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  ةالعربيّ  لطبعةَ ف اتصدير المؤلّ 

حظي  ة وقدة تبعتها الرتمجة اإلجنليزيّ باللغة الفرنسيّ  األوىل طبعة هذا الكتابصدرت 
ني يف دراسة القرآن صني الغربيّ د ليس على صعيد دوائر املتخصّ جيّ  هذان اإلصداران بقبولٍ 

ة منهم والشيعة املقيمني منهم يف لدى العديد من أهل الفكر املسلمني السنّ  بلفحسب 
ومن لبنان، بل  عة من بالد املغرب العريبّ وقد توالت علينا الردود املشجّ . الغرب أو بالشرق

بدا لنا ضرورة  من مثّ . ٢٠٠٩عام يف الة لكتاب السنة فتنا باجلائزة الدوليّ إيران اليت شرّ ومن 
كي يكون يف متناول   –ة ة هذه املهمّ مشقّ  من رغمبال –ة ترمجة هذا الكتاب إىل اللغة العربيّ 

  .فني من أهل الضاداملثقّ 
العاطي صاحل ز التنقيذ يوم بدأ صديقنا األستاذ عمرو عبد ت الفكرة حيّ دخلوقد 

ة جبامعة يج األزهر الشريف وأستاذ اللغة اإلجنليزيّ ة، فهو خرّ الرتمجة من الطبعة اإلجنليزيّ 
فليجد هنا جزيل شكري . ا جيعله الشخص املناسب للولوج يف مثل هذه املغامرةاألزهر ممّ 
ءة دة جعله على درجة عالية من الكفاة جيّ ة إسالميّ ما حيظى به من تربيّ  إنّ . وعرفاين

ا الحرتامه ا عميقً ا له امتنانً وأجد نفسي ممتن . ةلتعريب املفاهيم واملصطلحات اإلجنليزيّ 
 عندما تعارضت حّىت  –ا من حداثة وفرادة مع ما فيها أحيانً  –أفكاري و نقلها كما هي 

 د إجناز فّينّ أرى هذا العمل أكرب من جمرّ  ومن مثّ  ةة اإلسالميّ للسنّ  أرائي مع فهمه األزهريّ 
ة ولقد لقينا يف هذا العمل املسيحيّ -ةا للتعاون والصداقة اإلسالميّ ا مثمرً ضخم بل أراه ميدانً 

وإن كان االختالف  –ا الختالفها ع اآلراء بل وأيضً لتنوّ   لإلغناء املتبادل يف احرتام تامّ جماًال 
 .ة بهد يف تشجيع املرتجم إلضافة مالحظاته يف هوامش خاصّ ومل أتردّ . انادرً 

  
ة على ترمجة أخرى قد تزيد من فرص احلياد عن الرتمجة املبنيّ   نغفل عن حقيقة أنّ ومل

لذلك طلبت من زميلي وصديقي ميشيل لو كلري أن يقوم مبقارنة الرتمجة . األصليّ  النصّ 
ذه املراجعة بإمعان شديد وأدّ . األصليّ  الفرنسيّ  ة بالنصّ العربيّ  ى به هذا العمل إىل  فقام 

 بعض اهلفوات ا وحّىت أحيانً  اإلجليزيّ  ة النصّ ة دقّ طات الصغرية أو قلّ كشف بعض الغل
ة هي الطبعة العربيّ  نين من القول إنّ ا ميكّ ممّ  األصليّ  الفرنسيّ  العابرة اليت فاتتين يف النصّ 

  .فله جزيل الشكر. فكري األصليّ إىل  األقرب أمانةً  النصّ 
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هذا الكتاب  أنّ  – ةألحباث االستشراقيّ  ااملطالعني –اء العرب من القرّ  للعديد قد يتبّني 
ا كلّ  يندرج يف سياق تكميليّ   فاروقيونائلة  ولويس بوزيه من روالن مينيه ألحباث قام 

م  ووأهيف سنّ  تاب حتليالت نصوص من الك –والتفسري  طريقة التحليل البالغيّ «يف كتا
وإن كان حبث  ).١٩٩٣دار املشرق، بريوت ( »شريفال س ومن احلديث النبويّ املقدّ 

ص نا سعينا إىل تفحّ لبعض نصوص األحاديث، بيد أنّ  هؤالء قد احنصر يف التحليل البالغيّ 
نا هذا حبث  للعلماء املسلمني أنّ وسرعان ما سيتبّني . القرآينّ  مالءمة هذه الطريقة للنصّ 

فهو يتناول مسألة قدمية أال وهي مسألة نظم  القرآينّ  حداثته يف تناول النصّ من رغم بال
بني  العالقاتالضوء على  تسليطمن خالل  اتا إىل جمال اإلسرائيليّ ق أيضً القرآن ويتطرّ 

ونأمل . هوديّ س أو من الرتاث اليالقرآن وبعض النصوص السابقة سواء من الكتاب املقدّ 
ا باحثون مسلمون تواصل أحباثنا ورمبّ  ا ذا العمل فتح طريق أمام أحباث جديدة يقوم 

 ة لكتاب تنظرييّ ا الرتمجة العربيّ ة سوف ننشر قريبً ولتسهيل عليهم هذه املهمّ . حهاتصحّ 
 نعرض فيه منهج وقواعد التحليل البالغيّ ) La composition du Coran »يف نظم القرآن«(

  .بعة يف هذا الكتاب الذي بني أيديكماملتّ 
  كويربسميشيل  
  ٢٠١٤متوز /القاهرة يوليو
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  )( األولى الطبعةمة مقدّ 

خالل السنوات القليلة املاضية طفرة كبرية، ومن بني  »القرآن كنصّ «شهدت دراسات 
 حظّ  رآينّ الق للنصّ  الرتكيب اهليكليّ ة للبنية والنظم و ات كان للدراسة النقديّ هذه الدراس

ة على ا بصورة جوهريّ زين، والذين اعتمدوا مجيعً بفضل جهود بعض العلماء املتميّ  كبري
، ماثياس ، نيل روبنسون، بيري كرابون دي كابروناة، وهم أجنيليكا نيويرثات البنيويّ اللغويّ 

حيث  –ة القصرية يّ الن السور املكّ وقد حبث العاملان األوّ ). املراجع فهرسانظر ( زاهنيسر
زت نيويرث على القافية واألسلوب انطلق كرابون دي كابرونا من حتليله لإليقاع، بينما ركّ 

ا العاملان اآلخران فقد عاجلا أمّ . سورة ة لكلّ ة الوحدة األدبيّ مرتكزين على فرضيّ  –واملوضوع 
ة الطويلة من خالل دراسة حاالت التكرار والتوافق املختلفة للكلمات أو السور املدنيّ 

  . من كتاب العبارات يف منشورات قصرية قصر املقال أو طويلة طول فصلٍ 
 –س لدراسة بالغة القرآن واملكرّ  –كتاب ميشيل كويربس الذي بني أيدينا   ويعدّ 

من  –ع فهو يتوسّ . ال بالنسبة ألحباثه السابقةة لتلك األحباث، كما هو احلتكملة عبقريّ 
س واليت مارسها بالدرجة األوىل روالن خالل االرتكاز على مناهج تفسري الكتاب املقدّ 

السور  يف واحدة من أطول وآخر يف حتليل بنية النصّ  – ةيف دراسة البالغة الساميّ  مينيه
ر بشكل ملحوظ دراسة التوافقات من خالل التمييز الواضح بني ة من ناحية ويطوّ القرآنيّ 

  .من ناحية أخرى املستويات املختلفة للنصّ 
ز، بصورة تتميّ  من منظور تزامينّ  القرآينّ  مناهج هؤالء العلماء الذين يدرسون النصّ  إنّ 

إىل الفهم  الذي يستند الكالسيكيّ  خييّ التار -ة يف بعض األحيان، عن املنهج اللغويّ جذريّ 
إىل أندرو  نولديكيهومن ثيودور  إىل يوري روبن من جوستاف ويل فبدًءا. للقرآن التعاقيبّ 

ا ما اعترب أنصار النقد ، دائمً يد ويلشأو ألفر  ورجييس بالشري بريتشارد بيل مرورًا ريبني
بة من نصوص صغرية ذات تواريخ نزول ة منها، مركّ ة املدنيّ ة، وخاصّ السور القرآنيّ  التارخييّ 

 ْني نَـ ل أو القر عرب القرن األوّ  بعض بواسطة كثري من اجلامعنيإىل ها بعضها ضمّ  خمتلفة متّ 
فلتوقهم إىل إعادة تكوين تاريخ حترير القرآن، حاول هؤالء الباحثني .  لإلسالمْني لَ األوّ 

                                                   
)(  م٢٠٠٩م قبل أن تصدر عنها الرتمجة اإلجنليزّية العام ٢٠٠٧صدرت الطبعة األوىل من هذا الكتاب باللغة الفرنسّية العام. 
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ّ استخالص أعمال التحرير احلقيقيّ  ل قاعدة لتكوين جمموع القرآن الذي ا متثّ ة اليت يُعتقد أ
ر الغياب ة وإقحامات، مبا يفسّ نعرفه، والذي يشمل إضافات وحذوفات وتغيريات أسلوبيّ 

موعر لالتّ ملتكرّ ا ا مع منهج  ا متامً ا ما يبدو هذا املنهج متعارضً وأحيانً . ساق يف هذا ا
ا ن متاسكً سورة تتضمّ  كلّ « ة مفادها أنّ ة أساسيّ زون على فرضيّ كويربس وسابقيه، الذين يركّ 

 ى لفكر جوزيف فان إسوهنا جند صدً  .»ة للنصّ ع عرب مستويات عدّ ا يتوزّ ا جوهري منطقي 
 طقوسيّ  ل نصّ هي يف املقام األوّ ) ةيّ املكّ  ةً وخاصّ (ة السورة القرآنيّ  الذي يشري إىل أنّ 

  .اا داللي ة ومتاسكً بالتايل فهي متتلك وحدة حتريريّ و 
ابة التمهيد  كتعندما طلب مّين  رت بانفتاح كويربس العقليّ فقد تأثّ  وبشكل خاصّ 

من وجهة  –وهذا املنهج . اللغويّ - املنهج التارخييّ  ين أمارسه يعلم أنّ نّ لكتابه، حيث إ
ة من خالل قرن ونصف القرن من العمل د بقوّ مل يعد حيتاج إىل إثبات، فهو مؤيّ  –نظري 

ومن الصحيح يف . نيذي القيمة الكبرية بواسطة أملع العلماء املستعربني واإلسالميّ  األكادمييّ 
ّ عميقة تنشأ بني أ اختالفاتٍ  نفس الوقت أنّ   –م نصار هذا املنهج لسبب بسيط، وهو أ

سم ذاته بوجود الذي يتّ  اإلسالميّ  يّ يرتكزون على ثروة من الرتاث النصّ  –ة بصورة طبيعيّ 
ات حول هذه وجود خمتلف النظريّ  من رغمبالو . دات والتناقضات واألساطريالكثري من الرتدّ 

ة، وهي يف املصادر اإلسالميّ  »ةاملناطق الغامض«هناك ما يكفي من تلك   أنّ املسألة إّال 
ة ة للقرآن واليت جرت عرب عدّ يكفي لتوجيه الباحث حنو أطروحة عن الكتابة القطعيّ بارزة مبا 

 ّ   .افقوا دائمً ة أدباء مل يتّ ة لعدّ ا نتجت عن مواجهة بني األعمال التحريريّ عقود، واليت يبدو أ
تلك  على األقلّ  – الرتكيب القرآينّ  سة لدراسة بىناألعمال املكرّ  إىل ذلك، فإنّ  إضافةً 

ة ا من األعمال الكالسيكيّ  القليل جد ال يدعمها إّال  –كويربس الضوء عليها   يسّلطاليت 
 الذي ميكن أن يثار هنا هو كيف ميكن أّال  السؤال املهمّ  وبالتايل فإنّ . اب املسلمنيللكتّ 

بشكل  سة اخلطاب الساميّ  مسلم ملا يقرب من ألف ومخسمائة سنة حنو دراجه عاملِ يتّ 
ا ما يف القرآن، والذي دائمً  »عدم التماسك«، لتفسري خاصّ  بوجهٍ  ، واخلطاب العريبّ عامّ 

ات شغل علماء األدب؟ ومل يكن ذلك بسبب عدم الرغبة من جانبهم، فاهلدف من األدبيّ 
كان إجياد تربير   –وع أخرى من بني فر  – ي نظم القرآن وإعجاز القرآناهلائلة يف فرعَ 

 ذلك فمن بني مئاتٍ من رغم بالو . ساملسلمني املقدّ  لعدم التماسك الظاهر يف نصّ  منطقيّ 
ني ني واللغويّ ني واملعجميّ رين وعلماء التأويل والنحويّ ومئات من شارحي القرآن واملفسّ 

املسلمني الذين درسوا  العلماء ، ميكن بالفعل عدّ ني والفقهاءني والالهوتيّ والفالسفة والصوفيّ 
م كويربس على أصابع اليد الواحدةو ة للقرآن البىن األسلوبيّ  واألكثر من . الذين استشهد 
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يف العصور الوسطى  والبقاعي الزركشيو  من أيب بكر النيسابوري –باعرتافه هو  –ه ذلك أنّ 
من هؤالء العلماء  ، مل يستطع أيّ يف العصر احلايلّ  وسعيد حوى مني أحسن إصالحيإىل أ

ة كويربس لتفسري هذه وفرضيّ . ةوغري املعروفني تقدمي نتائج مقنعة بصورة موضوعيّ  القليلني
 ام بالنظم األسلويبّ ه يف الوقت الذي بدأ فيه العلماء املسلمون باالهتمالفجوة اهلائلة هي أنّ 

ا حيث حجبها تأثري البالغة ة متامً قد أصبحت منسيّ  السامّية للقرآن، كانت البالغة
ازيّ ز على دراسة الصور البالغيّ ه كانت هذه األخرية تركّ ومبا أنّ . ةاهليلينيّ  االستعارة (ة ة وا

الكلمات ( واليت عاجلت فقط أصغر وحدات يف النصّ  –) هاوالكناية والتشبيه وغري 
 ل أساساه متجاهلة بنية اخلطاب اليت متثّ يف نفس االجتّ  ةذهبت البالغة العربيّ  –) والعبارات
ة عاجزة عن إجابة األسئلة اليت كان العلماء وبالتايل أصبحت البالغة العربيّ . السامّيةالبالغة 

  .ا حول نظم النصّ يثريو
ذلك  من رغمبالو . ايبقى السؤال مطروحً  – يف نظري –ه أن أعرتف أنّ  من وال بدّ 

ين شاركته لوقت نّ إ ، حّىت وصالبتها ف هذا الكتابا ما أدهشتين حصافة أعمال مؤلّ فدائمً 
 واحد، وال تزال يف كتابٍ  طويل الرغبة يف رؤية مقاالته العديدة حول السور القصرية جمموعةً 

ر كويربس بصرب فيما يزيد عن عشر سنوات فقد طوّ . اة كما كانت دائمً تلك الرغبة ملحّ 
 سع لشرح أسلوبٍ مة ال تتّ هذه املقدّ  للقرآن، ومن الواضح أنّ  جه الدقيق للتحليل البالغيّ 

ومع ذلك فمن املناسب . بالغةد من فروع املعرفة كالشديد الثراء يعتمد على فرع معقّ 
ة، ة العالية يف عمل كويربس ليست عدمية الفائدة أو عشوائيّ املهارة التقنيّ  نّ يد على أالتشد

 تفكري منهجيّ و ة صارمة منهجيّ بل هي على العكس من ذلك تعمل باستمرار داخل 
 لقد كان هدف كويربس يف كتابه هذا معرفة ما إذا كان التحليل البالغيّ . ومنطق عنيد

 للتطبيق على السور ة األقدم واألقصر قابًال يّ قه لفرتة طويلة على السور املكّ بّ الذي كان قد ط
وهو يف رأيي قد جنح بطريقة واضحة ). املائدة(ة الطويلة الالحقة، مثل السورة اخلامسة املدنيّ 

 لنمط البالغيّ لا كامل وفقً   ن بشكلٍ القرآن يتكوّ  والنتيجة اليت استقاها هي أنّ . اومتقنة متامً 
سم القرآن يتّ  من بني هذه املضامني الواضحة لتلك النتيجة، من جهة، أنّ  ويبدو أنّ . سهنف

ا إىل دراسة استنادً  – التحليل البالغيّ  ، ومن جهة أخرى أنّ ة ومتاسك منطقيّ بوحدة أدبيّ 
رى إذا صحبه ، وباألحالقرآينّ  ا يف تفسري النصّ دة جد ميكن أن يساعد بصورة جيّ  –النظم 

س والنصوص إعادة كتابة القرآن للكتاب املقدّ ( »سةاملقدّ  النصوص سياق تناصّ «دراسة لـ
ة ليس تاريخ كتابة فنا بصورة جوهريّ ولذا فالسؤال الذي يشغل مؤلّ ). قة بهاألخرى املتعلّ 
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ذا املعىن. ةة النهائيّ يف صورته التحريريّ  القرآن، ولكن داللة النصّ  متاسك منهجه  ، فإنّ و
  .ثابت

 –ة الصارمة واملوضوعيّ  –وإحدى النتائج الرائعة اليت تستخلصها حتليالت كويربس 
فإمياًء إىل  :ة من النصوص القرآنيّ ْني لنوعَ  »االسرتاتيجيّ «يه املوقع هي ما ميكن أن نسمّ 

واآليات ) قة بالفقهتعلّ امل(ة بني اآليات اليت تعاجل األحداث والوقائع الظرفيّ  التمييز التقليديّ 
من خالل  – بوضوح تبّني  ةدراسته البالغيّ  ، فإنّ )بالعقيدة قةاملتعلّ (ة اليت حتوي رسائل مشوليّ 

، بينما حظيت األخرية ا يف موقع هامشيّ األوىل تقع دائمً  أنّ  –الدراسة  السورة حملّ 
للسورة  ىل املوضوع الرئيسيّ وبالنظر إ. سةتها العظيمة وطبيعتها املقدّ يّ د أمهّ تؤكّ  »ةمركزيّ «بـ

األخرى، أو  بالعالقات بني اإلسالم والديانات كويربس بشكل خاصّ   اخلامسة، يهتمّ 
، وبالتايل  املوقع اهلامشيّ وهو بذلك يبّني . نيبني املسلمني واليهود واملسيحيّ  بصورة أدقّ 

رات والعنف، وقمع غري  تعاجل التوتّ لآليات اليت –ة يف الغالب والظرفيّ  –ة الطبيعة الثانويّ 
ة د الوحدة واالنسجام واألخوّ ة لآليات اليت تؤكّ ة وبالتايل العامليّ املسلمني، والطبيعة املركزيّ 

ة يّ وليست هناك حاجة لذكر األمهّ . ة الثالثى بالديانات اإلبراهيميّ العميقة بني ما يسمّ 
  .اوسياسي  احي لها هذه االكتشافات رو البالغة اليت ميكن أن متثّ 
- التارخييّ  ة التحليل الذي يندرج حتت إطار املنهج النقديّ اليّ ا بفعّ وأنا ال زلت مقتنعً 

التحليل  والبارع أثبت يل أنّ  ج كويربس املتماسك والعلميّ  ذلك فإنّ  من رغمبال، و اللغويّ 
وأنا . ا كاملناهج األخرىمتامً  القرآينّ  ة لفهم النصّ كأداة تأويليّ   اًال ميكن أن يكون فعّ  البالغيّ 

أحُدمها  لَ  ميكن أن يكمّ ْني املنهجَ  د أنّ  متأكّ  اآلن ال أعرف بالضبط كيف، ولكّين حّىت 
غز العظيم مها اآلخر، وإحداث انفراجة حامسة وبديعة لتفسري جديد للّ اآلخر، بتنقيح أحد

  .ى بالقرآناملسمّ 
  

  يأمري معزّ  د عليّ حممّ 
  للدراسات العليا ةالتطبيقيّ  املدرسة

  السوربون، باريس
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  تمهيد

 ،العامليّ  والثقايفّ  للرتاث الديينّ  – )١(سالكتاب املقدّ مثله مثل  –ا ينتمي القرآن حالي 
ا جلميع ة إىل الغرب القرآن متاحً وهجرة املسلمني اجلماعيّ  •)٢(حيث جعلت عوملة اإلسالم

القرآن يف  أنّ  من رغمبالو  .أم ال الدين اإلسالميّ سواء كانوا يشرتكون يف اإلميان ب ،الناس
الذي  الغريبّ  نسانفاإل ،ه ليس من السهل قراءة هذا الكتاب أنّ إّال  ،متناول اجلميع بالفعل

سرعان ما يقع يف حرية إزاء هذا  ،ما يف نسخته املرتمجةسيّ  ال ،ة األوىلحياول قراءته للمرّ 
ا وختتلط فيما بني أجزائه نتيجة لعجزه عن إدراك العالقات  ،النصّ  اليت تتتابع موضوعا

أحد  – )Jacques Berque( ما يقوله جاك بريك ولنرَ  ،ظاهرساق منطق أو اتّ  بينها دون أيّ 
 :يف هذا الشأن –صني يف دراسة القرآن يف القرن العشرين ني املتخصّ رين الفرنسيّ أعظم املفكّ 
شني بسبب إسهابه دومنا إعداد مسبق جيدون أنفسهم مشوّ  ]آنالقر [أولئك الذين يقرؤون  إنّ «

احلديث  إذ ينتقل :بني نصوصهني يشريون إىل انعدام الرتابط فكثري من الغربيّ  .واخللل الظاهر فيه
هنا  هانفسُ  ر املوضوعات واألفكار الرئيسةتتكرّ و  ،من موضوع إىل آخر دومنا تتابع أو اكتمال

 –مثل القرآن  – عويص  إىل نصّ ومن املستحيل أن جيد املرء مدخًال  .وهناك دومنا انتظام ملحوظ
التبويبات  وال حّىت  ،ةفيّ بصورة تعسّ  املرتمجون يصنعهااليت التقسيمات حه عناوين السور وال ال توضّ 

ّ األخرى اليت يدّ  أو الفهارس ام يزوّ عون أ فبالرغم من احتوائه على بعض األجزاء  ،وإمجاًال  .دوننا 
م القارئ املتعطّ ا ّ إه ميكن القول  أنّ إّال  ،ئعةالرا   )٣(»!ش للمعرفةقراءة ال تشبع 

القرآن كتاب يصعب استيعابه « بأنّ  فريد إسحاق اجلنوب أفريقيّ  املسلم راملفكّ  ويقرّ 
 بالنسبة للكثري من وهو كذلك بالفعل حّىت  ،من جانب هؤالء الذين مل يألفوه من قبل

 .)٤(»د قراءتهملسلمني الذين يرغبون يف جمرّ ا

                                                   
 .٤٢، ص »ةيّ مسرد املصطلحاث الفنّـ «يف الفصل  »أخرىمصطلحات «صطلح انظر البند لشرح هذا امل )١(
  .)Roy O., L’Islam mondialisé( »اإلسالم املعومل« ،.أ يانظر رو  )٢(
  يف العامل بدون مسلمني،  إذ ال يوجد بلد أو مدينة ،ه بثقافته وتعاليمه وأتباعهحضور اإلسالم يف العامل كلّ  »عوملة اإلسالم«يقصد مبفهوم

   .املرتجم –ة يف الكتابات اإلسالميّ  »ة اإلسالمعامليّ «واملفهوم مرادف ملفهوم 
 .]»إعادة قراءة القرآن« بريك: االحقً [ ١٩ص  ،)Berque J., Relire le Coran(» إعادة قراءة القرآن الكرمي« ،.ج بريك )٣(
ة قراءة منهجيّ « إسحاق،: االحقً [ .٢٨١ص  ،)Esack F., Coran, mode d’emploi(» ة قراءة القرآنمنهجيّ «. ف إسحاق )٤(

  ].»القرآن
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 – وغري اإلسالميّ   اإلسالميّ ْني مَ يف كال العالَ  –ة العموميّ  هذه امللحوظة شديدة ولعلّ 
ن منها وما إذا كانت األجزاء املختلفة اليت يتكوّ  ،القرآينّ  قد دعت إىل البحث يف بنية النصّ 

وهذا  ؟أم ال ،ا أعظمق وضوحً حيقّ  أيْ  ،وحدةق التماسك والحيقّ  ا ملنطق داخليّ بة وفقً مرتّ 
رون منذ حيث طرحه املفسّ  ،بل هو قدمي قدم اإلسالم ،السؤال أبعد ما يكون عن احلداثة

وكيف ال والقرآن الكرمي نفسه قد أورد مثل هذه التساؤالت  .)٥(األوىل بدايات علم التفسري
تـَْرتِيًال﴾  َورَتـَّْلَناهُ  فـَُؤاَدكَ  ِبهِ  لِنُثَبِّتَ  ُمجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلكَ  اْلُقْرآنُ  َعَلْيهِ  نـُزِّلَ  َلْوَال  َكَفُروا الَِّذينَ  ﴿َوَقالَ 

َناُه لِتَـْقرَأَُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزَّْلَناُه تـَْنزِيًال وكذلك ) ٣٢ الفرقان( ﴾ ﴿َوقـُْرَآنًا فَـرَقـْ
  ). ١٠٦اإلسراء (

 ت الردّ صة تولّ ظهور كتابات متخصّ ) التاسع امليالديّ ( وقد شهد القرن الثالث اهلجريّ 
 ،كغياب الرتابط بني أجزائه النظم والرتتيبعلى شبهات من يصفون القرآن بعيوب 

والظهور املفاجئ ملوضوع  ،واحدةالعة داخل السورة وخلط املوضوعات املتنوّ  ،والتكرار
 لعقل احلديثإىل ابالنسبة  متاًما مقنعة ليستهذه الردود  بيد أنّ  .خلإ.. .هغريب يف سياق

يف  يّ رين يف حبثهم عن التناسق النصّ قام بعض املفسّ  ولقد .ما وصل إلينا منها على األقلّ  –
مبا  –) م١٢٠٩/ه٦٠٦ .ت( ر الكبري فخر الدين الرازيوعلى رأسهم املفسّ  –القرآن 

سعوا إىل بيان معىن اآلية إذ  ،»تفسري القرآن بالقرآن« ء التفسري املسلمنيبني علما يمسّ 
تناظر التفسري بال«يه اليوم وهو ما نسمّ  ،باإلشارة إىل آيات يف مواضع أخرى من القرآن

رين ربط اآلية مبا قبلها وكذلك ربط ال القرن املاضي حاول كثري من املفسّ طو و  .»يّ النصّ 
سلسلة متتابعة من اآليات والسور  القرآينّ  ون النصّ والالحقة إذ يعدّ  السورة بالسور السابقة

ة ملموسة لبناء لت إىل نظريّ ة توصّ ل دراسة حقيقيّ إن كان األمر ال ميثّ و  ،يف املوضوعات
ات القرن العشرين هناك كتابان نشرا يف مثانينيّ  ،ويف حدود ما نعلم .القرآينّ  وتركيب النصّ 

أمني إحسان  باكستاينّ -ة العامل اهلندول كتبه باللغة األرديّ األوّ  .للقرآنا نً ا معيّـ ما تركيبً قدّ 
ن من جمموعة تتكوّ  كلّ   –ة ثنائيّ  الذي يقرتح تقسيم سور القرآن إىل جمموعات إصالحي

ميكن تقسيم القرآن   مثّ  ،)فق معه فيهوهو ما نتّ (منها مبوضوع واحد  صل كلّ تتّ  - ْني سورتَـ 

                                                   
اية هذا الكتاب  )٥(  .صناه هنا يف حملات جمملة لتاريخ هذا السؤال والذي خلّ ًال ا مفصّ عرضً  –يف ملحقه  –سيجد القارئ يف 
   الشائع  – »أثورالتفسري بامل«ة احلرفّية وعدم استخدام مصطلح وآثرت احلفاظ على الرتمج» يّ التفسري بالتناظر النصّ «الرتمجة احلرفّية كانت

ف وقد أشار املؤلّ  .ة اليت هي موضوع الكتابملناسبته سياق الكالم التايل وكون هذا املصطلح أقرب للنظرة البالغيّ  – بني علماء املسلمني
وهو العلم  »ملأثورالتفسري با«ة املرحلة األوىل من عمليّ  الذي يعدّ ملسلمني بتفسري القرآن بالقرآن و عرف لدى علماء ابذلك املصطلح إىل ما يُ 

ق بعض العلماء أقوال وأحل .ة أو من أقوال الصحابةسواء كان هذا التفسري من القرآن نفسه أو من السنّ  عىن ببيان ما جاء بالقرآنالذي يُ 
 –املرتجم  – »التفسري بالرأي«وهذا يغاير  .ثور نقلت اقوال التابعنيأمن كتب التفسري بامل اكثريً   نّ التابعني أل



 متهيد 

– ٢١ – 

موعات الثنائيّ  ، بناءً كبرية  جمموعات سبعة إىل ككلّ  وهو ما يبقى ( ة سابقة الذكر،على ا
من سوريا  حوىة الشيخ سعيد ا الكتاب الثاين فكتبه بالعربيّ أمّ  .)حباجة إىل نظر واستدالل

  إىل نظامٍ دة وصوًال ويقرتح تقسيم السور إىل جمموعات من اآليات على مستويات متعدّ 
  .القرآينّ   للنصّ معّني 

 نولديكيهفمنذ ظهور الدراسة الشهرية لتيودور  ،ا على صعيد االستشراق الغريبّ أمّ 
)Theodor Nöldeke( تأريخ القرآن«بعنوان  ١٨٦٠عام ال« )Geschichte des Qorans( 

 القرآينّ  ا يعين تفكيك النصّ ممّ  ،العلى البحث يف هذا ا فقد هيمن منهج النقد التارخييّ 
إدخال  علىذلك املنهج  أَْقَدمكما . )٦(على افرتاض اختالفها يف التاريخ إىل وحدات صغرية

تغيريات على الرتتيب املعروف للقرآن عرب نقل آيات أو أجزاء من آيات من مواضعها كي 
تركيبًة  القرآينّ  درسة النصّ لقد رأى أصحاب تلك امل .بدرجة أكرب »امنطقي « يصري النصّ 

ة بعد ذلك بطريقة اعتباطيّ  مجعت مثّ  من مقتطفات قيلت يف أوقات خمتلفة من حياة النيبّ 
 شغل مدرسة النقد التارخييّ  ولذلك فإنّ  .اب يف خالفة عثمانعلى يد مجاعة من الكتّ 

 ،خلإ ،ة اليت حيتوي عليهادم تناسقه والرتكيبات العشوائيّ وع الشاغل هو إبراز شذوذ النصّ 
 ف منها ووضعها يف ترتيب تارخييّ جل حتديد املقتطفات املختلفة اليت يتألّ أوذلك من 

   .ةومقنع من وجهة نظر تارخييّ  وإعادة بنائها يف شكل منطقيّ 
ا ر  -ة إىل اإلجنليزيّ  – ترمجة وتفسري معاين القرآن ولعلّ   Richard( يتشارد بيلاليت قام 

Bell(  ة ترمجة مع إعادة الرتتيب النقديّ «ا ا فرعي واليت عنون هلا عنوانً  ١٩٣٧املنشورة عام
 من إعادة ترتيب ا كامًال إذ تبدو مزجيً  هي خري مثال على فلسفة النقد التارخييّ  »للسور

جه سار رجيي .يّ األصل الفقرات على حساب نظام النصّ   Régis( بالشريس وعلى 

Blachère( من رغمبالو  – ١٩٥٠عام ال – ةإىل الفرنسيّ  يف ترمجته ملعاين القرآن  ّ ا كانت أ
وهذه التعديالت كما سنرى  .ا من التعديالت على ترتيب اآلياتعددً  تمقدّ  اعتداًال أكثر 

ا يف غري ها أيضً ولكنّ  دوىتاب ليست فقط عدمية اجلمن خالل السورة اليت يتناوهلا هذا الك
ولكن هذا املنطق  ،ةمعامله الثقافة اإلغريقيّ  تلالذي شكّ  نطق الغريبّ املإذ تنبع من  ،موضعها

 يرىأال وهو املنطق السامّي الذي  القرآينّ  يتعارض بشكل كبري مع منطق آخر حيكم النصّ 
                                                   

ا يف ا أساسي مرجعً  والذي يظلّ  نولديكيهشكل من األشكال فيض املعلومات الذي حيتوي عليه كتاب تييودور  ه املالحظة ال تنقض بأيّ هذ )٦(
 بريتزل. وأ) G. Bergstrasser( برجشرتاسر. وج) F. Schwally( سكوايل. من ف مها كلّ يف طبعاته املزيدة اليت قدّ  ةً دراسة القرآن خاصّ 

)O. Pretzl ( ١٩٣٨و ١٩٠٨ نيعامَ البني.  
  ّأيْ  ،ةا هلذه األحداث التارخييّ بعض وفقً نة وربط اآليات بعضها بة معيّ ة بأحداث تارخييّ ة هنا هي حماولة ربط النصوص القرآنيّ الفكرة األساسي 

 –املرتجم  – .ا ألسباب النزوللرتتيب نزول الوحي ووفقً  ة وفًقاترتيب اآليات القرآنيّ  :بعبارة أقرب إىل لغة التفسري
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ة يّ ل بدورها أمهّ تشكّ  ،دةة حمدّ وظيفة بالغيّ  ويراها ختدم ،تلك اآليات يف موضعها الصحيح
  .القرآينّ  النصّ  لتفسرية خاصّ 

 ْني ات القرن العشرين مع ظهور عملَ  مع مثانينيّ قد تغّري  اه االستشراقيّ هذا االجتّ   أنّ إّال 
والثاين  )Pierre Crapon de Caprona( كابرونا  دي هلما لبيري كرابونأوّ  ،ا تقريبً ْني متزامنَـ 

 لتحديد ْني تَـ  علميّ ْني ل حماولتَـ ان أوّ يعدّ  نيْ للذَ وا ،)Angelika Neuwirth( نيويرثألجنليكا 
 قد مسحا ببعض التعديالت يف مواضع ْني الباحثَـ  كال  أنّ  من رغمبالو  .القرآينّ  تركيب النصّ 
دا وقد قيّ  .ة ما داخل السورةدبيّ ا وجود وحدة أحبثهما قد افرتض مسبقً   أنّ اآليات إّال 

وهو ما قام به  (ة ودراسة تركيب السور من ناحية اإليقاع أو الوزن يّ حبثهما بالسور املكّ 
 ،واملوضوعات ،لآليات -القوايف  – ومن ناحية الفواصل األخرية) كابرونادي  كرابون 

وبالرغم من . )٧()وهو ما قامت به أجنليكا نيوويرث(ة ر بعض السمات األسلوبيّ اوتكر 
ما املفتاح مل يقدّ  –يف رأينا  –هما يْ منهجَ   أنّ منهما إّال  مها كلّ مة اليت قدّ املالحظات القيّ 

 ة اجلديدة ظهرت دراسات لكلّ ا وقبيل بداية األلفيّ رً ومؤخّ  .القرآينّ  لفهم نظام النصّ  احلقيقيّ 
حول مسألة  )Matthias Zahniser( ريسوماتياس زاهن )Neal Robinson( من نيل روبنسون

 قياس يفر أو املل املؤشّ الذي ميثّ  منهما أنّ  ويرى كلّ . )٨(ة الطويلةتركيب السور املدنيّ 
التطابق أو التشابه بني املفردات والرتاكيب  :»عن بعد التوافق«هو  الرتكيب القرآينّ 

بع يف العمل الذي بني ة للمنهج املتّ ادئ األساسيّ وهذا يف الواقع أحد املب .والعبارات الكاملة
تطويره و ة كافّ  املنهج وتطبيقه على مستويات النصّ هذا نا سنحاول تطوير  أنّ إّال  ،أيدينا

  .به إىل األمام والدفع
ال تعدو أن تكون  - خمتصرة للغاية عدّ واليت تُ  - الدراسات اليت أشرنا إليها آنفا  إنّ 

مسألة  ومن هنا ميكننا القول إنّ  .)٩(السور ف منهاسل اليت تتألّ حماولة لبيان أكرب السال
هي موضوع الساعة سواء من منظور تفسري املسلمني للقرآن أو من  القرآينّ  تناسق النصّ 

                                                   
 Crapon de Caprona P., Le( ١٩٨١ لبيري كرابون دي كابرونا »والبىن اإليقاعّية للسور املّكّية منبع الكالم املنطوق :القرآن«انظر  )٧(

Coran: aux sources de la parole oraculaire, structures rythmiques des sourates mecquoises (،  دراسة «كتاب و
  .)Neuwirth A., Studien zur Komposition der mekkanischen Suren( ١٩٨١ نيويرثألجنليكا  »تركيب السور املّكّية

 Robinson N., Discovering the Qur’an : A( نيل روبنسونل »مدخل عصرّي لنّص غامض :شاف القرآنتكا «انظر  )٨(
Contemporary Approach to a Veiled Text(،  حنو إعادة قراءة سورة املائدة –اليدان املفتوحتان «وكذلك  ،٢٢٣-٢٠١ص« 

)Hands Outstretched: Towards a Re-reading of Surat al-Ma’ida ( االنتقاالت واحلدود  أهمّ «وكتاب  ،١٩- ١ص
 Zahniser A.H.M., Major Translations and Thematic Borders in( ملاتياس زاهنيسر »وضوعية يف سورَيت البقرة والنساءامل

Two Long Suras: al-Baqara and al-Nisa’(  ٥٥- ٢٦ص.  
  .ال مياثل تقسيمنا إيّاها إال جزئيا املائدة سورةَ وتقسيمه  ،صفحة ١٩هو مقالة ال تزيد عن  لنيل روبنسون »اليدان املفتوحتان« إنّ  )٩(
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 ةات الرتكيبيّ ر علم اللغويّ تطوّ  ويعّد هذا من مثرات .ةمنظور الدراسات االستشراقيّ 
)linguistique structurale( وإن كنا ال ندين بالفضل يف عملنا هذا  .يف القرن العشرين

س بدأ يف التبلور يف  يف تفسري الكتاب املقدّ تيار معّني ل بل مبفردهات احلديثة لعلم اللغويّ 
الكتاب  أسفار ا القواعد اليت حتكم كتابةأواسط القرن الثامن عشر ليكتشف تدرجيي 

 ،واألنبياء املزامري يْ يف سفرَ  »الرتاكيب املتوازية«قطة البداية يف دراسة وكانت ن .ساملقدّ 
ا روبرت لوث  فيما بعد ّني الذي عُ  ،كسفوردأاألستاذ جبامعة  )Robert Lowth( واليت قام 

 نيعند العربانيّ س وذلك يف حماضراته عن الشعر املقدّ  ،للندن كسفورد مثّ ا ألأسقفً 
)Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews( ا ا أدبي واليت أصبحت أثرً  ١٧٥٣عام ال

-Johann( جوان الربخيت بنجل ويف الوقت نفسه الحظ األملاينّ  .سيف تفسري الكتاب املقدّ 

Albrecht Bengel(  ّة س أال وهو املقابلة يف الكتاب املقدّ آخر من األمناط البالغيّ  ة منطيّ أمه
موعة القليلة من  .]املعكوس للكلمات الرتتيبأو [ة العكسيّ  ذه ا وبعد أن كانت البداية 

 الثامن ْني رت مالحظات ونظم أخرى خالل القرنَـ تطوّ  ،سة يف الكتاب املقدّ األمناط البالغيّ 
  .)١٠(القرن العشرين يفف عشر والتاسع عشر ومل تتوقّ 
 analyse rhétorique / rhetorical( »البالغيّ التحليل « يف أنّ  وال يساورنا أدىن شكّ 

analysis(  ُا إىل األمام على يد روالن مينيت نظريّ عَ فِ قد د تفسري الكتاب استاذ  هته وتطبيقا
وإن كان  .)١١(»البالغة السامّية«سلسلة  يف روما ومدير ةيف اجلامعة الغريغوريانيّ  ساملقدّ 

 )analyse structurelle / structure analysis( »التحليل البنائيّ «لون مصطلح آخرون يفضّ 
حيث يُعَىن  )analyse structurale / structural analysis( »التحليل الرتكييبّ «ا له عن متييزً 
 الثاين عَىن بينما يُ  ،اليت ميكن أن تظهر من خالل الكلمات بالرتاكيب الظاهرة للنصّ ل األوّ 

