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ّ
ملخص البحث
االنتظار سنة قرآنية ،وحقيقة من حقائقه التي تقرتن بحادث مهم يمثّل مستقبل

احلتمي ،وهو الفتح الذي إذا جاء يومه ترى الناس يتوجهون أفواجا أفواجا
االسالم
ّ
للدخول يف االسالم وحتقيق ظهوره عىل كل دين ،فالناس هي املختارة يف ذلك ،كام

كان الفرقاء قد اختاروا البقاء عىل شاكلة أعامهلم السابقة ،فاالنتظار موقف عقائدي،
يمثله الطرف األول وإرادة اهلل تعاىل مع رسول اهلل  .وأنه ترقب لسنة حدثت يف
األمم التي خلت من قبل.
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ABSTRACT
Waiting is but a Quran condition and a fact that runs in line with a
salient incident representing the future of the inevitable Islam. It is the
conquer as people take belief in Islam in battalions and surpasses all
religions; people choose to hold such a belief,yet the rivals kept deviating
as they did. The waiting is a doctrinal stance on the one hand and it is the
will of Him with the messenger on the other; it is the act of waiting for
years happened in nations never found before.
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 ...التمهيد ...
منهج البحث القرآين
إنّنا يف سبيل الوصول إىل نتائج يعتدّ هبا ،وتكون ثمرة ملنهج ُحييي صفة القرآن

الكريم ومن أبرز صفاته وهي الصفة الدالة عىل التعاضد أو التظافر الداليل الدالة
عليها مقولة اآلية القرآنية يف التدبر ومقولة« :بعضه يشهد عىل بعض» نعتمد آلية

(املدونة املغلقة) لفهم القرآن الكريم عرب ضبط منهجي
منهجية نقرتحها ههنا وهي
ّ
ّ

بخطوات وحمددات إجرائية جتعل من يسري عليها مفرسا للقرآن بالقرآن ح ّق ًا،
وبنتائج مرتتبة عىل هذه اخلطوات ،وهي مسألة أرى أهنا تطرح ألول مرة ومل أعثر

بحسب تتبعي عىل عمل سبقني صاحبه إىل مثل هذا تنظري ًا أو إجرا ًء؛ لذا فقد سعيت
منذ عدّ ة سنوات لتقرير هذا اخلطوات وتنفيذها عرب طائفة من البحوث.

املدونة املغلقة
اإلجرائي لفهم ال ّنصوص املكتوبة .وال سيام تلك
مصطلح نطلقه عىل املنهج
ّ

تدوينيا واضحا ،بأن ُي َ
املدو ُن ْ
أن يتحدث عن نفسه ،وحيدد
التي متتلك استقالال
عطى ّ
ّ
املنهجية وترفض األفكار املسبقة التي تنحو إىل
كيفية هذا اإلعطاء .وهي مرتكز هذه
ّ
ّ
للمدون جِّ
باجت ٍ
اه يتوافق مع ما كان سلف ًا ،أو نحو ذلك .وهذا الغلق الذي
فهم حمدد
ّ
ُي َّت ّخذ ههنا للنظر إىل النصوص املكتوبة يمكن أن نشبهه بتعامل عامل اآلثار مع القطع
األثرية من بعض احلضارات القديمة.
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فالقرآن الكريم مؤسس حلياة املجتمعات ،وهو الرائد التي ينبغي لنا ْ
أن نسري

بظله ،وأن يسبقنا بالقول ،ونكون له تابعني وملعارفه مس جِّلمني؛ لذا كان علينا أن
وتصوراتنا التي أسسنا هلا ،أو ُأسست لنا بفعل
نحرتز من أن نقحم عليه أفكارنا
ّ

تراكامت وتوجهات خمتلفة ،عىل مدى عصور متام ّدة وإنجازات برش ّية اكتسبت

سمي
طابعا مقدّ سا حاكام ،حتول دون فهمه الدقيق من ويندرج يف هذا السياق ما
ّ
بعرض األحاديث عىل القرآن وقد رويت يف كتب املسلمني وهي أحاديث واضحة

يف الداللة عىل أننا جيب أن نمتلك فهم القرآن لنفهم ما يصدر من رسولنا الكريم
وأهل بيته الطاهرين وكذا غريهم من األولياء والعلامء ،ونعتربه حقا فيام لو وافق

الداللة القرآنية ونرتكه إذا مل يوافق أو ال دليل عليه من القرآن ...فمنهج املدونة
املدونة نابعة من املدونة نفسها ،ال من خارجها ،وإن كان
يوجب أن تكون قراءة ّ

هذا اخلارج حديث ًا نبو ّي ًا أو حديث ًا ألهل البيت  أو ألحد من السلف الصاحلني من

صحابة رسول اهلل .

نص ًا ،أبدعه الكامل املطلق يف كامله
ختص ّ
إنّنا بصدد منهجية للقراءة والتحليل ّ

الذي ال حيتاج إىل غريه املستغني بذاته عن خملوقاته .ومن املعلوم أنّنا جيب أن ندرك

كيفية إعجاز القرآن من تد ّبر القرآن ،وليس من إخبار الرسول إيانا بذلك.
ّ

األول ْ
أن يعرف ماذا أراد اهلل بقرآنه عرب قرآنه نفسه ،فتكون نتائج املنهج
فاهلدف ّ

للنص تعتمد هيكليته وتدوينه اللفظي بكلامته وآياته وسوره؛
ممثلة لقراءة داخلية
ّ

وهوية تلك الكلامت وسامهتا التي تكسبها موقعها يف اآلية .ويعزز هذا حرصنا
عىل إبراز املنحى الذي استثمره القرآن من العربية ليكون له شبكة من األلفاظ هلا

دالالهتا اخلاصة.
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كام ّ
أن القرآن الكريم مل يكن منجز ًا تابع ًا للحظة التي ُأنزل فيها أو للحضارة

التي كتب بلغتها ،فيكون أثرا لتلك احلقبة؛ وننزع إىل تب ّني بعض ما أحاط بنزول

حمض ّ
إهلي ّ
لكل األزمان واحلضارات ،وكانت
آياته ،ووالدة جمتمعه بل هو إبداع ّ
إرادة اهلل تعاىل أ ّ
ال يرتبط القرآن بلحظات نزوله بل يتجاوز ذلك ليعيش القرآن يف
كل مستقبله اآليت إىل أن يأذن اهلل تعاىل بزوال الدنيا.

عملية التفسري عملية لغوية داللية
نرى ّ
التصور
املفرس يف إطار مهمة البحث لوضع
ّ
أن املشكلة الكربى التي تواجه ّ

املنهجي لتفسري القرآن الكريم تكمن يف عملية التفسري بوصفها عملية لغوية واضحة
لسعيها نحو املعنى املراد من اآلية ،ومن جمموعة اآليات أو السورة؛ إذ القصد منها
القرآنية) التي أراد اهلل تعاىل إبالغها عباده
هو الوصول إىل الدالالت الرشعية (أو
ّ
عرب إنزاله كالما لغويا هو القرآن الكريم عىل مستوياته املفردة واملركبة .وعىل ذلك
فالتفسري علم يدرس الكالم (كالم اهلل يف القرآن) للكشف عن داللته؛ وهنا تكمن

أمهية أن نصف التفسري بل أن ندرج التفسري بوصفه علام لغويا وأكثر حتديدا هو علم

الداللة القرآنية بمستويات الداللة املتعددة كام تقدّ م .إن الصيغة اللغوية التي اتصف

هبا القرآن الكريم أ ّدت يف ظل تصورات طبيعية أو مفتعلة اىل أن خيضع التفسري إىل

علم آخر أوسع مساحة وأكثر ألفاظا وهو علم العربية وههنا كمنت بتقديرنا املشكلة

الكربى؛ ّ
ألن التفسري خضع هبذا لعلم آخر هو علم العربية وقواعده ،وهو علم َمثله

تصورات برشية ،مادة وحتلي ً
َمثل كثري من العلوم نشأ يف ّ
ال ،وفيه مساحة واسعة
ظل ّ
لتعدّ د وجهات النظر يف فهم ظواهر كالم العرب؛ وكام ذهب كبار علامئه أنّه ال ضري

من اختالفها ،بل تعارضها كام يظهر يف بعض مسارات التحليل النحوي.
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املدونة املغلقة
خطوات التفسري يف ضوء منهج ّ
لعل من أبرز اخلصائص ال ّتي يفرتضها منهج املدونة املغلقة يف تفسري القرآن

الكريم:

القرآنية ال تعددها :أي للفظة عينها أينام ُاستعملت يف القرآن
 .1واحد ّية الداللة
ّ
الكريم ،ونعني هبا ّ
أن اللفظة القرآنية أو ما يسلك مسلكها من بعض الرتاكيب

حتمل داللة واحدة وبذا فنحن ننفي التشارك الدال ّيل بني لفظة وأخرى( .نفي
الرتادف ،ونفي املشرتك اللفظي ونفي التضاد).

 .2الوقوف عىل املعنى اللغوي األويل ووصفه بأنه املعنى األويل يف قبالة التعدد يف
املعاين اللغوية التي يرسدها املعجميون ،ولعل ما قدّ مه ابن فارس يف معجمه
املقاييس سيكون نافعا يف هذه اجلهة.

املدونةّ :
إن واحد ّية الداللة ال ّتي أفادتنا هبا اآلية التي
 .3السياق
اللفظي سياق ّ
ّ
منهجية أخرى للقرآن الكريم تكمن يف
خاصية
ُصدجِّ ر هبا البحث؛ تنحو بنا إىل
ّ
ّ

أن داللة ألفاظه تتأتّى يف ّ
ّ
اللفظي .وههنا مسألة
ظل النظر إىل سياقها (سياقاهتا)
ّ

املدون فالسياق الوحيد املعتمد يف هذا املنهج هو
يتم إىل ّ
مهمة فام دام النظر ّ

اللفظية
املدونة ،وهو هيأهتا
السياق اللفظي
السياق ّ
ّ
تكونه ّ
الذي ّ
(اللغوي)؛ ألنّه ّ
ّ
ّ
ويتجىل السياق ههنا عرب كل
وسلسلة تتابع مكوناهتا ،وتعالقها بعضها ببعض.

املوارد التي استعملت فيها اللفظة يف القرآن الكريم .وأضيف إىل ذلك أن

املدونة) ،فيشمل
السياق القرآ ّ
ين سياق م ّتسع يشمل ما نصطلح عليه بـ (سياق ّ

كل موارد استعامل اللفظة أو الرتكيب ،بل يفيد من سياقات األلفاظ التي تظهر

الشبكية التي تنسجم،
مع تلك اللفظة أي مصاحباهتا ،عىل نحو يشبه املسارات
ّ
الداللية .والسيام أنّنا يف
وما يتيحه االستعامل القرآين إلظهار تلك الشبكة
ّ
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ّ
العربية
لكيفية تكوين اجلمل وامتدادها يف
صورات ال ّنحو ّية
ظل بعض من ال ّت ّ
ّ
ّ
وجدنا ّ
أن هناك لفظة مركز ّية يف اآلية تسلك مسلك املو جِّلد هلذا السياق ببعديه

ياقيون (أي :داللة اللفظة
التكويني ،والداليل ال العكس الذي تعارف عليه ّ
الس ّ

وليدة سياقها).

 .4تتجىل مركز ّية اللفظة نحو ّيا بقدرهتا عىل استدعاء ما يناسبها لبناء مجلتها عرب
تكوين املجاالت ال ّنحو ّية لتشغلها األلفاظ املناسبة لل ّتعبري عن الوظائف
جِّ
متحكام باأللفاظ التي تظهر يف إثره(.)1
النحو ّية املختلفة عىل نحو جيعل املسند

تتجمع حوهلا طائفة من األلفاظ التي تنسجم
داللية
القرآنية متثّل بؤرة
فاللفظة
َّ
ّ
ّ
داللي ًا .ويعني ذلك ّ
أن يف اآليات ألفاظ ًا تسلك يف مواضعها مسلك ًا تكون
معها ّ

دالليا،
به لفظة رئيسة ،هلا القدرة عىل استدعاء األلفاظ األخرى ممّا تتسق معها
ًّ

تكون تركيبه وتستدعي ألفاظه املناسبة .وهو ما يقود إىل عكس
وهبذا فهي ّ

النظرية السياقية يف فهم داللة اللفظة فاللفظة هي التي حتدد بقية األلفاظ التي

تتشارك معها يف ضوء انسجامها دالليا معها ،عىل حني أن النظرة السياقية ترى

أن اللفظة ليس هلا معنى إال عرب األلفاظ التي تظهر يف سياقها.

 .5اللفظة القرآنية فهو اصطالح نطلقه عىل اللفظة املستعملة ،سواء أدخلتها
لواحق أو سوابق أم مل تدخلها ،وهي تقرتن باهليأة الصيغة الرصفية التي

استعملها القرآن .وال حتمل داللتها عىل ما اشرتك معها اشتقاقيا من بقية

األلفاظ فلكل صيغة هلا خصوصيتها الداللية يف القرآن الكريم .إال أن ّ
تدل
النتائج عىل تشارك يف هذه الداللة عىل نحو ما من التشارك أو التعاضد .ويف

بعض املسارات آثرنا استعامل اصطالحات جديدة من نحو (املفرد اللفظي
واملفرد الرصيف وكذا يف اجلمع).
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 .6اهتامم املنهج بذكر االقرتانات اللفظية التي تصاحب اللفظة القرآنية ،وهي التي
متثّل (السياق اللفظي أو اللغوي) الذي تعمل اللفظة عىل استدعائه ،وذلك
ملا لتلك االقرتانات اللفظية (املصاحبات) من أثر يف حتديد داللة اللفظة.

رصفية أو
االقرتانات اللفظية متعددة فقد تكون ألفاظا أو تركيبا معينا أو بنية
ّ
أداة رابطة.

 .7يرفض هذا املنهج التعويل أو اإلفادة من روايات أسباب النزول ،ألهنا من
خارج املدونة ال من داخلها.

 .8إن تقسيم اآليات القرآنية عىل مكية ومدنية غري معتدٍّ يف منهج املدونة ألنه
خارجي مقرتن بسبب النزول .وفائدة هذا التقسيم قد تظهر يف أثناء
تقسيم
ّ
تزودنا اآليات نفسها من مظاهر بيئاهتا.
تطبيق غلق املدونة فيام يمكن أن ّ
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املبحث األول
التأصيل اللغوي لداللة النظر
جاء يف العني يف مادة نظر قوله« :نظر إليه ينظر نظرا ،وجيوز التخفيف يف املصدر

حتمله عىل لفظ العامة يف املصادر [يعني اسكان الوسط أي ْ
نظر] ،وتقول :نظرت إىل
كذاو كذا من نظر العني ونظر القلب»(.)2

﴿وال َي ْن ُظ ُر إِ َل ْي ِه ْم َي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة﴾،
وذكر ما خرج عن هذا املعنى يف قوله تعاىلَ :

أي ال يرمحهم .وقال« :وقد تقول العرب :نظرت لك ،أي عطفت عليك بام عندي،
وقال اهلل عزوجل﴿ :ال َي ْن ُظ ُر إِ َل ْي ِه ْم﴾ ،ومل يقل :ال ينظر هلم فيكون بمعنى التعطف...

