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ملخص البحث: 
ةٍ عالية وانتظامٍ شديد؛ بحيث نجد  بني اخلطاب القرآين عىل نسقٍ صويت منتظم بدقَّ
ا قطعةٌ واحدة، عىل أنَّ اجلانب الصويت يف تناسقه  األجزاء تستدعي بعضها بعضاً وكأهنَّ
ز البحث عىل حيثية الرتابط  هذا ينسجم طوليّاً مع املستويات اللغوية األخر، وقد ركَّ
بني املستو الصويت والداليل يف اخلطاب القرآين عرب آليتي التنغيم والوقف واالبتداء، 
بوصفهام ظاهرتني يمتدُّ أثرمها عىل كال جانبي اللغة الشكيل والضمني (الداليل)، ومن 
اليل فيواشج بينه  هنا انطلق البحث يف قراءة االتِّساق بمد أوسع يمتدُّ إىل املجال الدَّ
دة  بنتائج مربهنة عىل نصيَّة اخلطاب عرب آلياتٍ موحَّ وبني املستو الشكيل؛ ليخرج 
دي نفعاً يف إثبات  بني االتِّساق واالنسجام؛ ألنَّ إثبات أحدمها من دون اآلخر ال جيُ
معتمدين يف  باألدوات،  التفريق  معاً من دون  دراستهام  قررنا دمج  النصيَّة، ولذلك 
دة آلياتٍ معيَّنة بغية أن تكون  ذلك عىل تفسري أهل البيت  للقرآن الكريم بنامذج حمدَّ

هذه املحاولة طريقاً لدراساتٍ أُخر يف املستقبل القريب. 

اليل، أهل البيت ، التنغيم.  الكلامت املفتاحية: االتِّساق الصويت، االنسجام الدَّ
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Abstract 
The Quranic discourse is constructed upon a regular voice pat-

tern with a high accuracy and regularity. So we find that each part 
is connected  with other like a single piece . But the phoneme in its 
coherence is consistent longitudinally with other linguis�c levels. 
The research focused on the interrela�onships between the voice 
level and seman�c level of Quranic discourse through  the mecha-
nism of intona�on, pause and  star�ng, as phenomena that extend 
on both sides of the formal and implica�on (seman�c) .Thus the 
research proceeds to read the coherence in a broader range cov-
ering the seman�c field, in a way that confron�ng with the formal 
level, to outcome a results ,  demonstrates the textual discourse  
through consolidated mechanisms between coherence and consis-
tency, because when we prove  one without the other is not useful 
in proving the textual, so we decided to show their studies together 
without differen�a�ng the tools, depending on the interpreta�on 
of the Ahalalbayt (PBUT) for the Holy Qur'an by a specific model of 
verses to be a way for further studies in the near future. 

Keywords: Phone�c Cohesion, Seman�c Harmony, Ahalalbayt, 
Quranic Discourse ,  Explica�on, Intona�on
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 : لِ البَيْتِ ةِ أَهْ يَ ؤْ آينِ يفِ رُ رْ طَابِ القُ اقِ اخلِ وتِيَّةِ يفِ اتِّسَ رِ الصَّ اهِ رُ الظَّوَ أَثَ

املوسيقي،  البعد  عىل  التكويني  نظامها  يف  تعتمد  لغة  ا  بأهنَّ العربية  اللغة  تتميز 
اجلمليَّة  الرتاكيب  بناء  يف   ً مهامّ عامالً  التنغيمي  ببعده  الصوت  ل  يشكِّ ولذلك 
وامتداداهتا، وعىل أساس انسجامه يتمُّ تأليف األلفاظ وحتَّى النصوص، وقد أشار 
وهو  اللفظ،  آلة  هو  الصوت  ((إنَّ  بقوله:  املعنى  هذا  إىل  هـ)   ٢٥٥ (ت:  اجلاحظ 
اجلوهر الذي يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليف))(١)، وال تقف تأثريات الصوت يف 
 امتداداته إىل التأثري يف تكوين  اللغة عىل املستو البنائي والتشكييل فيها، وإنَّام تتعدَّ
فيكون  ذلك  من  أكثر  إىل  ويرتقي  املتلقي،  يف  األثر  وصياغة  اللة،  الدَّ وبناء  املعنى 

بحسب رأي ريتشارد مفتاح التأثريات يف معظم األحوال(٢). 

يف  خامالً  ظلَّ  النَّص  اتِّساق  حتقيق  يف  الصويت   املستو تأثري  فإنَّ  ذلك  ومع 
راسات النصيَّة، وكان االهتامم منصبّاً عىل دراسة وسائل الربط اللفظي من حيث  الدِّ
النحو واملعجم(٣)، مع أنَّ اإلشارة إىل أثر املظاهر الصوتيَّة يف حتقيق االتِّساق كانت 
رة؛ إذ نصَّ عليها روبرت ديبوجراند بإشارته إىل وظيفة التنغيم يف حتقيق اتِّساق  مبكِّ
الشكيل  اهني  االجتِّ وبكال  املكونات،  عموم  بني  التنسيقيَّة  روابطه  وبناء  النص(٤) 
والضمني. وعىل ذلك فإنَّنا سنقارب حتليل أهل البيت  للخطاب القرآين عىل وفق 
الرتابط بني مكونات اخلطاب  إليه تصورات االتِّساق الصويت، فنكتشف  ما تصبو 
القرآين واالنسجام بني أفكاره ومضامينه بحسب مقوالت أهل البيت ، وسنعتمد 
يف ذلك عىل آليتني: التنغيم والوقف واالبتداء؛ لنر هبام األثر الصويت يف بناء الرتابط 

بني مكونات اخلطاب. 
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 :(The Intona�on) ِالً/ التَّنْغِيم أوَّ

 : ةِ يمُ يفِ اللُّغَ التَّنْغِ

مة:  والنَّغْ ونحوها))(٥)،  القراءة  من  الصوتِ  نُ  سْ وحُ الكالمِ  ((جرسُ   : ةُ مَ النَّغْ
مَ  نَغَّ تَ ((وَ  ،(٧)(( يُّ اخلفِ م  الَ الْكَ وَ  هُ وَ  ، امً نَغْ وأَنغِم  مُ  أنْغَ تُ  مْ نَغَ و((قد  الصوت(٦) 
حسن  ((وفالنٌ  سن))(٩)،  احلْ الكالمُ  ((والنغمة:  هِ))(٨)،  وِ نَحْ وَ نَاءِ  غِ بِالْ انُ  نْسَ ِ اإلْ

، إذا كان حسنَ الصوت يف القراءة))(١٠).  ةِ مَ النَغْ

وممَّا سبق يظهر أنَّ للتنغيم يف اللغة دالالت متعددة تتمحور حول الكالم مبينةً 
ه التكوينيَّة (صوت، جرس)، وحاكيةً بعضاً من متظهراته يف الواقع  إحد خواصِّ
فيه، وغنائه، ممَّا يمكن القول إنَّ االستعامل  سن الصوت، وخُ االستعاميل من قبيل: حُ
ولذلك  وهبوط،  صعودٍ  من  الكالم  تقلبات  إىل  يُشري  كان  التنغيم  جلذر  اللغوي 
األداء  فيه  روعي  إذا  إالَّ  حسناً  الكالم  يكون  وال  بالنغمة؛  احلسن  الكالم  ف  وصِ
التي  املعاين  تلوين صوته بحسب  املتكلم  من  يتطلب  ما  املعنى، وهو  مع  املنسجم 

تقتضيها مقاصده وأغراضه. 

التنغيم يف االصطالح: 

دراسة  يستهدف   ،(Intona�on) لفظ  يقابل  لساينٌّ  صويتٌّ  مصطلحٌ  التنغيم 
مستو األداء يف اللغات، وهو جزءٌ طبيعيٌّ يف تكوينها(١١)، فال تكاد ختلو لغةٌ من 
االختالف يف نغامت الكالم وتقلُّباته صعوداً ونزوالً عىل ألسنة مستعمليها، ذلك أنَّ 
الكالم بطبيعته ((ال جيري عىل طبقةٍ صوتيةٍ واحدة؛ بل يرتفع الصوت عند بعض 
مقاطع الكالم أكثر ممَّا يرتفع عند غريه، وذلك ما يعرف باسم التنغيم))(١٢)، عىل أنَّ 

 .(١٣)لكلِّ لغةٍ عاداهتا التنغيمية التي تتميز هبا عن اللغات األخر
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طَّردة  فالتنغيم، تتابعٌ إيقاعيٌّ يصيب الكالم يف أثناء حدوثه(١٤)، أو ((هو تتابعاتٌ مُ
ف  رِّ لٍ كاملةٍ أو أَجزاءٍ متتابعة))(١٥)، وعُ رجات الصوتية عىل مجُ تلفِ أنواعِ الدَّ من خمُ
ى  ٍ يف نغمةِ الصوتِ أو درجته يف الكالم، ويُسمَّ ريُّ أيضاً بأنَّه: ((مصطلحٌ يَدلُّ عىل تَغَ
أيضاً موسيقى الكالم))(١٦) أو ((هو تغيريٌ يف األداء بارتفاع الصوت وانخفاضه يف 
الواحدة))(١٨)، وقد  املتنوعة يف اجلملة  املعاين  اللةِ عىل  للدَّ العادي(١٧)  الكالم  أثناء 
أثراً يف معرفةِ نوع اجلملة إن كانت  أنَّ ((للتنغيم  اللغويِّ إىل  وتِ  الصَّ لامءُ  ذهب عُ
كمِ والتمييز بني احلالتني)) ةً أو استفهاميَّةً أو غري ذلك، فهو الفيصلُ يف احلُ تقريريَّ
، وأداءً  ه إىل أنَّ اللغةَ بطبيعتها تركن ((لكلِّ مستو كالميٍّ نغمةً معينةً (١٩)، وهذا مردُّ

ا سبق يمكن  م دون احلاجة إىل إضافةِ كلمةٍ أخر))(٢٠). وممَّ هَ فْ يُ خيتلف عن غريهِ 
، ال تقفُ عند األداء اللغويِّ فقط، وإنَّام  القول إنَّ التنغيم قيمةٌ خالفيةٌ وسمةٌ متييزيةٌ
، يالئم الغرض الذي  م القصدي الظاهر يف صبغة األداء بنغمٍ معنيَّ اه إىل التحكُّ تتعدَّ
نا  سيق الكالم من أجله، واملقام الذي احتو ذلك احلدث الكالمي، ومن هنا فإنَّ
 اجلملة بوصفها نظاماً إىل اخلطاب بوصفه  نر أنَّ التنغيم بوصفه أداةً حتليلية، يتعدَّ
امً ال يمكن الوصول إىل ماهيَّتهِ عن طريق النظام اللغوي وحده؛  حموراً داللياً متحكِّ
بل ال بدَّ من دخول عنارص املقام بتفرعاهتا املختلفة من أجل الكشف عن مستويات 
به  أن نستدلَّ  الكالم، وممَّا يمكن  ف إىل داللة  التعرِّ بواسطتها يمكن  التي  التنغيم، 
عىل ذلك التحوالت األسلوبية بني اخلرب واإلنشاء، وكذلك األساليب اللغوية التي 
مة  املتحكِّ األداة  فت  ذِ حُ لو  فيام  والنداء  كاالستفهام  األدوات  هيكليتها  يف  مُ  تتحكَّ
اللغوي ال  النظام  بوصفه جزءاً من مساحة  التنغيم  فإنَّ  األساليب،  تلك  يف داللة 
يمكنه الكشف عن ماهية تلك األحداث اللغوية، وخصوصاً ما كان مكتوباً منها، 
 اجلملة بوصفها نظاماً، إىل  عنا من مفهومه بأن نجعله أداةً حتليلية تتعدَّ إالَّ إذا وسَّ
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عُ ما بني النظام اللغوي واملقام الذي أَنتجَ احلدث  اخلطاب بوصفه أداءً تواصلياً يتوزَّ
مة األدائية يف التنغيم التي توازي الشفاهية يف اخلطاب.  الكالمي، هذا فضالً عن السِّ
 ،(٢١) أنامطٍ ثالثةَ  جعلها  من  فمنهم  التنغيم،  أنامط  حتديد  يف  الباحثون  اختلف  وقد 
وهناك من أوصلها إىل أربعة أنامط(٢٢)، وزاد بعضهم فأوصلوها إىل مخسة أنامط(٢٣)، 
إالَّ أنَّنا سنقترص عىل التقسيم الثالثي بوصفه األكثر تداوالً يف البحث اللغوي، وهذا 

التقسيم يشمل: 

النغمة اهلابطة: تُبنى هذه النغمة عىل وجود درجةٍ عاليةٍ يف مقطع أو أكثر، تليها -
 انخفاضاً(٢٤). أو هي ((أداءٌ يتطلب هبوط نغمة الصوت عن املستو أكثر  درجةٌ 

املستوي))(٢٥)، وأكثر ما يوجد هذا النمط يف أسلوب االستهزاء(٢٦). 

درجاهتا - تكون  املقاطع،  من  عددٍ  وجود  يتطلَّب  النمط  هذا  املستوية:  النغمة 
متَّحدة سواء أكانت قليلة أم متوسطة أم كثرية(٢٧)، أو ((هو تعبريٌ يُطلق عىل األداء 

الطبيعي للجمل بحسب املستو املوضوع هلا أصالً))(٢٨). 

النغمة الصاعدة: وهي نمطٌ ((يتَطَلَّبُ وجودَ درجةٍ منخفضةٍ يف مقطعٍ أو أَكثر، -
أو مستوية تليها درجةٌ أَكثر منها علواً))(٢٩). ويمكن متثيل التنغيم يف سلسلة احلدث 

الكالمي بالشكل اآليت(٣٠): 

                                              النغمة الصاعدة

                                            

  النغمة املستوية   

النغة اهلابطة                                    
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ا الوظائف التي يؤدِّهيا التنغيم فكثرية ومتنوعة، منها: عىل مستو األداء الذي  أمَّ
يتمُّ فيه نطق الكالم بحسب ما يقتضيه االستعامل اللغوي عند أهل اللغة، ثمَّ عىل 
النحوية،  املركبات  حدود  تعيني  عىل  التنغيم  فيه  يعمل  الذي  القواعدي   املستو
شابه  ما  أو  أمراً  أو  تقريراً  أو  استفهاماً  كوهنا  حيث  من  للجملة  القواعدية  والبنية 
يعلو  ثمَّ  للجمل(٣١)،  الرتكيبي   املستو يف  نحويةً  وظيفةً  للتنغيم  جيعل  ممَّا  ذلك، 
التأثريي للتنغيم بحيث يكون أداةً فاعلةً يف الكشف عن احلالة الشعورية  السقف 
ا هو مرهون بسياق احلال(٣٣)، وكذلك  للمتكلم من غضبٍ أو رسورٍ أو غريمها(٣٢) ممَّ
للتنغيم أثرٌ فاعلٌ يف الكشف عن الثقافة العرفية التي ينتمي هلا املنتج(٣٤)، وفضالً عن 
يه من أنغامٍ متناسقة  عدُّ التنغيم أداةً فاعلةً يف إحراز اتِّساق اخلطاب بام يؤدِّ لِّه يُ ذلك كُ
جتعل من اخلطاب كأنَّه مجلة واحدة(٣٥)، ومن هنا ذهب بعض الباحثني إىل أنَّ التنغيم 
يؤدِّي  الكتابة، ونجده يف بعض كيفياته  الرتقيم يف  يؤدِّي دوراً يشبه دور عالمات 
ة املنطوق، وتعني أيضاً ارتباط هذا  وظيفة الفاصلة، التي تكون دليالً عىل استمراريَّ

له(٣٦).  اجلزء من املنطوق وتعلُّقه بام يكمِّ

البنية  ة  استمراريَّ إدامةِ  عىل  يعمل  اخلطاب  مكونات  بني  النغامت  فاختالف 
ة للخطاب؛ ألنَّ التلوين املوسيقي الذي ينتاب متواليات اخلطاب  الشكلية واملعنويَّ
جيعلها تتعالق بعضها ببعض وتستدعي بعضها بعضاً، وذلك ألنَّ متلقي اخلطاب إذا 
م  ما سمع تنغيم االستفهام فإنَّه سيظلُّ مشدوداً إىل اخلطاب ينتظر معرفة ما أستُفهِ
فإنَّه سيظلُّ  التعجب  تنغيم  لو سمع  منه وعلة االستفهام واجلواب عليه، وكذلك 
والنداء  الرشط  يف  نفسه  واألمر  ب،  التعجُّ سبب  يأتيه  حتَّى  اخلطاب  إىل  مشدوداً 
وهي  دة،  حمدَّ ودرجاتٍ  معيَّنة  تنغيامتٍ  تستدعي  التي  كافَّة  ة  اللغويَّ واألساليب 
لَّام تغريَّ نمط  أساليب ال خيلو منها كالم، ولذلك يبقى متلقي اخلطاب مشدوداً إليه كُ
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ل اخلطاب إىل شبه املتوالية الواحدة التي ال تكاد تستغني  التنغيم، وعند ذلك يتحوَّ
عن أيٍّ من مكوناهتا، وكلُّ ذلك جيعل املتلقي يستقبل اخلطاب عىل أنَّه كتلةٌ متَّسقةُ 
املكونات ومتالمحةٌ يف األجزاء، ويتفاعل معه عىل أنَّه وحدةٌ كليَّةٌ بمضمونٍ متَّسقٍ 
مع الشكل والقصد. ومن هنا يتجاوز التنغيم مفهوم اجلزئية من اجلملة الواحدة؛ 

ليكون حموراً متحكامً يف حتليل اخلطاب. 

إشكاليات  من  الكثري  حلَّ  وظيفيٌّ  صويتٌّ  ((مصطلحٌ  التنغيم  أنَّ  واخلالصة 
الصور  حتديد  يتمُّ  إذ  التنظيمية،  والسياقات  باألصوات  املتعلقة  اللغوية  الداللة 
فهي  النغميَّة،  صورها  د  تتعدَّ حممد)  (جاء  فجملة  التنغيم،  خط  بموجب  النطقية 
ة، أو تأيت للموافقة، أو الرفض، أو  ة تارة، أو استفهاميَّة، أو هتكميَّة، أو تأكيديَّ تقريريَّ

 .(٣٧)((الدهشة، أو االحتقار، أو االشمئزاز، تارة أخر

القرآين، وقد حرض بوصفه تفسرياً يف  للتنغيم حضورٌ واسعٌ يف اخلطاب  وكان 
ا ومميِّزاً  التنغيم كاشفاً تفسرييًّ التي ورد فيها   له، ومن األمثلة  البيت  حتليل أهل 
خلطاب    ٢٠٣هـ)  (ت:  ضا  الرِّ موسى  بن  عيل  اإلمام  حتليل  يف  جاء  ما  اتِّساقيّاً 
ابن  يا  قائالً:    ضا  الرِّ لإلمام  العبايس  املأمون  سأله  سؤالٍ  يف    إبراهيم  النبي 
فأخربين  ((قال:  بىل.  قال:  ؟  األنبياء معصومون  إنَّ  قولك:  أليس من  اهللا،  رسول 
﴾ يبِّ باً قالَ هذا رَ كَ وْ أ كَ يْلُ رَ يْهِ اللَّ لَ نَّ عَ لَامَّ جَ عن قول اهللا  يف حقِّ إبراهيم: ﴿فَ

صنفٌ  أصناف:  ثالثة  إىل  وقع    إبراهيم  إنّ   : ضا  الرِّ فقال   .[٧٦ [األنعام: 
من  خرج  حني  وذلك  مس،  الشَّ يعبدُ  وصنفٌ  القمر،  يعبدُ  وصنفٌ  هرة،  الزُّ يعبدُ 
﴾ عىل  يبِّ هرة ﴿قالَ هذا رَ ﴾ فرأ الزُّ يْلُ يْهِ اللَّ لَ نَّ عَ لَامَّ جَ ي فيه ﴿فَ ب الَّذي أُخفِ الرسِّ
﴾؛ ألنَّ األفول  بُّ اآلفِلِنيَ ﴾ الكوكب ﴿قالَ ال أُحِ امَّ أَفَلَ لَ اإلنكار واالستخبار، ﴿فَ
﴾ يبِّ غاً قالَ هذا رَ رَ بازِ مَ أَ الْقَ امَّ رَ لَ من صفات املحدث، ال من صفات القدم، ﴿فَ
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ونَنَّ  يبِّ ألَكُ رَ ينِ  ْدِ هيَ  ْ ملَ لَئِنْ  قالَ  أَفَلَ  امَّ  لَ ﴿فَ اإلنكار واالستخبار،  [األنعام: ٧٧] عىل 
الِّني، فلامَّ أصبح  ﴾، يقول: لئن مل هيدين ريبِّ لكنت من القوم الضَّ الِّنيَ مِ الضَّ وْ نَ الْقَ مِ
هرة والقمر  ُ﴾[األنعام: ٧٨] من الزُّ ربَ ا أَكْ ذَ يبِّ هَ ا رَ ذَ الَ هَ ةً قَ غَ ازِ سَ بَ مْ أَ الشَّ امَّ رَ لَ ﴿فَ
﴾ لألصناف  لَتْ قالَ أَفَ امَّ  لَ ﴿فَ عىل اإلنكار واالستخبار، ال عىل اإلخبار واإلقرار، 
تُ  هْ جَّ ، إِينِّ وَ ونَ كُ ِ َّا تُرشْ يءٌ ممِ مِ إِينِّ بَرِ وْ مس ﴿يا قَ هرة والقمرِ والشَّ الثّالثة من عبدةِ الزُّ
﴾ [األنعام: ٧٩]،  كِنيَ ِ نَ املُْرشْ ا مِ نِيفاً وما أَنَ ضَ حَ امواتِ واألَرْ طَرَ السَّ ي فَ يَ لِلَّذِ هِ جْ وَ
العبادة  ثبت عندهم أنَّ  بنيِّ هلم بطالن دينهم، ويُ يُ  بام قال أن  وإنَّام أراد إبراهيم 
العبادة خلالقها وخالق  وإنَّام حتقُّ  مس،  والشَّ والقمر  هرة  الزُّ بصفةِ  كان  ملن  ال حتقُّ 
 : موات واألرض، وكان ما احتجَّ به عىل قومه ممَّا أهلمه اهللا وآتاه، كام قال اهللا السَّ
نْ نَشاءُ﴾ [األنعام: ٨٣].  جاتٍ مَ رَ عُ دَ فَ رْ هِ نَ مِ وْ ىل قَ يمَ عَ يْناها إِبْراهِ تُنا آتَ جَّ ﴿وتِلْكَ حُ

ك يا أبا احلسن !))(٣٨).  فقال املأمون: هللا درُّ

﴾ حموراً دالليًّا يف خطاب النبي إبراهيم  مع قومه؛  يبِّ ا رَ ذَ لت متوالية ﴿هَ شكَّ
يتالءم مع  منها ال  الظاهر   ، متنوعةٍ قراءاتٍ  ع عىل  تتوزَّ ةٍ  تفسرييَّ أبعادٍ  ملا حتمل من 
وكان   ، ضا  للرِّ املأمون  من  السؤال  ولذلك جاء  النبي)،  (إبراهيم  املتكلم  شأن 
املأمون دقيقاً يف سؤاله، إذ سأل عن مد التوافق بني عصمة األنبياء وقول إبراهيم 
﴾ الذي ييش بظاهره أنَّه كان يف ضاللٍ والعياذ باهللا، وأنَّه عبد غري  يبِّ ا رَ ذَ ﴿هَ  :
عاية اإلهليَّة للنبي، فأجابه اإلمام  الف قدسية النبوة التي حتتِّمُ الرِّ اهللا تعاىل، وهذا خيُ
األدائي  النمط  عن  كاشفاً  وتنغيميّاً،  صوتيّاً    إبراهيم  خطاب  حملِّالً    ضا  الرِّ
ق مقولة االتِّساق، إذ نبَّه السائل  قِّ السليم الذي يتالءم مع قصدية منتج اخلطاب وحيُ
 ، انكارٌ واستخبارٌ وإنَّام هي  إقراراً،  إخباراً وال  ليست   ﴾ يبِّ رَ ا  ذَ ﴿هَ متوالية  أنَّ  عىل 
ها بلون االنكار واالستخبار.  تِّمُ قراءةَ هذه املتوالية بتنغيمٍ صويتٍّ يميِّزُ وهذا األمر حيُ
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يُستفهم عنه(٣٩)،  واالستخبار استفهام ماهيَّته: طلبٌ من املخاطب أن خيرب عامَّ 
وقوع  الصورة  تلك  كانت  فإن  هن,  الذِّ يف  اليشء  صورة  حصول  طلب  ((هو  أو 
ر))(٤٠)،  وإالَّ فهو التصوّ نسبةٍ بني الشيئني أو ال وقوعها، فحصوهلا هو التصديق, 
ره أداةٌ تدلُّ عليه؛ هذا عىل األصل،  فاالستفهام أسلوب من أساليب الطلب تتصدَّ
الذي  الغرض  بحسب   أُخر مقاصدَ  إىل  الفهم  طلب  معنى  عن  خيرج  قد  أنَّه  إالَّ 
ذف األداة ويبقى  قال فيه الكالم، وكذلك يمكن أن حتُ يبتغيه املتكلم، واملقام الذي يُ
معنى االستفهام؛ ألنَّ االستفهام ال يُفهم من األداة وحدها، بل منها وممَّا يُصاحب 
الرتكيب من قرائن معنوية وأدائية(٤١)، ولذلك يمكن االستغناء عن األداة بالتنغيم، 
ف  ل يف التعرِّ مةً يف قصدية اخلطاب(٤٢)، إذ يصبح املعوَّ الذي يُعدُّ قرينةً لفظيةً متحكِّ
ن أسلوب  إىل السياق االستفهامي يف حال سقوط األداة أساساً عىل التنغيم الذي يلوِّ
عىل  اللة  الدَّ يف  فاعلةً  عالمةً  التنغيم  صار  هنا  ومن  ة(٤٣)،  خاصَّ بنغمةٍ  االستفهام 
املحذوف، بام يمنح اخلطاب من نسقٍ موسيقيٍّ يتالءم مع الغرض الذي سيق له، 
 لد املذكور  بحكم  املحذوف  جيعل  ألنَّه  احلذف؛  دواعي  من  داعياً  يُعدُّ  وكذلك 

املخاطب، فيستغني املتكلم عن ذكره بالنغمة التي توحي إليه(٤٤). 

