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 مقدمة: 

سؤال الترتيب الموضوعاتي والتركيبي للقرآن وبالرغم من اتصاله المباشر والقوي بحقيقة دالئل الوحي 

وآياته لم ينل االهتمام المناسب لقدره وشأنه من لدن أهل العلم ومن طرف المشتغلين والمهتمين. ولعل 

المركبة وغير البسيطة. السبب مما هو من جلي األسباب في ذلك علو مستوى السؤال وصيغته التشكيلية 

وحسبك دليال على صحة هذا القول أن يختلط األمر على الناس حتى يجعلوا الصحيح سقيما ويتبع بعضهم 

   لبعض في القول تقليدا. 

هذا الجزء والجهد المخصوص، سنعرض فيه لهذا السؤال الكبير، ومن خالله سيُشهد )على المعنى التام 

جد، له قيمة كبرى في علم الحق وعلم التفسير، تحديد مبرز ألهم مفاتيح للفظ( انبثاق تحديد علمي مست

 ولإلمكان المساير لفقه وقراءة القرآن العظيم.
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 الفصل األول

 منزلة الشوكاني العلمية وفضل تفسيره على غيره من التفاسير 
 

إذا نحن اضطلعنا على المحور العلمي للمسلمين ومنذ طور األئمة األولين في الكتابة والتصنيف، طور 

اإلمامين مالك والزهري رحمهما هللا ومن تبعهما من أهل العلم والتدوين، ال شك أننا  سنالحظ أن لعالم 

ره من العلماء، السابقين منهم اليمن محمد بن عبد هللا الشوكاني رحمه هللا منزلة وتميزا عن كثير من غي

والذين جاءوا من بعده؛ وقد يمكن التعبير عن هذا بالقول بأن الشوكاني من زمرة الراسخين في العلم الذين 

 جمعوا بين األصول والحكمة والحصافة والورع العلميين. 

ى  على أعلى ما هذا الحكم والوصف القيم والجليل لن تترسخ وتتضح قيمته على وجه التجلي والتحقق سو

يتصور من مقامات العلم المستوجبة بالنظر إلى خطرها وعلو شأنها ألقصى إعمال الحكمة وحفظ مراتب 

األمور؛ وإن ذلك ليس يكون أكثر بروزا ووضوحا وال ينطبق على شيء أكثر مما ينطبق على مجال وعلم 

 التفسير.

سلماته، البد له من أن يستحضر  ويعتبر ال شك أن كل حديث متصل بعلم التفسير، وبأسسه األولى وم

 المعطى واألصل العلمي المعبر عنه والممثل بما رواه ابن جرير رحمه هللا:

 " حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج قال: قال ابن عباس:

 التفسير على أربعة أوجه:

 وجه تعرفه العرب من كالمها،

 يعذر أحد بجهالته،وتفسير ال 

 وتفسير يعلمه العلماء،

 وتفسير ال يعلمه إال هللا."

و مما هو جدير وموضوعي يتحتم ذكره وعلى الزم النصح بالحق قوله بأن تفسير محمد بن علي 

الشوكاني الموسوم ب ) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير(  هو األقرب إلى 

ر مما سواه مما هو معروض لالضطالع من المصنفات والتفاسير. فلئن كان تميزه عن حقيقة التفسي

المأثور في مذهب التفسير الذي مرجعه تفسير الطبري والممثل تداوال أكثر اليوم في صنفه بتفسير الحافظ 
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معيار ابن كثير ظاهرا وجليا، فإن وجه االختالف في المقارنة بتفسير سيد قطب هو باألساس على بعد و

مبدإ االقتصاد، وخصوصا إذا كان العامل فيه هو عامل الورع، الذي له قيمته الحقة في هذا المقام، مقام 

التفسير. فتفسير سيد قطب )في ظالل القرآن( يرى وكأنه تفسير يتخلله تحليل وصدى بياني تماوجي، على 

 اإليحاء وما تومئ إليه لفظة )الظالل(.نحو نكاد ال نحس فيه تباينا بينهما أو انفصاال؛ وهذا بالضبط هو 

بيد أنه وبمنظار النقد العلمي، واعتبارا للشروط التاريخية واإلنتاجية على مختلف األبعاد والمكونات 

المسهمة في التأليف، سواء الذاتي منها والنفسي، أو المرتبطة بالمجال الخطابي كبيئة خطابية للتنزيل، 

لممثل لقانون المسايرة فإن )في ظالل القرآن( وبكامل الوضوح باعتبار هذا الشرط والمعيار ا

 والموضوعية قد تحقق فيه الوصل والعمل باآليتين البينتين وقوله تعالى العزيز الحكيم:

}ما كان لبشر أن يؤتيه هللا الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون هللا ولكن كونوا ربانيين 

 (78الكتاب وبما كنتم تدرسون'{)آل عمرانبما كنتم تعلمون 

}وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم' فيضل هللا من يشاء ويهدي من يشاء' وهو العزيز 

 ( 0الحكيم'{)إبراهيم

كذلك من جهة النظر العلمي و تحديد موضوع النظر في مكوناته، فإن محور تفسير ابن كثير يمثل بالنسبة 

تحتم ويلزم أن يكون لغيره من التفاسير األساس والمحور المعتمد، ذلك أن مفهوم المأثور للظالل، وكما ي

كمادة علمية، ينطبق بحقيقة ومدلول األصول في إطار هذا العلم والحيز من العلوم. وهذا التقييم والحكم 

صية العلمية العلمي في شخص ابن كثير يستند وينبني على أمور وحقائق علمية حتى غلب على هذه الشخ

لقب الحافظ بالرغم من عدم االستحضار المستحق لحقيقته ومحمول لفظه وفحواه؛ قال اإلمام الذهبي في 

 حقه والثناء عليه:

> اإلمام الفقيه المحدث األوحد البارع . . فقيه متفنن، ومحدث متقن، ومفسر نقال، وله تصانيف مفيدة، 

ظ جملة صالحة من المتون والتفسير والرجال وأحوالهم.< يدري الفقه، ويفهم العربية واألصول، ويحف
1

 

 وقال الحافظ ابن حجر العسقالني:

> . . وصفه بحفظ المتون وكثرة االستحضار جماعة، منهم الحسيني وشيخنا العراقي وغيرهما . .< 
2

 

                                                           
 بيروت(.-مؤسسة الكتب الثقافية-عبد الفتاح شبلتهذيب وتنقيح خالد -)من مقدمة >قصص األنبياء< 1
 )المصدر السابق( 2
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أما المكمل والمضاف إلى هذا األساس والمحور األصولي األولي في تفسير سيد قطب فهو شرط 

 لمسايرة، وقد سبق القول بشأنه في الجزء الثاني.ا

ولئن كان هذا الشرط هو ما يميز باعتبار الحال تفسير )في ظالل القرآن(، فإن )فتح القدير( ورغم عدم 

معاصرة ومضي ردح من الزمن غير قريب عن كتابته فهو ال يزال محققا للبيان، ويفضل غيره من 

 تين: االستيعاب واإليجاز. التفاسير لخلتين جامعتين فيه وميز

لنسمع هنا إلى  الشوكاني رحمه هللا وهو يبرز ويؤكد على مدى اهتمامه وإدراكه ما يلزم من ورع في مقام 

 القول والتفسير لكتاب هللا الكبير المتعال؛ يقول الشوكاني:

ا قدرا باالتفاق، هو > . . وبعد فإن أشرف العلوم على اإلطالق وأوالها بالتفضيل على االستحقاق، وأرفعه

علم التفسير لكالم القوي القدير إذا كان على الوجه المعتبر في الورود والصدر، غير مشوب بشيء من 

التفسير بالرأي الذي هو أعظم الخطر، وهذه األشرفية لهذا العلم غنية عن البرهان، قريبة إلى األفهام 

حق، ويدري بها من يميز كالم البشر وكالم خالق واألذهان، يعرفها من يعرف الفرق بين كالم الخلق وال

القوى والقدر، فمن فهم هذا استغنى عن التطويل، ومن لم يفهمه فليس بمتأهل للتحصيل، ولقد صدق 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث يقول فيما أخرجه عنه الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد قال: قال 

 ضل كالم هللا على سائر الكالم كفضل هللا على خلقه."<رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"ف

 وبخصوص حقيقة التمايز والمقارنة نجده يصرح ويقول بأسلوب واثق وجازم:

> فهذا التفسير وإن كبر حجمه، فقد كثر علمه، وتوفر من التحقيق قسمه، وأصاب غرض الحق سهمه، 

وائد فوائد وقواعد شوارد، فإن أحببت أن تعتبر واشتمل على ما في كتب التفاسير من بدائع الفوائد، مع ز

صحة هذا، فهذه كتب التفسير على ظهر البسيطة،  انظر تفاسير المعتمدين على الرواية، ثم ارجع إلى 

 <.! تفاسير المعتمدين على الدراية، ثم انظر في هذا التفسير بعد النظرين

واضحة جلية، وأثرا ظاهرا لمدى إجالله  أما الكلمة األولى فنجدها عند الشوكاني في تفسيره صبغة

وتقديره لكالم هللا ذي العزة والجبروت. . ولو قدر وكتب له رحمه هللا أن يعاصر هؤالء الخائضين في 

آيات هللا فيما يزعمونه حديثا وعلما في اإلعجاز العلمي للقرآن، وهلل المثل األعلى وهو الغني الحميد، لما 

والحق أن مع استثناء جد قليل ترى أكثرهم مفتقدين  ! اهاتهم وجهلهم المركب..قعد وال توانى عن الرد لسف

ألبسط الشروط، وما هم في القراءة الحقة إال صورة لواقع األمة العلمي الذي ال زال للجهل والدجل فيه 

 حظ ونصيب. .
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العلمي، ويكفي أن نعلم أن الكلمة الثانية يكفي في دليلها االطالع على التفاسير المعتمدة مراجع هذا المجال 

عربية القرآن وعربية البيان، ليس للفقه والعلم حقيقة وال رسوخ من دون االعتبار الكامل لها ولحقيقتها 

 الكاملة.

لقد كان هذا من باب لزوم الحق واإلشارة إلى القيمة الفقهية والعلمية لتفسير عالم أهل اليمن الكبير محمد 

الرد عليه فيما سيأتي بخصوص سؤال التناسق القرآني موضعه، وحقيق أن بن علي الشوكاني حتى يوضع 

 كل ما عدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يؤخذ من كالمه ويرد. .
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 الفصل الثاني

 قول الشوكاني في التناسق الموضوعاتي للقرآن 
 

بني إسرائيل بعد ذكر في مستهل تفسيره لآليات من سورة البقرة التي يخاطب فيها هللا سبحانه وتعالى 

قصة آدم عليه السالم، اآليات المبتدئة بقوله تعالى:}يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم 

( يقول محمد بن علي الشوكاني رحمه هللا في 81وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون'{)البقرة

 تفسيره:

، وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته، واستغرقوا أوقاتهم >اِعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف

في فن ال يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في األمور المتعلقة 

بكتاب هللا سبحانه، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين اآليات القرآنية المسرودة على هذا الموجود 

حف فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها اإلنصاف، ويتنزه عنها كالم البلغاء فضال عن كالم في المصا

الرب سبحانه، حتى أفردوا ذلك بالتصنيف، وجعلوه المقصد األهم من التأليف، كما فعله البقاعي في 

آن ما زال تفسيره ومن تقدمه حسبما ذكر في خطبته. وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القر

ينزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وكل عاقل فضال عن عالم ال يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول  ! إلى أن قبضه هللا عز وجل إليه

ال، وتحليل أمر كان حراما، القرآن متخالفة باعتبار نفسها، بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر كان حال

وإثبات أمر لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لهم قبله. وتارة يكون الكالم مع المسلمين، وتارة 

مع الكافرين، وتارة مع من مضى، وتارة مع من حضر، وحينا في عبادة، وحينا في معاملة، ووقتا في 

نذارة. وطورا في أمر دنيا، وطورا في أمر آخرة. ترغيب، ووقتا في ترهيب. وآونة في بشارة، وآونة في 

ومرة في تكاليف آتية، ومرة في أقاصيص ماضية. وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا االختالف، 

ومتباينة هذا التباين الذي ال يتيسر معه االئتالف، فالقرآن النازل فيها هو باعتباره نفسه مختلف كاختالفها. 

وهل هذا إال مع فتح  اسبة بين الضب والنون، والماء والنار، والمالح والحادي؟فكيف يطلب العاقل المن

أبواب الشك وتوسيع دائرة الريب على من في قلبه مرض، أو كان مرضه مجرد الجهل والقصور؟ فإنه 

إذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آي القرآن ويفردون ذلك بالتصنيف، تقرر عند أن هذا 

ر البد منه، وأنه ال يكون القرآن بليغا معجزا إال إذا ظهر الوجه المقتضي للمناسبة، وتبين األمر أم

الموجب لالرتباط، فإن وجد االختالف بين اآليات فرجع إلى ما قاله المتكلمون في ذلك، فوجده تكلفا 
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أن نزول القرآن كان  محضا، وتعسفا بينا، انقدح في قلبه ما كان عنه في عافية وسالمة. هذا على فرض

مترتبا على هذا الترتيب الكائن في المصحف، فكيف وكل من له أدنى علم بالكتاب وأيسر من معرفة يعلم 

علما يقينا أنه لم يكن كذلك. ومن شك في هذا، وإن لم يكن مما يشك فيه أهل العلم، رجع إلى كالم أهل العلم 

النبوة، فإنه ينثلج صدره ويزول عنه الريب بالنظر في العارفين بأسباب النزول، المطلعين على حوادث 

سورة من السور المتوسطة، فضال عن المطولة، ألنه ال محالة يجدها مشتملة على آيات نزلت في حوادث 

مختلفة وأوقات متباينة ال مطابقة بين أسبابها وما نزل فيها في الترتيب، بل يكفي المقصر أن يعلم أن أول 

( 2(}يا أيها المزمل{)المزمل2( وبعده}يا أيها المدثر{)المدثر2ربك الذي خلق{)العلق ما نزل}اقرأ باسم

وإذا كان األمر هكذا، فأي معنى لطلب  ! وينظر أين موضع هذه اآليات والسور في ترتيب المصحف

في ثمرته، وأحقر فائدته؟ بل هو عند من يفهم ما يقول وما يقال له من تضييع األوقات وإنفاق الساعات 

أمر ال يعود بنفع على فاعله وال على من يقف عليه من الناس، وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل 

العلم للمناسبة بين ما قاله رجل من البلغاء من خطبه ورسائله وإنشاءاته، أو إلى ما قاله شاعر من الشعراء 

اء، وغير ذلك من األنواع من القصائد التي تارة تكون مدحا وأخرى هجاء، وحينا نسيبا وحينا رث

المتخالفة، فعمد هذا المتصدي إلى ذلك المجموع فناسب بين الخطبة التي خطبها في الجهاد والخطبة التي 

خطبها في الحج والخطبة التي خطبها في النكاح، ونحو ذلك، وناسب بين اإلنشاء الكائن في العزاء 

لمتصدي لمثل هذا مصابا في عقله، متالعبا بأوقاته، واإلنشاء الكائن في الهناء وما شابه ذلك لعد هذا ا

وإذا كان مثل هذا بهذه المنزلة، وهو ركوب األحموقة في كالم البشر،  !عابثا بعمره الذي هو رأس ماله

فكيف تراه يكون في كالم هللا سبحانه الذي أعجزت بالغته بلغاء العرب وأبكمت فصاحته فصحاء عدنان 

ر وكامل أن هللا سبحانه وصف هذا القرآن بأنه عربي، وأنزله بلغة العرب، وقد علم كل مقصو !وقحطان

وسلك فيه مسالكهم في الكالم، وجرى به مجاريهم في الخطاب، وقد علمنا أن خطيبهم كان يقوم المقام 

الواحد فيأتي بفنون متخالفة وطرائق متباينة، فضال عن المقامين، فضال عن المقامات، فضال عن جميع ما 

  !له ما دام حيا، وكذلك شاعرهمقا

ولنكتف بهذا التنبيه على هذه المفسدة التي تعثر في ساحتها المناسبة بين آيات نعلم أنه قد تقدم في ترتيب 

المصحف ما أنزله هللا متأخرا، وتأخر ما أنزله هللا متقدما، فإن هذا عمل ال يرجع إلى ترتيب نزول القرآن، 

ند جمعه ممن تصدى لذلك من الصحابة، وما أقل نفع مثل هذا وأنزر كثير بل إلى ما وقع من الترتيب ع

وإنما ذكرنا هذا البحث في هذا الموطن ألن الكالم هنا قد انتقل مع بني إسرائيل بعد أن كان  !من المحققين

 !قبله مع أبي البشر آدم عليه السالم. فإذا قال متكلف: كيف ناسب هذا ما قبله؟ قلنا: ال كيف
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نك نهبا صيح في حجراته      وهات حديثا ما حديث الرواحل              <فدع ع
3

 

أهمية الموضوع والنص، وخطر ما أتى فيه من القول، توجب الرد من غير ما تردد. ولعمري كيف للحق 

فيما يعلم أن يثير من الشبهات شيئا أو أن يبث مما يبث من الريب والشك أمرا إال لمن حالت دون بلورة 

بل ضد هذا وما هو عكسه الصحيح؛ فإنه من أحق ما يكون من  !صول ذا العلم عنده العوارض؟وح

موضوع وصلب العلم، ومن كنه وحقيقة تدبر القرآن المجيد، مجال خطابه واسع على ما شاء الحق المبين 

اللفظ من سعة وأبعاد العلم؛ وهذا أمر مما أوجبه الشرع، وأكدت عليه آيات القرآن العظيم بمحكم 

 وصريحه.

وإنما كان ضالل الشوكاني في هذا الحكم والقول من سوء االعتبار وعدم اإلحاطة في النظر، وسبحان هللا 

وسوف يتبين لك بوضوح هذا الذي عرض للشوكاني وما وقع فيه من خطإ  !الذي ال يضل وال ينسى

 الحكيم ومميز خصائصه:وسوء التقدير. أما وإن التناسب والتناسق من أبرز وجوه حديث القرآن 

 (81}فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين'{)الطور

فذلك تجلي لبالغ الحكمة الذي هو دليل لمن له عقل سوي وألقى السمع وهو شهيد أنه من عند هللا الحق ال 

 ريب.

وإن أول ما يلزم بخصوص نص الشوكاني أعاله نقده المعجمي وتهذيبه، وتصحيح ما جاء فيه من 

األخطاء مما ال يستساغ تجاوزه وإهماله؛ وذلك كإسناده الصفتين)متخالفة( و)متناقضة( للموضوع 

ل )الحوادث المقتضية نزول القرآن(، وكذلك توظيفه غير المتحفظ وإن جاز للصفة )مختلف( إسنادا 

)القرآن( ألن عموم إطالق إسم ولفظ القرآن إنما يراد به كليته وجوهره، وهو ليس بالمراد والمعني هنا في 

كالم الشوكاني، إذ مراد المنزل من القرآن عنده هنا اآليات المنزلة، وهي المختلفة بداهة الختالف أسباب 

ضحة حين يوظف في نفس السياق الحكم نزولها. لكن خطأ الشوكاني وتفاقم كالمه سيضحى حقيقة ماثلة وا

المسند )اختالف اآليات( بداللة لالختالف غير األولى. فالمعنى األول يراد به االختالف الجواهري وهو 

ضد التساوي؛ أما المعنى الثاني فهو االختالف التركيبي على معنى التناقض وداللة الالتناسق. وهذا ال 

ى للقول المؤسس عليه سداد وال أن تقوم له قائمة. فهيئة كلمته في مرية خلط كبير عرض للشوكاني ال يرج

مجموعها تتخذ من معطى االختالف لآليات وأسباب النزول، وبين ترتيب المصحف وترتيب النزول، أهم 

                                                           
 فتح القدير 3 
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دعامات هذا البناء؛ وتعتبر الوصل بين هذه الدعائم قاعدة في بنائها هذا أيضا، وهو ما يمثل بالنسبة للقول 

 كير أصول االستنباط واألحكام.والتف

فإذا كانت مقولة اختالف اآليات ليست ثابتة فال أساس لوجود هذا األساس البنائي حقيقة وأصال، بل إن 

اختالف اآلي الذي عبر عنه ب)اختالف القرآن المنزل في الحوادث المختلفة(، فهذا من البديهيات، 

ولها كذلك من البديهيات، أي أن صحتها صحة سارية وجمعها وإلحاقها في االعتبار باختالف أسباب نز

مطلقة و في مطلق المرجعيات،  كقولنا األعداد مختلفة ومعدوداتها مختلفة إفرادا أو جمعا. إذن فكل ما 

 اعتمد عليه البناء كدعامات وقواعد، كل ذلك إما ال وجود له حقيقة أو ال يصح ألنه ال ركن له. 

يطلب العاقل المناسبة؟< فهذا لغو ناقض للحق على مطلق أنحائه وفي كل  كما أن تساؤله وقوله > فكيف

شيء، ألن التناسب وصل، والوصل ال يكون وال يقوم إال بين المتعدد، والمتعدد ال يكون إال مختلفا في 

جواهره.  فالتناسب هو الحكمة في تناسق وصل المختلف ووحدته التركيبية المنتظمة من دون تفاوت وال 

اج تركيبي؛ وهذا الغياب الذي نلمسه لميزان الحقائق وبناء التفكير عند الشوكاني في هذا الحين يؤكده انعو

 إسناد صفتي التخالف والتناقض للحوادث المقتضية نزول القرآن.

متناسقين في الحق وهما من  خنرد أوال على هذا الخطإ الكبير في دليل وقول جامع بكون الناسخ والمنسو

الناسخ ناقضا لحكم المنسوخ فهو ليس مناقضا له؛.يقول هللا سبحانه وتعالى في كتابه  نالحق، وإن كا

 الحكيم:

}وإذا بدلنا آية مكان آية وهللا أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم ال يعلمون' قل نزله روح القدس 

(. وهنا نذكر بأن أمر الناسخ 251-252منوا وهدى وبشرى للمسلمين'{)النحلمن ربك بالحق ليثبت الذين آ

والمنسوخ ليس يرتبط فقط بذات األحكام، بل هو من ذات وماهية الحكمة ومكون من حقيقتها في المنهاج 

وفي تبيان الحق وتفصيله؛ وهذا قريب من فقه المكون الخطابي للقصص في القرآن، أي من حيث مكونه 

فالقصص مكون خطابي وثنائية الناسخ والمنسوخ مكون ي الخطاب والمقصد منه وحكمته. العلمي ف

أصولي تشريعي ومنهاجي، وهو موصول وحقيقته في اقتران الكتاب بالحكمة في كتاب هللا العزيز الحكيم؛ 

 ومن الناحية الفقهية فهذه درجة من درجات اإلدراك ومستوى من مستويات الحكمة.

 

يناه هنا ولمسناه من سوء االستعمال للصيغ اللغوية، وهذا في مقام وحديث رجل عالم ومن كذلك، ولما رأ

أكبر العلماء، مما ال شك له خطره وأثره الكبير بالنظر لخصوص وخطر شأن االهتمام ومواضع القول، 
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التسديد بخالف ما هو دون ذلك، مما ال خطر وال تبعة فيه من قبيل عام أحاديث الناس، فهذا يكفي فيه 

 والتقريب.

وإذا فحفظ البيان في أدق أحرف معانيه، وأبعاد صيغه على مستوى القول في الشأن األعلى للدين، في 

الشريعة والتفسير، هو من أوجب الواجبات وأول الشروط الملزمات، وقد عرضنا لبيان هذا اإلشكال 

مرية في لزوم إعماله واألخذ بمقتضياته وبيان خطره في الجزء األول وفي غيره. والعامل األبرز الذي ال 

هو عامل وقانون االختالف، هذا القانون والعامل المعبر عنه في مقوالت النحو وعلم اللغة بتبعية المعنى 

للمبنى، والذي على أساسه وبمقتضاه قضينا وحكمنا بعدم صحة وسداد قول الشوكاني، تعبيره وقوله 

 بتناقض آيات الكتاب وتخالفها.

 افتعل -تفاعل -فاعل -ر الصيغ التالية: فعللنعتب

إذا كان االنتقال من >قتل< إلى >اقتتل< ومن >قاتل< إلى >تقاتل< يتم عبر تقليص المحالتية بتجميع 

مقولتين في مقولة واحدة فيحصل االختزال لعنصر واحد محمول فيهما، ومن خالله يتم تحول الفعل من 

الختالف في طبيعة الفعل والحدث من جهة الواقع حدوثا وأبعادا؛ التعدي للزوم، كذلك لزم االعتبار ل

فالحدث له وعاؤه الزمني وأيضا له كثافته، فيكون آنيا ومستغرقا خفيفا أو مكثفا، كما أن هذه األحوال 

ليست واحدة من جهة الحدث وإطاره؛ وكذلك كثافته وتوزيعه بالخصوص. فصيغة >فاعل< تبين طبيعة 

فعال ألنها تجلي وتبرز معنى التوزيع الحدوثي الذي يتضمن قطعتين جزئيتين، حدث هذا البعد في األ

السعي أي في اإلحداث وحدث اإلحداث والفعل الغاية من هذا السعي. ف>قاتل< على المثل تتضمن 

جزأين: إرادة القتل أو السعي في إحداثه، وهذا معبر عنه وممثل باأللف بداللته على االندفاع والقوة، 

لثاني هو الطرف وهو اإلحداث أو الفعل. وهنا ننبه على الخطإ الشائع الذي يدل قبل كل شيء على وخيم وا

وسيء أثر التقليد عموما وعلى العلم خاصة، ونعني التقليد في ترديد المقوالت المراد به قواعد وعلما وهي 

ما نشير إليه منها هنا الحصر الذي في الحق ليست كذلك، وهي كثيرة سواء في اللغة أو الفقه أو التفسير؛ و

ما أنزل هللا به من سلطان عند مدرسي اللغة والنحو سواء العلماء منهم أوغيرهم لداللتي فاعل واستفعل 

على المشاركة والطلبية تبعا؛ ولو اتبع التفسير لكثير من قولهم لزاغ كثير من البيان عن حقيقة معناه 

عاني ليست هي التي أنزلت به. ومن مثل ذلك مما هو أثر لترديد وأصله، ولذهبنا بمعاني القول إلى م

المقوالت الخاطئة سوى أنها شائعة يرددها الناس حتى العلماء منهم، بيد أنهم أخذوا من جهة التقليد، ما 

ساع تقليدا في مناط وموضع االستشهاد لقول هللا تعالى أو بترا لقوله سبحانه من سورة األنفال:}يا أيها 

يء قل لمن في أيديكم من األسرى إن يعلم هللا في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم' النب

(، فإن في بترهم لآلية هاته من القرآن المنزل من لدن عليم حكيم، بترهم هذا 72وهللا غفور رحيم'{)األنفال
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ر القرآن وبحقائق الوجود؛ وتصرفهم ينم عن سفه في اإلدراك وعدم حصول المعرفة باهلل تعالى وبقد

ونعني هنا فيما يزعمونه استشهادا بالقرآن وهم فيما يظنون يقرأون:}إن يعلم هللا في قلوبكم خيرا يؤتكم 

خيرا{، فيبدلون لكلمة }خيرا{ داللة ليست هي التي أنزلت بها، لتصبح دالة على الذات وإنما الذي أنزل 

قتباس حتى، مجاله ليس محررا على عواهنه، فأهم الشروط فيه هو داللة التفضيل. ذلك ولزم العلم أن اال

عدم المس بالمعنى األصل. وهناك أيضا مقوالت أخر ليس لها سلطان إال التقليد في القول والترديد قد 

 ذكرناها في مواضع سابقة أخرى.

ن السعي في فصيغة >فاعل< في صلتها بمعنى المشاركة قول الميزان الحق فيها اإلمكان ال يعدوه، أل

إحداث الفعل على منحى غير ملزم البتة للمنحى المعاكس، يقول هللا تعالى في الكتاب الحكيم المنزل قرآنا 

عربيا مبينا:}وقاتلوا في سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا' إن هللا ال يحب المعتدين' واقتلوهم حيث 

ن القتل' وال تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم' والفتنة أشد م

يقاتلوكم فيه' فإن قاتلوكم فاقتلوهم' كذلك جزاء الكافرين' فإن انتهوا فإن هللا غفور رحيم'  وقاتلوهم حتى ال 

 (. .212.. 281تكون فتنة ويكون الدين هلل' فإن انتهوا فال عدوان إال على الظالمين'{)البقرة 

ليس له من الواقع شيء، وإنما كلما قال شيخ وعالم ما من الناس قولة وكررها وأعاد فالقول بالتالزم إذا 

ذكرها إال ورددها بغير قلب واع وال نظر من بعده إال من شاء هللا تعالى العليم الحكيم. ولهذا أو هنا يظهر 

وبين ألقاب ما هي  لنا ما هو بالحق من الفرق والبون كائن بين العلم بما هو حضور للعقل وللحكمة حقيقة

إال يافطات، ال نصيب فيها وال شيء من حقيقة العلم؛ وإن من اإلخالل البين سياسيا وهو في الحقيقة موقف 

سياسي ال شك في ذلك، قصر دراسة القرآن وعلم الكتاب على ذوي الطاقات والمؤهالت الدنيا والمحدودة 

ة دون إدراك هذا النشء للقيمة العلمية المطلقة لعلم من النشء، وكذا العمل الممنهج والمكر السوء للحيلول

القرآن بشتى الوسائل  وأشدها تأثيرا من الحصص األسبوعية، إلى جعل معامل المادة أدنى المعامالت، 

إلى غير ذلك من العدوان الشنيع والصريح. ونختم هذه التذكرة بالقول بأن النظام التعليمي بتخصصاته 

المقاصد واألهداف، هو المؤشر الجلي والمجلي للنظام السياسي في مكونيه وعاملي ومسالكه، وبالمعايير و

 !قيامه الحقيقي ال الشكلي: ركن اتجاهه وانتمائه، وركن قوته وسيادته الحقيقية والواقعية

نعود إلى خط الحديث لنقول ونؤكد كون الحق ال ينبغي له المناقضة وال التناقض مع إمكان انطباق حقيقة 

سخ بالنقض؛ فقد يكون ينطبق الحق في نقطة معينة بحكم، ويكون في نقطة مختلفة عن األولى حكما الن

نقيض الحكم األول؛ وكل ذلك من ذات الحق وحقيقته وتحققه. بيد أنه إذا قلنا بأن الحكمين متناقضان أو 

جائز في ذات الحق. اآليتان فمعناه اللغوي هو أن أحدهما أو إحداهما يسعى في نقض اآلخر، وهذا غير 
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واألمر نفسه كذلك في معنى التخالف وإن كان هذا االستعمال للصيغة ال يصح سواء بالمعنى الدال على 

 الجوهرية أو بالمعنى التركيبي التناقضي، ألنه انطلق أساسا من التناسب على اختالف أسباب النزول.
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 الفصل الثالث

 القول بالتناسق القرآني االحتجاج الواهي للشوكاني في اعتراضه على 

 مالك بن نبي والربانية في علم التفسير
   

 

 علم التفسير والوجوه المطلقة إلعجاز الخطاب القرآني -1

 يمكن إبراز اعتراض الشوكاني على القائلين بحقيقة التناسق القرآني في النقاط واألمور التالية:

 أبوابه.زعمه بأن القول به مدخل ومظنة للريب وباب من  -ا

 إمكان عدم الوصل بينه وبين اإلعجاز القرآني. -ب

 أما استدالله وطلبه في االحتجاج فكان له فيه حجتان وقوالن نسبيان وهما:

 عدم تناسب ترتيب القرآن مع نزوله. -1

نزول القرآن على مجرى ومسالك العرب في لسانهم بما عبر عنه بقوله:>> إن خطيبهم كان يقوم  -2

الواحد فيأتي بفنون متخالفة وطرائق متباينة فضال عن المقامين، فضال عن المقامات، فضال عن المقام 

 جميع ما قاله ما دام حيا، وكذلك شاعرهم.<<

لقد أكدنا فيما سبق من القول أن هذا الموضوع وهذه الحقيقة هي من صلب حقيقة تدبر آيات هللا تعالى 

عطيات والمعايير العلمية العليا التي أمكن اإلفادة منها في العلوم وكتابه المجيد؛ وذلك ال شك من أهم الم

المرتبطة باألصول، خاصة علم التفسير. وإنه من دون أي تحكم قبلي في األحكام أو استصدارها، 
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أن يبطل الحق. فأقوال الشوكاني التي أراد بها حججا ليس لها  الحق، إنه ال إمكان البتة لشيءوبقانون 

، كثرت ومن قول أو أقوال ولد به تقوم عليه، فهي هاوية بغير سند تستند إليه. كما أنه ليس يعتمما شيء 

ليس لذلك سلطان في الحق والبرهان إن لم يكن لها واصل استنباطي موجب للحكم والقول المحتج له؛ 

ن سبيل ليس م لحقاقانون  فصحتها مستقلة ومنفصلة ال اعتبار لها دون شرط الوصل االستنباطي. هذا

 لتجاوزه واإلخالل به لمن أراد القول بالحق ونهج محجة العلم.

حين يذكر كتاب  ،أو ممن يرون أنفسهم أنهم كذلك أن يعتبر النقاد وأولو الشأن وإنه لمن الطريف

لمالك بن نبي رحمه هللا، أن يعتبروا وأن يقال ويتردد  4'الظاهرة القرآنية' المترجم عن األصل الفرنسي

، كون األكثر إثارة وقيمة في هذا وترديد األقوال لى ما اعتادت األلسن وجبلت عليه من التقليدالقول ع

أن المفارقة والطريف حقا هو تقديم الترجمة العربية التي تفضل بها محمود محمد شاكر. وإنما  ،الكتاب

صل الفرنسي يقينا، ألأوال ليس بأفضل من تقديم محمد عبد هللا دراز ل :يكون هذا التقديم لمحمود شاكر

خص أغمض عينيه وأقسم أال من حيث النقد القويم من جهة الموضوع هدف التقديم، فكأنما نحن أمام شو

وهذا اإلشكال ليس بإشكال تقليد يسود وال تعصب لرأي ليس عنه يحيد، وإنما هو كما أشار إليه  يفتحهما.

ة للذوات الجامعية، التي تجعل صاحبها يحس كأن المهدي المنجرة إشكال التراتبية المستعلية كصبغة نفسي

هذا العامل الذي يحجب الجديد عن  ه وال أن يأتي بشيء جديد من بعده؛ليس وال ينبغي ألحد أن يكون فوق

وكأنها على مستوى أبعاد العلم والتفكر  ،ال ترى غير الذي رأت ،هذه العقلية، بل إنه يحكم عليها بالتوقف

 أصيبت بعمى األلوان.

زاوية التقديم العربي لمحمود محمد شاكر لكتاب 'الظاهرة القرآنية' مع لزوم اعتبار أن عنوان الكتاب 

أو باعتباره مفهوما ممثال للشق  ،مستهدف به مجال خطابي محدد، ألن هذا اللفظ سواء في المعجم

ال يصح في حق مفهوم هو عنوان و، الفلسفي للظواهرية أو الظاهراتية إن داللة أو شرطا لمقاربة معرفية

وهي في ذلك كله أريد بها  عليه حتى انفرجت.هذه الزاوية فاقت حدود ما ينبغي أن تكون  القرآن المبين.

التوافق والترغيب ال االفتراق والتباعد. فلئن كان مالك بن نبي لم ينتبه لما قد يحصل عن أي إهمال على 

دراز، وهو ما حصل  عبد هللا التي أومأ إليها محمدمستوى الربط بين الحقائق المحورية للكتاب، تلك 

                                                           
4 Le phénomène coranique 
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بعنصري وحقيقتي الشعر  ،بالفعل على مستوى الربط والوصل لمكونات الموضوع وعناصره الحقائقية

وبصلة محورية بحقيقة التفسير كعلم، ال كما يعتبره وينظر إليه جل من هم  ،الجاهلي واإلعجاز العلمي

تيا ال ينقص وال يزيد، سطر فيه األولون وكفي أمره اآلخرون، إنما هو في عداد العلماء، مجموعا معلوما

 علم تفسير كالم هللا رب العالمين؛رد هذا الزعم غير الصحيح يقينا أن يكون لعلم حسب المستدل فيه 

(؟ 1عالى:}ق' والقرآن المجيد'{)قأال يتلو هؤالء قوله ت الى مهيمن أبدا ليس ُيحصر فينحصر؛ونور هللا تع

ما المجد السعة واالتساع واالنفتاح. فمن أحق باالتباع آلحكم بحصر القول التفسيري وما يركن إليه هذا إن

أم في  ،الحكم من حصر مفهوم اإلعجاز القرآني في النظم ال في نور النظم وإشعاعه الواسع المجيد

وبوجود حقيقة  ،لدينوبسعته الفضاء الوجودي للعالمين إلى يوم ا ،وصف هللا تعالى القرآن بالمجيد

الربانية شرطا وعامال استخالفيا مسطرا عليه ومقررا يتلى آية بينة في كتاب هللا العزيز الحكيم:}ولكن 

 (؟ 37كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون'{)آل عمران

حر في العلوم، وعمل يقول الزركشي رحمه هللا: >كتاب هللا بحره عميق، ال يصل إلى فهمه إال من تب

بتقواه في السر والعالنية، وأجلّه عند مواقف الشبهات. واللطائف والحقائق ال يفهمها إال من ألقى السمع 

وهو شهيد، فالعبارات للعموم وهي للسمع، واإلشارات للخصوص وهي للعقل، واللطائف لألولياء وهي 

 المشاهد، والحقائق لألنبياء وهي االستسالم. . .

 رض رأيا آخر دون أن يذكر صاحبه يقول:ثم يع

وقال آخر: القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم، إذ لكل كلمة علم، ثم يتضاعف ذلك ليصل 

إلى أربعة، إذ لكل لفظ ظاهر ومعنى باطن، وحد ومطلع. وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال هللا تعالى 

ته وأفعاله. فهذه األمور تدل على أن في فهم القرآن مجاال رحبا، وصفاته، وفي القرآن شرح ذاته وصفا

ومتسعا بالغا وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس ينتهي اإلدراك فيه بالنقل، والسماع ال بد منه في ظاهر 

اع التفسير، ليتقى به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع الفهم واالستنباط، والغرائب التي ال تفهم إال باالستم

فنون كثيرة. وال بد من اإلشارة إلى جمل منها ليستدل على أمثالها، ويعلم أنه ال يجوز التهاون بحفظ 

 التفسير الظاهر أوال، وال مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر. . .
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 5تالوته.<فأما كالم الصوفية في تفسير القرآن، فقيل ليس تفسيرا، وإنما هي معان ومواجيد يجدونها عند 

رحم هللا الزركشي، لم يدع حتى منع من أن يؤخذ كالمه الحق بغير ما هو عليه، فيهلك من ضاق بهم 

ويحسبون أنهم على نهج السلف تابعون غير مبتدعين، وال  ،اإلدراك عن رحابة الحق في آفاقه تقليدا

اس المقدم على ما دونه هو يعلمون أن االبتداع ووأد القلوب عن التدبر والتعلم سواء. فاألول واألس

األصل، المأثور والمحفوظ مما بينه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:}وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 

( وأعلى التفسير ما كان من القرآن ثم ما أجمع عليه العلماء وجمع 44نزل إليهم ولعلهم يتفكرون'{)النحل

 ي سبق ذكره: " التفسير على أربعة أوجه:بيانه حديث ابن عباس رضي هللا عنهما الذ

 وجه تعرفه العرب من كالمها،

 وتفسير ال يعذر أحد بجهالته،

 وتفسير يعلمه العلماء،

 وتفسير ال يعلمه إال هللا."

فعامال وشرطا الكتاب والدراسة هما شرطا ومكونا الربانية في شأن الدين كله، وإن هللا واسع مجيد. أما 

ألمة في التاريخ واالستخالف بقوة واالدعاء الخاطئ بالنهج على السلف واالتباع التنكف عن السير با

دون االبتداع، وما ذلك باتباع وإنما هي نمطية وتقليد صادف هوى عمرانيا وسياسيا على غير هدى من 

ي كل أبعاد ر هللا تعالى فوما هذا بابتداع وإنما ربانية والقرآن نو تعالى الذي يأمر بالعدل واإلحسان.هللا 

وإنما النظم سلك سراجه الوهاج. والمفارقة حقا أن هذا بالضبط هو من أهم مداخل ما ينسف  الوجود،

 قول المعتزلة في خلق القرآن، وهؤالء يحصرون اإلعجاز في النظم.

هذا الخط  به، ولكن الذي حال دون إدراك بعدإذن فالوصل حقيقة بين حقائق مالك بن نبي في كتا

هو انعدام أو عسر االنفتاح وقابلية التلقي والتمثل المفاهيمي لإلعجاز القرآني لدى محمود  ،والوصل

                                                           
-218ص -قسم اللغة وآدابها -كلية اآلداب -جامعة اإلسكندرية -ليلى محمد مسعود عبد المنعم -ثقافة المفسر عند الزركشي من خالل كتابه البرهان في علوم القرآن 
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أسهم فيها أكثر الصيغة الفصولية المميزة  ،شاكر من جهة، ووجود فراغ تركيبي في هذا عند الكاتب

صاحبة أبدا كما أشار إليه محمد دراز في تقديمه. ولئن كانت العلة األولى م ،للكتاب كمجموع لحقائق

فالنسبية اللغوية هنا تصحح بالتأطير  ي مسايران،ألنه والعقل الفقه ،ريخيلجمود العقل االستخالفي والتا

فال  استخالفي شرعي بنص القرآن العظيم؛االستداللي المستمد بالحق من حقيقة الربانية كشرط ومؤطر 

قرآني؛ يقول الجاحظ غفر هللا له: >وإنما يبقى بعده خيرة وال مماراة في تحديد مفهوم ومعنى اإلعجاز ال

مدار الحجة على عجز الخليقة، فمتى وجدت أمرا ووجدت الخليقة عاجزة عنه فهي حجة. ثم ال عليك 

 جوهرا كان أو عرضا أو موجودا أو متوهما معقوال.

أجرام أال ترى أن فلق البحر ليس هو من جنس اختراع الثمار ألن الخلق هو انفراج أجزاء، والثمار 

 6حادثة.<

هذا بالطبع يتصل بسعة اإلدراك وبأبعاد العقل في التصور، لكن الغريب عند الجاحظ وعند باقي رؤوس 

المعتزلة، وال نعني األتباع المقلدين منهم، أن يتخلف هذا الشرط والمعيار عندهم فجأة حينما يقولون قولة 

 !لق القرآن ونفي الرؤية في اآلخرةخ

هؤالء قصر بهم، أعني  معتزلة والسنة أو السنة والجماعة.أعني سواء ال !عجبوإن أمرهم جميعا ل

المتزعمين األولين للقول فيهم، قصر بهم النظر في سؤال الصفات حيث الحق الذي ال يحابي مع 

لعقل في القرآن والرؤية ما المعتزلة، وأوالء كأن لم يبصروا بقانون التفصيل فقالوا من السفه وضعف ا

  !قالوا

.            .             . 

القول القاصر السقيم لمحمود شاكر في حق الباقالني اللبيب الحكيم: الشعر الجاهلي  -2

 والقرآن العظيم
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ال نريد أن نطيل ونسهب في أمر وحقيقة اإلعجاز، فهذا ميسر االطالع عليه لمن شاء أن يتعبد نافلة 

الكريم صلى هللا عليه وسلم:}اقرأ باسم ربك الذي خلق' خلق بتالوة أمره سبحانه وتعالى لعبده ورسوله 

(، فإن كثيرا من 5..1اإلنسان من علق' اقرأ وربك األكرم الذي علّم بالقلم علّم اإلنسان ما لم يعلم'{)العلق

واستبصاره، وكالم  هالعلماء قد كتبوا في ذلك ما شاء هللا تعالى أن يكتبوا، كل مما رآه من زاويته وفقه

كذلك و ،ولكن فقه الناس مأسور !؟والمحدود أن يتسع للمطلق والمجيدأنى للمخلوق و تعالى نور هللا

علمهم بأسر خلقهم وتصورهم وإدراكهم. فحسبنا تحديد الحقائق، وما بعدها باالجتهاد والتدبر تحصيل 

لسليمة التواقة لعلم اإلمكان الصحيح من التصورات والمفاهيم، كله بإذن هللا تعالى وتوفيقه على القلوب ا

األهم أن نبين فيما جنح بهذا التقديم وقد أراده أن يكون فصال للقول في حقيقة  بيد أن الحق يسير.

فليت االختالل اقتصر على ما أنف بيانه من عدم حصول التوافق  جاز القرآني، إلى غير الحق يقينا.اإلع

م له من حيث   منوها بما قد يكون من ،م عضدا ذاكرا لقيمتهالتقدي العرف واألصل في أن يكونوالمقدَّ

بل إنه تعدى حدود المقبول من القول والمستساغ من النقد في حق  !مستجد حقيق باالضطالع واالهتمام

  !وليته لحق به منهجا وإدراكا ؛الباقالني رحمه هللا

 .بحق وزل به فكره ومنهجه، وقال فيه ما ليس له أخطأ ما محمود شاكر حيث حسب الباقالنيلقد زلت قد

وهلل الحمد أن هذا كتاب الباقالني وهذه أقواله ودالئل نفاذ أفكاره بين أيدينا محفوظة، وكل امرئ بما 

 كسب رهين.

وتخرص التقديم على العمل الباهر الذي ال يحسنه إال قليل، كتاب واستدالل الباقالني جد الرصين، بأعلى 

رعت تجلياتها نقد العلمي وكأننا أمام برهان مكثف ثاقب لحقيقة كبرى، حاملة لنظرية موسعة تفمعايير ال

هذا التخرص الذي أبدأ فيه التقديم وأعاد منهوك المادة، ال من حيث القول بخالف  وأطبقت مجالها كلية،

حتى يخال  ،اقعهالحقيقة الموضوعية فحسب، بل في مدى هذه المخالفة وهذا البعد عن حقيقة الشيء وو

وإن قرأ يظن به أنه لم يستوعبه إن محتوى أو منهجا وبنية. ونحن هنا نكتفي  ،أن صاحبه لم يقرأ الكتاب

 . يقول صاحب التقديم:به الحق ويستبين بما يفي في الحكم

فهذه الموازنة التي هاجت الباقالني كما ذكر هو، حملته على هتك الستر عن معلقة امرئ القيس، >

ليكشف للناس عيبها وخللها، ال ليستخرج منها خصائص بيانهم، وكيف كانت هذه الخصائص مفارقة 
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ذوا الشعر لخصائص بيان القرآن، فلما زل الباقالني هذه الزلة وأخطأ الطريز، زل من بعده وأخطأه، وأخ

الجاهلي كله هذا المأخذ، ولكن العجب بعد ذلك أن )الشعر الجاهلي( ظل عند البلغاء وجمهور الناس هو 

مثقف األلسنة والحجة على اللغة، والشاهد على النحو وما إلى ذلك. ولكنهم إذا جاؤوا لذكر القرآن 

بإزاء كالم بريء من كل عيب وخلل؛  وإعجازه، اتخذوه هدفا للنقد والتفلية وإظهار العيب وتبيين الخلل،

فيبقى األمر أمر موازنة ال عدل فيها. وكان حسبهم من الدليل أن أهل الجاهلية بتركهم معارضة القرآن 

بشعرهم أو كالمهم، هو إقرار ال معقب عليه بفضل هذا القرآن على شعرهم وكالمهم، فلم تكن بالباقالني 

إال ما حمله عليه ما نعق به جاهل من جهال المتلحدة، من  حاجة إلى سلوك هذا الطريق الذي سلكه،

 7الموازنة بين الكالمين وتفضيل شعرهم على القرآن.<

خبط عشواء، لم  ولو ذهبت توازن وتقابل بين هذا القول والحقيقة والواقع لعلمت أن صاحبنا كأنما يخبط

من يقول ويكتب: >ونظن أن  وأعجب من هذا أنك تقرأ وتجد يقة األمر شيئا.حقيصب من الواقع و

المقدمة التي كتبها محمود شاكر هي أفضل ما كتب في نقد كتاب الظاهرة القرآنية وتقويم منهجه، وقد 

اهتم بعض الدارسين بمقدمة شاكر أكثر من اهتمامهم بكتاب مالك، نظرا ألسلوبها األدبي الشائق، ولكون 

لي التي أثارها طه حسين منذ العشرينات، واستمر اآلراء التي تعرض لها مرتبطة بقضية الشعر الجاه

 8الجدال بشأنها لسنوات طويلة.<

وسيأتي بيانه.  صاحب المقالة من الحقيقة من شيء؛ فأما األسلوب والتعبير فليس له من هذا الذي ذكره

 ،برىوأما ما ذكر مما قد يوهم من لم يقرأ الكتاب من فضل صاحب التقديم في إثارته وطرحه للقضية الك

لإلسالم، وما ثار حولها  وما حيك بشأنها من تخرصات مبطنة العداء ،المتمثلة في قضية الشعر الجاهلي

جعلها الكاتب والمفكر مقولة عنصرا وسطا في استدالله  ،فإنها في الكتاب ركن موضوعاتي من سجال؛

عابه وتمثله منهجا وإدراكا؛ الذي لم يتوفق لألسف صاحب التقديم كما بيناه قبل في استي ،وبرهانه الكلي

وهذا كالم مالك بن نبي ولسانه البنيوي في الكتاب، وبعد أن قرر حقيقة هيمنة األفكار والتوجيهات 

الماكرة لالستشراق والمستشرقين لفكر العقل العربي الحديث، وبقوة على مستوى الدعامات التكوينية 
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ك الفكر، وتحديدا في مواد الشواهد واأللقاب الجامعية للرواد األوائل من خالل التأطيرات الممنهجة لمسال

 العليا، يقول مالك بن نبي:

> ومن العجب أن نذكر ما تتمتع به هذه األفكار الحمقاء من مجاملة، وال سيما في مصر عندما تصدرها 

جامعات الغرب، وأصدق مثال على ذلك بال جدال، الفرض الذي وضعه المستشرق األنجليزي 

م في إحدى المجالت 1125عن )الشعر الجاهلي(، فقد نشر هذا الفرض في تموز عام  )مرجليوث(

م نشر )طه حسين( كتابه المشهور )في الشعر الجاهلي(، فهذا 1121االستشراقية؛ وفي خالل عام 

 9التسلسل التاريخي معبر تماما عن تبعية أفكار بعض قادة الثقافة العربية الحديثة لألساتذة الغربيين.<

نطرح السؤال ببساطة، هل حقيقة أن الباقالني رحمه هللا أساء إلى الشعر الجاهلي وأغرى غيره ومن ل

بعده على جعل القرآن العظيم مادة للمفاضلة بما دونه من كالم الناس ونظمهم كما يستشف من تعبير 

 !صاحب التقديم ويستنبط منه؟

كن لبشر أن يأتي به السؤال لخير وألعلى ما أموهللا إن ما كتبه ونهجه الباقالني في هذا الموضوع و

كما تعرض العوارض  ،ولكن العيب كله في النظر المتجزئ الذي يمكن أن يعرض درسا وترتيبا؛

للمتلقي والمتصدي لنقد وتقييم ما فوقه ويعلوه من سعة اإلدراك ودقة التشعبات والمسالك التحليلية، وذلك 

تكفله األلقاب. ولئن أردنا أن نحدد الفكرة والحقيقة الواضحة، بؤرة فضل هللا يؤتيه من يشاء، وما كان ل

 التفكير وبناء القول كله عند الباقالني، لكانت محددة في مرتصف عبارته الجامعة التالية:

> وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه واختالف مذاهبه خارج عن المعتاد من نظام جميع كالمهم 

يب خطابهم، وله أسلوب يختص به ويتميز في تصرفه من أساليب الكالم المعتاد، ومباين للمألوف من ترت

وذلك أن الطرق التي يتقيد بها الكالم البديع المنظوم تنقسم إلى أعاريض الشعر على اختالف أنواعه، ثم 

غير  إلى أنواع الكالم الموزون غير المقفى، ثم إلى أصناف الكالم المعدل المسجع، ثم إلى معدل موزون

مسجع، ثم إلى ما يرسل إرساال فتطلب فيه اإلصابة واإلفادة، وأفهام المعاني المعترضة على وجه بديع 

وترتيب لطيف وإن لم يكن معتدال في وزنه، وذلك شبيه بجملة الكالم الذي ال يتعمل وال يتصنع له. وقد 
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ا أن نبين أنه ليس من باب مسجع علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه ومباين لهذه الطرق، ويبقى علين

وال فيه شيء منه، وكذلك ليس من قبيل الشعر، ألن من الناس من زعم أنه كالم مسجع، ومنهم من يدعي 

 أن فيه شعرا كثيرا، والكالم عليهم يذكر بعد هذا الموضع.

ادة وأنه فهذا إذا تأمله المتأمل تبين بخروجه عن أصناف كالمهم وأساليب خطابهم أنه خارج عن الع

معجز، وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن وتميز حاصل في جميعه. ومنها أنه ليس للعرب كالم 

مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة، والتصرف البديع والمعاني اللطيفة، والفوائد الغزيرة والحكم 

القدر؛ وإنما ينسب إلى الكثيرة، والتناسب في البالغة، والتشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا 

حكيمهم كلمات معدودة وألفاظ قليلة، وإلى شاعرهم قصائد محصورة، يقع فيها ما نبينه بعد هذا من 

ل والتكلُّف والتجوز  االختالل، ويعترضها ما نكشفه من االختالف، ويقع فيها من ما نبديه من التعمُّ

لفصاحة على ما وصفه هللا تعالى به فقال والتعسف. وقد حصل القرآن على كثرته وطوله متناسبا في ا

عز من قائل:}هللا نّزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 

جلودهم وقلوبهم إلى ذكر هللا'{، }ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا'{، فأخبر أن كالم 

 10فاوت وبان عليه االختالف.<اآلدمي إن امتد وقع فيه الت

 إن الباقالني لم يعد في هذا عن الذي ذكره هللا جل له من كون كالم البشر ال محالة واجد فيه من

وإنه رحمه هللا تعالى ما زاد على أن كان ناصحا لكتاب هللا تعالى  االختالف على مختلف مناحي القول.

وإن الحكمة ال يضيرها في  مة وحكمائها وبلغائها.هذه األ على أحسن ما نصح به عالم وعاقل من عقالء

اء وال شائبة مما يشوب فضاء االستخالف ويعكر صفوه من لغو أعد ،الحق أن ال ُيلحق بها في إدراكها

وإنما هو الميزان الحق وليس االستحسان بادئ الرأي. فالحق ال يبطله ما  هللا تعالى وأعداء رسله وكتبه.

لشريعة المنزلة أحكامها بالحق، ليس لألهواء وال النظر القاصر فيها شروى، كما دونه، فهذا معيار في ا

أن حقيقة األدوية في الطب ليس فيها ذلك لمحض األذواق. وال يذهبن بك لفظ الموازنة مذهبا حتى تظن 

زيز الوهاب فإن له من هللا ذي المنة الع ،أن الباقالني قد جعل كالم البشر للقرآن العظيم سّي المفاضلة، ال

رجاحة عقل وملكة تمييز بعيدة الغور في الحقائق، ليس يعرض لها من مثل هذه االلتباسات وال أن تشتبه 
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عليه. وإنما كان الذي بنى عليه أمران اثنان، أولهما الجواز بل الوجوب الشرعي حين القدرة واألهلية في 

ا قرآنا مجيدا إلى يوم الساعة، في مباينة كالم هللا الرد بالحكمة والبرهان، تجليا لآليات البينات التي نتلوه

تعالى عن غيره بحقائق مذكورة في القرآن لفظا صريحا كميز عدم اختالف القرآن العظيم، ومستنبطة 

كما أراده  11مما هو من تجليات الحق في اآلفاق وأبعاد البيان في المجال الخطابي، ليس فحسب اللفظي

يزعمون أنهم الممثلون لوجه الحق وهم في ذلك يقينا مخطئون، وإنما في  بغير سلطان أتاهم كثير ممن

وهذا هو القبس النوراني الذي اتسع له قلب  في المستخلف فيه من مجال الوجود. بيان الحق المشهود

وفكر مالك بن نبي رحمه هللا، وعبر عنه بطفرة إدراكية غير مفسرة ألول وهلة، بوجوب اتساع علم 

أوسع من الحقل اللغوي اقتصارا على الدالالت المحددة بالقراءة البالغية، طبعا مع المأثور التفسير إلى 

مما هو مجمع عليه من بيان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأسباب النزول وغيره من األصول 

ليس  فالقرآن نور هللا تعالى كتاب مجيد، أن يمتد إلى رحابة الحق المشهود. وإنه الحق؛ التفسيرية،

بله أن يكون لطور  البالغة والعلم اإلنساني المحدود؛اإلدراك اآلدمي يحده، وال هو حصر ما يدرك من 

وقرن من القرون ال يتجاوزه إلى ما بعده، وأن يكون خطابا موجها لمجال استخالفي بعينه حتى تنحصر 

 إن هللا تعالى: !آياته وينحبس نوره فيه

 (12نعام}وهذا كتاب أنزلناه مبارك{)األ

 (7}فآمنوا باهلل ورسوله والنور الذي أنزلنا'{)التغابن

 (1}ق' والقرآن المجيد'{)ق

وال غرو فإن هذا المنظار الضيق واإلدراك الحسير هو ذاته الذي أحل األمة في إصر المذهبية المقيتة 

 !في الفقه، الذي يا لهول ضاللهم هو الممثل في الحقيقة للشريعة

بأن ليس للباقالني أن يرد أن تم إقرار األولين بعجزهم في أن يعارضوا القرآن الكريم فقول محمود شاكر 

ألن المجال االستخالفي ليس نمطيا، وهذا  ،وقاصر عن الحق ،باطل بين البطالن ، وقولهو قول مردود
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كائن أبدا برهانه أصل الربانية كونها شرطا في الدين، والمكونات المتفاعلة والصراع بين الحق والباطل 

ما زال للتكليف وما دامت حقيقته، وإال ما فحوى وما قراءة أن هللا تعالى يجعل من هذه األمة على رأس 

 !كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها؟

لتنزيل وتعبيره المحقق لشرط األهلية والربانية فيما جاء لفظه في ا، األمر الثاني هو الموسق لألول

في هذا وفق  بعد تقرير قانونية الرد وشرعيته, هو الشق العملي الذي يأتي وهذا بالحكمة والدراسة,

الباقالني أّيما توفيق، وذهب في برهانه مذهبا ذلال ليس فيه عوج، وكان فيه مسددا ثاقب النظر، ليس 

ا، أحكم منه ترتيبا للقول، لم يغادر من مشكالت السؤال وشبهاتها شيئا، وما زاغ عن حفظ قيم الحقائق أبد

ذب عن القرآن العظيم ما يبثه لغو شياطين اإلنس والجن في جهالء القلوب، فكان ردا بلسان القوم 

 فما بقيت لهم من بعده في هذا الشأن حتى حين من باقية. ،أخرص المغرضين والمشككين

.             .              . 

