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وصل الله عىل س ّيدنا مح ّمد وآله الطاهرين ،وصحبه
الحمد لله رب العاملنيّ ،
املنتجبني ،وبعد...
واملوسوعي عند املسترشقني منذ القدم
يص
العلمي
مل تتوقّف حركة البحث
ّ
التخص ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ،وال سيّام القرآن الكريم والس ّنة
وحتّى عرصنا الراهن حول مصادر الرتاث
ّ
والعلمي
البحثي
النبي مح ّمد وتاريخه ،ولطاملا ات ّصف نتاجهم
ّ
ّ
الرشيفة وسرية ّ
وحساسة ،تنعكس آثارها يف فهم اإلسالم
مبناهجه وبتناوله ملواضيع وقضايا دقيقة ّ
عقيدة ورشيعة ومنهج حياة.
اإلسالمي كلّه مبحوريتّه يف كتابات أغلب
وقد متيّز القرآن الكريم من بني الرتاث
ّ
املسترشقني ،حيث كرثت الدراسات والكتب املتعلّقة مبصدريّة القرآن الكريم ،وعلومه،
وتفسريه ،والكثري من القضايا والبحوث املوضوع ّية املتعلّقة به ،وهذا ما يُثقل املسؤول ّية
واملؤسسات العلم ّية والبحث ّية عند املسلمني ،وتصويب دراسات
عىل مراكز الدراسات
ّ
أخرى وتوجيهها ،وإزالة التباسات وشبهات تفرزها دراسات املسترشقني.
للنص القرآ ّين يف النصف الثاين
اقي ّ
ويأيت هذا الكتاب؛ ّ
النص القرآ ّين (التفسري االسترش ّ
التفسريي الذي اتّبعه
من القرن العرشين) ،ليتناول بالبحث والتحقيق والدراسة النهج
ّ
املسترشقون خالل النصف الثاين من القرن العرشين يف تفسري آيات القرآن وعباراته
نقدي ،مبيّ ًنا الوجهة التفسرييّة التي تب ّناها هؤالء إبّان
يل
ٍّ
وألفاظه ،ضمن إطا ٍر تحلي ٍّ
الفرتة التأريخ ّية املشار إليها ،ومسلّطًا الضوء عىل الخلف ّيات التي نشأت هذه الوجهة
عىل أساسها ،ومق ِّو ًما للبحث وفق مداليل ظاهر اآليات وسياقاتها وسياقات اآليات
املشابهة.
ويشمل نطاق البحث جميع التفاسري املد ّونة من ِقبَل املسترشقني خالل العقود
الديني
بغض النظر عن املعتقد
الخمسة الثانية من القرن املنرصم والسنوات الالحقة؛ ّ
ّ
للمفس.
الفكري
أو النهج
ّ
ّ

ومتتاز هذه الدراسة التي بني أيدينا عن غريها من الدراسات يف شمولّيتها التحليل ّية
لشتّى املشارب الفكريّة ووجهات النظر التي تب ّناها املسترشقون عىل صعيد تفسري القرآن
الكريم ،حيث سلّطﺖ الضوء عىل باحثني تقليديّني؛ أمثال :ريتشارد بيل ،ويوسف د ّرة الح ّداد،
تجديديني؛ أمثال :أوري روبني ،وأنجيليكا نويورث ،ونيل روبنسون،
وجون وانسﱪو ،وباحثني
ّ
وغابريال سعيد رينولدز ،وق ّدمﺖ استعراضً ا عا ًّما لرؤى املسترشقني يف تفسري اآليات والعبارات
واملصطلحات القرآن ّية وبيانًا لخلف ّياتها يف إطار نقدي تقوﻤﻳي يفكّكﻚ بني التفاسري املنسجمة
وتخمينات وفرضيّ ٍ
ٍ
ات منبثقة من
مع القراﺋن التفسرييّة وتلﻚ التي هي مج ّرد تفسريات بالرأي
إسقاطات أيديولوجيّة ورؤى اختزاليّة.
رب اﻟﻌﺎﳌني
واﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ّ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠ ّﻴﺔ
اﳌﺮﻛﺰ
ّ
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نستشف
حينام نستطلع الدراسات التفسرييّة املد ّونة من ِقبَل املسترشقني،
ّ
عام ذهب إليه
بوضو ٍح أ ّن الرؤية التفسرييّة التي ارتكزوا عليها تختلف بالكامل ّ
املفسون املسلمون ،ونقصد من التفسري -هنا -صورته العا ّمة؛ من حيث شموله
ّ
ٍ
مرتبﻂ باآلية ،ونعني باملسترشق ذلﻚ املفهوم الساﺋد ّ
كل
الدال عىل ّ
لكل إيضا ٍح
ّ
مف ّك ٍر غر ٍّﻲﺑ س ّخر حياته العلميّة الستقصاء عامل الرشق بالبحث والتحليل يف أحد
املجاالت الدين ّية والتأريخ ّية واللغويّة واﻷدب ّية وغريها] ،[1بحيث د ّون بحوثه العلم ّية
وفق املعايري املعتمدة يف الدراسات الغرب ّية] .[2والبحوث التفسرييّة املد ّونة من
ِق َبل املسترشقني بطبيعة الحال جز ٌء من النشاطات االسترشاق ّية؛ لكونها ترتكز عىل
املعايري البحثيّة واﻷكادﻤﻳيّة ذاتها املعتمدة يف الجامعات واﻷوساط الفكريّة الغربيّة،
مسلم.
وال فرق بني أ ْن يكون كاتبها
مسلام أو غ َري ٍ
ً
ويع ّد تفسري القرآن الكريم من ِق َبل املسترشقني ظاهر ًة جديد ًة من نوعها ،لك ّن
التفاسري التي د ّونوها قليلة ج ًّدا ،وامليزة الفارقة لها أ ّن أساليب البحث املعتمدة
فضال عن ذلﻚ ،فاآلثار
فيها عىل نسق اﻷساليب املتّبعة يف تفسري الكتاب املق ّدسً ،
االسترشاقيّة املد ّونة حول القرآن الكريم يف الحقبة اﻷخرية قامﺖ بشكلٍ أساس عىل
التوصل إليها يف مضامر هذه العلوم
منهج ّية العلوم اإلنسان ّية واملعطيات التي ت ّم ّ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :عيل رامني فر وآخرون ،خاورشناس (باللغة الفارسية) ،موسوعة »دانﺶ ﮔسرت« ،إيران ،طهران،
منشورات املوسوعة العلم ّية الثقاف ّية »دانﺶ ﮔسرت«2010 ،م ،ج  ،7ص .430 - 429
اإلسالمي،
الرشق
مبنطقة
ة
الخاص
اسات
ر
الد
مصطلحي ( )Orientalismو( )Orientalistيف
وجدير بالذكر -هنا -أنّنا قلّام نجد
ّ
ّ
ْ
بدال عنهام( .نقالً عن اﻷستاذ مح ّمد كاظم شاكر) استنادا إﱃ ذلﻚ ،ال أه ّميّة
حيث يستخدم مصطلﺢ (ً )Islamic Studies
للفرد يف هذا التعريف.
] [2املسألة الالفتة للنظر يف هذا املجال أ ّن املؤلّفات التي متحورت مواضيع البحث فيها حول بيان آثار املسترشقني وآراﺋهم،
رش عن الباحث العرﻲﺑ الشهري يوسف د ّرة الحدّاد املعروف بكرثة
رش وحتّى غري مبا ٍ
قلّام تط ّرق مؤلّفوها إﱃ الحديث بشكلٍ مبا ٍ
كتاباته وجهوده البحثية ،عىل الرغم من أ ّن الكثري من املسترشقني الغرب ّيني تأث ّروا بأفكاره ونظريّاته؛ فهناك القليل من املؤلّفات
التي ذكر اسمه فيها؛ وناد ًرا ما نجد مؤلّفًا أو باحثًا يتحدّث عن مد ّوناته.
ٌ
رشقي تأث ّر بالفكر الغر ّﻲﺑ لدى تحليله مضامني القرآن الكريم.
معروف ،فالحدّاد ليس مف ّكرا ً غربيًّا ،وإﻤﻧّ ا هو ٌ
وكام هو
رجل ﱞ
9

يل بوضو ٍح يف غالبيّة البحوث التفسرييّة
من ِقبَل العلامء واملفكّرين الغربيّني ،وهذا اﻷمر ج ﱞ
لغوي ﻤﻳكن أن تط ّبقنص أد ٍّﻲﺑ
االسترشاق ّية ،وخالصة كالمهم أ ّن القرآن الكريم عبار ٌة عن ٍّ
ٍّ
عليه جميع اﻷساليب املعرف ّية املتّبعة يف الثقافة الغرب ّية من شتّى الجوانب املا ّديّة واالعتباريّة؛
سوا ًء كانﺖ هذه اﻷساليب أسطوريّ ًة أو واقعيّ ًة أو تأريخيّ ًة أو فلسفيّةً ،فهي قابل ٌة للتطبيق
النص القرآ ّين ،وعىل هذا اﻷساس أكّدوا عىل عدم وجود اختالف بني تفسري اآليات القرآنيّة
عىل ّ
ورشح مقاطع التوراة واإلنجيل وساﺋر النصوص اﻷدب ّية غري الدين ّية.
النبي
وحينام ﻤﻧعن النظر يف تفاسري املسترشقني لﻶيات التي تط ّرقﺖ إﱃ الحديث عن ّ
نستشف منها أ ّن أصحابها غال ًبا ما طرحوها عىل ضوء ما ييل:
عيﴗ،
ّ
• تو ّج ٍ
السياق القرآ ّين.
هات عقديّ ٍة ور ًؤى دينيّ ٍة؛ ّ
بغض النظر عن ّ
• طبيعة الظروف االجتامعيّة والثقافيّة التي كانﺖ حاكم ًة عىل مجتمع عرص النزول.
• التشابه الكاﺋن بني املعطيات القرآن ّية والنصوص القانون ّية وساﺋر النصوص غري
املسيحي.
الرسم ّية يف العرف
ّ
ٍ
• فرضيّ ٍ
وتخمينات وهميّ ٍة ال أساس لها من الص ّحة.
ات تأريخيّ ٍة
مقارنات غريِ منطقيّ ٍة بني ٍ
ٍ
آيات واردة
• ا ّدعاء وجود تشاب ٍه بني بعض اآليات ،وطرح
وجل.
بخصوص قدرة الله ع ّز ّ
• طرح قراء ٍة مشتّت ٍة وغريِ متناسق ٍة؛ اعتام ًدا عىل ظواهر اآليات.
املفس يف غ ًنى عن
هذا يف حني أ ّن ّ
السياق هو مرتكز املعنى الدال ّﱄ لهذه اآليات ،إذ إ ّن ّ
استعاري ،يف ما لو أمعن النظر بطريقة البيان القرآ ّين وأسلوبه الثابﺖ.
أي مدلو ٍل
ٍّ
اللجوء إﱃ ِّ
وجهتي
وﻤﻳكن تسليﻂ الضوء عىل التفاسري القرآن ّية املطروحة من ِق َبل املسترشقني ضمن
ْ
كل واحد ٍة منهام مع التفريعات املنبثقة من
نظ ٍر أساس ّي ْتني تختلف التفريعات املنبثقة من ّ
اﻷخرى ،أي أنّهام غري منسجمتني ،لك ّنهام بشكلٍ عا ٍّم تعكسان اﻷساليب والتو ّجهات التفسرييّة
املتعارفة بني هذه الرشيحة الفكريّة ،وهام كام ييل:
ِ
وجهات نظ ٍر تفسرييّ ًة تتّسم بنو ٍع من
 .1وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻷوﱃ :تب ّنى بعض املسترشقني
االحتياط؛ بحيث مل تك ْن لديهم رؤي ٌة إبستيمولوج ّي ٌة تشاؤم ّي ٌة متط ّرف ٌة مثلام هو حال جون
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وانسﱪو] ،[1وقد اعتمدوا يف تفسريهم لﻶيات والعبارات واﻷلفاظ القرآنيّة عىل النظريّات اللغويّة
والنحويّة ،وال س ّيام تلﻚ النظريّات املوروثة من علامء اللغة والنحو املسلمني القدامى ،وكذلﻚ
اعتمدوا عىل تفاسري العلامء املسلمني؛ لكن الالفﺖ للنظر أنّهم يف معظم اﻷحيان سلّطوا الضوء
السياق أكّدوا عىل إمكانيّة دراسة الدالالت القرآنيّة وتحليلها؛
عليها يف إطا ٍر
ٍّ
نقدي ،ويف هذا ّ
النص القرآ ّين ذاته يف الكثري من الحاالت ،لك ّن هناك بعض اﻷمور غامض ٌة برأيهم
اعتام ًدا عىل ّ
النص القرآ ّين.
َ
وتوضيحها يقتﴤ اللجوء إﱃ شواه َد
ووساﺋل توضيح ّي ٍة من خارج ّ
اقي الذي يقوم عىل تفسري القرآن بالقرآن ،عىل
وقد اعتمد املسترشقون يف التفسري االسترش ّ
اإلسالمي وخالل عهده اﻷ ّول
النص القرآ ّين ذاته؛ بدل اللجوء إﱃ القضايا الفرع ّية يف التأريﺦ
ّ
ّ
النص وتغيري ترتيب حروفه وآياته ،كام لجأوا
بالتحديد ،حيث استندوا إﱃ منهج تشذيب ّ
أساليب لغويّ ٍة أﻤﺛرت يف بعض الحاالت نفي الطابع العر ّﻲﺑ للقرآن الكريم ،كذلﻚ صاغوا
إﱃ
َ
يهودي؛ بحيث تك ّررت
مسيحي
استنتاجاتهم التفسرييّة عىل أساس سياق ّ ٍ
معني يتّسم بطابعٍ
ٍّ
ٍّ
ٍ
إرجاعاتهم إﱃ الكتاب املق ّدس بشكلٍ
ملحوظ.
للنص القرآ ّين من ِق َبل بعض املسترشقني،
ويف معظم اﻷحيان نلمس قراء ًة لفظ ّي ًة وجزﺋ ّي ًة ّ
وموضوعي لعد ٍد من اآليات؛ وﻤﻳكن وصف أصحاب
طوبولوجي-ﻤﻧطي
ٍّ
ٍّ
إﱃ جانب طرح تفسري ٍّ
هذه التفاسري بأنّهم مسترشقون تقليديّون.
اقي يوصف
 .2وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :يف مقابل الوجهة الفكريّة التقليديّة هناك تيا ٌر استرش ﱞ
النص املق ّدس عىل ضوء منهج ّي ٍة ورؤي ٍة تحليل ّي ٍة لغويّة ليشكّكوا
باإلصالحي تعامل أتباعه مع ّ
السياق نأوا بأنفسهم عن الفرض ّيات املتعارفة يف تأريﺦ
به من الناحية التأريخ ّية ،ويف هذا ّ
اإلسالمي ،حيث مل يطرحوا قراء ًة لغويّ ًة تأريخيّ ًة للقرآن الكريم ،بل كانﺖ قراءتهم
الفكر
ّ
والتعصب املبالﻎ فيه.
لغويّ ًة بحت ًة ات ّسمﺖ بالتخمني
ّ
ٍ
النبي مح ّمد وقد طرحه يف بيﺌ ٍة طاﺋفي ٍة بالكامل ،لك ّنه تط ّور بشكلٍ
ملحوظ يف املراحل الالحقة
] [1القرآن الكريم برأي وانسﱪو هو كالم ّ
البعيدة نسبيًّا عن عهد صدوره؛ وبالتحديد إبّان القرن الثالث الهجري تقريبًا.
الخاصة
ومن جملة اآلراء التي تب ّناها هذا املسترشق أ ّن جميع النصوص اإلسالم ّية القدﻤﻳة وحتّى أسانيد اﻷحاديث والروايات واملعلومات
ّ
مبصادر علم الرجال وكتب الفهارس ،ال اعتبار لها؛ وادّعى أ ّن الكثري من املواضيع املذكورة يف القرآن الكريم مستوحا ٌة من الديانة اليهوديّة
ومقتبس ٌة من التوراة بالتحديد.
وسوف نتط ّرق إﱃ مزيد من التفصيل يف هذا املوضوع ضمن الكتاب.
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للنص القرآ ّين من ِقبَل هذه الرشيحة من
وجدير بالذكر أ ّن القراءة اللغويّة البحتة ّ
الساموي مل يظهر يف منطقة الحجاز إبّان القرن السابع
املسترشقني ،فحواها أ ّن هذا الكتاب
ّ
امليالدي ،لذا فهو
امليالدي بشكله املتعارف اليوم ،وإﻤﻧّ ا تبلور يف العراق خالل القرن التاسع
ّ
ّ
انعكاسا ملرحل ٍة تأريخيّ ٍة؛ ولدى تحليلهم
بحسب هذه الرؤية ليس تأري ًخا بح ّد ذاته ،بل
ً
النص القرآ ّين استندوا يف غالبيّة اﻷحيان إﱃ الكتاب املق ّدس والتعاليم اليهوديّة.
مداليل ّ
وهناك اختالفاتٌ واضح ٌة غاية الوضوح بني القرآن الكريم ونصوص العهدين يف بعض
القضايا املشرتكة ،لك ّن هؤالء عند التعامل معها انحازوا واعتمدوا عىل منهج ّي ٍة إبستيمولوج ّي ٍة
النيص القرآ ّين ،ويف هذا املضامر ا ّدعوا أنّه نشأ وترعرع يف بيﺌ ٍة تطغى
يهوديّ ٍة الستنباط املدلول ّ ّ
برؤى يهوديّ ٍة .والالفﺖ للنظر أ ّن هذه الرشيحة ينضوي
عليها النزعات الطاﺋفيّة وهو متأث ّر ً
تحﺖ مظلّتها مسترشقون انتقدوا أقرانهم املسترشقني القدماء الذين ا ّدعوا أ ّن القرآن الكريم
ليس تبلو ًرا تأريخ ًّيا ﻷ ّم ٍة كانﺖ مت ّر يف مراحل التكوين ،واعتمدوا يف بيان مداليله عىل فرض ّي ٍ
ات
ديني واﻷسلوب اﻷمثل
النص القرآ ّين
مسيح ّي ٍة ويهوديّ ٍة؛ حيث تب ّنوا فكرة أ ّن ّ
ﱞ
شفوي ذو طابعٍ ٍّ
الفكري
اللغوي؛ أي أنّه بحسب هذا التو ّجه
لفهم مضامينه يجب أن يقوم عىل مبدأ التحليل
ّ
ّ
النبي مح ّمدومخاطبوه ،ومن ث ّم فهو ليس
أشبه ّ
بالنص املسحي ،فأطـراف الحوار فيه هم ّ
فكل آي ٍة وعبار ٍة فيه
رؤى فكريّ ٍة مسبق ٍة تتناغم مع تو ّجهات اﻷسالف ،لذا ّ
ًّ
نصا منبثقًا من ً
ٍ
مشهد فيه مرتبطًا
كل
املسحي الذي يكون ّ
مستقل عىل غرار العرض
ٍّ
بحاج ٍة إﱃ تحليلٍ زما ٍّين
ّ
احل زمنيّ ٍة متوالي ٍة
بفرت ٍة زمنيّ ٍة مح ّدد ٍة؛ بحيث تتواﱃ املشاهد لتصوغ اﻷحداث ضمن مر َ
ترتبﻂ السابقة منها مع الالحقة .وعىل أساس هذه الرؤية التفسرييّة تط ّرق هؤالء املسترشقون
النيص للسور اﻷوﱃ من القرآن الكريم والسور الالحقة بها وتحليلها ،وكذلﻚ
إﱃ دراسة االرتباط ّ ّ
النيص -بني السور القرآن ّية ومضمون الكتاب املق ّدس.
تط ّرقوا إﱃ بيان
ّ
التناص -التعالق ّ ّ
وال ّ
شﻚ يف أ ّن التحليل الدقيق واملع ّمق للمنهج ّية اإلبستيمولوج ّية املتّبعة يف الدراسات
االسترشاقيّة التي تتمحور حول تفسري املضمون القرآ ّين ،يتيﺢ لنا االطّالع عىل النواقص الكامنة
يف هذه املنهج ّية ،ويف الحني ذاته يتس ّنى لنا عىل ضوﺋه التع ّرف عىل مزايا هذه الدراسات؛ ومن
بﺈسهاب إﱃ بيان الفرض ّيات التي أسفرت عن تع ّدد الرؤى االسترشاق ّية
هذا املنطلق تط ّرقنا
ٍ
واختالف استنتاجات املسترشقني حول أحد املواضيع ضمن بحوثهم القرآن ّية.
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وقد تب ّنى الباحثون التقليديّون -الذين يشكّلون التيار اﻷوسع نطاقًا يف مضامر البحوث
ِ
النص
العلم ّية الغرب ّية ،-يف معظم اﻷحيان
وجهات نظ ٍر تأريخ ّي ًة لدى تسليطهم الضوء عىل ّ
ٍ
تحليالت لغويّ ٍة ،وراموا من
القرآ ّين ،واعتمدوا عىل فقه اللغة يف بيان معاين اﻷلفاظ إﱃ جانب
وراء ذلﻚ استكشاف العالقة الرابطة بني القرآن الكريم واملنهج املعتمد يف التعامل مع مداليل
الكتاب املق ّدس يف فرتة ظهوره والفرتة التي تلتها؛ وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن هؤالء الباحثني
النيص املرتكز عىل شواه َد غريِ
تط ّرقوا إﱃ بيان معاين النصوص عىل أساس أسلوب التحليل ّ ّ
النص القرآ ّين وفق هذا اﻷسلوب أيضً ا .وعىل الرغم من أ ّن هذا اﻷسلوب
نص ّي ٍة ،وقد تعاملوا مع ّ
ّ
يتيﺢ للباحث استكشاف معانٍ جديد ٍة وواضح ِة الداللة لﻸلفاظ والعبارات القرآنيّة ،إال أنّه
ٍ
يف معظم اﻷحيان يسفر عن صياغة الرؤية املطروحة بشكلٍ
مقتبس ،ومن ث ّم يتزايد احتامل
النص القرآ ّين يف رحاب الكتاب املق ّدس أو
الخطأ يف فهم املضمون؛ وهذا يعني أ ّن فهم مدلول ّ
عىل أساس البحوث التي ُد ّونﺖ بخصوص هذا الكتاب ،يسفر عن طرح آراء اختزال ّي ٍة بطبيعة
الحال؛ أي تقليص نطاق املعنى القرآ ّين ضمن مفاهي َم ضيّق ٍة تدور يف فلﻚ عبارات العهدين؛
تخمينات وتص ّور ٍ
ٍ
ات
وهناك العديد من املحاوالت البحثيّة التي لجأ املسترشقون فيها إﱃ
النص القرآ ّين ،ويف
غريِ واقعي ٍة قاﻤﺋ ٍة عىل رؤي ٍة وضع ّي ٍة ،هادفني من وراﺋها بيان غرض كاتب ّ
نص الكتاب املق ّدس
النص القرآ ّين مع مفاهيم ّ
السياق ب ّرروا عدم اتّساق بعض مفاهيم ّ
هذا ّ
بأسباب ع ّدة ،من جملتها ما ييل:
ٍ
النبي مح ّمديف خطأٍ.
ـ وقوع ّ
فهام تا ًّما مبضمون الكتاب املق ّدس.
ـ عدم امتالكه ً
ٍ
ـ رواج تص ّور ٍ
ومعتقدات خاطﺌ ٍة بني عوا ّم اليهود والنصارى يف املدينة (يرثب).
ات
العقدي الذي واجهه املسلمون خالل الفرتة التي تلﺖ صدر اإلسالم.
ـ الفراغ
ّ
عوامل أساسيّ ًة يف االختالف الكاﺋن بني القرآن
َ
إضاف ًة إﱃ أسباب أخرى ،حيث اعتﱪوها
والعهدين.
وأ ّما أه ّم نقاط الضعف التي يؤاخذ عليها هؤالء ،فيمكن تلخيصها مبا ييل:
ـ تب ّني رؤي ٍة تفسرييّ ٍة محدود ِة اﻷطر.
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عدم االهتامم كام ينبغي بسياق الكالم.
ـ ِ
ات منبثق ٍة من تو ّج ٍ
ـ خضو ٍع غريِ م ّﱪ ٍر لفرض ّي ٍ
النص عىل أساسها؛
هات اعتقاديّ ٍة وتحليل ّ
مثل :االعتقاد بأفضل ّية الكتاب املق ّدس عىل القرآن الكريم.
ِ
ٍ
ضعف أخرى.
ونقاط
نواقص
فضالً عن
َ
(تنقيحي) Revisionist
يل
 .3وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :يف مقابل هؤالء ،هناك تيا ٌر ﱞ
فكري تعدي ﱞ
ﱞ
ٍ
استنتاجات ملفاهيم الكتاب املق ّدس والتعاليم اليهوديّة يف
يتب ّنى املنضوون تحﺖ قوام مظلّته
لغوي ٍ
بحﺖ ،ومعظم آراﺋهم
أغلب اﻷحيان ،ويتط ّرقون إﱃ تحليل املضمون القرآ ّين
ٍ
بأسلوب ٍّ
تخمينات وفرض ّي ٍ
ٍ
بالتعصب.
ات ظ ّن ّي ٍة تتّسم
عبار ٌة عن
ّ
النص القرآ ّين ونصوص العهدين
وجدير بالذكر أ ّن بعض االختالفات العجيبة املوجودة بني ّ
أث ّرت عىل املتب ّنيات الفكريّة للمسترشقني الغربيّني؛ بحيث تجاهلوا الفرضيّات واﻷسس
اإلسالمي عىل م ّر التأريﺦ ،واعتمدوا عىل ٍ
أسس إبستيمولوج ّي ٍة
الفكريّة املتعارفة يف العامل
ّ
النص؛ فحواها أ ّن القرآن
يهوديّ ٍة يف استنباط الدالالت القرآن ّية عىل ضوء شواه َد خارج ٍة عن ّ
الكريم ولد وترعرع يف بيﺌ ٍة طاﺋف ّي ٍة تطغى عليها النزعة اليهوديّة؛ لدرجة أنّهم أنكروا بعض
الحقاﺋق الثابتة التي ال يشوبها أدﻰﻧ ٍّ
شﻚ أو تر ّد ٍد.
ليبني الرؤية التي تب ّناها املسترشقون يف تفسري اآليات والعبارات القرآنيّة،
ويأيت هذا الكتاب ّ
ويستقيص الفرض ّيات التي ارتكزوا عليها يف هذا املضامر ،ويوضّ ﺢ اﻷطر العا ّمة الختالف تفاسريهم
مع ساﺋر التفاسري االسترشاق ّية املنسجمة مع التفاسري اإلسالم ّية والتي هي يف الحقيقة قاﻤﺋ ٌة عىل
النص القرآ ّين؛ إﱃ جانب مقارنتها مع التخمينات واآلراء الظ ّنية املستندة
أدلّ ٍة قطع ّي ٍة من خارج ّ
ات أو قر ٍ
إﱃ فرضيّ ٍ
اءات مرتبط ٍة بأسلوب تحليل مضمون الكتاب املق ّدس أو املرتكزة عىل رؤي ٍة
اختزال ّي ٍة.
ومحور البحث يف هذا الكتاب هو تسليﻂ الضوء عىل تفاسري القرآن الكريم املد ّونة
من ِق َبل املسترشقني يف العقود املاضية ،وبالتحديد خالل العقود الخمسة اﻷخرية من القرن
العرشين والفرتة التي تلتها ،واملقارنة بني تو ّجهاتهم الفكريّة يف هذا املضامر ضمن دراس ٍة
ومسهب يتيﺢ لنا بيان
ٍ
نقديّ ٍة تحليليّ ٍة؛ ومن الواضﺢ أ ّن بيان تفاصيل املوضوع بشكلٍ دقيقٍ
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نقاط الق ّوة والضعف يف البحوث التفسرييّة االسترشاقيّة ،إذ يت ّم تقويم فرضيّاتهم الدخيلة يف
تفسري آيات القرآن الكريم وعباراته يف بوتقة النقد والتحليل.
وﻤﻳكن تلخيص محاور الكتاب مبا ييل:
ـ استعر ٍ
اض عا ٍّم لرؤية املسترشقني يف تفسري اآليات والعبارات القرآن ّية ،وبيان خلف ّياتها يف
نقدي.
إطا ٍر ٍّ
ـ تحليل فرضيّاتهم يف بيان معاين بعض املصطلحات القرآنيّة.
ـ التفكيﻚ بني التفاسري املنسجمة مع الوجهة التفسرييّة اإلسالم ّية والقاﻤﺋة عىل شواه َد
تخمينات وفرض ّي ٍ
ٍ
ات مرتكز ٍة عىل
التناص ،عن تلﻚ التفاسري التي تستند إﱃ
قطع ّي ٍة ومبدأ
ّ
النهج التفسريي املتّبع يف الكتاب املق ّدس أو املنبثقة من رؤي ٍة اختزالي ٍة.
وتتمحور أبواب الكتاب بشكلٍ أساس حول بيان ﻤﻧاذج من التفاسري التي طرحها الباحثون
تفسريي يف العامل الغر ّﻲﺑ ،كذلﻚ ضُ ِّمنﺖ بعض
الغرب ّيون التقليديّون الذين يشكِّلون أكﱪ تيا ٍر
ٍّ
التفاسري الفرع ّية التي د ّونﺖ بأقالم عد ٍد من الباحثني التجديديّني حول ٍ
ألفاظ وعبار ٍ
ات قرآني ٍة
النص القرآ ّين.
معيّن ٍة ،حيث سلّطنا الضوء عليها مبهنيّ ٍة بحثيّ ٍة وحياديّ ٍة يف رحاب مداليل ّ
وقد طرحﺖ هذه التفاسري االسترشاقيّة للنقد والتحليل يف إطار دقيقٍ وشاملٍ قدر
املستطاع؛ من خالل إثبات أنّها مل تكرتث بالتفاسري التقليديّة اإلسالم ّية كام ينبغي ،واعتمدت
وبأسلوب انتقا ٍّﻲﺋ.
ٍ
عىل مضامينها بأدﻰﻧ مستوى ممكنٍ
وتتبلور حياديّة البحث يف هذا الكتاب يف طرح التفاسري املشار إليها دون الحكم عليها
مسبقًا؛ وفق اﻷصول العقديّة للمسلمني املنبثقة من مبادئ الوحي والرشيعة اإلسالم ّية،
السياق تط ّرقنا إﱃ بيان الح ّد اﻷدﻰﻧ من املرتكزات الفكريّة التي طرح املسترشقون
ويف هذا ّ
نظريّاتهم وآراءهم التفسرييّة عىل أساسها ،والسبب يف اعتامدنا عىل الح ّد اﻷدﻰﻧ -هنا -هو
الفكري الذي يرتكزون عليه يف بحوثهم ،لذلﻚ ال نجد
أ ّن معظم املسترشقني ال يذكرون النهج
ّ
خطّة ٍ
علمي واضح َة املعامل يف أطروحاتهم التفسرييّة ،وإﻤﻧّ ا غاية ما يف اﻷمر أنّنا نواجه
بحث
ٍّ
فوﴇ منهجيّ ًة يف أحد البحوث العلميّة عىل ضوء املقتضيات العقديّة واإليديولوجيّة
أحيانًا ً
للمسترشق.
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وغالبًا ما تكون البحوث التفسرييّة املطروحة من ِقبَل املسترشقني ،عاري ًة من االنسجام
والرتابﻂ ،وما أكرث تلﻚ الحاالت التي تسفر الخلف ّية الدين ّية والعقديّة أو الفكريّة والفلسف ّية
للباحث عن تشكيكه باملعنى املتعارف لﻶية أو العبارة القرآن ّية وتُرغمه عىل البحث عن مع ًنى
آخ َر لها؛ لذلﻚ ال نجد عد ًدا كب ًريا من البحوث التفسرييّة وال نالحﻆ تفاس َري متع ّدد ًة لﻶيات
ٍ
والعبارات القرآنيّة من ِقبَل هؤالء ،بل غاية ما يف اﻷمر أ ّن هناك مد ّو ٍ
مقاالت
نات مشتّت ًة أو
مشارب فكريّ ٍة متن ّوع ٍة؛ بحيث ﻤﻳكن اعتبارها
تفسرييّ ًة غ َري ممنهج ٍة وهي بشكلٍ عا ٍّم منبثق ٌة من
َ
التفسريي نافذ ًة لبيان أحد اﻷلفاظ أو العبارات القرآن ّية فحسب.
الكيل للمفهوم
باملعنى ّ
ّ
وقد اتّسع نطاق هذه الظاهرة لدرجة أ ّن بعض الكتب التي نرشوها بعنوان تفاس َري قرآنيّ ٍة
تنظيام
ال تستقطب نظر املخاطب؛ باعتبارها مصاد َر تفسرييّةً ،وإﻤﻧّ ا تطرح بني يديه بوصفها
ً
جدي ًدا وأرخن ًة من ٍ
نص ًّيا ودراس ًة منهج ّي ًة للتفاسري التي
معني لﻶيات ،أو باعتبارها ً
ﻤﻧﻂ ّ ٍ
تحليال ّ
د ّونها العلامء املسلمون ،أو ينظر إليها وكأنّها كتاباتٌ د ّونﺖ بغية تقويم هذه التفاسري.
ويحتل
ّ
إذًا ،ال نبالﻎ لو قلنا إ ّن تفسري القرآن يف كتابات املسترشقني هو جدي ٌد من نوعه،
وحجم فيها.
نصيب
النص ّية ،ويحظى بأدﻰﻧ
ٍ
ٍ
آخر مرتب ٍة من حيث الداللة ّ
مع أ ّن عنوان الكتاب يتمحور حول بيان معامل تفسري القرآن الكريم من وجه ٍة استرشاق ّي ٍة
يل ،لك ّننا اضطررنا
إبّان النصف الثاين من القرن العرشين والفرتة التي تلتها يف إطا ٍر ٍّ
نقدي تحلي ٍّ
أحيانًا إﱃ الحديث عن بعض اآلراء املطروحة يف هذا املضامر قبل الفرتة املشار إليها ،وبادرنا
أحيانًا أخرى إﱃ رشحها وتحليلها؛ ﻷجل بيان مختلف جوانب املوضوع ،ومعرفة املشارب
الفكريّة التي انبثقﺖ هذه اﻷطروحات االسترشاق ّية منها.
وقد اعتمدنا يف فهرسة أبواب الكتاب وفصوله عىل مواضي َع مطروح ٍة يف البحوث التفسرييّة
لكل مجموع ٍة منها أ ْن تطرح محو ًرا
االسترشاقيّة اﻷكرث شهر ًة يف اﻷوساط الفكريّة والتي ﻤﻳكن ّ
باب متكاملٍ  ،ويف بوتقة موضو ٍع ٍ
واحد؛ وذلﻚ لعدم وجود تفاس َري منسجم ٍة
للبحث يف نطاق ٍ
ﻤﻳكن االرتكاز عليها لتحليل موضوع البحث ونقده .وعىل هذا اﻷساس ترجمنا مﺌات املقاالت
التفسرييّة وشبه التفسرييّة إﱃ جانب مراجعة عرشات الكتب التي تط ّرق مؤلّفوها إﱃ الحديث
عن اآليات والعبارات القرآنيّة ،وارتأينا من املناسب أن نسلّﻂ الضوء يف اﻷبواب الثالثة التي تيل
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املدخل ،عىل ثالثة محاو َر أساسيّ ٍة هي التالية:
اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻴﴗ واﻟﺴﻴﺪة ﻣﺮﻳﻢ.
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ ّ
اﻟﺒﺎب اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴري اﻻﺳﺘﴩ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّين.
اﻗﻲ ﳌﺼﻄﻠﺤﻲ "اﻟﻜﺘﺎب" و"اﻟﻘﺮآن" ﰲ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎين :اﻟﺘﻔﺴري اﻻﺳﺘﴩ ّ

اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻔﺴري اﻻﺳﺘﴩ ّ
وﺷﺨﺼ ﱠﻴﺘﻪ.
ويتمحور موضوع البحث يف الباب اﻷ ّول حول بيان فهم املسترشقني لﻶيات القرآن ّية
بالنبي عيﴗ؛ من حيث صلبه ،ووفاته ،ورفعه إﱃ السامء ،ونزوله م ّر ًة أخرى
املرتبطة
ّ
وكل ما ذكرته اآليات القرآنيّة بخصوصها قبل والدتها ،ويف س ّن
إﱃ اﻷرض ،والسيّدة مريمّ ،
طفولتها ،وحني اصطفاﺋها وحملها ،إضاف ًة إﱃ مباحثَ أخرى.
والجديـر بالذكـر -هنـا -أ ّن املسـترشقني يف هذا املضـامر اتّبعوا مناهج بحـث تأريخ ّية ذات
نقـدي ،لذلـﻚ طرحـوا العديـد مـن اآلراء التـي ا ّدعـي فيها التحريـف والحـذف واإلضافة
طابـع
ّ
وتغيـري ترتيـب اآليـات ،ومـا إﱃ ذلـﻚ من آراء أخـرى .ومنهم من تب ّنـى نه ًجا بحث ًّيا أدب ًّيـا ولغويًّا
ٍ
نصـوص قرآن ّيـ ٍة وغريِ قرآن ّيـ ٍة ،وهذا النهج شـاﺋ ٌع بينهـم أيضً ا.
لتحليـل اآليـات؛ اعتـام ًدا عـىل
ويتمحور الباب الثاين حول املعنى املقصود من مصطلﺢ "الكتاب" يف اآليات القرآن ّية
من وجهة نظر املسترشقني ،وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن قراءتهم املطروحة بخصوص مفهوم
التفسريي ،فهي مرتكز ٌة بشكلٍ أساس عىل التعامل مع
الكتاب ال تتّصف بالتناسق واالتّزان
ّ
ٍ
نصوص أخرى؛ مثل :التوراة واإلنجيل،
قاﺋم عىل الرجوع إﱃ
املوضوع ،يف ّ
نيص ٍ
ظل تحليلٍ ّ ٍّ
الساموي،
نيص عﱪ تفسري املوضوع؛ وفق داللته الذات ّية ،بحسب منشﺌه
ّ
وعىل ضوء تحليلٍ غريِ ّ ٍّ
اإللهي.
وارتكازه عىل العلم
ّ
كام أ ّن املسترشقني ضمن تفسريهم هذا املصطلﺢ القرآ ّين ،سلّطوا الضوء -أيضً ا -عىل
مصطلحات قرآني ٍة أخرى ذات ٍ
ٍ
ارتباط به؛ مثل مصطلﺢ "التفصيل" الذي هو عىل غراره من حيث
نيص؛ يتمثّل بتفسري الكتاب.
شموله
ْ
نيص؛ يتمثّل بالتعريب ،واآلخر :غ ُري ّ ٍّ
ملعنيني؛ أحدهام ّ :ﱞ
بالنبي
وأ ّما محور البحث يف الباب الثالث فهو تحليل تفاسري املسترشقني لﻶيات املرتبطة
ّ
مح ّمد والتي تحﻲﻜ عن خصاﺋصه الفريدة؛ مثل :خامت ّية نب ّوته ،وكونه أ ّم ًّيا ،وكذلﻚ اآليات التي
17

ﻤﻳكن االستدالل منها عىل ميّز ٍ
السياق ا ّدعى بعض املسترشقني
ات ّ
خاص ٍة به دون غريه؛ ويف هذا ّ
وضع هذه اآليات من ِق َبل املسلمني بعد عهده؛ مستدلّني عىل ذلﻚ بأنّها غ ُري متناسق ٍة مع سياق
ففسها عىل غرار تفسري العلامء املسلمني.
ساﺋر اآليات ،وبعضهم استند إﱃ مضامينها وسياقاتها ّ
كل ٍ
واحد من
باب إﱃ وجهات النظر التفسرييّة التي تب ّناها ّ
وبعد أن تط ّرقنا يف ّ
كل ٍ
نقدي.
املسترشقني إزاء موضوع اآلية املطروحة للبحث ،سلّطنا الضوء عليها يف ما بعد يف إطا ٍر ٍّ
مسلم يؤمن بﺈعجاز القرآن الكريم؛ من منطلق
كل
وهناك قضايا ع ّدة تتبادر إﱃ ذهن ّ
ٍ
اعتقاده بكونه كتابًا سامويًّا حينام يالحﻆ تلﻚ التفاسري العجيبة التي طرحها املسترشقون؛
ومن جملتها :اﻷسباب التي دعﺖ هؤالء إﱃ طرح قر ٍ
اءات متباين ٍة حول مداليل اآليات القرآنيّة.
توصلنا إﱃ نتيجة فحواها أنّنا كلّام تد ّرجنا يف
ولدى تحليلنا التفاسري بحسب الرتتيب
الزمنيّ ،
ّ
البحث واقرتبنا من أواخر القرن العرشين وأواﺋل القرن الحادي والعرشين ،نجد أ ّن التفاسري والقراءات
مام سبق.
التي تب ّناها املسترشقون إزاء ألفاظ القرآن الكريم وعباراته تتّسم بواقعية وانسجام أكرث ّ
وتجدر اإلشارة إﱃ أ ّن إحدى املعضالت اﻷساسيّة التي واجهتها هذه الدراسة تكمن يف
اﻷساليب اإلنشاﺋ ّية التي اتّبعها املسرشقون يف تدوين بحوثهم التفسرييّة ،فهي ليسﺖ عىل
كل ٍ
ٍ
واحد منهم،
واحد بطبيعة الحال ،وتتباين من حيث اﻷسلوب البياين؛ بحسب قلم ّ
نسقٍ
النص املد ّون؛ بعي ًدا عن التعقيدات
فبعضهم تب ّنى منه ًجا واض ًحا
وسلسا لبيان مقصوده يف ّ
ً
ٍ
صعوبات ج ّم ًة يف بادئ البحث؛ لك ّن
اإلنشاﺋيّة؛ مثل :غابريل سعيد رينولدز ،لذلﻚ مل نواجه
اﻷسلوب الكتاﻲﺑ املغلق واملعقّد الذي اتّبعه آخرون زاد من صعوبة مواصلة البحث ،فهؤالء
بأساليب فلسف ّي ٍة وصوف ّي ٍة أو أدب ّي ٍة ،لذلﻚ اضطررنا يف بعض الحاالت إﱃ تخصيص الكثري
تأث ّروا
َ
من الوقﺖ ﻷجل استكشاف املرادفات الدقيقة للعديد من الجمل والعبارات وحتّى بعض
فضال عن أنّنا تأ ّملنا يف بعضها
اﻷلفاظ؛ اعتام ًدا عىل املعاجم واملصادر اللغويّة وغري اللغويّةً ،
أيام ع ّدة ﻲﻛ نتمكّن
ولرمبا استغرق ذلﻚ ٍ
وأمع ّنا النظر ﻲﻛ نتمكّن من استيعاب املقصود بواقعهّ ،
من رشحه وتحليله ،ث ّم طرحه يف بوتقة النقد.
واﻟﻠﻪ وﱄ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﴎوي
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منذ مطلع النصف الثاين من القرن العرشين ،شاع بني املسترشقني االعتامد عىل مناهج
الخاصة بالعلوم اإلنسان ّية ،حيث استندوا إﱃ هذه املناهج ضمن البحوث
البحث العلمي
ّ
والدراسات التي د ّونوها بخصوص الكتاب املق ّدس ،كام كانﺖ منطلقًا لهم يف التعامل مع
ٍ
آيات وعبار ٍ
النص القرآ ّين حينام تط ّرقوا إﱃ تفسري مضامينه من ٍ
وألفاظ.
ات
ّ
ويف ما ييل نذكر أه ّم اﻷساليب املعتمدة من ِقبَل املسترشقني يف تفسري القرآن الكريم:
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي:
اﻟﺘﻔﺴريي
 .1اﻷﺳﻠﻮب
ّ
ّ
التقليدي هو أه ّم أسلوب ٍ
بحث اعتمد عليه املسترشقون يف تفسري القرآن
التفسريي
املنهج
ّ
ّ
الكريم ،لذلﻚ شاع يف اﻷوساط االسترشاق ّية عىل نطاقٍ واسعٍ ،فقد د ّونوا بحوثهم ودراساتهم
التفسرييّة عىل ضوء وجه ٍة تأريخي ٍة نقدي ٍة باالعتامد عىل املصادر اإلسالم ّية التقليديّة؛ مثل:
التفاسري ،وكتب السرية ،واملصادر الغرب ّية التقليديّة؛ مثل :كتاب تأريﺦ القرآن لثيودور نولدكه،
ومؤلّفات شيفاﱄ ،وجوتهلف برجشرتيس ،وأوتو برتزل.
التفسريي ذاته الذي سار عليه العلامء املسلمون ،لك ّنهم
وجدير بالذكر أنّهم مل يتّبعوا النهج
ّ
مع ذلﻚ اعتمدوا عىل ذات اﻷسلوب اإلبستيمولوجي التحلييل يف عمل ّية التفسري؛ من منطلق
اعتقادهم بﴬورة تفسري القرآن الكريم واستنباط مداليله يف رحاب السرية والتفاسري].[1
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪي:
اﻟﺘﻔﺴريي
 .2اﻷﺳﻠﻮب
ّ
ّ
البحثي اآلخر الذي اعتمد عليه املسترشقون يف تفسري القرآن الكريم ،هو عبار ٌة عن
املنهج
ّ
ٌ
متعارف يف التفاسري التي د ّونها
تجديدي قوامه بيان املداليل القرآن ّية بشكلٍ مغاي ٍر ملا هو
أسلوب
ٍ
ٍّ
الهرمنيوطيقي ،وذلﻚ من
العلامء املسلمون ،بل ال ب ّد وأ ْن تجرى عمليّة التفسري وفق املنهج
ّ
النبي مح ّمد  والقرآن الكريم.
منطلق اعتقادهم بعدم وجود ارتباط بني سرية ّ
وقد اتّهم هؤالء املسترشقون أقرانهم الذين اتّبعوا نه ًجا تفسرييًّا تقليديًّا بعدم إذعانهم
بأسلوب
بوجود مفاهي َم يهوديّ ًة ومسيح ّي ًة يف القرآن الكريم ،لذلﻚ طالبوا بﴬورة تفسريه
ٍ
[1] Cf. John Block, Competing Christian Narratives on the Quran, PP. 2 - 17.
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ٍ
جديد يختلف بالكامل عن اﻷسلوب املتّبع يف املصادر اإلسالميّة؛ ﻷ ّن سياقه مستو ًحى من
العهدين وين ّم عن أنّه تت ّم ٌة للتعاليم املسيح ّية.

والتفاسري القرآن ّية املطروحة عىل لسان هذه الرشيحة من املسترشقني حافل ٌة مبختلف اآلراء
ووجهات النظر التفسرييّة؛ لدرجة أنّها تثري االستغراب يف بعض اﻷحيان] ،[1حيث أكﱠد بعضهم
عىل أ ّن سياق العهدين املوجود يف القرآن الكريم ال يعني أ ّن االعتامد عىل الهرمنيوطيقا يف
تفسريه يُراد منها تجريده من اعتباره ،وإﻤﻧّ ا يوجب عىل الباحث اتّباع أصو ٍل تفسرييّ ٍة غربيّ ٍة
ٍ
ِ
مسيحي يف معظم اﻷحيان؛ ﻷجل طرح تفسريٍ
جديد له يتناغم مع اإليديولوجيا
ذات طابعٍ
ٍّ
والسياق
التأريخي للقرآن].[2
املسيح ّية ّ
ّ
اﻟﻨﴢ(:
اﻟﺘﻔﺴريي
 .3اﻷﺳﻠﻮب
ّ
اﻟﺘﻨﺎﴆ )وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎﻟﻖ ّ ّ
ّ ّ

النيص ( )Intertextualityهو أحد املصطلحات املعاﴏة الشاﺋعة يف
ّ
التناص أو التعالق ّ ّ
][3
مجال الدراسات اﻷدب ّية والف ّنية  ،وعىل الرغم من أ ّن املسترشقني مل يشريوا إليه بشكلٍ ﴏي ٍﺢ
بوصفه أسلوبًا تفسرييًّا ،إال أنّهم اعتمدوا عليه يف بحوثهم التفسرييّة.
التناص ،عىل
وقد أكّد الباحث بهمن نامور مطلق ،ضمن بحوثه التي د ّونها حول مسألة
ّ
النيص بني مختلف النصوص والحوارات الشفه ّية،
أه ّم ّية اﻷخذ بنظر االعتبار طبيعة التعالق ّ ّ
ٍ
منظومات لغويّ ًة مغلقةً ،وإﻤﻧّ ا ﻤﻳكن
ﴐوري وساﺋ ٌﻎ -برأيه-؛ لكون النصوص ليسﺖ
فهو أم ٌر
ﱞ
ٍ
اإليديولوجي
فهم مداليلها ضمن النطاق
لنصوص أخرى].[4
ّ
تناص بني كافّة الجمل والنصوص التي نصوغها ،فهي إ ّما أ ْن تكون
وتجدر اإلشارة إﱃ وجود ٍّ
النص يض ّم يف
نص سابقٍ ؛ لذلﻚ قيل :إ ّن ّ
نص متّﺖ صياغته سلفًا ،أو أنّها جز ٌء من ٍّ
منبثق ًة من ٍّ
ط ّياته عبار ٍ
ٍ
نصوص أخرى مرتابط ٍة يف ما بينها ،ويف ّند بعضها البعض،
ات كثري ًة مستوحا ًة من
وال فرق يف ذلﻚ بني النصوص املد ّونة يف العرص الحديث والنصوص القدﻤﻳة ،وال اختالف بني
النصوص التأريخ ّية واالجتامع ّية -أيضً ا.-
[1] Cf. Ibid.
[2] Cf. Ibid.
] [3بهمن نامور مطلق ،در آمدی بر بﯿنامتنﯿﺖ :نظرﯾه ها وﮐاربردها (باللغة الفارسية) ،الطبعة اﻷوﱃ ،إيران ،طهران ،منشورات »سخن«،
2011م ،ص .129
] [4م .ن ،ص .ن.
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النص من مدلوله الرتيب واملغلق ،ومن ث ّم
ومن ميّزات
التناص أنّه يسفر عن تحرير ّ
ّ
يضفي عليه معا َين متن ّوع ًة].[1
بالتناص واملد ّونة من ِق َبل الباحثة
الخاصة
ويؤكِّد هذا املفكّر اإليرا ّين عىل أنّ» :املباحث
ّ
ّ
جوليا كريستيفا قد استوفﺖ تحليل جميع جوانب اآلثار التي ترتتّب عىل السقات اﻷدب ّية،
النيص سببًا لحدوث تر ٍ
ٍ
نصوص أخرى ،لذا
ابﻂ بني مك ّونات أحد النصوص مع
واعتﱪت التعالق ّ ّ
النص وهويته«] .[2ويضيف أنّ» :اﻷصل هو حدوث تغ ٍ ّري
ال تطرح يف هذا املضامر مسألة أصالة ّ
ٍ
نصوص أخرى؛ بحيث
يف النصوص ،فأحد النصوص يتض ّمن الكثري من املداليل املستوحاة من
كل ٍ
تناص؛
تنصهر يف رحابه ،وبالتاﱄ يه ّمﺶ ّ
فالنص الحاصل ينشأ عىل ضوء ٍّ
واحد منها اآلخرّ ،
عامال أساسيًّا يف صياغة أحد النصوص؛ وخالصة الكالم :أ ّن طبيعة
النيص يع ّد ً
كام أ ّن التعالق ّ ّ
تناصيّةٌ«].[3
النص ّ
ّ
متداخال بني النصوص ضمن عالق ٍة
ً
التناص ارتباطًا
ويقول أيضً ا» :جوليا كريستيفا اعتﱪت
ّ
نص
متزامن ٍة ،لك ّنها ليسﺖ
مختص ًة بزمنٍ مح ّد ٍد«] ،[4وعىل هذا اﻷساس يؤكِّد عىل عدم وجود ٍّ
ّ
ٍ
نص سابقٍ له ،فالنصوص داﻤﺋًا
ٍّ
نص
مستقل عن
ٍّ
مستقل عن ٍّ
ﻷي ٍّ
نصوص أخرى فـ» :ال وجود ّ
ما تقوم عىل أخرى سابق ٍة لها«].[5
»التناص يعني وجود ٍ
ارتباط بني عدم
النيص بقوله:
ّ
ويوضّ ﺢ الباحث عيل قاﻤﺋي نيا التعالق ّ
النص ليس فارغًا بالكامل من املعنى،
النص وبني تع ّينه الكامل ،وهذا يعني أ ّن ّ
تعني معنى ّ
ّ
كذلﻚ ال ﻤﻳكن ا ّدعاء اشتامله عىل جميع املداليل بشكلٍ
مستقل عن ساﺋر النصوص«].[6
ٍّ
][1بهمن نامور مطلق ،در آمدی بر بﯿنامتنﯿﺖ :نظرﯾه ها وﮐاربردها (باللغة الفارسية)،ص .129
] [2م .ن ،ص .ن.
] [3م .ن ،ص .ن.
] [4م .ن ،ص .134
] [5م .ن ،ص .27
مؤسسة نرش معهد بحوث الثقافة والفكر اإلسالم ّيني2010 ،م ،ص
اﻷوﱃ،
الطبعة
الفارسية)،
(باللغة
نص
بيولوژي
نﯿا،
قاﻤﺋي
راجع أيضً ا :عيل
ّ
436؛ دانيﯿل تشاندلر ،مباين نشانه شناﳼ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية مهدي بارسا ،الطبعة اﻷوﱃ ،معهد دراسات الثقافة والفكر
اإلسالميّني2011 ،م ،ص.284 - 283
] [6علﯽ قاﻤﺋي نﯿا ،بيولوژي نص (باللغة الفارسية) ،ص .441
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مستقال عن الصناعات اللغويّة ،حيث تقول:
ًّ
وأ ّما الباحثة فاطمة مد ّرﳼ فقد اعتﱪته أم ًرا
ٌ
متعارف يف ف ّن
النيص بحسب املعنى املشار إليه أعاله ليس مرتبطًا مطلقًا مبا هو
»التعالق ّ ّ
البديع من صو ٍر بالغ ّي ٍة؛ مثل :التلميﺢ ،واالقتباس ،واالستقبال ،وما إﱃ ذلﻚ«].[1
باحث بﺈمكانه االعتامد عىل ٍ
ٍ
ﻤﻧﻂ
»كل
السياقّ :
ّ
ومام ذكره بهمن نامور مطلق يف هذا ّ
النصيّة يف ذهنه،
النيص ضمن قراءته ﻷحد النصوص؛ استنا ًدا إﱃ املرتكزات ّ
ٍّ
خاص من التعالق ّ ّ
لنص ٍ
واحد«]،[2
النيص ضمن قراءته ٍّ
وحتّى من شأنه االعتامد عىل ﻤﻧطني متباينني من التعالق ّ ّ
(فردي) ،حيث تطرأ عىل
شخيص
وعىل هذا اﻷساس استنتج ما ييل:
»التناص يتّسم بطابعٍ
ّ
ّ
ّ
لكل إنسانٍ  ،وهذه امليزة أسفرت
تغرياتٌ ؛ وفقًا لشتّى الظروف الثقاف ّية والشخص ّية ّ
ّ
النص ّ
عن ظهور قر ٍ
النيص
اءات شتّى ﻷحد النصوص؛ ّ
وكل قراءة بطبيعة الحال تتناسب مع تعالقها ّ ّ
النص بكونها مرتبط ًة به«].[3
الشامل لﻶثار السالفة والالحقة التي يعتقد قارئ ّ
النيص املطروحة من ِق َبل الباحثة جوليا كريستيفا
وتح ّدث عيل قاﻤﺋي نيا عن مسألة التعالق ّ ّ
أفقي؛ٌ باعتبار وجود
بقوله» :كريستيفا ص ّورت النصوص يف إطار محورين أساس ّيني ،أحدهامّ :
ٍ
النص بساﺋر النصوص؛ وعىل
النص وقارﺋه ،واآلخر:
عمودي؛ باعتبار ارتباط ّ
ارتباط بني مؤلّف ّ
ﱞ
نص وقراء ٍة
هذا اﻷساس اعتﱪت الرموز املشرتكة –يف ما بني هذه النصوص -واحدةً ،إذ ّ
كل ٍّ
مرتب ٌﻂ برمو ٍز مسبق ٍة ،لذا فهام يف الواقع خاضعان منذ لحظة صدورهام إﱃ نفوذ الخطابات
النص ّية السابقة لهام«].[4
ّ
النيص يحدث ضمن
ﴐب من
وأشار الباحث أحمد باكتﴚ إﱃ ٍ
ّ
التناص بقوله» :التعالق ّ ّ
نطاقٍ شاملٍ وتأريخا ٍّين ترتابﻂ يف رحابه الرؤى مع النصوص التي تطرح عىل ضوﺋها«] ،[5وقال:
] [1فاطمه مد ّرﳼ ،فرهنﮓ توصيفي نقد ونظريه هاي ادﻲﺑ (باللغة الفارسية) ،معهد بحوث العلوم اإلنسانيّة والدراسات الثقافيّة ،ص ،65
نقالً عن عيل مح ّمد حق شناس2008 ،م ،ص .14
] [2بهمن نامور مطلق ،در آمدي بر بينامتنيﺖ نظريه ها وﮐاربردها (باللغة الفارسية) ،ص .203
نقال عن ريفاتر.
] [3م .ن ،ص ً 271
] [4علﯽ قاﻤﺋي نﯿا ،بﯿولوژي نص (باللغة الفارسية) ،ص .436
راجع أيضاً :دانيﯿل تشاندلر ،مبانﯽ نشانه شناسﯽ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية مهدي بارسا ،الطبعة اﻷوﱃ ،معهد دراسات الثقافة
والفكر اإلسالميّني2011 ،م ،ص .279

] [5أحمد باكتﴚ ،ترجمه شناسﯽ قرآن ﮐرﯾم روی ﮐرد نظری وﮐاربردی (باللغة الفارسية) ،الطبعة اﻷوﱃ ،إيران ،طهران ،منشورات جامعة
اإلمام الصادق2013 ،م ،ص .48
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النص
إ ّن هذا التعالق يصدق -أيضً ا -عىل النصوص الشفهيّة -غري املد ّونة -حتّى؛ وإ ْن كان ّ
ٍ
ٍ
الشفهي عبار ًة عن نقلٍ
جديد شاهده املتكلّم وذكر تفاصيله عىل لسانه ،فهو يف هذه
لحدث
ّ
الحالة -أيضً ا -متأث ّ ٌر بالنصوص السابقة التي اطّلع عليها؛ حيث يسعى خالل كالمه إﱃ صياغة
نصي ٍة بحسب النامذج السابقة التي شهدها يف حياته ،فهو عىل هذا اﻷساس يصوغ
صور ٍة ّ
نصه؛ ﻲﻛ ينقل مراده لنا.
ّ
نصا ،ومن ث ّم
كالم
وخالصة كالم باكتﴚ :أ ّن ّ
ٍ
كل ٍ
منتظم؛ سوا ًء أكان مد ّونًا أو شفهيًّا ،يعتﱪ ًّ
النيص].[1
يصدق عليه مفهوم التعالق ّ ّ
النص ّية السابقة لها ،وكذلﻚ
هذا وتحﻲﻜ النصوص الالحقة يف الحقيقة عن املضامني وال ُبنى ّ
نلمس عناﴏ النصوص السابقة موجود ًة يف النصوص الالحقة] ،[2وقد وضّ حﺖ الباحثة جني ماك
أوليف هذه الحالة قاﺋلةً» :القارئ أو املستمع يشهد تح ّو ًال إدراكيًّا خالل هذا الحدث ،وبالتاﱄ
][3
نص؛ وهذه السلسلة املتبادلة من التح ّوالت تتواﱃ وتتواصل«.
يصوغ الفهم املتح ّول عىل هيﺌة ٍّ
نص
بالتناص؛ باعتبار أ ّن ّ
وعىل الرغم من أ ّن القول
نص يجب أن يكون منبثقًا من ٍّ
كل ٍّ
ّ
ٍ
جديد ،يتس ّبب إﱃ ح ٍّد ما يف زعزعة أركان
نص
آخ َر ،ومن ث َ ّم يصبﺢ بح ّد ذاته منطلقًا لصدور ٍّ
النص؛ لك ْن مع ذلﻚ هو أم ٌر متحق ٌّق ،وال محيص من اإلذعان به] ،[4إال أ ّن الباحث دانيال
ّ
النص؛ بحيث
النيص أكرث تأث ًريا عىل واقع ّ
تشاندلر ذهب إﱃ أبعد من ذلﻚ معت ًﱪا التعالق ّ ّ
يفوق تأثري أصحاب النصوص عىل بعضهم] ،[5حيث نقل عنه الباحث عيل مح ّمد حق شناس
ﴐب من التالحم والتناسق
قوله» :معظم هذه االشرتاكات قبل أن تكون مؤث ّر ًة ومتأث ّرةً ،هي ٌ
يف رحاب ثقاف ٍة مشرتك ٍة«].[6
] [1راجع :أحمد باكتﴚ ،درس ﮔفتارهاﯾﯽ درباره نقد مﻦﺘ (باللغة الفارسية) ،الطبعة اﻷوﱃ ،إيران ،طهران ،منشورات جامعة اإلمام
الصادق2012 ،م ،ص .82-81
] [2لالطّالع أكرث ،راجع ،م .ن ،ص.90 - 87
[3]Jane Mc Auli�e, “Text & Textuality, Q. 3: 7” in Literary Structure of Religious Meaning in the Quran, )edited by
Issa J. Bollata(, )Curzon, 2000(, p. 68.
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :عيل قاﻤﺋي نﯿا ،بﯿولوژي نص (باللغة الفارسية) ،ص .443
] [5راجع :دانيﯿل تشاندلر ،مبانﯽ نشانه شناسﯽ (باللغة الفارسية) ،ص .279
] [6عيل مح ّمد حق شناس ،مقالة تحﺖ عنوان» :موالنا وحافﻆ دو همدل وﯾا همزبان؟« ،مجلة »نقد ادﻲﺑ« الفصلية ،السنة اﻷوﱃ ،العدد
الثاين2008 ،م ،ص .16
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النص
النيص يعني أ ّن ّ
ويقول الباحث بهمن نامور مطلق يف هذا الصدد :إ ّن »التعالق ّ ّ
ٍ
بنصوص أخرى ،لذا ليس من املمكن مبكانٍ معرفة مصادره ،ويف الواقع ال أه ّم ّية
بأﴎه متأث ّ ٌر
التناص برأي بعض املفكّرين من أمثال :جوليا كريتسيفا ،وبارت؛ هي عمل ّي ٌة
لذلﻚ من اﻷساسّ .
تسفر عن والدة أحد النصوص ومن ث ّم تفعيله «].[1
النيص حرك ًة يساهم
ويضيف يف ّ
السياق ذاته أنّ» :املفكّرة جوليا كريستيفا مل تعتﱪ التعالق ّ ّ
نص آخر الحقٍ له ،وإﻤﻧّ ا اعتﱪته عمليّ ًة غ َري متعيّن ٍة يت ّم عىل
أحد النصوص من خاللها يف إنتاج ٍّ
النص«].[2
ضوﺋها تفعيل ّ
»املفس حينام يعتمد عىل التعالق
ويذكر الباحث عيل قاﻤﺋي نيا يف هذا الصدد -أيضً ا -أنّ:
ّ
ٍ
نصوص أخرى يف باطنه من
النيص يف تفسري أحد النصوص ،هو يتعامل معه عىل ضوء تبلور
ّ
يتوصل إليها من
الناحية السيمنطيقيّة؛ باعتبار أنّه متأث ّ ٌر بها من شتّى النواحي ،والنتاﺋج التي ّ
نصه؛ والجدير بالذكر
هذه النصوص ومن قضايا أخرى تع ّد ﴐوريّ ًة يف هذه الحالة لتفسري ّ
النص؛ لكونها تعني
أ ّن هذه املعلومات
خاص ٌة من نوعها ،فهي تتناسب مع ذات ّ
املتحصلة ّ
ّ
ٍ
يفسه
نص آخ َر
نصه ،لذا ينبغي له الرجوع إﱃ ّ
مرتبﻂ ّ
كل ٍّ
املفس عىل تفسري ّ
بالنص الذي ّ
ّ
][3
لﻲﻜ يتس ّنى له تفعيل القضايا الكامنة فيه«  .ويب ّني املقصود من التناص بقوله» :نقصد من
النص القرآ ّين
التناص يف تفسري القرآن االعتامد عىل العالقات السيمنطيق ّية والسيميولوج ّية بني ّ
ّ
وساﺋر النصوص .العالقة بني النصوص تتمحور حول الهدف أو البنية أو اللغة ،أو غري ذلﻚ ،أو
تتبلور يف رحاب االنطباق والتساوي يف الهدف والخصاﺋص البنيويّة والنتاﺋج العمل ّية واللغويّة،
خاص ،أو
أو تظهر من حيث التأثري املتبادل ،أو من حيث التداخل الذي يحدث ضمن نطاقٍ ٍّ
متوازيني مع بعضهام أو مستقلّني عن بعضهام ،أو من حيث انفكاكهام
النص ْني
من حيث كون ّ
ْ
نص
عن بعضهام وطرحهام يف أجواء متباين ٍة عن بعضها بالكامل«] .[4ويضيف -أيضً ا -أنّّ :
»كل ٍّ
ٍ
ٍ
ارتباط بخلف ّي ٍ
معلومات
ات متن ّوع ٍة؛ فلسف ًّيا ،وفقه ًّيا ،وسياس ًّيا ،وإلﺦ ،لذا فهو يحتوي عىل
ذو
] [1بهمن نامور مطلق ،در آمدي بر بﯿنامتنﯿﺖ نظرﯾه ها وﮐاربردها (باللغة الفارسية) ،ص .137
] [2م .ن ،ص .ن.
] [3عيل قاﻤﺋي نﯿا ،بﯿولوژی نص (باللغة الفارسية) ،ص .450 - 449
ٍ
(بتلخيص).
] [4م .ن ،ص 445 - 444
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ٍ
معلومات يف املجاالت التالية:
عديد ٍة ،وإ ْن أردنا فهم داللته فال ب ّد لنا من امتالك
 .1ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻐﻮﻳّﺔ وأدﺑ ّﻴﺔ :ال ّ
النص الذي
شﻚ يف أ ّن معرفة اللغة تتيﺢ لنا الولوج يف عامل ّ
هو يف الواقع عبار ٌة عن مجموع ٍة من الرموز اللغويّة؛ لكونه ذا هويّ ٍة لغوي ٍة؛ ومعرفة هذه
النص امتالكها.
مفس ّ
الرموز هي املستوى اﻷدﻰﻧ من املعلومات التي يجب عىل ِّ
نصا كلّ ًّيا،
 .2ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ّ
املفس أن يعتﱪ آيات القرآن الكريم قاطب ًة ًّ
ﻧﺼ ّﻴﺔ :يجب عىل ِّ
فالكيل ّ
يدل بوضو ٍح أكرث عىل أجزاﺋه ويف بعض اﻷحيان يص ّحﺢ مكامن الخلل املوجودة
ّّ
كل
النص القرآ ّين؛ وكأنّه شبك ٌة متكامل ٌة من اآليات؛ بحيث إ ّن ّ
فيها .إذًا ،ال ب ّد أن ننظر إﱃ ّ
نيص مو ّح ٍد مع ساﺋر اآليات ،وعندما يخوض
آي ٍة فيه لها مكانتها
ّ
الخاصة ضمن مست ًوى ّ ٍّ
النص ّية عىل ضوء البنية
النص عليه املقارنة بني اآليات وإثراء معلوماته ّ
املفس يف غامر ّ
ّ
القرآنيّة التي متثّل منظوم ًة متناسق ًة من اآليات.
املفس
 .3ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻴﺎﻗ ّﻴﺔ :االلتفات إﱃ سياق الكالم
ﱞ
ﴐوري إﱃ ح ٍّد ما ،لذا ينبغي عىل ِّ
االلتفات إليه والتع ّرف عىل طبيعته.
املفس من النصوص وقضايا أخرى،
ﺗﻨﺎﺻﻴﺔ :املعلومات التي يكتسبها
 .4ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ّ
ّ
التناص ّية هي تلﻚ التي تتناغم مع
النص وتفسريه ،واملعلومات
ّ
تع ّد ﴐوريّ ًة لفهم ّ
للمفس تحصيلها من ساﺋر النصوص
كل معلوم ٍة ﻤﻳكن
النص ،إذ ال يقصد منها ّ
طبيعة ّ
ّ
النص؛ بحيث تعينه يف
والقضايا ،وإﻤﻧّ ا هي فقﻂ تلﻚ املعلومات التي تتناسب مع ّ
عمل ّية التفسري«].[1
مام ذكره املتكلّم أو
ومام قاله يف هذا الصدد -أيضً اّ :-
»كل ٍّ
يجسد يف الحقيقة جز ًءا ّ
ّ
نص ّ
ٌ
مرتوك لفهم املخاطب أو القارئ؛ لﻲﻜ يتمكّن من فهمه عىل أساس
الكاتب ،وجزؤه اآلخر
نص عبار ٌة عن عمل ّية
معلوماته ومرتكزاته املعرف ّية؛ ومن هذا املنطلق ،ﻤﻳكن القول :إ ّن ّ
كل ٍّ
ا ّدخا ٍر للمعنى؛ أي أ ّن صاحبه ال يبادر إﱃ بيان جميع تفاصيله ضمن ظواهر عباراته وألفاظه،
بل يضمر الكثري منها لينيﻂ فهمها إﱃ القارئ الذي يعتمد عىل معلوماته يف هذا الصعيد«].[2
][1عيل قاﻤﺋي نﯿا ،بﯿولوژی نص (باللغة الفارسية) ،ص .450
] [2م .ن ،ص .175
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واملسألة الجديرة بالذكر عىل صعيد الشخصيّات االسترشاقيّة التي وقع عليها االختيار؛
الخاصة يف قصاصات
بوصفها محاور للبحث يف هذا الكتاب ،أنّنا حينام جمعنا املعلومات
ّ
لكل ٍ
واحد من املسترشقني ،ملسنا أنّهم غالباً ما
العلمي الستقصاء النامذج التفسرييّة ّ
البحث
ّ
تط ّرقوا إﱃ تفسري املضامني القرآنيّة بشكلٍ
ضمني ومحدو ٍد ،حيث اكتفوا بتسليﻂ الضوء
ٍّ
كل مجموع ٍة
عىل بعض العبارات واﻷلفاظ ،لذلﻚ واجهنا صعوب ًة يف تصنيفها وإدراج ّ
كل مقال ٍة عىل حد ٍة
معني] ،[1فقد اضطررنا ملراجعة ّ
منها يف فصلٍ يتمحور حول موضو ٍع ّ ٍ
وترجمتها بدقّ ٍة متناهي ٍة] ،[2ث ّم تقوﻤﻳها؛ لﻲﻜ يُتّخذ القرار الالزم يف إدراجها ضمن الكتاب
كل ما يحتاجه البرش ،وترك لهم فهم ساﺋر
نصا وفق آلي ٍة إيجازي ٍة (مقتصد ٍة) ،فقد ذكر ّ
الله -سبحانه وتعاﱃ- -عىل أساس هذا اﻷصل -صاغ ًّ
بأسلوب ٍ
فريد من نوعه.
القضايا ،وقد راعى هذا املبدأ
ٍ
(لالطّالع أكرث ،راجع :عيل قاﻤﺋي نﯿا ،بﯿولوژي نص (باللغة الفارسية)).
ٍ
ٍ
قصتا
نصوص موجود ٍة سابقًا ،كام فيه مضام ُني موجود ٌة يف
القرآن الكريم يف الكثري من اﻷحيان دعا إﱃ مراجعة
نصوص سابق ٍة ،ومثال ذلﻚّ :
نص آخر.
عاد وﻤﺛود اللتان أشار إليهام بشكلٍ مجملٍ ون ّوه إﱃ وجود تفاصيل أكرث حولهام يف ٍّ
يدل عىل وجود ٍ
النص بهذا املعنى ال ّ
نص هو
نقص فيه بتات ًا ،بل يع ّد نقط ًة إيجابي ًة تحسب له ،إذ إ ّن أفضل ٍّ
وجدير بالذكر -هنا -أ ّن اقتصاد ّ
نطاقٍ
لفظي؛ وبالتاﱄ فهو يستدعي مساهم ًة
ر
ظاه
بأدﻰﻧ
املعنى
من
ممكن
أوسع
يعكس
بحيث
النصوص؛
ما كان أكرث ادّخاري ًة من ساﺋر
ٍ
ٍّ
أكرث من القارئ ،والله تبارك شأنه وضع نظا ًما سيمنطيقيًّا أكرث اقتصادًا ،فهو ضمن أدﻰﻧ مقدا ٍر من الكالم ذكر معا َين واسع َة النطاق؛ وليس
نص كالقرآن الكريم عىل م ّر التأريﺦ يقتﴤ مساهمة املخاطب يف فهم مداليله بهذا الشكل.
أي ٍّ
هناك ّ
(لالطّالع أكرث ،راجع :علﯽ قاﻤﺋي نﯿا ،بﯿولوژي نص (باللغة الفارسية) ،ص .)176
الخاصة باللغات اإلنسان ّية ،لك ّن هذا الكالم ال يعني مطلقًا اقتصار
املفس بتحليل املضمون القرآ ّين ،ينبغي له االلتفات إﱃ القواعد
ّ
لدى قيام ّ
اإللهي.
اإللهي أو عدم االكرتاث بجانبه
الغيبي
برشي وتجريده من الجانب
لغوي ٍّ
القرآن الكريم عىل مست ًوى ٍّ
ّ
ّ
ّ
(لالطّالع أكرث ،راجع :علﯽ قاﻤﺋي نﯿا ،بﯿولوژی نص (باللغة الفارسية) ،ص .)149
بكل ٍ
ٌ
الخاصة؛ لذا
تأكيد له إلزاماته
خاصةٌ ،وهذا اﻷمر ّ
كام هو معلو ٌم فالقرآن الكريم ظهر يف بيﺌ ٍة تحكمها قواع ُد
ّ
وأصول تأريخي ٌة وثقافي ٌة ّ
فهو ال ّ
ينفﻚ عن البنية الثقاف ّية التي نشأ يف رحابها؛ وبالتاﱄ إن أردنا فهم معانيه فال محيص لنا من تسليﻂ الضوء عىل هذه العلقة التأريخ ّية
ٍ
النص القرآ ّين عن طريق
التناص عىل الصعيد القرآ ّين يعني االعتامد عىل
ونستشف من هذا الكالم أ ّن
والثقافيّة.
ّ
نصوص أخرى؛ بغية فهم ّ
ّ
تحليل العالقة السيمنطيقية والسيميولوجية الرابطة بينهام؛ ﻷ ّن النصوص مرتبط ٌة يف ما بينها؛ وكأﻤﻧّ ا تحاور بعضها البعض.
ٍ
خاص ٍة لباحثني مع ّينني بدقّ ٍة متناهي ٍة وترجمتها ،بل اضطررنا يف كثري من اﻷحيان
] [1جهودنا يف هذا الكتاب مل تقترص عىل مراجعة؛
مقاالت ّ
نتاﺋج إيجابي ًة مل
إﱃ االت ّصال املبارش ب ُكتّاب بعض املقاالت ،ﻲﻛ نستطلع مقصودهم من بعض مضامني نصوصهم ،وقد أﻤﺛرت هذه الجهود َ
تكن بالحسبان ،حيث أرسلوا لنا العديد من املقاالت؛ اﻷخرى وعناوين بعض املواقع اإللكرتون ّية املرتبطة باملوضوع؛ ﻷجل أن تتّضﺢ وجهات
نظرهم بالكامل ويزاح الغموض عنها؛ ومن جملتهم :الباحث غابريال سعيد رينولدز الذي كانﺖ لنا معه مراسالتٌ عديد ٌة هدفنا منها فهم
نص الكتاب املقدّس« ،حيث سألناه -أيضً ا -عن
وقصة والدة مريم لبعض مقاطع ّ
مراده من العبارة التالية» :محاكاة آية الصلب يف القرآن ّ
التناص التي لـ ّمﺢ إليها بخصوص هاتني املسألتني وساﺋر املساﺋل املذكورة يف اآليات القرآنيّة.
مسألة
ّ
] [2إحدى املشاكل اﻷخرى التي واجهناها حني تدوين هذا الكتاب والتي تقتﴤ الﴬورة اإلشارة إليها ،أ ّن كرثة عدد املسترشقني والباحثني
مصاعب كبري ٍة يف فهم
الذين متحورت مواضيع الكتاب حول مؤلّفاتهم ،وكرثة هذه املواضيع وسعة نطاقها ،أسفرا بطبيعة الحال عن
َ
كاتب يد ّون أثره بأسلوبه اإلنشاﻲﺋ
نظريّاتهم وآراﺋهم؛ نظ ًرا لتن ّوع املناهج واﻷساليب اإلنشاﺋيّة التي اعتمدوا عليها يف تدوين نصوصهم ،إذ ّ
كل ٍ
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املفسين بالتحديد ،وإﻤﻧّ ا ارتكزت عمليّة البحث
أو تركها ،لذا مل نأخذ بنظر االعتبار أحد ّ
عىل تحليل التفاسري املطروحة من ِق َبل مختلف املسترشقني ضمن خلف ّي ٍ
ومناهج
ات
َ
علم ّي ٍة وتطبيق ّي ٍة متن ّوع ٍة؛ وبهذا فنطاق البحث يشمل عد ًدا من املسشرتقني عىل اختالف
تو ّجهاتهم ونظريّاتهم ،حيث ترتاوح أفكار بعضهم بني التقليديّة والتجديد؛ وقد ذاع
][1
صيتهم يف العقود الخمسة اﻷخرية من القرن املنرصم؛ من أمثال :يوسف د ّرة الح ّداد
بكل تأكيد يزيد من صعوبة
الخاص وقد يلجأ أحيانًا إﱃ قواع َد وأصو ٍل تختلف عن نظراﺋه؛ حتّى وإن كان املوضوع واحدًا ،وهذا اﻷمر ّ
ّ
تحليل مد ّوناتهم .لذلﻚ ،حتّى وإ ْن كانﺖ بعض النصوص -مثل آثار املسترشق غابريال سعيد رينولدز -سلس ًة وواضح َة املعامل وبعيد ًة عن
ٍ
مصاعب
تعقيد ومش ّق ٍة لغوي ٍة ،إال أنّنا واجهنا
التعقيدات اللغويّ ّة بحيث ساعدت يف بادئ اﻷمر عىل سهولة طرح املوضوع وتحليله دون
َ
ج ّم ًة وتحد ٍ
ّيات كبري ًة حينام سلّطنا الضوء عىل تلﻚ اﻷﻤﻧاط املعقّدة واملغلقة يف نصوص بعض الباحثني والتي ات ّسمﺖ -أحيانًا -بأصو ٍل ورؤًى
فلسف ّي ٍة أو صوف ّي ٍة ،وأحيانًا أخرى كان اﻷسلوب اإلنشا ّﻲﺋ املعتمد من ِق َبل الكاتب هو السبب يف غموضها وتعقيدها؛ وهذه اﻷمور تس ّببﺖ
طويال؛ فطاملا سخّرنا الكثري من الوقﺖ للتح ّري عن املعنى الدقيق إلحدى الجمل أو
بطبيعة الحال بعرقلة تدوين البحث واستغرقﺖ م ّنا وقتًا ً
العبارات ،أو حتّى ﻷحد اﻷلفاظ؛ بغية تحصيل املرادف املناسب يف اللغة الفارس ّية ،حيث اضطررنا إﱃ مراجعة القواميس وكتب اللغة وحتّى
خلل يف عمليّة النقد والتحليل؛ وما أكرث تلﻚ الحاالت التي بادرنا فيها إﱃ ترجمة أحد النصوص أو املقاالت ،لك ّننا
غري اللغويّة؛ ﻲﻛ ال يحدث ٌ
ٍ
وتفريعات كثري ٍة؛ ﻲﻛ
تفاصيل مسهب ٍة
َ
حينام أردنا طرح تفاصيلها عىل طاولة البحث والتحليل الحظنا أنّها ذات نطاقٍ واسعٍ وتتطلّب طرح
يتّضﺢ مضمونها ويستويف البحث حقّه ،لذلﻚ مل يسعنا الوقﺖ لذلﻚ فطرحناها جانبًا ،والطريف أنّها إضاف ًة إﱃ استهالكها الكثري من الوقﺖ يف
كل
ترجمتها ومراجعة مضمونها ،استهلكﺖ م ّنا الكثري من الوقﺖ قبل ذلﻚ عندما تح ّرينا عنها يف مختلف املصادر الغرب ّية ،وأحيانًا إﱃ جانب ّ
ٍ
نفقات مالي ٍة طاﺋل ٍة ﻲﻛ تكون مهيﺌ ًة للتحليل ،إال أنّنا يف نهاية املطاف أعرضنا عنها لﻸسباب التي أرشنا إليها.
هذا الوقﺖ والجهد ،اضطررنا لبذل
ٍ
وباﻷخص أولﺌﻚ املطّلعني عىل البحوث
ة
ي
الغرب
ة
ي
العلم
باملصادر
ني
واملختص
باﻷساتذة
ة
بسهول
ّصال
ت
اال
من
ما يدعو لﻸسف أنّنا مل نتمكّن
ّ
ّ
ّ
ّ
فضال عن تلﻚ املشقّة التي واجهناها يف الحصول عىل العناوين اإللكرتونيّة التي تتض ّمن املقاالت املطلوبة ،فاملواقع اإللكرتونية
االسترشاقيّةً ،
ٍ
ٍ
معلومات بسهول ٍة ودون إتالف ٍ
نفقات مال ّي ٍة .لذلﻚ اضطررنا إﱃ مراجعة وترجمة
وقﺖ أو بذل
تيس للطالب تحصيل ما هم بحاج ٍة إليه من
ّ
املﺌات من املقاالت ،وتحليل مضامينها؛ لنصوغ الكتاب بهذه الهيﺌة التي بني يدي القارئ الكريم.
كاتب وباحثٌ
مسيحي لبنا ﱞين سخّر أكرث من عرشين عا ًما من حياته يف البحث والتحليل حول بعض املواضيع
] [1يوسف د ّرة الحدّاد هو ٌ
ﱞ
كتب.
القرآنيّة بهدف إثبات صوابيّة النظريّة القاﺋلة بأ ّن القرآن الكريم مستو ًحى من التوراة واإلنجيل ،ويف هذا السيّاق ألّف ﻤﺛانية ٍ
اﻷب يوسف درة الحدّاد واملعروف أيضً ا بـ"لحداد" ولد يف عام 1913م ببلدة (يﱪود  -القلمون) السورية ،وتويف يف عام 1979م يف لبنان ،وهو
من خريجي إكلرييكية القديسة ح ّنة (الصالح ّية) يف القدس.

يسا
قس ً
منذ طفولته أقبل عىل دراسة العلوم الدين ّية املسيح ّية نظ ًرا لتو ّجهاته الدين ّية والروح ّية ،وبعد أن تخ ّرج من اإلكلرييك ّية املذكورة أصبﺢ ّ
ٍ
سنوات يف منطقتي حمص السورية وبعلبﻚ اللبنانية،
يف الكنيسة اللبنانية؛ وذلﻚ يف عام 1939م بالتحديد ،فزاول عمليّة التبشري ملدّة خمس
بعد ذلﻚ ترك التبشري وانرصف إﱃ قراءة الكتب والتأليف عىل صعيد النصوص املقدّسة املسيحيّة.

وجدير بالذكر -هنا -أنّه منذ رشوعه بطلب العلم ،بادر إﱃ دراسة علوم القرآن واستطالع تعاليمه برغب ٍة شديد ٍة ،ونظ ًرا إلقامته يف مدينتي
حمص وبعلبﻚ اللتني تقطنهام غالب ّي ٌة مسلمةٌ ،تس ّنى له التع ّرف عىل الكثري من أحكام الرشيعة اإلسالم ّية ومعتقدات املسلمني.
قال يف مقدّمة أحد كتبه إ ّن دعوة شيﺦ اﻷزهر مح ّمد مصطفى املراغي والرﺋيس السابق ملجس الشعب يف مرص الدكتور مح ّمد حسني هيكل،
بحوث ودر ٍ
ٍ
اسات قرآنية .وقد أكّد يف هذا املضامر عىل أنّه ل ّبى دعوة هاتني الشخص ّيتني مؤكّدًا عىل
هام الدافع اﻷساس الذي دعاه إﱃ إجراء
ٍ
بكل صدقٍ وإخالص.
أنّه بادر إﱃ البحث والتحليل ّ
(لالطّالع أكرث ،راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،الطبعة الثالثة ،لبنان ،بريوت ،منشورات املكتبة البولسية1993 ،م ،الصفحة
»ط«).
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ٍ
بادر هذا الباحث إﱃ إجراء در ٍ
وبحوث مسهب ٍة ،وبعد عرشين عا ًما من املراجعات العلميّة والبحث والكتابة ،بدأ بتدوين ونرش آثاره.
اسات

(لالطّالع أكرث ،راجع :املصدر السابق ،ص .)425

فهرسا آلثاره يف خامتة
متحورت كتاباته وبحوثه حول مباحثَ قرآنيّ ٍة وحول الخطابني
اإلسالمي واملسيحي ،كذلﻚ لديه دراساتٌ إنجيليةٌ ،وذكر ً
ّ
كتابه »اإلنجيل يف القرآن« كام ييل:
أ ّو ًال :الدروس القرآنﯿّة :اإلنجﯿل يف القرآن؛ القرآن والﮑتاب (يف سلسلتني) ،هام :بﯿﺌة القرآن الﮑتابﯿة  -أطوار الدعوة القرآنﯿة؛ نظم القرآن
والﮑتاب يف (سلسلتني أيضً ا) ،هام :إعجاز قرآن -معجزة القرآن.
املسﯿحي  2-القرآن دعو ٌة »نرصانﯿةٌ«  3-القرآن واملسﯿحﯿة  4-أﴎار
اإلسالمي
مدخل إلﯽ الحوار
ٌ
املسﯿحي1- :
اإلسالمي
ثان ًيا :يف سبﯿل الحوار
ّ
ّ
ّ
ّ
ﴎه (غري مطبوعٍ)
و
د
م
مح
سﯿرة
6ٍ)
ع
مطبو
(غري
القرآن
عرف
يف
د
م
ومح
املسﯿﺢ
5القرآن (غري مطبوعٍ)
ّ
ّ
ّ
يل) 1- :الدفاع عن املسﯿحﯿة (يف اإلنجﯿل بحسب متّي وبحسب مرقس)  2-تأرﯾﺦ املسﯿح ّﯿة (يف
ثالثاً :دراساتٌ إنجﯿلﯿ ٌة (مصادر الوحي اإلنجﯿ ّ
اإلنجﯿل بحسب لوقا ويف سفر أعامل الرسل)  - 3فلسفة املسﯿحﯿّة (يف سلسلتني) ،هام  :الﮑتاب اﻷ ّول :الرسول بولس ،الﮑتاب الثاين :رساﺋل
بولس  4-صوفﯿة املسﯿحﯿة (يف سلسلتني) ،هام :الﮑتاب اﻷ ّول :يف اإلنجﯿل بحسب ﯾوحنا  2-الﮑتاب الثاين :يف سفر الرؤﯾا  5-املسﯿﺢ يف اإلنجﯿل
ﴎه (غري مطبوعٍ)  - 8دروس إنجﯿلﯿّة (غري مطبوعٍ)  9-الدفاع عن املسﯿحﯿة،
(غري مطبوعٍ)  6-إنجﯿل بولس (غري مطبوعٍ)  7-سﯿرة املسﯿﺢ و ّ
عن تأرﯾخها ،تعلﯿمها (غري مطبوعٍ).
كتاب آخ ُر عنوانه »إنجيل برنابا :شهادة زو ٍر عىل القرآن الكريم« ،حيث يتض ّمن تحري ًرا لدروسه ،أي
إضاف ًة إﱃ املصادر املذكورة ،لهذا الباحث ٌ
اإلسالمي املسﯿحي ،واإلنجيل يف القرآن.
الحوار
إلﯽ
مدخل
ٌ
كتابا
فهام
الباحثني،
باهتامم
حظيﺖ
أنّه مل يد ّونه بقلمه ،وأ ّما أه ّم مؤلّفاته التي
ّ
أمﴣ الحدّاد عرشات السنوات من حياته العلم ّية يف استقصاء مضامني ودالالت اآليات القرآن ّية واستخراج الشواهد والقراﺋن املوجودة فيها،
اإلسالمي؛ وقد أدﱃ بﺂراﺋه حول
كام سخّر الكثري من الوقﺖ ملراجعة اﻷحاديث النبويّة وكالم الصحابة ومصادر تفسري القرآن الكريم والتأريﺦ
ّ
الخاصة باﻷديان اإلبراهيمية ،كام نرشت له العديد من الكتب تط ّرق فيها إﱃ تفسري النصوص املقدّسة املسيحيّة ،كذلﻚ له
مختلف املواضيع
ّ
دراساتٌ وبحوثٌ حول مختلف اﻷديان إﱃ جانب كتاباته التي سلّﻂ الضوء فيها عىل قضايا إسالم ّي ٍة.
مﴤ أكرث من ثالثة عقو ٍد عىل وفاته ،ال تزال آثاره حتّى اآلن مجهول ًة لدى الكثري من الباحثني واملفكّرين ومل تحﻆ بنصيبها من املراجعة
بعد ّ
ٍ
ٍ
ضﺌيلٍ
خاص ٍة حول منظومته الفكريّة لدرجة
ة
اس
ر
د
اء
ر
إج
إﱃ
أحد
يبادر
مل
ة،
ي
العرب
باللغة
نﺖ
و
د
التي
الكتب
من
د
عد
وباستثناء
والتحليل،
ّ
ّ
ّ
أي أث ٍر معت ٍﱪ بهذا الخصوص يف اللغة الفارسية.
أنّنا ال نجد ّ
املتتبّع آلراء الحدّاد يلمس منها أنّه يف بعض املوارد تب ّنى رؤي ًة قرآني ًة فريد ًة من نوعها ،وخالفًا لبعض املسترشقني الذين عجزوا عن كتامن
ٍ
عداﺋهم لﻺسالم أو تع ّمدوا يف إعالنه ،فهو طرح آراءه بشكلٍ
غامض ودافع عنها بحنك ٍة وذكا ٍء .من جملة اﻷسس اإلسالميّة التي رفَضها الوحي
النبي مح ّمد ،لك ّنه مع ذلﻚ حاول قدر املستطاع كتامن هذه التو ّجهات وعدم الترصيﺢ بها ،فهو مل يعلن يف بادئ بحوثه
واإلعجاز ونب ّوة ّ
وحي ومعجز ًة خالدةً ،كام أ ّن بعض نظريّاته التفسرييّة ليسﺖ جديد ًة من نوعها ،حيث
كتاب
الكريم
القرآن
كون
اء
ز
إ
العمل ّية عن موقفه
ٍ
َ
ٍ
طرحﺖ قبل ذلﻚ من قبل بعض الباحثني املسيحيّني واليهود وعدد من الباحثني اآلخرين؛ إال أ ّن منها ما هو غري مسبوقٍ .

عام ييل:
وأ ّما املصادر التي تط ّرق مؤلّفوها إﱃ دراسة وتحليل آراﺋه بشكلٍ عا ٍّم فهي عبار ٌة ّ
»دروس
» - 1القرآن واملبرشون« ،تأليف مح ّمد ع ّزه دروزه .محور البحث يف هذا الكتاب هو تفنيد آراء يوسف د ّرة الحدّاد يف سلسلته
ٌ
قرآنﯿةٌ«.
 - 2القرآن واملسﯿح ّﯿة يف املﯿزان ،تأليف أحمد عمران .محور البحث يف هذا الكتاب هو تفنيد آراﺋه التي طرحها يف ﮐتاب »القرآن واملسﯿح ّﯿة«.
 - 3القرآن لﯿس دعو ًة نرصانﯿةً ،تأليف سامي عصاصه .محور البحث يف هذا الكتاب هو نقد مضمون كتابه »القرآن دعو ٌة نرصانﯿةٌ«.
 - 4دراس ٌة نقدﯾ ٌة لﮑتاب اإلنجﯿل يف القرآن ،تأليف سعد داوود .محور البحث يف هذا الكتاب هو تفنيد ما ذكره يف كتاب »اإلنجﯿل يف القرآن«.
وجدير بالذكر -هنا -أنّنا بادرنا إﱃ ترجمة الكتب الثاين والثالث والرابع أعاله من العرب ّية إﱃ الفارس ّية بالكامل لﻲﻜ نستكشف أه ّم مضامينها بدقّ ٍة.
 - 5النرصان ّﯿة يف املﯿزان ،تأليف مح ّمد ع ّزة الطهطاوي .محور البحث يف هذا الكتاب هو نقد آراﺋه ونظرياته.
فضال عن ذلﻚ ،فالكتب التالية تط ّرق مؤلّفوها بنح ٍو ما إﱃ بيان آراﺋه ونظريّاته:
ً
» - 1عقاﺋدنا« ،تأليف مح ّمد صادقي طهراين.
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اﳌﺪﺧﻞ

وريتشارد بيل] ،[1ومنهم من تب ّنى نه ًجا تجديديًّا؛ مثل :أنجليكا نويورث] ،[2وغابريال سعيد
رينولدز] ،[3ونيل روبنسون].[4
» - 2شبهاتٌ وردو ٌد حول القرآن الﮑرﯾم« ،تأليف مح ّمد هادی معرفﺖ ،وقد أرشنا إﱃ هذا الكتاب يف املباحث اآلنفة.
» 3املسﯿﺢ يف القرآن والتوراة واإلنجﯿل« ،تأليف عبد الﮑرﯾم الخطﯿب.مسيحي العقيدة ،بادر يف بحوثه القرآنيّة إﱃ انتقاء ٍ
خاص ٍة وترتيبها بحسب ذوقه ،ث ّم انرصف إﱃ
يوسف د ّرة الحدّاد باعتباره
آيات ّ
ﱠ
خاص ًة لطرح تفسريٍ يتناسب مع وجهته الفكريّة؛ لذا فﺈ ّن تفسريه آليات
ع
مواضي
منها
انتقى
حيث
ذاته،
الﴚء
التفاسري اإلسالم ّية وفعل
َ
ّ
القرآن الكريم يف الواقع هو تفسري ذو صبغ ٍة مسيح ّي ٍة.
] [1ريتشارد بيل( : )Richard Bellولد يف عام 1876م يف إسكتلندا وأكمل دراساته يف مدينة إدنﱪة  Edinburghوحصل عىل شهادتني
يف الدراسات اإلسالميّة والالهوت ،وقد اشتهر بعد تأليفه كتاب  ، The origin of Islam in its Christian environmentوبعد عرش
ٍ
سنوات تقري ًباً زادت شهرته عندما طبع كتابًا يف ترجمة القرآن ضمن جزﺋني تحﺖ عنوانThe Quran translated with a critical
 ،rearrangement of the Suratsوهذا الكتاب الذي ذاع صيته يف اﻷوساط الفكريّة والدين ّية ،انعكس سلب ًّيا عىل سمعته.
ُجمعﺖ محاﴐاتُه العلميّة ضمن سلسل ٍة تحﺖ عنوان  Introduction to the Quranحيث تض ّمنﺖ آراءه ونظرياته التي ت ّم تنقيحها ث ّم
حقّقها املسترشق الﱪيطاين وليام مونتغمري واط.
يف عام 1991م طُبعﺖ له سلسل ٌة كبري ٌة حول القرآن الكريم مك ّون ٌة من جزﺋني تحﺖ عنوان  A commentary to the Quranحيث اشتملﺖ
عىل مد ّوناته يف ترجمة القرآن الكريم والتي أعاد النظر فيها ونقّحها قبل نرشها يف السنوات اﻷخرية من حياته.

] [2أنجليكا نويورث ( )Angelika Neuwirthد ّونﺖ املقاالت التالية يف تفسري عد ٍد من اآليات القرآن ّية:
“Oral scripture” in contact : the quranic story of the golden calf & its biblical subtext”.
“Mary & Jesus, counterbalancing the biblical patriarch”.
“Quranic literary structure revisited; Surat al - Rahman between mythic account & decodation of myth".
“From the Sacred Mosque to the Remote Temple: Surat al - Isra between Text & Commentary”.
حني تدوين كتابنا ات ّصلنا بها وأفادتنا مبعلومات حول وجهتها الفكريّة وأرسلﺖ لنا أحد كتبها التي كانﺖ يف مرحلة الطباعة ،حيث يتض ّمن
مقاالت د ّونتها يف تفسري عد ٍد من آيات القرآن الكريم ،ومن جملتها ما ييل:
“Not of the East, Nor of the West )Q 24 : 35(.
“Epistemic Pessimism in Qur’nic Studies”.
“From Tribal Genealogy to Divine Covenant”.
] [3غابريال سعﯿد رﯾنولدز ( )Gabriel Said Reynoldsتط ّرق هذا املسترشق يف املقاالت التالية إﱃ طرح بعض آراﺋه التفسرييّة حول عدد
من اآليات القرآن ّية:
”“The Muslim Jesus: Dead or Alive
"“Reading the Quran as homily; the case of Sarah’s laughter
”“On the Quran’s maida passage & the Wandering of the Israeilites
The Quran & its biblical subtext
] [4نﯿل روبنسون ( )Neal Robinsonاملقاالت والكتب التالية تحتوي عىل آراء هذا املسترشق التفسرييّة التي طرحها حول املضامني
القرآن ّية:
“Jesus & Mary in the Qur’an: some neglected affinities.
“Jesus in the Qur’an, the historical Jesus & the Myth of God Incarnate”.
“The structure & interpretation of surat al Muminun”.
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ٍ
بلغات
 ما ت ّم تدوينها يف مصاد َر-غالبًا-  إﱃ أ ّن بعض مصطلحات البحث-هنا- ونو ّد اإلشارة
 فهذه،رش
ٍ  لك ّننا مل نستطع ترجمتها بشكلٍ مبا،" مصطلﺢ "الكتاب:أخرى غري اإلنجليزية؛ مثل
ٍ
.[1]غض النظر عنها
الرتجمة بطبيعة الحال تكلّف
ّ  اﻷمر الذي أرغمنا عىل،ًنفقات طاﺋلة

Christ in Islam & Christianity: The Representation of Jesus in the Qur’an & the classical Muslim Commentaries.
Discovering the Qur’an: a Comtemporary approach to a veiled text.
[1] Journal of Qur’anic Studies Qur’an, see the following studies: Julius Augapfel, ‘Das kitab im Quran,’ in Wiener
Zeitschrift fiir die Kunde des Morgenlandes 29 )1915(, pp. 384/ 92. Frants Buhl, ‘Die Schrift und was damit
zusammenhangt im Qur’an,’ in Oriental studies published in commemoration of the for tieth anniversary )18831923( of Paul Haupt... under the editorial direction of Cyrus Adler and Aaron Ember )Baltimore: Johns Hopkins
Press, 1926( pp. 36473-. Dawid Kiinstlinger, ‘Kitab und ahlu l-kitabi im Kuran,’ in Rocznik orientalistyczny )=
Polish archives of oriental research(, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Orientalistycznych )Warszawa(, 4
)1926(, pp. 23847-. Id. ‘Die Namen der Gottes-Schriften im Quran,’ in Rocznik orientalistyczny )= Polish archives
of oriental research(, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Orientalistycznych )Warszawa(, 13 )1937(, pp. 72- 84.
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الباب األ ّول

االسترشاقي
التفسري
ّ
تتحدث عن
لآليات التي
ّ
النبي عيسى والسيدة مريم
ّ

الفصل األ ّول

االسترشاقي لآليات
التفسري
ّ
النبي عيسى
تتحدث عن
التي
ّ
ّ

اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻴﴗ
اﻟﺒﺎب اﻷ ّول /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

النبي عيﴗ باهتامم املسترشقني،
حظيﺖ اآليات القرآنيّة التي تط ّرقﺖ إﱃ الحديث عن ّ
حيث تط ّرقوا إﱃ تفسريها وتحليل مضامينها ضمن ر ًؤى وتو ّج ٍ
خاصة.
هات ّ
وسلّﻂ هؤالء الضوء بشكلٍ أساس عىل ما ذكره القرآن الكريم حول صلب املسيﺢ ووفاته
ورفعه ،وإﱃ جانب ذلﻚ تط ّرقوا إﱃ الحديث عن مواضي َع أخرى ترتبﻂ بشخص ّيته ،ويف املباحث
التالية نذكر اآليات املشار إليها وآراءهم التفسرييّة بالتفصيل:
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:

النبي عيﴗ
استنتج املسترشقون من اآلية القرآن ّية التي متحورت حول مسألة صلب ّ
املفسون املسلمون ،ﻷ ّن الصلب يع ّد من
َ
واآليات املرتبطة بها
مساﺋل تختلف ّ
عام استنتجه ّ
اﻷصول االرتكازيّة يف العقيدة املسيحيّة ،لذا فﺈ ّن تفنيده يعني نقض العقيدة املسيحيّة من
أساسها][1؛ ومن هذا املنطلق تأث ّرت تفاسريهم بعقيدتهم هذه لدرجة أ ّن بعضهم حاول إثباتها
ٍ
بأي ذريع ٍة كانﺖ حتّى ،وإن اضط ّر إﱃ طرح تفسريٍ
للنص القرآ ّين،
غريب
ٍ
وجديد من نوعه ّ
ّ
بينام بادر بعضهم إﱃ تفسريه يف رحاب رؤي ٍة دينيّ ٍة مشرتك ٍة.
إذًا ،ما هي القراءة التي طرحها املسترشقون لظاهر هذه اآلية واآليات املرتبطة بها؟ هل
دليال عىل وجود
فسوا مداليلها؛ وفقًا ملا تقتضيه عقيدتهم املسيح ّية أو هل إنّهم اعتﱪوها ً
ّ
ٍ
ٍ
معلومات وافي ٍة؟
نقص يف القرآن الكريم أو عدم ارتكاز مضامينه عىل
املسترشقون الذين ذاع صيتهم يف النصف الثاين من القرن العرشين والسنوات الالحقة
وصوال إﱃ يوسف د ّرة الح ّداد واملسترشق اﻷحدث عه ًدا غابريال
ً
له ،ابتدا ًء من ريتشارد بيل
ٍ
خطابات طرحﺖ قدﻤﻳًا.
فسوا هذه اآليات بشتّى ألفاظها وجوانبها عىل أساس
سعيد رينولدزّ ،
M L K J I H G F E D C B A @ 8 7
توصلنا إﱃ نتيج ٍة؛ فحواها :أ ّن معظم املسترشقني
] [1تجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أنّنا خالل استقصاﺋنا وتت ّبعنا لﻶراء التفسرييّة االسترشاق ّيةّ ،
اليهود الذين ارتكز موضوع البحث يف هذا الكتاب حول آراﺋهم ونظريّاتهم التفسرييّة ،وال سيّام أوري روبني ،وأنجليكا نويورث ،ونيكوال
ٍ
مبحث أو مقال ٍة مستقلّني.
النص ضمن
سيناي ،وفرانتز روزنتال ،مل يتط ّرقوا إﱃ تفسري اآلية املشار إليها يف ّ
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 .[1] o n m l k ji h g f eإذا أمع ّنا النظر يف املساعي التي بذلها
نستشف منها أ ّن معظمهم سلّطوا
املسترشقون طوال نصف قرنٍ من الزمن لتفسري هاتني اآليتني،
ّ
الضوء عىل بعض عباراتهام استنا ًدا إﱃ فرضيّ ٍ
خاص ٍة ،وبعضهم ا ّدعى أنّهام تدالن عىل تأريﺦ
ات ّ
عمل ّية الصلب ،يف حني منهم من رفض هذا الرأي وزعم أ ّن مضمونهام مستو ًحى من املعتقدات
النبي عيﴗ ليس ح ًّيا كام يعتقد املسلمون،
الغنوصية ،وعد ٌد منهم استنتج من ألفاظهام كون ّ
بينام حلّل آخرون النظريّة القرآن ّية وفق تعاليم الديانة املسيح ّية متجاهلني التفاسري اإلسالم ّية؛
بحيث اعتﱪوا مسألة الصلب يف القرآن الكريم مقتبس ًة بالكامل من الديانة املسيحيّة ،وعىل هذا
اﻷساس قالوا إنّه ﻤﻳكن االستدالل منها عىل أ ّن املسيﺢ قد مات.

وجدير بالذكر أ ّن بعض املسترشقني املتأ ّخرين عه ًدا عن هؤالء ،تط ّرقوا إﱃ تفسري اآليات
الخاصة باملسيﺢ عىل ضوء تو ّج ٍ
هات اجتامع ّي ٍة وسياس ّي ٍة.
ّ
وعىل الرغم من أ ّن التفاسري االسترشاقيّة املطروحة بخصوص هذه اآليات -غالبًا -ما
تتض ّمن نق ًدا ،وتد ّون وفق تو ّج ٍ
خاص ٍة ،لذلﻚ ناد ًرا ما نالحﻆ فيها انسجا ًما مع ما هو
هات ّ
كل آي ٍة ،فﺈنّهم
مطروح يف التفاسري اإلسالم ّية املتعارفة ،وضمن تحليل املسترشقني ملضمون ّ
ٌ
عاد ًة ما يبادرون يف بادئ اﻷمر إﱃ البحث عن تلﻚ العوامل التي يعتﱪونها سببًا يف صدورها؛
النبي مح ّمد قد تأث ّر بها ،ث ّم يتط ّرقون إﱃ بيان ترتيبها بالنسبة إﱃ ساﺋر اآليات،
با ّدعاء أ ّن ّ
يتبني كيف
وتحديد اﻷسلوب الذي يعتﱪونه مناس ًبا يف فهم مداليلها من الناحية الزمان ّية؛ لﻲﻜ ّ
ﻤﻳكن تفسريها؛ تناسباً مع مضمون ٍ
آيات أخرى .ويف الختام يسلّطون الضوء عليها؛ بحسب
سياقها يف السورة وطبقًا للبنية القرآنيّة.
املفسين املسلمني،
وبنا ًء عىل ما تق ّدم ،فﺈ ّن أ ّول مؤاخذ ٍة يطرحها املسترشقون عاد ًة عىل ّ
تتمثّل مبا ييل :عدم تط ّرقهم إﱃ تفسري اآلية ضمن الب ّينة الشاملة لها -أي يف املنظومة القرآن ّية
الشاملة -اﻷمر الذي جعلهم يرفضون تأريخ ّية صلب املسيﺢ ،أي أنّهم يعتﱪونه ح ًّيا ومل ﻤﻳﺖ
يف عمليّة الصلب ،فهو ليس جز ًءا من التأريﺦ املاﴈ برأيهم؛ وإﻤﻧّ ا حياته جاريةٌ.
] [1سورة النساء ،اآليتان .158-157
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املفسون املسلمون إﱃ تفسري اآلية
ويف هذا ّ
السياق ا ّدعوا أ ّن اﻷمر ال يختلف؛ سوا ًء أبادر ّ
ظل تأث ّرهم بالخالفات الطاﺋف ّية املحتدمة يف ما
عىل ضوء نظريّات الفرقة الغ ّنوص ّية ،أم يف ّ
بينهم أو بخالفاتهم مع أتباع ساﺋر اﻷديان.
أي ٍ
املفسين املسلمني ،وإﻤﻧّ ا
إذًا ،ال نلمس يف تفاسري املسترشقني ّ
تأييد لﻶراء الشاﺋعة بني ّ
أقل تقدي ٍر بطالن
وجهة نظرهم املشرتكة هي تأريخيّة الصلب -موت املسيﺢ مصلوبًا -أو عىل ّ
النظريّة القرآنيّة حول هذا املوضوع ،فقد استنتج بعضهم أ ّن الوجهة التي تب ّناها القرآن
الكريم إزاء هذا املوضوع تتناسق مع ساﺋر أطروحاته يف مختلف آياته التي أشارت إﱃ املسيﺢ؛
تأريخي.
ديني ال
ٍّ
من حيث كونها ذات طابعٍ ٍّ
ومن الواضﺢ أ ّن املسترشقني لدى تفسريهم اآليات القرآن ّية تب ّنوا الوجهة ذاتها التي تب ّناها
باحثون آخرون يف العامل الغر ّﻲﺑ والتي تنبثق من مرتكز ٍ
ات فكريّ ٍة مسبق ٍة ،فحني قيامهم بعمليّة
ٍ
ٍ
متأصل ٍة فيها ،وهذه اﻷمور
معلومات
التفسري تأث ّروا مبا يكتنف أذهانهم من
ومعتقدات وطبا ٍع ّ
لها تأث ٌري ملحو ٌظ عىل نظريّاتهم التفسرييّة بطبيعة الحال ،إذ إ ّن املعتقدات الدين ّية واملرتكزات
اقي من مضمون
الذهن ّية والفرض ّيات املسبقة لها دو ٌر ملحو ٌظ يف صياغة االستنتاج االسترش ّ
القرآن الكريم ،وهذه الوجهة ملموس ٌة -أيضً ا -بني الذين اعتنقوا اإلسالم منهم ،وأخذوا بعني
االعتبار القواعد اللغويّة والدالل ّية؛ لكونهم تأث ّروا يف معظم اﻷحيان بالفرض ّيات املرتكزة يف
أذهانهم مسبقًا ،ومن هذا املنطلق اعتﱪوا مسألة الصلب أم ًرا مفروغًا منه وال نقاش فيه؛
مستندين يف ذلﻚ إﱃ منهجيتهم التأريخ ّية يف تحليل املضمون القرآ ّين ،فأتباع الديانة املسيح ّية
النبي عيﴗ مات بعد أ ْن ُصلب.
كام هو معلو ٌم يعتقدون بأ ّن ّ
أساسا يف رواج بعض التعاليم
وجدير بالذكر أ ّن عقيدة موت املسيﺢ كانﺖ واز ًعا ً
واملعتقدات املسيح ّية اﻷساس ّية يف اﻷناجيل املنسوبة إﱃ تالمذته؛ مثل :بشارة الخالص والنجاة،
وكفّارة خطيﺌة اإلنسان ،والفداء].[1
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :أرشيبالد روبرتسون ،عﯿسﯽ اسطوره ﯾا تارﯾﺦ؟ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية حسﯿن توفﯿقي ،منشورات
جامعة اﻷديان واملذاهب2008 ،م.
مؤسسة
راجع أيضً ا :جوان أو .غريدي ،مسﯿحﯿﺖ وبدعﺖ ها (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية عبد الرحﯿم سلﯿامين اردستاين ،منشورات ّ
"طه" الثقافيّة1998 ،م.
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ّ
وتدل االستنتاجات التفسرييّة املطروحة من ِقبَل املسترشقني عىل عدم إمكانيّة نفي مسألة
املسيحي ،أي أنّها تع ّد حدث ًا تأريخ ًّيا وأم ًرا بديه ًّيا؛ بحيث ال ﻤﻳكن
الديني
الصلب من القاموس
ّ
ّ
ا ّدعاء غري ذلﻚ ،والطريف أ ّن هذه العقيدة راسخ ٌة بشكلٍ كبريٍ لدرجة أنّها أث ّرت -أيضً ا -عىل
آراﺋهم الظاهراتيّة] [1التي اعتمدوا عليها يف بيان مضامني مسألة الصلب يف القرآن الكريم.
أساسا يف حدوث منافسة بني اﻷديان،
وكانﺖ هذه الرؤية
ّ
الخاصة بصلب املسيﺢ سببًا ً
وحتّى بني املذاهب والطواﺋف الدينيّة ،ومن هذا املنطلق نتط ّرق يف ما ييل إﱃ تحليل
نقدي ضمن املباحث التالية:
أطروحاتهم وبيان تفاصيلها يف إطا ٍر ٍّ
 .1اﻹذﻋﺎن ﺑﻜﻮن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻧﻔﻰ ﺻﻠﺐ اﳌﺴﻴﺢ ،وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧ ّﻴﺔ اﻟﺪاﻟّﺔ
ﻋﻠﻴﻪ؛ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄرﻳﺨ ّﻴﺔ واﻻﺟﺘامﻋ ّﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﻋﴫ اﻟﻨﺰول:
تب ّنى املسترشق ريتشارد بيل -باعتباره الحلقة اﻷوﱃ يف سلسلة الباحثني الذين متحور
موضوع -البحث حول آراﺋهم بخصوص مسألة الصلب يف القرآن الكريم ضمن اآليتني املشار
إليهام ،فكرة تأريخ ّية الصلب -ثبوت صلب املسيﺢ يف تلﻚ الحقبة من التأريﺦ -وقبل أن يتط ّرق
ريتشارد بيل إﱃ رشح مضمون آية الصلب  156-من سورة النساء -وتحليلها ،تح ّدث أ ّو ًال عن
السياق ا ّدعى أ ّن السور القرآن ّية القصرية والكبرية،
اآلية السابقة لها ،أي اآلية 155؛ ويف هذا ّ
مركّب ٌة ومتداخل ٌة مع بعضها ،لذلﻚ اعتﱪ اآلية املذكورة ملحق ًة باآلية  155ومضاف ًة إليها ،حيث
احتامال آخر فحواه أ ّن هذه اآلية أضيفﺖ إﱃ سورة
ً
ألحقﺖ لها بعد عرص النزول ،كام ذكر
النساء يف العهود الالحقة لعرص النزول .وفحوى نظريّته] :[2يبدو أ ّن الرؤية التي طرحها هذا
املسترشق مستوحا ٌة من الروايات املنقولة حول كيف ّية جمع القرآن الكريم من ِق َبل املسلمني
أنفسهم ،حيث أشارت هذه الروايات إﱃ أ ّن الحفّاظ كانوا يتلون اآليات ،والكتّاب بدورهم
ٍ
وغامض باالعتامد عىل ما هو ظاه ٌر ،أي إنّه يستكشف
] [1الظاهراتية عبار ٌة عن وجه ٍة فكريّ ٍة يتط ّرق الباحث عىل ضوﺋها إﱃ بيان أم ٍر خفي
الباطن عن طريق الظاهر.
(لالطّالع أكرث ،راجع :أحد قراملﮑي ،روش شناﳼ مطالعات ديني (باللغة الفارسية) ،إيران ،مشهد ،منشورات الجامعة الرضوية للعلوم
اإلسالم ّية2006 ،م ،ص ).309
الظاهراتية تعتﱪ واحد ًة من أصول البحث العلمي املعتمدة يف الدراسات االسترشاق ّية ،حيث يسعى املسترشقون يف ظلّها إﱃ بيان الجوانب
الكامنة يف باطن الظواهر ،وال سيّام تلﻚ اﻷمور الظاهرة املتش ّعبة وفق منهج ٍ
وصفي.
بحث
ٍّ

[2] )Richard Bell, A Commentary on the Qur’an, edited by: C. Edmond Bosworth & M. E. J. Richardson, )University
(of Manchester, 1991(, Vol.1, p. 139
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يد ّونونها] ،[1أو أنّه استوحى هذه الرؤية من الروايات املنقولة حول أسباب النزول املتناقلة بني
املسلمني ،حيث تشري إﱃ زمان نزول اآليات والسور].[2
والصنفان اللذان أرشنا إليهام أعاله من الروايات هام يف الواقع مرتكزان للمسترشقني،
حيث اعتمدوا عليهام يف طرح آراء من هذا القبيل ،وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن ريتشارد بيل
قد تأث ّر إﱃ ح ٍّد كبريٍ بنظريّة املسترشق بارت ( )Barthالذي زعم أ ّن القرآن الكريم يعاين من
خللٍ يف نظمه وترتيبه منذ لحظة جمعه من ِق َبل املسلمني] .[3كذلﻚ اعتﱪ اآلية  157من سورة
النساء واآليات الالحقة لها متناسق ًة مع اآلية  156من هذه السورة].[4
وال ّ
شﻚ يف أ ّن ا ّدعاء ريتشارد بيل بكون اآليات الالحقة من سورة النساء مضاف ًة إﱃ ما قبلها
ٌ
علمي؛
قد ألحقﺖ بها يف ما بعد ،هو
احتامل ِﴏ ٌف وفرض ّي ٌة ال غري ،لذا فهو ال يحظى ّ
بأي اعتبا ٍر ٍّ
لكونه يتعارض مع ﴏيﺢ اآليات ،إذ قال -تعاﱃ& % $ # " ! :-

' ( ) * 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .- , +
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` . o n m l k ji h g f e d c b aاستنا ًدا إﱃ ظاهر هذه
اآليات يبطل م ّدعى ريتشارد بيل ومن حذا حذوه ،وبيان ذلﻚ وفق التاﱄ:
][5

 أ ّن اآلية  156استهلّﺖ بحرف عطف. أ ّن الضمري "هم" يف كلمتي "كفرهم" و"قولهم" ،يرجع إﱃ اآلية السابقة.مؤسسة إحياء آثار اإلمام الخوﻲﺋ ،الطبعة اﻷوﱃ،
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :أبو القاسم الخوﻲﺋ ،البيان يف تفسري القرآن ،إيران ،قم ،منشورات ّ
ص  241و.243
راجع أيضً ا :جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العربيّة ،الطبعة الثانية1421 ،هـ ،ج  ،1ص
.210
اإلسالمي
] [2لالطّالع عىل نقد هذه الروايات ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،إيران ،قم ،منشورات مكتب النرش
ّ
التابع لجامعة املدرسني يف الحوزة العلم ّية ،إيران ،قم ،ج  ،4تفسري اآليات  176 - 169من سورة آل عمران.
راجع أيضً ا :جعفر نكونام ،ﭘﮋوهشﯽ در مصحف امام عيل( باللغة الفارسية) ،إيران ،رشﺖ ،منشورات "كتاب مبني" ،الطبعة اﻷوﱃ،
2003م ،الفصالن الثالث والرابع.
] [3لالطّالع أكرث ،راجع.Ibid, p. xx :
] [4راجع.Ibid :
] [5سورة النساء ،اآليات .158 - 155
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فهاتان القرينتان ظاهرتان غاية الظهور يف الداللة عىل أ ّن اآلية املذكورة قد نزلﺖ تزام ًنا
مع اآلية السابقة لها ،كذلﻚ تزام ًنا مع ساﺋر اآليات السابقة والالحقة لها ،لذا فهي مل تنزل
لوحدها وبشكلٍ
مستقل؛ ﻲﻛ ﻤﻳكن ا ّدعاء أنّها أضيفﺖ إﱃ ما قبلها الحقًا؛ وريتشارد بيل بدوره
ٍّ
النبي عيﴗ  ،لك ّنه تأث ّر مبا ذكر يف روايات
اعتﱪ اآلية  157واآليات الالحقة لها تف ّند مقتل ّ
جمع القرآن الكريم وروايات أسباب النزول؛ ليؤكّد عىل أ ّن كﱪ حجم هذه اآلية وتكرار عبارة
 c b فيها داللة عىل اإللحاق واالستبدال الذي حدث يف ما بعد] .[1كام أرشنا آنفًا ،فﺈ ّن
علمي له،
ا ّدعاء اإللحاق الذي حدث بعد عرص النزول هو مج ّرد ٍ
زعم بال دليلٍ  ،لذا ال اعتبا َر ٍّ
وتكرار عبارة  c b ﻤﻳكن أ ْن يكون تأكي ًدا عىل مضمون الجزء اﻷ ّول من اآلية.
ِ
وجهات نظ ٍر عىل غرار ما تب ّناه أتباع
النبي مح ّمد تب ّنى
إ ّن هاتني اآليتني تحكيان عن كون ّ
الفرقتني الغ ّنوصيّة واملانويّة] ،[2اﻷمر الذي يعني أنّه تأث ّر ببيﺌة الجزيرة العربيّة وثقافة أهلها آنذاك.
هذه الرؤية انعكسﺖ -أيضً ا -يف القراءات التي تب ّناها مسترشقون آخرون إزاء مدلول اآليتني
املشار إليهام ،ومن جملتهم املسترشقة دنيز ماسون التي اعتﱪت تفنيد صلب املسيﺢ يف القرآن
دليال عىل التناغم
ً
النبي مح ّمد وأتباع الفرقة الغ ّنوصيّة ،أي أنّه تأث ّر مبعتقداتهم].[3
ّ
الفكري بني ّ
وجدير بالذكر أ ّن الغ ّنوص ّية عبار ٌة عن حرك ٍة التقاط ّي ٍة ظهرت يف القرنني الثاين والثالث
امليالديّني ،حيث تب ّنى أتباعها فك ًرا يتناغم مع ما ذهب إليه أصحاب الفكر املانوي إزاء مضامني
وفسوها بشكلٍ كنا ٍّﻲﺋ
الكتاب املق ّدس ،فقد تط ّرقوا إﱃ تحليل نصوصه وفق رؤي ٍة باطنيّ ٍةّ ،
النبي عيﴗ
وتخميني؛ وبعض الفرق الغ ّنوص ّية يف القرن الثاين امليالدي اعتقد أتباعها أ ّن ّ
ٍّ
وجل -ﻷجل إنقاذ البرش من عبوديّة اآللهة املزيّفني،
مرسل ٍة من ِق َبل الله -ع ّز ّ
عبار ٌة عن رو ٍح َ
كام اعتقدوا أنّه مل يُقتل ،بل ُصلب ً
شخص آخ ُر شبي ٌه له][4؛ إال أ ّن ريتشارد بيل ر ّمبا
بدال عنه ٌ
تأث ّر ببعض اآليات القرآنيّة حينام طرح يف أحد مباحثه فكرة نجاة اﻷنبيّاء ،واستنتج من ذلﻚ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع.Cf. ibid :
[2] Cf. Ibid. p.139.
[3] D. Masson, Le Coran et la révélation judéo - chrétienne )Paris: Adrien-Maisonneuve, 1958(, 330 – 1.
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :وليام أرشيبالد روبرتسون ،عﯿسﯽ اسطوره ﯾا تارﯾﺦ؟ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية حسﯿن توفﯿقي،
منشورات جامعة اﻷديان واملذاهب2008 ،م ،ص 110؛ جوان أو .غريدي ،مسﯿحﯿﺖ وبدعﺖ ها (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية عبد
مؤسسة "طه" الثقافيّة1998 ،م ،ص .59 - 55
الرحﯿم سلﯿامين أردستاين ،منشورات ّ
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النبي كان له اطّال ٌع عىل تعاليم فرقٍ مسيح ّي ٍة مجهول ٍة ،وعىل هذا
عدم إمكان ّية تص ّور أ ّن ّ
اﻷساس أكّد عىل نجاته كساﺋر اﻷنب ّياء].[1
املسألة التي يجب أن تتّضﺢ للقارئ الكريم يف هذا املضامر هي أ ّن اإلسالم يرفض العقيدة
وتفصيال ،فام نالحظه جليًّا يف اآليات التي تح ّدثﺖ عن املسيﺢ عيﴗ  يف
ً
الغ ّنوصيّة؛ جمل ًة
القرآن الكريم من أنّها اعتﱪته إنسانًا ،وكذا هو الحال بالنسبة إﱃ ساﺋر اﻷنبيّاء ،فهم برش بحسب
الرؤية القرآن ّية الثابتة] .[2وأشارت اآليات القرآن ّية مرا ًرا إﱃ أ ّن املسيﺢ هو عبد الله وابن مريم،
حيث تؤكّد يف نهاية املطاف عىل كونه إنسانًا كساﺋر البرش] ،[3وهذا اﻷمر يتعارض بالكامل مع
ما ُذكِ َر من عبار ٍ
وألقاب يف تعاليم الفرقة الغ ّنوصيّة ،لذلﻚ أق ّر بعض املسترشقني يف ما بعد
ات
ٍ
بأ ّن إنكار الصلب يف القرآن الكريم؛ حتّى وإ ْن كان منبثقًا من العقيدة الغ ّنوصيّة ،إال أنّه يحﻲﻜ يف
وﴆ والوجهة القرآن ّية بهذا
الواقع عن ﳾ ٍء آخر][4؛ فقد أدركوا أ ّن التشابه الكاﺋن بني الفكر الغ ّن ّ
ٍ
معتقدات وفق التاﱄ:
الخصوص مج ّرد صدف ٍة] ،[5وهذا التشابه يتبلور ضمن ثالثة
النبي عيﴗ.
 .1اليهود مل يتمكّنوا من قتل ّ
 .2اليهود تصوروا أنّهم متكّنوا من قتله.
 .3الله -سبحانه وتعاﱃ -رفعه إﱃ السامء.
إذًا ،نستنتج من ذلﻚ أ ّن ما ذكره املسترشقون بكون املعتقدات الغ ّنوص ّية أث ّرت عىل املضمون
زعم ال أساس له من الصواب ،وال دليل عليه]،[6
القرآ ّين بخصوص مسألة صلب املسيﺢ ،ليس سوى ٍ
[1] Richard Bell, The origin of Islam & its Christian environment, )London: Macmillan, 1926(, p. 154.
] [2راجع :سورة اﻷنعام ،اآليات  8و 9و50؛ سورة هود ،اآلية 31؛ سورة اإلﴎاء ،اآلية 94؛ سورة الفرقان ،اآلية .7
] [3راجع :سورة املاﺋدة ،اآلية 75؛ سورة النساء ،اآلية .171
كذلﻚ راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،5ص .248-246
سوف نوضّ ﺢ يف املباحث الالحقة بتفصيل داللة هذه اآليات واآلية  17من سورة املاﺋدة ونثبﺖ كيف أ ّن القرآن الكريم أكّد عىل كون عيﴗ
بن مريم برشا ً.
[4]Geo�rey Parrinder, Jesus in the Quran, )Oxford: Oneworld Publication 1996(, p. 119, cited from Y. Moubarac.
[5] Cf. Todd, Benjamin Lawson, The crucifixion & the Quran: A study in the history of Muslim Thought, )Oxford:
Oneworld publication, 2009. p. 30; Geo�rey Parrinder, Ibid., p. 161; Mahmoud Mahmoud Mustafa Ayoub, “Towards
an Islamic Christology, II. The death of Jesus, reality or delusion”, The Muslim World )Hartford, CT, USA( 70 ii,
p. 104.
[6] Geo�rey Parrinder, Ibid., p. 121.
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ناشﺊ من مرتكزاتهم الفكريّة والفرضيّات التي قامﺖ عليها؛ بحسب نظريّة تأريخيّة الصلب،
ﻷنّه ٌ
النبي مح ّمد.
ومن منطلق عدم إذعانهم بكون آيات القرآن الكريم وح ًيا نزل عىل ّ
وقد أكّد القرآن الكريم عىل أ ّن الوحي هو منشأ الحقاﺋق الغيبيّة التي اطّلع عليها خاتم
انعكاس لحقيق ٍة ثابت ٍة ،فهو
اﻷنب ّياء ،وتأكيده عىل عدم صلب املسيﺢ عيﴗ من ِق َبل أعداﺋه هو
ٌ
عىل صعيد بيان الحقاﺋق يع ّد أفضل من علم التأريﺦ ،إذ ال يتس ّنى للمؤ ّرخ استكشاف الحقاﺋق
العلمي ،لذا ال ﻤﻳكن ٍ
ﻷحد إدراك حقيقة
إال عن طريق اﻷساليب املعاﴏة املتعارفة يف البحث
ّ
وجل -عىل
عدم نجاح اليهود يف قتل املسيﺢ سوى املسلم الذي يؤمن بحقّانيّة كالم الله -ع ّز ّ
فضال عن ذلﻚ ينبغي اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن املسترشق وليام
ضوء إﻤﻳانه مبا ذكر يف كتابه الحكيمً .
ٍ
اليهودي
معتقدات غ ّنوص ّي ٍة مشوب ٍة بالرشك والفكر
أرشيبالد روبرتسون استنتج يف دراساته رواج
ّ
عىل نح ٍو متكافﺊٍ بني أبناء املجتمعات املسيح ّية الفقرية التي كانﺖ تقطن يف املناطق املحاذية
املتوسﻂ ،حيث كانوا يعتقدون أنّهم بعد معاناتهم وابتالﺋهم العظيم ،سوف يعينهم الله
للبحر ّ
تعاﱃ -ويؤازرهم ويرشدهم إﱃ السبيل الذي يضمن لهم نيل السعادة اﻷبديّة يف عامل النور عنطريق ٍ
أي دليلٍ
قطعي عىل
بكل ﴏاح ٍة ً
منقذ يرسله لهم][1؛ لك ّن روبرتسون اعرتف ّ
قاﺋال» :ال يوجد ّ
ٍّ
رواج املعتقدات الغ ّنوص ّية يف الجزيرة العرب ّية إبّان القرن السابع امليالدي«].[2
بأسلوب آخر إلثبات تأث ّر القرآن
وتجدر اإلشارة إﱃ أ ّن بعض املسترشقني طرحوا املوضوع
ٍ
الكريم مبعتقدات ساﺋر الفرق عىل صعيد مسألة الصلب] ،[3ومن جملتهم بومان الذي ا ّدعى أن
املقصود من هذه اآليات القرآن ّية هو حلحلة الخالفات املحتدمة بني النسطوريّني واملونوفيزيّني،
النبي عيﴗ قد مات من حيث طبيعته اإلنسان ّية،
فأتباع العقيدة النسطوريّة يؤكّدون عىل أ ّن ّ
إال أ ّن طبيعته اإلله ّية عرجﺖ إﱃ السامء؛ بينام أتباع العقيدة املونوفيزية يعتﱪونه مركّ ًبا من
طبيعتني؛ إحداهام :إلهيّة ،واﻷخرى :إنسانية ،وهاتان الطبيعتان برأيهم صلبتا م ًعا.
] [1راجع :وليام أرشيبالد روبرتسون ،عﯿسﯽ اسطوره ﯾا تارﯾﺦ؟ (باللغة الفارسية) ،ص .158
[2] Neal Robinson, Christ in Islam & Christianity: The representation of Jesus in the Qur’an & the classical Muslim
commentaries, )London: Macmillan, 1991(, p. 114.
[3] Cf. Gabriel Said Reynolds, "The Muslim Jesus: dead or alive?", Bulletin of the School of Oriental & African
Studies 72 )2009(, pp. 253; G. C. Anawati, EI, )edited by: E. VAN Donzel, B. Lewis & Ch. Pellat(, )leiden: E. J. Brill,
1997(, vol. 4, p. 86.
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ويقول بومان إ ّن القرآن الكريم رفض هذين الرأيني م ًعا؛ وأكﱠد أ ّن املسيﺢ عيﴗ  مج ّرد
إنسانٍ كساﺋر البرش ،لكن غاية ما يف اﻷمر أنّه مل ﻤﻳﺖ] .[1وهناك سؤاالن يطرحان عىل رأيه،
وهام :هل تزول الخالفات العقديّة بني الفرقتني املونوفيزيّة والنسطوريّة يف ما لو ف ّندنا كال
الرأيني املطروحني من قبل أتباعهام؟ وعىل فرض أ ّن القرآن الكريم قد ف ّند كال الرأيني املشار
إليهام ،لك ْن كيف متكّن يف نهاية املطاف من إنهاء الخالفات بينهام؟
وكذلﻚ اعتﱪ الباحث هرني غريغور نظريّة الصلب املطروحة يف القرآن الكريم امتيازًا
النبي مح ّمد لجامع ٍة من املونوفيزيّني املرت ّدين والجوليان ّيني ،فهؤالء برأيه أنكروا
منحه ّ
ملموس من ظاهر اآليات القرآن ّية ،أكرث
معاناة املسيﺢ والعذاب الذي تع ّرض له][2؛ لكن ما هو
ٌ
من مج ّرد إنكار هذه املﺂﳼ التي تع ّرض لها].[3
وأه ّم مؤاخذ ٍة تَرِد عىل اآلراء التي طرحها هؤالء املسترشقون عىل صعيد مسألة صلب
املسيﺢ هي عدم تأريخ ّية فرض ّياتهم ،وال ّ
شﻚ يف أ ّن ا ّدعاء تأريخ ّية الصلب ال ﻤﻳكن إثباته؛
ﻷ ّن اآليات القرآنيّة وصلتنا متواترةً؛ وهذا التواتر متحق ٌّق منذ عرص النزول ،ويف جميع العصور،
لذا اعتقد به املسلمون يف جميع اﻷجيال وأعاروه اهتام ًما كب ًريا ،ومن ث ّم بات مرتك ًزا دين ًّيا
لﻶالف منهم واملاليني واليوم ﻷكرث من مليار ٍ
شخص منهم؛ حيث حفظه القرآن الكريم لهم
رص.
مرتك ًزا عقديًّا يف ّ
كل ع ٍ
وقد ولدت هذه الرؤية منذ عهد خاتم اﻷنب ّياء مح ّم ٍد ،وسادت بني املسلمني ،وبقيﺖ
ٍ
نصوص منقول ٍة ت ّم تداولها بني اﻷجيال
شاﺋع ًة بني جميع أجيالهم] ،[4بينام اﻷناجيل ليسﺖ سوى
املسيحيّة عن طريق ما يس ّمى يف علم الفقه بخﱪ الواحد ،ضمن روايات عد ٍد من الشخصيّات
[1] Neal Robinson, Christ in Islam & Christianity: The representation of Jesus in the Qur’an & the classical Muslim
commentaries, )London: Macmillan, 1991(, P. 110, cited from Bowman.
[2] Cf. G. C. Anawati, Ibid., vol. 4, p. 84; See H. Grégoire, “Mahomet et le monophysisme”, Mélanges, Charles Diehi
)Paris: Leroux, 1930(, 1: 107 - 119.
الخاصة بهذه العبارة.
] [3الحﻆ الصفحات الالحقة لالطّالع عىل اآلراء التفسرييّة
ّ
حقاﺋق هام ٌة حول القرآن الﮑرﯾم ،إيران ،قم ،منشورات جامعة املدرسﯿن يف الحوزة العلميّة
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :جعفر مرتضﯽ العاميل،
ُ
بقم ،ص .298
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][1
النبي عيﴗ أو تالمذ ًة لتالمذته،
املسيح ّية؛ مثل متّى ،ومرقس ،ويوح ّنا ؛ وهؤالء كانوا تالمذة ّ
والطريف أ ّن اﻷناجيل بنفسها تؤكّد عىل أنّهم ف ّروا وتركوه وحي ًدا؛ حينام هجم عليه اﻷعداء.

واملسألة اﻷخرى الها ّمة عىل هذا الصعيد هي أ ّن أخبار تأريﺦ الديانة املسيح ّية مل يت ّم
تناقلها بشكلٍ متواترٍ ،لذا ال ﻤﻳكن ٍ
النبي عيﴗ
ﻷحد ا ّدعاء أ ّن الحوادث التي تع ّرض لها ّ
متواتر ٌة يف نصوصهم ،ومن ث ّم ليس من الصواب اعتبارها من الثوابﺖ التأريخيّة؛ فليس لديهم
ٍ
فضال عن أ ّن نصوص اﻷناجيل نفسها ليسﺖ كذلﻚ،
مخطوط أو وثيق ٍة تأريخ ّي ٍةً ،
أي مصد ٍر
ّ
مؤسس الديانة املسيح ّية ،وهو
لذا يقال إنّه ليسﺖ هناك أخبا ٌر تأريخ ّي ٌة واضح ٌة بخصوص ّ
ما أكّد عليه باحثون ومسترشقون غربيّون؛ مبن فيهم :وليام أرشيبالد روبرتسون الذي أكّد
تركيب من اﻷسطورة والتأريﺦ«] ،[2وال توجد
قاﺋال» :عيﴗ يف التعاليم املسيحيّة عبار ٌة عن
ً
ٍ
لدينا شواه ُد تأريخي ٌة مستقلّ ٌة منذ عهد عيﴗ .[3]«إضاف ًة إﱃ ذلﻚ ،فقد رأى البعض أ ّن
النبي عيﴗ غري محدد ٍة ،وما ذكر يف التقويم ليس سوى افرت ٍ
اض ،كام
السنة التي ُولِ َد فيها ّ
أنّه من املستحيل إثبات وجوده ووجود ساﺋر اﻷنبيّاء؛ من أمثال :موﳻ ،وداوود ،وساﺋر
ٍ
ٌ
بغموض مطبقٍ وما هو موجو ٌد بني أيدينا
محفوف
اﻷنبيّاء الذين سبقوهم؛ لذا فوجودهم
مج ّرد ٍ
قصص مشتّت ٍة منقول ٍة يف الكتاب املق ّدس] .[4والالفﺖ للنظر -أيضً ا -هو أ ّن هويّات كُتّاب
كل ٍ
واحد منهم قاﻤﺋ ٌة عىل ظ ٍّن وتخم ٍني] ،[5وتجدر
اﻷناجيل غامض ٌة أيضً ا ،إذ نسبة اإلنجيل إﱃ ّ
اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن أقدم النسﺦ املخطوطة لﻸناجيل واملوجودة اليوم بني أيدينا ،يعود تأريخها
إﱃ القرن الثالث امليالدي ،يف حني أ ّن النسﺦ اﻷصلية ت ّم تدوينها خالل اﻷعوام 60م إﱃ 120م
حسب ما يبدو ،لذا فهي حتّى القرن الثالث -أي طوال قرنني من الزمن -كانﺖ عرض ًة للخطأ
حقاﺋق هام ٌة حول القرآن الﮑرﯾم ،ص .298
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :جعفر مرتضﯽ العاميل،
ُ
راجع أيضً ا :مصطفﯽ ذاﮐري ،مسﯿحﯿﺖ واسالم (باللغة الفارسية) ،الطبعة اﻷوﱃ ،منشورات »رشﮐﺖ سهامي انتشار«2010 ،م ،ص .286
] [2وليام أرشيبالد روبرتسون ،عﯿسﯽ اسطوره ﯾا تارﯾﺦ؟ (باللغة الفارسية) ،ص .161
راجع أيضاً :وﯾل ديورانﺖ ،تارﯾﺦ متدن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية عيل أصغر ﴎوش ،منشورات »إقبال« ،ج  ،9ص .179 - 175
] [3وليام أرشيبالد روبرتسون ،عﯿسﯽ اسطوره ﯾا تارﯾﺦ؟ (باللغة الفارسية) ،ص .80
] [4راجع :مصطفى ذاﮐري ،مسﯿحﯿﺖ واسالم (باللغة الفارسية) ،ص .286
] [5لالطّالع أكرث ،راجع :وليام أرشيبالد روبرتسون ،عﯿسﯽ اسطوره ﯾا تارﯾﺦ؟ (باللغة الفارسية) ،ص 21 - 19؛ مﯿشيل توماس ،ﮐالم مسﯿحي
(باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية حسﯿن توفﯿقي ،إيران ،قم ،منشورات مرﮐز دراسات وبحوث اﻷديان واملذاهب1998 ،م ،الطبعة
اﻷوﱃ ،ص 42؛ مصطفى ذاﮐري ،مسيحيﺖ واسالم (باللغة الفارسية) ،ص .287
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يف النسﺦ ويحتمل حدوث تغيريات يف مضامينها ج ّراء رغبة مد ّونيها يف إقحام املعتقدات
الالهوت ّية لفرقتهم أو أ ّن هذه التغيريات حدثﺖ ج ّراء الظروف الساﺋدة يف حقبة تدوينها].[1
ونقل صاحب تفسري املنار عن الﱪوفسور اﻷملاين أوكهارن أ ّن املسيح ّيني إبّان القرن الثاين
غريوا ثالثة أو أربعة أناجيل] ،[2ويف تلﻚ السنوات بلﻎ عددها مﺌة إنجيلٍ تقريبًا ،لك ّن
امليالدي ّ
الكنيسة مل تقبل منها سوى أربع ٍة].[3
اعرتف بها مصاد َر رشعي ٍة يف نهاية القرن الثاين امليالدي عىل ضوء اﻷصول
واﻷناجيل املشار إليها ُ
العقديّة والالهوتية ملجمع القساوسة ،وليس عىل ضوء اﻷصول التأريخ ّية ،وكام هو معلو ٌم ،فقد
النبي عيﴗ ،والالفﺖ للنظر فيها -أيضً ا -أنّها ُد ّونﺖ
ت ّم تدوينها بعد فرت ٍة طويل ٍة من عهد ّ
النبي عيﴗ وأتباعه كانﺖ آراميةً ،وهذا اﻷمر ين ّم عن الفرتة
باللغة اليونانيّة ،يف حني أ ّن لغة ّ
الزمن ّية املتامدية بني عهد ظهورها والعهد الذي ُد ّونﺖ فيه ،ومن هذا املنطلق قال أحد الباحثني:
»ال ﻤﻳكن ٍ
ﻷحد تص ّور أ ّن العبارات اليونان ّية املد ّونة يف اﻷناجيل صدرت بح ّد ذاتها من لسان
اللغوي اليونا ّين املعتمد يف تدوينها ليس راق ًيا من الناحية
فضال عن أ ّن ذات اﻷسلوب
عيﴗً ،
ّ
قاﺋال :إ ّن روح
اللغويّة ،وقد وصف فريدريتﺶ نيتشه ضعفه من الناحيتني اللغويّة والبالغيّة؛ ً
القدس يتح ّدث بلغ ٍة يونان ّي ٍة ضعيف ٍة!«].[4
النبي
أضف إﱃ ذلﻚ ،فقد أكّد عىل أ ّن هذه اﻷناجيل فيها اختالفاتٌ كبري ٌة حول بيان سرية ّ
عيﴗ؛ ما ّ
يدل عىل وجود بونٍ شاسعٍ بني مضامينها وبني الحقاﺋق التي شهدها التأريﺦ
املسيحي يف عهده اﻷ ّول ،كذلﻚ اعتﱪ اﻷوضاع يف ذلﻚ العهد بلغﺖ درج ًة من التأزّم؛ بحيث
ّ
جعلﺖ أتباع املسيﺢ يتخلّون عنه؛ بحيث مل يجرؤ أح ٌد يف تلﻚ اآلونة عىل أن يعلن اعتناقه
الديانة النرصان ّية].[5
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :وﯾل ديورانﺖ ،تارﯾﺦ متدن (باللغة الفارسية) ،الكتاب الخامس( ،شباب املسيح ّية).

] [2راجع :مح ّمد رشيد بن عيل رضا ،تفسري القرآن الحكيم (تفسري املنار) ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار املعرفة ،الطبعة الثانية ،ج  ،6ص .36
] [3راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،3ص 524؛ راجع أيضً ا :وليام أرشيبالد روبرتسون ،عﯿسﯽ اسطوره ﯾا تارﯾﺦ؟
(باللغة الفارسية) ،ص .30
] [4أحمد باكتﴚ ،ترجمه شناسﯽ قرآن ﮐرﯾم روی ﮐرد نظری وﮐاربردی (باللغة الفارسية) ،الطبعة اﻷوﱃ ،إيران ،طهران ،منشورات جامعة
اإلمام الصادق2013 ،م ،ص .92
] [5لالطّالع أكرث ،راجع :إنجيل مرقس.5 :14 ،
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إن تتبّع الشواهد التأريخيّة ،يقود املتتبّع إﱃ التشكيﻚ بوثاقة اﻷناجيل اﻷربعة ومصداقيّتها
أي مس ّو ٍغ ال ّدعاء أ ّن مضامينها عبار ٌة
فال ﻤﻳكنه تجاهل الغموض الكاﺋن فيها ،ومن ث ّم ال يجد ّ
حقاﺋق تأريخي ٍة ثابت ٍة] ،[1وتجدر اإلشارة إﱃ أ ّن الباحث موريس بوكاي اعتﱪها عىل غرار
عن
َ
اﻷحاديث والروايات املوجودة يف املصادر اإلسالميّة].[2

ﻣﻮﻫام
 (2اﻹذﻋﺎن ﺑﻨﻔﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺻﻠﺐ اﳌﺴﻴﺢ واﻋﺘﺒﺎر ﻣﻀﻤﻮن اﻵﻳﺔ اﻟﺪاﻟّﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ً
ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﺸﺎﺑﻬﺎت:

يوسف د ّرة الح ّداد هو أحد الباحثني الذين يعتقدون بكون صلب املسيﺢ حقيق ٌة تأريخيّ ٌة
النبي مح ّمد أجرى
متواترةٌ ،ومن أولﺌﻚ الذين ي ّدعون أ ّن القرآن الكريم مثل التوراة؛ ﻷ ّن ّ
عليه تغيري ٍ
ات وأضاف إليه ما شاء][3؛ فضالً عن أنّه استنتج من اآليات القرآن ّية وقوع عمل ّية
وهمي وليس واقع ًّيا،
صلب
النبي عيﴗ ،لك ْن غاية ما يف اﻷمر أنّه ٌ
ﱞ
الصلب والقتل بشأن ّ
وجل -م ّر ًة أخرى ورفعه إﱃ السامء؛
وب ّرر هذا الرأي بأ ّن املسيﺢ يف لحظة قتله أحياه الله -ع ّز ّ
ﴎ قال عىل
بحيث ت ّم تصوير الحدث؛ وكأنّه مل يُقتل من اﻷساس؛ واعتﱪ هذا االستنتاج وكأنّه ﱞ
ّ
كاملتوﰱ«].[4
أساسه» :مبا أنّهم رفعوك إﱃ السامء ،فأنا اعتﱪك
والنتيجة التي نستخصلها من كالمه أ ّن القتل تحقّق بشأن املسيﺢ للحظ ٍة ،لك ّن الله
سبحانه وتعاﱃ -أحياه مبارش ًة بعد أن ّتويف ورفعه إﱃ السامء ،وعىل هذا اﻷساس وصف
العقيدة اإلسالميّة القاﺋلة بعدم حدوث الصلب بشأنه بالخرافة][5؛ مستدالًّ عىل رأيه هذا
املسيحي الذي دام ستّة قرونٍ حتّى عهد نزول القرآن الكريم.
بالتواتر املوجود يف التأريﺦ
ّ
توصل إليها عىل صعيد مسألة صلب املسيﺢ ،منبثق ٌة
وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن النتاﺋج التي ّ
ٍ
من تو ّج ٍ
العلمي املحايد
ومعتقدات مسيحي ٍة؛ بحيث ال تقوم عىل منهج البحث
هات ذوق ّي ٍة
ّ
الهادف إﱃ استكشاف الحقاﺋق ،لذلﻚ استنتج يف نهاية املطاف أ ّن املسلمني تب ّنوا الفكرة ذاتها
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :سﯿد قطب ،يف ظالل القرآن ،لبنان ،بريوت ،مرص ،القاهرة ،منشورات دار الرشوق ،الطبعة السابعة عرشة1412 ،هـ،
ج  ،2ص .801
] [2راجع :مورﯾس بوﮐاي ،مقاﯾسه اي مﯿان تورات -انجﯿل وقرآن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية ذبﯿﺢ الله دبﯿر ،منشورات مكتب
نرش الثقافة اإلسالميّة1993 ،م ،ص .8-7

] [3راجع :ﯾوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجﯿل يف القرآن ،لبنان ،بريوت ،منرشوات املكتبة البولسية ،الطبعة الثالثة1993 ،م ،ص .311-310
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :املصدر السابق ،ص .339-337
] [5لالطّالع أكرث ،راجع :املصدر السابق ،ص  255و.311
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النبي عيﴗ إﱃ السامء ،وأكّد عىل عدم وجود
التي تب ّناها النصارى بالنسبة إﱃ مسألة رفع ّ
ٍ
اختالف بني الطرفني يف طبيعة وفاته ورفعه؛ والالفﺖ للنظر أنّه خالف نهجه املتعارف يف
استقطاع العبارة القرآن ّية التي يطرحها للبحث والتحليل من سياق اآلية وبنيتها ،حيث لجأ
][1
واملوضوعي
والبالغي
اللغوي
إﱃ أسلوب البيان
والكالمي لﻶية؛ ﻷجل إثبات رأيه القاﺋل بأ ّن
ّ
ّ
ّ
ّ
الحقيقي هو ما ذكر يف الكتاب
وهمي ،والصلب
مفهوم الصلب يف القرآن الكريم مج ّرد أم ٍر
ّ
ٍّ
السياق
النبي عيﴗ قد صلب بالفعل ومات ج ّراء ذلﻚ .ويف هذا ّ
املق ّدس؛ أي إثبات أ ّن ّ
املوضوعي يف اآليتني القرآن ّيتني الدالّتني عىل الصلب والرفعّ ،
يدل عىل
أكّد عىل أ ّن اﻷسلوب
ّ
تكﱪ اليهود وتبخرتهم ،لذلﻚ أهانهم يف قوله -تعاﱃf :-
أ ّن القرآن الكريم يف صدد تقبيﺢ ّ
فسـر البيضاوي هذه
i h g؛ وقد ح ّرف كالم البيضاوي؛ ﻷجل إثبات رأيه هذا][2؛ فقد ّ
وتكﱪهم عليه ،إﱃ جانب
العبارة القرآن ّية بأ ّن الله -ع ّز ّ
وجل -قصد فيها نقض جرأة اليهود ّ
نبي مؤيﱠ ٍد مبعجز ٍ
ات ب ّين ٍة ،والطريف أنّه قبل هذا الكالم مل يستبعد
ذ ّمهم عىل ن ّيتهم يف قتل ًّ
النبي عيﴗ جعله الله -تعاﱃ -شبي ًها له قبل الصلب][3؛ لك ّن يوسف د ّرة الح ّداد
أ ّن عد ّو ّ
اقتبس القسم اﻷ ّول من كالمه فقﻂ بشكلٍ انتقا ٍّﻲﺋ ٍ
بعيد عن سياق مجمل الكالم؛ بهدف
ٍ
توضيحات
الشخيص بالنسبة إﱃ صلب املسيﺢ .وضمن املبحث ذاته بادر إﱃ ِذكْر
إثبات رأيه
ّ
املوضوعي؛ معت ًﱪا سياق آيتَ ِي الصلب عىل غرار سياق اآليتني  54و 55من
أك َرث حول اﻷسلوب
ّ
سورة آل عمران] [4باعتبارها متتاز بالبنية املوضوعيّة نفسها ،لك ّنه مع ذلﻚ تب ّنى رأيًا مخالفًا
املفسين املسلمني ،وبدل أ ْن يعتﱪ هاتني اآليتني مؤيّدتني لعدم تحقّق الصلب
ملا تب ّناه غالبيّة ّ
النبي عيﴗ ،ا ّدعى داللتهام عىل مج ّرد بطالن مكر القوم بواسطة مكر الله -سبحانه
بشأن ّ
وتعاﱃ ،-وهذا البطالن ال يعني عدم الصلب ،وإﻤﻧّ ا يراد منه رفع املسيﺢ ح ًّيا إﱃ السامء بعد
أ ْن ُصلِب وتحقّق القتل بشأنه] .[5ال ّ
شﻚ يف أ ّن استنتاجه فيه تكل ٌّف ملحوظٌ ،فضالً عن أنّه
] [1الظاهر أ ّن قصده من اﻷسلوب املوضوعي هو سياق اآليات السابقة.
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] [3راجع :عبد الله بن عمر البﯿضاوي ،أنوار التنزﯾل وأﴎار التأوﯾل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحﯿاء الرتاث العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ1418 ،
هـ ،ج  ،2ص .108
ﻴﴗ إِ ﱢين ُﻣ َﺘ َﻮ ﱢﻓﻴﻚَ َو َرا ِﻓ ُﻌﻚَ إِ َﱠﱄ َو ُﻣﻄَ ﱢﻬ ُﺮكَ ِﻣ َﻦ اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوا َو َﺟﺎ ِﻋ ُﻞ
] [4اآليتان هامَ  :و َﻣﻜَ ُﺮوا َو َﻣﻜَ َﺮ اﻟﻠﱠﻪُ َواﻟﻠﱠﻪُ َﺧ ُريْ اﻟْامَ ِﻛﺮِﻳ َﻦ * إِ ْذ ﻗ ََﺎل اﻟﻠﱠﻪُ ﻳَﺎ ِﻋ َ
ﻴام ﻛُ ْﻨﺘ ُْﻢ ِﻓﻴ ِﻪ ﺗَ ْﺨ َﺘﻠِﻔُﻮن.
اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ اﺗﱠ َﺒ ُﻌﻮكَ َﻓ ْﻮ َق اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوا إ َِﱃ ﻳَ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ َﻴﺎ َﻣ ِﺔ ﺛ ﱠُﻢ إ َ ﱠِﱄ َﻣ ْﺮﺟِ ُﻌﻜ ُْﻢ َﻓﺄَ ْﺣﻜ ُُﻢ ﺑَ ْﻴ َﻨﻜ ُْﻢ ِﻓ َ
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نصيّ ٍة ،ومن املؤكّد أ ّن بطالن
مل يثبﺖ تفسريه لﻶيتني املذكورتني وفق قواع َد عقليّ ٍة أو قراﺋ َن ّ
مخطّطات اليهود ومكرهم املشار إليه يف القرآن الكريم ال يتحقّق إال بعدم قتل املسيﺢ،
ٍ
وجل.
عندﺋذ تحقّق مكر الله ع ّز ّ
فلو تحقّق الصلب والقتل بحقّه ،ال ﻤﻳكن
وكذلﻚ استشهد بالعبارة التالية من اآلية  157يف سورة النساءV U T S R Q :
...` _ ^ ] \ [ Z Y XW؛ إلثبات أ ّن صلب املسيﺢ عيﴗ أ ّدى إﱃ موته لك ّنه
مل يهلكه ،وإﻤﻧّ ا بقي حيًّا عند الله -سبحانه وتعاﱃ .-هذه العبارة القرآنيّة ّ
تدل يف الحقيقة عىل أ ّن
ودليل ساط ٌع عىل حكمة
حي وشاه ٌد عىل بطالن مكر اليهودٌ ،
املسيﺢ مل يُقتل من اﻷساس ،فهو ﱞ
الله -تعاﱃ -حينام رفعه إليه ح ًّيا؛ والغريب أ ّن الح ّداد نفسه اعتﱪها ّ
تدل عىل املعنى ذاته
لﻶية  169من سورة آل عمرانp o n m lk j i h g f e d :
q؛] [1فهذه اآلية تؤكّد برصيﺢ العبارة عىل كرامة القتل يف سبيل الله -تعاﱃ ،-يف حني أ ّن
اآلية  157من سورة النساء ّ
تدل برصاح ٍة عىل عدم تحقّق القتل بشأن املسيﺢ .
النبي
وﻤﻳكن أ ْن يُقال :لو أ ّن الله -ع ّز ّ
وجل -أراد يف هذه اآلية اإلشارة إﱃ سم ّو مقام ّ
الحق فقﻂ ،لِ َم أكّد برصيﺢ العبارة -أيضً ا -عىل نفي صلبه
عيﴗ واستشهاده يف سبيل ّ
وقتله؟! فام الداعي ﻷن نتكلّف ونتص ّور أ ّن العبارة التالية يف قوله -تعاﱃO N M :-
تف ّند تص ّور من يعتقد بعدم موت املسيﺢ أو قتله] [2يف حني أ ّن العبارة السابقة لها تثبﺖ
ٍ
نفس هذا التكلّف يف االستدالل؟!
بﴬس قاطعٍ عدم تحقّق الصلب والقتل بشأنه؟! إذًا ،كيف ّ
النص القرآ ّين بغري دليل!!
ً
فال يبقى إال أ ْن يكون
تحميال وافرتاضً ا عىل ّ
فس عبارة M
ولدى تسليطه الضوء عىل اﻷسلوب
ّ
اللغوي لﻶية  157من سورة النساءّ ،

 O Nبنح ٍو يختلف عن التفسري الشاﺋع بني العلامء املسلمني ،ونقض رأيهم القاﺋل بتح ّول
بدال عنه؛ ليثبﺖ أ ّن أح ًدا مل يُقتل
النبي عيﴗ إﱃ شبي ٍه له ،ومن ث ّم صلبه عىل يد القوم ً
عد ّو ّ
فس التشبيه املذكور يف اآلية بـ" ُخ ّيل لهم" ،أي أنّهم
ً
بدال عنه؛ لذلﻚ أيّد رأي الزمخرشي الذي ّ
تص ّوروا صلب املسيﺢ وقتله ،حيث بقي ح ًّيا ورفعه الله -تعاﱃ -إليه].[3
] [1ﯾوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجﯿل يف القرآن ،ص .225
] [2راجع :لالطّالع أكرث ،راجع :املصدر السابق ،ص .226
] [3راجع :لالطّالع أكرث ،راجع :املصدر السابق ،ص .227
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اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻴﴗ
اﻟﺒﺎب اﻷ ّول /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

ولك ّن فحوى رأي الزمخرشي أ ّن أعداء املسيﺢ تص ّوروا أنّهم نجحوا يف صلبه ،لذا كيف
ﻤﻳكن ا ّدعاء كون هذا الرأي ّ
يدل عىل وقوع الصلب حقًّا؛ كام قال الح ّداد؟!
إضاف ًة إﱃ تكلّف هذا املسترشق يف تفسري اآلية ولﻲﻜ يجعل دالالتها متطابق ًة مع مرتكزاته
العقديّة املسيح ّية ،وضّ ﺢ اﻷسلوب البياين لﻶية بالتاﱄ" :القرآن اعتمد يف هذه اآلية عىل أسلوب
البالغي وأسلوب النفي واإلثبات ،فاملقابلة هي بني املسيﺢ وشبيهه ،حيث تتبلور يف
املقابلة
ّ
قتله وصلبه ،ث ّم رفعه حيًّا إﱃ السامء؛ وأحد أطرافها ذكر بأداة نفي؛ ما يعني أنّه مل يبطل القتل
والصلب ،بل أراد بيان فضل أحد الطرفني (رفع عيﴗ) عىل الطرف اآلخر (القتل والصلب)؛ ما
يعني أ ّن رفعه يحظى بأه ّم ّي ٍة بالغ ٍة ،لذلﻚ يُخ ّيل للبعض أنّه مل يُصلب .بنا ًء عىل ما ذكر ،ﻤﻳكن
القول إ ّن العبارتني املك ّملتني لﻶية  i h g f ،ًd c bتدالن عىل كون هذه
املقابلة ليسﺖ واقعيةً« .وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن املقابلة يف اآلية ليسﺖ حقيقيّ ًة برأيه ،وإﻤﻧّ ا
وعﱪي وعر ﱞﻲﺑ متوات ٌر يف القرآن الكريم].[1
لغوي سا ِم ﱞي
هي
ﱞ
أسلوب ﱞ
ٌ
تقابال بني تبخرت اليهود بقتلهم املسيﺢ عيﴗ وبني العقيدة
وتتض ّمن اآلية املشار إليها ً
القرآن ّية برفعه إﱃ السامء ح ًّيا ،لذلﻚ أشارت إﱃ تبخرتهم هذا بأسلوب النفي وذكرت عقيدة
الرفع يف سياق التوكيد؛ ﻲﻛ تعلن عن أفضل ّية الله -تعاﱃ -يف رفعه املسيﺢ عىل مكر اليهود
الذين تص ّوروا أنّهم متكّنوا من صلبه وقتله].[2
يخص أسلوب املقابلة يف اآلية صحيحاً ،ويؤكّد
وﻤﻳكن اعتبار كالم يوسف د ّرة الح ّداد يف ما ّ
ذلﻚ ِذكْر حرف اإلﴐاب "بل" يف الجزء الذي يتض ّمن أسلوب اإلثبات والذي يشري إﱃ مفهوم
= هناك مسألتان تجدر اإلشارة إليهام يف هذا املضامر ،وهام كام ييل:
أي استنتا ٍج ّ
النبي عيﴗ ميتًا ،وإﻤﻧّ ا هذا الكالم من استنتاج يوسف د ّرة الحدّاد نفسه ،إذ
أ ّو ًال :ال نجد يف ّ
نص تفسري الكشّ اف ّ
يدل عىل كون ّ
تحدّث بشكلٍ يوهم القارئ وكأ ّن الزمخرشي هو الذي ادّعى موت املسيﺢ.
ثانﯿًا :بعد أن قارن الزمخرشي مفهوم عبارة (خيّل لهم) مع املعنى املقصود من قوله -تعاﱃ :-ﻟ ِﻜ ْﻦ ﺷُ ﱢﺒﻪَ ﻟَ ُﻬ ْﻢ ،قال أ ّن شبّه يجوز أن يسند
إﱃ ضمري املقتول» :فﺈن قلﺖ (ش ّبه) مسن ٌد إﱃ ماذا؟ إن جعلته مسندًا إﱃ املسيﺢ فاملسيﺢ مش ﱠب ٌه به وليس مبش ﱠب ٍه ،وإن أسندته إﱃ املقتول
فاملقتول مل يج ِر له ذك ٌر ،قلﺖ هو مسن ٌد إﱃ الجا ّر واملجرور وهو (من) كقولﻚ (خيل إليه) كأنّه قيل ولكن وقع لهم التشبيه .ويجوز أن يسند
إﱃ ضمري املقتول؛ ﻷ ّن قوله (إنّا قَتَلنا) ّ
يدل عليه كأنّه قيل ولكن شبه لهم من قتلوه«.
لالطّالع أكرث ،راجع :محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتاب العرﻲﺑ1407 ،هـ ،ج  ،1ص .587
ﻤﻳﺖ بصل ٍة ملا قاله الزمخرشي يف تفسريه.
مام ذكر أ ّن االستدالل التفسريي الذي طرحه يوسف د ّرة الحدّاد ال ّ
إذًا ،نستنتج ّ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رص"( .سفر التﮑوﯾن،
ىل ك ُِّل أ ْرض م َ ْ
]" [1فَاآل َن لَيْ َس أنْتُ ْم أ ْر َسلْتُ ُمو ِين إ َﱃ ُه َنا بَلِ اللهَُ .و ُه َو قَ ْد َج َعلَني أبًا لف ْر َع ْو َن َو َسيِّدًا لك ُِّل بَيْته َو ُمتَ َسلِّطًا َع َ
)8 : 45
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مضا ّد ﻷسلوب النفي يف عبارةd c b :؛ لكن عىل الرغم من ذلﻚ يرد عليه ما ييل:
اﳌﺆاﺧﺬة اﻷوﱃ :تبخرت اليهود مل يت ّم نفيه يف الجزء اﻷ ّول من املقابلة ،وإﻤﻧّ ا ت ّم نفي صلب
النبي عيﴗ من قبلهم.
ّ
حقيقي والقول
اﳌﺆاﺧﺬة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ما السبب الذي يس ّوغ لنا اعتبار النفي يف هذه اآلية غري
ٍّ
بواقع ّية الجزء اإلثبايتّ فقﻂ؟! لِ َم يُنظر إﱃ النفي مج ّرد ظاه ٍر للكالم ويُج ّرد الباطن منه
ويتامدى القاﺋل يف تحريف الكالم؛ بحيث ي ّدعي أ ّن هذا النفي ّ
يدل عىل اإلثبات؟! فهل توجد
الحقيقي؛ بحيث تضط ّرنا ﻷ ْن
يف اآلية قرين ٌة تلزمنا بالعدول عن ظاهرها الرصيﺢ ومعناها
ّ
نحملها عىل مع ًنى غريِ
حقيقي؟!
ٍّ
الحقيقي هي
ال ريب يف أ ّن القرينة الوحيدة التي ﻤﻳكن اعتبارها -هنا -صارف ًة عن املعنى
ّ
الفرض ّيات اإليديولوج ّية التي تب ّناها هذا املسترشق بخصوص صلب املسيﺢ ،حيث يعتﱪه
الظاهري يف هذه
من الحقاﺋق التأريخ ّية الثابتة ،لذلﻚ قال إنّه ال ينبغي العمل وفق املعنى
ّ
تعارض بني القرآن واﻷناجيل اﻷربعة؛ وﻷجل إثبات رأيه هذا ،طرح فكر ًة
اآلية ﻲﻛ ال يحدث
ٌ
عجيب ًة عىل صعيد مسألة رفع املسيﺢ حيًّا إﱃ السامء بحسب مفهوم اآلية ،فقد أكّد عىل
أ ّن القرآن الكريم يف جميع آياته التي سبقﺖ وتلﺖ اآلية  157من سورة النساء اعتﱪ املسيﺢ
قد مات ث ّم ُرفع ح ًّيا إﱃ السامء][1؛ وا ّدعى أ ّن اآلية ّ
النبي
تدل عىل قبﺢ تبخرت اليهود يف صلب ّ
عيﴗ وقتله ،والنفي فيها ليس حقيقيًّا ،بل هي يف صدد بيان فضل االعتقاد بنب ّوة املسيﺢ؛
حقيقي بحسب القاعدة].[2
ونفي النفي ليس حقيقيًّا ،إال أ ّن إثبات اإلثبات
ﱞ
النبي
حتّى وإن تن ّزلنا وأذع ّنا بصوابيّة ما ا ّدعاه الح ّداد؛ بكون القرآن الكريم أشار إﱃ موت ّ
عيﴗ يف آياته اﻷخرى غري اآلية  157من سورة النساء ،لك ْن ما هو الدليل عىل أ ّن موته كان
ج ّراء صلبه؟ فﺈذا افرتضنا إمكان ّية إثبات موته من هذه اآليات ،أال يُحتمل أنّه مات يف زمانٍ
ومكانٍ آخرين؛ لكونها مل تح ّدد طبيعة موته؟

] [1سوف نتط ّرق إﱃ بيان آراﺋه التي طرحها حول موضوع البحث ،ث ّم نشري إﱃ مدى صوابيّتها أو سقمها.
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وهناك مساﺋل ع ّدة تجدر اإلشارة إليها يف هذا الصدد ،وهي التالية:
أ .ال يوجد مس ّوغ يدعونا للمقارنة بني اﻷسلوبني البيانيّ ْني املتّبعني يف اآلية املذكورة واملقطع
للنبي
الثامن من اإلصحاح الخامس واﻷربعني يف سفر التكوين ،فهذا املقطع يتض ّمن كال ًما ّ
يوسف يؤكّد فيه عىل حتم ّية تحقّق املشيﺌة اإلله ّية ،وحينام ﻤﻧعن النظر يف كالمه نالحﻆ
أنّه يقصد مع ًنى استعاريًّا ،وال سيّام يف قوله »قد جعلني أبًا لفرعون«] ،[1فهذه العبارة ّ
تدل
مجازي كنا ٍّﻲﺋ؛ يف حني أ ّن اآلية  157من سورة النساء فيها قراﺋ ُن ّ
تدل عىل كون
عىل مع ًنى
ٍّ
النفي املذكور حقيق ًّيا وليس مجازيًّا ،وكام ذكرنا آنفًا فالترصيﺢ املؤكّد فيها يقطع الطريق عىل
أي قرين ٍة ظاهريّ ٍة فيها تلزم القارئ
أي شكلٍ من املعاين املجازيةً ،
فضال عن عدم وجود ّ
ا ّدعاء ّ
ومجازي ،لذا ال ﻤﻳكن ا ّدعاء
الواقعي لحملها عىل مع ًنى كنا ٍّﻲﺋ
بالعدول عن ظاهرها ومعناها
ٍّ
ّ
تناسق داللتها مع ما تض ّمنته اﻷناجيل.
ٍ
ارتباط بني صلب املسيﺢ عيﴗ والتلميﺢ إﱃ وفاته يف ساﺋر اآليات
أي
ب .ال يوجد ّ
القرآن ّية.
صﺢ ا ّدعاء يوسف د ّرة الح ّداد بكون مضمون اآلية املذكورة ّ
يدل عىل منزلة املسيﺢ
ج .لو ّ
عيﴗ وخذالن اليهود فقﻂ ،ففي هذه الحالة يرد عليه أ ّن مضمون بعض اآليات اﻷخرى
مثل اآلية  169من سورة آل عمران يع ّد أكرث وضو ًحا].[2
وقد استند هذا املسترشق إﱃ اﻷسلوب الخطا ّﻲﺑ يف اآلية وطريقة استداللها؛ لي ّدعي أ ّن
ظاهرها ّ
يدل عىل عدم موت املسيﺢ ،لذلﻚ يجب أن تدرج ضمن اآليات املتشابهة يف
القرآن الكريم ،ومن ث ّم ال ب ّد من عرضها عىل اآليات املحكمة إلزالة الغموض عنها .وتجدر
السياق عددها ستّ ٌة ي ّدعي الح ّداد كونها ّ
تدل
اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن اآليات املحكمة يف هذا ّ
برصيﺢ العبارة عىل موت املسيﺢ ،ومن هذا املنطلق اقرتح اللجوء إﱃ مداليلها حني تفسري
اآلية املشار إليها].[3
رص« .سفر التكوين،
ىل ك ُِّل أَ ْر ِض ِم َ ْ
]» [1فَاآل َن لَيْ َس أَنْتُ ْم أَ ْر َسلْتُ ُمو ِين إِ َﱃ ُه َنا بَلِ اللهَُ .و ُه َو قَ ْد َج َعلَ ِني أَبًا لِ ِف ْر َع ْو َن َو َسيِّدًا لِك ُِّل بَيْ ِت ِه َو ُمتَ َسلِّطًا َع َ
.45 :8
َ
َ
] [2قال -تعاﱃَ  :-وﻻَ ﺗَ ْﺤ َﺴ َﱠنب اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ُﻗ ِﺘﻠُﻮا ِﰲ َﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠ ِﻪ أ ْﻣ َﻮاﺗًﺎ ﺑَ ْﻞ أ ْﺣ َﻴﺎ ٌء ِﻋﻨْﺪَ َرﺑﱢﻬ ِْﻢ ﻳُ ْﺮ َزﻗُﻮنَ  .سورة آل عمران ،اآلية 69
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وال ّ
شﻚ يف أ ّن ا ّدعاءه بكون اآلية املذكورة  157-من سورة النساء -من املتشابهات،
واستنتاجه من ذلﻚ عدم جواز العمل بظاهرها ،هو ٌ
ومنبثق من تو ّجهاته
دليل،
قول بال ٌ
ٌ
مسلم هذا الرأي مطلقًا؛ والسبب يف
مفس
ٍ
أي ّ ٍ
العقديّة واإليديولوج ّية املسيح ّية ،إذ مل يت ّنب ّ
واضﺢ ،ﻷنّها ّ
بحق املسيﺢ
إﴏاره غري امل ّﱪر
تدل يف ظاهرها الرصيﺢ عىل عدم وقوع الصلب ّ
ٌ
عيﴗ ،لك ْن ما يدعو لﻸسف أ ّن اﻷمر ال يقترص عىل هذا املسترشق فحسب ،بل إ ّن الكثري
من املسترشقني قد استدلّوا من ظاهرها عىل عدم تحقّق الصلب.
إذًا ،اعتﱪ الح ّداد تلﻚ اآليات التي تشري إﱃ موت املسيﺢ بأنّها محكمةٌ ،لذلﻚ رأى ﴐورة
السياق ا ّدعى أ ّن الخطأ الذي وقع
تفسري اآلية  157من سورة النساء عىل أساسها ،ويف هذا ّ
كل واحد ٍة من اآليات التي أشارت إﱃ موت املسيﺢ عىل
املفسون املسلمون سببه تفسري ّ
به ّ
ٍ
تعارض بينها وبني اآلية املذكورة].[1
حد ٍة ،اﻷمر الذي أسفر عن حدوث
كل هذه
لك ّن الحقيقة عىل خالف هذا التص ّور ،إذ ليس من اليسري مبكانٍ الربﻂ بني ّ
محض مل يتمكّن من
اآليات ،والح ّداد بنفسه عجز عن فعل ذلﻚ ،وكالمه ّ
بكل تأكيد زع ٌم ٌ
صحيﺢ أ ّن اآليات  33من سورة مريم و 55من سورة آل عمران و117
تطبيقه عىل أرض الواقع.
ٌ
من سورة املاﺋدة وغريها ّ
تدل عىل موت املسيﺢ؛ بحيث استند إليها هذا املسترشق ال ّدعاء
وقوع عمل ّية الصلب ،لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :ما هي العالقة بني ِذكْر موت
النبي عيﴗ
املسيﺢ وبني عدم صلبه؟ فﺂية البحث هي يف مقام بيان فشل اليهود يف قتل ّ
وصلبه ،وليسﺖ يف مقام بيان عدم موته ،لذا ال ب ّد لنا من االلتفات إﱃ الغرض من البيان،
وعدم تحميل مداليل آيات أخرى عليها؛ فضالً عن ذلﻚ ،فاآلية  117من سورة املاﺋدة -عىل
سبيل املثال -والتي سنتط ّرق إﱃ الحديث عنها بشكلٍ
مستقل يف هذا الباب ،يف مقام بيان أ ّن
ٍّ
النبي عيﴗ مل يك ْن موجو ًدا بني بني إﴎاﺋيل بعد تنفيذ عمل ّية الصلب ،وال يراد منها بيان
ّ
ما إ ْن كان قد مات يف تلﻚ اآلونة أو ال؛ أي إنّها ال تتض ّمن ما ّ
يدل عىل موته ورفعه إﱃ السامء.
فكل آي ٍة
يتخل يف نظريّاته وآراﺋه عن مرتكزاته العقديّةّ ،
واملعروف عن هذا الباحث أنّه مل ّ
تفسريي حولها؛ استنا ًدا إﱃ أسسه الفكريّة ،وقد لجأ يف
أو عبار ٍة تعامل معها ،حاول إثارة جد ٍل
ٍّ
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أساليب ماكر ٍة ور ًؤى يشوبها التمويه؛ لذكر النتيجة التي يتب ّناها إزاء هذا الجدل،
هذا املضامر إﱃ
َ
حتّى إنّه ا ّدعى يف بعض املوارد تحريف اآلية من ِق َبل كَتَ َبة القرآن الكريم ،ويف بعض املوارد رفض
املعنى املتبادر من بعض الكلامت وبادر بنفسه إﱃ تحميل مع ًنى يتناسق مع آراﺋه عليها ،وأحيانًا
أخرى كان يدرج بعض اآليات ضمن املتشابه من القرآن ،ومن ث ّم يرفض داللتها الظاهريّة؛ تأيي ًدا
لرأيه؛ إال أ ّن هذه الحيلة التفسرييّة -ا ّدعاء أ ّن اآلية متشابهةٌ -مل ت ُ ِع ْنه عىل إثبات رأيه بشكلٍ
قاطعٍ؛ لكون التشابه يطلق عىل العبارات املتشابهة مع بعضها من الناحية الدالل ّية؛ بحيث يشتبه
الناس يف تشخيص الداللة املقصودة منها ،ويعجزون عن تحديد مصداقها] .[1وجدير بالذكر -هنا-
أ ّن اآليات املتشابهة هي التي ال ﻤﻳكن للمخاطب معرفة مداليلها من ظاهرها ،لذا ال يعرف
املقصود منها مبج ّرد قراءة ألفاظها أو االستامع لها ،ومن ث ّم يَحتمل لها معا َين عديدةً ،ومن هذا
املنطلق ال محيص -هنا -من عرضها عىل اآليات املحكمة؛ ﻲﻛ يتّضﺢ املراد منها].[2
هذا هو املراد من التشابه يف القرآن الكريم ،لك ْن هل ﻤﻳكن اعتبار اآلية  157من سورة
النساء بكونها من املتشابهات؟ يبدو أ ّن البنية اللغويّة لﻶية ومضمونها ليسا هام السبب يف
ا ّدعاء يوسف د ّرة الح ّداد بكونها من املتشابهات ،وإﻤﻧّ ا متب ّنياته الفكريّة واﻷهداف التي طمﺢ
وتخىل حني عمليّة
إليها هي التي حفّزته عىل استنتاج كهذا ،لذا لو أنّه التزم جانب الحيادّ ،
ٍ
فحينﺌذ هل من
االستدالل عن مرتكزاته العقديّة املسيح ّية التي تقوم عىل تأريخية الصلب،
املمكن أن يتبادر إﱃ ذهنه أم ٌر آخ ُر غري نفي صلب املسيﺢ عيﴗ وعدم متكّن اليهود
من قتله؟! إذًا ،اعتقاده بتأريخيّة الصلب هو الذي جعله يتص ّور كون اآلية املذكورة من
املتشابهات وا ّدعاء أ ّن ظاهرها يتعارض مع تلﻚ اآليات التي أشارت إﱃ موت املسيﺢ؛ مثل:
اآليتني  33من سورة مريم ،و 117من سورة املاﺋدة ،وغريهام].[3
وبنا ًء عىل الرأي الصحيﺢ؛ وفحواه عدم وجود ٍ
أي
تعارض بني اآليات التي تح ّدثنا عنها ،فﺈ ّن زعم ّ
ٍ
ﻤﻳﺖ له بصل ٍة؛ ولو قارنّا بني اآلية  157من سورة النساء
تعارض يعني تحميل القرآن الكريم رأيًا ال ّ
] [1راجع :جعفر نﮑونام ،مقالة باللغة الفارسية تحﺖ عنوان» :تفسﯿر معنا شناسانه آيه محﮑم ومتشابه« ،نرشت يف مجلة »ﭘﮋوهﺶ دﯾني«،
العدد السادس عرش2008 ،م ،ص .56
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،3ص .21
راجع أيضاً :أبو جعفر مح ّمد بن عيل بن شهر آشوب ،متشابه القرآن ومختلفه ،إيران ،قم ،منشورات »بيدار«1369 ،هـ ،ج  ،1ص .2
النبي عيﴗ.
] [3سوف نتط ّرق يف املباحث الالحقة إﱃ إثبات أ ّن هذه اآليات مل ترش قبل ذلﻚ إﱃ موت ّ
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النبي عيﴗ ،وبني تلﻚ اآليات التي
التي أشارت برصيﺢ العبارة إﱃ عدم نجاح اليهود يف صلب ّ
وجل -فيها بأنّه مثل ساﺋر البرش ومصريه املوت مثلهم ،سوف ال نستنتج أ ّن موته
قال الله -ع ّز ّ
قد تحقّق إبّان عمل ّية الصلب ،إذ الترصيﺢ املؤكّد يف آية الصلب ين ّم عن كونها من جملة اآليات
خاص ٍة.
أي ِ
مﺂرب ّ
املحكمة ،وبالتاﱄ ليس من املمكن تحميل ّ
رأي آخ َر عليها؛ بغية تحقيق َ
إ ّن رأي الح ّداد] [1بكون الصلب حقيق ًة متواتر ًة هو مج ّرد ا ّدعا ٍء ٍ
أي
ﴏف ال يقوم عىل ّ
مرتكز ٍ
املفس
ات تأريخي ٍة أو
َ
حقاﺋق موث ّق ٍة؛ عىل الرغم من أنّه استند يف م ّدعاه هذا إﱃ رأي ّ
املسلم الفخر الرازي ،حيث نقل عنه أ ّن إنكار قتل املسيﺢ وصلبه يع ّد طع ًنا يف التواتر،
والطعن يف التواتر يعني الطعن يف نب ّوة خاتم اﻷنب ّياء مح ّمد ونب ّوة عيﴗ وساﺋر
الواقعي الذي تب ّناه الرازي ،فقد
اﻷنبيّاء والرسل] .[2هذا الكالم ال يتناغم يف الواقع مع الرأي
ّ
د ّون ما أشار إليه الح ّداد -هنا -بوصفه مج ّرد احتام ٍل ،ث ّم بادر بنفسه إﱃ تفنيده؛ معت ًﱪا
إياه شبهةً ،حيث قال» :والجواب عن الخامس أ ّن الحاﴐين يف ذلﻚ الوقﺖ كانوا قليلني،
ودخول الشبهة عىل الجمع القليل جاﺋ ٌز ،والتواتر إذا انتهى يف آخر اﻷمر إﱃ الجمع القليل ،مل
كثريا ،لذا ال ﻤﻳكن اعتبار
يكن مفي ًدا للعلم«] ،[3فضالً عن أ ّن عيﴗ مل يك ْن يخالﻂ الناس ً
خﱪ صلبه متوات ًرا ،لكن مع ذلﻚ ا ّدعى هذا املسترشق أ ّن الرازي أيّد الرأي القاﺋل بتواتر خﱪ
املفس املسلم يف ّند زعمه الواهي ،ﻷنّه حاول تحريف مدلوله
صلبه ،بينام ﴏيﺢ كالم هذا ّ
الرصيﺢ.
دليال بارزًا
وجدير بالذكر أ ّن أحد الباحثني اعتﱪ االختالف بني النصارى يف العهد اﻷ ّول ً
عىل عدم تواتر قتل املسيﺢ عيﴗ ،فقد أنكر بعضهم مقتله][4؛ وأكّد يف دراساته عىل أ ّن
النصارى أنفسهم كانوا مختلفني يف ما بينهم حول مقتله؛ عىل الرغم من اتّفاقهم يف العهود
املتأ ّخرة عىل ذلﻚ ،إذ منهم من يعتقد بفشل أعداﺋه يف قتله؛ والنتيجة لهذه الحقيقة هي أ ّن
تواتر خﱪ قتله ليس مرتبطًا بالعهد الذي حدث فيه الصلب ،ومن ث ّم ال ﻤﻳكن اعتباره خ ًﱪا
اإلسالمي املسيحي ،ص .230
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ٌ
] [1راجع :يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ
] [2م .ن ،ص .ن.

] [3مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج  ،8ص .240
] [4مح ّمد رضا غﯿايث ﮐرماين ،ﭘﮋوهﺶ هاي قرآين عالمه شعراين در تفاسﯿر مجمع البﯿان -روح البﯿان ومنهج الصادقﯿن (باللغة الفارسية)،
مؤسسة »بوستان ﮐتاب«2006 ،م ،ج  ،1ص .401
إيران ،قم ،منشورات ّ
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السياق أكّد قاﺋالً» :يعتقد اليهود والنصارى بأ ّن خﱪ
صحي ًحا مفي ًدا للعلم واليقني] .[1ويف هذا ّ
النبي عيﴗ متوات ٌر ،وعقيدتهم هذه صحيحةٌ؛ ﻷنّهم شاهدوا إنسانًا معلّقًا عىل الصليب،
صلب ّ
النبي عيﴗ .إذًا،
ونحن أيضً ا ال ننكر ذلﻚ ،لك ّنهم وقعوا يف خطأٍ هنا لكون املصلوب ليس ّ
الصواب هو االكتفاء مبا ذكر يف القرآن الكريم وعدم التكلّف يف املوضوع«] .[2لو أخذنا هذا
الكالم بنظر االعتبار إﱃ جانب ما أثبتناه يف املباحث اآلنفة ،عىل صعيد عدم تأريخيّة الصلب،
أي مجا ٍل ال ّدعاء وجود توات ٍر بهذا الخصوص.
سوف ال يبقى ّ
 .3اﻹذﻋﺎن ﺑﻜﻮن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻧﻔﻰ ﺻﻠﺐ اﳌﺴﻴﺢ وﺗﱪﻳﺮه ﻋﲆ ﺿﻮء ﻓﺮﺿ ّﻴ ٍ
ﺎت ﺗﺄرﻳﺨ ّﻴ ٍﺔ:
حاول املسترشق الﱪيطا ّين وليام مونتغمري واط] [3التقريب بني وجهات النظر اإلسالميّة
واملسيح ّية عىل صعيد صلب املسيﺢ عيﴗ ،وعىل هذا اﻷساس أذعن بكون اآلية  157من
سورة النساء ّ
تدل برصيﺢ القول عىل عدم وقوع الصلب بشأنه ،وبالتاﱄ تتعارض مع املرتكزات
العقديّة املسيح ّية ،لذلﻚ حاول توجيهها وفق ٍ
للمسيحي
رمبا ﻤﻳكن
أسس تأريخ ّي ٍة؛ ً
قاﺋال :إنّه ّ
ّ
النبي عيﴗ ،وذلﻚ من منطلق أنّه حدث
اإلذعان مبا طرحه القرآن الكريم بالنسبة إﱃ صلب ّ
رصا لليهود؛ بنا ًء عىل
بفعل الجنود الرومان؛ وفحوى ّ
النص القرآ ّين أ ّن الصلب ال ﻤﻳكن اعتباره ن ً
العقيدة القاﺋلة ببعث عيﴗ من قﱪه.
محاوال
ً
معتدال يف التعامل مع مضمون اآلية املذكورة؛
ً
واتّبع هذا املسترشق الﱪيطاين نه ًجا
تأييد املوقف القرآ ّين الرافض لوقوع الصلب بشأن املسيﺢ ،لك ّنه مع ذلﻚ اعتﱪها غري دالّ ٍة
بشكلٍ قاطعٍ عىل التفسري الذي تب ّناه املسلمون لها ،حيث أيّد الرأي القرآ ّين القاﺋل بفشل
النبي عيﴗ وعدم متكّنهم من صلبه ،لك ّنه مع ذلﻚ حاول توجيه التعارض
اليهود يف قتل ّ
املوجود بني هذا الرأي ومعتقداته املسيح ّية القاﻤﺋة عىل اإلﻤﻳان بصلب املسيﺢ ،با ّدعاء أ ّن
الرومان هم الذين صلبوه ال اليهود ،حيث متّﺖ عمليّة الصلب يف منطق ٍة يقطنها اليهود؛
ويؤيّد ذلﻚ أ ّن اﻷحداث التأريخ ّية الالحقة دلّﺖ عىل عدم صواب ّية مزاعم اليهود التي ل ّوحوا
فيها إﱃ أنّهم انترصوا عىل عيﴗ.
] [1مح ّمد رضا غﯿايث ﮐرماين ،ﭘﮋوهﺶ هاي قرآين عالمه شعراين در تفاسﯿر مجمع البﯿان -روح البﯿان ومنهج الصادقﯿن (باللغة الفارسية)،
ج  ،1ص .399
] [2راجع :م .ن ،ج ،1ص .401
[3] William Montgomery Watt.
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وجدير بالذكر أنّه التزم جانب الحياد ،وحاول جاه ًدا التقريب بني وجهات النظر اإلسالميّة
واملسيح ّية عىل صعيد ما ذكر؛ لدرجة أنّه وافق عىل بعض التفاسري اإلسالم ّية املطروحة يف تفسري
قوله -تعاﱃO N M :-؛ معت ًﱪا إياها غري متعارض ٍة مطلقًا مع الرؤية املسيح ّية].[1
وتط ّرق الفيلسوف والالهويت اﻷمريﻲﻜ توماس ماك إيلوين ،ضمن افرتاضه تأريخية الصلب،
إﱃ تفسري اآلية املذكورة ،حيث قال» :اآليات التي تح ّدثﺖ عن الصلب ،يت ّم تفسريها بشكلٍ
تفس هكذا ينبغي القول بكونها يف صدد إنكار
عا ٍّم عىل ضوء إنكار موت عيﴗ ،لك ْن بدل أن ّ
مزاعم اليهود الباطلة يف قتلهم إيّاه«] .[2وبعد ذلﻚ احتمل صوابيّة كال التفسريين ،لك ّنه اعتﱪ
كل ٍ
واحد منهام عرض ًة لبعض املؤاخذات.
ّ
التقليدي لﻶية القاﺋم عىل إنكار صلب
واملؤاخذة التي طرحها هذا املفكّر عىل التفسري
ّ
املسيﺢ منبثقة من اعتقاده بتأريخ ّية الصلب ،فقد حذا حذو الكثري من املسترشقني واعتﱪها
دالّ ًة عىل سخرية اليهود باملسيح ّيني ،لذلﻚ قال إنّها ال تحﻲﻜ عن موت عيﴗ أو بقاﺋه ح ًّيا،
لك ّنه مع ذلﻚ أق ّر بكون ألفاظها دالّ ًة بشكلٍ قاطعٍ عىل نفي صلب املسيﺢ؛ وعىل هذا اﻷساس
رفض التفسري الذي طرح من ِق َبل املسترشق وليام مونتغمري واط ،حيث قال» :الترصيﺢ
القاطع املوجود يف اآلية يثري شكوكًا حول الرأي القاﺋل بكون الرومان هم الذين قتلوا عيﴗ
صﺢ ا ّدعاء أ ّن الرومان هم الذين قتلوه ل ُذكِر يف القرآن ذلﻚ وملا ت ّم التأكيد فيه
ال اليهود ،فلو ّ
عىل أ ّن اليهود مل يتمكّنوا من قتله«].[3
وقد طرح الفكرة التالية لتفسري اآلية املذكورة ضمن مساعيه الرامية إﱃ التنسيق بني
النبي عيﴗ» :الرومان هم الذين قتلوا عيﴗ
مضامني اﻷناجيل والقرآن الكريم بخصوص ّ
غري صادق ٍة
ال اليهود«] ،[4لك ّن بعض املسترشقني يعتﱪون هذا التوجيه ين ّم عن مسا ٍع فكريّ ٍة ِ
هدفها التحايل عىل حقيقة الصلب؛ كام أشار إليها القرآن الكريم [5]،لذلﻚ قالوا» :لو كان
[1] William M. Watt, Muslim - Christian encounters, Routledge, 1991, p. 22.
وليام مونتغمري واط ،اسالم و مسﯿحﯿﺖ در عرص حاﴐ ﮔامي برای ﮔفتﮕو (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية خلﯿل قنﱪي ،منشورات
»ﭘﮋوهشﮕاه علوم و فرهنﮓ اسالمي ،الطبعة اﻷوﱃ2003 ،م ،ص .289
[2]Thomas Mc Elwain, Islam in the Bible, )Adams & McElwain Publishers, 1998(, p. 113.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5]Neal Robinson, Christ in Islam & Christianity: The representation of Jesus in the Qur’an & the classical Muslim
commentaries, )London: Macmillan, 1991(, Ibid., p. 115.
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الهدف املقصود يف اآليات  157إﱃ  159من سورة النساء هو أ ّن املسيﺢ مل يصلب عىل يد
اليهود ،بل عىل يد الله أو الرومان؛ لذكر هذا اﻷمر فيها بشكلٍ ﴏي ٍﺢ«].[1
 (4ﺗﻔﻨﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ّﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧ ّﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﻌﺪم ﺻﻠﺐ اﳌﺴﻴﺢ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺳﻴﺎق اﻵﻳﺔ:
كلّام ابتعدنا عن أواﺋل النصف الثاين من القرن العرشين نالحﻆ تزايد اال ّدعاءات
النبي عيﴗ ،كام
االسترشاقيّة الرافضة للرأي القرآ ّين القاﺋل بعدم نجاح القوم يف صلب ّ
نجد الكثري من املحاوالت الرامية إﱃ تفنيد الروايات املنقولة يف املصادر اإلسالم ّية بخصوص
آية الصلب.
فقد سلﻚ محمود مصطفى أيوب النهج ذاته الذي ات ّبعه وليام مونتغمري واط وحاول
التقريب بني وجهات النظر املسيح ّية واإلسالم ّية بالنسبة إﱃ صلب املسيﺢ ،ومل ينتهج ما ذهب
إليه ريتشارد بيل الذي زعم أ ّن النظريّة القرآنيّة متأث ّر ٌة بالفرق العرفانيّة املسيحيّة؛ مثل الفرقة
التخيل عن فكرة تأريخ ّية الصلب ووقوعه بشأن
الغ ّنوص ّية ،لك ْن مع ذلﻚ مل تطاوعه نفسه يف ّ
النبي عيﴗ.
ّ
][2
سون
وقد بادر يف إحدى مقاالته إﱃ التنسيق بني الرؤية التقليديّة التي تب ّناها املف ّ
السياق اقرتح
املسلمون بخصوص مسألة الصلب ،وبني الرؤية التقليديّة املسيحيّة ،ويف هذا ّ
القول بعدم تأريخ ّية آية الصلب ،حيث اعتﱪها كساﺋر اآليات التي تط ّرقﺖ إﱃ الحديث عن
النبي عيﴗ ،فهي برأيه تتض ّمن إيضا ًحا الهوت ًّيا يف رحاب أوسع نطاقٍ دالﱄ.
ّ

ومن جملة آراﺋه اﻷخرى بهذا الخصوص أ ّن النظريّة القرآنيّة بخصوص صلب املسيﺢ عىل
غرار النظريّة القرآنيّة بخصوص أ ّمه السيّدة مريم التي وصفﺖ بعبارة [3]B A؛
كام ر ّد عىل اعرتاض املؤ ّرخني وقال إ ّن القرآن ع ّرف اﻷنب ّياء والرسل وكأنّهم حلقاتٌ يف سلسل ٍة
مرتابط ٍة.
أباطيل
َ
وكذلﻚ أكّد عىل إ ّن القرآن الكريم ليس يف صدد ذكر أخبا ٍر كاذب ٍة أو اإلشارة إﱃ
[1]Ibid., p. 115.
[2]Mahmoud Mustafa Ayoub, “Towards an Islamic Christology, II. The death of Jesus, reality or delusion”, The
Muslim World )Hartford, CT, USA( 70 ii, p. 104.
ْﺖ ﻫَﺎ ُرونَ َﻣﺎ ﻛَﺎنَ أَﺑُ ِ
ﻮك ا ْﻣ َﺮأَ َﺳ ْﻮ ٍء َو َﻣﺎ ﻛَﺎﻧ َْﺖ أُ ﱡﻣ ِﻚ ﺑَ ِﻐ ٍّﻴﺎ( سورة مريم ،اآلية .)28
] [3قال -تعاﱃ :-ﻳَﺎ أُﺧ َ
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تأريخيّ ٍة ،بل سياقه يف صدد بيان جهل البرش وحامقتهم إزاء الله -تعاﱃ -واﻷنبيّاء؛ وقد اعتمد
للنبي عيﴗ يف مختلف اآليات التي أكّدت عىل أ ّن
يف رأيه هذا عىل اﻷوصاف التي ذكرت ّ
اليهود أرادوا قتل عيﴗ الﱪيء واملسيﺢ وكلمة الله ورسوله ،فهذه اﻷوصاف القرآن ّية أريد منها
خطاب مو ّج ٍه لليهود .واﻷلقاب التي ذكرها الله -تعاﱃ-
بيان واقع شخصيّته للبرشيّة ضمن
ٍ
للنبي عيﴗ يف هذه اآلية ّ
تدل عىل أنّه -تبارك شأنه -ليس يف صدد الحديث عن رجلٍ
ّ
كساﺋر الرجال ،وإﻤﻧّ ا يتح ّدث عن كلمته التي أرسلها إﱃ اﻷرض ،ث ّم عادت إﱃ السامء ،وقد أيّد
يفس مفهومها بﺈنكار قتله ،بل بﺈنكار قدرة البرش يف القضاء
بذلﻚ تفنيد اآلية مقتله ،لك ّنه مل ّ
وجل ،تلﻚ الكلمة التي لها الغلبة داﻤﺋًا].[1
عىل كلمة الله ع ّز ّ
ويبدو أ ّن محمود مصطفى أيوب حذا حذو املسترشقني غابريل سعيد رينولدز ،ونيل
كل إنسانٍ
مرتسخ ًة بعمقٍ يف نفس ّ
روبنسون؛ حيث اعتﱪ قوله -تعاﱃّ L K J I :-
وضمريه ،ووصف قوله -تعاﱃ O N M  :-بأنّه حكم الله -سبحانه وتعاﱃ -قبال غرور
اإلنسان وجهله].[2
املفسين املسلمني يعتقدون بأ ّن القصص القرآن ّية التي تسد فيها
وجدير بالذكر أ ّن عد ًدا من ّ
أحداث وتتمحور حول أشخاص؛ هي ذات طابعٍ أد ٍّﻲﺑ وف ّن ٍّي ،وليسﺖ يف صدد اإلخبار عن حقاﺋق
تأريخ ّية] ،[3لك ّن السؤال الذي يطرح عليهم ،وعىل محمود مصطفى أيوب؛ هو :هل ﻤﻳكن تسية
للنص أ ْن
هذا الرأي عىل جميع القصص القرآنيّة ،أو أ ّن اﻷمر يقترص عىل تلﻚ املوارد التي ﻤﻳكن ّ
يتيﺢ فيها استنتاج داللة رمزيّة أو مجازيّة كهذه؟ ال ّ
شﻚ يف أ ّن الحقيقة هي املبدأ اﻷساس يف
تفسري املصطلحات والعبارات القرآن ّية؛ إال إذا دلّﺖ قرين ٌة عقل ّي ٌة أو نقل ّي ٌة عىل غري ذلﻚ؛ بحيث
الظاهري للقرآن الكريم واللجوء
ﻤﻳكن االستناد إليها الستنباط معنى مجازي ،فالعدول عن املعنى
ّ
[1] Ibid., p. 116 - 117 & passim.
ْﺖ ﻫَﺎ ُرونَ .
سوف نتط ّرق إﱃ نقد هذا االستدالل يف املباحث الالحقة ضمن بيان مدلول قوله -تعاﱃ :-ﻳَﺎ أُﺧ َ

[2] Ibid.
] [3املسترشق كينيث كراغ تب ّنى هذا الرأي أيضً ا يف كتابه( )Jesus & the Muslimsحيث تب ّنى وجه ًة تقريبي ًة عىل ضوء فرضية تأريخية
سع يف استنتاج مضمون القرآن الكريم واعتباره قد ف ّند صلب
صلب املسيﺢ عيﴗ ،ويف هذا املضامر قال إنّه ال ينبغي للمسيحيّني الت ّ
عمل منك ٌر من ِقبَل
املسيﺢ؛ فالقرآن برأيه أيّد الصلب بالقطع واليقني؛ لكونه ليس مج ّرد فعلٍ يراد منه النجاة أو فيه نجا ٌة للبرش ،وإﻤﻧّ ا هو ٌ
النبي عيﴗ وال تعجبهم شخصيته.
البرش ،حيث أدﱃ البرش مبا يجول يف أنفسهم بشكلٍ عم ٍّ
يل وأثبتوا أنّهم ال يرغبون بحياة ّ
()Kenneth Cragg, Jesus & the Muslim: an exploration, )London: George Allen & Unwin, 1985, Passim.
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مرفوض؛
إﱃ التأويل يُس ﱠوغ حينام توجد ح ّجة ثابتة ومعتﱪة تشري إليه ،ويف غري هذه الحالة فهو
ٌ
خاص ٌة ﻤﻳكن االعتامد فيها عىل ظواهر اآليات لطرح آراء تتعارض
ً
جمل ًة
وتفصيال][1؛ إذ هناك موار ُد ّ
عقال واعتقا ًدا ،عىل ضوء مساﺋل الحقيقة واملجاز.
مع اﻷصول االرتكازيّة؛ ً
والعبارات القرآنيّة التي سبقﺖ اآلية املذكورة ،والتي اعتﱪها أيوب سياقًا وأﻤﻧوذ ًجا عىل
الحقيقي بتات ًا ،ومن
أي دالل ٍة ظاهري ٍة عىل العدول عن املعنى
جهل اإلنسان ،ال
ّ
نستشف منها ّ
ّ
جملتها عبادة العجل الذي صنعه بنو إﴎاﺋيل من الذهب (سورة النساء ،اآلية  )153وقتلهم
][2
اﻷنب ّياء (سورة النساء ،اآلية  )155وقذفهم الس ّيدة مريم بالزنا (سورة النساء ،اآلية ،)156
النبي عيﴗ.
ويف النهاية جرأتهم يف اإلقدام عىل قتل ّ

ومن املؤكّد أ ّن عبادة العجل ،واتّهام الس ّيدة مريم ،وقتل اﻷنب ّياء من ِق َبل بني إﴎاﺋيل؛
حقاﺋق تأريخ ّي ٌة ثابت ٌة يُق ّر بها اليهود أنفسهم ،كام أ ّن مسألة قتل املسيﺢ وصلبه ذُكرت
هي
ُ
أي استنتا ٍج غريِ
تأريخي منها،
السياق نفسه ،ومن الواضﺢ مبكانٍ عدم صواب ّية طرح ّ
يف هذا ّ
ٍّ
وال ﻤﻳكن تص ّور تناسب سياقها مع قضايا عاطفيّ ٍة؛ بحسب ا ّدعاء البعض .أضف إﱃ ذلﻚ أ ّن
للنبي عيﴗ ﻤﻳكن إثباتها بدليلني ،فهي إ ّما أن تكون ألقابًا تن ّم
اﻷلقاب التي ذكرتها اآلية ّ
عن استهزاء اليهود به][3؛ من منطلق عدم اعتقادهم مطلقًا مبثل هذا الشأن الرفيع له ،إذ
رفضوا نب ّوته برصيﺢ القول ،وما قبلوا بها مطلقًا ،لذا مل يك ْن هناك ما يدعوهم ﻷ ْن يصفوه
بالنبي أو الرسول ،حيث كانوا ينتظرون املسيﺢ املنقذ لهم؛ وهو حسب اعتقادهم ليس عيﴗ
ّ
سبب يدعوهم ﻷ ْن يعتقدوا بكونه املسيﺢ املرتقب ظهوره؟! من
بن مريم .إذًا هل يوجد ٌ
نبي الله أو املسيﺢ
الواضﺢ أنّهم كانوا يقولون مستهزﺋني :لقد قتلنا ذلﻚ الرجل الذي ا ّدعى أنّه ّ
ولرمبا ذكر الله -تعاﱃ -هذه اﻷلقاب للتعريف بشخص ّيته ،وبيان حقيقة رسالته؛ أي
املنتظرّ .
السياق أكّد
النبي املرسل عﱪ التذكري مبحاسنه ،ويف هذا ّ
إنّه ر ّد عىل قبﺢ كالم اليهود بشأن هذا ّ

] [1راجع :مح ّمد باقر سعﯿدي روشن ،مقالة باللغة الفارسية تحﺖ عنوان» :حقﯿقﺖ ﮔروي  -اسرتاتﮋِي اساﳼ در زبان قرآن« ،نرشت يف
مجلة »الهﯿات وحقوق« ،العدد 2004 ،11م ،ص .58
َ
َ
َ
َ
ﻮﳻ أﻛْ َﱪَ ِﻣ ْﻦ َذﻟِﻚَ َﻓﻘَﺎﻟُﻮا أ ِرﻧَﺎ اﻟﻠﱠﻪَ َﺟ ْﻬ َﺮ ًة َﻓﺄ َﺧ َﺬﺗْ ُﻬ ُﻢ
] [2قال -تعاﱃ :-ﻳَ ْﺴﺄَﻟُﻚَ أَﻫ ُْﻞ اﻟْ ِﻜﺘ ِ
َﺎب أَنْ ﺗُ َﻨ ﱢﺰ َل َﻋﻠَ ْﻴﻬ ِْﻢ ِﻛﺘَﺎﺑًﺎ ِﻣ َﻦ ﱠ
اﻟﺴامَ ِء َﻓﻘَﺪْ َﺳﺄﻟُﻮا ُﻣ َ
ﻮﳻ ُﺳﻠْﻄَﺎﻧًﺎ ُﻣﺒِﻴ ًﻨﺎ( سورة النساء ،اآلية .)153
اﻟﺼﺎ ِﻋ َﻘ ُﺔ ِﺑﻈُﻠْ ِﻤﻬ ِْﻢ ﺛ ﱠُﻢ اﺗﱠ َﺨ ُﺬوا اﻟْ ِﻌ ْﺠ َﻞ ِﻣ ْﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎ َءﺗْ ُﻬ ُﻢ اﻟْ َﺒ ﱢﻴ َﻨ ُ
ﱠ
ﺎت َﻓ َﻌ َﻔ ْﻮﻧَﺎ َﻋ ْﻦ َذﻟِﻚَ َوآﺗَ ْﻴ َﻨﺎ ُﻣ َ
َ ﻓﺒ َِام ﻧَﻘ ِْﻀﻬ ِْﻢ ِﻣﻴﺜَﺎ َﻗ ُﻬ ْﻢ َوﻛُ ْﻔ ِﺮ ِﻫ ْﻢ ﺑِﺂﻳَ ِ
ﺎت اﻟﻠﱠ ِﻪ َو َﻗ ْﺘﻠِﻬ ُِﻢ ْاﻷَﻧْ ِﺒ َﻴﺎ َء ِﺑﻐ ْ ِ
ْﻒ ﺑَ ْﻞ ﻃَ َﺒ َﻊ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَ ْﻴ َﻬﺎ ِﺑﻜُ ْﻔ ِﺮ ِﻫ ْﻢ ﻓ ََﻼ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ إ ﱠِﻻ
َري َﺣ ﱟﻖ َو َﻗ ْﻮﻟِﻬ ِْﻢ ُﻗﻠُﻮﺑُ َﻨﺎ ُﻏﻠ ٌ
َﻗﻠِ ًﻴﻼ( سورة النساء ،اآلية .)155
ﻴام( سورة النساء ،اآلية .)156
َ و ِﺑﻜُ ْﻔ ِﺮ ِﻫ ْﻢ َو َﻗ ْﻮﻟِﻬ ِْﻢ َﻋ َﲆ َﻣ ْﺮﻳَ َﻢ ﺑُ ْﻬﺘَﺎﻧًﺎ َﻋ ِﻈ ً
] [3شبيه هذا اﻷسلوب نالحظه -أيضً ا -يف اآلية  27من سورة الشعراء :ﻗ ََﺎل إِنﱠ َر ُﺳﻮﻟَﻜ ُُﻢ اﻟﱠ ِﺬي أُ ْر ِﺳ َﻞ إِﻟَ ْﻴﻜ ُْﻢ ﻟَ َﻤ ْﺠ ُﻨﻮنٌ .
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عىل أنّهم ما قتلوه وما متكّنوا من صلبه .L K J I  :هذه اآلية تفيد أ ّن اليهود
مل يتمكّنوا من قتله ،بل عجزوا حتّى عن صلبه ،ويف املقطع اﻷخري منها ت ّم التأكيد م ّر ًة أخرى
عىل تو ّهمهم يف أنّهم حقّقوا مرادهمS R Q PO N M L K J I  :
 ،d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y XW V U Tوقد وصف محمود مصطفى
ومنطقي ،وضمن رفضه للروايات اإلسالم ّية
صحيﺢ
أيوب قوله -تعاﱃ O N M :-بأنّه
ٌ
ﱞ
وغري مح ﱠدد ٍة] ،[2وب ّرر هذا االستنتاج بكون
التي نقلﺖ يف تفسريه] ،[1اعتﱪه ذا دالل ٍة غامض ٍة ِ
مرجع الضمري (هم) يف قوله  O هو اليهود الذين ا ّدعوا أنّهم متكّنوا من قتل املسيﺢ بعد
أ ْن صلبوه أو أنّهم صلبوه بعد أن قتلوه ،وعبارة ّ O N
تدل عىل وقوع فعلٍ مجهو ٍل ال
شخيص ،فهي تعني اشتبه اﻷمر عليهم ،أي إ ّن أم ًرا قد التبس عليهم وتخ ّيلوا إنجازهم امله ّمة
ٍّ
النبي عيﴗ.
والقضاء عىل ّ
أي توضي ٍﺢ حول نوع ّية هذا
وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ عدم تط ّرق ّ
النص القرآ ّين إﱃ ِذكْر ّ
قصص وسيناريوهاتٌ عديد ٌة ذُكرت يف
االشتباه الذي طرأ عىل أذهان اليهود ،لك ّن هناك ٌ
مختلف املصادر التفسرييّة عىل صعيد تفسري هذه اآلية أريد منها بيان واقع هذا االلتباس
كل هذه القصص والسيناريوهات باطلةٌ؛ نظ ًرا لعدم اتّساقها
الذي أوقع اليهود يف خطأٍ؛ لك ّن ّ
أي
مع بعضها وتن ّوعهاً ،
فضال عن عدم نقلها من مصاد َر موث ّق ٍة ،لذا فهي ال متنﺢ القارئ ّ
اطمﺌنانٍ مبضامينها.
كل من محمود مصطفى أيوب ،وغابريال سعيد رينولدز ،ال ﻤﻳكن
ﴏح به ﱞ
إذًا ،طبقًا ملا ّ
اإلذعان بوجود تطابقٍ بني مضمون قوله -تعاﱃ ON :-وما ذُكر من ٍ
قصص يف تفسريه ،وقال
السياق إ ّن العبارة الالحقة^ ] \ [ Z Y XW V U T S R Q :
أيوب يف هذا ّ
وجل-
_ ` تع ّد توضي ًحا للعبارة املذكورة قبلها O N M؛ ما يعني أ ّن الله -ع ّز ّ
كل قدر ٍة إنسانيّ ٍة وأعظ ُم من جميع املخطّطات واملؤامرات البرشيّة الخاوية أمام اقتداره.
أك ُﱪ من ّ
وقوله -تعاﱃ ،d c b :-وما تاله يف اآلية الالحقةl k ji h g f :
[1]Mahmoud Mustafa Ayoub, “Towards an Islamic Christology, II. The death of Jesus, reality or delusion”, The
Muslim World )Hartford, CT, USA( 70 ii, p. 100.
[2]Ibid., p. 105.
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اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻴﴗ
اﻟﺒﺎب اﻷ ّول /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

وأوهام تبعدهم
 [1]n mفيهام تأكيد عىل جهل البرش ،وإمكان ّية وقوعهم يف أخطاء
ٍ
عن الحقيقة ،والسبب يف ذلﻚ -برأي محمود مصطفى أيوب -هو عدم امتالكهم إﻤﻳانًا راس ًخا؛
بعد ذلﻚ أشار الله -تعاﱃ -إﱃ عظمة ذاته واقتداره وكامله املطلق أمام عجز البرش وضيق
نطاق قابليّاتهم؛ حينام قال.[2]n m l k  :

ولو ألقينا نظر ًة عىل الخلفيّات اﻷساسيّة لﻸحداث التي تط ّرقﺖ هذه اآليات إﱃ ذكرها،
بكل ٍ
تأكيد؛ أي أولﺌﻚ اليهود املعاﴏين
نستشف منها أ ّن الذين اختلفوا يف ما بينهم هم يهو ٌد ّ
ّ
لﻸحداث التي ﴎدت يف اآليات التي أرشنا إليها ،حيث اختلفﺖ آراؤهم حول ما حدث؛ لك ّن بعض
النبي عيﴗ،
الباحثني يعتقدون بأ ّن االختالف املذكور قد وقع يف الحقيقة بني املسيح ّيني حول ّ
بخالفات ونز ٍ
ٍ
اعات محتدم ٍة ومعقّد ٍة متحورت بشكلٍ
املسيحي منذ بداياته كان زاخ ًرا
إذ التأريﺦ
ّ
أساس حول شخص ّيته وتكوينه وارتباطه بالله -تعاﱃ-؛ أي العالقة بني فطرته اإلنسان ّية وصبغته
اإلله ّية ،كذلﻚ اشت ّد الجدل بني املسيح ّيني حول كونه إنسانًا؛ كساﺋر البرش أو ال.

العبارة املطروحة للبحث -هناّ -
تدل بشكلٍ ﴏي ٍﺢ ومؤك ٍّد عىل أنّهم مل يتمكّنوا من فعل
وكل ما لديهم هو الظ ّن والتو ّهم ال غري ،وقوله -تعاﱃb  :-
أي ﳾ ٍء للمسيﺢ عيﴗّ ،
ّ
أي ٍ
قيد أو ٍ
رشط؛
  d cيف اآلية  157من سورة النساء ،فيه قط ٌع ويق ٌني عىل ذلﻚ ،دون ّ
بكل ٍ
تأكيد ،فال
أي أ ّن اليهود مل يتمكّنوا من قتله مطلقًا ،وهذا هو مغزى املوضوع وفحواه ّ
اليهود وال غريهم فعلوا ذلﻚ؛ وإﻤﻧّ ا رفعه الله -تعاﱃ -إليه].[3
واستنا ًدا إﱃ ما ُذكِ َر ال ﻤﻳكننا اتّباع الرأي الذي تب ّناه محمود مصطفى أيوب؛ باحتامل كون
اآلية املشار إليها ّ
مجازي ،فقد قال إ ّن روح املسيﺢ عيﴗ بقيﺖ
تدل عىل مضمونٍ أد ٍّﻲﺑ
ٍّ
حيّةً ،لك ّن جسمه فنى ج ّراء صلبه ،يف حني أ ّن القرآن الكريم أكّد برصيﺢ العبارة وببيانٍ هو
الغاية يف الداللة والوضوح عىل عدم صواب ّية هذا الكالم ،حيث قال -تعاﱃ -إ ّن اليهود قد شُ ّبه
لهم أنّهم قتلوا املسيﺢ عيﴗ وصلبوه ،لك ّنه مل يوضّ ﺢ طبيعة هذا االشتباه ،ال يف هذه اآلية،
وال يف ٍ
آيات أخرى.
] [1سورة النساء ،اآلية .158
[2]Ibid., p. 118.

] [3حامد الجار ،حﴬت عﯿسﯽ در قرآن :در درس ﮔفتار هاي حامد الﮕار (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية إسحاق أﮐﱪﯾان ،تحقيق
أحمد رضا جلﯿيل ،إيران ،طهران ،منشورات »ﮐتاب طه«2004 ،م ،ص .44
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توصل إليها أيّوب يف بحثه؛ فحواها :أ ّن القرآن الكريم يف هذه اآليات
والنتيجة النهاﺋيّة التي ّ
رش إﱃ كيف ّية وفاته؛ وكام أرشنا آنفًا ،فعدم
يرفض موت املسيﺢ عيﴗ عن طريق صلبه ،ومل ي ِ
بكل وضو ٍح من اآلية أ ّن
استعاري برأيه] .[1لك ْن ما نلمسه ّ
الصلب املذكور يف القرآن هو تعب ٌري
ﱞ
اليهود مل يفلحوا يف صلب املسيﺢ ،لذا ال ﻤﻳكن ا ّدعاء أنّها ّ
تدل عىل موته بشكلٍ آخ َر غري الصلب،
حي.
ومن ث ّم ال ﻤﻳكن االرتكاز عىل مضمونها؛ الحتامل أنّه مات ومل يُرفَع إﱃ السامء؛ وهو ﱞ
واستند بعض املسترشقني املتأ ّخرين إﱃ سياق هذه املجموعة من اآليات ،وطرحوا ذات
النبي
الرأي الذي تب ّناه محمود مصطفى أيوب؛ ليستنتجوا أ ّن القرآن الكريم أبقى مسألة صلب ّ
عيﴗ مطلق ًة ومل يح ّدد مصريه ،كذلﻚ رفض املسترشق غابريال سعيد رينولدز تفسري العلامء
السياق يقتﴤ غري ذلﻚ ،واعتﱪ الروايات املنقولة يف تفسري
املسلمني آلية الصلب؛ م ّﱪ ًرا ذلﻚ بأ ّن ّ
ٍ
سيناريوهات مقتبس ٍة من النصوص اإلنجيليّة التي تتمحور حول بيان
اآليات املشار إليها مج ّرد
املصاﺋب التي تع ّرض لها املسيﺢ ،واالختالف الوحيد بني اﻷناجيل والروايات اإلسالم ّية يف هذا
شخصا آخ َر شبي ًها به،
املضامر يكمن يف أ ّن اﻷخرية تؤكّد عىل كون اليهود مل يصلبوه؛ وإﻤﻧّ ا صلبوا ً
مسيحي املنشأ فهو بطبيعة الحال يؤمن
وجل -رفعه إليه .مبا أ ّن هذا املسترشق
ﻷ ّن الله -ع ّز ّ
ّ
بالصلب ويعتﱪه من الوقاﺋع التأريخيّة الثابتة ،فهذه العقيدة موث ّق ٌة ومحرتم ٌة للغاية لدى أتباع
باهتامم ووثاق ٍة لدى الشيعة،
باهتامم بالﻎٍ ،مثلام تحظى واقعة كربالء
الديانة املسيح ّية ،وتحظى
ٍ
ٍ
يقيني؛ ومن هذا املنطلق قلّل املسترشقون والعلامء
لذا فﺈ ّن إنكارها يعني مخالفة واقعٍ
تأريخي ٍّ
ٍّ
املسيحيّون من شأن الروايات اإلسالميّة املنقولة يف بيان مدلول آية الصلب واعتﱪوها مج ّرد ظنونٍ
ٍ
وتخمينات تفسرييّ ٍة ال صوابيّة لها؛ باعتبار أ ّن املسلمني صاغوها من عند أنفسهم؛ ﻷجل طرح
مختلف عن الديانة املسيح ّية][2؛ يف حني أ ّن املفكّر ويل ديورانﺖ قال يف
صور ٍة لدينهم؛ وكأنّه
ٌ
»قصة الحضارة« إ ّن اإلسالم يف تلﻚ اآلونة مل ينترش يف الرشق اﻷوسﻂ فقﻂ ،بل اجتاح
كتابه الشهري ّ
ٍ
سيناريوهات معيّن ٍة ﻷجل تصوير
قا ّريت إفريقيا وأوروبا ،لذا مل يك ْن املسلمون بحاج ٍة إﱃ صياغة
[1]Mahmoud Mustafa Ayoub, “Towards an Islamic Christology, II. The death of Jesus, reality or delusion”, The
Muslim World )Hartford, CT, USA( 70 ii, p. 107.
[2] Gabriel Said Reynolds, “The Muslim Jesus: dead or alive?, Bulletin of the School of Oriental & African Studies
72 )2009(, p. 254; Also See Todd, Benjamin Lawson, The crucifixion & the Quran: A study in the history of Muslim
Thought, )Oxford: Oneworld publication, 2009, p. 30.
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دينهم؛ وكأنّه ذو شخصيّ ٍة مستقلّ ٍة ويختلف عن ساﺋر اﻷديان].[1
للنبي
وبحسب الحقاﺋق التأريخيّة املتداولة هناك إنجازاتٌ عظيمة وفريدة من نوعها ّ
ٍ
ٍ
مح ّمد ،فاملسلمون خالل جيلٍ
وأسسوا خالل قرنٍ
واحد
واحد انترصوا يف مﺌة معرك ٍة ّ
فضال عن أ ّن اﻷسلوب القرآ ّين املتّبع يف بيان رساالت اﻷنب ّياء واملبادئ
إمﱪاطوري ًة عظيمةًً ،
النبي عيﴗ ،تع ّد
الالهوتيّة
ّ
الخاصة التي ساقها حول اﻷنبيّاء والرسل ،وال سيّام بخصوص ّ
مستقال ومختلفًا عن غريه ،لذا مل تك ْن هناك
ًّ
بح ّد ذاتها مرتك ًزا لطرح اإلسالم؛ بوصفه دي ًنا
ٍ
حاج ٌة ﻷن يت ّم متييزه عن غريه من اﻷديان ،بعد قرنٍ
ونصف ،عىل ضوء ظ ٍّن وتخمنيٍ.
واعتﱪ املسترشق غابريال سعيد رينولدز ظهور الفرق التي تش ّعبﺖ من مذه َبي الشيعة
أي مرتك ٍز
والسنة ً
عامال أساس ًّيا لنشأة اإلسالم بهذا الشكل ،لك ّن ا ّدعاءه هذا ال يستند إﱃ ّ
تأريخي ،حيث يَرِد عليه ذات اإلشكال الذي طرحه بنفسه عىل التفاسري اإلسالميّة ،فام وصفه
ٍّ
حقاﺋق
تفسريي من ٍقبله وال يقوم عىل
بالرتاصف الشيعي والسني يف الواقع ليس سوى تخم ٍني
َ
ٍّ
نص
تأريخي ٍة؛ وكام أرشنا سابقًا فنحن لسنا مضط ّرين لتق ّبل مثل هذه الروايات ً
فضال عن أ ّن ّ
اآلية يُعتﱪ كاف ًيا إلثبات القضايا التي دار الحديث عنها.
نستشف من كالم رينولدز وساﺋر املسترشقني الذين تب ّن ْوا النهج ذاته -مثل نيل روبنسون
ّ
اﻷساﳼ يف عدم قبول
السياق القرآ ّين هو السبب
الذي اعتنق اإلسالم بعد املسيحيّة -أ ّن ّ
ّ
النظريّة القرآن ّية التي ف ّندت صلب املسيﺢ عيﴗ بن مريم من قبل اليهود].[2
كل ما بوسعه إلثبات رأيه الذي أكّد فيه عىل تأريخية صلب املسيﺢ معتم ًدا عىل
رينولدز بذل ّ
سياق اآليات  153إﱃ  159من سورة النساء والتي اعتﱪها مفتا ًحا للطرح القرآ ّين بهذا الخصوص،
كل واحد ٍة
املفسين املسلمني من خالل تجزﺋتهم اآليات وتحليل ّ
ويف هذا املضامر أكّد عىل أ ّن ّ
مؤسسة إقبال ،ج
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :ويل ديورانﺖ ،تارﯾﺦ متدن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية أبو القاسم باينده ،منشورات ّ
 ،11ص .236 - 231
[2] Cf. Gabriel Said Reynolds, “The Muslim Jesus: dead or alive?, Bulletin of the School of Oriental & African
& Studies 72 )2009(, pp. 237 - 247; Robinson, “Jesus,EQ, )Edited by Jane Dammen Mc Auli�e(, leiden, New York
Koln: E. J. Brill, 2003, Vol. 3, pp. 7 - 21; Idem, “Jesus in the Qur’an, the historical Jesus & the myth of God incarnate,
Wilderness: Essays in honor of Frances Young, )edited by R. S. Sugirtharajah(, London: T. & T. Clark, 2005, pp.
186 - 197.
65

التقليدي املتعارف بينهم [1].وقد
منها عىل حد ٍة ،ساهموا يف طرح مضامينها بحسب املعنى
ّ
دليال عىل العطف الشاﺋع يف
اعتﱪ حرف الواو الواقع يف بادئ اآلية  157من السورة املذكورة ً
اللغة العرب ّية والذي يعني ارتباط املعنى السابق بالالحق ،أي اتّصال الجملة اﻷوﱃ مبا بعدها؛
املفسين املسلمني
وقال يف هذا الصعيد أ ّن املسألة اﻷساسيّة التي متحورت بحوث معظم ّ
رصفاتهم
حولها ضمن تفسريهم سورة النساء ،تتمثّل يف تفنيد تهم اليهود وذ ّم طغيانهم وت ّ
املنحرفة مثل عبادة العجل (سورة السناء /اآلية  )153وقتل اﻷنب ّياء (سورة النساء /اآلية )155
النبي عيﴗ؛ وعىل هذا
واتّهام الس ّيدة مريم بالزنا (سورة النساء /اآلية  )156وقتل ّ
اﻷساس قالوا إنّه كام أ ّن اآلية السابقة دافعﺖ عن طهارة السيّدة مريم وعفّتها ،فهذه اآلية
النبي عيﴗ مقابل مزاعم اليهود].[2
بدورها دافعﺖ عن حقّانيّة ّ
وقد كان للفرضيّات االرتكازيّة يف أذهان املسترشقني تأث ٌري بال ٌﻎ إﱃ أقﴡ ح ٍّد عىل تو ّجهاتهم
الفكريّة؛ لدرجة أنّهم أنكروا الظاهر القرآ ّين الرصيﺢ يف الداللة ،والذي ت ّم التأكيد فيه عىل أ ّن
السياق،
اليهود عجزوا عن قتل املسيﺢ وصلبه ،لذا نجد رينولدز وأمثاله استندوا إﱃ مسألة ّ
وزعموا أ ّن اآلية ال تنكر صلبه ،وب ّرروا رأيهم هذا بكون البنية الخطابيّة فيها ّ
تدل عىل عدم
امتالك اليهود القابليّة عىل فعل ذلﻚ؛ مبا لديهم من قدر ٍة][3؛ ﻷ ّن الخطاب املطروح فيها يحﻲﻜ
بالرب
عن الطبيعة الشيطان ّية لبعض البرش الذين تص ّوروا أنّهم قادرون عىل إلحاق الهزﻤﻳة ّ
وقتل نب ّيه عيﴗ .[4]واعتﱪ رينولدز هذه اآليات أنّها تؤكّد عىل عجز البرش عن قبض روح
وجل].[5
إنسانٍ ؛ بداعي أ ّن الحياة واملامت بيد الله ع ّز ّ
[1]Reynolds, Ibid., p. 251.
[2] Ibid.
[3]Ibid., p. 254.
[4]Ibid.
[5]Ibid., p. 251.
ٍ
اختالف ضﺌيلٍ  ،وعىل ضوء افرتاضه تأريخيّة صلب
ذكر جفري بارندر يف كتابه ( )Jesus in the quranكالم روبنسون ورينولدز ذاته مع
وجل ،فالناس بحسب
املسيﺢ عيﴗ ادّعى أ ّن القرآن الكريم يف هذه اآلية أكّد عىل رفض الناس لنب ّوته ،ث ّم قارن معجزاته مع قدرة الله ع ّز ّ
املضمون القرآ ّين حاولوا قتله ،لك ّنهم عجزوا أمام القدرة اإللهيّة ومل يتمكّنوا من تحقيق مﺂربهم.
وقد قارن هذه املضامني القرآنيّة مع ما ذكر يف سفر أعامل الرسل مؤكّدًا عىل أنّها قد انعكسﺖ فيه ،وذلﻚ يف املقطع التاﱄَ" :ﻟﱠ ِﺬي أَﻗَﺎ َﻣﻪُ اﻟﻠﻪُ
ﻧَﺎ ِﻗﻀً ﺎ أَ ْو َﺟﺎ َع اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت ،إِ ْذ ﻟ َْﻢ ﻳَﻜُ ْﻦ ُﻣ ْﻤ ِﻜ ًﻨﺎ أَنْ ُميْ َﺴﻚَ ِﻣﻨْﻪُ " (سفر أعامل الرسل.)24 :2 ،
التقليدي؛ عىل الرغم من رفضه صلب املسيﺢ ،لك ّنه مع ذلﻚ يعتﱪه إنسانًا كساﺋر البرش وبقيﺖ تعاليمه قاﻤﺋ ًة عىل
كام أكّد عىل أ ّن اإلسالم
ّ
أساس هذه الفكرة ،بينام الكنيسة من خالل تأكيدها عىل ألوهيته تناسﺖ إنسانيته ،وقد طرحﺖ هذا املوضوع يف العرص الحديث أيضً ا.
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وأصاب رينولدز حينام اعتﱪ سياق هذه اآليات يتمحور حول الكفر ونقض العهد من ِقبَل
صحيﺢ أ ّن الخطاب فيها مو ّج ٌه ﻷهل
حق ،حيث قال إنّه
بني إﴎاﺋيل وقتلهم اﻷنب ّياء بغري ٍّ
ٌ
نستشف من بنيتها العا ّمة أ ّن اليهود هم من و ﱠجه لهم الخطاب بالتحديد ،ال
الكتاب ،لك ّننا
ّ
أهل الكتاب قاطبةً؛ أي أ ّن الخطاب فيها ليس مو ّج ًها للنصارى؛ ﻷ ّن املقطع اﻷ ّول من اآلية
اإللهي يف جبل سيناء .ومضافًا إﱃ كالمه فﺈ ّن
النبي موﳻ والوعد
ّ
 153فيه إشار ٌة إﱃ ّ
املقطع اﻷ ّول من اآلية  155يتض ّمن نق ًدا وتوبي ًخا لليهود ج ّراء قتلهم اﻷنب ّياء وارتكابهم جراﺋ َم
أخرى][1؛ واآلية  156و ّجهﺖ نق ًدا الذ ًعا لهم إثر افرتاﺋهم عىل الس ّيدة مريم .[2]وأ ّما اآلية 157
فهي يف مقام توبيخهم بشكلٍ عا ٍّم ،فهم ال ي ّدعون فقﻂ أنّهم قتلوا اﻷنبيّاء السابقني  -وهذا
النبي عيﴗ- وهذا اﻷمر مل يحدث كام تص ّوروا-
ما حدث بالفعل -بل ي ّدعون -أيضً ا -قتل ّ
حيث كانوا يقولون متهكّمني أنهم قد متكّنوا من قتل ٍ
شخص ي ّدعي النب ّوة ،إال أ ّن الله -سبحانه
وتعاﱃ -ر ّد عليهم مف ّن ًدا مزاعمهم بأنّكم مل تتمكّنوا من قتله وال صلبه ،واآلية التي تض ّمنﺖ
النبي عيﴗ فقﻂ ،بل عجزوا أيضً ا
هذا الر ّد تؤكّد كام ذكرنا عىل أنّهم مل يعجزوا عن قتل ّ
أي زمانٍ كان؛ سوا ًء أكان إهان ًة له أم عقابًا].[3
عن صلبه ،لذا فهو مل يصلب مطلقًا يف ّ
مقتوال بيد اليهود الذين
ً
إذًا ،هذه اآلية تثبﺖ برصيﺢ العبارة عدم موت املسيﺢ عيﴗ
صﺢ ما ا ّدعاه رينولدز بكون
قتلوا بعض اﻷنب ّياء والرسل ً
ظلام وعدوانًا مثل زكريا ويحيى ،لذا لو ّ
النفي يف اآلية  157من سورة النساء يراد منه إثبات أ ّن الحياة واملوت بيد الله تبارك شأنه ،يطرح
عليه السؤال التاﱄ :لِ َم لَ ْم يستخدم هذا الشكل من النفي يف القرآن الكريم ضمن آيات أخرى؟!
حافل بقتل البرش وحرقهم وصلبهم ،لذا ما السبب
اليهودي ٌ
وال يختلف اثنان يف أ ّن التأريﺦ
ّ
الذي يدعو البعض ﻷ ْن ينكر هذه الحقيقة بشأن املسيﺢ عيﴗ ،عىل الرغم من ترصيﺢ
Parrinder, pp. 155 - 157
النبي عيﴗ كان عىل علمٍ بتعليقه عىل الصليب؛ ما يعني حدوث الصلب بشأنه.
خالصة الكالم أ ّن جفري بارندر يعتقد بأ ّن ّ
Ibid., p. 107
] [1هذا املوضوع يؤيّده اليهود أنفسهم ،حيث ال ينكرون أنّهم قتلوا عددًا من اﻷنب ّياء.
(حامد الجار ،حﴬت عﯿسﯽ در قرآن :در درس ﮔفتار هاي حامد الﮕار (باللغة الفارسية) ،ص .)39
] [2القرآن الكريم انتقد اليهود يف العديد من آياته ،ومن جملتها ما ييل( :سورة البقرة ،اآلية )91؛ (سورة آل عمران ،اآليات ،181 ،112 ،2
)183؛ (سورة النساء ،اآلية .)155
] [3راجع :حامد الجار ،حﴬت عﯿسﯽ در قرآن :در درس ﮔفتار هاي حامد الﮕار (باللغة الفارسية) ،ص .40
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القرآن الكريم بذلﻚ؟! فهل من املنطقي زعم أ ّن اليهود حينام يتفاخرون بصلبه يجيبهم الله
قاﺋال :إنّكم لستم بقادرين عىل صلبه وقتله ،بل أنا الذي صلبته وقتلته؟! أال يراد
وجلً -
ع ّز ّتكﱪهم وذ ّم تبخرتهم ج ّراء فعلتهم النكراء هذه ،والتأكيد عىل فشلهم
من هذه اآلية شجب ّ
الذريع يف تحقيق مﺂربهم؟!
وحاول رينولدز إثبات صوابيّة استنتاجه من مضمون اآلية املشار إليها عىل ضوء تفسريها
ّ
بأنّها ّ
استدل باآليات
السياق
تدل عىل كون املوت والحياة بيد الله -سبحانه وتعاﱃ ،-ويف هذا ّ
 17من سورة اﻷنفال و 145من سورة آل عمران و 17من سورة املاﺋدة؛ لك ّن استدالله هذا غري
صاﺋب لكونه مج ّرد ٍ
قياس مع الفارق ،وذلﻚ ﻷ ّن اآلية  157من سورة النساء يف صدد تفنيد
ٍ
وجل -عىل الخلق واإلماتة ،إذ ا ّدعاء مثل
صلب املسيﺢ وليسﺖ يف مقام بيان قدرة الله -ع ّز ّ
للنص مدلوالً غري محتمل منه.
هذه الداللة فيه تكل ٌّف ظاه ٌر وتحميل ّ
ّ
نستدل منها عىل
ولو راجعنا سياق اآليات التي استند إليها هذا املسترشق إلثبات م ّدعاه،
مثال -يف مقام الر ّد عىلبعض املؤاخذات التي ترد عليه ال محالة ،فاآلية  145من سورة آل عمران ً
أولﺌﻚ الذين وهنوا وتزعزعوا يف غزوة أحد ج ّراء خشيتهم من املوت ،حيث كانوا يتص ّورون أنّهم
سيبقون أحياء؛ يف ما لو تخلّفوا عن الحرب؛ واآلية بدورها تف ّند تص ّورهم الباطل هذا وتؤكّد عىل
كون اﻷمر والنهي يف الحياة واملوت لله تبارك شأنه -فقﻂ-؛ باعتبار ذلﻚ س ّن ًة إله ّي ًة ثابتةً؛ واآلية
 17من سورة اﻷنفال تدرج يف سياق اآليات التي تط ّرقﺖ إﱃ الحديث عن غزوة بدر] ،[1حيث قال
الله -تعاﱃ -فيها إنّكم مل تقتلوهم ولك ّن الله هو الذي قتلهم ،وما أنﺖ الذي رميﺖ لك ّن الله هو
الذي رمى؛ فالنرص الذي حقّقه املسلمون يف هذه الحرب مل يك ْن أم ًرا طبيعيًّا؛ نظ ًرا لعدم توازن
غيبي وأرسل إليهم
معادلة القوة بني َ ِ
طريف الرصاع ،حيث أكرمهم الله -سبحانه وتعاﱃ -مبد ٍد ٍّ
رش؛ وهذا هو السبب يف تأكيده تبارك شأنه
مالﺋكته؛ لتؤازرهم ض ّد الكفّار واملرشكني بشكلٍ مبا ٍ
عىل أ ّن املسلمني مل يقضوا عليهم بأيديهم؛ وإﻤﻧّ ا القدرة الغيب ّية هي التي أبادتهم.
واملوضوع اﻷساس الذي متحورت حوله اآلية  157من سورة النساء هو فشل اليهود يف
وجل -هو الذي قتله وصلبه،
النبي عيﴗ وصلبه ،لذا فهي مل ترش إﱃ أ ّن الله -ع ّز ّ
قتل ّ
ﲇ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َني ِﻣﻨْﻪُ
] [1قال -تعاﱃ -يف اآلية  17من سورة اﻷنفالَ  :ﻓﻠ َْﻢ ﺗَ ْﻘ ُﺘﻠُﻮﻫ ُْﻢ َوﻟَ ِﻜ ﱠﻦ اﻟﻠﱠﻪَ َﻗ َﺘﻠَ ُﻬ ْﻢ َو َﻣﺎ َر َﻣ ْﻴ َﺖ إِ ْذ َر َﻣ ْﻴ َﺖ َوﻟَ ِﻜ ﱠﻦ اﻟﻠﱠﻪَ َر َﻣﻰ َوﻟِ ُﻴ ْﺒ َ ِ
ﻴﻢ * َذﻟِﻜ ُْﻢ َوأَنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ُﻣﻮ ِﻫ ُﻦ ﻛَ ْﻴ ِﺪ اﻟْﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳﻦَ.
ﻴﻊ َﻋﻠِ ٌ
ﺑَ َﻼ ًء َﺣ َﺴ ًﻨﺎ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ َﺳ ِﻤ ٌ
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وظاهرها الرصيﺢ ال يتّسق مع ما ذهب إليه رينولدز الذي اتّصف استنتاجه بتكل ٍّف واض ٍﺢ؛
ومن هذا املنطلق قال أحد الباحثني» :كام أ ّن القرآن الكريم ف ّند كون املسيﺢ اب ًنا لله -تعاﱃ-
واعتﱪ هذه العقيدة ( )...غ َري منطقي ٍة ،فقد ف ّند -أيضً ا -فكرة صلبه«].[1
وتجدر اإلشارة إﱃ أ ّن نيل روبنسون حذا حذو رينولدز ورفض الروايات التي تناقلتها
املصادر اإلسالم ّية بخصوص هذه اآليات التي اعتﱪها يف صدد إثبات كون الصلب ليس السبب
يف وفاة املسيﺢ عيﴗ ،[2]و ّما تب ّناه -أيضً ا -أ ّن القرآن الكريم يف هذه اآليات طرح بحثًا
جدليًّا لبيان مسألة صلب املسيﺢ وعروجه إﱃ السامء] [3والهاجس اﻷساس لطرح هذا الجدل
النبي عيﴗ.[4]
هو تفنيد تفاخر اليهود وتبخرتهم؛ حينام زعموا أنّهم متكّنوا من صلب ّ
نستشف من استنتاجاته عدم
وعىل الرغم من اعتناق هذا املسترشق اإلسالم دي ًنا؛ إال أنّنا
ّ
تخلّيه عن معتقداته التي رافقته منذ نعومة أظافره ،ومن تبعات هذه الحالة أنّه مل يؤيّد نجاة
املسيﺢ من الصلب بحسب املضمون الرصيﺢ لﻶية القرآن ّية ،إذ حاول توجيه الداللة القرآن ّية
نحو مع ًنى آخ َر؛ لكون هاجسه الوحيد هو إثبات تحقّق الصلب مهام كلّف اﻷمر ،ومن هذا
وجل -مل يرتك املسيﺢ وحي ًدا وهو معل ٌّق
املنطلق ا ّدعى أ ّن مضمون اآلية يوحي بكون الله -ع ّز ّ
عىل الصليب؛ ﻲﻛ ال ي ّﱧ ويتأ ّوه ج ّراء تعذيبه وعجزه عن مواجهة أعداﺋه][5؛ لك ّن هذا اال ّدعاء
النبي
غري
ٍ
مدعوم ّ
بأي عبار ٍة قرآني ٍة ،فقد أكّدت هذه اآليات عىل أ ّن اليهود فشلوا يف قتل ّ
أقل من ذلﻚ؛ ومن املؤكّد
عيﴗ ومل يتمكّنوا من صلبه ،بل إنّهم مل يستطيعوا أن يفعلوا ّ
أ ّن فشلهم الذريع يف تحقيق مﺂربهم يعود إﱃ ضعفهم أمام القدرة اإلله ّية وعجزهم عن
فعل ما يشاؤون ج ّراء عنادهم ولجاجهم ،فاملسيﺢ كان مؤيﱠ ًدا من الله -تبارك شأنه -ومل
يضا ِهﺌه أح ٌد يف هذا املقام آنذاك؛ وهو ما أكّد عليه القرآن الكريم يف قوله -تعاﱃ?  :-
] [1حامد الجار ،حﴬت عﯿسﯽ در قرآن :در درس ﮔفتار هاي حامد الﮕار (باللغة الفارسية) ،ص .39
[2]Robinson, “Jesus”, p. 20.
[3]Idem., “Jesus in the Qur’an, the historical Jesus & the myth of God incarnate”, p. 190.
نيل روبنسون ،مقالة باللغة الفارس ّية بعنوان :عﯿسﯽ در قرآن ،عﯿساي تارﯾخي و اسطوره تجسد ،ترجمها إﱃ الفارسية مح ّمد كاظم شاكر،
نرشت يف مجلة "هفﺖ آسامن " ،العدد  ،24شتاء 2004م ،ص .161
راجع أيضاً :نيل روبنسون ،املقالة السابقة ،ص .162

[4]Ibid., p.191.
[5]Ibid.

راجع أيضً ا :نيل روبنسون ،املقالة السابقة ،ص .162
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@  ،[1]B Aوال ّ
اإللهي ﻤﻳكن أ ْن يصدق يف نجاته
شﻚ يف أ ّن هذا التأييد
ّ
من القتل والصلب.
النبي عيﴗ تح ّدوه ودعوه إﱃ املواجهة ،وعىل هذا اﻷساس ﻤﻳكن اعتبار
وأعداء ّ
مؤرش
رصا إعجازيًّا له يف هذه املنازلة غري املتكافﺌة ،ومن املؤكّد أ ّن أبرز ّ ٍ
عجزهم عن قتله ن ً
عىل كفر اليهود هو سعيهم إﱃ قتله وتح ّديهم اإلرادة اإلله ّية التي هدفها نرصة جميع اﻷنب ّياء
والرسل ،حيث تجلّﺖ بشأن املسيﺢ يف رحاب نرصته وعجز أعداﺋه عن تحقيق مﺂربهم][2؛ لذا،
فاآلية تنكر الصلب من أساسه.
 (5رﻓﺾ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣ ّﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺼﻠﺐ ﺑﺪاﻋﻲ وﺟﻮد ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑني اﳌﻀﺎﻣني
اﻟﻘﺮآﻧ ّﻴﺔ واﳌﻌﺘﻘﺪات اﳌﺴﻴﺤ ّﻴﺔ:
نصا أدبيًّا ،سعى
من منطلق اعتقاده بتأريخيّة صلب املسيﺢ واعتباره القرآن الكريم ًّ
التناص -التعالق
املسترشق غابريل سعيد رينولدز يف دراساته االسترشاق ّية إﱃ استكشاف
ّ
النيص -بني اآليات القرآن ّية التي تط ّرقﺖ إﱃ الحديث عن املسيﺢ عيﴗ بن مريم ،وال
ّ ّ
سيّام مسألة صلبه ،وبني التعاليم املسيحيّة ،حيث اعتﱪ تواﱄ اآليات  153إﱃ  159من سورة
السياق -أيضً ا -أكّد عىل أ ّن اآليتني 157
النساء يحاﻲﻛ بعض مقاطع الكتاب املق ّدس ،ويف هذا ّ
و 168من هذه السورة تنطبقان بالكامل مع ما ذكر يف العهد الجديد الذي أكّد يف العديد من
ونستشف من رأيه هذا أ ّن اآليات املشار
مقاطعه عىل رفع املسيﺢ عيﴗ إﱃ السامء].[3
ّ
إليها تثبﺖ وقوع الصلب وال تنفيه ،واختتم كالمه باإلشارة إﱃ إحدى عبارات ِسفر أعامل
الرسل ،ث ّم قال» :اليهود كانوا يتباهون بقتلهم عيﴗ ،إال أ ّن ما حدث يف الواقع هو بﺈرادة
الله ،اإلله الذي نرصه وبعثه من القﱪ لريفعه إﱃ السامء«].[4
مل يقترص رأي رينولدز عىل كون اآليات املذكورة تحاﻲﻛ مقاطع من العهد الجديد ،فقد
] [1سورة املاﺋدة ،اآلية .110
] [2راجع :عقﯿل حسﯿن عقﯿل ،عﯿسﯽ من وحي القرآن ،سوريا ،دمشق ،منشورات دار ابن ﮐثﯿر1431 ،هـ ،ص ( 228 - 227بتلخﯿص).
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :إنجيل متّي / 41 :21 ،إنجيل مرقس / 10 :12 ،إنجيل لوقا / 20 :17 ،سفر أعامل الرسل10 :4 ،
[4]Gabriel Said Reynolds, “The Muslim Jesus: dead or alive?, Bulletin of the School of Oriental & African Studies
72 )2009(, p. 251.
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النبي يعقوب
اعتﱪها -أيضً ا -تحاﻲﻛ التعاليم الجدل ّية املناهضة لليهود؛ مثل :وعﻆ ّ
رش إﱃ نقدهم للس ّيدة مريم
املو ّجه لهم ،واعرتف يف هذا املضامر بأ ّن الكتاب املق ّدس مل يُ ِ ْ
النبي عيﴗ ،فهذان املوقفان انعكسا يف كتاب يعقوب ﴎوق
وا ّدعاءهم أنّهم متكّنوا من قتل ّ
( )memreوالذي وصف اليهود بـ» :أنّهم قوم يفتخرون بأنفسهم ويتباهون بكونهم صلبوا
رجال.«...؛ وهام مستوحيان -أيضً ا -من بعض مقاطع التلمود التي أساءت إﱃ قدس ّية الس ّيدة
ً
مريم وكالﺖ التهم الباطلة لها؛ وهذا هو السبب يف دفاع القرآن الكريم عنها ،كذلﻚ نسب
مسألة قتل املسيﺢ إﱃ ما ذكر].[1
التناص الذي يعني
اللغوي خطابًا قاﻤﺋًا عىل
وقد تق ّدم أ ّن بعض الباحثني يعتﱪون البيان
ّ
ّ
الحقيقي
التناص
التالحم بني النصوص وتداخلها مع بعضها ،وجدير بالذكر -هنا -أنّنا ضمن
ّ
ّ
للنص الجديد صياغة رؤيتنا بالنسبة إﱃ النصوص اﻷخرى املرتبطة
يف صدد فهم كيف ﻤﻳكن ّ
به؛ ومن البديهي أ ّن فهم معنى النصوص اﻷدب ّية وغري اﻷدب ّية عىل هذا اﻷساس من املمكن
النص ّية .ويبدو أ ّن غابريال سعيد
أن يتحقّق عىل ضوء فهم سلسل ٍة متداخل ٍة من التعالقات ّ
السياق سعى إﱃ إثبات
رينولدز استند إﱃ مسألة
ّ
التناص يف تفسري اآليات القرآن ّية ،ويف هذا ّ
وجود بعض محتويات الكتاب املق ّدس يف القرآن الكريم عىل ضوء بحثه واستقصاﺋه عن أوجه
نصيهام ،لك ّننا حينام نتح ّرى يف االستنتاجات التي طرحها ضمن تحليله لﻶيات
التشابه بني ّ
نستشف منها أنّه سعى إﱃ تفسريها طبقًا
التي تط ّرقﺖ إﱃ الحديث عن صلب املسيﺢ
ّ
ٍ
مصطلحات ّ
تدل بشكلٍ
للنصوص املسيح ّية ،وعىل الرغم من أنّه مل يذكر يف مد ّوناته هذه
رش عىل الوجهة التفسرييّة التي تب ّناها؛ مثل :االقتباس والتأويل والتأثري ،لك ّنه يف الحقيقة
مبا ٍ
تط ّرق إﱃ بيان املضامني القرآن ّية؛ وكأنّها تحﻲﻜ عن تعالي َم طرحتها قَبل ذلﻚ النصوص املق ّدسة
فس آية
لدى اليهود والنصارى ،وهذا ما نلمسه جل ًّيا يف رؤيته
ّ
الخاصة بصلب املسيﺢ ،حيث ّ
الصلب القرآن ّية يف رحاب تعاليم الكتاب املق ّدس ،وقد بالﻎ يف بيان املداليل القرآن ّية ضمن
نطاق الكتاب املق ّدس؛ لدرجة أنّه ج ّرد ألفاظ النفي الرصيحة يف اآلية  157من سورة النساء
عن دالالتها الحقيق ّية املؤكّدة يف نفي املوضوع ،وزعم أنّها ّ
استعاري.
تدل عىل مع ًنى
ٍّ
ال ّ
شﻚ يف أ ّن هذا النهج التفسريي للقرآن الكريم يعاين من النقص ذاته الذي تعاين منه
[1] Ibid., p. 257.
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الدراسات والبحوث الغربيّة القدﻤﻳة ،حيث ال يتط ّرق الباحث عىل ضوﺋه إﱃ تحليل املضمون
القرآ ّين من زاوي ٍة قرآني ٍة ،وإﻤﻧّ ا يعتمد عىل النصوص املق ّدسة لدى اليهود واملسيح ّيني ،ومن هذا
نص ًّيا آخ َر عىل ما يستنتجه من الكتاب املق ّدس؛
املنطلق يجعل كتاب املسلمني املق ّدس شاه ًدا ّ
وهذا ما بدر من رينولدز].[1
نصاً أدب ًّيا -لغويًّا -وعىل هذا
] [1املسألة الجديرة بالذكر عىل صعيد الرأي الذي تب ّناه غابريال سعيد رينولدز هي اعتباره القرآن الكريم ّ
التناص -عىل ضوء ارتباطه بساﺋر النصوص؛ وادّعى أ ّن اآليات التي تط ّرقﺖ
النيص -
ّ
اﻷساس قال ال ب ّد من التعامل معه وفق أسلوب التعالق ّ
ارتباط ٍ
ٍ
وطيد مبضامني العهدين ،لك ْن غاية ما يف
إﱃ ﴎد اﻷحداث والقصص وسلّطﺖ الضوء عىل بعض الشخص ّيات اليهوديّّة واملسيح ّية ،ذاتُ
عام ذُكر يف ِسفر
َ
اﻷمر أ ّن القرآن مل يذكر
تفاصيل أك َرث ،ومثال ذلﻚ ّ
النبي إبراهيم حينام ضحكﺖ ،فهذه الحكاية تن ّم بوضو ٍح ّ
قصة زوجة ّ
ٌ
قصة
إﱃ
تشري
اآلية
ن
أ
البديهي
من
إذ
مريم،
دة
ي
للس
يأيت
كان
الذي
الطعام
معجزة
هو
ّر
ث
التأ
هذا
عىل
ر
آخ
ومثال
التكوين (.)12 :18
ّ
ّ
ُ
ّ
فضال عن ٍ
قصص أخرى.
انقطاعها إﱃ الله -تعاﱃ -يف معبد أورشليم؛ ً
لالطّالع أكرث ،راجع:
)Reynolds, “On the Quran’s Maida Passage And the Wanderings of the Israelites,The coming of the comforter:
when, Where, and to whom? Studies on the rise of Islam & various other topics in memory of John Wansbrough,
edited by Carlos Segovia, )NJ, USA(: Georgia’s Press )orientalia Judaica Christiana 3, 2012(, p. 91(.
واملسيحي ،أو إذا وجدنا حكاي ًة قرآن ّي ًة مل ت ُذك َر يف هذين الرتاثني،
اليهودي
كذلﻚ ادّعى أنّنا إذا وجدنا آي ًة ال أثر لها يف العهدين أو يف الرتاثني
ّ
ّ
نصا مركّ ًبا مزج بني الرموز واملواضيع الدين ّية
الكريم
القرآن
اعتﱪ
الذي
وانسﱪو
ففي هذه الحالة ال محيص لنا من تب ّني رأي املسترشق جون
ًّ
خاص ًة به.
السالفة؛ ليصوغ تعالي َم دين ّي ًة ّ
لالطّالع أكرث ،راجع:
)cf: Wansborough, Quranic studies, Quranic studies: sources & methods of scriptural interpretation, )Oxford:
(Oxford University Press, 1977(, p. 2.
نص روا ٍّﻲﺋ ينقل تعاليم وقصص الكتاب املقدّس؛ بحيث اعتمد عليها
ّ
مام ذكر أ ّن رينولدز وأمثاله اعتﱪوا القرآن الكريم مج ّرد ٍّ
نستشف ّ
بكل تأكيد ،وعىل هذا
ومام قاله جون وانسﱪو يف هذا الصعيد» :القصص القرآن ّية تع ّد رمزيّ ًة ّ
طرحها،
التي
املواضيع
مختلف
يف
بالكامل
ّ
اﻷساس يستشهد بها البعض إلثبات أه ّم ّية علم اﻷخرويّات الالهو ّيت«.
)Ibid., p. 19(.
وتعتﱪ طريقة السد
القصيص القرآ ّين يف غاية اإلبداع.
ّ
)Cuypers, Le festin, p. 345(.
كام أكّد رينولدز عىل أ ّن القرآن الكريم بشكلٍ عا ٍّم مل يقتبس عبارات من النصوص املسيح ّية بشكلٍ مبارشٍ ،لك ّنه أشار إليها ضمن تد ّرجه يف
صياغة اﻷحكام العقديّة اإلسالميّة؛ لذا فﺈ ّن عباراته التي تبدو متناقض ًة مع مضمون العهدين ،ال ﻤﻳكن اعتبارها نقالً عن النصوص اليهوديّة
واملسيحيّة املنتحلة ( )Apocryphaوقد أوعز هذا الرأي إﱃ نولدكه.
(T., et al. Geschichte des Qoran, 1:8. Hildesheim: olms, 1970, passim.
ات وعبار ٍ
والقصص والحكايات وشتّى اإلشارات التي تض ّمنها القرآن الكريم تستعمل بشكلٍ مقصود؛ٍ بوصفها رموزًا واستعار ٍ
ات دينيةً،
للنص القرآ ّين أراد التأكيد عىل أ ّن التناقضات املوجودة بني القصص يف القرآن والعهدين ال
وغابريال سعيد رينولدز ضمن تحليالته اﻷدبيّة ّ
النص القرآ ّين أو تص ّور أنّه نقلها بشكلٍ مش ّو ٍش وغريِ متنظمٍ من الكتاب املقدّس ،بل عﱪ تأكيده عىل خصوصية
تعني حدوث أخطاء يف ّ
ٍ
ومسهب ،إذ إ ّن
( )paranesisوقضايا تعليم ّي ٍة ومواعﻆَ ،وﻤﻳكن اعتباره كتابًا غ َري
ٍ
هادف إﱃ ﴎد اﻷحداث والوقاﺋع التأريخ ّية بشكلٍ دقيقٍ
هدفه اﻷساس من إشاراته القصصيّة التي تشابه مضمون الكتاب املقدّس هو التأثري عىل املخاطب.
)Reynolds, Ibid., pp. 105 - 107(.
وجدير بالذكر أ ّن املسألة التي مل يتط ّرق إليها رينولدز يف مباحثه التي د ّونها يف هذا الخصوص؛ فحواها أ ّن الكثري من املواضيع التي يدّعى
فيها وجود ٍ
تنصب نتيجة البحث والتحليل بخصوصها لصالﺢ ما ذكر يف القرآن الكريم.
النص القرآ ّين ونصوص العهدين ،عاد ًة ما
تناقض بني ّ
ّ
لالطّالع أكرث ،راجع( :مح ّمد ﮐاظم شاﮐر ومح ّمد سعﯿد فﯿاض ،مقالة بعنوان" :هامان وادعای خطای تارﯾخﯽ در قرآن" ،نرشت يف مجلة "قرآن
شناخﺖ" ،العدد 2010 ،5م ،الصفحات  145إﱃ .)164
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إلهي ،وقد اقتضﺖ ظروف عرص
إ ّن القرآن الكريم بحسب اعتقاد املسلمني ذو منشأٍ ٍّ
النزول أن يشري إﱃ بعض الرؤى التي كانﺖ ساﺋد ًة آنذاك؛ بحيث أيّد جان ًبا منها ،وف ّند عد ًدا
نصا جدي ًدا -لها خلف ّي ٌة سابق ٌة وبيﺌ ٌة
منها ،يف ما ع ّدل بعضها؛ والعالﺋم املستخدمة فيه -بوصفه ًّ
النص الجديد.
تغريا يف هذا ّ
أخرى ،لك ّنها شهدت ﱡ ً
إذًا ،القـرآن الكريـم ،بنـا ًء عـىل مـا ذكـر ،اسـتفاد مـن الوقاﺋـع السـابقة ،وأجـرى عليهـا
ٍ
ٍ
النبـي عيـﴗ بشـكلٍ
مختلـف بالكامل،
قصة
تغيـريات تتناسـق مـع وجهتـه ،لـذا طـرح ّ
ّ
املرسـل وذكر اﻷحـداث التي
فقـد وصـف اللـه -عـ ّز ّ
النبي َ
وجل -الشـخص ّية الحقيق ّيـة لهذا ّ
ومـام قيـل يف هـذا الصـدد» :لقـد بُعـث نب ًّيـا لتأييـد رشيعـة التـوراة مـ ّر ًة أخـرى،
واجههـاّ ،
نبـي للمﻸ وسـعى إﱃ تشـذيب بعـض مضامينها ،وهـو مل يقتل
وقـد أعلـن عـن ظهـور آخـر ًّ
بـكل ثقـ ٍة إ ّن
بتاتًـا ومل يصلـب .نظـ ًرا للتحريـف الـذي طـرأ عـىل اﻷناجيـل ،ﻤﻳكننـا القـول ّ
والحقيقـي الوحيـد الـذي ﻤﻳكن االعتـامد عليه
القطعـي
وحـي ،وهـو املصـدر
كتـاب ٍ
القـرآن ُ
ّ
ّ
النبـي عيﴗ«].[1
ملعرفـة شـخص ّية
ّ
استنا ًدا إﱃ ما ُذكِ َر ال نبالﻎ لو قلنا إ ّن ظاهر اآلية ال يتح ّمل ما ذهب إليه رينولدز؛ لو
النيص بني القرآن الكريم والعهدين هو توحيد نظريّة صلب املسيﺢ
كان قصده من التعالق ّ ّ
وضمن تحليالته اﻷدبيّة للنصوص اليهوديّة واملسيحيّة وتسليطه الضوء عىل االستعارات اﻷساسيّة املوجودة يف العهدين ،سعى إﱃ استكشاف
وجل -مج ّرد
ونستشف من كالمه هذا كأ ّن الله -ع ّز ّ
مداليل العبارات واآليات القرآن ّية التي ادّعى أنّها تتناقض مع ما هو موجو ٌد يف العهدين،
ّ
قصصا
ليسد
منها،
واقتبس
بينها،
ما
يف
فمزج
ة،
ي
واملسيح
قصيص اعتمد عىل ما ُذكِ َر يف العهدين ومختلف النصوص اﻷدب ّية
وكاتب
را ٍو
ٍ
ً
ّ
ٍّ
ٍ
وحكايات حول الشخصيّات واﻷحداث التي اختارها من الكتاب املقدّس ،حيث ح ّورها وجعلها روايات تأريخيّ ًة ذاتَ طابعٍ جديد؛ٍ لﻲﻜ
خاص.
السياق أشار إﱃ أ ّن اﻷسلوب القرآ ّين فري ٌد من نوعه ويتق ّوم عىل
ٍ
أسلوب ٍّ
يستعرض من خاللها تعاليمه اإلرشاديّة والرتبويّة؛ ويف هذا ّ
الخاص هنا ،التأثري البالﻎ الذي ينطبع يف ذهن املخاطب عند قراءة القرآن ،وعىل هذا اﻷساس سعى إﱃ استكشاف
ورمبا يقصد من املنطق القرآ ّين ّ
ّ
فسها يف رحاب استعامل أحد املصطلحات املدرجة فيها،
حيث
،
اللغوي
التحليل
أصول
عىل
ًا
د
اعتام
ة؛
ي
القرآن
واآليات
ات
ر
العبا
بعض
مضامني
ّ
ّ
ّ
رش أو غريِ
أو عىل ضوء انعكاس إحدى القصص والحكايات املسيحيّة ضمن سياقها ،أو وفق اﻷخبار املذكورة يف اﻷناجيل والتي ترتبﻂ بشكلٍ مبا ٍ
النص القرآ ّين ،أو بحسب إشارتها إﱃ أحد اﻷحداث والتعاليم الهاالخاهية -مبادئ الرشيعة اليهوديّة.-
مبا ٍ
رش مع ّ
وعىل الرغم من أ ّن هذه القصص والحكايات والتعاليم ال تع ّد املصدر اﻷساس واملبارش الذي اعتمد عليه القرآن الكريم يف ِذكْر تفاصيل إحدى
ٍ
ارتباط يف ما بينها.
اللغوي لهذه النصوص يشري إﱃ وجود
العبارات أو اآليات ،إال أ ّن التحليل
ّ
ٍ
مسيحي ،لذا أراد بيان كيف ﻤﻳكن تصوير إحدى
رص غابريال سعيد رينولدز ضمن بحوثه ودراساته عىل كون القرآن الكريم ذا منشأ
ومل ي ّ
ٍّ
اآليات؛ وكأنّها تحاﻲﻛ التعاليم والقصص املسيحيّة.
Cf. Reynolds, pp. 91 - 107
وال نبالﻎ لو قلنا إ ّن نظريّة هذا املسترشق عىل صعيد موضوع بحثنا ،تتّسم باعتدا ٍل واتّزانٍ أكرث من تلﻚ النظريات التي تب ّناها بعض أقرانه
املسترشقني؛ من أمثال :وليام سانﺖ كلري تيسدال ،وجون وانسﱪو.
] [1حامد الجار ،حﴬت عﯿسﯽ در قرآن :در درس ﮔفتار هاي حامد الﮕار (باللغة الفارسية) ،ص .18
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الخاصة بهذا املوضوع يف أناجيل متّى ومرقس ولوقا ِ
وسفر
املؤرشات
عيﴗ ،إذ إ ّن جميع ّ
ّ
السلبي الذي تط ّرق إليه
أعامل الرسل تشري إﱃ الجانب اإليجا ّﻲﺑ لعمل ّية الصلب ،ال الجانب
ّ
ٍ
اختالفات جذريّ ٍة عديد ٍة حول املوضوع ،وعىل الرغم من
فضال عن وجود
القرآن الكريم؛ ً
وجود أوجه شب ٍه كثري ٍة بني القرآن والعهدين حول شخصيته ،لك ْن هناك اختالفاتٌ ملحوظ ٌة
بينهام أيضً ا] .[1وتجدر اإلشارة إﱃ أ ّن القرآن الكريم يف عرص نزوله والعصور الالحقة أصبﺢ
ٍ
واقتباس عىل الصعيد الثقايف].[2
كل استدال ٍل
أساسا للمسلمني يف ّ
مرتك ًزا ً
 (6اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ مل ﻳﻔ ّﻨﺪ ﺻﻠﺐ اﳌﺴﻴﺢ ومل ﻳﺆ ّﻳﺪه ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺘﴣ ﺳﻴﺎق آﻳﺎﺗﻪ:
املسترشق تود لوسون هو أحد الباحثني الذين تب ّن ْوا نه ًجا تقريب ًّيا بني اإلسالم واملسيح ّية،
ويف هذا املضامر سلّﻂ الضوء عىل اآليات التي تح ّدثنا عنها يف املباحث السابقة؛ ومبا أنّه
كل ما بوسعه إلقناع املخاطب باستنتاجاته
ﴏ عىل تأريخيّة الصلب ،وبذل ّ
مسيحي فقد أ ّ
ﱞ
النص القرآ ّين ،حيث حلّل آيات البحث عىل ضوء سياق اآليات السابقة ومضمونها؛
املتكلّفة من ّ
السياق القرآ ّين محو ًرا
لذا حذا حذو الباحثني غابريال سعيد رينولدز ،ونيل روبنسون فجعل ّ
فضال عن أنّه اعتﱪ توبيﺦ
لبحوثه ،ودمج بني اآليات؛ معت ًﱪا آيات البحث جز ًءا من البقية؛ ً
أساسا يف هذه اآليات ،لك ّن هذا التوبيﺦ برأيه ال ارتباط له مبسألة تأريخيّة
اليهود موضو ًعا ً
الصلب وال بساﺋر املعتقدات املسيح ّية.
إذًا ،املوقف القرآ ّين إزاء صلب املسيﺢ عيﴗ غ ُري مح ّد ٍد برأي هذا املسترشق ،فالقرآن
الذي هو كتاب املسلمني املق ّدس مل يؤيّده ومل يف ّنده] ،[3ومن خالل استناده إﱃ سياق اآليات
املذكورة أكّد عىل أ ّن ِذكْر أحداث الصلب يف هذا الكتاب يُراد منه إكامل التعاليم الدينيّة
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :عباس أرشيف ،مقاﯾسه قصص قرآن و عهدﯾن (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات»دستان«2003 ،م،
ص .360 - 315
] [2راجع :عمر إبراهﯿم رضوان ،آراء املسترشقﯿن حول القرآن الﮑرﯾم وتفسﯿره :دراسه ونقد ،بﺈرشاف مصطفﯽ سلﯿم ،السعودية ،الرﯾاض،
منشورات دار طﯿبة1413 ،هـ ،ص .58
] [3أشار املسترشق بيل ماسﻚ إﱃ عد ٍد من اآلراء التي طرحها العلامء املسلمون؛ مؤكّدًا عىل أ ّن القرآن الكريم مل يف ّند قتل املسيﺢ وصلبه،
بل يؤكّد -فقﻂ -عىل أ ّن اليهود عجزوا عن فعل ذلﻚ.
النبي عيﴗ ،لذلﻚ حاول
صلب
ة
ي
تأريخ
حول
تتمحور
التي
ة
ي
العقد
اته
ز
مرتك
عىل
من البديهي أ ّن هذا املسترشق طرح آراءه؛ بنا ًء
ّ
ّ
ّ
إقناع املخاطب بعدم وجود إلزامٍ يف إنكار أحداث منطقة الجلجثة  -جاجولثا -التي وقعﺖ فيها حادثة الصلب عىل ضوء املضامني القرآنيّة.
()Bill Musk, “Kissing Cousins? Christians and Muslims Face to Face”, )Monarch: 2005(, pp. 345 - 346
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املذكورة فيه حول املسيﺢ؛ لك ّنه مع ذلﻚ أذعن بأ ّن طريقة ترتيب الكلامت يف هذه اآليات
السياق إ ّن مفهوم
تتناسب مع فكرة عدم تحقّق الصلب بشأن املسيﺢّ .
ومام قاله يف هذا ّ
املفسين املسلمني يف حري ٍة من أمرهم لدى تفسريهم اآلية 157
النجاة املرتبﻂ بالصلب جعل ّ
من سورة النساء ،إذ القرآن الكريم عزا نجاة البرش إﱃ أعاملهم ،يف حني أ ّن تعاليم الديانة
أساسا لنجاتهم؛ لذلﻚ تب ّنى هذا املسترشق فكر ًة فحواها أ ّن الظاهر
املسيحيّة تعتﱪ الصلب ً
اللغوي للقرآن يحﻲﻜ عن تفنيد مسألة الصلب ،والهدف من هذا الرفض هو التقليل من شأن
ّ
عقيدة النجاة املسيح ّية].[1
تأريخي عىل ضوء النصوص غري
وقد تط ّرق يف بحوثه إﱃ تحليل حادثة الصلب ضمن إطا ٍر
ٍّ
نص ُذكِ َر فيه رفض اإلسالم لصلب املسيﺢ عيﴗ
السياق استنتج أ ّن أ ّول ٍّ
القرآنيّة ،ويف هذا ّ
الدمشقي الذي حاول إدراج هذه الوجهة القرآنيّة إﱃ جانب وجهات النظر
هو ما د ّونه يوح ّنا
ّ
الدمشقي
االرتداديّة التي تب ّناها الغ ّنوص ّيون والظاهران ّيون؛ لك ّنه رفض هذا الرأي معت ًﱪا كالم
ّ
غري مؤك ٍّد؛ ﻷ ّن القرآن الكريم -بزعم هذا املسترشق -يشري فقﻂ إﱃ أ ّن اليهود مل يصلبوا
املسيﺢ ،وهذا اﻷمر يختلف مع القول بأنّه مل يصلب بالفعل].[2
كام أرشنا آنفًا ،فاآليات املطروحة للبحث والتحليل -هنا -تتناسب من حيث البنية اللغويّة
النبي عيﴗ ،وطريقة طرح املوضوع فيها تن ّم عن
ّ
والسياق مع تفنيد تحقّق الصلب بشأن ّ
عدم إمكانيّة ا ّدعاء أ ّن الرأي القرآ ّين غري مح ّد ٍد بالنسبة إﱃ تأييد الصلب أو تفنيده ،فاآلية 157
من سورة النساء تؤكّد م ّرتني بالقطع واليقني عىل عدم متكّن القوم من قتلهK J I  :
ٍ
غموض ،وال ﻤﻳكن اعتباره
أي
 ، d c b... Lومن املؤكّد أ ّن ترصي ًحا كهذا ليس فيه ّ
غري مح ّد ٍد إزاء صلب املسيﺢ؛ لذا يثبﺖ لنا أ ّن ما ذهب إليه هؤالء املسترشقون يتعارض
النص القرآ ّين الواضﺢ يف الداللة ،فهل من املعقول ا ّدعاء
بالكامل مع النظريّة القرآنيّة وظاهر ّ
رصح بالقطع واليقني مؤكّ ًدا عىل فشل اليهود يف قتل عيﴗ؛ ﻷجل
أ ّن القرآن الكريم ي ّ
أن يتّخذ موقفًا محاي ًدا وغري مح ّد ٍد إزاء صلبه؟! هذه اآليات ّ
كل ﳾ ٍء ،عىل
تدل أ ّو ًال ،وقبل ّ
[1]Todd, Benjamin Lawson, The crucifixion & the Quran: A study in the history of Muslim Thought, )Oxford:
Oneworld publication, 2009, p. 143.
[2] Ibid., pp. 26 - 27.
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بكل وضو ٍح أنّه مل يصلب ومل
رصح اآلية ّ
نجاته من ذلﻚ املصري الذي أراده اليهود له ،حيث ت ّ
يقتل لك ّنهم تو ّهموا وتص ّوروا ذلﻚ ،والذين اختلفوا حول هذه الحقيقة هم يف ٍّ
شﻚ وتر ﱡد ٍد ،إذ
ومستهل اآلية الالحقة
ّ
يتّبعون الظ ّن وال علم لهم بالواقع ،وهناك تأكي ٌد يف خامتة هذه اآلية
عىل عدم مقتل املسيﺢ من ِقبَل أعداﺋه ،بل عىل أ ّن الله -تعاﱃ -رفعه إليه.
كل هذا التأكيد الرصيﺢ كيف ﻤﻳكن ا ّدعاء أ ّن القرآن الكريم ات ّخذ موقفاً غري مح ّدد
إذًا ،مع ّ
املفسون القدماء يف نصوصهم التفسرييّة إﱃ الحديث
إزاء صلب املسيﺢ؟! لِ َم لَ ْم يتط ّرق ّ
و»النبي عيﴗ مل يصلب من
النبي عيﴗ«
ّ
عن الفرق بني مسألتي »اليهود مل يصلبوا ّ
ّظي؟!].[1
اﻷساس«؟! فهل كانوا عىل ٍ
علم بحقيقة اﻷمر ،لك ّنهم تعاملوا مع املوضوع بشكلٍ تحف ٍّ
أي إشار ٍة إﱃ الرأي املعارض للنظريّة القرآن ّية
حينام ﻤﻧعن النظر يف مؤلّفاتهم ال نجد فيها ّ
بخصوص مسألة الصلب؛ اﻷمر الذي يع ّزز من فكرة أ ّن الرأي القرآ ّين الرافض لتأريخية صلب
فالنص الذي د ّونه يوح ّنا
فضال عن ذلﻚ
املسيﺢ كان بديهيًّا ومتّفقًا عليه يف تلﻚ اآلونةً .
ّ
نص غريِ
إسالمي] [2تط ّرق إﱃ النظريّة القرآن ّية بهذا الخصوص ،حيث جاء
الدمشقي يعتﱪ أقدم ٍّ
ٍّ
ّ
فيه» :املسلمون يقولون إ ّن اليهود بعد أن تع ّدوا عىل أحكام الرشيعة ،حاولوا صلب املسيﺢ،
وبعد أ ْن اعتقلوه صلبوا ظلّه؛ لذا فهو مل يصلب ومل ﻤﻳُﺖ؛ ﻷ ّن الله أحبّه ورفعه إﱃ السامء«].[3
هذا الكالم يعود تأريخه إﱃ القرن اﻷ ّول الهجريّ ،
ويدل عىل أ ّن الشاﺋع بني املسلمني آنذاك
رفض قول من ا ّدعى أ ّن املسيﺢ عيﴗ قد صلب من ِق َبل أعداﺋه ،ويوح ّنا الدمشقي كان
أي محاول ٍة لطرح نقاش مع املسلمني
عىل علم بهذه العقيدة اإلسالم ّية ،لذا ال نجد يف كتابه ّ
باطال وارتدا ًدا عن رشيعة
يخص آية الصلب؛ عىل الرغم من أنّه كان يعتﱪ اإلسالم دي ًنا ً
يف ما ّ
السامء ،ومن منطلق هذا التص ّور كان ينقض اآلراء القرآنيّة؛ باعتبارها قضايا باطل ًة تتض ّمن
مساﺋل عبث ّي ًة تثري السخرية.
َ
نقاش بني زعيم الكنيسة النسطوريّة
وبعد ثالثة عقو ٍد من عهد يوح ّنا الدمشقي جرى ٌ
[1] Mustafa Shah, Review of the book crucifixion & the Qur’an: A study in the history of Muslim Thought, by Todd
Lawson, 2009, p. 199.
[2]De Haeresibus
[3]Robinson, Christ in Islam & Christianity, p. 106 - 107, cited from John of Damascus, De Haeresibus.
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القسيس النرصا ّين تيمويث اﻷ ّول] [1والخليفة العبّ ّاﳼ أﻲﺑ عبد الله املهدي] ،[2وأحد أه ّم اﻷسﺌلة
ّ
النبي عيﴗ قد مات ج ّراء صلبه
التي و ّجهها هذا الخليفة لتيمويث متحور حول ما إ ْن كان ّ
القسيس بالسؤال التاﱄ احتجا ًجا عىل ألوهية
ّ
أو ال؟ وجدير بالذكر أنّه
استهل نقاشه مع هذا ّ
املسيﺢ عيﴗ بن مريم :هل ﻤﻳكن لﻺله أ ْن ﻤﻳوت؟ تيمويث أجاب عن السؤال مش ًريا إﱃ
التقليدي بني شخصيّة املسيﺢ اإلنسانيّة واإللهيّة برأي النصارى ،ويف هذا الصدد أكّد
االختالف
ّ
عىل أ ّن شخص ّيته اإلنسان ّية هي التي ماتﺖ ،لك ّن املهدي اعرتض عليه باآلية  157من سورة
النساء .من املؤكّد أ ّن استشهاد املهدي بهذه اآلية ين ّم عن اعتقاده بداللتها عىل عدم موت
املسيﺢ ،ﻷ ّن تيمويث ر ّد عليه محت ًّجا باآليتني  33من سورة مريم و 55من سورة آل عمران بزعم
النبي عيﴗ مل ﻤﻳﺖ؛ وإﻤﻧّ ا
أنّهام تدالن عىل موته ورفعه إﱃ السامء؛ لك ّن املهدي أجابه بأ ّن ّ
قاﺋال بأنّه ما مل ﻤﻳﺖ ال ﻤﻳكن أ ْن يرفع إﱃ السامء،
سيموت الحقًا ،وتيمويث بدوره ف ّند هذا الكالم ً
إذ ال ب ّد أن ﻤﻳوت أ ّو ًال لﻲﻜ يرفع إليها ،ومن هذا املنطلق أكّد عىل أنّه قد مات حقًّا؛ وفقًا ملا تن ّبأ
به العهد القديم؛ وهنا -أيضً ا -لجأ املهدي إﱃ اآلية  157من سورة النساء وأكّد عىل أ ّن اليهود
قد تو ّهموا قتلهم املسيﺢ وصلبه بحيث شبّه لهم ذلﻚ فحسب].[3
ويؤكِّد املسترشق تود لوسون يف دراساته االسترشاقيّة عىل أ ّن الطرح القرآ ّين ملسألة صلب
ٍ
هاجس آخ َر ،أال وهو عدم ارتباط الصلب مبفهومي الفداء وتطهري
منبثق يف اﻷساس من
املسيﺢ ٌ
النفس من أدران الخطيﺌة؛ بحسب املعتقدات املسيح ّية][4؛ إال أ ّن السؤال الذي يطرح عليه فحواه
اإلسالمي اﻷ ّول؛
تفس ما تب ّناه بعض العلامء املسلمني يف العهود الالحقة للعهد
ما ييل :كيف ّ
ّ
أي محذو ٍر الهويتٍّ ،ويف الحني ذاته مل يذكروا
حينام أيّدوا تأريخيّة صلب املسيﺢ عيﴗ دون ّ
خاص حول تكفري الخطيﺌة والنجاة من العذاب؟! مثال ذلﻚ :القاسم بن إبراهيم
أي
ٍ
مفهوم ٍّ
له ّ
[1]The catholic Timothy I
] [2راجع :أبو عبد الله محمد بن عبد الله املنصور بن محمد بن عيل املهدي بالله .هو ثالث خلفاء الدولة العبّاسيّة يف العراق ،ولد عام
حاكام عىل طﱪستان وما واالها.
127هـ املصادف 745م وتويف عام 158هـ املصادف 775م ،وكان أبوه قد ّ
نصبه ً
راجع/https://ar.wikipedia.org/wiki :أبو_عبد_الله_محمد_املهدي)
[3] Robinson, Ibid., p. 107.
أشارت داﺋرة املعارف اإلسالم ّية -أيضً ا -إﱃ اإلجامع بني املسلمني حول مسألة إنكار صلب املسيﺢ ،وت ّم التأكيد فيها عىل أ ّن هذا اﻷمر
يتناغم بالكامل مع املفاهيم واملداليل القرآنيّة التي فحواها أ ّن اإلﻤﻳان ينترص داﻤﺋًا عىل الكفر؛ مهام طال الرصاع بينهام.
()Anawati, Vol. 4, p. 84.
[4]Lawson, p. 144.
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ّ
املتوﰱ سنة 246هـ والذي يعتﱪ واح ًدا من أبرز علامء الطاﺋفة الزيديّة ،كذلﻚ أبو حاتم
الرﳼ
ّ
الرازي ،والسجستاين؛ اللذان سلكا نهج الطاﺋفة اإلسامعيل ّية؛ فهؤالء اعتﱪوا مسألة الصلب حدث ًا
تأريخ ًّيا] .[1وتجدر اإلشارة إﱃ أ ّن العامل اﻷملاين توبياس ماير] [2أشار يف بحوثه إﱃ عد ٍد من الباحثني
املسلمني الذين تب ّنوا يف بادئ اﻷمر مسألة الصلب؛ من أمثال :وهب بن منبه].[3
الرﳼ ووهب بن منبّه] [4قد تأث ّروا
وال يستبعد أ ّن هؤالء املفكّرين املسلمني؛ كﺈبراهيم ّ ّ
بالرواية املسيحيّة يف مسألة الصلب أو أنّهم تأث ّروا باﻷجواء املسيحيّة التي كانﺖ ساﺋد ًة يف
بيﺌتهم االجتامع ّية ،كام ليس من املستبعد تأث ّرهم بالنقاشات الجدل ّية التي دارت بينهم
وبني املشكّكني الذين رفضوا قدس ّية الكتب املق ّدسة لدى اﻷديان؛ ومبا فيها القرآن الكريم،
وشكّكوا بكونها سامويّة املنشأ؛ لذلﻚ أعربوا عن عدم تفاعلهم مع نظريّة الصلب القرآنيّة،
ّ
املتوﰱ سنة 322هـ ف ﱠند رأي زكريا الرازي الذي أكّد عىل عدم
كام أ ّن أبا حاتم الرازي
دليال لتفنيد كون القرآن الكريم
وجود تشاب ٍه بني العهدين والقرآن الكريم ،حيث ات ّخذهام ً
فس إنكار القرآن الكريم لصلب
وساﺋر الكتب املق ّدسة سامويّة املنشأ ،وعىل هذا اﻷساس ّ
املسيﺢ عيﴗ بكونه ّ
وجل -بعد أ ْن
حي وقاﺋ ٌم يف السامء قرب الله -ع ّز ّ
يدل عىل أنّه ﱞ
استشهد عىل يد أعداﺋه .يبدو أ ّن أبا حاتم الرازي قصد من رأيه هذا بيان مع ًنى عميقٍ
عىل خالف ظاهر آية الصلب ،فهو ليس يف صدد تفنيد معناها الظاهر .هذا املعنى الدقيق
الذي ال يستدعي تجاهل املعنى الظاهر يف اآلية ،ﻤﻳكن بيانه وفق التاﱄ( :اليهود أرادوا
نبي الله ،لك ّنه تبارك شأنه مل يشأ ذلﻚ ،فأنقذه من أيديهم؛ لذا عجزوا عن قتله بدنيًّا
قتل ّ
وجل -أكّد عىل خلوده) .هذا الكالم ين ّم عن
فضال عن أ ّن الله -ع ّز ّ
ومل يتمكّنوا من صلبهً ،
ٍ
اعرتاض عىل الكفر وذ ٍّم له إﱃ جانب التأكيد عىل خواﺋه وعدم نجاعته ،إذ إ ّن اليهود مل
[1]Robinson, Ibid., pp. 107 - 117; Mustafa Shah, Ibid., passim.
[2]Tobias Mayer
] [3املسترشق تود لوسون تحدّث يف دراساته االسترشاقيّة عن ساﺋر علامء الفرقة اإلسامعيليّة والطواﺋف التي تف ّرعﺖ عليها؛ مثل :أﻲﺑ يعقوب
وكل ٍ
واحد منهم اتّبع نه ًجا مح ّددًا إلثبات هذا اﻷمر؛ كام عزا
السجستاين ،وإخوان الصفا ،حيث ادّعى أنّهم يعتقدون بتأريخيّة صلب املسيﺢّ ،
عدم اعتقاد الشيعة اإلمام ّية بهذا اﻷمر إﱃ مناهضتهم الفرقة اإلسامعيل ّية ،وسعيهم إﱃ تهميﺶ آراء أتباعها.
)Lawson, pp. 84, 86, 97(.
ٌ
مشكوك يف وثاقته ،كام استنتجوا
] [4أق ّر املسترشقون ،ضمن الروايات التي نقلوها عن وهب بن منبه؛ بهدف رشح مضامينها وتحليلها ،بأنّه
وجود ٍ
تناقض يف الروايات التي نقلها؛ بحيث ال ﻤﻳكن االعتامد عليها إلثبات املطلوب.
)Robinson, Ibid., p. 121(.
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نبي الله أو قتله أو صلبه ،وإﻤﻧّ ا مل يفلحوا -أيضً ا -يف
يعجزوا -فقﻂ -عن إلحاق اﻷذى ببدن ّ
طمس اسمه وتهميﺶ تعاليمه؛ ولو كان اﻷمر غري ذلﻚ؛ فهذا يعني عدم تأريخية اﻷخبار
التي نقلتها اﻷناجيل وعبثيّتها؛ وفقًا للقواعد واﻷصول املنطقيّة ،والشاهد عىل ذلﻚ أ ّن
وتخىل عن موقفه ليؤيّد ما ذهب إليه عامل اإلسامعيليّة الشهري
غري رأيه ّ
أبا حاتم الرازي ّ
النسفي الذي أيّد النظريّة القرآنيّة التي رفضﺖ صلب املسيﺢ عيﴗ؛ وقد ب ّرر بعض
ّ
][1
تعصبًا وموقفًا مناهضً ا لخصومه .
الباحثني هذا التح ّول
الفكري؛ بكونه ّ
ّ

وحتّى لو أقررنا مبثل هذا التﱪير ،مع ذلﻚ ال ﻤﻳكن اعتبار املوقف القرآ ّين غامضً ا إزاء صلب
منبثق من
املسيﺢ ،كام يثبﺖ لنا أ ّن ا ّدعاء تأريخيّة الصلب من ِقبَل املسشرتق تود لوسون ً
مرتكزاته العقديّة املسيحيّة.