ومنظرة الرجل :مرآته إذا نظرت إليه أعجبك أوساءك»(.)3

فاملعنى عىل النظر باقية اال أهنا تلبس بداللة تداولية بالنظر اىل موضع استعامهلا؛

فعدم النظر اىل يشء هو قلة عناية بشأنه «وان فالنا لفي منظر ،ومسمع أي فيام أحب

النظر إليه واالستامع ،قال :لقد كنت عن هذا املقام بمنظر .أي بمعزل فيام أحببت...
واملنظر :الشئ الذي يعجب الناظر إذا نظر إليه فرسه»(.)4

ثم عرج اىل النظر املقرتن بمعنى الريب و بالشدة ،وان فالنا لشديد الناظر إذا

كان بريئا من التهمة ،ودخل عىل معنى ان يصاب بنظرة من اجلن ونظار كقولك
انتظر ،اسم وضع يف موضع االمر .وناظر العني :النقطة السوداء اخلالصة يف جوف

سواد العني(.)5
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وقال اخلليل« :ونظري الشئ مثله ...ويف التأنيث نظرية ،ومجعه نظائر ...ويقول

القائل للمؤمل يرجوه :انام انظر إىل اهلل ثم اليك ،أي أتوقع فضل اهلل ثم فضلك»(.)6
وذلك بام يرافق تلك النظرة من توقع رمحة أو منفعة عاجلة ،يعلم أوهلا بالنظر.

ومن استعامل املادة (نظر) بمعنى االنتظار أي املهلة ،قال اخلليل« :ونظرت

فالنا وانتظرته بمعنى ،فإذا قلت :انتظرت فلم جياوزك فعله فمعناه وقفت ومتهلت
﴿و ُقو ُلوا
ونحو ذلك .وتقول :انظرين يا فالن ،أي استمع ايل ،وكذلك قوله تعاىلَ :

ان ُْظ ْرنا﴾ .ويقول املتكلم ملن يعجله :انظرين ابتلع ريقي .وبعث فالن شيئا فأنظرته،

أي أنشأته ،واالسم منه النظرة .واشرتيته بنظرة اي بانتظار ،وقوله عزوجل ﴿ َفن َِظ َر ٌة
س ٍة﴾ ،أي إنظار .واستنظر املشرتي فالنا :سأله النظرة .والتنظر :توقع من
إِىل َم ْي َ َ
ينتظره .وبفالن نظرة ،أي سوء هيئة .واملناظرة :أن تناظر أخاك يف أمر إذا نظرمتا فيه

معا كيف تأتيانه؟»(.)7

ومل يعرج اخلليل عىل مفارقة هذه املعاين ملعان أخرى تدل عليها مواد لغوية قريبة

من حقل نظر الدال ّيل ،فلم يتوقف عند رأى وال عاين أوشاهد وبرص ونحوها ،ومل
يبني ميزة النظر وداللته اخلاصة املميزة.

ويبدو أن ابن فارس يف ظل نظرته املعجمية التي اختلفت عن نظرة اخلليل قد

قدّ م لنا شيئا ممّا متاز به هذه املادة عن غريها ،فقال« :نظر :النون والظاء والراء ٌ
أصل
تأم ُل ّ
الش ِء ومعاين ُته ،ثم ُيستعار و ُي َّت َسع
صحيح يرجع
ُ
معنى واحد وهو ُّ
فروعه إىل ً
الش ِء ُ
وح ٌّي ِح َ
فيه .فيقال :نظرت إىل ّ
ال ٌل َن َظ ٌر :متجا ِورون
أنظر إليه ،إذا عاي ْنتَهَ .

ينظر ُ
بعضهم إىل بعض .ويقولونَ :ن َظر ُته ،أي انتظرته .وهو ذلك القياس ،كأ َّنه ينظر
ُ

إىل الوقت الذي يأيت فيه .قال:

اين ليلـــــــــــــــــــــــــ ًة من الدَّ هر ين َف ْعني لدى جِّأم ُجندَ ِ
فإن ُّكام إن َت ْن ُظ َر ِ َ
ب»

()8
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(تأم ُل ّ
الش ِء ومعاين ُته) مما
فيتضح أن املميز الداليل يف هذه الرؤية كوهنا ُّ

التعجل
يستلزم النظر املادي أي ابصار الشء بامدته أو هيأته ،مع االحاطة به وعدم
ّ

إذ التأ ّمل ال يقوم يف نظرة عجىل أو خاطفة .وهلذا يبدو أن املادة قد استقرت عىل
استعامل حاسة العني ،وهي النظر ،قال ابن منظور« :ال َّن َظر ِح ُّس العني َن َظره َي ْن ُظره

َن َظر ًا و َم ْن َظر ًا و َم ْن َظرة و َن َظر إِليه واملَ ْن َظر مصدر َن َظر ...اجلوهري ال َّن َظر َتأ ُّمل الشء
بالعني ...ويف حديث ِعمران بن ُح َصني قال :قال رسول اهلل (( :ال َّن َظر إِىل وجه
َ
َ
ع ّ
عليا  كان إِذا َب َر َز قال الناس :ال إِله
يل ِعبادة)) ،قال ابن األثري :قيل معناه أن ًّ
إِال اهلل ما َأ َ
علم هذا الفتى ال إِله إِال اهلل ما َأكرم
رشف هذا الفتى ال إِله إِال اهلل ما َأ َ

هذا الفتى َأي ما َأ ْت َقى ال إِله إِال اهلل ما َأ ْش َجع هذا الفتى ،فكانت رؤيته  حتم ُلهم
عىل كلمة التوحيد .وال َّن َّظارة القوم ُ
﴿و َأ ْغ َر ْقنا
ينظرون إِىل الشء ،وقوله عز وجل َ
ورنا ُت ِ
َ
آل ِف ْر َع ْونَ َو َأ ْنت ُْم َت ْن ُظ ُرونَ ﴾ والعرب تقول داري ُ
ناظ ُر َأي
تنظر إِىل دار فالن ُ
ود ُ
()9
الفراء تقول العرب َأن ِْظ ْرين َأي ا ْنت َِظ ْرين قلي ً
ال ،وقوله تعاىل
ُتقابِل»  .وقال« :وقال ّ

ناض ٌة إِىل َر ِّبا ِ
﴿ ُو ُجو ٌه يومئذ ِ َ
ناظ َر ٌة﴾ ،قال أبو منصور :ومن قال إِن معنى قوله
إِىل رهبا ناظرة يعني منتظرة فقد َأ َ
خطأ َ
ألن العرب ال تقول َن َظ ْر ُت إِىل الشء بمعنى
انتظرته إِنام تقول َن َظ ْر ُت فالن ًا َأي انتظرته ...وإِذا قلت َن َظ ْر ُت إِليه مل يكن إِال بالعني
وإِذا قلت نظرت يف َ
األمر احتمل َأن يكون َت َف ُّكر ًا فيه وتدبر ًا بالقلب«(.)10

ناظ َر ُةَ :أن ُت ِ
«وا ُمل َ
ناظ َر َأخاك يف َأمر ...واملَ ْن َظ ُر :الشء الذي يعجب الناظر إِذا

رسه»( .)11وقال ابن منظور« :وال َّن َظ ُر :الفكر يف الشء ُت َقدجِّ ره وتقيسه
نظر إِليه و َي ُ ُّ
بالع َج َلة ،ومنه احلديث َأن النبي قال لعيل :ال ُت ْتبِ ِع
منك ،وال َّن ْظ َر ُة ال َّل ْم َحة َ
ال َّن ْظر َة ال َّن ْظر َة فإِن لك ُ
األوىل وليست لك اآلخر ُة ،وال َّن ْظ َر ُة ُ
اهليئة».
َ
َ
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اس َم ُعوا﴾
اصغ إِ َّيل ومنه قوله عز وجل َ
وقالوا« :ان ُْظ ْرين اي ْ
﴿و ُقو ُلوا ان ُْظ ْرنا َو ْ
ُ
مح ُه ْم ،ويف
وال َّن ْظ َر ُة
﴿وال َي ْن ُظ ُر إِ َل ْي ِه ْم َي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة﴾ َأي ال َي ْر َ ُ
الرمحة وقوله تعاىل َ
وأموالكم ولكن إِىل قلوبكم َ
احلديث(( :إِن اهلل ال َي ْن ُظر إِىل ُص َو ِركم َ
وأعاملكم)).
األجسام واملعاين فام كان َ
والنظر يقع عىل َ
باألبصار فهو َ
لألجسام وما كان بالبصائر

كان للمعاين»(.)12

َ
الرجل ينظره وا ْنت ََظ َره و َتن ََّظ َره َت َأنى ...وال َّتن َُّظ ُر َت َو َّقع الشء ...ويقال
«و َن َظ َر
بِ ْع ُت فالن ًا َفأن َْظر ُته َأي َأمهل ُته واالسم منه ال َّن ِظر ُةَ .)13(»...
«وأن َْظ َره َأ َّخ َر ُه ويف التنزيل
َ
ْ
ض يف َ
َ
﴿قال َأن ِْظ ْر ِين إِىل َي ْو ِم ُي ْب َع ُثونَ ﴾ ،وال َّت ُ
الرت ُاو ُ
ناظ ُر َّ
ريك الذي
العزيز
األمر ،و َن ِظ ُ
ُيرا ِو ُضك و ُت ِ
وناظ َره من ا ُمل َ
ناظ ُر ُه َ
ري املِث ُْل»(« .)14وال َّنظائِ ُر مجع َن ِظرية وهي
ناظ َرة وال َّن ِظ ُ

واألفعال َ
األخالق َ
األشكال َ
والشب ُه يف َ
واألقوال ويقال ال ُت ِ
ناظ ْر بكتاب اهلل
املِث ُْل جِّ ْ
وال بكالم رسول اهلل ويف رواية وال بِ ُس َّن ِة رسول اهلل قال َأبو عبيد َأراد ال جتعل شيئ ًا
نظري ًا لكتاب وال لكالم رسول اهلل فتدعهام ْ
وتأخذ به»(.)15

ِ
وذكر األصبهاين يف تناوله هذه املادة ّ
معان ترد فيها هذه املادة يف
أن هناك عدة

القرآن الكريم فقال« :النظر :تقليب البرص والبصرية إلدراك الشء ورؤيته ،وقد

يراد به التأمل والفحص ،وقد يراد به املعرفة احلاصلة بعد الفحص ،وهو الروية»(.)16

واستعامل النظر يف البرص أكثر عند العامة ،ويف البصرية أكثر عند اخلاصة ،ونظرت
فيه :إذا رأيته وتدبرته ،قالَ :
﴿أ َفال َي ْن ُظ ُرونَ إِ َىل ا ِ
إلبِلِ َك ْي َف ُخ ِل َق ْت﴾ [الغاشية
 ،]17نظرت يف كذا :تأملته .قال تعاىلَ ﴿ :فن ََظ َر َن ْظ َر ًة ِيف ال ُّن ُجو ِم * َف َ
يم﴾
قال إِ ِّين َس ِق ٌ
اموات َو َ
[الصافات  ،]89 -88وقوله تعاىلَ :
ِ
﴿أ َو َ ْل َي ْن ُظ ُروا ِيف َم َل ُك ِ
األ ْر ِ
ض﴾
الس
وت َّ

[األعراف  ]185فذلك حيث عىل تأمل حكمته يف خلقها»(.)17
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وقال« :والنظر :االنتظار ،يقال :نظرته وانتظرته وأنظرته ،أي :أخرته ،قال
﴿وا ْنت َِظ ُروا إِ َّنا ُم ْنت َِظ ُرونَ ﴾ [هود  ،]122وقالَ ﴿ :ف َه ْل َي ْنت َِظ ُرونَ إِ َّال ِمث َْل َأ َّيا ِم
تعاىلَ :
ين﴾ [يونس  ،]102وقال:
ين َخ َل ْوا ِم ْن َق ْب ِل ِه ْم ُق ْل َفا ْنت َِظ ُروا إِ ِّين َم َع ُك ْم ِم َن ْ ُامل ْنت َِظ ِر َ
ا َّل ِذ َ
ين﴾ [احلجر ،]8
﴿وما كا ُنوا إِذ ًا ُم ْن َظ ِر َ
س ِم ْن ُنو ِر ُك ْم﴾ [احلديد َ ،]13
﴿ان ُْظ ُرونا َن ْق َتبِ ْ
﴿قال َأن ِْظ ْر ِين إِىل َي ْو ِم ُي ْب َع ُثونَ * َ
َ
ين﴾ [األعراف  ،]16-15وقال:
قال إِ َّن َك ِم َن ْ ُامل ْن َظ ِر َ
جيع ًا ُث َّم ال ُت ْن ِظ ُر ِ
وين َ ِ
يامن ُْم
﴿ َف ِكيدُ ِ
ين َك َف ُروا إِ ُ
ون﴾ [هود  ،]55وقال﴿ :ال َي ْن َف ُع ا َّل ِذ َ
امء َو َ
األ ْر ُ
ض َوما
الس ُ
َوال ُه ْم ُي ْن َظ ُرونَ ﴾ [السجدة  ،]29وقالَ ﴿ :فام َب َك ْت َع َل ْي ِه ُم َّ

ين﴾ [الدخان  ،]29فنفى اإلنظار عنهم إشارة إىل ما نبه عليه بقوله:
كا ُنوا ُم ْن َظ ِر َ
جاء َأ َج ُل ُه ْم ال َي ْست َْأ ِخ ُرونَ
ساع ًة َوال َي ْس َت ْق ِد ُمونَ ﴾ [األعراف  ،]34وقال:
َ
﴿ َفإِذا َ
ين إِنا ُه﴾ [األحزاب  ]53أي :منتظرين ،وقالَ ﴿ :ف ِ
ري ِ
ناظ َر ٌة بِ َم
ناظ ِر َ
﴿إِىل َطعا ٍم َغ ْ َ
َي ْر ِج ُع ْ ُامل ْر َس ُلونَ ﴾ [النمل ﴿ ،]35هَ ْل َي ْن ُظ ُرونَ إِ َّال َأنْ َي ْأتِ َي ُه ُم ُ
اهلل ِيف ُظ َللٍ ِم َن ا ْل َغام ِم
اع َة َأنْ َت ْأتِ َي ُه ْم َبغْ َت ًة َو ُه ْم ال
الس َ
َو ْاملَالئِ َك ُة﴾ [البقرة  ،]210وقال﴿ :هَ ْل َي ْن ُظ ُرونَ إِ َّال َّ

الء إِ َّال َص ْي َح ًة ِ
َيشْ ُع ُرونَ ﴾ [الزخرف  ]66وقال﴿ :ما َي ْن ُظ ُر هؤُ ِ
واح َد ًة﴾ [ص ،]15
﴿ر ِّب َأ ِر ِين َأن ُْظ ْر إِ َل ْي َك﴾ [األعراف  ،]143فرشحه وبحث حقائقه
وأما قولهَ :
خيتص بغري هذا الكتاب»(.)18

الص ِ
اع َق ُة
«ويستعمل النظر يف التحري يف األمور ،نحو قولهَ ﴿ :ف َأ َخ َذت ُْك ُم َّ
رصونَ ﴾
﴿و َت ُ
راه ْم َي ْن ُظ ُرونَ إِ َل ْي َك َو ُه ْم ال ُي ْب ِ ُ
َو َأ ْنت ُْم َت ْن ُظ ُرونَ ﴾ [البقرة  ،]55وقالَ :

