, Quran Made Easy (Karachi: Zam
Zam Publications, 2015); Kader Abdolah, The Quran: A Journey (London: World Editions, 2016)
(1) Kidwai, Bibliography of the Translations (2007); Idem., Translating the Untranslatable (2011); Idem., God’s Word
Man’s Interpretations (2018)
(2) Kidwai, God’s Word, p. xi
(3) Kidwai, God’s Word, pp. xii-xiii
(4) Kidwai, God’s Word, p. xiii
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Out of these around 40 translations of post-2000 era, five (5) English translations (by Tarif Khalidi,1 Abdel Haleem,2 Ahmad Zaki Hammad,3 Mustafa Khattab,4 and Waleed B. Al-Amri5)6 have been selected in this study on the following
reasons: (i) the selected translations are made by the Muslims and are native
speakers of Arabic; (ii) they represent translations of 21st century, published
between 2002 and 2019; (iii) all these translators are either professors of
Translations studies and/ or Arabic language having studied and/ or teaching
in the West; and (iv) all these are well-versed in the nuances of both languages: Arabic (SL) and English (TL). However, out of these six translations, Amri’s
The Luminous Qur’an covers translations and interpretations of only first three
surahs, therefore, the present study is confined to the evaluation, on various
fronts, of Q. 1—3. Before proceeding further into main discussion of this paper,
it is necessary to provide an outline of the study as well as a brief assessment
of these five (5) translations evaluated/ examined in this study.

Scope, Methodology and Framework
This paper, comparative and critical in methodology, provides a brief introduction of the trend of translating the Qur’an in English language and briefly
introduces the five (5) English translations (from Khalidi to Amri), with a focus on their methodology, in the opening section, entitled as “Brief Overview
of the five (5) Translators under study and their Methodology”. In the next
section (sub-divided into various sub sections), it examines “Problematic of

(1) Tarif Khalidi, The Qur’an: A New Translation (London: Viking, 2008). In this paper, all these translations are
arranged in a chronological order (as per their date of first publication, though the date/s of their revised/ reprinted
versions are also mentioned).
(2) M. A. S. Abdel Haleem, The Qur’an: A New Translation. Oxford World Classics (Oxford and New York: Oxford
University Press, 2005 [2004])
(3) Ahmad Zaki Hammad, The Gracious Qur’an: A Modern-Phrased Interpretation in English. Arabic-English Parallel Edition, Third Print (Lisle, LA, USA: Lucent Interpretations, 2009 [2007])
(4) Mustafa Khattab, The Clear Quran: A Thematic English Translation of the Message of the Final Revelation (Lambard, IL, USA: Furqan Institute of Quranic Education, 2016)
(5) Waleed B. Al-Amri, The Luminous Qur’an: A faithful rendition, annotated translation of the first three suras of the
Message of God (Madinah, KSA: Endowment for Cherishing the Two Glorious Revelations, 1440/ 2019)
(6) In this paper, these five (5) translations—from Khalidi to Amri—are used frequently, and therefore, are abbreviated: Tarif Khalidi is abbreviated as ‘TK’, AbdelHaleem as ‘AH’, Ahmad Zaki Hammad as ‘AZH’, Mustafa Khattab
as ‘MK’, and Waleed B. Al-Amri as ‘WA’. It is interesting to note that a recent comparative study highlights different
English Translations including TK and AZH. For details see; Hamid Sayed Ekram Ahmad “Pragmatic Dimensions
of Selected English Translation of the Holy Qur’an” (Unpublished PhD Dissertation, Aligarh Muslim University, UP,
India, 2017).
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‘Loss of Meaning’ in Translating the Noble Qur’an”,1 and highlights the ‘errors
in translating’ falling in different categories like Gharib/ Ghareeb al Qur’an =
‘Extraordinary’ Vocabulary of the Qur’an (with examples from Q. 2 and 3);
‘Euphemism’ (Q. 2: 126); ‘Ellipsis’ (Q. 2: 18 and 3: 191); ‘Idioms’/ ‘Idiomatic
Terms’ (Q. 2: 93, 113, 222 and 3: 196); Surah al-Fatiha (Q.1) in the context
of “Argumentation Structure in Qur’anic Discourse”; the Throne Verse (Ayat
al-Kursi, Q. 2: 255) in the context of “deductive argument” and “coherence
and cohesion”; and “(flouting) cohesion” in the Qur’anic discourse (Q. 3: 78).
No doubt, a number of scholars have written on the Gharib al-Qur’an2 topic, however, in this paper al-Suyuti’s Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an3 has been
consulted as it provides a list of such words according to the Surah and Ayah
(chapter: verse format) of the Qur’an. However, for the meanings of these
words (studied and analysed in this or other categories) many dictionaries have
been consulted.4 For other categories, the paper utilises/ applies the works/
theories of Mir (1989),5 Abdul-Raof (2006 [2001] and 2019),6 Al-Jbari(2008),7
(1) The theme “loss of meaning” is highlighted, among others, by Hisham Khogali, “Can Loss of Meaning be Reduced in the Translation of the Meaning of the Holy Qur’an” (Unpublished PhD Dissertation, Washington International University, USA, 1998); Mohammed Jumeh, “The Loss of Meaning in Translation: Its Types and Factors with
Reference to Ten English Translations of the Meanings of the Qur’an” (Unpublished PhD Dissertation, University of
Wales, Cardiff, Wales, 2006)
(2) See, for example, H. M. Nassar, Kutub Gharib al-Qur’an (Madinah: King Fahd Complex for the Printing of the
Glorious Qur’an, 1421 AH); see also, I. A. Khalifa, Gharib Al-Qur’an, http://www.elazhar.com/mafaheemux/20/6.
asp; A. Y. Al-Qadhi, Introduction to ‘Ulum al-Qur’an, http://sunnahonline.com/library/the-majestic-quran/184-anintroduction-to-ulum-al-quran, both cited in Sherine Abd El-Gelil Emara, “Extraordinary Vocabulary of the Qur’an
and Related Translation Problems”, International Journal of Linguistics [IJL], 5, 1 (2013): 248-72; Hanan Mustafa
Daghmash, “Inconsistency of Qur’anic Translation: A Case Study of Qur’anic Ghareeb (Unusual) Lexicons” (Unpublished PhD Dissertation, University of Petra, Amman, Jordan, 2014);
(3) Jalal al-Din al-Suyuti, Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an, ed. Muhammad Abu’l Fadl Ibrahim (Cairo: Maktabat Dar alTurath, 1967) (trans.) Muhammad Haleem Ansari (New Delhi, 1999).
(4) For example, Abdul Mannan Omar, Dictionary of the Holy Qur’an: Arabic Words-English Meanings (with Notes)
(Hockessin, New Castle: Noor Foundation International Inc., 2010 [2003]) and El-Said M. Badawi and Muhammad
Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary of Qur’anic Usage (Leiden and Boston: Brill, 2008)
(5) Mustansir Mir, Verbal Idioms of the Qur’an (USA: The University of Michigan, 1989)
(6) Hussein Abdul-Raof, Qur’an Translation Discourse, Texture and Exegesis (London and New York: Routledge,
2006 [2001]); Idem., Arabic Rhetoric: A Pragmatic Analysis. London and New York: Routledge. (2006); Idem., New
Horizons in Qur’anic Linguistics: A Syntactic, Semantic and Stylistic Analysis (London and New York: Routledge,
2018); Idem., Text Linguistics of Qur’anic Discourse: An Analysis (London and New York: Routledge, 2019)
(7) Raed Al-Jabari, “Reasons for the Possible Incomprehensibility of Some Verses of Three Translations of the Meaning of the Holy Quran into English”, (Unpublished Dissertation, European Studies Research Institute [ESRI], School
of Languages, University of Salford, UK, 2008), retrieved from http://usir.salford.ac.uk/14918/1/494753.pdf (last accessed on 10th July 2016)
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Abdulwahid (n.d.),1 and others. The aim is tri-fold: (i) to highlight the problem
of ‘loss of meaning’ in translating the noble Qur’an, with selected verses from
Q. 1—3, of different linguistic and non-linguistic categories; (ii) to identify
how this vocabulary is translated into English by these translators who are
native Arabs and are well acquainted with the nuances of both SL and TL, and
to detect the main problems involved in translating it; and (iii) to show the
similarity and differences, comparatively, between the selected translations.
Following comparative and critical methodological approaches, the study reveals that besides “the divine” and the “inimitable nature of the Qur’an”, there
are, among others, linguistic and “hermeneutical issues” as well which “pose
serious questions to its translatability”.2 Therefore, notwithstanding the fact
how knowledgeable and proficient a translator is in SL or TL, all these translations are, in Kidwai’s lexis, attempts of “Translating the Untranslatable”.3 It is
followed by the results/ conclusions.

(1) Yasir Younis Abdulwahid, “The Translation of Idioms in the Glorious Qur’an into English”, retrieved from https://
www.academia.edu/4105048/The_Translation_of_Idioms_in_the_Glorious_Quran_into_English (last accessed on
10th April, 2015)
(2) Amri, in Islam & Science (2010), p. 85
(3) Kidwai, Translating the Untranslatable (2011); see also, Munawar Ahmad Anees, “Translating the Untranslatable”, Afkar Inquiry, 3 (May 1986): 68-69
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Brief Overview of the five (5) Translators under
study and their Methodology
Tarif Khalidi (b. 1938): A Palestinian scholar, earned BA and MA in history from the University of Oxford, and doctorate in Islamic Studies from University of Chicago (USA). He currently holds the Shaykh Zayid Chair of Islamic
and Arabic Studies at the American University of Beirut (Lebanon). He has
published substantial works on Palestinian historiography, Islamic and Arabic
thought, history and culture, such as Images of Muhammad: Narratives of
the Prophet in Islam across the Centuries (2009); The Muslim Jesus: Sayings
and Stories in Islamic Literature (2001); Classical Arab Islam (1996); Arabic
Historical Thought in the Classical Period (1995); and Land Tenure and Social Transformation in the Middle East (1985). His translation of the Qur’an
in English language was published by Penguin, a leading Western Publishing
house, thus replacing “N. J. Dawood’s [The Koran; an] obnoxious version” for
non-Muslims—of which more than 50 editions have been published since 1956
and more than one million copies of it had been sold by 1990s.1
Khalidi’s translation is assessed by Sardar in these words: “Khalidi is neither
interested in providing the context of the verses of the Qur’an” nor “concerned
with providing some help to the reader” as there are no “footnotes or any other explanation. Instead, Khalidi takes a rather unusual attitude to the Qur’an”,
which is, in Khalidi’s own words, “a bearer of diverse interpretation” 2 and
its ambiguities are deliberately designed to stimulate thinking”. “What Khalidi
really wants is”, Sardar further writes, “for the reader to enjoy the experience
of reading the Qur’an” and he not only “wants to communicate the majesty
of its language, the beauty of its style and the ‘eternal present tense’ of its
grammar” but also “aims higher” so that the readers “appreciate the unique
structure of the Qur’an, how the language changes with the subject matter,
how it swirls around and makes rhythmic connections. He wishes to show how
each of the seven tropes of the Qur’an (command, prohibition, glad tidings,
warnings, sermons, parables and narratives) register a change in the style of
its language. It is a lofty ambition, but Khalidi pulls it off with some success”. 3
(1) Kidwai, God’s Word, p. 50
(2) Ziauddin Sardar, Reading the Qur’an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam (Gurgaon, India:
Hachette Book Publishing India Pvt Ltd., 2015 [2011]), Here Sardar quotes directly from Khalidi. For details, see Tarif
Khalidi, The Qur’an: A New Translation (London: Penguin, 2008), pp. x–xi
(3) Sardar, Reading the Qur’an, pp. 52-53
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For Sardar, in Khalidi’s translation, the “shifts in style are presented in two
ways”: linguistically, “Khalidi moves between literal translation, rendered in
clear prose, to the use of heightened language, to deeply poetic renderings”;
and physically, “the layout of the passage changes, so each style looks different on the page. The narrative passages, or sections dealing with social and
legislative affairs, appear in a prose format. The dramatic and metaphysical
sections are arranged in poetic style”. On these grounds, Sardar concludes that
it is difficult to deny that Khalidi’s translation has a certain beauty and manages to capture a glimpse of the grandeur of the original.1 Moreover, Khalidi’s
introduction of translation has been evaluated as “lucid and cogent” regarding
the subjects—Muslim beliefs about the Qur’an, its divine origin, collection,
content and style, its recipient, the Prophet (Pbuh) and its internal consistency
and its recurrent concepts, especially of Afterlife and a “much better opportunity for readers to appreciate what is the Qur’an than the Encyclopaedia of the
Quran (Leiden, Brill, 5 volumes).”2 His use of the ‘eternal present tense’ have
“enhanced the quality and readability” of the translation.3
In sum, Khalidi’s translation is, for Reynolds, “in a clear, consistent, and
contemporary English style ... with a dramatic or poetic flavor”;4 and, for Kidwai, it is “remarkable”, “excellent reader friendly” as well as “refreshing and
accurate”.5
In his “Reflections of a Qur’an Translator” (lecture delivered at IQSA, 2013)6,
Khalidi, while commenting on the issues of translations vis-à-vis his endeavor,
highlighted that “translating the Qur’an imposes two or three distinct burdens
on the translator”; and explains them as:
The first is the decision that has to be made at every single phrase or word as to the best
rendering. … The second burden is that translation in general and translating the Qur’an in
particular is what one might call a Sisyphean activity, in that no matter how close to the top
you push and shove your rock of language, it will always come tumbling down before you
reach that top. No matter how well you fancy you have captured a meaning, there is always a
sense of regret as you surrender the manuscript to the publisher. It is as if, having said good-