واملسألة الها ّمة املطروحة للبحث والتحليل هنا والتي تحظى باهتامم بعض املسترشقني]،[2
النبي
هي أ ّن اآلية القرآن ّية املذكورة قد وبّخﺖ اليهود ج ّراء تفاخرهم وتبخرتهم يف قتل ّ
اإللهي ،حيث استهلّها الله -سبحانه وتعاﱃ -بعبارة:  :
عيﴗ وعصيانهم اﻷمر
ّ
التي ّ
تدل عىل أ ّن كالم اليهود هو محور اآلية ال ما فعلوه ،أي أنّها ترتبﻂ مبا قالوا ال مبا فعلوا،
لذا لو كان الهدف منها إثبات تأريخ ّية الصلب ،لِ َم استهلّﺖ بالعبارة املذكورة التي تحﻲﻜ عن
كالم اليهود ومباهاتهم؟] [3إذًا ،ال ب ّد من اإلذعان إﱃ أ ّن اآلية ّ
تدل يف ظاهرها عىل كون اليهود
زعموا نجاحهم يف قتل املسيﺢ عيﴗ وصلبه ،كذلﻚ تؤكّد عىل أ ّن زعمهم هذا مج ّرد ظ ٍّن
نبي الله ،ومل يكن أمامهم سبيالً سوى اتّباع الظ ّن؛ ج ّراء
ٍ
ناجم عن عدم معرفتهم بواقع ّ
قصة ّ
جهلهم] [4بحقيقة اﻷمر].[5
] [1تجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن محمد بن أحمد النسفي (ت  331ﻩ) يعتقد بتأريخ ّية صلب املسيﺢ.

)Cf. Lawson, Ibid(.
[2]Lawson, p. 27.

[3]Cf. Mahmoud Mustafa Ayoub, “Towards an Islamic Christology, II. The death of Jesus, reality or delusion”, The
Muslim World )Hartford, CT, USA( 70 ii, pp. 116 - 117.
صحيﺢ رشط عدم اعتبار قوله -تعاﱃَ  :-وﻣﺎ َﻗ َﺘﻠُﻮ ُه َﻳﻘﻴﻨﺎً مبعنى الخﱪ اليقني ،بل ال ب ّد من القول بأنّه ّ
يدل عىل عدم تحقّق
] [4هذا الكالم
ٌ
ٌ
شكوك حول صواب ّيته.
اليقيني ،فالقتل املدّعى عىل هذا اﻷساس مج ّرد أم ٍر مر ّد ٍد وتثار
القتل
ّ
(عبد الله جوادي اآلميل ،تسنﯿم تفسﯿر قرآن ﮐرﯾم (باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات »إﴎاء« ،الطبعة الثالثة2002 ،م و 2014م ،ج
 ،21ص .)311
] [5يع ّرف علامء اللغة ّ
علمي يف اختيار أحدهام ،وهو يف مقابل اليقني.
الشﻚ بأنّه :الرتدّد بني أمرين ،مع عدم تحقّق جزمٍ
ٍّ
لالطّالع أكرث ،راجع( :حسن املصطفوي ،التحقيق يف ﮐلامت القرآن الﮑرﯾم ،لبنان ،بريوت ،القاهرة ،لندن ،منشورات دار الكتب العلميّة  -مرﮐز
نرش آثار العالمة املصطفوي ،الطبعة الثالثة1430 ،هـ ،رشح كلمة »شﻚ«).
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اإللهي
كام أ ّن اآلية يف صدد تفنيد مزاعم اليهود ،ومن هذا املنطلق أشارت إﱃ الوحي
ّ
الذي أكّد عىل فشل أعداء املسيﺢ يف قتله وصلبه ،ومن املؤكّد أ ّن الوحي يتض ّمن أخبا ًرا قطع ّي ًة
ال غبار عليها؛ وكام أرشنا آنفًا ،فقد تط ّرقﺖ اآليات التي يتمحور حولها البحث -هنا -إﱃ بيان
عدد من القضايا؛ أه ّمها ما ييل:
ظلام وبهتانًا.
ـ اتّهام اليهود الس ّيدة مريمً 
ـ تفاخرهم بقتل اﻷنب ّياء؛ مثل :يحيى ،وزكريا ،وغريهام الكثري.
ـ تو ّهمهم بأنّهم نجحوا يف قتل املسيﺢ وصلبه.
وتؤكّد آية الصلب عىل كذب اليهود يف زعمهم أنّهم نجحوا يف تحقيق مﺂربهم ،وأنّهم قتلوا
املسيﺢ ،فهم مل يقتلوه ومل يصلبوه ،وال شﻚ يف أ ّن ِذكْر عدم القتل وعدم الصلب إﱃ جانب بعضهام
ٍ
اختالف بينهم حول طريقة قتله ،لذلﻚ أشارت إﱃ هذين املوضوعني؛ ﻲﻛ ال يبقى
يوحي بوجود
أدﻰﻧ ٍّ
شﻚ يف هذا املضامر ،وﻷجل التأكيد عىل أ ّن عيﴗ مل يفارق الحياة مقتوالً وال مصلوبًا].[1
املفسين املسلمني مل يؤيّدوا فكرة صلب
وإضاف ًة إﱃ ما ُذكِ َر ،فﺈ ّن ا ّدعاء لوسون بكون ّ
وتفصيال؛ فاإلسالم كام
ً
مرفوض جمل ًة
املسيﺢ لﻲﻜ ﻤﻳتاز دينهم الجديد عن غريه ،هو يف الحقيقة
ٌ
ذكرنا آنفًا قد امتاز عن ساﺋر اﻷديان وأرسيﺖ دعاﻤﺋه منذ عهوده اﻷوﱃ بعد أن اتّسع نطاقه
وترسﺦ بني الناس عىل ضوء معتقداته الدين ّية الفريدة من نوعها ،وال س ّيام ما
بشكلٍ متسارعٍّ ،
النبي عيﴗ بن مريم وطريقة دفاعه عنه.
طرحه بالنسبة إﱃ ّ

ّ
النبي
واستدل املسترشقون من هذه اآليات عىل أ ّن القرآن الكريم بشكلٍ عا ٍّم اعتﱪ ّ
النبي مح ّمد ،وعىل هذا
عيﴗ قد مات حقًّا؛ كام ﻤﻳوت ساﺋر البرش؛ وذلﻚ قبل عهد ّ
يفسوا اآليات  157إﱃ  159من سورة النساء
املفسين املسلمني أخطأوا ومل ّ
اﻷساس ا ّدعوا أ ّن ّ
بشكلٍ
صاﺋب ،ﻷنّهم قبل تط ّرقهم إﱃ تحليلها وتفسري مضامينها اعتﱪوا النظريّة القرآن ّية
ٍ
القاﺋلة بفشل اليهود يف قتل املسيﺢ وصلبه مرتك ًزا ثابتًا؛ فهذا الرأي يرفضه املسترشقون
من أساسه؛ نظ ًرا لتعارضه مع مبدأ تأريخية الصلب وفق التعاليم املسيح ّية ،لذلﻚ ا ّدعوا أ ّن
القرآن الكريم ليس يف صدد تفنيد ذلﻚ .وكام ذكرنا آنفًا فﺈ ّن أ ّول مسأل ٍة وأه ّمها ﻤﻳكن أ ْن
واملجازي لهذه اآليات ،وكذلﻚ لدحض ساﺋر االستدالالت
االستعاري
تطرح لتفنيد االستنتاج
ّ
ّ
] [1راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،5ص .133
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االسترشاقيّة املشار إليها ،تتمثّل يف تعارض هذه اآلراء مع ظاهر آيات البحث وﴏاحة عباراتها،
حيث أكّدت بالقطع واليقني عىل أ ّن املسيﺢ مل يصلب مطلقًا.
الطبيعي
مرسال من ِقبَل الله -تعاﱃ ،-لذا كان من
كاذب ،وإنّه ليس نبيًّا ً
وقد زعم اليهود أنّه ٌ
ّ
أن يتظاهروا بالنجاح يف قتله وصلبه ،ومن ث ّم فهم ال يطيقون -آنذاك -قول من قال أنّه نجا من
براثنهم ،إذ مل يك ْن هناك سوى عد ٍد قليلٍ من النصارى الذين تركوه وحي ًدا؛ حينام اعتدي عليه].[1
ويف ّند القرآن الكريم يف اآلية  54من سورة آل عمران مكرهم, + :

 ،1 0 / .وال ّالنبي عيﴗ من
شﻚ يف أ ّن املكر اﻷ ّول أُريد منه مؤامرة قتل ّ
إلهي؛ إلحباطه ،والحيلولة دون تحقيق أهدافه ،ومن
ِقبَل اليهود ،لذا ال ب ّد من مواجهته مبك ٍر ٍّ
القطعي إلنهاء
اإللهي
هذا املنطلق ﻤﻳكن القول إ ّن اآلية  157من سورة النساء تن ّم عن الرأي
ّ
ّ
الجدل حول أسطورة قتل املسيﺢ وصلبه ،وهذا اﻷمر نستوحيه من مداليل ألفاظها وظاهر
كل مع ًنى عميقٍ ودقيقٍ يستوحى من اللفﻆ ال ب ّد أن يقوم عىل
معانيها ،ومن البديهي أ ّن ّ
اإلسالمي لﻶيات املذكورة يتل ّخص
فضال عن أ ّن فحوى التفسري
ظاهره؛ بحيث ال يتعارض معهً ،
ّ
مبا ييل :الله -سبحانه وتعاﱃ -أنقذ بقدرته وإعجازه نب ّيه عيﴗ من براثن أعداﺋه ،وجعل
دليال ب ّي ًنا وثابتًا عىل رفض زعم َم ْن قال إنّه
بدال عنه ،وآية الصلب تع ّد ً
شخصا آخر يُصلَب ً
ً
املفسين املسلمني هذه قاﻤﺋ ٌة عىل البنية اللغويّة لﻶيات القرآن ّية وأصولها
قُ ِت َل مصلوبًا .آراء ّ
النحويّة ،وليسﺖ مرتكز ًة عىل اﻷحاديث والروايات] ،[2ﻷ ّن القرآن الكريم استخدم أسلوب
النفي املطلق لتفنيد قتل املسيﺢ وصلبه.
] [1راجع :إنجيل ،مرقس .5 : 14
وجل -للنجاة من املوت ،لذا هناك ٌ
سؤال
النبي عيﴗ بالله -ع ّز ّ
ُ
ُذ ِكرتَ يف اﻷناجيل
تفاصيل كثري ٌة عن حادثة الصلب؛ ومبا فيها استغاثة ّ
يطرح نفسه يف هذا املضامر ،وهو :أمل يكن الله قاد ًرا عىل إنقاذه من املوت؟! وبوصفه نب ًّيا ،أمل تكن دعوته مستجابةً؟! أو إنّه كان حقًّا
الرب مل يك ْن قاد ًرا -والعياذ بالله -عىل إجابتها؟!
مستجاب الدعوة ،لك ّن ّ
للقس ﯾوسف الحدّاد ،إيران ،قم ،املعاونﯿة الثقافﯿة يف
لالطّالع أكرث ،راجع( :عبد الرحﯿم سعد داوود ،دراس ٌة نقدي ٌة لﮑتاب اإلنجﯿل يف القرآن ّ
املجمع العاملي ﻷهل البﯿﺖ1428 ،هـ ،ص .)289
وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ وجود الكثري من اآليات التي أشارت إﱃ مقتل عد ٍد من اﻷنب ّياء والرسل عىل يد معارضيهم؛ منها ما ييل( :سورة آل
عمران ،اآليتان  20و21؛ (سورة البقرة ،اآليات  61و 87و)91؛ (سورة النساء ،اآلية )155
النبي عيﴗ يف قتله.
اآلية  157من سورة النساء دلّﺖ عىل فشل أعداء ّ
ومرص ٍح به يف الكالم
موقف متّخ ٌذ إزاء مع ًنى
الخاصة
] [2موقف القرآن الكريم تجاه املعتقدات املسيحيّة
بالنبي عيﴗ ،هو ٌ
ّ
حقيقي ّ
ٍّ
ّ
مجازي.
وليس إزاء مع ًنى
ٍّ
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تض ّمنﺖ تفاسري املسلمني؛ شيع ًة وس ّنةً ،لقوله -تعاﱃ O N M :-يف اآلية  157من
ٍ
روايات نقلها العديد من الرواة].[1
سورة النساء ،كث ًريا من اآلراء والتخمينات التفسرييّة عىل ضوء
والباحث محمود مصطفى أيوب هو من جملة الذين سلّطوا الضوء عىل التفاسري
خاص ًة
اإلسالم ّية لهذه العبارة القرآن ّية وساﺋر العبارات التي تح ّدثنا عنها ،حيث د ّون مقال ًة ّ
حل للتعارض الكاﺋن بني العقيدة اﻷرثوذكسيّة املسيحيّة؛
يف هذا الصدد] [2حاول فيها وضع ٍّ
اإلسالمي املستوحى من الروايات التي متحورت مواضيعها
بخصوص صلب ،املسيﺢ ،واملفهوم
ّ
النبي عيﴗ؛ لكّنه
حول القصص القرآن ّية التي ت ّم التأكيد فيها عىل فشل اليهود يف صلب ّ
مل يقبل مبضمونها؛ معت ًﱪا إياها موضوع ًة مستن ًدا يف تفنيد وثاقتها إﱃ تن ّوعها وتط ّور اﻷحداث
فيها؛ ضمن ثالث مراحل ،ففي املرحلة اﻷوﱃ أشارت إﱃ ٍ
شخص تالقفه اليهود؛ ظ ًّنا منهم أنّه
املسيﺢ ،ويف املرحلة الثانية أضيفﺖ إليها أحداثٌ مستوحا ٌة من اإلنجيل ،ويف املرحلة الثالثة
بدال عن املسيﺢ].[3
نفّذ اليهود عقوبتهم عىل هذا الشخص؛ ً
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار املعرفة1412 ،هـ،
ج  ،6ص 13-10؛ عبد الرحمن بن عيل بن الجوزي ،زاد املسري يف علم التفسري ،تحقيق عبد الرزاق  -املهدي بن الجوزي ،لبنان ،بريوت،
منشورات دار الكتاب العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ1422 ،هـ ،ج  ،1ص 495-494؛ الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،إيران،
طهران ،منشورات ناﴏ خسو ،الطبعة الثالثة1993 ،م ،ج  ،3ص 209 - 208؛ عبد الله بن أحمد النسفي ،مدارك التنزيل وحقاﺋق التأويل،
لبنان ،بريوت ،منشورات دار النفاﺋس ،الطبعة اﻷوﱃ1416 ،هـ ،ج  ،1ص 380؛ مح ّمد ثناء الله مظهري ،التفسري املظهري ،باكستان ،منشورات
املكتبة الرشيدية ،الطبعة اﻷوﱃ1412 ،هـ ،ج  ،2ص 271-270؛ إسامعيل حقّي الﱪوسوي ،روح البيان ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الفكر،
الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،2ص .318-317
ولالطّالع عىل تفاصيل أكرث حول هذه الروايات التفسرييّة ،راجع املصد َرين التال ّيني:
Robinson, Christ in Islam…, pp. 127 - 140; Mahmoud Mustafa Ayoub, “Towards an Islamic Christology, II. The
death of Jesus, reality or delusion”, The Muslim World )Hartford, CT, USA( 70 ii, pp. 95 - 103.
[2]Ayoub, Ibid.
[3] Ibid., pp. 97 - 99.

أطلق محمود مصطفى أيوب عىل هذه التفاسري عنوان (التفاسري البديلة) .substitutionist interpretations
عىل الرغم من أنّنا يف هذا املبحث لسنا يف صدد رشح مدى اعتبار نصوص هذه الروايات وتحليلها وبيان صواب ّيتها أو سقمها ،لكن هناك
يجسد نظريّةً؛ فحواها :استبدال ٍ
شخص
مسألة يف هذا الخصوص غفل أيّوب عن بيان تفاصيلها ،وهي أ ّن الرواية اﻷخرية التي اعتﱪ مضمونها ّ
بﺂخر حني تنفيذ عقوب ٍة يقصد منها هذا اآلخر ،تع ّد أكرث قد ًما من غريها ،حيث نسبها الطﱪي إﱃ ابن إسحاق.
لالطّالع أكرث ،راجع( :أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،6ص .)11
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املفسين املسلمني من منطلق رغبتهم
ويف ختام كالمه حول هذه الروايات ن ّوه عىل أ ّن ّ
النبي عيﴗ وقتله ،لجأوا يف الكثري من اﻷحيان إﱃ مثل هذه
الشديدة يف إثبات عدم صلب ّ
املضامني؛ لذلﻚ بدل أ ْن تصبﺢ الروايات املشار إليها مرتك ًزا يعتمد عليه الباحثون لبيان حقيقة
اﻷمر ،باتﺖ سببًا لتعقيد املوضوع؛ ومن املؤكّد أ ّن هذا التعقيد الذي تح ّدث عنه محمود
السياق» :هذه
مصطفى أيوب ال يتناغم مع املعتقدات التأريخيّة املسيحيّة ،حيث قال يف هذا ّ
باطال ،وهذا البطالن انكشفﺖ حقيقته بعد قرونٍ من الزمن؛ حينام
الروايات تعتﱪ املسيح ّية دي ًنا ً
][1
ٍ
بشخص آخر ،مزي ًجا
النبي عيﴗ 
نزل القرآن«  .واعتﱪ الروايات التي تحﻲﻜ عن إبدال ّ
من القصص اإلنجيليّة وتفاسري التلمود؛ وتجدر اإلشارة إﱃ أ ّن هذا الكالم هو يف الواقع وجه ُة
نظ ٍر مشرتك ٌة بني املسترشقني بشأن هذه الروايات اإلسالميّة] ،[2وضمن مساعيه الرامية إﱃ تفنيد
ٍ
ّ
شبهات نحوي ًة ترد
واستدل بأدلّ ٍة لغويّ ٍة؛ كام ذكر
مضامينها ،استند إﱃ مسألة تأريخ ّية الصلب
عىل التفاسري اإلسالم ّية يف هذا املضامر ،وقال معرتضً اً» :القول بأ ّن الله بادر حقًّا إﱃ تعليق ٍ
شخص
بدال عن املسيﺢ ،يتعارض مع مبدأ عدم صدور الظلم منه«] ،[3ث ّم أكّد عىل أ ّن
آخ َر عىل الصليب ً
توضيﺢ لقوله -تعاﱃ.PO N M  :-
االستبدال املذكور يف الروايات اإلسالميّة
ٌ
[1]Mahmoud Mustafa Ayoub, “Towards an Islamic Christology, II. The death of Jesus, reality or delusion”, The
Muslim World )Hartford, CT, USA( 70 ii, p. 97.
السياق أكّد عىل
س سمري خليل سمري قوله -تعاﱃَ  :-وﻟ ِﻜ ْﻦ ﺷُ ﱢﺒﻪَ ﻟَ ُﻬ ْﻢ؛ ً
بالنبي عيﴗ ،ويف هذا ّ
] [2ف ّ
قاﺋال إ ّن اليهود صلبوا شخصاً شبيهاً ّ
املفسين الغربيني نسبوا نظريّة االستبدال يف الصلب إﱃ النهج العرفاين الذي تب ّناه أتباع الفرقة الغ ّنوص ّية التي اتّسع نطاقها يف
أ ّن جميع ّ
وﴆ املنقول عن مخطوطات نجع حامدي
بداية القرن الثاين امليالدي؛ وأضاف أ ّن اإلنجيل املنتحل -أبوكريفا -ﻷعامل يوح ّنا ،وكذلﻚ ّ
النص الغ ّن ّ
يرجع تأريخهام إﱃ النصف الثاين من القرن الثاين امليالدي وقد طرح فيهام املوضوع ذاته.
ٍ
ّ
بشاهد من كتاب إرينيوس ( )Irenaeusالذي اعتﱪه أكرث النصوص تذك ًريا باملضمون القرآ ّين.
استدل
وإلثبات رأيه
)Samir Khalil Samir, “the theological christian influence on the Quran”, in The Qur’an in its historical context,
edited by Gabriel Said Reynolds, London & New York: Routledge, 2007, p. 154(.
قاﺋال إ ّن هذا الرأي ال يعني كون النظريّة الغ ّنوص ّية؛ وكأنّها شب ُه جزير ٍة كاﺋن ٌة يف منظومة املعتقدات املسيح ّية ،بل يعني مج ّرد وجود
وأضاف ً
مثل هذه العقيدة بني طاﺋفة من النصارى.
)Ibid., P. 155(.
الطوﳼ يف تفسري قوله -تعاﱃَ  :-وﻟ ِﻜ ْﻦ ﺷُ ﱢﺒﻪَ ﻟَ ُﻬ ْﻢ ناشﺌًا من
التفسريي الذي نشأ عىل يد الشيﺦ
] [3اعتﱪ محمود مصطفى أيوب التط ّور
ّ
ّ
حل لشبهة صدور الظلم من الله -سبحانه وتعاﱃ.-
السياق عىل أنّه ساهم يف وضع ٍّ
هذا اﻷصل الالهويتّ -املذكور يف ّ
النص -وأكّد يف هذا ّ
)Mahmoud Mustafa Ayoub, “Towards an Islamic Christology, II. The death of Jesus, reality or delusion”, The Muslim
(World )Hartford, CT, USA( 70 ii, p. 120
وتجدر اإلشارة هنا إﱃ أ ّن الشيﺦ الطوﳼ قال يف تفسري العبارة القرآنيّة املذكورة» :وجه التشبيه أ ّن رؤساء اليهود أخذوا إنسانًا فقتلوه
فتغريت حليته وتنكرت صورته؛ وقالوا :قتلنا عيﴗ ،ليوهموا بذلﻚ عىل ع ّوامهم،
وصلبوه عىل موضعٍ عا ٍل ومل ﻤﻳكّنوا أحدًا من الدن ّو منهّ ،
فلام دخلوه كان رفع عيﴗ من بينهم ،فخافوا أ ْن يكون ذلﻚ سبب إﻤﻳان اليهود به ،ففعلوا ذلﻚ.
ﻷنّهم كانوا أحاطوا بالبيﺖ الذي فيه عيﴗّ ،
والذين اختلفوا غري الذين صلبوا من صلبوه ،وهم باقي اليهود«.
(مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،3ص .)383
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قاﺋالّ :
"تدل عىل أ ّن
فسها ً
وأ ّما قوله -تعاﱃ` _ ^ ] \ [ Z Y  :-؛ فقد ّ
قدرة الله ]أعظم[ من قدرة اإلنسان ،وتحﻲﻜ عن هزال مكر البرش"] .[1لك ّن السؤال الذي
تفس االختالف املذكور يف العبارة السابقة؟ ولدى تفسريه
يُط َرح عليه يف هذا الصدد :كيف ِّ
قوله -تعاﱃ W V U T S R Q  :-اكتفى بالتوضيﺢ التاﱄ» :الذين اختلفوا
حول املسيﺢ ،من املؤكّد أنّهم يف ٍّ
علم ،وإﻤﻧّ ا يتّبعون الظ ّن
أي ٍ
شﻚ بـ (الحقيقة) إذ ليس لديهم ّ
والتخمني«] .[2و(الحقيقة) باعتقاده هي ضعف قدرة البرش وهشاشتها أمام اقتدار الله -ع ّز
اللفظي الظاهر من اآلية ،لك ّنه
كل ما بوسعه لاللتفاف عىل املعنى
وجل ،-وبذلﻚ نجده بذل ّ
ّ
ّ
عىل الرغم من ذلﻚ مل يفلﺢ يف تحقيق مراده بعد أ ْن عجز عن إثبات املطلوب.
وقد ذكرنا يف املباحث السابقة التي طرحناها حول مسألة صلب املسيﺢ عيﴗ أ ّن
االستعاري الذي تب ّناه لهذه اآلية ،ومن
املسترشق غابريال سعيد رينولدز حاول إثبات املعنى
ّ
هذا املنطلق سلّﻂ الضوء عىل قوله -تعاﱃ O N :-تناس ًبا مع استنتاجه حول مضمون
مستهل اآلية ،ومل يؤيّد التفسري الشاﺋع بني املسلمني ،بل حتّى إنّه رفض رأي الزمخرشي ،حيث
ّ
تتجىل عىل هيﺌ ٍة أخرى غري
قال موضّ ًحا رأيه» :لقد وقعﺖ هذه الحادثة بالفعل؛ ﻷجل أن ّ
السياق أ ّن
هيﺌتها الحقيقيّة«]،[3
ّ
ونستشف من آراء هذا املسترشق التفسرييّة القاﻤﺋة عىل ّ
[1]Mahmoud Mustafa Ayoub, “Towards an Islamic Christology, II. The death of Jesus, reality or delusion”, The
Muslim World )Hartford, CT, USA( 70 ii, p. 118.
[2]Ibid.
[3] Reynolds, Ibid., p. 254.
من املؤكّد أ ّن تقويم غابريال سعيد رينولدز للروايات املنقولة حول هذه العبارة وساﺋر الروايات التي تط ّرقﺖ إﱃ بيان مدلول اآلية وما
املفسين املسلمني بهدف بيان تفاصيل املوضوع املقصود فيها؛
استنتجه منها ،ليس سوى ظ ٍّن وتخمنيٍ ،حيث اعتﱪها موضوع ًة من ِق َبل ّ
واليهودي أوري روبني.
وانسﱪو
جون
اﻷمريﻲﻜ
باملسترشق
ء
احتذا
املفسين املسلمني
ّ
ويبدو أنّه انتهج هذا اﻷسلوب السلبي (غري الودّي) إزاء ّ
ً
Cf. Wansborough, Passim
مختص بهم.
لغوي ذي طابعٍ أد ٍّﻲﺑ؛ لﻲﻜ يدّعوا أنّه
فسوا القرآن الكريم
ٍ
ﱞ
بأسلوب ٍّ
املفسين املسلمني ّ
وادّعى جون وانسﱪو أ ّن ّ
(Cf. Peter Mattew Wright, Review of Reynold’s book
النبي عيﴗ واملصاﺋب التي تع ّرض لها ،وذلﻚ نظ ًرا
وقد اعتﱪ هذه الروايات بأنّها هي القصص نفسها التي تط ّرقﺖ إﱃ بيان ظليمة ّ
للتشابه املوجود بينها؛ مؤكّدًا عىل أ ّن وجه االختالف الوحيد يكمن يف كون الروايات اإلسالميّة تدّعي أ ّن الله -سبحانه وتعاﱃ -رفعه إﱃ السامء
شخصا شبي ًها له ،من حيث الهيﺌة الظاهريّة.
بجسمه وروحه ،بعد أن صلب اليهود ً
Reynolds, p. 241
ويبدو من هذا الكالم أ ّن رينولدز ضمن منظومته الفكريّة مل ِ
يكتف بات ّباع نهج منظّرين؛ من أمثال :وانسﱪو فحسب ،وإﻤﻧّ ا سلﻚ هذا النهج
حتّى يف توجيه مداليل الروايات املشار إليها نحو رؤيته التي تب ّناها ،ويف هذا املضامر ات ّبع ذات النهج الذي سلكه أقرانه املسترشقون ،ومن
أمثلة ذلﻚ :تكراره العبارة التالية يف مختلف املباحث التي تط ّرق إليها» :املسلمون أرادوا متييز دينهم عن ساﺋر اﻷديان ضمن تو ّج ٍه طاﺋفي«،
أساسا لبيان مضامني الروايات اإلسالميّة.
حيث اعتمد عليها ً
)Cf. Wansborogh, passim; Lawson, Passim; … - Cf. Reynolds, pp. 237 - 247(.
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االستعاري الذي تب ّناه آلية الصلب ،حيث اعتﱪها ّ
تدل عىل
مقصوده من هذا الكالم هو املعنى
ّ
دليل عىل كفر اليهود.
النبي عيﴗ مصلوبًا ٌ
بيان قدرة الله تبارك شأنه ،وتؤكّد عىل أ ّن موت ّ
مستهل هذه اآلية بـ ِ
الوهمي«،
»شبه الصلب« و»الصلب
ّ
فس
وأ ّما يوسف د ّرة الح ّداد فقد ّ
ّ
فسها بـ » ُخ ّيل لهم«] [1وكأ ّن
ولدى تفسري قوله -تعاﱃ O N :-تب ّنى رأي الزمخرشي الذي ّ
املراد من اآلية أ ّن هذه الحالة قد انطبعﺖ يف أذهانهم عىل هيﺌة تص ّورٍ .كذلﻚ تط ّرق الح ّداد
إﱃ بيان احتام ٍل آخ َر طرحه الزمخرشي يف هذا املضامر حول فاعل كلمة  ،Nإذ اعتﱪ هذا
االحتامل مؤيّ ًدا لرأيه القاﺋل ببطالن الروايات التي تناقلها املسلمون يف تفسري قوله -تعاﱃ:-
السياق اعتﱪ القصص املذكورة لبيان املراد من قوله -تعاﱃM  -
 ،[2]O Nويف هذا ّ
فضال عن عدم سنديّتها الرواﺋية].[3
  PO Nمتناقض ًة وأسطوريّ ًة وتتعارض مع حكم العقل؛ ً
وقال املسترشق تود لوسون إنّه ال ينبغي تفسري قوله -تعاﱃL K J I  :-
اللفظي الظاهر ،وعىل هذا اﻷساس وصف عبارة  PO N M  :بأنّها
بحسب معناه
ّ
ٍ
بشخص آخ َر
النبي عيﴗ
غامضة الداللة ،وال ﻤﻳكن االتّكاء عليها لتأييد الرأي القاﺋل بﺈبدال ّ
أو لرفض ذلﻚ؛ وبرأيه ال ضري يف االستغناء عن جميع الروايات التي تؤكّد عىل إبدال املسيﺢ
ٍ
بشخص آخر] ،[4ﻷ ّن منشأها املسيحيون الغ ّنوص ّيون ،أو ﻷنّها مستوحاة من
يف حادثة الصلب
الخاصة بأﻤﺋتهم].[5
معتقدات الشيعة
ّ
ويف ما ييل نذكر بعض التفاصيل التي ﻤﻳكن طرحها لفهم املقصود من قوله -تعاﱃ:-
: PO N M
سها قاﺋالً» :فﺈن قلﺖ (شبّه) مسند إﱃ ماذا؟ إ ْن جعلته
] [1يرى الزمخرشي أ ّن كلمة »شبّه« يف اآلية متعلّقة بالجار واملجرور »لهم« ،حيث ف ّ
مسندًا إﱃ املسيﺢ ،فاملسيﺢ مشبّه به وليس مبشب ٍه ،وإ ْن أسندته إﱃ املقتول فاملقتول مل يجر له ذكر؟ قلﺖ هو مسند إﱃ الجار واملجرور
وهو (من) كقولﻚ :خيل إليه كأنّه قيل ،ولك ْن وقع لهم التشبيه ،ويجوز أن يسند إﱃ ضمري املقتول؛ ﻷ ّن قوله إنّا قتلنا ّ
يدل عليه؛ كأنّه قيل،
ولكن ش ّبه لهم من قتلوه«.
(محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتاب العرﻲﺑ1407 ،هـ ،ج  ،1ص .)587
راجع أيضً ا( :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج  ،11ص .)260
اإلسالمي املسﯿحي ،ص .217
] [2راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،مدخل إلﯽ الحوار
ّ

] [3لالطّالع أكرث ،راجع :املصدر السابق ،ص .218-217

[4]Lawson, p. 103.
[5]Lawson, p. 24.
85

"لكن" أداة استدر ٍاك ّ
تدل عىل حقيقة ما حدث ،وكيف اشتبه اﻷمر عىل القوم؛ بحيث
تص ّوروا أنّهم حقّقوا هدفهم ،واستطاعوا قتل املسيﺢ؛ إال أ ّن الحقيقة ﳾ ٌء آخر.
  Nال ّتتجىل
شﻚ يف أه ّميّة بيان معنى هذه الكلمة يف تفسري اآلية ،وهذه اﻷه ّميّة ّ
ٍ
بشخص آخر؛
للعيان يف رحاب وجود الكثري من الروايات التي أكّدت عىل إبدال املسيﺢ
السياق فحواها أ ّن عيﴗ مش ﱠب ٌه به ،لذا ال
واملسألة النحويّة التي تح ّدث عنها الزمخرشي يف هذا ّ
ب ّد من وجود ٍ
شخص أو ﳾ ٍء شبي ٍه له؛ ّما يعني أنّه ليس مش ّبهاً؛ كذلﻚ ال ﻤﻳكن أن ت ُنسب كلمة
ٍ
لشخص أو لﴚ ٍء؛ لكون اآلية مل ترش إليهام؛ وعىل هذا اﻷساس يجب أن تنسب إﱃ ذلﻚ
N
الﴚء القريب الذي هو يف متناول اليد ،وهو  Oأو إﱃ ضمري املقتول يف عبارة .[1]B A 
ولو ألقينا نظر ًة نقديّ ًة عىل الروايات التي تط ّرقﺖ إﱃ بيان مدلول هذه العبارة واملنقولة
نتوصل إﱃ نتيجة؛ فحواها :أنّها متناقض ٌة حقًّا مع بعضها ،وال ﻤﻳكن
يف مختلف التفاسري ،سوف ّ
ولرمبا هذا التناقض هو الذي دعا مح ّمد بن إسحاق ﻷن يقول
أي ٍ
االستناد إليها يف إصدار ّ
رأيّ ،
يف خامتة تفسريه لﻶية املذكورة ما ييل» :الله يعلم بحقيقة ما حدث« .كذلﻚ الفخر الرازي بعد
أن نقل مختلف الروايات التي تط ّرقﺖ إﱃ مسألة الشبه املذكور يف اآلية دون ذكر أسانيدها،
أكّد عىل تناقضها وقال» :الله أعلم بالحقيقة«] ،[2فضالً عن أنّه انتقد نظريّة االستبدال -إبدال
ٍ
بشخص آخر -من أساسها ،حيث تط ّرق يف هذا املضامر إﱃ تحليل مختلف اآلراء
املسيﺢ
تخمينات وتص ّور ٍ
ٍ
ات انتقلﺖ من جيلٍ إﱃ
املطروحة ،دون أن يؤيّد أحدها؛ من منطلق كونها
آخر ،لذا فﺈ ّن قبولها عبار ٌة عن مسأل ٍة ذوقيّ ٍة ال أكرث].[3
وال يستبعد احتامل تأث ّر هذه الروايات باﻷساطري املسيح ّية ،وال س ّيام أ ّن الكثري من رواتها؛
مثل :وهب بن منبّه ،وكعب اﻷحبار ،هم من علامء أهل الكتاب الذين اعتنقوا اإلسالم يف ما
املفسين اﻷواﺋل عىل املصادر اليهوديّة واملسيحيّة
بعد؛ ً
فضال عن ذلﻚ ،فقد اعتمد بعض ّ
لتأييد مضامينها؛ لذلﻚ أدرج بعض الباحثني عد ًدا منها ضمن ما يس ّمى بالروايات اإلﴎاﺋيلية].[4
] [1راجع :محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،ج  ،1ص .587
] [2مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،11ص .261
] [3راجع :م .ن ،ص .261 - 260
سين اعتﱪوا أ ّن بعض هذه الروايات ال تتناسب مع شأن من كان نبيًّّا.
] [4وجدير بالذكر -هنا -أ ّن عددًا من املف ّ
النص).
لالطّالع أكرث ،راجع :أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،تفسري اآلية املذكورة يف ّ
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ٍ
مشرتكات مع أهل الكتاب ،ومن املؤكّد بشكلٍ
إذًا ،ال ب ّد من التزام جانب االحتياط عند تب ّني
قطعي ال يقبل ّ
النبي عيﴗ برصيﺢ العبارة].[1
الشﻚ أ ّن كالم الله -ع ّز وجل ّ-ينفي مقتل ّ
ٍّ
ومهام يك ْن معنى العبارة القرآنيّة التي تح ّدثنا عنها ،فهي ليسﺖ واز ًعا إليجاد اختالف
عىل صعيد الداللة العا ّمة لﻶية التي فحواها إنكار صلب املسيﺢ عيﴗ ،فاليهود بحسب
هذه اآلية تص ّوروا أنّهم نجحوا يف تنفيذ امله ّمة ومتكّنوا من قتله ،لك ّن الله -سبحانه وتعاﱃ-
رفعه إﱃ السامء بشكلٍ ٍ
فريد من نوعه .وبالطبع ﻤﻳكننا -هنا -عدم إمعان النظر بدقّ ٍة متناهي ٍة
ملعرفة حقيقة هذا اﻷسلوب ،أي ال ضري يف أ ْن نتعامل معه؛ كتعاملنا مع ساﺋر اﻷﴎار القرآنيّة،
عىل ضوء اإلﻤﻳان بواقع ّيتها ،فاﻷمر الحتمي الذي ال ّ
شﻚ يف حدوثه عىل صعيد موضع البحث،
هو  ،L K J Iإذ تتض ّمن هذه العبارة القرآن ّية خ ًﱪا قطع ًّيا جاءنا من الله ع ّز
ٍ
بشخص
النبي عيﴗ
وجل؛ وكام هو
ّ
ٌ
واضﺢ فالقرآن الكريم مل يتح ّدث عن تفاصيل إبدال ّ
املفسين املتأ ّخرين
رش إﱃ ما امتاز به هذا الشخص؛ والالفﺖ للنظر أ ّن كث ًريا من ّ
آخ َر ومل يُ ِ ْ
ٍ
بﴬس قاطعٍ عىل أ ّن هذه اآلية تنكر صلب املسيﺢ؛ عىل الرغم من عدم اكرتاثهم
أكّدوا
بالتفاسري املطروحة ضمن الروايات التي تط ّرقﺖ إﱃ تفسريها.
وحينام نلقي نظر ًة عىل التفاسري اإلسالم ّية للقرآن الكريم؛ بغية استكشاف مدلول العبارة
نستشف منها أ ّن كلمة "شُ ِّبه" هي املصطلﺢ اﻷساس
التي سلّطنا الضوء عليها يف هذا املبحث،
ّ
فيها؛ وتجدر اإلشارة إﱃ أ ّن كلمة ِ
ٍ
اللغوي ّ
مختلف عن
تدل عىل أم ٍر
"شبه" حسب املعنى
ّ
املفسين؛ وفحواه :أ ّن املسيﺢُ ر ِف َع بجسمه إﱃ السامء ،وبقي ح ًّيا فيها؛
ورفض العامل املرصي محمود شلتوت الرأي الذي تب ّناه جمهور ّ
قاﺋال:
بحيث يعود منها إﱃ اﻷرض يف آخر الزمان ،وأكّد يف هذا الصدد ً
هذا التفسري يقوم عىل اﻷﻤﻧاط التالية من الروايات:
ٍ
روايات تقول بأ ّن عيﴗ سينزل بعد ظهور الد ّجال ،وهي رواياتٌ ألفاظها مضطرب ٌة وﻤﻳكن تأويلها يف عدّة معانٍ ؛ بحيث ال ﻤﻳكن
أ-
ﴏح به علامء الحديث.
ما
وهذا
بينها؛
ما
يف
الجمع
ّ
ب -الروايات املنقولة عن أﻲﺑ هريرة والتي تؤكّد عىل نزول عيﴗ من السامء ،لك ّنها حتّى وإ ْن ص ّحﺖ؛ فهي من جملة خﱪ الواحد.
ج -أحاديث املعراج.
وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن الشيﺦ محمود شلتوت اعتﱪ الروايات التي ذكر فيها خﱪ نزول املسيﺢ عيﴗ من السامء بكونها أخبا َر
اب يف نصوصها؛ كذلﻚ الكثري منها غري محكم ٍة
ﴏح بأ ّن الكثري من رواتها ضعفاء ً
فضال عن وجود اضطر ٍ
آحا ٍد ،لذا فهي ال تفيد اليقني ،و ّ
بكل ٍ
تأكيد ،ومن هذا املنطلق وصفها بالظ ّنية وغري قطع ّية الداللة.
محتمل ّ
ٌ
والتأويل فيها
لالطّالع أكرث ،راجع( :آراء الشيﺦ شلتوت يف كتاب دراس ٌة ملشكالت املسلم املعاﴏ يف حياته اليومية العا ّمة ،نقالً عن كتاب مواجهه قرآن
با فرهنﮓ مسيحيﺖ (باللغة الفارسية) ،تأليف أعظم بويا ،إيران ،طهران ،منشورات "هستي ﻤﻧا"2006 ،م ،ص .)190-180
] [1راجع :عبد الله جوادي اآلميل ،تفسﯿر موضوعﯽ قرآن ﮐرﯾم معاد در قرآن (باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات مركز إﴎاء للنرش،
الطبعة الثانية2003 ،م ،ص .236
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املفسون
اﻷصل ،لك ّنه ﻤﻳاثله ويحاكيه ،ويف ما ييل نذكر عد ًدا من االحتامالت التي ذكرها ّ
املسلمون يف بيان معنى قوله -تعاﱃ: PO N M  :-
املفسين املسلمني أ ّن عبارة ّ  PO N M 
تدل عىل واقع ٍة إعجازيّ ٍة
 )1املشهور بني ّ
النبي عيﴗ ،لذلﻚ اعتقله
مضمونها أ ّن الله -سبحانه -و-تعاﱃ :-ص ّور ً
شخصا عىل هيﺌة ّ
اليهود؛ ظ ًّنا منهم أنّه عيﴗ حقًّا ث ّم صلبوه.
وهذا الرأي املشهور قاﺋ ٌم عىل ظاهر الدالالت القرآن ّية ،وقيل عىل أساسه إ ّن القرآن الكريم
ٍ
التباس من أمرهم] ،[1ومن املؤكّد أ ّن
مل يتط ّرق إﱃ بيان منشأ الشبه الذي جعل اليهود يف
عبارة - O Nهنا -ال تعني تخيّلهم ،فهي ّ
الحقيقي لنوع املامثلة بني
تدل عىل املعنى
ّ
النبي عيﴗ والشخص الذي وقع عليه الصلب ،وال تعني أنّه حقًّا يشبهه ،وهذا التامثل
ّ
كان بشكلٍ يجعل اإلنسان يتص ّور أ ّن املصلوب هو املسيﺢ ذاته؛ لذا ت ّم تفسري كلمة N
][2
بكونها ّ
سين
النبي عيﴗ ، لك ّن هؤالء املف ّ
تدل عىل أ ّن القتل والصلب وقع عىل شبيه ّ
رمبا تأث ّروا بالروايات املنقولة يف تفسري العبارة املذكورة ،وإثر ذلﻚ استنتجوا أ ّن التشبيه الذي
ّ
حصل هو من فعل الله -سبحانه وتعاﱃ ،-فهو ف ّع ٌال ملا يريد ويش ّبه كيفام يشاء].[3

تغريت هيﺌته فأصبﺢ شبي ًها
النبي عيﴗّ 
 )2التفسري اآلخر لعبارة  O Nهو أ ّن ّ
ٍ
وفسوا قوله -تعاﱃ:-
لشخص آخ َر ،وأصحاب هذا الرأي استندوا إﱃ ما ذكر يف اﻷناجيل ّ
O N M ؛ كام ييل :املسيﺢ وهو عىل الصليب جعل نفسه ،كامليﺖ أمام أنظار
الحاﴐين] ،[4فتص ّور أعداؤه أنّهم متكّنوا من قتله مصلوبًا ،لك ّنه يف الواقع بقي ح ًّيا.
وتوصل أصحاب هذا الرأي إﱃ هذه النتيجة عىل ضوء تحليل نصوص اﻷناجيل ،ومل يكتفوا
ّ
بالقول إنّه تظاهر باملوت ،بل أضافوا إﱃ ذلﻚ عد َم كس رجله وبقا َءه عىل الصليب لفرت ٍة
دليال عىل كونه حيًّا.
فضال عن أنّهم اعتﱪوا خروج الدم من خاﴏته؛ ً
قصري ٍة ج ًّداً ،
] [1راجع :أبو الفتوح الرازي ،روض الجنان وروح الجنان يف تفسري القرآن ،تحقﯿق مح ّمد جعفر ﯾاحقي ومحمد مهدی ناصﺢ ،إيران ،مشهد،
منشورات معهد الدراسات اإلسالم ّية التابع للعتبة الرضوية املقدّسة ،الطبعة اﻷوﱃ1408 ،هـ ،الجزء السادس ،ص .179-178
نقال هذا االستدالل باعتباره واحدًا من االحتامالت الواردة حول املوضوع.
ابن الجوزي والفخر الرازي ً
] [2راجع :أحمد عمران ،القرآن واملسﯿحﯿة يف املﯿزان ،لبنان ،بريوت ،منشورات الدار اإلسالم ّية ،الطبعة اﻷوﱃ1995 ،م ،ص .452

] [3راجع :عقﯿل حسﯿن عقﯿل .عﯿسﯽ من وحي القرآن ،سوريا ،دمشق ،منشورات دار ابن ﮐثﯿر1431 ،ﻩ ،ص .238
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :مولوي مح ّمد عيل ،عﯿسﯽ از دﯾدﮔاه قرآن (باللغة الفارسية) ،ترجمة وتحقيق محسن بﯿنا ،إيران ،طهران ،منشورات
»مروي«1994 ،م ،ص .212
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اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻴﴗ
اﻟﺒﺎب اﻷ ّول /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

النبي عيﴗ ،ووصف طريقة دفنه بغري
وأكّد الباحث بيلوت؛ هو اآلخر ،عىل عدم وفاة ّ
تغريات عىل قﱪه
املتعارفة بني الناس آنذاك ،حيث ّ
توﱃ ذلﻚ أحد أتباعه؛ كام أكّد عىل حدوث ّ
تغريت هيﺌته ليظهر عليهم بشخصيّة
بعد أ ْن رفع الحجر الذي كان موضو ًعا عليه ،ومن ث ّم ّ
أحد املزارعني ،وكان يشعر بالجوع مثل تالمذته ،وحينام كان فوق الصليب سعى إﱃ تغطية
نفسه .هذه القضايا برأيه ّ
تدل عىل أنّه مل يُقتَل ،وتشري أيضً ا إﱃ عدم وفاته مصلوبًا ،وإﻤﻧّ ا
تغريت هيﺌته عىل شكل م ّي ٍﺖ ،ومن ث ّم نجا من براثن أعداﺋه].[1
ّ
وهذا االستنتاج ال يبدو صاﺋ ًبا ،ﻷ ّن اإلنسان حينام يواجه حالة نزع الروح وهو معل ٌّق ،عاد ًة
] [1استخرج املفكّر املسلم أحمد ديدات من اﻷناجيل ثالثني دليالً إلثبات أ ّن املسيﺢ مل ﻤﻳﺖ مصلوبًا ،وهي كالتاﱄ :مل يك ْن املسيﺢ
وجل دعاءه ،جاءه ملﻚ من السامء لش ّد أزره ،الحاكم الروماين بيالطس
وجل ،استجاب الله ع ّز ّ
يرغب باملوت ،طلب العون من الله ع ّز ّ
أي أذًى ،بقي عىل الصليب ثالث
يطاله
ال
سوف
املسيﺢ-الرجل
هذا
ن
أ
الرؤيا
عامل
يف
شاهدت
البنطي اعتﱪه بريﺌًا ،زوجة بيالطس البنطي
ّ
ّ
ٍ
وكل إنسانٍ بحسب القوانني املتعارفة ال ﻤﻳوت بسبب الصلب خالل هذه الفرتة القصرية ،الرجالن اآلخران اللذان صلبا معه كانا يف
ساعات ّ
هذه الفرتة عىل قيد الحياة لذا هو -أيضً ا -بقي حيًّا ،ذكر يف مدخل كلمة  Crossضمن العمود رقم  960يف موسوعة  Biblicaأنّهم طعنوا
السياق كلمة ( )Forthwithالتي تعني تدفّق الدم؛ ما ّ
يدل عىل أنّه كان ح ًّيا
املسيﺢ برمﺢ يف خاﴏته لك ّنه بقي ح ًّيا ،واستخدمﺖ يف هذا ّ
حينام طعن ،قدماه مل تكسا؛ وهذا يعني أنّه ما زال عىل قيد الحياة ،طوال الساعات الثالثة حدث رعيد وزلزال وكسوف؛ ﻷجل أن يتف ّرق
الناس ،ومن ث ّم يتمكّن الحواريون الذين كانوا متوارين عن اﻷنظار أن ينقذوه من املوت ،اكتنف اليهود ﱞ
شﻚ وتردّد يف ما إن كان قد مات أو
بقي حيًّا ،حيث انتابهم شعو ٌر بأنّه نجا من املوت وهو
مصلوب ،الحاكم بيالطس البنطي تع ّجب حينام سمع أنّه مات ،وجود ق ٍﱪ كبريٍ وواسعٍ
ٌ
وقريب ضمن مساح ٍة مكشوف ٍة ين ّم عن أنّهم حاولوا إنقاذه من املوت ،مل يوضع عىل قﱪه لحد ومل يت ّم تكفينه؛ ما ّ
يدل عىل أنّه مل ﻤﻳﺖ.
ٍ
كذلﻚ أفادت التقارير املختﱪيّة التي أجريﺖ من ِق َبل علامء أملان عىل كفنه بأ ّن نبض قلبه مل ينقطع.
بعد حادثة الصلب كان املسيﺢ عيﴗ يظهر بني الفينة واﻷخرى عىل هيﺌ ٍة مختلف ٍة ،ولو قيل إنّه عاد إﱃ الحياة بعد موته ،يرد عىل هذا
القول إنّه يف هذه الحالة مل يكن بحاجة إﱃ تغيري هيﺌته.
أضف إﱃ ذلﻚ أنّه امتنع من أن تلمسه مريم املجدلية؛ ﻷ ّن ملس بدنه كان يؤمله؛ ما يعني أنّه عىل قيد الحياة ،فقد ذكر يف اﻷناجيل عىل
أي ٌ
خوف منه؛
لسانه أنّه مل يصعد إﱃ أبيه بعد ،وهذه الجملة يف اﻷدب
اليهودي تعني أنّه ما زال ح ًّيا ،وهي بدورها حينام عرفته مل يكتنفها ّ
ّ
مؤرش ٍ
الحي.
ﻷنّها ملسﺖ فيه ّ
ات عىل الحياة ،فهي كانﺖ تبحث عن املسيﺢ ّ
لـام شاهدوه يف الغرفة العليا اكتنفهم ٌ
خوف شديدٌ ،حيث مل يك ْن لديهم عل ٌم مبا جرى يف حادثة الصلب سوى تلﻚ الشاﺋعات التي
الحواريون ّ
كانﺖ ساﺋد ًة بني الناس ،لذا فوجﺌوا حينام شاهدوه عىل قيد الحياة.
بعد حادثة الصلب تناول املسيﺢ الطعام مرا ًرا؛ اﻷمر الذي ين ّم بوضو ٍح عن كونه ح ًّيا ،ﻷ ّن الحي -فقﻂ -بحاجة إﱃ الطعام؛ ومل يظهر
مطلقًا أمام أعداﺋه ،وقد نجا من املوت مبش ّق ٍة بالغ ٍة ،وكانﺖ أسفاره قصري ًة جدًّا؛ ﻷنّه مل يكن قد عاد إﱃ الحياة بعد املوت ،ومل يظهر عىل
هيﺌة رو ٍح؛ وإﻤﻧّ ا كان حيًّا من اﻷساس.
ذكر يف إنجيل لوقا ( )7-1 :24أ ّن شهادة الناس قرب قﱪه ّ
تدل عىل كونه ح ًّيا ،كذلﻚ ذكر يف هذا اإلنجيل ( )23 :24أ ّن املالﺋكة ذكروا كلمة
حي ال مبعوثٌ بعد املوت.
( )aliveومل يقولوا ( )resurrectedأي أنّه ،بحسب هذا التعبري ،ﱞ
مريم املجدلية شهدت بأنّها رأته بحسب ما ورد يف إنجيل مرقس ( )11 :16وجدير بالذكر -هنا -أنّها مل تشهد بكونها رأت شبحه أو روحه؛
اﻷمر الذي كان االعتقاد به صعبًا بالنسبة إليهم هو بقاؤه حيًّا.
دليل عىل كونه ح ًّيا.
الدكتور برﻤﻳرز أكّد عىل أ ّن خروج الدم والقيﺢ من خاﴏته ٌ
النبي كان ح ًّيا؛ بحسب ما ورد يف كتابه؛ حينام تص ّور الناس
النبي يونس ،فهذا ّ
عيﴗ بنفسه تن ّبأ بأن تكون معجزته عىل غرار معجزة ّ
حي.
أنّه مات ،لذا عندما تص ّور الناس أ ّن عيﴗ قد مات؛ فهو يف الواقع ﱞ
)Ahmed Deedat, Crucifixion or crucifiction, )Dar El Fadila, 1989(, Chapter 18, pp. 163 - 169(.
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النص
ما يرتعﺶ بدنه وال يستطيع السيطرة عىل نفسه ،ومن ناحي ٍة أخرى
ّ
نستشف من ظاهر ّ
القرآ ّين أ ّن املسيﺢ مل يصلب من اﻷساس؛ وكام هو معلو ٌم فالقرآن الكريم نزل بوحي السامء
ووثاقته ثابت ٌة بالقطع واليقني ،لذا ال ﻤﻳكن مقارنة وثاقته مع اﻷناجيل التي د ّونﺖ بواسطة
النبي عيﴗ بعد عرشات السنني.
الذين تتلمذوا عند تالمذة ّ
الحقيقي الذي عرج إﱃ السامء،
مسيحني يف التأريﺦ ،أحدهام هو
 )3ا ّدعى البعض وجود
ْ
ّ
وأ ّما املزيّف فهو الذي صلبه اليهود؛ لك ّن الناس تص ّوروا أنّهام واح ٌد مع مرور الزمان].[1
الهني؛ لكون الكثري من الغرب ّيني شكّكوا
ومن البديهي أ ّن إثبات هذا الرأي ليس باﻷمر ّ
بتأريخ ّية شخص ّية املسيﺢ ،كام أ ّن معتقداتنا الدين ّية ومعلوماتنا القرآن ّية ال تؤيّد هذا الكالم.
النحوي الذي طرحه
 )4هناك تفس ٌري آخ ُر لقوله -تعاﱃ O N :-ال يرد عليه اإلشكال
ّ
الزمخرشي ،كذلﻚ يقوم عىل تحليل ٍ
بسيﻂ لحادثة الصلب؛ بحيث يجعلها مقبولةً؛ وفحواه أ ّن
شخصا
النبي عيﴗ ،مل ﻤﻳتلكوا معرف ًة كافي ًة به ،لذلﻚ اعتقلوا ً
اليهود الذين كُلّفوا باعتقال ّ
آخ َر يشبهه فصلبوه؛ ظ ًّنا منهم أنّهم أنجزوا امله ّمة بنجا ٍح.
وجدير بالذكر أنّه ال يستبعد اشتباه القوم يف تشخيص املجرم عن غريه ،واعتقال ٍ
شخص
][2
س
آخ َر مالحقٍ من ِق َبل الجنود الرومان؛ كام أشري يف العهد الجديد  ،ومن هذا املنطلق ف ّ
اإلسالمي أحمد ديدات قوله -تعاﱃ PO N M  :-بأنّهم اشتبهوا -أخطأوا-
الداعية
ّ
حيث قال» :لقد وقعوا يف اشتبا ٍه بشخصيّة املسيﺢ ،وهذا اﻷمر ممك ٌن؛ ﻷ ّن اإلنسان عرض ٌة
للخطأ وﻤﻳكن أن يشتبه بشخص ّية املسيﺢ فيلقى القبض عىل ٍ
شخص آخر؛ ً
بدال عنه«].[3
نستشف من اﻷناجيل أنّها تؤيّد التشكيﻚ بهويّة املسيﺢ ،وهذا التشكيﻚ
عام ذكر
ً
ّ
فضال ّ
كاﺋ ٌن لدى الحواريني أيضً ا ،فقد ذكر يف إنجيل متّى ما ييل» :كُلﱡ ُك ْم تَشُ كﱡو َن ِ ﱠيف ِيف ِ
هذ ِه اللﱠ ْيلَ ِة،
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،5ص .133
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :م .ن ،ص .133 - 132
مؤسسة التأريﺦ ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،6ص 179-178؛ أبو
ات
ر
منشو
بريوت،
لبنان،
والتنوير،
التحرير
راجع أيضً ا :محمد الطاهر بن عاشور،
ّ
الفتوح الرازي ،ج  ،6ص 178؛ الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات ناﴏ خسو1993 ،م،
ج  ،3ص283؛ محمود اآللوﳼ ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلميّة1415 ،هـ ،ج  ،6ص .16
[3]Ahmed Deedat, Crucifixion or crucifiction, )Dar El Fadila, 1989(, Chapter 18, p. 191.
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ﴐ ُب ال ﱠرا ِع َي فَتَتَبَ ﱠد ُد ِخ َر ُاف ال ﱠر ِعيﱠة«] .[1نالحﻆ من هذه اآلية اإلنجيليّة أ ّن
وب :أَ ِّين أَ ْ ِ
ﻷَنﱠ ُه َم ْكتُ ٌ
الحواريّني مع قربهم إﱃ املسيﺢ ،لك ّنهم شكّوا به ،لذا ال يستبعد مطلقًا مبكان اشتباه القوم
بهويته] ،[2ويؤيّد هذا الرأي امتناعه عن تعريف نفسه لهم برصيﺢ القول وعدم دفاعه عنها
الرب حقًّا أو ال] ،[4كذلﻚ ّ
يدل عليه اختالف
أمام حاكم أورشليم] [3حينام سأله ع ّمـا إ ْن كان ابن ّ
املسيحيّني أنفسهم حول مسألة الصلب.
النبي عيﴗ إﱃ السامء ّرمبا
املفس املسلم الفخر الرازي يف هذا ّ
ويقول ّ
السياق إنّه حينام رفع ّ
شخصا آخر فقتلوه ،وا ّدعوا أنّه املسيﺢ ،ومبا أ ّن عالقاته االجتامع ّية كانﺖ محدودة ج ًّدا،
اعتقل اليهود ً
قليال من املسيح ّيني متّفقون عىل
فضال عن أ ّن عد ًدا ً
قليل من أتباعهً ،
لذلﻚ مل يك ْن يعرفه سوى عد ٌد ٌ
كاذب ].[5
نقل حادثة الصلب ،وال يستبعد أ ْن يكون اتّفاقهم هذا مرتك ًزا عىل خ ٍﱪ ٍ
ويستند محمود مصطفى أيوب كام ذكرنا آنفًا إﱃ تفسري الزمخرشي لهذه العبارة
وغامض«].[6
قاﺋال» :يبدو هكذا« ،وأضاف» :هذا اﻷمر غ ُري مح ّد ٍد
ويفس كلمة ً N
ٌ
ّ
قاﺋال» :قال أبو
وينقل الشيﺦ الطوﳼ -أيضً ا -رواي ًة عن الجباﻲﺋ بهذا الخصوص ،ويوضّ حها ً
عيل الج ّباﻲﺋ إ ّن رؤساء اليهود أخذوا إنسانًا فقتلوه وصلبوه عىل موضع عا ٍل ومل ﻤﻳكّنوا أح ًدا
من الدن ّو إليه ،فتغريت حليته ،وقالوا :قد قتلنا عيﴗ؛ ليوهموا بذلﻚ عىل ع ّوامهم؛ ﻷنّهم
فلام دخلوه كان عيﴗ قد رفع من بينهم ،فخافوا أن
كانوا أحاطوا بالبيﺖ الذي فيه عيﴗ؛ ّ
يكون ذلﻚ سببًا إلﻤﻳان اليهود به ،ففعلوا ذلﻚ ،والذين اختلفوا فيه هم غري الذين صلبوه،
وإﻤﻧّ ا باقي اليهود .وقيل إ ّن الذي دلّهم عليه وقال :هذا عيﴗ أحد الحواريّني أخذ عىل
ذلﻚ ثالثني درهامً وكان منافقاّ ،ث ّم إنّه ندم عىل ذلﻚ واختنق حتّى قتل نفسه وكان اسمه
بودس زكريا بوطا وهو ملعو ٌن يف النصارى ،وبعض النصارى يقول أن بودس زكريا بوطا
] [1إنجيل متّى.18 :28 ،
] [2راجع :مح ّمد رشﯿد بن عيل رضا ،تفسري القرآن الحكيم (تفسري املنار) ،ج  ،6ص .18
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :ناﴏ مﮑارم الشﯿرازي ،تفسﯿر ﻤﻧونه (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات دار الكتب اإلسالم ّية ،الطبعة اﻷوﱃ،
1995م ،ج  ،4ص .22-21
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :إنجيل متّى / 13-12 :27 ،إنجيل لوقا.10-9 :23 ،
] [5راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج  ،11ص .101-100
[6]Mahmoud Mustafa Ayoub, “Towards an Islamic Christology, II. The death of Jesus, reality or delusion”, The
Muslim World )Hartford, CT, USA( 70 ii, p. 93.
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هو الذي شبّه لهم فصلبوه ،وهو يقول :لسﺖ بصاحبكم ،أنا الذي دللتكم عليه ،وقيل إنّهم
حبسوا املسيﺢ مع عرش ٍة من أصحابه يف ٍ
بيﺖ ،فدخل عليهم رجل من اليهود ،فألقى الله
تعاﱃ -عليه شبه عيﴗ ،ورفع عيﴗ ،فقتلوا الرجل«].[1إذًا ،نزاع اليهود يف ما بينهم حول صلب املسيﺢ هو حقيق ٌة تأريخ ّي ٌة ثابتةٌ ،كذلﻚ ال
ﻤﻳكن إنكار نزاع النصارى حول ما إ ْن مات وهو مصلوب ث ّم رفع إﱃ السامء أو اﻷمر ليس
كذلﻚ][2؛ وعىل هذا اﻷساس قال البعض إ ّن اليهود والنصارى  -دون أن يعرفوا حقيقة ما جرى
شخص عىل
يف حادثة الصلب -صادقون يف خﱪهم القاﺋل بأ ّن الذي ُعل َِّق عىل الصليب هو
ٌ
هيﺌة املسيﺢ][3؛ ما يعني أ ّن عبارة  O N مهام كان تفسريها ،فهي حتّى إ ْن مل تؤيّد الرأي
القاﺋل بعدم صلب املسيﺢ ونجاته من القتل ،لك ْن مع ذلﻚ ال ﻤﻳكن ﻷحد ا ّدعاء أنّها تثري شبه ًة
حول هذا الرأي ،والقرآن الكريم؛ كام هو معلو ٌم نفى مقتله وصلبه ،لذا من القطعي أ ّن قوله
ٍ
تعاﱃ L K J I  :-ليس فيه أدﻰﻧ ٍّوالتباس من حيث الداللة الظاهريّة
شﻚ
القاﻤﺋة عىل نفي تحقّق القتل والصلب بشأنه.
  :

ّ
  R Q :--


:[4]a` _ ^ ] \ [ Z Y XW V U T S

ٌ
احتامل بأ ّن املسترشق ريتشارد بيل تأث ّر مبرتكزاته العقديّة لدى تفسري قوله -تعاﱃ:-
هناك
 T S R Qواعتﱪها تحﻲﻜ عن االختالف بني مختلف الطواﺋف والفرق املسيح ّية
التي تب ّنﺖ آراء متباين ًة إزاء صلب املسيﺢ عيﴗ ،لك ّنه احتمل يف ما بعد أ ّن هذه اآلية تشري
إﱃ االختالف بني اليهود واملسيح ّيني ].[5
ولتفنيد ما ذهب إليه هذا املسترشق ﻤﻳكن القول:
] [1مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج  ،3ص .158
] [2راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج  ،11ص .101
] [3راجع :مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج  ،3ص 384؛ الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن،
ج  ،3ص .234
] [4سورة النساء ،اآلية .157
[5]Bell, A Commentary on the Qur’an, vol. 1, p. 139.
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 .1إ ّن سياق اآليات التي من ضمنها هذه اآلية ال يتناسق مع الرأي اﻷ ّول ،ففيه عبارة I

 Jفﺈ ّن املراد منها اليهود ال املسيح ّيني؛ أي إ ّن الضمري يف الفعل "ﻗﺘﻠﻮه" يرجع إﱃ اليهود؛
واملسيحيون هم ليسوا مقصودين من قوله -تعاﱃ.T S R  :-

 .2ظاهر اآلية وسياقها ال يتناسقان مع الرأي الثاين ،حيث ّ
يدل سياقها عىل أ ّن هذا
االختالف قد حدث بني اليهود أنفسهم ،فقد ظ ّن بعضهم أنّهم متكّنوا من قتل املسيﺢ ،يف
حني اعتقد عد ٌد منهم أنّهم مل يتمكّنوا من ذلﻚ ،بل قتلوا شبيهه؛ ويؤيّد ذلﻚ أ ّن ظاهر هذه
العبارة القرآن ّية ّ
يدل عىل هاتني الفﺌتني من اليهود ،كام أ ّن سياقها يساند هذا االستنتاج ،وقوله
تعاﱃ ُW V U :-يشري إﱃ أ ّن  S R كانوا يف ٍّشﻚ من أمرهم ،فهم مل يكونوا
ني بأنّهم قتلوا املسيﺢ عيﴗ بن مريم ،والضمري يف كلمة "قتلوه" يرجع إﱃ R
عىل يق ٍ
S؛ وأيًّا كان املقتول ،فالقتلة هم اليهود قط ًعا.
أضف إﱃ ذلﻚ أ ّن القرينة املقام ّية وما يحفّها؛ وقوله -تعاﱃ ،[1] d c b  :-وكذلﻚ
قوله -تعاﱃ [2] ji h g f :-هي شواه ُد ّ
تدل عىل أ ّن موضوع االختالف هو صلب
املسيﺢ؛ بقرينة قوله -تعاﱃ L K J I :-الذي أدرجﺖ فيه عبارة عدم القتل
إﱃ جانب عبارة عدم الصلب؛ إذ اختلف اليهود يف ما بينهم حول الطريقة التي قتلوه بها ،فهل
واضﺢ
مصلوب -وافته املنية عىل الصليب -أو قُ ِت َل ث ّم صلب جسمه؟ اآلية كام هو
مات وهو
ٌ
ٌ
يف مقام الر ّد عليهم وتفنيد م ّدعاهم ،وعىل ضوء العبارتني القرآن ّيتني اللتني أرشنا إليهام -عدم
كل ا ّدعاء لهم غري املفهوم من هاتني العبارتني؛ وتجدر اإلشارة
القتل وعدم الصلب -يدحض ّ
يفسها اليهود قاﺋلني :نعم ،نحن
إﱃ أ ّن القرآن الكريم لو ذكر عبارة  J Iفقﻂّ ،
رمبا ّ
ٌ
متعارف يف القتل؛ وإﻤﻧّ ا علّقناه عىل الصليب؛ لذا أدرجﺖ إﱃ جانب
مل نقتل املسيﺢ؛ كام هو
النص القرآ ّين ﴏيحاً يف بيان الحقيقة وتفنيد مزاعم اليهود؛
عبارة L K؛ ﻲﻛ يكون ّ
شخصا
النبي عيﴗ وصلبه ،إذ اشتبه اﻷمر عليهم فقتلوا ً
أي أنّه يثبﺖ فشل اليهود يف قتل ّ
آخ َر غريه ظ ًّنا منهم أنّهم حقّقوا مﺂربهم وقتلوه].[3
] [1سورة النساء ،اآلية .157
] [2سورة النساء ،اآلية .158
] [3راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،5ص .132
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ويفس محمود مصطفى أيوب كلمة الظ ّن يف قوله -تعاﱃ_ ^ ] \ [ Z Y  :-
ّ

النبي عيﴗ ،[1]ويدافع عن رأيه بقوله :نحن مطلقًا مل نح ّمل القرآن
` بظ ّن البرش حول ّ
نصه .لك ّن سياق اآلية -كام أرشنا آنفًاّ -
يدل عىل أ ّن املسألة التي
أي مع ًنى خارج عن مدلول ّ
ّ
اختلف فيها اليهود تتمحور حول قتلهم املسيﺢ أو شبيهه ،إذ ظ ّن بعضهم أنّهم قتلوا املسيﺢ نفسه،
إال أ ّن آخرين اعتﱪوا املقتول شبيهه؛ لذا ليس من املمكن نسبة الظ ّن يف اآلية إﱃ جميع البرش.
ٍ
عندﺋذ حاجة لتأويل محمود مصطفى أيوب
وحينام ﻤﻧعن النظر يف سياق اآلية ال تبقى
االستعاري .وما قاله ابن قتيبة يف تفسريها :أ ْن ال علم لهم بذلﻚ إال اتّباع الظ ّن؛ وهم مل يقتلوه
ّ
][2
النبي
يقي ًنا  ،وأ ّما الطﱪي فقد عزا االختالف يف اآلية إﱃ عدم اتّفاق القوم حول تحقّق القتل بشأن ّ
رجل
املسيﺢ حقًّا أو ٌ
عيﴗ ،حيث اختلفوا حول شخصيّة الرجل الذي قتله اليهود ،فهل هو
ُ
آخ ُر غريه؟ وقوله -تعاﱃّ `_^ :-
علم بالشخص الذي
يدل عىل أ ّن اليهود مل يكونوا عىل ٍ
قتلوه ،فقد ظ ّنوا نجاحهم يف تنفيذ مه ّمتهم ،وتص ّوروا أنّهم قضوا عىل عيﴗ الذي أرادوا قتله ،لك ّن
ظ ّنهم هذا ليس له ح ﱞﻆ من الصواب ،فاملقتول ليس املسيﺢ عيﴗ بن مريم.[3]
النبـي عيـﴗ بواسـطة اليهـود ليسـﺖ
مـام ُذكِـ َر أ ّن مسـألة مقتـل
إذًا،
ّ
نستشـف ّ
ّ
سـوى ظـ ٍّن ،والعلـم واليقـني بخالفـه ،فاآليـة أكّـدت قاﺋلـةً d c b :؛ أي أنّهـم مل
أي يقـ ٍني بقتلـه أو أ ّن اﻷمـر املتيقّـن هـو عـدم متكّنهم مـن قتله أساسـاً ،فالله -ع ّز
ﻤﻳتلكـوا ّ
وجـل -بهـذه التعابـري املؤكّـدة ينفي مقتـل املسـيﺢ .[4]وعبـارة ّ d c b 
تدل
ّ
شـخصا آخـر غريه.
عـىل تفنيـد زعـم مـن ا ّدعـى أنّـه قـد قُ ِت َـل وتؤكّد عـىل كـون املقتول
ً
[1] Mahmoud Mustafa Ayoub, “Towards an Islamic Christology, II. The death of Jesus, reality or delusion”, The
Muslim World )Hartford, CT, USA( 70 ii, p. 104.
] [2راجع :عبد الله بن مسلم بن قتﯿبه ،غرﯾب القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات مكتبة الهالل ،الطبعة اﻷوﱃ ،ص .136
] [3راجع :أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،تأريﺦ اﻷمم وامللوك ،ج  ،6ص .13
سين وعلامء اللغة أرجعوا الضمري الهاء يف قوله -تعاﱃَ  :-وﻣﺎ َﻗﺘَﻠﻮ ُه ﻳَﻘﻴﻨﺎً إﱃ كلمة الظ ّن.
] [4تجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن بعض املف ّ
لالطّالع أكرث ،راجع( :عبد الله بن مسلم بن قتﯿبه ،غرﯾب القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات مكتبة الهالل ،الطبعة اﻷوﱃ ،ص .)136
ويرتت ّب عىل هذا القول أنّهم بظ ّنهم هذا ما قتلوه يقيناً ،وهو عىل غرار قول من يقولَ " :ﻣﺎ َﻗ َﺘﻠ َْﺖ َﻫ َﺬا ْاﻷَ ْﻣ َﺮ ِﻋﻠ ًْام َو َﻣﺎ َﻗ َﺘﻠْﺘَﻪُ ﻳَ ِﻘﻴ ًﻨﺎ" ،ومن ث ّم
فهذه العبارة القرآنيّة ّ
تدل عىل أ ّن ظ ّنهم هذا يعني عدم يقينيّة قتله ،حيث كانوا مرتدّدين ومختلفني يف ما بينهم حول ما إ ْن كان املقتول
شخصا آخر! (راجع املصدر السابق).
هو املسيﺢ عيﴗ ذاته أو ً
غريب من حيث املعنى ،وال ينسجم مع فصاحة القرآن الكريم.
لكن يبدو أ ّن هذا التفسري؛ حتّى وإ ْن كان صاﺋبًا من الناحية اللغويّة ،لك ّنه مع ذلﻚ ٌ
لالطّالع أكرث ،راجع( :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،5ص .)133
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ونستنتج من جملة ما ُذكِ َر أ ّن القرآن الكريم ف ّند بقطعٍ ويق ٍني زعم اليهود والنصارى
بخصوص قتل املسيﺢ عيﴗ وصلبه ،فسياق اآلية ينفي ا ّدعاءهم ،وظاهرها ينفي ا ّدعاء
النصارى؛ حيث أكّد عىل أنّهم  -اليهود ،أو اليهود والنصارى م ًعا  -قد اشتبه اﻷمر عليهم ،لك ّنه
مل يح ّدد نوع هذا االشتباه وكيفيّته ،فهذه هي العقيدة القرآنيّة بخصوص حادثة الصلب،
وفحواها التأكيد عىل اشتباه القوم؛ ما أسفر عن ظ ّنهم أ ّن املقتول هو املسيﺢ نفسه.
وتؤكّد اﻷناجيل واملصادر التأريخيّة ،كذلﻚ الروايات اإلسالميّة ،بأجمعها عىل وجود خلفيّ ٍة
مناسبة الحتامل وقوع القوم يف خطأ كهذا ،فالعسكر الذين كُلّفوا باعتقاله بادروا إﱃ ذلﻚ
ليال ،ومل يكونوا قد رأوه سابقًا؛ اﻷمر الذي يؤيّد إمكان ّية حدوث هذا الخطأ؛ وحتّى الذين
ً
اختلفوا يف اإلجراء الذي يجب أن يُتّخذ بشأنه قد انتابهم ّ
الشﻚ حول مقتله ،وما امتلكوا
يقي ًنا مبا حدث ،إذ ليس لديهم سوى الظ ّن] .[1وقد ف ّند القرآن الكريم مقتله بالقطع واليقني،
وجل -رفعه إﱃ السامء ،وهذا اﻷمر يس ٌري عليه تبارك شأنه ،فهو العامل
وأكّد عىل أ ّن الله -ع ّز ّ
كل ﳾ ٍء؛ وعىل هذا اﻷساس قيل» :من عظمة القرآن الكريم أنّه نفى مقتل رجلٍ
القادر عىل ّ
تبعد مدينته عن مدينة نزوله -نزول القرآن  -مساف ًة بعيدةً ،وتفصله عنه مﺌات السنني؛ فهو
ٌ
النبي عيﴗ - وخﱪه
ﴐ هناك
ينكر ذلﻚ؛ وكأنّه حا ٌ
ومرشف عىل أعاملهم -أعامل أعداء ّ
يختلف عن الخﱪ الذي شاع بني أنصار عيﴗ وأتباعه الذين تصل سلسلتهم إﱃ زمان وقوع
القتل ،فالحقيقة هي أ ّن من ّزل القرآن الكريم عاملٌ بحقاﺋق اﻷمور ]وقدرته[ تفوق نطاق الزمان
واملكان ،وال يخﱪ إال الصدق«].[2
] [1هكذا يعتقد البعض.
لالطّالع أكرث ،راجع( :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج  ،11ص 157؛
مح ّمد بن عيل الشوﮐاين ،فتﺢ القدﯾر ،سوريا ،دمشق ،منشورات دار الكلم الطيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات ابن كثري ،الطبعة اﻷوﱃ1414 ،هـ،
ج  ،1ص 534؛ مح ّمد بن ﯾوسف أبو حﯿان اﻷندلﴘ ،البحر املحﯿﻂ يف التفسﯿر ،تحقﯿق صدقي مح ّمد جمﯿل ،لبنان ،بﯿروت ،منشورات دار
الفﮑر1420 ،هـ ،ج  ،3ص 406؛ محمود اآللوﳼ ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلميّة1415 ،ﻩ،
ج  ،6ص 17؛ عبد الرحمن بن عيل بن الجوزي ،زاد املسري يف علم التفسري ،تحقيق عبد الرزاق  -املهدي بن الجوزي ،لبنان ،بريوت ،منشورات
دار الكتاب العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ1422 ،هـ ،ج ،2ص .)217
النبي عيﴗ ،وكيف ت ّم صلبه من قبل
ة
ي
شخص
بخصوص
أنفسهم؛
ني
ي
املسيح
هذا االختالف يشري يف الحقيقة إﱃ االختالف الكاﺋن بني
ّ
ّ
ّ
أعداﺋه؟.
(جون ناس ،تاريﺦ جامع اديان (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية عيل أصغر حكمﺖ ،إيران ،طهران ،منشورات »بريوز« ،الطبعة الثالثة،
1975م ،ص .)427-426
] [2رضا صدر ،مسﯿﺢ در قرآن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية عيل ح ّجتي كرماين ،إيران ،طهران ،منشورات مشعل دانشجو ،ص .227
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بذل املسترشقون الذين حاولوا إثبات صلب املسيﺢ عيﴗ بن مريم دون غريه ،جهودا ً
حثيث ًة يف هذا املضامر لدى تفسريهم اآلية  157من سورة النساء ،وكذلﻚ استقصوا مختلف
ينصب يف هذا املجرى ،وﻤﻳكن يف رحابه التع ّرف عىل حقيقة
اآليات القرآنيّة؛ للعثور عىل ما
ّ
ما حدث للمسيﺢ؛ ومن هذا املنطلق نسلّﻂ الضوء يف ما ييل عىل أساليبهم التفسرييّة لﻶيات
التي تتض ّمن كلمتَ ْي "وفاة" و"رفع" ،وال س ّيام اآلية  55من سورة آل عمران وطبيعة ارتباطها
باآليتني  157و 158من سورة النساء ،وباآلية  117من سورة املاﺋدة؛ فهناك دراساتٌ استرشاقي ٌة
ملموس ٌة تقوم عىل تفسري اآلية  55من سورة آل عمران ضمن سياقٍ
ونصها التاﱄ3 :
لغويّ ،
ٍّ

B A@?>=<;: 987654

.Q P O N M L K J I HG F E D C

وكثري من الدراسات االسترشاق ّية التي د ّونﺖ لتفسري هذه اآلية ،تتمحور بشكلٍ أساس
حول رشح كلمتَ ْي "متوفيﻚ" و"رافعﻚ" وتحليلهام ،وال ّ
شﻚ يف أ ّن تفسريهام يعني الباحث عىل
فهام أفضل بالنسبة
امتالك رؤي ًة واضح ٍة ومتكامل ٍة عن شخصيّة املسيﺢ القرآنيّة ،كام ﻤﻳنحه ً
إﱃ مدلول آية الصلب وساﺋر اآليات التي تتح ّدث عن موت املسيﺢ.
وتجدر اإلشارة إﱃ أ ّن كث ًريا من القراءات االسترشاق ّية لهذه اآلية دارت يف فلﻚ سياقها،
واﻷسلوب القرآ ّين املتّبع يف طرح الكلمتني املذكورتني ،إذ ليس من املتعارف فيها اقتطاع
املستقل؛ بل جرت وفق مبدأ تسليﻂ الضوء عىل
ّ
كلم ٍة من سياق اآليات وتفسريها مبعناها
كل آي ٍة ،وترتيبها؛ مقارن ًة مع الكلامت املحاذية لها ،إﱃ جانب اﻷخذ بعني
مواقع الكلامت يف ّ
االعتبار أساليب استعاملها يف ساﺋر النصوص القرآن ّية املشابهة .كذلﻚ انتهج املسترشقون
أسلوبًا ظاهرات ًّيا لتقويم التفاسري املطروحة من ِق َبل العلامء املسلمني لهذه اآليات؛ ومن أبرز
هؤالء املسترشقني :يوسف د ّرة الح ّداد ،ونيل روبنسون ،وغابريال سعيد رينولدز ،حيث د ّونوا
در ٍ
اسات مسهب ًة ودقيق ًة يف هذا املضامر].[1
] [1كام ذكرنا آنفًا يف هذا الخصوص ،فاﻷسلوب التفسريي الوحيد الذي ات ّبعه ريتشارد بيل يختلف عامّ تب ّناه غريه من مسترشقني ،فهاجسه
النبي عيﴗ
اﻷساﳼ هو تسليﻂ الضوء عىل ترتيب اآليات ،ومن جملة اآلراء التي طرحها :أ ّن اآلية  55من سورة آل عمران تحﻲﻜ عن ّ
ّ
قصة ّ
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ويف ما ييل نتط ّرق إﱃ بيان أسلوبهم التفسريي لﻶية املذكورة:
" .1إذ" هي أ ّول كلمة استقطبﺖ أنظار املسترشقني نحوها عىل صعيد سياق اآلية وبنيتها،
فهي الكلمة اﻷوﱃ يف اآلية ،وهذه الخصوص ّية جعلﺖ استنتاجاتهم تتناسب مع ما استنتجه
املفسون املسلمون؛ باعتبار أ ّن هذه اآلية تقع يف سياق اآليات السابقة لها ،لذا حاولوا إيجاد
ّ
ٍ
ارتباط يف ما بينها ،وبعد تأييدهم لهذا االرتباط سعوا إﱃ بيان طبيعته وتفاصيله.
السياق][1؛ لدى بيانهم
املفسين املسلمني ،ضمن تأكيدهم عىل مسألة ّ
واعتﱪ غالبيّة ّ
يل للمكر
طبيعة االرتباط بني اآليتني  54و 55من سورة آل عمران ،أ ّن اآلية  55هي أﻤﻧوذج ج ّ
ومام قيل يف هذا الصدد ما ييل» :إذ قال الله (ظرف لخري
النبي عيﴗ؛ ّ
اإللهي يف قضية ّ
ّ
املاكرين أو ملكر الله) ،إين متوفّيﻚ (أي مستويف أجلﻚ ،معناه إ ّين عاصمﻚ من أ ْن يقتلﻚ الكفّار،
قتيال بأيديهم) ورافعﻚ إ ﱠﱄ (إﱃ سامﻲﺋ
ومؤ ّخرك إﱃ إجل كتبته لﻚ ،ومميتﻚ حتف أنفﻚ ال ً
ومق ّر مالﺋكتي) ومط ّهرك من الذين كفروا (من سوء جوارهم ،وخبث صحبتهم)«] .[2واعتﱪ
اإللهي يف حياة البرش ،إذ إ ّن الله -سبحانه
مثاال عىل التد ّخل
املفسين هذه اآلية ً
بعض ّ
ّ
النبي عيﴗ[3]؛ يف حني
وتعاﱃ -أحبﻂ بلطفه وعنايته مؤامرات اليهود التي حاكوها ض ّد ّ
اإللهي ض ّد اليهود؛ مؤكّدين عىل أنّها تحﻲﻜ
أ ّن عد ًدا منهم اعتﱪوها تجسي ًدا حيًّا للسخﻂ
ّ
وفق املفاهيم القرآن ّية ،وتع ّد متكاملة الداللة بح ّد ذاتها ،دون الحاجة إﱃ استنباط مدلولها من آيات أخرى :إِ ْذ َ
ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪُ ﻳﺎ ﻋﻴﴗ إ ﱢِين
ُﻣ َﺘ َﻮ ﱢﻓﻴﻚَ َورا ِﻓ ُﻌﻚَ إ َ ﱠِﱄ َو ُﻣﻄَ ﱢﻬ ُﺮكَ ِﻣ َﻦ اﻟﱠﺬﻳ َﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوا ...حيث قال موضّ ًحا» :كلمة ُمتَ َوف َِّيﻚ تشري بطبيعتها إﱃ موت املسيﺢ ،فاإليفاء يعني
مخص ٌص لوفاة اإلنسان حني نومه بشكلٍ مؤق ٍّﺖ ،لذا ال
تسديد الدين بعد انتهاء مهلته املق ّررة« ،لك ْن مبا أ ّن أحد استعامالت هذه الكلمة ّ
البﺖ بأنّها يف هذه اآلية ّ
تدل بالقطع واليقني عىل املوت.
ﻤﻳكن ّ
()Bell, A Commentary on the Qur’an, Vol. 1 p. 76.
مناشﺊ مسيح ّي ٍة ،وعىل ضوء ما ُذكِ َر يف اﻷناجيل من
وجدير بالذكر -هنا -أ ّن ريتشارد بيل سعى إﱃ إثبات أ ّن هذه اآلية تﴬب بجذورها يف
َ
فس قوله -تعاﱃَ  :-وراﻓ ُﻌﻚَ إ ﱠﱄ بأنّه يحﻲﻜ عن عروجه إﱃ السامء؛ كام
النبي عيﴗ ومختلف اﻷحداث التي اكتنفﺖ حياتهّ ،
أخبار عن ّ
هو مذكو ٌر يف ِسفر أعامل الرسل ضمن اآلية التاسعة من اإلصحاح اﻷ ّولَ " :ول ﱠَام ق ََال هذَا ا ْرتَ َف َع َو ُه ْم يَ ْنظُ ُرونََ .وأَ َخ َذتْ ُه َس َحابَ ٌة َع ْن أَ ْعيُ ِن ِه ْم".
ِ
(سفر أعامل الرسل (.))9 : 1
Ibid
] [1كلمة (مكر) يف عبارة » َﻣﻜﺮ اﻟﻠﻪ« التي ترتبﻂ بكلمة »إذ« يف اآلية الالحقة ،وضّ حها الراغب اﻷصفهاين يف مفرداته كام ييل» :اﳌﻜﺮ :ﴏف
ﻋام ﻳﻘﺼﺪه ﺑﺤﻴﻠ ٍﺔ«.
اﻟﻐري ّ
] [2محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتاب العرﻲﺑ1407 ،هـ ،ج  ، 1ص .366
راجع أيضاً :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج  ،8ص .71
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد رشﯿد بن عيل رضا ،تفسري القرآن الحكيم (تفسري املنار) ،ج  ،3ص .316
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اليهودي ،وعىل أساس هذا التفسري فاليهود
اإللهي الذي طال املجتمع
عن تشديد للعقاب
ّ
ّ
اإللهي عاد بنفعٍ كبريٍ عىل املسيﺢ،
يﺌسوا من قتل املسيﺢ؛ والظاهر منها أ ّن هذا املكر
ّ
وكان سب ًبا يف رفعه إﱃ السامء.
ومل يستسﻎ املسترشق نيل روبنسون هذا التفسري من منطلق تعارضه مع ما ُذكِ َر يف
اﻷناجيل ،وأثار شكوكًا حول عقيدة الصلب املسيحيّة التي يعتﱪها هذا املسترشق وأقرانه
بأنّها من املعتقدات املوث ﱠقة التي ال غبار عليها ،وال ﻤﻳكن التشكيﻚ بها بتات ًا .ومن املعلوم
أ ّن لديه إملا ًما باﻷساليب املتّبعة يف اﻷناجيل ،لذلﻚ طرح تفس ًريا يتناسق مع املكر املذكور يف
اآلية  54من السورة ذاتها  ،1 0 / .- , + حيث أضاف إﱃ
بالنبي عيﴗ والتخطيﻂ لقتله ،مساﺋل أخرى؛ مثل :تخطيطهم لزعزعة أركان
مسألة املكر
ّ
ٍ
اختالف
رسالته][1؛ ولدى بيانه املقصود من مكر الله -سبحانه وتعاﱃ ،-أكّد عىل عدم وجود
بني قض ّية نجاة املسيﺢ من املوت ،وقض ّية عقاب اليهود عن طريق تدمري مدينة أورشليم،
النبي؛ فهذه القضايا برأيه متكافﺌ ٌة
وقض ّية الحفاظ عىل التعاليم التوحيديّة التي جاء بها هذا ّ
وتنسجم مع املنطق].[2
ال ّ
وجل -ال يُخلف الوعد الذي قطعه عىل نفسه لنرصة أنبيّاﺋه ورسله،
شﻚ يف أ ّن الله -ع ّز ّ
لذا فهو ال يحرمهم مؤازرته مطلقاً ،وهذه املؤازرة ﻤﻳكن أن تتحقّق بأشكا ٍل ع ّدة عىل املستوى
أي ﴐ ٍر
النفﴘ ،ويف مجال الحفاظ عىل تعاليم السامء التي جاؤوا بها ،إﱃ جانب صيانتهم من ّ
ّ
ٍ
بلطف بالﻎٍ ،وهذا اﻷمر
النبي عيﴗ
يلحق بهم؛ وتجدر اإلشارة إﱃ أ ّن الله -ع ّز ّ
وجل -أكرم ّ
اإللهي إلعقام مؤامرات الكفّار واليهود].[3
يع ّد أﻤﻧوذ ًجا عىل التد ّخل
ّ
املفسين املسلمني عىل ضوء القراﺋن املوجودة يف اآليات السابقة لﻶية 55
وفس كثري من ّ
ّ
اإللهي بﺈنقاذ املسيﺢ من القتل ،وقال الفخر الرازي إ ّن مكر
من سورة آل عمران ،املكر
ّ
اليهود بالنسبة إﱃ املسيﺢ هو التخطيﻂ لقتله] ،[4وأكّد اآللوﳼ عىل أ ّن اآلية  54من سورة
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :إنجيل لوقا30 :4 ،؛ إنجيل ﯾوح ّنا.59 :8 ،
[2] Robinson, “Jesus”, p. 18.
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد رشﯿد بن عيل رضا ،تفسري القرآن الحكيم (تفسري املنار) ،ج ،3ص .316
] [4راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،8ص .236
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وجل يف
آل عمران وصفﺖ مؤامرة بني إﴎاﺋيل باملكر ،وأ ّما العقبات التي وضعها الله ع ّز ّ
ٍ
طريقهم وجعلتهم يف ٍ
وإحباط؛ فقد اعتﱪتها مك ًرا إله ًّيا ،كام ع ﱠد مضمونها تأكيدا ً عىل
يأس
كونه -تعاﱃ -خري املاكرين؛ باعتبار أنّه يرجع مكر املاكرين عليهم] .[1يؤيّد هذا الرأي مضمون
][2
النبي عيﴗ سببه اعتقال اليهود
قوله -تعاﱃ ،  ÈÇ Æ Å Ä  :-إذ إ ّن استنصار ّ
وجل ،ومن الطبيعي أ ّن
له وسعيهم إﱃ قتله ،ومراده من هذا السؤال هو اإلﻤﻳان بالله ع ّز ّ
نرصة أنب ّياﺋه ورسله تع ّد ركيز ًة أساس ّي ًة إلﻤﻳان البرش].[3
النبي عيﴗ مل يك ْن مكلّفًا بالحرب ،لذا فالسبب الذي دعاه لالستنجاد
أضف إﱃ ذلﻚ أ ّن ّ
باﻷنصار هو الدفاع عن نفسه مقابل الكفّار الذين أرادوا قتله].[4
ونستلهم من بنية اآلية أ ّن الكثري من الناس مل يؤمنوا بنب ّوة املسيﺢ عيﴗ؛ عىل
الرغم من املعجزات العديدة التي جاء بها ،وعندما يﺌس من إﻤﻳانهم سألهمÅ Ä  :
 ÈÇ Æ؛ وذلﻚ إلمتام الح ّجة عليهم ،ولتمييز املؤمنني عن الكافرين ،لكن مل يجبه إال القليل
منهم] .[5واآلية - 54كام أرشنا -تط ّرقﺖ إﱃ الحديث عن الكفّار ،وأكّدت عىل مكرهم إزاء
وجل ،-وهذه الكلمة لغ ًة تعني التﺂمر والتحايل خفيةً ،فقد ات ّخذ اليهود آنذاك
إرادة الله -ع ّز ّ
إجر ٍ
اءات ماكر ًة وتﺂمروا ض ّد املسيﺢ؛ لدرجة أنّهم متكّنوا من إقناع الحاكم بأنّه ارتكب
جرﻤﻳةً ،لذلﻚ أمر باعتقاله].[6
وبنا ًء عىل هذه الشواهد ،ومضمون اآلية الالحقة التي تتض ّمن عبارة ،8 7 
ومضمون اآلية  157من سورة النساء التي أكّدت عىل فشل اليهود يف قتل املسيﺢ وصلبه،
كذلﻚ استنا ًدا إﱃ القراﺋن املوجودة يف اﻷناجيل والتي تثبﺖ خيان َة أنصاره وإفشا َءهم مكان
] [1راجع :محمود اآللوﳼ ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلم ّية ،ج  ،2ص .170

] [2سورة آل عمران ،اآلية .52

] [3راجع :عبد الحسني الطيب ،أطيب البيان يف تفسري القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات إسالم ،الطبعة الثانية1999 ،م ،ج  ،4ص .382-381
] [4راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات ناﴏ خسو ،الطبعة الثالثة1993 ،م ،ج  ،2ص .756
ﴎاﺋِ َﻴﻞ إِ ﱢين َر ُﺳ ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ إِﻟَ ْﻴﻜ ُْﻢ ُﻣ َﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟِامَ ﺑَ َ ْني
] [5ذكر هذا املضمون يف اآلية  6من سورة ّ
الصف -أيضً اَ  :-وإِ ْذ ﻗ ََﺎل ِﻋ َ
ﻴﴗ اﺑْ ُﻦ َﻣ ْﺮﻳَ َﻢ ﻳَﺎﺑَ ِﻨﻲ إِ َ ْ
ﴩا ِﺑ َﺮ ُﺳﻮلٍ َﻳﺄْ ِيت ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪي ْاﺳ ُﻤﻪُ أَ ْﺣ َﻤﺪُ َﻓﻠ ﱠَام َﺟﺎ َءﻫ ُْﻢ ﺑِﺎﻟْ َﺒ ﱢﻴ َﻨ ِ
ﺎت ﻗَﺎﻟُﻮا َﻫ َﺬا ِﺳ ْﺤ ٌﺮ ُﻣ ِﺒ ٌني.
َﻳﺪَ ﱠي ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠﺘ ْﻮ َرا ِة َو ُﻣ َﺒ ﱢ ً
اﺋﻴﻞ َﻋ ْﻨﻚ ،وهذه العبارة تؤكّد عىل
ﴎ َ
] [6تشري اآلية  110من سورة املاﺋدة أيضاً إﱃ هذا املوضوع ،حيث قال -تعاﱃَ  :-وإِ ْذ ﻛَ َﻔﻔ ُ
ْﺖ َﺑﻨﻲ إِ ْ
رشهم.
بالنبي عيﴗ لك ّن الله -ع ّز ّ
أ ّن بني إﴎاﺋيل كانوا يف صدد إلحاق أذى
وجل -أنقذه من ّ
ّ
(لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،تفسري امليزان ،ج  ،6ص .)221
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اختفاﺋه ،إﱃ جانب شواه َد ع ّدة أخرى؛ فﺈ ّن أفضل تفسريٍ للمكر املذكور يف القرآن الكريم هو
تﺂمر اليهود لقتله ،لذا ليس من الصواب مبكانٍ تفسريه بالحفاظ عىل التعاليم التوحيديّة التي
وجل -قد أفشل
جاء بها ،أو بتخريب مدينة أورشليم .وكام هو ظاه ٌر من اآلية فالله -ع ّز ّ
مكرهم ،وخاطب املسيﺢ مواسيًا له ،: 9 8 7 6  :أي إنّهم لن
يتمكّنوا من قتلﻚ ،بل سوف أرفعﻚ إﱃ السامء أو أتوفّاك ٍ
مبوت
طبيعي].[1
ٍّ
ويبدو أ ّن املسترشق نيل روبنسون لديه اقتنا ٌع راس ٌﺦ مبوت املسيﺢ  مصلوبًا عىل ضوء
السياق
املبادئ الالهوت ّية املسيح ّية التي تقوم عليها منظومته الفكريّة والعقديّة ،ويف هذا ّ
املفسون املسلمون يف هذا املضامر والذي فحواه عدم مقتله وعدم
اعتﱪ الرأي الذي تب ّناه ّ
صلبه من اﻷساس ،منبثقًا من ظاهر بعض اآليات القرآنيّة؛ مثل :اآليتني  46و 47من سورة
وجل -ال
إبراهيم] ،[2حيث تؤكّد هاتان اآليتان وساﺋر اآليات املامثلة لهام عىل أ ّن الله -ع ّز ّ
يخلف وعده ،وسينرص أنب ّياءه ورسله عىل الكفّار قط ًعا].[3
] [1تط ّرق املسترشق نيل روبنسون يف أحد مؤلّفاته إﱃ تحليل مضمون اآلية  30من سورة اﻷنفال؛ لبيان أوجه شبهها مع اآلية  54من سورة آل
اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺗﺂﻣﺮوا ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻜ ّﻦ اﻟﻠﻪ -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ -ﻣﻜﺮ ﺑﻬﻢ إِ ْذ َميْﻜُ ُﺮ ﺑِﻚَ
عمران ،حيث قال يف هذا الصدد» :ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﺗﺸري إﱃ أنّ أﻋﺪاء ّ
َري اﻟْام ِﻛﺮﻳﻦَ ذكرت يف موضع
َري اﻟْام ِﻛﺮﻳﻦَ ،وقال إ ّن عبارة َ واﻟﻠﱠﻪُ ﺧ ْ ُ
اﻟﱠﺬﻳ َﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوا ﻟِ ُﻴ ْﺜ ِﺒﺘُﻮكَ أَ ْو ﻳَ ْﻘ ُﺘﻠُﻮكَ أَ ْو ﻳُ ْﺨ ِﺮ ُﺟﻮكَ َو َميْﻜُ ُﺮونَ َو َميْﻜُ ُﺮ اﻟﻠﱠﻪُ َواﻟﻠﱠﻪُ ﺧ ْ ُ
َري اﻟْام ِﻛﺮﻳﻦَ.
النبي عيﴗ ،وذلﻚ ضمن اآلية  54من سورة آل عمرانَ  :ﻣﻜَ ُﺮوا َو َﻣﻜَ َﺮ اﻟﻠﱠﻪُ َواﻟﻠﱠﻪُ ﺧ ْ ُ
آخر من القرآن الكريم بشأن ّ
;)Neal Robinson, “Jesus & Mary in the Quran: some neglected affinities, Religion )London( 20 )April 1990( pp. 26
also in The Qura’n & Contents, edited by Andrew Rippin, Aldershot: Ashgate, Variorum, 2001, pp. 21 - 35(.
اﻷمر الثابﺖ الذي ال ّ
النبي مح ّمد؛ بهدف اغتياله ،فقد
شﻚ فيه أ ّن اآلية  30من سورة اﻷنفال ناظر ٌة إﱃ تﺂمر مرشﻲﻛ مكّة يف ما بينهم ض ّد ّ
أكّدت عىل أنّهم قصدوا قتله ،لك ّن الله -سبحانه وتعاﱃ -مكر بهم ،وقﴣ عليهم من حيث ال يحتسبون ،أو أنّه عاقبهم عىل مكرهم هذا.
(أبو جعفر مح ّمد بن عيل (ابن شهر آشوب) ،متشابه القرآن ومختلفه ،إيران ،قم ،منشورات بيدار1369 ،هـ ،ص .)227
النبي مح ّمد.
تجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن مكر الله يف هذه اآلية ّ
تجسد يف مبيﺖ اإلمام عيل بن أﻲﺑ طالب يف فراش ّ
لالطّالع أكرث ،راجع( :أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،تأريﺦ اﻷمم وامللوك ،تحقيق مح ّمد أبو الفضل إبراهيم ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار
الرتاث ،الطبعة الثانية1387 ،هـ 1967 -م ،ج  ،2ص 374؛ أبو إسحاق الثعلبي ،الكشف والبيان ،تحقيق أبو مح ّمد بن عاشور ،لبنان ،بريوت،
منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ1422 ،هـ ،ج  ،4ص .)349 - 348
وجل -الذي هو يف الواقع
النبي عيﴗ ﻷجل صلبه ،إال أ ّن مكر الله -ع ّز ّ
وتفيد اآلية  54من سورة آل عمران أ ّن بني إﴎاﺋيل تﺂمروا عىل ّ
النبي مح ّمد؛ كام تفيد اآلية 30
صلب ٌ
مك ٌر حس ٌن شاء أن يُ َ
شخص آخ ُر وأ ْن ينج َو املسيﺢ من هذه املؤامرة؛ وكذا هو الحال بالنسبة إﱃ ّ
اإللهي الحسن أنقذه منهم بعد أن لجأ إﱃ غار ثور.
املكر
ن
لك
ا،
ب
إر
لتقطيعه
قريﺶ
مرشكو
عليه
تﺂمر
من سورة اﻷنفال ،فقد
ّ
ً
ّ
إذًا ،السؤال التاﱄ يطرح عىل نيل روبنسون :بعد أن تط ّرق إﱃ املقارنة بني اآليتني املذكورتني ،لِ َم لَ ْم يُذعن بأ ّن املسيﺢ نجا من مكر
اليهود ومل يُصلَب؟!

] [2قال -تعاﱃَ  :-و َﻗﺪْ َﻣﻜَ ُﺮوا َﻣﻜْ َﺮﻫ ُْﻢ َو ِﻋﻨْﺪَ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣﻜْ ُﺮﻫ ُْﻢ َوإِنْ ﻛَﺎنَ َﻣﻜْ ُﺮﻫ ُْﻢ ﻟِ َﺘ ُﺰ َ
ﻒ َو ْﻋ ِﺪ ِه ُر ُﺳﻠَﻪُ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ
ول ِﻣﻨْﻪُ اﻟْﺠِ َﺒ ُﺎل * َﻓﻼَ ﺗَ ْﺤ َﺴ َﱠنب اﻟﻠﱠﻪَ ُﻣ ْﺨﻠِ َ
َﻋﺰِﻳ ٌﺰ ذُو اﻧْ ِﺘﻘَﺎم( سورة إبراهيم ،اآليتان  46و.)47

[3]Robinson, “Jesus”, p. 18.
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وال ّ
شﻚ يف عدم صوابيّة ا ّدعاء وجود ارتباط كهذا؛ للتشكيﻚ يف الرأي القرآ ّين القاﺋل بعدم
مقتل املسيﺢ عيﴗ عىل يد أعداﺋه ،فالحقيقة هي أ ّن الكافرين وعبدة اﻷوثان كانوا عىل
م ّر العصور أش ّد الخصوم لرساالت السامء ومن جاءهم بها ،إذ أشار إليهم القرآن الكريم يف
العديد من آياته] ،[1لذا كيف ﻤﻳكن اعتبار تفسري املسلمني لﻶية املذكورة؛ بكونه متأث ّ ًرا باآلية
التي أشارت إﱃ عدم خلف الله -تعاﱃ -وعده يف نرصة أنبيّاﺋه؟
ومبا أ ّن عقيدة نيل روبنسون الراسخة هي استحالة نجاة املسيﺢ من املوت ،فقد بذل
املفسين املسلمني لعد ٍد من اآليات القرآنيّة؛ ويف
قصارى جهوده إلثباتها؛ مستعي ًنا ببعض آراء ّ
اإللهي املشار إليه يف القرآن الكريم ال يُراد منه نجاة املسيﺢ من القتل
هذا ّ
السياق ا ّدعى أ ّن املكر ّ
ّ
والصلب ،لذا
استدل باآلية  144من سورة آل عمران][2؛ ليثبﺖ أنّه مات مقتوالً ،إذ إ ّن هذه اآلية
النبي مح ّمد أو قتله ،ويف السورة آية أخرى تط ّرقﺖ إﱃ الحديث عن
تشري إﱃ إمكان ّية موت ّ
املسلمني الذين قُ ِتلوا يف حرب أُحد والذين وصفتهم بكونهم أحيا ًء عند ربّهم يرزقون.
كام استخرج من اآلية  144يف السورة املذكورة تفس ًريا لﻶية  54منها] ،[3حيث قال :ال ﻤﻳكن
النبي عيﴗ بيد أعداﺋه].[4
االعتامد عىل مدلولها لتفنيد مقتل ّ
وتجدر اإلشارة إﱃ أ ّن اآلية املشار إليها تقع يف سياق اآليات التي تتح ّدث عن حرب أُحد
النبي مح ّمد،
واﻷحداث التي وقعﺖ إثرها ،ومنها الشاﺋعة التي بثّها الكفّار واملرشكون مبقتل ّ
إذ كانﺖ سببًا يف ترشذم املسلمني ،وتشتّﺖ صفوفهم ،وضعفهم يف مواجهة اﻷعداء ،بعد أن
انترشت بينهم بسع ٍة؛ ومن هذا املنطلق فهي يف مقام عتابهم وتذكريهم بأ ّن نب ّيهم ليس سوى
رسل قبله وانقﴣ عهدهم.
وجل ،وقد بعث ٌ
رسو ٍل وواسط ٍة بينهم وبني الله ع ّز ّ
] [1راجع :أوليفر ليامن ،دانﺶ نامه قرآن كريم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية مح ّمد حسني وقار ،إيران ،طهران ،منشورات اطالعات،
الطبعة اﻷوﱃ2012 ،م ،ص  376 - 375مدخل كلمة (عيﴗ).
ﲆ َﻋ ِﻘ َﺒ ْﻴ ِﻪ َﻓﻠَ ْﻦ ﻳَ ُ ﱠ
ﴬ
] [2قال -تعاﱃَ  :-و َﻣﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪٌ إِﻻﱠ َر ُﺳ ٌﻮل َﻗﺪْ َﺧﻠ َْﺖ ِﻣ ْﻦ َﻗ ْﺒﻠِ ِﻪ اﻟ ﱡﺮ ُﺳ ُﻞ َأ َﻓﺈِنْ َﻣ َ
ﲆ َأ ْﻋﻘَﺎ ِﺑﻜ ُْﻢ َو َﻣ ْﻦ ﻳَ ْﻨ َﻘﻠِ ْﺐ َﻋ َ
ﺎت َأ ْو ُﻗ ِﺘ َﻞ اﻧْ َﻘﻠَ ْﺒﺘ ُْﻢ َﻋ َ
اﻟﻠﱠﻪَ ﺷَ ْﻴﺌًﺎ َو َﺳ َﻴ ْﺠﺰِي اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﺸﱠ ﺎ ِﻛﺮِﻳﻦ( سورة آل عمران ،اآلية .)144
] [3قال -تعاﱃَ  :-و َﻣﻜَ ُﺮوا َو َﻣﻜَ َﺮ اﻟﻠﱠﻪُ َواﻟﻠﱠﻪُ َﺧ ُريْ اﻟْامَ ِﻛﺮِﻳﻦَ( سورة آل عمران ،اآلية .)54

[4]Robinson, “Jesus”, p. 18.
اللفظي بني اآلية املذكورة واآلية  75من سورة املاﺋدة
ذكر املسترشق غابريال سعيد رينولدز هذه املسألة أيضً ا ،حيث أكّد عىل أ ّن التشابه
ّ
يع ّد مرتك ًزا الستنتاج أ ّن اآلية  55من سورة آل عمران ّ
النبي عيﴗ.
تدل عىل موت ّ
)Reynolds, Ibid., p. 239(.
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إذًا ،اآلية بصدد تحذير املسلمني ّأال يجعلوا دينهم قاﻤﺋًا عىل إنسانٍ -حتّى وإ ْن كان نبيًّّا -ﻲﻛ
التمسﻚ بالعقيدة يجب بطبيعة
بأي شكلٍ كان ،وهذا
ال يتخلّوا عنه حينام ّ
يحل املوت عليه ّ
ّ
النبي مح ّمد أ ْن يكون سب ًبا يف وهنهم
الحال عىل املسلمني كافّةً ،إذ ال ينبغي ملوت ّ
أو خروجهم عن دينهم .هذا ما أكّدت عليه اآلية ،ويف ختامها وعد الله -سبحانه وتعاﱃ-
املتمسكني بدينهم؛ مهام كانﺖ الظروف ،بأ ْن ﻤﻳنحهم خري الجزاء.
ّ
حي عند الله يرزق،
واستنا ًدا إﱃ ما ُذكِ َر ،فاآلية ليسﺖ يف صدد بيان أ ّن م ْن قُ ِت َل يف حرب أُحد ﱞ
نستشف من سياق
وليسﺖ يف مقام بيان عدم استحالة وفاة اﻷنبيّاء والرسل أو مقتلهم؛ بل
ّ
العتاب والتوبيﺦ اللذين فيها أنّها يف مقام تحذير املسلمني من الرتاجع عن دينهم والتأكيد عليهم
بأال يكونوا كاﻷمم السابقة التي تخلّﺖ عن دينها بعد وفاة أنب ّياﺋها؛ لذا ال يراد منها قط ًعا بيان ما
ّ
إن كان اﻷنب ّياء والرسل السابقون قد ماتوا أو ما زالوا أحيا ًء ،وال ّ
يدل مضمونها عىل ِذكْر ما حدث
من معاجز لبعضهم؛ مثل :رفع النبيﱠ ْني عيﴗ وإلياس  إﱃ السامء.
وخالصة الكالم هي :عدم صواب ّية تحميل اآلية مع ًنى خار ًجا عن نطاقها ،وا ّدعاء أنّها ّ
تدل
عىل وفاة جميع اﻷنبيّاء والرسل السابقني؛ ومبن فيهم املسيﺢ عيﴗ.
النبي عيﴗ املشار إليها يف
" .2متوفّيﻚ" يصف املسترشقون قراءة املسلمني لوفاة ّ
ٌ
عدول عن حقيقة املعنى القرآ ّين للكلمة؛ وبهذا يتّضﺢ عجزهم عن
القرآن الكريم ،بأنّها
التنسيق بني فكرة عدم موت املسيﺢ مصلوبًا وبني نظريّتهم املسيحيّة املعهودة ،حيث
املفسين املسلمني؛
يتص ّورون أ ّن القراءة اإلسالم ّية لهذه الكلمة منبثق ٌة يف أساسها من آراء ّ
أي أ ّن النظريّة اإلسالم ّية يف هذا املضامر من صياغتهم ،وليسﺖ لها جذور يف القرآن الكريم،
وال يف اﻷحاديث النبويّة.
اقي -عاد ًة ما يعجزون عن
وهؤالء الباحثون االسترشاق ّيون -بحسب نهجهم االسترش ّ
خاص ﻷحد املفاهيم القرآن ّية ،لذا حينام يتط ّرقون إﱃ تفسري بعض آيات القرآن
طرح تحليلٍ ٍّ
شامل لسلسل ٍة من املفردات
قاموس ٌ
معجمي؛ وكأنّه
بأسلوب
الكريم؛ فﺈنّهم يتعاملون معه
ٍ
ٌ
ٍّ
أي تحليلٍ دقيقٍ يثبﺖ م ّدعاهم ،وﻤﻳكن التخمني بأ ّن القراءة
واملصطلحات ،دون أ ْن يطرحوا ّ
املفسون
التي تب ّناها أكرثهم لكلمة "متوفّيﻚ" فحواها املوت فقﻂ ،بينام القراءة التي تب ّناها ّ
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النص
املسلمون منبثق ٌة من تو ّجهاتهم اإليديولوجيّة ،ال من موارد استعامل هذه الكلمة يف ّ
القرآ ّين ،وإلثبات رأيهم هذا ذكروا أدلّ ًة ع ّدة؛ منها ما هو مقن ٌع.
والحظنا يف املباحث اآلنفة أ ّن املسترشقني تب ّنوا تو ّج ٍ
كل متت ّبعٍ إزاء
هات تثري استغراب ّ
بكل ما للكلمة من مع ًنى؛ كام هو الحال يف اآلية
بعض التعابري القطعيّة الثابتة الداللة والبيّنة ّ
 157من سورة النساء ،فقد انصاعوا ملرتكزاتهم العقديّة املسيح ّية وتو ّجهاتهم الفكريّة التي
مت ّيزهم عن غريهم ،ومن هذا املنطلق مل يقبلوا النظريّة القرآن ّية القاﺋلة بأ ّن اليهود فشلوا يف
صلب املسيﺢ عيﴗ بن مريم؛ لذا من املتوقّع أنّهم يتب ّنون تو ّج ٍ
رصون
هات أك َرث ﴏامةً ،وي ّ
عليها بتط ّر ٍف بخصوص مفهوم اآلية  55من سورة آل عمران؛ نظ ًرا لتع ّدد مداليل كلمة
"متوفّيﻚ" ومصاديقها وعدم قطع ّيتها يف إثبات مع ًنى ٍ
واحد.
النص القرآ ّين ،وعىل هذا
وطرح غابريال سعيد رينولدز مسألة ترتيب الكلامت وتواليها يف ّ
النبي عيﴗ إﱃ السامء حقًّا ،لك ْن بعد أن مات][1؛ حيث اعتﱪ
اﻷساس قال إ ّن الله رفع ّ
كلمة "متوفّيﻚ" يف آية البحث ّ
تدل يف استعاملها القرآ ّين عىل أ ّن البرش عاجزون عن قبض روح
أي إنسانٍ ؛ كعجزهم عن خلقه ،فالله -تعاﱃ -هو الذي يخلق البرش وﻤﻳيتهم] .[2وال يُستب َع َد أ ّن
ّ
توصل إﱃ النتيجة املذكورة عﱪ إلقاﺋه نظر ًة عابر ًة عىل ساﺋر موارد استعامل
هذا املسترشق قد ّ
هذه الكلمة يف القرآن الكريم ،إذ حاول داﺋ ًبا تفسريها بشكلٍ ينسجم مع معتقداته الدين ّية
ونظريّاته التأريخيّة ،لذا مل يسلّﻂ الضوء عليها بشكلٍ يتعارض معها أو يثري الشكوك حولها.
وأ ّما نيل روبنسون فقد سلّﻂ الضوء عىل كلمة "متوفّيﻚ" من جهة استعاملها القرآ ّين ،لك ّنه
أيضً ا -تأث ّر إﱃ ح ٍّد ما مبعتقداته املوروثة وأفكاره الالهوت ّية املرتكزة يف نفسه منذ نعومة أظافره،ومن هذا املنطلق اعتﱪ املسيﺢ قد مات وهو عىل الصليب؛ م ِّﱪ ًرا ذلﻚ بأ ّن الفاعل يف كلمة
"متوفّيﻚ" هو الله -سبحانه وتعاﱃ ،-لذا فهي تشري إﱃ اإلماتة .عىل ضوء هذا الرأي قارن بني
طريقة استعامل الكلمة يف اآلية املذكورة واآلية  193من سورة آل عمران؛ ليستنتج أ ّن قوله
وجل يف إماتة املسيﺢ ورفعه إﱃ السامء].[3
تعاﱃ 8  :-يعني مشيﺌة الله ع ّز ّ[1] Reynolds, Ibid., p. 247.
[2]Ibid., p. 251.
] [3استند نيل روبنسون إﱃ ٍ
آيات أخرى؛ مثل :اآلية  20من سورة الرعد ،و 77من سورة غافر ،و 46من سورة التوبة إلثبات هذا الرأي.
()Cf. Robinson, Ibid., p. 18.
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البﺖ بصوابيّة نظريّتهم عىل نحو القطع واليقني ،إذ
وطب ًعا ال ﻤﻳكن لهؤالء وأمثالهم ّ
ﻤﻳكن للباحث االعتامد عىل سياق الكالم الستنباط املعنى املراد من كلمة "متوفّيﻚ" يف اآلية،
النص القرآ ّين
لك ّنهم سلّطوا الضوء عىل املوضوع وفق مبادئ فقه اللغة؛ بحيث تعاملوا مع ّ
ٍ
دالالت معجميّ ٍة
ففسوا الكلمة املشار إليها وساﺋر مشتقّاتها؛ بحسب
بأسلوب
ٍ
معجميّ ،
ّ
بأسلوب
النص القرآ ّين
ٍ
بحت ٍة ،والطريف أنّهم يعرتضون عىل التفاسري اإلسالميّة بداعي تفسريها ّ
معجمي].[1
ٍّ
وبدوره تط ّرق يوسف د ّرة الح ّداد إﱃ بيان معنى كلمة "متوفّيﻚ" عىل ضوء دالالتها
الحقيق ّية واملجازيّة ،وكام ذكرنا يف املبحث الذي متحور حول التفسري الذي طرحه لﻶيتني 157
و 158من سورة النساء ،فقد اعتﱪ موت املسيﺢ مصلوبًا من الحقاﺋق املتواترة تأريخيًّا؛ لذا
الطبيعي أنّه يعتﱪ اآلية  55من سورة آل عمران سن ًدا يدعم رؤيته التأريخيّة لي ّدعي أ ّن
من
ّ
التفسري الشاﺋع بني املسلمني لها متأث ّ ٌر مبعتقداتهم الالهوت ّية؛ وعىل الرغم من إذعانه بأ ّن املعنى
اللغوي لهذه الكلمة يشري إﱃ "االستيفاء"؛ إال أنّه قال :ما دامﺖ كلمة الوفاة يف القرآن مطلق ًة وال
ّ
][2
توجد قرين ٌة لفظيّ ٌة أو دالليّ ٌة تشري إﱃ االستيفاء ،فهي تعني املوت قط ًعا  .هذا الكالم ين ّم عن أنّه
الحقيقي للكلمة املذكورة ،وحني تحليله مضمون اآليتني  54و 55من سورة آل
علم باملعنى
عىل ٍ
ّ
النبي عيﴗ ،ث ّم رفعه إﱃ السامء] ،[3واعتﱪ سياق اآليات  54إﱃ
عمران ،أكّد عىل حتم ّية موت ّ
 56من هذه السورة يشري إﱃ أ ّن اليهود كادوا للمسيﺢ ومكروا به ،فقتلوه ،لك ّن الله -تعاﱃ -مكر
بهم ،فقبض روحه ،ث ّم رفعه إﱃ السامء ،فهو خري املاكرين؛ وفقًا للتعبري القرآ ّين].[4
السياق املذكور أُشري فيه إﱃ أ ّن اليهود مكروا
وللر ّد عىل ما قاله يوسف د ّرة الح ّداد ،نقولّ :
باملسيﺢ ،ولو اعتﱪنا التﺂمر عليه لقتله هو املقصود من هذا املكر ،فهذا يقتﴤ أ ْن يكون
وجل -مدعا ًة إلبطال مكرهم والحيلولة دون تحقيق هدفهم املشؤوم ال إماتته،
مكر الله -ع ّز ّ
[1]Cf. Mahmoud Mustafa Ayoub, “Towards an Islamic Christology, II. The death of Jesus, reality or delusion”, The
Muslim World )Hartford, CT, USA( 70 ii, p. 105.
] [2راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات املكتبة البولسية ،الطبعة الثالثة1993 ،م ص .328
] [3راجع :م .ن ،ص .333
اإلسالمي املسﯿحي ،لبنان ،بريوت ،منشورات املكتبة البولسية ،الطبعة
مدخل إلﯽ الحوار
ٌ
] [4راجع :م .ن ،ص 334؛ ﯾوسف د ّرة الحدّاد،
ّ
الثانية1986 ،م ،ص .223
104

اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻴﴗ
اﻟﺒﺎب اﻷ ّول /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

ث ّم إحياؤه ورفعه إﱃ السامء ،إذ اآلية ليس فيها ما ّ
يدل عىل إحياﺋه -بعثه-؛ وإﻤﻧّ ا تشري -فقﻂ-
إﱃ أ ّن الله -سبحانه وتعاﱃ -توفّاه ورفعه إﱃ السامء.
فس اآلية بحسب أسطور ٍة تجول يف
إذًا ،ا ّدعاء الح ّداد عا ٍر عن الص ّحة ،ويبدو أنّه ّ
مخ ّيلته].[1
كام أنّه ابتدأ تفسري كلمة "متوفّيﻚ" يف اآلية املشار إليها عىل ضوء بيان معاين مشتقّاتها
يف ساﺋر اآليات ،وبعد ذلﻚ قارن بني القراﺋن اللفظيّة املوجودة يف آية البحث وتلﻚ اآليات،
وبالتاﱄ استنتج أ ّن هذه الكلمة ومشتقّاتها يف القرآن الكريم ّ
تدل عىل املوت لكونه هو املعنى
الحقيقي لها؛ وكام ذكرنا آنفًا فقد أكّد عىل أ ّن كلمة ّ
ُفس
التويف يف االستعامل القرآ ّين يجب أن ت ّ
ّ
][2
مبعنى املوت؛ ما مل توجد قرين ٌة لفظ ّي ٌة أو معنويّ ٌة ترصف داللتها إﱃ مع ًنى آخ َر .
وحينام ﻤﻧعن النظر يف طريقة استدالل الح ّداد بخصوص هذا املوضوع ،نلمس فيه تناقضً ا
ﴏي ًحا ،حيث يقوم استدالله عىل أ ّن مشتقّات كلمة الوفاة التي تك ّررت  25م ّر ًة يف القرآن
أي قرين ٍة ترصف
الكريم قد سيقﺖ للداللة عىل املعنى
الحقيقي للموت؛ نظ ًرا لعدم وجود ّ
ّ
وفس الكلمة املذكورة مستن ًدا
املعنى إﱃ داللة أخرى؛ وتجدر اإلشارة إﱃ أنّه طرح هذا اال ّدعاء ّ
كل آي ٍة تتضمن مشتقّاتها ،بينام املعروف يف اللغة العرب ّية
إﱃ القراﺋن اللفظ ّية املوجودة يف ّ
الحقيقي يف غنى عن اللجوء إﱃ القراﺋن اللفظيّة وحتّى املعنويّة؛ لﻲﻜ تثبﺖ داللته،
أ ّن املعنى
ّ
ومثال ذلﻚ اآلية  117يف سورة املاﺋدة ،حيث قال -تعاﱃ ~ }  :-ﮯ ¡ ¥ ¤ £ ¢

¦ § ¨ ©º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª

» ¼ ½ ¾ ¿  .حيث اعتﱪ الح ّداد أ ّن عبارة  ± ° ¯ تشري إﱃ فرتة حياة
ليفس كلمة  ´ باملعنى املقابل لها؛ أي
النبي عيﴗ- قبل موته -و َج َعلَها قرين ًة ّ
ّ
أنّها ّ
تدل عىل املوت؛ لك ْن يرد عليه أنّه لو كان هذا املعنى هو الداللة الحقيق ّية لكلمة الوفاة،
ٍ
عندﺋذ لالعتامد عىل قرين ٍة؛ ﻲﻛ يثبﺖ.
فال حاجة
واملثال اآلخر الذي تجدر اإلشارة إليه يف هذا املضامر ،اآلية  70من سورة النحل¡ :
] [1الالفﺖ للنظر أن ال أحد من حواريي عيﴗ البالﻎ عددهم عرشين ونيّفًا أشار يف كتابه إﱃ أنّه رآه قد أُحيى من املوت ،فهؤالء إضاف ًة
إﱃ جميع كتّاب اﻷناجيل التزموا جانب الصمﺖ إزاء هذا اﻷمر.
اإلسالمي املسﯿحي ،ص .224-218
مدخل إلﯽ الحوار
ٌ
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ
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مقابال للوالدة ،ومن هذا املنطلق استنتج أنّها
حيث اعتﱪ الح ّداد مدلول كلمة ً ¤
تشري إﱃ املوت؛ ما يعني ات ّباعه أسلوبًا يف تفسري هذه اآلية يتعارض مع نظريّته التفسرييّة،
حيث جعل كلمة  ¢قرين ًة عىل استنتاجه هذا؛ وقد تك ّرر اﻷسلوب ذاته لدى تحليله
مضمون اآلية  11من سورة السجدة] ،[1فقد اعتﱪ كلمة  ¤فيها تشري إﱃ املوت؛
ْ
بقرينة عبارة َ ﻣ َﻠ ُﻚ اﻟ َﻤ ْﻮ ِت.
واتّبع يوسف د ّرة الح ّداد هذا اﻷسلوب نفسه لدى تفسريه ساﺋر اآليات التي تتض ّمن
مشتقّات كلمة الوفاة ،حيث اعتمد عىل قراﺋ َن؛ ليثبﺖ أنّها ّ
تدل عىل املوت ،وقد رشح مضمون
اآلية  15من سورة النساء بهذا الشكل ،وهي قوله -تعاﱃ$ # " ! :-
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 . 7 6 5 4 3 2 1حيث اعتﱪ كلمة  2يف هذه اآلية قرين ًة
فسها باملوت أيضاً ،لك ّن رأيه -هنا -ترد
ظاهر ًة يف تفسري كلمة 1؛ وعىل هذا اﻷساس ّ
عليه شبه ٌة لغويّةٌ؛ وهي :أ ّن العبارة تصبﺢ يف هذه الحالة (ﻤﻳيته ّن املوت) ،إذ من املؤكّد عدم
][2
س كلمة
صوابيّة
ٍ
تركيب من هذا القبيل .وكذا هو الحال يف اآلية  32من سورة النحل  ،فقد ف ّ
ﺎ� ُ؛ اعتام ًدا عىل ما ُذكِـ َر يف تفسري الجاللني الذي قـال مؤلّفـه :هناك قرين ٌة معنوي ٌة
َ ﺗ َﺘ َﻮﻓّ َ ُ
تثبﺖ أ ّن هذه الكلمة تشري إﱃ املوت .وهكذا تك ّرر استدالله يف جميع اآليات التي تتض ّمن
مشتقّات كلمة الوفاة ،حيث لجأ إﱃ قراﺋ َن لفظيّ ٍة أو معنويّ ٍة].[3
أي ٍ
النص القرآ ّين
أساس ا ّدعى يوسف د ّرة الح ّداد أ ّن كلمة الوفاة ومشتقّاتها يف ّ
فعىل ّ
ّ
ونستشف من آراﺋه
الحقيقي حني وجود قراﺋ َن معنويّ ٍة أو لفظ ّي ٍة فقﻂ؟!
تدل عىل معناها
ّ
ّ
واملفسون
التي طرحها يف هذا الصدد أنّه استشهد باالستدالالت ذاتها التي طرحها العلامء
ّ
وباطال من
ً
املسلمون؛ عىل الرغم من رفضه لها ،لذا ﻤﻳكن اعتبار استدالله مصادر ًة للموضوع
] [1قال -تعاﱃ :-ﻗ ُْﻞ ﻳَ َﺘ َﻮﻓﱠﺎﻛ ُْﻢ َﻣﻠَﻚُ اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت اﻟﱠﺬي ُوﻛ َﱢﻞ ِﺑﻜ ُْﻢ ﺛ ﱠُﻢ إِﱃ َرﺑﱢﻜ ُْﻢ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌﻮنَ ( سورة السجدة ،اآلية .)11
] [2قال -تعاﱃ :-اﻟﱠﺬﻳ َﻦ ﺗَ َﺘ َﻮﻓﱠﺎﻫ ُُﻢ اﻟْ َﻤﻼ ِﺋﻜَ ُﺔ َﻃ ﱢﻴ َﺒني ﻳَﻘُﻮﻟُﻮنَ َﺳﻼ ٌم َﻋﻠَ ْﻴﻜ ُْﻢ ا ْد ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﺠ ﱠﻨ َﺔ مبِﺎ ﻛُ ْﻨﺘ ُْﻢ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ ( سورة النحل ،اآلية.)32

(مدخل إلﯽ الحوار
ٌ
] [3لالطّالع عىل ما ذكره يوسف د ّرة الحدّاد يف تفسري ساﺋر اآليات التي استند إليها ضمن استنتاجاته ،راجع كتابه:
اإلسالمي املسﯿحي ،ص .)224 - 218
ّ
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اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻴﴗ
اﻟﺒﺎب اﻷ ّول /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ
][1
س ريتشارد بيل هو اآلخر كلمة "متوفّيﻚ" يف اآلية  55من سورة آل
الناحية املنطقيّة  .وف ّ
قاﺋال :إنّها ّ
النبي عيﴗ.[2]
عمران باملوت؛ ً
تدل بطبيعتها عىل موت ّ

املفسين املسلمني اختلفوا يف تفسري مشتقّات كلمة الوفاة التي ذكرت
وجدير بالذكر أ ّن ّ
النبي عيﴗ [3]،ولو ألقينا نظر ًة عابر ًة عليها ،نستنتج أنّها حينام ترتبﻂ بضمري؛ٍ
بخصوص ّ
فهي غالبًا ما تستبطن معنى املوت ،لك ّنها حينام تضاف إﱃ اﻷعامل أو الثواب أو ما شاكل
ذلﻚ ،فهي ّ
تدل عىل العطاء ومنﺢ اﻷجر واالستيفاء التا ّم وتسديد ما يف الذ ّمة بالكامل][4؛ لذلﻚ
قد يكون تع ّدد دالالتها هو السبب يف طرح الرأي املشار إليه من ِق َبل غالب ّية املسترشقني ،ومن
ث ّم تأكيدهم عىل أ ّن القرآن الكريم يثبﺖ مقتل املسيﺢ وصلبه .هذا االستنتاج يف مقابل
املفسين املسلمني ،ولتقويم مدى صوابيّته أو سقمه من الﴬوري أ ّو ًال
االستنتاج املشهور بني ّ
اللغوي لكلمة الوفاة.
بيان املعنى
ّ
"متوﰱ" اسم فاعلٍ لتُ ّ
ّ
ّ
ويف ،وهي من باب
اللغوي "وﰱ" ،وكلمة
توﰱ لغ ًة مشت ّق ٌة من الجذر
ّ
تفعيل؛ والخليل بن أحمد الفراهيدي قال» :إ ّن "وﰱ" تعني بلوغ الﴚء التامم والكامل«]،[5
وابن منظور أيضً ا عزا جذر الكلمة إﱃ "وﰱ"؛ مبعنى استيفاء الﴚء بالتامم والكامل].[6
] [1الباحث جفري بارندر أكّد عىل أ ّن كلمة »متوفّيﻚ« املذكورة يف القرآن الكريم ّ
النبي عيﴗ ،وادّعى أ ّن التفسري الساﺋد
تدل عىل موت ّ
بني املسلمني لها متأث ّ ٌر باستنتاجاتهم من مضمون اآلية  157من سورة النساء ،واعتﱪ اآلية  55من سورة آل عمران تشري إﱃ الجانب املعنوي
للمفسين املسلمني يرد عليه أيضً ا ،فهو من منطلق عقيدته املسيحيّة
النبي .وجدير بالذكر -هنا -أ ّن االت ّهام الذي و ّجهه
ّ
الذي ات ّسم به هذا ّ
القاﻤﺋة عىل مبدأ تأريخية صلب املسيﺢ وموته مصلوبًا ،تط ّرق إﱃ تفسري قوله -تعاﱃَ  :-و ُﻣﻄَ ﱢﻬ ُﺮكَ ِﻣ َﻦ اﻟﱠﺬﻳ َﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوا؛ معت ًﱪا إياها دالّ ًة
عىل حقّان ّية املسيﺢ الذي رفعه الله -تعاﱃ -إليه بعد موته.
ّ
استدل مبا قاله سلفه وليام مونتغمري
ولدى توجيه داللة قوله -تعاﱃ :-ﻣﺎ َﺻﻠَ ُﺒﻮهُ نحو مع ًنى آخ َر ،تجاهل النفي الرصيﺢ املوجود فيها ،حيث
ومام قاله يف هذا الصدد» :ليس اليهود هم السبب يف موت عيﴗ عىل الصليب« ،وقد ب ّرر هذا االستنتاج أنّه يستبطن دفا ًعا عن
واط وأمثالهّ ،
املسيﺢ مقابل اليهود.
)Cf. Parrinder, pp.107 - 109(.
[2]Bell, Ibid., p. 76.
النبي عيﴗ ،اتّخذ ذريعة من ِقبَل بعض الباحثني؛ الدّعاء أنّها
] [3االختالف يف اآلراء حول مدلول كلمة الوفاة يف اآليات التي تتحدّث عن ّ
ٍ
عام تتض ّمنه ساﺋر اآليات.
تشري يف هذه اآليات إﱃ مع ًنى
مختلف ّ
لالطّالع أكرث ،راجع( :عقيل حسني عقيل .عيسﯽ من وحي القرآن ،سوريا ،دمشق ،منشورات دار ابن ﮐثري1431 ،ﻩ ،ص .)235
من الواضﺢ مبكانٍ أ ّن استداللهم هذا يع ّد من الناحية املنطقية مصادر ًة عىل املطلوب.
] [4لالطّالع أكرث ،راجع اآليات التالية( :آل عمران)57 ،؛ (النساء)173 ،؛ (هود)15 ،؛ (النور)25 ،؛ (فاطر)30 ،؛ (اﻷحقاف.)19 ،
] [5الخليل بن أحمد الفراهيدي ،كتاب العني ،إيران ،قم ،منشورات هجرت ،الطبعة الثانية1410 ،هـ ،كلمة "وﰱ".
] [6راجع :مح ّمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار صادر ،الطبعة الثالثة1414 ،هـ ،كلمة "وﰱ".
107

املفسين املوت هو املعنى املتبادر من كلمة ّ
"توﰱ" ومشتقّاتها ،وقد
واعتﱪ بعض
ّ
استعملﺖ بهذه الداللة يف القرآن الكريم ضمن العديد من اآليات ،وهي بطبيعة الحال ال
ّ
تدل عىل مع ًنى آخ ًر؛ إال إذا ُو ِج َدت قرين ٌة ترصفها إﱃ ذلﻚ؛ لذا قالوا إنّها استعملﺖ بشأن
السياق أ ّن توفّـي اﻷنفس حني
النبي عيﴗ عىل هذا الغرار] ،[1ومامّ أكّدوا عليه يف هذا ّ
ّ
نومها؛ يعني -أيضً ا -موت اإلنسان إذا كان يعني اإلمساك ،لك ْن لو أريد منه اإلرسال فهو يعني
اليقظة] .[2وتجدر اإلشارة إﱃ أ ّن كلمة "متوفّيﻚ" يف اآلية املشار إليها ضمن معظم التفاسري
][3
اإلسالم ّية القدﻤﻳة والحديثة ،ف ُّست بكونها ّ
سوها عىل أنّها تشري
تدل عىل املوت  ،لذا أكّد مف ّ
] [1راجع :آراء الشيﺦ شلتوت يف كتاب دراس ٌة ملشكالت املسلم املعاﴏ يف حياته اليومية العا ّمة ،نقالً عن كتاب مواجهه قرآن با فرهنﮓ
مسيحيﺖ (باللغة الفارسية) ،تأليف أعظم بويا ،إيران ،طهران ،منشورات »هستي ﻤﻧا«2006 ،م ،ص.190 - 180
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :اآليتان  60من سورة اﻷنعام و 42من سورة الزمر.
تدل عىل املوت ،ﻷ ّن ّ
مح ّمد الطاهر بن عاشور مؤلّف كتاب التحرير والتنوير قال إ ّن كلمة الوفاة ّ
تويف الﴚء برأيه يعني استيفاءه بالتامم
الﴚ َء
والكامل ،حيث قالَ » :وقَ ْولُهُّ :إين ُمتَ َوف َّيﻚ ظَاه ُر َم ْع َنا ُهّ :إين ُمميتُ َﻚَ ،هذَا ُه َو َم ْع َنى َهذَا الْف ْعل يف َم َواقع ْاست ْع َامله ﻷَ ﱠن أَ ْص َل ف ْعل تَ َو ﱠﰱ ﱠ ْ
أَنﱠ ُه قَبَضَ ُه ت َا ًّما َو ْاستَ ْوفَا ُه .فَيُق َُال :ت َ َوفﱠا ُه اللﱠ ُه أَ ْي قَ ﱠد َر َم ْوتَهَُ ،ويُق َُال :ت َ َوفﱠا ُه َمل َُﻚ الْ َم ْوت أَ ْي أَنْ َف َذ إ َرا َد َة اللﱠه مبَ ْوتهَ ،ويُطْل َُق التﱠ َو ّيف َع َىل ال ﱠن ْوم َم َجازًا
ُﺲ ﺣ َني َﻣ ْﻮﺗﻬﺎ َواﻟﱠﺘﻲ ﻟ َْﻢ متَ ُْﺖ ﰲ
ب َع َالقَة الْ ُمشَ ابَ َهة يف نَ ْحو قَ ْوله ت َ َع َاﱃَ  :و ُﻫ َﻮ اﻟﱠﺬي ﻳَ َﺘ َﻮﻓﱠﺎﻛ ُْﻢ ﺑﺎﻟﻠﱠ ْﻴﻞْ 
]اﻷَنْ َعامَ -[60 :وقَ ْوله  -اﻟﻠﱠﻪُ ﻳَ َﺘ َﻮﰱﱠ ْاﻷَﻧْﻔ َ
ﺳﻞ ْاﻷُﺧْﺮى إﱃ أَ َﺟﻞٍ ُﻣ َﺴ ٍّﻤﻰ] اﻟﺰﻣﺮ.«[42 :
َﻣﻨﺎﻣﻬﺎ َﻓ ُﻴ ْﻤﺴﻚُ اﻟﱠﺘﻲ ﻗَﴣ َﻋﻠَ ْﻴ َﻬﺎ اﻟْ َﻤ ْﻮ َت َوﻳُ ْﺮ ُ
مؤسسة التأريﺦ ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،3ص .)108 - 107
(مح ّمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،لبنان ،بريوت ،منشورات ّ
النبي عيﴗ بالنوم ضمن اآلية  55من سورة آل عمران ،إذ قال الطﱪي
ّرمبا ظاهر هاتني اآليتني دعا بعض ّ
املفسين املسلمني إﱃ تفسري وفاة ّ
َﻒ أَه ُْل التﱠأْوِيلِ
ﻴﴗ :إ ﱢِين ُﻣ َﺘ َﻮ ﱢﻓﻴﻚَ َو َرا ِﻓ ُﻌﻚَ إ َ ﱠِﱄ] آل عمرانَ [55 :ﻓ َﺘ َﻮﻓﱠﺎ ُه َو َر َﻓ َﻌﻪُ إِﻟَ ْﻴ ِﻪ .ﺛ ﱠُﻢ ا ْﺧ َﺘﻠ َ
السياقَ » :و َﻣﻜَ َﺮ اﻟﻠﱠﻪُ ِﺑﻬ ِْﻢ ِﺣ َني ﻗ ََﺎل اﻟﻠﱠﻪُ ﻟِ ِﻌ َ
يف هذا ّ
ِيف َم ْع َنى الْ َوفَا ِة الﱠ ِتي َذكَ َرهَا اللﱠ ُه َع ﱠز َو َج ﱠل ِيف ه َِذ ِه ْاآليَ ِة ،فَق ََال بَعْضُ ُه ْمِ :ه َي َوفَا ُة نَ ْومٍ َ ،وكَا َن َم ْع َنى الْك ََالمِ َع َىل َم ْذ َه ِب ِه ْم :إِ ِّين ُم ِني ُم َﻚ«.
(أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار املعرفة1412 ،هـ ،ج ،3ص  .(202راجع أيضاً:
(الصفحتني  289و  290من املصدر نفسه).
(محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتاب العرﻲﺑ1407 ،هـ ،ج  ،1ص 366؛ عبد الله بن
عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وأﴎار التأويل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ1418 ،ﻩ ،ج  ،2ص 19؛ إسامعيل
بن عمر بن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلميّة1419 ،هـ ،ج  ،2ص .)3
ولكن كام ذكرنا آنفًا ،فﺈ ّن إطالق لفﻆ ّ
التويف عىل النوم يُ َع ﱡد ﴐبًا من املجاز ،أي إنّه يطلق عىل ضوء عالقة التشابه ،وذلﻚ ﻷ ّن الله تبارك شأنه
حينام أراد رفع املسيﺢ عيﴗ إليه مل يكن بحاج ٍة إﱃ أن ينيمه ،فهو قاد ٌر عىل فعل ذلﻚ يف يقظته.
مؤسسة التأريﺦ ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،3ص .)108-107
لالطّالع أكرث ،راجع( :مح ّمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،لبنان ،بريوت ،منشورات ّ
س اآلية بحسب ظاهر ألفاظها قاﺋالً" :إ ّين مستويف أجلﻚ ومميتﻚ حتف أنفﻚ ،ال أسلّﻂ عليﻚ
س محمود اآللوﳼ عىل سبيل املثال ف ّ
] [3املف ّ
من يقتلﻚ"( .محمود اآللوﳼ ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلميّة1415 ،ﻩ ،ج  ،2ص .)172
املفسين أذعنوا بالتضا ّد املوجود بني معنى ّ
التويف ومضامني الروايات ،لك ّنهم استندوا إﱃ قاعدة تقديم املؤخّر؛
وعىل الرغم من أ ّن بعض ّ
إلثبات داللة هذه الكلمة عىل املوت ،وعىل هذا اﻷساس ادّعوا أ ّن املسيﺢ سيموت يف آخر الزمان بعد أن يرجع إﱃ اﻷرض.
لالطّالع أكرث ،راجع( :مقاتل بن سليامن ،تفسري مقاتل بن سليامن ،تحقيق عبد الله محمود شحاته ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء
الرتاث ،الطبعة اﻷوﱃ1423 ،هـ ،ج  ،1ص 279؛ أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات
دار املعرفة1412 ،هـ ،ج  ،3ص .)204
وجدير بالذكر -هنا -أ ّن مثل هذا املعنى يقتﴤ تجريد حرف الواو املوجود يف اآلية عن الداللة عىل الرتتيب ،وهذا اﻷمر بطبيعة الحال
يتعارض مع ظاهرها.
وتط ّرق بعض املسترشقني إﱃ بيان مناشﺊ هذا اﻷسلوب التفسريي الذي ات ّبعه العلامء املسلمون واعتﱪوه محاكا ًة ﻷسلوب املسيحيّني ،ﻷ ّن
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النبي عيﴗ ،وكذا اآلية  55من سورة آل عمران ،حيث أشارت إﱃ
يف ظاهرها إﱃ موت ّ
قتال أو صل ًبا.
موته ،لك ّن هذا املوت ليس ً
اللغوي "وﰱ" ،واعتﱪوا
املفسين إﱃ تفسري الكلمة عىل ضوء داللة الجذر
ّ
وتط ّرق بعض ّ
نطاق استعاملها الدال ّﱄ يع ّم جميع أقوال اإلنسان وأفعاله ،فالوفاة برأيهم تستخدم لشأنٍ
أي ٍ
نقص ،ومن ث ّم تستكمل أجزاؤه غري التا ّمة؛ كام اعتﱪوا
تا ٍّم من شؤون اإلنسان ال يشوبه ّ
كل إنسانٍ ] [1وله صور ٌة
يحل عىل ّ
الوفاة غري دالّ ٍة عىل مفهوم املوت؛ وإﻤﻧّ ا تختلف عنه لكونه ّ
واحد ٌة ال غري؛ باعتبار أنّه حال ٌة يف مقابل الحياة يف الدنيا؛ بينام الوفاة تشمل جميع اﻷفعال
والسلوكات واﻷقوال اإلنسانيّة ،والجمل التالية مثال عىل ذلﻚ" :من عاهد وفﯽ"" ،من صدق
القول وفﯽ"" ،من أخلص يف عمله وفﯽ"" ،من أت ّم رسالته وفﯽ" .كلمة "وﰱ" يف هذه اﻷمثلة
تعني إمتام اﻷمر املطلوب بأمثل شكلٍ وأفضلها].[2
والتوفية تعني أداء اﻷعامل والسلوكات وتنفيذ اﻷقوال بالتامم والكامل ،ولو أ ّن الشخص أنجز
عمله بج ٍّد وأرﴇ نفسه وغريه بهذا العمل ،ففعله هذا يعتﱪ توفيةً ،لذلﻚ يوصف بهذه الكلمة.
وأ ّما كلمة املوت فهي تشري -فقﻂ -إﱃ انتهاء فرتة حياة اإلنسان يف الدنيا ،لذا ال ﻤﻳكن
التويف -كام ذكرنا -ذو ٍ
كل ٍ
موت وفاةً؛ إذ ّ
ارتباط أيضً ا
كل وفا ٍة بأنّها إماتة ،ومن ث ّم ليس ّ
اعتبار ّ
أي ٍ
نقص أو خللٍ ].[3
مبن أت ّم عمله وأنجز واجبه
الديني الثابﺖ يف ذ ّمته ،دون ّ
ّ

مختص
املفسين من مجمل اآليات القرآنيّة التي تشري إﱃ املوت أنّه
ﱞ
واستنتج هؤالء ّ
بالبدن ،بينام ّ
التويف مرتب ٌﻂ بروح اإلنسان وذاته ،فحني املوت يتوقّف البدن عن الحركة،
وتنعدم نشاطات جميع أعضاﺋه ،بعد أن تقبض روحه بالكامل من ِق َبل ملﻚ املوت؛ ويف
املرحلة التالية يواصل حياته الروح ّية يف نشأ ٍة أخرى ،وهو ّ
التويف.

اليهود واملسيح ّيني اعتمدوا عليه يف تفسري نصوصهم املقدّسة.
()Robinson, Christ in Islam & Christianity, p. 126
منقول عن نيل روبنسون ،وهو ّ
ٌ
يدل عىل أنّه ال يرفض داللة الوفاة عىل املوت ،لك ّنه ﻷجل إثبات عمليّة الصلب مل يلجأ إﱃ ذات
هذا الكالم
التفسريي يف تفسري هذه اآلية.
اﻷسلوب
ّ
] [1راجع :سورة اﻷنبيّاء ،اآلية .35

] [2راجع :عقيل حسني عقيل .عﯿسﯽ من وحي القرآن ،سوريا ،دمشق ،منشورات دار ابن ﮐثﯿر1431 ،ﻩ ،ص .237 - 236
] [3راجع :م .ن ،ص ( 240 - 239بتلخيص).
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السياق» :قوله -تعاﱃ:-
قال العالمة مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ يف هذا ّ
ذﻟﻚ ﻟﻤﻴﺘ
اإللهي؛ وأ ّن املوت من املراحل التي من الواجب أن يقطعها
ﻮن بيان لتامم التدبري
ّ
ِ َ َ َ ِّ ُ َ
حق كام تق ّدم يف قوله -تعاﱃÐÏ Î Í Ì :-
اإلنسان يف مسري التقدير ،وأنّه ﱞ
 × Ö ÕÔ Ó Ò Ñاﻷنبيّاء.[1]«35 :
الحج ناظرة] [2إﱃ موت اﻷبدان ،واآلية 11
وبنا ًء عىل ما ذكر نقول :إ ّن اآلية  66من سورة ّ
من سورة السجدة ناظر ٌة إﱃ وفاة اﻷرواح] ،[3وهذا يعني أ ّن الوفاة عبار ٌة عن مرحلة تيل املوت
وحالة تشبهه ،مثل النوم واإلغامء وبعض الحاالت التي تطرأ عىل اإلنسان؛ بحيث يعود إﱃ
الحياة عن طريق التنفّس االصطناعي أو الصعقات الكهرباﺋ ّية.
وتط ّرق آية الله عبد الله جوادي اآلميل لدى تفسريه اآلية  60من سورة اﻷنعام إﱃ بيان
ّ
»التويف يختلف عن املوت ،فاﻷخري يعني انفصال الروح عن
قاﺋال:
الفرق بني الوفاة واملوت ً
البدن ،بينام اﻷ ّول يعني رحلة الروح وخضوعها إﱃ اختيار الله -تعاﱃ -واملالﺋكة املكلّفني«].[4
فس العالمة مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ إطالق الوفاة عىل املوت بأنّ :اإلنسان حني
وقد ﱠ
وجل وتنتهي حياته ،ويطلق عىل النوم ّ
تويف ﻷ ّن اإلنسان
املوت يُؤخذ بالكامل من ِق َبل الله ع ّز ّ
حينها يُقبض من ِقبَله -ع ّز ّ
وجل .[5]-إذًا ،هؤالء العلامء يعتﱪون الوفاة مبعنى القبض ،فالتو ّيف
يف القرآن الكريم ليس مبعنى اإلماتة برأيهم ،ويف جميع مواضع استعامله القرآ ّين ّ
يدل عىل
يحل عليه املوت هو اإلشارة إﱃ
القبض واإلمساك ،واملراد من إطالقه عىل حالة اإلنسان حينام ّ
أ ّن اإلنسان بعد املوت ال يفنى وال ينعدم ،بل يقبض الله -تعاﱃ -روحه ويحفظها حتّى يبعثها
عندما تحني الساعة .
][6

] [1مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،14ص .286 - 285
] [2قال -تعاﱃَ  :-و ُﻫ َﻮ اﻟﱠﺬي أَ ْﺣﻴﺎﻛ ُْﻢ ﺛ ﱠُﻢ ميُﻴ ُﺘﻜ ُْﻢ ﺛ ﱠُﻢ ﻳُ ْﺤﻴﻴﻜ ُْﻢ إِنﱠ ا ِﻹْﻧْﺴﺎنَ ﻟَﻜَﻔُﻮ ٌر( سورة الحج ،اآلية .)66
ﻛﻞ ِﺑﻜ ُْﻢ ﺛ ُّﻢ إِﱃ َرﺑﱢﻜ ُْﻢ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌﻮنَ ( سورة السجدة ،اآلية .)11
] [3قال -تعاﱃ:-ﻗ ُْﻞ ﻳَ َﺘ َﻮﻓّﺎﻛُﻢ ّﻣﻠَﻚ اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت اﻟّ ِﺬي ُو َ
لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،3ص .206
] [4راجع :عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐرﯾم (باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات إﴎاء ،الطبعة الثالثة2002 ،م و 2014م،
ج  ،25ص .387 - 385
] [5راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،3ص .306
سين املسلمني إﱃ القول بأ ّن وفاة املسيﺢ تعني نهاية عهده عىل اﻷرض ال موته.
] [6رمبّا هذا اﻷمر هو الذي دعا بعض املف ّ
لالطّالع أكرث ،راجع( :محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتاب العرﻲﺑ1407 ،هـ ،ج ،1
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وأ ّما مكمن االختالف بني الوفاة واملوت برأيهم ،فهو داللة املوت عىل توقّف حركة البدن
بالكامل ،وداللة الوفاة عىل مرحل ٍة تقبض فيها املالﺋكة روح اإلنسان لتواصل حياتها يف نشأ ٍة
أخرى؛ ولك ّن هناك أسﺌلة تطرح عليهم يف هذا الصدد ،وهو :هل إ ّن املوت وتوقّف أعضاء
البدن عن الحركة يعني انفصال الروح عنه ،بعد قبضها من ِقبَل املالﺋكة؟ هل ﻤﻳكن ا ّدعاء
وجود فاصل ٍة زمنيّ ٍة بني لحظة توقّف حركة أعضاء البدن عن الحركة حني انفصال الروح عنه
وبني قبضها من ِق َبل املالﺋكة؟
ٍ
ال ّ
رش بني البدن والروح ،وهذا ما ثبﺖ حتّى يف اﻷمثلة التي
شﻚ يف وجود
ارتباط مبا ٍ
أرشنا إليها؛ أي حني النوم واإلغامء وساﺋر الحاالت الشبيهة باملوت ،إذ يحدث يف حاالت
انفصا ٍل بني البدن والروح كهذه ،واالنفصال بينهام يرتاوح بني الش ّدة والضعف؛ مبقدار زوال
انفصاال تا ًّما؛ ما يعني أ ّن الوفاة التي تحدث أثناء النوم تُع ّد ﴐبًا
ً
عالﺋم الحياة ،وقد يكون
من املوت أيضً ا ،لك ّنه موت قصري اﻷمد ،ويبدو أ ّن الرأي الذي تب ّناه الشيﺦ عبد الله جوادي
اآلميل يتمحور -فقﻂ -حول الفرق بني املوت والوفاة عىل ضوء فاعلهام ومن يقع عليه
الفعل ،حيث قال إنّه يطلق عىل املوت موتاً؛ لكونه يسفر عن انقطاع االرتباط بني روح
اإلنسان وبدنه ،ومبا أ ّن الله -سبحانه وتعاﱃ -يجعل هذه الروح تحﺖ اختياره ،ففي هذه
الحالة يُطلق عىل هذا اﻷمر وفاة؛ أي انتقال اإلنسان من عامل املا ّدة إﱃ عا ٍمل آخ َر؛ ويطلق
عىل هاتني الظاهرتني عنوانان من جهتني ،لذا ال يراد منهام فعلني مختلفني وال يقصد منهام
ص 366؛ إسامعيل بن عمر بن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلميّة1419 ،هـ ،ج  ،1ص 350؛ أبو جعفر مح ّمد بن
جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار املعرفة1412 ،هـ ،ج  ،3ص .)290 - 289
مفسون آخرون إﱃ مدلول كلمة ّ
فسوا
التويف -القبض واالستيفاء -وهو يطابق االستيفاء يف اﻷمور املالية ،وعىل هذا اﻷساس ّ
وهذا املعنى نسبه ّ
اآلية كام ييلَ » :و َم ْع َنى الْ َوفَا ِة :الْ َق ْب ُض ،لِ َام يُق َُال :ت َ َوفﱠ ْي ُﺖ ِم ْن ف َُالنٍ َما ِﱄ َعلَ ْي ِه ،مبِ َ ْع َنى :قَ َبضْ تُ ُه َو ْاستَ ْوفَ ْيتُهُ ،قَالُوا :فَ َم ْع َنى قَ ْولِ ِه :إ ﱢِين ُﻣ َﺘ َﻮ ﱢﻓﻴﻚَ
َو َرا ِﻓ ُﻌﻚَ ] آل عمران [55 :أَ ْي قَابِضُ َﻚ ِم َن ْاﻷَ ْر ِض َحيًّا إِ َﱃ َج َوارِيَ ،و ِ
آخذ َُك إِ َﱃ َما ِع ْن ِدي ِبغ ْ ِ
رشكِ َني َوأَ ْهلِ الْ ُك ْف ِر ب َِﻚ«.
َري َم ْو ٍتَ ،و َرا ِف ُع َﻚ ِم ْن بَ ْ ِني الْ ُم ْ ِ
(أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،3ص .)202
مؤسسة النور
راجع أيضاً :جالل الدين السيوطي ،تفسري الجاللني ،تحقيق عبد الرحمن بن أﻲﺑ بكر السيوطي ،لبنان ،بريوت ،منشورات ّ
للمطبوعات ،الطبعة اﻷوﱃ1416 ،هـ ،تفسري اآلية  55من سورة آل عمران.
النبي عيﴗ من اﻷرض ورفعه إﱃ السامء ،مبعنى وفاته؛ وقد طرح الفخر الرازي مؤاخذ ًة عىل هذا
استنادًا إﱃ هذين االحتاملني ،فﺈ ّن قبض ّ
ّ
»التويف هو القبض ،يقال (وفاين فالن دراهمي وأوفاين وتوفيتها منه) ،كام يقال( :سلّم فالن دراهمي إ ّﱄ وتسلمتها
االحتامل وف ّندها كام ييل:
منه)؛ وقد يكون أيضاً ّ
تويف مبعنى استوﰱ ،وعىل كال االحتاملني كان إخراجه من اﻷرض وإصعاده إﱃ السامء توف ًيا له.
يدل عىل حصول ّ
فﺈن قيل :فعىل هذا الوجه كان ّ
التويف عني الرفع إليه فيصري قوله » َو َرا ِف ُع َﻚ إِ َ ّﱃ تكرا ًرا« ،قلنا :قوله إ ِّين ُﻣ َﺘ َﻮ ّﻓﻴﻚَ ّ 
التويف،
ِ
فلام قال بعده َ و َراﻓ ُﻌﻚَ إ َ ِّﱃ كان هذا تعيي ًنا للنوع ومل يكن تكرا ًرا«.
جنس تحته أنوا ٌع بعضها باملوت وبعضها باإلصعاد إﱃ السامء؛ ّ
وهو ٌ
(مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج  ،8ص .)238
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ولرمبا هذه هي املسألة املحوريّة يف قوله -تعاﱃÍ Ì :-
النسبة بني العا ّم
ّ
والخاصّ ،

 [1]،× Ö ÕÔ Ó Ò Ñ ÐÏ Îوقوله -تعاﱃÍ Ì :-

ِ َ�ّ ُ Ï Îإﻟَ ْﻴﻨﺎ ﺗ ُ ْﺮ َﺟ ُﻌﻮن ،[2]فالواضﺢ فيهام أ ّن اإلنسان يذوق طعم املوت ويرجع إﱃ
الله تبارك شأنه؛ أضف إﱃ ذلﻚ هناك العديد من اآليات أكّدت عىل أ ّن املوت ال يحدث إال
][3
ﰱ إال مبشيﺌته ،ومنها قوله -تعاﱃC B A  :-
بﺈذن الله -تعاﱃ -؛ كذلﻚ اﻷنفس ال تتو ّ
[4]G F E D؛ وهناك الكثري من اآليات استهلّﺖ بنقل سؤا ٍل عىل لسان
ْ
ً
ً
الكفّار ومنكري املعاد بهذا الخصوص؛ ومنها قوله -تعاﱃ :-أ َ ِإذا ِﻣﺘﻨﺎ وﻛُﻨَّﺎ ﺗُﺮاﺑﺎ و ِﻋﻈﺎﻣﺎ أ َ ِإ ّﻧَﺎ
َ
َ
ﻟﻤ ْﺒﻌﻮﺛ
وجل ،لذا استخدموا كلمة
ﻮن ،[5]فهؤالء ال يؤمنون بتو ّيف الروح من ِقبَل الله ع ّز ّ
ََ ُ ُ َ
املوت يف سؤالهم ،بينام نحن باعتبارنا مسلمني؛ ومن منطلق رغبتنا يف حسن العاقبة
ْ
اﻷ ْ
ً ][6
ْ
ﺮار،[7]
ﺑ
نستخدم كلمة الوفاة ّ
تأس ًيا بالقرآن الكريمَ  :ﺗ َﻮﻓَّﻨﻲ ﻣُﺴ ِﻠﻤﺎَ  ، ﺗ َﻮﻓَّﻨﺎ َﻣ َﻊ َ
ِ
سورا ً"] ،[8وهذه هي سريتنا املتعارفة].[9
ونقتدي باﻷﻤﺋّة طل ًبا للخري ،فنقولَ " :وأَ ِمتْني َم ْ ُ
] [1سورة اﻷنبياء ،اآلية .35
] [2سورة العنكبوت ،اآلية.57
] [3راجع اآليات التالية( :سورة النجم)44 ،؛ (سورة الحجر)23 ،؛ (سورة ق)43 ،؛ (سورة البقرة.)258 ،
] [4سورة اﻷنعام ،اآلية .61
] [5سورة الواقعة ،اآلية .47
راجع اآليات التالية أيضاً( :سورة املؤمنون 35 ،و 37و)82؛ (سورة الصافات 16 ،و)53؛ (سورة ق.)3 ،
] [6سورة يوسف ،اآلية .101
] [7سورة آل عمران ،اآلية .193
] [8مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،مصباح املته ّجد وسالح املتعبّد ،إيران ،طهران ،منشورات املطبعة العلميّة1959 ،م ،ج  ،2ص .802

] [9قال الطﱪي يف هذا املضامرِ » :يف قَ ْو ِل اللﱠ ِه إِ ﱢين ُﻣ َﺘ َﻮ ﱢﻓﻴﻚَ ] آل عمرانُ ... [55 :متَ َوف َِّيﻚ ِم َن ال ﱡدنْيَاَ ،ولَيْ َس ِب َوفَا ِة َم ْو ٍت« .هذا الكالم يعني
أ ّن كلمة " ُﻣﺘَﻮ ﱢﻓﻴﻚَ " يف اآلية ليسﺖ مشت ّق ًة من جذر (فوت) وإﻤﻧّ ا من (وﰱ) ،لذا فهي ال ّ
النبي عيﴗ.
تدل عىل وفاة ّ
(أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار املعرفة1412 ،هـ ،ج  ،6ص .)458
وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن الغالب ّية العظمى من علامء اللغة ذكروا اآليات التي تتض ّمن مشتقّات كلمة الوفاة ضمن باب (وﰱ) وليس
(فوت) ،والكثري منهم استنتجوا منها معنى املوت.
العالمة البالغي عىل أ ّن االستعامل القرآ ّين ّ
للتويف يع ّد أوسع نطاقًا وأشمل من معنى املوت ،وعزا القول بداللة هذه الكلمة عىل املوت
وأكّد ّ
إﱃ مسألة االختالف الكاﺋن بني املصداق واملفهوم يف ثقافة عا ّمة الناس .كام اعتﱪ ّ
التويف مبعنى االستيفاء التا ّم وقال إ ّن املوت هو أحد
مصاديقه ،وادّعاء أ ّن قوله -تعاﱃ :-ﱢ
"إين مميتﻚ" يسفر عن زوال االنسجام بينها وبني
إين ُﻣﺘَﻮ ﱢﻓﻴﻚَ  يف اآلية  55من سورة آل عمران مبعنى ّ
قوله -تعاﱃ :-ﺑَ ْﻞ َر َﻓ َﻌﻪُ اﻟﻠﻪُ إِﻟﻴ ِﻪ.
مؤسسة بعثﺖ ،الطبعة اﻷوﱃ1420 ،هـ ،ج  ،1ص 36
ات
ر
منشو
قم،
ان،
ر
إي
القرآن،
تفسري
يف
الرحمن
(مح ّمد جواد البالغي النجفي ،آالء
ّ
بتلخيص).
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اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻴﴗ
اﻟﺒﺎب اﻷ ّول /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

إذًا ،ال ﻤﻳكن إثبات هذا االختالف بني املوت والوفاة ،وال ﻤﻳكن اعتبار أ ّن النسبة الكاﺋنة
والخاص ،لك ّن االستعامل القرآ ّين لكلمة الوفاة ومشتقّاتها ّ
يدل عىل
بينهام من طراز العا ّم
ّ
ملفهوم من اإلمتام واإلكامل] ،[1لذا من الطبيعي أن يتحقّق هذا املعنى يف كلمة
استبطانه
ٍ
ّ
"تويف" أيضً ا].[2
والدليل اآلخر الذي ساقه هؤالء العلامء إلثبات داللة كلمة الوفاة ومشتقّاتها عىل القبض
يف مختلف الحاالت ،هو استعاملها إﱃ جانب كلمة املوت يف اآلية  15من سورة النساء:
, + *) ( ' & % $ # " ! 
واضﺢ من
  .7 6 5 4 3 2 1 0 / .كام هوٌ
نص هذه اآلية ،فهي تتح ّدث عن النساء اللوايت يفعلن الفاحشة ،واملوت هو الفاعل للفعل
ّ
تدل عبارة  2 1 عىل أ ّن املوت يقبضه ّن ،فلو قيل إ ّن ّ
"ﻳﺘﻮﰱّ " ،لذا ّ
التويف -هنا-
مناسب] .[3إذًا،
مبعنى املوت ،يرد عىل القاﺋل تكرار املعنى م ّرتني بشكلٍ متوا ٍل ،وهو أم ٌر غ ُري
ٍ
ﻤﻳكن اعتبار املعنى املستبطن يف هذا التعبري بكونه عىل غرار التعبرييْن املوجودين يف اآلية
 11من سورة السجدة واآلية  36من سورة فاطر؛ أي إ ّن املالﺋكة هي التي تتوفّاه ّن ،فيكون
التقدير
النحوي وفق التاﱄ- 1 :مالﺋكة.2 -
ّ
وكذلﻚ استدلّوا عىل رأيهم هذا باآليات التي تتح ّدث عن املوت فقﻂ؛ أي التي استخدمﺖ
بدال عن كلمة وفاة ،مثل اآلية  144من سورة آل عمران ،واآلية  36من سورة
فيها كلمة موت؛ ً
النبي عيﴗ[4]؛ فهذه
فاطر ،وحتّى اآلية  33من سورة مريم ،حيث تح ّدثﺖ عن موت ّ
] [1نستشف من اآلية 111من سورة التوبة َ و َﻣ ْﻦ أَ ْوﰱ ِﺑ َﻌ ْﻬ ِﺪ ِه ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠﻪ ومن اآلية  41من سورة النجم ﺛ ﱠُﻢ ﻳُ ْﺠﺰا ُه اﻟْ َﺠﺰا َء ا َﻷْ ْوﰱ بوضو ٍح
اﻫﻴﻢ اﻟﱠﺬي َوﰱﱠ ّ 
النبي إبراهيم قد
مفهوم االستيفاء التا ّم والكامل ،كام أ ّن كلمة " َوﰱﱠ " يف اآلية  37من سورة النجم َ وإِ ْﺑﺮ َ
تدل عىل أ ّن ّ
أدّى واجب العبودية بالتامم والكامل.
ُ
ٍ
أي رواية ،فأ ّولوا املعنى كام ييل :أنهي حياتﻚ وأميتﻚ وال أجعلهم
] [2لهذا السبب نجد بعض الباحثني تب ّنوا هذا املعنى ،دون أن يستندوا إﱃ ّ
يقتلونﻚ ،وسوف أرفعﻚ إﱃ سامﻲﺋ وأق ّربﻚ من مالﺋكتي فأحفظﻚ من القتل.
(مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج  ،8ص 238؛ محمود الزمخرشي،
الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتاب العرﻲﺑ1407 ،هـ ،ج  ،1ص 366؛ عبد الله بن عمر البيضاوي ،أنوار
التنزيل وأﴎار التأويل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ1418 ،ﻩ ،ج  ،2ص .)19
مؤسسة اإلمام الصادق ،الطبعة
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :جعفر السبحاين ،منشور جاويد (باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات ّ
الخامسة2011 ،م ،ج  ،12ص .405
النص ،ال ّ
تدل برصاح ٍة عىل موته يف
النبي عيﴗ ضمن اآليات املذكورة يف ّ
] [4يبدو أ ّن هؤالء الباحثني يعتقدون بكون اإلشارة إﱃ موت ّ
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اآليات ُذكِ َرت فيها كلمة موت ،ال كلمة وفاة].[1
][2
النبي
ٌ
وصحيﺢ أ ّن املوت يف اآلية  144من سورة آل عمران يشري إﱃ انتهاء حياة بدن ّ
وجل ،إذ مل تستخدم
مح ّم ٍد ،إال أنّها ليسﺖ يف مقام بيان القبض واإلماتة من ِق َبل الله ع ّز ّ
فيها مشتقّات كلمة الوفاة ،كذلﻚ مل تستخدم فيها عبار ٌة ّ
وجل-؛ مثل:
تدل عىل تد ّخل الله -ع ّز ّ
النبي عيﴗ ضمن ثالث
"أماته الله"؛ ويف اآلية  33من سورة مريم -أيضً اَ -ذكَر السالم عىل ّ
مراحل؛ اﻷمر الذي يعني سالمته يف هذه املراحل الثالثة .كام أ ّن اآلية ليسﺖ بصدد بيان فعل
وجل -إلماتة املسيﺢ ،ويبدو أنّها -وكذلﻚ اآليات املشابهة لها -استخ َدمﺖ كلمة املوت
الله -ع ّز ّ
للداللة عىل فناء اإلنسان ،وليس للداللة عىل القبض من ِقبَله -تعاﱃ.-

إذًا ،ال ب ّد من االلتفات إﱃ املالحظات التالية بخصوص استعامل كلمة الوفاة ومشتقّاتها
يف القرآن الكريم:
ـ الله -تعاﱃ -هو فاعل "متوفّيﻚ" يف اآلية  55من سورة آل عمران].[3
ـ جميع مشتقّات هذه الكلمة يف القرآن الكريم ّ
تدل عىل أ ّن الله -تعاﱃ -فاعل ،واإلنسان
مفعول به ،لذا ليس من الصواب مبكانٍ ا ّدعاء أ ّن املفعول به هو اﻷجر وما شاكله.
املاﴈ؛ كذلﻚ اعتﱪوا اإلشارة إﱃ موته يف اآلية  33من سورة مريم ليسﺖ مبعنى طروء املوت عليه يف املاﴈ ،بل استشهدوا مبقام اآلية وقالوا
أنّها ّ
تدل عىل سالمته وعدم موته يف هذه املراحل الثالثة ال غري.
(مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،14ص .)37
ﴏحﺖ مبوت عد ٍد من اﻷنبيّاء واملرسلني باستخدام هذه الكلمة ،ومن جملتها اآليتان  133من سورة البقرة و14
وهناك العديد من اآليات ّ
ﴏحتا مبوت النبيّ ْني يعقوب وسليامن.
من سورة سبأ اللتان ّ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،3ص .306
من بني القاﺋلني بهذا املعنى لكلمة ّ
التويف ،باحثون استندوا إﱃ برهان الخلف إلثبات آراﺋهم اللغويّة ،حيث قالوا إنّه صحيﺢ أ ّن بعض علامء
اللغة اعتﱪوا ّ
التويف مبعنى قبض الروح واملوت ،لك ّنهم مل يدّعوا أ ّن قبض الروح والبدن ليس بوفا ٍة ،كام مل يضعوا قاعد ًة تفيد أ ّن فاعل الفعل
ّ
توﰱ إن كان الله -تعاﱃ -واملفعول به هو اإلنسان ،ففي هذه الحالة ّ
يدل بالقطع واليقني عىل املوت ال غري؛ إذ من الثابﺖ أ ّن قبض الروح
اللغوي يعني قبض الروح مع البدن.
عاد ًة ما يعني انفصال الروح عن البدن ،لذا غالبًاً ما يعتﱪه البعض مرادفًا للموت؛ بينام مدلوله
ّ
(شري أحمد عثامين ،تفسري كابيل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية عدد من العلامء اﻷفغانيني ،إيران ،طهران ،منشورات إحسان ،الطبعة
الحادية عرشة2006 ،م ،ج  ،1ص .)321
ٍ
وتشويﺶ يف
فوﴇ تفسرييّ ٍة
يبدو أ ّن هذه الرؤية ملعنى كلمة الوفاة ومشتقّاتها فيها تكلّف إﱃ ح ٍّد ماً ،
فضال عن أنّها تسفر عن حدوث ً
استكشاف معاين الكلامت.
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﴬﱠ
] [2قال -تعاﱃَ  :-وﻣﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪٌ إﻻﱠ َر ُﺳ ٌﻮل َﻗﺪْ َﺧﻠ َْﺖ ﻣ ْﻦ َﻗ ْﺒﻠﻪ اﻟ ﱡﺮ ُﺳ ُﻞ أ َﻓﺈنْ َ
ﻣﺎت أ ْو ُﻗﺘ َﻞ اﻧْ َﻘﻠَ ْﺒﺘ ُْﻢ َﻋﲆ أ ْﻋﻘﺎ ِﺑﻜ ُْﻢ َو َﻣ ْﻦ ﻳَ ْﻨ َﻘﻠ ْﺐ َﻋﲆ َﻋﻘ َﺒ ْﻴﻪ َﻓﻠَ ْﻦ ﻳَ ُ
اﻟﻠﱠﻪَ ﺷَ ْﻴﺌﺎً َو َﺳ َﻴ ْﺠﺰِي اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﺸﱠ ﺎ ِﻛﺮﻳﻦ( سورة آل عمران ،اآلية .)144
] [3راجع اآليات التالية أيضً ا :سورة الرعد40 ،؛ سورة غافر77 ،؛ سورة ﯾونس.
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مام ُذكِ َر أ ّن الوفاة يف اآليات القرآنيّة تعني القبض مع املوت أو إماتة إنسان]،[1
ّ
ونستشف ّ
وإﱃ جانب هذا املعنى؛ سوا ًء يف اآليات التي تح ّدثنا عنها أو اآليات اﻷخريات] ،[2هناك مع ًنى
ّ
يدل عىل املوت املفاجﺊ].[3
ـ إذا اعتﱪنا الوفاة املشار إليها يف اآليتني  55من سورة آل عمران و  117من سورة
النبي
املاﺋدة؛ مبعنى االستيفاء التا ّم ،ال مبعنى القبض مع املوت ،ففي هذه الحالة تصبﺢ وفاة ّ
عيﴗ من النوع الثالث الستعامالت هذه الكلمة ومشتقّاتها يف القرآن الكريم (القبض غري
البرشي ،نقله إﱃ عا ٍمل آخر) .ويقول املسترشق أوليفر
املتعارف ،قبض اإلنسان من املجتمع
ّ
ليامن يف هذا الصدد» :حينام ال يؤمن الناس بأحد اﻷنب ّياء بعد أ ْن يشاهدوا معجزاته ،فالر ّد
طبيعي؛ كام حدث ﻷقوام عا ٍد ،وﻤﺛو َدٍ ،
ولوط ،وهو ٍد ،وصال ٍﺢ؛ أو
اإللهي هو هالكهم إثر بال ٍء
ّ
ّ
النبي بالهجرة من منطقة بعثته إﱃ منطق ٍة أخرى؛ لﻲﻜ يجد من يتّبعه،
يكون الر ّد مطالبة ّ
وهذا ما حدث إلبراهيم الذي هاجر من العراق ،وموﳻ الذي هاجر من مرص .وأ ّما رفع
النبي عيﴗ إﱃ السامء فقد كان بهدف إنقاذه من مؤامرات اليهود الخطرية ،وﻤﻳكن اعتباره
ّ
][4
ٌ
متعارف لدى البرش«  .ومن جملة التفاسري التي
عام هو
بحكم الهجرة ،لك ّنها هجر ٌة مختلف ٌة ّ
النبي عيﴗ هو أ ّن الله -ع ّز
طرحها ﱞ
كل من الطﱪي والرازي؛ تناسبًا مع تفسري كهذا لوفاة ّ
وجل -أراد نقله من اﻷرض إﱃ مكانٍ
قريب منه] ،[5لذا ،إ ْن كانﺖ كلمة الوفاة تعني االستيفاء
ّ
ٍ
التا ّم املتزامن مع املوت ،ولو افرتضنا أ ّن صلب املسيﺢ قد حدث إبّان شبابه ،ففي هذه الحالة
ﻤﻳكن تفسري وفاته بﺈماتته يف ما بعد حينام بلﻎ نضو ًجا أكرث من حيث الس ّن ،أو عندما اكتملﺖ
رسالته التي حملها للبرش.
] [1راجع اآليات التالية :سورة ﯾونس104 ،؛ سورة النحل70 ،؛ سورة الزمر.42 ،
] [2راجع اآليات التالية :سورة الرعد40 ،؛ سورة غافر77 ،؛ سورة ﯾونس.46 ،
َ
ِ
ِ
ﻠﻴﻢ ﻗَﺪﻳ ٌﺮ
] [3اآلية  70من سورة النحلَ  :واﻟﻠﱠﻪُ َﺧﻠَ َﻘﻜ ُْﻢ ﺛ ﱠُﻢ ﻳَ َﺘ َﻮﻓﱠﺎﻛ ُْﻢ َو ِﻣ ْﻨﻜ ُْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳُ َﺮ ﱡد إِﱃ أ ْرذَلِ اﻟْ ُﻌ ُﻤ ِﺮ ﻟ ْ َ
يك ﻻ ﻳَ ْﻌﻠ ََﻢ ﺑَ ْﻌﺪَ ﻋﻠ ٍْﻢ ﺷَ ْﻴﺌﺎً إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ َﻋ ٌ
تشري إﱃ الخلق والوفاة ،حيث تتحدّث عن فﺌتني من الذين يتوفّاهم الله -تعاﱃ ،-فمنهم من ّ
يتوﰱ دون أن يطوي مسري ًة نزوليةً ،ومنهم من
يطوي هذه املسرية ويبلﻎ مرحلة أرذل العمر  -س ّن الشيخوخة.-
كلمة الوفاة يف هذه اآلية تتض ّمن إشار ًة إﱃ مفهوم كامل العقل واملعرفة.
] [4أوليفر ليامن ،دانﺶ نامه قرآن كريم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية مح ّمد حسني وقار ،إيران ،طهران ،منشورات اطالعات،
الطبعة اﻷوﱃ2012 ،م ،ص  375مدخل كلمة (عيﴗ).
] [5راجع :أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار املعرفة1412 ،هـ ،ج  ،3ص 303؛
مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج  ،8ص .238
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ومام قاله الزمخرشي يف تفسري هذه اآلية 8 7 » :أي مستويف أجلﻚ؛ معناه ّإين
ّ
عاصمﻚ من أ ْن يقتلﻚ الكفّار ،ومؤ ّخرك إﱃ أج ٍل كتبته لﻚ ،ومميتﻚ حتف أنفﻚ ،ال قتيالً بأيديهم«].[1
مضافًا إﱃ ما ُذكِ َر فاآلية  117من سورة املاﺋدة تتض ّمن أحد مشتقّات الفعل ّ
"توﰱ" ضمن
كلمة  ،8 واآلية  55من سورة آل عمران ّ
النبي
تدل عىل العالقة الرابطة بني ّ
وجل -فيها ويف ٍ
آيات أخرى بأن
عيﴗ وقومه وساﺋر أهل زمانه ،حيث وعده الله -ع ّز ّ
يت ّم حياته القصرية ويرفعه إﱃ السامء؛ إال أ ّن بعض املسترشقني أكّدوا عىل عدم انسجام هذا
دليال واض ًحا عىل موته يف الزمان
املعنى مع صيغة املاﴈ يف الفعل "تَ َوفﱠيتني" ،واعتﱪوه ً
املاﴈ] .[2وهذا هو مضمون سورة املاﺋدةT S R Q P O N M L  :
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.[3]Ì Ë

ومن البديهي أ ّن املسترشق َْني غابريال سعيد رينولدز ،ونيل روبنسون؛ لديهام اطّال ٌع كامل
عىل اﻷصول العقديّة يف الكتاب املق ّدس بخصوص موت املسيﺢ وعروجه إﱃ السامء ،حيث
يعتﱪانها قطعيّةً ،وال ﻤﻳكن التشكيﻚ بها ،لذلﻚ بادرا إﱃ تفسري اآليات القرآنيّة املذكورة؛ وفق
توصال إليها؛ فحواها :أ ّن نطاق شهادته عىل الناس
هذه الرؤية العقديّة؛ والنتيجة التفسرييّة التي ّ
محدو ٌد بزمان حضوره يف ما بينهم ،ولك ّنه بعد أ ْن مات أصبﺢ الله -تعاﱃ -هو الشاهد عليهم].[4
وقال نيل روبنسون يف تفسري الفعل تَ َوفﱠيتني املذكور يف اآلية  117من سورة املاﺋدة إنّه
] [1محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتاب العرﻲﺑ1407 ،هـ ،ج  ،1ص 394؛ محمود
الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية مسعود أنصاري ،إيران ،طهران ،منشورات ققنوس،
الطبعة اﻷوﱃ2010 ،م ،ج  ،1ص .449
راجع أيضً ا :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجﯿل يف القرآن ،ص .335

[2]Cf. Reynolds, Ibid., p. 257 - 258.

] [3سورة املاﺋدة ،اآليات  116إﱃ .118
[4]Robinson, “Jesus”, p.18; Reynolds, Ibid., p. 239.
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ّ
النبي عيﴗ أو قبضه قبل صعوده الجسامين إﱃ السامء ،وهو صعود قد
يدل عىل موت ّ
تحقّق يف املاﴈ؛ وهذا الحوار فيه مضامني سوف تتحقّق يف يوم القيامة ،لذا ال ﻤﻳكن ا ّدعاء أ ّن
هذه الكلمة ّ
يل ،بعد هبوطه إﱃ اﻷرض؛ للقضاء عىل الد ّجال].[1
تدل عىل موته املستقب ّ
مفس القرآن
وذكرنا -آنفًا -يف املباحث التي طرحناها حول مسألة صلب املسيﺢ أ ّن ّ
كل آي ٍة وسبب نزولها ،لذا ال يس ّوغ له استنباط مع ًنى
الكريم يجب أن يستقيص مقام نزول ّ
النبي عيﴗ
آخ َر خارج هذا النطاق ،واآلية التي يدور البحث حولها -هنا -يف مقام بيان أ ّن ّ
مل يك ْن موجو ًدا بني بني إﴎاﺋيل بعد حادثة الصلب ،وعىل هذا اﻷساس نقول إنّها ليسﺖ يف
صدد بيان ما إ ْن كان قد ّ
تويف إبّان صلبه أو ال؛ وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن عدم وجوده بينهم
ٍ
حاالت ع ّدة؛ مثل :وفاته ،أو اختفاﺋه ،أو صعوده إﱃ السامء ح ًّيا ،كام أ ّن
ﻤﻳكن تص ّوره ضمن
عدم استمرار شهادته عىل الناس يقتﴤ انقطاعه عن قومه ،لك ّن هذا االنقطاع ال يعني موته
مالزم له.
بالحتم واليقني ،فاملوت ﻤﻳكن أ ْن يكون ً
عامال له؛ إال أنّه غري ٍ
واملسألة اﻷخرى التي تجدر اإلشارة إليها يف هذا املضامر أ ّن اآليات  112إﱃ  120من سورة املاﺋدة
تتض ّمن موضو ًعا آخ َر ذا ٍ
ارتباط بعهد املسيﺢ عيﴗ بن مريم؛ وهو اعتقاد بعض الناس بألوهيّته
وجل -فيها عىل أنّهام مج ّرد عبديْن له ،وليسا رشيكني يف اﻷلوه ّية.
وألوه ّية أ ّمه][3؛ لذا أكّد الله -ع ّز ّ

][2

[1]Robinson, Ibid., p. 20.
اﻟﺴامَ ِء ﻗ ََﺎل اﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ إِنْ ﻛُ ْﻨﺘ ُْﻢ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َني
ﻴﴗ ا ْﺑ َﻦ َﻣ ْﺮ َﻳ َﻢ ﻫ َْﻞ َﻳ ْﺴﺘ َِﻄ ُ
ﻴﻊ َر ﱡﺑﻚَ أَنْ ُﻳ َﻨ ﱢﺰ َل َﻋﻠَ ْﻴ َﻨﺎ َﻣﺎﺋِﺪَ ًة ِﻣ َﻦ ﱠ
] [2قال -تعاﱃ :-إِ ْذ ﻗ ََﺎل اﻟْ َﺤ َﻮا ِر ﱡﻳﻮنَ َﻳﺎ ِﻋ َ
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] [3كاتب مقالة  Trinityيف املوسوعة القرآن ّية وصف هذه املجموعة من اآليات قاﺋالً» :اآلية  116من سورة املاﺋدة التي تتض ّمن أسﺌل ًة
ٍ
عام إن كان طلب من الناس أن
النبي ،وهو االستفسار منه ّ
النبي عيﴗ ،ذكر الله فيها أم ًرا مرتبطًا  -كام يبدو  -بهذا ّ
وإجابات أخروي ًة عن ّ
تلميﺢ إﱃ أ ّن املسيحيّني يعتﱪونه مصد ًرا ملعتقداتهم الخاطﺌة ،فاآلية تحﻲﻜ عن نو ٍع
الرب .هذا اﻷمر فيه
ٌ
يتّخذوه وأ ّمه مريم إلهني إﱃ جانب ّ
من الرشك بالله ،أي ادّعاء اﻷلوهية من قبل مخلوقٍ من البرش ،لذا ﻤﻳكن اعتبارها إنذا ًرا لتحذير الناس من التقديس املبالﻎ فيه للمسيﺢ
عيﴗ وأ ّمه مريم ،فهي تؤكّد عىل املضمون القرآ ّين الثابﺖ الذي فحواه وجود إل ٍه ٍ
يستحق العبادة ال غري.
واحد فقﻂ وهو الذي
ّ
ٍ
اإللهي الذي يحذّر البرش من اعتبار املسيﺢ عيﴗ إل ًها ،حيث انعكس يف آيات أخرى ،كام يتض ّمن تحذي ًرا
هذه اآلية تع ّد أﻤﻧوذ ًجا بارزًا لﻺنذار
ّ
للمجلس الكنﴘ الذي أصدر بيانات يف القرن الخامس امليالدي ادّعي فيها أ ّن مريم ذات صف ٍة ألوهي ٍة وحملﺖ اإلله.
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مدلوال يشري إﱃ موته ،وحتّى إ ْن ا ّدعي غري ذلﻚ ،فال ﻤﻳكن
ً
إذن هذه اآليات ال تتض ّمن
تحديد زمان موته من مضمون اآلية  117التي يتمحور الكالم فيها حول يوم القيامة ،وبهذا
التفصيل ال يس ّوغ ٍ
ﻷحد تحديد زمان موته.

ورمبا يكون موت املسيﺢ بعد نفخة الصور اﻷوﱃ ،وبالتاﱄ صيغة املاﴈ للفعل
ّ
ّ ´ 
تدل عىل حتميّة يوم القيامة؛ ﻷ ّن استخدام الفعل املاﴈ للداللة عىل املستقبل
والبﺖ يف حدوث أم ٍر ما ،لذا نالحﻆ الكثري من
يف اللغة العربيّة يراد منه التأكيد عىل القطع
ّ
اآليات القرآن ّية استخدمﺖ صيغة املاﴈ لﻺشارة إﱃ أحداث يوم القيامة.

واعتﱪ املسترشق يوسف د ّرة الح ّداد هذه الكلمة يف كال اآليتني ّ
تدل برصاح ٍة عىل موت
املسيﺢ يف نهاية رسالته ،ال يف نهاية العامل  -آخر الزمان  -وقد ع ﱠد هذا املعنى قطع ًّيا غ َري قابلٍ
رص عىل ذلﻚ هو أ ّن عبارة ُ ´ ³ ذكِ َرت
للبحث والجدل ،والسبب الذي دعاه ﻷ ْن ي ّ
يف القرآن الكريم؛ مقابل عبارة  ، ²± ° ¯ حيث أكّد عىل أنّها تشري إﱃ موته يف نهاية
عهد رسالته ،ال يف نهاية حياته الدنيويّة وقبل يوم القيامة .وكذلﻚ تب ّنى فكرة عدم صوابيّة
ا ّدعاء أ ّن املوت قبل يوم القيامة هو املراد من وفاة عيﴗ يف القرآن الكريم ،فهذا املعنى
ولرمبا يكون هذا اﻷمر أحد اﻷسباب
النسطوريون (451م) وأتباعهم عارضوا هذا الوصف بش ّد ٍة لكونه ال ينسجم مع إنسانية املسيﺢّ ،
التأريخيّة لبعض النقاشات املحتدمة بخصوص اآلية املشار إليها.
ليس من املستبعد أ ّن التط ّرف الكنﴘ املنقول عن الفرق املسيحيّة املعارضة إﱃ جانب التأكيد القرآ ّين املتواصل عىل وحدانية الله قد أسفرا
أي إل ٍه سوى الله...
عن ظهور إنكار مقبول بالكامل كهذا ،والذي فحواه عدم وجود ّ
ﻤﻳﺖ بصل ٍة إﱃ املسيح ّيني الذين ينتهجون املسيح ّية اﻷصيلة ،لذا من املحتمل أنّه مرتب ٌﻂ ٍ
ّ
معني
بنمﻂ ّ ٍ
وقد
استدل البعض عىل أ ّن هذا االت ّهام ال ّ
من املعتقدات املنحرفة مثل العقيدة التي تتب ّناها القديسات اللوايت ك ّن يقدمن الكعكة إﱃ مريم«.
parriender, p. 135
»الخبري باملِلل وال ِّنحل أبيفانيوس الذي عاﴏ القرن الرابع امليالدي ،اعتﱪ هذه الفرقة النسوية من جملة الجامعات التي هاجرت من تركيا
وشامل أراﴈ الساكا إﱃ الجزيرة العرب ّية.
ٌ
هذه النظريّة ﻤﻳكن االعتامد عليها إلثبات أ ّن االت ّهام املطروح يف القرآن الكريم مرتب ٌﻂ مبضمونٍ
إشكال ﻤﻳكن تقريره
تأريخي ،لكن يرتت ّب عليه
ٍّ
ٍ
ارتباط
يف السؤال التاﱄ :ما السبب يف وصف هذه العقيدة بكونها تثليثًا عىل الرغم من عدم رواجها عىل نطاقٍ واسعٍ؟ من املؤكّد أ ّن تقبّل
كهذا قد تكون له جذّابي ٌة عىل أساس مبادئَ تأريخي ٍة ،وعىل الرغم من عدم وجود ٍ
سند محكمٍ  ،إال أنّها تستتبع اإلذعان بكون الخطاب القرآ ّين
ﻤﻳﺖ بصل ٍة إﱃ التيارات املسيح ّية اﻷصيلة .ومن جه ٍة أخرى لو أ ّن الخطاب املو ّجه يف هذه اآلية مل يكن قاﻤﺋًا عىل قراءة إحدى الفرق الدين ّية
ال ّ
للتعاليم املسيحيّة ،ففي هذه الحالة ال ينبغي اعتباره ردًّا عىل نظريّة التثليث الخاطﺌة ،بل يجب اعتباره إنكا ًرا للتالحم الذايتّ بني مريم
فضال عن أنّه إنذا ٌر يهدف إﱃ التحذير من الدعايات الواهية ضدّهم؛ لذا ﻤﻳكن اعتبار هذه اآلية أﻤﻧوذ ًجا إلنذار الله وتحذيره من
وعيﴗ ً
اعتبار عيﴗ إل ًها ،وهذا ما طُرح يف ٍ
آيات أخرى؛ كام ﻤﻳكن القول بأنّها إنذا ٌر بعدم اعتبار مريم ذاتَ خصا ٍل إله ّي ٍة كام ورد يف بيانات املجالس
الكنسية يف القرن الخامس امليالدي والتي وصفتها بأنّها حملﺖ الله«.
(ديفيد تومس ،مقال ٌة باللغة الفارسية تحﺖ عنوان »تثليث« ،نرشت يف املوسوعة القرآنيّة ،حقّقها يف الفارسية حسني خندق آبادي وآخرون،
إيران ،طهران ،منشورات حكمﺖ ،الطبعة اﻷوﱃ2014 ،م ،ج  ،2ص .)66 - 64
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اإللهي حول ما إ ْن كان املسيﺢ طلب من الناس أن يتّخذوه
برأيه ال يتناغم مع االستفسار
ّ
الحقيقي للعبادة ال يتبلور
وأ ّمه إلهني أو ال] .[1ومن جملة اﻷمور التي تب ّناها -أيضً ا -أ ّن املعنى
ّ
عىل أرض الواقع؛ إال حينام يُتاح التعبّد للناس ،لك ّن هذا اﻷمر غري متا ٍح لهم قبل يوم القيامة.
وتوصل يوسف د ّرة الح ّداد إﱃ استنتاجني أساس ّيني من اآليات املذكورة ،هام:
ّ
ـ وفاة املسيﺢ تعني موته مصلوبًا ،ال موته بعد حادثة الصلب ،أو رفعه إﱃ السامء
بجسمه؛ وبعد موته يُتاح للناس أن يتع ّبدوا لفرت ٍة طويل ٍة؛ أي منذ لحظة موته حتّى حلول
آخر الزمان.
ـ تص ّور أ ّن كلمة "توفﱠيتني" املذكورة يف اآلية تعني موت املسيﺢ يف آخر الزمان برأي
املفسين املسلمني؛ ما يعني أ ّن الفرتة الزمن ّية الواقعة بني وفاته يف آخر الزمان -قبل يوم
ّ
يتبني ما إ ْن كانوا
القيامة -هي فرت ٌة قصري ٌة ج ًّدا ،لذا ال تتاح للناس فرص ٌة للعبوديّة؛ حتّى ّ
يؤلّهونه وأ ّمه حقًّا ،أو يعبدون الله -تعاﱃ -فقﻂ.
وكلمة "توفﱠيتني" املذكورة يف اآلية ال ارتباط لها مبوت املسيﺢ يف آخر الزمان؛ كام ذكرنا
ﴐ بني
آنفًا ،فهي نقلﺖ يف القرآن الكريم عىل لسانه حينام كان يتح ّدث ّ
عام شهده وهو حا ٌ
يجسد
الناس؛ لذا سوا ًء أدلّﺖ عىل موته ،أم عىل رفْعه إﱃ السامء ح ّياً ،أم عىل ّ
أي شكلٍ آخ َر ّ
اختفاﺋه عن أنظار الناس ،فالفرصة متاح ٌة لهم ﻷ ْن يتع ّبدوا.
والدليل اآلخر الذي استند إليه الح ّداد إلثبات رأيه ،ما قاله البيضاوي يف تفسري ّ
التويف؛
بكونه أخذ الﴚء واف ًيا -تا ًّما -وعىل أساس هذا الكالم ا ّدعى أ ّن املوت يعتﱪ ﴐبًا من االستيفاء
يسا
قس ً
التا ّم] .[2ومن املحتمل أ ّن استنتاجه هذا متأث ّ ٌر مبعتقداته الدين ّية املسيح ّية؛ بوصفه ّ
كامل بالنظريّة اإلنجيليّة الثابتة القاﺋلة بصلب املسيﺢ
ملتز ًما بتعاليم دينه ،حيث له إملا ٌم ٌ
وانبعاثه من قﱪه ،وهو بالطبع ملتز ٌم بها إﱃ أقﴡ ح ٍّد؛ لكونها من اﻷساس ّيات التي أكّدت
عليها اﻷناجيل.
رشا يف
وأ ّما محمود مصطفى أيوب فقد استنتج من كلمة "توفّيتني" كون املسيﺢ ب ً
] [1راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجﯿل يف القرآن ،ص .335
] [2راجع :م .ن ،ص .ن.
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وجل؛ أي أنّه إنسا ٌن عرض ٌة للفناء كساﺋر البرش] ،[1ويبدو أنّه يقصد
مقابل وحدانيّة الله ع ّز ّ
من الفناء -هنا -داللة الكلمة عىل صلب املسيﺢ وموته؛ لك ْن بحسب ما أرشنا سابقًا فهذه
وجل.
اآليات تنفي اﻷلوهية عنه ،وتؤكّد عىل عدم كونه رشيكًا لله ع ّز ّ
النبي عيﴗ يتح ّدث عن أحواله يف الحياة الدنيا،
ّ
ونستشف من سياق هذه اآليات أ ّن ّ
يحق لهام ا ّدعاء ذلﻚ مطلقاً ،فهو مج ّرد ٍ
عبد ومل
ويعرتف بأنّه وأ ّمه ليسا يف مقام التأليه ،وال ّ
يقل للناس إال ما أمره الله تبارك شأنه؛ وعبارة ّ W V U 
تدل عىل أ ّن والدته
ْ
أب جعلﺖ أتباعه يؤلّهونه].[2
من غري ٍ
النبي عيﴗ ابتدأ كالمه
هذه الحقاﺋق ﻤﻳكن إثباتها عن طريق قراﺋن أخرى؛ منها أ ّن ّ
بكلمة ُسبحانَﻚ" التي تحﻲﻜ عن تسبيﺢ الله -تعاﱃ -وتقديسه؛ اﻷمر الذي ّ
يدل برصاحة عىل
عبوديّته الخالصة له ،ويف الحني ذاته أكّد عىل استحالة تج ّرﺋه وا ّدعاﺋه اﻷلوهيّة` _ ^  :
فضال عن أنّه عىل يق ٍني بكون علم الله -تعاﱃ -هو اﻷصل واﻷساس
ً ،f e d c b a
ّ
لكل ما يعرفه البرشx wv u t s r q p o n ml k j i h  :
{ z y؛ ث ّم أق ّر بالربوب ّية املطلقة لله -تعاﱃ -عىل جميع البرش؛ ﻲﻛ ال يبقى أدﻰﻧ
ٍّ
شﻚ لدى الناس يف كونه عب ًدا ونبيًّّا يدعو أقرانه البرش إﱃ توحيد الله الواحد وعبادته وحده،
ٍ
رشيﻚ ~ } :ﮯ ¡ .© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
بال
ومضمون هذه اآليات ّ
النبي عيﴗ مل يتجاوز حدود رسالته
يدل برصيﺢ العبارة عىل أ ّن ّ
السامويّة ،فقد كان شاه ًدا عليهم ،وناظ ًرا عىل أعاملهم؛ ما دام موجو ًدا بينهم ،لذا فهو من ّز ٌه
من املعتقدات املح ّرفة التي سادت بني الناس بعد ذلﻚ.± ° ¯ ® ¬ «  :
وعبارة  ¿ ¾ ½ ¼ » تشري إﱃ أنّه أدرج شهادته عىل أعامل أ ّمته يف رحاب
كل ٍ
رشك.
شهادة الله -سبحانه وتعاﱃ -العا ّمة ،وعىل هذا اﻷساس ن ّزه ألوه ّيته من ّ
واآلية التالية تحﻲﻜ عن تأكيده عىل عبوديّته وعبوديّة ساﺋر الناس لله الذي هو موالهم،
عدال ومتناس ًبا مع أعاملهم ،فاﻷمر بيده ،وباستطاعته
حكم بشأنهم؛ إال ما كان ً
أي ٍ
وال يصدر ّ
[1] Mahmoud Mustafa Ayoub, “Towards an Islamic Christology, II. The death of Jesus, reality or delusion”, The
Muslim World )Hartford, CT, USA( 70 ii, p. 105.
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،6ص .241
120

اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻴﴗ
اﻟﺒﺎب اﻷ ّول /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

أن يع ّذبَهم أو يعف َو عنهم.Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á :
النبي
واستنا ًدا إﱃ ما ُذكِ َر ،فاآليات  112إﱃ  120من سورة املاﺋدة ال تؤكّد عىل وفاة ّ
عيﴗ أو موته؛ كام ا ّدعى محمود مصطفى أيوب ،بل إ ّن محورها اﻷساس هو نفي ألوه ّيته
عىل لسانه ،وإقراره بعدم إرشافه عىل أتباعه بعد وفاته].[1
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻜﻼم :أنّنا حتّى إذا افرتضنا أ ّن املوت مالز ٌم ّ
للتويف؛ نظ ًرا لكون الكلمة الثانية
النبي عيﴗ ،كام فعل
] [1مل يتط ّرق ريتشارد بيل إﱃ تفسري اآليات  116إﱃ  120من سورة املاﺋدة عىل ضوء مفهوم التو ّيف وإمكان ّية موت ّ
بأسلوب جد ٍّﱄ عن مسألة تأليه املسيﺢ وأ ّمه من قبل النصارى ،وأشارت إﱃ
غابريال سعيد رينولدز ونيل روبنسون ،بل أكّد عىل أنّها تتحدّث
ٍ
الثواب الذي سيناله املؤمنون يوم القيامة يف ٍ
جنات ُوصفﺖ بأن اﻷنهار تجري يف كل أنحاﺋها .وجدير بالذكر -هنا -أ ّن هذا املسترشق تساءل
املسيحي يشمل الله سبحانه ومريم وعيﴗ أو ال.
عام إن كان الثالوث
ّ
ّ
السياق ادّعاء أ ّن هذه اآليات تتناغم مع العقيدة املونوفيزية املسيح ّية ( )Monophysitismالتي شاعﺖ
هذا
يف
طرحها
التي
املساﺋل
جملة
ومن
ّ
ٍ
بصفات إلهيّ ٍة ،وقد ذكرنا آنفًا أنّهم
بني املسيحيّني الذين استوطنوا البالد الغربيّة املجاورة لشبه الجزيرة العربيّة ،حيث وصفوا العذراء مريم
يعتقدون بوجود طبيع ٍة مركّب ٍة ليسوع -ممتزج ٍة من طبيعتني -إحداهام إلهيّةٌ ،واﻷخرى برشي ٌة امتزجﺖ بها؛ وﻤﻳكن اختصار هذه الطبيعة يف:
برشي من حيث الوالدة والحياة واملوت".
شخص وأقنو ٌم واح ٌد بطبيع ٍة واحد ٍة :اإلنسان اإلله الذي طوى مسريته بجسمٍ
"يسوع املسيﺢ ،االبن ،هو ٌ
ٍّ
()Cf: Encycloaedia of Britannica, “Monophysite”.
الخاصة ببعض آياته ،لذا اعتﱪ أ ّن
وقد تأث ّر -هنا -بالروايات املذكورة يف املصادر اإلسالميّة حول مسألة جمع القرآن الكريم وروايات أسباب النزول ّ
اآليات املتأخّرة بالنزول ،والتي من املحتمل أن تكون قد د ّونﺖ بعد اآليات  109إﱃ  115من سورة املاﺋدة ،قد أصبحﺖ بديل ًة عنها.
اعتﱪ قوله -تعاﱃ :-إِ ْذ َ
ﻴﴗ اﺑْ َﻦ َﻣ ْﺮﻳَ َﻢ يف اآلية  110من سورة املاﺋدة بأنّه باملعنى ذاته للعبارة املشابهة له واملذكورة يف بادئ اآلية
ﻗﺎل اﻟﻠﻪُ ﻳَﺎ ِﻋ َ
ُﻴﻮب والذي وصفه بالقافية ،اعتﱪه تكرا ًرا للقافية اﻷخرية يف اآلية .109
 116من هذه السورة ،وقوله -تعاﱃ -يف اآلية  116إِﻧﱠﻚَ أَﻧ َْﺖ َﻋ ّﻼ ُم اﻟﻐ ِ
)Bell, Ibid. ,vol.1.p. 174(.
لك ّن التشكيﻚ الذي طرحه بخصوص داللة اآلية ليس صحي ًحا ،ﻷ ّن اآلية  116مضمونهاَ  :وإِ ْذ َ
ﻋﻴﴗ اﺑْ َﻦ َﻣ ْﺮﻳَ َﻢ أَأَﻧ َْﺖ ُﻗﻠ َْﺖ
ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪُ ﻳﺎ َ
ﻗﺎل ُﺳ ْﺒﺤﺎﻧَﻚَ ﻣﺎ ﻳَﻜُﻮنُ ﱄ أَنْ أَﻗ َ
ﺎس اﺗﱠ ِﺨ ُﺬوين َوأُ ﱢﻣ َﻲ إِﻟ َﻬ ْ ِني ِﻣ ْﻦ دُونِ اﻟﻠﱠﻪ ِ َ
ُﻮل ﻣﺎ ﻟَ ْﻴ َﺲ ﱄ ِﺑ َﺤ ﱟﻖ إِنْ ﻛُ ْﻨ ُﺖ ُﻗﻠْﺘُﻪُ َﻓﻘَﺪْ َﻋﻠِ ْﻤﺘَﻪُ ﺗَ ْﻌﻠ َُﻢ ﻣﺎ ﰲ
ﻟِﻠ ﱠﻨ ِ
ﻮب ،لذا نستوحي من ظاهرها أ ّن التثليث املسيحي  -عقيدة الثالوث  -يشمل الله
ﻧَﻔْﴘ َوﻻ أَ ْﻋﻠ َُﻢ ﻣﺎ ﰲ ﻧَﻔ ِْﺴﻚَ إِﻧﱠﻚَ أَﻧ َْﺖ َﻋﻼﱠ ُم اﻟْ ُﻐ ُﻴ ِ
ولرمبا بعض النصارى كانوا يؤمنون بهذا اﻷمر يف تلﻚ اآلونة؛ عىل الرغم من عدم طرحه يف العهد الجديد.
تعاﱃ -ومريم وعيﴗ ّ ،لالطّالع أكرث ،راجع( :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،6ص 225 - 223؛ أحمد باكتﴚ وآخرون ،مدخل كلمة "تثليث" يف
مؤسسة داﺋرة املعارف اإلسالم ّية،
داﺋرة املعارف بزرگ اسالمي (باللغة الفارسية) ،تحرير كاظم موسوي بجنوردي وآخرون ،إيران ،منشورات ّ
1995م ،ج  ،12ص .)622
ذكر مح ّمد رشيد رضا صاحب تفسري املنار عددًا من اﻷدلّة إلثبات أ ّن عبادة أ ّم املسيﺢ شاعﺖ يف الكناﺋس الرشقية والغربيّة بعد عهد
اإلمﱪاطور قسطنطني ،وأشار إﱃ وجود اتّفاقٍ بني املؤ ّرخني عىل هذه الحقيقة؛ لك ّن الفرقة الﱪوتستانتية التي ظهرت بعد اإلسالم بعدّة قرونٍ
هي الفرقة الوحيدة التي نبذت هذه العقيدة برأيه.
لالطّالع أكرث ،راجع( :مح ّمد رشﯿد بن عيل رضا ،تفسﯿر القرآن الﮑرﯾم (تفسﯿر املنار) ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار املعرفة ،الطبعة الثانية،
ج  ،7ص .)263-262
والرأي اآلخر الذي طرحه ريتشارد بيل ضمن نظريّته القاﺋلة بكون هذه اآليات بديل ًة عن اآليات  109إﱃ  115هو يف الواقع مج ّرد ظ ٍّن
علمي ،بل سنده الوحيد هو عد ٌد من الروايات التي نقلﺖ بخصوص جمع القرآن الكريم من قبل بعض
وتخمنيٍ ،إذ ال يقوم عىل ّ
أي مرت َك ٍز ٍّ
مبكانٍ
شخص إﱃ تغيري مواضع اآليات يف
يبادر
أن
املستبعد
من
لذا
جمعه،
قبل
ّاظ
ف
الح
صدور
يف
ًا
ن
مكنو
كان
الصحابة؛ فالقرآن الكريم
ٌ
سوره .ما قال بيل يف هذا الصعيد أ ّن الكتابة كانﺖ اﻷسلوب الوحيد لتناقل آيات القرآن الكريم بني الناس ،بينام الحقيقة أ ّن الحفﻆ كان
سابقًا للكتابة يف هذا املضامر.
121

تعني االستيفاء التا ّم ،يبقى ٌ
سؤال أساس بحاج ٍة إﱃ إجاب ٍة شافي ٍة ،وهو :هل هناك مان ٌع من
وتتجىل أه ّم ّية هذا السؤال أكرث حينام نأخذ بعني االعتبار تلﻚ
ّ
وجود استثنا ٍء يف هذا املجال؟
الشواهد الواضحة املوجودة يف العديد من اآليات.
ومام قاله أحد رجال الدين املسلمني يف هذا املضامر» :اآلية  157من سورة النساء تفيد
ّ
النبي عيﴗ بنعم ٍة ما أنعمها عىل غريه ،لذا إ ْن اعتﱪنا توفّيه؛ مبعنى
بأ ّن الله -تعاﱃ -أكرم ّ
موته ورفع روحه إﱃ السامء بعد أ ْن مات ،فاآلية يصبﺢ معناها أ ّن الله أماته ورفع روحه إليه
بعد أن انتشلها من مجتمعٍ يشوبه الكفر .من املؤكّد أ ّن هذا املعنى ال ّ
أي خصوصي ٍة
يدل عىل ّ
فريد ٍة للمسيﺢ ،ﻷ ّن جميع اﻷنب ّياء وكذلﻚ املؤمنون كافّ ًة يحدث لهم ذلﻚ حينام يحني أجلهم.
إذًا ،هذه اآلية ّ
تدل عىل أ ّن حياة املسيﺢ منذ نشأته ]يف رحم أ ّمه[ كانﺖ ممتزج ًة
باملعاجز ،لذا فﺈ ّن بقاءه ووفاته كانا متقارنني مع هذه املعاجز؛ وعىل هذا اﻷساس نقول إ ّن
تدالن يف ظاهرهام عىل موته«].[1
هاتني اآليتني ال ّ
أضف إﱃ ذلﻚ ،فقوله -تعاﱃ -يف اآلية  158من سورة النساءl k ji h g f  :

 n mابتدأ بكلمة "بل" التي هي لﻺﴐاب من الناحية البالغ ّية ،وهذا املعنى ال يتناغم
مع املوت وصعود الروح إﱃ السامء بشكلٍ ﻤﻳ ّيزها عن غريها إثر القتل والصلب].[2

والقرينة اﻷخرى التي ّ
تدل عىل كون وفاة املسيﺢ استثنا ًء عن غريها تتمثّل يف الخطاب
القرآ ّين املو ّجه إليه؛ بوصفه إنسانًا ذا رو ٍح وبدنٍ  ،أي إنّه عبار ٌة عن كاﺋنٍ موجو ٍد عىل أرض
الواقع تلقّى خطابًا إله ًّيا بصيغة متوفّيﻚ ورافعﻚ ومط ّهرك؛ وإذا اعتﱪنا كلمة "ﻣﺘﻮﻓّﻴﻚ"
مبعنى قبضه وإنقاذه من براثن اليهود ،ففي هذه الحالة سوف تتحقّق فيه الخصاﺋص الالزمة
املوجودة ضمن الكلامت الثالثة املشار إليها؛ ما يعني أ ّن الله -سبحانه وتعاﱃ -قد أنقذه من
بكل تأكيد
الناس ورفعه إﱃ السامء .لك ْن إ ْن اعتﱪناها تعني املوت  -أي مميتﻚ  -فهذا يعني ّ
أ ّن بدنه ال يرفع إﱃ السامء بعد املوت ،بل روحه فقﻂ هي التي تعرج إليها.
] [1عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐرﯾم (باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات إﴎاء ،الطبعة الثالثة2002 ،م و 2014م ،ج
 ،14ص .393
] [2راجع :م .ن ،ج  ،21ص .322
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اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻴﴗ
اﻟﺒﺎب اﻷ ّول /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

إذًا ،يف الحالة اﻷوﱃ تكون خصوصيّة املسيﺢ التي امتاز بها عن غريه كامن ًة يف روحه
وبدنه ،بينام يف الحالة الثانية تقترص هذه الخصوص ّية عىل روحه فحسب ،ويكون معنى اآلية :يا
عيﴗ ،سوف أُميتﻚ وأرفع روحﻚ إﱃ السامء ،وهذا التفسري يقتﴤ الفصل بني الصفة واملوصوف،
وجل -ال تقترص عىل روحه؛ حتّى وإ ْن اعتﱪت
ﻷ ّن شخصيّة هذا اإلنسان املك ﱠرم من ِق َل الله -ع ّز ّ
تجسد حقيقة اإلنسان ،فالخطاب القرآ ّين يف الواقع مو ّج ٌه لكيانه بالكامل ،لذا ال ب ّد أن
بأنّها ّ
][1
سين وفاة
يتحقّق الفعل عىل ضوء هذا الكيان بأكمله  .وبنا ًء عىل هذا التحليل ،اعتﱪ بعض املف ّ
املسيﺢ آخر مرحل ٍة من حياته عىل اﻷرض وليسﺖ موته].[2
املفسين حول داللة الكلمة القرآن ّية
إذًا ،ﻤﻳكن تلخيص االحتامالت املطروحة من ِق َبل ّ
النبي عيﴗ ضمن النقاط التالية:
"متوفّيﻚ" التي ُذكِ َرت بشأن ّ
ـ إخفاؤه عن أنظار الناس.
هذا املعنى ال يتناسب بطبيعة الحال مع املعنى املراد من كلمة الوفاة ومشتقّاتها.
نوم عميقٍ ؛ مثلام فعل بأصحاب الكهف.
ـ أغرقه الله -ع ّز ّ
وجل -يف ٍ
يف هذه الحالة ال ب ّد من وجود بدنه عىل اﻷرض ،لك ّنه يف الحقيقة غري موجو ٍد.
تويف إثر ٍ
ـ ّ
طبيعي يف منأًى عن أنظار الناس ،ومن ث ّم فﺈ ّن رفعه إﱃ السامء ليس سوى
موت
ٍّ
القصيص من املعتقدات املسيح ّية
أسطورة ال واقع لها؛ أي إ ّن القرآن الكريم اقتبس هذا السد
ّ
التي كانﺖ ساﺋد ًة يف الجزيرة العرب ّية إبّان ظهور اإلسالم.
ّ
الطبيعي ذاته ،وال يعني كون املسيﺢُ ر ِف َع إﱃ
والتويف عىل أساس هذا الكالم هو املوت
ّ
أي دليلٍ يثبﺖ ذلﻚ.
حي؛ لك ْن ليس هناك ّ
السامء وهو ﱞ
ـ وفاته ليسﺖ كوفاة ساﺋر الناس؛ لكونها حال ًة استثناﺋ ّيةً.
النبي
هذه الفكرة ﻤﻳكن استنباطها من خالل املقارنة بني اآليات القرآن ّية التي تح ّدثﺖ عن ّ
] [1راجع :جعفر السبحاين ،مﮑتب وحي امي بودن ﭘﯿامﱪ( باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات رسالﺖ1977 ،م ،ج  ،12ص .405
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتاب العرﻲﺑ1407 ،هـ،
ج  ،1ص 366؛ إسامعيل بن عمر بن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلميّة1419 ،هـ ،ج  ،1ص .350
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قصة أﻲﺑ البرش آدم الذي كانﺖ والدته تختلف عن
عيﴗ واآليات التي متحورت حول ّ
والدة ساﺋر البرش ،فقد ولد من غري والدين ،وعيﴗ هو اآلخر ولد بﺈعجازٍ؛ بحيث كانﺖ والدته
تختلف عن جميع الناس.
النبي عيﴗ اكتنفتها أحداثٌ ووقاﺋ ُع كثري ٌة وفريد ٌة من نوعها؛
وجدير بالذكر أ ّن حياة ّ
ما جعل أتباع دينه يقعون يف مغالط ٍة كبري ٍة ويؤلّهونه ،وهذا اﻷمر يف الواقع يع ّد واح ًدا من
وجل -النصارى ج ّراء هذا الخطأ العقديّة
املواضيع القرآنيّة الها ّمة ،حيث انتقد الله -ع ّز ّ
الفادح.
إذًا ،هل هناك محذو ٌر يف قولنا إ ّن وفاة املسيﺢ كانﺖ خارج ًة عن نطاق القواعد املتعارفة
يف حياة البرش؟
مبا أ ّن كلمة الرفع ذكرت يف اآلية  55من سورة آل عمران بعد ّ
التويف ،فقد ا ّدعى غالب ّية
داعام للرأي القاﺋل بأ ّن ّ
التويف -هنا -مبعنى املوت؛ وفيهم من تأث ّر
املسترشقني أنّها تع ّد سن ًدا ً
ليفسها باالنبعاث بعد املوت عﱪ مقارنتها مع كالم
بتعاليم الكتاب املق ّدس إﱃ أقﴡ ح ٍّد ّ
املسيﺢ؛ وهو يف املهد؛ حينام قال ،} | { :وبعضهم اعتﱪها إشار ًة إﱃ الرفع
الروحاين أي رفع الروح -فقﻂ -دون البدن].[1
اللغوي يف اآلية معيا ًرا لتفسريه لهذه
وقد جعل املسترشق غابريال سعيد رينولدز التواﱄ
ّ
الكلمة ،وعىل هذا اﻷساس اعتﱪها مبعنى الرفع الروحاين بعد املوت عىل الصليب ،وذلﻚ من
نفسه ال شبي ُهه؛ كام يعتقد املسلمون،
النبي عيﴗ قد ُصلِ َب هو ُ
منطلق اعتقاده بأ ّن ّ
التفسريي الذي
ومن هذا املنطلق اعتﱪ التواﱄ املوجود يف اآلية املذكورة شاه ًدا عىل استنتاجه
ّ
ومام قاله يف هذا الصدد» :القرآن ينكر قتل
طرحه يف تفسري اآلية  157من سورة النساءّ ،
س قوله -تعاﱃ:
] [1ريتشارد بيل هو املسترشق الوحيد الذي طرح رأيًا مختلفًا يف هذا الصدد ،فعىل ضوء مرتكزاته العقديّة املسيح ّية ف ّ
َ ورا ِﻓ ُﻌﻚَ إ َ ﱠِﱄ بأنّه ّ
يدل عىل عروج املسيﺢ إﱃ السامء ،حيث جاء يف سفر أعامل الرسل (َ " :)9 :1ول ﱠَام ق ََال هذَا ا ْرتَ َف َع َو ُه ْم يَ ْنظُ ُرونَ.
ٌ
السياق وصف كلمة " ُمطَ ِّه ُر َك" بأنّها غامضة وغ ُري واضحة الداللة.
َوأَ َخ َذت ْ ُه َس َحابَ ٌة َع ْن أَ ْعيُ ِن ِه ْم" .ويف هذا ّ
)Bell, Ibid., Vol. 1, p. 76(.
النبي عيﴗ من اليهود الذين وصفهم القرآن الكريم بالكافرين ج ّراء إنكارهم نب ّوته ،وقد تك ّرر
ويبدو أ ّن التطهري -هنا -يراد منه تنزيه ّ
ﻔﺎك َوﻃَ ﱠﻬ َﺮ ِك َو ْاﺻﻄَ ِ
هذا املفهوم بشأن أ ّمه مريم يف قوله -تعاﱃَ  :-وإِ ْذ ﻗﺎﻟ َِﺖ اﻟْ َﻤﻼﺋِﻜَ ُﺔ ﻳﺎ َﻣ ْﺮ َﻳ ُﻢ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ْاﺻﻄَ ِ
ﻔﺎك َﻋﲆ ﻧِﺴﺎ ِء اﻟْﻌﺎﻟَﻤ َني
عطف تفسريٍ؛ ومبا أ ّن معنى كلمة اصطفى متييز
(سورة النساء ،اآلية  ،)42كلمة "ط ّهرك" يف هذه اآلية معطوف ٌة عىل "اصطفاك" اﻷوﱃ ،وهذا ُ
الﴚء عن غريه ،فط ّهرك هنا تعني متييز مريم عن غريها وترجيحها عىل ساﺋر النساء.
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املسيﺢ عىل يد اليهود ،ويف اآلية التالية  n m l k ji h g fيؤكّد عىل أ ّن
الله رفعه إﱃ السامء ،وهذا التواﱄ املوجود يف اآلية  55من سورة آل عمران موجو ٌد أيضً ا يف
اآلية  157من سورة النساء ،أي إ ّن الله هو الذي أمات عيﴗ أ ّو ًال –ال اليهود -ث ّم رفعه إﱃ
السامء«].[1
املفسون املسلمون الرفع املذكور بعد ّ
مختصا
التويف يف اآلية بأنّه ليس رف ًعا
ًّ
ويصف ّ
وجل -أن يكون
معنيٍ ،ﻷ ّن املكان من خصاﺋص الجسم ،ومن املستحيل عىل الله -ع ّز ّ
مبكانٍ ّ
مقيام يف مكانٍ مرتفعٍ  -كام يزعم البعض -لﻲﻜ
جسام ويستق ّر يف موضعٍ ٍّ
خاص؛ لذا فهو ليس ً
ً
النبي عيﴗ إليه] ،[2وعىل هذا اﻷساس فحرف الج ّر (إﱃ) املذكور يف اآلية مع الضمري
يرفع ّ
(الياء) ،ال يشري إﱃ جه ٍة معين ٍة كامن ٍة يف مكانٍ مح ّد ٍد ،وإﻤﻧّ ا مفهومه ومفهوم الضمري املتّصل
النبي إبراهيمِ  :إ ِ ّ�
به عىل غرار ما ُذكِ َر يف بعض اآليات؛ مثل :قوله -تعاﱃ -عىل لسان ّ
ذاﻫ ٌﺐ ِإ� َر ِ ّ� ،وقوله -تعاﱃ ،K J I  :-وبالتاﱄ ﻤﻳكن تفسري قوله -تعاﱃ:-
ِ
مشتق كلمة (الرفع)
محل كرامتي) ،والسبب يف ذكر
(إين رافعﻚ إﱃ ّ
: 9 ؛ مبعنى ّ
ّ
وجل].[3
هنا هو اإلكرام واإلجالل ،فاملراد هو رفعه إﱃ مكانٍ ليس فيه سوى حكم الله ع ّز ّ
[1] Reynolds, Ibid., p. 241.
املفسين املسلمني لوجدنا أ ّن مح ّمد رشيد رضا واملراغي فقﻂ تب ّنيا هذا االستنتاج ،فاﻷ ّول قالَ » :وأَ ﱠن التﱠ َو ِّ َيف َع َىل َم ْع َنا ُه الظﱠا ِه ِر
لو تت ّبعنا آراء ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْ ُمتَبَا ِد ِر َو ُه َو ْ ِ
وح ه َي
اإل َمات َ ُة الْ َعاديﱠةَُ ،وأ ﱠن ال ﱠرفْ َع يَكُو ُن بَ ْع َد ُه َو ُه َو َرفْ ُع ال ﱡرو ِحَ ،و َال ِب ْد َع ِيف إِط َْالقِ الْخط ِ
َاب َع َىل شَ خ ٍْص َوإِ َرا َدة ُروحه ،فَ ِﺈ ﱠن ال ﱡر َ
َح ِقي َق ُة ْ ِ
اإلن َْسانِ َ ،والْ َج َس ُد كَالثﱠ ْو ِب الْ ُم ْستَ َعا ِر فَ ِﺈنﱠ ُه يَزِي ُد َويَ ْنق ُُص َويَتَغ ﱠ َُريَ ،و ْ ِ
اإلن َْسا ُن إِن َْسا ٌن ِﻷَ ﱠن ُرو َح ُه ِه َي ِه َي«.
(مح ّمد رشيد بن عيل رضا ،تفسري القرآن الحكيم (تفسري املنار) ،ج  ،3ص .)317
] [2رفع املسيﺢ عيﴗ من ِق َبل الله -تعاﱃ -الذي أشري إليه يف اآلية  158من سورة النساء تت ّمة ملضمون اآلية  157وذكر يف اآلية 55
من سورة آل عمران ،ال ّ
يدل عىل مقامه ومنزلته الرفيعه برأي بعض الباحثني ،بل نستلهم من سياق اآليات والعبارات السابقة لها والتي ت ّم
نستشف من الروايات املنقولة يف تفسري هذه اآليات أنّه رفع إﱃ السامء بروحه وجسمه.
التأكيد فيها عىل فشل القوم يف قتله وصلبه ،كذلﻚ
ّ
وبحسب ما ذكر يف بعض الروايات فهو سيعود إﱃ اﻷرض يف آخر الزمان تزام ًنا مع ظهور اإلمام املهدي ليقتل الدجال ،وبعد م ّد ٍة من
الزمن يفنى جميع البرش.
لالطّالع عىل هذه الروايات ،راجع( :مح ّمد مشهدي ق ّمي ،كنز الدقاﺋق ،تحقيق حسني دركاهي ،إيران ،طهران ،منشورات وزارة اإلرشاد
اإلسالميّة ،الطبعة اﻷوﱃ1989 ،م ،ج  ،2ص  676والصفحات الالحقة لها.)..

] [3راجع :محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتاب العرﻲﺑ1407 ،هـ ،ج  ،1ص .366
املفس طنطاوي هو اآلخر تب ّنى الرأي ذاته (طنطاوي بن جوهري املرصي ،الجواهر يف تفسري القرآن ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ،
ّ
1412هـ ،ج  ،2ص .)106
وأ ّما الشيﺦ محمود شلتوت فقد استند إﱃ تفسري اآللوﳼ معت ًﱪا الرفع الذي ذكر بعد ّ
التويف يعني رفع املقام وليس الرفع الجسامين وال س ّيام
أنّه ذكر إﱃ جانب قوله -تعاﱃُ  -ﻣﻄَ ﱢﻬ ُﺮكَ ِﻣﻦ اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوا ،ما يعني أنّه يشري إﱃ الترشيف والتكريم ،كام أ ّن معظم مشتقّاته ذكرت يف
القرآن الكريم بهذا املعنى ،مثل قوله -تعاﱃ :-ﻧَ ْﺮﻓ َُﻊ َد َر َﺟ ٍ
ﺎت َﻣ ْﻦ ﻧَﺸَ ﺎ ُء وَ ر َﻓ ْﻌﻨﺎ ﻟَﻚَ ِذﻛْ َﺮكَ  وَ ر َﻓ ْﻌﻨﺎ ُه َﻣﻜﺎﻧﺎً َﻋﻠ ّﻴﺎً.
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املعنوي الذي أشري إليه ضمن تعبريٍ يحﻲﻜ عن
إذن ،املقصود بحسب هذا الرأي هو التق ّرب
ّ
رصح يف
مقام الرضوان
اإللهي ،إال أ ّن املسألة الجديرة بالذكر -هنا -هي أ ّن القرآن الكريم مل ي ّ
ّ
هذه اآليات برفع املسيﺢ من اﻷرض بروحه وجسمه من ِق َبل الله -تعاﱃ، -ث ّم عروجه إﱃ
تويف ج ّراء ٍ
السامء ،كام ال نجد فيه ترصي ًحا بكونه ّ
طبيعي ث ّم ُعر َِج بروحه إﱃ السامء؛ بل
موت
ٍّ
النص القرآ ّين عدم نفي هاتني الحالتني أو إثباتهام؛ ولك ّن الواضﺢ من اﻷسلوب
ّ
نستشف من ّ
البيا ّين القرآ ّين أ ّن رفعه إﱃ السامء مل يك ْن بحسب القواعد املتعارفة].[1
وتفيد اآلية  158من سورة النساء يف سياقها وظاهرها وداللة حرف اإلﴐاب "بل" الواقع يف
النبي عيﴗُ ر ِف َع إﱃ السامء بروحه وجسمه ،لذا فهي كأﻤﻧّ ا تستبطن ر ًّدا عىل
مستهلّها ،أ ّن ّ
السؤال التاﱄ الذي يخطر يف ذهن املخاطب :لو أ ّن املسيﺢ مل يُقتل وبقي حيًّا ،لِ َم لَ ْم يره أح ٌد
بعد تلﻚ الليلة؟ لقد أنقذه الله -تعاﱃ -من أعداﺋه ورفعه إليه ليأخذه من هذا العامل ويُو ِد َعه
وأفضل] .[2كام أ ّن سياق اآلية بعد تفنيد ا ّدعاء اليهود الذين زعموا أنّهم
َ
يف عا ٍمل آخ َر أعىل
نجحوا يف قتله وصلبه ،يفيد بأنّه الشخص نفسه الذي حفظه الله -تعاﱃ -من القتل والصلب،
ث ّم رفعه بجسمه وروحه إليه ،ومل يرفع روحه فقﻂ.
وتجدر اإلشارة إﱃ أ ّن اإلﴐاب يف قوله -تعاﱃn m l k ji h g f :-
والذي يراد منه إنكار القتل والصلب إﱃ جانب إثبات الرفع ،ال يتناسب مع رفع الروح وحدها
دون الجسم ،إذ ينتفي مناط استعامل "بل" يف هذه اآلية بحسب هذا املعنى املق ّرر للرفع،
كل إنسانٍ يجب وأن ترفع روحه بعد أن ﻤﻳوت؛ مهام كانﺖ طريقة موته.
ﻷ ّن ّ
إذًا ،كلمة "بل" يف اآلية تشري إﱃ أ ّن املسيﺢ رفع إﱃ السامء بروحه وجسمه ،وهذا الرفع
يف الواقع عبار ٌة عن وسيل ٍة إلنقاذه من براثن اليهود ،وال فرق يف كيفيّة تحقّقه ،فسوا ٌء أتحقّق
كلامت "إ ّﱄ" و"إليه" يف قوله -تعاﱃَ  :-ورا ِﻓ ُﻌﻚَ إ َ ﱠِﱄ وﺑَ ْﻞ َر َﻓ َﻌﻪُ اﻟﻠﻪُ إِﻟَ ْﻴ ِﻪ هام عىل غرار قوله -تعاﱃ -إنﱠ اﻟﻠﻪَ َﻣ َﻌﻨﺎ وِ ﻋﻨْﺪَ َﻣ ٍ
ﻠﻴﻚ
ُﻣ ْﻘ َﺘ ِﺪرٍ حيث ال يفهم من هذه التعابري سوى الدخول يف كنف اﻷمر املقدّس ،لذا كيف نفهم كلمة (السامء) من كلمة "إِﻟَﻴﻪ"؟ من اإلجحاف
ٍ
فضال عن اليقني.
روايات ال تبلﻎ درجة الظ ّن ً
مبكانٍ تفسري التعابري القرآن ّية عىل أساس
نقال عن كتاب مواجهه قرآن با فرهنﮓ مسيحيﺖ
(آراء الشيﺦ شلتوت يف كتاب دراس ٌة ملشكالت املسلم املعاﴏ يف حياته اليومية العا ّمةً ،
(باللغة الفارسية) ،تأليف أعظم بويا ،إيران ،طهران ،منشورات »ﻫﺴﺘﻲ منﺎ«2006 ،م ،ص .)190 - 189
] [1راجع :أبو اﻷعىل املودودي ،تفهيم القرآن ،ترجمة كليم الله متني ،منشورات دار العروبة للدعوة اإلسالميّة1990 ،م ،ج  ،1ص .453

] [2راجع :رضا صدر ،مسﯿﺢ در قرآن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية عيل ح ّجتي كرماين ،إيران ،طهران ،منشورات مشعل دانشجو،
ص .229
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حي ،أم
عىل ضوء موت املسيﺢ -دون قتل وصلب– أم عن طريق لقاﺋه الله -تعاﱃ-؛ وهو ﱞ
مستحيال من الناحية العقلية ،فالعقل ال يقول
ً
فضال عن أ ّن هذا اﻷمر ليس
بجسمه اإلنسا ّين؛ ً
ٍ
متعارف بني البرش.
باستحالة رفعه من ِق َبل الله -تعاﱃ -إﱃ السامء بشكلٍ غري
وال ّ
النبي عيﴗ إﱃ السامء ح ًّيا إ ْن اعتﱪناه معجزةً ،فهو ليس بأه ّم من
شﻚ يف أ ّن رفع ّ
ساﺋر املعجزات التي اكتنفﺖ حياته ،فقد ُولِ َد من والد ٍة عذراء ،وتح ّدث مع الناس؛ وهو يف
املهد بعد ٍ
وقﺖ قصريٍ من والدته ،وأحيا املوىت ،وما إﱃ ذلﻚ من معجزات أخرى .ال ّ
شﻚ يف أ ّن
هدف ٍ
تنصب يف ٍ
واحد ،والقرآن الكريم هو برهاننا عىل وجود معاج َز
هذه املعجزات قاطب ًة
ّ
قاﺋال» :والتأمل يف سياق اآليات يوضّ ﺢ الوجه
كهذه ،وهذا ما أكّد عليه صاحب تفسري امليزان ً
املختصة -ظاه ًرا -باملسيﺢ نعمة عليه وعىل والدته جمي ًعا ،كام
يف ع ّد ما ذكره من اآليات
ّ
اختص به
تشعر به آيات آل عمران؛ فﺈ ّن البشارة إﻤﻧّ ا تكون بنعمة ،واﻷمر عىل ذلﻚ ،فﺈ ّن ما ّ
أب ،والتأييد بروح القدس ،وخلق الطري ،وإبراء
املسيﺢ من آي ٍة وموهب ٍة؛ كالوالدة من غري ٍ
اﻷكمه واﻷبرص ،وإحياء املوىت بﺈذن الله سبحانه ،فهي بعينها كرام ٌة ملريم؛ كام أنّها كرام ٌة
لعيﴗ ،فهام م ًعا من ّعامن بالنعمة اإلله ّية ،كام قال -تعاﱃ= < ; :  :-
> .وإﱃ ذلﻚ يشري -تعاﱃ -بقوله(- + * ) (  :اﻷنب ّياء:
 ،)-91حيث ع ّدهام م ًعا آي ًة واحد ًة ال آيتني«].[1
واإلشارة القرآن ّية إﱃ هذا الرفع غري املتعارف طُ ِر َحﺖ باملصطلﺢ نفسه الذي استخدمه
النصارى لﻺشارة إﱃ رفع روح املسيﺢ وجسمه إﱃ السامء ،وهو يف اللغة اإلنجليزية
( )Ascensionحيث نستنتج منه أ ّن القرآن الكريم ال يروم تفنيد هذه العقيدة ،بل استخدم
لفظًا يساهم يف ترسيخها والتأكيد عليها؛ لذا لو كان يف صدد نفيها الستخدم مصطل ًحا آخ َر غري
الرفع] ،[2وإذا كان القرآن الكريم يف مقام نقض العقيدة املسيح ّية ،لقال الله -تعاﱃ -يف هذا
املجال :ما قتلوا املسيﺢ يقي ًنا ،وإﻤﻧّ ا أنقذه الله حيًّا ،ث ّم أماته؛ كام ﻤﻳوت ساﺋر البرش.
النبي عيﴗ ،لك ّن الله -سبحانه وتعاﱃ -رفعه إﱃ أعىل الدرجات،
لقد أراد اليهود إهانة ّ
ومن الواضﺢ أ ّن كلمتَ ْي عزيز وحكيم يف نهاية اآلية n m l k :تؤيّدان هذا
] [1مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،5ص  133بتلخيص.
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :أبو اﻷعىل املودودي ،تفهيم القرآن ،ج  ،1ص .453
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الرأي ،إذ استعاملهام بعد أحد اﻷحداث الها ّمة يراد منه إظهار غلبة الله -تعاﱃ -وقدرته وقهره
وحكمته البالغة].[1
كل ما
أي ﳾ ٍء عن نطاق قدرته ،وهو قاد ٌر عىل فعل ّ
والعزيز هو الرشيف الذي ال يخرج ّ
يشاء وهو القاهر والغالب فوق كل ﳾء؛ والحكيم هو الذي ال يصدر منه خطأٌ مطلقًا ويجعل
وكل حفﻆ
كل من أنزله من السامء بحكمتهّ ،
كل ﳾ ٍء يف موضعه؛ لذا فهو قاد ٌر عىل رفع ّ
ّ
وإزالة ال يبدران منه إال بداعي حكمته البالغة] .[2لقد عاد املسيﺢ إﱃ املكان نفسه الذي
جاء منه ،فقد بدأ حياته بنزوله إﱃ هذا العامل عن طريق نفﺦ الروح يف أ ّمه مريم من ِقبَل
الله -سبحانه وتعاﱃ ،-ث ّم عاد إﱃ مبدﺋه؛ لﻲﻜ يبقى يف أمانٍ من القتل والصلب؛ لذا نستنتج
من هذه اآلية أ ّن الله قد رفعه بجسمه وروحه إليه ،ومل يرفع روحه وحدها ،وهذا الرفع يف
ومؤرشا جل ًّيا عىل مقامه الرفيع عن ربّه.
الحقيقة يع ّد أكﱪ بشار ٍة للمسيﺢ ّ ً
ويقول العالمة مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ واصفًا شخص ّية املسيﺢ» :وكيف يتص ّور يف َم ْن
أب،
آمن باملسيﺢ أ ْن ال يعرث منه عىل آي ٍة؛ وهو بنفس وجوده آيةٌ ،خلقه الله من غري ٍ
وكهال ،ومل يزل مكر ًما بﺂي ٍة بعد آي ٍة؛ حتّى رفعه الله
وأيّده بروح القدس يكلّم الناس يف املهد ً
إليه ،وختم أمره بأعجب آي ٍة«].[3
وجل ،لك ْن ال نعلم كيف ت ّم
ومن املؤكّد أ ّن املسيﺢُ ر ِف َع إﱃ السامء من ِقب َِل الله ع ّز ّ
ذلﻚ؛ فالكثري من املواضيع القرآنيّة واضحة املفهوم؛ إال أنّها غامض ٌة علينا من حيث الداللة
التفصيلية؛ مثل :استواﺋه تبارك شأنه عىل العرش ،ونزول املالﺋكة إﱃ اﻷرض ،وكذا هو الحال
بالنسبة إﱃ رفع املسيﺢ؛ لذا ال ﻤﻳكن ﻷحد ا ّدعاء أ ّن املوت هو السبيل الوحيد للوفاة
ٌ
وطرق أخرى تتحقّق عىل إثرها؛
أساليب
سبيل أخرى غريها ،إذ هناك
والرفع بحيث ال يوجد ٌ
ُ
عىل الرغم من أنّها غ ُري واضح ٍة لنا.
الطبيعي هي
الطبيعي أو غري
ومضافًا ملا ُذكِ َر فﺈ ّن مسألة الوفاة والرفع عن طريق املوت
ّ
ّ
] [1راجع :أبو اﻷعىل املودودي ،تفهيم القرآن ،ج  ،1ص .453
] [2راجع :رضا صدر ،مسﯿﺢ در قرآن (باللغة الفارسية) ،ص .229
] [3مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،6ص .228
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والنبي عيﴗ كام -ذكرنا آنفًا -يُع ّد من عجاﺋب ِ
الخلْقة يف نشأته
اﻷخرى غ ُري واضح ٍة لنا،
ّ
فكل هذه اﻷمور تُع ّد إعجازي ًة وخارج ًة عن النطاق املتعارف لنا
وحياته ،ووفاته ،ورفعهّ ،
وكل إنسانٍ يعتقد بأ ّن اﻷنب ّياء لديهم معاج ُز ،ال يجد ض ًريا يف تصديق هذه اﻷمور
رشا؛ ّ
بوصفنا ب ً
التي اكتنفﺖ شخصيّة املسيﺢ؛ واملسألة الها ّمة يف هذا الصدد هي ﴐورة ارتكاز معتقداتنا
عىل براه َني ثابت ٍة وقطعيّ ٍة؛ سوا ًء يف مجال القضايا اإلعجازية أو غريها.
وجدير بالذكر أ ّن النوم واملوت كليهام يحكيان عن سكون البدن وتج ّرده عن الحركة بنح ٍو
تا ٍّم أو جز ٍّﻲﺋ ،إال أ ّن ّ
تفاصيل كثريةً؛ لذا إ ْن امتلكنا
َ
تويف النفس حني منامها وموتها ال نعرف عنه
مصاديق أخرى ّ
للتويف غري املصاديق
برهانًا قطع ًّيا من الكتاب والس ّنة والعقل يثبﺖ وجود
َ
النبي عيﴗ ورفعه إﱃ السامء حدثا
التي نعرفها ،ففي هذه الحالة سوف نؤمن بأ ّن وفاة ّ
علم به ،وهذا االعتقاد يضاهﺊ اعتقادنا بخلقة آدم وحواء
عام نحن عىل ٍ
بشكلٍ يختلف ّ
بشكلٍ يختلف عن املتعارف يف خلقة ساﺋر البرش ،وكذلﻚ اعتقادنا بوالدته من أ ٍّم عذراء].[1
  :

ّ
 :
 

ّ
ّ
ّ
   


النبي عيﴗ يف آيات ع ّدة ،لذا ات ّخذها بعض املسترشقني
أشار القرآن الكريم إﱃ موت ّ
مرتك ًزا إلثبات عقيدتهم القاﺋلة مبوته؛ وهو عىل الصليب ،أو بعد م ّد ٍة من صلبه؛ فهذه
دليال واض ًحا عىل عدم إنكار القرآن موته عىل ضوء إشارته إﱃ
التلميحات القرآن ّية برأيهم تُع ّد ً
أ ّن هذا اﻷمر قد طرأ عليه يف املاﴈ؛ ما يعني تأريخ ّية موته.
ويف ما ييل نذكر تفاصيل البحث ضمن اآليات املقصودة:
 (1اﻵﻳﺔ  33ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ:
قال -تعاﱃ .[2] } | { z y x w v u :-كام أرشنا آنفًا
فالنبي عيﴗ يبارك يف هذه اآلية والدته وموته وبعثه.
ّ
] [1راجع :أحمد بهشتي ،عيﴗ ﭘﯿام آور اسالم (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات اطالعات2000 ،م ،ص  308-307بتلخيص.
] [2سورة مريم ،اآلية .33
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ويستنتج املسترشق نيل روبنسون ،بنا ًء عىل تأث ّره بعقيدته املسيحيّة القاﻤﺋة عىل موت
أيام
املسيﺢ مصلوبًا ،وعىل ضوء ما ذكر يف عدد من الروايات التي روي فيها أنّه مات لع ّدة ٍ
ٍ
وساعات ،أنّه قد مات يف املاﴈ ،وال صواب ّية لقول من يقول إنّه سيموت يف آخر الزمان؛ وبعد
النبي يحيى؛
أ ْن قارن هذه اآلية مع اآلية  15من السورة ذاتها والتي أشارت إﱃ موت ّ
النبي؛ أي أنّه حدث يف املاﴈ].[1
ا ّدعى أ ّن موت املسيﺢ كان عىل غرار موت هذا ّ
ومام أكّد عليه يف هذا الصدد أ ّن اآليات الالحقة لﻶية ّ 33
تدل عىل املضمون ذاته؛ لكونها
ّ
مستقبال يف يوم القيامة؛
ً
تتح ّدث عن الحرش والقيامة ،وهذه اآلية تتح ّدث بدورها عن بعثه
مستقبال].[2
ً
كام ا ّدعى أ ّن القرآن الكريم ليسﺖ فيه أدﻰﻧ إشار ٍة إﱃ موت املسيﺢ
واعتﱪ غابريال سعيد رينولدز معجزة املسيﺢ وهو يف املهد تستبطن تلوي ًحا إﱃ أ ّن
موته عىل غرار موت ساﺋر الناس] ،[3وبطبيعة الحال ال ضري يف قوله إ ّن اآلية يف صدد بيان
][4
كالم له حينام كان يف املهد
كون املسيﺢ كساﺋر البرش؛ ﻷ ّن كالمه املذكور يف اآلية يُع ّد تت ّم ًة ﻷ ّول ٍ
ْ
ْ
�
ﺘﺎب ،لذا فﺈ ّن
آﺗﺎ�اﻟ ِ
اﷲِ
ﺪ َّ
ﻗﺎل ِإ ِ ّ� َﻋﺒ ُ
والذي أخﱪ الناس فيه أنّه عب ٌد من عباد الله -تعاﱃَ  :-
َ
ِ َ
قوله x w v u :-يشري إﱃ أ ّن ولوجه يف الحياة الدنيا حدث ضمن مسري ٍة نزيه ٍةوقوﻤﻳ ٍة ملؤها العفاف والطهارة ،حيث أراد من ذلﻚ تنزيه أ ّمه من تهمة الفحشاء واملنكر التي
][5
يل .ويف اآلية  35من السورة ذاتها
طالتها ،وقوله  z y :يحﻲﻜ عن مصريه املستقب ّ
كل ﳾ ٍء مبج ّرد أ ْن
ن ّزه الله -سبحانه وتعاﱃ -من أ ْن يكون له ول ٌد ،وأشار إﱃ قدرته عىل خلق ّ
النبي
النبي عيﴗ؛ كساﺋر البرش ،ومثل ّ
يشاء ذلﻚ .وعىل هذا اﻷساس ،فاآلية يف مقام بيان أ ّن ّ
يحيى الذي تح ّدثﺖ عنه اآلية  15من هذه السورة] ،[6ونقلﺖ سالم الله عليه حني والدته
طي
وموته وبعثه؛ لذا نستنتج منها أنّه ليس اب ًنا لله -تعاﱃ ،-وحاله حال ساﺋر أقرانه البرش يف ّ
ثالث مراحل؛ هي :الوالدة ،واملوت ،والبعث.
[1] Robinson, Jesus, p.18.
[2]Ibid.
[3]Reynolds, Ibid., p. 239.
] [4راجع :سورة مرﯾم ،اآليات .33-30
َ
َﴣ أ ْﻣ ًﺮا َﻓﺈِ ﱠَمنﺎ ﻳَﻘ ُ
ُﻮل ﻟَﻪُ ﻛُ ْﻦ َﻓ َﻴﻜُﻮنُ ( سورة مريم ،اآلية .)35
] [5قال -تعاﱃَ  :-ﻣﺎ ﻛَﺎنَ ﻟِﻠﱠ ِﻪ أَنْ ﻳَ ﱠﺘ ِﺨ َﺬ ِﻣ ْﻦ َوﻟَ ٍﺪ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧَﻪُ إِذَا ﻗ َ
ﻮت َوﻳَ ْﻮ َم ﻳُ ْﺒ َﻌ ُﺚ َﺣ ٍّﻴﺎ( سورة مريم ،اآلية .)15
] [6قال -تعاﱃَ  :-و َﺳﻼَ ٌم َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻳَ ْﻮ َم ُوﻟِﺪَ َوﻳَ ْﻮ َم َُمي ُ
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النبي عيﴗ ﻤﻳوت لكونه ليس أزل ًّيا؛ مثل :الله -سبحانه وتعاﱃ،-
ومن البديهي أ ّن ّ
لك ْن ال نعلم زمان موته من فحوى اآلية املذكورة ،فهي تتض ّمن الفعل املضارع "أﻣﻮت"
فضال عن وجود
الذي ال ﻤﻳكننا تحديد املستقبل القريب أو البعيد من داللته دون قرينةً ،
يقل شأناً عن احتامل موته
احتامل بأنّه قد مات يف الزمان املاﴈ ،فهذا االحتامل ال ّ
مستقبال؛ كذلﻚ ليس هناك ما ّ
يدل عىل كون اآلية تثبﺖ صلبه بذاته دون غريه؛ وذلﻚ ﻷ ّن
ً
الصلب قتل وليس موتًا].[1
ويؤكِّد محيي الدين بن عرﻲﺑ عىل أ ّن املسيﺢ عيﴗ بن مريم ألقى بالسالم عىل نفسه؛
يقل (يوم
قاﺋالً z y؛ لﻲﻜ يف ّند مزاعم من افرتى عليه وا ّدعى أنّه قُ ِتل ،لذا مل ْ
أُقتل)؛ أي أنّه قصد تكذيب قولهم ،[2]H G F E D C B A  :وهذه اآلية
قتال].[3
تشري بوضو ٍح إﱃ أنّه سوف ﻤﻳوت موتًا طبيعيًّا وليس ً
إذًا ،هذه اآلية مع ترصيحها مبوت املسيﺢ وبعثه ،إال أنّها ال تح ّدد زمان موته،
النبي يحيى ،ليس
واستنتاج نيل روبنسون بكونه قد وقع يف املاﴈ عىل غرار موت ّ
سوى ا ّدعا ٍء ٍ
بحﺖ؛ إذ لو أمع ّنا النظر يف اآليتني  15و 33من سورة مريم سنالحﻆ فيهام
الطبيعي بني شخصيتَ ْي هذين النب ﱠي ْني ،فكالهام خلقا يف مج ًرى
ﴐب من التشابه
وجود ٍ
ّ
أب طاعنٍ يف الس ّن وأ ٍّم عاقرٍ،
عام هو متعا َر ٌف يف حياة البرش ،ﻷ ّن يحيى ولد من ٍ
يختلف ّ
واملسيﺢ ولد من أ ٍّم عذراء ،وكالهام عىل مرتب ٍة عليا من طهارة النفس والرأفة بالوالدين
والتواضع والطاعة التا ّمة لله -تعاﱃ ،-وكالهام نال مقام النب ّوة يف س ّن الطفولة].[4
] [1راجع :مح ّمد صادقي طهراين ،الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن ،إيران ،قم ،منشورات فرهنﮓ اسالمي ،الطبعة الثانية1986 ،م ،ج  ،18ص .318
] [2سورة النساء ،اآلية .157
] [3راجع :مح ّمد بن عيل بن عرﻲﺑ ،رحمة من الرحمن يف تفسري وإشارات القرآن ،تحقيق محمود محمود غراب ،سوريا ،دمشق ،منشورات
مطبعة النرص ،الطبعة اﻷوﱃ1410 ،هـ ،ج  ،3ص .50
النبي
بشأن
ذكرت
قد
ذاتها
العبارة
فهذه
النواحي،
أحد
من
ا
ح
صحي
يبدو
ال
اين
ر
طه
صادقي
هذا االستدالل املطروح من قبل ابن عرﻲﺑ ومح ّمد
ً
ّ
مقتوال.
ً
ﻮت َوﻳَ ْﻮ َم ﻳُ ْﺒ َﻌ ُﺚ َﺣ ٍّﻴﺎ عىل الرغم من أنّه مات
يحيى يف اآلية  15من سورة مريمَ  :و َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻳَ ْﻮ َم ُوﻟِﺪَ َوﻳَ ْﻮ َم َميُ ُ
النبي عيﴗ حاله حال ساﺋر البرش ،فهو يفارق الحياة ،وليسﺖ
املفسيْن
نقول يف تشذيب رأي هذين ّ
ْ
املسلمني أ ّن اآلية يف صدد بيان كون ّ
يف صدد بيان كيف ّية مفارقته الحياة.
َﺎب ِﺑ ُﻘ ﱠﻮ ٍة َوآﺗَ ْﻴ َﻨﺎ ُه اﻟْ ُﺤﻜ َْﻢ َﺻ ِﺒ ٍّﻴﺎ * َو َﺣ َﻨﺎﻧًﺎ ِﻣ ْﻦ ﻟَﺪُ ﻧﱠﺎ َو َزﻛَﺎ ًة َوﻛَﺎنَ ﺗَ ِﻘ ٍّﻴﺎ * َوﺑَ ٍّﺮا ِﺑ َﻮاﻟِﺪَ ﻳْ ِﻪ َوﻟ َْﻢ ﻳَﻜُ ْﻦ َﺟ ﱠﺒﺎ ًرا َﻋ ِﺼ ٍّﻴﺎ
] [4قال -تعاﱃ :-ﻳَﺎ ﻳَ ْﺤ َﻴﻰ ُﺧ ِﺬ اﻟْ ِﻜﺘ َ
ﻮت َو َﻳ ْﻮ َم ُﻳ ْﺒ َﻌ ُﺚ َﺣ ٍّﻴﺎ( سورة مريم ،اآليات  12إﱃ .)15
* َو َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َﻳ ْﻮ َم ُوﻟِﺪَ َو َﻳ ْﻮ َم َميُ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِﺎﻟﺼ َﻼة َواﻟ ﱠﺰﻛَﺎة َﻣﺎ ُد ْﻣ ُﺖ َﺣ ٍّﻴﺎ * َوﺑَ ٍّﺮا ِﺑ َﻮاﻟﺪَ ِيت َوﻟ َْﻢ
َﺎب َو َﺟ َﻌﻠَﻨﻲ ﻧَ ِﺒ ٍّﻴﺎ * َو َﺟ َﻌﻠَﻨﻲ ُﻣ َﺒﺎ َرﻛًﺎ أﻳْ َﻦ َﻣﺎ ﻛُ ْﻨ ُﺖ َوأ ْو َﺻ ِﺎين ﺑ ﱠ
َﺎين اﻟْ ِﻜﺘ َ
ﻗ ََﺎل إ ﱢِين َﻋ ْﺒﺪُ اﻟﻠﱠ ِﻪ آﺗ ِ َ
ُ
َ
ﻮت َوﻳَ ْﻮ َم أﺑْ َﻌ ُﺚ َﺣ ٍّﻴﺎ( سورة مريم ،اآليات  30إﱃ .)33
ﲇ ﻳَ ْﻮ َم ُوﻟِﺪْ ُت َوﻳَ ْﻮ َم أ ُﻣ ُ
ﻳَ ْﺠ َﻌﻠْ ِﻨﻲ َﺟ ﱠﺒﺎ ًرا ﺷَ ِﻘ ٍّﻴﺎ * َو ﱠ
اﻟﺴ َﻼ ُم َﻋ َ ﱠ
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النبي عيﴗ يذوق
وهذه اآليات؛ كام هو ظاه ٌر يف ألفاظها وتعابريها ،تشري إﱃ أ ّن ّ
طعم املوت؛ حاله حال ساﺋر البرش ،لك ّنها مل تذكر زمان حلوله ،وما إ ْن كان قد حدث يف املاﴈ
مستقبال.
ً
أو سيحدث

مضافًا إﱃ ما ُذكِ َر لو قارنّا بني سالم الله -تعاﱃ -عىل يحيىَ  :و َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ وسالم عيﴗ عىل
ٍ
اختالف
نفسه ،v u :فالنتيجة املنطقيّة للمقارنة بني بقيّة مضمون اآليتني هي وجود
كل ٍ
واحد منهام ،واختالف موت عيﴗ عن يحيى وساﺋر البرش؛ فكالهام ولد من أ ٍّم
بني والدة ّ
النبي عيﴗ كانﺖ خارجة عن القوانني الحاكمة عىل حياة البرش؛ لكونها حدثﺖ
لك ّن والدة ّ
النبي يحيى وساﺋر
بنف ٍﺦ من الله -تعاﱃ ،-لذا ما الضري يف كون موته -أيضً ا -مختلفًا عن موت ّ
البرش؟!