تنكره))(٤٥)،  أمراً  استفهامك  واالستنكار   .  . ((اجلحود.  فمعناه  االنكار،  ا  أمَّ
واإلنكار، تنبيه السامع حتَّى يرجعَ إىل نفسه فيخجلَ ويرتدعَ ويعيَ باجلواب(٤٦)، وقد 
جعله القزويني (ت: ٧٣٩هـ) عىل قسمني، وذلك بقوله: ((اإلنكار إما للتوبيخ بمعنى 
ما كان أن يكون نحو: أعصيتَ ربَّك !، أو بمعنى ال ينبغي أن يكون، كقولك للرجل 
أمتزحُ يف  يركب اخلطر:  للرجل  أتنسى قديم إحسان فالن؟، وكقولك  يضيِّع احلق: 
هذا الوقت؟ أتذهب يف غري الطريق؟، والغرض بذلك تنبيه السامع حتَّى يرجعَ إىل 
كقوله  يكن،  مل  بمعنى  للتكذيب  ا  وإمَّ به،  همَّ  ما  فعل  عن  يرتدعَ  أو   ، فيخجلَ نفسه 
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اثاً﴾ [اإلرساء: ٤٠]، وبمعنى:  ةِ إِنَ نَ املَْآلئِكَ ذَ مِ َ اختَّ م بِالْبَنِنيَ وَ بُّكُ مْ رَ اكُ فَ أَصْ تعاىل: ﴿أَفَ
ا الرسُّّ يف  ﴾ [هود: ٢٨]))(٤٧)، أمَّ ونَ هُ ارِ ا كَ أَنتُمْ هلََ ا وَ وهَ مُ كُ مُ زِ لْ (ال يكون)، نحو: ﴿أَنُ
انتباه املخاطب وإثارته بواسطة طلب  التوبيخ؛ فهو للفت  التعبري باالستفهام مكان 
رُ بجديةٍ يف حاله، ويصلُ بنفسه إىل ما يُصلح به حاله ومآله(٤٨).  اجلواب منه؛ علَّه يفكِّ

وإىل هنا أوضحنا مصطلحي (االنكار واالستخبار) اللذينِ وردا بتحليل اإلمام 
ضا  خلطاب النبي إبراهيم  مع قومه، إذ كان اإلشكال يدور حول مقولة  الرِّ
أنَّ  إالَّ  بذلك،  إبراهيم  النبي  من  إقرار  ا  أهنَّ السائل عىل  منها  فهم  التي   ،( يبِّ رَ (هذا 
واالطراف  التواصيل  املقام  استحرض  أن  بعد  آخر  منحى  إىل  هبا  ذهب    اإلمام 
التي أسهمت يف إنتاج اخلطاب، وحاصل األمر أنَّ إبراهيم  كان يف حجاج مع 
للشمس،  وثالث  للقمر  وآخر  الزهرة  لكوكب  عابدٍ  بني  ما  عوا  توزَّ الذين  قومه، 
﴾، عىل  يبِّ ا رَ ذَ وبِّخاً ما هم عليه بقوله: ﴿هَ اججهم مستفهامً منكراً عقيدهتم مُ فكان حيُ
) بحذف أداة االستفهام، وقد جلأ إىل هذا األسلوب يف اخلطاب  يبِّ تقدير: (أ هذا رَ
ل بام هم عليه من الضاللة،  من أجل إثارة املخاطبني، وحتريك قواهم الفكرية للتأمِّ
ح هلم فساد عقيدهتم عن طريق أُفول آهلتهم  ثمَّ ما يلبثُ النبيُّ إبراهيم  حتَّى وضَّ
املزعومة، وبذلك خرج االستفهام عن غرضه األصيل يف طلب الفهم، ألنَّ إبراهيم 
اإلقرار  عىل  حلملهم  املنكر؛  العامل  استفهام  استفهم  ولكنَّه  بحاهلم،  عاملاً  كان   

بسوء فعلهم توبيخاً هلم ولعقيدهتم. 

 بنمطٍ تنغيميٍّ خاص،  والتفسري هبذا الشكل يتطلَّبُ قراءةَ خطابِ إبراهيم 
ض فيه عن أداة االستفهام املحذوفة، وتظهر  يوازي القصدية الناجتة عنه، بحيث يُعوَّ
اإلخبار  بعكس   ، صاعدةً نغمةً  يتطلَّب  األمر  وهذا  والتوبيخ،  االنكار  ةُ  قصديَّ به 
عود يف نغمة االستفهام ناتجٌ من االنطالق من  الذي يُؤدَّ بنغمةٍ مستوية(٤٩). والصُّ
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خمتلفةٍ  بنغمةٍ  لينتهي  صعوداً  التنغيمُ  جُ  فيتدرَّ لالستفهام،  سة  املؤسِّ اخلربية  القاعدة 
 عن النغمة املستويةِ التي بدأ هبا(٥٠). ويمكن لنا أن نتمثَّل خطاب النبي إبراهيم

ضا  هبذا الشكل:  تنغيميّاً بحسب حتليل اإلمام الرِّ

امَّ  لَ َفِلِنيَ * فَ بُّ اآلْ الَ الَ أُحِ لَ قَ امَّ أَفَ لَ يبِّ فَ ا رَ ذَ الَ هَ باً قَ كَ وْ أَ كَ يْلُ رَ يْهِ اللَّ لَ نَّ عَ لَامَّ جَ ﴿فَ
الِّنيَ  مِ الضَّ وْ نَ الْقَ ونَنَّ مِ َكُ يبِّ ألَ ينِ رَ ْدِ ْ هيَ الَ لَئِنْ ملَ لَ قَ امَّ أَفَ لَ يبِّ فَ ا رَ ذَ الَ هَ غاً قَ ازِ رَ بَ مَ أَ الْقَ رَ
َّا  يءٌ ممِ مِ إِينِّ بَرِ وْ ا قَ الَ يَ لَتْ قَ امَّ أَفَ لَ ُ فَ ربَ ا أَكْ ذَ يبِّ هَ ا رَ ذَ الَ هَ ةً قَ غَ ازِ سَ بَ مْ أَ الشَّ امَّ رَ لَ * فَ

﴾ [األنعام: ٧٦ - ٧٨].  ونَ كُ ِ تُرشْ

باً كَ وْ أَ كَ يْلُ رَ يْهِ اللَّ لَ نَّ عَ لَامَّ جَ          فَ

غاً                            نغمة مستوية ازِ رَ بَ مَ قَ أَ الْ لَامَّ رَ          فَ

ة غَ ازِ سَ بَ مْ أَ الشَّ لَامَّ رَ                 فَ

النغمة املستوية مع اخلرب               

                                                                               

                                        



٣٥

اليل يف حتليل أهل البيت للخطاب القرآين االتِّساق الصويت واالنسجام الدَّ

يبِّ (نغمة صاعدة) ا رَ ذَ        هَ

النغمة الصاعدة مع االستفهام         

                                                     

الوحيدة  القرينة  بوصفه  التنغيم،  مفهوم  عىل  حتليله  يف  اتَّكأ    ضا  الرِّ فاإلمام 
باإلنكار    إبراهيم  النبي  مقولة  ختصيص  بدليل  اخلطاب  قصدية  عن  الكاشفة 
واالستخبار، وتأكيد رفض اإلخبار واإلقرار، وأنَّ النبي إبراهيم  كان يف معرض 
اإلنكار والتوبيخ لقومه ال يف معرض اإلقرار بعبادة الكواكب، ثمَّ أسند  أسلوب 
 : بقوله  ذلك  عىل  واستدلَّ  تعاىل،  اهللا  إىل  اخلالق  اثبات  يف    إبراهيم  حجاج 
ل  نْ نَشاءُ﴾، ومن هنا يتشكَّ جاتٍ مَ رَ عُ دَ فَ رْ هِ نَ مِ وْ ىل قَ يمَ عَ يْناها إِبْراهِ تُنا آتَ جَّ ﴿وتِلْكَ حُ
ا  ذَ االتِّساق بني مكونات اخلطاب القرآين؛ إذ لو كان النبي إبراهم  خمرباً بمقولة ﴿هَ
ل حجاج إبراهيم  ﴾ ملا حدث اتِّساق مع اآلية اآلنفة الذكر، وسينتج تناقض بني أوَّ يبِّ رَ
 وخامتته املمضاة من لدن اهللا ، ثمَّ كيف يشهد اهللا تعاىل حلجاج إبراهيم  مع 

قومه بأنَّه من تعليمه  وهو حيمل إخباراً باالعتقاد بربوبيَّة غريه سبحانه. 

د هذا التحليل، منها ما جاء عن اإلمام جعفر  دة تُعضِّ وقد وردت روايات متعدِّ
ابن حممد الصادق (ت: ١٤٨ هـ)  يف رسالةٍ بعث هبا العالء بن سيابة يسأله ((عن 
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﴾ وقال: إنَّه من قال هذا اليوم فهو عندنا مرشك، قال  يبِّ ا رَ ذَ قول إبراهيم : ﴿هَ
: مل يكن من إبراهيم رشكٌ إنَّام كان يف طلب ربِّه، وهو من غريه رشك))(٥١)، ومنها 
ما ورد ((عن حممد بن محران قال: سألت أبا عبد اهللا  عن قول اهللا فيام أخرب عن 

﴾ ؟ قال: مل يبلغ به شيئاً أراد غري الذي قال))(٥٢).  يبِّ ا رَ ذَ ﴿هَ  إبراهيم

د أنَّ اخلطاب مل  فاإلمام الصادق  ينفي شبهة الرشك عن النبي إبراهيم ، ويؤكِّ
ة املتكلم بغري الذي قاله، ذلك أنَّ ظاهر خطابه إخبار  يأتِ عىل ظاهره، وإنَّام تكمن قصديَّ
عقيدة  فساد  عىل  الربهنة  غايته  املجازي  االستفهام  جهة  عىل  طلب  واملقصود  وإقرار، 

قومه، ومن تصدر منه مقولة النبي إبراهيم  بغري هذا القصد فإنَّ ذلك يُعدُّ رشكاً.

ين؛ ملا حتمله من  وقد حظيت مقولة النبي إبراهيم  باهتاممٍ واسعٍ من لدن املفرسِّ
دة، منهم من فرسَّ اآلية  بعدٍ دينيٍّ يمسُّ عقيدة النبوة، وكانت هلم فيها توجيهات متعدِّ
، وقد أُسند هذا الرأي إىل ابن عبَّاس  عىل ظاهرها ناسباً الرشك إىل النبي إبراهيم 
﴾ يبِّ ا رَ ذَ هَ الَ  قَ باً  كَ وْ كَ  َأ رَ يْلُ  اللَّ يْهِ  لَ عَ نَّ  لَامَّ جَ (ت: ٦٨ هـ)، يف رواية مفادها: ((﴿فَ

رَ  مَ أَ الْقَ امَّ رَ لَ َفِلِنيَ * فَ بُّ اآلْ : ﴿الَ أُحِ الَ ابَ قَ لَامَّ غَ ، فَ ابَ تَّى غَ هُ حَ بَدَ [األنعام: ٧٦] فعَ
نَ  ونَنَّ مِ َكُ يبِّ ألَ ينِ رَ ْدِ ْ هيَ : ﴿لَئِنْ ملَ الَ ابَ قَ لَامَّ غَ ، فَ ابَ تَّى غَ هُ حَ بَدَ عَ ﴾، فَ يبِّ ا رَ ذَ الَ هَ غاً قَ ازِ بَ
 ، ابَتْ تَّى غَ ا حَ هَ بَدَ عَ ُ﴾ فَ ربَ ا أَكْ ذَ يبِّ هَ ا رَ ذَ الَ هَ ةً قَ غَ ازِ سَ بَ مْ أَ الشَّ امَّ رَ لَ الِّنيَ * فَ مِ الضَّ وْ الْقَ
﴾))(٥٣)، ومنهم من جعل قول إبراهيم  كُونَ ِ َّا تُرشْ يءٌ ممِ مِ إِينِّ بَرِ وْ ا قَ الَ يَ ابَتْ ﴿قَ لَامَّ غَ فَ
نْهُ  انَ مِ لِكَ كَ : ((بَلْ ذَ ونَ رُ الَ آخَ قَ ة منه(٥٤)، وَ ، وهو زلَّ رٍ ﴾ قول بغري تَفكُّ يبِّ : ﴿هذا رَ
 ،(٥٥)(( نٌ الَ إِيامَ رٌ وَ فْ ا كُ ونُ فِيهَ الٌ الَ يَكُ تِلْكَ حَ ، وَ يْهِ لَ ةِ عَ ُجَّ بْلَ قِيَامِ احلْ قَ ولِيَّتِهِ وَ الِ طُفُ يفِ حَ

﴾ الم العاقبة، وقد صار من املوقنني بعد ذلك(٥٦). نَ املُْوقِنِنيَ ونَ مِ لِيَكُ وقوله: ﴿وَ
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، فحمل اآلية عىل غري  سَّ بخدشٍ  من أن متُ إبراهيم  النبي  ه ساحة  نزَّ وهناك من 
ةً عىل سبيل  ضَ ارَ عَ دة، منها: أنَّ إبراهيم  قال ذلك مُ هها بتوجيهاتٍ متعدِّ ظاهرها، فوجَّ
املحاججة، لتقرير احلجة عليهم(٥٧)، فأراد أن يبنيِّ هلم اخلطأ يف عقيدهتم، وأن يرشدهم 
نْهُ أَنْ  ارِ مِ نْكَ ِ هِ اإلْ جْ ىلَ وَ لِكَ عَ الَ ذَ منهم من قال: ((إِنَّامَ قَ إىل طريق النظر واالستدالل(٥٨). وَ
 : مِ الَ نَى الْكَ عْ ))(٥٩)، فيكون ((مَ نَامَ َصْ ِمُ األْ هتِ بَادَ هِ يفِ عِ مِ وْ يْبِ لِقَ عَ ىلَ الْ عَ ، وَ هُ بَّ لِكَ رَ ونَ ذَ يَكُ
ىلَ  لُّ عَ تِي تَدُ َلِفَ الَّ فُ األْ ذِ تَحْ . . . فَ يبِّ ا رَ ذَ يْسَ هَ ، أَيْ لَ بِيخِ التَّوْ ارِ وَ نْكَ ِ هِ اإلْ جْ ىلَ وَ يبِّ عَ ا رَ ذَ أَهَ
الصوت))(٦١). بنغمة  االستفهام  حرف  عن  تكتفي  ((والعرب   ،(٦٠)(( امِ هَ تِفْ سْ االِ نَى  عْ مَ

﴾ عىل إضامر: تدعونني إليه (٦٢).  يبِّ ا رَ ذَ ويمكن أن يكون قوله: ﴿هَ

وممَّا سبق عرضه من اآلراء نجد أنَّ التوجيهات التي كانت هتدف إىل تنزيه النبي 
إبراهيم  من النقص يف العقيدة تصبُّ مجيعها يف التحليل الذي انتهى إليه اإلمامان 
ضا ، إذ كان الغرض من توجيههام تنزيه النبي إبراهيم  من كلِّ ما  ادق والرِّ الصَّ
ة تلك اآلراء ما دامت تنساب  يشني سالمته العقدية، ولذلك فإنَّنا ال نستبعد صحَّ
طوليًّا مع ما ذهب إليه أئمة أهل البيت ، وكذلك ال نستبعد أثرهم  فيمن جاء 

ين، إذ تابع أغلبهم ما ذهبوا إليه، ولكن من غري إشارةٍ هلم.  بعدهم من املفرسِّ

وقد ظهر جليّاً أثر التنغيم يف خطاب إبراهيم  وحواره مع قومه، إذ أفرز بتنوعه 
جمموعةً من القراءات التحليلية، وهذا ما جيعله عامل إثراءٍ وخصوبةٍ يف اخلطاب، 
تنغيمٍ  الواحد بحيث يمكن مع  التحلييل للخطاب  التوزيع  وكذلك عامالً مهامًّ يف 
 ةٍ أخر ةٍ معينة، ومع تنغيمٍ آخر يكون بنسقٍ وقصديَّ معنيَّ أن يكون بنسقٍ وقصديَّ
﴾ من قراءاتٍ  يبِّ ا رَ ذَ س ذلك فيام أفرزته متوالية ﴿هَ خمالفة لألوىل، ويمكن أن نتلمَّ
نبِّه  نُ نا  متعددة من قبيل: (االستفهام، اإلنكار، التقرير، اإلخبار، والتوبيخ)، عىل أنَّ
الذي  املحور  لت  شكَّ ا  ألهنَّ وذلك  ﴾؛  يبِّ رَ ا  ذَ ﴿هَ متوالية  حول  دار  قد  التحليل  أنَّ 
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لت العتبة  تدور حوله باقي املتواليات األخر يف خطاب إبراهيم ، وكذلك شكَّ
الرئيسة يف إفراز قصدية اخلطاب وتنوعاهتا الفكرية والعقدية، إذ أصبح املدار عليها 
يف تشييد مفاصل التحليل، ومنها تتمُّ االنطالقة لفهم أجزاء اخلطاب األخر، عىل 
لت خطاباً برأسها؛ ملا حتمل من أبعادٍ  أنَّنا ال نستبعد أن تكون هذه املتوالية قد شكَّ

م بعضها.  حتليلية واسعة بمستوياتٍ متعددة، وقد تقدَّ

املتواليات،  بناء روابط االتِّساق بني  الفيصل يف  التنغيم كان  أنَّ  م نجد  تقدَّ وممَّا 
ثمَّ  إخبار،   ﴾ يبِّ رَ ا  ذَ ﴿هَ ملتوالية  التنغيمي  النمط  بأنَّ  القول  مع  ذهبنا  لو  أنَّه  ذلك 
اهللا   عن عبادة غري  إبراهيم  النبي  تنزيه  بعدم  القول  يستتبع ذلك من  ما  سايرنا 
تعاىل، فإنَّ هذا األمر وإن كان يُفيض إىل اتِّساقٍ عىل املستو الرتكيبي للمتواليات 
الشكيل، ولكنَّه سيُحدث رشخاً   املستو االتِّساق عىل  اعتمدنا خصوصيَّة  لو  فيام 
ذهن  يف  اسخة  الرَّ العقدية  واملسلامت  الثقافية  املدركات  بني  شاسعاً  وبوناً  عميقاً 
بوصفها  ة  النبويَّ الشخصية  تقديس  عىل  عقيدته  بُنيت  قد  أنَّه  ذلك  املسلم،  ي  املتلقِّ
ين)  الواسطة للفيض اإلهلي، ثمَّ يأيت من اخلطاب القرآين (عىل ما فهمه بعض املفرسِّ
عابداً  األنبياء  ، وهو من أرشف  إبراهيم  نبويَّة كشخص  ما جيعل من شخصيَّةٍ 
من، وهذا البون الشاسع لو سلَّمنا به فإنَّه سينتهي  لغري اهللا تعاىل ولو لربهةٍ من الزَّ
برضب حتَّى املفهوم املضيَّق لالتِّساق املقصور عىل املستو البناء الشكيل للخطاب، 
د تنافراً  ى من شأنه أن يولِّ ذلك أنَّ التعارض بني احلموالت الثقافيَّة واخلطاب املتلقَّ
الشكلية وال  البنية  وإنَّام يستمرُّ مع  البنية اإلدراكية للخطاب،  ال يقف عند حدود 
مفهوم  مع  ذهبنا  هنا  ومن  (املأمون)،  السائل  إليه  انتهى  ما  وشاهده  عندها،  يقف 
ع الذي يشمل االنسجام معه؛ إذ ال فائدة من اتِّساق البناء الرتكيبي  االتِّساق املوسَّ
ا لو ذهبنا  . وأمَّ اخيل بمحتواه الفكريِّ واملعريفِّ للخطاب مع عدم انسجام بنائه الدَّ
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ة  بكافَّ   ضا  والرِّ الصادق  اإلمامني  ورائدهيا    إبراهيم  النبي  تنزيه  مقولة  مع 
ع للخطاب القرآين  ا ستنتهي إىل اثبات االتِّساق بمفهومه املوسَّ روافدها املعرفيَّة فإهنَّ
اليل فضالً عن االتِّساق مع املدركات املعرفيَّة التي استقتها  عىل مستو الشكيل والدَّ
للتنغيم  كان  فقد  هنا  وإىل  نفسه،  القرآين  اخلطاب  من  للمتلقي  اإلسالميَّة  الذاكرة 
األداء  يف  عة  املتنوِّ بنغامهتا  املوسيقية  ألوانه  تفعله  بام  اخلطاب  اتِّساقيَّة  إحراز  يف  أثرٌ 
جسور  متدُّ  بدورها  وهي  اخلطاب،  من  القصدية  إلدراك  س  تؤسِّ التي  والدرجة، 

التواصل بني حيثيات اخلطاب مجيعها. 