ا - عادةً  – يكون كاتب النصّ  ال اليتة أو العميقة بالرتاكيب اخلفيّ    .)١٢(على دراية 
 ةالكتابيّ حدود الدراسات  – يف اآلونة األخرية -وقد جتاوز هذا الفرع من املعرفة 

  –ا دراسة تراكيب نصوص سامّية أخرى منها ما هو قدمي جد لته حيّ اخلالصة ليثبت صال

                                                   
 » ّفرتجع إىل زمن سيب بابل لإلشارة إىل إعادة تنظيم شعب بين إسرائيل  »اليهود«ة ا تسميّ أمّ  .ة لشعب بين إسرائيلة عامّ تسميّ  :»ونالعرباني

 – املرتجم – .قبل امليالد العائدين من السيب يف القرن السادس
ص ) Meynet R., L’Analyse rhétorique( »التحليل البالغيّ « ل من كتابه املرجعيّ هذا التاريخ يف القسم األوّ  ع روالن مينيهيتتبّ  )١٠(

  ].»التحليل البالغيّ «مينيه، : الحًقا[ .١٧٣- ٢٣
ص ) Exposé systématique( »عرض التحليل البالغيّ «حتت عنوان  لروالن مينيه »التحليل البالغيّ «انظر القسم الثاين من كتاب  )١١(

  .وما بعدها ١٧٥
  .أو العميق للنصّ  بني الرتكيب الظاهر والرتكيب اخلفيّ ) Noam Chomsky( ق نوعام تشومسكيفرّ  )١٢(
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ومنها  – )بني النهرين ما من حضارات بالد( )١٣(ةة واألوجاريتيّ األكاديّ بعض النصوص ك
بل والقرآن  ،)١٤(ة الواردة يف صحيح البخارييّ رة كاألحاديث النبو نصوص أخرى متأخّ 

طة من والسور املتوسّ ة يّ على قصار السور املكّ  لقد أظهر تطبيق التحليل البالغيّ  .نفسه
وباإلضافة إىل كون هذه  .)١٥(هوفهم تركيب تلك السور ه الوسيلة املثلى حللّ القرآن أنّ 

ز باستخدام ا تتميّ ات احلديثة فهي أيضً ا من غريها من وسائل اللغويّ تعقيدً  الوسيلة أقلّ 
بالتايل فهي و ) خلإ واملقطعقسم واجلزء فرع والكال(ة مصطلحات بسيطة من لغة احلياة اليوميّ 

  .صبالنسبة لغري املتخصّ  حّىت  سهلة
ة قد كون هذه املنهجيّ   ،حول هذا العملاء املسلمني القرّ  بعض ارتيابمن يزيل ا ممّ و 

جيمعون بني الصرامة  نممّ  سبالكتاب املقدّ  املؤمنني علماءال على يد ألمد طويل اخُتربت
االستخدام اخلاطئ للعلوم  ذلك أنّ  .ونه وحي اهللا وكالمهالذي يعدّ  ة واحرتام النصّ العلميّ 

فون من إنزال ة احلديثة يف دراسة القرآن جعل املسلمني يف بعض األحيان يتخوّ اإلنسانيّ 
آخر وتضيع بذلك طبيعته  نصّ  ة فيصري كأيّ القرآن منزلة موضوعات الدراسة العاديّ 

وينزع منها ة مناهج التفسري التقليديّ  ميزح التحليل البالغيّ  أنّ  من رغمبالو  .سةاملقدّ 
حيرتمه يف نفسه الذي  القرآينّ  ة النصّ ا من قدسيّ شيئً  ه ال يغضّ  أنّ إّال  ،ما بشكلٍ  تهاقدسيّ 
دف فهم ما حيمله هذا فاألمر ال يتعدّ  .كما هو يف األصل  تهحرفيّ  ى حتليل الرتكيب 

  .الرتكيب من معىن
اليت  –ة الطوال للسور املدنيّ  حليل البالغيّ ا التساؤل عن مدى مالءمة منهج التأمّ 

 ،إىل توضيح حباجة فكان ال يزال –ة يّ من قصار السور املكّ  يف النظم انعلمها أكثر تعقيدً 
رها يف ولقد وقع االختيار على سورة املائدة بسبب تأخّ  .ل أهداف هذا البحثوهو أوّ 

 ّ ّ ا السترتيب النزول حيث يقال إ ا قبل األخرية يف ترتيب النزول ورة األخرية وقال آخرون إ
رة يف النزول دراسة ما إذا كانت هذه السورة املتأخّ  كان من املهمّ ف .من بني السور الطوال

فإذا   ،بعة يف قصار السور منذ بداية الوحياملتّ  هانفس بعت مبادئ الرتكيب والصياغةاتّ 
ب بطريقة واحدة القرآن بالكامل مركّ  أن نستنتج أنّ كان من املمكن   »نعم«كانت اإلجابة 

اية هذا الكتابوهذا ما  .وفق بالغة واحدة   .يثبته هذا البحث كما سنرى يف 
                                                   

  .٣١٧-٣١٦ص  ،»التحليل البالغيّ «أمثلة لذلك يف كتابه  ذكر روالن مينيه )١٣(
س نصوص من الكتاب املقدّ  :البالغة السامّية«وكذلك كتاب  ،٣١٨ص  »التحليل البالغيّ «راجع املثال الذي ذكره روالن مينيه يف كتابه  )١٤(

فه باالشرتاك الذي ألّ ) Rhétorique sémitique: Textes de la Bible et de la Tradition musulmane( »ومن الرتاث اإلسالميّ 
  .)انظر قائمة املراجع) (A. Sinno( سنو. وا) N. Farouki( فاروقي. ون) L. Pouzet( بوزيه. مع ل

  .٥٢٠-٥١٩، ص راجع عناوين مقاالتنا يف قائمة املراجع )١٥(
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مة هذا العمل الذي يف مقدّ  »البالغة«مصطلح  ة مبكان اإلشارة إىليّ من األمهّ  ولعلّ 
 ةة من هيمنة البالغة اإلغريقيّ ة تارخييّ دد ظاهرة ثقافيّ نا بصإذ إنّ  ،»التحليل البالغيّ «يتناول 

 .ةة أو االستشراقيّ يف العصور املاضية سواء يف الدراسات العربيّ  القرآينّ  على منط تناول النصّ 
التعبري اجلميل  فنّ « إىل املفهوم اإلغريقيّ  ث عن البالغة ينطلق العقل مباشرةً فعندما نتحدّ 

للبالغة بل نُعَىن  نا يف حبثنا هذا ال نستخدم هذا املفهوم التقليديّ بيد أنّ  »تزيني اخلطاب أو
وإن كانت  »فن تركيب اخلطاب«والذي يعين  السامّيةمبفهوم آخر هو مفهوم البالغة 

 إنّ  .»تزينيال فنّ «ة ال ختلو من صلة بالبالغة التقليديّ  »فن الرتكيب« السامّيةالبالغة 
يف  ةوحتت تأثري البالغة اإلغريقيّ  ،ةة منذ فجر احلضارة اإلسالميّ ة والقرآنيّ الدراسات األدبيّ 
ّ  ّورتقد ط ،رةعهودها املتأخّ  ازيّ  زينيت ا فنّ بالغة عرفت بأ ة اخلطاب بالتعبريات ا

ة على النصوص البالغيّ  تطبيق هذه الصور متّ و  .)خلإارة والكناية واجلناس واملقابلة كاالستع(
رسائل من حنو التشبيه يف القرآن ة بكتب و متتلئ املكتبة اإلسالميّ  لذاة واألحاديث و القرآنيّ 

ة ة معنيّ ك ظهرت دراسات بالغيّ لذل ونتيجةً  .الكرمي أو اجلناس يف أحاديث الرسول إخل
ذاته  لة تركيب اخلطاب يف حدّ مسأ بيد أنّ  .وهي الكلمات أو اجلمل بأصغر وحدات النصّ 

 تظلّ  )dispositio( »ترتيب اخلطاب«حتت عنوان  »البالغة«يف كتابه  واليت تناوهلا أرسطو
األسئلة اليت تثار حول تركيب القرآن  تها يف اإلجابة علىيّ أمهّ  رغم ةغريبة على البالغة العربيّ 

غري  ةالبالغة التقليديّ  ما تزال ولذلك .ذلك الرتكيب يف الظاهر غياب ما يبدو منبل و 
أقدم له يف أقصده هنا و البالغة باملفهوم الذي  لكنّ  .قادرة على اإلجابة عن هذه األسئلة

 إذ إنّ  .»تزيني اخلطاب« فنّ ال ختلو من صلة ب »تركيب اخلطاب فنّ « يوه - عملي هذا
 – ةها البالغة اإلغريقيّ حملّ  اليت كانت مستعملة يف الشرق قبل أن حتلّ  – السامّيةالبالغة 

ة وغريمها كالتوازي واملقابلة العكسيّ   –ة األساسيّ  ةالرتاكيب اللغويّ كانت تعتمد على بعض 
ظومة إبراز منو  .ةً كافّ  على مستويات تنظيم النصّ  هذه الرتاكيب ها كانت تستخدملكنّ و  –

ا املختلفة ةرتاكيب اللغويّ هذه العمل   ،ة للتحليل البالغيّ هو الوظيفة األساسيّ  مبستويا
باملعين  ابالغي  امن أساليب دراسة النظم أكثر من كونه أسلوبً  اأسلوبً  – افعلي  – دّ عَ الذي يُـ 
  .للكلمة العريبّ 

  

                                                   
  ّر علم البالغةبتطوّ  ف لتقريب املعىن للقارئ غري امللمّ ف من قبل املرتجم مبوافقة املؤلّ من التصرّ  ترمجة هذه الفقرة بشىءٍ  مت. 
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ليس ف يف التفسري مرحلة ال غىن عنهال إن كان ميثّ و  التحليل البالغيّ  أنّ  ومن البديهيّ 
ومها جماالن ال  ،املفردات والتحليل النحويّ شرح قوم وحده دون يال  هإذ إنّ  .املرحلة الوحيدة

ع سواء على مستوى بشكل واس تناوهلما قد متّ األصالة أو الريادة ف همامن عي يف أيّ ندّ 
إىل هذا يف  عرضيّ  سنشري بشكلٍ  اإن كنَّ و  ،ةأو الدراسات االستشراقيّ  يّ الرتاث اإلسالم

  .ما دعت احلاجة إىل ذلككلّ   أو يف ثنايا احلديث »ة مبفردات اللغةقضايا خاصّ « بندال
  

 »النظم«كشف عن احلاجة إىل اجلمع بني دراسة سرعان ما ي التحليل البالغيّ  إنّ 
 النصوص سياق تناصّ «وبني دراسة ) ملختلفةالبحث ا بنود هذاالرئيس من بني  بندوهو ال(

 بندوهو عنوان ال( )contexte interscripturaire / interscriptural context( »سةاملقدّ 
أال ومها  –  يف دراسة النصّ ْني وكال املنهجَ  .)فصل من فصول هذا الكتاب من كلّ  الثالث

ّ ا إّال ماختالفه من رغمبال – حتليل النظم والتناصّ  اية أحدُ ل كمِّ ما يُ  أ مها اآلخر يف 
يف  وهو أمر جوهريّ  –ة يّ للوحدة النصّ  باشرتوجيه االهتمام إىل السياق امل إذ إنّ  .األمر
 إىل السياق األوسع للكتاب ككلّ  ذاتهيلفت االنتباه يف الوقت  – ة التحليل البالغيّ عمليّ 

، بل وإىل ما وراء ذلك )١٦()»تفسري القرآن بالقرآن«ن و رون املسلميه املفسّ وهو ما يسمّ (
ا الكتاب حملّ سة اليت يتعلّ الكتب املقدّ  لكلّ  ارجيّ من السياق اخل ، وهي )١٧(الدراسة ق 

 –ق به من كتابات س وما يتعلّ شيء يف الكتاب املقدّ   وقبل كلّ ًال ل أوّ بالنسبة للقرآن تتمثّ 
ا الكتابات ن القدمي واجلديد وأيضً يْ بني العهدَ ا ليت تقع زمني اككتب احلاخامات والكتابات 

  . )١٨(خلإ ةة واملسيحيّ ونصوص الطقوس اليهوديّ  )األبوكريفا( ة إسنادهااملشكوك يف صحّ 
انتقدوا القرآن  – بذوق مرتدٍّ  –ن ولست هنا للدور يف فلك بعض املستشرقني ممَّ 

القرآن  ا أقول بأنّ وإمنّ  ،ر بِنيَِّة التربير أو اجلدلاحملاكاة أو التأثّ  ثني عن االقرتاض أومتحدّ 
ة اليت اعتادت هي من مسات الكتابات التوراتيّ  ةبنيويّ س يف ظاهرة يشرتك مع الكتاب املقدّ 

 كتابات سابقة وتعيد استخدام تلك الكتابات وُحتوُِّهلا إىل منظور جديد يفيد منه تبّين 
                                                   

 ,.Boullata J( »موسوعة القرآن«يف  »ةالرتاكيب األدبيّ «يف مقاله بعنوان  بوالتا. حيد للتناّص الذي تصّوره جهذا هو املستوى الو  )١٦(
« Literary Structures », EQ ( التفاعل بني النصوص«يف الفقرة بعنوان« )Transtextuality.( ]ةالرتاكيب األدبيّ «بوالتا، : الحًقا «

  .]ق.م
ء على الضو  بتسليط كما منارسه ال يهتمّ   فالتناصّ  ،ْني  اخلطوتَـ ْني ا آخر للربط بني هاتَـ سوف نرى يف الفصل األخري من هذا الكتاب سببً  )١٧(

لرتاكيب وهو األمر الذي يفرتض يلفت االنتباه إىل مواطن التشابه يف ا بل وحسب، تشابه املفردات بني القرآن ونصوص الرتاث التورايتّ 
  .ني ختضع للدراسةتراكيب النصَّ  ا أنّ قً مسب

كبار   ة املتداولة يف الرتاث املسيحيّ ذه التسميّ  واملقصود(فهناك مصادر أخرى مثل كتابات اآلباء األّولني  ،عي الشمولهذه القائمة ال تدّ  )١٨(
  .ةوكذلك الكتابات املانويّ ) ني يف القرون الثالثة األوىلرين والالهوتيّ املفكّ 
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وأرى القرآن ال خيتلف عن ذلك وإن كان يفعله بطريقة خمتلفة عن  .رهطوّ مه وتالوحي يف تقدّ 
اية هذا البعها الكتاب املقدّ تلك اليت اتّ  فقد  ،)١٩(بحثس كما سنرى بشكل أوضح يف 

ولذا كان جيب أن يعيد  ،املسيحيّ -السماء بعد الرتاث اليهوديّ جاء القرآن كآخر رساالت 
ة أو املشرتكة بطريقةٍ غته اخلاصّ  الرتاث السابق يف تقدمي صبتبّين   .ما ة يف النصوص املتشا

البعد عن  بعيد كلّ  – يّ والذي يعتمد على منهج التناظر البيننصّ  – هذا العمل فإنّ  ومن مثّ 
مه هذا العمل الذي نقدّ  إنّ  .احملاولة الساخرة إلنزال القرآن منزلة احملاكاة للكتابات السابقة

 أفضل من منظورٍ  مها بشكلٍ يقدّ  –على العكس  –قرآن بل ا من أصالة الال ينكر شيئً 
  .التورايتّ  للنصّ  ة خمتلفة ومغايرةكأصالة تامّ   خمتلف

ق اهلدف املنشود ضئيلة الفائدة ما مل حتقّ  تعدّ  التحليل البالغيّ دراسة  أنّ  البديهيّ ومن 
يف الواقع  »سةاملقدّ  النصوص تناصّ  سياق«دراسة  وتعدّ  ،النصّ  تفسيرمن ورائها أال وهو 

 نراها تفسريً  يجد القارئس »للتأويلعناصر «آخر بعنوان  بنديف  هغري أنّ  .من ذلك اجزءً 
على  لشعورنا بأنّ ظ املتحفّ بذلك العنوان  بندا هلذا الوقد عنونّ  ،ا من الرتكيب نفسهنابعً 

 إشارات«د أكثر من جمرّ  فال نسعى إىل تقدمي .بوجٍه أعمق القرآينّ  املسلمني تفسري النصّ 
ق بنا املوضوع يتطرّ  وحقيقة األمر أنّ  ،مقحمة ا زيادات أنّ  بعضهمقد يرى ( »ةتفسرييّ 
ا نا مل نضع حدودً بيد أنّ  ،)ل األمرأوّ  ظ الذي قصدنا االلتزام بهالتحفّ  ا خارج حدودأحيانً 

ة ب دراية بالكتابات التوراتيّ تطلّ يي ذلا »سةاملقدّ  النصوص سياق تناصّ «لتطوير البحث يف 
  .املسلمني باحثنير للما تتوفّ قلّ 

  
ه  أنّ إّال  ،ةا ينطوي على كثري من الصعوبة واملشقّ أمرً  هملبعض التحليل البالغيّ وقد يبدو 

الفصل  يف ومن خالل عرض خالصيّ هذا العمل  أثناءيف لة بطريقة مفصّ  – ىسيتجلّ 
ّ  ،والتشريعيّ  العقائديّ  ْني عظم الفائدة على املستويَـ  –األخري منه  د ى أن تكون جمرّ ا تتعدّ وأ
  .ة وحسبة أو مجاليّ فائدة أدبيّ 
 التفسري القدمي يف األعمّ  سلوبأ هو السبب يف سريان القرآينّ  تناثر النصّ  ولعلّ 

األوسع الذي  سياقآليات أو الق اسيااألغلب على طريقة التفسري آيًة آيًة دون النظر إىل 
َسوِّي بني اآليات يُ  غري مرتابط »ذّريّ «فهم فكانت النتيجة  ،منه اتلك اآليات جزءً  دّ عَ تُـ 

                                                   
عاد بينما أقام القرآن نفسه مقام الكتابات السابقة اليت أ ،ا منهالعهد اجلديد عندما أعاد قراءة العهد القدمي مل ينكر شيئً  دعونا نضيف أنّ  )١٩(

ا من الكتاب أساسي  ل جزءًاة متثّ بينما الكتب اليهوديّ  ،من قرآن املسلمني ة ليست جزءًاة واملسيحيّ سة اليهوديّ فالكتابات املقدّ  ،استخدامها
  .نيس عند املسيحيّ املقدّ 
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 ه١٣٢٣ .ت( د عبدهالكبري الشيخ حممّ  املصلح  أنّ إّال  .ةيّ من حيث األمهّ  مجيعها
حيث  ،ن ال تؤخذ مجيعها على مستوى واحد من التناولآيات القرآ أنّ د قد أكّ ) م١٩٠٥/

ة وبني اآليات ذات الطبيعة ة للعقيدة اإلسالميّ فرَّق بني اآليات اليت تتناول املبادئ األساسيّ 
ا زمني ] نةعن ظروف معيّ  تثاليت حتدّ  أيْ [ة الظرفيّ  ة ا مبواقف تارخييّ واليت ارتبطت يف توجيها

ن يْ تلك التفرقة بني هذَ  وحنن نسعى إىل بيان أنّ . )٢٠(رللتطوّ نة وبالتايل فهي قابلة معيّ 
حيث تأخذ اآليات اليت حتتوي  ،نفسه القرآينّ  النصّ  تركيب من اآليات تنعكس يف ْني النوعَ 
ة مكانة بالغيّ  –ا دائمً  إن مل يكن يف أغلب األحيان – »ةمشوليّ مبادئ ذات صبغة «على 
ا ةظرفيّ بآيات أخرى  مقارنةً  زة داخل النصّ متميّ  ةمركزيّ  ا كان هلذا األمر بالغ ورمبّ  ،حتيط 

   .عقيدًة وشريعةً  هوفهم اإلسالم األثر يف تفسري
ما ذهب إليه كثري من  ة حبتةذو صفة بالغيّ  د هذا املعيار املوضوعيّ وهكذا قد يؤيّ 

ال  املشمن احلاجة إىل التفرقة يف آيات القرآن بني ما هو  »ني اجلددرين اإلسالميّ املفكّ «
 .نةة معيّ حمكوم بظروف تارخييّ  ما هو حمُض توجيٍه وتعليٍم من النيبّ يقبل التغيري و 

لنظم  على التحليل البالغيّ  بناءً  وما هو ظريفّ  ا التمييز بني ما هو مشويلّ هذ ولعلّ 
ّ  ،نطبق بشكل كبري على سورة املائدةي اآليات قة حكام املتعلّ ا من األن عددً تتضمّ  اإذ إ

ومجيعها  ،حبياة املسلمني وتستفيض يف احلديث عن عالقة اإلسالم باليهود والنصارى
وقد اعتمد الفقهاء بشكل كبري على آيات األحكام الواردة يف هذه  .ة للغايةمسائل عصريّ 

نا ال نتجاهل أنّ  من رغمبالو  .وأفردت كتب التفسري القدمية صفحات عديدة هلا ،السورة
رات اليت أدخلتها التطوّ  ل يفدون التوغّ  تصارًااخنا سنتناوهلا بطريقة أكثر  أنّ ألحكام إّال تلك ا

مرونة  ات بني القواعد واألحكام سنويلوإىل جانب ترتيب األولويّ  .ة عليهاالشريعة اإلسالميّ 
 وهي درجة من املرونة ،التشريعات ما خيصّ  يف كثري من األحيان يفا خاصا انتباهً  القرآن

عالقة اإلسالم باليهود وعالقته  ومن جانب آخر فإنّ  .ه الناس يف الغالبتفوق ما يظنّ 
تتداخل فيها بة ناشئة وهي عالقات مركّ  ،اهتمامنا وتركيزنا هي حمطّ  أخصّ  بوجهٍ بالنصارى 

حيث جيوز يف اإلسالم مؤاكلة اليهود والنصارى والزواج من ( دة من التعايشعناصر متعدّ 
كذلك و  ،)ة للمسلمنيهم أقرب مودّ  –على وجه اخلصوص  –النصارى  نّ كما أ  ،نسائهم
فاليهود (الدعوة عنصر و  ،)ةة والنصرانيّ اليهوديّ  حملّ  فاإلسالم حلّ (التنافس واإلبدال عنصر 

 ،)اليهود ما ضدّ ال سيّ (العداء والتنديد عنصر و  ،)ون العتناق اإلسالموالنصارى مدعوّ 
                                                   

 Filali-Ansary A., Réformer l’islam ? Une( »ات املعاصرةمة يف اجلدليّ مقدّ  :إصالح اإلسالم« ،.ع راجع فياليل أنصاري )٢٠(
introduction aux débats contemporains ( إصالح اإلسالم«فياليل أنصاري، : الحًقا[ .٣٠ص«.[  
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على خالف  –وينتهي األمر  ،)ما مع النصارىال سيّ ( يّ دائوالعق اجلدل الشرعيّ عنصر و 
ا يف  أ فيها الدياناتة تتبوّ بوضع رؤية عامليّ  –ع املتوقّ  ة اهللا اليت ال ُتسرب خطّ املختلفة مكا

ا هود أو النصارى  للي ليست السورة ببساطة عبارة عن سلسلة من اجلدل املضادّ ف .مكنونا
عقيدة القرآن «ى سمّ د الطريق ملا ميكن أن يُ ها متهّ ولكنّ  ،ةالسطحيّ  اراءكما قد يبدو من ق

إىل  فاملكلّ  اللجوء وإنّ  .مل هذا املعىن بوضوح شديدحي النصّ  نظم إذ إنّ  ،»يف األديان
  .واضحة الرسالة كاملةً  فهمسيثبت نفعه بل وضرورته يف  دقائقها بكلّ دراسة تركيب السورة 

اية الكتاب كي يفهمهفعلى القارئ الكرمي أ قارئ السورة  ا كما أنّ متامً  ،ن ينتظر إىل 
 اآليات األخرية منها كي يفهم مغزى جيب أن ينتظر حّىت  – التطبيق حملّ  – نفسها

االيت مسُّ  »املائدة«  أن يرى القارئ عند انتهائه من الكتاب الفجوة اليت آمًال  .يت السورة 
 ودور التحليل البالغيّ  ،ة يف توضيح تناسق النظم القرآينّ يّ ة التقليدخلقتها الطريقة البالغيّ 

ساق من ناحية وتقدمي أسلوب براز هذا التناسق واالتّ للبالغة يف إ ا للمفهوم الساميّ وفقً 
  .من ناحية أخرى القرآينّ  جديد لفهم النصّ 

  
  ميشيل كويربس

 ٢٠٠٥ كانون األّول/ديسمرب :القاهرة
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  لمحة إجماليَّة عن سورة المائدة

م إىل هلذه السورة أن نقدّ  يّ ل يف تعقيدات التحليل النصّ قد يكون من املفيد قبل التوغّ 
فسيكون من  ،ة يف الرتكيبيّ السورة ال تتبع الطريقة اخلطّ  ومبا أنّ  .ة عنهالقارئ فكرة إمجاليّ ا

 ،املفيد البدء بتحديد املوضوعات الرئيسة املختلفة اليت ستتشابك مثل قطع األرابيسك
 واخلطّ ) األوامر والنواهي( التشريعيّ  واخلطّ ) الرتغيب والرتهيب( الوعظيّ  اخلطّ  ةً وخاصّ 

 العقائديّ  واخلطّ  ،يه تارًة وترسم معامله فقط تارًة أخرىع السورة فالذي تتوسّ  القصصيّ 
  .)وبالتحديد جتاه اليهود والنصارى( اجلديلّ 

ال  مثّ  .الذي يربطهم باهللا املسلمني على احرتام التزامات العهد ثّ السورة حبَ  ُتستهلّ 
 قة مبا حيلّ ما تلك املتعلّ وال سيّ ( تلبث السورة أن تبدأ يف احلديث عن قواعد احلالل واحلرام

 .ةبعد ذلك يف سياق احلياة اليوميّ  مثّ   يف سياق احلجّ ًال أوّ ) ومبا حيرم أكله من أنواع اللحوم
عن اكتمال دين اإلسالم  ما يقاطعها اإلعالن الرمسيّ  قائمة النواهي هذه سريًعا غري أنّ 

ن باقي األوامر حديثه ع يستأنف النصّ  مثّ  .ها على املؤمنني أمتّ الذي كان نعمة اهللا اليت
 لنصارى الطعام وحلّ مثل مشاركة أهل الكتاب من اليهود وا :يف جماالت خمتلفة هتابعوي

ويف ختام  ،قبل الصالة قة بالوضوءى اآليات األحكام املتعلّ تتقصّ  مثّ  .همالزواج من نسائ
   .يطلب اهللا من املؤمنني الوفاء لعهدهم معه هذه السلسلة األوىل

ة شديدة جتاه اليهود والنصارى الذين مل خيلصوا  السلسلة الثانية نربة جدليّ تتبّىن  مثّ 
وحاد النصارى عن تعاليم دينهم  ،سةفوا كتبهم املقدّ للعهد إذ قد عصوا أنبياءهم وحرّ 

ّ ) وكذا اليهود(وفهمهم  ة املسيحألوهيّ  مبإعال اية املطاف مل يطيعوا  .م أبناء اهللاأ ويف 
هذا يشبهون عصاة بين إسرائيل  وهم يف كلّ  ،الذي أرسله اهللا للعاملني ادً ني حممّ آخر النبيّ 

 ولذا فإنّ  .سةدخول األرض املقدّ عندما دعاهم إىل  الذين رفضوا أن يطيعوا موسى
يمن عليهما فكرة دخول العهد اإلسالميّ ْني يَـ  األولْني السلسلتَـ  ع اآليات أولئك إذ تشجّ   

 ألحكام وامتثاًال  الوفاء لعهدهم هذا مع اهللا طاعةً يف هذا الدين على املسلمني الذين دخلوا 
  .اليهود والنصارى لعدم دخوهلم فيه بينما طال توبيخ ،الدين اجلديد

هذا  يستهلّ  .ة متيالن إىل الناحية التشريعيّ ْني  جديدتَـ ْني ع يف سلسلتَـ يتبع ذلك توسّ  مثّ 
اليت قتل فيها  ،ل جرمية قتل على ظهر البسيطةة الواردة يف شأن أوّ ة الرمزيّ ع بالقصّ التوسّ 
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ح هذه وتلمّ  .)ه معروف للجميعغري أنّ  ،ح السورة بامسهي مل تصرّ والذ( أخاه هابيل قابيل
رمني مع تذكري مهيب بواجب  الرواية إىل عداوة بعض اليهود للنيبّ  وتعلن عن عقاب ا

  .إجالل احلياة
يف  يف احلكم بني اليهود والنصارى وقد تبع ذلك تفويض سلطات كاملة للنيبّ 

م سة ة اعتمادهم على كتبهم املقدّ حبجّ  ،والنصارى دوهو حتكيم رفضه اليهو  ،خالفا
م الشرعيّ ومرجعيّ  ّ ا ّ  وردا .ا تكفيهمة اليت يّدعون أ   فوام حرّ على ذلك ختربهم اآليات أ

سة اليت الوارد يف كتبهم املقدّ  ه ينبغي أن يقوم احلكم على قانون القصاصسة وأنّ كتبهم املقدّ 
 .مل يعملوا وفق ما جاء فيها

تمع اإلسالميّ   وتثري مواقف الصراع مع أهل الكتاب مسألة العالقات بينهم وبني ا
  اهللا وهم أيْ هلم إّال  إذ ال ويلّ  ،سياسيا مللمسلمني مواال إذ ليس مباًحا ،اجلديد

 اة هجومً ّمث تشّن هذه اآليات اجلدليّ  .ني يكّونون حزب اهللانؤماملسلمون مع رسول اهللا وامل
م ،اليهود ةً على كفر أهل الكتاب وخاصّ  اعنيفً  ويف قلب هذه الصورة القامتة . وعداو

لليهود والنصارى إذا آمنوا باهللا  النجاةة مكانيّ حني تذكر اآليات إ ،يومض ضوء خافت
  .تنتهي الشعبة األوىل من السورة وعند هذا احلدّ  ،وعملوا الصاحلات وحكمه

يُوجَّه اخلطاب يف  ،ن الشعبة الثانية األقصر من الشعبة السابقة من ثالث سالسلتتكوّ 
 منها للنصارى يف جهد دائب إلقناعهم بأخطائهم من خالل جمموعة ْني تَـ  الطرفيّ ْني السلسلتَـ 

وهذه دعوة لآلخرين أن  ،بعضهم اعتنق اإلسالم بالفعل ري أنّ غ ،ةة اجلدليّ من احلجج واألدلّ 
  .حيذوا حذوهم

ة لفكرة التشريع للمجتمع املسلم اليت وردت يف مكان مشابه من وتعود السلسلة املركزيّ 
تمع املسلم واألميان وشرب  .الشعبة األوىل ُتصَدر بعض التشريعات اجلديدة ختّص حياة ا

هذا التكرار له  وسوف نرى أنّ  .السورة م أخرى قد سبق ذكرها يف مستهلّ وأحكا اخلمر
تقاطعه اآلية  مةاحلديث عن األطعمة احملرّ  ا يثري الفضول أنّ وممّ  .مقصود غرض بالغيّ 

)٩٣ ( ّ سوف نناقشه يف منت  مهما ما يطرح سؤاًال ا تُبِطل هذه التحرميات اليت تبدو كأ
 ابعضً  اإلسالم أقرّ  غري أنّ  ،ةا من العادات املوروثة من اجلاهليّ ّمث تراجع السورة كثريً  .البحث
مثل بعض اللحوم (آخر  اورفض بعضً  ،)احلرام وشهر احلجّ  مثل استمرار زيارة الكعبة(منها 

  .ةة الشرعيّ ة للوصيّ ايري اإلسالميّ ع يف املعيتبع ذلك توسّ  ،اوختامً  ،)مةاحملرّ 
وتعود السلسة األخرية من جديد للجدال مع النصارى يف حماولة إلقناعهم بالدخول 

 حيث خياطب اهللا عيسى يوم الدين :مع التاريخ وهنا يتداخل الُبعد األخرويّ  ،يف اإلسالم



 حملة إمجاليَّة عن سورة املائدة 

– ٤٥ – 

ا وبأنّ  اه بكلّ إيّ  ارً مذكّ  ويذكر اهللا إميان  .ه أعانه على القيام باملعجزاتالنعم اليت أنعم عليه 
و عيسى منه عندما طلب حواريّ  :ة الثالثة من السورةالذي ظهر بوضوح يف القصّ  نياحلواريّ 

سم ة تتّ القصّ هذه  وعلى الرغم من أنّ  .أن يدعو اهللا أن ينزل عليهم مائدة من السماء
ّ باالختصار الشديد إّال  سه الذي أسّ  ر بالعشاء األخريحيث تذكّ  :ا واضحة بشكل كبري أ

تعود السورة إىل حوار اهللا مع عيسى يف يوم  مثّ . ﴾﴿ِعيًدا ِألَوَّلَِنا َوَآِخرِنَاعيسى ليكون 
بل  ،ه مل يكونا آهلةه أو أمّ اضح أنّ بشكل و  احيث جيمل عيسى تعاليم رسالته نافيً  ،الدين

وهكذا ميكن للسورة أن تنتهي  .﴾﴿اْعُبُدوا اللََّه َريبِّ َورَبَُّكمْ  :ا إىل عبادة اهللا الواحددعا دائمً 
م حيث  ُهْم َوَرُضوا برؤيا مبتهجة بنصر الذين اختارهم اهللا للفردوس وسعاد ﴿َرِضَي اللَُّه َعنـْ

   .﴾َعْنهُ 
  

  
  



 

– ١٨٧ –  

  الفصل الرابع

  عقاب عصاة بني إسرائيل
  )٤٠-٢٧اآليات :سورة المائدة(] ٣أ[السلسلة 

ة عالية، تبدأ ة ذات داللة رمزيّ ة توراتيّ بقصّ ) ٢٦-١(ة األوىل هي الشعبة الفرعيّ بينما تنت
ّ : اأيضً  من الرتاث التورايتّ  ة ذات مغزى روحيّ بقصّ ) ٥٠-٢٧(ة الثانية الشعبة الفرعيّ  ا إ

قة جبرمية قابيل مبثابة مدخل إىل ة املتعلّ تأيت هذه القصّ . جرمية القتل اليت ارتكبها قابيل
تمع اجلديد الذي أسّ  اة اليت ستناقش أمورً الفرعيّ  الشعبة . دسه حممّ عن ممارسة العدل يف ا

ُتْصِدر السلسلة األوىل ). ٥٠-٤١ ،٤٠- ٢٧( ْني على سلسلتَـ  هذه ةوحتتوي الشعبة الفرعيّ 
، النيبّ  ة لبعض اجلرائم واليت نرى خلفها قتال بعض عصاة اليهود ضدّ منهما عقوبات بدنيّ 

    .ة لليهود والنصارىعلى الشئون الداخليّ  اقاضيً  ادً الثانية فتُـَنصِّب حممّ ا السلسلة أمّ 
..............................  عقاب عصاة بني إسرائيل :]٣أ[السلسلة 
......................  على اليهود والنصارى قضاء النبيّ  :]٤أ[السلسلة 

٤٠- ٢٧  
٥٠- ٤١  

  
؛ ٣١-٢٧: شكل حموريّ يف  انتظمتعلى ثالثة مقاطع ] ٣أ[حتتوي السلسلة 

ة قتل األخ بينما يعود املقطع الثاين لقصّ  منها لملقطع األوّ ص اخيصّ . ٤٠- ز٣٢و؛ -أ٣٢
أنواع القتل ما عدا القصاص يف جرائم القتل أو  م كلّ حيرّ  إىل قول مأثور من الرتاث اليهوديّ 

ن ينشر الفساد يف األرض، ويقوم املقطع الثالث بتطبيق هذا االستثناء على هؤالء ﴿الَِّذيَن مَ 
ع نطاق التطبيق جلرائم أخرى بينما يوسّ  ﴾َرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًداُحيَارِبُوَن اللََّه وَ 

  .وعقوبات مثل السرقة
 

  ٣١-٢٧  .........................................................  جرمية قابيل
  
  و-أ ٣٢..........................................................  حترمي القتل    
  

ا   ٤٠-ز ٣٢  .....................................................  اجلرائم وعقوبا
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  )٣١-٢٧اآليات (جريمة قابيل   - ا
  ّالنص  

اَل ْم نـََبَأ ابْـَينْ َآَدَم بِاحلَْقِّ ِإْذ قَـرَّبَا قـُْربَانًا فَـتـُُقبَِّل ِمْن أََحِدِمهَا وَملَْ يـُتَـَقبَّْل ِمَن اْآلََخِر قَ َواْتُل َعلَْيهِ ﴿
َا يـَتَـَقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقنيَ  تُـَلنََّك قَاَل ِإمنَّ نَا بَِباِسٍط لَِئْن َبَسْطَت ِإَيلَّ يََدَك لِتَـْقتُـَلِين َما أَ ) ٢٧( َألَقـْ

تُـَلَك ِإينِّ َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِمنيَ  ِإينِّ أُرِيُد أَْن تـَُبوَء بِِإْمثِي َوِإْمثَِك ) ٢٨( يَِدَي إِلَْيَك ِألَقـْ
َلهُ َفَطوََّعْت َلُه نـَْفُسُه قَـْتَل َأِخيِه فَـَقتَـ ) ٢٩(  فَـَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجزَاُء الظَّاِلِمنيَ 

فَـبَـَعَث اللَُّه ُغرَابًا يـَْبَحُث ِيف اْألَْرِض ِلُريِيَُه َكْيَف يـَُوارِي َسْوأََة ) ٣٠( َفَأْصَبَح ِمَن اْخلَاِسرِينَ 
َأِخيِه َقاَل يَا َويْـَلَتا أََعَجْزُت أَْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغرَاِب فَُأَوارَِي َسْوأََة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَن 

   ﴾)٣١( النَّاِدِمنيَ 

  ّة بمفردات اللغةقضايا خاص  
 ﴾٢٨اآلية ( ﴿َربَّ اْلَعاَلِميَن(  

العوامل املختلفة من بشر وغريهم وقد  كلّ   مبعىن ربّ  عادةً ﴾ َربَّ اْلَعاَلِمنيَ ﴿ر تعبري يفسّ 
يـُْؤِت َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمَني﴾ ﴿َوَآتَاُكْم َما ملَْ  ٢٠يف اآلية  سابًقارأينا 

األسباب اليت مسحت  )١(
 اليت يرفض فيها هابيل أن يقتل حّىت  ٢٨، ويف سياق اآلية االبشر مجيعً  لنا بفهم املعىن كربّ 

العاملني  ه من املناسب هلذا املقام أن يدعو ربّ عن النفس، جند أنّ  اوإن كان هذا القتل دفاعً 
  .البشر ه حياة كلّ الذي بيده وحد) ةالبشريّ (

 النظم  
؛ ٢٧: م إىل ثالثة أقسامحيتوي هذا املقطع على جزء واحد ميكن أن يقسَّ 

  .٣١ ؛٣٠-٢٨
، بينما يصف الفرع )أ(ة م للقصّ املفصل يقدّ  بفرع أحاديّ ) ٢٧( لالقسم األوّ يبدأ 
قدمي ت: ةمشهد تقدمي القربان يف ثالث مراحل زمنيّ ) ’ب / ب / أ(ل يف هيئة الثاين املتمثّ 

م الفرع ، يف حني يقدّ )د(رفض قربان اآلخر  ،)ج(قبول قربان أحدمها  ،)ب( ْني القربانَـ 
ا ه، أمّ اه سيقتل أخالذي يعلن أنّ  ل قابيلل لألخ األوّ األوّ  طاباخل :ْني خطابَـ الثالث 

                                                   
 .١٥٩-١٥٨ص انظر   )١(



 )٤٠-٢٧ :املائدة] (٣أ[السلسلة     عقاب عصاة بين إسرائيل:  الرابعالفصل 

– ١٨٩ – 

قني الذي يواجه ه من املتّ أنّ  الذي ُتْظِهره اآليات على الثاين فهو لألخ الثاين هابيل طاباخل
    .ن بعضهما ببعضيْ  األخريَ ْني الفرعَ ) ج، د، و( »لتقبّ «يربط الفعل و  .التهديد بالقتل

  َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ ابـَْينْ َآَدَم بِاحلَْقِّ   ]أ[  –)٢٧(
  