عام ذهب إليه ساﺋر املسترشقني،
ويتب ّنى يوسف د ّرة الح ّداد رؤي ًة إزاء هذه اآلية تختلف ّ
املسيحي .واملثري للدهشة
يسا ملتز ًما بتعاليم دينه
قس ً
فقد تط ّرق إﱃ تفسري مضمونها بوصفه ّ
ّ
النبي عيﴗ عىل ساﺋر اﻷنب ّياء والرسل ،ث ّم تح ّدث
أنّه طرح يف بادئ اﻷمر مسألة أفضل ّية ّ
مختص به فقﻂ،
احل
السياق ا ّدعى أ ّن السالم الذي ُذكِ َر بشأنه يف ثالث مر َ
ﱞ
عن موته؛ ويف هذا ّ
ولدى إثباته تأريخيّة صلبه قال إ ّن القرآن أشار ترصي ًحا م ّرتني وتلمي ًحا م ّرتني -أيضً ا -إﱃ موته
وقتله ،قبل أ ْن يشري إﱃ ذلﻚ يف سورة النساء.
وقول املسيﺢ  z y :برأي الح ّداد ّ
يدل عىل موته وبعثه الحقيق ّيني؛ أي
إنّهام يشابهان مراد القرآن من الوالدة يف هذه اآلية ،أي التي تحقّقﺖ عىل أرض الواقع؛ لذا
فاإلشارة إﱃ موته -هنا -تعني املوت الذي تحقّق يف واقع الحال بعد الوالدة ،والله -تعاﱃ -هو
النبي يحيى.
الذي أنهى حياته؛ وهذا اﻷمر يشابه ما ذكره القرآن بشأن ّ
إذًا ،كام أ ّن يحيى مات ،فاملسيﺢ مات -أيضً ا -برأي يوسف د ّرة الح ّداد].[1
والر ّد عىل هذا االستدالل هو النقض ذاته الذي ق ّررناه بالنسبة إﱃ ما ا ّدعاه نيل روبنسون،
فضال عن أ ّن هذه اآلية ليسﺖ بصدد بيان ما إ ْن كان موت هذين النب ﱠي ْني حقيق ًّيا أو مجازيًّا،
ً
فغاية ما ّ
بأي
تدل عليه هو أنّهام ﻤﻳوتان كام ﻤﻳوت ّ
كل إنسانٍ  ،أي من املمكن أن ﻤﻳوت املسيﺢ ّ
] [1راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .332
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شكلٍ كان؛ سوا ًء ج ّراء صلبه -برأي يوسف د ّرة الح ّداد -أو بعد ذلﻚ ،أو حتّى يف آخر الزمان
وقبل وقوع القيامة الكﱪى.
والسالمان املذكوران يف اآليتني  15و 33من سورة مريم اعتﱪهام الح ّداد حادثتني
النبي يحيى مل يتكلّم مع الناس بشكلٍ
مجازي ،كذلﻚ
ٍّ
تأريخ ّيتني متشابهتني ،فكام أ ّن ّ
حقيقي قد حدث؛ وبالتاﱄ
النبي عيﴗ ؛ وكذا هو الحال بالنسبة إﱃ موت اﻷخري ،فهو
ﱞ
ّ
ليس من املنتظر أنّه سيتحقّق يف آخر الزمان وقبل وقوع القيامة].[1
النبي عيﴗ
والسؤال الذي يُطرح عىل الح ّداد بخصوص ما ذكر؛ هو :هل إ ّن موت ّ
حقيقي؟ ال ريب يف أ ّن
يف زمانٍ الحقٍ لحادثة الصلب يُع ّد واز ًعا ال ّدعاء أنّه موتٌ غ ُري
ٍّ
هذا التفسري قاﺋ ٌم عىل تكل ٍّف واض ٍﺢ ،وين ّم عن عمق تأث ّر قاﺋله بالفرض ّيات اإليديولوج ّية
النص القرآ ّين ،حيث ا ّدعى أ ّن
املرتكزة يف ذهنه ،ومن ث ّم عدم تو ّرعه عن تحميلها عىل ّ
القول بعدم موت املسيﺢ عىل الصليب يستلزم القول ببطالن نظريّة تكلّمه وهو يف املهد؛
طفل أكّد للقوم بكون املوت مصريه ،لذا إ ْن
أي تكذيب معجزته؛ ﻷنّه حينام تكلّم وهو ٌ
ا ّدعى أحد أ ّن موته سيقع يف آخر الزمان؛ فهذا يعني عبث ّية كالمه ملن حوله ،فالناس ليسوا
عىل علم بالزمان الذي سيعودون فيه].[2
لقد أكّدنا -آنفًا -عىل أ ّن اآلية ليسﺖ يف مقام بيان طبيعة موت املسيﺢ وزمان وقوعه،
فهي -فقﻂ -بصدد بيان أنّه كساﺋر بني آدم؛ يولد ،وﻤﻳوت ،ث ّم يبعث؛ كذلﻚ هي ليسﺖ يف
مقام بيان كيفيّة والدته ،وموته ،وبعثه ،بل تؤكّد عىل أنّه أخﱪ الناس بعدم ألوهيّته ،وعدم
وجل.
بن ّوته لله ع ّز ّ
وقد أراد يوسف د ّرة الح ّداد من هذا الكالم إثبات عقيدة الصلب والبعث املسيحيّة من
ومام قاله يف هذا الصدد» :هذه
باطن اآلية القرآن ّية ،لك ّنه مل يُفلﺢ ومل يستطع إثبات املطلوب؛ ّ
اآلية تع ّد شاه ًدا ﴏي ًحا عىل حقيقة موت املسيﺢ وبعثه بﺈعجازٍ ،وهذا هو نفس املعتقد
املرتكز يف الفكر
املسيحي«].[3
ّ
] [1راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .332
] [2راجع :م .ن ،ص .ن.
] [3راجع :م .ن ،ص .ن.
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النبي عيﴗ يف عا ٍمل آخ َر،
وتجدر اإلشارة إﱃ أ ّن هذه اآلية يف الحقيقة تشري إﱃ بعث ّ
ال يف الحياة الدنيا؛ كام يتص ّور املسيح ّيون ،واآليات الالحقة لها تؤيّد ذلﻚ ،وهو ما أكّد عليه
نيل روبنسون أيضً ا؛ فاآلية  37من السورة ذاتها تط ّرقﺖ إﱃ الذين اختلفوا يف املسيﺢ وذكرت
مصريهم املشؤوم يف يوم القيامةÔ Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê :
عام اختلفوا فيه ومعرفته
 ، Õواآلية  38أكّدت عىل هذا املصري وحتم ّية انجالء الغبﺶ ّ
طلب
سم ًعا ورؤيةً ،â á à ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø × :واآلية ٌ 39
اإللهي
النبي مح ّمد بأ ْن ينذرهم من ذلﻚ اليوم الذي ال رجعة لهم فيه؛ لكون الحكم
ّ
من ّ
سيصدر بشأنهم حينه. , + * ) ( ' & % $ # " ! :
والرأي اآلخر الذي استنتجه الح ّداد من هذه اآلية هو داللتها عىل أفضل ّية املسيﺢ
صاﺋب طب ًعا؛ ﻷ ّن اآلية  15من السورة نفسها
عىل ساﺋر اﻷنب ّياء واملرسلني ،وهذا االستنتاج غري
ٍ
النبي يحيى بصيغ ٍة خﱪي ٍة@ ? > = < ; : 9  :
ذكرت السالم عىل ّ
وجل ،-ال عىل
واضﺢ من ظاهر اآلية؛ فالسالم فيها ُذكِ َر عىل لسان الله -ع ّز ّ
 .Aكام هو
ٌ
دليال
لسان يحيى؛ كام هو الحال يف سالم عيﴗ عىل نفسه ،ومن هذا املنطلق ﻤﻳكن اعتباره ً
عىل مكانته الرفيعة التي تفوق مكانة عيﴗ عند الله ،لذا ال صواب ّية ملا ا ّدعاه الح ّداد].[1
 (2اﻵﻳﺔ  17ﻣﻦ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة:
النبي عيﴗ يف العقيدة املسيح ّية ،بظاللها عىل تفسري
ألقﺖ مسألة تأريخ ّية موت ّ
املسترشقني لﻶية  17من سورة املاﺋدةo n m l k j i h  :

 ~ } | { z y x w v u t s rq pﮯ
¡ ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢

. ¸ ¶ µ ´ ³ ²±
ويؤك ِّد املسترشق غابريال سعيد رينولدز عىل أ ّن صلب املسيﺢ يُع ّد من الحقاﺋق
التأريخيّة الثابتة التي ال ّ
قاﺋال» :هذه اآلية
فس اآلية ً
شﻚ وال ترديد فيها ،وعىل هذا اﻷساس ّ
النبي عيﴗ؛ كموت ساﺋر البرش ،أي أنّه بواسطة الله«].[2
تل ّوح إﱃ أ ّن موت ّ
] [1راجع :أحمد عمران ،القرآن واملسﯿحﯿة يف املﯿزان ،لبنان ،بريوت ،منشورات الدار اإلسالميّة ،الطبعة اﻷوﱃ1995 ،م ،ص .446

[2] Reynolds, Ibid., p. 239.
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وارتكز رينولدز لدى تفسريه اآلية عىل فكرة أ ّن املسيﺢ مات مصلوباً ،لذلﻚ ا ّدعى أنّها
السياق الذي ُذكِ َرت
تؤيّد هذه العقيدة املسيح ّية؛ لكن يرد عليه أ ّن استدالله يتعارض مع ّ
اآلية يف رحابه ،وال يتناغم مع اﻷصول اللغويّة والنحويّة املوجودة فيها ،لذا ال صوابيّة ملا قاله؛
وبالتاﱄ ال ص ّحة ال ّدعاء أنّها تؤيّد موت املسيﺢ مصلوبًا.
وتؤكِّد اآليات التي سبقﺖ هذه اآلية عىل ﴐورة الوفاء بالعهد وامليثاق] ،[1وتشري إﱃ امليثاق
عظيم يف ما لو التزموا
الذي أخذه الله -سبحانه وتعاﱃ -من بني إﴎاﺋيل ،وكيف إنّه وعدهم بأج ٍر ٍ
باﻷحكام الرشع ّية ،لك ّنهم إن مل يلتزموا سوف يطالهم عذاب أليم] ،[2واآلية  13أشارت إﱃ نقضهم
هذا امليثاق وتحريفهم كالم الله -تعاﱃ .[3]-وأ ّما اآلية  14فقد ذكّرت بامليثاق الذي أخذه الله
تعاﱃ -من النصارى الذين مل يلتزموا به] ،[4واآلية  15دعﺖ أهل الكتاب إﱃ اتّباع خاتم اﻷنبيّاءتنصلوا -أيضً ا -م ّمـا
واملرسلني مح ّم ٍد[5]؛ بينام اآلية  17ت ّم التأكيد فيها عىل أ ّن أهل الكتاب ّ
ٍ
معتقدات وسلكوا نهج الكفر؛ بتأليههم املسيﺢ ،حيث زعموا أنّه ابن الله وثالث
أُق ّر لهم من
ثالث ٍة .وجدير بالذكر ،أ ّن تكرار لفﻆ الجاللة يف هذه اآلية أربع م ّر ٍ
ات ّ
يدل عىل أ ّن محورها
االرتكازي هو التوحيد ،وتفنيد جميع أﻤﻧاط الرشك.
ّ
وهناك دليالن ساقتهام اآلية لتفنيد ألوهيّة املسيﺢ عيﴗ؛ هام:
أ -هو ابن الس ّيدة مريم ،واإلله يجب ّأال يكون اب ًنا.
إ ّن هذه القاعدة االرتكازيّة يبطل عىل أساسها أمران؛ أحدهام :غل ّو املسيح ّيني املتط ّرفني
النبي عيﴗ ،واﻷخرى :تط ّرف اليهود ومبالغتهم يف اتّهامه بأنّه ابن زنا.
الذين ألّهوا ّ
] [1قال -تعاﱃ :-ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا أَ ْوﻓُﻮا ﺑِﺎﻟْ ُﻌﻘُﻮ ِد( سورة املاﺋدة ،اآلية .)1
اﻟﺼﻼَ َة َوآﺗَ ْﻴﺘ ُُﻢ اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ َة
ﴩ ﻧَ ِﻘﻴ ًﺒﺎ َوﻗ ََﺎل اﻟﻠﱠﻪُ إِ ﱢين َﻣ َﻌﻜ ُْﻢ ﻟَ ْ ِﱧ أَ َﻗ ْﻤﺘ ُُﻢ ﱠ
ﴎاﺋِ َﻴﻞ َوﺑَ َﻌ ْﺜ َﻨﺎ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ُﻢ اﺛْ َﻨ ْﻲ َﻋ َ َ
] [2قال -تعاﱃَ  :-وﻟَﻘَﺪْ أَ َﺧ َﺬ اﻟﻠﱠﻪُ ِﻣﻴﺜ ََﺎق ﺑَ ِﻨﻲ إِ َ ْ
َوآ َﻣ ْﻨﺘ ُْﻢ ِﺑ ُﺮ ُﺳ ِﲇ َو َﻋ ﱠﺰ ْرمتُ ُﻮﻫ ُْﻢ َوأَ ْﻗ َﺮﺿْ ﺘ ُُﻢ اﻟﻠﱠﻪَ َﻗ ْﺮﺿً ﺎ َﺣ َﺴ ًﻨﺎ َﻷُﻛَ ﱢﻔ َﺮنﱠ َﻋ ْﻨﻜ ُْﻢ َﺳ ﱢﻴﺌَﺎﺗِﻜ ُْﻢ َو َﻷُ ْد ِﺧﻠَ ﱠﻨﻜ ُْﻢ َﺟ ﱠﻨ ٍ
ﺎت ﺗَ ْﺠﺮِي ِﻣ ْﻦ ﺗَ ْﺤ ِﺘ َﻬﺎ ْاﻷَﻧْ َﻬﺎ ُر َﻓ َﻤ ْﻦ ﻛَ َﻔ َﺮ ﺑَ ْﻌﺪَ َذﻟِﻚَ
اﻟﺴﺒِﻴﻞِ ( سورة املاﺋدة ،اآلية.)12
ِﻣ ْﻨﻜ ُْﻢ َﻓﻘَﺪْ ﺿَ ﱠﻞ َﺳ َﻮا َء ﱠ
] [3قال -تعاﱃَ  :-ﻓ ِﺒامَ ﻧَﻘ ِْﻀﻬ ِْﻢ ِﻣﻴﺜَﺎ َﻗ ُﻬ ْﻢ ﻟَ َﻌ ﱠﻨﺎﻫ ُْﻢ َو َﺟ َﻌﻠْ َﻨﺎ ُﻗﻠُﻮﺑَ ُﻬ ْﻢ ﻗ ِ
َﺎﺳ َﻴ ًﺔ ﻳُ َﺤ ﱢﺮﻓُﻮنَ اﻟْﻜَﻠِ َﻢ َﻋ ْﻦ َﻣ َﻮ ِاﺿ ِﻌ ِﻪ َوﻧ َُﺴﻮا َﺣﻈٍّﺎ ِﻣامﱠ ُذﻛﱢ ُﺮوا ِﺑ ِﻪ َوﻻَ ﺗَ َﺰ ُال ﺗَﻄﱠﻠِ ُﻊ
ﻒ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َو ْاﺻﻔ َْﺢ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ُﻳ ِﺤ ﱡﺐ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴ ِﻨ َني( سورة املاﺋدة ،اآلية .)13
َﻋ َﲆ ﺧَﺎﺋِ َﻨ ٍﺔ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ إ ﱠِﻻ َﻗﻠِ ًﻴﻼ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻓَﺎ ْﻋ ُ
] [4قال -تعاﱃَ  :-و ِﻣ َﻦ اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ﻗَﺎﻟُﻮا ِإﻧﱠﺎ ﻧ ََﺼﺎ َرى َأ َﺧ ْﺬﻧَﺎ ِﻣﻴﺜَﺎ َﻗ ُﻬ ْﻢ َﻓ َﻨ ُﺴﻮا َﺣ ٍّﻈﺎ ِﻣامﱠ ُذﻛﱢ ُﺮوا ِﺑ ِﻪ َﻓﺄَ ْﻏ َﺮ ْﻳ َﻨﺎ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ ُﻢ اﻟْ َﻌﺪَ ا َو َة َواﻟْ َﺒﻐْﻀَ ﺎ َء إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ َﻴﺎ َﻣ ِﺔ
ف ﻳُ َﻨ ﱢﺒ ُﺌ ُﻬ ُﻢ اﻟﻠﱠﻪُ مبِ َﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻳَ ْﺼ َﻨ ُﻌﻮنَ ( سورة املاﺋدة ،اآلية .)14
َو َﺳ ْﻮ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َﺎب َوﻳَ ْﻌﻔُﻮ َﻋ ْﻦ ﻛَﺜ ٍري ﻗﺪْ َﺟﺎ َءﻛ ُْﻢ ﻣ َﻦ اﻟﻠﱠﻪ ﻧُﻮ ٌر
َﺎب ﻗﺪْ َﺟﺎ َءﻛ ُْﻢ َر ُﺳﻮ ُﻟ َﻨﺎ ﻳُ َﺒ ُ ﱢني َﻟﻜ ُْﻢ ﻛَﺜ ًريا ﻣامﱠ ﻛُ ْﻨﺘ ُْﻢ ﺗُ ْﺨﻔُﻮنَ ﻣ َﻦ ا ْﻟﻜﺘ ِ
] [5قال -تعاﱃ :-ﻳَﺎ أﻫ َْﻞ ا ْﻟﻜﺘ ِ
َﺎب ُﻣ ِﺒ ٌني) سورة املاﺋدة ،اآلية .)15
َو ِﻛﺘ ٌ
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ب -املسيﺢ وأ ّمه ال ﻤﻳلكان من اﻷمر شيﺌًا ومصريهام املوت ،وهام عبدان مملوكان لله ع ّز
كل
وجل ،فهو الذي خلقهام ،لذلﻚ لديهام قابل ّياتٌ محدودةٌ؛ يف حني أنّه -تبارك شأنه -مالﻚ ّ
ّ
ﳾ ٍء وخالقه ،وال ح ّد لقدرته.
وكلمة "شَ يﺌاً" يف هذه اآلية وردت بصيغة التنكري ،وضمن سياق النفي يف نهاية عبار ٍة؛
اإلنكاري ،وهذا اﻷسلوب ّ
يدل عىل أ ّن امللﻚ لله وحده وال مالﻚ غريه ،ومبا
بصيغة االستفهام
ّ
أ ّن املسيﺢ وأ ّمه ال ﻤﻳلكان من اﻷمر شيﺌًا ومصريهام املوت ال محالة ،فهام ليسا بﺈلهني ،بل هام
رب يحييهام وﻤﻳيتهام متى ما شاء.
كساﺋر البرش؛ من حيث كونهام مفتقرين إﱃ ٍّ
النبي عيﴗ خاض ٌع للقانون العا ّم الحاكم عىل البرش؛ أال
إذًا ،هذه اآلية بصدد بيان أ ّن ّ
آجال،
سيحل عليه ً
ّ
حل عليه بالفعل ،أو أنّه
وهو املوت املحتوم؛ وهذا املصري إ ّما أ ْن يكون قد ّ
ويف كال الحالتني يصدق عليه أنّه ُعرض ٌة للموت.
النبي عيﴗ
قوله -تعاﱃ ¥ ¤ £ ¢  :-فيه تأكي ٌد عىل نفي ألوهية ّ
واعتباره إنسانًا كساﺋر البرش.
كل ﳾء° ¯ :
وجل -بني آدم بأنّه قاد ٌر عىل أن يخلق ّ
بعد ذلﻚ ذكّر الله -ع ّز ّ

النبي أيضً ا؛ وختمﺖ اآلية بقوله -تعاﱃµ ´ ³ :-
±؛ ما يعني نفي ألوهيّة هذا ّ

¶ ¸؛ وهذا الكالم -أيضً ا -يستبطن تأكي ًدا عىل اﻷمر ذاته؛ وذلﻚ ضمن بيان عدم
الرب تبارك شأنه؛ إذًا ليس هناك إل ٌه سوى الله -تعاﱃ ،-واﻷلوه ّية ليسﺖ
محدوديّة قدرة ّ
ﻷي كاﺋنٍ كان -ومبا يف ذلﻚ املسيﺢ ،-ويف اآلية الالحقة ف ّند القرآن الكريم مزاعم اليهود
شأنًا ّ
والنصارى بعد أن تج ّرأوا وقالوا نحن أبناء الله وأحبّاؤه].[1

وبعد هذا البيان ،هناك ٌ
أي عبار ٍة من
سؤال ها ﱞم يُط َرح عىل غابريال سعيد رينولدز ،وهوّ :
اآلية املذكورة ّ
تدل عىل أ ّن املسيﺢ عيﴗ قد مات يف املاﴈ؟ ال يختلف اثنان يف أ ّن غاية
ما ّ
يدل عليه قوله -تعاﱃ :-إ{ | } ~ ﮯ ¡ ¤ £ ¢
النبي عيﴗ ﻷ ْن يكون إل ًها ،فلو كان كذلﻚ حقًّا؛
 ...¥هو التأكيد عىل عدم صالح ّية ّ
ﴩ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ َﺧﻠ ََﻖ ﻳَ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ﻟِ َﻤ ْﻦ ﻳَﺸَ ﺎ ُء
] [1قال -تعاﱃَ  :-وﻗَﺎﻟ َِﺖ اﻟْ َﻴ ُﻬﻮ ُد َواﻟ ﱠﻨ َﺼﺎ َرى ﻧَ ْﺤ ُﻦ أَﺑْ َﻨﺎ ُء اﻟﻠﱠ ِﻪ َوأَ ِﺣ ﱠﺒﺎ ُؤ ُه ﻗ ُْﻞ َﻓﻠِ َﻢ ﻳُ َﻌ ﱢﺬﺑُﻜ ُْﻢ ِﺑ ُﺬﻧُﻮ ِﺑﻜ ُْﻢ ﺑَ ْﻞ أَﻧْﺘ ُْﻢ ﺑَ ٌ َ
اﻟﺴ َام َو ِ
ات َو ْاﻷَ ْر ِض َو َﻣﺎ ﺑَ ْﻴ َﻨ ُﻬ َام َوإِﻟَ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﻤ ِﺼريُ( سورة املاﺋدة ،اآلية .)18
َوﻳُ َﻌ ﱢﺬ ُب َﻣ ْﻦ ﻳَﺸَ ﺎ ُء َوﻟِﻠﱠ ِﻪ ُﻣﻠْﻚُ ﱠ
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يحل عليه املوت؛ لك ّنه يف الواقع ليس سوى ٍ
عبد لو أراد الله -سبحانه وتعاﱃ -أ ْن
ملا أمكن أن ّ
لكل إنسانٍ ؛
يهلكه فهو ال ﻤﻳلﻚ من اﻷمر شيﺌًا ،وال ﻤﻳكنه الحيلولة دون هذا املصري املحتوم ّ
لكونه خاض ًعا للمشيﺌة اإللهيّة؛ وعىل هذا اﻷساس نقول إ ّن هذه العبارة ال تحﻲﻜ مطلقًا عن
موته يف املاﴈ حينام صلب.
واملسترشق جفري بارندر هو أحد املسترشقني الذين اعتﱪوا هذه اآلية ر ًّدا عىل نصارى
نجران بهدف تفنيد معتقدهم يف ألوهيّة عيﴗ بن مريم ،لك ّنه مع ذلﻚ مل يتمكّن من
تجريد نفسه عن معتقداته املسيح ّية؛ اﻷمر الذي جعله يسلﻚ ذات املسلﻚ الذي ات ّبعه
»الرب ال ﻤﻳكن أ ْن ﻤﻳوت ،يف حني أ ّن عيﴗ
فس اآلية قاﺋالً:
غابريل سعيد رينولدز؛ لذلﻚ ّ
ّ
مات ،حيث يعتقد املسيح ّيون أنّه صلب ،لذا يثبﺖ أنّه إنسا ٌن كساﺋر البرش؛ لكونه مات حقًّا؛
بحسب العقيدة املسيحيّة .املسيﺢ ليس الله ،ﻷ ّن الله قاد ٌر عىل إهالكه لو شاء ذلﻚ«].[1
والجزء اﻷخري من هذا الكالم ينطبق -فقﻂ -عىل مضمون اآلية ،بينام جزؤه اﻷ ّول ليس سوى
ٍ
النص
انعكاس لعقيدته املسيح ّية التي ح ّملها عىل اآلية ،فهو يف الحقيقة ح ّمل رأيه عىل ّ
القرآ ّين.

وجدير بالذكر أ ّن نصارى نجران كانوا يعتﱪون املسيﺢ إل ًها ،وقوله -تعاﱃt s :-
~}|{ z yxwvuﮯ¡£¢
وجل -قاد ٌر عىل إهالك املسيﺢ وأ ّمه إ ْن اقتضﺖ
 ¥ ¤فيه تأكي ٌد عىل أ ّن الله -ع ّز ّ

ﱠ
استدل بهذا املقطع من اآلية للقول بأ ّن املسيﺢ قد
مشيﺌته ذلﻚ ،لذا ال صوابيّة الستنتاج من
مات يف املاﴈ.
النبي عيﴗ بأنّه مج ّرد ٍ
عبد من عباد
فاآلية يف صدد تغيري الرؤية املسيح ّية؛ عﱪ تعريف ّ
الله -تعاﱃ ،-وليسﺖ يف مقام بيان زمان موته ،وقولُه -تعاﱃ¥ ¤ £ ¢  :-
ٌ
معطوف عىل -قوله~} :-ﮯ¡؛ حيث يراد منه إثبات أ ّن املسيﺢ وأ ّمه
من جنس البرش يف شتّى أرجاء اﻷرض ،إذ ال فرق بينهم يف كونهم خلقوا من ِق َبل الله -تعاﱃ.[2]-
[1] Parrinder, p. 107.
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتاب العرﻲﺑ1407 ،هـ،
ج  ،1ص .617
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 (3اﻵﻳﺔ  75ﻣﻦ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة:
بكل
النبي عيﴗ قد مات مصلوبًا ،لذلﻚ تشبّثوا ّ
غالبيّة املسترشقني يعتقدون بأ ّن ّ
تلميﺢ إﱃ موته؛ ﻲﻛ يستدلّوا به إلثبات رأيهم هذا ،ومبا يف ذلﻚ اآلية 75
نص فيه إشار ٌة أو
ٍّ
ٌ
من سورة املاﺋدة ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ 

¯¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± °
½ ¾.

نبي قد بُ ِعثَ قبله
وقال غابريال سعيد رينولدز إ ّن عيﴗ بن مريم؛ طبقًا لهذه اآلية مج ّرد ًّ
أنب ّياء آخرون وماتوا؛ ما يعني أنّه قد مات مثلهم].[1
وكذلﻚ حذا نيل روبنسون؛ حذو رينولدز ،حيث قارن هذه اآلية مع اآلية  144من سورة
آل عمران][2؛ ليستنتج من هذه املقارنة أ ّن املسيﺢ قد مات يف املاﴈ حقًّا ،أي أ ّن موته
عبار ٌة عن ٍ
حدث
تأريخي].[3
ٍّ

واتّخذ جفري بارندر هو اآلخر اآلية ذريع ًة إلثبات عقيدته املسيح ّية القاﻤﺋة عىل أ ّن
املسيﺢ قد مات مصلوبًا ،وبعد أ ْن نقل كال ًما لريتشارد بيل ،قال» :املسيﺢ؛ استنا ًدا إﱃ
نبي بُ ِعثَ قبله أنبيّاء آخرون ماتوا ،وهو -أيضً ا -قد مات
مضمون هذه اآلية ،ليس سوى ًّ
مثلهم«].[4
[1] Reynolds, Ibid., p. 239.
ﲆ َﻋ ِﻘ َﺒ ْﻴ ِﻪ َﻓﻠَ ْﻦ َﻳ ُ ﱠ
ﴬ
] [2قال -تعاﱃَ  :-و َﻣﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪٌ إِﻻﱠ َر ُﺳ ٌﻮل َﻗﺪْ َﺧﻠ َْﺖ ِﻣ ْﻦ َﻗ ْﺒﻠِ ِﻪ اﻟ ﱡﺮ ُﺳ ُﻞ أَ َﻓﺈِنْ َﻣ َ
ﲆ أَ ْﻋﻘَﺎ ِﺑﻜ ُْﻢ َو َﻣ ْﻦ َﻳ ْﻨ َﻘﻠِ ْﺐ َﻋ َ
ﺎت أَ ْو ُﻗ ِﺘ َﻞ اﻧْ َﻘﻠَ ْﺒﺘ ُْﻢ َﻋ َ
اﻟﻠﱠﻪَ ﺷَ ْﻴﺌًﺎ َو َﺳ َﻴ ْﺠﺰِي اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﺸﱠ ﺎ ِﻛﺮِﻳﻦ( سورة آل عمران ،اآلية .)144

[3]Cf. Robinson, Jesus”, p. 239.

[4]Parrinder, p. 107.
حينام تتبّعنا مد ّونات ريتشارد بيل ،مل نجد فيها ما يؤيّد الرأي الذي استنتجه جفري بارندر منها ،فاﻷخري لدى إثباته موت املسيﺢ يف
النص الذي راجعناه
املاﴈ وتأريخية صلبه ،ذكر رأي بيل حول مضمون اآلية  75من سورة املاﺋدة ونسب إليه القول مبوت املسيﺢ؛ يف حني أ ّن ّ
يف هذا املضامر ال يتض ّمن ما ادّعاه ،وهو كالتاﱄ:
“Jesus comes in a line of messengers who have passed away, i. e. he, like them was mortal”.
()Bell, Ibid., Vol.1, p.164
النص يف داللته ،إال أ ّن بارندر استنبﻂ منه رأي بيل بهذا الشكل:
عىل الرغم من وضوح هذا ّ
“As he also passed away like them”.
Parrinder p. 107.
ال ّ
شﻚ يف أ ّن بارندر ح ّرف كالم بيل لتأييد الرأي الذي تب ّناه وإثبات تأريخية صلب املسيﺢ عيﴗ وموته مصلوبًا.
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السياق الذي ُذكِ َرت فيه ،نستنتج عدم صوابيّة
وحينام ﻤﻧعن النظر يف تعابري اآلية ونتابع ّ
النبي عيﴗ من مضمونها ،فهناك ثالث ٍ
ّ
آيات قبلها أكّدت عىل
رأي من
استدل عىل موت ّ
بطالن املعتقدات املسيح ّية يف هذا الخصوص ،وبيان ذلﻚ يف ما ييل:
أ -اآلية  72ف ّندت زعم من ا ّدعى أ ّن عيﴗ ابن الله ،وأكّدت عىل أنّه مج ّرد ٍ
عبد من
عباده u t s rq p o n m l k j i h 

~}|{ z yxwvﮯ¡¤ £¢
¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦¥

ٌ
مخلوق لكونه اب ًنا ولدته
¸ .فعبارة q p o :واضحة الداللة عىل أنّه
امرأةٌ ،واإلله ليس كذلﻚ.
ب -اآلية ji h g f e d cb a ` _ ^ ] \ [  :73

 u t s r q p o n m l kتحﻲﻜ عن اعتقاد
أليم.
بعض النصارى بالتثليث ،حيث ف ّنده القرآن الكريم وتو ّعدهم
ٍ
بعذاب ٍ
ج -اآلية  ~ } |{ z y x w :74ﮯ  طالبتهم
بالتوبة واالستغفار من هذه العقيدة الباطلة.
ومن ث ّم فاآلية  75أشارت إﱃ إحدى الخصاﺋص البرشيّة للمسيﺢ عيﴗ بن مريم ،
ورفضﺖ زعم من ا ّدعى أنّه إل ٌه.
النبي عيـﴗ والتأكيد عىل الطبيعة البرشيّة له
إذًا ،هذه اآلية يف مقام تفنيد ألوهية ّ
وﻷ ّمه الس ّيدة مريم ،فهو إنسا ٌن ﻤﻳوت؛ كام ﻤﻳوت البرش ،لك ْن غاية ما يف اﻷمر أنّه كان نب ًّيّا
وأ ّن أ ّمه كانﺖ ص ّديق ًة عفيفةً.
واملسيﺢ وأ ّمه مثل غريهام من الناس ،يأكالن الطعام ،وبحاجة إﱃ ما يحتاجه ساﺋر
الناس؛ ﻲﻛ يبقيا عىل قيد الحياة ،وقد ن ّوهﺖ اآلية عىل هذه الحقيقة بهدف تفنيد ألوه ّيته،
كل عقيد ٍة متط ّرف ٍة تجاهه وتجاه أ ّمه ،ومن جملة ما قاله الزمخرشي يف هذا
ونقض ّ
السياق LK J I H G  ...» :صفة لرسو ٍل؛ أي ما هو إال ٌ
رسول من جنس الرسل
ّ
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الذين َخلَ ْوا من قبله ،جاء بﺂيات من الله؛ كام أتوا بأمثالها أ ْن أبرأ الله اﻷبرص وأحيا املوىت عىل
يده ،فقد أحيا العصا وجعلها حي ًة تسعى وفلق بها البحر وطمس ،عىل يد موﳻ ،وأ ْن خلقه
من غري َذكَرٍ ،فقد خلق آدم من غري ذك ٍر وال أنثى.
¯ ® ؛ أي وما أ ّمه -أيضً ا -إال ص ّديقةٌ؛ كبعض النساء املص ّدقات لﻸنب ّياء
نبي ،واآلخر :صحا ﱞﻲﺑ؛ فمن أين اشتبه
املؤمنات بهم ،فام منزلتهام إال منزلة برشيْن؛ أحدهام :ﱞ
عليكم أمرهام حتّى وصفتموهام مبا مل يوصف به ساﺋر اﻷنبيّاء وصحابتهم ،مع أنّه ال متيّز وال
تفاوت بينهام وبينهم بوجه من الوجوه؟
عام نسب إليهام يف قوله³ ² ± :؛ ﻷ ّن من
ﴏح ببعدهام ّ
ث ّم ّ
عظم
جسام مركﱠ ًبا من ٍ
احتاج إﱃ االغتذاء بالطعام وما يتبعه من الهضم والنفض ،مل يك ْن إال ً
ٍ
وقرم وغري ذلﻚ؛ ما ّ
ولحم وعروقٍ
يدل عىل أنّه مصنو ٌع
وأعصاب
ٍ
ٍ
وأخالط وأمزج ٍة مع شهو ٍة ٍ
مؤل ٌﱠف مدبﱠ ٌر؛ كغريه من اﻷجسام«].[1
وختمﺖ اآلية بقوله -تعاﱃ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  :-

وجل -ق ّدم لهم أوضﺢ اﻷدلّة والﱪاهني؛ لتفنيد
¾ .ومضمون هذا الكالم أ ّن الله -ع ّز ّ
الرب
ألوه ّية املسيﺢ؛ ومن ذلﻚ :ما ذكره يف اآلية نفسها ،فهو وأ ّمه يأكالن الطعام ،يف حني أ ّن ّ
كل ﳾ ٍء ،وليس بحاجة إﱃ أن يتغذّى مطلقًا ،فكيف ﻤﻳكن للعقل أن يؤمن بكون
غني عن ّ
ﱞ
اإلنسان املفتقر للطعام إل ًها؟!
مختص ٌة بالله -سبحانه
وأكّدت اآليات الالحقة لهذه اآلية هي اﻷخرى عىل أ ّن اﻷلوه ّية
ّ
ﻷي كاﺋنٍ آخ َر نيل هذا املقام بتاتًا ،لذا فاآلية ليسﺖ يف صدد بيان موت
وتعاﱃ -وال ﻤﻳكن ّ
النبي عيﴗ يف املاﴈ ،بل هدفها إثبات أنّه ال يختلف عن ساﺋر اﻷنب ّياء والرسل؛ لكون
ّ
][2
حل عليهم املوت يف نهاية حياتهم ؛ وتؤكّد اآلية برصيﺢ
مصريه املحتوم هو املوت ،حيث ّ
] [1محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتاب العرﻲﺑ1407 ،هـ ،ج  ،1ص .664
] [2كاتب مقالة ( )Trinityيف املوسوعة القرآنيّة (داﺋرة املعارف قرآن) والتي تتمح ّور حول هذا املوضوع ،وصف هذه املجموعة من اآليات
خصصﺖ لها
ً
قاﺋال» :اآلية  73من سورة املاﺋدة تتض ّمن جان ًبا من النقد الداﺋم واملتواصل لعقيدة تأليه املسيﺢ عيﴗ ،تلﻚ العقيدة التي ّ
اآليات  72إﱃ  75من السورة ذاتها.
انتقدت اآلية  72عقيدة وحدة اإلله اﻷز ّﱄ مع اإلنسان الذي هو ابن مريم ،واآلية  73انتقدت عقيدة الرشك بألوهية الله ،وهي يف مقام بيان
ٍ
الحقيقي.
الرب
أ ّن املسيحيّني يعتقدون بألوهية
أشخاص إﱃ جانب ألوهية ّ
ّ
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العبارة عىل أنّه من جنس البرش وال ينبغي ٍ
ﻷحد تأليهه؛ وبالتاﱄ ليس من الصواب مبكانٍ
االستناد إليها إلثبات تأريخ ّية موته؛ ﻷنّها يف سياق بيان عدم كونه إل ًها .وأ ّما قوله -تعاﱃ:-
 ¬ « ª © ¨ ال ﻤﻳكن االستدالل منه إال عىل كون موت املسيﺢ أم ًرا
مستحيال؛ إذ يراد منه ومن التأكيد عىل كونه اب ًنا ولد من رحم السيّدة مريم بأنّهام
ً
ممك ًنا ال
كانا مفتقريْن إﱃ الطعام .وقوله -تعاﱃ³ ² ± °¯ ® :-
رشا بحاج ٍة إﱃ الطعام؛ ﻲﻛ يبقيا عىل قيد الحياة.
يُراد منه تفنيد عقيدة تأليهه وأ ّمه؛ بوصفهام ب ً
وبنا ًء عىل ما ُذ ِك َر يبطل رأي رينولدز الذي ا ّدعى عىل أساسه وجود ٍ
نقص يف تفسري
التفسريي ،بل هذا النقص يرد يف الحقيقة عىل
للنص القرآ ّين وخللٍ يف أسلوبهم
املسلمني ّ
ّ
املفسين املسلمني يف أخطاء تفسرييّ ٍة
تفسريه وأسلوبه
ّ
التفسريي؛ فقد زعم أ ّن السبب يف وقوع ّ
لدى بيانهم مدلول اآليتني  157و 158من سورة النساء يعود إﱃ رؤيتهم املحدودة وضيق نطاق
الفكري] ،[1لك ّن هذه املؤاخذة ترد عليه؛ لكونه تجاهل سياق اآلية  75من سورة املاﺋدة،
أفقهم
ّ
ّ
استدل منها عىل ما يثبﺖ مرتكزاته
وتب ّنى رؤية محدودة وأسلوبًا تفسرييًّا ضيّق النطاق ،بعد أن
النبي عيﴗ؛ حينام ُعل َِّق عىل الصليب.
العقديّة املسيح ّية؛ أي تأريخ ّية موت ّ
النبي عيﴗ يف
إ ّن االستنتاج ّ ّ
الكيل الذي ﻤﻳكن تحصيله من اآليات التي تشري إﱃ موت ّ
بأساليب متن ّوع ٍة ،فتار ًة تؤكّد عىل
سورة النساء ،فحواه محوريّة هذه اآليات حول نفي ألوه ّيته
َ
خضوعه للمشيﺌة اإللهيّة؛ بحيث ال ﻤﻳلﻚ الخيار يف حياته وموته وال يف حياة أ ّمه وموتها ،وتار ًة
أخرى تثبﺖ عبوديّته لله -تعاﱃ -وتنفي عقيدة التثليث وتنهى عنها.
 (4اﻵﻳﺔ  144ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان وﻃﺒﻴﻌﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻵﻳﺔ  75ﻣﻦ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة:
دليال يثبﺖ تأريخيّة
اعتﱪت اآلية  144من سورة آل عمران هي اﻷخرى من ِقبَل املسترشقني ً
صلب املسيﺢ وموتهP O N M LK J I H G F E D C :
.` _ ^ ]\ [ Z Y X W V U TS R Q
اإللهني املزعومني يف اآليات  72إﱃ  75أحدهام عيﴗ واآلخر أ ّمه ،حيث ت ّم التأكيد فيها
لو أمع ّنا النظر يف تفاصيل هذا املوضوع ،الستنتجنا أ ّن ّ
ﴏحﺖ بات ّخاذه إل ًها واآلية  75أشارت إﱃ تأليه أ ّمه«.
عىل طبيعتيهام البرشيّة املفتقرة لبعض اﻷمور ،فاآلية ّ 72
(ديفيد تومس ،مدخل كلمة »ﺗﺜﻠﻴﺚ« ،داﺋرة املعارف قرآن (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات حكمﺖ ،الطبعة الثانية2014 ،م،
ترجمة جليل بروين ،تحرير الرتجمة الفارسية حسني خندق آبادي وآخرون ،ص .)66-62
[1] Reynolds, Ibid., p. 249.
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النبي مح ّمد وتؤكّد
ويقول غابريال سعيد رينولدز يف تفسري هذه اآلية إنّها نزلﺖ بشأن ّ
عىل بعثة أنب ّياء ورسل قبله ،والعبارة KJIHG :يف اآلية  75من سورة املاﺋدة قد
][1
النبي عيﴗ.[2]
تك ّررت بذاتها يف هذه اآلية ؛ وأ ّما نيل روبنسون فقد ا ّدعى أنّها تشري إﱃ موت ّ
النص القرآ ّين؛ وفقًا
ّ
ونستشف من استنتاجات هذين املسترشقَني أنّهام تط ّرقا إﱃ تفسري ّ
ملرتكزاتهام االعتقاديّة املسيح ّية ،وهو ما ثبﺖ لنا يف املباحث السابقة ،حيث اتّبعا النهج ذاته يف
تفسري العبارتني املشار إليهام ،وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن روبنسون اعتنق اإلسالم دي ًنا ،لك ّنه عىل
يتخل بالكامل عن خلف ّياته الدين ّية املسيح ّية يف التعامل مع اآليات القرآن ّية.
الرغم من ذلﻚ مل ّ
يتبني لنا أ ّن مراده -تعاﱃ-
وحينام نسلّﻂ الضوء عىل مضمون اآلية ّ
والسياق املرتبﻂ بهاّ ،
من قوله ُK J I H G  :ال يتناسب مع ما طرحه رينولدز وروبنسون من تفسري،
فهذه العبارة يف كال اآليتني ال ّ
النبي أو قتله ،كذلﻚ
تدل عىل ما ا ّدعاه اﻷ ّول؛ بكونها تثبﺖ موت ّ
ال ﻤﻳكن االعتامد عليها ال ّدعاء صلب املسيﺢ أو موته.
لنبي بقي بني
ّ
ونستشف من ظاهر اآلية ومن واقع الحياة االجتامع ّية بأﴎها أ ْن ال وجود ّ
ّ
املفسين املسلمني من ظاهرها عىل موت جميع
قومه إﱃ اﻷبد ،ومن هذا املنطلق
استدل بعض ّ
اﻷنبيّاء][3؛ إال أ ّن املسألة التي تُط َرح يف رحابها؛ فحواها أ ّن كلمة  Hال تعني املوت ،فهي
مشت ّق ٌة من الخل ّو الذي يعني االنتهاء واملﴤ ومرور الزمان ،واملوت ليس مالز ًما لهذا املعنى].[4
 ُKليس لالستغراق ،بل للجنس؛ لكون
ُ
أضف إﱃ ذلﻚ فحرف التعريف "الـ" يف كلمة 
النبي
االستغراق ليس له ارتبا ٌط باملطلوب إثباته -هنا -واآلية يف صدد بيان وجود أنب ّياء قبل ّ
ٍ
أشخاص؛ وكام ذكرنا -آنفًا -فهذه
وﱃ عهدهم؛ وذلﻚ ﻷ ّن دين الله ليس قاﻤﺋًا عىل
مح ّمد قد ّ
العبارة بذاتها ُذكِ َرت يف اآلية  75من سورة املاﺋدة ،لذا إ ْن قيل :أ ّن "الـ" يف هذه اآلية لالستغراق ،فال
نبي بعده.
محيص من تفسريها؛ كام ييل :قد خلﺖ الرسل جمي ًعا ِقبل املسيﺢ ،وسوف لن يُبعث ﱞ
[1] .Ibid., p. 239.
[2]Robinson, Ibid., p. 18.
القرآين للقرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الفكر العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،2ص
ّ
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :عبد الﮑريم الخطيب ،التفسري
606؛ أحمد مصطفﯽ املراغي ،تفسﯿر املراغي ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،4ص .87
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :حسن املصطفوي ،التحقيق يف ﮐلامت القرآن الﮑرﯾم ،لبنان ،بريوت ،القاهرة ،لندن ،منشورات دار الكتب العلميّة-
مرﮐز نرش آثار العالمة املصطفوي ،الطبعة الثالثة1430 ،هـ ،مدخل كلمة »ﺧﻠﻮ«.
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إذًا ،هذه اآلية ال تتعارض مع القول بكون بعض اﻷنبيّاء أحيا ًء ،وذلﻚ ملا ييل:
أ -أنّها تشري إﱃ أ ّن اﻷنب ّياء قد رحلوا من بني أقوامهم ،لذا فهي تع ّم من مات منهم ومن
يحتمل بقاؤه حيًّا ،لك ّنه ليس بني قومه.
ﴏح يف
ب -حتّى لو افرتضنا أ ّن كلمة  Hيراد منها املوت ،أو قلنا إ ّن القرآن الكريم قد ّ
موضعٍ آخ َر مبوت جميع اﻷنبيّاء؛ ففي هذه الحالة ﻤﻳكن استثناء أحدهم أو حتّى بعضهم من ذلﻚ.
ٍ
ٍ
أشخاص من أحد اﻷلفاظ العا ّمة ال يُع ّد سب ًبا
شخص أو ع ّدة
ومن البديهي أ ّن استثناء
لنقض داللة هذا اللفﻆ؛ ما دام غ َري مؤث ّ ٍر يف تغيري املعنى العا ّم لهذا اللفﻆ ،وهذه الحالة
نلمسها جليّ ًة يف اللغة العربيّة ومختلف الحوارات الشاﺋعة بني البرش ،إذ إ ّن املفهوم الشامل
حكام عا ًّما.
الذي يجري عىل اﻷلسن -غال ًبا -ما تخرج من نطاق مدلوله مصاديق ع ّدة؛ بوصفه ً
ونستنتج من هذا التقرير املوجز أ ّن كلمة  Hيف اآلية قد ّ
تدل عىل موت جميع اﻷنبيّاء
السالفني؛ باستثناء ٍ
أي ٍ
حكام
تناقض مطلقًا؛ لكونها تستبطن ً
واحد أو أكرثَ ،وهذه الداللة ال تن ّم عن ّ
ٌ
متعارف يف اللغة وشاﺋ ٌع يف
عا ًّما قوامه أ ّن الغالب ّية العظمى من اﻷنب ّياء قد ماتوا؛ وهذا املعنى
الحوارات العرف ّية قاطبةً ،وكام هو معلو ٌم فالقرآن الكريم اتّبع اﻷسلوب العر ّيف العر ّﻲﺑ يف الخطاب.
ج -حتّى وإ ْن اعتﱪنا كلمة  Hيف اآلية ّ
تدل عىل املوت ،فهذا املعنى ال يُع ّد تأيي ًدا
ملا ا ّدعاه رينولدز وروبنسون ،إذ نستفيد من مضمون اآلية يف هذه الحالة أنّها يف مقام
النبي عيﴗ أيضً ا؛ وعىل هذا
نفي استحالة موت اﻷنبيّاء ،وهذا اﻷمر قط ًعا يصدق عىل ّ
اﻷساس يكون معناه أ ّن الله اختاره للنب ّوة ،وقد خال من قبله أنب ّياء أمتّوا رساالتهم وماتوا،
مستحيال
ً
وبعضهم قتلوا ،ومح ّمد كساﺋر اﻷنب ّياء السابقني؛ لكونه سيموت ،فاملوت ليس
بالنسبة إليه].[1
إذًا ،موضوع اآلية يتمحور -فقﻂ -حول بيان عدم استحالة موت اﻷنب ّياء ،وهي ليسﺖ يف
مقام االستدالل عىل موتهم؛ باالضافة إﱃ أنّها يف سياق تلﻚ اآليات التي تط ّرقﺖ إﱃ الحديث
عن موقعة أُحد واﻷحداث التي رافقتها ،وال سيّام تزعزع املسلمني ،حيث أنّبتهم عىل موقفهم
] [1راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات ناﴏ خسو ،الطبعة الثالثة1993 ،م ،ج ،2
ص .850
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النبي مح ّمدٌ 
رسول وواسط ٌة يبلغهم دين الله -تعاﱃ -وعىل غرار
هذا ،وأكّدت لهم بأ ّن ّ
ساﺋر اﻷنب ّياء واملرسلني السابقني الذين بعثوا وانتهى عهدهم؛ لذا ال ينبغي لهم التزعزع عن
دينهم يف ما لو مات أو قتل.
واآلية ال تقصد مطلقًا إثبات ما إ ْن كان اﻷنب ّياء السابقون قد ماتوا جمي ًعا أو ال ،وال يراد
منها التأكيد عىل رفع بعضهم إﱃ السامء؛ مثل :إلياس ،وعيﴗ ،وعىل هذا اﻷساس ال
صوابيّة لالستدالل املطروح من ِقبَل رينولدز وروبنسون ،إذ ال ﻤﻳكن االستدالل منها عىل موت
املسيﺢ  يف املاﴈ؛ بداعي شمولها له ضمن إشارتها إﱃ موت جميع اﻷنب ّياء الذين سبقوه.
 (5اﻵﻳﺔ  54ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان:
ونص اآلية  54من سورة آل عمران هو :و.1 0 / .- , +
ّ
وقد تط ّرقنا يف املباحث اآلنفة إﱃ ِذكْر آراء بعض املسترشقني يف تفسري هذه اآلية] ،[1لذا،
نكتفي -هناِ -بذكْر ساﺋر آراﺋهم يف هذا الصدد.
بكل ما من شأنه إثبات تأريخ ّية
يتمسﻚ ّ
وقد أكّدنا -أيضً ا -عىل أ ّن يوسف د ّرة الح ّداد ّ
ومام قاله تأيي ًدا لرأيه
صلب املسيﺢ وقتله ،لذا ا ّدعى أ ّن مضمون هذه اآلية يوحي بذلﻚّ ،
»نستشف من سياق اآليات  54إﱃ  56من سورة آل عمران أ ّن اليهود قد مكروا باملسيﺢ
هذا:
ّ
وقتلوه ،لك ّن الله مكر بهم ،فأماته ،ورفعه إﱃ السامء ،فهو خري املاكرين«].[2
وجدير بالذكر أ ّن قراءة هذا املسترشق لﻶية تتعارض بالكامل مع القراءة املطروحة من
املفسين املسلمني ،حيث اعتﱪوا مكر الله -تعاﱃ -يتمثّل يف إحباط مساعي اليهود
ِقبَل ّ
النبي عيﴗ وصلبه ،ومن ث ّم إنقاذه من براثنهم ،فهو كساﺋر اﻷنب ّياء
الرامية إﱃ قتل ّ
السابقني قد واجه عدا ًء من قومه ،حيث تعاملوا معه بقسو ٍة وضغين ٍة؛ كام أنّه سار عىل نهج
أسالفه اﻷنب ّياء ،والتجأ إﱃ الله؛ حينام واجه كيدهم ،فوقاه -تعاﱃ -هذا الكيد؛ بع ّزته وحكمته؛
وبرشه مبا هو خ ٌري له.
ﻷنّه أش ّد مك ًرا منهم ،ومبكره هذا أنقذه من كيدهمّ ،
والبشارة -هنا -هي رفعه إليه أو قبض روحه ٍ
صلب ،ث ّم رفعه
مبوت
طبيعي ،دون قتلٍ أو ٍ
ٍّ
وباﻷخص ما طرح من ِقبِل غابريال سعيد رينولدز ،ونيل روبنسون،
] [1ذكرنا يف املباحث السابقة بعض اآلراء التفسرييّة االسترشاقيّة؛
ّ
بخصوص مدلول هذه اآلية ،وذلﻚ ضمن بيان مدلول كلمة "إذ" يف اآلية  55من سورة آل عمران.
] [2يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .334
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إﱃ السامء ،وقد وصفﺖ اآلية مكر الله بأنّه خ ٌري من مكر الكافرين ،وقد تحقّق -هنا -يف
النبي مح ّمد خفية من
مقابل مك ٍر آخ َر ،ضمن أسلوب غري متعارف؛ ومن أمثلته :خروج ّ
مكّة ولجوﺋه إﱃ الغار ،حيث أمر الله -تعاﱃ -حامم ًة بأ ْن تجعل عشّ ها عىل باب هذا الغار؛ ﻲﻛ
بنوم عميقٍ ؛
ﻤﻳ ّوه عىل املرشكني؛ ومن أمثلته اﻷخرى :أصحاب الكهف الذين جعلهم يغطّون ٍ
ﻲﻛ يحفظهم من كيد أعداﺋهم.
ويوحي مكر الله -تعاﱃ -يف هذه اآلية بتحقّق ٍ
للنبي عيﴗ يف اآلية 55
وعد قطعه ّ
من السورة ذاتها ،حيث وعده بأ ْن يتوفّاه ويرفعه إليه؛ حفظًا له من مكر الكافرين؛ وقد
تحقّق ذلﻚ بالفعل؛ بحيث مل يُقتَل ونجا من الصلب.
إذًا ،كالم يوسف د ّرة الح ّداد باطل؛ ﻷ ّن اليهود مكروا باملسيﺢ؛ ﻷجل أ ْن يقتلوه ،وعىل
هذا اﻷساس ،فﺈ ّن مقتﴣ مكر الله -الذي هو يف مقابل مكرهم -هو دحض مكرهم والحيلولة
دون تحقيق أهدافهم؛ ويف غري هذه الحالة ال موضوع ّية ملكر الله هنا ،إذ لو قتل املسيﺢ حقًّا
للنبي عيﴗ ،وتحﻲﻜ عن
فام الفاﺋدة منه؟! هذه اآلية تن ّم مبضمونها عن معارضة الناس ّ
اإلرادة اإللهيّة التي شاءت ّأال يطاله أذًى من جانب أعداﺋه.
 (6اﻵﻳﺘﺎن  87ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة و 183ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان:
يوسف د ّرة الح ّداد هو الباحث الوحيد الذي استند إﱃ هاتني اآليتني إلثبات صلب
واضﺢ من كتاباته ،فقد طرح الكثري من االستنتاجات الجزﺋ ّية من اآليات
املسيﺢ ،وكام هو
ٌ
عام طرحه سابقًا ،بعد أ ْن بالﻎ
القرآن ّية ،إال أ ّن ما استنتجه من هاتني اآليتني يختلف بالكامل ّ
يف تجاهل سياقهام وات ّكأ عىل مرتكزاته الذهنية والعقديّة إﱃ أقﴡ ح ّد؛ٍ لدرجة أنّه ح ّمل رأيه
عىل القرآن الكريم بشكلٍ ﴏي ٍﺢ.
قال -تعاﱃ -يف سورة البقرة~} | { z y x w v :
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وقال يف سورة آل عمرانL K J I H G F E D C :
] [1سورة البقرة ،اآلية .87
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] ^ _.[1]
املرتسخة يف ذهنه؛ وقوامها تأريخية
ﱠ
وتوصل الح ّداد ،عىل ضوء سعيه إلثبات معتقداته ّ
ٍ
النبي عيﴗ وموته وهو عىل الصليب ،إﱃ استنتا ٍج غريِ
مألوف لدى تفسريه اآلية
صلب ّ
 87من سورة البقرة ،حيث قال» :التقابل املطروح يف هذه اآلية حول موﳻ وعيﴗ نتيجته
واضحةٌ ،فالناس كذّبوا موﳻ وقتلوا عيﴗ ،إذ مل تذكر سواهام؛ وقوله| { z  :
ٍ
ارتباط بينهام.إذًا ،اآلية تشري إﱃ مقتل عيﴗ«].[2
} يُراد منه إثبات وجود
ث ّم ص ّنف اﻷنب ّياء بحسب مضمون هذه اآلية إﱃ صنفني؛ هام:
أ -اﻷنب ّياء الذين كذّب الناس نب ّوتهم دون أ ْن يقتلوهم.
ب -اﻷنبيّاء الذين قتلهم الناس بعد أ ْن كذّبوا نب ّوتهم.
قليل ،ومن جملتهم -بحسب زعمه -عيﴗ ويحيى
وأشار إﱃ أ ّن الصنف الثاين عددهم ٌ
بكل ثق ٍة وطأمنين ٍة؛ لدرجة أنّه اعتﱪ اآلية
وزكريا][3؛ وقد تص ّور صواب ّية قراءته لﻶيات القرآن ّية ّ
 183من سورة آل عمران ّ
أدل آي ٍة عىل مقتل املسيﺢ ،[4]لذلﻚ ّﴏح قاﺋالً» :قطع الله ميثاقًا
وكل أنب ّياء الكتاب
مع اليهود يف التوراة بواسطة موﳻ فحواه تقديم قربانٍ من املواﳾّ ،
النبي الوحيد الذي جاء بأدلّ ٍة
كانوا عىل رشيعته؛ ويفيد املدلول القرآ ّين أ ّن املسيﺢ هو ّ
واضح ٍة (ب ّي ٍ
نات) وباملاﺋدة التي هي (القربان)؛ ]إذًا ،عيﴗ هو املقصود من قوله M
]رسول[ يف اآلية بصيغتها العا ّمة املطلقة
النبي الذي قتلوه .وذكر كلمة ُ
 ،[ Nلذا فهو ّ
والنص القرآ ّين .إذًا ،اآلية
خاص ،هو أحد اﻷساليب املتّبعة يف اللغة العرب ّية ّ
للداللة عىل مصداقٍ ٍّ
تشري إﱃ مقتل املسيﺢ«].[5
وجدير بالذكر -هنا -أ ّن اﻷسلوب الذي اتّبعه يف تفسري اآلية  87من سورة البقرة يوحي
] [1سورة آل عمران ،اآلية .183
اإلسالمي املسيحي ،ص .212
مدخل الﯽ الحوار
ٌ
] [2يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ

اإلسالمي املسيحي ،ص .212
مدخل الﯽ الحوار
ٌ
] [3راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص 334؛ يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ
راجع أيضاً ،أحمد عمران ،القرآن واملسﯿحﯿة يف املﯿزان ،لبنان ،بريوت ،منشورات الدار اإلسالميّة ،الطبعة اﻷوﱃ1995 ،م ،ص .452
] [4لالطّالع أكرث ،راجع املصادر يف الهامﺶ السابق.

اإلسالمي املسيحي ،ص .213
] [5يوسف د ّرة الحدّاد ،مدخل إﱃ الحوار
ّ
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بأنّه تجاهل بعض تعابريها؛ أي أنّه مل يكرتث بداللة عبارة،} | { z  :
وكلمة  ،´والفعل .µ
ويعاتب الله -تبارك شأنه -بني إﴎاﺋيل يف هذه اآلية ،ومن هذا املنطلق يذكّرهم بﺈيتاء نب ّيهم
موﳻ الكتاب وإرسال اﻷنب ّياء لهم بعده؛ واح ًدا تلو اآلخر،} | { z :
نبي بينهم ،فيقطعوا
وهذا التواﱄ يف بعثة اﻷنب ّياء يُع ّد ح ّج ًة عليهم؛ ﻲﻛ ال يتذ ّرعوا بعدم وجود ًّ
ارتباطهم بعامل الغيب ،وقد أشري يف ٍ
آيات أخرى إﱃ أسامء عد ٍد من هؤالء اﻷنب ّياء الذين تل ْوا
موﳻ وسبقوا عيﴗ؛ مثل :داوود ،وسليامن ،وإلياس ،واليسع ،وذي الكفل ،ويونس،
وزكريا ،ويحيى؛ فكلّهم كانوا مرسلني إﱃ أقوامهم ،وعملوا بتعاليم التوراة.
النبي عيﴗ؛ بوصفه آخر حلق ٍة يف
وبعد أن لـ ّمحﺖ اآلية إﱃ هؤالء اﻷنب ّياء ،ذكرت ّ
ٍ
فضال عن
ببينات لقومه ،وبرشيع ٍة مستقلّ ٍة عن رشاﺋعهمً ،
سلسلتهم ،وقد أكّدت عىل أنّه جاء
وجل -أيّده بروح القدس؛ ث ّم وضّ حﺖ اﻷسلوب الذي اتّبعه بنو إﴎاﺋيل يف التعامل
أ ّن الله -ع ّز ّ
مع أنب ّياﺋهم ،حيث أكّدت عىل أنّهم كانوا يكذّبونهم ويتم ّردون عليهم أو حتّى يقتلونهم
عندما يأمرونهم مبا ال يعجبهم² ± ° ¯ ® ¬ « ª © :
. µ ´ ³
تكذيب،
أفعاال شنيعةً؛ من
ونستشف من كلمة "فَريقاً" يف اآلية أ ّن بني إﴎاﺋيل قد ارتكبوا ً
ّ
ٍ
بحق عد ٍد من اﻷنبيّاء الذين بُعثوا لهم ،إال أ ّن يوسف د ّرة الح ّداد استنتج من اآلية ما
وقتلٍ ّ
فس هذه الكلمة؛ وكأنّها
يتناغم مع مشاربه الفكريّة ،دون أن يستند إﱃ ّ
أي دليلٍ يذكر ،حيث ّ
والحقيقي
تشري إﱃ صيغة املفرد؛ يف حني أ ّن املضارع  µيحﻲﻜ عن املعنى الظاهر
ّ
ثابﺖ يف علم اللغة فالفعل املضارع يفيد
لهذه الكلمة ،لذلﻚ مل ْ
يقل (قتلتموهم)؛ وكام هو ٌ
االستمرار والدوام؛ ما يعني استمرار العمل الشنيع الذي ارتكبه بنو إﴎاﺋيل وداومه بشكلٍ
مك ّر ٍر إزاء ّ
نبي يُب َعث إليهم].[1
كل ًّ
حافل بقتل اﻷنب ّياء ،وهذه الظاهرة الذميمة كانﺖ عاد ًة لهم عىل م ّر
وتأريﺦ اليهود ٌ
التأريﺦ ،لك ّنها بلغﺖ الذروة خالل القرون اﻷربعة عرش الواقعة بني عهدي موﳻ وعيﴗ،
مؤسسة أهل البيﺖ،
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :عبد اﻷعلﯽ املوسوي السبزواري ،مواهب الرحامن يف تفسري القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات ّ
الطبعة الثانية1409 ،هـ ،ج  ،1ص .321
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وكلمة " َرسول" ُذكِ َرت يف اآلية بصيغة التنكري؛ بهدف بيان اﻷسلوب الذي اتّبعه هؤالء يف
الخاص.
التعامل مع تعاليم اﻷنب ّياء ،لذا فهي ليسﺖ لفظًا عا ًّما أُريد منه
ّ
وكذلﻚ تكرار كلمة "فَريقاً" م ّرتني ّ
يدل عىل أ ّن سلوكهم القبيﺢ إزاء رساالت السامء مل
مفعوال به للفعلني "كَذّبتم"
ً
يك ْن يقترص عىل أحد اﻷنب ّياء فحسب ،كام أ ّن تق ّدمها؛ باعتبارها
عﱪت عنهم
و µيشري إﱃ بلوغهم الذروة يف التم ّرد والطغيان ض ّد اﻷنب ّياء الذين ّ
اآلية بـ"ال ﱡرسل" ،ومل تذكر إال أسامء عد ٍد قليلٍ منهم؛ ما يعني أ ّن البنية اللغويّة يف قوله
تعاﱃ µ ´ ³ ²  :-يُراد منها بيان أ ّن بني إﴎاﺋيل مل يتعاملوا معأي شأنٍ عند هؤالء القوم].[1
اﻷنب ّياء إال بالتكذيب والقتل ،لذا مل يك ْن لهم ّ

إذًا ،ال ﻤﻳكن االستدالل من هذه اآلية إال عىل أ ّن اليهود كانوا قتلة لﻸنب ّياء ومكذّبني لهم،
أي أنّها تثبﺖ أسلوبهم البشع هذا يف التعامل مع أنب ّياء الله -تعاﱃ -عىل م ّر العصور ،لك ّنها مل
تذكر أسامء من قُ ِتل منهم؛ وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن اآلية  157من سورة النساء تؤكّد عىل
النبي عيﴗ وصلبه ،لذا فام ا ّدعاه الح ّداد بكون املسيﺢ من زمرة الذين
فشلهم يف قتل ّ
قتلهم اليهود -الفﺌة الثانية يف اآلية -هو زع ٌم بال دليلٍ  ،ومن املؤكّد أنّه قاﺋ ٌم عىل مرتكزاته
اإليديولوج ّية واملبادئ الالهوت ّية التي يتب ّناها.

ورمبا يكونأسلوب الخطاب القرآ ّين املو ّجه إﱃ اليهود يف كلمة "ت َقتلو َن" هو أحد اﻷسباب
ّ
التي دعته ﻷن يطرح تفسري كهذا لﻶية ،لك ْن إ ْن أمع ّنا النظر يف اآلية ومفرداتها -كام ذكرنا
آنفًا ،-سوف يتّضﺢ لنا أ ّن القرآن الكريم -هنا -يف مقام بيان دأب اليهود وأسلوبهم الثابﺖ
ورذاﺋلهم اﻷخالق ّية يف التعامل مع اﻷنب ّياء الذين بُ ِعثُوا إليهم ،وهي ال تشري مطلقًا إﱃ مقتل
النبي عيﴗ  من قبلهم.
ّ
ولنقض ما ا ّدعاه بخصوص اآلية  183من سورة آل عمران وزعمه ترصيحها مبقتل
املسيﺢ ،وكذلﻚ ساﺋر ما طرحه يف تفسري مختلف عباراتها؛ ينبغي لنا أ ّو ًال بيان املقصود
من قوله -تعاﱃ ، N M L :-وتحديد الهدف من قوله -تعاﱃ،D C :-
مؤسسة التأريﺦ ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،1ص 581؛
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،لبنان ،بريوت ،منشورات ّ
مؤسسة بعثﺖ1416 ،هـ ،ج ،1ص 270؛ عبد الله جوادي
هاشم بن سليامن البحراين ،الﱪهان يف تفسري القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات ّ
اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐرﯾم (باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات إﴎاء ،الطبعة الثالثة2002 ،م و2014م ،ج  ،5ص .459 - 456
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 ،Z Y ث ّم التط ّرق إﱃ مضمون كلمة  ،K ثم قوله -تعاﱃT S  :-

 ،W V Uواملراد من عبارة.X  :

أ -كلمة "قُ ْربان" تعني النعمة أو الﴚء الذي يُق ﱠدم إﱃ َم ْن له مقا ٌم أعىل ،حيث يراد
خري يوجب التق ّرب إﱃ الله -سبحانه
منه التق ّرب إﱃ هذا املقام][1؛ أو أنّه يعني ّ
كل فعلٍ فيه ٌ
وتعاﱃ.-
وهذه الكلمة يف الخطاب العريف تعني الذبيحة أو النسيكة التي يت ّم تقدﻤﻳها يف عيد
اﻷضحى].[2
إذًا ،ما الدليل الذي استند إليه يوسف د ّرة الح ّداد لي ّدعي أ ّن قوله -تعاﱃM L :-

ّ N
يدل عىل قربان املاﺋدة؟ مضمون اآلية التي وردت فيها هذه العبارة هو يف الواقع
استمرا ٌر لبيان خصاﺋص الذين تح ّدثﺖ عنهم اآليات السابقة].[3
محل بد ٍل أو ِ
عطف بيانٍ لعبارة  D Cيف اآلية
ب -عبارة  D Cيف ّ
0 / . - ,+ * ) ( ' & % $ # " ! 181

?>= <;:98765 43 21

اضﺢ يف هذه اآلية؛ فهي تؤكّد عىل بطالن مزاعم اليهود بكون
@  ،[4]B Aكام هو و ٌ
الله -تعاﱃ -فق ًريا ،وتثبﺖ خالف ذلﻚ ،ث ّم تشري إﱃ فعلهم القبيﺢ املتمثّل بقتل اﻷنبيّاء؛ واآلية 183
هي اﻷخرى ذكرت إحدى الحجج التي تذ ّرعوا بها ،أي إنّهم -وفقًا ملا عاهدهم الله به -ال يؤمنون
نبي؛ إال حني يأتيهم مبعجز ٍة عىل هيﺌة قربانٍ تأكله النار .وﻤﻳكن إثبات هذا اﻷمر عىل ضوء
ّ
بأي ًّ
عطف عبارة  Z Yعىل "الْ َب ِّي َن ِ
عطف ّ
الخاص بعد العا ّم.
ات"؛ فهو ٌ
يدل عىل ِذكْر ّ
ج -عبارة  P Oهي قرين ٌة أخرى ّ
تدل عىل ما أراده اليهود من معجز ٍة عىل هيﺌة
النبي مح ّمد ،لذا فاملقصود من كلمة "قُربان" -هنا -هو القيام
قربانٍ  ،حيث طلبوا ذلﻚ من ّ
] [1راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،4ص .189
] [2راجع :حسني بن مح ّمد (الراغب اﻷصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق عدنان داوودي ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار القلم ،الطبعة
اﻷوﱃ1402 ،هـ ،كلمة »قرب«.
] [3راجع :سورة آل عمران ،اآليتان .182-181
] [4سورة آل عمران ،اآليتان .182-181
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إعجازي يتمثّل بذبي ٍﺢ تأكله النار ،وهذا اإلعجاز مبثابة ٍ
بعملٍ
إلهي ،لذا يجب عىل الذين
ٍّ
عهد ٍّ
بالنبي الذي يأتيهم به ،لك ّن اليهود خالفوا هذا العهد ومل يؤمنوا؛ ومن هذا
طلبوا ذلﻚ أن يؤمنوا ّ
املنطلق جاء االستفسار يف اآلية_ ^ ] \ [ :؟
النبي عيﴗ هو املقصود يف هذه اآلية ،عىل
إذًا ،ما السبب الذي دعا الح ّداد ال ّدعاء أ ّن ّ
كل هذا الوضوح يف داللتها؟! وهو مل ِ
النبي
الرغم من ّ
يكتف بذلﻚ ،بل بالﻎ أكرث وأكّد عىل أنّه ّ
كل تلﻚ املعاين واملداليل املوجودة يف
الوحيد الذي تقصده اآلية ال غري! فكيف ﻤﻳكنه تﱪير ّ
اآلية يف قوله -تعاﱃ K :-و ،U Tو\؟! فهل ﻤﻳكن ا ّدعاء أ ّن
هذه التعابري تشري إﱃ صيغة املفرد؛ مع وضوحها يف الجمع والشمول؟! أو هل ﻤﻳكن زعم أنّها
تخصص لفر ٍد ٍ
واحد ال غري؟!
ﻤﻳكن أن ّ
وعبارة "بِالْبَيّ ِ
نات" هي اﻷخرى اتّخذها ذريع ًة إلثبات رأيه ،حيث ا ّدعى أ ّن املسيﺢ
النبي الوحيد الذي جاء بﱪاه َني ب ّين ٍة وبقربانٍ متثّل باملاﺋدة؛ لك ّن الواقع عىل خالف هذا
هو ّ
النبي الوحيد الذي جاء بالبينات.
امل ّدعى ،فالقرآن الكريم مل ي ّ
رصح بكونه ّ
][1
النبي،
والب ّينة تعني الدليل العق ّ
يل أو ّ ّ
الحﴘ الواضﺢ ؛ وهي شاهد عىل ِص ْدق رسالة ّ
واملعجزة تع ّد أحد مصاديقها][2؛ لذا ليس هناك ما يدعو لتخصيص كلمة "الب ِّينات" يف اآلية
فضال عن ذلﻚ لو كان مقصود يوسف د ّرة الح ّداد من املاﺋدة هو املاﺋدة
بالنبي عيﴗ؛ ً
ّ
ذاتها املذكورة يف القرآن الكريم ،ال التي أشار إليها املسترشقون يف تفاسريهم واملستوحاة من

] [1راجع :حسني بن مح ّمد (الراغب اﻷصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق عدنان داوودي ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار القلم ،الطبعة
اللغوي »ب ي ن«.
اﻷوﱃ1402 ،هـ ،الجذر
ّ

اهني دامغ ٍة ومبعجز ٍ
ات عديد ٍة لبني إﴎاﺋيل؛ مثل:
النبي موﳻ بﱪ َ
] [2أكّدت اآلية  92من سورة البقرة عىل سبيل املثال ،عىل مجيء ّ
ﻮﳻ ﺑِﺎﻟْ َﺒ ﱢﻴ َﻨ ِ
ﺎت ﺛ ﱠُﻢ اﺗﱠ َﺨ ْﺬﺗ ُُﻢ اﻟْ ِﻌ ْﺠ َﻞ ِﻣ ْﻦ
اليد البيضاء ،وفلق البحر ،وتح ّول عصاه إﱃ حيّ ٍة تسعى ،حيث وصفﺖ بالبيّناتَ  :وﻟَﻘَﺪْ َﺟﺎ َءﻛ ُْﻢ ُﻣ َ
ﺑَ ْﻌ ِﺪ ِه َوأَﻧْﺘ ُْﻢ ﻇَﺎﻟِ ُﻤﻮنَ .
لالطّالع أكرث ،راجع( :مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ،
ج  ،1ص .)352
السبب يف وصف هذه اﻷمور العظيمة بالبيّنات هو عجز ساﺋر البرش عن اإلتيان مبثلها.
أشارت كذلﻚ اآلية  25من سورة الحديد إﱃ أ ّن الهدف من بعثة اﻷنب ّياء هو إظهار الب ّينات للبرش :ﻟَﻘَﺪْ أَ ْر َﺳﻠْ َﻨﺎ ُر ُﺳﻠَ َﻨﺎ ﺑِﺎﻟْ َﺒ ﱢﻴ َﻨ ِ
ﺎت َوأَﻧْ َﺰﻟْ َﻨﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ُﻢ
ﺎس ﺑِﺎﻟْ ِﻘ ْﺴ ِﻂ ....أضف إﱃ ذلﻚ أ ّن هناك العديد من اآليات اﻷخرى التي تض ّمنﺖ هذه الكلمة بالداللة ذاتها.
اﻟْ ِﻜﺘ َ
َﺎب َواﻟْ ِﻤﻴ َﺰانَ ﻟِ َﻴﻘُﻮ َم اﻟ ﱠﻨ ُ
لالطّالع أكرث ،راجع اآليات التالية :سورة املاﺋدة32 ،؛ سورة آل عمران 183 ،و184؛ سورة اﻷعراف101 ،؛ سورة التوبة70 ،؛ سورة ﯾونس13 ،؛
سورة الزخرف.63 ،
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تعاليم الكتاب املق ّدس][1؛ فهي يف الحقيقة ماﺋد ٌة طلبها الحواريّون من املسي ِﺢ] ،[2ال اليهو ُد
الذين اشرتطوا يف إﻤﻳانهم باﻷنب ّياء أ ْن يأتوهم بقراب َني؛ والطريف أنّهم مل يلتزموا بهذا الرشط؛
بحيث كفروا بأنب ّياﺋهم عىل الرغم من تنفيذ ما طلبوه منهم.
وبحسب القراﺋن املوجودة يف ساﺋر اآليات املرتبطة باملوضوع ،فاملاﺋدة] [3التي طلبها
طعام؛ كام تفيد مضامني هذه
الحواريّون من املسيﺢ ليسﺖ قربانًا تأكله النار ،بل ماﺋد َة ٍ
اآليات أنّها معجز ٌة تختلف عن ساﺋر املعاجز اإللهيّة ،فهي فريد ٌة من نوعها وغ ُري مسبوق ٍة ،إذ
لطلب غريِ
ﴐوري تق ّدم به الحواريّون ،وقد دعا الل َه -تعاﱃ -بأن
املسيﺢ؛ استجاب ًة
جاء بها
ٍ
ٍّ
ُ
يجعلها عي ًدا له وﻷتباعه ،والله بدوره استجاب له؛ برشط أن يعذّب الذين يكفرون بها عذابًا
ال يطال غريهم من العاملنيE D C B A @ ? >= < ; : 9 :
.[4]J I H G F
ونستشف من اآليات التي تط ّرقﺖ إﱃ الحديث عن املاﺋدة أ ّن الحواريّني كان لديهم إﻤﻳا ٌن
ّ
راس ٌﺦ باملسيﺢ ،لك ّنهم طلبوا منه أن يسأل الله -تعاﱃ -إنزال ماﺋد ٍة من السامء؛ لﻲﻜ يزدادوا
إﻤﻳانًا ،لذا ال ﻤﻳكن اعتبار هذه املعجزة در ًءا للتشكيﻚ بنب ّوته ،وإﻤﻧّ ا يراد منها تحقيق يق ٍني أكرث
اتب أعىل من اإلﻤﻳان وطأمنينة القلب].[5
وبلوغ مر َ
واملسألة اﻷخرى التي ﻤﻳكن طرحها يف نقض ما ذهب إليه الح ّداد ،هي العموم املوجود
يف مدلول كلمة "لِ َرسو ٍل" ،واآلية الالحقة تؤيّد هذا اﻷمر؛ عﱪ تعميمها كلمتَ ْي "بَ ّينات"
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :نيل روبنسون ،مقال ٌة باللغة الفارسية بعنوان» :عﯿسﯽ در قرآن :عﯿساي تارﯾخي واسطوره تجسد« ،ترجمها إﱃ
الفارسية مح ّمد كاظم شاكر ،نرشت يف مجلة "هفﺖ آسامن" ،العدد  ،24شتاء 2004م ،ص .164 - 158
اﻟﺴام ِء َ
] [2اآليات التي أشارت إﱃ هذا اﻷمر هي :إِ ْذ َ
ﻗﺎل اﺗﱠﻘُﻮا
ﻋﻴﴗ اﺑْ َﻦ َﻣ ْﺮﻳَ َﻢ ﻫ َْﻞ ﻳَ ْﺴﺘ ُ
َﻄﻴﻊ َرﺑﱡﻚَ أَنْ ﻳُ َﻨ ﱢﺰ َل َﻋﻠَ ْﻴﻨﺎ ﻣﺎﺋِﺪَ ًة ِﻣ َﻦ ﱠ
ﻗﺎل اﻟْ َﺤﻮا ِرﻳﱡﻮنَ ﻳﺎ َ
اﻟﻠﱠﻪَ إِنْ ﻛُ ْﻨﺘ ُْﻢ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨ َني * ﻗﺎﻟُﻮا ﻧُﺮﻳﺪُ أَنْ ﻧَﺄْﻛ َُﻞ ِﻣ ْﻨﻬﺎ َوﺗَﻄْ َﻤ ِ ﱠﱧ ُﻗﻠُﻮﺑُﻨﺎ َوﻧَ ْﻌﻠ ََﻢ أَنْ َﻗﺪْ َﺻﺪَ ْﻗﺘَﻨﺎ َوﻧَﻜُﻮنَ َﻋﻠَ ْﻴﻬﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﺸﱠ ﺎ ِﻫﺪﻳ َﻦ * َ
ﻋﻴﴗ اﺑْ ُﻦ َﻣ ْﺮﻳَ َﻢ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
ﻗﺎل َ
َري اﻟ ﱠﺮازِﻗ َني .سورة املاﺋدة ،اآليات .114 - 112
اﻟﺴام ِء ﺗَﻜُﻮنُ ﻟَﻨﺎ ﻋﻴﺪاً ِﻷَ ﱠوﻟِﻨﺎ َوآ ِﺧﺮِﻧﺎ َوآﻳَ ًﺔ ِﻣﻨْﻚَ َوا ْر ُزﻗْﻨﺎ َوأَﻧ َْﺖ ﺧ ْ ُ
َرﺑﱠﻨﺎ أَﻧْﺰ ِْل َﻋﻠَ ْﻴﻨﺎ ﻣﺎﺋِﺪَ ًة ِﻣ َﻦ ﱠ
] [3كلمة "ماﺋدة" مشتقّة من »ميد« ،وامليد هو اضطراب الﴚء العظيم كاضطراب اﻷرض ...واملاﺋدة هي الطبق الذي يوضع عليه الطعام،
لكل واحد ٍة منهام ماﺋدة.
ويقال ّ
(حسني بن مح ّمد (الراغب اﻷصفهاين) ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق عدنان داوودي ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار القلم ،الطبعة اﻷوﱃ،
اللغوي »م ي د«).
1402هـ ،الجذر
ّ
راجع أيضاً( :مح ّمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار صادر ،الطبعة الثالثة1414 ،هـ ،كلمة "ميد").
] [4سورة املاﺋدة ،اآلية .115
] [5راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،6ص .224
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و" ُر ُسل" ،وهي قوله -تعاﱃj i h g f e d c b a  :-

.[1]l k

النبي عيﴗ ليس هو املقصود -فقﻂ -من عبارة "لِ َرسول"؛ وفقًا ملا ا ّدعاه
كام أ ّن ّ
الح ّداد ،فكلمة " ُر ُسل" ال ّ
تدل عىل الجمع -هنا ،-وال يراد منها املرسلون جمي ًعا ،بل املراد هو
باطل وال مس ّوغ له ،والح ّداد
النبي موﳻ فقﻂ؛ يف حني أ ّن هذا الكالم ٌ
التكذيب بنب ّوة ّ
نفسه ال ﻤﻳكنه ا ّدعاء ذلﻚ ،ومل ي ّد ِعه.
ُ
والالفﺖ للنظر أ ّن عبارة "ﺑِﺎﻟْ َﺒ ﱢﻴ َﻨ ِ
ﺎت" ُذكِ َرت يف هذه اآلية -أيضً اc b a  :-
 l k j i h g f e dلك ّن املوضوع املطروح فيها
هو تكذيب اﻷنبيّاء فقﻂ.

وتخىل عن فكرة
ويبدو أ ّن الح ّداد لو التزم جانب الحياد ،وتج ّرد عن معتقداته املسيحيّةّ ،
بكل ٍ
تأكيد ال يطرح استنتاج كهذا،
قتل املسيﺢ مصلوبًا حني تفسريه مضمون هذه اآلية ،فهو ّ
وال يتكلّف يف بيان مدلولها ،إذ إنّها تتمحور حول بيان الظاهرة الشاﺋعة التي شهدها التأريﺦ
النبي
اليهودي يف تكذيب اﻷنب ّياء وقتلهم ،والله -ع ّز ّ
ّ
وجل -أراد من ِذكْر هذه الحقيقة مواساة ّ
قاﺋال :ال تحزن ،إ ّن هؤالء
مح ّمد إزاء ما يواجهه من مش ّق ٍة يف تبليﻎ رسالته؛ وكأنّه يخاطبه ً
كذّبوا اﻷنب ّياء الذين بعثتهم قبلﻚ؛ عىل الرغم من ب ّيناتهم ومواعظهم وكتبهم السامويّة.
ﻤﻧاذج عديد ٍة ،ال أﻤﻧوذ ٍج ٍ
واحد ،وهذا ما
وكام هو معلو ٌم ،فاملواساة تتحقّق عﱪ ِذكْر
َ
يصدق عىل العادة املعهودة لدى اليهود طوال قرونٍ متامدي ٍة ويف شتّى املناسبات ومختلف
اﻷحداث ،ال يف مناسب ٍة واحد ٍة؛ مثل :حادثة قتل املسيﺢ وصلبه التي ف ّندها القرآن الكريم
برصيﺢ العبارة.
كل تلﻚ الكلامت
فهل هناك مس ّو ٌغ يتيﺢ لنا الخروج عن القواعد اللغويّة الثابتة ،واعتبار ّ
والتعابري ،التي ُذكِ َرت بصيغة الجمع ضمن اآليات  181إﱃ  184من سورة آل عمران ،مفرد ًة وذاتَ
أي دليلٍ يس ّوغ لنا الخروج عن القواعد اللغويّة واﻷدب ّية الثابتة ،والدليل
دالل ٍة ّ
خاص ٍة؟! ال يوجد ّ
الوحيد الذي استند إليه الح ّداد يف ا ّدعاﺋه هذا هو فهمه الخاطﺊ لكلمة "قربان".
] [1سورة آل عمران ،اآلية .184
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النبي مح ّمد
وجدير بالذكر أ ّن القرآن الكريم حينام أشار إﱃ اشرتاط اليهود بأ ْن يأتيهم ّ
بقربانٍ  ،اعرتض عليهم بأ ّن اﻷنب ّياء السابقني جاؤوا بب ّي ٍ
نات وقراب َني ﻷسالفهم ،لك ّنهم قتلوهم،
وهذا ما حدث يف الواقع ليحيى وزكريا ،كذلﻚ أرادوا قتل عيﴗ ،لك ّنهم فشلوا؛ لذا
رفض خاتم اﻷنبيّاء طلبهم هذا.
لذا ،فاآلية يف صدد بيان أ ّن طلب اليهود مل يك ْن بداعي البحث عن الحقيقة ،ومن منطلق
النبي ،بل هو مج ّرد ذريع ٍة ،وين ّم عن عنا ٍد ولجاج ٍة،
السعي التّباع ّ
الحق إ ْن ثبﺖ لهم من ِق َبل ّ
ٍ
النبي مح ّمد،
بطلب
يوم يتق ّدمون
حيث كانوا يف ّ
ٍ
كل ٍ
جديد ،لذا حتّى لو استجاب لهم ّ
فهم قط ًعا مل يكونوا ليؤمنوا بنب ّوته ،عىل الرغم من أنّهم اطّلعوا عىل جميع صفاته يف كتبهم،
لك ّنهم مل يؤمنوا به.
إذًا ،اآلية يف صدد بيان أ ّن اﻷنب ّياء استجابوا ملا طلبه بنو إﴎاﺋيل منهم ،لك ّنهم مع ذلﻚ
كُذِّبوا وقُ ِتلوا ،لذا هناك ٌ
سؤال يطرح نفسه عىل يوسف د ّرة الح ّداد ،وهو :ما الدليل الذي
استند إليه يف ا ّدعاء أ ّن املسيﺢ هو املقصود من هذه اآلية؟ لقد قُتل الكثري من اﻷنب ّياء
يقل إ ّن املسيﺢ من
عىل يد اليهود؛ مثل :زكريا ،ويحيى ،وأشعيا ،وأرميا ،إال أ ّن القرآن الكريم مل ْ
ضمنهم؛ ما يعني أ ّن اآلية ال تنطبق عليه بتات ًا.
 (7اﻵﻳﺔ  50ﻣﻦ ﺳﻮرة اﳌﺆﻣﻨﻮن:
سعى محمود مصطفى أيوب إﱃ التقريب بني املعتقدات الالهوت ّية املسيح ّية واإلسالم ّية
عىل ضوء وقاﺋ َع تأريخ ّي ٍة ،ومن هذا املنطلق استند إﱃ ما قاله العامل املسلم مح ّمد بن عيل بن
الحيل يف تفسريه بخصوص اآلية  50من سورة املؤمنونi h g f e :
حسن ّ
.o n m l k j
النبي عيﴗ مل يُصلب بعد أن
والرأي الذي طرحه ّ
الحيل يف هذا ّ
السياق؛ فحواه :أ ّن ّ
متكّن من الهرب ،وقد أمﴣ بق ّية حياته يف انزوا ٍء عن الناس ،ث ّم مات بشكلٍ
طبيعي ،فدفن
ٍّ
جسده فوق ٍّتل] .[1واستنتج أيوب من هذا التفسري أ ّن املسيﺢ قد مات حقًّا ،لذلﻚ روحه فقﻂ
نقال عن:
يل ،املتشابه من القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الفكر ،الطبعة اﻷوﱃ1965 ،م ،ج  ،1ص ً - 202
] [1راجع :مح ّمد عيل بن حسن الح ّ
Mahmoud Mustafa Ayoub, “Towards an Islamic Christology, II. The death of Jesus, reality or delusion”, The Muslim
World )Hartford, CT, USA( 70 ii, p. 110
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هي التي رفعﺖ إﱃ السامء] ،[1وكام أرشنا -آنفًا -فهو يقصد -هنا -موت املسيﺢ مصلوبًا.
الحيل يف بادئ تفسريه لﻶية املذكورة أعلن برصيﺢ العبارة فشل اليهود يف
وجدير بالذكر أ ّن ّ
شخصا آخ َر؛ ظ ًّنا منهم أنّه املسيﺢ ،لك ّن
النبي عيﴗ ،حيث وقعوا يف خطأٍ كبريٍ وصلبوا ً
صلب ّ
ّ
ما
استدل به من اآلية املذكورة ال يبدو منطق ًّيا؛ وذلﻚ ملا ييل :عبارة  g f يف اآلية يُراد
أب ،واآلية
منها التأكيد عىل أ ّن املسيﺢ قد ُولِ َد بﺈذن الله -تعاﱃ -من أ ٍّم فقﻂ ،ومل يك ْن له ٌ
بدورها أشارت إﱃ أم ٍر ال ﻤﻳكن أن يتحقّق إال بوجودهام م ًعا؛ أال وهو والدته ،لذا فهي ال تحﻲﻜ
مستقال عن أ ّمه ،مثل كالمه؛ وهو يف املهد.
ًّ
شخصا
عن املعاجز التي جاء بها بنفسه بوصفه ً
أب ،والسبب يف وصف أ ّمه
إذًا ،السبب يف وصفه بكونه  iيكمن يف والدته دون ٍ
زوج.
أيضً ا -بهذه الصفة هو حملها؛ وهي عذراء ،دون أن ّﻤﻳسها ٌ

ويؤكِّد الله -ع ّز وجل ّ-يف هذه اآلية عىل أ ّن املسيﺢ وأ ّمه مشرتكان يف هذه الوالدة
اإلعجازيّة ،وهناك دليالن إلثبات؛ هذا التفسري؛ هام:
أ -قوله -تعاﱃّ i h g f e  :-
اإللهي قد تحقّق يف
يدل عىل أ ّن اإلعجاز
ّ
أب من خالل حمل
شخصيتَ ِي املسيﺢ وأ ّمه؛ أي أنّه مل يحدث بفعلٍ منهام؛ ﻷ ّن والدته دون ٍ
أ ّمه به دون زو ٍج تُع ّد معجز ًة له.
وجل -كلمة  iومل يقل (آيتني) ،لذا فالكلمة ّ
تدل عىل أم ٍر ال ﻤﻳكن
ب -ذكر الله -ع ّز ّ
أن يتحقّق إال بوجود هذين الشخصني م ًعا ،وهذا اﻷمر هو الوالدة ،ال تلﻚ املعجزات التي جاء
بها املسيﺢ بشكلٍ
ٍّ
مستقل عن أ ّمه].[2
النبي عيﴗ والس ّيدة مريم بكونهام آيةً؛ يعني ترجيﺢ
ّ
ونستشف ّ
مام ُذكِ َر أ ّن وصف ّ
أي ٍ
القصة التي
النبي عيﴗ ،وقال ال أحد يعرف ّ
أكّد كاتب مقالة (مريم) يف املوسوعة اإلسالميّة عىل عدم وجود ّ
ارتباط بني هذه اآلية ومصري ّ
تتحدّث عنها اآلية؛ ومريم بحسب ما ذكر يف إنجيل لوقا ( )39 :1ذهبﺖ إﱃ الجبل لرتى أليصابات (إليزابيث) ،لكن يف الفصل Protoevangelium 22
 Jacobiذكر أ ّن أليصابات هي التي هربﺖ إﱃ الجبل مع يوح ّنا ،حيث فتق لهام ليختفيا فيه ويكونا يف مأمنٍ من مطارد ٍة أعداﺋهام.
A. J. Wensinck, “Maryam”, EI, vol. 6, p. 629
[1]Ayoub, p. 110.
] [2راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج  ،23ص .280
مؤسسة التأريﺦ ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،18ص .55
راجع أيضً ا :مح ّمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،لبنان ،بريوت ،منشورات ّ
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املنطقي اعتبار اﻷحداث التي شهدتها
القول بارتباط كلمة" آﻳَﺔ" بوالدته ،وعىل هذا اﻷساس من
ّ
حياته بعد والدته مبارش ًة مرتبط ًة بهذه اآلية ،بينام اﻷحداث التي وقعﺖ بعد عمل ّية الصلب ال
ينبغي اعتبارها مرتبط ًة بها .وبعبار ٍة أخرى :من اﻷفضل -هنا -تفسري قوله -تعاﱃj  :-
وجل -عىل هذه اﻷ ّم
 o n m l k؛ بكونها تذك ًريا بال ِّنعم التي أفاضها الله -ع ّز ّ
ورضيعها لﻲﻜ يحفظهام يف مكانٍ آمنٍ مصونٍ من أذى اﻷعداء وظنونهم السيّﺌة؛ حتّى يتمكّنا
كل
من أداء واجباتهام بأمثل شكلٍ؛ وعىل الرغم من أ ّن اآلية مل تح ّدد هذا املكان ،لك ّنه عىل ّ
علم بشأنه
حا ٍل موض ٌع بعي ٌد عن أنظار اﻷعداء الذين اطّلع بعضهم عىل خﱪ والدته؛ وهم عىل ٍ
ٍ
ومبارك.
مستقبال ،لذلﻚ أرادوا القضاء عليه ،لك ّن الله -ع ّز ّ
ً
وجل -حفظه من مكرهم يف مكانٍ آمنٍ
النبي
ً
فضال عن ذلﻚ ،فاآليات السابقة لهذه اآلية تط ّرقﺖ إﱃ الحديث عن ّ
قصة إرسال ّ
موﳻ  إﱃ فرعون وقومه باآليات والﱪاهني الدامغة ،إال أنّهم خالفوه وكذّبوه باستدالالتهم
وجل-
الواهية ،فأهلكهم الله جمي ًعا ،لذا ﻤﻳكن الجمع بينها وبني هذه اآلية إلثبات أ ّن الله -ع ّز ّ
يحفﻆ أنب ّياءه ورسله يف جميع املواقف واﻷحداث؛ وقال أحد الباحثني يف هذا الصدد» :نستنتج
من اآلية أنّها ]مريم[ وولدها كانا يعيشان لوحدهام بأمنٍ وطأمنين ٍة؛ بعي ًدا عن صخب الناس،
][1
ست اآلية
ترش إﱃ عدد السنوات التي أمضياها يف عزلتهام«  .ويذكر أ ّن بعض الروايات ف ّ
لك ّنها مل ِ ْ
باإلشارة إﱃ زمان والدة املسيﺢ وهروب والدته برفقته إﱃ مرص].[2
] [1مح ّمد هادي معرفﺖ ،نقد شبهات ﭘريامون قرآن كريم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية حسن حكيم باﳾ وآخرون ،إيران ،قم،
مؤسسة متهيد2009 ،م ،ص .124
منشورات ّ
] [2راجع :محمود اآللوﳼ ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلميّة1415 ،ﻩ ،ج  ،9ص .239
ذكر يف إنجيل متّى أ ّن امللﻚ الجبّار هريودوس حينام أصدر أم ًرا بقتل جميع اﻷطفال يف منطقة بيﺖ لحم ،أوحي إﱃ يوسف الن ّجار يف عامل
وس َف ِيف ُحلْمٍ
ْرصفُوا ،إِذَا َمال َُك ال ﱠر ِّب قَ ْد ظَ َه َر لِيُ ُ
الرؤيا بأن يأخذ عيﴗ وأ ّمه فو ًرا إﱃ مرص ويبقيهام هناك حتّى يهلﻚ هذا الحاكمَ » .وبَ ْع َد َما ان َ َ
الصب ﱠِي
الصب ﱠِي لِيُ ْهلِ َكهُ« * .فَقَا َم َوأَ َخ َذ ﱠ
رصَ ،وكُ ْن ُه َن َاك َحتﱠى أَق َُول ل ََﻚ .ﻷَ ﱠن ِه ُريود َُس ُم ْز ِم ٌع أَ ْن يَطْل َُب ﱠ
قَاﺋِالً» :قُ ْم َوخ ُِذ ﱠ
الصب ﱠِي َوأُ ﱠم ُه َوا ْه ُر ْب إِ َﱃ ِم ْ َ
رصَ * .وكَا َن ُه َن َاك إِ َﱃ َوفَا ِة ِه ُريود َُس .لِ َ ْ
رص َد َع ْوتُ ابْني * ...فَل ﱠَام َماتَ
ﻲﻜ يَ ِت ﱠم َما ِق َيل ِم َن ال ﱠر ِّب بِال ﱠنب ِِّي الْقَاﺋِلِ » :م ْن ِم ْ َ
ْرص َف إِ َﱃ ِم ْ َ
َوأُ ﱠم ُه لَيْالً َوان َ َ
َ
ُ
ﴎاﺋِ َيل ،ﻷَنﱠ ُه قَ ْد َماتَ ال ِﱠذي َن كَانُوا
رص قَاﺋِالً» :قُ ْم َوخ ُِذ ﱠ
ِه ُريود ُُس ،إِذَا َمال َُك ال ﱠر ِّب قَ ْد ظَ َه َر ِيف ُحلْمٍ لِيُ ُ
الصب ﱠِي َوأ ﱠم ُه َوا ْذه ْ
َب إِ َﱃ أ ْر ِض إِ ْ َ
وس َف ِيف ِم ْ َ
ﴎاﺋِ َُيل«( .إنجيل متّي ())21-13 :2
ْس ﱠ
الصب ُِِّي« * .فَقَا َم َوأَ َخ َذ ﱠ
يَطْلُبُو َن نَف َ
الصب ﱠِي َوأُ ﱠم ُه َو َجا َء إِ َﱃ أَ ْر ِض إِ ْ َ
(عبد الكريم ﻲﺑ آزار شريازي ،باستان شناﳼ وجغرافياي تاريخي قصص قرآن (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات الثقافة اإلسالميّة،
الطبعة الثالثة2001 ،م ،ص .)231
فضال عن ذلﻚ فالكثري من املؤ ّرخني املسلمني اعتﱪوا هذه اآلية تشري إﱃ حكاية السيّدة مريم واملسيﺢ يف مرص.
ً
لالطّالع أكرث ،راجع( :أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،تأريﺦ اﻷمم وامللوك ،تحقيق مح ّمد أبو الفضل إبراهيم ،لبنان ،بريوت ،منشورات
دار الرتاث ،الطبعة الثانية ،ج  ،1ص 598؛ عبد الرحمن بن خلدون ،تأريﺦ ابن خلدون ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ،
ج  ،2ص .)143
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املفسين املسلمني إﱃ القول بفشل
يؤكّد املسترشقون عىل أ ّن أحد اﻷسباب التي دعﺖ ّ
اليهود يف صلب املسيﺢ هو تأث ّرهم بالروايات التي تح ّدثﺖ عن موته يف آخر الزمان ،حيث
نقلوها ضمن تفسريهم لبعض اآليات؛ ﻲﻛ يثبتوا أنّه ما زال عىل قيد الحياة؛ واملؤاخذة التي
النبي مح ّمد ،كام ا ّدعوا
طرحوها عىل هذه الروايات أنّها ال تنتهي يف سلسلتها السنديّة إﱃ ّ
أ ّن اآليات بح ّد ذاتها ال تستبطن هذا املعنى.
وبطبيعة الحال فاملسترشق غابريال سعيد رينولدز قد تب ّنى هذه الفكرة ،ولدى سعيه إﱃ
النص القرآ ّين ،وصف تفسري املسلمني لﻶيات
إثبات صواب ّية رأيه بخصوص حادثة الصلب ضمن ّ
النبي عيﴗ بأنّه قاﺋ ٌم عىل فكرة ظهوره م ّر ًة أخرى يف آخر الزمان،
التي أشارت إﱃ موت ّ
وهذا الظهور برأيه قد لـ ّمﺢ إليه القرآن الكريم يف ع ّدة مواض َع].[1
وأ ّما جفري بارندر فقد اعتﱪ الفرض ّية اإلسالم ّية القاﺋلة بظهور املسيﺢ م ّر ًة أخرى ،قاﻤﺋ ًة
املفسين املسلمني ،وعىل الرغم من
عىل أحاديثَ ضعيف ٍة وآراء تفسرييّ ٍة مطروح ٍة من ِق َبل ّ
أساطري
رواج هذه القصص بني الناس طوال قرونٍ متامدي ٍة] ،[2لك ّنها يف الواقع ليسﺖ سوى
َ
النص القرآ ّين].[3
حبكﺖ بعد ظهور ّ
ويف ما ييل نذكر اآليات املطروحة للبحث والتحليل بخصوص ما ذكر:
 (1اﻵﻳﺔ  159ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء:
غابريال سعيد رينولدز لدى تفسريه اآلية  159من سورة النساءt s r q p :

املفسون
 ~ } | { z yx w v uقال إ ّن التفسري الذي طرحه ّ
فسوا هذه اآلية
املسلمون
ٌ
منبثق من استنتاجهم الخاطﺊ ملضمون اآلية السابقة لها ،حيث ّ
اآلية  -158بأنّها ّتدل عىل رفع الله -تعاﱃ -املسيﺢ إليه حيًّا ،ث ّم استنتجوا من اآلية  159أ ّن
[1] Reynolds, Ibid., p. 248.
[2]Parrinder, p. 124.
[3]Ibid.
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أهل الكتاب يؤمنون به قبل موته يف آخر الزمان؛ وعىل هذا اﻷساس فالضمري الهاء يف عبارة "
َم ْوتِ ِه" يرجع إﱃ املسيﺢ برأيهم.
ومل يقبل رينولدز بهذا التفسري ،واعتﱪ الضمري املشار إليه ال يرجع إﱃ املسيﺢ ،لذلﻚ أكّد
عىل أ ّن اآلية تشري إﱃ دوره يف يوم القيامة؛ بوصفه شاه ًدا عىل الناس ،ال يف آخر الزمان الذي
هو يف الحقيقة عهد نهاية حياة البرش عىل اﻷرض والفرتة الزمنيّة التي تسبق يوم القيامة].[1
وحذا نيل روبنسون حذو رينولدز ليؤكّد عىل أ ّن املسيﺢ قد مات مصلوبًا وأصبﺢ جز ًءا
من التأريﺦ الذي مﴣ ،وضمن تفسريه آية البحث وصف عبارة " َم ْوتِ ِه" بالغامضة ،ورأى أ ّن
أصﺢ من التفاسري الالحقة؛ نظ ًرا النسجامه
التفسري اﻷ ّول املطروح من ِقبَل املسلمني لهذه اآلية ّ
مع القواعد النحويّة.
النحوي الذي طرحه يف هذا املضامر؛ فحواه :أ ّن اآلية بأﴎها تفيد القسم
واالستدالل
ّ
والتهديد ،لذا من اﻷنسب إرجاع الضمري الهاء يف عبارة " َم ْوتِ ِه" إﱃ أهل الكتاب؛ وقد استند
يف ذلﻚ إﱃ قراءة أُبَـي الذي قرأها " َم ْوتِهِم" واعتﱪها سن ًدا إلثبات رأيه].[2
ويؤمن جفري بارندر هو اآلخر مبوت املسيﺢ مصلوبًا؛ كام ذكرنا آنفًا ،وعىل هذا اﻷساس رفض
نفسها؛
رأي من ا ّدعى رجوع الضمري إليه يف العبارة املذكورة ،حيث طرح فكر َة نيل روبنسون َ
معت ًﱪا عبارة " أهل الكتاب" مرج ًعا للضمري؛ وإﱃ جانب ذلﻚ أشار إﱃ أ ّن عبارة " يَ ْوم ال ِقيا َمة"
تستبطن إشار ًة إﱃ الزمان الكاﺋن بعد املوت ،وال ّ
تدل عىل نزول املسيﺢ إﱃ اﻷرض م ّر ًة أخرى].[3
وأه ّم تفسريين طرحهام املسلمون لقوله -تعاﱃ x w v u t :-ق ّررهام
العالمة الطﱪﳼ؛ بقوله ...» :ث ّم أخﱪ -تعاﱃ -أنّه ال يبقى أح ٌد منهم إال ويؤمن به ،فقال:
[1] Reynolds, Ibid., p. 248.
[2]Robinson, “Jesus”, p. 19.
[3] Parrinder, p. 123.
النبي
تب ّنى يوسف د ّرة الحدّاد بخصوص هذه اآلية رأيًا يختلف إﱃ ح ٍّد ما مع ما ذهب إليه الباحثون الذين أرشنا إليهم ،إذ يعتقد بأفضليّة ّ
النبي مح ّمد ،كام خالف غابريال سعيد رينولدز ونيل روبنسون ليدّعي أ ّن اآلية تشري إﱃ الدور الذي سيفيه املسيﺢ يف
عيﴗ عىل ّ
شخص آخر يضاهيه فيه.
آخر الزمان بوصفه دو ًرا فريدًا من نوعه وال يوجد ٌ
لالطّالع أكرث ،راجع( :ﯾوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجﯿل يف القرآن ،لبنان ،بريوت ،منرشوات املكتبة البولسية ،الطبعة الثالثة1993 ،م ،ص .)335
بكل ٍ
تأكيد من
للنبي عيﴗ يف آخر الزمان ،فهذا ال ﻤﻳنع ّ
وقد غفل الحدّاد عن أنّنا لو سلّمنا بظاهر اآلية وأقررنا بداللتها عىل الدور الكبري ّ
ٍ
ورمبا يكون هذا الدور أكرث تأث ًريا وأوسع نطاقًا منه.
االعتقاد بوجود دو ٍر كبري آخ َر
لشخص غريهّ ،
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 .x w v u t s r q p اختلف فيه عىل أقوا ٍل؛ أحدها :أ ّن كال
الضمريين يعود إﱃ املسيﺢ ،أي ليس يبقى أحد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إال
ويؤمنن باملسيﺢ قبل موت املسيﺢ إذا أنزله الله إﱃ اﻷرض وقﺖ خروج املهدي يف آخر الزمان
لقتل الدجال ،فتصري امللل كلّها ملّ ًة واحدةً؛ وهي ملّة اإلسالم الحنيفية؛ دين إبراهيم...
وثانيها :أ ّن الضمري يف ( ِب ِه) يعود إﱃ املسيﺢ ،والضمري يف ( َم ْوتِ ِه) يعود إﱃ الكتاﻲﺑ ،ومعناه:
ال يكون أح ٌد من أهل الكتاب يخرج من دار الدنيا إال ويؤمن بعيﴗ قبل موته إذا زال تكليفه
وتحقّق املوت ،ولكن ال ينفعه اإلﻤﻳان ٍ
حينﺌذ ،وإﻤﻧّ ا ذكر اليهود والنصارى ﻷ ّن جميعهم مبطلون«].[1
وبيان مضمون هذا الكالم كام ييل:
كل ٍ
واحد
أ -مرجع الضمري يف الرتكيب " ِب ِه" إﱃ املسيﺢ ويف عبارة " َم ْوتِ ِه" إﱃ ّ
كل ٍ
واحد من أهل الكتاب يؤمن
من أهل الكتاب؛ أي بتقدير كلمة (أحد)][2؛ ما يعني أ ّن ّ
ٌ
صادق
نبي
باملسيﺢ حينام يزول تكليفه لحظة حلول املوت عليه،
ّ
فاليهودي يدرك أنّه ﱞ
ونبي وليس اب ًنا له؛ وهذا ما ذكره صاحب
وليس كاذبًا ،والنرصاين يدرك أنّه عب ٌد لله -تعاﱃ -ﱞ
اب
اب أَ ْيَ :و َما ِم ْن أَ ْهلِ الْ ِكتَ ِ
تفسري املنار مح ّمد رشيد رضا حينام قالَ » :وإِ ْن ِم ْن أَ ْهلِ الْ ِكتَ ِ
يﴗ إِﻤﻳَانًا َص ِحي ًحاَ ،و ُه َو أَنﱠ ُه َعبْ ُد الل ِه َو َر ُسولُ ُهَ ،وآيَتُ ُه لِل ﱠن ِ
اس
أَ َح ٌد إِ ﱠال لَيُ ْؤ ِم َن ﱠن ِب ِه أَ ْي :لَيُ ْؤ ِم َن ﱠن ِب ِع َ
قَبْ َل َم ْوتِ ِه أَ ْي قَبْ َل َم ْو ِت َذلِ َﻚ ْاﻷَ َح ِد ال ِﱠذي ُه َو نَ ِك َر ٌة ِيف ِسيَاقِ ال ﱠنف ِْي ،فَيُ ِفي ُد الْ ُع ُمو َمَ .و َح ِاص ُل
يﴗ
الْ َم ْع َنى أَ ﱠن ك ﱠُل أَ َح ٍد ِم ْن أَ ْهلِ الْ ِكتَ ِ
ابِ ،ع ْن َد َما يُ ْد ِركُ ُه الْ َم ْوتُ يَ ْنك َِش ُف لَ ُه الْ َح ﱡق ِيف أَ ْم ِر ِع َ
َوغ ْ َِري ِه ِم ْن أَ ْم ِر ْ ِ
يﴗ إِ َﻤﻳانًا َص ِحي ًحا؛ فَالْ َي ُهو ِد ﱡي يَ ْعلَ ُم أَنﱠ ُه َر ُس ٌ
ول َصا ِد ٌق غ ْ َُري
اإل َﻤﻳانِ فَ ُي ْؤ ِم ُن ِب ِع َ
اين يَ ْعلَ ُم أَنﱠ ُه َعبْ ُد الل ِه َو َر ُسولُ ُه ،ف ََال ُه َو إِلَ ٌهَ ،و َال ابْ ُن الل ِه« ،واملعنى
َد ِع ٍّي َو َال كَذ ٍ
رص ِ ﱡ
ﱠابَ ،وال ﱠن ْ َ
ذاته نُقل عن مح ّمد عبده الذي قال إ ّن اﻷسلوب املتّبع يف هذه اآلية هو ِذكْر النكرة يف
سياق النفي ،لذا فهي تفيد العموم ،ولو قيل إ ّن الضمري الهاء يرجع إﱃ عيﴗ ،ففي
هذه الحالة يراد من أهل الكتاب املشار إليهم يف اآلية فقﻂ الذين يتواجدون أثناء نزوله
من السامء ،لك ّن هذا اال ّدعاء ال دليل عليه؛ ﻷ ّن الهاء تشري إﱃ أهل الكتاب بشكلٍ عا ٍّم دون
تحديد زمنٍ مح ّد ٍد ،وال ّ
شﻚ يف أ ّن تخصيص مضمون اآلية بالذين هم أحيا ٌء يف عهد املسيﺢ
] [1الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات ناﴏ خسو ،الطبعة الثالثة1993 ،م ،ج  ،3ص .212
] [2نُقل هذا الكالم عن ابن عباس ضمن رواي ٍة عىل لسان مجاهد والض ّحاك وابن سريين وجويﱪ.
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أي دليلٍ يف اآليات اﻷخرى].[1
ال نجد له ّ
وهذا االستنتاج يشابه مضمون اآلية  91من سورة يونس التي ذكرت أ ّن فرعون اضط ّر ﻷن
يؤمن
بالنبي موﳻ حني غرقه].[2
ّ
ب -كال الضمريين يرجع إﱃ املسيﺢ ،[3]وعىل هذا اﻷساس فاملقصود من إﻤﻳان أهل
الكتاب به قبل موته هو إﻤﻳانهم به عند نزوله من السامء].[4

واستند أصحاب هذا الرأي إﱃ سياق اآليات السابقة والالحقة لهذه اآلية؛ مؤكّدين عىل
التناسق املوجود بني الضامﺋر.
إذًا ،لو أخذنا بعني االعتبار مسألة االنسجام بني ضامﺋر اآلية مع ما هو مذكو ٌر يف اآليات
املرصح به واملح ّدث عنه]،[6
السابقة والالحقة لها] ،[5إﱃ جانب منﺢ اﻷولويّة لرجوع الضمري ّ
نتوصل إﱃ نتيجة؛ فحواها :صواب الرأي الثاين].[7
سوف ّ
] [1راجع :مح ّمد رشيد بن عيل رضا ،تفسري القرآن الحكيم (تفسري املنار) ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار املعرفة ،الطبعة الثانية ،ج  ،1ص .22
تب ّنى الشيﺦ محمود شلتوت هذا الرأي أيضً ا ،حيث اعتﱪ الضمري (الهاء) يف كلمة " ِﺑ ِﻪ" عاﺋدًا إﱃ عيﴗ ،ويف " َﻣﻮﺗﻪ" عاﺋدًا إﱃ أهل الكتاب،
كل ٍ
النبي عيﴗ حيًّا إﱃ زماننا هذا ،وهو
أي ّ
واحد منهم قبل أن ﻤﻳوت إال وآمن به؛ واإلخبار عن إﻤﻳانهم بهذا الشكل ال يتوقّف عىل بقاء ّ
ٍ
يحل بهم ،فهم يؤمنون بنب ّوته وبكونه ابن مريم.
مرشوط بنزوله يف املستقبل لكون املراد أ ّن املوت حينام ّ
كذلﻚ غ ُري
وبعد أن ر ّجﺢ هذا الرأي ،أكّد عىل عدم وجود دليلٍ
قطعي يثبﺖ صوابيّة الرأي اآلخر القاﺋل بأ ّن الضمري يف " َموت ِه" عاﺋ ٌد إﱃ عيﴗ .
ٍّ
نقال عن كتاب مواجهه قرآن با فرهنﮓ مسيحيﺖ
(آراء الشيﺦ شلتوت يف كتاب دراسة ملشكالت املسلم املعاﴏ يف حياته اليومية العا ّمةً ،
(باللغة الفارسية) ،تأليف أعظم بويا ،إيران ،طهران ،منشورات »هستي ﻤﻧا«2006 ،م ،ص .)185
] [2قال -تعاﱃ :-آ ْﻵنَ َو َﻗﺪْ َﻋ َﺼ ْﻴ َﺖ َﻗ ْﺒ ُﻞ َوﻛُ ْﻨ َﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤﻔ ِْﺴ ِﺪﻳﻦ( سورة يونس ،اآلية .)91

] [3هذا الرأي قاﺋ ٌم عىل ما نُقل عن ابن عباس ،وأﻲﺑ مالﻚ ،والحسن ،وقتادة ،وابن زيد.
(الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات ناﴏ خسو ،الطبعة الثالثة1993 ،م ،ج  ،3ص .)212
النبي عيﴗ ،أحدهام
] [4هناك رأيان آخران مطروحان حول مرجع الضمري (الهاء) يف كلمة " ِﺑ ِﻪ" ،لكن ال ارتباط لهام مبوضوع البحث عن ّ
النبي مح ّمد ،واآلخر إرجاعه إﱃ الله -سبحانه وتعاﱃ.-
القول بأنّه عاﺋ ٌد إﱃ ّ
لالطّالع أكرث ،راجع( :أبو إسحاق الثعلبي ،الكشف والبيان ،تحقيق أبو مح ّمد بن عاشور ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ،
الطبعة اﻷوﱃ1422 ،هـ ،ج  ،3ص .)413
النبي مح ّمد ،إذ ال نجد له ذك ًرا يف اآليات املشار إليها ،كام ال توجد يف هذه
إﱃ
إرجاعه
ﻤﻳكن
ال
لتفنيد الرأي اﻷ ّول نقول :هذا الضمري
ّ
النبي عيﴗ .ونقول يف تفنيد الرأي الثاين :ال مس ّوغ إلرجاعه إﱃ الله
هو
محورها
ا
وإﻤﻧّ
إليه،
يشري
أي دالل ٍة عليه أو حتّى تلمي ًحا
اآليات ّ
ّ
فضال عن عدم وجود ما ّ
يدل عليه.
سبحانه وتعاﱃ ،-ﻷ ّن ذلﻚ ال ينسجم مع مسألة تطابق الضامﺋر يف سياق الكالمً ،(قاسم فاﺋز ومريم أميني ،مرجع ضمري در قرآن و نقﺶ آن در تفسري (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات جامعة اإلمام الصادق،
الطبعة اﻷوﱃ2015 ،م ،ص .)138
] [5راجع :مح ّمد بن ﯾوسف أبو حﯿان اﻷندلﴘ ،البحر املحﯿﻂ يف التفسﯿر ،تحقﯿق صدقي مح ّمد جمﯿل ،لبنان ،بﯿروت ،منشورات دار الفﮑر،
1420هـ ،ص 376؛ مح ّمد عبد الخالق عضيمة ،دراسات ﻷسلوب القرآن الﮑرﯾم ،مرص ،القاهرة ،منشورات دار الحديث ،ص .37
] [6راجع :اآلية  157من سورة النساء.
] [7راجع :صالﺢ ناﴏ الصالﺢ ،من أسباب اختالف املفسﯾن املتعلقة مبرجع الضمﯿر ،مقالة باللغة الفارسية نرشت يف مجلة الحﮑمة ،العدد
نقال عن قاسم فاﺋز ومريم أميني ،مرجع ضمري در قرآن ونقﺶ آن در تفسري (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات جامعة
 :34ص ً .271
اإلمام الصادق ،الطبعة اﻷوﱃ2015 ،م ،ص .138
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والرأي اﻷ ّول القاﺋل بعودة الضمري الهاء يف تركيب" ِب ِه" إﱃ املسيﺢ ،والضمري الهاء يف
صاﺋب من الناحيتني اللغويّة والدالل ّية ،وذلﻚ ملا ييل:
عبارة  xإﱃ أهل الكتاب ،غ ُري
ٍ
ـ يتعارض مع قاعدة وجوب انطباق الضامﺋر يف الكالم ،لذا لو قيل إ ّن الضمري (الهاء) يرجع
إﱃ أهل الكتاب ،فالفصاحة تقتﴤ أ ْن يُذكَر هذا الضمري بصيغة الجمع ويقال (موتهم)؛ ﻲﻛ ال
تبقى شبه ٌة باحتامل إرجاعه إﱃ املسيﺢ الذي هو بصيغة املفرد؛ كام أ ّن عبارة r q p
 sمن الناحية الدالل ّية تقتﴤ ِذكْر الضمري بصيغة الجمع ،ﻷنّها تحﻲﻜ عن جميع أهل
الكتاب ،وهنا ال ﻤﻳكن استخدام الضمري املفرد لهم بطبيعة الحال.
ـ املسيﺢ هو املرجع اﻷقرب الذي ﻤﻳكن أ ْن يعود إليه هذا الضمري ،فهو مسترتٌ يف
الرتكيب  ،vلذا من املر ّجﺢ رجوع الضمري يف عبارة  xإليه -أيضً ا-؛ نظ ًرا لقربه منه.
ـ املسيﺢ هو محور الكالم يف هذه اآلية ،لذا حتّى وإ ْن مل يذكر الرتكيب  vعىل
مقرب ٍة من عبارة  ،xففي هذه الحالة -أيضً ا -يكون الضمري يف موته عاﺋ ًدا إﱃ املسيﺢ.
نستشف منها أ ّن إرجاع الضمري يف
ـ حينام ﻤﻧعن النظر يف ساﺋر الضامﺋر املوجودة يف اآلية،
ّ
عبارة  xإﱃ املسيﺢ أكرث انطباقًا مع القواعد املنطق ّية ،فضمن ثالث ٍ
آيات متوالي ٍة يف سورة
][1
فضال عن أنّه مسترتٌ يف كلمة |؛
النساء جاء الضمري املفرد (الهاء) للداللة عىل املسيﺢً ،
وعىل هذا اﻷساس نتساءل ما الداعي العتبار الضمري يف عبارة  xمرتبطًا مبرجعٍ آخ َر؟!
وجدير بالذكر أ ّن هذه اآلية ص ّورت املسيﺢ بالشاهد عىل أهل الكتاب يف يوم القيامة،
لذا إ ْن اعتﱪناه شاه ًدا عىل إﻤﻳانهم جمي ًعا يف القيامة وأذع ّنا بأن ال فاﺋدة من إﻤﻳان اإلنسان
لحظة حلول املوت عليه ،ففي هذه الحالة ال ﻤﻳكن ا ّدعاء أ ّن عبارة  xتفيد الجمع
وتعني (موتهم)؛ ﻷنّه سوف يشهد عىل إﻤﻳانهم ،وال صوابيّة للشهادة عىل إﻤﻳان ٍ
شخص قد آمن
قبل موته ،ويدعم هذا الكالم أ ّن عبارة ّ u
تدل عىل اإلﻤﻳان املؤكّد والثابﺖ ال اإلﻤﻳان
الطارئ الذي يلجأ إليه اإلنسان لحظة حلول أجله.
واملسألة اﻷخرى املثرية للجدل يف هذا الصدد ،هي أنّنا لو قلنا برجوع الضمري إﱃ أهل
الكتاب ،فهذا يعني اإلقرار بكون جميع اليهود آمنوا باملسيﺢ عيﴗ قبل بعثه وقبل موتهم؛
] [1اآليات هي  157و 158و 159من سورة النساءَ  :ﻗ َﺘﻠُﻮهَُ ،ﺻﻠَ ُﺒﻮهُ ،ﻓﻴ ِﻪِ ،ﻣﻨْﻪُ ِ ،ﺑ ِﻪَ ،وﻣﺎ َﻗ َﺘﻠُﻮهَُ ،ر َﻓ َﻌﻪُ  ،ﻟَ ُﻴ ْﺆ ِﻣ َﻨ ﱠﻦ ِﺑ ِﻪ.
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اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻴﴗ
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يف حني أ ّن الواقع ليس كذلﻚ ،فهم مل يؤمنوا به حتّى بعد بعثه فكيف بذلﻚ قبل بعثه؟! إضافة
إﱃ أنّهم أرادوا قتله وصلبه ،وتص ّوروا أنّهم نجحوا يف ذلﻚ .إذًا ،هذا الرأي يُسفر عن حدوث
ٍ
تناقض بني مفهوم اآلية والحقاﺋق الثابتة عىل أرض الواقع والتي أثبتها التأريﺦ بالﱪاهني
القطعيّة ،فاليهود مل يؤمنوا بنب ّوة املسيﺢ مطلقًا ،كذلﻚ عبارة  َuفيها تأكيدان هام
الالم والنون ،وعىل هذا اﻷساس فاإلﻤﻳان لحظة حلول املوت ال يع ّد إﻤﻳانًا بتاتًا ،ومن البديهي
أنّه حتّى وإ ْن حدث لدى اإلنسان؛ فهو ليس باإلﻤﻳان املؤكّد عليه يف هذه العبارة قط ًعا.
وال ّ
أي دو ٍر أو تأثريٍ من الناحية
شﻚ يف أ ّن إﻤﻳان أهل الكتاب ّ
الهﺶ قبل موتهم ليس له ّ
للنبي عيﴗ ،ومن هذا املنطلق ال يراد منه
العقديّة والدينيّة؛ أي ال حاصل منه لهم وال ّ
ذلﻚ اإلﻤﻳان الذي يتحقّق لهم جمي ًعا قبل موتهم.
مضافًا إﱃ ما ُذكِ َر ،من املؤكّد أ ّن الضمري (هم) امللحق بحرف الج ّر (عىل) يف قوله -تعاﱃ:-
 [1]~ } | { zيرجع إﱃ أهل الكتاب الذين أشري إليهم يف بادئ اآلية ،ﻷ ّن
هذه العبارة من اآلية واقع ٌة يف سياق قوله -تعاﱃw v u t s r q p :-
 ،xلذا لو قيل إ ّن الضمري يف كلمة  xيرجع إﱃ أهل الكتاب ،فالنتيجة هي صريورة
املسيﺢ شاه ًدا عليهم جمي ًعا يف يوم القيامة؛ لكونهم آمنوا به قبل موته؛ لك ّن هذا االستنتاج
يتعارض مع مضمون اآلية  117من سورة املاﺋدة ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª
 ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µفالشهادة يف هذه اآلية تقترص عىل زمان
كونه بينهم قبل أن يتوفّاه الله ،وهنا يطرح السؤال التاﱄ عىل أصحاب هذا الرأي :كيف يس ّوغ
للمسيﺢ أن يشهد عىل إﻤﻳان جميع أهل الكتاب يف يوم القيامة عىل الرغم من أنّه مل يكن
بينهم؟!
إذًا ،لو قارنّا بني تفسري أصحاب الرأي اﻷ ّول لقوله -تعاﱃt s r q p  :-
النبي عيﴗ شاه ٌد
 x w v uومضمون اآلية  117من سورة املاﺋدة ،نستنتج أ ّن ّ

كل من آمن به؛ ولو قيل إ ّن هؤالء املؤمنني به هم جميع أهل الكتاب ،فهذا يقتﴤ موته
عىل ّ
بعد موتهم جمي ًعا ،لك ْن ما يثبﺖ لدينا من هذه املقارنة هو ﴐورة كونه ح ًّيا.

] [1سورة النساء ،اآلية .159
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كام أ ّن اآلية  14من سورة املاﺋدة3 2 1 0 / . -  :
تشري إﱃ أ ّن اليهود والنصارى باقون عىل دينهم إﱃ يوم القيامة ،لذا كيف يقال إنّهم يؤمنون
بعيﴗ قبل موتهم؟!
واملسألة اﻷخرى التي تجدر اإلشارة إليها يف هذا الصدد ،هي أنّنا إذا اعتﱪنا الضمري يف
عبارة " َم ْوتِ ِه" متعلّقًا بأهل الكتاب ويحﻲﻜ عن إﻤﻳانهم االضطراري باملسيﺢ ،فهذا الكالم يف
الواقع ال يتناغم مع سياق اآلية؛ لكون هذه الكلمة واقع ًة ضمن اآلية  159من سورة النساء التي
جاءت بعد عبار ٍ
ات انتقدت اليهود وف ّندت تص ّورهم بأنّهم قتلوا املسيﺢ وصلبوهA @  :

S R Q PO N M L K J I H G F E D C B

l k ji h g f *d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y XW V U T

 [1].n mفالتأكيد يف هذه اآلية عىل فشل اليهود يف قتل املسيﺢ وصلبه ّ
يدل عىل أنّه
ال ﻤﻳوت؛ ما مل يؤمن به أهل الكتاب بﺈرادتهم ورغبتهم؛ وهذا يعني أ ّن اﻷنسب لسياق اآلية
هو اعتبارها يف مقام بيان كون املسيﺢ ح ًّيا ،ﻷ ّن إﻤﻳان أهل الكتاب االضطراري به لحظة
حلول املوت عليهم ،ال ارتباط له بتأكيد عدم قتله وصلبه].[2
إذًا ،مبا أ ّن سياق اآلية يدعونا إﱃ ترجيﺢ الرأي الثاين ،فاملوت يف عبارة قَبْ َل َم ْوتِ ِه يراد
فضال عن أ ّن عبارة  d c b aتقتﴤ استنتاج ما ييل:
النبي عيﴗً ،
منه موت ّ
ـ بطالن مزاعم اليهود بقتلهم املسيﺢ وصلبه.

ـ املسيﺢ مل ﻤﻳﺖ ميت ًة طبيع ّيةً؛ وإﻤﻧّ ا رفعه الله إليه؛ ولو ا ُ ﱡد ِعي أنّه مات ميت ًة طبيع ّي ًة
لوجب أن تكون اآلية ما ييل( :وما قتلوه يقي ًنا ،بل مات)].[3
ٌ
إشكال طرحه بعض الباحثني عىل الرأي الثاين ،وتقريره أنّ :العموم الذي تتض ّمنه
وهناك
عبارة  s r q p يقتﴤ عدم قبول هذا الرأي ،إذ لو اعتﱪنا الضمري (الهاء) يف
] [1سورة النساء ،اآليتان .158 - 157
] [2راجع :مح ّمد صادقي طهراين ،الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن ،إيران ،قم ،منشورات الثقافة اإلسالم ّية ،الطبعة الثانية1986 ،م ،ج ،7
رصف).
ص ( 444 - 440بتلخيص وت ّ
رصف).
راجع أيضً ا :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،5ص ( 143 - 142بتلخيص وت ّ

] [3راجع :أحمد بهشتي ،عيﴗ ﭘﯿام آور اسالم (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات اطالعات2000 ،م ،ص .306
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النبي عيﴗ ،ففي هذه الحالة يقترص مدلول اآلية عىل أهل
عبارة  xعاﺋ ًدا إﱃ ّ
دليل يثبﺖ هذا امل ّدعى؛ لذا
الكتاب الذين هم أحيا ٌء إبّان نزوله إﱃ اﻷرض ،لكن ليس هناك ٌ
من اﻷفضل مبكانٍ إرجاع هذا الضمري إﱃ أهل الكتاب؛ ﻲﻛ ال تبقى ﴐور ٌة لتخصيص اﻷمر
بزمان حياته ،وهو ما ال دليل عليه أيضً ا].[1
تخصيصا يف الحقيقة؛ وإﻤﻧّ ا هو
وللر ّد عىل هذا اإلشكال ،نقول :تخصيص العموم ال يُعتﱪ
ً
مج ّرد تسام ٍﺢ وتوسيعٍ لنطاق التعبري ،فأحيانًا يو ّجه الخطاب لﻶباء ج ّراء ما فعله أبناؤهم،
وأحيانًا يعاتب اﻷبناء عىل ما ارتكبه آباؤهم؛ وهذا اﻷسلوب مشهو ٌد يف القرآن الكريم].[2
إذًا ،عىل ضوء التفاصيل التي ذكرناها يف نقد الرأي اﻷ ّول ،نستنتج أ ّن قراءة أُب َـ ّي التي
استند إليها املسترشق نيل روبنسون يف تفسريه آية البحث ،مخالف ٌة لظاهر اآلية وسياقها؛
كذلﻚ ال صوابيّة لقوله بأ ّن اآلية  159من سورة النساء تتض ّمن ﴐبًا من الوعيد والقسم؛
تهدي ًدا ﻷهل الكتاب؛ وال ص ّحة العتباره الضمري (الهاء) يف عبارة  xعاﺋ ًدا إﱃ أهل
الكتاب با ّدعاء أ ّن اآلية ترغّب الكفّار يف اإلﻤﻳان بنب ّوة املسيﺢ.
نستشف من سياقها أ ّن آية
وهذه اآلية يف الحقيقة معطوف ٌة عىل اآليات السابقة لها التي
ّ
البحث تع ّد استدام ًة لها يف التأكيد عىل عدم موته وبطالن مزاعم أعداﺋه اليهود يف قتله وصلبه.
النبي
واﻷمر الها ّم الذين نستنتجه -أيضً ا -من هذا ّ
السياق أ ّن اآليات يف مقام إثبات حقّانية ّ
عيﴗ وليسﺖ يف صدد بيان إﻤﻳان أهل الكتاب به ،لذا ال ﻤﻳكن القول إ ّن اآلية  159يراد منها
بيان أنّهم كفروا به؛ لﻲﻜ يقال إنّها تشري إﱃ إﻤﻳانهم به يف ما بعد ،وهو إﻤﻳا ٌن ال نفع منه ،لذا ليس
ٍ
ّ
يستدل القرآن الكريم بﺈﻤﻳانٍ
النبي عيﴗ.
من املناسب أن
ضعيف كهذا إلثبات حقّانية ّ
 (2اﻵﻳﺔ  61ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف:
اآلية اﻷخرى التي تط ّرق املسترشقون إﱃ تحليل مضمونها بداعي ارتباطها مبسألة موت
النبي عيﴗ أو بقاﺋه ح ًّيا ،هي اآلية  61من سورة الزخرف$ # " !  :
ّ
] [1راجع :مح ّمد رشيد بن عيل رضا ،تفسري القرآن الحكيم (تفسري املنار) ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار املعرفة ،الطبعة الثانية ،ج  ،1ص
( 23-22بتلخﯿص).
] [2راجع :مح ّمد هادي معرفﺖ ،نقد شبهات ﭘريامون قرآن ﮐرﯾم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية حسن حكيم باﳾ وآخرون ،إيران،
مؤسسة متهيد2009 ،م ،ص .144
قم ،منشورات ّ
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 ،+ * ) (' & %حيث تناولوها بالبحث والتحليل من جانبني؛
أحدهام :االرتباط الدالﱄ بينها وبني اآليات السابقة والالحقة لها ،واآلخر :بيان مدلولها عىل
ضوء الروايات التي تناقلها املسلمون يف تفسريها؛ ويف ما ييل نذكر تفاصيل البحث ضمن
املحورين التاليني:
أ -االرتباط الدالﱄ لﻶية باآليات السابقة والالحقة لها:
تب ّنى املسترشقون وجهتني فكريّتني متباينتني لتفسري مضمون هذه اآلية وبيان معاين
عباراتها وألفاظها ،وطرحوا أحيانًا آرا ًء متناقض ًة يف هذا الصدد.
النبي عيﴗ،
فغابريال سعيد رينولدز ومن حذا حذوه يف القول بتأريخ ّية موت ّ
املفسين املسلمني بخصوص مضمون
استندوا إﱃ عقيدتهم هذه لريفضوا الرأي الشاﺋع بني ّ
املفسون بكون
اآلية املذكورة والذي يقوم عىل بقاﺋه حيًّا ،فرينولدز مل يؤيّد ما قاله هؤالء ّ
الضمري (الهاء) يف عبارة  !يرجع إﱃ املسيﺢ ،وإﻤﻧّ ا نقل كالمهم فقﻂ وقال يف هذا
الصدد» :يبدو أ ّن هذه اآلية تصف عيﴗ بال ِعلْم -املعرفة واإلدراك -بقيام الساعة ،أو تعتﱪه
قليال ،ﻤﻳكن أن نقول بأنّها
علَامً -عالمةً -عىل قيام الساعة؛ أو لو ت ّم تعديل مصحف القاهرة ً
تصفه بالعالِم بقيام الساعة« [1].هذا الكالم يعني أ ّن رينولدز اعتﱪ اآلية دالّ ًة عىل كون املسيﺢ
عيﴗ  عالم ًة عىل قيام الساعة وال تحﻲﻜ عن نزوله إﱃ اﻷرض؛ بينام ذهب مسترشقون
آخرون إﱃ القول بصواب ّية التفسري الشاﺋع بني املسلمني؛ وفحواه :أ ّن الضمري (الهاء) املشار إليه
عاﺋ ٌد إﱃ املسيﺢ ،ومن جملتهم نيل روبنسون؛ وذلﻚ لسببني:
][2
النبي عيﴗ ،لذا من
ـ اﻟﺴﺒﺐ اﻷ ّول :الفاعل يف اآليتني  59و 63من هذه السورة هو ّ
الفاعل يف هذه اآلية أيضاً.
َ
املحتمل أن يكون هو

ـ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎين :محوريّة اآليات  65إﱃ  78من هذه السورة] [3يف بيان أحداث عامل اآلخرة
[1] Reynolds, Ibid., p. 250.

ﴎاﺋِ َﻴﻞ( سورة الزخرف ،اآلية .)59
] [2قال -تعاﱃ :-إِنْ ُﻫ َﻮ إِﻻﱠ َﻋ ْﺒﺪٌ أَﻧْ َﻌ ْﻤ َﻨﺎ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺟ َﻌﻠْ َﻨﺎ ُه َﻣ َﺜﻼً ﻟِ َﺒ ِﻨﻲ إِ َ ْ
ﻴﴗ ﺑِﺎﻟْ َﺒ ﱢﻴ َﻨ ِ
ﺎت ﻗ ََﺎل َﻗﺪْ ﺟِ ْﺌ ُﺘﻜ ُْﻢ ﺑِﺎﻟْ ِﺤﻜْ َﻤ ِﺔ َو ِﻷُﺑَ ﱢ َني َﻟﻜ ُْﻢ ﺑَ ْﻌ َﺾ ا ﱠﻟ ِﺬي ﺗَ ْﺨ َﺘ ِﻠﻔُﻮنَ ِﻓﻴ ِﻪ ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ َوأَ ِﻃﻴ ُﻌﻮنِ  سورة الزخرف ،اآلية .63
َ وﻟ ﱠَام َﺟﺎ َء ِﻋ َ
ْ
َ
َ
ْ
اﻟﺴﺎ َﻋ َﺔ أنْ ﺗَﺄﺗِ َﻴ ُﻬ ْﻢ ﺑَ ْﻐ َﺘ ًﺔ َوﻫ ُْﻢ
اب ِﻣ ْﻦ ﺑَ ْﻴ ِﻨﻬ ِْﻢ َﻓ َﻮﻳْ ٌﻞ ﻟِﻠﱠ ِﺬﻳ َﻦ ﻇَﻠَ ُﻤﻮا ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ
] [3قال -تعاﱃ :-ﻓَﺎ ْﺧ َﺘﻠ َ
َﻒ ا َﻷ ْﺣ َﺰ ُ
اب ﻳَ ْﻮ ٍم أﻟِ ٍﻴﻢ * ﻫ َْﻞ ﻳَ ْﻨﻈُ ُﺮونَ إِﻻﱠ ﱠ
ف َﻋﻠَ ْﻴﻜ ُُﻢ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم َو َﻻ أَﻧْﺘ ُْﻢ ﺗَ ْﺤ َﺰﻧُﻮنَ * اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا ﺑِﺂﻳَﺎﺗِ َﻨﺎ َوﻛَﺎﻧُﻮا
َﻻ ﻳَﺸْ ُﻌ ُﺮونَ * ْاﻷَ ِﺧ ﱠﻼ ُء ﻳَ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ ﺑَ ْﻌﻀُ ُﻬ ْﻢ ﻟِ َﺒ ْﻌ ٍﺾ ﻋَﺪُ ﱞو إ ﱠِﻻ اﻟْ ُﻤ ﱠﺘ ِﻘ َني * ﻳَﺎ ِﻋ َﺒﺎ ِد َﻻ َﺧ ْﻮ ٌ
ﺎف َﻋﻠَ ْﻴﻬ ِْﻢ ﺑ ِِﺼ َﺤ ٍ
ُﺲ َوﺗَﻠَ ﱡﺬ ْاﻷَ ْﻋ ُ ُني َوأَﻧْﺘ ُْﻢ
َﺐ َوأَﻛْ َﻮ ٍ
ﺎف ِﻣ ْﻦ َذﻫ ٍ
ُﻣ ْﺴﻠِ ِﻤ َني * ا ْد ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﺠ ﱠﻨ َﺔ أَﻧْﺘ ُْﻢ َوأَ ْز َوا ُﺟﻜ ُْﻢ ﺗُ ْﺤ َ ُﱪونَ * ﻳُﻄَ ُ
اب َو ِﻓﻴ َﻬﺎ َﻣﺎ ﺗَﺸْ َﺘﻬِﻴ ِﻪ ْاﻷَﻧْﻔ ُ
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اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻴﴗ
اﻟﺒﺎب اﻷ ّول /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

عقاب آنذاك ،تع ّد واز ًعا للقول بأ ّن
ثواب وما سيطال الكافرين من ٍ
وما سيناله املؤمنون من ٍ
مستقبال ،ومن ث ّم ال صواب ّية لقول من ا ّدعى
ً
آية بحثنا تحﻲﻜ عن نزول املسيﺢ إﱃ اﻷرض
أنّها تحﻲﻜ عن معجزة إحياﺋه املوىت.
املفسين املسلمني يف تفسري هذه اآلية ،حيث خالفهم
ومل يتّفق نيل روبنسون بالكامل مع ّ
مؤرش نثبﺖ عىل أساسه أ ّن نزول
أي ّ ٍ
يف إحدى املساﺋل التي طرحوها ليؤكّد عىل عدم وجود ّ
ً
املسيﺢ إﱃ اﻷرض
مستقبال مرشو ٌط بعدم موته عىل الصليب] .[1ونلمس من هذا الكالم
أ ّن روبنسون يعتﱪ صلب املسيﺢ من الثوابﺖ التي ال ﻤﻳكن التشكيﻚ بها ،فهذه هي عقيدته
املفسين املسلمني؛ وعىل هذا
املسيح ّية االرتكازيّة ،لك ّنه مع ذلﻚ حاول الجمع بينها وبني آراء ّ
اﻷساس أيّدهم؛ باستثناء قولهم بنجاة املسيﺢ من براثن اليهود.
ٍ
استنتاجات ال
املفسين املسلمني طرحوا
وا ّدعى غابريال سعيد رينولدز يف هذا ّ
السياق أ ّن ّ
ٍ
ٍ
تخمينات وظنونٍ بحت ٍة؛ نظ ًرا
استدالالت منطقية ،ووصف تفاسريهم بأنّها تن ّم عن
تقوم عىل
لغموض مدلول اآليات  157إﱃ  159من سورة النساء ،حيث قال» :هذه اآليات تنفي مقتل
النبي عيﴗ بيد اليهود ،كام أنّها تؤكّد عىل رفعه إﱃ السامء؛ لذا فﺈ ّن عدم وضوح مداليلها
ّ
جعل الباحثني املسلمني يعتقدون بعدم صلبه من ِقبَل أعداﺋه عىل ضوء عقيدتهم حول دوره
يف آخر الزمان«].[2
اإلسالمي لهذه اآلية ،متأث ّ ٌر بعقيدته
كام أ ّن الرأي الذي طرحه رينولدز بخصوص التفسري
ّ
ٍ
غموض يف بعض آيات سورة النساء؛ كام ذكرنا
املسيح ّية من ناحيتني؛ فهو من ناحي ٍة ا ّدعى وجود
سابقًا ،وهذا الغموض ال يتناسق مع إﻤﻳانه الراسﺦ بتأريخية صلب املسيﺢ؛ ومن ناحي ٍة أخرى
فهو بصفته باحثاً مسيحيًّا ال ﻤﻳكنه كتامن عقيدته املسيحيّة القاﻤﺋة عىل رجعة املسيﺢ يف آخر
اب َﺟ َﻬ ﱠﻨ َﻢ ﺧَﺎﻟِﺪُ ونَ
ِﻓﻴ َﻬﺎ ﺧَﺎ ِﻟﺪُ ونَ * َو ِﺗﻠْﻚَ اﻟْ َﺠ ﱠﻨ ُﺔ اﻟﱠ ِﺘﻲ أُو ِرﺛْ ُﺘ ُﻤﻮﻫَﺎ مبِ َﺎ ﻛُ ْﻨﺘ ُْﻢ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ * ﻟَﻜ ُْﻢ ِﻓﻴ َﻬﺎ ﻓَﺎ ِﻛ َﻬ ٌﺔ ﻛَ ِﺜريَ ٌة ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮنَ * إِنﱠ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ َني ِﰲ َﻋ َﺬ ِ
* َﻻ ﻳُﻔ ﱠ َُﱰ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َوﻫ ُْﻢ ِﻓﻴ ِﻪ ُﻣ ْﺒﻠِ ُﺴﻮنَ * َو َﻣﺎ ﻇَﻠَ ْﻤ َﻨﺎﻫ ُْﻢ َوﻟَ ِﻜ ْﻦ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻫ ُُﻢ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤ َني * َوﻧَﺎ َد ْوا ﻳَﺎ َﻣﺎﻟِﻚُ ﻟِ َﻴﻘ ِْﺾ َﻋﻠَ ْﻴ َﻨﺎ َرﺑﱡﻚَ ﻗ ََﺎل إِﻧﱠﻜ ُْﻢ َﻣﺎ ِﻛﺜُﻮنَ * ﻟَﻘَﺪْ
ﺟِ ْﺌ َﻨﺎﻛ ُْﻢ ﺑِﺎﻟْ َﺤ ﱢﻖ َوﻟَ ِﻜ ﱠﻦ أَﻛ َ َْرثﻛ ُْﻢ ﻟِﻠْ َﺤ ﱢﻖ ﻛَﺎ ِرﻫُﻮنَ ( سورة الزخرف ،اآليات  65إﱃ .)78
[1] Robinson, “Jesus”, p. 17.
أي دليلٍ ﻤﻳكن االستناد
النص ً
اعتﱪ غابريال سعيد رينولدز أ ّن كالم نيل روبنسون املذكور يف ّ
دليال يثبﺖ صوابيّة رأيه ،لذلﻚ قال» :ال يوجد ّ
إليه إلثبات وجود ارتباط كهذا بني الدور الذي سيلعبه عيﴗ يف آخر الزمان ،وبني نجاته من املوت حينام صلب«.
)Reynolds, Ibid., p. 150(.
[2]Reynolds, Ibid., p. 250.
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الزمان ،وهذه الرجعة من جملة املعتقدات الثابتة يف الديانة املسيحيّة] ،[1وعىل هذا اﻷساس رفض
وجود ٍ
ارتباط بني نزول عيﴗ يف آخر الزمان ونجاته من الصلب.
وﻤﻳكن بيان مدلول اآلية بشكلٍ
أوضﺢ عىل ضوء النقاط التالية:
َ
أ -املكث املوجود يف سياق هذه اآلية ّ
يدل عىل أنّها تت ّمة لكالم الله -تعاﱃ -يف اآلية 57
النبي موﳻ وفرعون ،والتي أكّدت
واآليات السابقة التي تح ّدثﺖ عن الجدل املحتدم بني ّ
أيضً ا عىل كون املسيﺢ عيﴗ عب ًدا من عباد الله -تعاﱃ -وتفنيد ألوهيّته؛ والهدف من ذلﻚ
كل ٍ
عهد.
النبي مح ّمد ويف ّ
تحذير جميع املرشكني يف عهد ّ
وموضوع اآلية  57من سورة الزخرف واآليات الستّة التالية لها ،هو الجدل الذي احتدم بني
مثال لهم ،حيث ُو ِص َف بالعبد الذي أنعم الله عليه وجعله قدو ًة
الناس حول طرح املسيﺢً 
أب ،وتكلّمه يف
اختص بها؛ مثل :والدته دون ٍ
لبني إﴎاﺋيل][2؛ ومن املؤكّد أ ّن املعجزات التي ّ
املهد ،تع ّد أدلّ ًة واضح ًة عىل قدرة الله -تعاﱃ -وعىل مقام نب ّوته الرفيع.
واستهلّﺖ اآلية  59من هذه السورة بالر ّد عىل املرشكني الذين قالوا ² ±

 µ ´ ³وكالمهم هذا يوحي بأنّهم يعتقدون بكون املسيﺢ إل ًها للنصارى ،لذلﻚ ر ّد
الله -سبحانه وتعاﱃ -عليهم بأنّه عب ٌد كساﺋر العباد. È Ç Æ Å Ä Ã :
إذًا ،ظاهر اآلية ّ
يدل عىل أنّها مرتبط ٌة باآلية السابقة لها وأنّها يف صدد تفنيد رأي من ال
يعتقد بقدرة البرش عىل نيل جميع الكامالت ،واآلية الالحقة لها تؤكّد عىل عدم حاجة الله ع ّز
ٍ
بكاﺋنات من جنس املالﺋكة].[3
وجل لعبادة الناس وقدرته عىل استخالف املرشكني
ّ
النبي عيﴗ حيث أق ّر فيها بعبوديّته لله -سبحانه
وأ ّما اآلية  64فقد جاءت عىل لسان ّ
وتعاﱃ -ليؤكّد لهم بأنّه ليس بﺈل ٍه.R Q P ON M L K J I :
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :إنجيل لوقا27-24 :21 ،؛ إنجيل متّي.27-26 /3-1 : 24 ،
ﴐﺑُﻮ ُه ﻟَﻚَ إِﻻﱠ َﺟﺪَ ﻻً ﺑَ ْﻞ ﻫ ُْﻢ َﻗ ْﻮ ٌم ﺧ َِﺼ ُﻤﻮنَ
ﴐ َب اﺑْ ُﻦ َﻣ ْﺮﻳَ َﻢ َﻣ َﺜﻼً إِذَا َﻗ ْﻮ ُﻣﻚَ ِﻣﻨْﻪُ ﻳَ ِﺼﺪﱡ ونَ * َوﻗَﺎﻟُﻮا َأآﻟِ َﻬ ُﺘ َﻨﺎ َﺧ ٌريْ أَ ْم ُﻫ َﻮ َﻣﺎ َ َ
] [2قال -تعاﱃَ  :-وﻟَامﱠ ِ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ِ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
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ً
ْ
ِ
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* إِنْ ُﻫ َﻮ إ ﱠِﻻ َﻋ ْﺒﺪٌ أَﻧْ َﻌ ْﻤ َﻨﺎ َﻋﻠَ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ﴏ ٌ
ِ
ﻴﴗ ﺑِﺎﻟْ َﺒ ﱢﻴ َﻨﺎت ﻗ ََﺎل َﻗﺪْ ﺟِ ْﺌ ُﺘﻜ ُْﻢ ﺑِﺎﻟْﺤﻜْ َﻤﺔ َوﻷﺑَ ﱢ َني
اط ُﻣ ْﺴ َﺘ ِﻘ ٌ
ﻴﻢ * َو َﻻ ﻳَ ُﺼﺪﱠ ﻧﱠﻜ ُُﻢ اﻟﺸﱠ ْﻴﻄﺎنُ إﻧﱠﻪُ ﻟَﻜ ُْﻢ ﻋَﺪُ ﱞو ُﻣ ِﺒ ٌني * َوﻟ ﱠَام َﺟﺎ َء ﻋ َ
ِﺑ َﻬﺎ َواﺗﱠ ِﺒ ُﻌﻮنِ َﻫ َﺬا ِ َ
َ
ﻟَﻜ ُْﻢ ﺑَ ْﻌ َﺾ اﻟﱠ ِﺬي ﺗَ ْﺨ َﺘﻠِﻔُﻮنَ ِﻓﻴ ِﻪ ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ َوأ ِﻃﻴ ُﻌﻮن( سورة الزخرف ،اآليات .)63-57
] [3راجع :اآلية  60من سورة الزخرف.
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وكل عاقلٍ حينام يتأ ّمل باملثل الذي أشارت إليه اآلية  57يدرك أ ّن املسيﺢ عيﴗ شاه ٌد
ّ
كل ٍّ
شﻚ به.
عىل اإلﻤﻳان بيوم القيامة ومرتك ٌز إلزالة ّ
وتتح ّدث اآلية  65عن اختالف أبناء أ ّمته فيه ،فبعضهم مل يؤمن به ،بل كفر به ،ومنهم
من آمن ،لك ّنه أصبﺢ مغال ًيا يف إﻤﻳانه ،يف حني أ ّن عد ًدا منهم التزم جانب اإلﻤﻳان املعتدل؛ وقد
ألحقﺖ هذه اآلية بقوله -تعاﱃ_ ^ ] \ [ Z Y  :-؛ حيث أنذر
الله -سبحانه وتعاﱃ -الفﺌتني اﻷوﱃ والثانية بعذاب أليم.
عام ذكر يف اآليات السابقة ،واآلية 67
وتتض ّمن اآلية  66استفها ًما إنكاريًّا حول الذين غفلوا ّ
وبرشت املتّقني حينام استثنتهم
عىل ضوء تذكري اآلية السابقة بوقوع الساعة ،أنذرت الكافرين ّ
من العذاب
اإللهي].[1
ّ
إذًا ،عىل ضوء مضمون اآليات السابقة والالحقة لهذه اآلية التي متحور الحديث فيها حول
النبي عيﴗ ،يبدو من اﻷفضل مبكانٍ إرجاع الضمري (الهاء) يف عبارة  !إليه ،وهذا
ّ
الرأي طرح -أيضً ا -من ِق َبل نيل روبنسون ،ويوسف د ّرة الح ّداد][2؛ فاآلية تؤكّد عىل أ ّن هذا
النبي يُع ّد سب ًبا ووسيل ًة للعلم بقيام الساعة ،لذا فالناس عن طريقه يتس ّنى لهم العلم بيوم
ّ
القيامة؛ كام أنّهم يدركون إمكان ّية الحياة بعد املوت عىل ضوء املعجزات التي اكتنفﺖ حياته؛
أب باعتبار أ ّن خلقته ٌ
مثال للقدرة اإللهيّة التي ال نظري لها ،حيث يثبﺖ لهم
مثل والدته دون ٍ
كل ﳾ ٍء قدي ٌر وال يُعجزه ﳾ ٌء مطلقًاٌ ،
ومثال
بهذه املعجزات أ ّن الله -سبحانه وتعاﱃ -عىل ّ
أيضً ا -لساﺋر معجزاته التي جاء بها إليهم؛ كﺈحياء املوىت.] [1املراد من الساعة يف هذه اآلية هو املعنى املقصود ذاته منها يف الكثري من اآليات اﻷخرى ،أي يوم القيامة؛ ﻷ ّن أحداثها تقع بسع ٍة
رمبا يراد منها لحظة نهاية الحياة الدنيا ،إذ ليسﺖ هناك فاصل ٌة زمنيّ ٌة كبري ٌة بني الدنيا واآلخرة ،أو قد
وكأﻤﻧّ ا تنتهي خالل ساعة من الزمن .أو ّ
يراد منها كال اﻷمرين ،فمن خصاﺋص الساعة أنّها تأيت بغت ًة بحيث ال يشعر الناس بها إال حينام تقع ،ما يعني أنّهم غري مستعدّين لحلولها.
] [2سنثبﺖ يف ما بعد أ ّن االستنتاج الذي طرحه يوسف د ّرة الحدّاد ينسجم مع تو ّجهاته اإليديولوجية ذات الطابع املسيحي وال ارتباط له
مع مضمون اآلية ،فقد ادّعى أ ّن هذا اإلخبار القرآ ّين يعكس عقيد ًة مسيحيةً» :املسيﺢ سوف يظهر يف آخر الزمان ،لك ّنه ال يأيت لغسل الذنوب،
بل لخالص من ينتظره«( .عب)28 : 9 ،
(يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجﯿل يف القرآن ،لبنان ،بريوت ،منرشوات املكتبة البولسية ،الطبعة الثالثة1993 ،م ،ص .)341
قريب
قالﺖ املسترشقة الفرنسية دونيز ماسون يف هذا الصدد» :لو مل يكن االستنتاج املستوحى من هذه اآلية عرض ًة للنقاش ،فهو يف الواقع ٌ
من مضامني النصوص املسيح ّية« ،وذلﻚ ضمن إشارتها إﱃ اعتقاد املسلمني بكون املسيﺢ من عالمات الساعة وفقًا ملضمون هذه اآلية.
(دونيز ماسون ،قرآن وكتاب مقدس :درون مايه هاي مشرتك (باللغة الفارسية) ،ترجمته إﱃ الفارسية فاطمة سادات تهامي ،إيران ،طهران،
منشورات السهروردي2006 ،م ،ج  ،2ص .)884
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كل ﳾ ٍء ومبا يف ذلﻚ قيام الساعة].[1
إذًا ،اآلية يف صدد بيان أ ّن الله -تعاﱃ -قاد ٌر عىل ّ

قوله -تعاﱃ :-ﻓَ َﻼ َﺗ ْﻤ َﱰُ َّن ِ َ�ﺎ يشري إﱃ وقوع الساعة بالقطع واليقني].[2

إن اعتﱪنا كلمة " ِعلْم" هي القراءة الصحيحة لﻶية ،ففي هذه الحالة يُقال إ ّن إطالقها عىل
املسيﺢ  هو من باب التأكيد واملبالغة ،وفيه إشار ٌة إﱃ أنّه قط ًعا من عالمات يوم القيامة][3؛
مرس ٍل وعالقتها بالحقيقة هي السبب ّية ،حيث أطلق اسم السبب
واستعاملها -هنا -جاء يف سياق مجا ٍز َ
عيﴗ -عىل املسبﱠب ،أي ذكر املسبﱠب -العلم -وأريد السبب الذي هو عيﴗ.النبي
ولو اعتﱪنا القراءة الصحيحة للكلمة هي " َعلَم" ففي هذه الحالة يصبﺢ املعنى أ ّن ّ
ّ
كل ٍّ
يستدل به
مثال
ضال عن الطريق ،لذا ﻤﻳكن اعتباره ً
عيﴗ؛ مثل الجبل الذي يهتدي به ّ
إلثبات واقع ّية قيام الساعة وكيف ّية حدوثها].[4
وسوا ٌء أقرأنا هذه الكلمة ِعلْامً أم قرأناها َعل ًَام ،فاملعنى يف كال الحالتني يكون متقاربًا إﱃ
السياق عىل
ح ٍّد كبريٍ؛ باعتبار أ ّن املسيﺢ من عالمات قيام الساعة ،واآلية أكّدت يف هذا ّ
كون وقوعها قريبًا وحتميًا ال ّ
شﻚ فيه وال تر ّدد ،لذلﻚ طلبﺖ من الناس ّأال ينخدعوا بوساوس
الشيطان؛ ﻲﻛ ال يغفلوا عنها].[5
القرآين للقرآن ،لبنان ،بريوت ،دار الفكر العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،13ص 155 - 154؛
ّ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :عبد الكريم الخطيب ،التفسري
مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،18ص 118؛ عبد الله بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وأﴎار التأويل ،لبنان ،بريوت،
منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ1418 ،ﻩ ،ج  ،5ص 94؛ مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت،
منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج  ،27ص .140
] [2راجع :عبد الله بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وأﴎار التأويل ،ج  ،5ص 94؛ أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري
القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار املعرفة1412 ،هـ ،ج  ،25ص 54؛ محمود اآللوﳼ ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،لبنان ،بريوت،
منشورات دار الكتب العلميّة1415 ،ﻩ ،ج  ،13ص .94
] [3راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات ناﴏ خسو ،الطبعة الثالثة1993 ،م ،ج  ،9ص .83

] [4راجع :مح ّمد جامل الدﯾن قاسمي ،محاسن التأوﯾل ،تحقﯿق :مح ّمد باسل السود ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلميّة ،الطبعة
اﻷوﱃ1418 ،هـ ،ج  ،8ص .365
سوا اآلية عىل ضوء ٍ
ٍ
احتامالت ،هي نزول املسيﺢ
واحد من ثالثة
سين املسلمني الذين ف ّ
] [5الشيﺦ محمود شلتوت هو من ضمن املف ّ
أب أو إحياؤه املوىت ،باعتباره أحد رشوط الساعة؛ فهو الﱪهان عىل حدوث البعث يف يوم القيامة.
إﱃ اﻷرض م ّر ًة أخرى أو والدته دون ٍ
دليال عىل إمكان قيام الساعة ،فاآلية تشري إليه؛ وقد أيّد هذا
أب تع ّد ً
وبعد أن نقل هذه اآلراء ،قال إنّه مبا أ ّن والدة عيﴗ من دون ٍ
الرأي لﻸسباب التالية:
النبي به ،لذا نجد غالبيّة
أ -الخطاب يف اآلية مو ّج ٌه إﱃ أهل مكّة الذين كانوا ينكرون البعث ويعربون عن استغرابهم حينام أخﱪهم ّ
اآليات القرآنيّة التي أشارت إليه أريد منها تفنيد إنكارهم هذا ،واﻷسلوب املتّبع هنا هو تسليﻂ الضوء عىل أشيا َء ملموس ٍة لديهم يق ّرون
ﺎس إِنْ ﻛُ ْﻨﺘ ُْﻢ ِﰲ َرﻳْ ٍﺐ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺒ ْﻌ ِﺚ َﻓﺈِﻧﱠﺎ َﺧﻠَ ْﻘ َﻨﺎﻛ ُْﻢ( ،سورة الحج ،اآلية .)5
بوجودها عىل أرض الواقع كام يف قوله -تعاﱃ -ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟ ﱠﻨ ُ
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][1
سين املسلمني اعتﱪوا الضمري (الهاء)
وجدير بالذكر -هنا -أ ّن بعض املسترشقني واملف ّ
ٍ
ٍ
محذوف
مضاف
عاﺋدا ً إﱃ القرآن] ،[2إذ لو أرجعناه إﱃ املسيﺢ؛ فهذا اإلرجاع يقتﴤ تقدير

ومبا أ ّن نزول عيﴗ إﱃ اﻷرض يع ّد بح ّد ذاته أم ًرا غ َري ٍ
ّ
ٌ
تستدل اآلية به
شكوك لدى القوم ،مل
ثابﺖ بالقطع واليقني بحيث تحوم حوله
ّ
رشا
مبا
ا
ب
أسلو
ّبعﺖ
ت
ا
لذلﻚ
ا؛
ينكرونه
آخر
ر
أم
إلثبات
قبلهم
من
ر
منك
برهانًا عىل حتم ّية وقوع الساعة ،أي إنّها مل
ٍ
أيضً
ً
تستدل عىل ما هو ٌ
ً
يف إقناعهم.
ِ
ِ
ِ
ﻠﺴﺎ َﻋ ِﺔ تفيد بأ ّن الكالم مو ّج ٌه إﱃ من لديهم ﱞ
َ
َ
شﻚ يف قيام الساعة ،لذا
ﻟ
ْﻢ
ﻠ
ﻌ
ﻟ
ﻧ
إ
و

عبارة
بعد
جاءت
التي
ﺎ
ﻬ
ﺑ
ِ
نﱠ
ْﱰ
َﻼ
ﻓ

ب -عبارة
متَ
ﱠﻪُ
َ
َ
َ
ٌ
ﱠ
ُ
يجب إقناعهم بحتم ّية وقوعها.
ج -من جملة اﻷسس التي لها تأثري يف فهم اﻷساليب اللغويّة يف اللغة العرب ّية ،هو حينام يسند الضمري املسترت يف اللفﻆ إﱃ ٍ
ذات ،فاﻷولويّة
النبي عيﴗ ليس هو املراد يف قوله
يف التقدير -هنا -للضمري اﻷقرب إﱃ هذه الذات واﻷكرث ارتباطًا بها؛ ولتطبيق هذه القاعدة نقولّ :
ﻠﺴﺎ َﻋ ِﺔ ،وبالتاﱄ ال محيص لنا من اختيار ٍ
ٍ
أب
واحد فقﻂ من ثالثة
احتامالت ،هي نزوله إﱃ اﻷرض أو والدته من دون ٍ
تعاﱃَ  -وإِﻧﱠﻪُ ﻟَ ِﻌﻠ ٌْﻢ ﻟِ ﱠأو إحياؤه املوىت؛ وال ّ
أب هي اﻷقرب من غريها ملحور البحث.
شﻚ يف أ ّن والدته من دون ٍ
بعد ذلﻚ استنتج الشيﺦ شلتوت ما ييل:
دليال عىل قيام الساعة ،ومن ث ّم ال يع ّد مرتك ًزا لتفنيد شكوك منكريها فيقال لهم
أ -اإلخبار عن نزول عيﴗ ليس من شأنه أن يكون ً
ﻓ ََﻼ متَ َ ُْﱰنﱠ ِﺑ َﻬﺎ.
ً
رشا إلثبات املطلوب ،ﻷ ّن الكالم -هنا -مو ّج ٌه للمنكرين ال للمؤمنني ،لذا ال وجه
مبا
ًا
ق
طري
يعتﱪ
ال
الساعة
قيام
عىل
ة
عالم
ب -اعتبار نزوله
ً
لهذا االستدالل ،وإﻤﻧّ ا املتكلّم هنا بحاجة إﱃ دليل ال إﱃ عالمة.
نقال عن كتاب مواجهه قرآن با فرهنﮓ مسيحيﺖ
(آراء الشيﺦ شلتوت يف كتاب دراس ٌة ملشكالت املسلم املعاﴏ يف حياته اليومية العا ّمةً ،
(باللغة الفارسية) ،تأليف أعظم بويا ،إيران ،طهران ،منشورات »هستي ﻤﻧا«2006 ،م ،ص 190-180؛ مهران مح ّمد بيومي ،دراسات تأريخية
من القرآن الكريم ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار النهضة العرب ّية ،الطبعة الثانية1408 ،هـ -1988م ،ج  ،3ص .)355-350
] [1بعض املسترشقني أرجعوا الضمري يف الرتكيب »إِنﱠهُ« إﱃ القرآن الكريم ،ومن ضمنهم جفري بارندر الذي قال لدى تفسريه اآلية املشار
النص إنّه من املناسب مبكانٍ إرجاع الضمري (الهاء) يف »إِنﱠهُ« إﱃ القرآن أو إﱃ الرسالة التي تحمل العلم املرتبﻂ بالساعة والتي يتلقّاها
إليها يف ّ
النبي مح ّمد.
الناس يف عهد ّ
)Parrinder, p. 124(.
هذا الكالم يعني أ ّن القرآن الكريم هو علم الساعة لكونه يخﱪ الناس بأهوالها وحتم ّية قيامها.
السياق» :ال ﻤﻳكن بتات ًا إرجاع هذا الضمري إﱃ القرآن ،وذلﻚ
يوسف د ّرة الحدّاد رفض إرجاع الضمري املذكور إﱃ القرآن الكريم ،وقال يف هذا ّ
ٍ
والسياق السابق والالحق لهذه اآلية مرتب ٌﻂ مبوضو ٍع واحد ،وهو عيﴗ«.
ﻷنّنا ال نجد له ذك ٌر يف ٍّ
أي من هذه اآليات؛ ّ
(ﯾوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجﯿل يف القرآن ،لبنان ،بريوت ،منرشوات املكتبة البولسية ،الطبعة الثالثة1993 ،م ،ص .)340
نيص لها ضمن هذا البحث.
وعىل ضوء هذا الرأي بادر إﱃ تفسري اآلية  61من سورة الزخرف ،حيث سنشري إﱃ ما ذكره من تجليلٍ ّ ٍّ
] [2مح ّمد الطاهر بن عاشور رأى أ ّن الضمري (الهاء) يف الرتكيب "إِﻧﱠﻪ" عاﺋد إﱃ القرآن الكريم ،وإلثبات رأيه هذا اعتﱪ العبارة التي ذكر يف
ف ﺗ ُْﺴ َﺌﻠُﻮنَ ( الزخرف ،اآلية  ،)44وعىل هذا اﻷساس فاآليات الواقعة بني هاتني
سياقها معطوف ًة عىل اآلية َ وإِﻧﱠﻪُ ﻟَ ِﺬﻛْ ٌﺮ ﻟَﻚَ َوﻟِ َﻘ ْﻮ ِﻣﻚَ َو َﺳ ْﻮ َ
اآليتني ذات مضام َني استطرادي ٍة برأيه ،حيث اعتﱪ اآلية املذكورة استدامة للثناء عىل القرآن الكريم والذي ابتدأ من أ ّول آي ٍة يف السورة ،لكن
غاية ما يف اﻷمر وجود بعض الجمل والعبارات االعرتاضية واالستطرادية ،لك ّن اآلية هنا أكّدت بشكلٍ
حرصي عىل أ ّن القرآن أخﱪ الناس
ٍّ
"اﻷَظْ َه ُر أَ ﱠن َهذَا
بحتميّة وقوع الساعة؛ واآلية  43هي تفسري لﻶية  61فالوحي من جانب الله -سبحانه وتعاﱃ ،-وفيام ييل ننقل كالمه نصياًْ :
َعط ٌْف َع َىل ُج ْملَ ِة َوإِنﱠ ُه ل َِذكْ ٌر ل ََﻚ َولِ َق ْو ِم َﻚ ]الزخرفَ [44 :ويَكُو ُن َما بَيْ َن ُه َام ُم ْستَطْ ِرد ٍ
َات َوا ْع ِ َرتاضً ا اقْتَضَ تْ ُه الْ ُم َن َاسبَةُ ،ل ﱠَام أُشْ ِب َع َمقَا ُم إِبْطَا ِل إِلَ ِهيﱠ ِة
غ ْ َِري اللﱠ ِه ِبد ََالﺋِلِ الْ َو ْحدَانِيﱠ ِة ث ُ ِني الْ ِع َنا ُن إِ َﱃ إِثْبَ ِ
ات أَ ﱠن الْ ُق ْرآ َن َح ﱞقَ ،ع ْودًا َع َىل بَ ْد ٍءَ .و َهذَا ك ََال ٌم ُم َو ﱠج ٌه ِم ْن َجانِ ِب اللﱠ ِه ت َ َع َاﱃ إِ َﱃ الْ ُم ْن ِكرِي َن يَ ْو َم
النبي.
الْبَ ْع ِثَ ،ويَ ُجو ُز أَ ْن يَكُو َن ِم ْن ك ََالم ّ
َ
السو َر ِة ِ
آخذًا بَعْضَ ُه ِب ُح َج ِز بَ ْع ٍض
لسا َع ِة ُم َرا ٌد ِب ِه الْ ُق ْرآنُ ...فَالثﱠ َنا ُء َع َىل الْ ُق ْرآنِ ْاستَ َم ﱠر ُمتﱠ ِص ًال ِم ْن أ ﱠو ِل ﱡ
َوضَ ِم ُري الْ ُم َذكﱠ ِر الْغَاﺋِ ُب ِيف قَ ْولِ ِهَ :وإِنﱠ ُه لَ ِعلْ ٌم لِ ﱠ
ات َوالْ ُم ْستَطْ ِرد ِ
ُمتَ َخل ًﱠال بِالْ ُم ْع َ ِرتضَ ِ
َس ُه َما ت َ َق ﱠد َم ِم ْن قَ ْولِ ِه :ﺑِﺎﻟﱠ ِﺬي
اس ِب ُوقُو ِع ﱠ
َات َو ُمتَ َخل ًِّصا إِ َﱃ َهذَا الثﱠ َنا ِء ْاﻷَ ِخريِ ِبأَ ﱠن الْ ُق ْرآ َن أَ ْعلَ َم ال ﱠن َ
السا َع ِةَ .ويُف ِّ ُ
أُو ِﺣ َﻲ إِﻟَ ْﻴﻚَ ] الزخرفَ [43 :ويُبَيِّ ُن ُه قَ ْولُ ُه بَ ْع َد ُه َهذَا ِﴏا ٌط ُم ْستَ ِقي ٌمَ ،ع َىل أَ ﱠن ُو ُرو َد ِمثْلِ َهذَا الضﱠ ِمريِ ِيف الْ ُق ْرآنِ ُم َرادًا ِب ِه الْ ُق ْرآ ُن كَ ِث ٌري َم ْعلُو ٌم
لرشاﺋِعِ فَلَ ْم يَبْ َق بَ ْع َد َمجِي ِء الْ ُق ْرآنِ
ِم ْن غ ْ َِري َم َعا ٍد فَضْ ًال َع َىل ُو ُجو ِد َم َعا ِد ِهَ .و َم ْع َنى ت َ ْح ِقيقِ أَ ﱠن الْ ُق ْرآ َن ِعلْ ٌم لِ ﱠ
لسا َع ِة أَنﱠ ُه َجا َء بِالدِّينِ الْخَات َمِ لِ ﱠ َ
َ
السبﱠابَ ِة َوالْ ُو ْسطَى ُم ِش ًريا إِلَيْه َِام.
إِ ﱠال انْ ِتظَا ُر انْ ِت َها ِء الْ َعالَمِ َ .و َهذَا َم ْع َنى َما ُرو َِي ِم ْن قَول ال ﱠر ُسول( :بُ ِعث ُْﺖ أنَا َو ﱠ
السا َعة كَ َهات َْنيِ)َ ،وقَ َر َن بَ ْ َني ﱠ
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هو (نزول) وهذا التقدير يف الحقيقة ال ﴐورة له؛ لذلﻚ ر ّجحوا إرجاعه إﱃ القرآن ،وع ّززوا
رأيهم هذا قاﺋلني إ ّن اآلية الالحقة -رقم  -63فيها كلمة " ِعيﴗ" ال (نزول عيﴗ)].[1
السياق بنظر االعتبار ،نستلهم منه أ ّن عيﴗ بخلقته اإلعجازية يع ّد
ولكن حينام نأخذ ّ
عالم ًة عىل قيام الساعة أو سببًا للعلم بذلﻚ ،ال أ ّن نزوله هو العالمة عليها أو السبب يف العلم
عقال هو إرجاع
بها؛ لذا مبا أ ّن هذه اآلية جاءت يف سياق اآليات املرتبطة بعيﴗ ،فاﻷنسب ً
الضمري (الهاء) له ال للقرآن الذي ذكر قبل ٍ
آيات عديد ٍة سابق ٍة لهذه اآلية ،أي يف اآلية رقم ،43
والقاعدة املنطقية تقتﴤ أ ّن اﻷقرب ﻤﻳنع اﻷبعد.
وإذا أرجعنا الهاء إﱃ القرآن ،فهذا ال يس ّوغ لنا القول بأ ّن العبارة ﻓَﻼ َﺗ ْﻤ َﱰُ َّن ِ�ﺎ متعلّق ٌة
بالعبارة اﻷوﱃ من اآلية].[2
عام تب ّناه من أرشنا إليهم،
وطرح باحثون آخرون؛ من أمثال يوسف د ّرة الح ّداد رأيًا يختلف ّ
فرؤيته اإليديولوج ّية للقرآن الكريم هي أنّه نسخ ٌة عرب ّي ٌة لﻺنجيل ،كام يعتﱪ املسيﺢ
النبي مح ّمد ،وعىل هذا اﻷساس سعى إﱃ العثور عىل ما يؤيّد تو ّجهاته الفكريّة
أفضل من ّ
النص القرآ ّين؛ وهذا ما نلمسه جل ًّيا يف تفسريه آلية البحث هنا ،حيث ا ّدعى
هذه من باطن ّ
ٍ
تلميحات ّ
تدل عىل اﻷفضل ّية التي أرشنا إليها.
أنّها تتض ّمن
السا َع ِة إِ ْذ ِفي ِه الد َﱠالﺋِ ُل
َوالْ ُمشَ ابَ َه ُة ِيف َعدَمِ الْف َْصلِ بَ َ
لسا َع ِة إِ َﱃ ضَ ِمريِ الْ ُق ْرآنِ إِ ْس َنا ٌد َم َجاز ﱞِي ِﻷَ ﱠن الْ ُق ْرآ َن َس َب ُب الْ ِعلْمِ ِب ُوقُو ِع ﱠ
ينهام َو ْإس َناد لَ ِعلْ ٌم لِ ﱠ
الْ ُمتَ َن ِّو َع ُة َع َىل إِ ْمكَانِ الْ َب ْع ِث َو ُوقُو ِع ِهَ .ويَ ُجو ُز أَ ْن يَكُو َن إِط َْال ُق الْ ِعلْمِ مبِ َ ْع َنى الْ ُم ْعلِمِ ِ ،منِ ْاس ِت ْع َام ِل الْ َم ْص َد ِر مبِ َ ْع َنى ْاسمِ الْفَا ِعلِ ُم َبالَ َغ ًة ِيف كَ ْونِ ِه
اب ِم ْن كُتُ ِب ْاﻷَنْ ِب َيا ِءَ .وقَ ْد ن ََاس َب َهذَا الْ َم َجا َز أَ ِو الْ ُم َبالَ َغ َة التﱠ ْفرِي ُع ِيف قَ ْولِ ِه :فَال متَ َ ُْرت ﱠن بِها ِﻷَ ﱠن
ُم َح ِّص ًال لِلْ ِعلْمِ ب ﱠ
ِالسا َع ِة إِ ْذ لَ ْم يُقَا ِربْ ُه ِيف َذلِ َﻚ كِتَ ٌ
الْ ُق ْرآ َن لَ ْم يُ ْبقِ ِﻷَ َح ٍد ِم ْريَ ًة ِيف أَ ﱠن الْ َب ْعثَ َوا ِق ٌعَ .وعَنِ ابْنِ َع ﱠب ٍ
يﴗَ ،وتَأَ ﱠولُو ُه ِبأَ ﱠن نُ ُز َ
السا َع ِة ،أَ ْي
يﴗ َع َال َم ُة ﱠ
ول ِع َ
اس َو ُم َجا ِه ٍد َوقَتَا َد َة أَ ﱠن الضﱠ ِم َري لِ ِع َ
ِالسا َع ِة ،أَ ْي ِب ُق ْر ِب َهاَ ،و ُه َو تَأْو ٌِيل بَ ِعي ٌد فَ ِﺈ ﱠن تَق ِْدي َر ُمضَ ٍ
اف َو ُه َو نُ ُز ُ
يﴗ ِيف قَ ْولِ ِهَ :ول ﱠَام جا َء
َس َب ُب ِعلْمٍ ب ﱠ
ول َال َدلِ َيل َعلَ ْي ِه َويُ َناكِ ُد ُه إِظْ َها ُر ْاسمِ ِع َ
ِعيﴗ ]الزخرف [63 :إِلَﺦَْ .ويَ ُجو ُز ِع ْن ِدي أَ ْن يَكُو َن ضَ ِم ُري إِنﱠ ُه ضَ ِم َري شَ أْنٍ  ،أَ ْي أَ ﱠن ْاﻷَ ْم َر الْ ُم ِه ﱠم لِ ِعلْمِ ال ﱠن ِ
السا َع ِة".
اس ِب ُوقُو ِع ﱠ
مؤسسة التأريﺦ ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،25ص .)280-279
(مح ّمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،لبنان ،بريوت ،منشورات ّ
] [1م .ن ،ج  ،25ص .279
] [2بعض العلامء املسلمني؛ من أمثال :الشعراين ،والشريازي احتملوا أ ّن الضمري (الهاء) ال يرجع إﱃ القرآن وال إﱃ عيﴗ ،بل يشري إﱃ
ومام قاله الشريازي
ظهور املالﺋكة يف يوم القيامة ،حيث تنزل عند قيام الساعة كام ذكر يف اآليتني  17من سورة الحاقّة و 25من سورة الفرقان؛ ّ
يف هذا املضامر» :ذكرت بعض الروايات أ ّن عيﴗ سينزل حني ظهور الح ّجة ،واعتﱪته عالم ًة عىل اقرتاب الساعة؛ لك ّن هذا ال يعني أ ّن نزوله
ولرمبا املدّة املقصودة فيه تعادل آالف السنني«.
يعني القرب
نسبي ّ
الحقيقي من قيام الساعة ،ﻷنّه ٌ
قرب ﱞ
ّ
(مح ّمد الشريازي ،تقريب القرآن إﱃ اﻷذهان ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار العلوم ،الطبعة اﻷوﱃ1424 ،هـ ،ج  ،5ص .)74
والشعراين -كام ذكرنا -احتمل رجوع الضمري إﱃ ظهور املالﺋكة بقرينة اآلية السابقة َ وﻟَ ْﻮ ﻧَﺸَ ﺎ ُء ﻟَ َﺠ َﻌﻠْ َﻨﺎ ِﻣ ْﻨﻜُ ْﻢ َﻣ َﻼﺋِﻜَ ًﺔ ِﰲ ْاﻷَ ْر ِض ﻳَ ْﺨﻠُﻔُﻮنَ( .سورة
السياق» :ظهور املالﺋكة يف اﻷرض عالم ٌة عىل قيام الساعة ،وبعض اآليات اعتﱪت ظهورها متزام ًنا مع يوم القيامة«.
الزخرف ،اآلية )60لذلﻚ قال يف هذا ّ
(مح ّمد رضا غيايث كرماين ،ﭘﮋوهﺶ هاي قرآين عالمه شعراين در تفاسري مجمع البﯿان ،روح البﯿان ومنهج الصادقﯿن (باللغة الفارسية) ،إيران،
مؤسسة بوستان كتاب2006 ،م ،ج  ،3ص .)1158
قم ،منشورات ّ
لك ّن هذا االستنتاج ال يع ّد مناسبًا لبيان املعنى املقصود من قوله -تعاﱃ :-ﻓَﻼ متَ َ ُْﱰنﱠ ﺑِﻬﺎ.
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اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻴﴗ
اﻟﺒﺎب اﻷ ّول /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

رمبا الروايات التي تناقلتها املصادر اإلسالميّة حول نزول املسيﺢ يف آخر الزمان ،جعلﺖ
ّ
النبي مح ّمد ،فاآلية بحسب هذه الروايات
الح ّداد يستنتج من هذه اآلية أنّه أفضل من ّ
تشري إﱃ ظهوره بني الناس م ّر ًة أخرى قبل يوم القيامة وأنّه رش ٌط من رشوط الساعة؛ لذلﻚ
ٍ
انعكاسا
القرآين
ّ
جديد يف آخر الزمان] ،[1واعتﱪ هذا البيان
رصح بظهوره من
ً
أكّد عىل أنّها ت ّ
للمعتقدات املسيحيّة ،حيث قال» :املسيﺢ سوف يظهر يف آخر الزمان ،لك ّنه ال يأيت لغسل
الذنوب ،بل لخالص من ينتظره«].[2
لكن حتّى وإ ْن أذع ّنا بهذه الروايات ،فهي ال ت ُع ّد واز ًعا للقول بأفضل ّية املسيﺢ عىل
النبي الخاتم].[3
النبي مح ّمد ،وال تشري إﱃ أنّه ّ
ّ
نص مصحف القاهرة
وقد ذكرنا -آنفًا -أ ّن غابريال سعيد رينولدز يقول إنّه :لو ت ّم تعديل ّ
قليال ،ﻷمكن تغيري مضمون اآلية؛ ّ
النبي عيﴗ عاملٌ بالقيامة].[4
ً
لتدل عىل أ ّن ّ
ولو كان مراد هذا املسترشق أ ّن املسيﺢ عاملٌ بزمان قيام الساعة ،فهذا التعديل ال داعي
وجل -أكّد فيه عىل أ ّن
فضال عن أنّه يتعارض مع املضمون القرآ ّين ،فالله -ع ّز ّ
له يف الحقيقةً ،
زمانها يُع ّد من اﻷمور الغيب ّية التي ال يعلمها إال هو] ،[5حيث قالÄ Ã Â Á :

Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç ÆÅ

 .[6]ë ê é è ç æ å ä ã â áà ß Þ Ý ÜÛكذلﻚ
قال.[7]Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  :

ومن املؤكّد أ ّن اﻷنبيّاء مل يُب َعثوا ليخﱪوا الناس بزمان قيام الساعة ،وإﻤﻧّ ا جاؤوا إلخبارهم
بحتم ّية وقوعها.
] [1راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجﯿل يف القرآن ،لبنان ،بريوت ،منرشوات املكتبة البولسية ،الطبعة الثالثة1993 ،م ،ص .341
] [2عب.28 :9 ،
] [3سوف نتط ّرق يف الباب الثالث من الكتاب إﱃ مسألة خامتيّة النب ّوة التي ينسبها املسيحيّون لنبيّهم عيﴗ واملسلمون لنبيّهم
مح ّمد.
] [5قال -تعاﱃَ  :-و َﻳﻘُﻮﻟُﻮنَ َﻣﺘَﻰ َﻫ َﺬا اﻟْ َﻮﻋْﺪُ إِنْ ﻛُ ْﻨﺘ ُْﻢ َﺻﺎ ِد ِﻗ َني( سورة يس ،اآلية .)48
] [6سورة اﻷعراف ،اآلية .187
] [7سورة النازعات ،اآليتان .44 - 43

[4] Reynolds, Ibid., p. 250.
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ب -الروايات املنقولة حول اآلية :اعتﱪ غابريال سعيد رينولدز هذه الروايات موضوع ًة
املفسين املسلمني ،والسبب يف ذلﻚ -برأيه -يعود إﱃ النزعات الدين ّية والطاﺋف ّية
من ِق َبل ّ
 املسيح ّية واإلسالم ّية ،الس ّنية والشيع ّية  -فهذه النزعات هي التي أسفرت عن التأكيد عىلالنبي عيﴗ يف آخر الزمان ضمن التفاسري اإلسالميّة؛ ﻷ ّن الروايات التي نقلﺖ يف هذا
دور ّ
املضامر تتض ّمن تو ّج ٍ
هات مناهض ًة للتو ّجهات الدينيّة املسيحيّة ،حيث تؤكّد عىل أنّه سيكس
الصليب حني نزوله إﱃ اﻷرض ،ويجﱪ املسيح ّيني عىل اعتناق اإلسالم بق ّوة السيف ،وما إﱃ ذلﻚ
تفاصيل أخرى ّ
إسالمي.
مسيحي
تدل عىل أ ّن آخر الزمان سيصبﺢ ميدانًا لرصا ٍع
َ
من
ٍّ
ٍّ
وكثري من هذه الروايات -برأيه -ليسﺖ سوى محاكا ٍة للقصص املسيحيّة التي تناقلها
النبي عيﴗ يف آخر الزمان] ،[1حيث اقتبسها
النصارى لبيان الدور العظيم الذي سيقوم به ّ
املفسون املسلمون وس ّخروها سال ًحا ض ّد النرصان ّية].[2
ّ

عامل آخ ُر لرواج الروايات املذكورة بزعمه ،فام
وأ ّما اﻷجواء الطاﺋف ّية الس ّن ّية الشيع ّية فهي ٌ
روايات حول عالمات الساعة وآخر الزمان ،وما فيه من ٍ
ٍ
تأكيد عىل دور
تناقله أهل الس ّنة من
النبي عيﴗ يف تلﻚ اآلونة من حياة البرش ،هو يف الحقيقة ر ﱞد عىل ما تناقله الشيعة من
ّ
ٍ
املهدي يف آخر الزمان.
املحوري إلمامهم
روايات حول الدور
ّ
ّ
النبي عيﴗ يف روايات أهل الس ّنة اتﱡخذت مرتك ًزا للر ّد عىل عقيدة إمام آخر
إذًا ،شخص ّية ّ
الزمان الذي ينتظره الشيعة؛ ونتيجة ذلﻚ هي التأكيد عىل أنّه نجا من الصلب واملوت.
وخالصة الكالم أ ّن الس ّنة والشيعة يؤكّدون يف رواياتهم التي نقلوها حول أحداث آخر الزمان
عىل أ ّن املسيﺢ واملهدي ناجيان من املوت؛ نظ ًرا ملا ينتظرهام يف آخر الزمان من دو ٍر ها ٍّم].[3
ويبدو أ ّن أسلوب التحليل الفينومينولوجي الذي اتّبعه هذا املسترشق يف التعامل مع
الروايات املذكورة قاﺋ ٌم عىل أصول نظريّة جون وانسﱪو الشكوك ّية ،فاﻷخري شكّﻚ بوثاقة
النصوص اإلسالم ّية القدﻤﻳة ،ومن هذا املنطلق ا ّدعى أ ّن جميع الروايات واملعلومات املنقولة
فيها غ ُري معتﱪ ٍة؛ كام رفض وثاقة جميع مصادر علم الرجال والفهارس التي د ّونها العلامء
[1] Reynolds, Ibid., p. 251.
[2]Ibid., p. 256.
[3]Ibid., p. 257.
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املسلمون يف هذا املضامر؛ وذهب إﱃ أبعد من ذلﻚ ليزعم أ ّن القرآن الكريم ليس سوى
ٍ
عبار ٍ
النبي مح ّمد؛ حيث ر ّوجها يف بيﺌ ٍة طاﺋف ّي ٍة ،ث ّم ط ّورها املسلمون
ات
وألفاظ من صياغة ّ
عىل م ّر الزمان] ،[1وأ ّما تفسري القرآن من ِق َبل املسلمني فقد وصفه بأنّه ر ّدة فعلٍ بدرت من
اجتامعي برأيه].[2
املفسين ج ّراء تأث ّرهم مبجتمعاتهم؛ أي أنّه شأ ٌن
ّ
ﱞ
وأ ّما نيل روبنسون؛ فهو عىل الرغم من عدم تأييده لشكوكيّة وانسﱪو ،لك ّنه اعتﱪ الروايات
املشار إليها قد صيغﺖ؛ تلبي ًة ملا يستحسنه عا ّمة الناس ،وعىل هذا اﻷساس قلّل من شأنها][3؛
رشيرة -املسيﺢ الد ّجال -التي
ويف هذا ّ
السياق قال إ ّن املسلمني تع ّرفوا عىل شخص ّية الد ّجال ال ّ
هي يف مقابل شخص ّية املسيﺢ عن طريق املسيح ّيني الناطقني باللغة السيان ّية].[4

ويُر ّد عىل ذلﻚ أ ّن التشابه يف بعض الرؤى الدين ّية املسيح ّية واإلسالم ّية بخصوص أحداث
آخر الزمان وشخصيّاتهم ،يعود إﱃ أ ّن التعاليم الدينيّة عاد ًة ما تكون متكافﺌ ًة مع بعضها يف
الفكري].[5
شتّى املجاالت ،لذا ال يستبعد أ ْن يكون هذا التشابه من باب التالقﺢ
ّ
[1] Wansborough, pp. 34 - 50.
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :أندرو رﯾبﯿن ،تحلﯿل أدﻲﺑ قرآن ،تفسري و سريه؛ نﮕاهي به روش شناﳼ جان ونزبرو (باللغة الفارسية) ،مقالة باللغة
الفارسية نرشت يف مجلة (ﭘﮋوهﺶ هاي قرآين) ،ترجمها إﱃ الفارسية مرتضﯽ ﮐرﻤﻳي نيا ،العددان  23و  ،24ص .155
] [3وضّ ﺢ نيل روبنسون رأيه بقوله» :روايات السرية ر ّمبا تكون معتﱪةً ،فهذه السرية مقبول ٌة اليوم بني املسلمني عىل نطاقٍ واسعٍ ،حيث ﻤﻳتزج
تأريخي ،ﻷ ّن
النبي متتاز بطابعٍ
ٍّ
يف رحابها ﻤﻧطان أساسيّان من الروايات ،وغالبًا ما ﻤﻳكن للباحث التمييز بينهام؛ فالتي رويﺖ حول حروب ّ
املتعارف بني العرب آنذاك أنّهم يتناقلون أحداث حروبهم القبليّة ومالحمهم البطوليّة عن طريق اإلخبار الشفهي ،لذا من الطبيعي أنّهم
النبي ومق ّربيه .وأ ّما الروايات التي يستسيغها عا ّمة الناس فهي
يحفظون الروايات التي تستبطن مضام َني مشابه ًة لهذه اﻷحداث حول سرية ّ
موضع ٍّ
شﻚ وتر ّد ٍد من الناحية التأريخيّة«.
)Neal Robinson, Discovering the Quran,a contemporary approach to a veiled text, Georgetown University press,
(2003, p. 35
وكذلﻚ ضمن مقالة له نرشت يف املوسوعة القرآن ّية (داﺋرة معارف القرآن) املد ّونة باللغة الفارس ّية ذكر رأيه بخصوص فكرة الد ّجال قاﺋالً:
القصيص الذي يتّسم بطابعٍ عا ّم ٍّي لهذا
هواجس حول املسيﺢ الدجال ،فالسد
النبي مح ّمد وصحابته كانﺖ لديهم
ُ
ّ
»هناك تردّد يف كون ّ
ٍ
سنوات من ظهور اإلسالم ،ومن جملتهم ابن صياد الذي يعتﱪ أحد
القصاصني هم الذين ابتدعوه بعد
املوضوع ين ّم عن وجود احتام ٍل بكون ّ
رواة ٍ
قصص كهذه وقد عرف عنه تط ّرفه يف نزعاته العرفانية اليهوديّة«.
)Neal Robinson, “Antichrist”, EQ, Edited by Jane Dammen McAuli�e, leiden, New York & Koln: E.J. Brill, 2001,
(Vol. 1, p. 111
ٍ
روايات أخرى معت ًﱪا الروايات اﻷوﱃ موضوعةً.
وإلثبات رأيه الذي طرحه حول املسيﺢ الد ّجال ،استند إﱃ
()Cf. Ibid.
[4] Robinson, Vol. 1, p. 107.
شخصا مثل يوح ّنا الدمشقي (675م 749 -م) ض ّمن ما كتبه ر ًّد عىل التعاليم اإلسالميّة ،اعتﱪ ظهور اإلسالم من
] [5يؤيّد هذا الكالم أ ّن
ً
أساسه عالم ًة عىل الد ّجال.
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بأسا من ذكرها هنا ،وهي:
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ـ اعتﱪت الروايات اإلسالميّة نزول املسيﺢ عيﴗ يف آخر الزمان من عالمات قيام
الساعة ،حيث أكّدت عىل أنّه سيظهر تزام ًنا مع ظهور اإلمام املهدي ،وقد ُرويﺖ من ِق َبل
الفريقني؛ س ّن ًة وشيعةً ،وبتعبري ّ
العالمة :هي مشهورة ومستفيضة].[1
ولرمبا امتناعهام عن ذلﻚ سببه
ـ البخاري ومسلم مل يذكرا املهدي يف صحيحيهامّ ،
النبي
ضعف الروايات املنقولة بخصوصه][2؛ لك ّنهام أفردا بابًا مستقالًّ لﻸحاديث
ّ
الخاصة بنزول ّ
عيﴗ بعنوان» :نزول عيﴗ بن مريم«.
النبي عبار ٌة عن عالم ٍة من عالمات
واملسألة املجمع عليها بني املسلمني هي أ ّن نزول هذا ّ
إسالمي مثا ٍّﱄ يف آخر الزمان.
قيام الساعة ،حيث سيقوم بدو ٍر مشهو ٍد يف تشييد مجتمعٍ
ٍّ
ومع أ ّن ال ِف َ
رق اإلسالم ّية مختلف ٌة يف ما بينها حول شخص ّية املهدي الذي سيظهر يف آخر
النبي مح ّمد.[3]
الزمان ،لك ّن الرأي الساﺋد بني علامء الس ّنة املتأ ّخرين أنّه من أهل بيﺖ ّ
يختص باملعتقدات الشيع ّية ،بل هو جز ٌء ها ﱞم من املعتقدات
إذًا ،هذا املوضوع ال
ّ
اإلسالم ّية املشرتكة بني جميع املسلمني ،واﻷحاديث التي تط ّرقﺖ إﱃ مسألة نزول املسيﺢ
يف آخر الزمان تؤكّد غالبيّتها عىل أنّه سيظهر بعد م ّد ٍة قصري ٍة من ظهور اإلمام املهدي
يف آخر الزمان؛ وغالب ّية الروايات املنقولة يف املصادر الشيع ّية حول ظهور املسيﺢ هي يف
ٍ
بتأييد من ِق َبل علامء الشيعة ،إال أنّها
الحقيقة منقول ٌة من مصاد َر س ّني ٍة ،حيث حظيﺖ
ونستشف من هذه الحقيقة أ ّن الفﺌتني من
تتمحور بشكلٍ أساس حول ظهور املهدي].[4
ّ
لالطّالع أكرث ،راجع( :محمود راميار ،تاريﺦ قرآن (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات أمري كبري ،الطبعة الثالثة1990 ،م ،ص .)653
أضف إﱃ ذلﻚ أ ّن هذا االسم ذكر يف الروايات التي تعتﱪ من الناحية السنديّة مرفوع ًة أو صحيحةً.

ٍ
واحد من حيث
النبي عيﴗ إﱃ اﻷرض يف آخر الزمان ،ليسﺖ عىل نسقٍ
] [1كام هو معلو ٌم فاﻷحاديث التي تط ّرقﺖ إﱃ موضوع نزول ّ
الوثاقة والرشاﺋﻂ السنديّة؛ فمنها الصحيﺢ والحسن ،ومنها الضعيف أيضً ا.
لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن جعفر الكتاين ،نظم املتناثر من الحديث املتواتر ،فاس ،منشورات املطبعة املولوية1328 ،هـ ،ص .128
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :عبد الرحمن بن مح ّمد بن خلدون ،تأريﺦ ابن خلدون ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ ،ج  ،1ص .312
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن أﻲﺑ بكر بن قيم الجوزية ،املنار املنيف يف الصحيﺢ والضعيف ،سوريا ،حلب ،منشورات مكتبة املطبوعات
اإلسالميّة1391 ،هـ ،ص .153-148

اإلسالمي التابعة
مؤسسة النرش
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :حسيني الجالﱄ ،أحاديث املهدي من مسند أحمد بن حنبل ،إيران ،قم ،منشورات ّ
ّ
لجامعة املد ّرسني1409 ،هـ ،ص .113-108
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كل طاﺋف ٍة
الروايات موجودتان قط ًعا لدى الفريقني س ّن ًة وشيع ًة] ،[1لك ْن غاية ما يف اﻷمر أ ّن ّ
خاص ٍة منها ،لذا ال ﻤﻳكن اعتبارها موضوع ًة ج ّراء نز ٍ
اعات
أكّدت بشكلٍ أساس عىل مجموع ٍة ّ
دين ّي ٍة أو طاﺋف ّي ٍة؛ وما ا ّدعاه رينولدز يف هذا الصدد هو يف الواقع زع ٌم بال دليلٍ وال يقوم
ٍ
مستندات تأريخيّ ٍة.
أي
عىل ّ
ضﺌيال من املسلمني وﻷسباب واهي ٍة ،رفضوا فكرة ظهور املهدي يف آخر
وال ننكر أ ّن عد ًدا ً
الزمان؛ زاعمني أ ّن املوضوع مج ّر ُد نظريّ ٍة شيعيّ ٍة ،ومن املحتمل أ ّن رينولدز قد استند إﱃ هذه
املزاعم الهشّ ة وغري الشاﺋعة بني املسلمني ليتّهم الروايات الدالّة عىل ظهور املسيﺢ واملهدي يف
آخر الزمان بأنّها ﻤﺛر ٌة للرؤى الطاﺋف ّية اإلسالم ّية].[2
املهدوي يﴬب بجذوره يف التعاليم
ـ املهدي مل يُ ْذكَر يف القرآن الكريم باسمه ،لك ّن الفكر
ّ
مؤسسة دار الكتاب،
] [1من جملة املصادر الشيعيّة يف هذا املضامر ما ييل :عيل بن إبراهيم ،تفسري الق ّمي ،إيران ،قم ،منشورات ّ
1404هـ ،ج  ،1ص  /158ج  ،2ص 271؛ محمد بن عيل بن الحسني بن بابويه القمي (الصدوق) ،الخصال ،إيران ،قم ،منشورات جامعة
املد ّرسني1403 ،هـ ،ج  ،2ص 476؛ مح ّمد بن جرير الطﱪي ،دالﺋل اإلمامة ،إيران ،قم ،منشورات دار الذخاﺋر للمطبوعات ،ص 234؛ مح ّمد
مؤسسة الوفاء1404 ،هـ ،ج  ،6ص  /304ج  ،14ص  247و /349ج  ،24ص  328و.429
باقر املجلﴘ ،بحار اﻷنوار ،لبنان ،بريوت ،منشورات ّ
ٍ
النبي عيﴗ يف آخر الزمان.
إضاف ًة إﱃ مصادر أخرى تتض ّمن
روايات تحﻲﻜ عن دور ّ
ٍ
روايات حول املهدي :املصنف لعبد الرزاق ،الفﻦﺘ لحامد ،املصنف يف اﻷحاديث واﻷخبار البن أﻲﺑ
] [2مصادر أهل الس ّنة التالية تتض ّمن
شيبه ،مسند أحمد ،سنن ابن ماجه ،سنن أﻲﺑ داوود ،الجامع الصحيﺢ للرتمذي ،املستدرك للحاكم النيسابوري ،كنز العامل يف سنن اﻷقوال
واﻷفعال للمتقي الهندي.
ً
وجدير بالذكر -هنا -أ ّن بعض علامء الس ّنة ألّفوا كتبًا مستقلّة حول املهدي ،اﻷمر الذي ّ
يدل بوضو ٍح عىل إﻤﻳانهم بظهوره ،ومن جملتها ما
ييل :اﻷربعون حديثًا يف املهدي ﻷﻲﺑ نعيم اﻷصفهاين ،البيان يف أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي ،عقد الدرر يف أخبار املنتظر للمقدﳼ
الشافعي ،العرف الوردي يف أخبار املهدي ﻷﻲﺑ بكر السيوطي ،الﱪهان يف عالمات آخر الزمان للمتقي الهندي.
التخصيص للمهدوية ،الطبعة
لالطّالع أكرث ،راجع( :خدا مراد سليامن ،درسنامه مهدويﺖ (باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات املركز
ّ
العارشة2012 ،م ،ج  ،1ص .)83
النبي مح ّمد ،وإضاف ًة إﱃ املؤلّفات املشار إليها
إﱃ
سندها
يف
تنتهي
املوضوع،
هذا
بخصوص
ة
ن
الس
أهل
كام أ ّن الروايات التي جمعها
ّ
ّ
معتﱪ ٌة أخرى نقلﺖ هذه الروايات؛ مثل :الصحاح الستّة ،ومسند أحمد بن حنبل.
أعاله ،هناك مصاد ُر س ّني ٌة َ
أي تو ّج ٍ
فضال
هات شيعي ٍة بتاتًاً ،
والالفﺖ للنظر أ ّن الكثري من الكتب التي ألّفها أهل السنة يف هذا املجال قد ت ّم تدوينها يف أجواء ال تشوبها ّ
عن أ ّن عددًا كب ًريا من علامﺋهم اعرتفوا بص ّحة الروايات املنقولة فيها.
لالطّالع أكرث ،راجع( :ثامر هاشم العميدي ،مهدي منتظر در انديشه اسالمي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية مح ّمد باقر محبوب
القلوب ،إيران ،قم ،منشورات مسجد جمكران ،الطبعة الثالثة2009 ،م ،ص .)60-54
وأك ّد بعض الباحثني عىل أ ّن كرثة اﻷحاديث النبويّة املرويّة حول املهدي يف مختلف املصادر اإلسالميّة للفريقني شيع ًة وس ّنةً ،أرغمﺖ علامء
الحديث عىل اإلذعان بتواترها.
مؤسسة الس ّيدة معصومة،
ات
ر
منشو
قم،
ان،
ر
إي
عرش،
الثاين
اإلمام
يف
اﻷثر
منتخب
الكلبايكاين،
الصايف
الله
لالطّالع أكرث ،راجع( :لطف
ّ
1421هـ ،ص .)32
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القرآنيّة] ،[1كذلﻚ هو موجود يف ساﺋر اﻷديان بنح ٍو آخ َر؛ ﻷ ّن جميع اﻷديان اإلبراهيميّة متّفق ٌة عىل
ظهور مصل ٍﺢ يف آخر الزمان ،فهو بحسب العقيدة اليهوديّة ( )The Messiahأي املسيﺢ املوعود
النبي إسحاق[2]؛ وهو يسوع بحسب العقيدة النرصان ّية ،أي املسيﺢ
الذي ينحدر من نسل ّ
املوعود] ،[3وأ ّما املسلمون فرواياتهم تؤكّد عىل حتميّة ظهور املهدي املوعود الذي سيمﻸ اﻷرض
يبق من الحياة الدنيا
ظلام وجو ًرا ،وهذا الظهور
قسطًا ً
حتمي؛ بحيث لو مل َ
وعدال بعد أ ْن ملﺌﺖ ً
ﱞ
وجل -حتّى يظهر.
إال يو ٌم واح ٌد أو ساع ٌة واحد ٌة ﻷطالهام الله -ع ّز ّ
وشخص ّية الد ّجال الظامل املفسد يف اﻷرض؛ وفق مضمون الروايات اإلسالم ّية ،تقابل
عﱪت عنه النصوص املسيح ّية باملسيﺢ الدجال
شخص ّية املهدي رمز اإلصالح والعدل؛ وقد ّ
(.)Antichrist
السياق إ ّن املسلمني تع ّرفوا عىل شخصيّة املسيﺢ الد ّجال
ويقول نيل روبنسون يف هذا ّ
من املسيح ّيني السيان ّيني؛ ﻷ ّن هذه الكلمة مقتبس ٌة من الكلمة السيان ّية ()Daggala
اللغوي لهذه الكلمة يف العرب ّية هو
التي تعني الكذّاب أو الكذب][4؛ ويؤيّد ذلﻚ أ ّن املعنى
ّ
الكذّاب ،ومن ث ّم فاملسيﺢ الد ّجال؛ مبعنى املسيﺢ الكذّاب ،لذلﻚ ف ّند ما قاله البعض بأ ّن
كلمة " َد َجل" مبعنى طالء الجرب بالقطران وطالء البعري به] .[5وكذلﻚ ف ّند هذا املسترشق
الحق عىل الباطل وتخﱪ بأ ّن املستضعفني هم الذين سريثون اﻷرض يف نهاية
رش بحتم ّية انتصار ّ
] [1هذا الرأي مستو ًحى من اآليات التي تب ّ
املطاف.
لالطّالع عىل هذه اآليات ،راجع( :مح ّمد عيل رضاﻲﺋ ،روش شناﳼ رواﯾات تفسريي آﯾات قرآن (باللغة الفارسية) ،مقالة نرشت باللغة الفارسية
يف مجلة انتظار املوعود الفصلية ،العدد  ،19ص .)11
ىل َج ْح ٍﺶ
ىل ِحامَ ٍر َو َع َ
]» [2اِبْتَ ِهجِي ِجدًّا يَا ابْ َن َة ِص ْهيَ ْونَ ،ا ْه ِت ِفي يَا ِب ْن َﺖ أُو ُرشَ لِي َمُ .ه َو ذَا َملِك ُِﻚ يَا ِيت إِلَيْ ِﻚُ .ه َو َعا ِد ٌل َو َم ْن ُصو ٌر َو ِدي ٌعَ ،و َراكِ ٌب َع َ
ابْنِ أَت َانٍ «( .سفر زكريا.)9 :9 ،
] [3راجع :سفر أعامل الرسل11-10 :1 ،؛ سفر متّي39 /37 /30 :24 ،
[4]Robinson, Ibid., p. 107; Reynolds, Ibid., p. 256.
اللغوي املطروح بخصوص الكلامت الدخيلة إﱃ آرثر جفري ،حيث ادّعى أنّه ذكرها يف كتابه؛ لكن مل يت ّم
نسب نيل روبنسون هذا االستنتاج
ّ
تقيص نصوصه.
العثور عليها يف كتابه بعد ّ
[5]Ibid., p. 108.
قال مح ّمد بن مكرم بن منظور يف لسان العرب موضّ ًحا هذه الكلمة» :دجل :ال ﱡد َجيْل وال ﱡد َجالة؛ الق َِطران .وال ﱠد ْجلِ :ش ﱠد ُة ط َْيل ال َجرب
بالق َِطران .و َد َج َل البع َري :طَاله ِب ِهَ ،و ِق َيلَ :ع ﱠم جس َمه بالهِناء ،وإِذا ُه ِن َﺊ َج َس ُد الْ َب ِع ُري أَجمع فَ َذلِ َﻚ التﱠ ْدجِيل ،ف ِﺈذا َج َعلْتَ ُه ِيف الْ َمشَ ا ِع ِر فَ َذلِ َﻚ
الد ﱡﱠسَ .والْ َب ِع ُري امل ُ َد ﱠجل :امل َ ْهنو ُء بالق َِطران؛ وأَنشد ،ابْ ُن بَ ِّر ٍّي لِ ِذي ال ﱡر ﱠم ِة:
وشَ وهاء ت َ ْعدو ِﻲﺑ إِﱃ َصا ِر ِخ الْ َوغَى  ...مبُ ْستَلْﺌمٍ ِمثْلِ الْبَ ِعريِ امل ُ َد ﱠجل«.
(مح ّمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،مادّة (دجل)).
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اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻴﴗ
اﻟﺒﺎب اﻷ ّول /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

وحاجب
الرأي القاﺋل بأ ّن كلمة الد ّجال عىل نسق فعلٍ يعني الشخص الذي له ع ٌني واحد ٌة
ٌ
اسم ّ
يدل عىل مع ًنى يوحي بشخص ّي ٍة مناهض ٍة
واح ٌد ،ﻷنّها ذكرت يف الروايات عىل هيﺌة ٍ
اللغوي لهذه الكلمة وصف املعنى املنسوب إﱃ كونها
الحقيقي؛ وضمن تحليله
للمسيﺢ
ّ
ّ
مشت ّق ًة من كلمة » َد َجل« يف اللغة العربيّة التي أرشنا إليها مسبقًا ،بأنّه أقرب إﱃ املعنى
االصطالحي السيا ّين الذي تنسب إليه هذه الكلمة ،فاملسيﺢ الد ّجال يخدع البرشيّة عن
ّ
][1
طريق تغطيته عىل الحقاﺋق .
وقد انعكسﺖ بعض خصاﺋص املسيﺢ الد ّجال الشاﺋعة بني املسيحيّني يف الرتاث
اإلسالمي؛ حسب ما ا ّدعاه روبنسون ،ويف الرتجمة البسيطة للعهد الجديد ]Peshitta[2
ّ
ترجمﺖ بعض املصطلحات اليونانية للداللة عىل الد ّجال واملسيﺢ الد ّجال عىل
شكل( Daggalaو)Mashiha daggala؛ حيث اعتﱪهام ترجمتني لكلمة الد ّجال يف اللغة
العربيّة].[3
ويؤيّد رأي روبنسون وجود تشاب ٍه كبريٍ بني شخص ّية الد ّجال يف الروايات اإلسالم ّية واملسيﺢ
الد ّجال يف عقيدة النصارى ،لك ْن مع ذلﻚ ال ﻤﻳكن ا ّدعاء أ ّن املسلمني اقتبسوا هذه الشخصيّة
منهم؛ ملج ّرد وجودها يف الفكر املسيحي الذي يﴬب بجذوره يف عهد ما قبل اإلسالم؛ أي
ال صواب ّية لقول من قال إنّه شخص ّي ٌة غريب ٌة عىل الثقافة اإلسالم ّية؛ وكام ذكرنا آنفًا فﺈ ّن
يجسدان مفهومني مشرتكني بني جميع اﻷديان اإلبراهيمية ،إال
مصطل َح ِي الد ّجال وآخر الزمان ّ
مستقبال ،يختلفان نو ًعا ما من دينٍ إﱃ آخ َر؛ مع كون
ً
أ ّن خلفياتهام وما سيحدث عىل ضوﺋهام
املحور املشرتك يف ما بينها هو إقامة العدل وإصالح املجتمع].[4
وأك ّد كثري من علامء اللغة عىل الجذور اللغويّة العربيّة لهذه الكلمة ،حيث تعني برأيهم
[1] Ibid.
] [2الرتجمة البسيطة أو البشيطتا تعتﱪ أقدم ترجمة للتناخ واﻷناجيل إﱃ السيان ّية ،وهي ال تزال النسخة الرسم ّية املستعملة لدى مختلف الﮑناﺋس
السيان ّية حتى اليوم .السبب يف تسمية الرتجمة بـ »بشيطتا« هو تدوينها بلغة بسيطة وسهلة الفهم ،عىل عﮑس غريها من الرتاجم اليونانية.
(بشيطتا)https://ar.wikipedia.org/wiki/
[3]Ibid., p. 110.
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :إسامعيل إحسان بور ،آﯾنده برشﯾﺖ از دﯾدﮔاه قرآن و عهدﯾن ،رسالة ماجستري مد ّونة باللغة الفارسية ،جامعة آزاد
اإلسالميّة  -داﺋرة العلوم والبحوث2006 ،م ،ص .275 - 203
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الغﺶ واملكر والخداع وتضليل
كل َم ْن يُبالﻎ يف ّ
الحق والباطل] ،[1ويوصف بها ّ
الخلﻂ بني ّ
بأي وسيل ٍة كانﺖ بأنّه د ّج ٌال؛ وع ّرفها محمد بن مكرم بن منظور يف كتابه الشهري لسان
الناس ّ
قاﺋال» :ك ﱡُل كَذﱠاب فَ ُه َو َد ﱠج ٌالَ ،و َج ْم ُع ُه َد ﱠجالونَ ،و ِق َيلُ :س ِّمي ِب َذلِ َﻚ ﻷَنه يَ ْس ُ ُرت الْ َح ﱠق
العرب ً
ِبك َِذ ِب ِه .وال ﱠد ﱠجال وال ﱠد ﱠجالَة :ال ﱡرفقة الْ َع ِظي َمةُ .و ُرفْقة َد ﱠجالَةٌَ :ع ِظي َم ٌة تُ َغطِّي اﻷَرض ِبك ْ ََرث ِة أَهلها،
اس َوتَلْب ِ
َو ِق َيلِ :ه َي ال ﱡرفْقة تَ ْح ِم ُل الْ َمتَا َع لِلتِّ َجا َر ِةُ ...س ِّمي َد ﱠج ًاال لِتَ ْموِي ِه ِه َع َىل ال ﱠن ِ
ِيس ِه َوتَ ْزيِي ِن ِه
كل هذه املعاين تحﻲﻜ بطبيعة الحال عن ٍ
ﻤﻧﻂ
الْ َب ِاط َل ،يُق َُال :قَ ْد َد َج َل إِذا َم ﱠوه ولَ ﱠبس«]ّ .[2
البرشي ،لذا فهي متقارب ٌة مع بعضها إﱃ ح ٍّد كبريٍ].[3
متشاب ٍه من السلوك
ّ
وع ّرف الخليل بن أحمد الفراهيدي هذا املصطلﺢ بأنّه ذو مع ًنى مضا ٍّد ملفهوم املسيﺢ،
الحق بالباطل؛ أي
حيث قال» :وال ﱠد ّجال :املسيﺢ الكذّاب ،و َدجلُه سحره وكذبه؛ ﻷنّه يد ُجل ﱠ
يخلطه ،وهو ٌ
رجل من اليهود يخرج يف آخر هذه اﻷم ِة«].[4
وخالصة الكالم أ ّن الروايات اإلسالم ّية التي تط ّرقﺖ إﱃ بيان أحداث آخر الزمان وما سيجري
من وقاﺋ َع غريِ معروف ٍة سابقًا بني البرش ،نُقلﺖ يف كثري من املصادر ،لك ْن لح ّد اآلن مل يبادر أحد
موسع ٍة حول وثاقة أسانيدها ،كام ال يوجد ات ٌ
ّفاق بني املسلمني عىل
الباحثني إﱃ تدوين دراس ٍة ﱠ
ما طُرِح فيها من مواضي َع متن ّوع ٍة].[5

[1]Cf. Edward William Lane, Arabic-English Lexicon, Beirut, Lebanon, 1865 A.c., Book 1, p. 853.
] [2مح ّمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،مادّة (دجل).
] [3راجع :م .ن.
] [4الخليل بن أحمد الفراهيدي ،العني ،مادّة (دجل).
] [5راجع :مح ّمد مجتهد شبسرتي وآخرون ،مدخل كلمة (آخر الزمان) ،داﺋرة املعارف بزرگ اسالمي (باللغة الفارسيّة) ،ج  ،1ص .135
مثال هناك
وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن املسترشقني تعاملوا مع هذه اآليات باهتاممٍ بالﻎٍ وتراوحﺖ آراؤهم حول تفاسريها بني النفي واإلثباتً ،
تفاس ُري ذكر مؤلَفّوها أ ّن النب ّيني إدريس وإلياس ما زاال عىل قيد الحياة ،لك ّننا ال نرى إزاءها ردو َد أفعا ٍل جا ّد ًة من قبل املسترشقني ،وذلﻚ
املفسين املسلمني عىل ضوء نزعاتهم الطاﺋفيّة؛ كام هو الحال بالنسبة إﱃ قضايا أخرى؛ لذا نلمس
ﻷنّهم ال يعتقدون بكونها طرحﺖ من ِقبَل ّ
ردو َد أفعا ٍل جا ّد ًة من قبلهم قبال تلﻚ املساﺋل التي متثّل مرتكز ٍ
النبي عيﴗ  ،وصلبه.
ات عقديّ ًة مسيحي ًة لديهم ،وال سيّام مسألتَ ْي :قتل ّ
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الفصل الثاني
االسترشاقي لآليات
التفسري
ّ
تتحدث عن الس ّيدة مريم
التي
ّ

اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﺴ ّﻴﺪة ﻣﺮﻳﻢ
اﻟﺒﺎب اﻷ ّول /اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

يالحﻆ يف تعامل املسترشقني مع اآليات القرآنيّة التي تتح ّدث عن سرية السيّدة مريم
ٍ
أحداث يف حياتها أنّهم اعتمدوا بشكلٍ أساس عىل مرتكزاتهم العقديّة
وما شهدته من
املسيح ّية ،ومن هذا املنطلق بادروا حني تفسريها وبيان مداليلها إﱃ املقارنة بني املضمون
القرآ ّين ومضمون الكتاب املق ّدس ،حيث طرحوا آراءهم يف هذا الصدد؛ وفقًا ملا لديهم من
ٍ
معلومات إنجيليّ ٍة مقتبَس ٍة من اﻷناجيل القانونيّة الشاﺋعة بني أتباع الديانة املسيحيّة ومن
ٍ
معلومات مستبطن ٍة يف النصوص الدينيّة غري املعتﱪة -ومبا فيها اﻷناجيل املنتحلة -التي يطلق
عليها أبوكريفا (.)Apocrypha
هذا هو اﻷسلوب املتّبع من ِق َبلهم ،والهدف منه تفعيل معطيات نصوصهم املق ّدسة
النص
املعتﱪة (القانون ّية) وغري املعتﱪة (املنتحلة)؛ ﻷجل بيان ما يعتﱪونه فراغًا مفهوم ًّيا يف ّ
القرآ ّين ،لذا نجدهم -أحيانًا -يوضّ حون أحد املواضيع بالرجوع إﱃ أحد اﻷناجيل املعتﱪة لديهم،
لك ّنهم -أحيانًا -أخرى يلجأون إﱃ اﻷناجيل املنتحلة -أبوكريفا ،-ما يعني ذهاب جهودهم
يتوصلون إليها ،وعىل هذا اﻷساس -عادةً -ما تكون
البحثية هبا ًء ،وعدم اعتبار النتاﺋج التي ّ
العلمي.
رؤية املسترشق تجاه القرآن الكريم متط ّرف ًة وغ َري قاﻤﺋ ٍة عىل اﻷصول املعتﱪة يف البحث
ّ
واملسألة الها ّمة التي ينبغي بيانها بخصوص تعاملهم مع اآليات التي تتح ّدث عن الس ّيدة
املرتسخة يف أذهانهم والتي تتناغم مع تعاليم دينهم
مريم هي ارتكازهم عىل معلوماتهم ّ
املسيحي ،حيث جعلوها محو ًرا لتفسري هذه اآليات ،ومن هذا املنطلق ا ّدعوا أ ّن الكثري من
ّ
خصاﺋص هذه الشخص ّية املق ّدسة املنقولة يف القرآن الكريم إ ّما أ ْن تكون مقتبس ًة بالكامل من
القصص اإلنجيل ّية املستوحاة من نصوص أبوكريفا؛ أي النصوص املنتحلة ،أو أنّها تعكس ما
ُذكِ َر يف مختلف اﻷناجيل بنح ٍو ما].[1
وقد متحورت مواضيع بحوثهم التفسرييّة التي د ّونوها بخصوص السيّدة مريميف القرآن
الكريم بشكلٍ أساس حول القصص القرآن ّية واإلنجيل ّية ،وساﺋر القصص والحكايات املذكورة
يف النصوص واﻷساطري املسيح ّية .فعىل سبيل املثال :حينام تط ّرقوا إﱃ بيان اﻷحداث التي
[1] Wensinck, Ibid., p. 629.
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قصتها ضمن مجموعتني من
رافقﺖ والدتها ،سلّطوا الضوء عىل سورة آل عمران التي ذكرت ّ
اآليات ،لذلﻚ تط ّرقوا أ ّو ًال لﻶيات التي تتح ّدث عن نذر والدتها ،ونزول املالﺋكة عليها -عىل
وجل ،-وتطهريها ،واختيارها صفو ًة من بني نساء العاملني،
مريم ،-واصطفاﺋها من ِق َبل الله -ع ّز ّ
وطبيعة عبادتها التي أُ ِمرت بها ،ث ّم قارنوا هذه اآليات مع ما ُذكِ َر يف سورة مريم؛ والنتيجة
رمبا اطّلع أ ّو ًال عىل
التي ّ
النبي مح ّمدّ 
توصل إليها أحد املسترشقني ضمن هذه املقارنة أ ّن ّ
قصة والدة الس ّيدة مريم.[1]
والديت النب ّي ْني يحيى وعيﴗ ،ث ّم اطّلع عىل ّ
ّ
قصتَ ْي َ ْ
ويف ما ييل نتناول املوضوع بالبحث والتحليل وفق منطلقني؛ هام:
.1

    :

حينام تط ّرق املسترشق غابريال سعيد رينولدز إﱃ تفسري اآليات القرآنيّة التي تتح ّدث عن
الس ّيدة مريم ،سلّﻂ الضوء عىل اآليات  35إﱃ  41من سورة آل عمران] [2والتي هي يف الحقيقة
ومام قاله يف هذا
املجموعة اﻷوﱃ من اآليات التي تتح ّدث عن سرية هذه الس ّيدة الصالحةّ ،
الصدد» :الصورة القرآن ّية املطروحة يف هذه اآليات ملريم ،هي صور ٌة تحﻲﻜ عن س ّيد ٍة صالح ٍة،
وهي السيّدة الوحيدة التي ذكرها القرآن باسمها وذكر أحداث والدتها .املواضيع التي طُرحﺖ يف
عام ييل :اصطفاء آل عمران ،نذر طفلٍ مل يولد بعد من قبل زوجة عمران ،وضع
هذه اآليات عبار ٌة ّ
هذه الزوجة حملها ،تأكيدها عىل أنّها ولدت أنثى وتع ّجبها من ذلﻚ وحتّى يأسها لكون املولود
ليس ذك ًرا ،اإلشارة إﱃ أ ّن هذه الوليدة تختلف عن غريها لكون الله اصطفاها وط ّهرها وفضّ لها
عىل ساﺋر النساء« .وأضاف أ ّن أفضليّة السيّدة مريم عىل ساﺋر النساء يف القرآن أشري إليها عىل
النبي يحيى ونشأته][3؛ فالقرآن أخﱪ بأ ّن زكريا والد
ضوء كيف ّية والدتها ونشأتها يف سياق والدة ّ
القصتني .Ê É
يحيى قد تكفّل برتبية مريم ،وبهذا ربﻂ بني ّ
[1] Ibid., p. 630.
ﻴﻢ * َﻓﻠَامﱠ َوﺿَ َﻌ ْﺘ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟ َْﺖ
ﻴﻊ اﻟْ َﻌﻠِ ُ
اﻟﺴ ِﻤ ُ
] [2قال -تعاﱃ :-إِ ْذ ﻗَﺎﻟ َِﺖ ا ْﻣ َﺮأَ ُت ِﻋ ْﻤ َﺮانَ َر ﱢب إِ ﱢين ﻧَ َﺬ ْر ُت ﻟَﻚَ َﻣﺎ ِﰲ ﺑَﻄْ ِﻨﻲ ُﻣ َﺤ ﱠﺮ ًرا َﻓ َﺘ َﻘ ﱠﺒ ْﻞ ِﻣ ﱢﻨﻲ إِﻧﱠﻚَ أَﻧ َْﺖ ﱠ
َر ﱢب إ ﱢِين َوﺿَ ْﻌ ُﺘ َﻬﺎ أُﻧْﺜَﻰ َواﻟﻠﱠﻪُ أَ ْﻋﻠ َُﻢ مبِ َﺎ َوﺿَ َﻌ ْﺖ َوﻟَ ْﻴ َﺲ اﻟ ﱠﺬﻛَ ُﺮ ﻛ َْﺎﻷُﻧْﺜَﻰ َوإ ﱢِين َﺳ ﱠﻤ ْﻴ ُﺘ َﻬﺎ َﻣ ْﺮﻳَ َﻢ َوإ ﱢِين أُ ِﻋﻴ ُﺬﻫَﺎ ﺑِﻚَ َو ُذ ﱢرﻳﱠ َﺘ َﻬﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﺸﱠ ْﻴﻄَﺎنِ اﻟ ﱠﺮﺟِ ِﻴﻢ * َﻓ َﺘ َﻘ ﱠﺒﻠَ َﻬﺎ
اب َو َﺟﺪَ ِﻋﻨْﺪَ ﻫَﺎ ِر ْزﻗًﺎ ﻗ ََﺎل ﻳَﺎ َﻣ ْﺮﻳَ ُﻢ أَ ﱠىن ﻟ َِﻚ َﻫ َﺬا ﻗَﺎﻟ َْﺖ ُﻫ َﻮ ِﻣ ْﻦ
َرﺑﱡ َﻬﺎ ِﺑ َﻘ ُﺒﻮلٍ َﺣ َﺴﻦٍ َوأَﻧْ َﺒ َﺘ َﻬﺎ ﻧَ َﺒﺎﺗًﺎ َﺣ َﺴ ًﻨﺎ َوﻛَ ﱠﻔﻠَ َﻬﺎ َزﻛَ ِﺮﻳﱠﺎ ُﻛﻠ َﱠام َدﺧ ََﻞ َﻋﻠَ ْﻴ َﻬﺎ َزﻛَ ِﺮﻳﱠﺎ اﻟْ ِﻤ ْﺤ َﺮ َ
ِﻋ ْﻨ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻳَ ْﺮز ُُق َﻣ ْﻦ ﻳَﺸَ ﺎ ُء ِﺑﻐ ْ ِ
ﻴﻊ اﻟﺪﱡ َﻋﺎ ِء * َﻓ َﻨﺎ َدﺗْﻪُ
َري ِﺣ َﺴ ٍ
َﺐ ِﱄ ِﻣ ْﻦ ﻟَﺪُ ﻧْﻚَ ُذ ﱢرﻳﱠ ًﺔ ﻃَ ﱢﻴ َﺒ ًﺔ إِﻧﱠﻚَ َﺳ ِﻤ ُ
ﺎب * ُﻫ َﻨﺎﻟِﻚَ َد َﻋﺎ َزﻛَ ِﺮﻳﱠﺎ َرﺑﱠﻪُ ﻗ ََﺎل َر ﱢب ﻫ ْ
اﻟﺼﺎﻟِ ِﺤ َني * ﻗ ََﺎل َر ﱢب أَ ﱠىن ﻳَﻜُﻮنُ
اﻟْ َﻤ َﻼﺋِﻜَ ُﺔ َو ُﻫ َﻮ ﻗَﺎﺋِ ٌﻢ ﻳُ َﺼ ﱢﲇ ِﰲ اﻟْ ِﻤ ْﺤ َﺮ ِ
ﴩكَ ِﺑ َﻴ ْﺤ َﻴﻰ ُﻣ َﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ِﺑﻜَﻠِ َﻤ ٍﺔ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ َو َﺳ ﱢﻴﺪً ا َو َﺣ ُﺼﻮ ًرا َوﻧَ ِﺒ ٍّﻴﺎ ِﻣ َﻦ ﱠ
اب أَنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻳُ َﺒ ﱢ ُ
ﺎس ﺛـ َ َﻼﺛَ َﺔ أَﻳﱠ ٍﺎم إ ﱠِﻻ َر ْﻣ ًﺰا
ِﱄ ﻏ َُﻼ ٌم َو َﻗﺪْ ﺑَﻠَ َﻐ ِﻨ َﻲ اﻟْ ِﻜ َ ُﱪ َوا ْﻣ َﺮأَ ِيت َﻋﺎ ِﻗ ٌﺮ ﻗ ََﺎل ﻛَ َﺬﻟِﻚَ اﻟﻠﱠﻪُ ﻳَ ْﻔ َﻌ ُﻞ َﻣﺎ ﻳَﺸَ ﺎ ُء * ﻗ ََﺎل َر ﱢب ا ْﺟ َﻌ ْﻞ ِﱄ آﻳَ ًﺔ ﻗ ََﺎل آﻳَﺘُﻚَ أَ ﱠﻻ ﺗُﻜَﻠ َﱢﻢ اﻟ ﱠﻨ َ
ﴚ َو ْ ِ
اﻹﺑْﻜَﺎرِ( سورة آل عمران ،اآليات .)41-35
َوا ْذﻛُ ْﺮ َرﺑﱠﻚَ ﻛَ ِﺜريًا َو َﺳ ﱢﺒ ْﺢ ﺑِﺎﻟْ َﻌ ِ ﱢ
] [3راجع :سورة مريم ،اآليات  10إﱃ 33؛ سورة آل عمران  ،اآليات  35إﱃ .41
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اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﺴ ّﻴﺪة ﻣﺮﻳﻢ
اﻟﺒﺎب اﻷ ّول /اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

توصل إليها هذا املسترشق هي يف الحقيقة عىل غرار ما استنتجه معظم
والنتيجة التي ّ
املفسين املسلمني ،وفحواها أ ّن دعاء زوجة عمران ملريم وذ ّريّتها بأ ْن يحفظهم الله من
ّ
الشيطان الرجيم ّ
يدل عىل أنّها -مريم -لها اﻷفضل ّية عىل غريها؛ ﻷجل ابنها عيﴗº  :
» ¼ ½ ¾ ¿  .Àث ّم تط ّرق إﱃ ما ذكره القرآن الكريم بخصوص
النشأة الفريدة من نوعها لهذه السيّدة الصالحةÇ Æ Å Ä Ã Â :
 Èوكيف إنّها التزمﺖ املحراب ليكرمها الله -تعاﱃ -برزقٍ
إعجازي ،وهي يف هذه الحالة
ٍّ
طب ًعا كانﺖ تحﺖ رعاية زكريا وتكفّله؛ وبعد أن تح ّدثﺖ اآليات عن تبشريه بيحيى ،تح ّدثﺖ
م ّر ًة أخرى عن مريم ،وأكّدت عىل أ ّن الله -تعاﱃ -اصطفاها وط ّهرها ،ث ّم عادت إﱃ الحديث
عن موضوع كفالتها].[1
وقد تح ّدث القرآن الكريم بشكلٍ استثنا ٍّﻲﺋ عن السيّدة مريم ؛ لكونها شخصيّ ًة استثناﺋيّ ًة
وجل ،حيث ذكر أه ّم اﻷحداث التي شهدتها يف طفولتها،
وآي ًة عظيم ًة من آيات الله ع ّز ّ
يرش إﱃ عهد والدته ّن
كذلﻚ مل يتح ّدث عن نشأة اﻷ ّمهات العظيامت يف التأريﺦ
ّ
البرشي ومل ِ ْ
وطفولته ّن؛ مثلام تح ّدث عن هذه السيّدة الصالحة الجليلة .وال ّ
شﻚ يف أ ّن مرحلة طفولتها
وحداثتها وح ْملها وهي عذراء ،ث ّم وضْ عها مولو ًدا ترعرع عىل يدها ليصبﺢ من الرسل أوﱄ
العزم؛ كلّها براه ُني ساطع ٌة عىل كونها من عجاﺋب الخلقة اإلله ّية؛ ُمضافًا إﱃ أ ّن أ ّمها -أيضً ا-
ذاتُ منزل ٍة عظيم ٍة وشأنٍ رفيعٍ يف عامل الخلقةz y x w v u t s r q :
{ | } ~ﮯ ¡ .¤ £ ¢
 .2

  :

اقي حينام يواجه املسترشق مضام َني
الفرضية اﻷساس التي يرتكز عليها الفكر االسترش ّ
مشرتك ًة بني القرآن الكريم والنصوص املسيح ّية ،هي انسجام املضامني القرآن ّية مع هذه
النصوص؛ باعتبار أنّه مستو ًحى منها؛ ومن هذا املنطلق يبادرون إﱃ بيان مكامن الغموض
َﺎك َوﻃَ ﱠﻬ َﺮ ِك َو ْاﺻﻄَﻔ ِ
] [1قال -تعاﱃَ  :-وإِ ْذ ﻗَﺎﻟ َِﺖ ا ْﻟ َﻤﻼَ ِﺋﻜَ ُﺔ ﻳَﺎ َﻣ ْﺮﻳَ ُﻢ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ْاﺻﻄَﻔ ِ
ﲆ ﻧِ َﺴﺎ ِء اﻟْ َﻌﺎﻟَ ِﻤ َني * ﻳَﺎ َﻣ ْﺮﻳَ ُﻢ ا ْﻗ ُﻨ ِﺘﻲ ﻟِ َﺮﺑﱢ ِﻚ َو ْاﺳ ُﺠ ِﺪي
َﺎك َﻋ َ
َوا ْرﻛَ ِﻌﻲ َﻣ َﻊ اﻟ ﱠﺮا ِﻛ ِﻌني * َذﻟِﻚَ ِﻣ ْﻦ أَﻧْ َﺒﺎ ِء اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ ﻧُﻮ ِﺣﻴ ِﻪ إِﻟَ ْﻴﻚَ َو َﻣﺎ ﻛُ ْﻨ َﺖ ﻟَﺪَ ْﻳﻬ ِْﻢ إِ ْذ ُﻳﻠْﻘُﻮنَ أَﻗ َْﻼ َﻣ ُﻬ ْﻢ أَ ﱡﻳ ُﻬ ْﻢ َﻳﻜْﻔ ُُﻞ َﻣ ْﺮ َﻳ َﻢ َو َﻣﺎ ﻛُ ْﻨ َﺖ ﻟَﺪَ ْﻳﻬ ِْﻢ ِإ ْذ
ﻳَ ْﺨﺘ َِﺼ ُﻤﻮنَ (سورة مريم ،اآليتان .)44 - 42
Reynolds, The Qur’an and its Biblical Subtext, London & New York: Routledge, 2012, p. 132
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والعبارات التي يعتﱪونها معقّد ًة أو متباين ًة مع مداليل نصوصهم أو متناقض ًة معها ،وال فرق
لديهم يف ذلﻚ بني النصوص املسيح ّية اإلنجيل ّية الثابتة ،وتلﻚ النصوص الضعيفة غري املعتﱪة -
النص القرآ ّين مفاهي َم إنجيل ّيةً؛ مهام كان
أبوكريفا  -فهدفهم هو ملء الفراغ
املفهومي ،وتحميل ّ
ّ
مصدرها.
الخاصة بالقرآن
إذًا ،التعاليم املسيحيّة هي املعيار املعتمد يف الدراسات االسترشاقيّة
ّ
الكريم ،حيث يؤكّد املسترشقون عىل أ ّن الكثري من القضايا املنقولة فيه إ ّما أن تكون
منطبق ًة بالكامل مع اﻷناجيل املنتحلة أو أ ّن جز ًءا منها -فقﻂ -يتناغم مع مضامني هذه
][1
سون
النصوص املسيح ّية ؛ لذلﻚ حتّى وإ ْن تب ّن ْوا أحيانًا ر ًؤى تنسجم مع ما تب ّناه املف ّ
املسلمون ،لك ّنهم غالبًا ما يطرحون آراء سلبيّ ًة (غ َري و ّدي ٍة) وتشكيكيّ ًة حول املضامني
ٍ
تعارض بينها وبني مضامني الكتاب املق ّدس ،أو عند
القرآنيّة ،وال سيّام عند مشاهدة
مالحظة تشاب ٍه بينها وبني مضامني اﻷناجيل املنتحلة؛ وهذا التو ّجه بلﻎ درج ًة من التط ّرف
رشا بني نصوص الكتاب املق ّدس والنصوص
بحيث قال أحدهم» :ال نجد داﻤﺋًا ارتباطًا مبا ً
القرآنيّة ،فهذه النصوص -نصوص الكتاب املق ّدس -تغلغلﺖ يف القرآن بشكلٍ مك ّر ٍر عن
ٌ
اشرتاك بني التعاليم اإلسالميّة
طريق التفاسري الحاخاميّة وتفاسري املسيحيّة اﻷوﱃ؛ إذ هناك
وتعاليم الكتاب املق ّدس ضمن ٍ
تراث أد ٍّﻲﺑ متع ّدد اللغات والثقافات«].[2
الحل
املسيحي هي ّ
النص
السياق ا ّدعى غابريال سعيد رينولدز أ ّن جزﺋ ّيات ّ
ويف هذا ّ
ّ
قصة مريم ضمن سورة آل عمران ،وهذا
التفسريي لغموض العبارات القرآن ّية املعقّدة يف ّ
ّ
اال ّدعاء ليس سدي ًدا؛ ﻷ ّن القرآن الكريم ذكر برصيﺢ العبارة كون هذه القصص غيبيةً؛ بحيث
النبي مح ّمد وقومه عىل علم بها± ° ¯® ¬ « ª © ¨ :
مل يك ْن ّ
.[3]¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
[1] Wensinck, Ibid., p. 629.
[2] Anglika Neuwirth, “Not of the east nor of the West, Q. 24: 35 Locating the Qur’an within the History of
Scholarship”, Not yet Published, p. 6.
ٍ
مقاالت عدّة أخرى ما زالﺖ يف مرحلة التنقيﺢ بعد
هذه املقالة مل تطبع حني تدوين هذا الكتاب ،والسيدة أنجليكا نويورث أرسلتها إلينا مع
أ ْن طلبنا منها ذلﻚ ،لذا فﺈ ّن معلوماتها املكتبية غري كاملة وبحاجة إﱃ تنقي ٍﺢ.
] [3سورة آل عمران ،اآلية .44
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اعتﱪ غالب ّية املسترشقني هويّة الس ّيدة مريم من جملة القضايا الغامضة يف اآليات
القرآن ّية التي وصفتها ببنﺖ عمران وأخﺖ هارونx w v u t s r q :
.[3]...B A ،[2]½ ¼ » º ¹ ¸ [1]...{ z y
وا ّدعى هؤالء املسترشقون أ ّن مريم التي أشارت إليها هذه اآليات هي أخﺖ موﳻ
وهارون  املذكورة يف كتابهم املق ّدس ،ومن املؤكّد أ ّن السبب الذي دعاهم إﱃ طَ ْر ِح
هذا الرأي هو مرتكزاتهم العقديّة املستوحاة من الكتاب املق ّدس وإﻤﻳانهم بأ ّن نصوصهم
فضال عن تص ّورهم الخاطﺊ بخصوص منشأ القرآن
وأصﺢ منهً ،
املق ّدسة ُ
أفضل من ّ
النص القرآ ّين ﱡ
الكريم] .[4املوضوع اﻷساس الذي جعلوه محو ًرا لنقدهم يف هذا املضامر ،هو وصف القرآن
الكريم للس ّيدة مريم أ ّم املسيﺢ بأنّها أخﺖ هارون ،ويف ما ييل نسلّﻂ الضوء عىل آراﺋهم
] [1سورة آل عمران ،اآلية .35
] [2سورة التحريم ،اآلية .12
] [3سورة مريم ،اآلية .28
نصا لغويًا ،ومن هذا املنطلق بادروا إﱃ البحث
لغوي ،حيث يعتﱪه املشترشقون ًّ
يل ٍّ
] [4تتّسم الرؤية االسترشاق ّية للقرآن الكريم بطابعٍ تحلي ٍّ
عن مضامينه املستوحاة من النصوص السابقة أو املتأث ّر بها بحسب ادّعاﺋهم.
بكل ٍ
تأكيد :ما
نصا لغويًّا ،فالسؤال التاﱄ يطرح نفسه ّ
اقي» :إذا اعتﱪنا القرآن ًّ
ويقول الباحث سمري خليل سمري موضّ ًحا هذا التو ّجه االسترش ّ
املسيحي عليه عﱪ االستقصاء يف إشاراته
اليهودي -
هو مدى تأثري النصوص اللغويّة السابقة عليه؟ بﺈمكاننا البحث عن تأثري الكتاب املقدّس
ّ
ّ
إﱃ الكتاب املقدّس واﻷجواء املسيح ّية الحاكمة يف مكّة واليهوديّة الحاكمة يف املدينة آنذاك«.
)Samir Khalil Samir, p. 141(.
النبي عيﴗ يف طفولته،
ملموس يف السد
املسيحي
القصيص
كام زعم أ ّن الرتاث
ٌ
ّ
ّ
القصيص القرآ ّين؛ مثل :قصص طفولة السيّدة مريم ومعجزات ّ
ّ
وغريها من ٍ
النص القرآ ّين أراد إعادة
قصص؛ فهذه القصص برأيه مستلهم ٌة من اﻷناجيل املنتحلة  -أبوكريفا  -واﻷناجيل القانونيّة» :كاتب ّ
ٌ
خاص؛ وأحيانًا بادر إﱃ نقلها دون أن يفهم مضمونها«.
احتامل كب ٌري بصواب ّيتها ،حيث جمعها
تدوين تلﻚ اﻷحداث التي لديه
ٍ
بأسلوب ٍّ
()Ibid. p. 159
ّ
قاﺋال ...» :لك ّن االنسجام
استدل عىل رأيه هذا مستشهدًا ببعض التعابري واملصطلحات املسيحيّة؛ مثل روح القدس ،وكلمة الله ،وأضاف ً
ث ّم
للقصة؛ لﻲﻜ يقلّل من مستوى تأث ّره يف ما ينقله من أخبارٍ؛ ومثال ذلﻚ
النص القرآ ّين ال ب ّد أن يضفي قضايا جديد ًة ّ
والرتابﻂ يراد منهام أ ّن ّ
إضافة عبارة (بﺈذن الله) بعد ذكر معجزات عيﴗ ،أو إضفاء معانٍ أخرى عىل بعض املصطلحات مثل استخدام كلمة (روح) للداللة عىل أحد
املالﺋكة ،أو أنّه أحيانًا يرتك العبارة غامض ًة عىل املخاطَب«.
)Ibid(.
النص القرآ ّين ،فهو يؤكّد برصيﺢ العبارة عىل أ ّن هذه القصص غيبيّ ٌة
هذا االدّعاء وما شاكله -كام ذكرنا آنفًا -يطرح عىل ضوء تجاهل ﴏيﺢ ّ
للنبي مح ّمد وال لقومه بها ،ومثال ذلﻚ قوله -تعاﱃ -يف اآلية  44من سورة آل عمران :ذﻟِﻚَ ِﻣ ْﻦ أَﻧْﺒﺎ ِء اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ ﻧُﻮﺣﻴ ِﻪ إِﻟَ ْﻴﻚَ َوﻣﺎ
وال علم ّ
َ
َ
ِ
ْ
ِ
ْ
ِ
ْ
القصة التي أشارت إليها تع ّد
ن
أ
اآلية
هذه
من
ونستشف
.
ﻮنَ
ﻤ
َﺼ
ﺘ
ﺨ
ﻳ
ذ
إ
ِﻢ
ﻬ
ﻳ
ﻟ
ﺖ
َ
ﻨ
ﻛ
ُ
ﻣﺎ
و
ﻢ
ﻳ
ﺮ
ﻣ
ُﻞ
ُ
ﻔ
ﻜ
ْ
ﻳ
ﻢ
ﻬ
ﻳ
أ
ﻢ
ﻬ
ﻣ
ْﻼ
ﻗ
أ
ُﻮنَ
ﻘ
ﻠ
ﻳ
ذ
إ
ّ
ّ
ْ
َﺪَ
َََْ َ ْ
ْ ْ َ
َُ ْ ﱡُ ْ َ
ﻛُ ْﻨ َﺖ ﻟَﺪَ ْﻳﻬ ِْﻢ ُ
ّ
ُ
وجل -إﱃ نبيّه مح ّمد الذي مل يك ْن موجودًا حينام وقعﺖ أحداثها ،والالفﺖ للنظر أ ّن القرآن
من اﻷخبار الغيبيّة التي أوحاها الله -ع ّز ّ
ﴐا وشاهدًا عىل ما حدث.
الكريم يوضّ ﺢ تفاصيل هذه ّ
النبي كان حا ً
القصة وساﺋر القصص بدقّ ٍة متناهي ٍة وكأ ّن ّ
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التفسرييّة بخصوص هذا املوضوع:
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّين وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﻣﻊ
 .1وﺟﻬ ٌﺔ ﺗﻔﺴريﻳّ ٌﺔ ﻣﻌﺎرِﺿ ٌﺔ ﻟﻠﺘﻔﺴري
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﲆ ﺿﻮء ﻇﺎﻫﺮ ّ
ّ
ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪّ س.
معظم املسترشقني حني تحليلهم هذه العبارات القرآن ّية ،زعموا أنّها من جملة اﻷخطاء
النبي مح ّمد ،وعىل هذا اﻷساس ات ّهموا القرآن الكريم بكونه خلﻂ بني
التي وقع بها ّ
][2
الحقاﺋق واﻷحداث التأريخيّة] ،[1فهو يف هذه العبارات نقض التأريﺦ املتعارف يف العهدين.
وجدير بالذكر أ ّن بعض املسترشقني؛ من أمثال :كاتب املقالة املعنونة (مريم) يف املوسوعة
القرآن ّية] ،[3مل يتط ّرقوا إﱃ هذا اﻷمر.
شﻚ يف بطالن مزاعم أولﺌﻚ الذين ا ّدعوا أ ّن القرآن الكريم وقع يف خطأٍ
ال ّ
تأريخي لدى
ٍّ
حق املعرفة تلﻚ الفاصلة الزمن ّية
النبي مح ّمد كان يعرف ّ
نقله هذه ّ
القصة ،وذلﻚ ﻷ ّن ّ
الكبرية بني عهد موﳻ وهارون وعهد مريم وابنها عيﴗ والتي تبلﻎ ستّة قرونٍ بحسب
الرواية التي نقلها الطﱪي يف تأريخيه؛ فقد عرف بذكاﺋه وفراسته -وهذا ما يعرتف به
الكثري من املسترشقني -لذا كيف ﻤﻳكن أن يقع يف خطأ ال مس ّوغ له كهذا ؟! ألـم يكن يعلم
بأ ّن مريم أخﺖ هارون وموﳻ عاشﺖ قبل مريم أ ّم عيﴗ مبﺌات السنني][4؟!
[1] Arthur Je�ery, Foreign Vocabulary of the Qur’an, Lahor: Al - Biruni, 1977, p. 49; Andrew Rippin, “Aaron”, EQ,
edited by Jane Dammen McAuli�e, Leiden, New York & Koln: E. J. Brill, 2001, Vol. 1, pp. 1 - 2; Wensinck, Ibid.
[2]Reynolds, Ibid., p. 133.
] [3املقصود من املوسوعة القرآن ّية -هنا -النسخة الفارسية املعنونة (داﺋرة معارف القرآن).
النبي موﳻ وهارون ،وذكر يف اإلصحاح الخامس عرش (اآلية  )20من هذا
] [4ذكر يف سفر الخروج ( )20 :6أ ّن عمران  -عمرام  -هو والد ّ
السفر أ ّن مريم النبيّة ( )Miriamهي أخﺖ هارون.
أشري يف اإلصحاح العرشين (اآلية  )1من سفر العدد إﱃ موت مريم النبيّة أخﺖ موﳻ وهارون ،وذكر اإلصحاح الثامن والعرشين (اآليتان
 )59 - 58من هذا السفر أ ّن يوكابد هي زوجة عمرام ،وقد أنجبﺖ له هارون وموﳻ وأختهام مريم ِ
»هذ ِه َعشَ اﺋِ ُر الَوِيَ :ع ِش َري ُة اللِّبْ ِنيِّ َني
َو َع ِش َري ُة الْ َح ْ ُﱪونِيِّ َني َو َع ِش َري ُة الْ َم ْحلِيِّ َني َو َع ِش َري ُة الْ ُم ِ
وشيِّ َني َو َع ِش َري ُة الْقُو َر ِحيِّ َنيَ .وأَ ﱠما قَ َهاتُ فَ َولَ َد َع ْم َرا َمَ * .و ْاس ُم ا ْم َرأَ ِة َع ْم َرا َم يُوكَابَ ُد ِب ْن ُﺖ الَوِي
وﳻ َو َم ْريَ َم أُ ْختَ ُه َام«.
رص ،فَ َولَدَتْ لِ َع ْم َرا َم هَا ُرو َن َو ُم َ
الﱠ ِتي ُولِدَتْ لِالَوِي ِيف ِم ْ َ
النبي عيﴗ يرجع إﱃ يوسف الن ّجار بن متّان بن يعقوب (إنجيل متّى ،)16-1 :1 ،وأ ّن إخوة مريم هم يعقوب
وتفيد اﻷناجيل أ ّن نسب ّ
النبي عيﴗ مل يكن لديها أ ٌخ باسم هارون ،فهي
ويوسف وشمعون ويهوذا( .إنجيل متّى )56 55- :13 ،هذا يعني أ ّن السيّدة مريم أ ّم ّ
بحسب الروايات اإلسالميّة ابنة عمران ومن نسل هارون أخي موﳻ ،ومن ذ ّرية الوي؛ إال أ ّن الرواية املسيحيّة ال تنسبها إﱃ الوي ،بل تنسبها
إﱃ امللﻚ داوود وتعتﱪها من ذ ّرية يهوذا.
اسم أ ّمها ح ّنة ( )Saint Anneوخالتها بحسب الرواية اإلسالميّة أو ابنة خالتها بحسب الرواية املسيحيّة ،هي أليصابات (أليزابيث) زوجة
زكريا؛ لذا فوالدها هو عمران وفقًا للمعتقدات اإلسالميّة ،ويهو ياقيم؛ وفقًا للمعتقدات املسيحيّة.
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ما يدعو للعجب -هنا -أ ّن الرؤية التي تب ّناها غالبيّة املسترشقني تجاه هذا املوضوع هي
ٍ
مناهض لﻺسالم ،وإال هل هناك رواي ٌة إسالمي ٌة
يف الواقع ذاتُ طابعٍ غريِ و ّد ٍّي ،وتن ّم عن فك ٍر
مفس
ا ُ ﱡد ِعي فيها أ ّن مريم أ ّم املسيﺢ عيﴗ هي أخﺖ هارون وموﳻ؟! وهل هناك ِّ ٌ
علم بالفاصلة
النبي مح ّمد كان عىل ٍ
مسل ٌم زعم ذلﻚ؟! املسترشقون أنفسهم أق ّروا بأ ّن ّ
الزمنيّة بني عه َد ِي النبيّ ْني موﳻ وعيﴗ.[1]
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻠﻤ َﺘ ْﻲ "ﺑﻨﺖ" و"أﺧﺖ" ﰲ إﻃﺎر
 .2وﺟﻬ ٌﺔ ﺗﻔﺴري ّﻳ ٌﺔ ﻣﺆ ّﻳﺪ ٌة ﻟﻠﺘﻔﺴري
ّ
دﻻﻟ ٍﺔ ﻣﺠﺎزﻳّ ٍﺔ:
اإلسالمي ملا ذكرنا ،واعتﱪ
أيّد الباحث سليامن عيل مراد ،ضمن آخر مقالة د ّونها ،التفسري
ّ
السياق
كلمة »أخﺖ« يف قوله -تعاﱃ B A :-ذاتَ دالل ٍة مجازي ٍة ،وقال يف هذا ّ
مصطلحي "أخ" و"أخﺖ" لﻺشارة إﱃ
إ ّن القرآن الكريم بشكلٍ عا ٍّم -بل مرا ًرا ال ناد ًرا -استخدم
ْ
العالقات القوم ّية والقبل ّية أو الدين ّية] .[2وأضاف أ ّن النصوص املسيح ّية املق ّدسة استخدمﺖ
مصطلﺢ ابن للداللة عىل البن ّوة املبارشة بني الولد واﻷب ،يف حني أ ّن القرآن الكريم استخدم
هذا املصطلﺢ ومصطلﺢ بنﺖ -أيضً ا -للداللة عىل هذا املعنى ،وعىل معانٍ أخرى؛ مثل :النسل،
النبي
والذ ّرية؛ مثل :مصطلﺢ بني إﴎاﺋيل الذي يراد منه قوم إﴎاﺋيل ،وال يُراد منه أبناء ّ
يعقوب الذين أنجبهم مبارشةً؛ ومثل مصطلﺢ بني آدم الذي يحﻲﻜ عن جميع البرش ،وال
يُراد منه اﻷبناء الذين أنجبهم آدم مبارش ًة].[3
ٍ
دالالت
كلمتا أخ وأخﺖ ذكرتا يف القرآن الكريم  28م ّر ًة ومعنياهام االصطالح ّيان لهام
ع ّدةُ؛ مثل :العشرية والقبيلة± ° ¯ ® ¬ « ª© ¨ § ¦  :
نقل غابريل سعيد رينولدز عن إنجيل جيمس ( )protoevangelium of Jamesالذي يعتﱪ من جملة اﻷناجيل املنتحلة  -أبوكريفا  -أ ّن
اسم أبيها يواقيم ( )Joachimوليس عمران (عمرام).
()Reynolds, Ibid., p. 140
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :عبد الرحمن بدوي ،دفاع از قرآن در برابر آراء خاورشناسان (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية حسني سيدي،
إيران ،مشهد ،منشورات »ﺑﻪ ﻧﴩ« ،الطبعة اﻷوﱃ2004 ،م ،ص .252
] [2راجع :سورة آل عمران ،اآلية 103؛ سورة اﻷعراف ،اآليتان  38و.73
Cf. Suleiman Ali Mourad, “Mary in the Qur’an: A reexamination of her presentation”, The Qur’an in its historical
context, edited by Gabriel Said Reynolds, London & New York: Routledge, 2007, pp. 163 - 174.
[3] Ibid., p. 165.
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 ،[1] Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Äأو العالقات الدين ّية:
Q P O N M L K J I H GF E D C B A
االصطالحي وا ّدعاء
 ،[2]T S Rلذا ليس من الصواب مبكانٍ تجاهل املعنى
ّ
الحقيقي-
أ ّن املدلول القرآ ّين لكلمتي بنﺖ وأخﺖ يُراد منه معنياهام اللغويّان -املعنى
ّ
اللغوي هو الشاﺋع لهام].[3
فقﻂ بداعي أ ّن املعنى
ّ

ين الذي ُخوطبﺖ فيه مريمA :
ّ
ومام قاله -أيضً ا -يف هذا الصددّ :
»السياق القرآ ّ
 ،Bله ارتبا ٌط باملعبد وكهنته ،لذا من املعقول مبكانٍ أنهم يذكّرونها بج ّدها هارون

تستحق ذ ّريّته
لتعظيم ما اعتﱪوه؛ انحرافًا أخالقيًّا من ِقبَلها ،فهارون هو الشخص الوحيد الذي
ّ
وأعقابه أ ْن يكونوا خ َد َم ًة للمعبد؛ ومريم طب ًعا من نسله«].[4
أي دليلٍ يف هذا
والنتيجة النهاﺋيّة التي ﱠ
توصل إليها تتل ّخص يف كالمه التاﱄ» :ال يوجد ّ
الحقيقي يف توجيه الخطاب ملريم يا أخﺖ
املجال يوجب القول بأ ّن القرآن استخدم املدلول
ّ
رمزي
هارون ويا بنﺖ عمران ،وإﻤﻧّ ا هو
]مجازي[«].[5
ﱞ
خطاب ﱞ
ٌ

ٌ
مقبول؛ ﻷ ّن اآلية يف مقام بيان ذ ّم القوم للفعل الذي نسبوه إﱃ
ويبدو أ ّن هذا االستدالل
مريم ،ومن الطبيعي أ ّن ذ ّم فعل اإلنسان يكون أكرث وق ًعا؛ يف ما لو ذكّر بجذوره الثقافيّة
وعراقته اﻷﴎيّة؛ أي أ ّن تأثريه يتزايد وجانبه النقدي يصبﺢ أش ّد وطْﺌًا عندما يقارن اآلخرون
شخص ّية املخاطب مع شخص ّيات أسالفه.

يقول الشيﺦ مح ّمد هادي معرفﺖ يف هذا الصدد» :إذً ،قوم مريم أرادوا تشديد توبيخهم
لها ،لذلﻚ أشاروا إﱃ أصلها ونسبها وأﴎتها ،حيث قالوا لها :إنّﻚ من عاﺋلة عفيفة ،ملاذا وقعﺖ
يف خطأ كهذا؟! املتعارف بني الناس يف تلﻚ اآلونة إطالق أسامء اﻷسالف من رجا ٍل ونسا ٍء عىل
اإلنسان احرتا ًما وتكرﻤﻳًا له ،وال سيّام إ ْن كان من ذ ّريّة ٍ
عظيم؛ مثل :هارون الذي هو
شخص
ٍ
] [1سورة اﻷعراف ،اآلية .73
] [2سورة آل عمران ،اآلية .103
[3]Ibid.
[4] Ibid.
[5]Ibid., p. 160.
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اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﺴ ّﻴﺪة ﻣﺮﻳﻢ
اﻟﺒﺎب اﻷ ّول /اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

محرت ٌم بني بني إﴎاﺋيل وذو شأنٍ رفيعٍ عندهم ،وكبار الكهنة اﻷواﺋل كانوا من أوالد الوي
الذين شكّلوا أكﱪ قبيل ٍة يف بني إﴎاﺋيل«] .[1وكام ذكرنا -آنفًا -فالس ّيدة مريم تنتسب من
جه ٍة إﱃ هارون.
احتامال آخر يف هذا املجال ،حيث قال» :والد مريم ّ
تويف
ً
وذكر املفكّر عبد الرحمن بدوي
قبل والدتها ،فتكفّلها زوج خالتها زكريا ،لذا فقد كان بحكم والدها ،ومبا أنّه من نسل هارون؛
فمريم هي اﻷخرى من نسله نو ًعا ما«].[2
وتح ّدث سليامن عيل مراد -أيضً ا -عن مدلول قوله -تعاﱃ t s  :-ضمن اآلية 35
من سورة آل عمران ،وقال موضّ ًحا» :هذه العبارة تشري إﱃ عمران املذكور يف الكتاب املق ّدس،
ويقصد منها أ ّن أ ّم مريم قد تز ّوجﺖ أحد أحفاده«] [3وﻤﻳكن اعتبار رأي بدوي مك ّمالً للرأي الذي
النبي عيﴗ ومريم املذكورة يف
تب ّنته املسترشقة دونيز ماسون ،فقد اعتﱪ العالقة بني مريم والدة ّ
النبي عيﴗ اب ًنا لداوود يف العهد
سفر الخروج ،عالقة رمزيةً ،وهذه الرمزيّة هي عىل غرار وصف ّ
الجديد (إنجيل لوقا ،)32 :1 ،واعتبار أليصابات من نسل هارون (إنجيل لوقا.[4])5 :1 ،
االستدالل اآلخر الذي طرحته دونيز ماسون هو أ ّن املسيح ّيني عىل ضوء اعتقادهم بأ ّن
اسم أ ّم مريم يف كتاب صاموﺋيل ( )The Hannahأطلقوا عليها أ ّو ًال اسم آنا ث ّم ح ّنة ث ّم ح ّنا؛
ورمبا القرآن الكريم فعل الﴚء ذاته مع مريم].[5
ّ
أي دليلٍ يثبﺖ أ ّن القرآن
بعض الباحثني اعتﱪوا هذا االستدالل تش ّدقًا ال مس ّوغ له ،إذ ال يوجد ّ
قصة مريم أخﺖ هارون وموﳻ].[6
النبي عيﴗ عىل أساس ّ
الكريم صاغ ّ
قصة السيّدة مريم والدة ّ
] [1مح ّمد هادي معرفﺖ ،نقد شبهات ﭘريامون قرآن ﮐرﯾم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية حسن حكيم باﳾ وآخرون ،إيران ،قم،
مؤسسة متهيد2009 ،م ،ص .115
منشورات ّ
راجع أيضاً :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات ناﴏ خسو ،الطبعة الثالثة1993 ،م ،ج
 ،6ص .512
] [2عبد الرحمن بدوي ،دفاع از قرآن در برابر آراء خاورشناسان (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية حسني سيدي ،إيران ،مشهد،
منشورات »ﺑﻪ ﻧﴩ ،الطبعة اﻷوﱃ2004 ،م ،ص .236
[3].Ibid., p. 166.
([4])Masson, p. 311.
([5])Ibid., p. 314.
([6] )Reynolds, Ibid., p. 145.
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وأكّد املسترشق آرند جان فنسنﻚ عىل أ ّن مصطل َح ْي أخﺖ وأخ يف اللغة العربيّة يدالن
ٍ
ٍ
عالقات روحي ٍة].[1
عالقات أﴎي ٍة أو جذو ٍر عرقي ٍة أو
أيضً ا -عىلوالالفﺖ للنظر يف هذا الصدد أنّنا ال ﻤﻧتلﻚ أ ّي مصد ٍر دقيقٍ بخصوص نسب الس ّيدة مريم
النبي يحيى؛ أليصابات
النبي زكريا وأ ّم ّ
وجذورها العرقية ،ذكر يف إنجيل لوقا -فقﻂ -أ ّن زوجة ّ
(إليزابيث) من ذ ّريّة هارون ،كام اعتﱪت من أقارب السيّدة مريم أ ّم املسيﺢ (إنجيل لوقا 5 : 1 ،و.)36
ونقل أحد الباحثني عن الق ّديس هيبوليﺖ كال ًما فحواه أ ّن آنا (ح ّنة) ( )Anneوالدة
الس ّيدة مريم هي أخﺖ صوبا (صوفيا) والدة أليصابات (إليزابيث)] .[2وذكر يف قاموس الكتاب
املق ّدس أ ّن والدة الس ّيدة مريم هي أخﺖ أليصابات وتنحدر من نسل الوي وذ ّريّة هارون].[3
املفسين املسلمني لدى تفسريهم اآلية  33من سورة آل
وجدير بالذكر -هنا -أ ّن معظم ّ
عمران ،حينام تط ّرقوا إﱃ بيان مدلول مصطلﺢ "آل عمران" قالوا إ ّن الس ّيدة مريم هي ابنة
عمران بن ماثان الذي كان من أحبار اليهود وصلحاﺋهم ،وينحدر من نسل هارون أخي موﳻ،
السياق أكّدوا عىل أ ّن عمران هذا
ال من نسل سليامن بن داوود؛ كام ي ّدعي البعض .ويف هذا ّ
باسمني].[4
ذكر يف كتب النصارى باسم يواقيم ()Joachim؛ ما يعني أنّه كان ينادى
ْ
واستنتج العالمة مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،عىل ضوء سياق اآليات التي تح ّدثﺖ عن الس ّيدة
ّ
قاﺋال» :وأ ّما آل عمران ،فالظاهر أ ّن
واستدل عىل ذلﻚ ً
مريم ،أ ّن عمران املذكور فيها هو والدها،
قصة امرأة عمران
املراد بعمران أبو مريم؛ كام يُش ِعر به تعقيب هاتني اآليتني باآليات التي تذكر ّ
ومريم ابنة عمران ،وقد تك ﱠرر ذكر عمران أﻲﺑ مريم باسمه يف القرآن الكريم ،ومل يرد ِذكْر عمران
أﻲﺑ موﳻ حتّى يف موضعٍ ٍ
يتعني فيه كونه هو املراد بعينه؛ وهذا يؤيّد كون املراد بعمران
واحد ّ
يف اآلية أبا مريم .وعىل هذا فاملراد بﺂل عمران هو مريم وعيﴗ أو هام وزوجة عمران.
([1])Winsinck, Ibid., p. 629
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :عبد الرحمن بدوي ،دفاع از قرآن در برابر آراء خاورشناسان (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية حسني سيدي،
إيران ،مشهد ،منشورات "به نرش" ،الطبعة اﻷوﱃ2004 ،م ،ص .248
] [3قاموس كتاب مقدّس (باللغة الفارسية) ،ص .916
مؤسسة التأريﺦ ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،3ص 84؛ مح ّمد بن عمر
] [4راجع :مح ّمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،لبنان ،بريوت ،منشورات ّ
الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج  ،8ص .201
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اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﺴ ّﻴﺪة ﻣﺮﻳﻢ
اﻟﺒﺎب اﻷ ّول /اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

وأ ّما ما يذكر أ ّن النصارى غري معرتفني بكون اسم أﻲﺑ مريم عمران ،فالقرآن غري تابعٍ لهواهم«].[1
واحتمل غابريال سعيد رينولدز أ ْن يكون لوقا وصف أليصابات (إليزابيث) زوجة زكريا
املعنوي يرمز إﱃ مقام هارون ،لذا
بأنّها ابنة هارون ،ﻷ ّن زكريا كان كاه ًنا يف املعبد ومقامه
ّ
ليس من املصادفة أ ّن القرآن ذكر خطاب القوم ملريم تحﺖ بعنوان  B Aبعد
خروجها من املحراب مبارشةً؛ ما يعني أ ّن سبب الوصف القرآ ّين لها بكونها أختًا لهارون،
هو السبب نفسه الذي دعا لوقا إﱃ وصف أليصابات بأنّها ابنة هارون؛ فمريم من ذ ّريّة
الكهنة الذين كان لهم مقا ٌم روحا ﱞين رفي ٌع بني بني إﴎاﺋيل .كام احتمل أ ّن شهرة مريم بني
الناس بوصفها ابنة خالة أليصاباتْ ] ،[2هو السبب الذي دعا القرآن الكريم ﻷن يع ّمم العالقة
املوجودة بني هارون وأليصابات عىل مريم] .[3لك ْن هناك ٌ
سؤال يطرح نفسه عىل رينولدز يف
هذا الصدد ،وهو :لِ َم وصف القرآن الكريم مريم أ ّم عيﴗ بأنّها أخﺖ هارون ومل يقل ابنة
هارون؛ عىل الرغم من أنّها من أحفاده؟ ال ّ
شﻚ يف أ ّن وصفها ببنﺖ عمران وأخﺖ هارون
النبي موﳻ وأخاه ،لذلﻚ قال البعض
يوحي إﱃ الذهن -بشكلٍ ال
ٍّ
شعوري -شخصيّة والد ّ
إ ّن عمران املذكور يف اآلية  33من سورة مريم هو والد هارون ،[4]ومبا أ ّن الس ّيدة مريم
النبي عيﴗ فال ﻤﻳكن أ ْن توصف بأخﺖ موﳻ.
والدة ّ
عباريت »آل إبراهيم« و»آل
كام احتمل غابريال سعيد رينولدز ،لدى تحليله مفهو َم ْي
َْ
عمران« ،أن يكون املقصود من اﻷوﱃ لقبًا إلسحاق وإسامعيل لتشمل اليهود واملسيحيّني
والعرب ،فاليهود واملسيحيون يعتﱪون أنفسهم أبناء معنويّني أو واقع ّيني إلسحاق ،والعرب
ولرمبا هذا هو السبب يف استخدام القرآن مصطلﺢ »آل«؛
يقولون إنّهم من ذ ّرية إسامعيل؛ ّ
ٍ
خاص ٍة .وأ ّما املقصود من
حيث أراد اإلشارة إﱃ
ﴏ ّ
شخصيات أساس ّي ٍة مرتبط ٍة مع بعضها بأوا َ
السياق
العبارة الثانية »آل عمران« فهو اإلشارة إﱃ ْ
ولدي عمران؛ موﳻ وهارون .[5]ويف هذا ّ
] [1مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،3ص .168
راجع أيضً ا :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،8ص .201
ِ
السا ِد ُس لِ ِتل َْﻚ الْ َم ْد ُع ﱠو ِة َعاق ًرا«( .إنجيل لوقا.)36 :1 ،
]َ » [2و ُه َو ذَا أَلِ َ
ىل بِابْنٍ ِيف شَ يْخُو َخ ِت َهاَ ،وهذَا ُه َو الشﱠ ْه ُر ﱠ
يصابَاتُ ن َِسيبَتُ ِﻚ ِه َي أَيْضً ا ُحبْ َ

[3] Reynolds, Ibid., p. 147.

] [4لالطّالع أكرث ،راجع :عبد الرحمن بدوي ،دفاع از قرآن در برابر آراء خاورشناسان (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية حسني سيدي،
إيران ،مشهد ،منشورات »به نرش« ،الطبعة اﻷوﱃ2004 ،م ،ص .246
[5]Reynolds, Ibid., p. 146.
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أكّد عىل أ ّن شخص ّية عمران التأريخ ّية واحدةٌ ،إذ ال يوجد عمران سوى والد موﳻ وهارون،
واملضمون القرآ ّين برأيه ليس تأريخ ًّيا؛ ما يعني أن ال عمران يف تأريﺦ البرش سوى هذا الشخص،
ومن ث ّم ال ﻤﻳكن تفسري عبارة »آل عمران« إال مبعنى ولديَه هذين.
خص
ويقول الراغب اﻷصفهاين" :اآلل :مقلوب من اﻷهل؛ ويصغّر عىل أهيل؛ إال أنّه ّ
يختص
باإلضافة إﱃ اﻷعالم الناطقني دون النكرات ،ودون اﻷزمنة واﻷمكنة ...ويستعمل فيمن ّ
ْ
آل
وجل :و
اختصاصا ذات ًّيا إ ّما بقرابة قريبة ،أو مبواالة ،قال الله ع ّز ّ
باإلنسان
ً
آل ِإﺑﺮ ِ
اﻫ�َ َو َ
َ َ َ
ْ
النبي
ِﻋﻤ َﺮ َان ( آل عمران ،" )33:لذا فمصطلﺢ »آل إبراهيم« ينضوي تحته جميع أبناء ّ
إبراهيم من صلب إسامعيل وإسحاق ،ولكن عىل أساس قرينة االصطفاء املوجودة يف هذه
اآلية ،فاملقصود منه هو إبراهيم وذ ّريته الصالحة فقﻂ.
][1

أقارب
املفسين ّ
وبعض ّ
وسعوا نطاق مدلول مصطلﺢ (آل) ليع ّمموه عىل غري اﻷبناء من َ
وكل من ينسب إﱃ مضاف هذا املصطلﺢ ومبا يف ذلﻚ العبيد واﻷنصار].[2
وأبناء عشري ٍة وموا ٍل ّ
ومبا أ ّن هذه اآلية تتض ّمن العبارتني م ًعا  -آل عمران وآل إبراهيم  -ونظ ًرا لكون العبارة اﻷوﱃ تندرج
تحﺖ العبارة الثانية ،فهي من املحتمل أ ْن تشري إﱃ أ ّن املراد -هنا -بعض آل إبراهيم ال كلّهم.
وبنا ًء عىل ما ُذ ِك َر ﻤﻳكن أ ْن يكون املراد من عمران يف قوله -تعاﱃ» :-آل عمران«
ورمبا يراد منه والد السيّدة مريم الذي جاء اسمه يف ما بعد؛
النبي موﳻّ ،
والد ّ
ويف كال الحالتني فﺈ ّن عمران وموﳻ ومريم ينضوون تحﺖ عنوان »آل إبراهيم«] ،[3وعىل
هذا اﻷساس ،فﺈ ّن هذه العبارة تحﻲﻜ عن عمران وذ ّريّته أيضً ا .ولهذا السبب وإضاف ًة إﱃ
قراﺋ َن تستبطنها هذه اآلية] [4واآليات الالحقة لها ،من اﻷفضل تفسري عبارة »آل عمران«؛
وكل من ينتسب إليه.
بعيﴗّ 
] [1الراغب اﻷصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص ،98مادّة "آل".
مؤسسة التأريﺦ ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج ،1ص.473
] [2راجع :محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،لبنان ،بريوت -منشورات ّ
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،3ص .166 - 165
راجع أيضاً :حسن املصطفوي ،التحقيق يف ﮐلامت القرآن الﮑرﯾم ،لبنان ،بريوت ،القاهرة ،لندن ،منشورات دار الكتب العلم ّية  -مرﮐز نرش
آثار العالمة املصطفوي ،الطبعة الثالثة1430 ،هـ ،ج  ،8مادّة (ع م ر).
النبي عيﴗ ،وقال من اﻷوﱃ حمل الكالم عىل جدّه عمران ماثان
] [4عزا الفخر الرازي مقصود اآلية إﱃ الر ّد عىل عقيدة النصارى يف تأليه ّ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﴏ ُف الْك ََالمِ إلَيْه أ ْو َﱃ«.
يﴗ َعلَيْه ﱠ
يب قَ ْولِ ِه َو َآل ِع ْمرا َن َع َىل الْعالَ ِم َني ُه َو ِع ْم َرا ُن بْ ُن َماث َا َن َج ﱡد ِع َ
»الْ َم ْذكُو َر َع ِق َ
الس َال ُم م ْن قبَلِ ْاﻷ ِّم ،فَكَا َن َ ْ
(مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج  ،8ص .)201
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وكام هو معلو ٌم فهذه اآليات تح ّدثﺖ عن نشأة السيّدة مريم منذ فرتة حمل أ ّمها بها
النبي مح ّمد  والنصارى].[1
حتّى والدة عيﴗ ،كام أشارت إﱃ املناظرة التي جرت بني ّ
املفسون املسلمون؛
وتط ّرق سمري خليل سمري إﱃ تفسري هذه اآليات
ٍ
بأسلوب يتناغم مع ما تب ّناه ّ
محتمال أ ّن عبارة »آل عمران« القرآن ّية يُراد منها موﳻ وعيﴗ ،فاﻷ ّول هو االبن املبارش لعمران
ً
والرمز اﻷ ّول لليهود ،بينام الثاين يعتﱪ اب ًنا روحيًّا له ،لذلﻚ كان يف عهده؛ وكأنّه موﳻ جدي ٌد جاء
ٍ
مستقل ،أشار إليهام بشكلٍ
بعهد وميثاقٍ جديد؛ فالقرآن الكريم؛ بدل أن يذكر اسميهام بشكلٍ
ٍّ
مركّب ضمن هذه العبارة ،وهذا الرتكيب مقصود طب ًعا وينعكس -أيضً ا -يف اللفﻆ غري املتعارف
منسجام مع اسم موﳻ].[2
(عيﴗ  )Isaإذ من املحتمل أ ّن يسوع س ّمي بهذا االسم القرآ ّين ليكون
ً
إ ّن االستنتاج الذي طرحه رينولدز ملصطلﺢ آل ،قاﺋ ٌم عىل مرتكزاته العقديّة املسيح ّية
ٍ
يف الحقيقة التي قوامها وجود عمرانٍ
واحد -فقﻂ -يف التأريﺦ ،وهو عمرا ُن والد موﳻ
رش مطلقًا
وهارون؛ والسبب يف هذا التص ّور كام ذكرنا سابقًا ،هو أ ّن الكتاب املق ّدس مل يُ ِ ْ
إﱃ والد الس ّيدة مريم سوى إشارته إﱃ أنّه سبﻂ يهوذا ومن نسل داوود ،لذا ال مانع من أ ْن
شخصا من
يكون اسمه عمران؛ ﻷ ّن هذا االسم كان شاﺋ ًعا بني بني إﴎاﺋيل آنذاكً ،
فضال عن أ ّن ً
اي َو َع ْم َرا ُم َوأُوﺋِ ُيل«] ،[3كام أ ّن أح ًدا مل ينكر انتساب مريم
بني باين س ّمي به » ِم ْن بَ ِني بَ ِاينَ :م َع َد ُ
إليه لح ّد اآلن؛ وعىل هذا اﻷساس ليس من املستبعد أن يتض ّمن القرآن الكريم كال ًما ال وجود
له يف الكتب املق ّدسة القدﻤﻳة؛ بحيث مل يك ْن معروفًا من ِق َبل أتباع مختلف اﻷديان يف عرص
النزول ،لذلﻚ قال -تعاﱃ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ :-
قصة مريمُ ذكِ َرت يف
 .[4] ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µﻷ ّن ّ
ٍ
عام ذكره القرآن الكريم ،حيث أكّد -تعاﱃ -يف هذا
منسقٍ
ومختلف ّ
الكتب السابقة بشكلٍ غريِ ّ
الكتاب الحكيم عىل عفّتها وطهارتها التا ّمة].[5
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،8ص 201؛ عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐرﯾم (باللغة
الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات إﴎاء ،الطبعة الثالثة2002 ،م و 2014م ،ج  ،14ص .106
[2]Samir, p. 142.
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :سفر عزرا.34 : 10 ،
] [4سورة آل عمران ،اآلية .44
] [5راجع :مح ّمد هادي معرفﺖ ،نقد شبهات ﭘريامون قرآن ﮐرﯾم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية حسن حكيم باﳾ وآخرون ،إيران،
مؤسسة متهيد2009 ،م ،ص .116
قم ،منشورات ّ
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إذًا ،من املحتمل أ ّن املقصود من كلمة »عمران« يف اآلية  33من سورة آل عمران ،هو والد
أي مؤاخذ ٍة عىل
الس ّيدة مريم ،وحتّى لو قيل إ ّن املقصود منه والد هارون ،فال ترد ّ
النص القرآ ّين؛ إذ املراد يف هذه الحالة كون مريم من نسل هارون ،ومن ث ّم؛ فهي من نسل
ّ
عمران بطبيعة الحال؛ لذا إ ْن اعتﱪنا أ ّن مريم وأليصابات من نسل هارون بن عمران ،فال ب ّد
ٌ
مصداق آلل عمران ،وهذه الصفة تسي -أيضً ا -عىل
لنا -هنا -من اإلذعان بأ ّن هؤالء الثالثة
النب ﱠيني يحيى وعيﴗ ،فهام من آل عمران .ومن هنا تتّضﺢ داللة املفهوم القرآ ّين ،ويثبﺖ لنا
أ ّن يحيى وأ ّمه ،وعيﴗ وأ ّمه ،ينتسبون إﱃ أﴎة آل عمران ،وكلّهم طب ًعا من نسل هارون].[1
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﺘﻔﺴري اﻟﺘﻤﺜﻴﲇ:
 .3وﺟﻬ ٌﺔ ﺗﻔﺴريﻳّ ٌﺔ ﻣﺆﻳّﺪ ٌة ﻟﻠﺘﻔﺴري
ّ
بأسلوب ينسجم مع ما تب ّناه
تط ّرق بعض املسترشقني إﱃ تفسري عبارةB A  :
ٍ
املفسون املسلمون ،حيث وضّ حوا مدلولها عىل ضوء استنادهم إﱃ اﻷساليب التفسرييّة
ّ
السياق قالوا إ ّن الوحي القرآ ّين ذكر بطل
املعتمدة يف تفسري نصوص الكتاب املق ّدس؛ ويف هذا ّ
القصة يف بعض تعابريه؛ وفق ٍ
يل (تيبولوجي )Typology /وهذا اﻷسلوب البيا ّين شاﺋ ٌع
ّ
ﻤﻧﻂ متثي ٍّ
][2
القصيص؛ يجعل وفق هذا اﻷسلوب إحدى
النص
يف الحقيقة بني املسيحيّني أيضاً  .وكاتب ّ
ّ
ٍ
لشخص أو حادث ٍة أخرى يف زمانٍ آخ َر ،أو أنّه يجعله كذلﻚ
ومثاال
الشخص ّيات القدﻤﻳة أﻤﻧوذ ًجا ً
بالنسبة إﱃ دينٍ آخ َر.
متثيال ملا
ويعتﱪ املسيحيون الكثري من الشخصيات واﻷحداث املذكورة يف العهد الجديد ً
رمبا
السياق قال املسترشق نيل روبنسون إ ّن مريم أ ّم عيﴗ ّ
تض ّمنه العهد القديم ،ويف هذا ّ
متثيل لشخص ّية مريم النب ّية ،فمن أوجه التشابه بينهام أ ّن أ ّم املسيﺢ أنقذته يف طفولته
هي ٌ
كل طفلٍ آنذاك ،وهذا اﻷمر عىل غرار ما فعلته مريم
من امللﻚ هريودوس الذي كان يقتل ّ
كل طفلٍ
أخﺖ هارون؛ حينام أنقذت موﳻ يف طفولته من فرعون الذي كان يقتل ّ
أب يشابه حياء مريم
أيضً ا؛ كام أ ّن حياء مريم أ ّم املسيﺢ من قومها حينام أنجبته دون ٍ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :عبد الرحمن بدوي ،دفاع از قرآن در برابر آراء خاورشناسان (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية حسني سيدي،
إيران ،مشهد ،منشورات »به نرش« ،الطبعة اﻷوﱃ2004 ،م ،ص .252
] [2راجع :نيل روبنسون ،مقالة باللغة الفارسية تحﺖ عنوان» :عﯿسﯽ در قرآن :عﯿساي تارﯾخي و اسطوره تجسد« ،ترجمها إﱃ الفارسية
مح ّمد كاظم شاكر ،نرشت يف مجلة »هفﺖ آسامن« ،العدد  ،24شتاء 2004م ،ص .149
Robinson, “Jesus in the Qur’an, the historical Jesus & the myth of God incarnate”, pp. 191.
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وﳻ ب َِسبَ ِب
أخﺖ هارون ،فقد روي يف الكتاب املق ّدسَ » :وتَ َكلﱠ َم ْﺖ َم ْريَ ُم َو َها ُرو ُن َع َىل ُم َ
ُوش ﱠي ِة الﱠ ِتي ات ﱠ َخ َذ َها ،ﻷَنﱠ ُه كَا َن ق َِد اتﱠ َخ َذ ا ْم َرأَ ًة ك ِ
الْ َم ْرأَ ِة الْك ِ
وﳻ إِ َﱃ ال ﱠر ِّب
َرص َخ ُم َ
ُوش ﱠيةً * ...ف َ َ
وﳻَ :ولَ ْو بَ َص َق أَبُو َها بَ ْصقًا ِيف َو ْج ِه َها ،أَ َما كَان َْﺖ ت َ ْخ َج ُل
قَاﺋِالً :اللّ ُه ﱠم اشْ ِف َها * .فَق ََال ال ﱠر ﱡب لِ ُم َ
َسبْ َع َة أَيﱠ ٍام؟ تُ ْح َج ُز َسبْ َع َة أَيﱠ ٍام َخار َِج الْ َم َحلﱠ ِةَ ،وبَ ْع َد ذلِ َﻚ تُ ْر َج ُع * .فَ ُح ِج َزتْ َم ْريَ ُم َخار َِج
الْ َم َحلﱠ ِة َسبْ َع َة أَيﱠ ٍامَ ،ولَ ْم يَ ْرت َِحلِ الشﱠ ْع ُب َحتﱠى أُ ْر ِج َع ْﺖ َم ْريَ ُم«].[1

معتﱪٍ؛ كام أنّه بعي ٌد عن الواقع ،فهناك تكل ٌّف
ويرد عىل هذا التفسري أنّه ال يقوم عىل معيا ٍر َ
يف ا ّدعاء وجود تشاب ٍه بني ما فعلته مريم أخﺖ موﳻ ومريم أ ّم عيﴗ ،أو بني ما تع ّرضتا له
ٍ
ابتالءات؛ إذ كيف ﻤﻳكن تشبيه ابتالء اﻷوﱃ بالجذام مبا تع ّرضﺖ له الثانية من تهم ٍة واهي ٍة؛
من
بزعم أنّها أنجبﺖ ولي ًدا من عالقة زنا ،وهذه التهمة ُو ّجهﺖ لها -طب ًعا -من كهن ٍة ورجا ِل دينٍ
يهو ٍد مرشفني عىل املعبد؛ إذ قد يكون هذا اﻷسلوب التفسريي التمثييل املعهود بني املسيحيّني
يف التعامل مع نصوصهم املق ّدسة ،هو السبب الذي حفّز غابريال سعيد رينولدز عىل أ ْن يحتمل
النص القرآ ّين حاول الربﻂ بني هاتني الشخص ّيتني ملخاطبيه][2؛ لكن السؤال الذي يُط َرح عليه
كون ّ
يل كهذا؟ أي
علم
ٍ
يف هذا الصدد هو :هل إ ّن مسلمي عرص نزول القرآن كانوا عىل ٍ
بأسلوب متثي ٍّ
يل املتّبع يف تطبيق شخصيات العهد القديم عىل
هل كانﺖ لديهم معلوماتٌ حول اﻷسلوب التمثي ّ
العهد الجديد؟ إ ّن هذا اﻷسلوب هو ﻤﺛر ٌة للجهود التفسرييّة املبذولة من ِق َبل علامء الالهوت يف
العصور املتأ ّخرة والتي أريد منها بيان معاين الكتاب املق ّدس!