 يف خطابه احلجاجي مع قومه عىل وفق رؤية أهل البيت  فأداء النبي إبراهيم
يكون عىل حسب النسق التنغيمي لالستفهام االنكاري، وهكذا أداء يؤدِّي إىل االتِّساق 

ة واملقاميَّة كافَّة.  يف مجيع متواليات احلوار اإلبراهيمي عىل املستويات اللغويَّ

د  حممَّ بن  جعفر  اإلمام  عن  جاء(٦٣)  ما  االتِّساق  يف  التنغيم  أثر  عن  حاكياً  ورد  وممَّا 
نْ  لْ مِ قُولُ هَ تَ ْتِ وَ تَألَ لِ امْ نَّمَ هَ هَ قُولُ جلَِ مَ نَ وْ الصادق (ت: ١٤٨ هـ)  يف قوله تعاىل: ((﴿يَ
؛ ألنَّ اهللا وعد النار أن يمألها فتمتلئ النَّار، فيقول هلا:  ﴾ [ق: ٣٠]، قال: هو استفهامٌ يدٍ زِ مَ

هل امتألتِ ؟ وتقول: هل من مزيد ؟ عىل حدِّ االستفهام أي ليس يفَّ مزيد))(٦٤). 

باالستفهام  الظاهر  بحسب  األداء  من  اآلية  بداللة  ينتقل    ادق  الصَّ فاإلمام 
طريقه  عن  قُ  قِّ حيُ آخر،  معنىً  إىل  ة  القصديَّ به  يقلب  آخر  تنغيميٍّ  نمطٍ  إىل  احلقيقي 
ر أنَّ إجابة جهنَّم  قرِّ االتِّساق بني جمريات األحداث يف اخلطاب القرآين، فهو عندما يُ
 كانت استفهاماً خرج لإلنكار عىل معنىً ليس يفَّ مزيدٌ أو سعةٌ فإينِّ قد  للحقِّ 
ق االتِّساق مع  قِّ ة حيُ امتألت، أو ليس يفَّ سعةٌ حتتمل غريهم، وهذا النص هبذه القصديَّ
ن وعد الباري  بأن يمأل جهنَّم، وذلك قوله  نصٍّ آخر يف اخلطاب القرآين يتضمَّ
﴾ [هود: ١١٩]، َعِنيَ النَّاسِ أَمجْ نَّةِ وَ ِ نَ اجلْ نَّمَ مِ هَ َنَّ جَ ألَ َمْ بِّكَ ألَ ةُ رَ لِمَ َّتْ كَ متَ تعاىل: ﴿وَ
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من  فيها   ، صاعدةً نغمةً  يتطلَّب  اإلنكاريِّ  االستفهام  بنمطِ  جهنَّم  جواب  وإظهار 
ة اإلنكار عىل أن يكون يف جهنَّم زيادةٌ الستقبال  ض قصديَّ يُعوِّ التنغيم الصويتِّ ما 
اخللق  انتهاء حساب  بعد  يكون  أنَّ حدثه  يبدو  ه جلهنَّم  املوجَّ أحد، وهذا اخلطاب 

قُ الوعدُ اإلهلي جلهنَّم باالمتالء.  مجيعهم، وبذلك يتحقَّ

التلوين  طريق  عن  يتمُّ  القرآين  اخلطاب  موضعي  بني  األداء  يف  االتَّساق  وهذا 
ع عىل أكثر من  التنغيمي، وكذلك يتمُّ االتِّساق بني جمريات احلدث التواصيل املتوزِّ
ل إىل هذا  التوصُّ التنغيم فال يمكننا  القرآين، ولو غادرنا سمة  موضعٍ من اخلطاب 
بأن يكون إخباراً تطلب  قرأنا جواب جهنَّم عىل ظاهره  لو  إذ  القصدي،  التواشج 
يادة من اهللا تعاىل ألحدث ذلك رشخاً بني املوضعني؛ بل يف املوضع الواحد،  فيه الزِّ
ق الوعد اإلهلي جلهنَّم. وممَّا سبق يظهر أثر التنغيم يف إرساء  وتكون النتيجة عدم حتقُّ
للخطاب  الشكلية  البنية  أو  األداء   مستو عىل  ليس  واالنسجام  االتِّساق  بل  سُ

فحسب، وإنَّام يمتدُّ إىل بنائه املعريف وحمتواه الفكري. 

ون وذكروا فيه أقواالً، وممَّا  ض له املفرسِّ وهذا النصُّ من اخلطاب القرآين قد تعرَّ
إليه؛ بل جعلوه منسوباً عىل جهة  يُشريوا  مل  م  أهنَّ إالَّ    الصادق  ذكروه رأي اإلمام 
ابْن  طريق  عن  دٍ  يْ زَ ابْن  إىل  نسبه  من  وهناك  بأحد(٦٥)،  صوه  صِّ خيُ أن  غري  من  التنكري 
ل من ذهب هذا  (٦٦)، ونسبه آخرون إىل عطاء وجماهد ومقاتل(٦٧)، وقالوا إنَّ أوَّ بٍ هْ وَ
املذهب عيل بن أمحد النيسابوري، الشافعي (ت: ٤٦٨هـ) بغري سند، وهي نسبة متأخرة 
عامَّ جاء عن اإلمام الصادق (ت: ١٤٨ هـ)  مسنداً يف تفسري عيل بن إبراهيم القمي 
(ت: ٣٢٩ هـ)، ثمَّ تبعه، احلسني بن مسعود البغوي (ت: ٥١٠هـ) فنسبه إليهم بغري 
سندٍ كذلك(٦٨)، ونسبه آخرون إىل آخرين بال سندٍ يُذكر(٦٩)، وذكره آخرون بال نسبةٍ 
شاعاً لغريهم يف كتب التفسري. (٧٠)، وهكذا نر تراث أهل البيت  مُ لشخصٍ معنيَّ
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وهناك من ذهب إىل أنَّ جواب جهنَّم كان استفهاماً حقيقيّاً تطلب فيه من اهللا تعاىل 
الوعد  ق  يُدخل قدمه فيها، وبذلك يتحقَّ بأن    الربُّ  باملزيد، فيمألها  أن يمألها 
, يفِ  ةَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ د، ومنها ما جاء ((عَ وا بأحاديث عن النبي حممَّ اإلهلي، وقد استدلُّ
﴾ [ق: ٣٠]، أَنَّ النَّبِيَّ  يدٍ زِ نْ مَ لْ مِ قُولُ هَ تَ ْتِ وَ تَألَ لِ امْ نَّمَ هَ هَ قُولُ جلَِ مَ نَ وْ : ﴿يَ اىلَ لِهِ تَعَ وْ قَ
اءُ النَّاسِ  رَ قَ نِي إِالَّ فُ لُ خِ دْ ا يلِ الَ يُ بِّ مَ ا رَ : يَ َنَّةُ الَتِ اجلْ قَ النَّارُ فَ َنَّةُ وَ تِ اجلْ تَجَّ : احْ الَ قَ
ايبِ  ذَ : أَنْتِ عَ الَ لِلنَّارِ قَ , فَ ونَ ُ ربِّ املُْتَكَ ونَ وَ َبَّارُ نِي إِالَّ اجلْ لُ خُ دْ : الَ يَ الَتِ النَّارُ قَ , وَ مْ طُهُ قَ سَ وَ
دٍ  احِ وَ لِّ  لِكُ وَ اءُ  أَشَ نْ  مَ بِكَ  يبُ  أُصِ َتِي  محْ رَ أَنْتِ   : نَّةِ لِلْجَ الَ  قَ وَ  , اءُ أَشَ نْ  مَ بِكِ  يبُ  أُصِ
لْ  : هَ ولُ تَقُ ا فَ نَ فِيهَ وْ يُلْقَ ا النَّارُ فَ أَمَّ , وَ اءُ شَ ا يَ َا مَ ئُ هلَ نْشِ إِنَّ اهللاَ يُ َنَّةُ فَ ا اجلْ أَمَّ ا, فَ هَ لْؤُ امَ مِ نْكُ مِ
ولُ قَطْ  قُ تَ بَعْضٍ وَ إِىلَ  ا  هَ ضُ بَعْ   وَ زْ يُ ْتَلِئُ وَ نَالِكَ متَ هُ فَ ا  فِيهَ هُ  مَ دَ قَ عَ  يَضَ تَّى  ؟ حَ يدٍ زِ نْ مَ مِ
واية أسندها بعضهم إىل أنس بن مالك(٧٢).  بِي))(٧١)، وشبيهة هبذه الرِّ سْ قَطْ قَطْ أَيْ حَ

اىلَ  تَعَ كَ وَ بَارَ وكذلك ما ورد عن ابن عبَّاسٍ قوله يف اآلية السابقة: ((إِنَّ اهللاَ املَْلِكَ تَ
لَامَّ بُعِثَ  ﴾ [هود: ١١٩] فَ َعِنيَ النَّاسِ أَمجْ نَّةِ وَ ِ نَ اجلْ نَّمَ مِ هَ َنَّ جَ ألَ َمْ تُهُ ﴿ألَ لِمَ تْ كَ بَقَ دْ سَ قَ
جاً  فَوْ نَّمَ  هَ جَ يفِ  ونَ  مُ تَحِ قْ يَ لُوا  عَ جَ راً،  مَ زُ النَّارِ  إِىلَ  اهللاِ  اءُ  دَ أَعْ يقَ  سِ وَ وا،  ُ رضِ أُحْ وَ النَّاسُ 
دْ  قَ تَ  أَلَسْ  : الَتْ قَ  ، ءٌ ْ يشَ ا  هَ ألَ مْ يَ الَ  وَ ا،  فِيهَ بَ  هَ ذَ إِالَّ  ءٌ  ْ يشَ نَّمَ  هَ جَ يفِ  ى  لْقَ يُ الَ  جاً،  فَوْ
ا:  هُ فِيهَ مَ دَ عَ قَ ضَ نيَ وَ الَتْ حِ قَ ، فَ هُ مَ دَ عَ قَ ضَ ؟ فَوَ َعِنيَ النَّاسِ أَمجْ نَّةِ وَ ِ نَ اجلْ َينِّ مِ ألَ تَمْ تَ لَ مْ أَقْسَ
ا  تْ مَسَّ مَ دَ جَ تَّى وَ ، حَ ءٌ ْ ا يشَ ُهَ ألَ مْ نْ يَ ْ يَكُ ملَ ، وَ يدٌ زِ لَيْسَ يلِ مَ ، فَ ْتُ تَألَ دِ امْ إِينِّ قَ ، فَ دِ دِ قَ قَ
ةٍ))(٧٣).  رَ عُ إِبْ ضِ وْ ا مَ امَ فِيهَ َتْ فَ تَألَ امْ ، فَ لَ عَ ا جَ ا مَ يْهَ لَ لَ عَ عَ نيَ جَ تْ حِ قَ ايَ تَضَ ا، فَ يْهَ لَ عَ عَ ضَ وَ
ا ال يقع  لقى فيها؛ ألهنَّ فيكون معنى جواب جهنَّم استفهاماً حقيقيّاً تطلبُ فيه زيادة ما يُ
فيها يشءٌ إالَّ تالشى بالقياس إىل حجمها، وإىل هذا الرأي مال ابن جرير الطربي (ت: 
ابِ  وَ ي بِالصَّ نْدِ لِكَ عِ ِ يفِ ذَ لَنيْ وْ قَ ىلَ الْ أَوْ ٣١٠هـ) بعد أن عرض لقولني يف املسألة: ((وَ
 ِ لَنيْ وْ قَ ىلَ الْ لِكَ أَوْ نَا ذَ لْ إِنَّامَ قُ ؟ وَ هُ ادُ دَ ءٍ أَزْ ْ نْ يشَ لْ مِ ةِ، هَ ادَ تِزَ سْ نَى االِ عْ وَ بِمَ : هُ الَ نْ قَ لُ مَ وْ قَ
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نَا  : ثَ الَ ُّ قَ يلِ عِجْ امِ الْ دَ ِقْ َدُ بْنُ املْ نِي أَمحْ ثَ دَّ : حَ ولِ اهللاِ  بِامَ سُ نْ رَ ِ عَ َربَ ةِ اخلْ حَّ ابِ لِصِ وَ بِالصَّ
 ولَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ ، عَ دٍ َمَّ نْ حمُ ، عَ نَا أَيُّوبُ : ثَ الَ يُّ قَ اوِ َنِ الطُّفَ محْ بْدِ الرَّ دُ بْنُ عَ َمَّ حمُ

لْ  ولُ هَ قُ ، تَ ي يفِ النَّارِ لْقِ يُ يْئاً، وَ هِ شَ قِ لْ نْ خَ داً مِ ظْلِمِ اهللاُ أَحَ ْ يَ ، ملَ ةِ يَامَ قِ مُ الْ وْ انَ يَ ا كَ : إِذَ الَ قَ
 : ولُ قُ تَ ا إِىلَ بَعْضٍ وَ هَ ضُ  بَعْ وَ زْ يُ ا، وَ ُهَ ألَ مْ نَالِكَ يَ هُ ، فَ هُ مَ دَ ا قَ يْهَ لَ عَ عَ تَّى يَضَ ، حَ يدٍ زِ نْ مَ مِ
﴾ ((أي: يفَّ سعة عظيمة، فهل من  يدٍ زِ نْ مَ لْ مِ ة يف: ﴿هَ ))(٧٤). فتكون القصديَّ قَطْ قَطْ
نَّمَ  هَ َنَّ جَ ألَ َمْ زيادة خلق امتلئ هبا؟ ألن اهللا - تعاىل - وعد أن يمأل جهنم، كام قال: ﴿ألَ

ا لتمتلئ))(٧٥). ﴾، فتسأل املزيد من رهبِّ َعِنيَ النَّاسِ أَمجْ نَّةِ وَ ِ نَ اجلْ مِ

يادة فيمألها اهللا  بقدمه فظاهر البطالن  ا من ذهب إىل أنَّ جهنَّم تطلب الزِّ أمَّ
ملخالفته رصيح الوعد اإلهلي القايض بملئها من اجلنَّة والناس، وذلك قوله تعاىل: 
﴾ [هود: ١١٩]، فضالً  َعِنيَ النَّاسِ أَمجْ نَّةِ وَ ِ نَ اجلْ نَّمَ مِ هَ َنَّ جَ ألَ َمْ بِّكَ ألَ ةُ رَ لِمَ َّتْ كَ متَ ﴿وَ

اً كبريا.  عن نسبة التجسيم هللا تعاىل عن ذلك علوّ

ةٌ تعمل عىل إشاعة روح االتِّساق يف اخلطاب  وممَّا سبق يظهر أنَّ التنغيم أداةٌ لغويَّ
عٍ  تنوِّ من  يمتلك  بام  وذلك  ة،  اللغويَّ أحداثه  بني  تواصليَّةٍ  صالتٍ  عقد  طريق  عن 
لَّام انكشفت مقاصد اخلطاب زاد االتِّساق  تنغيميٍّ تنكشف به مقاصد اخلطاب، وكُ
ة كلِّ جنبةٍ من اخلطاب تتعلَّق بام قبلها أو بام بعدها بوصفها  بني أجزائه؛ ألنَّ مقصديَّ
ركيزةً من ركائز بناء احلدث اللغوي العام للخطاب، وهكذا يكون األداء بام حيمل 

ع مظهراً من مظاهر االتِّساق واالنسجام.  من تنغيمٍ متنوِّ

والتنغيم املصاحب ألسلوب االستفهام ال يأيت بوتريةٍ واحدةٍ عىل طول جمريات 
م  ن بحسب القصدية التي يبتغيها منتج اخلطاب، وممَّا تقدَّ احلدث الكالمي، وإنَّام يتلوَّ
خلصنا إىل أنَّ االستفهام اإلنكاري يُؤدَّ بنغمةٍ صاعدةٍ، وليس هذا ديدن االستفهام 
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قَى  ، كام يف قوله تعاىل: ﴿فَسَ يف كلِّ سياقاته، إذ إنَّ من االستفهام ما يؤدَّ بنغمةٍ هابطةٍ
﴾ [القصص: ٢٤].  قِريٌ ٍ فَ ريْ نْ خَ َّ مِ لْتَ إِيلَ زَ بِّ إِينِّ ملَِا أَنْ الَ رَ قَ ىلَّ إِىلَ الظِّلِّ فَ امَ ثُمَّ تَوَ هلَُ

 َّ لْتَ إِيلَ زَ بِّ إِينِّ ملَِا أَنْ فقد حلَّل أمري املؤمنني عيل  (ت: ٤٠ هـ) قوله تعاىل: ﴿رَ
دْ  قَ ﴾، عىل أنَّه طلبٌ دعائيٌ خرج بأسلوب االستفهام، وذلك بقوله: ((ولَ قِريٌ ٍ فَ ريْ نْ خَ مِ
ةِ  ثْرَ ا، وكَ يْبِهَ يَا وعَ نْ مِّ الدُّ ىلَ ذَ لِيلٌ لَكَ عَ ةِ، ودَ وَ افٍ لَكَ يفِ األُسْ ولِ اهللاِ كَ سُ انَ يفِ رَ كَ
ا  هَ اعِ ضَ نْ رَ ا، وفُطِمَ عَ هَ نَافُ هِ أَكْ ِ ريْ طِّئَتْ لِغَ ا، ووُ هَ افُ نْهُ أَطْرَ تْ عَ بِضَ هيَا، إِذْ قُ اوِ سَ هيَا ومَ َازِ خمَ
لْتَ  زَ بِّ إِينِّ ملِا أَنْ : ﴿رَ ولُ قُ لِيمِ اهللاِ إِذْ يَ ى كَ وسَ نَّيْتُ بِمُ ئْتَ ثَ ا، وإِنْ شِ فِهَ ارِ خَ نْ زَ يَ عَ وِ وزُ
دْ  قَ (٧٦)، ولَ ضِ ةَ األَرْ لَ قْ لُ بَ أْكُ انَ يَ هُ كَ ؛ ألَنَّ لُهُ أْكُ بْزاً يَ هُ إِالَّ خُ أَلَ ا سَ ﴾، واهللاِ مَ قِريٌ ٍ فَ ريْ نْ خَ َّ مِ إِيلَ

 .(٧٧)(( هِ ْمِ بِ حلَ ذُّ الِهِ وتَشَ ُزَ ، هلِ نِهِ اقِ بَطْ فَ يفِ صِ فِ نْ شَ  مِ لِ تُرَ بَقْ ةُ الْ َ رضْ انَتْ خُ كَ

يأكله، وهذا  يرزقه خبزاً  بأن  تعاىل  اهللا  إىل  الدعاء  مقام   كان يف  فالنبي موسى 
الدعاء جاء بأسلوب االستفهام املجازي، إذ مل ترد معه األداة، وممَّا يؤيِّد ذلك ما ذهب 
بْدِ  نْ أَيبِ عَ  يف حتليله هلذه اآلية الكريمة يف رواية مفادها: ((عَ إليه اإلمام الصادق 
﴾ قِريٌ ٍ فَ ريْ نْ خَ َّ مِ لْتَ إِيلَ زَ بِّ إِينِّ ملِا أَنْ ى : ﴿رَ وسَ نْ مُ ةً عَ ايَ كَ لِ اهللا  حِ وْ اهللا  يفِ قَ

الوحيدة  األدائيَّة  اللفظية  القرينة  التنغيم  أصبح  ولذلك   .(٧٨)(( امَ الطَّعَ أَلَ  سَ  : الَ قَ فَ
األداء  أنَّ  لنا  لظهر  اخلطاب،  هذا  فيه  ورد  الذي  املقام  إىل  تفطَّنا  ولو  عنه،  الكاشفة 
الذي  الدعاء  مقام  يف  كان  أنَّه  ذلك  اهلابطة؛  النغمة  هو    موسى  خلطاب  املناسب 
يستلزم اخلشوع والتذلُّلِ والتلطُّف إىل اهللا تعاىل، وهكذا أسلوب تناسبه النغمة اهلابطة. 

فيظهر ممَّا سبق أنَّ التنغيمَ جزءٌ من النظام اللغوي، وهو يسعى لضبط العالقة بني 
ظاهر اللفظ ومضمون القصد(٧٩)، وال يقف برأينا عند هذا احلد، وإنَّام يتجاوزه إىل 
املقام الذي قيل فيه اخلطاب، فيكون حموراً ضابطاً بني أداء اللفظ ومضمون القصد، 
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النبي  خطاب  يف  التنغيم  نتمثَّل  أن  لنا  ويمكن  الكالمي.  للحدث  احلاوي  واملقام 
موسى  السابق هبذا الشكل: 

 ﴾ قِريٌ ٍ فَ ريْ نْ خَ َّ مِ لْتَ إِيلَ زَ بِّ إِينِّ ملِا أَنْ ﴿رَ
    

                       نغمة هابطة
م  ، إالَّ أهنَّ إليه أمري املؤمنني عيل  انتهى  لُّهم سلَّموا بام  ين جُ ويبدو أنَّ املفرسِّ
انقسموا من حيث نسبة هذا التحليل بني ناسبٍ البن عبَّاسٍ وبني ذاكرٍ للرأي من 
 َّ إِيلَ لْتَ  زَ أَنْ ملَِا  ﴿إِينِّ  اهللاِ:  بِيُّ  نَ الَ  قَ ي  ذِ الَّ  َ َريْ اخلْ ((إِنَّ  ذلك:  يف  قالوا  وممَّا   ، نسبةٍ دون 
نِ  وعَ  ،(٨٠)(( امٍ طَعَ نْ  مِ ةً  بْعَ شَ  : بِهِ نَى  عَ إِنَّامَ   ، ْتَاجٌ حمُ [القصص: ٢٤]   ﴾ قِريٌ فَ  ٍ ريْ خَ نْ  مِ
  انَتْ تُرَ تَّى كَ ، حَ يدٌ دِ وعٌ شَ هُ جُ ابَ نَ أَصَ وْ عَ نْ فِرْ ى مِ وسَ بَ مُ رَ : ملََّا هَ الَ ، قَ بَّاسٍ ابْنِ عَ
ى  قَ لَامَّ سَ ؛ فَ الِ ُزَ نَ اهلْ نِهِ مِ لِ يفِ بَطْ بَقْ ةُ الْ َ رضْ اءَ خُ َ يُرتَ هُ لَ إِنَّ ، وَ اقِ فَ رِ الصِّ نْ ظَاهَ هُ مِ اؤُ عَ أَمْ
﴾ وكان يسأل  قِريٌ ٍ فَ ريْ نْ خَ َّ مِ لْتَ إِيلَ زَ بِّ إِينِّ ملَِا أَنْ : ﴿رَ الَ ، قَ  إِىلَ الظِّلِّ أَوَ ، وَ ِ أَتَنيْ رْ لِلْمَ
(٨٢)، وقيل:  امَ هُ إِالَّ الطَّعَ بَّ أَلَ رَ ا سَ دٍ قال: إنَّ موسى مَ اهِ نْ جمَُ ةً من طعام(٨١)، وعَ بْعَ شَ
ين  أنَّه خرج من املرص إىل مدْ ((إنَّ هذا منه شكاية عام أصابه من اجلوع؛ ألنَّه ذكر 
))(٨٣)، وقيل: ((أي: ملا  هارباً من فرعون وقومه، غري متزود، وهو مسرية ثامين ليالٍ
ه ، ومل  أنزلت إيلَّ من الطعام، فأنا حمتاج إىل ذلك وهو أنه كان جائعاً، فسأل ربَّ
يسأل الناس، ففطنت اجلاريتان، فلامَّ رجعتا إىل أبيهام أخربتاه بالقصة، فقال أبومها: 
انَ  هذا رجل جائع))(٨٤)، وقد سأل النبي موسى ربَّه ومل يطلب أجراً عىل سقيه، وكَ
، ملَِا  مهُ طْعَ ضَ ملَِا يَ رَّ (٨٥)، وقيل: ((تَعَ أَلِ النَّاسَ سْ ْ يَ ملَ هُ وَ بَّ أَلَ رَ نُ فَسَ أْمَ ائِفاً الَ يَ ائِعاً خَ جَ

حْ بالسؤال))(٨٦) ِّ ْ يُرصَ ملَ ، وَ ُوعِ نَ اجلْ هُ مِ الَ نَ
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فالتنغيم يف هذا النصِّ من اخلطاب القرآين ارتقى عن كونه مظهراً من مظاهر 
يطُ  ة فقط؛ بل صار كاشفاً عن االتِّساق فيها ويف ما حيُ ته اللُّغويَّ اتِّساق اخلطاب بامدَّ
ته، ذلك أنَّ أداء قوله تعاىل عىل لسان  هبا من املقام املصاحب للحدث اللُّغويِّ برمَّ
منه  االستفهام جيعل  بتنغيم   ﴾ قِريٌ فَ  ٍ ريْ نْ خَ مِ  َّ إِيلَ لْتَ  زَ أَنْ ملَِا  إِينِّ  بِّ  ﴿رَ  : موسى 
، الذي يبدأ بدخول املدينة عىل حني  تِه  متَّسقاً مع تسلسل احلدث الناقل لقصَّ
فرعون،  قبضة  من  هروبه  النتيجة  فتكون  لإلرسائييل،  قتله  ثمَّ  أهلها،  من  غفلةٍ 
الزاد  من  السفر  يُصلح  بام  االستزادة  فرصة  متنحه  مل  املتسارعة  األحداث  وهذه 
 عليه سو  والراحلة، ومع ذلك قطع شوطاً طويالً من امليش ال جيد فيه ما يتغذَّ
ت  بقلة األرض، وهي ما ينبت من احلشائش، وملََّا وصل إىل األرض املأمن اشتدَّ
حاجته إىل الطعام، فقال هذا القول الذي هو سؤال بصيغة الدعاء، بفحو طلب 
عاء  اخلبز ال أكثر. وهذه األحداث يتَّسق معها خروج النَّص بنمط السؤال هبيئة الدُّ
يربط  اتِّساقيّاً  اً  مؤرشِّ التنغيم  يصبح  وهكذا  الغني،  الربِّ  إىل  املحتاج  العبد  من 

اخلطاب بعضه مع بعض، وكذلك يربطه بمحيطه اخلارجي (املقام). 