  قـُْربَانًا         قـَرَّبَا     ِإذْ   ]ب[  =  
   ِمْن َأَحِدِمهَا       فـَتـُُقبِّلَ       ]ج[  :  
   ِمَن اْآلََخر       َلْم يـُتَـَقبَّلْ     وَ   ]د[  :  

  
  َألَقْـتـَُلنََّك     قـَالَ   ]ه[  +  
َا  قـَالَ   ]و[  +     ِمَن اْلُمتَِّقنيَ       اللَُّه  يـَتَـَقبَّلُ   ِإمنَّ

  
) ٣٠؛ ٢٩؛ ٢٨(ة املفاصل من ثالثة فروع ثالثيّ ) ٣٠-٢٨( القسم الثانين يتكوّ 

ل الن من الفرع األوّ ويظهر املفصالن األوّ ). ب / ’أ / أ(هيئة  على بفرع منها مرتّ  كلّ 
اين للفعل الن من الفرع الثعلى شكل التناقض؛ ويضاف املفصالن األوّ ) أ، ب٢٨(

الن من الفرع الثالث على فعل ﴿قتل﴾ املفصالن األوّ  يحيتو ؛ و )أ، ب٢٩(﴿أُرِيُد﴾ 
 الثالثة مساءواأل. على البشر تنتهي الفروع الثالثة باسم اجلمع الدالّ ). أ، ب٣٠(

على ضوء ما  .ج٣٠ج و﴿اْخلَاِسرِيَن﴾ ٢٩﴾ اْلُمتَِّقنيَ ج و﴿٢٨﴿اْلَعاَلِمَني﴾  :مسجوعة
البشر  كربّ   ة لتفضيل تفسري ﴿َربَّ اْلَعاَلِمَني﴾ة قويّ ة بالغيّ سبق يعطينا هذا التحليل حجّ 

فاهللا : ملختلفة من بشر وغريهم كما هو معتاد عند تفسري اللفظالعوامل ا من ربّ  بدًال  امجيعً 
   . الظامل منهم واخلاسرالبشر حّىت  لكلّ  ربّ 

   لِتَـْقتـَُلِني     ِإَيلَّ يََدكَ   َبَسْطَت     لَِئنْ   ]أ[  –)٢٨(
   ِألَقْـتـَُلكَ      يَِدَي إِلَْيكَ   بَِباِسٍط     َما أَنَا  ]ب[  -  
     اْلَعاَلِمينَ      ِإينِّ َأَخاُف اللََّه َربَّ   ]ج[  +  

  َأْن تـَُبوَء بِِإمثِْي َوِإمثَِْك       ِإينِّ أُرِيدُ   ]أ[  =    )٢٩(
  َتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر         ـ فَ   ]ب[  =    
     الظَّالِِمينَ       َوَذِلَك َجزَاُء   ]ج[  ::    

  َأِخيِه  قـَْتلَ           َفطَوََّعْت َلهُ نـَْفُسُه   ]أ[  –)٣٠(
   تَـَلهُ قَـ               ـ فَ   ]ب[  –  
  اْلَخاِسرِينَ         َفَأْصَبَح ِمَن   ]ج[  +  
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   لِتَـْقتـَُلِني     ِإَيلَّ يََدكَ   َبَسْطَت     لَِئنْ   ]أ[  –)٢٨(
   ِألَقْـتـَُلكَ      يَِدَي إِلَْيكَ   بَِباِسٍط     َما أَنَا  ]ب[  -  
     اْلَعاَلِمينَ     ِإينِّ َأَخاُف اللََّه َربَّ   ]ج[  +  

  َأْن تـَُبوَء بِِإمثِْي َوِإمثَِْك       ِإينِّ أُرِيدُ   ]أ[  =    )٢٩(
  َتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر         ـ فَ   ]ب[  =    
     الظَّالِِمينَ       َوَذِلَك َجزَاُء   ]ج[  ::    

  َأِخيِه  قـَْتلَ           َفطَوََّعْت َلهُ نـَْفُسُه   ]أ[  –)٣٠(
   قـَتَـَلهُ               ـ فَ   ]ب[  –  
  اْلَخاِسرِينَ         َن َفَأْصَبَح مِ   ]ج[  +  

  
 ﴾قتل﴿ان على الفعل حيث حيتوي الفرعان الطرفيّ  حموريّ  الفروع الثالثة بشكلٍ  بترتتّ 

ويقابل كالمها اآلخر حيث يعلن هابيل يف ) ب ،أ٣٠ ؛ب ،أ٢٨( ْني لَ  األوّ ْني يف املفصلَ 
جند قابيل يقتل هابيل يف الفرع األخري  بينما) ب٢٨(ه ال يريد أن يقتل قابيل ل أنّ الفرع األوّ 

 ).ب٣٠(
  

يف ( ﴾ابرَ غُ ﴿بتكرار اللفظ ) و- د ،ج–أ٣١( القسم الثالثالن من يتوازى الفرعان األوّ 
 ،د(ن يْ  األخريَ ْني يف املفصلَ  ﴾أَُوارَِي َسْوأََة َأِخي/  يـَُوارِي َسْوأََة َأِخيهِ ﴿ة والوحدة اللغويّ ) هـ ،أ
ا أمّ  ،ل الغراب بينما يصف لنا الفرع الثاين حمادثة قابيل لذاتهل عميصف الفرع األوّ ). و

  .هذا املقطع بذلك كلّ  االفرع الثالث فيصف لنا حالة ندم قابيل على ما اقرتفت يداه خمتتمً 
  
   ُغَرابًا          فـَبَـَعَث اللَّهُ   ]أ[  –)٣١(

  يـَْبَحُث ِيف اْألَْرِض   ]ب[  –  
     َسْوأََة َأِخيهِ  يـَُوارِي    ِلُريِيَهُ َكْيَف   ]ج[  =  
  قَاَل يَا َويـَْلَتا   ]د[  –  
   اْلغَُرابِ     أََعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا   ]ه[  –  
     أَُوارَِي َسْوأََة َأِخي      ـفَ   ]و[  =  
  َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنيَ   ]ز[  +  

  



 )٤٠-٢٧ :املائدة] (٣أ[السلسلة     عقاب عصاة بين إسرائيل:  الرابعالفصل 

– ١٩١ – 

  ٣١-٢٧اآليات ( المقطع كامًال( 
َوملَْ  ]د[فـَتـُُقبَِّل ِمْن َأَحِدِمهَا   ]ج[ِإْذ قـَرَّبَا قـُْربَانًا  ]ب[ اْبَنْي َآَدَم بِاْلَحقِّ ِهْم نـََبَأ َواْتُل َعَليْ  ]أ[  )٢٧(

َا يـَتَـَقبَُّل  ]و[ َألَقْـتـَُلنَّكَ قَاَل   ]ه[يـُتَـَقبَّْل ِمَن اْآلََخِر     ِمَن اْلُمتَِّقينَ  اللَّهُ قَاَل ِإمنَّ
  

    

ِإينِّ َأَخاُف  ]ج[ ِألَقْـتـَُلكَ َما أَنَا بَِباِسٍط يَِدَي إِلَْيَك  ]ب[ لِتَـْقتـَُلِين َك لَِئْن َبَسْطَت ِإَيلَّ يَدَ 
    َربَّ اْلَعاَلِمَني  اللَّهَ 

  ِإينِّ أُرِيُد َأْن تـَُبوَء بِِإمثِْي َوِإمثَِْك  ]أ[  )٢٩(        
   فـََتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّارِ  ]ب[        
    لِِمَني َوَذِلَك َجزَاءُ الظَّا  ]ج[        

  ِمَن اْلَخاِسرِينَ َفَأْصَبَح  ]ج[ فـََقتَـَلهُ   ]ب[ أَِخيهِ  قـَْتلَ َفطَوََّعْت َلهُ نـَْفُسُه  ]أ[  )٣٠(
  
قَاَل يَا  ]د[ أَِخيهِ ِلُريِيَُه َكْيَف يـَُوارِي َسْوأََة  ]ج[يـَْبَحُث ِيف اْألَْرِض  ]ب[ُغرَابًا  اللَّهُ فـَبَـَعَث  ]أ[  )٣١(

   ِمَن النَّاِدِمينَ َفَأْصَبَح  ] ز[ أَِخيَفأَُوارَِي َسْوأََة   ]و[ْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغرَاِب أََعجَ  ]ه[َويـَْلَتا 
 

قبل وقوع اجلرمية : ةة يف القصّ املوجود ة الثالثةالنطاقات الزمنيّ الثالثة مع تتوافق األقسام 
تنتهي ). نتائجها(؛ بعد ارتكاب اجلرمية )تنفيذها يف متّ ك(أثناء وقوع اجلرمية  يف ؛)سببها(

باسم  امتبوعً  »من« حرف اجلرّ (ة متطابقة ومتساجعة الثالثة بأشكال لغويّ  األقسام
  ).ز٣١(﴿ِمَن النَّاِدِمَني﴾  ،)ج٣٠(﴿ِمَن اْخلَاِسرِيَن﴾  ،)و٢٧( ﴾ِمَن اْلُمتَِّقنيَ ﴿): الفاعل

ابيل الطرفيّ  القسمانحبيث يظهر  ب األقسام الثالثة بشكل حموريّ ترتتّ  ان اهتمام اهللا 
م قابيل كيف ا ليعلّ االهتمام بدفن رفاته إذ أرسل غرابً  اوأيضً ) ٢٧(حيث يقبل اهللا قربانه 

هابيل وقع  يربز لنا كم أنّ  القسم املركزيّ  ويف املقابل جند أنّ  ،)٣١(يستطيع دفن أخيه 
  .ة لقابيلضحيّ 

 ادً متوعّ ) ٢٩( الضوء على فرعه املركزيّ  ب بشكل حموريّ املرتّ  القسم املركزيّ  يسّلط
يف القرآن   ذكر العقاب األخرويّ  وكما رأينا بالفعل فإنّ  ،قابيل باجلحيم على لسان هابيل

  .ا ما يوجد يف مركز الرتتيب احملوريّ كثريً 
بينما ) أ، ب٣٠أ، ب؛ ٢٨(بالقسم الثاين ) ه٢٧(ل يربط الفعل ﴿قتل﴾ القسم األوّ 

َأِخي﴾ / ، ﴿َأِخيِه )أ٣٠(﴿َأِخيِه﴾ : للفظ ﴿أخ﴾ القسم الثاين بالقسم الثالثيربط ا
اية القسم األوّ  :قسم ة واحدة يف كلّ يظهر لفظ ﴿اهللا﴾ مرّ ). ج، و٣١( ) و٢٧(ل يف 
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ةت إحاطة املقطع كلّ وقد متّ ). أ٣١ج، ٢٨( ْني  التاليَـ ْني القسمَ  ويف مستهلّ  : ه بألفاظ متشا
  ).و٣١أ، ٢٧(َأِخي﴾ ﴿/ ﴿ابْـَينْ َآَدَم﴾

ن وّ ج فلم يك٢٩ه وانتهى يف ٢٧ن يف يْ احلوار قد بدأ بني األخوَ  على الرغم من أنّ 
من  اة املختلفة اليت فحصناها تو رات الرتكيبيّ وقد جعلت املؤشّ  ،ةة مستمرّ وحدة بالغيّ 

اية القسم األ ويستمرّ . ْني قسمَ  إىل م النصّ أن نقسّ املناسب  ل يف وّ احلوار الذي بدأ يف 
  .االقسم الثاين أيضً 

  
  
  

  ّ٢٦-٢٠اآليات (سة الروابط بين رواية دخول األرض المقد(  
 )٣١-٢٧اآليات (ورواية جريمة قبيل 

) ٢٦-١(ة األوىل بني الشعبة الفرعيّ  تربطان ْني  اللتَـ ْني تَـ على الرغم من اختالف القصّ 
ّ إّال  )٥٠-٢٧(ة الثانية والشعبة الفرعيّ  منهما وهو  يف كلّ  وضوع األساسيّ امل فقان يفتّ تما  أ

﴿َوَآتَاُكْم َما ملَْ يـُْؤِت َأَحًدا  :اآلخر همبعضومنعه عن  هملبعضلعصيان ونعمة اهللا وقبوله ا
  ).د-ج٢٧( ؛ ﴿فَـتُـُقبَِّل ِمْن َأَحِدِمهَا وَملَْ يـُتَـَقبَّْل ِمَن اْآلََخِر﴾)ه٢٠(ِمَن اْلَعاَلِمَني﴾ 

ج، ٢٠(منهما باألداة ﴿ِإْذ﴾  تبدأ كلّ  . بشكل حموريّ ْني تَـ مت كلتا القصّ ظّ وقد نُ 
ويف اجلزء ) د٢١(ة األوىل ل من القصّ اللفظ ﴿َخاِسرِيَن﴾ يف اجلزء األوّ  هناك). ب٢٧

ة من القصّ  املركزيّ ن يف اجلزء يْ املوجودَ  ﴿َرُجَالِن﴾الــت مقارنة متّ ). ج٣٠(من الثانية  املركزيّ 
ي﴾ يف خِ يظهر لفظ ﴿أَ  .)أ٢٧(ة الثانية القصّ  بـ﴿ابْـَينْ َآَدَم﴾ يف مستهلّ ) أ٢٣(األوىل 

موسى : ْني  شقيقَ ْني تَـ تصف كلتا القصّ  إذ )و٣١ب، ٢٥( ْني تَـ اجلزء األخري من كلتا القصّ 
 مل يذكر اسم أيٍّ ن يْ اللذَ (ة األوىل وقابيل وهابيل يف القصّ ) ذكر امسه الذي مل يتمّ (وهارون 

اية القصّ  تصعيد يف العقاب هناكو . ة الثانيةيف القصّ ) منهما ﴿يَِتيُهوَن ِيف : ة األوىلبني 
وينتمي  - ) ب٢٩(ة الثانية ﴿فَـَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر﴾ ومركز القصّ ) ب٢٦( اْألَْرِض﴾

ال الداليلّ  إىل »النار«و »األرض«   .رّكب منها الكونامل للعناصر األربعة هنفس ا
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َجَعَل ِفيُكْم أَنِْبَياَء  ِإذْ  ]ج[يَا قـَْوِم اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم  ]ب[قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه  ِإذْ وَ  ]أ[  )٢٠(
ُخُلوا اْألَْرَض يَا قـَْوِم ادْ   ]أ[ )٢١( َوَآتَاُكْم َما َلْم يـُْؤِت َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمينَ  ]ه[َوَجَعَلُكْم ُمُلوًكا  ]د[

َسَة  وا َعَلى َأْدبَارُِكْم  ]ج[الَِّيت َكَتَب اللَُّه َلُكْم   ]ب[اْلُمَقدَّ َقِلُبوا  ]د[َوَال تـَْرَتدُّ  َخاِسِرينَ فـَتَـنـْ
فَِإْن  ]د[ا َحىتَّ َخيُْرُجوا ِمنـْهَ  ]ج[َوإِنَّا َلْن نَْدُخَلَها   ]ب[قَالُوا يَا ُموَسى ِإنَّ ِفيَها قـَْوًما َجبَّارِيَن  ]أ[  )٢٢(

  فَِإنَّا َداِخُلوَن  ]ه[َخيُْرُجوا ِمنـَْها 

اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب  ]ج[أَنـَْعَم اللَّهُ َعَلْيِهَما   ]ب[ِمَن الَِّذيَن َخيَافُوَن  َرُجَالنِ قَاَل  ]أ[  )٢٣(    
  ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني  ]ز[وَكَُّلوا َوَعَلى اللَِّه فـَتَـ  ]و[فَِإنَُّكْم َغالُِبوَن   ]ه[فَِإَذا َدَخْلُتُموُه  ]د[

فـََقاِتَال  ]د[فَاْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك  ]ج[َما َداُموا ِفيَها  ]ب[قَالُوا يَا ُموَسى إِنَّا َلْن نَْدُخَلَها أَبًَدا  ]أ[  )٢٤(
نَـَنا  ]ج[ أَِخيْفِسي وَ ِإالَّ نَـ  ]ب[قَاَل َربِّ ِإينِّ َال أَْمِلُك  ]أ[ )٢٥(إِنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن  ]ه[ فَافْـُرْق بـَيـْ
 اْألَْرضِ يَِتيُهوَن ِيف  ]ب[قَاَل فَِإنـََّها ُحمَرََّمٌة َعَلْيِهْم أَْربَِعَني َسَنًة   ]أ[ )٢٦(َوبـَْنيَ اْلَقْوِم اْلَفاِسِقَني  ]د[
   َفَال َتْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنيَ   ]ج[

  
َوَلْم   ]د[ فـَتـُُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما ]ج[قـَرَّبَا قـُْربَانًا  ِإذْ  ]ب[بِاحلَْقِّ  ابـَْينْ َآَدمَ  َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ  ]أ[  )٢٧(

َا يـَتَـَقبَُّل اللَّهُ ِمَن اْلُمتَِّقَني  ]و[قَاَل َألَقْـتـَُلنََّك  ]ه[ يـُتَـَقبَّْل ِمَن اْآلََخرِ    قَاَل ِإمنَّ

    

ِإينِّ   ]ج[َما أَنَا بَِباِسٍط َيِدَي إَِلْيَك ِألَقْـتـَُلَك  ]ب[لِتَـْقتـَُلِين لَِئْن َبَسْطَت ِإَيلَّ يََدَك  ]أ[  )٢٨(
  ِإينِّ أُرِيُد َأْن تـَُبوَء بِِإمثِْي َوِإمثَِْك   ]أ[ )٢٩(َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِمَني 

   النَّارِ فـََتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب  ]ب[
  َوَذِلَك َجزَاءُ الظَّالِِمَني   ]ج[
  اْلَخاِسِرينَ َفَأْصَبَح ِمَن  ]ج[فـََقتَـَلهُ  ]ب[َفطَوََّعْت َلهُ نـَْفُسُه قـَْتَل َأِخيِه  ]أ[  )٣٠(

قَاَل يَا  ]د[ِلُريِيَُه َكْيَف يـَُوارِي َسْوَأَة َأِخيِه  ]ج[يـَْبَحُث ِيف اْألَْرِض   ]ب[فـَبَـَعَث اللَُّه ُغرَابًا  ]أ[  )٣١(
  َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنيَ  ]ز[ أَِخيَفأَُوارَِي َسْوأََة   ]و[ْثَل َهَذا اْلُغرَاِب أََعَجْزُت َأْن َأُكوَن مِ  ]ه[َويـَْلَتا 

  
  

 عناصر للتأويل  
ة الرتابط املّطرد بني ح بشدّ دة يف الرتكيب ويف املفردات توضّ نقاط االلتقاء املتعدّ  إنّ 

 ا، وهناك أيضً ]٣أ[اليت تفتتح السلسلة  ةوالقصّ ] ٢أ[ة العصيان اليت تـُْنهي السلسلة قصّ 
). أ٢٧(نـََبَأ ابْـَينْ َآَدَم﴾  َعَلْيِهمْ ﴿َواْتُل : ة األوىلة الثانية والقصّ ة واضحة بني القصّ عالقة لغويّ 

بني يف املقطع الذي يسبق هذا املقطع اخلطاب يف هذه اآليات إىل هؤالء املخاطَ  هيتوجّ  افإذً 
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 الغري مؤمنني الذين رفضوا أن يدخلوا يف اإلسالم، فقد متّ  وهم هؤالء اليهود: )٢(مباشرةً 
سة عند صدور األمر ن طريق بين إسرائيل الذين رفضوا دخول األرض املقدّ م امتثيلهم رمزي 
 ادً حممّ  فإنّ : واضح مقصودة بشكلٍ  ٢٧و ٢٦ ْني تَـ ة بني اآلياملفارقة التارخييّ  فإنّ  .هلم لذلك

ه خطابه إىل معاصريه ه كان يوجّ تيهون يف األرض ولكنّ مل يكن خياطب قوم موسى الذين ي
يظهر به بعض  تارخييّ  إىل سياق ح النصّ يُلمّ . )٣(ذلك بوضوح من اليهود كما يفهم الطربي

ة تلي بدايات املرحلة األوىل يف فهذا التاريخ يعود إىل فرتة زمنيّ  ر مع اليهود ومن مثّ التوتّ 
  .)٤(املدينة بعد اهلجرة

موبينما تشجب القصّ   جند أنّ  ،ة األوىل انتهاك بين إسرائيل لعهدهم من خالل عصيا
 فإنّ  ومن مثّ  .ة وهو حترمي القتلة األساسيّ ة الثانية تدين انتهاك أحد املبادئ األخالقيّ القصّ 

نا فإنّ  ،توافق هذه بينهماعناصر ال وبفضل كلّ  ؛ْني تَـ بني القصّ  ادرامي  االقارئ يالحظ تصعيدً 
 من اة الثانية لن تكون عدمية الصلة ببين إسرائيل الذين يشار إليهم رمزي القصّ  ن أنّ خنمّ 

ة د يف القصّ الذي يشري إىل شخص حممّ  القوم الذين ثاروا يف وجه موسى إنّ . طريق قابيل
جرمية  فإنّ  لتفسري الطربي اووفقً ). له هابيلذي ميثّ ال(د حياولون اآلن اغتيال حممّ  ،األوىل

  .)٥(د وأصحابهص من حممّ القتل اليت ارتكبها قابيل تشري إىل حماوالت اليهود التخلّ 
) ه٢٠(يؤت من يشاء ما ال يؤت لآلخرين  – إرادة اهللا املطلقة ْني تَـ تؤكد كلتا القصّ 

  ).د- ج٢٧( اآلخر همبعضل من وال يتقبّ  همبعضل من ويتقبّ 
  

                                                   
. »همأتُل علي«ليحّدد ضمري املفعول يف ) حيث مل خيرت أيّاً منها( هذا أحد األراء اخلمسة اليت ّمت مجعها من الرتاث التفسريّي بواسطة الرازي  )٢(

 .١٨أو إىل اليهود والنصارى يف اآلية  ١٩لكتاب من اآلية أو إىل أهل ا ١١رقم  ةفيشريون إىل املؤمنني يف اآلي نأّما بعض املفّسرين اآلخري
 .٢٠٣- ٢٠٢ص  ،اجلزء احلادي عشر ،الرازي

 .١٨٦ص  ،اجلزء السادس ،الطربي  )٣(
يف » قابيل وهابيل« ،.هـ انظر بوسه .معتقًدا أّن هذه الفرتة تشري إىل العهد املّكّي استناًدا إىل استسالم هابيل بيل. وهنا خنالف ما يراه ر  )٤(

  ].»قابيل وهابيل« ،بوسه: الحًقا. [٢٧٠ص  ،اجلزء األّول  ،)Busse H., « Cain and Abel » in EQ(» موسوعة القرآن«
  .١٨٦ص  ،اجلزء السادس ،الطربي  )٥(



 )٤٠-٢٧ :املائدة] (٣أ[السلسلة     عقاب عصاة بين إسرائيل:  الرابعالفصل 

– ١٩٥ – 

  ّ٦(سةالمقدّ  النصوص سياق تناص(  
  َ٢٩-ه٢٧(ن يْ الحوار بين األخو(  

، بيد أّن القرآن هابيلو  ة قابيللقصّ  ، املصدر التورايتّ ١٦-٤/١سفر التكوين  دّ عَ يُـ 
حيث خال سفر التكوين  ،ا جاء يف سفر التكوينض الشيء عمّ م لنا رواية خمتلفة بعيقدّ 

يقتبس . ٢٩-ه٢٧قرآن يف اآليات من احلوار الذي دار بني قابيل وهابيل واستعرضه ال
 ،جوناثان ويروشاملي : للتوراةْني تَـ  اآلراميّ ْني من الرتمجتَـ  امقطعً  N.A. Stillman  ستيلمان. أ.ن

ففي « :ن على الرغم من اختالفهما عن القرآنيْ  ذكرتا احلوار الذي دار بني األخوَ ْني واللتَـ 
 ليس يف هذا الكون قضاء وال قاضٍ  :مبرارة ا يتساءل قابيل مستعجبً ْني تَـ  اآلراميّ ْني النسختَـ 

ا الصاحلن جيزي على األفعال الطيّ وليس هناك مَ  ،وليس هناك من آخرة  ،ونبة اليت قام 
هذا العامل مل ُخيْلق ومل ُحيْكم بدافع  إنّ . ن جيازي األشرار على ما اقرتفت أيديهموال مَ 
ا يف احلوار أمّ . )٧(»خلإ ...بل هناك قضاء وقاضٍ  ،من قال ذا :فيجيب عليه هابيل. الرمحة

ليلة إذ تأيت كلمات قابيل الق ،ث األساسيّ هابيل هو املتحدّ  الذي دار بينهما يف القرآن فإنّ 
تـَُلنَّكَ حة بقوله ألخيه ﴿املصرّ    ).ه٢٧(﴾ َألَقـْ

  

 ﴿ َب٢٨(﴾ َما َأنَا بَِباِسٍط َيِدَي ِإلَْيك(.  
مسألة ما إذا كان  ٢٨لقد أثار استسالم هابيل يف كتب التفسري كما ورد يف اآلية 

 للرتاث املسيحيّ  اوميكننا أن جند يف هذا االستسالم أثارً  ،جيب عليه الدفاع عن نفسه أم ال
الربيء حني ترك نفسه للصلب دون أن يدافع  ه أحد رموز املسيحالذي يرى هابيل على أنّ 

يرمز إىل  اوهو أيضً ( رنا التعبري الذي قاله هابيل مبوقف داودا ذكّ بل رمبّ  ،)٨(عن نفسه
حاَش يل « :عندما كان يطارده حني قال أن يرفع يده يف وجه طالوتالذي رفض ) املسيح
  .)٢٦/٩و ٢٦/١١ لصموئيل األوّ ( »! أَن أَُمدَّ يَدي ِإىل َمسيِح الرَّبّ  بِالرَّبِّ 

                                                   
 ،.أ.ن انظر ستيلمان ،كما وردت يف النّص القرآّين وبني املصادر املسيحّية واليهوديّةيف موضوع العالقات املمكنة بني قّصة قابيل وهابيل    )٦(

 Stillman N.A., « The story of Cain and Abel in(» قّصة قابيل وهابيل كما وردت يف القرآن ويف كتابات املفّسرين املسلمني«
the Quran and the Muslim commentators »(  قّصة قابيل وهابيل يف القرآن« ،ستيلمان :الحًقا. [٢٣٩ - ٢٣١ص«.[  

 .٢٣٩ - ٢٣١ص  ،»قّصة قابيل وهابيل يف القرآن« ،ستيلمان  )٧(
 .»موسوعة القرآن« ،»قابيل وهابيل« ،بوسه  )٨(
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– ١٩٦ – 

  ِأ٢٩(﴾ نِّي ُأرِيُد َأْن تـَُبوَء بِِإْثِمي َوِإْثِمكَ ﴿إ( 
ة الكثري من املشاكل التفسرييّ  ة ميكنه أن حيلّ ة عن هذه القصّ حيّ ة مسيإن وجود خلفيّ 

راء آومن بني ). أ٢٩(ها كالتايل ﴿ِإينِّ أُرِيُد أَْن تـَُبوَء بِِإْمثِي َوِإْمثَِك﴾ لآلية التالية، واليت نصّ 
ل وزر ذنبك حمّ إين أريد أن تت« :همبعضُ يقرتح  عرضها يف هذا السياق رين اليت متّ املفسّ 

رين ﴿ِإْمثِي﴾ مبا سيؤول إليه هذا اإلمث بعض املفسّ  روفسّ ؛ )٩(»حنوي ووزر ذنبك جتاه نفسك
 إينّ «ها تعين العبارة كلّ  ويبدو أنّ . )١٠(»ي أريدك أن تأخذ عقوبة قتلإينّ « :من عواقب أيْ 
يشري إىل  هذا حال فإنّ  على أيّ . »وما يليه من عقوبة) قتلي(ل وزرك حنوي أريد أن تتحمّ 

يكون مصريه األخري  نوايا أخيه اخلبيثة إىل حنره مثّ  كلّ   ا أن ترتدّ  اللعنة اليت يريد هابيل
اليت ميكن من خلفها ) ٢٨(وبعد ما رأينا اآلية السابقة ). ب٢٩(﴿ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر﴾ 

 قرآينّ  صدىهي ) ٢٩(ة اآلي ة الربيء، فيمكننا أن نرى أنّ أن نرى صورة عيسى الضحيّ 
خلطاب  ر الطول النسيبّ ا يفسّ ، ممّ ٢٣ ني يف إجنيل مّىت يسيّ للعنة عيسى على الكتبة والفرّ 

    .يف القرآن  بقابيل هابيل مقارنةً 
رُبوا ِمن ِعقاِب  أَيُّها احلَيَّاتُ  ٣٣« َ لك ِمْن َأْجِل ذ ٣٤ ؟ َجَهنَّمأَوالُد األفاعي، َكيَف َلكم َأن 

َجماِمِعكم َجتِلدون  وتصِلبون، وبَعَضهم يف َتقتُلونَ أَنِبياَء وُحَكماَء وَكَتَبة، فـََبعَضهم  هاَءنَذا أُرِسُل إِلَْيُكم
ِمن َدِم هابيَل يف اَألرض،  ُسِفكَ  يـََقَع َعليكم ُكلُّ دٍم زَِكيٍّ حىتَّ  ٣٥ ومن َمديَنٍة ِإىل َمديَنٍة ُتطارِدون،

يق هذا ُكلَّه ِإنَّ : اَحلقَّ أَقوُل َلكم ٣٦ .َمذَبحَمقِدِس والْ قـََتلُتموه َبَني الْ  زََكرِيَّا ْبِن بـَرَْكيا الَّذيِإىل َدِم  الصِّدِّ
    ).٣٦-٢٣/٣٣  مىت( ».سيَـَقُع على هذا اجليل

َع يـَقَ «: أ بعواقب ذلكويتنبّ ) خلإ »...اتقتلون بعضً «(ني يسيّ جرائم الفرّ  يستنكر النصّ 
د ل اليهود اْلُمعادين حملمّ ميثّ  إذا كان قابيلو . »ِمن َدِم هابيَل الصِّدِّيق... َعليكم ُكلُّ دٍم زَِكيٍّ 

صف بصفات قد اتّ  ادً حممّ  ، فيمكن أن نفهم أنّ ]٣أ[يف القرآن، كما توحي باقي السلسلة 
من سورة  ٢٩د يف اآلية حممّ -يقوم هابيل). ٢٣/٣٥ مّىت (هابيل  االذي جّسده أيضً  عيسى
اللعنات على اليهود الذين  بتكرار استنزال عيسى –خمتلف  وإن كان بشكلٍ  –املائدة 

رُبوا «: بالنار بالتهديد ْني حاولوا القضاء عليه، وتقرتن اللعنات يف كال النصَّ  َ َكيَف َلكم أَن 
َتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب ِإينِّ أُرِيُد َأْن تـَُبوَء بِِإْمثِي َوِإْمثَِك فَـ ؛ ﴿)٢٣/٣٣ مّىت ( »ِمن ِعقاِب َجَهنَّم

                                                   
  .٢٣٦، ص »واملعجميّ  أسلوب القرآن اللغويّ «، جلوتون  )٩(
  .»ال شّك أّنه جيوز للمظلوم أن يريد من اهللا عقاب ظامله«يضيف الرازي  .٢٠٧ص  ،اجلزء احلادي عشر ،الرازي )١٠(



 )٤٠-٢٧ :املائدة] (٣أ[السلسلة     عقاب عصاة بين إسرائيل:  الرابعالفصل 

– ١٩٧ – 

 س ثقًال ة لرموز الكتاب املقدّ سوف تزداد هذه الدراسة التفسرييّ ). أ، ب٢٩: املائدة(﴾ النَّارِ 
  .هاعلى مستوى السلسلة كلّ  اإليها الحقً أكثر عندما نعاود الرجوع 

  

 ﴿أ٣١( ﴾بعث اهللا غرابا(  
 ؛١٠ ،بريشيت( د أصوهلا من كتب ميدراش تنحوماحكاية الغراب تستمّ  يبدو أنّ 

على  هابيل ملًقى ظلّ  ،ا قتل قابيل أخاه هابيلمّ ـل« :)القرن اخلامس من التقومي امليالديّ 
 ،منهما اآلخر جبوار قابيل ن يقاتل كلّ يْ فأرسل اهللا طائرَ  ،قابيل ماذا يفعلومل يعرف  ،األرض

قام بنبش حفرة يف األرض مبخالبه وقام بدفن الطائر املقتول  ن اآلخر مثّ يْ فقتل أحد الطائرَ 
   .)١١(»استلهم قابيل الدرس من الغراب وقام حبفر قرب ألخيه هابيل ودفنه فيه ،فيها

َأَشدُّ ِمن أَن  ِعقابي« اترمجته غالبً  والذي يتمّ  ،التورايتّ  بالنصّ  ميكن ربط ندم قابيل
 إنّ «الذي يقول  ٤/١٣ ويف سفر التكوين العربيّ ) توراة أورشليم) (٤/١٣تكوين ( »يُطاق
 ةاليهوديّ سة ة القدمية من الكتب املقدّ الرتمجة اليونانيّ ويف . »ا ميكن أن يطاقأثقل ممّ  ذنبي

  .)١٢(»إمثي عظيم للغاية حبيث ال ميكن الصفح عنه إنّ «ة يقول املعروفة بالسبعينيّ 
ن يْ  اللذَ ْني مع املعنيَـ  افقان متامً تتّ ) عقاب/ إمث ( ْني  الرتمجتَـ ْني هاتَـ  جيب أن نالحظ أنّ 

  ).عقاب/ إمث ( ٢٩رون يف معىن قوله ﴿ِإْمث﴾ يف سورة املائدة يف اآلية ذكرمها املفسّ 
  
  

                                                   
 ؛٨٧-٨٦ص  ،)Speyer H., Die biblischen Erzählungen im Qoran( »القرآنيف  الكتايبّ السرد « ،.ه انظر شباير )١١(

 ،ماسون ؛١٨ص  ،)Sidersky D., Les origines des légendes musulmanes(» أصول األساطري اإلسالمّية« ،.د سيديرسكي
اللذان ربطا ) م١٩٢٨. ت( كلري تيسدال-سان. وو) م١٨٧٤ت ( جيجر. يصّحح املؤلّفون الثالثة هؤالء ما قاله أ. ٨٢٢ص  ،»القرآن«

حيث يعود تاريخ هذا الكتاب إىل القرن التاسع الذي يأيت يعد جميء اإلسالم ومن مثّ فإّن  ،فرقي ريب أليعزرحكاية الغراب ملقطٍع من كتاب 
مثلما حدث يف  فرقي ريب أليعزرالقصص الواردة فيه قد ّمت اقتباسها من القرآن على الرغم من أّنه من احملتمل أن تكون الروايات اليهوديّة ل

ويف كتاب . ٢٣٦ ،٢٣١، ص »قّصة قابيل وهابيل يف القرآن« ،ستيلمان. أ.انظر ن. القرآن قد ّمت اقتباسها من كتب ميدراش تنحوما
حيث ّمت استبدال  ،ضوع دفن هابيل من األمور املثرية للجدليعترب مو ) وهو كتاب ال يعرف له تاريخ إصدار(» حياة آدم وحوّاء اإلغريقّية«

اجلزء  ،»حياة آدم وحّواء اإلغريقّية«) تر. (أ.د انظر برتران. الغراب مبالئكة بل وتتمّيز القّصة نفسها بنغمة خمتلفة متاًما عن الروايات األخر
 Bertrand D.-A. trad., La Vie( ١٧٩٤-١٧٩٣، ص ١، ج »ْينما بني العهدَ س والكتابات الكتاب املقدّ «يف  ٧- ٣ ،٤٠

grecque d’Adam et Ève dans La Bible, Écrits intertestamentaires.(  
) La Bible des Septante. Le Pentateuque d’Alexandrie(» الرتمجة االسكندرانّية لكتب موسى اخلمسة –ة السبعينيّ «انظر  )١٢(

 .١٤٥ ص
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– ١٩٨ – 

  )و-أ ٣٢( تحريم القتل  - ٢
  ّالنص  

َنا َعَلى َبِين ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمْن قَـَتَل نـَْفًسا ِبَغْريِ نـَْفٍس َأْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض ﴿ ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبـْ
َا َأْحَيا ا يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ َا قَـَتَل النَّاَس مجَِ يًعاَفَكَأمنَّ  ﴾)٣٢( لنَّاَس مجَِ

    

 النظم  
َنا َعَلى َبِين ِإْسرَائِيَل   ]أ[  –)٣٢(   ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبـْ
  

   َمْن قـََتَل نـَْفًسا  أَنَّهُ   ]ب[  =  
  ِبَغْريِ نـَْفٍس َأْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض   ]ج[  +  
   َفَكأَنََّما قـََتَل النَّاَس َجِميًعا  ]د[  =    
   َمْن َأْحَياَهاوَ     ]ه[  =  

  
  َفَكأَنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا  ]و[  =    

  
 بعد الفرع االستهاليلّ  :ن من ثالثة فروعحيتوي هذا املقطع على قسم واحد فقط يتكوّ 

على أقوال مأثورة ) و-ه ؛د-ج- ب(حيتوي الفرعان التاليان ) أ(املفصل  أحاديّ  القصصيّ 
عقوبة  ااستثناء لتحرمي القتل معلنً ) ج(م املفصل يقدّ . تناقضبة على شكل التوازي املمركّ 

  .لبعض اجلرائم األخرى) ٣٣(تشريعها يف املقطع التايل  اإلعدام اليت سوف يتمّ 
  

 عناصر للتأويل  
ة قتل قابيل أخاه هابيل، إذ تأيت اآلية معلنة بعد ذكر قصّ  مباشرةً  يذكر اهللا حترمي القتل

َنا َعَلى َبِين ِإْسرَائِيَل﴾ ﴿َكتَ  ة وبين قتل األخ األصليّ  جرميةالرابط بني  فإنّ  ، ومن مثّ )أ٣٢(بـْ
كما رأينا قبل ذلك   يقول الطربي. شيء ماإىل إشارة أو تلميح  دإسرائيل يعترب أكثر من جمرّ 



 )٤٠-٢٧ :املائدة] (٣أ[السلسلة     عقاب عصاة بين إسرائيل:  الرابعالفصل 

– ١٩٩ – 

جة لليهود الذين أرادوا التآمر الله حادّ  اديدً تقدميها هنا  ة قابيل وهابيل قد متّ قصّ  كلّ   نّ إ
  .)١٣(وأصحابه على حياة النيبّ 

 يف الحًقاو  ،ة على مستوى السلسلةوسوف نقوم باالنتهاء من تفسري هذه اآلية املركزيّ 
  .النصوص تناصّ  ما خيصّ 

  

  ّسةالمقدّ  النصوص سياق تناص  
 ﴾َنا   )أ٣٢( ﴿َكَتبـْ

َنا﴾يأيت الفعل   ادً ممهّ  ٤٥بعد ذلك يف اآلية ) أ٣٢(ة الوارد يف اجلملة االستهالليّ  ﴿َكَتبـْ
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها أَنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْنيَ بِاْلَعْنيِ َواْألَْنَف بِاْألَْنِف ﴿ :حلكم القصاص وََكَتبـْ

ر هذه اآلية ما جاء يف سفر وُتكرّ  )٤٥( ﴾َواْألُُذَن بِاْألُُذِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َواْجلُُروَح ِقَصاصٌ 
وِإن تأَتَّى َضَرر، َتدَفُع نـَْفساً بِنَـْفس، وَعيناً ِبَعني وِسّناً ِبِسّن َويداً بَِيد « ٢٥-٢١/٢٣اخلروج 

-٢٤/١٧انظر وقارن سفر األحبار (» .ورِْجًال ِبرِْجل، وَحْرقاً ِحبَْرق وُجْرحاً ِجبُرْح وَرضَّاً ِبَرضَّ 
  ).١٩/٢١واخلروج  ٢٠

َنا﴾ يف القرآن وحتديدً  من سورة األعراف، كتابة اهللا  ١٤٥يف اآلية  ايصف الفعل ﴿َكَتبـْ
َنا َلُه ِيف األَْلَواِح ِمن ُكلِّ َشْيءٍ ﴿: يف األلواح اليت أنزهلا على موسى . ﴾الً مَّْوِعظًَة َوتـَْفِصي وََكَتبـْ

