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صح  ، "إن المعنى المناسب إذا كان جليا سابقًا للفهم عند ذكر النص

  والزيادة عليه. " ، تحكيم ذلك المعنى في النصِ بالتخصيصِ له

  أبو إسحاق الشاطبي                           

  ١/٨٠ الموافقات في أصول الشريعة 
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  التنظري النصي  رؤية يف
بل  ، مل يعد الدرس النحوي احلديث مقصورا على مراجعة الكتب النحوية فحسب

بل رمبا انطلق إىل مـا   ، على القراء ة الواعية لدائرة أوسع هي دائرة الدرس اللغوي
مامه وما يشمله من عالقات تؤكد تواصل النص وتأثريه أي النص بت ، خلف اجلملة

ليس على مستوى األفراد بل واجلماعات؛ ومن مث  ، وتفاعل األخري معه ، على قارئه
مع عدم إغفال ثوابته الراسـخة   ، حيلق البحث يف خصوص الدرس اللغوي املعاصر

نظاما مـن  هذا النحو املشار إليه بكونه  ، على أرض النحو بصورته العامة واخلاصة
  )١(القواعد واملقوالت واحلدود اليت ختتص بنظام لغة ما. 

ومن البدهي أن الدراسات النصية أصبحت علما مستقالً مجـع الغـرب أصـوله    
ـ   ، )٢(ترجم كثري منها، كتب ومقاالت وصدرت فيه: وفروعه  ىوألف كـثري عل
 ، عنـوي م ووجه داليلّ ، ويفهم منها أن النص له وجهان شكلي ملفوظي ، نسقها

أما الوجه امللفوظي للنص فهو أنه مكون من كل العناصـر الصـوتية والصـرفية    
والنحوية.. وأن الوجه الداليل للنص هو عبارة عن منتوج معقد للمضمون الـداليل  

ـّرفه ( هاريس ) بأنه ملفوظ طويل  .)٣(تنتجه الوحدات اللسانية أما اخلطاب فقد ع
                                                

 . ترمجـة د  ،تون أ فان دايك ،لنص مدخل متداخل االختصاصاتعلم ا : انظر هذا التعريف يف) ١(
    . ٣٩ص  ،م ٢٠٠١هـ /  ١٤٢١ ،١ط ،دار القاهرة للنشر والتوزيع ،سعيد حبريي

غري خاف جهود النحـــــاة والبالغيني واملفسرين املسلمني يف الكشف عن وسائل الربط   -) ٢(
د/مصطفى  –يف ضوء التحليل اللساين للخطاب  النحـوي يف النصوص  انظر يف هذا حنو النص

  . ١٣ص  -م  ١/٢٠٠١ط/-الكويت–دار السالسل -النحاس
)١(  ٥٢ص  -١٠٧٧رقم  –دكتوراه دار العلوم  –مصطفى قطب  : دراسة نصية لصور التماسك النصي 

  . بتصرف
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ميكن من خالهلا معاينة بنيـة سلسـلة مـن     ، قةأو مجل متتالية تكون جمموعة منغل
   .)١(العناصر بواسطة املنهجية " التوزيعية " وبشكل جيعلنا نظل يف جمال لساين حمض

بإجياز دقيق علم النص هو العلم الذي " يهتم بوصـف العالقـات الداخليـة    
ال ويشرح املظاهر العديـدة ألشـك   ، واخلارجية لألبنية النصية مبستوياا املختلفة

أو بعبارة أخرى هو العلم الذي يبحث يف خصوصـية   )٢(التواصل واستخدام اللغة "
وعالقته بالواقع عن طريق التحليل اللغوي ملكونـات   ، ويكشف طبيعته ، نص ما

  والفقرة مث النص بتمامه. ، اجلملة وما وراءها
وطـرح   ، إذن اهلدف توظيف املدخل اللغوي يف فهم النص وعالقته بـالواقع 

وفهم الغاية من هـذا   ، عن اليهودالقرآين ت عن خصائص اخلطاب النصي تساؤال
هو يف احلقيقـة   ، ألنين ال أعاجل تارخيًا  مضى بقدر معاجليت واقعا حاضرا؛ اخلطاب

كانت آلة رصده اللسانَ العريب املبني املرتل على خامت املرسلني   ، عن تاريخ قدمي تليد
  . –صلى اهللا عليه وسلم  –حممد 

واليت أصـلها   ، أسس الدراسات النصية اليت تنطبق على التعريف السابق ومن
  :كثري من املشتغلني يف هذا احلقل ما يأيتلدينا الغرب وباركها 

 معينة) أن الواقع هو الذي ينتج النص؛ ومن مث فالنص عبارة عن مساحة ١(   
لتحليل أيـاً  أي باختصار شديد النص منتج بشري خاضع للنقد وا ، للواقع والتاريخ
وكما يرى د. صالح فضل " أن النص يف اية األمر ليس سـوى   ، كانت النتائج

                                                
  . ٥٩السابق ص  )٢(

 ١٦٤العدد/ -الكويت –عرفة سلسلة عامل امل –بالغة اخلطاب وعلم النص د / صالح فضل  )٢(
  . ٢٤٧م ص ١٩٩٢عام
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على حنو جيعـل مـن الضـروري     ، تعبري يشكل جزًءا من عملية اجتماعية معقدة
الـيت   واأليدلوجيـة واالجتماعية واللغوية واألدبية  استحضار املالبسات الشخصية 

  ) ١(كتب فيها النص "
لباحثون يف هذا اال أنه من الضروري استبعاد ثالثة أمور ) كما يرى ا٢(   

  :من مكونات الدال النصي عند التحليل وهي
  –كقولنا بعد قراءة عمل ما هذا مجيل أو مدهش  –[أ] األثر األديب       
   –السحر / الشيطان  -[ب] القوى اخلفية       
    )٢(.. ! .[ج] املقدس     

هو نـص   –من وجهة نظر بعضهم  –رآن الكرمي ومفهوم هذا بوضوح أن الق
أو هو نص ارتقائي كاإلجنيل والتوراة كما جـاء يف   ، ثقايف لغوي من صنع البشر

} الذي يقـول " إن كـل   Gerd R- Puinخطابات الباحث جرد.آر.بني { 
كتاب مساوي يقبل التغيريات مع  مرور األيام فتحذف منه أشياء وتزاد أخرى مـع  

  )٣(ته املطلوبة فيه "احلفاظ على رسال
متأثراً باملعايري السابقة يف  بعض الباحثني املعاصرينوعلى الطريقة  نفسها يقول  

نأمل أن نساهم يف تعريف الوجـه   –مفهوم النص  –حتليل النصوص  " ببحثنا هذا 
                                                

 –جملة فصول/ الد الرابع  -د/ صالح فضل –) من الوجهة اإلحصائية يف الدراسة األسلوبية ١(
  -١٣٢ص  -م ١٩٨٣ديسمرب  -العدد األول

 -٩ص  -دار توبقال  -الدار البيضاء –ترمجة فريد الزاهي  -جوليا كرستيفا –علم النص  )٢(
  . بتصرف

 -)٤٥الد( -جملة البعث اإلسالمي -حممد عبد الرحيم القرشي : ) مؤامرة حديثة ضد القرآن١(
  ٢٠ص-)٢(-العدد
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احلقيقي لكثري من مفاهيم اخلطاب الديين املعاصر باستخدام أساليب الدرس العلميّ  
وقد نفى عنه صـفة   ، مع النص القرآينّأبو زيد نصر حامد د/ مث تعامل  ومن؛ )١("

وطبق  عليه ما يطبق على حتليل  ، القداسة كخطوة من خطوات التحليل املوضوعي
  قصيدة أو قصة أو مسرحية ! أي نظر إىل النص القرآين نظرة تقييم ! 

  :وما سبق ليس من املوضوعية يف شيء لسببني
صلى اهللا عليـه   –القرآينّ منذ نزوله على النيب حممد  أوهلمـــا: أن النص

ومن مث لو كان من إنشـاء  ؛ وهو نص مؤثر على جمموع املمارسات الدالة –وسلم 
ومل يكن مثـة   ، . لنسبه لنفسه.وتشريع ، حممد مبا فيه من أخبار وأحكام وقصص
لكن ثقافة  ، هبل لعد ذلك فخراً له ولقبيلت ، مربر للتمسح بأنه من عند رب العاملني

بل  ، )صلى اهللا عليه وسلمى من الثقافات احمليطة بالرسول حممد (النص القرآين أعل
  الفرس والروم واليونان واهلند.     –وأعلى من الثقافات املؤثرة يف الدول ااورة 

أن فكرة االرتقاء يف النصوص املقدسة رمبا تنطبـق علـى التـوراة    : وثانيهما
بل مما ال خالف فيه أن التلمود  ، دوينهما عن وقت  نزوهلماواإلجنيل بسبب تأخر ت

وهو الكتاب الذي يشرح العقيدة اليهودية هو كتاب سري وضـعه حاخامـات   
 -وهذا ما يفسر انغالقية الديانة اليهودية واحنرافها يف أم سـاللة نقيـة    ؛ اليهود

يونية عن شـريعة  شعب اهللا املختار ـ وأيضاً يفسر اختالف اليهودية وتعاليم الصه 
ألنه حمفوظ ؛ واألمر خمتلف بصورة قاطعة مع القرآن الكرمي ، عليه السالم –موسى 

أو باحث ، ومل يرصد فيه عامل متخصص –بل إىل يوم الدين  –منذ نزوله إىل يومنا 

                                                
-م١٩٩٣ –اهليئة املصرية العامة  -د/ نصر حامد أبو زيد –) مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن٢(

   - ١٤/٢٧ص 

 



  

 - ٨ -

غريب موضوعي ـ بكل ما يعنيه الوصف من إحاطة بكل علوم القـرآن ـ تغيـراً     
باإلضافة إىل أن الناسخ واملنسوخ يف القرآن هـو مـن    .واحداً منذ نزوله حىت اآلن

وهي ظاهرة واضحة للمشتغلني يف احلقل القرآين إحاطـة وتوثيقـاً    ، علوم القرآن
ومـن مث ال قيمـة   ؛ بل أكاد أجزم قتلت حبثاً عند الدارسني املسـلمني  ، وحتليالً 

بين اسـتنتاج  باستثناء القيمة اإلعالميـة ـ لتـ    –ملوضوعية  يروج هلا احلداثيون 
واحملفوظ يف صدور الرجـال   ، املستشرقني مث سحبه على القرآن املوجود بني أيدينا