 الربانية في التفسير ودحض القول بالصرفة -3

تناه كافيا في تقرير شرعية الرد، فإن ما ادعاه محمود شاكر رحمه هللا من عدم الحاجة لئن كان ما أثب

وتخلف الضرورة في الرد أن أفحم األولون، هذا ينفيه الدليل المشهود في الواقع، ولكن التمسك باألقوال 

ة ليس فحسب بهذه تقليدا آفته عمى الحقائق، يعنى أن ال يرى ما يخالف قوله لونا وأبعادا. وهذا له عالق

في  الموضوع وقضية كتاب مالك بن نبي رحمه هللا النقطة المستشكلة لدى محمود شاكر، بل هي تهم

جوهرها، ال في نفس البعد والمستوى، ولكن استنباطا وبرهانا على عدم حصر الوجوه التفسيرية 

صب الذي يمر عليه السائر كل والدراسية من حيث أبعادها في حيزها األول. والدليل الواضح والعلم المنت

يوم وال يبصر به، هو قول الصرفة أو الصرف، القول الذي قال به كثيرون ممن يتصور ويفترض أنهم 

درسوا اللغة وألموا بتراثها واطلعوا على علومها وبالغتها مما يجب أن يكون للعالم واألديب من ذلك، 

منها وضمنها. ويكفي أن نذكر من األولين أبا ومنهم وإن لم يقل به جعله قوال ضمن أقوال أخر هو 

إسحاق النظام الذي يقول:> إن هللا صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم، وكان مقدورا لهم، لكن 
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، وممن جعل عنده وُتُضّمن في قوله ابن تيمية رحمه 12عاقهم أمر خارجي، فصار كسائر المعجزات.<

ليس هو من جهة فصاحته وبالغته فقط، أو نظمه وأسلوبه  هللا فنجده يقول:> وكون القرآن أنه معجزة

فقط، وال من جهة إخباره بالغيب فقط، وال من جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط، بل هو آية بينة 

معجزة من وجوه متعددة، من جهة اللفظ، ومن جهة النظم، ومن جهة البالغة في داللة اللفظ على 

بها، ومعانيه التي أخبر بها عن هللا تعالى وصفاته ومالئكته، وغير  المعنى، ومن جهة معانيه التي أمر

ذلك، ومن جهة معانيه التي أخبر عنها عن الغيب الماضي، وعن الغيب المستقبل ... وكل ما ذكره الناس 

من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه، وال يناقض ذلك، بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا 

 13له.<

قول بالصرفة ليس بحق سواء أكان دعامة انتمائية لفكر معلوم دعائمه، أو لعارض عدم الكمال في فهذا 

إلى الحكم بوجود مبررات  الواقعيدعو في أمر وهو  لمية وقصور الجهد والسعة اآلدمية.اإلحاطة الع

مشهودة في مجال االستخالف للرد ووجوب استمرارية نسف كيد الشيطان وشبهاته، وتجليا للزوم 

المسايرة لألطوار بالدراسة والدعوة إلى دين هللا بما اتسع من اآلفاق واألبعاد في هذا المجال. فالباقالني 

لى ما ادعاه لم يكن من قبلهم من أهل الجاهلية بعد أن ذكر بالحقيقة الكبرى أن >لو كانوا صرفوا ع

عمد إلى مواجهة  14مصروفين عما كان يعدل به في الفصاحة والبالغة وحسن النظم وعجيب الوصف.<

أراد بها نسف كل ترهاتهم وهد كل أكاذيبهم، وإزاحة غشاوة الشبهات والشك عن كل ما غشيته الشبهات 

قد سلك مسلكا جمعه وإياهم في مشترك المعلوم من علم وساورته الشكوك بشتى وجراء العوارض؛ ل

لقول الثابت تمحيصا با صغت سامعاتهم، هب هبة واحدة فطفقالبيان ونظمه، حتى إذا سلموا له وأ

بنيان مزاعمهم، وينسف بناء أكاذيبهم حتى أتى عليه من القواعد. والمثير المميز  والحكمة البالغة يقوض

البرهاني، المالئم لعنصري القضية وبيانها، المحددين في برهان النقض في رد الباقالني علو نهجه 

للخاصية والمقولة في معين من الفضاء المنطبق هنا بكالم البشر وأقسامه، وذلك على نحو من الترتيب 

أتى بمثله، وتحققا للتناسق الذي جعله الحق سبحانه بين من محكم ليس من بعده وال من قبله من العلماء 

مة في شدة وهجها ومفاتح التفكير ومسالكه، فقد بلغ تحليل الباقالني هنا وأوغل في سبر غور الحك
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القضية وإشكالها ما أوفى الغاية وتحّصل به اليقين لمن أصغى وكان ممن يستمعون القول فيتبعون 

لمستدل عليها أحسنه؛ ومن لم يجعل هللا له نورا فما له من نور. وجامع رده رحمه هللا تعالى والحقيقة ا

في استيعاب المباينة، أمكن أن نختزله في قوله بأن أقل الشعر بيتان، وما ليس متحدا رويهما وقافيتهما 

فليس يعتبر شعرا ولو تحقق الوزن، وأيضا ال يكون الشعر إال بالقصد إليه، ويقول:> كل متكلم ال ينفك 

 15عر وينتظم انتظامه.<من أن يعرض في جملة كالم كثير يقول ما قد يتزن بوزن الش

والحق إن المسألة هنا إذا ما استثنينا الخلفية الكفرية والمكر السيء ألعداء اإلسالم من الذين كفروا من 

أهل الكتاب والمشركين ومن ظاهرهم من المنافقين، المسألة هنا مسألة الوبال الوخيم لغاشية التقليد الذي 

ال تحيد عنه حتى يصبح لديها أن خالفه خالف الحق، وهذا  يئد القلوب فتبقى أسيرة ما لقنته من قول

حسب العاقل فيه أن كان الركن المفسر لعداوة األقوام ألنبيائهم ورسلهم عليهم الصالة والسالم مما بينه 

هللا تعالى في كتابه الحق المبين. ولو أعطينا ألعيننا فسحة النظر الملي لرأينا أن هذا الذي استشكل في 

قة مباينة القرآن العظيم لكالم البشر، وأن الذي استفحل أمره وخطره على األمة في القولة بيان حقي

الساذجة لخلق القرآن، ففرق أهلها شيعا وأصاب أهلها بشأنه من البالء والمحن ما علم، وأن الذي جعل 

واحد،  موضع قول لمن يقول بالصرفة، كل أولئك علته علة واحدة وتفسيره وتأويل سنخه أصل وسبب

هو سلم اإلدراك، وهو مربط الفرس ألمهات المفاهيم التي جل ما عبر عنها بتعبير ولفظ الحكمة. كذلك، 

وهذا برهان الحق في سداد النهج التفكيري من حيث تناسق األسئلة والحقائق المتصل بعضها ببعض كما 

ير الحق لمن يحصر أو أراد أن اتصلت في الحق، فالمستنبط من هذا هو الخطأ البين والقول على هللا بغ

يحصر القرآن العظيم وهو نور هللا المجيد الذي ال يضيق به حيز وال يحجزه برزخ وال وسط، أن 

يحصره في المادة الصوتية والعضوية تحققا لهذا النور وصورة ترجمية إسقاطا إحداثيا في الوسيط 

لمحددة لهاتيك األنساق البيانية للنظم عند العضوي الخلقي للبيان البشري، وألبعاد إدراكه المتصلة وا

اإلنسان. يقول هللا تعالى في هذا الشأن لكي يتذكر اإلنسان أن إدراكه وبيانه وأصواته ، كل ذلك مخلوق 

ومأسور، وليس مهيمنا والمخلوق ال يكون مهيمنا أبدا، يقول الحق سبحانه وتعالى، وقوله العلم الحق 

(، فأعظم بجهل وقصور 27أسرهم وإذا شئنا بّدلنا أمثالهم تبديال'{)اإلنسانالمبين:}نحن خلقناهم وشددنا 
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إدراك من يجعل الملون عنده هو اللون، واإلسقاط الصوري ولو كان نقطة واحدة هو الحقيقة، ولو كانت 

 !هذه الحقيقة مطلقة ليس يحدها السماوات واألرض

واستشعار التواجد فيه بإدراك ولو نقطتين هذا على بعد أول قريب، أما البعد الذي بالوقوف عليه 

مختلفتين فيه، فهو يتضح ويتم الولوج لفضائه من خالل التعقل األول لمثل التحول الموجاتي من طبيعة 

للطاقة إلى طبيعة وصيغة أخرى، ممثلة وحاملة لجوهر منفصل عنها جميعا وإنما هي إسقاطاته وصوره 

ة وقراءة كل وسط وكل شيء لما فيه. وهذا هو ما أسميناه تسمية وكتاب ،ووقعه وإحداثه وترجمته وتشكله

مؤصلة بالحق بقانون وحقيقة التفصيل، وجعلناه مبسوطا مفصال في كتاب مستقل نرد فيه أساسا على 

زيف مقولة حوار األديان وضالل اإلقرار الخاطئ للتفرق المذاهبي، مع بعض اإلشارات الموافقة 

 يشوب الفكر والعلم من تلبيسات وشبهات بخصوص الحكمة وحكماء المسلمين.لمواضعها من التحليل لما 

بقي لنا أن نقول وننبه كون ما زعمه صاحب التقديم من إزراء الباقالني رحمه هللا بالشعر الجاهلي 

وهتكه، كما قال بلفظه، الستر عن معلقة امرئ القيس، ليكشف عيبها وخللها، فهذا زعم وقول كاذب 

وهللا ال أزيد أن أقول للقراء الكرام، وهلل الحمد كله أن  !المنطقي الحقائقي، إنما رئي له. سبحان هللاباللفظ 

كالم الباقالني باق بقية الشهود، إن الذي سلكه، وتحديدا بخصوص الشعر الجاهلي ليحيلك ويذكرك بقول 

في هجاء قريش وقد تحرج  حسان بن ثابت رضي هللا عنه حين استأذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

في ذلك لما بينه عليه الصالة والسالم وبينها من النسب، قال له الرسول صلى هللا عليه وسلم بأبي هو 

سل الشعرة من العجين." وإن " فقال: "أسلك يا نبي هللا، أو كما قال، كما تُ !وأمي:"وكيف تصنع بي؟

مود شاكر، إنما الذي كان مرمى وغاية القول عنده للباقالني رحمه هللا من الحكمة ما ال يتفق وزعم مح

أن مرجع كالم البشر هو هذا األسر الخلقي والنفسي لإلنسان ببشريته وضعفه وعدم كماله ليباينه عن 

القرآن العظيم الذي هو الحق منزال كالما عربيا، وليس من اشتراك بين األمرين إال اللفظ، أما الحق فهو 

هو الكمال وهو المطلق. والباقالني في هذا لم يضع الشعر الجاهلي إال موضع قوام السماوات واألرض و

اإلنساني من دون يزري به في شيء وال أن يحط منه، ويكفي أن يقول عنه في معرض احتجاجه لحفظ 

الذكر العظيم، وأعظم به اعتبارا كمقدمة وأساس برهاني، أن يقول:>فإذا كان ذلك مما ال يمكن في شعر 
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فالكمال ال ينبغي إال للحق، والشعر  !16قيس ونظرائه مع أن الحاجة تقع لحفظ العربية...<امرئ ال

 جاهلي يبقى في إطار ما هو إنساني.ال

هكذا وعلى هذا المنوال في البيان يذكر الباقالني تقصير البحتري مع جودة نظمه وحسن رصفه في  

ه كما هو شأن الكثيرين من الشعراء في االنتقال الخروج من النسيب إلى المديح، وأطبقوا عل أنه ال يحسن

من باب إلى باب، وأنك تجد شاعرا يبدو أشعر من غيره في موضع وحال دون أخرى، وذكر ههنا من 

ل وفي كل ذلك بوأ الملك الضلي والنابغة إذا رهب وزهير إذا رغب؛ ضرب المثل بامرئ القيس إذا ركب

ذكر من الحسن والجمال في منحى من مناحي النظم وجماليات ليس ي ذا القروح إمارة الشعر الجاهلي،

 الرصف إال وابتدأ بامرئ القيس، ففي البديع من قوله:

 وقد أغتدي والطير في ُوُكناتها       بمنجرد قيد األوابد هيكل

 يقول:

أنه إذا  >قوله: قيد األوابد، عندهم من البديع ومن االستعارة، ويرونه من األلفاظ الشريفة، وعنى بذلك

أرسل هذا الفرس على الصيد صار قيدا لها، وكانت بحالة إحضاره. واقتدى به الناس واتبعه الشعراء، 

 17فقيل قيد النواظر وقيد األلحاظ وقيد الكالم وقيد الحديث وقيد الرهان.<

 وقال:

فيها فلم >ذكر األصمعي وأبو عبيدة وحماد وقبلهم أبو عمرو، أنه أحسن في هذه اللفظة، وأنه اتبع 

 18يلحق.<

 ومن أعلى البديع كذلك ذكر قوله:

 كأن عيون الوحش حول خبائنا       وأرحلنا الجْزع الذي لم ُيثقَّب
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 وقوله:

 كأن قلوب الطير رطبا ويابسا        لدى وكرها القتاب والحشف البالي

 وفي االستعارة:

 اع الهموم ليبتليوليل كموج البحر أرخى سدوله     علي بأنو                   

 19فقلت له لما تمطى بصلبه                 وأردف أعجازا وناء بكلكل      <

.            .             . 

 معجم اإلجالل والحكمة في البيان -4

إذا تم لنا بحمد هللا وتعالى ومنته ما وجب من رد األمور إلى نصابها وقول الحق فيما وجب من النصيحة 

ين، فإنه ال بد من التنبيه، وهذا مقام النصح، أن محمود شاكر على عكس ما تردد من القيمة بين المؤمن

النقدية لتقديمه ومرجع ذلك يقينا هو شيوع التقليد في األقوال وترديدها ليس إال، فإذا ما نطق أحد بكلمة 

يصا، فعالوة على ما ن بعده مقلدين ال يلوون على نظر ما قاله إن ردا أو تمحفي حق حكم ما، تبعه م  

سبق مما يرضي الحق بدالئل القول وحججه ائتمارا لقوله تعالى:}قل هاتوا برهانكم إن كنتم 

(، فقد نابت هذا التقديم من ضروب االختالل على مستوى التفكير وعدم منطقيته ما 111صادقين'{)البقرة

وتفسيره إال بالشروط والعوارض  يسلبه هذه الصفة الوهمية واإلطراء المبتذل، ومما ال يمكن تعليله

الذاتية للكاتب، غير المالئمة للكتابة الموضوعية والرصينة، ألن التفاوت ليس يرجع إلى نزوع واهتمام 

أكثر باللفظ ورصفه مما هو غالب اللغة الشعرية، بل التفاوت واالختالل هو أشد استفحاال على مستوى 

 عالقة المعجم بالبيان:

وإنكارهم، على ما يجدون في أنفسهم من مثل الذي وجد الوليد، ومن مثل الذي آمن  >فلما طال تكذيبهم

 20عليه من آمن من قومه العرب، صبَّ هللا عليهم من الوحي ما هالهم وأفزعهم.<
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فإذا كان الجاحظ قد نبه إلى ما يحدث ما هو من قبيل اللحن في اللغة من تغير في استعمال لفظ معين 

' في الكالم أعاله ليس من هذا  مكان آخر وهو أولى وأصح منه، فإن استعمال ومجيء فعل ولفظ 'صبَّ

الضرب، إنما هو خطل ناتج عن عطل للعقل ونظر رهين للشعور بالتمثيل لهذا المفهوم البالغي قصرا 

لإلعجاز القرآني، حتى استحالت هي الغاية وحدها، كل التعبير، بل والمنظار والخلفية النفسية كله خدم 

ورهن لها، فذهب المنطق عن التفكير واضطربت صلة القول بالواقع وفسدت عالقة األلفاظ بمعانيها، 

وافتقد الكالم شروط ومكوناته األسلوبية السليمة. فهاهنا استعمال لفظ 'صب'، وهو ال يكون إال في 

ار انتقامي تغلب اإلشارة إلى شدة ما ينزل من العذاب، يدل على أن التصور عند المتكلم ومنظاره منظ

عليه روح القساوة والعقاب، فتضخم هذا اإلحساس بهذه التمثيلية أطبق على االهتمام واستحضار 

واالعتبار للحقائق التي أكبر وأجل، فالقرآن ليس عذابا حتى يصب، إنما هو هدى ورحمة للعالمين، وإن 

ا ويخرجها من الظلمات إلى النور، هو قرع أسماع قريش ببالغته المعجزة وكالمه الباهر، فليحيي قلوبه

ال كما أصاب منظار هذا القول من حول عن الحقيقة وانحراف عن الذي هو الحق. وهذا قول محمود 

 شاكر كذلك في هذا التقديم:

>هذا الشعر الذي كان حين أنزل هللا القرآن على نبيه صلى هللا عليه وسلم، نورا يضيء ظلمات 

ه عكوف الوثني للصنم، ويسجدون آلياته سجدة خاشعة لم يسجدوا مثلها الجاهلية، ويعكف أهله لبيان

وقد سمعنا بمن استخف منهم بأوثانهم،  !ألوثانهم قط. فقد كانوا عبدة البيان قبل أن يكونوا عبدة األوثان

 21ولم نسمع قط بأحد منهم استخف ببيانهم.<

ن جاز استعارته في ما يطلق من التعبير هاهنا يمتاز العلماء الحكماء عن غيرهم، فالقاموس الشرعي وإ

عن مشاعر اإلنسان ووصف هذا المشاعر، فإن ذلك ليس بمتجرد عن القيود ورابط التمييز فيما يصح 

من المواضع وما ال يصح. فنحن في مقام الحديث ومدارسة القرآن العظيم، الذي هو العلو وهو الغالب 

قلبه لسانه أن يكون لفظه كله وتعبيره، أما دونه فجائز في لفظه، وهكذا لزم عند من رسخ علمه وأحكم 

بتقدير ال إسفاف فيه. إن هذا التعبير منحل عن القيد العقلي ليس فيه أناة وال روية نهية، ذلقت فيه ال 

يحجزها ميزان عقل وال ضابط حكمة من وجوه التشبيه واالستعارة التصريحية وكأن ليس وراء هذا 
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ارابي وابن سينا رحمهما هللا بالنطق الداخلي، أي ملكة تفكر تقلب الفكرة من جميع اللسان ما سمي عند الف

جهاتها، فتميز السليم من السقيم والجائز من غير السائغ حقيقة ولفظا وتعبيرا. ثم متى كان جائزا أن يبنى 

ؤول هذا استنباط حكم في حقل علمي من مقدمتين إحداهما على الحقيقة واألخرى على المجاز، وأن ي

االستنباط الضمني ودون أن يدركه صاحبه النفصال لسانه عن عقله، أن يؤول إلى منكر من القول ذي 

حقيقة الوثنية الجاهلية في  !شعبتين، مس بالحقيقة القرآنية التنزيلية والتفسيرية ومن أصدق من هللا قيال

لتعبير على قوله عز وجل:}وعجبوا أقصى ما كانت عليه في قوم يعبدون األوثان، ولنعرض هذا القول وا

أن جاءهم منذر منهم' وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب' 

(؛ يقول الشيخ الدهلوي 5..2وانطلق المأل منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد{)ص

 في حجة هللا البالغة:

م وأكبر هدفهم في كل زمان وفي كل بيئة تصحيح العقيدة في هللا تعالى >فاألنبياء كان أول دعوته

وتصحيح الصلة بين العبد وربه، والدعوة إلى إخالص الدين هلل وحده، وإفراد العبادة هلل وحده، وأنه 

النافع الضار، المستحق للعبادة، والدعاء وااللتجاء والنسك وحده ... وكانت حملتهم مركزة موجهة إلى 

نية القائمة في عصورهم الممثلة بصورة واضحة في عبادة األوثان واألصنام والصالحين والمقدسين الوث

  22من الحياء واألموات.<

والثانية أنه جعل الشعر الجاهلي سّيا لألوثان والالت والعزى ومناة الثالثة األخرى في سلم شرعي 

والشعر الجاهلي ديوان العرب باق بقاء لغة  تنزيلي، فانتهى أمر األوثان، وماذا يصنع بقوله في الشعر،

 !القرآن الكريم؟

كذلك ال مندوحة بخصوص كتاب مالك بن نبي الضبط السليم لمعنى الترجمة للكتاب كخطاب وظيفي، أي 

باعتبار ضابط التوافق بالمجال الخطابي في لغته ودينه وشروطه التاريخية، فبدءا بعنوان الكتاب، وهو 

للقراءة، هذا العنوان  المثال الواضح في هذا العامل التوافقي الترجمي، الذي تصبح معه الترجمة مرادفة

إنما هو للمجال الخطابي لألصل الفرنسي للخطاب، الذي ال يحق أن ينزل لفظا بلفظ في الخطاب العربي 
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اإلسالمي، الذي فيه القرآن العظيم هو الحق المبين وهو النور والحقيقة التي تعلو كل الحقائق الشهودية، 

ّرن أحدا هذا التعريف الخاطئ المقدم لمعنى ولفظ فلفظ الظاهرة هنا ال يصح ترجمة، كما أنه ال يغ

الظاهرة كأنه تعريف علمي كونها الحدث المتكرر بنفس الحيثيات الوجودية، فهو من حيث اللغة والبيان 

مختلف ومتناقض. فالترجمة مثال للعنوان الفرنسي باإلعجاز القرآني جائزة وربما يكون غيرها أنسب 

لنفسية' للنبي صلى هللا عليه وسلم، التي ال تتوافق والدرجة المسلم بها وأصح. ومثله تعبير 'الحالة ا

واإليمان بوجوب حفظ شخص النبي بما يليق بمقام األنبياء الوجودي، فصفة ولفظ 'النفسية' أسلم منها 

تعبيرا وأصح في العلمية لفظ وتعبير 'الشروط أو الحالة الوجودية'؛ هذان مثالن توضيحيان لصبغة 

من هول الحرب  لتوعلى اخرج عالمه الموجه بغرض الدعوة بالحكمة مراعاة لمجال خطابي الخطاب 

والهلع النفسي، مجال بينه وبين القرآن العظيم مسافة وبعد ما بين غير المسلم واإلسالم، فمن باب الحكمة 

فسانيا في هذه أن يكون قاموس خطابه من ذات لغته ومفاهيم علم النفس التي وجد فيها الغربيون بلسما ن

، والجزائر يومها مضى الفترة الرهيبة وكآبتها التي خيمت على كل أروبا واإلنسان الفرنسي منها تحديدا

، كما يقول سبحانه على استعمارها ما ينيف على القرن من الزمان حتى عدت قطعة من فرنسا

يشاء ويهدي من يشاء' وهو وتعالى:}وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم' فيضل هللا من 

(، فالترجمة هنا ليست ترجمة معجم بل هي ترجمة لمنهج ومنظار فكري يهم 5العزيز الحكيم'{)إبراهيم

أعظم حقيقة وجودية ليس المسافة عنها للناس واحدة، هذه المسافة وهذا الوضع النسبي إليها هو المحدد 

هللا تعالى بالقرآن والكتاب في عشرين موضعا من للغتها ومعجمها وقاموسها تجليا للحكمة التي قرنها 

القرآن الحكيم. فالترجمة البد أن تؤخذ هنا ال ترجمة لأللفاظ، بل نقال وقراءة للخطاب بمقتضى أن 

 الخطاب ومجاله كليهما يحكمهما مبدأ وقانون التناسق الكوني.

.              .               . 

 التفسير والربانية -5

يقة الثانية التي تفسر االختالف وتجلي اإلشكال، هو ضرورة اتساع العقل الفقهي العلمي كذلك الحق

المتداد مفهوم التفسير إلى الدراسة بما نتلوه في قوله جل جالله أمرا تشريعيا للدين الحق والمنهاج:}ولكن 

هذه الحقيقة وحيز (، وجوهر 37كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون'{)آل عمران
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فقهها هو مناقضة التقليد والنمطية تحت أي دثار وادعاء كان، كأن يحصر نور الحق في أقوال قرن أو 

قرنيين فيمن سبق كأنها تالوة الحق وتفسيره ليس من تفسيره إال هي، ويزعم من يقول هذا ويعض عليه 

القرآن كتاب هللا المجيد، وهو العزيز أنه على منهج السلف وفهمهم، وإنما نور هللا تعالى ال يحصر و

فهذا األصل منصوص عليه في الكتاب وتأكد ورود مادته المعجمية في حديث  !الحكيم، فأنى يؤفكون؟

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تبيانا لما أنزل ولعلهم يتذكرون؛ يقول نبي هللا صلى هللا عليه وسلم: "ما 

لى يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة اجتمع قوم في بيت من بيوت هللا تعا

 23وغشيتهم الرحمة، وحفتهم المالئكة، وذكرهم هللا فيمن عنده."

وال يكون على قبيل أو صنف من أصناف ممن قال فيهم هللا تعالى أنهم  ،ومن يفقه ما القرآن وما الكتاب

النور يدرك ويوقن أن بين يديه مفاتيح االستخالف كمثل الحمار يحمل أسفارا، من يفقه ويدرك حقيقة 

ولن نكون ممن يتلو نوره ويتبعه حق تالوته حتى ال  العلوم جميعا.والسير على نوره في آفاق األرض و

نبقى متبعين تالوتنا لما يبلغه من حقائق اآلفاق غيرنا، بل نكون بهديها سباقين مسخرين لقوة الكلمة 

راسة والجهد سالحا فيه بأس شديد ومنافع يقوى بها المسلمون، وإنه لذكر العلمية التي تستحيل بالد

للعالمين وهدى ونور للموقنين. يقول مالك بن نبي رحمه هللا وقد هدي إلى أحسن القول خالصة ووشاحا 

 لكتابه:

ة، >وبعد ففي ضوء القرآن يبدو الدين ظاهرة كونية تحكم اإلنسان وحضارته، كما تحكم الجاذبية الماد

 وتتحكم في تطورها.

والدين على هذا يبدو كأنه مطبوع في النظام الكوني، قانونا خاصا بالفكر، الذي يطوف في مدارات 

مختلفة، من اإلسالم الموحد إلى أحط الوثنيات البدائية، حول مركز واحد، يخطف سناه األبصار، وهو 

 24حافل باألسرار ... إلى األبد ...<

بالتفسير بهذا االمتداد الحق الواصل بين مفهومي التفسير والدراسة، امتداد  فاإلعجاز القرآني متصل

بالحق مؤصل في الربانية كشرط في شرعة رسالة اإلسالم ومنهاجه، وال يلتفت إلى غيره ولو زعموا ما 
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اء زعموا، فالحق أحق أن يتبع وبه يهتدى ونور هللا مجيد. يقول عبد المجيد الزنداني: >ومن أمثلة العلم

 الباحثين الذين أسلموا بعد دراستهم لإلسالم: الدكتور علي سليمان بنوا، وهو طبيب فرنسي قال:

وإني مدين بالشيء الكثير للكتاب العظيم الذي ألفه مستر مالك بن نبي واسمه )الظاهرة القرآنية( فاقتنعت 

كتاب لمالك بن نبي ولم نعقب وإذا كنا لم نطلع على هذا ال 25بأن القرآن كتاب وحي منزل من عند هللا.<

على ما صاحبه وألحق به من نقاش وآراء إال من بعد ما تمت كتابة هذا الجزء، فإنه من عجيب ما اتفق 

وما شاء هللا وجب، أن يكون هو البرهان القاطع والجلي الذي يحسم الجدل في االرتباط الحق بين التفسير 

 المجيد.     والدراسة واإلعجاز في مفهومه المطلق الواسع

من أجل هذا الذي تقدم وبناء عليه، فحجة الشوكاني المحورية كون ترتيب القرآن ليس على نزوله ما هي 

بالحجة حقيقة وال  بميزان الحق الذي تقوم عليه السماء واألرض، ميزان القسطاس المستقيم وعليه صيغ 

 خلق اإلنسان وعقله. 

اس يعلمه، بيد أن صحته ال تقتضي وال هي بميزان الحق إن القول استقالال صحيح، مضمونه جل الن

والقلب أو العقل تستلزم القول والحكم برد حقيقة التناسق القرآني؛ بل إن ضيق أفق إدراك واعتبار البشر 

والمحدودية القصوى لكفاءته االستيعابية، سواء على بعد المجال أو القوة، يبرز ويظهر بكل وضوح في 

ط والمواطن من التفكير والتحليل؛ ذلك أن هذا الوصل بين ترتيب النزول وترتيب هذه المواضع والنق

المصحف هو من البحوث والحقائق الكبرى، تجليا وآية من آيات هللا سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل 

 شيء علما، ودليال للقرآن العظيم، هو غاية في البرهان لمن أنصت وتدبر وألقى السمع وهو شهيد.

فهذا دليل أن اإلنسان ومهما يبلغ من العلم واالعتبار في حسبان الناس فهو وهم بمخلوقيتهم ال وأيضا 

يعلمون، وال يبلغ ما يرونه وما يدركونه من المشهد الكوني حتى القريب منهم والمتماس لعالمهم وبيئتهم 

كية أن ال يستطيع اإلنسان الوجودية إال الشيء المحدود والنزر القليل؛ بل ويكفي من جانب اآللية اإلدرا

أن يتواجد بعقله في نقطتين إدراكيتين مختلفتين في نفس اآلن، وهو ما يسمى بنقطاتية اإلدراك. فانظر 

إلى الشوكاني مثال، وإلى ما هو درجة  في العلم ورسوخا فيه، ثم هو قد أغفل ولم يبصر العالقة هاته 
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 !لى السماء الدنيا جملة واحدة ثم تنزيله منجما ثم ترتيبهوالصلة اإلعجازية المحورية بين إنزال القرآن إ

ذلك وأن هذه الحقائق كانت معطيات لدى الشوكاني معلومة، كما سنبينه من شواهد عنده مقولة، لكن 

توليف هذه المعطيات والحقائق، وإبصار العالقة التي تنتظمها حقيقة علمية بارزة، هو ما لم يحصل 

وعدم اإليجاد ال يعني عدم الوجود؛ وإن ما يمكن إيجاده للمخلوق مطلقا ولإلنسان  االنتباه إليه وإدراكه؛

بما هو في خلقه وقدره خاصة، يكاد ال يعتبر شيئا. وكذلك فأعراض القصور والسهو والنسيان والغفلة 

كل ذلك ال ينفك مالزما لإلنسان؛ وهنا قد يحسن ذكر المقولة المأثورة عن سقراط: >المعرفة تذكر 

 <.!والجهل نسيان

إن عدم تزامن التنزيل للترتيب ال يناقض وال ينقض بالتالي الحقيقة المثبتة بأن هذا الترتيب توقيفي؛ 

وتوقيفيته تعني في الحق عدم جواز وعدم صحة أي ترتيب غيره. وهنا لزم عدم نسيان أن جبريل عليه 

 ذا ما يعتبر معه حقيقة الترتيب.السالم كان يعارض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القرآن، وه

>عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى)األنفال( وهي من المثاني، وإلى)براءة(، 

وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر }بسم هللا الرحمان الرحيم{ ووضعتموها في السبع 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو الطول؟ ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: كان رس

تنزل عليه السور ذوات العدد، وكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول:" ضعوا هؤالء 

" فإذا نزلت عليه اآلية فيقول:" ضعوا هذه اآلية في السورة !اآليات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا

" وكانت )األنفال( من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت)براءة( من  آخر القرآن !وكذا التي يذكر فيها كذا

نزوال، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فقبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن 

 26أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب سطر }بسم هللا الرحمان الرحيم{ ووضعتها في السبع الطول.<

إذا كان معنى التوقف أو التوقيفية هنا يحقق أن محددا ومعينا من الترتيب هو الذي يعتبر دون غيره، 

فالتوافق البنيوي ال نعلمه علما يحيط بكل أبعاده ومظاهره، وتبقى أقرب هذه األبعاد ما كان مرتبطا منها 

ها الوظيفة المحورية للكالم والبيان. وقد بطبيعة ومادة البناء ووسيطه، أي بعد أو أبعاد المعنى والداللة ألن

                                                           
207ص-باب اختالف القراءات وجمع القرآن -كتاب فضائل القرآن -المصابيح عن األبواب المنتتخبة من مشكاة -رواه أحمد والترمذي وأبو داود  26  



41 
 

أكد القرآن الحكيم على هذا كمتعلق ومظهر من مظاهر التميز وآية من آيات الكتاب. كذلك من المفسرين 

عديد منهم وكثير من أقوالهم ذهبت إلى اعتماد هذه الحقيقة وهذا البعد النظمي والتوليفي بشأن الحروف 

سور القرآن الحكيم. وهذا ال يعني وال يحتم صحة هذا المنحى والقول دون  المتقطعة التي بدأ بها عدد من

ما سواه من األقوال، وإنما داللته وحقيقته هي باعتبار مستقل عن الصلة بالحروف المتقطعة في داللتها. 

ست كذلك فالنظم هنا من الناحية الوظيفية غير منفصل عنه البعد الداللي بتعبير مجازي، ألن الداللة لي

 هي على مثل الشحن الكهربية والمغناطيسية أطياف ومجاالت. لخطية، ب

وإذا كان القرآن من قبل أن ينزل منجما، كان جملة واحدة مرتبا ومؤلفا، وكان من خاصاته أنه حكيم 

وهو الحق وآية من آيات هللا عز وجل الحكيم الخبير، وهذا نعيد مرة أخرى مؤكد ذكره في عديد من 

يات، وعلى أنحاء وصيغ من القول مختلفة، فالقول بإمكان عدم التناسق الداللي والموضوعاتي السور واآل

هو إذا، ولما أدلينا به وذكرناه من العلم والحقائق، مناقض   للحق ليس يوافقه. وعليه تكون الكلمة الثانية 

ليال مقلوبا عليه، للشوكاني الواردة عنده مورد الحجة:>> أن خطيبهم . . وكذلك شاعرهم<< حجة ود

ألن القرآن وآيته أنه من ذات المادة أو ذات الحروف التي يتألف منها كالمهم، فهم بمعلوم الحق وظاهر 

الشهود ومطلق العلم يعجزون على أن يأتوا بمثله ولو اجتمعت اإلنس والجن بعضهم لبعض ظهيرا. 

ترى فيهما تفاوتا وال فطورا، وهو فالذي أنزل القرآن هو سبحانه الذي خلق السماوات واألرض فما 

 سبحانه وتعالى  الذي أحكم مواقع النجوم وسخرها، وإن األمثال في الحق من الحق.

إن البعد الداللي في عالقته البنيوية بالترتيب لهو من الحقائق الضمنية في األصول مما هو بين ويعلمه 

قوله عليه الصالة والسالم:))ضعوا هذه اآلية  االستنباط الجلي من خالل األصل واألثر العلمي السابق من

((، فهذه العالقة البنيوية بين اآلية ومضمون ومعنى مادة )كذا وكذا( !في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا

هو االرتباط الداللي التوليفي، وهو الذي يعبر عنه بالتناسق والتناسب الداللي، وهو كذلك األساس 

تمده واستند إليه عثمان رصي هللا عنه في قوله:)) وكانت قصتها شبيهة والمعيار العلمي الذي اع

 بقصتها((.

ولبيان العرضية في ضالل قول الشوكاني وخطئه، نسيانا واندفاعا من غير روية فكر وال جلي برهان، 

ذلك  لبيان !وإن كان من الراسخين في العلم حقا، فسبحان الذي ال  تأخذه سنة وال نوم وال يضل وال ينسى
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نورد من قوله ما جاء في )فتح القدير( في تفسيره لقوله تعالى:}أفال يتدبرون القرآن' ولو كان من عند 

 (، لقد قال رحمه هللا:71غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا'{)النساء

>> الهمزة في قوله:}أفال يتدبرون{ لإلنكار، والفاء للعطف على مقدر، أي يعرضون عن القرآن فال 

تدبرونه. يقال تدبرت الشيء: تفكرت في عاقبته وتأملته، ثم استعمل في كل تأمل. والتدبير: أن يدبر ي

اإلنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته. ودلت هذه اآلية وقوله تعالى:}أفال يتدبرون القرآن أم 

لمعنى: أنهم لو تدبروه حق ( على وجوب التدبر للقرآن ليعرف معناه. وا24على قلوب أقفالها'{)محمد

تدبره لوجدوه مؤتلفا غير مختلف، صحيح المعاني، قوي المباني، بالغا في البالغة إلى أعلى 

درجاتها،}ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا{: أي تفاوتا وتناقضا، وال يدخل في هذا 

قض والتفاوت وعدم المطابقة للواقع، وهذا شأن اختالف مقادير اآليات والسور، ألن المراد اختالف التنا

كالم البشر السيما إذا طال وتعرض قائله لإلخبار بالغيب، فإنه ال يوجد منه صحيحا مطابقا للواقع إال 

 القليل النادر<<. .

البد هنا من تصويب ما ذهب إليه في معنى ومفهوم االختالف الكمي لآليات والسور. فاالئتالف ال يكافئ 

وي حتما وقصرا، وإنما هو انتظام وتناسق ترتيبي سواء كان ثابتا كما أو متغيرا على نسق متواليات التسا

أو نظمات لها. كذلك قوله فيمن يتعرض لإلخبار عن الغيب من أساسه باطل وال مصداقية له من أصله 

 إذ }ال يعلم من في السماوات واألرض الغيب إال هللا'{.

العرضية بشأن خطإ الشوكاني في التناسق القرآني ما قاله كذلك في موضع  ومما يزيد في إثبات الصفة

 آخر من تفسيره، إذ يقول:

>>. . ومعنى قوله:}بمواقع النجوم{ مساقطها، وهي مغاربها. كذا قال قتادة وغيره. وقال عطاء بن أبي 

هي األنواء التي كان أهل رباح: منازلها. وقال الحسن: انكدارها وانتثارها يوم القيامة. وقال الضحاك: 

الجاهلية يقولون مطرنا بنوء كذا. وقيل المراد بمواقع النجوم: نزول القرآن نجوما من اللوح المحفوظ. 

وبه قال السدي وغيره. وحكى الفراء عن ابن مسعود أن مواقع النجوم هو محكم القرآن. قرأ الجمهور 

والكسائي وابن محيص وورش عن يعقوب  }مواقع{ على الجمع، وقرأ ابن مسعود والنخعي وحمزة
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يصلح للواحد والجمع. ثم أخبر سبحانه عن  وبموقع على اإلفراد. قال المبرد: موقع هاهنا مصدر، فه

تعظيم هذا القسم وتفخيمه فقال:}وإنه لقسم لو تعلمون عظيم'{ هذه الجملة معترضة بين جزأي الجملة 

ء والزجاج: هذا يدل على أن المراد بمواقع النجوم المعترضة؛ فهو اعتراض في اعتراض؛ قال الفرا

 نزول القرآن<<

فإذا كان هذا المحتوى التفسيري جامعا للمحتمل ولألهم في األقوال، فالورع منها واألقرب بكل معايير 

العلم والحكمة هو ما توافق وتناسق مع القرآن الحكيم ومع عالقة طرفي القسم، ذلك وأن هذه والعالقة 

 عالقات البيانية من تشبيه وضرب أمثال إذا وردت في الحق فإنما هي عالقات أنساقها.وكلية ال
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 الفصل الرابع

 الترتيب جوهري في القرآن وآية من آياته الكبرى 

 

هذا ال شك منطلق علمي حقيق على التوجيه نحو توقيفية الترتيب وكونه من جوهر القرآن. ثم إن جبريل 

من سيرته عليه الصالة والسالم كان يعارضه القرآن كل عام في رمضان، عليه السالم كما هو معلوم 

وعارضه عامه األخير الذي توفي فيه عليه الصالة والسالم مرتين. ولئن كان من الحق ومن المعلوم ما 

ورد من حقيقة السبعة أحرف في القراءة، فإنه من المعلوم على ذات الدرجة في الحق عدم ذكره صلى 

سلم وال هو من المحتمل البتة تعدد الترتيب، وال يحفظ وال يوجد أمر وال شيء من ذلك في هللا عليه و

 األصول.

من جهة مقابلة وموازية في االعتبار سوف يتبين أن الترتيب القرآني في كامل االتصال ووفاق الحقيقة 

( 71ه اختالفا كثيرا'{)النساءبداللة قوله تعالى:}أفال يتدبرون القرآن' ولو كان من عند غير هللا لوجدوا في

وبقوله سبحانه وتعالى:}الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا' قيما لينذر بأسا شديدا 

( وقوله عز وجل:}يس' 2-1من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا{)الكهف

 (.1والقرآن الحكيم{)يس

لبحث هذا هو بحث مركب، أجزاؤه وجهاته وأبعاده، كل ذلك متداخل طبيعة وماهية، فالموضوع هنا أو ا

ومن جهة ما بها هو يتجلى ومدرك. ونحن لم ننطلق من الترتيب إال لنبين ألهل العلم ما يمثله وما يستنبط 

كونه عز منه من تجلي قدرة هللا العزيز الحكيم، وحكمته سبحانه المتوافقة اعتبارا مع علمه المحيط، و

وجل األول واألخر، والظاهر والباطن الحكيم الخبير. فإذا نحن آمنا بهذا األمر حقا، أمر الترتيب 

وأبصرنا به وبآيته، فكل ما يليه إنما هو استنباط يسير إذا ما كان للفؤاد حظ وفقه ومعرفة في قراءة 

 له جل وعال من سورة فصلت:اآليات المتضمنة ألسماء هللا تعالى الحسنى وصفاته العلى. ولنتل قو



45 
 

يتم إن كان من عند هللا ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد' سنريهم آياتنا في اآلفاق }قل أرأ

وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق' ألم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد' أال إنهم في مرية من لقاء 

 (.52. . 51ربهم' أال إنه بكل شيء محيط'{)فصلت

انظر إذا إلى هذا النأي عن الحق في قول الشوكاني رحمه هللا في قوله بعدم وجود حقيقة التناسق 

  !الموضوعاتي في القرآن؛ وهي في واقع األمر أول مقاصد البيان واللسان

وإذا كنا قد أوفينا الرد حقه، وقبل أن نذهب في إبراز وتعيين وجوه أخر من التناسق والتناسب المرتبطة 

سا باللسان والبيان، وخاصة ما مت منها بصلة بحقيقة التوزيع الموضوعاتي، وأهمها وأولها التوزيع أسا

المعجمي والصوتي، وهو ما يمثل بدليل األولى واألحرى حجة وشرطا أعلى للتناسق الموضوعاتي، مما 

كان بعضهم لبعض يحيلنا ويصلنا بحقيقة إعجاز القرآن، وبالتحدي لإلنس والجن على يأتوا بمثله ولو 

ظهيرا، وأيضا بالحسم في بعض ما اختلف فيه من طبيعة هذا العجز والتحدي الحق، هل هو من جهة 

الكفاءة واالستطاعة أم هو عجز عن صرف بمعنى صرف العزم واإلرادة عن التشوف والسعي في ذلك؟ 

ولهم وفيما يعنونه من إثبات وهنا البد من الوقوف لكي نجلو ما وجبت جلوته ونرفع الجهالة الكامنة في ق

هذا الفرق وتقريره، ولعله هذا هو الوصل الحقيقي بموضوعنا هاهنا؛ ذلك أن إيراد واعتبار عامل 

الصرف لدى طرفي القول معا يدل على جهل بحقائق االختالف العظيم وأبعاده؛ ذلك أن اإلنسان يدرك 

حسه وإدراكه، ولكنه يا للمفارقة ويحس ويوقن بعجزه في خلق ذبابة لقرب ذلك وقرب موضوعه ل

الكبرى والقصوى لجهله الكبير بالماهيات التكوينية للبيان وبحقيقتها وحقيقة أبعادها يخال نفسه أنه يؤلف 

 !من البيان والقول ما هو من درجة نظم وتأليف ما جاء في القرآن

تشعار المطلق باإلسم من أسماء فهذا يستنبط منه لدى علماء اإلدراك أول ما يستنبط هو الجهل وعدم االس

هللا تعالى الحسنى الدال على حقيقة هللا تعالى وقدره في هذا البعد من الوجود ومن األمر والخلق. ولكي 

يفقه القول، وهلل المثل األعلى، لينظر اإلنسان إلى قدره من جهة الحق، وهذا على منحى التقابل وعامله 

تعرف األشياء، يقول هللا تعالى:}نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا  في التفسير والتوضيح كما يقال بضدها

 (. .27شئنا بدلنا أمثالهم تبديال'{)اإلنسان
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قبل مواصلة تحديد الوجوه التناسبية المختصة أساسا بالبيان واللسان ال مندوحة بحكم العلمية والحق من 

؛ هذا اإلشكال لم ننتبه إليه إال حين النظر إلى إشكال كبير متصل بالقرآن العظيم في تفسيره وفقهه

 دراستنا لعالقة الترتيب في انحفاظه من اللوح المحفوظ إلى تنزيله إجماال ثم ترتيبه. .

هكذا حين إقامة وطلب البرهنة على ثبات الترتيب ارتأيت إثبات وتقرير ثبات الجوهر المرتب أي القرآن 

 سبحانه وتعالى: الحكيم، وذلك من خالل جوهرية الضمير كما هو في

 (2-1}حم' والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون'{)الزخرف

 (2-1}حم' والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين'{)الدخان

ومعنى )جعل( في اللسان العربي كما هو الشأن في جميع األلسن وفي مثل سياق اآلية ال يجعل االنطباق 

جوهري)الكتاب المبين( و)قرآنا عربيا( ثابتا ومتحتما. من أجل ذلك، وعلى خطر وقدر حيز الحديث  بين

والدراسة، البد من تحري الحق من خالل سبله، ومن طرق العلم ومنهاجه. وليس في هذا الموطن أجدر 

إال الوحي كتابا  من استحضار المسلمة العلمية األساس أن ال معصوم وأن ال خارج عن النقد وإمكان الرد

وسنة ثابتة صحيحة. فعلى هذا الحق والبين سوف نبدأ بحول هللا تعالى باإلشارة إن لم نقل بتصحيح أمر 

له من الخطر واألثر في تفسير كتاب هللا أيما تأثير، وهو ليس إال قوال من قول البشر ليس وحيا، ذلك هو 

( 1ألم' ذلك الكتاب ال ريب' فيه هدى للمتقين{)البقرةالقراءة التفسيرية لآلية األولى من سورة البقرة:} 

 وتحديدا للفظ وإسم اإلشارة )ذلك(.
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 الفصل الخامس

 من الكتاب إلى الزبور والتوراة واإلنجيل والقرآن

 

 

}الم' ذلك الكتاب ال ريب'{:} ذلك{ على الحقيقة ال المقارضة: األساس التفسيري  -1
 للقرآن 

 

وتحديدا ها هنا ماهية الضمير وحقيقته بما هو دال على جوهر تام ومستقل ومحدد ال يجعلنا علم البيان 

في طمأنينة ويقين علمي فيما أوردناه من قبل، وال على تمكن موقن من علمنا وإدراكنا. فالضمير في 

الى وهو العلي اآليتين اللتين تلونا آنفا من سورتي الزخرف والدخان، وكما هو كذلك في قوله سبحانه وتع

(، بوصله بجوهر )الكتاب( في قوله سبحانه:}حم' تنزيل الكتاب 1العظيم:}إنا أنزلناه في ليلة القدر'{)القدر

(، فهذا 1( }ألر' كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير{)هود1من هللا العزيز الحكيم'{)الجاثية

عطي صدقية ألي قول في انحفاظ الترتيب بين بحكم من الحق بين ومستنبط في العلم جلي ومبين لن ي

اإلنزال األول إلى السماء الدنيا وما بعد التنزيل الكلي والجمع والترتيب، لن يعطيه ولن يكون له أساس 

يقوم عليه وبينة من بعد التحديد العلمي والنقد الممحص والحق، أي الدراسة الحقة لإلشكال والنقطة التي 

ا في الميزان، بل هي بؤرة جامعة وبوثقة لحقائق هي بمثابة مفاتيح حقيقية من أهم تعتبر جانبا ثقيال أولي

مفاتيح علم الحق وتفسير الكتاب وفقه الوحي الكريم، والتي أبرزها وأكثرها أهمية وأعظمها أثرا وكأنه أم 

 المفاتيح معنى ومفهوم كلمة )الكتاب( في الوحي والقرآن الحكيم.

 ولين واآلخرين:يقول هللا تعالى رب األ

 (1}ألم' ذلك الكتاب ال ريب' فيه هدى للمتقين{)البقرة
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إنه ال شك، وباعتبار ترتيب الذكر والقرآن الحكيم، سيكون للمعنى الذي سيأخذه لفظ )الكتاب( هنا لدى 

القارئ ومنه يستقر في خلده، وعليه سوف يبنى كل ما يلي من قراءته وتوجيه فهمه لكالم هللا تعالى، ال 

ك سيكون له، وكما سوف يتبين، المعنى الحقيقي والتام لمفتاح فقه القرآن، وتوجيه قراءته القراءة ش

الصحيحة التي نزل بها الوحي والقرآن العظيم، وهللا تعالى يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم، وإنه 

 ليس بعد الحق إال الضالل.

 إمام من بعده:قال  ابن كثير رحمه هللا في تفسيره وهو كما يعلم 

>> قال ابن جريج: قال ابن عباس:}ذلك الكتاب{:هذا الكتاب، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 

والسدي ومقاتل بن حبان وزيد بن أسلم وابن جريج أن )ذلك( بمعنى )هذا(، والعرب تقارض بين هذين 

معروف في كالمهم. وقد حكاه  اإلسمين من أسماء اإلشارة، فيستعملون كال منهما مكان اآلخر، وهذا

البخاري عن معمر بن المثنى عن أبي عبيدة. وقال الزمخشري:) ذلك( إشارة إلى }ألم{ كما قال تعالى:}ال 

فارض وال بكرعوان بين ذلك{ وقال تعالى:}ذلكم حكم هللا يحكم بينكم{ وقال:}ذلكم هللا{، وأمثال ذلك مما 

 أشير به إلى ما تقدم ذكره، وهللا أعلم.

وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره أن )ذلك( إشارة إلى القرآن الذي وعده الرسول 

صلى هللا عليه وسلم بإنزاله عليه أو التوراة أو اإلنجيل أو نحو ذلك من أقوال عشرة، وقد ضعف هذا 

 المذهب كثيرون، وهللا أعلم.

اب( اإلشارة إلى التوراة واإلنجيل كما حكاه ابن و}الكتاب{: القرآن، ومن قال: إن المراد ب)ذلك الكت

 جرير وغيره، فقد أبعد النعجة وأغرق في النزع وتكلف ما ال علم له به. 

 والريب: الشك. . <<

هذا وليعلم أن الحق قديم، وإنه ومع تقدير أقوال العلماء قدرها يبقى أصح التأطير والقول ما كان على 

 لحق، مستمدا من كتاب هللا تعالى وموجها بمحكم آياته وجلي الحق فيه.هدي الحق ونوره، موافقا لعلم ا
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فما ذكره الزمخشري وأورده من التركيب ليس له صلة البتة بالتركيب موضوع الدرس والنظر، إذ إسم 

اإلشارة في قوله عز وجل:}ذلكم هللا{،}ذلكم حكم هللا{ يدل على التعظيم والعلو، ويفيد المباينة والتنزيه 

تقديس. وطبعا هو غير مأخذ القول واألسلوب في قوله تعالى:}ال فارض وال بكر' عوان بين ذلك'{ وال

 الذي جاء فيه استعمال إسم اإلشارة بمعنى أولي وأصلي. 

كذلك إذا كانت العرب تقارض بين هذين اللفظين، بل وفي جميع األلسن، وغير العرب يفعلون كذلك، 

رجع للبالغة وللتعبير الذي يرتبط بالتفكير والوصف، ليس ذلك مقتصرا ألن األصل والتعليل للمقارضة ي

على العربية وحدها وال على عقول العرب وحدهم؛ فاألبعاد التواجدية والوسط بيئة التفكير كما العقل 

واحد وهو نفسه لدى كل البشر. غير أن القول بهذا في القراءة الفقهية لقول هللا العلي العظيم في اآلية 

ولى والصدر من سورة البقرة:}الم' ذلك الكتاب{، نعني في شأن اسم اإلشارة}ذلك{، وهو قول وشأن لو األ

األصل في ما ذهبوا إليه ابتداء ومن بعده تبعا في ترديد القول تقليدا، األصل فيه الرد،  !يعلمون عظيم

حاديث، بل هو قول هللا ذي ألنه قول ال يصح، وأشدد بوجوب رده إذ األمر هنا ليس حديثا مطلقا من األ

فال يجوز وال هو من الحق والدين السكوت عنه، فإنما عمر دهرا من  !!العزة والجبروت العزيز الحكيم

الزمان بسبيل من التقليد في األقوال من غير تمحيص وإنزاال لقول البشر ما ال ينبغي ال لقول هللا جل 

 !وعال وقول رسوله صلى هللا عليه وسلم

كما أن الشروط  !نا كالم هللا تعالى، وهو ليس خطابا بين درجتين في القدر سواء، وسبحان هللاالكالم ه

الخطابية وباألصح البيانية للمقارضة واالستبدال ل)ذلك( ب)هذا( ليست ترى وال هي ظاهرة وبينة، 

جه التذكير ناهيك عن بعد وتباعد المعنيين إذا ما اعتبر لكل واحد منهما كالم وخطاب. ويحسن على و

والتعليم أن نقول ونذكر بكونه سبحانه وتعالى نزل أحسن الحديث؛ ومبدأ االختالف يحتم اختالف 

المعنيين الختالف اللفظ؛ وبيان هذا  على نحو أكثر وضوحا يكون بإدراك تركيبية المعنى ونظميته. فإذا 

يب باستعارته اللفظ سوف ينتج في ما استعير لفظ ليحل بدل لفظ سابق في كالم وتركيب سابق، فهذا الترك

الحق وفي اإلدراك والعقل معنى وعنصرا بيانيا مختلفا عن المعنى وعن العنصر البياني الذي كان باللفظ 

 األول. وغالبا ما يكون وجه المغايرة بإضافة دالة عقلية تضيف معنى مميزا أو معينا أو غير ذلك. وإذن:
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عليه تقليدا بغير سلطان بين في المقارضة بين )ذلك( و)هذا( في  ال مثقال ذرة من وزن للقول المتوافق

أنها اآلية مفتاح تفسير اآلية البينة من أول سورة البقرة فسطاط القرآن، والتي إن جازو حق لنا ذلك قلنا ب

 .، وهللا تعالى غني حميدالقرآن الحكيم

.              .              . 

 تقليدا في كون }ذلك{ من أول آية سورة البقرة للمقارضةبرهان خطإ القول الشائع  -2

ثم ليس قول الصحابي وال أقوال التابعين بأرجح من توجيه القرآن وتحديده السبل التفسيرية ألنها أعلى 

درجات التفسير.وقد نبهنا على هذا الركن العلمي والمكون األساس للحقيقة العلمية حين تطرقنا لموضوع 

ر المعرفية والحقائقية، ولسلم قيمها ومجاالت سريانها، وخاصة في تعرضنا لقضية المنهاج والمصاد

وإشكال وشبهة )كفر دون كفر(. فالحديث وإن صح، وقول الصحابي وإن ثبت، ال تنبغي له قيمة وحقيقة 

العصمة، ألن الصحة اصطالحا ال تكافئ الثبوت الحق. كما أن ما ضعف من الحديث ال يعني عكس 

يكون ثابتا في الحق. ومن ثمة يتبين أن العلم ال يفقه كنهه إال بعد عتبة ودرجة من التحصيل  ذلك؛ فقد

 واالستيعاب.

فما كان لقول من أقوال بشر لم يوح إليهم، ولو كان هو القول السائد المرسخ، أن يكون له ثبات فيما هو 

ى التقليد وترسيخ نحلته من من المعارف في عرف الناس علم إذا ما ترسخ عن غير أصل من الحق سو

غير سلطان وال أثارة من الكتاب والسنة، خصوصا إذا كان في الحق غيره هو الصحيح؛ وماذا عليهم لو 

أنصتوا وأحلوا للقول ببرهانه محال في أفئدتهم، فإن كان حقا أخذوه وقبلوه وإن كان غير ذلك كانوا في 

عقولهم وأغطشوها ظلمة ال يعرفون من القول شيئا وال رده وعدم قبوله أهل علم ال قوما مقلدين وأدوا 

  !ينكرون؟

فلنتل إذا ولنتدبر ما يلي من اآليات والقرآن المبين باالعتبار الجامع لها والنظر لما بينها من االتساق 

 الداللي واالرتباط البياني:
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ب بالحق ليحكم بين الناس }كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيئين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتا

 (211فيما اختلفوا فيه'{)البقرة

 (51}وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه'{)المائدة

 (12}وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها'{)األنعام

لة مباركة إنا كنا منذرين' فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا' إنا }حم' والكتاب المبين إنا أنزلناه في لي

 (2. .1كنا مرسلين رحمة من ربك' إنه هو السميع العليم'{)الدخان

}حم' والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون' وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي 

 (2-1حكيم'{)الزخرف

 (44لقالوا لوال فصلت آياته' ءاعجمي وعربي'{)فصلت}ولو جعلناه قرآنا أعجميا 

 (2}كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون{)فصلت

 (2}إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون'{)يوسف

أوال وابتداء من الالزم أن نذكر ما يمكن اعتباره في شأن هذه اآليات من حيث التفسير مؤطرا وجامعا 

 يرى متحصال ومستوفى في الذي فسر به اآليات من سورة الزخرف، وهو قوله:لقول ابن كثير؛ وذلك 

>> يقول تعالى:}حم' والكتاب المبين{ أي البين الواضح الجلي المعاني واأللفاظ، ألنه نزل بلغة العرب 

التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس، ولهذا قال:}إنا جعلناه{ أي نزلناه }قرآنا عربيا{ أي بلغة 

 العرب فصيحا واضحا<<

التصحيح هنا ال مندوحة عنه لتفسيره قول هللا ذي العزة والجبروت}إنا جعلناه{ ب)نزلناه(، أال وإن 

اللفظين ال ينطبقان البتة في المعنى. ويكفي لرد هذا التعبير التفسيري ورود آيتين فيهما معا قوله عز 

حسم في اختالفهما ويوضحه هو المعنى التصويغي وجل العليم الحكيم }أنزلناه قرآنا عربيا{. والذي ي
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العلّي باالصطالح األلسني الذي يتضمن في )جعل( من دون )أنزل( و)نزل(. ومادة البيان ولفظه 

)جعلناه( هو الذي يبرز التحديد العلمي في العالقة الجواهرية بين جوهر ومفهوم )الكتاب( كما هو وارد 

المفهوم الدال عليه لفظ )القرآن(، مما يدل ال شك على خطإ القول ومصرف دالليا في القرآن والجوهر و

 التفسيري أعاله، ويعيد التأكيد والتذكير بالقدر الحقيقي لقول البشر ومما ليس بوحي.

 وبغية تأطير وتقريب أكثر نذكر ونتلو ما يلي من آيات القرآن والكتاب الحكيم:

 (73رسل'{)البقرة}ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بال

}وكذلك أنزلنا إليك الكتاب' فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به' وما يجحد بآياتنا إال 

 (43الكافرون'{)العنكبوت

 (5}وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم'{)إبراهيم

كل نبي بلسان  فاهلل سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم أنزل الكتاب على من اصطفى للرسالة ممن خلق،

نبيه العربي األمين  ىقومه، فكان الزبور والتوراة واإلنجيل؛ وأنزل سبحانه الكتاب المهيمن المجيد عل

محمد صلى هللا عليه وسلم بلسان قومه، ليبين لهم شهيدا عليهم وليكونوا شهداء على الناس ممن بقي في 

 تاريخ البشرية على األرض.

ى وحكمه الذي أمر أن يشرع في األرض، كتاب واحد؛ وإنما اختالف إن الكتاب، وهو أمر هللا تعال

البيئات التنزيلية في لسانها وشروطها التاريخية تقتضي على مبدإ التناسق من الحق والحكمة أن تكون 

 ترجمات لمقتضى الحق ذات الكتاب.