ِ
ني ِم َن ُّ
خاش ِع َ
الذ ِّل َي ْن ُظ ُرونَ
راه ْم ُي ْع َر ُضونَ َع َل ْيها
[األعراف ،]198
وقال﴿:و َت ُ
َ
ِم ْن َط ْر ٍ
﴿و ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ْن ُظ ُر إِ َل ْي َك َأ َف َأن َْت َ ْت ِدي ا ْل ُع ْم َي
ف َخ ِف ٍّي﴾ [الشورى َ ،]45
رصونَ ﴾ [يونس  ،]43فكل ذلك نظر عن حتري دال عىل قلة الغناء.
َو َل ْو كا ُنوا ال ُي ْب ِ ُ
﴿و َأ ْغ َر ْقنا َ
آل ِف ْر َع ْونَ َو َأ ْنت ُْم َت ْن ُظ ُرونَ ﴾ [البقرة  ،]50قيل :مشاهدون ،وقيل:
وقولهَ :
تعتربون»(.)19
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«واملناظرة :املباحثة واملباراة يف النظر ،واستحضار كل ما يراه ببصريته ،والنظر:

البحث ،وهو أعم من القياس؛ ألن كل قياس نظر ،وليس كل نظر قياسا»( .)20وذكر
ِ
بالع ْني،
الفريوزآبادي يف بصائر ذوي التمييز« :بصرية ىف نظر ،ال َّن َظ ُرَ :تأ ُّمل
الشىء َ

ِ
وكذلك ال َّن َظ ُ
الشىء .والنظر َأيض ًا :تقليب ال َب ِصرية
ران بال ّتحريك ،وقد َن َظ ْر ُت إِىل
الشىء ورؤيته ،وقد ُيراد به َ
ِ
ُ
ُ
ِ
احلاصلة
املعرفة
التأ ّمل وال َف ْحص ،وقد ُيراد به
إلدراك

احلاصلة بعد ال َف ْحص .وقوله تعاىلُ :
ُ
ُ
﴿انظ ُرو ْا َما َذا
املعرفة
بعد ال َف ْحص ،وقد ُيراد به
واستعامل ال َّن َظر ىف ال َب ِرص َأكثر استعام ً
الس َام َو ِ
ُ
ال عند العا ّمة ،وىف
ات﴾ َأى َتأ ّملوا.
ِيف َّ
اخلاصة ،ويقالَ :ن َظ ْر ُت إِىل كذا :إِذا َمدَ ْدت َط ْر َفك إِ َل ْيه َر َأ ْيتَه َأو
ال َب ِصرية َأكثر عند
ّ
ونظرت إِليه :إِذا َ
ال َي ُ
رأيتَه وتَدَ َّبرته ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َف َ
نظ ُرونَ إِ َىل ا ِ
إل ْبلِ َك ْي َف
مل َت َره،
ُ
ُخ ِل َق ْت﴾ .و َن َظرت ىف كذاَ :تأ َّم ْلته ،قال تعاىلَ :
﴿أ َو َ ْل َي ْن ُظ ُرو ْا ِيف َم َل ُك ِ
الس َام َو ِ
ات
وت َّ
ْ
َو َ
َ
األ ْر ِ
ض﴾ يراد به ّ
احلث عىل تأ ُّمل حكمته ىف َخ ْلقها».

و َن َظ ُر اهلل إِىل عباده هو إِحسا ُنه إِليهم ،وإِ ُ
﴿و َال
فاضة نِ َع ِمه عليهم .قال تعاىلَ :

َي ُ
ٌ
«ثالثة ال يك جِّل ُم ُهم اهلل وال َي ْن ُظر إِليهم:
الصحيحني:
نظ ُر إِ َل ْي ِه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة﴾ .وىف ّ
َش ْي ٌخ ٍ
زان ،و َم ِل ٌك َّ
وع ٌ
ْتظار قال
كذابَ ،
ائل ُم ْست ِ ٌ
َكرب»( .)21وقال« :وال َّن َظ ُر َأيض ًا :االن ُ

﴿وا ْنت َِظ ُرو ْا إِ َّنا ُمنت َِظ ُرونَ ﴾َ ﴿ ،ق َ
ال َأ ِ
تعاىلُ :
نظ ْر ِين إِ َىل
س ِمن ُّنو ِر ُك ْم﴾َ ،
﴿انظ ُرو َنا َن ْق َتبِ ْ
َيو ِم ُيب َع ُثونَ ﴾ وقولهَ ﴿ :ف َام َب َك ْت َع َلي ِهم الس َم ُآء َو َ
ض َو َما َكا ُنو ْا ُم َ
األ ْر ُ
ين﴾ َف َن َفى
نظ ِر َ
ْ ُ َّ
ْ ْ

ا ِ
اع ًة َو َال
آء َأ َج ُل ُه ْم َال َي ْست َْأ ِخ ُرونَ َس َ
نظار عنهم إِشار ًة إىل ما َن َّبه عليه بقولهَ ﴿ :فإِ َذا َج َ
إل َ
ري َن ِ
َي ْس َت ْق ِد ُمونَ ﴾ .وقولهَ :
ين إِ َنا ُه﴾ َأى غري منتظرين ،و ُيستعمل النظر َأيض ًا
اظ ِر َ
﴿غ ْ َ
ىف ال َّت َح ُّري ىف َ
الص ِ
اع َق ُة َو َأ ْنت ُْم َت ُ
﴿و َت َر ُاه ْم
نظ ُرونَ ﴾َ ،
األمر نحو قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأ َخ َذت ُْك ُم َّ

نظ ُرونَ ِمن َط ْر ٍ
﴿و ِم ُنه ْم َّمن َي ُ
رصونَ ﴾َ ﴿ ،ي ُ
َي ُ
نظ ُر
نظ ُرونَ إِ َل ْي َك َو ُه ْم َال ُي ْب ِ ُ
ف َخ ِف ٍّي﴾َ ،
الغ ِ
﴿و َأ ْغ َر ْقنَا َ
ري ٍّ
إِ َل ْي َك﴾ ّ
دال عىل ِق َّلة َ
نظر عن َحت ُّ ٍ
آل ِف ْر َع ْونَ َو َأ ْنت ُْم
ناء.وقولهَ :
كل ذلك ٌ
نظ ُرونَ ﴾ ،قيلُ :ت ِ
َت ُ
شاهدُ ون ،وقيلَ :ت ْعت َِربون»(.)22
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وخلص يف التحقيق يف كلامت القرآن اىل القول« :والتحقيق ان األصل الواحد

معنوي ،برص أو ببصرية
مادي أو
يف املادة هو رؤية يف تعمق وحتقيق يف موضوع
ّ
ّ

 ،185وسبق يف رأى :أن النظر طلب اهلدى والظهور ،كام يف الفروق ،فالنظر يف
عام ِه﴾ و َ
إلنْسانُ إِىل َط ِ
﴿أ َفال َي ْن ُظ ُرونَ إِ َىل ا ِ
املادي املحسوس ،كام يف ﴿ َف ْل َي ْن ُظ ِر ا ِ
إلبِلِ ﴾،
ويراد التوجه بالبرص والتعمق والتدبر  ،187أما االنتظار فهو بمعنى اختيار النظر

وانتخابه ،وأما مفهوم الرتقب فهو من لوازم اختيار معنى النظر ،كام يف ﴿ َف ِم ْن ُه ْم
ين﴾ .20/10ففي كلمة االنتظار يالحظ
َم ْن﴾َ ﴿ ،فا ْنت َِظ ُروا إِ ِّين َم َع ُك ْم ِم َن ْ ُامل ْنت َِظ ِر َ

النظر واختياره ،واذا اختار االنسان برنامج النظر وكان يف ذلك األمر عامال فهو

مرتقب ،فاألصل حمفوظ يف مشتقات املادة»(.)23

مادة نظر ومشتقاتا يف القرآن الكريم
وقد عمل بعض الباحثني عىل احصاء استعامل هذه املادة وصيغها يف القرآن

الكريم فبلغ ما جاء من هذه املادة مع اختالف الصيغ فكان جمموعها ( )129كلمة
من هذا اجلذر وبإخراج املتشاهبات فيبلغ عددها  47لفظة؛ وهيَ :
نظر (َ )1أ ِ
«أ ُ
نظ ْر ِين

( )1ال َّن ِ
ين (ُ ْ )3امل َ
انظر (ُ )10
ين ( )3انت َِظ ُروا (ُ )1
انظ ُروا ()3
نظ ِر َ
ين (ُ ْ )1املنت َِظ ِر َ
اظ ِر َ
َنظ ُر (َ )1ف َأ ِ
ون (ُ )4ت ِ
ون (َ )3سن ُ
انظ ْر َنا (َ )1ت ُ
انظ ُرو َنا (ُ )1
ُ
نظ ُر ِ
نظ ُر َ
نظ ْر ِين (َ )2فانت َِظ ُروا

نظ ِر (َ )2فن ِ
نظر (َ )2ف ْل َي ُ
انظ ِري (َ )1ف ْل َي ُ
انظ ُروا (َ )5ف ُ
انظر (َ )13ف ُ
(َ )3ف ُ
َاظ َر ٌة ()1
نظ ُروا ( )6لِل َّن ِ
ين ( )3لِن ُ
نظ َر (َ )1ف َي ُ
َفن ََظ َر (َ )1فن َِظ َر ٌة (َ )1ف َي ُ
َنظ َر (ُ )1منت َِظ ُر َ
ون
اظ ِر َ

اظ َر ٌة (َ )1ن ِ
ين (َ )2ن ِ
ون (ُ )1م َ
(ُ )3م َ
ين (َ )1ن َظ َر (َ )3ن ْظ َر ًة (َ )1ن ُ
نظ ُر َ
نظر ()1
اظ ِر َ
نظ ِر َ
انظ ْر َنا (َ )1و ْلت ُ
انظ ُروا (َ )1و ُ
انظر (َ )3و ُ
َوانت َِظر (َ )1وانت َِظ ُروا (َ )1و ُ
َنظر (َ )1ينت َِظ ُر

نظ ُروا (َ )2ي ُ
نظ ُر (َ )4ي ُ
ون (َ )1ي ُ
ون (ُ )19ي ْن َظ ُر َ
نظ ُر َ
(َ )1ينت َِظ ُر َ
ون (.)24(»)6
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انتظر ومنتظرون
أما الفعل ينتظر فقد استعمل يف ثامين موارد واألمر منه (انتظر) استعمل ستة

مرات منها مخسة للجمع املخاطب باسنادها اىل واو اجلامعة (انتظروا) وواحدة

للمفرد (انتظر) بإسناد اىل املخاطب املفرد .وعدد ستة( ،)25هو نفسه عدد مرات
(منت َِظ ُر َ
ون)؛ وهو صيغة اسم الفاعل من الفعل
استعامل االسم من هذا الفعل أي ُ
انتظر.

حرص اآليات:
إن املوارد ( )26التي جاء فيها استعامل هاتني اللفظتني ومها يف تركيب واحد هي

ما يأيت متتابعة بحسب ورود السور وأرقام اآليات:
 .1سورة األنعام (سورة  )6اية .158

 .2سورة األعراف (سورة  )7اية .71
 .3سورة يونس (سورة  )10اية .20

 .4سورة يونس (سورة  )10اية .102

 .5سورة هود (سورة  )11اية  122قرب هناية السورة.
 .6سورة السجدة (سورة  )32اية  30هناية السورة.

واآليات هي قوله تعاىل﴿ :هَ ْل َي ُ
نظ ُرونَ إِ َّال َأن َت ْأتِ ُيه ُم ْاملَآلئِ َك ُة َأ ْو َي ْأ ِ َ
يت َر ُّب َك َأ ْو
ض آ َي ِ
ض آ َي ِ
ات َر ِّب َك َي ْو َم َي ْأ ِيت َب ْع ُ
يت َب ْع ُ
َي ْأ ِ َ
َت
ات َر ِّب َك َال َين َف ُع َن ْف ًسا إِ َيام ُنَا َ ْل َت ُك ْن آ َمن ْ
ريا ُقلِ انت َِظ ُرو ْا إِ َّنا ُمنت َِظ ُرونَ ﴾ [األنعام .]158
ِمن َق ْب ُل َأ ْو َك َس َب ْت ِيف إِ َيام ِنَا َخ ْ ً
﴿ َق َ
ال َقدْ َو َق َع َع َل ْي ُكم ِّمن َّر ِّب ُك ْم ِر ْج ٌس َو َغ َض ٌب َأ ُ َت ِ
اد ُلو َننِي ِيف َأ ْس َامء َس َّم ْيت ُُموهَ ا َأنت ُْم
آؤكم َّما َن َّز َل ّ ُ
َوآ َب ُ
اهلل ِ َبا ِمن ُس ْل َط ٍ
ين ﴾ [األعراف
ان َفانت َِظ ُرو ْا إِ ِّين َم َع ُكم ِّم َن ْ ُاملنت َِظ ِر َ
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﴿و َي ُقو ُلونَ َل ْو َال ُأن ِز َل َع َل ْي ِه آ َي ٌة ِّمن َّر ِّب ِه َف ُق ْل إِ َّن َام ا ْل َغ ْي ُب ِ ّهللِ َفا ْنت َِظ ُرو ْا إِ ِّين َم َع ُكم
َ .]71
ين َخ َل ْو ْا ِمن َق ْب ِل ِه ْم ُق ْل
ين﴾ [يونس َ ﴿ .]20ف َه ْل َينت َِظ ُرونَ إِ َّال ِمث َْل َأ َّيا ِم ا َّل ِذ َ
ِّم َن ْ ُاملنت َِظ ِر َ
ين َال ُيؤْ ِم ُنونَ ْاع َم ُلو ْا
﴿و ُقل ِّل َّل ِذ َ
َفانت َِظ ُرو ْا إِ ِّين َم َع ُكم ِّم َن ْ ُاملنت َِظ ِر َ
ين﴾ [يونس َ .]102

َع َىل َم َكا َنتِ ُك ْم إِ َّنا َع ِ
ام ُلونَ {هودَ }121/وانت َِظ ُروا إِ َّنا ُمنت َِظ ُرونَ ﴾ [هود .]122
ين َك َف ُروا إِ َيام ُن ُْم َو َال ُه ْم ُي َ
نظ ُرونَ * َف َأ ْع ِر ْ
ض َع ْن ُه ْم َوانت َِظ ْر
﴿ ُق ْل َي ْو َم ا ْل َف ْت ِح َال َين َف ُع ا َّل ِذ َ
إِ َّنُم ُّمنت َِظ ُرونَ ﴾ [السجدة .]30-29

﴿و َملَّا َر َأى ْ ُاملؤْ ِم ُنونَ
ومن اآليات التي ذكر فيها فعل االنتظار قوله تعاىلَ :
َْ
اهلل َو َر ُسو ُل ُه َو َص َد َق َّ ُ
اب َقا ُلوا هَ َذا َما َو َع َد َنا َّ ُ
اهلل َو َر ُسو ُل ُه َو َما َزا َد ُه ْم إِ َّال إِ َيام ًنا
األ ْحزَ َ
ال َص َد ُقوا َما َعاهَ دُ وا َّ َ
ني ِر َج ٌ
َو َت ْس ِل ًيام * ِم َن ْ ُاملؤْ ِمنِ َ
اهلل َع َل ْي ِه َف ِم ْن ُهم َّمن َق َض َن ْح َب ُه َو ِم ْن ُهم

َّمن َينت َِظ ُر َو َما َبدَّ ُلوا َت ْب ِد ًيال﴾ [األحزاب .]23-22

وهي تنص عىل ّ
أن طائفة من املؤمنني سيبقون عىل عهدهم مع اهلل تعاىل صادقني

وال يبدّ لون هذا العهد بغريه .ويبدو أن اآلية قد ال تتعلق بام سبقها يف اآلية ( )22إال

أن ربط اآليتني قد يتجىل يف تكرار لفظة املؤمنني بينهام .اال أن حمل الفائدة أن داللة
اإلنتظار تنحو أن تكون من األفعال التي تربز العالقة العظيم مع اهلل تعاىل بالبقاء

عىل العهد انتظارا لتلك اللحظة التي يقيض من بقى نحبه ملعاهدته اهلل عىل ذلك.
السلبي الذي يبقى فيه االنسان
وههنا ال يمكن أن نفهم أن االنتظار هو ذلك الفعل
ّ

عاطال عن أعامله ووظائفه يف احلياة.