والالفﺖ للنظر أ ّن هؤالء املسترشقني طرحوا آراء عديد ًة من هذا القبيل عىل ضوء
النص القرآ ّين مل يطرح مضامينه وفق ٍ
أسس تأريخي ٍة ،لذا ال ﴐورة للبحث
اعتقادهم بكون ّ
وثاﺋق تأريخي ٍة لهذه املضامني][3؛ لذا ،فال ينبغي اعتبار قوله -تعاﱃB A  :-
عن َ
] [1سفر العدد.15 - 1 : 12 ،
نيل روبنسون ،مقال ٌة باللغة الفارسية بعنوان» :عﯿسﯽ در قرآن :عﯿساي تارﯾخي و اسطوره تجسد« ،ص .152

Ibid., p. 194.
املفسين املسلمني وصف القرآن الكريم ﻷ ّم املسيﺢ مريم بـ »أخﺖ هارون« إﱃ تشابهها يف القدسية واملكانة املرموقة بني قومها
عزا بعض ّ
مع مريم أخﺖ هارون وموﳻ.
لالطّالع أكرث ،راجع :ناﴏ مكارم الشريازي ،تفسري ﻤﻧونه (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات دار الكتب اإلسالم ّية1995 ،م ،ج  ،13ص .51
[2]Reynolds, Ibid., p.147.
تذكري وموعظ ٍة ،لذا يجب
كتاب ٍ
] [3طرح اﻷستاذ نكونام هذا الرأي ذاته يف محاﴐاته ،حيث أكّد عىل أ ّن القرآن الكريم ع ّرف نفسه بكونه َ
ٍ
بأحداث تأريخيّ ٍة وقواع َد علميّ ٍة فلكيّ ٍة وما شاكل ذلﻚ من قضايا أخرى.
علينا ات ّخاذ العﱪ واملواعﻆ منه ال أن نرتقّب منه ،إخبارنا
(راجع موقعه اإللكرتوين لالطّالع عىل آراﺋه).
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يل ورم ٌز أد ﱞﻲﺑ] .[1هذا التوجيه يف الحقيقة
خلطًا تأريخيًّا  -خطأً تأريخيًّا  -بل هو تفس ٌري متثي ﱞ
ال ﻤﻳكن قبوله بالنسبة إﱃ جميع املوارد ،وال س ّيام املورد اﻷخري -مريم أخﺖ هارون ومريم
دليال
أ ّم عيﴗ -ﻷ ّن اإلذعان به يتطلّب وجود دليلٍ  ،لك ّننا ال نجد أيًّا من املسترشقني طرح ً
عىل ذلﻚ ،والتوجيه الوحيد الذي تشبّثوا به هو وجود تناقض بني املضمون القرآ ّين ومضمون
الكتاب املق ّدس لدى اليهود والنصارى.
اﻟﻈﺎﻫﺮي:
اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻗﺒﻮل اﳌﻌﻨﻰ
 .4وﺟﻬ ٌﺔ ﺗﻔﺴريﻳّ ٌﺔ ﻣﺆﻳّﺪ ٌة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻔﺴري
ّ
ّ
ي ُع ّد يوسف د ّرة الح ّداد من جملة الذين أيّدوا القصص القرآن ّية بخصوص الس ّيدة مريم
أ ّم عيﴗ ،دون أ ْن يتش ّبث بذراﺋ َع هامشي ٍة ،ومن أقواله يف هذا الصدد» :أ ّم عيﴗ هي
ابنة عمران ،إال أ ّن عمران هذا عاش بعد  1800سن ٍة من عهد عمران والد موﳻ وهارون؛
وكالهام ينحدر من نسل يعقوب وإﴎاﺋيل ،إذًا ،املسيﺢ هو ﻤﺛرة سلسلة بني إﴎاﺋيل وآخر
][2
النبي عيﴗ عىل
من اصطفي منهم«  .ويبدو أ ّن إﴏار هذا الح ّداد عىل إثبات أفضل ّية ّ
غريه ،هو السبب يف عدم غوره أكرث يف تفاصيل بيان مدلول قوله -تعاﱃ،B A  :-
رأي حول هذه العبارة القرآن ّية يشابه إﱃ ح ٍّد ما أحد اآلراء املطروحة من ِق َبل
وما طرحه من ٍ
املفسين املسلمني ،والذي ذكر بوصفه واح ًدا من االحتامالت بخصوص معناها.
ّ
كل هذه التوجيهات
وهناك مسأل ٌة تجدر اإلشارة إليها يف ختام هذا البحث ،وهي أ ّن ّ
بكل تفاصيله ،إذ تبقى بعض االستفسارات بحاج ٍة
واآلراء التفسرييّة ال تستويف بيان املوضوع ّ
ٍ
إجابات مقنع ٍة ،ومنها ما ييل :ما السبب يف تسمية مريـم أ ّم املسيﺢ بأخﺖ هارون إﱃ
إﱃ
جانب تسميتها بابنة عمران؟ لِ َم لَ ْم يُطلق عليها اسم ابنة هارون؟ أليس هذه التسمية  -أخﺖ
هارون  -هي التي توهم البعض بأنّها مريم النبيّة ،ومن ث ّم أصبحﺖ ذريع ًة لبعض املسترشقني
التأريخي يف ما بينهام؟
ﻷ ْن يتّهم القرآن الكريم بالخلﻂ
ّ
لكلمتي (أخﺖ) و(بنﺖ) ،وعن القول
والرمزي
املجازي
وبغض النظر عن املعنى
ّ
ّ
ّ
ْ
التفسريي الذي انتهجه عد ٌد من الباحثني يف بيان مدلول
يل ،فاﻷسلوب
ّ
باﻷسلوب التمثي ّ
[1]Reynolds, Ibid., p. 147.
اإلسالمي املسﯿحي ،لبنان ،بريوت ،منشورات املكتبة البولسية ،الطبعة الثانية1986 ،م ،ص .175
مدخل إلﯽ الحوار
ٌ
] [2ﯾوسف د ّرة الحدّاد،
ّ
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كتاب موعظ ٍة ،وليس مصد ًرا تأريخ ًّيا،
موضوع بحثنا؛ فحواه :أ ّن القرآن الكريم عبار ٌة عن ٍ
التأريخي -الذي أشار إليه املسترشقون -قد وقع فيه عرب الحجاز يف عرص
وهذا الخطأ
ّ
النبي مح ّمد ،وكام هو معلو ٌم ،فالقرآن نزل؛ وفقًا ملا هو معهو ٌد عندهم؛ لذا ال ترد
ّ
النص القرآ ّين ،وال ﻤﻳكن التشكيﻚ بص ّحته ملج ّرد استخدامه ما هو معهو ٌد لدى
مؤاخذ ٌة عىل ّ
ٌ
واضﺢ،
العرب آنذاك ،ﻷ ّن هدفه هو وعظهم وتشذيب أخالقهم] .[1وهذا الرأي يرد عليه
إشكال ٌ
فمن تب ّناه ال محيص له من القول بأ ّن القرآن الكريم مو ّج ٌه إﱃ عرب عرص النزول فحسب؛ بحيث
يقترص تأثريه عليهم؛ وبالتاﱄ هم -فقﻂ -مكلّفون باإلﻤﻳان به! ال ّ
شﻚ يف عدم انسجام رأيهم هذا
كل زمانٍ ومكانٍ  ،وال سيّام أ ّن
فاعال يف ّ
نصا ً
مع اإلعجاز القرآ ّين وتعارضه مع حيويّته؛ بوصفه ٍّ
ٍ
معلومات صاﺋب ٍة].[2
بحق؛ ووفق
املوعظة تقوم يف أساسها عىل اإلرشاد ٍّ
فهل هناك دا ٍع ﻷ ْن يقتبس القرآن الكريم خ ًﱪا تأريخيًّا خاطﺌًا ضمن مواعظه؟! أليس هناك
أسلوب آخ ُر أو عبار ٌة أخرى ﻤﻳكن أن يسوقها للتعريف بشخص ّية مريم أ ّم عيﴗ حني وعﻆ
ٌ
الوعظي ﻷناس عرص النزول -فقﻂ -فلجأ
مخاطبيه؟! هل إ ّن الله -تعاﱃ -قصد توجيه الخطاب
ّ
بالحق؟! أال يعتﱪ هذا اﻷسلوب واز ًعا لوقوع أناس
يف كالمه إﱃ خ ٍﱪ
تأريخي خاطﺊٍ ؛ ﻲﻛ يبلغهم ّ
ٍّ
ساﺋر العصور يف خطأٍ
تأريخي يؤث ّر سلبيًّا عىل معتقداتهم؛ بحيث يجعلها عرض ًة لنقد أتباع اﻷديان
ٍّ
اﻷخرى؟! أال يجدر به أن يذكّر مخاطبيه بهذا الخطأ التأريخي ضمن هذه املوعظة أو يؤكّد عىل
قصة الس ّيدة مريم أ ّم عيﴗ؟! ولِ َم
أنّه خطأٌ وقع به الناس آنذاك وهو هنا يف صدد بيان ّ
قصتها؟! ولِ َم
لَ ْم يذكر القرآن الكريم عبارة (مريم أ ّم عيﴗ) يف جميع اآليات التي تح ّدثﺖ عن ّ
استخدم عبارة "امرأت عمران" حينام ع ّرف أ ّمها ،ومل يقل (أ ّم مريم)؟!
ال يختلف اثنان يف أ ّن إحدى خصاﺋص املوعظة هي صدق قاﺋلها ،فالواعﻆ يجب أن ال
اﷲِ َﺣ ِﺪﻳﺜًﺎ[3]؟!
ينطق إال بالصدق والحقيقة ،إﱃ جانب خلوص ال ّن ّية؛ فهل هناك أ ْﺻﺪق ِﻣ
ﻦ َّ
َ َ ُ َ
] [1هؤالء الباحثون املسلمون ال يقتنعون مبا ذكر يف الفقرتني ( )2و ( ،)3حيث أكّدوا يف بحوثهم عىل عدم وجود ٍ
تأريخي يثبﺖ أ ّن والد
سند
ٍّ
مامثال ملا ذكر يف الفقرة ( )1وادّعوا حدوث خطأٍ
النص القرآ ّين.
مريم اسمه عمران ،أو يثبﺖ أ ّن لها أخًا باسم هارون ،لذلﻚ تب ّن ْوا رأيًا ً
تأريخي يف ّ
ٍّ
كتاب موعظ ٍة ،لذا مل تذكر الس ّيدة مريم باسم والدها وأخيها الحقيق ّيني ،كذلﻚ مل ينقل
السياق استنتجوا أ ّن القرآن الكريم مج ّرد ِ
ويف هذا ّ
يفس كالمهم هذا ليقول (إنّﻚ من أﴎ ٍة تقية)ٍ.
عىل لسان القوم مفهوم كالمهم حينام خاطبوها "يا أخﺖ هارون"؛ أي مل ّ
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :حسن املصطفوي ،التحقيق يف ﮐلامت القرآن الﮑرﯾم ،لبنان ،بريوت ،القاهرة ،لندن ،منشورات دار الكتب العلميّة -
مرﮐز نرش آثار العالمة املصطفوي ،الطبعة الثالثة1430 ،هـ ،مادّة (وعﻆ).
] [3سورة النساء ،اآلية .87
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من البديهي أ ّن تحقّق الصدق يف هذا الصدد ال يقترص عىل وجود ن ّي ٍة صادق ٍة لدى القاﺋل،
وإﻤﻧّ ا هو مرشو ٌط -أيضً ا -بصواب ّية إخباره.

الحق والسبيل
النبي مح ّمد جاء للناس بهذه املواعﻆ والحكم؛ بهدف إرشادهم إﱃ ّ
إ ّن ّ
القويم ،وهذا الهدف ال يتناسب مطلقًا مع االعتامد عىل أساط َري أو عبار ٍ
ات خاطﺌ ٍة تأريخيًّا
بداعي إثارة عواطفهم وكسب تأييدهم ،إذ يخاطر يف هذه الحالة برسالته الدين ّية يف املستقبل،
بعد أ ْن يدرك أناس ساﺋر العصور تلﻚ اﻷخطاء الفادحة التي وقع بها؛ وكيف يكون ذلﻚ؛ وهو
قاد ٌر عىل إبدال هذه العبارات -إ ْن كانﺖ خاطﺌةً -بعبار ٍ
ات صاﺋب ٍة يرتضيها العقل السليم؟!
ٌ
   :

ّ ٌ
¦¨ ¥

 §:

املسيحي
النص
ات ّبع بعض املسترشقني نه ًجا هرمنيوطيق ًّيا يتناسب مع أسلوب تحليل ّ
ّ
املفسون املسلمون يف معانيها؛ ومن جملتها
ضمن تفسري العبارات القرآنيّة التي اختلف ّ
لـام أنجبتها:
عباراتٌ مرتبط ٌة
ٍ
بجانب من ّ
قصة الس ّيدة مريم؛ مثل :تع ّجب زوجة عمران ّ
.[1]¬ « ª © ¨ § ¦
ٍ
متاهات تفسرييّ ٍة،
النص القرآ ّين يف
مفسي ّ
هذا التع ّجب برأي غابريال سعيد رينولدز أوقع ّ
رش إﱃ سببه؛ وهو ال ّ
يدل -فقﻂ -عىل تع ّجب زوجة عمران من إنجابها
ﻷ ّن القرآن الكريم مل يُ ِ ْ
أنثى ،بل يحﻲﻜ عن يأسها؛ وذلﻚ بقرينة العبارة الالحقة يف اآلية ذاتها،´ ³ ² :
إذ يستفاد منها أنّها مرتبط ٌة بالخطاب القرآ ّين الذي يتمحور حول الشأن السامي لﻺنسان؛ من
حيث كونه ذك ًرا أو أنثى].[2
وأشارت اآلية السابقة إﱃ نذر أ ّم مريمz y x w v u t s r q :

{ | } ~ﮯ ¡  ،[3]¤ £ ¢حيث نذرت جنينها ،ﻲﻛ يتقبّل الله -تعاﱃ-
بكل ﳾ ٍء .والظاهر من هذه اآلية أ ّن والد
دعاءها ويقﴤ حاجتها ،فهو سمي ُع الدعاء وعلي ٌم ّ
مريم مل يك ْن عىل قيد الحياة؛ عندما نذرتها والدتها ،إذ ذكر النذر عىل لسانها وحدها ،وليس
ٌ
منقول عىل لسانها فقﻂ. x w v  :
تلميﺢ لزوجها ،فالكالم
هناك
ٌ
] [1سورة آل عمران ،اآلية .36
[2] Reynolds, Ibid., p. 147.
] [3سورة آل عمران ،اآلية .35
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واملقصود من كلمة  |أ ّن الوليد املرتقب قد نُذر سادنًا للمعبد  -بيﺖ املق ّدس-
يدل عىل أنّها كانﺖ ترتقّب وضع ٍ
مختصاً بالذكور فقﻂ؛ اﻷمر الذي ّ
وليد
وهذا املقام كان
ّ
ذكر.
وحينام ناجﺖ ربّها قاﺋلةً~ }  :ﮯ ¡  ¤ £ ¢كانﺖ تأمل يف أ ْن يسـتجيب
دعا َءهـا ،وﻤﻳنحهـا ذَكـ ًرا ،ويتقبّـل نذرها ،لك ّنهـا عندما قالـﺖ ¬ « ª © :أعربﺖ
ولــام أدركﺖ ما
عـن تع ّجبهـا؛ ﻷنّهـا توقّعـﺖ أنّهـا سـتلد ذكـ ًرا تجعلـه سـادنًا لبيﺖ املقـ ّدسّ ،
حـدث بعـد أن وضعـﺖ بنتًـا ،تص ّورت أنّهـا عاجز ٌة عن الوفـاء بنذرها ،فاﻷنثى طب ًعاً ال يُسـ ﱠوغ
لهـا دخـول املعابـد واﻷماكـن املق ّدسـة يف أيّـام حيضهـا ،لذلـﻚ مل يك ْن يسـمﺢ لها بأن تسـ ّخر
نفسـها لخدمتهـا .ويبـدو مـن هـذه العبـارة أ ّن والـدة مريـم سـألﺖ اللـه -تعـاﱃ -أن يعفـو
عنهـا؛ لعـدم قدرتهـا عىل الوفاء بنذرهـا ،وعدم تسـخري وليدها يف خدمة املعبـد؛ لكونه أنثى.
إذًا ،أ ّم مريم ليسﺖ يف صدد إخبار الله -تعاﱃ -بأ ّن وليدها أنثى وليس ذك ًرا؛ حينام قالﺖ:
 ،´ ³ ²بل أرادت أن تقول بأ ّن الذكر هو الذي تس ّوغ له خدمة بيﺖ املق ّدس؛
بينام اﻷنثى ال يس ّوغ لها ذلﻚ؛ لذا ﻤﻳكن اعتبار كالمها هذا مق ّدم ًة لقولها يف اآلية نفسها:
و¶ ¸ .[1]À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
مل يوضّ ﺢ رينولدز مقصوده؛ حينام اعتﱪ هذه العبارة مرتبط ًة بالخطاب القرآ ّين الذي
وصفه بأنّه يتمحور حول الشأن السامي لﻺنسان؛ من حيث كونه ذك ًرا أو أنثى ،إذ لو كان
قصده أفضل ّية الذكر عىل اﻷنثى يف القرآن الكريم ،فكالمه -هنا -ال موضوع ّية له ضمن تفسري
هذه العبارة القرآنيّة؛ لكونها غري مرتبطة به ،ومعناها -كام أرشنا آنفاً -هو عدم تكافؤ الذكر
مع اﻷنثى عىل صعيد الغرض الذي نذرت زوجة عمران جنينها ﻷجله ،فاﻷنثى غري مخ ّول ٍة
أي تفضيلٍ
ّ
بتوﱄ مسؤول ّية خدمة بيﺖ املق ّدس ،وال ﻤﻳكنها أ ْن تكون سادن ًة فيه؛ لذا ليس هنا ّ
للذكر عليها يف هذه العبارة؛ وغاية ما يف اﻷمر أ ّن املتعارف يف تلﻚ اآلونة تخصيص خدمة
املفسين "الـ" التي دخلﺖ عىل الذكر
املعبد بالذكور فقﻂ .أضف إﱃ ذلﻚ فقد اعتﱪ بعض ّ
واﻷنثى يف قوله -تعاﱃ ´ ³ ² :-بأنّها ألف والم العهد الذكري؛ أي أنّها تشري
] [1راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات ناﴏ خسو ،الطبعة الثالثة1993 ،م ،ج ،2
ص .737
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وجل -يف هذا العهد الذكري أراد
إﱃ العبارة السابقة ،± ° ¯ ® :فالله -ع ّز ّ
اإللهي والعجاﺋب
مثاال ح ًّيا لﻺعجاز
تعظيم شأن مولودها؛ ﻷ ّن هذه البنﺖ الطاهرة تعتﱪ ً
ّ
رش؛ وهذا ما تب ّناه الزمخرشي؛ حينام
الغيبيّة الباهرة ،إذ ستلد نبيًّا مك ّر ًما دون أن ّ
ﻤﻳسها ب ٌ
قال" :فتح ّزنﺖ إﱃ ربّها؛ ﻷنّها كانﺖ ترجو وتق ّدر أن تلد ذك ًرا ،ولذلﻚ نذرته مح ّر ًرا للسدانة،
التحس والتح ّزن قال الله -تعاﱃ± ° ¯ ® :-؛
ولتكلمها بذلﻚ عىل وجه
ّ
وتجهيال لها؛ بقدر ما وهب لها منه ،ومعناه :والله أعلم بالﴚء الذي
ً
تعظيام ملوضوعها،
ً
وضعﺖ ،وما علق به من عظاﺋم اﻷمور ،وأن يجعله وولده آي ًة للعاملني وهي جاهل ٌة بذلﻚ
تحست؛ ويف قراءة ابن عباس و® ¯  ± °عىل
ال تعلم منه شيﺌًا ،فلذلﻚ ّ
خطاب الله -تعاﱃ -لها ،أي أنّﻚ ال تعلمني قدر هذا املوهوب وما علم الله من عظم شأنه
ولعل هذه اﻷنثى
ﴎا ً وحكمةًّ ،
وعل ّو قدره؛ وقرئ ( َوضَ َع ْﺖ) مبعنىّ ،
ولعل لله -تعاﱃ -فيه ّ
خ ٌري من الذكر ،تسلي ًة لنفسها].[1
وإذا قيل إ ّن "الـ" ليسﺖ للعهد الذكري ،ففي هذه الحالة ال ﻤﻳكن اعتبار هذه الجملة
اعرتاضي ًة من الناحية اللغويّة ،أي أنّها عىل لسان أ ّم مريم ،ومن ث ّم يصبﺢ معناها أنّ :الذكر
الذكري.
واﻷنثى ليسا متكافﺌني يف ما نذرت][2؛ لك ّن ظاهر اآلية يع ّزز الرأي القاﺋل بأنّها للعهد
ّ
ونستشف من جملة هذه اآليات أ ّن اﻷنثى حتّى وإ ْن مل تكتسب مقام النب ّوة ،لك ّنها إن
ّ
اتب روح ّي ٍة
انقطعﺖ يف ته ّجدها وعبادتها سوف تتمكّن من التف ّوق عىل الرجل وبلوغ مر َ
ومتنسكًا.
شخصا عاب ًدا
مام يبلﻎ ،حتّى وإ ْن كان هذا الرجل ً
أعىل ّ
ّ
ٌ
   :

ّ ٌ
):(ª
¦ِ ¬® ¨ ¥

قال -تعاﱃÍ Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â :-

ã â á àß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î

االصطالحي لكلمة ( ِمحراب) يف هذه اآلية استقطب أنظار
 .[3]ç æ å äاملعنى
ّ

] [1راجع :محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتاب العرﻲﺑ1407 ،هـ ،ج  ،1ص .356
] [2راجع :مح ّمد مشهدي ق ّمي ،كنز الدقاﺋق ،تحقيق حسني دركاهي ،إيران ،طهران ،منشورات وزارة اإلرشاد اإلسالميّة ،الطبعة اﻷوﱃ،
1989م ،ج  ،2ص .70
] [3سورة آل عمران ،اآلية .37
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اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻟﺴ ّﻴﺪة ﻣﺮﻳﻢ
اﻟﺒﺎب اﻷ ّول /اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

املسترشقني ،فقد ا ّدعى غابريال سعيد رينولدز أ ّن مفهوم الكلمة ضمن هذه اآلية غ ُري واض ٍﺢ؛
لذلﻚ رفض تفسري املسلمني لها بأنّها غرف ٌة كانﺖ مريم تتع ّبد فيها ،وب ّرر رأيه هذا بكون
املسلمني يعتﱪون املحراب مكانًا للحبس والعزل ،ال للتع ّبد والخدمة الدين ّية ،واستشهد مبا نُ ِق َل
فسه بأنّه مكان ُحب َِسﺖ فيه مريم.
عن مقاتل الذي ّ
ونظ ًرا لتأث ّر هذا املسترشق مبرتكزاته الفكريّة بخصوص السيّدة مريم واعتباره إيّاها
امرأةً؛ كساﺋر النساء ،اتّخذ رأي مقاتل املشار إليه مرتك ًزا للتأكيد عىل سم ّو عفّتها وطهارتها][1؛
السياق قال إ ّن املصطلﺢ العر ّﻲﺑ "محراب" ال يحﻲﻜ عن غرف ٍة بسيط ٍة ،بل يراد منه أحد
ويف هذا ّ
أجزاء املعبد ،والكلمة تﴬب بجذورها يف اللغة السام ّية وترتبﻂ مبفهوم ( )h r mالذي يعني
اﻷمر املمنوع واملق ّدس ،لذا فهي من الجذر نفسه للكلمة الحبشية ( )mehramالتي تعني
واملصىل .وضمن إشارته إﱃ ما ُذكِ َر يف اﻷناجيل وما فيها من
ّ
املكان املق ّدس والحرم واملعبد
اللغوي مبصطلﺢ
النبي يحيى لزكريا] ،[2اعتﱪ الكلمة مرتبط ًة من ناحية االشتقاق
ّ
برشى بوالدة ّ
»حرام« الذي وضّ ﺢ املراد منه يف الرشيعة اإلسالم ّية ،ث ّم قال إنّه النطاق الذي ال يسمﺢ لغري
املط ّهرين الدخول فيه .وعىل هذا اﻷساس اعتﱪ كلمة "محراب" يف قوله -تعاﱃ³ ²  :-
´ [3]½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ؛ مبعنى املكان املق ّدس يف املعبد،
فزكريا حينام بُ ّرش بيحيى خرج إﱃ قومه من املحراب الذي كان يتع ّبد فيه].[4
اللغوي
وقد طُر َِح هذا الرأي من ِق َبل باحثني آخرين قبل رينولدز ،فقد نقل العامل
ّ
آذرنوش عن أحدهم قوله» :كلمتا (حرم) و(محرام) موجودتان يف اللغة الحبش ّية القدﻤﻳة،
لكل ٍ
أحد الدخول فيه ،لذا
الخاص الذي يحظى باحرت ٍام بالﻎٍ؛ بحيث ال ﻤﻳكن ّ
وتعنيان املكان
ّ
فهام مرتادفتان مع الكلمتني العرب ّيتني (حريم) و(حرم) .العرب اقتبسوا كلمة (محرام) من
وغريوا ،لفظها إﱃ (محراب)؛ ﻷ ّن تغيري حرف امليم إﱃ الباء كان متعارفًا يف اللغة
الحبش ّيني ّ
[1]Reynolds, Ibid., p. 147.
»ال تَخ َْف يَا َزكَ ِريﱠا،
]» [2فَظَ َه َر لَ ُه َم َال ُك ال ﱠر ِّب َوا ِقفًا َع ْن ِﻤﻳَ ِني َم ْذبَ ِﺢ الْبَخُورِ * .فَلَامﱠ َرآ ُه َزكَ ِريﱠا اضْ طَ َر َب َو َوقَ َع َعلَيْ ِه َخ ْو ٌف * .فَق ََال لَ ُه الْ َم َال ُكَ :
اجَ ،وكَ ِث ُريو َن َس َي ْف َر ُحو َن ِب ِوالَ َدتِ ِه * ،ﻷَنﱠ ُه يَكُو ُن
ﻷَ ﱠن ِطلْ َبتَ َﻚ قَ ْد ُس ِم َع ْﺖَ ،وا ْم َرأَت َُﻚ أَلِ َ
يصابَاتُ َستَلِ ُد ل ََﻚ ابْ ًنا َوت َُس ِّمي ِه يُو َح ﱠناَ * .ويَكُو ُن ل ََﻚ فَ َر ٌح َوابْ ِت َه ٌ
رش ُبَ ،و ِم ْن بَطْنِ أُ ِّم ِه َﻤﻳْتَلِ ُﺊ ِم َن ال ﱡرو ِح الْ ُقد ُِس«( .إنجيل لوقا.) - 11 : 1 ،
َع ِظ ً
يام أَ َما َم ال ﱠر ِّبَ ،و َخ ْم ًرا َو ُم ْس ِك ًرا الَ يَ ْ َ
] [3سورة مريم ،اآلية .11

] [4راجع أيضاً :إنجيل لوقا.22 - 21 / 20 - 8 : 1 ،
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معاين عديد ًة لكلمة (محراب) ،وكلّها
العربيّة«] .[1ويضيف قاﺋالً» :املعاجم العربيّة ذكرت َ
خاص ،وليس كساﺋر اﻷماكن ،إذ يحظى بشأنٍ رفيعٍ من
تتمحور حول كونه مكانًا ،لك ّنه مكا ٌن ﱞ
الناحيتني الروح ّية واملا ّديّة ،فمن الناحية الثانية يعني الغرفة العليا ،ومن الناحية اﻷوﱃ يُراد
ومحل الته ّجد والعرش«].[2
منه صدر املجلس ّ
أقسام
وقسم الباحث تروبو املعا َين التي ُذكِرتَ لكلمة (محراب) يف اللغة العربيّة إﱃ أربعة ٍ
ّ
هي:
ـ املكان املرتفع
ـ املكان املق ّدس
محل االعتكاف
ـ ّ
ـ موضع الصالة].[3
والظاهر أ ّن املعنى القرآ ّين لهذه الكلمة يتناسب أكرث مع كلمتَ ْي (غرفة) و (معبد)،
والدليل عىل ذلﻚ أنّه ذكر يف اآلية  17من سورة مريم باسم (حجاب)] ،[4حيث يُراد منه ذلﻚ
الحاﺋل الذي حجب مريم عن أﴎتها][5؛ لذا ﻤﻳكن تفسري اآليتنيF E D C  :
] [1آذر تاش آذر نوش ،واكاوي و معادل ياﻲﺑ تعدادي از واژﮔان قرآن كريم (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات الجهاد الجامعي يف
مدينة طهران ،الطبعة اﻷوﱃ2011 ،م ،ص .424
ذُكرت لكلمة محراب معانٍ أخرى ضمن بعض الدراسات املعاﴏة ،منها ما ييل:
»برايتوريوس  Praetoriusقال إنّه عرث عليها ضمن بعض النقوش العربيّة الجنوبية مبعنى (بناء).
بري  Beerفقد قال أنّها تعني يف التوراة الخراﺋب من البيوت واملدن والقصور والقالع.
رودو كوناكيس ذكر لها معا َين عديدةً ،هي :قرصّ ،
مخصصة المرأة؛ وكل هذه
رف ومكان عميق يف الحاﺋﻂ ،حفرة أو عرش امللﻚ ،غرفة ّ
الكلامت تحﻲﻜ عن الطباع الجاهلية ومستخرج ٌة من القرآن.
هورويتس وضّ ﺢ معناها عىل ضوء اﻷدب الجاهيل وشعر اﻷعﴙ معت ًﱪا إياها مبعنى العرش.
سريجنﺖ اعتﱪ اﻷنسب ملعناها قول أنّها ّ
تدل عىل املساحة املوجودة بني عمودين.
وفسها آخرون مبكان الدفن ومكان الق ََسم والحريم الذي يكون عىل هيﺌة رواقٍ أو إيوانٍ .
ّ
لكل ٍ
شخص الدخول فيه«.
يحق ّ
فسها عىل أساس اعتقاده بكون جذورها حبشيةً ،وقال إنّها تعني ّ
خاص وله حري ٌم ال ّ
كل مكانٍ ٍّ
تروبو ّ
(املصدر السابق ،ص .)421 - 420
] [2آذر تاش آذر نوش ،واكاوي و معادل ياﻲﺑ تعدادي از واژﮔان قرآن كريم (باللغة الفارسية) ،ص .422
] [3راجع :م .ن ،ص .ن.
] [4راجع :أحمد بهشتي ،عيﴗ ﭘﯿام آور اسالم (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات اطالعات2000 ،م ،ص .114
] [5راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج  ،21ص .196
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اﻟﺒﺎب اﻷ ّول /اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ
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وجل -يف مكانٍ فار ٍغ ال يشغلها
 [1]X W Vبأ ّن مريم أرادت االنقطاع إﱃ الله -ع ّز ّ
ومنعزال ،لذلﻚ جعلﺖ بينها
ً
أي أم ٍر آخ َر؛ بحيث يكون هادﺋًا
فيه ﳾ ٌء ،وال يغفلها عن ذكره ّ
وبني أهلها حجابًا؛ ﻲﻛ يُتاح لها تهذيب نفسها إﱃ أقﴡ ح ٍّد ممكنٍ ].[2
تجسد أفضل مع ًنى ﻤﻳكن أن يُنسب إﱃ هذه الكلمة
وأكّد أحد الباحثني عىل أ ّن كلمة (غرفة) ّ
بخصوص داللتها يف قوله -تعاﱃ ÐÏ ÎÍ Ì :-ضمن اآلية  37من سورة آل
وجل -فيها عىل أنّه أوكل تربيتها إﱃ زكريا الذي كان يجد لديها رزقًا
عمران ،حيث أكّد الله -ع ّز ّ
كلّام يدخل عليها؛ وهي يف املحراب ،لذا فالظاهر من عبارة  Í Ìهو أ ّن املحراب كان
مق ًّرا لها ومألوفًا من قبلها ،كام أ ّن كلمة (رزق) يف اآلية توحي إﱃ ذهن املستمع الطابع املتعارف
يوم؛ اﻷمر الذي يجعل املحراب هنا أشبه
يف حياة البرش؛ من حيث حاجتهم إﱃ الطعام يف ّ
كل ٍ
ٍ
معني وليس معب ًدا].[3
بشخص ّ ٍ
مختص ٍة
أي ﳾ ٍء آخ َر ،فهو بهذا الشكل عبار ٌة عن غرف ٍة ّ
بالغرفة من ّ
وكذلﻚ نسب هذا املعنى -أيضً ا -إﱃ كلمة (محراب) املذكورة يف اآلية  39من السورة نفسها:
ٍ
بشخص،
املختصة
 ،9 8 7 6 5 4 3إذ يراد منه -هنا -الغرفة
ّ
وعزا تفسريها بهذا الشكل إﱃ أنّها؛ أ ّوالً عىل غرار محراب مريم ،وثانيًا إﱃ عدم رواج املحراب؛
بوصفه معب ًدا يف الجزيرة العرب ّية قبل اإلسالم .كام اعتﱪ املحراب املذكور يف اآلية  11من سورة
مريم  ¶ µ ´ ³ ² :عىل غرار املحراب يف اآلية  39من سورة آل عمران].[4
] [1سورة مريم ،اآليتان .17 - 16
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،14ص .45
] [3آذر تاش آذر نوش ،واكاوي و معادل ياﻲﺑ تعدادي از واژﮔان قرآن كريم (باللغة الفارسية) ،ص .425
] [4غابريال سعيد رينولدز قال إ ّن كلمة (محراب) املذكورة يف اآلية  21من سورة تعني غرفة داوود ،ويف اآلية  13من سورة سبأ تعني
القرص أو القلعة.
Reynolds, Ibid., p. 148
يبدو أ ّن هذه املعاين التي ذكرها رينولدز صحيحةٌ؛ ﻷنّها بصيغة الجمع وال ب ّد من انسجامها مع الكلامت التي ذكرت يف سياقها ،وهي (متاثيل
وجفان وقدور)؛ لذا ﻤﻳكن القول إ ّن كلمة محراب تعني البناء املرتفع.
اب َو ُﻗﺪُ و ٍر َر ِاﺳ َﻴ ٍ
ﺎت ا ْﻋ َﻤﻠُﻮا َآل دَا ُوو َد ﺷُ ﻜْ ًﺮا َو َﻗﻠِ ٌﻴﻞ ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِد َي اﻟﺸﱠ ﻜُﻮ ُر( .سورة
ِﻳﺐ َومتَ َﺎﺛِ َﻴﻞ َوﺟِ ﻔَﺎنٍ ﻛَﺎﻟْ َﺠ َﻮ ِ
ﻳَ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ ﻟَﻪُ َﻣﺎ ﻳَﺸَ ﺎ ُء ِﻣ ْﻦ َﻣ َﺤﺎر َ
سبأ ،اآلية .)13
(آذر تاش آذر نوش ،واكاوي و معادل ياﻲﺑ تعدادي از واژﮔان قرآن كريم (باللغة الفارسية) ،ص .)427
معنى الكلمة يف اآلية  21من سورة هو الغرفة العليا املشيّدة فوق بنا ٍء مرتفعٍ.
(م .ن ،ص .)428
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واستنا ًدا إﱃ ما ذكر ،فقد رفض هذا الباحث الرأي القاﺋل بأ ّن املحراب يُراد منه املسجد
يصيل فيه الناس.
الذي ّ
تلميحات لهذه الكلمة ضمن ٍ
ٍ
آيات أخرى تح ّدثﺖ عن زكريا؛ مثل كلمة
كام أ ّن وجود
(هنالﻚ) يف قوله -تعاﱃ.- , + * ) ( ' & %$ # " ! :-
وجل -يف املكان نفسه -أي املحراب -الذي كانﺖ
 ،[1]1 0 /أي إنّه دعا الله -ع ّز ّ
مريم تتواجد فيه ،أو إنّه دعاه يف محرابه ،حينام رأى عظمة شأنها وقدس ّيتها؛ فطلب منه
أن يرزقه ذ ّريّ ًة طيّبةً؛ واملعنى الثاين أكرث انسجا ًما مع الحكمة من وجود املحراب والتي تقتﴤ
أن يكون يف معز ٍل عن اآلخرين ،أي إ ّن كلمة " ُهنالﻚ" يف اآلية ّ
الخاص بزكريا؛
تدل عىل املحراب
ّ
يصيل يف املحراب حينام
ويؤيّد ذلﻚ مضمون اآلية  39التي أشارت إﱃ أ ّن زكريا كان قاﻤﺋًا ّ
برشته املالﺋكة بيحيى= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 :
ّ
> ? @  ،F E D C B Aكام يؤيّده ما ذكر يف اآلية  7من
سورة مريم  ، a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W Vحيث
نستشف منها أ ّن املحراب هو املكان الذي دعا فيه زكريا ،وهو املكان ذاته الذي استجاب الله
ّ
فيه دعاءه ،وهو ما يثبﺖ لنا من النتيجة التي أشارت إليها اآلية  11من السورة نفسها² :
فضال عن أ ّن اآلية  39من سورة
ً ، ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
آل عمران تُع ّد شاه ًدا عىل صواب ّية هذا املعنى.
املتحصل لدينا من مضامني
كل هذه التفاصيل ،أورد النتيجة التالية :املعنى
وبعد أن ذكر ّ
ّ
املخصص للحبس ،بل يقصد منه ذلﻚ املكان
هذه اآليات أ ّن كلمة (محراب) ال يُراد منها املكان ّ
املخصص للعبادة عىل انفرا ٍد ،وهذا ما نلمسه يف اآلية  37من سورة آل عمران.
ّ
واعتﱪ مح ّمد فريد وجدي املعنى الدالﱄ السم (مريم) قرين ًة عىل كون املحراب موض ًعا
يتف ّرغ اإلنسان فيه للعبادة والته ّجد ،فالقراﺋن برأيه تفيد أ ّن املحراب كان موض ًعا الختالء
اب ،يقال تسورت السور تسو ًرا إذا علوته ،ومعنى ت ََس ﱠو ُروا ْ
قال الرازي يف تفسري هذه الكلمة» :وقوله -تعاﱃ :-إِ ْذ ﺗ ََﺴ ﱠﻮ ُرواْ اﻟْ ِﻤ ْﺤ َﺮ َ
اب أي أتوه من سوره ،وهو أعاله .يقال تس ّور فالن الدار إذا أتاها من قبل سورها ،وأ ّما املحراب فاملراد منه البيﺖ الذي كان داوود
الْ ِم ْح َر َ
وسمي ذلﻚ البيﺖ املحراب ،الشتامله عىل املحراب«.
يدخل فيه ويشتغل بطاعة ربّه،
ّ
(مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ( ،كلمة تس ّور)).
] [1سورة آل عمران ،اآلية .38
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اإلنسان ومكانًا يتف ّرغ فيه للتعبّد؛ بحيث يقطع جميع ارتباطاته مع البرش ،ويتف ّرغ إﱃ الله
وجل -فقﻂ ،وهو عىل غرار كلمة (مريم) التي تعني لغويًّا العابدة].[1
ع ّز ّ  :

ّ
  ´ ³  :--


: µ

أكّد غابريال سعيد رينولدز عىل تع ّدد اآلراء التفسرييّة املطروحة حول مضمون اآلية 44
من سورة آل عمرانµ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ :
¶ ¸  ، ¾ ½ ¼ » º ¹حيث تتض ّمن عبار ًة غامض َة الداللة؛
ويقصد هنا قوله -تعاﱃ :-إِ ْذ ﻳُﻠْﻘُﻮنَ أَ ْﻗ َﻼ َﻣ ُﻬﻢ.
واعتﱪ بعض العلامء املسلمني؛ من أمثال :مقاتل ،والق ّمي ،باالستناد إﱃ الروايات أ ّن اآلية
تحﻲﻜ عن القرعة التي جرت بني القوم آنذاك؛ لتعيني من يتكفّل برتبية الس ّيدة مريم ،يف
حني أ ّن علامء آخرين؛ من أمثال :الطﱪي حاولوا استعراض املفاهيم القرآن ّية ضمن نطاقٍ
السياق رفضوا أ ْن تكون القرعة التي تعني الح ّﻆ أو السحر هي التي ع ّينﺖ
قصيص ،ويف هذا ّ
ٍّ
مصري هاتني الشخصيّتني املق ّدستني  -زكريا ومريم  -لذلﻚ حاولوا إثبات املوضوع عىل أساس
شأنهام الرفيع واستحقاق زكريا ﻷ ْن يتكفّلها].[2
ومن الواضﺢ أ ّن كالم رينولدز هذا ين ّم عن رؤيته السلب ّية إزاء الروايات اإلسالم ّية واعتقاده
النص القرآ ّين عىل
فس ّ
بعدم فاﺋدة االعتامد عليها لبيان املفاهيم القرآن ّية ،والالفﺖ للنظر أنّه ّ
ضوء رؤيته السلب ّية تجاه إنجيل جيمس املنتحل الذي وصفه بأنّه عديم االعتبار؛ لذلﻚ تب ّنى
السياق قال إنّه مبا أ ّن العبارات التي
رؤي ًة إنكاريّ ًة وسلبيّ ًة إزاء مضامني اآليات القرآنيّة ،ويف هذا ّ
متحورت حول موضوع اآلية املشار إليها تتناغم مع مضمون إنجيل جيمس ،فهذه اآلية ال تحﻲﻜ
صعب لزكريا ،بل تشري إﱃ امتحانٍ
عن امتحانٍ
وقصة ِخطبته ملريم.
ٍ
ٍ
صعب ليوسف الن ّجار ّ
هذا هو املدلول القرآ ّين يف اآلية  44من سورة آل عمران برأيه؛ عىل الرغم من الترصيﺢ الواضﺢ يف
اآلية  37بأ ّن زكريا هو الذي تكفّل بها؛ لك ّنه ب ّرر رأيه بزعم أ ّن سورة آل عمران عىل نسقٍ تا ٍّم مع
] [1راجع :مح ّمد فريد وجدي ،داﺋرة معارف القرن العرشين ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار املعرفة ،الطبعه الثالثه1971 ،م ،ج  ،8ص .74
[2] Reynolds, Ibid., pp. 149.
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متقارب مع الخطاب
الزمني املوجود يف إنجيل جيمس حول سرية مريم ،[1] وخطابها
الرتتيب
ٌ
ّ
املطروح يف هذا اإلنجيل ،وهذا التناسق يُوحي بأ ّن اآلية فيها إشار ٌة إﱃ ِخطبتها ليوسف الن ّجار.
ٍ
قاﺋال إ ّن هذا اإلنجيل كان شاﺋ ًعا عىل نطاقٍ واسعٍ يف
إيضاحات حول املوضوع؛ ً
ث ّم َذكَر
منطقة الرشق اﻷدﻰﻧ املسيحيّة ،لذلﻚ كان تأثريه ملحوظًا يف تلﻚ البقعة من العامل؛ وعىل هذا
قصة مريـم يف هذا اإلنجيل مع املضمون القرآ ّين بقوله :إ ّن أ ّول أم ٍر ذكره هذا
اﻷساس قارن ّ
قصة مريم هو والدتها± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ :
اإلنجيل يف ّ
( À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ²آل
عمران ،)36 ،ث ّم ذكر مسألة تكفّل زكريا بهاÈ Ç Æ Å Ä Ã Â :

Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É

( ç æ å ä ã â á àß Þ Ýآل عمران ،)37 ،ث ّم قض ّية خطبتها ليوسف الن ّجار:
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨
» ¼ ½ ¾( آل عمران ،)44 ،ويف نهاية املطاف أشار إﱃ مجيء أحد املالﺋكة
ليبرشها مبا ستحمل يف بطنها :إÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
إليها ّ
( Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Êآل عمران.[2])45 ،

قصة مريم يف القرآن الكريم مستوحا ًة من
ويتّضﺢ من هذا الكالم أ ّن رينولدز اعتﱪ ّ
تأريخي ،ضمن ﴎ ٍد متوا ٍل؛ عىل الرغم من أ ّن
ترتيب
اﻷناجيل التي تُذكَر القصص فيها؛ وفق
ٍ
ٍّ
الزمني لﻸحداث؛
خاص قد ال يراعى فيه الرتتيب
القرآن الكريم عاد ًة ما يذكر القصص
ٍ
بأسلوب ٍّ
ّ
ٍ
أهداف تربويّ ٍة .لك ْن إن أمع ّنا النظر يف سياق اآلية سيثبﺖ
ﻷ ّن الغرض من ِذكْرها هو تحقيق
بأي شكلٍ إﱃ خطبة مريم
لنا سقم رأيهً ،
فضال عن أ ّن اآلية  44من سورة آل عمران ال تل ّمﺢ ّ
ليوسف الن ّجار ،إذ من الواضﺢ مبكانٍ أ ّن اآليات السابقة لهذه اآلية تتح ّدث عن كفالة زكريا
لها ،ال عن خطبتها ليوسف].[3
] [1املسترشق آرند جان فنسنﻚ أشار إﱃ هذا املوضوع أيضً ا.

)EI, vol. 6, p. 631(.
[2] Reynolds, Ibid., pp. 149 - 150.

] [3اﻷحداث املرتبطة بوالدة ابن لزكريا ،ونزول املالﺋكة عىل السيّدة مريمُ ذكِرتَ يف القرآن الكريم ضمن جمل ٍة اعرتاضيّ ٍة ،لذلﻚ حاول
غابريال سعيد رينولدز توجيه هذا اﻷسلوب البيا ّين وتوضيﺢ وجه التناسب بني العبارة التي ت ّم تسليﻂ الضوء عليها يف البحث واآليات التي
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وبنا ًء عىل ما ُذكِ َر يثبﺖ لنا أ ّن هذه اآلية تحﻲﻜ عن كفالة زكريا للسيّدة مريم ،وهذه
الكفالة أُشري إليها ِق َبل ذلﻚ يف اآلية  ،37وظاهر اآلية ّ
يدل عىل حدوث نزا ٍع بني القوم ،لك ْن ال
يشري إﱃ زمانه ،حتّى إنّه بلﻎ درجة الخصام ،حيث قال الشيﺦ الطوﳼ يف تفسريها» :وقوله:
التشاح عليها إﱃ ح ّد
 ¾ ½ ¼ » º فيه دالل ٌة عىل أنّهم قد بلغوا يف
ّ
التشاح قوالن :أحدهام حني والدتها وحمل أ ّمها إياها إﱃ الكنيسة تشا ّحوا
الخصومة ،ويف وقﺖ
ّ
يخصها ويحضنها ويتكفل برتبيتها ،وهو اﻷكرث .وقال بعضهم إنّه كان ذلﻚ بعد كﱪها
يف الذي ّ
وعجز زكريا عن تربيتها ،[1]«...واملقصود من قوله -تعاﱃ -يف اآلية  Ê É :37أ ّن الله
كفيال لها؛ ﻷ ّن الفعل (كفّل) ذكر مش ّد ًدا؛ ما يعني أ ّن فاعله هو
سبحانه وتعاﱃ -جعل زكريّا ًالله -تبارك شأنه -لو كان الفعل بدون تشديد ،لكان فاعله زكريا][2؛ ومن املؤكّد أ ّن الشخصيّة
ترتىب عىل يد أفضل البرش يف
العظيمة للسيدة مريم ونبوغها الفريد من نوعه يقتﴤ أن ّ
أفضل من زكريا الذي كان كبري اﻷحبار ونب ًّيا من
شخص ُ
عهدها ،ويف تلﻚ اآلونة مل يك ْن هناك ٌ
ذ ّرية سليامن بن داوود .[3]وقد ذكرت مسألة الكفالة بشكلٍ
تلميحي يف اآلية  44من سورة
ٍّ
يتوﱃ كفالتها ،إذ
آل عمران؛ حينام أشارت إﱃ اقرتاع القومµ ´  :؛ الختيار من ّ
تعلّقﺖ املشيﺌة اإلله ّية بهذا الحﱪ الورع ،لذا مل يك ْن اختياره لهذه امله ّمة أم ًرا اعتباط ًّيا.
والقرينة اﻷخرى التي تؤيّد ما ذكرنا ،هي عبارة  ¾ ½ التي ّ
تدل عىل حدوث
نزا ٍع بني القوم حول كفالة مريم املشار إليها يف اآلية  ،37كام نستوحي منها أ ّن هذا النزاع
مل يصل إﱃ نتيجة اﻷمر الذي اضط ّرهم لالقرتاع؛ وبحسب قواعد البيان البالغيّة نقول إ ّن هذه
اآلية تفيد تفصيالً بعد إجام ٍل أوضحه العالمة الطباطباﻲﺋ بقوله :إ ّن املراد من اإلشارة م ّرتني إﱃ
تكفّل مريم يف هذه السورة هو تحقيق ٍ
كل م ّر ٍة ،فاآلية  37تح ّدثﺖ عن تكفّل
معني يف ّ
هدف ّ ٍ
قاﺋال» :القرآن مل يذكر بعض أحداث والدة يحيى يف هذه اآليات دون مناسب ٍة (سورة آل عمران ،اآليات  38إﱃ  .)41وكذا هو
ذكرت يف سياقها ً
تي يحيى ومريم تزام ًنا مع بعضهام ضمن اآليات  20إﱃ  23من سورة مريم ،إذ لهام دو ٌر يف متهيد اﻷرضيّة املناسبة
الحال بالنسبة إﱃ ذكر ّ
قص ْ
للنبي عيﴗ ،فمريم بدورها تلقّﺖ كلمة الله (آل عمران ،اآلية  )45ويحيى بلّﻎ الناس كلمة الله (آل عمران ،اآلية .«)45
ّ
Ibid., p. 147
] [1مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،2ص .459
إ ّن التفاسري قاطب ًة ال تذكر -هنا -قضيّة يوسف الن ّجار وخطبته ملريم.

] [2راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات ناﴏ خسو ،الطبعة الثالثة1993 ،م ،ج ،2
ص .739
] [3راجع :م .ن ،ج .ن ،ص .ن.
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يوم ،وهذا اﻷمر أصبﺢ حاف ًزا له ﻷ ْن يسأل الله
زكريا ضمن اإلشارة إﱃ تفقّده إيّاها يف ّ
كل ٍ
تعاﱃ-؛ ﻲﻛ يرزقه ول ًدا؛ واآلية  22ذكرت فيها بعض تفاصيل هذا التكفّل] .[1لك ّن هذا النزاعرمبا حدث قبل القرعة؛ كذلﻚ يُحتَمل أ ْن يكون بعدها ،والذين تب ّنوا القول بحدوثه بعدها
ّ
نص اآلية ،وهي قوله -تعاﱃ¼ » º :-؛ أي إنّهم اختلفوا
استندوا إﱃ قرين ٍة من ّ
حول كفالة مريم  بعد أن انتهﺖ القرعة ،وتكرارها م ّر ًة أخرى ين ّم عن الدقّة املتناهية يف
القصة بشكلٍ متوا ٍل .واعتﱪ اآللوﳼ تكرار قوله
املوضوع والحبكة املتقنة يف ﴎد أحداث ّ
تعاﱃ ¼ » º :-تأكي ًدا عىل إعجاز نب ّوة خاتم اﻷنب ّياء مح ّمد ،حيث قال:»وتكرير  ¼ » ºمع تحقّق املقصود؛ بعطف  ¾ ½عىل ³ 
كل ٍ
واحد من عدم الحضور عند اإللقاء ،وعدم الحضور عند االختصام
´؛ لﻺيذان بأ ّن ّ
مستقل بالشهادة عىل نبوته ،ال س ّيام عىل الرأي الثاين يف وقﺖ االختصام؛ ﻷ ّن تغيري الرتتيب
ﱞ
يف الذكر مؤكِّ ٌد لذلﻚ«].[2
وتشري اآلية يف الواقع إﱃ رغبة القوم من أحبا ٍر وغ ِري أحبا ٍر يف تكفّل مريم ،[3]إال أنّها ال
ولرمبا تكون شخصيّة والدها عمران هي السبب يف رغبتهم هذه ،فقد كان
توضّ ﺢ السبب يف ذلﻚ؛ ّ
إما ًما لهم ،أو ّرمبا ﻷجل نذر والدتها بأ ْن تكون خادم ًة يف املعبد ،أو قد يعود السبب علمهم بأنّها
ٍ
معلومات يف النصوص املق ّدسة].[4
ستلد املسيﺢ عىل ضوء ما لديهم من
وحي ،أو سدن ًة يف
اب ٍ
وكذلﻚ ال توضّ ﺢ اآلية َم ْن هم هؤالء ،فهل كانوا علام َء ،أو أحبا ًرا ،أو كتّ َ
الخواص وأهل الفضل يف الدين
املعبد؟ مع أ ّن اﻷمر غ ُري واض ٍﺢ يف اآلية ،لك ْن ﻤﻳكن القول إنّهم من
ّ
الحق][5؛ لذا ال صوابيّة ملن زعم أنّه نزا ٌع احتدم بني عد ٍد من الرجال
والراغبني يف السري عىل نهج ّ
اﻷرامل لالقرتان بها زوجةً ،فهذا الكالم ال موضوع ّية له إذ هل ﻤﻳكن تص ّور أ ّن القوم تنازعوا يف ما
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ج  ،3ص .190
لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية مح ّمد باقر موسوي همداين،
اإلسالمي التابع لجامعة املد ّرسني يف الحوزة العلميّة ،ج  ،3ص .298
إيران ،قم ،منشورات دار النرش
ّ

] [2محمود اآللوﳼ ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلميّة1415 ،ﻩ ،ج  ،2ص  153بتلخيص.

] [3راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج  ،8ص .220
] [4راجع :م .ن ،ج .ن ،ص .ن.
] [5راجع :م .ن ،ج .ن ،ص .ن.
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الخاصة التي اقتضﺖ
بينهم ﻷجل خطبة مريم؟! إذًا ،ال ب ّد من وجود بعض العوامل والظروف ّ
ٍ
تلميحات للخطبة والزواج يف هذه اآليات.
أي
حدوث هذا النزاع ،بينام ال نلمس ّ
ولو أمع ّنا النظر يف شخص ّية الس ّيدة مريم وأخذنا ظروفها بعني االعتبار؛ سوف يثبﺖ لنا
صوابيّة قول من قال إ ّن النزاع قد حدث بني اﻷحبار والكهنة حول كفالتها ،فقد كانﺖ يتيم ًة
وسادن ًة يف املعبد أو منذور ًة لسدانته ،كام كانﺖ تربطها بزكريا قراب ٌة نسبيةٌ ،ووالدها كان
إما ًما للقوم؛ واﻷه ّم من ذلﻚ كلّه هو دعاء والدتها لها ولذ ّريتها½ ¼ » º  :
¾ ¿  ،[1]Àوتق ّبلها من جانب الله -تعاﱃ -بأحسن قبو ٍلÄ Ã Â :
 .[2]Åهذه قراﺋ ُن معت َﱪ ٌة تؤكّد عىل أ ّن مريم يجب أن ترت ّىب عىل ٍيد خريِة الناس ومن
له القدرة عىل ضامن استمرار مسريتها الروحيّة بأمثل شكلٍ .
ومن البديهي يف هذه الحالة أ ْن يحدث ٌ
خالف بني زكريا وساﺋر اﻷحبار حول تكفّل هذه
يتوﱃ
الشخصيّة العظيمة؛ ﻷ ّن كفيلها بطبيعة الحال ينال حظًّا من الفضل والكرامة؛ حينام ّ
تربيتها واإلرشاف عىل شؤونها ،لذلﻚ حرص القوم عىل كسب هذه املزية الفريدة؛ عىل الرغم
كل ٍ
واحد منهم باآلخرين؛ سع ًيا وراء تحقيق
من املصاعب املرتقبة من وراء ذلﻚ ،إذ مل يكرتث ّ
هذا الهدف السامي.
واملسألة اﻷخرى التي تجدر اإلشارة إليها يف هذا الصدد ،هي أ ّن اإلنجيل املنتحل -أبوكريفا-
الذي ذكره غابريال سعيد رينولدز ،ليس من شأنه أن يُتّخذ مرتك ًزأ مناس ًبا لفهم مضمون اآلية
غيبي ،وال علم ٍ
ﻷحد به© ¨ :
 44من سورة آل عمران التي أكّدت عىل أ ّن هذا الخﱪ ﱞ
القصة ضمن اآليات
 .® ¬ « ªوكلمة - ¨هنا -تشمل جميع تفاصيل ّ
السابقة؛ وقوله -تعاﱃ» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° :-
¼ ½ ¾ هو يف الحقيقة تأكي ٌد عىل غيب ّية اﻷخبار التي ذكرتها اآليات السابقة.
ومن البديهي أ ّن معرفة اﻷخبار امل ُشار إليها غ ُري ممكن ٍة إال عن طريق املشاهدة التي مل
للنبي مح ّمد وقومه بقرينة قوله -تعاﱃ ¼ » º :-التي تك ّررت
تتحقّق ّ
] [1سورة آل عمران ،اآلية .36
] [2سورة آل عمران ،اآلية .37
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م ّرتني ،أو عن طريق قراءة الكتب ،أو التعليم ،أو اﻷخبار التي ينقلها املطّلعون عىل اﻷمر؛
لك ّن هذه اﻷمور مل تحصل ،وهو ما نفاه القرآن الكريم بقوله -تعاﱃ« ª © ¨ :-
القصة
¬ ®؛ لذا نؤكّد م ّر ًة أخرى عىل أ ّن اسم اإلشارة "ذلِ َﻚ" يشري إﱃ جميع تفاصيل ّ
يف اآليات السابقة لﻶية  44من سورة آل عمران والتي تض ّمنﺖ أخبا ًرا غيبيّ ًة عن ح ّنة ،وزكريا،
ويحيى ،وعيﴗ ،وهذه اﻷخبار وصلﺖ إﱃ خاتم اﻷنب ّياء مح ّمد عن طريق الوحي.
ولبيان تفاصيل املوضوع بشكلٍ
أوضﺢ ،نقول :إ ّن كلمتَي »أنباء« و»نوحيه« يف هذه اآلية
َ
ٍ
النبي مح ّمد مل يكن عىل علم
معنيني
تستبطنان
بدالالت ّ
ْ
خاص ٍة ،فاﻷوﱃ تحﻲﻜ عن أ ّن ّ
بهذه اﻷخبار ،والثانية تحﻲﻜ عن أ ّن هذه اﻷنباء وصلﺖ إليه بواسطة وحي السامء][1؛ ما يعني
النبي وح ًيا ،إﱃ جانب اإلشارة عدم حضوره يف ساحة اﻷحداث؛
أ ّن الخﱪ
الغيبي ،وإلقاﺋه إﱃ ّ
ّ
كلّها قراﺋ ُن تؤكّد عىل عدم علمه وقومه باﻷحداث التي ذكرت يف هذه اآليات.
ويقول العالمة مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ يف هذا الصدد» :قوله -تعاﱃª © ¨ :-

قصة يوسف من أنباء الغيب
« ¬ ® ،ع ّده من أنباء الغيب؛ نظري ما ع ّدت ّ
التي توحى إﱃ رسول الله ،قال -تعاﱃÒ Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É :-
)  × Ö Õ Ô Óيوسف  ،)102 -وأ ّما ما يوجد من ذلﻚ عند أهل الكتاب ،فال
املقتصة يف قصص
عﱪة به؛ لعدم سالمته من تحريف املح ّرفني ،كام أ ّن كث ًريا من الخصوصيّات
ّ
زكريا غ ُري موجود ٍة يف كتب العهدين ،عىل ما وصفه الله يف القرآن«].[2
وال ّ
واضﺢ يفيد تأكيد القرآن
مؤرش
ٌ
شﻚ يف أ ّن تكرار عبارة   ² ± ° م ّرتني ّ ٌ
أي إنجيلٍ  ،بل هو مصد ٌر للغيب املكنون الذي
الكريم عىل أنّه مل يقتبس هذه اﻷخبار من ّ
للنبي مح ّمد ،لذا حتّى وإ ْن تشابهﺖ بعض اﻷحداث التي ذكرت يف هذه
ّ
رشعﺖ أبوابه ّ
اآلية مع بعض ما ذكر يف إنجيل جيمس وا ّدعي أنّها مستوحا ٌة منه ،يبقى سياق الكالم هو
السياق مرتب ٌﻂ بطبيعة الحال باآليات السابقة
املحور اﻷساس لفهم معاين عباراتها ،وهذا ّ
سين إ ّن هذه
النبي مح ّمد مل يك ْن ً
حاﴐا حينام ألقيﺖ اﻷقالم يف املاء ،فهو مل يشاهد ما حدث؛ لذلﻚ قال بعض املف ّ
] [1من الواضﺢ أ ّن ّ
العبارة يقصد منها السخرية مبن أنكر الوحي.
لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج  ،8ص .219
] [2مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،3ص .297
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نص آخ َر.
اإللهي يف القرآن الكريم له اﻷولويّة عىل ّ
فضال عن أ ّن الوحي
والالحقة لهاً ،
كل ٍّ
ّ
وهناك ٌ
سؤال ها ﱞم يُطرح عىل رينولدز يف هذا املجال ،وهو :ما هو املس ّوغ ال ّدعاء أ ّن
ٍ
كلم ًة واحد ًة تك ّررت ضمن سياقٍ
نصيّ ٍة قصري ٍة ج ًّدا ،ذاتُ معنيني متباينني؟!
واحد وبفاصل ٍة ّ
مؤرش عىل عدم تناسق أفكار
من املؤكّد أ ّن هذه االزدواج ّية يف تحليل مفرد ٍة واضح ِة الداللةٌ ّ ،
فس التكفّل
صاحبها ،وفقدانه االستقرار الذهني إبّان عمل ّية التفسري ،فام يدعو للتع ّجب أنّه ّ
يف اآلية  37من سورة آل عمران  Ê É بكفالة زكريا لرتبية مريم ،بينام يف اآلية
ْ
فسها بخطبتها ليوسف الن ّجار! عىل الرغم من أ ّن مسألة
 44من السورة ذاتها َ ﻳﻜﻔُ ُﻞ َﻣ ْﺮ َ�َّ 
الزواج تستبطن يف مدلولها التكفّل بشؤون الطرف املقابل ،لك ّن كلمة (كفل) ومشتقّاتها يف
القرآن الكريم ال ترادف الزواج أو الخطبة مطلقًا.
عام ذُكر فاﻷناجيل املعتﱪة لدى املسيح ّيني  -اﻷناجيل القانون ّية  -مل تذكر سوى أ ّن
ً
وفضال ّ
ٍ
يوسف الن ّجار هو زوج الس ّيدة مريم أ ّم عيﴗ ولديه ع ّدة أوال ٍد
وبنات] ،[1لك ّنها مل تتح ّدث
عن القرعة يف خطبتها ،بل أشارت إﱃ أنّه سافر معهام إﱃ مرص ،وبعد م ّد ٍة قصري ٍة عادوا إﱃ
الناﴏة ،دون أ ْن تذكر ما حدث بعد ذلﻚ.
  :

ّ
  u  :--


:x w v

املالحظة التي سلّﻂ غابريال سعيد رينولدز الضوء عليها يف تفسريه اآلية  42من سورة آل
ومام قاله يف هذا الصدد» :القرآن
عمران ،هي اصطفاء الس ّيدة مريم عىل ساﺋر النساءّ ،
يف هذه اآلية يشري إﱃ أ ّن الله قد ط ّهر مريم واصطفاها عىل ساﺋر نساء العاملني s r
 .[2]} | { z y x w v u tاملشكلة التي
]َ » [1و َجا َء إِلَيْ ِه أُ ﱡم ُه َوإِ ْخ َوتُهَُ ،ولَ ْم يَق ِْد ُروا أَ ْن يَ ِصلُوا إِلَيْ ِه لِ َسبَ ِب الْ َج ْمعِ * .فَأَ ْخ ُ َﱪو ُه قَاﺋِلِ َني» :أُ ﱡم َﻚ َوإِ ْخ َوت َُﻚ َوا ِقفُو َن خَا ِر ًجا ،يُرِيدُو َن أَ ْن يَ َر ْو َك«.
اب َوق ََال لَ ُه ْم» :أُ ِّمي َوإِ ْخ َو ِيت ُه ُم ال ِﱠذي َن يَ ْس َم ُعو َن كَلِ َم َة الل ِه َويَ ْع َملو َن بِها«( .إنجيل لوقا.)21 - 19 : 8 ،
* فَأَ َج َ
»فَ َجا َءتْ ِحي َن ِﺌ ٍذ إِ ْخ َوت ُ ُه َوأُ ﱡم ُه َو َوقَفُوا خَا ِر ًجا َوأَ ْر َسلُوا إِلَ ْي ِه يَ ْد ُعونَهَُ * .وكَا َن الْ َج ْم ُع َجالِ ًسا َح ْولَهُ ،فَقَالُوا لَهُُ » :ه َوذَا أُ ﱡم َﻚ َوإِ ْخ َوت َُﻚ خَا ِر ًجا
يَطْلُ ُبون ََﻚ« 33 .فَأَ َجابَ ُه ْم ِقاﺋِالًَ » :م ْن أُ ِّمي َوإِ ْخ َو ِيت؟« * ث ُ ﱠم نَظَ َر َح ْولَ ُه إِ َﱃ الْ َجالِ ِس َني َوق ََال» :هَا أُ ِّمي َوإِ ْخ َو ِيت 35 ،ﻷَ ﱠن َم ْن يَ ْص َن ُع َم ِشيﺌَ َة الل ِه ُه َو
أَ ِخي َوأُ ْخ ِتي َوأُ ِّمي«( .إنجيل مرقس.)35 - 31 : 3 ،
راجع أيضً ا :إنجيل مرقس3 : 6 ،؛ إنجيل متّى46 : 12 ،؛ إنجيل يوحنا5 : 7 ،
] [2سورة آل عمران ،اآلية .42
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املفسون ليسﺖ قصصيّةً ،وإﻤﻧّ ا هي عقديّة ،فالقرآن يف ّند فيها عقيدة املسلمني يف
واجهها ّ
النبي مح ّمد؛ فام هو وجه أفضل ّية مريم عىل غريها من النساء؟«].[1
أفضل ّية أهل بيﺖ ّ
ومن جملة اﻷفكار التي تب ّناها هذا املسترشق أ ّن أفضل ّية الس ّيدة مريم عىل ساﺋر نساء
العاملني  -بحسب مضمون اآلية  -ليسﺖ بسبب تقواها وفضلها ،أو ﻷجل حملها؛ وهي عذرا ُء،
بل لكونها ستحمل يف بطنها كلمة الله][2؛ وقد استند يف رأيه هذا إﱃ مضمون اآليتني  49و 55
من السورة ذاتها ،وهام:
X W V U T SR Q P O N M L K J I  -

f e d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y

.[3] y x w v u t s r qp o n m l k j ih g
? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 -

@ N M L K J I HG F E D C B A

.[4] Q P O

فهل قصد رينولدز أ ّن هاتني اآليتني وما شاكلهام تثبﺖ أفضل ّية الس ّيدة مريم عىل غريها،
النبي عيﴗ ،أو إنّه يف صدد بيان املعنى املقصود من عبارة
أو أنّها تحﻲﻜ عن معجزات ّ
(كلمة الله) التي يراد منها عيﴗ وإثبات دوره يف اﻷلوهيّة؟!
واستنتج يف نهاية املطاف] [5أ ّن اآلية املذكورة تحﻲﻜ عن سالم جﱪاﺋيل عىل مريم املذكور
"سالَ ٌم ل َِﻚ أَيﱠتُ َها الْ ُم ْن َع ُم َعلَ ْي َها! ا َل ﱠر ﱡب َم َع ِﻚُ .م َبا َركَ ٌة
يف إنجيل لوقا» :فَ َد َخ َل إِلَ ْي َها الْ َمال َُك َوق ََالَ :
أَن ِْﺖ ِيف ال ِّن َسا ِء"«].[6
ولو كان مراد رينولدز من عبارة (والدة كلمة الله) كون املسيﺢ آي ًة يف والدته ،فهذا املعنى
[1]Reynolds, Ibid., p. 147.
[2]Ibid.
] [3سورة آل عمران ،اآلية .49
] [4سورة آل عمران ،اآلية .55
[5]Reynolds, Ibid., p. 147.
] [6إنجيل لوقا28 : 1 ،
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ٌ
أي تفسريٍ آخ َر؛ فاآلية  45من سورة آل عمران] [1وعد ٌد
معقول وﻤﻳكن قبوله ،وإال فال يقبل منه ّ
وصفته بأنّه كلمة الله ،وذلﻚ ﻷ ّن والدته كانﺖ فريد ًة من نوعها يف جميع
من اآليات اﻷخرى َ
نواحيها؛ أي إنّها تن ّم عن قدرة الله -تعاﱃ -وإعجازه العظيم.
ال ّ
ﳾ ٍء مبج ّرد أن يقول له كُن،
وجل -له القدرة عىل خلق ّ
شﻚ يف أ ّن الله -ع ّز ّ
كل ْ
واملسيﺢ عيﴗ خلق أيضً ا بهذه الكلمة ،لكن غاية ما يف اﻷمر أنّه ُولد خارج النطاق
أب  -لذا فهو اآلخر نتيج ٌة لهذه الكلمة ،ولكن أطلق السبب عىل
املتعارف بني البرش  -من غري ٍ
املس ّبب هنا من باب املبالغة .كذلﻚ نالحﻆ يف اآلية  42من سورة آل عمران أ ّن املالﺋكة ذكرت
وجل -وتطهريها وتفضيلها
خصاﺋص هي اصطفاؤها من قبل الله -ع ّز ّ
لوالدته مريم ثالث
َ
عىل ساﺋر نساء العاملني].[2
وجدير بالذكر أ ّن كلمة "اصطفاك" املذكورة يف اآلية كان لها تأث ٌري عىل اآلراء التي طرحها
املسترشقون حني تفسريهم اآلية ،وهي مشت ّق ٌة من كلمة (صفو) التي تعني خلوص الﴚء].[3
نستشف من مضمون اآلية أ ّن السي ّدة مريم بلغﺖ مقامني ،هام:
ّ
أ .مقام االصطفاء
ب .مقام التطهري
مقام االصطفاء بدوره عىل نحوين؛ كام ييل:
ـ االصطفاء عىل نساء العاملني
ـ االصطفاء املطلق
الفعل (اصطفى) يف قوله -تعاﱃ } | { z :-تع ّدى بحرف الج ّر
ﻴﴗ اﺑْ ُﻦ َﻣ ْﺮﻳَ َﻢ َوﺟِ ﻴ ًﻬﺎ ِﰲ اﻟﺪﱡ ﻧْ َﻴﺎ َواﻵْ ِﺧ َﺮ ِة َو ِﻣ َﻦ
ﴩ ِك ِﺑﻜَﻠِ َﻤ ٍﺔ ِﻣﻨْﻪُ ْاﺳ ُﻤﻪُ اﻟْ َﻤ ِﺴ ُ
ﻴﺢ ِﻋ َ
] [1قال -تعاﱃ :-إِ ْذ ﻗَﺎﻟ َِﺖ اﻟْ َﻤﻼَﺋِﻜَ ُﺔ ﻳَﺎ َﻣ ْﺮﻳَ ُﻢ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻳُ َﺒ ُ ﱢ
اﻟْ ُﻤ َﻘ ﱠﺮ ِﺑ َني( سورة آل عمران ،اآلية .)45

] [2قال أحد الباحثني يف هذا الصدد» :الهدف من تكرار التأكيد عىل طهارة مريم واصطفاﺋها ،هو تنزيهها من التّهم التي و ّجهﺖ لها من
أي م ّﱪ ٍر ﻷن يذكر الله -تعاﱃ -اسمها يف القرآن الكريم عىل الرغم من أنّه مل يذكر
قبل اليهود والنصارى وتفنيد شبهاتهم؛ وإال ليس هناك ّ
أي امرأ ٍة أخرى ،إذ ال نجد فيه اسم غريها من النساء«.
اسم ّ
(مح ّمد صادقي طهراين ،الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن ،إيران ،قم ،منشورات الثقافة اإلسالميّة ،الطبعة الثانية1986 ،م ،ج  ،5ص .)130

] [3راجع :حسن املصطفوي ،التحقيق يف ﮐلامت القرآن الﮑرﯾم ،لبنان ،بريوت ،القاهرة ،لندن ،منشورات دار الكتب العلميّة  -مرﮐز نرش آثار
العالمة املصطفوي ،الطبعة الثالثة1430 ،هـ ،ج  ،6ص  ،298مادّة (صفو).
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"اص ِ
طفاك" التي ذكرت قبل
(عىل) ويعني أفضليّة مريم عىل ساﺋر نساء العامل ،إال أ ّن كلمة ْ
هذه العبارة ،ذاتُ مع ًنى مطلقٍ ﻷ ّن فعلها مل يتع ّد بحرف الج ّر املذكور ،واالصطفاء هنا مبعنى
وجل -ط ّهر ذاتﻚ].[2
االختيار] ،[1واملراد بشكلٍ عا ٍّم أ ّن الله -ع ّز ّ
وهذه العبارة ّ
تختص بها بشكلٍ
حرصي،
تدل عىل إحدى فضاﺋل الس ّيدة مريم التي ال ّ
ٍّ
تتحىل بها.
إذ من املمكن لغريها من النساء أن ّ
وكلمة "ط ﱠهرك" معطوف ٌة عىل "اصطفاك" ،وهذا العطف ّ
يدل عىل أ ّن االصطفا َء -هنا-
مختص بها فحسب ،فالس ّنة اإلله ّية جاري ٌة عىل اصطفاء املالﺋكة واملخلصني
مطلق ،والتطه َري غ ُري
ٌ
ٍّ
][3
النبي مح ّمد باملصطفى؛ وعىل هذا اﻷساس فاالصطفاء املذكور
من بني آدم  ،لذلﻚ لقّب ّ
يف اآلية ال يحﻲﻜ عن أفضل ّيتها وتق ّدمها عىل غريها] ،[4ويؤيّد ذلﻚ مضمون اآلية الالحقة:
 ﮯ ¡  ،[5]¦ ¥ ¤ £ ¢حيث جاءها اﻷمر بأن تقنﺖ وتسجد
وتركع مق ّدم ًة لتبشريها باملسيﺢ الذي هو كلمة الله.
والسؤال الذي يُطرح بخصوص ما ذكره غابريال سعيد رينولدز عن اصطفاء مريم عىل
اعتقادي،
املفسين املسلمني يف حر ٍج
ٍّ
نساء العاملني والذي ا ّدعى فيه أ ّن هذا االصطفاء أوقع ّ
فحواه ما ييل :هل اآلية ّ
تدل عىل اصطفاﺋها عىل نساء العاملني يف جميع العصور واﻷجيال ،أو
املقصود هو اصطفاؤها عىل نساء زمانها فقﻂ؟
املفسين اآلية شاه ًدا عىل أ ّن مريم كانﺖ أعظ َم امرأ ٍة يف عرصها  -أفضل
اعتﱪ بعض ّ
نساء عاملها  -وهذه امليزة ال تتعارض مع كون الس ّيدة فاطمة الزهراء أفضل نساء العامل
قاطبةً ،ﻷ ّن كلمة (العاملني) يف القرآن الكريم ويف االستخدام العريف تعني جامع ًة من البرش
الذين يعيشون يف أحد العصور ،ومثال ذلﻚ قوله -تعاﱃ[6] _ ^ ] \  :-؛
] [1راجع :أحمد بهشتي ،عيﴗ ﭘﯿام آور اسالم (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات اطالعات2000 ،م ،ص .109
مؤسسة التأريﺦ ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،3ص .94
] [2راجع :محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،لبنان ،بريوت ،منشورات ّ
] [3راجع اآليات التالية :سورة الحج75 ،؛ سورة ص 46 ،و 47؛ سورة النمل59 ،
] [4راجع :أحمد بهشتي ،عيﴗ ﭘﯿام آور اسالم (باللغة الفارسية) ،ص .109
] [5سورة آل عمران ،اآلية .43
] [6سورة البقرة ،اآليتان  47و .122
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فمن البديهي -هنا -أ ّن املقصود هو تفضيل مؤمني بني إﴎاﺋيل عىل غريهم م ّمن عاﴏهم].[1
والسؤال اآلخر الذي يطرح يف هذا الصدد :هل إ ّن أفضليّة مريم عىل نساء العاملني يُراد
املفسين اعتﱪوا
منها أفضل ّيتها من جميع الجهات ،أو إنّها أفضل من بعض الجهات فقﻂ؟ بعض ّ
تع ّدي االصطفاء بحرف الج ّر (عىل) يفيد أفضل ّيتها عىل نساء العامل ،واالصطفاء املطلق لها ّ
يدل
حمال وهي عذرا ُء؛ والفرق بني هذين
عىل تق ّدمها من جميع الجهات عليه ّن ،ال من جهة وضعها ً
االصطفاءين؛ هو أ ّن اﻷ ّول صف ٌة لها بح ّد ذاتها ،والثاين صف ٌة لها مقارنة مع اآلخرين].[2
وهذا االستنتاج ال يبدو صحي ًحا لتفسري قوله -تعاﱃ،} | { z :-
إذ ال ﻤﻳكن ا ّدعاء أ ّن املراد -هنا -اصطفاؤها من جميع الجهات؛ بحيث ال توجد امرأ ٌة يف العامل
نستشف من سياق الكالم وما ذكر يف اآليات الالحقة أ ّن اﻷنسب هو
قاطب ًة أفضل منها ،بل
ّ
القول بتفضيلها عىل ساﺋر نساء العاملني؛ من حيث والدتها وهي عذرا ُء غ ُري متز ّوج ٍة ،ال من
ﻤﻳسها
جميع الجهات ،فهذه اآليات تحﻲﻜ عن تبشري املالﺋكة لها بحملها وهي عذرا ُء ،دون أن ّ
رش .إذًا ،هذا املضمون يعني أنّها ليسﺖ أفضل من ساﺋر نساء العاملني من جميع الجهات ،بل
ب ٌ
هي أفضل منه ّن بحملها دون االقرتان بزو ٍج ،وبفضل نفﺦ الروح اإللهيّة فيها ،وهذا الحمل يف
الحقيقة هو أحد اﻷنبيّاء أوﱄ العزم].[3
إذًا ،الس ّيدة مريم ليسﺖ أفضل -فقﻂ -من جميع نساء عرصها ،بل أفضل من نساء
جميع العصور ،لك ْن ال من جميع الجهات ،وال يف جميع الفضاﺋل ،وإﻤﻧّ ا من حيث والدتها وهي
اختصﺖ بها وفاقﺖ عىل ضوﺋها ساﺋر أقرانها النساء ،لذا ﻤﻳكن
عذرا ُء][4؛ فهذه هي امليزة التي ّ
] [1راجع :ناﴏ مكارم الشريازي ،تفسري ﻤﻧونه (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات دار الكتب اإلسالم ّية1995 ،م ،ج  ،2ص .543

] [2راجع :محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،3ص 95؛ رضا صدر ،مسﯿﺢ در قرآن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية عيل
ح ّجتي كرماين ،إيران ،طهران ،منشورات مشعل دانشجو ،ص .22
سوا اصطفاء مريم من بني نساء العاملني بهدايتها ونزول املالﺋكة عليها ومنحها كر ٍ
امات فريدةً؛ مثل :والدتها دون
سين ف ّ
] [3بعض املف ّ
زو ٍج ،وتﱪﺋتها من التّهم التي ُو ّجهﺖ لها من قبل اليهود ،وكالم طفلها وهو يف املهد ،وكونهام آي ًة للعاملني.
لالطّالع أكرث ،راجع( :عبد الله بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وأﴎار التأويل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ ،الطبعة
اﻷوﱃ1418 ،ﻩ ،ج  ،2ص .)169
سوف نذكر أيضاً النقد املو ّجه لرأي البيضاوي.
] [4راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،3ص .189
لالطّالع أكرث ،راجع املصادر التالية:
مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج  ،2ص 457؛ محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،ج  ،1ص 362؛
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أي امرأ ٍة أخرى
ﴎا مكنونًا ال يوجد يف نفس ّ
القول إ ّن هذه السيّدة الطاهرة تستبطن يف ذاتها ًّ
وجل-
يف العامل عىل م ّر العصور ،حيث وصفها القرآن الكريم باملصطفاة من ِق َبل الله -ع ّز ّ
س املبارك الذي جعلها وابنها
من بني جميع نساء العاملني ،واصطفاؤها طب ًعا ﻷجل هذا ال ّ
أي امرأ ٍة أخرى سوى
من أعظم اآليات يف عامل الخلقة] .[1هذه امليزة ليسﺖ موجود ًة لدى ّ
مريم؛ سوا ًء من اﻷجيال السالفة أو الالحقة ،ولك ّن هذا ال ﻤﻳنع أفضليّة غريها عليها مبيّز ٍ
ات
أخرى ،لذلﻚ قيل» :ليس املقصود من اصطفاء مريم أنّها اصطفيﺖ عىل نساء عرصها فقﻂ،
بل املقصود منه اصطفاؤها عىل جميع نساء العاملني من اﻷ ّولني واآلخرين يف والدتها اب ًنا من
أفضل منها يف
مختص ٌة بها فقﻂ؛ لك ّن هذا ال يعني عدم وجود امرأ ٍة َ
غري زو ٍج؛ فهذه امليزة
ّ
العلم والتقوى والفضل والعبادة والعقل ،ومثال ذلﻚ تفضيل بني إﴎاﺋيل يف القرآن الكريم
وإكرامهم بن َع ٍم مل يُكرم بها غريهم] ،[2فهذا ال يعني أفضل ّيتهم يف العلم والعمل عىل اآلخرين،
اليهودي عىل غريه ،وإﻤﻧّ ا اﻷفضل ّية لهم كاﺋن ٌة من حيث اختيار اﻷنب ّياء من
أو أفضل ّية اإلنسان
ّ
ﴐب من االنحراف لديهم؛
املاسة إﱃ قيادتهم؛ وهذا اﻷمر طب ًعا ين ّم عن ٍ
بينهم ج ّراء حاجتهم ّ
تجﱪوا عليهم فقتلوا بعضهم]. «[3
لكونهم مل يطيعوا اﻷنبيّاء ،بل ّ
][4

عبد الكريم الخطيب ،التفسري القرآ ّين للقرآن ،ج  ،2ص 445؛ محمود اآللوﳼ ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،ج  ،2ص 149؛ مح ّمد
بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،8ص .218
] [1راجع :سورة املؤمنون ،اآلية 50
] [2راجع اآليات التالية :سورة البقرة47 ،؛ سورة الدخان32 ،؛ سورة اﻷعراف 138 ،إﱃ 140؛ سورة املاﺋدة20 ،
] [3راجع :سورة آل عمران ،اآلية .181
] [4عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐرﯾم (باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات إﴎاء ،الطبعة الثالثة2002 ،م و 2014م ،ج
 ،14ص .235
قاﺋال» :الفعالن اصطفاك
سلّﻂ صاحب تفسري الفرقان ضمن تأييده لهذا االستدالل الضوء عىل زمان الفعلني :اصطفاك وط ّهرك ،ث ّم وضّ حهام ً
وط ّهرك ماضيان؛ ما يعني عدم اصطفاء مريم عىل النساء الاليت يأتني بعدها ،واملقصود من قوله -تعاﱃ( -العاملني) هو النساء اللوايت
سبقن عهدها ،أي أ ّن الكلمة ال تشمل جميع النساء إﱃ يوم القيامة؛ إذ لو كان املقصود أنّها تشمل من يأيت بعدها من النساء أيضً ا ،فال ب ّد يف
(رب العاملني) تشمل الخلق
هذه الحالة من وجود دليلٍ عىل ذلﻚ ،وهذا غري موجو ٌد طب ًعا .كلمة (العاملني) يف اآلية الثانية من سورة الحمد ّ
رب العامل بأﴎه؛ لك ّن معنى الكلمة محدو ٌد بالنسبة إﱃ العباد؛ ما يعني تحديد نطاق معناها إال مع وجود
(رب) ،أي أنّه ّ
قاطب ًة بقرينة كلمة ّ
دليل عىل توسعة املعنى املقصود منها .وقيل إ ّن مريمقد اصطفيﺖ من بني جميع نساء العامل من اﻷ ّولني
توسعه .وحتّى إن وجد ٌ
قرين ٍة ّ
دليل عىل هذا االدّعاء  -إال أ ّن آية التطهري تؤكّد عىل عظمة مقام السيّدة فاطمة الزهراء بوصفه أعىل مقامٍ «.
واآلخرين  -وال يوجد لدينا ٌ
(مح ّمد صادقي طهراين ،الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن ،إيران ،قم ،منشورات الثقافة اإلسالميّة ،الطبعة الثانية1986 ،م ،ج  ،5ص .)132
ٍ
روايات أكّدت عىل أ ّن فاطمة هي
أضف إﱃ ذلﻚ فﺈ ّن بعض الروايات ذكرت أربع نساء ه ّن اﻷفضل يف العامل أجمع ،يف حني أ ّن هناك
اﻷفضل؛ وال ّ
كل واحد ٍة منهام س ّيدة نساء العاملني؛ ﻷ ّن فاطمة
شﻚ يف أ ّن تفضيل إحداهام عىل اﻷخرى  -مريم وفاطمة  -ال يتعارض مع كون ّ
مام كانﺖ عليه اﻷوضاع يف العهود السابقة ،لذا فهي أفضل من الصالحات الثالثة
عاﴏت عهدًا تكاملﺖ شخصيّة املرأة فيه
ّ
وتحﴬت أكرث ّ
اللوايت سبقنها( .مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،3ص .)234
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واستنتج يوسف د ّرة الح ّداد ،عىل الرغم من عدم إشارته إﱃ وجه تفضيل الس ّيدة مريم
عىل غريها من النساء ،من اآلية أفضل ّية املسيﺢ عىل جميع البرش ،فهو برأيه الصفوة من بني
وجل -عىل جميع نساء العاملنيs r :
آدم ،لسببني ،اﻷ ّول أ ّمه التي اصطفاها الله -ع ّز ّ
 ،[1]} | { z y x w v u tوالثاين هو
ذاته بوصفه آخ َر أنب ّياء بني إﴎاﺋيل~} | { z y x w v :
ﮯ ¡ ° ¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢

.[2]µ ´ ³ ² ±

توصل إليها الح ّداد منبثق ٌة من رؤيته اإليديولوجيّة القاﻤﺋة
والظاهر أ ّن النتيجة التي ّ
النص يف اآليتني
عىل مرتكزاته الالهوتيّة ،لذا لو تج ّرد عن هذه املرتكزات املسيحيّة ﻷدرك أ ّن ّ
مفهوم يحﻲﻜ عن أفضل ّية املسيﺢ عىل الخلق قاطب ًة].[3
بأي
ٍ
املذكورتني ال يوحي ّ
 

 :

ّ
 44   )¯° ( ±


   :

قصة مريم ضمن اآليات  35إﱃ  50من سورة آل
ا ّدعى غابريال سعيد رينولدز أ ّن ّ
ّ
استدل مبسألة القرعة لخطبتها بهدف
عمران مستوحا ٌة من إنجيل جيمس املنتحل ،وقد
إثبات رأيه هذا ،حيث اعتﱪ ما ذكر يف هذا اإلنجيل بأنّه أفضل سبيلٍ ملعرفة املدلول الصحيﺢ
املقصود من قوله -تعاﱃ.µ ´ ³  :-
القصة املذكورة يف القرآن الكريم مع ما هو
السياق بادر إﱃ تنسيق أحداث ّ
ويف هذا ّ
أسلوب مقارنٍ ؛ ﻷجل بيان املدلول الصحيﺢ لكلمة (أقالم)
مذكو ٌر يف إنجيل جيمس ضمن
ٍ
والدي مريم
وإزالة الغموض عنها بزعمه ،حيث طرح رأيه بقوله» :ذكر يف إنجيل جيمس أ ّن
ْ
كل واحدة من هذه النساء اﻷربعة كانﺖ متكامل ًة يف الفضل إبان عهدها ،وفضاﺋله ّن متوازي ٌة
املفسين إ ّن ّ
إذً ،ﻤﻳكن القول بنا ًء عىل آراء ّ
الزمني يقتضيان أفضليّة السيّدة فاطمة عىل ساﺋر نساء العامل؛ ما يعني
مع بعضها وليسﺖ متعارضةً ،كام أ ّن الظروف الزمانيّة والتكامل
ّ
أنّها أفضل من هؤالء الثالثة.
] [1سورة آل عمران ،اآلية .42
] [2سورة البقرة ،اآلية .87
(ﯾوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجﯿل يف القرآن ،لبنان ،بريوت ،منرشوات املكتبة البولسية ،الطبعة الثالثة1993 ،م ،ص .)175
املخصصة لتفسري اآلية  87من سورة البقرة يف املباحث الالحقة.
] [3لالطّالع أكرث راجع الفقرة
ّ
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ٍ
امتثاال للنذر الذي قطعته أ ّمها عىل
ً
سنوات ،وذلﻚ
ق ّدماها للمعبد وعمرها مل يتجاوز ثالث
رزق بشكلٍ
نفسها ،فتكفّلها زكريا (الكاهن)][1؛ وقد كان يصلها ٌ
إعجازي هناك] ،[2وحينام
ٍّ
بلغﺖ س ّن الرشد أوجس سدنة املعبد وكهنته خيف ًة من هتﻚ حرمته ،لذا دخل زكريا يف الحرم
عام يفعله بها] ،[3فجاءه ٌ
ملﻚ من جانب الله وأخﱪه بأ ّن يجمع جميع
املق ّدس ليسأل الله ّ
كل ٍ
عصا صغريةً؛ ﻲﻛ يختار الله أحدهم
اﻷرامل من الرجال يف البالد ويحﴬ ّ
واحد منهم معه ً
ﻷن يتكفّل برتبيتها] .[4عندما اجتمع اﻷرامل من الرجال ،أخذ زكريا العيص منهم وأدخلها يف
رجل اسمه يوسف ،حيث
عصا لصاحبها ،فكان آخ َرهم ٌ
املعبد وقرأ عليها دعا ًء ،ث ّم أرجع ّ
كل ً
ظهرت من عصاه معجزة بعد أ ْن خرج منها طري جلس عىل رأسه«].[5
فس الكفالة يف قوله -تعاﱃ¹ ¸ ¶  :-؛ مبعنى خطبة
ومبا أ ّن هذا املسترشق ّ
مخصصة
يفس كلمة (أقالم) مبعنى قلم أو العصا التي كانﺖ ّ
يوسف الن ّجار ملريم ،لذلﻚ مل ّ
اقرتع فيها؛ ﻷجل تعيني كفيل مريم
ّ
فسها بالعيص الصغرية التي ُ
لكل ح ٍﱪ من أحبارهم ،بل ّ
السياق ا ّدعى أ ّن هذا الخﱪ
أي زوجها -من بني أحد اﻷرامل من الرجال ال اﻷحبار؛ ويف هذا ّعام ذُكر يف إنجيل جيمس ،وعىل هذا اﻷساس استنتج أ ّن
القرآ ّين عبار ٌة عن ﴎ ٍد
قصيص يحﻲﻜ ّ
ٍّ
العصا الصغرية هي املقصودة من الكلمة املذكورة ال القلم؛ ﻷ ّن هذا املعنى برأيه أكرث تناس ًبا
مع أ ّول مع ًنى شاع بني الناس لكلمة قلم].[6
مام ُذكِ َر أ ّن رينولدز اعتمد عىل مرتكزاته الفكريّة يف تفسري مضامني القرآن
ّ
ونستشف ّ
قصة السيّدة مريم يف القرآن
الكريم ،ومن املؤكّد أ ّن مج ّرد وجود تشاب ٍه بني بعض أحداث ّ
الكريم وإنجيل جيمس ال يعني صواب ّية رأيه يف تفسري كلمة (أقالم) املذكورة يف اآلية  44من سورة
فضال عن أ ّن املعنى املقصود من هذه الكلمة يف ساﺋر اآليات القرآن ّية يف ّند ما ا ّدعاه.
آل عمرانً ،
صلب ،حيث ع ّرفها الراغب
كام أ ّن كلمة (قلم) يف أصلها
جسم ٍ
قص جز ٍء من ٍ
اللغوي تعني ّ
ّ
] [1إنجيل جيمس / 8 - 3 : 2 ،سورة آل عمران ،اآلية .37
] [2إنجيل جيمس / 8 : 1 ،سورة آل عمران ،اآلية .37
] [3إنجيل جيمس.8 : 3 ،
] [4إنجيل جيمس.8 : 3 ،
] [5إنجيل جيمس9 : 1 ،؛ إنجيل متّي16 : 3 ،؛ إنجيل مرقس10 : 1 ،؛ إنجيل لوقا 32 : 3؛ إنجيل يوحنا .32 : 1
[6] Reynolds, Ibid., p. 143.
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القص من الﴚء الصلب؛ كالظفر وكعب الرمﺢ والقصب ،ويقال
اﻷصفهاين بقوله» :أصل القلمّ :
وخص ذلﻚ مبا يكتب به ،وبالقدح الذي يﴬب به،
للمقلوم :قلم .كام يقال للمنقوض :نقضّ .
وجمعه :أقالم«] .[1وقال ابن عاشور موضّ ًحا معنى هذه الكلمة يف اآليةَ » :وقَ ْولُ ُه :إِ ْذ يُلْقُو َن
أَقْال َم ُه ْم؛ َو ِه َي ْاﻷَق َْال ُم الﱠ ِتي يَ ْكتُبُو َن ِب َها التﱠ ْو َرا َة كَانُوا يَق َْرتِ ُعو َن ِب َها ِيف الْ ُمشْ ِك َال ِتِ :بأَ ْن يَ ْكتُبُوا َعلَيْ َها
اس يَ ِص ُريو َن إِ َﱃ الْ ُق ْر َع ِة ِع ْن َد انْ ِع َد ِام َما يُ َر ِّج ُﺢ
أَ ْس َام َء الْ ُمق َ ِْرت ِع َني أَ ْو أَ ْس َام َء ْاﻷَشْ يَا ِء الْ ُمق َْرتَ ِع َعلَيْ َهاَ ،وال ﱠن ُ
الْ َح ﱠق ،فَكَا َن أَ ْه ُل الْ َجا ِهلِ ﱠي ِة يَ ْستَق ِْس ُمو َن ب ِْاﻷَز َْال ِم َو َج َع َل الْ َي ُهو ُد ِاالق ِ َْرتا َع ب ِْاﻷَق َْال ِم الﱠ ِتي يَ ْكتُ ُبو َن ِب َها
التﱠ ْو َرا َة ِيف الْ ِم ْد َر ِاس؛ َر َجا َء أَ ْن تَكُو َن بَ َركَتُ َها ُم ْر ِش َد ًة إِ َﱃ َما ُه َو الْ َخ ْ ُري«].[2
وسوا ًء اعتﱪنا كلمة (أقالم) تعني السهام -املصنوعة من الخشب طب ًعا– أم تلﻚ اﻷقالم التي
كانوا يقرتعون بها؛ أي قداحهم املﱪيّة التي كانﺖ تُس ًمى سها ًما] ،[3أم تلﻚ اﻷقالم التي كان اﻷحبار
يكتبون بها التوراة وساﺋر الكتب السامويّة التي كانﺖ تستخدم للقرعة أيضاً  -وهو ما ذهب إليه
املفسين  [4]-فهي بالنتيجة كانﺖ عبار ٌة عن ِقطعٍ من الخشب التي تُكتب عليها أسامء
غالب ّية ّ
الحل اﻷنسب للمسألة املختلف حولها][5؛
املتنازعني ،حيث كانﺖ تلقى يف املاء ﻷجل معرفة ّ
مام كانﺖ اﻷمم تفعله من
وقال الفخر الرازي موضّ ًحا ذلﻚ بقوله» :معنى ّ µ ´
املساهمة عند التنازع ،فيطرحون منها ما يكتبون عليها أسامءهم ،فمن خرج له السهم سلم له
ْ
ﺎن ِﻣ َﻦاﻟ ُﻤ ْﺪ َﺣ ِﻀﲔَ( - الصافات  ،)141 /وهو شبي ٌه بأمر
اﻷمر؛ وقد قال الله -تعاﱃ :-ﻓﺴﺎ� ﻓﻜ
َ َ َ َ َ َ
َ

] [1املتعارف بني املحاربني والرماة يف جميع اﻷمم والقباﺋل قبل اإلسالم أنّهم يكتبون عىل السهم الذي يرمونه بات ّجاه العدو اسم راميه أو
ٍ
كلامت كانوا يعتقدون بيمنها أو نحوستها ،وكانوا يتفاءلون بأ ّول سهمٍ يخرجونه من بينها عن طريق القرعة لرميه نحو عد ّوهم؛ وهذه
السهام كانﺖ تس ّمى أقدا ًحا أو أقال ًما.
لالطّالع أكرث ،راجع :حسني بن مح ّمد (الراغب اﻷصفهاين) ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق عدنان داوودي ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار القلم،
الطبعة اﻷوﱃ1402 ،هـ ،مادّة (قلم).
مؤسسة التأريﺦ ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،3ص .96
] [2محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،لبنان ،بريوت ،منشورات ّ
] [3راجع :وهبة بن مصطفى الزحييل ،التفسري املنري ﰱ العقيدة والرشيعة واملنهج ،لبنان وسوريا ،بريوت ودمشق ،منشورات دار الفكر
املعاﴏ ،الطبعة الثانية1418 ،هـ ،ج  ،3ص .224
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :إسامعيل حقّي الﱪوسوي ،روح البيان ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الفكر ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،2ص 33؛ أحمد
بن مح ّمد ميبدي ،كشف اﻷﴎار وعدّة اﻷبرار (باللغة الفارسية) ،تحقيق عيل أصغر حكمﺖ ،إيران ،طهران ،منشورات أمري كبري ،الطبعة
الخامسة1992 ،م ،ج  ،2ص .117
عصا صغريةً،
] [5وضّ ﺢ أحد الباحثني هذا النمﻂ من القرعة قاﺋالً» :هذا النمﻂ من القرعة ما زال متعارفًا بني نساء بعض القرى ،حيث يلقني ً
قﺶ ،أو قصب ًة يف املاء الجاري؛ ليتفألن به عىل ضوء غرقها يف املاء أو حركتها مع مجرى تياره«.
أو حزمة ٍّ
(مح ّمد رضا غيايث كرماين ،ﭘﮋوهﺶ هاي قرآين عالمه شعراين در تفاسري مجمع البﯿان ،روح البﯿان و منهج الصادقﯿن (باللغة الفارسية) ،إيران،
مؤسسة بوستان كتاب2006 ،م ،ج  ،1ص .)269
قم ،منشورات ّ
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القداح التي تتقاسم بها العرب لحم الجزور ،وإﻤﻧّ ا س ّميﺖ هذه السهام أقال ًما؛ ﻷنّها تقلّم وتﱪى،
قلام.
وكل ما قطعﺖ منه شيﺌًا بعد ﳾء فقد قلّمته؛ ولهذا السبب يس ّمى ما يكتب به ً
قال القاﴈ :وقوع لفﻆ القلم عىل هذه اﻷشياء وإن كا ْن صحي ًحا؛ نظ ًرا إﱃ أصل االشتقاق،
إال أ ّن العرف أوجب اختصاص القلم بهذا الذي يكتب به ،فوجب حمل لفﻆ القلم عليه«].[1
وكلمة (قلم) ُذكِ َرت يف أ ّول آي ٍة من سورة القلم ،ويراد منها ما يكتب به ،إذ قال -تعاﱃ -يف
ْ
ون ،[2]كام ذكرت يف اآلية الرابعة من سورة العلق لبيان الفواﺋد
هذه اآلية :نواﻟﻘﻠﻢوﻣﺎ� ْﺴﻄﺮ
َ َ َِ َ َ َ ُُ َ
التي ينالها اإلنسان من الكتابة.[3]b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V :
لذا يبدو أ ّن املراد من القلم يف اآليتني هو القلم املتعارف لدى الناس يف الكتابة.
وأ ّما كلمة (أقالم) فقد ذكرت يف آيتني هام اآلية التي هي مدار بحثنا وقوله -تعاﱃ -يف
سورة لقامنÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å :
واضﺢ يف هذه اآلية ،حيث يراد
 .[4]Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Òومعنى الكلمة
ٌ
املخصص للكتابة؛ وذلﻚ بقرينة شجر اﻷرض ،ومداد البحر ،وكلامت الله ،فلو
منها الﴚء
ّ
جعلﺖ جميع اﻷشجار يف اﻷرض أقال ًما وجعل مدادها ماء اﻷبحر السبعة ،ث ّم كتبﺖ كلامت
الله -سبحانه وتعاﱃ -بها ،فهي بعد أن تتح ّول إﱃ ٍ
ألفاظ مكتوب ٍة سوف ينتهي ماء هذه اﻷبحر
قبل أن تنتهي هذه الكلامت (املخلوقات).
وأ ّما معنى هذه الكلمة يف اآلية  44من سورة آل عمران والتي هي مدار بحثنا ،فرياد منه
سهام القرعة التي ﻤﻳكن أ ْن تكون أقالم اﻷحبار؛ وهذا املعنى نستشفّه عىل ضوء استخدام
الكلمة يف مختلف آيات القرآن الكريم؛ كذلﻚ ﻤﻳكن القول إ ّن املراد -فقﻂ -تلﻚ العيص التي
مخصصة سها ًما للقرعة.
كانﺖ ّ
ال ّ
شﻚ يف أ ّن إﴏار غابريال سعيد رينولدز عىل حرص الكلمة يف املعنى الثاين ،ال مس ّوغ
] [1مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج  ،8ص .220
] [2سورة القلم ،اآلية .1
] [3سورة العلق ،اآليات  3إﱃ .5
] [4سورة لقامن ،اآلية .27
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مقتبس من
له؛ لكونه منبثقًا من مرتكزاته الفكريّة املسيحيّة ،ونظ ًرا إلﴏاره عىل ا ّدعاء أنّه
ٌ
إنجيل جيمس املنتحل.
 ²°£

اعتمد أغلب املسترشقني يف تفسري القرآن الكريم عىل مرتكزاتهم الفكريّة والعقديّة؛ لذا
مختلف مع مضامني اﻷناجيل
اإلسالمي إلحدى اآليات
فﺈنّهم حينام يالحظون أ ّن التفسري
ٌ
ّ
القانون ّية وحتّى املنتحلة ،فهم يف أفضل اﻷحوال يبادرون إﱃ توجيه معناها وظاهرها أو أنّهم
رصون -أحيانًا -عىل معارضتهم للرؤية اإلسالميّة ،ويطرحون آراء تتباين بالكامل مع املعنى
ي ّ
املفسين املسلمني.
املتعارف بني ّ
وقد سلﻚ املسترشق غابريال سعيد رينولدز هذا النهج يف التعامل مع املضمون القرآ ّين،
ومن هذا املنطلق ا ّدعى أ ّن اﻷنجع إلزالة غموض الكثري من اآليات التي تح ّدثﺖ عن الس ّيدة
مريم وابنها عيﴗ وتبسيﻂ التعقيد املوجود يف ألفاظها وعباراتها ،هو اللجوء إﱃ النصوص
املسيحيّة التي تشري إﱃ املوضوع نفسه.
مقتبس من العهدين
النص القرآ ّين
وال يذكر املسترشقون املتأ ّخرون برصيﺢ القول أ ّن ّ
ٌ
والنصوص املق ّدسة الالحقة لهام ،لك ّنهم يؤكّدون عىل أنّه يحﻲﻜ عن مضامني النصوص اليهوديّة
واملسيح ّية؛ إذ هناك مسأل ٌة ملحوظ ٌة يف معظم اآلثار التفسرييّة لهؤالء املسترشقني ،وهي ا ّدعاء
أ ّن الكثري من املضامني القرآن ّية مستوحا ٌة من مصاد َر عديد ٍة؛ مثل :التلمود ،واإلنجيل ،وثقافة أهل
مكّة وتقاليدهم ،أو أنّها متأث ّر ٌة بالظروف االجتامعيّة والثقافيّة والدينيّة يف عرص ظهور اإلسالم،
وهذا ين ّم يف الحقيقة عن انعكاس آراء أسالفهم املسترشقني اﻷواﺋل يف منظومتهم الفكريّة].[1
وقد قالﺖ املسترشقة أنجليكا نويورث يف توجيه التشابه املوجود بني القرآن الكريم
قصة مريم ﻲﻛ يوضّ ﺢ
تي مريم وعيﴗ إنّ» :القرآن ذكر ّ
والكتاب املق ّدس يف تفاصيل ّ
قص ْ
القصة
الغموض املوجود يف النصوص املق ّدسة حول قض ّية حملها ووالدتها؛ وهي عذراء ،وهذه ّ
لقصة مريم
] [1أشار املسترشق آرند جان فنسنﻚ يف إحدى مقاالته إﱃ هذا املوضوع ووضّ حه قاﺋالً» :التشابه الثابﺖ بني الرواية القرآن ّية ّ
ٍ
مع اﻷحداث املذكورة يف اﻷناجيل املنتحلة  -أبوكريفا  -ال ّ
اقتباس مبارشٍ ،وإﻤﻧّ ا ين ّم عن الطابع الفلكلوري للدين؛ حيث تشري
يدل عىل وجود
مضامني القرآن واﻷناجيل املنتحلة إﱃ تقالي َد محليّ ٍة ساﺋدة بني الناس«.
)Wensinck, p. 630(.
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ٍ
ّ
تدل بوضو ٍح عىل رواج مباحثَ
شخصيتي مريم
ونقاشات جديد ٍة بني أهل املدينة حول
ْ
وعيﴗ ضمن تو ّج ٍ
هات الهوت ّي ٍة ،لذلﻚ اقتضﺖ الﴬورة آنذاك بيان تفاصيلها.
ال ﻤﻳكن االعتامد -فقﻂ -عىل اﻷسس البنيوية التي تقوم عليها الحكايات القرآن ّية
الستكشاف املعاين واملداليل الكاملة للقصص التي ﴎدت يف كتاب املسلمني املق ّدس  -القرآن،
 إذ ليس من امله ّم مبكانٍ بيان مدى احتامل تأثري أحد النصوص عىل التصوير القرآ ّين إلحدىالقصص (كام هو الحال بالنسبة إﱃ اإلصحاح الثاين عرش من إنجيل لوقا ،والذي ت ّم استعراض
مضمونه يف القسم اﻷ ّول من سورة مريم) ،بل امله ّم هو معرفة الخطاب العا ّم املراد طرحه
هواجس الهوتي ٍة أك َرث ِقد ًما«].[1
رمبا طرح عىل ضوء
من وراء ِذكْر هذه ّ
القصة؛ فهذا الخطاب ّ
َ
وال ّ
قصة مريم وعيﴗ كانﺖ معروف ًة بشكلٍ عا ٍّم بني املستمعني اﻷواﺋل،
شﻚ يف أ ّن ّ
القصيص
إال أ ّن ذكرها يف القرآن الكريم ين ّم عن عظمة بالغة هذا الكتاب الحكيم يف السد
ّ
وتف ّرده يف بيان بعض اﻷحداث التي شهداها ،حيث صاغها من وقاﺋ َع كانﺖ معروف ٌة لدى
بأسلوب يتناسب مع الرسالة املو ّجهة إليهم .واآلية  44من
املخاطَبني العرب يف عرص النزول
ٍ
ٍ
بأحداث ال
النبي مح ّمد يخﱪ الناس
سورة آل عمران -عىل سبيل املثال -أكّدت عىل أ ّن ّ
ﻤﻳكن للعقل مطلقًا االطّالع عليها من دون هذا اإلخبار ،وحتّى املعارضون لرسالته يق ّرون بأنّه
ﴐا حينام
مل يسمع بهذه اﻷحداث قبل ذلﻚ ومل يقرأْها مطلقًا ،واﻷه ّم من ذلﻚ أنّه مل يكن حا ً
وقعﺖ؛ ﻲﻛ ينقلها بهذه التفاصيل الدقيقة؛ إذ من املستحيل طب ًعا أ ْن يكون قد رآها مرأى
العني؛ ما يعني أ ّن الخﱪ وصله عن طريق وحي السامء].[2
وحتّى لو ُو ِج َد تشاب ٌه بني القصص القرآن ّية املتقنة والقصص املنقولة يف بعض النصوص
[1]Angelika Neuwirth, “Epistemic Pessimism in Qur’anic studies”.
هذه املقالة مل تطبع حني تدوين الكتاب ،وبالتاﱄ فﺈ ّن معلوماتها املكتبية غري كامل ٍة؛ حيث أرسلتها لنا مؤلّفتها الس ّيدة أنجليكا نويورث
استجاب ًة لطلبنا.
] [2راجع :محمود اآللوﳼ ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلميّة1415 ،ﻩ ،ج  ،2ص .152
تط ّرقﺖ الباحثة دونيز ماسون إﱃ توضيﺢ هذا التشابه مؤكّد ًة عىل وجود ٍ
ارتباط بني ما ذكر يف القرآن الكريم والكتاب املقدّس ،لك ّنها احتملﺖ
التغريات التي طرأت عليها ،وليس من املمكن -هنا -تعيني
أ ّن املضامني اإلسالم ّية قد أث ّرت عىل النصوص املسيح ّية املتأخّرة وكانﺖ سب ًبا يف ّ
التغريات بدقّ ٍة.
هذه ّ
(دونيز ماسون ،قرآن و ﮐتاب مقدس :درون مايه هاي مشرتك (باللغة الفارسية) ،ترجمته إﱃ الفارسية فاطمة سادات تهامي ،إيران ،طهران،
منشورات السهروردي2006 ،م ،ص .)392
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السابقة املنتحلة واملح ّرفة ،فهذا ال يعني تسويﻎ ا ّدعاء أنّها مقتبس ٌة أو مستوحا ٌة من هذه
النصوص املرفوضة من أساسها.
ويالحﻆ يف التو ّجهات التفسرييّة االسترشاق ّية التي تب ّناها املسترشقون املتأ ّخرون الذين
ِ
وجهات نظ ٍر تجديديّ ًة مستقلّ ًة عن
يدور البحث يف هذا الكتاب حول آراﺋهم ،أنّهم تب ّن ْوا
النص القرآ ّين؛ بعي ًدا عن
السياق سلّطوا الضوء عىل ّ
الدراسات الغربيّة التقليديّة ،ويف هذا ّ
فسوه،
اإلسالمي الذي ﻤﻳثّل تأريﺦ املسلمني ونهجهم
الرتاث
الديني؛ إال ما ندر ،وبالتاﱄ ّ
ّ
ّ
ٍ
التناص
تحليالت أدب ّي ٍة ولغويّ ٍة قاﻤﺋ ٍة عىل مبدأ
وطرحوا نظريّاتهم بخصوص مضامينه يف رحاب
ّ
النيص).
(التعالق ّ ّ
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الباب الثاني
ملصطلحي
االسترشاقي
التفسري
َ
ّ

القرآين
النص
"الكتاب" و"التفصيل" يف ّ
ّ

الفصل األول
االسترشاقي ملصطلح "الكتاب"
التفسري
ّ
القرآين
النص
يف ّ
ّ

ﻲﻧ
اﻗﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻜﺘﺎب" ﰲ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻲﻧ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

سلّﻂ املسترشقون الضوء بدقّ ٍة وإمعانٍ عىل مصطلﺢ "كتاب" وساﺋر الكلامت املرتبطة به؛ مثل:
السياق أضفى بعضهم إليه
"تفصيل" و"مبني" ،وهناك
أسباب عديد ٌة دعتهم إﱃ ذلﻚ؛ ويف هذا ّ
ٌ
مصاديق ع ّدة.
النيص وذكروا له
َ
النيص ،يف حني أ ّن آخرين قيّدوه مبدلوله ّ ّ
دالل ٌة تتع ّدى نطاق مدلوله ّ ّ
بعوامل ع ّدة ،وطرحوا
َ
وقد تط ّرقوا إﱃ تفسري هذا املصطلﺢ واآليات املرتبطة به متأث ّرين
آراء متباين ًة مت ّخضﺖ عنها تفاس ُري متن ّوع ٌة ومتباين ٌة من حيث املضمون.
وتفصيل هذه اآلراء التفسرييّة يف ما ييل من مباحث:

ّ
  "ª±" :؛ ¶ 
ّ
:(¸  ،

 ) ³´µ

أحد اآلراء الشاﺋعة بني املسترشقون حول تفسري مصطلﺢ "كتاب" يف القرآن الكريم هو
داللته عىل التوراة واإلنجيل ،ويُع ّد يوسف د ّرة الح ّداد من جملتهم ،فقد استنتد إﱃ خلفيّاته
مقتبس من هذين الكتابني املق ّدسني لدى اليهود
الفكريّة التي قوامها أ ّن كتاب املسلمني املق ّدس
ٌ
النص القرآ ّين عىل ضوء معتقداته الدين ّية ،وقام بتحميل
واملسيح ّيني ،وعىل هذا اﻷساس تعامل مع ّ
آراﺋه التفسرييّة عليه؛ بحسب هذه املعتقدات؛ لذا مل ﻤﻳ ّيز يف رأيه هذا بني معنى كلمة الكتاب
ﴏ عىل أنّها ذاتُ دالل ٍة واحد ٍة؛
املذكورة يف اآليات اﻷوﱃ وغريها ضمن مختلف السور ،حيث أ ّ
وهي الكتاب املق ّدس .واملعهود عن هذا املسترشق أنّه قبل أ ْن يبادر إﱃ تفسري إحدى اآليات،
مفص ًال].[1
عاد ًة ما يشري إﱃ نظريّ ٍة مرتكز ٍة يف ذهنه؛ فحواها أ ّن القرآن ال يتع ّدى كونه كتابًا ّ
وأكّد الح ّداد يف بحوثه عىل أ ّن التوراة هي الكتاب الوحيد امل ُن َزل من السامء ،وا ّدعى أ ّن
املقصود من مصطلﺢ "كتاب" يف كتاب املسلمني املق ّدس هو النسخة العرب ّية للتوراة التي أطلق
النبي مح ّمد به؛ لﻲﻜ يعلّم العرب الكتاب والحكمة  -أي التوراة
عليها عنوان "قرآن" ،فقد جاء ّ
يفصل الكتاب ويثبﺖ للناس قدسيّته].[2
واإلنجيل  -ﻷنّه أرسل لﻲﻜ ّ
التفسريي؛ بخصوص املعنى املقصود من
] [1اعتﱪ يوسف د ّرة الحدّاد التفصيل مبعنى التعريب ،ويف املباحث الالحقة سوف نناقﺶ رأيه
ّ
فصلﺖ آياته«.
كلمة التفصيل وعبارة »كتاب ّ
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،القرآن والكتاب :بيﺌة القرآن الكتابية ،ص  180 - 179و188 - 187؛ يوسف د ّرة الحدّاد ،القرآن
واملسيحيّة ،ص .233
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يس يف الحقيقة ،لذا نلمس تو ّجهاتِه العقديّ َة جليّ ًة يف آراﺋه التي تب ّناها
والح ّداد هو ّ
قس ٌ
التفسريي يقوم عىل تجزﺋة اآليات ،ث ّم تفسري ألفاظها
النص القرآ ّين ،وأسلوبه
ضمن تفسري ّ
ّ
وعباراتها؛ وفقًا ملتبنياته اإليديولوج ّية؛ ومن جملة اآلراء التي طرحها عىل هذا الصعيد :أ ّن
بقسم؛ فحواه نزول الكتاب من الله العزيز الحكيم ،وأشارت إﱃ
بعض السور القرآن ّية ا ُستهلّﺖ ٍ
تفصيل؛ أي أنّه تعريب للكتاب؛ ما يعني أ ّن الكتاب يتض ّمن الوحي؛ بينام القرآن
ٌ
أ ّن القرآن
عبار ٌة عن تفصيلٍ وبيانٍ لهذا الكتاب .هذا الكالم يعني معارضة الح ّداد رأيه السابق بخصوص
تعريب أو بيانٍ للكتاب.
مسألة تفصيل الكتاب ،حيث ا ّدعى أ ّن القرآن الكريم ليس سوى
ٍ
وﻤﻳكن بيان وجهة نظره بالنسبة إﱃ اآليات التي يتمحور حولها بحثنا يف ييل :يف بادئ اﻷمر قال
ال ّ
كتاب مق ّد ٌس ،فهذا مع ًنى مفرو ٌغ منه برأيه؛ ث ّم طرح ساﺋر
شﻚ يف أ ّن "الكتاب" -هنا -يُراد منه ٌ
استنتاجاته وفق هذا املعنى ،وكلمة "تفصيل" هي من اﻷدلّة التي استند إليها يف هذا اإلطار ،حيث
ٍ
فسها بالتعريب ،كام اعتﱪ مفهوم كلمة "قرآن" ذاتَ مع ًنى
مختلف عن كلمة "كتاب"][1؛ والنتيجة
ّ
أقل تقدي ٍر هو ليس من
توصل إليها هي :عدم إنزال القرآن الكريم بالوحي ،أو عىل ّ
النهاﺋ ّية التي ّ
كتاب غ ُري
تلﻚ الكتب السامويّة القاﻤﺋة عىل أرفع درجات الوحي؛ وذلﻚ من منطلق اعتقاده بأنّه ٌ
ٍّ
مستقل عن النصوص املق ّدسة السابقة] ،[2فقد وصف بالكتاب ،واملقصود من ذلﻚ التوراة واإلنجيل،
وآياته هي آيات التوراة واإلنجيل ذاتها ،لك ْن غاية ما يف اﻷمر أنّها ُعرِضَ ﺖ عىل الناس باللغة العرب ّية.
والطريف -أيضً ا -هو ا ّدعاؤه أ ّن هدف القرآن الكريم هو تعليم العرب التوراة واإلنجيل].[3
وجدير بالذكر أ ّن معظم النقاشات النقديّة التي تساق يف تحليل آراء الح ّداد التفسرييّة
ّ
استدل بالعديد
تتمحور بشكلٍ أساس حول تفسريه كلمة "الكتاب" التي تح ّدثنا عنها ،حيث
السياق بادر إﱃ استقطاع
من اآليات لزعم أنّه نسخ ٌة عرب ّي ٌة من التوراة واإلنجيل؛ ويف هذا ّ
عبار ٍ
ليفس مضامينها؛ وفقًا ملرتكزاته اإليديولوجيّة ،حتّى إنّه اكتفى
ات ّ
خاص ٍة من اآليات ّ
أحيانًا -بتقرير استدالله ضمن سط ٍر ٍواحد ليطرح النتيجة النهاﺋيّة عىل أساسه ،وهذه اآليات
أقسام هي:
التي استند إليها تص ّنف إﱃ أربعة
ٍ
 آيات تتض ّمن كلمة "كتاب" فقﻂاإلسالمي املسيحي ،ص .142 - 141
مدخل إﱃ الحوار
ٌ
] [1راجع :يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ

] [2لالطّالع عىل تفاصيل أكرث ،راجع تفسري يوسف د ّرة الحدّاد لﻶية  51من سورة الشورى يف كتاب (اإلنجيل يف القرآن) ،ص .419

] [3لالطّالع أكرث ،راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،القرآن واملسيحيّة ،ص .105 - 104
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ﻲﻧ
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻲﻧ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

َمتي "كتاب" و"قرآن"
 آيات تتض ّمن كل ْ آيات تتضمن كلمة "كتاب" وعبارة "قرآن عرﻲﺑ""فصلﺖ" أو "تفصيل" إﱃ جانب "كتاب" أو "قرآن" أو "قرآن عرﻲﺑ"
 آيات تتض ّمنكلمتي ّ
ْ

  )1

ّ

   » "»"ª

:º

فس يوسف د ّرة الح ّداد ،ضمن مساعيه الرامية إﱃ إثبات أ ّن القرآن الكريم مستوحى
ّ
من مصدرين؛ هام :التوراة واإلنجيل ،كلمة "كتاب" املذكورة يف اآليات اﻷوﱃ من بعض السور
بالتوراة واإلنجيل][1؛ ﻷ ّن بعض اآليات  -كام يف سور ِ َيت ِ
الحجر والنمل  -ت ّم التمييز فيها بني هذه
الكلمة وكلمة "قرآن"؛ وعىل هذا اﻷساس قال مرا ًرا وتكرا ًرا إ ّن الكتاب املشار إليه يف بدايات
السور يُراد منه الكتاب ذاته املوجود بني أيدي أهل الكتاب الذين أشار إليهم القرآن ،لذا فهو
ومفصلٍ لكتابهم املق ّدس].[2
نص موضِّ ٍﺢ
ِّ
مج ّرد ٍّ
واتّخذ الح ّداد هذا الرأي مق ّدم ًة لطرح استنتاجه املعهود يف ساﺋر بحوثه ودراساته؛ وهو
الساموي؛ بزعم أنّه مل ينزل بالوحي ،بل هدفه اﻷساس هو
تجريد القرآن الكريم من طابعه
ّ
مستهل السور التي ُذكِ َرت
ّ
تفصيل "الكتاب"؛ أي التوراة واإلنجيل؛ لذا فاستنتاجه اﻷساس من
فيها كلمة "كتاب" قوامه؛ أ ّو ًال :أ ّن التوراة واإلنجيل هام الكتاب املنزل من الله العزيز الحكيم
عن طريق الوحي ،وثان ًيا :أ ّن القرآن عبار ٌة عن تفصيلٍ عر ٍّﻲﺑ لهام ال غري؛ وع ّزز استدالله هذا
مبستهل سورة البقرة ،حيث اعتﱪه ّ
يدل عىل املعنيني املشار إليهام.
ّ
ّ
استدل باآليات  1إﱃ  4من سورة البقرة إلثبات رأيه هذا بشكلٍ يختلف عن ساﺋر
ويالحﻆ أنّه
استدالالته التفسرييّة بخصوص كلمة "الكتاب" ،لك ّنه ا ّدعى غري ذلﻚ واعتﱪه عىل غرار استدالالته
السياق قال إ ّن املقصود من هذا املصطلﺢ القرآ ّين هو القرآن العرﻲﺑ امل ُن َزل عىل
اﻷخرى؛ ويف هذا ّ
النبي مح ّمد والذي يتض ّمن ما أنزل قبله؛ أي أ ّن الكتاب هو امل ُن َزل قبل القرآن].[3
ّ
] [1سوف نتط ّرق إﱃ تحليل مضامني هذه اآليات ،وفقًا لرتتيبها بحسب املشهور يف ترتيب نزول سورها ،وهذه السور هي :الشعراء ،النمل،
القصص ،يونس ،يوسف ،الحجر ،لقامن ،البقرة؛ وأرقام نزولها بحسب املشهور بهذا الرتتيب.87 ، 57 ، 54 ، 53 ، 51 ، 49 ، 48 ، 47 :
كذلﻚ سوف نتط ّرق إﱃ الحديث عن آيات من سوريت اﻷعراف وهود؛ وترتيب نزولهام  39و .52
اإلسالمي املسيحي ،ص .142
] [2راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،مدخل إﱃ الحوار
ّ

] [3راجع :م .ن ،ص .ن.
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ٍ
اختالف بني آيات القرآن وآيات الكتاب ،فهام برأيه ليسا أم ًرا واح ًدا؛
وهذا الكالم يعني وجود
كام أ ّن الكتاب املذكور يف بعض اآليات القرآن ّية يُراد منه التوراة واإلنجيل ،حيث تأث ّر يف تفسريه
النبي حول معنى الكتاب؛
هذا مبا ذكره عدد من ّ
املفسين الذين يدرجون ضمن التابعني لصحابة ّ
وال ّ
املسيحي ،قد حفّزته عىل
شﻚ يف أ ّن متب ّنياته العقديّة والرؤية اإليديولوجيّة التي ت َِسم فكره
ّ
القول بأفضليّة الكتاب املق ّدس؛ ومثال ذلﻚ :أنّه استند إﱃ بعض التعابري القرآنيّة ،دون أن يأخذ
صاﺋب بطبيعة
بعني االعتبار املدلول العا ّم للسورة أو اآلية التي أدرجﺖ فيها ،وهذا االستدالل غ ُري ٍ
للمفس من بيان آراﺋه عىل ضوء املدلول العا ّم للسورة ،ومع اﻷخذ بعني االعتبار
الحال ،إذ ال ب ّد
ّ
جميع القراﺋن املتّصلة بها واملنفصلة عنها؛ مثل :سياق الكالم ،وأسباب النزول ،كام ينبغي له عدم
السياق له دو ٌر كب ٌري يف
تجاهل املعاين اللغويّة واالصطالحيّة؛ وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن إهامل ّ
املفس عن فهم مداليل الكثري من اآليات ،لك ّن الح ّداد مل يكرتث لهذا الجانب ،واستقطع
عرقلة ّ
مستقل].[1
ﱞ
نص
اآليات من سياقها؛ ليتعامل مع ّ
كل واحد ٍة منها؛ وكأنّها ﱞ
ويف ما ييل نوضّ ﺢ تفاصيل البحث:
أ  -اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة:

قال -تعاﱃ0 / . - , + * )( '& % $ # " !  :-
.[2]B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

فس يوسف د ّرة الح ّداد كلمة "الكتاب" املذكورة يف اآلية الثانية بالتوراة واإلنجيل؛ استنا ًدا إﱃ
ّ
مرتكزاته اإليديولوج ّية ذات الطابع املسيحي ،ويبدو أ ّن اسم اإلشارة "ذلﻚ" هو الذي جعله
يستنتج هذا املعنى؛ عىل الرغم من عدم ترصيحه بهذا السبب.
وقبل أن نتط ّرق إﱃ بيان سياق اآلية ومدلول كلمة "الكتاب" فيها ،عىل ضوء سياق اآليات
بأسا يف ذكر مالحظتني تندرج فيهام بعض التفاصيل الها ّمة بخصوص موضوع
اﻷخرى ،ال نرى ً
البحث:
] [1هناك مالحظ ٌة تجدر اإلشارة إليها يف هذا الخصوص ،وهي أ ّن الطﱪي الذي ألّف واحدًا من أقدم تفاسري القرآن الكريم ،اعتﱪ أ ّن كلمة
لكل سور ٍة ذكرت فيها ،حيث
(الكتاب) يف جميع اآليات اﻷوﱃ للسور القرآنيّة تشري إﱃ القرآن الكريم ،أي أ ّن هذه الكلمة تعتﱪ وكأنّها عنوا ٌن ّ
مفسين آخرين أيضً ا؛ لك ّنه استثنى من ذلﻚ أربعة موار َد فقﻂ.
نقل هذا لرأي عن ّ

] [2سورة البقرة ،اآليات .4 - 1
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻲﻧ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻷوﱃ :املفهوم العا ّم لكلمة "كتاب" يف املصطلﺢ القرآ ّين يُراد منه الوحي املنزل
من علم الله -تعاﱃ ،-وهذا هو املعنى املقصود يف سورة البقرة بطبيعة الحال؛ وكلمة "ذلﻚ"
املذكورة يف بداية هذه السورة هي اسم إشار ٍة لذلﻚ الكتاب املكنون واملحفوظ أو العلم
اإللهي؛ فالتعاليم القرآنيّة تؤكّد عىل أ ّن الكتب السامويّة ُمن َزل ٌة من علمه تبارك شأنه.
ّ
فست هذه الكلمة يف بعض التفاسري بالوحي الحامل للرشيعة].[1
وقد ّ
النص القرآ ّين أسامء إشار ٍة للقريب؛ مثل :هذا ،وهذه ،وأسامء إشار ٍة
اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :يتض ّمن ّ
ٌ
املفسين حول إرادة القرآن من
السياق ال يوجد
للبعيد؛ مثل :ذلﻚ ،وتلﻚ؛ ويف هذا ّ
اختالف بني ّ
الكتاب املشار إليه بأسامء اإلشارة للقريب -أي هذا القرآن املك ّون من اآليات والسور التي هي
يف متناول املسلمني -لك ّنهم مختلفون حول املراد من الكتاب املشار إليه بأسامء اإلشارة للبعيد.
مستهل سورة البقرة يشري إﱃ
ّ
املفسين اسم اإلشارة "ذلﻚ" املذكور يف
واعتﱪ بعض ّ
مضمون اآلية اﻷوﱃ التي هي الحروف املقطّعة "الـم" ،إذ مبا أ ّن الكالم عن "ألـم" قد انتهى،
مختص بالبعيد لﻺشارة إليه ،ويف
فهو بحكم البعيد ،ومن ث ّم ال ب ّد من استخدام اسم إشار ٍة
ٍّ
هذه الحالة فﺈ ّن "أمل" مبتدأٌ وعبار ُة  $ #خ ٌﱪ لها].[2
بعضهم قالوا إنّه يشري إﱃ اآليات والسور النازلة قبل نزول هذه اآلية ،وهي بطبيعة الحال
بحكم البعيدة].[3
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،18ص .38
َ
ِ
ِ
ﺘﺎب تسوي ٌة
ذكر العالمة الطباطباﻲﺋ الكالم نفسه لدى تفسريه اآلية  15من سورة الشورى ،حيث قال» :قولهَ  :وﻗ ُْﻞ آ َﻣ ْﻨ ُﺖ مبِ ﺎ أﻧْ َﺰ َل اﻟﻠﻪُ ﻣﻦ ﻛ ٍ
بني الكتب السامويّة من حيث تصديقها واإلﻤﻳان بها ،وهي الكتب املنزلة من عند الله املشتملة عىل الرشاﺋع ...فقوله :اﻟﻠﻪُ َرﺑﱡﻨﺎ َو َرﺑﱡﻜ ُْﻢ
كل منهم باإلﻤﻳان
كل بربّه ويتفاضلوا باﻷرباب ويقترص ﱞ
أرباب كثريون حتى يلحق ﱞ
رب ّ
الكل هو الله الواحد -تعاﱃ ،-فليس لهم ٌ
يشري إﱃ أ ّن ّ
رب الجميع وهم جمي ًعا عباده اململوكون له املدبﱠرون بأمره ،والرشاﺋع املنزلة عىل اﻷنب ّياء من عنده؛ فال موجب
هو
الله
بل
برشيعة ربّه،
ّ
لﻺﻤﻳان ببعضها دون ٍ
بعض كام يؤمن اليهود برشيعة موﳻ دون َمن بعده ،وكذا النصارى برشيعة عيﴗ دون مح ّمد ،بل الواجب اإلﻤﻳان
كتاب ناز ٍل من عنده؛ ﻷنّها جمي ًعا من عنده«.
ّ
بكل ٍ
(م .ن ،ص  33و .)34
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :أبو زكريا يحيى بن زياد الف ّراء ،معاين القرآن ،تحقيق أحمد يوسف نجايت ،مرص ،منشورات الدار املرصية للتأليف
والرتجمة ،الطبعة اﻷوﱃ1980 ،م ،ج  ،1ص 10؛ محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتاب
العرﻲﺑ1407 ،هـ ،ج  ،1ص .32
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج  ،2ص
.259
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برشت التوراة بنزولها ،حيث وعد الله -تعاﱃ -نبيّه بأن
فسها باآليات التي ّ
ومنهم من ّ
ين ﱠزل عليه كتابًا ،لذا حينام أنزل القرآن قال إنّه هو الكتاب ذاته الذي وعدت الكتب السامويّة
كل جز ٍء فيه ،حتّى وإ ْن كان آي ًة واحد ًة].[1
كل وجز ٍء ،أي أنّه يصدق عىل ّ
بنزوله ،وهو عبار ٌة عن ٍّ
مستهل سورة البقرة ،نجد
ّ
وحينام نستقرئ اآلراء التفسرييّة حول مدلول هذه الكلمة يف
اللغوي؛ ﻷجل
املفس الوحيد الذي تط ّرق إﱃ بيانها عىل ضوء جذرها
ّ
أ ّن الفخر الرازي هو ّ
حل للتعارض املوجود بني مفهومها الظاهر ّ
الدال عىل البعيد ،واملشار إليه القريب
وضع ٍّ
"الكتاب" ،ومن هذا املنطلق أكّد عىل أ ّن معناها يتمحور حول كلمة "ذا" التي اعتﱪها لﻺشارة
خصصها
فقﻂ ،-ال لتحديد القريب أو البعيد؛ ﻷ ّن العرف العا ّم لدى أهل اللغة هو الذي ّاللغوي لها هو اإلشارة فقﻂ].[2
باملشار إليه البعيد ،بينام مقتﴣ الوضع
ّ
املفسون أجمعوا عىل أ ّن القرآن الكريم املوجود بني يدي املسلمني هو املشار
إذًا ،هؤالء ّ
إليه املقصود من جميع أسامء اإلشارة التي أشارت إﱃ الكتاب ،وهذا االستنتاج ترت ّب عليه
يدالن عىل
تسامﺢ يف استعامل أسامء اإلشارة؛ من خالل اعتبا ِر اس َم ِي اإلشارة "تلﻚ" و"ذلﻚ" ّ
ٌ
القريب.
وبعضهم اعتﱪوه ّ
يدل يف هذه اآلية عىل تعظيم القرآن الكريم] ،[3وهذا الرأي يبدو يف
ذوقي؛ لكونه ليس مﱪ َه ًنا؛ يف ما ذهب آخرون إﱃ ما تب ّناه يوسف
ظاهره منبثقًا من تفسريٍ ٍّ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد صادقي طهراين ،الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن ،إيران ،قم ،منشورات الثقافة اإلسالم ّية ،الطبعة الثانية،
1986م ،ج  ،1ص .162
] [2راجع :م .ن ،ج .ن ،ص .ن.
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐرﯾم (باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات إﴎاء ،الطبعة الثالثة،
2002م و 2014م ،ج  ،27ص 54ذ؛ ناﴏ مكارم الشريازي ،تفسري ﻤﻧونه (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات دار الكتب اإلسالم ّية،
1995م ،ج  ،1ص .66
بالنسبة إﱃ ذكر كلمة (الكتاب) يف القرآن الكريم تار ًة بدون اسم إشارة (آل عمران ،اآلية  ،)7وتار ًة مع اسم إشار ٍة للقريب (اﻷنعام ،اآليتان
ٌ
احل مرتابط ٍة
اختالف يراد منه بيان مر َ
املفسين بأنّه
 92و  ،)55وأخرى مع اسم إشار ٍة للبعيد (يوسف ،اآلية  / 1البقرة ،اآلية )2؛ وصفه بعض ّ
لحقيق ٍة قرآني ٍة واسع ِة النطاق.
(عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐرﯾم (باللغة الفارسية) ،ج  ،2ص .)134
الظاهري ،وأحياناً بـ (ذلﻚ) بهدف بيان رفعته وسم ّو منزلته املعنوية؛ ويف
القرآن الكريم يشار إليه أحيانًا باسم اإلشارة (هذا) لبيان القرب
ّ
أحيان أخرى ال يشار إليه باسم إشار ٍة ،بل يذكر بصيغة التنكري ﻷجل تعظيمه( .راجع سورة اﻷعراف ،اآلية )2
(عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐرﯾم (باللغة الفارسية) ،ج  ،27ص .)541
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داال عىل التوراة واإلنجيل؛ ﻷنّه اسم إشار ٍة للبعيد].[1
د ّرة الح ّداد واعتﱪوه ًّ
فرمبا استندوا
ومل َ
املفسين ،وأ ّما الذين تب ّن ْوه ّ
يلق الرأي اﻷخري ترحيباً ملحوظًا من قَبِل ّ
ٍ
إﱃ عد ٍد من الروايات املنقولة عن بعض الرواة الذين كانوا ذوي ٍ
جديد باإلسالم؛ من:
عهد
أمثال أﻲﺑ هريرة ،أو املنقولة عن بعض التابعني؛ مثل :مجاهد ،حيث قالوا إ ّن التوراة واإلنجيل
هام املشار إليه يف هذه اآلية] ،[2بينام اعتﱪه قتادة جميع الكتب السامويّة السابقة][3؛ لك ّن
املفسين رفضوا هذا الرأي؛ لكونه ضعيفًا ،وال يرتضيه الفكر القويم ،وبعي ًدا عن
الكثري من ّ
الحقيقة] ،[4كام أ ّن السور التي تتض ّمن أسامء اإلشارة للبعيد ال ﻤﻳكن تفسريها بهذا الشكل؛
لكون التوراة واإلنجيل ليسا هام املشار إليه فيها.
ويبدو أ ّن يوسف د ّرة الح ّداد أ ّول "ذلﻚ" باإلشارة إﱃ التوراة واإلنجيل؛ متأث ّ ًرا مبرتكزاته
كتاب فيه
العقديّة وتو ّجهاته الفكريّة املسيحيّة القاﻤﺋة عىل االعتقاد بأ ّن القرآن الكريم مج ّر ُد ٍ
وتفصيل له.
ٌ
ترجم ٌة عرب ّي ٌة ملضامني الكتاب املق ّدس
الساموي للقرآن
املفسين إﱃ مداليل ساﺋر اآليات التي أكّدت عىل املنشأ
ّ
واستند بعض ّ
ليفسوا اسم اإلشارة "ذلﻚ" يف اآلية املذكورة وفقًا
الكريم ،واعتﱪته مكنونًا يف اللوح املحفوظّ ،
والحقيقي؛ وفحواه اإلشارة إﱃ البعيد ،واملقصود من املشار إليه البعيد -هنا-
ملدلوله الظاهر
ّ
اللوح املحفوظ ،ومنهم الفخر الرازي ،حيث قال» :فكأنّه -تعاﱃ -قال :أقس ُم بهذه الحروف
أ ّن هذا الكتاب هو ذلﻚ الكتاب املثبﺖ يف اللوح املحفوظ«] .[5وال ّ
شﻚ يف أ ّن هذا الرأي ُ
أكرث
صواب ّيةً؛ النسجامه مع القواعد اللغويّة ومضامني ساﺋر اآليات ،فالكتاب هو املشار إليه بذلﻚ،
واملراد من هذا الكتاب هو اللوح املحفوظ.
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات ناﴏ خسو ،الطبعة الثالثة،
الحق بن غالب بن عطيه اﻷندلﴘ ،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب
1993م ،ج  ،6ص 505؛ عبد ّ
العلميّة1422 ،هـ ،ج  ،3ص .349
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :م .ن.

] [3لالطّالع أكرث ،راجع :م .ن.
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :إسامعيل بن عمر بن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلميّة1419 ،هـ ،ج ،1
ص 73؛ عبد القادر مال حويﺶ ،بيان املعاين ،سوريا ،دمشق ،منشورات مطبعة الرتقي ،الطبعة اﻷوﱃ1382 ،هـ ،ج  ،3ص .272
] [5لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،2ص .259
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إذًا ،ال صوابيّة للرأي القاﺋل إ ّن القرآن هو املشار إليه يف قوله -تعاﱃ$ # :-؛
ﻷ ّن اسم اإلشارة يف هذه اآلية يُراد منه البعيد ،يف حني أ ّن القرآن بوصفه يف طور النزول آنذاك
ٍ
ﴐ بني املخاطبني؛ أضف إﱃ ذلﻚ أ ّن هذه اآلية مل
فهو ليس
ببعيد طب ًعا ،بل هو ٌ
قريب وحا ٌ
واملفسون الذين تب ّن ْوا هذا الرأي ذكروا
بكالم فيه ما يقتﴤ اإلشارة إليه بكلمة "ذلﻚ".
تسبق ٍ
ّ
أدلّة ع ّدة إلثبات صوابيّته] ،[1لك ّنها ليسﺖ مقنع ًة يف الحقيقة ،ولرمبّا يكون السبب يف طرح
هذا التفسري الشاﺋع بينهم هو خلطهم بني مضمون القرآن الكريم ومنشﺌه ،لذا حتّى وإ ْن
اعتﱪناه يشري إﱃ عظمة القرآن ،فاإلشارة -هنا -ليسﺖ لعظمة مضمونه ،بل لعظمة منشﺌه.
متسهل سورة البقرة ،لذا مل يُط َرح قبلها موضو ٌع آخ ُر ،وعىل هذا
ّ
وهذه اآلية واقع ٌة يف
أي ٍّ
شﻚ وتر ّدد،
اﻷساس نقول :أشار الله -ع ّز ّ
وجل -إﱃ ٍ
كتاب هو هدى للمتّقني ،وال يكتنفه ّ
ورمبا هذا هو
قبل أ ْن يذكر املحتوى اﻷساس للسورة،؛ وذلﻚ بغية استقطاب نظر املخاطبّ ،
السبب يف ذكر إﻤﻳانهم بالغيب يف اآلية الالحقة, + * )( '& % $ # :
  ،[2]... / .وهؤالء املتّقون هم جميع املؤمنني؛ سوا ًء أكانوا من اﻷمم السابقة،أم كانوا من اﻷ ّمة اإلسالميّة ،وقوله -تعاﱃ? > = < ; : 9 8 7 6 :-
@  [3]Aفيه إشار ٌة إﱃ تكافؤ البرش ووحدة أديانهم وأنبيّاﺋهم وإلههم].[4
] [1لﻸطّالع أكرث،راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،2ص .259
] [2سورة البقرة ،اآليتان .3 - 2
] [3سورة البقرة ،اآلية .4
] [4سﯿد قطب ،يف ظالل القرآن ،لبنان ،بريوت ،مرص ،القاهرة ،منشورات دار الرشوق ،الطبعة السابعة عرشة1412 ،هـ ،ج  ،1ص .41
نذكر يف ما ييل ما قيل يف خصوص اسم اإلشارة (تلﻚ) بشكلٍ
مقتضب عىل غرار ما ذكر بالنسبة إﱃ اسم اإلشارة (ذلﻚ):
ٍ
 اسم إشارة يشري إﱃ مضمون اآلية السابقة( .أبو زكريا يحيى بن زياد الف ّراء ،معاين القرآن ،ج  ،1ص 10؛ محمود الزمخرشي ،الكشاف عنالحق بن غالب بن عطية اﻷندلﴘ ،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ج  ،3ص .)349
حقاﺋق غوامض التنزيل ،ج  ،1ص 32؛ عبد ّ
 اسم إشارة يشري إﱃ اآليات والسور السابقة ،وهذه هي داللته يف جميع اآليات اﻷوﱃ التي ذكر فيها باستثناء السور التي تبدأ بحروفٍمقطّع ٍة( .مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،2ص 259؛ محمود اآللوﳼ ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،ج  ،6ص 362؛
محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،11ص  . )8وهذا التفسري فيه تكل ٌّف نو ًعا ما ،كذلﻚ ال يشمل اآليات والسور التي نزلﺖ بعد
اسم اإلشارة الذي دار الحديث حوله.
 اشم إشارة يشري إﱃ اآليات التي وعدت التوراة بنزولها( .مح ّمد صادقي طهراين ،الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن ،ج  ،1ص 162؛ مري سيدعيل حاﺋري طهراين ،مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر ،ج  ،1ص 38؛ مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،مصباح املته ّجد وسالح املتعبّد ،ج  ،6ص )92
وهذا الكالم ليس صاﺋباً ،ﻷ ّن القرآن مل ينزل بهدف توجيه الخطاب إﱃ أصحاب التوراة؛ لﻲﻜ يقال إنّه يحﻲﻜ عن اآليات التي وعد هذا الكتاب
فضال عن ّ
الشﻚ بوجود مضمون كهذا فيه.
بهاً ،
 املشار إليه املتعلّق باسم اإلشارة (تلﻚ) هو مضمون اآليات الالحقة( .محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،ج  ،2ص 440و 569؛ مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،19ص 116؛ عبد الله بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وأﴎار التأويل ،ج ،3
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املخصصني للقريب
السياق القرآ ّين ،نجد استخدام اس َم ِي اإلشارة ّ
ويالحﻆ أنّنا حينام نتتبّع ّ
هذا وهذه -لﻺشارة إﱃ القرآن املوجود بني أيدي املسلمني عىل هيﺌة ٍألفاظ ٍ
وآيات وسورٍ؛
ومثال ذلﻚ اآلية  19من سورة املز ّمل ،حيث قال -تعاﱃÍ Ì Ë ÊÉ È Ç  :-
 ،Ð Ï Îفاسم اإلشارة (هذه) -هنا -يشري إﱃ جميع التحذيرات املذكورة يف اآليات
السابقة .كذلﻚ نالحﻆ يف اآليتني  24و 25من سورة املدث ّر استخدام اسم اإلشارة (هذا) عىل
لسان أحد املرشكني؛ إشار ًة للقرآن الكريم ،بعد أ ْن زعم أنّه سح ٌر ومن كالم البرش: 9 :
; < = > ? @ . D C B A
منزال
وقد بادر املرشكون ،عىل ضوء إنكارهم القرآن الكريم وعدم إقرارهم بكونه كتابًا سامويًّا ً
بالوحي ،إﱃ التشكيﻚ مبصداق ّيته؛ كام هو مذكو ٌر يف اآليات الثالثة التي أرشنا إليها ،حيث زعموا
أنّه سح ٌر موروثٌ من اﻷسالف ،وكال ٌم من صياغة إنسانٍ  ،وعىل هذا اﻷساس ج ّردوه من واقعه
ن جاءهم اإلنذار يف اآلية  56من سورة النجم يف قوله -تعاﱃ :-ﻫﺬاﻧ ٌ
ﺬ ِر
ﺬﻳﺮ ِﻣ
الساموي؛ لك ْ
ّ
ﻦاﻟﻨّ ُ ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ﺪﻳﺚ َﺗﻌﺠﺒ
ﻫﺬا اﻟﺤ
إنكاري :أَﻓَ ِﻤﻦ
ﻮن.
استفهام
رحاب
يف
توبيخهم
م
ت
59
اآلية
ويف
،
اﻷُو�
ٍ
ِ
ّ
ٍّ
َ
َ
َ ُ َ
سا منهم عن السبب يف تع ّجبهم من هذا
إذًا ،وبّخهم الله -تعاﱃ -بهذا االستفهام
ّ
اإلنكاري؛ مستف ً
النبي مح ّمد ،فهو ليس شيﺌًا جدي ًدا من نوعه ،وال ينبغي لهم أن
القرآن املنزل من ِق َبله عىل ّ
يعجبوا منه؛ ويف اآلية  81من سورة الواقعة تك ّرر هذا املضمون ذاته وأشري إﱃ القرآن الكريم بـ
ْ
ْ ْ
ﺪﻳﺚأَﻧ ُ�ْﻣﺪ ِﻫ ُﻨ
(هذا) أيضً ا ،حيث قال -تبارك شأنه :-أَﻓَ ِ� َﺬااﻟﺤ
ﻮن ،فهذه اآلية تؤنّب املرشكني
ِ
َ
َ
ُ
حق ولسا ُن صدقٍ  ،لذا ال ب ّد من اإلقرار بﺂياته.
والكافرين عىل مداهنتهم بالقرآن الذي هو ﱞ
وكذلﻚ أشري إﱃ القرآن الكريم باسم اإلشارة (هذه) يف اآلية  29من سورة اإلنسان يف قوله
تعاﱃ :-إن ﻫﺬه ﺗ ْﺬﻛﺮ ٌة ﻓﻤ ْﺷﺎء َّاﺗ َﺨ َﺬ ِإ� َر ِّﺑ ِﻪ َﺳﺒﻴﻼ ً ،واإلشارة فيها عىل غرار ما ذكر يف اآلية
ﻦ
ِ َّ ِ ِ َ ِ َ َ َ
َ
 19من سورة املز ّمل ،حيث يراد منها اإلشارة إﱃ ما ذكر يف اآليات السابقة ،فقد ذكرت اﻷسلوب
اﻷمثل الذي يضمن سعادة اإلنسان وينجيه من عذاب اآلخرة.
الحقيقي والظاهر
ص 206؛ طنطاوي بن جوهري املرصي ،الجواهر يف تفسري القرآن ،ج  ،7ص  .)315وهذا االستدالل يتعارض مع املعنى
ّ
السم اإلشارة (تلﻚ).
اإللهي الذي هو املصدر اﻷساس للقرآن الكريم( .مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب،
والعلم
املحفوظ
اللوح
إﱃ
 اسم إشارة يشريّ
ج  ،2ص 259؛ مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،11ص 75 - 74؛ أحمد بن مح ّمد الخفاجي ،عناية القاﴈ وكفاية
الراﴈ ،ج  ،5ص .)493
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ب -اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء:
قال -تعاﱃ.[1]' & % $ # " !  :-
رقم هذه السورة هو الثامن واﻷربعون؛ وفقًا ملا أفادته روايات ترتيب النزول] ،[2واآلية
الثانية منها نزلﺖ بهدف الر ّد عىل املرشكني الذين أنكروا نزول القرآن الكريم بوحي من
وجل -فيها مواساته
النبي مح ّمد بأنّه شاع ٌر ومجنونٌ ،إذ أراد الله -ع ّز ّ
السامء ،واتّهموا ّ
وطأمنته إزاء هذه التهم الواهية ،واآلية اﻷوﱃ تشهد عىل ذلﻚ .بعد ذلﻚ تط ّرقﺖ السورة إﱃ
بيان عاقبة اﻷمم السالفة التي مل تط ْع أنب ّياءها ،وكيف إ ّن الله -سبحانه وتعاﱃ -انتقم منها،
وهذه اﻷحداث ﻤﻳكن اعتبارها شاه ًدا آخ َر عىل التفسري الذي ذكرناه السم اإلشارة (تلﻚ)
املفسين إﱃ عدم التكلّف يف
املذكور يف اآلية الثانيةّ ،
ولرمبا هذا السبب هو الذي دعا بعض ّ
تفسريها وبيان مدلولها؛ وفقًا لظاهر ألفاظها ،لذلﻚ اعتﱪوا اسم اإلشارة للبعيد (تلﻚ) بأنّه
يشري إﱃ (الكتاب) الذي هو اللوح املحفوظ].[3
عام ذكره
املفسين تفاس َري لﻶيات اﻷوﱃ من سورة الشعراء تختلف بالكامل ّ
و ذكر غالب ّية ّ
سوريت
يوسف د ّرة الح ّداد يف هذا الصدد ،وهي بشكلٍ عا ٍّم تناظر تفسري اآليات اﻷوﱃ من
َِ
السياق عىل أ ّن اسم اإلشارة (تلﻚ) يشري إﱃ القرآن املوجود
الحجر والنمل ،و أكّدوا يف هذا ّ
اللفظي لـ (تلﻚ) ،لذا ال صوابيّة
بني أيدي املسلمني؛ بينام الح ّداد حاول متكلّفًا تغيري املعنى
ّ
لرأيه؛ ويرد عليه اإلشكال نفسه الذي أوردنا عىل تفسريه اسم اإلشارة (ذلﻚ) يف اآلية الثانية
من سورة البقرة.
املفسين (تلﻚ) الواردة يف اآلية املذكورة؛ إشار ًة إﱃ عل ّو شأن القرآن الكريم
واعتﱪ بعض ّ
ورفعته] ،[4أو إشار ًة إﱃ املعهود يف الذهن؛ أي أنّه ليس ٍ
بحاﴐ ،لك ّنه متوقّ ٌع؛ كام قال الطﱪﳼ:
] [1سورة الشعراء ،اآليتان .2 - 1
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن عبد الله الزركﴚ ،الﱪهان يف علوم القرآن ،تحقيق مرعشيل وآخرون ،لبنان ،بريوت ،الطبعة اﻷوﱃ،
منشورات دار املعرفة1410 ،هـ ،ج  ،1ص .280
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :محمود اآللوﳼ ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلميّة1415 ،ﻩ ،ج ،10
ص 59؛ حسني بن أحمد حسيني شاه عبد العظيمي ،تفسري اثنا عرشي ،إيران ،طهران ،منشورات ميقات1984 ،م ،ج  ،9ص .392
] [4راجع :مح ّمد أبو زهرة ،زهرة التفاسري ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الفكر ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،10ص .5335
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ﴐ؛ ﻷنّه متوقّ ٌع،
»وقوله & % $ #؛ إﻤﻧّ ا أشار بـ (تلﻚ) إﱃ ما ليس بحا ٍ
فهو كالحاﴐ؛ بحضور املعنى للنفس ،وتقديره :تلﻚ اآليات آيات الكتاب«] .[1فهو بعي ٌد إال أنّه
ﴐ ،وذلﻚ
بحكم الحاﴐ كام قال عيل بن الحسني العاميل يف تفسريه(» :تلﻚ) إشار ٌة إﱃ حا ٍ
ﴐ«].[2
موجو ٌد يف الكالم ،كام أ ّن هذه قد تكون اإلشارة بها إﱃ ٍ
غاﺋب معهو ٍد كأنّه حا ٌ
املفسون؛ وهو يعني
وأ ّما كلمة (مبني) فهي مشت ّق ٌة من الفعل املتع ّدي (أبانَ)؛ كام ذكر ّ
يفس الكتاب يف هذه اآلية مبعنى اللوح املحفوظ][3؛ لك ّن
وضّ ﺢ وأرشد؛ وعىل هذا اﻷساس ّ
ليفسوا اسم
املفسين نأ ْوا بأنفسهم عن املعنى الرصيﺢ لﻶية ،وتكلّفوا إﱃ أقﴡ ح ٍّد ّ
بعض ّ
ففسوا اآلية بالتاﱄ :تلﻚ آيات الكتاب املبني التي وعدناك
اإلشارة (تلﻚ) بأنّه يشري إﱃ البعيدّ ،
بها ،فقد جاء الوعد بنزول القرآن يف التوراة واإلنجيل] .[4وهذا التفسري هو اآلخر ترد عليه
مؤاخذةٌ؛ ﻷ ّن القرآن الكريم مل ينزل مخاطبًا أصحاب التوراة؛ لﻲﻜ يقال إنّه ناظ ٌر إﱃ اآليات التي
قطعي ّ
ُو ِع َد الناس بها ،باإلضافة إﱃ عدم توفّر دليلٍ
يدل عىل وجود مضمونٍ كهذا فيها ،ﻷ ّن
ٍّ
أي عبار ٍة تورات ّي ٍة أو إنجيل ّي ٍة؛ إلثبات صواب ّية تفسريهم.
أصحاب هذا الرأي مل يذكروا ّ
ج  -اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ:
قال -تعاﱃ.[5]'& % $ # "!  :-
تط ّرق يوسف د ّرة الح ّداد ،وكام هو معهو ٌد عنه ،إﱃ تفسري هاتني اآليتني من منطلق رؤيته
االنحيازية املنبثقة من معتقداته املسيحيّة ،فهو -كام ذكرنا آنفًا -ا ّدعى أ ّن القرآن الكريم ال
أي موضوع خارج نطاق التوراة واإلنجيل ،بل
ًّ
يُع ّد كتابًا سامويًّا جدي ًدا
ومستقال ،وليس فيه ّ
فس كلمة (الكتاب) يف هذه اآلية بالكتاب
هو ترجمة لهامّ ،
وكل ما فيه مقتبس منهام؛ لذا ّ
املق ّدس  -التوراة واإلنجيل  -واعتﱪ آياته بأنّها ذات آياتهام.
وقبل أن نتط ّرق إﱃ رشح رأيه هذا وتحليله ،نن ّوه بأ ّن سورة القصص؛ وفقاً لروايات ترتيب
] [1مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،8ص .4
] [2عيل بن الحسني العاميل ،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،إيران ،قم ،منشورات دار القرآن الكريم1413 ،هـ ،ص .484
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :سورة إبراهيم ،اآلية 4؛ سورة القصص ،اآلية 56؛ وآيات أخرى.
] [4راجع :مح ّمد بن أحمد القرطبي ،الجامع ﻷحكام القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات ناﴏ خسو ،الطبعة اﻷوﱃ1985 ،م ،ج  ،13ص .89
] [5سورة القصص ،اآليتان .2 - 1
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مستهل سورة الشعراء نفسه؛ ولو
ّ
النزول ،نزلﺖ مبارش ًة بعد سورة النمل ،كام أ ّن مستهلّها هو
ألقينا نظر ًة شامل ًة عىل آياتها سنالحﻆ أنّها تتض ّمن الكثري من التلميحات املبارشة وغري املبارشة
الساموي ،واآليتان الثانية والثالثة هام أ ّول هذه
التي تؤكّد عىل قدس ّية القرآن الكريم ومنشﺌه
ّ
التلميحات ،إذ تؤكّدان عىل هذه الحقيقة؛ واآلية الثالثة هيx w v u t :
كل ما يُتىل عىل
 ،| { z yفعبارة  u tتشري إﱃ أ ّن ّ
وحي ٌ
حق ،وليس من تلقني
منزل من ِق َبل الله -سبحانه وتعاﱃ ،-لذا فهو ﱞ
النبي مح ّمد هو ٌ
ّ
واضﺢ يف اآلية ،فبعد هذه العبارة بدأ الحديث عن
الشيطان ،وال من أساطري اﻷ ّولني؛ وكام هو
ٌ
النبي موﳻ وفرعون ،ث ّم ذكرت اآليات  43إﱃ  46إنزال الكتاب عليه.
ّ
قصة ّ
ﻷي إنسانٍ االطّالع عليه؛ إال
وأشارت اآليات  43و 44و 45إﱃ اإلخبار
الغيبي الذي ال ﻤﻳكن ّ
ّ
النبي مح ّمد الذي
برحم ٍة من الله -تعاﱃ ،-ففيه آياتٌ وأخبا ٌر مل يتلقّها أح ٌد من البرش سوى ّ
قصة موﳻ وشعيب وهي يف الواقع
ُ
اُتّهم بالسحر والكهانة؛ وهذه اﻷخبار هي
تفاصيل من ّ
ﻷي ٍ
أحد عل ٌم بتفاصيلها ،لذا فهي ليسﺖ مستوحا ًة من التوراة واإلنجيل؛ كام يُ ّدعى.
غيب ّيةٌ ،مل يك ْن ّ
النبي
وتط ّرقﺖ اآليات  49إﱃ  55إﱃ الحديث عن عناد املرشكني وكيف إنّهم طلبوا من ّ
مح ّمد أن يأتيَهم مبعجز ٍة ،فهؤالء مل يؤمنوا به؛ عىل الرغم من تأكيد التوراة عىل بعثته،
للنبي يف
وكذلﻚ مل يكرتثوا بالقرآن الكريم وآياته ،ومن هذا املنطلق جاء الخطاب القرآ ّين ّ
قاﺋالµ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © :
اآلية  49ليخﱪهم ً
النبي مح ّمد،
¶ .وهذه اآلية تشري برصيﺢ العبارة إﱃ منشأ الكتاب الذي جاء به ّ
وهذا الترصيﺢ ين ّم بوضو ٍح عن أ ّن القرآن الكريم والتوراة عبار ٌة عن كتابني مستقلّني منشأهام
اإللهي ،ال أ ّن القرآن هو التوراة ذاتها.
العلم
ّ
لعل القوم يتّعظون بها ويتذكّرون:
وتؤكّد اآلية  51عىل نزول آياته واحد ًة تلو اﻷخرى؛ ّ
ونستشف من مضمون هذه اآلية أ ّن (القول)
.' & % $ # " 
ّ
النص القرآ ّين ،هو مبارش ًة من عند الله -تبارك وتعاﱃ -وليس تعري ًبا للتوراة كام زعم
أي ّ
مفصل ًة واحد ًة تلو اﻷخرى؛ لبيان قضايا شتّى؛ مثل :الوعد،
الح ّداد ،فهي تؤكّد عىل إنزال اآليات ّ
والوعيد ،واملعارف ،واﻷحكام ،والقصص ،وأخبار اﻷنب ّياء واﻷمم السالفة ،واملواعﻆ ،والعﱪ،
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ومبادئ الحكمة ،والهدف من وراء ذلﻚ -طب ًعا -هو تذكريهم؛ لعلّهم يتفكّرون ويؤمنون بأ ّن
حق ،فيتّبعونها.
هذه اآليات ّ
الساموي السابق بالقرآن
وتشري اآلية الالحقة  -اآلية  - 52إﱃ إﻤﻳان الذين أوتوا الكتاب
ّ
الكريم ،0 / . - , + * ) :لذا ﻤﻳكن القول إ ّن هذه اآلية تؤكّد
النبي مح ّمد؛ واآلية الالحقة لها  -اآلية  - 53تك ّرر
عىل املنشأ املشرتك للكتاب ،وملا يتلوه ّ
ْ
ْ ْ
ْ
حق :وإذا ﻳ ْﺘ� ﻋﻠ ْ
� ْﻢ ﻗﺎﻟُﻮا آﻣﻨَّﺎ ِﺑ ِﻪ ِإ ّﻧَﻪ ُاﻟ
التأكيد فيها عىل أ ّن آياته ﱞ
ﺤ ّ ُﻖ ِﻣﻦ ر ِّﺑﻨﺎ ِإ ّﻧَﺎ ﻛُﻨَّﺎ ِﻣﻦ َﻗﺒ ِ�ِ
َ ِ ُ َ َ
ِ
َ
َ
َ
ﻣُ ْﺴ ِﻠﻤﲔَ؛ وفحوى هذا الكالم :أ ّن أسالفهم اطّلعوا يف كتابهم املق ّدس عىل حقّان ّية هذا
النبي
الكتاب  -القرآن الكريم  -وكذلﻚ اطّلع عليه أعقابهم الذين عاﴏوا نزول الوحي عىل ّ
قريب
مح ّمد وآمنوا به ،وهو ما احتمله الزمخرشي حني قال» :يحتمل أ ْن يكون إﻤﻳانًا
َ
العهد وبعي َده ،فأخﱪوا أ ّن إﻤﻳانهم به متقاد ٌم؛ ﻷ ّن آباءهم القدماء قرأوا يف الكتب اﻷ َول ذكره
وأبناءهم من بعدهم ( ِمن قَ ْبلِ ِه) من قبل وجوده ونزوله ( ُم ْسلِ ِم َني) كاﺋنني عىل دين اإلسالم؛
كل مو ّح ٍد مص ِّدقٍ للوحي«].[1
ﻷ ّن اإلسالم صفة ّ
النبي
ويوحي سياق اآليات  43إﱃ  56بأ ّن املرشكني استشاروا بعض أهل الكتاب حول ّ
مح ّمد وذكروا لهم عد ًدا من اآليات القرآن ّية التي ص ّدقﺖ التوراة ،وأهل الكتاب بدورهم
أق ّروا لهم بأنّهم يؤمنون باملعارف الحقّة املوجودة يف هذه اآليات ،وأخﱪوهم بأنّهم كانوا عىل
علم مبن سيأيت بالقرآن قبل أن يُب َعث].[2
ٍ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
و�
ﻦ ﺑﻌ ِﺪ ﻣﺎ أَﻫ َﻠ�ﻨَﺎ اﻟ ُﻘﺮ
�ﺘﺎب ِﻣ
آﺗ ْﻴﻨَﺎ ﻣﻮ� اﻟ
ِ
ون اﻷ ُ َ
وتحﻲﻜ اآلية َ  :43وﻟَ َﻘﺪ َ
ُ َ
ُ َ
َ
َ َ
َ
ْ
ْ
ﻫ ًﺪى ور� ًﺔ ﻟﻌﻠ� ﻳﺘﺬﻛﺮ
نصها ،عن إنزال التوراة عىل
ون؛ كام هو ظاه ٌر يف ّ
ﺎ�ﺮ ﻟِﻠﻨّ َ ِ
ﺑﺼ ِ
ﺎس َو ُ
َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ ُ َ
َ َ َ

النبي موﳻ والتي فيها بصاﺋ ُر وه ًدى ورحم ٌة للناس؛ لعلّهم يتذكّرون ويتّعظون منها؛ مبا
ّ
وجل -ج ّراء عصيانها ومت ّردها عىل أوامره .وال
جرى عىل اﻷمم السالفة التي أهلكها الله -ع ّز ّ
ّ
شﻚ يف أ ّن الله الذي أنزل التوراة عىل موﳻ ،هو الذي أنزل القرآن عىل مح ّمد ،حيثّ
ﴐا
أخﱪه فيه مبا جرى من أحداث يف ذلﻚ العهد ،فهو مل يك ْن موجو ًدا -آنذاك -ومل يك ْن حا ً
عند نزول التوراة عليه ،وال عند ذهابه إﱃ الطور؛ لﻲﻜ يخﱪ الناس مبا شاهده وسمعه هناك؛
] [1محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتاب العرﻲﺑ1407 ،هـ ،ج  ،3ص .421 - 420
] [2راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،16ص .48 - 47
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ﴐا حينام التقى موﳻ بشعيب ،لك ّن الله -تبارك وتعاﱃ -أطلعه عىل هذه
كذلﻚ مل يك ْن حا ً
ٍ
بالحق؛ فيتّبعوه.
بلطف وكرام ٍة منه؛ ﻷجل أن يُ ِنذر القوم ويذكّرهم
اﻷمور الغيب ّية؛
ّ
النبي مح ّمد مل يك ْن لديهم نذي ٌر قبله ،وكانوا عرض ًة
وكام هو معلو ٌم ،فالناس يف عرص ّ
اإللهي؛ ج ّراء كفرهم ،ولو مل ينزل إليهم (الكتاب) لكانﺖ لهم الح ّجة عىل الله -سبحانه
للعذاب
ّ
الحق ،وهذا ما أشارت إليه اآلية :47
وتعاﱃ -بأن ي ّﱪروا كفرهم؛ بعدم وجود رسو ٍل يرشدهم إﱃ ّ
e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X
 .i h g fلك ّن اآلية  48وضّ حﺖ حقيقة أمرهم لـم ّـا بعث الله إليهم
النبي مح ّمد وأبلغهم آي الذكر الحكيمr q p o n m l k :
ّ
 ،~ } | { z y x wv u t sحيث سألوا لِ َم لَ ْم يأتهم مبثل ما
النبي موﳻ؟ أي إنّهم أرادوا منه معجز ِ
نفسها ،لذلﻚ قالوا :لِ َم لَ ْم
ات موﳻ وتوراتَه َ
جاء به ّ
يأتنا مبعجزاته ِ
نفسها؟ ولِ َم لِ ْم ينزل القرآن دفع ًة واحد ًة كام أنزلﺖ التوراة؟ إال أ ّن هذا مج ّرد
أنفسهم كفروا مبعجزات موﳻ؛ حينام أكّد لهم
ا ّدعا ٍء ال يُراد منه استكشاف الحقيقة ،فهؤالء هم ُ
أهل الكتاب عىل حقّانية القرآن الكريم ،حيث أعرضوا زاعمني أ ّن التوراة والقرآن سح ٌر بعضه من
بعض.[1] § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ :
وهناك ٌ
سؤال يُطرح عىل يوسف د ّرة الح ّداد حول تفسريه كلمة (الكتاب) يف اآلية الثانية
من هذه السورة ،وهو :لو كانﺖ اآليات القرآنيّة ،وال سيّام آيات سورة القصص التي أرشنا
فضال عن أ ّن اآليات
إليها ،هي آيات التوراة ذاتها ،لِ َم لَ ْم يؤمن بها إال النزر اليسري من اليهود؟ ً
 61إﱃ  64من هذه السورة تط ّرقﺖ إﱃ املقارنة بني أحوال املؤمنني واملرشكني يف يوم القيامة،
كالم يف التوراة حول املعاد؛ باعتباره بعثًا وحسابًا يف عامل اآلخرة؛ باستثناء
أي ٍ
يف حني ال يوجد ّ
عد ٍد من العبارات التي تض ّمنﺖ كلمة (آخرة) ،لك ّن هذا االصطالح التورايتّ ّ
يدل يف الحقيقة
عىل عاقبة اإلنسان يف الدنيا ،ال يف عامل اآلخرة؛ كام يشري املصطلﺢ القرآ ّين؛ وهو ما ّ
يدل بوضو ٍح
عىل أ ّن هذه اآليات ليسﺖ مستوحا ًة من التوراة ،وال ارتباط لها مبا ذكر يف الكتاب املق ّدس؛
كام زعم الح ّداد ،وأمثاله.
النبي موﳻ
وو ّجهﺖ اآليات  85إﱃ  88التي جاءت بعد ذكر
ٍ
جانب من سرية ّ
] [1راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،16ص .52
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فبرشته وأخﱪته بعد ٍد من
النبي مح ّمدّ ،
ومقارعته فرعو َن ومﻸَه الخطاب م ّر ًة أخرى إﱃ ّ
طفال ،له القدرة عىل
اﻷوامر اإلله ّية مؤكّد ًة عىل أ ّن الله الذي أعاد موﳻ إﱃ أ ّمه حني كان ً
أن يعيدك إﱃ مكّة. - , + * )( ' & % $ # " !  :
(  4 3 2 1 0 /اآلية  ،)85ويف اآلية الالحقة ( )86ت ّم تذكريه بنعمة إنزال
هذا الكتاب عليه بلفﻆ (إلقاء)؛ لتشري بشكلٍ
الساموي ،وتر ّد عىل ات ّهام
تلميحي إﱃ منشﺌه
ّ
ٍّ
الكافرين واملرشكني املشار إليه يف اآلية السابقة< ; : 9 8 7 6 :
= > ? @ . E D C B Aوالالفﺖ للنظر يف هذه اآلية أ ّن مستهلّها
يتناغم مع اآليتني السابقة والالحقة لها ،فعبارة< ; : 9 8 7 6 :
= > ? @ هي عىل غرار قوله -تعاﱃ  % $ # " !  :-يف
اآلية  ،85وقوله -تعاﱃ PO N M L K J I H G  :-يف اآلية 87؛ حيث
النبي مح ّمد .كام هو ظاه ٌر من مضمون
تشري إﱃ املنشأ
ّ
الساموي لﻶيات التي جاء بها ّ
عام أُنزل إليه ،وهي مت ّمم ٌة ملا ذُكر يف اآلية السابقة:
اآلية  87فهي تأمره بأ ْن ال يُعرض ّ
 ،E D C B وسابقة لقوله -تعاﱃ ،X W V U  :-إذ
زعم الكافرون أ ّن القرآن شع ٌر ،أو كهانةٌ ،أو من أساطري اﻷ ّولني.
ٍ
حينﺌذ للقرآن الكريم من أن
فﺈذا كانﺖ هذه اآليات هي آياتُ التوراة واإلنجيل ذاتُها ،فال ب ّد
رصح منذ بادئ اﻷمر بأ ّن الكتب املق ّدسة السابقة تكفي الناس ،وأنّه جاء -فقﻂ -لتوضيﺢ تلﻚ
ي ّ
القضايا التي مل تتط ّرق إليها؛ كام فعل الكثري من اﻷنبيّاء ،إال أ ّن الواقع عىل خالف هذا امل ّدعى،
بوحي منه .وال ّ
شﻚ يف
(كتاب)
فقد أكّد الله -تعاﱃ -فيه عىل أنّه
ساموي جدي ٌد يف طور النزول ٍ
ﱞ
ٌ
أ ّن الكتب السامويّة السابقة مل تك ْن آنذاك مؤ ّهل ًة لتلبية متطلّبات الناس ،فقد كانوا بحاج ٍة إﱃ
كتاب ٍ
عقيديت التوحيد واملعاد يف يوم
جديد يلبّي رغباتهم ،لذلﻚ أُنزل القرآن الكريم الذي أحيا
ٍ
َِ
القيامة ،بعد أ ْن أصبحا يف منأًى عن حقيقتيْهام يف الكتب املق ّدسة اﻷخرى ،وغفل الناس عنهام؛
حيث جاء بهدف طرح إيديولوجيا دين ّي ٍة صاﺋب ٍة وشامل ٍة يف هذا املضامر ،وهو ما أشارت إليه اآلية
 48من سورة آل عمران التي أكّدت عىل طابعه الشمو ّﱄ الذي يفوق الكتاب السامويّة السابقة.
البرشي والتح ّوالت التي شهدتها املجتمعات ،إﱃ جانب تغيري ظروف
إذًا ،تنامي الفكر
ّ
ٍ
مام مﴣ.
وحي
جديد أكرثَ تط ّو ًرا ّ
املخاطبني وأوضاعهم؛ كلّها أمو ٌر اقتضﺖ مجيء ٍ
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د -اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ:
قال -تعاﱃ.[1]& % $ # "!  :-
متسﻚ بها يوسف د ّرة
اآلية اﻷوﱃ من سورة يونس هي اﻷخرى من جملة اآليات التي ّ
الح ّداد إلثبات نظريّته التفسرييّة التي طرحها بخصوص مصطلﺢ (الكتاب) ،حيث اعتﱪه يف
داال عىل التوراة واإلنجيل؛ لك ّن ا ّدعاءه هذا عا ٍر عن الص ّحة؛ لعدم اتّساقه مع
هذه اآلية ًّ
مفسي القرآن الكريم؛ عىل الرغم من تن ّوع مذاهبهم ومشاربهم الفكريّة.
استدالالت ّ
وتأيت هذه السورة؛ طبقًا لروايات ترتيب النزول ،بعد سورة اإلﴎاء املسبوقة بسورة القصص،
ليال وتاله عروجه إﱃ
النبي مح ّمدً 
وكام هو معلو ٌم فﺈ ّن هذه اﻷخرية قد تح ّدثﺖ عن إﴎاء ّ
داال إﱃ ح ٍّد ما عىل مضمون اسم اإلشارة (تلﻚ)
السامء؛ وهذا اﻷمر ﻤﻳكن أن يُعتﱪ بح ّد ذاته ًّ
املذكور يف اآلية اﻷوﱃ من سورة يونس وساﺋر السور التي تبدأ به ،حيث يراد منه اإلشارة إﱃ اللوح
اإللهي].[2
املحفوظ والكتاب املكنون والعلم
ّ
] [1سورة يونس ،اآلية .1
وجل أراه
النبي مح ّمد ليالً ،فيها عبارة ﻟِ ِرنُﻳَﻪُ ِﻣ ْﻦ آﻳﺎﺗِﻨﺎ التي تعني أ ّن الله ع ّز ّ
] [2اآلية اﻷوﱃ من سورة اإلﴎاء التي ذُكر فيها إﴎاء ّ
بعض آياته ،كذلﻚ اآلية  18من سورة النجم تؤكّد عىل املضمون ذاته :ﻟَﻘَﺪْ َرأَى ِﻣ ْﻦ آﻳَ ِ
ﺎت َرﺑﱢ ِﻪ اﻟْﻜ ْ َُﱪى.
كام أ ّن املعراج كان عىل مرحلتني طبقًا لﻶية  13من سورة النجمَ  :وﻟَﻘَﺪْ َرآ ُه ﻧَ ْﺰﻟَ ًﺔ أُ ْﺧ َﺮى .املرحلة اﻷوﱃ كانﺖ نحو بيﺖ املقدّس ،وهو ما
َﺎب َﻗ ْﻮ َﺳ ْ ِني أَ ْو
أُشري إليه يف اآلية اﻷوﱃ من سورة اإلﴎاء ،واملرحلة الثانية أشري إليها يف اآليتني  8و  9من سورة النجم :ﺛ ﱠُﻢ َدﻧَﺎ َﻓﺘَﺪَ ﱠﱃ * َﻓﻜَﺎنَ ﻗ َ
أَد َْىن ،أي إنّه ُعرج بروحه فقﻂ أو بروحه وجسمه إﱃ ما وراء عامل املادّة ،حيث تقيم املالﺋكة ،فرأى من آيات الله الكﱪى.
النبي والكفر برسالته ،زعموا
وتؤكّد اآلية  47من سورة اإلﴎاء عىل أ ّن املرشكني ضمن مساعيهم الرامية إﱃ تشجيع الناس عىل عدم ات ّباع ّ
رجل مسحو ٌر ... :إِ ْذ ﻳَﻘ ُ
وجل -طأمنه وواساه يف اآلية الالحقة؛ حينام خاطبه
ُﻮل اﻟﻈﱠﺎﻟِ ُﻤﻮنَ إِنْ ﺗَ ﱠﺘ ِﺒ ُﻌﻮنَ إ ﱠِﻻ َر ُﺟ ًﻼ َﻣ ْﺴ ُﺤﻮ ًرا ،لك ّن الله -ع ّز ّ
أنّه ٌ
ﴐﺑُﻮا ﻟَﻚَ ْاﻷَ ْﻣﺜ ََﺎل ﻓَﻀَ ﻠﱡﻮا ﻓ ََﻼ ﻳَ ْﺴﺘ َِﻄﻴ ُﻌﻮنَ َﺳﺒ ًِﻴﻼ ،واملقصود من اﻷمثال -هنا -التّهم التي ُو ّجهﺖ له من قبل هؤالء.
ً
قاﺋال :اﻧْﻈُ ْﺮ ﻛَ ْﻴ َ
ﻒ ََ
رشا مثلهم ،لذا حال كﱪياؤهم
النبي مح ّمد إﱃ تذ ّرعهم بكونه ب ً
وأ ّما اآلية  94من السورة نفسها فهي تعزو عدم إﻤﻳان املرشكني برسالة ّ
ﴩا َر ُﺳﻮﻻً ،وتؤكّد اآلية  95عىل ﴐورة إنزال
دون ات ّباع رجلٍ منهمَ  :و َﻣﺎ َﻣ َﻨ َﻊ اﻟ ﱠﻨ َ
ﺎس أَنْ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮا إِ ْذ َﺟﺎ َءﻫ ُُﻢ اﻟْ ُﻬﺪَ ى إ ﱠِﻻ أَنْ ﻗَﺎﻟُﻮا أَﺑَ َﻌ َﺚ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑَ َ ً
الوحي عىل البرش عن طريق املالﺋكة.
نستشف من اآليتني  94و 95أ ّن السبب اﻷساس الذي تذ ّرع به املرشكون لرفض رسالة خاتم اﻷنبيّاء ،هو اعتقادهم باستحالة نزول وحي
إذًا،
ّ
اإللهي الرامي إﱃ هداية البرش ،وكذلﻚ طبيعة حياتهم يف اﻷرض،
رش مثلهم ،لك ّنهم مخطﺌون يف تص ّورهم هذا ،ﻷ ّن اللطف
السامء عىل ب ٍ
ّ
ﴐوري إﱃ درجة أ ّن سكان اﻷرض حتى إ ْن كانوا من جنس
يقتضيان اختيار مالﺋك ٍة تحمل وحي السامء إﱃ من يُصطفى للنب ّوة .هذا اﻷمر
ﱞ
املالﺋكة ،ﻷنزل الوحي عليهم عن طريق مالﺋك ٍة أيضً ا.
قاﺋال :ﻗ ُْﻞ
للحق ،لذلﻚ خاطبه الله -تعاﱃً -
واآلية  96فيها إشار ٌة إﱃ إﴏار الكفّار واملرشكني عىل رفض رسالة خاتم اﻷنبيّاء وعدم إذعانهم ّ
ﻛَﻔَﻰ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﺷَ ﻬِﻴﺪً ا ﺑَ ْﻴ ِﻨﻲ َوﺑَ ْﻴ َﻨﻜ ُْﻢ إِﻧﱠﻪُ ﻛَﺎنَ ِﺑ ِﻌ َﺒﺎ ِد ِه َﺧ ِﺒريًا ﺑَ ِﺼريًا .هذه اآلية ّ
تدل عىل ضاللهم املحتوم.
النبي
النبي مح ّمد ومعجزته القرآنيّة؛ من إنكا ٍر من ِقبَل الكفّار واملرشكني ،مع ما واجهه ّ
واآليات  101إﱃ  111فيها مقارنة بني ما واجهه ّ
بالحق ،إذ بعد أن
موﳻ ومعجزاته ورفض فرعون لها وات ّهامه بالسحر؛ فاآلية  101تشري إﱃ هذه التهمة ،واآلية  105تؤكّد عىل نزول القرآن ّ
رفض الله -تعاﱃ -طلب املرشكني يف أ ْن يأتيهم خاتم اﻷنبيّاء مبعاج َز ،نبّههم إﱃ املعجزة القرآنيّة الكﱪى.
ﺎس َﻋ َﲆ ُﻣﻜ ٍْﺚ َوﻧَ ﱠﺰﻟْ َﻨﺎ ُه
ويف ختام اآلية  106تأكي ٌد مج ﱠد ٌد عىل إنزال القرآن الكريم من ِقبل الله -سبحانه وتعاﱃَ  :-و ُﻗ ْﺮآﻧًﺎ َﻓ َﺮ ْﻗ َﻨﺎ ُه ﻟِ َﺘ ْﻘ َﺮأَ ُه َﻋ َﲆ اﻟ ﱠﻨ ِ
ﺗَ ْﻨﺰ ًِﻳﻼ.
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بوحي من
ويُحتمل أ ّن كلمة (تلﻚ) يف هذه اآلية يُراد منها إثبات نزول القرآن الكريم
ٍ
ُفس اآلية وفق ما ييل :تلﻚ آيات
السامء ،حيث تشري إﱃ اللوح املحفوظ؛ وعىل هذا اﻷساس ت ّ
الكتاب املكنون واملخزون عند الله -سبحانه وتعاﱃ .[1]-وبنا ًء عىل هذا التفسري فقد اعتﱪها
املفسين ر ًّدا عىل طلب املرشكني املشار إليه يف اآلية  15من السورة نفسها" ! :
أحد ّ
،1 0 / . - , + * ) ( ' &% $ #
حيث جاءهم الجواب.[2]& % $ #  :
أضف إﱃ ذلﻚ فاملشهور بني العلامء املسلمني هو أ ّن هذه السورة تُعتﱪ من السور اﻷوﱃ التي
النبي مح ّمد يف بداية بعثته؛ حينام كان يف مكّة ،فقد واجه آنذاك تح ّد ٍ
يات كبري ًة
نزلﺖ عىل ّ
من ِق َبل مخاطَبيه الذين أنكروا ما أُنزل عليه بوحي السامء؛ لذلﻚ تتض ّمن يف مختلف آياتها شواه َد
للر ّد عىل تكذيب املرشكني قدس ّية القرآن الكريم ،وإنكارهم نزوله عن طريق الوحي؛ وهذه
الشواهد كثري ٌة للغاية وكأ ّن السورة نزلﺖ مبارش ًة بعد رفض املرشكني واتّهامهم القرآن بالسحر.
إذًا ،البنية اﻷساس آليات سورة يونس هي الر ّد عىل إنكار املرشكني حقّان ّية القرآن الكريم،
ورفضهم حقيقة نزوله بوحي من السامء.
النبي مح ّمد من ٍ
آيات
وقد استهلّﺖ السورة بكالم حول تكذيب املرشكني ما أُنز َِل عىل ّ
بخطاب مو ّج ٍه إليه ،نُصﺢ فيه بأن يتّبع ما يوحى إليه ،ويلتزم جانب الصﱪ:
قرآن ّي ٍة ،واختتمﺖ
ٍ
.[3] b a ` _^ ] \ [ Z Y X W
ويف ما ييل نُثبﺖ ما ُذكِ َر؛ استنا ًدا إﱃ بعض مداليل آيات هذه السورة:
رش إﱃ الحديث عن االعرتاض املعهود الذي عاد ًة ما
ـ تط ّرقﺖ اآلية الثانية بشكلٍ مبا ٍ
رش مثلهم ،ال
يطرحه املرشكون والكافرون؛ وهو تساؤلهم عن السبب يف نزول الوحي عىل ب ٍ
عىل أحد املالﺋكة ،لذلﻚ جاءهم االستفهام اإلنكاري من ِقبَل الوحي* ) ( :
/ . - , +؛ ويف ختامها أشار الله -تعاﱃ -عىل لسانهم إﱃ التهمة املعهودة
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ ،ج ،17
ص .184
مؤسسة التأريﺦ ،الطبعة اﻷوﱃ ،ج  ،11ص .9
] [2راجع :محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،لبنان ،بريوت ،منشورات ّ
] [3سورة يونس ،اآلية .109
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النبي مح ّمدA @ ? > =  :
-أيضً ا -التي عاد ًة ما يو ّجهها هؤالء إﱃ ّ

. B

النبي مح ّمد بأ ّن يأيت بقرآنٍ آخ َر
ـ أشارت اآلية  15إﱃ طلب املرشكني والكافرين من ّ
غريِ الذي جاءهم به ،ونقلﺖ ر ّده عليهم بأنّه ال يأيت بﴚ ٍء من عنده ،بل إﻤﻧّ ا يأتيهم بالوحي
املنزل. - , + * ) ( ' &% $ # " ! :
....B A @ ? > = <; : 9 8 7 6 5 4 3 21 0 /
وكل ﳾ ٍء بيد الله -سبحانه
حامل لرسالة السامء ،ﱡ
النبي بأنّه ٌ
ـ أكّدت اآلية  16عىل لسان ّ
وتعاﱃZ Y X WV U T S R Q P O N M :-
[ \ ]^ _ `.
ظلام وسوف ال
ـ ع ّدت اآلية  17املفرتين عىل الله كذبًا واملنكرين آياته بأنّهم أكرث الناس ً
يفلحون يف ما يفعلونm lk j i h g f e d c b  :
.p o n
ـ تط ّرقﺖ اآلية  20م ّر ًة أخرى إﱃ الحديث عن استهانة هؤالء بالقرآن الكريم وتكذيبهم
آياتهÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È :
اإللهي جاءهم
النبي أن يأتيهم مبعجز ٍة أخرى ،لك ّن الر ّد
ّ
×  ،Øحيث طلبوا من ّ
وجل -فقﻂ .وفق هذه اآلية ،فقد
مؤكِّ ًدا عىل أ ّن املعاجز من الغيب ،والغيب بيد الله -ع ّز ّ
النبي وإنكارهم آيات القرآن الكريم ،لذا سألوه بأ ْن يأتيهم بﺂي ٍة -
أ ّ
ﴏ هؤالء عىل تكذيبهم ّ
معجز ٍة  -ﻲﻛ يثبﺖ صدق رسالته ،ومضمونها عىل غرار ما ذكر يف اآلية 15؛ وكأنّها معطوف ٌة
عليها؛ لكونها تنقل كالمهم؛ وهذا املضمون تك ّرر مرا ًرا يف ٍ
آيات أخرى.
وقد تش ّبث املرشكون بذراﺋ َع ع ّدة إلنكار القرآن الكريم ،لك ّنهم مل يفلحوا ،لذلﻚ كانﺖ
النبي بقرآنٍ آخ َر غريِ الذي جاء به؛ ولو أمع ّنا النظر
ذريعتهم الجديدة هي أن يأتيهم ّ
نستشف منها أنّهم أرادوا من طلبهم هذا االستهانة بالقرآن ،ال
يف البنية اللغويّة لﻶية 20
ّ
معرفة الحقيقة؛ وذلﻚ بقرينة حرف الفاء املرتبﻂ بالفعل (قل) يف قوله -تعاﱃÐ  :-
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ﻲﻧ
اﻗﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻜﺘﺎب" ﰲ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻲﻧ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ
][1
النبي وطلبوا منه أن يأتيهم
 ، ...Ò Ñونظري ذلﻚ ما ذُكر يف اآلية  ،15إذ عاندوا ّ
بكتاب غريه.
ساموي آخ َر ،أو أ ْن يُبدل ما جاءهم به
بكتاب
ٍ
ٍ
ٍّ

كام أ ّن كلمة (الغيب) يف اآلية  20تفيد أ ّن املعاجز تأيت من عامل الغيب.
ـ اآلية  37كأنّها تك ّرر املوضوع ذاته الذي طُر َِح يف اآلية اﻷوﱃ ،حيث ف ّندت زعم من اعتﱪ
القرآن ذا منشأٍ
السامويq p o n m l k j :
برشي؛ مؤكّد ًة عىل منشﺌه
ّ
ٍّ
 ~ } | { z y x w v u t s rﮯ ،فهذا الكتاب
ال ﻤﻳكن أن يُفرتى من ِق َبل البرش؛ ﻲﻛ يزعم أنّه من عند غري الله؛ وعىل هذا اﻷساس تح ّداهم
كل من يشاؤون ويأتوا بسور ٍة واحد ٍة
تبارك شأنه -يف اآلية التالية (اآلية  )38بأ ّن يجمعوا ّتشابه سوره² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £  :
 ،³وهذا تأكي ٌد آخ ُر عىل كونه كتابًا سامويًّا.
الساموي للقرآن الكريم] ،[2ويف اآلية  65واﳻ
ـ اآليتان  39و 41ك ّررتا التأكيد عىل املنشأ
ّ
الله -تعاﱃ -نب ّيه الكريم؛ ج ّراء حزنه من كالم املرشكني الس ّيﺊ ونقدهم الالذع له :و َﻻ
َ
َﻳ ْﺤ ُﺰ ْﻧ َﻚ َﻗ ْﻮﻟ ُ ُ�ْ.
ٍ
الساموي لﻶيات املنزلَ َة عليه ،وطالبﺖ املخاطب
جديد عىل املنشأ
ـ أكّدت اآلية  94من
ّ
بأن يقطع ّ
الشﻚ باليقني ويسأل الذين يتلون الكتب السامويّة السابقة ~ }  :ﮯ ¡
 .ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢وقد جاء التأكيد املشار إليه بعد
هذا الطلب مبارشةً.µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬  :
ـ اآليتان اﻷخريتان من السورة  108 -و  - 109كأنّهام تك ّرران املوضوع ذاته الذي أكّدت
الساموي للقرآن الكريم@ ? > = :
عليه اآليات السابقة؛ وهو التذكري باملنشأ
ّ

S R QP O N M L KJ I H G F ED C B A

.c b a ` _^ ] \ [ Z Y X W V U T
فعبارة  ED C B A @  :يف اآلية ّ 108
تدل عىل مضمونِ اآلية اﻷوﱃ من
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،10ص .34
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ُ
ُ
َ
ﻒ ﻛَﺎنَ َﻋﺎﻗ َﺒﺔ اﻟﻈﺎﻟﻤني
] [2قال -تعاﱃ :-ﺑَ ْﻞ ﻛَ ﱠﺬﺑُﻮا َمبِﺎ ﻟ َْﻢ ﻳُ ِﺤﻴﻄُﻮا ِﺑ ِﻌﻠْ ِﻤ ِﻪ َوﻟَامﱠ ﻳَﺄْﺗِﻬ ِْﻢ ﺗَﺄْوِﻳﻠُﻪُ ﻛَ َﺬﻟِﻚَ ﻛَ ﱠﺬ َب اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ﻣ ْﻦ ﻗ ْﺒﻠﻬ ِْﻢ ﻓَﺎﻧْﻈ ْﺮ ﻛَ ْﻴ َ
(سورة يونس ،اآلية َ  .)39وإِنْ ﻛَ ﱠﺬﺑُﻮكَ َﻓﻘ ُْﻞ ِﱄ َﻋ َﻤ ِﲇ َوﻟَﻜ ُْﻢ َﻋ َﻤﻠُﻜ ُْﻢ أَﻧْﺘ ُْﻢ ﺑَﺮِﻳﺌُﻮنَ ِﻣ ﱠام أَ ْﻋ َﻤ ُﻞ َوأَﻧَﺎ ﺑَﺮِي ٌء ِﻣ ﱠام ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ ( سورة يونس ،اآلية .)41
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الساموي للقرآن الكريم الذي جاء لهداية بني آدم ،واآلية
السورة ذاتِه ،حيث تؤكّد عىل املنشأ
ّ
النبي بأن يعمل مبا ﻤﻳليه عليه الوحي ويلتزم جانب الصﱪ إزاء ما يواجهه من
 109أمرت ّ
كالم سيّﺊٍ  ،وات ٍ
ّهامات واهي ٍة ،وأذًى ،وأفعا ٍل باطل ٍة.
املرشكني؛ من ٍ

كام أ ّن كلمة (آيات) يف اآلية اﻷوﱃ؛ حتّى وإ ْن كانﺖ من الناحية اللغويّة تعني العالمات
الظاهرة؛ بحيث ﻤﻳكن إطالقها عىل ما هو كاﺋ ٌن يف عامل الخارج ،لك ّن املقصود منها هنا حقيق ًة
النبي مح ّمد هو املوضوع املحوري يف هذه اآلية ،ومن
هو كالم الله ،ﻷ ّن الوحي املنزل عىل ّ
فسناه؛ فهو بالتاﱄ من سنﺦ الكالم الذي يُقرأ ويُتىل عىل اﻷلسن][1؛
البديهي أ ّن الوحي كيفام ّ
كتاب يُنسﺦ
لذا ﻤﻳكن تفسري (الكتاب) -هنا -بالكتاب املكنون عند الله -تبارك شأنهّ -
وبكل ٍ
طبقًا له ،وهذا ما أشري إليه يف العديد من اآليات؛ ومن جملتها( :الواقعة  77 -و ،78الﱪوج -
 ،22الزخرف  ،4 -الرعد .[2])39 -
إذًا ،هذه املالحظات تُع ّد تح ّديًا جا ًّدا ملا ذهب إليه يوسف د ّرة الح ّداد لدى تفسريه كلمة
(الكتاب) يف اآلية اﻷوﱃ من سورة يونس.
ﻫـ -اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻟﻘامن:
قال -تعاﱃ.[3] ' & % $ # " ! :-
تفصل سور َة لقامن سورتان عن الحجر؛ وهام اﻷنعام والصافّات (الخامسة والخمسون
والسادسة والخمسون؛ بحسب روايات ترتيب النزول).
تتوسﻂ القرآن الكريم بحسب ترتيب النزول ،تؤكّد عىل استحالة نفوذ
الس َور التي ّ
وهذه ﱡ
الشياطني يف الوحي املق ّدس أو اطّالعهم عىل أخبار السامء ،وإﻤﻧّ ا املالﺋكة هي التي أكرمها الله
النبي مح ّمد بها] .[4مثال ذلﻚ :اآلية  92من
تعاﱃ -بهذه القدرة ،وهي املكلّفة بﺈخبار ّ] [1راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،10ص 8؛ مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن (باللغة الفارسية)،
ج  ،10ص .7
] [2راجع :م .ن.
] [3سورة لقامن ،اآليتان .2 - 1
الحق وإﴏارهم عىل إنكاره واالستهزاء بﺂيات الله ،وهذا
] [4تشري اآليات  4إﱃ  11من سورة اﻷنعام إﱃ عناد الكفّار واملرشكني وتكذيبهم ّ
الحق إﱃ أقﴡ درج ٍة ،لذا
ما تؤكّد عليه اآليتان  4و 5بالتحديد،
ّ
رصون عىل عنادهم واستكبارهم وإنكارهم ّ
ونستشف من اآلية  7أنّهم م ّ
حتّى إذا أنزل الله -تعاﱃ -كتابًا مد ّونًا يتصفّحونه بأيديهم ،سوف يزعمون أنّه سح ٌر؛ والذريعة التي يتشدّقون بها هي أ ّن آيات القرآن من
النبي مح ّمد وليسﺖ منزل ًة من الله -سبحانه -بواسطة الروح اﻷمني ،لذلﻚ جاء التوضيﺢ يف اآلية  8وقال -تعاﱃ -إنّه حتّى وإن
تأليف ّ
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ﻲﻧ
اﻗﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻜﺘﺎب" ﰲ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻲﻧ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

سورة اﻷنعام] [1التي اعتﱪت نزول الوحي عىل من اختارهم الله بأنّه من مستلزمات ألوهيته
ّ
منزال من
نستدل من هذه اآلية عىل كون القرآن ً
تبارك شأنه ،وهو يع ّم التوراة والقرآن؛ لذا
ٌ ْ ْ
النبي مح ّمدَ  و َﻫ َﺬا ِﻛ َﺘﺎب أَﻧ َﺰﻟﻨَﺎه ُ ....من املؤكّد أنّه لو
جانبه -تعاﱃ -وليس من تأليف ّ
ٍ
كالم أو كان من
النبي أو مج ّر َد
إرهاصات باطني ٍة اكتنفته فصاغها عىل هيﺌة ٍ
كان من تأليف ّ
إلقاءات الشيطان عليه ،لـام استطاع أن يؤث ّر عىل الناس بهذا الشكل.
ٍ
أصناف من املالﺋكة ،هي
سورة الصافّات التي نزلﺖ قبل لقامن كام أرشنا ،تبدأ بذكر ثالثة
الصافّات والزاجرات والتاليات] ،[2حيث كلّفﺖ بﺈنزال الوحي وحفظه من إلقاءات الشياطني؛
كل تأثريٍ شيطا ٍّين.
محص ًنا من ّ
ومن ث ّم توصله إﱃ اﻷنب ّياء ّ
الحق والتصديق برسالة خاتم اﻷنبيّاء ،وهذا
أنزلنا عليهم ملكًا ،فهم قط ًعا سوف لن يؤمنوا ولن تسمﺢ لهم روحهم االستكباريّة باإلذعان إﱃ ّ
السلوك االستكباري معهو ٌد لدى منكري رساالت السامء يف شتّى العصور ،حيث أشارت إليه اآلية  10التي تتض ّمن مواسا ًة له صلوات الله
عليه وتذك ًري بعاقبة الذين استهزأوا بالرسل الذين سبقوه.
النبي مح ّمد مأمو ٌر بﺈخبار الناس بأ ّن وحي السامء هو املصدر اﻷساس الذي يعتمد عليه يف توحيد الله -ع ّز
مضمون اآلية  19هو أ ّن ّ
ونستشف منها أ ّن الكفّار واملرشكني
وجل -ودعوة الناس إﱃ عدم الرشك به ،وكلمة (قُل) يف بداية اآلية تع ّد بح ّد ذاتها شاهدًا آخ َر عىل نب ّوته،
ّ
ّ
شكّكوا يف صدق دعوته ،لك ّنه جعل الله شهيدًا بينه وبينهم واستند إﱃ القرآن والوحي إلثبات ص ّحة ما يقوله لهم.
النبي مح ّمد
اآليات  21إﱃ  29تشري إﱃ انحراف الكفّار واملرشكني عن التوحيد والنب ّوة واملعاد ،واآلية  21بالتحديد تصف املكذّبني برسالة ّ
بالظاملني ،واآلية  25تذكر تهمتهم املعهودة لكالم الله وزعمهم بأنّه من أساطري اﻷ ّولني ،إذ قال -تعاﱃ -يف هذه اآليةَ  :و ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳَ ْﺴ َﺘ ِﻤ ُﻊ
إِﻟَ ْﻴﻚَ َو َﺟ َﻌﻠْﻨﺎ َﻋﲆ ُﻗﻠُﻮ ِﺑﻬ ِْﻢ أَ ِﻛ ﱠﻨ ًﺔ أَنْ ﻳَ ْﻔ َﻘ ُﻬﻮ ُه َوﰲ آذاﻧِﻬ ِْﻢ َو ْﻗﺮاً َوإِنْ ﻳَ َﺮ ْوا ﻛ ﱠُﻞ آﻳَ ٍﺔ ﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮا ﺑِﻬﺎ َﺣﺘﱠﻰ إِذا ﺟﺎؤُكَ ﻳُﺠﺎ ِدﻟُﻮﻧَﻚَ ﻳَﻘ ُ
ُﻮل اﻟﱠﺬﻳ َﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوا إِنْ
ﻫﺬا إِﻻﱠ أَﺳﺎﻃريُ ْاﻷَ ﱠوﻟ َني .وعلّل العالمة مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ لدى تفسريه هذه اآلية ،قوله -تعاﱃ :-ﻳَﻘ ُ
ُﻮل اﻟﱠﺬﻳ َﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوا بأنّه أراد أن
يعلمهم بالسبب الذي دعاهم ﻷن ينسبوا إﱃ القرآن هذه التهمة الباطلة( .مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،7ص )51
بالحق.
وقد واﳻ الله -تعاﱃ -نبيّه يف اآليتني  33و  34ج ّراء استياﺋه من كالم املرشكني وتكذيبهم
ّ
النبي علمه من وحي السامء بحيث ال يفعل إال ما يُؤمر به :إِنْ أَﺗﱠﺒ ُِﻊ إِﻻﱠ ﻣﺎ ﻳُﻮﺣﻰ إ َ ﱠِﱄ ،واملقصود من
وتؤكّد اآلية  50عىل اكتساب ّ
هذه العبارة أ ّن الله -تعاﱃ -يوحي إليه ما يشاء ويكلّفه بﺈخبار الناس بتلﻚ الحقاﺋق التي توحى إليه.
النبي ،وتأمره بأن يخﱪهم بأنّه عىل بيّن ٍة من أمره.
وتشري اآلية  57إﱃ عدم إذعان الكفّار واملرشكني مبا يخﱪهم به ّ
ال ّ
حق قدره وفقًا ملضمون اآلية  91التي ت ّم التنويه فيها عىل تعليم الناس أشياء مل
شﻚ يف أ ّن ّ
كل من يُعرض عن دعوة اﻷنبيّاء فهو ال يقدر الله ّ
يكن باستطاعتهم العلم بها دون وحي السامء ،وهذه اﻷشياء هي تلﻚ الحقاﺋق التي أوحاها الله -سبحانه وتعاﱃ -إﱃ أنبيّاﺋه ورسله.
رصح به اآلية  93التي تؤكّد -أيضً ا -عىل قبﺢ من
وأشارت تعاملينا القرآنيّة إﱃ أ ّن االفرتاء عىل الله ع ّز ّ
وجل يعتﱪ من أش ّد أنواع الظلم ،وهذا ما ت ّ
ﳾ ٌء ،فهي تستهجن الظلم واالفرتاء عىل
يدّعي النب ّوة زيفًا وبطالنًاَ ... :و َﻣ ْﻦ أَﻇْﻠ َُﻢ ِﻣ ﱠﻤﻦِ اﻓ َ َْﱰى َﻋ َﲆ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻛَ ِﺬﺑًﺎ أَ ْو ﻗ ََﺎل أُو ِﺣ َﻲ إ َ ﱠِﱄ َوﻟ َْﻢ ﻳُ َ
ﻮح إِﻟَ ْﻴ ِﻪ َ ْ
تلميﺢ إﱃ استهزاء الكفّار واملرشكني واستكبارهم.
الله -تعاﱃ -وادّعاء النب ّوة كذباً ،وقوله -تعاﱃَ ... :-و َﻣ ْﻦ ﻗ ََﺎل َﺳﺄُﻧْﺰ ُِل ِﻣﺜ َْﻞ َﻣﺎ أَﻧْ َﺰ َل اﻟﻠﱠﻪ فيه
ٌ
بأباطيل ومزاع َم
َ
وتشري اآلية  112إﱃ وجود أعداء من الج ّن واإلنس يناهضون رسول الله ويتﺂمرون عليه بالخفية ،حيث يخدعون الناس
واهي َة فيسوقونهم نحو سبيلٍ منحرف ٍة.
بالحق؛ لذا اختتمﺖ بتذكريه
وتؤكّد اآلية  114عىل أ ّن الله -تعاﱃ -هو الذي أنزل القرآن عىل نبيّه ،وتشري إﱃ علم أهل الكتاب بكونه ً
منزال ّ
أي ٍّ
بالحق.
شﻚ
ّ
صلوات الله عليه ﻲﻛ ال ينتابه ّ
ويت
وك ّررت اآلية  124اإلشارة إﱃ استهزاء الكفّار واملرشكني ،حيث قال -تعاﱃ -فيهاَ  :وإِذَا َﺟﺎ َءﺗْ ُﻬ ْﻢ آﻳَ ٌﺔ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَ ْﻦ ﻧُ ْﺆ ِﻣ َﻦ َﺣﺘﱠﻰ ﻧُﺆ َْىت ِﻣﺜ َْﻞ َﻣﺎ أُ ِ َ
اب ﺷَ ِﺪﻳﺪٌ مبِ َﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا َميْﻜُ ُﺮونَ .
ﻴﺐ اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ أَ ْﺟ َﺮ ُﻣﻮا َﺻﻐَﺎ ٌر ِﻋﻨْﺪَ اﻟﻠﱠ ِﻪ َو َﻋ َﺬ ٌ
ُر ُﺳ ُﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟﻠﱠﻪُ أَ ْﻋﻠ َُﻢ َﺣ ْﻴ ُﺚ ﻳَ ْﺠ َﻌ ُﻞ ر َِﺳﺎﻟَﺘَﻪُ َﺳ ُﻴ ِﺼ ُ
َﺎب أَﻧْ َﺰ ْﻟ َﻨﺎ ُه ُﻣ َﺒﺎرَكٌ ُﻣ َﺼﺪﱢ ُق ا ﱠﻟ ِﺬي ﺑَ َ ْني ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ َوﻟِ ُﺘ ْﻨ ِﺬ َر أُ ﱠم ا ْﻟ ُﻘ َﺮى َو َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮ َﻟ َﻬﺎ َوا ﱠﻟ ِﺬﻳ َﻦ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ ﺑِﺎﻵْ ِﺧ َﺮ ِة ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ ِﺑ ِﻪ َوﻫ ُْﻢ
] [1قال -تعاﱃَ  :-و َﻫ َﺬا ِﻛﺘ ٌ
َﻋ َﲆ َﺻ َﻼﺗِﻬ ِْﻢ ﻳُ َﺤﺎ ِﻓﻈُﻮنَ ( سورة اﻷنعام ،اآلية .)92
ات َز ْﺟ ًﺮا * ﻓَﺎﻟﺘﱠﺎ ِﻟ َﻴ ِ
ﱠﺎت َﺻﻔٍّﺎ * ﻓَﺎﻟ ﱠﺰاﺟِ َﺮ ِ
اﻟﺼﺎﻓ ِ
ﺎت ِذﻛْ ًﺮا( سورة الصافّات ،اآليات .)3 – 1
] [2قال -تعاﱃَ  :-و ﱠ
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ْ

ﻴﺎت ِذﻛﺮا ً بأنّها
ﺎﻟﺘﺎﻟِ ِ
ّ
فس العالمة مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ اآلية الثالثة من هذه السورة ﻓَ ّ َ
ّ
النبي مح ّمد ،وذلﻚ بقرينة كلمة (ذكر) التي تعني تالوة الوحي
تدل عىل الوحي املنزل عىل ّ
من ِق َبل املالﺋكة؛ أي تالوتهم القرآن الكريم .هذا الرأي يؤيّده مضمون اآلية  7التي أكّدت
بشهب من
عىل حصانته من إلقاءات الشياطني الذين ذكرت اآليات التالية لها بأنّهم يُقذفون
ٍ
كل ناحي ٍة؛ ﻷ ّن امللﻚ جﱪاﺋيل و َمن معه من املالﺋكة هم املكلّفون بﺈنزال الوحي عىل قلب
ّ
النبيL K J I H G F E D C B A @ ? > = :
ّ
][1
 . Z Y X W V U T S R Q P O NMوصف الشياطني
بكونها عاجز ًة عن معرفة اﻷخبار الغيبيّة وعن االستامع إﱃ ما يجري يف السامء ،هو كناي ٌة عن
وصوب.
حدب
استحالة وصولهم إﱃ ذلﻚ املكان؛ بقرينة إمطارهم بالشّ هب من ّ
ٍ
كل ٍ
ﻷي من الج ّن والشياطني االطّالع عىل اﻷخبار الغيبيّة املتداولة بني مالﺋكة
إذن ،ال ﻤﻳكن ٍّ
ٌ
متعارف ،V U T S :لك ّنه مع
سامء الحياة الدنيا ،إال إذا حدث استثنا ٌء ملا هو
بشهاب ال يخطﺊ هدفه.Y X W  :
ذلﻚ ال ينجو ،حيث يُحرق
ٍ
دؤوب ﻷ ْن يَلِ ُجوا يف عامل املالﺋكة؛ ﻲﻛ
سعي
ّ
ٍ
ونستشف من هذه اآليات أ ّن الشياطني يف ٍ
يطّلعوا عىل أﴎار ِ
مستقبال ،لك ّن املالﺋكة متنعهم من ذلﻚ؛ فرميهم
ً
الخلْقَة وما سيحدث
دليل عىل صيانة الوحي من نفوذهم؛ لذا ال ﻤﻳكن زعم أ ّن ما يُتىل من
بالشهب يف هذه اآليات ٌ
النبي مح ّمد هو من إلقاءات الشياطني].[2
ِق َبل ّ
مستهل سورة لقامن،& % $ # " !  :
ّ
ونعود م ّر ًة أخرى إﱃ
حيث نلمس من هاتني اآليتني أنّها أنزلﺖ لدحض مساعي املرشكني الذين كانوا ﻤﻳنعون الناس
النبي مح ّمد ،ويسعون إﱃ حرمانهم من انتهاج مسلﻚ
من االستامع إﱃ اآليات املنزلة عىل ّ
أكاذيب ومزاع َم باطل ٍة.
الحق ،عﱪ
ّ
َ
] [1سورة الصافّات ،اآليات .10 - 7
] [2هذا املوضوع أُشري إليه خمس م ّر ٍ
ات يف اآليات  17و  18من سورة الحجر واآلية  5من سورة امللﻚ ،كام أ ّن اآليات  12إﱃ  15من
النبي
سورة الصافّات تحﻲﻜ عن استهزاء الكفّار واملرشكني بﺂيات الله -تعاﱃ -وإلصاقهم تهمة السحر بها؛ واآليات الالحقة تشري إﱃ ات ّهامهم ّ
مح ّمد بأنّه شاع ٌر ومجنو ٌن وإنكارهم رسالته ،وهو ما أكّدت عليه اآلية  36بالتحديدَ  :و َﻳﻘُﻮﻟُﻮنَ أَﺋِ ﱠﻨﺎ ﻟَﺘَﺎ ِرﻛُﻮ آﻟِ َﻬ ِﺘ َﻨﺎ ﻟِﺸَ ﺎ ِﻋ ٍﺮ َﻣ ْﺠ ُﻨﻮنٍ  ،واآلية
الحق جاء به خاتم اﻷنبيّاء واملرسلني ،وهو
 37بدورها ف ّندت هذا الكالم الباطل
ٍ
بالغي :ﺑَ ْﻞ َﺟﺎ َء ﺑِﺎﻟْ َﺤ ﱢﻖ َو َﺻﺪﱠ َق اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠِني ،فهذا ّ
بأسلوب ٍّ
مصد ٌّق لرساالت اﻷنبيّاء الذين سبقوه ،لذا ال صوابيّة إللصاق تهمة الشعر والجنون به.
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واﻷوصاف التي ُذكِ َرت للكتاب يف هذه اآلية واآلية الالحقة لها تتعارض بالكامل مع الكالم
العبثي الذي ال طاﺋل منه ،وهذا ما أثبتته اآلية E D C B A @ :6
 ،R Q P O NM L K J I H G Fواملراد من (لهو
الحق والصواب ،واملقصود من (رشاء
الحديث) هو ّ
كل ٍ
كالم من صياغة البرش وعىل خالف ّ
كالم يوهم الناس بأ ّن القرآن الكريم عىل غرار اﻷساطري الشاﺋعة بينهم
لهو الحديث) هو ذكر ٍ
وبني أسالفهم؛ وهؤالء يستكﱪون يف الحقيقة عن االستامع إﱃ اآليات املنزلة بوحي السامء؛
بحسب مضمون اآلية _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T :7
الساموي للقرآن الكريم؛ أي
` .لذلﻚ أكّدت اآلية الثانية من هذه السورة عىل املنشأ
ّ
كل باطلٍ وخراف ٍة.
اللوح املحفوظ ،ووصفته بالحكيم؛ ﻲﻛ تن ّزهه من ّ
و -اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف:
قال -تعاﱃm l k j i h g f e d c b a  :-

.[1] z y x w v u ts r q p o n

ّ
استدل بها يوسف د ّرة
سورة اﻷحقاف هي السادسة والستّون؛ بحسب ترتيب النزول ،وقد
الح ّداد إلثبات نظريّته التفسرييّة ،حيث ا ُستهلّﺖ بقوله -تعاﱃe d c b a :-
 ،i h g fوبهذه اﻷلفاظ متا ًما ا ُستهلّﺖ -أيضً ا -سورتان من الحواميم؛ هام الزمر
والجاثية ،فاﻷوﱃ هي الستّون ،والثانية هي الخامسة والستّون؛ وفقًا لرتتيب النزول.
ٍ
حروف مقطّع ٍة يحﻲﻜ عن ﴐورة وجود
ومن املحتمل أ ّن اإلشارة إﱃ تنزيل الكتاب بعد ِذكْر
كتاب مق ّد ٍس؛ مثل القرآن الكريم.
قدر ٍة عظيم ٍة ال تُقهر ،وحكم ٍة بالغ ٍة ال ح ّد لها؛ ﻷجل إنزال ٍ
كل م ّر ٍة رافقتها قرين ٌة
مستهل خمس سورٍ ،ويف ّ
ّ
وقد تك ّررت عبارة  d cيف
لفظ ّي ٌة ّ
الساموي للقرآن الكريم ،وذلﻚ وفق التاﱄ:
تدل عىل املنشأ
ّ
 ( i h g f e d c b a سورة الزمر ،اآلية  / 1التاسعةوالخمسون بحسب ترتيب النزول).
] [1سورة اﻷحقاف ،اآليات .3 - 1
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ـ (  < ; : 9 8 7 6 5 4سورة غافر ،اآليتان .)2 - 1
ـ ( i h g f e d c b aسورة اﻷحقاف ،اآليتان .)2 - 1
ـ ( + * ) ( ' & % $ # " ! سورة السجدة ،اآليتان
 / 2 - 1الخامسة والسبعون بحسب ترتيب النزول).
ـ ( . ) ( ' & % $ # " !سورة الجاثية ،اآليتان .)2 - 1
جدير بالذكر أ ّن سورة اﻷحقاف أُنزلﺖ إنذا ًرا للمرشكني الذين مل يؤمنوا بالله ورسوله
الساموي
واملعاد يف يوم القيامة ،لذلﻚ استُخدمﺖ فيها عبارة $ #؛ لبيان املنشأ
ّ
للقرآن الكريم ،وهذه العبارة ّ
ومام ذكره ابن
تدل بوضو ٍح عىل أنّه أُنزل من العامل العلوي؛ ّ
الال ُم كَلِ َم ٌة َص ِحي َح ٌة تَ ُد ﱡل
فارس يف توضيﺢ كلمة (نزل) يف معجمه ما ييل(» :نَ َز َل) ال ﱡنو ُن َوال ﱠزا ُء َو ﱠ
َع َىل ُهبُ ِ
ﳾ ٍء َو ُوقُو ِع ِه«] ،[1لذا فالنزول ّ
يدل عىل هبوط الﴚء من مكانٍ مرتفعٍ إﱃ مكانٍ
وط َ ْ
دانٍ ] .[2وهذا املعنى هو الشاﺋع يف العرف أيضً ا ،إذ تستخدم هذه الكلمة للداللة عىل صدور
الكالم م ّمن هو أعىل رتبةً.
إذًا ،املعنى املقصود من كلمة (تنزيل) يف قوله -تعاﱃ $ # :-هو نزول القرآن
النبي مح ّمد؛
الكريم من ِق َبل الله -تعاﱃ ،-ومن ث ّم فهو ليس من إلقاءات الج ّن أو الكهنة عىل ّ
كام أنّه ليس مبت َد ًعا من عنده ،وكلمة (العزيز) تستبطن تأكي ًدا عىل هذا املعنى ،أي أ ّن الله بعث
نب ًّيا بع ّزته وقدرته ،ولوال اقتداره لـام استطاع أن ينزل قرآنًا كهذا .وبعد ذلﻚ ذكرت اآلية صف ًة
كتب ساموي ٍة لبني آدم
أخرى من صفاته تبارك شأنه؛ وهي (الحكيم) ،إذ اقتضﺖ حكمته إنزال ٍ
إلصالح دينهم ودنياهم وإرشادهم إﱃ سبيل الهدى الذي فيه صالحهم وكاملهم.
السياق تجدر اإلشارة إﱃ اآلية الرابعة من هذه السورة ،وال س ّيام قوله -تعاﱃ:-
ويف هذا ّ
 ،» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ...فحرف اإلشارة (هذا)
يشري إﱃ القرآن الكريم ،واملراد من الطلب فيها ³ ² ± ° ¯ :هو اإلتيان
وجل-؛ مثل التوراة ،وإثبات أنّه يتض ّمن أخبا ًرا تفيد بوجود
ساموي منز ٍل من ِقبَل الله -ع ّز ّ
بكتاب
ٍ
ٍّ
] [1أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلميّة1419 ،هـ ،كلمة (نزل).

] [2راجع :مح ّمد كاظم شاكر ،علوم قرآين (باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات جامعة قم2009 ،م ،ص .110
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آله ٍة رشكا َء له يف خلق الساموات واﻷرض ،لذا ﻤﻳكن تفسريها وفق ما ييل :لو كنتم صادقني يف
مزاعمكم ،فاﺋتوين بدليلٍ من الكتب السامويّة التي أُنزلﺖ قَبل القرآن تثبتون ﱄ عىل أساسها أ ّن
آلهتكم رشيك ٌة لله -تعاﱃ -يف خلق جز ٍء من السامء أو جز ٍء من اﻷرض ،وإذا عجزتم عن ذلﻚ
ٍ
أقل تقدي ٍر  -بدليلٍ
موروث من أسالفكم؛ لتثبتوا هذه املزاعم].[1
علمي منقو ٍل أو
فاﺋتوين  -عىل ّ
ٍّ
إذا افرتضنا أ ّن الح ّداد أدرك الصواب يف تفسريه كلمة الكتاب يف اآلية الثانية بأنّه التوراة واإلنجيل،
فليس من املعقول -هنا -االحتجاج عىل املرشكني بأ ْن يراجعوا الكتب السامويّة السابقة ،ويأتوا
بﱪاه َني منها تثبﺖ معتقداتِهم املشوب َة بالرشك؛ إضافة إﱃ أ ّن هذه اآلية تؤكّد بوضو ٍح عىل مسألة
ساموي مص ِّدقٌ لﻸصول العقديّة املذكورة يف الكتب السامويّة اﻷخرى.
كتاب
التصديق؛ أي أ ّن ﱠ
كل ٍ
ٍّ
وتل ّمﺢ اآلية الالحقة إﱃ اختالف القرآن الكريم عن الكتاب املق ّدس ،ومن ث ّم فهي تثبﺖ
بطالن ا ّدعاء من يعتﱪه ترجم ًة عربيّ ًة له{ z y x w v u t s r  :
| } ~ ﮯ ¡  .[2]« ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢واملعهود
مؤرش ٍ
ات عىل البون واالختالف؛
يفس حروف العطف يف اآليات القرآن ّية ّ
عن الح ّداد أنّه غال ًبا ما ّ
سوريت ِ
الحجر والنمل ،لك ّنه -هنا -مل يكرتث بعبارة " ِم ْن قَبْلِه"،
كام فعل يف اآليات اﻷوﱃ من
َِ
وتجاهل حرف العطف (الواو) الواقع بني كلمتي (الكتاب)].[3
والضامﺋر املوجودة يف هذه اآلية ضمن الكلامت (كان) و(به) و(مثله) ترجع إﱃ القرآن بقرينة
ٌ
معطوف عىل الجملة الرشط ّية t 
سياق الكالم ،وقوله -تعاﱃ~}|{ :-ﮯ...
u؛ وبالتاﱄ؛ فﺈ ّن جملة الجزاء -هنا -مشرتك ٌة بني جملة الرشط والجملة املعطوفة عليها.
واملراد من قوله -تعاﱃ ¢ :-كتاب يشابه القرآن الكريم؛ من حيث املضمون،
النبي موﳻ.
واملعارف ،وهذا الكتاب هو التوراة غري املح ّرفة التي نزلﺖ عىل ّ

واملقصود من قوله -تعاﱃ ¤ £ :-أ ّن الشاهد -من بني إﴎاﺋيل -آمن بعد
أن شهد ،لك ّنكم مل تؤمنوا.
] [1راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،18ص 188؛ مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن (باللغة
الفارسية) ،ج  ،18ص .285
] [2سورة اﻷحقاف ،اآلية .10
َﺎب ُﻣ َﺼﺪﱢ ٌق ﻟِ َﺴﺎﻧًﺎ َﻋ َﺮ ِﺑ ٍّﻴﺎ ﻟِ ُﻴ ْﻨ ِﺬ َر اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ﻇَﻠَ ُﻤﻮا
ﻮﳻ إِ َﻣﺎ ًﻣﺎ َو َر ْﺣ َﻤ ًﺔ َو َﻫ َﺬا ِﻛﺘ ٌ
] [3املقصود هنا اآلية  12من سورة اﻷحقافَ  :و ِﻣ ْﻦ َﻗ ْﺒﻠِ ِﻪ ِﻛﺘ ُ
َﺎب ُﻣ َ
ﴩى ﻟِﻠْ ُﻤ ْﺤ ِﺴ ِﻨني.
َوﺑُ ْ َ
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منزال بالفعل من ِقبَل
إذًا ،ﻤﻳكن تفسري اآلية وفق ييل :قل للمرشكني إ ّن القرآن لو كان ً
الله ،لك ّنكم عاندتم واستكﱪتم؛ عىل الرغم من أ ّن شاه ًدا من بني إﴎاﺋيل قد شهد بأنّه مثل
الساموي ،ث ّم آمن به ،ألستم ظاملني؟! واعلموا أ ّن الله ال يهدي القوم الظاملني].[1
ذلﻚ الكتاب
ّ
وتح ّدثﺖ اآلية  11عن الكفّار الذين اتّهموا القرآن الكريم بأنّه ،Â Á :ومل يؤمنوا به:

À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

 .Â Áوالضمري يف كلمة (به) يرجع إﱃ القرآن الكريم ،وحرف اإلشارة (هذا) يشري إليه.

وهذه اآلية واآلية الالحقة لها تتح ّدثان عن إنكار القرآن من ِق َبل هؤالء وتكذيب آياته،
لك ّنه ليس إفكًا كام يزعمون ،بل هو مص ِّد ٌق للتوراة بلسانٍ عر ٍّﻲﺑ].[2
إذًا ،هذه اآليات تثبﺖ مضمون اآلية الثانية من السورة التي أكّدت عىل أ ّن القرآن الكريم
ذو منشأٍ
ساموي.
ٍّ
كام أ ّن اآليتني  29و 30تحكيان عن استامع طاﺋف ٍة من الج ّن ٍ
آليات من القرآن الكريم
عند رسول الله ،[3]وإﻤﻳانهم برسالته ،حيث أخﱪوا قومهم ّملا رجعوا إليهم بأنّهم استمعوا
ْ
النبي موﳻ ووصفوه بكونه :ﻣُ َﺼ ِّﺪ ًﻗﺎ ﻟِ َﻤﺎ َﺑﲔَ َﻳ َﺪ ْﻳ ِﻪ؛ أي للكتب
إﱃ ٍ
كتاب نزل بعد عهد ّ
ونستشف من هذه العبارة أ ّن القرآن ال يختلف عن ساﺋر الكتب السامويّة؛
السامويّة امل ُنزلَ َة قبله.
ّ
من حيث دعوته إﱃ اإلﻤﻳان بنب ّوة من جاء به ،وباملعاد ،وتزكية السرية والسلوك.
ْ

وقوله -تعاﱃِ �ْ َ  :-ﺪي ِإ َ� اﻟ َﺤ ّﻖّ 
كل ما يف هذا القرآن هو
يدل برصيﺢ العبارة عىل أ ّن ّ
س ووضو ٍح ،وال فرق يف كون مضامينه مشابه ًة ملا ُذكِ َر يف الكتب
حق يدركه ّ
كل عاقلٍ بي ٍ
ﱞ
][4
السامويّة السابقة ،أو أنّها جديد ٌة من نوعها .

] [1راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،18ص 195؛ مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن (باللغة
الفارسية) ،ج  ،18ص .297
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :املصدران السابقان (بتلخيص).
راجع أيضً ا :مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج  ،9ص .274

ُﴤ َوﻟﱠ ْﻮا إِ َﱃ َﻗ ْﻮ ِﻣﻬ ِْﻢ ُﻣ ْﻨ ِﺬرِﻳ َﻦ * ﻗَﺎﻟُﻮا
ﴬو ُه ﻗَﺎﻟُﻮا أَﻧ ِْﺼﺘُﻮا َﻓﻠَامﱠ ﻗ َ ِ
ﴏ ْﻓ َﻨﺎ إِ َﻟ ْﻴﻚَ ﻧَ َﻔ ًﺮا ِﻣ َﻦ اﻟْﺠِ ﱢﻦ ﻳَ ْﺴ َﺘ ِﻤ ُﻌﻮنَ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮآنَ َﻓﻠَامﱠ َﺣ ُ َ
] [3قال -تعاﱃَ  :-وإِ ْذ َ َ
ِﻳﻖ ُﻣ ْﺴ َﺘ ِﻘ ٍﻴﻢ( سورة اﻷحقاف ،اآليتان .)30 – 29
ﻮﳻ ُﻣ َﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟِ َام ﺑَ ْ َني ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ ﻳَ ْﻬ ِﺪي إ َِﱃ اﻟْ َﺤ ﱢﻖ َوإ َِﱃ ﻃَﺮ ٍ
ﻳَﺎ َﻗ ْﻮ َﻣ َﻨﺎ إِﻧﱠﺎ َﺳ ِﻤ ْﻌ َﻨﺎ ِﻛﺘَﺎﺑًﺎ أُﻧْﺰ َِل ِﻣ ْﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ ُﻣ َ
] [4راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،28ص .28
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اﻗﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻜﺘﺎب" ﰲ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّ
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واستنا ًدا إﱃ ما ذُكر تبطل مزاعم الح ّداد؛ لتعارضها بالكامل مع املداليل الواضحة لﻶيات
فضال عن وجود الكثري من القراﺋن
تأويال للتوراة واإلنجيل؛ ً
التي ذكرناها ،فالقرآن الكريم ليس ً
التي يثبﺖ لنا عىل أساسها أ ّن كلمة (الكتاب) يف اآلية الثانية ّ
تدل بوضو ٍح عىل أ ّن القرآن
الكريم نزل من اللوح املحفوظ يف السامء.
ز -اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺠﺎﺛﻴﺔ:
قال -تعاﱃ. - , + * ) ( ' & % $ # " ! :-

.[1] 0 /

سورة الجاثية هي الخامسة والستّون؛ من حيث ترتيب النزول ،وقد استند يوسف د ّرة
فس كلمة
الح ّداد إﱃ مضمونها إلثبات وجهة نظره التفسرييّة املثرية لالستغراب ،حيث ّ
(الكتاب) يف اآلية الثانية من هذه السورة بالتوراة واإلنجيل  -الكتاب املق ّدس-؛ من منطلق
رمبا تأث ّر يف هذا املجال ببعض الروايات املنقولة عن بعض
مرتكزاته العقديّة املسيحيّة ،أو ّ
التابعني؛ من أمثال :مجاهد ،وقتادة.
وحينام ﻤﻧعن النظر يف مضمون هذه السورة بشكلٍ عا ٍّم ويف اآليات الالحقة لﻶية الثانية
خاص ،نلمس بوضو ٍح بطالن رأي الح ّداد ،فالله -تعاﱃ -استخدم كلمة  #لﻺخبار
بشكل ّ
عن نزول  $الذي نسبه إﱃ ذاته املق ّدسة؛ وذلﻚ للتأكيد عىل عظمة هذه الذات
وجاللة شأنها ،وقوله -تعاﱃ & % :-فيه تأكي ٌد عىل أ ّن هذا التنزيل نعم ٌة منه تبارك شأنه.
أي إشار ٍة إﱃ التوراة واإلنجيل قبل هذه اآلية أو بعدها.
ُمضافًا إﱃ أنّه مل تر ْد ّ
والهدف من هذه السورة هو دعوة جميع الناس إﱃ اعتناق دين التوحيد وإنذارهم من
عذاب أليم ،لذلﻚ استهلّﺖ باإلشارة إﱃ آيات الله التكوينية ،ومسألة توحيده ،ث ّم انتقل الحديث
النبي مح ّمد بتعليمها للناس ،فهو وجميع الناس مكلّفون بالعمل
فيها إﱃ الرشيعة التي كُلّف ّ
لكل من يُعرِض عنها بأ ّن الجزاء هو العذاب اﻷلي ٌم.
اإللهي ّ
وفق أحكامها؛ لذلﻚ جاء التحذير
ّ
النبيQ P :
والالفﺖ للنظر أ ّن اآلية  6من هذه السورة أشارت إﱃ تالوة آيات الله عىل ّ
] [1سورة الجاثية ،اآليات .3 – 1
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نستشف منها أ ّن آيات القرآن
 ،\ [ Z Y X W VU T S Rإذ
ّ
الكريم ذاتُ منشأٍ
ساموي ،ومن املؤكّد أ ّن التوراة واإلنجيل ليسا هام املقصودين هنا.
ٍّ
ويف ختام هذا املبحث نو ّد التذكري بوجود ُس َو ٍر أخرى أشارت يف مستهلّها إﱃ كلمة
يرش إليها
(الكتاب) فقﻂ؛ مثلُ :س َور إبراهيم ،والكهف ،والدخان ،إال أ ّن يوسف د ّرة الح ّداد مل ِ ْ
ّ
يستدل بها؛ بوصفها شواه َد عىل نظريّته التفسرييّة.
ومل
  )2

ّ

َ

ْ
» »»:« » «ª
  

طرح يوسف د ّرة الح ّداد التفسري ذاته ملصطلﺢ (كتاب) يف القرآن الكريم ضمن تفسريه
ومام قاله يف هذا الصدد» :املراد القرآ ّين من هذه اآليات هو
ملستهل
ّ
َِ
سوريت النمل والحجرّ ،
مستهل سوريت ]النمل والحجر[«].[1
ّ
آيات الكتاب املق ّدس ،إذ ت ّم التمييز بني الكتاب والقرآن يف
ويف ما ييل نتط ّرق إﱃ بيان مدلول اآليتني املذكورتني عىل ضوء ما ذكره الح ّداد من تفاصيل
حول املوضوع:
أ  -اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ:
قال -تعاﱃ.[2]' & % $ # "! :-
سورة الحجر هي الرابعة والخمسون؛ أي أنّها تأيت بعد سورة يوسف؛ من حيث ترتيب النزول.
اسم اإلشارة (تلﻚ) يف هذه اآلية يشري إﱃ ذات اﻷمر الذي ذكرناه يف اآليات اﻷوﱃ من السور
التي سلّطنا الضوء عليها آنفًا،؛ أي أنّه يشري إﱃ البعيد؛ وكلمة (الكتاب) يُراد منها اللوح
ولعل
املحفوظ ،لذا تُدرج هذه اآلية ضمن اآليات التي ت ُوصف بأنّها ذاتُ مضمونٍ بيا ٍّين]ّ ،[3
القصد من وراء هذه اإلشارة هو اإليحاء بأ ّن عىل اإلنسان الواعي أ ْن يتأ ّمل ويتدبّر يف هذه
الحق فيها ،ويدرك خطأ هؤالء الكفّار الذين اتّهموا مفاهيمها باﻷساطري،
اآليات ليكتشف أصالة ّ
اإلسالمي املسيحي ،ص .142
مدخل إﱃ الحوار
ٌ
] [1يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ

] [2سورة الحجر ،اآلية .1

] [3راجع :أحمد بن مح ّمد الخفاجي ،عناية القاﴈ وكفاية الراﴈ ،ج  ،5ص .493
راجع أيضاً :حسني بن أحمد حسيني شاه عبد العظيمي ،تفسري اثنا عرشي (باللغة الفارسية) ،ج  ،5ص 329؛ مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان
يف تفسري القرآن ،ج  ،12ص 97؛ إسامعيل بن مح ّمد القونوي ،حاشية القونوي عىل تفسري البيضاوي ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلميّة،
الطبعة اﻷوﱃ1422 ،هـ ،ج  ،11ص .115
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اإللهي عىل
بالنبي مح ّمد تهمة الجنون][1؛ لذا ﻤﻳكن اعتبار هذه اآلية مرآ ًة للر ّد
وألصقوا
ّ
ّ
هذه املواقف ،واآليات الالحقة تؤيّد ذلﻚ ،فاآلية الثانية أشارت إﱃ رغبتهم التي مل تتحقّق:
65 4 3 2 1 0 / . - , + * )
 .[2] 9 8 7وكام نالحﻆ يف اآلية الثالثة ،فقد تو ّعدهم الله -تعاﱃ -بالعذاب ج ّراء
بنبي زمانهم؛ إذ بعد أ ْن يروا عذاب جه ّنم سوف يتم ّنون لو أنّهم آمنوا يف الحياة الدنيا
كفرهم ّ
النبي ،وكأ ّن هذه اآلية مق ّدم ٌة لﻶية رقم  6التي أشارت إﱃ ات ّهامهم إيّاه بالجنون،
ومل يكذّبوا ّ
ولﻶية رقم  7التي أشارت إﱃ طلبهم منه بأ ْن يأتيهم املالﺋكة إ ْن كان صادقًا يف نب ّوته؛ أي أنّهم
أنكروا نزول القرآن عن طريق الوحي الذي أبلﻎ به عن طريق املالﺋكة.
وبيان ذلﻚ وفق ما ييل ، R Q P O N M L K :قولهم:
ّ R Q 
للنبي مح ّمد وتكذيب برسالته] ،[3وهذه الته ّمة يف
يدل عىل تهم ٍة ﴏيح ٍة ّ
الحقيقة متداول ٌة عىل ألسن الكفّار طوال م ّر العصور] .[4وقد متادى هؤالء يف موقفهم املناهض
لرسالة السامء لدرجة أنّهم طلبوا منه أ ْن يأتيهم باملالﺋكة؛ كام أشارت اآلية السابعةU T :
 ،[ Z Y X W Vلك ّن الله -تعاﱃ -ذكّرهم يف اآلية التاسعة بأ ّن وحي
السامء محفو ٌظ من أن يطاله الج ّن :إ .m l k j i h gوهذا اﻷمر أكّد
التنصﺖ عىل أخبار السامء،
عليه برصيﺢ العبارة ضمن اآليات  16إﱃ ّ ،18
فكل شيطانٍ يريد ّ
ني+ * ) ( ' & % $ # " ! :
يأتيه
شهاب مب ٌ
ٌ
 .6 5 4 3 2 1 0 / . - ,هذه اآليات ّ
تدل بوضو ٍح
ٍ
محفوظ ،وهو ما ت ّم
ساموي ولو ٍح
كتاب
ٍّ
عىل أ ّن السورة تتح ّدث يف أ ّول آي ٍة عن القرآن الذي هو ٌ
النبي مح ّمد - إنّنا أنزلنا
التأكيد عليه برصيﺢ العبارة يف اآلية 87؛ حيث قال -تعاﱃ - -مخاط ًبا ّ
عليﻚ سورة الحمد والقرآن العظيم.´ ³ ² ± ° ¯ ® :
لعل الهدف من اإلشارة بـ (تلﻚ) هو اإلشارة إﱃ اإلنسان العامل والعاقل الذي يتدبّر يف اآليات؛ لﻲﻜ
سين هذا املوضوع قاﺋالًّ :
] [1وضّ ﺢ أحد املف ّ
النبي مح ّمد بالجنون.
ّهموا
ت
وا
ً،
ة
أسطور
الكريم
القرآن
اعتﱪوا
الذين
ّار
ف
الك
فيه
وقع
الذي
الخطأ
ويدرك
فيها،
الكامنة
يطّلع عىل الحقاﺋق
ّ
(مح ّمد حسني فضل الله ،من وحي القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار املالك للطباعة والنرش ،الطبعة الثانية1419 ،هـ ،ج  ،13ص .)140
] [2سورة الحجر ،اآليتان .3 – 2
] [3راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،12ص .98
] [4راجع سورة الذاريات ،اآلية .52
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أي مجا ٍل لزعم أ ّن كلمة (الكتاب) يف اآلية اﻷوﱃ من هذه السورة تحﻲﻜ
إذًا ،ال يبقى ّ
العقدي؛ وجميع
تعصبه
عن التوراة واإلنجيل ،وما قاله الح ّداد هو يف الواقع
ٌ
منبثق من ّ
ّ
املفسين املسلمني مع اختالف مذاهبهم وتو ّجهاتهم التفسرييّة ،مل يشريوا إﱃ ما استنتجه بهذا
ّ
الخصوص؛ لذا ال صوابيّة لتفسري اسم اإلشارة (تلﻚ) يف هذه اآلية مبا تتض ّمنه آيات التوراة
ٍ
حكم ،وعﱪٍٍ ،
أي إشار ٍة يف هذه اآلية واآليات الالحقة
ووعد
واإلنجيل؛ من ٍ
ووعيد ،إذ ال نجد ّ
][1
فسـره قتادة
س (الكتاب) بالتوراة واإلنجيل ،بينام ّ
لها إﱃ هذين الكتابني ؛ إال أ ّن مجاهد ف ّ
بالكتب التي أنزلﺖ قبل القرآن ،وعىل هذا اﻷساس ﻤﻳكن تفسري (تلﻚ) باإلشارة إﱃ آيات
الكتاب السالفة السابقة للقرآن].[2
أي إشار ٍة إﱃ الكتب السامويّة
والحقيقة أ ّن هذه اآلية واآليات الالحقة لها ال تتض ّمن ّ
فضال عن أ ّن تفسري مجاهد وقتادة
السابقة؛ كام ذكرنا ،لذا ليس من الصوابيّة ا ّدعاء ذلﻚً ،
(الكتاب) بأنّه ّ
يدل عىل التوراة واإلنجيل يختلف بالكامل عن فحوى الرأي الذي طرحه يوسف
د ّرة الح ّداد ،فهام مل يقصدا بتاتًا أ ّن القرآن عبار ٌة عن ترجم ٍة عرب ّي ٍة للتوراة واإلنجيل ،بل قصدا
نيص يربطه بهام ،وهو ما سنتط ّرق إﱃ بيان تفاصيله ضمن تحليل مضمون اآلية
وجود تعالقٍ ّ ٍّ
 37من سورة يونس ،وخالصة الكالم :أ ّن اللوح املحفوظ هو مقصودهام من (الكتاب) ،وهذا
االستنتاج مدعو ٌم بظاهر عد ٍد من اآليات يف ساﺋر السور].[3

وبنا ًء عىل ما ُذكِ َر ﻤﻳكن اعتبار قوله -تعاﱃ ٍ' & % $ # :-مبثابة
خالصة لﻶيات الثانية حتّى الرابعة من سورة الزخرفW V U T S R... :
.[4] c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X

ّ
واستدل البعض من كلمة " ُمبني" يف هذه اآلية عىل عدم صواب ّية تفسري الكتاب باللوح
مرفوض؛ لكون هذه الكلمة تستبطن معانٍ ع ّدة ،ومفهومها
املحفوظ] ،[5إال أ ّن هذا االستدالل
ٌ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :ناﴏ مكارم الشريازي ،تفسري ﻤﻧونه (باللغة الفارسية) ،ج  ،11ص 6؛ ابن أﻲﺑ حاتم ،تفسري القرآن العظيم ،تحقيق
أسعد مح ّمد طيب ،السعودية ،الرياض ،منشورات مكتبة نزار مصطفى الباز ،الطبعة الثالثة1419 ،هـ ،ج  ،8ص .2748
الحق بن غالب بن عطية اﻷندلﴘ ،املحرر الوجيز
] [2راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،6ص 505؛ عبد ّ
يف تفسري الكتاب العزيز ،ج  ،3ص .349
] [3راجع السور التالية :الواقعة ،اآلية 78؛ الﱪوج ،اآلية 22؛ الزخرف ،اآلية .4
] [4راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،12ص .97
] [5راجع :أحمد بن مح ّمد الخفاجي ،عناية القاﴈ وكفاية الراﴈ ،ج  ،5ص .493
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ﻲﻧ
اﻗﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻜﺘﺎب" ﰲ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻲﻧ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

الظاهر هو البيان والوضوح ،ويؤيّد ذلﻚ مضمون اآلية  59من سورة اﻷنعام التي وصفﺖ
اإللهي بهذه الصفة.
العلم
ّ

داال عىل القرآن؛ من منطلق العلم
املفسين؛ من أمثال :ابن عاشور ،الكتاب ًّ
ويرى بعض ّ
بالغلبة؛ أي أ ّن لفﻆ القرآن أصبﺢ متعارفًا وشاﺋ ًعا لدى املسلمني؛ بحيث إنّهم أينام شاهدوا
النص القرآ ّين ،عاد ًة ما يتبادر إﱃ ذهنهم القرآن الكريم الذي أنزله الله
كلمة (كتاب) يف ّ
النبي مح ّمد لهداية البرش] .[1لك ْن يرد عىل هذا الرأي ما ييل :هل هذا
تعاﱃ -عىل ّالتغليب كان شاﺋ ًعا بني املسلمني إبان نزول اآلية اﻷوﱃ من سورة الحجر أو ال؟

واعتﱪ يوسف د ّرة الح ّداد عطف كلمة (قرآن) عىل كلمة (كتاب) يف هذه اآلية إشار ًة
ٍ
اختالف بينهام ،وحتّى
إﱃ التوراة واإلنجيل ،لك ّن العطف -هنا -وال يُع ّد عالم ًة عىل وجود
إ ْن افرتضنا أنّه يفيد ذلﻚ فهذا االختالف يف الحقيقة ليس من حيث الذات ،وال يستبعد أ ْن
فضال عن أنّنا حتّى لو اعتﱪناه عطفًا
عطف تفسريٍ؛ مبعنى أ ّن الكتاب هو القرآن املبني؛ ً
يكون َ
دليل عىل كون املراد من
يفيد االختالف بني املعطوف واملعطوف عليه ،فهنا -أيضً ا -ال يوجد ٌ
(الكتاب) يف هذه اآلية هو التوراة واإلنجيل ،إذ ال نجد لهام ِذك ًرا يف اآليات الالحقة؛ ﻲﻛ ت ّدعى
اإلشارة إليهام باسم اإلشارة (تلﻚ)].[2
ب -اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ:
قال -تعاﱃ.[3], + * ) ( ' & % $ # "! :-
سورة النمل هي التاسعة واﻷربعون؛ بحسب ترتيب النزول ،حيث تيل سورة الشعراء،
مستهل هذه السورة.
ّ
ومستهلّها عىل غرار
ا ّدعى يوسف د ّرة الح ّداد أ ّن اآليات القرآن ّية هي آيات التوراة واإلنجيل ذاتها كام ذكرنا،
فس كلمة (كتاب) يف اآلية اﻷوﱃ
وعىل هذا اﻷساس فالقرآن مج ّر ُد ترجم ٍة عرب ّي ٍة لهام ،ومن ث ّم ّ
من سورة النمل بالتوراة واإلنجيل؛ ولك ْن هل يقوم رأيه عىل أدلّ ٍة تثبﺖ صواب ّيته؟
] [1راجع :محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،13ص .7
] [2راجع :عبد القادر مال حويﺶ ،بيان املعاين ،ج  ،3ص .272
] [3سورة النمل ،اآليتان .2 – 1
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الساموي للقرآن الكريم؛ كام هو الحال يف
ولعل الهدف من هذه اآلية هو إثبات املنشأ
ّ
ّ
اآليات التي تح ّدثنا عنها سابقًا ،ويؤيّد ذلﻚ مضمون اآلية Q P O N M :6
النبي مح ّمدR QP O N:
 S Rالتي نقل فحواها يف اآلية  92عىل لسان ّ
.^ ] \ [ Z Y X WV U T S
واآلية  68تك ّرر فيها اﻷمر نفسه؛ من ِذكْر إنكار املرشكني قدسيّة القرآن الكريم بزعم أنّه
من أساطري اﻷ ّولني ،m l k j i h g f e d c b :والله
قاﺋال} | { z y  :
النبي إزاء هذا اإلنكار يف اآلية  70وواساه ً
تعاﱃ -طأمن ّ~ ﮯ ¡  .¢وبعد ذلﻚ ويف اآلية  76بالتحديد أكّد -تعاﱃ -عىل أ ّن القرآن فيه بيان
ملا اختلف حوله بنو إﴎاﺋيلá à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×  :
 ،âوهذه امليزة الفريدة ّ
الساموي ،وإال فليس من املمكن
تدل بوضو ٍح عىل منشﺌه
ّ
النبي وحده ،وال يف رحاب تلﻚ البيﺌة
وضع ٍّ
حل لهذا االختالف والتمييز بني ّ
الحق والباطل بواسطة ّ
الجاهل ّية التي عاﴏها.
واآليتان  78و 79واﳻ فيهام الل ُه -تعاﱃ -نب ّيه م ّر ًة أخرى) ( ' & :
* 8 7 6 5 4 32 1 0 / . - , +وهذا املضمون

النبي ويتوكّل عىل الله.
هو يف الواقع تأكي ٌد عىل ما ُذكِ َر يف اآلية 70؛ ﻲﻛ يطم ّﱧ ّ

الساموي
الغيبي لذلﻚ الكتاب
وﻤﻳكن اعتبار كلمة (القرآن) يف اآلية اﻷوﱃ بيانًا للمنشأ
ّ
ّ
املكنون يف علم الله -سبحانه وتعاﱃ ،-حيث يت ّم بيانه عن طريق التالوة ،ال بواسطة إرسال
املفسين][1؛ وهذا اﻷمر قد
ألوا ٍح أو ٍ
كتاب مد ﱠونٍ ؛ ومن املحتمل أنّها تفيد التأكيد برأي بعض ّ
أثبتناه يف تحليلنا مضمون اآلية اﻷوﱃ من سورة الحجر& % $ # "!  :
' ،حيث عطفﺖ كلمة (قرآن) عىل كلمة (الكتاب) ،واملراد منهام واح ٌد .كام أ ّن إضافة
] [1راجع :ناﴏ مكارم الشريازي ،تفسري ﻤﻧونه (باللغة الفارسية) ،ج  ،11ص .6
نستنتج من عطف كلمة الكتاب عىل القرآن أنّهام غري مختلفتني ،وهذا ما ﻤﻳكن إثباته عىل أساس ذكرهام بصيغة التنكري تارةً ،والتعريف تار ًة
وجل.
أخرى؛ ﻷ ّن املراد منهام هو ذاتهام الواحدة التي هي يف الواقع كالم الله ع ّز ّ
(أحمد بن مح ّمد الخفاجي ،عناية القاﴈ وكفاية الراﴈ ،ج  ،5ص .)493
راجع أيضاً :مح ّمد محمود حجازي ،التفسري الواضﺢ ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الجيل ،الطبعة العارشة1413 ،هـ ،ج  ،2ص .272
النص ،سببه التف ّنن يف
من املحتمل أ ّن السبب يف اختالف كلمتَ ِي الكتاب والقرآن من حيث التعريف والتنكري يف اآليتني املشار إليهام ضمن ّ
الكالم ،لذا ال داعي للتكلّف يف تفسريهام.
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ﻲﻧ
اﻗﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻜﺘﺎب" ﰲ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻲﻧ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

الﴚء إﱃ نفسه تعتﱪ أم ًرا شاﺋ ًعا بني أهل اللغة؛ مثل :عبارة (مسجد الجامع) ،و(يوم الجمعة)
و(صالة الظهر)].[1
مستهل سورة الحجر وساﺋر
ّ
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻜﻼم :أ ّن اآلية اﻷوﱃ من سورة النمل هي عىل غرار
الساموي للقرآن الكريم؛
السور التي تط ّرقنا إﱃ الحديث عنها ،حيث يُراد منها إثبات املنشأ
ّ
ٍ
بحروف مقطّع ٍة -أيضً ا -الستقطاب نظر املستمع والقارئ؛ وهذا النظم املتناسق
وقد ابتدأت
اإللهي،
منبثق من مكنون العلم
يُراد منه إشعار املخاطب بأ ّن ما سيأتيه يف اآليات الالحقة
ٌ
ّ
وليس من إلقاء الشياطني ،وال من أساطري اﻷ ّولني؛ وأ ّما السبب يف استخدام صيغتَ ِي التنكري
سوريت الحجر والنمل ،فهو من باب
مستهل
ّ
لكل من الكتاب والقرآن يف
والتعريف بـ ( الـ ) ٍّ
َِ
التف ّنن يف الكالم.
بأسلوب ٍ
بعيد
وأ ّما املسترشقون الذين تناولوا مضمون هاتني اآليتني بالرشح والتحليل
ٍ
عن النزعة اإليديولوجية املسيح ّية ،فقد اعتﱪوا القرآن والكتاب متقاربني من حيث املدلول؛
ومنهم املسترشق ستيفان فيلد الذي قال يف هذا الصدد» :كلمتا (كتاب) و(قرآن) ]يف سوريت
كل واحد ٍة
ورمبا هذا هو السبب يف استخدام ّ
النمل والحجر[ متقاربتان من حيث املعنىّ ،
منهام بدل اﻷخرى«].[2
  )3

ّ

   » "»:"¦ "  "ª

اعتﱪ يوسف د ّرة الح ّداد ،ضمن تفسريه اآليات القرآن ّية التي تتض ّمن مصطلﺢ (كتاب)،
آيات القرآن ترجم ًة عرب ّي ًة آليات التوراة واإلنجيل ،حيث قال» :مراد القرآن من ]تلﻚ آيات
الكتاب[ هو آيات الكتاب ]املق ّدس[ ،تلﻚ اآليات التي ترجمﺖ إﱃ اللغة العربيّة«][3؛ وقد
تط ّرق إﱃ بيان رأيه هذا عىل ضوء تحليل مداليل اآليات التي تتض ّمن كلمتي (كتاب) و(عرﻲﺑ)،
سوريت يوسف والزخرف ،ويف ما ييل نذكر تفاصيل ذلﻚ:
ومبا فيها آيات َ ْ
] [1راجع :مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج  ،6ص .317
 [2]Stefan Wild, “An Arabic Recitation, The Meta - Linguistic of Quranic of Quranic Revelation”, in Selfreferentiality in The Quran, )edited by Stefan Wild(, )Wiesbaden: Harrassowitz, 2006(, p. 143.
اإلسالمي املسيحي ،ص .142
مدخل إﱃ الحوار
ٌ
] [3يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ
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أ -اﻵﻳﺘﺎن اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ:
قال -تعاﱃ ~ } | { z y x w v u t sr :-ﮯ .[1]
وا ّدعى يوسف د ّرة الح ّداد عىل ضوء مساعيه الرامية إﱃ إثبات أ ّن آيات القرآن الكريم
مستوحا ٌة من آيات التوراة واإلنجيل ،أ ّن كلمة (الكتاب) يف اآلية اﻷوﱃ من سورة يوسف والتي
ذُكرت مع كلم ٍة أخرى مختلف ِة املعنى ،أي كلمة (املبني) ،يُراد منها التوراة واإلنجيل ،حيث
املفسين املسلمني إﱃ جانب تأث ّره مبرتكزاته اإليديولوجيّة
استند يف كالمه هذا إﱃ آراء بعض ّ
املسيح ّية ،ومن هذا املنطلق بادر إﱃ بيان مدلول قوله -تعاﱃ. w v :-
والالفﺖ للنظر أ ّن غالب ّية اآلراء التفسرييّة التي تب ّناها هذا الح ّداد ال تعتَ ِمد عىل اآلراء
املطروحة يف التفاسري اإلسالم ّية ،لك ّنه كث ًريا ما يستند يف آراﺋه التفسرييّة إﱃ ما يذكره صاحب
فس كلمة (تلﻚ) يف هذه اآلية بـ (هذه اآليات)؛ أي أ ّن هذه اآليات هي
تفسري الجاللني الذي ّ
للحق بشكلٍ ﻤﻳيّزه عن الباطل؛ لﻲﻜ يفهمه العرب][2؛
وفس (املبني)؛ مبعنى ُمظه ٌر ّ
آيات القرآن؛ ّ
تخىل عن مضمون هذا التفسري هنا ،وال عجب يف تجاهله ما قاله صاحب هذا التفسري
إال أنّه ّ
إزاء آية البحث وساﺋر اآليات املشابهة لها؛ لكونه ال يتناغم مع ما يجول يف خاطره ،إذ املعهود
النص القرآ ّين ال يقترص عىل آراﺋه التفسرييّة فحسب ،بل هو
عنه أ ّن تعامله االنتقاﻲﺋ يف تفسري ّ
املفس
مشهود -أيضً ا -يف مجال استناده إﱃ التفاسري اإلسالميّة ،حيث ينتقي ما يعجبه من رأي ّ
دليال يدعم تفسريه ،بينام يتجاهل بالكامل
متناغام مع افرتاضه ،ويعتﱪه ً
املسلم؛ حينام يكون
ً
ُفس من ِق َبل املسلمني.
ّ
كل تفسريٍ يتعارض مع افرتاضه؛ وكأ ّن اآلية أو العبارة القرآن ّية مل ت ّ
وفحوى كالم الح ّداد بالنسبة إﱃ مضمون آية البحث هي أ ّن القرآن نزل بوحي السامء ،لك ّن
هذا الوحي ليس سوى ترجم ٍة عرب ّي ٍة آليات التوراة واإلنجيل؛ وكأ ّن كالم الله -تعاﱃ -قد نفد
تبق لديه حيل ٌة لهداية املرشكني العرب؛ إال عن طريق ترجمة
وعلمه قد وصل إﱃ نهايته؛ بحيث مل َ
النصوص املق ّدسة اليهوديّة واملسيح ّية لهم باللغة العرب ّية! أو كأ ّن القرآن الكريم ليس وح ًيا من
النبي مح ّمد ترجم هذه النصوص إﱃ املرشكني العرب بلغتهم!
اﻷساس ،بل ّ
] [1سورة يوسف ،اآليتان .2 – 1
] [2راجع :جالل الدين السيوطي ،تفسري الجاللني ،تحقيق عبد الرحمن بن أﻲﺑ بكر السيوطي ،ج  ،1ص .238
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وال ّ
شﻚ يف أ ّن هذا الرأي يتعارض بالكامل مع الظاهر الرصيﺢ آليتَ ِي البحث وساﺋر اآليات
الالحقة لهام يف السورة نفسها ،كام ال يتناسب بتاتًا مع ترتيب نزولهام واﻷجواء التي كانﺖ
النبي.
ساﺋد ًة يف املجتمع؛ حينام أُنزلتا عىل ّ
نزلﺖ هذه السورة؛ بحسب روايات ترتيب النزول بعد سورة يونس ،لك ْن تفصل بينهام
ومستهل سورة هود
ّ
سورة هود ،وكام ذكرنا فﺈ ّن مستهلّها هو،wvutsr :
هو ،n m l k j i h g f ed  :لذا فهي اﻷخرى تندرج ضمن
الساموي للقرآن الكريم.
سلسلة اآليات التي تؤكّد عىل املنشأ
ّ
إذًا ،اآليتان اﻷوﱃ والثانية من سورة يوسف حالهام حال اآليات اﻷوﱃ يف السور السابقة
الساموي للقرآن الكريم ،وبيان ارتباطه باللوح املحفوظ]،[1
لها من جهة تأكيدهام عىل املنشأ
ّ
والضمري (الهاء) يف عبارة "أَنْ َزلْنا ُه" ،يف اآلية الثانية،~ } | { z y :
يرجع إﱃ كلمة (الكتاب) املذكورة يف اآلية اﻷوﱃ] ،[2لذا فاملقصود منها ذلﻚ الكتاب الذي هو
أ ّم الكتاب ومنشأ القرآن ،إذ ت ّم بيانه للناس بلسانٍ عر ٍّﻲﺑ .وقد وصف (الكتاب) يف اآلية اﻷوﱃ
من هذه السورة بـ (املبني)؛ بينام ُو ِص َف يف اآلية اﻷوﱃ من سورة يونس بـ (الحكيم) ،وهذا
اﻷسلوب يقوم عىل تن ّو ٍع يف اﻷلفاظ؛ بغية بيان مختلف خصاﺋص آيات الله واملعارف املكنونة
يف اللوح املحفوظ ،حيث نزلﺖ هذه اﻷلفاظ عن طريق الوحي بلغ ٍة عرب ّي ٍة.
وتتض ّمن اآلية الثالثة تأكي ًدا ملضمون اآلية اﻷوﱃ؛ للتذكري م ّر ًة أخرى بأ ّن آيات القرآن
وجلª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ :-
وحي من الله -ع ّز ّ
بأي شكلٍ ف ُّست هذه اآلية ،لك ّن التأكيد املوجود
« ¬ ® ¯ ّ ،± °
النبي مح ّمد أحسن
فيها يراد منه التذكري بأ ّن الله -سبحانه -هو من ّ
يقص عىل ّ
علم بها ،وهذا الكالم يحﻲﻜ عن
القصص عن طريق الوحي؛ وهو قبل ذلﻚ مل يك ْن عىل ٍ
تنصب ضمن اآليات التي تص ّدت ملزاعم املرشكني وات ّهامهم القرآن
الهدف من نزولها ،فهي
ّ
وحي.
كتاب ٍ
بأنّه ليس َ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،11ص .75 – 74
] [2راجع :مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج  ،6ص 93؛ محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،12ص .9
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كام تؤيّد اآليات اﻷخرية من سورة يوسف التفسري الذي ذكرناه لﻶية اﻷوﱃ ،فاآلية 109
نبي يُوحى إليه
النبي مح ّمد ضمن دعوات ساﺋر اﻷنب ّياء واملرسلني ،فهو ﱞ
أدرجﺖ دعوة ّ
t s r q p on m l k j i h g f e 
 ~ } | {z y x w v uﮯ ¡ ،¤ £ ¢واآلية
 110أكّدت عىل سوء عاقبة من يكذّب برسالته« ª © ¨ § ¦ :
¬ ® ¯  ، » º ¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± °واآلية 111
النبي ،وتؤكّد عىل أ ّن
تتص ّدى للتهم الواهية التي و ّجهها املرشكون للوحي املنزل عىل ّ
قصص اﻷنبيّاء املذكورة يف اآليات امل ُنزلَ َة عليه ليسﺖ كذبًا وال ﴎ ًدا قصصيًّا من تلقاء نفسه،
وحي ٌ
وجل-
وتصديق للكتب املق ّدسة التي أنزلها الله -ع ّز ّ
منزل من السامء
ٌ
وإﻤﻧّ ا هي ٌ
عىل اﻷنب ّياء السابقنيÈ Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ :
.Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É
مستهل هذه السورة وخامتتها شاهدان عىل أ ّن اﻷسلوب القرآ ّين املتّبع يف بدايات السور التي
ّ
إذًا،
الساموي للقرآن الكريم؛
تتض ّمن كلمة الكتاب أو عبارة آيات الكتاب ،يُراد منه التأكيد عىل املنشأ
ّ
النبي يوسف حتّى وإ ْن ُذكِرت يف ساﺋر النصوص والكتب التأريخيّة ،لك ّن
ً
فضال عن ذلﻚ ّ
فقصة ّ
أسلوب وأرو ِع بيانٍ
أحداثها مل تُسد عىل غرار السد القرآ ّين ،حيث ُذكِ َرت فيه بأبلﻎ
بالغي] ،[1لذا
ٍ
ٍّ
كيف ﻤﻳكن ﻷحد ا ّدعاء أنّها مرتجم ٌة من الكتاب املق ّدس إﱃ اللغة العرب ّية؟! وتشابه اآلية الثالثة
من سورة الزخرف Z Y X W V U :اآلية الثانية من سورة يوسف،
النبي مح ّمد باللغة العربيّة ليدعو الناس
حيث أشارت إﱃ أ ّن الله -تبارك شأنه -جعل رسالة ّ
الحق؛ لعلّهم يتّبعون حكم العقل السديد ويؤمنون به؛ وكلمة (عرﻲﺑ) يف هذه اآلية ت ّم
إﱃ الدين ّ
عطف بيانٍ أو بدالً ) ،حيث نسبﺖ العرب ّية
تعريفها وفق ما ييل» :صف ٌة نسب ّي ٌة للقرآن (وليسﺖ َ
للقرآن ،وال يقصد منها ال ب ّد له أن يكون عربيًّا«] .[2لقد أنزل القرآن باللغة العربيّة؛ نظ ًرا القتضاء
بكل وضو ٍح؛ ﻲﻛ
الﴬورة ذلﻚ ،إذ ينبغي لﻸ ّمة فهم كالم الرسول واﻷخبار التي يأتيهم بها ّ
يتفكّروا ويؤمنوا بها ،ث ّم يجعلوا سلوكهم متوافقًا مع تعاليمها ويلجأوا إليها لتلبية جميع متطلّبات
] [1راجع :محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،ج  ،2ص .440
] [2إسامعيل حقّي الﱪوسوي ،روح البيان ،ج  ،4ص .209
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الخاصة والعا ّمة؛ فمن هذا املنطلق أُنز َِل كالم الله من اللوح املحفوظ باللغة العربيّة].[1
حياتهم ّ
نستشف من هذه اآلية أ ّن الوحي نزل يف بيﺌ ٍة اجتامعيّ ٍة تحكمها اللغة العربيّة،
إذًا،
ّ
والحكمة اإلله ّية اقتضﺖ أ ْن يكون كالم الله املنزل فيه بهذه اللغة؛ لﻲﻜ يفهم القوم تعاليمه
النبي مح ّمد يف التعامل
وينتهلوا منها] ،[2لذا فاآلية تشري إﱃ اﻷسلوب
ّ
اللغوي الذي اتّبعه ّ
أساسا يف اتّباع كالم الله -تعاﱃ.-
أسلوب مفهو ٌم لهم ،ويُع ّد ً
مع َم ْن بُ ِعثَ إليهم؛ أي أنّه
عامال ً
ٌ
وكام هو معلو ٌم ،فالقواعد البالغيّة تقتﴤ من املتكلّم مراعاة حال املخاطب ،لذا يجب
مقام ٌ
مقال؛
الفكري ،إذ ّ
وبأسلوب بيا ٍّين يتناسب مع مستواه
عليه التح ّدث معه بلغته
ٍ
لكل ٍ
ّ
وعىل هذا اﻷساس نالحﻆ وجود الكثري من اآليات القرآن ّية التي تؤكّد عىل إمكان ّية فهم كالم
الله -تعاﱃ -من ِق َبل القوم؛ ومن ذلﻚ :التأكيد عىل أنّه أُنز َِل باللغة العرب ّية.
النبي مح ّمد يراد منه إثبات
وتأكيد القرآن الكريم عىل عرب ّية الوحي الذي يتلقّاه ّ
أ ّن اآليات املباركة مفهوم ٌة لدى املخاطبني؛ لكونها تخاطبهم بلسانهم ،لذا ال يُتوقّع من هؤالء
استنتاج أمو ٍر خاطﺌ ٍة ومتناقض ٍة منها ،أو تفسريها خالفًا لقصد قاﺋلها؛ ﻷ ّن هذا اﻷمر يُس ِفر عن
ٍ
اختالف ونزا ٍع بني الناس؛ وبالتاﱄ يؤ ّدي إﱃ كفرهم.
حدوث
وكذلﻚ أكّد الوحي عىل أ ّن كالم الله ليس شع ًرا ،والرسول الذي أنزل عليه هو اآلخر ليس
بشاعرٍ ،[3] É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½  :والسبب يف نفي
هذه امليزة عنه صلوات الله عليه يعود إﱃ أ ّن الشعر ذو وجو ٍه ،ع ّد ٍة وأساسه التص ّور والخيال،
نصوص
وعاد ًة ما يزخر بالرموز واالستعارات الكناﺋ ّية والتلميحات واإلﻤﻳاءات؛ لذا ال تنسجم
ٌ
كهذه مع الهدف من رسالة السامء التي أساسها هداية بني آدم إﱃ الرصاط املستقيم برصيﺢ
ٍ
غموض وخللٍ .
أي
القول ودون ّ
وعبارة  Z Y :فيها تعمي ٌم للخطاب القرآ ّين ،فقد استهلّﺖ السورة بتوجيه
(بترص ٍف).
] [1راجع :مح ّمد حسني فضل الله ،من وحي القرآن ،ج  ،12ص ّ 162 - 161
] [2قبل ذلﻚ وضّ ﺢ الله -تعاﱃ -السبب يف نزول القرآن بلسانٍ عر ٍّﻲﺑ يف اآلية  97من سورة مريم التي هي الرابعة واﻷربعون؛ بحسب روايات
ﴩ ِﺑ ِﻪ اﻟْ ُﻤﺘﱠﻘ َني َوﺗُ ْﻨ ِﺬ َر ِﺑ ِﻪ َﻗ ْﻮﻣﺎً ﻟُﺪٍّ ا.
ترتيب النزولّ ،
ﴪﻧﺎ ُه ِﺑﻠِﺴﺎﻧِﻚَ ﻟِ ُﺘ َﺒ ﱢ َ
ونصها كام ييلَ  :ﻓﺈِمنﱠ ﺎ ﻳَ ﱠ ْ