  .وهو نص ثابت كتابة من عهد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ، والنساء واألطفال
: املستشرقني ـ املشار إليها سلفاً أصول واخلالصة املوضوعية يف مناقشة ثوابت 

حيث يعرف ؛ ألن طريقة التوثيق فيه جديدة وفريدة؛ صأن القرآن الكرمي هو أدق ن
 ، والصيفي والشتائي ، والنهاري والليلي ، واحلضري والسفري ، منه املكي واملدين

وكيفية  ، وما كان مفرقاً أو منجماً ، بل وأول ما نزل وآخر ما نزل وسبب الرتول
اظه ورواته  ومعرفة حف ، مث مجعه وترتيبه ، وربط ذلك بكيفية إنزال الوحي ، إنزاله

واملطلق  ، والدقة يف معرفة الناسخ واملنسوخ , واحملكم واملتشابه ، وأسانيده وقراءاته
بل وعلم رسوم اخلط !! فهل يوجد نص مماثل له يف التوثيـق   ، واملقيد من القرآن
    ٩؟ " إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ " احلجر/كما شهد له مرتله

 ، وعند تقييده قيد بالنعـت  ، لقد جاء لفظ القرآن يف املصحف مطلقًا ومقيدا
) " إِنه لَقُرآنٌ كَـرِمي فـي   ٧٨، ٧٧فتارة وصف بأنه قرآن كرمي (سورة الواقعة /  

وثالثة بأنه القـرآن   ، كتابٍ مكْنون  " وأخرى بأنه مبني وجميد / أول احلجر و ق
واملهم  ، ولَقَد آتيناك سبعا من الْمثَانِي والْقُرآنَ الْعظيم " " ٨٧العظيم سورة احلجر/ 

أنه مقـدس  ؤكد يف النهاية أن درجة هذا التقييد نكرة أو معرفة له دالالت متنوعة ت
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            :على هذا النحو
 

                                            
 كرمي                  قــرآن

  جميد                قــرآن      
 العظيم               القـرآن
 ايد                 القـرآن
  ذي الذكر              والقرآن 
 مبني                قـرآن
  عربياً                  قـرآناً
  فرقاناه               قـرآناً
  أعجمياً                 قـرآناً
  غري هذا               قـرآنا
  عجباً                 قـرآناً

  
  :ملحوظات الربط و التناص

صفات العلو والقداسة جاءت عن طريق التقييد بالنعت النكرة أو املعرفـة   -١
 صفات التبيني والتعجب جاءت عن طريق التقييد بالنعت النكرة.

رغبة الكفارـ جاءت بواسطة أداة معينة  الصفات االحتمالية ـ بناًء على  -٢
( لو) يف قوله تعاىل " ولو جعلناه قرآناً أعجميـاً لقـالوا لـوال فصـلت آياتـه"      

 صفات علو

 صفات توضيح وتبيين

 صفة احتمالية

 صفة إعجاز
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أو بصفة منفية ( غري هذا ) يف قوله تعاىل" قَالَ الَّذين الَ يرجونَ لقَاءنا  ، ٤٤فصلت/
  .١٥ائْت بِقُرآن غَيرِ هـذَا أَو بدلْه " يونس /  

  
  موضوعية النص القرآين   

تقتضي مين أن أقرر أن الرواية الثبت  ، هذه املوضوعية اليت أغفلها املستشرقون
 ، يعرفها املتخصصون يف علـوم القـرآن   -مع غريها من روايات  –للقرآن الكرمي 

املسلمني عنيت رواية اإلمام أيب عمر حفـص بـن   مجهور وهي املوجودة بني أيدي 
هــ ـ  لقراءة عاصم بن  ١٨٠رية األسدي الكويف ـ املتوىف سنة  سليمان بن املغ

عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن حبيـب السـلمي ـ     ، أيب النجود الكويف التابعي
 –رضـي اهللا عنـهم    –هــ ـ عن حفاظ القرآن من الصحابة  ٧٤املتوىف سنة 

 ، دوعبد اهللا بـن مسـعو   ، وزيد بن ثابت ، وعلي بن أيب طالب ، عثمان بن عفان
وأيب بن كعب رضي اهللا عنهم عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عـن الـروح     

وهي رواية متواترة تالوة  ، عن رب العاملني جل جالله ، األمني جربيل عليه السالم
 ، أضف إىل هذا أن املعىن يف حد ذاته ليس مقدسـا  .نطقا وضبطاً وتدويناً ، وحفظاً

أو بعبارة أخرى اكتسب الـنص   ، ة بالقائلوإمنا العرب ، والدال كذلك ، بل حمايداً
عن  ، القرآينّ القداسـة لتوافر صفات التواتر فيه عن املستقـبـل األول ( الرسول)

  .عن رب العزة جل وعال ، طريق وسيط (جربيل)
معنا ما يؤكد قدسية النص القرآين عن طريق القراءة التنازلية لسلسـلة   الحظ

  :الرتول وموقف كل فرد على هذه البسيطة منه العنعنة أي القراءة عن طريق تسلسل
  اهللا ( ترتيل)

 



  

 - ١١ -

  جربيل ( وحي)
  

  حممد ( بالغ)
  العاملني

  وصول             عدم وصول                            
  
  عدم تفاعل " صم بكم عمي "  تفاعل ثقايف       
              ) ١(نقي              مشوش   

     
ألن املنظـرين  ؛ رآن هـي قمـة املوضـوعية   علوم القاستيعاب إن الدقة يف  

املوضوعيني اشترطوا لسالمة أي حبث " كون الباحث على وعي تام بالعوامـل أو  
ومـن جهـة    ، . هذا من جهة)٢(املتغريات اليت ستؤثر على مشكلته أو موضوعه "

مبا يساعد على  ، أخرى فإن علوم القرآن توضح أو متثل كم العناصر احمليطة بالنص
بـل إن   .املضمونالشكل وومتاسكه على مستوى  ، ه وخطابه  وتوجهاتهفهم آليات

وإدراك كـم املؤلفـات    ، قراءة متأنية أو سريعة يف  علوم املكي واملدين من جهة
الدقيقة حول هذا املوضوع  من جهة أخرى تؤكد توافر التماسك النصي يف فهـم  

   .القرآيناال احمليط بالنص 

                                                
النص القرآين معاملة الشـعر والنثـر يف   ومن عامل  ،)  املنافق /أهل الكتاب ( اليهود) املستشرقون١(

                                 .  ال لتوضيح خصائصه بل للنيل منه باسم املوضوعية ،التحليل النصي
م ٣/١٩٩٨ط/ -عمان –دار الشروق  –د / راضي الوقفي  : انظر مقدمة يف علم النفس )١(

  ٤٣ص/
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ما جاء يف اإلتقـان  الدقيقة املتعلقة باال الين القرآين أمثلة هذه البيانات من و
  :للسيوطي على النحو اآليت

؛ الدقة املتناهية يف معرفة املكي واملدين درجة الكمال املوضـوعي  وصلت) ١( 
  .)١(مكية إال ست آيات -مثال -إذ نقل املتخصصون أن سورة املطففني 

مخسة و عشرين وجهـاً لعلـم    د حيد –مثال  –النيسابوري  ومنها أن ) ٢( 
أن مـن مل يعرفهـا   وقرر  ، ...وهو علم الرتول واجلهات ، واحد من علوم القرآن

قال أبو القاسـم  : قال السيوطي ، مل حيل له أن يتكلم يف كتاب اهللا تعاىل بينهاومييز 
احلسن بن حممد بن حبيب النيسابوري يف كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن " من 

و ما نـزل   ، وترتيب ما نزل مبكة واملدينة ، لوم القرآن علم نزوله وجهاتهأشرف ع
و ما نزل مبكـة فــي   ، وما نزل باملدينـة وحكمه مكي ، مبكة وحكمه مدين

 ، وما يشبه نزول املكي يف املدين  ، و ما نزل باملدينة يف أهل مكة ، أهـل املدينـة
ومـا   ، وما نزل ببيت املقدس ، وما نزل باجلحفة ، وما يشبه نزول املدين يف املكي

 ، وما نزل مشيعاً ، وما نزل ارا ، وما نزل ليالً ، وما نزل باحلديبية ، نزل بالطائف
 ، واآليات املكيات يف السور املدنية ، واآليات املدنية يف السور املكية، وما نزل مفرداً

 ، جممالً وما نزل ، وما حل من املدينة إىل أرض احلبشة ، وما حل من املدينة إىل مكة
فهذه مخسـة   .وما اختلفوا فيه فقال بعضهم مكي وبعضهم مدينّ ، وما نزل مفسراً
ومن مل يعرفها ومييز بينها مل حيل له أن يتكلم يف كتاب اهللا تعاىل  ، وعشرون وجهاً

")٢(  

                                                
  ١/١٧-الرياض –مكتبة املعارف  -مد شريف سكرتقدمي حم –اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي  )١(
  . وما بعده ١/١٧) السابق ١(
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الربهـان يف علـوم   (واإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي يؤلـف  
 ، وكلها تعطي   ، بالغةوضوعية بعة وأربعني علماً. مبس وحيصر علومه يف ، )القرآن

مـن أنـاس    ، ووضحت لنا الظروف احمليطة باملوقف ، وعياً بالسياق احمليط بالنص
وال مظنة  ، تترك فرصة لإلضافةتكد ومل  ، وكانوا معها يف قلب احلدث ، عايشوها

 ، وكشفت عن من يبحث مبوضوعية ، فقطعت الطريق على كل ذي هوى ، للتهمة
ـّفة باملوضوعية العلـوم أو  أمساء هذه ومن املفيد نقل هذه  .أو من يبحث بذاتية مغل

ومسيته الربهان يف علـوم القـرآن   الذي يقول: األنواع على حد تعبري الزركشي ، 
  :)١(وهذه فهرست أنواعه
  معرفة سبب الرتول.  : النـوع األول

  معرفة املناسبة من اآليات  : النوع الثاين
  .معرفة الفواصل : ثالثالنوع ال

  معرفة الوجوه والنظائر. : النوع الرابع
  .معرفة علم املتشابه: النوع اخلامس
  .ملبهماتامعرفة علم : النوع السادس
  .معرفة أسرار الفواتح :النوع السابع
  .معرفة خوامت السور :النوع الثامن
  .معرفة املكي واملدين: النوع التاسع

                                                
دار الفكر  –تعليق مصطفى عبد القادر عطا  –الربهان يف علوم القرآن / بدر الدين الزركشي  )٢(