(1) Sardar, Reading the Qur’an, p. 53
(2) Kidwai, God’s Word, p. 51
(3) Kidwai, God’s Word, p. 51
(4) Gabriel Said Reynolds, The Emergence of Islam: Classical Traditions in Contemporary Perspective (Minneapolis,
MN: Fortress Press, 2012), p. 213
(5) Kidwai, God’s Word, p. 51
(6) Tarif Khalidi, “Reflections of a Qur’an Translator”, IQSA, 9 April 2013, 11 pp.
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bye to someone you love, you will always regret that your goodbye was not more eloquently
expressed. … Translating the Qur’an, however, is a haunting experience.… The third burden is
philological. In recent years much work has been done on the vocabulary of the Qur’an and
how many terms in the Qur’an can be better understood if we examine their origins in Syriac,
Ethiopic, Greek, etc. 1

He further adds that two major problems faced by all the translators are: Is
it possible to translate Qur’anic Arabic into understandable, let alone graceful,
English? And what strategy of diction should the modern translator adopt?2
Moreover, he also mentions the challenges he face while translating:
When I began this translation there were several issues, of varying import, to be considered. To many ancient and modern readers, the Qur’an progresses through what one might
call “bursts of revelation” …. Any translation of the Qur’an must therefore come to some sort of
decision as to where these “bursts of revelation” begin and end, and reflect this in the arrangement of the text. So it became evident to me that a straightforward, monochrome, monotone
prose rendering was clearly not an accurate reflection of the Qur’an’s structure. By dividing
my translation into paragraphs my hope was to highlight the periscopes upon which the text is
built, without of course any claim to authority as to the exact boundaries of these periscopes.
More complex is the issue of translating the many voices in which the Qur’an speaks to
us. For here the reader will doubtless notice that the “register” of the Qur’an is in a constant
state of flux, from narrative to exhortation, from homily to hymn of praise, from strict law to
tender mercies, from fear and trembling to invitations to reflection. These, I decided, had to
look different; hence the horizontal and vertical disposition of my translation. By and large,
where the Qur’an is narrating or legislating, I opted for a horizontal prose format. Where it is
in any sense of the term “dramatic,” I arranged in a vertical “poetic” order. The inspiration for
this arrangement into prose and poetry came from the Jerusalem Bible. But here too I cannot
claim to have done anything other than to highlight a translation problem and offer a tentative
solution to it.3

Muhammad Abdel Haleem (b. 1930): A trained Egyptian scholar, M. A.
S. Abdel Haleem is Professor of Islamic Studies at the School of Oriental and
African Studies (SOAS), University of London, editor of the Journal of Qur’anic
Studies, and an expert on the Qur’an and Arabic language and literature. He
learned and memorized the whole Qur’an in very young age, received his education at al-Azhar, Cairo, and Cambridge University. He taught Arabic at Cam(1) Khalidi, “Reflections of a Qur’an Translator”, p.1
(2) Khalidi, “Reflections of a Qur’an Translator”, p.3
(3) Khalidi, “Reflections of a Qur’an Translator”, p.6
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bridge and London Universities since 1966 and is the author of Understanding
the Qur’an: Themes and Style (1999) and Exploring the Qur’an: Context and
Impact (2016), he has published papers in JQS, BSOAS, IQ, and has contributed a chapter to The Study Qur’an (2015).1 Moreover, he has co-authored (with
El-Said M. Badawi) the Arabic-English Dictionary of Qur’anic Usage (2005).2
Abdel Haleem’s Translation, which first appeared in 2004 and was republished
in 2005, is evaluated as “an accurate and highly readable translation”3 which
is ‘remarkable’ for being into “refreshingly clear and simple English”, wherein
“complex grammar and structure” are “transformed into smooth, contemporary English mercifully free from archaisms, anachronism, and incoherence”.
This translation “makes it clear who is speaking or being addressed in parenthesis”; he “emphasis on context, the connection of each verse to many”,
which, in result, make this translation “original and exceptionally useful”;4 and
thus “highly accessible and accurate” with “smooth” and “free from archaic
language”.5 Abdel Haleem’s translation, in his own words, is “written in modern, easy style, avoiding … cryptic language or archaism” so that “to make the
Qur’an accessible to everyone who speaks English, Muslims or otherwise”.6 It
has been described as “one of the best [translations] to have appeared in recent times” (Muslim News) and as an “Accessible and compelling... a remarkable achievement” (New Statesman).7

(1) Muhammad Abdel Haleem, Understanding the Qur’an: Themes and Style (London: I. B. Tauris, 2001 [1999]);
Idem., Exploring the Qur’an: Context and Impact (London: I. B. Tauris, 2016); Idem., “The Quranic Employment
of the Story of Noah”, JQS, 8, 1 (2006): 38-57; “Grammatical Shift for Rhetorical Purposes and Related Features in
the Qur’an”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies [BSOAS], 55, 3 (1992): 407–32; “Early Islamic
theological and juristic terminology: Kitab al-hudud fi‘l-usul, by Ibn Furak”, BSOAS, 54, 1 (1991): 5 / 05-41; “Quranic Orthography: The Written Presentation of the Recited Text of the Quran”, Islamic Quarterly [IQ], 38, 3 (1994):
171–92; “Quranic Arabic: Its Characteristics and Impact on Arabic Language and Literature and the Languages and
Literatures of Other Islamic Peoples”, in Seyyed Hossein Nasr (Editor-in-Chief), The Study Qur’an: A New Translation and Commentary (New York: HarperOne, 2015), pp. 1625-43
(2) Badawi and Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary of Qur’anic Usage (2005)
(3) Sardar, Reading the Qur’an, p. 51
(4) Sardar, Reading the Qur’an, pp. 51, 52
(5) Kidwai, Bibliography, pp. 131-35; Idem., God’s Word, pp. 10-11; Abdullah Saeed, The Qur’an: An Introduction
(London: Routledge, 2008), p. 137
(6) Abdel Haleem, The Qur’an, p. xxix
(7) Abdel Haleem, The Qur’an, Description on OUP webpage, retrieved f rom https://global.oup.com/academic/
product/the-quran-9780199535958?cc=us&lang=en&# (last accessed on 5th February, 2020)
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Moreover, Dr Muhammad Sultan Shah (Lahore, Pakistan), in his critical
essay on “Abdel Haleem’s New Translation of the Holy Qur’an”,1 applauds it in
these words:
The English translation of the Holy Qur’an by Professor Abdel Haleem is a unique work because its author is an Arabic-speaking Muslim who has been living in England since 1966. No
other translator of the Holy Qur’an has such mastery of both languages. Furthermore, he is a
lexicographer fully equipped with the knowledge of both classical and modern Arabic. He does
not lag behind in having full command over English. Most of his predecessors rendered the
Holy Qur’an into English using the King James idiom that had been considered as the standard
idiom from translating any religious scripture. That is why, his rendering manifests originality
which is lacking in many other translations. The old usage and archaic words are very difficult
to understand by modern reader. Abdel Haleem’s translation is in modern and plain English. He
always opts for contemporary usage and sentence structure and avoids confusing phrases. 2

Dr Sultan further compliments Abdel Haleem for having “written a useful
introduction which contains the life of Muhammad (pbuh) and the historical
background, the compilation of the Qur’an, the structure of the Qur’an: Suras
and Ayas, Meccan and Medinan Suras, stylistic features, issues of interpretation, a short history of English translations”. Moreover, he has “enumerated
characteristics of his translation under various sub-headings” and has “given a
chronology of the Qur’an”, a bibliography as well as “an eighteen-page index
that is helpful for researchers”.3
Abdel Haleem, in Dr Shah’s exploration, worked on this translation “for
nearly seven years” and one of the main characteristics of this translation
is “the brevity exercised by the learned translator that is not possible without mastery of both the languages”, and that seems the main reason for his
“minimum” use of “exegetical notes” and “footnotes”, which are added only
“where there is extreme need of clarification or further explanation”, and in
these notes, “for elucidation of Arabic words”, he “refers to Arabic grammar
and lexicography”,4 like al-Mu‘jam al-Wasit and Lane’s Arabic-English Lexicon.
Sardar, while commenting on Khalidi’s and Abdel Haleem’s translations collectively, calls them as two “excellent translations” of recent times, one carried
by “a classically trained Egyptian scholar” and another by “a Palestinian schol(1) Dr. Muhammad Sultan Shah, “A Critical Study of Abdel Haleem’s New Translation of the Holy Qur’an”, Al-Qalam—Bi-Annual Research Journal,15, 2 (2010): 3-14
(2) Shah, in Al-Qalam, p. 4
(3) Shah, in Al-Qalam, p. 5
(4) Shah, in Al-Qalam, p. 5
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ar”, which together “provide a good illustration of just how different from each
other translations of the Qur’an can be”.1
Ahmad Zaki Hammad (b. 1946): Hammad, a renowned Islamic scholar/
authority on the Qur’anic and other Islamic sciences, received his graduation
(Almiyyah) from Faculty of Theology, Al-Azhar University (Cairo) and doctorate
in Islamic Studies from University of Chicago, USA. He teaches Islamic civilization and major Qur’anic sciences in Faculty of Languages and Translations, AlAzhar University. Furthermore, he has authored number of books, particularly
on the Qur’anic studies, including Lasting Prayers of the Quran and the Prophet
Muhammad (1966), Islamic Law: Understanding Juristic Differences (1992),
The Opening to the Quran: Commentary & Vocabulary reference of Al-Fatiha
(1996), Father Of the Flame: Commentary and Vocabulary Reference of Surat
al-Masad (1997), The Fairest of Stories: The life of Joseph Son of Jacob in the
Quran (2000), and Mary—The Chosen Women, the Mother of Jesus in the Quran: An Interlinear Commentary on Surat Maryam (2001). His English translation of the Qur’an, The Gracious Quran: A Modern-Phrased Interpretation in
English (2009 [2007]), has seen, in less than a decade as many as 21 editions.
It has, thus, set a new record as the “most popular English translation of the
Qur’an” and has been estimated as a “deep and sincere concern and meeting
almost all needs of the uninitiated English speaking readers of the Quran.”2 He
also has provided widespread and beneficial background information, preparing readers better for grasping the meaning and message of the Qur’an. The
translation is overall evaluated as “elegant and reader-friendly” being written
in “lucid, idiomatic English”, “opted for paraphrases, rather than literal translation of the Qur’anic text” and his explanatory notes in particular and the whole
work in general is “truly a treasure house of sound Qur’anic scholarship” and
“a monumental English translation”.3
Hammad is of the opinion that the “Quran is the Book of God and resembles
no literary work of man, either structurally or stylistically”,4 and it is in this context that in the appendices of this translation, Hammad argues that he has attempted to provide an idiomatic English translation “with highly reliable accu(1)
(2)
(3)
(4)