لزخرف ولمثلها مما فالتوجيه الصحيح على نور الحق وبصائر العلم والقراءة لآلية األولى من سورة ا

صرف من آيات التنزيل الحكيم، وعلى ضوء ما بيناه من كون الضمير من }جعلناه{ يعود على}الكتاب 

المبين{ الذي جوهره ال ينطبق بذات وجوهر القرآن، وإنما هو مشترك في صلته بالكتاب صلة التوراة 

. ل الخطابي، مجال المرسل إليهمواإلنجيل والزبور كصيغة أنزل عليها الكتاب وجعل متناسقا بالمجا

 يقول ابن كثير في اآلية األولى من سورة يونس وقوله تعالى:}ألر' تلك آيات الكتاب الحكيم'{:
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}تلك آيات الكتاب الحكيم{ أي: هذه آيات القرآن المحكم المبين. وقال مجاهد:}ألر'تلك آيات الكتاب  >>

الحكيم{ قال: التوراة واإلنجيل. وقال الحسن: التوراة والزبور. وقال قتادة:}تلك آيات الكتاب{ قال: الكتب 

 التي كانت قبل القرآن. وهذا القول ال أعرف وجهه وال معناه<< 

بالطبع يصلنا ويرجع بنا إلى ما قيل في تفسير أول سورة البقرة وأيضا مع ذات اإلشكال في إسم هذا 

اإلشارة )ذلك( الذي يقابله هنا وضعا إسم اإلشارة )تلك(؛ وهذا أيضا هو المعلل األساس البياني والكلي 

طأه في اعتباره فقط كذلك لقول قتادة ألنه فهم منها المعنى األول وهو المعنى الصحيح، وإنما كان خ

 للمعنى األفقي. .

التأطير العلمي ودليله البياني دليل برهان وقيمة الحجة في البيان نجده واضحا فيما ورد في القرآن 

 الحكيم أول سور في جوار ترتيبي محكم:

 (  }حم' عسق' كذلك1}حم'تنزيل من الرحمان الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون{)فصلت

 (1يوحي إليك وإلى الذين من قبلك هللا العزيز الحكيم'{)الشورى

 (2-1}حم' والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون'{)الزخرف

 ( 2-1}حم' والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين'{)

نحلة التقليد في األقوال هاهنا بقية، نجدها في كما نجد هاته الحجة والدليل العلمي الذي ال يترك وال يبقي ل

الداللة الثابتة بالحق التي نزل بها القرآن العظيم وضمنها في كلمة ولفظ )التفصيل(، وهذه آيات هللا تعالى 

 نتلوها:

 (1}ألر' كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير{هود

صديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من }وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون هللا' ولكن ت

 (23رب العالمين'{)يونس
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 (.51}ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون'{)األعراف

إن هذا االنتقال من }الكتاب{ إلى القرآن الوارد في اآلية األولى من سورة الزخرف بعامل وصيغة 

الموحى إلى رسول هللا محمد صلى هللا عليه وسلم:}عسق' كذلك يوحي  الجعل:}جعلناه{،الذي هو الوحي

(، هذا االنتقال من مثاني الحقائق في علم الكتاب 1'{)الشورىمإليك وإلى الذين من قبلك هللا العزيز الحكي

الثابتة في القرآن بنسق تطابقي وعلى غاية من االتزان في التركيب والبيان، وذلك في اآليات األول من 

سور الحواميم. ففي أول سورتي الزخرف والدخان أتى لفظ )الكتاب( معينا ومعرفا باأللف والالم دون 

ارتباط وإضافة إلى لفظ )تنزيل(، فكان بذلك الضمير في }جعلناه{ و}أنزلناه{ بالغ التمثيل لحقيقة الضمير 

ويحصل الجمع وكأنه  كممثل لجوهر ثابت ومحدد. وفي باقي السور،أي من الحواميم غير هاتين، تم

تعبير عن الجمع بين ذكر الكتاب وإنزاله، وذلك في تركيب }تنزيل الكتاب{، ومن ضمنها سورة فصلت، 

فبأولها ورد ذكر)التنزيل( وإن كان غير مضاف إلى لفظ )الكتاب(؛ فالتنوين هو بحكم تعدي فعل المصدر 

 يان التنزيل وتوضيحه في اآلية الثانية.القول فيه تنوين العوض. كذلك قد جاء ذكر الكتاب مع ذكر ب

إننا نجد أنفسنا هنا أمام مدخل علمي في استكشاف ودراسة االنتظام واالئتالف لآليات داخل السور، 

وللسور ومواضعها في المصحف والقرآن الحكيم. وهذا ال ريب من آيات هللا وهللا واسع عليم؛ وإنه للحق 

 لالفطور السماء وانتظامها؛ من ربك وآية أعظم وأكبر من إكبارنا

فمجرد إبصار االنتظام الترتيبي آلل حم ولمستهلها واعتبار الجوار القبلي لها سورة الزمر ليجعل العقول 

تتوقف مشدوهة منبهرة لهذه األبعاد التناسقية البعيدة الغور في الحقيقة البيانية واللسانية، والتي لم يدرك 

لنزر القليل. وإذا قلنا قبل قليل إن هذا يجلي ويمثل مدخال ذا شأن في العلم منها العلم إلى يومنا هذا إال ا

ودراسة القرآن العظيم، فلسنا نريد من هذا القول غير حقيقته، ولسوف يستبين منه توجيه وازن وراجح 

في تحديد اإلطار التفسيري والداللي للحروف المقطعة التي نزل بها القرآن في أول وبدء كثير من 

 .ورالس

 

 لننظر إذا ولنتدبر ما نزل من الحق في هذه اآليات وترتيبها الحكيم:
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-1}تنزيل الكتاب من هللا العزيز الحكيم' إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد هللا مخلصا له الدين'{)الزمر

2) 

الطول' ال إاله إال هو' }حم' تنزيل الكتاب من هللا العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي 

 (2. . 1إليه المصير' ما يجادل في آيات هللا إال الذين كفروا' فال يغررك تقلبهم في البالد'{)غافر

 (2-1}حم' تنزيل من الرحمان الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون{)فصلت

 (1م'{)الشورى}حم' عسق' كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك هللا العزيز الحكي

}وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع ال ريب فيه' فريق في الجنة 

 (5وفريق في السعير'{)الشورى

}حم' والكتاب المبين إنا جعلناه قرىنا عربيا لعلكم تعقلون' وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي 

 (2. .1حكيم'{)الزخرف

 (2-1المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين'{)الدخان }حم' والكتاب

 (2-1}حم' تنزيل الكتاب من هللا العزيز الحكيم' إن في السماوات واألرض آليات للمومنين'{)الجاثية

}حم' تنزيل الكتاب من هللا العزيز الحكيم' ما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال بالحق وأجل مسمى' 

 (2-1ذين كفروا عما أنذروا معرضون'{)األحقافوال

إذا قلنا بكون أبعاد تناسق البيان والحديث هاهنا أبعد من أن ينالها ويحصيها النظر اإلنساني المحدود، 

فذلك لكون المعبر عنه كذلك بالنسبة لما ينال اإلدراك من حقيقته وعمق وتأويل بيانه إال من شاء هللا من 

اب والبصائر وذوي العلم واالستنباط. ونحن هنا سنأخذ أو سنشير على واحد من هذه عباده من أولي األلب

الوجوه التناسقية التركيبية للحديث القرآني في هذه اآليات من هذه السور في انتظامها ومواضعها النسبية 

االنتظام  وجوارها؛ سنأخذ مشتركا دالليا وإن بغير تحليل وتفصيل وافيين واعتبار لتفسير وتعليل هذا
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والترتيب مما سيأتي في موضعه ومحله، موضع الحديث عن الحروف المقطعة وما هو متصل بذلك 

 ومرتبط بموضوعه وحقيقته.

الوجه المشترك بين آيات الحق في أول سور حم' هو ذكر اإلنزال والتنزيل للكتاب إلى المجال اإلرسالي 

  ه باالنتقال من الكتاب إلى القرآن.والخطابي، المجال المتلقي، وهو ما تم التعبير عن

 وتيسيرا للضبط وتبسيطا للتصور اإلدراكي نأخذ السلم التالي )ليس على الترتيب حتما(:

 والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون                 

 متنزيل               الكتاب من هللا العزيز العلي                          

 والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة                  

 وجاز اعتبار نسقه على التالي:

 القرآن           تنزيله         الكتاب

 

هنا أو هكذا يتضح لنا أنه من دون دراسة للفظ )الكتاب( ولتصريفه في القرآن المجيد لن نكون فقهيا 

ي أرجح المعاني التي فسر بها لفظ )أماني(. وليس إدراك معنى وعلميا عارفين بالكتاب إال أماني ف

الكتاب اإلدراك الصحيح أدنى وال أقل قيمة وخطرا مما حصل في النحو العربي، فهما على درجة من 

الخطر والشأن سواء، مشكالن للتصورات وللفكر واإلدراك. وال شك أن العلة فيهما كذلك واحدة، وهي 

دون التفكير ووأد العقول استعبادا للخليقة ومكرا سيئا في عالقة الفكر واالجتماع  فشو التقليد والحيلولة

بنظام الدولة وقانون التاريخ والسياسة. ونوجز على قدر في القول بأن فساد المنظار واآللة ال يمكنه أن 

 ينتج إدراكا سليما وحقيقيا للمنظور وللواقع.
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 الفصل السادس

 لفظ 'الكتاب' في القرآن 

 

 

 "الكتاب" من  المعجمي إلى المعنى التنزيلي  -1

 

(، وجاءت 211ورد لفظ 'الكتاب' بالقرآن في مختلف األحوال والتصريفات إحدى وستين ومائتي مرة )

 سياقات معانيه ومختلف تصريف داللته كما يلي:

 .211في صلة وتضمن لداللة الوحي: عدده مائتان  -1

( أو بمعنى قوله سبحانه: }فمن 21بمعنى سجل األعمال كقوله تعالى:}وكل شيء أحصيناه كتابا'{)النبإ -2

(؛ فكال المعنيين يرتبط بالعمل 31أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم وال يظلمون فتيال'{)اإلسراء

 .11استنساخا وجزاء، وعدده تسعة عشر

 .12و األجل أو العلم: ثالثة عشربمعنى القضاء والقدر أو الحكم أ -2

بالمعنى المعجمي األولي كمجموع صحف مكتوبة كاآلية الكريمة:}قالت يا أيها المأل إني ألقي إلي  -4

(، 47تتلو من قبله من كتاب وال تخطه بيمينك'{)العنكبوت ت( وقوله تعالى:}وما كن21كتاب كريم{)النمل

ن كان أصال متضمنا تبعا وقصرا؛ وعدد هذا القسم ثالثة وال شك أن هذا أيضا يتضمن معنى الكتابة وإ

 .12عشر

 فأمكن إذا على التقريب والتسديد اعتبار الجدول التالي:
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 المعنى                     العدد

 211متصل بالوحي              

 11السجل والجزاء             

 22علم الحق وأجله وحكمه    

 12    معجمي أولي            

 211الجامع                        

  

اآلن ننظر إلى الصنف المتصل بمعنى الوحي، فمن العدد اإلجمالي لصنفه الذي هو بالتسديد والتقريب 

( على تراكيب البيان القرآني }أهل الكتاب{ أو }الذين آتيناهم 53( نجد سبعة وخمسين )211مائتان )

( مقترنا بذكر اسم نبي هللا موسى عليه السالم من مثل 12اثنا عشر ) الكتاب{ أو }أوتو الكتاب{، منها

( بداللة جامعة ومتضمنة لكل 11(، وتسعة عشر)52قوله عز وجل:}وإذ آتينا موسى الكتاب'{)البقرة

الكتب المنزلة من دون اقتصار على البعض منها دون البعض اآلخر كما هو في بعض تصاريف اللفظ 

اللتان، داللة الوحي وداللة االقتصار على كتاب أو كتابين،على غير إحاطة دالة على التي تتداخل فيه الد

 كل الكتب، ومثل هذا قوله تعالى: 

 (.112}ليسوا سواء' من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات هللا آناء الليل وهم يسجدون'{)آل عمران 

اليهود على شيء وهم يتلون }وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست 

 (.112الكتاب'{)البقرة



59 
 

}قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة واإلنجيل وما أنزل إليكم من ربكم' وليزيدن كثيرا 

 (.31ما أنزل عليك من ربك طغيانا وكفرا' فال تأس على القوم الكافرين'{ )المائدة

ن المعنيين والداللتين، المعنى األول الذي يدل على الكتاب المكون الداللي الذي يرى فاصال بين هذي

بمعنى ما في قول هللا تعالى الرحمان الرحيم:}كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيئين مبشرين ومنذرين 

(. وبالطبع فهذا مكون ال ينبثق 211وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه'{)البقرة

ن السياق ذاته، الذي نجده هنا سياقا أشد وطئا، ثقيال ال يقوم له والستيعابه إال من كان واسع الفكر إال م

والنظر دقيق البيان؛ وإنه من أجل هذا االختالف الدقيق وما يتبعه من تداخالت معنوية يصعب وإن 

عبرنا عنه بالوصف  أشعرت بها الكلمات تعيينها واإلمساك بها، من أجل هذا التداخل وصعوبة تحديده

 والتعبير التصنيفي:)بمعنى متصل ومتضمن في الوحي(.

هذا المكون وهذا الفاصل هو في ذات األمر ما يؤول إليه المعنى العملي للكتاب بما هو أمر هللا سبحانه 

وتعالى وحكمه، ال بمعنى الصنف المذكور مع قسم داللة القضاء األزلي، ولكن بمعنى األمر والفرض 

والواجب؛ ونلفي في القرآن المجيد كفاء في الدليل والحجة على هذا، وخاصة في سورة المائدة مع اقتران 

حكيم بالغ البيان واإلبانة للحقيقة موضوع حديثنا، حقيقة تصريف كلمة )الكتاب( في الوحي، وحقيقة 

ول هللا تعالى وهو رب الصالت المتباينة التي تختلف من التضمن إلى التطابق مع الكتب المنزلة؛ يق

 األولين واآلخرين وإليه المصير:

}إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيئون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون واألحبار بما 

استحفظوا من كتاب هللا وكانوا عليه شهداء' فال تخشوا الناس واخشون' وال تشتروا بآياتي ثمنا قليال' ومن 

حكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون' وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف لم ي

باألنف واألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص' فمن تصدق به فهو كفارة له' ومن لم يحكم بما 

ين يديه من التوراة' وآتيناه أنزل هللا فأولئك هم الظالمون' وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما ب

اإلنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين' وليحكم أهل اإلنجيل 

بما أنزل هللا فيه' ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك فهم الفاسقون' وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما 

احكم بينهم بما أنزل هللا وال تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق' لكل بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه' ف
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جعلنا منكم شرعة ومنهاجا' ولو شاء هللا لجعلكم أمة واحدة' ولكن ليبلوكم فيما آتاكم' فاستبقوا الخيرات' 

 (.51. ..41إلى هللا مرجعك جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون'{)المائدة

      .               .         . 

 المعنى التنزيلي ل"الكتاب" تحديدا ومضمونا: المعنى القانوني التشريعي -2

المراد العلمي والدراسي، والمحور المعرفي الذي نطلبه هنا، ويكاد يكون هو الجامع لكل هذا الحديث 

 والتحليل والتفصيل نختزله في كلمة مركبة أو مكوناها حقيقتان وقضيتان:

 لتحديد لما يدل عليه لفظ الكتاب في القرآن.: االقضية األولى

 : تحديد المضمون والغاية.القضية الثانية

والحق أن هذا يوصل على التو ومباشرة بشأن ومعنى العلم المؤصل بدليل قوله سبحانه: }وعلم آدم 

نك ال علم األسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين' قالوا سبحا

( وعلى اعتبار هذه المعرفة التحديدية واإلسمية 21-21لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم'{)البقرة

موضوعها الوحي والكتاب، فهي ال شك على صلة معنوية بالصنف الحقائقي لما ورد في اآليتين 

ل أسفارا' بئس مثل القوم الذين الكريمتين:} مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحم

(؛}ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماني' وإن 5كذبوا بآيات هللا' وهللا ال يهدي القوم الظالمين'{)الجمعة

(. ومن ال يعرف سنته وطريقه أنى له وعلى أية شاكلة سيستن وعلى أي 33هم إال يظنون'{ )البقرة

 !منحى سيأخذ وجهته؟

 نراه مجموعا من حيث علمه وبيانه وبصفة جامعة في هذا الذكر المبارك مما تلوناه لعل هذا والحمد هلل

من اآليات البينات من سورة المائدة. ولوسئلنا وذهبنا نلتمس ما هو في هذا السياق أكثر اختزاال وهو في 

له سبحانه ذلك للحقيقتين موضوع الدرس والبيان جامع ومستوعب، أللفيناه بهذا االستيفاء تعين في قو

 وهللا عليم حكيم:
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}وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه' فاحكم بينهم بما أنزل هللا وال 

تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق' لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا' ولو شاء لجعلكم أمة واحدة' ولكن 

 (.51إلى مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون'{)المائدةليبلوكم فيما آتاكم' فاستبقوا الخيرات' 

التحديد، وهو الحقيقة والقضية األولى، وهي كما حاولنا ونحاول خالل هذا الحديث تبيانه، ركنان ودعامة 

لحقيقة العلم والتصور كبناء قائم األركان والذات، من افتقدها ووترها كان في علمه واهما، جاهال بجهله 

ولو جلس مجالس العلماء وارتقى أو ُرقي لغلبة الجهل وسيادة قهره وانقالب السلمات والموازين  حتى

منبر الخطباء. ولهذا وبه تستبين لزومية الدرس التعليمي لمعنى القيم الحقائقية لألحكام واألقوال لطالب 

وإدراك كنه دواعيه  العلم الجدير بهذا اإلسم والصفة، والتعريف بحقيقة الورع العلمي منه خاصة،

والحكمة في الحق منه والذي يقتضيه. وهنا نجد المثال الواضح في االعتبار الدراسي والعلمي لما جاء 

من أقوال بخصوص تفسير أول سورة البقرة، وهي في العلم باعتبار حيزها ما هي؛ وكذلك ما هو ثابت 

(، المقولة ذات التأثير والصلة الخطيرة وعرضنا له من قولهم في حقيقة اإليمان ومقولة )كفر دون كفر

بتفسير الوحي وأمره تعالى ذي العزة والجبروت الذي أمر بتالوته في هذه الحياة وفي هذا الوجود، ومن 

ومن لم يقرأ قوله وأمره عز  !يحرف الخطاب كيف له أن يكون عابدا هلل ومتبعا ألمره حق االتباع؟

( بمعنى األمر الحق والغاية من 41ئك هم الكافرون'{ )المائدةوجل:}ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأول

التنزيل وهي تصديق لفقه ما أنزل هللا من الكتاب، أنى له أن يقرأ كتاب هللا والقرآن العظيم كما أنزل وبما 

 !!جاء به من الحق؟

ومنطلقها اعتبار مطلق الحق في ها نزل بها القرآن للفظ الكتاب مبدؤ قلنا بأن التحديد للوظيفة البيانية التي

(، 51قوله تعالى المبين:}وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه{)المائدة

ما سيتم تفصيله. أما المضمون، وهما أمران متسقان ال ينفصل أحدهما عن اآلخر، وبه أوردنا  افهذ

ي إسرائيل،  فيكفي وللتذكير به بقوة وعلى قدر أعلى وأكبر اآليتين أو ما جاء ذكرا في القرآن في بن

بكثير مما هو معتبر اليوم في بالد المسلمين التاريخيين قوله سبحانه وتعالى:}فاحكم بينهم بما أنزل هللا' 

 وال تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق' لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا'{.
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نى والمدلول لكلمة )الكتاب( الذي هو معنى القانون الذي نزل أمر لتحديد المضمون نشير ونعتبر هذا المع

الخالق سبحانه لعباده بأن يتبعوه ويجعلوه الشريعة والطريقة التي يسير بها تواجدهم في األرض؛ وعندما 

نقول المعنى فليس قولنا لفظة من غير حقيقة، بل إن هذا ما هو بالحق في الجذر البياني لهذه المادة 

ية، فمحور الداللة لمادة )كتب( التسطير والقضاء والحكم، ومنه ما نزل به البيان الحق وقوله المعجم

تعالى من سورة المائدة:}من أجل ذلك' كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في 

(. واآليات التي تلونا 24األرض فكأنما قتل الناس جميعا' ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا'{)المائدة

في سياق الوصل الحق والبين ألطوار األنبياء والرسل وتنزيل الكتاب، الواصلة بين التوراة واإلنجيل 

والقرآن هي آيات بينات في القول العلمي مستوفية كمال االستيفاء وغايته ومنتهاه من حيث دليل نظمتها 

 البيانية:

 }يحكم بها النبيئون..{

 {}ومن لم يحكم..

 }وكتبنا عليهم..{

 }وليحكم..{

 }وأنزلنا إليك الكتاب بالحق..{

 }فاحكم بينهم بما أنزل هللا..{

فهذه نظمة بيانها بليغ مجيد إال عن معرض عن القرآن أو من سفه وقصر عقله ال يدرك للمنطق فحوى 

 وال للبيان معنى.

را على غيره وفضال بمكان، أساس للعلم هذا التأطير والتحديد اإلسمي للكتاب، والذي هو من المعرفة تأثي

وأول ما يجب معرفته لتسديد فقه وفهم علم الكتاب، إذا نحن رأينا له بيانا وتعبيرا مختزال جامعا في 

القرآن المبارك واآليات من سورة المائدة، والتي من بركتها ألفيناها تقوم بالحق ونور البالغ والحجة 
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ألوصاف واألسماء عن مسمياتها وعن حقيقتها، وعن هذا البعد الصارخ القائمة بؤرة نذيرية كاشفة بعد ا

إلسم المسلمين عن حقيقته وعن ادعاء اإلسالم عن حقيقته وحقيقة المسلمين عند هللا العزيز ذي انتقام، 

فإنه اليوم ما اختلف فيه أكثر بلوة وتمحيصا مما اختلف في قراءة خطاب وتفسير قوله وأمره وحكمه عز 

 (..41من لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون'{)المائدةوجل:}و

إذا كان في ذلك تعبير جامع، فإننا نجد مع سور آل حم، وهي بدء تكتل وكثافة تذكيرية وتوكيدية مركزة 

على القرآن الحكيم الذي انطبق الكتاب به وأنزل فيه وُجعله، نجد تفصيل الذكر بكونه الحكم والحق الذي 

 ه، والحياة والتواجد على شرعته وأحكامه..وجب نهج

إننا بإدراك هذا الشأن، ومعرفة هذه الحقيقة في المعنى الصحيح للكتاب، نقف على واقع ومدى التحريف 

في اعتبار القرآن ولمضمونه ولقراءته، واقع نبذ هذه األمة التاريخي لكتاب هللا العزيز الحكيم؛ بل قد 

جهالة بأهلها وهم يحسبون أنهم  ذوو االختصاص والعناية بقراءة صار األمر عكس ذلك، وذهبت ال

 !التنزيل فأصبح مادة االستمتاع الصوتي وغدا في الحقيقة سماعا ليس إال

قلنا بأن االعتبار الحق للفظ )الكتاب( في وضوحه يرى واصال بين الكتاب والحق والحكم والميزان، 

كر به ويجعله أساس التنزيل ومضمونه وغايته؛ وهذا هو وذلك ما يبرزه البيان القرآني وال يفتأ يذ

المؤطر للحاكمية ال كما يراها ويريها للناس من أتبع نفسه هواها خدمة ذميمة لألسياد كما يمثله بامتياز 

(الذي يجلي حقيقة من عناهم العليم الخبير ! المستشار العشماوي في مؤلفه تحت الطلب )اإلسالم السياسي

}ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات هللا تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها' فبشره بقوله سبحانه:

بعذاب أليم' وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا' أولئك لهم عذاب مهين' من ورائهم جهنم وال يغني عنهم 

؛ فالقرآن كتاب هللا (1..1ما كسبوا شيئا وال ما اتخذوا من دون هللا أولياء' ولهم عذاب عظيم'{)الجاثية

تعالى، وكتابه هو قانونه وحكمه المعبر عنه بالحق وبالميزان؛ وكذلك هو الركن الحق والمؤطر للربوبية 

وللفظ )الرب( في البيان القرآني، وهي الداللة المبينة بقوة في سورة األنعام خاصة توافقا بيانيا وخطابيا 

يرا عنه مختزال ومجمال قوله عز وجل في اآلية البينة من مع سياقها وموضوعها، الذي أمكن أن نتلو تعب

 (.111آخر السورة:}قل أغير هللا أبغي ربا وهو رب كل شيء'{)األنعام
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وذلك أيضا هو المفسر باالرتباط الذكري بين ما خلق هللا تعالى في السماوات واألرض مجاال مهيمنا 

ا وآياته، وفي مواضع ذكر التنزيل والغاية منه إلطار االستخالف والحق الذي يقوم عليه بنيانا ووجود

خاصة؛ بل وأمكن القول أن هذا في البيان ارتباط محوري وهللا عز وجل أحكم الحاكمين، وسع كل شيء 

 رحمة وعلما وهو أرحم الراحمين، حجته بالغة، ال إله إال هو، الحي القيوم. 

ه في نوره أقوى، مشع وهجه وسناه بغير منتهى، كما نجد في التنزيل والقرآن المجيد من اآليات ما بيان

كأولى آيات سورة الرحمان التي شاء هللا تعالى أن تكون من أول انبعاث وإشعاع نور الحق حين صدع 

بها عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه إيذانا ببزوغ نور الحق والقانون المبين، واندحار الباطل وانزياح 

نه ال يعدم إن لم يعلم أن لهذه العالقة البنيوية في أمر هللا وخلقه بين أن دياجير ضالله وغشاوته. ثم إ

يكون أول أو من أول من جهر بالقرآن وصدع به ممن كتبهم الحق تعالى مبدأ الحامل من بعد الرسول 

صلى هللا عليه وسلم وجبريل عليه السالم لرسالته المجيدة والقرآن العظيم؛ وهذه أولى آيات سورة 

 ان:الرحم

}الرحمان علم القرآن' خلق اإلنسان علمه البيان' الشمس والقمر بحسبان' والنجم والشجر يسجدان' 

 والسماء رفعها ووضع الميزان' أال تطغوا في الميزان' وأقيموا الوزن بالقسط وال تخسروا الميزان'..{. 

هللا الحكيم، وقولنا )الحيز( ندل به  إننا نجد هذا االقتران القوي بالغ الحجة والبيان في هذا الحيز من كتاب

على حكمة الترتيب، وكما سيتضح فيما بعد حين الحديث عن معاني الحروف المقطعة وبيانها، وارتباط 

ذلك بفقه وإدراك هذا الوجه العظيم المعجز للحكمة مع االنتظام والخط الترتيبي. ففي الجوار القبلي الذي 

التنزيل بالحق وأمر العمل به، وبكونه نفسه قانون أمر وخلق هو سورة الزمر نلفي حقيقة اقتران 

 السماوات واألرض جميعا:

-1}تنزيل الكتاب من هللا العزيز الحكيم' إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد هللا مخلصا له الدين'{)الزمر

2) 

 (1}خلق السماوات واألرض بالحق{)الزمر
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 ر وفصلت:لنجد وفي صدر السورة كذلك من سورتي غاف

 (2}ما يجادل في آيات هللا إال الذين كفروا'{)غافر

 (11}فالحكم هلل العلي الكبير'{)غافر

 (7}قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين'{)فصلت

 تعالى واسع حكيم.وهذه الحقيقة هي الظاهرة وكأنها من جوهر الغاية في بيان أول سور هذا الحيز وهللا 

وإذا كان حيز آل حم وجواره حيز االنطباق البياني للكتاب بالقرآن، وذلك ما يرى األصل في لفظ 

)التنزيل( المشترك بكثافة فيه، فإن هذا المعنى التشريعي هو الحق ال ريب. ذلك وأن هللا عز وجل وهو 

ولمضمونه وما هو يسير للفقه، إال لمن  القوي العزيز قد آتانا من العلم والبينات ما هو محدد للكتاب

أعرض عن الحق وبيت الكفر واالرتداد عن دين هللا الذي له ما في السماوات واألرض، كل له، وكل 

إليه راجعون، ال يعجزه شيء وهو رب العالمين؛ هللا تعالى الذي أنزل على عباده كتابا حجة ليس بعدها 

 حجة وفيه يتلى إلى يوم الدين:

 (.24لنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط'{)الحديد}لقد أرس

ومما لزم التذكير به وأجدر بالعلم ويفي بإيجاز القول واختصاره هو أنه إذا كان التحريف قد أصاب 

ن مواضعه كتاب من قبلنا على الوجه الذي ذكره هللا تعالى في القرآن العزيز، من تحريف تبديل للكلم ع

وتلبيس للحق بالباطل، وبالوسائط الترجمية المحرفة المغرضة وغيرها من سبل اإلضالل والتغيير 

والتحريف، فإن الذي حصل ويحصل عند هذه األمة في هذه العالقة والصلة بالكتاب، الصلة المؤصل 

هللا عنه أن النبي  بيانها في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي

 صلى هللا عليه وسلم قال:

 )) الدين النصيحة؛ قلنا: لمن؟ قال: هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم.((
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فهذه الصلة أصبحت على غير ما أراده هللا العزيز الحكيم من إنزال الوحي من وجوب النصح علما 

 وعمال.

يف لم يجد له من مدخل وال وليجة إال من جهة االعتبار ومن إن القرآن محفوظ نصا وحاال، وإنما التحر

جهة هذا الواجب في النصيحة والعالقة بالكتاب، فحصلت القراءة التجزيئية جاعلة القرآن عضين، 

جاعلين مع هللا آلهة أخرى من األرض وهم ال يشعرون، فغيرت أحكام الدين بتغيير مراتبها، جعلت 

ِفر بحقيقة مجتمع اإلسالم، وغصب مال هللا ومال األمة وزكاة الركاز. يقول المندوبات هي العلم كله، وكُ 

الحق سبحانه الذي حرم أكل أموال الناس بالباطل وجعل مجتمع اإلسالم فيه الناس سواسية كسبا واكتسابا 

جوهر المعنى للمادة المعجمية  وحقوقا وواجبات، وجعل القرآن قانونا منزال للعمل به، وذلك هو

 (،  يقول سبحانه وهو العزيز الحكيم:كتبقانونية )وال

 (74}أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض'{)البقرة

 (2}فاعتبروا يا أولي األبصار{)الحشر

 (133}يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى'{)البقرة

واألقربين بالمعروف' حقا على }كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 

 (131المتقين'{)البقرة

 (172}يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون{)البقرة

 (211}كتب عليكم القتال وهو كره لكم'{)البقرة

ذلكم أن تبتغوا بأموالكم  }والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم' كتاب هللا عليكم' وأحل لكم ما وراء

 (.24محصنين غير مسافحين'{)النساء
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بلى، إن الحال جاوز التحريف إلى حال ما قد ترثيه الجمادات والحوت في البحر وتبكيه األرض 

والسماء. وهل من ذرة عقل وأثر للحياة في قلوب وعقول هؤالء الذين يخلطون مصبحين كل يوم وهم 

ولعل الغبار ذاك المنبعث من كناسة ووضاعة األرض  !ما القرآن يتلى؟يكنسون محالتهم التجارية بين

لقد  ! يكاد يستحيل نارا تتفجر غضبا من هذه الوضاعة والدرك الذي سفل كل انحطاط للعقل والوجود..

أنزل هللا تعالى رسالته لتتلى ولتولى اإليالء الذي يحق لها هيبة وتقديرا وإجالال، وهو سبحانه ذو العزة 

 يقول هللا تعالى: !جبروت بطشه شديد عذابه وانتقامه بالكافرين والمنافقين ملحق، وسوف يعلمونوال

}لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية هللا' وتلك األمثال نضربها للناس لعلهم 

 (21يتفكرون'{)الحشر

 (142 }فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا'{)األعراف

لكن حال هؤالء مات فيهم وفي قلوبهم كل حس ومعنى للحق والتجاهات ومناحي حقائق الحياة والوجود، 

 هم الكائنات على شاكلة الذين ذكرهم هللا عز وجل وهو أعلم بمن خلق:

 (.44}أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون' إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال'{ )الفرقان

ال يجب إغفاله وال إهماله في أية لحظة وحال هو أن من أبرز الطرق كيدا، ونحن  هنا إنما كذلك مما 

تنزهنا عن سيء اللفظ حفظا لجالل الموضوع والمقام، أبرز ما يكيدون به في عدم اإليمان الحق بالقرآن 

قراءة واألداء هو الكفر واإلخالل بترتيب وشمولية الكتاب بقصر االهتمام على نحو مفرط بالتجويد وال

إخالال جليا لمن كان له قلب وعلم أن الحق والكتاب إنما كنهه العمل والميزان في كل شيء، من أمر 

البيان وفي كل شأن من أمر مؤسسات االجتماع والحياة، في حقوق الناس وأموالهم والقانون المسير 

، ال فرق بينهم في الحظوظ لعالقاتهم، مما ارتضاه وأمر به الخالق سبحانه عبادا حنفاء سواسية

 والواجبات.

.                .                 . 
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اآليات التي أتى فيها لفظ )الكتاب( في القرآن بمعنى مطلق كإسم جنس شامل لكل الكتب هي على وجه 

 التسديد والتقريب اآليات التالية:

 (1}الم' ذلك الكتاب ال ريب فيه' هدى للمتقين{)البقرة

يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم هللا ويلعنهم  }إن الذين

 (151-157الالعنون إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم{)البقرة 

ما يأكلون في بطونهم إال النار وال }إن الذين يكتمون ما أنزل هللا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليال أولئك 

 (132يكلمهم هللا يوم القيامة وال يزكيهم' ولهم عذاب أليم'{)البقرة 

 (135}ذلك بأن هللا نزل الكتاب بالحق' وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد'{)البقرة 

واليوم اآلخر والمالئكة }ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب' ولكن البر من آمن باهلل 

والكتاب والنبيئين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي 

الرقاب وأقام الصالة وآتى الزكاة' والموفون بعهدهم إذا عاهدوا' والصابرين في البأساء والضراء وحين 

 (131)البقرة البأس' أولئك الذين صدقوا' وأولئك هم المتقون'{

}كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيئين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 

 (211فيما اختلفوا فيه'{)البقرة 

 (3}منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات'{)آل عمران

ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم }ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب هللا 

 (22معرضون'{)آل عمران

}ها أنتم أوالء تحبونهم وال يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله' وإذا لقوكم قالوا آمنا ' وإذا خلوا عضوا عليكم 

 (111األنامل من الغيظ' قل موتوا بغيظكم إن هللا عليم بذات الصدور'{)آل عمران
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صيبا من الكتاب يشترون الضاللة ويريدون أن تضلوا السبيل' وهللا أعلم }ألم تر إلى الذين أوتوا ن

 (44بأعدائكم' وكفى باهلل وليا وكفى باهلل نصيرا'{)النساء

}ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى 

 (51من الذين آمنوا سبيال'{)النساء)

لوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل }أن تقو

 (157-153علينا الكتاب لكنا أهدى منهم'{)األنعام

 (131}والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصالة إنا ال نضيع أجر المصلحين'{)األعراف

 (31فسوف يعلمون{)غافر}الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا 

 (15}هللا الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان'{)الشورى

}لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط' وأنزلنا الحديد فيه بأس 

 (24شديد ومنافع للناس' وليعلم هللا من ينصره ورسله بالغيب' إن هللا قوي عزيز'{)الحديد

 (51}ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون'{)األعراف

في اآلية األخيرة هاته وأن كان اللفظ نكرة فهو بالسياق على داللة اإلطالق، وهذا البيان في اآلية ال شك 

د السياق، من بعيد مستويات البالغة وأداء المعنى، إذ المسافة بين معنيي ذات التركيب العامل مجال ما بع

الذي هو مجال الخطاب والنص؛ والغاية هنا إيجاز الكلم وإبدال نسق المعنى باختزاله مع سعة أحسن 

 الحديث في استيفاء أبهى األسلوب وبديع البيان..
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 الفصل السابع

 ' الكتاب' و'القرآن': التداخل والتباين واالنطباق
        

     

دارة الحديث، أحدهما بالنظر المستقل لألقسام واألصناف الداللية لدينا طريقان اثنان مختلفان في رسم 

 لكلمة ولفظ )الكتاب(، والمتصلة بالقرآن داللة؛ وهي باالعتبار الدراسي ثالثة أقسام:

 قسم منطبق داللة بالقرآن جوهرا، وصيغه اللسانية كالتالي: -1

 الصيغة اللسانية              عددها

 4         كتاب من عند هللا    

 1كتاب أو كتاب أنزلناه        

 12المجموع                                                                   

أهم ميزات هذا القسم أنه جاء مجردا من )ال( ومن اإلضافة، أي غير معرف اصطالحا لغويا، وتنوينه 

 تنوين تمكين وثبوت.

 

 بق بالقرآن، وصيغته أو مجموع صيغه هي :قسم دال على الوحي المنط -2
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 الصيغة اللسانية                              عددها  

 11أنزل)نزل(عليك)م(أو إليك)م( الكتاب    

 1أنزل)نزل( على رسوله الكتاب            

 2أنزل)نزل( في الكتاب                       

 11المجموع                                                                           

 

في هذا القسم كل األلفاظ جاءت معرفة ، وباستثناء تعريف اإلضافة السم الجالل في ثالثة ألفاظ فالكل 

 معرف ب)ال(.

 

 قسم دال على الوحي مع تضمن قطعي داللة للقرآن جوهرا، وصيغه: -3

 الصيغة اللسانية               عددها

 2   أنزل عليكم من الكتاب  

 5              تنزيل الكتاب 

 4       م الكتاب       ويعلمه                                         

   12 المجموع                                                            
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 هذا القسم محلى كله ب)ال(.المالحظ كذلك أن 

الطريق أو الرسم الثاني يمكن وصله ابتداء من صنف اسم الجنس )الكتاب( الدال على مطلق الكتب من 

غير اقتصار على واحد؛ وبالطبع فال صلة داللية أللفاظ هذا الصنف بالقرآن كما هو الشأن في األقسام 

باينة، إلى التداخل والتضمن، إلى التداخل من غير الثالثة السابقة، ثم الترتيب من عدم الصلة أو الم

انطباق جوهري، إلى االنطباق الجوهري. وهذا الطريق الثاني أحسن وأيسر ضبطا وإدراكا، ذلك أنه 

أكثر تناسبا مع الحقيقة اللسانية المنطلقة أساسا من المعجم؛ ثم تصريف اللفظ أو المادة المعجمية إلى 

 والدالالت من خالل تعدد واختالف مناحي الكالم وسياقاته.  متعدد ومختلف من التوظيفات

ويبقى تصريف لفظ )الكتاب( في الوحي الحكيم المنزل بلسان عربي مبين مثاال دراسيا أعلى وصورة 

بينة لهذه الحقيقة؛ فقد رأينا هذا التوزيع والتصريف المتباين والمتداخل كذلك؛ وكذلك كان هذا الوضوح 

خاذها القرآن جوهرا بما هو هذا الجامع  لجميع السور ما بين اللوحين المرتبة والمحددة والبيان أكثر بات

 مركزا دالليا.

نجمل إذا هذا التصريف اللساني للفظ الكتاب في القرآن الحكيم، وباعتبار الداللة الجوهرية للقرآن مركزا 

 مرجعيا كما يلي:

 ( وجاءت على ما يلي:11رب الستين )وعددها بالتسديد يقا الدالالت المباينة مطلقا -1

 العدد بالتقريب                  المعنى                     

 21السجل والجزاء                  

 21علم هللا تعالى وآجاله            

 15قضاء هللا تعالى وحكمه         

  55       المجموع                                                         
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(؛ وهي قسمان أو 154ومؤشرها العددي حوالي مائة وأربعة وخمسين ) الدالالت المباينة نسبيا -2

 نوعان:

داللة على كتاب أو عدد من الكتب تعيينا في تباين بين مع القرآن، وعدم تضمنه، كما هو شأن  -ا      

)آتينا موسى الكتاب(، وعدد هذا القسم حوالي مائة وخمسة وثالثين -لكتاب()أوتوا ا-صيغ )أهل الكتاب(

(125.) 

داللة شاملة للكتب كلها من غير اقتصار على واحد منها أو بعضها. وقد جاءت كلها بداللة  -ب     

في  اإلطالق ومقترنة ب)ال( الجنسية الدالة على شمول جنس الكتاب باستثناء آية واحدة،  اآلية الواردة

(، التي 51سورة األعراف:}ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون'{)األعراف

 (.11جاء فيها اللفظ على غبر ذلك، وعددها بالتقريب تسعة عشر)

 الداللة                                             العدد

 125      على كتاب أو عدد من الكتب مباين للقرآن

 11شاملة للكتب جميعا                              

  154                                        المجموع                               

 

 (. وهي أنواع أو أقسام ثالثة:43وعددها تسديدا وتقريبا هو سبعة وأربعون) الدالالت المتداخلة -2

 ؛ وهي من حيث الصيغة والعدد كما يلي:الوحي مع تضمن قطعيالقسم األول وتكون داللته على  -ا      
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 الصيغة                                      العدد        

 5تنزيل الكتاب                                 

 2الكتاب     أنزل أو أوحي عليك)م( من                                    

 4  تاب                          يعلمهم الك

 12    المجموع                                                                

        

 

 ، وهو في الصيغة والعدد كما يلي:داللة على الوحي المنطبق بالقرآن وحياالقسم الثاني:  -ب       

 

 العدد                          الصيغة            

 11      أنزل أو نزل إليك)عليك()م( الكتاب   

 1    أنزل أو نزل على رسوله الكتاب      

 2أنزل أو نزل في الكتاب                    

 2أنزل أو نزل كتاب هللا                      

 22 مجموع                     ال                                               
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 ، وهو في الصيغ بعددها كالتالي:داللة منطبقة جوهرياالقسم الثالث:  -ج 

 

 الصيغة                                     العدد    

 1  )كتاب أنزلناه(أو)كتاب( أو) كتابا(     

 4  ند هللا                        كتاب من ع

 12                         المجموع                                            

 

)آتيناهم الكتاب(  -)أوتوا الكتاب(-كذلك يبقى التحديد لمعنى )الكتاب( في تراكيب وصيغ:)أهل الكتاب(

 من خالل موجهين وصلتين اثنتين:

 االرتباط الوظيفي بالنظمة البيانية )اليهود، النصارى، التوراة، اإلنجيل . .(  -1
االفصل على درجة المعنيين، معنى الوحي ومعنى الكتاب المنزل كالتوراة واإلنجيل؛ وهذا  -2

يتوجه فيه الضبط والتحديد من خالل المعطيات البيانية العليا، أي التي جاء بها القرآن كقوله 
(، وقوله عز وجل:}ولقد آتينا موسى وقفينا من بعده 112ا داوود زبورا'{ )النساءتعالى:}وآتين

(، وذلك من المشترك البياني في داللة ومعنى )آتى( من )آتيناهم( و)أوتوا(، 71بالرسل'{)البقرة

 فيكون بذلك التعيين منطبقا بمعنى الكتاب المنزل.
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األقل في اعتبارنا وإدراكنا، وصعوبة على مستوى من حقيقة التسديد والتقريب يوجد تداخل داللي على 

التحديد والفصل في بعض الصيغ وإن كان نسبتها وعددها عمليا وعلميا ال ينال وال يضير في مصداقية 

وصحة األحكام المعتمدة أساسا على الغالب وعلى التقريب الراجح، وذلك كمعنى قوله تعالى:}ويعلمه 

( إذ نجد قول ابن كثير مثال 47يل ورسوال إلى بني إسرائيل{)آلعمرانالكتاب والحكمة والتوراة واإلنج

مخالفا لقوله في اآليتين من سورة البقرة:}ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 

(،}كما أرسلنا فيكم رسوال يتلو عليكم آياتنا 127والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم'{)البقرة

(، فقد فسر الكتاب في اآليتين 151زكيكم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون{)البقرةوي

هاتين بالقرآن وقال في األولى من آل عمران:>> أن هللا يعلمه }الكتاب والحكمة{ الظاهر أن المراد 

 بالكتاب هاهنا الكتابة، والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرة<<.

اعتبرنا السياق التحديدي هنا هو االقتران بالحكم والنبوة أو بالحكمة فقط، فعدم الجزم في معنى  إن نحن

الكتاب بالكتابة يدل عليه أو يلزمه مثل قوله عز وجل في سورة الجاثية:}ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب 

ينات من األمر' فما اختلفوا إال والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم ب

من بعد ما جاءهم العلم' بغيا بينهم' إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون' ثم جعلناك 

 (.13.. 15على شريعة من األمر فاتبعها' وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون'{)الجاثية

كون المعرفة والعلم كانت مقتصرة على فئة رجال الدين أما دليل عدم االنتفاء واإلمكان بهذه الداللة فهو 

والكهنوت وأبناء األكابر والحكام، ومن ثمة كان اعتبارها لنسبة الحظ فيها نعمة إلهية يؤتيها هللا تعالى 

 من يشاء، فهو سبحانه الوهاب رب العالمين.

معارف المرتبطة بهما، فال يستبعد وإذا كان علم الكتاب هذا شرطه، وهو تعلم القراءة والكتابة والعلوم وال

أو ال ينبغي استبعاد هذا المعنى للكتاب، الذي قد يوصل بقوله تعالى:}يا يحيى خذ الكتاب بقوة' وآتيناه 

( وبما جاء من العلم والتفسير لقوله سبحانه في أول سورة الرحمان، من أقوال 11الحكم صبيا'{)مريم

 لية والسابقة. قال ابن كثير في ذلك:تربط علم الكتاب بشروطه المعرفية األو
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>> يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه، أنه أنزل على عباده القرآن، ويسر حفظه وفهمه على من 

رحمه فقال:}الرحمان علم القرآن' خلق اإلنسان علمه البيان'{ قال الحسن: يعني النطق، وقال الضحاك 

ن ها هنا أحسن وأقوى، ألن السياق في تعليمه تعالى وقتادة وغيرهما: يعني الخير والشر، وقول الحس

القرآن، وهو أداء تالوته، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق، وتسهيل خروج الحروف من 

 مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختالف مخارجها وأنواعها<<.

في اآلية السابقة من آل عمران، وأيضا في ثم ال بد من اعتبار أن هذا المعنى للكتاب كما قال ابن كثير 

( بمعنى الخط والفهم، فهو 112قوله سبحانه:}وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل{)المائدة

معنى عربي صحيح، ولكن الذي يرى هنا هو االختالف بين آية وأخرى رغم نفس السياق الذي يرجح 

الكتاب المنزل إال أن يكون دليل يعتبر. وعلى هذا المنوال أصال باعتبار مبادئ األسلوب واللسان معنى 

وبهذا المنظار نلفي في القرآن عددا من السياقات الجامعة بين احتمال الداللتين وهي من صنف وسياق 

اآلية من سورة مريم:}يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا{، وذلك كما في اآليات البينات وقوله 

 ز الحميد:سبحانه العزي

 (22}ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما' وكذلك نجزي المحسنين'{)يوسف

 (32}ولوطا آتيناه حكما وعلما'{)األنبياء

}ففهمناها سليمان' وكال آتينا حكما وعلما' وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا 

 (37فاعلين'{)األنبياء

ة عدم السداد في قصر معنى الكتاب أو باألصح معنى العلم وهذه اآلية األخيرة ال شك أنها تدل على صح

 في معنى الكتاب المنزل.

من الواجهات العلمية التي هي بمثابة اآلية والشاهد على ما تحقق وألفيناه في هذا الدرس، والتي أمكن 

والحق، وتمر تمثيلها بنظمة وناظمة من التحديدات والتأطيرات تبدأ بتحديد حقيقة الكتاب التحديد الصحيح 

عبر مفاهيم التفصيل والتنزيل وما هو على درجتها من المواد البيانية والمفاهيم، إلى تحديد وظيفة لفظ 
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الكتاب في سياق ما أنزل في قوله تعالى:}ويعلمه الكتاب{، من هذه الواجهات اآلية الشاهد القاموس 

ثابت على أدنى سلم بالتسديد والتقريب من الثابت والمشهود به عند علماء بني إسرائيل، والراجع لما هو 

معنى ولفظ الكتاب والوحي. وفوق كل هذا فاالستشهاد واالحتجاج هنا هو بقوة وبحكم قوة األصل وقوله 

( وقوله عز وجل:}قل 113تعالى العزيز الحكيم:}أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل'{)الشعراء

رتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم' إن هللا ال أرأيتم إن كان من عند هللا وكف

 (.1يهدي القوم الظالمين'{)األحقاف

وحري بالتذكير أننا نعني هنا مصداقية ومشروعية االستشهاد وقوة وصدقية الشاهد والشهود والشهادة؛ 

الناس هذا  جملة من الحقائق ومن  فمن المجمع أو الثابت عند الراسخين من علماء بني إسرائيل وإلى يوم

منقول القول والمقوالت واألسماء ما يؤكد على مستوى المعرفة وإدراك الحق على داللة اآليتين اللتين 

تلونا وعلى ما جاء من الحق في قوله تعالى:}الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم' وإن 

(؛ ومن 141-145الحق من ربك' فال تكونن من الممترين'{)البقرةفريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون' 

هذه الحقائق هي أن كل الوحي وكل الكتب المنزلة على جميع أنبياء هللا ورسله، كل ذلك أصله واحد، 

وأن محمدا صلى هللا عليه وسلم رسول هللا وخاتم النبيئين جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب أرسل 

ليه للعالمين مجيدا وأنه لو بعث موسى عليه السالم ما وسعه إال أن يتبعه صلى هللا عليه بالقرآن مهيمنا ع

 وسلم؛ فهذا مما يعلمه علماؤهم علم اليقين، ولكن أكثرهم يكتمون الحق وهم يعلمون. .

أما ما يهمنا نحن هنا في موضوعنا هو أن من العلم الثابت والمشروع هو أن أسماء ومسميات الكتاب 

كم والحكمة والنبوة والتوراة واإلنجيل والكتاب الذي بلفظ الكتابة والكتابات إفرادا وجمعا، والمراد به والح

ما نزل على موسى عليه السالم من التوراة وغيرها من الكتب مما نزل غير التوراة، أو ما نزل على 

ا أسماء تدل على حقائق عيسى عليه السالم، أي اإلنجيل، أو التوراة واإلنجيل معا جميعا، هذه كله

 وجواهر متباينة ومختلفة. 

من ثمة ولو اعتبر من الجانب التأريخي أن لفظي الكتابة والكتابات، والمراد بهما الكتب المنزلة المكتوبة 

على موسى وعيسى عليهما السالم لم يبرزا إال في القرن الثاني للميالد، فليس من دليل على أنه لم يكن 

ما يعنيه اللفظ اليوناني )طابيبليا أو من قبل أو لم يكونا. كذلك فلفظ الكتاب في صيغة الجمع )الكتب( هو 
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تابيبليا( وهو اإلسم الجامع للكتب المعتبرة تنزيال عند اليهود والمسيحيين على السواء وبمختلف مذاهبهم. 

 ولعل هذا كان مراد قول ابن كثير في قوله في اآلية من سورة المائدة:

 ذلك.<< >> وقد يرد لفظ التوراة في الحديث ويراد به ما هو أعم من 

.               .               . 

إذا أردنا أن نوجز فيما يمكن أن نسميه بفقه بيان أو الفقه البياني لكلمة ولفظ )الكتاب( في الوحي والكتاب 

المبين، فإن ذلك يستوعبه ويكفله حقيقتان معرفيتان متكافئتان، كلتاهما مبينة وجودا وتفسيرا لألخرى، 

 التحديد واالعتبار أمر واحد:وهما لو شئنا في 

األولى: حقيقة األصل المشترك والواحد لما أوحى هللا تعالى به إلى أنبيائه ورسله عليهم الصالة  -
 والسالم. 

على مراد ومعنى قوله تعالى الحكيم الخبير:}ولقد )التفصيل( والثانية: الحقيقة البيانية واللسانية ل -
 (. 51حمة لقوم يؤمنون'{)األعرافجئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ور

هاتان الكلمتان الحقيقتان العلميتان سقف ألي علم إنساني ممكن، وحل محدد التحديد الصحيح ألي 

تساؤل وتفكير للعقل. وإذا كان قد تحدد معنى التفصيل بسياق االقتران مع العلم، وبترسيخ وتوكيد في 

فإن الحقيقة األولى نحددها ونؤطرها على ما جاء عدة آيات ومواضع من كتاب هللا العزيز الحكيم، 

في العلم من األصول من تبيانه وحديثه صلى هللا عليه وسلم، فقد روى ابن حبان في صحيحه عن 

أبي ذر قال: قلت يا رسول هللا كم األنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا؛ قلت: يا رسول هللا 

ثة عشر، جم غفير؛ قلت: يا رسول هللا من كان أولهم؟ قال: آدم؛ كم الرسل منهم؟ قال: ثالثمائة وثال

. وعنه 27قلت: يا رسول هللا نبي مرسل؟ قال: فنعم، خلقه هللا بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبال

أيضا:>>قال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى، حدثني يزيد بن هارون، أنبأنا هشام بن حسان 

 كان عقل آدم مثل عقل جميع ولده.<< عن الحسن قال:

                                                           
قصص األنبياء البن كثير  27  
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>> أما الكتب المنزلة عليهم فمائة وأربعة كتب، منها خمسون أنزلت على شيت، وثالثون على إدريس، 

وعشرة على إبراهيم، وعشرة على موسى قبل التوراة، وأنزل التوراة على موسى، والزبور على داوود، 

صلى هللا عليه وسلم. وأول األنبياء آدم عليه السالم، فهو واإلنجيل على عيسى، والقرآن على نبينا محمد 

نبي رسول، وآخرهم محمد عليهم الصالة والسالم. وال يجوز األخذ بقول من ينفي رسالة آدم ونبوته ألنه 

 28قول باطل.<<

وفي ذكر ما ورد من الفضل في سورة الفاتحة واآليتين من آخر سورة البقرة مما ذكره ابن كثير رحمه 

 وأجزل له الثواب في تفسيره عن اإلمام أحمد وابن مردويه رحمهما هللا تعالى أن رسول هللا صلى هللا هللا

 عليه وسلم قال:

 ))أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي.((

 وروى النسائي في سننه ومسلم في صحيحه عن ابن عباس قال:

ليه وسلم وعنده جبريل )عليه السالم( إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل >> بينا رسول هللا صلى هللا ع

بصره إلى السماء فقال:> هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط< قال: فنزل منه ملك، فأتى النبي صلى 

ة، : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقر!هللا عليه وسلم فقال:> أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك

 لم تقرأ حرفا منهما إال أوتيته.< وهذا لفظ النسائي، ولمسلم نحوه.<<

.                   .                 . 

 لتصريف داللة لفظ )الكتاب( في القرآن:وهذا جدول إجمالي على وجه التسديد والتقريب 

 

 

                                                           
تمهيد قصص األنبياء البن كثير  28  
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  21   وآجاله وحكمهعلم هللا                                                 

 11    السجل والجزاء            غير متصلة بالوحي              داللة 

                                     12  معجمية أولية                                            12حوالي    

 11             مطلقة شاملة       مباينة                                   

 125  مقتصرة مباينة                154ح                                

 12    تضمن قطعي          متصلة بالوحي                       داللة

 22انطباقية بالقرآن وحي      متداخلة                        211ح    

 12   ي      انطباق جوهر         43ح                                

 

هكذا نخلص إلى غاية هذا الدرس والتبيين بشأن هذا المفتاح الحق الكتساب الفقه الصحيح للقرآن العظيم 

المنوط بالمعرفة والعلم الثابت، ال الزعم القنوع باالدعاء والتقليد من غير تبصرة وال تمحيص، فإنه ال 

 هللا تعالى وقول رسوله صلى هللا عليه وسلم النبي األمي األمين:يؤخذ على هذه الصفة غير كتاب 

( إنما جاءت في بيان القرآن على داللة متداخلة مع الداللة عليه، أي على القرآن، )الكتابفلفظ أو كلمة 

 (؛ 111\22أي حوالي نسبة ثالثة وعشرين بالمائة ) 43/211وعلى التسديد والتقريب بنسبة: 

 (؛ 111\13أي بنسبة سبعة عشر في المائة ) 25/211باق وحيا أو جوهرا بنسبة:وعلى داللة االنط



82 
 

 (.111\1أي ستة بالمائة ) 12/211وعلى االنطباق جوهرا بنسبة 

 

هذا معطى بالغ بالغ البرهان تحقيقا لمطلوب اآلية وقوله تعالى ذي الحجة البالغة:}قل هاتوا برهانكم إن 

سبحانه العليم الحكيم:}قل هل عندكم من علم فتخرجوه ( وقوله 111كنتم صادقين'{)البقرة

(؛ وهذا من أساس ما نبني عليه هذا المؤلف من الحقائق الجلية الكبرى التي ما نرى 141لنا'{)األنعام

بمنظار الحق وسلطان العلم المبين من تفسير أتم على وجه اإلمكان وركن الربانية في الفقه والعلم من 

والتفسير على ضوئه. وحسب هذا المفتاح والمعطى أن يرشدنا ويكون دليل علم دون إدراكه واعتباره 

عظيم ألمور وحقائق لم يزل إلى يومنا هذا قائما سؤال فقهها وبيانها كسؤال ترتيب القرآن الحكيم وداللة 

 الحروف المقطعة الواردة وفي صدر وأول عدد من السور.

جعله على المناسبة لهذا الفصل الوشاح كلمة علي بن أبي وال نجد خيرا وال أحسن مما نختم به هذا ون

طالب رضي هللا عنه في الرجل الذي هو بمثابة حجة العقل وحجة لزوم البحث عن الحقيقة من غير 

جمود على ما وجد عليه الشيوخ واآلباء، سلمان الفارسي رضي هللا عنه الذي انطلق باحثا فسار من أول 

وهلل األمر من قبل ومن  -ولو وأد عقله وعاش على عقل غيره  ما كان له ! العلم حتى بلغ ذروته وعاله

ما كان لينال أسمى الشرف بصحبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المصطفى لتبليغ أصدق العلم  -بعد

ذاك  إطالقا، ويكون رضي هللا عنه كما قال في حقه علي رضي هللا عنه حين سئل عنه بعد موته: >>

أوتي العلم األول، والعلم اآلخر، وقرأ الكتاب األول  !امرؤ منا أهل البيت... من لكم بمثل لقمان الحكيم..؟

  29والكتاب اآلخر، وكان بحرا ال ينزف.<<

                                                           
سلمان الفارسي -خالد محمد خالد -رجال حول الرسول  29  
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 الفصل الثامن

 المعنى التنزيلي واإلحداثي للذكر 
         

عل من البيان ركنا أساسا في الدعوة إلى هللا إذا كان أبو األعلى المودودي رحمه هللا وبارك في أثره قد ج

تعالى وفي تعليم الناس أمر الدين وشأن الحق، فكان أول األمور التي سطرها ووضعها من أمر 

الضرورة ضبط معاني الكلمات التي تمثل محور ومرتكزات بيان القرآن العظيم ونصه وخطابه؛ هكذا 

الدعوة وأسلوبها وبيانها األساس الحكيم والمتين؛ فمن  نجده رحمه هللا قد سلك الواجب، ونحى في بناء

يجهل أصال لغتك ومدلوالت ألفاظك أنى له أن يسترشد و أن يعي ما تقول ويستوعب مضمون وفحوى 

 !خطابك ودعوتك؟

كذلك فقد تبين لنا من خالل موضوعنا قدر هذا الشرط، وكذا أثر العلم والجهل على السواء ببعض 

ت البيانية المحددة في حقيقتها لمواد معجمية وألفاظ من الخطاب معينة. فعلى هذا العالقات والمكونا

( في القرآن المبين من دون الكتابالمنوال، وليس من شك في ذلك، أن ال إمكان لدراسة وتأطير كلمة )

ة (، إذ هو في واقع الخطاب وحقيقته على ذات الدرجالذكرأن نعرض ونقوم بتأطير محدد للفظ وكلمة )

لأللفاظ المحورية في القوة التجميعية والتوازنية للبيان، بيان القرآن الحكيم. وسوف يتضح ويتبين أن 

هناك ارتباطا وجدلية سلب وإيجاب بين داللتي لفظي وكلمتي )الذكر( و)الكتاب( وإدراك وفقه حمولتي 

 هاتين الداللتين.