  ١/٣٠م ٢٠٠١هـ = ١٤٢١
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  .فة أول ما نزلمعر: النوع العاشر
  )١(معرفة كيفية إنزاله.. : الثاين عشر.معرفة على كم لغة نزل: احلادي عشر

العناصر احمليطة بالنص وفهم آلياته مـن   ثراءهذه هي علوم القرآن اليت توضح 
أما كون الباحثني يف جامعة ميونك  وكون الربوفسري جرد آر  ، خطاب وتوجيهات

ون مقارنات بني نسخة عاصم أيب النجود ونسـخ  يعقد )٢(وكراف فان بامتر ، بني
مل تعرض على اللجنة العلمية اليت أقرها عثمان بن عفان واليت أو  ، أخرى غري موثقة

                                                
السـادس  . أمسائه معرفة : اخلامس عشر. معرفة تقسيمه : الرابع عشر. معرفة بيان مجعه : ) الثالث عشر١(

. معرفة ما وقع فيه من غري لغة العـرب   : السابع عشر. معرفة ما وقع فيه من غري لغة احلجاز : عشر
احلـادي  . معرفـة األحكـام   : العشرون. معرفة التصريف : التاسع عشر. معرفة غريبه : الثامن عشر
معرفة اختالف األلفاظ  : الثاين والعشرون. معرفة كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح : والعشرون

  . معرفة توجيه القراءات : الثالث والعشرون. بزيادة أو نقص
  . معرفة علم رسوم اخلط : اخلامس والعشرون. معرفة الوقف : الرابع والعشرون     
  .  معرفة خواصه : السابع والعشرون. معرفة فضائله : السادس والعشرون     
  .  يف القرآن شيء أفضل من شيء معرفة هل : الثامن والعشرون     
. معرفة  اقتباس اآليات وتضمينها يف تصانيف البشر : الثالثون. معرفة آداب تالوته : التاسع والعشرون     

 : الثالث والثالثـون . معرفة أحكامه : الثاين والثالثون. معرفة األمثال الكامنة فيه : احلادي والثالثون
  ناسخه ومنسوخه   معرفة : الرابع والثالثون. جدله

السـابع  . معرفـة احملكـم واملتشـابه    : معرفة موهم املختلف السادس والثالثون : اخلامس والثالثون     
  . معرفة حكم اآليات املتشاات الواردة يف الصفات : والثالثون

  . معرفة وجوب متواتره : التاسع والثالثون. معرفة إعجازه : الثامن والثالثون     
  .  معرفة تفسريه : احلادي واألربعون . يف بيان معاضدة السنة للكتاب  : عوناألرب     
  بيان حقيقه وجمازه  : الثالث واألربعون. معرفة وجوب املخاطبات : الثاين واألربعون     
السادس . يف أقسام معىن الكالم : اخلامس واألربعون. يف الكناية والتعريض : الرابع واألربعون     

  . يف ذكر ما تيسر من أساليب القرآن : واألربعون
  . يف معرفة األدوات : السابع واألربعون     

  . ٢١/٢٢) مؤامرة حديثة ضد القرآن ص١(
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واملصحف الذي جعـل   ، أرسلت النسخ الست إىل البصرة والكوفة والشام ومكة
.. أقول  فهـو لـيس مـن    ألهل األمصارألهل املدينة واملصحف الذي احتفظ به 

باإلضـافة إىل أن   ، بل خمالف ألسس املنهج العلمي –املفترى عليها  –ضوعية املو
  شرط صحة التالوة أن يتوفر فيها الشروط اآلتية:

  .بطرقه املتواترة –صلى اهللا عليه وسلم  –الرواية املوثقة عن رسول اهللا  -١
    .الرسم العثماين املتعارف عليه -٢
  .موافقة القواعد اللغوية -٣
رضي   –حىت لو كانت على عهد عثمان  –هذا فأية نسخة غري موثقة  وعلى 

ـ    -اهللا عنه  وبلغة العصر مل تعرض على اللجنة العلمية اليت شكلها عثمان بن عفّان 
وليست من اآليات املرتلة على حممد ( صلى اهللا عليـه   ، فهي على مسئولية واضعها

إذا أردنا قطع الشك بـاليقني   – بل إن املوضوعية ، وسلم) وإن تشات ا اآليات
" عثر عليها وهي : تقتضي أن يكتب الغربيون على غالف  هذه النسخة املزعومة -

أما احلكم بأا نسخ أخرى للقـرآن   ، غري موثقة عن عثمان " هذه هي املوضوعية
وبعـد عهـد    ، إلثبات انه تغري كل فترة يف عهد الرسـول ؛ تؤكد ارتقائية النص

هدفه تشبيه القـرآن بـالتوراة    ، ذايتّ مشكوك يف موضوعيته فهو حكم ، الرسول
وأن التغيري دخل الكتب السماوية مجعاء وهو ما يرفضه كل باحث حيترم  ، واإلجنيل

   .املوضوعية
هـذا العنصـر    ، ننظر إىل النص القرآين باعتباره مقدساً سبق أن ذكرنا أننا  

مـن   فاألوىل تثبيته ال استبعاده ومن مث؛ لنا كما سلف بيانه  حقيقة وليس جمرد رأي

 



  

 - ١٦ -

اللهم إال على سـبيل اجلـدل والفـرض     )١(، جانب املشتغلني بالدراسات القرآنية
وليس من  ، و دورنا هو التفسري املبين على املالحظة والربط مث االستنتاج  ، والتمثيل

ألن التقييم ينطبق علـى الـنص   ؛ هدفنا التقييم حىت لو كان حتت شعار املوضوعية
فكل ما يقدمه  –خصوصاً الذي مل يدخله التحريف  –أما النص املقدس  ، بشريال

واسـتنتاج   ، الدارس املعاصر هو االجتهاد يف التفسري أي التفسري بالعقل والـرأي 
من ذلك مثالً اآليات  ، التماسك النصي بصوره الشكلية واملوضوعية عن تناص حمدد

وبعبارة  ، سرائيل يف القرآن الكرميتتحدث عن بين إاخترت دراستها وهي اليت اليت 
أخرى من أهداف هذه الدراسة معاجلة النص القرآين اخلاص باليهود معاجلة نصـية  

ربط هذه املعاجلة بالواقع من خالل الداللة اللفظيـة  تبل  ، ختلو من النمطية التقليدية
كلـه  مث يف  ضوء الـنص   ، وما وراء اجلملة من آية وسورة ، للمفردات واجلملة

الدكتور سعد مصـلوح " إن حنـو    وكما يقول ، يج واحد من أوله إىل آخرهكنس
النص الذي نريد هو منط من التحليل ذو وسائل حبثية مركبة متتد قدرا التشخيصية 

باإلضافة إىل فحصها لعالقة املكونات التركيبية داخل  ، إىل مستوى ما وراء اجلملة
  )٢(."مث النص بتمامه  ، مث الفقرة ، اجلملة
يوضح د/ صالح فضل ثالثة أدوات مهمة من الوجهة الوظيفية يف هذا الصدد و

                                                
) يشترط لسالمة البحث أن يكون الباحث على وعي تام بالعوامل أو املتغريات اليت ستؤثر علـى  ١(

    ٤٣د/ راضي الوقفي / ص –مشكلته/انظر مقدمة يف علم النفس 
الكتاب التذكاري لذكرى هارون – ٤٤سعد مصلوح ص : ) العربية من حنو اجلملة إىل حنو النص١(

 ٤د/ مصطفى النحـاس ص   : وانظر حنو النص يف ضوء التحليل اللساين -م١٩٩٩الكويت  –
  .  وما بعدها
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  :إلبراز فروق االستعمال اللغوي متهيداً إلدراك خصائص النص على النحو اآليت
ويتعلـق   ، األداة األوىل { اال } أي جمال القول لنص معني يتعلق مبوضوعه

  .باملالمح اللغوية اليت ميكن أن تترابط معه
اة الثانية { الكيفية }  أي كيفية القول فهي البعد الذي يتصل بـالفروق  األد

الحـظ معـي  أن    .اللغوية النامجة عن االختالف بني قول منطوق وآخر مكتوب
النص القرآين ال فرق بني منطوقه ومكتوبه؛ بفضـل جهـود علمـاء القـراءات     

  واشتراطهم موافقة الرسم العثماين وتوثيق الرواية نطقًا 
داة الثالثة { طابع املقال } أي الصبغة الشكلية اليت تعكسها اللغة  يف املوقف األ

مع مالحظة أن هذه األبعاد الثالثة متبادلـة ويـؤثر    ، أي طبقية الضمائر وتنوعها
  )١(.بعضها يف بعض

ونستطيع أن نصوغ األدوات السابقة يف شكل تساؤالت لتوضـيح عناصـر   
إدراك خصائص اآليات الـيت  هجا للدراسة سعيا إىل الذي اخترناه مناملدخل اللغوي 

  :عن اليهود فيما يأيت تتحدث
  األخرى ؟ هل اكتسبت الكلمة داللة أسلوبية من جتاورها مع الكلمات

  ما عالقة النص بالوحدات النصية األخرى ؟
  وما سياقه ؟ ، ما الظروف احمليطة باملوقف

  ما السياق الذي يستخدم فيه هذا النص أو ذاك ؟
  هل تغريت العناصر اللغوية يف النص قياساً مبستوى آخر ؟
  هل يوجد تنويع يف األسلوب عن طريق تعدد القراءات ؟

                                                
  . ١٣٣ص          د/ صالح فضل  : ) من الوجهة اإلحصائية يف الدراسات األسلوبية١(
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   ما عالقة الصبغة الشكلية اليت تعكسها اللغة يف املوقف ؟ ( أي طبقية اخلطاب )  
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  يبعض معايري التماسك النص
وهو خيتص بالعالقات  ، يعد معيار التماسك من املعايري اليت حتقق نصية النص

املتبادلة بني مكونات النص السطحي ( املفردات ) وهو يعتمـد علـى العالقـات    
وتصري هذه املكونات منسجمة إذا تآلفت وقبلت بعضها للبعض اآلخـر   ، النحوية

 ، وإذا كان التماسك على مستوى اجلملة حيقق عدة أغراض مثل وضوح العالقة .)١(
على حد تعـبري   –وعدم اخللط بني عناصرها  ، منها وعدم اللبس يف أداء املقصود

فإن التماسك مبجموع عناصره ميثل عنصرا جوهريا يف ؛ -)٢(الدكتور حممد محاسة 
وغري خاف إشارة السيوطي إىل التماسك أو االلتئام جبعله  .)٣(تشكيل النص وتفسريه