Sardar, Reading the Qur’an, p. 51
Kidwai, God’s Word, pp. 35
Kidwai, God’s Word, pp. 36, 38
Hammad, The Gracious Quran, p. 1147
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racy”, with implicit intent “conveyed with a light hand in unobtrusive brackets”
so that to make its “reading easy, clear, accessible, and … not inelegant—free
of poetic pretension, philosophical complication, and lifeless literalisms”.1
Mustafa Khattab (b. 1977): A Canadian-Egyptian scholar, he is considered an authority on the Qur’anic interpretation. He memorized the entire
Qur’an at the young age, and later obtained a professional ijazah in the Hafs
style of recitation with a chain of narrators going all the way to Prophet Muhammad (pbuh). He obtained Bachelors’, Masters and doctorate degrees in
Islamic Studies from Al-Azhar University (Cairo) and later joined Al-Azhar as
Lecturer of Islamic Studies. He is the Fulbright interfaith scholar and Imam in
the USA and Canada since 2007 and has authored number of books, which include: The nation of Islam (2011), Outfoxing Fox News: A ‘Fair and Balanced’
Study of the Network’s Coverage of Islam and Muslims After 9/11 (2017), and
has some entries to the Encyclopedia of Muslim American History (2010).2
Khattab’s English translation of the Qur’an, The Clear Quran: A Thematic
English Translation of the Message of the Final Revelation (2016) is commendable and does ample justices with its title. It has number of qualities like
“reader friendly”, “easy to understand” and “succeeds largely in bringing out
the meaning and message of the Quran.”3 His command over Arabic—mother
tongue, English—the target language and his experience of several years in
West have contour the mindset of his target readership. Some of the important feature of his translations highlighted by Kidwai are: (i) A detailed note on
the structure, style, proper names and pronouns in the Qur’an; (ii) Answers
to some frequently asked questions about Islam; and (iii) He has inserted
imaginative icons in content pages listing the titles of 114 Qur’anic chapters,
which identify as to which Surahs deal with doctrines, stories and the unseen
etc.4 A valuable feature of the work is brief explanatory notes which “enable
readers to fathom better the Qur’anic terms, concepts and personalities”,5 and
are highly relevant in modern era. Overall, his translation is “above literal
translation”, “lucid and idiomatic” and “easy to understand English.”6 Kidwai
places Khattab’s translation “in the enviable category of the very few English
(1) Hammad, The Gracious Quran, pp. 1104-05
(2) For more details, see his webpage at https://mustafakhattab.weebly.com/cv.html (last accessed on 5th February,
2020)
(3) Kidwai, God’s Word, pp. 128
(4) Kidwai, God’s Word, p. 129
(5) Kidwai, God’s Word, p. 131
(6) Kidwai, God’s Word, p. 130
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translations … recommended to readers, Muslims and non-Muslims”, and thus
praises the translation for offering readers with “the gems of Quranic guidance
in their own preferred idiom”.1
Kidwai, in his God’s Word, Man’s Interpretations, is of the opinion that the
translations of Abdel Haleem, Hammad, Khalidi and Khattab have, collectively
and in comparison to others, “succeed[ed] remarkably in conveying the import of the Quran” by presenting “the true meaning and message of the Quran
in chaste, easy to understand English”, which is lucid and idiomatic.2 Among
these, for Kidwai, the translations of Hammad and Khattab “stand out”,3 and,
along with Khalidi’s work, are “remarkable translations” for their lucidity, chastity, idiomatic English, reader-friendly, and other features.4 “Amid more than
90 complete translations”, Kidwai argues, these three stand out “for contextualizing the meaning and message of the Quran for today’s readers who…yearn
for divine guidance for lading life”.5
Waleed Bleyhesh al-Amri: Presently an Associate Professor of Translation Studies in the Department of Languages and Translation, College of Arts and Humanities, Taibah University (Madina),
al-Amri has Masters and doctorate in Translation Studies from Salford University and Manchester
University (Britain), respectively. He is a member of the scholarly council for the translations
centre, King Fahd Glorious Quran Printing Complex and has served as the head of European Language Unit at the Complex. He has to his credit several publications on translation studies and has
translated Book of Dhikr and Supplications in accordance with the Quran and Sunnah (2004) by
Abdul Razzaq ibn Abdul-Muhsin Al-Badr6. He has command over Arabic and English languages,
knowledge of the different nuances of translation and is specialist and expertise in the ‘critique of
Qur’an translations’. His translation, The Luminous Qur’an, is (as its sub-title clearly reveals), “A
faithful rendition, annotated translation of the first three Surahs of the Message of God”, which
presents an easy-to-understand, lucid, and much faithful English rendering of first three surahs (Q.
1—3: 493 verses)—namely al-Fatihah (7 verses), al-Baqarah (286 verses) and Al-‘Imran (200
verses): the latter two are collectively known as ‘al-Zahrawan’ (literally ‘Two Luminous Surahs’),
hence the title ‘The Luminous Qur’an’. This translation project is sponsored by Endowment for
Cherishing the Two Glorious Revelations, Medina and is named as The Grand Qur’an, of which
(1) Kidwai, God’s Word, pp. 128, 133
(2) Kidwai, God’s Word, p. xvi
(3) Kidwai, God’s Word, p. xvi
(4) Kidwai, God’s Word, p. 128
(5) Kidwai, God’s Word, p. 128
(6) Al-Badr Abdul Razzaq ibn Abdul-Muhsin. Book of Dhikr and Supplications in accordance with the Quran and
Sunnah (trans.) Waleed B. Al-Amri. (Al-Madinah Al-Munawarah, 2004.)
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The Luminous Qur’an is only the first step.1 Recently, Aligarh Journal of Quranic Studies (AJQS)
published a special volume on The Luminous Qur’an, which was published in book from as well,
entitled as Waleed al-Amri’s The Luminous Qur’an—Critical Views (2019).2
This translation represents, as al-Amri claims, “a safe, mainstream yet
non-restrictive understanding of the Message of the Grand Qur’an”, which is
“marked by its ‘faithfulness’: neither too literal nor too free” but is “as reflective of the Original as humanly possible”.3 It also claims to be “in modern-day,
non-banal, idiomatic, educated English”, free from “being archaic” and is “easy
to understand to a reader”.4 Preceded by a number of introductory sections on
different aspects of Qur’an, its translations and interpretations which help in
understanding both the Sacred Text as well as the importance of translations
and exegesis, Amri’s Translation is very lucid and idiomatic. Being well aware
with the history of, and having studied for seventeen years, the English translations of the Qur’an, al-Amri highlights the issue of translation of the Qur’an
and argues that the Qur’an is “the inimitable Word of God” which is “untranslatable” and that is why the “issue of Qur’an translation is critical indeed”.5 He
supports his viewpoint by referring to the views of translators/ exegetes like
Ibn Hazm, al-Tabari, M. M. Pickthall, and A. J. Arberry, and concludes: “any
translation of the Qur’an not only betrays the meaning of the original, but also
loses much of its poetic and affective force. …. [No] translation, however faithful to the [original] meaning, has ever been fully successful or even remotely
close”. 6 He also refers to the “exegetical problematic” and highlights “two types
of intervention[s]” faced by past and present translators”, viz. ‘Translational’
and ‘Exegetical’ interventions and he proposes that “the commentary” should
not “seep into the translation”.7

(1) This assessment and evaluation is based on Tauseef Ahmad Parray, “A Review Essay on Waleed al-Amri’s ‘The
Luminous Qur’an”, Aligarh Journal of Quranic Studies [AJQS], 2, 2 (Winter 2019): 73—84, also published in Gowhar Quadir Wani (Ed.), Waleed al-Amri’s The Luminous Qur’an—Critical Views (Aligarh: Brown Books, in association with KAN-CQS, AMU, 2019), Chapter 7, pp. 79-91
(2) For details see, AJQS, 2, 2 (Winter 2019): Special Issue on Al-Amri’s ‘The Luminous Qur’an”; see also, Wani
(Ed.), Waleed al-Amri’s The Luminous Qur’an—Critical Views (2019)
(3) Amri, TLQ, pp. 40-41
(4) Amri, TLQ, p. 42
(5) Amri, TLQ, p. 32
(6) Amri, TLQ, p. 34
(7) Amri, TLQ, pp. 37, 38
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It is within this context and with this ambiance that Amri expects, from the
readers, to read, appreciate, and reflect on this translation. The translation
runs parallel to the Arabic text and each surah is preceded by an introductory note, consisting of four elements, viz. title, merit, theme, and key—i.e.,
the stuff which is “indispensable for anyone who wants to unlock some of
the meaning potential of the sura”.1 Consulting and utilizing a wide range of
sources—ranging from the classical tafasir, hadith compendia, dictionaries,
and other work related to different aspects of ‘Ulum al-Qur’an—each surah
is supplemented with ample annotations to make the message of the Qur’an
more understood and implicit. For example, Surah al-Fatihah is provided with
nine (9) footnotes, while Surah al-Baqarah and Al-‘Imran are supplemented
with 507 and 265 footnotes, respectively.
One of the unique features of Amri’s translation, similar to that of Hammad,
is that he occasionally adds single quotation marks (`…`) to make clear the
meaning of some terms, phrases, or the whole verse: e.g., “`Only` you we
worship, and `only’ You we seek help from” (Q. 1: 5); “… believe as `other`
people believed” (Q. 2: 13); and “He is the One Who forms you in `your mother’s` wombs as He wills” (Q. 3: 5). Al-Amri has supplemented, as mentioned
above, the translation with ample footnotes which help in comprehending the
content and context of the specific verse. Also, , it is gratifying to see that
al-Amri has made “Use of the Westernized names for Allah as God and those
of the Prophets” in the footnotes only, while as in the Translation he has mentioned Arabic names. Similarly the words like Prayer, Pilgrimage, Belief, Denial,
Heaven/ Paradise, Hellfire, etc., are used “with caps to draw attention to their
usage”. 2 Taking into consideration all these features, one must not hesitate
to say that al-Amri’s effort clearly validates and rationalizes the translation’s
sub-title and justifies his claim to have presented a ‘non-restrictive understanding of’ the Qur’an, which is ‘neither too literal nor too free’ but is ‘reflective of the Original’ Sacred Text. Though it has many similarities with other
translations, as shown above (and, of course, he acknowledges it as well),
however, it is unique in many ways as well.
Al-Amri’s translation has been described as a translation which has
“a unique position in the history of Qur’an translations in English” because his “approach towards translating the ‘untranslatable’ marks a shift
(1) Amri, TLQ, pp. 40-41
(2) Amri, TLQ, p. 42
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from translation towards adaptation”.1 Moreover, it is also described as
“a
welcome
addition
to
the
overall
translation
enterprise
of
the
Qur’an
into
English”
which
is
“remarkable for its dominant concern with representing the mainstream Muslim understanding of the message of the Qur’an in English”.2 Al-Amri, for Kidwai, “has sound credentials to embark upon translating the Qur’an” and “he
has been successful in conveying the meaning of the Qur’an in chaste English,
which should enable readers to comprehend the contents of the Qur’an and
derive guidance from it”, and he “deserves credit for having introduced an innovation: placing the extra-Qur’anic material within single quotation marks,
rather than inserting the same in parentheses”.3

Problematic of ‘Loss of Meaning’ in
Translating the Noble Qur’an
In the below sections, linguistic and non-linguistic aspects of the Qur’an are
highlighted vis-à-vis the five selected translations to reveal the ‘loss of meaning’ in the translatability. These aspects deal with (i) loss of meaning in translating the ‘extraordinary’ Qur’anic (Arabic) terms (Gharib/ Ghareeb al-Qur’an)
(ii) errors in translating ‘euphemism; (iii) errors in translating ‘ellipsis’ (iv) loss
of meaning in translating the ‘idioms’/ ‘idiomatic terms’; (v) Surah Al-Fatiha
(q.1) in the context of ‘argumentation structure in Qur’anic discourse’; (vi) the
Throne Verse (Ayat Al-Kursi, Q. 2: 255) in the context of “deductive argument”
and “coherence and cohesion”; and (vii) selected translators on Q. 3: 78 in the
context of “(flouting) cohesion” in the Qur’anic discourse.

(1) Dr Ubaid V. P. C, “Assessing the Translational Distinctions of Waleed Bleyhesh al Amri’s The Luminous Qur’an:
Shift from Translation towards Adaptation”, AJQS, 2, 2 (2019): 17-34, p.33
(2) Gowhar Quadir Wani, “Translating the Throne Verse (Ayat al-Kursi): A Study of Waleed Bleyhesh al-Amri’s The
Luminous Qur’an”, AJQS, 2, 2 (2019): 35-44, p. 43
(3) Abdur Raheem Kidwai, “[Review:] The Luminous Qur’an: A faithful rendition, annotated translation of the first
three suras of The Message of God. By Waleed al-Amri”, AJQS, 2, 2 (2019): 68-72, pp. 68, 71
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Loss of Meaning in Translating the ‘Extraordinary’ Qur’anic Terms:
Examples from Q. 2 and 3
The Arabic word gharib/ ghareeb means “unfamiliar” or “extraordinary” and
the term Gharib/ Ghareeb al Qur’an is used to refer to that type of the Qur’anic words and expressions, whose meaning and connotation is to be “carefully
illuminated”. It is also defined as referring to “those words whose usage has
become uncommon over time”,1 or in simple terms means “a term which refers
to words considered to be less commonly known”.2 It is apt to mention here
that only the word/ term or phrase/ part of verse, in which a given word belonging to this category is analysed and evaluated, and not the whole verse.
But the given phrase or part of verse is not analysed in separation or out the
context. Gharib Al-Qur’an words are highlighted in bold. Moreover, at every
instance translation of the specific verse/ part of verse is not taken from just
one translation of the Qur’an, but from all the translations which are evaluated/ examined in this paper. A comparative appraisal of the five translations,
as this paper argues, reveals that words belonging to the Gharib al-Qur’an are
incorrectly translated and, at times, mistranslated. The following examples,
from Q. 2 and 3, of this case highlight the problematic of ‘loss of meaning’.
Example 1: Haneefan/ Hanifan: (2: 135: “Say: Nay, but ´we follow`
the creed of Ibrahim, rightly oriented” [WA]): Hanif is derived from the root
‘h-n-f’ (occurring 12 times in the Qur’an, in two forms) denoting “inclination”,
“to incline” or “to incline towards the right religion, [or] the true religion”.3
Thus Hanif, for Badawi and Abdel Haleem, means “inclined towards [God], inclined away [from false deities]” or “upright”.4 According to ‘Omar’s Dictionary
of the Qur’an, Hanif means “One inclining towards a right state or tendency;
Inclining to the right religion; Upright man; Straight-forward; One who turned
away from all that is false”.5
In the translations under study, TK translates it as “of pristine faith”, AH
translates it as “the Upright”, AZH translates it as “purely upright in heart”, MK
translates it as “the upright” and Amri translates it as “rightly oriented”.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Khalifa, Gharib Al-Qur’an; Qadhi, Introduction to ‘Ulum al-Qur’an, both cited in Emara, IJL (2013), p. 251
Badawi and Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary, p. xiv
Badawi and Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary, p. 239
Badawi and Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary, p. 239
Omar, Dictionary of the Holy Qur’an, p. 139
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Example 2: Fitnatun: (2: 193: “Fight them until there is no trial” [WA]):
For Badawi and Abdel Haleem, Fitnatun (from the root ‘f-t-n’, meaning to burn,
to put to the test, to tempt, to seduce, to allure, or to infatuate, and occurs 60
times in six forms in the Qur’an; of which the word ‘fitnatun’ occurs 34 times)
means “test”, “affliction”, “persecution” (as in Q. 8: 28 and 22: 11), “dissension, discord, civil unrest, infighting, mutiny” (as in Q. 2: 191), or “temptation,
allurement” (as in Q. 2: 102), etc.1 According to ‘Omar, it means trial; hardship; probation; burning; assaying; seduction; mischief; excuse; punishment.2
An evaluation of the translations exposes that the translations of the word
‘fitnah’ has been translated variedly as “persecution” by AH, AZH and MK, “trial” by WA, and for TK it means “apostasy”. Only TK has succeeded in translating the word fitnah accurately, while as others have translated it literally.
Example 3: Muhkam and Mutashabih
: (Q. 3: 7, “Some of its verses are deﬁnite in meaning—these are the cornerstone [lit. the mother] of the
Scripture—and others are ambiguous” [AH])”. For Badawi and Abdel Haleem,
Muhkamatum, pl. muhkamat (from the root ‘h-k-m’, meaning, among others,
“to judge between, to sentence, to express an opinion, to arbitrate; wisdom,
knowledge; to tighten, to fortify, to recognize”. Of this root, 14 forms occur 209 times in the Qur’an; among these, muhtamatun and muhkamat occur once each) as opposed to mutashabihat “resembling one another, alike”,
means “admitting of a single interpretation, free of ambiguity, precise”, as in
Q. 3: 7 “…verses definite in meaning … and others that ambiguous/ allegorical”.3 For Badawi and Abdel Haleem, Mutashabih (from the root ‘sh-b-h’, meaning “likeness or similarity between two objects, to resemble, to be or become
like, to be assimilated, to compare; confusion. Of this root, four forms occur
12 times in the Qur’an”; mutashabihun 6 times and mutashabihan 11 times)
means “looking alike, resembling each other, similar” (as in Q. 6: 99) and, as
opposed to al-muhkam, is variously interpreted as “allegorical, concerned with
the unknown, abrogated,…, admitting of more than one meaning” as in Q. 3:
7 “…verses definite in meaning … and others that ambiguous/ allegorical”.4