القرآنية أن منها ماكان متعلقا باألمم
ونعمل فيام يأيت عىل توزيع هذه املوارد
ّ

السابقة ومنها ما تعلق هبذه األمة املحمدية.
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املبحث الثاين
االنتظار سنة يف السابقني والالحقني
اقترص ذكر انتظروا ههنا عىل قوم عاد ،فإن هود ًا  ملّا رأى إعراض قومه

ووصفهم إياه بالسفاهة ،ومتادهيم يف االعراض عن اهلل تعاىل وتقديس ما كان يعبدوا

أباؤهم الذي مل تكن إال أسامء هم سموها وأباؤهم من قبل ،فام كان من هود 

اال أن قال هلم :فانتظروا ّإين معكم من املنتظرين .يف إشارة اىل أن رجسا وغضب من

اهلل سيأتيهم وبه سيكون القضاء عىل عاد ،ونجاة هود واملؤمنني.

ال َيا َق ْو ِم ْاع ُبدُ و ْا ّ َ
اه ْم ُهود ًا َق َ
﴿وإِ َىل َع ٍ
ري ُه َأ َف َ
ال
اد َأ َخ ُ
قال تعاىلَ :
اهلل َما َل ُكم ِّم ْن إِ َل ٍه َغ ْ ُ
ال ْاملَ ُ
ين َك َف ُرو ْا ِمن َق ْو ِم ِه إِ َّنا َلن ََر َ
َت َّت ُقونَ * َق َ
اك ِيف َس َفاهَ ٍة ِوإِ َّنا َلن َُظ ُّن َك ِم َن ا ْل َك ِ
اذبِ َ
ني
أل ا َّل ِذ َ

* َق َ
س ِب َس َفاهَ ٌة َو َل ِكنِّي َر ُس ٌ
ني * ُأ َب ِّل ُغ ُك ْم ِر َس ِ
ول ِّمن َّر ِّب ا ْل َع َامل ِ َ
االت َر ِّب
ال َيا َق ْو ِم َل ْي َ
نك ْم لِ ُي ِ
اءك ْم ِذ ْك ٌر ِّمن َّر ِّب ُك ْم َع َىل َر ُجلٍ ِّم ُ
َو َأ َن ْا َل ُك ْم َن ِ
اص ٌح َأ ِمنيٌ * َأ َو َع ِج ْبت ُْم َأن َج ُ
نذ َر ُك ْم

اخل ْل ِق َب ْس َط ًة َفا ْذ ُك ُرو ْا آالء ّ
وح َو َزا َد ُك ْم ِيف ْ َ
اهللِ
َو ُ
اذك ُرو ْا إِ ْذ َج َع َل ُك ْم ُخ َل َفاء ِمن َب ْع ِد َق ْو ِم ُن ٍ

َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُحونَ * َقا ُلو ْا َأ ِج ْئ َتنَا لِن َْع ُب َد ّ َ
اهلل َو ْح َد ُه َو َن َذ َر َما َكانَ َي ْع ُبدُ آ َب ُاؤ َنا َف ْأتِنَا بِ َام َت ِعدُ َنا
ني * َق َ
ال َقدْ َو َق َع َع َل ْي ُكم ِّمن َّر ِّب ُك ْم ِر ْج ٌس َو َغ َض ٌب َأ ُ َت ِ
الص ِ
اد ِق َ
اد ُلو َننِي
إِن ُك َ
نت ِم َن َّ
آؤكم َّما َن َّز َل ّ ُ
ِيف َأ ْس َامء َس َّم ْيت ُُموهَ ا َأنت ُْم َوآ َب ُ
اهلل ِ َبا ِمن ُس ْل َط ٍ
ان َفانت َِظ ُرو ْا إِ ِّين َم َع ُكم ِّم َن
ين َك َّذ ُبو ْا بِآ َياتِنَا َو َما َكا ُنو ْا
ين َم َع ُه بِ َر ْمح ٍَة ِّم َّنا َو َق َط ْعنَا َدابِ َر ا َّل ِذ َ
نج ْينَا ُه َوا َّل ِذ َ
ْ ُاملنت َِظ ِر َ
ين * َف َأ َ
ُمؤْ ِمنِ َ
ني﴾ [األعراف .]72-65
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االنتظار ههنا قد حتقق عندما جاء عاد ما ُو ِعدت ،بعد رفضها التوحيد ،وكانوا

ينطلقون من معاندة وجدال ،ونفي اإليامن أن تكذيبهم قاطع َ
﴿ك َّذ ُبو ْا بِآ َياتِنَا﴾ ال

يدخله يشء يؤدي اىل اعذارهم من التباس ونحوه من نية أو غريها .قــال تعاىل:
ات َر ِّبِ ْم َو َع َص ْو ْا ُر ُس َل ُه َوا َّت َب ُعو ْا َأ ْم َر ُك ِّل َج َّبا ٍر َعنِ ٍ
﴿وتِ ْل َك َع ٌاد َج َحدُ و ْا بِآ َي ِ
يد﴾ [هود
َ
 .]59وفيهم ﴿إِ ِّين َأ َخ ُ
يم﴾ [الشعراء  .]135وقال تعاىل:
اف َع َل ْي ُك ْم َع َذ َ
اب َي ْو ٍم َع ِظ ٍ
َ
بوا ِيف ْ َ
احل ِّق َو َقا ُلوا َم ْن َأ َشدُّ ِم َّنا ُق َّو ًة َأ َو َ ْل َي َر ْوا َأنَّ َّ َ
ري ْ َ
األ ْر ِ
ض بِ َغ ْ ِ
اهلل
است َْك َ ُ
﴿ َفأ َّما َع ٌاد َف ْ

ا َّل ِذي َخ َل َق ُه ْم ُه َو َأ َشدُّ ِم ْن ُه ْم ُق َّو ًة َو َكا ُنوا بِآ َياتِنَا َ ْي َحدُ ونَ * َف َأ ْر َس ْلنَا َع َل ْي ِه ْم ِر ًحيا
اخل ْز ِي ِيف ْ َ
اب ْ ِ
صا ِيف َأ َّيا ٍم َّن ِح َس ٍ
اب ْاآل ِخ َر ِة
ات ِّلن ُِذي َق ُه ْم َع َذ َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو َل َع َذ ُ
صَ ً
َ ْ
نرصونَ ﴾ [فصلت.]16-15
َأ ْخزَ ى َو ُه ْم َال ُي َ ُ

ين﴾ لكن صفة
فكان االنتظار من الطرفني ﴿ َفانت َِظ ُرو ْا إِ ِّين َم َع ُكم ِّم َن ْ ُاملنت َِظ ِر َ

بنبي اهلل تعاىل (هود  )وقوله أنّه معهم من املنتظرين ال يعني
املنتظرين تع ّلقت ّ

نبي بتكذيبهم إياه ،ألهنم ببساطة ال يصدقونه يف
أهنم كانوا ينتظروا ما وعدهم ّ

هتديده هلم ولو صدّ قوه فكان األوىل به أن يصدقوه يف دعوته ،بل قول النبي هود

 بيان حلاله معهم يف املدة الباقية فهو منتظر ألمر اهلل ،ومل يعدّ هناك فائدة من
انذاره وتبليغه هلم .ويف اآلية داللة عىل وجود منتظرين معروفني هو منهم لدخول

جنسية ،إذ ُ
فعل
(أل) عليها (أي :املنتظرين) ،التي أقرب فيها أن تكون عهد ّية ال
ّ
االنتظار حادث جديد بسبب طارئ وليس هو من مستقر احلال .وقد كان عقب هذا
ين َم َع ُه بِ َر ْمح ٍَة ِّم َّنا﴾.
نج ْينَا ُه َوا َّل ِذ َ
نجى اهلل تعاىل عباده ﴿ َف َأ َ
احلال أن ّ

عىل ما تقدّ م يمكن القول أن نوجز داللة هذا الرتكيب وما حيف به من قرائن

عىل النحو اآليت:
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 .1داللة األمر يف انتظروا ،مل تكون حقيقة يف طلب ايقاع الفعل ممن يدل ضمري
اجلامعة عليه وهم عاد املسكتربون ،الطاغون ،بل داللته عىل انتظار يقع عفوا

منهم ،ألنه قد حسم أمرهم.

 .2يف قبالة األمر هناك من يقع منه االنتظار فاتسم به (املنتظرون) وهم هود ومن
آمن به.

 .3االنتظار كان لرجس من اهلل وغضب عىل عاد ،وقد فرغ من اقراره لقوله( :وقع
عليكم )...بالفعل املايض.

 .4رفضهم للتوحيد واستكبارهم والبقاء عىل عبادهتم ما أطلقوا عليه هم وأباؤهم
تسميته .بمعنى أن االنكار كان ألمر عظيم استحقوا به العذاب.

من هنا يمكن أن نفهم أن هذا التصور لالنتظار يف األمم السابقة سيكون عينه

يف أمة خاتم النبيني ،ملا تقدّ م من استداللنا يف بعض البحوث يف هذا املجال
﴿و َأ ْق َس ُموا بِ َّ
اهللِ َج ْه َد َأ ْي َام ِنِ ْم َلئِ ْن
من تقرير القرآن الكريم ملثل هذا األمر لقوله تعاىلَ :
َج َاء ُهم َن ِذير َلي ُكو ُن َّن َأ ْه َدى ِم ْن إِ ْح َدى ْ ُ
ورا *
األ َم ِم َف َل َّام َج َاء ُه ْم َن ِذ ٌير َما َزا َد ُه ْم إِ َّال ُن ُف ً
ْ ٌ َ
ارا ِيف ْ َ
الس ِّيئِ َو َال َ ِ
األ ْر ِ
حي ُ
الس ِّي ُئ إِ َّال بِ َأ ْه ِل ِه َف َه ْل َي ْن ُظ ُرونَ إِ َّال ُس َّن َة
استِ ْك َب ً
ْ
يق ْاملَ ْك ُر َّ
ض َو َم ْك َر َّ
ريوا ِيف ْ َ
َْ
ت َد لِ ُس َّن ِة َّ
ت َد لِ ُس َّن ِة َّ
اهللِ َت ْب ِد ًيال َو َل ْن َ ِ
ني َف َل ْن َ ِ
األ ْر ِ
األ َّولِ َ
ض
اهللِ َ ْت ِو ًيال * َأ َو َ ْل َي ِس ُ
()27

ين ِم ْن َق ْب ِل ِه ْم َو َكا ُنوا َأ َشدَّ ِم ْن ُه ْم ُق َّو ًة َو َما َكانَ َّ ُ
َف َي ْن ُظ ُروا َك ْي َف َكانَ َع ِ
اهلل لِ ُي ْع ِجزَ ُه
اق َب ُة ا َّل ِذ َ
ات َو َال ِيف ْ َ
الس َام َو ِ
ِم ْن َ ْ
األ ْر ِ
﴿وإِنْ
ض إِ َّن ُه َكانَ َع ِل ًيام َق ِد ًيرا﴾ [فاطرَ .]43-42
ش ٍء ِيف َّ

َك ُادوا َليست َِف ُّزو َن َك ِم َن ْ َ
ض لِ ُي ْخ ِر ُج َ
األ ْر ِ
*س َّن َة
وك ِم ْن َها َوإِ ًذا َال َي ْل َب ُثونَ ِخ َال َف َك إِ َّال َق ِل ًيال ُ
َْ
َم ْن َقدْ َأ ْر َس ْلنَا َق ْب َل َك ِم ْن ُر ُس ِلنَا َو َال َ ِ
﴿س َّن َة
تدُ لِ ُس َّنتِنَا َ ْت ِو ًيال﴾ [اإلرساء ُ .]77–76
ت َد لِ ُس َّن ِة َّ
َّ
ين َخ َل ْوا ِم ْن َق ْب ُل َو َل ْن َ ِ
اهللِ َت ْب ِد ًيال﴾ [األحزاب .]62
اهللِ ِيف ا َّل ِذ َ
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اآليات املتعلقة باالنتظار يف األمة املحمدية
ظهر ممّا سبق أن األمر انتظروا متوجه نحو منكري التوحيد من عادّ ،
وأن

االنتظار كان متعلقا بالعذاب الذي استأصل هؤالء ونجاة هود  ومن معه .هذا

يف املايض أ ّما يف هذه األ ّمة املحمد ّية فهي بقية املواضع وأوهلا ما ورد يف سورة األنعام
محونَ * َأن
ار ٌك َفا َّتبِ ُعو ُه َوات َُّقو ْا َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َ ُ
﴿وهَ َذا ِكت ٌ
املباركة قوله تعاىلَ :
َاب َأنزَ ْلنَا ُه ُم َب َ
َاب َع َىل َطآئِ َفت ْ ِ
استِ ِه ْم َل َغ ِاف ِل َ
ني * َأ ْو
َت ُقو ُلو ْا إِ َّن َام ُأن ِز َل ا ْل ِكت ُ
َني ِمن َق ْب ِلنَا َوإِن ُك َّنا َعن ِد َر َ
َاب َل ُك َّنا َأ ْه َدى ِم ْن ُه ْم َف َقدْ َج ُ
اءكم َب ِّين ٌَة ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو ُهدً ى
َت ُقو ُلو ْا َل ْو َأ َّنا ُأن ِز َل َع َل ْينَا ا ْل ِكت ُ
ات ّ
َو َر ْمح ٌَة َف َم ْن َأ ْظ َل ُم ِمَّن َك َّذ َب بِآ َي ِ
ين َي ْص ِد ُفونَ َع ْن
اهللِ َو َص َد َف َع ْن َها َسن َْج ِزي ا َّل ِذ َ

اب بِ َام َكا ُنو ْا َي ْص ِد ُفونَ * هَ ْل َي ُ
وء ا ْل َع َذ ِ
نظ ُرونَ إِ َّال َأن َت ْأتِ ُيه ُم ْاملَآلئِ َك ُة َأ ْو َي ْأ ِ َ
يت
آ َياتِنَا ُس َ
ض آ َي ِ
ض آ َي ِ
ات َر ِّب َك َي ْو َم َي ْأ ِيت َب ْع ُ
يت َب ْع ُ
َر ُّب َك َأ ْو َي ْأ ِ َ
ات َر ِّب َك َال َين َف ُع َن ْف ًسا إِ َيام ُنَا َ ْل َت ُك ْن
ريا ُقلِ انت َِظ ُرو ْا إِ َّنا ُمنت َِظ ُرونَ ﴾ [األنعام -155
آ َمن ْ
َت ِمن َق ْب ُل َأ ْو َك َس َب ْت ِيف إِ َيام ِنَا َخ ْ ً

.]158

بعد ذكر إتيان موسى الكتاب وفيه تفصيل لكل يشء ،وقد أنزل عىل

هذه األمة كتاب مبارك؛ فمن أظلم ممن ّ
كذب بآيات اهلل وصدف عن آياتنا ثم اآلية
ض آ َي ِ
( )158من االنعام تأتيهم ْ
﴿املَآلئِ َك ُة َأ ْو َر ُّب َك َأ ْو َب ْع ُ
ات َر ِّب َك﴾ فمجيئها لصالح

من آمن قبل جميئها.