 متأليفه والتئا فالوجه الثالث من وجوه إعجازه: حسن ، أحد وجوه اإلعجاز القرآين
  )٤( .وفصاحته ، كلمه

وعلى هذا فالتماسك له صور ومظاهر تتضافر مجيعها يف تفسري النص وقراءته 
 ، فإا ستؤكد إعجـازه  حبيث لو طبقت على النص القرآنـــي ، قراءة مبدعة
  هي: )٥(هذه العناصر

  التماسك النحوي. -١

                                                
عـام      ١٠٧٧برقم  ،دار العلوم ،دكتوراه ،مصطفى قطب : نصية لصور التماسك الداليلدراسة ) ١(

   . ٧٥، ص ١٩٩٦
  . بتصرف ٧٤ص  ،١٩٩٦ ،١ط ،مصر ،دار الشروق ،حممد محاسة . د : بناء اجلملة العربية )٢(
  . بتصرف ١٤١ص  ،سعيد حبريي . د : علم لغة النص) ٣(
وجوه اإلعجـاز القـرآين يف الربهـان     : وانظر ،١/٩٦  ،حي الفقيصب . د : علم اللغة النصي) ٤(

  . ٢١٩ : ٢/١٠٤ : للزركشي
  .  وما بعدها ١/١٢٠ : علم اللغة النصي) ٥(
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  التماسك الداليل. -٢
  املفردات )(تعانق  .التماسك املعجمي -٣
  التماسك الصويت ( فواصل اآليات) -٤
  متاسك أفكار النص ومواضيعه. -٥
  .التماسك بني النص والعامل اخلارجي -٦
  :التماسك النحوي ويندرج حتته -١
  .أو اخلارجية           والداخلية ، اإلحالة بنوعيها القبلية والبعدية -١
  أو احلالية.            وأداته اللفظية  ، احلذف بتدرج أمناطه -٢
  .الربط بنوعيه اخلطي املتصل واخلطي املنفصل -٣
  التماسك السياقي والتواصل -٥

من الثابت يف الدراسات النصية املعاصرة أن املالمح السياقية يف حتليل الـنص  
  تنقسم إىل قسمني

  :السياق النصي الذي يشمل بدوره عدة نواح -أ
 ، والنحـوي  ، والصـريف  ، السياق الصويتاإلطار اللغوي ويندرج حتته  -١

  .واملعجمي
  اإلطار التركييب مثل بداية اجلملة أو  الفقرة أو اجلملة أو النص بتمامه. -٢
  :السياق اخلارجي للنص ويشمل عدة أطر أو أنواع -ب
  والقائل. ، العصر الذي قيل له النص -١
  املتكلم أو صاحب النص. -٢
  املستمع أو القارئ. -٣
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  املوقف والظروف احمليطة بالنص. سياق  -٤
ألنه ؛ حيث يرتبط بالتواصل والتداولية؛ أما سياق املوقف أو احلال فخطبه جلل

ممـا دفـع (أوسـينت)     ، هو الذي يرشدنا إىل حتقق الفعل يف الواقعِ أو عدم حتققه
صاحب نظرية أفعال الكالم أن يتساءل عما إذا كان قول شيء ما هـو إجنـازه؟    

  لحني:وفرق بني مصط
  فعل الكالم. -١
  .الزم فعل الكالم -٢

   )١(أي من سياق احلال ، وأن الثاين يفهم من خارج النص
دراسة الرموز والعالقات املستعملني  ةأضف إىل هذا باختصار أن مهمة التداولي

مع مالحظة أن أوستني درس الفعل (احلدث)  ، مبا يؤكد الدور االجتماعي للغة ، هلا
  :ايااللغوي من ثالث زو

  وهو خيتص مبعرفة خمارج احلروف املادية.: التلفظ -١
  وهو يتعلق مبقاصد العبارة.: النطق -٢
وهو يهتم مبقاصد املتكلم اخلارجية عن العبارة املفهومـة مـن   : اخلطاب -٣
  السياق.

ومن مث  ، واملهم اخلروج باللغة من حالة التلفظ والنطق إىل حالة الفعل اخلطايب
 ، ال جمرد أقوال خالية من الدالالت واإلحاالت املرجعية ،  للتواصلتصبح اللغة أفعاالً

وإذا كـان   ، هذه األفعال هي اليت تشكل العادات واألعراف والتقاليد يف اتمـع 
هو كل حدث حاصل بواسطة : تعريف الفعل اإلجنازي يف نظرية أفعال الكالم تلك

                                                
  . ٨٩ص  : اتساق النص) ١(
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د منه اإلرشاد والتوجيـه أو  فإن كل فعل يف القرآن الكرمي كان القص؛ الكائن احلي
وبإضافة بعد آخـر    )١(األمر أو النهي هو فعل إجنازي بالنسبة للرسول عليه السالم

دراسـة كيـف تتعلـق    : للفعل اإلجنازي وهو تعريف التخاطبية عند (مسيث) بأا
ـ  ، العالمات بالناس بالدرجـة   ةومن مث تصبح مهمة علم اخلطاب مهمة اجتماعي

ا املنظور فإن النص القرآين يعد خري موجه حلياة األمة إىل يوم أقول من هذ ، األوىل
وتغيري سـلوكهم   ، ملا ميتلكه من تأثري يف نفوس أتباعه؛ القيامة يف شىت مناحي احلياة

وتبعه أصحابه وكل  –صلى هللا عليه وسلم  –طبقًا لتوجيهات ملنجز األول الرسول 
  .بل إىل يوم الدين ، املسلمني إىل عصرنا

  :اذج التواصل املوجودة يف خطاب القرآن عن اليهودومن من
إخراج اليهود من املدينة املنورة بل ومن كل جزيرة العرب نظرا لنقضـهم   -١

  وعدوام الغادر على العزل من نساء املسلمني. ، العهد مع املسلمني
دعوة املسلم لعدم تصديق اليهود يف أسس العقيدة من ذلك قوهلم عزيـر   -٢
  وطلبهم رؤية اهللا يف الدنيا. ، وعبادم العجل ابن اهللا
دمغ اليهود باللعنة على مر العصور "  ذَلك بِما عصوا وكَانواْ يعتدونَ  " (  -٣
  .) ٧٨املائدة 

واخلالصة أن النص القرآين امتد أثره وتوجيهاته يف مكة وخارج مكـة بـل   
الصحابة بعد وفاته ليس فقـط  وصارت وظيفة الرسول و ، وخارج اجلزيرة العربية

بل امتد أثر النص إىل اجلماعات واملؤسسـات وكافـة    ، جمرد تغيري سلوك األفراد
الطبقات اليت صارت تتواصل مع النص تواصالً مجاعيا عرب أفراد من خالل توجهات 

                                                
  . ٨٨ص  : السابق) ١(
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       .وال يغيب عنا أن اللغة كانت هي الوسيلة اليت تفاعل ا كل هؤالء ، النص وآلياته
   

  لدراسة التطبيقية للاحملاور 
  التمهيد بقضايا قاطعة والتعليق ا ( اإلمجال والتفصيل) أوالً: 

مما يلفت النظر توجه اخلطاب إىل بين إسرائيل يف أطول سورة من سور القرآن 
وأن هذا التوجه جاء بعد آيات نشأة اخلليقة (آدم وحواء)  –سورة البقرة  أعين  –

كما هو الشأن وجه إىل املسلمني تومل  ، توجه اخلطاب إىل اليهودي فهبعبارة أخرى 
فما داللة هذا وما مغـزاه يف ضـوء التنـاص    ؛ اجلديدة ةالقرآن والدعو يف أسلوب

ومتاسك النصوص اليت رصدت لنا سلوك بين إسرائيل من جهـة   ، القرآين من جهة
  أخرى ؟

عاً فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي قال اهللا تعاىل " قُلْنا اهبِطُواْ منها جمي
 ابحأَص كا أُولَـئناتواْ بِآيكَذَّبكَفَرواْ و ينالَّذونَ * ونزحي مالَ هو هِملَيع فوفَالَ خ

   ٣٩ ، ٣٨النارِ هم فيها خالدونَ* البقرة / 
احلكم فيها قاطعاً (اخللود يف النار) ملن؟ للـذين  يالحظ أن اآلية األخرية جاء 

مث توجه اخلطاب مباشرة لبين إسرائيل " يا بنِي إِسـرائيلَ   ، كفروا وكذبوا بالقرآن
  " ونبهفَـار ايإِيو كُمدهبِع ي أُوفدهفُواْ بِعأَوو كُملَيع تمعي أَنالَّت يتمواْ نِعاذْكُر

  ٤٠البقرة
هل ما سـبق  : جمرد تساؤل نطرحه من خالل فهمنا لنحو النص وحنو اجلملة 

والقاعـدة العامـة للحكـم     عبارة عن مقدمة لعرض املسار السلوكي لبين إسرائيل
 حرفوا عقيدم ؟ ، متهيد غري مباشر لوصف اليهود بأم أهل كتابهو أم  ، عليهم
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من تبع هداي " إىل خصـوص  بواسطة انتقال التعبري من عموم املبهمات " فوذلك 
  ." إىل ذكرهم مباشرة " يا بين إسرائيل.." ؟.املوصوالت " والذين كفروا

  راقب معي ترابط العالقة النصية على النحو التايل:
  ( من تبع هداي )   موصول مبهم تضمن معىن الشرط               

  نم)(الذين كفروا هلم عذاب جه    موصول خاص                     
  ) إسرائيل( يا بين    تعيني بالنداء والعلمية                     

وإسرائيل هو يعقوب عليه السالم وتقديره يا بين العبد الصاحل املطيع هللا كونوا 
اتبعوا احلق كانوا مثل أبيهم (العبد الصـاحل) إن  ممثل أبيكم يف متابعة احلق أي إ 

 ، قوب هنا هو مـن بـاب التعـريض ـم    وذكر يع ، وإال استحقوا اللعنة والنار
ومن مث ال مانع أن يناديهم بــ{ بين إسرائيل } ألنه ؛ والعـــرب تعرف ذلك

وبناء على أن احلسنة يف نفسها  ، هذا األسلوب ـ " يف مقام الترغيب والترهيب  –
وهي من بيت النبوة  ، والسيئة يف نفسها سيئة ، وهي من بيت النبوة أحسن ، حسنة
  )١("ول الشهاب األلوسي رمحه اهللا !كما يقأسوأ 