(1)
(2)
(3)
(4)
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Badawi and Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary, pp. 692, 93
‘Omar, Dictionary of the Holy Qur’an, p. 416
Badawi and Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary, pp. 226, 228 (verse translation at p. 229)
Badawi and Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary, pp. 474, 75

An evaluation of the translations exposes that the translations of the word
Muhkam and Mutashabih are translated as “precise” and “ambiguous” by TK,
“definite in meaning” and “ambiguous” by AH, “clearly decisive in their meaning” and “ambiguous” by AZH, “precise” and “elusive” by MK and “impregnable” and “equivocal” by WA.
Example 4: Abyaz Wujuh: (Q.3: 106, “On the Day when some faces
brighten and others darken” [AH]): For Badawi and Abdel Haleem, Basara
(from the root ‘b-s-r’, meaning eyesight, to see; to comprehend, to realize;
proof; sign; to guide; to reflect, to ponder. “Of this root, 14 forms occur 148
times in the Qur’an”; basar, pl. absar (which occurs 10 and 38 times each)
means “eyesight, eyes, sight, vision, sense of sight” (as in Q. 6: 103), etc.1
According to ‘Omar, derived from the root Badza, it means “exceed any one
in whiteness”; and the Arabs say that “a man is abyaz when he is free from
defects. When he does a deed for which he is reproached it is said of him
Iswadd Wajhuhu. The Holy Qur’an has also explained the Bayadz and Swad
as emblematic of happiness and sorrow respectively”, as in Q. 75: 22-24; 80:
38-40.2 It also means “White” and “Clear”.3 Swad/ aswad, from the root Sada,
means “To be black” as in Sawwada Wajhuhu, it means “to disgrace any one”;
or “his face became expressive of grief or sorrow. He became sorrowful or
confounded/ he became disgraced”.4 According to Omar, Wajjaha means “To
direct, aim at, send, turn or set face”5, and Wajhun (as noun) means either
face or direction. The root word occurs 78 times in the Qur’an.6
In the translations under study, the phrase “Abyaz Wujuh” and the word
“Aswad” has been translated by TK as “faces will have turned white” and
“black”, AH as “faces brighten” and “darken”, AZH as “faces shall be whitened
`with purity” and “blackened”, MK as “faces will be bright” and “gloomy” and
WA translates it as “some faces are illumined” and “darkened”.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Badawi and Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary, pp. 94, 96
‘Omar, Dictionary of the Holy Qur’an, p. 69
‘Omar, Dictionary of the Holy Qur’an, p. 69
‘Omar, Dictionary of the Holy Qur’an, p. 276
‘Omar, Dictionary of the Holy Qur’an, pp. 602-03
‘Omar, Dictionary of the Holy Qur’an, p. 603
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Q. C: V
/ Word
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TK

AH

AZH

MK

WA

2: 135/
Haneefan

Say: Rather,
the religion
of Abraham
of pristine
faith

‘No, [ours is]
the religion
of Abraham,
the Upright

`We follow
only` the
sacred way
of Abraham,
the `purely`
upright `in
heart`

Say, O Prophet, No! We
follow the faith
of Abraham,
the upright

Say: Nay, but
´we follow`
the creed
of Ibrahim,
rightly oriented

2: 193/
Fitnanttun

Fight them
until there is
no longer
forced apostasy, and
the religion is
God’s.

Fight them
until there
is no more
persecution,
and worship
is devoted to
God.

Moreover,
fight them
until there is
no `more`,
persecution,
and religion is
for God alone.

Fight against
them ˹if they
persecute you
until there
is no more
persecution,
your devotion will be to
Allah alone.

Fight them
until there is
no trial, and
the religion
becomes sincerely Allah’s
own.

Some of its
verses are
deﬁnite in
meaning—
these are
the cornerstone [lit.
the mother]
of the Scripture—and
others are
ambiguous

In it are verses `clearly`
decisive
`in their
meaning`.
They are the
mother of the
Book. And
others are
ambiguous

of which
some verses
are precise—
they are the
foundation of
the Book—
while others
are elusive

among its
Signs are
those which
are impregnable– these
are the foundation of the
Book—and
others which
are equivocal

On the
Day when
some faces
brighten and
others darken,

some faces shall be
whitened
`with purity`, and
some faces
blackened
`by sin’

On that
Day some
faces will
be bright
while others
gloomy.

On the Day
[Day of
Judgement]
when some
faces are illumined and
others are
darkened.

3: 7
Muhkam
& Mutashabih

In it are verses precise
in meaning:
these are the
very heart
of the Book.
Others are
ambiguous

3: 106/
Abyaz Wujuh

Upon a Day
when some
faces will
have turned
white, and
some faces
black.

These examples confirm that words and phrases belonging to the Gharib
Al-Qur’an category are problematic when rendered into other language, especially English. It is that category of words, where one finds loss of meaning
when rendered, and thus result in mistranslation. Among the translators under
study only WA has added footnotes to Q. 3:7 and 106. 1
Errors in Translating the ‘Euphemism’: Q. 2: 126 as an Example
The English word “euphemism” comes from the Greek word euphemos (derived from the root words “eu”, meaning good, or well, and “pheme”, meaning
speech or speaking) meaning auspicious, good, fortunate speech. Euphemism
is defined, literally, as a word or phrase used to avoid saying an unpleasant or
offensive word; as substituting a pleasant term for an offensive one; or stating
an unpleasant matter in pleasant expressions—done to avoid embarrassment
or threat of face among interlocutors through their interaction. Another definition of euphemism is an “inoffensive expression used in place of a blunt one
that is felt to be disagreeable or embarrassing”.2
Euphemism occurs in the Qur’an, and it is a well-established fact that in
translating euphemisms, the translations of the Qur’an have many problems.
In the below example, the word “Al-Maseer”, which occurs in Q. 2: 126, and
falls in the category of euphemism, the five translations selected show how diversely and inappropriately euphemism is translated, which, clearly reveals the
problematic in translating the euphemistic expressions. Thus, showing clearly
which translation ignores euphemism and which does not, or who translates
euphemistic expressions fairly and who sacrifices euphemisms at the expense
of meaning.

(1) Amri, TLQ, fn.s. 9, 10, 11 & 12, p. 147; fn.s 145, p. 173
(2) M. H. Abrams and Geoffrey Galt Harpham, A Glossary of Literary Terms, 10th Ed. (New Delhi: Cengage Learning
India, 2012), p. 115
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TK

As for him
who disbelieves, I shall
grant him brief
enjoyment
and then shall
consign him to
the torment
of the Fire,
a wretched
fate indeed.

AH

As for those
who disbelieve, I will
grant them
enjoyment for
a short while
and then subject them to
the torment
of the Fire—
an evil destination

AZH

As for any one ‘of
them’ who disbelieves,
I shall grant him ‘the’
enjoyment ‘of his
provision’, for a little
while, ‘until the Hereafter’—whereupon I
shall compel him into
the torment of the
Fire ‘of Hell’—and a
most woeful destination it is!

MK

As for those
who disbelieve, I will let
them enjoy
themselves for
a little while,
then I will condemn them to
the torment
of the Fire.
What an evil
destination!

WA

As for those
of who Deny,
I will make
them enjoy
a little and
then force
them into the
Punishment
of Hellfire—
miserable is
their destination!

Thus, in these translations, the euphemistic expression is conveyed, but
the intended meaning is ignored. Thus, to overcome the inaccuracies of translating euphemism, translators should firstly translate euphemism as it means,
with an addition of, in the parenthesis, the intended meaning of the word/
term/ phrase.
Errors in Translating ‘Ellipsis’: Q. 2: 18 and 3: 191 as Examples
Ellipsis (al-hadhf) is one of the “linguistic and rhetorical feature[s] of [the]
Qur’anic discourse”.1 Ellipsis, as per dictionary, means that ‘when one or more
words are omitted out of a sentence but the sentence can still be understood’.
Ellipsis, derived from a Greek word meaning ‘to leaving out’ or “something
left unsaid” and is related to any word or phrase omitted from the sentence in
order to avoid redundancy and produce an effective text structure. 2 Ellipsis is
a cohesive device which has a lexico-grammatical relation in which a word or
a phrase is speciﬁed through the use of a grammatical signal, indicating that
this word or phrase is to be recovered from what has gone before, i.e., to be
retrieved from the preceding text.3 In other words, ellipsis is the leaving out of
a word or a phrase instead of repeating the same word or phrase. Thus, there
(1) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 6
(2) J. A. Cuddon. 2013. A Dictionary of Literary English Terms and Literary Theory (UK), Wiley-Blackwell Publications. p. 231
(3) Halliday and Hasan, Cohesion in English, p. 308 and Raphael Salkie, Text and Discourse Analysis (London: Routledge., 1995), p. 57, both cited in Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 290
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is a gap, but as readers, we can make sense of the ellipted (left out) items
through the background information which we derive from the same, i.e., the
previous, text or from the subsequent text we are reading. Therefore, ellipsis
is a form of anaphoric and cataphoric cohesion where we presuppose something by means of what is implied or unsaid.1
“Ellipsis is a lexico-grammatical relation in which a word is speciﬁed through
the use of a grammatical signal indicating that it is to be recovered from what
has gone before”.2 Between substitution and ellipsis, the difference in meaning
is minimal. Semantically, ellipsis and substitution are very close, i.e., ellipsis
can be interpreted as a substitution without a substitute. Grammatically, however, the two are different.3 Ellipsis is the substitution by zero, and substitution
is explicit ellipsis.4 Ellipsis refers to anything that is left unsaid in the second
sentence, and for ellipsis is a cohesive device that contributes to the text’s
compactness and efﬁciency.5
There are three types of ellipsis: Nominal, Verbal, and Clausal.6 “Verbal ellipsis”, as Abdul-Raof puts it, “deals with ellipsis within the verbal group” and is
“characteristic of responses to yes/ no questions, i.e., the verbal proposition is
ellipted”,7 as in Q. 2: 260, which reads as: “God said: ‘Have you not believed?’
He (Abraham) said: ‘Yes’”. In this verse, “the verbal proposition (u’min – I believe, i.e., I believe in God’s ability to give life to the dead) is ellipted from the
response”.8 Another example of this case is Q. 3: 191.9 For him, in this verse,
Alladhi na yadhkuru na alla ha qiyaman waqu‘dan ... { } rabbana ma khalaqta
hadha batilan, which he translates as ‘Who remember God while standing or
(1) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 131. Abdul-Raof devotes a full chapter to Ellipsis in this
book, “Ellipsis in Qur’anic discourse” Chapter 4, pp. 131-167
(2) Halliday and Hasan, Cohesion in English, p. 308, as cited in Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse,
p. 290
(3) Halliday and Hasan, Cohesion in English p. 92, as cited in Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse,
p. 290
(4) Halliday and Hasan, Cohesion in English p. 317, as cited in Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse,
p. 290
(5) Robert Beaugrande and Wolfgang Dressler, Introduction to Text Linguistics (London: Longman, 1981), p. 66, as
cited in Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 19
(6) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 19
(7) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 290
(8) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 290
(9) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 142
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sitting ... { } ‘Our Lord, You did not create this aimlessly’, “the presupposed
ellipted element” is the verb ‘yaqa luna = they say’; therefore, the verse would
actually read like this: Alladhi na yadhkuru na alla ha qiyaman waqu‘dan ...
{yaquluna} rabbana ma khalaqta hadha batilan, which he translates as ‘Who
remember God while standing or sitting ... {They say}: ‘Our Lord, You did not
create this aimlessly’.1
Furthermore, the “Nominal ellipsis”, for him, “deals with how a noun, a
noun phrase, or an adjective is ellipted” and can be seen in Q. 2: 196: tilka
‘asharatun ka milatun: ‘Those are ten complete’, “where the noun (aiyam –
days) is ellipted” and the expected grammatical structure, for Abdul-Raof, is:
tilka ‘asharatu (aiyam) ka milatun – Those are ten complete (days).2 Another
example is Q. 2: 18, summon bukmun ‘umyun –Deaf, dumb and blind, wherein
“personal pronoun” ‘hum’=they is ellipted, and thus the verse would read as:
{hum} summon bukmun ‘umyun: “[They are] deaf, dumb and blind”.3 There
are many “instances of ellipted structures in the Qur’an as a ‘natural outcome
of rhetorical brevity’”, which cause, in SL, “misunderstanding and misrepresentation of the meaning of [the] Qur’anic texture, unless a footnote is provided or the source language ellipted elements themselves are added by the
translator”.4 In other words, one of the major linguistic aspects which cause
misrepresentation as well as ‘loss of meaning’ in translating the Qur’an is the
structures of ellipsis;5 and in this context Q. 2: 18 and 3: 191 are evaluated
here, which are examples of nominal ellipsis (where a personal pronoun is left
out) and verbal ellipsis, respectively.

(1) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 142
(2) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 292
(3) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 138
(4) Abdul-Raof, Qur’an Translation (2006), p. 127. Abdul-Raof here refers to S. S. Ali, “Misrepresentation of some
Ellipted Structures in the Translation of the Qur’an”, META: Translator’s Journal, 37, 3 (1992): 487-90, p. 487
(5) See, for example, Ali, in META (1992)
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Q. C:

TK

AH

AZH

MK

WA

V
2: 196

…fast for three
days during the
Greater Pilgrimage and for
seven when you
return, making
ten full days.