لفظ )الذكر( الشائع في توظيفه البياني بين إن أول ما ال بد من اإلشارة إليه هو عدم سداد مدلول و

المتعلمين من الناس وغير المتعلمين، المعنى الذي غلب لدى العامة وهم يقرأون على غير الحق قوله 

 (.3سبحانه وتعالى:}فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون'{)األنبياء
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عبير، وذلك في أدق ما يكون فيه إن اإلشكال هنا هو التباس الجهل بالعلم، لو صح القول هذا والت

االلتباس، ذلك أن التقاطع في الداللة ال يصح له أن يكون السياق الذي يتم به التحديد. والمعجم له هذه 

 الصفة النسبية تبعا لفقه القلوب ولوعائها من العلم، وإن كانت نسبتها هاته غير ظاهرة.

يه حتى في عقول وألسنة من هم في عداد أهل العلم يا قلنا بأن في هذا التباسا معضال مستشكال ألننا نلف

كما سار كثير منهم وقد غلبت عليهم شقوة التقليد وترديد ما يسمعونه في تحريف بيان قوله تعالى  !للخيبة

( فيقرأونها على معنى وبيان الشرطية. إن 271من أواخر سورة البقرة:}واتقوا هللا' ويعلمكم هللا'{)البقرة

ويتلون هذه اآليات من كتاب هللا العزيز الحكيم بمعنى الجوهرية المعرفية للعلم إنما هذا  الذين يقرأون

 معنى لمعجم نسبي خاطئ ال ريب، وصرف لكلمات هللا وآياته إلى غير الحق والعلم الذي أنزلت به.

كاد معنى أما القول من القرآن المستشهد به هنا فهو جزء من آية ضمن قرآن وضمن آيات متناسقة منه ي

الذكر فيها، نعني المعنى الصحيح، يكون هو الركن ومرتكز الخطاب، بل وعلى اتصال السياق لموضوع 

السورة كلها؛ وهذا ما نلفيه بالذات هنا في هذه اآلية ويدل عليه إسمها سورة األنبياء كعنوان لموضوعها 

ورة المباركة:}وما أرسلنا قبلك إال ومتعلق خطابها الكريم. فاآلية هي قوله سبحانه وتعالى من هذه الس

 (.3رجاال يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون'{)األنبياء

وأما عن الجوار الداللي وهو سياق وموضوع السورة بكاملها أو تحفظا أقصى سياق محوري فيها، فهو 

وال بعد رسول، طورا بعد موافق ومتناسق مع معنى الكتاب والمعنى الدال والمتصل بإنزال الوحي رس

طور، وأمة بعد أمة، تذكيرا لبني آدم بالحق من ربهم. وهذا األمر البياني والخطابي يبرز ويتضح جليا 

في الزمة االرتباط والوصل المقترن بين الذكر في حقيقته وإنزال الغيث؛ وصلة التالزم هنا ووجه الشبه 

 هو إيقاظ القلوب والناس من غفلتهم.

ا نراه من السور مجليا لهذه الحقيقة الخطابية والبيانية المثناة في القرآن سورة األعراف التي ومن أقرب م

 فيها أكثر ما يكون إبراز معنى الذكر للوجود المعرض والغفلة.
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المعنى التذكيري، وليس المنطبق جوهريا وقصرا بالمعنى المعرفي، هو كما قلنا يضبط ويعين بسياق 

نبياء، التي جاءت فيها اآلية، وهذه نقاط آيات عظيمة من هذا السياق والذكر ذات السورة، سورة األ

 المجيد:

}اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون' ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إال استمعوه وهم 

يلعبون الهية قلوبهم' وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إال بشر مثلكم' أفتأتون السحر وأنتم 

 (2..1بصرون'{)األنبياءت

 (3}وما أرسلنا قبلك إال رجاال يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون'{)األنبياء

 فالمعنى هنا ألهل الذكر أقرب أو هو من معنى وداللة أهل الكتاب، وذلك ما يبرزه الجوار البعدي:

وذكر من قبلي' بل أكثرهم ال يعلمون  }أم اتخذوا من دونه آلهة' قل هاتوا برهانكم' هذا ذكر من معي

الحق فهم معرضون' وما أرسلنا من قبلك من رسول إال يوحى إليه أنه ال إله إال أنا 

 (25-24فاعبدون'{)األنبياء

}ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة 

 (51..47أنزلناه أفأنتم له منكرون'{)األنبياءمشفقون' وهذا ذكر مبارك 

وطبعا فإن هذه الحقيقة والمعنى يردد في مواضع وسور كثيرة وعلى مختلف من أنحاء األساليب كقوله 

 سبحانه وتعالى من سورة األنعام:

}ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيال لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم 

' وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين يؤمنون

من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم' فقد جاءكم بينة 

جزي الذين يصدفون عن آياتنا من ربكم وهدى ورحمة' فمن أظلم ممن كذب بآيات هللا وصدف عنها' سن

 (.157..155سوء العذاب بما كانوا يصدفون'{ )األنعام
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جاء كثيرا في القرآن وعلى مسافات جوارية مختلفة،  اقتران إنزال الوحي واتصاله البياني بإنزال الغيث

 منها ما هو في نفس اآلية وحدودها، ومنها ما هو في جوار قريب. فمن األول:

الرياح نشرا بين يدي رحمته' وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه }وهو الذي أرسل 

مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا' ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إال كفورا' ولو شئنا لبعثنا في 

 (52..47كل قرية نذيرا' فال تطع الكافرين' وجاهدهم به جهادا كبيرا'{ )الفرقان

}وما أنزلنا عليك الكتاب إال لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون' وهللا أنزل من السماء 

 (15-14ماء فأحيا به األرض بعد موتها' إن في ذلك آلية لقوم يسمعون'{)النحل

يء }فانظر إلى أثر رحمة هللا كيف يحيي األرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى' وهو على كل ش

ال تسمع الموتى وال تسمع الصم  مصفرا لظلوا من بعده يكفرون' فأنتقدير' ولئن أرسلنا ريحا فرأوه 

الدعاء إذا ولوا مدبرين' وما أنت بهادي العمي عن ضاللتهم' إن تسمع إال من يؤمن بآياتنا فهم 

 (52..41مسلمون'{)الروم

وكفى من جهة قوة ووضوح بيانهما أن جعلهما ومن هذا الصنف أو القسم كذلك اآليتان من سورة الحديد، 

ابن كثير رحمه هللا وذكرهما في مقدمة مؤلفه الجليل في التفسير. ولعل هذا التوظيف من حيث موضعه 

التقديمي المراد به ما هو العنوان والمضمون في تعبير وجيز وحقيقة مختزلة جامعة هو فوق كل تأطير 

حمولة )الكتاب( الموصول والمكافئ على جهة معينة للمعنى وأقوى من كل بيان وكالم في داللة و

اإلحداثي للذكر المحدث عبر التاريخ فترة بعد فترة وطورا بعد آخر، وارتباط ذلك كله وصلته بالفقه 

 وبالنظر الصحيح لعلم الكتاب، وبالمدخل األهم والضروري والمرجعي الكلي لفقه القرآن وعلم التفسير:

وا أن تخشع قلوبهم لذكر هللا وما نزل من الحق وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل }ألم يأن للذين آمن

فطال عليهم األمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون' اعلموا أن هللا يحيي األرض بعد موتها' قد بينا لكم 

 (13-11اآليات لعلكم تعقلون'{)الحديد

 متين:قال ابن كثير بعد ذكره لهاتين اآليتين الكري
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>> ففي ذكره تعالى لهذه اآلية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي األرض بعد موتها، كذلك 

يلين القلوب باإليمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. وهللا المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك، إنه 

 <<!جواد كريم

ث وإحياء األرض بين يدي ذكر أنباء الرسل وقصص أما الصنف الثاني فمنه ما جاء فيه ذكر إلنزال الغي

األنبياء عليه الصالة والسالم، وفيه إيماءة تشبيهية ونسقية كما ورد في مقدمة قصص األنبياء والرسل 

 من سورة الشعراء وقوله سبحانه وتعالى:

هم مؤمنين' وإن }أو لم يروا إلى األرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم' إن في ذلك آلية' وما كان أكثر

 (7..1ربك لهو العزيز الرحيم'{)الشعراء

 وفي سورة المومنون:

}وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في األرض' وإنا على ذهاب به لقادرون' فأنشأنا لكم به جنات من 

نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ 

كلين' وإن لكم في األنعام لعبرة' نسقيكم مما في بطونها' ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها لآل

 (22..17وعلى الفلك تحملون'{)المومنون

ومن هذا الصنف ما ورد في جوار قريب غير متصل في مسافته وقربه كالصنف األول، كما هو سياق 

 سورة الرعد في قوله سبحانه العلي الحكيم:

}أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا' ومما توقدون عليه في النار ابتغاء 

حلية أو متاع زبد مثله' كذلك يضرب هللا الحق والباطل'  فأما الزبد فيذهب جفاء' وأما ما ينفع الناس 

حسنى' والذين لم يستجيبوا له لو أن فيمكث في األرض' كذلك يضرب هللا األمثال' للذين استجابوا لربهم ال

لهم ما في األرض جميعا ومثله معه الفتدوا به' أولئك لهم سوء الحساب' ومأواهم جهنم' وبيس المهاد' 

 (21..11أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى' إنما يتذكر أولو األلباب{)الرعد

 وفي سورة الجاثية قوله تعالى الحق المبين:
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}واختالف الليل والنهار وما أنزل هللا من السماء من رزق فأحيا به األرض بعد موتها وتصريف الرياح 

آيات لقوم يعقلون' تلك آيات هللا نتلوها عليك بالحق' فبأي حديث بعد هللا وآياته يومنون' ويل لكل أفاك أثيم 

 (3..4بعذاب أليم'{)الجاثية يسمع آيات هللا تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها' فبشره

وهذا النسق والصنف أو الصنفان البيانيان كثير مجيئه وفي كثير من مواضع وسور القرآن الحكيم؛ فقد 

جاء ال على سبيل الحصر أيضا في سور ق' ويس' والزمر وفاطر والنحل. ونرى عالم المسلمين الحافظ 

اء، نراه وفق في وصله وجمعه لهذا المعنى وهذا ابن كثير رحمه هللا وأجزل له الثناء في الحق والجز

الحيز الفقهي والبياني  حين تفسيره وتبيانه لقوله سبحانه في سورة األعراف:}والبلد الطيب يخرج نباته 

(؛ ذلك وإن 53بإذن ربه والذي خبث ال يخرج إال نكدا' كذلك نصرف اآليات لقوم يتفكرون'{)األعراف

مع هذه اآلية والتي قبلها وهي قوله عز وجل:}وهو الذي يرسل الرياح نشرا  كان ما أورده متناسقا بيانيا

بين يدي رحمته' حتى إذا أقلت سحابا ثقاال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات' 

(؛ والسياق هنا من صنف ما ذكرنا آنفا كما هو في 51كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون'{)األعراف

رتي المومنون والشعراء؛ وسيأتي وجيز من القول في هذا الذي عرضنا وتطرقنا له في الحديث من سو

 خالل سورة األعراف خاصة.

في تفسيره لآلية السابقة وعلى تناسق لمواضع القول والحكمة يورد ابن كثير بيان رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم في الخبر البليغ الجامع الصحيح:

اري: حدثنا محمد بن العالء حدثنا حماد بن أسامة، عن بريد بن عبد هللا، عن أبي بردة، عن >> قال البخ

 أبي موسى رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

>> مثل ما بعثني هللا به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكانت منها نقية قبلت الماء، 

العشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع هللا بها الناس فشربوا وسقوا فأنبتت الكأل و

وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان ال تمسك ماء وال تنبت كأل. فذلك مثل من فقه في 
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الذي أرسلت دين هللا ونفعه ما بعثني هللا به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى هللا 

 30به<<

بالطبع فالحديث هنا متسق اتساقا تاما مع اآلية كما هو عند ابن كثير وفي عقله العلمي. أما اآلية القبلية 

 فصلتها تضمنية.

أيضا أمكن جمع هذا االرتباط البياني والنظر سواء من جانب بالغته التشبيهية أو من جهة التحديد 

اآليتين اللتين سلف ذكرهما من سورة النحل:}وما أنزلنا عليك المعجمي والمعنوي للذكر بالجمع بين 

الكتاب إال لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يومنون' وهللا أنزل من السماء ماء فأحيا به 

(، جمع اآليتين هاتين إلى اللتين بين 15-14األرض بعد موتها' إن في ذلك آلية لقوم يسمعون'{ )النحل

وارهما القبلي ذكرا من الحق والنور الذي انفطار له مقدما حكمة بالغة، وذلك قوله تعالى:}وما يديها في ج

أرسلنا من قبلك إال رجاال يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون بالبينات والزبر' وأنزلنا إليك 

الوصل في االعتبار والنظر في (؛ فهذا 44-42الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون'{)النحل

المعطيات العلمية التي تعلو على كل شبهة أو التباس، يحيط بكل زوايا الموضوع وعناصره، ويجلي 

ويبرز، وهو المقصد األهم، يبرز ويبين الخطأ الكبير ال شك المتداول بغير علم وال هدى إال التقليد في 

وكلمة )الذكر(، خاصة وأنه لفظ وكلمة محورية في القرآن  األقوال، خطأ الداللة الخطابية والقرآنية للفظ

 العظيم المنزل بلسان عربي مبين.

ذلك وقد علم أن الذكر لفظا جاء على غير معنى التنزيل وإن اشتركا معا في األساس التعريفي المعجمي 

فقال: أنت آدم الذي المنطبق بحقيقة ومعنى الكتاب كما في قوله عليه الصالة والسالم:)) لقي آدم موسى 

فقال: أنت موسى الذي كلمك هللا  !خلقك هللا بيده وأسجد لك مالئكته وأسكنك الجنة، ثم فعلت ما فعلت

قال: ال، بل الذكر. فحج آدم موسى، فحج  !واصطفاك برسالته، وأنزل عليك التوراة، أنا أقدم أم الذكر؟

  31((!! آدم موسى

                                                           
رواه مسلم والنسائي من طرق، عن أبي أسامة حماد بن أسامة، به  30  
88ص-قصص األنبياء: عن 1ج-مسند أحمد  31  
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  !بالروايات األخرى للحديث، ومنها:)) هل تجده مكتوبا علي قبل أن أخلق؟والتوجيه الداللي يتم ويتحقق 

  32((!! قال: نعم. قال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى

بالطبع فال تحديد للداللة استقالال عن السياق، كما أن )ال( هنا في لفظة )الذكر( هي للعهد التحديدي 

في هنا وفي عموم ما اتصل بفصل الخطاب وتحليل والتعييني؛ فهذا له مكونه وخطره العلمي والمعر

المعاني والبيان، ولذلك حق البدء بهذا الشأن من العلم في أول هذه األجزاء، وإنما العلم فضاء أمره 

 متصل ومستويات بنيوية متراتبة متصلة.

                                                           
نفس المصدر  32  
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 الفصل التاسع

 اإلغراض االستجهالي في كلمة )الذكر(  

 

    

 التاريخي والمخلوق محدثية "الذكر" إحداثه في -1

لقد أغرض المغرضون واستجهل المرجفون وأرجفوا إرجافا اختلقوه في معنى لفظ وصفة )المحدث( 

موصوفا بها الذكر. وليس يغيب عن ذي البصيرة اللبيب العاقل أن الباطل ليس له من سبيل وال منفذ 

باألساس الشرطان المنهجيان التحديد ، والتي منها الشروط األوليةلحقل العلم إال بانخرام شرط من 

والوضوح مما هو معبر عن قوته الواقعية والموضوعية بالواقعية التعبيرية للفظي وحقيقتي )التلبيس( 

 و)االختالس(.

فمعنى )محدث( في السياق الموصول ب)الذكر( يؤخذ أوال وابتداء من معنى )الذكر( ذاته، المعنى الذي 

ي وجب اإليمان به موازيا صورة وحقيقة إلنزال الكتاب وإنزال الماء والغيث. جاء بلسان الحق وبيانه الذ

ومن ناحية الفقه اللغوي إذا نحن عبرنا بصيغة ولفظ )إنزال( على حدث واحد من مجموع اإلنزاالت 

الذي هو التنزيل، فالموصوف ب)محدث( هو المسند إلى هذه الصيغة أو لنقل إلى هذا الحدث؛ فكل الكتب 

حاملة لذكر منزل من حكيم خبير. وهذه الصورة الموازاتية والتشبيهية نجدها مرسخة في بيان جاءت 

 القرآن الكريم:

}وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته' وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه 

أكثر الناس إال كفورا' ولو شئنا لبعثنا في  مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا' ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى

(، وكذلك في اآليات التي 52..47كل قرية نذيرا' فال تطع الكافرين' وجاهدهم به جهادا كبيرا'{ )الفرقان

 ذكرنا من سورة النحل.
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 وبالطبع فإن إحياء األرض بعد موتها آية ودليل على إمكان وجواز والقدرة على إعادة الخلق والبعث:

 (11ي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا' كذلك تخرجون'{)الزخرف}والذ

}وهللا الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به األرض بعد موتها' كذلك 

 (.1النشور'{)فاطر

اإلبصار وهللا تعالى واسع حكيم، وبيانه عز وجل كذلك؛ فقد وصف القرآن القلوب بوصلها بالعمى و

 وبالحياة والموات والقبور:

}فانظر إلى أثر رحمة هللا كيف يحيي األرض بعد موتها' إن ذلك لمحيي الموتى' وهو على كل شيء 

قدير' ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون' فإنك ال تسمع الموتى وال تسمع الصم 

من بآياتنا فهم ن ضاللتهم' إن تسمع إال من يؤمي عالدعاء إذا ولوا مدبرين' وما أنت بهاد الع

 (52..41مسلمون'{)الروم

 (.11-17}إن هو إال ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين'{)يس'

، بل ويكاد يكون هو المعنى اإلحداثي والوقعي للذكر نلفي بيانا نموذجيا له في سورة األعراف هذا

تختص بها السورة من حيث الموضوع ومكونات بيانه وخطابه؛ ذلك وأن القرآن  الحقيقة المحورية التي

نزل على عادة ما يكون عليه كالم العرب وكتبهم وخطاباتهم؛ والغالب في ذلك أن يكون صدر الكالم 

تنبيها على الغاية وعنوانا في شأن الخطاب وموضوعه؛ فعلى هذا النسق من أحسن الحديث أنزل بيان 

ة وعليه جاءت صياغة آياتها البينات في إطار محكم الموضوع والحق الذي أنزلت به؛ هذه السور

 فالصبغة الهيكلية للسورة يبدأ في تحديدها منذ صدرها واآلية األولى منها:

 (1منين'{ )األعراففي صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤ ليك فال يكن}المص' كتاب أنزل إ

النسق التشبيهي واإلقراني بين الرسائل السماوية المنزلة طورا بعد ثم أو هكذا نجد الصنف الثاني من 

طور إلحياء أمر الدين وبعث الحق في األرض والقلوب، وإنزال الماء والغيث لتصبح األرض مخضرة 
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وإحيائها بعد مواتها. وهذا النسق والصنف ليس فحسب يجمع في بيانه مماثال بين حقيقتي إنزال الوحي 

نبياء وإنزال الماء والغيث من السماء، بل يفيد من جهة البيان، والبيان أساس وركن ال على الرسل واأل

ريب فيه من الحق، يفيد التحديد البياني لحقيقة الذكر، ويفيد أن لكنهه معنى التذكير والوقع، المعنى 

اإلنساني في األصل للذكر في القرآن الحكيم؛ وهو المعنى المفصل على أبعاد مطلق االجتماع والوجود 

 هذه السورة العظيمة سورة األعراف:

}وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته' حتى إذا أقلت سحابا ثقاال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء 

فأخرجنا به من كل الثمرات' كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون' والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه' 

 (53نكدا' كذلك نصرف اآليات لقوم يشكرون'{ )األعراف والذي خبث ال يخرج إال

ثم تتجسد هذه الحقيقة البيانية والهيكلية للسورة بقوة الكلم وسلطان الحق في قوله ذي الجالل واإلكرام 

 الذي يتكرر على طول السورة:

 }أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم{

 سالم إلى قومه:ففي خطاب نبي هللا نوح عليه ال

 (12}أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون'{)األعراف

 وهود عليه السالم إلى قومه:

}أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم' واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح 

 (17هللا لعلكم تفلحون'{)األعرافوزادكم في الخلق بسطة' فاذكروا آالء 

كذلك نجد في هذه السورة المباركة وباعتبار حقيقة السلب واإليجاب كثافة معجمية لمكافئ الغفلة 

 والنسيان على منحى التكريس والدعم البياني المستهدف:

 (51}فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون'{)األعراف
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 (125ا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين'{)}فانتقمن

}سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في األرض بغير الحق وإن يروا كل آية ال يومنوا بها وإن يروا 

سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال' ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها 

 (141افلين'{)األعرافغ

}فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا 

 (115يفسقون'{)األعراف

}وإذ أخذ ربك من بني آدم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى' شهدنا أن تقولوا يوم 

تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم' أفتهلكنا بما فعل المبطلون'  القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو

 (134..132وكذلك نفصل اآليات ولعلهم يرجعون'{)األعراف

 والجدير بالذكر أن هذه اآليات كلها أو جلها واسع وجامع في متضمنه وداللته، ومنه كذلك قوله سبحانه:

' لهم قلوب ال يفقهون بها' ولهم أعين ال يبصرون بها' ولهم آذان }ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن واإلنس

 (.131ال يسمعون بها' أولئك كاألنعام بل هم أضل' أولئك هم الغافلون'{ )األعراف

 ذلك وأن هذا التذكير المستمر لبني آدم على مسار التاريخ:

يستأخرون' ثم أرسلنا رسلنا تترى' كلما }ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين' ما تسبق من أمة أجلها وما 

جعلناهم أحاديث' فبعدا لقوم ال جاء أمة رسولها كذبوه' فأتبعنا بعضهم بعضا و

  (44..42منون'{)المومنونيؤ

.               .                . 

 "الذكر" ب"التفصيل" -2
 



95 
 

متناسق مع معنى وحقيقة قوله وهذا المعنى للذكر الذي أشرنا إليه من سورة األعراف، كل هذا متطابق و

 تعالى من نفس السورة:

 (51}ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يومنون'{)األعراف

منوا بما كذبوا من قبل' تهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤ}تلك القرى نقص عليك من أنبائها' ولقد جاء

هم من عهد' وإن وجدنا أكثرهم كذلك يطبع على قلوب الكافرين' وما وجدنا ألكثر

 (.111-111لفاسقين'{)األعراف

( من التفصيلومن هذه الصلة واالرتباط يمكن كذلك تحديد وتأطير المعنى الذي تدل عليه كلمة ولفظ )

سورة )فصلت( ومن اآلية األولى من سورة )هود(. فإذا كان اإلسقاط أو الوجه اللساني أوليا إلدراك 

تطابقي أو التوافقي للرسالة وإلنزال الكتاب مع المنزل والمرسل إليهم، فالتفصيل ليس المعنى التناسبي وال

يقتصر على هذه الجهة فقط، بل هو شمولي وكلي، وهو مما يمثل بعدا ووجها إعجازيا، وآية موصولة 

 بمضمون اآلية من سورة هود، وبالتعيين بقوله سبحانه وتعالى:}فصلت من لدن حكيم خبير{.

لنا إلى حد بعيد من أساس في العلم والحق المبين أن نعتبر هذه المعاني والحقائق اللسانية من  وإذا حق

( مفاتيح الفقه والقراءة الصحيحة لكتاب هللا تعالى العلي الذكر( و)الكتابداللة هذه الكلمات واأللفاظ ك )

بيانيا ال يتم تحديد عنصر  ( منها ومن أسس وأركان ناظمتها كمنظومة متسقةالتفصيلالحكيم، فإن لفظ )

منها إال من خالل كل العناصر كدال عل حقيقة واحدة. وكما سبق ذكره ووجب األخذ به، فمصداقية هذا 

التوجه من النظر والبحث الدراسي:}ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون'{)آل 

التفسيرية المعتبرة والمتبوئة منزلة الحق الذي ال  (، مصداقية هذه الدراسة هي في األقوال37عمران

شبهة فيه، وهي في الحق ليست منه، ما هي بوحي فال ترد، وإنما أقوال رجال ممن خلق هللا ليسوا برسل 

وال أنبياء، رجال بشر يخطئون ويصيبون، وإمكان الخطإ والصواب عليها سواء. فمكمن إشكالها في 

ما له علو في طبقات الرجال والعلماء، كأن يكون واحدا من الصحابة عموم االعتبار أنها صادرة في

رضي هللا تعالى عنهم أو التابعين أو أحد من أكبر وأجل علماء األمة وأئمتهم؛ فغالب االعتبار وجله حيث 

إذا سمع أو قرأ أحدهم في كتاب للتفسير قوال هذا مصدره أخذه مأخذ القول الذي ال احتمال للخطإ فيه، ال 
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سبيل لرده البتة وال نقد أمر فيه ولو كان للحق برهان بين موجب للرد والنقد؛ وهذا لعمري غلو ال ريب 

وإنما سلك لما سلكه الذين من قبلنا، تلبيس من جهة معايير الحق  !فيه، ما أنزل هللا به من سلطان

ودرجات الحقائق، وأول ومبدأ وأد العقل واستعباد الرعية بأن ال قول لهم في األمر وال شأن؛ والحق 

أمره وشأنه واحد ال يهمل وال يحقر فيه جانب من الجوانب؛ فهو فضاء واحد متسق بعضه مرتبط ومؤثر 

كفر( وكيف كان الكيد البين  نقد رأينا ما كان من أمر اعتبارهم وقراءتهم ل)كفر دو ببعض. ثم إننا

واالستجهال الواضح المغرض، الذي ال شك هو تحريف ألمر الدين وإبطال للشريعة المنزلة من الخالق 

وجلهم جل شأنه الذي له الخلق واألمر؛ لقد كان أهم ما اعتمدوه وتوسلوه هو استجهالهم العتبار الناس 

 33!ولو خالوا أنفسهم من أهل العلم، بأن األثر مسند لعبد هللا بن عباس رضي هللا عنه

( في القرآن العظيم، هذا لن الكتابهكذا نستبين إذا أن من لم يتحقق عنده العلم الصحيح بتصريف لفظ )

 رآن الحكيم. ( الذين نزل بهما الكتاب والقالذكر( و)التفصيليكون له علم أبدا وال فقه لمعنيي )

الكتاب واحد والمصدر واحد، والتنزيل يترى على مسار القرون والتاريخ بحكمة وتناسق طورا بعد طور 

وأمة بعد أمة، مفصال مناسبا لكل طور وكل أمة في نمط حضارتها ومكونات وطابع اجتماعها، ولسانها 

ب والتناسق التام والمحيط داللة وعمرانها؛ وذلك كما قلنا يرى متصال وداال  بحقيقة وواقع االستيعا

وبرهانا أنه من عند هللا الحكيم الخبير؛ هو سبحانه وحده الذي يسع علمه وحكمته هذا الكم الالمنتهي من 

اإلحداثيات الفضائية الالمنتهية األبعاد المحيطة والواصلة بين عالمي الغيب والشهادة، فسبحان هللا رب 

 !العالمين

 . ( في القرآن الحكيمالتفصيللمعنى ) هذا أو ذلكم هو المؤطر

وإننا ال ندعي في هذا المقام علما فوق علم األولين، ولكن لكل بحث وسعي في الحق من ذي الجالل 

 والمنة هبة ورحمة، فالقرآن مجيد وعلمه مجيد. .

.                   .                 . 

                                                           
انظر الجزء الثاني: فصل 'كفر دون كفر'  33  
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 التصديق والتفصيل -3

المنظومة المفاتيحية، وكذلك النقد الموجه إلى المعتبر الغالب في جزء غير أما من جهة أدلة وصدق هذه 

يسير من القرآن العظيم، فإن دليله هو قوله عز وجل ومن أصدق من هللا قيال:}وما كان هذا القرآن أن 

يفترى من دون هللا' ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من رب 

، حيث برهان اآلية في عدم افترائية القرآن من دون هللا تعالى قائم ببيان الحق على (23العالمين'{)يونس

 معطيين مسلمين على درجة التسليم بالكينونة والوجود واإلدراك ذاته:

، وهذا المعطى له وصل بآيات من كتاب هللا تعالى ونصوص من حديث تصديق القرآن لما قبله األول 

 سلم تفيد نفس الحقيقة وتذكر بها وترسخها؛ فمن القرآن قوله تعالى:رسول هللا صلى هللا عليه و

}ذلك من أنباء الغيب' وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مريم' وما كنت لديهم إذ يختصمون{)آل 

 ( 44عمران

بة }تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك' ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا' فاصبر إن العاق

 (41للمتقين'{)هود

}ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك'وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون' وما أكثر الناس ولو 

 (.114..112حرصت بمؤمنين' وما تسألهم عليه من أجر' إن هو إال ذكر للعالمين'{ )يوسف

ين أخبره صلى هللا عليه وسلم ومن السيرة قول عداس غالم ابني ربيعة في شأنه عليه الصالة والسالم ح

 بأمر نبي هللا يونس بن متى عليه السالم:

  34))لقد خبرني بأمر ال يعلمه إال نبي((

الذي له نفس الصبغة العلمية من حيث بعد االستدالل؛ فالتصديق إفادته هو حقيقة التفصيل  المعطى الثاني

لمقتضي لكمال التناسق والمالءمة، وهكذا علم ما قبل، والتفصيل هو دليل سعة الخبرة والعلم المحيط ا
                                                           

272ص -بيروت -دار الكتب العلمية -مؤلف 'محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم' محمد رضا  34  
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كان االقتران بلفظ }فصلت{ في أول سورة هود ب }حكيم خبير{، وكما في اآلية من سورة األنعام:}عالم 

 (.34الغيب والشهادة' وهو الحكيم الخبير'{ )األنعام

النهار، وليس  فالتصديق والتفصيل دليل مثل حجته على الناس أقوى مما يناله منهم نور الشمس وجالء

بمعجز عن حجته إنس وال جان، ألن كل من يعقل يعلم أنه ال يعلم من في السماوات واألرض الغيب إال 

هللا، وأنه ال يحيط بالخلق ما مضى منه وما هو كائن وما سيأتي إال البارئ الخالق. فالتفصيل ال يحق إال 

 لمن له العلم كله سبحانه:

 (51لى علم هدى ورحمة لقوم يومنون'{)األعراف} ولقد جئناهم بكتاب فصلناه ع

}قل أريتم إن كان من عند هللا ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد' سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي 

أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق' أو لم يكف بربك أنه كل شيء شهيد' أال إنهم في مرية من لقاء ربهم' أال 

 (52..51فصلتإنه بكل شيء محيط'{)

فهذه آيات بينات على وصل بما أوردنا بشأنه من عالقة الداللة بين اإلحاطة بالعلم والتصديق لما قبل 

 والتفصيل،أي اآلية من سورة يونس:

} وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون هللا' ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب ال ريب فيه 

 (.22من رب العالمين'{)يونس

ونجد في حديث النبي صلى هللا عليه وسلم وسنته التي جعلت تبيانا لما أنزل من الكتاب كلمة وحديثا 

جامعا داال على ما كل ما سبق ومهيمنا عليه؛ روى إمام أهل الحديث اإلمام البخاري رحمه هللا وجزاه هللا 

 عن هذه األمة خير ما جزى به عالما عن أمته في صحيحه قال:

بد العزيز بن عبد هللا: حدثنا الليث عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى هللا >> حدثنا ع

 عليه وسلم قال:
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))ما من األنبياء نبي إال أعطي من اآليات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا 

 35أوحاه هللا إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة((<<

.                .                . 

الذكر على مستوى األمة والذكر على مستوى الفرد: محدثية الذكر التذكير بالحق في  -4

 المحدث

كذلك يتم االستبصار بشبهة )المحدث( على درجة أكثر وضوحا وجالء إذا ما اعتبر ولوحظ الثنائية في 

دي الجماعة )أو األمة( من جهة، والفرد من جهة االهتمام والحديث فيما يخص الذكر على مستوى بع

. ونبدأ باإلشارة كون األذان للصلوات ما هو إال ذكر بها، وما هو في موضوعنا إال البيان في حل ثانية

 إشكال )المحدث(. لكن قبل هذا، أو من أجله، لنبرز ولنوضح هذه الثنائية للوحي في الوصل بالذكر.

المعلوم ما جاء بالنسبة للجماعة والبعد األول، فما يخص البعد الثاني يلخص  فإذا كنا قد علمنا أو هو من 

في األمر والخطاب والنص العلمي الجامع، والذي يمثل قول الحق واألمر العلوي الميسر للذكر، 

 والميسر في االستشهاد لدى الفقهاء الميممة قلوبهم تستلهم ممن فطر العقل وجبل اللسان قوال جامعا يغنيها

كد البحث وعناء تحري ما تعبيره مستوفي لغرض الداللة والمعنى العلمي المراد، ذلكم لن يكون إال قوله 

 تعالى العلي الحكيم:

 (14}أقم الصالة لذكري'{)طه

وإن هذا االستشهاد في بنائه الكلي، وفي قيمته المصدقة والمقررة بنص الكتاب والخطاب، إن فيه لعلما 

وفقهه، ولنسق هنا منزلين أثرا من نور الحق المشع من نور وبيان السيرة النبوية هو متصل بعلم القرآن 

 الشريفة، فقد جاء فيها أنه:

                                                           
صحيح البخاري: باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم: "بعثت بجوامع الكلم" من كتاب االعتصام بالكتاب والسنة  35  
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>> لما انصرف رسول هللا صلى هللا علي وسلم من خيبر فكان ببعض الطريق، فلما كان آخر الليل قال: 

 هل من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام؟

  أحفظه عليك.قال بالل: أنا يا رسول هللا 

فنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونزل الناس، فناموا وقام بالل يصلي ما شاء هللا أن يصلي، ثم  

استند إلى بعيره واستقبل الفجر يرمقه، فغلبته عينه فنام، فلم يوقظه إال مس الشمس؛ وكان رسول هللا 

 !بالل؟صلى هللا عليه وسلم أول أصحابه هبا فقال: ماذا صنعت يا 

 !قال: يا رسول هللا أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك

قال: صدقت. ثم اقتاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعيره غير كثير ثم أناخ فتوضأ وتوضأ الناس، ثم  

 أمر بالال فأقام الصالة، فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالناس، فلما سلم أقبل على الناس فقال: 

 الة فصلوها إذا ذكرتموها، فإن هللا تبارك وتعالى يقول:إذا نسيتم الص

 (.14}وأقم الصالة لذكري'{)طه

 36وكان فتح خيبر في صفر.<<

واالستشهاد هنا متصل بالبعد الفردي للذكر ألن الخطاب وصيغة األمر فيه دالة عليه، وأدواره الزمنية 

يقابلها األطوار التاريخية وتعاقب األمم  وأطواره هي مواقيت الصلوات على امتداد اليوم والليلة، التي

على البعد التاريخي. فالجانب العلمي المهم هنا أيضا والذي له أهميته وقيمته الكبرى هو أن أصل مناط 

الخطاب القرآني متعلق بنبي هللا موسى عليه السالم إذ قال له ربه:}إنني أنا هللا ال إله إال أنا فاعبدني وأقم 

 (..14هالصالة لذكري'{)ط

                                                           
808ص -محمد رضا -مؤلف محمد رسول هللا  36  



101 
 

فهذا ال شك درس كبير ومبارك دليال جليال ال غناء عنه في قراءة، أي في فقه الخطاب، للقرآن كتاب هللا 

تعالى المجيد. ومرجع ذلك أن المستشهد هو الرسول صلى هللا عليه وسلم، وإنما كل قوله وسنته صلى 

 وموجهات قراءة وفقه القرآن الحكيم.هللا عليه وسلم إنما هي تبيان لما أنزل من الكتاب، فذلك من أركان 

الجانب الفردي وبعده الموصول بالذكر لم يعتبر في اآلية الكريمة هذه من سورة طه اعتبارا تماسيا أو 

تقاطعيا، بل إنه خيط ومحور بذاته في السورة، ويكفي ذكر وتعيين بعض نقاطه الوافية في الحجة 

 والجلية:

 (22-22}كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا{)طه

 (41}واصطنعتك لنفسي' اذهب أنت وأخوك بآياتي وال تنيا في ذكري'{)طه

}ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى' قال رب لم حشرتني أعمى وقد 

 (124..122كنت بصيرا' قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى'{ )طه

بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها' ومن آناء الليل فسبح  }فاصبر على ما يقولون' وسبح

 (127وأطراف النهار لعلك ترضى'{)طه

 (.121}وامر أهلك بالصالة واصطبر عليها' ال نسألك رزقا نحن نرزقك' والعاقبة للتقوى'{ )طه

اللته وأصله ثم وجب مالحظة االقتران الذكري بين الذكر والتسبيح والصالة، فكل ذلك في بعد الفرد د

الصالة، كما أن البعد الجماعي في مضارعته ذكرا مع البعد الفردي يؤكد ويرسخ داللته ويضيف إليه من 

جهة التعيين من البيان وضوحا. ثم إن الجوار البعدي للسورة في حكيم ترتيب القرآن الكريم ذات الحقيقة 

ع دراستنا هنا المهتمة أساسا بالتناسق يؤكدها، ال جرم وهذا الترتيب من الحق وهو صميم منطلق موضو

 الموضوعاتي للقرآن كتاب هللا العلي الحكيم.

فاإلحداث إذا كما جاء مرتبطا في القرآن وموصوال بالذكر أول ما في جوهره البياني والداللي هو بناؤه 

الوزن وصيغته البيانية المعجمية؛ فالفعل فيه بصيغة ووزن أفعل كأنذر وأوقع وأسمع، وجوهر هذا 
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والصيغة ال يخرج عن العلية )من مادة العلة ومعنى السبب(، وإذا كان مقابله بالنسبة لإلنسان كعنصر 

خلقي هو عدم الذكر الذي هو الغفلة واإلعراض الكلياني، تعين أن اإلحداث موضعه القلب كما أن طبل 

كذلك قد تغشى األقوام األذن موقع إحداث حدث السمع من وقع أثر موجات الصوت. وعلى هذا المثل 

وأطوار التاريخ دياجير الضاللة وظالمات الجهل والكفر، ويغشى قلب اإلنسان صدأ الغفلة وسواد البعد 

عن هللا تعالى ونسيان آياته، واإلعراض عن الحق المبين الذي لم تزل السموات واألرض منذ خلق هللا 

ا الكون والوجود ما هي قائمة إال به، أال وإن سبحانه وتعالى الخلق قائمتين إال به، وكل نقطة من هذ

 مرجعا أعظم لعلم الحق قوله سبحانه وهو الحق، كل شيء هالك إال وجهه:

 (252}هللا ال إله إال هو' الحي القيوم'{)البقرة

}إن هللا يمسك السماوات واألرض أن تزوال' ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده' إنه كان حليما 

 (41اطرغفورا'{)ف

بل إنه ال يمكن لنا أن نكون موضوعيين مؤتمنين من حيث التعبير العلمي مستوفين إياه حتى نذكر ونقف 

 عند كل آية من هذه اآليات بالغة الحجة فيما نحن بشأنه تبيانا وتناسقا وتعبيرا:

ر فيه من }وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل' أو لم نعمركم ما يتذك

تذكر جاءكم النذير' فذوقوا' فما للظالمين من نصير' إن هللا عالم غيب السماوات واألرض' إنه عليم بذات 

الصدور' هو الذي جعلكم خالئف في األرض' فمن كفر فعليه كفره' وال يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم 

ءكم الذين تدعون من دون هللا أروني ماذا إال مقتا' وال يزيد الكافرين كفرهم إال خسارا' قل أرأيتم شركا

خلقوا من األرض أم لهم شرك في السماوات' أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه' بل إن يعد الظالمون 

بعضهم بعضا إال غرورا' إن هللا يمسك السماوات واألرض أن تزوال' ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من 

سموا باهلل جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى األمم' فلما بعده' إنه كان حليما غفورا' وأق

جاءهم نذير ما زادهم إال نفورا' استكبارا في األرض ومكر السيء' وال يحيق المكر السيء إال بأهله' 

في فهل ينظرون إال سنة األولين' فلن تجد لسنة هللا تبديال' ولن تجد لسنة هللا تحويال' أو لم يسيروا 

األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة' وما كان هللا ليعجزه من شيء في 
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السماوات وال في األرض' إنه كان عليما قديرا' ولو يؤاخذ هللا الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من 

 (..41..23ده بصيرا'{)فاطردابة' ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى' فإذا جاء أجلهم فإن هللا كان بعبا

ومن حيث االعتبار وكون ما في السماوات واألرض عبدا هلل الملك الواحد األحد، واقتضاء لوجوب 

الحكمة في البيان ارتباطا صلة بالموضوع وسياق ما تلوناه من هذه اآليات البينات من سورة فاطر نتلو 

 ونذكر قوله تعالى في سورة األنبياء:

اوات واألرض' ومن عنده ال يستكبرون عن عبادته وال يستحسرون' يسبحون الليل }وله من في السم

والنهار ال يفترون' أم اتخذوا آلهة من األرض هم ينشرون' لو كان فيهما آلهة إال هللا لفسدتا' فسبحان هللا 

 (.22..11رب العرش عما يصفون'{)األنبياء

ألرض بالحق هو قائم. المحدث هو إزاحة الغشاوة إذن فالحق ليس محدثا وإنما كل من في السماوات وا

التي تحول دون نور الحق وإبصاره، وإعالمه وبشارته ونذارته. فالمحدث متصل بالمحدث به وله الذي 

 . هو المتلقي. أما الحق فهو ثابت، وذاك معناه وجوهره كما يعلمه فقهاء المعجم والبيان

وبعد معين تعيينا من مسافات وهيآت اإلدراك، فإن هذا ولما كان البيان في كنهه ترجمة على مستوى 

الفقه للحق منه يستنبط كل العلم لمن آتاهم هللا سبحانه الحكمة وفصل الخطاب، فهذا الوصل بالحديث 

القدسي الذي رواه اإلمام مسلم رحمه هللا عن أبي ذر رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 وجل: فيما يرويه عن ربه عز

يا عبادي كلكم ضال إال من  !>يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فال تظالموا

يا عبادي كلكم عار  !يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموني أطعمكم !هديته فاستهدوني أهدكم

وأنا أغفر الذنوب جميعا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار  !إال من كسوته فاستكسوني أكسكم

يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي  !فاستغفروني أغفر لكم

يا  !لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا

واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
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يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم  !نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر

 37<!أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد هللا، ومن وجد غير ذلك فال يلومن إال نفسه

الموصولين بالذكر، ولعله كان أصح للبعد الثاني ما يمكن أن نسبغ به توضيح هذه النقطة في البعدين 

ألنه يهم الذكر اآلني، سواء للجماعة والفرد كما في قوله تعالى رب السماوات لبعد اآلني تسميته با

واألرض رب العالمين:}في بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو واآلصال رجال 

ذكر هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة' يخافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار  ال تلهيهم تجارة وال بيع عن

(، فما 23-21ليجزيهم هللا أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله' وهللا يرزق من يشاء بغير حساب'{)النور

ورد كثيرا يمكن أن نسبغ ونضيفه إتماما لبنية القول هو أن هذا الدليل الحق في البعد اآلني للذكر والذي 

في القرآن الحكيم كقوله تعالى:}اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصالة' إن الصالة تنهى عن الفحشاء 

 (45والمنكر' ولذكر هللا أكبر' وهللا يعلم ما تصنعون'{)العنكبوت

عد األول هذا الدليل والترابط والتوازي في الذكر، وقد تطرقنا قبل إلى الوجه والمحور البارز لحقيقة الب

فيها، وبقول أصح لحقيقة الذكر مجمال ومطلقا، نجد له موقعا مكينا وكأنه ركن أساس في البناء واصل 

للبعدين معا، وجاعل ما يقوم ويتأسس عليهما بناء واحدا وحقيقة واحدة، وذلك في البيان الحق من قوله 

الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون'  سبحانه تعالى وهللا واسع عليم:}إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من

( وقوله تعالى:}واذكر ربك في نفسك 212-211وإخوانهم يمدونهم في الغي' ثم ال يقصرون'{)األعراف 

تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو واآلصال وال تكن من الغافلين' إن الذين عند ربك ال 

 (.211-215فيستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون'{)األعرا
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 الفصل العاشر

 ثبات جوهر القرآن الكريم  وإشكال اإلدراك اإلنساني 
  

 

 الثبوتية الجوهرية للقرآن الكريم -1

كانت نقطة االنبثاق والمدخل إلى حقل داللة وبيان كلمة ولفظة )الكتاب( وكذا إلى إدراك كنه والمعنى 

 أولى آيات سورتي الدخان والقدر:الذي نزلت به كلمة )التفصيل( هي الضمير الوارد في 

 (2-1}حم' والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين'{)الدخان

 (1}إنا أنزلناه في ليلة القدر'{)القدر

فقد تبين لنا من الدرس ومستنبط الحق أن هذا الضمير ال يصح واصال ثابتا، ألن صلة االنطباق بين 

تة. والضمير في اآلية من سورة الدخان إنما يعود على الجوهر المذكور مسبقا الكتاب والقرآن ليست ثاب

أي جوهر الكتاب. وقد بينا أيضا وأشرنا إلى التوجيه الداللي بالتحليل والدرس ألول سورة الزخرف 

المتجلي في قوله عز وجل:}جعلناه{ من قوله تعالى:}حم' والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم 

 (.2-1تعقلون'{)الزخرف

كان هذا تمهيدا البد منه إلحكام الحديث والتفكير. وننظر مرة أخرى في عموم المعطيات ومطلق المجال 

 فنرى بأن ثبوتية الترتيب مستفادة من قوله سبحانه وتعالى:

 (22-21}بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ'{)البروج
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نونة والصفة المبوأة في سياقها ذاتا خاصاتية، الشأن في الكي الجوهر والجوهريةيحصل به  الضميرإذ 

 (.لوحالذي يؤكده ويتسق ويتناسق مع سياقه كلمة ولفظ )

 كل هذا وكل ذلك في علوه وعلو حديث وحكيم بيانه يدل بساطع البرهان وجلي ما يسأل من الصدقية في

 الدليل والحجاج على ثبوتية الجوهر،جوهر القرآن.

 وإذا كان الترتيب جوهريا، فحقيقة الجوهرية الثبوت. 

 استنباط جلي:

  الجوهر ثبوت إفادته الخاصة}محفوظ{ والصفة الضمير}هو{               

.                 .                 . 

 المعاني التصريفية للفظ "القرآن" والتعريف العلمي للقرآن العظيم -2

لعرف داللة أصل، فقد يدل على معاني تصريفا على مناحي السياقات. ويمكن في ا ذلك وإن كان للقرآن

 أن نجمل حقل هذه الدالالت فيما يلي:

كما ورد في الحديث الذي رواه اإلمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر معنى الوحي مطلقا  -1

على داود القراءة، فكان  عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:>>خفف

 يأمر بدوابه فتسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان ال يأكل إال من عمل يديه.<<

وكذلك رواه البخاري منفردا به عن عبد هللا بن محمد عن عبد الرزاق به، ولفظه: >>خفف على 

رج دوابه، وال يأكل إال من عمل داود القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تس

 38يديه.<<

 39وأضاف ابن كثير: والمراد بالقرآن هاهنا الزبور الذي أنزله هللا عليه وأوحاه إليه.<<
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 كذلك فاإلسمية الوصفية نجدها في لفظ )قرآن( نكرة.

مما فكل آية هي قرآن، وهذا مطلق الوحي الذي تنزل على رسول هللا محمد صلى هللا عليه وسلم،  -2

على معنى اآلية الكريمة:}يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم' وإن تسألوا عنها 

(. هذا المعنى كذلك هو الموافق 112حين ينزل القرآن تبد لكم عفا هللا عنها' وهللا غفور حليم'{)المائدة

ا اعتبارا للتشابه الصوري الواجب لعدد من اآليات التي تبدو بادئ النظر مستشكلة في تمثل تركيبه

بين المشبه والمشبه به. لكن علم اللغة وسعة الفقه اللساني، وخاصة في معجمها ومستخلص معاني 

أنحائها وتراكيبها، هو الذي يصحح اإلدراك ويزيح ما اشتبه واختلف من ظاهر وعارض اإلشكال 

 ين من كتاب هللا المبين:كما قد يعرض لغير الموسع علمه وإدراكه المعجمي في اآليت

}أم يقولون افتراه' قل فأتوا بسورة مثله' وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم 

 (27صادقين'{)يونس

}أم يقولون افتراه' قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم 

 (12صادقين'{)هود

ذي هو كالم هللا تعالى ومثل حديثه وآياته سبحانه، أعظم ببديع بيانه فالمعنى هنا: أي مثل هذا الكالم ال

 إنه تعالى واسع حكيم.  !وواسع حكمته

ونظير هذا التصريف للبيان في القرآن كثير يؤكد صحته وصحة المعنى الذي يدل عليه، وهو المعنى 

وأيضا ما جاء على منحى  الذي ينصرف إليه لفظ القرآن في البيان المكي حين لم يكتمل التنزيل بعد،

سياق قوله عز وجل:}وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وال تعملون من عمل إال كنا شهودا 

(، وأيضا هي الداللة المرتبطة والمتصلة مجازيا باآليتين من سورة 11عليكم إذ تفيضون فيه'{)يونس

ر إن قرآن الفجر كان مشهودا' ومن اإلسراء:}أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفج
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(، فإن اعتبر اللفظ 31-37الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يرفعك ربك مقاما محمودا'{)اإلسراء

 مجازا في داللته فالضمير داللته على الحقيقة.

أما المعنى اإلسمي، وهو األصل في البيان، فهو المعنى الجوهري، أي الكتاب الذي أنزل على  -2

. يقول لى هللا عليه وسلم كما أنزلت التوراة على موسى واإلنجيل على عيسى عليهما السالممحمد ص

 عبد الرحمان السيوطي رحمه هللا في تعريف القرآن وتحديده لغة واصطالحا:

>>أما القرآن، فوزنه فعالن كالغفران، وهو في اللغة الجمع. وقال الجوهري: تقول قرأت الشيء 

مت بعضه إلى بعض. قال أبو عبيدة: وسمي القرآن ألنه يجمع الصور ويضمها قرآنا إذا جمعته وضم

 ويجمع العلوم الكثيرة وأنواع البالغة. وقيل: مأخوذ من قرنت الشيء بالشيء. 

وأما في العرف فهو الكالم المنزل على محمد لإلعجاز بسورة منه، فخرج بالمنزل على محمد 

عجاز األحاديث الربانية كحديث الصحيحين: أنا عند ظن عبدي التوراة واإلنجيل وسائر الكتب، وباإل

إلى آخره وغيره. واالقتصار على اإلعجاز وإن أنزل القرآن لغيره أيضا، ألنه المحتاج إليه في 

التمييز. وقولنا بسورة منه هو بيان ألقل ما وقع به اإلعجاز، وهو قدر أقصر سورة كالكوثر أو ثالث 

دونها. وزاد بعض المتأخرين في الحد:>المتعبد بتالوته< ليخرج  آيات من غيرها بخالف ما

 40المنسوخ التالوة<<

ما يختصه موضوعنا هنا هو التعريف، وال شك أن الحد أو التعريف ينضبط في العلم بضوابط 

محددة معلومة، وليس من بعد اإلخالل بها إال اإلخالل ببناء الحق في القول وما يبنى عليه، وإن 

ناظم السمع والبصر والفؤاد. إن التعريف الذي قال به الجوهري، وهو المستشري تقليدا  الحق لهو

ويرى عدم اعتراض السيوطي عليه، بل إنما كان سوقه إياه تقريرا له، هذا التعريف ال يصح ال من 

د كافة جهة مكوناته التقعيدية أو العقلية، وال كذلك من جهة كلماته ومادته المعجمية. فمن المعلوم عن

أهل العلم عربيهم وأعجميهم األولين منهم والمعاصرين، عند أهل العلم جميعا أن التعريف أقسام 

متدرجة إذا لم تميز بينها لم يكن لك في حقل ضبط الحقائق والمدركات شيء. فأعالها في عموم 
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جوهري ومبدإ األشياء التعريف بالجوهر والذات، ثم يليها ما هو بالخاصات المميزة وبالتمايز ال

االختالف، ثم باألمثال وبغير ذلك من المحددات والمعرفات. ومعلوم كذلك عندهم أنه إذا تم التحديد 

بالذات أو الجوهر فال حكمة وال سبيل باعتبار معايير التعريف في سوق وذكر ما دون ذلك من 

المعايير التي أهمها المحددات والمعرفات. وإن حصل ذلك فينم عن عدم اإللمام وعدم الضبط لهذه 

 الوضوح واالقتصاد، فال يتم التعريف بالمبهم وال هو يرجح على المختزل.

أما قوله:>الكالم المنزل< ثم احتاج إلى تمييزه عن بعضه، أي عن األحاديث القدسية، فهذا كله علته 

 ذاتا وجوهرا. التفاقم وهو نتاج اإلخالل بالميزان بدءا، ذلك أن القرآن صريح التعريف في التنزيل

كذلك إذا كان إسم اإلشارة و الضمير من المعارف، وهو أمر أيضا مجمع عليه بين عقول البشر 

ومن أهم االعتبارات اإلدراكية عند علماء النحو العرب والالتين من قبلهم، فإنه مما يفيد ويكفي في 

م ويبشر المومنين الذين جوهرية التعريف للقرآن قوله عز وجل:}إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقو

( وقوله تعالى:}ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى 1يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا{)اإلسراء

 (.31أن يبعثك ربك مقاما محمودا'{)اإلسراء

هذا وال يعترضن ويقول قائل أن القرآن معناه هنا الوحي الذي يتنزل على محمد صلى هللا عليه وسلم 

ذ هو هنا محدد ومتضمن في معنى الكتاب الدال عليه لفظ )القرآن(؛ وألجل ذلك كان حين تنزله، إ

التعريف األصح هو: الكتاب المنزل على محمد صلى هللا عليه وسلم. وهذا الربط والوصل بين 

القرآن بمعنى الوحي إلى القرآن بمعنى الكتاب، أي الجامع للوحي، والذي تدل عليه اآلية من سورة 

 كذلك تؤكده وبنفس القوة في المعنى ومتين التركيب اآلية أو اآليات من سورة الواقعة:                    البروج، 

}فال أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب 

 (71..37مكنون{)الواقعة

ى هذا التوجيه والمنحى فعناصر البيان من الضمير في }إنه{ و}كتاب{ والصفة}مكنون{ كلها عل

التركيبي في جوهرية القرآن كنقطة مرتكز لكل الداللة. كذلك فاإلعجاز من حيث النظم ما كان لوحده 

 الغاية في حد ذاته، بل الغاية من إنزال الكتاب والرسالة العمل على القانون والحكم الذي نزلت به:
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لكتاب ومهيمنا عليه' فاحكم بينهم بما أنزل هللا }وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من ا

وال تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق' لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا' ولو شاء هللا لجعلكم أمة 

واحدة' ولكن ليبلوكم فيما آتاكم' فاستبقوا الخيرات' إلى هللا مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه 

نزل هللا' وال تتبع أهواءهم' واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل هللا تختلفون' وأن احكم بينهم بما أ

إليك' فإن تولوا فاعلم أنما يريد هللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم' وإن كثيرا من الناس لفاسقون' أفحكم 

 (52..51الجاهلية يبغون' ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون'{)المائدة

 يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل في قوله تعالى العلي العظيم:وكذلك أتى البالغ في هذا لئال 

}كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيئين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 

 (.211الناس فيما اختلفوا فيه'{)البقرة

 اآليات من سورتي الواقعة والبروج:

 }إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون{

 هو قرآن مجيد في لوح محفوظ{}بل 

وباعتبار سورتي الواقعة والبروج مكيتين وورود لفظ )القرآن( في عدد من السور المكية ب)ال( 

للتعريف العهدي، بل وبصفات دالة على الجوهرية والثباتية كقوله سبحانه من سورة يس:}يس' 

واقعة والبروج هي القوية في (، هذه اآليات ومركزها االستداللي آيات ال1والقرآن الحكيم{)يس'

االستدالل على ثبات الترتيب بثبات الجوهر. وكل ما جاء به العلماء من أقوال في هذا الشأن وما 

أوردوه مما يعد عندهم أثارات من العلم  ليس يعتبر دليال جليا مكينا إذا ما عرض على الميزان 

ت الثبوتية وتقريرها انطالقا من الجمع بين العلمي في تمام حقيقته، وإنه باإلمكان الوصول إلى إثبا

حقيقتي الترتيب والحكمة كما جاء في أول سورة يس، والترتيب اعتبارا للتناسق الذي هو المقصد 

والغاية في االستدالل، ويكون هذا بنهج طريق ومسلك استداللي آخر، أي من االنطالق بالتسليم به 

 ا يناقضه.وتقريره ثم البرهنة على عدم جواز غيره وم
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كذلك سوف نرى أن هذه األقوال واآلثار ليست فصيحة وبينة في بيانها وقولها. ويرى ذلك لصعوبة 

األمر ومقام القول وعدم حصول تصوره وإدراكه حق التصور واإلدراك حتى للمعدودين والمعتبرين 

ى سعة طاقة ضمن زمرة بل هم العلماء. واألصل في ذلك وتفسيره هو طبيعة اإلدراك البشري ومد

وقوته العقلية، وتصوره المحدود للحقائق ولألشياء، ولهيآت الوجود، وجود الموجودات والجواهر 

والكائنات، ولصيغ ذلك كله وأبعاده، فهو في جله ال يتصور كائنا وذاتا إال في نقطة معينة متحيزا في 

مه ما ظاهره هكذا حيز من الفضاء المادي، وفي زمن ولحظة من الزمن معينة، وهذا ما تترج

تناقضات واختالفات، وهي في حقيقتها غير ذلك، وإنما تصورنا وإدراكنا لها وأفئدتنا التي نلتقط بها 

 ونتماس بها مع الوجود كما نتماس بالسمع واألبصار هي العلة المفسرة لذلك.

فية النزول لنسمع ولننظر إلى ما قاله السيوطي في هذا الصدد والحيز من العلم في حديثه عن كي

 كنوع من أنواع المعارف المرتبطة بعلم التفسير:

 >>هذا النوع من زيادتي وفيه مسائل:

األولى في نزوله من اللوح المحفوظ. وروى الحاكم في المستدرك والبيهقي من طريق منصور عن 

 سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:

وكان بمواقع النجوم، وكان هللا ينزله على  أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا

 رسوله صلى هللا عليه وسلم بعضه في إثر بعض.

 وروى الحاكم أيضا من طريق يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال:

 أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة.

ا من طريق سفيان عن األعمش عن حسان بن حريث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وروى أيض

 قال:

 فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا.
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وروى ابن مردويه من طريق السدي عن محمد بن أبي المجالد عن معمر عن ابن عباس أنه سأله 

 عطية بن األسود فقال: 

( وقوله:}إنا أنزلناه 175ه تعالى:}شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن{)البقرةأوقع في قلبي الشك قول

في ليلة القدر{، وهذا نزل من شوال وذا في ذي القعدة إلى آخره، فقال ابن عباس: إنه أنزل في 

 رمضان في ليلة القدر جملة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيال في الشهور واأليام.