اخلطاب،  مقاصد  عن  الكشف  يف   كرب أمهيَّةً  للتنغيم  أنَّ  ظهر  فقد  هنا  وإىل 
احلالة  هذه  ويف  واألسلويب،  التكويني  البناء  يف  متَّفقة  تكون  التي  تلك  وخصوصاً 
، بحيث يمكن  ن اخلطاب بنغمةٍ معينةٍ لوِّ ةً يُ ل عىل التنغيم بوصفه سمةً متيزيَّ يكون املعوَّ
ف إىل الغرض الذي سيق الكالم من أجله، وكذلك ظهر واضحاً  التعرُّ للمخاطب 
أنَّ التنغيم يمكن أن يتجاوز اجلملة بوصفها نظاماً إىل اخلطاب بوصفه أداءً وتداوالً. 
وهذه املعطيات مجيعها جتعل من التنغيم أداةً فاعلةً يف إحراز االتِّساق ملادة اخلطاب، 
واخلطاب مع واقعه اخلارجي؛ لكون التنغيم عنرصاً فاعالً يف كشف مقاصد اخلطاب، 



٤٦

أ.د. نجاح فاهم صابر-الباحث: عمار حسن عبد الزهرة

ر  واملقاصد بطبيعتها ترتابط فيام بينها وتتكامل مع بعضها بعضاً، إذ ال يمكن أن نتصوَّ
كَ املقاصد إالَّ أن يكون من جمنون أو ساهٍ.  خطاباً اكتسب سمةَ اخلطابية يأيت مفكَّ

اء:  تِدَ قْفُ واالبْ ثانياً/ الوَ
 : ةِ غَ قْفُ يفِ اللُّ الوَ

جماوز،  وهذا  فاً،  قْ وَ لِمة  الكَ تُ  قفْ وَ وَ ابّة،  الدّ تُ  فْ قَ وَ لك  قَوْ ((مصدرُ   : قْفُ الوَ
تهُ  فْ وقَّ قلْت:  ل عىل كلمةٍ  جُ الرَّ تَ  فْ وقَّ فإذا  قُوفاً،  وُ تُ  فْ قَ وَ فإذا كان الزماً، قلت: 
نى (حبس) و (منع)  عْ انَ بِمَ إِذا كَ يلْزم، وَ  وَ دَّ توقيفاً))(٨٧)، بمعنى أنَّ ((وقف يتَعَ

قُوف))(٨٨).  وُ م فمصدره الْ زِ أما الالَّ قْف، وَ وَ دٍّ ومصدره الْ تَعَ وَ مُ هُ فَ
قوهلم:  مثل  يف  واإلبانة  والقرص(٨٩)،  احلبس،  منها:  معانٍ  عىل  يأتِ   ، قْفُ والوَ

ينه))(٩٠).  يث: بَ ((وقف احلَدِ
ح:  الَ طِ قْفُ يفِ االصْ الوَ

ساحة  يف  لِد  وِ مصطلحٌ  الوقف(٩١)  أنَّ  إىل  التنبيه  جيب  فإنَّه  االصطالح  يف  ا  أمَّ
فوه وبينوا خصائصه وأحكامه، ومن تعريفاهتم  اء، فعرَّ القرَّ القرآنية عند  القراءات 
تَنَفَّسُ  ناً يَ مَ ةِ زَ لِمَ كَ ىلَ الْ تِ عَ وْ فه ابن اجلزري (ت: ٨٣٣ هـ) بأنَّه: ((قَطْعِ الصَّ له ما عرَّ
. الَ   .  . بْلَهُ قَ بِامَ  أَوْ   ، يْهِ لَ عَ قُوفَ  املَْوْ فَ  َرْ احلْ يَيلِ  بِامَ  ا  إِمَّ ةِ  اءَ رَ قِ الْ تِئْنَافِ  اسْ بِنِيَّةِ  ةً  ادَ عَ فِيهِ 
يِ  اآلْ ؤوسِ  رُ يفِ  أْيتِ  يَ وَ  .  .  . رِ وَ السُّ اتِحِ  وَ فَ يفِ  هُ  عَ مَ ةُ  لَ مَ بَسْ الْ نْبَغِي  تَ وَ  ، اضِ رَ عْ ِ اإلْ بِنِيَّةِ 
التَّنَفُّسِ  نَ  مِ بُدَّ  الَ  وَ  .  .  . امً سْ رَ لَ  اتَّصَ فِيامَ  الَ  وَ  ، ةٍ لِمَ كَ طِ  سَ وَ أْيتِ يفِ  يَ الَ  وَ ا،  اطِهَ سَ أَوْ وَ
اللغة  علوم  يف  فدخل  املصطلحات  من  كغريه  املصطلح  هذا  ساحَ  ثمَّ   .(٩٢)(( هُ عَ مَ
د فيه داللة الكالم، التي يتمُّ عن طريقها حتديد نوعيَّة  بوصفه مفهوماً معرفيّاً تتحدَّ
علم  بخصوص  يتعلق  ما  سنتجنَّب  ولذلك  اإلعراب.  وسالمة  اللغوية  الرتاكيب 

ز اجلهد يف مفهوم الوقف بجنبته اللغوية.  القراءات، ونركِّ
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وقد راعت بعض التعريفات اجلانب اللغوي يف الوقف ببعديه: اللفظي واملعنوي، 
بأنَّه:  الوقف  فاً  معرِّ بقوله  احلريب  مراد  خليل  حممد  الدكتور  إليه  أشار  ما  ها  أمهِّ ومن 
((العلم الذي يُرشد قارئ القرآن إىل مراعاة وقوفه، حرصاً عىل اتِّساق املعنى وسالمة 
قرأ القرآن))(٩٣). وهذا  اللغة؛ ليعني بأدائه ذلك عىل حتقيق الغرض الذي من أجله يُ
التعريف يُشري رصاحةً إىل أثر الوقف يف حتقيق االتِّساق وسالمة اللغة يف الرتكيب؛ 
إالَّ أنَّه قرص مفهوم الوقف بالقرآن الكريم، وهو أمر ال أجده صائباً، ذلك أنَّ الوقف 
اللغة بكلِّ أدائها سواء أكان ذلك األداء قرآناً أم كالماً ينتمي إىل  يدخل يف مفاصل 
 فنر ذلك  من  أكثر  إىل  نذهب  بل  ال  والشعري،  النثري  ببعديه  الفصيح   املستو
أنَّ من  ويبدو  الناس،  ة  عامَّ املتداول بني  االعتيادي  الكالم  يؤثِّر حتَّى يف  الوقف  أنَّ 
فه  ان مفهوم الوقف بنمطٍ لغوي معنيَّ عندما عرَّ قيِّد الدكتور متام حسَّ هذا املنطلق مل يُ
(Chain النطقية  السلسلة  قطع  عنده  يمكن  الكالم  مفاصل  من  فْصل  ((مِ بقوله: 
(Spoken groups) ٍفعاتٍ كالميَّة of، فينقسم السياق هبذا إىل دُ u�erance)
 (Speech event) تكليمية  واقعة  كامالً  معناها  كان  إذا  منها  دفعةٍ  كل  تعترب(٩٤) 
م بتقسيم الكالم  منعزلة))(٩٥). ويمكن لنا أن نصف الوقف بأنَّه: عنرصٌ توزيعيٌّ يتحكَّ
املعنى  لتامم  تبعاً  األلفاظ  لكميَّة  الطويل  االمتداد  يف  تتفاوت  وأحداث،  وقائع  عىل 

وسالمة اللغة وقصدية املتكلم. 

وملعرفة الوقف أمهيةٌ كبريةٌ يف قراءة القرآن الكريم وفهمه ومن ثمَّ حتليله، وقد 
ئل  أشار أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (ت: ٤٠هـ)  إىل يشءٍ من ذلك عندما سُ
تِيالً﴾ [املزمل/ ٤] فكان جوابه:  رْ تَ آنَ رْ تِّلِ الْقُ رَ عن معنى الرتتيل يف قوله تعاىل: ﴿وَ
فيه  م  يتحكَّ احلروف  وجتويد  الوقوف))(٩٦).  ومعرفة  احلروف  جتويد  ((الرتتيل: 
ه داخل الكلمة  ه ومستحقَّ املستو الصويت الذي يقيض بأن يكون لكلِّ صوتٍ حقَّ
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 مستو إىل  لأللفاظ  الفردي   املستو تتجاوز  ا  فإهنَّ الوقف  معرفة  ا  أمَّ الواحدة، 
اخلطاب، فيأخذ وظيفة تصنيف الكالم عىل دفعاتٍ حيسن الوقف عليها، وبذلك فإنَّ 
أمري املؤمنني عيل  كان بصدد بيان مستويي الرتتيل: املستو احلريف، ويتحكم فيه 
عنرص التجويد، واملستو فوق احلريف (اخلطاب) ويتحكم فيه عنرص الوقف، وإىل 
هذا املعنى أشار ابن األنباري (ت: ٣٢٨ هـ) بقوله: ((ومن متام معرفة إعراب القرآن 
ومعانيه وغريبه معرفة الوقف واالبتداء))(٩٧)، فمعرفة اإلعراب واملعنى والغريب 
م بمستويي اللغة:  مستوً يتجاوز الوقف به الصوت عىل مستو احلرف إىل التحكُّ
اللفظ (اإلعراب) واملعنى، وهناك من ذهب إىل أبعد من ذلك فجعل من الوقف 
أداةً مؤثرةً يف املعنى، والفهم، والقصد، واإلعجاز بالنسبة للقرآن الكريم(٩٨)، وأنَّ 
اإلخالل به يؤدِّي إىل حتريف املعنى واختالله(٩٩). ومن هذا كله يتبني أثر الوقف يف 
((تبيان الفروق بني املعاين املختلفة، عن طريق املستو الصويت لضبط العالقة بني 
ظاهر اللفظ، ومضمون القصد. . . أي إنَّ الوقف يؤدِّي وظيفة الفصل بني اجلمل 

والعبارات؛ لبيان الفصل بني مدلوالهتا))(١٠٠). 

ا أهم الوظائف التي يؤدِّهيا الوقف عىل املستو اللغوي فمنها: بيان املقاصد  أمَّ
العواطف  وإظهار  الكالم(١٠٢)،  يف  اللبس  أمن  وضامن  املتكلِّم(١٠١)،  يريدها  التي 
املختلفة واالنفعاالت اخلاصة التي تصاحب احلدث الكالمي(١٠٣)، وضامن عنرص 

التأثري يف املتلقي عن طريق توزيع الكالم عىل دفعاتٍ متتابعة بمهلٍ متنوعة(١٠٤). 

وإىل هنا يمكن لنا أن نعدَّ الوقف آليةً حتليليَّةً تتجاوز اجلملة بوصفها نظاماً إىل 
اخلطاب بوصفه األداء التطبيقي للنظام اللغوي؛ ملا حيمل الوقف من بعد تنظيمي 
ليس عىل مستو األلفاظ بام هي أجزاء مجلة، وإنَّام عىل مستو اجلمل أو املفردات 
نا نُضيف وظيفةً أُخر للوقف هي حتقيق  بام هي مكونات للخطاب، وممَّا سبق فإنَّ



٤٩

اليل يف حتليل أهل البيت للخطاب القرآين االتِّساق الصويت واالنسجام الدَّ

ه  نات اخلطاب، وهذه الوظيفة تأيت من البعد التنظيمي الذي يتوالَّ االتِّساق بني مكوِّ
ومتاميَّة  اللغة  نظام  بينها بحسب  الربط  أساس  اخلطاب عىل  اجلمل يف  بني  الوقف 
بالشكل  للخطاب  ب  املركَّ املعنى  لرسم  استكامالً  الواحدة  للجملة  البسيط  املعنى 
اللغوي)  (النظام  الشكيل   املستو عىل  أوارص  انشاء  يتطلَّب  ذلك  وكل  العام، 
ة  القصديَّ بيان  أجل  من  اخلطاب  مكونات  بني  تربط  اليل)  (الدَّ الضمني   واملستو

ة منه، وهذا هو مفهوم االتِّساق.  العامَّ

ل الوقف بوصفه آليةً حتليليةً حضوراً يف حتليالت أهل البيت  للقرآن  وقد سجَّ
بني  وللربط  اخلطاب،  حوله  يدور  الذي  للقصد  كاشفٍ  بعدٍ  من  حيمل  ملا  الكريم؛ 
مكونات املتواليات، ومن مجلة ما نُقل عنهم  يف هذا املحور ما رواه الصدوق (ت: 
لَقْتُ  ملَِا خَ دَ  جُ تَسْ أَنْ  نَعَكَ  مَ ا  مَ لِيسُ  إِبْ ا  يَ الَ  ﴿قَ بيانه لقوله تعاىل:  ٣٨١ هـ) يف معرض 
((سمعت  بقوله:  وذلك   ،[٧٥ ص:  [سورة   ﴾ الِنيَ الْعَ نَ  مِ نْتَ  كُ أَمْ  تَ  ْ ربَ تَكْ أَسْ يَّ  بِيَدَ
بعض مشايخ الشيعة بنيسابور يذكر يف هذه اآلية أن األئمة  كانوا يقفون عىل قوله: 
تَ أَمْ  ْ ربَ تَكْ يَّ أَسْ ﴾ ثم يبتدؤون بقوله ( عزَّ وجل): ﴿بِيَدَ لَقْتُ دَ ملَِا خَ جُ نَعَكَ أَنْ تَسْ ا مَ ﴿مَ
﴾ وقال: هذا مثل قول القائل: بسيفي تقاتلني وبرحمي تطاعنني، كأنه  الِنيَ نَ الْعَ نْتَ مِ كُ

): بنعمتي قويت عىل االستكبار والعصيان))(١٠٥).  يقول (عزَّ وجلَّ

ن من: (ما) اسم  ل من اآلية إعرابيّاً لوجدناه يتكوَّ صنا ماهيَّة اجلزء األوَّ ولو تفحَّ
) متعلّق بحال من  استفهام مبتدأ، (ملا) متعلّق بـ (تسجد)، والعائد حمذوف (بيديّ
خرب  العالني)  (من  عاطفة  متّصلة  (أم)  استفهام،  حرف  و(اهلمزة)  خلقت،  فاعل 
﴾، أي خلقته  يَّ لَقْتُ بِيَدَ دَ ملَِا خَ جُ نَعَكَ أَنْ تَسْ ا مَ كنت(١٠٦). واملراد بقوله تعاىل: ﴿مَ
لطان  طٍ كأبٍ وأُم، وفيه كناية عن غاية االهتامم بخلقه، إذ السُّ بنفيس من غري توسُّ
((وهذا  إليه(١٠٧).  مرصوفةً  عنايته  غاية  كانت  إذا  إال  بنفسه  شيئاً  بارش  يُ ال  العظيم 
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له مالئكته،  فيه من روحه، وأسجد  ترشيف وتكريم ملن استقام من ذريته، ونفخ 
به))(١٠٨).  وجعله يف أحسن تقويم، وىف أمجل صورة ركَّ

﴾ خرج لإلنكار والتوبيخ(١٠٩)، عىل وجه التقريع له  ْتَ ربَ تَكْ واالستفهام يف ﴿أَسْ
: ملَِ  ولُ قُ هُ يَ أَنَّ والتهجني لفعله(١١٠)، من املعصية والتكربُّ اللذين ارتكبهام إبليس ((فَكَ
نَعَكَ  مَ ﴿ما  ؟))(١١١)، وترتيب اإلنكار يف  تُهُ فْ َّ رشَ تُهُ وَ قْ لَ ا خَ مَ ىلَ  ْتَ عَ ربَّ تَكَ وَ يْتَنِي  صَ عَ
كأنَّه  التوبيخ،  وتشديد  اإلنكار  لتأكيد  بيديه؛  تعاىل  اهللا  خلقه  من  عىل   ﴾ دَ جُ تَسْ أَنْ 
بانية التي حفَّت  قيل: ما منعك أن تعظِّم بالسجود من هو أهل للتعظيم للعناية الرَّ
السجود،  يف  تعاىل  اهللا  أمر  ملعصيته  كان  والتقريع  والتوبيخ  فاإلنكار  إجياده(١١٢)، 

وكذلك الستخفافه بآدم نبيِّ اهللا تعاىل(١١٣). 

بـ  االبتداء  ثم   ﴾ لَقْتُ ﴿خَ عىل  الوقف  من  العلة  ماهيَّة  إىل  نصل  مل  هنا  وإىل 
﴾، إذ فيها من احلموالت املعرفيَّة  يَّ ﴾، ويبدو أنَّ العلَّة يف قوله تعاىل ﴿بِيَدَ يَّ ﴿بِيَدَ
ما يتوقف بياهنا عىل إقامة حاجز يف التواصل النطقي بينها وبني ما قبلها، ولذلك ال 
ل إىل أثر  ﴾، لكي نتوصَّ يَّ بدَّ من بيان تلك احلموالت التي يكتنزها قوله تعاىل: ﴿بِيَدَ

الوقف يف حتليل اخلطاب اإلهلي. 

﴾ يف هذه اآلية بتفسرياتٍ متعددة يمكن أن نجملها  يَّ لقد فُرسِّ قوله تعاىل: ﴿بِيَدَ
اهني: األول، وهو االجتاه الذي فرسَّ لفظ اليد عىل ظاهرها، وكان نتاج ذلك نسبة  باجتِّ
﴾ يفِ  يَّ لَقْتُ بِيَدَ دَ ملِا خَ جُ نَعَكَ أَنْ تَسْ ا مَ : ﴿مَ اىلَ لِهِ تَعَ وْ اليد إىل اهللا تعاىل، مستدلِّني ((بِقَ
يَاتُ  اآلْ ، وَ يْهِ إِلَ ريُ  املَْصِ بَ  جَ ، فَوَ يْهِ لَ لُّ عَ دُ يَ ةِ  يَ رُ اآلْ وا ظَاهِ الُ بِأَنْ قَ  ، اىلَ تَعَ يْنِ هللاَِِّ  دَ يَ بَاتِ  إِثْ
))(١١٤)، وكذلك بام رواه جماهد  بِهِ طْعُ  قَ الْ بَ  جَ فَوَ  ، ةِ يَ هِ اآلْ ذِ ىلَ وفْقِ هَ ةٌ عَ دَ ارِ ةُ وَ ثِريَ كَ الْ
لِّ  الَ لِكُ ، ثُمَّ قَ مُ آدَ ، وَ لَمُ قَ الْ ، وَ نُ دْ عَ ، وَ شُ رْ عَ هِ: الْ ةً بِيَدِ عَ بَ لَقَ اهللاُ أَرْ عن ابن عمر قوله: ((خَ
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))(١١٥)، ثمَّ إهنَّم اختلفوا يف بيان ماهيَّة هذه اليد، فقال بعضهم: نؤمن  انَ نْ فَكَ ءٍ كُ ْ يشَ
لَقْتُ  هبذه اآلية ونقرؤها، وال نعرف تفسريها، وقال آخرون: نجرهيا عىل ما هي ﴿خَ
﴾ وال نفرسِّ اليد، ونقول: يد ال كاأليدي، وهذا قول أهل السنة واجلامعة(١١٦)،  يَّ بِيَدَ
ةُ  أَئِمَّ الَ  قَ وَ  ، لِيمُ التَّسْ وَ نُ  يامَ ِ اإلْ ا  فِيهَ بَادِ  عِ الْ ىلَ  فَعَ  ، اتِهِ فَ بِصِ لَمُ  أَعْ اهللاُ  ((وَ أيضاً:  وقالوا 

 .(١١٧)(( يْفَ تْ بِالَ كَ اءَ امَ جَ ا كَ وهَ رُّ : أَمِ اتِ فَ هِ الصِّ ذِ نَّةِ يفِ هَ لِ السُّ نْ أَهْ لَفِ مِ السَّ

املجاز،  عىل  اليد  لفظة  محل  طريق  عن  التأويل  إىل  مال  فقد  اآلخر،  االجتاه  ا  أمَّ
ها بام يليق مع صفات اهللا تعاىل، فيكون املعنى: خلقه بقدرته، وقوته،  فقالوا: نفرسِّ
﴾ ((مزية  يَّ لَقْتُ بِيَدَ وإرادته(١١٨)، ومنهم من ذهب إىل أنَّ املراد بقوله تعاىل: ﴿ملِا خَ
ق  االختصاص بخلق آدم  من غري معونة معني، وال مظاهرة ظهري))(١١٩)، فيتحقَّ
أو  قدرة  ما سو ذلك من  به من دون  ص  إليه وتتخصَّ وتتأكد إضافته  له،  الفعل 
﴾، وإنّام أراد: ذلك  تْ يَداكَ مَ دَّ نعمة أو غريمها، وشاهد ذلك قوله تعاىل: ﴿ذلِكَ بِام قَ
 ،﴾ مْ يكُ دِ بَتْ أَيْ سَ بِام كَ يبَةٍ فَ صِ نْ مُ مْ مِ متَ من فعلك، وقوله تعاىل: ﴿وما أَصابَكُ بام قدَّ
يريدون  نفخ،  وفوك  أوكتا  يداك  أمثاهلا:  تقول يف  والعرب  فبام كسبتم،  به:  واملراد 
به  استعمل  اإلنسان  يكن  مل  وأن  واخرتعته،  وصنعته  وتوليته  ذلك  فعلت  أنَّك  به 
جارحتيه اللتني مها يداه يف ذلك الفعل(١٢٠)، فوجه حتقيق اإلضافة خللق اهللا تعاىل 
يْتُ  إليه(١٢١)، أي ((تولَّ  َّأد أو كان عىل سببٍ  به،  أمر  أنَّه  اه مبارشته باخللق، ال  إيَّ
ِ واسطة))(١٢٢)، وقيل: ((إنّام أراد به نعمتيَّ اللتنيِ مها يف الدنيا  ريْ هُ بنفيس من غَ قَ لْ خَ
﴾، تقوم مقام الالم فكأنَّه قال: خلقت ليديَّ  يَّ واآلخرة، والباء يف قوله تعاىل: ﴿بِيَدَ
ونِ﴾، والعبادة من اهللا  بُدُ نْسَ إِالَّ لِيَعْ نَّ واإلِ ِ لَقْتُ اجلْ ، كام قال: ﴿وما خَ يريد به لنعمتيّ
ا تعقبهم ثوابه تعاىل يف النعيم الذي ال يزول))(١٢٣)، وقيل:  تعاىل نعمته عليهم؛ ألهنَّ
تأكيد،  اليدين  ((وذكر  اللفظة(١٢٤)،  هلذه  حمتمالن  معنيان  ومها  والقدرة،  النعمة، 
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والعرب إذا أضافت الفعل إىل الرجل ذكروا اليدين، تقول ملن جنى: هذا ما جنيته، 
 [٣٠ :الشور]  ﴾ مْ يكُ دِ أَيْ بَتْ  سَ كَ بِامَ  ﴿فَ  : اهللا   قال  يداك، وقد  ما جنته  وهذا 
اليد  تِ  صَّ اليد، وإنام خُ اليد واملراد صاحب  بمعنى: بام كسبتم، فيضاف الفعل إىل 

بذلك؛ ألنَّ هبا يبطش وهبا يتناول، فجر ذلك عىل عادة العرب))(١٢٥). 