... fast for
three days
during the pilgrimage, and
seven days
on his return,
making ten
days in all.

...then fasting three
days during
Hajj-Pilgrimage
is obligatory
—and seven
days when you
return home.
This is a total
of ten days.

fast three
days during
pilgrimage
and seven after returning
home—completing ten.

... let him fast
three days during
Hajj and seven
when you return
[to your homes]:
these are ten
complete.

2: 18

Deaf.

deaf, dumb,
and blind:
they will never
return.

Deaf, dumb,
and blind—never shall they
return `to guidance`

They are
wilfully deaf,
dumb, and
blind, so they
will never
return to the
Right Path.

deaf, dumb, and
blind,

They are
those who
remember
Allah while
standing,
sitting, and
lying on their
sides, and
reflect on the
creation of
the heavens
and the earth
and pray,
“Our Lord!
You have not
created all of
this without
purpose.

Those who
mention Allah
´while` standing,
sitting and ´lying` on

Dumb.
Blind.
They do not
repent.
3: 191

who remember The ones who
God standing, remember God
`with reversitting, and
ence` while
lying down,
standing and
who reﬂect on
Who reflect
while sitting
the creation
upon the creand while lying
of the heavation of the
on their sides
heavens and the ens and earth:
... `saying`:
‘Our Lord!
earth:
Our Lord! You
You have not
‘Our Lord, You
have not creatcreated all this
did not create
ed call, this in
without purall this in vain
vain
pose
They who make
mention of God,
standing, sitting
or reclining,

they will not find
their way back.

their sides ...
´declaring`:
“Our Lord, You
did not create
´all of` this in
vain
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None of the translators have added any footnote to the verse Q. 2: 18, as
per the criterion of Abdul-Raof, but AZH, MK and WA’s translation makes it
clear when they add phrases/ words like “return to guidance”, “to the Right
path”, and “find their way back”, respectively at the end of this verse. Similarly,
in the translation of Q. 3: 191, AZH, MK and WA have aptly added the words
“saying”, “pray” and “declaring” (equivalent to Abdul-Raof’s “They say”), respectively, in order to fill the ellipsis, which helps in understanding this verse
correctly.
Loss of Meaning in Translating the ‘Idioms’/ ‘Idiomatic Terms’:
Q. 2: 93, 95, 113, 222 and 3: 196 as Examples
Idiom, literally, means ‘ a form of expression, construction or phrase peculiar to a language and often possessing a meaning other than its grammatical
or logical one.’ Idiom is defined as a group of words that take a particular
unnatural meaning that is not shown through the idiom’s components; or as
the case when two or more utterances come together giving a new meaning
that is not found in those utterances separately; or an artistic expression of
the language in which the individual meanings of its components is different
from its literal meaning. 1
Mustansir Mir, in the beginning of his Verbal Idioms of the Qur’an, writes
that the Qur’an has a “small vocabulary”; i.e., “from the point of view of language, the Qur’an is a simple enough book to read and understand … and its
small vocabulary does facilitate one’s understanding of it”. But it is a fact, Mir
highlights, that a plethora of literature has been produced on the “Qur’anic
syntax and grammar alone”, which suggests that “almost every Qur’anic verse
presents one or more linguistic problems” and “a close study of the Qur’anic
language” reveals its “richness and complexity” due to “varied linguistic structures”, and one of the significant categories is “that of idioms, of which verbal
idioms form a sub-category”.2 “Verbal idioms”, for Mir, “is a verbal compound,
more or less invariant in form, whose meaning cannot be derived easily from
the combined meanings of the individual units of the compound”, form “a significant component of the Qur’anic vocabulary” as “they occur quite frequently”, and they give, as endorsed by Abdu-Raof, to the Qur’anic discourse “the
(1) J. A. Cuddon. 2013. A Dictionary of Literary English Terms and Literary Theory (UK), Wiley-Blackwell Publications. p. 353.
(2) Mir, Verbal Idioms of the Qur’an, pp. 1-2
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sparkle of diamonds set in gold”, as some of the Qur’anic verbal idioms are
highly emotive and “picturesque”.1
Regarding the translation of idioms, from SL to TL, M. Baker (in her In Other Words: A Course Book in Translation) writes that a translator’s competence
in actively using idioms of a foreign language hardly ever matches that of a native speaker. Thus, the majority of translators working into a foreign language
cannot hope to achieve the same sensitivity that native speakers seem to have
for judging when and how an idiom can be manipulated.2
Two main areas where idioms pose problems for translators, for Baker, are:
the ability to recognize and interpret an idiom correctly; and the difficulties
involved in rendering the various aspects of meaning that an idiom conveys in
a target language. Various difficulties, encountered in translating idioms, are
summarized by Baker as: an idiom may have no equivalent in the TL; an idiom
may have a similar counterpart in the TL, but with a different context, resulting
in a different connotation; an idiom in SL may have at the same time both a
literal and an idiomatic sense; and the contexts in which idioms can be used
and their frequency of use in written discourse may differ in the SL and TL. 3
Within this ambiance, Abdulwahid puts it as: “the sacred nature of religious
texts in general and the Qur’anic text in particular should be put into consideration and be given special attention by translators when dealing with the
idioms they contain” as these texts need “to be dealt with as cautiously and
accurately as possible due to their sacredness on the one hand, and the complex nature of idioms as such, on the other hand”.4 Below mentioned examples
clearly show both the variedness in translating the idioms as well as ‘problematic’/ loss of meaning in translating them.

(1) Mir, Verbal Idioms of the Qur’an, pp. 3,4, 5; see also, Abdul-Raof, Qur’an Translation, pp. 90-91
(2) M. Baker, In Other Words: A Course Book in Translation (New York: Routledge, 1992), pp. 64-65, as cited (and
summarized) in Abdulwahid, pp. 3-4
(3) Baker, In Other Words, pp. 68-71, as cited in Abdulwahid, pp. 3-4
(4) Abdulwahid, pp. 3-4
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Q. C: V

TK

AH

MK

WA

2: 93
[wa-shribu….Ijil]

We hear and
disobey.
They were
made to
imbibe love
of the calf in
their hearts
because of
their unbelief.

and through
their disbelief
they were
made to
drink [the
love of] the
calf deep
into their
hearts.

We hear and
we disobey! For
profound adoration of the
`Golden` Calf
had infused
deep into
their hearts
because of their
incessant unbelief in God.

We hear and
disobey.”
The love
of the calf
was rooted in their
hearts
because of
their disbelief.

2: 95
ma qaddamat
aydihim

Because of
that which
their hands
have sent
ahead

Because of
what they
have stored
up with
their own
hands

For `they well
know`
what their
hands `in this
life` have
forwarded `for
the Hereafter`

But they
will never
wish for
that because of
what their
hands have
done

For sure they
will not ever
wish for it, for
what their
hands have
sent forth

2: 113
wa Qalat…
Ala Shayyin

The Jews say
the Christians
count for
nothing; the
Christians
say the Jews
count for
nothing; yet
both recite
the Book

The Jews say,
‘The Christians have
no ground
whatsoever
to stand on,’
and
the Christians
say, ‘The
Jews have
no ground
whatsoever
to stand
on,’ though
they both
read the
Scripture,

Nevertheless,
the Jews say:
The Christians stand
on nothing!
And the Christians say: The
Jews stand
on nothing!
Yet they recite
from `the
same` Scripture.

The Jews
say, “The
Christians
have nothing to
stand on”
and the
Christians
say, “The
Jews have
nothing to
stand on,”
although
both recite
the Scriptures

The Jews
said: “The
Christians
have no
ground”;
the Christians
said: “The
Jews have
no ground”;
even though
they read the
Book. The
same was
said by those
who have no
knowledge;
Allah will
judge between them
concerning
what they
dispute over
on the Day of
Judgment.

.
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AZH

.

We listen and
we disobey.
The love
of the calf
was made
to seep into
their hearts
because of
their Denial.

2: 222
wa la
taqrabunna
… amrakumulllah

3: 196
[taqlub …
balad]

And do not
come near
them until
they become
clean. When
clean, approach them
from where
God ordered
you.

Do not approach
them until
they are
cleansed;
when they are
cleansed, you
may approach
them as God
has ordained.

and do not
approach
them `there`
until they
are cleansed.
Then, when
they are
cleansed,
come to them
as God has
commanded
you.

and do not
have intercourse with
your wives
during
their
monthly
cycles until
they are
purified.
When they
purify themselves, then
you may approach them
in the manner specified
by Allah.

and do not
approach
them until
they become
purified.
When they
purify themselves come
to them from
where Allah
has instructed
you.

Be not impressed by
the blasphemers, as
they stride
back and
forth in the
lands.

[Prophet], do
not be deceived by
the disbelievers’[lucrati-ve]
trading to
and fro in the
land:

Do not let the
unrestrained
mobility of
the disbelievers in the land
delude you.

Do not be
deceived by
the prosperity of the
disbelievers
throughout
the land.

Do not be deceived by the
revelling of
those who
Deny in the
land

In Q. 2: 93, the phrase “Wa-Shribu….Ijil” is translated as “were made to
imbibe love of the calf” (TK), “to drink [the love of] the calf” (AH), “`profound` adoration of the `Golden` Calf” (AZH) “The love of the calf was rooted in their hearts” (MK), and as “The `love of the` calf was made to seep
into their hearts” (WA) respectively. All translators fail to accurately give a
meaning that conforms to the Qur’anic interpretation of this idiomatic verse.
Although MK and WA translate this verse idiomatically, yet their translations
were incorrect according to the interpretation. The other translators translate
this verse literally.
In Q. 2: 95, the phrase ‘bi ma qaddamat aydihim’ is translated as “Because of that which their hands have sent ahead” (TK), “Because of what
they have stored up with their own hands” (AH), “For `they well know'
what their hands `in this life` have forwarded `for the Hereafter`”(AZH) “But
they will never wish for that because of what their hands have done” (MK)
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and “For sure they will not ever wish for it, for what their hands have sent
forth” (WA) respectively. “This example”, for Khalidi, “highlights the manner
in which these translators by and large dealt with many of the idioms of the
Qur’an.” 1 Alone among them, TK and WA strive to go beyond literalism or free
paraphrase. Moreover, only WA has added a footnote to this verse which reads
as: “They dread that what they have done and the sins they committed will be
accounted for on the Day of Reckoning”. 2
Similarly, in Q. 2: 113, the phrase “Ala Shayyin” means “on a true matter”, however, it has been translated variedly as “count for nothing” (TK), “no
ground whatsoever stand on” (AH), “stand on nothing” (AZH), “nothing to
stand on” (MK), and “have no ground” (WA), respectively.
In Q. 2: 222, the phrase “Wa La Taqrabunna...” is translated as “do not
come near them until they become clean” (TK),“do not approach them until they are cleansed” (AH), “do not approach them `there` until they are
cleansed” (AZH), “do not have intercourse with your wives during their monthly cycles until they are purified” (MK) and “do not approach them until they
become purified” (WA) respectively. Most of them have translated the phrase
“Wa La Taqrabunna” as ‘do not approach’ and the word “yathur’na” is rendered
variedly as ‘clean’ (TK), ‘cleansed’ (by AH and AZH) and ‘purified’ (by MK and
WA). Only AH has added a footnote to it explaining that the “Arabic expressions used here are clear euphemisms for ‘do not have sexual intercourse with
them’.”3
In Q. 3: 196, the phrase, “Taqlub … Balad” is translated variedly as “Be
not impressed by the blasphemers” (TK), “[Prophet], do not be deceived by
the disbelievers’ [lucrative] trading to and fro in the land” (AH), “Do not let
the unrestrained mobility of the disbelievers in the land delude you” (AZH),
“Do not be deceived by the prosperity of the disbelievers” (MK) and “Do not
be deceived by the revelling of those who Deny in the land” (WA) respectively.