] [3سورة يس ،اآلية .69
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للنبي مح ّمد ،ث ّم أخﱪته بحقيقة فحواها ،¥ ¤ £ ¢ ¡ :لذا
ٍ
خطاب ّ
ﻤﻳكن القول إ ّن العبارة اﻷوﱃ ضمن تأكيدها عىل سم ّو كالم الله -تعاﱃ -وترفّعه عن أن يُق ّيد
بالحروف واﻷلفاظ واملفردات ،لك ّن عقل اإلنسان بحاج ٍة إﱃ تجلّيه بهذه اﻷمور؛ لﻲﻜ يدرك الحقاﺋق
الكامنة فيه][1؛ وهذا ما نلمسه -أيضً ا -يف مفهوم النزول ُاملشار إليه ضمن سورة القصص وغريها.
ملستهل سورة يوسف
ّ
واستنادا ً إﱃ ما ُذكِر يثبﺖ لنا بطالن تفسري يوسف د ّرة الح ّداد
وا ّدعاﺋه أ ّن القرآن الكريم ترجم ٌة عرب ّي ٌة للتوراة واإلنجيل ،وعبارة"أَنْ َزلنا ُه" لوحدها تف ّند هذا
تفس اآلية بالتاﱄ :لقد أنزلنا
اال ّدعاء؛ ﻷ ّن الضمري (الهاء) فيها يرجع إﱃ (الكتاب)؛ وبالتاﱄ ّ
الكتاب بهيﺌ ٍة عربيّ ٍة .واإلنزال كام أرشنا آنفًا ،يعني إلقا َء الﴚء من اﻷعىل إﱃ اﻷسفل ،ال انتقالَه
من نقط ٍة إﱃ نقط ٍة أخرى موازي ٍة.
أضف إﱃ ذلﻚ اآليات الالحقة من هذه السورة ،حيث تنقض رأي الح ّداد من أساسه ،ومن
جملتها قوله -تعاﱃÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É :-
النبي يوسف
ّ
×  .[2]أسم اإلشارة (ذلﻚ) املذكور يف
مستهل هذه اآلية يشري إﱃ أخبار ّ
غيبي وقد
النبي مح ّمد ،ومعناها :هذا الخﱪ ﱞ
التي ذُكرت قبل ذلﻚ ،والخطاب فيها مو ّج ٌه إﱃ ّ
اطّلعﺖ عليه عن طريق الوحي ،وذلﻚ حينام مكر أبناء يعقوب بأخيهم وق ّرروا التخلّص منه يف
الجب/ . - , + *) ( ' & % $ # " ! :
ّ
][3
ٍ
 . 2 1 0وعبارة  Ò Ñ Ðتستبطن ته ﱡكامً
وبكل من كذّب برسالة
بقريﺶ ّ
القصة ،إذ
النبي مح ّمد مل يك ْن عىل ٍ
السامء؛ ﻷنّهم يعرفون ّ
علم بأحداث هذه ّ
حق املعرفة أ ّن ّ
علم بها؛
ﴐا هناك؛ كام مل يخﱪه أحد مبا جرىً ،
فضال عن أ ّن قومه قاطب ًة ما كانوا عىل ٍ
مل يكن حا ً
لذا فهو مل يطّلع عليها؛ إال عن طريق الوحي الذي يأتيه بأخبار الغيب].[4
النبي بهذا الخﱪ عن طريق الوحي ،وهذه امليزة ت ُع ّد
إذًا ،هذه اآلية تؤكّد عىل إعالم ّ
مستن ًدا لتفنيد رأي من ات ّهم اآليات القرآن ّية بأنّها ترجم ٌة آليات التوراة واإلنجيل؛ ولو كان اﻷمر
] [1راجع :إسامعيل حقّي الﱪوسوي ،روح البيان ،ج  ،4ص .209
] [2سورة يوسف ،اآلية .102
] [3سورة يوسف ،اآلية .15
] [4راجع :محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،ج  ،2ص .507
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بدال عن  ،Ì Ë أو أنّه يذكر
غري ذلﻚ لوجب أ ْن يقول الله -تعاﱃ( :-التوراة واإلنجيل)؛ ً
عبار ًة أخرى تفيد باقتباس هذه اآلية وغريها منهام.
وتؤيّد اآلية  111من سورة يوسفÆ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ :

ÒÑÐÏÎ ÍÌËÊÉÈÇ
 ،Ô Óبرصيﺢ العبارة غيب ّية اآليات القرآن ّية ،وال سيام قوله -تعاﱃÉ :-

 ،Í Ì Ë Êحيث يشري إﱃ وجود محاكا ٍة بني آيات هذه السورة وما ُذكِ َر
تفاصيل
َ
القصة القرآنيّة -هنا -متم ّم ٌة ملا ُذكِ َر من
يف الكتب السالفة ،ونستوحي من ذلﻚ أ ّن ّ
ﻷحداثها يف التوراة واإلنجيل؛ لذا فهي تحاكيها والهدف من ذكرها يف القرآن الكريم هو إزالة
مفسي القرآن  -من
الغموض؛ ﻷجل فهم حقيقة اﻷمر .وكام أرشنا آنفًا ،من املحتمل أ ّن بعض ّ
ليفسوا كلمة (الكتاب) يف اآلية اﻷوﱃ من
أمثال مجاهد وقتادة  -استندوا إﱃ هذه املحاكاة ّ
صاﺋب؛ ﻷ ّن آيات سورة يوسف مل تنزل
السورة بالتوراة واإلنجيل؛ لك ّن استنتاجهم هذا غ ُري
ٍ
داﺋب ملعرفة الخﱪ الذي تحاكيه اآلية
سعي ٍ
يف منطقة فراغٍ ،بل نزلﺖ عىل مخاطبني كانوا يف ٍ
التناص املوجود بينهام وبني هذه اآلية
املذكورة يف التوراة واإلنجيل؛ أي إنّهم أرادوا استكشاف
ّ
القرآن ّية].[1

إذًا ،جميع اآليات القرآن ّية التي ا ُستهلّﺖ بها بعض السور والتي استند إليها يوسف د ّرة
الح ّداد إلثبات نظريته القاﺋلة بأ ّن القرآن الكريم ترجم ٌة عرب ّي ٌة للتوراة واإلنجيل ،تؤكّد برصيﺢ
كتاب ٌ
منزل من الله الرحمن الرحيم الحكيم
العبارة عىل املنشأ
ّ
الساموي للقرآن الكريم؛ فهو ٌ
رب العاملني ،فهو
منبثق من علمه وحكمته وجامله][2؛ وعىل هذا
ٌ
الحميد العزيز العليم ّ
اﻷساس فعرب ّيته مستند ٌة يف الحقيقة إليه تبارك شأنه.
ب -اﻵﻳﺎت اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف:
قال -تعاﱃZ Y X W V U T S R Q P :-

[ \ ] ^ _ ` .[3]c b a

] [1لالطّالع أكرث ،راجع :أحمد باكتﴚ ،ترجمه شناسﯽ قرآن ﮐرﯾم روی ﮐرد نظری و ﮐاربردی (باللغة الفارسية) ،ص .87 – 85
] [2مح ّمد كاظم شاكر ،علوم قرآين (باللغة الفارسية) ،ص ( 111بتلخيص).
] [3راجع :سورة الزخرف ،اآليات .4 – 1
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واآليات اﻷوﱃ من سورة الزخرف هي اﻷخرى استند إليها يوسف د ّرة الح ّداد إلثبات رأيه
الذي أرشنا إليه سابقًا ،ومحور استدالله -هنا -كلمة (الكتاب) التي ُوص ِف َﺖ بعبارة (قرآنًا
ّ
استدل بهذا الوصف إلثبات أ ّن القرآن ترجم ٌة عرب ّي ٌة للتوراة واإلنجيل.
عرب ًّيا) ،حيث
وعبارة (لدينا) يف اآلية الرابعة ّ
تدل برأيه عىل أ ّن (أ ّم الكتاب)؛ إ ّما أن تكون يف السامء ،أو
قاﺋال» :اآلية ال ّ
رصح ما
يف اﻷرض ،ووضّ ﺢ هذا االستنتاج ً
تدل عىل مكانه بالتحديد ،فهي ال ت ّ
إ ْن كان يف السامء أو يف اﻷرض ،فغاية ما تذكره هو أ ّن الكتاب املبني موجو ٌد عند أهل الكتاب؛
وهو عىل هيﺌة قرآنٍ عر ٍّﻲﺑ .القرآن يقول أ ّن أ ّم الكتاب لدينا ،وهي إ ّما أ ْن تكون يف السامء أو
ﻤﻳسه إال املط ّهرون) ،والعبارة
يف اﻷرض ،وهذه العبارة عىل غرار َ ْ
عباريت (يف لوح محفوظ) و(ال ّ
الثانية تعني عدم جواز ملسه من ِقبَل املرشكني؛ وقد واجه الناس صعوب ًة يف فهم هذه العبارة،
لذلﻚ أكملﺖ اآلية بالعبارة التالية( :وشهد شاه ٌد من بني إﴎاﺋيل عىل مثله) ،أي عندما ح ّرم
ملس القرآن قيل :شهد شاهد من بني إﴎاﺋيل -أي من علامﺋهم -أيضً ا عىل أ ّن ملس التوراة
أرﴈ .هذه اﻷوصاف -أ ّم الكتاب واللوح املحفوظ
حرا ٌم ،لذا مبا أ ّن ملس القرآن حرا ٌم فهو ﱞ
وغريهام -ال ّ
تدل عىل أنّه كان يف السامء منذ اﻷزل«].[1
نستشف من هذا الكالم أ ّن كلمة (لدينا) ّ
تدل عىل عدم كون القرآن الكريم كتابًا سامويًّا،
ّ
فغاية ما تفيده اآليات التي جاءت هذه الكلمة يف سياقها هو أ ّن (الكتاب املبني) يُعتﱪ هو
واإلنجيل ذوات َهام لك ْن بلسانٍ عر ٍّﻲﺑ؛ كام أكّد عىل أ ّن معنى هذه العبارة يتّضﺢ عىل
َ
التورا َة
ضوء مضمون اآليتني  78و  79من سورة الواقعة واآلية  10من سورة اﻷحقاف؛ فهذه اآليات
أرﴈ ،ومن
برأيه -تؤكّد عىل حرمة ملس القرآن الكريم من ِقبَل املرشكني؛ ما يعني أنّه ٌكتاب ﱞ
فس اآلية  79من سورة الواقعة , + * ) :عىل ضوء مدلول
هذا املنطلق ّ
اآلية  10من سورة اﻷحقاف~ } | { z y x w v u t s r :
ﮯ ¡  ،« ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢وقال إنّه قد شهد شاه ٌد
من بني إﴎاﺋيل عىل أ ّن ملس التوراة حرا ٌم ،لذا فهذا الكالم ّ
كتاب
يدل -أيضً ا -عىل أ ّن القرآن ٌ
قاﺋال» :ما ذكره القرآن يف آيات أخرى ﻤﻳيﻂ
أرﴈ؛ ﻷ ّن ملسه حرا ٌم .وبعد ذلﻚ وضّ ﺢ رأيه هذا ً
ﱞ
اللثام عن هذه العبارات اﻷربعة ،فاآلية  10من سورة اﻷحقاف تؤكّد عىل أ ّن السامء ليسﺖ
اإلسالمي املسيحي ،ص .424 – 423
مدخل إﱃ الحوار
ٌ
] [1يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ
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هي مصدر نزول القرآن ،وإﻤﻧّ ا اﻷرض هي مصدره ،ومثله التوراة واإلنجيل عند نصارى بني
رش الﱪيّة؛ لذا مل
إﴎاﺋيل؛ ﻷ ّن اليهود هم من بني إﴎاﺋيل ويعتﱪون إﱃ جانب املرشكني من ّ
يستشهد القرآن بهم  -يهود بني إﴎاﺋيل  -بل استشهد بنصارى بني إﴎاﺋيل«].[1
وجدير بالذكر -هنا -أ ّن كلمة (الكتاب) يف اآلية الثانية من سورة الزخرف ف ُّست بالقرآن
املفسين ،لك ْن يحتمل أ ّن املراد منها اإلشارة إﱃ اللوح املحفوظ والكتاب
من ِقبَل غالبيّة ّ
املكنون الذي هو منشأ القرآن العر ّﻲﺑ.
وسورة الزخرف ،يف مستهلّها وختامها وحتّى يف ساﺋر آياتها ،تحﻲﻜ أنّها يف مقام إنذار البرش
وتحذيرهم والتأكيد عىل جريان الس ّنة اإلله ّية يف إنزال الكتب والذكر عىل اﻷنب ّياء والرسل،
لذا ال ﻤﻳكن مطلقًا لتط ّرف البرش يف أقوالهم وأفعالهم أ ْن يحول دون هذه الس ّنة الثابتة ،بل
تتواصل بعثتهم ويف الحني ذاته يهلﻚ الله -تعاﱃ -مكذّبيهم واملستهزﺋني بهم ،ث ّم يسوقهم
نحو عذاب جه ّنم].[2
ويشري قوله -تعاﱃ Z Y :-يف اآلية الثالثة إﱃ أ ّن القرآن قبل أن ينزل
تجىل بلسان عرﻲﺑ؛
بلسان عرﻲﺑ ،كان يف منأى عن عقول البرش ،لذا فهي مل تدركه؛ إال بعد أن ّ
ﻷ ّن العبارة املذكورة يف نهاية اآلية توضّ ﺢ الغرض من جعل الكتاب].[3
وتؤكّد اآلية الرابعة b a ` _ ^ ] \ :عىل أ ّن القرآن يف
موضعه اﻷ ّول مل تدركه عقول البرش ،ﻷ ّن الضمري (الهاء) يف (إنّه) يعود إﱃ الكتاب ،وما يدعو
فس أ ّم الكتاب يف هذه اآلية بالتوراة واإلنجيل ،وعىل هذا اﻷساس ا ّدعى
للدهشة أ ّن الح ّداد ّ
أرﴈ.
أ ّن منشأه ﱞ
كام أ ّن اآليات اﻷخرى التي استند إليها الح ّد اد إلثبات أ ّن (أ ّم الكتاب) ليسﺖ
سامويةً ،يراد منها اللوح املحفوظ يف الحقيقة،[4]È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À :
اإلسالمي املسيحي ،ص .424
مدخل إﱃ الحوار
ٌ
] [1يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ

] [2راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن (باللغة الفارسية) ،ج  ،18ص .122
] [3راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،18ص .83
] [4سورة الﱪوج ،اآليتان .22 – 21
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والسبب يف إطالق عنوان (أ ّم الكتاب) عىل اللوح املحفوظ يعود إﱃ أ ّن هذا اللوح هو املصدر
ُنسﺦ منه].[1
اﻷ ّول لجميع الكتب السامويّة ،فهي جميعاً ت َ
وتشري عبارة _ ^ ] \ :إﱃ حقيقة القرآن الكريم ،وتؤكّد عىل أنّه هو ذلﻚ
الكتاب نفسه املوجود لدينا؛ أي أنّه ليس كتابني :أحدهام (لدينا) ،واآلخر موجو ٌد يف مكانٍ آخ َر.
الساموي للقرآن الكريمّ ،
وتدل عىل عل ّو
مؤرشا آخ َر عىل املنشأ
ّ
وتُ َع ّد عبارة aﱞً ِّ 
مكانة (أ ّم الكتاب) ،لذا ﻤﻳكن تفسري اآليات  2إﱃ  4وفق ما ييل :الكتاب موجو ٌد لدينا يف اللوح
املحفوظ ومقامه رفي ٌع وهو مح َك ٌم ،لذلﻚ بقي بعي ًدا عن متناول البرش ،وقد أنزلناه عىل هيﺌة
قرآنٍ وبلسانٍ عر ٍّﻲﺑ؛ لﻲﻜ تعقلوه.
فس القرآن بالرأي ،وح ّرف بعض
إذًا ،نستنتج من جملة ما ُذكِ َر أ ّن يوسف د ّرة الح ّداد قد ّ
املداليل القرآنيّة لدى تفسريه اآليات اﻷوﱃ من سورة الزخرف ،حيث تعامل معها بانتقاﺋيّ ٍة،
بعد أن اقتطع منها ما يؤيّد رأيه.
ومن املؤكّد أ ّن (الكتاب) مل يك ْن مفهوماً للعرب ،لك ّن عدم فهمهم له ليس لكونه بلغ ٍة عﱪيّ ٍة
مقام
بحيث كانوا بحاج ٍة ﻷ ْن يرتجم لهم بلغتهم العرب ّية ،بل لكونه مكنونًا يف أ ّم الكتاب ،ويف ٍ
رفيعٍ ،ال تطاله عقولهم وال عقول غريهم من البرش؛ لذلﻚ نزل بلسانهم؛ ﻲﻛ تدركه عقولهم.
وجل-
وتتجاوز الحقاﺋق التي ذكرها القرآن الكريم نطاق اﻷلفاظ ومعانيها؛ ﻷ ّن الله -ع ّز ّ
أراد من إنزالها عىل هيﺌة قرآنٍ متهيد اﻷرضيّة املناسبة لبني آدم؛ ﻲﻛ يدركوا معارفه السامية،
ويطّلعوا عليها عن طريق العمل بأوامره].[2
املفسين اعتﱪوا اللوح املحفوظ بأنّه ذات أ ّم الكتاب] ،[3فض ًال
مضافًا إﱃ ما ُذ ِك َر ،فمعظم ّ
عن أ ّن مضمون اآليات  77إﱃ  80من سورة الواقعة يفيد بأ ّن املراد من كلمة "الْ ُمطَ ﱠهرونَ" هو
املالﺋكة ،واملقصود من اآلية التي جاءت فيها أ ْن ال أحد كان عىل علم بأ ّم الكتاب قبل نزول
] [1راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،18ص .84
] [2راجع :مح ّمد كاظم شاكر ،علوم قرآين (باللغة الفارسية) ،ص .110
] [3راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج ،9ص 61؛ مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،7
ص .128 – 127
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النبي مح ّمد سوى املالﺋكة ،وهذا املضمون يُع ّد تلوي ًحا لتفنيد مزاعم مرشﻲﻛ
القرآن عىل ّ
مكّة الذين اتّهموا القرآن بأنّه ٌ
منزل من ِق َبل الج ّن والشياطني].[1
املفسين أكّدوا يف تفاسريهم عىل أ ّن أ ّم الكتاب واللوح املحفوظ
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻜﻼم :أ ّن بعض ّ
والكتاب املكنون وساﺋر العبارات املشابهة ،تشري إﱃ مرحلة من مراحل نزول القرآن ،وهي
مرحلة الثبوت يف اللوح املحفوظ؛ كام اعتﱪوا اآليات  11إﱃ  16من سورة عبس تشري إﱃ
مرحلة نزوله يف عامل املالﺋكة.\ [ Z Y X W V U T S  :
فسوا كلمة (سفرة) يف هذه اآلية باملالﺋكة].[2
املفسين ّ
ومعظم ّ
 (4اﻵﻳﺎت اﻷوﱃ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀ ّﻤﻦ "ﻛﺘﺎب" و"ﺗﻔﺼﻴﻞ" و"ﻗﺮآن ﻋﺮيب":
فس يوسف د ّرة الح ّداد ،وكام هو معهو ٌد يف آراﺋه التفسرييّة ،اآليات اﻷوﱃ التي تتض ّمن كلمتَ ْي
ّ
"كتاب" و"تفصيل" وعبارة "قرآن عرﻲﺑ" عىل أساس متب ّنياته الفكريّة واإليديولوجيا املسيح ّية
الراسخة يف ذهنه ،حيث ذكر لها مع ًنى مختلفًا عن معانيها املتعارفة يف تفاسري املسلمني ،فالقرآن
فالنص
برأيه يشهد يف هذه اآليات بأ ّن (الكتاب) مو ًحى من ِق َبل الله العزيز الحكيم ،ومن ث ّم ّ
فس كلمة (تفصيل) بالرتجمة إﱃ اللغة
ٌ
القرآ ّين
تفصيل له -أي ترجم ٌة عرب ّي ٌة له-؛ ما يعني أنّه ّ
فصلﺖ« ª © ¨ § ¦  :
العرب ّية؛ وقد ع ّزز رأيه هذا باآلية  44من سورة ّ
السياق ا ّدعى أ ّن الكتاب ُترجم إﱃ العربيّة عىل
¬ ®¯ ± °ﱞ ....ويف هذا ّ
حكيم خبريٍ؛ مستن ًدا إﱃ اآلية اﻷوﱃ من سورة هودg f ed :
هيﺌة قرآنٍ بواسطة
ٍ
علم بهذا اﻷمر ،فهم برأيه
 ، n m l k j i hواعتﱪ أ ّن أهل الكتاب عىل ٍ
يعرفون أ ّن الله -تعاﱃ -هو الذي ترجم آيات الكتاب إﱃ العرب ّية ،ودليله هنا اآلية  114من سورة
اﻷنعامl k ji h g f e d c b a ` :
.x w v u ts r q p o n m
ومام قاله يف هذا الصدد أ ّن الوحي حتّى وإ ْن تُر ِج َم إﱃ لغ ٍة أخرى ،فهو يبقى وح ًيا؛ من
ّ
] [1لالطّالع عىل تفاصيل أكرث حول مضمون هذه اآلية ،راجع :جعفر نكونام  ،تفسري آيه مس در بسرت تاريخي ،مقالة نرشت باللغة الفارسية
يف مجلة »مقاالت وبررﳼ ها« ،الكتاب رقم  )1( 77علوم القرآن2005 ،م ،ص .130 – 115
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،10ص 665؛ مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف
تفسري القرآن ،ج  ،3ص .192
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منطلق أ ّن الكتاب الذي ف ُّصلﺖ آياته . - , + * ) ( :
النبي من الله ~ } :ﮯ ¡ ¦ ¥ ¤ £ ¢
هو ذات الكتاب املنزل إﱃ ّ
§ ¨ ©  ،[2] µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «ªفهو
ومفص ٌل لهw v u t s r q p o n m l k j :
مص ِّد ٌق
ِّ
 ~ } | { z y xﮯ.[3]
][1

فس
وقد ذكرنا لدى تحليل تفسري الح ّداد لﻶيات اﻷوﱃ من َ ْ
سوريت يوسف والزخرف ،أنّه ّ
كلمة (عرﻲﺑ) املذكورة فيها برتجمة اإلنجيل إﱃ اللغة العرب ّية عىل هيﺌة قرآنٍ  ،وقد ع ّزز رأيه
ّ
استدل منها عىل ما ييل :القرآن ليس كتابًا
وفصلﺖ ،حيث
هذا باآليات اﻷوﱃ من سوريت هود ّ
سامويًّا موجو ًدا عند الله ،بل هو كتاب الله يف اﻷرض ،والكتاب املوجود يف السامء هو التوراة؛
ويف ما ييل نتط ّرق إﱃ رشح هذا الرأي وتحليله:
أ -اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻫﻮد:
قال -تعاﱃ.[4]n m l k j i h g f ed :-
ّ
مختص بالكتاب،
استدل يوسف د ّرة الح ّداد من ظاهر ألفاظ هذه اآلية عىل أ ّن الوحي
ﱞ
مختص بالقرآن ،لذا ﻤﻳكن اعتبار الكتاب املذكور يف هذه اآلية هو ذلﻚ املوجود
بينام التفصيل
ﱞ
مفصلٍ له].[5
بني يدي أهل الكتاب ،يف حني أ ّن القرآن مج ّرد ِّ

املفسين املسلمني تفسري عبارة  h gبﺈحكام آيات القرآن الكريم
والشاﺋع بني ّ
وحصانتها من النقص والخلل] ،[6وعىل ضوء هذا الرأي اعتﱪوا الحرف (ث ّم) ال يشري إﱃ العطف
مفسون اعتﱪوا اإلحكام -هنا -مبعنى إتقان الﴚء؛ بحيث يبقى مصونًا من
بانفصا ٍل؛ وهناك ّ
فصلﺖ ،اآلية .3
] [1سورة ّ
] [2سورة يونس ،اآلية .94
] [3سورة يونس ،اآلية .37
اإلسالمي املسيحي ،ص .334 – 333
لالطّالع أكرث ،راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،مدخل إﱃ الحوار
ّ
] [4سورة هود ،اآلية .1

اإلسالمي املسيحي ،ص .334 – 333
] [5راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،مدخل إﱃ الحوار
ّ

] [6محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،ج  ،2ص .377
لالطّالع أكرث ،راجع :محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،11ص .200
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ﻲﻧ
اﻗﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻜﺘﺎب" ﰲ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻲﻧ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

أي خللٍ عليه ،واعتﱪوا التفصيل مبعنى تن ّوع اآليات والتفكيﻚ يف ما بينها وبيانها؛ بينام
طروء ّ
ذهب آخرون إﱃ تفسري  gبأنّها من مشتقّات الـ ُحكم؛ ما يعني أ ّن الكتاب ذو حكم ٍة؛
كام أ ّن بعض التابعني؛ من أمثال :قتادة ،قالوا :أُحكمﺖ آياته من الباطل ،ث ّم فُصلﺖ عن طريق
بيان الحرام والحالل].[1
وعبارة  j i تعني اشتامل القرآن الكريم عىل مواضي َع متن ّوع ٍة ومنفصل ٍة عن
بعضها؛ مثل :التوحيد ،واﻷحكام الرشع ّية ،واملواعﻆ ،والقصص ،أو أنّها تعني صياغته من ِقبل
ٍ
وآيات؛ بحيث أنزله تدريج ًّيا ال دفع ًة واحدةً؛ وبعض
الله -تعاﱃ -عىل هيﺌة أجزاء وسو ٍر
فسها
فسوها بأنّه ﻤﻳيّز بني ّ
الحق والباطل -يفصل بينهام -ويع ّرفهام للناس؛ بينام ّ
التابعني ّ
البعض مبجيء اآليات واحد ًة تلو اﻷخرى].[2
فس الحرف
ومل يذكر أصحاب هذه اآلراء براه َني تثبﺖ صواب ّية تفاسريهم ،ويف هذا ّ
السياق ّ
(ث ّم) باإلشارة إﱃ العطف بفاصل ٍة زمن ّي ٍة  -الرتاخي  -لذا فهو يحﻲﻜ عن وجود مرحلتني زمن ّيتني
نزل خاللهام القرآن الكريم ،ففي املرحلة اﻷوﱃ نزل عىل هيﺌة حقيق ٍة بسيط ٍة ومحكم ٍة
النبي مح ّمد ،ويف املرحلة الثانية تجلّﺖ
ومو ّحد ٍة؛ ليبقى يف اللوح املحفوظ ،أو يف قلب ّ
هذه الحقيقة النوران ّية عىل هيﺌة تفصيلٍ وأجزاء ،يف رحاب نزولها عليه عىل م ّر الزمان].[3
ونستشف من مضمون هذه اآلية أ ّن القرآن الكريم م ّر مبرحلة اإلحكام التي مل يظهر فيها
ّ
مفصلٍ ؛ وتجدر اإلشارة -هنا-
للبرش ،لك ّنه ّ
تجىل لهم يف املرحلة اﻷخرى ،واتّضحﺖ آياته بشكلٍ ّ
إﱃ أنّه يف كال املرحلتني  -مرحلة اللوح املحفوظ ،ومرحلة النزول  -محك ٌم وفيه آياتٌ  ،ويف عني
وحدته بوصفه كتابًا سامويًّا هو يتض ّمن معا َين متن ّوعةً ،إذ لو مل يتّصف بذلﻚ يف املرحلة اﻷوﱃ
ملا أمكن تفصيله يف املرحلة الثانية؛ لذا ﻤﻳكن تشبيهه يف هذه الحالة بالنطفة التي تشمل
جميع خصاﺋص اإلنسان ،ومن ث ّم تظهر عىل أرض الواقع بهذه الخصاﺋص التي كانﺖ كامن ًة
فيها ،ومن هذا املنطلق ﻤﻳكن تفسري اإلحكام -هنا -بأنّه يعني الحقيقة البسيطة للقرآن حينام
كان مكنونًا يف اللوح املحفوظ.
] [1راجع :مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج  ،5ص .446
] [2راجع :م .ن ،ص .214
] [3راجع :يعقوب جعفري ،تفسري كوثر (باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات هجرت ،الطبعة اﻷوﱃ  ،1997ج  ،5ص .167
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فسه العالمة الطباطباﻲﺋ اﻷحكام بنح ٍو ال نظري له ،حيث ع ّده يف مقابل التفصيل؛ مبعنى
وقد ﱠ
إيجاد فاصل ٍة بني اﻷجزاء املرتابطة مع بعضها ﻷحد اﻷشياء ،وهنا يراد من التفصيل الفصل بني
اﻷمور املتداخلة مع بعضها .وبنا ًء عىل هذا املعنى للتفصيل ،فﺈ ّن إحكام اآليات يعني عدم فصلها
عن بعضها ،وإيجاد ٍ
آيات إﱃ ٍ
ارتباط بني عد ٍد من اآليات املنفصلة عن بعضها ،وإرجاع ٍ
آيات أخرى
الكل إﱃ أم ٍر ٍ
واحد يتّصف بالبساطة ،وليس مك ﱠونًا من أجزاء ع ّدة].[1
عىل نحو إرجاع ّ
املفسون يعتﱪون القرآن الكريم ذا حقيق ٍة واحد ٍة ومضمونٍ مو ﱠح ٍد؛ ال أجزاء
إذًا ،هؤالء ّ
فيه وال فصول.
ويفيد الحرف (ث ّم) يف هذه اآلية بأ ّن التفصيل املوجود يف القرآن يأيت يف املرحلة الثانية من
حيث الرتبة بالنسبة إﱃ كونه محك ًَام ،حيث طرأ التفصيل عىل إحكامه مبارشةً؛ وكام هو معلو ٌم
كتاب كهذا تﴬب بجذورها يف أصلٍ
فاإلحكام والتفصيل مرتبطان مبعاين اآليات ،إذ إ ّن معا َين ٍ
ٍ
واحد ،وإن أمع ّنا النظر يف هذا اﻷصل ﻷلفينا تفاصيل القرآن كامن ًة فيه ،ولو استخلصنا هذه
التفاصيل لوجدنا فيها ذلﻚ اﻷصل نفسه أيضً ا؛ ما يعني أ ّن اآليات مع اختالف مضامينها وتن ّوع
أهدافها ،هي يف الواقع ذاتُ مع ًنى ٍ
واحد ٍ
بسيﻂ ال أجزاء لها وال ﻤﻳكن تبعيضها ،ومن ث ّم فهي
هدف ٍ
تتمحور حول ٍ
كل آي ٍة تذكر موضو ًعا معيّ ًنا ،ويف الحني ذاته يُراد منها ٌ
هدف
واحد ،إذ ّ
معني؛ هو كالروح الكاﺋنة يف باطن جميع اآليات ،والتي تحﻲﻜ عن حقيق ٍة واحد ٍة يُراد بيانها؛
ٌّ
وهذه الحقيقة تعتﱪ البنية اﻷساس واملضمون املحوري لجميع املعاين والتفاصيل يف جميع فروع
اآليات][2؛ لذلﻚ ال ب ّد من تفسري (ث ّم) بأنّه حرف ٍ
عطف يشري إﱃ الرتتيب مع الرتاخي؛ أي الرتاخي
بحسب ترتيب الكالم ال التأ ّخر والرتاخي الزما ّين ،إذ ال معنى للتق ّدم والتأ ّخر الزما ّين بني املعاين
املختلفة؛ من حيث كونها أصلي ًة أو فرع ّيةً ،وال من حيث إجاملها وتفصيلها].[3
بس َوره
ويحتمل أن تكون كلمة (كتاب) يف هذه اآلية مبعنى هذا القرآن املوجود بني أيدينا ُ
العالمة
وآياته ،أو اللوح املحفوظ ،أو القرآن املحفوظ يف اللوح املحفوظ؛ وهو ما أكّد عليه ّ
املقسم إﱃ السور
مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ بقوله» :املراد بالكتاب هو ما بأيدينا من القرآن ﱠ
] [1راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،6ص .136
] [2راجع :م .ن ،ج .ن ،ص .ن.
] [3راجع :م .ن ،ج .ن ،ص .137
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ﻲﻧ
اﻗﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻜﺘﺎب" ﰲ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻲﻧ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

رمبا يُذكَر أ ّن املراد بالكتاب اللوح املحفوظ أو القرآن مبا هو يف اللوح،
واآليات ،وال ينايف ذلﻚ ما ّ
فﺈ ّن هذا الكتاب املقروء متّح ٌد مع ما يف اللوح اتّحاد التنزيل مع التأويل«].[1
املفسين هذا الكالم يف تفسري كلمتَي اإلحكام والتفصيل ،حيث اعتﱪوهام
ومل يؤيّد بعض ّ
العالمة من الناحية
تشريان إﱃ هيﺌة القرآن ومضمونه ،وعىل الرغم من اعرتافهم بصوابيّة رأي ّ
العقديّة واﻷخالق ّية والعمل ّية ،وانسجامه مع مبادئ التوحيد الخالص ،إال أ ّن سياق اآليات ال
فضال عن عدم تناغمه مع القواعد اللغويّة؛ فهو -كام ذكرنا-
يحتمل املعنى الذي طرحهً ،
كيل نروم بسطه وتفصيله ،وقد ذكر هذه
جعلهام يف مقابل بعضهام؛ وهذا يعني أنّنا أمام أم ٍر ّ ٍّ
الفرضية؛ نظ ًرا لوقوع الكلمتني يف موضعٍ ٍ
واحد.
املفسون ما ذهب إليه العالمة يف تفسري قوله -تعاﱃh g  :-
إذًاَ ،رفَض َهؤال ِء ّ

j i؛ ﻷ ّن اإلحكام مبعنى إتقان الﴚء ،ومعناه الوصفي للقرآن هو إتقان كلامته وعدم
أي خللٍ يف منظومة آياته التي ّ
تدل عىل معانٍ واضح ٍة ،والتفصيل يُراد منه توضيﺢ ما
وجود ّ
ٍ
واضﺢ ومتق ٌن مبجمله من حيث داللته
مبسوط وواض ٍﺢ .إذًا ،القرآن
بأسلوب
فيه من أفكا ٍر
ٍ
ٌ
واضﺢ ومتق ٌن عىل
عىل املعاين واملفاهيم املطروحة يف آياته وعباراته وألفاظه ،وهو كذلﻚ
ٌ
غموض وتعقي ٌد فيه؛
صعيد بيانه تفاصيل هذه اآليات والعبارات واﻷلفاظ ،وبالتاﱄ ال يوجد
ٌ
نستشف من سياق هذه اآلية موضوع البحث وغريها ،أنّها تحﻲﻜ عن
وعىل هذا اﻷساس
ّ
الجانب الف ّن ّي لﻶيات من ناحيتني:
ـ من الناحية الشكليّة املشتملة عىل تركيب الكلامت وتأليفها؛ أي أ ّن القرآن ت ّم بيانه
كل ٍ
نقص؛ من حيث اتّزان حركته وتكامله ف ّن ًّيا.
بشكلٍ متقنٍ يجعله من ّزهاً من ّ
الخاصة باﻷفكار املطروحة
ـ من ناحية املضمون الذي يشتمل عىل التفاصيل والجزﺋ ّيات
ّ
ٍ
وغموض.
كل خفا ٍء
ومفهوم يطرحه القرآن للناس ،عا ٍر من ّ
حكم
فيه وطريقة بيانهاّ ،
فكل ٍ
ٍ
ٍ
واستنا ًدا إﱃ ما ُذ ِك َر نستنتج أ ّن ِذكْر اإلحكام والتفصيل يف سياقٍ
واحد يُراد منه إضفاء
النص القرآ ّين ،واإلشارة إﱃ دقّة اﻷسلوب القرآ ّين يف بيان مواضيع آياته].[2
صبغ ٍة بالغ ّي ٍة عىل ّ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،6ص .137
] [2راجع :مح ّمد حسني فضل الله ،من وحي القرآن ،ج  ،12ص .10
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ومام يؤيّد ذلﻚ :اﻷوصاف التي أُطلقﺖ عىل القرآن بأنّه ذو طابع متشابه (مثاين)؛ وذلﻚ يف
ّ
قوله -تعاﱃC B A @ ? > = < ; : 9 8 :-

U TS R Q P O N M LK J I H G F E D

 .[1] [ Z Y X W Vأضف إﱃ ذلﻚ فاآلية ختمﺖ بعبارةn m l k :
والتي ينسجم فحواها مع املعنى املراد من اإلحكام (أُحكمﺖ) ،حيث تشري إﱃ إتقان الفعل
اإللهي ،وهذا ما أكّد عليه العالمة الطباطباﻲﺋ نفسه حينام قال» :قوله -تعاﱃm l k :-
ّ
 nالحكيم من أسامﺋه الحسنى الفعل ّيةّ ،
يدل عىل إتقان الصنع ،وكذا الخبري من أسامﺋه
الحسنىّ ،
يدل عىل علمه بجزﺋيّات أحوال اﻷمور الكاﺋنة ومصالحها؛ وإسناد إحكام اﻵﻳﺎت
حكيام خب ًريا ملا بينهام من النسبة«].[2
وتفصيلها إﱃ كونه -تعاﱃ-
ً

وقد أكّد السيّد قطب يف تفسريه عىل أ ّن اإلحكام املذكور يف اآلية اﻷوﱃ من سورة هود
التي هي يف صدد إثبات الوحي والرسالة؛ مبعنى إتقان آيات القرآن الكريم وعدم طروء خللٍ
ٍ
وكل
كل كلم ٍة فيها ّ
ونقص فيها بقوله h g » :فجاءت قويّ َة البناء ،دقيق َة الداللةّ ،
ٍ
معلوم،
هدف
وكل إﻤﻳاء ٍة ّ
مطلوب ،ﱡ
وكل توجيه
وكل معنى فيها ّ
عبار ٍة مقصودةٌّ ،
وكل إشار ٍة ذاتُ
ٍ
ٌ
نظام ٍ
فصلﺖ فهي مقسم ٌة وفق
متناسق ًة ال اختالف بينها وال تضارب ،ومنسق ًة ذاتَ ٍ
واحد .ث ّم ّ
فصلها
أغراضها ،مب ّوب ٌة وفق موضوعاتها ،ﱞ
وكل منها له ح ِّي ٌز مبقدار ما يقتضيه .أ ّما من أحكمها ومن ّ
عىل هذا النحو الدقيق؛ فهو الله -سبحانه -وليس هو الرسول.[3]«n m l k :
مام ُذكِ َر أ ّن الكتاب يف هذه اآلية ال يُراد منه التوراة واإلنجيل ،كام أ ّن
وبذلﻚ يثبﺖ لنا ّ
التفصيل ال يُقصد منه ترجمتهام إﱃ العربيّة.
ﻓﺼﻠﺖ:
ب -اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة ّ
قال -تعاﱃ, + * ) ( ' & % $ # " !  :-

 .[4]/ .] [1سورة الزمر ،اآلية .23

] [2مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،6ص .136
] [3سﯿد قطب ،يف ظالل القرآن ،ج  ،4ص .1854
فصلﺖ ،اآليات .3 – 1
] [4سورة ّ
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فصلﺖ نزلﺖ بعد أ ْن أنكر الكفّار الكتاب الذي أُنز َِل إليهم؛ أي القرآن الكريم]،[1
سورة ّ
حيث تؤكّد عىل هذا املوقف ابتدا ًء من آياتها اﻷوﱃ ،ث ّم يتك ّرر هذا التأكيد بني ٍ
آيات ع ّدة؛
واملعنى الظاهر لﻶية الثالثة هو أ ّن الكتاب هو القرآن ذاته ،ويؤيّد ذلﻚ مضمون اآلية 26
التي أشارت إﱃ ر ّدة فعل الكفّار إزاءه ~ } :ﮯ ¡ ¦ ¥ ¤ £ ¢
§ ¨ ،ث ّم تك ّرر هذا التأكيد للم ّرة الثالثة يف اآلية > = < ; : :40
? @  ...Aبعد ذلﻚ تالها املضمون نفسه يف اآلية \ [ Z Y X :41
]^ _ `  .aويف أواخر السورة ضمن اآلية  52بالتحديد جاء التأكيد عىل أ ّن
القرآن من عند الله -ع ّز ّ
وجل¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ :-
.¾ ½ ¼ » º ¹
وجدير بالذكر -هنا -أ ّن كلمة (تنزيل) يف اآلية الثانية خ ٌﱪ ملبتدأٍ
ٍ
محذوف ،وهي مصد ٌر
يفيد اسم املفعول ،لذا يق ّدر معنى اآلية بالتاﱄ :هذا الكتاب ٌ
منزل من الرحمن الرحيم ،وقوله
محل رفع خﱪٍ؛ أي إنّها خ ٌﱪ
تعاﱃ . - , + * ) ( :-يف ّبعد الخﱪ اﻷ ّول (تنزيل)].[2
تفس
وعبارة , +  :يف ّ
محل نصب حا ٍل للكتاب أو آلياته ،وعىل هذا اﻷساس ّ
فصلﺖ آياته للناس؛ ﻲﻛ يعرفوا معانيها؛ ﻷ ّن لغتهم اللغة نفسها التي
كتاب ّ
اآلية بالتاﱄٌ :
][3
(فصلﺖ) حسب املعنى املتعارف
سين ّ
س بعض املف ّ
أُنزل بها القرآن ،وهي العرب ّية  .وقد ف ّ
اإللهي للمؤمنني والكافرين ،وهو ما تب ّناه الفخر
للتفصيل ،أي أنّها تعني بيان الوعد والوعيد
ّ
الرازي لدى تفسريه اآليات  1إﱃ  8من هذه السورة؛ وبالتاﱄ تعني تفكيﻚ آيات القرآن
وبيان معانيها ،حيث قال» :قَ ْولُ ُه (ف ُِّصل َْﺖ آياتُ ُه) َوالْ ُم َرا ُد أَنﱠ ُه فُ ِّرق َْﺖ آيَاتُ ُه َو ُج ِعل َْﺖ تَف ِ
َاص َيل ِيف
رش ِح ِصف ِ
َم َعانٍ ُم ْختَلِ َف ٍة فَ َب ْعضُ َها ِيف َو ْص ِف ذ ِ
َات التﱠ ْنزِي ِه َوالتﱠق ِْد ِ
رش ِح
يسَ ،و َ ْ
َات اللﱠ ِه -تَ َع َاﱃَ ،-و َ ْ
] [1راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،17ص .359
سوريت يوسف والزخرف ،حيث نزلﺖ يف بداية الدعوة
َْ
معظم السور التي أشارت إﱃ عرب ّية القرآن الكريم ،هي مكّي ٌة يف نزولها؛ مثل:
اإلسالميّة؛ حينام ات ّخذ العرب موقفاً مناهضاً لﻺسالم وعارضوه بش ّد ٍة؛ لدرج ٍة بلغﺖ العداء املعلن.
لالطّالع أكرث ،راجع( :أحمد عمران ،الحقيقة الصعبة يف امليزان ،لبنان ،بريوت ،منشورات اﻷعلمي للمطبوعات1995 ،م ،ص .)185
] [2راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،17ص .359
] [3راجع :م .ن ،ص.360
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ك ََام ِل ِعلْ ِم ِه َوقُ ْد َرتِ ِه َو َر ْح َم ِت ِه َو ِح ْك َم ِت ِه َو َع َجاﺋِ ِب أَ ْح َوا ِل خلقه السموات َو ْاﻷَ ْر َض َوالْ َك َوا ِك َب
اإلن َْسانِ َ ،وبَ ْعضُ َها ِيف أَ ْح َوا ِل التﱠكَالِ ِ
َوتَ َعاق ُِب اللﱠ ْيلِ َوال ﱠن َها ِر َو َع َجاﺋِ ِب أَ ْح َوا ِل ال ﱠن َب ِ
ات َوالْ َح َي َوانِ َو ْ ِ
يف
ُوب َونَ ْح َو الْ َج َوا ِر ِحَ ،وبَ ْعضُ َها ِيف الوعد والوعيد والثواب والعقاب درجات
الْ ُمتَ َو ِّج َه ِة نَ ْح َو الْ ُقل ِ
أَ ْهلِ الْ َج ﱠن ِة َو َد َر َج ِ
يب ْاﻷَ ْخ َالقِ
ات أَ ْهلِ ال ﱠنارَِ ،وبَ ْعضُ َها ِيف الْ َم َوا ِع ِﻆ َوال ﱠن َصاﺋِ ِﺢ َوبَ ْعضُ َها ِيف تَ ْه ِذ ِ
َو ِريَاضَ ِة ال ﱠنف ِْسَ ،وبَ ْعضُ َها ِيف ق ََص ِص ْاﻷَ ﱠولِ َني َوتَ َوارِي ِﺦ ال َْام ِض َني«].[1
ال ّ
شﻚ يف أ ّن االستنتاجات املنحازة املطروحة من ِقبَل يوسف د ّرة الح ّداد ال تقوم عىل
توصل إليها عىل ضوء تص ّوره أ ّن
أسس البحث العلمي الصاﺋبة؛ لكونها مشوب ًة بالتناقض ،وقد ّ
النبي مح ّمد كان عىل ٍ
ارتباط بأهل
القرآن نسخ ٌة عرب ّي ٌة من الكتاب املق ّدس ،فقد ا ّدعى أ ّن ّ
النص القرآ ّين من التوارة واإلنجيل] ،[2بينام قال يف موضعٍ آخ َر
الكتاب ودرس عندهم ،ث ّم ترجم ّ
كتب سامويّ ٍة؛ هي توراة موﳻ ،وإنجيل عيﴗ ،وزبور
إ ّن الله -تعاﱃ -مل يُنزل سوى أربعة ٍ
حل لهذا التناقض يف الرأي عﱪ تفسري
داوود ،وقرآن مح ّمد] .[3والالفﺖ للنظر أنّه حاول وضع ٍّ
اآلية  13من سورة الشورى بشكلٍ
غريب ،حيث قال إ ّن الوحي عىل ثالثة أنواعٍ ،ونوعه الثالث
ٍ
النبي مح ّمد] ،[4وهذا أدﻰﻧ
النبي ،وهكذا كان يوحى إﱃ ّ
هو مجيء ناقله من جانب الله إﱃ ّ
النبي عن
أنواع الوحي -برأيه .-وهذا الكالم يواجه بأسﺌلة ع ّدة هي :إذا كان الوحي يأيت ّ
طريق جﱪاﺋيل ،فام هو الدليل إذًا عىل كون القرآن مستو ًحى من الكتب السالفة؟! أال يتناقض
النبي درس عند علامء أهل الكتاب وتعلّم
هذا القول مع امل ّدعى السابق الذي زعم فيه أ ّن ّ
الرتجمة والنقل من املزامري وساﺋر كتبهم؟! وهل ﻤﻳكن ا ّدعاء أ ّن أمني الوحي جﱪاﺋيل درس
النبي مصاد َر
للنبي ما تعلّمه منهم؟! أو هل امتلﻚ ّ
أيضً ا -عند علامء أهل الكتاب ،ث ّم أوحى ّ][5
عيﺖ أنّه اقتبس منها قرآنه؟!
عرب ّي ًة للكتب التي ا ّد َ
] [1مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،27ص .538
لالطّالع أكرث ،راجع :جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج  ،2ص .124
] [2راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .21
] [3راجع :م .ن ،ص  4و .23
] [4راجع :م .ن ،ص .26
أي دليلٍ يثبﺖ أ ّن
وجود
عدم
عىل
ة
ي
القرآن
املوسوعة
ضمن
مقالته
يف
)Gerhard
(Bowering
بويرنﻎ
غريهارد
اﻷملاين
] [5أكّد املسترشق
ّ
ّ
نسخ ًة كامل ًة مرتجمة من الكتاب املقدّس كانﺖ عند العرب إبّان نزول القرآن الكريم ،لذلﻚ ال ﻤﻳكن ادّعاء أنّه مستو ًحى من نسخ ٍة كهذه.
Cf. Gerhard Bowering,”Chronology & the Quran”, in EQ, Vol. 1, p. 316.
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اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّ
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ٌ

ٍّ

¿ "ª±" ³؛
Á Â
ٍ
 ٍ   "ª±" :

¶ ®:Ã

تط ّرق عد ٌد من املسترشقني إﱃ رشح بعض املفاهيم القرآنيّة وتحليلها؛ مثل الكتاب ،وأ ّم
الكتاب ،والتفصيل عىل ضوء اإلحالة الذاتيّة للقرآن ،وقد متحورت بحوثهم بشكلٍ أساس حول
ٍ
احتامالت عديد ٍة يف تفسريه؛ وقال أحد الباحثني يف هذا
تفسري مصطلﺢ الكتاب؛ نظ ًرا لطرح
معني ٍ
محاط بهال ٍة
ديني ّ ٍ
الصدد» :كلمة الكتاب يف القرآن؛ كأنّها ترمز إﱃ
ٍ
مفهوم ين ّم عن تص ّو ٍر ٍّ
السياق القرآ ّين لها ارتبا ٌط وطي ٌد بتص ّور
من القدسيّة؛ بحيث حظي بأه ّميّ ٍة بالغ ٍة؛ ﻷنّها يف ّ
وحي السامء وبتص ّور ٍ
رش؛ فهذه الكلمة
ات أخرى متن ّوع ٍة مرتبط ٍة -أيضً ا -بالوحي بشكلٍ مبا ٍ
البسيطة التي تعني القرطاس املد ّون والرسالة املد ّونة ،بعد أ ْن طُرحﺖ يف املنظومة القرآن ّية
جوانب سيميولوجي ًة جديد ًة منبثق ًة بأﴎها من هذا الطابع
خاص ،شهدت
وات ّسمﺖ بطابعٍ ٍّ
َ
الخاص ومن أواﴏ ارتباطها بتص ّورات ومفاهيم املنظومة القرآنيّة .كلمة الكتاب فور طرحها
ّ
والنبي،
خاص ببعض اﻷلفاظ القرآنيّة اﻷساسيّة؛ مثل :الله،
يف املنظومة القرآنيّة ،ارتبطﺖ بنح ٍو ٍّ
ّ
والتنزيل ،والوحي ،وأهل الكتاب ،وهذا االرتباط أضفى عليها صبغ ًة سيميولوجي ًة مم ّيزةً«].[1
إذًا ،ليسﺖ هناك مالحظاتٌ عجيب ٌة بالنسبة إﱃ كلمة الكتاب يف القرآن الكريم ،إال أ ّن
املسترشقني اعتﱪوها ّ
تدل عىل املصحف ،لذا فهو غري ما هو موجو ٌد اليوم بني يدي املسلمني
يدالن
والسياقات التي ُذكِرتَ يف رحابها ّ
عىل هيﺌة ٍ
كتاب مد ّونٍ ؛ ﻷ ّن االستخدام القرآ ّين للكلمة ّ
الساموي ،ففي هذه الحالة هناك موار ُد
عىل أ ّن املراد من الكلمة إذا كان ذلﻚ الكتاب
ّ
الخارجي للكلمة].[2
محدود ٌة ينطبق فيها مع املعنى
ّ
ويرى هؤالء املسترشقون أ ّن كلمة الكتاب املذكورة يف اآليات اﻷوﱃ لبعض السور القرآنيّة
للنص القرآ ّين -وال يحال ذاتيًّا إليه،
النص القرآ ّين -موا ٍز ّ
ويف ساﺋر اآليات ،لها مفهو ٌم يف ما وراء ّ
ومن هذا املنطلق استنتجوا أنّه ال يعني املصحف ،لذا فهي ال ّ
تدل عىل هذا القرآن املوجود
فسوها هكذا .ولعلّهم
املفسين املسلمني ّ
اليوم بني يدي املسلمني؛ عىل الرغم من أ ّن غالب ّية ّ
] [1توشيهيكو إيزوتسو ،خدا و انسان در قرآن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية أحمد آرام ،إيران ،قم ،منشورات مﮑتب الثقافة
اإلسالم ّية1989 ،م ،ص .15 – 14
[2]William A. Graham, “Orality & Writing in Arabia”, in EQ. Vol. 3. edited by Jane Dammen Mc Auli�e, Leiden,
New York & Koln: E. J. Brill. )2003(, p. 591.
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طرحوا هذا االستدالل عىل ضوء اعتقادهم بشفهيّة القرآن الكريم ،إذ بادروا إﱃ تفسريه وفق
السياق أكّدوا
هذا االعتقاد][1؛ وكام هو معلو ٌم فقد فكّكوا بني شفهيته وبنيته املد ّونة ،ويف هذا ّ
عىل أ ّن القرآن املسموع  -الشفهي  -كان يحظى بأه ّم ّي ٍة بالغ ٍة بني املسلمني اﻷواﺋل؛ لذلﻚ مل
رصوا عىل تدوينه.
ي ّ
كل ما بوسعه إلثبات أ ّن القرآن
وجدير بالذكر أ ّن املسترشق دانيال ماديجان بذل ّ
(املصحف) ليس هو الكتاب ذاته املشار إليه يف آياته ،وا ّدعى أ ّن إشارته إﱃ نفسه بعنوان
ٌ
(كتاب) لها
معني.
مدلول ّ ٌ
رمزي موا ٍز
واحتمل بعض املسترشقني أ ْن يكون وصف القرآن نفسه بالكتاب ذا مع ًنى ٍّ
للنص ،وأنّه ليس إشار ًة إﱃ أم ٍر آخ َر ،أو أنّه ّ
النص القرآ ّين قبل رواجه بوصفه كتابًا
يدل عىل ّ
ّ
رمبا يشري إﱃ النصوص املق ّدسة اليهوديّة واملسيحيّة ،أو أريد منه
رسميًّا لدى املسلمني ،أو ّ
ٍ
للنص يف آنٍ
واحد؛ أي أ ّن الكتاب يف هذه اآليات هو
إحال ًة ذاتي ًة إﱃ جانب مدلو ٍل موا ٍز ّ
نص فيه إحال ٌة ذاتيةٌ؛
الكتاب ذاته وكذلﻚ ما يرتبﻂ به .ويعتقد هؤالء أ ّن القرآن عبار ٌة عن ٍّ
بحيث يتح ّدث عن نفسه ،ولذلﻚ استشهدوا بكلمة الكتاب إلثبات رأيهم هذا.
كام أ ّن البنية اللغويّة برأي املسترشق ستيفان فيلد تتض ّمن إحال ًة ذات ّيةً؛ حينام يتمحور
مفهومها حول مسألة ارتباطي ٍة؛ بحيث تكون تحﺖ تأثري هذا االرتباط وطرفًا فيه].[2
مؤرش عىل اإلدراك واإلرجاع
وقد اعتﱪ املسترشقون استعامل كلمة (كتاب) يف القرآن بأنّها ّ ٌ
النص القرآ ّين بالنسبة إﱃ ذاته ،والكتاب بهذا الوصف
الذات ّيني يف القرآن ،وتحﻲﻜ عن هاجس ّ
النبي ،وهذه هي امليزة التي
يعتﱪ مرآ ًة تعكس عمل ّية الوحي واستقبال ّ
النص املنزل فيه من ِق َبل ّ
تش ّخص القرآن عن النصوص املق ّدسة اليهوديّة واملسيح ّية ،لذا ﻤﻳكن اعتباره أكرث النصوص الدين ّية
وعيًا بذاته وأوسعها نطاقًا ،عىل صعيد اإلحالة الذاتيّة ،إﱃ جانب أنّه أحدث من هذه النصوص.
النص القرآ ّين جعله أشبه ما يكون بالنصوص العلميّة واﻷدبيّة
هذا التالحم الكامن يف باطن ّ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مرتﴣ كرﻤﻳي نيا ،زبان قرآن تفسري قرآن (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات هرمس ،الطبعة اﻷوﱃ1392 ،م،
ص .7
[2]Stefan Wild, “Why self referentiality? In Self Referentiality in the Quran, )Wiesbaden: Harrassowitz, 2006(, p. 6.
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ومام أكّد عليه ستيفان فيلد أ ّن خصوصيّة اإلحالة الذاتيّة
الحديثة وأكرث النصوص املق ّدسة وعيًاّ ،
نصه بالتو ّجهات اللغويّة للعصور الالحقة؛ وكأنّه تن ّبأ بها].[1
يف القرآن الكريم تن ّم عن وعي ّ
وهناك مسترشقون عز ْوا هذه امليزة القرآن ّية إﱃ كونه كتابًا مفتق ًرا إﱃ قبول مخاطبيه
وتأييدهم ،حيث قال فيلد يف هذا الصدد» :كان القرآن يتىل يف بيﺌ ٍة شهدت يف الوقﺖ ذاته
تالوة ساﺋر النصوص التوحيديّة املق ّدسة اليهوديّة ،واليهوديّة املسيحيّة ،واملسيحيّة إﱃ جانب
ٍ
وتالوات أخرى محتمل ٍة؛ لذا كان ظهور تالو ٍة (قرآنيّ ٍة) عربيّ ٍة معتم ًدا
نصوص العرب املرشكني
الطبيعي أ ّن القرآن الكريم يف أجواء كهذه ينبغي له
عىل بيﺌ ٍة توحيديّ ٍة تتق ّبله«] .[2إذًا ،من
ّ
بيان هويّته واﻷسلوب الذي يتيﺢ للمخاطب فهم مضامينه ،ومن هذا املنطلق ال ب ّد له من
النبي مح ّمد.[3]
إقناع قر َ
اﺋﺢ متن ّوع ٍة بأنّه كالم الله حقًّا ،وقد نزل إﱃ العرب بواسطة ّ
املسيحي
اليهودي
النيص  -أو االرتباط بني القرآن والكتاب املق ّدس
ويع ّد
ّ
ّ
التناص  -التعالق ّ ّ
ّ
ِ
ٍ
ومتواصلٍ
تأريخي يف ما بينهام وحدوث تشاب ٍه مقصو ٍد وتالق ٍﺢ متبا َد ٍل
ارتباط
مرتك ًزا لتحقّق
ٍّ
تنافﴘ؛ وهذا االرتباط الذي ﻤﻳكن وصف القرآن عىل ضوﺋه؛
ومتوا ٍل
ٍ
ومتواكب ذي طابعٍ
ٍّ
نصه].[4
كاالبن للكتاب املق ّدس ،يُع ّد سب ًبا إليجاد إحال ٍة ذات ّي ٍة يف ّ
وأحد جوانب اإلحالة الذات ّية يف القرآن الكريم هو ارتباطه بالنب ّوة وانبثاقه من مصد ٍر
غيبي وطُلب منه إعالم الناس بشخصيّته
النبي مح ّمد بندا ٍء ٍّ
ميتافيزيقي ،حيث ُخوطب ّ
ٍّ
][6
النص ذاته] ،[5وهذه امليزة القرآن ّية عاد ًة ما تظهر
النص الذي يبلّغه لهم وواقع ّ
وطبيعة تالوة ّ
يف بيﺌ ٍة حواريّ ٍة متفاعل ٍة].[7
واعتﱪ دانيال ماديجان اإلرجاع الذا ّيت يف القرآن الكريم إرجا ًعا إﱃ الغري بنح ٍو ما ،وعىل
[1] Ibid., pp. 2 - 4; See Also William A. Graham, “Scripture & the Quran”, in EQ, Vol. 4, edited by Jane Dammen
Mc Auli�e, Leiden, New York & Koln: E. J. Brill. )2003(, p. 561.
[2]Stefan Wild, Ibid., p. 4.
[3]Madigan, Self image, fn 1, p. 62.
[4] Stefan Wild, Ibid., p. 20.
[5]Ibid., p. 5.
[6]Ibid., p. 23.
[7]Performative dialogical setting.
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هذا اﻷساس استنتج عدم إمكانيّة تعيني هويّته الذاتيّة عىل نحو القطع واليقني ،فالقرآن لدى
تعريفه ذاته عن طريق اإلحالة إﱃ الغري يُع ّد بالﴬورة محاك ًيا له] .[1وقد تب ّنى ماديجان فكر ًة
املفسين املسلمني ا ّدعى عىل أساسها عدم إمكان ّية تعيني
تتباين مع االستدالالت املتعارفة بني ّ
هويّة هذه الذات -القرآنيّة -عىل نحو القطع واليقني ،وقال يف هذا الصدد» :عىل الرغم من
أ ّن الس ّنة شاءت تحديد هذه الذات يف نظاق املصحف ،إال أ ّن تعيني مدلولها متوق ٌّف عىل ذكر
ٍ
النص نفسه إليه«].[2
َ
إيضاحات أت ﱠم
وأكمل ،وهو ما يتط ّرق ّ
ويعتﱪ (الكتاب) من وجهة نظر املسترشقني اصطال ًحا محوريًّا تتبلور فيه الرؤية القرآنيّة
السياق ذكروا
املفسين ،ويف هذا ّ
بالنسبة إﱃ القرآن نفسه ،إذ اعتﱪوه مصطل ًحا غامضً ا عىل ّ
ٍ
غموض كهذا يف مدلوله؛ ومن جملتها :أ ّن قارئ
العديد من اﻷسباب التي أسفرت عن حدوث
ٍ
ارتباط
أي
النص القرآ ّين أو مستمعه يصغي إليه؛ بوصفه ًّ
ّ
نصا مغلقًا؛ بحيث ال يالحﻆ وجود ّ
][3
بني الصيﻎ املك ّررة لهذا املصطلﺢ .
نستشف منها أنّهم يعتقدون
وحينام ﻤﻧعن النظر يف آراء ماديجان وساﺋر املسترشقني،
ّ
ٍ
توصلوا إﱃ هذه النتيجة عىل ضوء اﻷساليب
بوجود
اختالف بني القرآن واملصحف ،وقد ّ
النقديّة التي اتّبعوها ضمن دراساتهم التي د ّونوها حول املسيح ّية ،ويف مقارناتهم بني تدوين
أساليب نقديّ ٍة إزاء القرآن باالرتكاز
القرآن ومراحل تدوين الكتاب املق ّدس ،إﱃ جانب اتّباعهم
َ
عىل أسس كتابهم املق ّدس ،أو أنّهم استنتجوا ذلﻚ اعتام ًدا عىل فحوى بعض الروايات التي
النص القرآ ّين وتدوينه بعد فرت ٍة طويل ٍة من نزوله.
تتح ّدث عن جمع ّ
احل تط ّوري ٍة؛ ليتبلور يف نهاية
النص القرآ ّين برأي بعض املسترشقني ثالثَ مر َ
وقد طوى ّ
توصلوا إﱃ هذه النتيجة عن طريق مقارنة مسريته التكوينيّة
املطاف عىل هيﺌة ٍ
كتاب ،وقد ّ
وعمليّة تدوينه مع النصوص املق ّدسة اليهوديّة املسيحيّة ،وكذلﻚ عىل ضوء املقارنة بني
كيف ّية تح ّوله وتح ّول النصوص املسيح ّية املق ّدسة إﱃ مصدرين رسم ّيني لدى املسلمني
[1]a self - in - conversation.
[2] Daniel A. Madigan, “The limits of Self Referentiality”, in Self Referentiality in the Qur’an, edited by Stefan Wild,
Wiesbaden: Harrasowitz, 2006, p. 67.
[3] Wild, Ibid., p. 20.
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واملسيحيّني؛ وهذه املراحل هي التالية:
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ :التالوة.
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :تح ّول التالوة إﱃ نسخ ٍة عرب ّي ٍة للنصوص املق ّدسة السابقة (غري العرب ّية).
مستقل مو ًحى
ٍّ
كتاب
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :تح ّول النسخة العربيّة للنصوص املق ّدسة السابقة إﱃ ٍ
إﱃ جميع الناس ويحظى بأفضل ّي ٍة عىل ّ
كل هذه النصوص؛ بحيث ج ّردها من فاعل ّيتها الدين ّية].[1
ويعتقد بعض املسترشقني؛ من أمثال :ماديجان أ ّن معنى كلمة (الكتاب) املذكورة يف
ٍ
ٍ
وطيد بالبنية التأريخ ّية والخلف ّيات التأريخ ّية بشكلٍ عا ٍّم والتي
ارتباط
القرآن الكريم ذو
لغوي؛
آلﺖ إﱃ الزوال إﱃ ح ٍّد كبريٍ ،ومن هذا املنطلق عاد ًة ما يلجأون إﱃ تفسريها
ٍ
بأسلوب ٍّ
ﻲﻛ يستنتجوا املدلول القرآ ّين املقصود منها ،حيث يبادرون -أحيانًا -إﱃ صياغة بيﺌ ٍة تأريخي ٍة
املفسين؛
افرتاضيّ ٍة ال أساس لها؛ بغية إثبات صوابيّة استداللهم ،لذلﻚ يف ّندون آراء الكثري من ّ
بزعم أنّها ال تتناغم مع مضمون اآلية التي يتمحور حولها البحث ،ومن ث ّم يصفون بعض
التخصص ّية -مثل القرآن والسورة واآلية -بأنّها ذاتُ معانٍ غامض ٍة وموهم ٍة] .[2هذا
املصطلحات
ّ
الغموض برأيهم ال يُع ّد من الخصاﺋص الذات ّية ملصطلﺢ (الكتاب) وما شاكله ،بل سببه عمل ّية
لكل كلم ٍة تُدرج
خاص ّ
تدوين املصحف والتي اتّسمﺖ بسعي املتص ّدين لﻸمر بتعيني مدلو ٍل ٍّ
يف آياته ،ومن الطبيعي أ ّن الكتاب له معانٍ عديدةٌ؛ لذلﻚ اكتنفه
غموض من هذه الناحية].[3
ٌ
ويتص ّور هؤالء املسترشقون أ ّن املسلمني د ّونوا املصحف يف فرت ٍة بعيد ٍة ج ًّدا عن زمان نزول
آياته؛ لدرجة أ ّن معا َين مصطلحاته تختلف عن تلﻚ املعاين اﻷوﱃ امللحوظة يف نزول آياته،
وهذا التص ّور كام أرشنا آنفًا؛ لعلّه متأث ّ ٌر ببعض الروايات املرتبطة مبسألة جمع القرآن يف ٍ
وقﺖ
ٍ
متأ ّخ ٍر ضمن
مصحف ،فهذه الروايات باتﺖ ذريع ًة لتأكيدهم عىل شفه ّية القرآن بشكلٍ مبالﻎٍ
فيه ،وا ّدعاء أ ّن مفهوم مصطلﺢ (الكتاب) الذي تك ّرر ِذكْره فيه ال يحﻲﻜ عن القرآن املوجود
ٍ
مصحف.
بني يدي املسلمني عىل هيﺌة
[1] Ibid.; See also Madigan, Self image, fn 1, p. 62.
[2]Wild, Ibid., p. 12.
[3]Ibid., p. 20.
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فضال عن ذلﻚ أنّنا لو ألقينا نظر ًة عابر ًة عىل أقدم قواميس اللغة العربيّة ،سنالحﻆ أ ّن
ً
كلمة (كتاب) ذاتُ معانٍ عديد ٍة ومتن ّوع ٍة االستعامل يف مختلف النصوص؛ لذا ال صواب ّية ملا
العلمي القويم ،حيث أضفوا
استنتجه هؤالء املسترشقون؛ لكونه يتعارض مع مبادئ البحث
ّ
وعامال مك ِّونًا ﻷ ّمة من اﻷمم].[1
ً
النص القرآ ّين طاب ًعا تأريخيًّا واعتﱪوه تالو ًة
عىل معظم جوانب ّ
ضعف يف هذه االستنتاجات هي ارتكازها عىل فرضيّ ٍ
ٍ
ات فحواها
وال نبالﻎ لو قلنا إ ّن أه ّم نقطة
النبي مح ّمد مل يتص ﱠد إﱃ تدوين القرآن ج ّراء مشاغله الكثرية التي منعته من التف ّرغ
أ ّن ّ
رسمي
نص
لهذه امله ّمة ،لك ّن الواقع عىل خالف هذا امل ّدعى ،إذ لو قيل إنّه كان مكلّفًا بتدوين ٍّ
ٍّ
الحساسة وتأخريها
للمسلمني ،ففي هذه الحالة ال يوجد ّ
أي مس ِّو ٍغ ي ّﱪر إهامله هذه امله ّمة ّ
إﱃ فرت ٍة بعيد ٍة عن زمن نزول اآليات ،ومهام كانﺖ مشاغله ها ّم ًة وكثريةً ،لك ّنها ال ت ُع ّد م ِّﱪ ًرا
للتخيل عن تدوين املصحف؛ لذا ال يتناسب هذا االحتامل مع القواعد العقل ّية ،وال
ّ
يدعوه
بأي ذريع ٍة كانﺖ.
ﻤﻳكن توجيهه ّ
السياق أ ّن اآليات املشتملة عىل لفﻆ (كتاب) ّ
تدل عىل أ ّن
ّ
ومام ذكره ماديجان يف هذا ّ
وحي ويف الحني ذاته تحﻲﻜ عن مراحل نزوله ،كام أنّها
النبي مح ّمد هو عبار ٌة عن ٍ
ما تاله ّ
توضّ ﺢ مضمونها بنفسها؛ أي أنّها تتح ّدث عن نفسها ،حيث قال» :املتكلّم  -الناطق عن نفسه
 يف القرآن ال يشري -فقﻂ -إﱃ نفسه ،وإﻤﻧّ ا يتح ّدث عن قضايا يف ما وراء ذلﻚ«].[2ويعتقد هذا املسترشق وأمثاله بوقوع املسلمني يف خطأٍ لدى تفسريهم بعض املصطلحات
القرآنيّة؛ ومثال ذلﻚ :مصطلحا (الكتاب) و(القرآن) اللذان ف ُّسا باملصحف ،وهو تفس ٌري غ ُري
صاﺋب برأيهم][3؛ إال أ ّن الحقيقة عىل خالف نظريّتهم هذه؛ ﻷ ّن مفهوم هذين املصطلحني ال
ٍ
يقترص عىل املصحف فحسب ،بل له ارتبا ٌط -أيضً ا -مبفاهي َم أخرى؛ أحدها :الذات القرآن ّية
مبفهوم ين ّم عن كيانٍ أك َﱪ يُطلق عليه
التي هي عىل غرار ساﺋر الذوات والتي لها ارتبا ٌط
ٍ
اسم (كتاب) ،كام له ارتباط بساﺋر النصوص التي تشرتك معه من هذه الناحية] .[4أضف
[1] Ibid., p. 22.
[2]Madigan, “The limits of Self Referentiality”, p. 63; See Also Idem, “Book”, in EQ. Vol. 1, edited by Jane Dammen
Mc Auli�e, Leiden, New York & Koln: E.J. Brill. )2001(, p. 245.
[3] Wild, “Why self referetiality”, p. 22.
[4]Madigan, “The limits of Self Referentiality”, p. 67.
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ٍ
ارتباط بأهل الكتاب ،لذا يجب يف هذه
إﱃ ذلﻚ ،فالذات القرآنيّة منذ نشأتها كانﺖ عىل
الحالة تأييدهم لها].[1
إذًا ،يعتقد ماديجان بأ ّن املقصود من مفهوم (الكتاب) املشار إليه يف القرآن الكريم ال
يرتبﻂ باملصحف ،بل يحﻲﻜ عن عمل ّي ٍة متواصل ٍة وفاعل ٍة يف تدوين اﻷحكام الدين ّية عىل ضوء
متطلّبات الناس وظروفهم الشخص ّية واالجتامع ّية.
واستنتج ستيفان فيلد هو اآلخر يف بحوثه التفسرييّة أ ّن مصطل َح ِي القرآن والكتاب
ورمبا
النبي مح ّمدّ ،
يشريان إﱃ هويّتني سابقتني عىل رسم ّية نصوص اآليات امل ُنزلَ َة عىل ّ
يشريان إﱃ النصوص املق ّدسة اليهوديّة املسيح ّية][2؛ واعتﱪ الكثري من اآليات التي تتض ّمن
أخص عن واقع
كلمة (كتاب) تتح ّدث عمو ًما عن ﻤﻧﻂ العالقة بني الله واإلنسان وبشكلٍ ﱠ
والنبي مح ّمد وعالقة الوحي املنزل عليه بالوحي املنزل عىل ساﺋر
العالقة بني الله
ّ
اﻷنب ّياء الذين سبقوه] .[3وعىل أساس هذه الرؤية فالقرآن ال يطرح مسألة (الكتاب) بوصفه
فاعال يهدف إﱃ
وقابال للتشخيص والتعريف ،بل بوصفه كيانًا ً
مفهو ًما مغلقًا ضمن نطاقٍ مح ﱠد ٍد ً
انعكاس لحرك ٍة ديني ٍة
السياق وصف ماديجان مفهوم (الكتاب) بأنّه
هداية الناس] ،[4ويف هذا ّ
ٌ
يف أساسها ،تتمحور يف غالب ّية جوانبها حول رسال ٍة توحيديّ ٍة سابق ٍة من قبل اليهود والنصارى،
النبي مح ّمد ،ث ّم نقلها إﱃ مخاطبيه العرب؛
حيث تبلورت عىل هيﺌة نسخ ٍة عرب ّي ٍة تلقّاها ّ
أقرب دالل ًة
لذا لو ت ُرجم هذا املصطلﺢ تحﺖ عنوان ّ
(النص املق ّدس) ففي هذه الحالة سيكون َ
للنص
إﱃ املفهوم املقصود منه ،ولك ّن املحذور يف هذه الرتجمة أنّها قد تجعل القراءة القرآنيّة ّ
خاصا به
فهام ًّ
املق ّدس عىل غرار القراءة اليهوديّة املسيح ّية له ،يف حني أ ّن القرآن يتض ّمن ً
أي إشار ٍة إﱃ هيﺌته
عىل صعيد تدوين كالم الله][5؛ كام أ ّن وصفه نفسه بـ (الكتاب) ليس فيه ّ
انعكاسا وتجسي ًدا لعلم اإلله وقدرته ،فيل ّبي
وبنيته وطريقة نزوله ،وإﻤﻧّ ا يشري إليه باعتباره
ً
كل زمانٍ وظروفه.
حاجة البرش عىل م ّر العصور؛ وفقًا ملقتضيات ّ
[1]Ibid.
[2]Wild, Ibid., p. 22.
[3]Madigan, Self image, fn 1, p. 62.
[4] Idem., “Book”, p. 247.
[5]Ibid.
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نصا قد ِصيْ َﻎ سابقًا ،بل يعتﱪ
إذًا ،القرآن وفق هذا الرأي ال يتفاعل مع مخاطبيه بوصفه ًّ
للرب يف الوقﺖ الحاﴐ.
نفسه ًّ
نصا يتبلور فيه الكالم القاطع واملوث ّق ّ
للنص
وقد حاول هذا املسترشق إثبات صواب ّية نظريّته عىل ضوء بعض املعامل البالغ ّية ّ
نص
القرآ ّين؛ مثل :استخدام كلمة (قل) ،ويف نهاية املطاف أكّد عىل أ ّن (الكتاب) ال يُراد منه ﱞ
فسه عىل ضوء اعتقاده بشفهيّة القرآن بأنّه يﴬب بجذوره يف زمنٍ سابقٍ
ٌ
مغلق ،حيث ّ
النص القرآ ّين].[1
لتدوين ّ
مجازي أكرثَ من كونه
وكذلﻚ ا ّدعى أ ّن مفهوم مصطلﺢ (الكتاب) يف القرآن ذو طابعٍ
ٍّ
املفسين،
حقيق ًّيا؛ مستن ًدا يف هذا الرأي إﱃ كرثة االستعامل
ّ
املجازي للفعل (كَتَب) من ِق َبل ّ
حيث استخدموه للداللة عىل ما ّ
رأي
تدل عليه اﻷفعال (أمر وحفﻆ وحسب وفرض)] .[2وهناك ٌ
آخ ُر يف مقابل هذا الرأي ،لك ّنه ال يبدو صاﺋبًا يف مجال بيان موارد استعامل هذا املصطلﺢ ،إذ
ٌ
مقبول وما ليس كذلﻚ ،وسوف نتط ّرق إﱃ بيان تفاصيله يف ما يأيت.
فيه ما هو
وقبل الخوض يف تفاصيل البحث نشري إﱃ أ ّن ماديجان ضمن تحليله مفهوم مصطلﺢ
زمني ،ولدى بيانه املراد القرآ ّين من ِذكْر
أسلوب
(الكتاب) اعتمد عىل
ٍ
سيميولوجي ذي طابعٍ ٍّ
ٍّ
هذا املفهوم يف اآليات اﻷوﱃ لبعض السور التي تتح ّدث عن طبيعة الوحي ونزوله ،تط ّرق إﱃ
ٍ
كلامت أخرى متناسق ٍة معه؛ واﻷسلوب الذي اتّبعه يف هذا الصعيد قاﺋ ٌم عىل خلفيّاته
بيان
الفكريّة ،وعىل هذا اﻷساس قال إنّه ال ﻤﻳكن تحديد مدلول هذا املفهوم عن طريق ترجمته أو
مراجعة املعاجم اللغويّة ،لذا ال ﻤﻳكن اعتبار الكلمة املرتجمة له بديل ًة عنه بالتامم والكامل.
وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن بعض املصطلحات القرآن ّية مك ّرر ٌة وذاتُ معانٍ متن ّوع ٍة ،حيث
ٍ
كلامت أخرى ،وهذا اﻷمر بطبيعة
تتن ّوع مداليلها يف رحاب استعاملها مفرد ًة أو مركّب ًة مع
كل آي ٍة وسور ٍة.
الحال له ارتبا ٌط مبوضع ِذكْرها يف ّ
ّ
يدل الفعل (كَتَب) يف اللغة العرب ّية عىل ارتباط اﻷجزاء املك ّونة ﻷمر ما ،واستعامله مجازًا
للداللة عىل الكتابة عن طريق ض ّم الحروف والكلامت بعضها إﱃ بعضها اآلخر بالخﻂّ ،وهو
[1]Ibid., PP. 250 – 251.
[2] Ibid., p. 245.
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ما أشار إليه الراغب اﻷصفهاين بقوله» :ض ّم الحروف بعضها إﱃ ٍ
بعض بالخﻂّ ،وقد يُقال ذلﻚ
كل ٍ
واحد
للمضموم بعضها إﱃ بعض باللفﻆ ،فاﻷصل يف الكتابة :النظم بالخﻂّ ،لكن يستعار ّ
لﻶخر ،ولهذا س ّمي كالم الله  -وإن مل يكتب  -كتابًا ،كقوله] ... $ # " ! :البقرة
 ،[2 - 1 /وقوله] ` _ ^ ] \ [ Z Y :مريم  .[1]«[30 /وأضاف أ ّن
مال مد ّون ًة إﱃ جانب بعضها ،كام أ ّن اﻷمر يُع ّد نو ًعا من الكتابة ﻷ ّن اآلمر
(الكتاب) يتض ّمن ُج ً
يبادر إﱃ جمع الحروف واﻷلفاظ مع بعضها؛ والكتاب يس ّمى بالعرب ّية كتابًا؛ نظ ًرا لجمع صفحاته
يف مجموع ٍة واحد ٍة].[2
ويُ َع ّد الكالم يف أساسه حاج ًة فطريّ ًة لدى اإلنسان ،وهو قاﺋ ٌم عىل الوضع املتّفق عليه بني
ومام قاله العالمة الطباطباﻲﺋ يف هذا الخصوص» :مفردات اللغة إﻤﻧّ ا انتقل اإلنسان
أهل اللغةّ ،
إﱃ معانيها ووضع اﻷلفاظ بحذاﺋها واستعملها فيها يف املحسوسات؛ من اﻷمور الجسامنية
ابتدا ًء ،ث ّم انتقل تدري ًجا إﱃ املعنويات ،وهذا وإ ْن أوجب كون استعامل اللفﻆ املوضوع
استعامال مجازيًّا ابتدا ًء ،لك ّنه سيعود حقيق ًة بعد استقرار
ً
للمعنى املحسوس يف املعنى املعقول
االستعامل وحصول التبادر ،وكذلﻚ ترقّي االجتامع وتق ّدم اإلنسان يف املدنيّة والحضارة يوجب
التغري يف الوساﺋل التي ترفع حاجته الحيويّة ،والتب ّدل فيها داﻤﺋًا ،مع بقاء اﻷسامء ،فاﻷسامء ال
ّ
تزال تتب ّدل مصاديق معانيها مع بقاء اﻷغراض املرت ّبة«].[3
ونستنتج من جملة ما ُذكِ َر أ ّن املعنى املتبادر من كلمة (كتاب) هو اﻷلفاظ املد ّونة بالقلم
ٍ
صفحات ،حيث تنتظم فيها مجموع ٌة من املواضيع يف إطار سطو ٍر مكتوب ٍة يدويًّا أو
عىل
كل ﳾ ٍء تُدرج فيه املعاين ،وهذا التط ّور الدال ّﱄ
مطبوع ٍة آليًّا ،إال أ ّن معناه تط ّور ليُطلَق عىل ّ
طرأ -أيضً ا -عىل كالم الله -تعاﱃ -ل ُيطلَق يف القرآن الكريم عىل الوحي املنزل عىل اﻷنب ّياء ،وال
ساموي أُدرجﺖ فيه
الترشيعي ،حيث ُس ّمي كتابًا؛ والكتاب املوحى ُيراد منه أم ٌر
س ّيام الوحي
ﱞ
ّ
سلسل ٌة من اﻷحكام والوقاﺋع.
إذًا ،كلمة (كتاب) إ ّما أ ْن يراد منها الكتب السامويّة امل ُنزلَ َة عىل اﻷنب ّياء؛ مثل :كتاب
] [1حسني بن مح ّمد (الراغب اﻷصفهاين) ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق عدنان داوودي ،كلمة (كتب).
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :م .ن.
] [3مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،1ص 11 – 9؛ ج  ،2ص .316
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نو ٍح ،وصحف إبراهيم وموﳻ ،وإ ّما أنّها تعني الكتاب املبني املشتمل عىل جزﺋيّات املنظومة
للتغري والتح ّول ،أو أنّه
تتغري الحقاﺋق املس ّجلة فيه ،أو ّ
رمبا فيه جزﺋ ّياتٌ عرض ٌة ّ
الكون ّية التي ال ّ
مبعنى السلوكات الفردية والجامع ّية املرتبطة بﺈحدى اﻷمم .هذه الكلمة مل تُستخدم يف القرآن
مفهوم آخ َر غريِ هذه املفاهيم الثالثة؛ باستثناء تلﻚ املوارد التي ا ُعتﱪ فيها
الكريم للداللة عىل
ٍ
بأنّه الكتابة بالقلم].[1
واستنا ًدا إﱃ هذه االستعامالت القرآنيّة ملصطلﺢ (الكتاب) ضمن مختلف اآليات ،ﻤﻳكن
تحديد معناه ضمن مدلولني أساس ّيني وفق التاﱄ:
اﻷ ّول :املعنى امللموس واملتعارف املشار إليه يف اآليات التالية :سورة اﻷنعام ،اآلية 7؛ سورة
البقرة ،اآلية 282؛ سورة الطور ،اآليتان  41و42؛ سورة القلم ،اآليتان  46و47؛ سورة البقرة،
اآلية 78؛ سورة الفرقان ،اآلية .50
اﻟﺜﺎين :املعنى االستعاري غري املتعارف :الكتاب وفق هذا املعنى إ ّما أن ّ
يدل عىل كتاب
عامل الوجود ،ومن ث ّم فاآليات التي تتض ّمن هذا املصطلﺢ يُراد منها اإلشارة إﱃ شتّى شؤون
العامل؛ ومن جملتها :سورة اﻷنعام ،اآلية 38؛ سورة التوبة ،اآلية 36؛ سورة الحجر ،اآلية 4؛
سورة الرعد ،اآلية  .38وإ ّما أن ّ
مداليل متن ّوع ٍة ﻤﻳكن
َ
ترشيعي ذي
استعاري
يدل عىل مع ًنى
ٍّ
ٍّ
تلخيصها يف النقاط التالية:
اإللهي اﻷز ّﱄ الذي يُشار إليه بتعاب َري متن ّوع ٍة،؛ مثل :الكتاب املبني ،الكتاب املكنون،
 العلمّ
الكتاب املحفوظ ،الكتاب الحفيﻆ ،أ ّم الكتاب ،اللوح املحفوظ .وجدير بالذكر أ ّن الكتاب املبني
اإللهي اﻷز ّﱄ؛ بحيث
كل شأنٍ من شوؤن العلم
النص املق ّدس الواضﺢ املشتمل عىل ّ
يراد منه ّ
ّ
تغري وال تح ّو ٌل].[2
ال يطرأ عليه ّ ٌ
وجل].[3
ـ إرادة الله ع ّز ّ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :سورة اﻷعراف ،اآلية .145
] [2لالطّالع أكرث ،راجع اآليات التالية :سورة اﻷنعام59 ،؛ سورة يونس 61؛ سورة هود6 ،؛ سورة النمل75 ،؛ سورة الرعد39 ،؛ سورة (ق)4 ،؛
سورة الواقعه.78 ،
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :سورة املجادلة ،اآلية 21؛ سورة التوبة ،اآلية .51
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ـ الحكم
اإللهي].[1
ّ
ـ الوجوب واإليجاب].[2
ـ اإلثبات والحفﻆ].[3
ـ الدليل والح ّجة املعتﱪة].[4
ـ املصري والتقدير].[5
ويف ما ييل سوف نتط ّرق إﱃ بيان املراد من مصطلﺢ (الكتاب) يف عد ٍد من السور القرآن ّية
عىل نحو الرشح والتفصيل.
فس عىل أساسه مفهوم
االستشهاد اﻷ ّول الذي استند إليه دانيال ماديجان؛ لطرح استنتا ٍج يُ ّ
(الكتاب) بشكلٍ
منسجم مع جميع موارد ذكره يف القرآن الكريم ومتناسقٍ مع مدلول اآليات
ٍ
يفس
التي ذكر فيها ،يتمحور حول مصطل َح ْي (أهل الكتاب) و(أهل العلم) ،ويف هذا ّ
السياق مل ّ
النص القرآ ّين؛ لﻺشارة
النص املق ّدس املد ّون؛ عىل الرغم من ِذكْره مرا ًرا يف ّ
هذه الكلمة مبعنى ّ
إﱃ أتباع اﻷديان السامويّة؛ مثل :اليهود ،والنصارى ،واملسلمني] ،[6حيث قال» :ع ّرف القرآن
أهل الكتاب عىل ضوء ارتباطهم بالكتاب ،وهو ال يؤكّد -فقﻂ -عىل وجوب اإلﻤﻳان بالكتاب
املنزل عىل مح ّمد ،وإﻤﻧّ ا فيه تأكي ٌد عىل وجوب اإلﻤﻳان بالكتاب أو الكتب السامويّة املنزلة
فالنص القرآ ّين ليس هو نصوص الكتب ذاتها املنزلة قبل ذلﻚ ،بل هو كالم الله وه ًدى
قبله؛ ّ
للبرش«] .[7كام ا ّدعى أ ّن القرآن الكريم ضمن إشارته إﱃ أهل الكتاب ال يقصد أنّهم ﻤﻳتلكون
كتابًا مد ّونًا كاﺋ ًنا بني أيديهم ،إذ لو كان اﻷمر كذلﻚ لوجب تدوين نسخ ٍة من القرآن منذ بداية
النبي مح ّمد؛ وأهل الكتاب هم يف الحقيقة عىل غرار
اﻷمر ،ال بعد عرشين عا ًما من وفاة ّ
املسلمني؛ لكونهم مل يد ّونوا الكتاب ،بل كانوا يتلونه؛ فعىل ضوء توجيه الخطاب لهم من ِق َبل
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :سورة اﻷنفال ،اآلية 75؛ سورة املاﺋدة ،اآلية 32؛ سورة اﻷحزاب ،اآلية .6
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :سورة البقرة ،اآلية 183؛ سورة اﻷنعام ،اآلية .54
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :سورة يس ،اآلية 12؛ سورة اﻷنبيّاء ،اآلية .94

] [4لالطّالع أكرث ،راجع :سورة الحج ،اآلية 8؛ سورة الصافات ،اآليتان  150و .157
] [5لالطّالع أكرث ،راجع :سورة اﻷنعام ،اآلية 38؛ سورة النبأ ،اآلية 29؛ سورة اإلﴎاء ،اآليتان  4و 68
راجع أيضاً :م مح ّمد هادي معرفﺖ ،ﮐتاب از ديدﮔاه قرآن ،مقالة باللغة الفارسية نرشت يف مجلة بينات ،العدد 1995 ،7م ،ص .34 – 28
] [6لالطّالع أكرث ،راجع :سورة البقرة ،اآليتان 4 - 2؛ سورة السجدة ،اآلية 3؛ سورة يس ،اآليات .6 – 2
[7]Madigan, Ibid., p. 242.
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أنبيّاﺋهم ،أوتوا العلم والحكمة وآزرتهم القدرة اإللهيّة؛ بحيث أصبحﺖ لديهم إيديولوجيا
خاص ٌة بهم؛ أي إنّهم مل ﻤﻳتلكوا كتابًا مد ّونًا يف قراطيس ،لذلﻚ ُوصفوا -أيضً ا -بأهل العلم؛
ديني ٌة ّ
وإلثبات رأيه هذا استشهد باآليتني  27من سورة النحل و 107من سورة اإلﴎاء].[1
وشاهده اﻷ ّول قوله -تعاﱃ( ' & % $ # " !  :-

) * .[2]6 5 4 3 2 1 0 / . - ,+
بأسا يف اإلشارة
فعىل الرغم من أ ّن مصطلﺢ أهل العلم ليس هو محور بحثنا ،لك ْن ال نرى ً
هنا -إﱃ أ ّن عبارة  0 / . يُراد منها أولﺌﻚ الذين لهم عل ٌم بوحدانية اللهتعاﱃ -ويعرفون حقيقة التوحيد ،واآلية مبجملها لها ارتبا ٌط بأحداث يوم القيامة وعذابوكل من أنكر نِ َعم الله وكذّب اﻷنبيّاء ومل يؤمن برساالتهم ،وأ ّما الذين
الكفّار واملستكﱪين ّ
أوتوا العلم فﺈﱃ جانب معرفتهم التوحيديّة ،لديهم عل ٌم -أيضً ا -بدين الله وأحكامه ،وهم
برأي ابن عباس :-املالﺋكة أو املؤمنني][3؛ لذا ليس هناك ما ّيدل عىل وجوب تقييد هذا
املصطلﺢ بالداللة عىل أهل الكتاب فقﻂ.
وأ ّما شاهده الثاين فهو قوله -تعاﱃB A @ ? > = <; : 9 8 7 6 :-
][4
س عبارةB A @ ? >  :بأنّها تشري
 ، H G F E D Cوف ّ

النبي مح ّمد  ،وال يشرتط يف
إﱃ الذين كانوا يعرفون الله وآياته قبل نزول القرآن عىل ّ
أي دينٍ آخ َر؛
هؤالء أن يكونوا من طاﺋف ٍة مع ّين ٍة ،بل ﻤﻳكن أن يكونوا يهو ًدا أو نصارى ،أو من ّ
دليل يس ّوغ لنا التخصيص هنا.
لذا ال يوجد ٌ

ويؤيّد رأيه القاﺋل بأ ّن كلمة (الكتاب) يف مصطلﺢ (أهل الكتاب) ال تعني ذلﻚ الﴚء
امللموس بالعيان واملد ّون يف قراطيس ،أ ّن هذا املصطلﺢ يُراد منه أهل الرشيعة ،وال ّ
يدل
بالﴬورة عىل أصحاب الكتاب املد ّون ،لذا إ ْن ثبﺖ أ ّن الزرادشت ّيني والبوذيّني لديهم رشيع ٌة
كتاب
سامويّةٌ ،ففي هذه الحالة يُدر َجون ضمن مفهوم (أهل الكتاب)؛ سوا ًء أكان لديهم ٌ
[1] Ibid.
] [2سورة النحل ،اآلية .27
] [3راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،20ص .199
] [4سورة اإلﴎاء ،اآلية .107
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كتب ع ّد ُة][1؛ ومن هذا املنطلق أُطلق عىل التوارة واإلنجيل وساﺋر الكتب
ساموي واح ٌد أم ٍ
ﱞ
السامويّة عنوان (كتاب)؛ وذلﻚ ﻷنّها تتض ّمن أحكا ًما رشع ّيةً.
ٍ
ملموس بني يدي أصحابه ضمن
كتاب
إذًا ،فمصطلﺢ (أهل الكتاب) ال يُراد منه اإلشارة إﱃ ٍ
اطيس مد ّون ٍة.
قر َ
وهناك مسأل ٌة جدير ٌة بالذكر؛ يف هذا املضامر؛ عىل الرغم من عدم كونها محو ًرا ملوضوع
البحث ،أال وهي عدم صواب ّية رأي ماديجان بكون أ ّول نسخ ٍة مد ّون ٍة للقرآن الكريم يرجع
دليل يثبﺖ هذا امل ّدعى]،[2
النبي مح ّمد ،إذ ليس هناك ٌ
تأريخها إﱃ عرشين عا ًما بعد وفاة ّ
دليال
وظهور املصحف عىل هيﺌته املتعارفة بني املسلمني يف عهد عثامن بن عفّان ال يُع ّد ً
النص القرآ ّين بدقّ ٍة يُع ّد من
عىل عدم امتالك املسلمني قبل ذلﻚ نسخ ًة مد ّونةً ،إذ إ ّن تدوين ّ
والنبي بدوره أعار اهتام ًما بالغًا لهذا اﻷمر ،كام أ ّن تنظيم
الخطوات اﻷوﱃ يف الدعوة النبويّة،
ّ
اآليات ضمن ُس َورها ت ّم يف رحاب وحي السامء وتحﺖ إرشافه مبارشةً؛ بينام الصحابة مل يك ْن
مستقل يف ذلﻚ ،إال أ ّن ماديجان نسب تدوين املصحف إليهم ووصفهم مبجتمع
ٍّ
أي دو ٍر
لهم ّ
النبي][3؛ فضالً عن وجود الكثري من الروايات التي تؤكّد عىل أنّه ح ّدد موضع بعض
ما بعد ّ
اآليات يف سورها بشكلٍ دقيقٍ ].[4
صب يف رأيه؛ حينام قارن مصطلﺢ (الكتاب) املذكور يف العديد من اآليات مع
كام أنّه مل يُ ْ
الحقيقي له يف القرآن الكريم ،فهذه املقارنة تع ّد
مصطلﺢ (أهل الكتاب)؛ بغية بيان املفهوم
ّ
مصداقًا للقياس مع الفارق ،ومن ث ّم ال ﻤﻳكن إثبات امل ّدعى عىل أساسها ،فالكتاب املضاف إﱃ
كلمة (أهل) ال يُراد منه ذلﻚ الكتاب امللموس املد ّون يف قراطيس؛ أي ال يُقصد منه املفهوم
الحقيقي للكلمة؛ لك ْن ليس هناك ما يس ّوغ للباحث تعميم هذا اﻷمر عىل ساﺋر اآليات
ّ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد هادي معرفﺖ ،ﮐتاب از ديدﮔاه قرآن ،ص .34 – 28
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص 227 - 207؛ أبو القاسم الخوﻲﺋ ،البيان يف تفسري القرآن ،ص
239؛ صبحي الصالﺢ ،مباحث يف علوم القرآن ،إيران ،قم ،منشورات الرﴈ ،الطبعة الخامسة1993 ،م ،ص  114و  115و .119
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد رضا جالﱄ ناﺋيني ،تاريﺦ جمع قرآن كريم (باللغة الفارسية) ،قدّم له أحمد مهدوي دامغاين ،إيران ،طهران،
منشورات "نقره"1986 ،م ،ص .129 – 128
] [4راجع :مح ّمد بن إسامعيل البخاري ،صحيﺢ البخاري ،تركيا ،أسطنبول ،منشورات طبعة مح ّمد ذهني أفندي ،أوفسيﺖ بريوت 1401هـ
1981 /م) ،ج  ،6ص 242؛ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ،الجامع الصحيﺢ املسمى صحيﺢ مسلم ،تركيا ،أسطنبول،
منشورات طبعة مح ّمد فؤاد عبد الباقي1413 ،هـ 1992 /م ،باب فضل سورة الكهف.
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الحقيقي؛ ﻷ ّن الكلامت ،حتّى وإن
التي تض ّمنﺖ كلمة (كتاب) وا ّدعاء أنّه ال يشري إﱃ املعنى
ّ
ومصاديق متن ّوع ٍة ومتباين ٍة.
تشابهﺖ يف البنية اللغويّة -هنا -إال أنّها ذاتُ مفاهي َم
َ

وحاول ماديجان إثبات أ ّن الكتاب استُخدم بشكلٍ
مجازي ضمن جميع اآليات التي ُذكِ َر
ٍّ
ّ
استدل ببعض املصطلحات؛ مثل( :أ ّم الكتاب) ،واآليات اﻷوﱃ التي تتض ّمن
السياق
فيها ،ويف هذا ّ
كلمة (كتاب)؛ كاآلية اﻷوﱃ من سورة الزخرف؛ لك ّن الواقع عىل خالف رأيه هذا ،إذ ليس هناك
ما يس ّوغ لنا ا ّدعاء أ ّن استعامل هذه الكلمة جاء بصيغ ٍة مجازيّ ٍة يف اآليات القرآنيّة قاطبةً ،أي إ ّن
بعضها يشري إﱃ حقيق ٍة ملموس ٍة وموجود ٍة بني يدي املسلمني باسم القرآن واملصحف.

وقد ف ُّس مصطلﺢ (أ ّم الكتاب) يف التفاسري التقليديّة؛ باعتباره مفهو ًما يشري إﱃ املصداق
النبي
ّ
الساموي للكتاب ،والذي هو مصدر جميع الكتب امل ُنزلَ َة عىل اﻷنب ّياء؛ ومبن فيهم ّ
مح ّمد؛ وقد أثبتنا يف بادئ الباب لدى تحليلنا اآليتني  21و 22من سورة الﱪوج واآليات  2إﱃ
ٍ
محفوظ عند الله -تعاﱃ ،-وأنّه مصد ٌر
 4من سورة الزخرف ،أ ّن (أ ّم الكتاب) عبار ٌة عن مصد ٍر
وأساس للتعاليم والحقاﺋق التي جاء بها اﻷنبيّاء
لرساالت السامء والنصوص املق ّدسة ،وكذلﻚ مصد ٌر
ٌ
واملرسلون] .[1وهذا التفسري يتناغم يف مضمونه مع ما ذهب إليه هذا املسترشق ،فمصطلﺢ أ ّم
رمزي برأيه ،حيث قال» :هذه العبارة تعني أ ّن العلم والقدرة الحقيق ّيني هام لله،
الكتاب ذو مع ًنى ٍّ
كل حرك ٍة إرشاديّ ٍة مقتدر ٍة وشامل ٍة ت َ
وبالتاﱄ فﺈ ّن ّ
ُوكل إﱃ اﻷنب ّياء ،ال ب ّد وأ ْن تكون منبثق ًة منهام«].[2
فسـر املصطلﺢ املذكور بشكل يتناغم مع ما ُذكِ َر يف التفاسري اإلسالم ّية
ونلمس من هذا الكالم أنّه ّ
وجل -محي ٌﻂ بجميع أحوال الكاﺋنات وشؤونها؛ ومن أفعاله
التقليديّة والتي تؤكّد عىل أ ّن الله -ع ّز ّ
هداية البرش عن طريق اﻷنب ّياء والرسل؛ لك ّن السبب يف سعيه إﱃ تعميم هذا املعنى عىل جميع
ٍ
مشرتك ،ناشﺊٍ من
مفهوم
موارد استعامل كلمة (كتاب) يف القرآن الكريم بزعم أنّها تحﻲﻜ عن
ٍ
النص القرآ ّين ،واعتقاده بوجود فاصل ٍة زمنيّ ٍة بني فرتة نزوله والفرتة
إﴏاره املبالﻎ فيه عىل شفهيّة ّ
التي ت ّم تدوينه فيها ،حيث ا ّدعى أ ّن مراحل تدوينه تشابه مراحل تدوين الكتاب املق ّدس.
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،18ص 84؛ أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان
يف تفسري القرآن ،ج  ،13ص 114؛ عبد الله بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وأﴎار التأويل ،ج  ،8ص .86
[2]Madigan, Ibid., pp. 247 – 248.
ٍ
ٍ
محفوظ
كتاب
هناك قراء ٌة مشابه ٌة طُرحﺖ من ِقبَل بعض املسترشقني يف رحاب
أوصاف أخرى؛ مثل :اعتبار القرآن الكريم نسخ ًة بديل ًة عن ٍ
أساسا للوحي؛ وذلﻚ الكتاب هو عبار ٌة عن الصورة
كل أم ٍر يريد الله -ع ّز ّ
كتاب يشتمل عىل ّ
وجل -بيانه لﻺنسان؛ باعتباره ً
يف السامء؛ أي إنّه ٌ
السامويّة املثاليّة للقرآن.
(دونيز ماسون ،قرآن و ﮐتاب مقدس :درون مايه هاي مشرتك (باللغة الفارسية) ،ترجمته إﱃ الفارسية فاطمة سادات تهامي ،ج  ،1ص .)341
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ٍ
إضافات سابق ٍة
فس ماديجان كلمة (كتاب)؛ حتّى يف بعض اآليات التي ال تتض ّمن
وقد ّ
أو الحق ًة لها ،التفسري ذاته الذي طرحه لها يف ساﺋر اآليات ،أي إنّه اعتﱪها ذات دالل ٍة رمزيّ ٍة
مجازيّ ٍة؛ إذ مل يف ّرق بني كونها مفردة أو مضاف ٍة إﱃ ٍ
وسع
ألفاظ أخرى ،وعىل هذا اﻷساس ّ
ّ
استدل بها،
معناها بوصفها رم ًزا لعلم الله -تعاﱃ -وحكمته وقدرته ،ومن جملة اآليات التي
ٍ
اإللهي:
ارتباط بالعلم
اآلية  59من سورة اﻷنعام التي وصف هذه الكلمة فيها بأنّها ذات
ّ
Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ 
 ،[1]Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ðوهذا التفسري
املفسون املسلمون لهذه اآلية].[2
يتناغم مع ما ذكره ّ
والصفة (مبني) -هنا -تُع ّد واحد ًة من القراﺋن التي دعته ﻷ ْن يعتﱪ الكتاب مرتبطًا بالعلم
اإللهي ،فهي برأيه صفة للقرآن ولكتاب أعامل اإلنسان أو أعامل اﻷ ّمة بأﴎها؛ ﻷ ّن كتاب
ّ
][4
][3
اﻷعامل يوصف باملبني عىل ضوء اإلﻤﻳان بكون الله -تعاﱃ -أعلم بأعامل عباده .
والحقيقة أ ّن هذه الصفة؛ سوا ًء أكانﺖ للقرآن أم لكتاب اﻷعامل ،فهي ال ّ
تدل عىل وحدة
مدلول مصطلﺢ (كتاب) يف كال اﻷمرين؛ وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أنّها استُخدمﺖ يف القرآن
الكريم لوصف ضالل الناس أيضً ا] ،[5أضف إﱃ ذلﻚ فقد ذكر هذا املسترشق مدلوالً قرآن ًّيا آخ َر
] [1سورة اﻷنعام ،اآلية .59
كتاب مبنيٍ،
ﺘﺎب ُﻣ ٍﺒني بعلم الله -تعاﱃ-؛ أي أ ّن علمه مد ّو ٌن يف ٍ
س الطﱪي -عىل سبيل املثال -كلمة (كتاب) يف قوله -تعاﱃ :-ﰲ ِﻛ ٍ
] [2ف ّ
بكل ما فيه.
لكل إنسانٍ يتفكّر فيه أ ّن الله -تعاﱃ -هو الذي صاغه وأحصاه ويعلم ّ
بحيث ﻤﻳكن أن يتّضﺢ ّ
(أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،7ص .)137
ويبدو من كالم الطﱪي أنّه ال يذهب إﱃ الرأي نفسه الذي تب ّناه دانيال ماديجان بكون الكتاب يف هذه اآلية وما شاكلها عبار ًة عن مصطل ٍﺢ
استعاري ٍ
وجل ،ويؤيّد ذلﻚ أ ّن الطﱪي لدى تحليله مضمون اآلية  11من سورة فاطر مل يعتﱪ الكتاب يف عبارة
بحﺖ يحﻲﻜ عن علم الله ع ّز ّ
ٍّ
َ
اب ﺛ ﱠُﻢ ِﻣ ْﻦ ﻧُﻄْ َﻔ ٍﺔ ﺛ ﱠُﻢ َﺟ َﻌﻠَﻜ ُْﻢ أ ْز َوا ًﺟﺎ َو َﻣﺎ ﺗَ ْﺤ ِﻤ ُﻞ ِﻣ ْﻦ
اب" ًّ
"إِ ﱠال ِيف كِتَ ٍ
ونص اآلية هوَ  :واﻟﻠﱠﻪُ َﺧﻠَ َﻘﻜ ُْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺗُ َﺮ ٍ
داال عىل علم الله عىل نحو االستعارةّ ،
َﺎب إِنﱠ َذﻟِﻚَ َﻋ َﲆ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻳَ ِﺴ ٌري ،حيث قال يف تفسريهاَ » :و َﻣﺎ ﻳُ َﻌ ﱠﻤ ُﺮ
أُﻧْﺜَﻰ َو َﻻ ﺗَﻀَ ُﻊ إ ﱠِﻻ ِﺑ ِﻌﻠْ ِﻤ ِﻪ َو َﻣﺎ ﻳُ َﻌ ﱠﻤ ُﺮ ِﻣ ْﻦ ُﻣ َﻌ ﱠﻤ ٍﺮ َو َﻻ ﻳُ ْﻨﻘ َُﺺ ِﻣ ْﻦ ُﻋ ُﻤ ِﺮ ِه إ ﱠِﻻ ِﰲ ِﻛﺘ ٍ
وب
ِﻣ ْﻦ ُﻣ َﻌ ﱠﻤﺮٍ فَيَط ُُول ُع ُم ُر ُهَ ،و َال يُ ْنق َُص ِم ْن ُع ُم ِر آ َخ َر غ ْ َِري ِه َع ْن ُع ُم ِر َهذَا ال ِﱠذي َع ﱠم َر ُع ْم ًرا طَو ًِيال إ ﱠِﻻ ِﰲ ِﻛﺘ ٍ
َﺎب] اﻷنعامِ [59 :ع ْن َد ُهَ ،م ْكتُ ٌ
يام كُ ِت َب لَ ُه َو َال يُ ْنق َُص«.
قَ ْب َل أَ ْن ت َ ْح ِم َل ِب ِه أُ ﱡمهَُ ،وقَ ْب َل أَ ْن ت َضَ َعهُ ،قَ ْد أَ ْح َﴡ َذلِ َﻚ كُلﱠ ُه َو َعلِ َم ُه قَ ْب َل أَ ْن يَ ْخلُ َقهَُ ،ال يُ َزا ُد ِف َ
(ام .ن ،ج  ،22ص .)81
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﴇ ﻟﻌ َﺒﺎده اﻟْﻜُ ْﻔ َﺮ َوإِنْ ﺗَﺸْ ﻜُ ُﺮوا ﻳَ ْﺮﺿَ ﻪُ ﻟَﻜ ُْﻢ َوﻻَ ﺗَ ِﺰ ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر أ ْﺧ َﺮى ﺛ ﱠُﻢ إِ َﱃ َرﺑﱢﻜ ُْﻢ
] [3قال -تعاﱃ :-إِنْ ﺗَﻜْ ُﻔ ُﺮوا َﻓﺈِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ َﻏﻨ ﱞﻲ َﻋ ْﻨﻜ ُْﻢ َوﻻَ ﻳَ ْﺮ َ
ﻴﻢ ِﺑ َﺬ ِ
اﻟﺼﺪُ ورِ( .سورة الزمر ،اآلية .)7
ات ﱡ
َﻣ ْﺮﺟِ ُﻌﻜ ُْﻢ َﻓ ُﻴ َﻨ ﱢﺒ ُﺌﻜ ُْﻢ مبِ َﺎ ﻛُ ْﻨﺘ ُْﻢ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ إِﻧﱠﻪُ َﻋﻠِ ٌ

[4]Madigan, Ibid., p. 244.

] [5لالطّالع أكرث ،راجع :سورة اﻷنعام ،اآلية 74؛ سورة سبأ ،اآلية 24؛ سورة اﻷنبيّاء ،اآلية .54
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يل].[1
يف تفسريها ،وذلﻚ عىل ضوء ارتباطها بالقدرة اإللهيّة وكيفيّة إجراء هذه القدرة بشكلٍ عم ٍّ
ومام أكّد عليه -أيضً ا -أ ّن مصطلﺢ (كتاب)؛ بحسب هذه املعاين يُوحي بأ ّن اﻷوامر الرشعيّة
ّ
ومجازي؛ كام أ ّن كلمتَ ْي آية وحكمة املذكورتني
رمزي
ٍّ
ت ّم تدوينها يف كتاب] ،[2لك ّنه عبارة عن أم ٍر ٍّ
الحقيقي له ،ومن
إﱃ جانب هذا املصطلﺢ يف بعض اآليات لهام أه ّم ّي ٌة بالغ ٌة يف معرفة املدلول
ّ
جملة اآليات التي ذكر فيها ما ييل:
ـ PO N M L K J I H G F E D

.[3]T S R Q

ـ ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §
.[4]¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
ـ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´

.[5]Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã

ـ : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

; < = > ? @ .[6]B A

اللغوي لها ( َح َك َم) الذي يعني الحكم
فسها لغويًّا عىل أساس الجذر
ّ
فكلمة (الحكمة) ّ
والقضاء والقرار ،فهي بهذا املضمون تعني اﻷوامر اإلله ّية].[7
وعىل الرغم من أ ّن كلمة (الحكمة) يف هذه اآليات ذات مدلول متناسق مع مفهوم
(الكتاب) ،لكن نظ ًرا لوجود حرف العطف (الواو) بينهام ،ﻤﻳكن اعتبارهام متباينني ،لذا ليس
َﻮاب اﻵْ ِﺧ َﺮ ِة ﻧُ ْﺆﺗِ ِﻪ ِﻣ ْﻨﻬﺎ
] [1قال -تعاﱃَ  :-وﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻟِ َﻨﻔ ٍْﺲ أَنْ َُمت َ
َﻮاب اﻟﺪﱡ ﻧْﻴﺎ ﻧُ ْﺆﺗِ ِﻪ ِﻣ ْﻨﻬﺎ َو َﻣ ْﻦ ﻳُ ِﺮ ْد ﺛ َ
ﻮت إِﻻﱠ ِﺑﺈِذْنِ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻛﺘﺎﺑﺎً ُﻣ َﺆ ﱠﺟ ًﻼ َو َﻣ ْﻦ ﻳُ ِﺮ ْد ﺛ َ
َو َﺳ َﻨ ْﺠﺰِي اﻟﺸﱠ ﺎ ِﻛﺮﻳﻦَ( سورة آل عمران ،اآلية .)145
لالطّالع أكرث ،راجع :سورة آل عمران ،اآلية 154؛ سورة الحجر ،اآليتان  4و 79؛ سورة اإلﴎاء ،اآلية .58
[2]Ibid., p. 245.
] [3سورة البقرة ،اآلية .129
] [4سورة البقرة ،اآلية .151
] [5سورة آل عمران ،اآلية .164
] [6سورة الجمعة ،اآلية .2
[7]Ibid., p. 246.
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ﻲﻧ
اﻗﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻜﺘﺎب" ﰲ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻲﻧ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

من الصواب مبكان ا ّدعاء أنّها جز ٌء منه ،فاملقصود يف هذه اآليات أ ّن الله -تعاﱃ -إﱃ جانب
النص القرآ ّين
تعليم الكتاب للناس ،فهو يعلّمهم الحكمة أيضً ا؛ ً
فضال عن وجود ترافقٍ
لفظي يف ّ
ٍّ
بني الكتاب من جه ٍة ،والحكمة والتعليم من جه ٍة أخرى ،إﱃ جانب ارتباط هذا املصطلﺢ
ٍ
والنبي ،والله؛ وهذا االرتباط املتواكب مع تعليم
بألفاظ أخرى؛ مثل :التنزيل ،والوحي،
ّ
وجل -عليه ،يوجب
للنبي مح ّمد وإيتاﺋه أو إنزاله من جانب الله -ع ّز ّ
مضمون الكتاب ّ
إيجاد معنى قريب ملا استنتجه ماديجان] ،[1وال يعني أ ّن الحكمة يراد منها الكتاب املقروء.
عام ُذكِ َر أشارت إﱃ تعليم الكتاب؛ بوصفه رسال ًة دينيّ ًة حملها اﻷنبيّاء
وهذه اآليات؛ ً
فضال ّ
لهداية البرش ،B A @ ? > = < :وهنا يتمحور الكالم حول سلسل ٍة من القوانني
واﻷحكام التي هي ﻤﺛر ٌة لرسالة اﻷنب ّياء أوﱄ العزم ،وهو ما يُطلَق عليه اصطالح (رشيعة) ،لذا
اإللهي.
رمزي للعلم
ال يُراد منه أم ٌر ٌ
ّ
كل أم ٍر تتبلور فيه إرادة الله -تعاﱃ -ونهجه يف
ومصطلﺢ (آية) برأي ماديجان يحﻲﻜ عن ّ
عامل الخلقة؛ سوا ًء أيف الطبيعة ،أم يف التاريﺦ ،أم يف الترشيع ،أم يف الوحي ،والهدف منها هو
تحفيز البرش عىل التفكّر الذي يُثمر إﻤﻳانَهم يف نهاية املطاف؛ لك ّن املقصود من هذا املصطلﺢ يف
] [1قالﺖ املسترشقة دونيز ماسون يف هذا الصدد» :مفهوم الحكمة غري املخلوقة له ارتبا ٌط مبفهوم الوحي،؛ ﻷ ّن هدف الوحي هو إعالم بني
آدم بأﴎار الله وتعليمه اﻷصول اﻷساسيّة للسلوك الذي يجب أن يتّبعه«.
(دونيز ماسون ،قرآن و ﮐتاب مقدس :درون مايه هاي مشرتك (باللغة الفارسية) ،ترجمته إﱃ الفارسية فاطمة سادات تهامي ،ج  ،1ص .)316
وقالﺖ أيضاً» :الحكمة يف العهد العتيق مبثابة معلّم لﻺنسان ّية«.
(م .ن ،ص .)317
تشتق منها هي
كلمة ( َح َك َم) لغويًّا تعني تطبيق القدرة وإظهار الحكم والحفاظ عىل ﳾ ٍء والعلم واإلدارة والتدبري ،والصفة املشبّهة التي ّ
(حكيم) ،حيث يوصف بها من يصدر أحكامه وآراءه بحكم ٍة؛ والقرآن ،لدى إشارته إﱃ الحكمة التي هي عىل غرار النور الروحاين املنبعث
ٍ
مصطلحات من هذا االشتقاق؛ مثل :الحكيم.
وجل -يف قلوب اﻷنب ّياء والرسل ،ذكر
من الله -ع ّز ّ
املشتق منها ،أي (الحاكم) ،فهو ّ
وأ ّما اسم الفاعل
يدل يف جميع اﻷحيان عىل قضاء الله واقتداره ،واسم املفعول (محكوم) سوا ًء أكان بتنوينٍ
ّ
أم بدون تنوينٍ  ،فهو ّ
يدل عىل النور الذي يتلقّاه اﻷنبيّاء والرسل بﺈرادة الله -سبحانه وتعاﱃ-؛ والحكمة عبارة عن امتيا ٍز ُﻤﻳنﺢ ملن يحظى
بألطاف الله ،فهي ﻤﺛر ٌة لﻸفعال املقدّسة.
(دونيز ماسون ،قرآن و ﮐتاب مقدس :درون مايه هاي مشرتك (باللغة الفارسية) ،ص .)318
وبنو إﴎاﺋيل ُمنحوا الكتاب والنب ّوة ،وكذلﻚ الحكمة (سورة الجاثية ،اآلية  ،)16وهذه اﻷمور ُمنحﺖ -أيضً ا -لﻸنبيّاء والرسل (سورة اﻷنعام،
للنبي مح ّمد( سورة آل عمران ،اآلية  .)79والحكمة عبار ٌة عن هب ٍة مبا َرك ٍة منحها الله ﻷنبيّاﺋه ورسله اﻟﺸﱠ ْﻴﻄَﺎنُ
اآلية  ،)89و ُمنحﺖ كذلﻚ ّ
ويت
ﻳَ ِﻌﺪُ ﻛ ُُﻢ اﻟْ َﻔ ْﻘ َﺮ َوﻳَﺄْ ُﻣ ُﺮﻛ ُْﻢ ﺑِﺎﻟْ َﻔ ْﺤﺸَ ﺎ ِء َواﻟﻠﱠﻪُ ﻳَ ِﻌﺪُ ﻛ ُْﻢ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ًة ِﻣﻨْﻪُ َوﻓَﻀْ ًﻼ َواﻟﻠﱠﻪُ َو ِاﺳ ٌﻊ َﻋﻠِ ٌ
ﻴﻢ * ﻳُﺆ ِْيت اﻟْ ِﺤﻜْ َﻤ َﺔ َﻣ ْﻦ ﻳَﺸَ ﺎ ُء َو َﻣ ْﻦ ﻳُﺆ َْت اﻟْ ِﺤﻜْ َﻤ َﺔ َﻓﻘَﺪْ أُ ِ َ
ﺎب( سورة البقرة ،اآليتان .)269 - 268
َريا ﻛَ ِﺜ ًريا َو َﻣﺎ َﻳ ﱠﺬﻛﱠ ُﺮ إ ﱠِﻻ أُوﻟُﻮ ْاﻷَﻟْ َﺒ ِ
ﺧًْ
والكتاب والحكمة وفق مضمون هذه اآليات يُعتﱪان من مق ّومات الوحي ،لذلﻚ سلّﺢ الله بها أنبيّاءه ورسله ،وعىل أساسهام يط ّهرون الناس
من الرذاﺋل وينتشلونهم من الضالل.
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اآليات الثالثة التي ذكرناها يختلف عن هذا االستدالل ،والعبارات التي جاء فيها بحسب الرتتيب؛
هي ،7 6 5 ¯ ® ¬  ،K J I  :إذ التالوة بطبيعة
بكل ﳾ ٍء يحﻲﻜ عن اإلرادة اإلله ّية؛ مثل :الطبيعة ،والتأريﺦ ،وما إﱃ
تختص باﻷلفاظ ال ّ
الحال ّ
النبي
ذلﻚ؛ لذا ﻤﻳكن تفسريها يف هذه العبارات مبعنى قراءة اآليات التي أنزلها الله -تعاﱃ -عىل ّ
مح ّمد؛ ﻲﻛ يبلّغها للناس وال ّ
املفسين
تدل عىل املعنى الذي تب ّناه هذا املسترشق؛ كام أ ّن أحد ّ
عطف تفسريٍ عىل العبارة
اعتﱪ قوله -تعاﱃ :-و : 9 8يف سورة الجمعة َ
السابقة 7 6 5؛ أي أ ّن العبارة الالحقة تفس ٌري للسابقة].[1
إذًا ،املعنى الذي استنتجه ماديجان يشري يف الحقيقة إﱃ املفهوم العا ّم ملصطلﺢ (آية) ،لذا
ال ﻤﻳكن تسيته إﱃ اآليات املرتافقة مع الفعل (يتلو) ،وال س ّيام يف اآليتني  164من سورة آل
عمران و 2من سورة الجمعة اللتني ذُكرتا ﻤﺛر ًة التالوة؛ لذا ال ﻤﻳكن قبول تفسريه للكتاب بأنّه
رم ٌز لعلم الله -تعاﱃ -وقدرته؛ إال بالرشطني التاليني:
اﻟﴩط اﻷ ّول :عدم تسية هذا التفسري إﱃ جميع اآليات التي ذكر فيها.
رصا بداللة
اﻟﴩط اﻟﺜﺎين :اآليات التي ينطبق هذا التفسري عليها ،ال ﻤﻳكن تخصيصها ح ً
رمزي.
مصطلﺢ الكتاب عىل مع ًنى ٍّ
ال ّ
خالق للكاﺋنات
شﻚ يف أ ّن الكتاب يشمل يف آياته علم الله وأوامره ،فهو -تبارك شأنهٌ -
يبني هذا العلم
قاطبةً ،وعاملٌ بحقاﺋق جميع اﻷمور؛ وهو الحاكم عليها؛ والكتاب بدوره ّ
واالقتدار ،لذا فهو ليس مج ّرد رم ٍز له ،إذ بعث اﻷنب ّياء والرسل لهداية الناس إﱃ حقاﺋق
الكون والتفكّر فيها.
والكتاب فيه آياتٌ  ،وهذه اآليات فيها عل ٌم وأوام ُر إله ّيةٌ ،وهذه اﻷوامر تصل إﱃ البرش عن
مشتمل عىل علم الله -تعاﱃ -وقدرته ،وليس
ٌ
طريق اﻷنبيّاء ،فيهتدوا عىل إثرها ،ومن ث ّم فهو
هو مج ّرد رم ٍز لهام.
اإللهي بالكتاب ،ليسﺖ
وأحد اآلراء التي تب ّناها هذا املسترشق أ ّن تسمية هذا الخطاب
ّ
] [1صدر الدين الشريازي ،تفسري سورة الجمعة (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية وص ّححه وعلّق عليه مح ّمد خواجوي ،منشورات
ٍ
ٍ
وتلخيص).
(بترصف
موﱃ ،ص 31 - 30
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اإللهي
بسبب شكله وبنيته التي قوامها شفهيّته ومقبوليّته ،وإﻤﻧّ ا ﻷجل منشﺌه الذي هو العلم
ّ
وطبيعته اإلبالغ ّية وبيانه الواضﺢ لﻸوامر الرشع ّية ،وإعطاء الناس كتابًا يعني دعوتهم إﱃ
النبي ،ث ّم إطاعتهم ملا فيه من أوام َر ،وبعد ذلﻚ تالوته،
اإلﻤﻳان باملصدر الربّاين لتالوة ّ
فهكذا يتش ّخص إعطاء الكتاب].[1
رأي تب ّناه معظم الباحثني الغرب ّيني إزاء تفسري
ويف مقابل هذا الرأي السيميولوجي هناك ٌ
اليهودي
مصطلﺢ (كتاب) ،وقوامه أ ّن تفسري املسلمني لهذا املصطلﺢ يتناغم مع مدلوله
ّ
املسيحي ،أي أنّهم استلهموا معناه من موارد استعامله لدى املسيحيّني واليهود؛ وعىل هذا
ّ
السياق وصفوا استعامله
اﻷساس اعتﱪوه مصطل ًحا يشري إﱃ ّ
النص املد ّون أو املصحف .ويف هذا ّ
النص
يف القرآن الكريم ً
نص مق ّد ٍس ﻷ ّمته عىل غرار ّ
النبي مح ّمد حاول وضع ٍّ
دليال عىل أ ّن ّ
املق ّدس لليهود والنصارى.
النبي
واستنتج املسترشق ويدينغرين من دراساته حول التأريﺦ
الديني للرشق اﻷدﻰﻧ أ ّن ّ
ّ
مح ّمد كان يعتﱪ نفسه أ ّول ٍ
ديني مد ّونٍ .
شخص يأيت للناس
ٍ
بكتاب ٍّ
النبي
ويرى املسشرتقان اﻷملاين ثيودور نولدكه والفرنﴘ كلود شيفاﱄ أنّه لو افرتضنا أ ّن ّ
محل الكتاب املق ّدس؛ ليصبﺢ سن ًدا
علم بحلول الكتاب الذي جاء به ّ
مح ّمد كان عىل ٍ
قطعيّا ين ّم عن إرادة اإلله ،فمن املؤكّد أنّه كان يحفظه بشكلٍ مد ّونٍ .
ٍ
مختلف
نص
واعتﱪ ريتشارد بيل بدوره مصطلﺢ (الكتاب) املذكور يف اآليات القرآن ّية يحﻲﻜ عن ٍّ
النص الذي بني يدي
عن القرآن ،لك ّنه تح ّول يف نهاية املطاف إﱃ بديلٍ عنه؛ وا ّدعى أ ّن هذا ّ
املسلمني؛ واملس ّمى (قرآن) هو عبار ٌة عن مجموع ٍة من اآليات التي يحتمل أنّها جمعﺖ خالل
الفرتة القريبة من حرب بدر ،واملقصود من الكتاب هو تدوين الوحي بالكامل؛ بحيث يشتمل عىل
كافّة العناﴏ التي اعتﱪها هذا املسترشق بني ًة أساس ّي ًة ِص ْيغَﺖ عىل أساسها مراحل تط ّور الوحي؛
النص القرآ ّين.
مثل :العبارات املك ّونة لﻶيات والتي تحﻲﻜ عن العذاب ،وساﺋر محتويات ّ
ولعل املسترشقة أنجليكا نويورث هي الوحيدة التي اعتﱪت هذا املصطلﺢ رم ًزا لرتاث
ّ
التأريخي املشرتك بني اﻷنب ّياء والذي ِقوامه دعوة
النب ّوة املشرتك ،فهو برأيها يحﻲﻜ عن الرتاث
ّ
[1] Madigan, Ibid., p. 246.
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البرش إﱃ النجاة من العذاب ،ويف رحابه يشرتك املسلمون مع اليهود واملسيحيّني؛ وضمن
ٍ
اختالف بني الكتاب والقرآن أكّدت عىل أ ّن بعض اآليات القرآن ّية -فقﻂ-
اعتقادها بوجود
مستوحا ٌة من الكتاب ،ال كلّها] ،[1وأ ّما اآليات اﻷخرى فقد أُضيفﺖ إليه الحقًا].[2
ولو تت ّبعنا املوضوع سوف ال نجد ما يؤيّد هذا التفكيﻚ بني اآليات القرآن ّية ،حيث أثبتنا يف
هذا الباب ضمن تحليل قراءة يوسف د ّرة الح ّداد ملصطلﺢ (كتاب) أنّه ﻤﻳكن أن ينطبق مع القرآن
الساموي) واملقصود من
الكريم إﱃ ح ٍّد ما من حيث املدلول؛ يف ما لو اعتﱪنا املقصود منه (الكتاب
ّ
القرآن (التالوة)؛ وأفضل مثا ٍل عىل ذلﻚ :اآليات اﻷوﱃ من سوريت الحجر والنمل ؛ وإضاف ًة إﱃ ما
ذكرنا يف بداية الباب لدى تحليلنا مضمون اآليات اﻷوﱃ التي تتض ّمن هذين املصطلحني ،فقد تك ّرر
املضمون ذاته يف اآليتني  29و 30من سورة اﻷحقاف' & % $ # " ! :
][3

( ) * 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -, +

 . G F E D C B A @ ? > = < ; : 9ونقل عن
الج ّن يف اآلية اﻷوﱃ قولهم  ،,ويف اآلية الثانية قولهم إِنﱠا َس ِم ْعنا كِتاباً.
أضف إﱃ ذلﻚ أ ّن هناك ٍ
ساموي ،ومن جملتها ما ييل:
كتاب
آيات تشري إﱃ تالوة ٍ
ٍّ
ـ - , + * ) ( ' & % $ # " !

? > = < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0/ .

@ . A
][4

ـ R Q P O N ML K J I H G F E D

. S
][5

آيات أو عبار ٍ
] [1أطلقﺖ أنجليكا نويورث عليها عنوان فصو ٍل أو ٍ
الساموي ،واعتﱪتها تحﻲﻜ
ات مختار ٍة  lection - Pericopesمن الكتاب
ّ
عن تأريﺦ النب ّوة.
[2]Madigan, Ibid., p. 246.
لالطّالع عىل املعنى الذي تب ّناه الباحثون :جيو ويدينغرين ،وكلود شيفاﱄ ،وثيودور نولدكه ،راجع:
Ibid., pp. 245 – 246.
مستهل هذا الباب.
ّ
] [3لالطّالع أكرث ،راجع ما ذكرناه من تحليلٍ لهاتني اآليتني يف
] [4سورة البقرة ،اآلية .113
] [5سورة البقرة ،اآلية .121
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][2
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][3

الس َور ،إال أ ّن مصطلﺢ (الكتاب) املذكور
وعىل الرغم من أ ّن هذه اآليات مل تُذكَر يف ُم ّ
ستهل ﱡ
ٍ
فيها ال ّ
اختالف بني الكتاب املقصود منه تلﻚ اآليات املختارة من الكتاب
أي
يدل عىل وجود ّ
واقعي
رمزي ،بل يحﻲﻜ عن أم ٍر
الساموي وبني غريه من الكتب؛ كام أنّه ال يوحي مبدلو ٍل ٍّ
ّ
ٍّ
ٍ
ٍ
مصحف مد ّونٍ .
وملموس حتّى وإ ْن مل يك ْن عىل هيﺌة
ٍ
ترشيعات
نص مق ّد ٌس معلو ٌم يتض ّمن
واملراد من الكتاب يف الرؤية اإلسالميّة التقليديّة هو ﱞ
وأصوال عقديّةً ،إﱃ جانب قضايا فرديّ ٍة واجتامع ّي ٍة؛ والقرآن الكريم؛ وفقًا
ً
ومواع َﻆ أخالق ّي ًة
ٍ
مصحف  ،-أم كان محفوظًا يف الصدور ،يُطلق
كتاب مد ّونٍ -
لهذه الرؤية سوا ًء أكان عىل هيﺌة ٍ
عليه عنوان (كتاب)].[4
وقد ّبني العالمة مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ املقصود من مفهوم (كتاب) يف عبارة (كتاب
مبني) عىل ضوء االحتامالت التالية:
أ ّوﻻً :الكتاب املبني أوجده الله -سبحانه وتعاﱃ ،-ويشتمل عىل علمه املكنون يف اللوح
املحفوظ ،وقد أشري إليه يف بعض اآليات بالكتاب؛ ﻷجل بيان إحاطته العلم ّية -تبارك شأنه-
بكل ﳾ ٍء.
ّ
بكل ﳾ ٍء ،لذا من
لقد أوجد الله هذا الكتاب؛ لﻲﻜ يثبﺖ للكاﺋنات إحاطته العلم ّية ّ
املحتمل أن تكون عبارةÞ Ý Ü Û  :؛ تكرا ًرا لعبارة Ñ Ð ؛ ﻷ ّن العبارتني
كالهام لهام املدلول نفسه.
] [1سورة البقرة ،اآلية .44
] [2سورة اإلﴎاء ،اآلية .93
] [3سورة العنكبوت ،اآلية .48
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :سورة آل عمران ،اآليتان  3و 4؛ سورة اﻷعراف ،اآلية 1؛ سورة هود ،اآلية .1
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كتاب ،لك ْن يف الحني ذاته هو ليس من سنﺦ اللوح والقرطاس؛
ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :الكتاب املبني هو مج ّرد ٍ
كل تفاصيل التأريﺦ اﻷز ّﱄ للكاﺋنات.
ﻷ ّن القراطيس ال تستوعب ّ
ﺛﺎﻟﺜًﺎ :هذا الكتاب متق ّد ٌم رتب ًة عىل الكاﺋنات املوجودة يف الخارج ،وسيبقى بعد زوالها.
راﺑ ًﻌﺎ :هذا الكتاب يتض ّمن تفاصيل جميع الحوادث وأحوال الكاﺋنات ،فهي مس ّجل ٌة
بجزﺋ ّياتها الدقيقة ،لذا ﻤﻳكن اعتبار أ ّن هذه التفاصيل هي سطور الكتاب.
كل كاﺋنٍ قبل خلقه وبعده ،لذا فهو موجو ٌد
والكتاب املبني فيه معلوماتٌ تفصيل ّي ٌة حول ّ
حقيقي ُس ّجلﺖ فيه شؤون الوجود قاطبةً.
قبل خلق الكاﺋنات وسيبقى بعدها؛ أي إنّه كيا ٌن
ﱞ
تغري ٍ
ات عىل الكاﺋنات ،إال أ ّن الكتاب يبقى عىل هيﺌته وال
ﺧﺎﻣﺴﺎ :عىل الرغم من طروء ّ
ً
أي ّ ٍ
تغري].[1
يطرأ عىل محتواه ّ
ث ّم وضّ ﺢ هذا التفسري لقوله -تعاﱃ :-إ Þ Ý Ü Û؛ عىل ضوء مدلول قوله
تعاﱃ ،[2]Ý Ü Û Ú Ù  :-حيث قال إ ّن الكتاب املبني أو اللوح املحفوظ هومﻦﺘ اﻷعيان؛ مبا فيه من الحوادث والكاﺋنات ،وما يرتبﻂ بها من وقاﺋ َع ،وحتم ّية وقوع هذه
»فالحق أ ّن الكتاب املبني هو مﻦﺘ
كل واحد ٍة منها متوقّف ًة عىل علّتها،
الحوادث والوقاﺋع لكون ّ
ّ
اﻷعيان مبا فيه من الحوادث من جهة ﴐورة ترتّب املعلوالت عىل عللها ،وهو القضاء الذي ال
ير ّد وال يب ّدل ،ال من جهة إمكان املا ّدة وق ّوتها؛ والتعبري عنه بالكتاب واللوح لتقريب اﻷفهام
إﱃ حقيقة املعنى بالتمثيل«].[3
املفسين الكتاب املبني يف قوله -تعاﱃ Þ Ý Ü Û  :-بعلم الله،
فس بعض ّ
وقد ّ
واعتﱪوه توكي ًدا لقوله -تعاﱃ ،Ñ Ð  :-فهو علم الله ،وال فرق يف ذلﻚ بني كون
سجل ّ
الكتاب حقيق ًّيا أو مجازيًّا؛ ﻷنّه ّ
السياق أعربوا
لكل ﳾ ٍء وال يطرأ عليه ّ
تغريٍ .ويف هذا ّ
أي ّ
عن عدم علم البرش بطريقة تدوين الله -سبحانه وتعاﱃ -لهذا الكتاب؛ ﻷنّه مل يطلعنا عىل
ٍ
وترص ٍف).
] [1راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،7ص 127
(بتلخيص ّ
لالطّالع أكرث ،راجع :محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،ج  ،2ص .31
] [2سورة اإلﴎاء ،اآلية .58
ٍ
وترص ٍف).
] [3مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،13ص 134
(بتلخيص ّ
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فس الكتاب املبني يف اآلية املذكورة باللوح املحفوظ،
كُنه ما هو مكتوب فيه ،والقرطبي بدوره ّ
وذلﻚ ﻷجل أ ْن تطّلع عليه املالﺋكة وال تنساه؛ لك ّن هذا ال يعني أ ّن الله د ّون ما يشاء يف اللوح
ﻷجل أّال ينساه ،وإﻤﻧّ ا أراد التأكيد عىل أه ّم ّية ما فيه].[1
إذّا ،يتّضﺢ لنا أ ّن دانيال ماديجان ال يف ّرق بني مختلف استعامالت مصطلﺢ (كتاب) يف
ٍ
مشرتك ،وإﴏاره عىل هذا الرأي
رمزي
القرآن الكريم؛ بحيث حاول جمعها ضمن مع ًنى
ٍّ
ناشﺊ من اعتقاده الراسﺦ بكون القرآن الكريم قد ُد ّون بعد م ّد ٍة طويل ٍة من نزوله؛ ولكن
ٌ
بالنسبة إﱃ تلﻚ املوارد التي أطلق عنوان (الكتاب) عليه نقول إ ّن هذا اإلطالق ال يعني
بالﴬورة كون بعض آياته مد ّون ًة يف بادئ اﻷمر][2؛ ﻲﻛ ي ّدعي هذا املسترشق ومن حذا
رمزي .حتّى لو سلّمنا برأيهم هذا ،فﺈ ّن إطالق عنوان كتاب عىل
حذوه أنّه يحﻲﻜ عن ﳾ ٍء ٍّ
القرآن قبل تدوينه يُع ّد ﴐبًا من االستعارة التي فحواها أ ّن اجتامع الحروف مع بعضها يف
لفﻆ ٍ
ٍ
واحد ش ّبه باجتامع الحروف وتناسقها ضمن الكتابة][3؛ أو أنّه من سنﺦ املجاز املرسل؛
بحسب القرينة اﻷوﱃ ،ورابطة االشتامل يف ما بينهام؛ بلحاظ أنّه سوف يد ّون الحقًا][4؛ أو
أنّه مبعنى الكتاب الذي من شأنه أن يد ّون؛ مثلام أ ّن القرآن من شأنه أن يقرأ ،ومثل كون
اإلله من شأنه أن يُعبَد].[5
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻜﻼم :أ ّن دانيال ماديجان ال يعتقد بوجود سام ٍء مشحون ٍة بالفوﴇ والتشتّﺖ؛
مفهوم مو ّح ٍد وشاملٍ للقرآن عىل ضوء
بحيث تنزل منها كتب وأخبا ٍر متن ّوع ٍة ،بل حاول طرح
ٍ
اللغوي
وبنيوي للكتاب القرآ ّين يتناسق مع املعنى
مصطلﺢ (الكتاب) ،وهو مفهو ٌم أساس
ّ
ﱞ
للفعل (كتب)؛ إال أنّه مل ينجﺢ يف مساعيه هذه ومل يثبﺖ املطلوب ،بل غاية ما يف اﻷمر أنّه
أشار إﱃ أحد املداليل املحدودة ضمن نطاقٍ ض ّيقٍ يشرتك فيه مفهوما القرآن والكتاب ،عىل
النص القرآ ّين ،وهذه املعاين ال تندرج طب ًعا تحﺖ
ضوء مختلف معاين مصطلﺢ (الكتاب) يف ّ
] [1راجع :مح ّمد بن أحمد القرطبي ،الجامع ﻷحكام القرآن ،ج  ،7ص .5
مؤسسة اإلمام الخميني للتعليم والبحوث،
] [2راجع :مح ّمد تقي مصباح اليزدي ،قرآن شناﳼ (باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات ّ
الطبعة الثانية2001 ،م ،ج ، 1ص .23
] [3راجع :حسني بن مح ّمد (الراغب اﻷصفهاين) ،مفردات ألفاظ القرآن ،كلمة (كتب).
] [4راجع :محمود اآللوﳼ ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،ج  ،1ص .108
] [5راجع :مح ّمد تقي مصباح اليزدي ،قرآن شناﳼ (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .23
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مفهوم ٍ
واحد؛ كام تص ّور .وعىل الرغم من أ ّن جميع املعاين املفرتضة للكتاب تستبطن مفاهي َم
ٍ
كل ٍ
ّ
بجوانب دالل ّي ٍة واسع ِة النطاق تجعل
واحد منها يتّسم
تدل عىل العلم واالقتدار ،لك ّن ّ
َ
مفهوم هذا املصطلﺢ متن ّو ًعا؛ بحيث ّ
كل استعام ٍل قرآ ٍّين .أضف إﱃ
خاص يف ّ
يدل عىل مع ًنى ٍّ
كل رم ٍز ضمن داللته عىل ٍ
واحد من التص ّورات الذهنيّة ،هو
ذلﻚ ينبغي التنويه -هنا -إﱃ أ ّن ّ
معني دون وجود قرين ٍة ّ
تدل عىل
عبار ٌة عن استعار ٍة ال ﻤﻳكن تخصيص مدلولها عىل مشبّ ٍه ّ ٍ
الظاهري ويستبطن مضمونًا مجازيًّا ،فهو يُدرج
ذلﻚ ،وما دام يحﻲﻜ عن مع ًنى مغاي ٍر للمعنى
ّ
املجازي من املمكن أن يحﻲﻜ
االستعاري ،وإضاف ًة إﱃ معناه
ضمن التص ّورات املوازية للجانب
ّ
ّ
حقيقي ُو ِض َع له ،ومع ذلﻚ فهو ال يخرج عن نطاق كونه ﴐبًا من التص ّور
أيضً ا -عن مع ًنىٍّ
بجانب
املجازي املحدود
الذهني؛ ولك ْن مبا أ ّن عدم وجود القرينة يجعله غ َري مقيﱠ ٍد مبدلوله
ٍ
ّ
ّ
ٍ
الذهني والجانب امللموس يف حياة اإلنسان ،فهو ّ
ينفﻚ بطبيعة الحال عن
واحد للتص ّور
ّ
ليحتل مرتب ًة أعىل من ذلﻚ].[1
االستعاري والكنا ّﻲﺋ؛ ّ
التص ّورات ويتجاوز نطاق الغموض
ّ
الرمزي كالهام ِمضامران لشتّى املعاين والتص ّورات ،وهذه املرونة
والتص ّور واملدلول
ّ
والتوسع يف الجانب الدال ّﱄ تُع ّد من خصاﺋص الرمزيّة ،وهو ما أكّد عليه الباحث
والتن ّوع
ّ
اسم أو حتّى تص ّو ٍر
يونﻎ؛ حينام قال» :ما نطلق عليه عنوان (رمز) هو عبار ٌة عن اصطال ٍح أو ٍ
ٍ
مألوف يف حياتنا اليوم ّية ،وإضاف ًة إﱃ معناه الظاهر واملتعارف ،فهو ﻳﺘﻀ ّﻤﻦ
يحﻲﻜ عن أم ٍر
خاص ًة أيضً ا«] .[2إذًا ،حينام يتمحور الكالم حول املعنى ،فالرمز يُط َرح عىل
معا َين تلميحي ًة ّ
طاولة البحث أيضً ا.
باطني ومكنو ٌن
وجدير بالذكر أ ّن التفاسري الباطنيّة ع ّرفﺖ الرمز وفق التاﱄ» :الرمز هو أم ٌر
ﱞ
يف كُنه الكالم الظاهر؛ بحيث ال تتس ّنى معرفته إال بواسطة من هو أهل لذلﻚ؛ والطبيعة
الرمزيّة تحﻲﻜ عن حقاﺋق الغيب يف دقاﺋق العلم التي تتبلور ضمن اﻷلفاظ اللغويّة وتنعكس
يف أﴎار الحروف«].[3
] [1أحمد بور عيل ،رمز يا ﻤﻧاد ،مقالة باللغة الفارسية نرشت يف مجلة "مشكات" ،العددان  56و 1997 ،57م ،ص .139
] [2راجع :م .ن ،ص .ن.
نقال عن هرني
] [3صابر إمامي ،رشح شطحيات ،مقال ٌة نرشت باللغة الفارسية يف مجلة »كتاب ماه هرن« ،العددان  47و2002 ،48م ،ص ً ،62
كوربني وروزبهان شريازي (مدخيل بر رمز شناﳼ عرفاين ص .)89
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وبنا ًء عىل ما ُذكِ َر حتّى لو اعتﱪنا (الكتاب) املذكور يف اآليات اﻷوﱃ من السور القرآنيّة بأنّه
يرمز إﱃ علم الله -تعاﱃ -وقدرته؛ وفق معايري القضاء املحتوم ،فالسؤال التاﱄ يبقى بحاج ٍة
ٍ
ملموس ملا يرمز إليه؟ إذ
إﱃ إجاب ٍة شافي ٍة :ما السبب يف عدم إسهام هذا الرمز بتبلور مع ًنى
ٍ
ٍ
بالحس والشعور؛ ويف هذا
وطيد
إ ّن هذا الرمز -الكتاب -ال ب ّد أ ْن يكون عىل
ارتباط ذايتٍّ
ّ
ٍ
ٍ
ومعروف
ملموس
السياق ،قال الباحث بيل تيليﺶ :إ ّن الرمز بح ّد ذاته ﻤﻳكن أن يحﻲﻜ عن أم ٍر
ّ
لدى اإلنسان ،لك ّنه ﻤﻳنﺢ من يلجأ إليه الفرصة؛ إلدراك معانٍ أبع َد من نطاق املعنى املحدود
للحس والتجربة] .[1وعىل هذا اﻷساس إ ْن أردنا
الذي ت ّم تحصيله عن طريق املرتكزات اﻷوﱃ ّ
تشذيب نظريّة ماديجان التي طرحها لبيان املعنى املقصود من مصطلﺢ (الكتاب) يف القرآن
الكريم ،ﻤﻳكن أ ْن يقال إ ّن الكتاب يف اآليات اﻷوﱃ التي تط ّرقنا إﱃ رشحها وتحليل مضامينها؛
النص املد ّون الذي هو يف الحقيقة رم ٌز لعلم الله -تعاﱃ -وقدرته؛ وكام
يعني املصحف؛ أي ّ
ذكرنا فالرمز بشكلٍ عا ٍّم ينوب عن مع ًنى ﱠ
والحقيقي ،ومن ث ّم ال
اللفظي
أدق من املعنى
ّ
ّ
يضمحل هذا املعنى يف باطنه؛ بحيث ﻤﻳحى بالكامل ،وال ب ّد من اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن الرمز يف
ّ
الظاهري
االستعاري ال ﻤﻳكن تص ّور املعنى
يجسد ذاته أيضً ا ،ويف الكالم
ّ
ّ
عني كونه رم ًزا ،فهو ّ
لﻸلفاظ بطبيعة الحال؛ نظ ًرا لوجود قرين ٍة صارف ٍة عن ذلﻚ ،وهذه القرينة هي االستعارة
الظاهري له.
طب ًعا ،بينام الرمز عىل العكس من ذلﻚ؛ بحيث ﻤﻳكن تص ّور املعنى
ّ
فام الذي يس ّوغ لنا االعتقاد بأ ّن مصطلﺢ (الكتاب) يف القرآن الكريم ال يتّصف مبعناه
الرمزي الذي ذكره ماديجان؟ هذا املصطلﺢ
الحقيقي إﱃ جانب ات ّصافه باملعنى
اللفظي
ّ
ّ
ّ
رمزي يتطابق مع ما ذهب إليه هذا
يف اآليات اﻷوﱃ لبعض السور القرآنيّة يتّصف مبع ًنى ٍّ
حقيقي؛ ولو قيل إ ّن هذا
لفظي
املسترشق ،وإﱃ جانب ذلﻚ فهو يتّصف -أيضً ا -مبع ًنى
ٍّ
ٍّ
املعنى مض َم ٌر بالكامل يف باطن املعنى الرمزي؛ بحيث ال ﻤﻳكن استكشافه ،ففي هذه الحالة
هل ﻤﻳكن ﻷحد توضيﺢ السبب يف تأكيد الله -تعاﱃ -عىل ِذكْر كلم ٍة واحد ٍة  -كتاب  -بغية
الحقيقي،
بيان علمه وقدرته؟ كذلﻚ ال توجد قرين ٌة يف هذه اآليات ترصف اللفﻆ عن معناه
ّ
ورمزي ٍ
بحﺖ ،إذ بحسب مقتﴣ الحال
مجازي
وليسﺖ هناك ألفا ٌظ تجعل الكتاب ذا مع ًنى
ٍّ
ٍّ
نقال عن هرني
] [1صابر إمامي ،رشح شطحيات ،مقال ٌة نرشت باللغة الفارسية يف مجلة »كتاب ماه هرن« ،العددان  47و2002 ،48م ،ص ً ،62
كوربني وروزبهان شريازي (مدخيل بر رمز شناﳼ عرفاين ص .64
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هنا -من شتّى النواحي الزمانيّة واملكانيّة ،إﱃ جانب اقتضاء ظروف املخاطب ،ال ﻤﻳكن تقييداملجازي ذي
حقيقي إﱃ جانب معناه
معناه بهذه الداللة ،ومن ث ّم فهو يف صدد بيان مع ًنى
ّ
ٍّ
نستشف من ظاهر بعض اآليات أ ّن القرآن الكريم جاء ل ُيتىل
فضال عن ذلﻚ
الرمزي؛ ً
الطابع
ّ
ّ
عىل الناس بالصورة ذاتها التي أُنزل فيها ،ومن جملتها قوله -تعاﱃv u t s :-

 ~ } | { zy x wﮯ ¡ © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

.[1]¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª
وال ّ
شـﻚ يف أ ّن هنـاك زمانًـا مح ﱠد ًدا تبلور فيه القرآن عىل هيﺌـة (كتاب) وصف باملصحف،
ٍ
وبـات كيانًـا مختلفًـا عـن سـاﺋر الكتـب السـامويّة ،حيـث مل تنـزل آياتـه يف آنٍ
واحـد ،وكلّـام
النبـي مح ّمـد كان يك ّررهـا؛ لﻲﻜ تبقى محفوظـ ٌة يف ذهنه ،ثـ ّم يقرأها عىل
تنـزل آيـ ٌة عـىل ّ
صحابتـه الحاﴐيـن؛ ﻷجـل أن يحفظوهـا أيضً ـا؛ وهـذه العمليّة املتبادلـة يف القـراءة واإلقراء
النبي والصحابة ،هي السـبب يف تسـمية اآليات املنزلـة قرآنًا.
بـني جﱪاﺋيـل
والنبـي ،وبـني ّ
ّ
وهذا العنوان -كتاب -مل يُطلَق عىل القرآن خالل املراحل اﻷوﱃ من نزول آياته ،لك ّنه
النص
أطلق عليه بعد م ّد ٍة؛ فقبل تلﻚ الفرتة كان يُطلق عىل مفهوم الكتاب بشكلٍ عا ٍّم ،وعىل ّ
املق ّدس لدى أهل الكتاب؛ أي التوراة ،وعىل اللوح املحفوظ أيضً ا؛ والﴬورة بطبيعة الحال
كانﺖ تقتﴤ وجود مقدا ٍر ٍ
كاف من الوحي املقروء عىل أسامع الناس؛ ﻲﻛ ﻤﻳكن إطالق عنوان
نص حتّى يصدق عليها عنوان
(قرآن) عليه ،لذا كان من الﴬوري اجتامع آيات الوحي ضمن ٍّ
كتاب
(كتاب)] .[2والقرآن الكريم أطلق عىل نفسه عنوان (كتاب) ،وهذا الوصف يعني أنّه ٌ
ساموي؛ حاله حال التوراة واإلنجيل].[3
ﱞ
النـص
وﺧﻼﺻـﺔ اﻟـﻜﻼم :أ ّن علـم اللـه الواسـع وقدرتـه الالمتناهيـة ،متبلـوران يف تدويـن ّ
النص املد ّون
القـرآ ّين ويف مضامـني آياتـه] ،[4كـام أ ّن الكتاب إﱃ جانـب داللته عىل املصحـف ّ -
] [1سورة العنكبوت ،اآليتان .51 – 50
] [2راجع :مح ّمد عابد الجابري ،رهيافتي به قرآن كريم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية محسن آرمني ،إيران ،طهران ،منشورات "ين"،
الطبعة اﻷوﱃ2014 ،م ،ص .278 – 277
] [3راجع :م .ن ،ص .286
[4] Herbert Berg, “Tabari’s exegesis of the Quranic term al - Kitab”, Journal of the Academy Of Religion, 63 iv
)1995(, p. 774.
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 فهـو يرمـز أيضً ـا إﱃ علـم الله -تعـاﱃ -وقدرته ،بل يشـرتك معهام؛ لدرجـة أ ّن تجاهله وعدماحرتامـه والتجـ ّرؤ عليـه مبثابـة التع ّدي عىل قدسـ ّية الـذات اإلله ّيـة املباركة .ومـن هنا ،يثبﺖ
ومعﱪا
لنـا أ ّن القـرآن الكريـم عـﱪ ِذكْـره لفـﻆ (كتاب) ،قـد اسـتعرض للنـاس مفهو ًما واض ًحـا ّ ً
متتـزج فيـه الرفعـة والقدسـيّة مـع هيبـة الـكالم املد ّون ،لـذا ليس مـن الصواب مبـكانٍ اعتبار
مجـازي يف جميع اآليـات التي تشـتمله ،وبالتـاﱄ ال ص ّحة لرأي
مفهـوم
داال عـىل
هـذا اللفـﻆ ًّ
ٍ
ٍّ
دانيـال ماديجـان الـذي أكّـد فيـه عـىل رمزيّته وعـدم اسـتبطانه مفهو ًمـا حقيق ًّيا؛ ومـا أثبتناه
املفسين املسـلمني].[1
هنا ينسـجم مع تفسـري قاطبـة ّ
مؤرش يف القرآن ّ
يدل عىل
أي ّ ٍ
ويقول املسترشق نيكوالي سيناي يف هذا الصدد» :ال يوجد ّ
ٌ
الساموي،
ﴏيﺢ بني اآليات ومنشؤها
ماهوي
اختالف
أنّه يعتﱪ نفسه الكتاب ذاته ،فهناك
ّ
ﱞ
ٌ
التقليدي الشاﺋع والقاﺋم عىل كون اﻷمرين واح ًدا ،فهو
وهذا اﻷمر مشهو ٌد فيه؛ وأ ّما الرأي
ّ
املفهومي واﻷدﻲﺑ آلياته«].[2
ناشﺊ نو ًعا ما من التط ّور
ٌ
ّ
وكذلﻚ ال صواب ّية لرأي ماديجان بكون القرآن الكريم بطبيعته مل يك ْن يقتﴤ التدوين
نصا محفوظًا من ِق َبل البرش؛ لبيان كالم الله -تعاﱃ -أو حفظه ،بل اﻷمر عىل العكس
ليصبﺢ ًّ
سوريتْ عبس والواقعة أشار إﱃ أنّه مصد ٌر مد ﱠو ٌن يتبلور عىل ضوﺋه مفهوم
َ
من ذلﻚ؛ ﻷنّه يف
] [1رسالة يوح ّنا الدمشقي التي يعود تأريﺦ تدوينها إﱃ عام 752م هي إحدى الشواهد التأريخ ّية التي تؤيّد هذا املعنى ،فالر ّد الذي د ّونه
النبي مح ّمد
هذا الالهويت الشهري يف الكنيسة الرشقية هو أحد اآلثار املتداولة باللغة اليونانيّة ،وقد أشار يف مواض َع عديد ٍة إﱃ ما جاء به ّ
ٍ
مصطلحات؛ مثل :الكتاب املقدّس ،وكتابه ،وهذا الكتاب ،كام نقل مضامني العديد من اآليات القرآنيّة ،وال سيّام التي تدعو إﱃ توحيد
من
وجل -والتي تتحدّث عن أحوال املسيﺢ عيﴗ؛ ومنها ما ييل( :سورة آل عمران ،اآليات 51 - 45؛ سورة النساء ،اآليات  59و 157
الله -ع ّز ّ
و 158؛ سورة املاﺋده ،اآليتان .)117 - 116
ٍ
لكل سورة عنوانًا معيّ ًنا ،ويف
قسم كالمه إﱃ ُس َورٍ ،وجعل ّ
النبي مح ّمدّ 
املالحظة الالفتة للنظر يف ر ّد يوح ّنا الدمشقي هي إشارته إﱃ أ ّن ّ
السياق ذكر سور النساء ،والبقرة ،واملاﺋدة ،ث ّم لـخّص مضامينها.
هذا ّ
(نيومان ،ص .)144 – 139
)Cf. Estelle Whelan, “Forgotten Witness: Evidence For The Early Codification Of The Qur’an”, Journal of The
American Oriental Society, 1998, Volume 118, pp. 5.(.
لالطّالع أكرث ،راجع :نرصت نيل ساز ،بررﳼ و نقد ديدﮔاه ونﱪو درباره تثبيﺖ نهاﻲﺋ مﻦﺘ قرآن ،مقالة باللغة الفارسية نرشت يف مجلة »مقاالت
و بررﳼ ها« ،العدد 2008 ،88م ،ص .169 – 151
احل مشابه ًة بالكامل ملراحل تدوين الكتاب
النص القرآ ّين طوى مر َ
تدوين
بكون
وانسﱪو
جون
يبدو أ ّن دانيال ماديجان مل يذهب إﱃ ما تب ّناه
ّ
اليهودي املقدّس.
ّ
[2] Nicolai Sinai, “Quranic self-referentiality as a strategy of self- authorization” , in Self - referentiality in the
Quran, edited by Stefan Wild, 2006, Wiesbaden, p. 105.
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نصا مق ّد ًسا].[1
السياق امتدح وجوده امللموس؛ بوصفه ًّ
(الكتاب) أو اللوح املحفوظ ،ويف هذا ّ
وفسوا مصطلﺢ (الكتاب) املذكور
واستند بعض املسترشقني إﱃ مسألة اإلحالة الذاتيّة ّ
يف اآليات اﻷوﱃ لبعض السور بالقرآن ،حيث اعتﱪوا اآليات والعبارات التي تتض ّمن هذا
املصطلﺢ بأنّها ّ
للس َور
تدل عىل ٍ
ﴐب من اإلحالة الذات ّية لدرجة أنّهم جعلوها عنوانًا ﱡ
ومام قيل يف هذا الصدد» :عىل الرغم من أ ّن ما يقارب ثلث السور القرآنيّة
املدرجة فيهاّ ،
تشري بنح ٍو ما إﱃ عمليّة الوحي ،لك ْن ﻤﻳكن وصف العبارات اﻷوﱃ يف هذه السور مبثابة
الغيبي وغرس الطأمنينة لدى املخاطب حتّى
عنوانٍ لها ،فهي تُع ّد مفتا ًحا لتشخيص الكالم
ّ
يؤمن به كمصد ٍر موثّقٍ «].[2
ولعل املسترشق ستيفان فيلد استند إﱃ عد ٍد من روايات جمع القرآن وتدوينه لي ّدعي
ّ
حدوث تغيري ٍ
ات عليه من ِقبَل مد ّونيه ،ومن هذا املنطلق اعتﱪ أ ّن هذه اآليات ليسﺖ من
النص
النص القرآ ّين ،بل ألحقﺖ به حني تدوينه؛ إضافة إﱃ أ ّن إﴏار املسترشقني عىل شفه ّية ّ
ّ
القرآ ّين هو اآلخر دعاه وأمثاله إﱃ طرح هذه الفكرة؛ لذلﻚ أطلق بعضهم عنوان رسالة السامء
مكافﺊ له تقري ًبا ،حيث اعتﱪوا هذا
( )Divine Messageعىل مصطلﺢ (الكتاب) وهو تعب ٌري
ٌ
العنوان أنسب وأكرث وضو ًحا من مصطلﺢ "كتاب مق ّدس"] ،)Scripture( [3وقد ب ّرروا تفسريهم
هذا بأ ّن الله -تعاﱃ -مل يبلِّﻎ رساالته لﻸنب ّياء بشكل مد ّون ،والشاهد عىل ذلﻚ الفعل (أوحى)
الذي يعني نقل الكالم شفه ًّيا].[4
واعتﱪ ماديجان اإلحالة الذات ّية يف القرآن أم ًرا ظاهريًّا ،وعىل هذا اﻷساس دعا إﱃ التقليل
مستهل بعض السور حني تفسريه،
ّ
من مستوى اإلحالة الذات ّية ملصطلﺢ (الكتاب) املذكور يف
املفسين املسلمني لجأوا إليه
والسبب الذي دعاه ﻷ ْن يطرح هذه الفكرة هو اعتقاده بأ ّن ّ
ج ّراء الظروف االجتامع ّية التي كانﺖ ساﺋد ًة آنذاك ،فالقرآن حظي بأه ّم ّية بالغة بني املسلمني
يف تلﻚ اآلونة ،وبات مرتك ًزا ِلدينهم؛ بحيث مل يك ْن هناك ﳾ ٌء يضاهيه أه ّم ّي ًة من الناحية
[1]Ibid., pp. 114 - 115.
[2]Wild, Why self referetiality?, p. 10.
[3] Graham,”Orality & Writing in Arabia”, p. 588.
[4]Ibid., p. 589.
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وجل ،فقد اخترص فيه كالمه املق ّدس ،وتزام ًنا مع هذا االختصار حدث
الدينيّة؛ إال الله ع ّز ّ
أمران؛ هام:
اﻷﻣﺮ اﻷ ّول :أصبﺢ الكتاب مساويًا للقرآن
اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎين :أصبﺢ القرآن مساويًا للمصحف
املفسين قد أخفقوا يف تفسري مفهوم مصطلﺢ (الكتاب)
وقال يف هذا ّ
السياق إ ّن غالب ّية ّ
حقيقي،
أي خ ٍﱪ
ضمن الكثري من اآليات التي تحﻲﻜ عن أحداث التأريﺦ املق ّدس والتي مل تذكر ّ
ٍّ
النبي مح ّمد؛ فهذا املصطلﺢ يشري يف هذه املوارد
وتلﻚ التي تشري إﱃ اﻷحداث املعاﴏة لزمن ّ
][1
س الكتاب يف اآليات اﻷوﱃ من السور القرآن ّية
إﱃ مدلو ٍل يف ما وراء ّ
النص  .وعىل هذا اﻷساس ،ف ّ
مبع ًنى آخ َر يختلف عن املعنى الشاﺋع ّ
الدال عىل أ ّن املراد منه آيات القرآن الكريم وألفاظه يف
رحاب املصحف املوجود لدى املسلمني ،كام يختلف -أيضً ا -عن املضمون الذي ت ّم تحديده من
وتحليال للوحي ذاته؛
ً
ِقبَل الذين تص ّدوا إﱃ تدوينه؛ حيث قال» :هذه اآليات تتض ّمن تفس ًريا
وهي مذكور ٌة إﱃ جانب ٍ
والنص يف معظم هذه اآليات يع ّرف نفسه ويدافع عنها
آيات أخرىّ ،
ويف الحني ذاته يتواصل نزوله بالوحي«] .[2وكذلﻚ اعتﱪ أ ّن اس َم ِي اإلشارة "هذا" و"ذلﻚ" يشريان
النص القرآ ّين أشار إﱃ نفسه ،ويف الحني ذاته تح ّدث عنها ،وحتّى
إﱃ القرآن الكريم ذاته؛ أي أ ّن ّ
نص ما زال يف طور النشوء؛ بحيث يالحﻆ نفسه ويحلّلها
عندما بلﻎ صيغته النهاﺋيّة ،بقي وكأنّه ﱞ
نصا
بدقّ ٍة وإمعانٍ ؛ كام يتح ّدث عنها ليستعرضها بوضو ٍح أمام مخاطبيه؛ وهذه الخصوصية جعلته ًّ
عجيب بني دفّتيه ،إذ يطرح خطابه؛
رسم ًّيا مد ﱠونًا زاخ ًرا بالرمزيّة والغموض ،لك ْن يبقى هناك أم ٌر
ٌ
ساموي].[3
كامال أو منسو ًخا من مصد ٍر
وكأنّه ليس كتابًا ً
ٍّ
وأشار ستيفان فيلد ،عىل ضوء سعيه إﱃ تفسري كلمة (الكتاب) يف اآليتني اﻷوﱃ والثانية من
سورة الزمر P O N M L K J I H G F E D
النبوي ومرتك ٌز إلضفاء اعتبا ٍر عليه ،إﱃ عد ٍد من
U T S R Q؛ بأنّها عنوا ٌن للكالم
ّ
[1]Madigan, “The limits of Self Referentiality”, pp. 59 - 60.
[2] Idem.,”Book”, p. 250.
[3]Ibid.
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رشا لله ،لك ّن اآلية الثانية
اﻷلفاظ املوجودة فيهام وقال» :يف حني أ ّن اآلية اﻷوﱃ تتض ّمن كال ًما مبا ً
رش له«].[1
اإللهي بتوجيه
يتجىل النداء
فعال فيه ضم ٌري للمخاطب ،حيث ّ
تتض ّمن ً
ٍ
خطاب مبا ٍ
ّ
ٍ
ارتباط بالذين جمعوا القرآن؛ بحيث
ومن املحتمل أنّه يقصد من هذا الكالم أ ّن اآلية اﻷوﱃ ذاتُ
جعلوها عنوانًا يف بداية السورة ،وهي ليسﺖ منزل ًة من ِقبَل الله؛ كام هو الحال بالنسبة إﱃ اآلية
النص القرآ ّين له أسلوبه
الثانية؛ لك ّن هناك مسأل ٌة ﴐوري ٌة جدير ٌة بالذكر يف هذا املضامر؛ وهي أ ّن ّ
الخاص يف صياغة الكالم واختيار اﻷلفاظ؛ وذلﻚ من منطلق أ ّن كالم الله ،وكذلﻚ كالم البرش ،ال ب ّد
ّ
معنيٍ ،لذا ال ينبغي للباحث تجاهله حينام يتط ّرق إﱃ تفسريه.
وأن يُصاغ وفق
ٍ
أسلوب ّ
رصا،
ومنبثق من القرآن نفسه؛ بحيث
واﻷسلوب القرآ ّين فري ٌد من نوعه
ٌ
ّ
يختص به ح ً
النص
وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن أسلوب (االلتفات) هو أحد اﻷساليب البالغيّة الشاﺋعة يف ّ
القرآ ّين ،ويع ّرفه البلغاء بأنّه نقل الكالم من جه ٍة إﱃ أخرى ،حيث ينتقل الكالم من املتكلّم إﱃ
املخاطب أو الغاﺋب ،أو منهام إليه أو من أحدهام إﱃ اآلخر ،فهكذا ع ّرفه السيوطي» :نقل
أسلوب إﱃ آخر  -أعني من التكلّم أو الخطاب أو الغيبة إﱃ آخر منها  -بعد التعبري
الكالم من
ٍ
باﻷ ّول؛ هذا هو املشهور«].[2
بالغي؛ هو االلتفات من الغيبة إﱃ التكلّم ،لذلﻚ
إذًا ،ما نلمسه يف اآلية اﻷوﱃ من
ٍ
أسلوب ٍّ
وجل.
رش لله ع ّز ّ
كالم مبا ٍ
ال صواب ّية لرأي ماديجان؛ حينام اعتﱪها تحﻲﻜ عن ٍ
وقد تط ّرق ستيفان فيلد؛ هو اآلخر إﱃ تفسري هاتني اآليتني؛ معت ًﱪا ما ُذكِ َر فيهام ﴐبًا من اإلحالة
الذات ّية ،وهذه اإلحالة عبار ٌة عن دورانٍ يف حلق ٍة مفرغ ٍة؛ لكونها تستوجب حصول ما يس ّمى بالدور
صحيﺢ؛ ﻷ ّن الله يكلّم الخلق عن طريقه؛ وهو
املنطقي ،وتقريره التاﱄ :يقال إ ّن هذا الخطاب القرآ ّين
ٌ
ّ
السياق أ ّن اآلية اﻷوﱃ من سورة (ق)
النبي ال يكذب] .[3وأضاف يف هذا ّ
قاﺋله ،فهو كالمه حقًّا؛ ﻷ ّن ّ
النبي
هي اﻷخرى تتض ّمن هذا الدور ،حيث قال ،$ # "!» :هذا القسم يؤيّد رسالة ّ
[1] Wild, “Why Self Referenciality?, p. 10.
] [2جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج  ،2ص .155
يرتسﺦ مراده يف نفس املخاطب
سوف
،
ر
آخ
أسلوب
إﱃ
أسلوب
من
الكالم
فاﺋدة هذا املوضوع بشكلٍ عا ٍّم هي أ ّن املتكلّم حينام ينتقل يف
ٍ
ٍ
ّ
َ
أفضل ،كام تتولّد لديه رغب ٌة كبري ٌة يف االستامع إليه.
بشكلٍ َ
لالطّالع أكرث ،راجع :م .ن.
[3]Wild, Ibid., p. 10.
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اﻗﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻜﺘﺎب" ﰲ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّ
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النبي نفسه«] .[1وهذا الكالم ليس صاﺋ ًبا طب ًعا ،إذ ال ص ّحة ال ّدعاء أ ّن
التي تلقّاها الناس عن طريق ّ
اآليات املشار إليها تستبطن دو ًرا حينام أراد القرآن الكريم من خالله إثبات كونه كال ًما نزل بالوحي،
فـ»عندما نلقي نظر ًة أ ّولي ًة عىل مضمون هذه اآليات نلمس فيها دو ًرا منطقيًّا؛ وذلﻚ ﻷ ّن ح ّجية القرآن
التمسﻚ بهام يف عمليّة االستدالل؛ ولك ْن حينام ﻤﻧعن
ونزوله بالوحي مل يثبتا حتّى تلﻚ اآلونة؛ لﻲﻜ يلزم ّ
النظر يف املوضوع نجد أ ّن هذا امل ّدعى ليس ثابتًا بالقطع ،بل هو عرض ٌة للنقاش؛ بحيث ال ﻤﻳكن عىل
املنطقي؛ فهناك
ﴐب من الدور
أساسه ا ّدعاء أ ّن تأكيد القرآن عىل كونه كتابًا مو ًحى من السامء ٌ
ّ
آياتٌ أخرى؛ مثل :آيات التح ّدي يف سورة البقرة  -كاآلية  - 23كذلﻚ اآليات التي تعتﱪ املنشأ السامو ّي
ٍ
اختالف بينها  -كاآلية  82من سورة النساء  -هي
للنص القرآ ّين عامالً النسجام آياته ،وعدم حدوث أ ّي
ّ
اضﺢ عىل كونه كتابًا نزل بوحي السامء ،ويف الحني ذاته ال تستبطن أ ّي دو ٍر كام
يف الحقيقة برها ٌن و ٌ
يُ ّدعى ،فهذه اآليات يف ظاهرها تحﻲﻜ عن اإلعجاز القرآ ّين ،لذا ال ﻤﻳكن اعتبارها دليالً نقل ًّيا وقرآن ًّيا يراد
النص القرآ ّين ،لك ّنه طُرح فيه كدلي ٍل قرآ ٍّين .هذه
تجسد دليالً عقليًّا خار ًجا عن ّ
منه إثبات املطلوب ،بل ّ
اآليات يف الواقع تحﻲﻜ عن اﻷسلوب العق ّيل الذي يجب اتّباعه ملعرفة الحقيقة ،ومن املؤكّد أ ّن عدم
ٍ
َ
خاص ٍة ،مل تك ْن مبتناول البرش يف
علوم
وجود
النص القرآ ّين بأﴎه ،واشتامله عىل ٍ
ومعارف ّ
اختالف يف ّ
أقل تقديرٍ ،إﱃ جانب عجز مناهضيه عن تفنيد هذه العلوم واملعارف ،وكذلﻚ اﻷخبار
تلﻚ اآلونة ،عىل ّ
منزال بالوحي«].[2
الغيبيّة التي جاء بها؛ كلّها شواه ُد عىل كونه كال ًما ً
مداليل خارج ٍة عن
َ
فس هؤالء املسترشقون يف الحقيقة مصطلﺢ (الكتاب) وفق
وقد ّ
النص القرآ ّين ،واستندوا إﱃ اآلية الثانية من سورة البقرة م ّدعني أنّه باإلمكان إعادة
مضمون ّ
قراءة بعض التعابري القرآن ّية الدالّة يف ظاهرها عىل إحال ٍة ذات ّي ٍة وطرح تفسريٍ لها يتّسم بﺈحال ٍة
ذات ّي ٍة أدﻰﻧ مست ًوى ،وهذا اﻷسلوب ال يُس ِفر عن تجريد التعبري عن مدلوله ،بل حتّى إنّه قد
للنص القرآ ّين من باطنه ومن
يُضفي إليه مع ًنى َ
أفضل؛ وعىل هذا اﻷساس ﻤﻳكن أن تُطرح قراء ٌة ّ
خارجه يف الوقﺖ نفسه.
ولعل دانيال ماديجان استند إﱃ الروايات التي تتط ّرق إﱃ مسألتَ ْي جمع القرآن الكريم
ّ
[1] Ibid.
مؤسسة "خانه خرد "
] [2مهدي هادوي طهران ،مباين كالمي اجتهاد در برداشﺖ از قرآن كريم (باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات ّ
الثقافيّة1998 ،م ،ص .47 – 46
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النص عىل أساس مبدأ اإلحالة الذاتيّة هي القراءة التي كانﺖ
وتدوينه ،واستنتج أ ّن قراءة ّ
النهج ذات َه
سب ًبا يف جمعه وتدوينه؛ بحيث أضفﺖ عليه طاب ًعا رسم ًّيا؛ ومن هذا املنطلق ات ّبع َ
النص القرآ ّين تتّصف بﺈحال ٍة
املتّبع يف تفسري الكتاب املق ّدس ونقد مضامينه لطرح قراء ٍة بشأن ّ
ذاتيّ ٍة مبست ًوى أدﻰﻧ بخصوص اآليات اﻷوﱃ من سورة البقرة؛ حيث أراد استكشاف املرتكزات
النبي مح ّمد كان ير ّد عىل منتقديه
اﻷساسيّة ّ
للنص القرآ ّين ،ومن ث ّم تحليلها؛ باعتبار أ ّن ّ
ٍ
السياق ذكر مرحلتني
بكالم الوحي ،ث ّم تح ّولﺖ هذه الردود إﱃ
تالوات ته ّجديّ ٍة ،ويف هذا ّ
رسمي لدى املسلمني ،هام:
ديني
تح ّولﺖ اآليات القرآن ّية يف رحابهام إﱃ ٍّ
ٍّ
نص ٍّ
رسمي ،ويف هذه املرحلة بدأ الناس
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ :تح ّول تالوة هذه اآليات إﱃ ته ّج ٍد
ٍّ
يتفكّرون فيها؛ باعتبارها ُمن َزلَ ًة من ِقبَل الله ،ث ّم تح ّولﺖ إﱃ مرتك ٍز لهدايتهم دينيًّا ،إذ كانوا
يهتدون عىل أساسها.
النص القرآ ّين وتدوينه بشكلٍ
رسمي ،ويف هذه املرحلة ت ّم جمع الكالم
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :جمع ّ
ٍّ
النبي وتدوينه؛ ليتبلور بهيﺌة كالم الله الذي يت ّم التعامل عىل أساسه؛ وعندها
الذي أُوحي إﱃ ّ
النص القرآ ّين عىل نطاقٍ واسعٍ؛ لدرج ٍة ُمبالﻎٍ فيها  -حسب
تبلورت مسألة اإلحالة الذات ّية يف ّ
مستهل بعض السور هو
ّ
مصطلﺢ (الكتاب) املشار إليه يف
رأيه  -ما دعا املسلمني ﻷ ْن يعتﱪوا
َ
القرآ َن ذاتَه].[1
مبني لفعل الله -ع ّز
ومن جملة اآلراء اﻷخرى التي تب ّناها هذا املسترشق أ ّن (الكتاب) ّ ٌ
مؤرش عىل أنّه أصبﺢ رسم ًّيا ومرتك ًزا؛
ّ
وجل -عىل م ّر التأريﺦ ،وتسمية ّ
النص املق ّدس بالكتاب ّ ٌ
الفعل
التأريخي وأصبﺢ القرآن وفق هذا العنوان  -أي الكتاب – هو َ
بحيث ناب عن فعله
ّ
رسمي].[2
اإللهي ذات َه
املتجس َد يف الكتابة ،ال أ ّن النسﺦ الذي حدث يف ما بعد ات ّسم بطابعٍ
ّ
ٍّ
ﱠ
ولدى بيانه مدلول اسم اإلشارة (ذلﻚ) يف اآلية الثانية من سورة البقرة اعتﱪ املعتقدات
نفسها بـ (هذا) ،فاآلية تقول :ذلِ َﻚ
التي نتب ّناها من منطلق كوننا مسلمني هي التي جعلتنا ّ
الْ ِكتاب لك ّن املسلمني يقولون إ ّن املقصود (هذا الكتاب)؛ أي اآليات املذكورة فيه].[3
[1] Madigan, “The limits of Self Referentiality” , pp. 66 - 67.
[2]Ibid., p. 67.
[3]Ibid., p. 59.
310

ﻲﻧ
اﻗﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻜﺘﺎب" ﰲ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻲﻧ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

فسوا اسم اإلشارة (ذلﻚ) وفق آراء
املفسين املسلمني  -كام ذكرنا آنفًا ّ -
والحقيقة أ ّن ّ
متع ّدد ٍة] ،[1ولو أذع ّنا ملا قاله بعضهم بكون املراد منه الحروف املقطّعة السابقة له ،أو اآليات
النبي مح ّمد قبل ذلﻚ ،ففي هذه الحالة يكون مدلوله
القرآن ّية اﻷخرى التي أُوحيﺖ إﱃ ّ
نص
الحقيقي تلﻚ الفاصلة الزمنيّة امللحوظة ،ومن ث ّم فالكتاب؛ وفق هذا التفسري ،عبار ٌة عن ٍّ
ّ
ﻤﻳكن تفسريه؛ ولك ْن حسب رأي يوسف د ّرة الح ّداد الذي طرحه بخصوص اآليات اﻷوﱃ من
السورة القرآن ّية املشتملة عىل مصطلﺢ (الكتاب) ،فاسم اإلشارة (ذلﻚ) يحﻲﻜ عن منشأ اآليات
النبي عىل الناس ،وهذا الرأي يؤيّد ما تب ّناه ماديجان بخصوص امل ُشار
القرآن ّية التي يتلوها ّ
إليه.
رمزي ،بادر إﱃ تفسريه
وبعد ذلﻚ ،ومن منطلق اعتباره مفهوم الكتاب يف القرآن ذا مدلو ٍل ٍّ
يف اآلية الثانية من سورة البقرة ،وأكّد عىل أ ّن القرآن ينقض حقًّا بعض اآلراء املتعارفة التي ت ُط َرح
نصا ،بل املراد منه أ ّن
حول املعنى املقصود من هذا املفهوم ،إذ ال ينبغي تفسريه -هنا -باعتباره ًّ
ومنبثق من علمه وقدرته ،والكتابة ليسﺖ
(كتاب)؛ ﻷنّه من جانب الله -تعاﱃ-
ما يُوحى هو
ٌ
ٌ
سوى أم ٍر يرمز إليهام .إذًا ،القرآن؛ طبقًا لهذا االستدالل ،هو كتاب الله املشتمل عىل كالمه القاطع
كل ما فيه ﻤﻳكن اعتباره كال ًما صاد ًرا منه؛ وإﻤﻧّ ا يشري إليه ويضمن للبرشيّة داﻤﺋًا
والنافذ؛ لك ْن ليس ّ
التأريخي ذاته الذي يشري إﱃ فعله تعاﱃ].[3
أ ْن تهتدي به][2؛ أي إنّه الﴚء
ّ
ويحﻲﻜ تفسري هذا املسترشق ملصطلﺢ (الكتاب) يف اآلية الثانية من سورة البقرة عن البنية
تتجسد يف الكتابة ،وال يشري إﱃ النسﺦ الذي حدث يف ما بعد
اﻷساس لفعل الله -تعاﱃ -التي ّ
املتجسد يف الكتابة
اإللهي
نصا دين ًّيا رسم ًّيا  -حني تدوين القرآن -؛ وهذا يعني أ ّن الفعل
وأصبﺢ ًّ
ّ
ّ
ّ
استدل عىل رأيه هذا بقوله» :مبا أ ّن الكتب
ستنس ٌﺦ منه؛ وقد
يُطلق عليه (كتاب)؛ لذا فاملصحف ُم َ
تستبطن العلم يف نصوصها ،فهي تستخدم لﻺشارة إﱃ اﻷوامر الدينيّة الصادرة من الله؛ وبذلﻚ
استعاري أو أعىل من ذلﻚ؛ باعتباره رم ًزا لفعل الله«].[4
مفهوم
ﻤﻳكن القول إ ّن (كتاب) ذو
ٍ
ٍّ
] [1راجع :بداية هذا الباب.
[2] Madigan, “Book”, pp. 250 - 251.
[3]Idem., “The limits of Self Referentiality”, p. 67.
[4] Ibid., p. 61 - 62.
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وأ ّما الخطاب القرآ ّين املطروح بخصوص مصطلﺢ (الكتاب) فهو -برأيه -متع ّدد الدالالت ،ولو
ٍ
نصوص بحت ٍة ،ففي هذه الحالة نكون
نصا مق ّد ًسا -فقﻂ -واعتﱪنا آياته مج ّر َد
أنّنا ق ّيدناه بكونه ًّ
قد تجاهلنا الكثري من عناﴏه اﻷساس ،ﻷ ّن الوحي ُو ِص َف بالكتاب قبل فرت ٍة طويل ٍة ج ًّدا سبقﺖ
تدوينه بهذه الهيﺌة] .[1ومصطلﺢ (الكتاب) يف اآلية املذكورة يشري -برأيه -إﱃ منشأ الكلامت التي
النبي مح ّمد؛ لكونها صادر ًة من علم الله -تعاﱃ -وقدرته ،لذا يصبﺢ تدوينها رم ًزا يشري
نطقها ّ
إﱃ ذلﻚ؛ بحيث س ﱡميﺖ كتابًا من هذه الناحية؛ ومبا أ ّن هذه الكتابة تقتﴤ وجود ٍ
ارتباط بني
ٍ
نصه؛
املتكلّم واملخاطَب ،فال ب ّد -هنا -من إعادة تدوينه ،وهيكلة عباراته ،وإجراء
تعديالت عىل ّ
وهذا هو السبب يف ظهور النسﺦ وعمليّة التدوين .كام أكّد عىل أ ّن هذه اآلية تثبﺖ كون القرآن
مكتوبًا من ِقبَل الله -تعاﱃ-؛ بوصفه كال ًما قاط ًعا ونافذًا ،لك ّنه مع ذلﻚ ليس هو كلّه كال ًما صاد ًرا
منه ،بل منه ما يشري إليه؛ ﻷجل ضامن هداية البرش عىل م ّر العصور].[2
وضمن سعيه إﱃ إثبات أ ّن بعض اآليات  -كاآلية الثانية من سورة البقرة  -تحﻲﻜ عن أم ٍر
النص القرآ ّين] ،[3وال ينبغي قراءتها؛ وكأنّها تحﻲﻜ عن نفسها ،وصف املشار إليه
خار ٍج عن نطاق ّ
غامض وغ ُري مح ﱠد ٍد ،وبالتاﱄ إ ْن أردنا معرفته فال محيص لنا من مقارنة
باسم اإلشارة (ذلﻚ) بأنّه ٌ
هذه اآلية مع اآليات التي تتض ّمن اسم اإلشارة (تلﻚ) الذي يشري إﱃ اآليات؛ فهناك إحدى عرشة
ّ
آي ًة استُخدم فيه اسم اإلشارة (تلﻚ) للداللة عىل البعيد وﻤﺛاني ٌة منها ُذكِ َرت يف
مستهل السور].[4
فسها بأنّها
وعىل ضوء الداللة املفهوم ّية املتن ّوعة ملصطلﺢ (آية) يف القرآن الكريم ،فقد ّ
ّ
ومشتق
ثانوي
وبحجم ﱠ
جانب من بنية املصحف
تدل عىل ٍ
ٍ
ﱞ
أقل من السورة ،فهو -برأيه -مع ًنى ﱞ
للنص القرآ ّين؛ وترجمتها مبعنى
السياق القرآ ّين ،أو عىل ّ
أقل تقدير ٌ
خاص ٍة ّ
منبثق من قراء ٍة ّ
من ّ
ﴐب من اإلحالة الذات ّية يف القرآن ،ويف الحني ذاته يق ّوي داللته .وبعد هذا
كهذا يحﻲﻜ عن ٍ
املنطقي؟
االستدالل طرح السؤال التاﱄ :أال يرتت ّب عىل هذه الرتجمة حدوث الدور
ّ
وجدير بالذكر -هنا -أ ّن مح ّمد مارمادوك بكتال حينام ترجم القرآن الكريم إﱃ اإلنجليزيّة،
[1]Ibid., p. 61.
[2]Madigan, “Book”, p. 250 - 251.
[3]Metatext.
[4] Cf. Idem., “The limits of self - referentiality…”, pp. 61 - 62.
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مل يرتجم آية وآيات بـ ( )verse / versesإال يف موار َد ع ّدة ،حيث ر ّجﺢ أن يرتجمها بالوحي]،[1
آﻳﺎت
ﻠﻚ
ﺘﺎب؛ استنا ًدا إﱃ
ِ
اﻟ� ِ
ُ
ومن املحتمل أنّه ترجمها كذلﻚ يف قوله -تعاﱃِ  :-ﺗ َ
مضمون اآليات التي تليها ،إذ كام ذكرنا آنفًا ،فاآليات الالحقة لهذه اآلية تتمحور حول مسألة
الوحي بشكلٍ أساس] ،[2وكيفام تص ّورنا الوحي فهو من سنﺦ الكالم؛ بحيث يُتىل ويُقرأ.
إذًا ،املقصود من مصطلﺢ (آيات) يف القرآن الكريم هو ألفاظ كالم الله التي تتال؛ ﻷ ّن كالمه
فيه آيات ،[3]» º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± :وكتاب
الله -أيضً ا -فيه آيات ،[4]& % $ # :إذ الكالم حينام يتع ّني وﻤﻳتاز عن غريه
ويظهر إﱃ العلن ،يُطلق عليه عنوان (كتاب)].[5
النص القرآ ّين
وقال ريتشارد بال إ ّن ترجمة ( )verseال تنطبق إال عىل كلم ٍة أو كلمتني يف ّ
اإلنجليزي ال ينطبق عىل الكلمة وحدها؛
ُذكِ َرتَا بلفﻆ (آية) ،ويف موارد أخرى اعتﱪ هذا اللفﻆ
ّ
ﻲﻛ ترتجم عىل ضوﺋه ،وإﻤﻧّ ا ينطبق عىل معنى العبارة املذكورة فيها].[6
ومن جملة اآلراء اﻷخرى التي طرحها ماديجان أ ّن كلمة (آية) تشري يف بعض العبارات القرآن ّية
تجسد تالو َة منبثق ًة من إدر ٍ
اك ذا ٍّيت ﻷحد
إﱃ تالوة ّ
النص املق ّدس ،لذا فهي يف هذه الصيغة ّ
النص املق ّدس ال تعني بالﴬورة تصوير التأريﺦ املق ّدس بذاته؛
النصوص الرسم ّية املق ّدسة ،وتالوة ّ
حتّى وإ ْن استُعملﺖ الكلامت نفسها أو أخرى مشابه ٌة لها .ال ّ
شﻚ يف أ ّن هذين النوعني من اآليات
مختلفان عن بعضهام بالكامل ،فاﻷحداث التأريخ ّية والظواهر الطبيع ّية التي اعتﱪها القرآن
الكريم آيات يجب أن يتفكّر فيها بنو آدم ،وهي ال تتن ّزل إﱃ مستوى (آيات)؛ وب ّرر ذلﻚ بأنّها
آيات يف ِ
تجسد ٍ
الخلْقة لك ّنها ال تنوب عنها ،ويف نهاية املطاف تتح ّول املبادئ التعليم ّية
عالماتٌ ّ
[1]Cf. Muhammad Pickthall, Translation of the Qur’an, passim.
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :اآليات اﻷوﱃ من السور التالية :يونس ،يوسف ،الرعد ،الشعراء؛ وسور أخرى.
] [3سورة البقرة ،اآلية .252
] [4سورة الشعراء ،اآلية .2
] [5راجع :صدر الدين الشريازي ،مفاتيﺢ الغيب (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية مح ّمد خواجوي ،منشورات »موﱃ« ،الطبعة اﻷوﱃ2005 ،م،
ص .37
[6]Richard Bell, Introduction to the Qur’an, Edinburgh: Edinburgh University Press, revised & enlarged by W.M.
Watt, rp. 1990, pp. 121 – 126.
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واملواعﻆ ومسألة محاكاة الواقع إﱃ جز ٍء من تالوات أحد النصوص الرسميّة املق ّدسة ،ومع ذلﻚ
خاص ًة بها؛ وهذا التفصيل يُع ّد
تصبﺢ جز ًءا من التأريﺦ ،قبل أ ْن تغدو كذلﻚ؛ بحيث ّ
تحتل مكان ًة ّ
النص لذاته ].[1
برأيه -ﴐوريًّا إلجراء ٍتقييم صحي ٍﺢ حول مستوى إدراك ّ
ويف نقد ما تب ّناه ﻤﻳكن القول :إنّه باإلمكان أن نستنتج من ظاهر اآليات التي يتمحور
البحث حولها أ ّن كلمة (آيات) تشري إﱃ اآليات التي تتض ّمن كلمة (آية) يف أ ّولها أو آخرها؛
دليال عىل كون
وهذا الرأي طُرح -أيضً ا -من ِق َبل املسترشقة أنجليكا نويورث التي اعتﱪتها ً
معني كهذه ،فهي
لعل ماديجان تساءل عن مدلول عبارات مؤطّر ٍة بشكلٍ ّ ٍ
النص دعاﺋيًّا .إذًاّ ،
ّ
إ ّما أ ْن تعني هيﺌة اآليات السابقة أو التالية لها ،وإ ّما أ ْن يراد منها مضمونها؛ أي هل إنّها عبار ٌة
ٍ
كلامت ُذكِ َرت قبل هذه العبارات املؤطّرة أو بعدها ،أو هل إنّها تحﻲﻜ عن فعل الله -ع ّز
عن
امليتافيزيقي
وجل-؛ بحيث تشري إليها هذه اآليات وتشهد عليها؟ لذلﻚ اعتﱪها تشكّل الجانب
ّ
ّ
فس العبارات املشار إليها عىل ضوء املدلول الثابﺖ السم اإلشارة (تلﻚ)
ّ
للنص القرآ ّين؛ وقد ّ
الذي يشري إﱃ البعيد ،حيث قال» :اآليات التي تأيت بعد ذلﻚ ،تحﻲﻜ عن آثار الله يف الطبيعة
والتأريﺦ ،وبعثته اﻷنب ّياء بالرشيعة النافذة (الكتاب) ،وقدرته املطلقة؛ فهذه اآلثار  -اآليات -
جاءت إﱃ العرب بلغتهم العرب ّية عىل هيﺌة قرآنٍ عر ٍّﻲﺑ ،وقد أُمروا يف مقابل ذلﻚ بأ ْن يواظبوا
عىل تالوتها لعلّهم يتفكّرون«].[2
ويضيف أ ّن تفسري اسم اإلشارة (تلﻚ) بأنّه ّ
يدل عىل امل ُشار إليه القريب يف هذه اآليات
املؤطّرة ال يع ّد ناج ًعا؛ ﻷنّه يسفر عن عدم وضوح ما إذا كانﺖ اآلية تشري إﱃ ﳾ ٍء يف ما وراءها
النص التي تندرج فيه أو ال ،وهذا النمﻂ من اإلشارة له معنيان -برأيه -هام:
أو ما وراء ّ
اﳌﻌﻨﻰ اﻷ ّول :الخطاب الذي يُط َرح باعتباره (آيات)] ،[3يحﻲﻜ يف اﻷساس عن تأريﺦ خلق
الله وتعامله مع البرش؛ لذا فهو ال ّ
يدل عىل الس ّنة الجارية يف الكون.
اﳌﻌﻨﻰ اﻟﺜﺎين :حتّى وإ ْن ّ
النبي
دل هذا الخطاب عىل التعامل بني الله وعباده بوساطة ّ
النص.
العرﻲﺑ ،فهو يف الحني ذاته يشري إﱃ التبليﻎ والجدل الكامن يف ما وراء ّ
[1] Madigan, “The limits of Self Referentiality”, pp. 62 – 63.
[2]Ibid., p. 68.
[3] Signs.
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ومن هذا املنطلق مل يوافق عىل ترجمة كلمة (آية) يف اآلية  106من سورة البقرة بـ
السياق املذكورة فيه والذي
( ،)verseبل هي برأيه تحﻲﻜ عن قدر ٍة ونفو ٍذ ،واستنتج من ّ
النبي مح ّمد ومنتقديه ،أنّها تشري إﱃ فعل الله الذي متحور
يتح ّدث عن كيف ّية التعامل بني ّ
حول اإلعراض عن اﻷحكام الرشعيّة اليهوديّة املسيحيّة].[1
وكذلﻚ أشار إﱃ وجود قر ٍ
اءات أخرى طُرحﺖ ملصطلﺢ (آية) بعد تدوين القرآن الكريم
رسمي للمسلمني ،حيث اعتﱪت جز ًءا من البنية القرآنيّة؛ كام
ديني
وظهوره عىل هيﺌة ٍ
ٍّ
كتاب ٍّ
ٍ
النص القرآ ّين قبل تدوينه؛ وبعد تدوينه من حيث بنيته العا ّمة،
أنّه يعتقد بوجود
اختالف بني ّ
النبي مح ّمد ومخاطبيه ،إال أ ّن هذا التعامل مل
فهو يعكس واقع التعامل املتواصل بني ّ
جانب منه فقﻂ؛ لذا استتنتج من ذلﻚ أ ّن عموميّة هذا التعامل؛
يت ّم تثبيته بالكامل ،بل ثُبّﺖ ٌ
النص القرآ ّين؛ ﻷ ّن
بجميع تفاصيله التي تشتمل أفعال الله والرسول ،تختلف عن مضمون ّ
القرآن يتط ّرق إﱃ بيان واقع التعامل ،ويدﱄ برأيه بخصوصه ،وقد أشري إﱃ ذلﻚ بأفعا ٍل عديد ٍة
النص ،لذا اقتضﺖ الﴬورة القول بوجود مست ًوى
وهي تحﻲﻜ مبجملها عن حقاﺋق يف ما وراء ّ
أقل من اإلحالة الذاتيّة ملصطلﺢ (آية) املذكور يف بدايات بعض اآليات][2؛ ومامّ قاله يف هذا
ﱠ
(قص) ﴎد القصص
عام ييلّ :
السياق» :اﻷفعال التي لها ارتبا ٌط باآليات يف هذا ّ
النص عبار ٌة ّ
ّ
و(فصل) رشح وتفصيل وبيان للجزﺋ ّيات ،و(أىت به) جلبه وجاء به...
و(بني) وضّ ﺢّ ،
والرواياتّ ،
ﴏف) استعرض ،و(تال) قرأ( ،قرأ) تال .كام يشري بعضها إﱃ اﻷفعال الذميمة التي يرتكبها
و( ّ
النص؛ وأبرزها الفعل (كذّب)؛ أي
البرش إزاء آيات الله ،وهذه اﻷفعال ال يشار فيها إال يف هذا ّ
وصف الﴚء بالباطل ،و (كفر)؛ أي اإلنكار والرفض وعدم اإلﻤﻳان ،و (جحد)؛ أي أنكر .هناك
أفعال أخرى تحﻲﻜ عن االستهزاء؛ مثل( :هزئ)؛ مبعنى ِ
ٌ
سخر ،و(جادل)؛ مبعنى ناقﺶ يف اﻷمر
كالم ال طاﺋل منه؛ كام هو مذكو ٌر يف اآلية  68من سورة
باعرتاض ،و(خاض)؛ مبعنى انهمﻚ يف ٍ
كل هذه اآليات تحﻲﻜ عن منظوم ٍة متكامل ٍة للنشاطات الكامنة يف ما وراء
اﻷنعام ،وغري ذلﻚّ ...
النص القرآ ّين ،حيث ظهرت عىل إثر آيات الله وج ّراء مجادلة الناس نبيّه«].[3
ّ
[1]Ibid., p. 63.
[2] Cf. Ibid., PP. 63 – 64.
[3]Cf. Ibid., PP. 64 – 65.
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مفهوم ٍ
ومصطلﺢ (آية) -برأي ماديجان -ال ّ
واحد ،بل هو عىل غرار فعل الله؛
يدل عىل
ٍ
السياق تط ّرق إﱃ تحليل معنى كلمة (آية)
من حيث كونه زاخ ًرا باملعاين واملداليل؛ ويف هذا ّ
][1
النبي أن يأتيهم بـ
املذكورة يف اآلية  20من سورة يونس م ّدع ًيا أ ّن الناس مل ّـا طلبوا من ّ
النبي ،بل أرادوا مشاهدة فعلٍ من الله؛
(آية) فهم ال يقصدون من ذلﻚ مشاهدة فعل ّ
ونستشف من هذا االستدالل
النبي قبل مشاهدتهم هذه اآلية].[2
ّ
لﻲﻜ يؤمنوا مبا جاءهم به ّ
ٍ
اختالف بني مصطلﺢ (آية) املذكور يف اآليات اﻷوﱃ لبعض السور ،وبني
أنّه ال يعتقد بوجود
املصطلﺢ املذكور يف اآلية  20من سورة يونس ،إال أ ّن الحقيقة عىل خالف تص ّوره ،فهناك فرقٌ بني
املوضوعني ،وال ﻤﻳكن اعتبارهام سن ًخا واح ًدا؛ إذ من الواضﺢ أ ّن ما ُذكِ َر يف سورة يونس يُقصد منه
ٌ
ْ
(املعجزة) :ﻳ ُﻘﻮﻟُﻮن ﻟَ ْﻮﻻ أُﻧ ِﺰ َل ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ
وجل -ه ّدد املرشكني
آﻳﺔ ،والدليل عىل ذلﻚ :أ ّن الله -ع ّز ّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ ْ
ْ
ﺮﻳﻦ .كام يف اآلية  15من

دهم:
ع
وتو
اآلية
يف نهاية هذه
ﻈ
ﻌ
ﻣ
�
إ
وا
ﺮ
ﻈ
ﺘ
ﺎﻧ
ﻓ
ّ
�ﻢ ِﻣﻦ اﻟ ُﻤﻨ َﺘ ِ
ِ
ُ
َ َ ُ ِِّ َ َ
َ
َ
السورة ذاتها طلبوا منه أ ْن يأتيهم بقرآنٍ آخ َر غريِ الذي جاءهم به ،أو أن يُبدله بغريه] ،[3وهذا
املضمون تك ّرر -أيضً ا -يف اآلية  59من سورة اإلﴎاء].[4
السياق ،هي أ ّن اآلية اﻷوﱃ من سورة يونس:
واملسألة اﻷخرى التي تجدر اإلشارة إليها يف هذا ّ
 ،& % $ # "! تشري -كام ذكرنا آنفًا -إﱃ أجزاء كالم الله -تعاﱃ[5]-؛ ﻷ ّن
فسناه فهو من سنﺦ الكالم ،لذا ال يُراد منه فعل الله -تعاﱃ-
الوحي هو محور الكالم فيها ،وكيفام ّ
النبي مح ّمد مع مخاطبيه؛ أضف إﱃ ذلﻚ أ ّن هناك أسﺌل ًة تُطرح عىل ماديجان
أو تعامل ّ
يفسوا هذه الكلمة باآليات
يف هذا الصدد ،وهي :هل يعتقد أ ّن املسلمني يف صدر اإلسالم مل ّ
القرآنيّة؟ وهل كانوا يعتﱪون هذه الكلمة الواقعة يف بداية إحدى السور القرآنيّة ّ
تدل عىل مع ًنى
النص وكلمة الله؟
يف ما وراء اﻷلفاظ؟ وهل كانوا يعتقدون بوجود فرقٍ بني ّ
] [1قال -تعاﱃَ  :-و َﻳﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻟَ ْﻮﻻَ أُﻧْﺰ َِل َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ آ َﻳ ٌﺔ ِﻣ ْﻦ َر ﱢﺑ ِﻪ َﻓﻘ ُْﻞ إِ ﱠَمنﺎ اﻟْ َﻐ ْﻴ ُﺐ ﻟِﻠﱠ ِﻪ ﻓَﺎﻧْﺘ َِﻈ ُﺮوا إِ ﱢين َﻣ َﻌﻜ ُْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨﺘ َِﻈﺮِﻳﻦَ( سورة يونس ،اآلية .)20
[2] Cf. Ibid., P. 63.
ﲆ َﻋﻠَ ْﻴﻬ ِْﻢ آ َﻳﺎﺗُ َﻨﺎ َﺑ ﱢﻴ َﻨ ٍ
ﺎت ﻗ ََﺎل اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ﻻَ َﻳ ْﺮ ُﺟﻮنَ ﻟِﻘَﺎ َءﻧَﺎ اﺋ ِْﺖ ِﺑ ُﻘ ْﺮآنٍ َﻏ ِ ْري َﻫ َﺬا َأ ْو َﺑﺪﱢ ﻟْﻪُ ﻗ ُْﻞ َﻣﺎ َﻳﻜُﻮنُ ِﱄ َأنْ ُأ َﺑﺪﱢ ﻟَﻪُ ِﻣ ْﻦ ﺗِﻠْﻘَﺎ ِء
] [3قال -تعاﱃَ  :-وإِذَا ﺗُ ْﺘ َ
َ
ِ
اب ﻳَ ْﻮ ٍم َﻋﻈ ٍﻴﻢ( سورة يونس ،اآلية .)15
ﻧَﻔ ِْﴘ إِنْ أَﺗﱠﺒ ُِﻊ إ ﱠِﻻ َﻣﺎ ﻳُﻮ َﺣﻰ إ َ ﱠِﱄ إ ﱢِين أﺧ ُ
َﺎف إِنْ َﻋ َﺼ ْﻴ ُﺖ َر ﱢيب َﻋ َﺬ َ
ﴫ ًة َﻓﻈَﻠَ ُﻤﻮا ِﺑ َﻬﺎ َو َﻣﺎ ﻧُ ْﺮ ِﺳ ُﻞ ﺑِﺎﻵْﻳَ ِ
] [4قال -تعاﱃَ  :-و َﻣﺎ َﻣ َﻨ َﻌ َﻨﺎ أَنْ ﻧُ ْﺮ ِﺳ َﻞ ﺑِﺎﻵْﻳَ ِ
ﺎت إِﻻﱠ ﺗَ ْﺨﻮِﻳﻔًﺎ
ﺎت إِﻻﱠ أَنْ ﻛَ ﱠﺬ َب ِﺑ َﻬﺎ ا َﻷْ ﱠوﻟُﻮنَ َوآﺗَ ْﻴ َﻨﺎ َُمثﻮ َد اﻟ ﱠﻨﺎ َﻗ َﺔ ُﻣ ْﺒ َ ِ
(سورة اإلﴎاء ،اآلية .)59
] [5لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،10ص .7
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توصل إﱃ النتيجة التالية :رسوخ القرآن يف
وعىل أساس نظريّته التي أرشنا إﱃ فحواهاّ ،
نصا دين ًّيا رسم ًّيا قام عىل مرحلتني؛ هام:
املجتمع
اإلسالمي ًّ
ّ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ :تالوة آياته من ِق َبل الناس والتأ ّمل فيها.
نص مد ّونٍ .
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :إضفاء صبغ ٍة عمل ّي ٍة لـ (كلمة الله) ضمن ٍّ
انعكاسا عمل ًّياً لكلمة الله خالل عمل ّية تدوينه ،إذ لو مل يد ّون؛ فﺈ ّن
إذًا ،بات املصحف
ً
مصطلﺢ (آية) وساﺋر املصطلحات القرآن ّية التي تتّصف باإلحالة الذات ّية كانﺖ ستُفَهم عىل
ضوء الفعل املؤث ّر لله -تعاﱃ -والكالم ّ
الدال عىل خلقه والتأريﺦ والنب ّوة ،ومن ث ّم ال يدرك
الناس منها مفاهي َم تتّسم باإلحالة الذات ّية؛ ومن هذا املنطلق ت َر َج َمﺖ اآليات امل ُشار إليها اسم
فهم أوس َع
اإلشارة (تلﻚ) بـ ()verse؛ باعتبارها جز ًءا من كالم الله ،ومن هنا ،ال ب ّد من امتالك ٍ
ٍ
مصطلحات من هذا القبيل].[1
النيص البحﺖ ،حني التط ّرق إﱃ تفسري
نطاقًا من الفهم ّ ّ
دليال عىل أ ّن القرآن الكريم يعتﱪ نفسه عىل ٍ
ارتباط
النص القرآ ّين ً
ً
وفضال عن ذلﻚ اعتﱪ عرب ّية ّ
النص].[2
نصه ،لذا ﻤﻳكن اعتباره غري متحك ٍّم بالكامل بهذا ّ
بثقاف ٍة ولغ ٍة ال تنفكّان عن مضمون ّ
ويف نهاية املطاف استنتج أ ّن اإلحالة الذاتيّة يف القرآن ضمن بعض املصطلحات؛ مثل( :آية)
النص القرآ ّين ذاته ال يُوحي مبفهوم هذه اإلحالة].[3
و(كتاب) ،تعود يف أساسها إﱃ املجتمع اإلﻤﻳا ّين ،بينام ّ
وقد ذكرت املوسوعة اإلسالم ّية الكبرية] [4ثالثة معانٍ ملصطلﺢ (آية) خالل مسريتها تح ّولها
يل ،وهي:
السيميولوجي إبّان العرص الجاه ّ
ّ

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ :عالماتٌ ما ّديّ ٌة ملموس ٌة تتمثّل بالظواهر الطبيع ّية واآلثار التي ّ
تدل عىل
ولرمبا عىل ضوء هذا املدلول أُطلقﺖ عىل مجموعة الكلامت والحروف أيضً ا.
قدرة الله تعاﱃّ ،
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :عالم ٌة عىل أم ٍر غريِ ما ّد ِّي (ما ورا ٍّﻲﺋ).

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :عالم ٌة عىل الغضب والتهديد والوعيد.
[1] Madigan, “The limits of Self Referentiality”, p. 69.
[2] Ibid., p. 68.
[3]Ibid.
] [4هذه املوسوعة مد ّونة باللغة الفارسية بعنوان (داﺋرة املعارف بزرگ اسالمي).
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النص القرآ ّين اتّسم بعرشات املعاين الجديدة التي ذكرها
لك ّن هذا املصطلﺢ بعد ِذكْره يف ّ
املحوري هو العالمة ،وبحسب االصطالح القرآ ّين فهو
املفسون يف بطون تفاسريهم؛ ومعناها
ّ
ّ
يدل عىل الظواهر التي تحدث يف الكون؛ ﻷنّها قاطب ًة ّ
ّ
تدل عىل عظمة الله -تعاﱃ -وعلمه
وقدرته ،كذلﻚ يراد من هذا املصطلﺢ اإلشارة إﱃ معاجز جميع اﻷنبيّاء والرسل؛ مبن فيهم:
ٍ
عالمات عىل صدق رساالتهم].[1
النبي مح ّمد؛ لكونها
ّ

وهناك معانٍ فرعيّ ٌة ُذكِ َرت يف مختلف التفاسري القرآنيّة لبيان مدلول هذا املصطلﺢ؛ من
رشعي (سورة البقرة ،اآلية  ،)187واالقتدار والسلطة (سورة القصص ،اآلية
جملتها ما ييل :حك ٌم ﱞ
القصة والرسالة والشخص والهيكل
 ،)35والبناء املرتفع (سورة الشعراء ،اآلية  ،)128وكذلﻚ ّ
والجامعة والكالم النافع].[2
كام أن لها مع ًنى اصطالح ًّيا قوامه داللتها اﻷساس التي هي العالمة؛ وهي الكلامت
كل
والعبارات والجمل القرآنيّة التي تعتﱪ املك ّون اﻷساس للسور املوجودة فيها ،وعددها يف ّ
وكل واحد ٍة منها تعتﱪ عالم ًة].[3
يتغريّ ،
سور ٍة ٌ
ثابﺖ ال ّ
إذًا ،ال يرجع تأريﺦ تسمية اﻷجزاء املك ّونة لسور القرآن الكريم بـ (آيات) إﱃ زمان تدوينه،
ٍ
الحقيقي يف
مصحف ،بل تزامنﺖ هذه التسمية مع نزولها ،وهذا هو السبب
ليظهر عىل هيﺌة
ّ
وجل؛ ومنها ما ﻤﻳثّل جان ًبا من اﻷصول
تسميتها؛ لكونها عىل غرار العالمات الطبيع ّية لله ع ّز ّ
االعتقاديّة واﻷحكام الرشعيّة ،ومنها ما يحﻲﻜ عن اﻷصول اﻷخالقيّة التي أمر الله بها ].[4
وتتّسم املباحث التي د ّونها دانيال ماديجان ،يف تفسري مصطلﺢ (الكتاب) يف اآلية اﻷوﱃ من
العلمي القويم ،وسعى من
سورة البقرة ،بالتخ ّبﻂ والتشتّﺖ ،حيث خرج فيها عن إطار البحث
ّ
خاللها إﱃ إثبات أ ّن هذا املصطلﺢ ال يُراد منه املصحف -القرآن املد ّون الذي بني يدي املسلمني-
السياق سلّﻂ الضوء عىل العديد من املصطلحات والتعابري؛ مبا فيها مصطلحا (قرآن) و
ويف هذا ّ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :سورة القمر ،اآليتان .2 – 1
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :حسني بن مح ّمد (الراغب اﻷصفهاين) ،مفردات ألفاظ القرآن ،كلمة (آية)؛ حسن املصطفوي ،التحقيق يف ﮐلامت
القرآن الﮑريم ،كلمة (آية).
] [3آذر تاش آذر نوش ،واكاوي و معادل ياﻲﺑ تعدادي از واژﮔان قرآن كريم (باللغة الفارسية) ،كلمة (آية)؛ داﺋرة املعارف بزرگ اسالمي
(باللغة الفارسية) ،منشورات مركز املوسوعة اإلسالميّة الكبرية ،الطبعة اﻷوﱃ1989 ،م ،ج  ،2ص ( 276بتلخيص).

] [4لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،18ص .159
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(آية)؛ إلثبات أ ّن املصحف غري الكتاب؛ لك ّن اﻷدلّة التي ساقها يف هذا املضامر غري مقنع ٍة ،وكام
ذكرنا يف بداية هذا الفصل ﻤﻳكن تفسري مصطلﺢ (الكتاب) يف اآلية اﻷوﱃ من سورة البقرة بأنّه
الساموي للقرآن الكريم ،لذا ال صواب ّية ال ّدعاء غري ذلﻚ.
يشري إﱃ املنشأ
ّ
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الفصل الثاني
االسترشاقي ملصطلح
التفسري
ّ
القرآين
النص
"التفصيل" يف ّ
ّ
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خاص ًة يف تفسري عد ٍد من املصطلحات والعبارات القرآن ّية،
تب ّنى بعض املسترشقني آراء ّ
وهذه اآلراء ال تتناغم بطبيعتها مع التفسري املتعارف لدى املسلمني؛ كام بادر بعضهم إﱃ طرح
ٍ
ٍ
جديد لها عىل ضوء تحليل مضمون اآلية املذكورة فيها؛ ومصطلﺢ (تفصيل) هو أحد
تعريف
هذه املصطلحات القرآن ّية.
ويف ما ييل نسلّﻂ الضوء عىل املوضوع ضمن املباحث التالية:
 

ّ

:Ä¥¦ ¶ ³®  :

سعى يوسف د ّرة الح ّداد إﱃ إيجاد حوا ٍر بني اإلسالم واملسيح ّية ،لك ّنه يف الحني ذاته شكّﻚ
توصل إليها يف تفسري عد ٍد من
بأه ّم مصد ٍر ُمعتَ َم ٍد لدى املسلمني ضمن استنتاجاته املنحازة التي ّ
اآليات القرآن ّية يف السور التالية( :اﻷنعام ،اﻷحقاف ،النمل ،الشوری ،البقرة ،آل عمران ،العنﮑبوت)،
ٍ
خاص ٍة ،وآراؤه
حيث وضّ ﺢ مضامينها وذكر
ملﺂرب ّ
مالحظات حول بعض مفرداتها وعباراتها؛ وفقًا َ
مفس آخ َر منذ عهد نزول القرآن الكريم.
أي ّ ٍ
السياق مل يطرحها ّ
يف هذا ّ

ويقوم النهج التفسريي الذي اتّبعه الح ّداد عىل تجريد القارئ من ح ّريّة الرأي يف فهم
الخاصة
النص القرآ ّين؛ بحيث يتجاهله بالكامل ،ويف هذا املضامر حاول إثبات آراﺋه التفسرييّة
ّ
ّ
ومختلف فرضيّاته القاﻤﺋة عىل إيديولوجيّة املسيحيّة؛ ومثال ذلﻚ :اعتباره أ ّن اإلسالم هو الدي َن
النرصا ﱠين ذات َه ،وأ ّن القرآن الكريم ليس سوى نسخ ٍة عرب ّي ٍة من الكتاب املق ّدس ،ومن ث ّم فهو
النبي
النبي مح ّمد مج ّر ُد واسط ٍة ثاني ٍة لتبليﻎ دين ّ
تاب ٌع له ومرتب ٌﻂ بأهل الكتاب ،وأ ّن ّ
عيﴗ ،وما إﱃ ذلﻚ من آراء منحاز ٍة أخرى .وعىل ضوء هذه اآلراء بادر إﱃ تفسري كلمة
(تفصيل) ضمن اآليات التي تشتمل عليها؛ معت ًﱪا إيّاها مبعنى (التعريب)].[1

السياق» :القرآن يف حقيقته هو (الكتاب) السابق ذاته ،حيث ترجمه
ّ
ومام قاله يف هذا ّ
بالتفصيل إﱃ العرب ّية«] .[2ونلمس من رأي الح ّداد تناقضً ا يف هذا املجال منذ بادئ اﻷمر،
معنيني ملصطل ٍﺢ ٍ
فس التفصيل املذكور يف
بحيث ذكر
واحد ،فحينام أراد بيان حقيقة القرآنّ ،
ْ
اإلسالمي املسيحي ،ص .146 – 144
مدخل إﱃ الحوار
ٌ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ
] [2م .ن ،ص .145
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اآليات  114و  115من سورة اﻷنعام و  37من سورة يونس بالتعريب ،لك ّنه وصف ترجمته
بكلمة (تفصيل)؛ وهي تعني -طب ًعا -الرشح والبيان؛ أي أنّه اعتﱪ التفصيل مبعنى تعريب
سوريت الجاثية واﻷحقاف ،واآلية  53من سورة غافر،
ًّ
الكتاب املصدر
مستدال باآليات اﻷوﱃ من َ ِ
العﱪي.
ث ّم استنتج من ذلﻚ أنّه نسخ ٌة مرتجم ٌة إﱃ العربيّة من اإلنجيل
ّ

ومام استنتجه من قوله -تعاﱃ [1]o n m l k j :-ومن ٍ
آيات أخرى :أ ّن
ّ
القرآن الكريم الذي وصف نفسه بالكتاب املصدر يُراد منه انتسابه إﱃ التوراة واإلنجيل؛ لكونه
منسو ًخا منهام عىل هيﺌة ترجم ٍة عرب ّي ٍة ،إال أ ّن هذا الرأي ال دليل عليه بتاتًا؛ ﻷ ّن هذه اآليات،
وال س ّيام اآلية  37من سورة يونس التي أكّد عليها أكرث من غريها ،ال تحتمل ألفاظها وعباراتها
فضال عن تعارضه مع
معنى كهذا ،إضافة إﱃ أ ّن سياقها يحﻲﻜ عن مع ًنى مغا ِي ٍر متا ًما ملا استنتجه؛ ً
ً
الحقاﺋق التأريخيّة الثابتة؛ لك ْن ال يسعنا تسليﻂ الضوء عليها يف مباحث هذا الكتاب.

املفسين املسلمني مل يتب ّنوا مثل هذا املعنى للتفصيل ،وال للتصديق ،وال
مضافًا إﱃ أ ّن ّ
لساﺋر املصطلحات والعبارات القرآن ّية مطلقًا ،منذ عرص صدر اإلسالم وحتّى عرصنا الراهن،
النص القرآ ّين ما ذكره هذا املسترشق؛ بل أكّدوا عىل أ ّن القرآن مص ِّد ٌق
فهم مل يستنتجوا من ّ
حقاﺋق دينيّ ٍة ،ويف الحني ذاته مل
كتابني مق ﱠد َس ْني يشتمالن عىل
َ
للتوراة واإلنجيل؛ بوصفهام ْ
ي ّدعوا تج ّرده من حقاﺋق أخرى؛ بحيث إ ّن الحقاﺋق التوارتيّة واإلنجيليّة -فقﻂ -تلبّي جميع
وتغري الظروف
متطلّبات البرشيّة ،وإﻤﻧّ ا عىل ضوء تط ّور املجتمعات البرشيّة والبرش أنفسهمّ ،
الزمكان ّية ،ظهرت حاج ٌة لقضايا جديد ٍة ،ومن هذا املنطلق اقتضﺖ العناية اإلله ّية نزول القرآن
املاسة.
الكريم؛ لكونه السبيل الوحيد الذي ﻤﻳكن أن يلبّي هذه الحاجة ّ
وقد ُذكِ َر لفﻆ (التفصيل) ومشتقّاته يف القرآن الكريم ضمن ٍ
آيات قرآني ٍة ع ّدة ،هي:
y x -

][2

Ï Î  -

][3

] [1سورة يونس ،اآلية .37
] [2سورة يونس ،اآلية .37
] [3سورة يونس ،اآلية .24
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¿ ¾  -

][1

 j i h g f -

][2

. - , + * ) (  -

][3

* ) ( ' & % $ # " ! -

][4

ويتمحور املراد من التفصيل يف جميع هذه اآليات حول املعنى ،ويف اآليتني التاليتني يراد
منه القضاء والحكم والبيان:
 [5] A @ ? > = < ;: 9 8 7 6 5؛ فالتفصيل يفهذه اآلية يعني الحكم والقضاء.
 [6]/ . - , + * ؛ كام ذكرنا يف تفسري اآلية اﻷوﱃ من سورة هود،فالتفصيل -هنا -مبعنى البيان.
كام أ ّن عدم التفصيل املشار إليه يف بعض اآليات يُراد منه انعدام املعنى؛ ومثال ذلﻚ
اآليات التالية:
± ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ -

][7

b a ` _ ^ ] \ [ -

][8

وعدم التفصيل -هنا -هو بحكم انعدام املعنى ،وقوله -تعاﱃ ª :-يف اآلية  44من
فصلﺖ ّ
يدل عىل تذ ّرع العرب بحج ٍج ملخالفة القرآن ،فلو كان بلغ ٍة غريِ عرب ّي ٍة لقالوا لِ َم
سورة ّ
ُفصل آياته؟ أي لِ َم لَ ْم تُوضّ ﺢ معانيها؟
لَ ْم ت ّ
] [1سورة يونس ،اآلية 5؛ سورة الرعد ،اآلية .2
] [2سورة هود ،اآلية .1
فصلﺖ ،اآلية .3
] [3سورة ّ
] [4سورة اﻷعراف ،اآلية .52
] [5سورة الحج ،اآلية .17
] [6سورة اﻷنعام ،اآلية .119
فصلﺖ ،اآلية .44
] [7سورة ّ
] [8سورة الطارق ،اآليتان .14 – 13
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ﴏح القرآن فيهام بأ ّن آياته ليسﺖ عبثيّ ًة
وأ ّما اآليتان  13و  14من سورة الطارق ،فقد ّ
وعاري ًة عن املعنى ،بل هو ٌ
فصل ذو مع ًنى واض ٍﺢ.
قول ٌ
وحينام نقارن بني مداليل اآليات املذكورة أعاله نلمس أ ّن التفصيل عىل غرار التبيني ،فهو
مبعنى اإلضافة والوضوح والتقليل من مقدار التشابه بني اﻷلفاظ والعبارات ،عىل ضوء بيانٍ
يل ،وأحيانًا قد تكون مضامني اآليات إجامليّ ًة من حيث املعنى ،وهنا يكون تفصيلها
تفصي ٍّ
مبعنى الحكم].[1
بفهم خاطﺊٍ
وهناك آيات ع ّدة تط ّرقﺖ إﱃ بيان بعض مكامن الغموض التي قد توحي ٍ
واضﺢ من حيث
للمضمون القرآ ّين ،حيث توضّ ﺢ املعنى لتؤكّد بأسلوبها هذا عىل أ ّن ّ
النص القرآ ّين ٌ
الداللة؛ ويؤيّد ذلﻚ تكرار عبارة" :آيات ب ّينات" ،واملقصود منها أنّها آياتٌ مت ّيز اﻷشياء عن بعضها وأ ّن
يل ،وقد نسب الله -تعاﱃ -هذا البيان لذاته املباركة؛ حينام قال¤ £ ¢  :
مدلولها ج ﱞ

´³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

 [2].¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µوهذا البيان ُو ِصف
يف آيات أخرى بالتفصيل؛ ومنها قوله -تعاﱃL K J I H G F E :-
.[3]U T S R Q PO N M

(كل ﳾ ٍء) م ّرتان يف القرآن الكريم؛ ضمن ارتباطها بالتبيني والتفصيل؛
وقد تك ّررت عبارة ّ
وذلﻚ يف اآليتني التاليتني:
b a ` _ ^ ] \ [ Z Y XW V U T -

.[4]l k j i hg f e d c

] [1راجع :أحمد باكتﴚ ،مطالعه معنا در سنﺖ اسالمي ،مقالة باللغة الفارسية نرشت يف مجلة »ﭘﮋوهﺶ فرهنﮕي« ،العدد الثالث ،السنة
ٍ
وتلخيص).
رص ٍف
التاسعة2008 ،م ،ص ( 10 - 9بت ّ
] [2سورة املاﺋدة ،اآلية .75
] [3سورة اﻷنعام ،اآلية .97
لالطّالع أكرث ،راجع :أحمد باكتﴚ ،مطالعه معنا در سنﺖ اسالمي ،مقالة باللغة الفارسية نرشت يف مجلة »ﭘﮋوهﺶ فرهنﮕي« ،العدد الثالث،
ٍ
وتلخيص).
رص ٍف
السنة التاسعة2008 ،م ،ص ( 10 - 9بت ّ

] [4سورة اإلﴎاء ،اآلية .12
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? @ .[1]H G F E D C B A

ٌ
اختالف بني
والتبيني والتفصيل يف هاتني اآليتني يشمالن جميع اﻷمور ،ولك ّن هناك
(كل ﳾ ٍء) تعني شمول اﻷمور قاطب ًة أو شمول بعضها؛
املفسين حول ما إ ْن كانﺖ عبارة ّ
ّ
لكل ما ُذكِ َر يف القرآن الكريم ،إذ حينام
إال أ ّن القدر املتيقّن هو اتّفاقهم عىل شموليّتها ّ
نقارن بني اآليات املشار إليها يتّضﺢ لنا أنّه أكّد يف العديد من آياته عىل تبيني مضامينه
كل أم ٍر يجب أن يفهمه بتبي ٍني وتفصيلٍ ؛ ﻲﻛ يدرك املعنى
وتفصيلها؛ أي وضّ ﺢ للمخاطب ّ
املقصود ،لذا ليس املراد منه انتقال الذهن من العدم إﱃ الوجود ليدرك املعنى ،بل اإلدراك
التدريجي ِمن الغموض إﱃ الوضوح ،ومن اإلجامل إﱃ
يف رحابه يت ّم عن طريق االنتقال
ّ
التفصيل ،وهذا ال يعني بالطبع أ ّن القرآن الكريم قد أَنشأ مع ًنى مل يك ْن موجو ًدا سابقًا،
وإﻤﻧّ ا أخرج املعاين التي كانﺖ موجود ًة سابقًا من الغموض واإلجامل إﱃ البيان والتفصيل
بشكلٍ
تدريجي].[2
ٍّ
ّ
استدل بها يوسف د ّرة الح ّداد إلثبات
ويف ما ييل نسلّﻂ الضوء برش ٍح وتحليلٍ لﻶيات التي
نظريّته القاﺋلة بكون القرآن ترجم ًة عرب ّي ًة للتوراة واإلنجيل:
 (1اﻵﻳﺔ  37ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ:
قال -تعاﱃw v u t s r q p o n m l k j :-
 ~ } | { z y xﮯ.[3]
سلّﻂ يوسف د ّرة الح ّداد الضوء عىل عبارةx w v u t s  :
ٍ
اختالف بني القرآن والكتاب السابق له -مصدره اﻷ ّول-
 [4]yواستنتج منها عدم وجود
] [1سورة النحل ،اآلية .89
] [2راجع :أحمد باكتﴚ ،مطالعه معنا در سنﺖ اسالمي ،مقالة باللغة الفارسية نرشت يف مجلة »ﭘﮋوهﺶ فرهنﮕي« ،العدد الثالث ،السنة
ٍ
وتلخيص).
رص ٍف
التاسعة2008 ،م ،ص ( 12بت ّ
] [3سورة يونس ،اآلية .37

] [4لالطّالع أكرث ،راجع اآليات التالية :سورة اﻷنعام ،اآلية 92؛ سورة البقرة ،اآليات 101 ، 97 ، 91 ، 89؛ سورة آل عمران ،اآليتان  81و 3؛ سورة
البقرة ،اآلية 41؛ سورة النساء ،اآلية 46؛ سورة املاﺋدة ،اآليتان  49و 51؛ سورة فاطر ،اآلية 31؛ سورة اﻷحقاف ،اآلية .30
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ّ
واستدل بقوله -تعاﱃÊÉ È Ç Æ Å Ä :-
سوى أنّه جاء بلسانٍ عر ٍﻲﺑ،

 .[1]Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ëومامّ أكّد عليه
السياق أ ّن القرآن من أساسه عبار ٌة عن تفصيل للكتاب ،والهدف من نزوله هو
يف هذا ّ
السياق استند إﱃ اآلية  92من سورة اﻷنعام][2؛ ليستنتج من
تأييد التوراة واإلنجيل ،ويف هذا ّ
نص يؤيّد الكتاب السابق له الذي هو مصدره اﻷساس].[3
مضمونها أ ّن القرآن عبار ٌة عن ٍّ
وضمن تحليله مضمون اآلية  37من سورة يونس أكّد عىل أ ّن القرآن مستو ًحى من التوراة
العﱪي،
النبي مح ّمد دعوته إﱃ الناس باللغة العربيّة ،بعد أن ع ّرب الكتاب
ّ
واإلنجيل ،لذا بلّﻎ ّ
فتيست له تالوته ،و ِذكْر معانيه؛ لذلﻚ جمع ما تعلّمه منه
حيث حفﻆ مواضيعه بشكلٍ ج ّي ٍدّ ،
يف قرآنه؛ ﻷ ّن العرب آنذاك كانوا عاجزين عن استخراج العلوم واﻷحكام املعقّدة من التوراة].[4
واملسألة التي تجدر اإلشارة إليها يف بادئ اﻷمر هي أ ّن عبارةy x :
معطوف ٌة عىل عبارة  ،u tوالتفصيل -هنا -ي ّدل عىل بيان املعنى.
وﻷجل أن يتّضﺢ للقارئ مغزى رأي الح ّداد ،نرى من اﻷنسب أ ّو ًال تسليﻂ الضوء عىل معاين
كلامت هذه اآلية ،وبيان املفاهيم اللغويّة واالصطالحيّة املوجودة فيها:
 "الكتاب" :ظاهر اآلية ّيدل عىل أ ّن أداة التعريف (الـ) -هنا -الستغراق الجنس ،وعىل
][5
سين رفضوا
هذا اﻷساس فهذا املصطلﺢ يُراد منه جميع الكتب السامويّة ؛ إال أ ّن بعض املف ّ
تفسري الكتاب يف هذه اآلية بالكتب السامويّة التي نزلﺖ قبل القرآن الكريم ،بل قالوا إنّه
يحﻲﻜ عن مساﺋل الحالل والحرام فيه؛ أي أنّه -هنا -مبعنى اﻷمر الواجب واملفروض ،لذا يكون
تفصيله مبعنى تفصيل الواجبات الدينيّة ،وبيان أحكام الرشيعة فيها] ،[6ومن هذا املنطلق
] [1سورة اﻷحقاف ،اآلية .12
َﺎب َأﻧْ َﺰ ْﻟ َﻨﺎ ُه ُﻣ َﺒﺎرَكٌ ُﻣ َﺼﺪﱢ ُق اﻟﱠ ِﺬي َﺑ َ ْني َﻳﺪَ ْﻳ ِﻪ َوﻟِ ُﺘ ْﻨ ِﺬ َر أُ ﱠم اﻟْ ُﻘ َﺮى َو َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟَ َﻬﺎ َواﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ُﻳ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ ﺑِﺎﻵْ ِﺧ َﺮ ِة ُﻳ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ ِﺑ ِﻪ َوﻫ ُْﻢ
] [2قال -تعاﱃَ  :-و َﻫ َﺬا ِﻛﺘ ٌ
َﻋ َﲆ َﺻ َﻼﺗِﻬ ِْﻢ ﻳُ َﺤﺎ ِﻓﻈُﻮنَ ( .سورة اﻷنعام ،اآلية .)92
اإلسالمي املسيحي ،ص.335 – 333
مدخل إﱃ الحوار
ٌ
] [3راجع :يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ
] [4راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .24

] [5راجع :محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،11ص 83؛ مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،10ص .63
] [6راجع :مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج  ،5ص 378؛ مح ّمد بن يوسف أبو حيان اﻷندلﴘ ،البحر املحيﻂ يف التفسري،
تحقيق صدقي مح ّمد جميل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الفﮑر1420 ،هـ ،ج  ،6ص .57
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ومبني لﻸدلّة التي يحتاجها
فسوا اآلية بالتاﱄ :القرآن مؤيِّ ٌد للكتب السامويّة التي نزلﺖ قبلهٌ ّ ،
ّ
الناس يف دينهم] ،[1أو إنّه مب ٌ ّني لتفاصيل أحكام الحالل والحرام يف اإلسالم.
ويف ما ذهب آخرون إﱃ القول بأ ّن الكتاب يُراد منه يف هذه اآلية تلﻚ املعتقدات والرشاﺋع
املنصوص عليها يف الكتب السامويّة السابقة] ،[2ورأى آخرون أنّه ّ
يدل عىل اللوح املحفوظ؛
مبني لتفاصيل
وهذا الرأي يتناسب مع املعنى السابق الذي ذكرناه؛ وفحواه أ ّن القرآن الكريم ّ ٌ
أحكام الحالل والحرام يف اإلسالم ،وذلﻚ ملا ييل:
املفسين ،ويف
أ .سورة يونس التي تتض ّمن هذه اآلية نزلﺖ يف مكّة؛ أي إنّها م ّكيّ ٌة بتعبري ّ
تلﻚ اآلونة مل يُنزِل الله أحكام الحالل والحرام يف اإلسالم؛ ﻷ ّن آيات اﻷحكام مدن ّيةٌ ،يف حني أ ّن
املﻲﻜ يتمحور بشكلٍ أساس حول املساﺋل العقديّة.
القرآن ّ ّ
كل ﳾ ٍء بلغ ٍة غريِ
كتاب مس ﱠج ٌل فيه ّ
ب .بعض ّ
املفسين اعتﱪوا اللوح املحفوظ بأنّه ٌ
][3
سوا تفصيل الكتاب  -تفصيل اللوح املحفوظ  -بواسطة
برشي ٍة  ،وعىل هذا اﻷساس ف ّ
القرآن؛ بكونه بيانًا ملعانيه باللغة العربيّة؛ واستدلّوا عىل رأيهم هذا باآليات  1إﱃ  4من
سورة الزخرف ،وهي قوله -تعاﱃX W V U T S R Q P :-
 .c b a ` _ ^ ] \ [ Z Yوعبارة (الكتاب
املبني) يف اآلية الثانية يُقصد منها نقوش القرآن الكريم املوجودة يف اللوح املحفوظ ،وقوله
تعاﱃ -يف اآلية الثالثة Z Y X W V U :تعني صياغة النقوشاملذكورة بلسانكم؛ أي بلغتكم العرب ّية؛ لﻲﻜ تفهموا دالالتها ومعانيها].[4

مفص ًال له هو املصدر اﻷساس الذي يس ّمى أ ّم الكتاب واملوجود
والكتاب الذي اعتُﱪ القرآن ِّ
فصله القرآن ،كام
يف اللوح املحفوظ ،حيث صدرت منه جميع الكتب السامويّة ،وهو الذي ّ
أشارت اآليتان  52من سورة اﻷعراف و  4من سورة الزخرف][5؛ ولك ْن ال يبدو هذا الرأي يف
ُرش إﱃ عربيّة القرآن.
تفسري آية البحث صحي ًحا؛ ﻷنّها مل ت ِ ْ
] [1راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،5ص .167
] [2راجع :عبد الله بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وأﴎار التأويل ،ج  ،3ص .113
القرآين للقرآن ،ج  ،6ص .1014
ّ
] [3راجع :عبد الكريم الخطيب ،التفسري
] [4راجع :مح ّمد عابد الجابري ،رهيافتي به قرآن كريم (باللغة الفارسية) ،ص .259 – 258
القرآين للقرآن ،ج  ،6ص .1014
ّ
] [5راجع :عبد الكريم الخطيب ،التفسري
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ـ »التفصيل« :عىل الرغم من أنّنا تط ّرقنا بشكلٍ
مقتضب إﱃ بيان معنى التفصيل؛ لغويًّا
ٍ
بﺈسهاب أكرث.
اللغوي
واصطالح ًّيا ،لك ّن الﴬورة تقتﴤ بيان معناه
ٍ
ّ
التفصيل لغ ًة مبعنى التبيني والتوضيﺢ ،ويف الفلسفة واملنطق يُراد منه تحليل
املوضوع وتقسيمه إﱃ أجزاء والفصل بني التداخل الحاصل يف املعاين؛ لذا فاملراد من
فواصل بني آياته ،وقوله -تعاﱃ:-
َ
قوله -تعاﱃ $ #  :-أنّنا وضّ حناه وجعلنا
القصاب الشاة؛
O N ؛ مبعنى وجود أم ٍر يفصل بني ّ
(وفصل ّ
كل آيتني؛ مثل قولهمّ :
كل لؤلؤتني خرزةٌ)].[1
مفص ٌل؛ أي ُجعل بني ّ
فصل النظم) ،و(عق ٌد ﱠ
أي عضاها) ،و(قد ّ
قاﺋالَ » :والتﱠف ِْص ُيل :التﱠ ْب ِي ُني ِبأَنْ َوا ِع ِهَ .والظﱠا ِه ُر أَ ﱠن
وفس ابن عاشور التفصيل يف هذه اآلية ً
ّ
ِيف الْ ِج ْن ِس ،فَ َي ْستَ ْغر ُِق الْ ُكتُ َب كُلﱠ َهاَ .و َم ْع َنى كَ ْونِ الْ ُق ْرآنِ تَف ِْص ًيال لَ َها أَنﱠ ُه
تاب تَ ْعر ُ
ت َ ْعر َ
ِيف الْ ِك ِ
السالِ َف ِةَ ،ون َِاس ٌﺦ لِ َام َال َم ْصلَ َح َة لِل ﱠن ِ
اس ِيف َد َو ِام ُح ْك ِم ِهَ ،و َدا ِف ٌع
ُمبَ ِّ ٌني لِ َام َجا َء ُم ْج َم ًال ِيف الْ ُكتُ ِب ﱠ
اب؛ فَك ﱡُل َذلِ َﻚ َد ِ
لِلْ ُمتَشَ ا ِب َه ِ
اخ ٌل ِيف َم ْع َنى التﱠف ِْصيلِ «].[2
ات الﱠ ِتي ضَ ﱠل ِب َها أَ ْه ُل الْ ِكتَ ِ
مفسون آخرون إﱃ أ ّن تفصيل الكتاب يراد منه بيان معانيه امللتبسة والغامضة
وذهب ّ
السياق اعتﱪوا
عىل نحو القطع واليقني؛ بحيث يتّضﺢ من خالله املقصود
الحقيقي ،ويف هذا ّ
ّ
التفصيل والتمييز والتقسيم نظاﺋر ،وض ّدها التلبيس والتخليﻂ].[3
ويبني مضمونه،
يلّ ،
إذًا ،تفصيل القرآن للكتب السابقة؛ مبعنى أنّه يوضّ ﺢ كتاب الله اﻷص ّ
فاالعتقا ُد بالله واح ٌد ،والدعو ُة إﱃ ال ّﱪ واإلحسان واحدةٌ ،إال أ ّن شكل ال ّﱪ واإلحسان حني
الدعوة مفتق ٌر إﱃ بيانٍ عىل نحو التفصيل والتوضيﺢ ،وهذا البيان يجب أن يكون متناس ًبا مع
تط ّور البرش يف ذلﻚ الزمان؛ بحيث ينسجم مع تط ّورهم يف اﻷزمنة الالحقة ،إذ عندما يبلﻎ
اإلنسان مرحلة النضوج؛ فهو يتلقّى الخطاب القرآ ّين].[4
مضافًا إﱃ ذلﻚ أ ّن نطاق التفصيل القرآ ّين يع ّم جميع التعاليم العقديّة والعمل ّية واﻷخالق ّية
] [1راجع :مح ّمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،كلمة (فصل).
] [2محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،11ص .83
] [3راجع :مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج  ،5ص .378
] [4راجع :سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ج  ،3ص .1785
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املوجودة يف الكتب السابقة] ،[1وهذا الشمول الذي يهدف إﱃ اإلبقاء عىل الرشاﺋع والكتب
وكل هذه اﻷمور
منبثق يف الواقع من سيطرة القرآن الكريم عليها][2؛ ّ
السابقة وتشذيبها،
ٌ
تنضوي تحﺖ معنى التفصيل وتنطبق مع املقصود من قوله -تعاﱃ -يف اآلية  48من سورة
املاﺋدة ،Z Y :وهذا النوع من التفصيل يختلف عن التفصيل املذكور يف اآلية
 111من سورة يوسف.Ð Ï Î :
نفس كلمة (مهيمن) مبعنى املسيطر عىل اﻷمر واملدبّر له] ،[3واعتﱪناها
إذًا ،حتّى وإ ْن مل ّ
تعني (املص ّدق)؛ من منطلق أ ّن حرف (الواو) يف اآلية يفيد عطف التفسري؛ فهل من الصحيﺢ
اعتبار التصديق؛ مبعنى اإلبقاء عىل الرشاﺋع السابقة دون إجراء أدﻰﻧ تغيريٍ عليها وا ّدعاء أ ّن
التفصيل ليس سوى ترجمة التوراة واإلنجيل إﱃ اللغة العربيّة؟! ال ّ
شﻚ يف أ ّن الرشاﺋع السامويّة
تشذيب عىل م ّر الزمان ،إذ أحد اﻷسباب اﻷساسيّة ملجيء رشاﺋ َع الحق ٍة هو
السابقة تحتاج إﱃ
ٍ
النبي عيﴗ ،فقد ص ّدق
تشذيب ما سبق من رشاﺋ َع ،إﱃ جانب التصديق بها؛ مثلام فعل ّ
أحل بعض الذي ح ّرمه اليهود ،حيث قال -تعاﱃ -يف اآلية
التوراة يف رسالته ،وإﱃ جانب ذلﻚ ّ
 50من سورة آل عمران ~ } | { :ﮯ ¡ ¥ ¤ £ ¢
¦ §¨ © .° ¯ ® ¬ « ª
وكتاب ت ُق ّرهام السامء ،هام يف الحقيقة مص ّدقان للرشيعة والكتاب اللذين
كل رشيع ٍة
إ ّن ّ
ٍ
سبقاهام ومهيمنان عليهام ،إال أ ّن القرآن الكريم من منطلق كونه كتاب الرشيعة الخامتة لرشاﺋع
ٌ
مصدق لجميع الكتب والرشاﺋع السابقة ومهيم ٌن عليها؛ ﻷ ّن أداة التعريف
السامء كافّةً ،فهو
( الـ) يف كلمة (الكتاب) تفيد استغراق الجنس ،لذا يراد من هذه الكلمة الشمول والعموم].[4
نصا مف ًرتى ،مع التأكيد عىل أنّه
ـ التصديق :هذه اآلية يف مقام نفي كون القرآن الكريم ًّ
نقال عن :برهان الدين أﻲﺑ الحسن إبراهيم
] [1راجع :عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐريم (باللغة الفارسية) ،ج  ،36ص ً ،510
بن عمر البقاعي ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلم ّية ،الطبعة الثانية1424 ،هـ ،ج  ،3ص .443
] [2راجع :محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،11ص .83

س كلمة (مهيمن) مبعنى املسيطر عىل أمر واملدبّر له .أبو هالل العسكري ،الفروق اللغويّة (باللغة
] [3راجع :أبو هالل العسكري ف ّ
الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية مهدي كاظميان وزهراء رضا خواه ،إيران ،طهران ،منشورات معهد بحوث العلوم اإلنسانيّة والدراسات
الثقافيّة2011 ،م ،ص .189
] [4راجع :محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،11ص .83
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وتفصيل ،وهو ما تب ّناه ابن عاشور بقولهَ » :و ِاالف ِ َْرتا ُء :الْك َِذ ُبَ ،وت َ َق ﱠد َم ِيف قَ ْولِ ِهÒ  :
ٌ
تصديق
ٌ
ِ Ø × Ö Õ Ô Óيف ُسو َر ِة الْ ُعقُو ِد (َ .)103ول ﱠَام نُ ِف َي َعنِ الْ ُق ْرآنِ ِاالف ِ َْرتا ُء أُ ْخ ِ َﱪ

يق َوتَف ِْص ٌيل ،فَ َج َرتْ أَ ْخبَا ُر ُه كُلﱡ َها بِالْ َم ْص َد ِر تَ ْنوِي ًها ِببُلُو ِغ ِه الْغَايَ َة ِيف َه ِذ ِه الْ َم َع ِاين
َع ْن ُه ِبأَنﱠ ُه ت َْص ِد ٌ
السالِ َف ِة؛ أَ ْي ُمبَيِّ ًنا للصادق
َحتﱠى اتﱠ َح َد ِبأَ ْج َن ِاس َها .وت َْص ِد َ
يق ال ِﱠذي بَ ْ َني يَ َديْ ِه كَ ْونُ ُه ُم َص ِّدقًا لِلْ ُكتُ ِب ﱠ
ِم ْن َها و ُمم ِّي ًزا لَ ُه َع ﱠام زِي َد ِفي َها َوأُ ِﳼ َء ِم ْن تَأْوِيلِ َها؛ ك ََام ق ََال -ت َ َع َاﱃW V U T S  :-
Z Y X؛ ك ََام تَ َق ﱠد َم ِيف ُسو َر ِة الْ ُعقُو ِد (َ .)48وأَيْضً ا ُه َو ُم َص ﱠد ٌق ِ -ب َفتْ ِﺢ ال ﱠدا ِل
يام أَ َخ َذتْ ِم َن الْ َع ْه ِد َع َىل أَ ْص َحا ِب َها أَ ْن يُ ْؤ ِم ُنوا بِال ﱠر ُسو ِل ال ِﱠذي يَجِي ُء
السالِ َف ِة ِف َ
ـ بِشَ َها َد ِة الْ ُكتُ ِب ﱠ
ُم َص ِّدقًا َوخَامتَ ًا ،فَالْ َو ْص ُف بِالْ َم ْص َد ِر َصالِ ٌﺢ لِ ْﻸَ ْم َريْنِ ؛ ِﻷَ ﱠن الْ َم ْص َد َر يَ ْقتَ ِﴤ فَا ِع ًال َو َم ْف ُع ًوال«].[1
النبي مح ّمد وبسامويّة كتابه من
وقال آخرون إ ّن اآلية يف صدد بيان التصديق برسالة ّ
ِقبَل اﻷنبيّاء والكتب السامويّة السابقة ،فهذا الكتاب مص ﱠد ٌق من ِقبَل جميع اﻷنبيّاء والكتب].[2
املفسين كلمة (مص ّدق)؛ مبعنى االنطباق مع الواقع ،واستشهدوا يف رأيهم
وفس بعض ّ
ّ
ْ
ْ
ْ
هذا بقوله -تعاﱃ -يف اآلية  105من سورة الصافّات :ﻗﺪ ﺻﺪﻗﺖ
اﻟﺮؤ َﻳﺎ؛ ومن ث ّم فﺈ ّن
َ َ َّ َ ّ ُ
النبي مح ّمد مع ما ُذكِ َر
تصديق الكتب السامويّة السابقة؛ يعني انطباق القرآن وشخص ّية ّ
فيها من أخبا ٍر].[3
وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن املراد من قوله -تعاﱃ w v u  :-هو التوراة
واإلنجيل اللذان كانا بني أيدي اليهود والنصارى ويف متناول الناس قبل نزول القرآن الكريم،
وأداة التعريف (الـ) يف كلمة (الكتاب) والتي تفيد الداللة عىل الجنس ضمن قوله -تعاﱃ -يف
اآلية  48من سورة املاﺋدة ّ Z Y X W V U T S :
تدل
لكل ما نزل قبله باسم (كتاب)؛ لذا فﺈ ّن عبارةv u t  :
عىل أ ّن القرآن مص ّد ٌق ّ
 wوساﺋر العبارات القرآن ّية املشابهة لها؛ مثل قوله -تعاﱃ،[4]n m l  :-
] [1محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،11ص .83
] [2راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،17ص .253
تجدر اإلشارة هنا إﱃ أ ّن رأي الرازي هذا فيه تكل ٌّف بنح ٍو ما ،إذ مل يذكر أ ّن الكتب السامويّة السابقة صدّقﺖ القرآن؛ وﻤﻳكن توجيه رأيه يف
ما لو ضممناه إﱃ اإليضاحات التي ذكرها ابن عاشور يف تفسري اآلية ،وهو ما سنشري إليه يف سياق الكالم.
] [3راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،1ص 316؛ ناﴏ مكارم الشريازي ،تفسري ﻤﻧونه (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .349
] [4سورة البقرة ،اآلية .41
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 ،[2]h g f e ،[1]n m lيُراد منها أ ّن القرآن مص ّدق للكتب
التي نزلﺖ قبله؛ من حيث مباد ُؤها العقديّة ودعوتها إﱃ ال ّﱪ واإلحسان؛ ﻷ ّن الكتب السامويّة
ٌ
اختالف حول الفروع فقﻂ ،ومن هذا
متّفق ٌة مع بعضها عىل اﻷصول اﻷساسيّة ،لك ْن فيها
أي ٍ
تناقض بني القرآن والكتب السامويّة السابقة ،فهو يتناغم معها من حيث
املنطلق ال نجد ّ
كتاب
املبادئ العا ّمة ويشرتك معها يف املرتكزات اﻷساس ّية؛ وكأ ّن جميع الكتب السامويّة مج ّرد ٍ
ٍ
واحد .وقد تق ّدم ما يؤيّد ذلﻚ من كالم ابن عاشور].[3
أضف إﱃ ذلﻚ أ ّن هذه اآلية واحد ٌة من عرشين آي ًة تتح ّدث عن موضوع مشابه ،وهو
النبي
موقف املرشكني املتمثّل يف ترويجهم شبهات ض ّد الدين الجديد ،وتع ّدد طلباتهم من ّ
مح ّمد ،وجدالهم املتواصل معه؛ ونوضّ ﺢ املوضوع ضمن ٍ
آيات من سورة يونس:
ـ اآلية - 20عىل سبيل املثال -تتط ّرق إﱃ بيان واحد ٍة من هذه الشبهات ،حيث قال
تعاﱃÕ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È :-النبي فيها إﱃ مقارعتهم ،حيث
 .Ø × Öث ّم تلتها آياتٌ متوالي ٌة دعي ّ
يل؛ حينام يسريون يف اﻷرض
ذكّرت الناس بﺂيات الله العظيمة التي يلمسونها بشكلٍ عم ّ
والبحار ،وكيف إنّه يستجيب دعاءهم؛ وهم يف عباب البحار.
متثيال استعرض فيه واقع الحياة الدنيا ،ونزول املاء من السامء ،وﻤﻧو النباتات،
ـ اآلية  24تتض ّمن ً
وجل :-
كل هذه الظواهر الطبيع ّية بيد الله -ع ّز ّ
ث ّم جفافها وزوالها بالكامل ،والتأكيد عىل أ ّن ّ

´³²±°¯ ®¬«ª©¨§¦¥¤
ÄÃÂÁ À¿¾½¼»º ¹¸¶µ

.Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å

ـ اآلية  28تتح ّدث عن حرش املرشكني يف يوم الحسابZ Y X W V :

[ \ ] ^ _` .i h g f e d cb a
] [1سورة البقرة ،اآلية .91
] [2سورة البقرة ،اآلية .97
] [3راجع :محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،11ص .83
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تجسم أعامل جميع البرش يف يوم الحساب مبن فيهم املرشكون ،حيث
ـ اآلية  30تؤكّد عىل ّ
كل إنسانٍ } |{ z y x w v :
يدركون حينها أ ّن الله هو موالهم وموﱃ ّ
~ ﮯ ¡ .¨ § ¦ ¥ ¤ £¢
النبي
ـ اآليات  31إﱃ  36فيها أدلّ ٌة قطع ّي ٌة عىل ربوب ّية الله ع ّز ّ
وجل ،حيث أمر فيها ّ
يحتج بها عىل املرشكني ،ويثبﺖ لهم بأ ّن الله هو املسؤول عن تدبري شؤون
مح ّمد بأن ّ
العامل والكاﺋنات كافّ ًة والخلقة والرزق وإحياء املوىت؛ فهذه اﻷمور كلّها بيده -تعاﱃ -فحسب،
وال دخل لغريه فيها؛ فقد قال -تعاﱃ -يف اآلية ° ¯ ® ¬ « ª :31

ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

.È Ç Æ ÅÄ Ã

ـ اآلية  34تح ّدى الله -تعاﱃ -فيها املرشكني وطلب منهم أن يخلق رشكاؤهم مثل خلقه؛ إ ْن
كانوا قادرين حقًّا عىل ذلﻚ ،وعىل هذا اﻷساس و ّجهﺖ النقد لﻸصنام التي يعبدونها من دونه
وسألﺖ ما إ ْن كانﺖ قادر ًة حقًّا عىل خلق أشياء من العدم وإحياﺋها م ّر ًة أخرى يف الحياة اآلخرة:
. 3 2 10 / . - , + *) ( ' & % $ # " !
ـ اآلية  37التي استند يوسف د ّرة الح ّداد إﱃ مضمونها إلثبات نظريّته ،حيث يؤكّد الله
كل ما ُذكِ َر يف القرآن هو من عنده ،وال ينبغي ﻷحد ا ّدعاء أنّه
تعاﱃ -فيها بنح ٍو قاطعٍ عىل أ ّن ّمن عند غريهx w v u t s r q p o n m l k j :
 ~ } | { z yﮯ .
ـ اآليتان  38و 39فيهام تح ٍّد للمرشكني واملعاندين ،حيث تأمرانهم بأن يأتوا بسور ٍة واحد ٍة
شبيه ٍة بالسور القرآن ّية القرآن ّية؛ إ ْن كانوا صادقني يف زعمهم بأنّه مف ًرتى ،وبأ ّن مصدره غري
تعريب للتوراة واإلنجيل ومنسو ٌخ منهام؛ كام ا ّدعى الح ّداد وأمثاله؛ فقد قال
الله ،أو أنّه
ٌ
تعاﱃ -يف اآلية  :38أ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢.³ ² ± °
ـ اآليات  37إﱃ  45بشكلٍ عا ٍّم فيها تأكي ٌد ملا ُذكِ َر يف اآليات اﻷوﱃ من السورة ،حيث تؤكّد
منزل من ِق َبل الله -تعاﱃ -دون أدﻰﻧ ٍّ
كتاب ٌ
شﻚ وتر ّد ٍد.
عىل أ ّن القرآن ٌ
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وجل -يف وحيه إﱃ أنبيّاﺋه ورسله،
وتتمثّل إحدى مراحل هداية الناس من ِقبل الله -ع ّز ّ
وإنزال الكتب املق ّدسة عليهم ،حيث أُنزلﺖ هذه الكتب عىل نوح ،وإبراهيم ،وموﳻ ،وعيﴗ،
وكذلﻚ منها الكتاب امل ُن َزل عىل خامتهم مح ّمد؛ وهذه الس ّنة الكون ّية أشري إليها يف آية بحثنا:
 ~ } | { z y x w v u t s ﮯ .[1]واستنا ًدا إﱃ هذه
النبي مح ّمد وضغوطهم الشديدة عليه ،هي
الحقيقة ،فمواقف املرشكني واملكذّبني لرسالة ّ
عىل غرار ما واجهه اﻷنب ّياء واملرسلون الذين سبقوه.
وكام هو معلو ٌم ،فالتصديق هو عكس التكذيب؛ أي إنّه يعني موافقة الطرف املقابل عىل
ما يقوله ،ومن املؤكّد أ ّن تصديق ٍ
شخص من حيث العقيدة أو الخﱪ ،ال يعني كون املص ِّدق
ال يعرف شيﺌًا سوى هذه العقيدة وهذا الخﱪ ،كام ال يعني أ ّن ما لديه هو نسخ ٌة مطابق ٌة
للنسخة التي بني يدي من ص ّدقه .وكذلﻚ ال يُراد من التصديق إحاطة من نص ّدقه بنا وتسلّطه
علينا ،ومن هذا املنطلق فﺈ ّن تصديق القرآن الكريم للكتب السابقة ال يُقصد منه كونه نسخ ًة
كل تغيري وعديم التأثري.
منها؛ بحيث ي ّدعى أنّه عا ٍر من ّ
ولو اعتﱪ أنّه مج ّر ُد ناقلٍ ملا يف تلﻚ الكتب وأنّه ترجم ٌة عرب ّي ٌة لنصوصها ،يَ ِر ْد عىل صاحب
هذا الرأي اإلشكال التاﱄ :لو زعم أنّه ترجم ٌة للتوراة واإلنجيل ،كيف ي ّﱪر تلﻚ املواضيع التي
قصة أصحاب الكهف وغريها؟ ال ّ
شﻚ
تط ّرق إﱃ ذكرها وال وجود لها يف هذين الكتابني؛ مثلّ :
الفكري
يف أ ّن الكتب السابقة ض ّمنها الله -سبحانه وتعاﱃ -مواضيع تتناسب مع املستوى
ّ
الطبيعي أ ّن مشيﺌته اقتضﺖ أ ْن يكون القرآن
واالجتامعي للمجتمعات التي أُن ِزلَﺖ إليها ،ومن
ّ
ّ
][2
مص ّدقًا لﻸنبيّاء والرسل وكتبهم السابقة .
كل تلﻚ االختالفات الكاﺋنة بني النهج املتّبع يف التوراة واإلنجيل والنهج
فهل ﻤﻳكن حقًّا تجاهل ّ
املتّبع يف القرآن الكريم عىل صعيد استعراض اﻷحداث والوقاﺋع ،بزعم أنّه ترجم ٌة لهام؟ هذه
تختص بدعوة خاتم اﻷنب ّياء فقﻂ ،ومن م ّيزات دعوته -أيضً ا -أنّها ال
اﻷحداث والوقاﺋع املذكورة ّ
بقوم عىل نحو الخصوص ،بل هي دعو ٌة عا ّم ٌة مو ّجه ٌة إﱃ البرشيّة
تختص بفﺌ ٍة مع ّين ٍة من البرش وال ٍ
ّ
ٍ
وتلخيص).
(بترص ٍف
] [1راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،10ص ّ 63

ٍ
وتلخيص).
(بترص ٍف
] [2راجع :أحمد عمران ،الحقيقة الصعبة يف امليزان ،ص ّ 206
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نص التوراة الذي تتمحور
فالنص القرآ ّين الذي ﻤﻳتاز بالخطاب الشمو ّﱄ هو يف مقابل ّ
جمعاء؛ لذا ّ
تعاليمه حول بني إﴎاﺋيل فحسب][1؛ كام إنّه عىل خالف اﻷناجيل التي ذكر مد ّونوها فيها مذكّراتهم
وما شهدوه يف حياتهم ومختلف معقتداتهم؛ بالنسبة إﱃ املسيﺢ وسلوكه وطبيعة دعوته].[2
وهناك مسأل ٌة ملحوظ ٌة يف شتّى اآليات القرآن ّية؛ وهي تأييد الكتب امل ُنزلَ َة عىل ساﺋر اﻷنب ّياء
والرسل ،إﱃ جانب التأكيد عىل أ ّن هذا الكتاب عبار ٌة عن امتدا ٍد لتلﻚ الكتب؛ ومن جملتها اآلية
 3من سورة آل عمران،5 4 3 2 1 0 / . - , + :
النبي
فالقرآن الكريم يعتﱪ نفسه امتدا ًدا ملا أنزل الله -تعاﱃ -يف التوراة واإلنجيل؛ وقد أعلن ّ
الساموي السابق أو يبطله.
وكتاب جديدين ،دون أن يف ّند الكتاب
ٍ
مح ّمد دعوته يف رحاب دينٍ
ّ
إ ّن روح القرآن الكريم هي تأييد الكتب املق ّدسة السابقة؛ ويؤكِّد ذلﻚ ارتباط مضامني
آياته مبضامينها .ووصفه باملص ّدق لها ال يعني تكراره ملا ُذكِ َر فيها ِ
نفسه ،أو توضيحه املواضيع
ساموي جدي ٌد ٌ
منزل
كتاب
ﱞ
التي مل توضّ ﺢ فيها؛ كام فعل الكثري من اﻷنب ّياء السابقني ،وإﻤﻧّ ا هو ٌ
من ِق َبل الله -سبحانه وتعاﱃ.-
وقد كان املخاطبون اﻷواﺋل يعتقدون بأ ّن الفرق بني القرآن والكتب السابقة يكمن يف
مواكبته متطلّبات عرصهم التي مل تك ْن معهود ًة لدى أسالفهم ،لذلﻚ مل تك ْن تلﻚ الكتب قادر ًة
عىل تلبيتها؛ لذلﻚ أنزله الله -تعاﱃ-؛ ومحوره اﻷساس هو بيان واقع التوحيد والتأكيد عىل
حتم ّية املعاد يف يوم القيامة.
فالتوراة يغلب عليها طابع الوعيد؛ بينام اإلنجيل طابعه الغالب هو التبشري؛ ومن هذا
مساﺋل
َ
املنطلق جاء الكتاب الجديد  -القرآن  -بهدف إيجاد توازنٍ بني اﻷمرين وإمتام ما ُذكِ َر من
تكامال وصواب ّية يف هذا املضامر،
بخصوص التوحيد واملعاد ،ومن ث ّم طرح إيديولوجيا دين ّي ٍة أك َرث ً
الفكري الذي شهدته املجتمعات البرشيّة والتغيريات
وقد اقتضﺖ الﴬورة ذلﻚ؛ نظ ًرا للتح ّول
ّ
ساموي
كتاب
املشهودة التي طرأت يف شتّى املجاالت ،ففي خض ّم أوضاع كهذه ال ب ّد من إنزال ٍ
ٍّ
نبي ٍ
ٍ
جديد ،يحمل تعاليم تفوق مستوى التعاليم السابقة.
جديد يل ّبي حاجة البرش ،يأيت به ًّ
[1] Neuwirth, “Epistemic Pessimism in Qur’anic studies”, p. 6.
] [2راجع :مح ّمد عابد الجابري ،رهيافتي به قرآن كريم (باللغة الفارسية) ،ص .337 – 336
336

ﻲﻧ
اﻗﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ" ﰲ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻲﻧ /اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

ونستوحي من مضمون اآلية  48من سور ِة املاﺋدة] [1أ ّن القرآن الكريم يف صدد الهيمنة عىل
كل ما مل يُذكر فيها ،وأسلوبه املؤيّد لتلﻚ الكتب ّ
يدل عىل أ ّن
الكتب السامويّة السابقة ،و ِذكْر ّ
ِلﺖ يف ذلﻚ العرص تحاﻲﻛ آياتها بنح ٍو ما؛ بحيث كان مخاطبه يشعر بهذا االرتباط؛
آياته التي أُنز َ
لجانب من مضامني التوراة واإلنجيل وهدفها إزالة
وكل آي ٍة منه يف تلﻚ الظروف كانﺖ مك ِّمل ًة
ّ
ٍ
مكامن االختالف حولها أو التذكري ببعض مساﺋلها.
وتناص بني القرآن والكتاب
النص القرآ ّين يف تلﻚ اآلونة كان يشعر داﻤﺋًا بوجود محاكا ٍة ٍّ
ومخاطَب ّ
نص الكتاب املق ّدس كان يؤكّد عىل هذا التعالق
النص القرآ ّين بدوره عىل ضوء إحاالته إﱃ ّ
املق ّدس ،و ّ
السياق ت ّم
النيص] ،[2حيث كان االرتباط موضوع ًّيا مع التوراة والكتب السامويّة اﻷخرى؛ ويف هذا ّ
ّ ّ
][3
تغري لها ،يف حني أ ّن بعضها اآلخر عرض ٌة للتغيري .
التأكيد عىل أ ّن بعض مضامينها ثابت ٌة ال ّ
وقال أحد الباحثني يف هذا الصدد» :القرآن الكريم يشري يف بعض آياته إﱃ الكتب السابقة؛
مثل :صحف إبراهيم ،والتوراة ،والزبور ،واإلنجيل ،إال أ ّن الجانب اﻷكﱪ من مضامينه هي قرآني ٌة
أي
بحتةٌ ،ال ارتباط لها مطلقًا بتلﻚ الكتب؛ لدرجة أ ّن املخاطب عىل ضوﺋها يف غ ًنى عن الرجوع إﱃ ّ
النيص -بني الكتب املق ّدسة يبلﻎ أدﻰﻧ املستويات
ٍ
كتاب مق ّد ٍس آخ َر؛ ما يعني أ ّن ّ
التناص -التعالق ّ ّ
الغيبي الذي انبثقﺖ منه .مبا أ ّن
وغاية ما يفيده هو حقّان ّية الدين وارتباط نصوصها باملصدر
ّ
ٍ
اﻷساﳼ لجميع اﻷديان
مرتبﻂ بالوحي الذي هو املصدر
النص املق ّدس الجديد عبار ٌة عن نتا ٍج
ّ
ّ
املحوري فيه هو الحفاظ عىل االرتباط بني هذه اﻷديان ،وهذا االرتباط
السامويّة ،فالهدف
ّ
ليس سوى جز ٍء من املنظومة العقاﺋديّة للدين الجديد ،وهو ما نلمسه يف بعض املضامني
القرآن ّية التي تعتﱪ جديد ٌة من نوعها بالنسبة إﱃ غريهاl k j i h g :
} |{ z y x w v u t s r q p on m
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َﺎب َو ُﻣ َﻬ ْﻴ ِﻤ ًﻨﺎ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ ﻓَﺎ ْﺣﻜ ُْﻢ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ ْﻢ َمبِﺎ َأﻧْ َﺰ َل اﻟﻠﱠﻪُ َوﻻَ ﺗَ ﱠﺘﺒ ِْﻊ أَ ْﻫ َﻮا َءﻫ ُْﻢ
َﺎب ﺑِﺎﻟْ َﺤ ﱢﻖ ُﻣ َﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ِﻟامَ َﺑ َ ْني َﻳﺪَ ْﻳ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﻟْ ِﻜﺘ ِ
] [1قال -تعاﱃَ  :-و َأﻧْ َﺰﻟْ َﻨﺎ ِإﻟَ ْﻴﻚَ اﻟْ ِﻜﺘ َ
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ﻠ
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ء
ﺎ
ﻮ
ﻟ
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ﺎ
ﺟ
ﺎ
ﻬ
ﻨ
ﻣ
و
ﺔ
ﻋ
ْ َْ
َﻋ ﱠام َﺟﺎ َءكَ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺤ ﱢﻖ ﻟِﻜ ﱟُﻞ َﺟ َﻌﻠْ َﻨﺎ ِﻣ ْﻨﻜ ْ ْ َ َ ْ َ ً َ ْ َ ﱠﻪُ َ َ ْ ﱠ َ ﺪَ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ
َْ
اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣ ْﺮﺟِ ُﻌﻜ ُْﻢ َﺟ ِﻤﻴ ًﻌﺎ َﻓ ُﻴ َﻨ ﱢﺒ ُﺌﻜ ُْﻢ مبِ َﺎ ﻛُ ْﻨﺘ ُْﻢ ِﻓﻴ ِﻪ ﺗَ ْﺨ َﺘﻠِﻔُﻮنَ ( سورة املاﺋدة ،اآلية .)48
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :سورة املاﺋدة ،اآلية  45واآليات التي تتط ّرق إﱃ بيان اﻷحكام والعقاﺋد وأصول التوحيد واملعاد.
ٍ
(بتلخيص).
] [3لالطّالع أكرث ،أحمد باكتﴚ ،نﮕاهي به مواضع قرآن نسبﺖ به ﮐتب مقدس ﭘيشني (باللغة الفارسية)
http://sahargah.blog.ir/139415/07//
راجع أيضً ا :أحمد باكتﴚ ،ترجمه شناﳼ قرآن ﮐريم روي ﮐرد نظري و ﮐاربردي (باللغة الفارسية) ،ص .86 – 85
] [4ترجمه شناﳼ قرآن ﮐريم روي ﮐرد نظري و ﮐاربردي (باللغة الفارسية) ،ص .87
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النص القرآ ّين أُريد منه الرتويج للتوراة واإلنجيل -كام ا ّدعى يوسف
وإذا افرتضنا أ ّن ّ
الحري باآليات القرآن ّية الترصيﺢ بهذا اﻷمر ،ال أ ْن تقول/ :
د ّرة الح ّداد -كان من
ّ
 ،2 1 0وال ّ
شﻚ يف أ ّن تفس ْري ملفهوم التصديق -هنا -قاﺋ ٌم عىل آراء أسالفه ومرتكزاته
العلمي املعتﱪة.
اإليديولوجيّة املسيحيّة ،ومن ث ّم فهو ال يقوم عىل أصول البحث
ّ
وهناك مسأل ٌة يف غاية اﻷه ّم ّية يجب أن تُضاف إﱃ اﻷدلّة التي ُذ ِكرتَ آنفًا؛ وهي أ ّن آية
النص القرآ ّين مف ًرتى ،لذلﻚ اقتضﺖ الﴬورة
بحثنا وسورة يونس بشكلٍ عا ٍّم ،يف مقام تفنيد كون ّ
تأكيد القرآن عىل عدم تعارضه مع الكتب السامويّة السابقة ومع رساالت ساﺋر اﻷنبيّاء؛ إلثبات
أ ّن الدعوة اإلسالم ّية تتناغم مع دعوتهم الدين ّية ،وجميع املعتقدات التي جاء بها منسجم ٌة مع
معتقداتهم ومت ّمم ٌة لها؛ وعىل هذا اﻷساس ال نبالﻎ لو قلنا إ ّن أنسب تفسري للتفصيل يف اآلية
املذكورة هو البيان والتوضيﺢ ،وهذا املعنى أفضل بكثريٍ من تفسريه بالتعريب؛ أي أ ّن القرآن
تتجىل اﻷحكام اﻷساسيّة
مبني وموضِّ ٌﺢ للكتب السامويّة السابقة؛ وفيه ّ
بحسب هذا الرأيٌ ِّ -واملعتقدات اﻷصول ّية؛ يف التوحيد ،والنب ّوة ،لذا ال ّ
وجل.
شﻚ وال تر ّدد يف كونه منزالً من ِق َبل الله ع ّز ّ
إضاف ًة إﱃ ما ذُكر ،فﺈ ّن عبارة w v u t s  :يف هذه اآلية ّ
تدل بوضو ٍح
فس بتاتًا بالتعريب ،إذ لو كان القرآن ترجمة عرب ّية للتوراة
عىل أ ّن التفصيل ال ﻤﻳكن أن يُ ﱠ
واإلنجيل؛ كام ا ّدعى الح ّداد ،فالتصديق يف هذه الحالة ال موضوع ّية له ،إذ لو كان مج ّرد
ترجم ٍة؛ لوجب إطالق كلمة (كتاب) عليه؛ باعتباره نسخ ًة عرب ّيةً ،وملا ُو ِص َف باملص ّدق.
وينقل الح ّداد عن املفكّر اللبناين عفيف عبد الفتاح ط ّبارة قوله» :ثبﺖ من الناحية التأريخ ّية
النبي مح ّمد ،«ث ّم علّق عىل
أ ّن الرتجمة العرب ّية للتوراة واإلنجيل مل تك ْن موجود ًة يف عرص ّ
ً
ﻻَﻣﺎ ﺣﺮم
َﻌﺎم
كالمه ً
ﺣﻼّﻟِﺒﻨﻲ ِإ ْﺳ
ﺮاﺋﻴﻞ ِإ ّ
قاﺋال» :القرآن بذاته تح ّدى اليهود حينام قال :ﻛُ ّ ُﻞ اﻟﻄّ ِ
ﻛﺎن ِ
َ
َ
َ
َ َّ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ﻦ ﻗ ْﺒﻞ أ ْن ﺗﻨﺰل ْ
ﺎﻟﺘ ْﻮرا ِة ﻓَﺎﺗﻠُﻮﻫﺎ ِإ ْن ﻛُﻨ ُ�ْﺻﺎ ِدﻗﲔَ ،[1]لذا لو مل تك ْن
ِإ ْﺳ
ُ
اﻟﺘﻮراة ُﻗُﻞ ﻓَﺄﺗُﻮا ِﺑ ّ َ
ﺮاﺋﻴﻞ َﻋ� َﻧﻔ ِﺴ ِﻪ ِﻣ َ ِ َ ُ َ ّ َ َ ّ َ
هناك تورا ٌة مد ّون ٌة باللغة العرب ّية ،ملاذا تح ّدى القرآ ُن اليهو َد؟ هل إ ّن تح ّديه أهل التوراة كان
يعني مجيﺌهم بالتوراة العﱪيّة وتالوتها أو العرب ّية؟ ال ّ
شﻚ يف أ ّن القرآن قد تح ّدى يف هذه اآلية
التوراة العربيّة ،ويف غري هذه الحالة ال ﻤﻳكن اعتبار تح ّديه جا ًّدا«].[2
] [1سورة آل عمران ،اآلية .93
] [2يوسف د ّرة الحدّاد ،القرآن دعو ٌة نرصانيةٌ ،لبنان ،بريوت ،منشورات املكتبة البولسية ،الطبعة الثالثة1993 ،م ،ص .211
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والسؤال الذي يُطرح عىل ا ّدعاء الح ّداد ،بكون التوراة واإلنجيل العربيﱠتني كانتا يف متناول
املرشكني؛ مفاده :ما السبب الذي يُوجب إنزال كتاب باللغة العرب ّية هو يف اﻷساس موجو ٌد لدى
الناس؟!
 .2اﻵﻳﺘﺎن  114و 115ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم:
قال -تعاﱃk ji h g f e d c b a ` :-
z y x w v u ts r q p o n m l
{ | } ~ﮯ ¡ .[1] ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢

خصص يوسف د ّرة الح ّداد ،لدى تفسريه مضمون اآلية  114من سورة اﻷنعام مبحثاً
ّ
(مفص ًال)؛ هادفًا من ذلﻚ إثبات أنّها ال ّ
تدل عىل البيان والتفصيل ،بل الرتجمة
مستقالً لكلمة ّ
إﱃ العرب ّية ،حيث أكّد عىل أ ّن القرآن يف هذه اآلية ذكر تفصيل الكتاب؛ قاص ًدا من ذلﻚ التوراة
ّ
واستدل عىل رأيه هذا بـ (الـ) التعريف التي دخلﺖ عىل كلمتَ ِي الكتاب؛ ما يعني
واإلنجيل،
أ ّن الكتاب امل َ
النبي مح ّمد هو الكتاب ذاته الذي أُنز َِل قبله؛ أي التوراة واإلنجيل،
ُنزل عىل ّ
تفصيل له ،والتفصيل -هنا -يُراد منه الرتجمة إﱃ اللغ َة العرب ّية].[2
ٌ
ومن ث ّم فهو
ويف نقد رأي الح ّداد ﻤﻳكن القول:
أ ّو ًﻻ:
نستشف من العبارة اﻷوﱃ يف اآلية  c b a ` 114أ ّن ال َحكَم هو
ّ
النبي مح ّمد؛
وجل ،واالستفهام املوجود فيها
الله ع ّز ّ
ﱞ
تقريري يُراد منه ِذكْر خ ٍﱪ عىل لسان ّ
فحواه :إناطة الحكم بالله فقﻂ؛ والهدف -هنا -الر ّد عىل املرشكني الذين نقل قسمهم يف اآلية
 109من السورة ذاتها بأنّهم سيؤمنون يف ما لو جاءتهم آية¾ ½ ¼ » º :
¿  ،Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á Àلذلﻚ
إنكاري بأ ّن الحكم لله فقﻂ.
استفهام
النبي بصيغة
ٍ
ٍّ
أجابهم ّ
والنبي مح ّمد ،وال صلة لها باإلنجيل وال
إذًا ،موضوع اآلية يتمحور حول املرشكني
ّ
النصارى.
] [1سورة اﻷنعام ،اآليتان .115 – 114
] [2راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .20
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وجل -بأنّه هو الذي أنزل القرآن؛ حيث قالf e d :
ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :بعد ذلﻚ شهد الله -ع ّز ّ
مفص ًال هو القرآن طب ًعا ،وضمري الجمع يف عبارة
 ،i h gوالكتاب الذي نزل ّ

(إليكم) ينوب عن جميع مخاطبي رسول الله؛ من مسلمني ،ومرشكني ،وأهل كتاب.