بدء ًا فإن سياق اآليات ٌّ
دال عىل تعلقه هبذه األمة ،وهنا جمموعة من األلفاظ

املعنية يف ﴿انت َِظ ُرو ْا إِ َّنا ُمنت َِظ ُرونَ ﴾ .فآيات
ينبغي لنا الوقوف عندها ليتتضح الداللة ّ
اهلل الواردة ههنا هي اآليات التي تتىل ،أي اآليات املقروءة أو املسموعة ،وليست

آيات معاينة ،بل هي أشخاص أو خملوقات أخرى أو حوادث متعلقة باهلل تعاىل دالة
ات ّ
اهللِ َن ْت ُلوهَ ا َع َل ْي َك
عىل بعض إرادته .وتتعضد داللة آيات اهلل بقوله تعاىل﴿:تِ ْل َك آ َي ُ
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بِ ْ َ
ني﴾ [البقرة  ،]252وقوله أيضاَ :
احل ِّق َوإِ َّن َك َمل ِ َن ْ ُامل ْر َس ِل َ
﴿ل ْي ُسو ْا َس َواء ِّم ْن َأ ْهلِ
ات ّ
َاب ُأ َّم ٌة َقآئِ َم ٌة َي ْت ُلونَ آ َي ِ
ا ْل ِكت ِ
اهللِ آ َناء ال َّل ْيلِ َو ُه ْم َي ْس ُجدُ ونَ ﴾ [آل عمران .]113
ومواضع أخرى ،يمكن ان تفيدنا أهنا آيات حمددة ال مطلق اآليات التي تتىل نذكر
ين آ َمنُو ْا ات َُّقو ْا ّ َ
اهلل َحقَّ ُت َقاتِ ِه
منها موردا واحدا()28؛ نكتفي منها بقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ

َص ُمو ْا بِ َح ْبلِ ّ
َو َال َ ُتو ُت َّن إِ َّال َو َأنتُم ُّم ْس ِل ُمونَ * َو ْاعت ِ
اهللِ َ ِ
ج ًيعا َو َال َت َف َّر ُقو ْا َوا ْذ ُك ُرو ْا نِ ْع َم َة
ّ
ني ُق ُلوبِ ُك ْم َف َأ ْص َب ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوا ًنا َو ُكنت ُْم َع َ َ
اهللِ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ ُكنت ُْم َأ ْع َداء َف َأ َّل َف َب ْ َ
ىل َش َفا
ني ّ ُ
اهلل َل ُك ْم آ َياتِ ِه َل َع َّل ُك ْم َ ْت َتدُ ونَ * َو ْلت َُكن ِّم ُ
ُح ْف َر ٍة ِّم َن ال َّنا ِر َف َأن َق َذ ُكم ِّم ْن َها َك َذلِ َك ُي َب ِّ ُ
نك ْم
ُأ َّم ٌة َيدْ ُعونَ إِ َىل ْ َ
وف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن ْ ُامل َ
ري َو َي ْأ ُم ُرونَ بِ ْاملَ ْع ُر ِ
اخل ْ ِ
نك ِر َو ُأ ْو َلئِ َك ُه ُم ْ ُامل ْف ِل ُحونَ *
ين َت َف َّر ُقو ْا َو ْ
اب
اءه ُم ا ْل َب ِّين ُ
اخت ََل ُفو ْا ِمن َب ْع ِد َما َج ُ
َو َال َت ُكو ُنو ْا َكا َّل ِذ َ
َات َو ُأ ْو َلئِ َك َ ُل ْم َع َذ ٌ
يم * َي ْو َم َت ْب َي ُّ
وه ُه ْم َأ ْك َف ْر ُتم َب ْع َد
اس َو َّد ْت ُو ُج ُ
ض ُو ُجو ٌه َو َت ْس َو ُّد ُو ُجو ٌه َف َأ َّما ا َّل ِذ َ
َع ِظ ٌ
ين ْ
وه ُه ْم َف ِفي َر ْمح َِة
ين ا ْب َي َّض ْت ُو ُج ُ
اب بِ َام ُك ْنت ُْم َت ْك ُف ُرونَ * َو َأ َّما ا َّل ِذ َ
إِ َيامنِ ُك ْم َف ُذو ُقو ْا ا ْل َع َذ َ
احل ِّق َو َما ّ ُ
ّ
ات ّ
اهللِ َن ْت ُلوهَ ا َع َل ْي َك بِ ْ َ
اهلل ُيرِيدُ ُظ ْل ًام ِّل ْل َع َامل ِ َ
ني﴾
اهللِ ُه ْم ِف َيها َخالِدُ ونَ * تِ ْل َك آ َي ُ
ات ّ
اهللِ﴾ ،باستعامل اسم االشارة
[آل عمران  .]108-102فقوله تعاىل ﴿تِ ْل َك آ َي ُ
تلك ّ
﴿ه ْم
ين آ َمنُو ْا﴾ اىل ُ
دال عىل ما تقدّ مها من آيات ابتداء من النداء ﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ
ِف َيها َخالِدُ ونَ ﴾ .وهي آيات دعت الذين آمنوا اىل التقوى بأعىل درجاهتا وذكر نعم
اهللْ ،
وأن يكون منهم أ ّمة يدعون اىل اخلري والدعوة اىل نبذ االختالف بل االعتصام

بحبل اهلل .ويف مورد آخر ّ
أن التكذيب هبذه اآليات سيكون السوأى فقال تـعاىل:
اؤوا الس َ
ات َّ
﴿ ُث َّم َكانَ َع ِ
وأى َأن َك َّذ ُبوا بِآ َي ِ
ين َأ َس ُ
اهللِ َو َكا ُنوا ِ َبا َي ْست َْه ِز ُؤون﴾
اق َب َة ا َّل ِذ َ
ُّ

[الروم  .]10ويقرتن يصدفون بمثل ما تقدّ م يف موضع آخر من نفس السورة ،وهي
قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأ َر َأ ْيت ُْم إِنْ َأ َخ َذ ّ ُ
ار ُك ْم َو َخت ََم َع َىل ُق ُلوبِ ُكم َّم ْن إِ َلهٌ
اهلل َس ْم َع ُك ْم َو َأ ْب َص َ

ري ّ
اهللِ َي ْأتِ ُ
يكم بِ ِه ُ
رص ُف اآل َي ِ
ات ُث َّم ُه ْم َي ْص ِد ُفونَ * ُق ْل َأ َر َأ ْيت َُك ْم إِنْ َأ َت ُ
اك ْم
انظ ْر َك ْي َف ُن َ ِّ
َغ ْ ُ
اب ّ
اهللِ َبغْ َت ًة َأ ْو َج ْه َر ًة هَ ْل ُ ْي َل ُك إِ َّال ا ْل َق ْو ُم َّ
الظا ِ ُملونَ ﴾ [األنعام .]47-46
َع َذ ُ
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وداللته واضحة عىل شدة املعاندة والتمنع عن قبول احلق وقريب منه قول

األصبهاين« :صدف عنه :أعرض إعراضا شديد ًا جيري جمرى الصدف ،أي :امليل يف
أرجل البعري ،أو يف الصالبة كصدف اجلبل أي :جانبه ،أو الصدف الذي خيرج من

البحر»( .)29واملعنى القرآين األقرب بحسب منهجنا املعتمد عىل املدونة املغلقة أي
نظري فهم القرآن بالقرآن نفسه هو الصالبة من صدف اجلبل ،وهو ما يفاد من قوله
وين ُز َب َر ْ َ
ني َق َ
احل ِد ِ
ال ُ
الص َد َف ْ ِ
اوى َب ْ َ
انف ُخوا
تعاىل يف ذكر الصدفني ﴿آ ُت ِ
يد َح َّتى إِ َذا َس َ
ني َّ

ارا َق َ
وين ُأ ْف ِر ْغ َع َل ْي ِه ِق ْط ًرا﴾ [الكهف  .]96وقوله الصدفني،
ال آ ُت ِ
َح َّتى إِ َذا َج َع َل ُه َن ً
يقتيض أن يشتمل عىل ارتفاع ،وصالبة ليتحمل النار وحرارهتا ،فيصدفون ّ
دال عىل

التكرب ،وصالبة يف التحجر بعدم اخلضوع إلرادة اهلل تعاىل.

آيات ربك

ض آ َي ِ
يت َب ْع ُ
وهي يف قوله﴿ :أو َي ْأ ِ َ
ات َر ِّب َك﴾ ،آيات ربنا ههنا هي آيات واقعة

كحادثة وهي حتول العصا اىل حية فتلقفت حبال السحرة وعصيهم .كام يستدل عليه
﴿و َما َت ِ
نق ُم ِم َّنا إِ َّال َأنْ آ َم َّنا بِآ َي ِ
با
من اآليات اآلتيةَ :
ات َر ِّبنَا َملَّا َجاء ْتنَا َر َّبنَا َأ ْف ِر ْغ َع َل ْينَا َص ْ ً
﴿و َما َت ْأتِي ِهم ِّم ْن آ َي ٍة ِّم ْن آ َي ِ
َو َت َو َّفنَا ُم ْس ِل ِم َ
ات َر ِّبِ ْم إِ َّال َكا ُنوا
ني﴾ [األعراف َ ،]126
ين ِمن َق ْب ِل ِه ْم َك َّذ ُبو ْا بآ َي ِ
ني﴾ [يس َ .]46
ب ِ
َع ْن َها ُم ْع ِر ِض َ
﴿ك َد ْأ ِ
ات
آل ِف ْر َع ْونَ َوا َّل ِذ َ
وبِ ْم َو َأ ْغ َر ْقنَا َ
َاهم بِ ُذ ُن ِ
آل ِف ْر َعونَ َو ُك ٌّل َكا ُنو ْا َظا ِمل ِ َ
ني﴾ [األنـــــــفال ]54
َر ِّبِ ْم َف َأ ْه َل ْكن ُ
فقد ّ
كذب آل فرعون عىل نحو واضح باآليات احلادثة الواقعة وهي (تسع آيات).

وإنكار هذه اآليات يوجب أن يكون املنكر يف درجة عليا من الظلم واخلرسان،
﴿و َم ْن َأ ْظ َل ُم ِمَّن ُذ ِّك َر بِآ َي ِ
ات َر ِّب ِه َف َأ ْع َر َ
س َما َقدَّ َم ْت َي َدا ُه إِ َّنا
لقوله تعاىلَ :
ض َع ْن َها َو َن ِ َ
وبِ ْم َأ ِك َّن ًة َأن َي ْف َق ُهو ُه َو ِيف آ َذ ِانِ ْم َو ْق ًرا َوإِن َتدْ ُع ُه ْم إِ َىل ْ ُ
َج َع ْلنَا َع َىل ُق ُل ِ
ال َدى َف َلن َ ْي َتدُ وا
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الر ْمح َِة َل ْو ُيؤَ ِ
اب َبل
اخ ُذ ُهم بِ َام َك َس ُبوا َل َع َّج َل َ ُل ُم ا ْل َع َذ َ
إِ ًذا َأ َبدً ا * َو َر ُّب َك ا ْل َغ ُف ُ
ور ُذو َّ

َّ ُلم َّم ْو ِعدٌ َّلن َ ِ
يدُ وا ِمن ُدونِ ِه َم ْوئِ ًال﴾ [الكهف  .]58-57وهلذا اقتىض أن يكون
هلم موعد للعذاب .وقال تعاىلُ ﴿ :ق ْل هَ ْل ُن َنبئ ُُكم بِ ْ َ
األ ْخ َ ِ
ين َض َّل
ين َأ ْع َام ًال * ا َّل ِذ َ
س َ
ِّ ْ

َس ْع ُي ُه ْم ِيف ْ َ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ُه ْم َ ْحي َس ُبونَ َأ َّن ُْم ُ ْحي ِس ُنونَ ُص ْن ًعا * ُأ َ
ين َك َف ُروا بِآ َي ِ
ات
ولئِ َك ا َّل ِذ َ
يم َ ُل ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َوزْ ًنا﴾ [الكهف ،]105-103
َر ِّبِ ْم َولِ َقائِ ِه َف َحبِ َط ْت َأ ْع َام ُ ُل ْم َف َال ُن ِق ُ

فاألكثر خسارة هؤالء الذين كفروا هبذه اآليات وكذا حيدد هلم موعد (أجل مسمى)
س َف َو َ ْل ُيؤْ ِمن بِآ َي ِ
ات َر ِّب ِه
مع شدة عذاب اآلخرة ،بقولهَ :
﴿و َك َذلِ َك َن ْج ِزي َم ْن َأ ْ َ

اب ْاآل ِخر ِة َأ َشدُّ َو َأ ْب َقى﴾ [طه َ ،]127
﴿أ َف َل ْم َ ْي ِد َ ُل ْم َك ْم َأ ْه َل ْكنَا َق ْب َل ُهم ِّم َن
َو َل َع َذ ُ
َ
ون َي ْم ُشونَ ِيف َم َس ِ
اكنِ ِه ْم إِنَّ ِيف َذلِ َك َآل َي ٍ
ا ْل ُق ُر ِ
ات ِّ ُأل ْو ِل ال ُّن َهى * َو َل ْو َال َك ِل َم ٌة َس َب َق ْت ِمن
َّر ِّب َك َل َكانَ لِزَ ا ًما َو َأ َج ٌل ُم َس ًّمى﴾ [طه .]129-128

ممّا تقدّ م ي ّتضح أن آيات ربك هي اآليات الواقعة (عبارة عن حدث) وليس

املقصود هبا اآليات التي تتىل أو اآليات املكتوبة ..ما يعني أهنا بوجودها العياين دالة

(رب) مع مراعاة أن هدفها إصالح املعنيني ملا يف
عىل اهلل تعاىل فكانت اإلضافة إىل ّ

تربوي؛ فكان انكار الرصيح الواضح سببا لتعجيل العذاب
لفظة الرب من منحى
ّ

أو استحقاقه بموعد ،وهم األخرسين أعامال .من هنا سيكون جميء بعض آيات
ّ
سيحل وهو مما ينتظر ،ويوم تأيت ال ينفع اال ما سبق من إيامن،
ربك تعني أمرا عيانا
واإليامن هبذه اآلية عند جميئها لن يكون نافعا .األمر الذي يرجح أن هذه اآلية لن تأيت

إلقامة احلجة عىل املعاندين بل تأيت للمحاسبة ،فيوم هذه اآلية أشبه بيوم احلساب.