(1) Khalidi, “Reflections of a Qur’an Translator”, p.4
(2) Amri, TLQ, fn. 126, p. 77
(3) AH, TQ, p. 22
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Surah al-Fatiha (Q.1) in the context of ‘Argumentation Structure
in Qur’anic Discourse’: A Comparison
Generally translated as ‘The Opening’, Surah Al-Fatiha has many names,
due to its merits: it is known as Fatihat al-Kitab (The Opening of the Book);
Umm al-Kitab (The Mother of the Book), Umm al-Qur’an (The Mother of the
Qur’an); al-Qur’an al-Azim (The Grand Qur’an); Asas al-Qur’an (The Foundation of the Qur’an); Surat al-Hamd (The Surah of Thankfulness); al-Sab‘ alMathani (The Oft-repeated Seven); al-Shifa’ (The Cure); and al-Ruqyah (The
Incantation).1 The main theme of al-Fatihah is, as Waleed Amri puts it, that
“all acts of worship should be dedicated wholly and solely to Almighty God and
shall be carried out with total devotion”.2 For Abdel Haleem, it is seen “to be a
precise table of contents of the Qur’anic message”.3 The key to understanding
al-Fatihah “is to think of it as a form of payer or supplication, in which Believers begin by extending their thankfulness to Allah and praise to Him, then they
tell of their dedication to His worship alone, only to ask Him at the end to guide
them to the straight path, which leads to the Almighty’s Pleasure, the ultimate
goal one strives to achieve in this life”.4
The different names of Surah al-Fatihah, no doubt, highlight its significance; however, in the context of present study, its verses serve as an example of “Argumentation”, for it presents “an interesting example of gentle
argumentation”, as Abdul-Raof puts it.5 Therefore, it is apt to deliberate first
about the Argumentation.
“Argumentation is the study of how conclusions can be reached through
logical reasoning. It includes debate, negotiation, dialogue, court trial by lawyers, presentation, and persuasion. Thus, an argument has audience or readership. In other words, there is a text producer (speaker/ writer) and a text receiver (listener/ reader), each contending differing points of view and trying to
persuade each other”.6 Based on the cognitive status of the text receiver, there

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Amri, TLQ, p. 47
Amri, TLQ, p. 47
Abdel Haleem, The Qur’an, p. 3
Amri, TLQ, p. 47
Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 97
Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, pp. 58-9
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are three categories of audience: open-minded (impartial); sceptical (undecided, a ﬂoater), and denier (opponent)”.1 Argumentation, for Abdul-Raof, is
“concerned with reaching a conclusion that is acceptable to the opponent or
any category of audience”, and in the Qur’anic discourse, two major types of
addressee are found, namely: the polytheists who worship deities other than
God, and the Scripturists who are the followers of Judaism or Christianity.2
An argument has the following major components: Premise, Rebuttal, Substantiation/ rebuttal, Quantiﬁers and Conclusion. While “premise must provide
consistent claims so that we have a consistent conclusion”, Rebuttal, usually
those “statements which may occur on their own or be part of the premise(s)”,
is “an argumentation technique that aims to invalidate the opponent’s claim or
argument”. Similarly, Substantiation/ rebuttal are the “statements that belong
to the premise and primarily aim to give validity to the text producer’s thesis
(premise)”. In the similar vein, while Quantiﬁers “express the text producer’s
degree of force or certainty concerning the claim or the argument”, conclusion
is “derived from the premise”; i.e., “the conclusion follows logically from the
premise(s)” and the “consistency of the conclusion depends on the consistency
of the premise(s)”.3
In the Qur’an, one comes across “different types of argumentation which
reﬂect different premises, different rebuttal details, different conclusions, and
different types of audience”,4 and Q. 1 “presents an interesting example of
gentle argumentation where the interlocutor is the human and the addressee
is the Lord”, and thus, is a significant example of the “Qur’anic presentation
technique with an illocutionary force” which is clearly seen in the relationship
between verses 2–3 and verse 5.5 Abdul-Raof puts it as:
As a Qur’anic presentation technique with an illocutionary force, Q1 [Surah al-Fatihah]
initiates the discourse with introducing God’s epithets (al-rahman al-rahim—the entirely merciful, the especially merciful, Q1: 1) as a depiction of God’s compassion and mercy to creation in general (human and non-human, believers and unbelievers) and to His worshippers
in particular. It is worthwhile to note that God’s epithets are employed in the active participle
to designate the illocutionary force of [+ Continuity], i.e., God’s mercy to His creation will
never cease, and the illocutionary force [+ Permanency], i.e., mercy is a perpetual status of
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 59
Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 59
Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 62
Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 71
Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 97

God. Grammatically, the two epithets (al-rahman al-rahim) are adjectives to the noun (allah
— God) in Q1: 1. Later on, an interlocutor (the human worshipper) pleads to his/ her creator
(the Lord, God). In terms of argumentation, Q1 can be taken as an example of Qur’anic skilful
initiation of locution where Q1 is the gate to the whole Qur’an. ...1

From this Surah, he deduces, among others, following “skilful argumentation techniques and the means to achieve impressive locution”:
1 The human speaker (interlocutor) has initiated his/ her discourse by skilfully addressing
his/ her creator (God) through gentle epithets that describe God’s perpetual mercy that covers
all His creation regardless of their colour or race (rabb al-alamin – the Lord of the worlds).
2 The second skilful technique of locution which the human speaker has employed is the
no-main-verb sentences: (al-hamdu lillahi rabb al-‘alamin/ al-rahman al-rahim/ maliki yaw aldin – All praise is due to God, Lord of the world/ the entirely merciful, the especially merciful/
sovereign of the day of resurrection, Q1:2–4). ...
4 Coherence and continuity of thought are achieved through (iyyaka na‘budu/ iyyaka nasta‘in – It is you we worship/ it is you we ask for help, Q1: 5).
5 Q1: 5 sets the scene for a bargaining argumentation technique where the vendor is the
interlocutor (the human speaker appealing to his/ her Lord) and the purchaser (the addressee,
the listener) is God. The vendor (the human worshipper) has realized that his/ her worship is
imperfect. Thus, he/ she pleads to the purchaser to accept his/ her bargain as a wholesale,
i.e., sold as seen. ... This is a skilful initiation of locution on the part of the speaker to include
the vendor’s worship plus the other humans’ worship so that the purchaser will accept the bargain as it is. In other words, not all worshippers are perfect. Yet they all ask for God’s help. ...
6 The acceptance of the bargain as a whole befits God’s mercy and compassion towards
His creation.
7 The skilful initiation of speech in Q1 has demonstrated that God’s epithets are introduced
ﬁrst to designate compassion and sympathy as a prelude to the bargain (the request) in:
(iyyaka na’budu/ iyya nasta‘in – It is you we worship/ it is you we ask for help, Q1: 5), which
the vendor aims to be accepted by the purchaser.2

Set in this context, below is highlighted the varied rendering of this Surah
(especially verse 2, 3 and 5) by the six translators, showing both similarities
and differences in translation:

(1) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 97
(2) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, pp. 97-98
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TK
Praise be to
God, Lord of
the Worlds:
Merciful to all,
Compassionate
to each!
Lord of the Day
of Judgement.
It is You we
worship, and
upon You we
call for help.
Guide us to
the straight
path, The path
of those upon
whom Your
grace abounds,
Not those upon
whom anger
falls, Nor those
who are lost.

AH

AZH

Praise belongs
to God, Lord
of the Worlds,
the Lord of
Mercy, the
Giver of Mercy,
Master of the
Day of Judgement.
It is You we
worship; it is
You we ask
for help.
Guide us to the
straight path:
the path of
those You have
blessed, those
who incur no
anger and who
have not gone
astray.

All praise is
for God `alone`
Lord of `All`
the Worlds,
the All-Merciful, the Mercy-Giving,
Master of the
Day of Judgment.
It is You alone
we worship,
and it is You
alone we ask
for help.
Guide us along
the straightway—the way
of those upon
whom You have
bestowed grace,
not those upon
whom there is
wrath, nor those
astray.

MK
All praise is for
Allah—Lord of
all worlds, the
Most Compassionate, Most
Merciful,
Master of the
Day of Judgment.
You alone we
worship and
You alone we
ask for help.
Guide us along
the Straight
Path, the Path of
those You have
blessed—not
those You are
displeased with,
or those who are
astray.

WA
Gratitude be
to Allah the
Lord of all
beings; The
Most Beneficent, the
Most Merciful; Owner
of the Day of
Judgment.
Only You we
worship, and
only You we
seek help
from.
Guide us to the
Straight Path;
the path of
those on whom
You have bestowed your
Grace, not
those on whom
´is Your`
Wrath nor the
misguided.

The Qur’anic phrase Rabb al-‘Alamin is translated as “Lord of the Worlds”
by (TK) and (AH) “Lord of `All` the Worlds” by (AZH) and (MK) , and “the Lord
of all beings” (WA) and the translation of the phrases Rahman and Rahim as
“Merciful to all, Compassionate to each!” (TK) “the Lord of Mercy, the Giver of
Mercy” (AH), “All-Merciful, the Mercy-Giving” (AZH), “the Most Compassionate, Most Merciful” (MK) and “Most Beneficent, the Most Merciful” (WA).
Moreover, AH has added six (6) footnotes to it, WA has added nine (9), explaining terms/ words like Rabb Alamin, Rahman, Rahim, Yawm al-Din, Sirat
al-Mustaqim etc. For example, in the explanation of the phrase Rabb al-Alamin/ “Lord of the Worlds”, AH writes: “The Arabic root r–b–b has connotations
of caring and nurturing in addition to lordship, and this should be borne in
mind wherever the term occurs and is rendered ‘lord’”; “Al-‘alamin in Arabic
means all the worlds, of mankind, angels, animals, plants, this world, the next,
and so forth”.1 In the explanation of this phrase, WA adds: “The Arabic rabb
translated here as ‘Lord’ is semantically and lexically related to tarbiyah, which
means to nurture, but with much care and attention. When used in its absolute
form with the definite article, al-Rabb, it could only mean God Almighty, Who
is in charge of taking care and providing for all beings”; “‘All beings’ stands
(1) Abdel Haleem, The Qur’an, fn.s d and e, p. 3
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here for al-‘Alamin, usually translated as ‘worlds’. It means the Heavens the
Earth and all that is there within them and all that is there between them”,1 as
in Q. 26: 23-24 which states: “Pharaoh asked, ‘What is the Lord of `All` the
Worlds? `Moses` said: `He is` the Lord of the heavens and earth, and all that
is between them—if you are `willing` to be certain and have faith” (AZH).
The ‘Throne Verse’ (Q. 2: 255) in the Context of ‘Deductive
Argument’ and ‘Coherence and Cohesion’:
A Comparative Study of Selected Translators
The ‘Throne Verse’/ Ayat al-Kursi (Q. 2: 255): Q. 2: 255, which is known
as Ayat al-Kursi and is generally translated as “The throne verse” or, as WA
translates it, verse of “the Footstool”.2 This verse is “the single greatest aya[h]
in the Grand Qur’an”, 3 or it represents “the master verse of the Qur’an (sayyidat al-Quran) … since it contains the three major branches of the most important Qur’anic sciences, i.e. the science of knowing God”. Along with Q. 11,
these verses “have generated an extensive theological and mystical literature
and occupied the attention of many generations of Muslim scholars”.4 Another
scholar puts it as: in the Qur’an, the term Kursi is used for “throne” on two
occasions; one of these refers to the throne of Solomon (Q. 38: 34) and the
other instance (Q. 2: 255) is the most famous reference to the throne of God
in the Qur’an, and may very well be the most popular verse in the Qur’an, having come to be known as the “Throne Verse” (ayat al-kursi). Eight sentences
long, the verse only refers to God’s throne once: “His throne encompasses the
heavens and the earth, and their preservation does not burden him.”5
This verse can be described as the summary and summation of Tawhid. For
AH, this verses describes “the glory of God and refer to the time when no one

(1) Amri, TLQ, fns. 3&4, p. 49
(2) Amri, TLQ, fn. 143, p. 127. For details, see Wani, “Translating the Throne Verse (Ayat al-Kursi)...”, AJQS, 2, 2
(2019): 35-44, wherein he discusses Q. 2: 255 in light of al-Amri’s translation and its comparison with some other
English translations of the Qur’an like Khattab, Khalidi and Hammad, and concludes: “While all the three other translators have translated Allah as God, al-Amri has retained it as such in English throughout his translation. He considers
it a Westernized name for Allah which he has used only in the prefatory notes” (p. 41).
Amri, TLQ, fn. 143, p. 127 (3((
(4) Nasr Hamid Abu Zayd, “Everyday Life, Quran in”, J. D. McAuliffe, (Ed.), The Encyclopedia of Quran [EQ], 6
vols. (Leiden: Brill, 2001-2006), II: 80-98, p.96
(5) Jamal J. Elias, “Throne of God”, EQ, V: 276-78, p.277
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can intercede for anyone else”.1 Among the six translators studied, only WA
has added many footnotes in the explanation of this verse. On the authority of
Sahih al-Bukhari (2311), Amri writes that the ‘Throne Verse’ is considered as
summation of Tahwid because it describes in detail the
Attributes and Divine Characteristics of the God Who is truly worthy of worship: unlimited
with regards to knowledge (omniscience), power (omnipotence), and existence (omnipresence). Any god would have to fulfil all these criteria to be truly worthy of worship. Among the
virtues of this aya is that whoever recites it before sleeping, no devil will come near him until
he wakes up, and he will be safeguarded by God’s guardianship.2