ﺛﺎﻟﺜًﺎ :الضمري (هو) يف عبارة g f e d :يعود إﱃ لفﻆ الجاللة املذكور
يف بادئ اآلية؛ ضمن قوله -تعاﱃ. a ` :-
ٍ
فعل ٍ
دالالت عديد ٍة؛ من ضمنها:
راﺑ ًﻌﺎ :كلمة (أنزل) ٌ
ماض مصدره (نزول) ،وهي ذاتُ
الحلول يف مكانٍ ما؛ كام يف قوله -تعاﱃi h g f e d c b a :-
 ،[1]v u t s r qp o n m l k jكام تعني السقوط من
اﻷعىل إﱃ اﻷسفل ،وتعني -أيضً ا -التنزيل؛ مبعنى الرتتيب] .[2واستنا ًدا إﱃ ما ُذكِ َر من معانٍ ،
وعىل ضوء ساﺋر الكلامت املوجودة يف اآلية ،يتّضﺢ لنا مفهوم العبارة؛ وهو التاﱄ :الله أحكم
والنبي مأمو ٌر بأن يُخﱪ الناس بذلﻚ.
مفص ًال،
الحاكمني هو الذي أنزل القرآن ّ
ّ
وأ ّما عبارة i h  :فقد م ّر توضيﺢ معنى التفصيل يف املباحث اآلنفة ،ومن
املتبادر ذهن ًّيا أ ّن هذه الكلمة تعني البيان والتوضيﺢ ،ومبا أ ّن اآلية أشارت إﱃ أ ّن الكتاب أُنزل
من ِقبَل الله -تعاﱃ ،-ال عن طريق النقل والرتجمة ،فنزوله عىل هيﺌة قرآنٍ هو املقصود من
تفصيله؛ ﻷ ّن املقصد واملقصود واضحان ،وصدق مضمونه وﴏاحته جل ّيان للعيان.
و(الكتاب) يف قوله -تعاﱃ m l k :-ال يُراد منه القرآن؛ ﻷ ّن املقصودين
هنا -غري الذين ُو ِّج َه لهم الخطاب يف بداية اآلية ،واالسم املوصول (الذين) يشري إﱃ املؤمنني] [1سورة آل عمران ،اآلية .198
] [2راجع :مح ّمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،كلمة (نزل).
قاﺋال» :القرآن استخدم الفعل (آىت) لﻺشارة إﱃ منﺢ الكتاب ملوﳻ كام يف اآليات التالية:
أحد املسترشقني قارن بني الفعلني (آىت) و(أنزل) ً
ﺘﺎب( سورة اإلﴎاء ،اآلية ،)2
ﻮﳻ اﻟْ ِﻜ َ
 قال  -تعاﱃَ  :-وآﺗَ ْﻴﻨﺎ ُﻣ َِ
ْ
ﺘﺎب ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻬ ْﻢ َﻳ ْﻬﺘَﺪُ ون( سورة املؤمنون ،اآلية ،)49
ﻜ
ﻟ
ا
ﻮﳻ
ﻣ
َ
 قال  -تعاﱃَ  :-وﻟَﻘَﺪْ آﺗَ ْﻴﻨﺎ ُ ََ
ِ
ﺘﺎب َو َﺟ َﻌﻠْﻨﺎ َﻣ َﻌﻪُ أﺧﺎ ُه ﻫﺎ ُرونَ َوزﻳﺮاً( سورة الفرقان ،اآلية .)35
ﻮﳻ اﻟْﻜ َ
 قال  -تعاﱃَ  :-وﻟَﻘَﺪْ آﺗَ ْﻴﻨﺎ ُﻣ َالنبي مح ّمد ،وهذا االختالف يف وصف هذا اﻷمر لعلّه
إذًا ،يقال أويت موﳻ الكتاب ،بينام عاد ًة ما تستخدم كلمة اإلنزال بالنسبة إﱃ ّ
كتاب؛ آىت وآتينا تشريان إﱃ اإلعطاء املبارش وتحكيان عن ٍ
ﻤﻧﻂ مد ّونٍ من الكتاب ،فاﻷمر
يحﻲﻜ عن االختالف يف أسلوب بيان مضمون ّ
كل ٍ
ﴐب من االنتقال من اﻷعىل إﱃ اﻷسفل ،وخالله يبقى
الذي يجب أن يحدث م ّر ًة واحد ًة فقﻂ كام حدث ملوﳻ؛ يف حني أ ّن اإلنزال ين ّم عن ٍ
ذلﻚ الﴚء املنزل بعيدًا عن متناول من يتلقّاه«.
)Cf. Sinai, Ibid., p. 120(.
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من أهل الكتاب؛ اليهود ،والنصارى؛ الذين يتّبعون أحكام التوراة واإلنجيل] ،[1إذ يعلمون أ ّن
القرآن ٌ
وكل ما فيه هو عني الصوابp o n  :
بالحقّ ،
منزل من عند الله -تعاﱃ-
ّ
 ، ts r qحيث يدركون هذه الحقيقة بالﱪهان الذي كان لديهم سابقًا.
إذًا ،اآلية تؤكّد عىل أ ّن أهل الكتاب يعلمون أ ّن القرآن ٌ
منزل من عند الله -تعاﱃ ،-وليس
ترجم ًة عرب ّي ًة للتوراة واإلنجيل.
لو أ ّن القرآن -كام ي ّدعي الح ّداد -مرتج ٌم من التوراة واإلنجيل ومج ّر ُد ناقلٍ ملا فيهام،
فال موضوع ّية لقوله -تعاﱃ ،r q p o n  :-فكيف ي ّﱪر املقصود من هذه
العبارة؟ وهل ﻤﻳكنه نفي داللتها عىل أنّهم يعلمون أ ّن القرآن ٌ
منزل من عند الله؟ من املؤكّد
ٌ
النص
أ ّن اﻷمر إذا كان كام ي ّدعي؛ لوجب عندﺋذ أن يُقال( :يعلمون أنّه مرتج ٌم أو
منقول) ،لك ّن ّ
القرآ ّين ليس كذلﻚ قط ًعا ،بل يؤكّد عىل أ ّن جميع الكتب السامويّة قد أُنزلﺖ عىل اﻷنب ّياء من
وجل-؛ ومبا فيها :القرآن الكريم؛ الذي هو يف الواقع ليس ترجم ًة عرب ّي ًة للتوراة
ِق َبل الله -ع ّز ّ
واإلنجيل ،وال نسخ ًة شبيه ًة لهام.
وجل -أوحى كتبه إﱃ أنب ّياﺋه ،ومل يطلب منهم ترجمة الكتب
من البديهي أ ّن الله -ع ّز ّ
السابقة إﱃ لغة قومهم ،فهو الذي أنزل التوراة واإلنجيل يف حقب ٍة من الزمن لهداية البرش،
بكل تأكيد عىل إنزال القرآن يف حقب ٍة زمنيّ ٍة الحق ٍة ويف ٍ
وهو قاد ٌر ّ
أرض أخرى].[2
وكلمة (املمرتين) يف عبارة 8 7 6 5 :تعني املشكّكني ،وقد جاءت بعد
عبارة ، ts r q p o n m l k :وبعد ذلﻚ و ّجه الخطاب
النبي ،حيث يتض ّمن هذا الكالم التفات ًا ،والعبارة اﻷوﱃ عبار ٌة عن جمل ٍة اعرتاضيّ ٍة هدفها
إﱃ ّ
النبي وش ّد أزره ،ويف الحني ذاته إشعار املرشكني بأنّه بص ٌري مبا أنزل الله -تعاﱃ -إليه].[3
طأمنة ّ
النبي مح ّمد ال يشكّﻚ بحقّانيّة القرآن مطلقًا ،بل من املستحيل
وال يختلف اثنان يف أ ّن ّ
أن يفعل ذلﻚ؛ ومع كونه معصو ًما فقد و ّجه الله هذا الخطاب له  -أي إنّه خطاب من اﻷعىل
] [1راجع :محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،2ص 237؛ مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج  ،4ص 246؛
محمود اآللوﳼ ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم.
ٍ
وتلخيص).
(بترص ٍف
] [2راجع :أحمد عمران ،الحقيقة الصعبة يف امليزان ،ص ّ 190 - 189
] [3راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،7ص .328
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إﱃ اﻷدﻰﻧ ،من الله ،ال من غريه  [1]-فهو من سنﺦ الرشط الذي ال يقتﴤ التحقّق؛ ﻷنّه حقًّا مل
ّ
يشﻚ بالقرآن].[2
واآلية الالحقة~ } | { z :ﮯ ¡ § ¦ ¥ ¤£ ¢
هي يف الحقيقة مت ّمم ٌة ملا قبلها ،فالسابقة أكّدت عىل أ ّن القرآن ٌ
بالحق من ِق َبل الله
منزل
ّ
تعاﱃ-؛ وهو آي ٌة عظيم ٌة عىل صدق نب ّوة مح ّمد ،لذلﻚ جاءت هذه اآلية لتؤكّد صدقكالم الله وعدله املطلق].[3
وقد جاء التأكيد يف اآلية  114عىل أ ّن القرآن معجزةٌ ،ويف اآلية التالية لها ت ّم التذكري بأ ّن
كلمة الله قد متّﺖ ،وعىل هذا اﻷساس يتّضﺢ لنا أ ّن الله أنزل القرآن؛ ﻲﻛ يكون شاه ًدا عىل
حق املعرفة أنّه ٌ
منزل
النبي مح ّمد ،والذين أوتوا التوراة واإلنجيل يعرفون ّ
صدق رسالة ّ
رسل بلسان قومهf :
من ِق َبله -تعاﱃ -وقد ت ّم تفصيله بلغة ٍعرب ّي ٍة؛ ﻷ ّن ّ
نبي ال ب ّد أن يُ َ
كل ًّ
] [1راجع :مح ّمد جواد مغنية ،الكاشف يف تفسري القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات دار الكتب اإلسالميّة ،الطبعة اﻷوﱃ1424 ،هـ ،ج  ،3ص .252

خطاب
النبي مح ّمد؛ إال أ ّن اﻷ ّمة اإلسالميّة هي املقصودة ،ومنهم من قال إنّه
ٌ
] [2بعض الباحثني يعتقدون أ ّن هذا الخطاب مو ﱠج ٌه إﱃ ّ
النبي أو أنﺖ أيّها السامع ال تك ْن من املمرتين.
مو ﱠج ٌه إﱃ املخاطب فقﻂ؛ أي أنﺖ أيّها ّ
(مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،13ص .)124
بﺈمكاننا أيضً ا طرح استدال ٍل كهذا يف تفسري بعض اآليات.
وجل يتضمن الوعد والوعيد والثواب والعقاب ،وهو ٌ
قول
حق من جانب الله ع ّز ّ
] [3ت ّم تفسري الكلمة والكلامت يف اآلية بأنّهام ّ
كل قو ٍل ٍّ
ال تبديل له وال تغيري.
(لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،7ص 329؛ مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج ،13
ص .)124
أو أنّها مبعنى الكاﺋن الخارجي مثل البرش ،ويؤيّد ذلﻚ أنّها ا ُستخدمﺖ بشأن املسيﺢ عيﴗ كام يف اآلية  45من سورة آل عمران.
(مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،7ص .)329
بضابﻂ ٍ
ٍ
واحد ،ﻷ ّن القرآن الكريم مبجموعه
وهناك من قرأ (كلامته) يف اآلية بصيغة املفرد ،وأراد منها الكلامت الكثرية إذا كانﺖ مضبوط ًة
ٌ
وصدق ومعج ٌز.
حق
كلم ٌة واحد ٌة وهو ﱞ
(مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،13ص .)125
و(كلمة) يف هذه اآلية من حيث سياق الكالم تعني ظهور الدعوة اإلسالميّة يف رحاب نب ّوة مح ّمد ونزول القرآن ،ويراد منها اإلشارة إﱃ
مرحلة إكامل الرشاﺋع السامويّة التي أحد مصاديقها هذا الدين املح ّمدي الذي يتض ّمن املعامل العا ّمة للرشاﺋع السالفة إﱃ جانب أمو ٍر أخرى
مل تكن فيها.
(مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،7ص .)329
السا ِب َق ِة أَ ﱠن الْ ُق ْرآ َن ُم ْع ِج ٌز فَ َذكَ َر ِيف ه َِذ ِه ْاآليَ ِة
أو أ ّن املراد منها كام قال الفخر الرازي» :أَ ﱠن ت َ َعل َﱡق ه َِذ ِه ْاآليَ ِة مبِ َا قَبْلَ َها أَنﱠ ُه ت َ َع َاﱃ بَ ﱠ َني ِيف ْاآليَ ِة ﱠ
أَﻧﱠﻪُ متَ ْﱠﺖ ﻛَﻠِ َﻤ ُﺔ َرﺑﱢﻚَ َ والْ ُم َرا ُد بِالْ َكلِ َم ِة  -الْ ُق ْرآ ُن  -أَ ْي ت َ ﱠم الْ ُق ْرآ ُن ِيف كَ ْونِ ِه ُم ْع ِج ًزا د ًَّاال َع َىل ِصدْقِ ُم َح ﱠم ٍدَ وقَ ْولُهُِ :
ﺻﺪْ ﻗﺎً َو َﻋ ً
ﺪْﻻ أَ ْي متَ ْﱠﺖ
ِﳼِ :صدْقاً َو َعد ًْال َم ْص َد َرانِ يُ ْن َص َبانِ َع َىل الْ َحا ِل ِم َن الْ َكلِ َم ِة تَق ِْدي ُر ُه َصا ِدقَ ًة َعا ِدلَ ًة فَ َهذَا َو ْج ُه تَ َعلﱡقِ ه َِذ ِه
متَ َا ًما ِص ْدقًا َو َعد ًْالَ .وق ََال أَبُو َع ِ ٍّ
يل الْفَار ِ ﱡ
ْاآليَ ِة مبِ َا قَبْلَ َها«.
(مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،13ص .)125
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.[1]n m l k j i h g
مام تق ّدم أ ّن تفسري يوسف د ّرة الح ّداد لﻶيتني املذكورتني قاﺋ ٌم عىل مرتكزاته العقديّة
اتّضﺢ لنا ّ
النص القرآ ّين وفق رؤي ٍة علم ّي ٍة ،ومل يك ْن
وإيديولوج ّيته املسيح ّية؛ ما يعني أنّه مل يتعامل مع ّ
الحق والحقيقة؛ وأحد الشواهد عىل ذلﻚ :أ ّن تفسريه لكلمة
هدفه تفسري آياته وألفاظه عىل نهج ّ
فضال عن عدم اتّساقه مع املقصود
اللغوي الثابﺖ لهاً ،
(تفصيل) ومشتقّاتها بعي ٌد للغاية عن املعنى
ّ
مؤرش ﻤﻳكن
القرآ ّين منها؛ إذ ال
ّ
أي ّ ٍ
نستشف من اآليات التي سلّﻂ الضوء عليها بالبحث والتحليل ّ
االعتامد عليه ال ّدعاء أ ّن هذه الكلمة يُراد منها التعريب؛ كام زعم .وتجدر اإلشارة إﱃ أنّه أق ّر بكون
التفصيل املذكور يف اآلية  145من سورة اﻷعراف] [2ال ﻤﻳكن أن ّ
يدل إال عىل البيان والتوضيﺢ ،لذا
يُط َرح عليه هذا السؤال :ما هو الدليل إذًا عىل ا ّدعاء أ ّن هذه الكلمة التي ُذكِ َرت يف ٍ
آيات أخرى
يُراد منها التعريب؛ أي ترجمة القرآن إﱃ اللغة العرب ّية؟ والحال أ ّن هذا الرأي ال يؤيّده املدلول
النص القرآ ّين ،وال سياقه؟!
اللغوي للكلمة ،وال مفهوم ّ
ّ
ّ ّ
 ³®  :؛ ¶ ® :¥Å

سلّﻂ بعض املسترشقني الضوء عىل كلمة التفصيل ومشتقّاتها يف القرآن الكريم من زاوي ٍة
داللي ٍة أخرى ،ومن جملتهم نيكوالي سيناي الذي أكّد عىل أه ّم ّية مراحل نزوله وتكوينه
التدريجي ،حيث اعتﱪه متأث ّ ًرا بهذه املراحل؛ من حيث الهيﺌة والبنية ،وحتّى املضمون
ّ
كتاب تبلور خالل مراحل ع ّدة ،وشهد تح ّو ًال يف فرتة نشأته،
اﻷنرثوبولوجي والالهويت ،فهو ٌ
وعىل هذا اﻷساس ،ال ب ّد للباحث الذي يتط ّرق إﱃ تفسريه من الرتكيز عىل الصلة الرابطة بني
التأريخي ملخاطَبيه اﻷواﺋل ،إﱃ جانب اﻷخذ بعني االعتبار طبيعة ارتباط هذه
عباراته والواقع
ّ
النبي مح ّمد.
العبارات مع القراءات السابقة املطروحة من ِق َبل ّ
يل متد ّر ٍج ،لذا
والقراءة الحقيق ّية للقرآن -برأي هذا املسشرتق -يجب أن تت ّم بشكلٍ مرح ٍّ
نصا مو ّح ًدا مرتك ًزا عىل ٍ
نص يجب أن
ﻤﻧﻂ مو ّح ٍد من حيث التفسري؛ وإﻤﻧّ ا هو ﱞ
ال ينبغي اعتباره ًّ
] [1سورة إبراهيم ،اآلية .4
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
ً
َ
َ
َ
ﳾء ﻓ ُﺨﺬﻫَﺎ ِﺑ ُﻘ ﱠﻮة َوأ ُﻣ ْﺮ ﻗ ْﻮ َﻣﻚَ ﻳَﺄ ُﺧﺬوا ِﺑﺄ ْﺣ َﺴﻨ َﻬﺎ َﺳﺄرِﻳﻜ ُْﻢ دَا َر
ﳾء َﻣ ْﻮﻋﻈﺔ َوﺗَﻔْﺼﻴﻼً ﻟﻜ ﱢُﻞ ْ َ
] [2قال -تعاﱃَ  :-وﻛَ َﺘ ْﺒ َﻨﺎ ﻟَﻪُ ِﰲ ا َﻷﻟْ َﻮاحِ ﻣ ْﻦ ﻛ ﱢُﻞ ْ َ
اﻟْﻔ ِ
َﺎﺳ ِﻘ َني( سورة اﻷعراف ،اآلية .)145
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متغري ٍة ومنف ّك ٍة عن بعضها؛ وهذا اﻷسلوب املرحيل
فس عىل ضوء مر َ
واملتغري] [1الذي
يُ ﱠ
ّ
احل زمنيّ ٍة ّ
يواكب نزوله ويتواصل مع نشأته وتكوينه ،ذو ٍ
التأريخي اﻷ ّول ملخاطَبيه،
بنصه وبالواقع
ارتباط ّ
ّ
نيص][2؛ بطبيعة الحال].[3
النبي ،وهذا االرتباط ّ
كذلﻚ له عالق ٌة بالتالوات اﻷوﱃ يف عهد ّ
النيص
وبنا ًء عىل هذا الرأي يحفﻆ االرتباط املوازي ّ
للنص ،ويف الحني ذاته يبقى ارتباطه ّ ّ
محفوظًا أيضً ا.
النص القرآ ّين بأنّها أفضل دليلٍ ﻤﻳكن االعتامد
وقد وصف سيناي مسألة التح ّول والتكامل يف ّ
كل آي ٍة وكل سور ٍة فيه ،وبنية
عليه؛ إلثبات التالحم املوجود بني بنيته وعباراته اﻷوﱃ؛ وحجم ّ
قوافيه ،وشتّى مضامينه؛ ومن ث ّم يجب تفسريه وتحليل مداليله؛ اعتام ًدا عىل ٍ
أسس لغوي ٍة
كل مرحل ٍة من املراحل التأريخيّة التي تك ّون فيها .هذا اﻷسلوب يختلف
تتناسب مع ظروف ّ
التأريخي بالنسبة
عام تب ّناه دانيال ماديجان الذي رفض مسألة اختالف الزمان والتد ّرج
طب ًعاّ -ّ
النص القرآ ّين.
إﱃ ّ
التدريجي عىل
النص القرآ ّين وتكوينه
وترتكز القراءة التح ّوليّة القاﻤﺋة عىل مرحليّة نزول ّ
ّ
اﻷصول التالية:
النبي
ـ إمكانيّة طرح قراءة للقرآن تتبلور عىل ضوﺋها الظروف التأريخيّة التي واكبﺖ حياة ّ
مح ّمد وشتّى الظروف التي اكتنفﺖ حياة صحابته وسادت يف عرصه بشكلٍ عا ٍّم.
النص القرآ ّين بشكلٍ منفعلٍ ؛ وإﻤﻧّ ا ت ّم تصويرها عىل ضوء
ـ اﻷحداث املعاﴏة مل تنعكس يف ّ
أسلوب
السياق أُمر املسلمون بات ّباع
ٍ
ردو ِد أفعا ٍل مؤث ّر ٍة ،ووضّ حﺖ بعض جوانبها ،ويف هذا ّ
النص
عام طرحه دانيال ماديجان الذي ق ّيد ّ
ٍّ
خاص يف التعامل معها؛ وهذه القراءة تختلف ّ
اللغوي.
مبضمونه الذا ّيت وطابعه
ّ
كل سور ٍة يجب أن تُقرأ يف رحاب البنية التأريخيّة املعاﴏة لنزولها ،وعىل ضوء ارتباطها
ـ ّ
[1] Processually.
[2] intratextual.
[3]Nicolai Sinai, “The Quran as process”, in The Qur’an in context: historical & literary investigations into the
Qur’anic milieu, edited by Anglike Neuwirth, Nicolai Sinai & Michael Marks, Leiden, New York & Koln: E. J. Brill,
)2010(, pp. 407 – 408.
344

ﻲﻧ
اﻗﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ" ﰲ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻲﻧ /اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

ﴏ ها ّم ًة
بالسور التي نزلﺖ قبلها؛ فهذه السور مرتبط ٌة بها من الناحية التفسرييّة وتحوي عنا َ
كل سور ٍة الحق ٍة].[1
تساعد عىل فهم مدلولها ومدلول ّ
واستدالل سيناي؛ فحواه :أ ّن اآليات القرآنيّة ليسﺖ عىل غرار الخطابة التي هي عبار ٌة عن
لكل واحد ٍة منها
اإلسالمي بكلِّه ،وكان ّ
نص أد ٍّﻲﺑ محدو ِد الصالح ّية ،بل بسطﺖ نفوذها يف املجتمع
ًّ
ّ
السياق قال إ ّن بعض السور التي
النبي؛ ويف هذا ّ
دو ٌر يف فهم اآليات الالحقة التي تنزل عىل ّ
تح ّدثﺖ عن اآلخرة تتض ّمن مواضي َع ت ّم بيانها ضمن ٍ
آيات نزلﺖ يف ما بعد؛ ﻷ ّن الﴬورة اقتضﺖ
توضيحها للمخاطب؛ ومثال ذلﻚ :اآليتان  25من سورة االنشقاق ،و 6من سورة التني ،فهام عبار ٌة
عن آيتني ملحقتني من حيث املضمون مبا طرح سابقًا ،لذا فﺈ ّن هدفهام هو توضيﺢ ما ُذكِ َر قبل
ذلﻚ يف ٍ
آيات سابق ٍة ،حيث متّﺖ طأمنة املؤمنني فيهام بأنّهم مستث َن ْون من عذاب اآلخرة الذي ت ّم
][2
ّ
استدل بهام؛ نظ ًرا لتشابههام من حيث الحجم واملفهوم.
التأكيد عليه قبل ذلﻚ ،وقد
مختصات اآليات التي أُوحيﺖ يف بادئ اﻷمر أنّها برأيه تو ّجه ات ّها ًما شديد اللهجة
ومن
ّ
النبي مح ّمد،
للبرش ،ولك ْن بعد مرور م ّد ٍة من الزمن وإثر إﻤﻳان عد ٍد من الناس برسالة ّ
النص القرآ ّين إشار ٍ
ات إﱃ صنفني منهم؛ أي املؤمنني ،والكافرين ،حيث اتّصفوا باإلﻤﻳان
شهد ّ
تجىل يف
والكفر بعد ظهور اﻷحكام القرآن ّية اﻷوﱃ؛ وهذا التجديد -طب ًعا -من صنع الله ،وقد ّ
اآليات التي نزلﺖ الحقًا بشكلٍ
النص بهذا اﻷسلوب ال ﻤﻳكن اعتباره
أوضﺢ ،ولك ّن توسيع نطاق ّ
َ
معقوال ومنطقيًّا؛ إال إذا تواصل نزول آياته بعد أ ّول إعالنٍ له].[3
ً
وأضاف يف هذا املضامر أ ّن اآليات القرآن ّية كان لها تأث ٌري مشهو ٌد يف حياة املسلمني الدين ّية،
النص
وجميع املؤمنني كانوا عىل ٍ
علم بها ،لذا فالنصوص التي كانﺖ موجود ًة خالل مراحل نزول ّ
نصوصا رسميّ ًة أ ّوليّ ًة تبلورت يف
التدريجي يجب أن تفي بدور يف تلﻚ اآلونة؛ باعتبارها
القرآ ّين
ً
ّ
اإلسالمي؛ وقد ذكر هذه الفكرة عىل ضوء اعتقاده بشمول ّية
رحاب املجتمعات املحاذية للمجتمع
ّ
خاص ٌة بهم بالنسبة إﱃ الوحي املنزل
الوحي ،إذ غاية ما يف اﻷمر أ ّن املسلمني لديهم نزع ٌة تفسرييّ ٌة ّ
[1] Ibid., p. 429.
[2] Ibid., p. 431.
[3]Ibid.
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تناسب يف املعنى بني اآليات الـ ُمنزلَ َة واﻷسس االجتامعيّة
تضارب أو
عىل نبيّهم][1؛ ما يعني وجود
ٍ
ٍ
الحاكمة يف تلﻚ اآلونة ،ووجود تناسب -أيضً ا -بينها وبني اآليات امل ُنزلَ َة سابقًا].[2
ومن اﻷمور التي أكّد عليها أ ّن تحديث النصوص التي كانﺖ موجود ًة آنذاك قد أُنجز
بأسلوبني ﻤﻳكن تقريرهام يف التاﱄ:
بالنص ذاته؛ مثل :إلحاق اآلية  25من سورة االنشقاق ،واآلية
اﻷﺳﻠﻮب اﻷ ّول :إلحاق اآلية ّ
 6من سورة التني.
اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺜﺎين :التذكري بالسور السابقة وتفسريها وبيان مضامينها ضمن سو ٍر مستقلّ ٍة
وجديد ٍة].[3
النص.
وهذان اﻷسلوبان ال يختلف أحدهام عن اآلخر -برأيه -عىل صعيد تحديث ّ
إذًا ،املعيار الذي اعتمده هذا املسترشق يف تعيني ترتيب اآليات والسور من حيث التق ّدم
والتأ ّخر يقوم يف بادئ اﻷمر؛ عىل بنية العبارات اﻷوﱃ وحجم اآليات والسور ،وكذلﻚ يرتكز
مؤرش ٍ
ات ﻤﻳكن االستناد إليها لتشخيص
عىل بنية القافية واملضمون؛ وهذه اﻷمور اعتﱪها ّ
النص القرآ ّين.
اإللحاق الذي حدث يف ما بعد؛ وعىل أساس هذا الرتتيب بادر إﱃ تفسري ّ
النص القرآ ّين هو كالم الله -تعاﱃ ،-لذلﻚ روعيﺖ يف رحابه أصول الكالم
ومن املؤكّد أ ّن ّ
ٍ
ٍ
اللفظي ،وقد أنزل بشكلٍ
خاص ٍة ،حيث ح ّدد
لظروف
تدريجي؛ وفقًا
والخطاب
ومقتضيات ّ
ٍّ
ّ
وجل -عدد اآليات والسور وحجمها ومحتواها؛ طبقًا ملا تقتضيه حاجة عباده.
الله -ع ّز ّ
النص القرآ ّين يف فرتة
أي دليلٍ يثبﺖ صواب ّية ما ا ّدعاه سيناي من اإلضافات إﱃ ّ
وليس هناك ّ
ما بعد النزول ،ولعلّه اختار هذا الرأي متأث ّ ًرا ببعض روايات جمع القرآن وتدوينه ،ومبا ذكره
خطيب
كل
أسالفه املسترشقون الغربيّون يف هذا الصدد؛ مثل :ثيودور نولدكه؛ والواقع أ ّن ّ
ٍ
يو ّجه كالمه للناس؛ عاد ًة ما يصوغ عباراته؛ وفقًا للظروف الزمان ّية واملكان ّية الساﺋدة يف
[1]synoptic interpretive habitus.
[2] Ibid.
[3]Ibid., p. 432.
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عرصه ،وتناسبًا مع مستوى مخاطبيه ،فهذه اﻷمور تختلف باختالف الزمان واملكان واﻷوضاع
خاص يتناغم مع هذه اﻷوضاع .وكذلﻚ فﺈ ّن طول
االجتامع ّية ،لذا ال ب ّد له من اتّباع
ٍ
أسلوب ٍّ
الخطاب من حيث اإلطناب واإليجاز ،هو اآلخر عاﺋ ٌد إﱃ الظروف التي تكتنف مخاطبيه،
ٌ
احتامل -أيضً ا -يف تكرار بعض املواضيع ملخاطبني جد ٍد ،لذا ال يستبعد ِذكْر مواضي َع
وهناك
التوسع
جديد ٍة ومختلف ٍة عن سابقتها؛ بحيث تتناسب مع ظروفهم ،وعىل هذا اﻷساس قد يت ّم ّ
يف الخطاب أو اختصاره؛ وفقًا ملقتﴣ الحال.
ال ّ
شﻚ يف وجوب تكرار الكالم؛ يف ما لو كانﺖ له اﻷولويّة؛ من حيث اﻷه ّم ّية ،وكان مرتك ًزا
النص القرآ ّين عىل بعض
تتبلور عىل ضوﺋه اﻷهداف املنشودة ،فقد أكّد الله -تبارك وتعاﱃ -يف ّ
املواضيع ،وك ّررها يف ٍ
آيات ع ّدة؛ ﻷجل إشعار الناس مبدى أه ّميّتها البالغة؛ عىل الرغم من أ ّن
النص القرآ ّين تكرا ًرا لعد ٍد من القضايا نظ ًرا
كالمه مو ّج ٌه إﱃ املخاطَبني ذاتهم؛ لذلﻚ نلمس يف ّ
رشع إﱃ هداية البرش ،وإحياء ضامﺋرهم ،والتأكيد لهم عىل أه ّم ّية ما
ﻷه ّم ّيتها ،سع ًيا من امل ّ
السياق نالحﻆ تأكي ًدا كث ًريا عىل أه ّم ّية التذكري والتفكّر؛
يُ ْذكَر لهم بشكلٍ متواصلٍ  ،ويف هذا ّ
ﻷ ّن الهدف ال يتحقّق دون ذلﻚ .وأ ّما السبب يف ِذكر تفاصيل بعض املواضيع يف آيات دون
هدي وتربي ٍة؛ ما يعني ﴐورة
كتاب ٍ
أخرى أو تكرار هذه التفاصيل ذاتها ،فيعود إﱃ أ ّن القرآن ُ
أسلوب كهذا.
اتّباع
ٍ
وتتح ّدث اآليات اﻷوﱃ من سورة االنشقاق عن املعاد واﻷحداث املذهلة التي سيشهدها
العامل يف نهايته وعند بداية يوم القيامة ،ث ّم يساق الكالم فيها حول الحرش والحساب وبيان
كيف إ ّن اﻷبرار يحملون كتابهم بأﻤﻳانهم ،والف ّجار يحملونه وراء ظهورهم؛ ج ّراء ارتكابهم
وجل -وعذابه؛ وبعد ذلﻚ جاء القسم فيها إلثبات مصري البرش؛
أعامال تُوجِب سخﻂ الله -ع ّز ّ
ً
نتيجة أعاملهم؛ ضمن اإلشارة إﱃ مسريتهم يف الحياتني الدنيا واآلخرة؛ ويف نهاية املطاف تك ّرر
التذكري باستحقاق العصاة عذاب الله واستحقاق املؤمنني نعيمه.
هذه السورة بأكملها تتمحور حول ِخلْقَة اإلنسان ،ومراحل تكامله ،وانحطاطه ،ضمن
مصريه الذي يخطّه بنفسه إثر أعامله ،حيث تشري إﱃ مسبّبات نجاته من العذاب ،أو سقوطه
وجل .وتوضّ ﺢ
فيه؛ ضمن تأكيدها عىل حتم ّية املعاد يوم القيامة ،والسيادة املطلقة لله ع ّز ّ
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اآلية  25طريق العودة إﱃ املسار الصحيﺢ ملن انحرف عنه ،وتؤكّد للكفّار عىل نجاة التاﺋبني
اإللهي.
والصالحني من العذاب
ّ
مطروح -أيضً ا -يف ُس َو ٍر أخرى؛ ومن جملتها :سورة
اﻷخروي يف هذه السورة
واملوضوع
ّ
ٌ
االنفطار التي تتح ّدث عن القيامة ،واإلنسان ،والله ،ومسرية اإلنسان ،والقرآن ،وعلم الله
بالحق.
تعاﱃ -بنوايا بني آدم وأهدافهم ،والدوافع التي تحفّز الكفّار عىل التكذيبّ
ومن هنا ،ﻤﻳكن طرح السؤال التاﱄ عىل نيكوالي سيناي؛ هو نظ ًرا للتشابه املوجود بني
سوريت االنشقاق واالنفطار من حيث املضمون ،أمل يك ْن من اﻷنسب  -كام ي ّدعي  -أ ْن ت ُل َحق
َِ
إحداهام باﻷخرى ضمن سور ٍة واحد ٍة؟!
وتتح ّدث سورة التني هي اﻷخرى عن عظمة خلقة اإلنسان ،وأفضل ّيته عىل غريه من هذه
تقويم؛ ﻲﻛ يتأقلم يف حياته الدنيويّة مع الظروف املحيطة به
الناحية ،فقد ُخلِ َق يف أحسن
ٍ
صل -استثناء اإلنسان من
ويبقى نسله دون انقطاعٍ؛ واآلية السادسة منها فيها استثنا ٌء متّ ٌ
جنسه -أي ا ُستثني الذين عملوا الصالحات من الذين يُر ّدون إﱃ أسفل سافلني ويطالهم عذاب
إنكاري إلثبات أ ّن الله -سبحانه
للنبي واستفها ٌم
أليم .واآليتان اﻷخريتان فيهام
ﱞ
ٌ
خطاب ّ
وتعاﱃ -أحكم الحاكمني .واملعنى العا ّم للسورة أ ّن البرش بعد خلقهم ينقسمون إﱃ فﺌتني؛
فمنهم من ينحرف عن ِ
الخلْقَة القوﻤﻳة التي أكرمه الله -تعاﱃ -بها ،ومنهم من يبقى عىل
فطرته السليمة ويسري عىل نهج ِ
الخلْقَة القوﻤﻳة].[1
ال ّ
بأسلوب
شﻚ يف أ ّن حكمة الله -تعاﱃ -تقتﴤ عدم التعامل مع هاتني الفﺌتني من البرش
ٍ
ٍ
عذاب شدي ٌد يوم القيامة ،إال أ ّن
عظيام ،واﻷخرى سيطالها
واحد؛ لذلﻚ ستنال إحداهام أج ًرا
ً
ٌ
االستثناء املذكور يف اآلية  25من سورة االنشقاق يُع ّد من سنﺦ االستثناء املنقطع؛ ﻷ ّن املستثنى
(فبرشهم) ضمن اآلية السابقة؛ وهو يعود إﱃ الكفّار املكذّبني .وإذا
منه هو الضمري يف كلمة ّ
صل ،فاملقصود هو (الذين يتوبون من هؤالء الكافرين ويؤمنون
افرتضنا أ ّن هذا االستثناء متّ ٌ
بالله) ،ففي هذه الحالة ّ
يدل الفعل (آمنوا) عىل املستقبل؛ عىل الرغم من أنّه بصيغة املاﴈ؛
وذلﻚ للتأكيد عىل التحقّق] ،[2كام يشري إﱃ أ ّن املجال ما زال مفتو ًحا أمامهم للعودة إﱃ املسار
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،تفسري سورة التني.
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،30ص .209
348

ﻲﻧ
اﻗﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ" ﰲ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻲﻧ /اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

الصحيﺢ ،إذ يرفع العذاب اﻷليم قط ًعا عن التاﺋبني واملؤمنني والذين يعملون الصالحات ،ومن
عظيم ال انقطاع له].[1
ث ّم يكرمهم الله -تعاﱃ -بأج ٍر ٍ
النبي إبراهيم هي من املباحث اﻷخرى الذي تط ّرق إليها هذا املسترشق ،حيث
ّ
وقصة ّ
تك ّررت يف سو ٍر ع ّد ٍة ،وقد اعتﱪ أ ّن اآليات التي نزلﺖ الحقًا و ُذكِ َرت تفاصيلها ليس إال عبار ٌة
عن تفسريٍ مج ّد ٍد لﻶيات امل ُ ْن َزلَة سابقًا ،وهذا التفسري املتج ّدد -برأيه -يشكِّل منطلقًا لتحديد
اإلسالمي يف مكّة آنذاك].[2
القصة ،وملعرفة واقع املجتمع
تأريﺦ السور التي ذكرت أحداث ّ
ّ
القصة؛ وفقًا للظروف املستحدثة يف
وإذا كان مقصوده من هذا الكالم هو بيان تفاصيل ّ
تلﻚ اآلونة ضمن اآليات التي جاءت الحقًا ،فال بأس بذلﻚ؛ لك ّن هذا اﻷمر ال ﻤﻳكن اعتباره داﻤﺋًا
القصة.
مؤرشا عىل معرفة تأريﺦ نزول ّ
ًّ
احل
وجدير بالذكر -هنا -أ ّن اإلحالة الذاتيّة يف القرآن الكريم -برأيه -هي ذات مر َ
تدريج ّي ٍة تتبلور من خاللها عمل ّية من البحث والنقاش مع املخاطبني ،وهذا التعامل له
النص ّية للقرآن ومضمونه العا ّم ،كام أنّه مؤث ّ ٌر يف مسألة اإلحالة الذات ّية
تأثري يف صياغة البنية ّ
النص القرآ ّين ذا منشأٍ
ميتافيزيقي ،يتناسبان
املوجودة فيه ،واإلحالة -هنا -إﱃ جانب كون ّ
ٍّ
السياق
بطبيعة الحال -مع احتدام الجدل الذي شهده املجتمعاإلسالمي اﻷ ّول .ويف هذا ّ
ّ
تط ّرق إﱃ الحديث -أيضً ا -عن مصطلﺢ (الكتاب) املذكور يف اآليات اﻷوﱃ لبعض السور،
الساموي ،له ال للقرآن ذاته ،وأكّد عىل أ ّن اآليات اﻷوﱃ من سور
دليال عىل املنشأ
معت ًﱪا إياه ً
ّ
إبراهيم وهود واﻷعراف عىل غرار اآليات اﻷوﱃ التي تبتدئ باسم اإلشارة (تلﻚ) أو عبارة
(تنزيل الكتاب) ،وعىل هذا اﻷساس ارتأى ﴐورة تفسري اآليات السابقة عىل ضوء هذه
وانعكاس
النص املوازي،
العبارات؛ نظ ًرا للتشابه املوجود يف موارد استعاملها ،فهي من سنﺦ ّ
ٌ
الساموي].[3
النص القرآ ّين ومنزلته؛ أي إنّها عالماتٌ عىل الكتاب
لشفه ّية ّ
ّ
و(الكتاب) ليس كام يتص ّور املخاطَبون ،فهو ليس يف متناول البرش مطلقًا؛ وإﻤﻧّ ا هناك
ومام ذكره هذا املسترشق أ ّن القرآن ال
النبي مح ّمدّ ،
تالواتٌ -آياتٌ  -شفه ّي ٌة منه لدى ّ
] [1ناﴏ مكارم الشريازي ،تفسري ﻤﻧونه (باللغة الفارسية) ،ج  ،26ص .320
[2]Cf. Sinai, Ibid.
[3] Cf. Idem., “Quranic self - referentiality as a strategy of self - authorization”, pp. 115.
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ٍ
الساموي املد ّون الذي أراده املخاطبون؛ إال أ ّن الكتابة
والنص
ينفي وجود
ارتباط بني الوحي ّ
ّ
تصوغ الوحي ضمن بني ٍة جديد ٍة ،وتفسﺢ له املجال يف أن ينترش يف املجتمع ،لك ْن ال دور لها
ٍ
انعكاس ملحتواه؛ وعىل هذا اﻷساس أكّد عىل
يف تأييد النتاﺋج التي ترتت ّب عليه ،فهي مج ّرد
ﴐورة تفسري اآليات اﻷوﱃ من سور اﻷعراف وإبراهيم وهود عىل ضوء اآليات التي تبتدئ
باسم اإلشارة (تلﻚ) والتي تشري إﱃ النسخة السامويّة من الكتاب].[1
عام ذهبﺖ إليه املسترشقة أنجليكا
ونلمس من هذا الكالم أ ّن سيناي يتب ّنى رأيًا يختلف ّ
نويورث بالنسبة إﱃ اآليات والسور امل ُشار إليها ،حيث يرى أ ّن اآليات اﻷوﱃ واﻷخرية من هذه
الساموي ،بل هي مج ّرد إطا ٍر ت ُصاغ عىل أساسه مك ّونات
السور ليسﺖ كلّها من ضمن الكتاب
ّ
الكتاب املق ّدس؛ يف حني أ ّن نويورث تعتقد أ ّن اﻷسلوب املتّبع يف مستهلّها ضمن العبارات
خاص ٌة إﱃ ما
التالية وما شاكلها (تلﻚ آيات الكتاب ،كتاب أنزل ،أنزلناه إليﻚ) فيها إشاراتٌ ّ
بكل ٍ
تأكيد ،إذ
سيدور البحث حوله يف أواسطها][2؛ لك ّن هذا الرأي ال ينطبق عىل جميع السور ّ
قصصا من اﻷساس ،أو فيها عباراتٌ قصص ّي ٌة
إ ّن املباحث املطروحة يف محتوى بعضها ال تتض ّمن ً
قصصا
ّ
قصري ٌة] ،[3لذا ال ﻤﻳكن ا ّدعاء أ ّن السور التي
تستهل بكلمة (الكتاب) تتض ّمن يف محتواها ً
ٍ
وحكايات.
ٍ
اختالف بني
وهناك مالحظ ٌة ها ّم ٌة بالنسبة إﱃ نظريّة نويورث؛ وهي اعتقادها بوجود
كالم الله بشكلٍ عا ٍّم ،وكالمه املكنون يف (الكتاب) ،وهذا الرأي ليس صاﺋ ًبا طب ًعا ،فحينام يؤكّد
ساموي موجو ٍد قبل نزوله ،فهو يقصد أنّه صاد ٌر
منبثق من مصد ٍر
القرآن الكريم عىل أنّه
ٌ
ٍّ
بالكامل من هذا املصدر ،ال أ ّن بعض آياته -فقﻂ -صادر ٌة منه؛ وهذه الحقيقة مطروح ٌة
املفسين املسلمني؛ وحتّى غري املسلمني؛ عىل الرغم من أ ّن نيكوالي سيناي
من ِقبل جميع ّ
أشكل عليها باعتبار أ ّن الله -تعاﱃ -مل يكرتث منذ اﻷزل بالقضايا الجزﺋ ّية؛ ومبا فيها تلﻚ
[1] Cf. Idem., “Quranic self - referentiality as a strategy of self - authorization”, pp. 115 – 116.
[2]Cf. Neuwirth, “Vom Rezitationstext uber die Liturgie zum kanon: zu Entsehung und Wiederauflosung eins
islamischen Kultus”, The Quran as text, edited by Stefan Wild, Leiden, New York & Koln: E. J. Brill, 1996 )Islamic
Philosophy, Theology & Sciences: Texts & studies, XXVII(, 90 �.
النبي موﳻ،
وفصلﺖ ،والزمر ،والجاثية؛ فيها عبارا ٌة طويل ٌة
ومفصل ٌة بخصوص ّ
ّ
] [3بعض السور؛ مثل :الرعد ،ولقامن ،والسجدةّ ،
قصة ّ
وحسب الظاهر فهي تندرج ضمن القسم اﻷ ّول.
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النص
اﻷمور الفرع ّية
النبي مح ّمد[1]؛ لذا ،فالتفاصيل الفرع ّية املذكورة يف ّ
ّ
املختصة بحياة ّ
التدريجي يف النزول ،حيث أنزلﺖ آياته؛ وفقًا ملقتﴣ الحال وتناس ًبا
القرآ ّين منوط ٌة بطابعه
ّ
مع اﻷحداث والوقاﺋع التي شهدها املجتمع ،ومضمونها يتناسب -طب ًعا -مع الحكمة اإللهيّة؛
إذ كلّام اقتضﺖ املصلحة ،أو حينام كان يُط َرح ٌ
لـام تستوجب الﴬورة ترشيع أحد
سؤال ،أو ّ
وجلٍ -
اﻷحكام أو ترغيب الناس بالفضاﺋل ونهيهم عن الرذاﺋل؛ يُنزِل الله -ع ّز ّ
آيات ذاتَ
بكل ٍ
ٍ
تأكيد
التدريجي يتناغم ّ
احل متد ّرج ٍة .هذا النزول
رش باملوضوع ،لك ْن ضمن مر َ
ارتباط مبا ٍ
ّ
التغريات التي تشهدها املجتمعات البرشيّة .وهذا
مع واقع الفطرة اإلنسانيّة ،وينسجم مع ّ
النص القرآ ّين ذا منشأٍ
ساموي.
دليل
االنسجام ٌ
واضﺢ عىل كون ّ
ٍّ
ٌ
يتغري يف
وبالنظر إﱃ أ ّن النشاط
االجتامعي بطبيعته عبار ٌة عن حرك ٍة ديناميكي ٍة؛ عاد ًة ما ّ
ّ
يرتسﺦ يف باطن
التغري أنّه ّ
رحابها واقع املجتمع ومظاهر الحياة العا ّمة ،فﺈ ّن أه ّم ميز ٍة لهذا ّ
وتتجىل يف ظلّه معامل الفطرة اﻷصيلة؛ لذا ال ب ّد أن يتناغم مع حاجة اإلنسان
ّ
الروح البرشيّة،
يل ،وال ّ
شﻚ يف أ ّن الفطرة اإلنسان ّية
يف الحياة؛ ﻲﻛ يتحقّق تأثريه عىل أرض الواقع بشكلٍ عم ٍّ
كل تط ّو ٍر يكتنفها بشكلٍ
تدريجي وبشكلٍ غري متسارعٍ؛ تناس ًبا مع واقع الحياة ،وعىل
تتق ّبل ّ
ٍّ
ٍ
حادث يحمل معه قضايا جديدةً؛ لذلﻚ نزل
وكل
م ّر الزمان تقع الكثري من اﻷحداث والوقاﺋعّ ،
النص القرآن ِ
ٍ
أحداث
متناس ًبا مع ما كان يجري يف املجتمع -آنذاك-؛ بحيث واكب ما شهده من
ّ
وفصلها يف مختلف
السياق أق ّر الله -تعاﱃ -اﻷحكام والترشيعات للبرش ّ
ووقاﺋ َع ،ويف هذا ّ
اآليات املنزلة ،وإﱃ جانب بيان اﻷحكام شهد املجتمع آثا ًرا تربويّةً ،واهتدى الناس نحو السبيل
القويم إﱃ أقﴡ ح ٍّد ممكنٍ ].[2
اإلسالمي اﻷ ّول هذه الظاهرة بصور ٍة تشبه الخطابات التي كانﺖ تُلقى
وقد شهد املجتمع
ّ
ٍ
بأﻤﻧاط متن ّوع ٍة منسجم ٍة مع بعضها غري متعارضة يف
قبل الدعوة العلن ّية لﻺسالم ،واتّسم
ما بينها؛ أي إنّها كانﺖ مك ّمل ًة لبعضها ،لك ْن غاية ما يف اﻷمر أ ّن كالم البرش من منطلق
ارتكازه عىل ٍ
أسس فكريّ ٍة محدود ٍة وض ّيق ِة النطاق؛ ونظ ًرا لعدم قدرة اإلنسان عىل إدراك
[1]Cf. Sinai, Ibid., p. 117.
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :ريجي بالشري ،در آستانه قرآن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية محمود راميار ،إيران ،طهران ،منشورات مكتب
نرش الثقافة اإلسالميّة1986 ،م ،ص .206 – 200
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واقع اﻷحداث املستقبليّة ،كانﺖ الخطابات تُذك َر بصيغ ٍة رشطي ٍة ،وأ ّما الخطابات التي تتمحور
مواضيعها حول السلوك ّيات الفرديّة والجامع ّية ،فلم يكن من املمكن أن ت ُصاغ بشكلٍ دقيقٍ
النص القرآ ّين].[1
ٍ
ومنتظم؛ يف حني أ ّن هذه النواقص غ ُري مشهود ٍة؛ مطلقًا يف ّ
النص القرآ ّين ،وهو يف اللوح املحفوظ؛ بأنّه كان يف مرحلة
املفسين ّ
وقد وصف بعض ّ
البساطة واﻷصول املعرفيّة الدينيّة واملعاين القرآنيّة الكلّيّة؛ أي إنّه مل يك ْن يف مرحلة اﻷلفاظ،
ومل تك ْن هناك مقتضياتٌ تستوجب نزوله بشكلٍ
النبي مح ّمد ،لذلﻚ قيل:
تدريجي عىل ّ
ٍّ
»لقد أنشﺊ اللوح املحفوظ ليكون ديوانًا جام ًعا تس ّجل فيه جميع القضايا الدين ّية والتقديرات
اإلله ّية ،وعوامل ِ
الخلْقَة والتكوين كافّةً«].[2
الساموي مخز ٌن لعلم
وأيّد نيكوالي سيناي نظريّة دانيال ماديجان التي اعتﱪ فيها أ ّن الكتاب
ّ
كل عبار ٍة قرآنيّ ٍة مهام ا ُفرتضﺖ داللتها
الله -تعاﱃ -وإرادته املقتدرة ،وأشار يف هذا املضامر إﱃ أ ّن ّ
فهي قاﻤﺋ ٌة عىل التعاليم املوجودة يف هذا الكتاب؛ ﻷنّنا نلمس شتّى أنواع املعلومات التأريخ ّية
النص القرآ ّين
واﻷخرويّة والكون ّية يف بدايات السور وأوساطها وأواخرها؛ ومع ذلﻚ ال ﻤﻳكن اعتبار ّ
الساموي ،بل مج ّرد تفسريٍ وإيضا ٍح ملا هو موجو ٌد فيه،
نسخ ًة لفظ ّي ًة ِط ْبق اﻷصل لذلﻚ املصدر
ّ
تناغام مع الظروف والخلفيّات التأريخيّة].[3
حيث ِصيْغَﺖ ألفاظه وتعابريه؛ ً
املفسين املسلمني الذين استدلّوا من سور
وهذه النظريّة تشبه إﱃ ح ٍّد ما آراء بعض ّ
الواقعة والﱪوج و(ق) عىل أ ّن القرآن عبار ٌة عن حقيق ٍة بسيط ٍة يف اللوح املحفوظ ،واملصحف
الذي بني أيدينا هو يف الواقع صورته غري البسيطة؛ ما يعني أ ّن القرآن امل ُن َزل للبرش عىل هيﺌة
ٍ
تدريجي؛ كان موجو ًدا -ابتدا ًء -يف مرحلة اللوح املحفوظ بشكلٍ
مصحف ،قبل أ ْن ينزل بشكلٍ
ٍّ
املتوسطة يُطلق عليها تفصيل
النبي؛ وهذه املرحلة
ّ
ُمحكَم ،وبعد هذه املرحلة نزل عىل ّ
الكتاب ،حيث كان عند الله -تعاﱃ -حينها بوصفه مق ّدم ًة لنزوله
التدريجي].[4
ّ
] [1راجع :محمود رجبي ،ﮔفتاري در نزول قرآن ،مقالة نرشت باللغة الفارسية يف مجلة »معرفﺖ« ،العدد 1992 ،2م ،ص .12
] [2مح ّمد عبد العظيم الزرقاين ،مناهل العرفان (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية محسن آرمني ،إيران ،طهران ،منشورات معهد بحوث
العلوم اإلنسانيّة والدراسات الثقافيّة ،الطبعة اﻷوﱃ2006 ،م ،ص .48
[3]Nicolai Sinai, Ibid., p. 119.

] [4لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،2ص .16 – 15
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ولعل مرحلة تفصيل الكتاب هي التي وصفها سيناي مبرحلة صياغته التفسرييّة ،ويف
ٍ
اختالف بني مصطل َح ِي القرآن والكتاب املذكورين يف أوساط
السياق أكّد عىل وجود
هذا ّ
بعض السور امل ّك ّية وآواخرها ،عىل الرغم من أ ّن مفهوم مصطلﺢ القرآن بدأ يتبلور عىل أرض
للنبي ،حيث ت ّم عىل أساسها
الواقع منذ هذه املرحلة؛ إشار ًة إﱃ اآليات التي أُوحيﺖ ّ
توضيﺢ أسلوب البيان القرآ ّين فقﻂ ،وهو اﻷسلوب الذي اتّبعه إلبالغ الكتاب؛ ونلمسه يف اآليتني
اﻷوﱃ والثانية من سورة يوسف| { z y x w v u t sr  :
} ~ ﮯ .
الساموي املتّبع لتسجيل الكتابة وتخزينها،
النص القرآ ّين يشري إﱃ اﻷسلوب
إذًا ،الكتاب يف ّ
ّ
والقرآن يشري إﱃ اﻷسلوب اﻷرﴈ يف بيان مفاهيم الكتاب ومضامينه.
وا ّدعى هذا املسترشق وجود تضا ٍّد بني الكتاب والقرآن؛ فاﻷ ّول برأيه عبار ٌة عن نقطة
ّ
استدل -هنا-
البداية لعمل ّية االنتقال ،والثاين هو الحصيلة النهاﺋ ّية لهذا االنتقال ،حيث
فصلﺖ+ * ) ( ' & % $ # :
باآليتني  2و 3من سورة ّ
الساموي ت ّم تفصيله ضمن تالو ٍة عرب ّي ٍة؛ ما يعني أنّه
 . / . - ,والكتاب
ّ
مل يك ْن مد ّونًا بالعربيّة منذ نشأته اﻷوﱃ ،وهذا ما أكّدت عليه اآلية اﻷوﱃ من سورة هود:
 ،n m l k j i h g f ed فالفعل (أُحكم) برأيه يشري إﱃ
ساموي].[1
نص مق ّد ٍس
تأليف ٍّ
ٍّ
الساموي ،تتوافق مع ما
وجدير بالذكر أ ّن نظريّة سيناي؛ وقوامها عدم عرب ّية الكتاب
ّ
املفسون املسلمون بالنسبة إﱃ مرحلة اللوح املحفوظ ،ففي هذه املرحلة مل تك ْن
ذكره ّ
ُ
هنا-تغريٍ ،وقد رفض بعضهم الرأي القاﺋل بأ ّن
تفاصيل وجزﺋيّاتٌ وألفاظٌ ،ومل يطرأ عليها ّ
أي ّ
فسوه باﻷمر املركّب الذي
التفصيل؛ مبعنى التبيني الذي هو يف مقابل اإلجامل والغموض ،بل ّ
يقابل البسيﻂ؛ أي الرتكيب يف مقابل البساطة].[2
والتضا ّد الذي ا ّدعاه هذا املسترشق بني مفهو َم ِي الكتاب والقرآن يف اآليتني الثانية والثالثة من
[1] Sinai, Ibid., pp. 120 – 121.
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :عبد الله جوادي اآلميل ،تفسري موضوعي (باللغة الفارسية) ،إيران ،منشورات رجاء الثقافيّة1985 ،م ،ص .149
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فصلﺖ ،غ ُري مقبو ٍل من أساسه ،حيث ا ّدعى  -كام ذكرنا  -أ ّن الكتاب هو الهيﺌة السامويّة،
سورة ّ
والقرآن عبار ٌة عن هيﺌ ٍة أرض ّي ٍة؛ والسبب يف بطالن رأيه أ ّن اآلية الثانية ابتدأت بكلمة (تنزيل) وهي
من الناحية اإلعرابية مرفوعةٌ؛ لكونها مبتدأً برأي بعض علامء النحو ،وخﱪها عىل هذا اﻷساس هو
جملة* ) ( :؛ بينام يرى آخرون أنّها خ ٌﱪ مرفو ٌع لـ (حم) ،أو السم اإلشارة
تنزيل من الله الرحمن الرحيم.
املق ّدر (هذا)؛ وبهذا يكون املعنى أ ّن (حم) أو هذه السورةٌ ،
كل من كلمتَ ْي (بش ًريا) و(نذي ًرا) يف
و(قرآنًا) حال لكلمة (كتاب) أو لـ(آيات) ،كام أ ّن ﱞ
مستهل اآلية الرابعة ٌ
حال للكتاب أيضً ا؛ وعىل هذا اﻷساس تصبﺢ جملة ) (
ّ
محل رفع خ ٍﱪ ثانٍ  ،ويف هذه الحالة يكون معناها أ ّن القرآن ليس غامضً ا ومغلقًا،
* يف ّ
الحق قد ُوضّ ﺢ فيه بأمثلِ شكلٍ ؛ كام ذكر الله -تعاﱃ -فيه ما ينبغي
ﻷ ّن سبيل الرشاد واتّباع ّ
لﻺنسان الحذر منه واإلعراض عنه].[1
فصلﺖ مبجملها أنّها يف صدد بيان عدم إﻤﻳان الكفّار بالكتاب،
ّ
ونستشف من مدلول سورة ّ
حيث ت ّم التأكيد عىل هذا اﻷمر من اآلية اﻷوﱃ حتّى السادسة ،والواضﺢ من ظاهرها أنّهم
الساموي
رفضوا القرآن؛ بوصفه كتابًا أرض ًّيا؛ بحسب تعبري نيكوالي سيناي ،ومل يرفضوا الكتاب
ّ
املوجود يف اللوح املحفوظ ،وقد تك ّررت اإلشارة بهذا الخصوص يف اآلية  26واآلية  41واآليات
الساموي له\ [ Z Y X :
الالحقة لها ،حيث أكّدت هذه اآليات عىل املنشأ
ّ
]^ _ `  .[2] aوهكذا هي طبيعة القراءة التي تب ّناها هذا املسترشق لﻶيات
توصلﺖ إليه
توصل إليها تشبه ما ّ
والسور القرآن ّية ومراحل نزولها وتكوينها] ،[3والنتاﺋج التي ّ
القرآين عبار ٌة
ّ
النص
املسترشقة أنجليكا نويورث وتنطبق مع نظريّة تجزﺋة القرآن] [4القاﺋلة بأ ّن ّ
الساموي الذي هو مصدره اﻷساس].[5
عن مقاط َع مستوحا ٍة من الكتاب
ّ
ولدى تفسريه كلمة (التفصيل) ومشتقّاتها أكّد -أيضً ا -عىل استقالل مصطلﺢ القرآن عن
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،9ص .4
فصلﺖ ،اآلية .41
] [2سورة ّ
[3] processual Reading.
[4]pericopization.
[5]Wild, “why self referentiality”, p. 23.
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اللغوي آلياته،
مصطلﺢ الكتاب ،وعىل ضوء اعتقاده مبرحليّة نزول اآليات القرآنيّة وﻤﻧﻂ تحليله
ّ
استنتج أ ّن هذه الكلمة يف اآليتني  114من سورة اﻷنعام و 52من سورة اﻷعراف ،وكذلﻚ يف
ومام قاله يف هذا
عبارة (تفصيل الكتاب)؛ يُراد منها بيان الطابع التفسريي ّ
للنص القرآ ّينّ ،
الصدد» :التفصيل عبار ٌة عن عمليّة تغيري تسفر عن تحويل هويّ ٍة ما إﱃ هويّ ٍة أخرى؛ ما يعني
السياق أكّد عىل
أ ّن االختالف الواضﺢ بني القرآن والكتاب يطلق عليه تفصيلٌ«] .[1ويف هذا ّ
ساموي مق ّد ٍس.
لنص
عدم صواب ّية اعتبار التفصيل مج ّر َد ترجم ٍة ٍّ
ٍّ
اللغوي ،حيث وضّ ﺢ
وكذلﻚ تط ّرق إﱃ بيان مشتقّات هذه الكلمة بأسلوب النقد والتحليل
ّ
بكل ٍ
لفﻆ منها؛ وذلﻚ وفق ييل:
املختص ّ
معانيها عىل ضوء املفعول به
ّ
محل نصب مفعول به للتفصيل يف اآليات التالية:
(كل ﳾ ٍء) يف ّ
 )1عبارة ّ
ْ

ـ ﺗﻔﺼﻴﻼ ًﻟِ� ّﻞ ْ
� ٍء( سورة اﻷنعام ،اآلية154؛ سورة اﻷعراف ،اآلية )145
ُ ِ َ
َ
ْ

ـ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻛ ّﻞ ْ
� ٍء ( سورة ﯾوسف ،اآلية )111
َ ُِ َ
َ

 )2كلمة (آيات) هي املفعول به للتفصيل يف اآليات التالية:
ـ ( R Q P سورة اﻷنعام ،اآلية )55
ـ ( U T S R سورة اﻷنعام ،اآلية )97
ـ (  d c b aسورة اﻷنعام ،اآلية )98
ـ ( N M L K J سورة اﻷعراف ،اآلية )32
ـ ( i h g f e سورة اﻷعراف ،اآلية )174
ـ ( u t s rسورة التوبة ،اآلية )11
ـ ( Á À ¿ ¾سورة ﯾونس ،اآلية )5
ـ ( Ñ Ð Ï Î Í سورة ﯾونس ،اآلية )24
[1] Sinai, Ibid. p. 121.
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ـ ( P O N M L K سورة الرعد ،اآلية )2
ـ ( l k j iسورة اإلﴎاء ،اآلية )12
ـ ( n m l kسورة الروم ،اآلية )28
محل نصب مفعول
 .3عبارة (ما ح ّرم عليكم) التي تشمل مختلف اﻷطعمة املحظورة يف ّ
(فصل) يف قوله -تعاﱃ( / . - , + * :-سورة اﻷنعام ،اآلية
به لكلمة ّ
.)119
وعىل ضوء استعامل مشتقّات التفصيل يف هذه اآليات ،اعتﱪ معناه اﻷساس هو الرشح
السياق اعتﱪ اآليات التي تتض ّمنه جاءت إلثبات
والتوضيﺢ والبيان
ٍ
بﺈسهاب وتفصيلٍ  ،ويف هذا ّ
املرتسخة يف ذهن املخاطَب ،فقوله -تعاﱃ -يف اآلية  24من سورة يونس:
صواب ّية املعاين ّ
(نفصل) التي
- Ñ Ð Ï ÎÍعىل سبيل املثالُ -ذكِ َرت فيه كلمة ّ
فعل وفاعلها ضم ٌري مسترتٌ تقديره (نحن) ومفعولها (اآليات) ،وعبارة (لقوم) متعلّق بها،
هي ٌ
محل ج ّر نعﺖ لكلمة (قوم)].[1
وفاعل يف ّ
ٌ
فعل
و(يتفكّرون) ٌ
اللغوي الذي ساقه هذا املسترشق بخصوص مشتقّات
املتحصلة من البيان
والنتيجة
ّ
ّ
ﻔﺼﻴﻞ اﻟ�ﺘﺎب
التفصيل يف مختلف اآليات ،فحواها :أ ّن مفهومه؛ يف مثل قوله -تعاﱃَ  :-ﺗ
ُ
ٍ
النص ّية بالكامل تعود إﱃ املخاطب
ذو
ارتباط وثيقٍ باملخاطَب؛ بحيث إ ّن إشاراته وإحاالته ّ
ثابﺖ -أيضً ا -يف اآلية
ذاته وإﱃ أسلوب استعامل الفعل
املشتق من هذه الكلمة ،وهذا اﻷمر ٌ
ّ
(فصل شيﺌاً
(فصل شيﺌًا) فحسب؛ وإﻤﻧّ ا يراد منه ّ
 52من سورة اﻷعراف ،لذا فهو ال يعني ّ
لـ)...؛ ومن هذا املنطلق بادر إﱃ تحليل مفهوم الكلمة عىل ضوء طبيعة ارتباطها باملخاطَب،
النص القرآ ّين عبار ٌة عن ترجم ٍة تفسرييّ ٍة لـ(الكتاب) وطابعه أنّه يتناسق مع البنية
وباعتبار أ ّن ّ
الخاصة التي نشأ يف رحابها.
التأريخيّة واﻷوضاع
ّ
واآلية  52من سورة اﻷعراف) ( ' & % $ # " ! :

لكالم ،وال تتض ّمن كال ًما إضاف ًّيا يُراد منه توضيﺢ ﳾ ٍء ما ،بل
* ال ت ُع ّد -برأيه -مت ّمم ًة ٍ

[1] Sinai, Ibid. p. 121.
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فيها إشار ٌة ضمني ٌة إﱃ املخاطَب ،وإحال ٌة إليه بشكلٍ
تلويحي ،وعىل هذا اﻷساس قال» :لذا من
ٍّ
ٍ
خاص ٍة«] ،[1وهذا
خاص ،ويف
ظروف ّ
املحتمل أ ّن تفصيل ﳾ ٍء يجب وأن يتمحور حول مخاط ٍَب ٍّ
الكالم وار ٌد حتّى وإ ْن أريد -هنا( -تفصيل الكتاب) ،ال (تفصيل اآليات).
وحينام ﻤﻧعن النظر يف ظاهر اآلية املذكورة ،ندرك أ ّن املقصود من الكتاب هو القرآن ال غري،
إذ اآليات السابقة لها تح ّدثﺖ عن أحوال الذين يتن ّعمون يف الج ّنة ويعذّبون يف النار ،وكذلﻚ
أشارت إﱃ أهل اﻷعراف ،كام لـ ّمحﺖ إﱃ الحوار الذي سيجري بينهم يف الحياة اآلخرة؛ واآلية 51
بالتحديد تط ّرقﺖ إﱃ الحديث عن الكفّار الذين اتّخذوا الدين له ًوا ولع ًبا؛ بحيث نسوا لقاء الله
نسون آنذاك ،ج ّراء أعاملهم هذه ،وسيطالهم العذاب قط ًعا؛ وعىل
يوم القيامة ،لذلﻚ سوف يُ َ
ضوء هذا املوقف جاءت اآلية  52لتؤكّد عىل أ ّن إنكارهم هذا ليس سببه نقص يف آيات الله
كل ما يحتاجون إليه ،من
(فصل) يف الحياة الدنيا فيه ّ
كتاب ّ
تعاﱃ -وبراهينه ،حيث أُنزل لهم ٌلكل ﳾ ٍء يسهم
تفصيل ّ
ٌ
وعلم؛ واملقصود منه -طب ًعا -هو القرآن الكريم الذي فيه
ه ًدى وتربي ٍة ٍ
خاص.
يف هدايتهم ،فهو املرشد للبرشية كافّةً ،وفيه رحم ٌة للجميع بشكلٍ عا ٍّم؛ وللمؤمنني بشكلٍ ٍّ
اإللهي،
ويفيد قوله -تعاﱃ & % $ :-أ ّن القرآن الكريم مستو ًحى من مكنون العلم ّ
فهو مرآ ٌة لعلمه تبارك شأنه ،وهذا التفصيل الذي هو ميز ٌة ها ّم ٌة له ،يتبلور عىل ضوء علمه التا ّم؛
ٍ
مبا يف مضامينه من مفاهي َم
اإللهي؛
كتاب مق ّد ٌس مصدره ّ
ودالالت] ،[2ويحﻲﻜ عن أنّه ٌ
الحق والغيب ّ
الحق بذاته؛ ﻷ ّن إنزاله ت ّم عن وعي وإدراك بواقع حال البرش].[3
أي إنّنا أنزلنا كتابًا هو ّ
وتشري هذه اآلية يف الحقيقة إﱃ كرامة القرآن الكريم ومنافعه الج ّمة] ،[4وتل ّوح إﱃ مضامينه
ٍ
بكل
وجل ،حيث ت ّم تفصيلها ّ
وأحكام رشع ّي ٍة ،ومواع َﻆ مصدرها الله ع ّز ّ
معتقدات،
السامية؛ من
ٍ
وعي وإدر ٍ
اك ،لذلﻚ ات ّسم هذا الكتاب -القرآن -بالحكمة البالغة] .[5وما ُذكِ َر فيه بالتفصيل قاﺋ ٌم
ٍ
كل زمانٍ ومكانٍ  ،ومعرفته التا ّمة مبا فيه
بطبيعة الحال بعلم الله -تبارك وتعاﱃ -بأحوال عباده يف ّ
نفعهم وصالحهم ،وإدراكه الكامل ملا يناسبهم ويق ّوم حياتهم بأمثل شكلٍ .
[1] Ibid., p. 122.
] [2راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،14ص .253
] [3راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،8ص .167
] [4راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،14ص .253
] [5راجع :عبد الله بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وأﴎار التأويل ،ج  ،3ص .15
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الساموي) ففي هذه الحالة كان من
وإذا قيل إ ّن (الكتاب) يف هذه اآلية مبعنى (املصدر
ّ
فصلناه بقرآنٍ )
املفرتض أن تُصاغ العبارة الالحقة لـ  "بهذا الشكل( :جﺌناهم
ٍ
بكتاب ّ
أو بشكلٍ آخ َر مشاب ٍه لها أو بعبار ٍة تشبه مضمون اآلية  37من سورة يونسl k j :

}| {zyxwvutsr qponm
~ ﮯ  ،فمصطلﺢ (القرآن) ُذكِ َر -هنا -يف سياق التفصيل ،حيث يعتقد سيناي أ ّن

تفصيل للكتاب؛ يعني أنّه ترجم ٌة تفسرييّ ٌة له .ومن الناحية
ٌ
هذه اآلية بصدد بيان أ ّن القرآن
نعﺖ لـ (كتاب).
(فصلناه) ٌ
اإلعرابية الجار واملجرور (بكتاب) متعلّقان بـ (جﺌنا) ،وعبارة ّ

رش إليها هذا املسترشق ضمن استدالله يف تفسري معنى مصطلﺢ (كتاب)
وهناك مرحل ٌة مل يُ ِ ْ
باعتباره مصد ًرا سامويًّا صدرت منه التالوات التفسرييّة التي جاءت مرتجمةً ،فاملراحل التي ت ّم
خاللها تبديل الكتاب إﱃ قرآنٍ هي التالية:
ساموي
كتاب
ًّ
ـ ٌ
(تفصيل)
ٌ
ـ ترجم ٌة تفسرييّ ٌة
ـ قرآ ٌن (تالواتٌ )
وقد ُو ِص َف (الكتاب) يف هذه اآلية بالتفصيل؛ أي إ ّن الكتاب الذي أنزل هو الكتاب نفسه
فصل ،لذا حسب املعادلة التي يتمحور حولها استنتاج سيناي ،إذا كان املقصود من
الذي ّ
الساموي الذي ليس يف متناول البرش ،فهو إذًا الكتاب ذاته الذي
(الكتاب) هو ذلﻚ الكتاب
ّ
ٍ
ماهوي يف هذه الحالة ،إذ ليس لدينا كتابان ،وإﻤﻧّ ا
اختالف
أي
ٍّ
جِيء به للكفّار ،وليس هناك ّ
كتاب واح ٌد ت ّم تفصيله.
لدينا ٌ
وتؤكّد اآلية  52من سورة اﻷعراف -كام أرشنا آنفًا ،-عىل أ ّن الله -تعاﱃ -أنزل لبني آدم
الساموي ذات َه ،فام
فصله لهم ،لذا إ ْن كان املقصو ُد منه هو املصد َر
كتابًا قاﻤﺋًا عىل علمه ،وقد ّ
ﱠ
اللغوي ّ
يدل عىل أ ّن
الداعي يف إضافة ضمري الغاﺋب (هم) إﱃ الفعل (جﺌنا)؟ فهذا الرتكيب
ّ
الكتاب امل ُ َن َزل إليهم هو القرآن ،ال ذلﻚ الكتاب الذي يُعت ّد مصد ًرا سامويًّا .وقد جاءت هذه
اآلية بعد ٍ
آيات حذّرت من الكذب عىل الله -تعاﱃ -وذكرت النتاﺋج الوخيمة التي ترتت ّب عىل
إنكار آياته وأشارت إﱃ ﻤﺛرة اإلﻤﻳان والعمل الصالﺢ ،حيث تط ّرقﺖ إﱃ الحديث عن نزول
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الكتاب؛ بوصفه إمتا ًما للح ّجة عىل البرش ،واملقصود بحسب سياق اآليات اﻷخرى يف السورة
كل من ال يؤمن به وانحرافهم؛ فقد أُنزل إليهم هذا الكتاب ومتّﺖ الح ّجة
هو التأكيد عىل ظلم ّ
يل ،لك ّنهم مع ذلﻚ كذّبوا بﺂيات الله تعاﱃ].[1
بﱪهانٍ ج ٍّ

وأ ّما اآلية  53من هذه السورة] [2فهي تتح ّدث عن مسألة تأويل الكتاب ،والضمري (الهاء)
يف كلمة (تأويله) ضمن قوله -تعاﱃ / . - , :-يرجع إﱃ (كتاب) يف اآلية
السابقة ،والتأويل -هنا -يعني الرجوع
الحقيقي للمعارف القرآنيّة] ،[3لذا ﻤﻳكن تفسري العبارة
ّ
املذكورة بالتاﱄ :هل يريدون شيﺌًا سوى تأويل القرآن؟

وبعد ذلﻚ أشارت اآلية إﱃ أ ّن اليوم الذي يُؤ ﱠول فيه يقول الذين نسوه قبل ذلﻚ :لقد كان
حقF E D C B A @ ? > = < ; : 9  :
رسل ربّنا عىل ّ
.J I H G
ّ
تحف بهذه اآلية والتي جاءت بعد اآلية  52مبارشةً ،عىل أ ّن املقصود
وتدل القراﺋن التي ّ
من (الكتاب) هو القرآن ذاته املوجود لدى املسلمني ،وأ ّن تفصيله يعني بيان معارفه بوضو ٍح،
حق
كتاب ٍّ
وكلمة (تأويله) من جملة هذه القراﺋن ،ومن ضمنها -أيضً ا -إقرار املكذّبني بأنّه ُ
وه ًدى؛ ومن الواضﺢ مبكانٍ أنّهم كذّبوا بهذا القرآن املوجود ،ال بالكتاب الذي هو مصد ٌر
ساموي؛ والذي وصفه سيناي بأنّه ليس يف متناول البرش.
ﱞ
الحق والصواب لهم،
النص القرآ ّين قد أت ّم الح ّجة عىل املكذّبني ووضّ ﺢ ّ
وعىل الرغم من أ ّن ّ
لك ّنهم افرتوا عىل الله كذبًا وأنكروا آياته ،حيث كانوا ينتظرون منه أن يُفصﺢ لهم عن تلﻚ الحقيقة
التي أوجبﺖ نزول القرآن الكريم وأحكامه ووعده ووعيده يوم القيامة؛ أي إنّهم كانوا يرجون ذلﻚ
بعد أ ْن أكّد لهم عىل أ ّن السبب يف تفصيل القرآن هو هدايتهم ورحمتهم .وبعد ذلﻚ أشارت اآلية
إﱃ أحوال املكذّبني بالكتاب] ،[4وعىل هذا اﻷساس ﻤﻳكن تفسري اآلية بالتاﱄ :لقد أنزلنا للكفّار كتابًا
الحق والرشاد.
فيه أحكا ٌم ،حيث وضّ حناه لهم بعلمنا ،لذا فهو يهديهم إﱃ سبيل ّ
] [1راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،8ص .167
ِ
ِ
] [2قال -تعاﱃ :-ﻫ َْﻞ ﻳَ ْﻨﻈُ ُﺮونَ إِﻻﱠ ﺗَﺄْوِﻳﻠَﻪُ ﻳَ ْﻮ َم ﻳَﺄْ ِيت ﺗَﺄْوِﻳﻠُﻪُ ﻳَﻘ ُ
ُﻮل اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ﻧ َُﺴﻮ ُه ﻣ ْﻦ َﻗ ْﺒ ُﻞ َﻗﺪْ َﺟﺎ َء ْت ُر ُﺳ ُﻞ َرﺑﱢ َﻨﺎ ﺑِﺎﻟْ َﺤ ﱢﻖ َﻓ َﻬ ْﻞ ﻟَ َﻨﺎ ﻣ ْﻦ ﺷُ َﻔ َﻌﺎ َء
َﴪوا أَﻧْﻔ َُﺴ ُﻬ ْﻢ َوﺿَ ﱠﻞ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻳَﻔ َ ُْﱰونَ ( سورة اﻷعراف ،اآلية .)53
َﻓ َﻴﺸْ َﻔ ُﻌﻮا ﻟَ َﻨﺎ أَ ْو ﻧُ َﺮ ﱡد َﻓ َﻨ ْﻌ َﻤ َﻞ ﻏ ْ ََري اﻟﱠ ِﺬي ﻛُ ﱠﻨﺎ ﻧَ ْﻌ َﻤ ُﻞ َﻗﺪْ ﺧ ِ ُ
] [3راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،8ص .16
] [4راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،14ص .254
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وفس بعض الباحثني إطالق مصطلﺢ (كتاب) عىل القرآن يف هذه اآلية بأنّه إشار ٌة إﱃ
ّ
مرحلة انتقال العرب من كونهم أ ّم ًة أم ّي ًة ال كتاب لها ،إﱃ مرحلة أ ّم ٍة ِ
كتاب؛ وسورة
ذات ٍ
اﻷعراف هي التي ابتدأت هذه امله ّمة ضمن توجيهها الخطاب إﱃ العرب ،ويف اآلية  52منه ت ّم
والنبي مح ّمد بضمري الغاﺋب$ # " !  :
توجيه الخطاب إﱃ قريﺶ
ّ
.[1]* ) ( ' & %
فصلﺖ« ª © ¨ § ¦  :
واعتﱪ نيكوالي سيناي اآلية  44من سورة ّ
¬ ®¯ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²± °

¾ ¿  É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á Àشاه ًدا عىل أنّه لو
كان بلغة أخرى غري العرب ّية؛ ملا انسجم مع مقتضيات مخاطَبيه العرب ،ونقل عن دانيال
النص القرآ ّين؛ غال ًبا ما يتبلور مبعنى التفاعل مع واقع
ماديجان قوله إ ّن التفصيل املشار إليه يف ّ
املخاطب؛ ﻷ ّن معناه يستبطن خطابًا للطرف املقابل ،ويتناسب مع ٍ
خاص من االرتباط
ﻤﻧﻂ ٍّ
بينه وبني الكالم املو ّجه له؛ بوصفه معيا ًرا لهدايته نحو ٍ
السياق اعتﱪ أ ّن
معنيٍ؛ ويف هذا ّ
هدف ّ
القصيص القرآ ّين يؤيّد رأي ماديجان].[2
اﻷسلوب
ّ
استدل بتفسري أنجليكا نويورث سور َة ِ
ّ
الحجر،
وﻷجل تأييد املعنى الذي طرحه للتفصيل،
حيث وضّ حﺖ التفصيل يف هذه السورة بالتاﱄ :اﻷسلوب
القصيص يف سورة الحجر مدغ ٌم مع
ّ
ٍ
النص يف رحاب الرشح والتفسري والوعﻆ لعد ٍد كبريٍ من املخاطَبني .كام استند
رغبات يف موازاة ّ
إﱃ تفسريها الذي ساقته حول اآلية  21من سورة (ص) والتي اعتﱪت فيهاJ I H G  :
القصة والتوضيﺢ والتفسري والرشح والوعﻆ].[3
K؛ ً
مثاال مناس ًبا عىل االرتباط الوطيد بني ّ

ٍ
متغري ٍة ومتكامل ٍة عىل
النص القرآ ّين ذا
وكذلﻚ اعتﱪ ّ
مستويات متع ّدد ٍة ،ويف الحني ذاته ّ
صعيد الخطاب املطروح فيه ،وهنا -أيضً ا -تب ّنى رأي نويورث ليؤكّد عىل أ ّن املستوى اﻷساس
للخطاب يف البنية اللغويّة القرآنيّة مستو ًحى من (الكتاب) ،بينام ساﺋر املستويات مدغم ٌة
ٍ
فيه بحيث تتكامل بني تفاصيله بشكلٍ
توضيحات مت ّمم ٍة وليسﺖ
تدريجي ،فهي عبار ٌة عن
ٍّ
] [1راجع :مح ّمد عابد الجابري ،رهيافتي به قرآن كريم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية محسن آرمني ،ص .213
[2] Cf. Sinai, Ibid., p. 122.
[3]Cf. Ibid., pp. 122 – 123.
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النص القرآ ّين يف مستواه اﻷساس يحﻲﻜ عن
منبثق ًة من (الكتاب)؛ وعىل هذا اﻷساس قال إ ّن ّ
ساموي يع ّد املنشأ اﻷ ّول للوحي املنزل
نص
النص
الساموي ،وكام يقال فهو ﱞ
الوقاﺋع املدرجة يف ّ
ﱞ
ّ
النبي مح ّمد يف مست ًوى آخ َر يشمل املفاهيم اﻷخالق ّية واﻷحكام الرشع ّية املرتبطة
عىل ّ
بهذه اﻷحداث ،وهذا التفصيل يُط َرح بشكلٍ يتناسب مع رغبات املخاطبني ومعتقداتهم
واستفساراتهم].[1
نقال لفظيًّا مقتبَ ًسا من ألفاظ (الكتاب)،
النص القرآ ّين -برأي هذا املسرشق -ليس ً
إذًاّ ،
النص املوازي له ،لذا فهي
واآليات اﻷوﱃ لبعض السور والتي تتض ّمن كلمة (كتاب) تحﻲﻜ عن ّ
نقال لفظ ًّيا بحتًا لعبارات (الكتاب)؛ وهذا اﻷمر ال يقترص برأيه عىل اآليات اﻷوﱃ ،بل
ليسﺖ ً
تفسريي ،فهي تحﻲﻜ عن شأن الكتاب وتتض ّمن
يشمل -أيضً ا -ساﺋر اآليات التي تتّسم بطابعٍ
ٍّ
السياق قال إ ّن القرآن غالبًا ما يتجاوز نطاق نقل القصص املستوحاة
تفس ًريا ملا فيه .ويف هذا ّ
من الكتاب املق ّدس -التوراة واإلنجيل-؛ لكونه يسدها َح ْس َب الظروف التأريخ ّية املواكبة
عام عليه الحال يف عرص ظهور الكتاب
لعرصه وهي خالل عرص صدر اإلسالم تختلف واق ًعا ّ
رشا من (الكتاب)،
تجسد ً
املق ّدس ،وإذا افرتضنا أ ّن جميع هذه القصص املستوحاة ّ
نقال مبا ً
ففي هذه الحالة ينبغي لها أن تتّسم ٍ
بنمﻂ متشاب ٍه؛ من حيث النظم والرتكيب ،لذلﻚ أكّدت
الساموي ال ب ّد أن يُطَرح للبرش بشكلٍ
(مفصلٍ ) ،وهذا ما نلمسه
النص
ّ
اآليات القرآن ّية عىل أ ّن ّ
ّ
يف اآلية  114من سورة اﻷنعامh g f e d c b a ` :
.[2]x w v u ts r q p o n m l k ji
النص
ونستشف من هذا الكالم أ ّن تكرار السد
ّ
القصيص لحكاي ٍة ما يف مواض َع ع ّدة ضمن ّ
ّ
القرآ ّين -برأي سينايّ ،-
الساموي املق ّدس ،بل ﻤﻳكن
النص
يدل عىل عدم اقتباسها قاطب ًة من ّ
ّ
اعتبارها رش ًحا يتناسب مع مستوى املخاطب وظروفه؛ لك ّنه مع ذلﻚ مل يوضّ ﺢ ما إ ْن كان هذا
الساموي.
الرشح جز ًءا من الوحي امل ُن َزل أو ال ،فغاية ما يذكره أنّه ليس موجو ًدا يف (الكتاب)
ّ
تفصيال وجزﺋ ّي ٍ
ات ،بل هو عبار ٌة عن أم ٍر
ً
املفسين املسلمني ال يتض ّمن
و(الكتاب) برأي ّ
[1] Cf. Ibid., pp. 122- 123.
[2] Ibid.
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ٍ
بسيﻂ؛ وهذا الرأي يف ّند ما ذهب إليه سيناي بكون القصص القرآنيّة املستوحاة من الكتاب
املقّدس موجود ًة فيه ،حيث يعتقد بأ ّن مضمون (الكتاب) ﻤﻳكن تحصيله إﱃ ح ٍّد ما ،لكن ال ﻤﻳكن
كل
االستفادة منه وال وجود له يف الخارج ،وإﻤﻧّ ا يتحقّق ذلﻚ عن طريق الوحي فقﻂ ،ومبا أ ّن ّ
وحي يجب أن يتناسب مع املخاطَب الذي هو الهدف من الخطاب ،ففي هذه الحالة ال ﻤﻳكن
ٍ
نص عىل غرار النصوص الدينيّة املوجودة ،بل ال
للكتاب أن يكون يف متناول البرش عىل هيﺌة ٍّ
ﻤﻳكن -أيضً ا -أن يُصاغ يف شكل عبار ٍ
ﻷي ٍ
شخص كان] .[1ونتيجة هذا الكالم
ات مقتطف ٍة ومخترص ٍة ّ
أ ّن قاﺋله يعتقد بعدم إمكان ّية تحصيل ما يف (الكتاب) حتّى عن طريق الوحي ،إال أ ّن هذا الكالم
كتاب ه ًدى ورحم ٍة ت ّم
ليس صاﺋبًا؛ وفق مضمون اآلية  52من سورة اﻷعراف التي أكّدت عىل أنّه ُ
اإللهي ،لذا فهو مرآ ٌة لعلمه.
علم؛ أي عىل أنّه صاد ٌر من مكنون العلم
تفصيله عىل ٍ
ّ
وإذا كان مراد سيناي من ا ّدعاﺋه أ ّن معرفة مكنون (الكتاب) يعني معرفة مكنون علم
صاﺋب وال غبار عليه؛ ﻷ ّن علمه -تبارك شأنه -يع ّم الكون بأﴎه يف ظاهره
وجل ،فهو
الله ع ّز ّ
ٌ
وباطنه ،وهو ما ت ّم التأكيد عليه يف اآلية  26من سورة الج ّنË Ê É È Ç  :
 ،Í Ìإذ نلمس فيها تأكي ًدا عىل نسبة علم الغيب إﱃ ذاته املق ّدسة ال غري ،فهذه اآلية
ّ
مختص بذاته املق ّدسة؛ لذا فهو ال يظهر حقاﺋق غيبه
تدل عىل علمه بالغيب بأﴎه ،وهو علم
ﱞ
ٍ
ﻷحد من الناس؛ إال أ ّن اآلية الالحقة  -اآلية  - 27فيها استثنا ٌء ،فهذا العلم؛ عىل الرغم من
اختصاصه به تبارك شأنه ،لك ْن من املمكن بﺈذنه أن يطلع عليه من يشاء ويرتﴤÐ Ï :
 . Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñفهذه اآلية فيها استثنا ٌء من أم ٍر
كيل ،واملستثنى هو الرسول املختار الذي يرتضيه الله ،حيث يلهمه ما يشاء من علم الغيب
ّ ٍّ
ويبلغه ما فيه عن طريق الوحي].[2
تفسريي
بأسلوب
والقرآن الكريم -برأي سيناي -عبار ٌة عن ترجم ٍة عرب ّي ٍة لـ (الكتاب) ،ولك ْن
ٍ
ٍّ
يف سياق (تفصيل) ،ومن هذا املنطلق يقول إ ّن تغيري هيﺌة الكتاب وتح ّولها إﱃ قرآنٍ ال تع ّد
يختص بهداية البرش عن طريق اللغة
مج ّرد ترجم ٍة بحت ٍة إﱃ اللغة العربيّة؛ ﻷ ّن القرآن ال
ّ
العرب ّية فحسب؛ ويضيف أنّه» :ال ّ
شﻚ يف أ ّن عرب ّية القرآن عبار ٌة عن خصوص ّي ٍة بارز ٍة للتحليل
[1] Cf. Ibid., pp. 122- 123
] [2راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،20ص .53
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دليال عىل كون (التفصيل) هو (الرتجمة)
الذايتّ املوجود فيه ،لك ْن ال ينبغي اعتبار هذا اﻷمر ً
ٍ
غموض يف املعنى املقصود من (تفصيل الكتاب)
نفسها؛ ﻷ ّن هذا التص ّور يسفر عن حدوث
النص القرآ ّين؛ كام أ ّن بعض اآليات؛ مثل :اآلية  2من سورة الشعراء ،وساﺋر اآليات
املشار إليه يف ّ
النبي؛ ﻤﻳكن اعتبارها صور ًة
التي توضّ ﺢ هويّة القرآن ،وكذلﻚ ساﺋر اآليات التي تالها ّ
النبي ليس مج ّرد
لـ(الكتاب) ذاته ،ال ترجم ًة ملضمونه؛ فهذه اآليات تشري إﱃ أ ّن ما تلقّاه ّ
ٍ
اقتباس من (الكتاب) ،وإﻤﻧّ ا ﻤﻳكن تصويره بأنّه هو الكتاب ذاته.
خالص ٍة أو
أضف إﱃ ذلﻚ فﺈ ّن ِذكْر مصطل َح ِي الكتاب والقرآن إﱃ جانب بعضهام يف اآليات اﻷوﱃ
من سوريت النمل والحجرّ ،
يدل عىل أ ّن ما سيأيت يف اآليات الالحقة يحﻲﻜ عن الهويّة املشرتكة
التكويني
لهام ،فالقرآن هو الكتاب ذاته ،واآليات -هنا -تصف الفعل والتطبيق ،وكذلﻚ املنشأ
ّ
للنص القرآ ّين؛ ما يعني تزامن صياغة آياته مع تالوتها ،فهي آياتٌ مستوحا ٌة من الكتاب«].[1
ّ
واعتﱪت أنجيلكا نويورث اآلية اﻷوﱃ من سورة الحجر مق ّدم ًة دعاﺋ ّي ًة مضمونها موازيًا
شامال ،وﻤﺛرته تالوة
للنص؛ بحيث يشمل ما تستبطنه جميع اآليات الالحقة لها ،إذ تصف كتابًا ً
ّ
ٍ
النص القرآ ّين][2؛ لذا من اﻷفضل -هنا -اعتبار (تفصيل الكتاب) إضاف ًة معكوسةً؛
آيات ضمن ّ
املفصل) الذي يتّصف بالوضوح والبيان؛ وهذا التفسري عىل غرار تفسري عبارة
أي (الكتاب ّ
(تنزيل الكتاب) التي تعني (الكتاب املنزل)؛ أي ال يقصد منها أ ّن كتابًا كان موجو ًدا ،ث ّم نزل
مفص ًال عىل هيﺌة قرآنٍ .
ﱠ
ٍ
توضيحات ملخاطَبيه ،إﱃ جانب نقله
ويستعرض القرآن -برأي نيكوالي سيناي ،-ضمن ِذكْره
نصه؛ بوصفه (ترجو ًما) ( [3] )Targumإله ًّيا ،لك ّن هذا ال يعني
القصص املوجودة يف (الكتاب)ّ ،
[1] Sinai, Ibid., p. 124.
[2] Cf. Ibid.
ٍ
»ﻧﺺ
]( [3الرتجوم) يف أدب الكتاب املقدّس يعني ترجمة
نصوص من الكتب اليهوديّة إﱃ اللغة اآلرام ّية ،والباحث ديفيد باورز وضّ حه قاﺋالًّ :
نصا دينيًّا رسميًّا
الكتاب املقدّس ات ّخذ طاب ًعا ثابتًا منذ عام  450قبل امليالد حتّى نهاية القرن امليالدي اﻷ ّول ،وعىل الرغم من أ ّن ثباته بوصف ًّ
أسفر عن حدوث قيو ٍد يف تفسريه ،لك ّنه مل يتح ّول إﱃ عقب ٍة أمام ﴎد الروايات فيه.
محل اللغة العﱪيّة لدى اليهود ،اقتضﺖ الحاجة ترجمة هذه الروايات إﱃ هاتني اللغتني ﻲﻛ تذكر
حينام حلّﺖ اللغتان اآلرام ّية والسيان ّية ّ
يف املناسﻚ العباديّة ،والرتجمة اآلرام ّية يف هذا الصعيد أطلق عليها عنوان ترجوم ( )Targumوجمعها ترجوميم ()Targumim؛ بينام أطلق
وتفصيال للقصص والحكايات املذكورة
ً
عىل الرتجمة السيانيّة عنوان بشيطتا ( ،)Peshittaوهذه الرتجامت تض ّمنﺖ يف معظم اﻷحيان رش ًحا
يف الكتاب املقدّس ،وهي تﴬب بجذورها يف القرنني الثاين والثالث قبل امليالد«.
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النص القرآ ّين ،بل يوحي بوجود تشاب ٍه بينه
كون الرتجمة اآلراميّة للكتاب املق ّدس قد أث ّرت عىل ّ
(الرتجومي) عىل صعيد الرتكيب بني الرتجمة والتفسري يف آنٍ ٍ
واحد؛ لذا فالقرآن عبار ٌة
وبني اﻷدب
ّ
ٍ
بتوضيحات تتناسب مع طابع الحوار املو ّجه لفﺌ ٍة
مصحوب
نص
عن
ٍ
ٍ
(ترجوم) لكونه يحﻲﻜ عن ٍّ
معيّن ٍة من املخاطَبني ،وهو حوا ٌر مرتاب ٌﻂ ومنسج ٌم مع بعضه ،وعىل هذا اﻷساس ال ﻤﻳكن اعتبار
النصني متشابهان بالكامل؛ فضالً عن أ ّن الرتجمة القاﻤﺋة عىل ٍ
أسس (ترجومي ٍة) ال تعني
أ ّن هذين ّ
نص ٍ
ٍ
واحد من حيث الجوهر واملاه ّية ،لذلﻚ ُو ِص َف
وجود
النصني ،بل هام عبار ٌة عن ٍّ
اختالف بني ّ
خاص
الرتجوم بأنّه عىل غرار الرتجمة ،وأقرب إليها من التفسري ،فهذا املصطلﺢ يحﻲﻜ عن ٍ
فهم ٍّ
][1
الخاصة املتواكبة مع العرص والتوضيحات اإلضافيّة.
للنص القرآ ّين؛ بحيث تتّضﺢ يف رحابه القضايا ّ
ّ
مفس
وقد ص ّور نيكوالي سيناي الله -تعاﱃ -يف الخطاب القرآ ّين؛ وكأنّه ترجو ٌم؛ أي أنّه ِّ ٌ
الخاصة
الساموي ومصد ٌر لتفاصيله وتفسرياته التعليميّة التي تتناغم مع الظروف
للكتاب
ّ
ّ
متبادال
ً
للنص القرآ ّين طاب ًعا تعامل ًّيا
ملجتمع عرص صدر اإلسالم؛ وهذا اﻷمر برأيه يصوغ ّ
يتناسب مع الظروف الحاكمة؛ بحيث يح ّوله من كيانٍ مفت ِق ٍر إﱃ كيانٍ
واهب كلﱡه عطا ٌء ،إذ
ٍ
ينال مقامه املرموق عن طريق التفصيل فقﻂ ،وعىل ضوء هذا التفصيل يت ّم تحصيل مكنون
السياق أشار إﱃ أنّه ال يقصد من هذا الكالم التشكيﻚ بكون القرآن منبثقًا
الكتاب .ويف هذا ّ
][2
ساموي ،واعتﱪ أ ّن ميزته املعهودة يف كونه يتناسب مع متطلّبات َم ْن أُنزِل إليهم
من مصد ٍر
ٍّ
النبي مح ّمد ،فهو بهذا الوصف ﻤﺛر ٌة ملشيﺌة
واضﺢ عىل كونه كتابًا ً
مؤرش ٌ
ٌّ
منزال بالوحي عىل ّ
الساموي ،لذا فهو ذو مكان ٍة رفيع ٍة].[3
الله التي اقتضﺖ إعالم الناس مبضمون الكتاب
ّ
وإحدى النتاﺋج الجانبيّة التي ترتتّب عىل ما ذهب إليه هذا املسترشق؛ هي تفنيد مزاعم
النص؛ وفقاً ملا تب ّناه
النص املق ّدس بني أيديهم ،فهذا ّ
أهل الكتاب -اليهود والنصارى -بكون ّ
كل زمانٍ يتيﺢ الفرصة للبرش لالطّالع
سيناي ليس يف متناول البرش؛ عىل الرغم من أ ّن الوحي يف ّ
نص مق ّد ٍس؛ حتّى وإ ْن اعتﱪ تا ًّما
أي ٍّ
عىل مضمون الكتاب ،ولك ْن مع ذلﻚ ال ﻤﻳكن اعتبار ّ
)David Powers, Muhammad is not the Father of any of your men, University of Pennsylvania press, Philadelphia,
)2009(. pp. 102 – 103(.
[1] Sinai, Ibid., p. 125.
[2]ad hoc.
[3] Sinai, Ibid., p. 126.
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ٍ
النص املق ّدس املستوحى من الكتاب،
انعكاسا تا ًّما له؛ وإﻤﻧّ ا هو مج ّرد
وكامال،
ً
انعكاس لصورة ّ
ً
نصه ذاته].[1
ال ّ
واﻷصﺢ يف خطاب اليهود هو ما ُذكِ َر يف اآلية
ومام ذكره يف هذا املضامر -أيضً ا -أ ّن اﻷنسب
ّ
ّ
 23من سورة آل عمران ( ' & % $  :وهذه العبارة تك ّررت يف اآليتني
أصﺢ من قولهÂ Á  :
 44و 51من سورة النساء أيضً ا ،وهي من الناحية الخطابيّة ّ
  Ãالتي ذكرت يف اآلية  101من سورة البقرة ،وتك ّررت يف ٍ
آيات أخرى؛ وﻤﻳكن اعتبار
اﻷوﱃ بديل ًة عن الثانية ،واالستبدال هنا ّ
يدل عىل أ ّن إعطاء الكتاب ال يُع ّد أكرث من إعطاء جز ٍء
منه؛ والذي أشري إليه بكلمة (نصي ًبا)].[2
البﺖ يف صواب ّية تفسريه للكتاب املذكور؛ اعتام ًدا عىل اآليات املشار
وال ﻤﻳكن لهذا املسترشق ّ
ساموي مق ّد ٌس؛ ﻷ ّن ظاهر الكالم ّ
يدل بوضو ٍح عىل أ ّن املقصود منه يف اآلية
نص
إليها؛ بأنّه ﱞ
ﱞ
 23من سورة آل عمران ( ' & % $  :هو التوراة ذاتها املوجودة لدى
اليهود والتي ال يعلمون إال بالقليل منها؛ وهذا الرأي مؤيّ ٌد بقرينة اآليات السابقة لهذه اآلية،
حيث يتمحور الكالم فيها حول التوراة والكتاب املق ّدس ،وال يتط ّرق الله -تعاﱃ -فيه إﱃ الكتاب
الساموي الذي هو فوق متناول البرش؛ واآلية التاسعة عرشة من هذه السورة] [3تتح ّدث عن
ّ
حقيقة الدين وتؤكّد عىل وحدة ماه ّيته ،وتشري إﱃ أ ّن االختالفات الدين ّية حدثﺖ؛ عىل الرغم من
الحق ،واتّباعهم أهواءهم.
علم البرش بذلﻚ؛ ج ّراء جهلهم ،وغفلتهم ،وظلمهم ،وانحرافهم عن ّ
واآلية  20من السورة ذاتها؛ وفيها عبارة ، Ã Â  :واآليتان] 21 [4و 22تشريان إﱃ
بغيهم وظلمهم والعواقب الوخيمة التي ستطالهم ج ّراء ذلﻚ.
[1] Cf. Ibid.
ونصب الﴚء يعني إبقاؤه قاﻤﺋًا ،مثل إقامة الرمﺢ ،لذا يقال لح ّﻆ اإلنسان
النصيب مبعنى السهم الذي يت ّم الحصول عليه ،والح ّﻆ من الﴚءْ ،
»نصيب« وكأ ّن ذلﻚ الﴚء قد نصب له.
(أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلم ّية1419 ،هـ ،ج  ،5ص .)434
[2] Sinai, Ibid.2.
َﺎب إِﻻﱠ ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎ َءﻫ ُُﻢ اﻟْ ِﻌﻠ ُْﻢ َﺑ ْﻐ ًﻴﺎ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ ْﻢ َو َﻣ ْﻦ َﻳﻜْ ُﻔ ْﺮ ﺑِﺂ َﻳ ِ
ﺎت اﻟﻠﱠ ِﻪ
] [3قال -تعاﱃ:-إِنﱠ اﻟﺪﱢ ﻳ َﻦ ِﻋﻨْﺪَ اﻟﻠﱠ ِﻪ ا ِﻹْ ْﺳﻼَ ُم َو َﻣﺎ ا ْﺧ َﺘﻠ َ
َﻒ اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ُأوﺗُﻮا اﻟْ ِﻜﺘ َ
ﺎب( سورة آل عمران ،اآلية .)19
ِﻳﻊ اﻟْ ِﺤ َﺴ ِ
َﻓﺈِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ َﴎ ُ
] [4قال -تعاﱃ  :-إِنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ﻳَﻜْ ُﻔ ُﺮونَ ﺑِﺂﻳَ ِ
اب
ﺎت اﻟﻠﱠ ِﻪ َوﻳَ ْﻘ ُﺘﻠُﻮنَ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢﻴ َني ِﺑ َﻐ ِريْ َﺣ ﱟﻖ َوﻳَ ْﻘ ُﺘﻠُﻮنَ اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ﻳَﺄْ ُﻣ ُﺮونَ ﺑِﺎﻟْ ِﻘ ْﺴ ِﻂ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠﻨ ِ
ﴩﻫ ُْﻢ ِﺑ َﻌ َﺬ ٍ
ﺎس َﻓ َﺒ ْ ﱢ
أَﻟِ ٍﻴﻢ * أُوﻟَ ِﺌﻚَ اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ َﺣ ِﺒﻄَ ْﺖ أَ ْﻋ َامﻟُ ُﻬ ْﻢ ِﰲ اﻟﺪﱡ ﻧْ َﻴﺎ َو ْاﻵ ِﺧ َﺮ ِة َو َﻣﺎ ﻟَ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻧ َِﺎﴏِﻳﻦَ( سورة آل عمران ،اآليتان  21و .)22
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واآلية  23هي يف مقام ذ ّم اليهود والنصارى] ،[1حيث خاطب الله -تعاﱃ -فيها نبيّه
ليخﱪه بأ ّن فريقًا منهم -الذين أوتوا نصي ًبا من الكتاب -أعرضوا عن كتاب الله الذي هو الحكم
الحق والباطل؛ عىل الرغم من علمهم بذلﻚ] .[2وكلمة (&) يف هذه اآلية ليسﺖ
والفيصل بني ّ
فسها سيناي ،فهي ترتبﻂ بأهل الكتاب ،ال بالله -تعاﱃ-؛ إذ املعنى أنّهم امتلكوا نصيبًا من
كام ّ
الكتاب ،ال أ ّن الله -تعاﱃ -منحهم نصيبًا منه؛ والقرينة عىل ذلﻚ العبارة الالحقة لها* )  :
وجل ،لكان من اﻷجدر
 ،. - , +لذا إ ْن كان هذا النصيب من جانب الله ع ّز ّ
يقل ذلﻚ.
هنا -صياغة العبارة وفق ما ييل( :يُد َعون إﱃ نصيبهم من كتاب الله) ،لك ّنه -تعاﱃ -مل ْفﺈنّهم وفق مضمون هذه اآلية مطالبون بأ ْن يكون الحكم لكتاب الله ،ويف هذه الحالة ال ب ّد لهم
ٍ
ناقصا؛ لذا فالنصيب -هنا-
من امتالك
معلومات منه؛ وبطبيعة الحال قد يكون فهمهم تا ًّما أو ً
يُراد منه مقدار املعلومات التي لديهم من الكتاب ،ال جميع املعارف املوجودة فيه؛ ولو أ ّن جميع
معارفه مل متنﺢ لهم منذ بادئ اﻷمر ،فال معنى ملطالبتهم بأ ْن يكون الحكم عىل أساس كتاب الله
وعدم جواز اإلعراض عنه .وقد ذكرت بعض املصادر اللغويّة أ ّن كلمة (أوتوا) يف القرآن الكريم
تستخدم للداللة عىل عدم تقبّل الطرف املقابل ملا أويت ،لذا فهي عىل خالف كلمة (آتينا) التي
تشري إﱃ لياقة الطرف املقابل واستحقاقه ما أويت].[3
بنصيهام الكاملني موجودان لديهم،
املفسين إنّه مبا أ ّن التوراة واإلنجيل ّ
ويقول أحد ّ
لذلﻚ جاءت العبارة القرآن ّية يف اآلية  20من سورة آل عمران وفق ما ييلp o n  :
ضﺌيال منه؛ كام أكّدت اآلية  150من سورة النساء:
 ،qلك ّنهم مل يستثمروا؛ إال جز ًءا ً
P O N M؛ ويؤيّد ذلﻚ سبب نزول قوله -تعاﱃ -يف اآلية  23من
سورة آل عمران.[4], + * ) :
كل ما يف
أضف إﱃ ذلﻚ أنّه حتّى إ ْن قيل إ ّن املقصود من هذه العبارة هو عدم منحهم ّ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،7ص .178
ِﻳﻖ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َوﻫ ُْﻢ ُﻣ ْﻌﺮِﺿُ ﻮنَ 
َﺎب اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻟِ َﻴ ْﺤﻜ َُﻢ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ ْﻢ ﺛ ﱠُﻢ َﻳ َﺘ َﻮ ﱠﱃ َﻓﺮ ٌ
َﺎب ُﻳﺪْ َﻋ ْﻮنَ إِ َﱃ ِﻛﺘ ِ
] [2قال -تعاﱃَ  :-أﻟ َْﻢ ﺗَ َﺮ إِ َﱃ اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ُأوﺗُﻮا ﻧ َِﺼﻴ ًﺒﺎ ِﻣ َﻦ اﻟْ ِﻜﺘ ِ
(سورة آل عمران ،اآلية .)23
] [3راجع :حسني بن مح ّمد (الراغب اﻷصفهاين) ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق عدنان داوودي ،كلمة (أىت).
وكذلﻚ أيضاً :حسن املصطفوي ،التحقيق يف ﮐلامت القرآن الﮑريم ،كلمة (أىت).
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐريم (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .516
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الكتاب ،فهي يف هذه الحالة ال تعني عدم إنزاله بالكامل؛ عليهم ،بل يُراد منها عدم امتالكهم
الكتاب املنزل بكامله؛ لذلﻚ متكّنوا من تحريف ما لديهم ،وهو ما يؤيّده الجزء اﻷخري من اآلية
 24يف سورة آل عمران.[1]E D C B A @  :
وبالنسبة إﱃ مضمون اآلية  44من سورة النساء ،فهو يتناسب مع ما تتض ّمنه اآليات
الالحقة حتّى اآلية 58؛ وذلﻚ أ ّن محورها اﻷساس هو أهل الكتاب ،والظلم الذي اقرتفوه،
وخيانتهم اﻷحكام التي أُقَ ﱠرت لهم ،واليهود هم أبرز مصداقٍ لهذا النقد؛ ﻷ ّن قوله -تعاﱃ:-
 ( ' & % $ # " ! يف اآلية  44يشري إﱃ امتالك علامء أهل الكتاب
علام
رشع لهم يف أحكام التوراة ،حيث تؤكّد بأ ّن لديهم ً
ً
علام ،ويحﻲﻜ عن الذين باعوا دينهم امل ﱠ
ملﺂرب دنيويّ ٍة .هذه العبارة -كام أرشنا آنفًا -إ ّما أن يُراد منها ذ ّم
ً
قليال بالكتاب ،لك ّنهم س ّخروه َ
الساموي ،أو
ضﺌيال من علم الكتاب
الذين ح ّرفوا التوراة ووصفهم بأنّهم ال ﻤﻳتلكون إال حظًّا ً
ّ
كل ما هو موجو ٌد يف التوراة من علوم ،فهؤالء الذين باعوا
أ ّن املقصود منها عدم اطّالعهم عىل ّ
دينهم ال يعلمون إال بالجزء اليسري من تعاليم التوراة اﻷصيلة؛ بحيث احتفظوا يف أذهانهم
ببعض العلوم منها ،لك ّنهم أضاعوا اﻷحكام الرشعيّة واﻷخالقيّة ودنّسوا حقوق اآلخرين.
اآلية  51هي اﻷخرى يف مقام ذ ّم اليهودÎ Í Ì Ë Ê É È Ç :

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï؛
ضﺌيال من علم
وهي تتض ّمن العبارة السابقة ذاتها ،إذ تؤكّد عىل أ ّن هؤالء الذين أوتوا نصي ًبا ً
وتكﱪهم ،وبهذا التو ّجه خالفوا مبادئ
الكتاب يؤمنون بالجبﺖ والطاغوت ج ّراء عنادهم ّ
التوحيد ووقعوا يف ف ّﺦ الرشك والباطل].[2
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،3ص 124؛ عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐريم
(باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .516
ُ
ِ
ِ
ٍ
ﺘﺎب يف اآلية  23من سورة آل عمران،
املفسين املسلمني احتامالت أخرى يف تفسري قوله -تعاﱃ :-اﻟﱠﺬﻳ َﻦ أوﺗُﻮا ﻧَﺼﻴﺒﺎً ﻣ َﻦ اﻟْﻜ ِ
ذكر بعض ّ
تفس هذه العبارةبالتاﱄ (عىل
ومنها كام ييل :إذا اعتﱪنا التنوين يف كلمة (نصيبًا) ًّ
داال عىل التحريف أو التبعيض أو التحقري ،ففي هذه الحالة ّ
الرغم من أ ّن أهل الكتاب ال يعرفون إال القليل من الكتاب ،ومعرفتهم هذه تقترص يف أقﴡ ح ٍّد عىل ظاهره؛ كام قال -تعاﱃ -يف اآلية 78
ﻣﺎين َوإِنْ ﻫ ُْﻢ إِﻻﱠ َﻳﻈُ ﱡﻨﻮنَ  ،إال أنّهم يتع ّرضون للقرآن) .لكن إذا اعتﱪناه للتعظيم،
من سورة البقرةَ  :و ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ أُ ﱢﻣ ﱡﻴﻮنَ ﻻ َﻳ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ اﻟْ ِﻜ َ
ﺘﺎب إِﻻﱠ أَ ِ ﱠ
فهو يعني امتالكهم حظًّا واف ًرا من الكتاب ،لك ّنهم مع ذلﻚ يعاندون يف تطبيق تعاليمه وال يعملون بها.
(عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐريم (باللغة الفارسية) ،ص .)518 – 517
] [2راجع :عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐريم (باللغة الفارسية) ،ج  ،19ص .154
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النبي
ومن جملة اآلراء التي تب ّناها سيناي بخصوص علم الكتاب ،هو عدم نزول الوحي عىل ّ
كل ما يف الكتاب ،ومن
بكل ما هو مكنو ٌن يف الكتاب ،فالوحي القرآ ّين برأيه ال يحﻲﻜ عن ّ
مح ّمدّ 
ث ّم ال ﻤﻳكن اعتبار أ ّن آياته وعباراته وألفاظه تص ّور الكتاب بتاممه وكامله؛ لك ّن املسلمني  -خالفًا
الساموي؛ بحسب مضمون اآلية  119من سورة آل عمران:
بكل ما يف الكتاب
لليهود  -يعتقدون ّ
ّ
} | { z y x w v u t s r q p
~ ﮯ ¡  .[1]® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤£ ¢واملؤاخذة التي ت َ ِر ْد
عىل رأيه هذا أنّه خلﻂ بني مفهو َم ِي الكتاب املكنون يف اللوح املحفوظ ،والكتاب املوجود لدى
لفظي؛ ﻷ ّن أداة التعريف (الـ) يف كلمة (الكتاب) هي الستغراق الجنس،
البرش عىل هيﺌة ٍّ
نص ّ
بكل الكتب السامويّة التي هي من عند
وعىل هذا اﻷساس يكون معنى اآلية :إنّكم تؤمنون ّ
الله -تعاﱃ-؛ سوا ًء امل ُنزلَ َة إليكم أو املن َزلَة إﱃ أهل الكتاب ،إال أنّهم ال يؤمنون بكتابكم] .[2فضالً
ينصب يف سياق اآليات السابقة ،إذ تتمحور حول بيان بعض رذاﺋل
عن ذلﻚ ،فمعنى هذه اآلية
ّ
اﻷعداء ،وتهدف إﱃ توعية املسلمني بسوء ﴎيرتهم؛ ﻷ ّن املسلمني عىل خالفهم؛ من حيث إﻤﻳانهم
وجل ،w v u :-يف حني أنّهم
بجميع الكتب السامويّة امل ُنزلَ َة من ِقبَل الله -ع ّز ّ
ال يؤمنون بالقرآن؛ عىل الرغم من كونه كتابًا سامويًّا ،أي إنّهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون
ببعضه؛ بحسب التعبري املذكور يف اآلية  150من السورة ذاتهاD C B A :
PONML KJIHGFE

 .[3]VUTSR Qفهذه اآلية ّ
تدل يف ظاهرها عىل تحذير املسلمني من
بكل الكتب السامويّة امل ُن َزلَة من ِق َبل الله -ع ّز
هؤالء املنحرفني ،ومن البديهي أ ّن إﻤﻳان املسلمني ّ
وجل -هو يف مقابل عدم إﻤﻳان الكافرين مبا أُنز َِل يف القرآن؛ فهذا اﻷمر وفق مضمون اآلية ّ
يدل
ّ
كتاب منز ٍل من السامء ،وتكذيبهم أرشف اﻷنبيّاء؛ عىل الرغم
عىل أحقادهم ،وعدم إﻤﻳانهم بأعظم ٍ
بكل ما أنزل الله من كتاب؛ لذا فاملقصود من (الكتاب) يف هذا املضامر
من أ ّن املسلمني يؤمنون ّ
هو جنس الكتاب وكلّ ّيته الشاملة ملختلف أجزاﺋه وتفاصيله].[4
[1]Sinai, Ibid.
] [2راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،3ص 387؛ محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،3ص .202
] [3راجع :عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐريم (باللغة الفارسية) ،ج  ،15ص .449
مؤسسة تأريﺦ الدراسات املعاﴏة يف إيران2010 ،م ،ج  ،2ص .859
] [4راجع :محمود طالقاين ،ﭘرتوي از قرآن (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات ّ
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ٍ
النص املق ّدس؛ مبعناه
اختالف
ويعتقد املسلمون -برأي سيناي -بوجود
أنطولوجي بني ّ
ٍّ
الساموي املكنون
االصطالحي الدقيق ،وبني مصاديقه الدنيويّة ،وإثر ذلﻚ يؤمنون بأ ّن الكتاب
ّ
ّ
ساموي
كتاب
أي دينٍ ورشيع ٍة متق ّومني عىل ٍ
ٍّ
يف علم الله مل يتبلور بالتامم والكامل ضمن ّ
منز ٍل] .[1ونضيف إﱃ ما قاله هذا املسترشق أ ّن االعتقاد الراسﺦ لدى املسلمني هو قدسيّة
ألفاظ القرآن الكريم ومضمونه؛ بوصفه كال َم الله -تعاﱃ -ووحيًا ُمن َز ًال من عنده ،حيث أنزله
حقاﺋق
املفسين أ ّن فيه
َ
النبي مح ّمد بواسطة أمني الوحي جﱪاﺋيل .ويعتقد بعض ّ
عىل ّ
مكنون ًة يف ما وراء ظاهر ألفاظه وعباراته؛ بحيث ال ﻤﻳكن إدراكها من ِق َبل جميع البرش ،وهذه
الحقاﺋق ال ﻤﻳكن رشحها وتحليلها؛ لكونها بسيط ًة يف ذاتها وراسخ ًة ومستحكَمةً .واستند هؤالء
املفسون إﱃ العديد من اآليات إلثبات صوابيّة رأيهم هذا؛ مبا فيها اآلية اﻷوﱃ من سورة هود،
ّ
واآليات اﻷوﱃ من سورة الزخرفٍ ،
النص القرآ ّين
السياق أكّدوا عىل أ ّن ّ
وآيات أخرى ،ويف هذا ّ
يف إحدى مراحل تكوينه كان عىل هيﺌ ٍة واحد ٍة تتمثّل يف أ ّم الكتاب واللوح املحفوظ والكتاب
يل حكي ٌم؛ ويف املرحلة اﻷخرى نزل عىل هيﺌة
املكنون ،وهو يف هذه املرحلة ُو ِص َف بأنّه ع ﱞ
ٍ
يل ،واشتمل عىل ناس ٍﺦ ومنسو ٍخ].[2
ألفاظ مقروء ٍة باللغة العربيّة ،واتّسم بطابعٍ تفصي ٍّ
النص املق ّدس ورفعة مقامه -برأي سيناي -هي عدم إمكانيّة تفسريه؛
والنتيجة اﻷخرى ﻷفضليّة ّ
اإللهي للكتاب -
وجل ،إال أ ّن هذا الكالم ال يعني عدم جواز كون (الرتجوم)
إال من ِق َبل الله ع ّز ّ
ّ
اإللهي  -يف مقابل التفسري اإلنسا ّين؛ ﻷ ّن هذين التفسريين عىل مستويني متباينني بالكامل،
التفس َري ّ
وكل ٍ
تفاصيل مختلف ًة عن اآلخر ،فاﻷ ّول يتط ّرق إﱃ بيان الكتاب من أساسه،
َ
واحد منهام يطرح
ّ
للتخيل عن أحدهام .وتجدر
أي مس ّو ٍغ ّ
والثاين يتط ّرق إﱃ بيان التفصيل
اإللهي له؛ وهنا ال يوجد ّ
ّ
[1] Sinai, Ibid., p. 127.
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،2ص  / 16 - 14ج  ،18ص 131؛ عبد الله جوادي اآلميل ،تفسري
موضوعي قرآن ﮐريم (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص  / 149 - 148ج  ،4ص .252 – 251
املفسين -كام ذكرنا يف تحليل مفهوم اآلية اﻷوﱃ من سورة هود ،-إﱃ اآلية نفسها إلثبات أ ّن القرآن ذو حقيق ٍة بسيط ٍة مكنون ٍة
استند بعض ّ
النبي مح ّمد ،ث ّم ت ّم تفصيله إبّان مراحل البعثة النبويّة.
يف اللوح املحفوظ أو يف قلب ّ
(يعقوب جعفري ،تفسري كوثر (باللغة الفارسية) ،ج  ،5ص .)166
واآلية الرابعة من سورة الزخرف هي الدليل اآلخر الذي استندوا إليه يف هذا الصدد ،حيث تحﻲﻜ عن مرتب ٍة من املراتب اﻷنطولوجيّة للقرآن
نصا مقد ًّسا بني يدي البرش عىل هيﺌة لسانٍ عر ٍّﻲﺑ؛ ﻲﻛ يتفكّروا فيه ،ولك ّنه يف مرتب ٍة
الكريم ،وهذه املرحلة هي تبلوره يف الحياة الدنيا بوصفه ًّ
وجل ،وخاللها امتاز بخصوصيّتني أساسيّتني ،هام:
أنطولوجيّ ٍة أخرى كان موجودًا ضمن أ ّم الكتاب أو اللوح املحفوظ الكاﺋن عند الله ع ّز ّ
تجسد ضمن وجو ٍد ٍ
بسيﻂ بحيث ال تُطرح فيه مسألة كونه عربيًّا أو غ َري عر ٍّﻲﺑ.
الرفعة ،والحكمة ،وهو يف هذه املرحلة ّ
راجع( :يعقوب جعفري ،تفسري كوثر (باللغة الفارسية) ،ج  ،5ص .)166
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اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن اآليات  16إﱃ  19من سورة القيامة تؤكّد عىل هذا املوضوع بحذافريه ،حيث
املفس الوحيد
قرصت تفسري القرآن عىل لسان الوحي امل ُن َز َل من ِق َبل الله -تبارك وتعاﱃ ،-فهو ّ
كل سؤا ٍل يُطرح بخصوص الوحي؛ واآليات هيÍ Ì Ë Ê :
الحق يف اإلجابة عن ّ
الذي له ّ
 .ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Îوكذلﻚ
النبي بأن
اآلية  114من سورة طه ،فهي اﻷخرى أناطﺖ تفسري الوحي إليه -تعاﱃ -وأمرت ّ
يتلقّاه من عامل الغيب - , + * ) ( ' & %$ # " !
 .[1] 3 2 1 0 /.ويضاف إﱃ ما قاله سيناي أ ّن بعض املسترشقني ،مع اختالف
يفس القرآن
النبي مح ّمد مل ّ
مشاربهم الفكريّة ،استندوا -أيضً ا -إﱃ هذه اآلية؛ ليؤيّدوا فكرة أ ّن ّ
][2
ٌ
موكول إﱃ الله -تعاﱃ -بشكلٍ
سين
من عند نفسه ،بل هذا اﻷمر
ٍّ
حرصي ؛ إال أ ّن جميع املف ّ
نصا
النص القرآ ّين ،اعتﱪوا اآليات  16إﱃ  19من سورة القيامة ًّ
واملرتجمني الذين تص ّدوا إﱃ ترجمة ّ
بكل ٍ
تأكيد ،لك ْن ال أحد منهم تب ّنى الرأي املذكور؛ أي إنّهم مل يق ّيدوا تفسريه بالله -تعاﱃ -ويف
قرآن ًّيا ّ
النبي من شأنه بيان مضامني الوحي وتفسريه ملخاطبيه.
الحني ذاته؛ قالوا إ ّن ّ
املفسين يف بيانهم ملضمون اآليات املذكورة من سورة القيامة ،عاد ًة ما استندوا إﱃ
كام أ ّن ّ
النبي مح ّمد،
ظاهرها ،وإﱃ ما ُذكِ َر يف عد ٍد من الروايات؛ إلثبات أ ّن الخطاب فيها مو ّج ٌه إﱃ ّ
وأال يح ّرك به لسانه خشية أن يفوت ﳾ ٌء
حيث طلب الله منه ّأال يعجل يف بيان ما يوحى إليه ّ
منه أو ينساه ،بل عليه االنتظار حتّى يكتمل الوحي الذي أنزله جﱪاﺋيل عليه ،وبعد اكتامله
أي ٍ
نقص وخللٍ ،فهو يوضّ ﺢ له
ﻤﻳكن أن يتلوه عىل املسلمني؛ ﻷ ّن الله -تعاﱃ -يلقيه يف قلبه دون ّ
أي مشكل ٍة محتمل ٍة].[3
ما يشاء عند حدوث ّ
ومن جملة ما قيل يف تفسري اآليات املذكورة» :نحن نوضّ ﺢ لﻚ مدلول الوحي ،ث ّم يأيت
دورك يف بيانه للناس«] .[4وقيل أيضً ا» :ال تح ّرك ،يا مح ّمد ،بالقرآن لسانﻚ قبل أن يت ّم وحيه
[1] Sinai, Ibid., p. 127.
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :عيﴗ متّقي زاده وعيل مح ّمد عاﱄ قدر ،بررﳼ ديدﮔاه برخي خاورشناسان در مورد قرآن بسندﮔي و نفي احاديث،
مقالة نرشت باللغة الفارسية يف مجلة »قرآن ﭘﮋوهي خاورشناسان« ،العدد  ،8السنة الخامسة2010 ،م ،ص .38
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :جالل الدين السيوطي ،الد ّر املنثور ،إيران ،قم ،منشورات مكتبة آية الله املرعﴚ النجفي ،الطبعة اﻷوﱃ1404 ،هـ،
ج  ،6ص .289
] [4مح ّمد نجفي سبزواري ،إرشاد اﻷذهان إﱃ تفسري القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار التعارف للمطبوعات ،الطبعة اﻷوﱃ1419 ،هـ،
ج  ،1ص .582
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لتأخذه عىل عجل ٍة؛ مخافة أن ينفلﺖ منﻚ .روي :أنّه إذا نزل عليه القرآن ع ّجل بتحريﻚ لسانه؛
لح ّبه إياه ،وحرصه عىل أخذه وضبطه؛ مخافة أن ينساه ،فنهاه الله عن ذلﻚ.
تعليل للنهيÖ  .
 Ó Ò Ñيف صدرك Ô  ،وإثبات قراءته يف لسانﻚ؛ وهي ٌ
× بلسان جﱪﺋيل Ù Ø ،عليﻚ قراءته بتكراره حتى يتق ّرر يف ذهنﻚ.

النبي بعد هذا إذا نزل عليه جﱪﺋيل ،أطرق ،فﺈذا ذهب قرأ.
روي :فكان ّ
Þ Ý Ü Û ؛ بيان ما أشكل عليﻚ من معانيه«].[1
وحي خالل  23سنةً ،وال ّ
شﻚ يف أ ّن
وكام هو معلو ٌم فقد نزل ّ
النص القرآ ّين عىل هيﺌة ٍ
بعض آياته ناظر ٌة إﱃ ساﺋر اآليات؛ كام نلمس فيه تفاصيل عن الكثري من اﻷمور املمدوحة
واملذمومة وقضايا الحياة يف مختلف نواحيها واملشاكل التي يواجهها البرش وأه ّم اﻷحداث
اإلسالمي يف عرص صدر اإلسالم ،حيث أنزلﺖ عىل ضوء هذه القضايا.
التي شهدها املجتمع
ّ
النص القرآ ّين ٌ
منزل من جانب
واآليات اﻷربعة املشار إليها من سورة القيامة تؤكّد عىل أ ّن ّ
يفصله ويب ّينه للناس ،لذا مبا أنّه كالم الله وأبلﻎ من كالم
الله -سبحانه وتعاﱃ ،-وهو الذي ّ
ٍ
غموض وال خللٍ  ،لك ْن غاية ما يف اﻷمر أ ّن »آياته بطبيعة
أي
البرش وأفصﺢ ،ال نجد فيه ّ
الحال تثري بعض االستفسارات لدى البرش ،عىل ضوء إشاراتها وإيحاءاتها ،وما فيها من
محكم ومتشاب ٍه ومج َملٍ  ،وما إﱃ ذلﻚ من م ّيز ٍ
ات أخرى؛ فهذه الخصاﺋص تستبطن قضايا
ٍ
مت ّهد اﻷرض ّية للسؤال والجواب«].[2
النبي؛ نظ ًرا لكرثة املعاين
وبعض اآليات تقتﴤ بطبيعتها؛ رش ًحا وتفس ًريا من ِق َبل ّ
نصها وإيجاز مداليلها ،أو لشمولها وتع ّدد القضايا الكلّ ّية
واملفاهيم التي تستبطنها ،أو ل ِق َرص ّ
السياق ﻤﻳكن القول إ ّن
املذكورة فيها؛ ضمن قواع َد وأصو ٍل أكسيولوج ّي ٍة ور ًؤى ّ
خاص ٍة ،ويف هذا ّ
بكل تفاصيلها ضمن هذه اآليات ،بل اكتفى
اﻷمر مقصو ٌد ،إذ مل يوضّ ﺢ الشارع جميع املعارف ّ
النبي مح ّمد يتح ّمل مسؤول ّية
ببيان ٍ
جانب منها .أضف إﱃ ذلﻚ هناك آياتٌ تؤكّد عىل أ ّن ّ
وحل الخالف املوجود حوله ،ومبا أنّه مل ﱞم
النص القرآ ّين إﱃ جانب مسؤول ّيته عن إبالغه ّ
تفسري ّ
اإلسالمي ،الطبعة اﻷوﱃ1418 ،هـ ،ج  ،2ص .1380
] [1املال محسن الفيض الكاشاين ،اﻷصفى يف تفسري القرآن ،إيران ،قم ،منشورات مكتب اإلعالم
ّ

] [2مح ّمد عيل مهدوي راد ،آفاق تفسري (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات »هستي ﻤﻧا«2003 ،م ،ص .29
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بجميع جوانبه العلميّة بشكلٍ مطلقٍ  ،فهو ﻤﻳتلﻚ القدرة عىل بيان مضامينه بشكلٍ
صاﺋب
ٍ
أي خللٍ وخطأٍ؛ نظ ًرا لعصمته من الوقوع يف الخطأ ،وعىل هذا اﻷساس يوضّ ﺢ للبرش
دوﻤﻧا ّ
السبيل القويم ،ويحذّرهم من اﻷخطاء التي من امل ُحتمل أن يقعوا فيها .وجدير بالذكر أ ّن
النبي بنفسه إﱃ تفسريها].[1
السيوطي يف خامتة كتابه ذكر عد ًدا من اآليات التي بادر ّ
واستند نيكوالي سيناي إﱃ كلمة (مبني) التي سنتط ّرق إﱃ بيان مدلولها ،ليثبﺖ عدم
النبي
صواب ّية رأي من ا ّدعى أ ّن ّ
النص القرآ ّين يف غ ًنى عن التفسري؛ ﻷ ّن السبب الذي دعا ّ
مح ّمد ﻷ ْن يتص ّدى إﱃ بيان مداليله هو عدم اشتامله عىل جميع التفاصيل بجزﺋيّاتها ،ال
غامض؛ لذا ﻤﻳكن اعتباره من هذه الناحية عىل غرار الدستور الذي يت ّم إقراره ﻷ ّم ٍة
نص ٌ
ﻷنّه ﱞ
من اﻷمم ،فهو مل يتط ّرق إﱃ ِذكْر التفاصيل؛ إال يف موار َد محدود ٍة.
النص القرآ ّين منوط ٌة إﱃ الله -تعاﱃ -وال تت ّم إال عن طريق
إذا افرتضنا أ ّن مسؤول ّية تفسري ّ
الوحي؛ بحسب استنتاج سيناي من اآليات املذكورة وعىل ضوء ٍ
آيات أخرى ،ففي هذه الحالة
يفس مضمون اآلية  164من سورة آل عمران؟ واآلية هي:
يُط َرح عليه السؤال التاﱄ :كيف ِّ
Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´
 .Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Äأال يشمل تعليم
الكتاب تفسريه أيضً ا؟ ال ّ
شﻚ يف أ ّن املقصود من تعليم الكتاب ليس مج ّرد تالوته بحسب
تفس اآليتني 44
ظاهر العبارة التالية ،Á À  :بل تفسريه أيضً اً .
فضال عن ذلﻚ كيف ّ
نصها9 8 7 6 5 43 2 :
و 64من سورة النحل؟ فاآلية ّ 44
نصهاØ × Ö Õ Ô Ó Ò :
 ،> = < ; :واآلية ّ 64
 ،à ß Þ Ý ÜÛ Ú Ùوال ّ
النبي عىل اطّال ٍع
شﻚ يف أ ّن ّ
بجميع علوم القرآن ومعارفه ،والله -تبارك شأنه -إﱃ جانب وصف ذاته املق ّدسة باملعلّم
لهذا الكتاب املق ّدس] ،[2وصف نب ّيه -أيضً ا -بذلﻚ؛ لذلﻚ قيل» :إسناد وصف تعليم القرآن
وتبعي؛ ﻷ ّن
عرﴈ
النبي هو
ٌ
إﱃ الله -تعاﱃ -هو إسنا ٌد ذا ﱞيت
ﱞ
ﱞ
وأصيل ،يف حني أ ّن إسناده إﱃ ّ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ص .572 – 477
راجع أيضً ا :مح ّمد عيل مهدوي راد ،آفاق تفسري (باللغة الفارسية) ،ص .60 – 24
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :سورة الرحمن ،اآليتان .2 – 1
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التعليم ال يتحقّق إال بعد اطّالع املعلّم عىل املعارف التي يجب أن يعلّمها؛ لذلﻚ أمر الله
تعاﱃ -نب ّيه أ ّوالً بتلقّي مضامني القرآن] ،[1ث ّم أوكل إليه وظيفة تعليمها؛ وهذا يعني أنّهَ
معارف علم ّي ًة من القرآن ،بعد ذلﻚ يبلغها للناس«].[2
يف بادئ اﻷمر يدرك الحقاﺋق وينتهل
كام سلّﻂ سيناي الضوء يف مباحثه التفسرييّة عىل اآليتني  44و 64من سورة النحل،
النبي إﱃ تفسري اآليات امل ُن َزلَة عليه ،وبيان مفاهيمها
واعتﱪهام تؤكّدان عىل ﴐورة تص ّدي ّ
ومداليلها للناس ،إﱃ جانب إبالغها لهم؛ ما يعني أنّه يتح ّمل مسؤوليتني؛ إحداهام إبالغ آيات
املفسون املسلمون يف بيان
الله ،واﻷخرى تفسريها؛ ويف هذا ّ
السياق مل يؤيّد ما ذهب إليه ّ
استدل عىل بطالن رأيهم بوجود ٍ
ّ
آيات سابق ٍة لهاتني اآليتني؛ أشارت
مدلول اآلية 64؛ حيث
النبي .[3]وكالمه هذا باطل؛ٌ
إﱃ حملة الوحي ،لذا اعتﱪ القرآن هو الفاعل للفعل ّ
(تبني) ال ّ
النص القرآ ّين وسياقه؛ إضافة إﱃ عدم انسجامه مع القواعد
لكونه ال يتناسب مع محتوى ّ
النبي وبني ساﺋر الناس؛ فهم
النحويّة واللغويّة ،فاآلية  43تحﻲﻜ عن التشابه املوجود بني ّ
جمي ًعا من ِس ْنﺦ البرش ،والوحي الذي ينزل عليه وعىل ساﺋر اﻷنب ّياء؛ إﻤﻧّ ا يت ّم عن طريق امللﻚ
يستحق تلقّيه إال الذين هم يف مأمنٍ من وساوس الشيطان ومط ّهرون؛ مثل:
املكلﱠف بذلﻚ ،وال
ّ
املالﺋكة؛ وهؤالء هم اﻷنبيّاء طب ًعا ،ال غري.
النبي لديه القابل ّية لتلقّي الوحي وفهمه ،فهو يدرك املعارف والترشيعات الدين ّية
إذًاّ ،
التي تزيﺢ الخالفات وتضمن سعادة البرش ،وعىل أساس هذا الفهم ،إﱃ جانب العقل؛ بﺈمكانه
ٍ
اختالف].[4
لكل
حل ّ
إزالة الغموض ،ووضع ٍّ
اآلية  43فحواها كيف ّية إرسال الرسل وإنزال الكتب؛ باعتبار أ ّن الدعوة الدين ّية عبار ٌة عن
وجل-
وطبيعي ،لك ّنها تختلف عن ساﺋر الدعوات؛ بكونها من جانب الله -ع ّز ّ
أم ٍر متعا َر ٍف
ٍّ
وتقوم عىل الوحي الذي اختُ ّص به املتص ّدون لها.
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :سورة الزخرف ،اآلية .43
] [2عبد الله جوادي اآلميل ،تفسري موضوعي قرآن ﮐريم :سريه رسول اكرم در قرآن (باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات إﴎاء ،الطبعة
اﻷوﱃ1997 ،م ،ص .298 – 297
[3] Sinai, Ibid.
َﺎﺳﺄَﻟُﻮا أَﻫ َْﻞ اﻟ ﱢﺬﻛْ ِﺮ إِنْ ﻛُ ْﻨﺘ ُْﻢ ﻻَ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ ( سورة النحل ،اآلية .)43
] [4قال -تعاﱃَ  :-و َﻣﺎ أَ ْر َﺳ ْﻠ َﻨﺎ ِﻣ ْﻦ َﻗ ْﺒﻠِﻚَ إِﻻﱠ ِر َﺟﺎﻻً ﻧُﻮ ِﺣﻲ إِ َﻟ ْﻴﻬ ِْﻢ ﻓ ْ
لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،12ص  / 276ج ،13ص .207 – 205
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ومام قاله الفخر الرازي يف تفسري اآليتني  43وَ » :44و َد َخل َِﺖ ﱠ
الال ُم ِيف قَ ْولِ ِه :لِتُبَ ِّ َني؛ ِﻷَنﱠ ُه ِف ْع ُل
ّ
الْ ُم َخاط َِبَ ،ال ِف ْع ُل الْ ُم ْن ِز ِلَ ،وإِﻤﻧﱠ َا يَ ْنتَ ِص ُب َم ْف ُع ًوال لَ ُه َما كَا َن ِف ْع ًال لِ َذلِ َﻚ الْفَا ِعلِ«] ،[1إذ يراد منها بيان
محل نصب
السبب اﻷساس إلنزال القرآن] .[2واالسم املوصول (ما) يف عبارة < ; : :يف ّ
(لتبني) متعلّقة بـ (أنزلنا).
(تبني) ،وجملة < ;  :صلة املوصول ،وكلمة ّ
مفعول به لـ ّ
النبي مح ّمد هو
وهذه اآلية تأيت يف سياق اآلية السابقة لها ،حيث تؤكّد عىل أ ّن ما ينزل عىل ّ
ذك ٌر وكال ٌم ينبغي أن يُ َتىل ويك ّرر؛ لﻲﻜ يعي الناس مضمونه ويتذكّروا به] .[3وتجدر اإلشارة -هنا-
إﱃ أ ّن تق ّدم متعلّق الجار واملجرور (إليﻚ) يُراد منه بيان أه ّم ّية ضمري املخاطب].[4
ومن الواضﺢ أ ّن الخطاب يف قوله -تعاﱃ; : 9 8 7 6 5 :-

مؤرش عىل كون ِ
الذكْر هو (ما أنزل إليهم) ذاته] ،[5فهذه
النبي؛ وهو ِّ ٌ
< مو ﱠج ٌه إﱃ ّ
الصياغة اللغويّة عىل غرار العطف؛ وهي إظها ٌر يف مقام اإلضامر ،كام إ ّن تكرار اإلنزال م ّرتني
ٍ
ّ
رشا يف حني
يدل عىل وجود
النبي مح ّمد عاد ًة ما يكون مبا ً
اختالف بينهام ،فاإلنزال عىل ّ
][6
النبي هو املخاطَب املبارش من ِق َبل
أ ّن اإلنزال عىل الناس يحدث عن طريق اإلبالغ ؛ أي إ ّن ّ
وجل ،بينام وصف الخطاب لساﺋر الناس بصيغة الفعل املبني للمجهول؛ لكونه ليس
الله ع ّز ّ
النبي].[7
مبا ً
رشا؛ وإﻤﻧّ ا بواسطة ّ
(تبني) محوريّ ًة يف هذه اآلية ،وكام أرشنا آنفًا؛ فهي تعني الرشح والتوضيﺢ،
وت ُ َع ّد كلمة ّ
لذا عند دخول الم التعليل عليها يف هذه اآلية ،يصبﺢ املراد منها بيان معاين القرآن؛ مبا فيها
] [1مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،20ص .230
] [2راجع :محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،13ص .130
] [3راجع :م .ن ،ج .ن ،ص .ن.
] [4راجع :م .ن ،ج .ن ،ص .131
القرآين للقرآن ،ج  ،7ص .301
ّ
] [5راجع :عبد الكريم الخطيب ،التفسري
املفسين -يقتﴤ كون املراد من الحرف املوصول فيه هو ليس ِ
الذكْر املن َزل سابقًا،
إ ّن تفسري قوله -تعاﱃ :-ﻣﺎ ﻧُ ﱢﺰ َل إِﻟَ ْﻴﻬِﻢ- برأي بعض ّ
ولو كان املقصود من الصلة ِ
وجل عىل
الذكْر ذاته ،فال ب ّد عندﺋذ من تفسريه (ليب ّينه للناس)؛ لذا يقصد منه الرشيعة التي أنزلها الله ع ّز ّ
ٍ
اﺋع
رش
لل
ع
جام
ّه
ن
بأ
الكريم
القرآن
يوصف
اﻷساس
هذا
وعىل
سبق.
عام
النبي مح ّمد بذك ٍر
ومبني لها ،يف غاية النظم والدقّة؛
ٌ
ٌّ
مختلف ّ
ّ
عىل الرغم من كرثة معانيها.
(محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،13ص .)131
] [6راجع :م .ن ،ج .ن ،ص .131
القرآين للقرآن ،ج  ،7ص .301
ّ
] [7راجع :عبد الكريم العبد الكريم الخطيب ،التفسري
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أحكام ،ورشاﺋ َع ،وقضايا أخرى .اﻷمر ذاته أشري إليه يف اآلية  64من سورة النحلÒ :
من
ٍ
،à ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó

ٌ
مفعول به ،و(إال) أداة استثناء تفيد
نفي ،و(الكتاب)
فـ (ما) الواقعة يف بدايتها هي حرف ٍ
النبي ومواساته ضمن اإلشارة إﱃ
الحرص ،و(الالم) يف ّ
(لتبني) للتعليل ،إذ يُراد منها طأمنة ّ
تبني لهم بوضو ٍح تلﻚ اﻷمور
عظمة القرآن امل ُن َزل عليه؛ ومعناها :لقد أنزلنا القرآن عليﻚ؛ لﻲﻜ ّ
التي اختلفوا فيها ،وهذا القرآن هو ه ًدى ورحم ٌة للمؤمنني].[1
رصا حقيق ًّيا؛ ويُراد منه
كام أ ّن الحرص املوجود يف هذه اآلية بحرف االستثناء (إال) ليس ح ً
التأكيد عىل أ ّن أه ّم ٍ
هدف من وراء نزول القرآن هو بيان االختالف] [2الذي حدث بني الناس].[3
مفعوال به ،وب ّرر
ً
(تبني) يف اآليتني املذكورتني ،ال
واعتﱪ نيكوالي سيناي القرآن ً
فاعال لكلمة ّ
ً
ْ ً
هذا الرأي بأ ّن اآليات التي أشارت إﱃ كون القرآن مبي ًنا؛ مثل قوله -تعاﱃَ  :-وﻗُﺮآﻧﺎ ﻣُﺒﻴﻨﺎ،
ّ
يفس ما أوحي قبل ذلﻚ] .[4لك ّن هذا الكالم ليس صاﺋ ًبا؛ ﻷ ّن
تدل عىل أ ّن الوحي املنزل الحقًا ّ
يبني)] ،[5والتبيني املشار
تبني) ،ال (القرآن ّ
(تبني) هو بصيغة املخاطب؛ ومعناه (أنﺖ ّ
الفعل ّ
نستشف من ظاهر اآلية  44أ ّن هذا ِ
الذكْر
وجل ،بل
إليه يف هذه اآلية ليس من أفعال الله ع ّز ّ
ّ
كل أم ٍر يفتقر إﱃ البيان هو يف الواقع ذو
بحاج ٍة إﱃ بيانٍ من ِقبَل رسول الله[6]؛ وﻷ ّن ّ
النص القرآ ّين مج َم ًال
ماه ّي ٍة مجمل ٍة ،وعىل هذا اﻷساس نقول إ ّن ظاهر هذه اآلية يعني كون ّ
بشكلٍ عا ٍّم ،لذا ال ب ّد من وجود من يب ّينه للناس .وتجدر اإلشارة إﱃ وجود املحكم واملتشابه
قليال من
مبني للمتشابه ،ومن ث ّم فهو ال يفتقر إﱃ من يبيّنه ،ثم إ ّن عد ًدا ً
فيه ،واملحكم طب ًعا ِّ ٌ
] [1راجع :يعقوب جعفري ،تفسري كوثر (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .168
] [2من املحتمل أ ّن هذا االختالف حدث حول الدين؛ مثل :تحريم ما كان محلّالً ،وتحليل ما كان مح ﱠر ًما.
(مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،20ص .)231.
رمبا كان حدوثه يف مجال بيان اﻷحكام
أو
واملعاد،
والقدر،
والجﱪ،
والرشك،
التوحيد،
ويحتمل أنّه حدث بشأن بعض املعتقدات الدين ّية؛ مثل:
ّ
الرشعيّة.
(راجع :يعقوب جعفري ،تفسري كوثر (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .)168
] [3راجع :محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،13ص .158
[4] Sinai, Ibid., p. 127.
] [5راجع :محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،13ص .158
] [6راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،20ص .212
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ٌ
إجامل وتقتﴤ مبيِّ ًنا؛ ونتيجة ذلﻚ أ ّن (التبيني) يف اآلية املذكورة يجب أن
اآليات -فقﻂ -فيها
النص القرآ ّين فحسب ،ال عليه قاطب ًة].[1
يُح َمل عىل ما كان مج َم ًال من ّ
وقال العالمة مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ يف تفسري هذه اآلية» :وأ ّما ال ّناس ،فﺈ ّن الذي لهم
وعﱪ عن نزوله إليهم
من ذلﻚ هو اﻷخذ والتعلّم والعمل ،وقد كان تدريجيًا؛ ولذلﻚ ُعني بهّ ،
النبي يف بيان اآليات القرآن ّية ،وأ ّما ما ذكره
بالتنزيل .ويف اآلية دالل ٌة عىل ح ّج ّية قول ّ
النص والظاهر من املتشابهات ،أو فيام يرجع إﱃ أﴎار كالم الله وما
بعضهم أ ّن ذلﻚ يف غري ّ
فمام ال ينبغي أن يُصغى إليه«].[2
فيه من التأويلّ ،
نستشف من ظاهر اآلية أ ّن القرآن الكريم أُنِ َزل لهدفني أساس ّيني؛ هام:
إذًا،
ّ
النبي مح ّمد.
اﻷ ّول :بيان معاين اآليات ومقاصدها عىل لسان ّ
اﻟﺜﺎين :تفعيل فكر البرش عن طريق دعوتهم إﱃ التفكّر يف آيات الله -تعاﱃ -وأخذ العﱪة منها.
وتفس ،ومل تستخدم فيها ألفا ٌظ أخرى؛
(تبني) الذي يعني توضّ ﺢ ّ
وتتض ّمن هذه اآلية لفﻆ ّ
مثل :تقرأ أو تتلو ،وهناك الكثري من الروايات التي تؤكّد عىل أ ّن صحابة رسول الله؛ إضاف ًة إﱃ
استامعهم لﻶيات املنزلة وحفظهم لها ،كانوا يتعلّمون منه معانيها ومفاهيمها ،فقد روي عن
رش آيَ ٍ
ات ِم َن الْ ُق ْرآنِ لَ ْم نَتَ َعل ِﱠم
أﻲﺑ عبد الرحمن السلمي يف هذا املجال قوله» :كُ ﱠنا إِذَا ت َ َعلﱠ ْم َنا َع ْ َ
رش الﱠ ِتي بَ ْع َد َها؛ َحتﱠى نَ ْعر َِف َح َاللَ َها َو َح َرا َم َهاَ ،وأَ ْم َر َها َونَ ْه َي َها«].[3
الْ َع ْ َ
النص القرآ ّين إبّان عرص نزوله إﱃ أ ّن املجتمع يف
وأرجع سيناي السبب يف ﴐورة بيان ّ
نص
تلﻚ اآلونة مل يتعامل مع الوحي؛ بوصفه إبالغًا سامويًّا جاء دفع ًة واحد ًة بعد أن نُ ِق َل من ٍّ
ٍ
الطبيعي
وأحداث كانﺖ تطرأ باستمرارٍ؛ لذا من
لحقاﺋق موجود ٍة
انعكاس
مح ﱠد ِد اﻷطر ،بل هو
َ
ٌ
ّ
السياق استنتج أ ّن عدم
أن تقتﴤ الﴬورة تفسري آياته من ِق َبل الله -ع ّز ّ
وجل -فقﻂ؛ ويف هذا ّ
جواز تفسري البرش ملضاممني الوحي -بحسب ما تفيده اآليات املذكورة -سببه قابل ّياتهم املحدودة،
] [1راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،20ص .212
] [2مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،20ص .212
] [3أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،1ص 28؛ مح ّمد بن أحمد القرطبي ،الجامع ﻷحكام القرآن ،ج
 ،1ص .40
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وعدم اكتامل تالوات الوحي امل َ
اإللهي املتواصل يف
ُنزل عىل رسول الله ،إﱃ جانب التد ّخل
ّ
شؤون املؤمنني؛ بغية صيانة مجتمعهم من االنحراف ،وضمن هذه اﻷحداث التأريخ ّية تفاخر
الساموي الوحيد الذي يتّصف بهذه امليزة الفريدة،
القرآن بنفسه؛ بكونه مبي ًنا؛ باعتبار أنّه الكتاب
ّ
وإﱃ جانب ذلﻚ افتخر -أيضً ا -بكونه قرآنًا؛ كام يف اآلية اﻷوﱃ من سورة الحجر$ # "! :
 ،' & %واآلية  69من سورة يسÅ Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½  :
 .É È Ç Æفهاتان اآليتان ،وساﺋر اآليات املشابهة ،فيها تأكي ٌد عىل أ ّن الوحي امل ُن َزل
النبي مح ّمد له القابل ّية عىل إيضاح وبيان تلﻚ املفاهيم والتعاليم التي أُوحيﺖ يف اﻷديان
عىل ّ
السامويّة السابقة] .[1وعىل الرغم من أ ّن القرآن امتدح نفسه يف هذه اآليات بكونه مبي ًنا ،وهذه
بكل ٍ
امليزة ّ
تأكيد عىل وضوح مضامينه وتكامل بيانه وعدم وجود قصو ٍر يف تعيني مقاصده
تدل ّ
للناس ،إال أ ّن بيانه هنا ال يعني شموله لجميع التفاصيل والجزﺋ ّيات املعرف ّية بالتامم والكامل].[2
وهذا الكالم يعني أ ّن كون القرآن مبي ًنا ال يتعارض بتاتًا مع اإلجامل املوجود يف بعض آياته
واملواضيع العا ّمة والكلّيّة املطروحة فيها ،كام ال يتناﰱ مع عدم ترصيﺢ الكثري من آياته بتفاصيل
العلوم وجزﺋيّات املساﺋل الرشعيّة ،وما شاكل ذلﻚ؛ وكام أرشنا آنفاً ،فﺈ ّن الرسالة التي يحملها
للبرش هي هدايتهم وتربيتهم ،وهذه الرسالة تقتﴤ يف بعض الحاالت اللجوء إﱃ التلميﺢ واإلشارة
والنبي بدوره يتح ّمل مسؤول ّية بيان
والكناية والتلخيص؛ بدل الترصيﺢ واإلسهاب يف البيان،
ّ
القرآين مبي ًنا؛ يعني أنّه كساﺋر
النص ّ
هذه التفاصيل والجزﺋيّات ﻷ ّمته] .[3أضف إﱃ ذلﻚ ،فﺈ ّن كون ّ
النصوص الفصيحة التي من املمكن ّأال يدرك دالالتها جميع الفصحاء من أهل اللغة ،بل يدركها
دقاﺋق لغوي ٍة وأدب ّي ٍة ال تُد َرك إال عﱪ تأ ّملٍ
بعضهم فقﻂ؛ وذلﻚ ﻷ ّن ّ
كل ٍ
كالم فصي ٍﺢ قد يستبطن َ
وتدبّرٍ ،لذا ال يفهمها إال من كان حاذقًا وذا فك ٍر ٍ
قويم].[4
سديد ونظ ٍر ٍ
قصد منه قدرة املخاطب عىل فهم مراده ،وهذا الفهم
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻜﻼم :أ ّن القرآن املبني يُ َ
بكل ٍ
تأكيد؛ ما مل توجد بعض التفاصيل التي تعينه عىل ذلﻚ؛ لذلﻚ» :ﻤﻳكن القول
ال يتحقّق ّ
[1] Sinai, Ibid., p. 127.
سون ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ ،ج  ،2ص .34
] [2راجع :مح ّمد حسني الذهبي ،التفسري واملف ّ

] [3لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد سبحاين ،جستاري در مجمل ﮔويي قرآن ،مقالة باللغة الفارسية نرشت يف مجلة »مطالعات تفسريي« الفصلية،
العدد  ،18السنة الخامسة2014 ،م ،ص .94 – 79
] [4راجع :جعفر نكونام ،بررﳼ ﭼند شبهه درباره زبان قرآن ،مقالة باللغة الفارسية نرشت يف مجلة »مدرس علوم انساين« ،العدد 1998 ،9م ،ص .209
377

إ ّن اتّصاف القرآن بكونه مبيّ ًنا ملخاطبيه هو يف مقابل غموضه وعدم إمكانيّة فهم مضامينه
القرآين ووضوحه
ّ
النص
ومقاصده ،يف مقابل عمق معارفه أو إجاملها واختصارها«] .[1وبداهة ّ
ٍ
ليستا يف مقابل عمق مداليله ودقّة معارفه ،وال ّ
خاص ٍة أشار
شﻚ يف أ ّن فهمه منو ٌط
بظروف ّ
املختصون يف علوم القرآن ،كام أ ّن املفاهيم الظاهريّة واملتعارفة يف آياته ﻤﻳكن أن تتحقّق
إليها
ّ
للنص
عن طريق االطّالع عىل قواعد اللغة العربيّة] .[2ويف املرحلة التالية يأيت دور البُعد الدقيق ّ
الظاهري ،وﻤﻳكن تحصيله عن طريق اﻷصول الدين ّية واملعارف القرآن ّية،
القرآ ّين؛ إﱃ جانب بُعده
ّ
النص القرآ ّين مبي ًنا ،ال يعني اشتامله عىل جميع التفاصيل والتفريعات والجزﺋ ّيات ،كام
فكون ّ
ٍ
كل
وتعقيد ،بل بيانه يعني أ ّن ّ
كل دقّ ٍة
وبديهي؛ بحيث يخلو من ّ
واضﺢ
ال يعني أ ّن ّ
كل ما فيه ٌ
ﱞ
خفي وغ ُري واض ٍﺢ فيه ال يُ َع ّد صعب املنال؛ بحيث ال ﻤﻳكن استكشاف حقيقته؛ وإﻤﻧّ ا هو
ما هو ﱞ
قابل للتوضيﺢ والبيان أيضً ا؛ ﻷنّه بح ّد ذاته يحﻲﻜ عن مقاصده ،وغاية ما يف اﻷمر أ ّن غموضه
ٌ
اللغوي ﻤﻳكن أن يُ َح ّل عن طريق التع ّمق يف قواعد اللغة العرب ّية وأدب البالغة العرب ّية ،كام
ّ
نصه واﻷسس الثقافيّة التي يقوم
من شأنه أن يوضّ ﺢ عىل ضوء القراﺋن والشواهد املوجودة يف ّ
][3
النبي فدوره هو بيان املعارف القرآنيّة وتفصيل مواضيعها ،ومن هذا املنطلق
عليها  .وأ ّما ّ
ت ّم التأكيد عىل ﴐورة الرجوع إﱃ الس ّنة النبويّة؛ ﻷجل استكشاف حقيقة هذه املواضيع،
جانب منها.
والقرآن ذاته قد تكفّل -أيضً ا -ببيان ٍ
النص القرآ ّين بأنّه عر ﱞﻲﺑ مب ٌني] [4هي من جملة املباحث التي طرحها نيكوالي
ومسألة وصف ّ
السياق أكّد عىل اهتامم القرآن
سيناي عىل طاولة البحث بخصوص هذا املوضوع ،ويف هذا ّ
بأ ْن يكون بيّ ًنا وواض ًحا للبرش ،وإذا كان الهدف من الوحي؛ كام ُو ِص َف يف اآلية  64من سورة
لحل تلﻚ الخالفات املتعبة للبرش ،والتي
النحل؛ هو إناطة القول الفصل إﱃ الله -تعاﱃ-؛ ّ
ال ﻤﺛرة منهاÞ Ý ÜÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò :
à ß؛ فهذا الوحي يجب أن ﻤﻳتلﻚ القابليّة لبيان جزﺋيّاته وتفاصيله بوضو ٍح ،ويف
] [1مح ّمد أسعدي ،قرآن مبني ،مقالة نرشت باللغة الفارسية يف مجلة »معرفﺖ« ،العدد 2004 ،83م ،ص .13
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن عبد الله الزركﴚ ،الﱪهان يف علوم القرآن ،تحقيق مرعشيل وآخرون ،لبنان ،بريوت ،الطبعة اﻷوﱃ،
منشورات دار املعرفة1410 ،هـ ،ج  ،2ص .97
] [3راجع :مح ّمد أسعدي ،قرآن مبني ،مقالة نرشت باللغة الفارسية يف مجلة »ﻣﻌﺮﻓﺖ« ،العدد 2004 ،83م ،ص .16 - 15
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :سورة النحل ،اآلية 103؛ سورة الشعراء ،اآلية .195
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ٌ
إشكال عىل املقصود من هذه اآلية ،ومن ث ّم يتفاقم الخالف إﱃ أقﴡ
غري هذه الحالة يُط َرح
كل ٍ
نقاش وخللٍ ؛
ح ٍّد .إذًا ،عندما يتد ّخل الله يف املوضوع ،ال ب ّد أن يكون تد ّخله خال ًيا من ّ
بخصوص ما أوحى إﱃ نب ّيه ،وهنا يصبﺢ الناس عىل مفرتق طرقٍ تتش ّعب إﱃ فرعني ال ثالث
لهام؛ أحدهام :الطاعة ،واآلخر :العصيان].[1
وحينام ﻤﻧعن النظر يف مضمون اآلية  103من سورة النحل$ # " ! :

،1 0 / . - , + * ) (' & %
النص القرآ ّين وفصاحته لدى العرب ،إذ يف غري هذه الحالة ال
نالحظها تؤكّد عىل قطع ّية عرب ّية ّ
نصه مفهو ٌم لدى العرب يف عرص نزوله ،وهذه امليزة
تكون استدالالته رصينةً؛ ومن جملتها :أ ّن ّ
من مقتضيات كونه مبي ًنا؛ ولك ّن هذا الكالم -كام ذكرنا سابقًا -ال يعني قدرة جميع الناس يف
عرص النزول عىل فهم عباراته وألفاظه؛ حتّى وإن كانوا ُعرب اللسان].[2
ٍ
فكل آي ٍة
ارتباط بني بعض اآلياتّ ،
وفعال -وجود
قوال ًونستشف من الس ّنة النبويّة ً
هذا
ّ
أفضل ﱠ
وأدق؛ كام أ ّن هناك أحاديثُ تط ّرقﺖ برصيﺢ العبارة
منها تعني عىل فهم اﻷخرى بشكلٍ َ
النص القرآ ّين].[3
إﱃ تفسري ّ
واعتﱪ سيناي ،لدى بيانه املقصود من وصف القرآن بـ (الكتاب) ،أ ّن آياته ليسﺖ مج ّرد
ٍ
نصوص تفسرييّ ٍة مستوحا ٍة من الكتاب عىل نحو التفصيل ،بل ﻤﻳكن اعتبارها ترجم ًة تعكس
للنص القرآ ّين من ِق َبل
املضمون ذاته؛ وهذا االنطباق برأيه ال يعني صواب ّية الفهم
التقليدي ّ
ّ
القرآين عبار ٌة عن نسخ ٍة طبق
ّ
النص
التقليدي
املسلمني] .[4ويقوم الفهم
اإلسالمي عىل أ ّن ّ
ّ
ّ
اﻷصل للّوح املحفوظ املكنون يف السامء؛ بحيث إ ّن كلامته متناغم ٌة معه؛ لفظًا ٍ
بلفﻆ ،وهذه
النص القرآ ّين جز ًءا من
النظريّة عىل خالف ما تب ّناه سيناي من مقارن ٍة بني اﻷمرين ،إذ اعتﱪ ّ
ّ
واستدل عىل ذلﻚ بأ ّن جميع
وجل؛
الكتاب؛ بحيث نزل عىل هيﺌة تفسريٍ له من جانب الله ع ّز ّ
[1]Sinai, Ibid., p. 128.
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :جعفر نكونام ،بررﳼ ﭼند شبهه درباره زبان قرآن ،مقالة باللغة الفارسية نرشت يف مجلة »ﻣﺪرس ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎين،
العدد 1998 ،9م ،ص .216 – 205
] [3راجع :أحمد باكتﴚ ،تفسري ،مقالة نرشت يف (داﺋرة املعارف بزرگ اسالمي) باللغة الفارسية ،إيران ،طهران ،منشورات داﺋرة املعارف
اإلسالميّة1999 ،م ،ج  ،15ص .691
[4]Sinai, Ibid.
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العبارات القرآنيّة التي ُذكِ َر فيها اصطالح (الكتاب) جاءت مقرتن ًة مع ٍ
وصفي ّ
يدل برصيﺢ
لفﻆ
ٍّ
الساموي للقرآن.
النص القرآ ّين املوجود لدى البرش ،لذا فهو يشري إﱃ املصدر
العبارة عىل ّ
ّ
املفسين
ونعقّب عىل رأي هذا املسترشق بالقول :كام ذكرنا يف املباحث اآلنفة ،فﺈ ّن بعض ّ
ُ
املسلمني أكّدوا عىل كون القرآن يف مرحلة اللوح املحفوظ ليسﺖ فيه
تفاصيل وجزﺋ ّياتٌ
فرعيّةٌ ،فهو يف تلﻚ املرحلة عبار ٌة عن أم ٍر ٍ
بسيﻂ] ،[1إذ صاغ الله -تبارك شأنه -ألفاظه وعباراته
والنبي
النبي مح ّمد،
ّ
يف اللوح املحفوظ ،ث ّم أذن مللﻚ الوحي بأن يطّلع عليها ويوحيها إﱃ ّ
بدوره تعلّمها منه وعلّمها للناس].[2
للنص
ويقول العالمة مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ إنّنا عﱪ التدبّر يف اآليات القرآن ّية ،نستنتج أ ّن ّ
ﻷي سور ٍة أو آي ٍة
القرآ ّين مرحلتني أنطولوج ّيتني؛ إحداهام :بسيط ٌة تتّصف بالوحدة وال وجود فيها ّ
أو عبار ٍة أو ٍ
تجسد -طب ًعا -الحقيقة القرآنيّة املكنونة يف اللوح املحفوظ أو أ ّم الكتاب.
لفﻆ؛ وهي ّ
مفصلٍ مك ّونٍ من أجزاء ،وهو يف هذه املرحلة
نص ﱠ
وأ ّما الثانية؛ فهي مرحلة تبلوره يف رحاب ٍّ
يُعتﱪ أدﻰﻧ مرتب ًة من املرحلة اﻷوﱃ ،حيث ِص ْي َﻎ بلسانٍ عر ٍّﻲﺑ؛ ليكون يف متناول البرش؛ وقد وضّ ﺢ
قاﺋال» :قوله -تعاﱃ Z Y X W V U :-الضمري للكتاب،
هذا اﻷمر ً
و(قرآناً عربيًّا)؛ أي مقرو ًءا باللغة العربيّة ،و(لعلّكم تعقلونَ) غاية الجعل وغرضه .وجعل رجاء
تعقّله غاي ًة للجعل املذكور يشهد بأ ّن له مرحل ٌة من الكينونة والوجود ال ينالها عقول الناس ،ومن
فكري وإ ْن بلﻎ من اللطافة والدقّة ما بلﻎ؛ فمفاد اآلية أ ّن الكتاب
كل أم ٍر
شأن العقل أن ينال ّ
ٍّ
أجنبي عن العقول البرشيّة ،وإﻤﻧّ ا جعله الله
بحسب موطنه الذي له يف نفسه ،أم ٌر وراء الفكر
ﱞ
قرآنًا عربيًّا وألبسه هذا اللباس؛ رجاء أن يستأنس به عقول الناس ،فيعقلوه ،والرجاء يف كالمه
تعاﱃ -قاﺋ ٌم باملقام أو املخاطَب ،دون املتكلم؛ كام تق ّدم غري م ّر ٍة.قوله -تعاﱃ b a ` _ ^ ] \ :-تأكي ٌد وتبي ٌني ملا ّ
تدل عليه
اآلية السابقة أ ّن الكتاب يف موطنه اﻷصيل وراء تعقّل العقول.
والضمري للكتاب ،واملراد بأ ّم الكتاب اللوح املحفوظ؛ كام قال -تعاﱃÃ Â Á À  :-
] [1راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،10ص .136
] [2راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،14ص .195
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( È Ç Æ Å Äالﱪوج ،)22 :وتسميته بأ ّم الكتاب؛ لكونه أصل الكتب السامويّة،
يستنسﺦ منه غريه ،والتقييد بأ ّم الكتاب و(لَ َدينا)؛ للتوضيﺢ ،ال لالحرتاز ،واملعنى :أنّه حال كونه
يل حكي ٌم .[1]«...واعتﱪ الدليل عىل صواب ّية هذا االحتامل
يف أ ّم الكتاب لدينا ً
حاال الزمةً -لع ﱞالنص القرآ ّين املوجود بني أيدينا مع القرآن املكنون يف اللوح املحفوظ ،وهذه
هو وحدة كيان ّ
الوحدة برأيه تتبلور عىل ضوء اتّحاد التنزيل والتأويل ،فهي ليسﺖ من سنﺦ تناظر اآليات
والعبارات واﻷلفاظ مع بعضها.
ويختلف الرأي الذي تب ّناه العالمة الطباطباﻲﺋ إﱃ ح ٍّد ما عن نظريّة نيكوالي سيناي؛ بخصوص
الكتاب والتفصيل التي أرشنا إليهم ،وﻤﻳكن تقرير هذا االختالف ضمن ثالثة مفاهي َم أساس ّي ٍة هي:
الساموي املق ّدس ،بينام العالمة
النص
ـ اﻹﺣﻜﺎم :اعتﱪه نيكوالي سيناي مبعنى تأليف ّ
ّ
الطباطباﻲﺋ قال إنّه يشري إﱃ تلﻚ املرحلة التي كان القرآن فيها عبار ًة عن وجو ٍد ٍ
بسيﻂ.
ـ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ :اعتﱪه نيكوالي سيناي ترجم ًة تفسرييّ ًة ﻷجزاء من (الكتاب) طُ ِر َحﺖ بشكلٍ
فسه العالمة الطباطباﻲﺋ بتجزﺋة
يتناسب مع ظروف املخاطَبني يف عرص صدر اإلسالم ،بينام ﱠ
فصوال.
النص القرآ ّين ً
ّ
ـ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻟﻘﺮآن اﳌﻮﺟﻮد ﻟﺪى اﳌﺴﻠﻤني و)اﻟﻜﺘﺎب( اﳌﻜﻨﻮن ﰲ اﻟﻠﻮح اﳌﺤﻔﻮظ:
اعتﱪ العالمة الطباطباﻲﺋ أ ّن نسبة القرآن املوجود لدينا إﱃ اللوح املحفوظ نسب َة وحد ٍة
خارجي يكون
وتنزيلٍ وتأويلٍ  ،ال نسب َة تناظ ٍر بني أمرين؛ والتأويل برأيه عبار ٌة عن أم ٍر
ٍّ
ارتباطه مبدلول اآلية من سنﺦ املمثّل باملثل ،وظاهر اآلية ّ
يدل عليه .بينام رفض نيكوالي
النص القرآ ّين عبار ٌة عن نقلٍ
لفظي منطبقٍ مع مضمون الكتاب؛
سيناي رأي َم ْن قال إ ّن ّ
ٍّ
ٍ
ومتكامال مستو ًحى من
ً
متغريا
واعتﱪه ذا
مستويات متباين ٍة؛ أحدها :أنّه يتض ّمن خطابًا ّ ً
عام هو موجو ٌد فيه ،وأ ّما مستوياته اﻷخرى فهي غ ُري مستوحا ٍة من
(الكتاب)؛ بحيث يحﻲﻜ ّ
الكتاب؛ مثل :التفسري ،والرشح ،واملوعظة ،واملفاهيم اﻷخالقيّة ،واﻷحكام الرشعيّة ،وشتّى
اﻷحداث والوقاﺋع؛ فهذه املستويات أُدغمﺖ يف ذلﻚ املستوى اﻷ ّول ،ومن ث ّم تكاملﺖ
تدريج ًّيا.
] [1مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،6ص .137
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ساموي أ ّو ٍّﱄ؛ ﻲﻛ
ونستشف من رأي سيناي هذا أ ّن الله -تعاﱃ -كان بحاج ٍة إﱃ أﻤﻧوذ ٍج
ّ
ٍّ
الحق وينزل عليهم القرآن ،وهذا اﻷﻤﻧوذج برأيه هو (الكتاب) الذي يُع ّد مصد ًرا
يهديهم إﱃ ّ
اإلسالمي وبعض
مناسب لظروف حياة البرش يف املجتمع
لالقتباس ،حيث يقتبس منه ما هو
ٌ
ّ
قسمﺖ
اﻷمور التفصيليّة اﻷخرى؛ لك ّننا حينام ﻤﻧعن النظر يف اآليات القرآنيّة نستوحي منها أنّها ّ
احل؛ هي:
مراحل نزول القرآن من اللوح املحفوظ إﱃ عامل الدنيا ضمن ثالث مر َ
ـ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ )ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ إﱃ ﻋﺎمل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ( :قال -تعاﱃ -يف اآلية 3
من سورة الزخرف ،Z Y X W V U :هذه اآلية تشهد عىل أ ّن
القرآن يف هذه املرحلة نزل بلسانٍ عر ٍّﻲﺑ؛ ﻷ ّن العرب ّية هي صف ٌة للكالم واﻷلفاظ والكتابة ،ومن
يتجىل يف عامل الطبيعة؛ لذا ﻤﻳكن تفسري هذه
مكتوب وملفو ٌظ يجب أن ّ
كل ما هو
البديهي أ ّن ّ
ٌ
النص القرآ ّين ومضمونه ،كام أ ّن
اآلية وفق ما ييل :الله -ع ّز ّ
وجل -هو املنشأ اﻷساس ملعارف ّ
ألفاظه ِصيغﺖ بأمره ،وهذه اﻷلفاظ ال ب ّد أن ت ُق َرأ وتُس َمع.
وهذه املرحلة -مرتبة استامع ألفاظ الوحي -تعتﱪ أدﻰﻧ املراحل القرآن ّية ،ودامﺖ طوال
فرتة نزول الوحي؛ أي  23سنةً.
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ :تحﻲﻜ اآليات  192إﱃ  194من سورة الشعراء عن هذه
ـ اﳌﺮﺣﻠﺔ
ّ
املرحلة؛ وهيp o n m l k j i h g f e d c  :
النبي مح ّمد كان يستمع إﱃ ألفاظ الوحي املنزل يف املرحلة
 . r qإضاف ًة إﱃ أ ّن ّ
اﻷوﱃ ،فهو يف هذه املرحلة كان يتلقّى املفاهيم واملعارف املكنونة يف هذه اﻷلفاظ ،عن طريق
ملﻚ الوحي جﱪاﺋيل.
ـ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ :يف هذه املرحلة مل يك ْن ملﻚ الوحي هو الواسطة بني الله
والنبي مح ّمد.[1]
تعاﱃ-ّ
رش إﱃ القرآن املوجود
وقد ا ّدعى سيناي أ ّن مصطلﺢ الكتاب املذكور يف ّ
النص القرآ ّين مل يُ ِ ْ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :سورة الشورى ،اآلية .51
راجع أيضً ا :عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐريم (باللغة الفارسية) ،تفسري اآليات املذكورة؛ فتﺢ الله نجار زادكان ،تفسري
موضوعي قرآن كريم ( :)1قرآن در قرآن (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات جامعة طهران ،الطبعة الثانية2012 ،م.
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ﻲﻧ
اﻗﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ" ﰲ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻲﻧ /اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

بني املسلمني سوى يف آي ٍة واحد ٍة؛ وهي اآلية الثانية من سورة البقرة% $ #  :
للنص القرآ ّين بأﴎه ،ال لهذه السورة
&' () *  ، +حيث ﻤﻳكن اعتبارها مق ّدم ًة ّ

فس اسم اإلشارة (ذلﻚ) بأنّه يستبطن دالل ًة عىل البعيد؛ لذلﻚ استُخدم
فقﻂ ،ويف هذا ّ
السياق ّ
بدال عن اسم اإلشارة (هذا) الذي يشري إﱃ القريب؛ وهو عىل غرار اسم اإلشارة؛ (تلﻚ) الذي
ً
مستهل بعض السور] .[1وجميع اآليات
ّ
النص القرآ ّين لﻺشارة إﱃ اآليات ،وقد ُذكِ َر يف
استُخدم يف ّ
التي استُخدم فيها اسام اإلشارة (ذلﻚ) و(تلﻚ) ّ
للنص بني أحد
تدل عىل وجود فاصل ٍة موازي ٍة ّ
العناوين أو املواضيع وما سيأيت بعده ،وهذه الحالة ال ّ
تدل عىل وجود فاصل ٍة أنطولوج ّي ٍة بني
الساموي؛ ما يعني أ ّن اسم اإلشارة ال ﻤﻳكن اعتباره مرتك ًزا لبيان املقام
النص القرآ ّين والكتاب
ّ
ّ
الساموي -للقرآن] .[2ومن هذا املنطلق استنتج أ ّن اآلية الثانية من سورة البقرة التيالعلوي
ّ
ّ
تفس بأنّها
تصف اآليات الالحقة بالكتاب ،وال تشري إليها بكونها آيات من الكتاب ،يجب أن ّ َ
النص ّية؛ باعتبار أ ّن آياته سلسل ٌة مرتابط ٌة مع بعضها ومتّصل ٌة
تحﻲﻜ عن القرآن ذاته ووحدته ّ
ٍ
تحريف يف هذه اآلية خالل مراحل تدوين
الساموي؛ لك ّنه مع ذلﻚ احتمل حدوث
بالكتاب
ّ
ٌ
منقول يف بعض الروايات التي تتمحور حول ِذكْر مراحل
مام هو
ناشﺊ ّ
القرآن ،وهذا االحتامل ٌ
النص القرآ ّين وتدوينه].[3
جمع ّ
دليال عىل تفسريه اآلية املذكورة ،وال عىل ا ّدعاﺋه أ ّن الكتاب املذكور
ومل يذكر سيناي ً
الكتاب غ ُري القرآن ،وأ ّن
النص القرآ ّين ذاته ،إذ فرضيته املعروفة قوامها أ ّن
فيها يشري إﱃ ّ
َ
أنطولوجي
ومام أكّد عليه يف هذا املضامر هو وجود اختالف
ﱠ
نصه بعي ٌد عن متناول البرش؛ ّ
ّ
الساموي املنبثقة
أقل تقدير -بني اآليات القرآن ّية واملصدر
من الناحية االصطالح ّية عىل ّّ
منه].[4
ومصطلﺢ (الكتاب) يف اآلية  7من سورة آل عمران ال ﻤﻳكن تفسريه إال بالقرآن ،فاآليات
اﻷوﱃ منها َذكَرت إنزاله تزام ًنا مع ذكر إنزال التوراة واإلنجيل ،لذا فاملقصود منه هو القرآن
النص :يونس ،يوسف ،الرعد ،الحجر ،الشعراء ،النمل ،القصص ،لقامن.
] [1من جملة السورة املشار إليها يف ّ
[2] Sinai, Ibid., p. 129.
[3]Ibid.
[4]Ibid.
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قط ًعا؛ إال أ ّن سيناي رفض هذا التفسري وقال إنّه لو اعتﱪنا املراد منه هو القرآن املوجود
ٍ
بدال عن (منه)؛ ﻷ ّن نظريّته
عندﺋذ ِذكْر الجار واملجرور (فيه)؛ ً
بني يدي املسلمني ،لوجب
النص القرآ ّين بأداة التعريف (الـ) ومل
التفسرييّة تقوم عىل أ ّن كلمة (كتاب) متى ما اقرتنﺖ يف ّ
ساموي].[1
باسم موصو ٍل؛ فهي يف هذه الحالة تشري إﱃ الكتاب الذي هو مصد ٌر
ت ُل َحق ٍ
ﱞ
وال ّ
النص
شﻚ يف عدم صوابيّة هذا اإلشكال؛ ﻷ ّن حرف الج ّر (من) له استعامالتٌ متن ّوع ٌة يف ّ
القرآ ّين][2؛ أحدها :التبعيض ،لذا فهو يف هذه اآلية ّ
يدل عىل التبعيض؛ وفقاً ملا ُذكِ َر يف التفاسري
املتعارفة بني املسلمني] ،[3وعىل هذا اﻷساس فاملراد منها :أ ّن بعض اآليات القرآن ّية محك ٌم،
وبعضها اآلخر متشاب ٌهr q p o n m l k j i h g :

 ~ } | { z y x w v u tsﮯ ¡ ¥ ¤ £¢

¦ § ¨© ،[4]» º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
واملعنى ذاته نلمسه -أيضً ا -يف اآلية  104من سورة آل عمران ،وعبارةn m l :
محل رفع خ ٍﱪ
محل نصب حا ٍل للكتاب ،والضمري (الهاء) يف (منه) يعود إﱃ القرآن؛ وهو يف ّ
يف ّ
مق ّد ٍم للمبتدأ املؤ ّخر.n m :
كام أ ّن ﴐورة ِذكْر حرف الج ّر (يف) ضمن اآلية املذكورة؛ بدالً عن حرف الج ّر (من) -وفقاً
لرأي هذا املسترشق -لﻲﻜ يصبﺢ معنى الكتاب هو القرآن ،هو ٌ
يغري من اﻷمر شيﺌًا
قول ال ّ
بالنسبة إﱃ مدلول اآلية؛ ﻷ ّن السيوطي أكّد عىل أ ّن حرف الج ّر (من) ﻤﻳكن أن ّ
يدل -أيضً ا -عىل
(يف) ،ودعم رأيه هذا باآلية  9من سورة الجمعة' & % $ # " ! :
( ) * 6 5 4 3 2 1 0/ . - , +؛ إذ يبدو من
الناحية النحويّة أ ّن حرف الج ّر (من) ضمن هذه اآلية ال يفيد التبعيض ،بل املقصود (يف يوم
الجمعة) ،كام أ ّن (منه) يف اآلية  7من سورة آل عمران ال يفيد التبعيض بشكلٍ
حتمي ،لذلﻚ
ٍّ
بدال عنه.
ﻤﻳكن استخدام (فيه) ً
[1] Ibid., p. 131.
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص .535 – 533
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،3ص .16
] [4سورة آل عمران ،اآلية .7
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ﻲﻧ
اﻗﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ" ﰲ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻲﻧ /اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

وهناك مسأل ٌة مثري ٌة للجدل ،عىل صعيد ما تب ّناه هذا املسترشق؛ وهي :لو افرتضنا أ ّن
الساموي ،ففي هذه الحالة
الكتاب املشار إليه يف اآلية  7من سورة آل عمران يُراد منه املصدر
ّ
كيف ﻤﻳكن تفسري عبارة } | { z y x w v u  :؟ وال س ّيام أنّه هو
ساموي! وإذا
نفسه أكّد عىل عدم موضوعيّة اإلحكام والتشابه يف الكتاب الذي هو مصد ٌر
ﱞ
النص القرآ ّين املوجود لدى املسلمني ويحﻲﻜ
يفس عىل ضوء ّ
أجاب بأ ّن هذا الجزء من اآلية ّ
الساموي بأنّه
عن مضمون آياته ،ففي هذه الحالة يقال :ما الدليل عىل ﴐورة اعتبار الكتاب
ّ
بعي ٌد عن متناول أيدي البرش؛ بينام اآليات املحكمة واملتشابهة تُعتﱪ من جملة آيات الكتاب
التي هي يف متناول أيديهم؟!
وقد ذكرت اآلية  3من السورة ذاتها بعد (الكتاب) جمل ًة وصف ّي ًة عىل هيﺌة صل ًة وموصو ٍل:
 ،َ5 4 3 2 1 0 / . - , +وﻤﻳكن اعتبار اآلية 7
استدام ًة ملضمونها ،إذ جاء فيها ،...k j i h g :وهنا ال تقتﴤ الﴬورة
ِذكْر جمل ٍة وصف ّي ٍة عىل هيﺌة صل ٍة وموصو ٍل؛ ﻷ ّن اآلية يف الحقيقة مت ّمم ٌة لﻶيات السابقة،
وفيها تأكي ٌد عىل ما ُذكِ َر يف اآلية  ،3إﱃ جانب كونها مق ّدم ًة لقوله -تعاﱃn m l  :-
»اس ِتﺌْ َن ٌ
اف ث َالِثٌ ِب ِﺈ ْخ َبا ٍر َع ْن شَ أْن من شؤون اللﱠ ِه
ّ ،...p o
ومام قيل يف تفسري هذه العبارةْ :
يق إِنْ َزالِ ِه الْ ُق ْرآ َن َوالْ ِكتَابَ ْ ِني ِم ْن قَبْلِ ِه ،فَ َهذَا
تَ َع َاﱃُ ،متَ َعل ٌِّق بِالْ َغ َر ِض الْ َم ُسوقِ لَ ُه الْك ََال ُمَ :و ُه َو تَ ْح ِق ُ
ِاال ْس ِتﺌْ َن ُ
تاب بِالْ َح ِّق ]آل عم َرانَ [3 :ومتَ ْهِي ٌد لِ َق ْولِ ِهِ :م ْن ُه
اف ُم َؤكِّ ٌد لِ َمضْ ُمونِ قَ ْولِ ِه :نَ ﱠز َل َعلَ ْي َﻚ الْ ِك َ
آياتٌ ُم ْحكَامتٌ ؛ ِﻷَ ﱠن ْاآليَ ِ
ات نَ َزل َْﺖ ِيف ُم َجا َدلَ ِة َوف ِْد نَ ْج َرانََ ،و ُص ِّد َرتْ ِب ِﺈبْطَا ِل عقيدتهم ِيف إاله ّية
الْ َم ِسيﺢ ،فاإلشارة إِ َﱃ أَ ْو َص ِ
اف ْ ِ
اإللَ ِه الْ َح ﱠق ِة ،تَ َو ﱠج َه الْك ََال ُم ُ -ه َنا -إِ َﱃ إِزَالَ ِة شُ ْب َه ِت ِه ْم ِيف شَ أْنِ َز ْع ِم ِه ُم
ا ْع ِ َرت َاف ن ُُص ِ
وح الله ،وأنّه يُحيي الْ َم ْو َىتَ ،وأَنﱠ ُه
وص الْ ُق ْرآنِ ِب ِﺈلَ ِهيﱠ ِة الْ َم ِسي ِﺢ؛ إِ ْذ ُو ِص َف ِفي َها ِبأَنﱠ ُه ُر ُ
كَلِ َم ُة اللﱠ ِهَ ،وغ ْ َُري َذلِ َﻚ؛ فَ ُنو ِد َي َعلَ ْي ِه ْم ِبأَ ﱠن َما تَ َعلﱠقُوا ِب ِه تَ َعل َﱡق اشْ ِت َباه َو ُسوء تأويلٍ َ .و ِيف قَ ْولِ ِه:
َرص ِص َف ِة إِنْ َزا ِل الْ ُق ْرآنِ َع َىل اللﱠ ِه تَ َع َاﱃ؛ لِتَكُو َن الْ ُج ْملَةَُ ،م َع كَ ْونِ َها
ُه َو ال ِﱠذي أَنْ َز َل َعلَ ْي َﻚ الْ ِك َ
تاب ق ْ ُ
رش«].[1
تَأْكِي ًدا َومتَ ْهِي ًدا ،إِبْط ًَاال -أَيْضً ا -لِ َق ْو ِل الْ ُم ْ ِ
رشكِ َني :إِﻤﻧﱠ ا يُ َعلِّ ُم ُه بَ َ ٌ
وبعد أن أشارت اآلية إﱃ مسألة نزول القرآن ،تط ّرقﺖ إﱃ بيان كيف ّية ذلﻚ؛ واآليات السابقة
النبي مح ّمد بشكلٍ عا ٍّم ،لك ْن يف هذه اآلية متحور الحديث
تح ّدثﺖ عن نزول الكتاب عىل ّ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،3ص .16 – 14
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حول القرآن ،وأشري فيه إﱃ اﻷسلوب اﻷمثل يف فهم آياته ،عىل ضوء تقسيمها إﱃ :محكم ٍة،
ومتشابه ٍة.
وأذعن نيكوالي سيناي يف مباحثه التفسرييّة للرأي القاﺋل بأ ّن بعض اآليات أكّدت عىل
النص القرآ ّين مبجمله عبار ٌة عن
وحدة القرآن مع الكتاب
الساموي ،وأ ّن منها ما يُشري إﱃ أ ّن ّ
ّ
املفسين
لكتاب
هيﺌ ٍة
ٍ
واقعي؛ وعىل هذا اﻷساس ﻤﻳكننا تفنيد ما ا ّدعاه دانيال ماديجان بكون ّ
ٍّ
املسلمني -فقﻂ -اعتﱪوا أ ّن القرآن هو الكتاب
الساموي ذاته] .[1واآليات التي أشار إليها سيناي
ّ
احل زمن ّي ٍة متوالي ٍة؛ أي إنّها تتّسم
بهذا الخصوص تحﻲﻜ عن عد ٍد من الكتب التي نزلﺖ يف مر َ
مبؤرشين أساس ّيني؛ أحدهام :اشتاملها عىل لفﻆ (كتاب) ،واآلخر نزولها خالل فرت ٍ
ات زمن ّي ٍة
ّ
متوالي ٍة ،وهي بطبيعة الحال ّ
كتاب
مفهومكتاب موجو ٍد لدى البرش
دنيوي– ال عىل ٍ
تدل عىل ٍ
ٍ
ٍّ
السياق وصفها بأنّها آياتٌ ّ
تدل عىل املكانة العليا لﻶيات املنزلة يف
موجو ٍد يف السامء؛ ويف هذا ّ
القرآين؛ وذلﻚ
ّ
النص
النص املق ّدس] .[2هذه اآليات -برأيه -نزلﺖ يف املراحل اﻷخرية من عمر ّ
ّ
ساموي وتحظى
النبي مح ّمد منبثق ٌة من مصد ٍر
ٍّ
حينام أدرك الناس أ ّن اآليات التي جاء بها ّ
الساموي؛ لك ّن هذا الكالم مج ّرد ظ ٍّن وتخم ٍني يف الواقع ،وال
باملنزلة ذاتها التي هي للكتاب
ّ
أي برهانٍ
علمي ،فغاية ما يف اﻷمر أنّه اعتﱪ السور املشتملة عىل هذه اآليات نزلﺖ
يرتكز عىل ّ
ٍّ
بعد السور التي تح ّدث عنها سابقًا؛ لبيان مفهوم الكتاب ،وهذا اﻷمر بح ّد ذاته مفتق ٌر إﱃ دليلٍ
تأريخي يدعمه ،وهذا ما ال نجده يف استدالالته.
ٍّ
ويف ما ييل نذكر آيتني استند إليهام إلثبات صواب ّية رأيه:

 اآلية  21من سورة الزخرف .Ê É È Ç Æ Å Ä Ã :فقدالنص القرآ ّين.
اعتﱪ سيناي هذه السورة تندرج ضمن املرحلة الثانية من العهد ّ
املﻲﻜ يف نزول ّ
 -اآلية  12من سورة اﻷحقافÍ Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä :

 .Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Îفهذه السورة -برأيه -تندرج ضمن
النص القرآ ّين.
املرحلة الثالثة من العهد ّ
املﻲﻜ يف نزول ّ
[1]Sinai, Ibid., p. 120.
[2]Ibid.
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وكان َح ِريًّا بهذا املسترشق أن يشري -أيضً ا -إﱃ اآلية  91من سورة اﻷنعام] [1التي أكّدت
اطيس؛ يبدون بعضها ،ويخفون
النبي موﳻ جعلوا الكتاب الذي أُنز َِل عليه قر َ
عىل أ ّن أتباع ّ
بعضها اآلخر ،إذ ﻤﻳكن االعتامد عىل مضمون هذه اآلية إلثبات نزول الكتاب من ِق َبل الله ع ّز
قاﺋال» :سورة اﻷنعام التي
وجل؛ لك ّننا نالحظه تجاهلها لها وتح ّدثه عن اآلية الالحقة -اآلية ً -92
ّ
نصهاU T S :
ت ُعتﱪ واحد ًة من السورة املنزلة يف العهد ّ
املﻲﻜ الثالث ،فيها آي ٌة ّ
fe d c b a `_ ^ ] \ [ Z Y X W V

السياق يقول إ ّن املقصود من الكتاب يف هذه اآلية وما
 .« j i h gويف هذا ّ
نص؛ كام هو معهو ٌد بني املسلمني،
شاكلها هو القرآن ،ولك ّنه ليس ذلﻚ القرآن املد ّون عىل هيﺌة ٍّ
ساموي؛ فهو الكتاب ذاته] .[2وقد فهم سيناي مضمون هذه اآلية
وإﻤﻧّ ا ذلﻚ القرآن الذي له مقا ٌم
ﱞ
ﺢ ،ويؤيّد رأيه مضمون اآلية  21من سورة الزخرفÇ Æ Å Ä Ã :
بشكلٍ صحي ٍ
نستشف منها
 ،Ê É Èالضمري يف الرتكيب اإلضايف (قبله) يرجع إﱃ القرآن ،لذا
ّ
أنّه  -أي القرآن  -ال ب ّد أن يكون كتابًا .واﻷمر يتّضﺢ أكرث حينام ﻤﻧعن النظر يف اآلية  12من سورة
اﻷحقافÐ Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä :
 ،Ô Ó Ò Ñحيث نالحﻆ أ ّن فيها إشار ًة ﴏيح ًة باسم اإلشارة (هذا) إﱃ
الكتاب املنزل بلسانٍ عر ٍّﻲﺑ بعد كتاب موﳻ ،أي القرآن ،وهذه قرين ٌة واضح ٌة عىل أ ّن الكتاب
الساموي البعيد عن متناول البرش ،إال أ ّن سيناي ذهب إﱃ
املذكور يف اآلية ليس هو ذلﻚ الكتاب
ّ
مؤرشا عىل منزلة القرآن بني ساﺋر النصوص املق ّدسة].[3
غري ذلﻚ واعتﱪ املقصود من الكتاب هنا ّ ً
يفس مبعنيني؛ أحدهام:
ّ
ونستشف من اآليات التي تط ّرقنا إﱃ ِذكْرها أ ّن الكتاب ﻤﻳكن أن ّ
عام ُذكِ َر فهناك آياتٌ أخرى
ً
النص القرآ ّين ذاته؛
داللته عىل منشﺌه ،واآلخر :داللته عىل ّ
وفضال ّ
تتض ّمن املعنى ذاته؛ مثل :اآلية  136من سورة النساءO N M L K  :

^ ] \ [Z Y X W V U T S R Q P

ﻮﳻ ﻧُﻮ ًرا َوﻫُﺪً ى
ﳾ ٍء ﻗ ُْﻞ َﻣ ْﻦ أَﻧْ َﺰ َل اﻟْ ِﻜﺘ َ
َﺎب اﻟﱠ ِﺬي َﺟﺎ َء ِﺑ ِﻪ ُﻣ َ
ﴩ ِﻣ ْﻦ ْ َ
ﲆ َﺑ ٍ َ
] [1قال -تعاﱃَ  :و َﻣﺎ َﻗﺪَ ُروا اﻟﻠﱠﻪَ َﺣ ﱠﻖ َﻗﺪْ ِر ِه ِإ ْذ ﻗَﺎﻟُﻮا َﻣﺎ َأﻧْ َﺰ َل اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ َ
َ
ِ
ﺎس ﺗَ ْﺠ َﻌﻠُﻮﻧَﻪُ َﻗ َﺮ ِ
ﻴﺲ ﺗُ ْﺒﺪُ وﻧَ َﻬﺎ َوﺗُ ْﺨﻔُﻮنَ ﻛَ ِﺜريًا َو ُﻋﻠﱢ ْﻤﺘ ُْﻢ َﻣﺎ ﻟ َْﻢ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮا أﻧْﺘ ُْﻢ َو َﻻ آﺑَﺎ ُؤﻛ ُْﻢ ﻗُﻞِ اﻟﻠﱠﻪُ ﺛ ﱠُﻢ َذ ْرﻫ ُْﻢ ِﰲ َﺧ ْﻮﺿﻬ ِْﻢ ﻳَﻠْ َﻌ ُﺒﻮنَ ( سورة
ﻟِﻠ ﱠﻨ ِ
اﻃ َ
اﻷنعام ،اآلية .)91
[2] Ibid.
[3] Sinai, Ibid., p. 130.
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_ `  .g f e d c b aواملقصود من الكتاب يف
قوله -تعاﱃ U T S R Q :-هو القرآن ،لك ْن ما يراد منه يف قوله
كتاب منز ٍل من السامء قبل اإلسالم ،إذ
تعاﱃ Z Y X W V  :-هو ّكل ٍ
كام ذكرنا آنفًا ،أداة التعريف (الـ) الداخلة عىل الكتاب تفيد الداللة عىل استغراق الجنس]،[1
وصوال إﱃ
ً
لذا يجب اإلﻤﻳان بجميع الكتب السامويّة امل ُنزلَةَ؛ ابتدا ًء من صحف إبراهيم؛
إنجيل عيﴗ؛ ما يعني أ ّن عدم اإلﻤﻳان بأحدها يعني عدم اإلﻤﻳان بالقرآن أيضً ا].[2
النبي موﳻ ،ويف
وقد اعتﱪ سيناي أ ّن املقصود من الكتاب يف اآلية املذكورة هو كتاب ّ
نص مو ًحى قبل القرآن.
السياق أكّد عىل أنّه أه ّم ٍّ
هذا ّ
والرأي النهاﻲﺋ الذي تب ّناه هذا املسترشق بخصوص مدلول مصطلﺢ (الكتاب) يف اآليات
التي أرشنا إليها يف سورة اﻷنعام ،واﻷحقاف ،والزخرف ،ﻤﻳكن تلخيصه بعبارته التالية» :املقصود
من كون القرآن كتابًا يف هذه اآليات ،هو انسجامه مع ما أُوحي قبل ذلﻚ«] .[3وكالمه هذا
الساموي
النص
قاﺋ ٌم يف الحقيقة عىل فكرته االرتكازيّة؛ وفحواها :اقتصار معنى (الكتاب) عىل ّ
ّ
املق ّدس ،لذلﻚ اضط ّر ﻷ ْن يتجاهل القراﺋن الواضحة يف اآليات الثالثة التي ذكرناها آنفًا ،أو أنّه
يف الحقيقة سعى إﱃ توجيهها نحو رأيه بشكلٍ ما .وهذه اآليات ّ
تدل برصيﺢ العبارة عىل نزول
الساموي؛ كام ا ّدعى ،وكلمة (كتاب) يف اآلية  92من
القرآن؛ بوصفه كتابًا ،وال تحﻲﻜ عن منشﺌه
ّ
سورة اﻷنعام جاءت يف سياق الحديث عن نزول التوراة عىل موﳻ ،وتفنيد مزاعم املرشكني
أي إنسانٍ  ،وقبل ذلﻚ  -يف اآلية  91بالتحديد  -طلب
أي ٍ
كتاب عىل ّ
الذين ا ّدعوا أ ّن الله مل ينزل ّ
النبي مح ّمد أ ْن يسألهم7 6 5 4 3 2 1 0  :
الله -ع ّز ّ
وجل -من ّ
@ ? > = < ;: 9 8؟ وبعد هذه املق ّدمة أكّد -تعاﱃ -عىل
كتاب ٌ
منزل من جانبه ،وهو ما ت ّم التأكيد عليه يف اآلية U T S  :92
أ ّن القرآن ٌ
 ،... Z Y X W Vففي هذه العبارة القرآن ّية مل يقل( :أنزلناه إليﻚ).
الساموي امل ُن َزل عىل اليهود ،واآلية  92تح ّدثﺖ عن القرآن؛
إذًا ،اآلية  91أشارت إﱃ الكتاب
ّ
] [1ابن أﻲﺑ حاتم ،تفسري القرآن العظيم ،تحقيق أسعد مح ّمد طيب ،ج  ،4ص .2
] [2عبد القادر مال حوﯾﺶ آل غازي ،بيان املعاين ،ج  ،5ص .616
[3] Sinai, Ibid., p. 131.
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بوصفه كتابًا سامويًّا آخ َر؛ أي إ ّن ِذكر التوراة جاء مق ّدم ًة ِلذكْر القرآن؛ ﻲﻛ ال يعجب الناس من
ساموي عليهم.
كتاب
إنزال ٍ
ٍّ
كل واحد ٍة منها،
واآليات التي استند إليها سيناي يف استدالله افرتض فيها؛ أ ّو ًال :زمان نزول ّ
وتصنيفها؛ من حيث كونها مكّي ًة أو مدنيةً ،واملرحلة التي نزلﺖ فيها؛ بعد ذلﻚ بادر إﱃ رشحها
وتحليلها الستكشاف مدلولها وفرض رأيه عليها ،وعىل هذا اﻷساس ا ّدعى أ ّن مصطلﺢ القرآن
املذكور يف آيات البحث ّ
يدل عىل املكانة العليا آلياته والتي ترقى إﱃ مستوى الكتاب .هذا
اال ّدعاء يف الحقيقة مج ّرد احتام ٍل ال أكرث وال يتجاوز كونه فرض ّيةً ،لذا فهو ليس قطع ًّيا وثابتًا
وجل -هو الذي ح ّدد حجم اآليات والسور القرآن ّية وصاغ مضامينها ؛
بالدليل؛ ﻷ ّن الله -ع ّز ّ
محل نزولها يف مكّة أو املدينة وتقسيمها
تناسبًا مع مقتضيات عباده ،وأ ّما بالنسبة إﱃ تحديد ّ
صعب للغاية؛ حيث نالحﻆ
النصيّة ،فهو أم ٌر
إﱃ مر َ
احل ع ّدة عىل ضوء أساليبها وشواهدها ّ
ٌ
الكثري من اآليات تتشابه مع بعضها يف هذه اﻷساليب؛ عىل الرغم من كون بعضها م ّك ًّيا واآلخ ِر
مدن ًّيا ،وعىل الرغم من اختالف املراحل الزمن ّية لنزولها.
وقد حذا سيناي حذو ريتشارد بيل] [1يف تفسريه لكلمة (مثاين) ويف اآلية  23من سورة
الزمر ،...َ> = < ; : 9 8  :فهذه الكلمة أطلقﺖ عىل القرآن،
وفس كلمة (متشاب ًها) مبعنيني؛ أحدهام
فسها بتع ّدد الروايات يف نقل إحدى القصصّ ،
وهو ّ
أنّها تعني مفهومني غري متكافﺌني ،واآلخر :داللتها عىل عدم تشابه اآليات القرآن ّية ،ث ّم استنتج
أ ّن هذه الكلمة ّ
وكل نقلٍ ال يشبه اآلخر بالتامم والكامل؛
تدل عىل تع ّدد النقل لحكاي ٍة واحد ٍة ِّ
كل ٍ
واحد يك ّمل
ويف الحني ذاته ال يختلف عنه اختالفًا تا ًّما يصل إﱃ درجة التناقض؛ وإﻤﻧّ ا ّ
اآلخر؛ وهذا التكميل يُع ّد برأيه من الخصاﺋص البارزة لكون اآليات تشكّل كتابًا .إﱃ جانب
النص القرآ ّين
ذلﻚ ،فاﻷحداث املرويّة قبل ذلﻚ هي اﻷخرى بقيﺖ محفوظةً؛ بوصفها جز ًءا من ّ
املنطقي فيها ،وكلمة (مثاين)
ومل تُ َرتك ،لذا فاآلية املذكورة تحﻲﻜ عن واقع االستدالل واﻷصل
ّ
تعني ارتباط بعض اآليات بغريها؛ بحيث ترشحها وتوضّ ﺢ مضامينها].[2
[1] Cf. Bell, Commentarey on the Quran, Vol. 2, p. 185.
[2] Sinai, Ibid., p. 131.
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فس نيكوالي سيناي وكذلﻚ أنجليكا نويورث كلمة (مثاين) بنح ٍو ٍ
واحد يتناغم مع
وقد ﱠ
املفسين املسلمني ،فهي بهذا التفسري تعني تع ّدد الروايات املنقولة يف
التفسري املشهور لها بني ّ
ﴎد إحدى القصص القرآن ّية ،وهي يف اآلية املذكورة تعتﱪ صف ًة للقرآن؛ حسب القواعد النحويّة؛
وقال الطﱪي إ ّن مفردها (مثناة) ،وس ّمي القرآن باملثاين؛ نظ ًرا لتواﱄ آياته أو تكرار مضامينه].[1
وحينام نتتبّع التفاسري اإلسالميّة نالحﻆ أنّها تؤكّد بشكلٍ أساس عىل كون التكرار هو املقصود من
هذه الكلمة ،ونلمس أ ّن السبب يف وصف القرآن بها هو اشتامله عىل مواضي َع متك ّرر ٍة ؛ مثل:
تكرار قصص اﻷمم السالفة املذكورة يف الكتب ،أو تفسري بعض اآليات بعضها اآلخر ،أو تكرار ِذكْر
النص القرآ ّين ،أو تقريرهام من ٍ
ٍ
مختلف ،أو
بأسلوب
جديد
ٍ
إحدى القصص أو املواعﻆ م ّرتني يف ّ
ّرمبا ُو ِص َف بذلﻚ؛ نظ ًرا لتكرار تالوته وعدم شعور مستمعه بالكلل وامللل].[2
كل ﳾ ٍء
إذًا ،مثاين تعني تلﻚ املواضيع التي ُذكِرتَ يف القرآن م ّرتني ،وهذا التكرار يفيد بأ ّن ّ
وكل أم ٍر هناك ما يناقضه؛ إال الله -تعاﱃ .[3]-وهذه الكلمة
سوى الله -تعاﱃ -عبارة عن زو ٍجّ ،
تك ّررت أيضً ا يف اآلية  87من سورة الحجر، ´ ³ ² ± ° ¯ ® :
النبي مح ّمد.
وهي هنا -أيضً ا -تعني اآليات املتك ّررة التي أنزلها الله -سبحانه وتعاﱃ -عىل ّ
ومن منطلق اعتقاده بأ ّن الروايات املختلفة يف القصص القرآنيّة تع ّد مت ّمم ًة للقصص
فس سيناي تشابه اآليات املشار إليه يف اآلية  23من سورة الزمر بأ ّن بعضها يك ّمل
السابقة لهاّ ،
البعض؛ إال أ ّن كلمة (متشابه) مشت ّق ٌة من ما ّدة (شبه) التي تعني التامثل والتناظر ،إذ حينام
يتشابه الشيﺌان يوصفان بأنّهام متشابهان يف اللغة العرب ّية].[4
ويختلف التشابه املذكور يف اآلية  23من سورة الزمر يف الحقيقة عن التشابه املذكور يف
اآلية  7من سورة آل عمرانr q p o n m l k j i h g :
النص القرآ ّين؛ من حيث عدم وجود
 ،sفهو يف هذه اآلية يعني تشابه بعض أجزاء ّ
ٍ
اختالف وتضا ٍّد يف ما بينها؛ وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن هذا التفسري هو املتعارف يف التفاسري
] [1راجع :أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،14ص .39
] [2راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،8ص .773
] [3راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،26ص .446
] [4راجع :مح ّمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،كلمة (شبه)؛ أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،كلمة (شبه).
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اإلسالميّة املتعارفة؛ ﻷ ّن جميع ألفاظ القرآن الكريم وعباراته تتشابه يف ما بينها؛ من حيث الجامل،
والصدق ،والبالغة ،وجزالة البيان ،ورسوخ اﻷسلوب ،وبيان املواعﻆ والحكم والحقاﺋق ،فهي عىل
نسقٍ ٍ
كتاب متشاب ٌه] .[1أو ر ّمبا
واحد يف جميع هذه النواحي ،وعىل هذا اﻷساس يقال إ ّن القرآن ٌ
كل جز ٍء منه يص ّدق جزءه
السياق والنظم] ،[2أو ﻷ ّن ّ
يعني ات ّساق ّ
النص القرآ ّين من جهة ُحسن ّ
ٍ
أي ٍ
تهافﺖ بني شتّى أجزاﺋه ومك ّوناته ،أو أ ّن السبب يف وصفه
تناقض أو
اآلخر؛ بحيث ال يوجد ّ
وجل].[3
هذا يعود إﱃ تشابهه وتناغمه مع الكتب املق ّدسة السابقة امل ُن َزلَة من ِق َبل الله ع ّز ّ
ٍ
النص القرآ ّين ،وهيَ » :وأَق ُُول
وذكر الفخر الرازي أربعة
احتامالت لبيان املقصود من التشابه يف ّ
َهذَا التﱠشَ ابُ ُه يَ ْح ُص ُل ِيف أُ ُمو ٍر أَ َح ُد َها :أَ ﱠن الْكَاتِ َب الْ َبلِي َﻎ إِذَا كَتَ َب كِتَابًا طَو ًِيال ،فَ ِﺈنﱠ ُه يَكُو ُن بَ ْع ُض
يﺢ كَا ِم ُل الْف ََصا َح ِة
كَلِ َامتِ ِه ف َِصي ًحاَ ،ويَكُو ُن الْ َب ْع ُض غ ْ ََري ف َِصي ٍﺢَ ،والْ ُق ْرآ ُن يُ َخالِ ُف َذلِ َﻚ؛ فَ ِﺈنﱠ ُه ف َِص ٌ
يﺢ إِذَا كَتَ َب كِتَابًا ِيف َوا ِق َع ٍة ِبأَلْف ٍ
َاظ ف َِصي َح ٍة فَلَ ْو كَتَ َب كِتَابًا آ َخ َر ِيف
ِب َج ِميعِ أَ ْج َزاﺋِ ِهَ .وث َانِي َها :أَ ﱠن الْف َِص َ
اب ْاﻷَ ﱠو ِلَ ،واللﱠ ُه -ت َ َع َاﱃ-
اب الث ِﱠاين غ ْ َُري ك ََال ِم ِه ِيف الْ ِكتَ ِ
غ ْ َِري تِل َْﻚ الْ َوا ِق َع ِة كَا َن الْغَالِ ُب أَ ﱠن ك ََال َم ُه ِيف الْ ِكتَ ِ
وﳻِ يف َم َو ِاض َع كَ ِث َري ٍة ِم َن الْ ُق ْرآنِ َوكُلﱡ َها ُمتَ َسا ِويَ ٌة ُمتَشَ ا ِب َه ٌة ِيف الْف ََصا َح ِةَ .وث َالِثُ َها :أَ ﱠن
َح َىك ِق ﱠص َة ُم َ
ات َوالْ َب َيان ِ
ك ﱠُل َما ِفي ِه ِم َن ْاآليَ ِ
َات؛ فَ ِﺈنﱠ ُه يُ َق ِّوي بَ ْعضُ َها بَ ْعضً اَ ،ويُ َؤكِّ ُد بَ ْعضُ َها بَ ْعضً اَ .و َرا ِب ُع َها :أَ ﱠن َه ِذ ِه
ﴎ َها ال ﱠد ْع َو ُة
ُوم الﱠ ِتي َع َد ْدنَا َها ُمتَشَ ا ِب َه ًة ُمتَشَ ا ِركَ ٌة ِيف أَ ﱠن الْ َمق ُْصو َد ِم ْن َها ِبأَ ْ ِ
ْاﻷَنْ َوا َع الْ َك ِث َري َة ِم َن الْ ُعل ِ
إِ َﱃ الدِّينِ َ ،وت َ ْقرِي ُر َعظَ َم ِة اللﱠ ِهَ ،ولِ َذلِ َﻚ فَ ِﺈن َﱠﻚ َال تَ َرى ِق ﱠص ًة ِم َن الْ ِق َص ِص إِ ﱠال َويَكُو ُن ُم َح ِّصلُ َها الْ َمق ُْصو َد
ال ِﱠذي َذكَ ْرنَا ُه؛ فَ َهذَا ُه َو الْ ُم َرا ُد ِم ْن كَ ْونِ ِه ُمتَشَ ا ِب ًهاَ ،واللﱠ ُه الْ َها ِدي«].[4
وال ّ
التقليدي للتشابه املذكور يف اآلية  23من سورة الزمر يُع ّد
اإلسالمي
شﻚ يف أ ّن التفسري
ّ
ّ
مام ذكره سيناي؛ ﻷ ّن الصفتني (متشاب ًها) و(مثاين) اللتني وصف بهام الكتاب ،تشمالن
َ
أفضل ّ
املتحصلة
جميع أجزاﺋه ،ومن املؤكّد أ ّن هناك مس ّوغًا لوصف القصص القرآن ّية بذلﻚ؛ والنتيجة
ّ
من هذ التفسري أ ّن اآليات القرآن ّية ال تختلف بعضها عن ٍ
بعض بتات ًا ،فهي عبار ٌة عن مثانٍ
لكل واحد ٍة منها ثانيًا وشبي ًها.
ومتشابهةٌ؛ أي إ ّن ّ
] [1راجع :جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص 189؛ مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،3ص .21
] [2راجع :أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن عيل بن مح ّمد (ابن حجر) ،فتﺢ الباري ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار املعرفة ،ج  ،8ص 159 - 158؛
مح ّمد كاظم شاكر ،علوم قرآين (باللغة الفارسية) ،ص .243
] [3راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،8ص .773
] [4راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،26ص .446
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واملؤاخذة اﻷخرى التي ترد عىل هذا املسترشق أنّه مل يح ّدد مقدار اآليات التي ﻤﻳكن أن
تشكّل كتابًا.
قاﺋال :إ ّن اآليات أُطلق عليها
ويف خامتة املطاف سعى إﱃ تﱪير ا ّدعاﺋه بخصوص الكتاب؛ ً
الساموي للكتاب ،وأشار إﱃ أ ّن هذا اﻷمر هو
لفﻆ (كتاب)؛ لكونها منبثق ًة من ذلﻚ املنشأ
ّ
السبب يف وصف النصوص اليهوديّة واملسيح ّية بهذا العنوان ،فهو عنوا ٌن يُراد منه جميع
ٍ
وصف ملجموع ٍة غريِ متناسق ٍة بعض أجزاﺋها مع ٍ
بعض؛ وعىل هذا
اآليات ،وال يعتﱪ مج ّرد
ٍ
احتامالت لبيان السبب يف وصف القرآن بالكتاب ،وهي:
اﻷساس ذكر ستّة
ـ مستو ًحى من الكتاب.
ٍ
مقتطفات غ َري متّسق ٍة بعضها مع ٍ
بعض.
كيل مرتاب ُﻂ اﻷجزاء ،وليس
ـ ﱞ
نص ّ ﱞ
نص متّﺖ صياغته بشكلٍ متكاملٍ  ،أو من املتص ّور أنّه طوى مسريته نحو صياغ ٍة كهذه.
ـ ﱞ
مستقل.
ٍّ
كتاب
ـ تبلور بشكلٍ مد ﱠونٍ ضمن صفحات ٍ
هدي.
كتاب ٍ
ـ ذو ماهيّ ٍة مركزيّ ٍة وقانونيّ ٍة باعتباره َ
متناسق مع الكتب التي أُوحيﺖ سابقًا].[1
ـ
ٌ
ورفض سيناي االحتامل الثالث دون ٍ
نقاش؛ متأث ّ ًرا مبا تب ّناه دانيال ماديجان ،والسبب الذي
النص القرآ ّين ّ
يدل عىل توقّفه عن النزول ،فهو
أي ّ ٍ
مؤرش يف ّ
دعاه إﱃ ذلﻚ هو عدم وجود ّ
ٍ
متواصل مل ّ
النبي
ينفﻚ عنِ ِذكْر
ٌ
نص
ﱞ
إجابات بخصوص االستفسارات التي كانﺖ تُطرح عىل ّ
شفوي ،لك ّنه
نص
مح ّمد من ِقبَل مخاطَبيه؛ كام رفض االحتامل الرابع با ّدعاء أ ّن القرآن ﱞ
ﱞ
مع ذلﻚ مل يرفض مسألة تدوين السور الطويلة ،إال أنّه أرجع السبب يف تدوينها إﱃ محاولة
املسلمني الحفاظ عىل آياتها من الضياع.
وصحيﺢ أ ّن القرآن جاء استجاب ًة ملتطلّبات املجتمع آنذاك ،لك ّن هذه امليزة ال تُع ّد سب ًبا
ٌ
يف عدم جمعه وتدوينه؛ أال يكفي يف صوابيّة هذا الرأي أ ّن إمكانيّة تدوين اآليات وقابليّتها
[1] Sinai, Ibid., p. 131.
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كتاب؟ فهو
النص القرآ ّين من الضياع والتشتّﺖ؛ حينام يُصاغ عىل هيﺌة ٍ
ﻷ ْن تُكتَب ،تحفﻆ ّ
وجل -شاء أن يحفﻆ كالمه بأسلوبني ،أحدهام:
بوصفه (قرآنًا) و(كتابًا) يثبﺖ أ ّن الله -ع ّز ّ
ٍ
ٍ
(مصحف)؛ وهذا يعني
صفحات
يف صدور الق ّراء والحفّاظ ،واآلخر ضمن سطو ٍر مد ّون ٍة يف
وكل ٍ
واحد منهام مك ّم ٌل لﻶخر].[1
نصه املد ّونّ ،
اتّساق ألفاظه مع ّ
نصا مل ينزل مد ّونًا؛ كام نزلﺖ التوراة ،فهل هناك محذو ٌر يف وصف
حتّى وإ ْن اعتﱪنا القرآن ًّ
(كتاب)؟ يُق ّر نيكوالي سيناي نفسه بكون الكتاب يستبطن معنى
اآليات امل ُن َزلَة واملد ّونة بأنّها
ٌ
بكل ٍالكتابة ،وهذه الصفة ال ّ
كتاب
تنفﻚ عنه يف جميع اﻷحوال] .[2والقرآن ّ
تأكيد -عبار ٌة عن ٍ
نزلﺖ آياته عن طريق الوحي ،وقدسيّته لدى املسلمني هي التي حفّزتهم عىل حفظه يف صدورهم،
ٍ
النبي مح ّمد اختار عد ًدا من صحابته لتدوين
ومن ث ّم تدوينه يف إطار
مصحف ،فقد روي أ ّن ّ
الوحي ،وكانوا يكتبون ما ﻤﻳليه عليهم من الوحي املن َزل من السامء؛ وهذه النصوص التي ت ّم
تدوينها ساعدت املسلمني يف ما بعد عىل جمع القرآن ،إﱃ جانب الرجوع إﱃ الحفّاظ].[3
وال ّ
النبي اﻷكرم كان مكلّفًا بﺈبالغ الناس ما يُوحى إليه ،وأن يجعل آيات
شﻚ يف أ ّن ّ
الوحي أمان ًة لديهم ،لذا بذل ما بوسعه؛ ﻲﻛ تتوارثه اﻷجيال الالحقة؛ مكتوبًا ومحفوظًا ،وكام
أسلوب ﻤﻳكن اللجوء إليه لصيانة القرآن والحفاظ عليه من الضياع هو حفظه
هو معلو ٌم فأ ّول
ٍ
نصه ،وﻷجل ّأال
أي شبه ٍة حول ّ
يف الصدور ،واﻷسلوب الثاين -طب ًعا -هو كتابته؛ ﻲﻛ ال تبقى ّ
يكون عرض ًة للتحريف].[4
وشاء القدر أ ّن بعض اآليات أشارت إﱃ تدوين القرآن ،حيث نزلﺖ قبل الهجرة النبويّة،
لذا ال صواب ّية ملا ا ّدعاه هذا املسترشق بخصوص تدوين بعض السور الطويلة؛ فاآلية  5من
سورة الفرقان التي هي مكّيةٌ؛ وبحسب ترتيب النزول رقمها  ،42تشري إﱃ اتّهام الكفّار للقرآن
النبيM L K J :
بأنّه أساطري اﻷ ّولني ،ت ّم تدوينها من ِقبَل ّ
] [1راجع :مح ّمد بيومي مهران ،دراسات تأريخية من القرآن الكريم ،ج  ،1ص  21نقالً عن :مح ّمد عبد الله دراز ،النبأ العظيم :نظرات
جديدة يف القرآن الكريم ،ص .12
[2]Sinai, Ibid., p. 132.
] [3راجع :صبحي الصالﺢ ،مباحث يف علوم القرآن ،ص .69
حقاﺋق ها ّم ٌة حول القرآن الكريم ،إيران ،قم ،منشورات جامعة املد ّرسني ،ص 76؛ أبو القاسم
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :جعفر مرتﴣ العاميل،
ُ
الخوﻲﺋ ،البيان يف تفسري القرآن ،ص 255؛ ريجي بالشري ،در آستانه قرآن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية محمود راميار ،إيران ،طهران،
منشورات مكتب نرش الثقافة اإلسالميّة1986 ،م ،ص .27
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 .R Q P O Nأضف إﱃ ذلﻚ أ ّن االكتتاب من باب (افتعال) ،ويُراد منه
][1
فسـر
النبي نسخها ،حيث ّ
اختيار الكتابة  ،والظاهر من اآلية أ ّن عبارة (اكتتبها) تعني أ ّن ّ
الشيﺦ الطﱪﳼ هذه اآلية بقوله» :معناه :وقالوا -أيضً ا -هذه أحاديث املتق ّدمني ،وما سطروه
يف كتبهم ،انتسخها ،وقيل :استكتبها«].[2
النبي آيات القرآن بعد أ ْن اقتبسها من أساطري
إذًا ،املقصود من اآلية أ ّن الكفّار زعموا كتابة ّ
اﻷ ّولني] ،[3أو أنّه نسخها من كتب اﻷ ّولني وتعلّمها منها ،أو أ ّن القرآن بزعمهم عبار ٌة عن مد ّو ٍ
نات
تالها اآلخرون عليه ،فحفظها وتالها عىل الناس] .[4هذه اآلراء تشرتك يف مفهوم الكتابة ،وهو
النبي ،لذا ليس هناك مس ّو ٌغ يدعونا لالعتقاد بتخصيص الكتابة
ما أثار اعرتاض الكفّار عىل ّ
فضال عن وجود الكثري من القراﺋن التي ّ
تدل برصيﺢ العبارة عىل
بالسور الطويلة فحسبً ،
ّ
والرق ،واملداد ،وهذه اﻷلفاظ موجود ٌة يف السور املكّية
النص القرآ ّين؛ مثل :القلم،
كتابة ّ
الطويلة والقصرية عىل ح ٍّد سوا ٍء].[5
املفسين يؤكّدون عىل أ ّن القرآن بأكمله ُمن َز ٌل عن طريق الوحي
ومضافًا ملا ُذكِ َر فﺈ ّن ّ
و ُو ِص َف يف آياته بلفﻆ (كتاب) ،وأ ّول م ّر ٍة ُو ِص َف بذلﻚ يف اآلية اﻷوﱃ من سورة اﻷعراف][6؛
] [1راجع :حسن املصطفوي ،تفسري روشن (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات مركز نرش كتاب ،الطبعة اﻷوﱃ2001 ،م ،ج  ،14ص .111
] [2الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،7ص.253
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،ج  ،3ص .264
النبي؛ أي كانﺖ تقرأ عليه؛ وهو بدوره يد ّونها ،أو املقصود أنّه طلب تدوينها؛ ﻷنّه كان أ ّم ًّيا.
ادّعى الكفّار أ ّن اآليات القرآن ّية متىل عىل ّ
(راجع :م .ن).
] [4راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،15ص .181
] [5لالطّالع أكرث ،راجع :سورة الكهف ،اآلية 109؛ سورة القلم ،اآلية 1؛ سورة الطور ،اآليتان  2و.3
أكّد القرآن الكريم عىل أه ّم ّية الكتابة يف حياة البرش ،وهو ما نستشفّه يف اآليتني  282و 283من سورة البقرة ،حيث دعا الله -تعاﱃ -فيهام
الناس إﱃ تدوين اﻷحكام الرشع ّية ومعامالتهم؛ كام ت ّم التأكيد يف اآلية  33من سورة النور عىل ﴐورة التكاتب يف املعامالتَ  :واﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ
َريا؛ وهذا اﻷمر كان ممك ًنا طب ًعا يف تلﻚ اآلونة ،ﻷ ّن الكتابة كانﺖ متعارف ًة
ﻳَ ْﺒ َﺘﻐُﻮنَ اﻟْ ِﻜﺘ َ
َﺎب ِﻣ ﱠام َﻣﻠَﻜ َْﺖ أَ ْميَﺎﻧُﻜ ُْﻢ َﻓﻜَﺎﺗِ ُﺒﻮﻫ ُْﻢ إِنْ َﻋﻠِ ْﻤﺘ ُْﻢ ِﻓﻴﻬ ِْﻢ ﺧ ْ ً
يف ذلﻚ املجتمع قبل ظهور اإلسالم؛ ﻷغر ٍ
مختصا بذوي الخﱪة
اض عمل ّي ٍة ،وتفيد الوثاﺋق املد ّونة عىل أوراق الﱪدي بأ ّن الكتابة كانﺖ شأنًا
ًّ
والتخصص فقﻂ.
ّ
)Cf. Alan Jones, EQ, “Orality & Writing in Arabia, EQ, Vol. 3, edited by Jane Mc Auli�e, Leiden, New York & Koln:
E. J. Brill. )2003(, p. 591(.
] [6لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،8ص 6؛ وهبة بن مصطفى الزحييل ،التفسري املنري ﰱ العقيدة
والرشيعة واملنهج ،ج  ،8ص 133؛ مح ّمد ع ّزت دروزه ،التفسري الحديث ،مرص ،القاهرة ،منشورات دار إحياء الكتب العربيّة ،الطبعة الثانية،
1383هـ ،ج  ،2ص 113؛ سعيد حوى ،اﻷساس يف التفسري ،مرص ،القاهرة ،منشورات دار السالم ،الطبعة السادسة1424 ،هـ ،ج  ،4ص 1835؛
سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ج  ،3ص .1243
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إضافة إﱃ تكرار عبارة ...ِE D C :مريم ،وإبراهيم ،وموﳻ ،وإسامعيل ،وإدريس
يف سورة مريم] ،[1وهذه السورة بحسب ترتيب النزول رقمها 44؛ لذا فهي ّ
تدل عىل أ ّن آياتها
حينام أنزلﺖ كان الوحي قد بلﻎ مرحل ًة ﻤﻳكن فيها أ ْن يطلق عليه عرفًا عنوان (كتاب) ،واﻷه ّم
بسﺖ
من ذلﻚ أ ّن هذه الفرتة التي تزامنﺖ مع السنة السادسة للبعثة النبويّة وسبقﺖ الهجرة ّ
ٍ
سنوات ،شهدت حركة يف تدوين اآليات املنزلة بحيث أطلق عليها (كتاب)].[2
أو سبع
والرأي الذي اختاره سيناي يف هذا املضامر ،هو أ ّن مفهوم الكتابة وجمع اآليات بشكلٍ
النبي؛ ﻲﻛ يكون لديهم
مد ّونٍ مل يك ْن أم ًرا مقصو ًدا بح ّد ذاته ،إذ ت ّم تدوينها من ِق َبل أتباع ّ
بكل ما للكلمة من مع ًنى،
وحقيقي؛ وعىل هذا اﻷساس ال ﻤﻳكن اعتبار القرآن كتابًا ّ
أصيل
كتاب ٌ
ٌ
ﱞ
ٍ
فهو بحسب هذا الرأي يتّصف بكونه كتابًا بشكلٍ
وناقص؛ أي إنّه ح ﱞد وس ٌﻂ بني الكتاب
نسبي
ٍّ
وغريه][3؛ لذا فﺈ ّن وصفه بالكتاب يعني اقتباسه من (الكتاب) ويشري إﱃ منشﺌه ،حيث اكتسب
نصه ،ومفاهيمه ،ومركزيّته ،واتّساقه مع الوحي املنزل عىل اﻷنب ّياء
خصاﺋصه منه ،مثل وحدة ّ
ونستشف من هذا
املركزي نفسه للكتاب؛ باعتباره كيانًا مو ﱠح ًدا.
السابقني؛ أي إنّه يفي بالدور
ّ
ّ
الرأي أ ّن االحتامالت الثاين والخامس والسادس املذكورة آنفًا تُع ّد مت ّمم ًة لالحتامل اﻷ ّول؛ ومبا
أ ّن مضامني الوحي الذي أُنزل عىل اﻷنب ّياء السابقني أُطلق عليها عنوان (كتاب)؛ فهذا االصطالح
االصطالحي الذي
النص القرآ ّين -أيضً ا-؛ عىل الرغم من عدم إمكان ّية وصفه باملفهوم
انتقل إﱃ ّ
ّ
يستبطن معنى الكتاب].[4
] [1راجع :سورة مريم ،اآليات .56 ،54 ،51 ،41 ،16
] [2راجع :ريجيس بالشري ،در آستانه قرآن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية محمود راميار ،ص .28
إضاف ًة إﱃ ما ذكر ،كان يف مكّة عد ٌد من الشخص ّيات اإلسالم ّية املعروفة التي تتق ّن ف ّن الكتابة؛ من أمثال :اإلمام عيل بن أﻲﺑ طالب ،أبو عبيدة
بن الج ّراح ،عثامن بن عفّان ،عبد الله بن سعد ،أبو حذيفة بن عتبة ،حاطب بن عمرو ،سهيل بن عمرو ،أبان بن سعيد ،عالء بن الحﴬمي،
وحويطب بن عبد الع ّزي.
(أبو الحسن البالذري ،فتوح البلدان ،مرص ،القاهرة ،منشورات لجنة البيان العرﻲﺑ ،ج  ،1ص 508؛ مح ّمد باقر ح ّجتي ،ﭘﮋوهﴚ در تاريﺦ قرآن
كريم (باللغة الفارسية) ،منشورات مكتب نرش الثقافة اإلسالم ّية1981 ،م ،ص .)179
النبي مح ّمد وأدرجﺖ أسامؤهم يف قاﻤﺋة كتّاب الوحي.
كام كان هناك
ٌ
أشخاص يؤمنون بنب ّوة ّ
اإلسالمي1404 ،هـ ،ص .48
مؤسسة اإلعالم
(أبو عبد الله الزنجاين ،تاريﺦ القرآن (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات ّ
ّ
نص يف تلﻚ اآلونة).
لذا ليس من املعقول بتات ًا أنّهم تجاهلوا تدوين أه ّم ٍّ
[3]Sinai, Ibid., pp. 132 – 133.
[4] Ibid.
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جانب ٍ
واحد من القرآن فقﻂ ،وهو
ّ
مام ُذكِ َر أ ّن سيناي ينفي الكتابة اﻷصيلة عن ٍ
ونستشف ّ
أ ّن آياته مل تك ْن مد ّون ًة ومل ِ
مكتوب ،وعىل هذا اﻷساس أراد إثبات ترتيب
نص
ٍ
تأت عىل هيﺌة ٍّ
الخاص؛ ولك ّن هناك مؤاخذاتٌ جا ّد ٌة ترد عليه كام ذكرنا.
نزول آياته وسوره؛ وفقًا لرأيه
ّ
ونشري يف ختام هذا البحث إﱃ مسأل ٍة بخصوص تفسري هذا املسترشق للقرآن الكريم،
النص القرآ ّين
أال وهي ات ّخاذه مسلكًا يناظر ما تب ّنته املسترشقة أنجليكا نويورث؛ وهو إناطة ّ
االرتكازي فيه هو تحليله لغويًّا؛ طبقًا لنظريّة نويورث التي
إﱃ الدراسات القرآنيّة ،واملحور
ّ
ٍ
مصحف؛ وهذه النظريّة يف مقابل نظريّة جون
طرحتها حول جمع اآليات وتدوينها يف إطار
وانسﱪو التي ا ّدعى فيها جمع القرآن يف فرت ٍة متأ ّخر ٍة عن نزوله؛ لذا ﻤﻳكن القول إ ّن سيناي
تح ّدى نظريّة وانسﱪو].[1
واتّخذ سيناي النظريّة التقليديّة القاﺋلة بتدوين التوراة؛ بوصفها أﻤﻧوذ ًجا ليطرح عىل أساسها
نظريّ ًة مشابه ًة بخصوص القرآن ،لك ّن جمع القرآن برأيه دام فرت ًة َ
احل متع ّدد ٍة،
أطول وضمن مر َ
ٍ
ومستويات
احل
نص التوراة؛ وفق هذه النظريّة التقليديّة ،يستبطن مر َ
وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن ّ
ٍ
السياق اعتمد عىل أسلوب
ذاتَ
ارتباط بشتّى الطواﺋف الدين ّية واالجتامع ّية اليهوديّة؛ ويف هذا ّ
النص القرآ ّين وتط ّوره عىل م ّر التأريﺦ؛ أي إنّه سلّﻂ الضوء يف
التحليل اللغو ّي لبيان مراحل تكوين ّ
نص خطا ٍّﻲﺑ يتناسب مع ظروف املجتمع
دراساته القرآنيّة يف رحاب مر َ
احل زمنيّ ٍة ،فهو برأيه عبار ٌة عن ٍّ
الذي عاﴏ نزوله ،ومن ث ّم فﺈ ّن تعاليمه عىل نسق تعاليم (الكتاب) املق ّدس ومستوحا ٌة منه.
السياق تط ّرق إﱃ تفسري املصطلحات واملفاهيم القرآن ّية؛ مثل( :الكتاب) ،و(التفصيل)؛
ويف هذا ّ
تخصصﺖ بدراسات الكتاب املق ّدس ،ومن هذا املنطلق قام بتحليلٍ
وفقًا لرؤية نويورث التي ّ
للنص القرآ ّين عىل غرار التحليل النقدي املطروح حول الكتاب املق ّدس؛ ورؤيته بشكلٍ
نقدي ّ
ٍّ
بجانب إيجا ٍّﻲﺑ أك َرث من آراء أقرانه املسترشقني؛ بالنسبة إﱃ الرشيعة اإلسالم ّية وسرية
عا ٍّم تتّصف
ٍ
املسلمني ،لك ّن إحدى املؤاخذات التي تَرِد عىل دراساته القرآن ّية هي عدم صواب ّية االعتامد عىل
املنهجي لطرح نظريّ ٍ
ات تأريخيّ ٍة ،فقد اعتمد يف بحوثه عىل هذا أسلوب.
أسلوب التحليل
ّ
وإحدى املساﺋل التي طرحها يف دراساته القرآنيّة هي وجود إجام ٍع عىل أ ّن القرآن يف بداية
[1]cf. Review by Andrew Rippin, Journal of The American Oriental Society, Vol. 131, No. 3, September 2011, pp.
470 – 473.
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شفهي؛ أي أنّه مل يك ْن مد ﱠونًا؛
نص
النبي مح ّمد ،وكان مج ّرد ٍّ
ٍّ
الوحي أشار إﱃ عربيّة تالوة ّ
كتاب
كام مل يك ْن عىل هيﺌة مجموع ٍة من اآليات والسور التي ﻤﻳكن أن يتبلور عىل ضوﺋها ٌ
باملعنى
االصطالحي].[1
ّ
اللغوي الذي اتّبعه يف التفسري،
وإذا أردنا تفنيد آراء هذا املسترشق؛ طبقًا ﻷسلوب التحليل
ّ
نقول :السور اﻷوﱃ التي نزلﺖ قبل الدعوة العلنيّة ،ال نجد فيها لفﻆ القرآن ،فهذا اللفﻆ ُذكِ َر
يف السور التي أشارت إﱃ إنكار نب ّوة مح ّمد ور ّدت عىل اتّهامه من قَبِل املرشكني بالسحر
النبي فيها
والجنون؛ ّ
وكل هذا اإلنكار واالتّهام والر ّد ،جاء يف مرحلة الدعوة العلن ّية التي تع ّرض ّ
ﻷصنامهم؛ أي يف السنة الخامسة من البعثة.
وﻤﻳكن القول إ ّن لفﻆ (القرآن) ُذكِ َر ﻷ ّول م ّر ٍة يف سورة الﱪوج ،لك ّن الوحي امل َ
النبي قبل
ُنزل عىل ّ
نزول هذه السورة مل يش ّخص بأ ّي صف ٍة ماهويّ ٍة ،ومل يُطلَق عليه أ ّي عنوانٍ ؛ إال يف مطلع سورة التكوير
التي هي يف مقام الر ّد عىل املرشكني الذين اتّهموه بالجنون وا ّدعوا أ ّن القرآن قول الشيطان].[2
هذا التد ّرج املرحيل واملتواﱄ مع اﻷحداث ،يعتﱪ من اﻷساليب القرآن ّية املعهودة التي تواكب
تغري يطرأ يف املجتمع آنذاك؛ ﻷ ّن اآليات التي نزلﺖ يف السنوات اﻷوﱃ من البعثة النبويّة
ّ
كل ّ
وسم
كانﺖ قليل ًة نسبيًّا؛ كام كانﺖ قصريةً ،بحيث مل تتطلّب تالوتها الكثري من الوقﺖ ،لذلﻚ مل يُ َ
مشتق من القراءة؛ ولك ْن بعد أن ازداد عددها وتجاوز الثالثني ،أُطلق عليها ( ِذكْ َر)
بعنوانٍ بار ٍز
ٍّ
و(حديث) ،ث ّم تزايدت أكرث ل ُيطلق عليها عنوان (قرآن) ،وهذا العنوان يف الحقيقة أفضل ّ
وأدل
بكل ٍ
ٍ
تأكيد يُوحي إﱃ واقع هذا الكتاب
النبي ،وهو ّ
لفﻆ عىل مضمون ّ
النص امل ُن َزل عىل ّ
النص املتل ّو يف عهد البعثة النبويّة
أي عنوانٍ آخ َر .ومن ناحي ٍة أخرى ،فهذا ّ
املق ّدس أكرث من ّ
واملحفوظ من الضياع ،مل يقترص حفظه عىل صدور الحفّاظ وساﺋر املسلمني ،بل ت ّم تدوين ما
أمكن منه؛ عىل ورق النخل ،وجلود الحيوانات ،وورق الﱪدي ،وما شاكل ذلﻚ ،ث ّم مل ِ
متض فرت ٌة
ٍ
(مصحف) ،وبعد ذلﻚ شيﺌًا فشيﺌًا تع ّددت نسﺦ هذا
طويل ٌة حتّى ُجمع بشكلٍ مد ﱠونٍ ضمن
املصحف؛ ليصبﺢ مصداقًا ملصطلﺢ (كتاب)].[3
[1] Sinai, Ibid.
] [2راجع :مح ّمد عابد الجابري ،رهيافتي به قرآن كريم (باللغة الفارسية) ،ص .202
] [3راجع :م .ن ،ص ( 213 - 212بتلخيص).
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كلّام تجاوزنا العقود اﻷوﱃ من املنتصف الثاين للقرن العرشين ،نلمس يف تفاسري املسترشقني
آراء غ َري علم ّي ٍة وعشواﺋ ّي ًة ال تقوم عىل ٍ
أسس نقديّ ٍة معتﱪ ٍة؛ بالنسبة إﱃ بيان معنى مصطلﺢ
(الكتاب) املذكور يف اآليات القرآنيّة ،وبدل أ ْن يق ّربوا معناه للمخاطَب ،نجد آراءهم بعيد ًة
الحقيقي.
كل البعد عن مدلوله
ّ
ّ
والبنية اﻷساس آلراﺋهم يف هذا املضامر ترتكز عىل أسلوبني أساسيّني يف بيان مدلول
املصطلﺢ املذكور ،وال س ّيام ضمن اآليات اﻷوﱃ لبعض السور؛ هام:
 .1اﻷﺳﻠﻮب اﻷ ّول :يقوم عىل ٍ
أسس الهوتيّ ٍة اعتمدوا عليها يف بيان مدلوله وتفسري اآليات
اللغوي
النقدي
التي ُذكِ َر فيها ،لك ّنهم مع ذلﻚ مل يتط ّرقوا إﱃ تحليل املوضوع؛ وفق اﻷسلوب
ّ
ّ
العلمي ،ومل يبادروا إﱃ بيانه يف رحاب أسس فقه اللغة.
املعتمد يف البحث
ّ
فس يوسف د ّرة الح ّداد مصطلﺢ (الكتاب) املذكور يف اآليات اﻷوﱃ لبعض السور
وقد ّ
مبعنى الكتاب املق ّدس ،حيث استند عىل عد ٍد من الروايات املنقولة يف تفسري القرآن ،لك ّنه يف
الحقيقة تأث ﱠر إﱃ ح ٍّد كبريٍ يف نظريته مبرتكزاته اإليديولوج ّية املسيح ّية ،ومن هذا املنطلق تب ّنى
النص القرآ ّين؛ لذا مل يكرتث باآليات والعبارات
فكرة السلطة السامويّة للكتاب املق ّدس عىل ّ
فضال عن اقتطاعه العبارات
القرآنيّة السابقة والالحقة لﻶيات التي سلّﻂ عليها الضوءً ،
والكلامت من سياق جملها؛ بغية إثبات فرض ّياته املرتكزة يف ذهنه.
 .2اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺜﺎين :كلّام اقرتبنا من أواخر القرن العرشين نالحﻆ أنّهم انتهجوا أسلوبًا آخ َر
النص القرآ ّين ذاته؛ بغية تحليل املعنى املقصود من مصطلﺢ
يف هذا املضامر ،حيث استندوا إﱃ ّ
(كتاب) يف املصحف؛ وفق أسس البحث العلمي ،والتفاس ُري املطروحة يف هذه الحقبة املتأ ّخرة،
لنص الكتاب املق ّدس ،سعى أصحابها إﱃ استخراج
من خالل تقليدها أسلوب التحليل
اللغوي ّ
ّ
النص القرآ ّين؛ ﻷجل إثبات املطلوب؛ وفق قواع َد وأصو ٍل لغويّ ٍة.
شواه َد لغوي ٍة من باطن ّ
النص القرآ ّين
وتجدر اإلشارة إﱃ أ ّن اﻷساليب اللغويّة التي اعتمد عليها املسترشقون يف تحليل ّ
املفسين املسلمني؛ نظ ًرا لعدم إملامهم بأسلوب التحليل
هي يف الحقيقة غ ُري معهود ٍة لدى ّ
اللغوي للنص املق ّدس لدى اليهود واملسيحيّني ،لذا فهي ال تُحظى بتأييدهم إﱃ ح ٍّد ما.
ّ
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ﻲﻧ
اﻗﻲ ﳌﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ" ﰲ ّ
اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻲﻧ /اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

واﻷسلوب الذي ات ّبعه دانيال ماديجان يف تفسري مصطلﺢ (الكتاب) وفق ٍ
أسس لغويّ ٍة،
ال يختلف كث ًريا عن اﻷسلوب الذي اتّبعه نيكوالي سيناي؛ لك ّن اﻷخري سلﻚ نه ًجا يتّسم بدقّ ٍة
اللغوي بالرشح والتفصيل؛ وهو يف الواقع أك ُرث
لغوي ٍة أك َرث من اﻷ ّول ،حيث اتّسم تحليله
ّ
السياق تب ّنى نهج ثيودور نولدكه
مام طرحه ماديجان
وأقرب إﱃ مدلول ّ
دقّ ًة ّ
النص ،ويف هذا ّ
ُ
ٍ
تفريعات أخرى إﱃ العهود التأريخيّة التي ذكرها نولدكه؛
التأريخا ّين ،وإﱃ جانب ذلﻚ أضاف
ليفس
بغية تحديد الرتتيب الزماين لنزول السور القرآن ّية ،ومن ث ّم استند إﱃ هذا الرتتيب ّ
املصطلحات والعبارات القرآن ّية؛ ومبا فيها مصطلحا( :كتاب) ،و(تفصيل) ،وقد َذكَ َر الكثري
من اﻷدلّة والشواهد إلثبات نظريّته يف هذا املضامر ،لك ّنها ليسﺖ صاﺋب ًة بالجملة ،بل هناك
مؤاخذاتٌ جا ّد ٌة ترد عىل عد ٍد منها.
وفس ماديجان الكتاب بأنّه رم ٌز لعلم الله -تعاﱃ ،-لذا فهو املصدر اﻷساس الذي تعود
ّ
كل (كتاب) أشار إليه
النص القرآ ّين ،لك ّن هذا ال يعني أ ّن ّ
إليه ّ
كل ألفاظ (الكتاب) املذكورة يف ّ
القرآن ينطبق بالكامل عليه.
وأكّد سيناي عىل أ ّن (الكتاب) املذكور يف القرآن الكريم ذو منشأٍ
ساموي ،وما ُذكِ َر منه
ٍّ
يف اآليات اﻷوﱃ لبعض السور يُقصد منه تلﻚ اآليات التي تتض ّمن رش ًحا وتوضي ًحا وتفس ًريا
النبي مح ّمد
يتناسب مع املشارب الفكريّة ﻷبناء مجتمع عرص النزول ،حيث نزلﺖ عىل ّ
بشكل ٍ
آيات.
النص املد ّون ،ورأيه هذا ال دليل
وسارع سيناي يف رفض داللة مصطلﺢ (الكتاب) عىل ّ
عليه ،فعىل أساس هذا التفسري الذي قوامه الفصل بني مفهو َم ِي الكتابة والكتاب والهادف إﱃ
إثبات نظريّته التفسرييّة بخصوص التفصيل والكتاب ،اضط ّر ﻷ ّن يتط ّرق إﱃ البحث والتحليل
النص القرآ ّين؛ لك ّنه اعرتف بوجود موارد ال محيص فيها
يف جميع العبارات املتشابهة ضمن ّ
النص املد ّون ،أي أنّه ال ّ
من اإلقرار بكون الكتاب ّ
ينفﻚ عن واقع الكتابة؛ وعىل
يدل عىل ّ
هذا اﻷساس ال نتيجة سوى اإلذعان بأ ّن الكتاب يف هذه املوارد هو القرآن املد ّون؛ إال أنّه مع
ليفسه م ّر ًة أخرى؛ مبعنى ارتقاء مستوى القرآن إﱃ منزلة (الكتاب
ذلﻚ حاول تﱪير اﻷمر ّ
ٍ
مصحف.
الساموي) ،ال باعتباره كتابًا مد ﱠونًا عىل هيﺌة
ّ
399

والواقع أ ّن ماديجان وسيناي مل يتمكّنا من إثبات نظريّتَيهام وأخفقا يف طرح مع ًنى شاملٍ
النص القرآ ّين ضمن مختلف اآليات ،وما ذكراه من
للكتاب؛ بحيث يع ّم جميع موارد ِذكْره يف ّ
نواقص ال ﻤﻳكن إنكارها ،فالثاين حاول تصحيﺢ ما طرحه اﻷ ّول من تفسريٍ للكتاب؛
تفاس َري فيها
ُ
بوصفه مصد ًرا سامويًّا ومواصلة طريقه عىل ضوء تفسريه ضمن مفهوم (التفصيل)؛ باعتبار
تنصب يف مضام ٍر ٍ
النبي مح ّمد بهدف هداية الناس .وال ّ
شﻚ يف أ ّن
أنّه آياتٌ
ّ
واحد تالها ّ
نصا ت ّم تدوينه عىل هيﺌة
نظريّتَيهام غري قوﻤﻳتَني؛ علم ًّيا وتأريخ ًّيا؛ وذلﻚ ﻷنّهام اعتﱪا القرآن ًّ
ٍ
النبي ،وهذه الفرض ّية مفتقر ٌة بح ّد ذاتها إﱃ ما يُثبِتها.
(كتاب) بعد
سنوات من وفاة ّ
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الباب الثالث
تتحدث
االسترشاقي لآليات التي
التفسري
ّ
ّ
حممد وشخص َّيته
النبي ّ
عن رسالة ّ

الفصل األ ّول
االسترشاقي لآليات التي
التفسري
ّ

حممد 
النبي
تتحدث عن رسالة
ّ
ّ
ّ

اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ 
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

النبي مح ّمد متحور
د ّون املسترشقون الكثري من الدراسات والبحوث حول شخصيّة ّ
رش برسالته ،لك ْن نجد فيها
بعضها حول تفسري اآليات والعبارات القرآن ّية التي لها ارتبا ٌط مبا ٌ
تفاس َري غ َري معهود ٍة يتّسم بعضها بصبغ ٍة مناهض ٍة لﻺسالم؛ اﻷمر الذي يقتﴤ تسليﻂ الضوء
عليها بالرشح والتحليل؛ بغية معرفة الهواجس التي دعتهم إﱃ ذلﻚ.
ويف املباحث التالية نوضّ ﺢ تفاصيل املوضوع يف رحاب بيان آراﺋهم التفسرييّة لبعض
العبارات القرآن ّية:
 

ّ

 :

ّ

ّ
  "" ¤£


ُذكِ َرت عبارة "خاتَم ال ﱠنبيّ َني" يف اآلية  40من سورة اﻷحزاب ،وقد طرح املسترشقون حولها
فرضيّات وآراء تفسرييّة ع ﱠدة ،وهذا التن ّوع ال يقترص عىل فﺌ ٍة مح ﱠدد ٍة منهم ،بل نلمسه جليًّا
التقليدي هو
يف دراسات التقليديّني واملحدثني منهم؛ عىل ح ٍّد سوا ٍء ،وكام هو معلو ٌم فالت ّيار
ّ
اﻷوسع نطاقًا يف الدراسات الغرب ّية بشكلٍ عا ٍّم].[1
ونص اآلية هوÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ :
ّ

.Ê É È Ç Æ

قبل بيان مدلول هذه اآلية ،نرى من اﻷنسب أ ّو ًال إلقاء نظر ٍة إجامل ّي ٍة عىل محتوى سورة
اﻷحزاب.
وصوال إﱃ آياتها
ً
تتمحور املواضيع اﻷساسيّة يف سورة اﻷحزاب؛ ابتدا ًء من آياتها اﻷوﱃ
الختامية ،حول التعريف بأعداء املسلمني والخارجني عن مسلﻚ اإلﻤﻳان؛ بوصفهم كفّا ًرا ً
النبي مح ّمد؛ مثل:
ومرشكني ومنافقني؛ كام تط ّرقﺖ إﱃ عدد من املساﺋل املرتبطة بسرية ّ
اقرتانه بزوجة زيد بن حارثة بعد انفصالها عنه ،وبساطة حياته ،وما أُ ِح ّل له من النساء،
] [1ت ُع ّد الدراسة التي قام بها املسترشق أوري روبني عىل هذا الصعيد أكمل الدراسات االسترشاقيّة ،ومن املحتمل أ ّن أحدًا من املسترشقني
مل يتط ّرق إﱃ هذا اﻷمر بعده ،حيث سعى إﱃ ِذكْر تفسريٍ دقيقٍ لهذه العبارة؛ اعتامدًا عىل سياق اآلية واملصادر غري القرآنيّة.
لالطّالع أكرث ،راجع:
Uri Rubin, “The Seal of the Prophets & The Finality of Prophecy, On the Interpretation of the Quranic Surat
al - Ahzab )33(, In Zeitschrift der Deutschen Morgelandishen Gesllschaft, 2014, Tel Aviv, pp. 65 - 96; Idem.,
“Muhammad”, EQ, 2003, vol. 3, p. 444.
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مام ال يليق بشأنه ّن؛ نظ ًرا للمسؤوليّة الخطرية
والصالة عليه ،وحرمة إيذاﺋه ،وتحذير زوجاته ّ
امل ُلقاة عىل عاتقه ّن ،وحرمة زواجه ّن بغريه ،ومسألة الحجاب ،إﱃ جانب مساﺋل أخرى.
النبي من التّهم التي طالته من ِق َبل أعداﺋه ،ومن ناحي ٍة
وقد ب ّرأت آيات هذه السورة ّ
أخرى انتقدت الطباع واﻷعراف الجاهليّة؛ مثل :أحكام االبن بالتب ّني ،والظهار][1؛ ومن جملة
ذلﻚ :حرمة الزواج مبطلّقة االبن بالتب ّني ،كام وضعﺖ حدو ًدا مع ّين ًة للعالقات بني اﻷرحام،
االجتامعي.
واإلرث والتكافل
ّ
ومل ّ
ينفﻚ املنافقون -يف تلﻚ اآلونة -لحظ ًة عن بثّ الشاﺋعات واﻷكاذيب واﻷخبار امل ُغرِضَ ة
النبي ،كام حاولوا إيذاءه نفس ًّيا بشتّى السبل وتدنيس حرمته وقدس ّيته؛ بوصفه نب ًّيا
ض ّد ّ
مرسال ،واآلية  40تقع يف سياق ٍ
آيات تؤكّد عىل منﺢ اﻷولويّة له؛ مقارن ًة مع ساﺋر املؤمنني،
ً
وتشري إﱃ قض ّية زواج زيد وزينب واختالفهام ،ونصاﺋحه لهام؛ ﻲﻛ ال ينفصال عن بعضهام .وال
النبي بزوجة زيد بعد
نبالﻎ لو قلنا إ ّن أه ّم موضو ٍع يف هذه اآليات يتمثّل يف مسألة زواج ّ
وجل-؛ بهدف نبذ أحد التقاليد الجاهل ّية
انفصالها عنه ،إذ ت ّم هذا الزواج بأم ٍر من الله -ع ّز ّ
اإللهي جاء يف اآلية < ; :37
الخاطﺌة التي كانﺖ شاﺋع ًة بني الناس آنذاك؛ وهذا اﻷمر
ّ
=>?@LKJIHGFEDC BA
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للنبيp o n :
ديني وس ّن ٌة إلهيّ ٌة جاريةٌ ،لذا فهو جاﺋ ٌز ّ
أكّدت عىل أ ّن الزواج ترشي ٌع ﱞ
 ~ } | { z y xw v u t s r qﮯ¡  ،¦ ¥ ¤ £ ¢بينام
اآلية  39ش ّددت عىل ﴐورة خشية الله -تعاﱃ -وتبليﻎ رساالته ،والزواج -بطبيعة الحال -جز ٌء من
الرسالة.¶ µ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ :
ومتحور الكالم يف الجزء اﻷخري من هذه السورة ويف اآليتني  69و 70بالتحديد] [2حول
] [1الظِّهار هو أحد أساليب الطالق يف العهد الجاهيل ،حيث يقسم الرجل بحرمة بدن زوجته عليه ويدّعي أنّه كحرمة بدن أ ّمه عليه قاﺋالً
يل كظهر أ ّمي) ،ومن ث ّم ينفصل عنها وتحرم عليه مضاجعتها.
(أنﺖ ع ّ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ﻮﳻ ﻓﱪَﱠأ ُه اﻟﻠﱠﻪُ ﻣامﱠ ﻗَﺎﻟُﻮا َوﻛَﺎنَ ﻋﻨْﺪَ اﻟﻠﱠﻪ َوﺟِ ﻴ ًﻬﺎ * ﻳَﺎ أﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠﺬﻳ َﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا اﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ
] [2قال -تعاﱃ :-ﻳَﺎ أﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠﺬﻳ َﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا ﻻَ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮا ﻛَﺎﻟﱠﺬﻳ َﻦ آذ ْوا ُﻣ َ
َوﻗُﻮﻟُﻮا َﻗ ْﻮ ًﻻ َﺳ ِﺪﻳﺪاً( سورة اﻷحزاب ،اآليتان .)70 – 69
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النبي موﳻ من جانب بني إﴎاﺋيل والتّهم التي ب ّرأه الله
املعاملة السيّﺌة التي واجهها ّ
كل ما افرتي عليه وجي ٌه عنده -تعاﱃ ،-لذلﻚ أُمر املسلمون
تعاﱃ -منها ،فهو عىل الرغم من ّقوال سدي ًدا.
وأال يفعلوا ذلﻚ مع نب ّيهم وأ ْن يقولوا ً
بأن يتّقوا ّ
مواقف متباين ًة إزاء مضمون اآلية  40من هذه السورة ،نشري إليها
وقد اتّخذ املسترشقون
َ
يف ما ييل:
 .1ﺗﺄﻳﻴﺪ اﳌﻌﻨﻰ اﳌﺘﻌﺎرف ﻟﻜﻠﻤﺔ "ﺧﺎﺗﻢ" ورﻓﺾ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ:
التقليدي يف
املسترشق ريتشارد بيل] [1هو أحد الباحثني الذين ُعرفوا باتّباعهم النهج
ّ
فس كلمة (خاتم) يف اآلية  40من سورة اﻷحزاب
الدراسات االسترشاقيّة ،وعىل هذا اﻷساس ّ
اإلسالمي يف مجاﱄ التفسري والتأريﺦ ،لذا قال إنّها ّ
تدل عىل
مبعنيني؛ مستن ًدا يف ذلﻚ إﱃ الرتاث
ّ
السياق رفض رأي من ا ّدعى
النبي مح ّمد مص ِّدقًا لﻸنب ّياء السابقني وخامتهم؛ ويف هذا ّ
كون ّ
معتﱪا قوله -تعاﱃ Ä Ã -تأيي ًدا
تحريف آيات هذه السورة بواسطة املسلمني][2؛ ً
لزواجه من مطلّقة ابنه بالتب ّني زيد بن حارثة ،كام أكّد عىل وجود ارتباط بني هذه اآلية واآلية
مرس ٌل ال يخﴙ أح ًدا يف
نبي َ
السابقة لهاّ ،
وفسهام بالتاﱄ» :مل يك ْن له ]ملح ّمد[ ول ٌد ،بل هو ﱞ
تبليﻎ رسالة الله ،بل يخﴙ الله فقﻂ«] .[3وقد اعتﱪ اآلية  40أصيل ًة ال تحريف فيها حذفًا أو
سبب يدعو ﻷ ْن نشكّﻚ يف مصداقيّة ِذكْر اسم مح ّمد
أي ٍ
إضافةً ،حيث قال» :ليس هناك ّ
النص القرآ ّين؛ كام ا ّدعى
يف هذه اآلية؛ بحيث نعتﱪها مح ّرفةً ،وأ ّن فيها إضاف ًة خارج ًة عن ّ
هرتفيﻚ هرشفلد«].[4
ٍ
ٍ
جانب منها يف الباب اﻷ ّول،
وإضافات يف الكثري من اآليات القرآن ّية ،وقد أرشنا إﱃ
تحريف
] [1الالفﺖ للنظر أ ّن ريتشارد بيل ادّعى وجود
ٍ
لك ّنه مل يطرح هذا االدّعاء بالنسبة إﱃ اآلية املذكورة.
] [2تط ّرق ريتشارد بيل إﱃ بيان ما قاله املسترشق املعاﴏ هورويتز حول تفسري عبارة (خاتم النب ّيني) ،حيث قال» :عىل الرغم من أ ّن
جوزيف هورويتز احتمل أ ّن العبارة ّ
تدل عىل معنيني؛ هام :ختم النب ّوة ،والتصديق برساالت اﻷنبيّاء السابقني؛ لك ّنه مع ذلﻚ احتمل أنّها
من صياغة مح ّمد بنفسه«.
)Bell, Ibid., vol. 2, pp. 101(.
[3]Ibid.
[4] Bell, Ibid., vol. 2, pp. 101 – 102.
هرتفيﻚ هرشفلد (1845م 1934 -م) هو أحد مسترشقي النصف اﻷ ّول من القرن العرشين ومن الر ّواد يف طرح نظريّة تحريف اآلية 40
السياق أكّد عىل أ ّن عبارة (خاتم النبيّني) مج ّرد إضاف ٍة ذكي ٍة أريد منها الرتويج ﻷسطورة ختم النب ّوة الذي رآه
من سورة اﻷحزاب ،ويف هذا ّ
ومام قاله
النبي مح ّمد؛ لذا شكّﻚ مبصداقيتها وادّعى أنّها أقحمﺖ يف ّ
النص القرآ ّين يف فرت ٍة متأخّر ٍة من ظهورهّ ،
بحريا الراهب عىل ظهر ّ
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النبي مح ّمد يف
وصف املسترشق كارل إرنسﺖ عبارة خاتم النبيّني بأنّها تحﻲﻜ عن دور ّ
نصها ،حيث قال» : :عىل الرغم
تأريﺦ البرشيّة؛ فهو كالختم الذي يطبع يف نهاية الرسالة بعد إمتام ّ
من أ ّن القرآن يف بعض مواضعه مل ﻤﻳ ّيز بني اﻷنب ّياء ،ومل ير ّجﺢ بعضهم عىل بعض ،لك ّنه يف اآلية
 40من سورة اﻷحزاب اعتﱪ مح ّم ًدا خامتًا لهم ،وتأثريه يف التأريﺦ كالختم الذي يُطبَع يف نهاية
الرسالة ،حيث امتُ ِدح يف هذه اآلية«] .[1وال ﻤﻳكننا تحديد مقصود إرنسﺖ من عالقة الختم الذي
يطبع يف نهاية الرسالة بهذه العبارة ،فهل يُقصد منه التصديق أو إمتام النب ّوة وختمها؟ ولك ْن مبا
للنبي مح ّمد فمن املحتمل أنّه يقصد الختم ذاته
أنّه يف مقام الحديث عن تفضيل القرآن ّ
الذي يطبع يف نهاية الرسالة ،ال مج ّرد التصديق؛ وهذه الخصوصيّة -فقﻂ -تع ّد ميز ًة فارق ًة لخاتم
اﻷنبيّاء عىل غريه.
ومام أكّد عليه يف هذا املضامر:
ورفض أوري روبني هو اآلخر فكرة تحريف هذه اآليةّ ،
»أقل ما ﻤﻳكن وصف سورة اﻷحزاب به ،هو تناسق بنيتها مع البنية القرآن ّية ،وهي مل تح ّرف؛
ّ
][2
ٍ
س كلمة خاتم وفق املعنى
بحذف أو إضاف ٍة ،كام أشارت بوضو ٍح إﱃ مسألة ختم النب ّوة«  .وف ّ
النبي مح ّمد آخر حلق ٍة يف سلسلة النب ّوة؛ كام اعتﱪه مص ِّدقًا
املتعارف منها؛ وهو كون ّ
لساﺋر اﻷنبيّاء وفقًا ملا جاء يف ساﺋر اآليات ].[3
 .2ﻋﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪ اﳌﻌﻨﻰ اﳌﺘﻌﺎرف ﻟﻜﻠﻤﺔ "ﺧﺎﺗﻢ" ورﻓﺾ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ:
النبي
ومن املسترشقني َم ْن رفض داللة عبارة (خاتم النب ّيني) عىل ختم النب ّوة ببعثة ّ
مح ّمد؛ عىل الرغم من أنّهم مل يشكّكوا يف ِص ّحة اآلية ،ومل ي ّدعوا تحريفها؛ ومن هؤالء:
يف هذا الصدد» :هذه اآلية ّ
النبي مح ّمد مبطلّقة ابنه بالتب ّني؛ ذلﻚ الزواج الذي حدث يف
تدل بح ّد ذاتها عىل أنّها يف صدد تﱪير زواج ّ
السنة الرابعة للهجرة«.
)Hirschfeld, Hartwig, New reasearches into the composition & exegesis of the Qoran, London, Royal Asiatic
Society,1902, p. 139; Also Cf: Hirschfeld, Hartwig, Beiträge zur Erklärung des Ḳorān, Leipzig, p. 71, Cited by
Friedmann(.
إضاف ًة إﱃ ريتشارد بيل ،هناك الكثري من املسترشقني؛ من أمثال :يوحنان فريدمان ،وأوري روبني ،رفضوا رأي هرتفيﻚ هرشفلد بكون عبارة
السياق وغري مألوف ٍة ،وسنشري إﱃ تفاصيل أكرث ضمن املباحث الالحقة.
(خاتم النبيّني) غري عربيّة ّ

[1]Ernst, Carl W., Following Muhammad: Rethinking Islam in the Contemporary World. Chapel Hill: University of
North Carolina Press, )2003(. p. 80.
[2] Rubin, Ibid., p. 66.
[3]Cf. Idem., “Muhammad”, EQ, Vol. 3, Edited by Jane Mc Auli�e, Leiden, New York & Koln: E. J. Brill, )2003(, p. 444.
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فرانتس بوهل ،وألفورد يت .ولﺶ ،حيث زعام أ ّن اإلسالم ليس سوى صور ٍة أخرى من اليهوديّة
وكل ما فيه من تعالي َم وقضايا أخرى ،مستو ًحى من اﻷديان السابقة؛ ومن هذا
أو املسيح ّيةّ ،
فسا العبارة السابقة بالتصديق ،ورفضا رأي َم ْن قال بداللتها عىل خامت ّية النب ّوة؛
املنطلق ّ
ٍ
تنصب يف خدمة املسلمني.
أهداف عقديّ ٍة
منبثق من
باعتبار أنّه تفس ٌري غ ُري أصيلٍ  ،وإﻤﻧّ ا هو
ٌ
ّ
نبي،
ّ
ومام قاله بوهل يف هذا ّ
السياق» :غالبيّة املسلمني يعتقدون أ ّن مح ّم ًدا هو آخر وأعظم ًّ
مام ُذكِ َر الحقًا يف تفسري اآلية  40من سورة اﻷحزاب ،لذا ال ب ّد
إال أ ّن هذا االعتقاد ناشﺊ ّ
من التمييز بني املعتقدات الدين ّية واآلراء الكالم ّية التي تب ّناها املسلمون يف فرت ٍة متأ ّخر ٍة من
التوصل إليها يف الدراسات السوسيولوجيّة والتأريخيّة
]نزول القرآن[ وبني النتاﺋج التي يت ّم
ّ
الحديثة«] .[1ويبدو من كالمه أنّه ير ّجﺢ تفسري العبارة املذكورة بالتصديق ،حيث قال» :هناك
ٍ
جديد ،بل كان يف صدد
النبي حينام كان يف املدينة مل يك ْن يفكّر يف إيجاد دينٍ
من يعتقد بأ ّن ّ
إحياء الدين الصحيﺢ الذي جاء به اﻷنب ّياء السابقون«].[2
ويوسـف د ّرة الحـ ّداد هـو اآلخـر مـن جملـة الذيـن سـلكوا هـذا النهـج ليؤكّـد عىل أ ّن
عبـارة (خاتـم النب ّيـني) ّ
تـدل عـىل تصديـق اﻷنب ّيـاء السـابقني ،وال داللـة فيهـا عـىل خامت ّيـة
النبـي عيـﴗ للنبـ ّوة،
النبـ ّوة ،وكـام ذكرنـا يف املباحـث اآلنفـة؛ فهـو يعتقـد بخامت ّيـة
ّ
النبـي مح ّمـد برأيـه سـوى مصـ ِّدقٍ لهـذه النبـ ّوة؛ وعـىل هـذا اﻷسـاس تشـبّث
وليـس
ّ
بـكل مـا أُتيـﺢ لـه مـن أدلّـ ٍة؛ لتفنيـد الـرأي املتعـارف بـني املسـلمني ،والالفـﺖ للنظـر أ ّن
ّ
وتفصيـال وفـق جميـع املصـادر
ً
نظريّتـه هـذه تُعـ ّد غريبـ ًة مـن نوعهـا ومرفوضـ ًة جملـ ًة
اللغويّـة والرواﺋ ّيـة والتفسـرييّة ،وحتّـى إنّهـا تتعـارض مـع سـياق اآليـات القرآن ّيـة] .[3وقـد
وضّ ـﺢ الحـ ّداد العبـارة القرآنيّـة امل ُشـار إليهـا قاﺋـالً» :مبـا أ ّن اآلية ذكـرت كلمـة (خاتم) ،ومل
تقـل ِ
(خامتـة)؛ ونظـ ًرا ﻷ ّن كلمـة (خاتـم) تعنـي الختـم الـذي ّ
يـدل عـىل الصـدق والص ّحـة،
لـذا يُـراد مـن عبـارة (خاتـم النب ّيـني) أنّـه مصـ ِّد ٌق لﻸنب ّيـاء ومؤيِّـ ٌد لهـم«] .[4وأضـاف مع ِّق ًبا
النص القـرآ ّين ،ﻷ ّن القرآن
عـىل كالمـه هـذا أ ّن التصديـق -هنـا -هو املعنـى ذاته املتواتـر يف ّ
[1] Buhl, F.; Welch, A. T., “Muhammad”,EI, Vol. 7. 2 nd. Edition, )2005(, p. 368.
[2]Ibid.
] [3سوف نشري إﱃ رأي يوسف د ّرة الحدّاد بالرشح والتفصيل بعد تسليﻂ الضوء عىل آراء ساﺋر املسترشقني.
اإلسالمي املسيحي ،ص .101
مدخل إﱃ الحوار
ٌ
] [4يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ
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يعتـﱪ نفسـه مص ِّدقًـا ومؤيِّـ ًدا للكتـاب ،وأ ّن مح ّم ًدا- أيضً ـا -مص ِّد ٌق ومؤيِّـ ٌد للكتاب؛ من
حيـث تفصيلـه وبيانـه للعـرب].[1
وتط ّرق الح ّداد يف كتابه (نظم القرآن والكتاب :معجزة القرآن) الذي ألّفه قبل كتاب
املسيحي) ،إﱃ الحديث عن كلمة (خاتم) -أيضً ا-؛ معت ًﱪا إيّاها
اإلسالمي
(مدخل إﱃ الحوار
ٌ
ّ
ّ
من الكلامت املتشابهة يف القرآن؛ بحيث ال ﻤﻳكن تحديد مع ًنى ٍ
واحد لها ،ونظ ًرا لعدم وجود
قرين ٍة ّ
تدل عىل املراد منها ،تبقى غامضةً؛ بحسب ا ّدعاﺋه].[2
ٍ
وحينام ﻤﻧعن النظر يف اآلراء التفسرييّة التي تب ّناها الح ّداد ،نالحظه يجزم
بﴬس قاطعٍ
النبي مح ّمد مج ّر ُد
بأفضليّة املسيﺢ عيﴗ عىل ساﺋر اﻷنبيّاء والرسل ،ويزعم أ ّن رسالة ّ
ّ
استدل بالعديد من اآليات القرآن ّية
ثانوي يُراد منها تأييد رسالة املسيﺢ؛ ويف هذا املضامر
أم ٍر ٍّ
ساموي ،وعىل هذا
كتاب
ُ
ليثبﺖ أ ّن املسيﺢ هو خاتم اﻷنب ّياء ،وأ ّن اإلنجيل أت ﱡم
وأشمل وآخ ُر ٍ
ٍّ
اﻷساس ا ّدعى أنّهام يف القرآن ليسا كساﺋر اﻷنب ّياء والكتب السامويّة ،بل لهام اﻷرجح ّية].[3
بكل ذريع ٍة؛ ﻷجل أن ينسب خامت ّية النب ّوة إﱃ املسيﺢ عيﴗ،
ومل يتوا َن الح ّداد عن التش ّبث ّ
وضمن مساعيه هذه ا ّدعى أ ّن القرآن مج ّرد مص ّدقٍ للتوراة واإلنجيل ،وغاية ما فيه أنّه أكّد عىل
انحدار اﻷنبيّاء والرسل من ساللة نو ٍح وإبراهيم؛ وآخرهم عيﴗ الذي بُ ِعثَ باإلنجيل،
دليال عىل أنّه خاتم اﻷنبيّاء،
نبي بعد املسيﺢ ،وهذا اﻷمر يُع ّد ً
حيث قال» :مل يذكر القرآن بعثة ّ
أي ٍّ
واإلنجيل خاتم الكتب السامويّة ،والنرصان ّية بالطبع هي خامتة اﻷديان.[4]«...
ﴏ عىل تفسري عبارة (خاتم النبيّني) بهذا الشكل؛ من منطلق عدم اعتقاده باستقالليّة
لقد أ ّ
النبي مح ّمد؛ وهو يف موقفه هذا خالف التفسري املتعارف للعبارة ،وتجاهل داللتها
نب ّوة ّ
اإلسالمي املسيحي ،ص .102 – 101
مدخل إﱃ الحوار
ٌ
] [1راجع :يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ
التفسريي :سورة البقرة ،اآليات 101 ،97 ،91 ،77 ،41؛ سورة النساء ،اآلية 16؛ سورة
استند يوسف د ّرة الحدّاد إﱃ اآليات التالية إلثبات رأيه
ّ
املاﺋدة ،اآلية 47؛ سورة اﻷنعام ،اآلية 92؛ سورة يونس ،اآلية 37؛ سورة يوسف ،اآلية 111؛ سورة فاطر ،اآلية 31؛ سورة اﻷحقاف ،اآليتان  12و.30
النبي مح ّمد مصد ٌّق لﻸنب ّياء والرسل الذين سبقوه.
هذه اآليات ّ
ﴏحﺖ بأ ّن القرآن مصد ٌّق للكتب السامويّة امل ُن َزلَة قبله ،وأ ّن ّ
] [2راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،نظم القرآن والكتاب :معجزة القرآن ،ص .889 – 888
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،القرآن واملسيح ّية ،ص  87و113 - 110؛ يوسف د ّرة الحدّاد ،القرآن دعوة نرصانية ،ص .668 – 560

] [4لالطّالع أكرث ،راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،القرآن واملسيح ّية ،ص .94
الصف تدرج ضمن املتشابهات ،حيث أشارت إﱃ تبشري املسيﺢ عيﴗ
يبﺖ بكون اآلية  6من سورة ّ
وهذا هو السبب الذي دعاه ﻷ ْن ّ
نبي من بعده اسمه أحمد.
ببعثة ّ
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اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ 
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

النبي مح ّم ًدا مج ّر ُد مص ِّدقٍ
الرصيحة؛ م ّدع ًيا أنّها تشري إﱃ تصديق اﻷنب ّياء السابقني؛ أي أ ّن ّ
ملن سبقه من اﻷنب ّياء.
والعبارة واضح ٌة يف داللتها ،لك ْن مع ذلﻚ حينام نتت ّبع مدلولها يف قواميس اللغة العرب ّية،
وﻤﻧعن النظر يف معنى اآلية التي ُذكِ َرت فيها ،ونتأ ّمل يف مختلف موارد استعامل مشتقّات كلمة
النبي مح ّمد،
خاتم يف ّ
النص القرآ ّين؛ نستنتج أ ّن معناها الدقيق هو ختم النب ّوة بواسطة ّ
وهو ما سنتط ّرق إﱃ بيانه بالرشح والتحليل الحقًا.
واملؤاخذة التي تَرِد عىل الح ّداد يف رأيه املذكور؛ هي أ ّن ا ّدعاء كون املسيﺢ هو خاتم النب ّيني
الصف ،حيث
النص القرآ ّين بالنسبة إليه؛ ومثال ذلﻚ اآلية  6من سورة ّ
يتعارض بالكامل مع مضمون ّ
نبي بعده اسمه مح ّم ٌد( ' & % $ # " ! :
أكّدت عىل تبشري املسيﺢ مبجيء ًّ

) * = < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

وفسـر العالمة مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ هذا التبشري بأنّه ّ
يدل عىل كون اإلسالم
> ? @ ّ .[1]
هو الدين اﻷت ّم واﻷكمل بني ساﺋر اﻷديان؛ بحيث فُ ِت َحﺖ يف رحابه أبواب رحمة الله -تعاﱃ -للبرش
قاﺋال6 5 4 3 :؛ إﻤﻧّ ا ّ
يدل عىل
وضُ ِم َنﺖ لهم سعادة الدنيا واآلخرة .وتبشري املسيﺢً 
ٍ
معتقدات أك َرث صواب ّيةً ،وعىل قوان َني أك َرث عدالً لﻺنسان
املبرش به ،وقيامها عىل
النبي ّ
تكامل دعوة ّ
واملجتمع عىل ح ٍّد سوا ٍء؛ فضالً عن داللتها عىل أنّها تضمن سعادة البرش يف الدنيا واآلخرة أكرث من
النبي عيﴗ
النبي مح ّمد أكمل ّ
ّ
مام جاءت به التوراة ،يف حني أ ّن ّ
أي دينٍ آ َخر؛ فام جاء به ّ
يعتﱪ ح ًّدا وسطًا بني الدعوتني اليهوديّة واإلسالم ّية ،لذا فالرسالة اإلسالم ّية مك ّمل ٌة لهام].[2

علم موجو ٍد
النبي مح ّمد تحﻲﻜ عن ٍ
ونستنتج من هذا الكالم أ ّن تبشري عيﴗ ببعثة ّ
وباﻷخص عيﴗ نفسه] ،[3وتجدر اإلشارة هنا إﱃ أنّه بُعث إﱃ بني
لدى جميع اﻷنبيّاء السابقني؛
ّ
إﴎاﺋيل -فقﻂ -بشهادة اآلية املذكورة .+ * ) ( ' &  :كام نالحﻆ أ ّن هذه
رصح ببعثته إﱃ بني إﴎاﺋيل ،ث ّم جاءت العبارة الالحقة لها0 / . - , :
العبارة ت ّ
ﴩاً ِﺑ َﺮ ُﺳﻮلٍ ﻳَﺄْيت ِﻣ ْﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪي ْاﺳ ُﻤﻪُ أَ ْﺣ َﻤﺪ يُدرج ضمن املتشابهات؛ وذلﻚ ﻷجل إثبات
] [1ادّعى يوسف د ّرة الحدّاد أ ّن قوله -تعاﱃُ  :-ﻣ َﺒ ﱢ
صوابيّة فرضيّاته.