 صلى اهللا عليه وسـلم   –هذا اخلطاب اخلاص ببين إسرائيل على عهد النيب– 
أي مراعـاة   ، وإن كان خطاباً خاصاً إال أنه جيب أن يقرأ يف ضوء اخلطاب العـام 

 ، تحديد جزاء املؤمن والكـافر القاعدة العامة لو –العالقة بني قصة آدم عليه السالم 
ومعىن هذا ــ يف رأيي ــ أن القرآن بدأ بتأصـيل   ، النتقال إىل بين إسرائيلمث ا

بآيات اهللا واجلحود  عام وجممل ملا آلت إليه اليهودية من حتريف وصل إىل حد الكفر

                                                
مد أمحد حتقيق حم –أليب شهاب الدين األلوسي  –) روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ١(

  ١/٣٢٧م ١٩٩٩هـ=١/١٤٢٠ط/  -بريوت -دار إحياء التراث العريب -األمد وعمر عبد السالم
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والدليل على ذلك جميء لفيـف مـن    ، بالوحي اجلديد املصدق ملا بني أيديهم منها
أو تلميحاً  ، املواضع كثري منلكفر صراحة يف اآليات القرآنية احلاكمة على اليهود با

  : قرابة الثالثني آيـــة من خالل الثوابت التاليةوهي 
  :االام غري املباشر لبين إسرائيل بالكفر عن طريق  -١

  .{أ}   التمهيد                        مبثابة املقدمة
  .مبثابة االستنتاج   {ب} التعليق                    

  اام  بين إسرائيل بالكفر الصريح عن طريق: -٢
  .{ أ }    التصريح بأم كفار

  .{ب}   نفي صفة اإلميان عنهم
  .{ج}   تعليق صفة اإلميان عنهم

وهذه الثوابت جاءت بكل صيغ املادة اللغوية (ك ف ر) فعلية كانـت الصـيغة أم   
وممتداً كـان   ، أم فعليةحتوي ذلك اليت وامسية كانت اجلملة ، أم امساً، وصفاً مشتقاً

 ، أو الفرعي، التركيب أو جمزوًءا  وسواء جاءت عناصر اإلسناد على ترتيبها األصلي
، أي إثبات الكفر ، واملضمون الداليل له ، مبا حيقق يف النهاية الوجه امللفوظي للنص

وقوله تعـاىل "    ٨١ائدة / " ولَو كَانوا يؤمنونَ بِاهللا والنبِي " امل وتعليق صفة اإلميان
وقوله تعاىل " قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لَستم علَى شـيءٍ    ٩١إِن كُنتم مؤمنِني" البقرة / 

).وجاء نفي صفة اإلميان عن اليهـود يف قولـه    ٦٨حتى تقيمواْ التوراةَ "  (املائدة/
نِنيمؤبِالْم كلَـئا أُوم٤٣(املائدة / تعاىل " و (.  
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  :من آيات التمهيد اليت كانت مبثابة املقدمة لوصفهم بالكفرف 
وتكرر املوقف نفسه يف آيـة آل   ، ما أشرت إليه يف آيات اخلليقة من سورة البقرة

.. وهي مسبوقة .يف قوله تعاىل " كُلُّ الطَّعامِ كَانَ حـال لِّبنِي إِسرائيلََ  ٩٣عمران/
" إِنَّ الَّذين كَفَرواْ  :ت عقب آيات وضحت صفات الكافرين وهيبآيات  أو جاء

   ينـآلُّونَ * إِنَّ الَّـذالض مه كلَـئأُوو مهتبولَ تقْبا لَّن تواْ كُفْرادداز ثُم انِهِمإِمي دعب
م مهدأَح نلَ مقْبفَلَن ي كُفَّار مهواْ واتمواْ وكَفَر   ى بِـهـدلَوِ افْتا وبضِ ذَهلُْء األر
 * رِيناصن نم ما لَهمو يمأَل ذَابع ملَه كلَـئأُو  

  :ومن اآليات اليت كانت مبثابة التعليق على أن بين إسرائيل كفار 
عاىل " " فَالَ تأْس علَى الْقَومِ الْكَافرِين " مسبوقة بقوله ت ٦٨جاءت آية املائدة / 

  قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لَستم علَى شيٍء حتى تقيمواْ التوراةَ "
" وجعلْنا جهنم للْكَافرِين حصـريا " مسـبوقة    ٧قوله تعاىل يف آية اإلسراء /

 "..أَنفُِسكُمل منتسأَح منتسباحلديث عن بين إسرائيل " إِنْ أَح  
تثبت أن اليهود حادوا عن الطريـق   اليت نستشهد ا فيما يأيت يات بل كل اآل

ومـن مث تعـد   ؛ املستقيم إىل طريق الضالل فاستحقوا دمغهم واحلكم عليهم بالكفر
  :هذه اآليات من النتائج واألحكام القاطعة  على النحو لتايل

واْ بِآيرتشالَ تو رٍ بِهلَ كَافواْ أَوكُونالَ تيالً " البقرة /" وناً قَلي ثَم٤١ات   
   ـمارِ هالن ابحأَص كلَـئفَأُو هيـئَتطخ بِه اطَتأَحئَةً ويس بن كَسلَى مب "

  ٨١فيها خالدونَ " البقرة / 
  ٨٩بقرة /"فَلَما جاءهم ما عرفُواْ كَفَرواْ بِه فَلَعنةُ اللَّه علَى الْكَافرِين " ال
  ٩٠فَبآؤواْ بِغضبٍ علَى غَضبٍ وللْكَافرِين عذَاب مهِني " البقرة/
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  ٩١" ويكْفُرونَ بِما وراءه وهو الْحق مصدقاً لِّما معهم " البقرة/ 
  " ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر ا إال الفاسقون " 

  ٩٩البقرة / 
ي فآل عمران /" كَي " انِهِمإِمي دعواْ با كَفَرمقَو ي اللّهد٨٦ه  

  مهـنن لَّعلَكإىل قوله تعاىل " و..هعاضون مع مفُونَ الْكَلرحواْ ياده ينالَّذ نم "
  ٤٦اللّه بِكُفْرِهم " النساء / 

  ١٦١ليما "  النساء/" وأَعتدنا للْكَافرِين منهم عذَابا أَ
  ١٢" فَمن كَفَر بعد ذَلك منكُم فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ "  املائدة /

إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَمواْ للَّذين هادواْ   "
اَألحونَ وانِيبالراْ  وـوشخاء فَالَ تدهش هلَيواْ عكَانو ابِ اللّهتن كظُواْ مفحتا اسبِم ارب

 كلَـئفَأُو لَ اللّها أَنزكُم بِمحي ن لَّمميالً وا قَلني ثَماتواْ بِآيرتشالَ تو نوشاخو اسالن
  ٤٤هم الْكَافرونَ "  املائدة /

ليهود على املشركني الكفار يف قوله تعاىل "لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عـداوةً  وقدم ا 
    ٨٢لِّلَّذين آمنواْ الْيهود "  املائدة/

وتستمر اللوحات القرآنية النصية موضحة للبشرية كفر اليهود كفر عقيدة على 
ذا التناص  الفريد حىت آخره على ه ، ومرورا بوسطه ، امتداد النص القرآين  يف أوله

" وما أُمرواْ إِالَّ ليعبدواْ إِلَـها  ٣١راجع إن شئت يف سورة التوبة /؛ والتميز السباق
واحدا الَّ إِلَـه إِالَّ هو سبحانه عما يشرِكُونَ "تعقيباً على موقف اليهود " اتخـذُواْ  

اببأَر مهانبهرو مهاربأَح" اللّه ونن دا م  
ويف سورة اإلسراء جاءت خامتة اآلية السابعة " وجعلْنا جهنم للْكَافرِين حصريا 
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" تعقيباً على ختيريهم بني النصح واإلرشاد أو العاقبة الوخيمـة حالـة كـوم ال    
أَنفُِسكُمل منتسأَح منتسيرشدون أو يعودون إىل غيهم " إِنْ أَح  "..  

انتهاء والتماسك النصي موجود من آية التمهيد لدمغهم بالكفر يف سورة البقرة 
حيث تطابق التمهيد أو التعقيـب بـني    ، اليهود يف القرآن يتناولإىل آخر موقف 
املوجـودة يف  تلك . و.يف سور البقرة وآل عمران والنساء واملائدة ةاآليات املوجود

  :ذا النحو املترابطسور احلشر والصف والبينة على ه
من أسس العقيدة  اأساسبقدرة اهللا جاءت آيات احلشر يف معرض اإلميان  -١

  ـوه * يمكالْح زِيزالْع وهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَّهل حبالصحيحة " س
ن دابِ متلِ الْكأَه نوا مكَفَر ينالَّذ جري أَخرِالَّذشلِ الْحأَول مارِهي."...  

تذكر آيات نشأة اخلليقة دما نقرأها  حيث جيب أن نويف سورة الصف عن -٢
آيات الصـف وكأـا   الرتباطها بكفر اليهود املذكور يف  ، سورة البقرةأوائل يف 

حيث البقرة  سورة  يفكما استقبلتهم بذلك   ، بأم كفارقبل اية النص تودعهم 
على مواقـف اليهـود    االكفر تعقيبيرد وهنا  ، متهيد لبين إسرائيل الكفركان ذكر 

 –عليـه السـالم    –وعيسى   ، م لهوإيذائه -عليه السالم –الفاضحة من موسى 
" يرِيـدونَ  -صلى اهللا عليه وسلم  –ووصفهم إياه بالكذب عندما بشرهم مبحمد 

اللَّهو هِماهبِأَفْو اللَّه وروا نؤطْفيونَ "!!! لرالْكَاف كَرِه لَوو ورِهن متم  
جاءت اآليـات   -ولعله آخر مواضع احلديث عليهم  -ويف سورة البينة  -٣

 نيرِكشالْمابِ وتلِ الْكأَه نوا مكَفَر ينلتؤكد وتوضح كل اآليات السابقة " إِنَّ الَّذ
  ئك هم شر الْبرِية "في نارِ جهنم خالدين فيها أُولَ
) ) واليت تعد مبثابة التمهيد جاء الفعل فيها ( كفروا٣٩واخلالصة أن آية البقرة (
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فكـان   ، وتكرر الفعل نفسه يف سورة البينة أيضاً بصيغة املاضـي  ، بصيغة املاضي
ة تصدير بتمهيد غري مباشر يف أول البقـر جاء الوهكذا   .مبثابة االستنتاج والتعقيب