ه هللا تعاىل من اليد واجلسم،  م كانوا مداداً لالجتاه الثاين املنزِّ ا أهل البيت  فإهنَّ أمَّ
م حيملون  اد االجتاه الثاين؛ لسابقتهم فيه، فقد ورد أهنَّ هم  روَّ ولذلك يمكن أن نعدَّ
 يف  لفظة اليد عىل املجاز يف هذه اآلية، إذ روي عن اإلمام الباقر (ت: ١١٤ هـ) 
ا  هه إليه حممد بن مسلم يف قوله: ((سألت أبا جعفر  فقلتُ قوله : ﴿يَ سؤالٍ وجَّ
[ص: ٧٥]، فقال اليد يف كالم العرب  ﴾ يَّ لَقْتُ بِيَدَ دَ ملَِا خَ جُ نَعَكَ أَن تَسْ ا مَ لِيسُ مَ إِبْ
ء  امَ السَّ [ص: ٧٥] وقال: ﴿وَ ﴾ َيْدِ ا األْ ودَ ذَ اوُ ا دَ نَ بْدَ رْ عَ كُ اذْ ة والنعمة، قال: اهللا ﴿وَ القوَّ
[املجادلة: ٢٢]  ﴾ نْهُ وحٍ مِّ م بِرُ هُ دَ أَيَّ [الذاريات: ٤٧] أي بقوة، وقال: ﴿وَ ﴾ ا بِأَيدٍ نَيْنَاهَ بَ
اهم، ويقال: لفالن عندي أيادٍ كثرية أي فواضل وإحسان، وله عندي يد بيضاء  أي قوَّ
الرضا  ((سألت  قوله:  عبيدة  بن  حممد  عن  ورد  ما  ذلك  يؤيِّد  وممَّا  نعمة))(١٢٦).  أي 
يَّ  لَقْتُ بِيَدَ دَ ملَِا خَ جُ نَعَكَ أَنْ تَسْ ا مَ (ت: ٢٠٣ هـ)  عن قول اهللا  إلبليس: ﴿مَ
د  حممَّ جعفر  أيب  عن  ورد  ما  وكذلك  وقويت))(١٢٧)،  بقدريت  يعني  قال:   ﴾ ْتَ ربَ تَكْ أَسْ
يعني  قال:  [ص: ٤٥]،  ﴾ ارِ َبْصَ األْ وَ ي  دِ َيْ األْ يلِ  تعاىل: ((﴿أُوْ قوله  بيان   يف  الباقر 

أويل القوة يف العبادة والصرب))(١٢٨). 

وإنَّام  احلقيقية،  (اليد) عىل داللتها  لفظة  مل حيمال   ، ضا  والرِّ الباقر  فاإلمامان 
ة والقدرة، وهي معانٍ تدلُّ عليها لفظة  ة والنعمة، أو بالقوَّ اها عىل املجاز بالقوَّ فرسَّ
أيَّد  ثمَّ  العرب،  املعاين إىل   بإسناد تلك  الباقر  اللغة، وقد استدلَّ اإلمام  اليد يف 
ة ما ذهب إليه، فقوله  ما ذهب إليه بشواهد من االستعامل القرآين التي تربهن صحَّ
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ن العظيم  ﴾ يعني ذا القوة(١٢٩)، وقيل: ((ذا التمكُّ َيْدِ ا األْ ودَ ذَ اوُ ا دَ نَ بْدَ رْ عَ كُ اذْ تعاىل: ﴿وَ
ذكرت  اآلية  ألنَّ  اجلارحة؛  املقصود  يكون  أن  يمكن  وال  العظيمة))(١٣٠)،  والنعم 
ء  امَ السَّ ﴿وَ تعاىل:  قوله  وكذلك  اثنني.  يدينِ  من  أكثر  يمتلك  ال  واإلنسان  اجلمع، 

﴾ أي بقدرةٍ وقوة(١٣١).  ا بِأَيدٍ نَيْنَاهَ بَ

ال عىل القوة واملنعة لينطلق  فاستشهد اإلمام  باالستعامل القرآين للفظة اليد الدَّ
من هذه املسلَّمة يف بيان اآلية التي هو بصددها، ثمَّ بنيَّ بأنَّ هذا املعنى ليس بمبتدعٍ 
ال  اللفظ  أنَّ  سبق  ممَّا  فيظهر  القرآين،  اخلطاب  يف  مشاهبة  استعامالتٍ  له  توجد  وإنَّام 
عليه  تدخل  وإنَّام  السياق،  يف  يدخل  أن  بعد  األصيل  بمعناه  االحتفاظ  حقَّ  يمتلك 

مؤثِّرات الرصف مع الكلامت األخر فتمنحه معنىً يالئم السياق الذي ورد فيه. 

ج يف استدالله عىل تداول العرب  ومل يكتفِ اإلمام  بالشاهد القرآين؛ بل عرَّ
خماطباهتم  يف  املجاز  إىل  احلقيقة  من  باالنتقال  القايض  األسلوب  هلذا  واستعامهلم 
اليومية، ومن املعروف أنَّ القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب، وجر يف خطابه عىل 

طريقتهم يف أحاديثهم وحماوراهتم؛ ولذلك يُستدلُّ باستعامهلم. 

ة أهل البيت  اخلطاب القرآين يف ضوء ما يعتقدونه من  ومن هنا فقد حلَّل أئمَّ
كاليد وغريها، وما ورد من  له أعضاء  أن تكون جسامً  اإلهلية ال يمكن  الذات  أنَّ 
م يؤولونه بام ينسجم مع مسلَّمة التنزيه عن  القرآن الكريم ظاهره نسبة األعضاء فإهنَّ

اجلسم واألعضاء؛ ملا يستلزم ذلك من نسبة النقص إىل واجب الوجود. 

ومل يكتفِ أهل البيت  هبذا الضبط القصدي واملعريف يف حتليل اخلطاب القرآين، 
وإنَّام جلأوا إىل ترسيخ ذلك يف األداء الصويت، بحيث جيعلون من األداء اللفظي كاشفاً 
اليد املنسوبة هللا تعاىل يف اخلطاب القرآين، وكانت أداهتم إىل  البعد املعريف ملاهيَّة  عن 



٥٤

أ.د. نجاح فاهم صابر-الباحث: عمار حسن عبد الزهرة

ذلك الوقف الذي جعلوا منه أداةً معرفيةً كاشفةً عن حمورية القصد يف هذه احليثية من 
نَعَكَ أَنْ  ا مَ لنا سبب اختيارهم ملوقع الوقف بني متوالية ﴿مَ اخلطاب القرآين، ولو تأمَّ
﴾، أي الوقف  الِنيَ نَ الْعَ نْتَ مِ تَ أَمْ كُ ْ ربَ تَكْ يَّ أَسْ ﴾ وبني متوالية ﴿بِيَدَ لَقْتُ دَ ملَِا خَ جُ تَسْ
﴾، لوجدنا أنَّ  الِنيَ الْعَ نَ  نْتَ مِ أَمْ كُ تَ  ْ ربَ تَكْ أَسْ يَّ  ﴿بِيَدَ بـ  ﴾ ثم االبتداء  لَقْتُ ﴿خَ عىل 
بالفعل  متعلِّقةً  وجعلها   ﴾ لَقْتُ ﴿خَ الفعل  عن   ﴾ يَّ ﴿بِيَدَ قطع  هي  ذلك  يف  العلة 
السابق  حتليلهم  بني  تواصيل  واتِّساقٍ  معريفٍّ  انسجامٍ  خلق  أجل  من   ﴾ ْتَ ربَ تَكْ ﴿أَسْ
 ﴾ لَقْتُ ﴿خَ الفعل  عن   ﴾ يَّ ﴿بِيَدَ فصلوا  عندما  فهم  القرآين،  للخطاب  األداء  وبني 
قطعوا بذلك التبادر الذهني املتأيت من التالزم املعريف املتوافق عليه يف عامل اإلمكان، 
بني اخللق بمعناه العام وهو اإلجياد، وبني أداته الرئيسة يف العامل البرشي وهي اليد، ثمَّ 
خلقوا تواصالً معرفياً يالئم عاملَ واجبِ الوجود بني اجلار واملجرور والفعل الالحق 
السبق يف  ﴾، ليمنعوا بذلك  ْتَ ربَ تَكْ ﴿أَسْ بالفعل  ﴾ متعلِّقاً  يَّ ﴿بِيَدَ له، بحيث جعلوا 
فارغةً الستقبال  الذهنية  الساحة  وتبقى  اليد،  للفظة  اجلارحة  ملفهوم  الذهني  التبادر 
مفهوم النعمة والقوة والقدرة لليد، فيكون املعنى بنعمتي وقويت وقدريت التي منحتك 
اها تعصيني وتستكرب عىل أمري بأسلوب اإلنكار والتوبيخ املتأيت من تسلُّط الفعل  إيَّ
﴾ عائدا مفهومها إىل  يَّ ﴾ مع أداة االستفهام، وهبذا املفهوم تكون ﴿بِيَدَ ْتَ ربَ تَكْ ﴿أَسْ
ل وهلة؛ ليكون  جهة إبليس وليس إىل جهة آدم   كام هو املتبادر إىل الذهن من أوَّ
عودك  قوي  وملَّا  ترعرعت،  برعايتي  ثمَّ  وأوجدتك  خلقتُك  وقويت  بنعمتي  املعنى 
ره  ﴾ فيمكن أن نقدِّ لَقْتُ ا معمول ﴿خَ ت عىل أمري واستكربت عىل طاعتي. أمَّ تكربَّ
الرتكيبي   النظام  يتَّسق  وهبذا   ،( تُهُ قْ لَ (خَ بتقدير:    آدم  عىل  يَعود  حمذوف  بضمريٍ 
التحليل  القرآين. وهذا  العام بني املحتو املعريف ملاهيَّة اخلطاب  ق االنسجام  ويتحقَّ

ة اخلطاب القرآين يف اختيار األلفاظ ورصفها، وبالغته يف إخراجها.  يكشف عن دقَّ
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وهو  الثاين،  اه  االجتِّ يف  وردت  التي  ين  املفرسِّ قراءات  ة  حَّ صِ ننفي  ال  أنَّنا  عىل 
غري  أم  امً  جمسِّ أكان  سواء  العضوي  بمفهومها  اليد  من  اإلهلية  للذات  ه  املنزِّ االجتاه 
 ، ه أهل البيت مٍ (بال كيف) ما دامت تدور يف فلك املفهوم املعريف الذي أقرَّ جمسِّ
﴾؛  لَقْتُ ﴾ دون ﴿خَ ْتَ ربَ تَكْ ﴾ إىل ﴿أَسْ يَّ ل عليهم إغفاهلم عائدية ﴿بِيَدَ ولكن نُسجِّ
ألنَّه بغري هذا االتِّساق سيدخل مفهوم (اليد) بداللته العضوية؛ الستدعاء مفهوم 

﴾ إليه ومتركزه عليه.  لَقْتُ ﴿خَ

ده أهل البيت  يمنح االستفهام اإلنكاري  عىل أنَّ الوقف يف املوضع الذي حدَّ
االنطالق  قاعدة  يكون  ألن  س  يؤسِّ لكونه  التنغيم؛  من  إضافيَّةً  دفعةً  التوبيخي 
ا  امَّ النطق به، بمعنى أنَّ االستفهام قبل وجود الوقف كان يف درج الكالم،  لبداية 
تنغيامً  يستدعي  ممَّا  جديدة  كالميةٍ  حلادثة  االنطالق  نقطة  سيكون  فإنَّه  الوقف  مع 

بمستو تصاعدي يوازي حجم اإلنكار الذي حيمله. 

وممَّا سبق بيانه يظهر أنَّ الوقف قرينةٌ صوتيَّةٌ كاشفةٌ عن املعنى، وهو ظاهرةٌ صوتيةٌ 
تزدوج مع البنية اللغوية للرتكيب فتساعد عىل فهم قيم اخلطاب ودالالته(١٣٢)، وأنَّ 
أداة  الوقف  أنَّ  أيضاً  وثبت  واالبتداء(١٣٣)،  الوقف  مواطن  بحسب  يتغريَّ  القصد 
ضابطة للخطاب بام تفرزه من تأثري عىل مستو النظام القواعدي للخطاب، وكذلك 
عىل مستو األداء، وكلُّ ذلك ينتهي إىل حتقيق االتِّساق عىل مستو انتظام األلفاظ 
بحسب النظام اللغوي، وكذلك ينشئ بناء منسجامً بني األلفاظ وحمتواها املعريف ثمَّ 
ينتهي بتأسيس الروابط بني مكونات اخلطاب عرب حتديد مواطن الوقف واالبتداء عىل 
أساس متام املعنى األويل للمتوالية ثمَّ التدرج انطالقاً من معنى تلك املتوالية إىل بناء 
 .القصد العام من اخلطاب عرب انشاء روابط االتِّساق يف النظام واالنسجام يف املحتو



٥٦

أ.د. نجاح فاهم صابر-الباحث: عمار حسن عبد الزهرة

هُ إِالَّ اهللاُ  يلَ أْوِ لَمُ تَ عْ ا يَ مَ ومن االختالف يف الوقف الختالف املعنى قوله : ﴿وَ
﴾ لُوا األَلْبَابِ رُ إِالَّ أُوْ كَّ ذَّ ا يَ مَ نَا وَ بِّ نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آمَ قُ لْمِ يَ ونَ يفِ الْعِ خُ اسِ الرَّ وَ

[آل عمران: ٧]. 

عند  الوقف  إنَّ  طائفة:  فقالت  الوقف،  موضع  يف  االختالف  حصل  فقد 
تعاىل:  بقوله  االبتداء  ثمَّ  املعنى،  لتامم  اهللاُ﴾  إِالَّ  هُ  يلَ أْوِ تَ لَمُ  عْ يَ ا  مَ ﴿وَ تعاىل:  قوله 
بِهِ﴾، وذهبت طائفة أُخر إىل أنَّه ال يوقف  نَّا  ولُونَ آمَ قُ يَ لْمِ  الْعِ ونَ يفِ  خُ اسِ الرَّ ﴿وَ
ونَ يف العِلْمِ﴾ معطوف عليه ال  خُ عىل قوله ﴿إِالَّ اهللاُ﴾؛ ألنَّ قوله تعاىل: ﴿والراسِ
يتمُّ املعنى بدونه. ومل ينتهِ االختالف عند هذا احلد، وإنَّام وصل األمر إىل االختالف 

باملعنى نتيجة االختالف بموقع الوقف. 

ونَ  خُ اسِ الرَّ وَ ﴿ فمن قال إنَّ الوقف عىل لفظ اجلاللة واالستئناف بقوله تعاىل: 
نَّا  آمَ ولُونَ  قُ ﴿يَ وقوله:  باالبتداء،  مرفوعة   ﴾ ونَ خُ اسِ ﴿الرَّ قوله:  جعل  الْعِلْمِ﴾  يفِ 
ى  نَفَ ((فَ تعاىل(١٣٥)،  اهللا  إال  يعلمه  ال  تأويله  أنَّ  يعني  هذا  وعىل  له(١٣٤)،  خرباً  بِهِ﴾ 
نُ  نَحْ لَمَ  نَعْ أَنْ  لِكَ  بِذَ نْفِ  يَ  ْ ملَ وَ  ، يَاتِ اآلْ نْ  مِ َاتِ  اهبِ املُْتَشَ اينِ  عَ مَ يعِ  مِ بِجَ نَا  لْمِ عِ اطَةَ  إحَ
هِ إِالَّ بِام  لْمِ نْ عِ ءٍ مِ ْ ِيطُونَ بِيشَ ال حيُ : ﴿وَ اىلَ الَ تَعَ امَ قَ ، كَ يْهِ لَ ةَ عَ لَ الَ نَا الدَّ تِهِ لَ امَ ا بِإِقَ هَ ضَ بَعْ
 . . . مِ كَ هِ إىلَ املُْحْ دِّ ابِهِ بِرَ لَمُ بَعْضَ املُْتَشَ ا نَعْ ىلَ أَنَّ لَّ عَ دْ دَ ا قَ ةِ مَ يَ  اآلْ وَ َنَّ يفِ فَحَ شاءَ﴾؛ ألِ
لُ إىلَ  ىلَ أَنَّا الَ نَصِ لَّ أَيْضاً عَ تَدُ ، وَ مِ كَ هِ إىلَ املُْحْ دِّ وبِ رَ جُ ىلَ وُ ةُ عَ يَ لَّ اآلْ يلُ أَنْ تَدُ تَحِ يَسْ وَ
َ نَافٍ  ريْ هُ إِالَّ اهللاُ﴾ غَ يلَ أْوِ لَمُ تَ عْ ما يَ : ﴿وَ اىلَ له تَعَ وْ ونَ قَ نْبَغِي أَنْ يَكُ إِذاً يَ ، فَ تِهِ فَ رِ عْ مَ هِ وَ لْمِ عِ
نُوبُ  الذُّ ةِ وَ اعَ قْتُ السَّ نَا بِهِ وَ لْمِ لَ عِ قُوعُ الْ ُوزُ وُ امَّ الَ جيَ ، فَمِ ابِهِ لْمِ بِبَعْضِ املُْتَشَ عِ قُوعِ الْ لِوُ
))(١٣٦)، وإىل هذا الوقف ذهب نافع، والكسائي، والفراء، واألخفش، وابن  ائِرُ غَ الصَّ
كيسان، وأبو حاتم ويعقوب، وابن إسحاق، والطربي(١٣٧)، وبمعناه قالت عائشة 
وتبعها احلسن ومالك بن أنس، وإليه ذهب أكثر املفرسين والقراء والنحويني، وقد 
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))(١٣٨)، وعىل  لْمِ عِ ونَ يفِ الْ خُ اسِ ولُ الرَّ استدلَّ بعضهم بقراءة عبد اهللا بن عباس ((ويقُ
نَّا بِهِ﴾(١٣٩).  اسخني ليس هلم من املزية سو قوهلم: ﴿آمَ هذا الرأي فإنَّ الرَّ

نَّا  ولُونَ آمَ قُ يَ هُ وَ يلَ أْوِ تَ ونَ  لَمُ عْ يَ لْمِ  عِ الْ اسخني ((يفِ  ا عىل الرأي اآلخر فإنَّ الرَّ وأمَّ
))(١٤٠)، عن طريق العطف عىل لفظ اجلاللة، و((هذا أحسن ما قيل فيه؛ ألنَّ اهللا  بِهِ
ال؟))(١٤١)، ولو  هَّ ) مدحهم بالرسوخ يف العلم؛ فكيف يمدحهم وهم جُ (جلَّ وعزَّ
﴾ عىل الرفع باالبتداء وقطعناها عامَّ قبلها، فستكون  ونَ خُ اسِ الرَّ جعلنا قوله تعاىل: ﴿وَ
م ال يعلمون أكثر من املحكم الذي يستوي  اسخني ال معنى هلا؛ ألهنَّ تسميتهم بالرَّ
اسخني  اعي لتسميتهم بالرَّ يف علمه مجيع من يفهم كالم العرب، وعىل ذلك ما الدَّ
إذا مل يعلموا إالَّ ما يعلم اجلميع، وما الرسوخ إال املعرفة بتصاريف الكالم وموارد 

األحكام، ومواقع املواعظ، وكلُّ ذلك ال يتأتَّى للجميع(١٤٢). 