ِاصَعْد ِإَيلَّ ِإىل : وقاَل الرَّبُّ ِلموسى«، ١٢/ ٢٤ا يف سفر اخلروج يوجد هذا الفعل أيضً 
 »اجلََبل وأَِقْم ُهنا َحىتَّ أُعِطَيَك َلوَحِي اِحلجارِة والشَّريَعَة والَوِصيََّة اَّليت َكَتبُتها لِتَـْعليِمهم

  ).٢٤/١٢ خر(
َنايظهر هذا الفعل ﴿َكتَ  ة أخرى يف سياق اقتباس القرآن من التوراة يف سورة مرّ  ﴾بـْ

َنا ِيف الزَّبُوِر ِمن بـَْعِد الذِّْكِر أَنَّ :١٠٥األنبياء يف اآلية  اْألَْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي  ﴿َوَلَقْد َكَتبـْ
ا ِلألَبَد«: يف قوله  ٣٧/٢٩الصَّاِحلُوَن﴾ مقتبسة املزمور    ).»واألَْبراُر يَرِثوَن اَألرض وَيسُكنوَ

َنا :يف قوله تعاىل ٦٦سورة النساء، اآلية  أن يكون نصّ  احملتملومن   ﴿َوَلْو أَنَّا َكَتبـْ

تُـُلوْا أَنُفَسُكْم َأِو اْخرُُجوْا ِمن ِديَارُِكم مَّا ُهْم﴾ يشري أيضً  َعَلْيِهْم أَِن اقـْ إىل  افَـَعُلوُه ِإالَّ َقِليٌل مِّنـْ
صدر موسى أوامره باسم حينما يُ  )١٤(٢٨- ٣٢/٢٧يف سفر اخلروج  اة يف التوراة وحتديدً قصّ 

                                                   
  .١٨٦ص  ،اجلزء السادس ،الطربي )١٣(
  .٢٨-٣٢/٢٧من سورة املائدة بسفر اخلروج  ٣٢من سورة البقرة اليت توازي اآلية  ٥٤الذي يربط اآلية  ٧٨٤ص » القرآن« ،انظر ماسون )١٤(
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– ٢٠٠ – 

: َكذا قاَل الرَّبُّ إِلُه ِإْسرائيل: َهلمفقاَل «. ني العاصنيني أن يقتلوا اإلسرائيليّ اهللا إىل الالويّ 
ُمَخيَّم، وْلَيقُتِل الواِحُد َأخاه َتقلَّْد ُكلُّ واِحٍد َسيَفه، وآذَهبوا وآرِجعوا ِمن باٍب ِإىل باٍب يف الْ لِيَ 

  . »واآلَخُر صاِحَبه وَقريَبه
َنا﴾هذه هي املرّ  ال يوجد و ( القرآينّ  يف النصّ  ات اخلمس اليت جاءت فيها كلمة ﴿َكَتبـْ

، وسورة األنبياء، ١٤٥، واألعراف، آية ٤٥ة، آية يف سورة املائد األقلّ  علىو ) )١٥(هاغري 
اآلية اليت هي موضع اهتمامنا  بيد أنّ  .)١٦(سى للكتاب املقدّ صدً تأيت ها كلّ   ١٠٥آية 

  .وليس يف التوراة ، كما سنرى، موجودة يف امليشناه)٣٢سورة املائدة، آية (
 – »سة سابقةكتب مقدّ «ريح إىل ص ج من اإلشارة بشكلٍ القرآن ال يتحرّ  الحظ أنّ 

نراه يقوم بتأكيدها وهذا  ،عن إخفاء القرآن هذه االقتباسات همبعضا حلديث فخالفً 
املصدر   العالقات بني النصّ سة لكي نتبّني بني الكتب املقدّ  ق بالتناصّ ع التفسري املتعلّ يشجّ 

  .يف القرآن اه النصّ اه اجلديد الذي يتبنّ وبني القرآن واالجتّ 
 
  

  َ٣٢اآلية ( َفَكأَنََّما قـََتَل النَّاَس َجِميًعا﴾... ْن قـََتَل نـَْفًسا ﴿م(  
اجلزء  ،سنهدرينيرجع إىل ميشناه ) و-ب٢٣(مصدر هذا القول املأثور يف اآلية  إنّ 

القول ويأيت هذا ) وبداية القرن الثالث من التقومي امليالديّ  –اية القرن الثاين ( ٥ ،الرابع
ه ليس من قبيل املصادفة أن ولذا فإنّ  ،وهابيل يف سفر التكوين ة قابيليف إطار تفسري قصّ 
    :ة قابيل وهابيلبعد قصّ  يف القرآن مباشرةً  هانفس تأيت األقوال املأثورة

ه نالحظ أنّ . »دماء أخيك تصرخ«: إذ ُكِتب ،ولذا فقد وجدنا كيف ذبح قابيل أخاه هابيل«
ومن أجل ذلك [...] ته يّ ه أراق دمه ودماء ذرّ ألنّ  – »دماء أخيك«بل قيل  »دم أخيك«مل يـَُقل 

ب يف إهالك نفس واحدة من ه من تسبّ م الناس أنّ ه ليعلّ فقد خلق إنسان واحد يف العامل كلّ 

                                                   
 . مل يفرضها اهللاعن الرهبانّية اليت ﴾كتبناها﴿من سورة احلديد اليت يتحّدث الفعل  ٢٧باستثناء اآلية  )١٥(
 .٣١٧ص  ،»القرآنيف  الكتايبّ السرد « ،انظر شباير )١٦(
 الدينّية ثاين وثيقة مرجعّية بعد التوراة عند اليهود وهي مبثابة السّنة الشارحة للقرآن عند املسلمني هو املصدر األساسّي للنصوص  :امليشناه

  . ةة احلاخاميّ ل ضمن اليهوديّ ني كما يعترب العمل األوّ يسيّ ا للفرّ وأيضً  ،ة لليهودللشريعة الشفهيّ  ل سجلّ عترب املشناه أوّ ياليهوديّة احلاخامّية و 
 –املرتجم  -



 )٤٠-٢٧ :املائدة] (٣أ[السلسلة     عقاب عصاة بين إسرائيل:  الرابعالفصل 

– ٢٠١ – 

ا يف ن كان سببً مَ  وأنّ  ،هس ينسب إليه جرمية إهالك العامل كلّ الكتاب املقدّ  فإنّ  ،)١٧(إسرائيل
    .)١٨(»اا أحيا الناس مجيعً استبقاء حياة نفس واحدة من إسرائيل فكأمنّ 

من  الحظ استخدام نفس اللفظ ﴿نـَْفًسا﴾ الذي جاء ليصف الشخص يف كلٍّ 
القرآن كما يف بعض النسخ من امليشناه قد جعل  ولكنّ ). ب، ج٣٢(والقرآن  امليشناه

مّ و استبقاء احلياة فيها من األمور الكونيّ ة قتل النفس أقضيّ  النظر  إنسان بغضّ  كلّ   ة اليت 
  .عن كونه من بين إسرائيل أم ال

  
  

  )٤٠- ز٣٢اآليات ( الجرائم وعقوباتها  - ٣
  ّالنص  

ُهْم بـَْعَد َذِلَك ِيف اْألَْرِض لَ  َا ) ٣٢(  ُمْسرُِفونَ ﴿َوَلَقْد َجاَءتْـُهْم ُرُسلَُنا بِاْلبَـيـَِّناِت مثَُّ ِإنَّ َكِثريًا ِمنـْ ِإمنَّ
تـَُقطََّع  َجزَاُء الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا أَْن يـَُقتـَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا أَوْ 

َفْوا ِمَن اْألَْرِض َذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف  نْـَيا َوَهلُْم ِيف اْآلَِخرَِة  أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف َأْو يـُنـْ الدُّ
ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قَـْبِل أَْن تـَْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا أَنَّ اللََّه َغُفوٌر ) ٣٣(  َعَذاٌب َعِظيمٌ 

اِهُدوا ِيف َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوابْـتَـُغوا إِلَْيِه اْلَوِسيَلَة َوجَ ) ٣٤( َرِحيمٌ 
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو أَنَّ َهلُْم َما ِيف اْألَْرِض مجَِيًعا َوِمثْـَلُه َمَعُه لِيَـْفَتُدوا ِبِه ِمْن ) ٣٥( تـُْفِلُحونَ 

ُهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  ْن َخيْرُُجوا ِمَن النَّاِر َوَما يُرِيُدوَن أَ ) ٣٦( َعَذاِب يـَْوِم اْلِقَياَمِة َما تـُُقبَِّل ِمنـْ
َها َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ  َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة َفاْقطَُعوا أَْيِديـَُهَما َجزَاًء ِمبَا  ) ٣٧( ُهْم ِخبَارِِجَني ِمنـْ

ْصَلَح َفِإنَّ اللَّهَ َفَمْن تَاَب ِمْن بـَْعِد ظُْلِمِه َوأَ ) ٣٨( َكَسَبا َنَكاًال ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 
َماَواِت َواْألَْرِض يـَُعذُِّب ) ٣٩( يـَُتوُب َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ  َأملَْ تـَْعَلْم أَنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السَّ

  ﴾)٤٠(  َمْن َيَشاُء َويـَْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
  

                                                   
 .»من إسرائيل«حتذف بعض الروايات كلمة  )١٧(
 ؛٨٨-٨٧ص  ،»القرآنيف  الكتايبّ السرد « ،ا شباير؛ انظر أيضً ٣٨٩ص  ،)Danby H., The Mishnah(» املشناه« ،.هـ انظر دانيب )١٨(

 .٢٣٨-٢٣٧ ص ،»قّصة قابيل وهابيل يف القرآن« ،ستيلمان ؛٨٢٢ ص ،»القرآن« ،ماسون
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 النظم  
  .٤٠- ٣٨ ؛٣٧- ٣٥ ؛٣٤-ز٣٢ :ن هذا املقطع من ثالثة أجزاءيتكوّ 

  ّ٣٤-ز٣٢(ل الجزء األو(  
  .٣٤–ج٣٣ ؛ب٣٣-ز٣٢: ْني ل على هيئة قسمَ يظهر هذا اجلزء األوّ 

  
  بِاْلبَـيـَِّناِت  ُرُسلَُناَوَلَقْد َجاَءتْـُهْم   ]ز[  –)٣٢(

  َلُمْسرُِفوَن  فِي اْألَْرضِ مثَُّ ِإنَّ َكِثريًا ِمنـُْهْم بـَْعَد َذِلَك   ]ح[  =  
  
َا َجزَاءُ الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن اللََّه   ]أ[  –)٣٣(    َوَرُسوَلهُ ِإمنَّ

  َفَساًدا فِي اْألَْرضِ َوَيْسَعْوَن   ]ب[  =  
  

 املفصَلْني ﴾ يف هُ ولَ سُ ا﴾ ﴿رَ نَ لُ سُ بقوله ﴿رُ  لالقسم األوّ ن يف ان املوجوداالفرع يتوازى
 يبدأو ). ب٣٣ح، ٣٢(  الثانيَـْني املفصَلْني ﴾ يف ضِ رْ  اْألَ ، وبقوله ﴿ِيف )أ٣٣ز، ٣٢( َلْني وّ األ

يف الفرع الثاين  بين إسرائيل ﴿ِيف اْألَْرِض َلُمْسرُِفوَن﴾ مثّ  بشجب لاألوّ  فرعه يفهذا القسم 
  .ْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا﴾﴿الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َويَ  ع نطاق اإلدانة لتشمل كلّ يوسّ 
  
  أَْو ُيَصلَُّبوا  يـَُقتـَُّلوا  َأْن   ]ج[  =)٣٣(

  أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف  تـَُقطَّعَ   أَْو   ]د[  =  
  ِمَن اْألَْرِض      يـُنـَْفْوا  أَْو   ]ه[  =  

  
نـَْيا     ِخْزيٌ      َهلُمْ     َذِلَك   ]و[  +        ِيف الدُّ
   َعَذاٌب َعِظيمٌ    ِيف اْآلَِخرَةِ      مْ هلَُ      وَ   ]ز[  +    

  
  ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قـَْبِل َأْن تـَْقِدُروا َعَلْيِهْم   ]أ[  –)٣٤(

  فَاْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ   ]ب[  –  
  

ث عقوبات ب ثاليرتّ ) ه-ج٣٣(ل الفرع األوّ : على ثالثة فروع القسم الثانيحيتوي 
رم قبل  ارً فيعطي تصوّ ) ب-أ٣٤(الثالث  الفرعا يف املفاصل الثالثة املتوازية، أمّ  لتوبة ا

 ع العقوبة وجيعلها متتدّ فيوسّ ) ز-و٣٣( ا الفرع املركزيّ أمّ . وقوعه يف يد العدالة ونيل عفو اهللا
منظور العقاب  عديدة، فإنّ  اتٍ وكما رأينا قبل ذلك مرّ . من دار الدنيا إىل دار اآلخرة
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– ٢٠٣ – 

 أعظمَ د القارئ ة، إذ تزوّ ة احملوريّ ة يف البنيات القرآنيّ املركزيّ  العناصرحمور  اهو دائمً  األخرويّ 
رمني الذين سوف يقاسون ﴿َعَذاٌب  تسّلطة اليت املبادئ الدينيّ  الضوء على حكم ا

على   من الفرع املركزيّ ْني  املتوازيَـ ْني تركيب املفصلَ  وقد متّ . َعِظيٌم﴾ استبقاه اهللا هلم يف اآلخرة
  :معكوس هيئة شبه توازٍ 

نْـَيا﴾  –ِخْزٌي ﴿   .﴾َعَذاٌب َعِظيمٌ  –﴿ِيف اْآلَِخرَِة / ِيف الدُّ
  
  َوَلَقْد َجاَءتْـُهْم ُرُسلَُنا بِاْلبَـيـَِّناِت   ]ز[  –)٣٢(

  مثَُّ ِإنَّ َكِثريًا ِمنـُْهْم بـَْعَد َذِلَك ِيف اْألَْرِض َلُمْسرِفُوَن   ]ح[  =  
  
َا َجزَاءُ   ]أ[  –)٣٣(   َوَرُسوَلُه  اللَّهَ  الَِّذيَن ُحيَارِبُونَ ِإمنَّ

    َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا  ]ب[  =  
  أَْو ُيَصلَُّبوا  يـَُقتـَُّلواَأْن   ]ج[  =)٣٣(

  أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف  تـَُقطَّعَ أَْو   ]د[  =  
َفْواأَْو   ]ه[  =       ْرِض ِمَن اْألَ  يـُنـْ
َيا       ِخْزيٌ    َهلُمْ   َذِلَك   ]و[  +   نـْ    ِفي الدُّ
     َعَذاٌب َعِظيمٌ      ِفي اْآلَِخَرةِ    َهلُمْ   وَ   ]ز[  +  

  ِمْن قـَْبِل َأْن تـَْقِدُروا َعَلْيِهْم  الَِّذيَن تَابُواِإالَّ   ]أ[  –)٣٤(
  َغُفوٌر َرِحيمٌ  اللَّهَ فَاْعَلُموا َأنَّ   ]ب[  –  

  
رمني وجرائمهم، أمّ ) ب٣٣-ز٣٢(ل من هذا اجلزء يصف القسم األوّ  ا القسم ا

رمني يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة مع وضع ) ب٣٤-ج٣٣(الثاين  فيصف عقوبات هؤالء ا
اية هذَ تظهر وحدة دالليّ . شروط الصفح احملتمل عنهم  ،ْني ن القسمَ يْ ة متناقضة يف 

أ، ٣٣(يف  اكما يظهر اسم اهللا أيضً ) أ٣٤(الَِّذيَن تَابُوا﴾ ﴿و) أ٣٣(لََّه﴾ ﴿الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن ال
  ).ب٣٤
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  ٣٧-٣٥اآليات (الجزء الثاني(  
املؤمنني على التزام الصراط ) ٣٥(ل منهما األوّ  حيثّ  ،ْني حيتوي هذا اجلزء على قسمَ 

 ﴾أَلِيمٌ ﴿ب ار بعذاد الكفّ يتوعّ ) ٣٧-٣٦(حني جند القسم الثاين  يف ،املستقيم ليفلحوا
  .﴾ُمِقيمٌ ﴿و
  
   َآَمُنوايَا أَيـَُّها الَِّذيَن   ]أ[  –)٣٥(

    اللََّه  اتـَُّقوا  ]ب[  –  
   اْلَوِسيَلةَ     إِلَْيِه  َوابـْتَـُغوا  ]ج[  =  
     َسِبيِلهِ      ِيف  َوَجاِهُدوا  ]د[  =  
  َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ   ]ه[  +  

  
ملؤمنني واملصحوب ه إىل ااخلطاب املوجّ  :ثالثة فروععلى ) ٣٥( لالقسم األوّ حيتوي 

والفالح  ،)د-ج(النصح بأن يسريوا على الصراط املستقيم  ،)ب-أ٣٥(باألمر بالتقوى 
/ الوسيلة (تتساجع املرتادفات ). ه(الذي يُبشَّر به كعاقبة وجزاء إلطاعة هذه األوامر 

  .امعً ) سبيله
  
   ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا  ]أ[  -)٣٦(

يًعا َوِمثْـَلهُ َمَعُه  َلُهمْ     َلْو َأنَّ   ]ب[  -     َما ِيف اْألَْرِض مجَِ
    يـَْوِم اْلِقَياَمِة  َعَذابِ   ِمْن     لِيَـْفَتُدوا ِبِه   ]ج[  -  
ُهمْ تـُُقبَِّل  َما  ]د[  =      ِمنـْ
    أَلِيٌم  َعَذابٌ      َلُهمْ     وَ   ]ه[  =  

   ارِ َخيُْرُجوا ِمَن النَّ       يُرِيُدوَن َأْن   ]أ[  +)٣٧(
   َخارِِجَني ِمنـَْها      ـبِ  ُهمْ  َماوَ   ]ب[  +  
  ُمِقيمٌ  َعَذابٌ      َلُهمْ     وَ   ]ج[  +  

  
 ،اب﴾ذَ على اللفظ األخري ﴿عَ ) ٣٧-٣٦( القسم الثانيحتتوي الفروع الثالثة يف 

ن واملفصال .)ج٣٧ب، ه، ٣٦(من الفروع الثالثة  ﴾ يف كلٍّ مْ يعاد ظهور صيغة ﴿هلَُ و 
ُهْم﴾ والفعل املنفيّ  »هم«متوازيان مع الضمري ) ب٣٧د، ٣٦( يف حالة ( ﴿َما تـُُقبَِّل ِمنـْ



 )٤٠-٢٧ :املائدة] (٣أ[السلسلة     عقاب عصاة بين إسرائيل:  الرابعالفصل 

– ٢٠٥ – 

ال جمال هلروب ف). الفاعليف حالة (﴿َما ُهْم ِخبَارِِجَني﴾  »هم«والضمري  )د٣٦( )املفعول
  .ار من عذاب النار يف اآلخرةالكفّ 

  
   الَِّذيَن آََمُنوايَا أَيـَُّها   ]أ[  –)٣٥(

  اتـَُّقوا اللََّه   ]ب[  –  
  اْلَوِسيَلَة   َوابـْتَـُغوا إِلَْيِه   ]ج[  =  
   َوَجاِهُدوا ِيف َسِبيِلهِ   ]د[  =  
    َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ   ]ه[  +  

   الَِّذيَن َكفَرُواِإنَّ   ]أ[  –)٣٦(
يًعا َوِمثْـَلهُ َمَعُه   ]ب[  –     َلْو َأنَّ َهلُْم َما ِيف اْألَْرِض مجَِ
  ِبِه ِمْن َعَذاِب يـَْوِم اْلِقَياَمِة لِيَـْفَتُدوا   ]ج[  –  
ُهْم   ]د[  =     َما تـُُقبَِّل ِمنـْ
  َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم   ]ه[  =  

  يُرِيُدوَن َأْن َخيُْرُجوا ِمَن النَّاِر   ]أ[  +)٣٧(
َها ـَوَما ُهْم بِ   ]ب[  +     َخارِِجَني ِمنـْ
  َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ   ]ج[  +  

  
أ، ٣٥(﴿الَِّذيَن َكَفُروا﴾ / ﴿الَِّذيَن َآَمُنوا﴾  أ قسما اجلزء الثاين بألفاظ متناقضةيبد

موعتَـ  ز التعارضُتربِ ) أ٣٦ ى النصائح للمجموعة األوىل بالبحث عن سدَ ، حيث تُ ْني بني ا
موعة الثانية أنّ   لو شيء حّىت  ه ال ميكن االفتداء بأيّ طرق الوصول إىل اهللا، بينما خترب ا

 حثّ  يتمّ . به من عذاب اآلخرة لن ينفعه ذلك ىيفتدما يف األرض وأراد أن  ملك املرء كلّ 
موعة األوىل على أن يسريوا يف الطريق املوصلة بينما ) د٣٥(صراطه املستقيم إىل هللا و  إىل ا

موعة الثانية أيّ  وينتهي القسمان ). أ٣٧( »للخروج من النار«وسيلة هللا  ال جتد ا
بينما يقتصر مستقبل ) ه٣٥(حيث يأمل املؤمنون يف الفالح : ْني  متناقضتَـ ْني بطريقتَـ 

  ).ج٣٧(الكافرين على ﴿َعَذاٌب ُمِقيٌم﴾ 
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  ٤٠-٣٨اآليات (الجزء الثالث(  
  َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقةُ فَاْقَطُعوا أَْيِديـَُهَما   ]أ[  -)٣٨(

  ِمبَا َكَسَبا  َجزَاءً   ]ب[  –  
     للَّهِ ا    ِمَن  َنَكاًال   ]ج[  –  
     َعزِيٌز َحِكيمٌ  اللَّهُ     وَ   ]د[  =    

  ِمْن بـَْعِد ظُْلِمِه َوَأْصَلَح  تَابَ         َفَمْن   ]أ[  +)٣٩(
  َعَلْيِه  يـَُتوبُ    اللَّهَ       فَِإنَّ   ]ب[  +  
     َغُفوٌر رَِحيمٌ  اللَّهَ       ِإنَّ   ]ج[  +  

  َأَملْ تـَْعَلْم   ]أ[  –      )٤٠(
     ْلُك السََّماَواِت َواْألَْرضِ َلهُ مُ  اللَّهَ    َأنَّ   ]ب[  –      
   َمْن َيَشاءُ يـَُعذُِّب   ]ج[  +  
     ِلَمْن َيَشاءُ َويـَْغِفُر   ]د[  +  
 َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  اللَّهُ     وَ   ]ه[  =    

 
 بة بشكلٍ مرتّ ) ه-ج٤٠ ؛ب-أ٤٠ ؛٣٩-٣٨(حيتوي هذا اجلزء على ثالثة أقسام 

ل عقوبة السارق بينما يصف الفرع األوّ  :ل منها على ثالثة فروعاألوّ  حيتوي القسم .حموريّ 
 أحاديّ  ن الفرع املركزيّ ويتكوّ . هبة السارق احملتملة ومغفرة اهللا إيّاع الفرع الثالث إىل تو يتطلّ 

ة يف آخر هذا القسم ة اخلتاميّ ة تتوافق مع اجلملة العقائديّ من مجلة عقائديّ ) د٣٨(املفصل 
  ). د٣٨(حكمَته وقدرَته ) ج٣٩(مِّم مغفرُة اهللا ورمحُته وتـُتَ  :)ج٣٩(

يغفر اهللا ﴿ِلَمْن : لص حمتوى القسم األوّ ليلخّ ) ه-ج٤٠(ويعود القسم الثالث 
ُب َمْن َيَشاُء﴾ ألنّ و َيَشاُء﴾   ).ه٤٠د، ٣٨( ه ﴿َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾﴿يـَُعذِّ

مع مراكز الرتاكيب  االبً كما هي احلال غ  سؤاًال ) ب-أ٤٠(القسم املركزي  يطرح
ومغفرته اليت ) عذابه(ر عقوبته شيء ليربّ  اهللا له ملك كلّ  ر باإلميان بأنّ ة؛ سؤال يذكّ احملوريّ 

ا يف    .بالسؤال انيطحي نيْ ذَ للا ْني القسمَ أمر 
جبملة ) د٣٨(ل من القسم األوّ  تنتهي األقسام الثالثة مثلها مثل الفرع املركزيّ 

املوجودة يف مركز القسم ة العقائديّ بني هذه اجلملة  اوواضحً  اادف قوي ويظهر الرت . ةعقائديّ 



 )٤٠-٢٧ :املائدة] (٣أ[السلسلة     عقاب عصاة بين إسرائيل:  الرابعالفصل 
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: )١٩()املركز إىل األطرافمن  حسب قانون االنتقال(ل وتلك اليت ختتتم القسم الثالث األوّ 
  ).ه٤٠(و قوله ﴿َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ ) د٣٨(﴿َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم﴾ 

  

  ٤٠- ز ٣٢يات اآل( المقطع كامًال(  
 َلُمْسرُِفونَ  اْألَْرضِ مثَُّ ِإنَّ َكِثريًا ِمنـُْهْم بـَْعَد َذِلَك ِيف ] ح[َوَلَقْد َجاَءتْـُهْم ُرُسلَُنا بِاْلبَـيـَِّناِت ] ز[  )٣٢(
َا ] أ[  )٣٣( َأْن يـَُقتـَُّلوا َأْو ] ج[ َفَساًدا اْألَْرضِ  َوَيْسَعْوَن ِيف ] ب[ الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلهُ  َجَزاءُ ِإمنَّ

َذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف ] و[ اْألَْرضِ أَْو يـُنـَْفْوا ِمَن ] ه[َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف  تـَُقطََّع أَْيِديِهمْ أَْو ] د[ُيَصلَُّبوا 
نـَْيا  ] ب[َأْن تـَْقِدُروا َعَلْيِهْم  ْبلِ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قَـ ِإالَّ ] أ[ )٣٤(َوَهلُْم ِيف اْآلَِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم ] ز[الدُّ

   أَنَّ اللَّهَ َغفُوٌر رَِحيمٌ فَاْعَلُموا 
  

    

َوَجاِهُدوا ِيف ] د[َوابـْتَـُغوا إِلَْيِه اْلَوِسيَلَة ] ج[اتـَُّقوا اللََّه ] ب[يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ] أ[  )٣٥(
    َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ] ه[َسِبيِلِه 

يًعا َوِمثْـَلُه َمَعهُ  اْألَْرضِ َلْو َأنَّ َهلُْم َما ِيف ] ب[الَِّذيَن َكَفُروا  ِإنَّ ] أ[  )٣٦( لِيَـْفَتُدوا ] ج[مجَِ
ُهْم ] د[ِبِه ِمْن َعَذاِب يـَْوِم اْلِقَياَمِة  يُرِيُدوَن َأْن ] أ[ )٣٧(َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ] ه[َما تـُُقبَِّل ِمنـْ

  َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ ] ج[َما ُهْم ِخبَارِِجَني ِمنـَْها وَ ] ب[َخيُْرُجوا ِمَن النَّاِر 
  
َواللَّهُ َعزِيٌز ] د[َنَكاًال ِمَن اللَِّه ] ج[ِمبَا َكَسَبا  َجَزاءً ] ب[ فَاْقَطُعوا أَْيِديـَُهَما َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقةُ ] أ[  )٣٨(

  فَِإنَّ اللََّه يـَُتوُب َعَلْيِه ] ب[َلَح ظُْلِمِه َوَأصْ  َفَمْن تَاَب ِمْن بـَْعدِ ] أ[ )٣٩(َحِكيٌم 
     ِإنَّ اللَّهَ َغفُوٌر رَِحيمٌ ] ج[

     َواْألَْرضِ َأنَّ اللََّه َلهُ ُمْلُك السََّماَواِت ] ب[َأَملْ تـَْعَلْم ] أ[ )٤٠(      
ُب َمْن َيَشاءُ ] ج[   َقِديرٌ َواللَّهُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ] ه[لَِمْن َيَشاءُ  َوَيْغِفرُ ] د[يـَُعذِّ
  

ة ان منه بعقوبات بدنيّ ن الطرفيّ ءايأمر اجلز : ب هذا املقطع على هيئة بناء حموريّ يرتكّ 
وهذا دة ة متعدّ منه اعتبارات عامّ  نة، بينما يناقش اجلزء املركزيّ املعيّ ) احلدود(لبعض اجلرائم 

ديهم التقوى إىل على التقوى للمؤمنني ا حثّ : ْني متناقضَ  نيْ يف منحدرَ  لذين سوف 
﴿َعَذاٌب ُمِقيٌم﴾ بــاهم إيّ  ادً ة للكافرين، متوعّ ة واحلدّ وحتذير يف غاية اجلدّ ) ه٣٥(الفالح 

  . يف مركز البناء احملوريّ  البعد األخرويّ ة أخرى نالحظ وجود ومرّ ). ج٣٧(
                                                   

 .الرابع راجع قانون لوند )١٩(
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 َلُمْسرُِفونَ  اْألَْرضِ َكِثريًا ِمنـُْهْم بـَْعَد َذِلَك ِيف   مثَُّ ِإنَّ ] ح[َوَلَقْد َجاَءتْـُهْم ُرُسلَُنا بِاْلبَـيـَِّناِت ] ز[  )٣٢(
َا ] أ[  )٣٣( َأْن يـَُقتـَُّلوا َأْو ] ج[ َفَساًدا اْألَْرضِ  َوَيْسَعْوَن ِيف ] ب[ الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلهُ  َجَزاءُ ِإمنَّ

َذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف ] و[ اْألَْرضِ أَْو يـُنـَْفْوا ِمَن ] ه[ِمْن ِخَالٍف َوأَْرُجُلُهْم  تـَُقطََّع أَْيِديِهمْ أَْو ] د[ُيَصلَُّبوا 
نـَْيا  ] ب[َأْن تـَْقِدُروا َعَلْيِهْم  الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قـَْبلِ ِإالَّ ] أ[ )٣٤(َوَهلُْم ِيف اْآلَِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم ] ز[الدُّ

   أَنَّ اللَّهَ َغفُوٌر رَِحيمٌ فَاْعَلُموا 
  

    

َوَجاِهُدوا ِيف ] د[َوابـْتَـُغوا إِلَْيِه اْلَوِسيَلَة ] ج[اتـَُّقوا اللََّه ] ب[يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ] أ[  )٣٥(
    َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ] ه[َسِبيِلِه 

يًعا َوِمثْـَلُه مَ  اْألَْرضِ َلْو َأنَّ َهلُْم َما ِيف ] ب[ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ] أ[  )٣٦( لِيَـْفَتُدوا ] ج[َعهُ مجَِ
ُهْم ] د[ِبِه ِمْن َعَذاِب يـَْوِم اْلِقَياَمِة  يُرِيُدوَن َأْن ] أ[ )٣٧(َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ] ه[َما تـُُقبَِّل ِمنـْ

  َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ ] ج[َوَما ُهْم ِخبَارِِجَني ِمنـَْها ] ب[َخيُْرُجوا ِمَن النَّاِر 
  
َواللَّهُ َعزِيٌز ] د[َنَكاًال ِمَن اللَِّه ] ج[ِمبَا َكَسَبا  َجَزاءً ] ب[ فَاْقَطُعوا أَْيِديـَُهَما َوالسَّارَِقةُ  َوالسَّارِقُ ] أ[  )٣٨(

  فَِإنَّ اللََّه يـَُتوُب َعَلْيِه ] ب[ظُْلِمِه َوَأْصَلَح  َفَمْن تَاَب ِمْن بـَْعدِ ] أ[ )٣٩(َحِكيٌم 
     ِإنَّ اللَّهَ َغفُوٌر رَِحيمٌ ] ج[

     َواْألَْرضِ َأنَّ اللََّه َلهُ ُمْلُك السََّماَواِت ] ب[َأَملْ تـَْعَلْم ] أ[ )٤٠(      
ُب َمْن َيَشاءُ ] ج[   َواللَّهُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ ] ه[لَِمْن َيَشاءُ  َوَيْغِفرُ ] د[يـَُعذِّ
  

رم) ٤٠-٣٨؛ ٣٤-ز٣٢(ان ن الطرفيّ ءايبدأ اجلز  ِيف اْألَْرِض ني ﴿بوصف ا
) ب-أ٣٣(﴾ الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا﴿) ح٣٢(﴾ َلُمْسرُِفونَ 

ة تظهر العقوبات البدنيّ  مثّ ). أ٣٨(﴾ السَّارُِق َوالسَّارَِقةُ من ناحية، ومن ناحية أخرى ﴿
د، ٣٣( ْني د عقوبة مشرتكة يف اجلرميتَـ وتعترب عقوبة قطع الي). ب٣٨أ، ٣٣(﴾ َجزَاء﴿

ى إىل احلديث عن السرقة يف إطار احلديث عن شرتاك يف العقوبة هو ما أدّ ، وهذا اال)أ٣٨
  ).٣٧-٣٦(والكفر ) أ٣٣(اهللا ورسوله  جرائم أكثر خطورة مثل احلرابة ضدّ 

اية اجلزء األوّ  اية القسم األوّ ) ب-أ٣٤(ل وتتوافق   ل من اجلزء األخريمع 
اية اجلزء يف قوله ) ج-أ٣٩( تصوير توبة  وقد متّ ) د٤٠(﴿يـَْغِفُر﴾ مع صدى أخري يف 

رمني يف احلالة األوىل ﴿ِمْن قَـْبِل﴾ أن يتمّ  ، ويف احلالة الثانية ﴿ِمْن )أ٣٤( القدرة عليهم ا
اجلملة بينتهي هذان السياقان ).؟ ولكن قبل أم بعد العقوبة() أ٣٩(السرقة نفسها  بـَْعِد﴾

  ). ج٣٩ب، ٣٤(﴿ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ : هانفس ةة اخلتاميّ العقائديّ 



 )٤٠-٢٧ :املائدة] (٣أ[السلسلة     عقاب عصاة بين إسرائيل:  الرابعالفصل 

– ٢٠٩ – 

ذه الكثافة يف ويُْظِهر تردّ  ل  يف اجلزء األوّ ْني تَـ مرّ  – ْني ن الطرفيـَّ يْ اجلزأَ د لفظ ﴿اهللا﴾ 
الرغبة  –) ب، ه٤٠ب، ج؛ ٣٩ج، د؛ ٣٨(ات يف اجلزء الثاين مرّ  وستّ ) ب٣٤أ، ٣٣(

  .ةة السلطة اإلهليّ غلظة حتت مظلّ يف وضع هذه احلدود امل
ويف ) ب، ه٣٣ح؛ ٣٢( اجلزء األولّ  ويف النهاية يظهر لفظ ﴿اْألَْرِض﴾ يف مستهلّ 

جيب أن ينفوا ) ب٣٣( افهؤالء الذين يسعون يف األرض فسادً ). ب٤٠(مركز اجلزء الثالث 
ّ ) ه٣٣(من األرض  ُك ُملْ ﴿م ينشرون الفساد يف ملك اهللا وهو الذي له وحده أل

َماَواِت َواْألَْرِض﴾  ق غري متحقّ ة صدى الشرط ر هذه اجلملة اخلتاميّ ، وتكرّ )ب٤٠(السَّ
يًعا﴿ :الوقوع املوجود يف اجلزء املركزيّ    ).ب٣٦( ﴾َلْو أَنَّ َهلُْم َما ِيف اْألَْرِض مجَِ

  

 عناصر للتأويل  
 ﴾أ٣٣( ﴿الَِّذيَن ُيَحارِبُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه(  

ة هلذه قة باجلوانب الشرعيّ لة املتعلّ رين والفقهاء املطوّ حجج املفسّ  ق هنا معلن نتعمّ 
ويّ ه يثار سؤال متعلّ اجلرائم وحدودها يف هذا املقطع، بيد أنّ  ة هؤالء ﴿الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن اللََّه ق 
 مهبعضحيث يقول  :روناختلف املفسّ  .)ب-أ٣٣(َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا﴾ 

ّ  همبعضء هم بعض أهل الكتاب بينما يرى هؤال نّ إ  ن، أو حّىت و م املشركاآلخر أ
 من السورة ٢٧بعدما وّضح يف اآلية  – بوبكر .ح.يرى س. )٢١(يناملرتدّ أو  )٢٠(اللصوص

 ت اإلشارة إليها هنا بسبب فشل املؤامرة اليت حاكها اليهود ضدّ متّ «جرمية قابيل  أنّ  هانفس
مل يعد اليهود وحدهم وال العقوبات اليت فرضت « ٣٣موضوع اآلية  أنّ  – )٢٢(»دمّ حم

ا  إنّ «بل  »دعليهم بعد فشل هجومهم على حممّ  حادثة أخرى حدثت يف املدينة وقام 
من رعاة  اوقتلوا راعيً  بعض األفراد من قبائل عقيل وسليم وعرينة وجبيلة، الذين خانوا النيبّ 

  .ريناملفسّ  وهي من احلوادث اليت يشري إليها كلّ  )٢٣(»قطيع إبله املدينة وأغاروا على

                                                   
  .٢١١ص  ،٢٠٦ص  ،اجلزء السادس ،الطربي )٢٠(
  .٢٩٧-٢٩٦ص  ،لاجلزء األوّ  ،تفسري مقاتل )٢١(
  .٢٢٧ص  ،اجلزء األّول ،»القرآن«، بوبكر )٢٢(
  .٢٢٨ص  ،املرجع السابق )٢٣(



  املسلمون واليهود والنصارى أمام العقود  اجلزء األول

– ٢١٠ – 

ات املتداخل«من  انا جند نوعً فإنّ  ثنا من منظور أديبّ وإذا ما حتدّ  ة تستخدم تقنيّ ( »اإل
هذا  يف مستهلّ ) ن االنتقال السلس من مقطع إىل آخريف فنون األلوان واألصوات لتؤمّ 

من خالل اإلشارة الصرحية باملقطع السابق ) ح-ز٣٢( لربط الفرع األوّ  املقطع، حيث متّ 
على  – الذين هؤالء ع الفرع الثاين النطاق ليشمل كلّ يوسّ  ولكن بعد ذلك مباشرةً : لليهود
وينشرون الفساد وحياربون اهللا ورسوله  ﴾َيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا﴿ – اليهود شاكلة

أنواع  مجيعاملقطع  علنا نرى يف كلّ جتة اللصوص املقطع ينتهي مبسأل وحقيقة أنّ ). ب-أ٣٣(
جبانب الفساد نفسه مثلما فعله اليهود يف البداية  القانون العامّ  حبقّ اجلرائم اليت ترتكب 

  ).أ٣٦(أو كفر ﴿الَِّذيَن َكَفُروا﴾ يف مركز املقطع ) ح٣٢(
  

 ﴿ َج٣٥() الطريق إلى اهللا(﴾ َوابـْتَـُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلة(  
يف كلمة موجزة على ) ٢٢٧ص  ،اجلزء السادس( من الطربي امقتبسً  زة بوبكرق محيعلّ 

تفسري الطربي  إّال أنّ  )٢٤(»هي اإلسالم«:بقوله ) ج٣٥(هللا إىل االوسيلة طريقة الوصول 
. »روا اإلسالمانش«) ر الطربيكما يفسّ ( ﴾ أيْ ﴿َوَجاِهُدوا ِيف َسِبيِلهِ  :خيّص العبارة التالية

 تصل اليت ﴾اْلَوِسيَلةَ ﴿ت على وقد استشهد الطربي بالعديد من األحاديث املختلفة اليت دلّ 
علنا نسعى اليت جت »ةبّ احمل«و »ا يرضي اهللامب العمل«و »الطاعة«و »ةالقرب«املؤمن باهللا من 

  .)٢٥(إىل اهللا
  

                                                   
  .٢٢٨ص  ،اجلزء األّول ،»القرآن«، بوبكر )٢٤(
  .٢٢٧-٢٢٦ص  ،ساجلزء الساد ،الطربي )٢٥(



 