خامتة كأا تودعهم بأن مث يف  ، ومروراً بتأكيد ذلك صراحة ، من وصفهم بالكفر
 تقـدمي بـني   ، أقول بني متهيد وخامتـة  ، اهللا متم نوره ولو كره اليهود الكافرون

يف كان اخلطاب النصي املتفاعل مع الواقع واحلامل لألسـباب الواضـحة    ، ونتيجة
 ، أو بعض أجزائـه  ثنية بتقديس احليوانالفاضحة لبين إسرائيل من كفر وو املواقف 

واحنالل خلقي بكل ما يعنيه التركيب من  ، وفساد اقتصادي ، وقتل للبشر والرسل
  .إحياءات
كيف نفهم مصداقية تلك اللوحة عن اليهود باملدخل اللغوي ؟  وما سر  لكن 

 مبا يتضمن حتـذير ؟  التآمريعداء اليهود للقرآن ؟ هل ألنه كشف طريقة تفكريهم 
  اإلسالمية من شرورهم ؟    األمة

حىت نفهم هذه التساؤالت نعود إىل أول آيات البقرة عن اليهود ونقرأ املالمح 
من مع مالحظة أن حيوية النحو القدمي تنبعث منها وخصوصا النحوي  ، اللغوية فيها

  )١(.كبار املتخصصنيغري خاف أنه نشأ يف حضن النص كما يقرر أنه علم نصي ف
 تعاىل " يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُرواْ نِعمتي الَّتي أَنعمـت علَـيكُم وأَوفُـواْ    قال اهللا

بِعهدي أُوف بِعهدكُم وإِياي فَارهبون * وآمنواْ بِما أَنزلْت مصدقاً لِّما معكُـم والَ  
تشالَ تو رٍ بِهلَ كَافواْ أَوكُونت قواْ الْحلْبِسالَ تو * قُونفَات ايإِييالً وناً قَلي ثَماتواْ بِآير

  .٤٠/٤٣بِالْباطلِ وتكْتمواْ الْحق وأَنتم تعلَمونَ البقرة /

                                                
وأيضاً انظر يف هذا  . ١٥ص -م١٩٩٢ -١ط/-د حممد محاسة عبد اللطيف: اللغة وبناء الشعر : انظر) ١(

  ١٣حنو النص يف ضوء التحليل اللساين للخطاب /د مصطفى النحاس ص
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  :ما يلفت النظر يف اآليات السابقة أمرانفيإن 

وإمنـا   ، كفرهم فحسباليهود يف إميام أو  بيان حال { األمر األول } ليس
من اتباعهـا فريـق    واخلوف عليها ، األمم األخرى هي حتذير كثر أمهيةالقيمة األ

ولعل يف هذا إشارة قرآنية  .الكفر بالدين اإلسالميقد يفضي إىل  مبا اليهود املضلل 
والقدرة علـى   إىل سيطرة اليهود على اخلطاب اإلعالمي شرقًا وغربا قدمياً وحديثًا

أم رأس الكفـر فجـاء اخلطـاب    وأكد  ، فحذر القرآن من خطورم ، التلبيس
عندما قـدروا  ! وهللا در املعربني األوائل  ، عل التفضيل (أول) املضاف (لكافر)بأفـ

حىت حتدث املطابقة بني املضاف ؛ )١(( أول ـ فريق ـ كافر)  :موصوفاً حمذوفاً فقالوا
  .قوله و( ال تكونوا ) إليه بعد أفعل التفضيل و( واو) اجلماعة يف

  اعتراض وإضاءة
وقد قال اهللا تعاىل يف حق كفار مكة " قل يا  ، وبالرغم من أن اخلطاب ليهود املدينة

  أيها الكافرون " فكيف تكون األولية ؟
ألن التماسك النصي على مستوى ؛ –أو املوقفني  –أقرر أنه ال تناقض بني اآليتني 

) يعود كافر بهنص آخر حيث إن الضمري يف قوله (اإلحالية موجود يف عالقة النص ب
أو راجع للضمري يف قوله ( ملـا معكـم) أي     -عليه السالم –إىل القرآن أو حممد 

وهم أول يهود خوطبوا  ، التوراة حيث كانوا يعلمون من كتام صفة النيب اجلديد

                                                
وأوضح  ١/٦٥ص -م١٩٩٧هـ=١/١٤١٧بريوت ط/-دار إحياء التراث -الزخمشري: ) الكشاف١(

، وإمالء ما من به الرمحن ٣/٢٦٥املسالك البن هشام حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد
  ١/٣٤للعكربي
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بـني   وعلى هذا ال تناقض ، )١(باإلسالم ومن مث فهم أول كافرين من أهل الكتاب
بل هـو مـن بـاب التعـريض      ، أولية الكفر عند اليهود وخطاب املكيني بالكفر

ومقتضاه أنه كان جيب أن يكونوا أول من يؤمن مبحمد ملعرفتـهم بـه   : املتواصل
واملستفتحني على الذين  ، وألم قاموا بدور املبشرين به قرب زمن بعثته ، وبصفته
فلما بعث كـان أمـرهم علـى     ، وكانوا يعدون أنفسهم من أول أتباعه ، كفروا

 .٨٩" فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اهللا على الكافرين "البقرة /  )٢(العكس
ـ   وأيضاً هنا تتحقق قمة التناص عن طريق استعمال فعل واحد كرر بصيغة املاضي 

 أَه نوا مكَفَر ينكُنِ الَّذي ـابِ  كفروا ـ  بني سورة البقرة وسورة البينة " لَمتلِ الْك
والْمشرِكني منفَكِّني حتى تأْتيهم الْبينةُ * رسولٌ من اللَّه يتلُو صحفًا مطَهرةً * فيهـا  

  كُتب قَيمةٌ *  وما تفَرق الَّذين أُوتوا الْكتاب إِلَّا من بعد ما جاءتهم الْبينةُ 
حقد اليهود على اإلسالم واملسلمني من خالل فهم التناص النحـوي   إن سبب

وربطه بالواقع احمليط به تكمن يف كشف القرآن مرتكـزات الدعايـة اإلعالميـة    
وهذا الكشف جاء بوسائل لغوية متنوعة أكسبتها تفـردا ومسـاحة ال    ، اليهودية

أنه خصص اخلطاب من هذه الوسائل اللغوية  .تضارع من السبق املوثق واخلصوصية
و بأحب األمساء أو األوصاف إليهم ( بين إسـرائيل)   ، هلم فعرفهم بالنداء واإلضافة

مث جاءت أفعال األمر  .وهو نوع من التأنيب كما تقول للفاسق يا بن الرجل الصاحل
وهـي أفعـال أمـر هلـا      ، على امتداد اآليات ( اذكروا / أوفوا / اتقوا / آمنوا )

                                                
 ٩٣ص  -بدر الدين بن مجاعة حتقيق د/ عبد اجلواد خلف : كشف املعاين يف املتشابه من املثاين )١(

  . بتصرف
  . بتصرف ١/٦٥ -للزخمشريالكشاف  )٢(
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 ، إذ تكشف سبب احلقـد والكـذب بآيـات اهللا    ، تقليديةمواصفات خاصة غري 
ومن ؛ –عليه السالم  –وتنتقل م من الترغيب إىل الترهيب والتسليم املطلق مبحمد 

  .مث جاء النص مطالبا إياهم باالعتراف بالقرآن خطوة أوىل ( آمنوا )
علـى  تعتمد حتذيرا وتنويرا إن الدعاية اإلعالمية اليهودية كما كشفت اآليات 

  :عدة مرتكزات ومراحل أمهها
  .التخطيط اجليد للنفع املادي [ مثنا قليالً ]

تزييف احلقائق وخلطها بغريها { وال تلبسوا احلق بالباطل} وهـذه مرحلـة   
وسطى يف اإلعالم اليهودي رصدها النص القرآين بصورة مفصـلة يف سـورة آل   

تهم بالكتـاب لتحسـبوه مـن    ) " وإن منهم لفريقًا يلوون ألسن٧٨عمران اآلية ( 
ويقولون هو من عند  اهللا وما هـو مـن عنـد اهللا     ، الكتاب وما هو من الكتاب

ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون " فعرب عن هذه املعاين مبا يؤكد جتدد صفات 
الشر يف املخاطبني على عهد موسى أوالنيب حممد أو الالحقني وذلك باختيار صـيغة  

ون ) و( يقولون )  هذا باإلضافة إىل أن  تزيف احلقائق وخلطهـا  املضارع يف ( يلو
تفسري مبين على أن الباء يف ( بآيايت ) صلة مثل قولك لبست الشيء بالشـيء أي  

وعلى هذا فاملعىن ال تكتبوا يف التوراة ما ليس فيها فيختلط احلق املـرتل   ، خلطته به
وعلى هذا فـاملعىن   ، تبت بالقلمأو قد تكون الباء لالستعانة مثل قولك ك ، بالباطل

املهم هذه مرحلة وسطى  .)١(وال جتعلوا احلق ملتبسا مشتبها بباطلكم الذي تكتبونه
  ٠٠٠٠٠ .يف إعالمهم

من ذلك كتمهم  –مع وضوحها هلم وأخريا إعالن الباطل دائماً وكتم احلقائق 

                                                
  ١/٦٥) الكشاف ١(
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ـّم أن هذا هو األمر الواقع ، نبوة حممد وتصديقه واتباعه " وتكتموا احلـق   مث توه
 .وأنتم تعلمون

راقب معي تذييل اآلية جبملة احلال " وأنتم تعلمون" أو تعدد احلال على قراءة 
" وتكتمون احلق وأنتم تعلمون " وكيف أكدت مجلة احلال الثانيـة "  )١(ابن مسعود

      )٢(أمره !             وحقيقة تعاظم  ، وأنتم تعلمون"  قوة املعىن وتصويره
مر الثاين} فيما يلفت النظر يف آيات سورة البقرة السابقة يتعلق بطبقيـة  {األ 

ووضع اسم ظاهر مقابل الضمري مقارنة بسياق آخر من جهـة   ، الضمائر من جهة
أما طبقية الضمائر فمقتضاها جميء ( ال ) الناهية الداخلة علـى املضـارع    ، أخرى

وا " مث جاءت " آيايت" مسندة إىل ياء املبدوء بالتاء لتعيني اخلاطب املباشر " وال تشتر
املتكلم للتأكيد على أن القرآن " آيايت " من عند اهللا وليس من عند حممد كما يدعي 