 وائلة بن األسقع أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: وروى أحمد في مسنده عن

))أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، 

 واإلنجيل لثالث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن ألربع وعشرين خلت من رمضان((

ر ما يحتاج الناس  إلى إنزالها إلى مثلها من قال الفخر الرازي: ويحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قد

اللوح إلى سماء الدنيا وتوقف؛ وهل هذا أولى أو األول؟ قال ابن كثير: وهذا الذي جعله احتماال نقله 

القرطبي عن مقاتل وابن حيان. وحكي اإلجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ 

قلت: ويوافق قول الرازي ومقاتل ما تقدم عن ابن شهاب أنه قال: إلى بيت العزة في السماء الدنيا. 

 .41آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين.<<

.                 .                  . 

 إشكال اإلدراك اإلنساني -3

، بعد -بلقلزم أوال تحديد مكمن اإلشكال وموضع اللبس، إنه في بعد الترتيب الزمني الممثل بعاملي: 

ذلك أن اإلدراك البشري العادي يقول متسائال: كيف قيل القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا 

ثم يقال إن آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين؛ وكما في سنن النسائي وصحيح مسلم عن 

 ابن عباس قال:
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يه السالم( إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل ))بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعنده جبريل )عل

بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى 

 هللا عليه وسلم فقال:

أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ  حرفا 

 ((!وتيتهمنهما إال أ

أو في السماوات،  في السماء وسؤال تصور وتمثل الجواهرفهذا يطرح كذلك سؤال الحيز الفضائي 

خاصة إذا اعتبرنا وعلمنا أن القرآن أنزل على مواقع النجوم حين أنزل جملة واحدة كما ورد في 

ة الواقعة ومعنى قول ابن عباس الذي رواه ابن مردويه وفي األقوال الواردة في تفسير اآلية من سور

 )مواقع النجوم(؛ فالذي يهم هو الوصل البياني وارتباطه على وجه من وجوه الحق.

سؤال القبل والبعد بالمعنى الترتيبي الزمني يمثله سؤال الجمع بين حقيقتي الفصل الكلي والمجمل 

للقرآن عن الذكر، وهذا من حقيقة اإلنزال المجمل إلى السماء الدنيا وكون آيتي الربا والدين آخر 

 عهدا بالعرش، وبالضبط أو خاصة مع سياق الحديث الشريف: 

 بقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي(())أعطيت خواتيم سورة ال

وحديث النقيض الذي ذكرنا آنفا، وكذلك مع المعنى المستفاد من قوله: >هذا باب فتح من السماء ما 

 فتح قط<، وهذا اإلخبار وحدثه إنما وقع في آن زمني أرضي بعد اإلنزال المجمل؟

و الزمن الحق والزمن المنطقي. هذا الزمن ما يمكنه أن يحل هذا اإلشكال هو حقيقة الزمن المطلق أ

ال يبقى فيه الزمن األرضي إال بإمكان اعتباره مختزال أو هو كذلك في كل نقطة ولحظة تماس بين 

أال ترى أن القرآن بمجمله يخاطبنا ببعد زمني أو معيار من هذا البعد في اآلخرة األرض والسماء. 

وإن هذا الذي يدل على قصور العقل اإلنساني  !النار؟وقد دخل أصحاب الجنة الجنة وأصحاب النار 

في تفسيره لهذه األمور باعتبار اللغة واألسلوب في ذلك كله إال مجازا، داللة الماضي فيه على 

المستقبل إنما إفادته اليقين في اإلخبار والموعود؛ واألمر ليس كذلك في الحق، وما كان قولهم ذاك 
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قل وسعة إدراكه عند اإلنسان، وما العلماء وقد فضلوا على غيرهم وتفسيرهم إال عن محدودية للع

 بالعلم ال يخرجون عن كونهم أناسا وبشرا، وما يذكر إال أولو األلباب..

يقول هللا جل جالله:}وترى المالئكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم' وقضي بينهم 

 (32بالحق' وقيل الحمد هلل رب العالمين'{)الزمر

لم اآلخرة، وهو من علم الغيب وهو دليل قاهر على أن مرجعية القرآن الحق، ليس من كالم وع

األرض، ألن كالم األرض مأسور بالزمن األرضي فال ينبغي له بعد خارج وأعلى هذا اإلطار. حفظ 

 البخاري في صحيحه عن أبي رجاء قال:

عليه وسلم فقالت: حدثنا ما سمعت جاء عمران بن حصين إلى امرأته من عند رسول هللا صلى هللا 

فقال: سمعت  -أو قال فأغضبته -من النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال: إنه ليس من حديث، فلم تدعه

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:

  42))نظرت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ونظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء((

أنه عليه الصالة والسالم سمع ليلة عرج به خفيف أو دف قدمي بالل رضي هللا عنه وجاء في الخبر 

 في الجنة.

وهنا وجب االنتباه لحقيقة اإليمان بذلك، وبأن ما يفوق السقف المنطقي للعقل ويعتبره  بالنسبة لحدوده 

بة لمدرك المأسورة من المستحيالت القطعية االستحالة، يصبح في الطاقة الواسعة للقلب والرح

اإليمان من البديهيات توا بعد حصول حقيقة المسلمة، ألنه من الحق والوحي المجيد، ومن أصدق من 

 وهللا سبحانه في كل يوم يسع السماوات واألرض علمه واألولى واآلخرة.. ! هللا قيال

العزيز الذي نقول إذا بأن آخر سورة الزمر يكفي لتأطير كل هذا الكالم اإلخباري الوارد في القرآن 

جعله المبلغ المحدود من اإلدراك والعلم طبعا، جعله وعده من المجاز. فالمعنى الذي جاء لإلخبار في 
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حديثه عليه الصالة والسالم كون القرآن فيه نبأ من قبلنا وحكم ما بيننا وخبر ما بعدنا واإلخبار باليوم 

ي المعنى الزمني لفعل )سيكون(، بل اآلخر خاصة، ليس هو بما معنى اإلخبار بما سيكون مطلقا ف

هللا تعالى هو األول واآلخر، وهو الحق الثابت سبحانه الذي ال يتغير، بمعنى أن )سيكون( في اللسان 

اإلنساني هي في مرجعيته، فاإلخبار عيني، وعلم هللا سبحانه وتعالى عيني، وهذا ما ليس بمدرك 

ان أنفسهم وحسبان الناس علماء؛ وهذا كذلك هو عين اإلدراك عند أكثر الناس ولو كانوا في حسب

 المستوى أو النقطة التماسية المبينة والمجلية لحقيقة وداللة قوله وهو العلي الحكيم:

 (1}يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون'{)الروم

 (75}وما أوتيتم من العلم إال قليال'{)اإلسراء

حاطة بكل نقطة من الحق للمجال الزمني، واإلعجاز الحديثي للقرآن الحكيم هذه اإلحاطة والسعة واإل

في االنتقال والوصل بين المرجعية المخاطباتية النسبية والمرجعية المطلقة المجيدة، نرى ونلفي لها 

االنتقال من وضوحا وبيانا حين نتلو مطلع سورة الصافات واآليات البينات األولى منها، حيث نالحظ 

 كمجال خطابي ممثال في قوله سبحانه:الخطابي المتصل باألرض  اآلن

}وقالوا إن هذا إال سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا األولون' قل نعم 

(، االنتقال من هذا اآلن 11..15وأنتم داخرون' فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون'{)الصافات

ى التواجد األخروي انطالقا أو اتصاال باآلية الطرف واألخيرة من هذا السياق، المتصل باألرض إل

 فهي وصل بين اآلنين والبعدين:

}فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم ينظرون' وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين' هذا يوم الفصل الذي كنتم به 

 (،21..11تكذبون'{)الصافات

 غير استحضاري في قوله تعالى:ه إخبارا يعود الخطاب إلى الزمن األرضي كون ثم

}فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون' إنا كذلك نفعل بالمجرمين' إنهم كانوا إذا قيل لهم ال إله إال هللا 

 (،25..22يستكبرون{)الصافات



116 
 

 وبصفة كلية عند قوله سبحانه:يعود إلى التواجد والمرجعية المطلقة ثم كرة أخرى 

(، إذ اإلخبار هنا استحضاري يصبح فيه المجال 51تساءلون'{)الصافات}فأقبل بعضهم على بعض ي

 الخطابي مرتكزا على اآلن الحدوثي للواقع والحدث المخبر عنه..

 :الرجوع مرة أخرى إلى الزمن األرضيثم 

 (،12-12}أذلك خير نزال أم شجرة الزقوم' إنا جعلناها فتنة للظالمين'{)الصافات

وسع علمها كل شيء. وكذلك بالتضمن للقدرة في حقيقة  مجيدة واسعة ال يحصل إال بمرجعيةفهذا 

 العلم كما يدل عليه قوله سبحانه وهو العليم القدير:

 (.71}وال أخاف ما تشركون به إال أن يشاء ربي شيئا علما أفال تتذكرون'{)األنعام

تعالى ليس نهار وال ليل،  وإذا كان االعتبار للزمن مكافئا العتبار لتعاقب الليل والنهار فعند هللا

والتغيير المالزم للحركة إنما هو من ميزات الحادث الهالك. فمن هذا المعطى إذا كان التماس بين 

السماء واألرض في آن زمني أرضي معين، فهذا اآلن يتسع في الحق ليختزل الزمن األرضي كله، 

لخلق بما هو كون وقدرة، بمعنى أن وليطلع على ما شاء هللا له من العلم والشأن الجامع لألمر وا

الزمن األرضي كله أمكن وصله بنقطة واحدة من السماء، وإن شئنا تحفظا قلنا إنه كله يلتقي ويتصل 

وكأنه من مركز لألمر واحد كما هي نسبة األشعة إلى الشمس كنقطة أصل واألشعة إسقاطاتها، بيد 

 ، وهلل نور السماوات واألرض المثل األعلى.أن الشمس في مواقعها تتحول والحق لن تجد له تحويال

إذن فمعنى القبل والبعد ومعنى >آخر القرآن عهدا بالعرش< ال ينبغي له في الحق أن ينقض حقيقة 

إنزال الكتاب جملة واحدة، وإنما هو لحدود اإلدراك اإلنساني من حيث هيئاته وسعته قاصر مستشكل 

صوصا إذا ما انتفى العلم وعن هذا الحاجز اإلدراكي بأن عليه إثبات ذلك في إدراكه واستيعابه، خ

ليلة القدر في المعيار األرضي وآن سبب نزول الحديث يلتقيان في الوصل بالسماء في نقطة واحدة؛ 

وكذلك فالحق كلماته ال منتهى لها، والقرآن ليست آياته آية واحدة، واختالفها بمعنى ال تساويها في 
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مختلف وليس واحدا في الحق، وهللا سبحانه وتعالى يقول:}وبالحق أنزلناه'  ذاتها مستوجب لها ما هو

 (؛ 115بالحق نزل'{ )اإلسراء

فهذا قريب من حل اإلشكال ومن جواره، وهللا أعلم بالحق، له المثل األعلى، نستغفره ونتوب إليه، 

 ! ونعوذ به سبحانه وتعالى من الزلل والضالل، والحمد هلل رب العالمين

هذا اإلشكال ذاته يقول أبو عبد هللا محمد ابن قيم الجوزية رحمه هللا وبارك في أثره، يقول وهو حول 

 يبين بما أوتي من العلم في موضوع الروح:

>>وال يضيق عقلك عن كون الروح في المإل األعلى تسرح في الجنة حيث شاءت وتسمع سالم 

. وللروح شأن آخر غير شأن البدن؛ وهذا جبريل المسلم عليها عند قبرها وتدنو حتى ترد عليه السالم

صلوات هللا وسالمه عليه رآه النبي صلى هللا عليه وسلم وله ستمائة جناح منها جناحان قد سد بهما 

ما بين المشرق والمغرب، وكان من النبي صلى هللا عليه وسلم حتى يضع ركبتيه بين ركبتيه ويديه 

كان حينئذ في المإل األعلى فوق السماوات حيث مستقره، وقد على فخذيه، وما أظنك يتسع بظنك أنه 

دنا من النبي صلى هللا عليه وسلم هذا الدنو، فإن التصديق بهذا له قلوب خلقت له وأهلت لمعرفته، 

ومن لم يتسع بطانه لهذا فهو أضيق أن يتسع لإليمان بالنزول اإللهي إلى سماء الدنيا كل ليلة وهو 

ه ال يكون فوقه شيء البتة، بل هو العالي على كل شيء وعلوه من لوازم فوق سماواته على عرش

وكذلك دنوه عشية عرفة من أهل الموقف؛ وكذلك مجيئه يوم القيامة لمحاسبة خلقه وإشراق  ! ذاته

األرض بنوره؛ وكذلك مجيئه إلى األرض حين دحاها وسواها ومدها وبسطها وهيأها لما يراد منها؛ 

لقيامة حين يقبض من عليها وال يبقى بها أحد كما قال النبي صلى هللا عليه وكذلك مجيئه يوم ا

وسلم:))فأصبح ربك يطوف في األرض وقد خلت عليها البالد(()حديث حسن(، هذا وهو فوق 

 43<<! سماواته على عرشه
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 الباب الثاني

 

 من التناسق القرآني إلى التوزيع القصصي 

 والحروف المقطعة
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 الفصل األول

 في كنه التوقيفية وتجليات حكمة الترتيب 

 

 

 التناسق الموضوعاتي وجوهرية الترتيب القرآني -1

              
إذا كنا بحمد هللا ومنته قد جاوزنا موضع التوقيفية في اعتبار ترتيب القرآن العظيم، ولعلنا قد أحطنا 

الموضوع ذي الدرجة العالية والقدر العلمي   وأشرنا بحسب المتاح من اإلمكان إلى أهم جوانب هذا

الجليل، سوف ننتقل ونعبر هذا الشريط المعارفي الغني والكثيف، وإن لزم الرجوع على غرض 

 البناء إلى شيء منه أشرنا إليه باعتبار ما سبق واستفاض دليل القول في صحته.

بموازاة ومع إعادة طرح وعرض ها هنا نعيد التذكير وإيراد الدليل على معنى تجاوز التوقيفية 

اإلطار األول للسؤال؛ يقول عبد الرحمان السيوطي في مؤلفه )التحبير في علم التفسير( وقد سمى 

 كل عنوان وموضوع من مواضيع كتابه نوعا:

                          << 

 النوع السادس والتسعون: ترتيب اآلي والسور
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ترتيب اآلي والسور على النظم الذي هو اآلن عليه بتوقيف من اختلف هل  -هذا النوع من زيادتي

 النبي صلى هللا عليه وسلم أو باجتهاد من الصحابة؟

فذهب قوم إلى الثاني تمسكا بحديث سؤال ابن عباس اآلتي، وبما روي عن علي أنه كان عزم على 

وكذا أُبّي وابن  ترتيب القرآن بحسب نزوله وأن أول مصحفه كان:}إقرأ باسم ربك الذي خلق{،

مسعود فيه اختالف شديد في الترتيب. واختار مكي وغيره أن ترتيب اآليات والبسملة في األوائل من 

النبي صلى هللا عليه وسلم، وترتيب السور باجتهاد الصحابة. والمختار أن الكل من النبي صلى هللا 

 عليه وسلم.

وله تعالى في البقرة:}يا أيها الناس اعبدوا فقال الكرماني في البرهان بعد أن ذكر الحكمة في ق

 (: 21ربكم{)البقرة

وليس في القرآن غيره؛ إن العبادة المراد بها التوحيد، وهو أول ما يلزم العبد؛ فكان هذا أول خطاب 

خاطب هللا به الناس في القرآن، فخاطبهم أوال بما ألزمهم، ثم ذكر سائر العبادات في ما بعدها من 

 ت.السور واآليا

 فإن قيل: ليست سورة البقرة بأول القرآن نزوال فيحسن فيها ما ذكرت...

قلت: أول القرآن الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران على الترتيب إلى سورة الناس، وهكذا هو عند هللا 

في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وكان صلى هللا عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان 

ده منه، وعرضه في السنة التي توفي فيها مرتين، وكان آخر اآليات نزوال:}واتقوا يوما يجتمع عن

 (، فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين.انتهى.271ترجعون فيه إلى هللا..{)البقرة

رقا وكذا قال الطيبي: أنزل القرآن أوال جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل متف

 على حسب المصالح، ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ.

وقال البيهقي في المدخل: كان القرآن على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم مرتبا سوره وآياته على 

ا حملكم هذا الترتيب إال األنفال وبراءة لما روى الحاكم وغيره عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: م
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على أن عمدتم إلى األنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 

بينهما سطر بسم هللا الرحمان الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال؟ فقال: كان رسول هللا صلى 

إذا نزل عليه شيء  هللا عليه وسلم يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد، وكان

دعا بعض من يكتب له فيقول: ضعوا هؤالء اآليات في السورة التي فيها كذا وكذا، وكانت األنفال 

من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزوال، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، 

نها منها، فمن ثم قرنت بينهما فظننت أنها منها، فقبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولم يبين لنا أ

 44ولم أكتب بينهما سطر بسم هللا الرحمان الرحيم<<

هذا القول العلمي الجامع للسيوطي رحمه هللا يرتكز ويستند إلى حقيقتين اثنتين كانتا المرجع 

 واألساس في موضوعنا وحديثنا:

 التناسق الموضوعاتي في القرآن. -1

 .يتهثبوتية الترتيب القرآني وجوهر -2 

الحقيقة األولى كانت هي المنطلق والمنبثق للموضوع ردا على قول الشوكاني واستبعاده رحمه هللا 

للتناسق الموضوعاتي في القرآن في تفسيره للسياق األول من سورة البقرة في ذكر بني إسرائيل، 

 ونفيه ألي رابط وصلة كما زعم مع ما قبله من السياقات واآليات.

ما تم من خالله الحصول على مدخل لحقل علمي وفقهي أقل ما يقال بشأنه أن من  أما الثانية فهي

جهل به كان جاهال يكاد ال يبصر وال يدرك من حقيقة علم الكتاب شيئا، وكان الشك دون اإلمكان 

النظمة المفاتيحية الفقهي والعلمي لخطاب وآيات القرآن العظيم، هذا اإلمكان الذي هو هنا ممثل ب

 ة: )الكتاب، الذكر، التفصيل(.البياني

لكن أوال نريد التنبيه على أن المعنى في قولنا بمجاوزة التوقيفية ال نعني به مجرد القول على وجه 

األخذ به والتسليم من غير بينة من الحق وال أثارة من علم، بل نريد منه البيان واإلدالء ببرهان الحق 

                                                           
277-التحبير في علوم التفسير  44  
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ة وال متقولين في العلم والحق أمرا ليس يحق فنكون من ودليله، فما نحن هاهنا بمدعين من غير حج

 الجاهلين.

ومن المستجد ال ريب في الشأن العلمي وعلم التفسير خاصة مما وجد مكنونا في هذا الحقل المعبر 

األقرب إلى المواقع الداللية للحروف المقطعة الواردة في أوائل السور القرآنية. وما يثبت يقيننا 

من الدراسة ويعضده ويرسخه، التوافق المنتظم الكامل لكل قضايا وزوايا  بصحة هذا المنحى

الموضوع، وهذا منهاجيا يدل على سالمة البناء، وباعتبار المرتكز الحق ووجود ولو مكون بنائي 

واحد صحيح يستنبط تبعا لتجانس الموضوع والبناء حقائقيا الصحة الحقائقية لكليته. ذلك أن هذا 

ومع الحق المحفوظ نظمة )الكتاب، الذكر، التفصيل( م التناسق وكمال التوافق مع المعبر على تما

المنقول أثره وذكره الذي أسنده السيوطي وعزاه في القول للكرماني في البرهان، الحق الثابت في 

تقرير ثبوتية الترتيب وتقرير جوهريته، وتضمينه إياهما اقتضاء بنيويا على نهج وتفكير الراسخين 

العلم لحقيقة التناسق الموضوعاتي ولمعيار أولي من أهم المعايير في هذا التناسق والترتيب، وهو في 

ما سنصله بإذن هللا ببدء الحديث أو هذا الحيز منه، وذلك من خالل وعبر التحليل الهيكلي لمقاطع 

 )إن صح هذا التعبير( سورة البقرة وبنيتها.

.               .                . 

 سورة البقرة فسطاط القرآن -2
 

الدارس  ، ذلك أنها وبالنظرسورة البقرة تسميتها بفسطاط القرآنمن أهم األسماء المعبرة عن 

الحصيف ترى لكل أمر في العلم مما يتصل بأسئلة المبدإ والمصير، واالجتماع والتاريخ، والقوانين 

وعبة جامعة؛ فسورة البقرة ترى التي موضوعها النفس والتشريع، لكل ذلك ألصوله ومحاوره مست

وكأنها المحور الذي سيتم تشجره عبر سور القرآن وتفرعه أفنانا وارفة ألوراق من النور آيات 

بينات. . لكن المثير أشد ما تكون اإلثارة  والمميز حتى ليقف التحليل والنظر مشدوها إليه ال يلفى إال 

هو هذا الترتيب للحقائق والموضوعات من حيث برهانا من ربك آية ال يزيغ عنها البصر السوي، 
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تناسقها واتصالها على نحو معجز في التوافق واالنتظام من موضوعة إلى أخرى ومن سياق إلى 

سياق، حتى أن حافظها بإدراك هذا االنتظام والترتيب البنيوي لها تأخذ من قلبه وخاليا دماغه 

ض؛ وهذا كله  الشك في صلة ومفسر  لما ورد وعصبه، فتصبح أحب إليه ُميّسرة االستذكار والعر

 بشأنها مما ذكره العلماء والمفسرون في فضلها وفضل قراءتها.

النظر المتدبر لسورة البقرة يظهر فيه تقسيم أول ظاهر، ثم إذا نظرت بإمعان أكثر برز تقسيم ثان 

 أكثر ثباتا وأقرب تمثيال للسورة في مفاصلها وسياقاتها البنيوية..

 تقسيم في المستوى األول منه فنلحظ فيه ثالثة أقسام رئيسة تتكون منها هيكلة السورة:أما ال

 األول قسم مرجعي وتأصيلي علمي. -

 الثاني فيه المثال ببني إسرائيل. -

والثالث الغاية من القسمين األولين، وهي األمر المنزل إلى هذه األمة واألحكام التشريعية المعبر  -

وصيغة}كتب عليكم{، واألمر بالثبات على الحق واليقين في هللا الحي القيوم الذي عنها خاصة بلفظ 

 له ما في السماوات وما في األرض وله األمر كله.

النظر أو اإلمعان فيه يبدأ ربما من خالل القسم األول الظاهر إذ يلمح فيه ما يمكن أن يعتبر فصوال 

لى مستوى ثان في تحديد البنية والمفاصل الممكنة أو مفاصل جزئية داخله؛ وهكذا يتم االنتقال إ

 للسورة في كليتها، فيحصل وتبرز لنا هاته كما يلي:

االنطالق من مشهد وكأننا نسمع ونتلقى من عل ممدين أبصارنا إلى النقطة على ذروة األفق  -1

 األعلى:}الم'{. . . 

لداللة الحقيقية من غير مجاز وال استعارة فهذا ما يتناسق اتصاال تناسقيا مذهال بقوله العلي الحكيم با

لألداة والمحدد اإلشاراتي:}ذلك{ في قوله سبحانه:}ذلك الكتاب{ ويؤكد صحة اعتراضنا وقولنا بالخطإ 

المرسخ عند أهل التفسير والعلماء بسبب التقليد المستشري والنقل المتسلسل الترديدي لألقوال من 
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ر؛ وهو كذلك ما بينا تصادمه مع معنى}الكتاب{ في هذه غير حضور قلب وال شهود بصيرة وال فك

يجوز لهذه الحقيقة األولى بأن تسمى اآلية، وفي في غالب تصريف هذا اللفظ في القرآن العظيم. و

 .بحقيقة تحديد أصل الوحي ومرجعية التنزيل

افقين: إلى تقسيم عموم االجتماع كمؤسسة ونظام مجتمعي إلى ثالثة فئات: مؤمنين و كافرين ومن -2

 قوله سبحانه وتعالى:}ولو شاء هللا لذهب بسمعهم وأبصارهم' إن هللا على كل شيء قدير'{

 أمر الناس بعبادة خالقهم عز وجل:}يا أيها الناس اعبدوا ربكم{ -2

ذكر الخلق األول آلدم عليه السالم، واإلشارة والتحديد للنسق الذي ستتكرر عليه حيوات بني آدم،  -4

 أمكن جمعه والتعبير عنه بنظمة: )الطاعة، المعصية، التوبة، الجنة، النار(.وهو نسق 

 (.73مثل بني إسرائيل: إلى حد قوله تعالى:}بل لعنهم هللا بكفرهم فقليال ما يؤمنون'{ )البقرة -5

انتقال النبوة والرسالة إلى العرب ونبيهم محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم المرسل رحمة  -1

المين وكفر بني إسرائيل حسدا من عند أنفسهم أن ينزل هللا من فضله على من يشاء من عباده: للع

 (. 112إلى حد قوله تعالى:}ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند هللا خير لو كانوا يعلمون'{ )البقرة 

وله عز وجل:}وأقيموا الجمع بين انتقال النبوة وانتقال الخطاب إلى الذين آمنوا، وبدء األحكام بق -3

الصالة وآتوا الزكاة وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند هللا' إن هللا بما تعملون 

(، واألمر بالثبات وعدم االلتفات إلى ادعاءات وإلى األماني الكاذبة ألهل الكتاب، 111بصير'{)البقرة

فية إلبراهيم عليه السالم، التي ووصل رسالة اإلسالم ونبوة محمد صلى هللا عليه وسلم بالملة الحني

 هي الدين الحق وسواها الباطل الذي ال يقوم على ركن من الحق وال على أساس من الواقع والحقيقة.

أيضا فهذا الفصل من السورة الذي أمكن تسميته بالفصل االنتقالي، يتم فيه التغيير واالنتقال الحاسم 

مسجد األقصى إلى المسجد الحرام. وطبعا ففي هذا أو ذاك والكلي بتغيير القبلة وانتقالها من وجهة ال
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من التعبير ما هو مفصل عند أهل التفسير: وهذا إلى حد قوله سبحانه وتعالى:}وألتم نعمتي عليكم 

 (. 141ولعلكم تهتدون'{)البقرة 

 في هذا الفصل نشعر وكأن الخطاب يحيل المتلقي والمخاطب لوحة، ويقرب المؤمنين إليه قربا -7

نلمسه حتى يكاد يكون تماسا لصيقا بالحق متصال به، وذلك بجعل اآلخرة المرتكز الخطابي وغايته 

في نفس اآلن. وفي هذا الفصل يؤسس إلدراك جوهره اإليمان الراسخ الموقن يقين الحق بأن هللا جل 

 وعال أنزل الكتاب في أمره وأحكامه بالحق: وذلك إلى قوله سبحانه وتعالى:}وأولئك هم

 (.131المتقون{)

 (241استئناف األحكام، إلى قوله عز وجل:}كذلك يبين هللا لكم آياته لعلكم تعقلون'{) -1

ترسيخ يقين الحق في األنفس وفي القلوب بجعل النفس والمال للحق وهلل الغني الحميد، فهذه هي  -11

الحسنى والجزاء األوفى،  حقيقة اإليمان، وهذا مقتضاها الجلي والواضح، ذلك أن هللا حق، وأن عنده

ووصل هذه الحقيقة الصديقية المكافئة لليقين واإليمان باهلل واليوم اآلخر، وصلها على مقتضى 

التالزم بنقيضها الربا والحكم البين الشرعي الحاسم فيها... وذلك إلى قوله سبحانه وهو القوي 

 (.271العزيز:}واتقوا يوما ترجعون فيه إلى هللا'{)

(، وفيه إعالم وتذكرة 272لدين إلى قوله سبحانه الرحمان الرحيم:}وهللا بما تعملون عليم'{)آية ا -11

بأن الحياة والتعامل داخل المجتمع المسلم وأن منهاج المؤمنين في مؤسستهم االجتماعية قوامه 

لدقيق وأساسه الميزان والحكمة، والحسبان الموزون باألحكام المنزلة من عند هللا تعالى، الشامل 

 الشؤون وجليلها.

إن آخر سورة البقرة كما استفاض الخبر بشأنه أعطيتا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من كنز  -12

تحت العرش؛ فاهلل سبحانه عنده أم الكتاب، وله تعالى ما في السماوات وما في األرض، ال شريك له 

فالصلة التي بين العبد المخلوق  في حكمه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو الغفور الرحيم؛

 وربه و هي العبادة.
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هذه أو تلكم بذا النظر والجهد في استبصار آيات الحق المحاور البارزة لسورة البقرة. وهي تحيط 

فيما مت بإدراك اإلنسان باألمر والخلق كله؛ ولذلك كان التأكيد في التقرير والتذكير بأن هلل ما في 

يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو على كل شيء قدير. فاإليمان السماوات وما في األرض، 

بالكتاب وباألحكام، واالئتمار بها هو المطلوب ألنه  عصب العبادة وحقيقتها، وهللا له الحمد في 

 األولى واآلخرة رؤوف رحيم.

نا في هذا بالطبع تفصيل بنيوي للسورة، لكن بوجوب اعتبار مبدإ التسديد والتقريب. ونحن هنا لس

حقل اختص أمره بالتفسير. لذا لزم األخذ بهذا وبضوابط النقد والتقييم ، والتقدير لألشياء واألمور 

بحسب اإلطار الموضوعي للدراسة وحفظ االعتبار للتناسب،  ولمواضع األقوال والمراد منها؛ 

 ونسأل هللا تعالى أن يهدينا مراشد األمور وسديدها. 
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 الفصل الثاني

 القول اإلعجازي للحروف المقطعةتحقيق في  
      

جل ما قيل في شأن المعنى أو المعاني التي نزلت بها الحروف المقطعة الواردة في مطلع كثير من 

سور القرآن الحكيم أورده الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه هللا على وجه يجمع بين اإليجاز 

 ثة:والتفصيل، ويجوز إجماله في أصناف من القول وأقسام ثال

داللة إسمية معينة، أحادية أو متعددة، معلومة أو ال معلومة، من داللة على إسم من أسماء هللا  -1

الحسنى، أو القرآن في سوره، أو أعمار وآماد األقوام وآجالهم، وغير ذلك مما قيل من األقوال 

 والمعاني.   

 داللة إعجازية بيانية ولسانية. -2

 مما استأثر هللا سبحانه وتعالى بعلمه. -2

 ولئن ذهب ابن كثير في ترجيح الداللة اإلعجازية، ويدل عليه أن قال فيها وبخصوصها:

 >>وهذا معلوم باالستقراء<< 

 >>وغير ذلك من اآليات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤالء لمن أنعم النظر، وهللا أعلم<<

المراد بها تبكيت المشركين من قريش بدليل ورودها أيضا في السور فبعد دحضه لقول من قال بأن 

 المدنية كالبقرة وآل عمران قال:

>>وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا إلعجاز القرآن، 

بون بها. وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه تركب من هذه الحروف التي يتخاط
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وقد حكى هذا المذهب فخر الدين الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين. وحكى القرطبي 

عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في )كشافه( ونصره أتم نصر، وإليه ذهب الشيخ 

 ه عن ابن تيمية.اإلمام العالمة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ الجهبذ أبو الحجاج المزي وحكا

قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أوائل القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي 

 والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في أماكن<<

قلنا لئن كان ابن كثير نصر هذا القول ورجحه كما نصره ورجحه علماء كثيرون وجهابذتهم ممن 

سلطانا وال برهانا للصدق يتخذ في الحق ودليال؛ إنما بناء الحق في األقوال والحقائق ذكر فذلك ليس 

ليس مستنده الرجال واألشخاص، بل حظ أوالء من الصدق يكون بقدر اتباعهم للحق والتزامهم 

وإقامتهم للميزان في كل ما يلفظون به من األقوال واألحكام؛ والميزان هو الحق الذي تقوم عليه 

 وات واألرض ويتعاقب الليل والنهار بحسبان.السما

ثم إن أمر هذا التقليد الذي ال يلوي على شيء ومثل هكذا ضالل في الحيز العظيم للتفسير، فيختلط 

إجالل العلماء بعدم التقدير الصحيح والتقدير الشرعي قبل ذلك ألقوالهم، لهو في حقيقته تذكير بهذا 

حقيقة الحكمة في معرفة  حقائق األشياء وتقديرها وترتيبها. الضابط والمعيار األولي الضروري ل

وهذا هو البرهان الساطع على قيام الدين والفقه وعلم الحق على الميزان المعبر عنه، أراد أن يتذكر 

من يتذكر، بالفؤاد والقلب والعقل، ألن نهي القرآن عن التقليد للسائد من غير سلطان في الحق هو 

ر والضابط الذي هو أساس وحجر الزاوية في بناء العقل المنطقي، الذي من نقاطه تقرير لهذا المعيا

البدئية الظاهرة أول درس في الرياضيات وبناء الهندسة الفضائية كأساس لكل نظرياتها، وطرفه من 

نقاطه الظاهرة استشراف النزول البشري على كوكب المريخ، والمؤمن القوي أحب إلى هللا من 

يف، وفي كل خير، وعندما ينفرط سلك القوة الحافظة عن كيان األمة وعزتها وسيادتها المؤمن الضع

 يصبح الكل آثمين.

إن هذا القول، القول اإلعجازي للحروف المقطعة ال ينبغي له كما سوف يتبين كل التبين وبكل 

ره فقط؛ الوضوح، أن يتجاوز درجة االحتمال واإلمكان وفي حدود ومستوى االعتبار األولي وظاه
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ذلك أن إمعان النظر والتحقيق العلمي الحصيف لن يحفظ لهذا القول حتى هذه الدرجة االحتمالية، 

ويصبح الحكم العلمي وحتما ليس دون ما رد به ابن كثير وغيره داللة اإلسمية للسور وما رد بها 

بالترجيح للداللة  غيرها من األقوال ألن كل ذلك معلل بعلته ومردود بالحجة والبيان. فالقول إذا

 اإلعجازية المتجاوز درجة التوافق مع شرط افتقاد دليل وأصل في ذلك ثابت قول مردود.

 نبدأ بأهم ما جاء في قول ابن كثير وأقربه إلى العلمية؛ قال رحمه هللا:

>>ومن هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كالما فقال: ال شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى 

بثا وال سدى، ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما هو تعبد ال معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ ع

كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس األمر؛ فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإال وقفنا 

شيء معين،  (؛ ولم يجمع العلماء فيها على3حيث وقفنا وقلنا:}آمنا به كل من عند ربنا{)آل عمران

 وإنما اختلفوا؛ فمن ظهر له بعض األقوال بدليل فعليه اتباعه، وإال فالوقف حتى يتبين هذا المقام<<

المقام هنا أصال مقام التفسير، وهو على ما دأب عليه التعبير يقارب الرواية عن هللا رب العالمين، 

وط ومعايير الصحة، وفي من تمة فال سبيل سوى في درجات الحديث المرفوع الصحيح بأعلى شر

البيان الصريح للقرآن اقتضاء للسان العربي المبين، وفي كل دليل حاسم قائم على برهان الصدق 

وأساس من الحق مكين. والقول اإلعجازي ليس من هذه  كلها في شيء،  وإنما رسخ تلقه األلسنة 

 ترديدا لما شاع من األقوال وتقليدا. 

 أما قول ابن كثير:

كل سورة افتتحت بالحروف )الحروف المقطعة( فال بد أن يذكر فيها االنتصار للقرآن >>ولهذا 

وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم باالستقراء، وهو الواقع في تسع وعشرين سورة، ولهذا يقول 

 تعالى:

 ( 1}الم' ذلك الكتاب ال ريب فيه{)البقرة

 (2..1لكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه'{)آل عمران}الم' هللا ال إله إال هو' الحي القيوم نزل عليك ا
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 (2-1}المص' كتاب أنزل إليك فال يكن في صدرك حرج منه{)األعراف

 (1}الر' كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم{)إبراهيم

 (2-1}الم' تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العالمين'{)السجدة

 (2-1الرحمان الرحيم{)فصلت}حم' تنزيل من 

 (2..1}حم' عسق' كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك هللا العزيز الحكيم'{)الشورى

 وغير ذلك من اآليات الدالة على ما ذهب إليه هؤالء لمن أنعم النظر؛ وهللا أعلم<<

ا فإنه لما إذا نحن عرضنا هذا القول وتفحصنا حقيقته بالحق والميزان وإن وجدناه في ذاته صحيح

سيق له ال يصح البتة وال يزن في االحتجاج زنة؛ ذلك أن المفكر فيه معين ومحدد مسبقا بما أريد أن 

يرى وتبعا لألسر والتحكم المعطياتي األول، وهو في أصله ليس ذا ثقل وازن، بل قد يعتبر أقرب من 

 وجه ما إلى عدم الصحة، خصوصا مع اإلمكان العلمي والدراسي المتاح.

ونختزل القول هنا بأن ما ذكره ابن كثير من اآليات والسياقات المتصلة بها ليس بتلك الصلة البيانية 

مع داللة جامعة لالنتصار للقرآن مع إعجازه اللساني قصرا، بل القراءة األصح بميزان العلم الحق 

دليل الحاسم على هذا يؤطرها الفقه البياني لآلصرة الناظمة الجامعة للكتاب والتفصيل والقرآن. وال

هو التفسير أو لنقل القراءة المجانبة للمعنى التفصيلي إلنزال الكتاب عربيا عند ابن كثير كما جاء في 

قوله في اآليات الصدر من سورة الزخرف، أي في قوله تعالى:}حم' والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا 

 عربيا لعلكم تعقلون'{، قال ابن كثير:

}حم' والكتاب المبين{ أي البين الواضح، الجلي المعاني واأللفاظ، ألنه نزل بلغة >>يقول تعالى:

العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس، ولهذا قال:}إنا جعلناه{ أي نزلناه }قرآنا عربيا{ 

 أي بلغة العرب فصيحا واضحا<<
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 والتوراة واإلنجيل والقرآن. وقد سبق أن بينا هذا في باب الوصل الجوهري والبياني بين الكتاب

هذا وفي القرآن سور جاء فيها صريح االنتصار للقرآن من جهة حقيقته وإعجازه وعلى درجة ترى 

أكثر وضوحا من جهة اللفظ مما في غيرها، وهي في ذلك لم تبدأ بالحروف المقطعة؛ ويكفي في هذا 

ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه ذكر سورة النساء وفيها قوله عز وجل:}أفال يتدبرون القرآن' 

( وسورة محمد وفيها قوله تعالى:}أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب 77اختالفا كثيرا'{)النساء

( ثم هاهي سورة الفرقان التي نزل جلها، وخاصة أولها، منتصرا للحقيقة الكبرى 25أقفالها'{)محمد

 مكتتبة، ولم تستفتح بالحروف المقطعة.كون القرآن ليس افتراء وال هو بأساطير األولين 

 إذن فال االستشهاد يصح في المعنى وال هذا المعنى في حكمه يصح. 

أيضا لزم التمييز هنا بين حقيقتين أو قولين، القول بأن هذه الحروف المقطعة تفسيرها اإلعجاز أو 

متعددة والمركبة، التي قد ال التنبيه أو التبكيت أو غير ذلك، والقول بأن ذلك هو من متضمن إفادتها ال

يعلمها كما هي إال هللا تعالى الذي هو أعلم بما نزل؛ وقد تكون مما استأثر هللا سبحانه بعلمه من 

التفسير والتأويل. فاهلل تعالى واسع حكيم؛ وهذا منحى القول الذي نقله الربيع بن أنس عن أبي العالية 

وتصريفه في البيان القرآني، وهو تمثيل كما أشار ونبه كما ذكره ابن جرير، ومثل له بلفظ )األمة( 

إليه ابن كثير خاطئ ال يصح، ألن التعدد الداللي في المعنى الذي قال به أبو العالية تعدد وظيفي آني، 

كمثل الشمس في وظيفتها المتركبة الجامعة نورا وغذاء ومعتمدا للفلك والتوازن؛ فكلمات هللا العليم 

منتظم متراكب في وحدة وظيفية ال تفاوت فيها وال فطور؛ أما االشتراك الداللي القدير وخلقه كل 

 فمستوجب لتعدد السياقات.

إن اإلمكان واالعتبار للقول اإلعجازي يصح على التضمن ال الترجيح وال على الحسم؛ فالمقام كما 

نعتبر إمكانه سوى أن  تقرر وانضبط إدراكه وفقهه ال ينبغي له إال العلو في الدليل والحكم، ولسنا

 عدم إيجاد دليل الحسم في رده ونفيه مطلقا؛ أما الترجيح  و الحكم فهو ال يصح كما رأينا.

إذن فمعطى أن هللا تعالى العلي الحكيم حكمته بالغة، والتعدد واالختالف في الحروف المقطعة وفي 

و مرجعه؛ وكذلك هو المعطى مواقعها، هو الذي يبعد حكم الترجيح لقصور العقل اإلنساني الذي ه
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الذي ال يجوز معه نفي وإبعاد القول بداللة اإلعجاز مطلقا، ألنه قد يكون تضمنا مع غيره من 

 الدالالت ومراد البيان القرآني منها.

كما أن بعضا من هذه األقوال والدالالت حكمه على ميزان الحق عدم الصحة ألنها ألدنى توافقات 

اس وثوق الحقائق واألقوال ال تثبت وال يستقيم أمرها؛ منها القول بالكثافة هذا الميزان الذي هو أس

الكمية لورود الحرف أو الحروف في السورة، ألننا نجد ليس فقط مثاال واحدا ناقضا، وهو يكفي في 

ميزان الحق لنقض الحكم، بل أمثلة أكثر من ذلك عددا؛ فسورة )ق'( وهي تبتدئ بحرف القاف نجد 

( مرة، فالنون تردده ثالثة 45لحروف غيره أكثر منه؛ فإن كان تردده خمسة وأربعين ) فيها ترددا

 (.77( والميم ثمانية وثمانون )72وثمانون )

الميزان الحقائقي الذي جعله الحق سبحانه وبه يتبين الحكم والمسار من حيث الخطإ والصواب، 

األرض وكيان الخلق من الشجر والطير والسلب واإليجاب، وهو الناموس الذي تقوم عليه السماء و

واإلنسان، وقد بينا في حيز الحديث عن العلم وطبيعة المعرفة وقيمة حقائقها ومصادرها أن هذا 

الميزان هو األصل لكل المبادئ والقوانين العقلية والمنطقية، التي أمكن التجميع لحقيقتها في المبادئ 

الوحدة؛ وباعتبار نسق وآلية االستنباط  وحقيقة -التغير -سقالتنا -االتصال-الكونية العامة: االختالف

الجزئية والتضمن أساس ولبنة قانون الحركة التفكيرية عند اإلنسان وإليها ترد الماهية القانونية 

لمنهاجه التفكيري الذي هو منهاجه العلمي. ويمكن أن تختزل هذه القواعد القانونية كلها والمبادئ إلى 

حد مبدئها كلها جميعا، أن تختزل وترد إلى مبدإ االختالف. وما كفاء التفكير اإلنساني مبدإ وقانون وا

واستغناؤه في كتابته الصورية الحقيقية بالنظمة الثنائية إال دليل مستوف البرهان على ذلك. كما أن 

أولي االستقراء والمسمى تحكما مستجهال بقواعد ومبادئ ستيوارت ميل ما هو إال إعمال ابتدائي 

لمبدإ االختالف الذي هو الجزيء القانوني للميزان الذي على قاطرته يقطع الطفل الصغير المسافة 

المجالية من بيته إلى المدرسة في مجال تتقاسمه أجسام وعناصر حركية مختلفة متقاطعة، من أزقة 

ك على أن هذا وراجلين وسيارات وغيرها من العناصر والحواجز الحركية المجالية. وقد أكدنا كذل

المعنى من حقيقة القانون والمنطق متضمن في معنى وداللة الميزان من بيان اآليات األولى من 

سورة الرحمان، الميزان الذي عليه تقوم السماوات السبع واألرض ومن فيهن، وكأن استخالف 
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الجليلة، التي ال حل اإلنسان أمر وتكليف بإتمام سريان هذا القانون وهذه المعادلة الوجودية العظيمة 

 لها وال تحقق إال الحل األوحد، وهو التحقق لشريعة اإلسالم الذي ال يقبل هللا رب العالمين دينا غيره.

المعيار الحقائقي لهذا الميزان، وهو المصطلح عليه بالمنطق قانون التفكير المستقيم غير العوج، وهو 

حات وبغير إدراك وال إلمام بها حتى، نعبر عن كذلك ما نعبر عنه بديهة ومن غير اهتمام باالصطال

ذلك في كالمنا بألفاظ الحجة والدليل والبرهان والحقيقة؛ على هذا األساس البين من الحق سنسلك 

للقول محجته في درس هذا الشأن العظيم، شأن الحروف المقطعة الواردة في أوائل سور عديدة من 

 القرآن العظيم.
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 الفصل الثالث

 الشرعية المعجمية في بيان أن للقرآن 

 سناما ولبابا وذروة ومهبطا
 

     

 نبدأ أوال بالتذكير واالعتبار لحقائق محددة هامة:

إحكامية الترتيب في القرآن، أي أن لكل حرف من حروف القرآن وكل آية من آياته موقعا سطر  -1

 في اللوح المحفوظ.

 معينة في موضع معين حكيم.أن كل ما أنزل أنزله بعلمه لداللة  -2

كلمة الكرماني رحمه هللا الذي حاول أن يجلي ويرسخ حقيقة جوهرية الترتيب في القرآن وثبوتيته  -2

من اللوح المحفوظ حتى أن تم جمعه في المصحف من بعد اختراق للتنزيل أو لمجال التنزيل؛ وفي 

واآلخر، العزيز الحكيم؛ هذه الكلمة  ذلك آية واضحة كبرى أنه من عند هللا العلي الحكيم، األول

الحكيمة التي قالها الكرماني بخصوص تدبره للقرآن ومواضع آياته، وهنا لقوله سبحانه من سورة 

( وقوله الحكيم والعلمي أن ليس في القرآن غيرها. هذا 21البقرة:}يا أيها الناس اعبدوا ربكم{)اآلية

 ي في كالمه عن الترتيب.وإن السيوطي ذكر هذه الكلمة والقول للكرمان

 قول عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه المشهود له بفقه القرآن والحكمة والعلم: -4

روى حميد بن زنجويه: حدثنا عبيد هللا بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي 

 األحوص عن عبد هللا بن مسعود قال:
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منزال، فمر بأثر غيث، فبينما هو يسير فيه ويتعجب  >>إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد ألهله

فقيل له: إن  !منه، إذ هبط على روضات دمثات، فقال: عجبت من الغيث األول، فهذا أعجب وأعجب

 مثل الغيث األول مثل عظم القرآن، وإن مثل هؤالء الروضات الدمثات مثل آل حم في القرآن.<<

 : أورده البغوي. أورد هذا القول ابن كثير في تفسيره وقال

هذا القول والكلمة في معناها الهيكلي أو الرسومي يعضده دالليا ما روي عن ابن عباس رضي هللا 

 عنهما من غير طريق واحد وقوله:

 45أو قال الحواميم.<< ->> إن لكل شيء لبابا ولباب القرآن آل حم

 وكذلك قول ابن مسعود رضي هللا عنه:

 >>آل حم ديباج القرآن.<<

 وقوله:

 <<!>>إذا وقعت في آل حم فقد وقعت في روضات أتأنق فيهن..

هذه األقوال قيمتها هي القيمة االعتبارية من جهة العلمية لعبد هللا بن مسعود وابن عباس رضي هللا 

عنهما، فهما إماما األمة من بعد رسول هللا صلى عليه وسلم في علم القرآن وشعب فقهه وظاهره 

اللسانية والبيانية لسوره ومفاصله؛ والحق يشهد لذلك إيمانا عند الراسخين في العلم  وباطنه، والبنيات

باالصطفاء السابق في علم هللا تعالى والكتاب وحقيقة شهادة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسبق 

ترجمان الصحبة والمالزمة والثناء على التعيين بالعلم والدعاء؛ فهما رضيا هللا عنهما فقيه األمة و

 القرآن.

                                                           
ثيرتفسير ابن ك  45  



136 
 

كذلك العامل الموجب تعدد الروايات وطرقها، وأيضا صبغة الموضوع مناط القول األبعد ترجيحا 

عن علل االختالق والكذب والوضع، ناهيك عن الموافقة للواقع والنظر الحق، والتناسق مع الحقيقة 

ناسقه، وهو ما سننتقل منه األولى واآلخرة، حقيقة القرآن في جوهرية ترتيبه ومحكمية حديثه وكمال ت

 إلى الركن الثاني من االستدالل والحديث...

لنعلم ولنذكر جيدا أن الفصل في الحقيقة بعد البيان، الفصل بين )الكتاب( بمعناه وجوهره كما في 

اآلية األولى من سور ة البقرة وقوله تعالى العلي الحكيم:}الم' ذلك الكتاب ال ريب فيه{ والكتب 

اصة منها القرآن، لم نبصر به وننتبه إليه إال حين أن بلغنا مجمع سور آل حم؛ ثم من المنزلة وخ

خالل الدرس والميزان استبان وثبت أن هذا الفصل حق؛ ومن تمة جاءت الدراسة وتم تحديد المناحي 

لمنة هلل الداللية للفظ )الكتاب( في القرآن الحكيم، وكان أهم الفتوحات المجلية لمن لم يدرك حقيقة رد ا

العزيز الوهاب، رصد وكشف الداللة المفتاحية لمعنى وبيان )تفصيل الكتاب( ولمعنى الذكر، وللصلة 

 االنتقالية من الكتاب إلى القرآن.

ثم بإمعان وتدقيق النظر، واالعتبار الكلي لمعطيات الدراسة والبحث، وبالخصوص لمعطيي وحقيقتي 

الحكمة واإلحكام لمواضع الكلم ووظائفها البيانية، ومع التناسق والترتيب، الذي ليس أصله إال 

الرجوع إلى اآلثار العلمية المنقولة والمحفوظة، والوقوف على هذه األقوال ألعلم الناس بعد رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم، األقوال في عصب الموضوع والمتسقة تمام االتساق واآلخذة برجحانها أتم 

 له قام األساس وتأسس البنيان العلمي لما يلي من النهج واالعتبار.األخذ والرجحان؛ بهذا ك

االعتبار الذي نعنيه هنا نأخذ مشروعيته من الثابت والمحفوظ من اللفظ والتعبير للحيز والجوار 

البياني للسنة النبوية الشريفة الممثل في بيان وتعابير صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رضي 

خاصة منهم عبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما اللذين هما أعلم هذه هللا عنهم، و

األمة وأفقهها، وأحفظ لجهة النصح لكتاب هللا تعالى في التعبير عنه ومعرفة ما يجوز في ذلك وما ال 

 يجوز.
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والهبوط، والسنام  وأهم التعابير كما تقدم األثر العلمي المحفوظ في ذلك تعابير: االنطالق، والسير،

والذروة والقلب؛ فقد ورد أيضا في الحديث الذي رواه اإلمام أحمد رحمه هللا الذي ساقه ابن كثير في 

 تفسيره في ذكر فضل سورة البقرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

إله إال هو الحي ))البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا، واستخرجت}هللا ال 

ويس قلب القرآن، ال يقرأها رجل  -أو فوصلت بسورة البقرة -القيوم{ من تحت العرش، فوصلت بها

 <<!يريد هللا والدار اآلخرة إال غفر له، واقرأوها على موتاكم

 استنباط:

 العلو من العظيم للقرآن مسندا وصفا يةالمواقع التعابير اعتبار جواز في محققة إذن المشروعية 

  .وغيرهما والهبوط

 

وطبعا فالتعابير هذه بهذا اإلسناد والتعبير ليس لها من صلة مع اإلدراك والتمثل األولي والعادي إال 

من جهة التصور للمسار االنتقالي من الكتاب الجامع أم الكتاب وأصل الكتب المنزلة جميعا، من بدء 

طوار النبوة والرساالت إلى األمم واألقوام لئال يكون التاريخ ومنذ الطور األول، مسارا لمراحل وأ

يوم القيامة للمخلوق على الخالق العزيز الحكيم حجة بعد الرسل، إلى أن بلغ التاريخ طور أمة خاتم 

النبيئين والمرسلين محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم، وإلى أن بلغ الزمن والوجود كل لحظة 

 اتنا..ونفس من لحظات وأنفاس حي

 وأمكن تصور المسار التاريخي الكلي عبر أو من خالل االعتبارات الثالثة التالية:

اعتبار قوله تعالى }ذلك الكتاب{ من مطلع وأول سورة البقرة في موقع علي على حقيقة اللوح  -1

 المحفوظ وأم الكتاب على القول الذي قال به الحسن وابن سيرين. 
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تاريخي خطا أفقيا بعدا ألطوار تنزيل الكتاب طورا بعد طور، تذكيرا اعتبار المسار البشري ال -2

 مسترسال؛ وهذا هو المعنى الغالب الذي نزل به لفظ )الذكر( في القرآن.

ثم هبوط الكتاب في صورة أمكن تشبيهها بطائرة أو مما مثله يحط وينزل بهبوط تدريجي على  -2

لصيغة )تنزيل الكتاب( بعد الورود األول والمكثف األرض؛ وهذا هو سر المجيء المجتمع والمنتظم 

؛ هذا آل حم، وكأن في ذلك إعالما بالنزولللفظ )الذكر( في السور التي سبقت وجاءت بين يدي سور 

اإلعالم المسبوق بدوره بكثافة}الم{ التي تقترن استقراء بداللة نفي الشك والريب وإثبات الحق 

 ن هما:وكونه؛ ويالحظ مجيء )الم( في موضعي

أول القرآن، وداللتها موصولة بحقيقة أم الكتاب أو الكتاب ككل، كأنما فيه جماعا أو جمعا لمعنى  -

قوله تعالى:}ما أنزل من قبلك{، باعتبار هذا البعد التاريخي المنطبق والمطابق بالجزء الخاص 

 بقصص الرسل واألنبياء عليهم السالم وأقوامهم وبضرب األمثال.

الثاني فهو مرتبط بداللة وحقيقة قوله تعالى:}بما أنزل إليك{، فكأن التنزيل التاريخي تم  أما الموضع -

 تلخيصه اعتبارا حقيقة واحدة.

الحواميم لباب القرآن؛ فلله المنة وبالطبع هنا نعود ونذكر الوصف الحكمي وقول ابن عباس بأن 

عليها هذه الدراسة جاء بعضها متناسقا سبحانه وله الحمد أن كل هذه المناحي التحليلية التي تشكلت 

ببعض وعلى الذي أحسن، وهي من بعد ذلك كله ألفيناها متفقة  متوافقة مع علم وقول أفقه الخلق من 

  !بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالقرآن

ناسق هذه المناحي المشكلة لنظمة واحدة متناسقة الدالالت والبيان والتي أهم عناصرها الترتيب والت

(، إلى ما نحن بصده، أي الذكر( ومعنى )التفصيل( وداللة )الكتابالموضوعاتي وتصريف لفظ )

 المفتتح بها كثير من سور القرآن الحكيم. الحروف المقطعةتأطير 
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 الفصل الرابع

 ولي هللا الدهلوي والتأطير المعجمي االشتقاقي للحروف المقطعة 
      

لنا من أدوات المعرفة ووسائط اإلدراك، من بناء تصورنا لألشياء على تبعا لما جعله هللا عز وجل 

الوصف واالستنباط المحصل واالستقراء وغير ذلك مما يتهيأ به غرض التحديد ورسم الهيئات، فقد 

الحظنا مع ما أشرنا إليه وذكرناه من ترتيب منتظم لمواقع }الم{ و}حم{ وتردد وكثافة كلمة ولفظ 

التردد ترددا اقترن به وصاحبه للمادة الصوتية لحرف الصاد، هذه المادة التي أهم ما )الذكر( أن لهذا 

تتميز به في الميزات الصوتية الصلصلة الجرسية والسمة أو المكون الداللي لإلنذار واإلعالم، وهذا 

قطعة هو ما ذكره وأشار إليه شاه ولي هللا الدهلوي رحمه هللا حين تطرقه وكالمه بشأن الحروف الم

وبيانها وتأويلها؛ ونظن بعد ما رأينا مسلكه هذا في التحليل أن الظروف هي التي لم تسعفه في إتمام 

وإكمال دراسة هذا السؤال المتعلق بالتفسير؛ فقد انطلق من أساس جذر الداللة الكامن في المكون 

كن كما قلنا لضيق الصوتي كبعد مميز بارز من زاوية الفقه الجذري اللغوي أو اإلتيمولوجيا، ل

المجال العملي كما هو راجح حيث ال يمكن السير هنا في التحليل إال بإجماع الفكر وطاقته واهتمامه 

بقدر وتركيز هامين. وما من شك أن ما ذهب إليه ولي هللا الدهلوي من حيث طريقة التفكير ومنحى 

إسار التقليد الذي نهى عنه  ة منالتحليل وبعد حركته التفكيرية ليدل على صبغته العلمية المتحرر

الحكيم وذم منتحليه بأشد وأقذع ما يكون به الذم. وبغاية النفع العلمي، هذا نص المبحث  الشرع

الخاص الذي كتبه هذا العالم الدارس، وهي كلمة جامعة وجيزة ومقتصدة، مستفتحة بتنويه علمي 

 م خير الجزاء:رفيع للمترجم جزاه هللا عنا وعن القرآن وعن أمة اإلسال

                                << 

 بسم هللا الرحمان الرحيم                                     
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 ]قال المستكفي بكفاية هللا العبد المدعو بمحمد إعزاز العلي األمروهي:

يسمح الزمان  لما كانت الرسالة المسماة ب>الفوز الكبير< للمحدث الدهلوي قدس هللا سره نادرة لم 

بمثلها، ترجمها بعض العلماء بالعربية وبعضهم بالهندية، والعجب كل العجب أن مبحث المقطعات 

القرآنية ترك في كل من الترجمتين، فأردت أن ألحقه في أواخر هذه الرسالة الغراء ليكون مفيدا 

خيف عليه أن يفوت؛  للعلماء ومفيضا على الكمالء؛ وما أردت إال إحياء ما كاد يموت، وإبقاء ما

 وهللا ولي أمره، وهو العزيز الحكيم[:

 فصل                                           

من العلوم التي أنعم هللا بها على هذا العبد الضعيف: علم انكشف به الغطا عن المقطعات القرآنية، 

جي التي بها تتألف كلمات وال بد في بيانه من تمهيد مقدمة؛ فاعلم أن لكل واحد من حروف الته

العرب معنى بسيطا ال يمكن التعبير عنه إال بإشارة لطيفة غامضة، ومن ههنا ما يشاهد أن كثيرا من 

المواد المتقاربة إما متفقة معنى أو متقاربة كما ذكر بعض األذكياء من األدباء من أن كل كلمة أوالها 

الوجوه مثل: نفر، ونفخ، ونفح، ونفق، ونفد، نون وثانيتها فاء تدل على معنى الخروج بوجه من 

ونفذ؛ وكذا كل كلمة أوالها فاء وثانيتها الم تدل على معنى الشق والفتح مثل: فلق، وفلح، وفلج، 

وفلذ، وفلد؛ ومن ههنا ما يعرفه النحارير من مهرة األدب أن العرب كثيرا ما ينطقون بكلمة على 

ودك، ولج ولز. والحاصل أن ما قلناه له شواهد ال وجوه شتى بتبديل حروف متقاربة مثل: دق 

تحصى، وما أردنا ههنا إال التنبيه. وهذا كله لغة عربية وإن لم تدركها العرب العرباء ولم تبلغ إلى 

كنهها النحاة. وهذا كما أن مفهوم تعريف الجنس والتراكيب المخصوصة إن سألت عنها العرب لم 

م مستعملين لها والناطقين بها؛ ثم إن المدققين في كالم العرب ليسوا يتمكنوا من بيان حقيقتها مع كونه

كأسنان المشط، فبعضهم أذكى ذهنا من بعض، ومن تم ترى جمعا من المفلقين السحرة أوضحوا 

معنى لم يدركه آخرون، وهذا العلم أيضا من لغاتهم العربية، لكن يد كثير ممن غاص هذا البحر 

 تنقيح هذا المفهوم الغامض. الزخار المواج لم تصل إلى
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فاعلم أن المقطعات من أوائل السور أعالمها تدل بمعانيها المجملة على ما اشتملت السورة عليه 

مفصلة، كتسمية أرباب التصانيف والتآليف مصنفاتهم ومؤلفاتهم، بحيث يدل علم الكتاب على حقيقة 

امعه ب "الجامع الصحيح المسند في ما فيه من المعاني عند ذهن السامع كما أن البخاري سمى ج

 حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"؛ 

فمعنى )الم( الغيب الغير المتعين بالنسبة إلى عالم الشهادة المتدنسة، فإن الهمزة والهاء كلتيهما تدل 

أو" على الغيب، إال أن الهاء غيب هذا العالم والهمزة غيب العالم المجرد، ومن ههنا إطالقهم كلمة: "

"أم" وقت االستفهام، ووقت العطف "أو"، فإن األمر المستفهم عنه أمر منتشر، وهو غيب بالنسبة 

إلى المتعين، وكذا المتردد فيه غيب، والهمزة تزاد في أوائل األمر لتدل على معنى تخيل في ذهن 

الم، وحصل المتكلم، وتفصيله موكول إلى مادته. واختاروا في الضمائر الهاء فإنه غيب هذا الع

للمتعين إجمال في الجملة. والالم تدل على معنى التعين، ومن ههنا زيادتهم الالم وقت التعريف. 