– ٤٧٧ –  

 الفصل الرابع عشر

  ة الدراسةتلخيص منهجيّ 

يصبح من املفيد أن نعود بشكل  ،ابالغي  ة حتليل السورةاية عمليّ إىل بعد أن وصلنا 
هذا نا بدأنا وعلى الرغم من أنّ  .طرأ عليهر الذي بعناه والتطوّ ي اتّ ذال املنهج إىل تلخيصيّ 
أثناء  يف اكثر تعقيدً العمل أصبح أ غري أنّ  ،ايكن بسيطً  وإن مل ،ددف حمدّ  البحث
ببساطة  ففي البداية كان هدفنا .األهداف اليت سعينا من أجلها باتمتطلّ إىل  انظرً  ،الدراسة

وما هو نوع التفسري الذي ينبثق من  ،ب سورة طويلة مثل سورة املائدةترتكّ  أن نفحص كيف
ما اقتضت احلاجة إضافة حتليل  سرعانه نّ أغري . رتكيبال نُثِبت هذاد أن مبجرّ  تركيب النصّ 

ومن شأنه  ،لاألوّ  للمنهجل يف الوقت ذاته ه مكمّ ولكنّ  هو منهج خمتلفو  ،بالتناصّ  خاصّ 
 لفحص العالقة الوثيقة ىة أخر لعودة مرّ من ا ال بدّ و  .آليات بشكل كبريا تفسري أن يُثري

بعض اآليات  ا مسألةبرزت تدرجيي قد ، ويف النهاية .ْني ن املنهجَ يْ هذَ بني  اليت ظهرت
 تارةً  احلديث قأمام علم االستشراو  تارةً  اليت تثري املشكالت أمام الرتاث التفسرييّ  »الغريبة«

اية حتليلنا .أخرى ة ها بعموميّ زت كلّ إذ متيّ  ،اكتشفنا عالقة مذهلة بني هذه اآليات ،ويف 
 اهات حداثةً مع أكثر االجتّ وتتوافق هذه اآليات  ،تركيب النصّ يف  رسالتها وموقعها املركزيّ 

 .عامّ  وجهٍ واإلسالم با عند العديد من أهل الفكر املسلمني يف مسائل القرآن وانفتاحً 
  

  ّالتحليل البالغيّ  :لالهدف األو  
  ة التحليل البالغيّ على صالحيّ  ،ة أخرىمرّ  ،أن نؤّكد ا كان من غري الضروريّ رمبّ 

نربهن على وكما  .من فحصها باستفاضة االسورة اليت انتهينا تو  بنية نصّ  كمنهج لتحديد
 لة اليت بال شكّ ات التحليل الطويلة واملفصّ أرجو أن تكون عمليّ ف ،املشية احلركة بإمكانيّ 

نا ليست بدراستها ه قمناة الطويلة اليت السورة املدنيّ  نّ أقد أقنعته ب ،اختربت صرب القارئ
ما يظهر من قراءة ولكن على عكس  ،ع خيوطها أو طرقهاشة ال ميكن تتبّ متاهة مشوّ 

ّ  ،ةيّ خطّ    .ةقواعد البالغة الساميّ ل امنوذجً  يكّونمتماسك  بشكل تامّ  متظّ ا قد نُ فإ
وعلى  :القصرية أو متوسطة الطول ةيّ فهي قريبة الشبه بالسور املكّ  ،وعلى هذا النحو
اأالرغم من اختالف   بنيتها تنطبق عليها مبادئ تركيب السور املدنية الطويلة فإنّ  ،سلو



  يف نظم سورة املائدة  

– ٤٧٨ – 

ة األشكال األدبيّ  إىل كلّ  لَ لَّ والكتابة ختََ  فنحن أمام فّن من فنون اخلطاب .)١(هانفس
نثر وال ىالنثر املقفّ (األساليب  كلّ و ) ة والقانون واجلدل والدعاءالنبوءات والرتغيب والقصّ (

 السامّيةوتبدو البالغة  .فرتات نزول الوحي القرآينّ  كلّ و ) ةبعض اآليات النثريّ و  اإليقاعيّ 
يف  مانيتحكّ  علم الصرف وعلم اإلعراب فكما أنّ  :ة لنظم النصّ مبثابة قاعدة حنويّ 

 طاب يف كلّ م تركيب اخلتنظّ  السامّيةالبالغة  نّ فإ، هانفس النصوص اليت تستخدم اللغة
حيث قد وجدنا  ،بعينهافهي ال ترتبط بلغة  .للشرق األوسط القدمي السامّيةالدوائر 

 ،)٣(ةاألوغاريتيّ أو ة ة السريانيّ األكاديّ و  )٢(ةالتورا ةعربيّ يف  اضً ة وأيدالالت ذلك يف اللغة العربيّ 
سعة ال تزال حدودها ة شامنطقة ثقافيّ  يف ةشائع يوه .)٤(يف العهد اجلديد اليوناينّ  ابل أيضً 
ّ  ،إىل يومنا هذا كافٍ   وجهٍ ب معروفةة غري ة واجلغرافيّ التارخييّ  ت على مدى ا امتدّ ولكن يبدو أ

 ةة اهليلينيّ ثقافلل بالتأثري العامّ ومل تندثر إال  ،ات من عصور الشرق األوسط القدميةة ألفيّ عدّ 
  .ةعات اإلسالميّ التوسّ  بداية بعد مباشرةً 

القرآن من األمور الغامضة  قراءة نصّ  أنّ  جيد يف العصر احلديث القارئ إذا كان
 القرآينّ  عن البالغة اليت قام عليها النصّ  امتامً  انفسه أصبح غريبً  هنّ  ألفما ذلك إّال  ،ةواحملريّ 

  .قامت عليه هذه البالغةالتفكري الذي ومنهج 

 من البالغة إلى األسلوب  
كجزء   السامّيةبتطبيق قواعد البالغة  اصّ منهج القرآن اخل وضعنا يف االعتبارإذا 
  .ْني رتَـ  ومتكرّ ْني زتَـ  مميّ ْني تَـ يّ خاصّ  نكتشففس ،من أسلوبه أساسيّ 

 ،ةمن حيث النظريّ  ههذا الكتاب أنّ  ة يف مستهلّ قد رأينا يف مسرد املصطلحات الفنيّ 
على ما ال يزيد عن ) قسام والفروعاألجزاء واأل(ة الدنيا ميكن أن حتتوي املستويات البالغيّ 

الشعب ( العليااملستويات  ، يف حني أنّ املستوى الذي يعقبها مباشرةً  منثالث وحدات 
ى التحليل الذي قمنا به إىل أدّ فقد  ،واآلن. ميكن أن تزيد عن ذلك) والسالسل واملقاطع

 ال ،سورة املائدةففي  .ثنائيّ  ،قلّ أوبدرجة  ،الوحدات ثالثيّ نظام هو يف الغالب  إظهار
 أو ْني مقطعَ  من سلسلة كلّ   نتكوّ ت كما،  يتجاوز عدد األجزاء يف املقطع أكثر من ثالثة

                                                   
  .يرجى مطالعة مقاالتنا املوجودة يف فهرس املراجع ،ملزيد من املعلومات عن التحليل البالغّي للسور القصرية  )١(
 Bovati P. et Meynet R., Le Livre du prophète(» سفر عاموس النيبّ «، .ر ، ومينيه.ب بوفايت ،انظر على سبيل املثال  )٢(

Amos(.  
  .٣٥٨-٣٥٧ص  ،»التحليل البالغيّ «، انظر األمثلة املوجودة سابًقا يف مينيه  )٣(
 .٩٩٨-٩٩٥، ص ص)Épilogue(وال سّيما اخلامتة  )Meynet R., L’Évangile de Luc(» إجنيل لوقا«، .ر انظر مينيه  )٤(
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 ،فقد احتوت الشعبة الثانية على ثالث سالسل ،على مستوى الشعبةا أمّ  .يف الغالب ةثالث
ع هذه السالسل تتجمّ  ولكن. الشعبة األوىل احتوت على مخس سالسل على الرغم من أنّ 

ال يكون هناك أكثر  حبيث] ٥أ[ ؛]٤أ+  ٣أ[ ؛]٢أ+  ١أ[ة مس يف ثالث شعب فرعيّ اخل
 ]ب[الشعبة  الثالث سالسل املوجودة يف اعُتِربَتوقد (شعبة  ة لكلّ من ثالث شعب فرعيّ 

  .سلسلة واحدة منها على حتتوي كلٌّ ة ثالث شعب فرعيّ 
 ة يف كلّ احملوريّ  ملهيمنة للبىنة ا، هي األكثريّ وهي مرتبطة باألوىل ،ة الثانيةيّ واخلاصّ 

 لة للسورةة املفضّ نية الرتكيبيّ وهذه بالفعل وبال جدال شكل الب .من مستويات النصّ  ىمستو 
وهذا  .)من خالل دراسات أخرى ذلك مطروح لإلثبات على الرغم من أنّ  ،للقرآن اوغالبً (

ة البنية احملوريّ  مركز لفتخيحيث  :ةخطّيّ  قراءةً  ِلَمن يقرأ النصّ ح االنطباع بالفوضى يوضّ 
النقد  ميل أصحابوينتج عن هذا  .عن الوحدات اليت حتيط به ا من حيث املعىندائمً 

ا للحفاظ على ْني  اللتَـ ْني الوحدتَـ  لتحريك هذه املراكز لنهاية التارخييّ  تسلسلهما  حتيطان 
إذ حتتوي على مبادئ يث أساليبها من ح هذه املراكز اما ختتلف أيضً  اوغالبً . املنطقيّ 
مثل اجلمل  ،عترب هذه املراكز طارئةتُ ا ما غالبً و  .ة أُدرَِجت وسط باقي احلديثأساسيّ 

ّ إّال  ،ةاالعرتاضيّ  وسوف نعود  ،ة عظمى لفهم النصّ يّ أمهّ  هلا ،ا على العكس من ذلك أ
  .ث عن التفسريعندما نتحدّ  الحًقا لذلك
 ،)ن يعرفون البحثمَ لِ ( واضح يف الغالب ،منهج لقرآن لها أنّ  اأيضً ميكن أن نالحظ و 

بواسطة اآليات ( ا املفاجئ يف املوضوع واملقاطعة أحيانً فالتغّري  ؛السامّيةللتعامل مع البالغة 
) التفخيمبصيغة (م من ضمري املفرد املتكلّ  وااللتفات ،املعاودة واالستمرار مثّ ) ةاملركزيّ 

حيث تساعد  .رات تقسيم النصّ ها من مؤشّ كلّ   ،إىل املفرد الغائب على سبيل املثال »حنن«
عندما «ه أنّ  هد مينينالويالحظ رو . حتت عباءة النصّ  هيكل اخلطاب هذه األمور على رؤية

أقصى ما يف وسعه  لوقا بذل يبدو أنّ  ،يف إجنيل مّىت  من إجنيل لوقا مبا يوازيه امقطعً  نقارن
عترب أسلوب ويُ  .)٥(»أنواع االختالف واالختصارات من خالل كلّ  اواضحً  اليخفي تناسقً 

 ،ةالبالغيّ  يف وضوح األمناط عنه من أسلوب إجنيل لوقا، مّىت من أسلوب إجنيل  االقرآن قريبً 
  .الظاهريّ  هالقضايا من خالل عدم تناسق خلطيف  اخلاصّ  على الرغم من أسلوبه

علينا  اليت ،السامّيةعترب إحدى خصائص اللغات تُ  ،ة أخرىاك نقطة أسلوبيّ وهن
يف  ،ة للرتاجعبال إمكانيّ فاجلمل مطلقة يف الغالب  ،ج يف املعىنالتدرّ  غياب وهي ؛فحصها

                                                   
  .٩٩٦ص  ،»لوقا إجنيل«، مينيه  )٥(
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ون بدراسة فالعلماء املختصّ . ةجتعلها نسبيّ  ةغريها أو يتبعها فقرة إضافيّ  أحكام اقضنَ تُـ حني 
م دون عليها يفما يؤكّ  اودائمً  ةيّ ذه اخلاصّ  لى دراية واسعةع سالكتاب املقدّ   .تعليقا
 َمن أَتى ِإَيلَّ وَمل يـُْبِغْض أَباُه وأُمَُّه واَمرأَتَهُ « :كالم عيسى يف إجنيل لوقا  ذكرفلن ،وكمثال هلذا

 .)١٤/٢٦لوقا ( »تِلميذاً  ال َيسَتطيُع أَن يكوَن يل ،بل نَفَسُه أَيضاً  ،وبَنيِه وِإخَوَتُه وَأخواتِه
 هناك أنّ على  دلّ يل )٦(لوقا استخدمه عربيّ  منط تعبرييّ  »يبغض«كلمة   رون أنّ  املفسّ يبّني 

كما هو   ،وليس كرههم  عن أقرب األقاربحّىت  اجذري  ايً ن ختلّ يتضمّ  »أعظم احب «
َأكرِْم أَباَك « ن يتبعه أالذي يتمّىن  الغينّ  ر عيسى الشابّ ويف موضع آخر يذكّ  .)٧(واضح
ق ولكن يتعلّ  ،ق األمر بنسخ آية من أجل آية أخرىفال يتعلّ  ،)١٨/٢٠لوقا ( »وأُمَّكَ 

كانت   ما إذا وميكننا التساؤل، السامّيةيف اللغات  »ةمبعرفة مرامي الكلمات احلقيقيّ «
  .ألمر يف احلسبان أم الة قد وضعت هذا االتفاسري التقليديّ 

  في التفسيركالم  
من كثرة التفاسري  التفسرييّ  ة للرتاث اإلسالميّ ن يرجع إىل التفاسري الرئيسيّ يندهش مَ 

ر هذا ظهِ ويُ  ،هانفس ق باآليةاليت تتعلّ ) ةعشر  أكثر منالعدد إىل  يصل اأحيانً (املختلفة 
ولكن يف الغالب يعتمد . الواحدة يةحيث تتوافر أكثر من قراءة لآل :ةاه مرونة حقيقيّ االجتّ 

يرجع أو  ،اليت من أجلها نزلت اآلية »أسباب التنزيل«الختالف يف التفسري على اختالف ا
إىل  هم بعضهممجعهم اآلن وضمّ  مني الذين متّ رين املتقدّ راء املفسّ آالختالف يف فقط ل

  .بعض يف هذه التفاسري
لكي نصل للتفسري  للنصّ  البالغيّ  الرتكيب االلتزام قدر املمكن مبا يوحيهوقد حاولنا 

شكل  إىل ابنا هذا أيضً  ىدّ أوقد . )تفسري ة يف كلّ ل نظرة ذاتيّ مع االعرتاف بتخلّ (املطلوب 
من ف .ةطريقة التفاسري التقليديّ وإن كان بطريقة خمتلفة عن  ،من أشكال املرونة يف التفسري

 فهمتُ ميكن أن  هانفس اآلية نّ إف ،خرآإىل  نتقال من مستوى من مستويات النصّ خالل اال
متليه أشكال التوافق املتماثلة اليت  ،ى عليها معىن جديدفَ ضْ وميكن أن يُ  ،بطريقة أخرى

تفيض  للنصّ  الباب أمام قراءة التحليل البالغيّ بذلك يفتح و  .مستوى ختتلف عند كلّ 
 اد معً تتوحّ  ،من ذلك ولكن على العكس ،ابعضً ى بعضها صِ قْ بالكثري من املعاين اليت ال تُـ 

  .هئبكامل ثرا النصّ  مدّ لتُ 
                                                   

  .١٤/٢٦لوقا  ،دار املشرق ،العهد اجلديد ،يف الكناب املقّدس) ٢٤(انظر ملحوظة   )٦(
 .)١٠/٣٧مّيت (» َمن كاَن أَبوه أو أُمُّه َأَحبَّ ِإلَيه ِمّين، فلَيَس أَْهالً يل«يقول اجلزء املوازي هلذا اجلزء يف إجنيل مّيت   )٧(
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 ل مثل الذي قمنا به هنا،ل مفصّ قارئ للقرآن أن يقوم بتحلي كلَّ ا ال ميكن  ورمبّ 
د تعدّ  القارئ إىل رين أن يلفتوا انتباهولكن ميكن للمفسّ ، باالعتماد على التفسري األكادمييّ 

كلمات من خالل التكرار والرتادف ة بصدى المهتمّ وه حنو قراءة هويوجِّ  معاين النصّ 
 .والتقابل

  

  لتناصّ إلى االنظم من  
ن جنمع أ إىل ،مقتضيات هذا العمل ذاتهمن خالل  ،النصّ  نظمبنا فحص  ىلقد أدّ 

االيت  للنصّ  ةالسياقيّ  القراءة إذ إنّ  :بالتناصّ  اقً متعلّ  حتليًال  معه  التحليل البالغيّ  يقوم 
مع االنتباه ملا فيه من صدى لنصوص  قراءة النصّ  أيْ  ةقراءة تناّصيّ داد يف تدعو إىل االمت

  .أو بآخر س الذي يرتبط به القرآن بشكلٍ ق بالكتاب املقدّ أخرى من الرتاث املتعلّ 
د عالقتها الوثيقة جيب أن نؤكّ  ،ةيّ بعناه يف الدراسة التناصّ وبالرجوع إىل املنهج الذي اتّ 

ة كاملة باستقالليّ  اوأحيانً  ،دةيف الواقع بطرق متعدّ  كن فهم التناصّ إذ مي .بالتحليل البالغيّ 
وقد قام  .)عن التحليل البالغيّ  اخمتلف متامً  منهجه نّ أعلى  ما يدلّ ( النصّ  نظمعن 

ة يف املستشرقون واملتخصّ  صون يف األدب املقارن مبقارنة بعض املصطلحات واألفكار املتشا
ة منذ من وجهة نظر دالليّ ) ة وخالفهاإلميان والتقوى واملودّ  لمث( سوالكتاب املقدّ القرآن 

 وهذا النوع من البحث ال غىن .حوا أوجه الشبه وأوجه االختالف بينهمازمن طويل ليوضّ 
من األحكام املوجودة  ا القرآن عددً منذ زمن طويل تبّين  لوحظوقد  .وال يزال يزداد دّقةً عنه 

 بينما يبدو أنّ  ،)لمِّيها النصارى العهد القدمي أو العهد األوّ اليت ُيسَ (ة يف التوراة اليهوديّ 
نا غري أنّ  .العهد اجلديد والرتاث املسيحيّ  يأيت على صورةا ما غالبً ات خرويّ القرآن باألُ  تعاليم
ه يلعبني القرآن والنصوص السابقة  قمنا بالتقريبوقد  .النواحي املشهورة هذه ز علىمل نركّ 

 ،من سورة املائدة ٢٣مثل اآلية ( بعض هذه النصوصصريح  وجهٍ ب ذكريالقرآن  نّ ألا إمّ 
ل أو يرتجم بطريقته مِ ه جيُْ نّ ألأو  ،)٤٥أو قانون القصاص يف اآلية  ؛مقتبسة من امليشناه

وجرمية  ،سة يف سفر العددة عدم دخول األرض املقدّ مثل قصّ ( بوضوح بيانه متّ  اة نص اخلاصّ 
ا قابيل يف سفر التكوين القتل اليت ومعجزات عيسى يف طفولته يف كتابات  ،قام 
وقد  .ل وهلةيف أوّ ة بطريقة غري واضحة لنصوص توراتيّ  ه يشريألنّ  ،اأو أخريً  ،)األبوكريفا
ّ  ،هذه املراجع األخرية خاصّ  بشكلٍ  استوقفتنا أمامنا بسبب جمموعات من  برزتا أل

ة يف النصّ الكلمات املت وهذا  ،سكتاب املقدّ لل أو اليوناينّ  العربيّ  النصّ و للقرآن  العريبّ  شا
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بسهولة مبصدر  رُِبط سةعدم دخول األرض املقدّ  وعلى الرغم من أنّ  .يف سياقات متماثلة
طلحات اليت بفضل جمموعة من املص ٩٥باملزمور  افقد ربطناه أيضً  ،ة يف سفر العددالقصّ 

 ةة اليت تنتمي إليها هذه القصّ يف الشعبة الفرعيّ  اوجدناها يف هذا املزمور واليت تظهر أيضً 
بعض إّن و  ؛﴿أَْربَِعَني َسَنًة﴾ وغريها ،﴾﴿قـُُلوبـَُهْم َقاِسَية ،﴾﴿اْدُخُلوا ،﴿اْليَـْوَم﴾ :ةالقرآنيّ 

 )٢٦-٢٠املائدة (سة ق بدخول األرض املقدّ هذا املصطلحات مل توجد يف املقطع املتعلّ 
 يّ الكلّ  ط الضوء على املعىنلَّ سَ يُ  فبالتايل .٣ولكن يف املقطع املتوازي معه يف اآلية  وحسب

 ،عن رفض الدخول يف اإلسالم »لثَ مَ «ة ة جمازيّ قصّ ا ّ إ :سةملقطع دخول األرض املقدّ 
 امدينً  ٩٥ املزمور دهوهذا الرفض كان يفنّ  ،)٣ املائدة(منحه اهللا نعمة للمؤمنني  الدين الذي

يف الشعبة  ٩٥العناصر من املزمور  بعضتكرار  فإنّ  ،مرحلة أخريةويف  .إسرائيل بينعصيان 
ني العربانيّ إىل رسالة الاملزمور يف  لنفسر باالستخدام املتكرّ رنا يذكّ  من السورةاألوىل ة الفرعيّ 

وبعبارة . املؤمنني إثر املسيح يف راحة اهللا إذ يدور احلديث حول دخول ،يف سياق مشابه
ة من ستقامه اهللا مبصطلحات وتراكيب مقدّ  عن اخلالص الذي يالقرآن يعّرب  نّ إأخرى ف

  .بعضبمرتبطة بعضها  سمن الكتاب املقدّ دة نصوص متعدّ 
 نظمدراسة  بينها وبني اوإيابً  ال الدائم ذهابً من خالل التنقّ  دراسة التناصّ  هكذا تتمّ 

وهو ة من األمور األساسيّ  ىبقيأو بنيته  النصّ  نظمحتليل  نّ إولذا ميكننا القول  .النصّ 
 نظمحتليل لذلك قّدمنا  :ادائمً  االعكس ليس صحيحً  غري أنّ  ،التناصّ  دراسةعن  مستقلّ 
بني القرآن و  عترب أوجه الشبه بني ألفاظوتُ  .التناصّ  القائم علىالتحليل  على ادائمً  النصّ 

أو  القصصيّ (أعمق على مستوى الرتكيب  اتتشال راتمؤشّ  الكتايبّ نصوص الرتاث 
يظهر  ،)القرآن(املستهدف  ضمن تركيب النصّ  عندما نلمح هذه املؤشرات .)العقائديّ 

 .هانفس راتاملؤشّ ب) املصدر النصّ ( سكتاب املقدّ الرتكيب املشابه لل
  

  ّة للقرآنقراءة مجازيّ ى لإ من التناص  
 اأمناطً  ةالقرآنيّ ات أو احلقائق لبعض الشخصيّ  نرى التناصّ  دراسة جعلتناما  اريً كث
لدى  املنهج التفسرييّ عرف هذا يُ و  .ةالكتابيّ ات أو احلقائق بعض الشخصيّ يف  سابقة

 اليوناينّ  من( »التيبولوجيا«ة أو النمطيّ  ةالرمزيّ باسم القراءة  سي الكتاب املقدّ أخصائيّ 
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τυπος()سة ألرض املقدّ إىل ايقود قومه  وهو بني موسى ا هلذه التيبولوجيامنوذجً وقد رأينا  ،)٨
عند  واضح وتشابه األدوار هنا .لبيت احلرامإىل ااملسلمني  د املسئول عن حجّ وبني حممّ 

إىل  ةرسالال وجدنا ،ةيّ التناصّ ملقارنة ا ا يفمضينا قدمً ولكن عندما  ،القرآن قراءة نصّ 
د يف يبدو حممّ فبالتايل  .اخلالص إىل راحةد يشعب اهللا اجلد اقائدً  م عيسىاليت تقدّ  نيلعربانيّ ا

 ْني السابقتَـ  ْني  املنافستَـ ْني الديانتَـ  يْ سَ مؤسّ  موسى وعيسى ،ْني ه إمتام للشخصَ القرآن على أنّ 
: درى شخص عيسى من خلف شخص حممّ يُ  ،ويف بعض النصوص األخرى .لإلسالم

د  ا إىل حممّ كذلك يرمز مسبقّ  ،باملعذّ  شخص عيسىإىل ا شخص هابيل فكما يرمز مسبقً 
ألولئك  النورلب د جاوخلف حممّ  .بني األبرياء من املعذّ نياثنَ  ،من عيسى وهابيل كلّ 

 فإنّ  ،ويف النهاية. اشيد زكريّ ن الذي ينبئ بهاملسيح  مالمح نستشفّ  ،الظالمالقابعني يف 
من  المنزلد كالم اهللا من السماء يشري إىل تسليم حممّ  النازلةيه املائدة إعطاء عيسى حواريّ 

ا على هذا النحو األخرى اليت سةاملقدّ  بعض احلقائق ويف السورة .السماء  :ميكن قراء
 عيد الفصح نّ إ؛ وكذا فيف ما سبقت احلرام كما قلنا لبيإىل اسة األرض املقدّ  ترمزحيث 
 السنويّ  ل إشارة إىل احلجّ ميثّ ) عيد الفصح اليهوديّ  اأساسً  هكان يرمز إليالذي  ( يّ املسيح

قوم عصاة ل ميثّ و  ؛ل يف القرآنكالم اهللا املتمثّ إىل  منحة املائدة  اأيضً  وترمز ؛عند املسلمني
ن على ياملتآمر قابيل خلف  ونرى مالمح ؛الذين رفضوا أن يدخلوا اإلسالم موسى اليهودَ 

  .دحممّ 
 من أوجه ن كال يتضمّ  متاثل هاولكنّ  اتطابقً  تليس هذه اإلشارات الرمزية وبالطبع فإنّ 

ه نبّ يُ  البىنالتوافق بني املفردات و  نّ إحيث  :ةاعتباطيّ  ليست هيف .الشبه وأوجه االختالف
 مع اإلصغاء ن لديهم القدرة على قراءة النصّ مَ  عندَ  تناغم على األقلّ من الرموز  ما بنيلِ 

 .أشكال التناغم الصادرة عنه كلّ إىل  
يء حممّ ضيف حبثه عن تصريح وا) كما نعتقد اعبثً ( ميّ وقد بالغ التفسري اإلسال د ح 

على وهذا  ،االوارد ذكره يف إجنيل يوحنّ  ارقليطبيف التصريح بال ةً وخاصّ  سالكتاب املقدّ يف 
ازيّ    .ةواليت هي مثمرة ألبعد درجة من الناحية الدالليّ ، ةحساب القراءة ا

  

                                                   
 Meynet R., Mort et ressuscité(» مات وقام كما جاء يف الكتب«، .ر مينيه ،انظر ،سيف الكتاب املقدّ ملفهوم خبصوص هذا ا  )٨(

selon les Écritures(،  ّ٣٩يف مستهّل هذا الكتاب، ص  »مسرد املصطلحات الفنّـّية«أنظر أيًضا  .٣٢- ١٥ ص ةً وخاص.  
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 ؟  سة السابقةللكتب المقدّ  إجماًال كتابة و القرآن إعادة   أيُعَتَبر  
 لنصوص اة لسورة املائدة إعادة استخدام القرآن الكثرية جد لقد أظهرت الدراسة األدبيّ 

ة والكتابات اليهوديّ  سالكتاب املقدّ ( لليهود والنصارى الكتايبّ من الرتاث  سابقة
  :نيْ أمرَ  بجتنّ إىل  ةاملاسّ  تبقى احلاجة ،ذلكاإلقرار بوبعد  ،)واألبوكريفا

للوصول إىل القول نصوص ال بعضَ القرآن واستعارته  اقتباس نع البحث املغرض -
  ،)ابشكل غري متقن أحيانً (باالنتحال 

من رؤية كالم اهللا املنزل من السماء  الرتاث التفسرييّ سم به ف الذي اتّ وكذلك التخوّ  -
   .يقة أو بأخرىلبعض بطر وص السابقة املضمومة بعضها خليط من النصه نّ حبيث إ

حيث يقوم القرآن مبا قامت به  .امتامً  األمور تبدو على عكس ذلك فإنّ  ،ويف الواقع
ة ر وتعيد كتابة النصوص السابقة بطريقتها اخلاصّ رِّ كَ تُ  :املختلفة سأسفار الكتاب املقدّ  ادائمً 

ه لى أنّ ع سالكتاب املقدّ من سفر التكوين لسفر الرؤيا ميكن قراءة  .وبنواياها اجلديدة
 اار لفتً األسف أقوىعترب سفر التثنية ويُ . ر وتعيد كتابة بعض الكتابات السابقةسلسلة تكرّ 

الكتاب  ائيّ أخصّ ا دعا وهذا م ؛)إن مل يكن املثال الوحيدو (للنظر يف هذا اخلصوص 
ة يونانيّ أن يطلق على هذه الظاهرة الكلمة ال إىل) Paul Beauchamp( بول بوشام ساملقدّ 

δευτεροσις  الشريعة الثانية اليت أيْ  سفر التثنيةمنها اسم و  »أو التثنية التكرار«واليت تعين 
ِإذا مسَِعَت ِإىل َوصايا الرَّبِّ ِإِهلَك الَّيت « :هاوجز تو  يف شريعة احلبّ الشرائع السابقة  عيد كلّ ت

ا الَيوم د تكرار هذا ليس جمرّ  ولكنّ  .)٩()٣٠/١٦نية التث( »حمُِبا الرَّبَّ ِإهلَكَ  ،أَنا آُمُرَك ِ
ة الكتب تتمّ ، واإلبداع و هنفس التشابه والتغاير يف الوقت اتهبل حيمل يف طيّ « ،وحسب

بوشام يرى  ولذا فإنّ  ،سالكتاب املقدّ أسفار  وينطبق هذا املبدأ على كلّ  .)١٠(»األوىل
خالصة و  ،)٥٥- ٤٠ شأ( شعيا الثاينأة يف لنبوّ اإمجال و  ،يف سفر التثنية ةعيإمجال الشر 

العهد « وبالنسبة للنصارى فإنّ  .من سفر األمثال األوىلاحلكمة يف الفصول التسع أسفار 
  .)١١(»وخيتمهله ل لكي يكمّ الثاين يسرتجع العهد األوّ 

ة وختام كتتمّ   هانفس بالطريقة سورة املائدة القرآنَ ل ةيّ التناصّ  دراسةالوقد أظهرت 
 ؛)١٨سورة األعلى  ،١٣٣ سورة طه( ﴾الصُُّحِف اْألُوَىل ﴿ السابقةسة ب املقدّ للكت

                                                   
  .١٥٠ص  ،)Beauchamp P., L’un et l’autre Testament(» العهدان«، .بوشام ب  )٩(
  .٢٦، ص )« Bovati P., « Deuterosi e compimento( »تثنية وتكملة«، .ب بوفايت )١٠(
  .٢٢ص  ،املقّدمة ، )Meynet R., Traité de rhétorique biblique(» رسالة يف البالغة الكتابّية«، .ر مينيه )١١(
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وهذا هو السبب وراء  .من التشابه والتغاير واإلبداع ويشمل هذا التكرار واإلكمال كال 
وليس ما  :)١٢(إميليو باليت أشار إليهكما   ،استغراب قارئ القرآن من اليهود أو النصارى

الرؤية يف هنا إىل اكتمال حيث يوجّ  ،املعروف باملعىن اتكرارً  ةيذكره القرآن من نصوص كتابيّ 
ّ  أو املسيحيّ  القارئ اليهوديّ معها  يشعر ،ةوأصيل ةجديد خالصة د عن ما تعوّ  ةغريب اأ

املوجود بني  هسنف ىوالقرآن ليس باملستو  دسوانقطاع التسلسل بني الكتاب املقّ  .عليه
إكمال العهد القدمي  اّدعائه من على الرغم –فالعهد اجلديد  ،ديدالعهد القدمي والعهد اجل

ا أمّ  .سيف الكتاب املقدّ  )δευτεροσις( النمطيّ  وهذا شرط مالزم للتكرار ،اشيئً  يلغيال  –
ن قيامه ه يعلفإنّ ة إكمال هذه النصوص بنيّ ن يْ من العهدَ  افعندما يذكر نصوصً  ،القرآن

ة تعاليم عيسى الشفهيّ  كلّ   فإنّ  هكذاو  :)احقيقي  اتكرارً اعتباره مينع  ما( مقامها واستبداهلا
واليت اختتمت  ،مجلت يف القرآن يف عقيدة عيسى القائمة على التوحيديف اإلجنيل قد أُ 

 ﴾ُدوا اللََّه َريبِّ َورَبَُّكمْ ِن اْعبُ َما قـُْلُت َهلُْم ِإالَّ َما أََمْرَتِين ِبِه أَ ﴿ :ككلّ   السورة والتنزيل القرآينّ 
سة السابقة لدرجة م لإلجنيل والكتب املقدّ ضع القرآن نفسه كمتمّ ي بالتايلو  ،)١١٧املائدة (

  .الرتاث اإلسالميّ نظر  ةقراءة هذه الكتب أصبحت عدمية الفائدة من وجه أنّ 
ّ  يف ال شكّ  ،فمن ناحية .آنلقر يف ا من هنا تظهر مفارقة دراسة التناصّ   ا تعطيأ

بدون هذا  ىلنصوص تبق )لإلميان القرآينّ  تامّ  ءعلى وال ئهامع بقا(أرحب  امعىن ديني 
حيث يرى  :املائدة ملقطع التفسري التقليديّ  هكما يظهر   ،قة األفقد حكايات ضيّ التفسري جمرّ 

 ،نة بضروب من اخليالمزيَّ  ،يسى معجزة من معجزات عهذه الواقعة ما هي إّال  رون أنّ املفسّ 
ة والدين للنظر يف العالقة بني املسيحيّ  قد فتحت هذا النصّ  دراسة التناصّ  يف حني أنّ 

ذوبان  ،اوأخريً  ،ةمكّ إىل  السنويّ  باحلجّ  واستبدال عيد الفصح املسيحيّ  ،اجلديد اإلسالميّ 
جمموعة  قد منعت ،ه من ناحية أخرىغري أنّ  .األصليّ  اإلسالميّ  يف امليثاق امليثاق املسيحيّ 

القرآن  قدمعقيدة  منها :هذا النوع من التفسري ،وال تزال متنع ،ةمن املواقف العقائديّ 
ن كانت هذه إ و حّىت  ،مقارنة للقرآن بنصوص أخرى أيَّ  اعبثً  اليت جتعل) ارة نسبي املتأخّ (

الكتب  كلّ   حملّ  القرآن قد حلّ  أنّ  ةيّ األساسكذلك الفكرة  ؛سةمقدّ  االنصوص نصوصً 
 سةاملقدّ  الكتب تضخيم التفاسري لفكرة حتريف ،اا وأخريً وثالثً  ؛اجوهره جلّ  احمتويً سة املقدّ 

ت وهذه األسباب قد أدّ  .)القرآينّ  على النصّ قائمة  فكرة وهي(اليهود والنصارى على يد 
ل وميثّ  :ة نادر للغايةى الذين كانوا يقتبسون من النصوص التوراتيّ رين القدامعدد املفسّ  أنّ  إىل

                                                   
 ,Platti E., Islam… étrange ? Au-delà des apparences, au cœur de l’acte d’islam(» ؟  غريب... اإلسالم «، .إ يتبال )١٢(

acte de foi(.  
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مستوى تصل إىل ما  ا اقتباساته نادرً وحّىت  .القاعدة تكما رأينا االستثناء الذي يثبّ   البقاعيّ 
ي ملثل هذا اليت تؤدّ ) ١٢ املائدة( ﴿اثْـَينْ َعَشَر نَِقيًبا﴾آية الـفال جند سوى  ،يّ التناصّ  التحليل
 ،باستفاضة اأحيانً و  سالكتاب املقدّ يقتبس من نصوص  األخرى ويف بعض املواضع .التفسري

ذه اآلية أو تلكفيما يتعلّ  فكرة معتمدة على هذه  ع يف أيّ ولكن بدون التوسّ  ،ق 
 ،ْني د أو اثنَـ باستثناء واح(اقتباساته هذه  دّقةه جيب أن نالحظ غري أنّ  .االقتباسات

 ،)ةمع التعاليم القرآنيّ  اليجعله متوافقً  األصليّ  كان يعدل فيها النصّ   ،شرحنامها على عجالة
الذي كان (س كان يعترب الكتاب املقدّ   البقاعيّ  ا يدل على أنّ فإمنّ  ءهذا على شي فإن دلّ 

 .)١٣(هف يـُْعَتَمد عليغري حمرّ  انص ) ة املعاصرة لهباللغة العربيّ ا أمامه متاحً 

  

 ؟  التاريخيّ  هاسياقا هو تاريخ نزول سورة المائدة و م  
التفسري  ويضمّ . شةتاريخ نزول سورة املائدة يف أغلبها مشوّ  عنالواردة  الروايات إنّ 

اآلراء الواردة يف تاريخ نزول السورة واملعتمدة قائمة  د طنطاويد سيّ لشيخ حممّ لاحلديث 
 ةيف جمملها بعد صلح احلديبيّ  لسورةقد نزلت ا ،همبعضعلى رأي  فبناءً  :على األحاديث

ّ  همبعضا يرى بينم ،)العام السادس من اهلجرة( العام ( ة الوداعحجّ  أثناء يف ا أنزلت ككلّ أ
يف ) م١٥٠٥/ه٩١١ .ت( اآلخر مثل السيوطي همبعضح فيما يوضّ ، )العاشر من اهلجرة

 .أخرى خمتلفة مناسباتٍ بعض اآليات أنزلت يف  أنّ  )١٤(علوم القرآنموسوعته املشهورة يف 
جزء منها  :دةهذه السورة أنزلت على مراحل متعدّ  ويستنتج الشيخ طنطاوي من هذا أنّ 

َأْكَمْلُت اْليَـْوَم ﴿ ٣اآلية  على أنّ  شبه إمجاعه يوجد غري أنّ  ،)١٥(ة وجزء بعدهاقبل احلديبيّ 
ّ أثناء حجّ  يف أنزلت﴾ َلُكْم ِديَنُكمْ     .)١٦(ا آخر آيات القرآن تنزيًال ة الوداع وأ

اآليات إىل  كي ينسبوا ،عكاملتوقّ بتشريح السورة   االستشراقيّ  وقد قام النقد التارخييّ 
إىل ما بني  رئيسيّ  موها بشكلٍ حيث قسّ  ،للمدينة ة خمتلفة بعد هجرة النيبّ مراحل زمنيّ 

                                                   
محزة . س ؛املنار(فاسري املعاصرة وأّن بعض الت ،وإكماًال للموضوع نشري إىل أنّنا وجدنا اقتباسات موجزة من إجنيل يوحّنا يف تفسري الرازي )١٣(

  .سا لالستشهاد بالكتاب املقدّ ا واضحً يُظهرون استعدادً ) وغريهم يوسف عليّ  ؛محيد اهللا. م ؛بوبكر
  .)١٩٦٧يف طبعة  ٥٣ص ( ١٨ص  ،اجلزء األّول ،١٩٥١ ،»اإلتقان يف علوم القرآن« ،السيوطي )١٤(
  .١٠-٨ص  ،اجلزء الرابع ،»التفسري الوسيط للقرآن الكرمي«، .س. م طنطاوي )١٥(
 .على الرغم من أّن بعض املفّسرين يعتربون أّن سورة النصر آخر سورة من سور القرآن من حيث التنزيل )١٦(
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 اجلزء املركزيّ  نّ إة فا مع السنّ وتوافقً  ،ة الوداعالعام التايل وحجّ  يفوإمتام العمرة  ةصلح احلديبيّ 
  .)١٧(ا يف هذا اليوميوضع دائمً  ٣من اآلية 

تاريخ نزول هذه  عن يّ التناصّ والتحليل  ما الذي ميكن أن خيربنا به التحليل البالغيّ 
  ؟ سورةال

 ،ةاألدبيّ  من الناحية ،السورة بأنّ  تايثبّ أن  أكثر من  من التحليلْني ن النوعَ يْ ميكن هلذَ ال 
ّ تركّ   الرتاث التفسرييّ فق مع مبا يتّ  ،ا أخر سور القرآن من حيث التنزيلبت بطريقة توحي بأ

د هذا ة تؤيّ ة حجج بالغيّ وهناك عدّ  ،قبيل وفاة النيبّ  ة الوداعهذا التنزيل يف حجّ  الذي يضع
  .الرأي