على مستوى الدراسات الغربية املعاصـرة  مث   أو، اخلطاب اإلعالمي اليهودي قدميا
ليـه وأـم   للشناعة ع ، جاء التركيب ممتدا بذكر املوصوف والصفة ( مثنا قليالً )

وأن البديل  ، مبا يؤكد ضآلة انتصارهم على اإلسالم ، )٣(استبدلوا اخلسيس بالنفيس
احلقيقي هلذا الرخيص  " مثنا قليالً " هو تقوى اهللا وعبادته وما يترتب عليه من طاعة 

                                                
وروح املعاين  ١/٧٧ -دار القلم بريوت -ابن كثري تصحيح خليل امليس -تفسري القرآن العظيم )١(

١/٣٣٣   
املكتبة العلمية  تعليقاً على  -حتقيق حممد النجار -١/٢٤٥انظر يف مثل هذا التفسري اخلصائص  )٢(

قد صكت وجهها بيمينها # أبعلي هذا بالرحى بيت نعيم بن احلارث السعدي تقول و
ـُتقاعس   امل

وزارة الشئون  -حتقيق د/ أمحد حممد احلادي–قطف األزهار يف كشف األسرار للسيوطي  : انظر) ١(
  ١/١٤٢اإلسالمية قطر 
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حىت لو كان هذا  أو –صلى اهللا عليه وسلم  –وإميان باهللا وكتبه وآخر رسله حممد 
أضف إىل هـذا   ، ن سلطة أو مال يعود عليهم إذا مل يتبعوا النيب العريبالثمن كثريا م

؛ كذلك؛ ألن فيه مزيدا من الشماتة علـيهم أيضا أنه ذكر النعت " قليالً " والكثري 
  )١(ال معرفة له وال نظر. ألن من يشتري اخلسيس بالنفيس 

به قوله  وأما وضع اسم ظاهر يف مقابل ضمري مقارنة بسياق آخر مماثل فأقصد
تعاىل " اذكروا نعميت " مبعىن أن الفعل ( اذكروا ) يطلب مفعوالً به ( نعميت) هـذا  

قارن هذا الفعل وما يطلبه من مفعـول يف املسـلمني "    ، هو اخلطاب لبين إسرائيل
الحظ املفعول به يف اآلية الثانية(   ١٥٢فاذكروين أذكركم واشكروا يل " البقرة / 

فما داللة هذا ؟ واجلواب أن اخلطاب عن  بين إسرائيل  ، املنيياء املتكلم ) رب الع
ويف هذا تنبيه على  ، ومع املسلمني يذكرهم بنفسه معبوداً ، يذكرهم بالنعمة املادية

  . )٢(على حد تعبري اإلمام السيوطي ، ألن عبيد املنعم أجل من عبيد النعم؛ فضلهم
البقرة وسورة النمـل/   ويف ضوء تكامل التناص القرآين ومتاسكه بني سورة  

تكتمل اللوحة اليت توضح سر عداء اليهودية لإلسالم؛ ألنه كشف وسـائل     ٧٨
إعالمهم وذكر عنهم كل صغرية وكبرية فجاء النص مكمال آيات البقرة ومؤكـدا  

  :مفارقتني كلتيهما مر على نفسية اليهود احملطمة التائهة
علَى بنِي إِسرائيلَ أَكْثَر الَّـذي هـم فيـه     إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يقُص" : األوىل   
  " وإِنه لَهدى ورحمةٌ لِّلْمؤمنِني ""  والثانية   يختلفُونَ

                                                
  . ٩٤كشف املعاين ص )١(
  ١/٢٤٠قطف األزهار )٢(

 



  

 - ٣٥ -

  اختيار مفردات متماسكة يف ضوء التناص       :(التماسك املعجمي)
هـد  إن نظرة يف املفردات املستخدمة يف خطاب بين إسـرائيل يف القـرآن مت  

مع مراعاة أن هذه املفردات  تتشابه  ، ملضمون اللوحة القادمة (مجلة مقول القول )
وختتلف يف وجه آخر مبا يكسبها خصوصية يف هذا  ، مع املفردات األخرى يف وجه

واجلمـود أو   ، أما جانب التشابه فهو التنويع الصيغي بني الفعلية أو االمسية .السياق
من حيث داللة املفردة علـى   ، )١(ف فهو داليل حبتأما جانب االختال ، االشتقاق

وهو كم من الشر املطلق يف ضوء اقتناعنا بقسمة عقلية مقتضاها أن  ، اخلري أو الشر
  .املفردة إما أن توحي بداللة اخلري فقط أو الشر, أو جمرد مفردة حيادية

فهذا  ، والشراملعربون إىل عالقة املفردات واملعاين بفكرة اخلري  أسالفناوقد تنبه 
يؤكد أن  –حتت باب إمساس األلفاظ أشباه املعاين  –على سبيل املثال  –ابن جين 

ـْرد وذلك ألنه موصوف بالقلة والذلة قال اهللا تعاىل " فقلنا هلم ؛ َقرِد الشيء من الق
وينبه  ، وأوجب إعراب (خاسئني) خربا ثانيا لكان ٦٥كونوا قردة خاسئني " البقرة/

ه بأنك إن أعربته صفة للقردة صغر معناه حبجة وجيهـة مقتضـاها أن   رمحة اهللا علي
وإذا جعلته خربا ثانيا  ، ومن مث فالصفة غري مفيدة ، القرد لذله وصغاره خاسئ أبدا

  )٢(حسن وأفاد.

                                                
داللة أصلية، وهي ال ختتص بأمة دون  : وعنيقسم اإلمام الشاطيب داللة األلفاظ على املعاين إىل ن )١(

وهي اليت خيتص ا لسان العرب، مبعىن أن كل  ،أخرى، وتشترك فيها مجيع األلسنة، وداللة تابعة
بـل   ،واملخرب بـه  ،خرب يقتضي أموراً لغوية خادمة لذلك اإلخبار مع مراعاة املخرب واملخرب عنه

  ٢/٣٧٥املوافقات  : جياز واإلطناب، انظرونوع األسلوب من اإليضاح واإلخفاء، واإل
  . ١٥٩و٢/١٥٨–ابن جين  : اخلصائص )٢(
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ومن خالل رصدنا املفـردات   ، يف ضوء هذا التحليل املقدم من ابن جينوحنن 
ئيل نستنتج أا عموماً توحي بداللة الشر , بل املستعملة يف اآليات اخلاصة ببين إسرا

فمثالً كلمـة { العجـل}   ؛  لشرري أو توحي خب  الإن املفردة احليادية يف حد ذاا 
النص عـن اليهـود   مفردة حيادية ال توحي خبري أو شر , لكن عندما ترد يف سياق 

فما رعوها  ووثنية فاضحة ألمة محلت أمانة التوحيدفاسدة  تكون علما على عقيدة 
وقوله تعاىل   ٥١" ثُم اتخذْتم الْعجلَ من بعده وأَنتم ظَالمونَ " البقرة / حق رعايتها 

وقوله تعاىل " إِنَّ   ١٥٣" ثُم اتخذُواْ الْعجلَ من بعد ما جاءتهم الْبينات " النساء / 
يلَ سجذُواْ الْعخات ينلَّةٌ " األعراف الَّذذو هِمبن رم بغَض مالُه١٥٢ن .  

{  :عنيت لفظ اجلاللـة  ومفردة أخرى إذا ذكرت وجلت منها قلوب املؤمنني
دل على العقيـدة  ترتبط مبا ياهللا} لكن عندما ترد يف سياق إضايف عن اليهود فإا 

  الفاسدة " وقالت اليهود عزير ابن اهللا " 
) إذا خوطب به املسلمون فإنه يوحي بالطمأنينـة والتسـليم   حىت اجلذر( أمن 

 مائـة إما إذا جاء يف سياق احلديث عن بين إسرائيل فسوف تنحرف داللته  ، املطلق
من ذلك    ، أي إىل النقيض مبا يدل على خلل يف عقيدة بين إسرائيل ، ومثانني درجة

أُوتواْ نصيبا من الْكتـابِ يؤمنـونَ    " أَلَم تر إِلَى الَّذين ٥١قوله تعاىل سورة النساء/
إىل إشراك غريه معه من  ، بِالْجِبت والطَّاغُوت " فاإلميان حتول من تسليم باهللا وحده

  !! )١(صنم أو سحر أو شيطان
بل إن جذرا لغويا مثل( ذلل) عندما يكون يف خطاب عن املؤمنني خيتلف داللة 

                                                
اجلبت هو الشيطان يف احلبشية، وقيل مبعىن السحر أو الشرك أو الصنم تفسري القـرآن العظـيم    )١(

  ١/٣٧٠وانظر اإلتقان يف علوم القرآن  ١/٤٤٠
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قارن بني قوله تعاىل مثبتاً عليهم عقوبـة  : بين إسرائيلونتيجة عن نظريه يف خطاب 
أقول قارن هذا بنفي الذلـة   ، ٦١الذلة " وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ " البقرة /

رقَت مهوهجو قهرالَ يةٌ وادزِيى ونسواْ الْحنسأَح ينعن املؤمنني يف قوله تعاىل: " لِّلَّذ 
ودليالً على التواضـع   ، بل جعل اهللا الذلة تساحما بني املؤمنني.٢٦والَ ذلَّةٌ " يونس /

املطلوب من املؤمن حيال أخيه املؤمن يف قوله تعاىل " أَذلَّة علَى الْمؤمنِني أَعزة علَى 
ويف حني جنى اهللا املؤمنني من الذلة " ولَقَد نصـركُم اللّـه    .٥٤الْكَافرِين " املائدة /

قضى اهللا على بين إسرائيل بالذلة " إِنَّ الَّذين   ، ١٢٣بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ "  آل عمران/
  ١٥٢اتخذُواْ الْعجلَ سينالُهم غَضب من ربهِم وذلَّةٌ " األعراف/

حيث جـاء يف األوىل   ، واخلالصة أن هذا اجلذر استخدم يف داللتني خمتلفتني 
صفة للرمحة عندما توجـه  وجاء  ، رمزا للشر عندما توجه اخلطاب إىل بين إسرائيل

  .اخلطاب إىل املؤمنني
( ذنوب) مجع  عنيت جميء كلمة ، ومنوذج آخر أقدمه للمقارنة بني خطابني  