والميم من حيث اجتماع الشفتين عند التكلم بها تدل على الهيولى المتدنسة التي اجتمعت فيها حقائق 

 شتى وتقيدت وآلت من الفضاء المجرد إلى محبس التقيد والتحيز.

أن "الم" كناية عن الفيض المجرد الذي تقيد في عالم التميز والتحيز، وتعين بحسب  فالحاصل

عاداتهم وعلومهم، وصادم قسوة قلوبهم بالتذكير، وصادم أقوالهم الفاسدة وأعمالهم الكاسدة بالمحاجة 

 وتحديد البر واإلثم؛ والسورة بتمامها تفصيل هذا اإلجمال وإيضاح هذا اإلبهام.

الم( إال أن الراء التي فيه داللة على التردد، فتدل على غيب تعين وتدنس مرة أخرى. و)الر( مثل )

وكذلك الميم مع الراء كما في )المر( تشير إلى الغيوب المتعينة المتدنسة مرة بعد مرة، وهذا كناية 

ورة عن العلوم التي صادمت قبائح بني آدم مصادمة بعد مصادمة، وذلك يتحقق بما يتلى في هذه الس

 من قصص األنبياء ومقاالتهم مرة بعد مرة باألسئلة والجوابات المتكررة.

والطاء والصاد تدالن على حركة االرتفاع من العالم المتدنس إلى العالم العلوي؛ لكن الطاء تدل على 

 عظم ذلك المتحرك وفخامته، مع تلوثه وتدنسه، والصاد على صفائه ولطافته.

 التالشي وانتشاره في اآلفاق كلها.والسين تدل على السريان و
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ف )طه( منازل األنبياء التي هي آثار توجههم إلى العالم العلوي، بحيث تتكون لهم صورة غيبية في 

هذا العالم بالبيان اإلجمالي، وذكرهم في الكتب. ومثله )طسم( منازل األنبياء التي هي آثار حركاتهم 

 شرت في اآلفاق. الفوقية حتى سرت في العالم المتدنس، وانت

و)الحاء( معناه ما ذكرنا من معنى الهاء إال أنه استصحب التشعشع والظهور والتميز، يعبر عن هذه 

المعاني بالحاء. فمعنى)حم( إجمال نوراني متشعشع اتصل بما تخصص به العالم المتدنس من العقائد 

في الشبهات والمناظرات وما الباطلة واألعمال الفاسدة. وهو كناية عن رد أقوالهم وظهور الحق 

 ألفوه من العادات.

 و)العين( تدل على التعين والظهور المتشعشع.

و)القاف( مثل الميم، تدل على هذا العالم لكن من جهة القوة والشدة، والميم من جهة اجتماع الصور 

 فيه وتراكمها؛ ف)عسق( معناه: حق متشعشع سرى في العالم المتدنس.

نور يسري وينتشر ظلمة كمثل هيئة قبيل الصبح الصادق أو عند غروب و)النون( عبارة عن 

 الشمس.

و)الياء( كذلك، إال أن ما تدل عليه الياء من النور أقل مما تدل عليه النون، وكذلك ما تدل عليه الياء 

 من التعين أقل مما تدل عليه الهاء؛ ف)يس( رمز إلى معان منتشرة في العالم.

وكسبا عند توجه األنبياء إلى ربهم.و)ق( كناية عن قوة وشدة، وكره تعين و)ص( هيئة حدثت جبلة 

 في هذا العالم كما يقال:"مرمى قصدي هيئة حدثت في هذا العالم من حيث الكسر والمصادمة".

و)الكاف( مثل )القاف(، إال أن معنى القوة أقل فيها منه في القاف؛ فمعنى )كهيعص( عالم متدنس ذو 

 عض العلوم المتشعشعة وغيرها للرجوع إلى ربهم األعلى.ظلمة تعين فيه ب
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وبالجملة ألقيت في روعي معاني هذه المقطعات على طريق ذوقي؛ وال يمكن أن توضح هذه المعاني 

اإلجمالية بتقرير أوضح مما أتينا به من الكلمات؛ وهذه الكلمات غير وافية كنه ما أردنا بيانه، بل 

 46 أعلم بالصواب.<<متباينة من وجه دون وجه؛ وهللا

 

حقيقة هذا الكالم وهذا التعبير الوصفي، وإن عبر عنها لسان الدهلوي نفسه بالذوقية، مرجعها وكنهها 

ألن الحكمة الفكرية والعملية مبدأ التناسق الكوني المنكشفة تجلياته بإعمال الفكر على أنساق الحكمة، 

 . والتناسق مبدأ من مبادئ الحقر والزمن، في حد ذاتها ليست إال سيرا موازيا للحق في الفك

وهذا التجلي للحق في مطلق البيان الحيوي والبيان واللسان اإلنساني خاصة، وكما أكدنا عليه سابقا، 

هو الذي ينقض ويرد بنحو قاصم وحاسم المذهب أو القول االتفاقي والعرفي في اللغة، هذا المذهب 

يرا وشعبة من شعب التعبير عن اإللحاد؛ وأنى لهم من حجب في القول الذي في حقيقته ليس إال تعب

الحق واآليات القاهرة والظاهرة في كل أفق وفي كل زاوية، وفي كل بعد من زوايا وأبعاد وجودهم 

  !والبيئة الحيوية والكونية التي تحتضنهم؟

لة المجاوزة إلى سابير والمقو -كذلك فهذه الحقيقة هي على كمال االتصال والتوافق مع نظرية وولف

مستوى المبدإ لهامبولد، اللتين مؤداهما ومقولهما التناسق بين اللغة في كل مكوناتها ومادتها وتمثلها 

للعالم وللوجود حتى، وبيئتها الطبيعية والوجودية، مثل ما تستوسق فيه في نظمة واحدة كل 

لمكونات والصبغات الحيوية عناصرها ومكوناتها الجيولوجية والمناخية والنباتية  وغيرها من ا

والتاريخية، ذلك الذي حق في شأنه ذكر واستحضار اآلية البينة من قوله جل جالله وهو الخالق 

 العليم:

}ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم' إن في ذلك آليات 

 (.21للعالمين'{)الروم

                                                           
ه(2270ولي هللا الدهلوي)ت -الفوز الكبير في أصول التفسير  46  
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ي ووصف ظاهر لتناسق الصوت والمنطوق بداللته إذن فأصل كالم الدهلوي صحيح ألنه تعبير تلقائ

 <<!ومعناه؛ لكن وكما قال وصرح به بقوله:>> وهذه الكلمات غير وافية كنه ما أردنا بيانه

إذا يبقى ما ذكره في هذا الشأن غير تام وشيئا في التحليل العلمي خداجا؛ ومرد هذا النقص كما سلف 

لوقت واالهتمام الضرورين. من تمة فكالمه وإن لم الرأي الراجح فيه ضيق اإلمكان وعدم سعة ا

يوضع في هيكلة علمية محددة وواضحة، وال تكتسي سوى صفة النظر األولي المستند في غالب 

أحيانه للحدس الذي يسبق االفتراض، فرغم ذلك فقد وافق الصواب في رصد وإدراك عالئق مميزة 

ة من التناسقات. من هذه العالئق التناسقية المميزة في التناسق  لها بالقوة إمكان النسج لفضاء ونظم

للعنصرين البيانيين األلف والهاء، والمعنى الداللي المصادماتي والترددي  الداللية -العالقة الصوتية

لعنصر الراء، والمعنى التعييني والظهوري والتجلياتي للعين والحاء، ومعنى السريان في السين. لكن 

يه أعوز القول الترتيب واإلحكام واستيفاء التحليل، مما حال دون بلوغ وحصول وكما قلناه وأشرنا إل

درجة أعلى في الجواب على هذا السؤال العلمي الجليل، السؤال المختص بتدبر القرآن العظيم 

 وتحديدا بدراسة بيان الحروف المقطعة الواردة في أول السور.

وقوته أن نواصل النظر ونسبغ ببذل الجهد ما لم يكتب فلنحاول نحن بإذن هللا تعالى مستعينين بحوله 

إتمامه وإسباغه، مقتفين من أجل ذلك نور العلم المبين ومبادئ الحق القويم، وذلكم هو الدليل وبرهان 

 الصدق الثابت المتين..
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 الفصل الخامس

 )الر( وثقل قول القصص والنبإ التاريخي 
    

هو من حقيقته، حديثا منزال وكلما من البيان محكمة مواضعه، إذا علمنا أن القرآن حكيم في كل ما 

علينا بادئ الدرس أن نحدد ونرصد أبرز أو بعض مما يظهر من نقاط ومستويات وخطوط هذا 

 النظام واإلحكام.

لدينا في هذا الشأن المعطى الوصفي والعلمي كرصد تشكيلي للتصور الهيئاتي للقرآن ألعلى 

ية بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفي هذا المضمار بالسبق، عبد هللا بن المصادر الفقهية والعلم

مسعود وعبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما في تقرير التعبير والوصف المستوياتي النزولي 

والمستوي آلل حم بالنسبة للقرآن كله، ولدينا أيضا ما  أبصرنا به ورصدناه من اقتران ومجيء }الم{ 

الذكرية للتنزيل، فجاء ذكرها في موضعين، الموضع الذكري للكتاب المجمل أوال، ثم  باإلرهاصات

 ثانية في موضع الذكر النزولي للقرآن.

أتت في موضعها من القرآن العزيز الحكيم على ترتيب وموقع التمثيل لإلحالة على  }الر{وكذلك 

عالى:}قد خلت من قبلكم سنن' فسيروا في البعد التاريخي المعبر عنه في البيان القرآني بأمره وقوله ت

األرض فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين' هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين'{)آل 

 (. 127-123عمران

وال نعني هنا بالتمثيلية للبعد التاريخي االختصاص المواضعي، فالقصص وذكر أنباء الرسل 

جاء ذلك على كل مواضع القرآن؛ وإنما تمة في وأقوامهم، وأخبار القرى واألمم ممن سبق، قد 

موضع }الر{ شعور يمتلك القلوب ويأخذ باأللباب واألذهان إلى عمق  التاريخ، وتحس وكأنها قد 

انفصلت عن الزمن الفيزيائي الحاضر، وسارت وهي تقرأ اآليات والسور في بعد األزمنة الممتدة 

زمني للذات القارئة على أنحاء من المعالجة وطريقة على التاريخ. ويتم هذا االنتقال في الفكر ال
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علمية قائمة الذات، تبرز وتجلي إلى أي حد هو هذا التأثير وهذه الحقيقة التي لها كامل وجودها 

وأثرها الواقعي لمكون البيان؛ حيث نرى هنا أبعادا بيانية وعوامل لسانية يعتمد عليها في هذا 

عد النظمة المواضيعية والسياقات المكونة للسورة وترتيبها، أو االنفصال للزمن الفكري، إن على ب

على مستوى المادة المعجمية والتركيب البياني، وكل ما يتوسل به في تحقيق المناحي الداللية في 

حديث القرآن المعجز وسرديته القصصية للقصص الحق، وغير ذلك مما ال نعلم منه حقا إال النزر 

ير التي توسلناها هنا واالصطالحات الخاصة بفن البيان والقصة ال اشتراك لها القليل. وإن هذه التعاب

مع ما يكتبه مما يكتبه كثير من الناس إال في اللفظ، فالغالب في هذه الكتابات التقليد العيني والقوالب 

ها، ما به المنمطة، والشهرة التي ينالها كثير منهم والمجامالت إنما بين قدر الباطل والزيف والوهم في

يفرح أهل الدنيا، وبعضهم يكذب على بعض؛ يعيشون على اتفاق وعقد نفساني اجتماعي بازدواجية 

 في النفس وشعورها وبانفصام شخصاني وجودي.   

وإننا لنجد في سورة يوسف تعددا على مستوى الحركية واالنتقال الفضائي والبعدي للجوهر القارئ 

ن الوحي الكريم؛ فالسورة هذه من القرآن المبين قد جمعت بين آيات المحمول كنها وحقيقة بما يتلو م

على أبعاد من عوالم الخلق واألمر متباينة ومختلفة، آيات هللا العزيز الحكيم وسننه التاريخية التي ال 

تجد لها تبديال وال تحويال، وآياته عز وجل وهو العليم الحكيم الواصلة بين الكلي والجزئي والعوالم 

برى والعوالم الصغرى بحسب ما نراه من إدراكنا وتصورنا للوجود؛ فمن عالم وبعد األمم الك

والقرى إلى عالم واألبعاد المتوارية في أعماق النفس اإلنسانية وخاللها وسجاياها، النفس البشرية 

على  التي على عنصرها وخليتها يتكون االجتماع اإلنساني. والبيان لم يأت هنا أي بيان، بل درسا

نموذج األقصى متجليا في مثال عبرة ودرس السائلين الممثل في إخوة من بيت من بيوت النبوة 

وساللة األنبياء والصالحين، أي أن الحكم المسطور هنا مستمدة حقيقته بدليل األحرى؛ ثم جاء ذكر 

 القانون الجامع الغالب أمره في قوله وحكمه سبحانه وتعالى ولي المؤمنين وناصرهم:

 (.11}إنه من يتق ويصبر فإن هللا ال يضيع أجر المحسنين'{)يوسف
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هو -روى ابن جرير:حدثني نصر بن عبد الرحمان األودي، حدثنا حكام الرازي عن أيوب عن عمرو

فنزلت}نحن نقص عليك  !عن ابن عباس قال: قالوا يا رسول هللا لو قصصت علينا -ابن قيس المالئي

 أحسن القصص{.

 خر عن عمرو بن قيس مرسال.ورواه من وجه آ

وقال أيضا: حدثنا محمد بن سعيد العطار، حدثنا عمرو بن محمد، أنبأنا خالد الصفار، عن عمرو بن 

قيس، عن عمرو بن مرة، عن مصعب  بن سعد، عن سعد قال: أنزل على النبي صلى هللا عليه وسلم 

}الر' تلك  فأنزل هللا عز وجل !ت عليناالقرآن، قال: فتال عليهم زمانا، فقالوا يا رسول هللا، لو قصص

 !آيات الكتاب المبين{ إلى قوله }لعلكم تعقلون{، ثم تال عليهم زمانا، فقالوا يا رسول هللا، لو حدثتنا

 ( وذكر الحديث.22فأنزل هللا عز وجل }هللا نزل أحسن الحديث{)اآلية الزمر

القرشي العنقزي به. وروى ابن  ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن راهويه، عن عمرو بن محمد

جرير بسنده عن المسعودي، عن عون بن عبد هللا قال: مل أصحاب رسول هللا ملة، فقالوا يل رسول 

فأنزل هللا}هللا نزل أحسن الحديث{ ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: يا رسول هللا، حدثنا فوق  !هللا لو حدثتنا

 }الر' تلك آيات الكتاب المبين' إنا أنزلناه قرآنا فأنزل هللا -يعنون القصص -!الحديث ودون القرآن

عربيا لعلكم تعقلون' نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله 

لمن الغافلين'{، فأرادوا الحديث فدلهم على أحسن الحديث، وأرادوا القصص فدلهم على أحسن 

 القصص.

 بخصوص سبب نزول هذه اآليات.أورد هذا ابن كثير في تفسيره 

هذا وينبغي لنا أن نضبط وندرك اإلطار الحق والصحيح لسبب النزول، فاهلل تعالى جل جالله جعل 

القرآن العظيم مجيدا يسع المجال الخطابي إلى يوم الدين، وجعل له سبحانه وهو الحكيم الخبير بيئة 

فوجب إذا أن لما أنزل من آيات الكتاب.  تنزيلية اصطفاها واصطنعها سبحانه لتكون مثاال وبيانا

نضع هذه العالقة والصلة بين اآليات وأسباب نزولها موضعها وفقهها الموضع والتصور الصحيح 

الذي هي عليه في الحق؛ فهذه الصلة ال تتجاوز وال ينبغي لها أن تتجاوز صلة االنتماء والضمنية 
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اآليات؛ وهذا بالضبط، وكما أشرنا إلى ذلك في موضع الداللية  بالنسبة لماصدق داللة وبيان القرآن و

آخر، هو المفسر للنزول المتعدد آلي من القرآن الحكيم، ذلك أن القرآن أنزل بالحق الذي هو قانون 

 . الملكوت والسماء واألرض؛ فقد تتغير األحداث األرضية، والتعيين القانوني المتصل من الحق واحد

تحته ونقرأ من خالله نص المقولة: العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص فهذا إذن هو ما لزم أن نضع 

السبب؛ وقد جاء هذا التنبيه وأومأ إليه عدد من العلماء ألن فيه موجهات حقيقية وثابتة في تحديد 

 معاني القرآن وقواعد التفسير. 

يث أنه ال كذلك لزم اإلدراك العلمي في مكونية القصص و جوهريته في حقيقة الذكر ومفهومه، ح

يكون وال يحصل إال بالتذكير على أنحاء من التعبير حسب أهدافه وغاياته، وأبعاد هذه األهداف 

والغايات، بمختلف من صور البيان، تذكيرا بالميثاق وبسنن الحق في آفاق التاريخ والخلق. وفي 

كن في التنزيل وبيانه كثير من آي القرآن وكتابه الحكيم هناك داللة بينة وأساس على هذا البعد والر

 وفي حديثه أحسن الحديث:

}لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب' ما كان حديثا يفترى' ولكن تصديق الذي بين يديه 

 (111وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون'{)يوسف

إن في ذلك }ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأييام هللا' 

 (.3-1آليات لكل صبار شكور'{)إبراهيم

ولعل هذا أو هو كذلك المفسر لما أمكن وصفه بالتمايز الوظيفي لبيان القرآن المكي والمدني، وهللا 

تعالى عليم خبير، أنزل الكتاب على مكث أمرا حكيما؛ قال البيهقي من طريق يونس عن هشام بن 

 عروة عن أبيه:



149 
 

آن فيه ذكر األمم والقرون فإنما نزل بمكة، وما كان من الفرائض والسنن ))كل شيء نزل من القر

  47فإنما نزل بالمدينة((

وال بد من ذكر مالحظتين تهمان نص األثر الذي ساقه ابن كثير في سبب نزول اآلية من سورة 

يوسف، أوالهما كون كلمة ولفظ )مل أصحاب رسول هللا ملة( في هذا السياق الذي جاءت فيه 

رجح في حكمها اللساني والتعبير البياني عدم المالءمة، وال مسوغ لها بورودها في الخبر 'ال يمل األ

هللا حتى تملوا' فإن الساق مختلف باختالف قسمي البيان واألغراض البيانية، وكل كالم ماعدا الوحي 

د بالنص والحكم الكريم ال يسلم مطلقا من العوج واالختالل المتضمنين في مفهوم االختالف الوار

الصادق في القرآن. أما المالحظة الثانية فهي تفاوت األثر مع ترتيب نزول سورة يوسف ونزول 

 سورة الزمر؛ وهللا تعالى قد أحاط بكل شيء علما.

هذا التأطير للقصص في القرآني أتينا به من أجل أن يعطى لوصفنا وكالمنا االعتبار الصحيح. كذلك 

هرية في القرآن ممثل ومعبر عنه بما اشتهر من قولهم أن القرآن فالقصص ومكونيته الجو

موضوعاته ثالث: التوحيد والقصص واألحكام. وبالطبع فرغم شيوع هذا المقول، فإنه من جهة 

التركيب والمبنى ال يصح ألن لفظ )التوحيد( خطأ كبير شاع عن تقليد وترديد لأللفاظ من غير نظر 

المة التركيب الذي وضعت فيه؛ وقد عرضنا لهذا في الجزء األول ممحص في جواز إسنادها وفي س

من سلسلة المنهاج، الجزء الذي خصص أكثر لمكون البيان، بناء واقتضاء لخطره وشأنه من حقيقة 

إدراك الحقائق وعلم اإلنسان؛ فاألسماء أساس كل ذلك ووعاؤه والممثل لحقيقته ومبناه، وإن هذا لمن 

(، فإن شأن البيان من 21ول الرحمان سبحانه:}وعلم آدم األسماء كلها{)البقرةحقيق الفقه المتصل بق

 !األمر والخلق شأن أول عظيم

كذلك مما وجب ذكره من الحقائق في القصص القرآني هو جانبه التوزيعي والترتيبي، فقد دأب 

من غير  الكثيرون في القول بخصوص التوزيع القصصي في القرآن العظيم بتوظيف معاني وألفاظ

روية وال االستشعار كونهم يقولون في شأن عظيم وأن ال ينبغي إلقاء الحديث على عواهنه من غير 

تهذيب ألية لفظة تخرج من اللسان وال أي معنى يسبق خروجه نطقه الداخلي بقصد تمحيصه، 
                                                           

18ص-التحبير في علوم التفسير  47  
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به من إمكان فالعاقل هو الذي يعلم أن النسبي ال ينال من المطلق المهيمن العلي الحكيم إال ما ناس

التجلي، فالتكرار في ورود العناصر القصصية وحقيقة منتهى البالغة في مالءمة البيان واللفظ 

للمعاني، كل ذلك صحيح ال شك، لكن ليس يمثل كل الحق وكل الحكمة التي هي في هذا البيان 

فيما هو من  والتركيب القرآني العلي الحكيم، وليس بالئق وال هو من الجائز والسوي في حصر ذلك

علم اإلنسان المتعلم وغير المتعلم من ألفاظ وبيان أوتيهما فيما أوتي من تعليم ومعجم ضئيل ولو كان 

 :48أكبر العلماء، ال ينبغي أن يحصر أمر عظيم كهذا في معاني ضيقة وقاموسية فنية، مثل أن يقال

 >سر التكرار في قصص األنبياء

أن معاني القصة ترد مكررة في مواضع شتى من سور  ومما يلفت النظر في قصص األنبياء هو

القرآن، وهذا التكرار  ال يتناول القصة كلها، وإنما هو تكرار لبعض حلقاتها، وسبب ذلك ' أن 

المعاني األدبية والفنية هي مقصود القرآن من القص، وهي األمور التي يبحث عنها، وهي التي ال 

فة ويعبر عنها بعبارات متفاوتة حسب الظروف تجعل الحادثة الواحدة تصور بصور مختل

 < 49والمناسبات'

فاألحوط واألسلم عاقبة للسان التضمين ال الحصر، وأما بخصوص األلفاظ الفنية هاته فالراجح حكما 

لحفظ حرمة ما هو علي حكيم وتنزيهه وتوقيره هو عدم الجواز في جعلها عناوين تفسير وبيان 

العظيم، أما في حيزاتها فجائز والقرآن المبين وحديث رسول هللا صلى  وألفاظ علمية في علوم القرآن

 هللا عليه وسلم والشعر العربي الجاهلي منه خاصة مدونة اللغة العربية المثلى.

 -وهو زمن التواجد الحقيقي -إذا كان ما ذكرناه وأشرنا إليه من اقتران )الر( باالنتقال الفكري الزمني

لبعيدة حتى جاز القول إلى حد بعيد بأن هذا الموضع من القرآن الحكيم هو عبر التاريخ وأزمنته ا

موقع مركز الثقل القصصي، فليس كل قصة وحدث في صيغة التناول ومسار طريقة وجانب القصة 

ليس كله طريقة واحدة وليس كله سواء؛ فالتصرف وتناول أنباء الرسل عليهم السالم وأقوامهم، 

ى على أنساق من بديع البيان وانتظام من السرد تارة وإحالة الخطاب وقصص القرى وأنبائها أت
                                                           

10ص-مع األنبياء في القرآن الكريم  48  
الدكتور محمد أحمد خلف هللا. -الفن القصصي في القرآن  49  
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أخرى بالحكاية ألطراف الخطاب، ومن ضروب ومختلف من مناحي وأغراض البيان، في توافق 

مطبق وتناسق  تام مع الهدف البياني، الذي هو هنا االنتقال وبدرجات مقدرة، وعلى مسافات متفاوتة 

طابي في زمن أو أزمنة التاريخ. وليس لنا الحق في القول بأن الحدث غير متساوية، عن اآلن الخ

التاريخي لم يكن هدفا وال غاية من غايات وأهداف البيان القرآني، فإن حكمة هللا بالغة وهو سبحانه 

 وتعالى أحكم الحاكمين.

ن المخاطباتي وعلى هذا البعد بالذات يتم تمييز االتصال التاريخي لبني إسرائيل، أي بالنسبة للزم

للقرآن وألمة القرآن، كتاب هللا المجيد؛ وهو ما يمثل مفسرا بينا وجليا ومؤكدا لجوهرية قسم من 

الخطاب القرآني ومواضيعه. لذلك يمكن أو هكذا نستشرف ونفهم حقيقة االتصال والقرب، وأيضا 

رتيب الذكر الوظيفة االنتقالية وترتيب وموضع الحروف المقطعة )طه( و)طسم( و)طس( في ت

الخاتم واألخير )ص( واإلنزال الحق )الم( والتنزيل )حم(، أي هذا االتصال التاريخي الذي ال زالت 

 .بقيته إلى اليوم، والخطاب في القرآن المجيد إلى أهل الكتاب يهودا ونصارى خطاب تعاصري

، ونصارى كما أن االتصال الجغرافي واالجتماعي الممثل بصفة جلية في يهود يثرب ونجران

الحبشة والشام، لهو من التوافقات التي ال تنبغي إال لمن له الخلق واألمر كله، فتفصيل الكتاب على 

كمال التناسق مع البيئة التنزيلية في كلية أبعادها وكيانها ومكوناتها وإطارها الخلق بشموليته، ذلك ال 

 يحق إال لحكيم خبير، هو هللا ال إله إال هو الحي القيوم.

                              .                      .                      . 

سنحاول الوقوف إذا على هذا المسارات البيانية للقصص القرآني كحقيقة للقول والنظر الهيكلي 

( في التنزيل الكتابوالبنيوي المؤسس على الحق الذي انبنى عليه وانبثق العلم بتصريف كلمة )

(، وأيضا لما جاء من الحق وثابت آثار من العلم جلية مما ذكرناه متناسقا على التفصيل( و)الذكرو)

الذي أحسن مع هذا المستوى التركيبي واالعتبار البنيوي للقرآن. وبالطبع فالمستويات البنيوية 

لهيئات والتركيبية للحديث القرآني متراكبة؛ وقد تكون هيئات هذا التداخل والتراكب غير محددة؛ فا

 التصورية والهندسية اإلنسانية محدودة، بيد أن القرآن المجيد في أبعاده أوسع من المحدود. 
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لكن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن هذا المستوى الذي يكتنف وينتظم كل دراستنا ههنا في هذا الجزء 

هذه البنيوية  أو المؤلف له من البيان والحقيقة الشرعية سلطان مبين وحجة وبرهان؛ وكذلك ما

التوزيعية الحكيمة للقصص والخطاب القرآني إال آيات ألولي النهى واأللباب وتجليات سابغات لنور 

الحق في البيان ليعلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به وتخشع قلوبهم هلل العزيز الجبار. وهذه التوزيعية 

قل في البعد الترتيبي والوضعي أو الحكيمة والمنتظمة هي المؤطرة الراجحة واألصح علميا على األ

المواضعي للحروف المقطعة. ذلك وليس العلم اإلنساني وال أساس إدراكه إال نظاما روحه ونسقه 

مبدأ االختالف. وسنعرض لكل ما ذكرناه هنا من هذه الحقائق الموضوعاتية أيضا بتسلسل متدرج 

 إال باهلل الرحمان الرحيم. ومتراكب، وما التوفيق والهداية إلى أحسن القول والتفسير
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 الفصل السادس

 من الوجوه الداللية األولية لبعض الحروف المقطعة 
    

 

( االقتران مع مركز وداللة السير التاريخي، السير للتواجد الفكري وللذهن والقلب مع آيات الر)

الحق جبلة ثقالية الكتاب في األرض ومع حقيقة هذه المقاومة األرضية والدنيوية البشرية في وجه 

 ؛ وعنادية للطبيعة األرضية

ونلحظ في هذا من جهة البيان المشترك اإليحائي البياني والوقع المصادماتي. فحرف الراء له من 

ذلك أو من هذه اإليحاءة الداللية أكثر من مما سواه من المواد والحروف الصوتية وف مطلق اللسان 

مة. وهذا ال شك يجسد سندا بنيويا هاما في هذه االقترانية والصوت، أي أنها سمة صوتية لسانية عا

البيانية. ثم إن الدراسة والتحليل الصوتي )الفونولوجي( ال شك أيضا هو مبرز لهذ ا التوافق الداللي 

 والسيميائي الممثل والمكافئ على بعد ما لالحتكاك ولطيف معنوي دال على المصادمة والمقاومة.

 

الفيزيائي في معيار دالالت المواد الصوتية نلفيها أكثر وضوحا في حال ومثال  هذه الحقلية بالمعنى

، ذلك أن هذا الحرف جاء ذكرا في الحروف المقطعة في ثالثة مواضع: في سورة الصادمادة 

األعراف }المص{، وسورة مريم }كهيعص{، وسورة ص' }ص'{؛ والثابت فيها مشتركا بيانا وداللة 

 ذكر.هو معلومة وحقيقة ال

وبناء على الحق الذي ال اختالل فيه وقد عزمنا األمر في هذه الدراسة والتوليف الحقائقي البناء عليه، 

أي على أساس ما سبق، ففي سورة األعراف، أي }المص{ جاء الوصل والذكر المقترن مع )الم( 

لذكر في القرآن. و ألنه ذكر جامع ومسترسل عبر التاريخ كله، وقد بينا هذا حين الكالم عن حقيقة ا



154 
 

في سورة ص فإنه متصل بآخر ذكر وتذكير من األول واآلخر سبحانه منزل إلى األرض. وإنه 

ليكفي بيانا على هذا المعنى وهذه الحقيقة ذات الشأن واألمر العظيم قوله سبحانه وتعالى:}ص' 

}كهيعص'{ فإن (. أما في سورة مريم:1والقرآن ذي الذكر' بل الذين كفروا في عزة وشقاق'{)ص'

الدليل البياني على معيار من الحق والعلم أمين مكين هو الكثافة أو تردد مادة )الذكر( على مستوى 

 السورة ومادتها البيانية الكريمة.

والصاد لها في عموم الصوت واللسان اإلنساني سمتها المختصة بها الدالة عليها من دون غيرها 

اد واإلنذار، وإن لها في مواضعها لترتيبا حكيما بين يدي وهي الصلصلة الجرسية واإلعالم الح

التنزيل والنزول كما عبر عن ذلك  بالهبوط مستوى أثر عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه، وكما 

 بيناه من خالل ما ذكرناه من اقتران هذا المستوى بترتيب سور آل حم في القرآن الحكيم.

 

عة وصل واقتران بذكر وازن ذي أهمية موضوعاتية على يرى له في الحروف المقط الطاءوحرف 

 . مستوى السورة لبني إسرائيل

 وهذا جلي مقوله وحكمه في سورة طه' والشعراء )طسم( وسورة النمل )طس( والقصص )طسم(.

ومما أمكن قوله إضافة للترتيب التوزيعي والمسار القصصي في تشعبه وتدرجه من حيث التفصيل  

 للميمالصلة الداللية  الفصل التالي، هو أن )طسم( و)طس( يختلفان من جهةمما سنعرض له في 

. وهذا له في اآليات وحديث ( موصوال بمرجعية القرآنطسبمرجعية الكتاب الجامع، وليكون )

 القرآن الحكيم سند من الحق يرجحه:

 (1}طسم' تلك آيات الكتاب المبين'{)الشعراء

 (1لقصص}طسم' تلك آيات الكتاب المبين'{)ا

 أما سياق )طس( فهو قوله سبحانه وتعالى:
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 (1}طس' تلك آيات القرآن وكتاب مبين'{)النمل

تعتبر من ناحية المستويات الخطابية، ومراكز ثقلها وأبعادها، ال }طس{ و}طسم{ و}طه{  وكل، سواء

سواء وسيطا انتقاليا بحسب درجة الذكر والتفصيل للقصة أو األثر النفسي وإسقاطاته، يعتبر انتقاال و

، ومن الجانب الموازي بين الكتاب والقرآن -والعلم أساسه األسماء والبيان–من الجانب البياني 

الجانب التاريخي وسيطا بين العمق التاريخي  محور البيان وموضوعه وفضائه الواقعي والحقيقي،

 والطور المعاصر، طور القرآن وطور أمة محمد صلى هللا عليه وسلم.
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 الفصل السابع

 التوزيع القصصي في القرآن ومواضع 

 الحروف المقطعة
     

هنا نالحظ التعدد المستوياتي والبنياتي في حديث وخطاب القرآن الحكيم؛ ولئن كان التصرف 

القصصي بالمعنى السردي للمعطيات ذاتها يختلف من موضع إلى آخر، فهو ليس اختالفا على بعد 

ي اقتصاره على ذكر أنباء رسل وأنبياء وأمم دون آخرين، أو اختزاله واحد، كأن يختلف القصص ف

في موضع أو مواضع دون أخرى، بل نلفيه تصرفا وانتظاما على نحو تماوجي متراكب ليس اإلنس 

فإنك تجد من هذا االنتظام ما ليس  !والجن بقادرين على اإلتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

البيانات الرسومية لتجليات قانون الحق في معادالت وهيئات التفسير لألمر  مثله وال نمطه إال في

 والخلق..

هكذا وبدراسة أولية وجد محدودة لمسار ذكر قصة موسى عليه السالم وبني إسرائيل، وطريقة 

تناولها في القرآن، نالحظ تصرفا يختلف من حيث الجوانب المتطرق إليها والمختصة باالهتمام 

 الغرض البياني لذكر القصة. تناسبا مع 

أبرز ما يميز ويحكم هذا التوزيع واالنتظام ولعموم القصص، هو ما أمكن أن نسميه بالقطبية لكن 

البيانية، التي قطباها ولوحتاها الكتاب والقرآن المحموالن بيانا زمنيا بالقطبين واللوحتين التاريخ 

 . واآلن التعاصري

و القرب من القطبين نجد على مثال الرصد سورتي األعراف فمن حيث الموضع من جهة البعد أ

وطه الجانب الخطابي وموضوعه مساحته قومية، بينما في الشعراء والقصص أصبح الخطاب 

 محوره شخصية موسى عليه السالم بعد أن كان يغطي حقيقة ومستوى القوم والطور التاريخي. 
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المحدد البنيوي ليس في منحى تأثيري دون آخر، بل ومن الحقائق والمؤشرات البيانية التي تجلي هذا 

مؤشر تردد وكثافة ورود لفظ )قوم( تبعا للموضع النسبي من كخاصة للقرآن جوهرا وحقيقة واحدة، 

 على ما تحدد القول والتعبير بشأنه.  القطبين البيانيين للقرآن

حديث قصة موسى ففي الجوار القطبي األول، في سورة األعراف كمثال موضح، وفي معرض و

( على جهة التسديد والتقريب ال 4( منها أربعة )17عليه السالم وقومه، بلغ التردد ثمانية عشر)

تنطبق بقوم موسى، حيث ثالثة منها بينة االنطباق والداللة على قوم فرعون، ولفظ واحد في قوله 

القوم  سبحانه حكاية عن قول هارون ألخيه موسى عليهما السالم: }وال تجعلني في

(، ولفظ واحد في قوله تعالى:}وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما هللا مهلكهم أو 151الظالمين{)اآلية

 (.114معذبهم عذابا شديدا' قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون'{)اآلية 

بينما في الجهة القطبية األخرى كما هو بين من خالل مثالي سورتي القصص والشعراء، فالتردد في 

(؛ في سورة الشعراء في سياق كريم آليتين متصلتين:}وإذ نادى ربك 2كل من السورتين هو إثنان )

(، وفي سورة القصص:}قال رب نجني 11-1موسى أن إئت القوم الظالمين قوم فرعون' أال يتقون'{)

 (، وقوله سبحانه:}فلما جاءه وقص عليه القصص قال ال تخف نجوت21من القوم الظالمين'{)اآلية

 (؛25من القوم الظالمين'{ )اآلية

( 1( ذكرا لقوم موسى في الجوار القطبي األول إلى العدد صفر)14إذن ينتقل العدد من أربعة عشر)

 .أي إلى خلو الخطاب من هذا العنصر المعجمي

 

من ثقل االهتمام القومي ليس يحدث في موضع من القرآن على التو االنتقال والخروج  كما أن هذا

، التي ترى بدء االنتقال من قوة التأثير الخطابي ينساب تدرجيا بين األعراف وسورة طهل فجاءة ب

وتغيير هذا التأثير على الذهن وعلى النفس؛ فيتم الوصل بين المحور القومي في موسى وقومه، إلى 

آن خطاب محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد جعل الخطاب داخل سياق قصة موسى وبني 
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ئيل نقطاتيا ممثال في ذكر السامري كنقطة طرف ومركز منتهى لهذا الخطاب والقصة، إسرا

خصوصا وأن مع آن خطاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأتي الذكر الوازن والثقيل لليوم اآلخر، 

فلكل قصة ولكل حديث  !وفي ذلك تحويل لمركز ثقل الخطاب كليا، وهللا تعالى أحكم الحاكمين

يقة تناوله الحسنى في أحسن الحديث. ذلك وإن العلم األكيد أننا ال نعلم من شأن وأمر موضعه وطر

المستويات والهيئات البنيوية لبيان الوحي وتنزيل رب العالمين إال بقدر ونسبة حظ خلقنا إدراكنا جد 

  !المحدود من منتهى ولو لتجليات الحكمة العلية

ن اللتان تطبعان مسار ذكر قصة موسى عليه السالم ما يالحظ هما هاتان الحقيقتان الموجهتا

وفرعون وبني إسرائيل، وهمتا أيضا مرتبطتان بما أشرنا إليه من االنتقال من المستوى القومي الذي 

يأخذ بالذهن ويذهب بالنفس ليحط بها في عمق التاريخ، وليؤكد انفصال القصة زمنيا عن الزمن 

ثقل الموضوع  وصرف االهتمام إليه بقوة؛ فالضغط هنا واآلن التعاصري، معتمدا في ذلك على 

والقوة مجاله مستوياتي وليس محوريا أو أحادي الهدف الموضوعاتي مركزيا، هو موزع الضغط 

والكثافة على مساحة أوسع، يزيدها االبتعاد والمسافة التاريخية بروزا وبعدا مستقال وتنائيا تاريخيا 

 لكن ثقيال.

ر القرآن الكريم، فإن ما جاء بصدد ذكر خبر موسى عليه السالم وفرعون وباعتبار موضوعات سو

وبني إسرائيل في سور يونس وهود وإبراهيم واإلسراء ومريم كان ذكرا مختصرا اختصارا 

ومختزال فيما دون الثالث آيات، لكنه يعتبر ضمن الحقل الخطابي والذكري البياني للقطبية البيانية 

 التعبير كذلك.لسورة األعراف إن جاز 

، مع سورة طه، وهي بؤرة انتقالية للخطاب القرآني كلية من التاريخي إلى التعاصري ويالحظ في

االحتفاظ لقول نقاط قصة موسى وفرعون وبني إسرائيل، ومع اعتبار تباين طول اآليات ومقاطع 

طة أو مقطع قصة الكالم نسبيا بين السورتين، األعراف وطه، واإلنزال البياني األول وإدخال نق

والدة موسى عليه السالم ونشأته األولى تدريجيا، من ثقل في القصة أقل وزنا خطابيا في سورة طه، 

 إلى أن يصبح محوريا والعنصر البياني األهم في بدء وأصل القصة في سورة القصص.
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حكيم، يوافقه هذا الذي تم القول المحقق بشأنه من خالل تدبر القرآن العظيم كتاب هللا العزيز ال

 ويوازيه التوافق االنتقالي في صيغة الكالم البدئي واالستهاللي من:

 }ثم بعثنا{   سورتي األعراف ويونس: 

 }ولقد أرسلنا{     سورتا هود وإبراهيم:    

 }ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات{   سورة اإلسراء:             

 لكتاب موسى{سورة مريم:                   }واذكر في ا

 إلى صيغ بدئية واستهاللية أخرى:

 }وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا{  سورة طه:                  

 }وإذ نادى ربك موسى{              سورة الشعراء:

 }وإذ قال موسى ألهله إني آنست نارا{    سورة النمل:             

 

، التي يبدأ فيها بحدث برمته وبقوة في سورة القصصثم يأتي التحول في صيغة القصة والحديث 

وقصة الوالدة، وذلك في إحكام أسلوبي بالغ الدقة، وكأنه يتوخى الخروج من الصيغة القومية 

والمساحاتية التاريخية، هذه الصيغة وهذه اللوحة والتاريخ الذي تجتمع فيه كتالت يرى من أثقلها 

ور البياني واللفظي في الخطاب القصصي لفرعون وملئه، رمزيا أو باألصح خطابيا وبيانيا الحض

 فيأتي قوله عز وجل: 

}ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في 

 األرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون'{ 
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حييد ثقله من القصة والخطاب. كما أن اإليحاء فاالندثار المنبأ به لفرعون وملئه هو إعالم بت

التعريضي والوظيفة البيانية للسان والخطاب الجامعة بين القصص أو اإلخبار من جهة، والتعريض 

كله يتم تبشيرا للمؤمنين جميعا وأصحاب رسول هللا عليه وسلم خاصة بخير العقبى يقينا وبالتمكين، 

يب القصة وتحييد ثقل عنصر من عناصر القصة، وغيره على نحو من سابغ الحكمة في تغيير ترت

من التصرف العليم، فذلكم هو القرآن العلي الحكيم، وذلكم هو العتبة والفقه األول  ليحصل أول الفقه 

بمعنى القول الحق}أحسن الحديث{؛ وإن هذا لمما يؤخذ به عضدا لنا من الحق مبين فيما ذهبنا إليه 

آن وفي قطبيته التي مبدؤها مراجعة الشائع من التفسير ل)إسم( من قول وحكم في ترتيب القر

 اإلشارة}ذلك{ ومعنى }الكتاب{ في قول العلي الحكيم:}الم' ذلك الكتاب ال ريب فيه'{.

 

وهو أثرا في  أما النقطة والحقيقة الثانية فهو هذا اللحام والغشاء الذي يحتوي السورة، سورة طه،

الوجدان والشعور شبيه بأثر ما يكتنفهما حين نقرأ سورة الضحى؛ وقد قلنا بأن حكمة هللا العزيز 

الحكيم واسعة، والمستويات المسارية واالنتقالية لخطاب القرآن  ليست بعدا واحدا وإنما هي أبعاد 

قطب الصوتي الثنائي: طه.. من متعددة؛ فالتناسق المالحظ والمعبر عن الصيغة االنتقالية هو هذا ال

 ثقل الطاء نحو خفة ويسر الهاء، ليتلوها لحام بياني  بمسحة من الرحمة يغشى القلوب:

 }ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى{ 

ثم ليرسخ بسبيل من البيان والمعجم هذا المعنى على طول السورة، مرخيا على النفس ظالال من 

 ألثرا بالحق على نفسية اإلنسان؛ األمن وسكينة وطمأنينة، فإن للكلم 

 هكذا تترى الكلمات تستقر معانيها وحموالتها في القلوب:

 (                      45}ال تخافا{)اآلية

 (13}ال تخف{)
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 ( 15}لننسفنه في اليم نسفا{)

 البيانية.-والقوة التأثيرية هنا نراها من بالغة اإليجاز والضمير ومن  شمول األبعاد المعجمية

ولئن كانت األولية في القصص وغاية األصل فيه االعتبار، فالتعريض باإليحاء يتصل هنا بهذا 

االعتبار اتصاال خطابيا بنيويا، يؤكده كون القرآن كتابا مجيدا، وأن لكل خطاب غايته والحكمة فيه، 

 وهللا تعالى عزيز حكيم. فهذا مبدأ بياني لكل ومجمل خطاب القرآن الحكيم.

   .                            .   . 

ما يرى مميزا لذكر نبي هللا إبراهيم عليه السالم هو ربطه بتحديد دين اإلسالم وحقيقته دينا قيما  كذلك

. وهذه العالقة البيانية تتميز أكيدا بقوتها وقيمتها اإلعالمية كما هو من معنى ملة إبراهيم حنيفا

(، ويتميز باالستقالل 21ين:}فاعلم أنه ال إله إال هللا{)محمدإعالمية قوله سبحانه وتعالى الحق المب

الذكري والبياني عن غيره من القصص، وبتوظيفه في صيغته موازية ومركبة في نقل مركز 

االهتمام والتواجد القلبي والذهني بين فصول}الر{ و}طه{ و}طسم{ و}طس{، ويظهر ويبرز هذا أكثر 

وذكر جامع لمناحي هذه العالقة والوجهة والخط المقاصدي  في سورة العنكبوت إذ جاء فيها سعة

ألحسن الحديث وأبلغ البيان، الوجهة الدالة على العبادة الحقة ودين اإلسالم، وعلى هذا العلم بالحق، 

وبدالئله وآياته، ووصل ذلك كله بدعوة ورسالة محمد صلى هللا عليه وسلم وصال حكيما من قوله 

النبوة والكتاب' وآتيناه أجره في الدنيا' وإنه في اآلخرة لمن  تعالى:}وجعلنا في ذريته

 (.23الصالحين'{)العنكبوت

 

أما في سورة األنبياء ففيها هذا التصوير البياني للمصادمة بين إبراهيم الخليل عليه السالم الداعي 

وفي سورة لعبادة هللا وحده وللحنيفية من جهة، والمشركين من قومه وعبدة األصنام واألوثان. 

الشعراء، تناسقا وبين يدي ما جاء من موضوعات آيات وسورة العنكبوت، كان تفصيل حقيقة أن كل 
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شيء وأن الخير كله بيد هللا سبحانه الواحد الصمد رب الذي له كل شيء وله الحمد في األولى 

 واآلخرة.

كن مع اختالف مركز ثقل أما في سورة الصافات ففيها اختزال تقريبي لما جاء في سورة األنبياء ول

واهتمام الكالم، وهذا ما يجليه مستهله:}ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به 

(، وفي سورة الصافات جاء قوله تعالى استهالال لذكر نبإ إبراهيم عليه 51عالمين'{)األنبياء

مرتكزها يعود على  (، فالوزن أو الكتلة الخطابية هنا72السالم:}وإن من شيعته إلبراهيم{)الصافات

 (.31جوهر الضمير الموصول بقوله تعالى:}سالم على نوح في العالمين'{)الصافات

              .        .             . 

لمواضع ذكر قصة نوح عليه السالم وقومه ميزات لكل موضع منها ميزة موضوعاتية مخصوصة، و

لمواضع أربعة بواصالت انتقالية من كل موضع وذلك بمفاصل مواضعية تحدد عددها على اعتبار 

 إلى الذي يليه.

الموضع األول ما قبل سورة هود، في سورتي األعراف ويونس؛ ففي سورة األعراف وبحكم 

وطبيعة موضوعها الكلي نجد معنى اإلرسال ومعنى الذكر، األول يجليه المعجم المرسخ في السورة 

 ل، رساالت(؛ من خالل النظمة المعجمية:)أرسلنا، رسو

والثاني فيكاد يكون الخاصة الموضوعاتية المميزة للسورة بأكملها، وهو المعنى كما سبق التحقق منه 

 استقراء ودراسة المقترن بالوظيفة البيانية لحرف الصاد في الحروف المقطعة الواردة أول السور. 

قيقة وأمر التذكير وكذلك سورة يونس موصولة بطبيعة ما جاء في سورة األعراف وخاصة بح

المتضمن لمعنى الرسالة. لكن ما تختلف به سورة يونس عن سورة األعراف نسبيا هو البيان وحمل 

الصورة المقاوماتية للطبيعة األرضية مما سبق أيضا بيانه وتوضيحه في بياننا حول الحروف 

 المقطعة وفي التأطير البياني ل}الر{.
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الثاني، فنجد التفصيل بمعنى التحليل وتوسيع البيان في عمق، أما في سورة هود، مما يمثل الموضع 

وفيما هو أكثر وأوفى إحاطة وسعة لما كان مبدأه في الموضع األول، فيتم تفصيل القول والبيان في 

الرسالة والتذكير والمجابهة األرضية للحق، والعناد والكفر البشري، إلى كل أبعاد وشرايين المواجهة 

خي بما هو اجتماع بشري بكل جوانبه وأنحائه ومكوناته، حتى جاء الوعد الحق في الحدث التاري

 بنصر هللا تعالى للحق وإغراق الكافرين وإهالكهم. 

لقصة نوح عليه السالم داللتها وإيحاءها الخطابي والحقيقة البيانية المتوخاة  فهذا كالم مجمل وإن كان

نا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم من الذكر وهي المشار إليه في قوله سبحانه:}إ

(، وذلك كما لنسق قصة خلق آدم وما كان من شأنه األول 11-11تذكرة وتعيها أذن واعية'{)الحاقة 

مركزيته البيانية في تحديد أمر االستخالف، وكذا التحديد العام للنسق االستخالفي لكل بني آدم على 

ود التكليف على األرض، وكذلك كما لنسق قصة إبراهيم عليه وجه هذه البسيطة وعلى مدى وج

السالم صبغته التعليمية  والتعريفية بالحنيفية ودين الحق، دين اإلسالم الذي من صبا إلى غيره فهو 

 .في اآلخرة من الخاسرين

 

تقالال، وإننا إذ نذكر هذا ونبينه نريد أن نضع لحديثنا إطاره، فهذه دراسة ليس موضوعها التفسير اس

وإنما العلم فروع وحقائق تلتقي في مناحي للقول معينة وتتقاطع تقاطع دالئل الحق وآياته؛ كما أن 

التفسير بين ومحدد في أقواله وضوابطه، وليس يلمز في المشروع من العلم إال قاصر دون إدراك 

فة في القول والزهد حقيقته، فالعلم ماهيته الحق، ومن تمة كانت السمة الحقيقة بأهل العلم الحصا

والورع، وال يغيب البتة أن شرط الحصافة البيانية للمقول وعموم الحديث العلمي شرط علمي أولي، 

 ألن البيان واألسماء صورة الحقائق وترجمة مباشرة ومتداولة للحقائق.
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ان الموضع الثالث ما بعد سورة هود، وذلك في سورة المؤمنون. والخاصة أو الميزة هنا هي عنو

الفالح والنصر وعدا منجزا للمؤمنين وسوء العاقبة وإغراق وهالك الظالمين؛ وهذا يظهر على وجه 

 ومستوى البيان بإبراز قوي لموضوع صنع الفلك إلى اإلنزال المبارك وخير اإلنزال. 

وأيضا في هذا الموضع سورة الشعراء وما جاء من ذكر للنصر ومحورية المجابهة بين نوح عليه 

م ومن معه من المؤمنين، وقومه الذين كفروا بآيات هللا وكذبوا رسله. والبيان هنا له وجه السال

 ومستند نراه في النظمة المعجمية، التي هي هنا أو أمكن اعتبارها في اآليات البينات:

 (111}قالوا أنؤمن لك واتبعك األرذلون'{)

 (114}وما أنا بطارد المؤمنين{)

 (117فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين{)}فافتح بيني وبينهم 

 (121}إن في ذلك آلية' وما كان أكثرهم مؤمنين'{)

وكذا وجب التنبيه واإلشارة أن سورة الشعراء جاءت بعد سور الحج والمؤمنون والنور والفرقان، 

 وكونها بالحق مبتدئة بالحروف المقطعة }طسم{؛ فهذا مما يلزم وصله بالمعجم الغالب في البيان

والوصف الموسومة به سورة المؤمنون؛ كما لزم العلم بما أشرنا أو سنشير إليه، أن في هذا التناسق 

 .والتوزيع المعجمي المنتظم والموزون آية بينة من آيات الحق والقرآن العظيم

 

الموضع الرابع موضع ما بعد }حم{ وهو سورة نوح. وما هو مميز له هو الوصل بين قوم نوح عليه 

م وطوره التاريخي بطور رسالة وأمة محمد صلى هللا عليه وسلم؛ وذلك في اإلشراك وعبر السال

الدليل واآليات التي هي نفسها ثابتة ال تتغير شاهدة على الحق، اآليات المبثوثة في كل أنحاء وآفاق 

ب األرض والسماء وآيات الحق والقرآن المشهود. وهذه الخاصة هي مما يثير ويؤكد حكمة األسلو

في تنسيق الكالم وفي انتظام جوهره بحسبان مقدر دقيق متدرجا ليس يختل توازنه المتسق كمال 
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االتساق مع مكونات الخطاب عبر مراحله وتدرجه الحكيم، من مبدئه إلى تمامه وغايته، وسبحان هللا 

 !أحكم الحاكمين

 

بتحفظ في التعبير نقول إنها  وباإلضافة لخصيصتها االختزالية، يغلب عليها أو المواضع االنتقالية

 إخبارية. هكذا بين الموضعين الثاني والثالث، وفي وصل انتقالي كما نتلوه يأتي قوله عز وجل:

}ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم' ونصرناه من القوم الذين كذبوا 

 (.33-31األنبياءبآياتنا' إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين'{)

وبين الثالث والرابع نقرأ في كتاب هللا العزيز الحكيم في ذكر قصة نوح عليه السالم ما هو على بالغ 

 الحكمة مع الترتيب في التناول الموضاعاتي:

}ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إال خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون' 

 (14-12سفينة' وجعلناها آية للعالمين'{)العنكبوتفأنجيناه وأصحاب ال

}ولقد نادانا نوح' فلنعم المجيبون' ونجيناه وأهله من الكرب العظيم' وجعلنا ذريته هم الباقين' وتركنا 

عليه في اآلخرين' سالم على نوح في العالمين' إنا كذلك نجزي المحسنين' إنه من عبادنا المؤمنين' 

 (72. .35صافاتثم أغرقنا اآلخرين'{)ال

}كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر' فدعا ربه أني مغلوب فانتصر' ففتحنا 

أبواب السماء بباب منهمر' وفجرنا األرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر' وحملناه على ذات 

ن مدكر' فكيف كان عذابي ألواح ودسر' تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر' ولقد تركناها آية فهل م

 (.13. .1ونذر' ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر'{ )القمر

بالطبع فمظاهر التناسق تظهر جلية بين موضوعي أو جانبي الخطاب المهيمن في سورتي القمر 

ونوح، وهو ما يرسخه الضمير في قوله تعالى:}قبلهم{ الدال والمحيل على المرجعية الخطابية، 
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األهم والمراد من إيراد وذكر قصة نوح وقومه هو الزجر  والوعيد والترهيب، فكان الوجه  والجانب

األمثل والمناسب لهذه الغاية، وإلحداث األثر في قلوب المخاطبين؛ وذلك ما يفسر اختصاص هذا 

الموضع من القرآن في التركيز على هذا الجانب من القصة ومن النبإ بذكر ما تضمنته اآليتان 

ينتان:}ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر' وفجرنا األرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر'{، الب

وخاصة بعد اآلية الكريمة:}فدعا ربه أني مغلوب فانتصر'{، وأيضا فإن في الالزمة الحكيمة المنزلة 

فهل من مدكر'{ التي بالحق و المتعددة تنزيال وال تعتبر آية واحدة مكرورة:}ولقد يسرنا القرآن للذكر 

على المنحى البياني لآلية:}ولقد تركناها آية فهل من مدكر'{ في هذا ترسيخ لهذه الغاية الخطابية 

 والهدف من إحداث هذا األثر والغرض البياني.

 

ومجمل النظر العلمي الدارس للبيان القرآني في مكونه الموضوعاتي الذي هو الغاية األساس في 

في ثمرته وجهده إلى استجالء حقيقة بنيوية بالرغم من صعوبة الحديث عن  الخطاب يكاد ينتهي

البنيوي للموضوعاتي، وهي وجود نقطة تحول وتغيير للترتيب الذكري في قصص األنبياء وأقوامهم 

وبدآن اختزاله منذ سورة مريم، وذلك مما له حكمة ظاهرة جلية ومستنبطة هي تحييد التواجد 

الحقيقي، والخروج التدريجي من عمق التاريخ واالنتقال بالذهن والوجود الفكري، وهو التواجد 

الخطابي إلى اآلن والتعاصر.. وهذا يقرره ويزيده وضوحا التغيير في سورة طه، ثم تغيير الترتيب 

 القصصي كذلك في سورة األنبياء بالبدء بذكر نبإ موسى عليه السالم.

وذات أبعاد وغايات شتى، مما ال يحق في اعتباره أن يبعد  ههنا إذا حكمة بالغة، مستوياتها متراكبة

مطلقا تلك األقوال الواردة في الحروف المقطعة، ألن الخطاب والحديث القرآني ليس أحادي 

المستوى مما يعبر عن حقيقته مقول أن للقرآن وجوها وظاهرا وباطنا. ولكن الذي ليس بحق هو 

قوال وتبويئها في التفسير، تبعا لما يلزمها ولمقتضاها في القول، القيمة االعتبارية والحقائقية لهذه األ

 منزلة وقيمة ال تقبل في ميزان العلم الحق؛
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وإنما هي في واقع األمر ودليل الحق ال تتجاوز درجة االحتمال؛ وحتى قولهم باإلعجاز ال يتجاوز 

نة ال لبس فيها، وليس يفسر هذه الدرجة حتما ووجوبا. فالقرآن مجيد، واألصول الحقة والعلمية بي

االتباع من غير نظر ألقوال في التفسير ليست مستندة ألصل إال اتباع نحلة التقليد المذموم شرعا 

والرغبة عن العلمية إلى الضالل؛ ومرده إما الجهل أو العمى الذي يغشى القلوب التي في الصدور، 

بح لديها هذا التصور وهذه النحلة هي فيصبح لديها جيال بعد جيل على سكة الحفظ والتلقين، يص

الممثلة لحقيقة العلم، والممثلة لحقائقه التي هي في المآل صورة الحق وكلماته وبيانه بالنسبة لهذا 

 التصور المتخلف عن الحق وأهله.