 ، لِهِ َامِ ةِ حمَ فَ رِ عْ مَ ، وَ كِتَابِ لْمِ الْ نُوا يفِ عِ َكَّ ينَ متَ ذِ لمِ هم: ((الَّ نيَ يفِ العِ خِ اسِ ومعنى الرَّ
 . بَهُ مُ الشُّ يْهِ لَ وجُ عَ يْثُ الَ تَرُ ، بِحَ اىلَ ادِ اهللاِ تَعَ رَ مْ إِىلَ مُ هُ دَ شَ ا أَرْ ةِ مَ َدِلَّ نَ األْ مْ مِ هُ نْدَ امَ عِ قَ وَ
خُ  سَ مُ تَرْ دَ قَ تِ الْ خَ سَ : رَ الُ قَ ، يُ انِ نُ يفِ املَْكَ كُّ التَّمَ : الثَّبَاتُ وَ بِ رَ عَ مِ الْ الَ وخُ يفِ كَ سُ الرُّ وَ
يْثُ  لْمِ بِحَ عِ الْ لِ وَ قْ عَ لِ الْ امَ وخُ لِكَ سُ تُعِريَ الرُّ اسْ ، وَ لْ زَ لْ تَزَ ْ تَ ملَ ِ وَ نْدَ املَْيشْ بَتَتْ عِ ا ثَ وخاً إِذَ سُ رُ
تْ  ارَ تَّى صَ ةُ حَ ارَ تِعَ سْ هِ االِ ذِ تْ هَ اعَ شَ الِباً، وَ طَاءُ غَ َخْ هُ األْ قُ تَطَرَّ الَ تَ ، وَ بَهُ هُ الشُّ لُ لِّ الَ تُضَ
اقِعَ  وَ نُونَ مَ ْسِ مْ حيُ ، فَهُ هِ ائِقِ قَ فُونَ بِدَ ارِ عَ : الثَّابِتُونَ فِيهِ الْ لْمِ عِ ونَ يفِ الْ خُ اسِ الرَّ . فَ ةِ يقَ َقِ احلْ كَ
اجلاللة  لفظ  عىل   ﴾ ونَ خُ اسِ ﴿الرَّ عطف  من  ولذلك   .(١٤٣)(( ونَهُ لَمُ عْ يَ وَ  ، يلِ التَّأْوِ
جعلهم رشكاء له يف معرفة تأويله. وإىل هذا ذهب ابن عباس وجماهد والربيع(١٤٤)، 
وهو  الشيعة(١٤٥)،  من  ين  املفرسِّ ومعظم  األعالم  من  القدامى  وبعض  والشافعية 

املختار عند الزخمرشي(١٤٦). 
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م كانوا مع عطف الراسخني عىل لفظ اجلاللة، وهذا يُفهم  ا أهل البيت  فإهنَّ أمَّ
ما  الروايات  تلك  بالتأويل، ومن  اسخني  الرَّ د علم  تؤكِّ ممَّا ورد عنهم من رواياتٍ 
ه إِالَّ اهللا  يلَ أْوِ لَمُ تَ عْ لِ اهللا : ﴿وما يَ وْ ا (الباقر أو الصادق)  ((يفِ قَ َ مهِ دِ نْ أَحَ ورد عَ
لْمِ  عِ نيَ يفِ الْ خِ اسِ لُ الرَّ ولُ اهللا أَفْضَ سُ ونَ يفِ الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ٦] فَرَ خُ اسِ والرَّ
يْه  لَ لَ عَ انَ اهللا لِيُنْزِ ا كَ ، ومَ يلِ يلِ والتَّأْوِ نَ التَّنْزِ يْه مِ لَ لَ عَ ا أَنْزَ ِيعَ مَ ه اهللا  مجَ لَّمَ دْ عَ قَ
يلَه  أْوِ تَ ونَ  لَمُ عْ يَ ينَ الَ  ذِ لَّه، والَّ ونَه كُ لَمُ عْ يَ ه  دِ بَعْ نْ  ه مِ يَاؤُ صِ يلَه، وأَوْ أْوِ تَ ه  لِّمْ عَ يُ  ْ ملَ يْئاً  شَ
بِّنا﴾،  رَ نْدِ  عِ نْ  مِ لٌّ  بِه كُ نَّا  آمَ ولُونَ  قُ ﴿يَ لِه:  وْ بِقَ ُمُ اهللا  اهبَ أَجَ فَ لْمٍ  بِعِ مْ  فِيهِ  ُ

املِ عَ الْ الَ  قَ ا  إِذَ
لْمِ  عِ الْ يفِ  ونُ  خُ اسِ الرَّ فَ  ، وخٌ نْسُ ومَ خٌ  ونَاسِ ابِه  تَشَ ومُ مٌ  ْكَ وحمُ امٌّ  وعَ اصٌّ  خَ آنُ  رْ قُ والْ
ونَ  خُ اسِ بْدِ اهللا الصادق  قوله: ((الرَّ نْ أَيبِ عَ ونَه))(١٤٧). ومنها أيضاً ما جاء عَ لَمُ عْ يَ
ونَ  خُ اسِ نُ الرَّ ه))(١٤٨)، وعنه  أيضاً: ((نَحْ دِ نْ بَعْ ةُ مِ نِنيَ واألَئِمَّ مِ ريُ املُْؤْ لْمِ أَمِ عِ يفِ الْ

يلَه))(١٤٩).  أْوِ لَمُ تَ نُ نَعْ نَحْ لْمِ فَ عِ يفِ الْ

ون عىل  وينصُّ العطف،  معنى  الروايات عىل   يف هذه  البيت  أهل  أئمة  د  يؤكِّ
إنَّام تنطبق عليهم دون غريهم، فهم الذين يعلمون  أنَّ الراسخني يف اآلية الكريمة 
ا حتليلهم هلذه احليثية  التأويل احلقِّ للقرآن الكريم بوصفهم خلفاء الرسول. أمَّ
يُعوض حمذوفاً    الرواية األوىل، ذلك أنَّ اإلمام  فيتَّضح يف  القرآين  من اخلطاب 
صنف  صنفني:  عىل  الكريم  القرآن  يف  الناظرين  من  فيجعل  الكريمة،  اآلية  يف 
الراسخني الذين يعلمون التأويل وهم مشرتكون يف العلم بذلك مع اهللا تعاىل، فهو 
الذي علَّمهم؛ ولذلك عطفهم عىل اسمه، وإىل هنا يتمُّ الكالم األول، ثمَّ يبدأ كالم 
العامل  إذا قال  التأويل، وحاهلم  الذين ال يعلمون  جديد يبنيِّ الصنف اآلخر، وهم 
الراسخني، وهم األئمة)،  بالعامل أحد   يقصد  أنَّ اإلمام  فيهم بعلم، (وأحسب 
اسخني  بِّنا﴾، وهذه وظيفة املكلَّفني من غري الرَّ نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ نَّا بِه كُ ولُونَ آمَ قُ م ﴿يَ فإهنَّ
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الواجب  فإنَّه من  العلم،  الراسخني يف  التعامل مع  يتمُّ  العلم، وهبذا األسلوب  يف 
م ال يصدرون إالَّ من عند اهللا تعاىل، وهذا  التسليم بام يقولون وإىل ما ينتهون؛ ألهنَّ
وا  ِدُ مْ ثُمَّ الَ جيَ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيامَ شَ مُ َكِّ تَّى حيُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ الَ يُ رَ نظري قوله تعاىل: ﴿فَالَ وَ
لة أنَّ اآلية  [النساء: ٦٥]. واملحصِّ لِيامً﴾  تَسْ وا  لِّمُ يُسَ يْتَ وَ َّا قَضَ جاً ممِ رَ مْ حَ هِ سِ فُ أَنْ يفِ 
اه تأويل القرآن الكريم: صنف الراسخني العاملني  بصدد بيان صنفني من الناس اجتِّ
وهؤالء  الراسخني،  عن  التأويل  يتلقون  الذين  اسخني  الرَّ غري  وصنف  بالتأويل، 

م يقولون عن اهللا تعاىل.  جيب عليهم اإلذعان ملا يقوله الراسخون؛ ألهنَّ

ق االتِّساق الشكيل واالنسجام الضمني يف اآلية الكريمة،  قِّ ولذلك فالعطف حيُ
ة الداعمة لذلك كثرية منها: أنَّ القرآن الكريم نزل من اهللا تعاىل هلداية البرش،  واألدلَّ
الفائدة  به سبحانه وتعاىل، ولو كان كذلك النتفت  التأويل  يتناىف مع حرص  وهذا 
منه بسبب غياب املعرفة به، ولو كان القصد أنَّ الراسخني يف العلم يؤمنون بام ال 
يعرفونه من التأويل لكان املناسب يف القول: والراسخون يف اإليامن يقولون آمنّا به، 

إذ الرسوخ يف العلم يتناسب مع معرفة التأويل ال مع اجلهل به(١٥٠). 

وهناك اختالف آخر يف اآلية الكريمة نفسها، إذ اُختلف يف عود الضمري يف قوله 
هُ إِالَّ اهللاُ﴾ [آل عمران: ٧]، عىل أنَّ الضمري يف (تأويله) عائدٌ  يلَ أْوِ لَمُ تَ عْ ا يَ مَ تعاىل: ﴿وَ
ل يكون العلم بالتأويل  عىل مجيع القرآن؟، أو خمتصٌّ باملتشابه من آياته؟. فعىل األوَّ
اً باهللا تعاىل والراسخني يف العلم، وعىل اآلخر، يكون العلم باملتشابه حمصوراً  خمتصّ
الطربي (ت: ٣١٠ هـ)، والشيخ نارص  العلم، وقد مال  باهللا تعاىل والراسخني يف 
مكارم الشريازي وغريمها مع الرأي األول(١٥١)، وذهب الشيخ الطويس (ت: ٤٦٠

هـ) مع الرأي الثاين معلِّالً ذلك بأنَّ يف القرآن ما يعلمه كثري من الناس(١٥٢)، وانتهى 
السيد الطباطبائي إىل أنَّ الضمري يمكن أن يعود عىل كال الصنفني(١٥٣). 
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كله)(١٥٤)،  القرآن  (أنَّه  عىل    الباقر  اإلمام  نصَّ  فقد    البيت  أهل  ا  أمَّ
ويمكن أن نردَّ عىل الشيخ الطويس بأنَّ القرآن الكريم بعمومه ال يمكن الوصول 
وباطنا،  ظاهراً  القرآن  يف  ألنَّ  ؛  املعصوم  طريق  عن  إالَّ  احلقيقية  مقاصده  إىل 
والظاهر مستويات، وكذلك الباطن، وعلم القرآن واسعٌ ال يمكن اإلحاطة به إالَّ 
من امتحن اهللا تعاىل قلبه، ومن هنا فإنَّه جيب تتبُّع ما ورد عن رسول اهللا وأهل 
ةً ينطلق منها املحلل  بيته  من حتليلٍ للخطاب القرآين، من أجل جعله قاعدةً عامَّ
تكون مساحة  أن  ذلك، عىل  باالجتهاد يف  بأس  القرآين، وال  للخطاب  دراسته  يف 
ة التي تتناسب طولياً ال عرضياً مع رأي الراسخني يف  االجتهاد ضمن األطر العامَّ
العلم. وهكذا تتَّسق األلفاظ بحسب نظامها االستعاميل وينسجم املضمون بحسب 
املحتو الفكري العام للخطاب القرآين بشكله املتكامل، ولو اعتمدنا الوقف عىل 

لفظ اجلاللة ملا انتهينا إىل حتقيق اتِّساقٍ منتظم األبعاد كام نحن عليه اآلن. 

مكونات  بني  االتِّساق  حتقيق  يف  الوقف  موقع  حتديد  أمهيَّة  ظهرت  هنا  وإىل 
يف  ذلك  سنا  تلمَّ وقد  اخلطاب،  ة  قصديَّ عن  الكشف  يف  أثره  وكذلك  اخلطاب، 
الواو،  معنى  يف  االختالف  إىل  انتهى  الذي  الوقف  موقع  حتديد  يف  االختالف 
عىل  الواو  إىل  النظر  عرب  للخطاب  الرتكيبي   املستو يف  االختالف  إىل   َّأد وهذا 
القواعدي  النمط  يف  التأثري  ذلك  نتيجة  وكان  استئنافية،   وأُخر ة  مرَّ عاطفةٌ  ا  أهنَّ
ع بحسبِ النمط املعريف  ملتواليات اخلطاب، وكذلك عىل املدلول القصدي الذي تنوَّ
مةً  ومتحكِّ حارضةً  الثقافيةُ  املنظومةُ  فكانت  القرآين،  اخلطاب  حتليل  يف  للناظر 
وإنام لغوية وحدة جمرد ليس بأدوات التحليل ووجهات النظر. ولذا فإنَّ اخلطاب
جامداً ثابتاً كياناً ليس واملعرفة، وإنه واالتصال والتفاعل الفعل وحدات من وحدة
تنظيم عن تكشف التي املشاغل من ال فعَّ حقلٌ  هو وإنَّام والدوال،  الكلامت من
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فإنَّ مصدر املضمنة، وعليه وأدوارها فيه الفاعلة القو وأبنية ومؤسساته املجتمع
الفعلية(١٥٥) ذات احلوادث  باخلطابات مرتبطاً يكون أن جيب اخلطاب حتليل يف املادة

ة.  التخاطبيَّة املنتجة ألفعالٍ لغويَّ

ياً أمهيَّة املستو الصويت (وخصوصاً التنغيم والوقف)  وممَّا تمَّ عرضه يظهر جلِّ
يف حتليل اخلطاب وحتقيق االتِّساق بمفهومه الشامل لكلِّ مكونات اخلطاب الشكلية 
التوزيعي   املستو عىل  أكانت  سواء  متنوعة  وظائف  من  يان  يؤدِّ ملا  والضمنية؛ 
يمنح  الذي  التأوييل   املستو أم عىل  األدائي،   املستو أم عىل  ملتواليات اخلطاب، 
 املستو إىل  الضيق  بمفهومه  احلريف   املستو تتجاوز  دة  متعدِّ قراءاتٍ  اخلطاب 

ة.  التداويل بفضاءاته التواصلية املمتدَّ
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اخلامتة: 

١. كان آلليتي التنغيم والوقف بعد صويت وداليلّ متازجا فيه بآنٍ واحدٍ إلفراز 
اليل.  مفهوم االتِّساق بمحتواه الشكيل واالنسجام بمفهومه الدَّ

القرآين؛   للخطاب  البيت  األدائي يف حتليل أهل  التنغيم بمفهومه  ٢. حرض 
بحيث أصبح حموراً يف الكشف عن القصدية من اخلطاب. 

تابعهم مجعٌ من  القرآنية غريهم، وقد  املفاهيم  بيان   يف  البيت  أهل  ٣. سبق 
ين؛ ولكن من دون اإلشارة إليهم، وهذا مصادرة للحقوق.  املفرسّ

داً  حمدَّ القرآين  للخطاب    البيت  أهل  تفسري  يف  والوقف  التنغيم  يكن  مل   .٤
بالكشف عن االتِّساق يف البنية اللغوية فحسب؛ بل جاوز ذلك إىل بيان االتِّساق عىل 
ع مفهوم االتِّساق  مستو اللغة واملقام الذي صاحب انتاج اخلطاب، وبذلك توسَّ

ليشمل اللغة بمستوييها الشكيل والضمني وكذلك املقام بمستواه اخلارجي. 

اليل يف اللغة؛ ليكون أداةً   الوقف يف حتليل أهل البيت  املستو الدَّ ٥. تعدَّ
فاعلةً يف تقنني عالقات املستو األدائي والرتابط الرتكيبي بني املتواليات القرآنية. 

اإلهلية،  للذات  بالتجسيم  التي توحي  الالت  الدَّ  كلَّ  البيت  أهل  ٦. رفض 
ةٍ وبراهني ساطعة.  لوا ما جاء منها عىل جهة املجاز بأدلَّ وأوَّ

إليه من مقاصد إىل  ينتهون   يستندون يف الربهنة عىل ما  البيت  ٧. كان أهل 
لنفسه  اً  مفرسِّ القرآن  وجيعلون  بالقرآن،  القرآن  فيعضدون  القرآين،  االستعامل 
ومربهناً ملقاصده، وكذلك يستندون إىل استعامل العرب الذين جاء القرآن بلغتهم 

وعىل أساليب حوارهم. 
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هوامش البحث: 
١) البيان والتبيني: ١/ ٦٥.  

١٤٠ : ٢) ينظر: موسيقى الشعر العريبّ
٣) علم لغة النصّ النظرية والتطبيق، عزة شبل: ١٢٥.  

  .١١٦ : ، رؤية منهجيّة يف بناء النصّ النثريّ ة علم النصّ ٤) ينظر: نظريَّ
  .( مَ ة: نَغَ ٥) العني: ٤٢٦/٤، جممل اللغة: ٨٧٦/١ (مادَّ

٦) ينظر: شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: ٦٦٧٩/١٠.  
  .( مَ ة: نَغَ ٧) هتذيب اللغة: ١٤٢/٨ (مادَّ

  .( مَ ة: نَغَ ٨) معجم مقاييس اللغة: ٤٥٢/٥ (مادَّ
  .( مَ ة: نَغَ ٩) املحكم واملحيط األعظم: ٥٤٥/٥ (مادَّ

  .( مَ ة: نَغَ ١٠) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ٢٠٤٥/٥ (مادَّ
١١) ينظر: األسلوب واألداء يف القراءات القرآنية (دراسة صوتية تباينية): ١٧٤.  

١٢) البيان يف روائع القرآن: ١/ ١٧٩.  
١٣) ينظر: علم أصوات العربية: ٢٧٤.  

١٤)ينظر: أسس علم اللغة: ٩٣.  
١٥ )دراسة الصوت اللغوي: ١٩٥.  

١٦)علم اللغة العام األصوات: ٥٣٣، ينظر: دراسة الصوت اللغوي: ١٩١ - ١٩٢.  
١٧) كذا والصحيح: االعتيادي.  

١٨ )علم األصوات اللغوية، مناف مهدي املوسوي: ١٣٤.  
زين  اللغوية،  األصوات  ينظر:  بعدها،  وما   ١٣١ أنيس:  إبراهيم  اللغوية،  ١٩)األصوات 

اخلويسكي: ١٢٠.  
٢٠)علم األصوات اللغوية، مناف مهدي املوسوي: ١٣٥.  

٢١)ينظر: مناهج البحث اللغوي بني الرتاث واملعارصة: ١٦٥-١٦٩.  
٢٢ )ينظر: أثر التفكري الصويت يف دراسة العربية: ٢٣٣.  

٢٣)ينظر: األصوات اللغوية، د. زين اخلويسكي: ١٥٣ وما بعدها، علم األصوات، كامل برش: 
٥٣٤، التشكيل الصويت يف اللغة العربية (فونولوجيا العربية): ١٤٣.  

٢٤) ينظر: أصوات اللغة: ١٥٣ـ ١٥٤.  
٢٥)األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: ١٢٤.  
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٢٦)ينظر: التشكيل الصويت يف اللغة العربية (فونولوجيا العربية): ١٤٦.  
٢٧) ينظر: األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: ١٥٣ـ ١٥٤، مناهج البحث يف اللغة: ١٩٩.  

٢٨)األصوات اللغوية، زين اخلويسكي: ١٢٣.  
٢٩ )األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: ١٢٤.  

٣٠) ينظر: األصوات اللغوية، عبدالقادر عبداجلليل: ٢٥٨.  
٣١) ينظر: دراسات يف علم اللغة احلديث: ٢٧.  

٣٢) ينظر: علم أصوات العربية، حممد جواد النوري: ٢٧٥.  
٣٣ )ينظر: التنغيم اللغوي يف القرآن الكريم: ٢٦.  

٣٤) ينظر: علم أصوات العربية، حممد جواد النوري: ٢٧٥.  
٣٥) ينظر: النحو والداللة: ١١٩.  

٣٦) ينظر: علم األصوات، كامل برش: ٥٤٢.  
٣٧)التنغيم اللغوي يف القرآن الكريم: ٢٧.  

– ٧٥، االحتجاج: ٢١٦/٢ – التوحيد: ٧٤  ،١٧٦ – ١٧٥/١  : الرضا  ٣٨) عيون أخبار 
األنوار:  بحار   ،٤٣٢/٢ القرآن:  تفسري  يف  الربهان   ،١٣٤ – ١٣٣/٢ الصايف:  التفسري   ،٢١٧
٢١١، تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب: ٣٧١/٤ – ٧٩، نور الرباهني: ٢٠٧/١ – ٧٨/١١
  .١٢٦ – ١٢٥/٢ : ٢٠٦، مسند اإلمام الرضا – ٣٧٢، امليزان يف تفسري القرآن: ٢٠٥/٧ –

٣٩) ينظر: دالئل اإلعجاز: ١٠٨.  
٤٠) التعريفات: ١٨.  

٤١) ينظر: رشوح التلخيص: ٢/ ٢٦٠.  
٤٢) ينظر: العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القديم واحلديث: ٣٨٧.  

٤٣) ينظر: قضايا التشكيل يف الدرس اللغوي يف اللسان العريب: ٣٠٩.  
٤٤) ينظر: دالالت الرتاكيب (دراسة بالغية ): ٢٠٢.  

٤٥) لسان العرب: ٩١/٧ ـ ٩٢.  
٤٦) ينظر: دالئل اإلعجاز: ٩٤.  

٤٧) اإليضاح يف علوم البالغة: ٧٢/٣، ينظر: علم املعاين، عبد العزيز عتيق: ٨٨.  
٤٨) ينظر: دالئل اإلعجاز: ١١٧/٢.  

٤٩) ينظر: يف نحو اللغة وتراكيبها (منهجاً وتطبيقاً): ١٧١.  
٥٠) ينظر: قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم: ٣٢٥.  
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القرآن:  تفسري  يف  الربهان   ،٢٠٨ – ٢٠٧/١ القمي:  تفسري   ،٣٦٥/١ العيايش:  ٥١)تفسري 
٤٤٠/٢، بحار األنوار: ٨٧/١١، امليزان يف تفسري القرآن: ٢١٠/٧.  

 ،٨٨/١١ األنوار:  بحار   ،٤٤٠/٢ القرآن:  تفسري  يف  الربهان   ،٣٦٥/١ العيايش:  تفسري   ٥٢)
امليزان يف تفسري القرآن: ٢١٠/٧.  

٥٣) تفسري الطربي - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٣٥٦/٩، تفسري القرآن العظيم البن أيب 
حاتم: ١٤٢٩/٤، اجلامع ألحكام القرآن - تفسري القرطبي: ٢٥/٧.  

٥٤) ينظر: بحر العلوم: ٤٦٢/١.  
٥٥) تفسري الطربي - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٣٥٦/٩، ينظر: التبيان يف تفسري القرآن: 

١٨٢/٤
التفسري  من  املسبور  الصحيح  موسوعة  ينظر:   ،١٢٥ ر:  املظفَّ البن  التفسري  مباحث  ينظر:   (٥٦

باملأثور: ٤٧١/٣.  
٥٧) ينظر: تفسري الطربي - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٣٥٦/٩، التبيان يف تفسري القرآن: 

١٨٤/٤، اجلامع ألحكام القرآن - تفسري القرطبي: ٢٥/٧، تفسري الكاشف: ٢١٤/٣.  
  .٤١٩ – ٥٨) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٤٠/٢، زبدة التفاسري: ٤١٨/٢

٥٩) تفسري التسرتي: ٦٢، تفسري الطربي - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٣٥٦/٩، التبيان 
  .١٣٣ – يف تفسري القرآن: ١٨٤/٤، التفسري الصايف: ١٣٢/٢

٦٠) تفسري الطربي - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٣٥٦/٩، تفسري املاتريدي - تأويالت أهل 
السنة: ١٤١/٤، بحر العلوم: ٤٦٢/١، التبيان يف تفسري القرآن: ١٨٤/٤، مفاتيح الغيب - التفسري 
الكبري: ٤٥٨/٢٣، اجلامع ألحكام القرآن تفسري القرطبي: ٢٥/٧، رشح أصول الكايف: ٥٣٠/١٢.  
٦١) تفسري النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٥١٦/١. هذا النَّص من أقدم النصوص 
الذي يُشري رصاحةً إىل معرفة العرب ملعنى التنغيم وإدراكهم ألثره يف الكالم، وهو ممَّا مل يرش له 

الباحثون بحسب ما اطلعت عليه.  
٦٢) ينظر: تفسري املاتريدي - تأويالت أهل السنة: ١٤١/٤

عنه؛  الزمني  تأخره  مع    الصادق  اإلمام  حتليل  عىل    ضا  الرِّ اإلمام  حتليل  منا  قدَّ  (٦٣
التي  اآليات  مقام  استدعاه  إجراء  وهو  تفصيالً،  أكثر    ضا  الرِّ اإلمام  رواية  لكون  وذلك 
وايات  كنَّا بصددها، وهذا اإلجراء سيستمر معنا عىل طوال البحث، إذ سنعمدُ يف ترتيب الرِّ

بحسب ما تقتضيه جمريات التحليل.  
٦٤) تفسري القمي: ٣٢٦/٢، التفسري األصفى: ١٢٠٣/٢، الربهان يف تفسري القرآن: ١٤٨/٥، 
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١١٥، تفسري كنز الدقائق وبحر  – بحار األنوار: ١٣٣/٨ - ٢٩٣، تفسري نور الثقلني: ١١٤/٥
٣٩١، امليزان يف تفسري القرآن: ٣٥٨/١٨.   – الغرائب: ٣٩٠/١٢

٦٥) ينظر: تفسري املاتريدي - تأويالت أهل السنة: ٣٦٢/٩، بحر العلوم: ٣٣٧/٣، الكشف 
والبيان عن تفسري القرآن: ١٠٢/٩، لطائف اإلشارات تفسري القشريي: ٤٥٣/٣، مفاتيح الغيب 

- التفسري الكبري: ١٤٣/٢٨، اجلامع ألحكام القرآن - تفسري القرطبي: ١٨/١٧.  
٦٦) ينظر: تفسري الطربي - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٤٤٥/٢١.  

٦٧) ينظر: الوسيط يف تفسري القرآن املجيد: ١٦٧/٤.  
٦٨) ينظر: معامل التنزيل يف تفسري القرآن - تفسري البغوي: ٢٧٥/٤.  