For Abdul-Raof, this verse falls in the category of both “Qur’anic deductive argument” (QDA) and “Coherence and cohesion” (C&C).3 The former is
a sub-category of “Argumentation”, which is defined as “the study of how
conclusions can be reached through logical reasoning” and includes “debate,
negotiation, dialogue, court trial by lawyers, presentation, and persuasion”;
i.e., “an argument has audience or readership”.4 The major components of an
‘Argument” are: premise, rebuttal, substantiation/ rebuttal, quantifiers, and
conclusion. For him, the Qur’an uses “different types of argumentation which
reﬂect different premises, different rebuttal details, different conclusions, and
different types of audience”.5
In the explanation of QDA, he writes that deductive reasoning, or logical
deduction, is “a cognitive activity, i.e., a type of reasoning, which goes from
general to speciﬁc. If the premises are true, then the reasoning should be valid”; 6 i.e., the “deductive reasoning is the process of reasoning taken from one
or more statements (premises) in order to reach a logical (true) conclusion”.7
In other words, “the premises are linked with the conclusion through the process of deductive reasoning”.8 Deductive reasoning, he further adds, “adopts
the classic reasoning pattern of (If A = B and B = C, therefore A = C). However, deductive reasoning follows other reasoning patterns” as well.9 Through de(1) AH, TQ, p. xix
(2) Amri, TLQ, fn. 143, p. 127
(3) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, pp. 76-77 & 173-74
(4) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 58
(5) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, pp. 62, 71
(6) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 76
(7) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 76. Here he refers to Robert Sternberg, Cognitive Psychology (Belmont, CA: Wadsworth 2009), p. 578
(8) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 76
(9) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 76
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ductive reasoning, Abdul-Raof, highlights that we can “draw conclusions from
speciﬁc statements (premises)”; i.e., it is “hinged upon the premise(s)”, and
thus, it is used “to have a better understanding of the world around us”.1 For
him, one of the main features is QDA is that it is “based on a sound deﬁnition”
and a best example of this is found in Q. 2: 255.2
Moreover, Q. 3: 96 is studied, by Abdul-Raof as an “example of premises
with speciﬁc characteristics of God and are linked with the conclusion through
the process of deductive reasoning. The premises are fortiﬁed by subsequent
text segments that have opted for the conﬁguration of speciﬁc segments to
prop up the main thought”. This is, for him, as one more feature of QDA, which
he puts as: “The deductive argument refers to the nature of things and their
speciﬁc characteristics: Let us consider the following example that represents
a deductive argument with speciﬁc characteristics of God and those who are
besides God (the partners worshipped by polytheists).”3
Abdul-Raof defines ‘Coherence’ in these words: “Coherence is a text-centred notion and is a constitutive principle of effective communication” and
plays a “pivotal role”, in any “textual communication”, “in the fulﬁlment of the
text producer’s communicative goals at the interpersonal communication level
and at a persuasion process level. The interlocutor’s communicative goal is
his/ her thought which he/ she wants to deliver to the hearer/ reader” (italics
in original).4
Thus, coherence, for him, is “concerned with the hierarchical arrangement
of textual units into structured entities”, and “not merely concerned with ‘sticking to the point’”; but is rather concerned “with the semantic relatedness and
continuity of senses between the segments of the text, be it a single word, two
consecutive sentences, or a larger text”. 5 In other words, coherence is concerned with: the relationships among the constituent lexemes of a sentence
(proposition); the relationships among the consecutive sentences; and the
relationships among different macro texts such as the consecutive chapters of
a book or the consecutive Surahs of the Qur’anic discourse.6
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 76
Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 77
Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 77
Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 168
Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, pp. 168-9
Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 169
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Considering C&C as a specific sub-category in Coherence, Abdul-Raof is of
the opinion that a “cohesive text is not necessarily coherent, but a coherent
text is necessarily cohesive. This entails that cohesion is a prerequisite of coherence”,1 as illustrated in Q. 2: 255, which is an example of “cohesion process
of reference (co-referentiality—‘awdat al-damir ‘ala al-ism)” which “plays a
pivotal role in the realization of a cohesive and a coherent text”. 2 Abdul-Raof
explained it as:
allaha la ilaha illa huwa ... la ta’khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma
fi al-samawati ... man dha alladhi yashfa‘u ‘indahu illa bi’idhniha ya‘lamu ma
baina aidihim wama khalfahum wala yuhitun bishai’in min ‘ilmihi illa bima sha’
... wasi‘a kursiyyuhu al-samawat wal-ard wa la ya’uduhu hifzihima wa huwa
al-‘aliyyu al-‘a im — God—there is no deity except Him ... Neither drowsiness
overtakes Him nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens. Who is it
that can intercede with Him except by His permission? He knows what is presently before them and what will be after them, and they do not encompass a
thing of His knowledge except for what He wills ... His kursi extends over the
heavens and the earth, and their preservation does not tire Him, and He is the
most high, the most great, Q2: 255
The above text enjoys both cohesion and coherence where the pronouns (huwa – He,
Him), (-hu – Him) of (ta’khudhuhu – overtake Him), (-hu – Him) of (lahu – to Him), (-hu –
Him) of (‘indahu – with Him), (-hi – His) of (bi’idhnihi – by His per-mission), the implicit pronoun (huwa – He) in the verb (ya‘lamu – He knows), the pronoun (-hi – His) of (‘ilmihi – His
knowledge), the implicit pronoun (huwa – He) of (sha’ – He wills), the pronoun (-hu – His) of
(kursiyyuhu – His kursi), and the pronoun (-hu – Him) of (ya’uduhu – tire Him) refer to (allahu
– God). The pronoun (-huma – their (dual)) of (ḥifzihima – their preservation) refer to (al-samawat wal-ard—the heavens and the earth). However, the pronouns (-him—them/ their) of
(aidihim—(literally) their hands), (-hum—them) of (khalfahum – after them), and the implicit
masculine plural pronoun (-un – they) of (yuhitun – they encompass) refer to the plural noun
represented by the exegetically based clause (all those who have the intellect and are living
either in the heavens or on earth). However, if we take out all the elements of reference from
the above text, the result will be a text that has neither cohesion nor coherence:
allaha la ilaha illa {allah}... la ta’khudh {allah} sinatun wala nawmun li {allah} lahu ma
fi al-samawati ... man dha alladhi yashfa‘u ‘indahu {allah} illa bi’idhn {allah} ya‘lamu ma

(1) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 171
(2) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 173
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baina aidihim wama khalfahum wala yuhitun bishai’in min ‘ilm {allah} illa bima sha’ {allah} ...
wasi‘a kursiyyu {allah} al-samawat wal-ard wa la ya’udu {allah} hifzihima wa {allah} al-‘aliyyu al-‘azim — God—there is no deity except {God} . . . Neither drowsiness overtakes{God}
nor sleep. To {God} belongs whatever is in the heavens . . . Who is it that can intercede with
{God} except by {God’s} permission? {God} knows what is present before them and what
will be after them, and they do not encompass a thing of {God’s} knowledge except for what
{God} wills . . . {God’s} kursi extends over the heavens and the earth and their preservation
does not tire {God}, and {God} is the most high, the most great).1

Due to its comprehensiveness, both in wording and content, Q. 2: 255 is
translated variedly by the translators under study. Thus, it shows that there
are numerous differences among translators in using the proper English words
while translating. Every translator, no doubt, tries utmost to use the best possible and most apt words, but it does result in a multiplicity of renditions and
translations.

(1) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, pp. 173-74
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TK

AH

AZH

MK

WA

God, There is
no god but He,
Living and Everlasting.
Neither slumber overtakes
Him nor sleep.
To Him belongs what is
in the heavens
and what is on
earth.
Who shall
intercede with
Him except by
His leave?
He knows their
present affairs
and their past.
And they do
not grasp of
His knowledge
except what He
wills.
His throne encompasses the
heavens and
the earth;
Preserving
them is no burden to Him.
He is the Exalted, the Majestic.

God: there is
no god but Him,
the Ever Living,
the Ever Watchful. Neither
slumber nor
sleep overtakes
Him. All that
is in the heavens and in the
earth belongs
to Him. Who is
there that can
intercede with
Him except by
His leave? He
knows what is
before them and
what is behind
them, but they
do not comprehend any of
His knowledge
except what He
wills. His throne
extends over
the heavens
and the earth; it
does not weary
Him to preserve
them both. He is
the Most High,
the Tremendous.

God! There is
no God but Him,
the All-Living, the
Self-Subsisting
‘All-Sustaining
One’. Slumber
does not overtake
Him, nor does
sleep. To Him belongs all that is in
the heavens and all
that is in the earth.
Who is it that shall
intercede with Him,
except by His permission? He knows
what lies before
them and what lies
behind them. And
they do not comprehend anything
of His knowledge—
except that which
He wills. His Seat
‘of Divinity’ encompasses the heavens
and the earth, and
preserving them
does not fatigue
Him. For He is the
Ever-Exalted, the
Magnificent.

Allah! There is no
god -worthy of
worship- except
Him, the Ever-Living, All-Sustaining. Neither
drowsiness nor
sleep overtakes
Him. To Him
belongs whatever
is in the heavens
and whatever
is on the earth.
Who could possibly intercede
with Him without
His permission?
He ˹fully˺ knows
what is ahead of
them and what is
behind them, but
no one can grasp
any of His knowledge—except
what He wills to
reveal. His Seat
encompasses the
heavens and the
earth, and the
preservation of
both does not
tire Him. For He
is the Most High,
the Greatest.

Allah, there is
no god but Him,
the Ever-Living,
the All-Sufficient; neither
drowsiness nor
sleep overtakes
Him; to Him
belongs what
is in the Heavens and Earth.
Who is it, that is
´so daring` to
intercede with
Him without His
permission! He
knows what is
there in front of
them and what
is there behind
them , but they
know nothing
of His Knowledge, except
what He wills.
His Footstool
encompasses
the Heavens
and Earth, and
He is not taxed
by maintaining
them He is the
Most High, the
Most Great.

While the three have translated Allah as God (TK, AZ and AZH), MK and
WA have retained it as such in English throughout their translations. AH adds
footnote on the term Qayum, as “Ever-Watchful. ”1 However, WA has added
as many as ten (10) footnotes to this verse, which clarify its meaning. 2
(1) AH, TQ, p. 29 Cf. 13: 33”
(2) Amri, TLQ, fn.s 431-440, pp. 127,128
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Q. 3: 78 in the context of ‘(Flouting) Cohesion’:
A Comparative Study of Selected Translators
Cohesion, “a unique Qur’an-specific linguistic feature”, both at micro and
macro-level, is a semantic relation.1 Cohesion is defined by Halliday and Hasan
as the relations of meaning that exist within the text and that deﬁne it as
a text—a grammatical or lexical relationship that binds different parts of a
text together. Cohesion is expressed partly through the grammar and partly
through the vocabulary. Thus, there is grammatical cohesion and lexical cohesion.2 In the view of Beaugrande and Dressler, lexical recurrence (repetition)
contributes to cohesion.3
Furthermore, for Basil Hatim and Jeremy Munday, cohesion is the requirement that a sequence of sentences display grammatical and/ or lexical relationships which ensure the surface continuity of text structure.4 George Yule
deﬁnes cohesion as the ties and connections which exist within texts and different cohesive devices are necessary for any text units to be strongly connected together.5 Cohesive devices are deﬁned by Raphael Salkie as those
certain words and expressions which any cohesive text should include. They
are necessary in linking the sentences together. They are like the glue which
holds different parts of a text together and the only factor in making a text
coherent.6
Cohesion, for Abdul-Raof, is “a prerequisite of the texture of any text”, and
as a “linguistic resource and a standard of textuality, cohesion plays a vital
role in making the Qur’anic text connected together”. It is through cohesion
that the “components (words, phrases, clauses) of the Qur’anic text become
together”.7 A “text-centred notion and is a constitutive principle of effective
communication”, Cohesion, for Abdul-Raof, “accounts for text connectedness
(1) Abdul-Raof, Qur’an Translation, p. 63
(2) Halliday and Hasan, Cohesion in English pp. 4-6, as cited in Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse,
p. 20
(3) Beaugrande and Dressler, Introduction to Text Linguistics, pp. 55-56, as cited in Abdul-Raof, Text Linguistics of
Qur’anic Discourse, p. 290
(4) Basil Hatim and Jeremy Munday, Translation: An Advanced Resource Book (London and New York: Routledge,
2004), p. 336, as cited in Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 290
(5) George Yule, The Study of Language (Cambridge, USA: Cambridge University Press, 1985), p. 140, as cited in
Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 290
(6) Salkie, Text and Discourse Analysis, p. 9, as cited in Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 20
(7) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, pp. 276-77
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through cohesion elements (lexical cohesion, ellipsis, reference, substitution,
and conjunction). These cohesive mechanisms indicate how statements relate to each other. Thus, cohesion is employed as a tool to analyse the text
beyond the sentence level and to characterize text structure”.1 Furthermore,
with reference to the ‘Flouting cohesion in Qur’anic discourse’, Abdul-Raof is
of the opinion that while “cohesion is a requirement of any text type (genre),
different languages employ different cohesive mechanisms to suit their linguistic and stylistic norms. In other words, some components of cohesion can be
ﬂouted”.2 One of the best examples in this case is Q. 3: 78.3
For Abdul-Raof, this verse, inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum
bil-kitabi litahsabuhu min al-kitabi wama huwa min al-kitabi, which he translates as “Indeed, there is a party who alter the Scripture with their tongues so
you may think it is from the Scripture, but it is not from the Scripture”, and yaquluna huwa min ‘ind allah wama huwa min ‘ind allah, which is translated as
“They say, ‘This is from God, but it is not from God’”, “the noun phrase (al-kitabi — the Scripture) and the noun (allah — God) are reiterated to achieve
the illocutionary (communicative) force of afﬁrmation”; and thus, “employing
a pronoun referring to the noun (phrase)”, this verse, “in terms of reference
(pronominalization or coreferentiality)” can be said to have “ﬂouted reference
and should read as”:
(inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil-kitabi litahsabuhu minhu wama huwa
minhu — Indeed, there is a party who alter the Scripture with their tongues so you may think
it is from it, but it is not from it).
(yaquluna huwa min ‘ind allah wama huwa min ‘indih — They say, ‘This is from God, but
it is not from Him’) (Bolds in original).4

It is within this context that below is provided the translations of this verse
from the selected translations to show the ‘loss of meaning’ vis-à-vis translating the verses containing (flouting) cohesion of the Qur’anic discourse.

(1) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 275
(2) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 277
(3) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 277. This verse reads as: “There are some who twist the
Scripture with their tongues to make you [people] think that what they say is part of the Scripture when it is not; they
say it is from God when it is not; they attribute lies to God and they know it” (AH)
(4) Abdul-Raof, Text Linguistics of Qur’anic Discourse, p. 277
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TK

AH

Among them
is a group
who twist
their tongues
while reading
the Book, so
that you might
suppose it to
be part of the
Book, but it is
no part of the
Book. They
claim it is from
God, but it is
not from God.
They utter
falsehood in
God’s name,
and they know
it

There are
some who
twist the
Scripture with
their tongues
to make you
[people] think
that what they
say is part of
the Scripture
when it is not;
they say it is
from God when
it is not; they
attribute lies
to God and
they know it

AZH
For, indeed,
there is a faction among them
who distort the
Scripture with
their tongues, so
as to make you
think what they
say is from the
Scripture, when
it is not from the
Scripture. And
they say: This
is from God! Yet
it is not from
God. And thus do
they speak lies
against God—
and they do so
knowingly

MK
There are some
among them
who distort
the Book with
their tongues to
make you think
this distortion
is from the
Book—but it
is not what the
Book says. They
say, “It is from
Allah”—but it is
not from Allah.
And so they
attribute lies
to Allah knowingly.

WA
A party of
them twist
their tongues
with the Book
so that you
may think it
´part` of the
Book; it is not
´part` of the
Book! And
they say: “It
is from Allah!”
But it is not
from Allah!
They ascribe
such fabrications to Allah
advertently!