تأطيرنا هنا نبنيه على أساس من الشرع واضح يستمد مشروعيته وثبت مصداقيته من حقائق وأركان 

 ثالثة:

ظر وقول أفقه األمة بالقرآن بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن مسعود وابن عباس ن -1

 (. الهبوط( و)اللبابرضي هللا عنهما، وتعيينا في المادتين البيانيتين الواردتين في أثريهما العلميين: )

يم، المنطبقة في داللة االتفاق والتوافق مع المنتظم من الحقائق البيانية الكبرى للقرآن العظ -2

 (.التفصيل( و)الذكر( و)الكتابومفاهيم: )

كل القول بدليله وبرهانه اقتضاء لضابط الصدق من الحق:}قل هاتوا برهانكم إن كنتم  -2

 (.111صادقين'{)البقرة 

وعلى غرار النقطة االنتقالية للقصص القرآني من حيث الترتيب ومناحي الثقل بقصد تحييد البعد 

التاريخي واالنتقال بالتواجد إلى اآلن والتعاصر، هناك نقاط بارزة لها قيمتها ووزنها في فصل 

الخطاب وتحليل البيان، منها النقطة االستشعارية ببروز األرضية المكية والمجال المكي في الخطاب 

 القرآني بدءا وانطالقا من قوله تعالى الرحمان الرحيم:

 (.11من خلقنا' إنا خلقناهم من طين الزب'{ )الصافات }فاستفتهم أهم أشد خلقا أم
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كذلك مع منتصف أولى )الم'( الثواني، أي سورة العنكبوت، وبدءا بقوله تعالى األول واآلخر العزيز 

( شبه عدم ورود القصص المرتبط بالتاريخ أطواره 43الحكيم:}وكذلك أنزلنا إليك الكتاب'{)العنكبوت

نرى تجليا حكيما وتناسقا مع طبيعة سورتي لقمان وسبأ وقصتيهما،  في الخطاب القرآني؛ بل سوف

فاألولى قد تفيد الخروج من اإلطار التاريخي والزمني واألطواري، والثانية الخروج من التاريخ 

والقصص في محوره، سواء الزمني والجغرافي، بذكر وأثر ذكر )سبأ( خطابيا، فالذهن بهذه 

خرج من المرجعية التي مركزها }الر{ واالنتقال منها عبر}طس{ المعالجة البيانية الحكيمة ي

و}طسم{. ثم انظر إلى الواسط سورة السجدة، ففيها الخروج شبه الكلي، واالقتصار على ذكر الحق 

في السماوات واألرض واألولى واآلخرة؛ وفيها آيتان بهما ذكر موسى وبني إسرائيل في ذات 

يانية، بناء على مذهب االتصال. وقولنا هنا )الواسط( ألن ما بعدها المعالجة الخطابية والوظيفة الب

دخول في اإلطار التعاصري بذكر سورة األحزاب وإطارها ووقائعها المرتكزة بثقل كبير في زمن 

اآلن والتعاصر. وهكذا تستكشف وجوه وأبعاد من حكمة الحق تعالى في أحسن الحديث من الترتيب 

 سجدة.الحكيم لسورتي لقمان وال

على جانب القصص وتدرج انتقال وتغير مساحته ومناحيه، يرى في سورة الصافات، ومع المرجعية 

الخطابية التي أشرنا إليه، المنطبقة باألرضية والمجال الخطابي المكي، أن ذكر القصص التاريخي 

نايا الخطاب أصبح على البعد المرجعي ثانويا على جهتي تركيب الكالم والبيان؛ فالقصص يأتي في ث

الرئيس المنطلق من اآلية السابقة:}فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا' إنا خلقناهم من طين الزب'{ 

إلى ذكر جهنم:}احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون هللا فاهدوهم إلى صراط 

لخطابية على البعد عن التاريخ (، ثم يأتي ثقل الوجود التعاصري بالداللة ا22-22الجحيم'{)الصافات

(، 32أو بعده عن الحاضر واآلن، وذلك في قوله جل وعال:} ولقد أرسلنا فيهم منذرين'{)الصافات

هذه الداللة التي يفيدها ويؤدي وظيفتها الضمير }هم{، ضمير الغائب، الغائب في جوهره وطوره 

 وزمنه. 
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صة إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم إذ هي كما هو أيضا هذا الوصل التناسقي واالتصالي بذكر ق

أقرب إلى ذكر نبوة ورسالة محمد صلى هللا عليه وسلم، ووصال بما جاء في سورة العنكبوت من 

 قوله سبحانه:}وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب'{.

 على محور في النظر كذلك، وفي مسار وطبيعة ذكر إبراهيم الخليل عليه السالم وقصته، يرى في

الشطر األول المتضمن خاصة لسور البقرة واألنعام ومريم، صبغته البيانية تحديد الدين الحق، 

المنطبق والمحدد باإلسالم ملة إبراهيم حنيفا، وأمكن القول بأنه شطر تعليمي؛ لذلك نرى التذكير على 

من قبل وما أنزل أن هذه الحقيقة التعليمية هي في تناسق ترتيبي بين االنتقال من اعتبار ما أنزل 

إلينا، وبحقائق وأنباء الحق في األرض والتاريخ، وما جاء من ذكر في القرآن ومن العلم والوعد 

والوعيد، جاء الترسيخ والتذكير بهذه الحقيقة للناس جميعا، ولهذه األمة خاصة، كما جاء في آخر 

 سورة الحج.

ضي اتباع ملة إبراهيم حنيفا وإبراهيم الخليل ذلك ولم يأت الجوار لسورة المؤمنون عبثا، فاإليمان يقت

إمام الناس وأول المسلمين، وهذا هو حقل المؤمنين برسالة محمد صلى هللا عليه وسلم. وهذا ما يقابله 

 في الشطر األول تبعا لخاصات وجوانب الخطاب ما جاء في آخر سورة النحل.

فصل على هذا المحور والخط بسورة ومن أهم ما يجلي ويبرز البؤرة بين الشطرين وانطباق الم

مريم، هو الداللة البيانية المختزلة لكل ما سلف استجالؤه وتحديده وما سوف يأتي من بعد تفصيله، 

الممثلة فيما يحكيه القرآن الحكيم عن قول إبراهيم عليه السالم ألبيه:}يا أبت إني قد جاءني من العلم 

أبت ال تعبد الشيطان' إن الشيطان كان للرحمان  ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا' يا

(، والتفصيل يأتي بيانه في الشطر الثاني، خاصة في سورة األنبياء وما يتلوها، 44-42عصيا'{)مريم

 أنزل. بما وهللا تعالى له العلم كله وهو أعلم
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 الفصل الثامن

 تحقيق معايير التأطير والمسار البياني 
     

 

لكافي والمستوفي دليل حقيقة الترتيب القرآني وفق الهيئة التركيبية التي قطباها من بعد هذا البيان ا

الكتاب والقرآن، من بعده يتضح لنا وُيستنبط أن أرجح وأقرب تأطير للحروف المقطعة الواردة في 

أول عدد من سور القرآن الحكيم يتوافق ويرتبط مع هذا الترتيب في تناسقه وتوزيع موضوعاته 

هو إذا األرجح في الحق العتماده وقيامه على الدليل والبرهان، ولو باعتبار تحقق وجه وحديثه، 

االرتباط بينها وبين المواضع التي وردت فيها؛ ثم يأتي بعد ذلك التأثير والداللة الصوتية للحروف 

التي هي على بعد ومكون حقيق من صميم أبعاد ومكونات اللسان، والتي نعبر عنها عن قصور 

اكي لها ولتفسيرها بتعابير من قبيل الحدس والملكة اللغوية مما هو في حقيقته متصل بالتحليل إدر

الجذري وما يصطلح عليه باإلتميلوجيا مما أشرنا ومثلنا له بمادتي وحرفي الصاد والراء. ويمكن 

الكالم وحيزه لهذا الحدس والقراءة للداللة أال تعتمد وتنبني كلية على مادة الصوت، وإنما على منحى 

وسياقه، وعلى غاية الحديث وطبيعته وأصوله. فهذا يعتبر أكثر ترجيحا من القول اإلعجازي، الذي 

 يجد له في تعدد المستويات والوجوه الخطابية للقرآن الحكيم إمكانا وجواز اعتبار.

ابن جرير من ومما ورد من األقوال المعتمدة على الحدس والملكة البيانية ما رواه ابن أبي حاتم و

حديث شريك بن عبد هللا بن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس:}الم{ قال: أنا هللا 

 أعلم؛ وكذا قال سعيد بن جبير.

وورد كذلك بنفس السند من حديث شريك كما رواه ابن جرير عن ابن عباس:}المص{ أنا هللا  

 أفصل؛ وكذا قال سعيد بن جبير.

 ن عباس في قوله تعالى}الر{: أي أنا هللا أرى. وكذا قال الضحاك وغيره.وقال أبو الضحى عن اب
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فهذه أقوال ال ينبغي فيها الجزم، وليس قول من األقوال مما احتواه التفسير كله بخصوص هذا 

السؤال مما هو في المشهور من التفاسير يحق له ذلك، ونحن كذلك ال نزعم لقولنا ولم ننح فيه منحى 

للمراد به حقا ويقينا، وإنما هو بمعلوم معايير الحق والقسطاس المستقيم أقوم تفسيرا وأرجح، التعيين 

قائم على أسس مستدل بها، جلية الصلة بالخطاب القرآني، مرتبطة بمناط السؤال من عالقة هذه 

 الحروف المقطعة بمواقع كلمها في الخطاب من جهتي السياق الموضوعاتي الداللي والترتيب؛ وال

يغيب عن كل مدرك بحقيقة العلم شأن الحكمة دليال عليه وراصدا محددا للحق في تفسيره وتجلياته. 

وفي هذا كله يبقى المعلوم في صحة الحكم المرتفع عن كل ما سواه من األقوال وأحوطها أنه مما 

 السميع العليم.وهو  ! استأثر هللا تعالى بعلمه، وال نحيط بشيء من علمه إال بما شاء، سبحانه الحق

ما أثبتناه وبيناه على الحجج البينة واألصول الشرعية من مظاهر التناسق وانتظام الترتيب 

لموضوعات القرآن وخطابه، ذلك ال مرية سلطان حق ودليل من العلم جلي وازن. ولقد حفظنا لهذا 

 جل وعال أن يقينا المقام من القول درجته باعتماد علو مستويات االستدالل والبرهان، ونسأل هللا

 مواضع الزلل ومثالب القول وهو تعالى خير حافظا.

قلنا بأن هذه األقوال أو القسم الثاني منها المرتبط بداللة الحروف المقطعة هو في درجة ثانية في 

القيمة الحقائقية بالمعاير السليمة والميزان السوي، ذلك أنه ينظر من خالل المعايير اللسانية واللغوية، 

وإن لم تكن مضبوطة ومحددة بالمعنى العلمي فتتخذ إسما ووصفا معبرا يدل على طبيعتها كالملكة أو 

الحدس وغير ذلك، كقول ابن عباس وشاه هللا الدهلوي، وأشرنا على أن هذا المعيار يتقاطع مع مجال 

تناسق واالتصال التحليل اللغوي التأصيلي والجذري، وأن أقوالهم إنما هي في حقيقتها من تجليات ال

الخلقي والطبيعي بين المعجم والصوت والمعنى؛ فأقوالهم إذا ليست عبثا وال هي من غير أساس 

مطلقا؛ ولئن أمعنا فيها النظر والتحليل ألدركنا وألفينا لها من كل مظاهر البيان وتجلياته عنصرا 

 ومكونا حتى كان استوسق شيئا وحقيقة تامة اعتدنا تسميته حدسا.

نظر إلى أقوال ابن عباس من رواية ابن جرير وغيره مما ساقه ابن كثير فهي لم تتشكل إال على ثم لن

 هذه الشاكلة التي ذكرنا. 
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فقوله في}الم{: أنا أعلم، وفي}المص{: أنا هللا أفصل، وفي}الر{:أنا هللا أعلم؛ ظاهر اإلحالة أن العلم 

 والرؤية من الراء. مستمد من الجانب الصوتي للميم، والتفصيل من الصاد،

وقد جاء على هذا المثل وشاكلة التكوين كثير من األقوال في الحروف المقطعة، بيد أنها لوحدها 

 اقتصارا ال ترقى ودون القبول العلمي حتى توصل وتعضد بغيرها من مرتكزات الحق ودالئله.

سؤال مما موضوعه وإذا كان لحجة تحديد التناسق القرآني سلطان قوي ورجحان ظاهر في هذا ال

الحروف المقطعة والحكمة في مواقعها من القرآن، كتاب هللا العزيز الحكيم، فينبغي ويلزم، وهذا 

معيار ومرتكز من الحق له وزنه، ينبغي أن نعززه بمستند الصنف الثاني من القول؛ أوال ألنه ذو 

لمية المحفوظة والثابتة في هذا طبيعة لسانية وعلمية، وأيضا ألنه ناجع عمليا كونه أرجح اآلثار الع

 الشأن، فيحصل التضمن االعتباري لها ولدراستها ولو في صيغة مختزلة.
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 الفصل التاسع

 من الفقه المعجمي االشتقاقي )اإلتيمولوجيا( 

 إلى دالالت الحروف المقطعة
     

 

 السيمياء الصوتية داخل النظمات األلسنية واللغوية -1

المستجلى من عالقة المادة الصوتية بالمعنى، كما رأيناه أساسا واضحا في قول الجذر الداللي للغة 

الدهلوي، نبرز ههنا ما يرى نقاطا له وحقائق مرتكزات قد تعطيه مصداقية من وجه المالحظة 

 كمكون علمي ثابت وصحيح.

اإلسم  ففي عموم اللسان اإلنساني يالحظ ويرصد المكون الصوتي المونومي أو الحرفي للميم في

التمثيل الصوتي والوظيفية اللسانية للميم  وردّ  ،الدال على األم، والتوافق الداللي السيميائي داللة

فالوالدة والمولود منبثق وخارج من  ؛لحقيقة ومعنى المجمعية واألصل األول الجامع المنبثق عنه

وواقعية تعبير الرضيع  وهنا أمكن مالحظة المسافة بين لصوقية حصل انفصال عنه. وّ أصل على التّ 

الذي يبتعد مسافة ما عن التعبير الواقعي  ،الذي ال يكاد يخرج عن الميم، والتعبير المعجمي اللساني

كاأللف التي هي أقرب من غيرها كالتاء أو الراء أو الدال وما سوى ذلك. وكذلك  ،بإضافة مونومات

كسلوك وجودي وصيغة وجودية  ،ة وتعبيريتهامكونية اللغيمكن  إسقاط هذه الحقيقة تناسقا واعتبارا ل

 ،، فتأتي الميم بارزة على كل أبعاد الواقع والخلقخاصة في هذه المرحلة من عمر اإلنسان ووجوده

 وأساسا في عين صيغة الوجود ذاته المتصل والملتصق باألم.
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، التخفيف والغيابوارتباطها الداللي بحقيقتي ومعنيي  الهاءبخصوص لسانية العربية يالحظ اقتران و

فالغائب أقصى الخفيف تواجدا، و بهذا تفسر جوهريته في  ما معنيان متكافئان على بعد معين؛وه

 ضمائر الغياب.

، ( على الوجودية والحدوثية في جذر ونظمة اللسان العربي أمر بارز وواضحأنداللة ) كما أن

على إيجاب الحدوث للفعل  مؤشراوملحقة  ،فكانت به سنخا وجذعا مشتركا في الضمائر الحضورية

أن(. وهذا -وبه يرجح مثال القول الذي يرد )لن( الناصبة للمضارع إلى الصيغة القبلية:)ال المضارع؛

أكدناه أو يؤكده ما بيناه غاية البيان في الجزء األول في العرض المخصص لنقد النحو العربي، 

حو في نسقه التي ال ينبغي لها بحال أن تناقض وعلى التوكيد والتعيين في خطإ الهيكل اإلعرابي للن

وتخالف ميزان الحق الذي تقوم عليه السماء واألرض واختالف الليل والنهار، هذه النسق التي ال 

زالت تدرس وتلقن في المدارس والجامعات. ومجمل القول فيه أن الجذر الداللي ل)أن( يحدد من 

طالقا من ضمير المتكلم )أنا(، وإن األنا والذات هي أصل خالل التحليل األلسني البنيوي للضمائر، ان

ومركز الخطاب، وهو تعيينا مرجعية تحديد المجال الخطابي الذي قاعدته الوجود أو الحدوث 

الوجودي. ولما كان )أن( هو حامل هذه القاعدة وممثلها، وكان الواقع والتحقق والتعبير عنها وعن 

حرف الهمزة ألنه حرف أو مونوم ذاتي ومركزي أصله العمق مركزها ينطبق بالذات، فقد مثلها 

والجوف؛ فأصل األلف في الضمير )أنا( الهمزة هاته المعبرة عن الذات والممثلة لها، وهي نفسها 

الهمزة الممثلة للفاعل وللمتكلم في )أفعل(، ولضمير المتكلم )أنا(. كما أن التاء في )تفعل( هي تاء 

ل للفاعل بخالف ما هو مقول القاعدة اإلعرابية التي تجعل الفاعل ضميرا الضمير )أنت( وهي الممث

 مستترا تقديره الضمير المخاطب.

، فإذا المعبر عنها بالتمكين نون التنوينوظيفة كذلك مما يعزز الداللة الحدوثية والتواجدية ل)أن( 

والمنطوق يفيد االستقرار المعبر عنه كانت )ال( تفيد النكرة الضبط والتحديد، فالتنوين على بعد اللفظ 

 بالتمكين.

متأتية من خالل توافق كمي جهاتي ظاهر وأولي، كما بإضافة نون، الداللة التوكيدية ل)إن( و

األصل المرتبط بالدال على الحدوثية والتواجد. كذلك مع الصيغ الفعلية  النونوجهاتي بتوافقها مع 
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تدل إال على هذا الحكم والمعنى، فالنفي وعدم االستقالل  وفي المثنى والجمع لألسماء والصفات ال

االعتباري باإلضافة يكافئه ويعبر عنه الخلو وغياب هذه النون، التي تثبت للجوهر تواجده وحدوثه 

، كما الدال على التزامن والظرف الزمني اآلني الياء على نحو جزئي حرفالتواجدي. وقريب منها 

 غ الفعل المضارع.تدل عليه عمليا ووظيفيا صي

، وقد قانون التناسق هكذا إذا نحن رأينا أن القواعد النحوية العملية وفي لسان العرب خاصة يحكمها

تقرر وتبين أن مقولة البناء واإلعراب لم تكن في واقع األمر إال ترجمة لقصور في النظر العلمي 

سق البنيوي هذا في كل أبعاده تأصيال والتحليل )انظر الجزء األول في نقد النحو العربي(، فإن للتنا

متينا وتجليا من الواقع مفسرا في الجذور التي يستمد منها اللسان مكوناته، أو ما يعبر في األلسنية 

الحديثة باإلتيمولوجيا. وليتبين أن المذهب العرفي واالتفاقي في نشأة اللغة ونظامها وقواعدها هو أبعد 

كمنطلق وشرط في صحة القول العلمي. يقول أستاذ علم النفس ما يكون عن العلمية وعن الواقع 

وعضو مركز أبحاث علم اإلدراك في جامعة أوكالند صاحب مؤلف:)في نشأة اللغة: من إشارة اليد 

 :  50إلى نطق الفم(

 >> كيف تطور الكالم على األرض؟ 

أصوات اعتباطية ال ال يملك اإلنسان إال أن يتساءل متعجبا كيف اخترع الكالم، وهو يتألف من 

تحمل عالقة باألشياء واألعمال التي تمثلها؟ وعلى سبيل المثال كلمة )كلب( كما ننطقها؛ أي شبه 

ككلمات المحاكاة  -بذلك الحيوان األليف أو باألصوات التي يصدرها؟ بالطبع هناك استثناءات قليلة

 الصوتية، ومن أمثلتها في اإلنجليزية:

Buzz  أزيز 

Hum همهمة 

Shriel صريخ 

                                                           
1550عدد مارس  -سلسلة عالم المعرفة -ترجمه محمود ماجد شاكر عمر  50  
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 وفي اإليطالية:

  Zanzaraللداللة على البعوضة التي ال نراها كثيرا ولكن نسمعها غالبا. 

ولكن الجزء األكبر من األصوات الفعلية لكلمة ما ال يدل على معناها، وهناك قول بأن الكلمات 

ماركس موللر األولى كانت في الحقيقة تحاكي ما تشير إليه، وهي نظرية تجسدت فيما أطلق عليه 

 وو(. -بقسوة نظرية )البو

على أي حال يبدو هذا مستبعد الحدوث من الناحية األساسية ألن الغالبية الساحقة من الموضوعات 

واألعمال والصفات التي نتحدث عنها ليس مصحوبة بأصوات من أي نوع. وعالوة على ذلك 

 فكلب  تختلف الكلمات التي تشير إلى الشيء نفسه من لغة إلى أخرى:

     Dog      في اإلنجليزي 

Chien في الفرنسية 

Hund في األلمانية 

Kuri )في لغة الماووري )أهالي نيوزيلندا األصليين 

                                                                                                  >> 

 

ه ههنا، فهذا الكالم على اعتبار مصدره والدرجة بغض النظر عن سؤال الخلفية وإمكان طرح

األكاديمية التي تمنحه ال شك حق القول حتى ال نقول امتالك سلطة إصداره برصيد أولي من 

المصداقية والمشروعية، يعتبر عنصرا مثاليا عند المفككين والمحللين أصحاب النقد العلمي خاصة 

نسانية التي الزالت مفتقدة لضمانات واضحة في منه غير البحث، ونعني هنا تخصيصا العلوم اإل

حفظ صحة ممارستها وكفاءة المدعين العمل في إطارها، وليست المدة في التحصيل اإلسمي بشيء، 



177 
 

فإن مادة المنطق كأول هذه الشروط والضمانات في سالمة هذا التحصيل لحصول الحد األدنى من 

من غير حقيقة، وهذا أمر معلوم، ولكن أكاديميا وتعليميا المردودية يكاد ال يكون إال إدراجا مقرراتيا 

يتم التغاضي عنه؛ فليس لذلك من خطر يخشى عليه عمليا، لكن الحقيقة هي شيوع وغلبة الوجود 

الوهمي خاصة فيما يسمى تسمية إشكالية قصوى بالمثقفين، والحق الذي به تنشطر النواة أن مسارا 

تصنف بالمعيار العلمي والمنطقي ضمن الفكر األدبياتي ال ليس فيه سوى تصفح المؤلفات التي 

تخرج عنه، ليخرج صاحبها ذاكرة أكثر منه جهازا تفكيريا وعقال ليس يحمل إال أسماء من قرأ لهم 

أو من أمر أن يقرأ لهم، وإال مفاهيم وألفاظا يجترها اجترارا وهي زاده إذا ما سئل بالحال واستحال 

هل هذا المسار له من الكفاءة؟ وهل يا ترى له من قوة في  !وعن شهادته مدافعا عن لقبه الجامعي

 التأثير والتجديد العلمي القائم على أساس الواقع والحق والمنطق؟

نقول هذا ونقرره على وجه عام، ذلك أن موضوع علم النفس وعلم اإلدراك ليس يكون التصدي له 

يغلب الجانب النفسي وجانب الخلفية مهما كان إال بتكوين علمي بحث. بيد أنه ال يحق بحال أن 

 أساسها على الصبغة العلمية حتى الخروج من جوهرها وحقيقتها.

إن الخطأ هنا في كالم األستاذ خطأ فاحش، وما يزيده فحشا في كلتي الحالتين هو المستهدف 

 الخطابي وطبيعة المتلقي ولو باالعتبار الرسمي الجامعي. 

ما دمنا على صلة قريبة بعلم اإلدراك لنفسر من خالل هذا المثال بالضبط  لنتوقف هنا بعض الشيء

كيفية وطبيعة التشكيل لحقيقة ما في اإلدراك والعقل عند شخص معين على مستوى الشروط 

المتفاعلة المنتجة للحقيقة المدركة. إن االعتماد باألساس يكون على المعطيات المعرفية المكافئة 

ذاكرة، وعلى قوة التحليل المنطقي؛ والمقولة األعمق المعبرة هاهنا هي المسندة معلوماتيا لعنصر ال

 لسقراط: )المعرفة تذكر والجهل نسيان(.

إن صاحبنا في جوابه على سؤال األصل في اللغة إذا ما أثبتنا أهليته وشرط التحليل المنطقي لزم 

بار المقولة النسبياتية للغة المشهورة انتفاء المعطى العلمي المعرفي مطلقا أو اعتبارا، معطى واعت

فاأللسن واللغات واللهجات قانون وروح نسيجها سابير وهامبولد.  -عند األلسنيين والمرتبطة بوورف
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وتكوينها مبدأ وقانون التناسق الوجودي كما يتناسق لون اإلنسان وغطاء بيئته النباتي مع هذا المجال 

 -نظمة بيانية، وداخل هذه النظمة نجد التناسق الدالليالحيوي والطبيعي الكلي. فكل لسان هو 

؛ ومن ثمة يتضح ويصبح هذا الدليل المزعوم في الصوتي)الفونولوجي( مهيمنا تاما وقانونا غالبا

اختالف إسم الشيء ذاته ونطقه طبعا استجهاال مغرضا أو جهال وغباء بينا أو هفوة وزلة واضحة. 

نطوقات اإلسم الدال على الكلب في اللغات المختلفة كمثل فمثال اختالف المنطوق في مختلف م

اختالف العدد ومنطوقه لنفس الجوهر الكمي في النظمات الرقمية المختلفة؛ فالكم العددي في النظمة 

 (.2( في النظمة ذات األساس ثالثة )21( في النظمة الثنائية، و)111( يصبح هو )3العشرية) 

نطوقه عند كل بني آدم ورغم اختالف األلسن بالنسبة للرضيع الذي ال كذلك فالتقارب في اسم األم وم

زال في مهده إنما يدل على قانون وحقيقة التناسق، حيث أن المجاالت والبيآت الوجودية في هذه 

المرحلة تتقاطع وتشترك في شروطها البيولوجية واألرضية؛ فالمكون أو البيئة يضيق حيزها حتى 

األم؛ وهو كذلك مقابل لالشتراك في المادة واألرقام الممثلة للصفر والواحد يكاد يكون ويقتصر في 

 في كل النظمات الرقمية.

إذن فهذا الدفاع ألصحاب األصل االتفاقي للغة ولو بما هو أقرب للدجل واالستجهال منه إلى العلمية، 

ه إال في وهمهم ولجاجة في أنفسهم وكبر في صدورهم ما هم ببالغيه، ال ينطلي وال ينحصر أثر

وعلى الذين يتبعونهم مكبين على رؤوسهم، أولئك تكذيبا بآيات ربهم وخالقهم، وهؤالء تبعا لهم 

بدونية ليس فحسب تقصي العقل، بل هي تنفي جذور الهوية التواجدية التاريخية والعلمية، واألمة 

ألنها نهجت في فكرها  اإلسالمية لم تبلغ ما بلغت من أوج الفكر الحضاري في بنائه وقيمته إال

ومنهاجها العلمي حقيقة التجلي القانوني ألحادية الحق القانون المسير للسموات واألرض وما فيهن، 

وهو المستند الحدسي والتفكيري لمنظومة التحليل للعالم الفلكي والفيزيائي الكبير كبلر، وال زال وإن 

 لم يزالوا يتكاتمونه ويجحدون.

                   .  .                     . 

 السيمياء الصوتية واللغة العربية -2
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التناسق بين المادة الصوتية والداللة إذا يجعل قول الدهلوي في الحروف المقطعة أقرب للعلمية من 

 القول اإلعجازي الذي ال أساس له من العلم وواضح الدليل يستند إليه.

الدهلوي ناقصا في إمكان تحليله وغير تام، فقد أتينا  كذلك، كما تمت اإلشارة إليه، وإن كان قول

بحمد هللا ومنته بما هو متم له على نحو من البرهان واألدلة من محكم القرآن ومن أبعاد بيانه 

 وترتيب مواضيعه ما فيه بالغ مبين.

ا رآه في حقل ورؤية التناسق بين الصوت والداللة نلفي الخط المنتظم والمار من الهمزة والهاء كم

الدهلوي؛ وهنا لزم التنبيه أن المادة الصوتية قد تتغير في وجهتها وانتظامها الداللي مع تغير زاوية 

الرؤية والخط المعتبر؛ نقول هذا ألننا رأينا الوظيفة الداللية للهمزة في الضمير)أنا( وهي متصلة 

ههنا في وصل آخر وعلى بمادة )أن( أساس المجال الخطابي في جواهره وعناصره الخطابية؛ أما 

خط بياني وظيفي آخر، وبالطبع فكل ذلك له قانونه المحدد في الحق، وذلك روح فقه اللغة والبيان، 

وتأصيل الدالالت المعجمية وتقعيدها في أصولها وجذورها؛ وقد رأينا سيبويه رحمه هللا قد قال 

خصوصا؛ فاألوزان مرتبطة أو ونظر بذلك خاصة في تصنيفه ونظره لصيغ األفعال والثالثي منها 

لنقل عمليا متناسقة مع الحمولة الداللية، وقد بينا وهلل الحمد الذي به التوفيق سبحانه في جزء سابق 

تناسق صيغ المضارع كذلك مع الداللة والوظائف المحددة في الحق لمكونات الفعل: فائه وعينه 

 والمه.

ة باإلشارة وتمثيل غيب العالم المجرد، والهمزة ال شك أن اعتبار الدهلوي ووصله الداللي للهمز

بغيب هذا العالم له ما يرجحه، ويجعله قاب قوسين أو أدنى من أرجح ما قيل في موضوعه استقالال 

وبمعزل عما أضفناه واهتدينا إليه؛ ذلك أن ورود ومجيء الحاء مع داللة حال التنزيل في }حم{، 

رة مريم، يرى كله على ذات الخط في انتظام وتوافق وكذلك مواقع العين}ع{ وخاصة في بدء سو

داللي؛ فالهمزة والهاء والحاء والعين كلها حروف حلقية على الترتيب نفسه من أقصى الحلق على 

تناسب، أو أمكن النظر إليها كذلك، مع خط من الغيب المجرد، يليه غيب عالم الشهادة، يليه التماس 

 تعين والتحقق مع العين..بداللة الحاء، ثم أقصى القرب وال
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هذه الداللة للعين نجدها نحو معنى القرب والتحقق األقرب لرحمة هللا أرحم الراحمين في قوله 

سبحانه:}كهيعص'{، وذلك مع سياق القول خصوصا مع داللة الياء ووظيفتها الدالة على معنى 

 الوعاء والحضور واآلنية الزمنية، وفيها معنى القرب.. 

بها حمولة الخفة والتخفيف واللين، وذلك تناسقا مع قوله سبحانه وتعالى:}إذ نادى ربه  والهاء كذلك

 نداء خفيا'{..

أي في خطابية الكاف؛ الكاف داللتها ووظيفتها مرتبطة غالبا بالقرب، وهذا أصل داللتها الخطابية، و

ينتميان لنفس اآللية والوظيفية البيانية المتمثلة في إدخال وإقحام اآلخر في الحقل ياء النداء و الكافف

خارج المجال الدال على الغياب عدم عكس الخطابي الحضوري والمباشر في دنوه وقربه، 

العين، التي قد تقترن كذلك بالحقيقة العلية كونه عز الحضور؛ وهذا ما يؤطر المعنى أكثر لحرف 

 يما..وجل عزيزا حك

الصاد الذي يأتي في اقتران وصلة بداللة وما يتوافق انتظاما مع هذا كله ويختزله نجده في حرف 

؛ فهنا نلفي معنى قربه سبحانه وتعالى من عباده موصوال بقوله جل وعال:}واذكر ربك في الذكر

 (؛ 151( وقوله سبحانه:}فاذكروني أذكركم{)البقرة215نفسك تضرعا وخيفة{)األعراف 

يدل عليه لفظ وعنصر البيان )كٌل( أو)كُل( من دون تنوين؛ فالتناسق  المعنى للضم في الكافوهذا 

هنا قريب من اإلدراك، إذ اللفظ مكون منه، أو كأنه مكون من جزأين نصفي دائرة متكاملين يطبق 

كون(، وينغلق بعضهما على اآلخر، وهذا هو معنى الضم؛ وهو ما نراه قريبا لإلدراك في لفظ )ال

فدائرة الضم يضفي عليها ويزيدها الواو تجليا وبيانا، والنون باستقراره على السكون على مفيد على 

 نحو من األنحاء على داللة اإلغالق.

فإذا كان الكاف يفيد الضم القاف يرى جليا اقترانه في الحروف المقطعة بمعنى السعة والمجد؛  حرف

ود حقله ومحدودة العناصر التي يضمها ويحتويها؛ أما القاف واالحتواء، فهذا الضم واالحتواء محد

فتفيد الضم الكلي واالحتواء الجامع المحيط؛ وهذا ما يلفى متوافقا مع جل األقوال التي وردت في 

تفسير أول سورة ق بمعزل االعتبار والنظر إلى هذه األقوال. وهي في حقيقتها وبيانها ترتبط أساسا 
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لها تعابير إيحائية ومجازية قد ال تعيها أفهام جل الناس حتى أهل العلم منهم؛ باإلدراك اإلنساني، ك

وإنك لتجد من يعتبرها جهال وقوال ال يقبله العقل وال يمت للعلم بصلة؛ لكن األمر ليس كذلك، بل 

 المعنى هو عينه هذا الذي على سياق أحسن الحديث يؤول إلى معنى:}والقرآن المجيد{.

ق بالتذكير ههنا ويتحتم بيانه لحل هذا اإلشكال المتصل بسعة اإلدراك ونسبية وما هو قمن وحقي

المعجم التي تختلف من إنسان إلى آخر بالرغم من اعتبار وجود معجم مشترك من الناحية العملية 

والتعليمية، بمعنى أن التصورات المعجمية ليست مطلقة التطابق عند كل الناس، بل وبين إنسان 

اك عناصر كثيرا ما يبقى تصورها تبعا للشروط األولية والنفسية التي تم بها التلقي، وإنسان، فهن

وأبرز األمثلة في هذا هو أن كل واحد منا له تصوره وبالتالي عنصره المعجمي لمسميي العفريت 

والغول مثال. والحق أن الواقع يدل على أن هذه النسبية تطال وتهم كل عناصر المعجم، فتجدها قد 

تحالت في بيان كثير من الناس إلى خالف الحقيقة اللسانية وفي مواد لغوية يفترض السداد في اس

استعمالها وتوظيفها. ولذلك يبقى أهم ما يلزم الحرص عليه بالنسبة لتكوين الطفل وتنشئته نشأة قوية 

ءة وقويمة في إدراكه وتصوره وتعبيره هي االهتمام والحرص على الضبط الصحيح للكلم بقرا

 القصص والنصوص المختارة، واالعتناء بمعجميتها بالبحث عن شرحها ومرادفاتها ..

بالطبع هنا في موضوعنا ليس هو ذات اإلشكال، ولكنه على صلة به من حيث نسبية المعجم 

والتصور لأللفاظ ومعانيها؛ فالمعنى الدال عليه لفظ )األرض( في الكتاب ليس المعنى المنحصر في 

فيزيائي والطبيعي لألرض، بل هو أوسع من ذلك وأشمل، والعالقة بين المعنيين االصطالح ال

مستندها ويفرضها قصور اإلدراك اإلنساني، هذا اإلدراك الذي هو تبع ويتناسب مع علم اإلنسان 

 ومعرفته.

ي هذا اإلشكال يعبر عنه ما جاء على لسان ابن كثير رحمه هللا؛ فبعد ذكر األقوال الشائعة بأنها، أ

حرف القاف في بدء السورة، حرف هجاء أريد بها التبكيت أو اإلعجاز، وغيره مما جاء في تفسير 

 الحروف المقطعة والمراد بها مما ساقه وذكره في شأن أول سورة البقرة، نجده يقول:
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>> وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا: )ق( جبل محيط بجميع األرض يقال له جبل قاف؛ وكأن 

من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما روي من جواز الرواية  - أعلموهللا–هذا 

عنهم مما ال يصدق وال يكذب؛ وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختالق بعض زنادقتهم، يلبسون 

 به على الناس أمر دينهم..<< ثم يضيف:

[ فيما قد يجوزه !بني إسرائيل وال حرج >> وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله:]وحدثوا عن

العقل، فأما فيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطالن ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل، 

 وهللا أعلم<< ثم يسوق ما رواه ابن أبي حاتم الرازي عن ابن عباس بسند ال يصح كما أشار إليه:

ثم خلق من وراء ذلك جبال يقال له قاف، السماء الدنيا  >خلق هللا من وراء هذه األرض بحرا محيطا،

ثم خلق من وراء  51مرفوعة عليه، )ثم خلق من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك األرض سبع مرات(

ذلك بحرا محيطا بها، ثم خلق من وراء ذلك جبال يقال له قاف السماء الثانية مرفوعة عليه، حتى عد 

بل وسبع سماوات؛ قال: وذلك قوله تعالى:}والبحر يمده من بعده سبع أرضين وسبعة أبحر وسبعة أج

(. فإسناد هذا األثر فيه انقطاع. والذي رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 23سبعة أبحر{)لقمان

رضي هللا عنهما في قوله عز وجل}ق{: هو إسم من أسماء هللا عز وجل. والذي ثبت عن مجاهد أنه 

ه تعالى:}ص{}ن{}حم{}طس{}الم{ ونحو ذلك؛ فهذه تبعد ما تقدم عن حرف من حروف الهجاء كقول

 ابن عباس. وقيل المراد: قضي األمر وهللا..<

كذلك نجد قريبا من هذا القول في تفسير أول سورة القلم:}ن{، لتعني معنى الحوت أو ما يحمل عليه 

جازي الذي نظمته األرض ويكبس وقبيل ذلك؛ فهذه األقوال تتصل وتدخل في إطار البيان الم

االستعارة، وتعليله البون الشاسع بين اإلدراك اإلنساني في طاقته وحدوده وحدود صيغه وإمكان 

إدراكاته، وما هو مراد إدراكه وموصول بصلة البيان. لذلك فال ينبغي ردها إلى غير المعقول من 

نفنا أمكنها أن تحتوي القول وما ال يقبل من الحقائق. وبمعنى مختزل نقول بأن كل نقطة قرب أ

السماوات السبع واألرضين، ولكن خلق هللا العلي الحكيم ال نعلم منه إال ظاهرا من الحياة الدنيا، 

وبحسب ما شاء هللا تعالى أن نعلمه وندركه، وخاصة في الهيئة والتصور؛ وهذا هو صلب اإلشكال؛ 
                                                           

ن من إضافتي تنويها وإشارة كون ما بينهما خالصة لجميع القولالقوسا  51  
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كه ويعلمه؛ ولقد يسر هللا تعالى ومن كان يجهل هذا األصل فهو يجهل نفسه وجاهل لحقيقة ما يدر

 القرآن للذكر وفيه قوله سبحانه:

 (75}وما أوتيتم من العلم إال قليال'{)اإلسراء

 (22}قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة' قليال ما تشكرون'{)الملك

 (27}نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديال'{)اإلنسان

 فعلم اإلنسان مخلوق وصيغه، ألن أداته وآليته مخلوقة.

 ارتأينا أن نذكر هذا حتى يكون لكالمنا وحديثنا أثره العملي ووضوحه بقدر اإلمكان.

قلنا بأن}ق{ مقرونة في مواضع ذكرها بمعنى المجد والسعة واإلحاطة؛ بل وإن هذا المعنى هو 

ول وهلة بالنسبة لما يعتاد من مستوى التعبير وضروب اإليحاء البياني لهذه األقوال التي قد تبدو أل

البيان مما ال يعقل من القول؛ ذلك وقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يقرأ سورة ق في>المجامع 

الكبار، كالعيد والجمع، الشتمالها على ابتداء الخلق، والبعث والنشور، والمعاد والقيام والحساب، 

 العقاب، والترغيب والترهيب< )لفظ ابن كثير(..والجنة والنار، والثواب و

أمكن هذا قول حسن به يجلو االمتداد المعنوي الحقيقي الذي يدل عليه إسناد المجد ولفظ المجيد؛ و

 بسبيل من التعبير أن نقول بأن الكاف تفيد الضم القريب والقاف تفيد الضم الواسع والمحيط.

                .                   .  . 

 انتظام مواقع الحروف المقطعة مع الترتيب القرآني  -3

وتبعا لهذا المسار البياني للحروف المقطعة المساير والمتناسق مع ترتيب القرآن الحكيم، نالحظ أن 

)الكتاب( وبعد تصريفه وارتباطه بالتنزيل في فصل آل حم وداللة الحاء على التماس واالحتكاك مع 

القتال بالنفس المستوى النزولي، يأتي ترتيب سورة محمد، وكأنها تدل على األمر ووجوب الدفاع، و
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والمال، من أجل هذا الدين الحق ومن أجل حياة واستمرار هذه الدعوة والذود عنها؛ وذلك مع 

االستشعار خالل قراءة هذه السورة، التي تسمى كذلك سورة القتال، وكأننا في المدينة نسير بين 

ينة ومجتمعها مما أحيائها ودروبها، واإلحساس بحركية هذا االنتشار لنور اإلسالم في حقل المد

يتواصل وهجه ونور بيانه الخارق والمعجز في السورتين المواليتين الفتح والحجرات مع حقيقتي 

 التمكين واالستقرار..

ثم من هذه األرضية والحقل أمرا من عند هللا العزيز الحكيم ستنطلق دعوة الحق للعالمين بشرعة 

 من الكتاب ومهيمنا عليه..القرآن المجيد كتاب هللا المصدق لما بين يديه 

ما يستحب أن نشير إليه هو أننا عند مراجعتنا لتفسير ابن كثير رحمه هللا في تفسيره لسورة ق وجدنا 

ما بنينا عليه تحليلنا وما خلص إليه هذا التحليل من هيئة متفق على درجة من التسديد والتقريب مع 

لمبين؛ قال أوس بن حذيفة: سألت أصحاب تحزيب الصحابة رضوان هللا عليهم للقرآن العربي ا

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟

 فقالوا: ثالث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثالث عشرة، وحزب المفصل وحده.

ورواه ابن ماجة، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد األحمر، به. ورواه اإلمام أحمد، عن عبد 

 به. -وهو يعلى الطائفي -بن مهدي، عن عبد هللا بن عبد الرحمان الرحمان

 إذا علم هذا فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة، فالتي بعدهن )ق(. بيانه: 

 ثالث: البقرة وآل عمران والنساء.

 خمس: المائدة واألنعام واألعراف واألنفال وبراءة.

 نحل.وسبع: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر وال

 وتسع: سبحان والكهف ومريم وطه واألنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان.
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وإحدى عشرة: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والم السجدة واألحزاب وسبأ 

 وفاطر ويس.

وثالث عشرة: الصافات وص والزمر وغافر وحم السجدة وحم عسق والزخرف والدخان والجاثية 

 حقاف والقتال والفتح والحجرات.واأل

 ثم بعد ذلك الحزب المفصل، كما قاله الصحابة رضي هللا عنهم.

 52فتعين أن أوله سورة )ق(؛ وهو الذي قدمناه وهلل الحمد والمنة<

االتفاق تسديدا وتقريبا دليله التضمن المجتمع لكل فصل من فصول هيئتنا ونظرنا االعتباري للقرآن 

ألحزاب هذه أعاله المحددة كما ورد عند أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه الكريم في حزب من ا

وسلم رضوان هللا عليهم؛ أي أن هيئتنا قد تكون أكثر تجزيئا. فالحزب المتضمن للحواميم مثال يضمن 

إليها ما هو في جوارها وما أمكن اعتباره في نفس الحقيقة المرتبط موضوعها بالقرآن وتنزيله 

رية وباإلعالم المسبق بآن اإلنزال والتنزيل، الذي تجسد وانتشر في بيئته وحقله وحقيقته الذك

التنزيلي، المجسد والمتجلي والمنطبق بمجتمع المدينة، وبشروط هذا الحقل في انتشار الذكر ونور 

 الحق، والذود عنه والحفاظ عليه، والجهاد والقتال في سبيله.

بح المرجعية الخطابية للقرآن الحكيم مكية بمرتكز بياني كما ذكرنا أن مع بدء سورة الصافات تص

( وذلك بحمولة الفعل 11بارز  بقوله عز وجل:}فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا'{)الصافات

الخطابية في جوهرها وماهيتها؛ وهذا ما يتأكد ويعضد في وظيفة وقوة بيانه في الشطر الثاني من 

(؛ وال شك أن النظر الكلي ومجمل ما 141ولهم البنون'{)الصافاتالسورة:}فاستفتهم ألربك البنات 

 قلناه فيه هذا المعنى المفصلي.

كذلك بغاية تعزيز حجة قولنا بالداللة الوسيطية واالنتقالية لما جاء فيه ضمن الحروف المقطعة حرف 

شترط نوعا من الطاء، إذ الحظنا اقترانه بمحورية ذكر موسى عليه السالم وبني إسرائيل، مما قد ي

                                                           
سورة ق' -تفسير ابن كثير  52  
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االنفصال والتمايز عن القصص كليا، وهو من ضمنه  بالطبع، إلكساب هذا االنفصال النسبي 

مصداقيته، أمكن أو يكفي أن نذكر ونتلو قوله تعالى العزيز الحكيم في سورة القصص:}ولقد آتينا 

موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون األولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم 

 (؛ فهذا يدل على التمايز وجواز الفصل وبمعيار دراسي مشروع حقيقته حتى. 42كرون'{)القصصيذ

أما الوحدة ضمن القصص كليا فمستفاد من قوله سبحانه وهللا واسع حكيم:}ولقد أهلكنا القرون لما 

م خالئف ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات' وما كانوا ليؤمنوا' كذلك نجزي القوم المجرمين' ثم جعلناك

 (. 14-12في األرض من بعدهم لننظر كيف تعملون'{)يونس

 هذه فحسب إشارات وإضافة، والبيان الموضح المستوعب ما سبق ذكره وقوله من قبل.
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 الفصل العاشر

 المرتكز البياني ل}الم{ الثواني 
     

 

والقرآن، كلما ازددنا  كلما سرنا مع التحليل على ضوء الهيئة المحددة بمنحاها اعتبارا لقطبي الكتاب

يقينا وإيمانا بمصداقية ذينك الهيئة واالعتبار، ذلك وأننا قد اهتدينا إلى الخط الواصل بين}الم{ الثواني 

والسور من األحزاب وسبأ وفاطر ويس والصافات وص وآل حم إلى السور المدنية الثالثة سورة 

بالحواميم. هذا الخط يؤكد ما الحظناه  محمد والفتح والحجرات، التي أشرنا لوجه من وجوه وصلها

من اقتران}الم{ باإلرسال وإنزال الكتاب؛ فهي في أول القرآن وباعتبار الترتيب من جوهر القرآن 

الحكيم في إفادة داللية وبيانية باإلنزال المجمل في األرض والتاريخ واألطوار، وفي}الم{ الثواني 

 للكتاب.باإلنزال الخاص للقرآن، آخر طور وإنزال 

التأكيد كما نراه في سورة األحزاب ابتداء ألنها موضوعاتيا ومعجميا تحمل من هذا المعنى وفي هذا 

المنحى الوظيفي على األقل باعتبار وجه هيآتي ونظري معين، تحمل وزنا بيانيا قويا لزم اعتباره 

قوله تعالى هو القول وال يحق إهماله بحال؛ كيف وهو قرآن منزل من السماء من لدن حكيم عليم، و

 !المبين؟

إن سورة األحزاب ترسخ وتقرر حقيقة أمر هللا الذي ال يرد. وإن شئنا وجاز لنا أن نعين لباب هذه 

السورة وما يرى تلخيصا لها فذلك قوله تعالى العلي الحكيم:}ما كان على النبيء من حرج فيما 

ر هللا قدرا مقدورا' الذين يبلغون رساالت هللا فرض هللا له' سنة هللا في الذين خلوا من قبل' وكان أم

ويخشونه وال يخشون أحدا إال هللا' وكفى باهلل حسيبا' ما كان محمد أبا أحد من رجالكم' ولكن رسول 

هللا وخاتم النبيئين' وكان هللا بكل شيء عليما' يا أيها الذين آمنوا اذكروا هللا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة 

لي عليكم ومالئكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور' وكان بالمؤمنين رحيما' وأصيال' هو الذي يص
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تحيتهم يوم يلقونه سالم' وأعد لهم أجرا كريما' يا أيها النبيء إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 

 (.43..27وداعيا إلى هللا بإذنه وسراجا منيرا' وبشر المؤمنين بأن لهم من هللا فضال كبيرا'{)األحزاب

بالطبع فقولنا )تلخيصا( ليس إال بمعنى زاوية النظر والوجه الذي يهم موضوعنا، وإال فقول هللا 

 سبحانه علي حكيم، والحكمة تقتضي وحقيقتها في الحديث أنه موزون ترتيبا ولفظا.

وإذا كان قوله عز وجل:}الذين يبلغون رساالت هللا ويخشونه وال يخشون أحدا إال هللا'وكفى باهلل 

يبا'{ وهو مثل هذا الوصف الجليل للمؤمنين من لدن الحق سبحانه القوي العزيز وأعظم بجالله حس

وصفا وصورة لليقين وقوة اإليمان:}الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 

جسيد لمعنى (، إذا كان هذا المعنى يحقق الت132إيمانا' وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل'{)آل عمران 

إسم السورة )األحزاب( ويمثله في مضمون الخطاب والبيان، فإن حقيقة النبوة والرسالة تكاد تكون 

مركزية في السورة، وكونها رحمة. كما أن شأن وأمر اإلرسال واإلنزال للكتاب، اإلنزال الخاتم 

 {.واألخير، له فيها ذكر قوي ووازن وترسيخ:}ولكن رسول هللا وخاتم النبيئين'

هذه الداللة أيضا والممثلة للموضوع والمحور الواصل لسورة األحزاب بما بعدها، وخاصة سورتي 

سبأ وفاطر، يجليها المعجم والمعاني المحورية لقاموس الشكر والحمد، والفضل والنعمة، الغالب 

ويجعل  والوارد هنا. وهذا ما يقرب وينحو بنا إلى معنى اإلرسال في قوله سبحانه وتعالى:}يس{،

اإلمكان العتبار أثر ابن عباس والذي روي أيضا كما ذكره ابن كثير في تفسيره عن عكرمة 

.. واإلمكان هنا للحمولة الندائية !والضحاك والحسن وسفيان بن عيينة أن }يس{ بمعنى: يا إنسان

لمرتبطة للخطاب؛ فالياء هنا مرجح تبعا لكل جزئيات النظر والدراسة، ذو ثقل في داللة اآلنية ا

بإعالم آن اإلنزال واإلرسال. فالحمد كما هو شأن ذكر الشكر والنعمة المحورية والمركز عليه هنا 

نلفيه مقترنا في سورة فاطر الذي يحمل معنى إسمها حقيقة: البدء واالبتداء، وذلك بقوله سبحانه:}ما 

' وهو العزيز يفتح هللا للناس من رحمة فال ممسك لها وما يمسك فال مرسل له من بعده

(، وبقوله عز وجل:}جاعل المالئكة رسال أولي أجنحة مثنى وثالث 2الحكيم'{)فاطر

 (..1ورباع'{)فاطر
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ولئن كان ابن كثير رحمه هللا لم ينتبه لهذا السياق الترتيبي للسور، والذي هو أكبر وأرجح مؤطر 

فتفسير القرآن للقرآن هو أعلى  للسورة ولمنحاها الداللي بعد المحفوظ من العلم والمحقق؛ وكما يعلم

درجات التفسير؛ فإذا كان لدينا هنا سياق يجمع بين الحمد واإلرسال والنعمة و}الم{ وقوله سبحانه في 

سورة يس:}يس' والقرآن الحكيم' إنك لمن المرسلين'{ ثم قوله تعالى في سورة الصافات:}فالتاليات 

( ثم سورة الزمر 1والقرآن ذي الذكر'{)ص ( وقوله جل وعال في سورة ص:}ص'2ذكرا{)الصافات

وآل حم؛ فإذا كان هذا كذلك، فال أقرب من تأطير هذه النعمة والحمد الواردين في هذا الحيز وفي 

سورة فاطر، ال أقرب وال أدنى لها صلة كما نرى من أول سورة الكهف وقوله تعالى الحق 

عل له عوجا' قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه المبين:}الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يج

 (..2..1ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا{)الكهف

 ولنسمع ولننظر ما قاله ابن كثير في تفسيره ههنا:

ه المحمود >>قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح األمور وخواتمها، فإن

على كل حال، وله الحمد في األولى واآلخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله 

 الكريم محمد صلوات هللا وسالمه عليه، فإنه أعظم نعمة أنعمها هللا على أهل األرض<<

سورة الكهف كما إذن فالنعمة والحمد المذكوران بين حيز}الم{ الثواني وآل حم موصوالن بيانيا بأول 

بسورة الفاتحة واألنعام؛ وذلك من تحقق وحقيقة أحد معنيي المثاني من قوله تعالى:}هللا نزل أحسن 

(؛ ففي أول الحديث مجمال وبعده مفصال؛ كما أن اإلنحاء 22الحديث كتابا متشابها مثاني'{)الزمر

ال وموجها هو قوله عز وجل بمعنى وقوله تعالى:}يس{ إلى الصيغة الندائية الخطابية يجد له حام

وفي مستهل السورة خاصة، سورة األحزاب، بل وشطر من خطابها وبيانها مركزه الشخص الكريم 

لنبي هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم؛ فقد جاء البدء كما أن }يس'{ في البدء خطابا ونداء عليا 

في سورة يس:}إنك لمن  حكيما:}يا أيها النبيء{؛ وكذلك جاء السياق وبإمكان نفس المنحى

(. لكن ال يجب إغفال أن حرف السين أتى ضمن الحروف المقطعة في الطواسين: 2المرسلين{)يس

الشعراء )طسم(، النمل )طس(، القصص )طسم(؛ وهذا ما يجعل التأطير األولي واألرجح علميا، أي 

قطعة تأطيرا فصليا بحفظ صحة الحكم والقول، كما كان الشأن في تأطير ما تقدم من الحروف الم
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أساسه العالقة بالمواضع والحيزات الوارد فيها ذكر هذه الحروف أو الحرف، يجعله يصل حرف 

السين بالقرآن المجيد ورسالة محمد صلى هللا عليه وسلم وبأمته، وبطور هذه الرسالة آخر الرساالت 

وعليهم أجمعين. وبهذا يتجلى المنزلة على خاتم المرسلين واألنبياء صلوات هللا عليه وسالمه عليه 

أن للياء دوما داللة اآلن، آن هذه الرسالة وزمن ظهورها وحضور حدثها، كما هو في قوله تعالى 

الحميد المجيد في أول سورة مريم:}كهيعص{ كما سلف ذكره من قبل، وكذلك في أول سورة 

 الشورى:}حم' عسق'{.

ما كان مستمدا من هذا اإليحاء الداللي من سياق إذن فلعل أثر ابن عباس والذي رواه غيره كذلك إن

وحقل الداللة، الحيز القرآني المتضمن بإشعاع لإلرسال، ومنه كان انبثاق الخطاب الندائي الذي 

يؤول هنا إلى حقل داللة اإلرسال. وهذا قريب أو في صلة موازية للعالقة الوظيفية والبيانية بين 

توليدية من الحقل الداللي للسياق كوحدة بيانية ونظمة بيانية واحدة، المادة الصوتية والداللة؛ فاألولى 

والثانية أولية تجزيئية، مادتها العناصر واألجزاء الصغيرة األبعاد للمادة البيانية. ولعدم بروز هذين 

الحيزين المعرفيين العلميين يأتي التعبير عما يستمد منهما، وبمقتضى الصلة التفسيرية العلمية 

ودة وغير الموجدة، يعبر عنها بمعنيي الحدس والملكة وما شاكل هذا المعنى. بيد أن الفارق الموج

 بين الذي أثبتناه من التأطير وغيره من األقوال هو االستناد من عدمه لدليل العلم وحجته والبرهان.

محدد  واقعية هذا الذي جاز وأمكن، وهو كذلك، اعتباره إطارا علميا ليس مقعد التفسيرات وال

م هذا البناء والنظر الدراسي  القوانين، نلفي له دليال رصينا مكينا يؤكد من جهة أخرى صحة وقو 

وتشجره التحليلي، وواقعية والحقيقة الجوهرية للمحور الذي تم كبسه وتشكيله عليه؛ ذلك هو الخاصة 

 الوصفية والوسمية لسورة يس بأنها قلب القرآن؛ فقد روى أبو بكر البزار:

 -هو المكي مولى آل علقمة -حدثنا حميد -هو ابن الحباب -ثنا عبد الرحمان بن الفضل، حدثنا زيدحد

 عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: -هو ابن أبي رباح -عن عطاء

 )) إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس.((

 ثم قال: ال نعلم رواه إال زيد عن حميد.
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 بل سوق هذا الحديث قال: قال أبو عيسى الترمذي:وذكر ابن كثير ق

حدثنا قتيبة وسفيان عن وكيع، حدثنا حميد بن عبد الرحمان الرؤاسي، عن الحسن بن صالح، عن 

هارون أبي محمد، عن مقاتل بن حبان، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم:

ومن قرأ )يس( كتب هللا له بقراءتها قراءة القرآن عشر  )) إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن )يس(؛

 مرات.((

ثم قال: هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث حميد بن عبد الرحمان، وهارون أبو محمد شيخ 

 مجهول.

وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه، وال يصح لضعف إسناده؛ وعن أبي هريرة، منظور 

 فيه. إنتهى.

بة المشار إليها في قوله هي من الزيادة الواردة في الحديث، فهذه علتها؛ أما األصل لعل الغرا

والشطر األول منه فهو وارد من غير طريق واحد، وإن وردت أخبار وأحاديث على ذات الصيغة، 

فهذا ال يرى له أثر قوي في تحسين الحديث، ألن ورود ووجود مثل هذه الصيغة كما جاء في وصف 

رة وسور آل حم قد يكون على نفس األثر سلبا. لكن ورود حديث يجمع بين وصف سورة البق

السورتين البقرة ويس بنفس المعنى وبطرق متباينة، كما هو الحال فيما رواه اإلمام أحمد، وقد نقل 

 ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره بصدد ذكر فضائل سورة البقرة. 

وخط محوري في القرآن على أساس دراسة ذات نهج هذا المعطى وأمر تجليات تناسقه مع نظر 

علمي ومعايير علمية وحقة واضحة مما هو من متحقق أمر تدبر القرآن العزيز الحكيم، يكسب 

ويعطي فحوى حديثنا وإطار األقوال الواردة فيه اعتبارا في الحق ألنها والتجليات القانونية ومظاهر 

التي عكسها األقوال واألحكام التي تفتقد الحجة  الحكمة هي ذاتها خطوطه ومسالكه وحقيقته،

 والبرهان، فهذه واهنة داحضة ال زنة لها وال قرار.
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هكذا وإن أردنا عدم الصلة بعالقة االستدالل بين المحور الدراسي والنظري، والقول أو األثر بأن 

و أمر يرجح صحة )يس( قلب القرآن، فالتناسق والتوافق في سابق األمر والحقيقة مقرر وثابت، وه

الهيئة الكلية التي سار على منوالها وأساسها هذا التوجه واالعتبار الهيئاتي الدراسي من أوله، والذي 

 .بحقل ركناه وقطباه الكتاب والقرآن أو التاريخ والتعاصرأمكن تمثيله 

ترتيب وإذا كان لكل أمر أول وآخر على معيار إدراكي ترتيبي، فما نرى من موقع المسبحات في 

القرآن إال تجليا لسريان تحقق الحكمة. وليست الحكمة هنا وجها وبعدا واحدا، فاهلل سبحانه وتعالى 

واسع حكيم، وليس موضوع السورة هو فحسب العامل أو المفسر أو المتناسق األوحد مع الترتيب، 

كلها أنها كلمات  وليس طولها أو قصرها، وال غيره من العوامل هو وحده العامل والمحدد، بل شأنها

محكمة متناسقة ومتسقة من غير تفاوت وال اختالف؛ فهذا مما يلزم ويؤكد وجوب علمه وإدراكه 

 حتى يحفظ ويبقى للبيان وظيفته ووضوحه.