٦٩) ينظر: املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ١٦٤/٥.  
تفسري   - القرآن  ألحكام  اجلامع   ،١٤٣/٢٨ الكبري:  التفسري   - الغيب   مفاتيح  ينظر:   (٧٠

القرطبي: ١٨/١٧.  
القرآن:  آي  تأويل  عن  البيان  جامع   - الطربي  تفسري   ،٢٣١/٣ الرزاق:  عبد  تفسري   (٧١

٤٤٧/٢١، بحر العلوم: ٣٣٧/٣.  
الوجيز يف تفسري  البغوي: ٢٧٥/٤، املحرر  القرآن - تفسري  التنزيل يف تفسري  ينظر: معامل   (٧٢

الكتاب العزيز: ١٦٤/٥.  
والبيان  الكشف  ينظر:   ،٤٤٤/٢١ القرآن:  آي  تأويل  عن  البيان  جامع   - الطربي  تفسري   (٧٣
عن تفسري القرآن: ١٠٢/٩، الوسيط يف تفسري القرآن املجيد: ١٦٧/٤، معامل التنزيل يف تفسري 

القرآن - تفسري البغوي: ٢٧٥/٤.  
٤٤٦، تفسري املاتريدي  – ٧٤) تفسري الطربي - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٤٤٥/٢١
- تأويالت أهل السنة: ٣٦٢/٩، الكشف والبيان عن تفسري القرآن: ١٠٢/٩، معامل التنزيل يف 

تفسري القرآن - تفسري البغوي: ٢٧٥/٤.  
٧٥) تفسري املاتريدي - تأويالت أهل السنة: ٣٦٢/٩، بحر العلوم: ٣٣٧/٣، لطائف اإلشارات 

- تفسري القشريي: ٤٥٣/٣.  
ا  هَ اضِ رَ أَيْتَ يفِ أَعْ ا املَْاءُ رَ  فِيهَ رَ جَ بِيعِ وَ امُ الرَّ نَتْ أَيَّ ا دَ رِ إِذَ جَ اضِ الشَّ رَ جُ يفِ أَعْ رُ ا خيَْ : ((مَ بَاقِلُ ٧٦) الْ

)). العني: ١٧٠/٥، معجم مقاييس اللغة: ٢٧٥/١ هُ قُ رَ تَبِنيَ وَ سْ بْلَ أَنْ يَ ادِ قَ رَ نيُِ اجلَْ بْهَ أَعْ شِ
القرآن: ٤٢٨/٧، رشح  البيان يف تفسري  ٧٧) ربيع األبرار ونصوص األخيار: ٣٤٢/٥، جممع 
بحار   ،٢٦٢/٤ القرآن:  تفسري  يف  الربهان  ينظر:   ،٣٧٩/٣ البحراين:  ميثم  ابن  البالغة،  هنج 

األنوار: ٣٠/٦٨.  
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٧٨) املحاسن: ٥٨٥/٢، الكايف: ٢٨٧/٦، وسائل الشيعة: ٤٦٢/١٦، امليزان يف تفسري القرآن: 
  .٢٨/١٦

٧٩) ينظر: دراسات يف اللسانيات (املشاكلة - التنغيم - رؤ حتليلية ): ٥٩ - ٦٠
٨٠) تفسري الطربي - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٢١٥/١٨.  

٨١) ينظر: تفسري الطربي - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٢١٦/١٨، اهلداية إىل بلوغ النهاية 
يف علم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه ومجل من فنون علومه: ٥٥١٧/٨.  

٨٢) ينظر: تفسري الطربي - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٢١٧/١٨، اهلداية إىل بلوغ النهاية 
يف علم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من فنون علومه: ٥٥١٧/٨.  

٨٣) تفسري املاتريدي - تأويالت أهل السنة: ١٦٨/٨.  
٨٤) بحر العلوم: ٦٠٤/٢

فنون  من  ومجل  وأحكامه،  وتفسريه،  القرآن  معاين  علم  يف  النهاية  بلوغ  إىل  اهلداية  ينظر:   (٨٥
علومه: ٥٥١٧/٨، اجلامع ألحكام القرآن - تفسري القرطبي: ٣٣٩/١.  

٨٦) البحر املحيط يف التفسري: ٢٩٨/٨.  
٨٧) العني: ٥/ ٢٢٣ مادة: (وقف).  

٨٨) الكليات - معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية: ٩٤٠
٨٩) ينظر: هتذيب اللغة: ٢٥١/٩

٩٠) املحكم واملحيط األعظم: ٥٧٩/٦
اللة مها: السكت والقطع. فإذا قطع الصوت  ٩١) يشرتك مع الوقف مصطلحان قريبان منه يف الدَّ
ى: القطع,  ى: السكت, وإذا قطع دون أن تكون هناك نية استئناف القراءة يسمَّ دون تنفس يسمَّ
وهو خيتلف عن السكت يف جواز التنفس معه, وخيتلف عن القطع يف أنَّ القراءة معه منوية ومع 
الفواصل  اللغوي يف  البناء   ،١٩٠ – العرش: ١/ ١٨٨ القراءات  النرش يف  ينظر:  منتهية.  القطع 

  .٢١٨ – القرآنية: ٢١٦
٩٢) النرش يف القراءات العرش: ٢٤٠/١

٩٣) الوقف يف العربية: ١٠.  
  . ٩٤) كذا، والصحيح تُعدُّ

٩٥)  اللغة العربية معناها ومبناها: ٢٧٠.  
٩٦) الربهان يف علوم القرآن: ١/ ١٩١، رشح طيبة النرش يف القراءات العرش: ٢٤٨/١.  

٩٧) إيضاح الوقف واالبتداء: ٧٨.  
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٩٨) النرش يف القراءات العرش: ١/ ١٧٧.  
٩٩) ينظر: م. ن: ١/ ١٨١.  
١٠٠) الوقف يف العربية: ١٨

١٠١) ينظر: الوقف ووظائفه عند النحويني والقراء: ١٥.  
١٠٢) ينظر:  فن اإللقاء بني النظرية والتطبيق: ١٥١.  

١٠٣) ينظر: الوقف ووظائفه عند النحويني والقراء: ١٥.  
١٠٤) ينظر: فن اإللقاء بني النظرية والتطبيق: ١٥١.  

١٠٥) عيون أخبار الرضا : ١١٠/١، التوحيد: ١٥٤، بحار األنوار: ١٠/٤، نور الرباهني: 
  .٣٩٢/١

الكريم:  القرآن  إعراب  ينظر:   ،١٤٣/٢٣ الكريم:  القرآن  إعراب  يف  اجلدول  ينظر:   (١٠٦
  .١٢٩/٣

١٠٧) ينظر: بحار األنوار: ١١/٤
١٠٨) تاريخ نزول القرآن: ٢٢٠/١.  

اس: ٣١٧/٣.   ١٠٩) ينظر: إعراب القرآن، أبو جعفر النَّحَّ
١١٠) ينظر: التبيان يف تفسري القرآن: ٥٨١/٨.  

١١١) الربهان يف علوم القرآن: ٤٠٠/٤.  
١١٢) ينظر: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين: ٢١٦/١٢.  

١١٣) ينظر: زبدة التفاسري: ١٢٣/١
١١٤) مفاتيح الغيب - التفسري الكبري: ٤١٠/٢٦.  

١١٥) تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ١٤٥/٢٠، اهلداية إىل بلوغ النهاية يف 
  .٦٢٨٧ – علم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من فنون علومه: ٦٢٨٦/١٠

١١٦) ينظر: بحر العلوم: ١٧٤/٣.  
١١٧) معامل التنزيل يف تفسري القرآن - تفسري البغوي: ٦٧/٢.  

١١٨) بحر العلوم: ١٧٤/٣.  
١١٩) تلخيص البيان يف جمازات القرآن: ٢٨٢، ينظر: فتح املعني: ٣٩.  

١٢٠) ينظر: تصحيح اعتقادات اإلمامية: ٣٤
١٢١) ينظر: التبيان يف تفسري القرآن: ٥٨١/٨.  

١٢٢) تفسري جوامع اجلامع: ٢٠٥/٣
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١٢٣) تصحيح اعتقادات اإلمامية: ٣٤، ينظر: االقتصاد، الشيخ الطويس:   ٣٩
١٢٤) األمايل، الرشيف املرتىض: ٢٦/٣.  

١٢٥) اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، ومجل من فنون علومه: 
  .٦٢٨٧ – ٦٢٨٦/١٠

٣٣٢، بحار  – ١٢٦) التوحيد: ١٥٣، معاين األخبار: ١٦، الربهان يف تفسري القرآن: ٣٣١/٢
  .٣٨٤ – ٣٩١، امليزان يف تفسري القرآن: ٣٨٣/١٨ – األنوار: ٤/٤، نور الرباهني: ٣٨٩/١

١٥٤ – ١٢٧) التوحيد: ١٥٣
١٢٨) تفسري القمي: ٢٤٢/٢، الربهان يف تفسري القرآن: ٦٧٩/٤، بحار األنوار: ٧/١٢.  

١٢٩) ينظر: االعتقادات يف دين اإلمامية: ٢٤.  
١٣٠) جممع البيان يف تفسري القرآن: ٣٤٠/٨.  

١٣١) التبيان يف تفسري القرآن: ٣٩٤/٩.  
١٣٢) ينظر: دراسات يف اللسانيات (املشاكلة - التنغيم - رؤ حتليلية): ١٥٤.  

١٣٣) ينظر: اجلملة العربية واملعنى: ٦٠.  
١٣٤) ينظر: إعراب القرآن، أبو القاسم األصبهاين: ٧٤

١٣٥) ينظر: الناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن: ٦.  
١٣٦) أحكام القرآن، اجلصاص احلنفي: ٢٨٣/٢.  

١٣٧) ينظر: مجال القراء وكامل اإلقراء: ٦٩٤
١٣٨) املكتفى يف الوقف واالبتدا: ٣٧

١٣٩) ينظر: النكت يف القرآن الكريم (يف معاين القرآن الكريم وإعرابه): ١٧٥/١.  
١٤٠) فضائل القرآن، القاسم بن سالم: ١٠٠/١، ينظر: فهم القرآن ومعانيه: ٣٢٨.  

اس: ١٤٤/١.   ١٤١) إعراب القرآن، أبو جعفر النَّحَّ
١٤٢) ينظر: املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ٤٠٣/١.  

١٤٣) التحرير والتنوير - حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد: 
  .١٦٥ – ١٦٤/٣

١٧٦ – ١٤٤) ينظر: النكت يف القرآن الكريم - يف معاين القرآن الكريم وإعرابه: ١٧٥
١٤٥) ينظر: امليزان يف تفسري القرآن: ٤٩-٥٠.  

١٤٦) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٣٣٣/١.  
١٤٧) الكايف: ٢١٣/١، تفسري القمي: ٩٦/١، جممع البيان يف تفسري القرآن: ٢٤١/٢، الوايف: 
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األنوار:  بحار   ،٢٧١/١ القرآن:  تفسري  يف  الربهان   ،١٧٩/٢٧ الشيعة:  وسائل   ،٥٣٢/٣
٩٣/١٩، تفسري نور الثقلني: ٣١٧/١، تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب: ٢٦/٣.  

١٤٨)الكايف: ٢١٣/١، الوايف: ٥٣٢/٣، وسائل الشيعة: ١٧٩/٢٧، تفسري كنز الدقائق وبحر 
الغرائب: ٤٥/٣.  

١٤٩) تفسري العيايش: ١٦٤/١، الكايف: ٢١٣/١، الوايف: ٥٣١/٣، التفسري الصايف: ٢١/١، 
وسائل الشيعة: ١٧٩/٢٧، الربهان يف تفسري القرآن: ٤٥/١، بحار األنوار: ١٩٩/٢٣، تفسري 

نور الثقلني: ٣١٦/١، امليزان يف تفسري القرآن: ٦٩/٣.  
١٥٠) ينظر: األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل: ٤٠٢/٢.  

تفسري  يف  األمثل   ،٢٣١/٣ القرآن:  آي  تأويل  عن  البيان  جامع   - الطربي  تفسري  ينظر:   (١٥١
كتاب اهللا املنزل: ٤١١/٢.  

١٥٢) ينظر: التبيان يف تفسري القرآن: ٣٩٤/٢.  
١٥٣) ينظر: امليزان يف تفسري القرآن: ١٩/٣.  

١٥٤) تفسري العيايش: ١٦٤/١.  
١٥٥)ينظر: آفاق العرص: ٧٣. 
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املصادر واملراجع: 
م. ∗  ١٩٦٦  -  ١٣٨٦ الطربيس،  الشيخ 

االحتجاج، (ت: ٥٤٨ هـ): تعليق ومالحظات: 
األرشف.  النجف  اخلرسان.  باقر  حممد  السيد 

دار النعامن للطباعة والنرش. (د ط). 
الرازي ∗ بكر  أبو  عيل  بن  أمحد  احلنفي، 

أحكام  ١٩٩٤م.   - ١٤١٥هـ  اجلصاص. 
القرآن. (ت: ٣٧٠هـ): حتقيق. عبد السالم حممد 

عيل شاهني. لبنان. دار الكتب العلمية. ط١. 
اللغة. ∗ علم  أسس  ١٩٩٨م.  ماريو.  باي، 

القاهرة.  عمر.  خمتار  أمحد  د.  وتعليق.  ترمجة 
عامل الكتب. ط٨. 

م. ∗  ٢٠٠٧  - هـ   ١٤٢٨ الدين.  خري  سيب، 
األسلوب واألداء يف القراءات القرآنية. دراسة 
صوتية تباينية. دمشق دار الكلم الطيب. ط١. 

أصوات ∗ ١٩٦٣م.  الرمحن.  عبد  أيوب، 
اللغة. مرص. مطبعة دار التأليف. ط١. 

أنيس، إبراهيم. ١٩٩٩م. األصوات اللغوية. ∗
مكتبة األنجلو املرصية. ط١. 

م. ∗  ٢٠٠٧ – هـ   ١٤٢٨ زين.  اخلويسكي، 
املعرفة  دار  اإلسكندرية.  اللغوية.  األصوات 

اجلامعية للطبع والنرش والتوزيع. ط١. 
∗ - هـ   ١٤١٨ القادر.  عبد  اجلليل،  عبد 

١٩٩٨م. األصوات اللغوية. دار الصفاء. ط١. 
أمحد عبيد الدعاس، أمحد حممد محيدان. إسامعيل ∗

حممود القاسم. ١٤٢٥ هـ. إ عراب القرآن الكريم، 
دمشق. دار املنري ودار الفارايب. ط١. 

الفضل ∗ بن  حممد  بن  إسامعيل  القاسم،  أبو 

األصبهاين.  التيمي  الطليحي  القريش  عيل  بن 
القرآن  عراب  إ  م.   ١٩٩٥  - هـ   ١٤١٥
لألصبهاين امللقب بقوام السنة (ت: ٥٣٥هـ). 
فائزة  الدكتورة  نصوصه:  ووثقت  له  قدمت 
بنت عمر املؤيد. الرياض. فهرسة مكتبة امللك 

فهد الوطنية. ط١. 
حممد ∗ بن  أمحد  اس  النَّحَّ جعفر  أبو  النحوي، 

بن إسامعيل بن يونس املرادي (ت: ٣٣٨هـ). 
حواشيه  وضع  القرآن.  إعراب  هـ.   ١٤٢١
إبراهيم.  خليل  املنعم  عبد  عليه:  وعلق 
دار  بريوت.  بيضون.  عيل  حممد  منشورات 

الكتب العلمية. ط١. 
عصفور، جابر. ١٩٩٧ م. آ فاق العرص. سوريا ∗

والنرش. (د ط).  للثقافة اهلد –دمشق. دار
الشيخ الطويس، (ت: ٤٦٠ هـ). ١٤٠٠هـ. ∗

قم.   – اخليام  مطبعة  طهران.  االقتصاد. 
منشورات مكتبة جامع چهلستون. 

املرتىض، الرشيف. (ت: ٤٣٦ هـ). األمايل. ∗
األمني  بن  أمحد  الشيخ  وتعليق:  تصحيح 
الشنقيطي. ١٣٢٥ هـ - ١٩٠٧ م. منشورات 

مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي. ط١. 
١٤٢٠هـ ∗ مكارم.  نارص  الشيخ   ، الشريازيّ

- ٢٠٠٩م. األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل. 
والنرش  للطباعة  األمرية  لبنان.   – بريوت 

والتوزيع. ط٢. 
أبو بكر األنباري، حممد بن القاسم بن حممد ∗

بن بشار (ت: ٣٢٨هـ). ١٣٩٠هـ -١٩٧١م. 
الدين  حميي  حتقيق:  واالبتداء.  الوقف  إيضاح 
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عبد الرمحن رمضان. دمشق. مطبوعات جممع 
اللغة العربية. 

بن ∗ حممد  الشافعي،  القزويني  الدين  جالل 
املعايل (ت: ٧٣٩هـ).  عبد الرمحن بن عمرأبو 
عبد  حممد  حتقيق.  البالغة  علوم  يف  اإليضاح 

املنعم خفاجي. بريوت. دار اجليل. ط٣. 
١١١١هـ). ∗ (ت:  املجليس  العالمة 

حتقيق:  األنوار.  بحار  م.   ١٩٨٣  - ١٤٠٣هـ 
الرباين  الرحيم  عبد  الزنجاين،  العابدي  حييى 
الوفاء.  مؤسسة  لبنان.   – بريوت  الشريازي. 

ط٢ املصححة. 
بحر العلوم، أبو الليث نرص بن حممد بن أمحد ∗

(د  ٣٧٣هـ)،  (ت:  السمرقندي  إبراهيم  بن 
ط)، (د ت). 

األندليس، أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل ∗
بن يوسف بن حيان أثري الدين (ت: ٧٤٥هـ). 
حتقيق:  التفسري.  يف  املحيط  البحر  هـ.   ١٤٢٠
صدقي حممد مجيل. بريوت. دار الفكر. (د ط). 

(د ∗ ١١٠٧هـ).  (ت:  هاشم  السيد  البحراين، 
قسم  حتقيق:  القرآن.  تفسري  يف  الربهان  ت). 
الدراسات اإلسالمية. قم مؤسسة البعثة. (د ط). 

الزركيش، بدر الدين حممد بن عبد اهللا (ت: ∗
يف  الربهان  ١٩٥٧م.   - ١٣٧٦هـ  ٧٩٤هـ). 
علوم القرآن. حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم. 

دار إحياء الكتب العربية. ط١. 
العنبكي، عيل عبد اهللا. ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م. ∗

بريوت.  القرآنية.  الفواصل  يف  اللغوي  البناء 
دار ومكتبة البصائر ط١. 

البيان يف ∗ حسان، متام. ١٤٢٠هـ -٢٠٠٠م. 
روائع القرآن. عامل الكتب. ط٢. 

اجلاحظ، أبو عثامن عمرو بن بحر. ١٤١٨هـ ∗
- ١٩٩٨م. البيان والتبيني. حتقيق ورشح: عبد 
السالم هارون. القاهرة. مكتبة اخلانجي. ط ٧. 

∗٢٠٠٢  - هـ   ١٤٢٢ رأفت.  حممد  سعيد، 
دار  مرص.  املنصورة،  القرآن.  نزول  تاريخ  م. 

الوفاء. ط١. 
الشيخ الطويس، (ت: ٤٦٠ هـ). ١٤٠٩هـ. ∗

التبيان يف تفسري القرآن. حتقيق وتصحيح: أمحد 
اإلعالم  مكتب  مطبعة  العاميل.  قصري  حبيب 

اإلسالمي. ط١. 
حممد ∗ بن  حممد  بن  الطاهر  حممد  التونيس، 

الطاهر بن عاشور (ت: ١٣٩٣هـ). ١٩٨٤ م
التحرير والتنوير - حترير املعنى السديد وتنوير 
املجيد.  الكتاب  تفسري  من  اجلديد  العقل 

تونس. الدار التونسية للنرش. 
العاين، سلامن حسن. ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م. ∗

التشكيل الصويت يف اللغة العربية - فونولوجيا 
حممد  مراجعة:  املالح.  يارس  ترمجة:  العربية. 
حممود غايل. جدة. النادي األديب الثقايف. ط١. 

املفيد ∗ الشيخ  اإلمامية،  اعتقادات  تصحيح 
دار  درگاهي،  حسني  حتقيق:  هـ)،   ٤١٣ (ت: 
 - بريوت   - والتوزيع  والنرش  للطباعة  املفيد 

لبنان، ط٢، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م. 
اجلرجاين، عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف ∗

(ت: ٨١٦هـ). ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م. التعريفات. 
بريوت – لبنان دار الكتب العلمية. ط١. 
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الكاشاين، الفيض (ت: ١٠٩١ هـ). ١٤١٨∗
حتقيق.  األصفى.  التفسري  ش.   ١٣٧٦  - هـ 
مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية. مطبعة 
التابع  النرش  مركز  اإلسالمي.  اإلعالم  مكتب 

ملكتب اإلعالم اإلسالمي. ط١. 
التُسرتي، أبو حممد سهل بن عبد اهللا بن يونس ∗

تفسري  هـ.   ١٤٢٣ ٢٨٣هـ).  (ت:  رفيع  بن 
التسرتي. مجعها: أبو بكر حممد البلدي. حتقيق: 
منشورات  بريوت.  السود.  عيون  باسل  حممد 

حممد عيل بيضون. دار الكتب العلمية –ط١. 
الكاشاين، الفيض (ت: ١٠٩١ هـ). ١٤١٦∗

- ١٣٧٤ ش. التفسري الصايف. صححه وقدم 
له وعلق عليه: العالمة الشيخ حسني األعلمي. 

قم املقدسة. مؤسسة اهلادي. ط٢. 
كثري ∗ بن  يزيد  بن  جرير  بن  حممد  الطربي، 

بن غالب اآلميل (ت: ٣١٠هـ). ١٤٢٢ هـ - 
عن  البيان  جامع   - الطربي  تفسري  م.   ٢٠٠١
عبد  بن  اهللا  عبد  حتقيق:  القرآن.  آي  تأويل 
البحوث  مركز  مع  بالتعاون  الرتكي.  املحسن 
عبد  هجر.  بدار  اإلسالمية  والدراسات 
والنرش  للطباعة  هجر  دار  ياممة.  حسن  السند 

والتوزيع واإلعالن. ط١. 
هـ). ∗  ٣٢٠ (ت:  مسعود  بن  حممد  العيايش، 

السيد  احلاج  حتقيق:  العيايش.  تفسري  ت).  (د 
املكتبة  طهران.  املحاليت.  الرسويل  هاشم 

العلمية اإلسالمية. (د ط). 
ابن أيب حاتم، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن ∗

إدريس بن املنذر التميمي، احلنظيل، الرازي (ت: 

٣٢٧هـ) ١٤١٩هـ. تفسري القرآن العظيم البن أيب 
حاتم. حتقيق: أسعد حممد الطيب. اململكة العربية 

السعودية. مكتبة نزار مصطفى الباز. ط٣. 
هـ). ∗  ٣٢٩ (ت:  إبراهيم  بن  عيل  القمي، 

وتعليق  تصحيح  القمي.  تفسري  ١٤٠٤هـ. 
وتقديم: السيد طيب املوسوي اجلزائري. ايران. 

مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنرش. ط٣. 
١٤٠٠هـ). ∗ (ت:  جواد  حممد  مغنية، 

العلم  دار  لبنان.  الكاشف.  تفسري  ١٩٨٠م. 
للماليني. ط٣. 

املاتريدي، حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور ∗
تفسري  ٢٠٠٥م.   - هـ   ١٤٢٦ ٣٣٣هـ).  (ت: 
د.  حتقيق:  السنة.  أهل  تأويالت   - املاتريدي 

جمدي باسلوم. لبنان. دار الكتب العلمية. ط١. 
بن ∗ أمحد  بن  اهللا  عبد  الربكات  أبو  النسفي، 

هـ   ١٤١٩ ٧١٠هـ).  (ت:  الدين  حافظ  حممود 
التنزيل  مدارك   - النسفي  تفسري  م.   ١٩٩٨  -
وحقائق التأويل. حققه وخرج أحاديثه: يوسف 
عيل بديوي. راجعه وقدم له: حميي الدين ديب 

مستو. بريوت. دار الكلم الطيب. ط١. 
الطربيس، الشيخ (ت: ٥٤٨ هـ). ١٤٢١هـ. ∗

مؤسسة  قم.  حتقيق:.  اجلامع.  جوامع  تفسري 
النرش اإلسالمي. ط١. 