 ،ةوحدة تركيب حقيقيّ  رظهِ تُ هذه السورة   التحليل الذي قمنا به أنّ فقد بّني  ،وبداية
ّ  ٣ر اآلية ظهَ وتَ  ق يعلّ و  ﴾،اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ ﴿ :بال شكّ  ةآية ختاميّ ا على أ

   :أن اث التفسرييّ الرت  كلّ   مع امّتفقً  ،طه حممود
ْسَالَم ِديًنا﴿قال تعاىل « . ﴾اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْمتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ

وهذه . ، وقد كان يوم مجعةمن اهلجرة )١٨(يف السنة الثامنةة الوداع، ، من حجّ هذا اليوم يوم عرفة
  .)١٩(»ة رساالت السماءخر ما نزل من القرآن وهي قمّ اآلية هي آ

هذا األمر ينطبق على باقي  فإنّ  ،ة الوداعضمن سياق حجّ  ٣ ت اآليةعَ ضِ لذا فإذا وُ و 
  .ةة إن مل يكن من الناحية التارخييّ من الناحية األدبيّ  ،السورة

لشعبة األوىل ل قرابة النمط األديبّ  االيت قمنا  ةيّ التناصّ القراءة  أظهرتلقد  :اثانيً 
الذي  ،ة النموذجيّ خطاب الوصيّ  ،سفر التثنيةمع ) ة من الشعبة الثانيةوالسلسلة املركزيّ (

اية رسالته النبويّ   بعض الذكرياتووجود  .قبيل وفاته مباشرةً  ،ةجاء على لسان موسى يف 
أنزل وقت هذه الوحي  حال أنّ  ال يعين بأيّ  ةة ميكن ربطها بأحداث احلديبيّ تارخييّ ال

لت ختلّ يقوم القرآن بالتذكري باألحداث العاصفة اليت  ،سفر التثنية على غرار :األحداث
تمع املسلم  مسرية مثلما ذكر موسى ، ةالنبويّ د حممّ  ةملهمّ  ى، الغاية العظمىل البيت احلرامإا

  .)٢٠(عادي طريق بين إسرائيل إىل أرض امل الذين كانوا يفنيات مع ملوك الوثنيّ و لعداا

                                                   
  .١١١١ص  ،، اجلزء الثالث»القرآن«، بالشري ؛٩٢ ،اجلزء األّول، »القرآن«، بيل ؛٢٢٧ص  ،اجلزء األّول ،»تاريخ القرآن«، انظر نولديكيه )١٧(
 .هكذا يف األصل )١٨(
  .١٦٢ص  ،»الرسالة الثانية من اإلسالم«، حممود حمّمد طه )١٩(
العام  اية العام السادس ومستهلّ (ة ها بعد صلح احلديبيّ الذي يضع السورة كلّ  لدى املودوديالصعوبة املوجودة  ننا ذلك من حلّ وميكِّ  )٢٠(

سم السورة تتّ  أنّ  ،من ناحية أخرى ،ه يعرتفومبا أنّ  .ة الوداعحلجّ  التارخييّ  قفق فقط مع السياتتّ  ٣اآلية  نّ ويعرتف بأ) ابع من اهلجرةالس
ا متامً هذه ا وأنّ  ،بوحدة متماسكة أثناء صلح  يف ةؤيّ ة بطريقة تنبّ مرّ  :ْني تَـ آلية قد أنزلت مرّ فيستنتج أّن هذه ا ،يف سياقها اآلية يف مكا
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خر أعمال عيسى آب) السلسلة األخرية ةً وخاصّ (لشعبة الثانية ة ايّ التناصّ وتربط القراءة 
 خطاب الوداع الذي خيتمدعاء الوب ،)إنزال املائدة من السماء يف العشاء األخري(قبل وفاته 

  .عيسىاملائدة بإمجال خطابات موسى و  يقوم القرآن يف سورة ذاو  .االوارد يف إجنيل يوحنّ 
  

 خر مثاينآروابط مدهشة مع  املائدة م سورةتقدّ  :ة ثالثةة بالغيّ هناك حجّ  ،النهاية ويف
ايةْني  الواردتّـ ْني السورتَـ  تسبقسور نزلت يف القرآن واليت   سورة الفلق وسورة(املصحف   يف 

ا يف غري هذا املوضع  نّ وقد بيّـ  .)للقرآن اسي طق اإطارً  ،مع سورة الفاحتة نان تكوِّ ْني اللتَـ  ،الناس
السور يف  أقصر ،من سورة الفيل إىل سورة اإلخالص ،القصرية هذه السور الثماين كيف أنّ 

ّ  ،ةن وحدة متماسكة من الناحية البالغيّ تكوّ  ،القرآن ا منفصلة بالفعل يف على الرغم من أ
ا  ميكن ق إذ .)٢١(أصلها  ْني متوازيتَـ  ْني تَـ فرعيّ  ْني نة من سلسلتَـ ة مكوّ بالغيّ  كسلسلةراء

تتناوب السور  حيث ،فق فيها السور على هيئة أزواجتتّ ) ١١٢-١٠٩//١٠٨-١٠٥(
 :اليت حتتفل بانتصار اإلسالم »ةجيابيّ اإل«عن فشل الكافرين مع السور  اليت تعلن »ةالسلبيّ «

 أوجه ج علىودعنا نعرّ  .النهاية انتصار اهللا نفسه ويف واملؤمنني انتصار قبيلة قريش والنيبّ 
  :ْني تَـ  الفرعيّ ْني بني السلسلتَـ  ةالتناسق الرئيسيّ 

 :تعترب سورة الفيل وسورة الكافرون أناشيد نصر اإلسالم على أتباع األديان األخرى -
  .﴾اْلَكاِفُرونَ و﴿) ةبرهأ جيش امللك النصراينّ ( ﴾َأْصَحاِب اْلِفيلِ ﴿

عونه الذي ضمن و ) محاة الكعبة(ماية اهللا لقريش ريش وسورة النصر حبحتتفل سورة ق -
  .اإلسالم ﴾َنْصرُ ﴿

ينِ  الَِّذي﴿ :الفاسقني تعترب سورة املاعون وسورة املسد لعنات ضدّ  - ُب بِالدِّ ﴾ يَُكذِّ
  .اللدود النيبّ  عدوّ إىل الذي يرمز  ﴾َأِيب هلََبٍ و﴿

﴾ َفَصلِّ ﴿اه بالصالة إيّ  تـَْني آمر  ،اشخصي  اإلخالص النيبّ  ختاطب سورة الكوثر وسورة -
اليت هي شهادة اإلميان  ،بل متنحه كلمات الدعاء) ١اإلخالص (﴾ لْ قُ ﴿و )٢ الكوثر(

  .ما جاء به اإلسالم اليت جتمل كلّ 

                                                                                                                               
و  ٤-٣ص  ،اجلزء الثالث ،»معاين القرآن« ،املودودي .فيه النّيب  أثناء العام العاشر الذي حجّ  يف ة أخرى يف سياقها التارخييّ ة ومرّ احلديبيّ 

١٩.  
اية القرآن التحليل البالغيّ « ،.م كويربسيف   )٢١(  Cuypers M., « Une analyse rhétorique du début et de la fin du( »لبداية و

Coran »(،  ة يف سورة اإلخالصيّ ة وتناصّ قراءة بالغيّ «و ،٢٦٦-٢٥٧ص« )« Une lecture rhétorique et intertextuelle de la 
sourate al-Ikhlās »(،  ١٥٨- ١٥٥ص.  
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  سورة الفيل

َأَملْ ) ١(  بِأَْصَحاِب اْلِفيـلِ َأملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل رَبَُّك 
َوأَْرَسَل َعَلْيِهْم طَيـًْرا ) ٢( يلٍ َجيَْعْل َكْيَدُهْم ِيف َتْضلِ 

) ٤( تـَْرِميِهْم ِحبَِجارٍَة ِمْن ِسجِّيلٍ ) ٣( أَبَابِيلَ 
  )٥(  َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكولٍ 

  سورة الكافرون  
َال أَْعُبُد َما ) ١( اْلَكاِفرُونَ ُقْل يَا أَيـَُّها 

َوَال ) ٣(  َوَال أَنـُْتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبدُ ) ٢( تـَْعُبُدونَ 
َوَال أَنـُْتْم َعاِبُدوَن َما ) ٤( أَنَا َعاِبٌد َما َعَبْدمتُْ 

  )٦( َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ ِدينِ ) ٥( أَْعُبدُ 
      

  سورة قريش
يَالفِ  َتاِء ) ١(  قَُرْيشٍ  ِإلِ إِيَالِفِهْم رِْحَلَة الشِّ
) ٣( اْلبَـْيتِ بَّ َهَذا فـَْليَـْعُبُدوا رَ ) ٢( َوالصَّْيفِ 

  )٤(  الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمنـَُهْم ِمْن َخْوفٍ 

  سورة النصر  
 النـَّاسَ َورَأَْيَت ) ١( َواْلَفْتحُ اللَِّه  َنْصرُ ِإَذا َجاَء 
َفَسبِّْح ِحبَْمِد ) ٢(  أَْفَواًجااللَِّه  ِدينِ ِيف  يَْدُخُلونَ 

  )٣(  َكاَن تـَوَّابًارَبَِّك َواْستَـْغِفْرُه إِنَّهُ  
      

  سورة الماعون
َفَذِلَك ) ١( الَِّذي ُيَكذُِّب بِالدِّينِ أَرَأَْيَت 

َوَال َحيُضُّ َعَلى طََعاِم ) ٢( الَِّذي يَدُعُّ اْلَيِتيمَ 
الَِّذيَن ُهْم ) ٤(  فـََوْيٌل لِْلُمَصلِّنيَ ) ٣( اْلِمْسِكنيِ 

) ٦( الَِّذيَن ُهْم يـُرَاُءونَ ) ٥(  َساُهونَ َعْن َصَالِِْم 
  )٧( َوَميْنَـُعوَن اْلَماُعونَ 

  سورة المسد  
َما أَْغَىن َعْنُه ) ١(  َوَتبَّ  أَِبي َلَهٍب تـَبَّْت يََدا 

َسَيْصَلى نَارًا َذاَت ) ٢( َمالُُه َوَما َكَسبَ 
ِيف ِجيِدَها ) ٤( َواْمرَأَُتُه َمحَّاَلَة احلََْطبِ ) ٣(  َهلَبٍ 

  )٥( ْبٌل ِمْن َمَسدٍ حَ 

      
  سورة الكوثر

َناَك اْلَكْوثـَرَ  ) ٢( لِرَبَِّك َواْحنَرْ  َفَصلِّ ) ١( إِنَّا أَْعطَيـْ
  )٣(  ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو اْألَبـْتَـرُ 

  سورة اإلخالص  
ملَْ يَِلْد ) ٢( اللَُّه الصََّمدُ ) ١( ُهَو اللَُّه َأَحدٌ  قـُلْ 
  )٤(  وََملْ َيُكْن َلهُ ُكُفًوا َأَحدٌ ) ٣(  يُوَلدْ وَملَْ 

 
  :ة اليت تربط هذه السور بسورة املائدة هي كالتايلاخلصائص الرئيسيّ إّن 

 )سورة الفيل(  بإعالن لفوز املسلمني على الذين أرادوا أن يهامجواْني يبدأ كال النصَّ  -
 .)٣املائدة (إليه  و منعوهم من احلجّ أ) ٣قريش  ؛٢دة املائ(﴾ اْلبَـْيتَ ﴿

) اإلخالص-الفيل(السلسلة  س مع النصارى يف مستهلّ لتنافل ﴾َأْصَحاِب اْلِفيلِ ﴿يرمز  -
بألفاظ  نفسها جند اإلشارةو  ،بوضوح السلسلة األخرية من سورة املائدة بينما تشري إليه

  .﴾يَـْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكمْ الْ ﴿يف قوله  من سورة املائدة ٣اآلية ة يف ضمنيّ 
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  سورة الفيل
َأَملْ ) ١(  بِأَْصَحاِب اْلِفيـلِ َأملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل رَبَُّك 
َوأَْرَسَل َعَلْيِهْم طَيـًْرا ) ٢( َجيَْعْل َكْيَدُهْم ِيف َتْضِليلٍ 

) ٤( تـَْرِميِهْم ِحبَِجارٍَة ِمْن ِسجِّيلٍ ) ٣( أَبَابِيلَ 
  )٥(  َجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكولٍ فَ 

  سورة الكافرون  
َال أَْعُبُد َما ) ١( اْلَكاِفرُونَ ُقْل يَا أَيـَُّها 

َوَال ) ٣(  َوَال أَنـُْتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبدُ ) ٢( تـَْعُبُدونَ 
َوَال أَنـُْتْم َعاِبُدوَن َما ) ٤( أَنَا َعاِبٌد َما َعَبْدمتُْ 

  )٦( ْم َوِيلَ ِدينِ َلُكْم ِديُنكُ ) ٥( أَْعُبدُ 
      

  سورة قريش
يَالفِ  َتاِء ) ١(  قَُرْيشٍ  ِإلِ إِيَالِفِهْم رِْحَلَة الشِّ
) ٣( اْلبَـْيتِ فـَْليَـْعُبُدوا َربَّ َهَذا ) ٢( َوالصَّْيفِ 

  )٤(  الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوَآَمنـَُهْم ِمْن َخْوفٍ 

  سورة النصر  
 النـَّاسَ َورَأَْيَت ) ١( َواْلَفْتحُ اللَِّه  َنْصرُ ِإَذا َجاَء 
َفَسبِّْح ِحبَْمِد ) ٢(  أَْفَواًجااللَِّه  ِدينِ ِيف  يَْدُخُلونَ 

  )٣(  رَبَِّك َواْستَـْغِفْرُه إِنَّهُ َكاَن تـَوَّابًا
      

  سورة الماعون
َفَذِلَك ) ١( الدِّينِ الَِّذي ُيَكذُِّب بِ أَرَأَْيَت 

َوَال َحيُضُّ َعَلى طََعاِم ) ٢( الَِّذي يَدُعُّ اْلَيِتيمَ 
الَِّذيَن ُهْم ) ٤(  فـََوْيٌل لِْلُمَصلِّنيَ ) ٣( اْلِمْسِكنيِ 

) ٦( الَِّذيَن ُهْم يـُرَاُءونَ ) ٥(  َعْن َصَالِِْم َساُهونَ 
  )٧( َوَميْنَـُعوَن اْلَماُعونَ 

  سورة المسد  
َما أَْغَىن َعْنُه ) ١(  َوَتبَّ  أَِبي َلَهٍب ا تـَبَّْت يَدَ 

َسَيْصَلى نَارًا َذاَت ) ٢( َمالُُه َوَما َكَسبَ 
ِيف ِجيِدَها ) ٤( َواْمرَأَُتُه َمحَّاَلَة احلََْطبِ ) ٣(  َهلَبٍ 

  )٥( َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ 

      
  سورة الكوثر

َناَك اْلَكوْ  ) ٢( لِرَبَِّك َواْحنَرْ  َفَصلِّ ) ١( ثـَرَ إِنَّا أَْعطَيـْ
  )٣(  ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو اْألَبـْتَـرُ 

  سورة اإلخالص  
ملَْ يَِلْد ) ٢( اللَُّه الصََّمدُ ) ١( ُهَو اللَُّه َأَحدٌ  قـُلْ 

  )٤(  وََملْ َيُكْن َلهُ ُكُفًوا َأَحدٌ ) ٣( وََملْ يُوَلدْ 
 
ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح َورَأَْيَت النَّاَس يَْدُخُلوَن ِيف ِديِن ﴿سورة النصر بوضوح رنا تذكّ  -

املائدة ( سةق بعدم دخول األرض املقدّ باملقطع املتعلّ ) ٢-١النصر (﴾ اللَِّه أَفـْوَاًجا
اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب فَِإَذا َدَخْلُتُموُه ﴿ة وآيته املركزيّ  ﴾اْدُخُلوا﴿بتكراره للفعل ) ٢٦-٢٠

من خالل  يف الدين احلقّ  إىل الدخولا ترمز ّ إواليت قلنا ) ٢٣املائدة ( ﴾َفِإنَُّكْم َغالُِبونَ 
 اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكمْ ﴿) ٢النصر (﴾ ِديِن اللَّهِ ﴿ومياثل  .ألوامر امليثاق باب الطاعة

ْسَالَم ِديًنا   .)ن-ل٣ املائدة( ﴾ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ
نة من مثاين سورة املائدة من ناحية والسلسلة املتكوّ ( ْني  الوحدتَـ ْني من هاتَـ  تنتهي كلٌّ  -

ة بإقرار بشهاد )من ناحية أخرى من سورة الفيل إىل سورة اإلخالصالسور األخرية 
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يعلن هو بنفسه  ،سورة املائدةمن  ١١٧اآلية  ففي ،نة شهادة عيسىمتضمّ التوحيد 
ويف سورة اإلخالص  ،ته هللايف سياق ينكر بشكل حاسم بنوّ  ﴾اْعُبُدوا اللََّه َريبِّ َورَبَُّكمْ ﴿

ّ  ،ة هللاعالقة أبوّ  يّ قاطع أل ة اهللا نفيٌ اإلعالن عن وحدانيّ  يُرَفق إىل ا ومن املمكن أ
ة عيسى ببنوّ  إلميان املسيحيّ إىل  خاصّ  وجهٍ هة بها موجّ ولكنّ  ،ملشركنيإىل ة هموجّ 
  .ةاإلهليّ 

  
 أيّ ) الفيل إىل اإلخالصمن ( التماين األخرية وال ترتك مقارنة سورة املائدة بالسور

موعتَـ   ريب بأنّ  س على األديان قدّ انتصار اإلسالم ومزاره امل :هانفس ة تتبعان اخلطّ ْني كلتا ا
بدين  واإلقرار النهائيّ  ﴾؛ِديِن اللَّهِ ﴿ دخول املؤمنني يف اإلسالم ؛ةاملسيحيّ  ةً األخرى وخاصّ 

، تانوصيّ  ويوجد لدينا هنا. ةة عيسى اإلهليّ بنوّ لإنكار ب عليه من مع ما يرتتّ التوحيد 
ر خِ آ) املائدة( يف حني ختتتم الثانية ،لقرآنختتتم ا) اإلخالص إىل الفيلالسور من (إحدامها 

 امتتابعً  اترتيبً برتتيب سورة املائدة وسورة النصر  التفاسريوقد قامت  .ما جاء يف التنزيل
 ّ ملركز املوجود يف سورة التشابه بني سورة النصر وا وإنّ  .ر ما نزل من السورخِ آما باعتبار أ

 االنصر يف األصل جزءً  كانت سورةما  إذا  لساءالقارئ يتجيعل ) ه- ج٢٣ املائدة(املائدة 
  .من سورة املائدة

  
  سورة النصر    ه-ج٢٣سورة املائدة 

فَِإنَُّكْم  َدَخْلُتُموهُ اْلَباَب فَِإَذا  اْدُخُلوا َعَلْيِهمُ 
  َغالُِبونَ 

َورَأَْيَت النَّاَس ) ١(  َواْلَفْتحُ ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه   
َفَسبِّْح ِحبَْمِد ) ٢( لَِّه أَفْـَواًجاال َيْدُخُلوَن ِفي ِدينِ 

  )٣(  رَبَِّك َواْستَـْغِفْرُه إِنَّهُ َكاَن تـَوَّابًا
 

سورة املائدة جتعل من غري املفهوم من ل ةاخلتاميّ طبيعة ال دعنا نالحظ على عجالة أنّ 
جزء حيث يضعها  ،سورة مثل سورة التوبة يف الرتتيب الزمينّ ة أن تأيت بعدها الناحية األدبيّ 

ا متأخّ  التفاسريمن  وختتلف اآلراء يف هذا ( الناسخةرة عنها يف ترتيب نزوهلا بسبب آيا
ا كان من املفيد ه رمبّ ولكنّ  ،بعمقسألة امل هذه يف عرض اقدمً  املضيّ  ال يسعنا هنا .)الشأن

  .يّ التقليد كيدة هلذا الرتتيب الزمينّ األغري الطبيعة  نلمِّح إىلأن 
 تارخيها الزمينّ  يصل إىل حتديدومل  ة هلذه النصوصالناحية األدبيّ  وكل ما سبق مل يتعدَّ 

الفيل إىل اإلخالص السور من  أنّ  ومع التفاسري فق مع النقد التارخييّ وميكن أن نتّ  .احلقيقيّ 
ت مَّ ضُ  ،من األساس ةمستقلّ  وحداتفهي ال تعدو أن تكون  :ن وحدة أصيلةال تكوّ 
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 مرفهل األ .له ختاميّ  للقرآن لوضع خطابٍ  أثناء التنقيح النهائيّ  يف بعض ىلإبعضها 
  ؟ صحيح بالنسبة لسورة املائدة هنفس

من املسلمني الذين حيتفلون منتصرين  ﴾الَِّذيَن َآَمُنوا﴿لــخبطاب  تبدأفالسورة اليت 
وقد يبدو لسورة يف هذه ا اهام  ادورً  يؤّدونحيث  ،تنتقل بسرعة إىل أهل الكتاب ،همحبجّ 

اليت  ثعلى ما ورد يف تاريخ االحدا فبناءً  :ة الوداعضمن سياق حجّ  امدهشً  هذا األمر
ا  مدّ أ  نّ إحيث  ،فلم يكن من املفرتض حضور ال اليهود وال النصارى ،كتب السريةتنا 

تمع املسلم عل تّوجقد  احلجّ  وقد . أهل الكتاب على وليس ،ةار يف مكّ ى الكفّ نصر ا
اهلجمات الشرسة يف بعض األوقات  بوجود، مجالالدرجة من اإل هذ يف نصٍّ  ،م هنانسلّ 

 ،بني اليهود واملسلمني يف املدينة م٦٢٤عام  ت نشأيتال الفاتعلى اليهود كتذكرة باخل
 رة من جانبٍ ة غري مربّ على كراهيّ  يف الغالب هذه اخلالفات دليًال  م الرتاث اإلسالميّ يقدّ و 

 ملاذا تبسط السورة كلّ  ليتساء أن ّال إولكن ال يستطيع املرء  .من جانب اليهود أيْ  ،واحد
وهذا  ،لضآلةسم بايتّ  ،كما يبدو  دل مع النصارى، الذين كان وجودهم،هذه املساحة للج

 االسورة تعطي انطباعً  نّ بيد أ ؟ ة واملدينةمن مكّ  يف كلٍّ  للرتاث اإلسالميّ  اا طبقً أيضً 
الدعوة  أضف إىل ذلك أنّ  .املسلمني ينافسم كبري منظّ   جمتمع مسيحيّ  معباملواجهة 

 من ثالث سالسل ْني ت لتشمل سلسلتَـ واليت امتدّ  ة للنصارى بالدخول يف اإلسالماملستمرّ 
 ال بدّ  ،اولة إلقناعهم بأخطائهممن احلجج يف حم ةر مؤثّ  تستخدم ترسانة ،يف الشعبة الثانية

 فكلّ  . على مدى اخلالفاتا طويًال وقتً استغرق تكوين مثل هذه الرتسانة وتطويرها  نّ من أ
 اكما تظهره  ةد النبويّ ة حممّ يف نطاق مهمّ  أو حّىت  ة الوداعحجّ  ا يف إطاريندرج متامً هذا ال 

 ليس لليهودو  ،سورة املائدة للنصارى اتعطيه فاملساحة اليت. ةميّ اإلسال روايات السرية
 .)٢٢(ةاملسيحيّ  وسط يف اإلسالم استتبّ د أن مبجرّ  ،رةر مرحلة متأخّ علنا نتصوّ جت ،وحدهم

اليت  ،ةالتفاسري اإلسالميّ فق بالفعل مع وجهة النظر هذه ال تتّ  نّ ة أتامّ وحنن على دراية 
 ؛الوحي على النيبّ  يتزامن مع انتهاء نزول) وليس مجعه( القرآن انتهاء تنقيح نصّ  مفادها أنّ 

للنصارى يف  اهام  اوجودً  انً ضم افرتض القرآينّ  النصّ  أنّ واعرتفنا  إذا عكسنا املشكلة إّال 
ب املشكلة هل هناك طريق ثالث لتجنّ  .اإلسالميّ  الرتاث التارخييّ يناقض  اممِّ واملدينة  ةمكّ 

  .للبحث امفتوحً  ىيبقالذي خون هذا السؤال كن أن يتجاهل املؤرّ ال مي ؟  هذه ةالظاهريّ 

                                                   
اية عمل له يف سورة البقرة ديكليه. ل.يطرح ج )٢٢(  ,.Déclais J.-L(» قراءة للسورة الثانية من القرآن«، .ل.ديكليه ج :سؤاًال مماثًال عند 

« Lecture de la deuxième Sourate du Coran »(،  ٩٠ص.  
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 ق بقراءة القرآنما يتعلّ  في...  
من وجهة النظر تها يّ على الرغم من أمهّ  ،ال ينبغي أن نضّخم مسألة تاريخ السورة

ما يبدو لنا ف .البحث حملّ  فليس هذا هو السؤال. واإلسالمن آالقر  نشأةة لفهم التارخييّ 
  ،النصّ  بقراءةق تعلّ الذي طرحناه يف بداية الكتاب واملهو ذلك السؤال  اوإحلاحً ة يّ مهّ أكثر أ

  ؟ القرآن أكيف جيب أن نقر 
تفرض مسبقة  أفكارمن و أة من اعتبارات عامّ هنا ال تنطلق  املعروضةالقرآن قراءة  إنّ 

به من عدم ا يبدو ممّ رغم بال ،القرآين النصّ  نّ أ ةولكن من فرضيّ  ضوءها على قارئ القرآن
 نّ أضح فقد اتّ  ،ةالفرضيّ  ههذ وضعنان أوبعد  .له من وحدة ومتاسك بدّ  ال ،التناسق

قراءة  بالتايل للخروج من قوقعةو ، شفرة هذا التجانس فضل أداة لفكّ أهو  التحليل البالغيّ 
 .خارج السياق الذي جاءت فيه مبفردهاآية  كلّ   اتؤخذ فيه يتال ةيّ الذرّ و ة بعثر املت النصّ 

بعض ا لتسلسلها كما تفعل ى قراءًة تُتاِبع اآليات أو السور طبقً يتخطّ  فالتحليل البالغيّ 
نار أو ثل املمرين املعاصرين والكثري من املفسّ  ،مثل تفسري البقاعيّ  ،التفاسري القدمية

آية يف بنية تعطيها  مفصل من كلّ  بل وكلّ  آية، كلّ   التحليل البالغيّ  ضعيحيث . املودودي
 ،من الرتاكيب دةً معقّ  بنيةً  ر النصّ ظهَ يَ باالنتقال من مستوى ملستوى آخر و  .معناها النهائيّ 

اءة متفصلت قر  هذه ةالقراءة السياقيّ ومع  .تفسريالن توضع يف االعتبار عند أاليت جيب 
 قد الفّينّ  التعقيدمن  عالٍ  ىاخلطوات إىل مستو  ههذ فأخذتنا .ا ثراءتثري معناها أميّ  ةيّ تناصّ 
ذلك على  اتّباعولكن من خالل  ،حيان للقارئيف بعض األ اقً مرهِ  يكون نأ إىليبلغ 

حيث  ،دةمتعدّ  على مستويات القرآينّ  لقراءة النصّ  موضوعيّ  أساسامتداد العمل يظهر 
صف بالعمومية من بني عدد آخر من تلك اليت تتعامل مع مواقف يات اليت تتّ اآل َتربُز

أن  املركزيّ  موضعها البالغيّ  من خاللتسليط الضوء عليها  ال َيْسَمحو  .ة وعارضةخاصّ 
ااآل ُختَفَّض إىل مستوى بعض اخلصائص يف يات وتتشارك هذه اآل .يات اليت حتيط 

ايسمح  ما ،لة واحدة فيما بينهاائا عّ أكاملشرتكة   فيها  نرىحبيث  ،قراءة متسلسلة بقراء
واليت  األخرىيات دة والشعائر واجلدل اليت وردت يف اآليتجاوز حدود العقتحكمة  عرض

 نرى وميكننا، على ما نعتقد، أن .خرىاأل األديانقصاء إو  ،تقصد غلق الدين على نفسه
 ،ةمبادئ عامّ «لقرآن لعبده  دحممّ عند حديثه عن قراءة  يه فياليل أنصارييسمّ  ما فيها

 يف كلّ ة للبشريّ  ةاألخالقيّ عات مع التطلّ  ومّتِفقةديانات التوحيد  طار كلّ إواضحة يف 
ا لق على تنظيمها أو واليت يط ،ةالعامّ  واألنظمة األديان حتظى بإمجاعاليت  ،األزمنة تعبريا
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 نّ يّتضح أذا هكو  .)٢٣(»وغريه ةواالشرتاكيّ ة ة والدميقراطيّ ى بالعدل واحلريّ سمّ ما يُ  املعاصرة
 والذي يندرج يف إطار( ،ةالذي أردنا القيام به مبنتهى الدقّ  ،تطبيق منهج التحليل البالغيّ 

 ههنزّ ه يولكنّ  القرآينّ لإلميان  اليس عدو ) ةات الرتكيبيّ ميكن ربطه باللغويّ و  ةم االنسانيّ و علال
  .ةات العامليّ مستوى االخالقيّ إىل ويرفعه 

صبح من الضرورة أفقد  ،ميور بالتمازج الذي يعرف بالعوملة ويف وقت مثل وقتنا هذا
 ْني لتَـ لا ْني تباع الديانتَـ أ ةً وخاصّ  – املختلفةن يقوم املؤمنون من األديان أذي قبل  أكثر من

تهم ي هويّ يغذّ  ماعن  سةيف كتبهم املقدّ بالبحث  –سالم واإل ةاملسيحيّ  ،ةتّدعيان الشموليّ 
 يك  ،عنهم املختلف ا ملقابلة اآلخرا سعيً و جيعلهم يتخطّ ما عن  واحد في آنٍ و  ةاخلاصّ 
َلْو َشاَء اللَُّه َجلََعَلُكْم أُمَّةً ﴿ الذي هنفس له الربّ  إذ ،ةالبشريّ  ةيف األخوّ  اأخً به  يعرتفوا
َفاْسَتِبُقوا ﴿ ،ك كنهها قضت غري ذلكدرَ حكمته البالغة اليت ال يُ  ولكنّ  ﴾،َواِحَدةً 

رَاتِ    .)٢٤( )٤٨املائدة (﴾ اْخلَيـْ
ز على القراءة اليت تركّ  »وشامل عامّ «اليت تبحث عن ما هو  القراءة يصِ قْ وال تُـ 

م فيها تحكّ تن أولكن جيب  –ة ة البشريّ منهما أساسها يف الطبيع يوجد لكلٍّ  إذ – »ةاهلويّ «
هلذا ينغلق الدين على  ونتيجةً  ؛االعكس حيدث غالبً  أنّ على الرغم من  ،ةجتعلها نسبيّ و 

ل التحوّ  ىسو  اخر الذي ال يعطيه خيارً د مواجهته لآلباملوت مبجرّ  اأحكامً ا درً صْ مُ  ،نفسه
ات صوصيّ خل فال بدّ  .ة املهينةة الدونيّ اخلضوع يف حالة من التبعيّ  أو و االختفاءأدينه عن 
 املزيد من« هنري بريجسوناه من أن تنريها وُحتييها احلكمة كي تنجب ما مسّ  ةات الدينيّ اهلويّ 

، املطاف ايةويف  ؛هاا إلياحتياجً ة البشريّ  زدادليت تة اضافيّ ة اإلاالبعاد الروحيّ  أيْ  »الروح
  .)٢٥(اى دينً دين جدير بأن يسمّ  كلّ هي مقصود  

                                                   
  .٣٠ص  ،»إصالح اإلسالم«، فياليل أنصاري )٢٣(
كيف جتعل احلوار «شيخ األزهر األسبق بالقاهرة الذي قال عندما ُسئل يف مقابلة صحفّية  ،يبدو اّن هذه الروح تّتفق مع الشيخ طنطاوي )٢٤(

غري أّنين أجد مسألة  ،يريد ذلكأّنين مقتنع شخصيا بأمهّّية احلوار وعلى استعداد للتحاور مع َمن « :، فاجاب»بني األديان أكثر فاعلّية؟
ومّد يد العون للمحتاج  ،فاحلوار البنّاء يعقد بني مسلمني وغري مسلمني بقصد إنصاف كليهما ،حوار األديان موضوًعا غري فّعال وغري جمدٍ 

ولكّن هذا احلوار  ،ني األديانويوجد باالزهر بالفعل جلنة مسئولة عن إدارة احلوار ب ؛ونشر مبادئ االخّوة والتضامن يف كّل احناء العامل
امات لبعضنا البعض االهرام » ويف رأيي فال يليق أن نقول ألحد إّن عقيدته فاسدة .يصبح ضربًا من ضروب السخف عندما نكيل االّ

  .١٦ص  ،٢٠٠٥اكتوبر  ٢٥-١٩ ،القاهرة ،Al-Ahram Hebdoاالسبوعّي بالفرنسّية 
 Cheddadi A., Les( »التاريخ واستيعابالعرب « :اهلامّ  داديش عبد السالمنعرف عن كتاب ن أب هذا العمل بالفعل قبل تِ لقد كُ  )٢٥(

Arabes et l’appropriation de l’histoire(، وِممّا ، وسرية ابن هشام اسحاقلتحليل سرية ابن  وُخصِّص هذا الكتاب ،٢٠٠٤
كانت قريبة جدا ملا وصل إليه شدادي للسرية وخاّصًة ما يتعّلق   يل سورة املائدةلاثناء حتيف ليها االستنتاجات اليت وصلنا ا نّ أ اهيلفت االنتب

وليس من  ،وموقفها املعتدل من املسيحّيني) وخاّصًة يوحنّا(وعالقتها باالناجيل  ،هذه بأمهّّية السياق املسيحّي يف ظهور النصوص املؤّسسة
  .إّن هذا التوافق من األمهّّية مبكان حيث جاء نتاج دراستـَْني مستقلّتـَْني متاًما .يهودال



 

– ٤٩٥ –  

  ملحق

  ة نظم القرآنقضيّ 
  تفاسيرقراءة في تاريخ ال

 سؤال قديم  
فقد كان غياب التناسق يف  ؛ا وموضع تساؤلرً ا حميّـ أمرً  القرآينّ  النصّ  ة نظمقضيّ  ما تزال

اليت ازدهرت منذ و فات عن نظم القرآن ت هلا املؤلّ من بني االعرتاضات اليت تصدّ  النصّ 
يأيت على . ويف القرن الرابع أعقبتها األعمال يف إعجاز القرآن اهلجريّ  منتصف القرن الثالث

أو  ٣٨٦. ت( ايبللخطّ  »بيان إعجاز القرآن«رأس هذه األعمال اليت بني أيدينا كتاب 
قة بأسلوب فيه على االعرتاضات التالية واملتعلّ  ، الذي ردّ )م٩٩٨أو  ٩٩٦/هـ٣٨٨
  :)١(القرآن

األمثلة اليت من بني و . )٢(لكالمالقرآن يشتمل على سوء تأليف وخلل يف نسق ا نّ إ -١
ا أصحاب هذا االعرتاض اآليات اخلمس األوىل من سورة األنفال  قد «استشهد 

دخله من االنتشار بتفّرق أجزائه وتباعد ما بني فصوله ما أخرجه من حسن 
  .) ٣(»...النظم

احلذف الكثري واالختصار الذي يشكل معه وجه الكالم يوجد يف القرآن قد « -٢
 .)٤(»ومعناه

 .)٥(يتناقض مع بالغة النصّ ا ممِّ  »ه على العكس منه التكرار املضاعفيوجد فيقد « -٣

                                                   
ثالث رسائل يف إعجاز القرآن للرمَّاين واخلطَّايب وعبد القاهر اجلرجاين يف الدراسات القرآنّية «قد رجعنا يف االستشهاد بنّص اخلطّاّيب إىل   )١(

كّلّية اآلداب جبامعة   عميد معهد الدراسات العربّية ودكتور حمّمد زغلول سالم حمّمد خلف اهللا أمحدحّققها وعّلق عليها » والنقد األديبّ 
 ].»اخلطّايب –ثالث رسائل «: الحّقا. [١٦رقم » ذخائر العرب«سلسلة  - ١٩٧٦دار املعارف مبصر ،  -القاهرة 

  . »...ما يعرض فيه من سوء التأليف ومن نسق الكالم على ما ينبو عنه وال يليق به. ..« :٣٩، ص »اخلطّايب -سائل ثالث ر «  )٢(
  . ٥٠، ص »اخلطّايب -ثالث رسائل «  )٣(
  .٣٩، ص »اخلطّايب -ثالث رسائل «  )٤(
  . ٤٠، ص »اخلطّايب -ثالث رسائل «  )٥(



  يف نظم سورة املائدة  

– ٤٩٦ – 

ما ليس من جنسهما  ْني وقد يدخل بني الكالمَ « :وهناك عدم تناسق يف ترتيب اآليات -٤
من سورة القيامة  ١٩-١٦أصحاب هذا االعرتاض باآليات  واستدلّ . )٦(»وال قبيلهما

 .اليت تليها ٢٠اليت قبلها واآلية  ١٥آلية اليت يبدو عدم ارتباطها با
وانتقد . موضوع ويف ترتيب السور خيلط القرآن بني املوضوعات وال يفرد سورة لكلّ  -٥

لو كان نزول القرآن على «. )٧(أصحاب هذا االعرتاض انعدام الوحدة يف ترتيب السور
لكان أحسن  ،ز وقبيلعلومه حيّ من أنواع  نوعٍ  فيكون لكلّ  ،سبيل التفصيل والتقسيم

  .)٨(»اونفعً  وأكثر فائدةً  انظمً 
  

ا سورة يوسف اليت ومن النادر يف احلقيقة أن جتد سورة يف شكل مقطوعة واحدة، أمّ 
ا  ورمبّ . ت القاعدةفهي أشهر االستثناءات اليت تثبّ  اهللا يوسف كاملةً  ة نيبّ اشتملت على قصّ 

منذ بداياته  –سريان تفسري القرآن املبعثرة يف الغالب هي املسئولة عن  كانت طبيعة النصّ 
  .يّ على طريقة التفسري آية آية يف أسلوب ذرّ  – اآلن وطوال تارخيه حّىت 

إن مل يكن تنظيمها  – فيظهر فيه ترتيب السور على األقلّ  القرآن ككلّ  ا خبصوصأمّ 
فالسور  ؛لنزول السور يّ يسري يف جممله على خالف الرتتيب التارخي )٩(وفق نظام تنازيلّ  –

اية املصحف ترجع إىل العهد املكّ  ، بينما ترجع السور الطوال اليت يّ القصار اليت تقع يف 
 ؛ا لون من التصنيف املوضوعيّ وهنا يبدو أيضً . تقع يف بداية املصحف إىل العهد املدينّ 

اية املصحف تتّ  ميان باليوم اآلخر اإل[ة سم يف الغالب بالصبغة األخرويّ فالسور القصار يف 
ا من حظ  ن هم أقلّ وجوب عدل األغنياء مع مَ  دةً حكم اهللا ومؤكّ  معلنةً ] اتومجيع الغيبيّ 
ا السور أمّ . ةفهذه السور تقع يف سياق إسداء الوعظ والتوجيه إىل مشركي مكّ . متاع الدنيا

القواعد  –على وجه اخلصوص  –الطوال يف بداية املصحف فُتعىن بقضايا عديدة من بينها 
تمع املسلم الناشئ، يف سياق مييّ واألحكام املتعلّ  غري . زه وجود اليهود والنصارىقة حبياة ا

اية املصحف كسورة النصر اليت ا؛ فبعض السور املدنيّ هذا التصنيف ليس دقيقً  أنّ  ة تقع يف 
ّ ، ة آخر السور نزوًال من الناحية التارخييّ  تعدّ  ، وكسورة البينة النيبّ  ا أحملت إىل قرب وفاةإذ إ

                                                   
  .٤٠، ص »اخلطّايب -ثالث رسائل «  )٦(
انت سور القرآن على هذا الرتتيب فتكون أخبار األمم وأقاصيصهم يف سورة، واملواعظ واألمثال يف سورة، واألحكام يف أخرى لكان لو ك«  )٧(

  .املرجع السابق. »ذلك أحسن يف الرتتيب وأعون على احلفظ
  . ٥٤، ص »اخلطايب -ثالث رسائل «  )٨(
فقد جاءت رسائل القديس بولس مرتّبة . نها يّتفق مع املنهج السامي يف ترتيب األشياءيبدو أّن الرتتيب التنازّيل للسور حسب طول كلٍّ م  )٩(

أّن فقهاء اللغة من أهل العراق يف القرنني الثامن والتاسع أصدروا كتبهم اليت ضمت روائع الشعر العرّيب بأطول «كما . على هذا النسق
  ).٢٦ص  ،]? Blachère R., Le Coran, Que sais-je[؛ »؟ ماذا أعلم«لسلة يف س» القرآن«، رجييس بالشري(» القصائد



 قراءة يف تاريخ التفاسري - ة نظم القرآنضيّ ق   ملحق

– ٤٩٧ – 

هت إىل أهل الكتاب من اليهود والنصارى وبالتايل يُفتَـَرض انتماؤها إىل السياق جّ اليت وُ 
. ة وثبات بل األمر يبعد عن ذلكع بدقّ بَ للسور مل يـُتَّ  الرتتيب التنازيلّ  كما أنّ . راملتأخّ  املدينّ 

ة حسب طول  ول ثالثني سورة بدقّ أط) A. T. Welch( ويلش. ت.ب أومن هنا رتّ 
-٢٨-٢٦-١٨-١٧-١٢-١٠- ١٦-١١-٩-٥-٦-٧- ٣-٤-٢: (كالتايل منها  كلٍّ 
١٠()٣٤- ٤٣-٢٥-١٩-٣٧-٢٣-٢٧-٣٩-٤٠- ٢١-٨- ٢٢-٣٣-٢٤- ٢٠(. 