إن أصل هذا الجزء والفكرة األولى التي تم إنشاؤه على ضوئها وأساسها هي التناسق القرآني؛ ولقد 

ظرنا وجدناها أفقا وصورة تجلي هذه الحقيقة؛ هذا وإن كان إمكاننا تبين أن كل جهة وجهنا إليها ن

؛ حسبنا منه إثبات الدليلليس إمكانا محيطا في االستقصاء والنظر، وهو ال شك ضئيل وقليل؛ ف

ودالئل الحق وسبله بعضها ملزم لبعض؛ من أجل ذلك كان العقل هو مناط الخطاب والتكليف؛ فال 

والوعيد  إال عبر فقه الخطاب وحصول االعتبار واإلدراك؛ وكذلك  يفقه األمر والنهي والوعد

فعنصر الترتيب في الحكمة مظهر أولي أهم، مظهر قريب وأدنى لإلدراك جامع ومبرز لوجوه 

التناسق واتحادها.  وحيث أكثر ما يهمنا هو موضوع الحروف المقطعة وسؤال تأطيرها، فذلك ليس 

العتبار المستقل وعزل هذه الخطوط والجهات ليس له واقع سوى بمنعزل حقيقة عن الترتيب، ألن ا

على مستوى التجريد النظري والتحليل. وطبعا فإنه كلما كان التحليل متراكبا كان أقرب إلى الدقة 

والسداد في الوصف والتعبير، وفي تحديد التداخالت التركيبية لمختلف اآلفاق والمستويات واألبعاد؛ 

صول لتحليل وحديث حسن على وجه ما يرضاه الحق من اإلتقان إال باستيعاب من تمة نرى أن ال ح

هذا كله في شرط التبيان، وذلك ما نراه مستوفى وعلى معايير العلم مما يقوم عليه إحقاق األقوال 

 وصحة االستنباط واألحكام.
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 الفصل الحادي عشر

 فقه التسبيح وموقع المسبحات من الترتيب 
   

 

المسبحات من الترتيب القرآني هو بدوره ليس يخرج عن االنتظام مع الهيئة التي صيغت إن موقع 

عليها بنية التحليل وحقائقه، بل ما وجدناه يضاف توافقا إلى التوافقات والدالئل األخرى من مختلف 

إلى تأصيل الوجوه ومعايير للحق شتى. وإثباتا لحقيقة هذا القول أو سعيا منا إلى هذا اإلثبات هلم إذا 

التسبيح وما يكون فقهه في الشرع، أي إلى تحديد موضعه البياني منه، وذلك من خالل واعتبار ما له 

 صلة في الداللة والمعنى بالتموضع والترتيب. فعن جابر رضي هللا عنه قال:

 53)) كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا.((

 وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:

رواه أبو داود -بي صلى هللا عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا(())كان الن

 54بإسناد صحيح.

كذلك فأبرز داللة مقترنة بسورة النصر على البعد الترتيبي هو معنى آخر األمر وختامه؛ ذكر ابن 

برنا جعفر عن أبي العميس كثير في تفسيره: >قال النسائي: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أخ

)ح(؛ وأخبرنا أحمد بن سليمان، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو العميس، عن عبد المجيد بن سهيل، 

عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، قال: قال لي ابن عباس: يا ابن عتبة، أتعلم آخر سورة من القرآن 

 ت. نزلت؟ قلت: نعم،}إذا جاء نصر هللا والفتح{ قال: صدق

                                                           
 رواه البخاري  53

نقال عن رياض الصالحين لإلمام النووي  54 
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وروى الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربذي، عن صدقة بن يسار، 

عن ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة:}إذا جاء نصر هللا والفتح{ على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

الناس فذكر  أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت، ثم قام فخطب

 خطبته المشهورة.<

كما ذكر بخصوص المرتكز البياني الثاني المتصل بهذه السورة الخبر الذي رواه اإلمامان أحمد 

ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان في )آخر 

( وقال:))إن ربي كان أخبرني أني !إليهأستغفر هللا وأتوب  !أمره( يكثر من قول )سبحان هللا وبحمده

سأرى عالمة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره، إنه كان توابا؛ فقد رأيتها:}إذا 

جاء نصر هللا والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين هللا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره' إنه كان 

 توابا'{. 

ر: حدثنا أبو السائب، حدثنا حفص، حدثنا عاصم، عن الشعبي، عن وساق في ذلك أيضا قول ابن جري

أم سلمة قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في آخر أمره ال يقوم وال يقعد، وال يذهب وال 

(، فقلت: يا رسول هللا رأيتك تكثر من سبحان هللا وبحمده، ال !يجيء إال قال: )سبحان هللا وبحمده

(، قال:))إني أمرت بها(( فقال:}إذا ! تقوم وال تقعد إال قلت:)سبحان هللا وبحمدهتذهب وال تجيء، وال

جاء نصر هللا والفتح{ إلى آخر السورة.< ثم أضاف ابن كثير بشأن الحديث معلقا فقال: غريب، وقد 

 كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مفرد فيكتب هاهنا.<<

 بأن كفارة المجلس تتعلق وتكون في آخره.هذا ولزم التذكير 

كذلك فإن ما يحدد هذه الداللة البؤرة والمشكاة أحسن ما يكون التحديد من حيث قوة وعلو التأصيل 

هو البحث عن مناط بعلو درجة قيمة وإثباتا في الحق، وليس في هذا أعلى وأسمى من أذكار الصالة 

وحكمة األمر بحدث اإلسراء والمعراج. وأول مرتكز التي فرضت في السماء فرضا مقترنا في الحق 

للنظر المستجلي وجوه التوافق في لوحة الحقائق استهالل سورة اإلسراء بالتسبيح توافقا إيحائيا 

ودالليا باستهالل ومنطلق هذا االنتقال الخارق الممهد للعروج إلى السماء بقوله تعالى:}سبحان الذي 
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اية السورة حكمة بالغة وتوافقا مع المقام األعلى في األمر أسرى بعبده{، ثم التكبير في غ

 الحكيم:}وكبره تكبيرا'{.

ولقد سبق فيما كتبنا قبل بضع سنين ما موضوعه هذا الشأن العظيم في تدبر واستجالء المعاني 

 والحكمة في األذكار المفروضة والمسنونة في الصالة، فننقله هاهنا مع تغيير طفيف يهم جانب اللفظ،

وهي كلمة أتت في سياق معين على مسار الفكر مستمدة من صميم التواجد في رحاب استشعار 

جوهر العبادة وكنه وأبعاد األحكام؛ فهي قبس فكر من الحق، ما انعكس منه على وجهه حقا فذاك، 

 وما ليس منه بحق فهو نسبة من األرضية في كل قول غير قول النبوة والكتاب:

 أنوار النسق  -1                                       

 القيام في الصالة: -

 ، وبه يفسر اختصاص هذا المقام بتالوة القرآن.مقام تلقي القرآن وكأن المسلم لوحة للذكر 

 : الركوع -

وامتثاله لما نزل به الكتاب مع التسبيح المرادف داللة بغلبة حال التقصير وأن طاعة ائتمار العبد 

 تبلغ كمال وتمام االنطباق بالحق وبالواجب المأمور به.العبد ال 

 الحمد:  -

عبده سلوك الطاعة واتباع الحق، وقد يكون باعتبار عبودية الوجود خلقا الحمد على توفيق هللا تعالى 

وأمرا على سعة واستغراق الداللة، أي بسعة الداللة الواردة في أم القرآن وقوله سبحانه:}الحمد هلل 

مين{، وهو سبحانه وتعالى الذي له كل شيء، وهو مدبر األمر من السماء إلى األرض، رب العال

 وهو الهادي وولي التوفيق.

 السجود:  -
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. والسجود يقترن مع الركوع في حقيقة ما نزل من القرآن من أواخر سورة االفتقار إلى هللا عز وجل

' ال يكلف هللا نفسا إال وسعها' لها ما كسبت' البقرة:}وقالوا سمعنا وأطعنا' غفرانك ربنا' وإليك المصير

وعليها ما اكتسبت' ربنا ال تؤاخذنا إن نسنا أو أخطأنا' ربنا وال تحمل علينا إصرا كما حملته على 

الذين من قبلنا' ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به' واعف عنا' واغفر لنا' وارحمنا' أنت موالنا' 

{.ويعلم التميز لشروط نزولها؛ ومهما كان تعدد القول فهو في أمرين فانصرنا على القوم الكافرين'

 وحقيقتين:

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوتيها حين فرضت عليه الصالة في السماء حين عرج به عليه 

 الصالة والسالم.

كنز تحت والقول الثاني ليس يضاد القول السابق وال يناقضه، أنه صلى هللا عليه وسلم أوتيها من 

 العرش.

( في جمعه وتوفيقه بين القولين:> 22ص -قال السيوطي رحمه هللا في كتابه )التحبير في علم التفسير

ويجمع بين ذلك بأنها نزلت بعد إعطائه إياها ليلة اإلسراء<، بمعنى اعتبار القول الثاني قد يكون 

 اج.بأنها قد نزلت عليه صلى هللا عليه وسلم في غير اإلسراء والمعر

فالركوع إيمان وامتثال مطلق مقابله البياني في القرآن العظيم:}وقالوا سمعنا وأطعنا'{ أي بعد 

حصول اإليمان واليقين:}آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون' كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه 

مة الكتاب، وكل ورسله' ال نفرق بين أحد من رسله'{؛ فالركوع يكافئ الطاعة في نسق الحق وكل

سلوك تواجدي للعبد هو كلمة؛ وعلى وصل بتجليات الحكمة ومراس األحوال والوجود يفسر كون 

إطالة الركوع مع قيام الليل مصدر طاقة عظيم للعبد ال يكاد يشعر معه بإحن في تحمل أعباء الوجود 

 أي كانت هذه األعباء.

، موضع جوهر العبادة وسؤل العون على السمع وأمر السجود االفتقار إلى هللا تعالى الحي القيوم

والطاعة، صلة حقة ثابتة بين المخلوق وخالقه والعبد وربه، وكيف لهذه الصلة أن تفصل ولو لحظة 

وهللا سبحانه هو الذي يمسك السماوات واألرض أن تزوال، ومن تمة كان تعدد حال السجود تعبيرا 
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ه، وهذا في اتساق وتكامل في الحق مع الحقيقة الكبرى وبيانا على ديمومته وثبات حاله واستمراريت

والشأن العظيم للدعاء كما ورد في قوله صلى هللا عليه وسلم:)) الدعاء مخ العبادة((. هذا الحديث 

الذي رواه اإلمام الترمذي في كتاب الدعوات وقال فيه: هذا حديث غريب، وضعفه األلباني في 

(، فإن هذا ال يغير من الحق شيئا، وال يكون العالم 2112ع)( وضعيف الجام2221تخريج المشكاة)

راسخا في العلم حتى يجعل بين المعايير البنائية للعلوم بكل حمولتها االصطالحية والتقعيدية وبين 

تنزيلها العملي ومقتضاها، حتى يجعل بينها مسافة على مسافة ما نعلمه من اللون واألسماء المحدودة 

ة لما هو موجود منها في واقع األمر والحقيقة من مختلف غير محدود تعدده من األلوان بالنسب

واختالفه. فالمعايير هي في األصل مادة تأسيسية وبنائية إطارها تعليمي وتنظيمي، أي تنظيم الفكر 

والحقائق، فهذه حقيقتها ووظيفتها. وعلم الحديث أكثر ما يلزم فيه هذا االعتبار واإلدراك، وإال كان 

ائض فيه من غير ذلك أقرب للزلل والخلط. فهذه الحقيقة للدعاء من العبادة من العلم الذي نزل به الخ

الكتاب والحقائق المسطرة ذكرا مثنى في القرآن؛ وهو معنى قول الحق في السبع المثاني وأم 

مفرد من القرآن:}إياك نعبد وإياك نستعين{. وروى أحمد والترمذي وابن ماجة والبخاري في األدب ال

 حديث أبي هريرة مرفوعا:

 (( !))ادعوا هللا وأنتم موقنون باإلجابة

قال ابن كثير في تفسيره: إسناده ال بأس به؛ وحسنه األرناؤوط في تخريج جامع األصول. ورواه 

 الحاكم.

 وروى الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة أنه صلى هللا عليه وسلم قال:

 عليه.(())من لم يسأل هللا يغضب 

 كما قال عليه الصالة والسالم:
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  55))ليس أكرم على هللا من الدعاء.((

 جلسة االستراحة )جلسة التشهد الوسط(:  -

داللة واضحة وترجمة فصيحة مبينة ليسر الدين وجوهر الرحمة ورفع الحرج ودرء العسر والحرج 

 . في العبادة والتكليف

التقصير في جلسة االستراحة واستحباب وسنية عدم وهنا وجب التنبيه على ما ترجح من حكمة 

وهو  -اإلتمام للصالة اإلبراهمية واإلتيان بكل ما في التشهد من األقوال واألذكار، وقد ذكر بعضهم

أن هذا مؤشر ومعرف لدرجة من العلم وحقيقة من نور الحكمة والفقه؛ قال هللا تعالى:}يا أيها -الحق

اعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون' وجاهدوا في هللا حق جهاده' الذين آمنوا اركعوا واسجدوا و

هو اجتباكم' وما جعل عليكم في الدين من حرج' ملة أبيكم إبراهيم' هو سماكم المسلمين من قبل وفي 

هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس' فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة' واعتصموا 

( وجاء في معنى قوله صلى هللا عليه 31-35هو موالكم' فنعم المولى' ونعم النصير'{)الحجباهلل' 

 وسلم أنه لن يشادد الدين أحد إال غلبه.

فالروح والسبات والتدرج في األمور ورفع الحرج كل ذلك من سنة هللا تعالى الحكيم الخبير؛ فمن 

ان الحياة عبادة:}قل إن صالتي ونسكي حيث جعل هللا تعالى سلوك الوجود كله وكل حين من أحي

(، 115ومحياي ومماتي هلل رب العالمين' ال شريك له وبذلك أمرت' وأنا أول المسلمين'{)األنعام 

، وهذا األمر هو الحامل فكذلك هذا الروح والسبات واالستراحة هي بالحق من العبادة ومن جوهرها

أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه  الذي تؤول إليه حقيقة الفقه من كونه عز وجل يحب

كما جاء معناه في الحديث وقوله صلى هللا عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان:))ليس من البر الصيام 

. فاألخذ بالرخصة في ظروفها 56في السفر.((وقوله عليه الصالة والسالم:))إن دين هللا في يسر.((

                                                           
 رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه 55

 البقرة آيات الصيام من سورة-كثيرانظر تفسير ابن  -رواه اإلمام أحمد 56 
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العمل وهو سلوك البر في تلك الحال؛ ومخالفته  وأحوالها هو عين الحق والمأمور به، وهو خير

 مخالفة للحنيفية السمحة التي بعث بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

: ذكرنا أن الحمد كما هو في الرفع من الركوع حمد على منة اإليمان والهدي التسبيح والتكبير-

نا وأطعنا'{. والتسبيح تعبير والطاعة، ألن الركوع نسق جوهره موصول بقوله تعالى:}وقالوا سمع

منزه هلل تعالى العلي عما هو ائتمار لما أوجبه وأمر به سبحانه. فالعبد مهما كانت طاعته لربه عز 

وجل فلن يحصي الحق بعمله وطاعته. كما أن التسبيح تعبير عن المباينة المطلقة بين الخالق سبحانه 

يتناسب مع إدراك كنه التسبيح وفقه حقيقته وتعالى عن خلقه، واإلطالق هنا في إدراكه وفقهه 

ومغزاه. وإن األصل المثال الذي هو أقرب وأبرز للبيان هو المتصل بسؤال الرؤية كما ورد ذكره 

وعلمه في القرآن في ذكر نبإ موسى عليه السالم:}ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني 

لجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني' فلما تجلى ربه للجبل أنظر إليك' قال لن تراني ولكن انظر إلى ا

(. 142جعله دكا وخر موسى صعقا' فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين'{)األعراف

وقلب هذا الذكر لو جاز لنا هذا التعبير واالعتبار هو قوله سبحانه حكاية عن كليمه ونبيه موسى عليه 

 السالم:}سبحانك{.

فالذكر الوارد في الركوع:]سبوح قدوس، رب المالئكة والروح[ ففيه هذا المعنى المبايناتي كذلك 

والتقديسي للتسبيح؛ فله تعالى األسماء الحسنى، والمالئكة يسبحونه وهم بأمره يعملون، والسماء 

من واألرض وما بينهما قائم على هذا. وبتصريف للقول على غاية تقريب المعاني فالكون وما فيه 

الخلق والكائنات ما عظم منها وما صغر بناء حامالت أسسه وأركانه، وكل رافعة فيه وواصلة هم 

المالئكة الذين يحققون أمر هللا وخلقه وحوله عز وجل وقوته. فيرى لهذا الذكر أسان، أولهما أس 

لي الممثل التقديس بلفظ )قدوس(، والثاني أس مضاعف بالغ أقصى المباينة وذلك بذكر الوسيط العم

في المالئكة ليتم سابغ االتصال واالتساق مع الحق في قوله سبحانه العلي الحكيم:}وهللا خلقكم وما 

 (..11تعملون'{ )الصافات

وكأن الكون لوحات يذهب بمعناها معنى أقرب لمعنى السبل في قوله تعالى:}يهدي من اتبع رضوانه 

(، 17نه' ويهديهم إلى صراط مستقيم'{)المائدةسبل السالم' ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذ
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فالركوع مثله لوحة عملية ينطبق سلوك اإلنسان والعبد حالها وكلمته التواجدية بمكون كوني ولوحة 

مالئكية، أي أن في الكون والوجود مالئكة في حال ركوع دائم، ومالئكة أبدا ساجدين، ومالئكة 

ح، وهكذا في أمر الكون كله. فهذا بيان أن ال حول وال قوة مسبحين ال يفترون لوحتهم الكونية التسبي

 إال باهلل مع وجوب التسبيح، فهو تعالى بائن عن خلقه.

 : التكبير-

موضعه حال االرتفاع والرفعة مقابل التسبيح المقترن باألرض مناسبة للمخلوق ولوضاعته المطلقة 

يتضمن التسبيح كما ذكرناه تنزيه هذا وفقره وطبيعته الممتزجة بما هو أرضي. وهكذا فقد يدل و

المكون الذي أصله من حيث كونه أمرا وخلقا السماء ونفخ هللا سبحانه في أصله من روحه، وكذلك 

األرض وما فيها من خلق وما أقلت؛ فهذا التسبيح الموصول بصلة األرضي بأصل الخلق واألمر به 

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحابته يفقه سنية التكبير على شرف األرض ومرتفعاتها كما ك

 رضي هللا عنهم يفعلون، فاهلل جل وعال أعلى وأكبر.

ها هنا نعود للتكبير في أول الصالة. فقد سبق قولنا بأن القيام ال يحق فيه غير ذكر القرآن، والقرآن 

من هللا عز وجل؛ ولذلك إنما هو من السماء؛ فالمقام هنا وهلل المثل األعلى بمثابة مقام تلقي القرآن 

ومنه أيضا كل انتقال من أو إلى رفع ونزول في هيئة الصالة. والذي  !سن فيه التكبير: هللا أكبر

يرجح هذا النظر ويتفق معه ويعضده هما منحيا صيغة الذكر المتقابالن والمتعاكسان أول النهار 

ر، وآلخره البدء بالتكبير عدد المائة وآخره فيكون ألوله البدء بالتسبيح صعودا وكمال المائة التكبي

 ! وسبحان هللا ! والحمد هلل ! وعكس المنحى األول ليصبح في كل عقدة: هللا أكبر

كذلك مما هو على أدنى الوصل البياني بما ذكرناه من حقيقة اللوحات الوجودية ونظمتها، ومعاني 

وسبلها، نجده في القرآن المجيد وفي سورة مسالك المنتهجة في الحياة، المسالك الوجودية ومجاالتها 

الصافات خاصة التي ال سّي لها في األصول العلمية والبيانية وال في علم األولين واآلخرين مدخال 

 !في علم النفس اإلنسانية تحليال وتفسيرا؛ ومن أعلم ممن خلق؟
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بينهما كما ذكرناه في فبالنسبة للتركيبية والتحليلية لفضاء الخلق وأمره للسماوات واألرض وما 

موضع الركوع، فمن أول السورة إلى قوله سبحانه:}ورب المشارق{، وقوله عز وجل:} وما منا إال 

( دليله ومرجعه. قال 111..114له مقام معلوم' وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون'{ )الصافات

 ابن كثير في قوله تعالى:}وما منا إال له مقام معلوم'{:

 ه موضع مخصوص في السماوات، ومقام العبادات، ال يتجاوزه وال يتعداه.<<>>أي ل

وهنا بالضبط يقع ونصل موضع فقه التداخل الوجودي والجمع بين السماء واألرض من ذات وخالل 

التداخل الوجودي المالئكي فيهما معا، حيث أن تسبيح اإلنسان وما في السماوات واألرض يكون في 

كلي مع المالئكة المسبحين، وكذلك بالنسبة للركوع ومثله في كل مقام؛ وفي كل انطباق لوحاتي وهي

ذلك المالئكة موضعهم في السماء ال تناقض في الحقيقتين وال اختالف، ولكن الهيآت اإلدراكية 

والتصورية لعقولنا غالبها بدائي وأولي الهيئة القتصارها عليها تجربة وتعليما؛ وقد ساق ابن كثير 

  في تفسيره لنفس اآلية قوله عليه الصالة والسالم:رحمه هللا

(( فذلك قوله:}وما منا !))أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس موضع قدم إال عليه ملك ساجد أو قائم

 57إال له مقام معلوم'{

فهذا هو المعنى، بل والحق الذي حق لنا به وجاز بمقتضاه القول إن كل نقطة من الفضاء المحيط بنا 

واتنا قد اكتنفت وحوت في ما نراه نقطة عديمة المسافة كل الفضاء الوجودي الحق، السماوات وبذ

السبع واألرضين السبع جميعا، بين األرض والسماء الدنيا خمس مائة سنة، وكذا بين أرض والتي 

العادي تحتها، وبين كل سماء والتي تليها. وقد ذكر ابن قيم الجوزية رحمه هللا ما قد يعرض لإلدراك 

 من إشكال بشأن هذه التصورات الهيآتية لهذه الحقائق في مؤلفه الموسوم بكتاب الروح.

ومن جهة أصح األصول وثابت األسس العلمية كحقائق وأركان موجهة في دراسة النفس اإلنسانية 

عل ول !فإن مرجعها المكونات التركيبية األساس للكون كال وجزءا، وما اإلنسان إال من هذا الكون

                                                           
 )وانظر تفسير ابن كثير 57
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المميز هنا هو كفل الكتاب في تبيان ما يخص علم اإلنسان المختص والمميز باالستخالف، فجاء 

العلم بتحديد مكونات وعناصر التركيب الممثلة أساسا بالمكون المالئكي والمكون الشيطاني بذكر 

تركيبا في كل  نسق  الخلق األول آلدم علي السالم ونبإ أمر السجود، هذه المكونات الثابتة والمتكررة

خلق ونفس آدمية. والجمع بين مستويي التحليل الكوني الكلي والتحليل النفسي الفردي بيانه ومرجعه 

 العلمي ليس على القصر وارد في الصدر األول من سورة الصافات:

}والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد' رب السماوات واألرض وما 

 المشارق' إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب' وحفظا من كل شيطان مارد'{ بينهما ورب

هذه األصول وهذا المرجع له خالل سياق الحق واآليات لهذه السورة مرتكزات قوية وموزعة 

توزيعا منتظما، بل وإن الجوهرية البيانية والعلمية لهذا المعنى في السورة يؤكدها من حيث البعد 

قرآن كتاب هللا العزيز الحكيم الجوار البعدي لسورة )ص( المتصل موضوعها وبيانها التناسقي لل

الثنائية التي صاغ عليها أبو حامد  بذات النظر للكون واالعتبار لإلنسان في مكوناته، المختزلة في

من جهة (؛ وهذا الغزالي رحمه هللا تحليله وتفسيره للسلوك اإلنساني، ثنائية:)لمة الملك، لمة الشيطان

( 1،1التوافق البنيوي والتمثيلي يحيل ويتوافق وكفاية النظمة الثنائية في مطلق البناءات الحسابية:)

وفي أوسع المجاالت التطبيقية والتقنية المرتبطة والمحتضنة لمطلق حياة اإلنسان، من تشكيالت 

المنطقية والبنيوية  الصور التلفزية إلى تأصيل اإلشارات المكالماتية وانتهاء بالنسق والخلية

 للحاسوب.

فعلى هذا التناسق الموضوعاتي والترتيبي أرجح القول في مجيء نسق وذكر قصة آدم عليه السالم 

 وإبليس الرجيم، قصة النسق األول النموذج، في المقام األعلى في موضع وختام سورة ص.

أن نضيف لما تلونا من وإذا كانت سورة الصافات واضحة المعالم في المعجم والبيان، ويكفي 

 مستهلها األول الجامع الدال على مجمل موضوعها، أن نضيف وأن نتلو بعده اآليات البينة التالية:

 (27}قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين'{)الصافات
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 (41}إال عباد هللا المخلصين'{)الصافات

 (51}قال قائل منهم إني كان لي قرين{)الصافات

 (115العالمين'{)الصافات }سالم على نوح في

 (157}ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون{)الصافات

فهذا ظاهر الداللة على محور السورة، وكل العلم ال يحصى، وبعضه يستنبط من بعض. فاإلنسان 

كله من آدم على نسقه التركيبي، خلقه هي هي، تتغير في نسبها بحسب موضع ابن آدم من السنين 

سه األمر والنهي والحالل والحرام. فتركيبة اإلنسان هي ذاتها في مكوناتها وقانون الحق الذي أسا

 ولوحات أحوالها.

وسورة ص في اتصالها الموضوعاتي بسورة الصافات الذي يكاد يكون مكمال لسياقها يظهر جليا في 

 المرتكزات البيانية وآياتها البينات التالية:

 (17-13والطير محشورة كل له أواب'{)ص}إنا سخرنا الجبال يسبحن بالعشي واإلشراق 

فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في 

 (23..25األصفاد'{)ص

وذلك باعتبار قوله سبحانه وتعالى حكاية لقول المالئكة ووصال بهم كما رجحه جم من علماء وأئمة 

 التفسير:

 (111الصافات}وإنا لنحن المسبحون'{)

 (2}فالزاجرات زجرا{)الصافات
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فهذا من شأنه توضيح معنى اللوحة التركيبية واللوحات التي قد تتداخل فيها الماهيات الموجبة في 

 الحق للتسبيح.

 رص الصفوف: -

لصالة هي عماد الدين والقاعدة التي عليها ومنها يتأسس وتنبثق الحياة ونسقها للفرد واالجتماع، ا

لذلك وكما جاء به الخبر الشريف أن إذا صلحت صلح كل شيء وإذا فسدت فسد كل شيء، وليس 

بين عبثا أن كان آخر عهد الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم بأمته والموكب الكريم الرائد منها 

يدي القيام للصالة، صالة الصبح، أمرا حكيما من هللا تعالى ليطمئن نبيه الكريم عليه الصالة والسالم 

 على أمته، أمة الشهود على الناس إلى يوم الدين... 

 وعلى هذا األساس لزم أن يقرأ ويفقه الحديث الذي رواه إمام الحديث مسلم رحمه هللا:

 صالة.(())بين الرجل وبين الكفر ترك ال

 وقوله صلى هللا عليه وسلم:

 ))العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر.((

كذلك فقد كان مؤشر إسالم القبيلة إعالمها لمظاهر اإلسالم وشعائره التي أبرزها األذان، ولهذا يحفظ 

تى يروا ويعلموا إقام عن خالد بن الوليد والصحابة رضي هللا عنهم أنهم كانوا ال يغيرون على قبيلة ح

 أذان الصبح من عدمه. يقول هللا عز وجل في آخر ما أنزل من الكتاب:

}فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين' ونفصل اآليات لقوم يعلمون' وإن نكثوا 

هم أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر' إنهم ال أيمان لهم لعل

 (.12-11ينتهون'{)براءة

 فهذا هو األصل المتوافق على الحق تنزيال مع قوله سبحانه:
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 (2}هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن' وهللا بما تعملون بصير'{)التغابن

أما أحكام األحوال االستثنائية فلها فقهها، والعالم ال يكون فقيها حتى يضع األحكام مواضعها ويميز 

اتها حتى يعلم الحق وال يؤتى ويكذب بتخلف العقول عن فصل الخطاب، وأن ترك بالحق مناط

الصالة كفر بصريح النص وحكم مرجعي منتظمة عليه سائر أحكام الشرع، وإن يتخلف العمل بهذا 

الحكم يتم إذا تحييد اإليمان بالكتاب ورد أمر هللا تعالى الذي لمقصده بعث أنبياءه ورسله؛ فهذا أمر 

ليس يماري فيه إال كافر اختار رد أمر خالقه وآثر الحياة الدنيا على اآلخرة، فأبى أن يصلي مستنبط 

 ونهى عن الصالة، وزاغ عظيم الزيغ باتباع المظنون على أمر ظاهر نزل به القرآن العظيم.

ل فالصالة بمثابة روح نسقية للفرد والجماعة على مستوى كنه الوجود ونظامه، كل أمر وارد فيها وك

سنة هو أمر متصل بالحياة الحقيقية والواقعية للفرد والمجتمع، يطبع الخلق والهيئة ويشكلها، 

فالتراص مع لين الجانب والسبق إلى القرب بأسمى اآلداب، واإلمامة ومن يليها ترتيبا بمعايير الحق، 

أن الجماعة واألمة كل هذا الشأن العظيم إنما هو المشكاة من مشكاة األمر العلي الحكيم في تدبير ش

 في سائر األمور والمؤسسات من الفرد إلى الدولة بما ال يحصيه أي نظام وأي اجتهاد فكري بشري.

 الصالة اإلبراهيمية: -

هي بيان وصورة من صور اإليمان تثبت صلة العبد بنور اإليمان والداعي إليه؛ فالصالة والسالم 

األنبياء والرسل صلى هللا عليه وسلم؛ ومن بعد وثوق رابطة انتماء ألمة اإليمان، أمة محمد آخر 

الصلة واالنتماء، يأتي الدعاء بنصر هللا تعالى مالك األرض والسماء الحميد المجيد، المحيط أمره، 

القاهر الذي ال يكون إال ما شاء، الدعاء بالنصر والتمكين لهذا الموكب وهذا الخط الحنيفي المتصل 

 من إبراهيم عليه السالم.

فالمباركة دعاء في الصالة اإلبراهيمية أولى إحاالتها وما تفسر به الدعاء باإلكثار من هذه األمة ومن 

 هذا الموكب الموصول بما نزل من الكتاب في قوله تعالى:
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}يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون' وجاهدوا في هللا حق 

جتباكم' وما جعل عليكم في الدين من حرج' ملة أبيكم إبراهيم' هو سماكم المسلمين من جهاده' هو ا

قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس' فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة' 

 (.31-35واعتصموا باهلل' هو موالكم' فنعم المولى' ونعم النصير'{ )الحج

 السالم:  -

الصالة عماد الدين، فهي عهد وصلة وميثاق، لذلك جاء في الخبر أن ال صالة لمن لم تنهه  إذا كانت

صالته عن الفحشاء والمنكر، يقول هللا عز وجل:}اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصالة' إن 

ا (؛ هذ45الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر' ولذكر هللا أكبر' وهللا يعلم ما تصنعون'{)العنكبوت

ميثاق بين العبد وربه عز وجل، وكذلك منه ما هو في صلة الجوار والجنب على المعنى الوارد في 

حديث )الدين النصيحة(، الذي يهم العالقة الوجودية والمعاملة مع الجوار؛ فالسالم كأنه متصل وفي 

هذا كله يرى اتصال بياني مع الصالة اإلبراهيمية؛ ولذلك فيه ذكر ودعاء بالرحمة والبركة؛ وإن 

متوافقا بما جاء في حديثه صلى هللا عليه وسلم بأن المؤمن من أمنه المؤمنون أو الناس على أنفسهم 

وأموالهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وهللا تعالى هو يهدي للحق وال حول وال قوة إال به 

 سبحانه.

                                     .            .            . 

 فقه التسبيح وانتظامه مع الترتيب القرآني -2

هذه نقاط من حيز في الحق وتجليات للحكمة البالغة في كل أمر من لدنه عز وجل حتى يستيقن من 

يعقل ويعلم الجاهلون كم هي بعيدة عن الحق، كم هي بعيدة تلك المفردات الماكرة وما ذهب على 

عبد به، أي معانيها من التعبير، كقولهم وإشارتهم للعبادة بلفظة الطقوس وقوالب العبادات وهذا أمر يت

بما معنى خلوه من الحكمة؛ فهذه كلها من قاموس الموقف والتصور الغربي الكافر والملحد من الدين 

ومن أمر هللا تعالى ورسله، ودرج عليها من أرضع لبانهم من كتابنا ومن يزعم أنهم شعراء منا، مما 

للمقلد، بجعله ليس تابعا فلسفيا، يشعر حقيقة مدى هذا األثر القبيح للتقليد حين يقتل الوجود الحقيقي 
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وإنما مادة في الفكرعجماء تكتب، وتتلفظ ألفاظه وتعابيره وفكره، واألنكى أن لها بالدونية التي 

تستشعرها أن ال تكون إال مادة تردد مواضع التشوه في الفكر الغربي بعناوين أصبح الغربيون اليوم 

نية واألدبية كالسوريالية والحداثة، ليس الحداثة أشد مقتا لها وتسفيها، خاصة في تعبيراتها الف

التاريخية في الصناعة الحضارية وأنماط التفكير المنطقي، ولكن الحداثة بمفهومها الضيق جدا، 

 حداثة االنسالخ عن المؤسسة والعقل إلى الالنظام و الالأخالقية.

ة، فهذا باعتبار المنظار األول العام إذا كنا هنا قد جعلنا موضع التسبيح أو مكافئه الداللي هو األرضي

للعقل اإلنساني، ولبادئ مرجعيته المختزل تصورها للوجود في ثنائية األرض والسماء، والخالق 

والمخلوق. فإن هذا كما تقدم بيانه ليس سوى هيئة أولية في تصور الكون والوجود ومفهوم السماء 

ر والهيئة؛ فإنه هلل تعالى يسبح ما في واألرض من جهة مكون الوعاء الفضائي لموضوع التصو

السماوات وما في األرض، وكل ما فيهن إال آتي الرحمان عبدا؛ فمن ثمة يكون التسبيح في مطلق 

 المرجعيات هو الزم وبيان التعبير عن مباينته سبحانه عن خلقه. 

 الحسنى التي يؤول ثم ال يكون من جهة التحديد العلمي تمام فقه التسبيح إال بمعرفة وعلم أسماء هللا

إليها بيان حقيقة الوجود وامتالك القدرة واإلمكان الحقيقي، وليس النسبي الذي قد يكون وهما 

وافتراضا تفكيريا يعده البعض فلسفة وتفكيرا فلسفيا، ذلك أنه ال ينبغي إهمال الشرط المنطقي 

 يه.والتسليم باألساس البنيوي وأصول هذا التفكير وما انبنى وتوجه عل

من الجانب التعليمي أول ما يثار به هذا الدرس هو الفروق بين ما يتصور في عموم اإلدراك مشتركا 

في أسماء هللا الحسنى الخالق والفاطر وبديع السماوات واألرض والبارئ؛ فالفاطر الخالق من ال 

م الشهادة. وال شيء، واإلبداع الخلق على غير مثال سبق، والبارئ المخرج من عالم الغيب إلى عال

 شك أن الذي يقرأ القرآن بهذه النظمة البيانية ليس كمن يقرأ بدونها:

}الحمد هلل فاطر السماوات واألرض جاعل المالئكة رسال أولي أجنحة مثنى وثالث ورباع' يزيد في 

الخلق ما يشاء' إن هللا على كل شيء قدير' ما يفتح هللا من رحمة فال ممسك لها' وما يمسك فال 

 (2-1مرسل له من بعده' وهو العزيز الحكيم'{)فاطر
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}وجعلوا هلل شركاء الجن وخلقهم' وخرقوا له بنين وبنات بغير علم' سبحانه وتعالى عما يصفون' بديع 

السماوات واألرض' أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة' وخلق كل شيء' وهو بكل شيء 

 (112-111عليم'{)األنعام

ي األرض وال في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأها' إن ذلك على هللا }ما أصاب من مصيبة ف

-21يسير لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم' وهللا ال يحب كل مختال فخور'{)الحديد

22  .) 

عنه  أما من ناحية أبعاد التفكير فتفتح منافذ على مناحي السؤال التأملي التفكري الذي اعتدنا التعبير

دوما وتقليدا بالسؤال الفلسفي، لكن هاهنا ال على ما اتفق من شرود الفكر ال حظ له من المشروعية 

إال من رصيد واعتبار لمصدر السؤال والقول. فإنك قد تقرأ كتابا وتتصفح كالما لشخص له عند 

منه عن الحق، وال  الناس صفة الفيلسوف، فتجد فيه كالما ليس في الكالم أسفه منه وال في القول أبعد

هو مجردا مستقال له موضع قبول وصدق، فهي ال تعدو متطرف األقوال الشعرية ملبسة صفة 

 الفلسفة وما هي منها في شيء.

إن الوحي هو الحق كما الحساب حق أنزل حديثا ولسانا، فهذه من مسلم الحقائق في العقل اإلنساني 

من وجود العقل ذاته؛ وإن الفلسفة والتفكير الفلسفي على محور التاريخ البشري أقوى قيمة حقائقية 

الحديث والمعاصر باعتباره امتدادا لنشأة وانطالقة وأصل، إنما أصله نور الكتاب والنبوة التي تلقاها 

حكماء يونان وأولو الرشد منهم من أنبياء زمانهم باختالفهم إليهم وحضور مجالسهم وأخذ الحكمة 

يكاد يذكر في الدرس الفلسفي وال التاريخي حتى، وهم يدعون العلمية عنهم، وهذا جانب معتم ال 

والموضوعية ويكذبون. من ثمة فليس بعد الحق في تأسيس وجواب السؤال الفلسفي إال الكذب 

( وقوله جل وعال:}قل 121والضالل، وهنا نذكر قوله سبحانه وتعالى:}قل أأنتم أعلم أم هللا'{)البقرة

 (.17يعلم في السماوات واألرض' سبحانه وتعالى عما يشركون'{)يونسأتنبئون هللا بما ال 

الفكر يتشكل في اللسان فيعرج بالنفس ببيان القرآن إلى المعرفة األسمى التي بها يصبح العبد من 

العارفين باهلل تعالى، قد تجلت له الحقائق في سؤال الوجود على كل بعد من أبعاد المعاني مما له 
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حمل اإلدراك، وليعلم أن هو هللا سبحانه، له ما في السماوات واألرض، ال حول وال إمكان الوعي وت

قوة إال به، فيهدأ له قرار الوجود وتطمئن نفسه وقلبه إلى ذكر هللا. يقول سبحانه وتعالى في القرآن 

 العظيم:

عدلون' هو }الحمد هلل الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم ي

الذي خلقكم من طين ثم قضى أجال' وأجل مسمى عنده' ثم أنتم تمترون' وهو هللا' في السماوات وفي 

 (4..1األرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون'{)األنعام

وبمعرفة هللا سبحانه وتعالى وعلم التجليات الحقة ألسمائه الحسنى وصفاته العلى يحصل أصدق 

 ون وللذات، التصور والعلم المهيب بالتسبيح:التصور في الحق للك

}هو هللا الذي ال إله إال هو' عالم الغيب والشهادة' هو الرحمان الرحيم' هو هللا الذي ال إله إال هو 

الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر' سبحان هللا عما يشركون' هو هللا الخالق 

ماء الحسنى' يسبح له ما في السماوات واألرض' وهو العزيز البارئ المصور' له األس

 (.24..22الحكيم'{)الحشر

والتسبيح في علم ما هو وفقهه كتحقق وجودي وتعبير عن هذا التحقق هو الحل العلمي والمعرفي 

لإلشكاالت الفلسفية الوجودية، التي تأخذ لها في مواضع معينة وإطارات سلوكية مفهوم التصوف أو 

مرتبط ومتصل به. وقد عرضنا لهذه الحقيقة في الجزء األول في حديثنا عن معاني الربوبية،  ما هو

المعنى الصحيح لغة ولسانا، والمعنى أو المعاني الخاصة التي درج التقليد الصوفي عليها بما ال يحق 

 أدبا وعقال.

ناحيته الفلسفية، هو أن  ومربط اإلشكال وبؤرته من الناحية الحقائقية والفكرية، أو بمعنى آخر من

نقطة الذروة في إدراك الوجود الذي يستحيل فيها وبالحق حقيقة واحدة وموجودا واحدا وأن ال 

موجود حقيقة إال هللا ينبغي االعتبار الحق للكلمة وللخلق واألمر،فالفعل والعلم والقدرة ليس كعدمه 

 حلت الوحدة والحلولية من غير فواصل في الحق، فهذا وخالصة ما يتجلى منه متحققه التسبيح، وإال
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وال فصل بين مستويات تينك الوحدة والحلولية، فكل شيء لم يكن وكان هللا سبحانه، وهللا تعالى بائن 

 !عن خلقه الذي ما هو إال تجل لحقيقته سبحانه، خلقه وأمره، علمه وقدرته، حوله وقوته

 :58الحضارة من خالل موضوعات(  قائالذكر كافين رايلي في مؤلفه )الغرب والعالم: تاريخ 

وهناك روائي حديث عظيم هو هرمان هسه تخيل كيف أصر بوذا على ضرورة محبة الطبيعة ولو 

كانت حجرا، ال ألن الحجر سيصبح تربة أو نباتا أو حيوانا أو إنسانا، بل ألن الحجر كان بالفعل كل 

 األشياء معا.

ب وبوذا. فحرمته عندي ومحبتي له ال ترجع إلى أنه أيضا حيوان ور و>>إن هذا الحجر حجر، وه

كان شيئا وسيصبح شيئا آخر، بل ألنه كان معا وألمد طويل كل شيء، وسيظل دائما وأبدا كل شيء. 

أحبه ألنه حجر وحسب، ألنه يبدو لي اآلن وهنا حجرا. في كل عالمة وتجويف فيه أجد قيمة 

وفي الصوت الذي ينطلق منه عندما أطرقه، وفي في صفرته وفي رماديته، وفي صالبته،  -ومعنى

جفاف سطحه أو رطوبته ثمة حجارة تبدو في ملمسها أشبه بالزيت أو الصابون، وأخرى أشبه 

باألوراق أو الرمال؛ كل حجر منها مختلف عن اآلخر وكل منها يعبد )أوم( بطريقته؛ كل حجر هو 

له ملمس الزيت أم الصابون، وهذا كل ما  البراهما )إله(، وهو في الوقت ذاته حجر، سواء أكان

 يبهجني، ويبدو لي مدهشا وجدير بالعبادة<<

 إن هذا هو عين اإلشكال الفلسفي الذي ال يرتفع إال بالتحقق التواجدي )اإلدراكي والوجودي( للتسبيح.

القراءة فعلى نور من هذا العلم في البيان، والبيان يكاد أن يكون هو عقل اإلنسان ومنظاره، تصبح 

للقرآن وحصول إدراك معانيه غير ما كان من  قبل أن يحصل هذا العلم؛ فيتحقق به شرط الوعي 

والفقه لما يتلى من آيات الرحمان العزيز الوهاب؛ وعلى وجه الدرس ومثل الحق نتلو أولى آيات 

 سورة الحديد أولى المسبحات:

                                                           
 عالم المعرفة-ترجمة د.عبد الوهاب المسيري ود. هدى عبد السميع حجازي ومراجعة د. فؤاد زكريا 58
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له ملك السماوات واألرض يحيي ويميت'  }سبح هلل ما في السماوات واألرض' وهو العزيز الحكيم'

وهو على كل شيء قدير' هو األول واآلخر والظاهر والباطن' وهو بكل شيء عليم' هو الذي خلق 

السماوات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش' يعلم ما يلج في األرض وما يخرج منها وما 

' وهللا بما تعملون بصير' له ملك السماوات ينزل من السماء وما يعرج فيها' وهو معكم أينما كنتم

واألرض' وإلى هللا ترجع األمور' يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل' وهو عليم بذات 

 (1..1الصدور'{)الحديد

 تصبح القراءة قراءة واعية، ينتشر سنا نورها إلى ما شاء هللا من السماوات واألرض.

تدالل وأولو الصنعة المختصون بعلم المناهج والميزان مما مادته وكما يدركه أهل الحكمة واالس

البناء العلمي وسالمة األقوال والتفكير، أن البيان المراد به التعليم واإلعالم يعتمد أساسا على شرط 

النجاعة الذي يكفله مبدآ الوضوح واالقتصاد. فمن ثمة يستوجب من أجل إثبات خاصة أو تقرير حكم 

ضح المثال وأكثره إبرازا لهذه الخاصة والحكم؛ وغالب األمر أن يكون العنصر األقصى ما اعتماد أو

والطرف بالنسبة للمجال. وهذا بالطبع ليس ينطبق بدليل األحرى واألولى، فهما يختلفان من حيث 

 الغاية، فاألولى التقرير للخاصة، والثانية تحققها لعنصر أو مجموع عناصر.

المجلي والمبرز لحقيقة التسبيح هو ما قابل وكافأ نسبة األرض من  الطرف أو الحيز األقصى

 ؛ السماء، أي اعتبار األرض من السماء في العلو والترتيب والقدسية

وإن كل ما في األرض وإن كان وضيعا على جهة ما من المعاني فإنما هو مخلوق وأثر موصول 

والتسبيح؛ قال وهب بن منبه رحمه هللا بكلمات هللا رب السماوات واألرض؛ فهذا موضع التقديس 

 . 59تعالى في معنى )القدوس(: أي الطاهر

فالتسبيح حقيقة سلوك وجودي يستحيل فيه وجود العبد إدراكا بأنه حدث وتحقق لخلق هللا وأمره 

واألثر المحقق لحوله وقوته؛ فهاهنا أشرف مدارك البيان، بيان ما بعد اإلخبار واإلنشاء، وفوق أي 

غوي كما هو النداء واالنفعال؛ هو وجود سامق في المعاني، إدراك ينفي كل شيء إال هللا وجود ل
                                                           

 ذكره ابن كثير في تفسيره 59 
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الذي له ما في السماوات وما في األرض؛  متنزال منه التعبير على الحق في الخلق واألمر وتقرير 

الخالق المهيمن، يدبر األمر من السماء إلى األرض،  !الالعدمية في األرض والخلق: سبوح قدوس

(، وما نتلوه هنا في هذا السياق لعلم 4بائن سبحانه وتعالى عن خلقه، }وهو معكم أينما كنتم{)الحديد

الحق وفقه مكنون ما هو عند الحق التسبيح قوله عز وجل نور السماوات واألرض مما قرأناه آنفا 

 من سورة الحشر:

هللا' وتلك األمثال نضربها للناس }لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية 

لعلهم يتفكرون' هو هللا الذي ال إله إال هو' عالم الغيب والشهادة' هو الرحمان الرحيم' هو هللا الذي ال 

إله إال هو السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر' سبحان هللا عما يشركون' هو هللا الخالق 

ى' يسبح له ما في السماوات واألرض' وهو العزيز البارئ المصور' له األسماء الحسن

 (.24..21الحكيم'{)الحشر

، فإنه قد جاء موضع المسبحات في ترتيب كتاب هللا الحكيم أما ما أردنا تحقيق القول في أمره بشأن

، وإنه لكتاب مكنون ال يمسه إال موضع آخر الكتاببالحق على كمال التناسق مع ذات التسبيح؛ أتى 

(؛ فإنما 2-2وكما قال جال وعال:}رسول من هللا يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة{)البينة المطهرون

 القرآن الحق والتسبيح بالحق ومن الحق.

كذلك يرى أن الخط والوجه أو المستوى التسبيحي أتى متماوجا قد أحكمت مناحي البيان فيه كما 

ات خطابية أخر من حديثه الحكيم أحسن تداخلت به وجوه من محور بيان القرآن، واتصلت به مستوي

 الحديث.

فإذا كانت سور محمد والفتح والحجرات جلية واضح خطابها وتنزيلها المدني، غالب  وقوي فيها 

االندفاع التماوجي وانتشار نور الحق في المدينة والتمكين لدعوة الدين الحق وهيكلته التي يجسدها 

بإذن ربه في ربوع األرض إلى يوم الدين... فإن سورة الحديد هذا المجتمع اإلسالمي الناشئ، الممتد 

يأتي نور بيانها استمرارا ممتدا لهذا الوجه والمستوى على نحو يتخلله تداخل بمستويات أو مستويين 

محددين ومميزين: مستوى المجد واالنتشار والسعة الخطابية والموضوعاتية المجيدة للقرآن؛ هذا 
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سورة ق؛ والمستوى الثاني يبدأ قبل سورة الحديد أولى المسبحات؛ هذا  المستوى أوله وبدؤه مع

المستوى الخطابي النقطاتي سيتجه حتى آخر وختام القرآن )هذا الوصف والتعبير نظنه األوفق 

، المنحى الذي وجدنا له تصديقا وتوافقا في تقريره عند  -يسبح -واألحسن( وعلى المنحى:سبحْ  سبح 

 .التحبير( وبنظر أوسع يبدأ عنده من}سبحان{ الوارد أول سورة اإلسراءالسيوطي في كتابه )

المستوى الثاني هنا يبدأ كما قلنا قبل سورة الحديد مع سورة الرحمان و مرتكزه البياني تعيينا هو 

(.وإنه ليرى األقرب لما يحال 2كلمة ولفظ}اإلنسان{ من قوله سبحانه وتعالى:}خلق اإلنسان{)الرحمان

ه تعالى:}ن'{ من اآلية األولى من سورة القلم، ذلك أن النون مادة أساسها التركيبي الصوتي قول عليه

نقطاتي، أصله تماس اللسان بالحنك تماسا نقطاتيا. هذا المستوى التركيبي القرآني مستمد بقوة في 

نية أو الفردية حقيقته من المادة المعجمية المعتمدة باألساس باالرتكاز على األلفاظ والدالالت الفردا

مثل اإلنسان والنفس والمرء. ويبرز ويظهر أكثر كثافتها انطالقا من سورة النجم. كما أن التماس 

النقطاتي للسان بالحنك موضعه نهاية وأقصى نقطة طرف اللسان؛ هذا ليس إال تححقا وصورة لمبدإ 

على وجه اإلثبات الهيئة التناسق المهيمن والساري في كل أبعاد الخلق واآلفاق؛ وهو تحقق يعضد 

البنيوية للمنحى التحليلي واالعتبار الذي تم على منواله؛ وهو اعتبار قبل كل شيء أسس على الحق 

 من حيث قاعدته العلمية ومبادئه المنهجية.

على ذكر التناسق، يجدر بنا أن نثير هنا أمر تبعية البيان لمستوى ولإلطار اإلمكاني لإلدراك، ومن 

التبعية والتناسق انتباها فأهمله ولم يأخذ به كاد أن يرد كثيرا منه مما يقوم على المجاز،  لم يعر لهذه

ثابتة حقائقه توثيقا نصيا ودالئل في الحق قائمة. ومثل هذا الضرب من النصوص والبيان ما رواه 

-2الحديدابن كثير تفسيرا لقوله تعالى:}هو األول واآلخر والظاهر والباطن' وهو بكل شيء عليم'{)

2:) 

 -المعنى واحد->>قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه اآلية: حدثنا عبد بن حميد وغير واحد

قالوا: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شيبان بن عبد الرحمان، عن قتادة، قال: حدث الحسن، عن أبي 

 هريرة قال:
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سحاب، فقال نبي هللا صلى هللا عليه  بينما نبي هللا صلى هللا عليه وسلم جالس وأصحابه، إذ أتى عليهم

 وسلم: 

 هل تدرون ما هذا؟

 قالوا: هللا ورسوله أعلم.

 قال: هذه العنان، هذه روايا األرض تسوقه إلى قوم ال يشكرونه وال يدعونه. 

 ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟

 قالوا: هللا ورسوله أعلم.

 قال: فإنها الرقيم، سقف محفوظ، وموج مكفوف.

 هل تدرون كم بينكم وبينها؟ ثم قال:

 قالوا: هللا ورسوله أعلم.

 قال: بينكم وبينها خمس مائة سنة.

 ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟

 قالوا: هللا ورسوله أعلم.

قال: إن فوق ذلك سماء بعد سماء؛ بعد ما بينهما مسيرة خمس مائة سنة.. )حتى عد سبع سماوات ما 

 األرض( ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟بين كل سماءين كما بين السماء و

 قالوا: هللا ورسوله أعلم.
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قال: فإن فوق ذلك العرش، وبينه وبين السماء مثل ما بعد ما بين السماءين. ثم قال: هل تدرون ما 

 الذي تحتكم؟

 قالوا: هللا ورسوله أعلم؟

 قال: فإنها األرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟

 ورسوله أعلم.قالوا: هللا 

قال: فإن تحتها أرضا أخرى، بينهما مسيرة خمس مائة سنة..)حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين 

 مسيرة خمس مائة سنة( ثم قال: 

والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى األرض السفلى لهبط على هللا. ثم قرأ:}هو األول 

 .واآلخر والظاهر والباطن' وهو بكل شيء عليم'{

 ثم قال الترمذي: 

وعلي بن زيد، قالوا:  -يعني ابن عبيد -ويونس -هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ ويروى عن أيوب

 لم يسمع الحسن من أبي هريرة. 

وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم هللا وقدرته وسلطانه؛ وعلم هللا وقدرته 

 عرش كما وصف في كتابه. انتهى كالمه.وسلطانه في كل مكان، وهو على ال

وقد روى اإلمام أحمد هذا الحديث عن سريج عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن أبي 

هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم فذكره؛ وعنده: وبعد ما بين األرضين مسيرة سبع مئة عام، 

عة لهبط على هللا، ثم قرأ:}هو األول واآلخر وقال: لو دليتم أحدكم بحبل إلى األرض السفلى الساب

 والظاهر والباطن' وهو بكل شيء عليم'{.
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ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة، 

فذكر الحديث، ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره وهو قوله: لو دليتم بحبل؛ وإنما قال: حتى عد سبع 

بين كل أرضين مسيرة خمس مئة عام، ثم تال:}هو األول واآلخر والظاهر والباطن' وهو أرضين، 

 بكل شيء عليم'{. 

 وقال البزار: لم يروه عن النبي صلى هللا عليه وسلم إال أبو هريرة.

ورواه ابن جرير عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة:}هو األول واآلخر والظاهر والباطن'{، ذكر 

النبي صلى هللا عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ ثار عليهم سحاب، فقال: هل تدرون لنا أن 

ما هذا؟؛ وذكر الحديث مثل سياق الترمذي سواء، إال أنه مرسل من هذا الوجه، ولعل هذا هو 

 المحفوظ، وهللا أعلم.

نده والبيهقي في وقد روي من حديث أبي ذر الغفاري رضي هللا عنه وأرضاه، رواه البزار في مس

كتاب )األسماء والصفات(، ولكن في إسناده نظر، وفي متنه غرابة ونكارة؛ وهللا سبحانه وتعالى 

 أعلم.

(: حدثنا أبن عبد األعلى، حدثنا ابن 12وقال ابن جرير عند قوله تعالى:}ومن األرض مثلهن{)الطالق

لسماء واألرض، فقال بعضهم لبعض: ثور، عن معمر، عن قتادة قال: التقى أربعة من المالئكة بين ا

من أين جئت؟ قال أحدهم: أرسلني ربي عز وجل من السماء السابعة وتركته تم؛ قال اآلخر: أرسلني 

ربي عز وجل من األرض السابعة وتركته تم؛ قال اآلخر: أرسلني ربي من المشرق وتركته تم؛ قال 

يب جدا، وقد يكون الحديث األول اآلخر: أرسلني ربي من المغرب وتركته تم. وهذا حديث غر

 موقوفا على قتادة كما روي ها هنا من قوله، وهللا أعلم.<<

دليلنا هنا هو دليل باألحرى، إذ نرى أن هؤالء وهم من كبار العلماء وأهل الدراية والفقه 

واالختصاص، وقد أشكل عليهم أمر المتن فجعلوا حديثه ووسموه بالغرابة؛ فهذا هو عين اإلشكال 

لذي أردنا إبرازه والتشخيص العيني لوجوده وحقيقته، لذلك ليس أمرا عجبا أن يكون حاضرا وله ا

ذكر في موضوع األسماء والصفات؛ وقد سبق في الجزء األول تخصيص االهتمام وإعطاء دليل 
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ل العلم والتحقيق في شأن وأمر المجاز، في عرض نظنه والحمد هلل قد أتى مستوفيا ما يلزم من التحلي

 وفصل الخطاب.

هذا من ناحية العالقة وتبعية البيان لإلدراك،التبعية التي ليست في الحقيقة إال وجها التصالهما التام؛ 

فالبيان والخلق بما هو ماهية خلقية وطبيعة وصيغة وهيئة يرتبطان ارتباطا تناسقيا في كل شيء. 

ن اإلدراك في حدوده ووظيفة البيان ووجب أن نذكر هنا بيانه صلى هللا عليه وسلم لهذا الوصل بي

والكلم والتعبير بذلك، خبره الخطابي والتعبيري واللساني التواصلي مع الجارية، حين كان خطابها 

وبيانها بما معناه أن هللا تعالى في السماء، كافيا ووافيا لتحديد حال القلب وصاحب اإلدراك أو 

، وذلك توافقا ووفاقا لقدر هذا العقل واإلدراك؛  صاحبته من جهة نور الوجود ومعرفة هللا سبحانه

فالخطاب أو الحديث هنا في جزء المتن الذي أشكل إنما هو في اتجاه مخاطبه صلى هللا عليه وسلم؛ 

ويكفي أوال لجوازه، والجواز قدر ثابت من المصداقية، هو أن من أهل العلم، كما قال ابن كثير، من 

: إنما هبط على علم هللا وقدرته وسلطانه. ولكن هاهنا لم يتسع حقل فسر هذا الجزء من المتن فقالوا

المعطيات ولم يوف االعتبار بشكل وبكم كاف لألصول العلمية وآثارها. ولما كان الحكم فيه التسليم 

بالصحة لوثوق وصحة الخبر والخطاب، كإسناد اليد إلى ذاته سبحانه وتعالى وقبيل هذا البيان 

 الحسنى وصفاته جل وعال. وقد سبق ذكرنا لذلك في اتصال بسؤال اإلدراك المرتبط بأسماء هللا

 اإلنساني وصيغه فيما جاء من أقوال في تفسير قوله تعالى }ق{ من سورة ق.

إذن فالمجاز حق، وإغفال هذا ونسيانه ال يبطله؛ كما أن اإلنسان، كل اإلنسان، ومهما بلغ في عين 

في إطاره وحقيقته بأنه جاهل جهله أكثر من علمه، بل هو محدود واعتبار الناس علمه، يبقى دوما 

الطاقة كجهاز تفكيري عقلي ال على مستوى تنظيم المعطيات وترتيبها وال على بعد استيعاب هذه 

المعطيات، تارة لهذا العارض وتارة أخرى لعارض ثان من شتى هذه العوارض الملمة به والمالزمة 

هاته وهذا المثال فيه خير الجلوة واإليضاح. فحكم الغرابة عند الترمذي  التي ال تنفك عنه؛ وحالتنا

وغيره هاهنا، وإن كانوا من أئمة العلم والفقه لم يكن مردها سوى اإلشكال البياني المتصل بتحقيق 

المجاز، حيث أن رواة هذا المتن والحديث بالذات من حيث معناه هو عدة متعددون؛ بل وإن متعلق 

ا هو لدى أصحاب وأهل الحديث ليس له وجود هنا، يبعده االتفاق والتصديق بما هو ثابت الغرابة كم

من الحق ومسلم به من العلم. وهللا تعالى هو الحق ويهدي إلى صراط مستقيم، فالمخلوق في إدراكه 
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مخلوق، وفي اآلخرة تبدل األرض غير األرض والسماوات؛ وله الحمد في األولى واآلخرة؛ 

سبحانه ونتوب إليه ونسأله تعالى أن يرحمنا ويعفو عنا ويرزقنا حسن الخاتمة، إنه تعالى ونستغفره 

غني كريم؛ واللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، 

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 

 !مجيد
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