إذن فاالنتظار ههنا سيكون متعلقا بحلول هذه اآلية ،مع مالحظة أن االستعامل
القرآين للفعل ( َت ْأتِ ُيه ُم) الذي بلغ ( )17ومثلها لـ ( َي ْأتِ ُيه ُم) حتيل كلها اىل حادث يف
املستقبل ،ومن أوضح املوارد تلك أنه أقرتن ذكر هذا الفعل مع الساعة ،قال تعاىل:
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﴿ َي ْس َأ ُلو َن َك َع ِن الساعة َأ َّيانَ ُم ْر َساهَ ا ُق ْل إِ َّن َام ِع ْل ُم َها ِع َ
ند َر ِّب َال ُ َي ِّل َيها لِ َو ْقتِ َها إِ َّال ُه َو
ات َو َ
ض َال َت ْأتِ ُ
الس َام َو ِ
األ ْر ِ
يك ْم إِ َّال َبغْ َت ًة َي ْس َأ ُلو َن َك َك َأ َّن َك َح ِف ٌّي َع ْن َها ُق ْل إِ َّن َام
َث ُق َل ْت ِيف َّ

اس َال َي ْع َل ُمونَ ﴾ [األعراف َ ،]187
ند ّ
اهللِ َو َل ِك َّن َأ ْك َث َر ال َّن ِ
ِع ْل ُم َها ِع َ
﴿أ َف َأ ِمنُو ْا َأن َت ْأتِ َي ُه ْم
اب ّ َ ْ
َغ ِ
اش َي ٌة ِّم ْن َع َذ ِ
اع ُة َبغْ َت ًة َو ُه ْم َال َيشْ ُع ُرونَ ﴾ [يوسف .]107
الس َ
اهللِ أ ْو َتأتِ َي ُه ُم َّ
﴿ َف َه ْل َي ُ
نظ ُرونَ إِ َّال الساعة َأن َت ْأتِ َي ُهم َبغْ َت ًة َف َقدْ َجاء َأ ْ َ
اءت ُْم
ش ُاط َها َف َأ َّنى َ ُل ْم إِ َذا َج ْ

ين َك َف ُروا ِيف ِم ْر َي ٍة ِّم ْن ُه َح َّتى َت ْأتِ َي ُه ُم الساعة َبغْ َت ًة
﴿و َال َيزَ ُال ا َّل ِذ َ
ِذ ْك َر ُاه ْم﴾ [ حممد َ ،]18
يم﴾ [احلج .]55
َأ ْو َي ْأتِ َي ُه ْم َع َذ ُ
اب َي ْو ٍم َع ِق ٍ
وكنا فيام مىض قد أفردنا بحثا خاصا للداللة هذه اللفظة وقد توصلنا فيها أن

الساعة هي :علم ّ
دال عىل عاقل يكون عىل يديه احلساب واملجازاة عىل األرض،

إهلي
مع اقرتان أمر وعلمها باهلل حرصا وحتقق ذلك يف الدنيا ال بد منه ّ
ألهنا وعد ّ
للناس( .)30وعىل هذا ّ
فإن الفعل يف (يأتيهم بعض آيات ربك) يتوافق زمنيا مع

الساعة ومع العذاب ومع املوعد وحتقق الوعد ،وقد قال تعاىلُ :
﴿خ ِل َق ْ ِ
نسانُ ِم ْن
اإل َ
َع َجلٍ َس ُأ ِر ُ
ون * َو َي ُقو ُلونَ َمتَى هَ َذا ا ْل َو ْعدُ إِن ُكنت ُْم َص ِ
ايت َف َال َت ْست َْع ِج ُل ِ
اد ِق َ
ني *
يك ْم آ َي ِ

ني َال َي ُك ُّفونَ َعن ُو ُج ِ
ين َك َف ُروا ِح َ
ار َو َال َعن ُظ ُهو ِر ِه ْم َو َال ُه ْم
َل ْو َي ْع َل ُم ا َّل ِذ َ
وه ِه ُم ال َّن َ
نرصونَ * َب ْل َت ْأتِي ِهم َبغْ َت ًة َفت َْب َهت ُُه ْم َف َال َي ْست َِط ُيعونَ َر َّدهَ ا َو َال ُه ْم ُي َ
نظ ُرونَ ﴾ [األنبياء
ُي َ ُ

 ،]40فتأتيهم سواء أحال الضمري فيها اىل النار أو اىل الساعة عرب داللة السياق العام

املدونة ،وال سيام مع ظهور (بغتة) التي اقرتنت مع الساعة يف
سميناه سياق ّ
الذي ّ

أكثر من مورد قرآينّ .وكل هذا يعني أن بعض آيات ر ّبك تقرتب من داللة الساعة
عىل الشخص املرتبط باهلل تعاىل يف مستقبل هذه األمةٌّ .
وكل منتظر أمره واالنتظار

عقيدي وهلذا فمن ينكر ينتظر بحسب عقيدته ان
كم يفهم سياقيا انتظار ديني أو
ّ
يفوز والقائل ينتظر بحسب عقيدته لتحقيق الوعد .وليس حدثا يامرس.
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املبحث الثالث
االنتظار عند الطرفني ٌّ
كل عىل شاكلته
َ
﴿ل ْو َال ُأن ِز َل َع َل ْي ِه آ َي ٌة ِّمن َّر ِّب ِه﴾

اس
املورد الثاين :من موارد االنتظار يف هذه األ ّمة قوله
َ
تعاىل﴿:و َما َكانَ ال َّن ُ
ض َب ْين َُه ْم ِف َيام ِف ِ
إِ َّال ُأ َّم ًة َو ِ
اخت ََل ُفو ْا َو َل ْو َال َك ِل َم ٌة َس َب َق ْت ِمن َّر ِّب َك َل ُق ِ َ
يه َ ْيت َِل ُفونَ
اح َد ًة َف ْ

* َو َي ُقو ُلونَ َل ْو َال ُأن ِز َل َع َل ْي ِه آ َي ٌة ِّمن َّر ِّب ِه َف ُق ْل إِ َّن َام ا ْل َغ ْي ُب ِ ّهللِ َفا ْنت َِظ ُرو ْا إِ ِّين َم َع ُكم ِّم َن
ين﴾ [يونس .]20-19وواضح هذا الطلب من هؤالء بأنزال آية يتحقق يف
ْ ُاملنت َِظ ِر َ

املستقبل ملا تقدّ م من االية اآلنفة الذكر ومن نظائر هذه االية قوله تعاىل يف األنعام:
﴿و َقا ُلو ْا َل ْو َال ُنزِّ َل َع َل ْي ِه آ َي ٌة ِّمن َّر ِّب ِه ُق ْل إِنَّ ّ َ
اهلل َق ِ
اد ٌر َع َىل َأن ُينَزِّ ٍل آ َي ًة َو َل ِك َّن َأ ْك َث َر ُه ْم َال
َ

﴿و َك َذلِ َك
َي ْع َل ُمونَ ﴾ [األنعام  .]37ويبدو أن هذه اآلية مطلب أكابر املجرمنيَ :
َج َع ْلنَا ِيف ُك ِّل َق ْر َي ٍة َأ َكابِ َر ُ َم ِر ِم َيها لِ َي ْم ُك ُرو ْا ِف َيها َو َما َي ْم ُك ُرونَ إِ َّال بِ َأ ُنف ِس ِه ْم َو َما
اهللِ ّ ُ
ويت ُر ُس ُل ّ
اءت ُْم آ َي ٌة َقا ُلو ْا َلن ُّنؤْ ِم َن َح َّتى ُنؤْ َتى ِمث َْل َما ُأ ِ َ
اهلل َأ ْع َل ُم
َيشْ ُع ُرونَ * َوإِ َذا َج ْ
ند ّ
ين َأ ْج َر ُمو ْا َص َغ ٌار ِع َ
اب َش ِديدٌ بِ َام َكا ُنو ْا
يب ا َّل ِذ َ
اهللِ َو َع َذ ٌ
َح ْي ُث َ ْي َع ُل ِر َس َال َت ُه َس ُي ِص ُ
َي ْم ُك ُرونَ ﴾ [األنعام .]124-123
ولفظة (آية) استعملت يف القرآن الكريم بداللة عىل حوادث مقرتنة باهلل تعاىل

كعدم تكليم زكريا الناس ثالثة أيام اال رمز ًا أو أشخاص مقربني منه كعيسى وأمه
 ،أو أمور معاينة من نحو املائدة التي ُأنزلت من السامء للحواريني ،ونحو ذلك
كام يتضح من موارد استعامل هذه اللفظة يف القرآن الكريم التي تبلغ ( )79مورد ًا.
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ِ
ين َخ َل ْو ْا ِمن َق ْب ِل ِه ْم﴾
﴿مث َْل َأ َّيا ِم ا َّل ِذ َ

ين َخ َل ْو ْا ِمن َق ْب ِل ِه ْم
املورد الثالث :قوله تعاىلَ ﴿ :ف َه ْل َينت َِظ ُرونَ إِ َّال ِمث َْل َأ َّيا ِم ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُو ْا َك َذلِ َك َح ًّقا
ين * ُث َّم ُنن َِّجي ُر ُس َلنَا َوا َّل ِذ َ
ُق ْل َفانت َِظ ُرو ْا إِ ِّين َم َع ُكم ِّم َن ْ ُاملنت َِظ ِر َ
نج ْ ُاملؤْ ِمنِ َ
ني﴾ [يونس .]103-102
َع َل ْينَا ُن ِ

خيص هذه األمة ،ينتظرون ِم ْث َلام كان ينتظر من َخ َل ْو ْا ِمن َق ْب ِل ِه ْم ،وهم
االنتظار ّ

وجتربت ،وجاء ذكر أخبارهم .فاألمر
أهل األمم التي مل متتثل ألنبيائها بل عتت ّ

حمسوم يف ّ
أن االنتظار هو انتظار حلدوث ما حدث فيمن سبق ،فام سيقع غري بعيد

ّ
عام وقع عند من سبقهم والقرب اىل أن املقصود هبم هم قوم عاد وثمود لقرهبم زمنا
اع َق ِة َع ٍ
ومكانا وقد قال تعاىلَ ﴿ :فإِنْ َأ ْع َر ُضوا َف ُق ْل َأ َ
اع َق ًة ِّمث َْل َص ِ
نذ ْر ُت ُك ْم َص ِ
اد َو َث ُمو َد
ني َأ ْي ِديِ ْم َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َأ َّال َت ْع ُبدُ وا إِ َّال َّ َ
الر ُس ُل ِمن َب ْ ِ
اهلل َقا ُلوا َل ْو َشاء َر ُّبنَا
* إِ ْذ َج ْ
اءت ُُم ُّ
َ َألنزَ َل َم َالئِ َك ًة َفإِ َّنا بِ َام ُأ ْر ِس ْلت ُْم بِ ِه َك ِاف ُرونَ ﴾ [فصلت  .]14-13واآلية فيها إشارة إىل
رسل قد بعثهم اهلل اىل عاد وثمود.

أ ّما قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم ُنن َِّجي ُر ُس َلنَا﴾ الواردة يف االية موضع لبحث فهي تشري إىل

ّ
أن هناك مجاعة يرسلهم اهلل تعاىل إىل هؤالء ويظهر أن املقصود من لفظة (ورسلنا)
هم املالئكة .إذ يظهر أن هناك طائفة من املالئكة تتكفل باملشاركة يف الدعوة اىل

اهلل تعاىل أو املشاركة يف ايقاع العذاب وإحداث البالء ممّا وعد به العتاة املجرمون،
وتتضح الداللة القرآنية للفظة (رسلنا) بكوهنا تعني املالئكة املوكلون بأمر معني،

﴿و ُه َو ا ْل َق ِ
اه ُر َف ْو َق ِع َب ِ
اد ِه َو ُي ْر ِس ُل َع َل ْي ُكم َح َف َظ ًة َح َّت َى إِ َذا َجاء
عىل ما يف اآليتنيَ :
َأ َح َد ُك ُم ْاملَ ْو ُت َت َو َّف ْت ُه ُر ُس ُلنَا َو ُه ْم َال ُي َف ِّر ُطونَ ﴾ [األنعام َ ﴿ ،]61ف َم ْن َأ ْظ َل ُم ِم َِّن ا ْف َ َ
رتى
َع َىل ّ
اهللِ َك ِذ ًبا َأ ْو َك َّذ َب بِآ َياتِ ِه ُأ ْو َلئِ َك َين ُ ُ
َال ْم َن ِصي ُب ُهم ِّم َن ا ْل ِكت ِ
اءت ُْم ُر ُس ُلنَا
َاب َح َّتى إِ َذا َج ْ
ون ّ
َيت ََو َّف ْو َن ُْم َقا ُلو ْا َأ ْي َن َما ُكنت ُْم َتدْ ُعونَ ِمن ُد ِ
اهللِ َقا ُلو ْا َض ُّلو ْا َع َّنا َو َش ِهدُ و ْا َع َىل َأ ُنف ِس ِه ْم
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ين
﴿و َل ْو َت َرى إِ ْذ َيت ََو َّف ا َّل ِذ َ
َأ َّن ُْم َكا ُنو ْا َك ِاف ِر َ
ين﴾ [األعراف  ،]37بدليل قوله تعاىلَ :
اب ْ َ
احل ِر ِ
َك َف ُرو ْا ْاملَآلئِ َك ُة َي ْ ِ
يق﴾ [األنفال،]50
ار ُه ْم َو ُذو ُقو ْا َع َذ َ
ض ُبونَ ُو ُجوهَ ُه ْم َو َأ ْد َب َ

مح ًة
اس َر ْ َ
وهم الكتبة ،ممن يكتب مواقف الناس ،للمكر بآخرينَ :
﴿وإِ َذا َأ َذ ْقنَا ال َّن َ
ضاء َم َّس ْت ُه ْم إِ َذا َ ُلم َّم ْك ٌر ِيف آ َياتِنَا ُقلِ ّ ُ
ِّمن َب ْع ِد َ َّ
س ُع َم ْك ًرا إِنَّ ُر ُس َلنَا َي ْك ُت ُبونَ َما
اهلل َأ ْ َ

َ ْت ُك ُرونَ ﴾ [يونس  ،]21وهم من بعث اهلل تعاىل النزال العذاب عىل األقوام التي

اءت ُر ُس ُلنَا إِ ْب َر ِ
يم بِا ْل ُب ْ َ
رشى َقا ُلو ْا
﴿و َل َقدْ َج ْ
عتت وعصت أنبياءها قال تعاىلَ :
اه َ
ال ٌم َف َام َلبِ َث َأن َجاء بِ ِع ْجلٍ َحنِ ٍ
ال ًما َق َ
ال َس َ
َس َ
اءت
﴿و َملَّا َج ْ
يذ﴾ [هود  ،]69وقولهَ :