Among the selected translators, two of them have translated the word ‘Kitab’ as ‘Scripture’ (AH, AZH) while the others have translated it as ‘Book’ (TK,
MK and WA). Amri who adds a note to it as well to clarify which ‘Book’ is meant
by it (which he refers, on the authority of al-Tabari’s Jami‘ al-Bayan fi Ta’wil
al-Qur’an and al-Sa‘di’s Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan,
as Torah). Moreover, WA’s note to the word Kitab helps in understanding the
verse, and reference to the ‘Book’ as well; it states: “The Book meant here is
the Torah. “Twist their tongues with the Book”, means they distort it by either
muddling the pronunciation of its words or manipulating and misinterpreting
its meaning”.1

(1) Amri, TLQ, fn. 110, p. 165
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CONCLUSIONS
From the above discussion, the follow conclusions can be drawn. No translator claims, or can claim, to have been successful in providing an accurate
translation of the Word of Allah—the Divine Book which “resembles no literary
work of man, either structurally or stylistically”1—and thus all the translations
are attempts of ‘Translating the Untranslatable’. The above study reveals both
the untranslatability of the Qur’an as well as its inimitability and miraculous nature. The selected verses studied and analysed under different (non)-linguistic
categories bring out very clearly the problematic stumbled upon in translating
and rendering some of the difficult words, or the words which have a variety
of meanings in the TL. This study also reveals that the sacredness and sanctity
of the Qur’an is vanished when it is translated, and that there can never be a
faultless and flawless translation of the Qur’an—no matter how skilful (brilliant,
experienced, and talented) a translator is. The Qur’an is “the Untranslatable”
and cannot be accurately translated because many Arabic words and phrases
have more than one meaning; are used (more often) symbolically, allegorically, figuratively and metaphorically; and numerous Arabic phrases contain indescribable and powerful meanings which cannot be expressed in TL; therefore,
any translation of the Qur’an is in essence a sheer explanation, paraphrasing,
or interpretation of the meaning of the SL. This has been the case with the six
translators under study as well. That is why scholars have highlighted, time
and again, that in order to make the SL “accessible and intelligible” to the TL
reader and “to explicate” the “intricate multi-layered meanings” of the Qur’an,
a translator should either adopt “’within-the-text’ exegetical material” or add
“marginal notes and commentaries” as only “exegetical translation can eliminate misconceptions among target language readers”.2
The above discussion, and the comparison, reveals that the Qur’an as a
central Text inclines to cause very serious and severe complications and difficulties for translators in terms of understanding, interpreting, and translating
certain theological/ doctrinal and linguistic/ semantic concepts/ words due to
the language erudition and semantic sophistication of the Arabic language
used in the text on the one hand, and the theological, socio-cultural, psychological, spiritual and melodic dimensions of the Divine Writ. Thus, it becomes
obvious that the six translators (studied in this paper) have failed to replicate
(1) Hammad, The Gracious Qur’an, p. 1147
(2) Abdul-Raof, Qur’an Translation, p. 40
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not only the complex web of the stylistic features found in the Qur’anic text,
but also the theologically and culturally loaded concepts carried in the Sacred
Text. In translating the Qur’an, the translator should first strive not only to understand its multifaceted meanings, or appreciating its stylistic features, or be
able to catch something of the splendour, grandeur and majesty of the original
revelation, but also be able to faithfully render its theological messages without misrepresenting or misinterpreting any of the implying principal concepts,
norms and beliefs. The translator should (i) have the ability to revel in the
rhythm and harmony of the SL; (ii) be able to wonder at the meaning obvious
or hidden in the SL; and (iii) avoid letting his own opinion in interpreting the
Text. Moreover, there should be certain criteria’s for translating the Qur’anic
Text.1 No doubt, in the 21st century one sees, as Kidwai says, “a spurt in the
appearance of the English translations of the Quran”, but “there is still need for
a reader friendly translation in idiomatic English which may cater to the varying needs of an ever increasing English readership”.2 Whereas Zarzour is of the
opinion that there is the need of having “a proper and complete translation of
the Qur’an”; fulfilling such a need is, for him, “a duty of the Muslim nation and
its leaders”, and its solution lies in establishing a “specialised centre or university department established under the care and supervision of scholars who
combine a high standard of academic scholarship with sound faith”.3
This study also reveals the inadequacy and insufficiency of studying lexical
and philological items out of their context. In order to copiously comprehend
the connotation and denotation of the SL, each and every lexical item must be
contextualized and then translated into TL. In other words, it is of paramount
prominence and importance to work out what the words mean in a specific
state and situation and cultural context. Also, these analyses show clearly that
some SL lexical items have received much altered and diverse handling and
dealing by different translators (as shown in the tables).

(1) See for example, chapter 19, “Translation of the Qur’an”, in Adnan Zarzour, The Quran and its Study: An Indepth
Exploration of Islam’s Sacred Text (Trans. and Ed.), Adil Salahi (Markfield, Leicestershire, UK: The Islamic Foundation, 2018), pp. 305-320
(2) Kidwai, God’s Word, pp. xvi-xvii
(3) Zarzour, The Quran and its Study, pp. 316-17
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No (1)
Poetic illustrations on the Quranic Extraordinary vocabularies from the Collection
of Poems of Amr bin Kulthum at-Tagluby
Dr. Salih bin Thanayyan ath-Thanayyan

Research Topic
Study of poetic illustrations on the Quranic Extraordinary vocabularies from
the collection of poems of Amr bin Kulthum.Research Objectives .

Main objective of the research:
Examining poetic illustrations on Quranic extraordinary vocabularies, comparing and analyzing them.

Research Problem
Is there an extraordinary vocabulary in pure Arabic poem that is in conformity with Quranic terminology?

Prominent research findings:
The total number of illustrations recorded are: (twenty illustrations). Eight
of those extraordinary vocabularies (Quranic and literal) were in conformity
both in meaning and purpose while nine (Quranic) were more encompassing
in meaning than the poetic terminologies, and the remaining three (Quranic)
had Shariah meanings in addition to their literal meaning.

Keywords:
Poetic illustrations, Quranic terminologies, Amr bin Kalthum.
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No (2)
The Term “Subul” (Ways) in the Wise Reminder (Meanings and Connotations)
Dr. Fahd bin Mut’ib bin Mubarak ad-Dausary
Research Topic
Presenting the meanings and connotations of the term “subul” (ways) in
plural form, which indeed was used in ten verses from the book of Allah.

Research Objectives
The research is aimed at explaining the ways of peace and guidance mentioned by Allah in His book, which He urged His servants to adhere to and
warning against ways of division and error.

Research Problem
finding answers to the following:
1. 1- What are the meanings comprised by the term “subul” (ways) whenever
in comes in plural form in verses of the Quran?
1. 2- Does difference in the places where this term is used necessitate differences in its connotation?

Research Findings
1. 1- The term “subul” (ways) was used in one hundred and seventy-five places in the Quran, and it was used in all of these places in the form of a noun.
1. 2- The term “subul” (ways) was used in plural form in ten places from nine
chapters, all of which are Meccan chapters except one which was Medina
chapter and that is suratul Maidah.

Keywords:
term, ways, the wise reminder, meanings and connotations.
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No (3)
Objective Oriented Exegesis of the Quran According to Muhammad Al-Amin
ash-Shanqeety in his Quran Exegesis (Adwaa Al-Bayan)
Dr. Zuhair Hashim Riyalat
Research Topic
The study dealt with objective oriented exegesis of the Quran according
to Muhammad Al-Amin ash-Shanqeety –may Allah have mercy on him- in his
Quran exegesis (Adwaa Al-Bayan fi Idaah Al-Quran bil Quran), how he established and applied it in his exegesis, and explaining the reasons for the manifestation of objective oriented exegesis and its features in this book.

Main objective of the research:
Investigating the independent opinions of ash-Shanqeety in his exegesis
which indicate his consideration for objectives in Quranic exegesis by categorizing them, studying and reproducing them in an integral theoretical form, in
other to know whether it is possible to include his exegesis among the Quran
exegesis which follow the line of objective oriented exegesis.

Research problem:
1. What is the meaning of objective oriented exegesis and of what importance
is it?
2. How did ash-Shanqeety establish objective oriented exegesis and how did
he apply it in his exegesis of the Quran.
3. What are the elements and features of objective oriented exegesis according to ash-Shanqeety?

Prominent research findings:
1. Ash-Shanqeety’s comprehensive knowledge impacted on his methodology
in his exegesis. This methodology is multi-faceted, and is built on studying
the Quran through various means till all its objectives become manifest.
2. The academic value of (Adwaa Al-Bayan) beginning from what it comprises of unique objective oriented aspects which triggered academic activity
around it and became the concern of scholars of Quran exegesis and objectives of the shariah.

Keywords: Quran exegesis, objectives, Ash-Shanqeety, Adwaa Al-Bayan.
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No (4)
Etiquettes of the Prophets-Peace be upon them- with Allah in the Quran
Dr. Umar bin Mubaireek Huzaifa al-Husaini
Research Topic
Etiquettes of the Prophets with Allah in the Quran.

Main objective of the research:
Presenting the etiquettes of the Prophets-peace be upon them- with Allah
in the Quran thus, imitating them and following their path in their characters
and conducts.

Research problem:
1. What is the difference between etiquettes of the Prophets with Allah and
their virtues and Allah’s praise for them in the Quran?
2. What are the etiquettes of the Prophets-peace be upon them- with their
lord through their stories in the Quran?

Prominent research findings:
1. That etiquette with Allah is an aspect of knowledge that should be learned
and understood like other aspects of knowledge.
2. Prophets of Allah beside our prophet-peace be upon him- have precedence
in this character, and indeed the Quran narrated some of their etiquettes
with Allah. Hence, we should imbibe these etiquettes and imitate them.

Keywords
etiquette with Allah, Prophets, Quran, Stories.
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No (5)
Research on the Ambiguity in the saying of Allah: “And to Allah belong the east and
the west, so wherever you turn yourselves or your faces there is the face of Allah.
Surely! Allah is All-Sufficient, All-Knowing”An Inductive and Deductive Study
Dr. Ahmad bin Sa’d bin Hamid al-Maliki

Research Topic:
Ambiguities cited by scholars of Quran exegesis in the afore-mentioned
verse.

Research Objective:
Responding to these Ambiguities and clarifying them with firm academic
response.

Research Problem:
How to respond to the following ambiguities:
1. Doesn’t Allah possess except one east and west that He should mention it
in the verse?
2. What is the wisdom behind specifying the east and west while Allah possesses other things apart from the east and west?
3. The saying of Allah: “there is the face of Allah”, does this means affirmation
of the Face as an attribute of Allah?

Prominent research findings:
1. That Allah specifically mentioned the east and west because they were
mentioned the authentic reason behind the revelation of the verse and this
does not negate other reasons for this specification.
2. The most authentic opinion is that this verse indicates the Qibla and the
attribute by extension.

Keywords:
Ambiguities of the Quran, Attributes, Science of the Quran, Pious predecessors.
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No (6)
21st Century English Translations of the Qur’an by Native Arabs:
A Critical Evaluation of Q. 1—3 in the Context of ‘Loss of Meaning’
Dr Tauseef Ahmad Parray and Owais Manzoor Dar

Research Topic
The research focuses on evaluating, critically and comparatively, the six (6)
English translations of the Qur’an of the 21st century (published in between
2002—2019) by the native Arabs—namely Tarif Khalidi (2002/ 2008), Abdel
Haleem (2005 [2004]), Muhammad Mahmud Ghali (2008), Ahmad Zaki Hammad (2009 [2007]), Mustafa Khattab (2016), and Waleed B. Amri (2019)—on
several (non-) linguistic fronts.

Research Objective
The study highlights the issue of ‘loss of meaning’/ the ‘errors’ in translation by focusing comparatively on the selected verses from Q. 1—3, by utilising/ applying the works/ theories of Mir (1989), Abdul-Raof (2006 [2001] and
2019), Al-Jabari (2008), Abdulwahid (n.d.), and others. The samples, selected, have been taken from different categories, like Gharib/ Ghareeb al Qur’an
= ‘Extraordinary’ Vocabulary of the Qur’an, ‘Euphemism’, ‘Ellipsis’, and ‘Idioms’/ ‘Idiomatic Terms’. It also evaluates Surah al-Fatiha (Q.1) in the context
of ‘Argumentation structure in Qur’anic discourse’; the ‘Throne Verse’ (Ayat
al-Kursi, Q. 2: 255) in the context of ‘deductive argument’ and ‘coherence and
cohesion’; and Q. 3: 78 in the context of ‘(flouting) cohesion’ of the Qur’anic
discourse. It also analyses the methodology and approach of each translator
as well as makes a comparative analysis of their introductions on Q. 1—3.

Research Problem
The study aims to highlight the problem of ‘loss of meaning’ in translating
the noble Qur’an; to identify how the rendering, variedly by different translators, is a problematic issue; and to show the inadequacies in delivering the
proper meaning of a word/ phrase from the source language (SL) to target language (TL) by following comparative and critical methodological approaches.
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Research Findings
The study reveals that (i) the linguistic and hermeneutical issues pose serious questions to the ‘translatability’ (ii) the Qur’an as a central Text inclines to
cause very serious and severe complications and difficulties for translators in
terms of understanding, interpreting, and translating certain theological/ doctrinal and linguistic/ semantic concepts/ words due to the language erudition
and semantic sophistication of the Arabic language used in the text on the one
hand, and the theological, socio-cultural, psychological, spiritual and melodic
dimensions of the Divine Writ; and (iii) in order to copiously comprehend the
connotation and denotation of the SL, each and every lexical item must be
contextualized and then translated into TL.

Keywords:
Noble Qur’an; Translation; Translatability; Native Arab Translators; Loss of
Meaning.
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