بعينه أو أكثر على ترتيب السور  معيارة غلبة وهذا الرتتيب يقود إىل السؤال عن إمكانيّ 
  ؟املعياريكون هذا  قدا عن مدى طول السورة؛ ولكن ماذا بعيدً 

  أنّ آية، إّال  آيةً  رين القدامى ارتضوا فكرة تفسري النصّ ة املفسّ غالبيّ  أنّ  من رغمبال
، )م١٣٩١/هـ٧٩٤. ت( كان الزركشي. بني السور واآليات بعضهم ُعين باملناسبات

ذا اجلانب من النصّ ة عناية املفسّ يشتكي قلّ  القرآن من  ن تناول نصّ ل مَ أوّ  فيقول إنّ ، رين 
وكان من  .)١١()م٩٣٦/هـ٣٢٤. ت( النيسابوري بكر بوأ هذه الزاوية هو الفقيه الشافعيّ 

علت هذه اآلية إىل جنب جُ  ملَِ «: ب يف بغداد أن يطرح هذا السؤالم الطّال عادته وهو يعلّ 
وكان ينتقد علماء بغداد  »؟لسورة إىل جنب هذه السورةهذه وما احلكمة ىف جعل هذه ا

الدين بن عبد  اعرتاض الشيخ عزّ  نقل الزركشي مثّ  .)١٢(»علم املناسبات«جلهلهم مبا أمساه 
وجود ارتباط بني نصوص الوحي  استحالةد فيه الذي يؤكّ ) م١٢٦٢/هـ٦٦٠ .ت(السالم 

علماء آخرون على هذا  وردّ . مناسبات خمتلفة اليت نزلت عرب ثالث وعشرين سنة يف
ا حسب توايل األحداث ه يلزم التفريق بني الواقع القائم بنزول الوحي متواليً االعرتاض بأنّ 

آية ِلُريى ما إذا كانت  ض أن تُتناول كلّ فرتَ يُ و هذا . وبني احلكمة اليت حتكم ترتيب النصّ 
ّ مكمّ  اجة إىل احل تظلّ  األخرية الةاحل هذهنها، ويف ة عا مستقلّ لة لآلية اليت سبقتها أم أ

  .)١٣(مع ما سبقها اآلية ة توافقحتديد كيفيّ 
. قبلها اليتسورة إىل ما يربطها ب وينطبق األمر نفسه على السور؛ حيث يُنظر يف كلّ 

اية السورة اليت ا مع ا تام فاقً فق اتّ تتّ  – كما يقول الزركشي  –سورة  بداية كلّ  ولذا جند أنّ 
﴿لِلَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض : واستشهد الزركشي لذلك بآخر سورة املائدة .)١٤(سبقتها

                                                   
  ].A.T. Welch, « Al-Kurān », EI2. [أ٤١١، ص ٥، املوسوعة اإلسالمّية، الطبعة الثانية، جمّلد »القرآن«، ويلش. ت.أ )١٠(
هو أبو بكر «أبو الفضل إبراهيم يف مالحظاته أّن هذا  دحممّ أضاف حمّقق الكتاب . ٣٦، ص ١، ج»الربهان يف علوم القرآن«، الزركشي )١١(

سكن بغداد... ، الفقيه الشافعّي احلافظ، رحل يف طلب العلم إىل العراق والشام ومصربن زياد النيسابوريّ  دحممّ عبد اهللا بن    .»مث ّ
  .٣٥، ص ١املرجع السابق، ج  )١٢(
  .٣٧، ص ١املرجع السابق، ج  )١٣(
  .٣٨، ص ١املرجع السابق، ج  )١٤(



  يف نظم سورة املائدة  

– ٤٩٨ – 

احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َخَلَق ﴿: وبداية سورة األنعام ﴾َوَما فِيِهنَّ َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
َماَواِت َواْألَْرضَ  يه يف هذا الكتاب  مرتبطة باألخرى مبا نسمّ ْني اآليتَـ من  فكلٌّ . ﴾السَّ

اية سورة  َواَألْرِض﴾ ﴿السََّماَواتِ  ل هنا يف كلمَيتْ وتتمثّ  »ةالعناصر الوصليّ « اليت ذكرت يف 
 تطابق األلفاظ هذا ليس ما أنّ وما يلفت االنتباه . رت يف بداية سورة األنعاماملائدة وتكرّ 

فاآليات الثالث األخرية من . اوإحكامً  ةً دقّ  أقوىالقة ه يرمي إىل عيعنيه الزركشي، ولكنّ 
حكم  ويقول الزركشي إنّ . تح سورة األنعام حبمد اهللافتَ ُحْكَم اهللا، بينما تُ  سورة املائدة تعلن

نَـُهم َوُقِضيَ ﴿: من سورة الزمر ٧٥ اآلية اهللا ومحده مرتبطان، كما تبّني   ْمدُ احلَْ  َوِقيلَ  بِاحلَْقِّ  بـَيـْ
  .﴾اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  لِلَّهِ 

 َفاِطرِ  لِلَّهِ  احلَْْمدُ ﴿: وهناك مثال آخر مشابه هلذا املثال يف اآلية األوىل من سورة فاطر

اية السورة اليت  إنّ  يقول الزركشي. ﴾َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  هذه اآلية تتوافق وتتناسب مع 
نَـُهمْ  َوِحيلَ ﴿: سورة فاطر وهي سورة سبأ سبقت ، كما نقرأ يف اآلية ﴾َيْشتَـُهونَ  َما َوبـَْنيَ  بـَيـْ

  . ﴾اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  لِّلهِ  َواحلَْْمدُ  ظََلُمواْ  الَِّذينَ  اْلَقْومِ  َداِبرُ  فَـُقِطعَ ﴿: من سورة األنعام ٤٥
ر يف مواضع أخرى من القرآن عن آية جتمع موضوع  حبث املفسّ ْني ن املثالَ يْ ففي هذَ 

كان   الزركشي ح أنّ وهذه األمثلة توضّ . اية سورة وبداية السورة اليت تليها للربط بينهما
  .ا بني آيات القرآنهناك ترابطً  يعتقد أنّ 

ّ إقناعً  أقوىواملثاالن التاليان يبدوان  إن مل أقل  –ا  متكّلفً ًال دخّ ما ال يطلبان تا أل
اختتمت سورة الواقعة باألمر . من آية ثالثة من موضع آخر للربط بينهما –ا مصطنعً 

افتتحت سورة احلديد  ، مثّ )٩٦( ﴾اْلَعِظيمِ  رَبِّكَ  بِاْسمِ  َفَسبِّحْ ﴿: بتسبيح اهللا والثناء عليه
 َما لِلَّهِ  َسبَّحَ ﴿: بتسبيح اهللا والثناء عليه –ابقة فيما يشبه التجاوب مع اآلية الس –بعدها 

 ِفيهِ  رَْيبَ  الَ  اْلِكَتابُ  ِلكَ ذَ ﴿: ح فواتح سورة البقرةوتلمّ  )١( ﴾...َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  ِيف 

: الفاحتة اليت سبقتهااملذكور يف خواتيم سورة  ﴾الصِّرَاط﴿إىل  )٢( ﴾لِّْلُمتَِّقنيَ  ُهًدى
ــا﴿ َــ ّ «. )٦( ﴾ُمسَتِقيمَ الْ  الصِّرَاطَ  اهِدن ا سألوا اهلداية إىل الصراط املستقيم قيل هلم مّ م لَ كأ

  .•)١٥(»ذلك الصراط الذي سألتم اهلداية إليه هو الكتاب
                                                   

اية القرآن التحليل البالغيّ « ،.م كويربسراجع أيًضا  . ٣٨، ص ١، ج »الربهان يف علوم القرآن«، الزركشي )١٥(   .٢٥٣-٢٥٢، ص »لبداية و
 ا يف غاية املناسبة لِ س إذا اعتربت افتتاح كلّ «: نّص الزركشي ويظهر أخرى كافتتاح سورة  هو خيفى تارةً  ا ختم به السورة قبلها مثّ مَ ورة وجد

نـَُهْم بِاحلَْقِّ َوِقيَل احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعالَِمنيَ ﴿ه مناسب خلتام سورة املائدة من فصل القضاء كما قال سبحانه األنعام باحلمد فإنّ  ﴾ َوُقِضَي بـَيـْ
نـَُهْم َوبـَْنيَ َما َيْشتـَُهوَن َكَما فُِعَل بِأَْشيَاِعِهْم ِمْن قـَْبلُ ﴿ه مناسب خلتام ما قبلها من قوله ا فإنّ احلمد﴾ أيضً ـ﴿اح سورة فاطر بـوكافتت  ﴾َوِحيَل بـَيـْ

ه مناسب خلتام سورة الواقعة وكافتتاح سورة احلديد بالتسبيح فإنّ  ﴾فـَُقِطَع َدابُِر اْلَقْوِم الَِّذيَن ظََلُموا َواحلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعالَِمنيَ ﴿: وكما قال تعاىل
ّ   ﴾اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ ﴿يف قوله  ﴾الصِّرَاطَ ﴿إىل  إشارةً  ﴾آمل َذِلَك اْلِكتَاُب ال َرْيَب ِفيهِ ﴿من األمر به وكافتتاح البقرة بقوله  ا مّ م لَ كأ

  .»م ذلك الصراط الذي سألتم اهلداية إليه هو الكتابسألوا اهلداية إىل الصراط املستقيم قيل هل



 قراءة يف تاريخ التفاسري - ة نظم القرآنضيّ ق   ملحق

– ٤٩٩ – 

 :ة ترتيب سور القرآن، إذ يشرحإىل مسأل )١٦(يف موضع آخر من كتابه عاد الزركشي مثّ 
اية سورة وبداية رمبّ  ا كان السبب من وراء هذا الرتتيب ما ذكرنا من قبل من التوافق بني 

وقد يكون السبب هو احلفاظ على السجع،  ). كما يف سورة الفاحتة وفواتح البقرة(أخرى 
إلخالص اليت تنتهي وبداية سورة ا ﴾َمَسد﴿كما يف ختام سورة املسد اليت تنتهي بكلمة الـ

اية سورة ْني أو هو تشابه العبارات بني السورتَـ . ﴾الصََّمد﴿ل آية منها بكلمة أوّ   كما يف 
ة إىل العديد من  الضحى وبداية سورة الشرح، حيث تشري كلٌّ  منهما بعبارات متشا

ون كما يف ا كان تشابه املضمأو رمبّ ]. مى اهللا عليه وسلّ صلّ [د ض هلا حممّ املتاعب اليت تعرّ 
سور البقرة وآل عمران والنساء واملائدة، اليت حتتوي على قدر كبري من التشريعات 

  .واألحكام
الحظ . ادً ا جيّ تلخيصً  ص منهج الزركشيّ  من سورة املائدة يلخّ ولنأخذ اآلن مثاًال 

ا يقطعها هذ –اليت تبدأ بتحرمي جمموعة من اللحوم  –اآلية الثالثة من السورة  أنّ  الزركشيّ 
 ، مثّ ﴾ِديًنا اِإلْسَالمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ ...  ِديِنُكمْ  ِمن َكَفُرواْ  الَِّذينَ  يَِئسَ  اْليَـْومَ ﴿: اإلعالن الفريد

ا فتعفي من اإلمث مَ  مة من ن أكل اللحوم احملرّ تعود اآلية الستكمال أحكام الطعام اليت بدأ
الذي  اض على عدم تناسق النصّ وهنا نَلَقى االعرت . (ا بأحكام الشرعضرورة وليس استخفافً 

 العالقة ًال أوّ  أوضح الزركشيّ ). »بيان إعجاز القرآن«يف كتابه  ايبذكرناه من قبل عن اخلطّ 
مات، حيث ق باحملرّ ل املتعلّ واجلزء األوّ  ﴾ِديِنُكمْ  ِمن َكَفُرواْ  الَِّذينَ  يَِئسَ  اْليَـْومَ ﴿بني اجلزء الثاين 

على مناهضة  على االلتزام بأحكام الشرع يف جمال الطعام وحضّ  هذا حثّ  قال إنّ 
ذا يكمُ  ق خبرق التحرمي حال املتعلّ (أوضح العالقة بني اجلزء الثالث  مثّ . ل الدينالكافرين؛ و

من سورة األنعام اليت أوردت هذه  ١٤٥ل باإلشارة إىل اآلية وبني اجلزء األوّ ) الضرورة
ا يف ا واضحً مً ل تقدّ ه ميثّ وهذا صحيح، بل إنّ . )١٧(بعد اآلخر امات واحدً األنواع من احملرّ 

اآلية الثالثة من  ال يكاد يلحظ أنّ  –إذ يفعل ذلك  – الزركشيّ  ، غري أنّ فهم تناسق النصّ 
ات يف السورة نفسها وكذلك يف ة مرّ رت عدّ ة تكرّ سورة املائدة تشتمل على بنية تركيبيّ 

ة تقطعهما  بينهما عالقة دالليّ ْني هذه البنية عبارة عن وحدتَـ . رآنمواضع أخرى من الق

                                                   
صادر عن حكيم  ه توقيفىّ لرتتيب وضع السور ىف املصحف أسباب تطلع على أنّ «: ٢٦٠، ص »الربهان يف علوم القرآن«، الزركشيّ  )١٦(

ل البقرة وثالثها للوزن ىف املعىن وأوّ  ]الفاحتة[ ها كآخر احلمدل السورة آلخر ما قبلأحدها حبسب احلروف كما ىف احلواميم وثانيها ملوافقة أوّ 
ة مجلة السورة جلملة األخرى مثل ﴿والضحى﴾وأوّ  ]املسد[ ىف اللفظ كآخر تبت  و﴿أمل نشرح﴾ ]الضحى[ ل اإلخالص ورابعها ملشا

  .»]الشرح[
 اللَِّه ْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة أَْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو حلََْم ِخْنزِيٍر َفِإنَُّه رِْجٌس َأْو ِفْسًقا أُِهلَّ لَِغْريِ ُقْل َال َأِجُد ِيف َما أُوِحَي ِإَيلَّ حمَُرًَّما َعَلى طَاِعٍم يَ ﴿ )١٧(

  .)١٤٥سورة األنعام ( ﴾ِبِه َفَمِن اْضطُرَّ َغيـَْر بَاٍغ َوَال َعاٍد فَِإنَّ َربََّك َغُفوٌر َرِحيمٌ 
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ا شكًال ْني  اللتَـ ْني ة ختتلف عن كلتا الوحدتَـ واحد وحدة ثالثة مركزيّ  وتصلهما يف آنٍ    حتيطان 
ف على احلدود الفاصلة بني ولتحديد هذه البىن والرتاكيب حيتاج املرء إىل التعرّ . اوموضوعً 

، أو بعبارة أخرى، حيتاج إىل معرفة مبادئ التأليف ن منها النصّ ليت يتكوّ األجزاء املختلفة ا
  .والرتكيب

بني اآليات  ه بإثباته وجود مناسابت أنّ هذه النتائج، إّال مل يصل إىل  وإذا كان الزركشيّ 
 بن العريبّ  عن قاضي األندلس أيب بكر نقًال  –، وقال القرآينّ  ة مسألة تناسق النصّ يربز بقوّ 

 كلمةً «ارتباط اآليات بعضها ببعض قد جعل من القرآن  إنّ  –) م١١٤٨/هـ٥٤٣. ت(
  .)١٨(»واحدةً 

وأيب بكر  ومن بني العلماء القليلني الذين ُعنوا بعلم املناسبات غري أيب بكر النيسابوري
/ هـ٧٠٨. ت( ا أبا جعفر بن الزبري الغرناطيّ أيضً  ، ذكر الزركشيّ مهاالسابق ذكر  بن العريبّ 
الربهان يف ترتيب «ف كتاب ومؤلّ ) م١٣٤٤/هـ٧٤٥. ت(ان أستاذ أيب حيّ وهو ) م١٣٠٨

 /هـ٦٠٦ .ت( فخر الدين الرازي –على وجه اخلصوص  –ا ، وذكر أيضً )١٩(»سور القرآن
. )٢٠(»أكثر لطائف القرآن مودعة يف الرتتيبات والروابط :قال يف تفسريه«الذي ) م١٢٠٩

ذا اجلانب من القرآن يقول إذا مل يكن هناك املزيد من العلماء املعنيّ  أردف الزركشيّ  مثّ  ني 
  . )٢١(ا يرجع إىل صعوبتهفذلك إمنّ 

بني اآليات والسور  السبق إىل دراسة املناسباتيف  الفضل يُعزى إىل الزركشيّ  ويبدو أنّ 
ل كتاب عرف صاحب أوّ ) م٩٤٠/هـ٣٢٨. ت( ا ابن األنباريأمّ . يف سياق علوم القرآن

ا عن علم ، فلم يذكر شيئً »عجائب علوم القرآن«يف تلخيص علوم القرآن وهو 
 ه ذكره فقط لبيان حقيقة أنّ عن التماثل بني السور فإنّ  موإذا كان قد تكلّ . )٢٢(املناسبات

 ، وسوريتَْ )آيات ٧(الفاحتة واملاعون  بعض السور تتماثل يف عدد اآليات كما يف سوريتَْ 
 ةبسنوات قليلة مل يكن ابن تيميّ  وقبل الزركشيّ . )٢٣()آية ٧٥(األنفال والزمر 

                                                   
  .٣٦، ص ١، ج»الربهان يف علوم القرآن«، الزركشيّ  )١٨(
  .١٩٩٠، بتحقيق حمّمد شعباين، اململكة املغربّية، وزارة األوقاف، »الربهان يف ترتيب سور القرآن«بن الزبري أبو جعفر،  )١٩(
  .٣٦، ص ١، ج »الربهان يف علوم القرآن«، الزركشيّ  )٢٠(
ذا النوع لدقّ اعتناء املفسّ  وقد قلّ « )٢١(   .املرجع السابق »تهرين 
حيث قّدم املؤّلف حمتوى الكتاب كما يف : ١٤٥-١٤١، ص»السيوطي وجهوده يف علوم القرآن«، راجع عبد احلليم هاشم الشريف )٢٢(

  .املخطوطة
  .١٤٣املرجع السابق، ص  )٢٣(
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ّ ) م١٣٢٧/هـ٧٢٨ .ت(  ا من مبادئ التفسري، كما يتبّني يعرف دراسة املناسبات على أ
  .)٢٤(»مة يف أصول التفسريمقدّ «من كتابه 

بني اآليات والسور بأحد  مل يستشهد يف تنظريه ملسألة املناسابت الزركشيّ  ويالحظ أنّ 
يف  ) م٨٨٩/هـ٢٧٦. ت( الغة القرآن كابن قتيبةن سبقه من العلماء الذين اشتغلوا ببِممَّ 

/ هـ٢٧٤ب يف الذي ُكتِ ( »كتاب البديع«يف  عتزّ املأو ابن  »تأويل مشكل القرآن«كتابه 
  فت يف نظم القرآن أو إعجاز القرآننّ من الكتب اليت صُ  ه مل يشر إىل أيّ كما أنّ ). م٨٨٧

 ةفلقد كانت البالغة العربيّ ). م١٠١٣/هـ٤٠٣. ت( للباقالين »إعجاز القرآن«ككتاب 
از والتشبيه واالستعارة وغريها، وهي دراسة تتعامل ة فقط بدراسة الصور البيانيّ معنيّ  ة من ا

فت نّ الكتب اليت صُ  كما أنّ . ْني اآلية واآليتَـ كالكلمة والعبارة و   مع وحدات صغرية يف النصّ 
رة يف البالغة، فقد تعاملت مع نظم القرآن من يف نظم القرآن مل ختتلف عن الكتب املتأخّ 

ا املسألة أمّ . )٢٥(ةة والصور البالغيّ للسور وعالقته بالقواعد النحويّ  ناحية التنظيم األسلويبّ 
، حيث كان من التعامل مع النصّ  هذا جتاوزت املستوى احملدود فقد اليت طرحها الزركشيّ 

  .التناسق داخل النصّ  ا على العالقة بني اآليات والسور؛ أيْ اهتمامه منصب 
) م١٤٨٠/هـ٨٨٥. ت( بقرن من الزمان كتب برهان الدين البقاعيّ  وبعد الزركشيّ 

ق وعلّ . »نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور«نه ا عنوادً ا يقع يف ثالثة وعشرين جملّ فً مصنّـ 
أضاف  ا، مثّ ر بعض كالمه الذي استعرضناه سريعً وكرّ  مة على كتاب الزركشيّ يف املقدّ 

    :يقول البقاعيّ . أفكاره
وموضوعه أجزاء . ل الرتتيباألهّم من مناسبات القرآن وغريه تعرف منه عل وعلم املناسبات«

ها اجلزء الع على الرتبة اليت يستحقّ الشيء املطلوب علم مناسبته من حيث الرتتيب ومثرته االطّ 
ق الذي هو كلحمة النسب؛ فعلم مناسبات بسبب ما له مبا وراءه وما أمامه من االرتباط والتعلّ 

ائه إىل حتقيق مطابقة املعاين ملا القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سّر البالغة ألد
ويفيد ذلك . ف اإلجادة فيه على معرفة مقصود السورة املطلوب ذلك فيهااقتضاه من احلال وتتوقّ 

معرفة املقصود من مجيع مجلها؛ فلذلك كان هذا العلم يف غاية النفاسة وكانت نسبته من علم 
  .)٢٦(»التفسري نسبة علم البيان من النحو

                                                   
 Mir M., « The sûra as a unity : a twentieth century(» السورة وحدة، تطّور تفسري القرآن يف القرن العشرين«، .م راجع مري )٢٤(

development in Qur’ân exegesis »( ٢١٢-٢١١وقد ّخلص مري يف هذا الكتاب نظرّية الزركشّي، ص . ٢١٢، ص.  
هذه الصياغة الفريدة للقرآن إشارًة إىل االمتزاج الرائع لنّصه ومعناه مبا يّتفق وقواعد النحو » القرآننظم «يسّمي علماء البالغة املسلمون « )٢٥(

  .١٩٨ ، ص٣جزء ، .ق.م» ةالرتاكيب األدبيّ «، بوالتا» والبالغة وعلم األصوات
  .قتباًسا يف صدر هذا الكتابوقد نقلنا منه ا. ٦-٥، ص ١، ج »نظم الدرر«، البقاعيّ  )٢٦(
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 العنصر الواحد يف اخلطاب ال يتبّني   هنا عن مفهوم حديث مفاده أنّ عّرب ي البقاعيّ  إنّ 
اخلطاب ينتظم  أنّ  أيْ  ؛ا منهل هذا العنصر جزءً  يف سياقه داخل الرتكيب الذي ميثّ معناه إّال 

علم «وإذا كان . »سّرها«نظم اخلطاب يعود إىل البالغة وهو  دف إنتاج املعىن وأنّ 
ة التعبري عن الفكرة يتعامل مع إمكانيّ «ا من البالغة جانبً  العريبّ ل يف الرتاث ميثّ  »البيان

بالتشبيه  عىنه يُ أنّ  ، أيْ )٢٧(»الواحدة بطرق خمتلفة وبدرجات متفاوتة من املباشرة والوضوح
القرآن املختلفة بل  هو بالغة تركيب أجزاء نصّ  »علم املناسبات« واالستعارة والكناية، فإنّ 

ونقلناه  يشبه ما رواه الزركشيّ (ا كالمً   بعد ذلك عن الرازي البقاعيّ  نقل مثّ . والقرآن ككلّ 
ه ى يف هذا الكالم تنبّ من سورة البقرة، ويتجلّ  ٢٨٥ذكره يف تفسريه اآلية ) مما تقدّ  يف

    :الرازي يف تفسريه إىل العالقات بني اآليات
ه معجز القرآن كما أنّ  ائف نظم هذه السورة ويف بدائع ترتيبها علم أنّ ومن تأمل يف لط«

: معجز حبسب ترتيبه ونظم آياته ولعّل الذين قالوا احبسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضً 
ضني عن هذه اللطائف غري عرِ رين مُ  رأيت مجهور املفسّ  أينّ ه معجز حبسب أسلوبه أرادوا ذلك إّال إنّ 

  :وليس األمر يف هذا الباب كما قيل ،ذه األمورمتنبهني هل
    .)٢٨(»والذنب للطرف ال للنجم يف الصغر  والنجم تستصغر األبصار رؤيته

منهما مبسألة العالقة بني آيات  ين كلٌّ رين عُ ن من املفسّ يْ  آخرَ ْني عن اثنَـ  نقل البقاعيّ  مثّ 
بن أمحد بن حسن التاجييب احلرايل  حلسن عليّ ومها أبو ا ؛منهما القرآن واستلهم البقاعيّ 

  .ادً ني جملّ ا يقع يف ستّ ه كتب تفسريً الذي قيل إنّ  ، وابن النقيب احلنفيّ املغريبّ 
 فصًال  »اإلتقان يف علوم القرآن«يف كتابه ) م١٥٠٥/هـ٩١١. ت( وأفرد السيوطي

. من غري إضافة شيء جديد ر فيه كالم الزركشيّ كرّ  )٢٩(بني اآليات والسور للمناسبات
بني الشيء  الرتادف، أيْ   )١: ق السيوطي بني ثالثة أنواع من العالقة بني اآلياتوفرّ 

ز على العالقة بني كما ركّ . )٣٠(واالستطراد مع ترابط األفكار )٣ ؛والتضادّ  )٢ ؛وشبيهه
ايتها، وعلى ترتيب اية السورة وبداية السورة  بداية السورة و السور بالنظر إىل العالقة بني 

  .اليت تليها

                                                   
، ص ١ج  ،)Von Grunebaum G.E., « Bayân », EI2(املوسوعة اإلسالمّية، الطبعة الثانية  »البيان«، .ي.ج فون جرونبوم )٢٧(

١١٥٠-١١٤٩.  
  .الكتاب وقد نقلناه أيًضا يف صدر هذا. ١٢٨، ص ٧، ج »التفسري الكبري«، الرازي )٢٨(
  .٣٣٨-٣٢٢، ص ٣، ج »اإلتقان يف علوم القرآن«، السيوطي )٢٩(
  .٣٢٧-٣٢٤املرجع السابق، ص  )٣٠(
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اخلطيب  إىل أنّ ) ١٩٦١( »رونالتفسري واملفسّ «يف كتابه  د حسني الذهيبّ وأشار حممّ 
   ، وأبا السعود»السراج املنري«صاحب تفسري ) م١٥٦٩/هـ٩٧٧. ت( الشربيين

، »إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي«صاحب كتاب ) م١٥٧٤/هـ٩٨٢. ت(
ا مبسألة االعالقة نوا مجيعً عُ  )٣١(»روح املعاين«صاحب ) م١٨٥٣/هـ١٢٧٠. ت( واآللوسي

  .بني اآليات والسور
 ح االهتمام الذي أواله كلٌّ مل يفل هذه قةة املتفرّ احملاوالت واجلهود الفرديّ  من رغمبالو 

مبسألة العالقة بني اآليات والسور ومسألة التناسق يف فرض  والبقاعيّ  والزركشيّ  من الرازي
االهتمام كان  ه إىل أنّ هذا مردّ  ولعلّ . من مبادئ التفسري الذي جيعلها مبدأً  املسألة إىل احلدّ 

هؤالء العلماء عن التعامل  لى العالقات بني السور املتتالية، فلم ينفكّ ع خاصّ  ا بوجهٍ منصب 
ووصف . ات بعضها ببعضإىل ربط الذرّ  ولو سعوا ، حّىت »ذرِّيّة«بطريقة  القرآينّ  مع النصّ 

؛ ترتبط فيه اآلية األوىل من السورة باآلية )٣٢(»خّطيّ -ذّريّ «ه مستنصر مري منهجهم بأنّ 
اية السورةالث  وهذا املنهج يف جممله ينظر إىل تسلسلٍ . انية والثانية بالثالثة وهكذا إىل 

  .للنصّ  حقيقيّ  أكثر منه إىل تركيبٍ  لآليات
ال إىل حدوث تغّري يف كتابه القيّ  وأشار مستنصر مري  خطري يف القرن م يف هذا ا

ا هناك تناسقً  ويرون أنّ  لون مع السورة ككلّ رين يتعامحيث شرع العديد من املفسّ  ؛العشرين
 التهانوي رين يف اهلند وباكستان أشرف عليّ ذكر مري من بني هؤالء املفسّ . بني اآليات

، وأمني أحسن )م١٩٣٠/ه١٣٤٩. ت( ، ومحيد الدين الفراهي)م١٩٤٣/ه١٣٦٢. ت(
، )م١٩٨٤/ه١٤٠٥. ت( دروزة ت؛ ومن مصر عزّ )م١٩٩٧/ه١٤١٨. ت( إصالحي

 د حسني الطباطبائي؛ ومن إيران حممّ )م١٩٦٦/ه١٣٨٦ .ت( د قطبوسيّ 
رين اْلُمحَدثني السمة املشرتكة بني هؤالء املفسّ  ويقول مري إنّ ). م١٩٨١/ه١٤٠٢ .ت(

والذي استبدلوه باملنهج  ا يف فهم النصّ وه مجيعً الذي تبنّ  »يّ الكلّ  العضويّ «ج ل يف املنهتتمثّ 
ن من بني مَ  –م أمني أحسن إصالحي وقد قدّ . )٣٣(اه أسالفهمالذي تبنّ  »اخلّطيّ  الذّريّ «

ويرجع الفضل يف ذلك . يف جمال البحث يف التناسق بني السور دفعةأقوى  –ذكرهم مري 
 »عمود السورة«يه سورة هلا موضوع رئيس يسمّ  كلّ   اليت تفيد أنّ  إىل فكرة أستاذه الفراهي

يف تفسريه الكبري  م إصالحيوقد قدّ . اا منطقي الذي تستند إليه اآليات األخرى استنادً 

                                                   
  .٣٦١، ٣٥٢، ٣٥٠، ٣٤٥، ٣٤٢، ٣٣٨، ص ١، ج »التفسري واملفّسرون«، .ح.م الذهيب )٣١(
  .٢١٢، ص »السورة وحدة«، .مري م )٣٢(
  .٢١٩ص املرجع السابق،  )٣٣(
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وساعده ذلك . )٣٤(سورة من هذا املنظور  لكلّ ة حتليًال املنشور باللغة األرديّ  »ر القرآنتدبّ «
حتليله سورة البقرة كما  ص مريوخلّ . ألقسام الرئيسة للسور وحتليلها بالتفصيلعلى حتديد ا

بينهما ) ٢٨٦إىل اآلية  ٢٨٤من اآلية (، وخامتة )٣٩إىل اآلية  ١من اآلية (مة مقدّ : يلي
مرياث إبراهيم  )٢  ؛)١٢١-٤٠(ه إىل بين إسرائيل خطاب موجّ  )١  :أربعة شعب

وأوضح ). ٢٨٣-٢٤٣(حترير الكعبة   )٤  ؛)٢٤٢-١٦٣(ريعة الش )٣  ؛)١٦٢-١٢٢(
بل طرح  ؛ليس هذا فحسب. )٣٥(من هذه الشعب العالقة بني خمتلف األجزاء يف كلّ 

معظم السور إن مل يكن مجيعها   حول العالقة بني السور قاده إىل تقرير أنّ سؤاًال  إصالحي
من املمكن  ، وأنّ )٣٦(ال بعضها بعضً ا يكمّ ن أزواجً تكوّ  –ل سورة الفاحتة استثناًء وقد متثّ  –

منها حول موضوع  القرآن بأكمله إىل سبع جمموعات كبرية من السور تدور كلّ  تقسيم نصّ 
موعات كما يلي ، )٣٣-٢٥(، )٢٤-١٠(، )٩-٦(، )٥-١( :واحد، وهذه ا

ة قيقيّ وميكننا اعتبار عمل إصالحي دراسة ح. )٣٧()١١٤- ٦٧(، )٦٦-٥٠(، )٤٩-٣٤(
 على الروابط ة ال تعتمد إّال ها دراسة بنائيّ وصياغته، ولكنّ  للقرآن من منظور تركيب النصّ 

ة من قبل ض التفسري إىل خطر الذاتيّ ما قد يعرّ  ة بني أجزاء النصّ ة أو املنطقيّ املوضوعيّ 
األقسام اليت  إنّ «: ة إصالحيص نظريّ يف ختامه ملخّ  وكما قال فريد إسحاق. راملفسّ 
ة، كما اعتباطيّ  تظلّ  –ة ة جتديديّ لت بالتأكيد فكرة ابتكاريّ وإن مثّ  –مت اإلشارة إليها تقدّ 
 ّ   .)٣٨(»ا على ما اختار القارئ أن يراه يف النصّ ا كبريً ا تعتمد اعتمادً أ

ينتمي  الذي ا ميكننا أن نقول هذا الكالم نفسه عن حماوالت الشيخ سعيد حوىورمبّ 
 »األساس يف التفسري«فه العظيم م يف مصنّ ؛ حيث قدّ  حركة اإلخوان املسلمني يف سوريةإىل

ا بة ترتيبً ا لسور القرآن إىل مستويات مرتّ ات من القرن العشرين تقسيمً الذي كتبه يف الثمانينيّ 
موعة :ا كالتايلتنازلي  هو بيان  اهلدف من ذلك وأوضح أنّ . القسم، واملقطع، والفقرة، وا

وجتاوب يف الوقت نفسه مع  بع يف تقسيماته موضوعات النصّ واتّ . )٣٩(وتناسقه وحدة النصّ 
                                                   

 Mir(» دراسة ملفهوم النظم عند إصالحي يف كتابه تدبّر القرآن: التناسق يف القرآن«، .م من أجل دراسة مفّصلة هلذا التفسري راجع مري )٣٤(
M., Coherence in the Qur’ân. A Study of Iṣlāhī’s Concept of Naẓm in Taddabur-i Qur’ân] (مري، : الحًقا

  .٤٩-٤٦وهناك أيًضا ملّخص لتحليل إصالحي سورة النساء، ص ]. »ق يف القرآنالتناس«
  .٢١٦-٢١٥، ص »السورة وحدة«مري،  )٣٥(
  .٨٤-٧٥، ص »أزواج السور«، الفصل اخلامس »التناسق يف القرآن«، راجع مري )٣٦(
  .٩٨- ٨٥، ص »جمموعات السور«، الفصل السادس »التناسق يف القرآن«مري،  )٣٧(
يف  ويلش. ت.ال يسوغ وصفها باخليالّية كما فعل أ بالرغم من ذلك نرى أّن نظرّية إصالحي. ١٠٢ص  ،»ة قراءة القرآنمنهجيّ « ،إسحاق )٣٨(

وقد أثبت حتليلنا . أ٩٢٤، ص ٩ ، ج)Welch A.T., « Sûra », EI2(الثانية ، يف موسوعة اإلسالم، الطبعة »السورة«مقاله بعنوان 
ا مرتّبة يف أزواج ّ   .انظر مقاالتنا يف هذا املوضوع يف فهرس املراجع. الثالثني سورة األخرية من القرآن أ

  .٣١-٣٠، ص »األساس يف التفسري«، سعيد حوى )٣٩(
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وإذا كان منهجه ما يزال غري كامل . ةز الوحدات األدبيّ املوافقات بني املصطلحات اليت متيّ 
ذا مه يف هكما نقدّ   القرآينّ  ا لنظم النصّ  حقيقي ه سبق إىل ما ميكن أن يصبح حتليًال فإنّ 

  .الكتاب
ا على مزاعم يأيت رد  القرآينّ  لفهم النصّ  هذا »يّ الكلّ  العضويّ «املنهج  ولعلّ 

ا كة فضًال صياغة القرآن مفكّ  ني وإصرارهم املغاىل فيه على أنّ املستشرقني الغربيّ   عن كو
ففي القرن . ا كان هناك سبب آخر أَهمّ رمبّ «ه مستنصر مري يرى أنّ  ولكنّ . غري متناسقة

ة إعادة تفسري اإلسالم جيب أن تبدأ مهمّ  رين ازداد إدراك املسلمني وإقرارهم بأنّ العش
ا عن االعتماد على ا سيُـَفضَّل تفسري القرآن بالقرآن بعيدً ومن اآلن فصاعدً . )٤٠(»بالقرآن

أسباب «د على كاالعتما(ا مبادئ التفسري من خارج القرآن اليت سادت التفسري قدميً 
  ).ةالنبويّ  أو األحاديث »النزول

ة اليت ترى يف السورة وحدة للنظريّ  االختبار احلقيقيّ « أشار مري يف اخلتام إىل أنّ 
أن  أيْ . ا لدراسة القرآنا جديدً منهجً م ة تقدّ متكاملة هو أن نرى إذا ما كانت هذه النظريّ 

روابط مقبولة ومعقولة بني  حتديدساعد على منهج ية قادرة على إجياد ننظر هل النظريّ 
على إجياد معىن مل  ةقادر  يهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هل ه ؛يات القرآن وفقراتهآ

 يف فهم النصّ  هذا ا اخلطر احملذور من وراء املنهج اجلديدأمّ . )٤١(»؟ايكن ليوجد من دو
ر لتحديد املناسبات والروابط بني اآليات على بديهة املفسّ  فيكمن يف االعتماد احلصريّ 

 ة حيتاج هذا املنهج إىل االستناد إىل املعطيات املوجودة يف النصّ ب الذاتيّ ولتجنّ . والسور
 القرآينّ  م النصّ هل يقدّ : ح اآلن هوطرَ السؤال الذي يُ  ومن هنا فإنّ . ة تاّمةنفسه مبوضوعيّ 

التحليل  نا ليخامرنا شعور بأنّ ؟ وإنّ  معناه رات النظم اليت تسمح بتحديد تركيبه ومن مثّ مؤشّ 
  .للقرآن ُميَكِّن من اإلجابة عن هذا السؤال بنَـَعم البالغيّ 

 من صفحات االستشراق  
اية القرن التاسع عشر، س قد نشأ وتطوّ للكتاب املقدّ  إذا كان النقد التارخييّ  ر يف 

لى يد املستشرقَـْنيِ ا عباملثل طبق مناهج مماثلة على القرآن خصوصً  االستشراق العلميّ  فإنّ 
ة مة تارخييّ مقدّ «صاحب كتاب ) ١٨٨٩ .ت( Gustav Weil ويلْنيِ جوستاف األملانيـَّ 