ُر ُس ُلنَا إِ ْب َر ِ
يم بِا ْل ُب ْ َ
رشى َقا ُلوا إِ َّنا ُم ْه ِل ُكو َأ ْهلِ هَ ِذ ِه ا ْل َق ْر َي ِة إِنَّ َأ ْه َل َها َكا ُنوا َظا ِمل ِ َ
ني﴾
اه َ
اق ِبِ ْم َذ ْر ًعا َو َق َ
اءت ُر ُس ُلنَا ُل ً
وطا ِس َء ِبِ ْم َو َض َ
ال هَ َذا َي ْو ٌم
﴿و َملَّا َج ْ
[العنكبوت َ .]31
تدُ لِ ُس َّنتِنَا َ ْت ِوي ً
﴿س َّن َة َمن َقدْ َأ ْر َس ْلنَا َق ْب َل َك ِمن ُّر ُس ِلنَا َو َال َ ِ
ال﴾
َع ِص ٌ
يب﴾ [هود ُ ،]77
[اإلرساء َ ﴿ ،]77ما َت ْسبِ ُق ِم ْن ُأ َّم ٍة َأ َج َل َها َو َما َي ْست َْأ ِخ ُرونَ * ُث َّم َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا َت ْ َ
رتا ُك َّل
َاه ْم َأ َح ِ
َما َجاء ُأ َّم ًة َّر ُس ُ َ
اد َ
يث َف ُب ْعدً ا ِّل َق ْو ٍم َّال
ولا َك َّذ ُبو ُه َف َأ ْت َب ْعنَا َب ْع َض ُهم َب ْع ًضا َو َج َع ْلن ُ
ُيؤْ ِم ُنونَ ﴾ [املؤمنون .)31(]44

تعم الرسل من البرش الذي كلفهم
وقد توحي بعض اآليات أن داللة رسلنا ّ

ين َك َّذ ُبوا
اهلل تعاىل هلداية األقوام ،كام يظهر يف آيات عدة من نحو قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذ َ
بِا ْل ِكت ِ
اس َأ ْل َم ْن َأ ْر َس ْلنَا
َاب َوبِ َام َأ ْر َس ْلنَا بِ ِه ُر ُس َلنَا َف َس ْو َف َي ْع َل ُمونَ ﴾ [غافرَ ،]70
﴿و ْ

آل ًة ُي ْع َبدُ ونَ ﴾ [الزخرف َ ،]45
الر ْمح َِن ِ َ
ِمن َق ْب ِل َك ِمن ُّر ُس ِلنَا َأ َج َع ْلنَا ِمن ُد ِ
﴿ل َقدْ
ون َّ
َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّين ِ
اس بِا ْل ِق ْس ِط َو َأنزَ ْلنَا
َات َو َأنزَ ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْل ِكت َ
َاب َو ْاملِيزَ انَ لِ َي ُقو َم ال َّن ُ
ب إِنَّ َّ َ
اس َولِ َي ْع َل َم َّ ُ
َْ
يه َب ْأ ٌس َش ِديدٌ َو َمن ِ
يد ِف ِ
نرص ُه َو ُر ُس َل ُه بِا ْل َغ ْي ِ
َاف ُع لِل َّن ِ
احل ِد َ
اهلل
اهلل َمن َي ُ ُ

َق ِو ٌّي َع ِزيزٌ ﴾ [احلديد  ،]25وعىل ذلك فان الداللة القرآنية املتحصلة للفظة (رسلنا)

هي للجهات املكلفة بأمر حمدد سواء أكانوا برش أم كانوا مالئكة.
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ويمكن أن ختصص بجامعة حمددة من املالئكة وذلك باصطفائهم فهم ليسوا
اس إِنَّ َّ َ
كسائر املالئكة! لقوله تعاىلُ َّ :
﴿اهلل َي ْص َط ِفي ِم َن ْاملَ َالئِ َك ِة ُر ُس ًال َو ِم َن ال َّن ِ
اهلل

ات َو ْ َ
يع َب ِص ٌري﴾ [احلج  .]75وقال تعاىلَ ْ :
ض َج ِ
﴿احل ْمدُ ِ َّهللِ َف ِ
الس َام َو ِ
األ ْر ِ
اعلِ
َس ِم ٌ
اط ِر َّ
اخل ْل ِق َما َي َشاء إِنَّ َّ َ
ول َأ ْجنِ َح ٍة َّم ْثنَى َو ُث َال َث َو ُر َباعَ َيزِيدُ ِيف ْ َ
اهلل َع َىل ُك ِّل
ْاملَ َالئِ َك ِة ُر ُس ًال ُأ ِ
َ ْ
ش ٍء َق ِد ٌير﴾ [فاطر  .]1إذن فرسلنا تعم من اصطفاهم اهلل تعاىل من خلقه برشا
ومالئكة .وقد جاء يف املورد الرابع من موارد بحثنا ذكر الرسل.
﴿اع َم ُلو ْا َع َىل َم َكا َنتِ ُك ْم إِ َّنا َع ِ
ام ُلونَ ﴾
ْ

َ
﴿و ُك ًّ
الر ُسلِ َما ُن َث ِّب ُت بِ ِه ُفؤَ ا َد َك
املورد الرابع :قال تعاىلَ :
ال َّن ُق ُّ
ص َع َل ْي َك ِم ْن أن َباء ُّ
َو َج َ
اءك ِيف هَ ِذ ِه ْ َ
احل ُّق َو َم ْو ِع َظ ٌة َو ِذ ْك َرى لِ ْل ُمؤْ ِمنِ َ
ين َال ُيؤْ ِم ُنونَ ْاع َم ُلو ْا
ني * َو ُقل ِّل َّل ِذ َ
ات َو َ
َع َىل َم َكا َنتِ ُك ْم إِ َّنا َع ِ
الس َام َو ِ
األ ْر ِ
ض
ام ُلونَ * َوانت َِظ ُروا إِ َّنا ُمنت َِظ ُرونَ * َو ِ ّهللِ َغ ْي ُب َّ
َوإِ َلي ِه ُير َج ُع َ
اع ُبدْ ُه َو َت َو َّك ْل َع َل ْي ِه َو َما َر ُّب َك بِ َغ ِافلٍ َع َّام َت ْع َم ُلونَ ﴾ [هود
األ ْم ُر ُك ُّل ُه َف ْ
ْ ْ
 .]123-120يتعاضد هذا املورد مع ما مىض فيام يتعلق باالنتظار ولكنه كان أكثر

تركيزا يف ذكر املاضيني فبعد ذكر القرون السابقة وهالك أهل القرى بسبب ظلمهم،

حيول املتفرقني اىل أمة
فال يمكن أن هيلكوا وهم صاحلون ،ولو شاء اهلل تعاىل أن ّ
واحدة ،لفعل؛ ولكن أمرهم اليهم ههنا فاختاروا االختالف ،واهلل يريد هلم الرمحة
(الرمحة بوحدهتم) وهي هدف اخللق ال اختالفهم ،أي للرمحة خلقهم.

ٌ
املطلق ،ألنه مل يتعلق بنفي االيامن بشء
ويأيت اهلل تعاىل عىل ذكر هذا النفي

حمدد ،كأن يقول ال يؤمنون باهلل أو باليوم اآلخر أو نحو ذلك ،واالستعامل هبذا
احلال يراد به مطلق اإليامن .ويعني ذلك أهنم ال يؤمنون بشء .ويمكن مقاربة داللة

املعنيني بذلك يف ظل املوارد األخرى الستعامل (الذين ال يؤمنون) وهي:
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﴿و َل ْو َج َع ْلنَا ُه ُق ْرآ ًنا َأ ْع َج ِم ًّيا َّل َقا ُلوا َل ْو َال ُف ِّص َل ْت آ َيا ُت ُه َأ َأ ْع َج ِم ٌّي َو َع َر ِ ٌّب ُق ْل ُه َو
َ
ين َال ُيؤْ ِم ُنونَ ِيف آ َذ ِانِ ْم َو ْق ٌر َو ُه َو َع َل ْي ِه ْم َع ًمى ُأ ْو َلئِ َك
ين آ َمنُوا ُهدً ى َو ِش َفاء َوا َّل ِذ َ
لِ َّل ِذ َ

ان َب ِع ٍ
ُينَا َد ْونَ ِمن َّم َك ٍ
عمى عليهم ،فقد جعل
يد﴾ [فصلت  .]44فالقرآن مع هؤالء ّ

يف آذاهنم وقر ،وورد يف هذا املورد ما يتعاضد مع ما جاء يف املوضع السابق بوجود
مجاعة ال يفيدها الوعظ ،ولن ينفعها القرآن .كام قبل املورد األخري من االنتظار،

ويف هذا املورد توضيح أشدّ توضيح ًا ملعنى االنتظار املذكور يف موارده القرآنية
ين َال ُيؤْ ِم ُنونَ ْاع َم ُلو ْا َع َىل َم َكا َنتِ ُك ْم إِ َّنا َع ِ
ام ُلونَ * َوانت َِظ ُروا
﴿و ُقل ِّل َّل ِذ َ
بقوله تعاىلَ :

إِ َّنا ُمنت َِظ ُرونَ ﴾ [هود ،]122-121فالفريقان يعمل كل منهام عىل مكانته ويتشارك

ذلك مع دعوة وانتظار.

االنتظار والفتح

قال تعاىلَ :
ون َي ْم ُشونَ ِيف َم َس ِ
﴿أ َو َ ْل َ ْي ِد َ ُل ْم َك ْم َأ ْه َل ْكنَا ِمن َق ْب ِل ِهم ِّم َن ا ْل ُق ُر ِ
اكنِ ِه ْم
وق ْاملَاء إِ َىل ْ َ
ض ُْ
إِنَّ ِيف َذلِ َك َآل َي ٍ
ات َأ َف َال َي ْس َم ُعونَ * َأ َو َ ْل َي َر ْوا َأ َّنا َن ُس ُ
األ ْر ِ
ال ُر ِز َفن ُْخ ِر ُج
رصونَ * َو َي ُقو ُلونَ َمتَى هَ َذا ا ْل َف ْت ُح إِن
بِ ِه َز ْر ًعا َت ْأ ُك ُل ِم ْن ُه َأن َْع ُام ُه ْم َو َأ ُنف ُس ُه ْم َأ َف َال ُي ْب ِ ُ
ين َك َف ُروا إِ َيام ُن ُْم َو َال ُه ْم ُي َ
ُكنت ُْم َص ِ
اد ِق َ
نظ ُرونَ *
ني * ُق ْل َي ْو َم ا ْل َف ْت ِح َال َين َف ُع ا َّل ِذ َ
َف َأ ْع ِر ْ
ض َع ْن ُه ْم َوانت َِظ ْر إِ َّنُم ُّمنت َِظ ُرونَ ﴾ [السجدة  .]30وهو املورد املهم يف ايضاح
أن االنتظار يستمر اىل جميء الفتح ويكمل احللقة اتصاال مع املورد األول الذي ورد
فيه قوله تعاىل﴿ :هَ ْل َي ُ
ض آ َي ِ
يت َب ْع ُ
يت َر ُّب َك َأ ْو َي ْأ ِ َ
نظ ُرونَ إِ َّال َأن َت ْأتِ ُيه ُم ْاملَآلئِ َك ُة َأ ْو َي ْأ ِ َ
ات
ض آ َي ِ
َر ِّب َك َي ْو َم َي ْأ ِيت َب ْع ُ
َت ِمن َق ْب ُل َأ ْو َك َس َب ْت ِيف
ات َر ِّب َك َال َين َف ُع َن ْف ًسا إِ َيام ُنَا َ ْل َت ُك ْن آ َمن ْ
ريا ُقلِ انت َِظ ُرو ْا إِ َّنا ُمنت َِظ ُرونَ ﴾ [األنعام  .]158فيوم الفتح هو يوم يأيت بعض
إِ َيام ِنَا َخ ْ ً

آيات ربك وقد ذكرنا أن بعض آيات ربك دا ّلة عىل الشخص املتعلق أمره باهلل تعاىل،

ألن آيات ربك دالة عىل آيات معاينة ال آيات تتىل كاآليات القرآنية.
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ويف قولهَ ﴿ :متَى هَ َذا ا ْل َف ْت ُح﴾ هذا الفتح؟ حييل اىل ما مىض يف اآليتني السابقتني

من األهالك ملن عىص اهلل وحتقق الفتح بذلك املاء الذي يأيت األرض فتأكل منه من
عىل هذا األرض.

ويربطنا ايراد (يوم الفتح) ههنا بطائفة من اآليات الذي تتالقى مضامينها مع

تم لنا التنويه إليه يف ظل الدالالت القرآنية فيام مىض .فقد وردت لفظة (الفتح)
ما ّ

يف ( )6موارد وقد جاءت فيه سورتان سميت األوىل سورة الفتح وهي سورة مهمة

﴿ه َو ا َّل ِذي
ملا سيحدث يف ذلك اليوم وجاءت فيها قبيل انتهاء السورة قوله تعاىلُ :
ين ُك ِّل ِه َو َك َفى بِ َّ
ين ْ َ
َأ ْر َس َل َر ُس َ
ول ُه بِ ْ ُ
الد ِ
ال َدى َو ِد ِ
احل ِّق لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َىل ِّ
اهللِ َش ِهيدً ا﴾ [الفتح
يعم االسالم بقاع املعمورة،
 .]28من هنا فيوم الفتح هو يوم الدين الواحد ،يوم ّ
يؤكده ما ورد يف السورة الثانية وهي سورة النرص السورة التي توضح أن انتشار

االسالم بدخول الناس فيه عىل صورة مجاعات مجاعات ،قال تعاىل﴿ :إِ َذا َجاء
ين َّ
رص َّ
اس َيدْ ُخ ُلونَ ِيف ِد ِ
اجا * َف َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد َر ِّب َك
َن ْ ُ
اهللِ َأ ْف َو ً
اهللِ َوا ْل َف ْت ُح * َو َر َأ ْي َت ال َّن َ

اس َتغْ ِف ْر ُه إِ َّن ُه َكانَ َت َّوا ًبا﴾ [النرص .]3-1
َو ْ
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نتائج البحث
يلحظ ممّا تقدم يف املوارد التي جرى ذكرها لالنتظار ما يأيت:
 .1وجدنا تطابقا بني عدد مرات استعامل انتظر ومنتظرون والفتح ،بستة موارد
قرآنية لكل منها ،ولو رجعنا اىل اسكشاف داللة هذا العدد قرآنيا لوجدناه قد

استعمل مع أمور عظيم وهي أن خلق السموات واألرض وما بينهام كان يف
ستة أيام ،ومن هنا فداللة استعامل هذا العدد مع ألفاظ البحث تدخل االنتظار
والفتح يف مجلة األمور الكونية املرتبطة باخللق واملرشوع االهلي فالفتح وانتظاره

أمران مرتبطان باملرشوع اإلهلي هلذا الكون.

 .2الطرف األول يف االنتظار هو الرسول ،ممثال لالرادة اإلهلي يف دعوة
الطرف الثاين لالنتظار .مع وجود األمر الرصيح بالفعل (قل) واستعمل له إنا
منتظرون باجلمع ،معربا عن االرادة االهلية والقوى التي تنسجم معها ومنهم

رسوله الكريم.