ٍ
وتلخيص).
(بترص ٍف
] [2راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،19ص ّ 253 - 251
] [3راجع :عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐريم (باللغة الفارسية) ،ج  ،8ص .43
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 8 7 6 5 4 3 2 1لتؤكّد عىل أ ّن امله ّمة التي كُلّف بها؛ بصفته نب ًّيا هي
النبي الذي سيأيت بعده؛ وﻤﻳكن
التصديق بالكتاب واﻷنبياء السابقني له ،إﱃ جانب تبشريه برسالة ّ
يجسدان رسالة املسيﺢ بأكملها ،لذا كيف ﻤﻳكن اعتباره خاتم النبيّني وقد
اعتبار أ ّن هذين اﻷمرين ّ
نفسه أنّه مبعوثٌ إﱃ بني إﴎاﺋيل ومل ي ّدع أنّه بُ ِعثَ إﱃ العامل قاطبةً؟! ومن جهة أخرى
ﴏح هو ُ
ّ
توجد آياتٌ أخرى تؤكّد عىل عامل ّية الدعوة اإلسالم ّية وبقاﺋها حتّى نهاية حياة البرش عىل اﻷرض؛
النبي مح ّمد أكّد مرا ًرا عىل أنّه خاتم اﻷنب ّياء والرسل].[1
كام أ ّن ّ
ونستشف من تفسري الح ّداد لعبارة (خاتم النب ّيني) أنّه من اﻷساس ال يعتقد أ ّن مح ّم ًدا
ّ
نبي ،لذا من البديهي أن يرفض ختمه النب ّوة؛ ومن هذا املنطلق فالسؤال الذي يُطرح عليه
ّ
النبي وصحابته كانوا يعتقدون باملعنى ذاته الذي الح ّداد لكلمة (خاتم)،
هو :إذا افرتضنا أ ّن ّ
النبي
فام السبب الذي دعاهم ﻷ ْن يتص ّدوا ملسيلَمة الكذّاب؟! فهذا الرجل كان يعتقد برسالة ّ
مح ّمد ،لك ّنه مل يعتقد بكونه خاتم اﻷنب ّياء؛ لذلﻚ ا ّدعى النب ّوة.
مختص ٌة
إذًا ،ال يبدو أ ّن هذا املسترشق أراد من تحليله مسألة خامت ّية النب ّوة إثبات أنّها
ّ
النبي مح ّمد مج ّرد دعو ٍة
باملسيﺢ عيﴗ؛ وإﻤﻧّ ا كان هدفه
ّ
االرتكازي هو إثبات أ ّن رسالة ّ
إﱃ التوراة واإلنجيل ،ويُراد منها الرتويج للتعاليم النرصانيّة عىل ضوء خامتيّة نب ّوة املسيﺢ.
ال ّ
النبي
شﻚ يف أ ّن الله -تعاﱃ -ال يبعث نب ًّيا للبرش إال حينام تذهب التعاليم التي جاء بها ّ
نبي آخ َر
السابق يف غياهب النسيان ،أو أ ّن يُعرِض الناس عنها؛ فهنا تقتﴤ الﴬورة بعثة ًّ
بكل تفاصيلها ،فريسل الله
النبي السابق إﱃ الناس ّ
يشذّب سلوكهم؛ أو حينام ال تصل رسالة ّ
تعاﱃ -إليهم من يكملها ويت ّمم دينه؛ لذا كيف ﻤﻳكن ٍﻷحد ا ّدعاء أ ّن املسيﺢ هو خاتم
فضال عن ذلﻚ فهو
النب ّيني ،يف حني تع ّرض دينه إﱃ التحريف وزالﺖ بعض تعاليمه اﻷصيلة؛ ً
مل ِ
ومساﺋل رشع ّي ٍة ،ومل يق ّر للمجتمع قوان َني
َ
أحكام
بكل ما يحتاجون إليه من
يأت إﱃ الناس ّ
ٍ
كامل ًة من جميع النواحي.
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن إسامعيل البخاري ،صحيﺢ البخاري ،ج  ،5ص  / 24ج  ،6ص 3؛ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشريي
النيسابوري ،الجامع الصحيﺢ املسمى صحيﺢ مسلم ،ج  ،4ص 1870؛ املصدر السابق (طبعة بريوت ،منشورات دار الجيل ودار اآلفاق
الجديده) ،ج  ،7ص  ،119باب فضاﺋل عيل بن أﻲﺑ طالب؛ حسني مري حامد ،عبقات اﻷنوار يف إمامة اﻷﻤﺋّة اﻷطهار ،إيران ،مشهد ،مطبعة
عبد الرحيم مبارك وآخرون2004 ،م ،الجزء الثاين ،الكتاب اﻷ ّول ،ص .86 – 88
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كام ﻤﻳكن اعتبار عبارة "خاتم النب ّيني" ،التي ُسبقﺖ بقوله -تعاﱃ½ ¼ » º ¹ :-

¾ ¿ ،هذا الكالم تعقي ًبا عىل ما ُذكِ َر يف اآلية  4من السورة ذاتها واآليات السابقة لها
التي تح ّدثﺖ عن الظِّهار والتب ّني ،فاملتعارف بني العرب إبّان العرص الجاهيل أ ّن أحكام االبن
املولود من صلب اإلنسان تنطبق بالكامل عىل االبن بالتب ّني ،لك ّن اإلسالم أبطل هذا العرف
بترشيعٍ قرآ ٍّين ضمن اآلية  4التي أكّدت عىل أ ّن من يتب ّناه اإلنسان ال يُ َع ّد كاالبن املولود من
صلبهVU T S R Q P O NM L K J I H G F :
 ،e d c b a ` _^ ] \ [Z Y X Wلذا
ال تط ّبق اﻷحكام ذاتها عليهام.
النص القرآ ّين إﱃ مسألة إرث غري اﻷرحام ،حيث أكّد عىل عدم استحقاقهم
وبعد ذلﻚ أشار ّ
له ،ث ّم تح ّدث عن امليثاق الذي أخذه الله -تعاﱃ -من أنب ّياﺋه.
ٍ
وترشيعات جديد ًة من نوعها،
إذًا ،اآليات التي هي مدار البحث والتحليل تستبطن أحكا ًما
حيث نبذت ما كان متعارفًا يف عهد الرشك والجاهليّة وعبادة اﻷوثان ،لذا ﻤﻳكن االستدالل من
النبي مح ّمد وتكامل اﻷحكام التي جاء بها؛ وللتأكيد عىل هذه الحقيقة
محتواها عىل خامتيّة ّ
وصفه الله -تعاﱃ -بأنّهÄ Ã :؛ أي أ ّن نب ّوته هي خامتة املطاف لرساالت السامء،
ث ّم ت ّم تأييد مضمون هذه العبارة بقوله -تعاﱃ.Ê É È Ç Æ :-
النبـي الخاتـم وليـس مح ّمـ ًدا ،فهو يف هـذه الحالة
وإذا افرتضنـا أ ّن املسـيﺢ هـو
ّ
كان مكلّفًـا باإلذعـان للعـرف السـاﺋد بـني عـرب الجاهليّـة آنـذاك  -أي حرمـة زواج الرجـل
مـن طليقـة ابنـه بالتب ّنـي  -إﱃ جانـب وضعـه منظومـ ًة متكامل ًة وشـامل ًة لﻸحـكام الرشع ّية
أي منطقـة فـرا ٍغ يف هـذا املضـامر ،إال أ ّن هـذا مل يحـدث يف الواقـع ،واآليـة
دون أ ْن يُبقـي ّ
ضمـن إشـارتها إﱃ هـذا املوضـوع أثبتـﺖ أنّـه كان متعارفًـا يف الرشاﺋـع السـابقة ومل يُنقَـض
حتّى تلـﻚ اآلونة].[1
ٍ
تهافﺖ ﴏي ٍﺢ يف نهجه
غريب ،وهذا اﻷمر ين ّم عن وجود
بأسلوب
] [1تط ّرق يوسف د ّرة الحدّاد إﱃ بيان املعنى املقصود من كلمة (خاتم)
ٍ
ٍ
النبي عيﴗ تعني اإلمتام
إﱃ
بالنسبة
ّها
ن
أ
حني
يف
السابقة،
ة
ي
السامو
النبي مح ّمد بالرشاﺋع
ّ
ّ
ّ
التفسريي؛ حيث ادّعى أنّها تعني تصديق ّ
النبي مح ّمدًا
تغري داللة الكلمة ذاتها من دون ّ
والختم للنب ّوة! ما املس ّوغ الذي يجيز لنا ادّعاء ّ
أي دليلٍ ؟! فهل من الصواب الزعم بأ ّن ّ
النبي عيﴗ بهذا الوصف فهي ّ
تدل عىل الختم واإلنهاء؟!
حينام يوصف بالخاتم فهي تعني التصديق ،لك ْن حينام يوصف ّ
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 .3ﻛﻠﻤﺔ "ﺧﺎﺗﻢ" إ ّﻣﺎ أن ﺗﻌﻨﻲ "اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ" أو "اﻟﺨﺘﻢ" ،وﻋﺒﺎرة "ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒ ّﻴني" ﻏﺎﻣﻀﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ:
شكّﻚ بعض املسترشقني يف مفهوم الختم -مبعنى اإلنهاء -املستو َحى من كلمة (خاتم) يف
قوله -تعاﱃ ،Ä Ã :-وعىل هذا اﻷساس زعموا أ ّن املقصود منه هو التأ ّخر من
الناحية الزمان ّية ،حيث ارتكزوا يف رأيهم هذا عىل أدلّ ٍة لغويّ ٍة وشواه َد تأريخ ّي ٍة؛ وهؤالء ال
يندرجون ضمن فﺌ ٍة معيّن ٍة ،بل منهم باحثون تقليديّون وفيهم مح َدثون أيضً ا.
ومن هؤالء املسترشقان يوحنان فريدمان وديفيد باورز] [1اللذان شكّكا مبسألة خامتيّة
] [1يوحنان فريدمان ( )Yohanan Friedmannمن مواليد عام 1936م ،وهو أ ّول من تط ّرق بالتفصيل إﱃ بيان عقيدة املسلمني القاﺋلة
بالنبي مح ّمد ضمن مقالته التالية:
بختم رساالت السامء
ّ
Friedmann, Yohanan. “Finality of Prophethood in Sunni Islam”. Jerusalem Studies in Arabic & Islam, 7, )1986(,
177 – 215.
كام د ّون املقاالت التالية يف املوسوعة القرآنيّة:
”“Ahmaddiya”, “Dissension”, “Tolerance & coercion
مرس ًل ،بل يُراد
ّ
نبي َ
النبي مح ّمدًا بأنّه خاتم النب ّيني ،ال تعني أنّه آخر ًّ
ومام قاله يف هذه املقالة» :اآلية  33من سورة اﻷحزاب التي وصفﺖ ّ
السياق قال
هذا
ويف
له،
د
م
مح
النبي
تصديق
دون
نبي
أي
ة
و
بنب
اإلﻤﻳان
يجوز
ال
ّه
ن
أ
الكالم
هذا
من
قصد
ي
ة«.
و
النب
ختم
لديه
ن
أ
منها
ّ
ّ ُ
ّ ّ
ّ
ّ ّ ًّ
تختص باﻷنبيّاء أوﱄ العزم  -اﻷنبيّاء أصحاب الرشاﺋع  -لذا من املحتمل أ ّن الله -تعاﱃ -بعث أنبيّاء
النبي مح ّمدّ 
إ ّن أساس عقيدة خامتيّة ّ
النبي مح ّمد.
آخرين مل يأتوا برشاﺋ َع جديد ٍة؛ من أمثال :غالم أحمد؛ بهدف إحياء رشيعة القرآن يف املجتمع
اإلسالمي بعد نهاية عهد رسالة ّ
ّ
)Y. Friedmann, “Ahmadiyyah”, EQ, Brill, Leiden, 2001, Vol. 1, p. 51(.
لالطّالع عىل تفاصيل أكرث بخصوص نظريّته التي طرحها حول موضوع ختم النب ّوة ،راجع املصدر التاﱄ:
Friedmann, “Finality of Prophethood in Sunni Islam”; a revised version of the article appears in idem, Prophecy
Continuous: Aspects of Ahmadi Religious Thought and its Medieval Background, p. 49 – 82.
نبي مرسل من جانب الله
النبي مح ّمد بأنّه آخر ّ
حاول فريدمان يف هذه املقالة إثبات أ ّن عبارة (خاتم النب ّيني) التي أُريد منها تصوير ّ
السياق ذكر رواية عن عاﺋشة قالﺖ فيها إنّه خاتم النب ّيني ،لك ّنها
تعاﱃ ،-أثارت جدالً يف القرن اﻷ ّول الهجري واعرتض عليها الكثريون ،ويف هذا ّمل تقل إ ّن الله ل ْن يبعث نبيّاً بعده؛ وهذا الكالم برأيه ّ
النبي حتّى وإ ْن اعتﱪ خامتاً لﻸنبيّاء  -مبعنى الختم الذي يطبع يف نهاية
يدل عىل أ ّن ّ
نبي بعده؛ ما يعني أ ّن عبارة (خاتم النبيّني) يراد منها أفضليته وليس خامتيّته؛ مبعنى إنهاء النب ّوة.
املكتوب  -فهذا ال يعني استحالة إرسال ّ
()Ibid., p. 192; Also in: Prophecy continuous, p. 63
دليال عىل عدم صواب ّية ادّعاء
النبي والتي عرفﺖ بحروب الردّة ،حيث اعتﱪها ً
وقد دعم رأيه هذا بالنزاعات التي حدثﺖ بعد وفاة ّ
املسلمني بأ ّن النب ّوة ختمﺖ وأ ّن رساالت السامء قد انتهﺖ بعد بعثة نبيّهم؛ فحروب الردّة أسفرت برأيه عن الرتويج لهذه العقيدة وتأصيلها
اإلسالمي.
يف املجتمع
ّ
)Cf: Ibid., p. 197; Also in: Prophecy Continuous, pp. 65, 66, 70 ; EI, Vol. 2, “al - Mukhtar b. Abi - Ubayd”; “Abu Isa
al - Isfahani”; al - Isawiyya”(.
والواقع أ ّن هذا املسترشق مل يعتﱪ حروب الردّة قد اندلعﺖ ج ّراء اعتقاد املسلمني بخامتيّة نبيّهم ،وإﻤﻧّ ا اعتﱪ أ ّن عقيدة الخامتيّة ﻤﺛر ٌة لهذه
الحروب؛ ولك ّن هناك ٌ
سؤال ال محيص من طرحه يف هذا املضامر؛ ﻷ ّن اإلجابة عنه متيﻂ اللثام عن الحقيقة ،وهو :إذا كان اﻷمر كام ادّعى
ٍ
ٍ
النبي إﱃ
صحابة
مبادرة
يف
ًا
ذ
إ
السبب
هو
فام
،
ة
طويل
ة
بفرت
اإلسالم
ظهور
بعد
املسلمني
لدى
نشأت
ة
ي
الخامت
عقيدة
فريدمان؛ باعتبار أ ّن
ّ
ّ
النبي مح ّمد ،لذا
لرسالة
ّقني
د
مص
أنفسهم
اعتﱪوا
ّهم
ن
أ
عن
فضال
ً
اء،
ي
اﻷنب
آخر
ّهم
ن
أ
يزعموا
مل
الدعاة
هؤالء
بعده؟!
مقارعة دعاة النب ّوة
ّ
ّ
ما املس ّوغ الذي دعا املسلمني ﻷ ْن ينتفضوا بوجههم؟!
النبي يف تشييع ابنه إبراهيم ،حيث قال الراوي يف نهايتها
والرواية اﻷخرى التي استند إليها فريدمان هي رواية نقلﺖ بخصوص حضور ّ
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فكل ٍ
الخاصة].[1
واحد منهام تط ّرق إﱃ تحليل املوضوع وفق رؤاه
النب ّوة املشار إليهاّ ،
ّ
النبي مح ّمد بكونه خاتم النبيّني يف اآلية  40من
وا ّدعى فريدمان أ ّن املراد من وصف ّ
سورة اﻷحزاب ،هو مدحه وبيان أفضل ّيته عىل ساﺋر اﻷنب ّياء ،لذا ﻤﻳكن تفسري العبارة بـ (أفضل
النب ّيني)] ،[2فهذا هو املقصود منها][3؛ وقد استند يف رأيه هذا إﱃ ما نُ ِق َل عن ثعلب(» :الخاتم)
بفتحها :ذكرهام (د) ونقل ذلﻚ عن ضبﻂ ثعلب ،وكذا يف املهامت البن عساكر ،قال :وأما
مرسال بعد أبيه .واستنتج من
النبي الذي يليه ،ولو أ ّن هذا الطفل مل ﻤﻳﺖ ﻷصبﺢ نب ًّيا ً
أنّه مل يد ُع له ،والسبب يف ذلﻚ أ ّن ّ
نبي ال يدعو إﱃ ّ
كل ّ
النبي مح ّمد هو وفاته مب ّك ًرا!
بعد
اهيم
ر
إب
بعثة
عدم
هذه الرواية أ ّن السبب الوحيد يف
ّ
(.)Ibid., p. 188; Also in: Prophecy Continuous, p. 60
ّ
استدل من الروايات التي أرشنا إﱃ
النص القرآ ّين،
وضمن مساعيه الرامية إﱃ إثبات نظريته القاﺋلة بأ ّن مفهوم خامتيّة النب ّوة طُرح بعد اكتامل نزول ّ
النبي مح ّمد كان يجب أن ﻤﻳوت؛ لﻲﻜ تبقى عقيدة الخامت ّية محفوظ ًة وجاري ًة بني املسلمني.
اثنني منها أ ّن إبراهيم بن ّ
)Idem., Prophecy Continuous, p. 62(.
وجدير بالذكر أ ّن علامء أهل الس ّنة ذكروا العديد من اآلراء؛ بهدف توجيه محتوى هذه الروايات؛ ومن جملتهم :ابن حجر العسقالين الذي
قال إ ّن الجملة الرشطيّة ال تعني داﻤﺋًا تحقّق الرشط عىل أرض الواقع.
(لالطّالع أكرث ،راجع :أحمد بن حجر العسقالين ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،تحقيق أحمد عبد الله املوجود وعيل مح ّمد معوض ،لبنان ،بريوت،
منشورات دار الكتب العلم ّية ،الطبعة اﻷوﱃ1415 ،هـ ،ج  ،1ص .)96
أي موضو ٍع آخ َر ،وعىل
وأ ّما ديفيد باورز ( )David Stephan Powersفقد سلّﻂ الضوء يف دراساته عىل املساﺋل الحقوقيّة يف اإلسالم أكرث من ّ
أساس رؤي ٍة حقوقي ٍة استند إﱃ مصطلﺢ (كاللة) املذكور يف اآلية  12من سورة النساءَ  :وإِنْ ﻛَﺎنَ َر ُﺟ ٌﻞ ﻳُﻮ َر ُث ﻛ ََﻼﻟَ ًﺔ ،ليوضّ ﺢ رأيه بخصوص
مسألة خامت ّية النب ّوة املبحوث عنها ضمن عبارة (خاتم النب ّيني).
)Cf. David S. Powers, Muhammad is not the father of any of your men, The Making of the last Prophet, University
of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2009(.
اإلسالمي
ويف هذا املضامر أيّد ما قاله يوحنان فريدمان ،لذلﻚ تب ّنى وجه ًة تجديديّ ًة قاﻤﺋ ًة عىل وجود الكثري من الروايات املوضوعة يف الرتاث
ّ
نبي؛ واستند يف رأيه هذا اﱃ ما قاله
النبي مح ّمد؛ مثلام مات ابنه إبراهيم لﻲﻜ يبقى اﻷب هو آخر ًّ
ليدّعي أ ّن زيدًا يجب أن ﻤﻳوت قبل ّ
الزمخرشي» :لو كان له ول ٌد بال ٌﻎ مبلﻎ الرجال ،لكان نب ًّيا ومل يك ْن هو خاتم اﻷنب ّياء«.
(محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،ج  ،3ص .)544
والطريف أنّه اقتطع هذه العبارة من كالم الزمخرشي ،ومل يذكر العبارة التي سبقتها ،وهي ...» :وزي ٌد واح ٌد من رجالكم الذين ليسوا بأوالده
حقيقةً ،فكان حكمه حكمكم ،واالدعاء والتب ّني من باب االختصاص والتقريب ال غري«.
(راجع :م .ن).
ٍ
النبي نوح!
نبي يجب أ ْن يكون نبيًّا بالﴬورة ،لوجب
وفضال عن ذلﻚ ،لو أ ّن ابن ّ
ً
عندﺋذ أن يصبﺢ الناس قاطب ًة أنبيّاء؛ ﻷنّهم من ذ ّرية ّ
كل ًّ
لالطّالع أكرث ،راجع :يوسف بن عبد الله بن عبد ال ّﱪ ،االستيعاب يف معرفه اﻷصحاب ،تحقيق عيل مح ّمد البجاوي ،لبنان ،بريوت ،منشورات
دار الجيل ،الطبعة اﻷوﱃ1412 ،هـ ،ج  ،1ص .)60
[1] cf. Rubin, Ibid., pp. 65 – 96.
] [2استند يوحنان فريدمان يف رأيه هذا إﱃ ما استنتجه إغنتس غولدتسيهر الذي ذكر العديد من اﻷدلّة التي اقتبسها من املصادر القدﻤﻳة؛
إلثبات أ ّن كلمة (خاتم) ّ
تدل عىل اﻷفضليّة.
)Cf. 10. Friedmann, Yohanan. “Finality of Prophethood in Sunni Islam”. Jerusalem Studies in Arabic & Islam, 7,
)1986(, 214, foonote, 133(.
[3]Ibid.
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الخاتم بالفتﺢ؛ فمعناه أنّه أحسن اﻷنبيّاء َخلْقًا و ُخلُقاً ،وﻷنّه جامل اﻷنبيّاء  ،كالخاتم
الذي يتج ّمل به«].[1
وأ ّما الطُريحي ،فعىل الرغم من اعتباره كلمة (خاتَم) بفتﺢ التاء ّ
تدل عىل الزينة ،وكلمة
(خاتِم) بكس التاء ّ
فس عبارة (خاتَم النب ّيني)؛ مبعنى آخر اﻷنب ّياء؛
تدل عىل مع ًنى آخ َر ،لك ّنه ّ
نبي].[2
بحيث ال يأيت بعده ﱞ
مام ذكر أ ّن هذه الكلمة حتّى وإ ْن ف ُّست؛ مبعنى الجامل والزينة لﻸنب ّياء،
ونستنتج ّ
الحقيقي
لك ْن عند تطبيق هذا املعنى عىل عبارة (خاتم النب ّيني) ،ال يعني ذلﻚ نفي مدلولها
ّ
الظاهر من لفظها والذي يُراد منه النهاية ،لذا ﻤﻳكن اعتبار الجامل والزينة من مستلزمات هذا
استعاري؛ كام قال أحد الباحثني].[3
رمبا هام مع ًنى
ًّ
املدلول ،أو ّ
وشكّﻚ املسترشق يوحنان فريدمان ،ضمن تحليله املعاين املشار إليها آنفًا ،بكون املقصود
النبي مح ّم ًدا؛ كالختم لرسالة السامء] ،[4واستند إﱃ شواه َد من
من هذه العبارة هو أ ّن ّ
املصادر القدﻤﻳة؛ ليستنتج أ ّن جذر الفعل (ختم) ال يوحي بكون كلمة (خاتم) تعني نهاية
النب ّوة يف هذه العبارة ،وإﻤﻧّ ا يراد منها التصديق والتأييد ملا جاء به اﻷنب ّياء والرسل السابقون].[5
ومن جملة ما استند إليه :رواياتٌ أكّدت عىل أ ّن املراد هو الزينة أو اﻷفضل ّية ،حيث اعتﱪها
السياق مل ﻤﻳعن النظر يف بنية اآلية وأسلوب
دالّ ٌة عىل غري املعنى اﻷ ّوﱄ الظاهر منها ،ويف هذا ّ
استعامل هذه الكلمة يف ساﺋر اآليات القرآنيّة ،بل ركّز -فقﻂ -عىل ظاهر هذه الروايات؛
ليشكّﻚ يف املعنى املتعارف للعبارة ،ومن ث ّم ا ّدعى أ ّن القول بكونها تشري إﱃ خامت ّية النب ّوة
] [1مح ّمد بن يوسف الصالحي الشامي ،سبل الهدى والرشاد يف سرية خري العباد ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب اللبنانية1407 ،هـ،
ج  ،1ص .558
راجع أيضً ا :مح ّمد عبد العظيم الزرقاين ،مناهل العرفان (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية محسن آرمني ،ج  ،3ص 163؛ إسامعيل حقّي
الﱪوسوي ،روح البيان ،ج  ،9ص 501؛ فخر الدين الطريحي ،مجمع البحرين ،تحقيق أحمد الحسيني ،إيران ،طهران ،منشورات املكتبة
املرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية ،الطبعة الثالثة1996 ،م ،كلمة (ختم).
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :فخر الدين الطريحي ،مجمع البحرين ،تحقيق أحمد الحسيني ،كلمة (ختم).
] [3راجع :أحمد باكتﴚ ،تفسري ،مقال ٌة نرشت يف (داﺋرة املعارف بزرگ اسالمي) باللغة الفارسية ،إيران ،طهران ،منشورات داﺋرة املعارف
اإلسالميّة1999 ،م ،ج  ،15ص .582
[4]cf. Fridmann, p. 213.
[5]ibid., p. 184.
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سببه ظهور بعض دعاة النب ّوة بعد وفاة رسول الله؛ وذلﻚ ﻷجل تفنيد مزاعمهم والتأكيد
نبي بعده].[1
عىل عدم بعثة ّ
وأ ّما ديفيد باورز ،فقد حلّل الكلمة عىل ضوء ما ذكر من توضي ٍﺢ لرتكيب ( )kh-t-mيف
الواقعي لكلمة (خاتم) ،فاﻷجدر عدم
معجم وليام لني][2؛ وقال إنّه إن أردنا معرفة املعنى
ّ
النص القرآ ّين ،بل ال ب ّد من مقارنة استخدامها القرآ ّين مع النصوص القدﻤﻳة
تحليل مدلولها ضمن ّ
][3
النبي
السابقة لظهوره  ،ومن هذا املنطلق استنتج أنّها عبار ٌة عن استعار ٍة لغوي ٍة؛ وتعني أ ّن ّ
[1] Ibid., p. 214.
] [2ذكر وليام لني ثالثة معانٍ لكلمة خاتم؛ وهي:
أ  -اسم مفتوح التاء مبعنى الختم والطبع عىل املكتوب.
ب  -اسم فاعل مكسور التاء مبعنى إنهاء اﻷمر وإمتامه.
ج  -يتض ّمن فحوى الفعل (ختَم) الذي يعني الختم والطبع عىل املكتوب ،أو إيجاد ٍ
نقﺶ عن طريق الختم ،وأيضً ا مبعنى إنهاء اﻷمر وإمتامه.
)Lane, Edward William. Arabic - English Lexicon. Beirut, Lebanon, )1865( Book 1, part 2, s. v. kh - t - m. pp. 708
– 710(.
سين املسلمني يف تفسري هذه اآلية
] [3ديفيد باورز هو أحد املسترشقني الذين تب ّنوا نه ًجا تجديديًّا يف البحث
العلمي ،وقد وصف آراء املف ّ
ّ
املتأصلة بني اﻷب واالبن والتضحية باالبن املحبوب ،لذا حاول عىل أساس رؤيته اﻷحاديّة
بأنّها متأث ّر ٌة بأصول ما يس ّمى بـ (املدراش) والعالقة ّ
اإلسالمي يف جميع مصادره التأريخيّة والتفسرييّة وغريها.
الجانب أن يستكشف اآلثار الخفيّة للمدراش عىل الرتاث
ّ
Cf. Powers, Ibid., passim.
ث ّم استنتج من مجمل بحوثه ما ييل :املسلمون يف عرص صدر اإلسالم حتّى نهاية القرن الهجري اﻷ ّول  -إذا مل نقل بعده  -اطّلعوا عىل هذه
اليهودي.
املسيحي
املتأصلة فبدأوا يتالعبون بها لدرجة أنّهم صاغوا أﻤﻧوذ ًجا متثيل ًّياً منها مستو ًحى من الرتاث
العالقة ّ
ّ
ّ
(.)Ibid., p. 95
واملدراش ( )Midrashهي مجموع ٌة من التعليقات القدﻤﻳة عىل كل أجزاء التناخ بتنظيمٍ وتقسيمٍ مختلفني من مجموع ٍة إﱃ أخرى فكل
ٍ
بعض من أجزاء من
كتاب يف املدراش ﻤﻳكن أن يكون قص ًريا جدًّا ،وبعضه يصل يف ال ِق َرص إﱃ
جز ٍء من ٍ
كلامت قليل ٍة أو جمل ٍة واحد ٍة ،ويوجد ٌ
املدراش يف التلمود.
(.مدراش)https://ar.wikipedia.org/wiki/
للنص املقدّس بهدف
كلمة مدراش مشتقّة من الفعل العﱪي ( َد َرش) الذي يعني املعاينة ،والهدف منه هو استكشاف املدلول
الظاهري ّ
ّ
الباطني.
االطّالع عىل مدلوله
ّ
()Cf. Daniel Boyarin, Intertextuality & the Reading of Midrash, Chapter 1. passim
ﴐب من التف ّنن يف الكتابة ،وهو عىل غرار الرتجوم والبشيطتا ،حيث ُوضع ﻷغر ٍ
اض عباديّ ٍة وته ّجديّ ٍة.
وهذا املصطلﺢ يشري إﱃ ٍ
ُ
وهناك مسأل ٌة أخرى تجدر اإلشارة إليها عىل صعيد مدلول هذا املصطلﺢ ،وهي أ ّن اﻷدب املدراﳾ ﻤﺛر ٌة للبحوث التي أجريﺖ من ِقبَل
املختصني بتحليل الكتاب املقدّس يف املدارس والجامعات ،ونتيجة ٌﻷدب السد
الباحثني
القصيصّ؛ وهناك نوعان منه؛ أحدهام :الهاالخاهي
ّ
ّ
( )Halakhicالذي يعني املدراش القانوين ويتمحور بشكلٍ أساس حول تفسري قوانني الكتاب املقدّس ،واآلخر :هو اﻷجادي ( )aggadicالذي
قصيص يتمحور يف اﻷساس حول القضايا غري الرشع ّية أو القصص ّية يف الكتاب املقدّس.
هو يف الحقيقة مدر ٌاش
ﱞ
)Cf. Powers, Ibid., p. 102(.
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ّ
استدل بالنصوص
السياق
مح ّمد كالختم يف ساللة اﻷنب ّياء؛ وهو مص ِّد ٌق لرساالتهم؛ ويف هذا ّ
اليهوديّة] [1واملسيح ّية] [2واملنداﺋ ّية][3؛ لي ّدعي عىل أساسها أ ّن هذه االستعارة تستخدم فيها
للداللة عىل تصديق النب ّوة أو تحقّقها بالفعل ،وكذلﻚ ا ّدعى عدم اشتاملها عىل ما يثبﺖ أنّها
ونستشف من تحليله هذا أ ّن القرآن الذي جاء
تعني نهاية عهد إرسال اﻷنبيّاء وختم النب ّوة].[4
ّ
النبي إبراهيم،
النبي مح ّم ٌد عبار ٌة عن حلق ٍة يف سلسلة النب ّوة التي حلقتها اﻷوﱃ ّ
به ّ
ومبا أ ّن التوراة واإلنجيل أنزال عىل النب ﱠيني موﳻ وعيﴗ قبل القرآن ،يكون تفسري الرتكيب
النبي
االستعاري (خاتم النبيّني) يف اآلية  40من سورة اﻷحزاب؛ هو التاﱄ:
الوحي املن َزل عىل ّ
ُ
فالنبي
مح ّم ٍد مص ِّد ٌق ملا أوحي سابقاً إﱃ اليهود واملسيﺢ ،أو أنّه يثبﺖ تحقّقه ،ومن ث ّم
ّ
عىل ضوء شهادته هذه فهو كالختم الذي يطبع عىل النصوص املوحاة سابقًا؛ تأيي ًدا لها.
والطريف أ ّن هذا املسترشق ذكر استدالله دون أن يرجع إﱃ املصادر اإلسالم ّية املعتﱪة ،لك ّنه
مع ذلﻚ نسبه إﱃ بعض مسلمي عرص صدر اإلسالم][5؛ وإﱃ جانب ذلﻚ قال إ ّن بعض املسلمني
النبي مح ّمد.[6]
أكّدوا عىل كون الكلمة تعني نهاية رساالت السامء ببعثة ّ
عام ذكر ،فقد شكّﻚ بصواب ترتيب اآليات  4إﱃ  6من سورة اﻷحزاب ،وقال إ ّن
وفضالً ّ
موضعها الصحيﺢ هو قبل اآليات] 36 [7إﱃ40؛ حيث ا ّدعى أ ّن املسلمني عمدوا إﱃ تغيري
موضعها].[8
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :سفر حجي 23 : 2؛ سفر دانيال .24 : 9
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :رسالة بولس إﱃ أهل غالطيا .2 : 9
[3] Xua¯stva¯nı¯ ft: Studies.
in Manichaeism, 196 )text 175, ll. 173 – 80.
[4]Powers, Ibid., p. 52.
[5]Ibid., p. 53.
[6] Ibid.
َﴣ اﻟﻠﱠﻪُ َو َر ُﺳﻮﻟُﻪُ أَ ْﻣ ًﺮا أَنْ ﻳَﻜُﻮنَ ﻟَ ُﻬ ُﻢ اﻟْ ِﺨ َريَ ُة ِﻣ ْﻦ أَ ْﻣ ِﺮ ِﻫ ْﻢ َو َﻣ ْﻦ ﻳَ ْﻌ ِﺺ اﻟﻠﱠﻪَ َو َر ُﺳﻮﻟَﻪُ َﻓﻘَﺪْ ﺿَ ﱠﻞ
] [7قال  -تعاﱃَ  :-و َﻣﺎ ﻛَﺎنَ ﻟِ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻦٍ َوﻻَ ُﻣ ْﺆ ِﻣ َﻨ ٍﺔ إِذَا ﻗ َ
َ
ﺿَ َﻼ ًﻻ ُﻣﺒِﻴ ًﻨﺎ * َوإِ ْذ ﺗَﻘ ُ
ﺎس
ُﻮل ﻟِﻠﱠ ِﺬي أَﻧْ َﻌ َﻢ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َوأَﻧْ َﻌ ْﻤ َﺖ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ أ ْﻣ ِﺴﻚْ َﻋﻠَ ْﻴﻚَ َز ْو َﺟﻚَ َواﺗ ِﱠﻖ اﻟﻠﱠﻪَ َوﺗُ ْﺨ ِﻔﻲ ِﰲ ﻧَﻔ ِْﺴﻚَ َﻣﺎ اﻟﻠﱠﻪُ ُﻣ ْﺒ ِﺪﻳ ِﻪ َوﺗَﺨ َْﴙ اﻟ ﱠﻨ َ
يك َﻻ ﻳَﻜُﻮنَ َﻋ َﲆ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َني َﺣ َﺮ ٌج ِﰲ أَ ْز َواجِ أَ ْد ِﻋ َﻴﺎﺋِﻬ ِْﻢ إِذَا ﻗَﻀَ ْﻮا ِﻣ ْﻨ ُﻬ ﱠﻦ َوﻃَ ًﺮا َوﻛَﺎنَ أَ ْﻣ ُﺮ
َواﻟﻠﱠﻪُ أَ َﺣ ﱡﻖ أَنْ ﺗَﺨْﺸَ ﺎ ُه َﻓﻠ ﱠَام ﻗ ََﴣ َزﻳْﺪٌ ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ َوﻃَ ًﺮا َز ﱠو ْﺟ َﻨﺎﻛَ َﻬﺎ ﻟِ َ ْ
ﻴام َﻓ َﺮ َض اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻪُ ُﺳ ﱠﻨ َﺔ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﰲ اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ َﺧﻠَ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َﻗ ْﺒ ُﻞ َوﻛَﺎنَ أَ ْﻣ ُﺮ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻗﺪَ ًرا َﻣﻘْﺪُ و ًرا * اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ُﻳ َﺒﻠﱢﻐُﻮنَ
اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣ ْﻔ ُﻌ ًﻮﻻ * َﻣﺎ ﻛَﺎنَ َﻋ َﲆ اﻟ ﱠﻨﺒ ﱢِﻲ ِﻣ ْﻦ َﺣ َﺮ ٍج ِﻓ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ر َِﺳ َﺎﻻ ِت اﻟﻠﱠ ِﻪ َوﻳَﺨْﺸَ ْﻮﻧَﻪُ َو َﻻ ﻳَﺨْﺸَ ْﻮنَ أَ َﺣﺪً ا إ ﱠِﻻ اﻟﻠﱠﻪَ َوﻛَﻔَﻰ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ َﺣﺴﻴ ًﺒﺎ * َﻣﺎ ﻛَﺎنَ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪٌ أﺑَﺎ أ َﺣﺪ ﻣ ْﻦ ِر َﺟﺎﻟﻜ ُْﻢ َوﻟَﻜ ْﻦ َر ُﺳ َﻮل اﻟﻠﱠﻪ َوﺧَﺎﺗ ََﻢ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢﻴ َني
ﻴام( سورة اﻷحزاب ،اآليات  36إﱃ .)40
ﳾ ٍء َﻋﻠِ ً
َوﻛَﺎنَ اﻟﻠﱠﻪُ ِﺑﻜ ﱢُﻞ َ ْ

[8]Ibid., p. 58.
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وبادر هذا املسترشق إﱃ تفسري اآلية املذكورة عىل أساس رؤي ٍة تجديديّ ٍة ،وتص ّور أ ّن
عهد ٍ
فكرة ختم النب ّوة لدى املسلمني تبلورت عىل ضوء عبارة (خاتم النب ّيني) يف ٍ
بعيد عن
السياق تط ّرق إﱃ تحليل املعنى املقصود من كلمة (خاتم)
زمن نزول ّ
النص القرآ ّين ،ويف هذا ّ
عىل ضوء مدلول العبارة اﻷوﱃ من اآلية التي ُذكِ َر فيها ،وربﻂ املوضوع بقضيّة ما إ ْن كان
نبي رشيطة؛ ّأال يكون له ول ٌد،
للنبي ول ٌد أو ال؛ فاستنتج أنّه من املمكن أن يكون آخ َر ًّ
ّ
وزعم أ ّن هذا الرشط هو الذي جعل املسلمني يضعون اآلية  40يف نهاية مقطوع ٍة قرآن ّي ٍة
آيات ،لﻲﻜ يثبتوا عدم بن ّوة ٍ
تتك ّون من خمس ٍ
للنبي ،ومن ث ّم يثبتون ا ّدعاءهم بأنّه آخر
زيد ّ
نبي ] .[1وتجدر اإلشارة إﱃ أنّه اعتﱪ أ ّن اآليات  36إﱃ  40قد أُقحمﺖ فيها أسطور ٌة مق ّدس ٌة
ًّ
قصة طالق زينب بنﺖ جحﺶ من زوجها
ُصنع عىل إثرها تأري ٌﺦ للمسلمني؛ وهي تتمثّل يف ّ
أسلوب أد ٍّﻲﺑ بهدف استكشاف
السابق زيد؛] [2وعىل أساس هذا االستدالل تناول املوضوع وفق
ٍ
التناص املوجود يف اآليات املذكورة ومعرفة منشأ هذه اﻷسطورة املق ّدسة يف اﻷدب السابق
ّ
السياق أكّد عىل أ ّن هاجسه ليس تحليل محتوى تلﻚ النصوص
لظهور ّ
النص القرآ ّين ،ويف هذا ّ
القدﻤﻳة السابقة لعهد القرآن ،بل هدفه اﻷساس هو بيان مدى تأثري إحدى الشخصيّات أو عد ٍد
قص ٍة جديد ٍة تحمل يف طياتها
من الشخص ّيات اﻷدب ّية عىل صعيد الصياغة القصص ّية وبلورة ّ
التناص؛ باعتبار أ ّن املسلمني تأث ّروا من حيث يشعرون أو ال
معانٍ جديدةٌ؛ وهنا طرح مسألة
ّ
يشعرون بالنصوص السابقة؛ حينام صاغوا الروايات التي استعرضتها اآليات املشار إليها ،إذ
قصتهم.
فتأس ْوا بشخصيّات الكتاب املق ّدس؛ ليحبكوا تفاصيل ّ
حاولوا محاكاة تلﻚ النصوصّ ،
ويبدو من هذا الكالم أ ّن باورز ،لدى تحليله تفاصيل املوضوع ،ابتعد عن روح البحث
العلمي ،وبدل أ ْن يحاول استكشاف الحقاﺋق ،نجده يقلّب صفحات التأريﺦ لبيان اﻷدوار،
ّ
النبي
ويف هذا املضامر اعتﱪ أ ّن اآلية  37تلعب دور املؤيّد لفكرة خامت ّية النب ّوة وعدم امتالك ّ
مح ّمد ول ًدا] .[3كام استند إﱃ بعض التفاسري اإلسالميّة إلثبات عدم وجود ٍ
للنبي عىل
ولد ّ
ضوء عبارة ، ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ :لك ّنه ا ّدعى أنّها ليسﺖ موجود ًة يف
[1]Ibid., p. 53.
[2]Ibid., p. 69.
[3]Ibid., p. 129.
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النسخة اﻷوﱃ من املصحف ،إذ ما دام متزو ًجا والوحي ينزل عليه؛ فال ﻤﻳكن نفي أب ّوة ال ّذكَر
ّ
واستدل -أيضً ا -عىل عدم كون هذه العبارة وح ًيا؛ نظ ًرا للم ّدة الزمن ّية الفاصلة بني هذه
عنه؛
النبي ،لذا فهي من جملة العبارات التي أُضيفﺖ إﱃ املصحف
ّ
القصة املفتعلة -برأيه -ووفاة ّ
ومام قاله يف هذا الصدد» :لو أ ّن هذه العبارة نزلﺖ عىل
الحقًا ،وتُ َع ّد ً
دليال عىل تحريفهّ ،
مح ّم ٍد يف السنة الخامسة للهجرة حقًّا ،ففي هذه الحالة تكون الفاصلة الزمنيّة بني نزولها
ٍ
سنوات؛ وطوال هذه امل ّدة كان يضاجع زوجاته
سﺖ
ووفاته يف السنة الحادية عرشة للهجرةّ ،
باستمرارٍ؛ لذا من الناحية النظريّة ﻤﻳكن القول بﺈمكان ّية والدة مولو ٍد ذك ٍر له يرثه بعد تسعة
ٍ
سنوات
أشه ٍر من آخر مضاجع ٍة ،وال أحد ﻤﻳكنه أن يتنبّأ بعدم تحقّق هذا اﻷمر طوال خمس
بكل ﳾ ٍء«].[1
علام مطلَقًا ّ
سوى الله الذي ﻤﻳتلﻚ ً
وتب ّنى ديفيد باورز رؤي ًة سلبيّ ًة إزاء الروايات اإلسالميّة؛ بهدف إثبات ابتداع املسلمني مسألة
النبي مح ّمد يف فرت ٍة متأ ّخر ٍة نسب ًّيا من ظهور اإلسالم ،وعىل ضوء ا ّدعاﺋه
خامت ّية النب ّوة ببعثة ّ
أ ّن اآلية املذكورة من إضافتهم للمصحف ،استنتج ما ييل» :إذًا ،املسلمون يف عرص صدر اإلسالم
قلب بعدم إنجاب نبيّهم ول ًدا؛ إال بعد أن ّ
تويف ،حيث ر ّوجوا
البﺖ بطأمنينة ٍ
مل يتمكّنوا من ّ
تعصبهم وإعادة نظرهم يف املوضوع« [2].والدليل اآلخر الذي استند إليه إلثبات
لهذا اﻷمر ج ّراء ّ
النبي ،حيث قال» :لو أ ّن
لغوي؛ وهو عدم توجيه الخطاب يف اآلية بشكلٍ مبا ٍ
نظريّته :ﱞ
رش إﱃ ّ
اﻷصﺢ أن يو ّجه الخطاب
هذه اآلية تُع ّد جز ًءا من الوحي املنزل عىل مح ّم ٍد حقًّا؛ لكان من
ّ
فيها كام ييل :يا مح ّمد ،أنﺖ لسﺖ أبا ٍ
أحد من رجالهم«] .[3لقد ّأﴏ هذا املسترشق عىل أ ّن
التعصب إزاء مسألة خامتيّة النب ّوة ،وبالتاﱄ
املسلمني أعادوا النظر يف املوضوع ،والتزموا جانب ّ
طرحوا هذه الفكرة؛ اﻷمر الذي ّ
يدل عىل تحريف آيات القرآن.
ناشﺊ -طب ًعا -من عدم امتالكه الدقّة الكافية يف معرفة كُنه اﻷسلوب البيا ّين
هذا الكالم ٌ
النبي مح ّمد؛ إال أ ّن الخطاب
للقرآن الكريم ،فهناك العديد من اآليات التي تتح ّدث عن ّ
رش
فيها مو ّج ٌه إﱃ املؤمنني بشكلٍ عا ٍّم ،أو إﱃ مجموع ٍة منهم ،وأحيانًا يو ّجه الخطاب بشكلٍ مبا ٍ
[1] Ibid., p. 69.
[2]Ibid.
[3]Ibid., p. 70.
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اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

النبي بضمري الغاﺋب؛ وهذا أسلوب نلمسه جليًّا يف العديد من اآليات]،[1
للمؤمنني ويخاطب ّ
ٌ
معروف
فالنص القرآ ّين
وهو طب ًعا تاب ٌع ملقتﴣ الحال والظروف التي ّ
تحف طرح املوضوع؛ ّ
البالغي املتكامل والذي يتّسم باملرونة؛ وفيه الكثري من الصناعات البيان ّية؛ مثل
بأسلوبه
ّ
االلتفات الذي وضّ حناه سابقًا ،فتار ًة يكون االلتفات من املخاطب إﱃ الغاﺋب ،وتار ًة أخرى
الخاص ،ففي سورة الفاتحة -عىل سبيل
نجده عىل العكس من ذلﻚ ،أو قد يكون من العا ّم إﱃ
ّ
املثال -بعد عبارة ) ( ' &  :جاءت عبارة  ،3 2 وهنا التفاتٌ
من الغاﺋب إﱃ املخاطب؛ ومن السخف مبكان زعم أ ّن هذا اﻷسلوب يف الخطاب ضمن آية
النص القرآ ّين وإضافتها إليه.
بحثنا ٌ
دليل عىل تحريف املسلمني ّ

استدل عىل أ ّن هذه املقطوعة القرآن ّية املك ّونة من خمس ٍ
ّ
آيات قد أُضيفﺖ إﱃ سورة
وقد
اﻷحزاب يف السنة الحادية عرشة للهجرة ،بعد أن ّ
النبي ،ووضّ ﺢ استدالله بالتاﱄ:
تويف ّ
اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻷ ّول :هذه السورة شهدت تغيري ٍ
ات واسع َة النطاق منذ نزولها حتّى فرتة تدوين
املصحف العثامين.

من املحتمل أ ّن هذا اال ّدعاء يقوم عىل الروايات التي تتح ّدث عن جمع القرآن وتدوينه ،لك ّن
ٍ
روايات
غالب ّيتها موضوعةٌ ،وال اعتبار لها من الناحيتني السنديّة والدالل ّية ،فضالً عن تعارضها مع
أخرى تؤكّد عىل حفﻆ اآليات والسور القرآن ّية من ِق َبل املسلمني وتدوينها بدقّ ٍة متناهي ٍة].[2
اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎين :اآلية  40من هذه السورة تتناقض مع اآلية  ،6إذ هناك قراءاتٌ ذكرت عبارة
أب لهم)].[3
(وهو ٌ
شﻚ يف أ ّن تحليل هذا املسشرتق للموضوع قاﺋ ٌم بأﴎه عىل تص ّور ٍ
ال ّ
ات واهي ٍة ومزاع َم بال
النبي أ ّمهات للمؤمنني،
دليلٍ ؛ ومن جملة م ّدعياته يف هذا املضامر» :حينام يقال إ ّن زوجات ّ
ّ
استدل ببعض القراءات غري
أال ﻤﻳكن القول بأ ّن مح ّم ٌد والدهم؟« ،ومن هذا املنطلق
املشهورة إلثبات م ّدعاه يف تحريف اآلية ،حيث قال» :مصاحف أُﻲﺑ وابن مسعود والربيع
(النبي أوﱃ باملؤمنني من أنفسهم ،وهو
وابن عباس ذكرت العبارة التالية يف اآلية السادسة:
ّ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :سورة آل عمران ،اآلية 144؛ سورة النور ،اآلية 63؛ سورة الحجرات ،اآلية 2؛ سورة النجم ،اآلية 2؛ ٍ
وآيات أخرى.
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :أبو القاسم الخوﻲﺋ ،البيان يف تفسري القرآن ،ص.257 – 237 .
[3]Powers, Ibid., p. 66.
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][1
النبي
ٌ
أب لهم وأزواجه أ ّمهاتهم)«  .وهذه العبارة برأيه تع ّد مرتك ًزا إليجاد تقارنٍ واض ٍﺢ بني ّ
للبﺖ بوضع اآلية املذكورة من قبل
مح ّمد وزوجاته ،وقد تذ ّرع بالتقارن املزعوم -هناّ -
املسلمني يف ظاهرها املتعارف ضمن املصحف املوجود لديهم؛ وحاول تأييد رأيه مستن ًدا إﱃ
إجاب ٍة ذكرها الفخر الرازي عن سؤا ٍل مفرتَ ٍض] [2ليؤكّد م ّر ًة أخرى عىل مسألة التحريف وحذف
أب لهم) من اآلية.
عبارة (وهو ٌ

ومن املواضيع اﻷخرى التي تب ّناها -أيضاً -أ ّن املسلمني عجزوا عن تجاهل التناقض الرصيﺢ
املوجود بني اآليتني  6و 40من سورة اﻷحزاب ،لذلﻚ تساءلوا هل من املمكن ح ّقاً أن يقول
أب لهم) ،بينام يف اآلية  40من السورة نفسها ينفي ذلﻚ ويقول:
الله -تعاﱃ -يف اآلية ( 6وهو ٌ
أب لهم)
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹؟!] [3ث ّم أوعز السبب يف حذف عبارة (وهو ٌ
من اآلية  6إﱃ إقحام عبارة (خاتم النبيّني) يف اآلية  ، 40وبهذا متكّن املسلمون من الحفاظ
عىل املعنى العا ّم لﻶية يف رحاب التأكيد عىل عبارة ،¬ « ª © ¨ :إذ
أب لهم) ،حيث تحفﻆ العالقة بينه وبني املؤمنني،
ال ﴐورة يف هذه الحالة إﱃ قول (وهو ٌ
دون الحاجة إﱃ رابطة اﻷب ّوة].[4
وهناك سؤال جا ّد يُطرح عىل هذا املسشرتق بالنسبة إﱃ ما َذكَر ،وهو :أنّه يُق ّر بأ ّن
[1] Ibid.
مفرت ٍض بخصوص هذه اآلية قاﺋالً» :اﻟ ﱠﻨﺒ ﱡِﻲ أَ ْوﱃ ﺑِﺎﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َني ِﻣ ْﻦ أَﻧْﻔ ُِﺴﻬ ِْﻢ ت َ ْقرِي ٌر لِ ِص ﱠح ِة َما َص َد َر ِم ْن ُه َعلَيْ ِه
] [2أجاب الفخر الرازي عن سؤا ٍل َ
الس َال ُم ِم َن التﱠ َز ﱡو ِج ِب َزيْ َن َب َوكَأَ
َ
ِ
َ
َ
َب أَ ﱠن ْاﻷَ ْد ِع َيا َء لَ ْي ُسوا ِبأَبْ َنا ٍء ك ََام قُل َْﺖ ،لَ ِك ﱠن َم ْن َس ﱠام ُه
ه
:
َال
ق
و
ل
ال
ً
ﺋ
َا
ق
ن
أ
و
ه
و
ٍ؛
ل
ا
ؤ
س
ن
ع
اب
و
ج
َا
ذ
ه
ن
ﱠ
ﱠ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ﱠ
َ
ُ
الص َال ُة َو ﱠ
َ
ْ
َ
َ
ٌ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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الس َؤالِ؛ َوت َ ْقرِي ُر ُه ُه َو :أ ﱠن َدفْ َع الْ َحا َجات َع َىل َم َرات َب َدفْ َع َحا َجة ْاﻷ َجان ِب ،ث ُ ﱠم َدفْ َع َحا َجة ْاﻷقَار ِِب الﱠذي َن َع َىل َح َواﳾ ال ﱠن َس ِب ،ث ُ ﱠم َدفْ َع
َذلِ َﻚ ﱡ
رش ًعا؛ فَ ِﺈ ﱠن الْ َعا ِقلَ َة تَتَ َح ﱠم ُل ال ِّديَ ُة َع ْن ُه ْم َو َال تَتَ َح ﱠملُ َها عَنِ ْاﻷَ َجانِ ِب
َحا َج ِة ْاﻷُ ُصو ِل َوالْف ُُصو ِل ث ُ ﱠم َدفْ َع َحا َج ِة ال ﱠنف ِْسَ ،و ْاﻷَ ﱠو ُل ُع ْرفًا دُو َن الث ِﱠاين َوكَ َذلِ َﻚ َ ْ
ْس ت ُ َق ﱠد ُم َع َىل الْغ ْ ِ
ف
ن
الس َال ُم
ﱠ
َري َوإِلَ ْي ِه أَشَ ا َر ال ﱠنب ﱡِي َعلَ ْي ِه ﱠ
الص َال ُة َو ﱠ
َوالث ِﱠاين دُو َن الثﱠالِ ِث أَيْضً ا َو ُه َو ظَا ِه ٌر ِب َدلِيلِ ال ﱠن َف َق ِةَ ،والثﱠالِثُ دُو َن ال ﱠرا ِبعِ؛ فَ ِﺈ ﱠن ال َ
ِب َق ْولِ ِه( :ابْ َدأْ ِب َنف ِْس َﻚ ث ُ ﱠم مبِ َ ْن ت َ ُع ُ
ول)...
فَتَبَ ﱠ َني أَ ﱠن ال ﱠنب ﱠِي إِذَا أَ َرا َد شَ يْﺌًا َح ُر َم َع َىل ْاﻷُ ﱠم ِة التﱠ َع ﱡر ُض إِلَيْ ِه ِيف ال ِْح ْك َم ِة الْ َو ِاض َحةِ.
ث ُ ﱠم ق ََال -تعاﱃَ  :-وأَزْوا ُﺟﻪُ أُ ﱠﻣﻬﺎﺗُ ُﻬ ْﻢ تقري ٌر آ َخ ُر؛ َو َذلِ َﻚ ِﻷَ ﱠن َز ْو َج َة ال ﱠنب ِِّيَ ما َج َعلَ َها اللﱠ ُه تَ َع َاﱃ ِيف ُحكْمِ ْاﻷُ ِّم إِ ﱠال لِ َقطْعِ نَظَ ِر ْاﻷُ ﱠم ِة َع ﱠام تَ َعل َﱠق
الس َال ُم ،فَ ِﺈذَا ت َ َعل َﱠق خ ِ
َاط ُر ُه بِا ْم َرأَ ٍة شَ ا َرك َِﺖ ال ﱠز ْو َج ِ
ات ِيف التﱠ َعلﱡقِ فَ َح ُر َم ْﺖ ِمث َْل َما َح ُر َم ْﺖ أَ ْز َوا ُج ُه َع َىل غ ْ َِري ِه ،فَلَ ْو ق ََال
ِب ِه َغ َر ُض ال ﱠنب ِِّي َعلَ ْي ِه ﱠ
الص َال ُة َو ﱠ
قَاﺋِ ٌل كَ ْي َف؟ ق ََالَ  :وأَزْوا ُﺟﻪُ أُ ﱠﻣﻬﺎﺗُ ُﻬ ْﻢَ ،وق ََال ِم ْن قَ ْب ُلَ  :وﻣﺎ َﺟ َﻌ َﻞ أَزْوا َﺟﻜ ُُﻢ ﱠ
اﻟﻼ ِيئ ﺗُﻈﺎ ِﻫ ُﺮونَ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ﱠﻦ أُ ﱠﻣﻬﺎﺗِﻜ ُْﻢ إِشَ ا َر ًة إِ َﱃ أَ ﱠن غ ْ ََري َم ْن َولَدَتْ
الال ِﻲﺋ َولَ ْدنَ ُهم«.
َال ت َِص ُري أُ ًّما ِب َو ْج ٍهَ ،ولِ َذلِ َﻚ ق ََال ت َ َع َاﱃ ِيف َم ْو ِضعٍ آ َخ َر :إِ ْن أُ ﱠمهات ُ ُه ْم إِ ﱠال ﱠ
(لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،25ص .)159 – 157
[3] Powers, Ibid., p. 67.
[4]Ibid., p. 68.
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اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ 
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

النبي مح ّمد عىل ساﺋر
قوله -تعاﱃ ¬ « ª © ¨ :-يعني أولويّة ّ
أب لهم)؟! هذه العبارة مل تكن موجودة يف اآلية
املؤمنني ،لذا فام الداعي إلضافة عبارة (وهو ٌ
النبي عىل املؤمنني الذي ت ّم التأكيد عليه يف
من اﻷساس ،ويؤيّد ذلﻚ املعنى الشامل ﻷولويّة ّ
ﴏ عىل مسألة التحريف التي ا ّدعى حدوثه يف ما بعد ،لذلﻚ مل يذعن
اآلية نفسها؛ لك ّنه أ ّ
بأ ّن العبارة املذكورة ليسﺖ قرآن ّي ًة يف الحقيقة ،بل اعتﱪها جز ًءا من اآلية ،لك ّنها حذفﺖ من
قبل املسلمني؛ بهدف الرتويج لعقيد ٍة جديد ٍة؛ إال أ ّن كالمه هذا ينتقض يف ما لو أمع ّنا النظر
يف مدلول قوله -تعاﱃ ،¬ « ª © ¨ :-فهذه اﻷولويّة أعىل مرتب ًة من
اﻷب ّوة يف واقع الحال.
ٍ
أحداث مرتبط ٍة
اإلسالمي من
ونستلهم من جملة آراء ديفيد باورز أ ّن ما ُذكِ َر يف الرتاث
ّ
أباطيل ومزاع َم كاذب ٍة ،ومن هذا املنطلق سعى إﱃ استكشاف حقيقة
َ
بهذه اآليات ،مج ّرد
الخاصة؛ وأه ّم ما طرحه يف هذا الصدد هو عدم
اﻷمر وإثبات ا ّدعاﺋه عﱪ دراساته التحليلية
ّ
النبي الخاتم الذي
النبي مح ّمد هو ّ
استساغته تفسري عبارةÄ Ã  :؛ بكون ّ
فسها اعتام ًدا عىل مصاد َر غريِ قرآني ٍة وباالستناد إﱃ ما تب ّناه يوحنان
نبي بعده ،لذلﻚ ّ
ال ّ
فريدمان ،حيث استنتج أ ّن الناس يف عرص صدر اإلسالم تع ّددت آراؤهم بالنسبة إﱃ مدلولها،
فقد اعتﱪ بعضهم كلمة خاتم ّ
تدل عىل إمتام أو تصديق الوحي املنزل سابقًا عىل اليهود
فسها بختم النب ّوة به.
النبي مح ّمد ،يف حني أ ّن منهم من ّ
والنصارى من ِقبَل ّ
ويقوم اﻷسلوب الذي انتهجه هذا املسترشق عىل نزع ٍة تجديديّ ٍة ،لذا باعتقاده حتّى وإن
اإلسالمي -فقﻂ-
دلّﺖ عبارة (خاتم النبيّني) عىل ختم النب ّوة ،فهذه الداللة تدور يف فلﻚ الفكر
ّ
عىل الرغم من أنّها مل تك ْن مقبول ًة يف القرن اﻷ ّول من الهجرة ،ك ََام أ ّن غاية ما تفيده املصادر
التفسرييّة وغري التفسرييّة اإلسالم ّية هو احتامل فرض ّية ختم النب ّوة مبح ّم ٍد وال تؤكّد عىل
كون هذه الفرضية ،قطعيّ ًة ومن املرتكزات اﻷوﱃ والقدﻤﻳة يف التعاليم اإلسالميّة؛ لذا يبقى
ّ
السياق حاول تﱪير رأيه املقرتح عىل ضوء
الشﻚ عىل حاله بالنسبة إﱃ مصداقيّتها] .[1ويف هذا ّ
القرآين،
ّ
النص
] [1أعاد أوري روبني النظر يف تفسري النصوص غري القرآن ّية التي ادّعى يوحنان فريدمان وساﺋر الباحثني املحدثني إضافتها إﱃ ّ
واستنتج أنّها ال تثبﺖ كون عقيدة املسلمني يف ختم النب ّوة جاءت يف فرت ٍة متأخّر ٍة عن ظهور اإلسالم ،بل تثبﺖ العكس من ذلﻚ؛ أي أنّها من
فسوا كلمة (خاتم) يف عبارة (خاتم النبيّني)؛
املعتقدات اﻷوﱃ يف اإلسالم ،إذ ال يوجد ٌ
دليل مقن ٌع ﻤﻳكن ّ
البﺖ عىل أساسه أ ّن املسلمني اﻷواﺋل ّ
مبعنى التصديق -فقﻂ -دون الخامتيّة.
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Rubin, Ibid., pp. 65 – 96.
االجتامعي يف سورة اﻷحزاب" ( )Social legislation in Surat al – Ahzabتط ّرق فيها إﱃ
وللباحث ولفرد مادلنﻎ مقال ٌة بعنوان "القانون
ّ
توصل إليها؛ فحواها أ ّن
تحليل الشكوك التي أثارها يوحنان فريدمان حول املعنى املقصود من قوله -تعاﱃ :-ﺧﺎﺗَﻢ اﻟﻨﺒ ّﻴني ،والنتيجة التي ّ
النبي مح ّمد هو آخ َر ٍّّ
مرسلٍ من ِقبل الله -تعاﱃ،-
نبي َ
غالبيّة املسلمني يف عرص صدر اإلسالم كانوا يعتقدون بداللة هذه العبارة عىل كون ّ
يفسون العبارة بهذا املعنى.
وعىل كون اإلسالم هو آخ َر دينٍ
ٍّ
ساموي؛ لذا فاملسلمون منذ تلﻚ اآلونة وحتّى عرصنا الراهن ّ
ويف كتابه "خلفاء الرسول يف الخالفة الراشدة" ( )The succession to Muhammad: a study of early Caliphateأشار إﱃ االستدالل
النبي أح ٌد من أقرباﺋه ،لذلﻚ ّ
تويف ولداه وهام يف س ّن الطفولة؛
املفسون املسلمون إلثبات أ ّن مشيﺌة الله تعلّقﺖ ّ
الذي ساقه ّ
بأال يخلف ّ
انغامس يف تص ّور ٍ
ٍ
ات وهميّ ٍة ذكرت لتفسري قوله -تعاﱃ :-ﺧﺎﺗَﻢ اﻟﻨﺒ ّﻴني ،إذ حتّى وإ ْن أريد من هذه العبارة ختم النب ّوة
ووصفه بأنّه مج ّرد
تدل عىل عدم خالفته من ِق َبل ٍ
مبح ّم ٍد  -واﻷمر ليس كذلﻚ برأيه  -فليس هناك مس ّو ٌغ يف تفسريها بكونها ّ
شخص ينحدر من أهل بيته باعتباره
يحق ٍ
ﻷحد
زعيام روح ًّيا أو دنيويًّا للمسلمني ال باعتباره نب ًّيا؛ ولو أ ّن الله شاء من وراء قبض روح ولديه  -وهام طفالن  -إعالم الناس بأنه ال ّ
ً
من أهل بيته خالفته ،فلِ َم مل يقبض أرواح أحفاده وساﺋر أقرباﺋه أيضً ا؟!
النبي مح ّم ٍد بحسب التعاليم القرآنيّة يت ّم تحديدها من ِقبَل الله -تعاﱃ -فقﻂ؛ أي أنّه هو الذي
ّ
ومام قاله يف هذا املضامر أ ّن خالفة ّ
تجسدت يف سرية اﻷنب ّياء السابقني ،عاد ًة ما كان الله يختار أحد أقرباﺋهم الستخالفهم ،وهذا
يعني من سيخلفه؛ وحسب الس ّنة اإلله ّية التي ّ
ّ
املستخلف إ ّما أن يصبﺢ نب ًّيا أو أنّه ال يبعث مطلقًا.
)Wilferd, Madelung, The Succession to Muhammad: a study of the early Caliphate. Cambridge University Press,
)1997(. P. 17; Also Cf. Idem., “Social Legislation in Surat al - Ahzab”(.
وبادر ديفيد باورز هو اآلخر إﱃ تحليل الروايات املنقولة حول هذه اآلية وقارنها مع اﻷسس املدراش ّية اليهوديّة؛ عىل أساس مبدأ التعالق
التناص  -ضمن دراس ٍة تأريخ ّي ٍة ظاهرات ّي ٍة ،ليستنتج من ذلﻚ أنّها مجعول ٌة بشكلٍ ممنه ٍج ج ّراء اعتقاد املسلمني بخامت ّية نب ّوة
النيص -
ّ
ّ ّ
ٍ
ٍ
قصة زواجه من زينب بنﺖ جحﺶ طليقة زيد
السياق سلّﻂ الضوء عىل ّ
مح ّمد والذي شاع يف فرتة متأخّرة من ظهور اإلسالم؛ ويف هذا ّ
بن حارثة ،وكيف إ ّن القرآن ف ّند العرف الساﺋد -آنذاك -والقاﴈ بحرمة الزواج من طليقة االبن بالتب ّني؛ معت ًﱪا أ ّن هذا اإللغاء للحكم ليس
قص ٍة مقدّس ٍة ت ّم تدوينها وفق ٍ
ومام قاله
حدث ًا تأريخ ًّيا أو حقيق ًّيا ،وإﻤﻧّ ا هو عبار ٌة عن ّ
أسس مستوحا ٍة من العهدين وما سبقهام من نصوصّ ،
تناقض يف نظريّة الخامت ّية«.
القصة ﻲﻛ ال يحدث ٌ
يف هذا الصدد» :ت ّم تأليف هذه ّ
)Powers, Ibid., p. 31(.
النبي ،وكان وجوده سببًا لحدوث ٍ
تناقض يف مسألة الخامتيّة ،لذا اقتضﺖ الﴬورة الرتويج
وقال -أيضً ا» :-زي ٌد هو االبن املتب ّنى من ِقبَل ّ
ٍ
لروايات حول موته يف إحدى الحروب كفدا ٍّﻲﺋ ملح ّم ٍد«.
)Ibid(.
وشكّﻚ باورز يف هذه الروايات ونقضها من أساسها ،وادّعى أ ّن اﻷحداث التي رويﺖ بخصوص سرية ٍ
زيد يف املصادر اإلسالميّة مجعولةٌ ،فهذه
ٍ
روايات لتأصيل فكرة خامتيّة النب ّوة مبح ّمد ،حيث نقل رواتها أنّه تب ّناه يف سنة 605م ث ّم استشهد سنة 629م
اﻷحداث برأيه ِصيغﺖ ضمن
ٍ
ٍ
للنص القرآ ّين
د
ﴎ
رحاب
يف
هؤالء
صاغها
ة
أسطور
د
ر
مج
فهي
زينب
من
زواجه
ا
م
وأ
بالكامل؛
ﻲﻛ تث ّبﺖ مسألة الخامت ّية
قصيص ﻤﻳ ّهد اﻷجواء ّ
ّ
ّ
ٍّ
بأن تقحم فيه عبار ٌة تفيد عدم بن ّوة ٍ
زيد له.
)Cf. Ibid., pp. 32 – 37(.
قص ٍة مو ّحد ٍة تساعد عىل
قصاصني وروا ٍة ومؤ ّرخني
ومفسين يتﺂمرون يف ما بينهم لصياغة ّ
وهذه امله ّمة  -برأيه  -كانﺖ بحاج ٍة إﱃ جهود ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
النبي
خصاﺋص
إﱃ
بالنسبة
املسلمني
رؤية
ن
أ
ام
ي
س
وال
ة
ي
ووهم
ة
مزعوم
ات
ي
فرض
السياق أكّد عىل صعوبة إثبات
ّ
إنجازها ،ويف هذا ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
اإلسالمي ،لذلﻚ
املجتمع
يف
حصل
الذي
الفكري
والتغيري
ة
ي
القرآن
اآليات
مفهوم
بني
دوا
ح
يو
ﻲﻛ
؛
روايات
ابتداع
إﱃ
هؤالء
تغريت؛ لذا سعى
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ح ّرفوا املعنى اﻷصيل لها وعتّموا عليه.
وقد ق ّرر استدالله بالتاﱄ :نبذ ٍ
ٍ
مقتضيات عقديّ ٍة ،إذ الهدف منها
قص ٌة صيغﺖ وفق
النبي ث ّم استشهاده يف موقعة مؤتة؛ هي ّ
زيد من قبل ّ
هو متهيد اﻷرض ّية املناسبة لرتويج فكرة خامت ّية النب ّوة مبح ّم ٍد؛ لذا ابتدع املسلمون أخبا ًرا تاريخي ًة بغية تحقيق هذا الهدف ،وألغوا املق ّررات
القانون ّية والرشع ّية أو أنّهم أجروا تغيري ٍ
النص اﻷ ّول للقرآن.
ات عليها؛ ما يعني أنّهم ح ّرفوا ّ
)Cf. Ibid. pp. 37 – 40(.
بأسلوب يضمن لهم الرتويج ملسألة خامتيّة النب ّوة ،وأحد
قصة زيد بن حارثة
ٍ
وأضاف بعد ذلﻚ :أ ّن املسلمني يف عرص صدر اإلسالم صاغوا ّ
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اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ 
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ
القصة عىل غرار ابتداع مسألة (الكاللة) املشار إليها يف اآلية 12
النبي تز ّوج بك ّنته زينب بنﺖ جحﺶ ،وابتداع هذه ّ
عناﴏ هذه ّ
القصة أ ّن ّ
ٍ
سنوات من
النبي ،بل الكلمة املذكورة دخلﺖ يف اللغة العرب ّية بعد
حياة
يف
ة
ً
موجود
تكن
مل
اإلرث
يف
املسألة
فهذه
النساء،
من سورة
ّ
تجسدت
وفاته؛ والدافع من وراء مثل هذه الجهود الحثيثة؛ هو الرتويج لفكرة أ ّن اإلسالم أفضل من اليهوديّة واملسيحيّة ،وذروة هذا اﻷمر ّ
احل تدريجيّ ٍة ،إذ مسلمو عرص صدر اإلسالم أرادوا تأصيل
يف ادّعاء ختم النب ّوة مبح ّم ٍد .وعبارة (خاتم النبيّني) فهمﺖ بهذا الشكل ضمن مر َ
يرسخوا مسألة عدم وجود ٍ
ولد من صلبه يف أذهان املسلمني.
فكرة ختم النب ّوة وانتهاﺋها بنب ّيهم ،لذلﻚ اضط ّروا ﻷ ْن ّ
(.)Cf. Ibid., Passim
ٍ
وتوصل هذا املسترشق إﱃ النتيجة املشار إليها ،عىل ضوء ظاهر عدد من الروايات وبعض التفاسري اإلسالميّة التي أكّدت عىل وجوب نب ّوة ابن
ّ
فضال عن تأث ّره بشكوكية جون وانسﱪو؛ ونشري -هنا -إﱃ أ ّن رشح مضامني هذه الروايات وتحليلها ال يندرج ضمن موضوع بحثنا،
نبيً ،
ّ
كل ِّ
لذا فمن أراد االطّالع عليها بﺈمكانه مراجعة البحوث العلم ّية التي ت ّم تدوينها بشكلٍ دقيقٍ وواض ٍﺢ بهذا الخصوص والتي تط ّرق مؤلّفوها
إﱃ نقد استنتاجات باورز وتفنيدها ضمن بيان املدلول الصحيﺢ ملحتواها؛ ومن ضمنها :مقالة أوري روبني التي أرشنا إليها آنفاً ”The Seal
.“of the Prophets
وجدير بالذكر أنّنا تط ّرقنا إﱃ نقد بعض هذه الروايات التي استند إليها يوحنان فريدمان يف الهوامﺶ السابقة ،ولك ّن هناك مسألة ال نرى
توصل إليها ديفيد باورز عىل ضوء ادّعاﺋه جعل الروايات وﴎد القصص
بأسا من اإلشارة إليها -هنا -بخصوص االستنتاجات الغريبة التي ّ
ً
النبي مح ّمد مبطلّقة ٍ
زيد؛ وهي أ ّن البن ّوة بجميع صورها؛ سوا ًء أكانﺖ من الصلب
بزواج
ّل
ث
املتم
التأريخي
الحدث
إﱃ
بالنسبة
ة
ي
اﻷسطور
ّ
ّ
أم بالتب ّني ،كانﺖ تشكّل تهديدًا لنظريّة خامتيّة النب ّوة ،حيث قال إ ّن هذه العالقة اﻷﴎيّة كانﺖ ذاتَ أه ّميّ ٍة بالغ ٍة يف عرص صدر اإلسالم
لدرجة أ ّن بن ّوة ٍ
زيد لو بقيﺖ عىل حالها النتقضﺖ نظريّة الخامتيّة التي استحدثها املسلمون؛ وذلﻚ ﻷنّه كان سريث النب ّوة قط ًعا.
أهال لذلﻚ ،لذا ورثها
باطل يف الحقيقة ،وأحد اﻷدلّة عىل بطالنه أ ّن التوراة أشارت إﱃ توارث النب ّوة ،لكن برشط أن يكون الوريث ً
وهذا الكالم ٌ
النبي إبراهيم بأن تكون اإلمامة
طلب
إﱃ
ين
القرآ
النص
أشار
ياق
الس
هذا
ويف
لها،
استحقاقهم
أساس
عىل
السابقني
اء
بعض أبناء اﻷنب ّي
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
ﻴﻢ َرﺑﱡﻪُ ِﺑﻜَﻠِ َامتٍ
ِ
ِ
يف ذ ّريته ،لك ّن الله -تعاﱃ -أجابه بأ ّن الظاملني منهم ال يستحقّونها ،وذلﻚ يف اآلية  124من سورة البقرةَ  :وإذ اﺑْﺘ ََﲆ إﺑْ َﺮاﻫ َ
ﺎس إِ َﻣﺎ ًﻣﺎ ﻗ ََﺎل َو ِﻣ ْﻦ ُذ ﱢرﻳﱠ ِﺘﻲ ﻗ ََﺎل َﻻ ﻳَ َﻨ ُﺎل َﻋ ْﻬ ِﺪي اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤ َني .أضف إﱃ ذلﻚ فاآلية  124من سورة اﻷنعام هي اﻷخرى
َﻓﺄَمتَ ﱠ ُﻬ ﱠﻦ ﻗ ََﺎل إ ﱢِين َﺟﺎ ِﻋﻠُﻚَ ﻟِﻠ ﱠﻨ ِ
ويت ُر ُﺳ ُﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟﻠﱠﻪُ أَ ْﻋﻠ َُﻢ َﺣ ْﻴ ُﺚ ﻳَ ْﺠ َﻌ ُﻞ ر َِﺳﺎﻟَﺘَﻪُ .
تؤكّد عىل ذات اﻷمر ،حيث قال -تعاﱃَ  :-وإِذَا َﺟﺎ َءﺗْ ُﻬ ْﻢ آﻳَ ٌﺔ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَ ْﻦ ﻧُ ْﺆ ِﻣ َﻦ َﺣﺘﱠﻰ ﻧُﺆ َْىت ِﻣﺜ َْﻞ َﻣﺎ أُ ِ َ
نبي،
بعثة
الﴬورة
اقتضﺖ
ما
ومتى
فأينام
كل آنٍ ومكانٍ عىل أساس حكمته البالغة وعلمه املطلق،
وجل -يختار أنب ّياءه يف ّ
إذًا ،الله -ع ّز ّ
ًّ
ٍ
النبي الذي أرسل قبله؛ لذا ال صوابيّة الدّعاء من زعم
تتعلّق مشيﺌته بذلﻚ؛ ﻷنّه العامل املطلق ّ
بكل ﳾء ويعرف كيف يختار نبيًّا من ذ ّرية ّ
ارتباط ٍ
ٍ
النبي ولدًا ومسألة خامتيّة النب ّوة ،فهذا التص ّور مج ّرد وهمٍ وخيا ٍل ال موضوعيّة له بتات ًا.
وجود
وطيد بني امتالك ّ
كام أق ّرت أ ّن الرشيعة اإلسالم ّية منه ًجا جديدًا وبرنام ًجا فريدًا من نوعه ،فهي بدل أن تؤكّد عىل العالقات اﻷﴎيّة ،منحﺖ اﻷولويّة للمسؤول ّية
مشاكل كبري ًة أمام مجتمعه العر ّﻲﺑ ،حيث تجاهل يف رسالته عالقاته اﻷﴎيّة يف ضوء
َ
النبي يواجه
الشخص ّية ،وهذا اﻷمر بح ّد ذاته جعل ّ
تأكيده عىل الكفاءة الذاتيّة لﻺنسان.
وأشارت اآلية  18من سورة املاﺋدة إﱃ العقيدة الساﺋدة بني اليهود والنصارى بخصوص العالقة بني اﻷب واالبن وسخرت منها ،ث ّم تحدّثﺖ
النبي مح ّمد ووصفتها بأنّها جاءت بعد فرت ٍة زمن ّي ٍة مل يُب َعث فيها رسول؛ واآليتان هامَ  :وﻗَﺎﻟ َِﺖ اﻟْ َﻴ ُﻬﻮ ُد َواﻟ ﱠﻨ َﺼﺎ َرى ﻧَ ْﺤ ُﻦ
اآلية  19عن بعثة ّ
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َﺎب ﻗﺪْ َﺟﺎ َءﻛ ُْﻢ َر ُﺳﻮﻟُ َﻨﺎ ﻳُ َﺒ ﱢ ُني ﻟَﻜ ُْﻢ َﻋ َﲆ ﻓ ْ ََﱰة ﻣ َﻦ اﻟ ﱡﺮ ُﺳﻞِ أنْ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا َﻣﺎ َﺟﺎ َءﻧَﺎ ﻣ ْﻦ ﺑَﺸريٍ َو َﻻ ﻧَﺬﻳ ٍﺮ َﻓﻘَﺪْ َﺟﺎ َءﻛ ُْﻢ
ﺑَ ْﻴ َﻨ ُﻬ َام َوإِﻟَ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﻤ ِﺼريُ * ﻳَﺎ أَﻫ َْﻞ اﻟْ ِﻜﺘ ِ
ﳾ ٍء َﻗ ِﺪﻳ ٌﺮ.
ﺑَ ِﺸريٌ َوﻧَ ِﺬﻳ ٌﺮ َواﻟﻠﱠﻪُ َﻋ َﲆ ﻛ ﱢُﻞ َ ْ
وال ّ
شﻚ يف أنّنا إن أردنا معرفة واقع العقيدة التي كانﺖ شاﺋع ًة بني مسلمي عرص صدر اإلسالم؛ بخصوص العالقة بني اﻷب واالبن من جميع
النص القرآ ّين ،فاﻷ ّمة املثال ّية التي دعا كتاب الله إﱃ إرساء دعاﻤﺋها ال تقوم عىل هذه العالقة،
اجعة
ر
م
من
لنا
د
ب
فال
اث؛
ري
امل
فيها
ومبا
نواحيها
ّ
ّ
كل عالق ٍة أﴎي ٍة ومنﺢ اﻷولويّة للكفاءة واالستحقاق الذايتّ فحسب.
بل مرتكزها تجاوز ّ
)Walid A. Saleh, “Review Article: Muhammad is not the Father of your Men: The Making of the Last Prophet, By
David S. Powers. University of Pennsylvania Press, 2009”, Comparative Islamic Studies 6. 1 - 2 )2010(, p. 253(.
تالعب باﻷلفاظ؛ بحيث ال ﻤﻳكن النقاش
ومام قاله أيضً ا» :الفكر التجديدي يقوم عىل
ٍ
وكالم الباحث وليد صالﺢ املذكور آنفًا ،هو عني الصوابّ ،
وتدريجي؛
بأسلوب ممنه ٍج
فيه ،وأصحاب هذا الفكر اعتﱪوا الروايات مجعول ًة ويراد منها تصوير فكرة اﻷ ّمة الناجية ،لذا يحاولون تفنيدها
ٍ
ٍّ
تخريب ال غري«.
التجديدي هو يف الواقع
وكل ما يفعله ديفيد باورز وساﺋر أصحاب الفكر
ّ
ّ
ٌ
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)Ibid. 270(.
بكل تفاصيلها تتمحور حول فكرة ارتكاز الدين الجديد  -اإلسالم  -عىل النهج
وحينام ﻤﻧعن النظر يف الدراسات التي د ّونها باورز ،نجدها ّ
رشعي نلمس فيه تحرﻤﻳًا بخصوص القرابة والعالقات اﻷﴎيّة يف الكتاب املقدّس،
اليهودي ،فقد قال مؤكّدًا عىل اعتقاده هذاّ :
»كل حكمٍ
ّ
ّ
حكام مشاب ًها له يف اإلسالم«.
نجد ً
)Powers, Ibid., p. 45(.
وعىل ضوء فكرة التشابه التي أشار إليها ،راح يبحث ويتح ّرى عن العالﺋق التأريخ ّية املفرتضة بني القرآن والكتاب املقدّس ،إال أ ّن أسلوبه
اإلسالمي وكأنّه مج ّرد أساط َري متداخل ٍة يف
متعارض مع اﻷسس التأريخيّة اإلسالميّة ،حيث ص ّور التأريﺦ
هذا ليس تأريخيًّا يف حقيقته ،بل هو
ٌ
ّ
أي
ما بينها قوامها املبادئ املدراشيّة اليهوديّة؛ والباحث وليد صالﺢ نقض استنتاجاته التأريخيّة ً
قاﺋال ...» :ال نجد يف دراسات ديفيد باورز ّ
كالمٍ عن حروب الردّة ،ولو كان املسلمون حقًّا بحاجة إﱃ ابتداع فكرة خامت ّية النب ّوة مبح ّم ٍد ،لفعلوا ذلﻚ منذ بادئ اﻷمر  -أي بعد وفاته
النبي
مبارش ًة  -ﻷنّهم كانوا ّ
بأمس الحاجة إﱃ ترويجها حينذاك؛ بينام نالحﻆ أ ّن مسيلمة الكذّاب ادّعى النب ّوة وقتها؛ ما يعني أ ّن خامت ّية ّ
ً
اإلسالمي كانﺖ مطروحة منذ لحظة وفاته«.
مح ّم ٍد يف التأريﺦ
ّ
)Saleh, p. 270(.
ديني عىل ٍ
اليهودي ،يف حني أ ّن الرصاعات التي حدثﺖ بخصوص
ارتباط باملنهج الديني
ّ
وقال أيضً ا» :باورز يص ّور لنا اإلسالم؛ وكأنّه مج ّرد منه ٍج ٍّ
اليهودي الذي اعتﱪه هذا املسترشق بأنّه
اﳾ
ر
املد
اﻷدب
ال
اإلسالم
واقع
دت
جس
التي
النبي والحروب التي خاضها املسلمون ،هي
ّ
ّ
خالفة ّ
املرتكز اﻷساس واملرجع املعتمد يف عرص صدر اإلسالم«.
)Ibid(.
وكذلﻚ قال» :الرؤية القرآن ّية القاﻤﺋة عىل مسألة خامت ّية النب ّوة ،ال ارتباط لها بالعالقات اﻷﴎيّة ،لذا فﺈ ّن كالم باورز ليس سوى زعمٍ وا ٍه
وافرت ٍ
ولرمبا تأث ّر إﱃ ح ٍّد
اإلسالمي ،فرأيه
اض ملفّقٍ قاﺋمٍ عىل تجاهلٍ تا ٍّم للتأريﺦ
ساذج للغاية بحيث ال ﻤﻳكن االعتامد عليه بشكلٍ جادٍّ؛ ّ
ٌ
ّ
نص الكتاب
كبريٍ بكتاب جون ليونسن (موت االبن املحبوب و بعثه :تح ّول فداء اﻷبناء يف اليهوديّة واملسيحيّة) الذي بلﻎ الذروة يف تحليل ّ
بأسلوب أد ٍّﻲﺑ«.
املقدّس
ٍ
)Ibid. p. 271(.
ث ّم وصف تأث ّر باورز بالكتاب املذكور بقوله» :لقد حاول تطبيق نهج هذا الكتاب يف اإلسالم أيضاً ،لك ّن اإلسالم يف الواقع ليس يهودي ًة وال
توصل إليها هذا املسترشق عىل ضوء تحليله
النص القرآ ّين .الحصيلة النهاﺋيّة التي ّ
مسيحيّةً ،وأسطورة فداء اﻷب ابنه ال تع ّد مرتك ًزا أساسيًّا يف ّ
لقصة ٍ
كل ﳾ ٍء لك ّنها يف حقيقتها ليسﺖ بﴚ ٍء يذكر! حيث ص ّور زيدًا بأوج ٍه
زيد ،نجد فيها ّ
القاﺋم عىل فكرة
السياق اﻷدﻲﺑ ّ
ّ
التناص املوجود يف ّ
دليال عىل أنّنا يف مواجهة شخص ّي ٍة تأريخ ّي ٍة؛ فريد ٍة من نوعها بحيث ال ﻤﻳكن تحليلها وفق ما يعجبنا من
عديد ٍة ،وهذا اﻷمر بح ّد ذاته يع ّد ً
أساليب أدب ّي ٍة؛ فزي ٌد هو زيدٌ ،إنّه شخص ّي ٌة تأريخي ٌة وهو الصحاﻲﺑ الوحيد الذي ذكر اسمه يف القرآن الكريم«.
َ
)Ibid(.
وأضاف منتقدًا أسلوب هذا املسترشق» :إ ّن فكاهة باورز ِصيغَﺖ بشكلٍ متقنٍ بحيث تجعل القارئ يستمتع بها ،حيث نلمس فيها أ ّن الفكر
التجديدي عبار ٌة عن التهامٍ لشخص ّية اإلنسان ،فعىل أساسها يجب تهميﺶ جميع اﻷدلّة والشواهد بشكلٍ متسارعٍ ،دون أن يشعر الباحث
بذلﻚ ،لك ّنه مع ذلﻚ يدّعي أنّه يخوض يف غامر البحث عن أدلّ ٍة وشواه َد تثبﺖ صواب ّية رأيه!
النبي؛ باعتبار أنّها مجعولةٌ ،وبهذا الزعم ف ّند رؤيته التجديديّة.
ادّعى هذا املسترشق بطالن اآلية الوحيدة التي ُذكِ َر فيها اسم أحد صحابة ّ
وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ وجود أخبا ٍر تأريخيّ ٍة بخصوص شخصيّة ٍ
زيد؛ بحيث تع ّد كافي ًة بالنسبة إﱃ ﴐورة ذكر ما هو الز ٌم بالنسبة إﱃ شخصيّة
النيص«.
النبي ،لكن من املؤسف أنّنا ال نعلم بذلﻚ وقد ابتلينا بالشواهد الخارج ّية ،وال نعرف كيف نتعامل مع التعالق ّ
أحد صحابة ّ
)Ibid. p. 272(.
النص املقدّس وتفسريه؛ هي أ ّن أصحاب الفكر
النص املقدّس وكيفيّة تفسريه» :املسألة اﻷخرى بالنسبة إﱃ ّ
ونختتم الكالم مبا قاله بخصوص ّ
النص القرآ ّين مل يك ْن موجودًا إبّان
التجديدي يعتقدون بفكر ٍة؛ فحواها :أ ّن القرآن لو ذكر شيﺌًا واملسلمون فعلوا غريه ،فال ب ّد من افرتاض أ ّن ّ
ّ
النص املقدّس حينام يعلن أم ًرا ،فمن السهولة مبكانٍ تفسريه بشكلٍ
فعلهم هذا .هناك مسأل ٌة يجب اإلشارة إليها يف هذا املضامر ،وهي أ ّن ّ
ٍ
فالنص املقدّس ليس كذلﻚ ،بل
النص املقدّس
مختلف عن مضمونه
واضﺢ يُع ّد مغالطةً؛ وحتّى إ ْن كان اﻷمر واض ًحاّ ،
الحقيقي ،والقول بأ ّن ّ
ٌ
ّ
ٍ
تفسريي يثبﺖ محتواه«.
هو بحاجة إﱃ مرجعٍ
ٍّ
)Cf. Ibid. pp. 274(.
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اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ 
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

ما تب ّناه أسالفه املسترشقون يف املنتصف اﻷ ّول من القرن العرشين] ،[1وﻤﻳكن تلخيص فكرته
يف استداللني؛ هام:
اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻷ ّول :عبارة (خاتم النب ّيني) ال تُوحي مبفهوم ختم النب ّوة ،وال توجد قراﺋ ُن يف
بالنبي مح ّمد؛ وهذه العبارة يُقصد
رصح بأ ّن رساالت السامء قد ُختمﺖ
ّ
النص القرآ ّين ت ّ
ّ
منها التصديق أو اإلمتام ،ومل يضف إليها معنى ختم النب ّوة إﱃ جانب هذين املعنيني؛ إال يف
نهاية القرن اﻷ ّول من الهجرة].[2
اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﺜﺎين :اآلية  40من سورة اﻷحزاب شهدت حذفًا وإضافةً؛ بهدف الرتويج لعقيدة
النص القرآ ّين].[3
ختم النب ّوة مبح ّمد ضمن ّ
صاﺋب ،حيث
بأسلوب
وانتقد الباحث وليد صالﺢ مسألة التجديد يف الدراسات اإلسالم ّية
ٍ
ٍ
يل منسج ٍِم أو شواه َد مقعن ٍة؛ فالتجديد
اعتﱪه مجرد لقلقة لسانٍ وال يقوم عىل
ٍ
أسلوب تحلي ٍّ
برأيه عبار ٌة عن مسأل ٍة فكريّ ٍة ليس من شأنها بيان الحقاﺋق التأريخيّة كام هو متص ﱠو ٌر؛
استهل مباحثه النظريّة بخصوص املوضوع با ّدعاء أ ّن اﻷحداث
ّ
واملسترشق ديفيد باورز
النص القرآ ّين عىل
والوقاﺋع ليسﺖ؛ كام تص ّورها لنا الدراسات التقليديّة ،ث ّم تط ّرق إﱃ تفسري ّ
أساس فرض ّية املمكن أو املستحيل عىل الرغم من أ ّن هذه الفرض ّية ال تع ّد مقعن ًة بح ّد ذاتها؛
عام هو موجو ٌد يف املصادر التقليديّة؛
بحيث ت ُقبَل ملج ّرد أنّها تفرتض أمو ًرا أخرى تختلف ّ
وبطبيعة الحال فهي ت ُق َبل من البعض؛ لكونها تتعارض مع ما ذكره القدماء فحسب ،وعىل
[1] Cf. Powers, Ibid., pp. 67 – 70.
] [2سلّﻂ املسترشق جريالد هوتينﻎ الضوء عىل كتاب ديفيد باورز ،وذهب إﱃ أبعد من ذلﻚ؛ بحيث ادّعى أ ّن هذه العقيدة نشأت واتّسع
نطاقها بعد القرن الثالث للهجرة.
;)Gerald Hawting, “Muhammad Is Not the Father of Any of Your Men: The Making of the Last Prophet”, 116 – 119
(doi:10. 1163 / 156851910X538396
)www.researchgate.net/publication/259889147_Muammad_Is_Not_the
Cf. https://www.goodreads.com/book/show/1170492(.
دليال
تحريف قرآ ﱞين؛ لك ّنه مل يذكر ً
النص القرآ ّين؛ أي أنّها
ٌ
ويف سياق هذا االدّعاء اعتﱪ اآليات اآليات  36إﱃ  40من سورة اﻷحزاب مضاف ًة إﱃ ّ
بكل ٍ
تأكيد.
صعب للغاية ّ
عىل ذلﻚ ،وإثبات رأيه هذا أم ٌر
ٌ
;”)Cf. Madelung, “Social Legislation in Surat al - Ahzab
https://ismailimail.wordpress.com/201406/04//professor-wilferd-madelung-social-legislation-in-surat-al-ahzab,
passim.(.
[3] Powers, p. 70.
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هذا اﻷساس نالحﻆ أ ّن جميع اآلراء التجديديّة عاد ًة ما تُطرح بصفتها أرجﺢ عىل غريها ].[1
إن أمع ّنا النظر يف سياق اآلية وما يكتنفها من قراﺋ َن سابق ٍة والحق ٍة ،إﱃ جانب متابعة
نتوصل إﱃ نتيج ٍة؛ فحواها بطالن ما ذكره هؤالء
معاين ألفاظها وعباراتها يف املصادر اللغويّةّ ،
املسترشقون؛ ﻷنّهم تجاهلوا املساﺋل التالية]:[2
أ .املؤمنون هم الذين و ّجه إليهم الخطاب يف قوله -تعاﱃ½ ¼ » º ¹ :-
¾ ¿ ؛ والدليل عىل ذلﻚ :ضمري الجمع املخاطب (كُم) .وهناك مسألتان يجب أن

يأخذهام الباحث بعني االعتبار بالنسبة إﱃ مدلول هذه العبارة القرآن ّية نذكرهام بالتفصيل:

للنبي
ـ هذه العبارة تفيد مع ًنى استعاريًّا ال حقيق ًّيا ،فهي ليسﺖ بصدد بيان ما إ ْن كان ّ
مح ّم ٍدَ ولَ ٌد أو ال من الناحية البيولوج ّية ،بل يُراد منها اﻷب ّوة املعنويّة أو الحقوق ّية؛ والدليل
عىل ذلﻚ :عبارات وتلميحات ع ّدة موجودة يف السورة ذاتها تحﻲﻜ؛ عن واقع عالقته وعالقة
زوجاته باملؤمنني؛ فهذه القراﺋن تدعم املدلول االستعاري للعبارة .واآلية - 6عىل سبيل املثال-
استُهلّﺖ بعبارة¬ « ª © ¨ :؛ وهي ﴏيح ٌة يف داللتها عىل أولويّته
تدل يف ظاهرها عىل أ ّن زوجاته يعتﱪن أ ّم ٍ
عليهم ،ث ّم تلتها عبارة° ¯ :؛ التي ّ
هات
بالنبي؛ أال وهو حرمة الزواج به ّن ،فكام أ ّن
مختص
رشعي
حكم
للمؤمنني؛ لذا فهي تحﻲﻜ عن ٍ
ٍّ
ّ
ٍّ
يحق له بتاتًا الزواج بها ،ال ب ّد من تسية هذا اﻷمر عليه ّن أيضً ا.
واجب وال ّ
احرتام اإلنسان أ ّمه ٌ
النبي باﻷ ّمهات؛ للتأكيد -فقﻂ -عىل وجوب احرتامه ّن وحرمة
إذًا ،ت ّم تشبيه زوجات ّ
الزواج به ّن ،لذا ليسﺖ لهذا الحكم تفريعاتٌ مثل :اﻷحكام املرتتّبة عىل حرمة الزواج من اﻷ ّم
مثال ،بينام ال ﻤﻳكنه أن يتزوج بأخﺖ
النبي ً
بالوالدة؛ أي ﻤﻳكن للمؤمنني الزواج بأخوات زوجات ّ
أ ّمه (خالته) .وجدير بالذكر أ ّن مسألة الظهار التي أُشري إليها يف اآلية  4ضمن عبارةO  :
الرشعي ،فهذه العبارة تفيد
 U T S R Q Pتؤيّد هذ الحكم
ّ
السياق
حكام رشع ًّيا يف ّند ّ
ً
كل ما يرتت ّب عىل الظهار ،وعىل هذا اﻷساس فﺈ ّن كلمة (أ ّم) يف هذا ّ
النبي
عبار ٌة عن اصطال ٍح
حقوقي وتحﻲﻜ عن إحدى العالقات بني البرش؛ وقد ُو ِصفَﺖ زوجات ّ
ٍّ
[1]Saleh, Ibid., passim.
] [2هذا املبحث مقتبس من املقالة التالية ﻷوري روبني:
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Rubin, Ibid., pp. 65 – 96.
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بأنّه ّن أ ّمهاتٌ للمؤمنني؛ للتأكيد عىل حرمة إقامة عالق ٍة زوجيّ ٍة معه ّن؛ كام ذكرنا ،وتك ّرر هذا
التأكيد يف اآلية  53من السورة نفسهاÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾  :
.Ê É È Ç
ونستنتج من جملة ما ُذكِ َر أ ّن مفهوم (أ ّمهات املؤمنني) ال يُراد منه املعنى العر ّيف لﻸمومة ،بل
خاص ٍة يُراد منه اﻷمومة املعنويّة التي يرتتّب عليها وجوب االحرتام وحرمة
هو مفهو ٌم ذو دالل ٍة ّ
ٍ
النبي وزوجاته،
الزواج فقﻂ ،ومن هذا املنطلق يثبﺖ لنا أ ّن اآلية  6تحﻲﻜ عن
اختالف واض ٍﺢ بني ّ
فقد وصفته ّن بأ ّمهات املؤمنني ،وهذا الوصف جعل عليه ّن قي ًدا هو حرمة زواجه ّن بهم؛ بينام
النبي مل يوصف بكونه أبًا لهم ،وبالتاﱄ مل تُفرض عليه قيو ٌد من هذه الناحية؛ مثل :حرمة زواجه
ّ
ﴏح به يف اآلية  40ضمن
بزوجاتهم بعد موتهم أو عند انفصالهم عنه ّن ،وهذا الحكم التلويحي ُ ِّ
قوله -تعاﱃ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ :-؛ ما يعني أ ّن القيود التي فُرِضَ ﺖ عليكم إزاء
ُفرض عليه إزاء زوجاتكم.
زوجاته مل ت َ
وكام أرشنا -آنفًا -فاﻷمومة املشار إليها يف اآلية ال ترتتّب عليها تلﻚ اﻷحكام الرشع ّية التي
ترتت ّب عىل اﻷمومة العرفية؛ مثل :اإلرث ،وحرمة الزواج من أخواته ّن ،فالحكم الرشعي -هنا-
يتل ّخص يف حرمة الزواج به ّن فقﻂ.
إ ّن اإلنسان يولد من رحم أ ّمه ،لذا فاﻷمومة العرفيّة ال تنشأ من اﻷلفاظ ،بل هي أم ٌر
والنبي هو اﻷب
معنوي يف رقبة االبن؛
حق
عضوي؛ بينام اﻷ ّم أو اﻷب املعنويان لهام ﱞ
ﱞ
ﱞ
ّ
املعنوي لﻸ ّمة اإلسالم ّية؛ لذا يجب احرتامه كاحرتام اﻷب زوجاته كاحرتام اﻷ ّم ،وأحد جوانب
ّ
هذا االحرتام هو عدم جواز الزواج به ّن.
ال ّ
النبي ترتتّب عليها أمو ٍر ع ّدة؛ من جملتها قطع
شﻚ يف أ ّن حرمة االقرتان بزوجات ّ
مﺂرب
الطريق عىل املتصيّدين يف املاء العكر الذين قد يسعون من وراء ذلﻚ إﱃ تحقيق َ
سياس ّي ٍة وغريِ سياس ّي ٍة.
النبي أوﱃ باملؤمنني من أنفسهم ،وهذه اﻷولويّة عا ّم ٌة
وأشارت اآلية - 6أيضً ا -إﱃ أ ّن ّ
الخاصة بهم؛ فهو أوﱃ منهم يف هذا املجال؛ بعد ذلﻚ أشارت
ومطلق ٌة تشمل جميع الشؤون
ّ
إﱃ أولويّ ٍة أخرى بخصوص عالقات القرابة ،¶ µ ´ ³ ²  :حيث
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ّ
تدل عىل أ ّن اﻷولويّة يف منﺢ اإلرث تكون لﻸرحام؛ وعىل هذا اﻷساس نستنتج من قوله
تعاﱃ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ :-وقوله -تعاﱃ ° ¯  :-أنّه ليسمعنوي.
أب
ﱞ
أبًا عرف ًّيا -حقوق ًّيا -للمؤمنني ،بل هو ٌ
والتأريﺦ يشهد بأ ّن اإلسالم حارب اﻷعراف والتقاليد الجاهليّة؛ والتي من جملتها حرمة زواج
الرجل من مطلّقة ابنه بالتب ّني ،ففي تلﻚ اآلونة كانﺖ أحكام االبن العر ّيف تسي بالكامل عىل االبن
الحقوقي
الذي يتب ّناه اإلنسان ،إال أ ّن هذا اﻷمر ت ّم إبطاله يف سورة اﻷحزاب؛ لتؤكّد عىل أ ّن االبن
ّ
هو الذي يُولد من صلب اإلنسان ،بينام االبن الذي يت ّبناه اإلنسان أو يربّيه ال ﻤﻳتلﻚ هذه الحقوق،
تجسد واق ًعا طبي ًّعا وعضويًّا ،فهي ليسﺖ أم ًرا معنويًّا ومتّفقًا عليهH G F :
فاﻷب ّوة العرفيّة ّ
Y X W VU T S R Q P O NM L K J I

i h g f e d c b a ` _^ ] \ [Z
y x w vu t s r q p o n ml k j

 ~ } | { zﮯ ¡.[1] § ¦ ¥ ¤ £ ¢

وﻷجل مقارعة الطباع الجاهل ّية ورفع الحرج عن املؤمنني؛ بالنسبة إﱃ مسألة الزواج من
مطلّقة االبن بالتب ّني ،أمر الله -تعاﱃ -نب ّيه بأن يتز ّوج من زينب بنﺖ جحﺶ مطلّقة زيد
بن حارثة الذي كان ابنه بالتب ّني^ ] \ [ Z Y X W V U  :
_ `  .[2]l k j i hg f e d c b aولـ ّمـا تز ّوج
ٍ
النتقادات الذع ٍة من ِق َبل املنافقني والسذّج؛ وهذا أم ٌر
النبي زينب بنﺖ جحﺶ تع ّرض
ّ
وأال
بأال يخﴙ الناسّ ،
طبيعي؛ نظ ًرا ً للعرف الساﺋد آنذاك؛ لذلﻚ ش ّجعه الله -تعاﱃ -وأمره ّ
ﱞ
ٌ
مسؤول عن تبليﻎ
يذعن لضغوطاتهم ،بل عليه أن يخﴙ الله -تعاﱃ -ويتوكّل عليه؛ ﻷنّه
رسالته إﱃ البرشµ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ :
¶ .[3]وال ّ
وجل ،لك ّنه كان يخﴙ من
النبي مل يك ْن يخﴙ أح ًدا سوى الله ع ّز ّ
شﻚ يف أ ّن ّ
خروج بعض املسلمني عن دينهم يف ما لو تز ّوج بزينب].[4
] [1سورة اﻷحزاب ،اآليتان .5 – 4
] [2سورة اﻷحزاب ،اآلية .37
] [3سورة اﻷحزاب ،اآلية .39
[4]Also Cf. Ibid., pp. 67 – 69.
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ـ عبارة  ¿ ¾ هي اﻷخرى ﻤﻳكن االستناد إليها إلثبات أ ّن اآلية ليسﺖ يف صدد
اللغوي (من رجال)؛
للنبي مح ّم ٍد ول ٌد أو ال ،إذ مل يستخدم القرآن الرتكيب
ّ
بيان ما إ ْن كان ّ
فالرتكيب املذكور يف اآلية يع ّم جميع الرجال الذين ُو ّج َه الخطاب إليهم وال يراد منه الرجال
الذين هم من أقرباﺋه.
اللغوي ومضمون اآلية  37التي تح ّدثﺖ عن زواجه بزينب
وهناك ارتبا ٌط بني هذا الرتكيب
ّ
بنﺖ جحﺶ والشاﺋعات التي انترشت -آنذاك-؛ بخصوص ما إ ْن كان هذا الزواج رشع ًّيا أو ال،
بأال يخﴙ ما يقوله الناس ،بل ال ب ّد من أن يخﴙ الله -تعاﱃ -فقﻂ:
اإللهي له ّ
لذا جاء اﻷمر
ّ
S R Q P O N؛ ث ّم ختمﺖ اآلية بالتأكيد عىل أنّه تز ّوج بها ضمن
عقد نكا ٍح مرشوعٍc b a ` _ ^ ] \ [ Z :
. hg f e d
إذًا ،اآلية تذكر برصيﺢ العبارة أ ّن زي ًدا كان اب ًنا بالتب ّني لرسول الله ،وزينب -زوجة
أي محذو ٍر من زواجه بها بعد طالقها؛ وهذا
زيد -ال تعتﱪ ك ّن ًة عرف ّي ًة له ،لذا ليس هناك ّ
املوضوع ت ّم التأكيد عليه -أيضً ا -يف اآلية  4من السورة نفسها، [Z Y X W  :
وعىل هذا اﻷساس جاء الخطاب يف اآلية الخامسة بﴬورة نسبة اﻷبناء إﱃ آباﺋهم الذين ولدوا
من صلبهم.l k j i h g :
ونستنتج من جملة ما ُذكِر أ ّن عبارة ¿ ¾  :يف قوله -تعاﱃ» º ¹ :-
أي
¼ ½ ¾ ¿ تشري بشكلٍ ٍّ
خاص إﱃ زيد بن حارثة ،ويراد منها إثبات عدم وجود ّ

ٍ
النبي؛ حتّى وإ ْن كان قد تب ّناه ،كذلﻚ يُراد منها
ارتباط
رشعي؛ من حيث البن ّوة ،بينه وبني ّ
ٍّ
النبي االقرتان بزوجته املطلّقة أو
نفي أب ّوته املطلقة للمؤمنني؛ وعىل هذا اﻷساس ال يحرم عىل ّ
ورشعي بالكامل.
أخته أو ابنته .وخالصة الكالم :أ ّن اقرتانه بزينب قانو ﱞين
ﱞ
النبي أ ْن يقرتن بزوج ٍة أخرى ،حيث قال
واآلية  52من السورة ذاتها ح ّرمﺖ عىل ّ
تعاﱃZ Y X W V U T S R Q P O N M L K J :-[ \] ^ _ ` .c b a
النبي بزينب بنﺖ جحﺶ طليقة ابنه بالتب ّني زيد
إذًا ،فحوى اآلية  40هو رشعيّة زواج ّ
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بن حارثة ،حيث أكّدت عىل أنّه ليس أبا ٍ
أي عالقة بن ّو ٍة معهم؛
أحد من رجالهم؛أي ليسﺖ لديه ّ
واﻷﴎي ودوره؛ باعتباره أبًا حقيق ًّيا ،وبالتاﱄ
الشخيص
وهذا يعني أنّها ال تتح ّدث عن وضعه
ّ
ّ
ال ﻤﻳكن االستدالل بها ال ّدعاء أنّها تشري إﱃ عدم إنجابه ول ًدا ،فهي ليسﺖ يف مقام بيان ما إ ْن
كان ذا ٍ
ولد أو ال ،وإﻤﻧّ ا تؤكّد عىل قانونيّة زواجه املذكور؛ وهذا اﻷمر عىل غرار وصف زوجاته
بأنّه ّن أ ّمهات املؤمنني؛ أي ال ﻤﻳكن االستدالل من هذا الوصف عىل أنّه ّن أ ّمهاتٌ باملعنى العريف
للكلمة ،لذا فﺈ ّن نفي أب ّوته صلوات الله عليه وآله ال يُراد منه نفي وجود ٍ
ولد له ،وال يقصد
يتوﰱ دون أن يُرزق ٍ
منه أنّه ّ
بولد.
هذه اآلية بحسب ظاهر ألفاظها كانﺖ مفهوم ًة بوضوح لدى الناس آنذاك ،حيث أنزلها
النبي ،ورد ًعا للنقد املو ّجه إليه ج ّراء ما حدث ،وإلزالة الشبهة
الله -ع ّز ّ
وجل -دفا ًعا عن ّ
التي حصلﺖ بعد وصف زوجاته بأنّه ّن أ ّمهات املؤمنني؛ لذا ﻤﻳكن تفسريها بالتاﱄ» :الحكم
حكم
النبي أ ّمهاتٌ للمؤمنني ال يعتﱪ ً
دليال عىل وجود ٍ
الرشعي الذي فحواه أ ّن زوجات ّ
حكام ترشيع ًّيا ال تكوين ًّيا«].[1
رشعي آخ َر فحواه أنّه -أيضً ا -وال ٌد لهم ،لذا فاآلية تنفي ً
ٍّ
ب .قوله -تعاﱃ Ä Ã Â Á À :-جاء تعقي ًبا عىل العبارة اﻷوﱃ:
النبي يف
¿ ¾ ½ ¼ » º ¹؛ أي إنّه
ٌ
توضيﺢ أريد منه بيان أ ّن ّ
رش باآليتني  38و 39اللتني
مستوى اﻷنب ّياء ،وليس كساﺋر املؤمنني ،وهذه اآلية لها ارتبا ٌط مبا ٌ
أشارتا إﱃ قضية ٍ
ونص اآليتني املذكورتني هوn :
زيد ،حيث تع ّد فصل الخطاب يف املوضوع؛ ّ

 ~ } | { z y xw v u t s r q p oﮯ¡ ¦ ¥ ¤ £ ¢

§ ¨ ©  .¶ µ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ªحيث
كل ٍ
وعيب وإزالة الحرج عنه ،والتأكيد عىل
نقص
وجل -هنا تﱪﺋة رسوله من ّ
يريد الله -ع ّز ّ
ٍ
أ ّن زواجه من زينب طليقة ٍ
زيد كان رشع ًّيا بالكامل وجاء بأم ٍر منه -تعاﱃ ،-فهو س ّن ٌة دين ّي ٌة
ال غبار عليها.

وجل ،وهو خاتم اﻷنب ّياء واملرسلني ،لذا
مرس ٌل إﱃ الناس من ِقبل الله ع ّز ّ
نبي َ
ومح ّمد ﱞ
تتّصف نب ّوته بالدوام واالستمرار حتّى النهاية ،حيث حمل رسالة الله إﱃ البرش ،ونال مقام
اإلسالمي يف الحوزة العلميّة ،الطبعة
] [1أكﱪ هاشمي رفسنجاين ،تفسري رهنام (باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات املكتب اإلعالمي
ّ
الخامسة2007 ،م ،ج  ،14ص .393
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النب ّوة لينقل أخبار الغيب وأحكام الرشيعة إليهم؛ وجميع أفعاله رساليّ ٌة وال تصدر من تلقاء
نفسه ،ومبا فيها زواجه من زينب بنﺖ جحﺶ؛ وهذه الس ّنة كانﺖ جاري ًة -أيضً ا -بني اﻷنب ّياء
والرسل السابقني؛ ﻷنّهم مل يتوانوا أب ًدا عن تنفيذ أوامر السامء ،ومل يخشوا إال الله -سبحانه
وتعاﱃ-؛ لذا فاملراد من قوله -تعاﱃ Ä Ã Â Á À :-هو املراد ذاته من
النبي أمام
قوله -تعاﱃ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ :-؛ إذ يراد منها الدفاع عن ّ
التهم التي و ّجهها إليه املنافقون واملرشكون بعد زواجه من طليقة زيد بن حارثة؛ واملقصود
هنا -كام ذكرنا آنفًا -ليس نفي البن ّوة عنه من اﻷساس] ،[1بل يُقصد منها جواز زواجه من
النساء املطلّقات؛ ومن جملته ّن زينب بنﺖ جحﺶ.
النبي بزينب من الفواﺋدّ ،بني
ّ
وفس الفخر الرازي اآلية بقوله» :مل ّا ّبني الله ما يف تز ّوج ّ
رصا يف التز ّوج
أنّه كان خاليًا من وجوه املفاسد ،وذلﻚ ﻷ ّن ما كان يتو ّهم من املفسدة كان منح ً
بزوجة االبن ،فﺈنّه غري جاﺋزٍ؛ فقال الله -تعاﱃ -أ ّن زي ًدا مل يك ْن اب ًنا له ،ال بل أحد الرجال مل
النبي كان أبا أحد من الرجال ﻷ ّن الرجل اسم الذكر من أوالد
يكن ابن مح ّم ٍد؛ فﺈ ْن قال ٌ
قاﺋل ّ
آدم ،قال -تعاﱃ] I H G F E  :-النساء  ،[176والصبي داخل فيه ،فنقول
الجواب عنه من وجهني؛ أحدهام :أ ّن الرجل يف االستعامل يدخل يف مفهومه الكﱪ والبلوغ ،ومل
للنبي ابن كب ٌري يقال إنّه رجل ،والثاين هو أنّه -تعاﱃ -قال ¿ ¾ :ووقﺖ
يك ْن ّ
الخطاب مل يك ْن له ول ٌد ذك ٌر .ث ّم إنّه -تعاﱃ -مل ّا نفى كونه أبًا ،عقّبه مبا ّ
يدل عىل ثبوت ما هو
يف حكم اﻷب ّوة من بعض الوجوه ،فقالÂ Á À  :؛ فﺈ ّن رسول الله؛ كاﻷب لﻸ ّمة يف
النبي أوﱃ باملؤمنني من أنفسهم
الشفقة من جانبه ،ويف التعظيم من طرفهم ،بل أقوى ،فﺈ ّن ّ
واﻷب ليس كذلﻚ .ث ّم ّبني ما يفيد زيادة الشفقة من جانبه والتعظيم من جهتهم ،بقوله
نبي إ ْن ترك شيﺌًا من النصيحة والبيان،
النبي الذي يكون بعده ّ
( َو َخات َ َم ال ﱠن ِب ّي َني)؛ وذلﻚ ﻷ ّن ّ
نبي بعده يكون أشفق عىل أ ّمته وأهدى لهم وأجدى ،إذ
يستدركه من يأيت بعده؛ وأ ّما َم ْن ال ّ
كوالد لولده الذي ليس له غريه من ٍ
هو ٍ
أحد«].[2
للنبي مح ّمد وال ﻤﻳكن ات ّخاذها ذريع ًة لتﱪير عدم حصول ذلﻚ ،وقد أخطأ
] [1هذه العبارة ال ترتبﻂ من اﻷساس مبسألة عدم إنجاب ولد ّ
املفسون املسلمون حينام أقحموا هذا اﻷمر يف تفسري اآلية ،وال موضوعيّة إلﴏارهم عىل وفاته؛ وليس له ولدٌ ،ضمن بيان مدلولها؛ حيث
ّ
حاولوا من وراء تفسريهم هذا تﱪير خامتيّة النب ّوة به.
] [2مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،25ص .171
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قاﺋالÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹» :
فسها ً
وأ ّما ابن عاشور فقد ّ
] Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Âاﻷحزاب ْ ،[40اس ِتﺌْ َن ٌ
رصي ِﺢ ِب ِﺈبْطَا ِل
اف لِلتﱠ ْ ِ

أَقْ َوا ِل الْ ُم َنا ِف ِق َني َوال ِﱠذي َن ِيف قُلُو ِب ِه ْم َم َر ٌض َو َما يُلْ ِقي ِه الْيَ ُهو ُد ِيف نُف ِ
ُوس ِه ْم ِم َن الشﱠ ِّﻚَ ،و ُه َو ن َِاظ ٌر
وم
إِ َﱃ قَ ْولِ ِه -ت َ َع َاﱃْ  [Z Y X W  :-
]اﻷَ ْح َزابَ ،[4 :والْ َغ َر ُض ِم ْن َهذَا الْ ُع ُم ِ
للنبيَ ولَ ٌد ِم َن ال ِّر َجا ِل تَ ْجرِي َعلَ ْي ِه أَ ْحكَام البن ّوة؛ َحتﱠى َال يَتَطَ ﱠر َق
قَطْ ُع تَ َو ﱡه ِم أَن يكون ّ
ِْ
اإل ْر َج ُ
اف َو ِاال ْخ ِت َال ُق إِ َﱃ َم ْن يَتَ َز ﱠو َج ُه ﱠن ِم ْن أَيَا َمى الْ ُم ْسلِ ِم َني أَ ْص َحا ِب ِه ِمث َْل :أُ ِّم َسلَ َمةََ ،و َحف َْصةَ...
يق الْك ََال ُم ِﻷَ ْجلِ ِهَ ،وال ِﱠذي َو ِه َم ِفي ِه
ارش ِة؛ ِﻷَنﱠ َها الْ َغ َر ُض ال ِﱠذي ِس َ
َوالْ َم ْن ِف ﱡي ُه َو َو ْص ُف ْاﻷُبُ ﱠو ِة الْ ُمبَ ِ َ
َم ْن َو ِه َم ،والذي َر ِح َم فيه من َر ِح َم ،فال التفات إﱃ كونه ج ّدا للحسن والحسني ومحسن أبناء
ابنته فاطمة رﴈ الله عنها إذ ليس ذلﻚ مبقصودَ ...و َال يَ ْخطُ ُر ِب َبا ِل أَ َح ٍد نَف ُْي أُبُ ﱠوتِ ِه لَ ُه ْم مبِ َ ْع َنى
الصل ِْب ُدو َن أُبُ ﱠو ِة ال ﱠر ِح ِمَ .وإِضَ افَ ُة ِ ر َجا ٍل إِ َﱃ ضَ ِمريِ الْ ُم َخاطَ ِب َني
ْاﻷُبُ ﱠو ِة الْ ُعلْ َيا ،أَ ِو الْ ُم َرا ُد أُبُ ﱠو ُة ﱡ
َوالْ ُع ُد ُ
َاب إِ َﱃ الْ َخاﺋِ ِض َني ِيف ق َِضيﱠ ِة تَ َز ﱡو ِج َزيْ َن َب؛ إِ ْخ َرا ًجا
ول َع ْن تَ ْعرِي ِف ِه ب ﱠ
ِالال ِم ،لِق َْص ِد تَ ْوجِي ِه ال ِْخط ِ
يﻂ َوالتﱠ ْغلِ ِ
لِلْك ََال ِم ِيف ِصي َغ ِة التﱠ ْغلِ ِ
يﻆَ ...و ْاس ِت ْد َر ُاك قَ ْولِ ِه Â Á À :لِ َرفْعِ َما قَ ْد يُتَ َو ﱠه ُم
الرتا ُح ِم َوال ِ ِّْﱪ بَ ْي َن ُه َوبَ ْ َني ْاﻷُ ﱠم ِة ،فَ ُذكِّ ُروا ِبأَنﱠ ُه َر ُس ُ
ول اللﱠ ِه؛ فَ ُه َو
ِم ْن نَف ِْي أُبُ ﱠوتِ ِه ِمنِ انْ ِف َصا ِل ِصلَ ِة ﱠ َ
نبي ٍء َم َع أُ ﱠم ِت ِه.
ك َْاﻷَ ِب لِ َج ِميعِ أُ ﱠم ِت ِه ِيف شَ َف َق ِت ِه َو َر ْح َم ِت ِه ِب ِه ْمَ ،و ِيف ِب ِّر ِه ْم َوتَ ْو ِقريِ ِه ْم إِيﱠا ُه ،شَ أْن كل ّ
َو َعط ُْف ِص َف ِة ( َو َخاتم ال ﱠنبِي ِﺌ َني) َع َىل ِص َف ِة َر ُس َ
ول اللﱠ ِه ،تَ ْك ِم ٌيل َو ِزيَا َد ٌة ِيف التﱠ ْنوِي ِه مبِ َقَا ِم ِه
َوإِﻤﻳَا ٌء إِ َﱃ أَ ﱠن ِيف انْ ِتفَا ِء أُبُ ﱠوت ِه ِﻷَ َح ٍد ِم َن ال ِّر َجا ِل ِح ْك َم ًة قَ ﱠد َر َها اللﱠ ُه -تَ َع َاﱃَ -و ِه َي إِ َرا َد ُة أَ ْن َال يَكُو َن
إِ ﱠال ِمث َْل ال ﱡر ُسلِ أَ ْو أَفْضَ َل ِيف َج ِميع َخ َصاﺋِصه«].[1
النبي
والحقيقة أ ّن َ
جزﻲﺋ اآلية  40من سورة اﻷحزاب يشريان إﱃ مقامني من مقامات ّ
مح ّمد بالنسبة إﱃ املؤمنني وساﺋر اﻷنب ّياء واملرسلني؛ هام:
اﳌﻘﺎم اﻷ ّول :ليس أبا ٍ
أحد من الرجال.
ٍ
(بتلخيص).
] [1محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،21ص 273 - 272
املفسين املسلمني ليؤكّد عىل خامتيّة النب ّوة مبح ّمد ،ومن هذا املنطلق اعتﱪ قوله -تعاﱃ :-ﺧﺎﺗَﻢ اﻟﻨﺒ ّﻴني
تب ّنى ابن عاشور نهج غالبيّة ّ
مرتبطًا بعدم وجود ٍ
ولد له ،حيث قالَ » :وإِذ قَ ْد كَا َن ال ﱡر ُس ُل لَ ْم يَخ ُْل َع ُمو ُد أَبْ َناﺋِ ِه ْم ِم ْن نَبِي ٍء كَا َن كَ ْونُ ُه خَاتَ َم ال ﱠنبِي ِﺌ َني ُم ْقتَ ِضيًا أَ ْن َال يَكُو َن لَ ُه
أَبْ َنا ٌء بَ ْع َد َوفَاتِ ِه ِﻷَنﱠ ُه ْم لَ ْو كَانُوا أَ ْح َيا ًء بَ ْع َد َوفَاتِ ِه َولَ ْم ت ُ ْخلَ ْع َعلَ ْي ِه ْم ُخلْ َع ُة النبوءة ِﻷَ ْجلِ َختْمِ ال ﱡن ُب ﱠو ِة ِب ِه كَا َن َذلِ َﻚ غَضًّ ا ِفي ِه دُو َن َساﺋِ ِر ال ﱡر ُسلِ ،
يﴗ عَنِ التﱠ َز ﱡو ِج«.
ﴏ َف ِع َ
ﴎاﺋِ َيل بَ ْع َد ِع َ
يﴗَ َ 
َو َذلِ َﻚ َما َال يُرِي ُد ُه اللﱠ ُه ِب ِه .أَ َال تَ َرى أَ ﱠن اللﱠ َه ل ﱠَام أَ َرا َد قَطْ َع ال ﱡن ُبو َء ِة ِم ْن بَ ِني إِ ْ َ
ٍ
(بتلخيص).
(محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،21ص )273
للنبي أو عدم حدوث ذلﻚ.
لك ّن هذه العبارة -كام أرشنا آنفًا ،-ال ارتباط لها مبسألة إنجاب ولد ّ
434

اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ 
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

اﳌﻘﺎم اﻟﺜﺎين :خاتم اﻷنبيّاء والرسل.
لذا ال صوابيّة ملا استنتجه ديفيد باورز وغالبيّة املسترشقني] [1من تفسريهم إياها؛ با ّدعاﺋهم
أنّها تنفي عنه إنجاب ٍ
ولد بلﻎ س ّن الرشد.
ج .كلمة (خاتم) مشت ّق ٌة من الفعل (ختم) ،ويرى علامء اللغة أ ّن تاءها لو كانﺖ مفتوحةً،
فهي تعني الختم الذي يُطبع عىل الرسالة وما يُختم به ،حيث وضّ حها ابن منظور بقوله:
َس :الْ َخاتَ ُم ال ِﱠذي يُ ْختَ ُم
»وطَبع الﴚ َء َو َعلَيْ ِه يَطْبَ ُع طبْ ًعاَ :ختَ َم؛ والطابَ ُع والطا ِب ُع بِالْ َفتْ ِﺢ َوالْك ْ ِ
ِب ِه ...والخاتِم والخات َم ِم ْن أَسامء ال ﱠنب ِِّيَ ،و ِيف التﱠ ْنزِيلِ الْ َعزِيزِ¾ ½ ¼ » º ¹ :
¿  ،Ä Ã Â Á Àأَي ِ
آخ َر ُه ْمَ ...وقَ ْد قُ ِرئَ (وخات َ َم)«] .[2ومعنى
هذه الكلمة يف اللغات السام ّية هو معناها ذاته يف اللغة العرب ّية؛ كام أرشنا آنفًا] ،[3واملصدر
املشتق منه
مشتق من الفعل (ختم) ،لذا لو قرئ اسم الفاعل
(الختم) مبعنى طبع الﴚء
ّ
ﱞ
بكس التاء؛ فهو يعني الطبع].[4
ٍ
توضيحات لكلمة خاتم؛ هي:
وذكر الباحث وليام لني يف معجمه ثالثة
مفتوح التاء؛ مبعنى الختم والطبع
ـ اس ٌم
ُ
ـ اسم فاعلٍ مكسور التاء مبعنى نهاية الﴚء وآخره
ـ يشري إﱃ الفعل ( َختَم) الذي له معنيان؛ أحدهام :الطبع والختم وإيجاد ٍ
نقﺶ عىل ﳾ ٍء،
واآلخر إمتام الﴚء].[5
] [1هناك مسترشقون سبقوا ديفيد باورز يف تفسري العبارة بهذا اﻷسلوب.
)Cf. E. g. E. Landau - Tasseron: Adoption, Acknowledgement of Paternity & False Genealogical Claims in Arabian
& Islamic Societies. In BSOAS 66 )2003(, p. 169(.
ٍ
نصا تا ﱠم املعنى ،فهي ّ
ارتباط بني
تدل بوضو ٍح عىل وجود
ومن جملة الفرض ّيات اﻷخرى التي طرحها باورز يف هذا الصدد ،أ ّن اآلية باعتبارها ًّ
ختم النبوة مبح ّمد وعدم وجود ٍ
ولد له.
)Powers, Ibid., pp. 68, 149. See also IDEM: “Adoption” in Oxford Bibliographies in Islamic Studies. Ed. John O. Vol.
l, New York: Oxford University Press, )2016(, Not Yet published(.
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،كلمة (ختم).
[3]Cf. Je�ery, Ibid., p. 121.
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،كلمة (ختم).
[5]Lane, s.v. kh. t. m.
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وتشهد املصادر اللغويّة بأ ّن الخامتيّة يف كال معنييها امل ُشار إليهام ّ
تدل يف الحقيقة عىل
][1
النبي مح ّمد بأنّه خاتم النب ّيني هو من باب االستعارة،
الختم  -الطبع للنب ّوة  ،ووصف ّ
ويشري إﱃ أفضل ّيته عليهم؛ وإذا قرأنا الكلمة بكس التاء؛ فاملقصود -هنا -أنّه الختم -الطبع-
نبي مرسلٍ من ِقبَل الله -تعاﱃ-؛ وإذا
الذي به ت ُعلن نهاية بعثة اﻷنبيّاء ،ومن ث ّم فهو آخر ًّ
قرأناها بفتﺢ التاء؛ فاملقصود ما يتختّم به اإلنسان يف إصبعه ،وبه يت ّم ختم القراطيس].[2
إذًا ،عبارة خاتم النب ّيني تعني ختمه؛ كالطابع عىل رساالت اﻷنب ّياء ،وعىل أساس هذا املعنى
ّ
نبي بعده إﱃ يوم القيامة].[3
املفسون بها عىل عدم بعثة ّ
استدل ّ
أي ًّ
فس الختم؛ مبعنى اإلنهاء واإلمتام ،ث ّم ط ّبق هذا املعنى عىل
واملؤ ّرخ ابن خلدون هو اآلخر ّ
عبارة (خاتم النبيّني) وختم القرآن وخامتة اﻷمر ،حيث قال ...» :فيحتمل أ ْن يكون الختم بهذا
الخاتم بغمسه يف املداد أو الطني ،ووضعه عىل الصفﺢ فتنتقﺶ الكلامت فيه ،ويكون هذا من
معنى النهاية والتامم؛ مبعنى ص ّحة ذلﻚ املكتوب ونفوذه ،كأ ّن الكتاب إﻤﻧّ ا يت ّم العمل به بهذه
بتامم«] .[4ولذلﻚ يُطلق عىل الختم الذي يطبع يف نهاية
العالمات ،وهو من دونها ملغًى ليس ٍ
املكاتيب والرساﺋل عنوان (خاتم) مجازًا] ،[5كام نستلهم من اآلية  7يف السورة ذاتها أ ّن هذه
] [1راجع :أحمد باكتﴚ وآخرون» ،خاتم النبيّني« ،مقالة نرشت يف املوسوعة اإلسالميّة الكبرية ،تحرير كاظم موسوي بجنوردي وآخرون،
مؤسسة داﺋرة املعارف اإلسالميّة ،ج 2008 ،16م ،ص .582
إيران ،منشورات ّ

] [2راجع :مح ّمد بن عبد الله بن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،تحقيق عبد الله الخالدي ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار اﻷرقم ،الطبعة
اﻷوﱃ1416 ،هـ ،ج  ،2ص 153؛ مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،16ص .325
] [3راجع :أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،22ص 13؛ مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري
القرآن ،ج  ،8ص .346
] [4عبد الرحمن بن خلدون ،مقدّمة ابن خلدون (باللغة الفارسية) ،ترجمها إﱃ الفارسية مح ّمد بروين كنابادي ،إيران ،طهران ،منشورات
دار النرش العلميّة الثقافيّة ،الطبعة الثامنة1996 ،م ،ج  ،1ص .508

] [5للمؤ ّرخ املسلم ابن خلدون معانٍ عدّة للكلمة ،حيث قال ...» :ويف كيفيّة نقﺶ الخاتم والختم به وجوه؛ وذلﻚ أ ّن الخاتم يطلق عىل
اآللة التي تجعل يف اﻷصبع؛ ومنه تختّم إذا لبسه؛ ويُطلق عىل النهاية والتامم؛ ومنه ختمﺖ اﻷمر إذا بلغﺖ آخره ،وختمﺖ القرآن كذلﻚ،
ومنه خاتم النب ّيني وخاتم اﻷمر .ويطلق عىل السداد؛ الذي يس ّد به اﻷواين والدنان ،ويقال فيه ختام ،ومنه قوله -تعاﱃِ :-
(ختا ُم ُه ِم ْس ٌﻚ) ]سورة
فس هذا بالنهاية والتامم ،قال ﻷ ّن آخر ما يجدون يف رشابهم ريﺢ املسﻚ ،وليس املعنى عليه ،وإﻤﻧّ ا هو
املطفّفني ،اآلية  ،[26وقد غلﻂ من ّ
ِ
من الختام ،الذي هو السدّاد ،ﻷ ّن الخمر يجعل لها يف الدن سدّاد الطني أو القار يحفظها ويطيب عرفها وذوقها ،فبُول َﻎ يف وصف خمر الج ّنة
بأ ّن سدادها من املسﻚ ،وهو أطيب عرفًا وذوقًا من القار والطني املعهودين يف الدنيا«.
(عبد الرحمن بن خلدون ،مقدّمة ابن خلدون (باللغة الفارسية) ،ترجمها إﱃ الفارسية مح ّمد بروين كنابادي ،ج  ،1ص .)508
وكلمة (خاتم) تستبطن معاين ختم الﴚء وإمتامه وإيصاله إﱃ درجة النهاية؛ ومن ذلﻚ ختام العمل مبعنى إمتامه وأداﺋه ،وخامتة الكتاب؛ مبعنى
فست الكلمة بهذه املعاين.
الكتابات اﻷخرية فيه وانتهاء محتواه بحيث ال ﻤﻳكن إضافة ﳾء بعدها .وجدير بالذكر أ ّن جميع املعاجم العربيّة ّ
(لالطّالع أكرث ،راجع :حسن املصطفوي ،التحقيق يف ﮐلامت القرآن الﮑريم ،كلمة (ختم)).
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اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ 
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

الكلمة تستبطن يف معناها مدلول التصديق ،حيث دار الحديث فيها عن العالقة بني رسالة
النبي مح ّمد ورساالت اﻷنب ّياء الذين أُرسلوا قبله ،وت ّم التأكيد فيها عىل أ ّن امليثاق الذي
ّ
أخذ منهم واح ٌد, + * ) ( ' & % $ # " ! :
 ،2 1 0 / .وهذه اآلية ﻤﻳكن اعتبارها مت ّمم ًة ملضمون اآلية  40عىلضوء إشارتها إﱃ التناسق واالرتباط التا ّم بني نب ّوة مح ّم ٍد وساﺋر اﻷنبيّاء واملرسلني] ،[1وعىل
اللغوي للفعل (ختم) أ ّن عبارة (خاتم النب ّيني) ،إﱃ جانب
نستشف من اﻷصل
هذا اﻷساس
ّ
ّ
داللتها عىل تصديقه باﻷنب ّياء السابقني وارتباط رسالته برساالتهم ،فهي ذات مع ًنى آخ َر هو
مرسل بعده؛ ويؤيّد
نبي َ
اإلمتام واإلنهاء؛ أي إمتام هذه الرساالت وإنهاﺋها؛ بحيث ال يأيت ﱞ
النص القرآ ّين حينام يريد التأكيد عىل التالحم واالرتباط بني رساالت السامء،
هذا املعنى أ ّن ّ
ٍ
النبي مح ّم ٌد مص ّدقاً ملن بُ ِعثَ قبله؛
يستخدم
مشتقات من لفﻆ التصديق ،لذلﻚ أعتُﱪ ﱡ
بحيث يؤيّد ما جاؤوا به ،أو يفعل كام فعلوا] ،[2فضالً عن أنّه وصف ساﺋر اﻷنب ّياء باملص ّدقني
أيضً ا] ،[3لك ّنه صلوات الله عليه وآله؛ إضاف ًة إﱃ هذه الصفة ،اعتُﱪ خامتً ا لهم ،لذا ال ب ّد من
تفسري عبارة (خاتم النبيّني) مبع ًنى أوس َع نطاقًا من مدلول التصديق.
وختا ُم الْ َوا ِدي :أَقصاهِ .
وذكر ابن منظور -أيضً ا -معاين عدّة للكلمة ،منها ما ييلِ ...» :
وختا ُم ال َق ْوم ِ
وخامتُ ُهم وخامتَ ُ ُهم :آخ ُرهم«.
(مح ّمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،كلمة (ختم)).
شخص يف القوم بأنّه خامتَ هم أو ِ
واعتﱪ الزبيدي هو اآلخر آخر ٍ
خامتهم ،أي أنّه مل يجعل فرقًا بني فتﺢ تاء الكلمة وكسها.
(لالطلّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن مح ّمد بن عبد الرزّاق الحسيني (الزبيدي) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،كلمة (ختم)).
وكذلﻚ قال ابن خلدون موضّ ًحا معناها» :وأ ّما الخاتم فهو من الخطﻂ السلطانية والوظاﺋف امللوكية ،والختم عىل الرساﺋل والصكوك معروف
النبي أراد أن يكتب إﱃ قيرص ،فقيل له :إ ّن العجم ال يقبلون كتاباً إال أن يكون
للملوك قبل اإلسالم وبعده ،وقد ثبﺖ يف الصحيحني أ ّن ّ
مختوماً ،فات ّخذ خامتاً من فضّ ة ونقﺶ فيه( :مح ّمد رسول الله)«.
(عبد الرحمن بن خلدون ،مقدّمة ابن خلدون (باللغة الفارسية) ،ترجمها إﱃ الفارسية مح ّمد بروين كنابادي ،ج  ،1ص .)507
ٍ
للنبي يف اآليتني  45و 46من سورة اﻷحزاب.
صفات
ويؤيّد هذا املعنى ما ُذكِ َر من
َ
وخصاﺋص ّ
[1] Cf. Rubin, Ibid., p. 73.
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :سورة البقرة ،اآلية 101؛ سورة آل عمران ،اآلية .81
كذلﻚ فالقرآن مصد ٌِّق ومؤيِّ ٌد للمبدأ التوحيدي املوجود يف النصوص املقدّسة السابقة.
لالطّالع أكرث ،راجع اآليات التالية :سورة البقرة ،اآليات 97 ،91 ،89 ،41؛ سورة آل عمران ،اآلية 3؛ سورة النساء ،اآلية 47؛ سورة املاﺋدة48 ،؛
سورة اﻷنعام ،اآلية 92؛ سورة فاطر ،اآلية 31؛ سورة اﻷحقاف ،اآليتان  12و.30
وقال -تعاﱃ -يف اآلية  29من سورة الفتﺢُ  :ﻣ َﺤ ﱠﻤﺪٌ َر ُﺳ ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َواﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ َﻣ َﻌﻪُ أَ ِﺷﺪﱠ ا ُء َﻋ َﲆ اﻟْﻜُﻔﱠﺎ ِر ُر َﺣ َام ُء ﺑَ ْﻴ َﻨ ُﻬ ْﻢ ﺗَ َﺮاﻫ ُْﻢ ُر ﱠﻛ ًﻌﺎ ُﺳ ﱠﺠﺪً ا ﻳَ ْﺒ َﺘﻐُﻮنَ
اﻟﺴ ُﺠﻮ ِد َذﻟِﻚَ َﻣ َﺜﻠُ ُﻬ ْﻢ ِﰲ اﻟ ﱠﺘ ْﻮ َرا ِة َو َﻣ َﺜﻠُ ُﻬ ْﻢ ِﰲ ْ ِ
نستشف من هذه اآلية
اﻹﻧْﺠِ ﻴﻞِ  ،...حيث
ّ
ﻓَﻀْ ًﻼ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ َورِﺿْ َﻮاﻧًﺎ ِﺳ َ
ﻴامﻫ ُْﻢ ِﰲ ُو ُﺟﻮ ِﻫﻬ ِْﻢ ِﻣ ْﻦ أَﺛَ ِﺮ ﱡ
مفهوم التصديق أيضً ا.
النبي عيﴗ بأنّه مصد ٌّق
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :سورة آل عمران ،اآلية 50؛ سورة املاﺋدة ،اآلية 46؛ سورة ّ
الصف ،اآلية  6التي وصفﺖ ّ
للنبي عيﴗ.
النبي يحيى بأنّه مصد ٌّق ّ
ملا جاء يف التوراة ،سورة آل عمران ،اآلية  39التي وصفﺖ ّ
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النص القرآ ّين حول الطبع يف خامتة املكتوب وإمتام
وتتمحور معاين مشتقّات الفعل (ختم) يف ّ
اﻷمر ،وقد استخدم -أيضً ا -بالنسبة إﱃ الكافرين؛ ﻷ ّن الله -تعاﱃ -ختم عىل قلوبهم] ،[1وعىل
أفواههم].[2
اللغوي املتعارف
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻜﻼم :إذا أردنا تفسري عبارة (خاتم النب ّيني)؛ وفقًا للمعنى
ّ
للفعل (ختم) ،نقول :الله -تعاﱃ -ختم رساالت السامء وطبع عليها ختم اإلمتام بعد رسالة
النبي مح ّمد التي جعلها أكمل أنواع النب ّوة.
ّ
ومام قيل من ِق َبل املسترشقني أ ّن مفهوم الخامت ّية يُع ّد جز ًءا ال ّ
ينفﻚ عن االستعارة القرآن ّية
ّ
التي تعني ختم املكتوب والرسالة ،وكذلﻚ ّ
يدل عىل االرتباط الوثيق بني رساالت السامء
سوا ختم النب ّوة
وإمتامها وتصديقها]ّ ،[3
ولعل هذا اﻷمر هو الذي دعا بعض املسترشقني ﻷ ْن يف ّ
اب َﻋ ِﻈﻴﻢ( سورة البقرة ،اآلية .)7
ﲆ أَﺑْ َﺼﺎ ِر ِﻫ ْﻢ ِﻏﺸَ ﺎ َو ٌة َوﻟَ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ ٌ
ﲆ َﺳ ْﻤ ِﻌﻬ ِْﻢ َو َﻋ َ
ﲆ ُﻗﻠُﻮ ِﺑﻬ ِْﻢ َو َﻋ َ
] [1قال -تعاﱃَ  :-ﺧﺘ ََﻢ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ َ
راجع أيضً ا :سورة اﻷنعام ،اآلية 46؛ سورة شورى ،اآلية 24؛ سورة الجاثية ،اآلية .23
ﲆ أَ ْﻓ َﻮا ِﻫﻬ ِْﻢ َوﺗُﻜَﻠﱢ ُﻤ َﻨﺎ أَﻳْ ِﺪﻳﻬ ِْﻢ َوﺗَﺸْ َﻬﺪُ أَ ْر ُﺟﻠُ ُﻬ ْﻢ َمبِﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻳَﻜ ِْﺴ ُﺒﻮنَ( سورة يس ،اآلية .)65
] [2قال -تعاﱃ :-اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ﻧَ ْﺨ ِﺘ ُﻢ َﻋ َ
(رحيق مختو ٌم) ،و(ختامه ٌ
بدال
مسﻚ) يف وصف رشاب املؤمنني يف الج ّنة ،والختام هنا استخدم ً
اآليتان  25و  26من سورة املطففني فيهام عبارتا:
ٌ
ُﻮم * ِﺧﺘَﺎ ُﻣﻪُ ِﻣ ْﺴﻚٌ َو ِﰲ َذﻟِﻚَ َﻓﻠْ َﻴ َﺘ َﻨﺎﻓ َِﺲ اﻟْ ُﻤ َﺘ َﻨﺎ ِﻓ ُﺴﻮن .وهذا املعنى يشابه املراد من الختم مبعنى الطبع.
عن خاتمُ  :ﻳ ْﺴ َﻘ ْﻮنَ ِﻣ ْﻦ َر ِﺣ ٍ
ﻴﻖ َﻣ ْﺨﺘ ٍ
راجع أيضاً :سورة التوبة ،اآلية 93؛ سورة النحل ،اآلية  108وآيات أخرى.
] [3لالطّالع أكرث ،راجع:
Rubin, Ibid., p. 74.
النص القرآ ّين مبعنى خامت ّية النب ّوة ،إﱃ جانب التصديق برساالت اﻷنب ّياء السابقني ،يتعارض مع الطابع
إ ّن تفسري عبارة (خاتم النب ّيني) يف ّ
العام للدراسات والبحوث التي د ّونها الباحثون املحدثون بخصوص اعتقاد املسلمني بكون نب ّيهم خاتم اﻷنب ّياء ودينهم خاتم اﻷديان ،وقد
تط ّرقنا إﱃ مثالني من هذه اآلراء يف بادئ الباب.
اإلسالمي ومبادئ اﻷدب العر ّﻲﺑ الكالسيﻲﻜّ،
التفسريي
توصل إليها املسترشقون عىل ضوء تحليل النهج
وكام أرشنا آنفًا فغالبيّة النتاﺋج التي ّ
ّ
ّ
تؤكّد عىل أ ّن املعنى املتعارف لهذه العبارة ال يعتﱪ املدلول اﻷ ّول لها ،كام ال ﻤﻳكن اعتباره املفهوم الوحيد الذي ﻤﻳكن احتامله منها.
(.)Cf. Friedman, Ibid.,p. 183; See also Idem: Prophecy Continuous, pp. 49 – 93
اإلسالمي مرا ًرا
رأي يف املوضوع ،حيث قال أ ّن مج ّرد ظهور عدد من دعاة النب ّوة يف املجتمع
كام أ ّن املسترشق هارمتوت أوتو بوبتسني له ٌ
ّ
دليال عىل اعتبار كلمة (خاتم) تعني -فقﻂ -خامتيّة النب ّوة مبح ّمد ،وإﻤﻧّ ا تعني التصديق والتأييد؛ أي إنّها ﴐب
وتكرا ًرا ،ال ﻤﻳكن أن يعتﱪ ً
من االرتباط مع اﻷنب ّياء السابقني.
)Cf. Hartmut Bobzin, “The Seal of the Prophet: towards an understanding of Muhammad’s prophethood”, in The
Quran in context: historical & literary investigations into the Quranic milieu, edited by Angelika Neuwirth, Nicolai
Sinai & Michael Marx, Leiden, New York & Koln: E. J. Brill, 2010 p. 565(.
ّ
استدل بنصوص الكتاب
وحاول إثبات مدّعاه هذا استنادًا إﱃ الروايات التي نقلها صاحب تفسري (الد ّر املنثور) لدى تفسريه اآلية ،كام
املقدّس ،وقال إ ّن القدّيس أفراهاط د ّون تفس ًريا متثيل ًّيا للعهد القديم ص ّور فيه حياة اﻷنب ّياء السابقني لعيﴗ بكونها صور ًة لحياته ،إذ
التقليدي
بأسلوب يناظر املعهود يف التأريﺦ
النبي مح ّم ٍد
ٍ
إنّهم مل يتنبّأوا بظهوره فقﻂ؛ كام بادر إﱃ تفسري ّ
ّ
النص القرآ ّين عىل ضوء شخصيّة ّ
اليهودي.
املسيحي
ّ
ّ
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اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ 
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ
Ibid., p. 566
وقد أرشنا إﱃ آراء بعض الباحثني من أمثال أولريﺶ فون هوتن ،واملحور املشرتك فيها هو التشكيﻚ يف زمان حدوث هذا الزواج بدل رشح
اللغوي ومدلولها الظاهر منها ،حيث تط ّرقوا يف مباحثهم إﱃ قضايا خارج ٍة عن نطاق
العبارة القرآنيّة (خاتم النبيّني) وتحليلها وبيان جذرها
ّ
النص القرآ ّين لدرجة أنّهم مل يتط ّرقوا إﱃ بيان مفهوم كلمة (ختم) وموارد استعاملها يف مختلف اآليات ،كام مل يذكروا سياق اآلية التي ذكرت
ّ
فيها العبارة املشار إليها عىل الرغم من أ ّن مفهوم الخامت ّية يف اإلسالم منذ بادئ اﻷمر وحتّى يف املصادر التي استند إليها هؤالءّ ،
يدل عىل
يدل عىل أنّه طُرح يف ٍ
استعاري مستو ًحى من الختم والطبع ،وال يوجد مصد ٌر من هذه املصادر ّ
فضال عن أنّه يشري إﱃ
وقﺖ متأ ّخرًٍ ،
مفهومٍ
ٍّ
املفسين بختم النب ّوة ضمن تفسريهم اآلية  40من سورة اﻷحزاب.
النبي الخاتم ويؤكّد عىل قطع ّ
املنشأ اﻷ ّول ملفهوم ّ
النبي مح ّم ٍد هي من ضمن اﻷدلّة غري القرآنيّة التي استند إليها املسترشقون إلثبات أ ّن عقيدة
والروايات املنقولة حول وفاة إبراهيم ابن ّ
الخامت ّية يف اإلسالم ظهرت يف ٍ
نبي؛ واملسترشق يوحنان فريدمان اعتﱪها والروايات
نبي ابن ّ
وقﺖ متأ ّخرٍ ،فقد ذكر يف واحد ٍة منها أ ّن إبراهيم ﱞ
اﻷخرى املشابهة لها متعارض ًة مع فكرة خامت ّية النب ّوة يف اإلسالم.
)Cf. Friedmann, Ibid., pp. 187 - 190(.
وبغض النظر عن محتوى هذه الرواية والروايات املشابهة لها وواقع أسانيدها ،إذا أمع ّنا النظر يف بنيتها العا ّمة وبنية ساﺋر الروايات التي تتمحور
ّ
نستشف منها أ ّن املقصود من مضمون الرواية املذكورة برأي أوري روبني هو:
مواضيعها حول ذات املوضوع واﻷجواء الحاكمة حني صدورها،
ّ
النبي بﺈثبات أ ّن مح ّمدًا هو والد إبراهيم وليس غريه ،وهذه العبارة ]يف الرواية[ أُريد منها بيان رفعة شأن قرابة
»املراد هو تﱪﺋة أهل بيﺖ ّ
إبراهيم إﱃ صاحب أعىل مقامٍ يف املجتمع ،وهو مقام النب ّوة طب ًعا؛ وال يوجد تضا ﱞد بني اتّصافه بشأن النب ّوة ووراثته لها وبني االعتقاد بكون
نبي مرسلٍ؛ فقد ّ
النبي بأ ّن
تويف ً
نبي .إذًا ،قول ّ
طفال ،لذا حتّى وإن كان وارث ًا لنب ّوة والده ،فهذا ال ﻤﻳنع من اعتبار والده آخر ًّ
مح ّم ٍد آخ َر ًّ
نبي ال يعني استمرار ساللة النب ّوة من بعده«.
نبي وابن ًّ
إبراهيم ﱞ
)Rubin, Ibid., p. 80(.
وعدم وجود ٍ
للنبي مح ّمد هو الدليل اآلخر الذي استند إليه هؤالء املسترشقون إلثبات تأخّر ظهور عقيدة خامتيّة النب ّوة يف اإلسالم
ولد ّ
عن عهده صلوات الله عليه وآله ،فالواقع املحزن الذي نجم عن وفاة ابنه اضط ّر املسلمني ﻷ ْن يذكروا تﱪير ٍ
ات لعدم تركه ولدًا بعد وفاته؛
ومام قيل يف هذا الصدد إ ّن املسلمني لدى تفسريهم اآلية  40من سورة اﻷحزاب حاولوا إيجاد تﱪي ٍر لوفاة إبراهيم يف س ّن الصغر ووفاة ساﺋر
ّ
نبي مرسلٍ ؛ ﻷ ّن النب ّوة شأ ٌن موروثٌ .
آخر
والدهم
يبقى
لﻲﻜ
الحياة؛
يفارقوا
أن
د
ب
ال
كان
إذ
،
النبي
أبناء
ّ
ًّ
ّ
)Friedmann, Ibid., pp. 191 - 192(.
زيد ،والتأكيد عىل أنّه ٍ
النبي مبطلّقة ٍ
روحي
والد
ٍّ
ولكن كام ذكرنا سابقًا ،فﺈ ّن سياق الجزء اﻷ ّول من اآلية املذكورة يؤكّد عىل رشعية زواج ّ
غريوا داللة اﻷب ّوة الروح ّية وساقوها نحو اﻷب ّوة بالصلب عىل ضوء أذواقٍ تفسرييّ ٍة شخص ّي ٍة؛ وال ّ
شﻚ يف
للمؤمنني ،إال أ ّن ّ
املفسين هم الذين ّ
أ ّن الله -تعاﱃّ -
خاص ٍة ،وليس السبب طب ًعا هو كون والدهم خاتم اﻷنب ّياء واملرسلني.
ع
ودوا
ﻷسباب
ر
صغا
وهم
النبي
أبناء
توﰱ
ٍ
ٍ
ّ
ٌ
ّ
)Rubin, Ibid., p. 82(.
وكذلﻚ هناك مؤاخذ ٌة تَرِد عىل مسألة توريث النب ّوة ،حيث قال -تعاﱃ -يف اآلية  124من سورة اﻷنعام :اللﱠ ُه أَ ْعلَ ُم َحيْثُ يَ ْج َع ُل رِسالَتَهُ فهو
أهال لها.
يختار لحمل رسالة السامء من يشاء ،كام أ ّن اآلية  124من سورة البقرة أكّدت عىل أ ّن النب ّوة ال يستحقّها إال من كان ً
ومن اﻷدلّة اﻷخرى التي ساقها املسترشقون إلثبات تأخّر عهد فكرة خامت ّية النب ّوة ،تلﻚ املصادر التي تتحدّث عن اﻷحداث السياسية املتأزّمة
اإلسالمي إبّان القرن اﻷ ّول للهجرة ،اذ استندوا إليها الدّعاء أنّها د ّونﺖ حينام مل يكن املسلمون يعتقدون بخامتيّة نب ّوة مح ّمد.
يف املجتمع
ّ
)Friedmann, Ibid., pp. 186 - 187(.
ٍ
تعارض بني محتواها وفكرة خامت ّية النب ّوة ،ومثال ذلﻚ :الروايات التي تؤكّد
أي
إال أنّنا حينام ﻤﻧعن النظر يف هذه املصادر ال نالحﻆ وجود ّ
النبي يف املدينة عند ذهابه إﱃ غزوة تبوك ،حيث اعتﱪ منزلته بالنسبة إليه؛ كمنزلة هارون من
عىل استخالف اإلمام ع ٍّ
يل من ِق َبل ّ
موﳻ؛ وهذا اﻷمر ال يتعارض بتات ًا مع مسألة خامتيّة النب ّوة ،وبﺈمكاننا استنتاج هذا التقارن بني اإلمام عيل وهارون من القرآن الكريم؛
ﻣﻴﻘﺎت َرﺑﱢ ِﻪ أَ ْرﺑَﻌ َني ﻟَ ْﻴﻠَ ًﺔ َو َ
ُ
ﴩ َﻓﺘ ﱠَﻢ
ﻗﺎل ُﻣﻮﳻ ِﻷَﺧﻴ ِﻪ
فقد قال -تعاﱃ -يف اآلية  142من سورة اﻷعرافَ  :وواﻋَﺪْ ﻧﺎ ُﻣﻮﳻ ﺛَﻼﺛ َني ﻟَ ْﻴﻠَ ًﺔ َوأَمتْ َ ْﻤﻨﺎﻫﺎ ِﺑ َﻌ ْ ٍ
النبي موﳻ قبل أن يذهب إﱃ ميعاد ربّه ،استخلف أخاه
ﻫﺎ ُرونَ ا ْﺧﻠُﻔْﻨﻲ ﰲ َﻗ ْﻮﻣﻲ َوأَ ْﺻﻠِ ْﺢ َوﻻ ﺗَ ﱠﺘﺒ ِْﻊ َﺳ َ
ﺒﻴﻞ اﻟْ ُﻤﻔ ِْﺴﺪﻳﻦَ ،اآلية تشري إﱃ أ ّن ّ
هارون ،وعبارة (اخلفني) تعني تكليف هارون بأن يكون ناﺋ ًبا عنه عند غيابه ،أي أنّه خليفته؛ وكذا هو الحال بالنسبة إﱃ اإلمام عيل،
النبي يف املدينة ،ودوره -هنا -يقترص طب ًعا عىل كونه ناﺋبًا  -خليف ًة  -عنه ال نبيًّا مثله؛ لذا فالرواية ال تتعارض بتات ًا مع
حيث استخلفه ّ
نبي بعدي).
مسألة خامتيّة النب ّوة؛ أضف إﱃ ذلﻚ أ ّن هذه الرواية نقلﺖ يف العديد من املصادر اإلسالميّة التي ذكرت يف بعضها عبارة (إال أنّه ال ّ
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(لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكايف ،تصحيﺢ عيل أكﱪ غفّاري ومح ّمد آخوندي ،إيران ،طهران ،منشورات دار الكتب
النبي،
اإلسالم ّية ،الطبعة الرابعة1407 ،هـ ،،ج  ،8ص 107؛ مح ّمد بن إسامعيل البخاري ،صحيﺢ البخاري ،ج  ،5ص  24فضاﺋل أصحاب ّ
باب مناقب عيل / ،ج  ،6ص  3كتاب املغازي ،غزوه تبوك).
إذًا ،هذه الروايات ال ّ
حق الخالفة من بعده؛
يل وصيﱠه وله ّ
تدل -فقﻂ -عىل خامتيّة النب ّوة مبح ّمد ،بل إضاف ًة إﱃ ذلﻚ تؤكّد عىل كون ع ٍّ
وال ّ
شﻚ يف أ ّن هذا اﻷمر ال يتعارض مطلقًا مع مسألة الخامت ّية.
نبي مرسلٍ واعتﱪته خامتًا للنب ّيني ،وإﱃ جانب ذلﻚ أشارت إﱃ وصاية اإلمام عيل باعتباره آخر اﻷوصياء؛
آخر
بكونه
حﺖ
ﴏ
وهناك
رواياتٌ
ّ
ًّ
ومن ث ّم فهي ّ
النبي مح ّمد ،فهو
تدل برصيﺢ العبارة عىل أ ّن اللفﻆ االستعاري (الختم) يعني أ ّن كتاب النب ّوة ختم وطبع عليه بعد بعثة ّ
النبي الخاتم.
ّ
(لالطّالع أكرث ،راجع :الحسن بن عيل بن شعبة الح ّراين ،تحف العقول ،تصحيﺢ عيل أكﱪ غفّاري ،إيران ،قم ،منشورات جامعة املد ّرسني،
الطبعة الثانية1404 ،هـ ،ص 118؛ محسن الفيض الكاشاين ،تفسري الصايف ،إيران ،طهران ،منشورات دار الكتب اإلسالم ّية1977 ،م ،ج ،4
ص 194؛ مح ّمد باقر املجلﴘ ،بحار اﻷنوار ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ ،الطبعة الثانية1403 ،هـ ،ج  ،41ص .)219
يل
النبي مح ّمدًا مل َ ْﻤﻳتَ ْز -فقﻂ -بأنّه َختَ َم النب ّوة يف العامل ،بل حمل أه ّم رسال ٍة ساموي ٍة طوال تأريﺦ البرشيّةْ ،
ووصف اإلمام ع ٍّ
كام أ ّن ّ
نبي
م
أه
لخالفته
ا
ر
نظ
السابقني
اء
ي
اﻷنب
خلفوا
الذين
اﻷوصياء
آالف
بني
وﴆ
م
أه
ّه
ن
أ
منه
اد
ر
ي
اﻷوصياء)
(خاتم
ّه
ن
بأ
الروايات
يف بعض
ّ
ّ
ً
ّ
ٍّ
ًّ
ّ
يل؛
ع
لﻺمام
الوصاية
منﺢ
ن
أ
يف
شﻚ
وال
للوصاية
واآلخر
ة
و
للنب
أحدهام
خامتني
واعتﱪتهام
ا
ع
م
عليهام
أثنﺖ
الروايات
وهذه
مرسلٍ ؛
ّ
ً
ّ
ٍّ
ٍ
ﻤﻳس مطلقًا مبصداقية خامتيّة النب ّوة مبح ّمد؛ ومن هذا املنطلق يثبﺖ لنا أ ّن مفهوم كلمة (خاتم) يف
باعتباره اﻷخري يف هذه السلسلة ،ال ّ
هذه الروايات يفيد معنيَي الخامتيّة واﻷفضليّة م ًعا.
)Cf. Rubin, Ibid., p. 88(.
النبي مح ّمدًا ختم النب ّوة ،وفيها ما ّ
يدل عىل أ ّن جميع
كام أ ّن املكاتيب التي كانﺖ متداول ًة بني الخلفاء اﻷمويّني تذكر برصيﺢ العبارة أ ّن ّ
نبي ،بل إﱃ جانب ذلﻚ
خصاﺋص الوحي امل ُن َزل عىل ساﺋر اﻷنبيّاء واملرسلني قد ّ
تجسدت يف رسالته ،لذا فكلمة خاتم ال تعني -فقﻂ -أنّه آخر ًّ
النص القرآ ّين عنوان التصديق.
يراد منها أنّه أحيى رساالت السامء بأكمل وأسام شكلٍ وأمتّها ،وهو ما يطلق عليه يف ّ
(لالطّالع أكرث ،راجع :أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،تأريﺦ اﻷمم وامللوك ،تحقيق مح ّمد أبو الفضل إبراهيم ،ج  ،7ص .)220 – 219
بأسلوب غريِ
والرسالة التي بعثها الوليد ّ
النبي مح ّم ٍد
ٍ
تدل بوضو ٍح عىل أ ّن خامت ّية النب ّوة ال تتناﰱ مع استمرار الوالية النبويّة بعد وفاة ّ
نبوي ،حيث جاء فيها» :ثم استخلف خلفاءه عىل منهاج نبوته حني قبض نبيّه وختم به وحيه؛ إلنفاذ حكمه ،وإقامة س ّنته وحدوده،
ٍّ
واﻷخذ بفراﺋضه وحقوقه؛ تأييدًا بهم لﻺسالم وتشييدًا بهم لعراه.«...
(م .ن ،ج  ،7ص .)220
ونستنتج من جملة الشواهد املذكورة أ ّن عبارة (خاتم النب ّيني) ّ
تدل عىل معن َي ْني متالزمني؛ هام :التصديق والخامت ّية ،وليس فيها ما يع ّد واز ًعا
فضال عن ذلﻚ فالنصوص السابقة لعهد اإلسالم أيضً ا تشري إﱃ املدلول ذاته؛ ومثال ذلﻚ :كلمتا (حوتم)
لتقييدها بالتصديق دون الخامتيّة؛ ً
العﱪيّة ،و(حامتا) السيانيّة ،حيث تشريان إﱃ مفهومني متالزمني؛ هام :التصديق والخامتيّة.
)Cf. Arne Amadeus Ambros, A Concise dictionary of Koranic Arabic. Wiesbaden: Reichert, )2004(, p. 84(.
السياق
والتفﺖ املسترشق آرثر جفري هو اآلخر إﱃ هذه املسألة ،لذلﻚ قال» :الختم يف اللغة اآلرام ّية يعني التصديق واإلنهاء« ،وأضاف يف ّ
وحي من السامء للبرشيّة«.
النبي مح ّم ٍد ،ادّعى البعض أنّهم يحملون آخر ٍ
ذاته موضّ ًحا »قبل عهد ّ
(.)Artur Je�ery, The Quran as Scripture, New York, Moore, 1952, )New York: Books for Libraries, 1980(, p. 78
ويف اإلصحاح التاسع من سفر دانيال؛ ويف الفقرة  24بالتحديد ،أُشري ٍ
استعاري إﱃ ختم النب ّوة ،وقد ات ّفقﺖ آراء الباحثني املسيح ّيني
بلفﻆ
ٍّ
»س ْب ُعو َن أُ ْس ُبو ًعا
هو:
ها
ونص
الوحي؛
نزول
وانتهاء
ة
و
النب
ختم
مسألة
الرشقيني والغربيني يف العصور القدﻤﻳة عىل أ ّن هذه االستعارة تشري إﱃ
ّ
َ
ّ
ق ُِضيَ ْﺖ َع َىل شَ ْعب َِﻚ َو َع َىل َم ِدي َن ِت َﻚ الْ ُم َقد َﱠس ِة لِتَ ْك ِميلِ الْ َم ْع ِصيَ ِة َوتَتْ ِميمِ الْ َخطَايَاَ ،ولِ َكفﱠا َر ِة ا ِإلثْمِ َ ،ولِيُ ْؤ َىت بِال ِ ِّْﱪ اﻷَبَ ِد ِّيَ ،ولِ َختْمِ ال ﱡر ْؤيَا َوال ﱡنبُ ﱠوةِ،
ﱡوس الْ ُقد ِ
َولِ َم ْس ِﺢ قُد ِ
ﱡوسني«.
)Rubin, Ibid., p. 92(.
والحصيلة النهاﺋ ّية ملا ذُكر ﻤﻳكن تلخيصها مبا ق ّرره أوري روبني؛ وفحواها أ ّن النصوص املسيح ّية واإلسالم ّية حينام ذكرت مسألة ختم النب ّوة
االستعاري الذي يعني طباعة الختم عىل املكتوب؛ فهي ال تعني التصديق فحسب ،وإﻤﻧّ ا إﱃ جانب هذا
بالنسبة إﱃ اﻷنبيّاء والنب ّوة بلفظها
ّ
املعنى ّ
تدل عىل خامتة اﻷمر ونهايته.
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اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ 
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

مبعنيَ ْني متالزمني؛ هام التصديق ،واإلنهاء؛ قال وأوري روبني إ ّن العبارة بهذه البنية -خاتم
تنصب يف سياق بيان استمرار رساالت اﻷنب ّياء وتصديقها التا ّم؛ ث ّم استند إﱃ مسألة
النب ّيني-
ّ
][1
النبي موﳻ الذي واجه
التعالق ّ
النيص ؛ إلثبات داللتها عىل التصديق التا ّم برسالة ّ
فالنبي مح ّم ٌد كان عىل
أيضً ا -معارض ًة من قومه ج ّراء زواجه من إحدى النساء؛ لذاّ
غرار أسالفه من اﻷنبيّاء واملرسلني ،وال سيّام موﳻ الذي تع ّرض النتقا ٍد إثر زواجه من سيّدة
سوداء البرشة][2؛ إال أ ّن الله -تعاﱃ -حفظه ورعاه بلطفه ورحمته وعاقب معارضيه ،وكذلﻚ
كبري منهم ادّعوا أنّها
تناص بني اآليات  38إﱃ  40من سورة اﻷحزاب ّ
] [1حاول الكثري من املسترشقني إيجاد ٍّ
ونص الكتاب املقدّس ،وعد ٌد ٌ
كل من مريم وهارون أخاهام موﳻ بعد أن
تحﻲﻜ عن مضمون اإلصحاح الثاين عرش من سفر اﻷعداد يف فقراته  1إﱃ  ،15وفيها أنّب ﱞ
تز ّوج امرأ ًة حبشي ًة سوداء ،فعاقبهام الله عقابًا شديدًا.
)Cf. R. Paret: Der Koran…p. 401 with reference to Geiger & Speyer(.
النبي الوجيه عند الله املشار إليه يف سورة اﻷحزاب هو موﳻ.
وادّعوا أ ّن ّ
)Rubin, Ibid., p. 72(.
ﴏحﺖ باسم موﳻ ،وهي قوله -تعاﱃ :-ﻳﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠﺬﻳ َﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا ﻻ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮا
واستند هؤالء يف رأيهم هذا إﱃ اآلية  69من سورة اﻷحزاب التي ّ
ﻛَﺎﻟﱠﺬﻳ َﻦ آ َذ ْوا ُﻣﻮﳻ ﻓ َ ﱠَﱪأَ ُه اﻟﻠﱠﻪُ ِﻣ ﱠام ﻗﺎﻟُﻮا َوﻛﺎنَ ِﻋﻨْﺪَ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوﺟﻴ ًﻬﺎ.
ٍ
وجل ،حيث نهﺖ املؤمنني عن إيذاﺋه؛
النبي مح ّمد عند الله ع ّز ّ
بينام أكّد بعض ّ
املفسين املسلمني عىل أ ّن هذه اآلية تشري إﱃ وجاهة ّ
كام فعل بنو إﴎاﺋيل مبوﳻ عندما ات ّهموه مبحاولة قتل هارون ،وزعموا أنّه مصاب بداء الﱪص ،وتشري -أيضاً -إﱃ تﺂمر قارون مع امرأة
كل هذه التهم .وقد نزلﺖ هذه اآلية إثر الشاﺋعات التي ر ّوجها املنافقون ض ّد
فاجرة الت ّهام موﳻ بارتكاب الزﻰﻧ معها ،إال أ ّن الله ب ّرأه من ّ
النبي ،فأحبطها الله -تعاﱃ -وف ّندها.
ّ
مؤسسة البحوث اإلسالميّة،
(مح ّمد تقي املد ّرﳼ ،تفسري هدايﺖ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية أحمد آرام ،إيران ،مشهد ،منشورات ّ
1998م ،ج  ،10تفسري اآلية  69من سورة اﻷحزاب).
راجع أيضً ا :مقاتل بن سليامن ،تفسري مقاتل بن سليامن ،تحقيق عبد الله محمود شحاتة ،لبنان ،بريوت ،دار إحياء الرتاث ،الطعبة اﻷوﱃ،
1423هـ ،ج  ،3ص .509
ِ
ِ
َ
ﺳ ﱠﻨﺔ اﻟﻠﱠﻪ ِﰲ اﻟﱠﺬﻳ َﻦ َﺧﻠَ ْﻮا ﻣ ْﻦ َﻗ ْﺒﻞ ،يشري
وجدير بالذكر أ ّن مقاتل وضّ ﺢ
ّ
التناص بشكلٍ آخ َر ،فقوله -تعاﱃ -يف اآلية  38من سورة اﻷحزابُ :
النبي داوود وزوجة أوريا بن حنان التي تعلّق قلبه بها ،فهيّأ الله -تعاﱃ -اﻷسباب لزواجه منها.
إﱃ ّ
قصة ّ
(مقاتل بن سليامن ،تفسري مقاتل بن سليامن ،تحقيق عبد الله محمود شحاتة ،ج  ،3ص .)496
السياق العا ّم لسورة اﻷحزاب ،ال نجد فيه ما يؤيّد رأي مقاتل.
لك ّننا إذا أخذنا ّ

النبي داوود بزوجة أوريا
النبي مح ّمد بزينب بنﺖ جحﺶ هي تقلي ٌد ّ
] [2بعض املسترشقني يدّعون أ ّن ّ
لقصة زواج ّ
قصة زواج ّ
للنبي ،لذا مل يك ْن اﻷخري مأذونًا
واملذكورة يف العهد القديم ،إال أ ّن هارمتوت أوتو بوبتسني رفض هذا القول؛ ﻷ ّن زيد بن حارثة كان مبثابة ابنٍ ّ
باالقرتان مبطلّقته.
)Bobzin, p. 576(.
فضال
للنبيً ،
ومن املحتمل أ ّن هذا املسترشق غفل عن أ ّن اآليات  37إﱃ  ،40وكذلﻚ  4إﱃ  6من سورة اﻷحزاب ّ
ﴏحﺖ بعدم بن ّوة زيد ّ
زينب ٍ
فزينب وزي ٌد شخصيتان
القصة اإلسالميّة تقلي ٌد لها؛
بقصة داوود وزوجة أوريا ،لذا ال ﻤﻳكن ادّعاء أ ّن ّ
وزيد ال ارتباط لها ّ
عن أ ّن ّ
ُ
قصة َ
حقيقيّتان ت ّم الترصيﺢ بقصتّهام ضمن اآلية  37من السورة املذكورة؛ فهذه اآلية تحﻲﻜ عن أم ٍر حدث عىل أرض الواقع ،وبالتاﱄ ما الداعي
النبي؛ بهدف نقض العرف الجاهيل
ﻷن نقول أنّها تقليد لتلﻚ ّ
القصة؟! وزينب بنﺖ جحﺶ طبق اآلية املذكورة ز ّوجها الله -تعاﱃ -من ّ
القاﺋل بحرمة زواج الرجل من مطلّقة ابنه بالتب ّني.
وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن النهج التجديدي الذي ات ّبعه املسترشقون وتو ّجهاتهم الفكريّة بشكلٍ عا ٍّم قد انعكسﺖ يف الدراسات التي د ّونها
بوبتسني ،كام أ ّن هذا املسترشق حينام تط ّرق إﱃ تحليل آيات سورة اﻷحزاب قال إ ّن استخدام كلمة (حرج) م ّرتني يف اآليتني  37و  38عىل
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النبي مح ّم ًدا بعد زواجه من طليقة زيد بن حارثة].[1
سيعاقب الذين عارضوا ّ
مام فرضه الله له o n 
النبي ّ
وأكّدت اآلية  38عىل عدم وجود ّ
أي محذو ٍر يف ما يفعله ّ

 ~ } | { z y xw v u t s r q pﮯ¡ ¦ ¥ ¤ £ ¢؛
لذا يجدر به أن يجري عىل س ّنة اﻷنبيّاء السابقني وال يتأث ّر باﻷعراف والتقاليد الجاهلية التي
ٍ
هادف إﱃ نبذ
إلهي
كانﺖ ساﺋد ًة يف تلﻚ اآلونةّ ،
ولعل زواجه من زينب كان استجاب ًة ﻷم ٍر ٍّ
القوانني الجاهل ّية املنحرفة.
ويف الختام نقول إ ّن كلمة (خاتم) يف قوله -تعاﱃ Ä Ã  :-يُقصد منها أ ّن
النبي مح ّم ًدا هو خات ُم اﻷنب ّياء واملرسلني ومص ّد ٌق لرساالتهم؛ وكأ ّن كتاب رساالت السامء
ّ
دليل عىل املصاعب التي كانﺖ موجود ًة -آنذاك -بالنسبة إﱃ هذا املوضوع.
التواﱄ ٌ
ورمبا يكون الخطاب فيها مو ﱠج ًها إﱃ أتباعه،
النبيّ ،
والنتيجة التي استخلصها من اآلية 40؛ فحواها :أ ّن العبارة املذكورة فيها جاءت دفا ًعا عن ّ
ومبا أ ّن اآلية برأيه ّ
مختصا مبقام النب ّوة ،فهي مو ّجه ٌة -فقﻂ -إﱃ الذين
حكام
تدل قبل ّ
ًّ
كل ﳾ ٍء عىل مرشوعية زواجه بزينب ،وتحمل معها ً
أنكروا نب ّوته ج ّراء هذا الزواج؛ ومن هذا املنطلق يحتمل أن يكون الخطاب فيها مو ّج ًها إﱃ يهود املدينة؛ ﻷ ّن اآليات من  37إﱃ  40بشكلٍ
النبي ورفضهم نب ّوته بادّعاء أنّه ارتكب الزنا.
عا ٍّم يف صدد تفنيد التهم التي و ّجهها هؤالء إﱃ ّ
)Ibid., p. 577(.
واملؤاخذة التي ترد عىل رأي بوبتسني هي عدم وجود ما ّ
يدل عىل كون الخطاب يف اآلية مو ّج ًها إﱃ اليهود ،فام نستشفّه من اآليات اﻷوﱃ
ومتواصل بشكلٍ متزامنٍ ؛ وما ذكره هذا املسترشق أ ّن
ٌ
يف سورة اﻷحزاب وحتّى خامتتها أ ّن الخطاب مو ّج ٌه إﱃ املؤمنني واملنافقني والكفّار
تصوير القرآن لنب ّوة مح ّم ٍد يقوم عىل أساس إيجاد ٍ
النبي موﳻ ،واﻷسلوب القرآ ّين يف استعراض
استعاري
ارتباط
وطبولوجي مع ّ
ٍّ
قصة ّ
ٍّ
اليهودي ،فشخصيته باتﺖ مرتك ًزا لتكامل عقيدة املسلمني يف سيادة
واملسيحي
اليهودي
النبي مستو ًحى إﱃ ح ٍّد كبريٍ من الرتاث
ّ
ّ
ّ
سرية هذا ّ
النبي مح ّم ٍد الدينيّة بحيث جعلتهم يتّبعونه ويخشون الله ،هذا اﻷمر عىل غرار عقيدة املسيحيّني اليهود بالنسبة إﱃ عيﴗ حيث
ّ
اعتﱪوه نب ًّيا أت ّم نب ّوة موﳻ؛ والقرآن الكريم بدوره وصف مح ّمدًا باملت ّمم لرسالة موﳻ ،لذلﻚ ال ب ّد من فهم مدلول عبارة (خاتم النب ّيني)
يف رحاب هذا الواقع.
)Ibid., p. 581(.
[1] Rubin, Ibid., p. 75.
وقد أشارت اآليات من  60إﱃ  62من السورة ذاتها م ّر ًة أخرى إﱃ هذه الس ّنة اإلله ّية ،فقد جرت طوال تاريﺦ البرشيّة عىل معاقبة أعداء
عقاب ﻟ ِ َْﱧ ﻟ َْﻢ ﻳَ ْﻨ َﺘ ِﻪ اﻟْ ُﻤﻨﺎ ِﻓﻘُﻮنَ َواﻟﱠﺬﻳ َﻦ ﰲ ُﻗﻠُﻮ ِﺑﻬ ِْﻢ َﻣ َﺮ ٌض َواﻟْ ُﻤ ْﺮﺟِ ﻔُﻮنَ ِﰲ اﻟْ َﻤﺪﻳ َﻨ ِﺔ ﻟَ ُﻨ ْﻐ ِﺮﻳَﻨﱠﻚَ ِﺑﻬ ِْﻢ ﺛ ﱠُﻢ ﻻ ﻳُﺠﺎ ِو ُروﻧَﻚَ ﻓﻴﻬﺎ إِﻻﱠ ﻗَﻠﻴﻼً *
اﻷنبيّاء أش ّد ٍ
َﻣﻠْ ُﻌﻮﻧ َني أَ ْﻳ َﻨام ﺛُ ِﻘﻔُﻮا أُ ِﺧ ُﺬوا َو ُﻗ ﱢﺘﻠُﻮا ﺗَﻘْﺘﻴﻼً * ُﺳ ﱠﻨ َﺔ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﰲ اﻟﱠﺬﻳ َﻦ َﺧﻠَ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َﻗ ْﺒ ُﻞ َوﻟَ ْﻦ ﺗَﺠِ ﺪَ ﻟِ ُﺴ ﱠﻨ ِﺔ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺗَ ْﺒﺪﻳﻼً .هذه اآليات تشري برصيﺢ العبارة
النبي؛ من املنافقني ،ومثريي الفﻦﺘ ،حيث تؤكّد عىل ﴐورة إخراجهم من املدينة يف ما لو مل
إﱃ الس ّنة اإللهيّة يف التعامل مع معارﴈ ّ
النبي ،وهذا اﻷمر نلمسه -أيضً ا -يف
أعداء
جميع
ّر
ذ
وتح
وأمثالهم
هؤالء
معاقبة
يف
الجارية
يرتكوا أذاهم له؛ كام تذكّر بالس ّنة اإلله ّية
ّ
ٍ
النص القرآ ّين.
آيات أخرى من ّ
(لالطّالع أكرث ،راجع :سورة اإلﴎاء ،اآلية 77؛ سورة فاطر ،اآلية 43؛ سورة غافر ،اآلية 85؛ سورة الفتﺢ ،اآلية .)23
النبي مح ّم ٍد وساﺋر اﻷنبيّاء واملرسلني الذين سبقوه ،وقوله -تعاﱃ -يف اآلية 39
هذه هي حقيقة س ّنة الله يف اﻷرض ،فقد تعلّقﺖ بدعم ّ
من سورة اﻷحزاب :اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ُﻳ َﺒﻠﱢﻐُﻮنَ ر َِﺳ َﺎﻻ ِت اﻟﻠﱠ ِﻪ َو َﻳﺨْﺸَ ْﻮﻧَﻪُ َو َﻻ َﻳﺨْﺸَ ْﻮنَ أَ َﺣﺪً ا إ ﱠِﻻ اﻟﻠﱠﻪَ َوﻛَﻔَﻰ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َﺣ ِﺴﻴ ًﺒﺎ هو من الشواهد عليها ،فكلّام
وعقاب ال مف ّر منه.
عذاب ألي ٌم
ٌ
حاول البعض إيجاد فتن ٍة أو فسا ٍد يف اﻷرض ،ال ب ّد أن يطاله ٌ
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اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ 
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

وجل-
شبّه باملكتوب؛ أي الرسالة املد ّونة التي طُبع يف نهايتها ختم إمتامها من ِقبَل الله -ع ّز ّ
بعد أن بعثه للبرشيّة ،حيث جعله الخاتم لسلسلة اﻷنب ّياء والرسل ،وببعثته طبع ختم النب ّوة
عىل رساالتهم.
وأكّد علامء اللغة يف مصادرهم اللغويّة -أيضً ا -عىل أ ّن كلمة (خاتم) ال تعني التصديق
واملص ّدق فحسب ،بل تعني -أيضً ا -اإلنهاء واإلمتام ،وهذا ما أثبتناه؛ لذا فاآلية من الناحية
نبي وقد ُختمﺖ ببعثته رساالت اﻷنبيّاء واملرسلني،
النبي مح ّم ًدا هو آخ ُر ًّ
اللغويّة تعني أ ّن ّ
لذا ال موضوع ّية ال ّدعاء أ ّن الكلمة يُراد منها التصديق -فقﻂ-؛ بحيث وصفه القرآن بخاتم
نبي يُع ّد مص ِّدقًا ملن بعث قبله بطبيعة الحال.
النب ّيني؛ لكونه مص ّدقًا ملن بُ ِعثَ قبله ،إذ ّ
كل ًّ
وتجدر اإلشارة إﱃ وجود ٍ
آيات ع ّدة تؤكّد عىل كون القرآن مص ﱠدقًا من ِق َبل ساﺋر الكتب
املنزلة سابقًا ،كام تشري إﱃ أ ّن عيﴗ ص ّدق برسالة سلفه موﳻ؛ والقاعدة اﻷساس يف
ٍ
النبي املبعوث قبله ،وتبشريه مبن سيبعث
نبي
هذا املضامر هي تصديق ّ
جديد برسالة ّ
كل ًّ
بعده .هذه خالصة ما يُقال بالنسبة إﱃ التصديق ،لك ّن اﻷمر يختلف بالنسبة إﱃ ختم النب ّوة،
النبي مح ّم ٍد؛ اﻷمر الذي
حيث مل يصف ّ
النص القرآ ّين ّ
نبي بكونه خاتم النب ّيني؛ باستثناء ّ
أي ًّ
ّ
يدل بوضو ٍح عىل أ ّن الختم -هنا -ال يُقصد منه التصديق فحسب ،وإﻤﻧّ ا يتع ّداه إﱃ مع ًنى آخ َر
هو اإلمتام واإلنهاء.
وتفسري بعض املسترشقني لقوله -تعاﱃ Ä Ã  :-أنّه ّ
يدل -فقﻂ -عىل
التصديق بالرساالت السامويّة السابقة ،يرد عليه السؤال التاﱄ :لِ َم استخدم القرآن كلمة
بدال من استخدام كلمة (مص ّدق)؟ أضف إﱃ ذلﻚ أنّنا لو ق ّيدنا
(خاتم) للداللة عىل التصديق؛ ً
ٍ
نستشف
حينﺌذ من وجود قرين ٍة يف اآلية
املجازي -التصديق -فال ب ّد
الخامتيّة -هنا -مبعناها
ّ
ّ
املجازي ،لك ّننا
الحقيقي إﱃ
عىل أساسها هذا املعنى؛ بحيث ينرصف ذهن املخاطب من املعنى
ّ
ّ
أي قرين ٍة من هذا القبيل.
يف الحقيقة ال نجد ّ
النبي
إذًا ،املسألة املحوريّة التي يؤكّد عليها الجزء الثاين من اآلية  40يف سورة اﻷحزاب هي أ ّن ّ
مح ّم ًدا خاتم اﻷنب ّياء واملرسلني وبه طُ ِب َع عىل مكتوب رساالت السامء ،بعد أ ْن بلﻎ مرحلة
مام واجهوه من
التامم والكامل ،ومسريته املباركة
تنصب يف مسريتهم التأريخيّة ،حيث عاﻰﻧ ّ
ّ
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ٍ
اإللهي كام شملهم؛ والعبارة الختاميّة
وتهم ،فهو بُعث يف نهاية املطاف وشمله اللطف
إساءات ٍ
ّ
بكل ما يجري ،Ê É È Ç Æ  :حيث
فيها تؤكّد عىل أ ّن الله -تعاﱃ -علي ٌم ّ
نستشف منها أنّه يعرف من يدافع عن نب ّيه ،ويعرف من يخالفه ويتع ّرض له باإلساءة واﻷذى.
ّ
النبي مح ّم ٍد بطليقة
واملفهوم اآلخر الذي نستلهمه من هذه اآلية؛ فحواه :أ ّن زواج ّ
زيد بن حارثة كان مرشو ًعا وال شبهة فيه؛ ﻷنّه ليس أبا ٍ
أحد منهم½ ¼ » º ¹ :
¾ ¿ ؛ وإﻤﻧّ ا رسول الله وخاتم النبيّني؛ وذلﻚ أ ّن سريته تتطابق بالكامل مع سرية
اﻷنب ّياء والرسل الذين سبقوه ،حيث حفظهم الله -تعاﱃ -وأيّدهم وب ّرأهم من الخطأ يف
بكل ﳾ ٍء علي ٌم.
املواقف نفسها التي واجهوها ،فهو -تبارك شأنهّ -
النص القرآ ّين عىل ختم النب ّوة به هو إثبات االرتباط الوطيد والتا ّم
إذًا ،الهدف من تأكيد ّ
بني رسالته ورساالت أسالفه من اﻷنبيّاء والرسل ،حيث وضّ حﺖ اآلية املذكورة معامل رسالته؛
باعتبارها نهاية املطاف لرساالت السامء؛ واﻷكرث أه ّم ّي ًة منها إﱃ جانب تأكيدها عىل رشع ّية
زواجه املشار إليه؛ بوصفه عالق ًة زوج ّي ًة متّﺖ عىل ضوء الس ّنة اإلله ّية التي شملﺖ أسالفه؛
شﻚ يف أ ّن عبارة (خاتم النب ّيني) تحﻲﻜ عن ٍ
من أمثال :موﳻ؛ وبالتاﱄ ال ّ
شخص ُختمﺖ به
نبي آخ َر حتّى قيام
النب ّوة وطُبع بها مكتوب الرسالة السامويّة؛ بحيث ال يُد ﱠون فيه اسم ّ
أي ًّ
الساعة].[1
السياق الذي ُذكِ َرت فيه
أضف إﱃ ذلﻚ أنّنا لو تط ّرقنا إﱃ تحليل هذه العبارة واستقصينا ّ
ضمن اآلية  40من سورة اﻷحزاب ،نستنتج أ ّن قوله -تعاﱃ¾ ½ ¼ » º ¹ :-
¿  ال يُقصد منه نفي إنجاب ٍ
للنبي ،لذا ال ﻤﻳكن التشكيﻚ مبصداقيتها وا ّدعاء
ولد ّ
أنّها مل تك ْن موجود ًة يف النسخة اﻷوﱃ من املصحف ،وزعم إضافتها من ِقبَل املسلمني يف
ٍ
النبي ول ًدا ومسألة ختم
أي
العهود الالحقة] ،[2وتب ًعا لذلﻚ ال يوجد ّ
ارتباط بني عدم امتالك ّ
النب ّوة؛ لذا ال صواب ّية ملا ذهب إليه ديفيد باورز وساﺋر املسترشقني الذين سبقوه ولحقوه؛
] [1راجع :أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،22ص .13
نبي مرسل؛
آخر
ّه
ن
أ
هو:
العبارة
هذه
من
واملقصود
قال الباحث مستنرص مري ،ضمن معجمه القرآ ّين ،إ ّن مح ّمدًاُ و ِص َف بـ (خاتم النب ّيني)؛
ًّ
بحيث ُخ ِت َمﺖ النب ّوة من بعده إﱃ اﻷبد.
)Mir, Mustansir, Dictionary of Quranic Terms & concepts, New York: Gerland Publishing, )1987(, p. 171.
[2] Cf. Rubin, Ibid., p. 68(.
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اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ 
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

حينام زعموا تحريف اآلية وإضافة عبارة (خاتم النبيّني) إليها ،ومهام كانﺖ استدالالتهم فهي
ال تثبﺖ املطلوب ،وال ﻤﻳكن عىل أساسها نفي هذه العبارة من النسخة القرآن ّية اﻷوﱃ].[1
ومن املؤكّد أ ّن التفاسري االسترشاق ّية لﻶية املذكورة؛ مثل :تفسري باورز ،وغريه ،ال تعدو
قاﺋال» :ديفيد باورز اعتمد
باطال؛ وقد وصف أحد الباحثني هذه التفاسري ً
وهام وتص ّو ًرا ً
كونها ً
تجديدي ٍ
القصة املذكورة يف
أسلوب
يف بحوثه عىل
ٍ
فريد من نوعه ،ويف هذا املضامر ا ّدعى أ ّن ّ
ٍّ
التفاسري اإلسالميّة مج ّرد أسطور ٍة ،والدليل الوحيد الذي استند إليه إلثبات رأيه هذا هو إعادة
ترتيب تأريﺦ اﻷحداث؛ ويبدو أ ّن هذا الدليل قاﺋ ٌم عىل شواه َد تأريخي ٍة ثابت ٍة وعىل حكم العقل
القصة برأيه عبار ٌة عن
يف بعض جوانبه؛ وعىل أساسه ﻤﻳكن إثبات غري ما هو موجو ٌد .هذه ّ
مخالف للواقع ،ومن هذا
س ّن ٍة مجعول ٍة ،وعكس ذلﻚ غري صحي ٍﺢ؛ أي أ ّن القول بعدم جعلها
ٌ
متكامال للمعامل العا ّمة
ً
املنطلق بادر إﱃ إعادة تدوين أحداث التأريﺦ ،لك ّنه مل يذكر توضي ًحا
اﻷساﳼ يف تحليله مفهوم (خاتم النب ّيني) هو تفنيد الرواية
لهذا التجديد التأريخي ،واملحور
ّ
قصة زيد ،لك ّن الوقاﺋع التأريخ ّية التي استند إليها يف
اإلسالم ّية املتعارفة بخصوص أحداث ّ
رؤيته التجديديّة ليسﺖ موث ّقةً.
املسترشقون لديهم ر ًؤى ارتكازي ٌة مسبق ٌة بالنسبة إﱃ اﻷحداث التأريخيّة وكيفيّة تصويرها،
لذلﻚ يتجاهلون الكثري من الحقاﺋق حينام يحاولون إثبات مرتكزاتهم الفكريّة بحيث يه ّمشون
جميع االحتامالت التي تتعارض مع هذا السيناريو التخ ّييل الذي يتب ّنونه«].[2
 :

َ ْ َ
ّ
 (¢) ±


َ
َ
):(¢

النبي
ا ّدعى يوسف د ّرة الح ّداد ،عىل ضوء استناده إﱃ عد ٍد من الروايات وافرتاضه أ ّن ّ
مح ّم ًدا درس التوراة واإلنجيل ،أنّه بُ ِعثَ إﱃ العرب ج ّراء إهاملهم دراسة الكتاب والحكمة،
ومن هذا املنطلق أكّد عىل أنّه درس جميع الكتب املق ّدسة واطّلع عىل تعاليمها؛ ﻲﻛ يعلّمهم
ّ
رصح بهذا اﻷمر،
ما تعلّمه منها؛
واستدل عىل م ّدعاه باآلية  105من سورة اﻷنعام ز ً
اعام أنّها ت ّ
وهي قوله -تعاﱃ.Z Y X W V U T S :-
[1]Cf. Ibid., p. 71.
[2] Saleh, pp. 265 – 264.
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وﻷجل إثبات صوابيّة تفسريه لﻶية ،استند إﱃ ما ُذكِ َر يف تفسري الجاللني)» :دارﺳﺖ( َذاﻛَ ْﺮت
أَ ْﻫﻞ اﻟْ ِﻜ َﺘﺎبَ ،و ِﰲ ِﻗ َﺮا َء ٍة ) َد َر ْﺳﺖ( أَ ْي ﻛﺘﺐ اﳌﺎﺿني وﺟﺌﺖ ﺑﻬﺬا ﻣﻨﻬﺎ«].[1
ث ّم أت ّم استدالله بعبارة ،Z Y X  :حيث ا ّدعى عىل أساسها أ ّن الهدف
فالنبي عﱪ دراسته
لقوم يعلمون،
من قراءة الكتاب والحوار مع أهل الكتاب حوله؛ هو بيانه ٍ
ّ
الكتب املق ّدسة كان يسعى إﱃ التف ّوق عىل قومه والتفاخر بينهم ،ودليله -هنا -اآلية  44من
سورة سبأ .~ } | { z y xw v u t s :هذا االستنتاج
نص مقتبَ ٍس من آيات
املثري للدهشة واالستغراب
ٌ
منبثق من اعتقاده بكون القرآن عبار ًة عن ٍّ
النبي اقترصت عىل ترجمة هذه اآليات لقومه إﱃ العرب ّية].[2
التوراة واإلنجيل ال غري ،وأ ّن مه ّمة ّ
النبي بدأ يتفاخر عىل (أهل اإلسالم) الذين التحق بهم منذ أن نزلﺖ
ّ
ومام ا ّدعاه -أيضً ا -أ ّن ّ
سورة القلم ،وفضّ ل الكتاب الذي درسه معهم Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
][3
س كلمة (املسلمني) املذكورة يف اآلية  35بالنصارى.
 . Ì Ë Ê É È Ç Æوقد ف ّ
كام ا ّدعى أنّه مل يدرس هذا الكتاب فحسب ،بل درس جميع الكتب املق ّدسة؛ ﻲﻛ يعلّم
آياتها للعرب الذين كانوا يف غفل ٍة عنها؛ وهو ما أشارت إليه اآلية  156من سورة اﻷنعام -برأيه:-
 ~ } | { z yﮯ ¡  ،§ ¦ ¥ ¤ £ ¢حيث
اعتﱪ هذه السورة شاه ًدا عىل أ ّن بعثته صلوات الله عليه وآله تعني دراسته الكتاب والحكمة،
ومن ث ّم تعليمهام للعرب الغافلني عنهام ،لك ّنه مع ذلﻚ قال إنّه ال يوجد ٍ
تناف بني دراسة
الكتاب ونزول الوحي][4؛ ﻷ ّن تكرار مضمون الكتاب املق ّدس يعتﱪ ﴐبًا من الوحي.
النبي أُمر بأن يُس ّمي القرآن كتا ًًب ،إﱃ اآليتني  196و 197
وكذلﻚ استند ،يف م ّدعاه بكون ّ
من سورة الشعراء ~ } | { z y x w :ﮯ ¡ ،¦ ¥ ¤ £ ¢
اإللهي موجو ٌد يف الكتب السابقة فقﻂ].[5
حيث زعم عىل ضوء مضمون هاتني اآليتني أ ّن الوحي
ّ
اإلسالمي املسيحي ،ص .331
مدخل إﱃ الحوار
ٌ
] [1راجع :يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ

] [2راجع :م .ن ،ص .ن.
أشار يف كالمه هذا -أيضً ا -إﱃ أ ّن الهدف من إنزال الكتاب يف إطار قرآنٍ عر ٍّﻲﺑ ،يتمثّل -فقﻂ -يف هداية العرب إﱃ الكتاب.
] [3سورة القلم ،اآليات  35إﱃ .37
اإلسالمي املسيحي ،ص .332 – 330
مدخل إﱃ الحوار
ٌ
] [4راجع :يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ

] [5راجع :م .ن ،ص .333
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اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ 
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

وحينام ﻤﻧعن النظر يف هذا الكالم نلمس فيه بوضو ٍح كيف أ ّن هذا املسترشق اعتمد عىل
النص القرآ ّين ،وعىل هذا اﻷساس بادر
الفرض ّيات املرتكزة يف ذهنه ليطرح آراء ذوق ّي ًة يف تفسري ّ
تنصب يف ما يثبﺖ رأيه؛ ولتقويم سقم
إﱃ تفكيكها عن سياقها وانتقاء العبارات واﻷلفاظ التي
ّ
أو ما ذكره أو صوابيّته ،سنتط ّرق أ ّو ًال إﱃ تحليل سياق أ ّول آي ٍة استند إليها ونوضّ ﺢ مضمونها؛
وهي اآلية  105من سورة اﻷنعام.
ٍ
مالحظات ع ّدة تجدر اإلشارة إليها بخصوص سياق هذه اآلية؛ وهي:
وهناك
النبي مح ّم ٍد؛ بوصفه
اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻷوﱃ :املوضوع املحوري يف سياق اآلية هو إثبات بعثة ّ
منزال بالوحي ،فهي
حامال لرسالة السامء ،وتفنيد مزاعم املرشكني بكون القرآن ليس كتابًا ً
ً
بصدد الر ّد عىل الذين أنكروا الوحي والنب ّوة؛ وقد سبقتها ٍ
آيات ع ّدة تح ّدثﺖ عن بعثة اﻷنب ّياء
السابقني؛ ومثال ذلﻚ :اآلية  91التي هي قريب ٌة نسبيًّا من آية البحث] ،[1حيث قال -تعاﱃ -فيها
رش من ﳾ ٍء ،وهي عىل هذا
حق قدره؛ عندما ا ّدعوا أنّه مل ينزل عىل ب ٍ
إ ّن القوم ما قدروه ّ
اﻷساس تشري إﱃ أ ّن حكمة الله -تعاﱃ -ورحمته تقتضيان بعث أنب ّياء لهداية بني آدم ،وفيها
عبارتان ﴏيحتان بهذا املعنى؛ هام قوله -تعاﱃ،7 6 5 4 3 2 1 0  :-
وقوله -تعاﱃ.H G F E D C B :-
والنبي موﳻ وكتابهُ ،ذكِ َرا يف اآليات امل ُشار إليها؛ بوصف رسالته أﻤﻧوذ ًجا لرساالت
ّ
السامء ،والعبارة الثانية التي ذكرناها من اآلية ّ 91
أحكام وقوان َني صالح ٍة بني
تدل عىل وجود
ٍ
الناس وصلﺖ إليهم عن طريق أنب ّياﺋهم ،فقوله -تعاﱃ  E D C B :-ال يحﻲﻜ عن
املعارف املوجودة يف التوراة فقﻂ ،بل يُراد منه جميع اﻷحكام واملعارف الساﺋدة بني البرش
عن طريق الوحي والكتب السامويّة].[2
واآلية  92جاءت بعد ِذكْر الكتب السامويّة لتؤكّد عىل أ ّن القرآن من جملتها] ،[3وهذا
ﻮﳻ ﻧُﻮ ًرا
ﳾ ٍء ﻗ ُْﻞ َﻣ ْﻦ أَﻧْ َﺰ َل اﻟْ ِﻜﺘ َ
َﺎب اﻟﱠ ِﺬي َﺟﺎ َء ِﺑ ِﻪ ُﻣ َ
ﴩ ِﻣ ْﻦ ْ َ
ﲆ ﺑَ ٍ َ
] [1قال -تعاﱃَ  :-و َﻣﺎ َﻗﺪَ ُروا اﻟﻠﱠﻪَ َﺣ ﱠﻖ َﻗﺪْ ِر ِه إِ ْذ ﻗَﺎﻟُﻮا َﻣﺎ َأﻧْ َﺰ َل اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ َ
ﺎس ﺗَ ْﺠ َﻌﻠُﻮﻧَﻪُ َﻗ َﺮ ِ
ﻴﺲ ﺗُ ْﺒﺪُ وﻧَ َﻬﺎ َوﺗُ ْﺨﻔُﻮنَ ﻛَ ِﺜ ًريا َو ُﻋﻠﱢ ْﻤﺘ ُْﻢ َﻣﺎ ﻟ َْﻢ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮا أَﻧْﺘ ُْﻢ َو َﻻ آ َﺑﺎ ُؤﻛ ُْﻢ ﻗُﻞِ اﻟﻠﱠﻪُ ﺛ ﱠُﻢ َذ ْرﻫ ُْﻢ ِﰲ َﺧ ْﻮ ِﺿﻬ ِْﻢ َﻳﻠْ َﻌ ُﺒﻮنَ 
َوﻫُﺪً ى ﻟِﻠ ﱠﻨ ِ
اﻃ َ
(سورة اﻷنعام ،اآلية .)91
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،تفسري اآلية.
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َﺎب أَﻧْ َﺰﻟْ َﻨﺎ ُه ُﻣ َﺒﺎرَكٌ ُﻣ َﺼﺪﱢ ُق اﻟﱠ ِﺬي ﺑَ َ ْني ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ َوﻟِ ُﺘ ْﻨ ِﺬ َر أُ ﱠم اﻟْ ُﻘ َﺮى َو َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟَ َﻬﺎ َواﻟﱠﺬﻳ َﻦ ﻳُ ْﺆﻣ ُﻨﻮنَ ﺑِﺎﻵﺧ َﺮة ﻳُ ْﺆﻣ ُﻨﻮنَ ِﺑﻪ َوﻫ ُْﻢ
] [3قال -تعاﱃَ :-و َﻫ َﺬا ِﻛﺘ ٌ
َﻋ َﲆ َﺻ َﻼﺗِﻬ ِْﻢ ﻳُ َﺤﺎ ِﻓﻈُﻮن( سورة اﻷنعام ،اآلية .)92
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اﻷسلوب يف البيان ّ
يدل عىل أ ّن ِذكْر التوراة ليس سوى مق ّدم ٍة ِلذكْر القرآن ﻷجل إشعار الناس
بأ ّن إنزال كتاب من السامء ليس باﻷمر الجديد أو العجيب] ،[1وعبارةU T S :
واضﺢ عىل أنّه ٌ
منزل من ِق َبل الله -تعاﱃ -وليس ترجم ًة عرب ّي ًة
دليل
 Vيف هذه اآلية ٌ
ٌ
النبي مح ّم ٍد.
آليات الكتاب املق ّدس من ِقبَل ّ
رش ،حيث
كام أ ّن املرشكني -بحسب تعبري اآلية  -91أنكروا إنزال ٍ
كتاب من الله عىل ب ٍ
النبي قاﺋلني ،. - , + * ) ( :والقرآن بدوره حاججهم بالكلمة
حاججوا ّ
ذاتها -أي إنزال -يف قوله -تعاﱃ،: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  :-
منزال
كام أ ّن اآلية  92أشارت إﱃ املضمون نفسه للتأكيد عىل قدس ّية القرآن ،وكونه كتابًا ً
بالوحي. `_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S :
خطاب مو ﱠج ٌه
يحل بهم املوت ،وفيهام
واآليتان  93و 94أشارتا إﱃ حال الظاملني؛ حينام ّ
ٌ
وجل -لحظة موتهم وحني بعثهم يف يوم القيامة ،وفيهام تأكي ٌد عىل
إليهم من ِق َبل الله -ع ّز ّ
أي نفعٍ آنذاك وال يشفع لهم أح ٌد.
أنّهم ال ينالون ّ
خطاب مو ﱠج ٌه إﱃ املرشكني ،عىل ضوء ِذكْر عظمة خلق الله
واآليتان  95و 96فيهام -أيضً ا-
ٌ
دليال عىل وحدان ّيته.
سبحانه وتعاﱃ -باعتبارها ًواآليات  100إﱃ  103تحﻲﻜ عن بطالن معتقدات املرشكني والخرافات التي كانوا ير ّوجون لها.
واآلية  104فيها تأكي ٌد عىل وجود براه َني جاءتهم من عند الله -تعاﱃ ،-وقد وصفﺖ
بالبصاﺋر.
واآلية  105تشري إﱃ أ ّن اإلنسان هو الذي يختار مسريه يف الحياة؛ فﺈ ّما أن يهتدي
الحق أو الباطل؛ وقوله -تعاﱃ:-
إﱃ سواء السبيل ،وإ ّما أن ّ
يضل عنه؛ أي بيده اتّباع ّ
ّ ...U T S
يدل عىل أنّه -تبارك شأنه -قد وضّ ﺢ للناس حقّانية دينه
بشواه َد وأدلّ ٍة مختلف ٍة؛ مثل :الخلق ،وما سيحدث يف يوم القيامة ،واملصري الذي سيواجهه
الظاملون حينذاك؛ لك ْن مع ذلﻚ هناك من يعارض هذه الحقاﺋق دون دليل مقنع؛ بزعم
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،تفسري اآلية.
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كل ذلﻚ من اليهود والنصارى وكتبهم التي درسها]V :[1
النبي قد تعلّم ّ
أ ّن ّ
علم وبصري ٍة.Z Y X  :
الحق عن ٍ
W؛ لكن وهناك من يذعن إﱃ ّ

ومل ّ
النبي مح ّم ٍد بأ ّن ما جاء به؛ إﻤﻧّ ا تعلّمه من
ينفﻚ املرشكون لحظ ًة عن اتّهام ّ
اآلخرين ،وهذه التهمة تك ّررت؛ بهدف التشكيﻚ يف حقّانية القرآن وتفنيد آياته].[2
وال ّ
شﻚ يف بطالن مزاعم املرشكني من الناحية التأريخيّة ،فأوضاع بيﺌة الجزيرة العربيّة
النبي
معروف ٌة آنذاك ،إذ مل تك ْن هناك مدرس ٌة وال مرك ٌز يتعلّم فيه الناس؛ ﻲﻛ ي ّدعى أ ّن ّ
فضال عن أ ّن ما لدى يهود ونصارى الحجاز آنذاك من
ذهب إﱃ هناك ودرس الكتاب املق ّدسً ،
] [1كلمة (درسﺖ) فيها قراﺋتان متواتران؛ هام (درسﺖ) مبعنى تعلّمﺖ ،واﻷخرى (دارسﺖ)؛ مبعنى ذاكرت.
(الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،4ص 533؛ أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن،
ج  ،7ص .)205
(راجع أيضً ا :عبد الله بن مسلم بن قتيبة ،تفسري غريب القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار ومكتبة الهالل ،الطبعة اﻷوﱃ ،ص .)137
للنبي بأنّها
استنادًا إﱃ هاتني القراﺋتني (درسﺖ  -دارسﺖ) فاملرشكون حينام عرضﺖ عليهم آيات القرآن وبصاﺋره وبراهينه ،كانوا يقولون ّ
ليسﺖ من عندك ،وإﻤﻧّ ا تعلّمتها من أولﺌﻚ الذين درسﺖ عندهم ،أي أنّﻚ بعد أن ذاكرت أهل الكتاب أخﱪتنا بها.
(الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،4ص 533؛ أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن،
ج  ،7ص .)205
باطال ،وما إن كان علم ًّيا أو أسطوريًّا؛ بل غاية كالمهم أنّه ليس وح ًيا يوحى ،أي أنّه
النبي بكونه حقًّا أو ً
به
آتاهم
ما
يصفوا
املرشكون مل
ّ
بنبي مرسلٍ يخﱪهم برسالة السامء ،وإﻤﻧّ ا درس عند اآلخرين
مل يطّلع عليه من خالل وحي السامء ومل يتعلّمه من الله -تعاﱃ ،-لذا فهو ليس ًّ
نبي.
وأخﱪهم مبا درس ليدّعي أنّه ﱞ
لالطّالع أكرث ،راجع :سورة سبأ ،اآلية 43؛ سورة الفرقان ،اآلية .4
حسب القراءة غري املشهورة (درسﺖ) فالالم يف قوله -تعاﱃ :-لِيَقُولُوا تفيد التعليل ،وعىل هذا اﻷساس فاملعنى هو (لكراهية أن يقولوا)
النبي بنقل كالمٍ غريِ
كل ما جاءهم به من براه َني
علمي قوامه أساطري اﻷ ّولني ،ورفضوا ّ
ٍّ
و(ﻷ ْن ال يقولوا)؛ ﻷ ّن املرشكني كانوا يتّهمون ّ
وبصاﺋ َر.
(لالطّالع أكرث ،راجع :أبو زكريا يحيى بن زياد الف ّراء ،معاين القرآن ،ج  ،1ص .)349
(راجع أيضً ا :سورة اﻷنعام ،اآلية .)25
أي برهانٍ عىل ذلﻚ ،مؤكّدًا عىل أنّه بصاﺋ ُر منه
والقرآن بدوره ر ّد عىل هؤالء الذين ات ّهموا آيات الله باﻷساطري املندرسة دون أن يقيموا ّ
تبارك شأنه.
لالطّالع أكرث ،راجع :سورة اﻷنعام ،اآلية .104
ٍ
ومام قاله الطﱪﳼ
ولذلﻚ أكّد الله -تعاﱃ -عىل أ ّن نبيّه جاءهم ببصاﺋ َر متن ّوع ٍة ويف
مجاالت شتّى؛ ﻲﻛ ال يدّعوا أ ّن ما يقوله أساطري اﻷ ّولنيّ ،
يف هذا املجال» :ث ّم ّبني -سبحانه -أنّه بعد هذه اآليات قد أزاح العلّة للمكلّفني ،فقال (قد جا َءكم) أيّها الناس (بصاﺋر) ب ّينات ودالالت (من
الحق والباطل«.
ربِّكم) تبرصون بها الهدى من الضالل ومتيّزون بها بني ّ
(الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،4ص .)533
] [2لالطّالع أكرث ،راجع اآليات التالية :سورة اﻷنعام ،اآلية 25؛ سورة اﻷنفال ،اآلية 31؛ سورة النحل ،اآلية 24؛ سورة املؤمنون ،اآلية 83؛ سورة
الفرقان ،اآلية 5؛ سورة النمل ،اآلية 68؛ سورة اﻷحقاف ،اآلية 17؛ سورة القلم ،اآلية 15؛ سورة املطففني ،اآلية .13
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ٍ
النص
معلومات ،كان ً
ضﺌيال للغاية ومشوبًا باﻷساطري والخرافات؛ بحيث ال ﻤﻳكن مقايسته مع ّ
القرآ ّين الرصني الزاخر باملعارف].[1
ولو قرأنا (درسﺖ) بشكل (دارسﺖ) ،فحرف الالم يف عبارة (ليقولوا) يُراد منه العاقبة]،[2
نبني الكثري من اآليات ،لكن مع ذلﻚ تجدهم يقولون هذا الكالم ،لذلﻚ
واملقصود -هنا -هو أنّنا ّ
جاءت الالم م ّرتني يف قوله -تعاﱃ ،Z YXWV :-ومن ث ّم ترتتّب
عىل ترصيف اآليات نتيجتان؛ هام :تزايد انحراف املرشكني ،وتزايد علم الذين يعلمون .وهذا
الكالم يعني أ ّن ترصيف اآليات يسفر يف النهاية عن متادي الكفّار وانحرافهم وشقاﺋهم ج ّراء
النبي تعلّم القرآن من الناس بعد أن درس عندهم .وأشارت اآلية  82من سورة
زعمهم أ ّن ّ
اإلﴎاء إﱃ أ ّن القرآن شفا ٌء ورحم ٌة للمؤمنني وخسا ٌن للظاملني ،حيث قال -تعاﱃu t :-
 ~ } |{ z y x w vﮯ ¡  [3]،¢وهذا املضمون تك ّرر يف
ٍ
النبي ،فقد أمر يف اآليات التي سبقتها ولحقتها
آيات ع ّدة ،كام أ ّن اآلية ُذكِ َرت يف سياق مواساة ّ
بأن يفعل ما يُؤمر به قبال التّهم التي تُو ّجه إليه من ِق َبل املرشكني؛ ﻷ ّن واجبه هو ات ّباع ما يُوحى
أباطيل.
َ
إليه من قبل الله -تعاﱃ -وعدم االكرتاث مبا يقوله املرشكون من
] [1لالطّالع عىل تفاصيل أكرث حول هذا املوضوع ،راجع :سامي عصاصة ،القرآن ليس دعو ًة نرصانيةً :ر ّد عىل كتا َﻲﺑ الحدّاد والحريري (القرآن
ونبي) ،سوريا ،دمشق ،الطبعة اﻷوﱃ2003 ،م.
دعو ٌة نرصانيةٌ) ﱞ
(قس ﱞ
] [2قال الطﱪﳼ» :من قرأ (دارسﺖ) فمعناه أنّﻚ دارسﺖ أهل الكتاب وذاكرتهم ،ويق ّويه قوله ( َوأعانَ ُه َعلي ِه قَو ٌم آخرونَ) ،ومن قرأ (درسﺖ)
فحجته أ ّن ابن مسعود قرأ (درس) فأسند الفعل فيه إﱃ الغيبة كام أسند إﱃ الخطاب ،ومن قرأ (درسﺖ) فهو من الدروس الذي هو تعفي اﻷثر،
أي اﻤﻧحﺖ ويكون الالم يف (ليقولوا) عىل هذا مبعنى لكراهية أن يقولوا وﻷن ال يقولوا إنّها أخبا ٌر قد تقدّمﺖ فطال العهد بها وباد من كان يعرفها«.
(الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،4ص .)534
راجع أيضً ا :مح ّمد بن أحمد القرطبي ،الجامع ﻷحكام القرآن ،ج  ،7ص .57
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،تفسري اآلية.
املفسين قوله -تعاﱃ :-ﻟِ َﻴﻘﻮﻟﻮا معطوفًا عىل جمل ٍة محذوف ٍة ّ
تدل عليها القرينة ،والفخر الرازي قدّر املحذوف بقوله» :كذلﻚ
اعتﱪ بعض ّ
رصف اآليات لتلزمهم الح ّجة وليقولوا ،«...حيث عزا حذف املعطوف عليه إﱃ وضوحه.
ن ّ
(راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،13ص .)106
رصف اآليات لتت ّم
فس املعطوف عليه بشكلٍ آخ َر يختلف ً
قليال ّ
وهناك من ّ
عام تب ّناه الفخر الرازي ،حيث صاغ الجملة القرآنيّة بالتاﱄ» :ون ّ
الح ّجة عليهم أو ليتذكّروا ويتف ّهموا أو ليقولوا ،«...وعزا حذف املعطوف عليه إﱃ عدم فاﺋدة هذا التذكري وانعدام تأثريه عليهم ج ّراء غفلتهم
وضاللهم.
(راجع :حسن املصطفوي ،تفسري روشن (باللغة الفارسية) ،ج  ،8ص .)122
راجع أيضً ا :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،4ص .534
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عام قاله صاحب تفسري
اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ما ذكره يوسف د ّرة الح ّداد يختلف يف الواقع ّ
الجاللني ،حيث استند لدى تحليله مضمون اآلية  105من سورة اﻷنعام إﱃ ما ُذكِ َر يف هذا
التفسري إلثبات ص ّحة م ّدعاه؛ لك ّنه مل يرا ِع اﻷمانة العلم ّية ،بل اكتفى بنقل العبارة التي تدعم
رأيه ،دون أن يشري إﱃ تلﻚ العبارة التي تف ّند هذا الرأي من أساسه.
نص تفس الجاللني لﻶية املذكورة؛ ﻲﻛ تتّضﺢ الصورة للقارئ الكريم:
ونذكر يف ما ييل ّ
(اآليَات) لِيَ ْعتَ ِ ُﱪوا ( َولِيَقُولُوا) أَ ْي الْ ُكفﱠار ِيف َعا ِقبَة
ُرصف) نُبَ ِّني ْ
»( َوكَ َذلِ َﻚ) ك ََام بَ ﱠي ﱠنا َما ُذكِ َر( ،ن َ ِّ
اﻷمر( :دارسﺖ) ذَاكَ ْرت أَ ْهل الْ ِكتَاب؛ َو ِيف ِق َرا َءة ( َد َر ْسﺖ) ،أَ ْي كتب املاضني وجﺌﺖ بهذا منها
س عبارة
(ولنب ّينه لقوم يعلمون)«] .[1مؤلّف هذا التفسري -كام هو
واضﺢ يف ّ
ٌ
نص كالمه ،-ف ّ
(ليقولوا) بأ ّن الكفّار يقولون يف النهاية أنّﻚ ذاكرت أهل الكتاب ،أو أنّﻚ درسﺖ كتب القدماء.
وما يدعو لﻸسف أ ّن الح ّداد تجاهل اﻷمانة العلميّة بالكامل ،وخالف أصول البحث
العلمي؛ حينام حذف عبار ًة دالل ّي ًة أساس ّي ًة يف ما نقله من التفسري املذكور ،ومن خالل تفكيكه
ّ
جانب منه -فقﻂ-؛ بهدف إثبات رؤيته الخاطﺌة يف تفسري قوله
املفس ،اكتفى بذكر
ٍ
كالم ّ
تعاﱃ .W V :-لذا ،نطرح عىل هذا املسترشق االستفسارين التاليني :كيفالنبي مح ّمد درس الكتاب املق ّدس؟! فهل
استنتج أ ّن هذه العبارة القرآنيّة ت ّ
رصح بكون ّ
ﻤﻳكن ا ّدعاء أ ّن نقل تهمة الكفّار واملرشكني له يف اآلية و ِذكْر أسلوبهم املﴘء يف التعامل مع
آيات الله -تعاﱃ ،-بأنّهام تأييد ملزاعمهم؟!
اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :لو أمع ّنا النظر يف املعنى الذي يرتتّب عىل استخدام حرف الالم يف عبارة
"لِ َيقُولُوا" سوف يتّضﺢ لنا املقصود؛ فهذا الحرف من الناحية اللغويّة يستخدم لبيان الغرض،
لك ّنه يستخدم مجازًا للداللة عىل النتيجة -عاقبة اﻷمر -وتجدر اإلشارة هنا إﱃ أ ّن الم الغرض
والم التعليل تدالن عىل الدافع من وراء القيام بعملٍ ما؛ بينام الم الغاية ّ
تدل عىل الغاية من
العمل والنتيجة التي ترتتّب عليه؛ حتّى وإ ْن مل تك ْن مقبول ًة لدى الفاعل؛ ومثال ذلﻚ :قوله
تعاﱃ -يف اآلية  42من سورة اﻷنفالd c b a ` _ ^ ] \ ... :وجل -هو بعثة
 .j i h g feمن املؤكّد أ ّن الغرض اﻷساس لله -ع ّز ّ
] [1جالل الدين السيوطي ،تفسري الجاللني ،ص .144
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املذنبني والظلمة ج ّراء عصيانهم وظلمهم
اﻷنبيّاء والرسل إﱃ الناس ،ال إهالكهم ،فحتّى إهالك
ّ
وبعد إمتام الح ّجة عليهم ،ال يسفر عن ﴎوره ورضاه ،إذ غاية ما يف اﻷمر أ ّن هذه الظاهرة
تتجىل معاملها يف بعثة اﻷنب ّياء والرسل إﱃ
السلب ّية تحدث عىل خالف رغبته -تعاﱃ -والتي ّ
البرش وإنزال الكتب السامويّة إليهم ،فهي يف الحقيقة ﻤﺛرة الخيار السيّﺊ للكفّار واملرشكني.
ونستشف من مضمون اآلية  105من سورة اﻷنعام أ ّن الله -سبحانه وتعاﱃ -أنزل القرآن
ّ
لهداية البرش وضامن سعادتهم وكسب رضاهم ،وال ّ
تدل -كام ا ّدعى الح ّداد -عىل أ ّن الناس
النبي بأنّه درس
مل يؤمنوا بقدس ّيته؛ بوصفه كتابًا ً
منزال من السامء عىل ضوء اتّهامهم ّ
العهدين وانتهل من تعاليمهام؛ وهذه الظاهرة السلب ّية تع ّد واحد ًة من النتاﺋج والغايات التي
النبي يف هذه اآلية ،ال
ترتت ّب عليها ،لذلﻚ فﺈ ّن ِذكْر هذا املوقف عىل لسان الكفّار ومعارﴈ ّ
يعني بتات ًا تأييد القرآن لهم بداعي صدق قولهم وصوابيّة حكمهم ،لذا عىل الرغم من أ ّن الالم
تحتمل معنيني يف بادئ اﻷمر ،إال أ ّن احتامل كونها للتعليل ينتفي عىل ضوء مدلول ساﺋر اآليات؛
مثل :قوله -تعاﱃ -يف سورة الفرقانP O N M L K J :

` _ ^ ] \[ Z Y X W V U T S R Q

 .[1]aوالقواعد اللغويّة تقتﴤ أن ننسب االحتامل الثاين إﱃ صاحب الكتاب ،وهذه النسبة
النبي
تتناغم مع محتوى ساﺋر اآليات] ،[2لذا يبطل ما ا ّدعاه الح ّداد بكون هذه اآلية ّ
ترصح بأ ّن ّ
درس الكتاب ،فهذا اال ّدعاء عىل خالف التفسري الصاﺋب لها ولساﺋر اآليات التي تذكر برصيﺢ
العبارة أ ّن القرآن ٌ
وجل -ويحمل إﱃ البرش أخبار الغيب.
منزل من ِقبَل الله -ع ّز ّ
اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :حتّى إذا أذع ّنا بأ ّن الالم يف عبارة :ﻟِ َﻴﻘُﻮﻟُﻮا تفيد التعليل والدافع،
يف هذه الحالة -أيضً ا -ال ﻤﻳكن للح ّداد إثبات رأيه عىل أساسها ،فاآلية يف بدايتها أشارت إﱃ
وجل ،-ث ّم ذكرت سببني لبيان الحكمة من ذلﻚ؛ هام:
ترصيف اآليات من ِقبَل الله -ع ّز ّ
للنبي( د َرسﺖ).
ـ قولهم ّ
علم لديهم.
ـ إيجاد ٍ
] [1سورة الفرقان ،اآليتان .6 – 5
مؤسسة
] [2راجع :مح ّمد حسن زماين ،مسترشقان وقرآن :نقد وبررﳼ آراء مسترشقان درباره قرآن (باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات ّ
بوستان كتاب ،الطبعة اﻷوﱃ2006 ،م ،ص .162
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اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ 
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

والظاهر من السبب اﻷ ّول هو أ ّن الله ّبني لهم أدلّةً ،لك ّنهم ج ّراء سفاهتهم وجهلهم قالوا
(د َرسﺖ) ،فازدادوا كف ًرا؛ بينام ازداد إﻤﻳان اآلخرين وثبتﺖ قلوبهم عىل دينهم؛ ونظري ذلﻚ
قوله -تعاﱃ -يف اآلية  26من سورة البقرةp on m l k j i  :
 ،t s r qوقوله -تعاﱃ -يف اآلية  125من سورة التوبةI H G :
.R Q P O N M L K J
بالنبي والقرآن ،والله -تعاﱃ -جعل ذلﻚ سب ًبا لضاللهم].[1
إذًا ،اآلية يف مقام بيان كفرهم ّ
واستند يوسف د ّرة الح ّداد إﱃ اآليات  35إﱃ  37من سورة القلم إلثبات رأيه يف تفسري اآلية
فس كلمة (املسلمني) املذكورة يف اآلية  35بالنصارى،
 105من سورة اﻷنعام؛ ويف هذا ّ
السياق ّ
النبي درس الكتاب املق ّدس.
وا ّدعى أ ّن اآلية ٌ 37
دليل عىل كون ّ
النبي منذ نزول سورة القلم بدأ يتفاخر عىل (أهل اإلسالم) الذين التحق
وكذلﻚ قال إ ّن ّ
أفضل بالنسبة إﱃ الكتاب الذي درسه عندهم.
مقام َ
بهم وراح يبحث عن ٍ

واآليــات هــيÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ :

.Ì Ë

أي عبار ٍة
اإلسالمي
(مدخل إﱃ الحوار
ٌ
وجدير بالذكر أ ّن الح ّداد مل يذكر يف كتابه
املسيحي) ّ
ّ
ّ
من اآلية ّ 35
تدل عىل أ ّن كلمة (املسلمني) فيها تعني أهل الكتاب؛ أي النصارى بالتحديد؛ فهؤالء
والنبي درس كتابهم والتحق بهم ،ث ّم حاول
كتاب كانوا مسلمني قبل ظهور اإلسالم،
برأيه أهل ٍ
ّ
الرتفّع عليهم بالكتاب الذي درسه عندهم! وعىل هذا اﻷساس استنتج من اآلية أ ّن السبب يف بعثه
صلوات الله عليه وآله هو عدم اكرتاث العرب بالكتاب والحكمة  -التوراة واإلنجيل  -وغفلتهم
عن تعاليمهام؛ لذلﻚ بُ ِعثَ ؛ ﻲﻛ يتلوهام عليهم].[2
النبي مح ّم ٍد والتذكري بخلقه العظيم ،ث ّم أشارت إﱃ
واستهلّﺖ سورة القلم بالثناء عىل ّ
سوء خلق أعداﺋه وكيف أ ّن املرشكني ات ّهموه بالجنون؛ لذلﻚ واساه الله فيها وأمره بأن يصﱪ
لحكمه تبارك شأنه.
] [1راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،13ص .107
اإلسالمي املسيحي ،ص .331
مدخل إﱃ الحوار
ٌ
] [2راجع :يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ
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وآيات سورة القلم التي سبقﺖ اآليات الثالثة  35 -إﱃ  - 37التي استند إليها الح ّداد،
بقصة
أشارت إﱃ صفات املكذّبني وذكرت بعض خصالهم الس ّيﺌة ،ويف هذا املضامر استشهدت ّ
ٍ
اب الْ َج ﱠن ِة" ،ومن جملة الكلامت التي
أناس كانﺖ لديهم حديق ٌة مثمر ٌة ُوصفوا فيها بـ "أَ ْص َح َ
وصفوا بها أنفسهم (ضالّون ،طاغون ،ظاملون ،محرومون) ،كذلﻚ نقلﺖ عىل لسان بعضهم
وجل -
ونستشف من هذه الكلامت أ ّن هؤالء تجاهلوا عظمة الله -ع ّز ّ
عبارة (لوال تسبّحون).
ّ
اإللهي
حل بهم العذاب
مام أغناهم الله ،لذا حينام ّ
وخالفوا أوامره ،ومل يتص ّدقوا عىل الفقراء ّ
ّ
أق ّروا بطغيانهم وتو ّجهوا إليه .وبعد ذكر نتيجة أعامل هؤالء ،ش ّبهﺖ اآليات عقابهم بالعقاب
الذي سيطال بعض الناس يف عامل اآلخرة؛ لتؤكّد عىل أ ّن عذابه أش ّد ،ويف الحني ذاته أشارت إﱃ
النعيم الذي سيُكرم به الصالحون يف الج ّنة.
السياق وتأصيل ﻤﺛرة ما ُذكِ َر يف ذهن املخاطب ،بلﻎ الكالم مبلغًا آخ َر
ويف خض ّم هذا ّ
ليتو ّجه الله -تعاﱃ -إﱃ املرشكني ويؤنّبهم ويتو ّعدهم ج ّراء ا ّدعاﺋهم بأ ّن أوضاعهم يف القيامة
النص القرآ ّين
أي
ٍ
عذاب؛ إال أ ّن ّ
ستكون كام هو حالهم يف الدنيا ،حيث سينعمون وال يطالهم ّ
السياق؛ فحواه :هل املجرمون كاملسلمني؟ وذلﻚ للتأكيد عىل
طرح استفها ًما إنكاريًّا يف هذا ّ
بالحق قط ًعا ليسﺖ كأوضاع املرشكني واملجرمني .ال ّ
شﻚ يف
أ ّن أوضاع املسلمني الذين يؤمنون
ّ
أ ّن حكم العقل يؤيّد هذه القاعدة القرآنيّة ،فاملسلم ليس كاملجرم قط ًعا؛ كذلﻚ ليس هناك
بكل ما
أي ميثاقٍ يتيﺢ للظاملني أ ْن يحكموا ّ
أي ٍ
كتاب يحكم بكونهام متكافﺌني ،وليس هناك ّ
ّ
ينصب يف نفعهم.
ّ
اإلنكاري ،حيث تساءلﺖ استنكا ًرا ملوقفهم :هل لديكم
واصلﺖ اآلية  47سياق االستفهام
ّ
][1
علم الغيب؛ ﻲﻛ تزعموا أنّكم كاملسلمني؟!
وأكّدت اآلية  42عىل سفاهة هؤالء املستكﱪين وذلّتهم يف يوم القيامة ،حيث وصفﺖ
أحوالهم آنذاك؛ وكيف يُكشف عن سيقانهم ويدعون إﱃ السجود فال يستطيعون ،وهم يف
هذه الحالة خاضعة أبصارهم من ش ّدة الندم؛ كام وصفتهم اآلية .[2] 43
] [1قال  -تعاﱃ :-أَ ْم ِﻋﻨْﺪَ ﻫ ُُﻢ اﻟْ َﻐ ْﻴ ُﺐ َﻓ ُﻬ ْﻢ ﻳَﻜْ ُﺘ ُﺒﻮنَ ( سورة القلم ،اآلية .)47

اﻟﺴ ُﺠﻮ ِد َﻓﻼَ ﻳَ ْﺴﺘ َِﻄﻴ ُﻌﻮنَ * ﺧ ِ
َﺎﺷ َﻌ ًﺔ أَﺑْ َﺼﺎ ُرﻫ ُْﻢ ﺗَ ْﺮ َﻫ ُﻘ ُﻬ ْﻢ ِذﻟﱠ ٌﺔ َو َﻗﺪْ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻳُﺪْ َﻋ ْﻮنَ إِ َﱃ
] [2قال -تعاﱃ :-ﻳَ ْﻮ َم ﻳُﻜْﺸَ ُ
ﻒ َﻋ ْﻦ َﺳﺎقٍ َوﻳُﺪْ َﻋ ْﻮنَ إِ َﱃ ﱡ
اﻟﺴ ُﺠﻮ ِد َوﻫ ُْﻢ َﺳﺎﻟِ ُﻤﻮنَ ( سورة القلم ،اآليتان .)43 – 42
ﱡ
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اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ 
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

ال ّ
واضﺢ عىل روحهم
دليل
شﻚ يف أ ّن عدم سجود هؤالء لله -تعاﱃ -يف الحياة الدنيا ٌ
ٌ
االستكباريّة وطغيانهم وانحرافهم عن سواء السبيل.
وبعد ذلﻚ أشارت اآلية  44هذه السورة إﱃ استدراجهم من حيث ال يشعرون ،وهذا
مام سبق.
العذاب
سبب يف غرورهم وغفلتهم أكرث ّ
التدريجي ٌ
ّ
كل هذه الشواهد ّ
تدل عىل أ ّن كلمة (املسلمني) يف اآلية املذكورة يُراد منها أولﺌﻚ الذين
ّ
الحق؛ وهم يف مقابل الطغاة املتم ّردين الذين أصابهم الغرور
يؤمنون بالله -تعاﱃ -ويتّبعون ّ
واستكﱪوا؛ لذا ال موضوعيّة لتقييدها بالنصارى؛ كام ا ّدعى الح ّداد] ،[1إذ مصداقها هو من
عام يُنهى عنه.
يخضع لله -تعاﱃ -وال يتّبع إال ما يأمره به؛ بحيث يفعل ما يُطلب منه ويُعرض ّ
وقوله -تعاﱃ -يف اآلية  Ë Ê É È Ç  :37يف مقام بيان إحدى الذراﺋع التي
ٍ
احتامالت يف تفسريه؛ فﺈ ّما أن
تشبّث بها الكفّار لزعم أ ّن املجرمني كاملسلمني ،وهنا تطرح ثالثة
يكون ا ّدعاؤهم هذا مطابقًا لحكم الله -تعاﱃ -أو ال ،فﺈذا كان مطابقًا له ففي هذه الحالة يجب
أن يحكم به العقل أيضً ا؛ لك ّن الواقع عىل خالفه ،فهو غ ُري مطابقٍ لحكم الله بحسب مضمون
اآلية  36التي استنكرت حكمهم؛ باعتباره يتعارض مع العقل السليم .Å Ä Ã Â :وإ ّما
يل ،وهو ما سألﺖ عنه اآلية Ë Ê É È Ç :37؛ أي هل
يكون قاﻤﺋًا عىل دليلٍ نق ٍّ
كتاب استنتجتهم منه هذا الحكم؟! هذا االستفهام اإلنكاري ّ
يدل عىل عدم وجود هذا
لديكم ٌ
الكتاب لديهم قط ًعا .وإ ّما أن يكونوا عىل ارتباط بعامل الغيب؛ بحسب مضمون اآلية  ، 47وهذا
بكل ٍ
تأكيد،؛ ﻷ ّن اﻷنب ّياء والرسل -فقﻂ -هم الذين لهم ارتبا ٌط بعامل الغيب.
اﻷمر غري متحقّقٍ ّ
النبي مح ّم ًدا كان
إذًا ،ما هي القرينة التي استند إليها الح ّداد يف هذه اآلية لي ّدعي أ ّن ّ
يسعى إﱃ الرتفّع عىل املرشكني بفضل دراسته الكتاب املق ّدس؟! إنّه ٌ
سؤال ال ﻤﻳكنه اإلجابة عنه،
لذا ال محيص له من اإلعراض عن رأيه.
ومبا أ ّن كلمة (كتاب) يف هذه اآلية نكرةٌ؛ من حيث صياغتها اللغويّة ،لذا من املمكن
ساموي؛ ولك ْن ما هو دليل الح ّداد يف تقييدها بالكتاب
كتاب
أن تشمل ّ
نص مد ّونٍ أو ٍ
كل ٍّ
ٍّ
] [1كلمة (مسلمني) تك ّررت يف القرآن الكريم أكرث من أربعني م ّرةً ،وأكرث ما ذكرت يف :سور البقرة ،وآل عمران ،واملاﺋدة ،ويونس ،والنحل،
ٍ
أي مس ّو ٍغ يدعونا إﱃ
واحد؛ وهو عدم عصيان أوامر الله ع ّز ّ
والنمل ،وهي يف جميع هذه املواضع ذاتُ مفهومٍ
وجل؛ لذا ليس هناك ّ
تخصيصها بالنصارى.
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أي قرين ٍة يف السورة بأﴎها ّ
تدل عىل رأيه هذا؟! إذا كانﺖ
املق ّدس؛ عىل الرغم من عدم وجود ّ
النبي درس الكتاب املق ّدس ،ففي هذه الحالة ال ب ّد له من اإلذعان
هذه اآلية واز ًعا ال ّدعاﺋه أ ّن ّ
ٍ
ارتباط بعامل الغيب؛ طبقًا ملضمون اآلية ،M L K J I  :47
إﱃ أنّه كان عىل
السياق عىل غرار اآليتني  36و  ،37حيث تذكر أحد االحتامالت التي
ﻷ ّن هذه اآلية من حيث ّ
إنكاري طب ًعا؛
وبأسلوب
ﻤﻳكن عىل أساسها تﱪير مزاعم املرشكني؛ بكون املسلمني كاملجرمني،
ٍ
ٍّ
ٍ
ارتباط مع عامل الغيب].[1
النبي كان عىل
لك ّننا ال نجده ي ّ
رصح بهذا اﻷمر ،أي ال يقول بأ ّن ّ
وضمن تقرير رأيه املذكور ،استشهد أيضً ا باآلية  44من سورة سبأ ،وقال يف هذا الصدد:
»النبي عىل ضوء دراسته الكتب املق ّدسة ،كان يسعى إﱃ الرتفّع عىل قومهt s :
ّ
][2
] ~ } | { z y xw v uﺳﻮرة ﺳﺒﺄ ،اﻵﻳﺔ . «[44
وتشري سورة سبأ يف الحقيقة يف بعض آياتها إﱃ بعثة اﻷنب ّياء السابقني ،وتؤكّد عىل بعثة
تبني الذراﺋع التي تش ّبث به ،منكرو نب ّوته لتفنيد
النبي مح ّمد
ّ
باﻷخص ،ويف هذا ّ
السياق ّ
ّ
وحي.
ما جاء به من ٍ
وتتح ّدث اآليات الوسطى من هذه السورة عن موقف املرشكني إزاء مسألة املعاد؛ محذّر ًة
إياهم من عاقبة موقفهم املنحرف هذا ،واآلية  31نُ ِق َل فيها كال ٌم عىل لسان الكفّار ،وأشارت
إﱃ إﴏارهم عىل عدم اإلﻤﻳان بالقرآن وساﺋر الكتب السامويّة املنزلة قبله][3؛ وعبارة¿  :
 Â Á Àيف هذه اآلية ،يُقصد منها عدم إﻤﻳانهم بالكتب السامويّة املنزلة قبل القرآن،
ونلمس هذا املضمون يف الكثري من اآليات ،وال س ّيام بعد أن تشري إﱃ القرآن؛ لذا لو قيل إ ّن
النبي مل ِ
يأت بﴚ ٍء سوى ما درسه من الكتاب املق ّدس ،فال موضوعيّة ِلذكْر عبارة½ :
ّ
سبب يدعو إﱃ ِذكْرها بحسب هذا القول؟! فاملخالفون
¾ يف هذه اآلية ،فهل هناك ٌ
ضمن مساعيهم الرامية إﱃ إنكار نب ّوته ،ف ّندوا مصداق ّية ساﺋر الكتب السامويّة قاﺋلني :نحن
ال نؤمن بقرآنﻚ وال بتلﻚ الكتب.
اإلسالمي املسيحي ،ص .331
مدخل إﱃ الحوار
ٌ
] [1راجع :يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ
] [2راجع :ام .ن ،ص .331
][3قال -تعاﱃَ  :-وﻗ ََﺎل اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوا ﻟَ ْﻦ ﻧُ ْﺆ ِﻣ َﻦ ِﺑ َﻬ َﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮآنِ َوﻻَ ﺑِﺎﻟﱠ ِﺬي ﺑَ َ ْني ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ َوﻟَ ْﻮ ﺗَ َﺮى إِ ِذ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ُﻤﻮنَ َﻣ ْﻮﻗُﻮﻓُﻮنَ ِﻋﻨْﺪَ َر ﱢﺑﻬ ِْﻢ ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻊ ﺑَ ْﻌﻀُ ُﻬ ْﻢ
إ َِﱃ ﺑَ ْﻌ ٍﺾ اﻟْ َﻘ ْﻮ َل ﻳَﻘ ُ
ُﻮل اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ْاﺳﺘُﻀْ ِﻌﻔُﻮا ﻟِﻠﱠ ِﺬﻳ َﻦ ْاﺳ َﺘﻜ َ ُْﱪوا ﻟَ ْﻮ َﻻ أَﻧْﺘ ُْﻢ ﻟَﻜُ ﱠﻨﺎ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َني( سورة سبأ ،اآلية .)31
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اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ 
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

واآليات  40إﱃ  43من هذه السورة تحﻲﻜ عن أوضاع يوم القيامة وموقف الله -تعاﱃ-
واملالﺋكة واملرشكني وكيف أنّهم سيتواجهون حينها ،واآلية  42بالتحديد تتح ّدث عن أوضاع
املرشكني والكافرين ،واآليات  43إﱃ  45تتط ّرق إﱃ بيان أوضاعهم يف الحياة الدنيا وسلوكهم
الخاطﺊ؛ حينام تليﺖ عليهم آيات القرآن ،فهذا املوقف ّ
يدل بوضو ٍح عىل سوء عاقبتهم يوم
متعصبًا إزاء
القيامة ،وهو ما ت ّم التأكيد عليه -أيضً ا -يف اآليات السابقة؛ فهؤالء ات ّخذوا موقفًا ّ
القومي ونزعاتهم
تعصبهم
كالم الله ،لذا كلّام تتىل عليهم آياته كانوا يتعاملون معها عىل أساس ّ
ّ
القبل ّية ويستندون إﱃ اﻷسلوب الذي اتّبعه آباؤهم -أسالفهم -يف التعامل مع القضايا الدين ّية.
النبي باالفرتاء والكذب عىل الله ،ث ّم زعموا أنّه
وضمن موقفهم املعاند هذا ،اتّهموا ّ
ساح ٌر؛ بحسب مضمون اآلية  ،43لك ْن جاء الر ّد عليهم يف اآلية  44لتفنيد مزاعمهم الواهية
ساموي ﻤﻳكنهم االستناد إليه يف إثبات كالمهم الباطل
كتاب
أي ٍ
ٍّ
عﱪ التأكيد عىل عدم امتالكهم ّ
وتفنيد النب ّوة التي ُدعوا إﱃ اإلﻤﻳان بها{ z y xw v u t s :
النبي املرسل وتوجيه هذه التهم له ،هم من أُ ِ
رسل
| } ~ ،فالذين ﻤﻳكنهم تكذيب ّ
ساموي ،حيث يبادرون إﱃ هذا اﻷمر عندما يالحظون تعاليم
بكتاب
نبي قبل ذلﻚ
ٍ
ٍّ
إليهم ﱞ
النبي الجديد وكالمه متعارضني مع تعاليم كتابهم وكالم نبيّهم ،لذا بﺈمكانهم تكذيب
كتاب ّ
دعوته ،أو اعتبارها متعارض ًة مع دين آباﺋهم ،أو حتّى اتّهامه بأنّه ساح ٌر؛ بينام املرشكون
وكل ما ذكروه بخصوص وحي السامء والتعاليم التي
والكافرون ال تتوفّر فيهم هذه الرشوطّ ،
النبي مح ّم ٌد ال يتع ّدى كونها مزاع َم واهي ًة قاﻤﺋ ًة عىل أساط َري وخر ٍ
افات ال رب َﻂ
جاءهم بها ّ
ﴏوا عىل اتّباع أهواﺋهم دون مس ّو ٍغ يذكر ،ورفضوا
بأي ٍ
لها ّ
وحي وال مرتك َز علميًّا لها ،فقد أ ّ
لـام جاءهم ،والبنية اللغويّة لﻶية  44هي يف الحقيقة جمل ٌة حال ّي ٌة ال ب ّد من تفسريها
ّ
الحق ّ
الحق الواضﺢ
إﱃ جانب اآلية السابقة لها] ،[1لذا يكون تفسريهام ما ييل :كفّار قريﺶ ات ّهموا ّ
كتاب يدرسونه ﻲﻛ يستندوا إليه يف إنكار هذا القرآن،
أي ٍ
والرصيﺢ بالسحر والحال أنّنا مل نؤتهم ّ
بحق؛ ﻲﻛ
عام هو ليس ٍّ
كام مل نبعث إليهم نبيًّا قبلﻚ ﻲﻛ ي ّدعوا أنّه وضّ ﺢ لهم ّ
الحق وميّزه ّ
يستندوا إليه -أيضً ا -يف إنكار هذا القرآن.
عذاب أليٍم.
وحذّرت اآلية  45برصيﺢ العبارة الذين يكذّبون بﺂيات الله ورسله من ٍ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،16ص .388
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ونصحﺖ اآلية  46املرشكني بأ ْن يقوموا لله -تعاﱃ -وأن يتفكّروا ،ويف الحني ذاته ب ّرأت
السياق نطرح السؤال
النبي مح ّمدًا من تهمة الجنون التي أُلصقﺖ به؛ وعىل أساس هذا ّ
ّ
النبي كان يتلو الكتاب املق ّدس عىل املرشكني ،فلِ َم ات ّهموه
التاﱄ عىل الح ّداد :لو افرتضنا أ ّن ّ
بالجنون؟!
واآلية اﻷخرى التي استند إليها الح ّداد إلثبات رأيه املذكور؛ هي اآلية  156من سورة
ّ
النبي مح ّم ًدا درس الكتب السابقة ،بقوله:
اﻷنعام ،حيث
استدل من محتواها عىل أ ّن ّ
»مح ّم ٌد درس الكتاب ،بل درس جميع الكتب املق ّدسة؛ ﻷجل أن يعلّمها للعرب الذين
كانوا يف غفل ٍة آنذاك  ~ } | { z yﮯ ¡ ¥ ¤ £ ¢
¦ §] سورة اﻷنعام ،اآلية .[1]« [156
الكتابني اللذيْن أنزال
وقال -أيضً ا» :-مح ّم ٌد طلب من قومه أن يقرأوا التوراة واإلنجيل؛
ْ
إﱃ اليهود والنصارى قبل ذلﻚ؛ فاملرشكون مل يقرأوهام حتّى بُعث مح ّم ٌد [2]...والسبب يف
نزول القرآن عىل املرشكني يعود إﱃ عدم قدرتهم عىل قراءة التوراة واإلنجيل إثر عدم معرفتهم
النبي تعاليمهام إليهم بلسان عر ٍّﻲﺑ مبنيٍ«].[3
باللغة العﱪيّة ،لذا نقل ّ
وكذلﻚ استند إﱃ اآلية  105من سورة اﻷنعام؛ لي ّدعي أنّها سن ٌد يؤيّد استنتاجه ،حيث قال:
النبي قد درس الكتاب َ ولْيَقولُوا َد َر ْس َﺖ] اﻷنعام،
»املرشكون كانوا عىل ٍ
علم ودراي ٍة بأ ّن ّ
دليل
 ،[105فهو الكتاب ذاته الذي كان يتلوه عليهم ويدعوهم إﱃ قراءته ...لذا هل هناك ٌ
أكرث ﴏاح ًة من هذا يثبﺖ ارتباط مح ّم ٍد بأهل الكتاب ودراسته التوراة واإلنجيل ث ّم نقل
مضمون القرآن منهام؟!«].[4
اإلسالمي املسيحي ،ص .331 – 330
مدخل إﱃ الحوار
ٌ
] [1يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
تاب َعىل طاﺋ َفتَ ِ ْني م ْن قَبْلنا)
] [2استشهد يوسف د ّرة الحدّاد يف هذا املوضوع مبا قاله البيضاوي يف تفسريهّ ،
ونص كالمه هو(» :إِﻤﻧﱠا أنْز َِل الْك ُ
ٍ
حينﺌذ من الكتب السامويّة مل يكن غري كتبهمَ ( ،وإِ ْن كُ ﱠنا) إ ْن هي املخففة من
ولعل االختصاص يف إِﻤﻧﱠ ا ﻷ ّن الباقي املشهور
اليهود والنصارىّ ،
الثقيلة ،ولذلﻚ دخلﺖ الالم الفارقة يف خﱪ كان ،أي وإنّه ك ّنا ( َع ْن ِدر َاس ِت ِه ْم) قراءتهم ،لَغا ِفلِ َني ال ندري ما هي ،أو ال نعرف مثلها«.
(راجع :عبد الله بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وإﴎار التأويل ،ج  ،2ص .)190
اإلسالمي املسيحي ،ص .331 – 330
مدخل إﱃ الحوار
ٌ
] [3يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ
راجع أيضً ا :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .21
] [4يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .21
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اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ 
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

بأسلوب يعينه عىل إثبات فرضيّته،
وكام نالحﻆ ،فقد لجأ الح ّداد إﱃ تقطيع اآليات
ٍ
وركّز بحثه بشكلٍ أساس عىل الجزء اﻷخري من اآلية،§ ¦ ¥ ¤ £ :
إذ راح ير ّددها بشكلٍ مك ّررٍ؛ ﻷجل إثبات م ّدعاه؛ لكونه يعتﱪ القرآن مج ّر َد ترجم ٍة للتوراة
النبي مح ّم ٍد إﱃ العرب إﱃ عدم اكرتاثهم بدراسة
واإلنجيل ،كام أرجع السبب يف بعث ّ
نص التوراة واإلنجيل بلسانٍ عر ٍّﻲﺑ ،وبهذا الشكل نبّههم
الكتاب؛ حيث ا ّدعى أنّه درس كامل ّ
إﱃ غفلتهم.
وطرح الح ّداد هذا االستنتاج العجيب واملنحاز ضمن تحليله مضمون آي ٍة مسبوق ٍة بﺂي ٍة
أشارت إﱃ إنزال القرآن الكريم؛ وهي اآلية u t s r q p  :155
 ،w vوﻤﻳكن تقرير ارتباطهام مبا ييل :لقد أنزلنا القرآن ﻲﻛ ال يقول الناس :إ ّن
التوراة واإلنجيل املنزالن عىل اليهود والنصارى؛ هام الكتابان السامويّان الوحيدان اللذان
فيهام جزﺋ ّيات اﻷحكام والترشيعات الدين ّية ،ونحن غافلون عن تالوتهام ودراسة ما فيهام من
كتاب فنحن
تعاليم ،ومبا أنّنا غافلون فال حرج علينا .كذلﻚ ﻲﻛ ال يقولوا :حتّى وإ ْن أنزل علينا ٌ
أفضل من اليهود والنصارى واهتدينا قبلهم.
كام أ ّن املقصود من إنزال القرآن يف اآلية  156من سورة اﻷنعام هو التص ّدي لعناد املرشكني؛
بذريعة أ ّن التوراة واإلنجيل -فقﻂ -فيهام أحكا ٌم دين ّيةٌ ،وال سبيل لنا إﱃ هذه اﻷحكام سواهام،
التنصل من املسؤول ّية امل ُلقاة عىل عاتقهم؛ واآلية
وبهذا التﱪير يتص ّورون أنّهم قادرون عىل ّ
الالحقة  -اآلية  - 157تؤيّد هذا اﻷمر برصيﺢ العبارة° ¯ ® ¬ « ª © :
. » º ¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ±
إذًا ،املقصود من إنزال القرآن هو دحض ذريعة املرشكني بأنّهم سيؤمنون ويهتدون أفضل
كتاب؛ مثل :التوراة ،واإلنجيل ،فقد أُنزل القرآن ﻲﻛ ال
من اليهود والنصارى يف ما لو أُنز َِل عليهم ٌ
يبقى لهم عذ ٌر وال يقولوا :قبل ذلﻚ أنزل كتاب عىل اليهود والنصارى لك ّنا غفلنا عن دراسته،
أهال لذلﻚ ،ونحن مل نكن كذلﻚ ،ولو أ ّن
كتاب كام أنزل عليهم؛ ﻷنّهم كانوا ً
إذ مل ينزل علينا ٌ
الله أراد م ّنا ما أراده منهم؛ ﻷنزل علينا كتابًا؛ كام أنزل عليهم].[1
] [1راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،4ص .597
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وجدير بالذكر أ ّن الحرف (ث ّم) يف اآلية  154من هذه السورة ّ
يدل عىل العطف بانفصال]،[1
لذا فاملقصود من اآلية -هنا -أنّنا أ ّو ًال أخﱪنا اﻷنب ّياء السابقني أوامر السامء والترشيعات العا ّمة،
وفصلنا فيه اﻷوامر والترشيعات .وبعد ِذكْر التوراة يف هذه
وبعد ذلﻚ آتينا موﳻ الكتاب ّ
اآلية ،تط ّرقﺖ اآلية الالحقة ( )155إﱃ الحديث عن القرآن الكريم.
وأشارت اآلية  156إﱃ تذ ّرع املرشكني بعدم علمهم مبا يف الكتب املن َزلَة سابقًا ،و أكّدت اآلية
الحق ،وقوله -تعاﱃ -يف هذه
 157عىل أ ّن نزول القرآن ف ّند تذ ّرعهم بعدم وجود ها ٍد يرشدهم إﱃ ّ
اآلية،Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶ µ :
أي ذريع ٍة أخرى ،فقد أنزل الله -تعاﱃ -إليهم ب ّين ًة وه ًدى ورحمةً.
أت ّم الح ّجة عليهم ومل يُبقِ لهم ﱠ
وجل -أكرم بني آدم بﺈنزاله القرآن الكريم ،وهو ح ّج ٌة ال ت ُبقي
والحقيقة أ ّن الله -ع ّز ّ
ٍ
ليضل عن سواء السبيل ،لذا ال ﻤﻳكن تفسري قوله -تعاﱃ¥ ¤ £  :-
أي عذ ٍر ّ
ﻷحد منهم ّ
النبي درس التوراة واإلنجيل وعلّمهام للمرشكني ،فهذا
¦ § ؛ مبعنى أ ّن ّ
الكالم يوضّ ﺢ ذراﺋعهم.
إذًا ،محور الكالم يف هذه اآليات الثالث هو نزول الكتاب ،وليس دراسة التوراة واإلنجيل،
حيث كانﺖ ذريعة املرشكني أ ّن الله لو كان قد أنزل عليهم كتابًا قبل ذلﻚ ،الهتدوا قبل
غريهم؛ لذلﻚ أنزل القرآن؛ ﻲﻛ يدحض ذريعتهم هذه.
  :

َ

ُ

ُ ُ

ْ َ

ْ

ّ
  " ِ:"Æِ  ¤¡È


قال -تعاﱃ -يف اآلية  90من سورة اﻷنعامÅÄ Ã ÂÁ À ¿ ¾ :

.Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ

النبي مح ّم ٍد أن يأمر أتباعه باالقتداء
ا ّدعى يوسف د ّرة الح ّداد أ ّن هذه اآلية تطلب من ّ
بالكتاب والحكمة ،أي التوراة واإلنجيل ،ومن ث ّم ﻤﻳكن القول إنّهم هم النصارى ذاتهم ،فالقرآن؛
السياق قال
كتاب ه ًدى وبرشى للمسلمني؛ أي النصارى؛ ويف هذا ّ
بحسب هذه اآلية وما أشبهها ُ
إ ّن املراد من قوله -تعاﱃ Ë Ê :-يف اآلية  102من سورة النحلÃ Â :
ﳾ ٍء َوﻫُﺪً ى َو َر ْﺣ َﻤ ًﺔ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻬ ْﻢ ِﺑﻠِﻘَﺎ ِء َرﺑﱢﻬ ِْﻢ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ ( سورة
ﻮﳻ اﻟْ ِﻜﺘ َ
ﲆ اﻟﱠ ِﺬي أَ ْﺣ َﺴ َﻦ َوﺗَﻔ ِْﺼﻴﻼً ﻟِﻜ ﱢُﻞ ْ َ
َﺎب ََمتﺎ ًﻣﺎ َﻋ َ
] [1قال -تعاﱃ :-ﺛ ﱠُﻢ آﺗَ ْﻴ َﻨﺎ ُﻣ َ
اﻷنعام ،اآلية .)154
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،Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä
النص القرآ ّين عن املسلمني برصيﺢ العبارة،
هو مع ًنى كنا ﱞﻲﺋ مك ّر ٌر ﻷتباع مح ّم ٍد الذين م ّيزهم ّ
النبي التحق بالنصارى املسلمني ،فقد
وحرف العطف يف هذه اآلية ال يُراد منه البيان ،لذا مبا أ ّن ّ
وفصله بلسانٍ عر ٍّﻲﺑ.
ّبني لهم القرآن ّ
النبي التحق
والنتيجة النهاﺋ ّية التي ّ
توصل إليها من تحليله لهذا املوضوع هي أ ّن ّ
بالنصارى املسلمني ،وأبلﻎ دعوتهم ذاتها حينام بُ ِعثَ إﱃ العرب].[1
فالنبي مح ّم ٌد- برأي الح ّداد -اقتدى يف دعوته بهدي أهل الكتاب والحكمة والنب ّوة،
ّ
والقرآن بدوره علّم العرب الكتاب والحكمة ،ولك ْن وفق رشيع ٍة من اﻷمرh g :
 [2]، m l k j iوهذا الكالم يعني أنّه عىل هدي أهل الكتاب والحكمة
والنب ّوة ،وهذه الرشيعة هي النهج النرصاين ذاته؛ إذ النصارى حسب اآليات  89إﱃ  90من
سورة اﻷنعام هم من أعطاهم الله -تعاﱃ -الكتاب والحكمة والنب ّوة ،فهم الذين هداهم؛ ومن
النبي مح ّم ٍد االقتداء بهم].[3
هذا املنطلق يجب عىل ّ
إذًا ،يعتقد الح ّداد أ ّن النصارى -فقﻂ -يقيمون الكتاب والحكمة][4؛ أي التوراة واإلنجيل م ًعا،
النبي مح ّمد بأن يلتحق بهم ويتلو القرآن طبقًا لتالوتهم<; :
اإللهي إﱃ ّ
لذا جاء اﻷمر ّ

= > ? @ N M L K J I H GF E D C B A

 .[5] _ ^ ] \ [ Z Y X WV U T S R QP Oوكذلﻚ
استنتج من هاتني اآليتني أ ّن القرآن اقتدى بهدي النصارى ،أي أتباع الكتاب والحكمة والنب ّوة].[6
النبي مح ّم ٌد واهتدى بها يف نب ّوته،
ومغزى كالم الح ّداد ،أ ّن القدوة التي احتذى بها ّ
ّ
استدل بها ال يدعم رأيه
تتجسد يف النصارى وكتابهم املق ّدس؛ إال أ ّن سياق اآليات التي
ّ
] [1راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .337
] [2سورة الجاثية ،اآلية .18
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .337

] [4راجع :الباب الثاين من الكتاب لالطّالع عىل التفاصيل التي ُذكِ َرت حول مصطل َحي الكتاب والحكمة.

] [5سورة النمل ،اآليتان .92 – 91

] [6راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .337
لالطّالع أكرث ،راجع :سورة الجاثيه ،اآلية .18
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النص القرآ ّين ،لذا يَرد
هذا ،وهذا الرأي يف الحقيقة ٌ
دليل آخ ُر عىل موقفه املنحاز يف تفسري ّ
عليه ما ييل:
اﻟﻨﻘﺾ اﻷ ّول :مرجع الضمري (هم) يف عبارة Ä Ã  :هو  18نبيًّّا ذُكروا يف
اآليات  83إﱃ  ،[1] 86وقد ُذكِ َرت تفاسري ع ّدة لبيان طبيعة هذه الهداية ونوع االقتداء ،حيث
النبي مح ّم ًدا بأن يتّبع سريتهم يف القضايا الروح ّية واﻷخالق ّية][2؛
يرى بعضهم أ ّن اآلية تأمر ّ
وال س ّيام أ ّن اآلية التي ذكرت فيها هذه العبارة عىل غرار اآليات
السﺖ السابقة لها] [3والتي
ّ
النبي يف
امتدحﺖ هؤالء اﻷنبيّاء وتح ّدثﺖ عن هداهم بفضل الله -تعاﱃ-؛ كام طلب من ّ
الجزء اﻷخري منها أن يخﱪ القوم بأنّه ال يريد منهم أج ًرا إزاء أداء مها ّمه املناطة إليهÆ  :
.Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç
واستنا ًدا إﱃ ما ُذكِ َر ،عىل الرغم من أ ّن مفهوم االقتداء يف هذه العبارة ُذكِ َر بشكلٍ مطلقٍ ،
لك ْن ﻤﻳكن تفسريه بالصﱪ عىل املصاعب وعدم التزلزل أمامها ،ويؤيّد هذا املعنى ما ذُكر يف
الجزء اﻷخري من اآلية السابقة لها والذي واﳻ الله -تعاﱃ -فيه نب ّيه ،وأكّد عىل أ ّن هؤالء
املرشكني إ ْن مل يؤمنوا ويقبلوا اإلسالم دي ًنا ،فسوف يُوكِل اﻷمر إﱃ َم ْن يستجيب إﱃ النداء
اإللهي.[4]¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ... :
ّ
النبي أُ ِم َر بأن يقتدي بصﱪ هؤالء اﻷنبيّاء ،إذ ال ب ّد له من التزام جانب الصﱪ واﻷناة
إذًاّ ،
إزاء أذى مرشﻲﻛ مكّة وعدم التامهل يف الدعوة إﱃ رسالته؛ حتّى وإ ْن مل يؤمنوا.
النبي ينبغي له اتّباعهم يف فضاﺋلهم
وهناك من ّ
فس االقتداء يف العبارة املذكورة بأ ّن ّ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،4ص 513؛ مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف
تفسري القرآن ،ج  ،4ص 196 - 195؛ مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،13ص 56؛ إسامعيل حقّي الﱪوسوي ،روح البيان ،ج
 ،3ص 62؛ مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،7ص.250
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج  ،4ص 196؛ محمود اآللوﳼ ،روح املعاين يف تفسري القرآن
العظيم ،ج  ،4ص .205
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :سورة اﻷنعام ،اآليات .88 – 83
تط ّرقﺖ هذه اآليات إﱃ الحديث عن الهدى واصطفاء اﻷنب ّياء وتفضيل بعضهم عىل ٍ
وجل يختار من يشاء
بعض؛ من منطلق :أ ّن الله ع ّز ّ
نصها،
ملقام النب ّوة ،كام تحدّث عن إنزال الكتب السامويّة إليهم ومنحهم مقام القضاء إﱃ جانب مقام النب ّوة ،وآية البحث؛ كام هو
واضﺢ يف ّ
ٌ
أشارت إﱃ هدايتهم من ِقبَله تبارك شأنه.