                                                   
  .٢١٨، ص »السورة وحدة«مري،  )٤٠(
  .يد باخلط املائل من مؤّلف هذا الكتابالتأك. ٢١٩املرجع السابق، ص  )٤١(
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الذي ) ١٩٣٠  .ت( Theodor Noldeke نولديكيه، وتيودور )١٨٤٤( »ة إىل القرآننقديّ 
ذه حماولة لتحديد ما يبدو  وكانت ه. ١٨٦٠عام  »تاريخ القرآن«ل طبعة من كتابه نشر أوّ 

 من رغمبالو . »تاريخ القرآن« ا الستنباطسعيً  »مواطن خلل«وه إضافات وحتريفات كأنّ 
قريب   وقتٍ االستشراق حّىت  ات احلديث ظلّ التنقيح واالستناد إىل مناهج علم اللغويّ 

 على سبيل املثال، نشر ريتشارد بيلف. هذا النقديّ  ا باملنهج التارخييّ ا وثيقً ا ارتباطً مرتبطً 
Richard Bell  ا ذا ا فرعي ها عنوانً وأعطا ١٩٣٩و ١٩٣٨ ْني عامَ الترمجة معاين القرآن بني
 م نصّ ، وشرع يف هذا العمل يقسّ »ة للسورترمجة مع إعادة الرتتيب النقديّ «: داللة كالتايل

 ّ  ا رجييس بالشريأمّ . ة خمتلفةترجع إىل فرتات تارخييّ  االقرآن ويعيد ترتيبه إىل أجزاء يُفرتض أ
Régis Blachère  ّم فيها السور يف ترتيب ة قدّ فقد نشر ترمجة ملعاين القرآن إىل اللغة الفرنسي

ه ا يرى أنّ هنا وهناك ليعطي تناسقً  اقرتحه من عند نفسه، كما أعاد ترتيب النصّ  تارخييّ 
  .ةحية املنطقيّ  من الناأكثر قبوّال 

موسوعة «يف ) Al-Ḳurān( »القرآن«يف مقاله  A. T. Welch ويلش. ت.وأبرز أ
. )٤٢(ة خمتلفةيف تقسيم السور إىل أجزاء تعود إىل فرتات تارخييّ  أثر ريتشارد بيل »اإلسالم

  :النقاط التاليةالقرآن مل يتناول سوى  »بنية«ويف الفقرة اليت أفردها للحديث عن 
 ذا الرتتيب  للسور مع شرح جلمع بعض السور اليت ختلّ  الرتتيب التنازيلّ  :السور

مماثلة، والسور اليت يرجع تارخيها إىل فرتة واحدة،  »عةحبروف مقطّ «السور اليت تبدأ (
مة والسور اليت تتشابه يف املوضوعات الرئيسة اليت تعاجلها، والسور اليت تبدأ مبقدّ 

ينظر فيما إذا كان العنوان ينطبق على   أيْ (وتصنيف السور حبسب عناوينها  ؛)ةواحد
 ).كلمة تظهر يف بداية السورة، أو يف موضع آخر من السورة، أو ال تظهر أصًال 

 ة اآليات األطول، واألكثر نثريّ  ة، مثّ يّ اآليات القصرية املسجوعة يف السور املكّ  :اآليات
ا للسجع ُتكوِّن اآليات نظرً «(اليت تنتهي بالسجع واآليات  ؛ةيف السور املدنيّ 

اية نا ال ميكننا التيقّ بيد أنّ  تقسيمات هي األكثر استساغة داخل النصّ  ن من مواضع 
  .ترقيم اآليات يف الطبعات املختلفة للقرآن مثّ  ؛)»بعض اآليات يف األصل

  
، )أصلها وموضعها يف بدايات السورمعناها و (إىل السؤال عن البسملة  ل ويلشحتوّ  مثّ 

ا تسع وعشرون سورةاليت تُ  »عة مبهمة املعىناحلروف املقطّ «و   .فتتح 

                                                   
  .٤١٨، ص ٥ة، الطبعة الثانية، ج ، املوسوعة اإلسالميّ »القرآن«، .ت.أ ويلش )٤٢(
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ض ويلش تعرّ  مثّ . القرآينّ  لتعريف بنية النصّ  مهزوًال  ضئيًال  ا حصادً هذا إّال  ل كلّ ال ميثّ 
ا القرآن كالَقَسم، واملقاطع اليتة اليت يتّ لدراسة بعض األشكال األدبيّ  ث عن  تتحدّ سم 
ة، ومشاهد يوم ديّ ، والقصص، والقواعد، والشعائر التعبّ »قل«آيات اهللا، واملقاطع اليت تبدأ بـ

ة الضئيلة ها أشكال ميكننا أن نلتقط منها بعض العناصر الرتكيبيّ وكلّ . القيامة، والوعظ
  .واملتناثرة

ا يف الدراسات ا مهم رً تطوّ ) ١٩٨١(مقاله  وقد شهد العام الذي نشر فيه ويلش
ما تناولتا القرآن من  إّال ْني فقد ظهرت دراستان وإن كانت خمتلفتَـ . ة للقرآناالستشراقيّ   أ

ة بني يّ وافرتضتا وجود وحدة نصّ ) غري متزامن( ال من منظور تارخييّ ) تزامينّ ( منظور وصفيّ 
يف  :القرآن«كتابه   Pierre Crapon de Caprona حيث نشر بيري كرابون دي كابرونا ؛السور

 Angelika ونشرت أجنليكا نيويرث. »ةيّ ة للسور املكّ منبع الكالم املوحى، البنية اإليقاعيّ 

Neuwirth   ا زت هاتان الدراستان على بىن وقد ركّ . »ةيّ دراسات يف نظم السور املكّ «كتا
رات على ة مؤشّ نيت األخرى بعدّ ، وعُ نيت أوالمها بإيقاع النصّ فعُ  ؛ة وتراكيبهايّ السور املكّ 

ة وافته قبل أن املنيّ  إذ إنّ ومل يستطع بيري كرابون دي كابرونا أن يتابع عمله . رأسها القافية
ل بداية حبث مثمر واصلته يف عدد من ا عمل أجنليكا نيويرث فهو ميثّ أمّ . ينشر هذا العمل

شر يف نُ  »الشكل والرتكيب«صها مقال هلا بعنوان سنوات يلخّ  ةاملقاالت على مدار عدّ 
  .ت منه هنا بعض النقاط، نثبّ )٤٣()٢٠٠٢( »موسوعة القرآن«اجلزء الثاين من 

م الذي يفرط يف تأريخ القرآن ويقسّ  النقديّ  أن تنحاز إىل التيار التارخييّ  ترفض نيويرث
ا أن تنحاز إىل التيار كما ترفض أيضً   ؛ة متباينةتارخييّ  عة على فرتاتالسور إىل أقسام موزّ 

تاريخ األشكال  مبدرسةا متأثرً  John Wansbrough الذي بادر به جون وانسربو
)Formgeschichte ( والذي ينفي مبدأ التأريخ ويعزو تركيب القرآن وصياغته إىل جلنة غري

 للقرآن ويغضّ  يّ وهذا التيار يعىن بالرتكيب الكلّ  ؛ثرد بقرن أو أكفته بعد حممّ معروفة ألّ 
فان . اقرتحها ج »بطريقة ثالثة«منهجها  ووضعت نيويرث. ةالطرف عن الرتاكيب التفصيليّ 

ّ  J. van Ess إس د وحدة وأكّ  ا نوع من التواصل الطقسيّ الذي نظر إىل السورة على أ
ه كان يف فالقرآن يُنظر إليه من هذه الزاوية على أنّ . ةة والوحدة الدالليّ الصياغة األصليّ 
لكلمة  وهو ما يعنيه األصل السرياينّ (د، تلى للتعبّ من النصوص اليت تُ  األصل جمموعةً 

طة الطول متوسّ القصار و يف إيقاع السور  ى مالمح هذا األصل الطقسيّ وتتجلّ ). »القرآن«

                                                   
  .وما بعدها ٢٤٥، ص ٢، ج )Neuwirth A., « Form and structure », EQ(» موسوعة القرآن«، »الشكل والرتكيب«، .أ نيويرث )٤٣(
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 الذي يضمّ (ها الذي يسّهل على احلفظ ويف سبكها احملكم ، ويف سجعيّ من العهد املكّ 
ا أخرى كطوال السور نصوصً  للقرآن يضمّ  الشكل النهائيّ   أنّ إّال ). ةة وختاميّ ا افتتاحيّ صيغً 
ل دومنا صياغة نة من فقرات منفصلة مع تركيب مرتهّ املكوّ  –ومنها سورة املائدة  –ة املدنيّ 
ة يف إطار واحد خيفي يّ ور الطوال إىل جانب السور املكّ وجود هذه الس إنّ . ة متناسقةأدبيّ 

ة للقرآن يف جممله وجيعل خصائص السور الطوال تنعكس على القصار، ديّ الطبيعة التعبّ 
ا األدبيّ   فقرات متناثرة خارج السياق، ميكن ربطها بنصوص ة وال تُرى إّال فتضيع وحد

ة يف مواضع أخرى من الكتاب إىل مصحف واحد قد  القرآينّ  النصّ ة مجع إن عمليّ . مشا
فُرتِك . أخفت معامل تاريخ تركيبه لتربز فقط رسالته اخلالدة اليت ال تنحصر يف زمن معّني 

قة ة املتعلّ ة اخلارجيّ ة للقرآن لينتقل إىل الصبغة التارخييّ ة الداخليّ االهتمام بالصبغة التارخييّ 
 وتقرتح أجنليكا نيويرث.  حياة النيبّ بأحداث وقعت يف اليت تربط النصّ  »أسباب النزول«بـ

ا من ر القرآن بوصفه نوعً ة من خالل دراسة تطوّ ة الداخليّ الرجوع إىل الصبغة التارخييّ 
ة يف املزيد من هناك رغبة ملحّ  وتظلّ «. نةة معيّ يّ ينعكس يف تراكيب نصّ  ديّ التواصل التعبّ 

قد تكشف من مالمح هذا التاريخ ما ميكن  البحث يف الرتاكيب الدقيقة للقرآن اليت
الذي عّرف  وبذلك تلتقي أجنليكا نيويرث فحوى حبث مستنصر مري. )٤٤(»استقصاؤه

الذين أعادوا ) وأمني أحسن إصالحي كحميد الدين الفراهي(رين املسلمني ببعض املفسّ 
ة واستبعد  يف الدوائر اإلسالميّ وهو مفهوم أغفل طويًال «للسورة، ة اكتشاف الوحدة الدالليّ 

  .)٤٥(»ه مفهوم مبتور الصلة باملوضوعة على أنّ يف البحوث الغربيّ  عامّ  بوجهٍ 
من القافية وجمموعات  ة كلّ يّ أمهّ  د نيويرثأحباثها، تؤكّ  اتعموضو  ويف تلخيص ألهمّ 

حتليل اآليات بتقسيمها إىل مفاصل  من خالل. ةيّ سور املكّ ة يف تركيب الالوحدات اإليقاعيّ 
املطروحة يصل البحث إىل بناء    تضوعاوبني املوا )٤٦(مفصل والعالقة بني تركيب كلّ 

ن من سالسل ثابتة حتتوي على ة تتكوّ يّ فمعظم السور املكّ « :ة لرتاكيب السورمنظومة منطيّ 
رات الواضحة مثل صل بينها بعض املؤشّ ا وتف وموضوعً تتمايز شكًال  من اآلياتجمموعات 

وبذلك ميكن . )٤٧(»اليت تشري إىل وقف ا بعض الصيغ القافية أو عالمات وقف وأحيانً تغّري 
.  عشر آيات أو أكثر أو ثالث أو أربع أو حّىت ْني تقسيم اآليات إىل جمموعات من آيتَـ 

                                                   
  .٢٤٨، ص ٢، ج )Neuwirth A., « Form and structure », EQ(» موسوعة القرآن«، »الشكل والرتكيب«، .أ نيويرث )٤٤(
  .املرجع السابق )٤٥(
الباحتان لإلشارة إىل تقسيمات النّص ، مل تعد املصطلحات اليت يستخدمها هذان وروبنسون يف سياق عرضنا ألحباث كّل من نيويرث )٤٦(

 .حتتفظ مبعناها االصطالحّي الدقيق الذي حّددناه يف حبثنا
  .٢٥٢املرجع السابق، ص  )٤٧(



 قراءة يف تاريخ التفاسري - ة نظم القرآنضيّ ق   ملحق

– ٥٠٩ – 

موعات من سلسلة متواز  –باستثناء أقصر السور يف القرآن  –ن السور وتتكوّ  نة من هذه ا
قة بيوم القيامة، واآليات والعرب الَقَسم، والفقرات املتعلّ  :ة أمناطاليت ميكن تصنيفها إىل عدّ 

، والنظم )ةة أو التربيريّ اجلدليّ (، واملناظرات )سواء املستقاة من الطبيعة أو من التاريخ(
تمع  والضوابط وتناول األحداث اليت ميرّ    .خل، إ)ةر املدنيّ وذلك يف السو (ا ا

ر السور أّما آخ. ن أو ثالثة أجزاءيْ  من جزء أو جزأَ ة نزوًال يّ ن أقدم السور املكّ وتتكوّ 
مة اليت حتتوي على مقطع يُذكر الكتاب يف املقدّ  :إنشائيّ  ز بوجود إطار فتتميّ ة نزوًال يّ املكّ 

اثل حيتوي يف وتنتهي السورة مبقطع متم) تربير، أو جدل، أو وعظ أخالقيّ ( استطراديّ 
. ةة توراتيّ ث عن شخصيّ يتحدّ  ويأيت يف الوسط مقطع قصصيّ . الغالب على إثبات الوحي

اية احلقبة املكّ ما اجتّ للسورة يكاد خيبو كلّ  هذا التقسيم الثالثيّ  غري أنّ  ا أمّ «. ةيّ هنا إىل 
ا يف أمناط تعقيدً  تبدو أقلّ فحسب بل هي  عن التقسيم الثالثيّ  ة فلم تتخلَّ السور املدنيّ 

ا ما كان وأي  :تهالحظ هذا التعليق األخري الذي أثبتت حتليالتنا عدم صحّ . )٤٨(»تركيبها
بوضوح تركيب سورة املائدة   ينّظم التقسيم الثالثيّ  األخرى فإنّ  »الطوال«األمر يف السور 

، وهذا التقسيم )ةثالث شعب فرعيّ  منهما يضمّ   كلّ ْني ن من شعبتَـ حيث تتكوّ ( ككلّ 
عن التعقيد  أّما تعقيد الرتكيب يف سورة املائدة فال يقلّ . ة مستويات النصّ ود على كافّ موج

ما جيعلنا نذكر . تعقيد هي اليت جتعله غري ملحوظة الشدّ  ة، بل إنّ يّ املوجود يف السور املكّ 
  :قول الرازي

  .غرِ والذنب للطرف ال للنجم يف الص  والنجم تستصغر األبصاُر رؤيَته
  
ّ  ز دراسات أجنليكا نيويرثتتميّ  ّ  ل للنصّ ا تعتمد على التحليل املفصّ بأ ا تثمر وبأ

ّ ا مج حصادً  ا السور أمّ . ةيّ ا من ناحية التطبيق تنحصر يف السور املكّ ا من املالحظات، غري أ
 .نيويرثأجنليكا  بعتهاة الطويلة فال تالئمها مناهج البحث اليت اتّ املدنيّ 

  
. تناولت مسألة تركيب السور الطوال –علمنا  على حدّ  – حديثة وهناك ثالثة أعمال

ل تركيب سورة الذي حلّ  ١٩٩٧عام ال Matthias Zahniser زاهنيسرل ملاتياس األوّ 
 ١٩٩٦عام الما هلل يف أوّ الذي حلّ  Neal Robinson واآلخران لنيل روبنسون. )٤٩(النساء

                                                   
  .التأكيد باخلّط املائل من مؤّلف هذا الكتاب. ٢٦٤، ص ٢، ج .ق.، م»الشكل والرتكيب«، نيويرث )٤٨(
 Zahniser A.H.M., « Sûra as Guidance and(» صياغة سورة النساء –السورة هداية وإرشاًدا «، .م.ه.أ زاهنيسر )٤٩(

Exhortation : the composition of Sûrat al-Nisâ’ »( ٨٥-٧١، ص.  
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. )٥١(ز عليه هناسورة املائدة وهو ما نركّ  ٢٠٠١عام الل يف اآلخر ، وحلّ )٥٠(سورة البقرة
 أيْ (ا ا معكوسً بة ترتيبً العشرة مرتّ  تفرتض خامتة هذا العمل وجود ارتباط بني أجزاء النصّ 

ن يْ وبني أصابع اليدَ ) منهما من مخسة أجزاء تقع يف ترتيب عكسيّ  ن كلّ جمموعتان تتكوّ 
هذا ال  ة حبث روبنسونيّ أمهّ   أنّ إّال . عن ظهر قلب ما يساعد على تالوة النصّ العشرة 

 بل يف املنهج املستخدم يف وضع تقسيمات النصّ  تكمن يف هذا االستنتاج االفرتاضيّ 
باستدالل تكرار كلمات متباعدة ) وليس على سبيل احلصر(هذا املنهج يف جوهره  وخيتصّ 

ة تقوم بدور مؤشّ و وحدات دالليّ أ . رات تركيب النصّ ة أو ُمجَل كاملة متطابقة أو متشا
وقد قاد هذا املنهج نيل روبنسون . ا هو املبدأ الذي استخدمناه يف هذا الكتابوهذا أيضً 

ايته غالبً  أنّ  :ا وهيفق معها جزئي ة مالحظات نتّ إىل عدّ  تانبداية املقطع و ، )٥٢(ا متشا
سم يف الغالب بتكرار  ملقطع يتّ ا ، وأنّ )٥٣(الثانية وقبل األخرية من املقطع اآليتانوكذلك 

ا الصيغ زها غالبً اية املقطع متيّ  ، وأنّ )٥٤(ة ال تذكر يف املقاطع احمليطة بهكلمة أو عبارة رئيس
 .)٥٦(ة هنا وهناك داخل املقطع الواحدستدّل روبنسون مقاطع فرعيّ يو . )٥٥(ةة النمطيّ العقائديّ 

وليست املفردات وحدها هي اليت تعّد عالمة على االنتقال من مقطع إىل آخر، فيمكن أن 
، أو )٢٧و ٢٠ ْني ة يف اآليتَـ كبداية القصّ ( تكون عالمة االنتقال تغيري اجلنس األديبّ 

ة بأمن ز يف األساس على عقوبة اجلرائم املخلّ تركّ «اليت  ٤٠-٣٣كما يف اآليات (املوضوع 
تمع  ، أو تغّري )٥٨()٣٩و ٣٤كما يف اآليتني (ة املسجوعة أو الصيغة النهائيّ ، ))٥٧(»ا

﴿يَا ﴾ اليت جاء بعدها ﴿يَا أَيـَُّها الرَُّسولُ  ٤١كما يف اآلية (ه إليه اخلطاب الشخص املوجَّ 
كما يف ( الزمن ، أو تغّري )للداللة على بداية مقطع جديد ٥١﴾ يف اآلية أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا

                                                   
 Robinson N., Discovering the Qur’an : A(» مدخل معاصر إىل نصٍّ غامض –اكتشاف القرآن «، .ن روبنسون )٥٠(

Contemporary Approach to a Veiled Text( ٢٢٣-٢٠١، ص.  
-Robinson N., Hands Outstretched: Towards a Re( »حنو إعادة قراءة سورة املائدة –اليدان املفتوحتان «، .ن روبنسون )٥١(

reading of Surat al-Ma’ida( وقد أشرنا يف . لعمل إّال بعد االنتهاء من هذه الدراسةمل نستطع الوصول إىل هذا ا. ١٩-١، ص
اهلوامش إىل بعض نقاط التقارب يف مواضع معّينة بني حبثنا وحتليالت روبنسون، بل وأوضحنا نقطة استعرناها منه مل نكن قد بيّـنّاها يف 

ايات اآليات (حتليلنا حنن  إّن ). ر على بداية وحدتـَْني نّصّيتـَْني متوازيتـَْني وهو ما يؤشِّ  ٥٣، ٥٢، ٥١، واآليات ٣١، ٣٠، ٢٩وهي تشابه 
  .هذا يف املنهج بني حبثـَْني مستقلَّْني متاًما جعلنا نقتنع بوجود تطّور هاّم وحاسم حنو تفسري جديد للنّص القرآينّ  التقارب الواسع

  .٣، ص »اليدان املفتوحتان«، روبنسون» ميكن أن تبدأ اآليتان األوىل واألخرية من املقطع الواحد بداية واحدة« )٥٢(
  .املرجع السابق )٥٣(
  .املرجع السابق )٥٤(
  .املرجع السابق )٥٥(
  .٤، ص »اليدان املفتوحتان«: ، روبنسون» داخل مقطع واحدْني  فرعيـَّ ْني مقطعَ « ١٩- ١٥واآليات  ١٤-١٢كما تكّون اآليات  )٥٦(
  .املرجع السابق )٥٧(
  .رجع السابقامل )٥٨(
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إىل بعض وسائل  كما أشار روبنسون). اليت تقفز للحديث عن اليوم اآلخر ١٠٩اآلية 
ا إىل وأملح أخريً . )٥٩(»مات املتوازيةاملقدّ «و »كلمات الربط«ا الربط بني املقاطع خصوصً 

سورة املائدة  ، ورأى أنّ ككلّ   ة بنية التوازي املعكوس على مستوى العبارات والنصّ يّ أمهّ 
- ١٠٩ اآليات مغفًال  ١٠٨من اآلية األوىل إىل اآلية  معكوس واسع ميتدّ  م يف توازٍ تنتظ

  .ا واضحً اليت تثري إشكاًال  ١٢٠
ضنا ، وقد تعرّ القرآينّ  ل هذا التحليل نقلة كبرية إىل األمام يف اكتشاف نظم النصّ وميثّ 

ل هو االعتماد األوّ  :مرانزه أعملنا مييّ  ولكنّ . ميف عملنا ملعظم النقاط املشار إليها فيما تقدّ 
ل يف ، والثاين يتمثّ )مها روالن مينيهاليت قدّ  ة التحليل البالغيّ هي نظريّ (مة ة منظّ على نظريّ 

ة من الرتكيب الصغري إىل الرتكيب الكبري عكس الطريقة التنازليّ  ة االنتقال التصاعديّ عمليّ 
ة، ومل يفتأ طريقة روبنسون يف كثري من الدراسات التوراتيّ  دُ وجن. بنسوناها نيل رو اليت تبنّ 

وقد تكون  –د التوازيات يف نصوص التوراة ا لتعدّ ونظرً . د خطأ هذا املنهجروالن مينيه يؤكّ 
مهما بدا هذا  من جهة تركيبه ككلّ  فمن اخلطر الشديد دراسة النصّ  –يف القرآن أكثر 

 لرتاكيب الكبرية هي بالطبع األقوى إثارة لالهتمام واألشدّ وهذه ا. ا بالدخول فيهريً الباب مغ
أساس  ولكن على أيّ . م الرغبة يف الدخول إليها مباشرةً ومن هنا تعظّ  ة يف فهم النصّ يّ أمهّ 

ايتهما أو طرَيف ْني  متطابقتَـ ْني ؟ هل يشري التكرار إىل بداية وحدتَـ  تعرف هذه الرتاكيب  أو 
 البداية من منظور عامّ  ؟ إنّ  ْني  متجاورتَـ ْني ة أو إىل الكلمات الرابطة بني وحدتَـ يّ ة نصّ وحد

م يتحتّ  ومن مثّ . بني خمتلف الرتاكيب الواردة خماطرة ينتج عنها الوصول إىل اختيار اعتباطيّ 
يُنتقل إىل الكربى مع  ولوج املسألة من الباب الصعب حيث يُبدأ بالرتاكيب الصغرى مثّ 

إىل وحدات  ة تقسيم النصّ املختلفة لضمان صحّ  ييز بوضوح بني مستويات النصّ التم
حتليلنا حنن ال يصل إىل  ولذلك فإنّ . هذه ةيّ خمتلفة وسالمة الربط بني الوحدات النصّ 

ق بني إحدى عشرة وحدة ال ؛ حيث فرّ النتيجة نفسها اليت وصل إليها حتليل روبنسون
، منا منها سوى مخس وحدات، ولكن على مستويات خمتلفة من النصّ تتطابق مع تقسي

وهذه الوحدات اخلمس هي . الوحدات على مستوى واحد كلّ   م روبنسونبينما يقدّ 
وهذا ). ١٢٠-١٠٩(، )١٠٨- ٨٧(، )٥٨-٥١(، )٥٠-٤١(، )٤٠-٣٣: (اآليات

                                                   
حتت عنوان  جوثري. هـ.يستعري هذه األفكار من حبث يف موضوع تركيب الرسالة إىل العربانّيني للباحثة ج جدير باملالحظة أّن روبنسون )٥٩(

 Guthrie G.H., The Structure of Hebrews : A Text-linguistic(» حتليل لغوّي للنصّ : تركيب الرسالة إىل العربانّيني«
Analysis .(وتعّد الرسالة إىل العربانّيني موضوًعا ممتازًا لدراسة تراكيب . ١٢، واهلامش ٨-٦، ص »اليدان املفتوحتان«، راجع روبنسون

ويڤ. ڤ.كما يتبّني من ألعمال العديدة اليت كتبها أ) فحسب» كلمات الربط«وليس (النّص   البنية األدبّية للرسالة إىل«اليت من بينها  ا
  ).Vanhoye A.V., La Structure littéraire de l’Épître aux Hébreux(» نيالعربانيّ 
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ا حتليلنا أمّ . األوىل عند روبنسون التقسيم يأخذ شكل التوازي املعكوس يف الواحدات العشر
  .ا للسورةا خمتلفً حنن فيعرض تركيبً 

  

  رؤية جاك بيركJacques Berque  
ا ه كان دائمً ، ولكنّ يف الواقع طريقة التحليل الدقيق لرتاكيب النصّ  مل يتبع جاك بريك

 القرآينّ  تشعر من خالهلا تناسق النصّ حة فريدة اسم رؤى ثاقبة منقّ ا به، كما قدّ معني 
مة لرتمجته كتب بريك يف مقدّ   ١٩٧٩عام الويف . خمتلفة ةيّ وصياغته على مستويات نصّ 

  :قات يقولاملعلّ 
  

ه بصر يتوجّ ] يف توايل السالسل وتتابعها يف القصائد دون نظام واضح أيْ [هذا  ويف كلّ «
وهذا معناه [...]. ة غياب املقاطع االنتقاليّ  ة أو على األقلّ الناقد إىل غياب الوحدة العضويّ 

ة فكرة عامّ  كلّ   على مسة ثابتة من مسات هذا األدب وهي أنّ  –باسم منطق ما  –االعرتاض 
م بني تسلسل أو تتابع أو ارتباط منظّ  ة دون افرتاض أيّ ة أو موضوعات فرعيّ تنقسم إىل أفكار جزئيّ 

على  –ونه انعدام التناسق ما يسمّ  أيْ  –املأحذ  ويذهب املستشرقون إىل نفس. الفكرة واألخرى
وال تركيبها، يستثىن من ذلك  –كما تظهر للمؤمنني   – وحدة السورة فال نتبّني  ؛التصنيف القرآينّ 

ة ا جيعل سور القرآن خمتلفة عن قصائد اجلاهليّ ا جوهري هناك فرقً  فيه أنّ  ا ال شكّ وممِّ . سور قليلة
 ولكن يف التسلسل الداخليّ  – اختالف املضمون أمر بديهيّ  فإنّ  –ليس يف املضمون فحسب 

ا مل تكن اآلية مّ ولكن لَ . إذ ميكن تقسيم السورة إىل سالسل، وهذه السالسل إىل آيات. اأيضً 
أسباب النزول، فليس ينها وإيقاعها مبا يوافق الوحي و ع يف طوهلا ورنا من الشعر بل تتنوّ ة بيتً القرآنيّ 

وال للسورة يف جمملها قالب حيتويها وينتظمها، بينما للقصيدة قالب حيكم لآلية وال للسلسلة 
  .)٦٠(»ا ماإسهامً  »يسهم يف إنتاجها« تركيبها أو على األقلّ 

  
سها لرتمجة معانيه إىل عرب سنني طوال كرّ  القرآينّ  التعامل مع النصّ  اعتياد بريك إنّ 
 –موعة من النصوص املتناثرة بل  د تأليف خمتلّ رّ القرآن ليس جم ة جعله يدرك أنّ الفرنسيّ 

يصعب . ة املستوياتذو تركيب مصوغ بدراية وإتقان على كافّ  هو نصّ  –على العكس 
قات الشعر كما هي احلال يف معلّ   ا يفيض فيه النصّ جامدً  »اقالبً «ه ليس استدالل تركيبه ألنّ 

                                                   
  .١٧-١٦، ص )Berque J., Les Dix Grandes Odes arabes de l’Anté-Islam. Les Mu‘allaqāt(» املعّلقات«، .ج بريك )٦٠(



 قراءة يف تاريخ التفاسري - ة نظم القرآنضيّ ق   ملحق

– ٥١٣ – 

 ١٩٩٠عام الة اليت نشرها ته الفكريّ يُعتَرب وصيّ ا م بريك يف الصفحة األوىل ممِّ وقد قدّ . اجلاهليّ 
م ما ميكن اعتباره ، قدّ »أثناء إعادة قراءة القرآن«يف صورة ملحق لرتمجة معاين القرآن بعنوان 

  :للعمل الذي قمنا به يف هذا الكتاب اسابقً  اإمجالي  اطً خمطّ 
  

ه يسعى وراء  إذ إنّ  ،أوعر الطرقا يلجه من من يلج عامل القرآن عرب دراسة نظمه وتركيبه إمنّ  إنّ «
ا أو اآلياتكشف العالقات بني جممل القرآن وأجزائه الفرعيّ  وقد يسعى إىل  ،ة أو السور وتقسيما

ومن  أبعد من ذلك، إىل حتليل تقسيم اآليات إىل مجل وهذه األخرية إىل جمموعات ألفاظ،
ة من حنو ة علوم اللغة العربيّ ءات ببقيّ ا وصل إىل املرحلة اليت يلتقي فيها علم القرافلرمبّ  ؟  يدري

ويُفتَـَرض أن يؤدَّى هذا العمل دون إغفال اإليقاع الطويل أو القصري الذي يهتّز به . بالغةوومنطق 
الكامل من  ويف النهاية تعكس الدراسة األمر لتعيد بناء النصّ . امتناغمً  االضخم اهتزازً  هذا النصّ 

  . قةأجزائه املتفرّ 
 تنفيذ هذا الربنامج توّىل  –يف حدود علمنا  – اآلن ه ليس هناك حبث حّىت أنّ  من رغمبالو 

ة نها ما زالت تؤّرق البحوث اإلسالميّ ة اليت يتضمّ العديد من املشكالت اجلزئيّ   أنّ الطموح، إّال 
ز ة الستخالص معىن مميّ ة على السواء، مع جهد ملحوظ من جانب البحوث اإلسالميّ واالستشراقيّ 
ة للكشف عن فجوات تركيب هذا ، وجهد مماثل من جانب البحوث االستشراقيّ رآينّ للتعبري الق

هذا جمال دراسة مّتحد وينظر إليه  ه طاملا أنّ نا نعتقد أنّ  أنّ إّال . ة خمتلفةالتعبري مبا يوافق فرتات زمنيّ 
وسائل يف حدود ال الذي يعنينا الوقوف عليه يف تعريفه كذلك كما نُِقل إلينا عرب الرتاث، فإنّ 

  .)٦١(»هو نظام هذه الوحدة وذلك التناسقاملتاحة لنا 
  

على  –املعتين  النقديّ  التارخييّ  بنفسه عن الرتاث االستشراقيّ  وبعد أن نأى جاك بريك
 من خالل الكشف عن اإلضافات القرآينّ  بإعادة صياغة تكوين النصّ  –وجه اخلصوص 

ركيب الكتاب الكامل يف جممله ويف أجزائه الصغرى والزيادات املقحمة، شرع يسأل عن ت
وقد قادته مالحظات عديدة إىل رفض . ة إىل اآليات والكلمات والوحدات الصوتيّ وصوًال 

أوجه  كلّ   إنّ «. همبعض على غري نظام أو منطق كما يظنّ  مبينّ  القرآن نصّ  فكرة أنّ 
وجود نظام يف  –وجهة نظرنا  من – جبالء االنتظام والتوازي اليت ال ميكن إنكارها تبّني 

 له طبيعة مدروسة بتأنٍّ  ا جننح إىل القول بأنّ ب بل رمبّ د مركّ متفرّ  ه نصّ  أنّ القرآن كما تبّني 
                                                   

. التأكيد باخلّط الغامق من مؤّلف هذا الكتاب. ٧١٢- ٧١١، ص )١٩٩٠(» القرآن«ضمن كتاب جاك بريك » أثناء إعادة قراءة القرآن« )٦١(
 Relire le( »إعادة قراءة القرآن«يف كتاب مشابه ولكن أقّل تفصيًال وضعه بعد هذا الكتاب بوقٍت قصري وجاء بعنوان  وقد قّدم بريك

Coran) (قّدم املزيد من املالحظات حول تركيب القرآن وأمهّّية املراكز وجمموعات اآليات أو الفقرات وكذلك التوازي )١٩٩٣ ،
  ).٣٢- ٢٧ ص(
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ه يرى يف ا على اإلتيان بوصف دقيق يقول إنّ ه مل يكن قادرً أنّ  من رغمبالو . )٦٢(»وإحكام
ات نظريّ «ال صلة له بـ )٦٤(»ا أصيًال يفً وتأل«، )٦٣(»اا باهرً ونظامً ... ا بً ا مركّ ترتيبً «القرآن  نصّ 

ّ حّىت «يضيف  مثّ  ،همبعضاليت تستهوي  »واحلريفّ  التفسري العدديّ  م يستخدمون اآلن  لو أ
  .)٦٥(»ةة عشوائيّ هذا ال ينفي كون هذا املنهج مقاربة اعتباطيّ  فإنّ  احلاسب اآليلّ 

تكرار املفاهيم باستخدام  إنّ «: تكرارال الذي يؤّديه إىل الدور الرتكييبّ  وأملح بريك
ة أمر يلفت النظر، وهو تكرار خيتلف عّما ألفناه يف البالغة  مصطلحات متطابقة أو متشا

ه ولكنّ . )٦٦(»أو احلشو والتطويل] ْني ومعناه تكرار اللفظة يف بداية مجلتَـ [من تكرار الصدارة 
وميكنين أن « :حيث يقول )dissimilation( »اإلبدال«ة وهي الظاهرة العكسيّ  مل ُخيفِ 

ع بالقفزات املفاجئة، فهو ينتقل دون تدرّج من يتمتّ  القرآينّ  النصّ  أقول يف املقابل إنّ 
إىل  وقد أشار بريك. )٦٧(»ل أو يشرع يف موضوع جديديعود إىل األوّ  موضوع إىل آخر مثّ 

ن يْ ما يشبه منحدرَ «الحظ  ، ويف مواطن أخرى)٦٨(»ةتراكيب الزخرفة التشجرييّ «مواطن 
يربزها «وهذه احلقائق اليت . )٦٩(»ةة خاصّ يّ ة، ممّا يضفي عليها أمهّ حييطان جبملة مركزيّ 

 قادته إىل السؤال عن التحليل املنطقيّ  )٧٠(»ناحية من نواحي النصّ  البحث إىل النور يف كلّ 
وال يساعد . للتنزيل ينّ ال من ناحية الرتتيب الزم) ةالتزامنيّ (ة من الناحية الوصفيّ  للنصّ 

األغلب يقف عند  يف األعمّ «ه إذ إنّ ا يف هذا الصدد، كثريً   التقليديّ  التفسري اإلسالميّ 
ا أمّ . )٧١(»شرح جمموعة منها –على أقصى التقدير  –التعليق بإجياز على الكلمات أو 

. )٧٢(»عضحاول لفت االنتباه إىل عالقة اجلمل بعضها بب«ن رون املعاصرون فمنهم مَ املفسّ 
وهناك آخرون مّر ذكرهم . د قطبواآلخر سيّ   أحدمها طاهر بن عاشورْني مثالَ  وساق بريك

ا عن والتفسري الذي صدر حديثً  يدم، وميكننا أن نضيف إليهم أبا األعلى املودو ما تقدّ  يف

                                                   
  .٧١٧ص  ،»القرآن«، بريك )٦٢(
  .٧١٤-٧١٣املرجع السابق، ص  )٦٣(
  .٧٢٩املرجع السابق، ص  )٦٤(
  .٧١٧املرجع السابق، ص  )٦٥(
  .٧٢٢ع السابق، ص املرج )٦٦(
  .٧٢٣املرجع السابق، ص  )٦٧(
  .٧٢٥-٧٢٤املرجع السابق، ص  )٦٨(
  .٧٢٧املرجع السابق، ص  )٦٩(
  .٧٢٨املرجع السابق، ص )٧٠(
  .٧٢٨املرجع السابق، ص  )٧١(
  .٧٢٨املرجع السابق، ص  )٧٢(
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ه إىل العالقة وهذا األخري مل يتنبّ . )٧٣(»التفسري الوسيط«ء األزهر بعنوان جمموعة من علما
ه تناول املنطق الذي يربط بني السورة وما اليت تربط اآليات بعضها ببعض فحسب ولكنّ 

مع  جيب أن نقرّ  –ة املناسبة يّ بسبب غياب األدوات الفنّـ  –نا غري أنّ . جاورها من السور
م « أنّ  بريك ا الذاتيّ ... تقديرا  رغمبالا بالنسبة إىل االستشراق فأمّ «. )٧٤(»ةما تزال تشو
يف حدود  –اهتمامه  ، فإنّ ]قة بالعالماتاملتعلّ [ة ة من املناهج السيميوطيقيّ وجود قلّ  من

  .)٧٥(»على التصنيف أو النظام ال ينصبّ  –علمنا 
ا بأمثلة من القرآن اقتضته للحديث عن عن ظاهرة التوازي مستشهدً  بريك يتساءل مثّ 

  :سالكتاب املقدّ 
  

ا يَذُكر يف هذا الصدد أوجه التشابه مع املزامري اليت تتأرجح فيها بعض ا جريئً حبثً  ولعلّ «
من  ن الزبور ولكن ال بدّ لقد ذكر القرآ. ةوالرتانيم التجاوبيّ  والتجاويبّ الفقرات بني احلديث املباشر 

ه ليس من احملظور النظر يف التوازي على أنّ . ة إلبراز تأثري املزامري يف القرآنحجج قاطعة وأكثر دقّ 
ا، وأخريً . سوالذي وردت منه مناذج يف الكتاب املقدّ  السامّيةع به العديد من اللغات الذي تتمتّ 
ز ة األخرى للقرآن تعزّ زم، فهذه السمة األسلوبيّ ع إىل إثبات أوجه التقارب أكثر مما يلودون التطلّ 

  .)٧٦(»إتقان سبكه ليس من قبيل املصادفة نّ باعنا عن نظام ترتيب القرآن حيث إانط
  

ل ه ميثّ د اّتضح أنّ الكبري أن يشري إليه هنا مع شيء من الرتدّ  ما يريد العاِمل اإلسالميّ  إنّ 
م س مل يقدّ فالكتاب املقدّ . وتركيبه مفتاح اإلجابة على باقي أسئلته عن صياغة القرآن

ذه النماذج اليت تظهر أجلى ما  ت كلّ للتوازي فحسب، بل اكتظّ  »مناذج« صفحاته 
س األخرى وإن كان بطريقة ا يف أسفار الكتاب املقدّ تكون يف املزامري وسفر األمثال، وأيضً 

رموزها  إىل حلّ  ك بريكاليت سعى جا »البالغة«أو  »النظام«هذا  فإنّ  ومن مثّ . اوضوحً  أقلّ 
يف  خفّ أ وبشكلٍ  كبري يف التفسري اإلسالميّ   يف تركيب القرآن مل نعثر عليها بشكلٍ 

ة احلديثة حول نظم ح الدراسات الكتابيّ ا دلّنا عليها تصفّ ة، إمنّ الدراسات االستشراقيّ 
  .سةالنصوص املقدّ 

  


                                                   
  .املراجع فهرسانظر  )٧٣(
  .٧٢٨، »القرآن«، بريك )٧٤(
  .٧٢٨ص  املرجع السابق، )٧٥(
  .٧٤٦-٧٤٥املرجع السابق، ص  )٧٦(
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