 .3الطرف الثاين :وهو طرف كذب بآيات اهلل وصدف عنها ،يعبدون من دون اهلل
أسامء متبعني أباءهم ،اختلفوا ،ويريدون آية تنزل عىل الرسول ،وهم ال يؤمنون
وال تنفعهم اآليات ،الذين كفروا ،ويعني ذلك أن هؤالء مل يكونوا بدءا كافرين

بل أحدثوا هلم كفر ًا وهذا القسم مهم جدا يف بيان ّ
أن هناك من سريفض أن
يكون مع الرسول يف انتظاره ،بل يكون الفريق اآلخر .وقد جاء االستعامل

ههنا خمتلفا عن املوارد اخلمسة التي جاءت بانتظروا اما هذا املورد فقد جاء
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﴿وانت َِظ ْر إِ َّنُم ُّمنت َِظ ُرونَ ﴾ واقرتن بيوم الفتح وهو اقرتان حمدد
باملفرد بقولهَ :
احلتمية.
مع ما له من أمهية للرؤية املستقبلية
ّ

 .4وصفهم باملنتظرين فيه تأكيد ملا نقوله من أن الذين كفروا مل يكونوا سابقا
كافرين ،بل هم مجاعة مسلمة ارتضوا أن يكون انتظارهم عىل طريقة أخرى ال

يرتضيها اهلل تعاىل ورسوله .

 .5هناك طائفة من النتائج جرى التوصل اليها عرب اقرتانات عدة لآليات موضع
البحث وألفاظها ،تؤكد أننا بانتظار يوم عظيم قادم هو يوم الفتح.

 .6إذا كان انتظار الرسول لتحقق االرادة اإلهلية وانتظار ليوم الفتح ،فان انتظار
غريهم هو البقاء عىل ما كانوا عليه .فاالنتظار للفريقني هو بقاء كل عىل عمله
األول وشاكلته التي قررها سابقا بانتامئه اىل أحد الفريقني.

التكوينية يف املقوالت الفعلية ،ويبدو ّ
أن مفهوم التعدّ ي عند
تنبه سيبويه هلذه القدرة
ّ
 .1وقد ّ
سيبويه يمثّل مصطلح تلك القدرة مع دخول اعتبارات الصحة النحو ّية التي ّنوه إليها سيبويه
يف باب االستقامة من الكالم واإلحالة ينظر لل ّتوسع :مفهوم اجلملة عند سيبويه154 :وما
اخلطي للجملة عند سيبويه).
بعدها (التكوين
ّ
 .2كتاب العني .154 / 8
 .3كتاب العني (.)154 / 8
 .4كتاب العني .155/8
 .5كتاب العني .155/8
 .6كتاب العني .156/8
 .7كتاب العني .156/8
 .8املقاييس يف اللغة.
 .9لسان العرب .215 /5
 .10لسان العرب .215 / 5
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 .11لسان العرب .215/5
 .12لسان العرب .215/5
 .13لسان العرب .215/5
 .14لسان العرب .215/5
 .15لسان العرب .215/5
 .16مفردات ألفاظ القرآن .812
 .17مفردات ألفاظ القرآن .813-812
 .18مفردات ألفاظ القرآن .813
 .19مفردات ألفاظ القرآن .813
 .20مفردات ألفاظ القرآن .813
 .21بصائر ذوى التمييز ىف لطائف الكتاب العزيز .82/5
 .22بصائر ذوى التمييز ىف لطائف الكتاب العزيز .83-82/5
 .23التحقيق يف كلامت القرآن الكريم ،ج .187-184 /12
 .24معجم كلامت القرآن الكريم ،أ.د .حممد زكي حممد خرض ،حمرم  - #1426آذار 2005م.
 .25يف اطار منهجنا لفهم القرآن الكريم ،نقرتح بام يمكن أن نطلق عليه داللة األعداد يف القرآن
يتم رصدها ،والثاين استعامل اسامء
الكريم ،ونعني هبا جانبني األول عدد استعامل املادة التي ّ
العدد نفسها يف اآليات القرآنية ،يساعدنا عىل ذلك خصوصية املدونة القرآنية ،ورصد جانب
ما أطلق عليه (اإلعجاز العددي يف القرآن الكريم) وعىل ذلك أخرجت مؤلفات عديدة ،مع
التفاوت يف جدارة النتائج التي يتوصل اليها وكيفية ذلك ،ولكن األمر عموما ما زال بحاجة
اىل التأمل والتأسيس عىل اسس رصينة .ومن هنا نذكر يف العدد ستة الذي هو عدد موارد
استعامل كل من اللفظتني (انتظر ومنتظرون) ويف هذا الرقم داللة عىل اقرتانه بتكوين الكون،
وادارته ،بمعنى أن منتظرون يرتبط بمرشوع تكويني للدنيا ،ال بدّ منه ،وهو مرشوع مستقبيل
ات َو َ
سيكون يف هذه األمة﴿ .إِنَّ َر َّب ُك ُم ّ ُ
الس َام َو ِ
األ ْر َ
است ََوى
ض ِيف ِس َّت ِة َأ َّيا ٍم ُث َّم ْ
اهلل ا َّل ِذي َخ َل َق َّ
س َوا ْل َق َم َر َوال ُّن ُجو َم ُم َس َّخ َر ٍ
عَ َىل ا ْل َع ْر ِ
ار َي ْط ُل ُب ُه َحثِي ًثا َو َّ
ات بِ َأ ْم ِر ِه َأ َال َل ُه
ش ُيغْ ِش ال َّل ْي َل ال َّن َه َ
الش ْم َ
اخل ْل ُق َو َ
اهلل َر ُّب ا ْل َع َاملِنيَ﴾ [األعراف ﴿ .]54إِنَّ َر َّب ُك ُم ّ ُ
ار َك ّ ُ
َْ
الس َام َو ِ
ات
األ ْم ُر َت َب َ
اهلل ا َّل ِذي َخ َل َق َّ
ش ُيدَ ِّبر َ
َو َ
يع إِ َّال ِمن َب ْع ِد إِ ْذنِ ِه َذلِ ُك ُم ّ ُ
األ ْر َ
است ََوى عَ َىل ا ْل َع ْر ِ
اهلل
األ ْم َر َما ِمن َش ِف ٍ
ض ِيف ِس َّت ِة َأ َّيا ٍم ُث َّم ْ
ُ
ات َو َ
الس َام َو ِ
اع ُبدُ و ُه َأ َف َ
األ ْر َ
ض ِيف ِس َّت ِة َأ َّيا ٍم
َر ُّب ُك ْم َف ْ
ال َت َذ َّك ُرونَ ﴾ [يونس َ .]3
﴿وهُ َو ا َّل ِذي َخ َلق َّ
َو َكانَ عَ ْر ُش ُه عَ َىل ْاملَ ِ
ال َو َلئِن ُق ْل َت إِن َُّكم َّم ْب ُعو ُثونَ ِمن َب ْع ِد ْاملَ ْو ِ
اء لِ َي ْب ُل َو ُك ْم َأ ُّي ُك ْم َأ ْح َس ُن عَ َم ً
ت
َل َي ُق َ
اب إِ َىل ُأ َّم ٍة َّم ْعدُ و َد ٍة
ين َك َف ُرو ْا إِنْ هَ َذا إِ َّال ِس ْح ٌر ُّمبِنيٌ * َو َلئِ ْن َأ َّخ ْر َنا عَ ْن ُه ُم ا ْل َع َذ َ
ول َّن ا َّل ِذ َ
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رصو ًفا عَ ْن ُه ْم َو َح َ
اق ِبِم َّما َكا ُنو ْا بِ ِه َي ْست َْه ِز ُؤونَ ﴾
س َم ْ ُ
َّل َي ُقو ُل َّن َما َ ْحيبِ ُس ُه َأ َال َي ْو َم َي ْأتِي ِه ْم َل ْي َ
ات َو ْ َ
الس َام َو ِ
األ ْر َ
است ََوى عَ َىل ا ْل َع ْر ِ
ش
ض َو َما َب ْين َُه َام ِيف ِس َّت ِة َأ َّيا ٍم ُث َّم ْ
[هود ﴿ ،]8-7ا َّل ِذي َخ َل َق َّ
ريا﴾ [الفرقان  .]59أما العدد مخسة وهو عدد موارد استعامل الفعل
اس َأ ْل بِ ِه َخبِ ً
الر ْمح َُن َف ْ
َّ
ْ
َ
ُ
بو ْا َو َت َّت ُقو ْا َو َيأ ُتوكم ِّمن
(انتظروا) فاملورد الذي تتضح يف الداللة هو قوله تعاىلَ ﴿ :بىل إِن َت ْص ِ ُ
ني * َو َما َج َع َل ُه ّ ُ
َف ْو ِر ِه ْم هَ َذا ُي ْم ِد ْد ُك ْم َر ُّب ُكم بِ َخ ْم َس ِة ٍ
اهلل إِ َّال ُب ْ َ
آالف ِّم َن ْاملَآلئِ َك ِة ُم َس ِّو ِم َ
رشى َل ُك ْم
ند ّ
اهللِ ا ْل َع ِزي ِز ْ َ
رص إِ َّال ِم ْن ِع ِ
يم﴾ [آل عمران  ]126-125هي
َولِت َْط َمئِ َّن ُق ُلو ُب ُكم بِ ِه َو َما ال َّن ْ ُ
احل ِك ِ

داللة التأييد اإلهلي بنرص املؤمنني وفيه البرشى بوقوع ذلك.
التقني ،مع التأكيد
 .26متت العملية االحصائية بالبحث يف القرآن الكريم عرب استخدام البحث
ّ
من ذلك عرب العودة اىل املعجم املفهرس للقرآن الكريم وغريه.

 .27قلنا يف بحثنا املخصص لتقديم صياغة منهجية يف فهم الداللة القرآنية و (منهج املدونة
املغلقة) ،املوسوم بمنهج الداللة القرآنية لأللفاظ ص« :368أشارت طائفة من اآليات
القرآنية اىل ّ
أن هناك س ّن ًة إهلية للتعامل مع األمم السابقة املؤمنة منها ،وتلك التي طغت،
رهبا ،وهذه الس ّنة جارية عند نزول اآليات وفيام ُيستقبل من األزمان ،كام
وعتت عن أمر ّ
ثم استعملها مع احلارضين ،ومع ما
جرت فيام مىض ،واستعمل القرآن الفاظ ًا مع املاضني ّ
يستقبل ما قد يشرياىل تعدّ د داللة اللفظة الواحدة من نحو استعامل لفظة العذاب أو الكتاب،
بأن احلقبة الزمنية ستدخل عام ً
األمر الذي يدعونا اىل القول ّ
ال قو ّي ًا يف حتديد الداللة املقصودة
زمنيني».
بوصفها جزء ًا من سياق اللفظة اللغوي؛ وهبذا ستكون داللة واحدة ذات مصداقني ّ
ات ّ
اهللِ َن ْت ُلوهَ ا عَ َل ْي َك بِ ْ َ
احل ِّق َوإِن ََّك
 .28ينظر :سورة البقرة اآليات من 246إىل قوله تعاىل﴿ :تِ ْل َك آ َي ُ
َمل ِ َن ْ ُامل ْر َس ِلنيَ﴾ [البقرة  ،]252وفيها قصة بني إرسائيل ومتليك طالوت عليهم يقاتلون معه.

مر من اآليات هي املعنية إال أن االرتكاز كان اىل ما
وسورة اجلاثية اآليات ( .)6-1ولعل ما ّ
نظنه بداية آيات متعلقة بموضوع حمدد.
 .29مفردات ألفاظ القرآن .571/1
 .30الساعة يف القرآن الكريم دراسة داللية يف ضوء منهج املدونة املغلقة .23
 .31تبدو الداللة القرآنية للفظة أحاديث هي املقابل التارخيي للفظة (األحاديث) ونعني باملقابل
التارخيي هو الغيب الذي مىض مما ال يعلمه الرسول الكريم .
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

القرآن الكريم.
بصائر ذوى التمييز ىف لطائف الكتاب
العزيز جمد الدين الــفــريوزابــادي (ت
 )#817املكتبة العلمية بريوت.
تأويل األحاديث عند يوسف الصديق
املدونة
 دراسة
داللية يف ضوء منهج ّ
ّ
املغلقة ،ضمن أعامل مؤمتر كلية الرتبية
للبنات  ،2015قيد الطبع.
التحقيق يف كلامت الــقــرآن الكريم،
مصطفوي ،نرش مركز نرش آثار
العالمة
ّ
العالمة املصطفوي،
الساعة يف القرآن الكريم دراسة داللية
املدونة املغلقة ،بحوث
يف ضوء منهج
ّ
املؤمتر العلمي الثامن عرش لكلية الرتبية،
اجلامعة املستنرصية2011 ،م(.ص-11
 .)23نرش بمجلة والقلم ع ،24س،6
( ،2012ص.)34-24
الــعــني ،اخلليل بــن أمحــد الفراهيدي
( )#175حتقيق :د .مهدي املخزومي
و د .إبراهيم السامرائي ،وزارة الثقافة
والفنون ،العراق ،بغداد ،مطابع الرسالة،
الكويت 1980م.
كتاب سيبويه :أبو برش عمرو بن عثامن
سيبويه (ت )#185حتقيق عبد السالم
حممد هـــارون ،عــامل الكتب للطباعة
والتوزيع ،بريوت ،د.ت.
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 .7لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور
األفريقي املرصي ،دار صادر ،بريوت،
ط.1
 .8املتشابه واملحكم يف القرآن الكريم (بحث
يف داللــة األلــفــاظ القرآنية) ،د.حسن
عبدالغني األسدي ،جملة جامعة كربالء،
مج ،7العدد  ،1إنساين.2009 ،
داللية
 .9املثاين يف القرآن الكريم دراســة
ّ
أللفاظ القرآن الكريم يف ضوء منهج
املدونة املغلقة ،جملة كلية الرتبية ،بحوث
املؤمتر العرشون لكلية الرتبية،اجلامعة
املستنرصية ،نيسان2013م.
 .10املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم،
حممد فؤاد عبد الباقي ،منشورات ذوي
القربى ،مطبعة أمـــريان ،إيـــران ،ط،2
.1381- #1423
 .11معجم كلامت القرآن الكريم ،أ.د .حممد
زكي حممد خرض 2005 - #1426م.
 .12مـــفـــردات ألــفــاظ الـــقـــرآن ،الــراغــب
األصفهاين (ت  )#425حتقيق صفوان
عدنان داوودي ،دار القلم دمشق والدار
الشامية ،بريوت ،الطبعة .2009 ،4
 .13مفهوم اجلملة عند سيبويه ،د.حسن عبد
األســدي ،دار الكتب العلمية،
الغني
ّ
بريوت ،ط2007 ،1م.
 .14مقاييس اللغة ،أبــو احلسني أمحــد بن
فــا ِرس بن َ
زك ِر ّيا (ت )#395املحقق:

ـــارون ،النارش:
ـســالم حممد َهـ ُ
عبد الـ َّ
احتاد الكتاب العرب ،الطبعة #1423
2002م. .15منهج الداللة القرآنية لأللفاظ (مدخل
إىل تفسري الــقــرآن بــالــقــرآن) ،د.حسن
األســــــدي ،جمــلــة آداب
عــبــدالــغــنــي
ّ
املستنرص ّية ،ع 2009 ،49م.
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