بن ∗ مهام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبو  الصنعاين، 
نافع احلمريي اليامين (ت: ٢١١هـ). ١٤١٩هـ. 
حممود  وحتقيق:  دراسة  الرزاق.  عبد  تفسري 
حممد عبده. بريوت. دار الكتب العلمية. ط١. 

املشهدي، الشيخ حممد بن حممد رضا القمي ∗
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(ت: ١١٢٥هـ). ١٤١١هـ - ١٩٩٠م. تفسري 
حسني  حتقيق:  الغرائب.  وبحر  الدقائق  كنز 
الثقافة  درگاهي. مؤسسة الطبع والنرش وزارة 

واإلرشاد اإلسالمي. ط١. 
احلويزي، الشيخ (ت: ١١١٢ هـ). ١٤١٢ هـ - ∗

١٣٧٠ ش. تفسري نور الثقلني. تصحيح وتعليق: 
مؤسسة  قم.  املحاليت.  الرسويل  هاشم  السيد 

إسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع. ط٤. 
م. ∗  ١٩٥٥ – هـ   ١٣٧٤ الرشيف.  الريض، 

تلخيص البيان يف جمازات القرآن. حققه وقدم 
حسن.  الغني  عبد  حممد  فهارسه:  وصنع  له 
عيسى   - العربية  الكتب  إحياء  دار  القاهرة. 

البايب احللبي ورشكاه. ط١. 
العزاوي، سمري وحيد. ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠∗

ن. دار  م. التنغيم اللغوي يف القرآن الكريم. عامّ
الضياء. ط١. 

أبو ∗ األزهري،  بن  أمحد  بن  حممد  اهلروي، 
هتذيب  ٢٠٠١م.  هـ).   ٣٧٠ (ت:  منصور 
بريوت.  مرعب.  عوض  حممد  حتقيق:  اللغة. 

دار إحياء الرتاث العريب. ط١. 
ت). ∗ (د  هـ).   ٣٨١ (ت:  الصدوق  الشيخ 

هاشم  السيد  وتعليق:  تصحيح  التوحيد. 
النرش  مؤسسة  قم.  الطهراين.  احلسيني 

اإلسالمي. (د ط). 
أيب ∗ بن  أمحد  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو  القرطبي، 

شمس  اخلزرجي  األنصاري  فرح  بن  بكر 
القرآن.  ألحكام  اجلامع  ٦٧١هـ)  (ت:  الدين 
١٣٨٤هـ - ١٩٦٤ م. تفسري القرطبي. حتقيق: 

القاهرة. دار  الربدوين وإبراهيم أطفيش.  أمحد 
الكتب املرصية  ط٢. 

(ت: ∗ الرحيم  عبد  بن  حممود  صايف، 
إعراب  يف  اجلدول  هـ.   ١٤١٨ ١٣٧٦هـ). 
الرشيد،  دار  دمشق.  بريوت.  الكريم.  القرآن 

- مؤسسة اإليامن. ط٤. 
الصمد ∗ عبد  بن  حممد  بن  عيل  السخاوي، 

علم  احلسن،  أبو  الشافعي،  املرصي  اهلمداين 
الدين (ت: ٦٤٣هـ). ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م. 
مروان  د.  حتقيق:  اإلقراء.  وكامل  القراء  مجال 
املأمون  دار  بريوت.  خرابة  حمسن  العطيَّة. 

للرتاث. ط١. 
١٤٣٠هـ ∗ صالح.  فاضل  السامرائي، 

األردن.  واملعنى.  العربية  اجلملة  -٢٠٠٩م. 
دار الفكر. ط٢. 

٢٠٠٤م. ∗ ١٤٢٥هـ  احلميد.  عبد  السيد، 
– التنغيم   – (املشاكلة  اللسانيات  يف  دراسات 

رؤ حتليلية). عامن. ط١. 
يف ∗ دراسات  ٢٠٠٨م.  اهللا.  فتح  سليامن، 

اآلفاق  دار  القاهرة.  احلديث.  اللغة  علم 
العربية. ط١. 

الصوت ∗ دراسة  ١٩٩١م.  خمتار.  أمحد  عمر، 
اللغوي. القاهرة. عامل الكتب. ط٣. 

دالالت ∗ ١٩٧٩م.  حممد.  موسى،  أبو 
وهبة،  مكتبة  بالغية.  دراسة   - الرتاكيب 

القاهرة. ط١. 
دالئل ∗ ١٩٧٨م.  القاهر.  عبد  اجلرجاين، 

اإلعجاز(ت٤٧١هـ): تصحيح الشيخ حممد عبده. 
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دار املعرفة للنرش والطباعة، بريوت. (د ط). 
الزخمرشي، جار اهللا. ١٤١٢ هـ. ربيع األبرار ∗

مؤسسة  هـ).   ٥٣٨ (ت:  األخيار:  ونصوص 
األعلمي. بريوت. ط١. 

اهللا ∗ عبد  بن  حممود  الدين  شهاب  األلويس، 
تفسري  يف  املعاين  روح  هـ.   ١٤١٥ احلسيني. 
القرآن العظيم والسبع املثاين: (ت: ١٢٧٠هـ): 
الكتب  دار  عطية.  الباري  عبد  عيل  حتقيق: 

العلمية – بريوت. ط١. 
هـ. ∗  ١٤٢٣ زبدة.  اهللا  فتح  املال  الكاشاين. 

مؤسسة  حتقيق:  هـ):   ٩٨٨ (ت:  التفاسري 
املعارف  مؤسسة  اسالم  پاسدار  املعارف. 

اإلسالمية - قم – ايران. ط١. 
∗١٤٢١ صالح.  حممد  موىل  املازندراين، 

(ت:  الكايف:  أصول  رشح  م.   ٢٠٠٠  - هـ 
١٠٨١هـ). تعليق: املريزا أبو احلسن الشعراين. 
ضبط وتصحيح: السيد عيل عاشور. دار إحياء 
الرتاث العريب للطباعة والنرش والتوزيع. ط١. 

حمب ∗ القاسم.  أبو  حممد،  بن  حممد  بن  حممد 
يْري. ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م. رشح  النُّوَ الدين 
طيبة النرش يف القراءات العرش: (ت: ٨٥٧هـ). 
– بريوت. تقديم وحتقيق:  دار الكتب العلمية 
الدكتور جمدي حممد رسور سعد باسلوم. ط١. 

رشح ∗ ش.   ١٣٦٢ ميثم.  ابن  البحراين، 
عني  حتقيق:  هـ).   ٦٧٩ (ت:  البالغة:  هنج 
بعدة  وقوبل  األفاضل  من  عدة  بتصحيحه 
اإلعالم  مكتب  النرش  مركز  هبا.  موثوق  نسخ 
اإلسالمي. احلوزة العلمية. قم – ايران. ط١. 

رشوح التلخيص (وهي خمترص العالمة سعد ∗
الدين التفتازاين عىل تلخيص املفتاح للخطيب 
تلخيص  رشح  يف  الفتاح  ومواهب  القزويني، 
األفراح  وعرس  املغريب.  يعقوب  البن  املفتاح 
يف رشح تلخيص املفتاح لبهاء الدين السبكي): 
البيان  دار  مؤسسة  ١٩٩٢م.   - ١٤١٢هـ 

العريب, دار اهلادي, بريوت, ط٤. 
اليمني، نشوان بن سعيد احلمري. ١٤٢٠ هـ ∗

- ١٩٩٩ م. شمس العلوم ودواء كالم العرب 
من الكلوم: (ت: ٥٧٣هـ). حتقيق: د حسني بن 
د  اإلرياين -  بن عيل  العمري - مطهر  اهللا  عبد 
يوسف حممد عبد اهللا. دار الفكر املعارص بريوت 

- لبنان. دار الفكر دمشق - سورية. ط١. 
الفارايب، أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري. ∗

اللغة  تاج  الصحاح  ١٩٨٧م.   - هـ    ١٤٠٧
حتقيق:  ٣٩٣هـ).  (ت:  العربية:  وصحاح 
للماليني.  العلم  دار  عطار.  الغفور  عبد  أمحد 

بريوت. ط٤. 
∗ - ١٤١٢هـ  محاسة.  حممد  اللطيف،  عبد 

بني  اجلملة  يف  اإلعرابية  العالمة  ١٩٩٢م. 
العريب,  البيان  دار  مؤسسة  واحلديث:  القديم 

دار اهلادي, بريوت, ط٤. 
علم ∗ ٢٠٠٣م.  جواد.  حممد  النوري، 

القدس  جامعة  منشورات  العربية:  أصوات 
املفتوحة. ط٢. 

األُسلوب ∗ علم  ١٩٩٢م.  صالح.  فضل، 
للنرش  خمتار  مؤسسة  واجراءاته.  مبادئه 

والتوزيع. القاهرة. 
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∗– هـ   ١٤٢٨ مهدي.  مناف  املوسوي، 
الكتب  اللغوية. دار  ٢٠٠٧م. علم األصوات 

العلمية. بغداد. ط٣. 
األصوات., ∗ علم  م.   ٢٠٠٠ كامل.  برش، 

غريب. القاهرة. (د ط). 
عتيق، عبد العزيز. ٢٠٠٤م. علم املعاين. دار ∗

اآلفاق العربية. القاهرة. (د ط). 
العطار. ∗ سليامن  د.  تقييم  شبل،  عزة  د. 

النظرية  النص  لغة  ٢٠٠٩م. علم  – ١٤٣٠هـ 
والتطبيق. مكتبة اآلداب. القاهرة. ط٢. 

أمحد ∗ بن  اخلليل  الرمحن  عبد  أبو  البرصي، 
بن عمرو بن متيم الفراهيدي. (د ت). العني: 
د  املخزومي.  (ت: ١٧٠هـ). حتقيق: د مهدي 
إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة اهلالل. (د ط). 

عيون ∗ م.   ١٩٨٤  - هـ   ١٤٠٤ الصدوق. 
حتقيق:  هـ).   ٣٨١ (ت:   : الرضا  أخبار 
حسني  الشيخ  وتقديم:  وتعليق  تصحيح 
بريوت   - األعلمي  مؤسسة  مطابع  األعلمي. 

– لبنان. (د ط). 
السقاف، حسن بن عيل. ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠∗

– عامن  النووي  اإلمام  مكتبة  املعني.  فتح  م. 
األردن. الطبعة: األوىل. 

بن عبد ∗ القاسم بن سالّم  بيد  عُ أبو  البغدادي، 
فضائل  م.   ١٩٩٥- هـ   ١٤١٥ اهلروي.  اهللا 
القرآن للقاسم بن سالم: (ت: ٢٢٤هـ). حتقيق: 
مروان العطية. وحمسن خرابة. ووفاء تقي الدين. 

دار ابن كثري (دمشق – بريوت). ط١. 
١٩٩٧م. فن اإللقاء ∗ عيل، نجاة. ١٤١٧هـ –

اللبنانية.  املرصية  الدار  والتطبيق.  النظرية  بني 
القاهرة – مرص. ط٢. 

املحاسبي. ∗ أسد  بن  احلارث  اهللا،  عبد  أبو 
(ت:  ومعانيه:  القرآن  فهم  هـ.   ١٣٩٨
٢٤٣هـ). حتقيق: حسني القوتيل. دار الكندي, 

دار الفكر – بريوت. ط٢. 
اللغة ∗ نحو  يف  م.   ١٩٨٤ أمحد.  خليل  عاميرة، 

للنرش  املعرفة  عامل  وتطبيق:  منهج  وتراكيبها 
والتوزيع. جدة. اململكة العربية السعودية. ط١. 

قضايا ∗ ٢٠٠٩م.  إبراهيم.  فيصل  صفا، 
التشكيل يف الدرس اللغوي يف اللسان العريب. 

عامل الكتب احلديث, األردن, (د ط). 
النحو ∗ قواعد  م.   ٢٠٠٣ سناء.  البيايت، 

للنرش  وائل  دار  النظم.  نظرية  ضوء  يف  العريب 
والتوزيع. (د ط). 

∗٣٢٩ (ت:  الكايف:  ش.   ١٣٦٣ الكليني. 
أكرب  عيل  عليه  وعلق  صححه  حتقيق:  هـ): 
دار  حيدري.  چاپخانه  مطبعة:  الغفاري. 
ط٥.  ايران.   – هتران   - اإلسالمية  الكتب 

تابستان. 
أمحد. ∗ بن  عمرو  بن  حممود  القاسم  أبو 

عن  الكشاف  هـ.   ١٤٠٧ اهللا.  جار  الزخمرشي 
دار  ٥٣٨هـ).  (ت:  التنزيل:  غوامض  حقائق 

الكتاب العريب – بريوت. ط٣. 
إبراهيم. ∗ بن  أمحد  إسحاق  أبو  الثعلبي، 

والبيان  الكشف  م.   ٢٠١٥  - هـ   ١٤٣٦
حتقيق:  هـ).   ٤٢٧ (ت:  القرآن:  تفسري  عن 
إخراجه:  عىل  أرشف  الباحثني.  من  جمموعة 
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د.  أ.  الغزايل.  حسن  د.  باعثامن.  صالح  د. 
زيد مهارش. أ. د. أمني. دار التفسري. جدة - 

اململكة العربية السعودية. ط١. 
أيوب بن موسى احلسيني القريمي الكفوي، ∗

الكليات - معجم  البقاء احلنفي. (د ت).  أبو 
(ت:  اللغوية:  والفروق  املصطلحات  يف 
حممد   - درويش  عدنان  حتقيق:  ١٠٩٤هـ). 

املرصين مؤسسة الرسالة – بريوت. (د ط). 
مجال ∗ الفضل.  أبو  عىل،  بن  مكرم  بن  حممد 

الرويفعى  األنصاري  منظور  ابن  الدين 
(ت:  العرب:  لسان  هـ.   ١٤١٤ اإلفريقى. 

٧١١هـ). دار صادر – بريوت. ط٣. 
عبد ∗ بن  هوازن  بن  الكريم  عبد  القشريي، 

تفسري   - اإلشارات  لطائف  ت).  (د  امللك. 
إبراهيم  حتقيق:  ٤٦٥هـ).  (ت:  القشريي: 
– للكتاب  العامة  املرصية  اهليئة  البسيوين. 

مرص. ط٣. 
معناها ∗ العربية  اللغة  ٢٠٠٦م.  متام.  حسان، 

ومبناها. عامل الكتب. القاهرة. ط٥. 
. أمحد بن حممد بن أمحد املظفر ابن املختار. أبو ∗

العباس بدر الدين الرازيّ احلنفي. ١٤٣٠ هـ - 
(وهو  ر  املظفَّ البن  التفسري  مباحث  م.   ٢٠٠٩
الكشف  تفسري  عىل  وتعليقات  استدراكات 
دراسة  ٦٣٠هـ).  بعد  (ت:  للثعلبي):  والبيان 
القريش.  اهللا  عبد  بن  عابد  بن  حاتم  وحتقيق: 
كنوز إشبيليا - اململكة العربية السعودية. ط١. 

الطربيس. ١٤١٥ - ١٩٩٥ م. جممع البيان يف ∗
تفسري القرآن: (ت: ٥٤٨ هـ). حتقيق وتعليق: 

األخصائيني.  واملحققني  العلامء  من  جلنة 
مؤسسة  العاميل.  األمني  حمسن  السيد  تقديم: 
األعلمي للمطبوعات - بريوت – لبنان. ط١. 

أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، ∗
جممل  م.   ١٩٨٦  - هـ   ١٤٠٦ احلسني.  أبو 
زهري  وحتقيق:  دراسة  ٣٩٥هـ).  (ت:  اللغة 
– الرسالة  مؤسسة  سلطان.  املحسن  عبد 

بريوت. ط٢. 
الربقي، أمحد بن حممد بن خالد. ١٣٧٠هـ - ∗

١٣٣٠ ش. املحاسن: (ت: ٢٧٤ هـ): حتقيق: 
السيد جالل الدين احلسيني املشتهر باملحدث. 

دار الكتب اإلسالمية – طهران. ط١. 
بن ∗ غالب  بن  احلق  عبد  حممد  أبو  املحاريب، 

عبد الرمحن بن متام بن عطية األندليس. ١٤٢٢
العزيز:  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  املحرر  هـ. 
(ت: ٥٤٢هـ). حتقيق: عبد السالم عبد الشايف 

حممد. دار الكتب العلمية – بريوت. ط١. 
بن ∗ إسامعيل  بن  عيل  احلسن  أبو  املريس، 

سيده. ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م. املحكم واملحيط 
احلميد  عبد  حتقيق:  ٤٥٨هـ).  (ت:  األعظم: 
هنداوي. دار الكتب العلمية – بريوت. ط١. 

١٤٠٦هـ. ∗ اآلخر  ربيع  اهللا.  عزيز  عطاردي، 
ونرش  طبع  مؤسسة   . الرضا  اإلمام  مسند 

آستان قدس الرضوي. (د ط). 
البغوي أبو حممد احلسني بن مسعود. ١٤١٧∗

القرآن  التنزيل يف تفسري  هـ - ١٩٩٧ م. معامل 
- تفسري البغوي. حميي السنة: (ت: ٥١٠هـ). 
اهللا  عبد  حممد  أحاديثه  وخرج  حققه  حتقيق: 
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مسلم  سليامن   - ضمريية  مجعة  عثامن   - النمر 
احلرش. دار طيبة للنرش والتوزيع. ط٤. 

أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، ∗
معجم  ١٩٧٩م.   - ١٣٩٩هـ  احلسني.  أبو 
عبد  حتقيق:  ٣٩٥هـ):  (ت:  اللغة  مقاييس 

السالم حممد هارون. دار الفكر. (د ط). 
بن ∗ احلسن  بن  عمر  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو 

الدين  بفخر  امللقب  الرازي  التيمي  احلسني 
مفاتيح  هـ.   ١٤٢٠ الري.  خطيب  الرازي 
دار  ٦٠٦هـ).  (ت:  الكبري:  التفسري   - الغيب 

إحياء الرتاث العريب – بريوت. ط٣. 
عمر ∗ بن  عثامن  بن  سعيد  بن  عثامن  الداين، 

أبو عمرو. ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م. املكتفى يف 
الوقف واالبتدا: (ت: ٤٤٤هـ). حتقيق: حميي 

الدين عبد الرمحن رمضان. دار عامر. ط١. 
مناهج ∗ ت).  (د  رحيم.  نعمة  العزاوي، 

البحث اللغوي بني الرتاث واملعارصة. (د ط ). 
حسان، متام. ١٩٩٣م. مناهج البحث يف اللغة ∗

العربية. دار الثقافة. الدار البيضاء. (د ط). 
هـ ∗  ١٤٢٠ بشري.  بن  حكمت  ياسني،  بن 

من  املسبور  الصحيح  موسوعة  م.   ١٩٩٩  -
والتوزيع  للنرش  املآثر  دار  باملأثور.  التفسري 

والطباعة- املدينة النبوية. ط١. 
موسيقى ∗ م.   ١٩٦٨ حممد.  شكري  عيّاد، 

. دار املعرفة. القاهرة. ط١.  الشعر العريبّ
الطباطبائي. (د ت). امليزان يف تفسري القرآن: ∗

اإلسالمي  النرش  مؤسسة  هـ).   ١٤٠٢ (ت: 
التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة. (د ط). 

بيد القاسم بن سالّم بن عبد ∗ البغدادي، أبو عُ
الناسخ  م.   ١٩٩٧  - هـ   ١٤١٨ اهلروي.  اهللا 
واملنسوخ يف القرآن العزيز وما فيه من الفرائض 
والسنن: (ت: ٢٢٤هـ). دراسة وحتقيق: حممد 
رسالة  التحقيق  (أصل  املديفر  صالح  بن 
– الرياض  رشكة   / الرشد  مكتبه  جامعية). 

الرياض. ط٢. 
النحو ∗ اللطيف، حممد محاسة. ٢٠٠٦م.  عبد 

النحوي  املعنى  لدراسة  (مدخل  والداللة 
الداليل). دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع. 

القاهرة. (د. ط). 
ابن اجلزري، حممد ∗ أبو اخلري  الدين  : شمس 

النرش  بن حممد بن يوسف. (ت: ١٣٨٠ هـ). 
حتقيق:  هـ).   ٨٣٣ (ت:  العرش:  القراءات  يف 

 .عيل حممد الضباع. املطبعة التجارية الكرب
سليامن ∗ د.  تقديم:  فرج،  أمحد  حسام  د. 

العطّار. ود. حممود فهمي حجازي. ٢٠٠٧م. 
. رؤية منهجيّة يف بناء النصّ  ة علم النصّ نظريَّ

. . مكتبة اآلداب. القاهرة. ط١.  النثريّ
عيل ∗ بن  ال  فَضَّ بن  عيل  القريواين،  عِي  اشِ املُجَ

دراسة  ٤٧٩هـ).  (ت:  احلسن  أبو  غالب  بن 
وحتقيق: الدكتور عبد اهللا عبد القادر الطويل. 
القرآن  يف  النكت  م.   ٢٠٠٧  - هـ   ١٤٢٨
وإعرابه).  الكريم  القرآن  معاين  (يف  الكريم 

بريوت: دار الكتب العلمية. ط١. 
١١١٢هـ). ∗ (ت  اهللا  نعمة  السيد  اجلزائري، 

نور  الرجائي. ١٤١٧هـ.  السيد مهدي  حتقيق  
الرباهني. مؤسسة النرش اإلسالمي. ط١. 
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مكي ∗ حممد  أبو  املالكي،  القرطبي  األندليس 
القييس  خمتار  بن  حممد  بن  ّوش  محَ طالب  أيب  بن 
رسائل  جمموعة  حتقيق  ٤٣٧هـ).  (ت  القريواين 
والبحث  العليا  الدراسات  بكلية  جامعية 
العلمي - جامعة الشارقة. بإرشاف أ. د. الشاهد 
إىل  اهلداية  ٢٠٠٨م.   - هـ   ١٤٢٩ البوشيخي. 
وتفسريه  القرآن  معاين  علم  يف  النهاية  بلوغ 
وأحكامه ومجل من فنون علومه. جمموعة بحوث 
والدراسات  الرشيعة  كلية   - والسنة  الكتاب 

اإلسالمية. جامعة الشارقة الطبعة  األوىل. 
الفيض الكاشاين (ت ١٠٩١ هـ). حتقيق عني ∗

واملقابلة  عليه  والتعليق  والتصحيح  بالتحقيق 
"العالمة" احلسيني  الدين  ضياء  األصل  مع 
الوايف.  ه .   ١٤٠٦ املكرم  شوال  األصفهاين. 

طباعة أفست نشاط أصفهان. ط١. 
احلر العاميل (ت: ١١٠٤ هـ)، حتقيق مؤسسة ∗

هـ.   ١٤١٤ الرتاث.  إلحياء    البيت  آل 

وسائل الشيعة ( آل البيت ). قم: ط٢. 
الواحدي النيسابوري، أبو احلسن عيل بن أمحد ∗

بن حممد بن عيل  الشافعي (ت ٤٦٨هـ). حتقيق 
وتعليق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود. الشيخ 
عيل حممد معوض. د. أمحد حممد صرية. د. أمحد 
عبد الغني اجلمل. د. عبد الرمحن عويس. قدمه 
هـ -  الفرماوي. ١٤١٥  د. عبد احلي  أ  وقرظه 
القرآن املجيد. دار  ١٩٩٤م. الوسيط يف تفسري 

الكتب العلمية، بريوت. لبنان: ط١. 
١٤٢٧هـ ∗ مراد.  خليل  حممد  د.  احلريب، 

الكتب  دار  العربية.  يف  الوقف  ٢٠٠٦م.   -
العلمية. بريوت: ط١. 

∗٢٠٠١ – فراج، حممد خليل نرص اهللا. ٢٠٠٠
والقراء.  النحويني  عند  ووظائفه  الوقف  م. 
االجتامعية.  والعلوم  اآلداب  حوليات  جملة 

احلولية احلادية والعرشون. 