] [4سورة اﻷنعام ،اآلية .89
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اﻷخالقيّة وكذلﻚ يف أصول الدين واإلﻤﻳان باملبدأ واملعاد والتص ّدي للرشك بالله -تعاﱃ[1]-؛
ٍ
كل شاﺋبة ٍ
رشك.
فطري من ﱠز ٍه من ّ
بتوحيد
فهؤالء اﻷنب ّياء أكرمهم الله -تعاﱃ-
ٍّ
النبي
املفسين -فقﻂّ -
وتجدر اإلشارة إﱃ أ ّن أحد ّ
فس االقتداء -هنا -بوجوب اتّباع ّ
فضاﺋلهم اﻷخالق ّية وأصول دينهم وأحكامهم الرشع ّية أيضً ا] ،[2لك ّن تفسريه بوجوب ات ّباع
رشاﺋعهم ليس صحي ًحا؛ ﻷ ّن اإلسالم باعتباره خاتم الرشاﺋع السامويّة ،نسﺦ الرشاﺋع السابقة،
لذا ال معنى ﻷن ي ّدعى أ ّن تعاليمه تقتدي بتلﻚ الرشاﺋع املنسوخة ،ومن ث ّم ال صواب ّية لهذا
الرأي.
النبي بعض
اﻟﻨﻘﺾ اﻟﺜﺎين :حتّى وإ ْن افرتضنا أ ّن االقتداء -هنا -مبعنى وجوب اتّباع ّ
اﻷحكام الرشعيّة املستوحاة من الرشاﺋع املنسوخة ،فهذا ال يعني كونه نرصانيًّا ،وال ّ
يدل عىل
املفس الذي
وجوب اتّباعه دين النصارى ،ففي هذه الحالة تنتقض نب ّوته ،وهذا ما ال يعتقد به ّ
أرشنا إﱃ رأيه يف العبارة اﻷخرية من النقض اﻷ ّول.
ولو أ ّن الله -تعاﱃ -قال (فبهم اقتده)؛ ً
بدال عن Ä Ã  :ففي هذه الحالة
النبي الرشاﺋع السابقة ،إال أ ّن العبارة القرآن ّية:
يحتمل منها الداللة عىل وجوب اتّباع ّ
ّ Ä Ã
تدل عىل أ ّن اإلسالم نسﺦ اﻷديان السابقة ،وأ ّن القرآن مهيم ٌن وحاك ٌم
عىل ساﺋر الكتب السامويّة التي أُنزلﺖ قبله؛ كام أ ّن الله -ع ّز وجل -يف غ ًنى عن الواسطة
ﻷجل أن يهدي نبيّه؛ لكونه هو املنشأ اﻷساس للهدى ال غري ،وهذا ما أكّدت عليه اآلية
 88من السورة ذاتها  -اﻷنعام  -حيث قال -تعاﱃ} | { z y x w v :-
~ ،...لذا فاالقتداء بالهدى هنا يعني احرتامهم فقﻂ].[3
التأﳼ ببعض اﻷمور؛ مثل التوحيد ،واملبادئ
وبنا ًء عىل ما ُذكِ َر ،فاملقصود من االقتداء هو ّ
اﻷخالق ّية التي هي من اﻷصول اﻷساس لدى جميع اﻷنب ّياء واملرسلني؛ لذا ال يُراد منه ات ّباعهم
كل ٍ
الخاصة ،ومن ث ّم يستحيل ات ّباع
واحد منهم له رشيعته
يف املساﺋل واﻷحكام الرشع ّية؛ ﻷ ّن ّ
ّ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :إسامعيل حقّي الﱪوسوي ،روح البيان ،ج  ،3ص 62؛ الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن،
ج  ،4ص .513
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،13ص .57 – 56
] [3راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،7ص .260
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فضال عن أ ّن ظاهر اآلية ّ
النبي مح ّم ٍد بات ّباع هداهم
جميع رشاﺋعهمً ،
يدل عىل تكليف ّ
الذي هو ه ًدى من الله -سبحانه وتعاﱃ ،-ال أن يتّبع رشيعتهم.x w v :
النبي مح ّمد
وبهذا ينتقض ا ّدعاء الح ّداد بكون املقصود من االقتداء هو وجوب ات ّباع ّ
دين النصارى ،والسؤال الذي يُطرح عليه هنا :إذا كان املقصود من هذه اآلية تبليﻎ رشيعة
تفس العبارة اﻷخرية يف اآلية  90من السورة ذاتهاÎ Í Ì ... :
النصارى للعرب ،فكيف ّ
Ð Ï؟ فهذه العبارة ّ
تدل برصيﺢ القول عىل أ ّن رسالته ذكرى للبرشيّة قاطبةً.
النبي موﳻ من ِق َبل
أضف إﱃ ذلﻚ أ ّن اآلية  91تشري إﱃ نزول الكتاب -التوراة -عىل ّ
النبي
الله -تعاﱃ ،9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  :-واملراد من ذلﻚ أ ّن ّ
كتاب وجاء برشيع ٍة ساموي ٍة؛ واآلية  92وصفﺖ
مح ّم ًدا عىل غرار موﳻ ،حيث أُنزل إليه ٌ
القرآن الكريم بالكتاب املبارك واملص ّدق للتوراة واإلنجيل.
النبي مح ّم ٍد يف اآلية  18من سورة الجاثية بأنّها عىل النهج
وكذلﻚ ال ﻤﻳكن تفسري هداية ّ
النرصاين؛ ﻷ ّن هذه اآلية تذكﱠر برصيﺢ العبارة أ ّن الله -تعاﱃ -رشع له رشيع ًة جديدةًg :
 ،l k j i hحيث أمره بأن يتّبعها؛ أي بأن يتّبع ما يوحى إليهm :؛
واآليتان السابقتان لها ( 16و  )17تؤكّدان عىل أ ّن إنزال الكتاب والحكم والنب ّوة ال يع ّد ظاهر ًة
وجل -بني إﴎاﺋيل هذه اﻷمور؛ واآلية  20وصفﺖ هذه
جديد ًة من نوعها ،فقد آىت الله -ع ّز ّ
الرشيعة بأنّها بصاﺋر للناس ،حيث ينالون عىل ضوﺋها سعادة الدارين الدنيا واآلخرة.
واستند يوسف د ّرة الح ّداد ،ضمن وجهته النرصانيّة ،إﱃ ٍ
آيات من سورة فاطر إلثبات
النبي كان ﻤﻳتدح أهل الكتاب؛
النبي مح ّم ٍد ،فهذه اآليات -برأيه -تثبﺖ أ ّن ّ
نرصان ّية دين ّ
وهذا املديﺢ يعود يف النتيجة إﱃ نفسه؛ ﻷ ّن القرآن الذي جاء به مقت َب ٌس من الكتاب؛ أي
التوراة واإلنجيل][1؛ حيث أخﱪ قومه بأ ّن الله اختاره لعباده الذين يتلون كتاب الله ،وقد
فضل عظي ٌم من الله -تعاﱃ -عىل أهل
ورثوه من أسالفهم ،لذا جاء القرآن تصديقًا له ،وهذا ٌ
الكتاب؛ ﻷنّه اختارهم وأورثهم الكتاب].[2
] [1لالطّالع عىل تفاصيل أكرث بخصوص نقد رأي يوسف د ّرة الحدّاد ،راجع الباب الثاين من الكتاب.
] [2راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .19
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النبي مح ّمد ﻷهل الكتاب واعتامده عليهم شهو ًدا
وا ّدعى يف هذا ّ
السياق أ ّن شهادة ّ
لرسالته ،دليالن عىل أنّه واح ٌد منهم].[1
واآليات هيÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ :
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وإحدى املؤاخذات التي ت َ ِر ْد عىل تفسريه لهذه اآليات :أ ّن اآلية  24من السورة ذاتها أشارت
مبرشين ومنذرين]،[3
إﱃ الس ّنة اإلله ّية الجارية يف حياة البرش؛ واملتمثّلة يف إرسال اﻷنب ّياء ّ
فسياقها وظاهرها يدالن عىل أ ّن اﻷنبيّاء هم املقصودون من التبشري واإلنذار.
قاﺋال :إ ّن القوم إن كَذّبوك ،فقد
للنبي ،حيث خاطبه الله -تعاﱃً -
واآلية  25فيها مواسا ٌة ّ
مام يفعلون؛ ﻷ ّن
كَذّب قبلهم قوم آخرون ،فهذا التكذيب ليس باﻷمر العجيب ،لذا ال تحزن ّ
اﻷنب ّياء الذين سبقوك كُذّبوا -أيضً ا -عىل الرغم من مجيﺌهم باملعجزات وال ﱡزبُر والكتاب املنري].[4
وأكّدت اآلية  28عىل أ ّن عباد الله العلامء يخشونه ،وأمتّﺖ واآلية  29مضمونها ضمن
ﴎا وعالنيةً.
إشارتها إﱃ عدم انقطاع رجاء الذين يتلون الكتاب ويقيمون الصالة وينفقون ًّ
وانتقل الكالم م ّر ًة أخرى يف اآليتني  31و 32إﱃ مسألة الكتاب ،حيث ت ّم التأكيد يف اآلية 31
وتصديق للكتب
حق
عىل أنّه مو ًحى من السامء ومص ِّد ٌق ملا بني يدي حامله
ٌ
الحقيقي ،فهو ﱞ
ّ
امل ُن َزلَة سابقًا .وأ ّما املراد منه يف اآلية  32فهو القرآن وفقًا للسياق] ،[5ﻷ ّن اآلية السابقة ّﴏحﺖ
به ،إذ عبارة 2 1 0 /  :يُراد منها ما ُذكِ َر نفسه يف تفسري العبارات املشابهة لها؛
] [1راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .19
] [2سورة فاطر ،اآليات .32 – 29
ُ
ٍ
ِ
] [3قال -تعاﱃ :-إِﻧﱠﺎ أَ ْر َﺳﻠْﻨﺎكَ ﺑِﺎﻟْ َﺤ ﱢﻖ ﺑَﺸرياً َوﻧَﺬﻳﺮاً َوإِنْ ﻣ ْﻦ أ ﱠﻣﺔ إِﻻﱠ ﺧَﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﻧَﺬﻳ ٌﺮ( سورة فاطر ،اآلية .)24
] [4قال -تعاﱃَ  :-وإِنْ ﻳُﻜَ ﱢﺬﺑُﻮكَ َﻓﻘَﺪْ ﻛَ ﱠﺬ َب اﻟﱠ ِﺬﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ َﻗ ْﺒﻠِﻬ ِْﻢ َﺟﺎ َءﺗْ ُﻬ ْﻢ ُر ُﺳﻠُ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺎﻟْ َﺒ ﱢﻴ َﻨ ِ
َﺎب اﻟْ ُﻤ ِﻨ ِري( سورة فاطر ،اآلية .)25
ﺎت َوﺑِﺎﻟ ﱡﺰﺑُ ِﺮ َوﺑِﺎﻟْ ِﻜﺘ ِ

] [5راجع :مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج  ،8ص 429؛ محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،22ص 164؛
عبد الكريم الخطيب ،التفسري القرآ ّين للقرآن ،ج  ،11ص 886؛ محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،ج  ،3ص .612
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النبي مح ّم ٍد ينسجم مع الكتب السامويّة املنزلة
أي التأكيد عىل أ ّن الكتاب املنزل عىل ّ
سابقًا؛ من حيث أصول املعارف واملعتقدات.
وأداة التعريف (الـ) يف كلمة (الكتاب) املذكورة ضمن عبارة 5 4 3 :تفيد
الذكري ،لذا فاملقصود -هنا -ذلﻚ الكتاب وأصحاب القرآن الذين اختارهم الله لريثوه؛
العهد
ّ
فس (الكتاب) وعبارة 7 6 
وعليه يثبﺖ بطالن رأي يوسف د ّرة الح ّداد الذي ّ
بأهل الكتاب وبني إﴎاﺋيل ،وإذا مل نقل إنّه تأث ّر يف تأويله هذا مبرتكزاته العقديّة ،فمن
املحتمل أنّه تأث ّر ببعض الروايات التي نُ ِقلَﺖ يف تفسري هذه اآلية.
ّ
النبي مح ّمد؛ هي اآلية  133من
واآلية اﻷخرى التي
استدل بها تأيي ًدا لرأيه بنرصان ّية ّ
سورة طه ، À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³ ² :حيث
النبي مح ّم ٍد أن يأتيهم بﺂي ٍة؛ إلثبات ص ّحة نب ّوته،
ا ّدعى عىل أساسها أ ّن الناس طلبوا من ّ
يبني لهم ما يف الصحف اﻷوﱃ.
فأجابهم بأنّه ّ
وال ّ
شﻚ يف أ ّن اﻷسلوب الذي اتّبعه يف تجزﺋة اآليات عن بعضها يُع ّد خاطﺌًا وال يقوم
عىل ٍ
السياق ،ومل يكرتث باآليات املتشابهة يف
أسس علم ّي ٍةً ،
فضال عن ذلﻚ ،فقد تجاهل ّ
النبي مح ّم ٍد،
مضامينها ،وقبل أن يقيم أدلّ ًة وبراه َني مقنعةً ،سارع إﱃ ا ّدعاء تبعيّة رسالة ّ
سعة أنّه جعل هذه اآلية إﱃ جانب اآلية  135من السورة ذاتها؛ ليستنتج
ومن مبادراته املت ّ
أ ّن عبارةّ  À ¿ ¾ :
النبي مستوحا ٌة من
تدل عىل أ ّن التعاليم التي جاء بها ّ
الكتب السامويّة السابقة ،حيث اهتدى إثر إﻤﻳانه مبا يف هذه الصحف ،وعىل هذا اﻷساس
بعد أ ْن ذكر اآلية à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö :35
قاﺋال :عليكم أن تفعلوا كام فعلﺖ بأن تتّبعوا مبا يف الصحف اﻷوﱃ].[1
فسها ً
ّ á
واآلية  133من سورة طه يف مقام بيان كالم مرشﻲﻛ مكّة الذي ﻤﻳكن اعتباره كناي ًة عن
النبي أن يأتيهم بﺂي ٍة -معجز ٍة -عىل غرار ما جاء به
أ ّن القرآن ليس بﺂي ٍة ،لذلﻚ طلبوا من ّ
اﻷنب ّياء السابقون¸ ¶ µ ´ ³ ² :؛ وال ّ
شﻚ يف أنّهم قصدوا من طلبهم
قاﺋال:
هذا االستهانة بالقرآن والتقليل من شأنه ،لذلﻚ ر ّد عليهم الله -تعاﱃ -يف نهاية اآلية؛ ً
] [1راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .17
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 .À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³ ²ولو افرتضنا أ ّن
كلمة (ب ّينة) -هنا -تعني البيان والدليل الواضﺢ؛ فاملعنى يكون :أمل تأتكم اﻷخبار اﻷكيدة
لﻸمم السالفة وكيف أُهلكﺖ بسبب كفرها باآليات واملعجزات التي طلبتها][1؟! إذًا ،ما هي
القرينة التي استند إليها الح ّداد يف هذه اآلية؛ حينام استنبﻂ رأيه منها؟ بل كيف ﻤﻳكن ا ّدعاء
أ ّن التناسق املوجود بني القرآن وساﺋر الكتب السامويّة عىل صعيد اﻷصول العقديّة ﱞ
دال عىل
أي دليلٍ يثبﺖ صواب ّية التفسري الذي ذكره ،فغاية ما يف اﻷمر أنّه
اقتباسه منها؟ لذا ليس هناك ّ
النص القرآ ّين وجهات نظره الدينيّة.
تب ّناه عىل أساس فرضيّاته املرتكزة يف ذهنه وح ّمل ّ
ومن اآلراء التفسرييّة العجيبة اﻷخرى التي تب ّناها الح ّداد ،ما ذكره يف تفسري اآلية  43من
النبي مح ّم ًدا كان يعتمد عىل شهادة علامء بني إﴎاﺋيل له
سورة الرعد ،حيث ا ّدعى أ ّن ّ
حتّى آخر أيّام حياته؛ لﻲﻜ يثبﺖ للناس صدق رسالته؛ واآلية هي# " !  :
 .[2]0 / . - , + * ) ( ' &% $هذا
االستدالل يف الحقيقة عىل غرار استدالله يف تفسري اآلية  94من سورة يونس ،حيث ا ّدعى
أي ٍّ
شﻚ ،كان يُراجع علامء أهل الكتاب ويجعلهم شهو ًدا عىل
النبي حينام يكتنفه ّ
أيضً ا -أ ّن ّبكل ٍ
تأكيد أنّه كان يرتجم التوراة واإلنجيل إﱃ قومه باللغة
ص ّحة مضامني القرآن][3؛ ما يعني ّ
العرب ّية ،ومن ث ّم ال ﻤﻳكن اعتبار رسالته سامويّ ًة ومستقلّةً.
وهناك مسأل ٌة تجدر ا ِإلشارة إليها قبل توجيه النقد إﱃ رأيه التفسريي هذا؛ وهي أ ّن أهل الكتاب؛
نبي عظيم يف الجزيرة العربيّة ،وهو
حسب التعاليم القرآنيّة ،كانوا قبل ظهور اإلسالم يرتقّبون بعث ّ
ما ن ّوهﺖ ِب ِه اآلية  20من سورة اﻷنعام ،حيث قال -تعاﱃQ P O N M :-
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،16ص .116
فست هذه اآلية مبعنيني آخرين وفق ما ييل:
ّ
بني وواض ٍﺢ ينسجم مع ما هو موجو ٌد يف الكتب السامويّة السابقة ،وهذا اﻷمر بح ّد ذاته ّ
يدل عىل
بكتاب ّ ٍ
النبي الذي مل يدرس جاء
ٍ
 ّكون القرآن معجزةً.
النبي وكتابه ينطبقان مع اﻷوصاف املذكورة يف الكتب السامويّة السابقة ،وهذا اﻷمر ّ
يدل عىل صدق نب ّوته.
 صفات ّ(لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،16ص 116؛ عبد الله بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وأﴎار التأويل،
ج  ،4ش؛ محمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج  ،16ص .)210
] [2راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .18
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،القرآن والكتاب :بيﺌة القرآن الكتابية ،ص  / 25ص  / 95 - 91ص 140؛ يوسف د ّرة الحدّاد،
القرآن والكتاب :أطوار الدعوة القرآنيّة ،ص 1061 - 1060؛ يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .24
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 ،S Rوهذه اآلية ّ
النبي املوعود بجميع صفاته وخصاﺋصه
تدل عىل أنّهم كانوا يعرفون ّ
الدقيقة التي ُوعدوا بها ،ومعرفتهم كانﺖ أكيدةً؛ بحيث اعتﱪهم الله -تعاﱃ -أنّهم يعرفونه كام
يعرفون أبناءهم؛ وهذا التأكيد نجده أيضً ا يف اآلية  197من سورة الشعراء ~ } | :ﮯ ¡ ¢
 ،¥ ¤ £أال تكفي هذه العالمات لﻲﻜ يعرفه علامء بني إﴎاﺋيل؟!
من املؤكّد أ ّن القرآن الكريم ال يشري إﱃ هذا املوضوع عبثًا لوال تلﻚ البيﺌة االجتامعيّة
التي شهدت حضور جميع علامء بني إﴎاﺋيل إﱃ جانب املرشكني واختالطهم بهم ،إذ كانﺖ
وصوب؛ وهذا اﻷمر بح ّد ذاته يحﻲﻜ عن حقيقة اﻷمر
حدب
االعرتاضات تتواﱃ عليه من ّ
ٍ
كل ٍ
وأ ّن اآليات القرآنيّة أُنزلﺖ يف بيﺌ ٍة اتّضحﺖ معاملها بشكلٍ ال ﻤﻳكن إنكاره.
النبي
واملسألة اﻷخرى الجديرة بالذكر أ ّن شهادة الله -سبحانه وتعاﱃ -عىل صدق رسالة ّ
مح ّم ٍد يف ٍ
آيات أخرى؛ مثل :اآليتني  19و 20من سورة اﻷنعام ،تزامنﺖ مع التأكيد عىل معرفة
أهل الكتاب بحقيقتها ،واآليتان هام0 / . -, + * )( ' &% $ # " ! :

F E D C BA @ ? >= < ; : 9 8 7 65 4 3 2 1
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نستشف من اآلية  19أ ّو ًال أ ّن شهادة الله التي ت ّم التعبري عنها
 .[ZYXWحيث
ّ
النبي واملرشكني يف هذا النزاع،
بقوله -تعاﱃ , +  :-تفيد بأنّه -تبارك شأنه -واسط ٌة بني ّ
وثان ًيا عبارةّ 1 0 / . :
تدل عىل أ ّن النب ّوة ونزول القرآن هام محور هذا النزاع؛ لذا
النبي ومرشﻲﻛ مكّة تعني تأكيده عىل حقّانية رسالته؛ وقوله -تعاﱃM :-
فﺈ ّن شهادة الله بني ّ
  TS R Q P O Nيف اآلية الالحقة يؤيّد هذا املعنى.

ّ
استدل بها يوسف د ّرة الح ّداد ،يتّضﺢ
وحينام نقارن مضمون هاتني اآليتني مع اآلية التي
النبي ،ومعارضوه الذين
لنا أ ّن الخطاب فيها متشاب ٌه ،فطرفا النزاع يف هذه اآليات؛ هامّ :
السياق ذكر دليلني إلزالة النزاع؛
أنكروا رسالته ،أي إ ّن املحور هو إنكار رسالته؛ ويف هذا ّ
وجل ،واآلخر :إقرار 0 / . -بهذه الرسالة؛ كام ذكر
أحدهام :شهادة الله ع ّز ّ
يف سورة الرعد ومعرفة  O N Mبه ،حيثTS R Q P  :؛
كام ذكر يف سورة اﻷنعام.
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واستنا ًدا إﱃ ما ُذكِ َر ﻤﻳكن تفسري عبارة 0 / . - :بأنّها ّ
تدل عىل غري
النبي مح ّمد من منطلق إنصافهم،
املعاندين منهم ،بحيث يشهدون عىل صدق رسالة ّ
والنبي عىل تأييد علامء أهل
ومن املؤكّد أ ّن هذا الكالم ال يعني توقّف مرشوع ّية القرآن
ّ
الكتاب ومن له اطّال ٌع عليه ،بل يُراد منه التأكيد عىل وجود أدلّ ٍة كثري ٍة تثبﺖ صدق الرسالة
الحق .هذا البيان
املح ّمديّة ،لذا إ ْن مل يقتنع اإلنسان بأحدها ﻤﻳكنه مراجعة غريه ليهتدي إﱃ ّ
القرآ ّين يحﻲﻜ عن معرفة علامء اليهود بصدق رسالة خاتم اﻷنب ّياء ،ويف الحني ذاته فيه مواسا ٌة
له أمام ما يواجه من أذًى ،كام يُع ّد ح ّج ًة ب ّين ًة عىل حقّان ّية دينه وصدق كالمه.
وفضال عن ذلﻚ ،فﺈ ّن بعض العلامء ال يعتقدون بكون املراد من الكتاب يف قوله -تعاﱃ:-
ً
السياق قال العالمة
 0 / . -التوراة واإلنجيل ،أو التوراة فقﻂ] ،[1ويف هذا ّ
مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ» :وذكر آخرون أ ّن املراد بالكتاب التوراة واإلنجيل أو خصوص التوراة،
برش الله به اﻷنب ّياء ّيف
واملعنى :وكفى بعلامء الكتاب شهداء بيني وبينكم ﻷنّهم يعلمون مبا ّ
ويقرأون نعتي يف الكتاب .وفيه :أ ّن الذي أخذ يف اآلية هو الشهادة دون مج ّرد العلم ،والسورة
ٍ
يومﺌذ كام قيل ،وال شهد للرسالة بﴚ ٍء؛ فال معنى
مكّيةٌ ،ومل يؤمن أح ٌد من علامء أهل الكتاب
لالحتجاج باالستناد إﱃ شهاد ٍة مل يقم بها أح ٌد بعد«].[2
املفس القدير الذي أكّد فيه عىل أ ّن املقصود من الكتاب هو القرآن،
ويف الختام نشري إﱃ رأي هذا ّ
فس اآلية بقوله» :املراد بالكتاب القرآن الكريم؛ واملعنى :أ ّن من تح ّمل هذا الكتاب وتحقّق
لذا ّ
وأين ُم َرسل به« ،ث ّم أضاف موضّ ًحا» :وبهذا يتأيّد
اختص به ،فﺈنّه يشهد عىل أنّه من عند الله ّ
بعلمه و ّ
يل فلو انطبق
ما ذكره جم ٌع ،ووردت به الروايات من طرق أﻤﺋة أهل البيﺖ أ ّن اآلية نزلﺖ يف ع ٍّ
بالنبيٍ 
قوله 0 / . - :عىل ٍ
يومﺌذ ،لكان هو؛ فقد كان أعلم
أحد م ّمن آمن ّ
اﻷ ّمة بكتاب الله وتكاثرت الروايات الصحيحة عىل ذلﻚ ،ولو مل يرد فيه إال قوله يف حديث الثقلني
عيل الحوض)؛ لكان فيه كفايةٌ«].[3
املتواتر من طرق الفريق( :لن يفرتقا حتّى يردا َ ﱠ
] [1هذا التأويل يتناسب أكرث من غريه مع ظاهر اآليات املُ شار إليها.
] [2مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية مح ّمد باقر موسوي همداين ،ج  ،11ص 528؛
مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،11ص .386 – 385
] [3مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية مح ّمد باقر موسوي همداين ،ج  ،11ص .530
راجع أيضاً :محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،ج  ،2ص .536
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][1
النبي مح ّم ٍد؛
واآلية  7من سورة اﻷنبيّاء هي اﻷخرى استند إليها الح ّداد إلثبات نرصانيّة ّ
وهي قوله -تعاﱃ/ . - , + * )( ' & % $ # " ! :-
 .0عبارة (أهل الذكر) يف هذه اآلية ّ
النبي نرصان ًّيا -برأيه.-
تدل عىل كون ّ

يفس اآلية بهذا الشكل ،هو انحيازه
ومن املؤكّد أ ّن السبب الوحيد الذي دعا الح ّداد ﻷ ْن ّ
ساموي
ملعتقداته وإيديولوج ّية املسيح ّية وفرض ّياته؛ التي من جملتها :ا ّدعاء أ ّن القرآن ليس
ﱠ
مستقال ،بل متف ّر ًعا عىل غريه؛ حيث بادر إﱃ تحميل هذه اآلراء
ًّ
املنشأ ،وأ ّن اإلسالم ليس دي ًنا
ٍ
ارتباط بساﺋر
النص القرآ ّين؛ ولك ْن كام ذكرنا يف الباب الثاين من الكتاب ،فاإلسالم دي ٌن ذو
عىل ّ
اﻷديان السامويّة ،لذلﻚ نجد يف القرآن بعض القضايا املوجودة يف الكتب السامويّة السابقة]،[2
ونالحﻆ يف بعض آياته تأكي ًدا عىل معرفة علامء ساﺋر اﻷديان ببعض التعاليم القرآن ّية]،[3
أفضل
واعتبار أهل الكتاب شهداء عىل ص ّحة مضمونه] ،[4ﻷ ّن علامء أهل الكتاب لديهم قابلي ٌة ُ
النبي بخصاله
من املرشكني عىل إثبات كون املعارف القرآنيّة ساموية املنشأ ،إذ يعرفون ّ
الدقيقة؛ طبقًا ملا ُذكِ َر يف كتبهم املق ّدسة ،حيث أكّد الله -تعاﱃ -عىل رسوخ هذه املعرفة يف
أنفسهم بحيث وصفهم بأنّهم يعرفونه؛ كام يعرفون أبناءهم.
معني من هذه اآلية؛ واآلية  43من سورة
أي أهل الذكر الفيصل حول موضو ٍع ّ ٍ
وأ ْعتُﱪ َر ُ
النحل ،ونستلهم من سياقيهام ومن كونهام مكّيتني ،أ ّن املقصود -هنا :-أهل الكتاب والعلم،
حيث طلب من املرشكني مراجعتهم][5؛ وقد ر ّد القرآن فيهام عىل أهل قريﺶ الذين قالوا إ ّن
الله أكﱪ من أن يُ ِ
رشا نبيًّا ،والر ّد هو،...( ' & % $ # " ! :
رس َل ب ً
] [1يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .23
هناك آي ٌة أخرى ّ
تدل عىل املضمون نفسه؛ وهي اآلية  43من سورة النحل ،لك ّن يوسف د ّرة الحدّاد تجاهلها؛ وهي قوله -تعاﱃَ  :-وﻣﺎ أَ ْر َﺳﻠْﻨﺎ
ِﻣ ْﻦ َﻗ ْﺒﻠِﻚَ إِﻻﱠ رِﺟﺎﻻً ﻧُﻮﺣﻲ إِﻟَ ْﻴﻬ ِْﻢ ﻓ َْﺴ َﺌﻠُﻮا أَﻫ َْﻞ اﻟ ﱢﺬﻛْ ِﺮ إِنْ ﻛُ ْﻨﺘ ُْﻢ ﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ * ﺑِﺎﻟْ َﺒ ﱢﻴ ِ
ﺎس ﻣﺎ ﻧُ ﱢﺰ َل إِﻟَ ْﻴﻬ ِْﻢ
ﻨﺎت َواﻟ ﱡﺰ ُﺑ ِﺮ َوأَﻧْ َﺰﻟْﻨﺎ إِﻟَ ْﻴﻚَ اﻟ ﱢﺬﻛْ َﺮ ﻟِ ُﺘ َﺒ ﱢ َني ﻟِﻠ ﱠﻨ ِ
َوﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻬ ْﻢ َﻳ َﺘ َﻔﻜﱠ ُﺮونَ ( .سورة النحل ،اآليتان .)44 – 43
للنبي مح ّم ٍد وبرهانه اﻷ ّول هو شهادة أهل الكتاب عىل صدق رسالته ،فسورة النحل برأيه طلبﺖ من
وادّعى الحدّاد أ ّن الح ّجة الكﱪى ّ
مخاطبيها الرجوع إﱃ أهل الكتاب للتأكّد من صدق الوحي املنزل عليه.
(راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .)23
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :سورة اﻷعىل ،اآليتان 19 - 18؛ سورة الشعراء ،اآليات .196 – 192
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :سورة الشعراء ،اآلية 197؛ سورة اﻷنبيّاء ،اآلية .7
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :سورة يونس ،اآلية .94

] [5راجع :أبو زكريا يحيى بن زياد الف ّراء ،معاين القرآن ،تحقيق أحمد يوسف نجايت ،ج  ،2ص 199؛ أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع
البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،8ص  / 108ج  ،10ص 5؛ محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،ج  ،2ص  / 608ج  ،3ص .104
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اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤﺪ 
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّول :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

رشا حملوا
لذا طلب منهم أن يسألوا أهل الذكر؛ ﻲﻛ يخﱪوهم بأ ّن الله بعث يف اﻷمم السالفة ب ً
رساالت السامء إﱃ أقوامهم ،فأصحاب التوراة واإلنجيل لديهم أخبار اﻷنب ّياء واملرسلني.
ومام قاله القرطبي يف تفسري هذه اآلية 0 / . - , + *» :يُرِي ُد
ّ
أَ ْه َل التﱠ ْو َرا ِة َواإلْ ِنْجِيلِ ال ِﱠذي َن آ َم ُنوا بِال ﱠنب ِِّي ،قَالَ ُه ُس ْفيَانَُ :و َس ﱠام ُه ْم أَ ْه َل ال ِّذكْرِ؛ ِﻷَنﱠ ُه ْم كَانُوا يَ ْذكُ ُرو َن
اب ِيف أَ ْم ِر ُم َح ﱠم ٍد.[1]«
َخ َ َﱪ اﻷْ َنْ ِبيَا ِء ِم ﱠام لَ ْم تَ ْع ِرفْ ُه الْ َع َر ُبَ ،وكَا َن كُفﱠا ُر قُ َريْ ٍﺶ يُ َرا ِج ُعو َن أَ ْه َل الْ ِكتَ ِ
وجدير بالذكر أ ّن أهل الكتاب؛ عىل الرغم من دأبهم عىل كتامن الحقاﺋق] ،[2وغل ّوهم
][4
النبي مح ّم ٍد ،لك ّنهم ال ينكرون
يف دينهم] ،[3ولبسهم ّ
الحق بالباطل  ،وإنكارهم رسالة ّ
أي تر ّد ٍد ،وهذا اإلقرار -بطبيعة الحال -كان
رش ،حيث كانوا يق ّرون بذلﻚ دوﻤﻧا ّ
أ ّن اﻷنب ّياء ب ٌ
النبي كان تاب ًعا لدينهم ،فطلب من
أكرث إقنا ًعا للمرشكني؛ لذا ليس املقصود من اآلية أ ّن ّ
املرشكني الرجوع إليهم للتأكّد من ص ّحة نب ّوته؛ كام ا ّدعى الح ّداد ،وإﻤﻧّ ا طلب القرآن منهم
النبي ملعرفة الحقيقة ،ومن الواضﺢ مبكان أ ّن اعرتاف العد ّو يُع ّد ح ّجة أقوى،
اللجوء إﱃ أعداء ّ
رشا ،وهذا اﻷمر ال يتحقّق
ويخلق لديهم طأمنين ًة أك َرث بصدق نب ّوة خاتم اﻷنب ّياء؛ باعتباره ب ً
طب ًعا -يف ما لو لجأوا إﱃ الذين آمنوا به ،حيث سي ّدعون أنّهم يدافعون عن نبيّهم].[5وإضاف ًة إﱃ ذلﻚ ،استند الح ّداد إﱃ الجزء اﻷخري من اآلية  92إلثبات م ّدعاه ،وهو قوله
تعاﱃ ،[6]4 3 2 1 0 / . - -حيث طرح رأيهالنبي مح ّم ٍد ،لك ّن الحقيقة عىل خالف ما ا ّدعاه ،فاآلية ال
بشكلٍ مقتضَ ٍب إلثبات نرصان ّية ّ
تتح ّمل التفسري الذي ساقه حولها.
] [1مح ّمد بن أحمد القرطبي ،الجامع ﻷحكام القرآن ،ج  ،10ص  / 108ج  ،11ص .272
ﺘﺎب َوﻳَ ْﻌﻔُﻮ َﻋ ْﻦ ﻛ ٍَﺜري َﻗﺪْ ﺟﺎ َءﻛ ُْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻧُﻮ ٌر
ﺘﺎب َﻗﺪْ ﺟﺎ َءﻛ ُْﻢ َر ُﺳﻮﻟُﻨﺎ ﻳُ َﺒ ُ ﱢني ﻟَﻜ ُْﻢ ﻛَﺜرياً ِﻣامﱠ ﻛُ ْﻨﺘ ُْﻢ ﺗُ ْﺨﻔُﻮنَ ِﻣ َﻦ اﻟْ ِﻜ ِ
] [2قال -تعاﱃ :-ﻳﺎ َأﻫ َْﻞ اﻟْ ِﻜ ِ
ﺘﺎب ُﻣﺒ ٌني( سورة املاﺋدة ،اآلية .)15
َو ِﻛ ٌ
ﺘﺎب ﻻ ﺗَ ْﻐﻠُﻮا ﰲ دﻳ ِﻨﻜ ُْﻢ َﻏ َ ْري اﻟْ َﺤ ﱢﻖ َوﻻ ﺗَ ﱠﺘ ِﺒ ُﻌﻮا َأﻫْﻮا َء َﻗ ْﻮ ٍم َﻗﺪْ ﺿَ ﻠﱡﻮا ِﻣ ْﻦ َﻗ ْﺒ ُﻞ َوأَﺿَ ﻠﱡﻮا ﻛَﺜرياً َوﺿَ ﻠﱡﻮا َﻋ ْﻦ َﺳﻮا ِء
] [3قال -تعاﱃ:-ﻗ ُْﻞ ﻳﺎ َأﻫ َْﻞ اﻟْ ِﻜ ِ
اﻟﺴﺒﻴﻞِ ( .سورة املاﺋدة ،اآلية .)77
ﱠ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ﺘﺎب ﻟ َﻢ ﺗَﻠْﺒ ُِﺴﻮنَ اﻟْ َﺤ ﱠﻖ ﺑِﺎﻟْﺒﺎﻃﻞِ َوﺗَﻜْ ُﺘ ُﻤﻮنَ اﻟْ َﺤ ﱠﻖ َوأﻧْﺘ ُْﻢ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ ( سورة آل عمران ،اآلية .)71
] [4قال -تعاﱃ:-ﻳﺎ أﻫ َْﻞ اﻟْﻜ ِ
تفاصيل َ
أكرث دقّةً ،راجع :مح ّمد بن أحمد القرطبي ،الجامع ﻷحكام القرآن ،ج  ،11ص 272؛ مح ّمد بن عمر الفخر الرازي،
َ
] [5لالطّالع عىل
مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،22ص 144؛ عبد الله بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وأﴎار التأويل ،ج  ،2ص .65

] [6راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .22
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كام أ ّن النب ّوة هي أ ّول موضو ٍع طُر َِح للبحث يف هذه السورة -سورة اﻷنبيّاء -وضمن
إشارتها إﱃ استهزاء املعاندين وعدم إﻤﻳانهم مبا جاءت به هذه النب ّوة ،متحور البحث فيها
النبي مح ّم ٌد مع
حول املعاد والتوحيد؛ باعتبارهام بنيتني أساس ّيتني للنب ّوة؛ كام قُورن فيها ﱡ
السياق ذكرت خصاﺋص بعضهم؛ من أمثال :موﳻ ،وهارون،
ساﺋر اﻷنبيّاء واملرسلني ،ويف هذا ّ
وإبراهيم ،وإسحاق ،ويعقوب ،ولوط ،وداوود ،وسليامن ،وإسامعيل ،وإدريس ،وذي الكفل،
ومشاكل،
َ
مام تع ّرضوا له من بال ٍء
وذي النون ،وزكريا ،ويحيى ،وعيﴗ ،ث ّم أشارت إﱃ ٍ
جانب ّ
النبي مح ّم ًدا واجه هذه املتاعب أيضً ا.
وفيها -أيضً ا-
ٌ
تلميﺢ إﱃ أ ّن ﱠ
واستنا ًدا إﱃ ما ُذكِ َر ،فاآلية  92لها ارتبا ٌط مبا ُذكِ َر يف بداية السورة؛ والذي ت ّم التأكيد فيه عىل
أ ّن الله الواحد هو الذي خلق الساموات واﻷرض ،وعىل وجوب عبادته يف رحاب اإلﻤﻳان بنب ّوة
أنبيّاﺋه ،إﱃ جانب االستعداد والتأ ّهب بأفضل ما ﻤﻳكن للمثول أمام الله يف يوم الحساب .واآلي ُة
مرتبط ٌة بالتأكيد باآليات الالحقة عىل كون النب ّوة تدعو إﱃ دينٍ ٍ
واحد ،هو دين التوحيد الخالص
النبي مح ّم ٍد أنب ّيا ُء آخرون؛ من أمثال :موﳻ ،وقبله إبراهيم ،وقبله نوح؛
الذي دعا له قبل ّ
ومن سبقه ،ومن أمثال اﻷنبيّاء الذين سبقوا نو ًحا ،وتل ْوا موﳻ؛ كﺈدريس ،وأيّوب وغريهام.
إذًا ،هؤالء اﻷنبيّاء هم أ ّم ٌة واحدةٌ ،وهدفُهم واح ٌد؛ عىل الرغم من تع ّدد أساليب دعواتهم،
االرتكازي يف هذه الدعوات هو التوحيد ونبذ الرشك؛ لذلﻚ قال -تعاﱃ -يف ختام
إذ املحور
ّ
اآلية.4 3 2  :
النبي مح ّم ٍد إﱃ
وقد حاول يوسف د ّرة الح ّداد إثبات صوابيّة اعتقاده بتبعيّة نب ّوة ّ
نب ّوة عيﴗ عىل ضوء مضمون اآلية  94من سورة يونس  ~ }ﮯ ¡ £ ¢
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النبي مح ّم ٌد كان بحاج ٍة إﱃ شهادة علامء أهل
 ،µوفحوى تفسريه لها ما ييلّ :
الكتاب؛ بغية إزالة ّ
الشﻚ والرت ّدد يف نب ّوته ،وتشجيع الناس عىل التصديق بها ،ولك ْن مبا أ ّن
سورة يونس تُ َع ّد واحد ًة من أواﺋل السور امل ّك ّية امل ُن َزلَة عليه] ،[1حيث نزلﺖ يف ٍ
وقﺖ مل يحتدم
فيه الخالف بع ُد بينه وبني أهل الكتاب ،ومل يبلﻎ ما بلغه مع يهود املدينة ،فقد كان إرجاع
] [1راجع :مح ّمد بن عبد الله الزركﴚ ،الﱪهان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص .280
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الناس إﱃ أهل الكتاب يف تلﻚ اآلونة تدب ًريا ذكيًّا؛ ﻷ ّن العالقة بني املسلمني واليهود يف العهد
املﻲﻜ كانﺖ حسنةً ،ومن هذا املنطلق مل تك ْن لديهم دواف ُع جا ّدة لﻺنكار واملعارضة].[1
ّّ
وفس العالمة مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ هذه اآلية بقوله± ° ¯ ®¬» :
ّ

النبي وال تحقّق
 µ ´ ³ ²املرت ّددين ،وهذا ال يستلزم وجود ٍ
ريب يف قلب ّ
ّ
ٍّ
والشﻚ؛
يصﺢ أن يخاطَب من يجوز عليه الريب
شﻚ منه ،فﺈ ّن هذا النوع من الخطاب كام ّ
يصﺢ أن يخاطَب به من هو عىل يق ٍني من القول وب ّين ٍة من اﻷمر ،عىل نحو التكنية عن
كذلﻚ ّ
مام تعاضدت عليه الحجج وتج ّمعﺖ عليه اآليات ،فﺈن فرض
كون املعنى الذي أخﱪ به املخﱪ ّ
من املخاطب أو السامع ﱞ
شﻚ يف واحد ٍة منها كان له أن يأخذ باﻷخرى .وهذه طريق ٌة شاﺋع ٌة يف
ُعرف التخاطب والتفاهم يأخذ بها العقالء يف ما بينهم جريًا عىل ما تدعوهم إليه قراﺋحهم،
ترى الواحد منهم يقيم الح ّجة عىل أم ٍر من اﻷمور ،ث ّم يقول :فﺈ ْن شككﺖ يف ذلﻚ أو سلّمنا أنّها
ال تُوجب املطلوب ،فهناك ح ّج ٌة أخرى عىل ذلﻚ ،وهي أ ّن كذا كذا؛ وذلﻚ كناية عن أ ّن الحجج
متوفّر ٌة متعاضدةٌ؛ كالدعاﺋم املﴬوبة عىل ما ال يحتاج إﱃ أزيد من ٍ
واحد منها ،لك ّن الغرض
من تكثريها هو أن تكون العريشة قاﻤﺋ ًة عليها عىل تقدير قيام ّ
الكل والبعض«].[2
وما ذكره الفخر الرازي ضمن ر ّده عىل تأويل هذه العبارة بعلامء أهل الكتاب ،فيه مالحظ ٌة
السو َر ُة َوإِ ْن كَان َْﺖ َم ِّك ﱠيةً ،إِالﱠ أَ ﱠن َه ِذ ِه ْاآليَ َة َم َدنِ ﱠيةٌَ ،وأَيْضً ا فَ ِﺈث ْ َباتُ
جدير ٌة باالهتامم ،حيث قالَ » :ه ِذ ِه ﱡ
الس َؤ ُال َوا ِق ٌع«].[3
ال ﱡن ُب ﱠو ِة ِب َق ْو ِل الْ َو ِاح ِد َو ِاالث ْ َن ْ ِني َم َع كَ ْونِه َِام غ ْ ََري َم ْع ُصو َم ْ ِني َعنِ الْك َِذ ِب الَ يَ ُجوزَُ ،و َهذَا ﱡ
املفس يكفي يف تفنيد نظريّة يوسف د ّرة الح ّداد ،إذ كيف من
والدليل الثاين الذي أشار إليه هذا ّ
املمكن تص ّور أ ّن مسألة يف غاية اﻷه ّم ّية؛ مثل :إثبات النب ّوة ،تُناط إﱃ عد ٍد من أهل الكتاب؟! هذا
املوقف ال يُتّخذ -طب ًعا -إال إذا أريد من دعوة الناس إﱃ مراجعتهم توبيﺦ أهل الكتاب الذين رفضوا
النبي مح ّم ٍد؛ عىل الرغم من علمهم بوجود شواه َد كثري ٍة ّ
تدل عىل حقّانيتها].[4
رسالة ّ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،10ص .124 – 123
] [2مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية مح ّمد باقر موسوي همداين ،ج  ،10ص 182؛
مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،امليزان ،ج  ،10ص .123
] [3مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،19ص .54
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،ج  ،2ص 370؛ محمود اآللوﳼ ،روح املعاين يف تفسري
القرآن العظيم ،ج  ،6ص .178
ذكرنا سابقاً بعض هذه الشواهد؛ مثل :وجود املعارف والقصص القرآنيّة يف الكتب السامويّة السابقة؛ إضاف ًة إﱃ شواه َد أخرى.
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الفصل الثاني
االسترشاقي لآليات التي
التفسري
ّ
حمم ٍد
النبي
تتحدث عن شخص ّية
ّ
ّ
ّ
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النبي
اﻷسلوب الذي يتّبعه غالب ّية املسترشقني يف تفسري اآليات التي تتح ّدث عن شخص ّية ّ
ٍ
مختلف عن أسلوب التفسري املتعارف بني املسلمني.
مح ّم ٍد ،يتّسم بطابعٍ
ويف ما ييل نتط ّرق إﱃ بيان تفاصيل املوضوع عىل ضوء اآلراء التفسرييّة االسترشاق ّية
املطروحة حول عد ٍد من اآليات القرآنيّة:
 

ّ

 :

ّ
  :   7


قال -تعاﱃ.[1]` _ ^ :-
اآلية السابعة من سورة الضحى هي إحدى اآليات التي طُ ِر َحﺖ حولها نقاشاتٌ تفسرييّ ٌة
ٌ
متعارف بني املسلمني؛ وذلﻚ مبحوريّة كلمتَ ْي
عام هو
استرشاقي ٌة مت ّخضﺖ عنها آراء تختلف ّ
(ضاال) و(هدى).
ًّ
فسها يوسف د ّرة الح ّداد؛ مبعنى هداية الله -تعاﱃ -نبيّه مح ّم ًدا إﱃ
فكلمة (فهدى) ّ
الكتاب واإلسالم؛ وهو يقصد من الكتاب (التوراة واإلنجيل) ،ومن اإلسالم (النرصانيّة).
املسيحي جوزيف ق ّزي؛ املعروف بأﻲﺑ موﳻ الحريري ،يف تفسري هذه اآلية:
القس
وقال ّ
ّ
»ورقة ]بن نوفل[ هو الذي اكتشف مح ّم ًدا ،وحينها كان عمره يرتاوح بني خمس إﱃ سبع
ٍ
سنوات؛ وهذا هو املقصود من عبارة.[2]«` _ ^ :
املتعصبة القاﻤﺋة عىل
فسا اآلية عىل ضوء رؤيتهام
ّ
ّ
ونستشف ّ
مام قاله الح ّداد والحريري أنّهام ّ
النبي مح ّمد درس عند أستاذ اسمه ورقة بن نوفل ،ومن هذا املنطلق تهكّام بالقارئ.
االعتقاد بكون ّ
ٍ
سنوات ،فبادر بعض
النبي فُ ِق َد قرب الكعبة؛ وعمره خمس
وتفيد روايات السرية أ ّن ّ
ورجل من
ٌ
الناس إﱃ البحث عنه؛ استجاب ًة لطلب من ج ّده عبد املطّلب ،فعرث عليه ورقة
ٍ
لكل طفلٍ ،
قريﺶ ،فأرجعاه إﱃ ج ّده][3؛ لذا كيف ﻤﻳكن الربﻂ بني هذا اﻷمر الذي قد يحدث ّ
] [1سورة الضحى ،اآلية .7
ونبي :بحث يف نشأة اإلسالم ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار ﻷجل املعرفة1985 ،م ،ص .40
] [2أبو موﳻ الحريري ،ﱞ
قس ﱞ

] [3لالطّالع أكرث ،راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،10ص 766؛ مح ّمد بن أحمد القرطبي ،الجامع
ﻷحكام القرآن ،ج  ،20ص .98
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وبني آي ٍة قرآني ٍة؟! وا ّدعى الح ّداد أ ّن املقصود منها هو التذكري بهذا اﻷمر الذي حدث قبل
ٍ
ساعات ع ّدة! كام تب ّنى رأيًا تفسرييًّا يتعارض مع داللة الفعل
النبي
أربعني سنةً؛ ّ
لـام فُ ِق َد ّ
][1
للنبي مح ّم ٍد ،حيث
(هدى)  ،وزعم أ ّن املقصود من قوله (فهدى)؛ هو :غسل التعميد ّ
بكل تأكيد؛ نظ ًرا لوضوح
النبي وقام بتعميده« .هذا الكالم ليس صاﺋبًا ّ
قال» :ورقة عرث عىل ّ
مضمون اآليات  6إﱃ  8من سورة الضحى ،وبيان ذلﻚ وفق ييل:
 .1االستفهام يف اآلية السادسة \ [ Z Y :ليس حقيق ًّيا ،بل هو استفها ﱞم
يتيام؛ واآلية السابعة:
تقريري ،لذا فاملقصود أنّه آواك عند ج ّدك عبد املطّلب؛ حينام كنﺖ ً
ﱞ
 ` _ ^تعني أنّﻚ مل تك ْن تعلم بالسبيل إﱃ الدعوة ونحن أرشدناك إليه،
لذا سوف تكلّف بها قري ًبا ونهديﻚ يف الرتويج لها.
فسها
إذًا ،من أين جاء الحريري باملعنى الذي ا ّدعاه يف تفسري كلمة ًّ
(ضاال)؛ حينام ّ
بالضالل يف االعتقاد ،وعدم معرفة اﻷسلوب يف الدعوة؟!
فسوا اآلية؛ خالفًا لظاهرها وذكروا رأيًا ال ﻤﻳكن قبوله
أضف إﱃ ذلﻚ ،حتّى الذين ّ
ضاال عن سبيل الهدى ،مل يقولوا إنّه كان نرصانيًّا ،أو إنّها ّ
تدل عىل
النبي كان ًّ
بزعم أ ّن ّ
تعميده؛ لذا كيف ﻤﻳكن االستدالل بها ال ّدعاء أ ّن دينه كان هو دين النصارى ذاته قبل أن
يعلن اإلسالم دي ًنا له؟! وما هو الدليل عىل أنّها تعني انحداره من سالل ٍة نرصان ّي ٍة؟! من
املتعصبة القاﻤﺋة عىل أ ّن
الواضﺢ أ ّن الح ّداد ،عىل ضوء مساعيه الرامية إﱃ إثبات فرضيّته
ّ
النبي تأث ّر بورقة بن نوفل واهتدى عىل يده ،زعم أ ّن قوله -تعاﱃ ` :-يعني
ّ
تعميده من ِق َبل هذا الرجل].![2
عام ُذكِ َر ،فتعميد اﻷطفال حسب التعاليم املسيح ّية هو مق ّدم ٌة لدخولهم يف
ً .2
فضال ّ
الديانة املسيح ّية ،ومبادرة أهلهم إﱃ القيام بذلﻚ ّ
يدل عىل رغبتهم يف أ ْن يصبحوا عىل دينهم
يعﱪ عن هذا العمل بالهداية أو
ويسلكوا املسلﻚ النرصا ّين منذ نعومة أظافرهم ،وال نجد أح ًدا ّ
] [1هذا الفعل يعني التوجيه واإلرشاد أو اللطف والرأفة.
لالطّالع أكرث ،راجع :حسني بن مح ّمد (الراغب اﻷصفهاين) ،مفردات ألفاظ القرآن ،كلمة (هدى).
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،القرآن دعو ٌة نرصانيةٌ ،لبنان ،بريوت ،منشورات املكتبة البولسية ،الطبعة الثالثة،1993 ،
ص .322 – 321
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النبي امل ُشار إليها يف
يعتﱪه عالم ًة عىل الهدى ،ومن هذا املنطلق ال ﻤﻳكن ا ّدعاء أ ّن هداية ّ
اآلية تعني تعميده؛ وهو يف س ّن الخامسة].[1
ّ
واستدل الح ّداد باآليتني  91و 92من سورة النمل إلثبات فرض ّيته هذه ،فهو يعتقد أ ّن كلمة
(فهدى) يف اآلية املذكورة تعني اإلسالم وتالوة القرآن املشار إليهام يف هاتني اآليتني; :

< = > ? @ L K J I H GF E D C B A

. _ ^ ] \ [ Z Y X WV U T S R QP O N M
ولدى تفسريه هاتني اآليتني ا ّدعى أ ّن كلمة (مسلمني) املذكورة يف اآلية  91تعني أهل اإلسالم
النبي مح ّم ٍد ،لذا أُمر بأن يلتحق بهم ،واآلية  92أمرته بأن يتلو القرآن
والتسليم قبل بعثة ّ
أي الكتاب -باللغة العربيّة ،فاملقصود -هنا -وجوب تالوة الكتاب الذي كان عند املسلمنيالذين سبقوا ظهور اإلسالم] .[2ودافع عن استدالله هذا مستن ًدا إﱃ مضمون اآليتني  196و197
من سورة الشعراء ~ } | { z y x w  :ﮯ ¡ ، ¦ ¥ ¤ £ ¢
اإللهي ٌ
فس اآلية مبا ييل :أليسﺖ هذه آي ًة أ ّن
وقال أ ّن الوحي
منزل يف الكتب السابقة فقﻂ ،لذا ّ
ّ
][3
النبي مح ّم ٍد جعله يلتحق
علامء بني إﴎاﺋيل -فقﻂ -يعلمون به؟! ث ّم استنتج أ ّن بعث ّ
بالنصارى املسلمني ويبادر إﱃ التبليﻎ لدينهم].[4
حتّى وإ ْن متكّن الح ّداد من استقطاع العبارات وتفكيكها عن اآليات التي تندرج فيها ث ّم
النص القرآ ّين وتفسريه وفقًا ملرامه ،لك ْن مع ذلﻚ
عزلها عن سياقها؛ بهدف إسقاط آراﺋه عىل ّ
ّ
استدل بها نالحﻆ أنّها ال تتناسب مع ما
يبقى رأيه غ َري تا ٍّم؛ فﺈذا أمع ّنا النظر يف اآليات التي
استنتجه وال تحتمل رأيه؛ ومن هذا املنطلق فتفسريه اآلية السابعة من سورة الضحى يبقى
عقيام وال دليل عليه.
ً
النبي مح ّم ٍد عرفوا بالتسليم املطلق
وال يختلف اثنان يف وجود مسلمني قبل عهد ّ
ونبي)،
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :سامي عصاصة ،القرآن ليس دعو ًة نرصانيةً :ر ّد عىل كتاﻲﺑ الحدّاد والحريري (القرآن دعوة نرصانية) ّ
(قس ّ
سوريا ،دمشق ،الطبعة اﻷوﱃ2003 ،م ،ص .105 – 104
اإلسالمي املسيحي ،ص .94 – 93
مدخل إﱃ الحوار
ٌ
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ

] [3لالطّالع أكرث ،راجع :املصدر السابق ،ص .335 – 334
] [4راجع :م .ن ،ص .336
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وجل -وسريهم عىل نهج التوحيد التا ّم والخالص من شواﺋب ّ
الشﻚ والرتديد
ﻷوامر الله -ع ّز ّ
والرشك؛ مثل :خليل الله إبراهيم الذي ُو ِص َف يف القرآن بأنّه مل يك ْن يهوديًّا وال نرصان ًّيا
 ،[1]° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢إذ
لغوي متع ّدد الجوانب،
ّ
نستشف من هذه اآلية أ ّن املسلم؛ وفق املصطلﺢ القرآ ّين ،ذو معنى ّ
كل ٍ
رشك ،وعىل هذا
حيث يُراد منه التسليم املطلق ﻷمر الله -تعاﱃ -والتوحيد التا ّم والخالص من ّ
اﻷساس يُوصف اﻷنب ّياء السابقون وأتباعهم بكونهم مسلمني؛ أي لديهم تسليم مطلق أمامه تبارك
املسيحي هو الذي جعل هذا املسترشق يق ّيد مصطلﺢ
الطاﺋفي
التعصب
شأنه؛ لذا فالظاهر أ ّن ّ
ّ
ّ
النبي مح ّم ًدا  كان نرصانيًّا.
(مسلم) بالنرصانيّة فقﻂ ،وعىل هذا اﻷساس زعم أ ّن ّ
وجدير بالذكر أ ّن آيات سورة النمل؛ وفقًا للروايات التي تتح ّدث عن ترتيب النزول ،نزلﺖ
فالنبي حينذاك كان يو ّجه خطابه إﱃ املرشكني بشكلٍ عا ٍّم ال إﱃ
يف مكّة ،وكام هو معلو ٌم،
ّ
النصارى ،وهذا ما أشارت إليه السورة نفسها ،فهي تتح ّدث عن املرشكني ومعتقداتهم؛ لذا
فاملقصود من مصطلﺢ (مسلمني) أولﺌﻚ الذين أشارت إليهم اآلية  135من سورة البقرة:
 ،1 0 / . -, + * ) ( '& % $ # " !فهم
الذين يتّبعون دين إبراهيم الحنيف.
وأحد اﻷسﺌلة التي تُط َرح عىل الح ّداد يف سياق رأيه املذكور ،هو :كيف ﻤﻳكن تفسري كلمة
(القرآن) املذكورة يف اآلية  92من سورة النمل بـ (الكتاب) ،يف حني أ ّن السورة تتح ّدث عن
الساموي؟! ومن جملتها قوله -تعاﱃ:-
وجل -وتؤكّد عىل منشﺌه
نزول القرآن من ِق َبل الله -ع ّز ّ
ّ
 ،[2]ٍ' & % $ # "!وقوله -تعاﱃQ P O N M :-
.[3]S R
النبي هو عبادة
وإضاف ًة إﱃ ما ُذكِ َر فاآلية  91من السورة ذاتها تؤكّد عىل أ ّن واجب ّ
الله وحده والتسليم املطلق أمام إرادته ال غري ،لذا نسأل الح ّداد ما هو الدليل عىل أنّه إﱃ
جانب العبودية لله ال ب ّد له أ ْن يكون نرصان ًّياً؟! كام تؤكّد اآلية  92عىل وجوب تالوة القرآن
] [1سورة آل عمران ،اآلية .67
] [2سورة النمل ،اآلية .1
] [3سورة النمل ،اآلية .6
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ﻷهل مكّة؛ ﻲﻛ يهتدوا بتعاليمه ويستجيبوا ﻷوامر الله -تعاﱃ -ونواهيه ،وهذا اﻷمر يُعتﱪ سن ًدا
يدعم معنى التسليم املطلق لكلمة (مسلمني) املذكورة يف اآلية السابقة.
وﻷجل إثبات رأيه امل ّدعى ،الذي ال أساس له من الص ّحة يف تفسري كلمة (فهدى) وإثبات
النبي مح ّم ٍد ،استند -أيضً ا -إﱃ اآليتني  196و 197من سورة الشعراء؛ لي ّدعي أ ّن وحي
نرصان ّية ّ
رص عىل الكتب السالفة التي ظهرت قبل القرآن؛ واآليتان هامz y x w :
السامء مقت ٌ
{ | } ~ ﮯ ¡  .[1] ¦ ¥ ¤ £ ¢لك ّن الواقع أ ّن اآلية  194من هذه
السورة ،وما بعدها من ٍ
مام ُذكِ َر يف قصص اﻷ ّولني ،وفيها تهدي ٌد وتوبي ٌﺦ
آيات ،تتض ّمن استنتا ًجا ّ
الساموي؛ عﱪ التأكيد
النبي مح ّم ٍد ،كام تتح ّدث عن القرآن وتشري إﱃ مصدره
ّ
للكفّار يف عهد ّ
عىل أنّه ليس من إلقاء الشيطان ،وال من كالم الشعراء.
كام أ ّن الضمري (الهاء) ضمن عبارة (إنّه) املذكور يف مطلع اآلية  196يرجع إﱃ القرآن
النبي مح ّم ٍد.
املشار إليه يف اآلية  ،193حيث نزل به الروح اﻷمني جﱪاﺋيل عىل قلب ّ
وليس من الصواب مبكانٍ ز ْعم أ ّن املعارف القرآنيّة مستوحا ٌة من الكتب السابقة ،أو ا ّدعاء
أ ّن القرآن ليس سوى نسخ ٍة عرب ّي ٍة من التوراة واإلنجيل كام هو رأي الح ّداد؛ وذلﻚ ملا ييل:
أ ّوﻻً :املرشكون مل يكونوا مؤمنني باﻷنبيّاء السابقني وال بكتبهم ،لذا ال موضوعيّة ﻷن يُقال
إ ّن القرآن اعتمد عىل الرتاث الديني القديم يف استدالالته ض ّدهم.
غيبي للمرشكني ودعوتهم إﱃ أن يتأكّدوا من حقيقة اﻷمر؛
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اآلية  196يف صدد ِذكْر خ ٍﱪ ٍّ
إن كان لديهم ﱞ
برشت مبجيء
شﻚ ،عﱪ الرجوع إﱃ أهل الكتاب وسؤالهم عنه؛ ﻷ ّن كتبهم قد ّ
القرآن ،ومن البديهي أ ّن علامء بني إﴎاﺋيل مل يكونوا عىل علم بتفاصيل املعارف القرآن ّية.
وضمري الهاء يف قوله -تعاﱃ :-ﮯ ¡  ¢ضمن اآلية  197يرجع إﱃ اإلخبار عن القرآن،
برشت به الكتب السامويّة السابقة ،كام أ ّن علامء
النبي ،حيث ّ
أو اإلخبار عن إنزاله عىل ّ
علم به؛ وتجدر اإلشارة إﱃ أ ّن اآلية يف مقام الدفاع عن رسالة خاتم
بني إﴎاﺋيل كانوا عىل ٍ
اﻷنبيّاء ،و ِذكْر ٍ
سند آخ َر يُثبﺖ صدق نب ّوته].[2
] [1راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .17 – 15

س يوسف د ّرة الحدّاد كلمة (ال ﱡزبُر) املذكورة يف اآلية  52من سورة القمر؛ مبعنى أ ّن القرآن نسخة عربيّة من الكتاب املقدّسَ  :وﻟَﻘَﺪْ
] [2ف ّ
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النبي مح ّم ًدا
واستنتج الباحث سام شمعون من ظاهر اآلية  7من سورة الضحى أ ّن ّ
كان وثن ًّيا قبل بعثته ،وقد قال يف هذا الصدد» :هذه اآلية ال تقول أ ّن الله وجد مح ّم ًدا عىل
ه ًدى منذ بادئ اﻷمر ،وال حتّى قبل نب ّوته فحفظه من الضالل؛ بل تشري برصيﺢ العبارة إﱃ أنّه
ضاال ث ّم هداه الله .كلمة (ضال) يف اللغة العربيّة ،تستخدم يف وصف الذين ال يتّبعون
كان ًّ
الحق؛ وهذا هو معناها
الحق ،أو الذين يعبدون اﻷوثان واآللهة املزيّفة وال يتّبعون ّ
الدين ّ
ومعنى ساﺋر مشتقّاتها يف القرآن«] .[1وقال أيضً ا» :هذه السورة تُع ّد شاه ًدا عىل التناقض
املوجود يف آراء املسلمني ،فهم بشكلٍ عا ٍّم ال ينكرون أ ّن مح ّم ًدا كان يتيامً وفقريا ً .ال ّ
شﻚ يف أ ّن
التناسق بالرأي وعدم التناقض فيه ،يقتضيان أ ّن املسلم لو اعتقد كون مح ّم ًدا ]ص[ كان فق ًريا
ٍ
رصح بضالله«] .[2ث ّم
حينﺌذ من االعتقاد بأنّه كان ًّ
ويتيام ،فال ب ّد له
ً
ضاال أيضً ا؛ ﻷ ّن السورة ت ّ
حاول إثبات ص ّحة م ّدعاه هذا عىل ضوء رأي املسترشق أف .أي .بيرتز الذي قال» :ال ّ
شﻚ يف أ ّن
(ضل) ال تعني الحرية وعدم التمركز ذهنيًّا ،بل املقصود منها أ ّن مح ّم ًدا كان منهمكًا
كلمة ّ
يف اﻷعامل والعبادات الطاﺋفيّة ذاتها التي كانﺖ قريﺶ تدافع عنها بعد أ ْن بُعث إليهم«].[3
وقد أيّد ريتشارد بيل هذا الكالم ،إذ ّ
النبي مح ّم ًدا كان عىل
تدل اآلية -برأيه -عىل أ ّن ّ
السياق اعتﱪ كلمة (ضال) ّ
اصطالحي هو
تدل عىل مع ًنى
دين قومه إبّان شبابه ،ويف هذا ّ
ٍّ
االصطالحي ،فلو رجعنا إﱃ
االنحراف عن الدين][4؛ لك ْن ال صواب لتقييده الكلمة بهذا املعنى
ّ
النص القرآ ّين يتّضﺢ لنا أ ّن الضالل املذكور يف آياته ال ّ
يدل عىل مع ًنى مطّر ٍد ،وإﻤﻧّ ا فيه العديد
ّ
السياق ادّعى أ ّن هاتني اآليتني تدالن
ﳾ ٍء َﻓ َﻌﻠُﻮ ُه ِﰲ اﻟ ﱡﺰﺑُﺮِ( .سورة القمر ،اآليتان  )52-51ويف هذا ّ
أَ ْﻫﻠَﻜْﻨﺎ أَﺷْ ﻴﺎ َﻋﻜ ُْﻢ َﻓ َﻬ ْﻞ ِﻣ ْﻦ ُﻣﺪﱠ ِﻛ ٍﺮ * َوﻛ ﱡُﻞ َ ْ
عىل اقتباس القصص والتعاليم القرآن ّية من الكتب املقدّسة السابقة ،لذا فوظيفته الوحيدة تقترص عىل تذكري العرب مبا جاء يف هذه الكتب
ﴪﻧَﺎ اﻟْ ُﻘ ْﺮآنَ ﻟِﻠ ﱢﺬﻛْ ِﺮ
فحسب ،وهذا اﻷمر ت ّم التأكيد عليه يف اآليات  17و  23و  32و  40من السورة نفسها ،حيث نقرأ يف اآلية َ  17:وﻟَﻘَﺪْ َﻳ ﱠ ْ
َﻓ َﻬ ْﻞ ِﻣ ْﻦ ُﻣﺪﱠ ِﻛﺮٍ.
(لالطّالع أكرث ،راجع :يوسف د ّرة الحدّاد ،اإلنجيل يف القرآن ،ص .)17 – 15
وباﻷخص اآلية  52أنّها تتحدّث عن صفات الصالحني واﻷبرار يف الج ّنة ،كام نالحﻆ يف اآليات السابقة لها
لك ّننا نالحﻆ يف اآليات الالحقة؛
ّ
يتبني لنا واقع التحذير الذي
اﻷساس
هذا
وعىل
اﻷعامل،
مبعنى
ر)
ب
ز
(ال
كلمة
تفسري
اﻷفضل
من
لذا
واملجرمني،
أنّها تشري إﱃ أوضاع العصاة
ﱡُ
ّ
ساقته هذه اآليات للكفّار.
[1] Sam Shamoun, “Mohammad’s Idolatry Revisited”, pp. 7 – 31.
)www.answering-islam( )2013(. p. 8.
[2]Ibid., p. 12.
[3]Ibid., p.11.
[4] Bell, Commentary on The Qur’an, vol. 2. p. 554.
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من املعاين والدالالت ،حيث نقل مؤلّف كتاب تاج العروس عن ابن الكامل أ ّن الضالل يعني
فقدان ما يُ ِ
»وقال اب ُن الكَام ِل( :الضﱠ ُ
ونص كالمه ما ييل َ
الل) فَ ْق ُد َما
وصل إﱃ املقصود واملطلوبّ ،
ُوب«] .[1وذكر ابن فارس أنّ» :الضا ّد
املطلوبَ ،
يُ َو ِّصل إِ َﱃ
وقيلُ :سل ُُوك طَرِيقٍ الَ يُ َو ِّص ُل إِﱃ املَطْل ِ
ِ
والالم أصل صحيﺢ ّ
يدل عىل معنى واحد؛ وهو ضياع الﴚء وذهابه يف غري حقّه«  .ومن
مصاديق هذا املعنى هو ما ورد يف الرواية التفسرييّة عن اإلمام أﻲﺑ الحسن الرضا يف تفسري
هذه السورة؛ حيث قال _ ^ ...» :؛ أي ضالّة في قوم ال يعرفون فضلﻚ
سها
ّ
فهداهم إليﻚ .« ...وأ ّما الراغب اﻷصفهاين فقد ض ّيق النطاق
الدالﱄ لهذه الكلمة وف ّ
بالعدول واالنحراف عن الطريق القويم؛ باعتبارها يف مقابل الهدى ،حيث قال »الضالل العدول
عن الطريق املستقيم ويضا ّده الهداية ،قال -تعاﱃ® ¬ «ª © ¨ § ¦ :-
لكل عدو ٍل عن املنهج عم ًدا كان أو سه ًوا ،يس ًريا كان أو كث ًريا،
¯  ،± °ويقال الضالل ّ
صﺢ أن يُستعمل لفﻆ الضالل م ّمن
فﺈ ّن الطريق املستقيم الذي هو املرتﴣ
صعب ج ًّداّ ...
ٌ
يكون منه خطأٌ ما ،ولذلﻚ نسب الضالل إﱃ اﻷنبيّاء وإﱃ الكفّار وإ ْن كان بني الضاللني بو ٌن
بعي ٌد«] .[4ومثال ما ذكره الراغب قوله -تعاﱃ -يف اآلية  95من سورة يوسف ،فأبناء يعقوب
خاطبوا أباهم قاﺋلني ،Ï Î Í Ì  :كذلﻚ اآلية  8من السورة ذاتها حينام
يحب يوسف وأخاه أكرث منهم ،فقالوا  .d c b a ` واآليتان تدالن عىل
ا ّدعوا أنّه ّ
املحبّة الكبرية التي كانﺖ يف نفس يعقوب البنه يوسف ،لذلﻚ ُو ِص َف يعقوب من ِقبَل
أبناﺋه بأنّه يف ضال ِل من أمره؛ ﻷنّه مل يك ْن يؤيّد رأيهم الباطل يف الحقيقة.
][2

][3

ٌ
حب زليخا زوجة عزيز مرص ليوسف ،حيث
ومثال آخ ُر عىل تع ّدد معاين هذه الكلمةّ ،
نقل ما قيل عنها يف اآلية  30من السورة ذاتها ،ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø ×  :وما
النبي موﳻ يف اآلية  20من سورة الشعراء ،& % $ # " ! :فاملقصود
قاله ّ
ضاال عن
من ضالله -هنا -عدم تفكريه بعاقبة عمله] ،[5أو جهله كام قال البعض][6؛ أي أنّه كان ًّ
] [1مح ّمد بن مح ّمد بن عبد الرزّاق الحسيني (الزبيدي) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،كلمة (ضلل).
(ضل).
] [2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،3ص ،356كلمة ّ
] [3الطﱪﳼ ،مجمع البيان ،ج ،10ص.384
] [4حسني بن مح ّمد (الراغب اﻷصفهاين) ،مفردات ألفاظ القرآن ،كلمة (ضلل).
] [5راجع :ناﴏ مكارم الشريازي ،تفسري ﻤﻧونه (باللغة الفارسية) ،ج  ،15ص .203
] [6راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،تفسري اآلية.
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حكم الله -تعاﱃ -ج ّراء جهله به ،فاملراد من ضالله -هنا -هو عدم علمه بعاقبة ما فعل ،إذ قتل
نفسا بالسهو والخطأ ،لذا مل يكن فعله ذن ًبا؛ ومن هذا املنطلق جاء الخطاب القرآ ّين لبيان م ّنة الله
ً
تعاﱃ -عليه ضمن اآلية  40من سورة طه W V U :؛ واآلية  14من سورة القصصأكّدت عىل أنّه -تبارك شأنه -منحه العلم والحكمة؛ إكرا ًما ﻷفعاله الحسنة وسلوكه النزيه.
واآلية  282من سورة البقرةf e d c b a ` _ ^  :

(تضل)،
 m l k j i h gهي اﻷخرى تتض ّمن كلمة ّ
ويراد منها -هنا -نسيان إحدى الشاهدتني ،فﺈذا نسيﺖ -ضلّﺖ -يجب عىل اﻷخرى تذكريها؛
وهذا املعنى بذاته نستشفه من الكلمة نفسها يف اآلية  52من سورة طه؛ إذ يراد نفي الضالل
النسيان -عن الله -سبحانه وتعاﱃ., + * ) ( '& % $ # " !  :-واآلية  10من سورة السجدة وصفﺖ استحالة بدن اإلنسان يف اﻷرض بعد موته بالضالل:
. Ë Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
والضالل يعني -أحيانًا -االنحراف عن السبيل القويم يف معرفة الله -تعاﱃ -وتوحيده ،ومعرفة
نب ّيه ،وهذا املعنى نجده يف اآلية  136من سورة النساء ،حيث قال -تعاﱃ^ ] \ :-
_ `  .g f e d c b aهذه اآلية جعلﺖ الكفر يف
كل ضال ٍل يجب أن يكون كف ًرا أو معصي ًة وانحرافًا عن الدين،
موازاة الضالل ،لك ّن هذا ال يعني أ ّن ّ
بل هو ذو مع ًنى أع ﱠم من ذلﻚ؛ بحسب ما أكّد عليه مؤلّف كتاب تاج العروس.
النبي وبيان كيف أ ّن الله
أضف إﱃ ذلﻚّ ،
فالسياق العا ّم للسورة املذكورة؛ هو مواساة ّ
السياق
املفس الفخر الرازي وضّ ﺢ هذا ّ
تعاﱃ -م ّن عليه برأفته ورحمته ،وال نبالﻎ لو قلنا إ ّن ّبأفضل شكلٍ  ،حيث قال إ ّن الله -تعاﱃ -ذكّره بالنعم التي أكرمه بها؛ تقوي ًة لقلبه وتأكي ًدا عىل
يام فَق ََال ال ﱠر ُس ُ
دوامها ...» :إ ﱠن ات َِّصالَ ُه مبِ َا ت َ َق ﱠد َم ُه َو أَنﱠ ُه -تَ َع َاﱃ -يَق ُ
ول :بَ َىل يَا
ُول :أَلَ ْم يَ ِج ْد َك يَ ِت ً
َر ِّب ،فَ َيق ُ
السا َعةَ؟ ف ََال بُ ﱠد ِم ْن أَ ْن يُق ََال :بَلِ
ُول :انْظُ ْر ]أَ[ كَان َْﺖ طَا َعات َُﻚ ِيف َذلِ َﻚ الْ َوق ِْﺖ أَكْ َر َم أَ ِم ﱠ
السا َعةَ ،فَ َيق ُ
ﴏتَ
ﱠ
ُول اللﱠ ُهِ :ح َني كُ ْن َﺖ َص ِب ًّيا ضَ ِعيفًا َما تَ َركْ َن َاك ،بَ ْل َربﱠ ْي َن َاك َو َرقﱠ ْي َن َاك إِ َﱃ َح ْيثُ ِ ْ
رشف ِ
َات العرش وقلنا لﻚ :لوالك َما َخلَ ْق َنا ْاﻷَف َْال َك ،أَتَظُ ﱡن أَنﱠا بَ ْع َد َه ِذ ِه الْ َحالَ ِة نَ ْه ُج ُر َك
ُم ْ ِ
رشفًا َع َىل ُ ُ
َون ْ َُرتك َُﻚ ...كَ ْي َف يَ ْح ُس ُن ِم َن الْ ُجو ِد أَ ْن َ ُﻤﻳ ﱠن ِب ِن ْع َم ٍة ،فَ َيق َ
ُول :أَلَ ْم يَ ِج ْد َك يَ ِتيامً فَﺂوى؟ َوال ِﱠذي يُ َؤكِّ ُد
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اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤ ٍﺪ
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ ﺷﺨﺼ ّﻴﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

الس َؤ َال أَ ﱠن اللﱠ َه تَ َع َاﱃ َح َىك َع ْن ِف ْر َع ْو َن أَنﱠ ُه ق ََال :أَلَ ْم نُ َربِّ َﻚ ِفينا َولِي ًدا ]الشﱡ َع َرا ِءِ [18 :يف
َهذَا ﱡ
اب :أَ ﱠن َذلِ َﻚ
َم ْعر ِِض ال ﱠذ ِّم لِ ِف ْر َع ْونَ ،ف ََام كَا َن َم ْذ ُمو ًما ِم ْن ِف ْر َع ْونَ؛ كَ ْي َف يَ ْح ُس ُن ِم َن اللﱠ ِه؟ الْ َج َو ُ
يَ ْح ُس ُن إِذَا ق ََص َد ِب َذلِ َﻚ أَ ﱠن يُ َق ِّو َي قَلْ َب ُه َويَ ِع َد ُه ِب َد َو ِام ال ِّن ْع َم ِةَ ،و ِب َهذَا يَظْ َه ُر الْ َف ْر ُق بَ ْ َني َهذَا ِاال ْم ِت َنانِ
َوبَ ْ َني ا ْم ِت َنانِ ِف ْر َع ْونَ؛ ِﻷَ ﱠن ا ْم ِت َنا َن ِف ْر َع ْو َن ُم ْح ِبﻂٌ؛ ِﻷَ ﱠن الْ َغ َر َض ف ََام بَال َُﻚ َال ت َ ْخ ُد ُم ِني ،وامتنان الله
رش ْع ُﺖ ِيف تَ ْر ِبيَ ِت َﻚ؟! أَتَظُ ﱡن ِني تَا ِركًا
بزيادة نعمه ،كأنه يقول :مالﻚ تَ ْقطَ ُع َع ِّني َر َجا َء َك أَل َْس ُﺖ َ َ
لِ َام َص َن ْع ُﺖ؟! بَ ْل َال بُ ﱠد َوأَ ْن أُمتَ ِّ َم َعلَيْ َﻚ َو َع َىل أُ ﱠم ِت َﻚ ال ِّن ْع َمةَ ،ك ََام ق ََال£ ¢ ¡ :
]الْ َب َق َر ِة [150 :أَ َما َع ِل ْم َﺖ أَ ﱠن الْ َحا ِم َل الﱠ ِتي ت ُْس ِق ُﻂ الْ َولَ َد قَ ْب َل التﱠ َام ِم َم ِعي َب ٌة ت ُ َر ﱡدَ ،ولَ ْو أَ ْس َقط َْﺖ أَ ِو
وم؟!
ِب الْ ِغ ﱠر ُة َوت َْستَ ِح ﱡق ال ﱠذ ﱠم ،فَ َك ْي َف يَ ْح ُس ُن َذلِ َﻚ ِم َن الْ َح ِّي الْ َق ﱡي ِ
ال ﱠر ُج ُل أَ ْس َق َﻂ َع ْن َها ِب ِع َال ٍج تَج ُ
ف ََام أَ ْعظَ َم الْ َف ْر َق بَ ْ َني َما ٍّن ُه َو اللﱠ ُهَ ،وبَ ْ َني َما ٍّن ُه َو ِف ْر َع ْونُ! َون َِظ ُري ُه َما قَالَ ُه بَ ْعضُ ُه ْم :ث َالث َ ٌة را ِب ُع ُه ْم
كَلْبُ ُه ْم ]الْ َك ْه ِفِ [22 :يف تِل َْﻚ ْاﻷُ ﱠم ِة«].[1
النبي مح ّم ًدا
فاستنباط سام شمعون من قوله -تعاﱃ ` _ ^ :-بأ ّن ّ
كان كاف ًرا يف بادئ اﻷمر ،ث ّم هداه الله ،إ ْن مل يك ْن منبثقًا من فرض ّي ٍة مرتكز ٍة يف ذهنه وسابق ٍة
مفسين مسلمني
لتفسري اآليةّ ،
لرمبا استند فيه إﱃ بعض اآلراء التفسرييّة املطروحة من ِق َبل ّ
النبي كان كاف ًرا أ ّول اﻷمر ،فهداه الله بعد ذلﻚ][2؛ إال أ ّن جمهور العلامء متّفقون عىل
ا ّدعوا أ ّن ّ
أنّه مل يكفر طرفة عنيٍ؛ وهو ما أكّدت علية اآلية الثانية من سورة النجم( ' & % :
] [1مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،31ص .197
َ
»وجدك ضاالًّ
] [2السدي ومجاهد من جملة الذين تب ّنوا هذا الرأي ،فقد قال السدي» :كان عىل دين قومه أربعني سنةً« ،وقال مجاهد:
عن الهدى لدين ِه«.
(مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،31ص .)197
ﺘﺎب َو َﻻ ْاﻹِميﺎنُ  ،و 3من سورة يوسفَ  :وإِنْ ﻛُ ْﻨ َﺖ ِﻣ ْﻦ َﻗ ْﺒﻠِ ِﻪ
وإلثبات رأيهام ،احت ّجا باآليات  52من سورة الشورىَ  :ﻣﺎ ﻛُ ْﻨ َﺖ ﺗَﺪْ رِي َﻣﺎ اﻟْ ِﻜ ُ
وضاال.
النبي مح ّمدًا كان مرشكًا ًّ
ﻟَ ِﻤ َﻦ اﻟْﻐﺎ ِﻓﻠِ َني ،و 65من سورة الزمر :ﻟ ِ َْﱧ أَ ْ َ
ﴍﻛ َْﺖ ﻟَ َﻴ ْﺤ َﺒﻄَ ﱠﻦ َﻋ َﻤﻠُﻚَ  ،حيث احتمال منها أ ّن ّ
(لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،31ص .)197
ن
إال أ ّن الحقيقة عىل خالف هذا االدّعاء ،فاآلية  52من سورة الشورى تؤكّد عىل أ
ّ
النبي قبل أن ينزل عليه الوحي مل يك ْن عىل علمٍ
ّ
بالكتاب واإلﻤﻳان ،لك ّن الله -تعاﱃ -جعله نو ًرا يهدي به من يشاء من عباده؛ وهو ما أكّد عليه الجزء الثاين من اآليةَ  :وﻟَ ِﻜ ْﻦ َﺟ َﻌﻠْ َﻨﺎ ُه ﻧُﻮ ًرا
ﻧَ ْﻬ ِﺪي ِﺑ ِﻪ َﻣ ْﻦ ﻧَﺸَ ﺎ ُء ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدﻧَﺎ....
إذًا ،هذه اآلية تحﻲﻜ عن لطف الله -تعاﱃ -بنبيّه الكريم واملتمثّل بﺈنزال الوحي عليه ،وهذا الوحي يف الواقع نو ٌر وهدًى لساﺋر عباده؛ لذا
ما هو املس ّوغ الدّعاء أنّها ّ
تدل عىل كفره صلوات الله عليه وآله قبل البعثة؟!
النبي مح ّمدًا مل يكن عىل علمٍ مبحتوى القرآن الكريم وتعاليمه قبل نزوله عليه؛ ونتيجة ذلﻚ :مل يكن لديه إﻤﻳا ٌن
اآلية يف مقام بيان أ ّن ّ
ﻤﻳس بتات ًا بعقيدته التوحيديّة ومعرفته بأصول العبوديّة
بهذا املحتوى والتعاليم؛ نظ ًرا لعدم اطّالعه عليها بعد؛ ومن املؤكّد أ ّن هذا اﻷمر ال ّ
وجل ،إذ عدم اطّالعه عىل مضامني القرآن الكريم ال يعني جهله بالله -تبارك شأنه ،-أو عدم خضوعه لعبوديته.
لله ع ّز ّ
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ضل) ّ
يضل مطلقًا].[1
يدل برصاح ٍة عىل أنّه مل ّ
) ،فالفعل املاﴈ يف عبارة (ما ّ
(ضاال) يف قوله -تعاﱃ ` _ ^ :-تعني
واستنا ًدا إﱃ ما ذُكر ،فكلمة ًّ
الضالل عن النب ّوة؛ أي أنّﻚ مل تك ْن نب ًّيا وكنﺖ بعي ًدا عن النب ّوة ،فهداك الله -تعاﱃ -وجعلﻚ
رسوال؛ وبالتاﱄ يراد من الضالل -هنا -عدم النب ّوة والهداية ،ويُراد من الهدي منﺢ الرسالة له؛
ً
وهذا املعنى عىل غرار قوله -تعاﱃ -يف اآلية  52من سورة الشورى, + * ) (  :
  ،5 4 3 2 1 0 / .وقوله -تعاﱃ -يف اآلية  3من سورة يوسف:¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 ،± °وقوله -تعاﱃ -يف اآلية  49من سورة هودi h g f e :
. s r q p o n m l kj
النبي بﴚ ٍء
إذًا ،املراد من كلمة ًّ
(ضاال) يف اآلية  7من سورة الضحى هو عدم علم ّ
عام أنﺖ عليه اآلن من
من النب ّوة قبل بعثه؛ وهو ما ذكره الطﱪﳼ ،حيث قال» :وجدك ضاال ّ
] [1راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،31ص .197
هناك تفاس ُري أخرى ذكرت لقوله -تعاﱃَ  :-و َﺟﺪَكَ ﺿَ ٍّﺎﻻ َﻓ َﻬﺪى أورد الفخر الرازي جملة منها ،ث ّم اختار أحدها؛ وهي
وجل -أراد أن يصف البالد التي
أ -العرب كانوا يطلقون عىل الشجرة التي تنبﺖ لوحدها يف العراء اسم ضالّة أو فريدة ،لذلﻚ كأ ّن الله -ع ّز ّ
النبي عىل هذا اﻷساس شجر ٌة فريد ٌة يف
النبي مح ّمدٌ باملفازة التي ليس فيها شجرة تحمل وال تثمر ﻤﺛرة اإلﻤﻳان سواه؛ فأنﺖ أيّها ّ
يقطنها ّ
مفازة الجهل؛ أي أ ّن الله -تعاﱃ -وجدك كالشجرة الضالّة يف العراء ،فهدى بﻚ الخلق.
فالنبي أم ٌر ناد ٌر بني الضالّني.
إذًا ،املعنى هنا عىل غرار مفهوم قول املعصوم "الحكمة ضالّة املؤمن" ،ومن ث ّم
ّ
طفال فاستودع فيﻚ العقل والهدى واملعرفة ،لذا ّ
الضال حسب هذا املعنى يُراد منه
ضاال عن معرفته تبارك شأنه حينام كنﺖ ً
ب -وجدك ً
العقدي ،أي أنّه ليس الضالل الخطأ.
عدم العلم وليس الضالل
ّ
النبي مبارشةً ،وإﻤﻧّ ا إﱃ قومه ،حيث وجدهم
ج -عىل غرار القول املأثور (إيّاك أعني واسمعي يا جارة) ،أي أ ّن الخطاب ليس مو ﱠج ًها إﱃ ّ
الحق فهداهم.
ضالّني عن ّ
النبي الشخص الوحيد الذي مل يسلﻚ طريق الضالل وكنﺖ يف منأًى عن دينهم ،فأنﺖ وحي ٌد وبعي ٌد عنهم ،لذا كلّام كان بعدك
د -أنﺖ أيّها ّ
عنهم أش ّد كان ضاللهم أشدّ ،فهداك إﱃ أن اختلطﺖ بهم ودعوتهم إﱃ الدين املبني.
متحريا ً يف يد قريﺶ متم ّنياً فراقهم ومل تك ْن تعرف ماذا تفعل ،فهداك الله -تعاﱃ -إﱃ
هـ -وجدك ًّ
ضاال عن الهجرة فهداك إليها ،حيث كنﺖ ّ
الهجرة.
يفس بالحرية
فالضالل
اﻷساس
هذا
وعىل
ترضاها؛
التي
القبلة
إﱃ
فهداك
قبلتﻚ،
لﻚ
تعاﱃ-الله
يعني
أن
وترجو
القبلة
عن
ضاال
ًّ
كنﺖ
و-
ّ
ّ
يصيل نحوها.
التي اكتنفته صلوات الله عليه وآله بالنسبة إﱃ القبلة التي يجب أن ّ
ز -وجدك ضاﺋ ًعا بني قومﻚ الذين كانوا يؤذونﻚ ،أي أنّﻚ كالعامل الذي ضاع بني الجهلة ،إذ مل يكن يعجبهم أن يطيعوك ويكونوا تحﺖ إمرتﻚ.
ضاال ما تعرف طريق الساموات ،فهداك الله -تعاﱃ -إليها يف ليلة املعراج.
ح -كنﺖ ًّ
النبي مح ّمدٌ حتّى وإن كان عارفًا بالله -تعاﱃ -بقلبه ،إال أنّه مل يكن يظهر ذلﻚ لقومه؛ وهذا هو املقصود من الضالل يف اآلية.
طّ -
(راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،31ص .)198 – 197
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غافال عنهام فهداك إليهام«].[1
النب ّوة والرشيعة ،أي كنﺖ ً
وقال الزمخرشي يف تفسري اآليات  6و 7و 8من هذه السورة» :ع ّدد عليه نعمه وأياديه،
وأنّه مل يخله منها ،من أ ّول تربيه وابتداء نشﺌه ،ترشي ًحا ملا أراد به ،ليقيس املرتقب من فضل
الله عىل ما سلف منه؛ لﺌال يتوقّع إالّ الحسنى وزيادة الخري والكرامة ،وال يضيق صدره
يقل صﱪه .و  Z Yمن الوجود الذي مبعنى العلم ،واملنصوبان مفعوال وجد،
وال ّ
يتيام؟ وذلﻚ أ ّن أباه مات؛ وهو جنني قد أتﺖ عليه ستّة أشهر ،وماتﺖ
واملعنى :أمل تك ْن ً
أ ّمه؛ وهو ابن ﻤﺛان سنني ،فكفله ع ّمه أبو طالب وعطفه الله عليه ،فأحسن تربيتهٌ«].[2
قاﺋال_» :؛ معناه الضالل عن علم الرشاﺋع وما طريقة السمع ،كقوله(  :
وأضاف ً
ضل يف صباه يف بعض شعاب مكّة ،فر ّده أبو
) * ] , +الشورى .[52 :وقيلّ :
جهل إﱃ عبد املطلب ،وقيل :أضلّته حليمة عند باب مكّة حني فطمته وجاءت به لرت ّده عىل
ضل يف طريق الشام حني خرج به أبو طالب ،فهداك :فع ّرفﻚ القرآن
عبد املطلب .وقيلّ :
والرشاﺋع؛ أو فأزال ضاللﻚ عن جدك وع ّمﻚ .ومن قال :كان عىل أمر قومه أربعني سنةً،
فﺈ ْن أراد أنّه كان عىل خل ّوهم عن العلوم السمعيّة ،فنعم؛ وإ ْن أراد أنّه كان عىل دينهم
وكفرهم ،فمعاذ الله! واﻷنبيّاء يجب أ ْن يكونوا معصومني قبل النبوة وبعدها من الكباﺋر
والصغاﺋر الشاﺋنة ،فام بال الكفر والجهل بالصانع/ . - , + * ) ( :
بالنبي نقيص ًة عند الكفار أن يسبق له كف ٌر«].[3
]يوسف  ، [38 :وكفى
ّ
وال ّ
شﻚ يف أ ّن اﻷنب ّياء قد اصطفاهم الله -سبحانه وتعاﱃ ،[4]-وهذا االصطفاء -طب ًعا-
ليس اعتباطيًّا ،بل كانﺖ لديهم القابليّة لحمل رسالة السامء؛ لذلﻚ وقع الخيار عليهم،
أي فعلٍ قبي ٍﺢ أو منك ٍر منهم ،وعدم ارتكاب
ومن جملة خصالهم الفريدة :عدم صدور ّ
(ضاال) التي تح ّدثنا عنها هو أ ّن
املعاﴆ؛ لذا فالرأي اﻷقرب إﱃ الصواب يف تفسري كلمة ًّ
علم بأحكام الرشيعة ،أو أنّه مل يك ْن يعرف شيﺌًا عن نب ّوته،
النبي مح ّم ًدا مل يك ْن عىل ٍ
ّ
] [1الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،10ص .766
] [2محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،ج  ،4ص .769
] [3راجع :م .ن ،ج .ن ،ص .ن.
] [4لالطّالع أكرث ،راجع :سورة آل عمران ،اآليتان .44 – 43
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(ضل)
الحقيقي لكلمة ّ
وهذا الرأي تؤيّده الشواهد القرآنيّة ،كذلﻚ ينسجم مع املعنى
ّ
ومشتقاتها] .[1وال يُستبعد أيضً ا أن يكون املراد أنّه كان ال يُنت َف َع به وال يُع َرف فضله بني
الناس؛ وفاقًا ملا أورده ابن فارس يف معجمه وللرواية التفسرييّة الواردة عن اإلمام الرضا.
النبي ،فرتتيبها هو
أضف إﱃ ذلﻚ ،سورة الضحى تُدرج ضمن أواﺋل السور املنزلة عىل ّ
الحادي عرش] ،[2والهدف منها -كام ذكرنا آنفًا -هو مواساته والتقليل من وطأة الحزن الذي
كان يؤذيه][3؛ فبعد م ّد ٍة من الحزن العميق الذي اكتنفه ج ّراء خشيته من انقطاع الوحي ،أراد
الله تبارك شأنه يف هذه السورة طأمنته وإزالة حريته؛ لذلﻚ ذكّره بحريته التي اكتنفته قبل
يتخىل عنه
يتيام ،ث ّم هداه وأغناه؛ كذلﻚ أكّد له أنّه لن ّ
بعثه وأخﱪه كيف آواه؛ حينام كان ً
اليوم -أيضً ا -وسيكرمه ٍ
كل تلﻚ
مبزيد من املدد الغيبي؛ ما دام شاك ًرا ومطي ًعا ،عىل الرغم من ّ
الشداﺋد التي يواجهها واملصاﺋب التي يتع ّرض لها.
والنبي إبراهيم ﻷجل إثبات م ّدعاه يف
النبي مح ّم ٍد
ّ
وقارن سام شمعون بني ّ
ومام قاله يف هذا الصدد» :هذا ]الكالم[ يشبه متا ًما ما
تفسري اآلية  7من سورة الضحىّ ،
ذكره القرآن حول إبراهيم ،حيث كان يعبد القمر والشمس يف بادئ اﻷمر قبل أن يدرك
التدريجي عن
عبثيّة هذه العبادة][4؛ لذلﻚ ليس هناك ما يدعو ﻷ ْن ننفي هذا التح ّول
ّ
]النبي[ مح ّم ٍد .[5]«
ّ
التخصص ّية املعتمدة يف
وهناك مسأل ٌة ها ّم ٌة ال ب ّد من التذكري بها؛ وهي :أ ّن أحد اﻷساليب
ّ
رش ،صياغته يف إطار يتق ّبله املخاطب ،فهو بهذا اﻷسلوب تصبﺢ لديه
نقل املضمون بشكلٍ غري مبا ٍ
قدر ٌة عىل االختيار؛ ﻷنّه يدرك أ ّن رأيه محرت ٌم ،كام يصون نفسه من تب ّني أفكا ٍر خاطﺌ ٍة ،ومن ث ّم
] [1شبيه هذا التفسري ُذكِ َر يف تفاسري الزمخرشي والطﱪﳼ والبيضاوي.
لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن عيل الشوكاين ،فتﺢ القدير ،سوريا ،دمشق ،منشورات دار ابن كثري؛ لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكلم الطيب،
1414هـ ،ج  ،5ص .558
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن عبد الله الزركﴚ ،الﱪهان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص .280

وجل له تك ّررت بعد ذلﻚ م ّر ٍ
ات عدّة؛ ج ّراء ما واجهه من مشاكل ومصاعب.
] [3تجدر اإلشارة إﱃ أ ّن مواساة الله ع ّز ّ
] [4قال -تعاﱃَ  :-ﻓﻠَامﱠ َﺟ ﱠﻦ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟﻠﱠ ْﻴ ُﻞ َر َأى ﻛَ ْﻮﻛَ ًﺒﺎ ﻗ ََﺎل َﻫ َﺬا َر ﱢيب َﻓﻠَامﱠ َأﻓ ََﻞ ﻗ ََﺎل ﻻَ ُأ ِﺣ ﱡﺐ ا ْﻵ ِﻓﻠِ َني * َﻓﻠَامﱠ َر َأى اﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ َﺑﺎ ِزﻏًﺎ ﻗ ََﺎل َﻫ َﺬا َر ﱢيب َﻓﻠَامﱠ
أَﻓ ََﻞ ﻗ ََﺎل ﻟ ِ َْﱧ ﻟ َْﻢ ﻳَ ْﻬ ِﺪ ِين َر ﱢيب َﻷَﻛُﻮﻧَ ﱠﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم اﻟﻀﱠ ﺎﻟﱢ َني * َﻓﻠ ﱠَام َرأَى اﻟﺸﱠ ْﻤ َﺲ ﺑَﺎ ِز َﻏ ًﺔ ﻗ ََﺎل َﻫ َﺬا َر ﱢيب َﻫ َﺬا أَﻛ َْﱪُ َﻓﻠ ﱠَام أَ َﻓﻠ َْﺖ ﻗ ََﺎل ﻳَﺎ َﻗ ْﻮ ِم إ ﱢِين ﺑَﺮِي ٌء ِﻣ ﱠام
ُﴩﻛُﻮنَ ( سورة اﻷنعام ،اآلية .)78 – 76
ﺗِْ
[5]Shamoun, p. 12.
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تتبلور اﻷفكار الخاطﺌة واملنحرفة ضمن طابعٍ آخ َر ٍ
يتيس له
بعيد ّ
عام يتص ّوره؛ وعىل هذا اﻷساس ّ
الحكم عىل املضمون من النواقص املوجودة فيه واستكشافها ،لذا يع ّد هذا اﻷسلوب أفضل من
النبي
غريه يف التعامل مع املعتقدات الباطلة؛ وحينام نتدبّر يف اآليات املباركة نجدها ت ّ
رصح بأ ّن ّ
إبراهيم ذكر تلﻚ التص ّورات التي أشري إليها يف القرآن الكريم؛ ﻷجل إرشاد قومه وهدايتهم نحو
الصواب ،فهو مل يك ْن يقصد إزالة ّ
الشﻚ عن نفسه ،بل حاول إزالة الشكوك والشبهات عن قومه،
وإثبات بطالن معتقداتهم عن طريق تصوير نفسه واح ًدا منهم؛ مفرتِضً ا أ ّن آلهتهم متتلﻚ إراد ًة
تستحق
واقتدا ًرا ،ث ّم ف ّند هذا االفرتاض وأثبﺖ عدم كفاءة هذه اآللهة املزعومة ﻷ ْن تكون أربابًا
ّ
العبادة؛ كام يعتقدون] ،[1كذلﻚ عندما شاهد أفول النجوم والشمس والقمر ،قال إنّها ال تصلﺢ ﻷ ْن
تكون أربابًا ،فهل مل يك ْن يعلم بأنّها تؤول إﱃ اﻷفول والغروب بعد إرشاقها؟! أال ّ
يدل هذا التمثيل
عىل أ ّن املراد هو تفنيد املعتقدات الباطلة؛ نظ ًرا ملخالفتها حكم العقل؟! ال ّ
شﻚ يف أ ّن مواكبة
إبراهيم لقومه يف بادئ اﻷمر ومجاراتهم يف ما كانوا يتص ّورون ،يُع ّد أفضل وسيل ٍة لتفنيد آراﺋهم
كل من كان يعارضه ،ويف الحني ذاته يعتﱪ سببًا يف عدم إثارة حفيظتهم وتأجيج لجاجتهم].[2
وآراء ّ
نستشف من اآليات  76إﱃ  78من سورة اﻷنعام أ ّن إبراهيم بادر إﱃ تفنيد عقيدة
إذًا،
ّ
قومه الذين كانوا يعبدون النجوم عن طريق االستدالل بأفولها ،حيث أثبﺖ بهذا اﻷسلوب
السياق اعتمد عىل معتقداتهم ذاتها ملواجهتهم؛ وضمن
عدم كفاءتها ﻷ ْن تكون آلهةً ،ويف هذا ّ
ٍ
استدالالت
تعامله الحاذق ،سعى بالتدريج إﱃ إرشادهم نحو السبيل القويم ،ث ّم ذكر لهم
بسيطةً ،ويف الحني ذاته متقن ًة وملموسةً؛ إلثبات عدم كفاءة آلهتهم املزعومة ،وبعد ذلﻚ
أفصﺢ لهم عن معتقداته القوﻤﻳة].[3

] [1راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،7ص .177 – 176
لالطّالع أكرث ،راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،4ص 502 - 501؛ محمود الزمخرشي ،الكشاف عن
حقاﺋق غوامض التنزيل ،ج  ،2ص .4
] [2ناﴏ مكارم الشريازي ،تفسري ﻤﻧونه (باللغة الفارسية) ،ج  ،7ص .116
َ
اﻟﺴ ِ
ﻛني( سورة اﻷنعام ،اآلية .)79
ﴩ َ
] [3قال -تعاﱃ :-إِ ﱢين َو ﱠﺟ ْﻬ ُﺖ َو ْﺟﻬ َِﻲ ﻟِﻠﱠﺬي َﻓﻄَ َﺮ ﱠ
اموات َوا َﻷْ ْر َض َﺣﻨﻴﻔﺎً َوﻣﺎ أﻧَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ِ ْ
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سوريت املز ّمل واملدث ّر ،إ ّن القرآن
قال املسترشق أوري روبني ،ضمن تفسريه اآليات اﻷوﱃ من َ ِ
النبي مح ّم ًدا بهاتني الصفتني؛ ترغي ًبا له يف االستيقاظ وأداء مه ّمته التي كلّف بها ،ويف
وصف ﱠ
مؤرشا عىل تراجعه عن دعوته وعدم رغبته يف مواصلة
هذا ّ
السياق احتمل أ ْن يكون هذا الوصف ّ ً
ما ابتدأ به][1؛ ومن هذا املنطلق دعا إﱃ مراجعة الروايات التفسرييّة التي ورد فيها ذ ﱞم لشخص ّيته؛
بغية فهم مدلول اآليتني اﻷوﱃ والثانية من سورة املدث ّر ،حيث اعتﱪ أ ّن التفاسري الساﺋدة بني
املسلمني لهام تقوم عىل مرتكز ٍ
ات الهوت ّي ٍة ودوغامﺋ ّي ٍة ،لذا ال ﻤﻳكن قبولها ،ومن ث ّم ال ب ّد من
تأنيب وذ ﱞم له ،فهذا هو اﻷسلوب الصحيﺢ برأيه؛ حيث تؤكّد
تفسريهام؛ وفقًا للتفاسري التي فيها ٌ
النبي هو متاهله يف تبليﻎ الرسالة املكلّف بها
الروايات التي أشار إليها عىل أ ّن السبب يف تدث ّر ّ
مؤرش عىل تراخيه وانزواﺋه وعدم رغبته يف مواجهة املشاكل التي كانﺖ
أو عجزه عن ذلﻚ ،وهذا ّ ٌ
ّ
واستدل -أيضً ا -بأ ّن اآليات الالحقة تتض ّمن أوام َر يُراد منها تغيري هذه
تعرتض طريقه حني دعوته؛
الحالة السلبيّة واملبادرة إﱃ أداء امله ّمة بشجاع ٍة وتضحي ٍة].[2
النبي" :أنا النذير
وضمن تحليله املوضوع نقل عن السهييل كال ًما ذكر فيه قول ّ
ٍ
وحزم ،والنذير الذي يدث ّر نفسه برداﺋه ال ﻤﻳكن أن
العريان"؛ أي الذي يؤ ّدي مها ّمه
بنشاط ٍ
النبي
يكون نذي ًرا عريانًا .وعقّب روبني عىل هذا الكالم؛ ً
قاﺋال :إ ّن السهييل يقصد أ ّن وصف ّ
باملدث ّر؛ يعني تقصريه يف أداء واجبه؛ باعتباره نذي ًرا لقومه ،حيث أطلقﺖ عليه هذه الصفة
ج ّراء متاهله وتراخيه؛ وقال إ ّن هذه الكلمة كانﺖ شاﺋع ًة بني العرب قبل اإلسالم؛ لذا فاملعنى
وناشﺊ من تلﻚ البيﺌة التي
السياق يفيد الذ ّم والتوبيﺦ؛ بحسب التفاسري اﻷكرث ِقد ًما،
ٌ
يف هذا ّ
تغري مفهوم تدث ّره
النبي عىل نطاقٍ واسعٍ بع ُد .وعىل م ّر اﻷيام ّ
مل تنترش فيها فكرة عصمة ّ
أقل تقدي ٍر أصبﺢ مبع ًنى ال يفيد الذ ّم وال املدح ،لك ْن مع ذلﻚ
وت ّم تﱪيره إﱃ ح ٍّد ما ،أو عىل ّ
فاملعنى اﻷساس للمز ّمل واملدث ّر يستبطن ذ ًّما وتوبي ًخا ].[3
[1] Rubin, “Muhammad”, p. 440; Idem. The shrouded messenger: On the interpretation of al-muzzammil & almuddaththir, Jerusalem Studies In Arabic & Islam, 16, 1993, pp. 96 - 107, pp. 100, 101, 105, 106.
[2]Ibid.
[3] Rubin, “The shrouded messenger: On the interpretation of al - muzzammil & al - muddaththir”, pp. 100, 101, 105, 106.
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ويبدو أ ّن هذا املسترشق تب ّنى رؤي ًة سلبيّ ًة إزاء املعتقدات اإلسالميّة ،واعتﱪ مسألة
العصمة من جملة املعتقدات التي ظهرت يف ٍ
اإلسالمي ،لذلﻚ ر ّجﺢ
عهد متأ ّخ ٍر من التاريﺦ
ّ
الحقيقي من هذَين املفهومني هو إشعار
التفسري املذكور؛ لك ّن اﻷمر ليس كذلﻚ؛ ﻷ ّن املراد
ّ
النبي بأه ّميّة تكليفه ،وتشجيعه عىل االرتقاء مببادئ نب ّوته إﱃ أرفع الدرجات؛ وهو ما
ّ
تحقّق عىل أرض الواقع بالفعل ،فقد ارتقﺖ هذه املبادئ بشكلٍ
تصاعدي وتكاملﺖ طوال 23
ٍّ
سن ًة من بعثته املباركة.
وعتاب ،لك ّنها مع ذلﻚ ال ّ
تدل عىل وجود
تأنيب
ٌ
وحتّى لو افرتضنا أ ّن هذه العبارات فيها ٌ
ٍ
النبي أو تقصريٍ من جانبه يف أداء التكاليف امل ُلقاة عىل كاهله؛ ك ََام أ ّن
نقص يف شخص ّية ّ
شؤونه الشخصيّة والروحيّة ليسﺖ هي املحور اﻷساس يف العتاب هنا ،وإﻤﻧّ ا محوره هو طبيعة
أي ٍ
نقص أو خللٍ يف شخصيّته املباركة،
ارتباطه بامله ّمة املكلّف بها ،لذا ال
ّ
نستشف من ذلﻚ ّ
ومن ث ّم ال صواب ّية ملا ذهب إليه هذا املسترشق؛ حينام نسب املوضوع إﱃ عصمته ،والتأريﺦ
الذي ت ّم فيه الرتويج لها عىل نطاقٍ واسعٍ.
كل خطو ٍة يتّخذها اإلنسان نحو الكامل توحي بوجود ٍ
وال ّ
نقص سابقٍ قبلها ،لذا
شﻚ يف أ ّن ّ
نقصا ،فهذا ال يعني بالﴬورة وجود تقصريٍ أو معصي ٍة ،بل إ ّن الحركة
لو اعتﱪنا عدم الكامل ً
نحو الكامل ال تتوقّف وتجري بشكلٍ متواصلٍ  .وعىل سبيل املثال حينام ينتقل التلميذ من
مرحل ٍة دراس ّي ٍة إﱃ أخرى خالل مسريته التعليم ّية ،ال ﻤﻳكن ا ّدعاء أ ّن هذا االنتقال ّ
يدل عىل
وجود تقصريٍ من ِق َبله يف املراحل السابقة ،حتّى أ ّن إرشادات أستاذه وتكفّله برتبيته ومراقبته
وتحذيره له ،وعتابه له خالل هذه املسرية ،يُراد منها -فقﻂ -توجيهه نحو السبيل القويم يف
كسب العلم والنهوض بالنفس إﱃ مرتب ٍة أعىل؛ لذا ال ﻤﻳكن ٍ
ﻷحد ا ّدعاء أ ّن هذا العتاب ين ّم عن
حدوث معص ّي ٍة من ِق َبل التلميذ؛ إال يف حال ٍة واحد ٍة؛ وهي عدم تطبيقه التعاليم التي اكتسبها
يل عىل الرغم من علم معلّمه بأنّه ﻤﻳتلﻚ القابل ّية التي تؤ ّهله لذلﻚ.
بشكلٍ عم ٍّ
سوريت املدث ّر واملز ّمل ،حيث ادّعى
تب ّنى الباحث فراد دونري فكر ًة مشابه ًة ملا ذهب إليه أوري روبني وطرح التفسري نفسه للعبارات اﻷوﱃ من َ
النبي مح ّمدًا مل يك ْن راغ ًبا يف ارتداء ثوب الرسالة ،لك ْن بعد أن تزايدت تجربته الدين ّية اتّضﺢ له وجوب تح ّمل عبء هذه الرسالة
أ ّن ﱠ
التنصل عنها؛ لذلﻚ ق ّرر أن يجعل دعوته الدينيّة علنيّةً.
وعدم جواز ّ
)Cf. Fred M. Donner, Muhammad & the believers: on the origins of Islam, p. 41(.
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إذًا ،حتّى وإ ْن اعتﱪنا هذا السلوك ﴐبًا من املعصيّة ،لك ّنه يشرتك مفهوميًّا ولفظيًّا -فقﻂ -مع
املعاﴆ التي يرتكبها عا ّمة الناس أو الضالّون منهم ،وكام قيل فﺈ ّن حسنات اﻷبرار س ّيﺌات املق ّربني].[1
النبي؛ لذا ليس من الصواب اعتبار
وسورة املدث ّر تُد َرج ضمن أواﺋل السور امل ُن َزلَة عىل ّ
الحساس بوصفه نب ًّيا
اﻷوامر الجا ّدة املذكورة فيها هادف ًة إﱃ تربيته وتأهيله ﻷداء واجبه ّ
مرس ًال ،بل يُراد منها إضفا ُء كام ٍل أكرث عىل شخصيّته ،ال إزال ُة ٍ
نقص منها.
َ
واعتﱪ السهييل أ ّن هذا الخطاب مستو ًحى من حالة املخاطَب؛ بوصفه مخاطَبًا ،وأكّد عىل
أسلوب متعا َر ٌف عند العرب يف التعبري عن مو ّدتهم ملن يو ّجهون الخطاب إليه ،فهذا الخطاب
أنّه
ٌ
أي ذ ٍّم وتوبي ٍﺦ عىل اإلطالق ،وهو ما ذكره القرطبي يف تفسريه ،حيث قال »ق ََال
كأنّه ال يستبطن ّ
يل :لَ ْي َس الْ ُم ﱠز ِّم ُل ب ِْاس ٍم ِم ْن أَ ْس َام ِء ال ﱠنب ِِّيَ ،ولَ ْم يُ ْع َر ْف ِب ِه ك ََام َذ َه َب إِلَ ْي ِه بَ ْع ُض ال ﱠن ِ
اس
ﱡ
الس َه ْي ِ ﱡ
َاب،
الس َال ُمَ ،وإِﻤﻧﱠ َا الْ ُم ﱠز ِّم ُل ْاس ٌم ُمشْ تَ ﱞق ِم ْن َحالَ ِت ِه الﱠ ِتي كَا َن َعلَيْ َها ِح َني ال ِْخط ِ
َو َع ﱡدو ُه ِيف أَ ْس َامﺋِ ِه َعلَيْ ِه ﱠ
َوكَ َذلِ َﻚ الْ ُم ﱠدث ِّ ُرَ .و ِيف ِخطَا ِب ِه ِب َهذَا ِاال ْس ِم فَاﺋِ َدتَانِ  :إِ ْح َدا ُه َام الْ ُم َالطَ َفةُ ،فَ ِﺈ ﱠن الْ َع َر َب إِذَا ق ََصدَتْ ُم َالطَ َف َة
الْ ُم َخاط َِب َوتَ ْر َك الْ ُم َعاتَ َب ِة َس ﱠم ْو ُه ب ِْاس ٍم ُمشْ تَ ٍّق ِم ْن َحالَ ِت ِه الﱠ ِتي ُه َو َعلَ ْي َها.[2]«...
هذه السورة تعتﱪ من أواﺋل السور القرآن ّية؛ كام ذكرنا ،وقد استهلّﺖ -مثل سورة املز ّمل-
النبي يواجه ات ٍ
ّهامات
بصيغة اﻷمر ،ويف تلﻚ اآلونة التي هي بداية الدعوة النبويّة ،كان ّ
متوالي ًة ويتع ّرض ٍ
عميق؛ اﻷمر الذي دعاه ﻷ ْن يتدث ّر بردا ٍء ﻲﻛ يأخذ
لنقد الذعٍ؛ لذلﻚ اكتنفه حز ٌن ٌ
قسطًا من الراحة ويقلّل من وطأة حزنه؛ فجاءه الخطاب من السامء عن طريق الوحي وأمر
الحساسة التي سيتلقّاها قري ًبا عن
بالصﱪ وأداء صالة الليل؛ ﻷجل أن يتأ ّهب لتح ّمل مسؤول ّيته ّ
وتهم
كالم مﴘ ٍء ٍ
طريق اآليات القرآن ّية .كام دعته ﻷ ْن يصﱪ عىل ما يسمعه من الكفّار من ٍ
باطل ٍة ،وأ ْن يبتعد عنهم؛ طالبًا العون واملدد من القرآن ،ومستعي ًنا بالصالة برفقة أنصاره الذين
كانوا معدودين آنذاك.
تفاصيل َ
أكرث حول هذا املوضوع ،راجع :أمري أحمد نجاد ،بررﳼ عتاب هاي قرآن درباره ﭘيامﱪ ،رسالة دكتوراه مد ّونة
َ
] [1لالطّالع عىل
باللغة الفارسية ،جامعة قم2011 ،م ،ص .179 – 177
النبي مح ّم ٍد وساﺋر اﻷنب ّياء إليها بتعاب َري عدّة ضمن اآليات القرآن ّية ،ولكن ت ّم تنقيحها بعد أن تبلور علم الكالم
أشري إﱃ مفهوم عصمة ِّ
اإلسالمي.
ّ
(راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،2ص  ،134تفسري سورة البقرة ،اآلية  / 313سورة النجم ،اآليتان .)3 – 2
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن أحمد القرطبي ،الجامع ﻷحكام القرآن ،ج  ،19ص .62
492

اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤ ٍﺪ
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ ﺷﺨﺼ ّﻴﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

والتوسل بالصالة؛ لتح ّمل املشاكل،
النبي بالتزام جانب الصﱪ
ّ
إذًا ،الله -تعاﱃ -أمر ّ
ونستشف من مواساته له يف اآلية التاسعة
وتجاوز املصاعب ،واالستعداد لتلقّي القول الثقيل،
ّ
عميق ،أنّه يريد مالطفته وتسكني خاطره؛ وهذا
لـام اكتنفه حز ٌن ٌ
من سورة املز ّمل وما بعدها ّ
بكل ٍ
تدل عىل التوبيﺦ ،حيث ّ
تأكيد ال يتناغم مع ا ّدعاء أ ّن اآلية اﻷوﱃ ّ
يدل سياق
املعنى ّ
اآليات عىل أنّه تع ّرض لسخري ٍة واستهزا ٍء من جانب الكفّار وسمع منهم كال ًما مؤ ِذيًا ،لذا أراد
محل إرادته
وكيال؛ بأ ْن يجعل إرادته -تبارك شأنهّ -
الله -تعاﱃ -مواساته وطلب منه أن يتّخذه ً
كالم محزنٍ .
والصﱪ عىل ما يسمع من ٍ
السياق ذكّرت بعاقبة فرعون؛ ج ّراء
النبي يف هذه السورة ،ويف هذا ّ
وتتواصل مواساة ّ
نبي زمانه؛ بوصفه شاه ًدا عىل تحقّق وعد الله -تعاﱃ.-
عصيانه ّ
واضﺢ من مضمون السورة ،فالطابع العا ّم لها زاخ ٌر باﻷنس واملالطفة واملواساة
وكام هو
ٌ
لخاتم اﻷنب ّياء ،لذا هل هناك مس ّو ٌغ يدعونا إﱃ اعتبار أ ّن اآلية اﻷوﱃ تستبطن توبي ًخا له
ّ
فضال عن ذلﻚ ،فﺈ ّن سورة املدث ّر دعته
وتدل عىل ضعفه ومتاهله يف أداء وظاﺋفه الرسال ّية؟! ً
وجل ،حيث أُمر
يف آياتها اﻷوﱃ إﱃ إنذار الناس والتزام جانب الصﱪ يف تنفيذ أوامر الله ع ّز ّ
فيها بأن ينذر قومه وأ ْن يصﱪ أمام أذى الكفّار ﻷجل ربّه ،ث ّم أشارت إﱃ سخريتهم بالقرآن.
وقد بلﻎ أذى هؤالء الكفّار درجةً؛ بحيث ال ﻤﻳكن تح ّمله والصﱪ عليه؛ إال باالستعانة بالله -ع ّز
وجل -والتوكّل عليه ،لذا ليس من الصواب مطلقًا ا ّدعاء أ ّن الخطاب يف اآليات اﻷوﱃ من هاتني
ّ
عﱪ عن العالقة بينه وبني الله
للنبي؛ بل الخطاب فيهام يُ ّ
السورتني يستبطن ذ ًّما وتوبي ًخا ّ
تعاﱃ ،-ويحﻲﻜ عن طبيعة هذه العالقة ،ومن هذا املنطلق يجب اعتباره عىل غرار قوله -تعاﱃ:- ، n mو K Jومن ث ّم يبطل ما ا ّدعاه أوري روبني بكون السورتني توبّخانه.
أسلوب يق ّرب فيه وجهات النظر عىل
وحاول املسترشق كينيث كراغ تحليل املوضوع وفق
ٍ
شامال
معتﱪا الخطاب يف السورتني ً
رأي ينسجم مع التفسري
ضوء طرح ٍ
اإلسالمي إﱃ ح ٍّد ماً ِ ،
ّ
فس مسألة
النبي مح ّم ٍّد يف ّ
النص القرآ ّين ،ويف هذا ّ
السياق ّ
لساﺋر أنواع الخطاب املو ّجه إﱃ ّ
املفسين املسلمني] [1الذين أرجعوا
تدث ّره بالرداء أو الدثار عىل غرار التفسري الذي تب ّناه بعض ّ
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :عبد الله بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وإﴎار التأويل ،تفسري اآلية.
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السبب فيه إﱃ أم ٍر آخ َر غري برودة الج ّو ،لذلﻚ اعتﱪ هذين الوصفني أكرث انسجا ًما مع ساﺋر
اﻷوصاف التي ُو ِص َف فيها بكونه عىل خلق عظيم؛ كام يف اآلية  4من سورة القلم ،واﻷسوة
الحسنة كام يف اآلية  21من سورة اﻷحزاب ،واملطاع؛ كام يف اآلية  63من سورة النساء؛ لذا
أرجع السبب يف خطأٍ كهذا إﱃ أم ٍر آخ َر] .[1ويرمز الرداء ،يف سوريت املز ّمل واملدث ّر ،برأي
هذا املسترشق إﱃ النب ّوة ،وحتّى إ ْن اعتﱪنا اإلشارة يف سورة املز ّمل إﱃ الرداء أو الدثار
يُراد منها بيان أ ّن قيام الليل يُع ّد أم ًرا طبيع ًّيا ،لك ّن السورة تحﻲﻜ عن إقرار مسؤول ّية عىل
كاهله ،وإبالغه رسال ًة من السامء] .[2وكذلﻚ تب ّنى رؤي ًة مشابه ًة بالنسبة إﱃ اآلية اﻷوﱃ
قاﺋال» :عىل الرغم من إمكانيّة تفسري هذه العبارة
من سورة املدث ّر ،حيث تح ّدث عنها ً
النبي،
بحسب املفهوم الظاهر من ألفاظها ،لك ْن مع ذلﻚ ﻤﻳكن اعتبارها دالّ ًة عىل رسالة ّ
فالدثار يرمز إﱃ تربيته؛ ﻷجل تحقيق الهدف من الرسالة؛ وسياق هذه السورة عىل غرار
سياق سورة املز ّمل ،حيث يحﻲﻜ عن امله ّمة الرسالية؛ وإذا اعتﱪنا الخطاب املو ﱠجه إليه يف
هذه العبارة ال ارتباط له بالظروف الزمانيّة واملكانيّة؛ وحتّى من حيث درجة الحرارة ،وإﻤﻧّ ا
تواكب مع هذه اﻷمور عن طريق الصدفة ،ففي هذه الحالة ﻤﻳكن اعتباره عجيبًا بالنسبة
إﱃ مثل هذة امله ّمة العظيمة والفخمة«].[3
النبـي يف هـذه اآليـة -بـرأي كينيث كـراغ ،-ﻤﻳكن اعتبـاره رم ًزا ّ
يدل عـىل نيابته
ودثـار ّ
النص القـرآ ّين خاتم سلسـلة اﻷنب ّياء واملرسـلني التـي تبدأ من
عـن سـاﺋر اﻷنب ّيـاء ،فهـو حسـب ّ
أﻲﺑ البـرش آدم؛ ومـن هـذا املنطلـق هناك تأث ٌري كبـ ٌري للغاية يف ابتداء السـورتني بعباريت :
][4
النبـي كان قد التفﺖ
| } و . " !كـام اعتـﱪ رأيـه صاﺋ ًبـا يف مـا لو أ ّن ّ
يف باطنـه بشـكلٍ مفاجـﺊٍ إﱃ الهـدف مـن نـزول القـرآن ،لـذا فـﺈ ّن عبـارة" !  :
تحمـل بـني طياتهـا مفهو ًمـا بخصـوص الحكـم واملسـؤول ّية ،وال فـرق يف ذلﻚ بـني كونها نزلﺖ
والنبـي آنـذاك؛ حتّـى وإ ْن مل
حينـام كان الجـ ّو بـار ًدا قبـل بـزوغ الشـمس أو يف حالـ ٍة أخـرى؛
ّ
منصـب رفيـ ٌع ،لك ّن شـخص ّيته كانﺖ محرتم ًة وموقّـر ًة بني قومه قط ًعـا ،لذلﻚ ُو ّجه
يكـ ْن لديـه
ٌ
[1]Cf. Kenneth Cragg, Muhammad in the Qur’an the Task & the Text. 1st. ed. London: Meliseden, )2001(. p. 46.
[2]Cf. ibid.
[3] Cf. Ibid.
[4]Cf. Ibid.
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خطـاب كهـذا ،ويف خضـ ّم هذه اﻷجـواء ُخ ِ
وط َب بأمـ ٍر وجب عليـه أداؤه].[1
إليـه
ٌ
وكام أكّد عىل أ ّن الخطاب يف اآليات اﻷوﱃ من السورتني املذكورتني ال يقترص عىل رداء أو
دثار ٍ
النيص يف اآليتني فيه تأكي ٌد
شخص بالتحديد ،وإﻤﻧّ ا يتمحور حول رسالته ومه ّمته؛ ّ
فالسياق ّ ّ
ٍ
ارتباط كبريٍ برسالة
ﴏيﺢ عىل النداء واملنادى ضمن أسلوب (يا أيّها)...؛ فاملعنى املقصود ذو
ٌ
النبي وامله ّمة التي كُل َِّف بها ،والضمري -هنا -يرتبﻂ بشخص ّيته بوصفه فر ًدا؛ من حيث
ّ
][2
كونه نب ًّيا مكلّفًا بأ ْن تكون دعوته رسال ﱠي ًة .
ومام ذكره يف هذا الصدد -أيضً ا :-أ ّن القارئ حينام يدقّق يف اآليات اﻷوﱃ من سوريت املز ّمل
ّ
النبي مح ّم ٍد ،حيث تط ّرقﺖ اآليات الالحقة
واملدث ّر يشعر بأ ّن تح ّو ًال قد بدأ يحدث يف روح ّ
إﱃ قيام الليل وطوله واعتباره مناس ًبا لتالوة القرآن ،كام طُلِ َب منه أن يلتزم جانب الصﱪ مقابل
التّهم التي تطاله والكالم الس ّيﺊ الذي يو ّجهه معارضوه إليه؛ وخالصة الكالم :أنّه كان يج ّرب
النب ّوة][3؛ وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن سريته الواقع ّية إبّان العقد اﻷخري من حياته تع ّد أفضل
حامال عىل عاتقه املسؤوليّة القرآنيّة التي كُل َّف بها] ،[4وكام
مؤرش عىل كونه مز ّم ًال ومدث ّ ًرا ً
ٍّ
املﻲﻜ من حياته كانﺖ أجواؤه مشحون ًة بالنزاعات املحتدمة واشت ّدت فيه
هو معلو ٌم فالعهد ّ ّ
معارضة الناس للقرآن] ،[5لذا كأ ّن روح الخطاب يف اآليتني اﻷوليني من السورتني املذكورتني هو
ٍ
لضغوط شديد ٍة،
(أنﺖ يا من لففﺖ نفسﻚ بدثارك)؛ أي يا من ته ّيأت للمواجهة وأنﺖ خاض ٌع
ال تحز ْن عليهم وال ِ
يض ْق قلبﻚ من مكرهم.
انعكاسا
مستهل سوريت املدث ّر واملز ّمل
ّ
ونستشف من هذا الكالم أ ّن كينيث كراغ اعتﱪ
ّ
ً
النبي مح ّمد.[6]
لذروة اآلالم واملعاناة الباطن ّية التي اكتنفﺖ حياة ّ
املفسين املسلمني تشبه الرأي الذي تب ّناه هذا املسترشق
وجدير بالذكر أ ّن آراء بعض ّ
[1]Cf. Ibid., p. 47.
[2] Cf. Ibid.
[3]Cf. Ibid., p. 48.
[4]Cf. Ibid. p.49.
] [5مثال عىل ذلﻚ ،راجع :سورة غافر ،اآلية 56؛ سورة ص ،اآليتان 7 - 6؛ سورة لقامن ،اآليتان 21 - 20؛ سورة الفرقان ،اآليتان 42 - 41؛
سورة الكافرون.
[6]Cf. Ibid. p. 50.
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النبي ،حيث اعتﱪوه ّ
االستعاري عىل التفافه بدثار اآلالم
يدل باملعنى
ّ
بخصوص تز ّمل ّ
واملشاكل التي اكتنفﺖ نب ّوته] ،[1لكن ال ﻤﻳكن استنباط هذا املعنى من اآلية اﻷوﱃ يف السورة؛
حتّى وإ ْن افرتضنا صوابيّته.
  :

ّ ّ
ّ ّ
َ ْ
ّ
 :( ) (Ê ) ±


النبي مح ّم ٌد يف موضعني من القرآن الكريم باﻷ ّم ّي ،وهذا الوصف الذي يُعتﱪ
ُوصف ﱡ
واح ًدا من خصاﺋصه الشخص ّيةُ ،ذكِ َر بصيغة املفرد يف اآليتني  157و 158من سورة اﻷعراف ،حيث
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 .µكام استُخدم هذا الوصف بصيغة الجمع؛ لبيان حال اليهود والوثن ّيني العرب].[2

وعلامء اللغة والتفسري غال ًبا ما يطلقون هذا اللفﻆ عىل َم ْن ال يُجيد القراءة والكتابة،
وحي ٌ
منزل من السامء؛ ﻷ ّن بنيته اللغويّة
وعىل هذا اﻷساس يستدلّون عىل كون ّ
النص القرآ ّين ٌ
الرثيّة ومضامينه العالية وتعابريه االستعاريّة الفريدة من نوعها ،ال ﻤﻳكن أن تصدر من ٍ
شخص
مرس ًال مكلﱠفًا بنقل الوحي املق ّدس إﱃ الناس].[3
ال يجيد القراءة والكتابة إال أ ْن يكون نبيًّا َ
وأ ّما التفاسري االسترشاقيّة لهذه الكلمة فهي ترتاوح بني طرح معانٍ تتناسب مع التفسري
املفسون املسلمون]،[4
اإلسالمي ،وبني تحميلها معا َين سلب ّي ًة غ َري منسجم ٍة مع ما ذهب إليه ّ
ّ
نقال عن قتادة.
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،10ص ً ،568
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :سورة البقرة ،اآلية 78؛ سورة آل عمران ،اآليتان  20و75؛ سورة الجمعة ،اآلية .2
] [3شهره شاهسوندي /أميد خانه زاده ،تغيري مخاطب در قرآن :راهكار هاي ترجمه (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات مركز
دراسات العلوم والثقافة اإلسالم ّية ،الطبعة اﻷوﱃ2013 ،م ،ص .71 – 70
Also cf: Sebastian Gunther, “Muhammad the illiterate Prophet: An Islamic Creed in the Quran & Quranic Exegesis”,
Journal of Quranin studies, vol. 4, No.1, 2002, p. 1.
] [4املسشرتق النمساوي ألويس شﱪنجر ( 1310-Alyos Sprenger 1228هـ1893-1813 /م) هو من جملة املسترشقني اﻷواﺋل الذين أدلوا
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مبنأى عن تلﻚ الفرضيّات
وغالبيّة املسترشقني الذين تط ّرقوا إﱃ ترجمتها أو تفسريها بحيا ٍد ً
نتاﺋج تشبه ما وقع عليه إجامع املسلمني] ،[1وﻤﻳكن
االرتكازيّة الراسخة يف أذهانهمّ ،
توصلوا إﱃ َ
النبي مح ّم ٍد عىل الجانب
تلخيص رأي العابدي وفيرش يف هذا املضامر بالتاﱄ» :اعتامد ّ
منزال عن طريق
والشفوي للقرآن يوحي بعدم دراسته ،وهذا اﻷمر يؤيّد كون القرآن ً
الحواري
ّ
ّ
بدلوهم يف هذا املضامر ،لك ْن ال يسع نطاق البحث يف هذا الكتاب تسليﻂ الضوء عىل دراساته وبحوثه ،حيث تب ّنى رأيًا عجيبًا يف تفسري
كتاﻲﺑ (أساطري اﻷ ّولني) و(صحف
النبي مح ّمدًا كان يجيد القراءة والكتابة ،كام قرأ َ
مصطلﺢ (أ ّم ّي)؛ وﻤﻳكن تلخيصه مبا ييل" :كان يعتقد بأ ّن ﱠ
إبراهيم) اللذين يتض ّمنان معتقدات القدماء وقصصهم وأديانهم".
(نقال عن :ريجيس بالشري ،در آستانه قرآن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية محمود راميار ،ص .)507
ً
كام اعتﱪ مصطلﺢ (أ ّم ّي) مشتقًّا من كلمة (أ ّمة) ،واملقصود منها هذا املعنى نفسه؛ أي اﻷ ّمة؛ وقصده -طب ًعا -هو اﻷ ّمة العربيّة ،حيث تشبه
املصطلحني الالتيني ( )gensواليوناين (.)ethnos
)Cf. Sprenger, the life of Muhammad, p. 101(.
ال ّ
النص القرآ ّين؛ وحتّى النصوص غري القرآن ّية،
شﻚ يف أ ّن التفسري الذي تب ّناه هذا املسترشق ملصطلﺢ (أ ّمة) عا ٍر عن الص ّحة ،ويخالف مضمون ّ
إذ حينام نتت ّبع جذوره اللغويّة ومعانيه االصطالح ّية ال نجد أيًّا منها ّ
يدل عىل العرق والقوم؛ وعند استعامله للداللة عىل املجتمع اإلنسا ّين،
ديني ٍ
بحﺖ ،ال ضمن نطاقٍ
وقومي.
عرقي
ٍّ
ٍّ
فهو يشري إﱃ فﺌ ٍة من الناس كالقبيلة أو عد ٍد من القباﺋل ضمن نطاقٍ ٍّ
(حسني بن مح ّمد الدامغاين ،قاموس القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار العلم للماليني ،الطبعة الثانية1977 ،م ،ص .)42 – 4
ٌ
النبي وبعدها؛
واملعنى الضمني ملصطلﺢ (أ ّمة) ذو دالل ٍة ديني ٍة بحت ٍة ،وال يراد منه العرق أو القوم ،وهذا املعنى
متعارف قبل هجرة ّ
بحيث ت ّم تأكيده يف السنوات اﻷوﱃ من الهجرة ضمن الوثيقة التي كتبها واملعروفة بدستور املدينة ،فقد ُذكِ َر فيها م ّرتني ،م ّرة يف املادّة اﻷوﱃ
أي منهام إشار ًة إﱃ العرق أو القوم.
وم ّرة أخرى ضمن املادّة  ،25وال نلمس يف ٍّ
)See: Uri Rubin. “the constitution of Medina”, The constitution of Medina, Some notes”, Studia Islamica, LXII,
)1985(, 5 - 23. pp. 5 - 23, especially, pp. 12 – 17(.
وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن رأي ثيودور نولدكه بخصوص تفسري مصطلﺢ (أ ّم ّي) يُعتﱪ املصدر الذي استوحى منه املسترشقون املتأخّرون
املفهوم الدال ّﱄ له ،إذ اﻷ ّم ّي برأيه هو من ال يعرف مبضمون الكتاب املقدّس ،ال َم ْن يجهل القراءة والكتابة.
(لالطّالع أكرث ،راجع :ثيودور نولدكه ،تأريﺦ القرآن ،تعديل فريدريﺶ شفاﻲﺋ ،ترجمه إﱃ العرب ّية جورج تامر ،لبنان ،بريوت ص .)14 – 13
كتاب مقد ٍّس بني أيديهم ،وهذا ما سنذكر تفاصيله يف املباحث
أطلق القرآن الكريم عىل فﺌ ٍة من اليهود لقب (أ ّميّون)؛ عىل الرغم من وجود ٍ
الالحقة.
(لالطّالع أكرث ،راجع :مقاتل بن سليامن ،تفسري مقاتل بن سليامن ،تحقيق عبد الله محمود شحاتة ،ج  ،1ص 59؛ أبو جعفر مح ّمد بن جرير
الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،1ص .)528
وفس املسترشق الفرنﴘ ريجي بالشري اﻷ ّم ّي بالجاهل بالرشيعة.
ّ
(لالطّالع أكرث ،راجع :ريجي بالشري ،در آستانه قرآن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية محمود راميار ،إيران ،طهران ،منشورات مكتب
الثقافة اإلسالم ّية1986 ،م ،ص .)24
النبي مح ّمدًا كان يجيد القراءة والكتابة
ن
بأ
القاﺋلة
ة
ي
النظر
ة
ي
صواب
ويثبﺖ
ّاد
د
الح
ة
ر
د
يوسف
نهج
وتب ّنى بالشري هذا الرأي ليسري عىل
ّ
ّ
ّ
ّ ﱠ
قبل البعثة؛ لذلﻚ درس التوراة واإلنجيل ،ث ّم جاء إﱃ الناس مبا تعلّمه منهام تحﺖ مس ّمى الوحي.
] [1جون ديفنبورت صاحب كتاب (دفا ٌع واعتذار ملح ّمد والقرآن) هو أحد املسترشقني الذين يندرجون ضمن هذه الفﺌة ،لك ّننا نراعي
االختصار وال نتط ّرق إﱃ بيان آراﺋه ضمن موضوع بحثنا.
(لالطّالع أكرث ،راجع :عذر تقصري به ﭘيشﮕاه محمد و قرآن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية غالم رضا سعيدي ،إيران ،طهران،
منشورات إقبال1953 ،م ،ص .)18
(راجع أيضاً :جوستاف لوبون ،تاريﺦ متدن اسالم و عرب (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية فخر ،إيران ،طهران ،منشورات أفراسياب،
2001م ،ص .)119
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الوحيّ ،
ويدل عىل أنّه ليس ﻤﺛر ًة لجهود إنسانٍ ماكرٍ؛ ﻷنّه مل ﻤﻳتلﻚ القدرة عىل الكتابة ،والدليل
عىل عدم وجود بديلٍ أو نظريٍ للقرآن وعىل عدم إمكان ّية تقليده؛ هو انتقاء مصطلحاته بشكلٍ
حرصي.[1]«...
النبي مح ّم ٌد ليسﺖ
وأكّد كينيث كراغ هو اآلخر عىل أ ّن مصادر الكتاب الذي جاء به ﱡ
إلهي ،وقال يف هذا املضامر» :مل يح ّركه
وحي ﱞ
موجود ًة يف الكتب وال يف املكتبات؛ وإﻤﻧّ ا هي ٌ
علمه ،وإﻤﻧّ ا شوقه هو الذي ح ّركه؛ فالكلامت والجمل التي كانﺖ تتدفّق ...كانﺖ تكتسب
فالنبي اﻷ ّم ّي هو الذي مل يدرس وال يقصد
قدرتها من الوحي ،ال من املستندات والشواهد،
ّ
منه الجاهل ،فالقرآن مل يولد من رحم التعلّم«].[2
ويف مقابل ذلﻚ هناك مسترشقون تب ّن ْوا رأيًا آخ َر إ ّما عىل ضوء فرض ّياتهم القاﻤﺋة عىل كون
التعاليم اإلسالم ّية منبثق ًة من اليهوديّة واملسيح ّية؛ وأ ّن القرآن مقت َب ٌس من العهدين ،وإ ّما عىل
النبي مح ّم ًدا كان يجيد القراءة والكتابة؛ حيث
أساس بعض الروايات التي تؤكّد عىل أ ّن ﱠ
يتل ّخص رأيهم يف أ ّن املعنى الذي ّ
وناشﺊ
مبساﺋل عقديّ ٍة
َ
يدل عليه مصطلﺢ (أ ّم ّي) مرتبﻂ
ٌ
النص القرآ ّين وانترش يف
منها؛ وهو بالتاﱄ يُ َع ّد
انعكاسا لنه ٍج شاع بني املسلمني بعد عهد ظهور ّ
ً
بعض حلقات الدروس الدين ّية خالل الفرتة التي تلﺖ منتصف القرن الثاين الهجري] .[3وهؤالء
املسترشقون ضمن ِذكْرهم سلسل ًة من املعاين للمصطلﺢ املذكور ،طرحوا املعنى الذي يتب ّنونه؛
ٍ
سياقات أو مبادئَ تحليلي ٍة أخرى].[4
استنا ًدا إﱃ
[1]M. Abedi & M. J. Fischer, “Translating Quranic Dialogues: Islamic Poetics & Politics”. In Hermenutics and Poetic
motion, translation perspectives, Binnghamton: State University of New York, )1990(, Vol. 5, p. 115.
[2] Kenneth Cragg, The Event of the Qur’an: Islam in its Scripture. London: George Allen & Unwin, )1971(, p. 53.
[3]Cf. Sebastian Gunther,” illiteracy”, EQ, vol.2, p. 492; Idem., “Muhammad the illiterate Prophet: An Islamic Creed
in the Quran & Quranic Exegesis”, p. 1.
من جملة املعاين التي ذكرها غانرت ملصطلﺢ (أ ّم ّي) ما ييل:
 الذي ينتسب إﱃ قومٍ ؛ أي العرب باعتبارهم ال ﻤﻳتلكون كتابًا مقد ًّسا.كتاب مقد ٌّس؛ أي ال يتلو الكتاب املقدّس.
 الذي ليس له ٌ الذي ال يتلو الكتاب املقدّس لكونه مل يدرس أو مل يتعلّم شيﺌًا من ٍشخص آخ َر.
فسوا صيغة الجمع للمصطلﺢ املذكور بالعرب الذين مل يتلقّوا كتاباً ،وكذلﻚ بعض اليهود الذين ال يعرفون الكتاب؛
هذا املسترشق وأمثاله ّ
واملﻲﻜ والعا ّم ّي واملرشك.
االصطالحي لﻸ ّم ّي عىل ضوء مفاهيم العر ّﻲﺑ ّ ّ
وضمن مقالته الثانية ( )…Muhammadوضّ ﺢ املفهوم
ّ

للنبي مح ّم ٍد،
] [4بعض الباحثني املسلمني تب ّنوا توجي ًها كهذا ،حيث قال أحدهم موضّ ًحا" :املف ّ
سون لـامّ أدركوا أ ّن كلمة أ ّم ّي صف ٌة ّ
فعىل ضوء اعتقادهم بأنّه من ّز ٌه من الرشك والكفر والنفاق واإللحاد ،وضمن تسليطهم الضوء عىل ظاهر اآلية  48من سورة العنكبوت؛ بدأوا
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النبي مح ّم ًدا تأث ّر
ووليام مونتغمري واط؛ هو أحد املسترشقني الذين زعموا أ ّن ﱠ
بالنصوص املق ّدسة ﻷهل الكتاب ،ومن هذا املنطلق شكّﻚ يف املعنى الشاﺋع ملصطلﺢ (أ ّم ّي)،
ولدى تسليطه الضوء عليه مل يستند إﱃ املعلومات القرآن ّية ،وال إﱃ تحليل سياق اآليتني اللتني
ذكرتا فيها ،أو تحليل ساﺋر موارد استعاملها القرآ ّين؛ وإﻤﻧّ ا اعتمد عىل منهج ٍ
تجريبي حول
بحث
ٍّ
ٍ
ومام قاله يف هذا الصدد» :املسلمون املتش ّددون يعتقدون
معلومات تأريخيّ ٍة وغريِ قرآنيّ ٍةّ ،
بأ ّن مح ّم ًدا مل يك ْن يجيد القراءة والكتابة ،إال أ ّن الباحثني الغرب ّيني املح َدثني شكّكوا
كتاب آخر
بهذه العقيدة ،حيث اعتﱪوا أنّها أبت ُدعﺖ إلثبات كون القرآن معجزةً«] .[1ويف ٍ
][2
س اﻷ ّمي
من مؤلّفاته أيّد ما ذهب إليه بعض املسترشقني؛ من أمثال :واين هورويتز؛ ليف ّ
اليهودي].[3
املحيل العر ّﻲﺑ ،أو غري
ّ
بالشخص ّ ّ
كام أ ّن هورويتز ،وإبراهام إسحاق كاتﺶ ،وريتشادر بيل ،وجون وانسﱪو ،وآرند جان
منبثق من تعالي َم يهوديّ ٍة؛
النص القرآ ّين ٌ
فنسنﻚ؛ هم من جملة املسترشقني الذين ي ّدعون أ ّن ّ
بوصفه مقت َب ًسا من التوراة ،وعىل أساس هذا الرأي اعتﱪوا أ ّن كلمة (أ ّم ّي) مرتبط ٌة بكلم ٍة
عﱪيّ ٍة تستخدم لتمييز بني إﴎاﺋيل عن ساﺋر القوم ّيات ،وضمن بيان مجال استخدامها كصف ٍة
للنبي مح ّم ٍد قالوا إنّه ُو ِص َف نفسه باﻷ ّمي؛ لكونه من العرب الذين وصفتهم اآلية الثانية
ّ
][4
ٍ
معطيات قرآني ٍة ،وال
أي
من سورة الجمعة باﻷ ّميّني  .والحقيقة أ ّن هذا التفسري ال يقوم عىل ّ
ففسوا الكلمة مبن ال معلّم له ومن ال يتقن القراءة والكتابة ،بل راحوا إﱃ أبعد من ذلﻚ معتﱪين إيّاها مدعا ًة
يطرحون آراء ملؤها التناقضّ ،
النبي وفخره بينام هي لغريه مدعاة عا ٍر ٍ
ونقص".
لرفعة ّ
(عبد اﻷمري سليم» ،أ ّم ّي« ،مقال ٌة نرشت باللغة الفارسية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّة يف تﱪيز ،العدد 1972 ،101م ،ص .)6

] [1مونتجمري واط ،مح ّمد ﭘيامﱪ و سياستمدار (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية إسامعيل واﱄ زاده ،إيران ،طهران ،منشورات
إسالمية ،الطبعة اﻷوﱃ1995 ،م ص .51
ﻷي
وجود
ال
ن
أ
عليه
يرد
ن
لك
ا،
ر
تاج
كان
ًا
د
م
مح
النبي
ن
أ
إﱃ
املصطلﺢ
هذا
تفسري
يف
استدالله
أرجع مونتغمري واط السبب يف طرح
ْ
ّ
ً ْ
ّ
ّ ّ
ٍ
ٍ
ٍ
مستندات تأريخيّ ٍة ّ
ارتباط بني كون
أي
تأريخي يثبﺖ ما ذهب إليه ،إضافة إﱃ وجود
مستند
تدل عىل العكس ّ
ٍ
مام قاله؛ كذلﻚ ال يوجد ّ
ٍ
اإلنسان تاج ًرا وبني قدرته عىل القراءة والكتابة ،إذ هناك ت ّجا ٌر يوكلون جميع حساباتهم إﱃ ٍ
أشخاص آخرين ليؤدّوا عنهم الشؤون
شخص أو
الحسابية ،لذا ﻤﻳكن تص ّور هذا اﻷمر بشأنه صلوات الله عليه وآله.
(لالطّالع أكرث ،راجع :عيل رضا كاوند بروجردي ،أمي بودن ﭘيامﱪ در منابع تفسريي وحديثي ونقد ديدﮔاه خاورشناسان (باللغة الفارسية)،
إيران ،طهران ،منشورات مارينا2013 ،م ،ص .)250 – 249
[2]Bell, Introduction to the Quran, p. 34.
[3]Native or Gentile.
[4] Athamina, Kkalil, “Al - Nabiyy - al - umiyy: An Inquiry into the meaning of a Quranic verse”, Der Islam, 69,
issue1, )1992(, p. 61.; Cf. Joseph Horovitz, Jewish Proper Names & Derivations in the Koran, Hildesheim: George
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ﻤﻳكن إثباته؛ ال يف رحاب الروايات والسرية النبويّة ،وال عىل أساس التفاسري اإلسالميّة؛ لذا فهو
ٍ
شخيص لهؤالء املسترشقني الذين تب ّنوه ،استجاب ًة ملعتقداتهم ،وبقصد ا ّدعاء
استنباط
مج ّرد
ٍّ
صواب ّيتها ،مع تجاهل الحقاﺋق الراسخة واملوث ّقة.
عام ذكره ثيودور نولدكه ،وكلود
السياق دافع ﱞ
كل من :هورويتز ،ورودي بارت؛ ّ
ويف هذا ّ
شيفاﱄ؛ لذا ا ّدعيا أ ّن مصطل َح ٍي (أ ّمي) و(أ ّميّون) ظهرا ﻷ ّول م ّر ٍة يف املدينة ،بعد أن هاجر
التقليدي لنزول السور القرآنيّة؛
النبي إليها؛] [1لك ّن هذا االستنتاج يتعارض مع الرتتيب
ّ
ّ
][3
][2
وفق اآلراء اإلسالم ّية  ،وينسجم -فقﻂ -مع الرتتيب املطروح من ِق َبل الباحثني الغرب ّيني .
النبي مح ّمدًا حينام استخدم كلمة
والنتيجة التي ّ
توصل إليها رودي بارت ،فحواها :أ ّن ّ
االصطالحي املتعارف لها عند اليهود ،ومن ث ّم أضاف إليها
علم باملعنى
(أ ّم ّي) فهو مل يك ْن عىل ٍ
ّ
مع ًنى جدي ًدا].[4
قطعي ّ
أي دليلٍ
يدل عىل أ ّن اليهود القاطنني
ونقول يف تفنيد هذا اال ّدعاء :ليس هناك ّ
ٍّ
النبي فيها ،وتفيد الوثاﺋق
يف املدينة كانوا يتحاورون باللغة العﱪيّة التقليديّة إبّان إقامة ّ
خاص ٍة وصفها الكلبي بلسان يهود يرثب][5؛ ولر ّمبا
التأريخ ّية أنّهم كانوا يتحاورون بلهج ٍة ّ
النبي طلب من ٍ
زيد ذات م ّر ٍة أن يتعلّم
هذه اللهجة ذات ارتباط باللغة السيان ّية؛ ﻷ ّن ّ
السيانيّة؛ لكونها بحسب الظاهر اللغة املعتمدة يف مراسالته مع اليهود].[6
النبي اقتبس مصطلﺢ (أ ّمي) من
وإذا اعتﱪنا رأي هذا املسترشق مصيبًا ،وقلنا إ ّن ّ
Olms Verlag, )1964(, p. 46; Abraham Isaac Katsh, Judaism in Islam: Biblical & Talmudic backgrounds of the Koran
& its commentary. New York: A. s. Barnes, )1962(, pp. 75 - 76; Richard Bell, Ibid., p. 34; Wansborough, Ibid., p. 34
[1]Horovitz, Ibid., p. 46; Parret, “Ummi”, EI.
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ج  ،1ص  12و .19
[3]Bell, Ibid., p. 110.
[4]Parret, “Ummi”, EI.
[5] Cf. Arthur Je�ery, The foreign vocabulary of the Quran, p. 26.
لالطّالع أكرث ،راجع :جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ج  ،1ص .182
] [6لالطّالع أكرث ،راجع :أحمد بن حنبل ،املسند ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار صادر1313 ،هـ ،أوفسيﺖ للنسخة املطبوعة يف مرص  -القاهرة،
ج  ،5ص 182؛ مح ّمد بن عبد الله (الحاكم النيسابوري) ،املستدرك عىل الصحيحني ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلميّة1411 ،هـ،
ج  ،13ص .477
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الالهوت العﱪي ،ففي هذه الحالة ال ب ّد من القول إنّه قد اقتبسها من اللغة اآلراميّة ،ال
العﱪيّة] ،[1لذا ال صواب ّية ال ّدعاء أنّه سمعه من يهود املدينة وأقحمه يف سورة اﻷعراف دون أن
الحقيقي.
يعي مدلوله
ّ
ّ
التفسريي ملصطلﺢ
واستدل الباحثون الغرب ّيون ،ضمن مساعيهم الرامية إﱃ إثبات رأيهم
ّ
(أ ّميّون) ،باآلية  78من سورة البقرة ،ويف هذا املضامر ا ّدعوا أنّها تعني مجموع ًة من أهل
أناس سذ ٌّج كانوا جاهلني مبا ذكر يف
الكتاب الذين ال علم لهم بتعاليم ّ
النص املق ّدس ،فهم ٌ
اليهودي بـ »אמה חה ארס(Ammē hā-
التوراة؛ وهؤالء هم الذين يوصفون يف اﻷدب
ّ
][2
ي) »אומות
«)āreş
والنبي مح ّم ٌد سمعه من يهود املدينة مثلام سمع مصطلﺢ (أ ّم ّ
ّ
העולם ( ،[3]«)Ummōt hā- Ōlāmلك ّنه مل يفهم االختالف بينهام فتش ّوش املعنى يف ذهنه
وحدث لديه
التباس].[4
ٌ
شامال
وع ّمم الباحث أتﺶ .جي .رايسرن معنى هذا االصطالح إﱃ نطاقٍ أوس َع ،واعتﱪه ً
الحقيقي
لجميع يهود الحجاز] ،[5بينام قال ألفراد غيوم إ ّن اﻷ ّم ّيني مل يكونوا يهو ًدا باملعنى
ّ
للكلمة ،بل هم قوم اعتنقوا اليهوديّة؛ أي أنّهم ينحدرون من غري ذ ّريّة بني إﴎاﺋيل].[6
ٍ
تساؤالت ع ّدة تجعل من الصعب مبكانٍ التصديق مبا ا ّدعاه
وهذا الكالم يثري يف الذهن
بغض النظر عن كون املصطل َحني املذكوريَن من ألفاظ الوحي املنزل
هؤالء املسترشقون ،إذ ّ
النبي كان حقًّا يف حري ٍة
عىل رسول الله ،وعىل افرتاض أنّنا قبلنا ما ذكروه؛ نسأل :هل إ ّن ّ
من أمره وقد التبس عليه اﻷمر يف فهم هذَين املصطل َحني العﱪيﱠني؟! لو كانﺖ اإلجابة بنعم،
فام هو الدليل الذي جعلهم يبتّون برأيهم هذا عىل نحو القطع واليقني؟! هل هناك شواه ُد يف
النص القرآ ّين ،أو يف املصادر التفسرييّة ّ
تدل عىل ما قالوا؟! إذا مل تك ْن لديهم إجاب ٌة شافي ٌة عن
ّ
[1]cf. Je�ery, Ibid., p. 25.
[2]Her mother ha venom.
[3]Nations of the world.
[4]Horovitz, Ibid., p. 47; Katsh, Ibid., pp. 75 - 76; Parret, Ibid.; Wansborogh, Ibid., p. 54; Bell, Translation of the
Quran, ed. Edinburgh )1973(, p. 11.
[5]H. G. Reissener, “The Ummi Prophet & the Banu Israel of the Quran”, pp. 276 – 281.
[6]Alfred Guillaume, “The meaning of Amaniya in sura II: 78”, pp. 41 – 47.
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هذه اﻷسﺌلة وما شاكلها -والواقع أنّهم ال ﻤﻳتلكون اإلجابة -ففي هذه الحالة ال محيص لهم من
توصلوا إليها قاﻤﺋ ٌة عىل تخم ٍني وتنظريٍ وافرت ٍ
اض فحسب ،وهي بهذا
اإلذعان بأ ّن النتاﺋج التي ّ
الوصف منبثق ٌة من تو ّجهاتهم الدين ّية ومرتكزاتهم العقديّة ،أو إنّها ناشﺌ ٌة من اعتامدهم عىل ما
العلمي.
ذكره أسالفهم من آراء خاطﺌ ٍة وناقص ٍة ،لذا ال ﻤﻳكن إدراج ما ذكروه ضمن أسس التنظري
ّ
ٍ
ارتباط بني املعنى املقصود من كلمة (أماين) يف
وهناك مسترشقون] [1أكّدوا عىل وجود
السياق اعتمدوا عىل بعض
اآلية املذكورة ،واملعنى املقصود من كلمة (أساطري)؛ ويف هذا ّ
الروايات؛ لتوسيع نطاق داللة مصطلﺢ (أ ّم ّيون)؛ باعتباره الوجه املشرتك يف اآليات التي يدور
الكالم حولها؛ فاﻷ ّم ّيون -برأيهم -كلم ٌة يُقصد منها وصف أولﺌﻚ الذين ال يعرتفون رسم ًّيا
النبي مح ّم ٍد .وهذا الكالم ال صوابيّة له،
بالكتاب املق ّدس ويناقشون يف مصداقية رسالة ّ
أقل تقدي ٍر بالنسبة إﱃ اآلية  78من سورة البقرة ،إذ املعنى الذي ذكره هؤالء
مرفوض عىل ّ
فهو
ٌ
يش ّوش سياق اآليات ويجعله مشتّتًا؛ ﻷ ّن جميع اآليات الواقعة يف سياق هذه اآلية تحﻲﻜ عن
اليهود وبني إﴎاﺋيل الذين هم من أهل الكتاب؛ ومبا أنّهم يؤمنون بالنب ّوة بشكلٍ عا ٍّم وبرسالة
خاص؛ لذا ليس من الصواب ا ّدعاء أ ّن مصطلﺢ (أ ّميّون) -هنا -يحﻲﻜ عن
موﳻ بشكلٍ ٍّ
أولﺌﻚ الذين ال يؤمنون بالوحي والكتب املق ّدسة.
كام أ ّن السور القرآن ّية التي لها ارتبا ٌط مبوضوع البحث ،تص ّنف من حيث ترتيب النزول
ومحلّه كام ييل:
ـ سورة اﻷعراف -م ّك ّية رقمها 39
ـ سورة البقرة -مدن ّية رقمها 87
ـ سورة آل عمران -مدن ّية رقمها 89
ـ سورة الجمعة -مدن ّية رقمها 109
ومفسو القرآن لدى تفسريهم كلمة (أ ّم ّي) املذكورة يف اآلية  158من سورة اﻷعراف ،غال ًبا
ّ
ما يشريون إﱃ تلﻚ اآليات التي تتض ّمن هذه الكملة بصيغة الجمع ،كام يستندون إﱃ اآلية 48
[1]Athamina, Kkalil, pp. 61 – 80.
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من سورة العنكبوت؛ تأيي ًدا للتفسري الذي يتب ّنونه بخصوص هذه الكلمة؛ وهذه السورة رقمها
الحقيقي للكلمة ،فال ب ّد لنا أ ّو ًال
85؛ وفق روايات ترتيب النزول ،لذا إ ْن أردنا معرفة املدلول
ّ
من تحليل اآلية  157واستقصاء تفاصيل سياقها بدقّ ٍة تا ّم ٍة ،ومن ث ّم تسليﻂ الضوء عىل ساﺋر
القراﺋن والشواهد التي تساعد عىل فهم املعنى].[1
ويف ما ييل نذكر تفاصيل أكرث حول املوضوع:
 .1آﻳﺎت ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف:
بأسا يف تسليﻂ
يف بادئ اﻷمر وقبل الخوض يف بيان واقع سياق اآلية ومضمونها ،ال نرى ً
الضوء عىل مدلول كلمة (أُ ّم).
لكل ﳾ ٍء؛
اللغوي (أَ َمم) الذي يعني اﻷصل واﻷساس ّ
هذه الكلمة مشتقّة من الجذر
ّ
كل ﳾ ٍء ،وعىل م ّر الزمان ت ّم تعميم
بحيث تنض ّم إليه أشياء أخرى] ،[2لذا فهي تعني أصل ّ

استعاملها][3؛ وأحد علامء اللغة -عىل سبيل املثال -ضمن تأكيده عىل نسبة مصطلﺢ (أ ّم ّي) إﱃ
كلمة (أُ ّم) قال إنّه كام أ ّن اإلنسان؛ وفقًا لفطرته اﻷوﱃ ال يتقن ف ّن الكتابة ،فاﻷ ّم ّي -أيضاً -ال
يتقنها].[4
وقال بعض الباحثني يف بيان استعامل هذا املصطلﺢ :مبا أ ّن الكتابة يف تلﻚ اآلونة كانﺖ من
] [1بعض الباحثني ير ّجحون تسليﻂ الضوء عىل اآليات القرآنيّة؛ ابتدا ًء من السور اﻷخرية ،وصوالً إﱃ السور اﻷوﱃ؛ ﻷجل تحليل مضامينها
ٍ
بشكلٍ
كل موضو ٍع يطرح عىل طاولة البحث.
هادف بالنسبة إﱃ ّ
(لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد عيل لساين  /حسني مرادي زنجاين ،روش تحقيق موضوعي در قرآن كريم (باللغة الفارسية) ،إيران ،زنجان،
منشورات "قلم مهر" ،الطبعة الثانية2007 ،م ،ص .)49 – 48

] [2راجع :الخليل بن أحمد الفراهيدي ،كتاب العني ،إيران ،قم ،منشورات هجرت ،الطبعة الثانية1410 ،هـ ،كلمة (أمم)؛ الصاحب بن عباد،
املحيﻂ يف اللغة ،تصحيﺢ مح ّمد حسن آل ياسني ،لبنان ،بريوت ،منشورات عامل الكتاب ،الطبعة اﻷوﱃ1414 ،هـ ،كلمة (أمم)؛ إسامعيل بن
حامد الجوهري ،تاج اللغة وصحاح العرب ّية ،تصحيﺢ أحمد عبد الغفور عطّار ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار العلم للماليني ،الطبعة اﻷوﱃ،
ّ
1410هـ ،كلمة (أمم)؛ حسني بن مح ّمد (الراغب اﻷصفهاين) ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق عدنان داوودي ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار
القلم ،الطبعة اﻷوﱃ1402 ،هـ ،كلمة (أمم).
الﴚء أُ ًّما ...فمن
السياق(" :أمم) :اعلم أ ّن ّ
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي يف هذا ّ
كل ﳾ ٍء يض ﱡم إليه ساﺋر ما يليه ،ف ِﺈ ّن العرب ت ُس ِّمي ذلﻚ ﱠ ْ
ورجل مأموم .والشّ ّج ُة اآل ّمةُ :التّي تبلﻎ أ ّم الدّماغ .واﻷميم :املأموم .واﻷميمة :الحجارة التّي يُشْ َد ُخ بها ال ّرأس...
ذلﻚ :أ ّم الرأس وهو :الدّماغٌ ...
الرشاﺋع والفراﺋض واﻷحكام".
وكل مدين ٍة هي أُ ﱡم ما حولَها من ال ُق َرى .وأ ّم القرآنّ :
وأ ّم القرى :مكةّ ،
كل آية ُم ْحكَمة من آيات ّ
(الخليل بن أحمد الفراهيدي ،كتاب العني ،كلمة (أمم)).
] [3لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،كلمة (أمم)؛ مح ّمد بن مح ّمد بن عبد الرزّاق الحسيني (الزبيدي) ،تاج
العروس من جواهر القاموس ،كلمة (أمم)؛ ابن دريد ،كلمة (أمم).
] [4راجع :أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،كلمة (أمم).
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اختصاص الرجال دون النساء ،فقد أُطلق الناس عىل َم ْن ال يتقنها عنوان (أُ ّم)؛ أي ينسبونه إﱃ
النساء من هذه الناحية].[1
مشتق من (أَ ﱠم)] ،[2لذا س ّميﺖ الوالدة
فسه آخرون بالقصد والعزم ،باعتبار أنّه
ّ
ويف ما ّ
أُ ًّما؛ ﻷنّها أساس طفلها ،والطفل هو قصدها] ،[3واإلمام س ّمي إما ًما ،ﻷ ّن الناس يقصدونه]،[4
وس ّميﺖ الجامعة من الناس أ ّمةً؛ نظ ًرا الجتامعهم تحﺖ أم ٍر ٍ
واحد؛ مثل :الدين ،أو الزمان،
أو املكان].[5
واعتﱪ غريهم اﻷ ّم ّي منسوبًا إﱃ اﻷ ّمة؛ مبعنى الخلقة ،فهو من بَقي عىل أصل خلقته ومل
يتعلّم شيﺌًا؛ وعىل هذا اﻷساس يلقّب به من بقي عىل أصل الخلقة دون أن يتعلّم شيﺌًا][6؛ لك ّن
هذا املعنى مل يُذكَر يف املعاجم والقواميس.
] [1راجع :مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،مصباح املته ّجد وسالح املتع ّبد ،ج  ،1ص .318
لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،1ص .123
بحﺖ ،إذ حتّى وإن اعتﱪنا اﻷ ّم ّي منسوبًا إﱃ كلمة (أ ّم) التي تعني أصل الﴚء وأساسه ،لكن ال ب ّد من وجود دليلٍ
ذوقي ٌ
يبدو أ ّن هذا املعنى ﱞ
نستند إليه إلثبات صوابيّة ادّعاء أ ّن اإلنسان ﻤﻳكن أن يوصف باﻷ ّم ّي؛ لكونه ال يتقن الكتابة بفطرته.
(راجع :عباس هاممي  /رحمﺖ شايسته فرد ،نﮕاهي دوباره به مسﺌله أ ّمي بودن ﭘيامﱪ اكرم( باللغة الفارسية) ،مقالة نرشت باللغة
الفارسية يف مجلة "ﭘﮋوهﺶ نامه قرآن وحديث" ،العدد 2012 ،10م ،ص .)65
يتغري حتّى لتعلّم القراءة والكتابة ،عليهم أن يلتفتوا إﱃ أ ّن الوليد الجديد
والذين ّ
فسوا اﻷ ّمي؛ مبن بقي عىل حاله كام ولدته أ ّمه؛ بحيث مل ّ
لديه خصاﺋص ال حرص لها؛ مثل :عدم قدرته عىل معرفة ما يجري حوله ،وعجزه عن النطق ،وما إﱃ ذلﻚ من أمور أخرى؛ وهذه الخصاﺋص
التي هي عجز يف الحقيقة تشمل عدم قدرته عىل القراءة والكتابة ،لذا لو اعتﱪنا أحد الناس أ ّميًّا من حيث انتسابه إﱃ أ ّمه ،من الطبيعي
اعتباره عاج ًزا عن الكثري من اﻷمور؛ ومبا يف ذلﻚ القراءة والكتابة.
(سمية حاجي باباﻲﺋ ارﻲﻛ ،كاربرد قرآين واژﻩ أ ّم ّي ،مقالة نرشت باللغة الفارسية يف مجلة "انسان ﭘﮋوهﺶ ديني" ،العددان  17و2008 ،18م،
ص .)91
هناك الكثري من الخصاﺋص املشرتكة بني جميع النساء واﻷ ّمهات يف العامل ،لذا ما الداعي ﻷن نسلّﻂ الضوء عىل عدم القراءة والكتابة فقﻂ دون
ساﺋر الصفات؟! إضاف ًة إﱃ ذلﻚ فالقراءة والكتابة يتعلّمهام اإلنسان عن طريق التعلّم والدراسة سوا ًء أكان ذك ًرا أم أنثى ،لذا فعدم إجادتهام
أنثوي.
إثر عدم التعلّم والدراسة ،ال ﻤﻳكن اعتباره خصيص ًة ذات طابعٍ
ذكوري أو ٍّ
ٍّ
)cf: Khalil Athamina, “Al - Nabiyy - al - umiyy”: An Inquiry into the meaning of a Quranic verse, Der Islam, 69,
issue 1, 1992, p. 70(.
] [2راجع :مح ّمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،كلمة (أمم)؛ أحمد بن مح ّمد الفيومي املقري ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري
للرافعي ،إيران ،قم ،منشورات دار الرﴈ ،الطبعة اﻷوﱃ ،كلمة (أمم).
] [3راجع :إسامعيل بن حامّد الجوهري ،تاج اللغة وصحاح العربيّة مادّة "أ ّم"؛ حسني بن مح ّمد (الراغب اﻷصفهاين) ،مفردات ألفاظ القرآن،
تحقيق عدنان داوودي مادّة "أ ّم"؛ فخر الدين الطريحي ،مجمع البحرين ،تحقيق أحمد الحسيني مادّة "أ ّم".
] [4راجع :مح ّمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب مادّة "أ ّم".
] [5راجع :حسني بن مح ّمد (الراغب اﻷصفهاين) ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق عدنان داوودي مادّة "أ ّم".
] [6راجع :مح ّمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب مادّة "أ ّم"؛ أبو جعفر مح ّمد بن عيل بن شهر آشوب ،متشابه القرآن ومختلفه ،ص .139
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وهناك من نسب اﻷ ّم ّي إﱃ أ ّمة العرب؛ وذلﻚ ﻷ ّن عا ّمة العرب آنذاك ال يتقنون ف ّن الكتابة].[1
مشتق من اﻷ ّم ّية؛ مبعنى الجهل والغفلة] ،[2ولك ْن ال أحد يعرف
يف ما ذهب البعض إﱃ أنّه
ﱞ
الدليل الذي استند إليه هؤالء يف طرح هذا املعنى.
] [1راجع :حسني بن مح ّمد (الراغب اﻷصفهاين) ،مفردات ألفاظ القرآن ،مادّة "أ ّم".
حسب الرأي املذكور ،فالسبب الذي دعا بعض الباحثني إﱃ تفسري هذه الصفة مبن ال يجيد القراءة والكتابة هو أ ّن العرب كانوا ﻤﻳتازون
بذلﻚ؛ أي أنّهم ال يتقنونهام.
(لالطّالع أكرث ،راجع :أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،9ص 40؛ عبد الله بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل
وأﴎار التأويل ،ج  ،2ص 262؛ مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،7ص .)228 – 227
ومن البديهي أ ّن العرب كانﺖ لديهم خصاﺋص عديدة ،لذا ال ﻤﻳكن اختيار صفة عدم القدرة عىل القراءة والكتابة فقﻂ ،ومن ث ّم نسبة اﻷ ّميّة
إليهم ،كام ليس هناك شاهد ّ
النبي مح ّمد
يدل عىل هذا املعنى يف املصادر اللغويّة ،وأصحاب هذا الرأي استندوا إﱃ حديث مروي عن ّ
يتمحور حول حساب تواريﺦ لتعيني بداية شهر رمضان ونهايته ،وهو قوله "إﻧّﺎ أ ّﻣ ًﺔ أ ّﻣﻴﺔ ﻻ ﻧﻜﺘﺐ وﻻ ﻧﺤﺴﺐ".
(مح ّمد بن إسامعيل البخاري ،صحيﺢ البخاري ،لبنان ،بريوت1978 ،م ،ج  ،3ص .)35
واملعنى الذي ﻤﻳكن استحصاله من هذا الحديث أ ّن الفعل (نكتب) ال ارتباط له مطلقاً بالكتابة ،بل يعني مبا أنّنا مسلمون ،لذا ال ينبغي
معني.
لنا تعيني موعد الصيام وفق تأريﺦ محدّد مسبقًا عىل أساس حسابات التقويم ،ومن هذا املنطلق ال ﻤﻳكننا ابتداء الصيام يف تأريﺦ ّ
.)Athamina, p. 68
وكذلﻚ مل ِ
دليال
بأي دليلٍ يثبﺖ انتساب صفة (أ ّم ّي) إﱃ كلمة (أ ّم) وداللتها عىل َم ْن ال يُجيد القراءة والكتابة ،كام مل يذكروا ً
يأت هؤالء ّ
عىل انتسابها إﱃ (أ ّم القرى)  -مكّة  -وداللتها عىل ما ُذكِ َر أيضً ا؛ حيث اعتﱪوها ّ
تدل -فقﻂ -عىل الذ ّم وفيها كناي ٌة للداللة عىل العجز عن
القراءة والكتابة.
(راجع :عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐريم (باللغة الفارسية) ،ج  ،5ص .)296
كام أ ّن نسبة اﻷ ّمي إﱃ أ ّم القرى ليسﺖ صاﺋبةً ،إذ نسبة الﴚء إﱃ مفهوم مك ّون من كلمتني مضافتني تقتﴤ حذف اللفﻆ اﻷ ّول وإلحاق ياء
النسبة باللفﻆ الثاين ،فلو أضيفﺖ هذه الياء إﱃ الجزء اﻷ ّول من الرتكيب اإلضايف؛ فهي تسفر عن حدوث خطأٍ ،ومن ث ّم ال يتّضﺢ املنسوب إليه.
(راجع :عبد الله بن عقيل ،رشح ابن عقيل ،إيران ،طهران ،منشورات ناﴏ خسو ،ج  ،2ص .)501
النبي مح ّم ٍد بالقروي أو أ ّم القراﻲﺋ؛ فضالً عن أ ّن
ولذا إ ْن ادّعي أ ّن صفة أ ّم ّي منسوبة إﱃ أ ّم القرى ،فال ب ّد يف هذه الحالة من وصف ّ
السياق قال ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة
أ ّم القرى ليسﺖ ً
اسام ملكّة ،وإﻤﻧّ ا تحﻲﻜ عن مفهومٍ عا ٍّم يطلق عىل مكّة وغريها ،ويف هذا ّ
إ ّن هذه الكلمة تطلق عىل مركز القرى ،لذا أطلق عىل مكّة أ ّم القرى؛ لكونها مرك ًزا ملا حولها من مناطق ،فقد كانﺖ القباﺋل ترتدّد عليها
باستمرا ٍر لتوفري ما تحتاج إليه.
وذكر القرآن الكريم -أيضً ا -هذا املصطلﺢ باعتباره مفهو ًما عا ًّما ومل يق ّيده مبكّة فقﻂ ،وهو ما نلمسه واض ًحا يف اآلية  59من سورة القصص،
رسوالَ  :و َﻣﺎ ﻛَﺎنَ َرﺑﱡﻚَ ُﻣ ْﻬﻠِﻚَ اﻟْ ُﻘ َﺮى َﺣﺘﱠﻰ ﻳَ ْﺒ َﻌ َﺚ ِﰲ أُ ﱢﻣ َﻬﺎ َر ُﺳ ًﻮﻻ
حيث أكّد -تعاﱃ -فيها عىل أنّه ال يهلﻚ القرى إال بعد أ ّن يبعث يف أ ّمها ً
ﻳَ ْﺘﻠُﻮ َﻋﻠَ ْﻴﻬ ِْﻢ آﻳَﺎﺗِ َﻨﺎ َو َﻣﺎ ﻛُ ﱠﻨﺎ ُﻣ ْﻬﻠِ ِيك اﻟْ ُﻘ َﺮى إ ﱠِﻻ َوأَ ْﻫﻠُ َﻬﺎ ﻇَﺎﻟِ ُﻤﻮن .هذه اآلية يف مقام بيان إحدى السنن اإللهيّة ،ومن الواضﺢ أ ّن املراد من أ ّم
نبي إﱃ مركز املنطقة
القرى ليس مكّة بح ّد ذاتها ،بل املقصود هو أ ّن إهالك اﻷمم السالفة ال يقع إال بعد إمتام الح ّجة عليها وبعد بعثة ًّ
النص ،فﺈ ّن كلمة (أ ّمي) املذكورة يف القرآن الكريم ت ُطلق عىل جميع املرشكني العرب،
التي كانوا يقطنون فيهاً ،
فضال عن ذلﻚ وكام أرشنا يف ّ
سوا ًء امل ّكيّون وغريهم.
(راجع :مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج  ،2ص 420؛ أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن،
ج  ،3ص .)290
وكذلﻚ من البديهي أ ّن اليهود الذين وصفهم القرآن الكريم باﻷ ّم ّيني يف اآلية  78من سورة البقرة ،هم ليسوا أهل مكّة؛ وإﻤﻧّ ا املقصود أولﺌﻚ
الذين كانوا يقطنون ساﺋر املناطق؛ مثل :املدينة ،وأطرافها.
] [2راجع :الصاحب بن عباد ،املحيﻂ يف اللغة ،تصحيﺢ مح ّمد حسن آل ياسني؛ حسني بن مح ّمد (الراغب اﻷصفهاين) ،مفردات ألفاظ القرآن.
الراغب اﻷصفهاين نقل هذا املفهوم من قطرب.
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فسوا عبارة H G 
وكام قُرﺋﺖ من ِق َبل البعض بالفتحة ،وعىل هذا اﻷساس ّ
النبي مح ّم ًدا كان مقص ًدا للناس][1؛ إال أ ّن هذا املعنى ال نجده بني
بالنبي املقصود؛ ﻷ ّن ّ
ّ
القراءات السبعة والعرشة ،لذا يدرج ضمن القراءات الشاذّة التي ال اعتبار لها.
وﻤﻳكن القول؛ وفقاً ملا ذكر ،إ ّن املعنى العا ّم والشامل لكلمة (أَ ّم) هو اﻷصل واﻷساس
واملصدر ،وقد اشتهر استعاملها عىل نطاقٍ واسعٍ لوصف الوالدة؛ لدرجة أ ّن الناس تص ّوروا أ ّن
حقيقي وأ ّن ساﺋر االستعامالت مجازيّةٌ؛ والكثري من املعاين التي ُذكِ َرت لهذه
هذا االستعامل
ﱞ
اللغوي لها ،بل هي عبار ٌة عن آراء شخص ّي ٍة
الكلمة يف املعاجم والقواميس ال تحﻲﻜ عن املعنى
ّ
ملؤلّفي هذه املصادر ،لذا ال ﻤﻳكن ا ّدعاء أنّها ّ
تدل عىل مفهومها الدقيق؛ بحسب الشواهد
والقراﺋن املوجودة ].[2
النبي اﻷ ّم ّي املذكور اسمه يف التوراة
واآلية  157من سورة اﻷعراف تؤكّد عىل أ ّن هذا ّ
يحل لهم الطيبات ،ويح ّرم عليهم الخباﺋث ،ويخفّف من عبﺌهم ،ويح ّررهم من
واإلنجيلّ ،
اﻷغالل الروحيّة والعقديّة التي تقيّد أفكارهم ،لذا فهي تشري إﱃ ثالثة ٍ
أسس يف إثبات حقّانيّة
النبي مح ّم ٍد؛ وهي:
ّ
نبي أ ّم ﱞي.
ـ هو ﱞ
بالنبي.
ـ اﻷنبيّاء الذين سبقوه وصفوه
ّ
ـ يحمل إﱃ البرشيّة رشيعة النجاة.
][3
والظاهر أ ّن الرأي الصحيﺢ هو ما تب ّناه غالب ّية
سوا
ّ
املفسين املسلمني الذين ف ّ
الحق بن غالب بن
] [1مح ّمد بن يوسف أبو حيان اﻷندلﴘ ،البحر املحيﻂ يف التفسري ،تحقيق صدقي مح ّمد جميل ،ج  ،5ص 194؛ عبد ّ
عطية اﻷندلﴘ ،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ج  ،2ص 462؛ مح ّمد جامل الدين قاسمي ،محاسن التأويل ،تحقيق :مح ّمد باسل
السود ،ج  ،5ص .196
] [2راجع :عباس هاممي؛ رحمﺖ شايسته فرد ،نﮕاهي دوباره به مسﺌله أ ّمي بودن ﭘيامﱪ اكرم( باللغة الفارسية) ،مقالة نرشت باللغة
الفارسية يف مجلة »ﭘﮋوهﺶ نامه قرآن وحديث ،العدد 2012 ،10م ،ص 65
يبدو أ ّن نسبة صفة (أ ّم ّي) إﱃ كلمة (أ ّم) أكرث انسجا ًما مع اﻷسس املنطق ّية ،إذ بحسب هذا املعنى ﻤﻳكن توجيه مسألتَي البقاء عىل أصل
يتحىل بالفضل والعلم والرتبية واملعرفة بذلﻚ القدر الذي
خاص ٍة ،كام ﻤﻳكن االستنتاج منها أ ّن اإلنسان ّ
الوالدة من اﻷ ّم وعدم اكتساب ميز ٍة ّ
ناله من أ ّمه بطبيعته اإلنسان ّية.
(لالطّالع أكرث ،راجع :حسن املصطفوي ،التحقيق يف ﮐلامت القرآن الﮑريم ،ج  ،1ص .)149
القرآين للقرآن ،ج  ،5ص
ّ
] [3راجع :عبد الله بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وإﴎار التأويل ،ج  ،3ص 37؛ عبد الكريم الخطيب ،التفسري
495؛ محمود اآللوﳼ ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،ج  ،1ص  /310ج  ،5ص 75؛ مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن،
ج  ،4ص 559؛ مقاتل بن سليامن ،تفسري مقاتل بن سليامن ،تحقيق عبد الله محمود شحاتة ،ج  ،2ص .67
506

اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤ ّﻤ ٍﺪ
اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ ﺷﺨﺼ ّﻴﺔ ّ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ /اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻔﺴﺮﻴ اﻻﺳﺘﴩ ّ

مصطلﺢ (أُ ّم ّي) مبن ال شأن له بالقراءة والكتابة ،ال َم ْن ال يجيدهام؛ ﻷ ّن أصل الخطاب يف
هذه اآليات مو ّج ٌه إﱃ أهل الكتاب؛ وال س ّيام اليهود ،واآلية التي ُذكِ َر فيها هذا املصطلﺢ
النبي املوعود؛ كام هي مد ّون ٌة يف التوراة واإلنجيل ،والهدف منها
يف مقام بيان خصاﺋص ّ
التأكيد عىل واجب اليهود والنصارى إزاءه؛ لذا ال يُراد منها بيان ما إ ْن كان متق ًنا لف ّن
القراءة والكتابة أو ال.
املفسين املسلمني] [1عىل مدلول مصطلﺢ (أ ّم ّي) إلثبات كون القرآن معجزةً؛
كام أ ّن اعتامد ّ
باعتبار أ ّن من جاء به ال يجيد القراءة والكتابة ،يُع ّد تكلّفًا يف بيان معناه؛ وذلﻚ ﻷ ّن هذا املصطلﺢ وما
النبي مح ّم ٍد وحقّان ّية نب ّوته ،وال يراد
شاكله واﻷوصاف التي ُذكِ َرت بعده ،تؤكّد عىل صدق رسالة ّ
نبي ال يجيد القراءة والكتابة.
منها بيان أ ّن القرآن معجزةٌ؛ لكونه نزل عىل قلب ًّ
وال ّ
النبي مح ّم ٍد الذي مل يدرس ،حيث
شﻚ يف أ ّن القرآن معجز ٌة من منطلق نزوله عىل ّ
نزل عليه عن طريق الوحي فجرى عىل لسانه يف إطار ٍ
فالنص القرآ ّين
ألفاظ؛ وكام هو ظاه ٌر ّ
والنبي واﻷ ّم ّي ،ومن
ذكر ثالث خصاﺋص له إﱃ جانب بعضها ضمن اآلية املذكورة ،وهي الرسول
ّ
املحتمل أنّه ُوصف بها يف التوراة واإلنجيل][2؛ إذ أراد القرآن تعريفه للقوم بالخصاﺋص ذاتها
][3
نبي من ذ ّرية إسامعيل ،حيث
التي ُو ِص َف بها يف العهدين  ،ومثال ذلﻚ :الوعد بظهور ًّ
نقرأ يف التوراة ما ييل» :يُ ِقي ُم ل ََﻚ ال ﱠر ﱡب إِل ُه َﻚ نَ ِب ًّيا ِم ْن َو َس ِط َﻚ ِم ْن إِ ْخ َوتِ َﻚ ِمث ِْيل .لَ ُه ت َْس َم ُعونَ«].[4
للرب بهذا املعنى نفسه» :أُ ِقي ُم لَ ُه ْم نَ ِب ًّيا ِم ْن َو َس ِﻂ إِ ْخ َوتِ ِه ْم ِمثْل ََﻚ،
وبعد ذلﻚ نُقل فيها كال ٌم ّ
النبي مح ّم ٍد ت ُ َع ّد دليالً عىل اإلعجاز الذي جاء به وشاهدًا
] [1راجع :الفخر الرازي -عىل سبيل املثال -ذكر أوج ٍه عدّة إلثبات أ ّن أ ّمية ّ
عىل صدق نب ّوته ،وهي:
أي نقصان أو زيادة ،وهذا اﻷمر بح ّد ذاته يع ّد معجزةً؛ وقوله
أ– عىل الرغم من أنّه مل يتقن القراءة والكتابة ،لك ّنه كان يتلو كتاب الله دون ّ
ﺳ ُﻨ ْﻘﺮِؤكَ ﻓَﻼ ﺗَ ْﻨ َﴗ يحﻲﻜ عن هذه الحقيقة.
تعاﱃَ :-الساموي بواسطة
ب -لو كان قاد ًرا عىل القراءة والكتابة ،الت ّهمه معارضوه بأنّه ألّف القرآن الكريم ود ّونه بيده ،لذا فاملجيء بهذا الكتاب
ّ
إنسانٍ أ ّم ٍّي يُعتﱪ معجزةً ،واآلية  48من سورة العنكبوت تحﻲﻜ عن هذا اﻷمر.
ج -تعلّم القراءة والكتابة أم ٌر بسي ٌﻂ ويس ٌري ،لذا فﺈ ّن عدم إتقانه لهام عىل الرغم من إملامه بعلوم اﻷ ّولني ِ
عظيام وخارقًا
واآلخرين يُ َع ّد أم ًرا
ً
للعادة باعتباره من سنﺦ الجمع بني الضدّين.
( راجع :مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،15ص .)23
وتجدر اإلشارة -هنا -إﱃ عدم صوابيّة االستناد إﱃ اآلية  48من سورة العنكبوت يف هذا املضامر ،لكن هذا ما فعله الفخر الرازي وكثري من
املفسين.
ّ
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐريم (باللغة الفارسية) ،ص .432
] [3راجع :م .ن ،ص .438
] [4سفر التثنية ،اإلصحاح الثامن عرش.15 /
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َوأَ ْج َع ُل َكالَ ِمي ِيف فَ ِم ِه ،فَيُ َكلِّ ُم ُه ْم ِبك ُِّل َما أُ ِ
وصي ِه بِه«] .[1فهاتان اآليتان املقتبستان من التوراة
النبي
نبي من ذ ّرية إسامعيل ،وهو ّ
عىل ضوء عبارة إخوة بني إﴎاﺋيل ،تشريان إﱃ بعث ًّ
نبي -هنا -سوى مح ّم ٍد؛ واملقصود من
الوحيد الذي يُب َعث من هذه الذ ّرية ،وبالطبع ال ّ
عبارةَ » :وأَ ْج َع ُل كَالَ ِمي ِيف فَ ِم ِه« هو أنّه أ ّم ﱞي ال شأن له بالقراءة والكتابة ،بل يوصل كالم الله
تعاﱃ -إﱃ الناس عن طريق الوحي الشفهي؛] [2وهذا املعنى أشري إليه يف إنجيل يوح ّنا مبا ييل:وح الْ َح ِّق ،فَ ُه َو يُ ْر ِش ُدكُ ْم إِ َﱃ َج ِميعِ الْ َح ِّق ،ﻷَنﱠ ُه الَ يَتَ َكلﱠ ُم ِم ْن نَف ِْس ِه ،بَ ْل
» َوأَ ﱠما َمتَى َجا َء ذ ََاكُ ،ر ُ
ك ﱡُل َما يَ ْس َم ُع يَتَ َكلﱠ ُم ِب ِهَ ،ويُ ْخ ِ ُﱪكُ ْم ِبأُ ُمو ٍر آتِ َي ٍة«].[3
ين -أيضً ا -عىل أنّه مكل ٌّف بات ّباع ما يُقرأ له عن طريق الوحي× Ö :
ويؤكّد ّ
النص القرآ ّ
 ،[4] Ù Øوكام هو ملحو ٌظ يف هذه اآلية ،فهي تؤكّد عىل القراءة ،فضالً عن أ ّن الكتاب

مشتق من القراءة].[5
الساموي الذي أُنزل عليه اسمه (قرآن)؛ وهو
ﱞ
ّ

النبي مح ّم ٌد؛ يعني أنّه
ونستنتج من جملة ما ُذكِ َر أ ّن مصطلﺢ (أُ ّم ّي) الذي ُو ِص َف به ّ
عىل خالف اﻷنبيّاء السابقني؛ من حيث القراءة والكتابة ،إذ ال شأن له بهام ،فكالم الله -تعاﱃ-
الذي ينزل إليه عن طريق الوحي ينقله إﱃ الناس عن طريق القراءة مشافهةً ،وهذا اﻷمر ت ّم
التأكيد عليه ضمن اآليات  16إﱃ  19من سورة القيامة ،إذ أكّدت عىل القابل ّيات املوجودة
الشفهي؛ مثل :االستامع إﱃ كالم الله -تعاﱃ-
لديه صلوات الله عليه وآله يف استقبال الكالم
ّ
السياق أُ ِم َر بأن يستمع إﱃ الوحي .وبعد هذه املرحلة ت ّم توجيه اﻷمر
وتعلّمه وبيانه ،ويف هذا ّ
النص القرآ ّين املق ّدس وفهم رسالته ،عن طريق الرشح والتوضيﺢ،
إليه ولجميع املسلمني بتالوة ّ
ث ّم إبالغها إﱃ الناس ،وال نبالﻎ لو قلنا إ ّن وصف اليهود والنصارى يف القرآن الكريم بأهل
قصد منه أ ّن الوحي أُنزل إليهم مكتوبًا].[6
الكتاب يُ َ
] [1سفر التثنية ،اإلصحاح الثامن عرش.18 /
] [2راجع :مح ّمد كاظم شاكر ،بشارت هاي عهدين در مورد ﭘيامﱪ اكرم ،مقالة نرشت باللغة الفارسية يف مجلة »ﭘﮋوهﺶ نامه قرآن
وحديث« ،العدد 2010 ،7م ،ص .123 – 122
] [3إنجيل يوح ّنا ،اإلصحاح السادس عرش .13 /
(راجع :مح ّمد كاظم شاكر ،بشارت هاي عهدين در مورد ﭘيامﱪ اكرم ،مقالة نرشت باللغة الفارسية يف مجلة "ﭘﮋوهﺶ نامه قرآن و حديث"،
العدد 2010 ،7م ،ص .)125
] [4سورة القيامة ،اآلية .18
] [5راجع :م .ن ،ص .126
[6] cf. Gunther, “illiteracy”, p. 6.
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 .2اﻵﻳﺔ  78ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة:
قال -تعاﱃ6 5 4 3 2 1 0 / . - , + :-

FE D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7

.[1] P O N M L K J I H G

أشار الله -تعاﱃ -يف اآليتني  76و 77من سورة البقرة إﱃ خصلتني ذميمتني ومنحرفتني
لفﺌ ٍة من اليهود؛ تتمثّل إحداهام بنفاقهم ومكرهم ،واﻷخرى بانحرافهم فكريًّاً.
واستنا ًدا إﱃ سياق اآليات السابقة واآلية الالحقة لﻶية  ،78فاﻷلف والالم يف كلمة (الكتاب)
هي للعهد الذكري؛ واملقصود منها التوراة؛ كام أ ّن اآليات السابقة تتط ّرق إﱃ بيان لجاجة بني
إﴎاﺋيل ،يف حني أ ّن مفهوم اآليتني  78و 79هو بيان هذه الحقيقة ،إذ من املتوقّع أن يبدر
منهم ذلﻚ؛ ﻷنّهم إ ّما أ ّم ّيون يقلّدون اﻷحبار والرهبان تقلي ًدا أعمى وال يعرفون إال أحاديثَ
موضوع ًة ال أساس لها من الص ّحة ويكتفون يف معتقداتهم مبج ّرد ظنونٍ ال تفيد العلم ،وإ ّما
علامء جعلوا تحريف الكتاب والبدعة مصد ًرا لكسب متاع الدنيا الزاﺋل.
إذًا ،كلمة (أ ّم ّيون) يف اآلية  78يُراد منها اإلشارة إﱃ َم ْن مل يدرس وال يجيد القراءة
والكتابة ،وهي يف مقام ذ ّم أولﺌﻚ الذين مل يدرسوا من بني إﴎاﺋيل لك ّن أعينهم وآذانهم
ُملِﺌَﺖ باﻷحاديث املختلطة واملوضوعة؛ ج ّراء ما ﻤﻳليه عليهم علامء السوء من قومهم؛ أي
أنّهم مل يستقصوا الحقيقة؛ لذلﻚ ليسﺖ لديهم إال أما ﱡين تافه ٌة وثقافتهم ضعيفةٌ ،والسبب
يف ذلﻚ أم ّيتهم طب ًعا .وبنا ًء عىل هذا التفسري ،فﺈ ّن قوله -تعاﱃ/ . -  :-
مفسا لكلمة  ،, الذين هم بهذا الوصف أهل الكتاب الذين ال يدركون
ﻤﻳكن اعتباره ِّ ً
حقيقة التوراة وال يعرفون واقعها؛ وقوله -تعاﱃ 5 4 3 2 :-فيه توبي ٌﺦ لهم إثر
اتّصافهم بهذه امليزة؛ وذلﻚ ﻷنّهم يرتكزون يف معتقداتهم عىل الظ ّن والتخمني.
واآلية الالحقة؛ أي اآلية  ،89يف صدد وصف فﺌ ٍة أخرى][2؛ وذلﻚ يف قوله -تعاﱃ7 :-

،...FE D C B A @ ? > = < ; : 9 8
] [1سورة البقرة ،اآليتان .79 – 78
] [2راجع :مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج  ،1ص .318
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ومصالﺢ شخصيّ ٍة ،حيث كتبوا
خاص ٍة
ملﺂرب ّ
َ
فهؤالء هم علامء كانوا يح ّرفون الحقاﺋق ،تحقيقًا َ
وجل ،وقوله/ . -  :
بأيديهم بعض اﻷمور يف التوراة ،ث ّم نسبوها إﱃ الله ع ّز ّ
 1 0شاهد عىل هذا اﻷمر].[1
واستنا ًدا إﱃ ما ُذكِ َر ،وعىل ضوء سياق اآلية  ،78ال موضوع ّية ملا استنتجه بعض املسترشقني
الذين اعتﱪوا كلمة (أ ّم ّيون) دالّ ًة عىل جميع يهود الحجاز؛ ﻷ ّن املقصود منها عد ٌد من أهل
الكتاب يختلفون عن تلﻚ الفﺌة املتعلّمة ،ويشبهون آخرين من غري أهل الكتاب؛ من حيث
كونهم أ ّميّني ،وقد أشري إليهم يف ثالث ٍ
آيات أخرى؛ هي :اآليتان  20و 75من سورة آل عمران،
الديني ،وهذا
واآلية  2من سورة الجمعة؛ ووجه االشرتاك -هنا -هو الجهل وضعف الفكر
ّ
املفسين
االشرتاك يُ َع ّد كاف ًيا لوصفهم جمي ًعا بصف ٍة واحد ٍةّ ،
ولعل هذا اﻷمر هو الذي دعا ّ
املسلمني ﻷ ْن يصفوا العرب بأنّهم فﺌ ٌة من اﻷ ّم ّيني] ،[2لذا ﻤﻳكن -أيضً ا -إدراج ساﺋر القوم ّيات
واﻷمم يف هذه الصفة؛ مثل :املجوس ،وغريهم.
 .3اﻵﻳﺔ  20ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان:
قال -تعاﱃr q p o n ml k j i h g f e :-

~ } | { z yx w v u tsﮯ ¡ .[3]£ ¢

كام نالحﻆ يف هذه اآلية ،فكلمة (أ ّم ّي) وردت بصيغة الجمع (أ ّم ّيني) ،حيث ذكرت إﱃ
جانب عبارة( :أهل الكتاب)؛ واملقصود منها :أ ْن اسأل أهل الكتاب واﻷ ّميني هل أنتم مسلمون
شامل للجميع حتّى
يختص بفﺌ ٍة من بني آدم دون غريها ،فهو أم ٌر ٌ
بالله أو ال؟ ﻷ ّن الدين ال ّ
وإ ْن اختلفﺖ املعتقدات؛ من حيث التوحيد أو الرشك؛ واملرشكون هم الذين تقصدهم اآلية يف
قوله -تعاﱃ ،r :-والسبب يف هذا الوصف هو ِذكْر أهل الكتاب؛ أي الذين p 
 qقبلهم؛ ﻷ ّن أهل الكتاب كانوا يطلقون عىل املرشك صفة (أ ّم ّي)].[4
] [1لالطّالع أكرث ،راجع :عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐريم (باللغة الفارسية) ،ج  ،5ص ( 303 - 294تفسري اآلية).
] [2عبد الله بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وأﴎار التأويل ،ج  ،1ص 64؛ الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن،
ج  ،1ص .324
] [3سورة آل عمران ،اآلية .20
ٍ
(بتلخيص).
] [4راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،3ص 122
لالطّالع أكرث ،راجع :سورة آل عمران ،اآلية .75
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اﻗﻲ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪّث ﻋﻦ ﺷﺨﺼ ّﻴﺔ ّ
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إذًا ،اﻷفضل تفسري كلمة   rمبع ًنى آخ َر غري أهل الكتاب؛ وهذا املعنى هو:
املرشكون؛ كام أرشنا؛ وذلﻚ بسبب ِذكْرها إﱃ جانب عبارة الذين q p ؛ وبقرينة
النبي مح ّم ٍد بأ ْن يسأل مخاطَبيه؛ ما إ ْن
ما ُذكِ َر بعدها يف اآلية ضمن الطلب املو ّجه إﱃ ّ
كانوا قد أسلموا لدعوة الله أو ال ،وكذلﻚ بقرينة الجزء اآلخري من اآلية والذي فيه مواسا ٌة له
صلوات الله عليه وآله ،باعتبار أ ّن واجبه هو تبليﻎ رسالة السامء إﱃ قومه؛ وعىل هذا اﻷساس،
كل من يتّبع الكتاب ويتلوه ويكتبه،
فاملقصود من قوله -تعاﱃّ q p o  :-
واملقصود من  َrأولﺌﻚ املرشكون الذين ال يتّبعون الكتاب وال شأن لهم بقراﺋته وال
كتابته ،لذلﻚ عزا البعض وصف املرشكني باﻷ ّميّني يف مقابل الذين  q p إﱃ عدم
امتالكهم كتابًا سامويًّا؛ فهذا اﻷمر جعلهم يف منأًى عن تعلّم القراءة والكتابة].[1
أضف إﱃ ذلﻚ ،فسياق اآليات السابقة يدعم هذا املعنى ،وحينام ﻤﻧعن النظر يف
اآليتني  19و 20نلمس فيهام كال ًما عن أهل الكتاب ،واآلية  19بالتحديد تؤكّد عىل أ ّن الدين
عند الله هو اإلسالم فقﻂ ،وأهل الكتاب مل يختلفوا فيه إال بعد أ ْن جاءهم العلم ،فبغيهم
هو السبب يف اختالفهم فيه][2؛ إذ عىل الرغم من أ ّن هذه الفﺌة من أهل الكتاب لديها عل ٌم
الحق ،لك ّنها اختلفﺖ يف ما بينها؛ ج ّراء ظلمها وبغيها ،حيث طغى عليها الحسد
بالدين ّ
أي عملٍ باطلٍ ؛ فقد كانﺖ تعرف
والسعي لتحقيق مﺂرب ّ
خاصة ،لذلﻚ مل تتو ّرع عن ارتكاب ّ
والنبي مح ّمد؛ بفضل اطّالعها عىل ال ُكتُب امل ُن َزلَة
حق املعرفة حقّانية املسيﺢ عيﴗ،
ّ
ّ
من السامء ،وقد ات ّبعها اﻷ ّميّون الذين مل يقرأوا هذه الكتب أو يكتبوها.
خﱪ الذين يندرجون ضمن هذه الفﺌة من أهل الكتاب،
النبي أ ْن يُ ِ َ
وبعد ذلﻚ أمر ّ
حينام يحا ّجونه ،بأنّه وأتباعه مسلمون لله -تعاﱃ-؛ وأ ْن يسأل أهل الكتاب واملرشكني الذين ال
كتاب لهم :هل أسلمتم أو مل تسلموا؟ فواجبﻚ هو إبالغهم رسالة السامء فحسب.
كام أ ّن اآلية  19تتض ّمن تهدي ًدا ﻷهل الكتاب ،وكذلﻚ اآلية  12فيها تهدي ٌد للكفّار واملرشكني،
ولرمبا هذا هو السبب يف توجيه الخطاب لهم جمي ًعا ضمن اآلية .20
ّ
] [1راجع :ناﴏ مكارم الشريازي ،تفسري ﻤﻧونه (باللغة الفارسية) ،ج  ،2ص .477
] [2راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إﱃ الفارسية مح ّمد باقر موسوي همداين ،ج  ،3ص .188
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 .4اﻵﻳﺔ  75ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان:
قال -تعاﱃy x w v u t s r q p o n m l :-

 ~ } | { zﮯ ¡ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £¢

¯ .[1]² ± °

هذه اآلية تتض ّمن -أيضً ا -كلمة (أ ّميني) ،وسياق الكالم فيها يتمحور حول اليهود من أهل
خاص ٍة وبسﻂ
الكتاب ،لذا فهي يف مقابل أهل الكتاب الذين كانوا يسعون إﱃ تحقيق
مصالﺢ ّ
َ
نفوذهم عىل اآلخرين؛ إذ مبا أنّهم امتلكوا نصيبًا من وحي السامء وكانوا قادرين عىل قراءة
الكتاب ،س ّوغوا ﻷنفسهم امتالك أموال اآلخرين؛ وهذا ما يؤيّده قوله -تعاﱃ¬  :-
يحق لﻸ ّم ّيني
® ¯  .°فهؤالء نسبوا الوحي إﱃ أنفسهم ،وعىل هذا اﻷساس قالوا إنّه ال ّ
ٌ
مقبول منطق ًّيا؛ يف ما لو اعتﱪنا اﻷ ّميني جاهلني بالكتاب والوحي؛
االعرتاض علينا؛ وهذا املوقف
أي أنّهم من غري أهل الكتاب.
واﻷ ّميّون -هنا -عىل غرار اليهود السذّج الذين مل يدرسواَ ،وكانوا يرجون اﻷجر من الله
تعاﱃ -عىل ضوء حفﻆ آيات التوراة؛ ﻷجل أمانٍ واهي ٍة ال طاﺋل منها ،دون أن يدركوا املعاينالحقيق ّية فيها ،وهم الذين أشارت إليهم اآلية  78من سورة البقرة].[2
 .5اﻵﻳﺔ  2ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺠﻤﻌﺔ:

قال -تعاﱃ9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . :-

.[3]B A @ ? > = < ; :

ما ذكرنا بخصوص اآليتني  20و 75من سورة آل عمران ينطبق هو ذاته عىل هذه اآلية،
حيث تحﻲﻜ عن التقابل املوجود بني اﻷ ّميّني واليهود ،وسياقها يتمحور حول اليهود؛ لذا فاملراد
من اﻷ ّميّني ذلﻚ املعنى العا ّم الذي أرشنا إليه؛ وهو عدم قدرة القوم عىل القراءة والكتابة
ٌ
معروف
النبي .وكام هو
وجهلهم بالتعاليم الدين ّية ،واملقصود -هنا -اﻷعراب الذين عاﴏوا ّ
منأى عن القراءة والكتابة ،وقد بعثه الله -تعاﱃ -من بينهم.
عنهم فقد كانوا يف ً
] [1سورة آل عمران ،اآلية .75
َ
َﺎب إِﻻﱠ أ َﻣﺎ ِﱠين َوإِنْ ﻫ ُْﻢ إِﻻﱠ ﻳَﻈُ ﱡﻨﻮنَ ( سورة البقرة ،اآلية .)78
] [2قال -تعاﱃَ  :-و ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ أُ ﱢﻣ ﱡﻴﻮنَ ﻻَ ﻳَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ اﻟْ ِﻜﺘ َ
] [3سورة الجمعة ،اآلية .2
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النبي إﱃ جانب اﻷ ّم ّيني يف هذه اآلية يُراد منه التأكيد عىل أنّه منهم ،فقوله
إذًاِ ،ذكْر ّ
تعاﱃ 4 3 :-دليل عىل أنّه من جنسهم.نستشف منها أ ّن املقصود من
ويُع ّد قوله -تعاﱃ 7 6 5 :-قرين ًة ها ّم ًة
ّ
اﻷ ّم ّي يف هذه اآلية َم ْن ال يجيد القراءة والكتابة ،وخاتم اﻷنبيّاء ،بوصفه أ ّميًّا تلقّى الوحي
واآليات القرآنيّة ،و َم ْن ث ّم تالها عىل مخاطَبيه بشكلٍ
شفهي ،ال عن طريق القراءة والكتابة،
ٍّ
فسها بهذا املعنى استند
يصﺢ تفسري كلمة (أ ّم ّيني) يف هذه اآلية باملرشكني؛ ّ
ولعل من ّ
لذا ال ّ
إﱃ مسألة كون الغالب ّية العظمى من اﻷ ّم ّيني يف عهده كانوا مرشكني وعبدة أوثانٍ  ،لذا حتّى
أصحاب هذا التفسري مل يقولوا بأ ّن اآليات القرآنيّة كانﺖ تتىل عىل املرشكني -فقﻂ-؛ من
يختص بفﺌ ٍة معيّن ٍة من البرش.
منطلق أ ّن القرآن الكريم ال ّ
ويتمحور الكالم يف اآليات اﻷوﱃ والوسطى من سورة الجمعة حول اليهود ،فﺈضاف ًة إﱃ
أ ّن الكثري منهم كانوا يجيدون القراءة والكتابة ،كان لديهم ارتبا ٌط -أيضً ا -بالوحي املد ّون
النبي مح ّمد من بني اﻷ ّم ّيني ،وعىل
الكتاب -ويف مقابل ذلﻚ أشارت هذه اآليات إﱃ بعث ّ][1
سوا كلمة (أ ّميّني)
هذا اﻷساس استند بعض ّ
املفسين إﱃ ما َذكَره عدد من التابعني؛ ليف ّ
فالنبي كان منهم ومل يك ْن يتقن
بالعرب ،ال غري؛ نظ ًرا لعدم قدرتهم عىل القراءة والكتابة،
ّ
القراءة والكتابة أيضً ا؛ والظاهر أ ّن هذا التفسري هو الصحيﺢ.
وال ّ
شﻚ يف خطأ تأويل الكلمة بأهل أ ّم القرى؛ ﻷ ّن سورة الجمعة مدن ّيةٌ ،لذا ال يرجع
الضمري (هم) يف قوله -تعاﱃ 9 8 :-إﱃ أهل مكّة ،بل مرجعه املهاجرون وساﺋر
][2
النبي مح ّم ًدا مل
أهل مكّة الذين أسلموا بعد الفتﺢ وحتّى اﻷجيال التي لحقتهم ؛ ﻷ ّن ّ
يُب َعث إﱃ أهل مكّة فقﻂ؛ كام أ ّن سورة الجمعة مل تنزل فيها.
واستنا ًدا إﱃ ما ُذكِ َر ،حتّى وإ ْن كان املقصود من مصطلﺢ (أ ّم ّيني) يف بعض اآليات؛ ومن
جملتها :اآليتان  20و 75من سورة آل عمران؛ ذلﻚ املعنى الذي هو يف مقابل أهل الكتاب،
إال أ ّن السبب يف وصف القوم بهذه الصفة يعود إﱃ عدم قدرتهم عىل القراءة والكتابة،
] [1راجع :أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،ج  ،12ص .89
راجع أيضً ا :محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،ج  ،4ص 528؛ مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،ج  ،10ص .538
] [2لالطّالع أكرث ،راجع :مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،19ص .305
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يف حني أ ّن أهل الكتاب كانوا يجيدونهام ولهم ارتبا ٌط بالكتب الدينيّة ويعلمون باملفاهيم
وص َف أهل الكتاب الجاهلني بالقراءة والكتابة بأنّهم أ ّم ّيون].[1
املستبطنة منها؛ لذلﻚ َ
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻜﻼم :أ ّن مفهوم الجهل هو امليزة املشرتكة لكلمة أ ّم ّي وملحقاتها ضمن جميع
اآليات التي أرشنا إليها آنفًا ،واستنا ًدا إﱃ املعاجم واملصادر اللغويّة ،فهذه الصفة التي ُو ِص َف
النبي مح ّم ٌد يف اآلية  157من سورة اﻷعرافH G F  :؛ تعني عدم
بها ﱡ
دليال عىل صدق نب ّوته؛
تعلّمه القراءة والكتابة وعدم اطّالعه عىل الكتاب؛ وهذا اﻷمر يعتﱪ ً
حيث ُو ِص َف يف التوراة واإلنجيل بهذه اﻷوصاف.
املفسون املسلمون يف تفسري مصطلﺢ (أ ّم ّي)
ومن املحتمل أ ّن االستدالل الذي ساقه ّ
واالستناد إليه إلثبات كون القرآن معجزةً -وهو خارج عن نطاق املوضوع -أسفر عن حدوث
تح ّد ٍ
يات فكريّ ٍة ِمن ِق َبل املسترشقني؛ ولو أمع ّنا النظر يف ساﺋر موارد استعامل هذا املصطلﺢ
وملحقاته يف سورة البقرة ،وآل عمران ،والجمعة ،سوف نلمس من سياق اآليات أ ّن املدلول
املحوري له هو :الجهل وعدم امتالك رؤية ديني ٍة صحيح ٍة؛ لذا ،فاملرشكون من مصاديقه،
ّ
وكل
السلبي لهذا املصطلﺢ ّ
وحالهم حال عوا ّم اليهود ،كام تجدر اإلشارة -هنا -إﱃ أ ّن املدلول
ّ
وصف بهذه الصفة
النبي مح ّم ٍد ،فمن يُ َ
ما يتف ّرع عليه -أ ّم ّيون وأ ّم ّيني -ال يصدق عىل ّ
النبي إبّان طفولته ترعرع يف كنف
السلب ّية ،هو يف الحقيقة الجاهل بالتعاليم الدين ّية؛ بينام ّ
هداية الله -تعاﱃ -ورعايته ،ومنذ بداية حياته شهدت سلوكاته وأقواله صدقًا وسدا ًدا أبهر
كل َم ْن كان حوله؛ بحيث وصفه القوم مبح ّم ٍد الصادق اﻷمني ،واشتهر بالصدق بني اﻷ ّم ّيني.
ّ

] [1لالطّالع أكرث ،راجع :جعفر السبحاين ،مكتب وحي امي بودن ﭘيامﱪ (باللغة الفارسية) ،إيران ،قم ،منشورات رسالﺖ1977 ،م ،ص .64
راجع أيضاً :مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،ج  ،1ص 317؛ مح ّمد جواد مغنية ،الكاشف يف تفسري القرآن ،ج  ،1ص 133؛
مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،1ص .218 – 217
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محور البحث يف هذا الكتاب هو تحليل اآلراء التي تب ّناها املسترشقون (ما بعد النصف الثاين
التوصل إليها تتل ّخص يف ما ييل:
من القرن العرشين) يف تفسري القرآن الكريم ،والنتاﺋج التي ت ّم ّ
الفينومينولوجي )phenomenology( -هو أحد اﻷساليب التي .1اﻷسلوب الظاهرا ّيت
ّ
شاعﺖ مؤ ّخ ًرا عىل صعيد دراسة واقع اإلسالم واملسلمني وتحليلها ،وعىل هذا اﻷساس اعتﱪ
اإلسالم ظاهرةً ،واملسلمون بدورهم اعتُﱪوا جز ًءا ال ّ
ينفﻚ عنها.
واإلسالم والتأريﺦ؛ وفق هذا اﻷسلوب ،ال يت ّم تحليلهام بطريق ٍة انتزاع ّي ٍة ،بل يد ّون الباحث
اإلسالمي يف رحاب الزمان واملكان ،ضمن نطاقٍ واسعٍ ،وعىل
دراسته التحليل ّية حول الواقع
ّ
النبي حسب الدراسات التي تعتمد أساليب أخرى ،يُدرج
ضوء إيديولوجيا شامل ٍة؛ ولو كان ّ
ضمن مرحل ٍة تأريخيّ ٍة معيّ ٍنة ،فشخصيّته؛ عىل أساس هذا اﻷسلوب ،يت ّم تحليلها يف نطاقٍ
اإلسالمي ،ومن ث ّم فهذه
أوس َع؛ استنا ًدا إﱃ التو ّجهات التي تب ّناها املسلمون عىل م ّر التأريﺦ
ّ
الشخص ّية ليسﺖ منتزع ًة من التأريﺦ ،وعاﴏت مرحل ًة زمن ّي ًة مع ّينةً ،واتّخذت إجر ٍ
خاص ًة
اءات ّ
مﴣ وقتها يف تلﻚ اآلونة ،بل ﻤﻳكن اعتبارها سلسل ًة من التص ّورات واملعتقدات والثقافات التي
بقيﺖ فاعل ًة عىل م ّر التأريﺦ وما زالﺖ منطبع ًة اليوم يف أذهان املسلمني؛ وهذه الرؤية استند
اإلسالمي وتحليلها.
إليها املسترشقون ضمن دراسة التط ّورات التفسرييّة التي شهدها العامل
ّ
النص القرآ ّين ،ﻤﻳكن تصنيفها ضمن
 .2الدراسات التي د ّونها الباحثون الغرب ّيون يف تفسري ّ
تيارين أساس ّيني؛ هام:
تقليدي ( )Traditionalistوهو التيار الغالب يف الدراسات الغرب ّية.
تفسريي
أ .تيا ٌر
ﱞ
ﱞ
يل) (.)Revisionist
تفسريي
ب .تيا ٌر
ﱞ
ﱞ
تجديدي (تعدي ﱞ
النص القرآ ّين محو ًرا
والباحثون الذين ينضوون تحﺖ مظلّة التيار اﻷ ّول جعلوا بنية ّ
تناص -يف رحابنيص
أسلوب
لدراساتهم ،ويف هذا املضامر اعتمدوا عىل
ٍ
ٍّ
ٍّ
لغوي وتحليلٍ ّ ٍّ
النص القرآ ّين ،وحني استقصاﺋهم العالقة الرابطة
التأريﺦ وفقه اللغة ،لدى بيانهم مسألة تكوين ّ
بينه وبني تعاليم الكتاب املق ّدس وما تاله.
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 .3يعتقد املسترشقون أ ّن القرآن الكريم ناد ًرا ما ينقل قصص الكتاب املق ّدس بحذافريها،
ٍ
جديد؛ وحاول تعريف
تفسريي
تفاصيل توضّ ﺢ هذه القصص ضمن إطا ٍر
َ
فهو برأيهم ذكر
ٍّ
مخاطَبيه مبا جرى فيها عىل ضوء تصويره شخص ّيات الكتاب املق ّدس نفسها وفق أساطري
اﻷناجيل املنتحلة -أبوكريفا-وحكاياتها والنصوص اليهوديّة املسيحيّة غري الرسميّة.
التناص -برأي معظم املسترشقني أكرث ما يكون شبي ًها بنظريّة التأثريالنيص
ّ
 .4التعالق ّ ّ
التناص املطروحة
واالقتباس املطروحة من ِقبَل هارولد بلوم ،لك ّن هذا الرأي ال يشبه نظريّة
ّ
من ِق َبل الباحثة جوليا كريستيفا وساﺋر الباحثني الذين تب ّنوا آراء ميخاﺋيل باختني.
التناص؛ الذي يعتﱪ
خطاب يعتمد عىل منهج ّية
كل
وتع ّرف جوليا كريستيفا اآلداب بأنّها ّ
ٍ
ّ
ٍ
نصوص أخرى ،لذا ال يكفي يف تحقّقه
تعامال بني النصوص وتغي ًريا يف صورها ،ضمن نطاق
ً
النص الجديد.
مج ّرد التمليﺢ ،أو اإلشارة ،أو اقتباس أحد املفاهيم يف ّ
 .5اآلراء التفسرييّة التي تب ّناها غالبيّة املسترشقني الذين تط ّرقنا إﱃ بيان وجهات نظرهم
فسوا اﻷلفاظ والعبارات القرآن ّية وفق مبدأ
يف هذا الكتاب ،تقوم عىل مسألة
ّ
التناص ،حيث ّ
يجسد
النيص؛ وهذا التو ّجه يف الحقيقة يع ّد استثام ًرا نفع ًّياً لهذا املنهج
ّ
التفسريي؛ وهو ّ
التعالق ّ ّ
تعارضً ا بني النظريّة والعمل.
التناص بني القرآن والكتاب
كام أ ّن غالب ّية البحوث والدراسات التي ت ّم تدوينها وفق منهج
ّ
النص القرآ ّين متطف ٌّل عىل التعاليم اليهوديّة املسيحيّة ،وعىل هذا
املق ّدس ،يُراد منها إثبات أ ّن ّ
اﻷساس تط ّرق املسترشقون إﱃ تحليل مضاممينه؛ طبقًا للمفاهيم املصطلحة ضمن الدراسات
للنص
التناص
الحقيقي يُراد منه معرفة كيف ﻤﻳكن ّ
التي أُجريﺖ حول الكتاب املق ّدس؛ يف حني أ ّن ّ
ّ
الجديد صياغة رؤيتنا بالنسبة إﱃ النصوص اﻷخرى املرتبﻂ بها .وكان بﺈمكانهم االعتامد عىل
النيص بني القرآن والعهدين ،دون الحاجة إﱃ تهميﺶ أحدهام.
أساليب معتﱪ ٍة لبيان واقع االرتباط ّ
َ
النص القرآ ّين ،جعل القرآن
 .6اﻷسلوب
الوضعي واالختزا ّﱄ املتّبع من ِقبَل املسترشقني إزاء ّ
ّ
الكريم عرض ًة للنقد واالعرتاض حني مشاهدة أوجه التشابه بينه وبني الكتاب املق ّدس ضمن
موارد االختالف يف ما بينهام ،أو ضمن موارد اختالفه مع النصوص الفرع ّية اليهوديّة املسيح ّية.
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وتنسب هذه االختالفات إﱃ اﻷخطاء التي يقع فيها املتلقّي؛ حينام يقتبس املفاهيم من
رش ،أو تنسب إﱃ عوا ّم اليهود والنصارى أو الذين ال يجيدون
النصوص اﻷخرى بشكلٍ مبا ٍ
القراءة والكتابة منهم؛ باعتبارهم مقتبسني لهذه املفاهيم؛ وعىل هذا اﻷساس نجد بعض
النبي
النص املق ّدس ّ
الباحثني يحاولون الولوج يف ذهن كاتب هذا ّ
النص القرآ ّين -الذي هو ّبرأيهم وتحدوهم ثق ٌة تا ّم ٌة مبا يتص ّورونه يف هذا املضامر ،ومن ث ّم يحاولون بيان هدفه من
وراء ِذكْر تلﻚ املفاهيم؛ وفقًا لتص ّو ٍر كهذا.
النبي،
وعىل الرغم من انتهاج بعضهم مسلكًا يتناغم مع املبادئ الرسال ّية التي جاء بها ّ
لك ّنهم استندوا يف تفسري اآليات القرآن ّية إﱃ العرف الساﺋد بني اليهود واملسيح ّيني يف تفسري
املسيحي ذي النزعة العربيّة.
النصوص املق ّدسة ،إﱃ جانب االعتامد عىل الفكر
ّ
ّ
النص املق ّدس ،حيث ح ّرروا أنفسهم من الفرضيّات
 .7أتباع تيار الفكر
اإلصالحي تح ّدوا ّ
ّ
اإلسالمي ،عىل ضوء اتّباع ٍ
أسس تحليل ّي ٍة ومنهج ّي ٍة لغويّة ،ويف
التقليديّة املتعارفة يف التأريﺦ
ّ
هذا املضامر مل تعتمد دراساتهم وبحوثهم التفسرييّة عىل قر ٍ
اءات تأريخ ّي ٍة ولغويّ ٍة ،بل تعاملوا
لغوي ٍ
فسوا اآليات وفق ظنونٍ وتخمينات ال أساس
النص القرآ ّين
ٍ
مع ّ
بأسلوب ٍّ
بحﺖ ،ومن ث ّم ّ
لها من الص ّحة؛ متبعني نه ًجا متط ّرفًا للغاية.
والقراءة اللغويّة البحتة التي تب ّناها هؤالء الباحثون ،مت ّخض عنها ا ّدعاء أ ّن القرآن مل يتبلور يف
الحجاز إبّان القرن السابع امليالد ّي ،بل يف العراق إبّان القرن التاسع امليالد ّي ،وهو يف هذه الحالة
ليس تأري ًخا؛ وإﻤﻧّ ا هو مج ّرد استعر ٍاض للتأريﺦ؛ وعىل هذا اﻷساس بادروا يف معظم اﻷحيان إﱃ تحليل
مضامينه؛ وفقًا ملفاهيم الكتاب املق ّدس واﻷعراف اليهوديّة .وبعض االختالفات العجيبة الكاﺋنة بني
النص القرآ ّين ونصوص العهدين جعلتهم يلجأون إﱃ منهجيّ ٍة يهوديّ ٍة الستنتاج املعنى ،عىل أساس
ّ
النيص ،ومن ث ّم استنتجوا أ ّن القرآن ﻤﻧا وترعرع يف بيﺌ ٍة طاﺋفي ٍة تطغى عليها اﻷفكار
مسألة التعالق ّ ّ
التناص القرآ ّين.
والتو ّجهات اليهوديّة ،وبالتاﱄ ال ﻤﻳكن طرح أ ّي قراء ٍة نهاﺋ ّي ٍة حول مسألة ّ
 .8حينام ﻤﻧعن النظر يف التفاسري التي تب ّناها هؤالء املسترشقون ،يتّضﺢ لنا أ ّن دعوة التغيري
حقاﺋق ثابت ٍة
( )Revisionismالتي ت ُط َرح من ِق َبلِهم تتّسم -أحيانًا -برغب ٍة جامح ٍة يف تجاهل
َ
خاص ٍة.
ال غبار عليها ،حيث يسعون من وراء ذلﻚ إﱃ الرتويج لعقيد ٍة ّ
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أي تحليلٍ
الفكري ً
ويتبّى أتباع هذا التيّار
تحليال لغويًّا يف دراساتهم اإلسالميّة ،وال يطرحون ّ
ّ
قاﺋم عىل شواه َد وأدلّ ٍة مقنع ٍة ،حيث يعتمدون عىل مج ّرد تص ّور ٍ
ات لبيان الحقاﺋق
منسجم ٍ
ٍ
أقل شأنًا من أ ْن تكون مرتك ًزا يف هذا املضامر؛ فالباحث منهم
التأريخ ّية؛ عىل الرغم من كونها ﱠ
البحثي؛ اعتام ًدا عىل فرضيّ ٍة واضح ٍة قوامها أ ّن الحقاﺋق ليسﺖ كام ص ّورتها
يبتدئ مرشوعه
ّ
الدراسات التقليديّة الساﺋدة يف العامل الغر ّﻲﺑ ،ث ّم يلجأ إﱃ فرضيّ ٍ
ات منطقيّ ٍة أو غريِ منطقيّ ٍة
العلمي .وال ّ
شﻚ يف أ ّن مثل هذه الفرض ّيات تع ّد مقبول ًة -فقﻂ -من جهة أنّها
ملواصلة بحثه
ّ
فرض ّيات جديدة.
ويعود اﻷسلوب الذي اتّبعه هؤالء يف تفسري اﻷلفاظ والعبارات القرآن ّية إﱃ رؤيتهم الوضع ّية
املرتكزة يف أذهانهم حني التعامل مع اﻷحداث التأريخيّة واﻷسس التفسرييّة ومختلف اﻷخبار
املنقولة عىل م ّر التأريﺦ ،وقد تط ّرقنا يف هذا الكتاب إﱃ دراسة الكثري من آراﺋهم وتحليلها
نستشف منها أ ّن السبب يف تشكيكهم مبدلول إحدى اآليات أو العبارات القرآن ّية
والتي
ّ
أوهام وتص ّور ٍ
ٍ
معني وذوقٍ
شخيص ،يعود إﱃ مج ّرد
ات ظ ّن ّي ٍة بحت ٍة
هدف ّ ٍ
وتفسريها وفق
ٍ
ٍّ
منبثق ٍة من فرضيّ ٍ
ات ال أساس لها من الص ّحة.
 .9ال ّ
شﻚ يف أ ّن الفرضيّات الظ ّنيّة القاﻤﺋة عىل التص ّور والتخمني ليس من شأنها إقناع
الطرف املقابل ،بل تُ َع ّد سب ًبا أساس لتشويﺶ الذهن وتشتيته.
اإلصالحي الذي ظهر يف الدراسات االسترشاق ّية املتأ ّخرة ،مل
الفكري
كام أ ّن أتباع الت ّيار
ّ
ّ
يتق ّيدوا بالحدود املنطق ّية للتص ّور والظ ّن حني البحث عن الحقاﺋق ،وهذا اﻷمر مشهو ٌد يف
النص القرآ ّين،
دراساتهم وبحوثهم؛ ومثال ذلﻚ :وصفهم بعض القصص التأريخ ّية املنقولة يف ّ
بأنّها مج ّر ُد أساط َري ال غري؛ يف حني أ ّن صياغتهم الجديدة للتأريﺦ -وهي يف الحقيقة مج ّرد
تص ّور ٍ
ات -تقوم برأيهم عىل شواه َد تأريخي ٍة متقن ٍة ،وتع ّد أكرثَ انسجا ًما مع اﻷسس العقل ّية!
والطريف أ ّن الحقاﺋق التأريخ ّية التي يتح ّدثون عنها مل يطرحوها عىل طاولة البحث
كل احتام ٍل يتعارض مع نظريّاتهم وآراﺋهم،
والتحليل؛ إذ تجاهلوا جميع الحقاﺋق ،وه ّمشوا ّ
عىل ضوء فرض ّياتهم املرتكزة يف أذهانهم حول طبيعة الوقاﺋع واﻷحداث التأريخ ّية.
 .10غفل هؤالء املسترشقون عن أ ّن الله -تعاﱃ -يبعث نب ًّيا جدي ًدا إﱃ الناس بعد أ ْن يُعرِضُ وا
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ويتحريون يف متاهات الضالل ،إذ الهدف من هذه البعثة
النص املق ّدس الذي كان بني أيديهم
عن ّ
ّ
أقل تقديرٍ،
كتاب مق ّد ٍس نزلﺖ ألفاظه ومعانيه ،أو معانيه -فقﻂ ،-عىل ّ
هو هدايتهم يف رحاب ٍ
عن طريق الوحي؛ ليكون نﱪ ًاسا تهتدي به اﻷجيال الالحقة ،وس ًّدا مني ًعا؛ ﻲﻛ ال يضلّوا من ٍ
جديد.
النص السابق ويُعرِض الناس عنه ،أو حينام ال
النص املق ّدس يظهر حينام يندرس ّ
هذا ّ
النص القديم
النص الجديد إﱃ ّ
النصيّة من ِقبَل ّ
يُفهم بشكلٍ صحي ٍﺢ؛ لذا تبلﻎ اإلرجاعات ّ
أدﻰﻧ مستوياتها؛ بحيث ال تشري إال إﱃ الخلفيّة الدينيّة واالرتباط املتواصل بني سلسلة اﻷديان
السامويّة.
النص القرآ ّين
كام أ ّن القسم اﻷعظم من املضامني القرآن ّية تُع ّد جديد ًة من نوعها ،وجاء بها ّ
أي من الكتب املق ّدسة السابقة ،وهي تبلﻎ التامم والكامل؛ لدرجة
َفسه دون االعتامد عىل ٍّ
ن ُ
نص آخ َر؛ ولك ْن مبا أنّه آخر الكتب امل ُن َزلَة من السامء،
أي ٍّ
أنّها تغني املخاطَب عن الرجوع إﱃ ّ
ونظ ًرا إﱃ أنّه -بطبيعة الحال -يحمل رسالة التوحيد التي جاء بها جميع اﻷنب ّياء ،واملرسلني
ٍ
وثقافات،
قيم،
عام شاع يف اﻷمم السالفة؛ من ٍ
إﱃ البرشيّة ،فقد تط ّرق يف آياته إﱃ الحديث ّ
ٍ
ومعتقدات ،وأخالقٍ  ،كذلﻚ ذكر بعض قصص أنب ّياﺋهم ،لذا إ ْن أردنا فهم مضمونه؛ فال ب ّد لنا
النيص.
من االطّالع عىل تعالقه ّ ّ
 .11الغالبيّة العظمى من املسترشقني الذين ذكرنا آراءهم ونظريّاتهم يف هذا الكتاب،
التفسريي ،فضالً عن أنّهم مل يوضّ حوا مقصودهم من
مل يوضّ حوا املعامل اﻷساس ّية لنهجهم
ّ
النص القرآ ّين؛ لذلﻚ نراهم -أحيانًا-
التفسريي القاﺋم عىل مبدأ
النهج
التناص لدى تفسريهم ّ
ّ
ّ
فوﴇ منهج ّي ٍة ضمن طرح وجهات نظرهم؛ لك ْن مع ذلﻚ هناك مسترشقون
يخوضون يف ً
وضّ حوا منهجيّاتهم التي اعتمدوا عليها يف تدوين دراساتهم القرآنيّة؛ مثل :أنجليكا نويورث،
ونيكوالي سيناي ،وأوري روبني ،وحتّى غابريال سعيد رينولدز إﱃ ح ٍّد ما.
 .12إحدى الشبهات التي يتش ّبث بها الت ّياران الفكريّان االسترشاق ّيان يف مجال تفسري اﻷلفاظ
املفسين املسلمني ليسﺖ معتﱪةً ،بل
والعبارات القرآن ّية؛ هي أ ّن التفاسري التي طرحها غالب ّية ّ
منبثق ًة من دواف َع عقديّ ٍة ،وقد ت ّم الرتويج لها يف الحلقات الدراس ّية اإلسالم ّية؛ ومنهم من تجاهل
النص
السياقات املشابهة لها يف ّ
سياق املفردة القرآنيّة التي تط ّرق إﱃ تفسريها وأعرض عن ساﺋر ّ
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القرآ ّين ،وعىل هذا اﻷساس رفض املعنى املتداول لها؛ با ّدعاء إشاعته عن طريق الحلقات الدراسيّة،
اإلسالمي بعد ظهور القرآن ،أو با ّدعاء أنّه نتيج ٌة
وعىل ضوء املعتقدات التي ظهرت يف املجتمع
ّ
لتواطؤ عد ٍد من العلامء املسلمني! وبهذا التص ّور سعى إﱃ طرح مع ًنى ٍ
جديد لهذه املفردة ،عىل
ضوء سيمنطيقا تأريخيّ ٍة ،واستنا ًدا إﱃ تص ّور ٍ
ات ظ ّنيّ ٍة ال صوابيّة لها.
السياق أفضل ٍ
نتمسﻚ به ملعرفة مراد املتكلّم ،لذا تتع ّدد -أحيانًا -مصاديق
مرشد ّ
 .13يع ّد ّ
اللغوي اللجوء
إحدى املفردات؛ بحيث تصبﺢ مشرتكًا لفظيًّا ،كام أنّه من املتعارف يف االستعامل
ّ
النص القرآ ّين ،لذا يأيت الدور
إﱃ االستعارات واﻷلفاظ املجازيّة؛ وهذه اﻷمور موجود ٌة -أيضً ا -يف ّ
السياق ،إذ بﺈمكاننا االعتامد عليه ملعرفة املصداق الذي يقصده املتكلّم أو املعنى الذي
هنا -إﱃ ّمستعمال بصيغته الحقيقيّة أو املجازيّة.
ً
يريده ،كذلﻚ يعيننا عىل معرفة ما إ ْن كان اللفﻆ
كل آي ٍة تك ّررت فيها
السياق سوف يُتاح لنا التع ّرف عىل املصداق املُراد يف ّ
وحينام نلجأ إﱃ ّ
الحقيقي ،فال ب ّد لنا من تحليل اآليات التي تنضوي ضمن نطاقٍ
السياق
املفردة ،وﻷجل معرفة ّ
ّ
معني يف رحاب معرفة ترتيب نزول السورة ،ومناسبة نزولها ،وطبيعة مخاطبيها ،واﻷجواء الثقاف ّية
ٍّ
التي اكتنفﺖ بيﺌة ِ
الخطَاب العرب ّية ،وحينام نتت ّبع التفاسري التي تب ّناها املسترشقون لبعض اﻷلفاظ
بالسياق ،وتحميلهم
والعبارات القرآنيّة؛
ّ
نستشف منها ضعفًا تفسرييًّا يتمثّل يف عدم اكرتاثهم ّ
فرض ّي ٍ
املفسين املسلمني بتجاهل التفسري الصحيﺢ.
ات عىل ّ
النص القرآ ّين ،واتّهامهم ّ
 .14يف مطلع القرن العرشين شهدت اﻷوساط الفكريّة الغرب ّية اهتام ًما بالغًا
الفكري
بالدراسات التحليل ّية النقديّة ،وقد انعكسﺖ تداعيات هذه الظاهرة يف الرتاث
ّ
لبعض املسترشقني؛ من أمثال :ألفيس شﱪنغر ،وويل ديورانﺖ ،وهرتفيﻚ هرشفلد ،ويف
هذا املضامر ف ّندوا بعض روايات السرية؛ باعتبار أنّها ا ُقتبسﺖ وطُ ّورت يف رحاب القصص
ٍ
اقتباس منها؛ وهذه الرؤية
واملواعﻆ املوجودة يف اﻷسفار الخمسة؛ فهي -برأيهم -مج ّرد
تبلورت يف اآلراء التفسرييّة االسترشاق ّية التي ظهرت بني اﻷوساط الفكريّة االسترشاق ّية يف
فسوا القصص واﻷلفاظ
املنتصف الثاين من القرن العرشين والفرتة التي لحقته ،حيث ّ
والعبارات القرآنيّة عىل أساس تو ّج ٍه من هذا القبيل.
 .15ال تقترص نقاط الضعف يف التفاسري االسترشاقيّة عىل تجزﺋة اآليات القرآنيّة وتجاهل
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السياق ،بل هناك مؤاخذ ٌة أخرى تَرِد عليهم؛ وهي :تجزﺋتهم املواضيع القرآنيّة؛ ومثال ذلﻚ:
ّ
النبي
ما ذكرناه يف الباب الثالث من الكتاب ،إذ عىل ضوء مساعيهم الرامية إﱃ إثبات أ ّن ﱠ
مح ّم ًدا ليس خاتم اﻷنب ّياء واملرسلني ،تط ّرقوا إﱃ تفسري اآلية  40من سورة اﻷحزاب ضمن
النص القرآ ّين.
املباحث
الخاصة باإلرث ،وا ّدعوا بهذا الصدد أ ّن املسلمني قد ح ّرفوا ّ
ّ
واحتذى هؤالء بأسالفهم وراحوا يخوضون يف بيان املوضوع عىل أساس فكرة وضع
قصة زيد
اﻷحاديث
ٍ
بأسلوب ممنه ٍج ،ويف هذا املضامر ا ّدعوا أ ّن املسلمني هم الذين ابتدعوا ّ
بن حارثة وزوجته زينب بنﺖ جحﺶ ،حيث أرادوا الرتويج لفكرة خامت ّية النب ّوة عن طريق
الخاصة بزواج الرجل من الزوجة
النص القرآ ّين ،ومبا يف ذلﻚ إلغاء القوانني
ّ
إعادة النظر يف ّ
السابقة البنه بالتب ّني ،كام ع ّدلوا قوانني اإلرث!
متسﻚ بها املسترشقون تﴬب بجذورها يف النظريّات املطروحة من
 .16االستدالالت التي ّ
التفسريي الذي ذكروا آراءهم يف رحابه،
ِق َبل الباحثني الغرب ّيني ،فهذا اﻷمر مشهو ٌد يف النهج
ّ
التفسريي إﱃ النظريّات الشاﺋعة يف اﻷوساط
إذ غال ًبا ما نجد أحد املسترشقني يستند يف رأيه
ّ
الغرب ّية.
 .17هناك بعض الحاالت التي نلمس فيها أ ّن املسترشق؛ ج ّراء عدم إملامه باللغة العرب ّية
خاصةً.
ودقاﺋقها؛ مثل :االستعارة ،والتشبيه ،والكناية ،واملجاز ،...يتب ّنى رؤي ًة تفسرييّ ًة ّ
 .18هناك كال ٌم للمسترشق الﱪيطاين آرثر آربري حول الرتجامت التي قام بها املسترشقون
اقي لﻸلفاظ والعبارات القرآن ّية؛ حيث قال:
ّ
للنص القرآ ّين ،يصدق عىل التفسري االسترش ّ
امليالدي ،لك ّنها ات ّسمﺖ
إ ّن الرتجمة اﻷوﱃ للقرآن ُد ِّونَﺖ يف أوروبا إبّان القرن الثاين عرش
ّ
بعدم الدقّة وعدم فهم مضمونه بشكلٍ صحي ٍﺢ ،لذا فالبنية الفكريّة اﻷوﱃ التي تقوم عليها
التفاسري االسترشاقيّة كانﺖ تَ ْن َه ُل ِم ْن هذه الرتجمة السقيمة ،لك ْن يف ما بعد اتّسمﺖ التفاسري
االسترشاق ّية تدريج ًّيا بنه ٍج أكرثَ واقعي ًة وانسجا ًما مع التفاسري اإلسالم ّية.
***
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أ ّو ًﻻ :اﳌﺼﺎدر اﻟﻔﺎرﺳ ّﻴﺔ:

القرآن الكريم املرتجم إﱃ الفارسية (ترجمة ناﴏ مكارم الشريازي).
أبو اﻷعىل املودودي ،تفهيم القرآن ،ترجمة كليم الله متني ،منشورات دار العروبة للدعوة اإلسالميّة1990 ،م.
أبو الفتوح الرازي ،روض الجنان وروح الجنان يف تفسري القرآن ،تحقيق مح ّمد جعفر ياحقي ومحمد مهدي
ناصﺢ ،إيران ،مشهد ،منشورات معهد الدراسات اإلسالم ّية التابع للعتبة الرضوية املقدّسة ،الطبعة اﻷوﱃ،
1408هـ.
أبو هالل العسكري ،الفروق اللغويّة ،ترجمه إﱃ الفارسية مهدي كاظميان وزهراء رضا خواه ،إيران ،طهران،
منشورات معهد بحوث العلوم اإلنسان ّية والدراسات الثقاف ّية2011 ،م.
أحد فرامرز قراملﻲﻜ ،روش شناﳼ مطالعات ديني ،إيران ،مشهد ،منشورات الجامعة الرضوية للعلوم اإلسالميّة،
2006م.
أحمد باكتﴚ ،ترجمه شناﳼ قرآن ﮐريم روي ﮐرد نظري و ﮐاربردي ،الطبعة اﻷوﱃ ،إيران ،طهران ،منشورات
جامعة اإلمام الصادق2013 ،م.
أحمد باكتﴚ ،درس ﮔفتارهايي درباره نقد مﻦﺘ ،الطبعة اﻷوﱃ ،إيران ،طهران ،منشورات جامعة اإلمام
الصادق2012 ،م.
أحمد بن مح ّمد ميبدي ،كشف اﻷﴎار وعدّة اﻷبرار ،تحقيق عيل أصغر حكمﺖ ،إيران ،طهران ،منشورات أمري
كبري ،الطبعة الخامسة1992 ،م.
أحمد بهشتي ،عيﴗ ﭘيام آور اسالم ،إيران ،طهران ،منشورات اطالعات2000 ،م.
آذر تاش آذر نوش ،واكاوي ومعادل ياﻲﺑ تعدادي از واژﮔان قرآن كريم ،إيران ،طهران ،منشورات الجهاد
الجامعي يف مدينة طهران ،الطبعة اﻷوﱃ2011 ،م.
أعظم بويا ،مواجهه قرآن با فرهنﮓ مسﯿحﯿﺖ ،إيران ،طهران ،منشورات »هستي ﻤﻧا«2006 ،م.
اإلسالمي يف الحوزة العلميّة،
أكﱪ هاشمي رفسنجاين ،تفسري رهنام ،إيران ،قم ،منشورات املكتب اإلعالمي
ّ
الطبعة الخامسة2007 ،م.
بهمن نامور مطلق ،در آمدي بر بينامتنيﺖ نظريه ها و ﮐاربردها ،إيران ،طهران ،منشورات »سخن« ،الطبعة
اﻷوﱃ2011 ،م.
توشيهيكو إيزوتسو ،خدا و انسان در قرآن ،ترجمه إﱃ الفارسية أحمد آرام ،إيران ،قم ،منشورات مﮑتب الثقافة
اإلسالم ّية1989 ،م.
ثامر هاشم العميدي ،مهدي منتظر در انديشه اسالمي ،ترجمه إﱃ الفارسية مح ّمد باقر محبوب القلوب،
إيران ،قم ،منشورات مسجد جمكران ،الطبعة الثالثة2009 ،م.
جعفر السبحاين ،مﮑتب وحي امي بودن ﭘيامﱪ ،إيران ،قم ،منشورات رسالﺖ1977 ،م.
مؤسسة اإلمام الصادق ،الطبعة الخامسة2011 ،م.
جعفر السبحاين ،منشور جاوﯾد ،إيران ،قم ،منشورات ّ
جعفر نكونام ،ﭘﮋوهﴚ در مصحف امام عيل ،إيران ،رشﺖ ،منشورات »كتاب مبني« ،الطبعة اﻷوﱃ،
2003م ،الفصالن الثالث والرابع.
جوان أو .غريدي ،مسيحيﺖ و بدعﺖ ها ،ترجمه إﱃ الفارسية عبد الرحيم سليامين اردستاين ،منشورات
مؤسسة »طه« الثقاف ّية1998 ،م.
ّ
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جون ناس ،تاريﺦ جامع اديان ،ترجمه إﱃ الفارسية عيل أصغر حكمﺖ ،إيران ،طهران ،منشورات »بريوز«،
الطبعة الثالثة1975 ،م.
حامد الجار ،حﴬت عيﴘ در قرآن :در درس ﮔفتار هاي حامد الﮕار ،ترجمه إﱃ الفارسية إسحاق أﮐﱪيان،
تحقيق أحمد رضا جلييل ،إيران ،طهران ،منشورات »ﮐتاب طه«2004 ،م.
حسن املصطفوي ،تفسري روشن ،إيران ،طهران ،منشورات مركز نرش كتاب ،الطبعة اﻷوﱃ2001 ،م.
حسني بن أحمد حسيني شاه عبد العظيمي ،تفسري اثنا عرشي ،إيران ،طهران ،منشورات ميقات1984 ،م.
خدا مراد سليميان ،درس نامه مهدوﯾﺖ ،إيران ،قم ،منشورات املركز التخصيص للفكر املهدوي ،الطبعة
الخامسة2012 ،م.
دانييل تشاندلر ،مباين نشانه شناﳼ ،ترجمه إﱃ الفارسية مهدي بارسا ،منشورات معهد دراسات الثقافة والفكر
اإلسالم ّيني ،الطبعة اﻷوﱃ2011 ،م.
دونيز ماسون ،قرآن وﮐتاب مقدس :درون مايه هاي مشرتك ،ترجمته إﱃ الفارسية فاطمة سادات تهامي ،إيران،
طهران ،منشورات السهروردي2006 ،م.
رضا صدر ،مسﯿﺢ در قرآن ،ترجمه إﱃ الفارسية عيل ح ّجتي كرماين ،إيران ،طهران ،منشورات مشعل دانشجو،
الطبعة اﻷوﱃ.
ريجي بالشري ،در آستانه قرآن ،ترجمه إﱃ الفارسية محمود راميار ،إيران ،طهران ،منشورات مكتب نرش الثقافة
اإلسالم ّية1986 ،م.
شبري أحمد عثامين ،تفسري ﮐابيل ،ترجمه إﱃ الفارسية عد ٌد من علامء أفغانستان ،إيران ،طهران ،منشورات
إحسان ،الطعبة الحادية عرشة2006 ،م.
شهره شاهسوندي /أميد خانه زاده ،تغيري مخاطب در قرآن :راهكار هاي ترجمه ،إيران ،طهران ،منشورات
مركز دراسات العلوم والثقافة اإلسالم ّية ،الطبعة اﻷوﱃ2013 ،م.
عباس أرشيف ،مقايسه قصص قرآن وعهدين ،إيران ،طهران ،منشورات»دستان«2003 ،م.
عبد الرحمن بدوي ،دفاع از قرآن در برابر آراء خاورشناسان ،ترجمه إﱃ الفارسية حسني سيدي ،إيران ،مشهد،
منشورات »به نرش« ،الطبعة اﻷوﱃ2004 ،م.
عبد الكريم ﻲﺑ آزار شريازي ،باستان شناﳼ و جغرافياي تاريخي قصص قرآن ،إيران ،طهران ،منشورات الثقافة
اإلسالم ّية ،الطبعة الثالثة2001 ،م.
عبد الله جوادي اآلميل ،تسنيم تفسري قرآن ﮐريم ،إيران ،قم ،منشورات إﴎاء ،الطبعة الثالثة2002 ،م و 2014م.
عبد الله جوادي اآلميل ،تفسري موضوعي قرآن ﮐريم :سريه رسول اكرم در قرآن ،إيران ،قم ،منشورات إﴎاء،
الطبعة اﻷوﱃ1997 ،م.
عبد الله جوادي اآلميل ،تفسري موضوعي قرآن ﮐريم :معاد در قرآن ،إيران ،قم ،منشورات مركز نرش إﴎاء،
الطبعة الثانية2003 ،م.
عيل رضا كاوند بروجردي ،أُمي بودن ﭘﯿامﱪ اﮐرم در منابع تفسﯿري وحديثي ونقد دﯾدﮔاه خاورشناسان ،إيران،
طهران ،منشورات كلية العلوم القرآن ّية يف طهران ،الطبعة اﻷوﱃ2013 ،م.
مؤسسة نرش معهد بحوث الثقافة والفكر اإلسالميّني ،الطبعة اﻷوﱃ2010 ،م.
عيل قاﻤﺋي نيا ،بيولوژي نصّ ،
فاطمة مد ّرﳼ ،فرهنﮓ توصيفي نقد و نظريه هاي ادﻲﺑ ،معهد بحوث العلوم اإلنسان ّية والدراسات الثقاف ّية،
2011م.
فتﺢ الله نجار زادكان ،تفسري موضوعي قرآن كريم ( :)1قرآن در قرآن ،إيران ،طهران ،منشورات جامعة طهران،
الطبعة الثانية2012 ،م.
قاسم فاﺋز ومريم أميني ،مرجع ضمري در قرآن ونقﺶ آن در تفسري ،إيران ،طهران ،منشورات جامعة اإلمام
الصادق ،الطبعة اﻷوﱃ2015 ،م.
مح ّمد باقر ح ّجتي ،ﭘﮋوهﴚ در تاريﺦ قرآن كريم ،منشورات مكتب نرش الثقافة اإلسالم ّية1981 ،م.
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مح ّمد بن إبراهيم (صدر الدين الشريازي) ،تفسﯿر سوره جمعه ،ترجمه إﱃ الفارسية وص ّححه وعلّق عليه
مح ّمد خواجوي ،إيران ،طهران ،منشورات موﱃ ،الطبعة الثالثة.
مح ّمد بن إبراهيم (صدر الدين الشريازي) ،مفاتﯿﺢ الغﯿب ،ترجمه إﱃ الفارسية مح ّمد خواجوي ،إيران ،طهران،
منشورات ملوى ،الطبعة اﻷوﱃ2005 ،م.
مؤسسة البحوث
مح ّمد تقي املد ّرﳼ ،تفسري هدايﺖ ،ترجمه إﱃ الفارسية أحمد آرام ،إيران ،مشهد ،منشورات ّ
اإلسالميّة1998 ،م.
مؤسسة اإلمام الخميني للتعليم والبحوث،
ات
ر
منشو
قم،
ان،
ر
إي
شناﳼ
قرآن
اليزدي،
مصباح
مح ّمد تقي
ّ
الطبعة الثانية2001 ،م.
مؤسسة
مح ّمد حسن زماين ،مسترشقان وقرآن :نقد وبررﳼ آراء مسترشقان درباره قرآن ،إيران ،قم ،منشورات ّ
بوستان كتاب ،الطبعة اﻷوﱃ2006 ،م.
مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،ترجمه إﱃ الفارسية مح ّمد باقر موسوي همداين ،إيران ،قم،
اإلسالمي التابع لجامعة املد ّرسني يف الحوزة العلميّة.
منشورات دار النرش
ّ
مح ّمد رضا جالﱄ ناﺋيني ،تاريﺦ جمع قرآن كريم ،قدّم له أحمد مهدوي دامغاين ،إيران ،طهران ،منشورات
»نقره«1986 ،م.
مح ّمد رضا غيايث كرماين ،ﭘﮋوهﺶ هاي قرآين عالمه شعراين در تفاسري مجمع البيان ،روح البيان و منهج
مؤسسة بوستان كتاب2006 ،م.
الصادقني ،إيران ،قم ،منشورات ّ
مح ّمد عابد الجابري ،رهيافتي به قرآن كريم ،ترجمه إﱃ الفارسية محسن آرمني ،إيران ،طهران ،منشورات »ين«،
الطبعة اﻷوﱃ2014 ،م.
مح ّمد عبد العظيم الزرقاين ،مناهل العرفان ،ترجمه إﱃ الفارسية محسن آرمني ،إيران ،طهران ،منشورات معهد
بحوث العلوم اإلنسان ّية والدراسات الثقاف ّية ،الطبعة اﻷوﱃ2006 ،م.
مح ّمد عيل لساين فشارﻲﻛ وحسني مرادي زنجاين ،روش تحقيق موضوعي در قرآن ﮐرﯾم ،إيران ،زنجان،
منشورات قلم مهر ،الطبعة الثانية2007 ،م.
مح ّمد عيل مهدوي راد ،آفاق تفسري ،إيران ،طهران ،منشورات »هستي ﻤﻧا« ،الطبعةاﻷوﱃ2003 ،م.
مح ّمد كاظم شاكر ،علوم قرآين ،إيران ،قم ،منشورات جامعة قم ،الطبعة الثانية2009 ،م.
مح ّمد هادي معرفﺖ ،نقد شبهات ﭘريامون قرآن ﮐريم ،ترجمه إﱃ الفارسية حسن حكيم باﳾ وآخرون ،إيران،
مؤسسة متهيد2009 ،م.
قم ،منشورات ّ
محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،ترجمه إﱃ الفارسية مسعود أنصاري ،إيران ،طهران،
منشورات ققنوس ،الطبعة اﻷوﱃ2010 ،م.
محمود راميار ،تاريﺦ قرآن ،إيران ،طهران ،منشورات أمري كبري ،الطبعة الثالثة1990 ،م.
مؤسسة تأريﺦ الدراسات املعاﴏة يف إيران2010 ،م.
محمود طالقاين ،ﭘرتوي از قرآن ،إيران ،طهران ،منشورات ّ
مرتﴣ كرﻤﻳي نيا ،زبان قرآن تفسﯿر قرآن ،إيران ،طهران ،منشورات هرمس ،الطبعة اﻷوﱃ2013 ،م.
مصطفى ذاكري ،مسيحيﺖ و اسالم ،منشورات رشكة النرش املساهمة ،الطبعة اﻷوﱃ2010 ،م.
مؤسسة »خانه
مهدي هادوي طهران ،مباين كالمي اجتهاد در برداشﺖ از قرآن كريم ،إيران ،قم ،منشورات ّ
خرد« الثقاف ّية ،الطعبة اﻷوﱃ1998 ،م.
موريس بوﮐاي ،مقايسه اي ميان تورات  -انجيل و قرآن ،ترجمه إﱃ الفارسية ذبيﺢ الله دبري ،منشورات مكتب
نرش الثقافة اإلسالميّة1993 ،م.
مولوي مح ّمد عيل ،عيﴘ از ديدﮔاه قرآن ،ترجمة وتحقيق محسن بينا ،إيران ،طهران ،منشورات"مروي"،
1994م.
ميشيل توماس ،ﮐالم مسيحي ،ترجمه إﱃ الفارسية حسني توفيقي ،إيران ،قم ،منشورات مرﮐز دراسات وبحوث
اﻷديان واملذاهب ،الطبعة اﻷوﱃ1998 ،م.
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ناﴏ مكارم الشريازي ،تفسري ﻤﻧونه ،إيران ،طهران ،منشورات دار الكتب اإلسالم ّية1995 ،م.
وليام أرشيبالد روبرتسون ،عيﴘ اسطوره يا تاريﺦ؟ ،ترجمه إﱃ الفارسية حسني توفيقي ،منشورات جامعة
اﻷديان واملذاهب2008 ،م.
وليام مونتغمري واط ،اسالم ومسيحيﺖ در عرص حاﴐ ﮔامي براي ﮔفتﮕو ،ترجمه إﱃ الفارسية خليل قنﱪي،
منشورات »ﭘﮋوهشﮕاه علوم وفرهنﮓ اسالمي ،الطبعة اﻷوﱃ2003 ،م.
وليام مونتغمري واط ،مح ّمد ﭘﯿامﱪ وسﯿاستمدار ،ترجمه إﱃ الفارسية إسامعﯿل واﱄ زاده ،منشورات إسالمﯿة،
الطبعة اﻷوﱃ1965 ،م.
ويل ديورانﺖ ،تاريﺦ متدن ،ترجمه إﱃ الفارسية عيل أصغر ﴎوش ،إيران ،طهران ،منشورات »إقبال«.
يعقوب جعفري ،تفسري كوثر ،إيران ،قم ،منشورات هجرت ،الطبعة اﻷوﱃ 1997م.
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ابن أﻲﺑ حاتم ،تفسري القرآن العظيم ،تحقيق أسعد مح ّمد طيب ،السعودية ،الرياض ،منشورات مكتبة نزار
مصطفى الباز ،الطبعة الثالثة1419 ،هـ.
أبو إسحاق الثعلبي ،الكشف والبيان ،تحقيق أبو مح ّمد بن عاشور ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث
العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ1422 ،هـ.
أبو الحسن البالذري ،فتوح البلدان ،مرص ،القاهرة ،منشورات لجنة البيان العرﻲﺑ.
أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن عيل بن مح ّمد (ابن حجر) ،فتﺢ الباري ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار املعرفة.
مؤسسة إحياء آثار اإلمام الخوﻲﺋ ،الطبعة
أبو القاسم الخوﻲﺋ ،البيان يف تفسري القرآن ،إيران ،قم ،منشورات ّ
اﻷوﱃ.
أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،تأريﺦ اﻷمم وامللوك ،تحقيق مح ّمد أبو الفضل إبراهيم ،لبنان ،بريوت،
منشورات دار الرتاث ،الطبعة الثانية1387 ،هـ 1967 /م.
أبو جعفر مح ّمد بن جرير الطﱪي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار املعرفة1412 ،هـ.
أبو جعفر مح ّمد بن عيل بن شهر آشوب ،متشابه القرآن ومختلفه ،إيران ،قم ،منشورات »بيدار«1369 ،هـ.
أبو زكريا يحيى بن زياد الف ّراء ،معاين القرآن ،تحقيق أحمد يوسف نجايت ،مرص ،منشورات الدار املرصية
للتأليف والرتجمة ،الطبعة اﻷوﱃ1980 ،م.
اإلسالمي1404 ،ﻩ.
مؤسسة اإلعالم
أبو عبد الله الزنجاين ،تاريﺦ القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات ّ
ّ
ونبي :بحث يف نشأة اإلسالم ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار ﻷجل املعرفة1985 ،م.
أبو موﳻ الحريري ،ﱞ
قس ﱞ
أحمد بن حجر العسقالين ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،تحقيق أحمد عبد الله املوجود وعيل مح ّمد معوض،
لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلميّة ،الطبعة اﻷوﱃ1415 ،هـ.
أحمد بن حنبل ،املسند ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار صادر1313 ،هـ ،أوفسيﺖ للنسخة املطبوعة يف مرص -
القاهرة1313 ،هـ.
أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلميّة1419 ،هـ.
أحمد بن مح ّمد الخفاجي ،عناية القاﴈ وكفاية الراﴈ ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلم ّية1417 ،هـ.
أحمد بن مح ّمد الفيومي املقري ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي ،إيران ،قم ،منشورات دار
الرﴈ ،الطبعة اﻷوﱃ.
أحمد عمران ،الحقيقة الصعبة يف امليزان ،لبنان ،بريوت ،منشورات اﻷعلمي للمطبوعات1415 ،هـ.
أحمد عمران ،القرآن واملسيح ّية يف امليزان ،لبنان ،بريوت ،منشورات الدار اإلسالم ّية ،الطبعة اﻷوﱃ1995 ،م.
أحمد مصطفى املراغي ،تفسري املراغي ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ.
حامد الجوهري ،تاج اللغة وصحاح العرب ّية ،تصحيﺢ أحمد عبد الغفور عطّار ،لبنان ،بريوت،
إسامعيل بن ّ
منشورات دار العلم للماليني ،الطبعة اﻷوﱃ1410 ،هـ.
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 .92إسامعيل بن عمر بن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلم ّية1419 ،هـ.
 .93إسامعيل بن مح ّمد القونوي ،حاشية القونوي عىل تفسري البيضاوي ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلميّة ،الطبعة
اﻷوﱃ1422 ،هـ.
 .94إسامعيل حقّي الﱪوسوي ،روح البيان ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الفكر ،الطبعة اﻷوﱃ.
 .95ثيودور نولدكه ،تأريﺦ القرآن ،تعديل فريدريﺶ شفاﻲﺋ ،ترجمه إﱃ العربيّة جورج تامر ،لبنان ،بريوت.
حقاﺋق ها ّم ٌة حول القرآن الكريم ،إيران ،قم ،منشورات جامعة املد ّرسني.
 .96جعفر مرتﴣ العاميل،
ُ
 .97جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العربيّة ،الطبعة الثانية،
1421هـ.
 .98جالل الدين السيوطي ،الد ّر املنثور ،إيران ،قم ،منشورات مكتبة آية الله املرعﴚ النجفي ،الطبعة اﻷوﱃ،
1404هـ.
 .99جالل الدين السيوطي ،تفسري الجاللني ،تحقيق عبد الرحمن بن أﻲﺑ بكر السيوطي ،لبنان ،بريوت ،منشورات
مؤسسة النور للمطبوعات ،الطبعة اﻷوﱃ1416 ،هـ.
ّ
 .100الحسن بن عيل بن شعبة الح ّراين ،تحف العقول ،تصحيﺢ عيل أكﱪ غفّاري ،إيران ،قم ،منشورات جامعة
املد ّرسني ،الطبعة الثانية1404 ،هـ.
 .101حسن مصطفوي ،التحقيق يف ﮐلامت القرآن الﮑرﯾم ،لبنان ،بريوت  /مرص ،القاهرة  /بريطانيا ،لندن ،منشورات
دار الكتب العلميّة ،مركز نرش آثار العالمة مصطفوي ،الطبعة الثالثة1430 ،هـ.
 .102حسني بن مح ّمد (الراغب اﻷصفهاين) ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق عدنان داوودي ،لبنان ،بريوت ،منشورات
دار القلم ،الطبعة اﻷوﱃ1402 ،هـ.
 .103حسني بن مح ّمد الدامغاين ،قاموس القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار العلم للماليني ،الطبعة الثانية1977 ،م.
 .104حسني مري حامد الهندي ،عبقات اﻷنوار يف إمامة اﻷﻤﺋّة اﻷطهار ،إيران ،مشهد ،مطبعة عبد الرحيم مبارك
وآخرون2004 ،م.
 .105الخليل بن أحمد الفراهيدي ،كتاب العني ،إيران ،قم ،منشورات هجرت ،الطبعة الثانية1410 ،هـ.
و(قس
كتاﻲﺑ الحدّاد والحريري (القرآن دعو ٌة نرصانيةٌ)
 .106سامي عصاصة ،القرآن ليس دعو ًة نرصانيةً :ر ّد عىل َ
ﱞ
ونبي) ،سوريا ،دمشق ،منشورات دار الوثاﺋق ،الطبعة اﻷوﱃ2003 ،م.
ﱞ
 .107سعيد ح ّوى ،اﻷساس يف التفسري ،مرص ،القاهرة ،منشورات دار السالم ،الطبعة السادسة1424 ،هـ.
 .108سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،لبنان ،بريوت ،مرص ،القاهرة ،منشورات دار الرشوق ،الطبعة السابعة عرشة،
1412هـ.
 .109سيّد مح ّمد طنطاوي التفسري الوسيﻂ للقرآن الكريم ،مرص ،القاهرة ،منشورات دار النهضة للطباعة والنرش،
الطبعة اﻷوﱃ.
 .110الصاحب بن عباد ،املحيﻂ يف اللغة ،تصحيﺢ مح ّمد حسن آل ياسني ،لبنان ،بريوت ،منشورات عامل الكتاب،
الطبعة اﻷوﱃ1414 ،هـ.
 .111صبحي الصالﺢ ،مباحثُ يف علوم القرآن ،إيران ،قم ،منشورات الرﴈ ،الطبعة الخامسة1993 ،م.
مؤسسة أهل
 .112عبد اﻷعىل املوسوي السبزواري ،مواهب الرحمن يف تفسري القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات ّ
البيﺖ ،الطبعة الثانية1409 ،هـ.
الحق بن غالب بن عطية اﻷندلﴘ ،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار
 .113عبد ّ
الكتب العلم ّية1422 ،هـ.
 .114عبد الرحمن بن عيل بن الجوزي ،زاد املسري يف علم التفسري ،تحقيق عبد الرزاق  -املهدي بن الجوزي ،لبنان،
بريوت ،منشورات دار الكتاب العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ1422 ،هـ.
 .115عبد الرحمن بن مح ّمد بن خلدون ،تأريﺦ ابن خلدون ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ.
526

اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
 .116عبد الرحمن بن مح ّمد بن خلدون ،مقدّمة ابن خلدون ،ترجمه إﱃ الفارسية مح ّمد ﭘروﯾن جنابادي ،إيران،
طهران ،دار النرش العلميّة والثقافيّة ،الطبعة الثامنة1996 ،م.
للقس يوسف الحدّاد ،إيران ،قم ،املعاونية
 .117عبد الرحيم سعد داوود ،دراس ٌة نقدي ٌة لﮑتاب اإلنجيل يف القرآن ّ
الثقاف ّية يف املجمع العاملي ﻷهل البيﺖ ،الطبعة اﻷوﱃ1428 ،هـ.
 .118عبد القادر مال حويﺶ آل غازي ،بيان املعاين ،سوريا ،دمشق ،منشورات مطبعة الرتقي ،الطبعة اﻷوﱃ1382 ،هـ.
 .119عبد الكريم الخطيب ،التفسري القرآ ّين للقرآن ،لبنان ،بريوت ،دار الفكر العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ.
 .120عبد الله بن أحمد النسفي ،مدارك التنزيل وحقاﺋق التأويل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار النفاﺋس ،الطبعة
اﻷوﱃ1416 ،هـ.
 .121عبد الله بن عقيل ،رشح ابن عقيل ،إيران ،طهران ،منشورات ناﴏ خسو.
 .122عبد الله بن عمر البيضاوي ،أنوار التنزيل وإﴎار التأويل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ،
الطبعة اﻷوﱃ 1418 ،هـ.
 .123عبد الله بن مسلم بن قتيبة ،تفسري غريب القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار ومكتبة الهالل ،الطبعة اﻷوﱃ.
 .124عقيل حسني عقيل .عيﴘ من وحي القرآن ،سوريا ،دمشق ،منشورات دار ابن ﮐثري1431 ،ﻩ.
 .125عيل بن الحسني العاميل ،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،إيران ،قم ،منشورات دار القرآن الكريم1413 ،هـ.
 .126عمر إبراهيم رضوان ،آراء املسترشقني حول القرآن الﮑريم وتفسريه :دراس ٌة ونقدٌ ،بﺈرشاف مصطفى سليم،
السعودية ،الرياض ،منشورات دار طيبة1413 ،هـ.
 .127فخر الدين الطريحي ،مجمع البحرين ،تحقيق أحمد الحسيني ،إيران ،طهران ،منشورات املكتبة املرتضوية
إلحياء اآلثار الجعفرية ،الطبعة الثالثة1996 ،م.
 .128الفضل بن الحسن الطﱪﳼ ،مجمع البيان يف تفسري القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات ناﴏ خسو ،الطبعة
الثالثة1993 ،م.
مؤسسة الس ّيدة
 .129لطف الله الصايف الكلبايكاين ،منتخب اﻷثر يف اإلمام الثاين عرش ،إيران ،قم ،منشورات ّ
معصومة1421 ،هـ.
 .130محسن الفيض الكاشاين ،تفسري الصايف ،إيران ،طهران ،منشورات دار الكتب اإلسالميّة1977 ،م.
 .131مح ّمد أبو زهرة ،زهرة التفاسري ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الفكر ،الطبعة اﻷوﱃ.
 .132مح ّمد الشريازي ،تقريب القرآن إﱃ اﻷذهان ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار العلوم ،الطبعة اﻷوﱃ1424 ،هـ.
مؤسسة التأريﺦ العرﻲﺑ ،الطبعة اﻷوﱃ.
 .133مح ّمد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،لبنان ،بريوت ،منشورات ّ
 .134مح ّمد باقر املجلﴘ ،بحار اﻷنوار ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ ،الطبعة الثانية1403 ،هـ.
 .135مح ّمد بن أﻲﺑ بكر بن قيم الجوزية ،املنار املنيف يف الصحيﺢ والضعيف ،سوريا ،حلب ،منشورات مكتبة
املطبوعات اإلسالم ّية1391 ،هـ.
 .136مح ّمد بن أحمد القرطبي ،الجامع ﻷحكام القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات ناﴏ خسو ،الطبعة اﻷوﱃ1985 ،م.
 .137مح ّمد بن إسامعيل البخاري ،صحيﺢ البخاري ،تركيا ،أسطنبول ،منشورات طبعة مح ّمد ذهني أفندي ،أوفسيﺖ
بريوت 1401هـ1981 /م.
 .138مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ ،الطبعة
اﻷوﱃ.
 .139مح ّمد بن الحسن الطوﳼ ،مصباح املته ّجد وسالح املتعبّد ،إيران ،طهران ،منشورات املطبعة العلميّة1959 ،م.
 .140مح ّمد بن عبد الله (الحاكم النيسابوري) ،املستدرك عىل الصحيحني ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب
العلم ّية1411 ،هـ.
 .141مح ّمد بن عبد الله الزركﴚ ،الﱪهان يف علوم القرآن ،تحقيق مرعشيل وآخرون ،لبنان ،بريوت ،الطبعة اﻷوﱃ،
منشورات دار املعرفة1410 ،هـ.
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 .142مح ّمد بن عبد الله بن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،تحقيق عبد الله الخالدي ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار
اﻷرقم ،الطبعة اﻷوﱃ1416 ،هـ.
 .143مح ّمد بن عيل الشوكاين ،فتﺢ القدير ،سوريا ،دمشق ،منشورات دار ابن كثري؛ لبنان ،بريوت ،منشورات دار
الكلم الطيب1414 ،هـ.
 .144مح ّمد بن عمر الفخر الرازي ،مفاتيﺢ الغيب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ1420 ،هـ.
 .145مح ّمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار صادر ،الطبعة الثالثة1414 ،هـ.
 .146مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكايف ،تصحيﺢ عيل أكﱪ غفّاري ومح ّمد آخوندي ،إيران ،طهران ،منشورات دار
الكتب اإلسالميّة ،الطبعة الرابعة1407 ،هـ.
 .147مح ّمد بن يوسف أبو حيان اﻷندلﴘ ،البحر املحيﻂ يف التفسري ،تحقيق صدقي مح ّمد جميل ،لبنان ،بريوت،
منشورات دار الفﮑر1420 ،هـ.
 .148مح ّمد بن يوسف الصالحي الشامي ،سبل الهدى والرشاد يف سرية خري العباد ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار
الكتب اللبنانية1407 ،هـ.
 .149مح ّمد بيومي مهران ،دراساتٌ تأريخي ٌة من القرآن الكريم ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار النهضة العرب ّية ،الطبعة
الثانية1408 ،هـ 1988 -م.
 .150مح ّمد ثناء الله مظهري ،التفسري املظهري ،باكستان ،منشورات املكتبة الرشيدية ،الطبعة اﻷوﱃ1412 ،هـ.
 .151مح ّمد جامل الدين قاسمي ،محاسن التأويل ،تحقيق :مح ّمد باسل السود ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب
العلميّة ،الطبعة اﻷوﱃ1418 ،هـ.
مؤسسة بعثﺖ ،الطبعة
 .152مح ّمد جواد البالغي النجفي ،آالء الرحمن يف تفسري القرآن ،إيران ،قم ،منشورات ّ
اﻷوﱃ1420 ،هـ.
 .153مح ّمد جواد مغنية ،الكاشف يف تفسري القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات دار الكتب اإلسالميّة ،الطبعة اﻷوﱃ،
1424هـ.
واملفسون ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحياء الرتاث العرﻲﺑ.
التفسري
الذهبي،
حسني
 .154مح ّمد
ّ
 .155مح ّمد حسني الطباطباﻲﺋ ،امليزان يف تفسري القرآن ،إيران ،قم ،دار النرش اإلسالميّة التابعة لجامعة املد ّرسني يف
الحوزة العلم ّية.
 .156مح ّمد حسني فضل الله ،من وحي القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار املالك للطباعة والنرش ،الطبعة الثانية،
1419هـ.
 .157مح ّمد رشيد رضا ،تفسري القرآن الﮑريم الشهري بتفسري املنار ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار املعرفة ،الطبعة
الثانية.
 .158مح ّمد صادقي طهراين ،الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن ،إيران ،قم ،منشورات الثقافة اإلسالميّة ،الطبعة الثانية،
1986م.
 .159مح ّمد عبد الخالق عضيمة ،دراسات ﻷسلوب القرآن الﮑريم ،مرص ،القاهرة ،منشورات دار الحديث.
 .160مح ّمد ع ّزت دروزه ،التفسري الحديث ،مرص ،القاهرة ،منشورات دار إحياء الكتب العربيّة ،الطبعة الثانية،
1383هـ.
 .161مح ّمد محمود حجازي ،التفسري الواضﺢ ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الجيل الجديد ،الطبعة العارشة1413 ،هـ.
 .162مح ّمد مشهدي ق ّمي ،كنز الدقاﺋق ،تحقيق حسني دركاهي ،إيران ،طهران ،منشورات وزارة اإلرشاد اإلسالميّة،
الطبعة اﻷوﱃ1989 ،م.
 .163مح ّمد نجفي سبزواري ،إرشاد اﻷذهان إﱃ تفسري القرآن ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار التعارف للمطبوعات،
الطبعة اﻷوﱃ1419 ،هـ.
 .164محمود اآللوﳼ ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتب العلم ّية1415 ،ﻩ.
 .165محمود الزمخرشي ،الكشاف عن حقاﺋق غوامض التنزيل ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار الكتاب العرﻲﺑ1407 ،هـ.
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 .166محيي الدين مح ّمد بن عيل بن عرﻲﺑ ،رحمة من الرحمن يف تفسري وإشارات القرآن ،تحقﯿق محمود محمود
غراب ،سوريا ،دمشق ،منشورات مطبعه نرص ،الطعبة اﻷوﱃ1410 ،هـ.
 .167مسلم بن الحجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ،الجامع الصحيﺢ املسمى صحيﺢ مسلم ،تركيا ،أسطنبول،
منشورات طبعة مح ّمد فؤاد عبد الباقي1413 ،هـ 1992 /م.
 .168مقاتل بن سليامن ،تفسري مقاتل بن سليامن ،تحقيق عبد الله محمود شحاتة ،لبنان ،بريوت ،دار إحياء الرتاث،
الطعبة اﻷوﱃ1423 ،هـ.
 .169املال فتﺢ الله الكاشاين ،منهج الصادقني يف إلزام املخالفني ،إيران ،طهران ،منشورات مكتبة مح ّمد حسن علمي،
1957م.
اإلسالمي ،الطبعة
 .170املال محسن الفيض الكاشاين ،اﻷصفى يف تفسري القرآن ،إيران ،قم ،منشورات مكتب اإلعالم
ّ
اﻷوﱃ1418 ،هـ.
 .171مري سيد عيل حاﺋري طهراين ،مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر ،إيران ،طهران ،منشورات دار الكتب اإلسالميّة،
الطبعة اﻷوﱃ1998 ،م.
 .172نظام الدين حسن بن مح ّمد النيسابوري ،تفسري غراﺋب القرآن ورغاﺋب الفرقان ،لبنان ،بﯿروت ،منشورات دار
الكتب العلم ّية1416 ،هـ.
مؤسسة "بعثﺖ"1416 ،هـ.
 .173هاشم بن سليامن البحراين ،الﱪهان يف تفسري القرآن ،إيران ،طهران ،منشورات ّ
 .174وهبه بن مصطفى الزحييل ،التفسري املنري ﰱ العقيدة والرشيعة واملنهج ،لبنان وسوريا ،بريوت ودمشق،
منشورات دار الفكر املعاﴏ ،الطبعة الثانية1418 ،هـ.
 .175ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،تحقيق عبد الحسني شبسرتي ،لبنان ،بريوت ،منشورات دار إحﯿاء الرتاث
العرﻲﺑ.
 .176يوسف بن عبد الله بن عبد ال ّﱪ ،االستيعاب يف معرفه اﻷصحاب ،تحقيق عيل مح ّمد البجاوي ،لبنان ،بريوت،
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ٌ
 .179يوسف د ّرة الحدّاد،
ّ
الثانﯿة1986 ،م.

ﺛﺎﻟﺜًﺎ :اﻟﻜﺘﺐ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳّﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴ ّﻴﺔ
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راﺑ ًﻌﺎ :اﳌﻘﺎﻻت اﻟﻔﺎرﺳ ّﻴﺔ:

 .214أحمد باكتﴚ وآخرون" ،تثليث" ،مقال ٌة نرشت يف املوسوعة اإلسالميّة الكبرية ،تحرير كاظم موسوي بجنوردي
مؤسسة داﺋرة املعارف اإلسالم ّية ،ج 1995 ،14م.
وآخرون ،إيران ،منشورات ّ
 .215أحمد باكتﴚ وآخرون" ،تفسري" ،مقال ٌة نرشت يف املوسوعة اإلسالم ّية الكبرية ،تحرير كاظم موسوي بجنوردي
مؤسسة داﺋرة املعارف اإلسالميّة ،ج 2008 ،15م.
وآخرون ،إيران ،منشورات ّ
 .216أحمد باكتﴚ وآخرون" ،خاتم النب ّيني" ،مقال ٌة نرشت يف املوسوعة اإلسالم ّية الكبرية ،تحرير كاظم موسوي
مؤسسة داﺋرة املعارف اإلسالم ّية ،ج 2008 ،16م.
بجنوردي وآخرون ،إيران ،منشورات ّ
 .217أحمد باكتﴚ ،مطالعه معنا در سنﺖ اسالمي ،مقال ٌة نرشت يف مجلة "ﭘﮋوهﺶ فرهنﮕي" ،العدد الثالث ،السنة
التاسعة2008 ،م.
 .218أحمد باكتﴚ ،مقال ٌة تحﺖ عنوان "نﮕاهي به مواضع قرآن نسبﺖ به ﮐتب مقدس ﭘﯿشﯿن" ،نرشت يف املوقع
اإللكرتوين التاﱄ/1394/07/http://sahargah.blog.ir 5 :
 .219أحمد بور عيل ،رمز يا ﻤﻧاد ،مقال ٌة باللغة الفارسية نرشت يف مجلة "مشكات" ،العددان  56و 1997 ،57م.
 .220آذرتاش آذرنوش ،مصطلﺢ "آية" ،مقال ٌة نُرشت يف املوسوعة اإلسالم ّية الكبرية ،منشورات املوسوعة اإلسالم ّية
الكبرية ،الطبعة اﻷوﱃ ،الجزء الثاين1987 ،م.
 .221أندرو ريبني ،تحليل ادﻲﺑ قرآن ،تفسري و سريه :نﮕاهي به روش شناﳼ جان ونزبرو ،مقال ٌة نرشت يف مجلة
(ﭘﮋوهﺶ هاي قرآين) ،ترجمها إﱃ الفارسية مرتﴤ ﮐرﻤﻳي نيا ،العددان  23و .24
 .222أوليفر ليامن ،مدخل كلمة (عيﴗ) ،مقال ٌة نرشت يف مجلة "دانﺶ نامه قرآن كريم" ،ترجمها إﱃ الفارسية مح ّمد
حسني وقار ،إيران ،طهران ،منشورات اطالعات ،الطبعة اﻷوﱃ2012 ،م.
 .223جعفر نكونام ،بررسﯽ ﭼند شبهه درباره زبان قرآن ،مقال ٌة نرشت يف مجلة "مدرس علوم انساين" ،العدد ،9
1998م.
 .224جعفر نكونام ،تفسري آيه مس در بسرت تاريخي ،مقال ٌة نرشت يف مجلة "مقاالت و بررسﯽ ها" ،الكتاب )1( 77
علوم القرآن2005 ،م.
ٌ
 .225جعفر نكونام ،تفسﯿر معناشناسانه آيه محﮑم و متشابه ،مقالة نرشت يف مجلة "ﭘﮋوهﺶ ديني" ،العدد ،16
2008م.
 .226ديفيد تومس ،مدخل كلمة "تثليث" ،مقال ٌة نرشت يف املوسوعة القرآن ّية ،إيران ،طهران ،منشورات حكمﺖ،
الطبعة الثانية2014 ،م ،ترجمها إﱃ الفارسية جليل بروين ،تحرير الرتجمة الفارسية حسني خندق آبادي
وآخرون.
 .227سمية حاجي باباﻲﺋ ارﻲﻛ ،كاربرد قرآين واژﻩ أ ّمي ،مقال ٌة نرشت يف مجلة "انسان ﭘﮋوهﺶ ديني" ،العددان 17
و 2008 ،18م.
 .228صابر إمامي ،رشح شطحيات ،مقال ٌة نرشت يف مجلة "كتاب ماه هرن" ،العددان  47و 2002 ،48م ،ص  ،62نقالً
عن هرني كوربني وروزبهان شريازي (مدخيل بر رمز شناﳼ عرفاين).
 .229عباس هاممي  /رحمﺖ شايسته فرد ،نﮕاهي دوباره به مسﺌله أ ّمي بودن ﭘيامﱪ اكرم ،مقال ٌة نرشت يف مجلة
"ﭘﮋوهﺶ نامه قرآن وحديث ،العدد 2012 ،10م.
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 .230عبد اﻷمري سليم ،أ ّمي ،مقال ٌة نرشت يف مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية يف تﱪيز ،العدد 1972 ،101م.
 .231عيل مح ّمد حق شناس" ،موالنا و حافﻆ دو همدل و يا همزبان؟" ،مقال ٌة نرشت يف مجلة "نقد ادﻲﺑ" الفصلية،
السنة اﻷوﱃ ،العدد الثاين2008 ،م.
 .232عيﴗ متّقي زاده وعيل مح ّمد عاﱄ قدر ،بررﳼ ديدﮔاه برخي خاورشناسان در مورد قرآن بسندﮔي و نفي
احاديث ،مقال ٌة نرشت يف مجلة "قرآن ﭘﮋوهي خاورشناسان" ،العدد  ،8السنة الخامسة2010 ،م.
 .233فريد وجدي" ،مريم" ،مقالة نرشت يف موسوعة القرن العرشﯾن ،ج  ،8الطبعه الثالثة ،لبنان ،بريوت ،منشورات
دار املعرفة1971 ،م.
 .234مح ّمد أسعدي ،قرآن مبني ،مقال ٌة نرشت باللغة الفارسية يف مجلة "معرفﺖ" ،العدد 2004 ،83م.
 .235مح ّمد باقر سعيدي روشن ،حقيقﺖ ﮔروي  -اسرتاتﮋِي اساﳼ در زبان قرآن ،مقال ٌة نرشت يف مجلة "الهيات و
حقوق" ،العدد 2004 ،11م.
 .236مح ّمد سبحاين ،جستاري در مجمل ﮔويي قرآن ،مقال ٌة نرشت يف مجلة "مطالعات تفسريي" الفصلية ،العدد
 ،18السنة الخامسة2014 ،م.
 .237مح ّمد شبسرتي وآخرون ،مدخل عبارة "آخر الزمان" ،مقال ٌة نرشت يف املوسوعة اإلسالم ّية الكبرية ،الجزء اﻷ ّول،
تحرير كاظم بجنوردي وآخرون ،منشورات املوسوعة اإلسالميّة الكبرية1988 ،م.
 .238مح ّمد كاظم شاكر  /مح ّمد سعيد فياض ،هامان و ادعای خطای تارﯾخﯽ در قرآن ،مقال ٌة نرشت يف مجلة "قرآن
شناخﺖ" ،العدد 2010 ،5م.
ٌ
 .239مح ّمد كاظم شاكر ،بشارت هاي عهدين در مورد ﭘيامﱪ اكرم ،مقالة نرشت يف مجلة "ﭘﮋوهﺶ نامه قرآن و
حديث" ،العدد 2010 ،7م.
 .240مح ّمد هادي معرفﺖ ،ﮐتاب از دﯾدﮔاه قرآن ،مقالة نرشت يف مجلة "بﯿنات" ،العدد 1995 ،7م.
 .241محمود رجبي ،ﮔفتاري در نزول قرآن ،مقال ٌة نرشت يف مجلة "معرفﺖ" ،العدد 1992 ،2م.
 .242نرصت نيل ساز ،بررﳼ و نقد ديدﮔاه ونزبرو درباره تثبيﺖ نهايي مﻦﺘ قرآن ،مقال ٌة نرشت يف مجلة "مقاالت و
بررسﯽ ها" ،العدد 2008 ،88م.
 .243نيل روبنسون" ،عيﴘ در قرآن :عيساي تاريخي و اسطوره تجسد" ،ترجمها إﱃ الفارسية مح ّمد كاظم شاكر،
مقال ٌة نرشت يف مجلة "هفﺖ آسامن" ،العدد 2004 ،24م.
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