, وخلطاب  ١٨ذنب خلطاب اليهود والنصارى " قُلْ فَلم يعذِّبكُم بِذُنوبِكُم " املائدة /
لَمواْ أَنفُسهم ذَكَرواْ اللّه فَاستغفَرواْ لذُنوبِهِم املؤمنني " والَّذين إِذَا فَعلُواْ فَاحشةً أَو ظَ

  .. أكمل قراءة النصني يف آل عمران واملائدة فالنتائج واضحة١٣٥" آل عمران /
مقصـورة علـى   وليست املفارقة يف املفردات اخلاصة خبطاب اهللا عن اليهود  
مثالً الفعل ( سارع ) فهو يف خذ : بل أيضاً موجودة على مستوى األفعال ، األمساء

 مهنا مريى كَثرتخطاب اهللا عن اليهود يصف سعيهم املستمر إىل الشر واملعصية " و
وعن اخلطاب اخلـاص بـاملؤمنني "    ، ٦٢يسارِعونَ في اِإلثْمِ والْعدوان " املائدة / 

  .٦١بِقُونَ " املؤمنون/أُولَئك يسارِعونَ في الْخيرات وهم لَها سا
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بعد هذا التحليل املوضوعي لبعض النماذج نقرر أن التماسك النصـي علـى   
  :من خالل الثابتني التاليني أكثر جالءمستوى املفردات يصري 

  )١(مفردات تدل على الشر بأصل وضعها. : األول
بب أو بس ، مفردات حيادية اكتسبت داللتها على الشر يف إطار السياق: الثاين

 جتاورها مع ضميمة أخرى.
من مناذج النوع األول (مفردات تدل على الشر بأصل الوضع ) ما يأيت بـني  

  القوسني داخل اآليات اآلتية:
  ٨٥" فَما جزاء من يفْعلُ ذَلك منكُم إِالَّ (خزي) في الْحياة الدنيا " البقرة /

 .١٠٢سهم لَو كَانواْ يعلَمونَ " البقرة /" (ولَبِئْس) ما شرواْ بِه أَنفُ
  ٦٠من (لَّعنه) اللّه (وغَضبَ) علَيه وجعلَ منهم (الْقردةَ) وَ(الْخنازِير )" املائدة/

   ١١٢" وضرِبت علَيهِم ( الْمسكَنةُ )" آل عمران/
   ٥" و(ليخزِي) (الْفَاسقني) " احلشر /

   ١٦٦" قُلْنا لَهم كُونواْ قردةً (خاسئني) " األعراف  /
   ١٦١" وأَخذهم (الربا) وقَد نهواْ عنه " النساء/
   ١٦١" وأَكْلهِم أَموالَ الناسِ (بِالْباطلِ) "النساء/
  ١٦٢انواْ (يظْلمونَ)" األعراف/" فَأَرسلْنا علَيهِم (رِجزا) من السماء بِما كَ

    ٢" وقذف يف قلوم{الرعب }" احلشر/
   ٤٢" سماعونَ (للْكَذبِ) أَكَّالُونَ (للسحت) " املائدة/

   ٨٠" ل((بِئْس) ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَن (سخطَ) اللّه علَيهِم " املائدة /
                                                

  . ٢/١٥٢عاين يف اخلصائص        ) البن جين تناول قيم  حتت باب إمساس األلفاظ أشباه امل١(
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   ٦٦ء) ما يعملُونَ" املائدة /" وكَثري منهم (سا
" وإِذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلَى يومِ الْقيامة من (يسوم)هم (سوَء الْعذَابِ) " 

   ١٦٧األعراف /
  ٧٨واملائدة /  ٦١" ذَلك بِما (عصواْ) وكَانواْ (يعتدونَ)" البقرة /

تن يمبِيلِ" البقرة / " واء السوس (َّلض) فَقَد انبِاِإلمي (الْكُفْر) ِلد١٠٨ب   
 لَىع عطَّلالُ تزالَ تو واْ بِها ذُكِّرما مظواْ حسنو هعاضون مع مالْكَل (َفُونرحي) "

نع ففَاع مهنيالً مإِالَّ قَل مهنم ةنآئاملائدة/خ "ِسنِنيحالْم بحي إِنَّ اللّه فَحاصو م١٣ه  
   ٤١و

    ٥٩" فَبدلَ الَّذين (ظَلَمواْ) قَوالً غَير الَّذي قيلَ لَهم " البقرة / 
 "( يمأَل ذَابع) فَلَه كذَل دعب (ىدتاع) ِنالبقرة١٧٨" فَم/  

الَّذ متملع لَقَدالبقرة/ " و " تبي السف نكُمم (ْوادتاع) ٦٥ين  
  ٨٥" تظَاهرونَ علَيهِم بـِ(اِإلثْمِ) وَ(الْعدوان )" البقرة/

  ٦٢" وترى كَثريا منهم يسارِعونَ في (اِإلثْمِ والْعدوان) "املائدة /
  ١١٢مران /"  ويقْتلُونَ اَألنبِياء بِغيرِ حق "  آل ع

ومن (أَظْلَم) ممنِ (افْترى) علَى اللَّه (الْكَذب) وهو يـدعى إِلَـى الْإِسـلَامِ "    
  ٧الصف/

  ٤" (لَتفِْسدنَّ ) في اَألرضِ مرتينِ " اإلسراء /
  ٩٩" وما (يكْفُر بِها إِالَّ الْفَاسقُونَ)" البقرة/

  ١١٠(وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ)" آل عمران " منهم الْمؤمنونَ
  ٨١" ولَـكن كَثريا منهم (فَاسقُونَ)" املائدة / 
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  ٨٥" تقْتلُونَ أَنفُسكُم " البقرة /
  ٨٧"  (استكْبرتم) فَفَرِيقاً (كَذَّبتم) وفَرِيقاً (تقْتلُونَ)" البقرة/

وَ(غَض اللّه (هنلَّع )ناملائدة/" م " ازِيرنالْخةَ ودرالْق مهنلَ معجو هلَي٦٠بَ) ع  
  ٩٠" ولل( كَافرِين) عذَاب (مهِني)" البقرة / 

  ٦١" وبآؤواْ ب(غَضبٍ) من اللَّه " البقرة /
نا علَـى الَّـذين ظَلَمـواْ    " فَبدلَ الَّذين (ظَلَمواْ) قَوالً غَير الَّذي قيلَ لَهم فَأَنزلْ

  ٥٩(رِجزاً) من السماء بِما كَانواْ (يفْسقُونَ)"البقرة/ 
" بلَى من كَسب (سيئَةً) وأَحاطَت بِه  (خطيـئَته) فَأُولَـئك أَصحاب النارِ  

  ٨١هم فيها خالدونَ" البقرة / 
 ، ت السابقة املوجودة بني القوسني يف ضوء السـياق فقراءة سريعة يف املفردا   

تؤكد وجهة نظرنا مبوضوعية يف هذا الشر املطلق هلـذه   ، أو مع قطعها عن السياق
فأي خري أو تفاؤل يأيت من مفردات حبجم املفـردات   ، الفئة الضالة من بين البشر

احليادية يف  املستعملة يف حديث القرآن عن اليهود ؟!! اقرأ وكرر هذه املفردات غري
أو بعيداً عن النص:   ، متماسكة يف ضوء النص ، سوف تراها قطعية الداللة ، الداللة

( خزي / بئس / لعن / غضب / خنازير / قردة / مسكنة / الذلـة / فاسـقني /   
خاسئني / رجز / يظلمون / ساء / سوء / عصوا / يعتـدون / الكفـر / ضـل /    

/ يقتلون / افترى / الكـذب / عـذاب /   يكفرون / حيرفون / بدل / إمث / عدوان 
   .مهني / ظاملون / سخط/

أو جتاورها مع  ، ومن مناذج النوع الثاين ( الداللة على الشر يف إطار السياق  
  : ضميمة أخرى ) ما يأيت  بني القوسني داخل اآليات اآلتية
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  ١٣٨" قَالَ إِنكُم قَوم (تجهلُونَ)" األعراف /  
  ١٣حظا مما ذُكِّرواْ بِه " املائدة/" (ونسواْ) 

  ٦١" أَتستبدلُونَ الَّذي هو( أَدنى ) بِالَّذي هو خير "البقرة /
  ٩٦" يود أَحدهم  ( لَو يعمر )أَلْف سنة "البقرة /

  ٤٨" والَ( يقْبلُ ) منها (شفَاعةٌ ) " البقرة / 
ع لَقَدالبقرة/" و " (ٍالَقخ) نم ةري اآلخف (ا لَهم ) اهرتنِ اشواْ لَمم١٠٢ل  

    مقَـو مهبِأَن كذَل (ىتش) مهقُلُوبا ويعمج مهبسحت ( يددش) مهنيب ( مهأْسب)
  ١٤(لَّا يعقلُونَ )" احلشر /

   ٢٤ملائدة / "إِنا لَن ندخلَها أَبدا " ا
لكن يف ضـوء   ، فمفردة حيادية مثل النسيان ـ مثالًً ـ ال خري فيها وال شر  

 ، بل وحتريفها ، التناص نفهم موقف اليهود من الكتب السماوية ونسيام أوامر رم
دخول يف مقابل  ، وكذلك مفردة الدخول مفردة حيادية ، وأن هذا هو الشر بعينه

وارتباط هذه املفردة بطاعة موسـى   ، اقية للنصلكن يف ضوء املوقعة السي ، خروج
تصري املفردة ( لن ندخلها ) دليالً على جبنهم  ، اليت هي من طاعة اهللا ، عليه السالم

   .وعصيام لنبيهم
ووازنا دالليا  بعض املفردات احليادية  ، وهكذا عرضنا بعض املفردات بقسميها

   .الكتشاف اخلصائص؛ بني اليهود واملسلمني
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  الداليلاخلطاب العاكس والتماسك      
وتلفت النظـر إىل بـين إسـرائيل وتؤكـد      ، لوحة أخرى يسوقها الباحث 

خصوصية النص القرآين وذلك عن طريق التماسك النصي بني الـدال واملـدلول (   
واملقصود مبقـول   ، ومدى تفاعله ( النص ) مع الواقع ، القول ومقوله ) من جهة
بدقـة متناهيـة أمسيـه(اخلطاب     ، وجاء يف القرآن الكرميالقول كل ما قاله اليهود 

) وما حيويه من قراءة يف الواقـع اليهـودي   (reflecting addressالعاكس) 
وتوضيح هذا أن املتكلم إذا كان من جزيرة العرب ورصـد   ، باألمس واليوم وغدا

اهللا فالرسول صلى  ، حدث التطابق بني القائل وما قاله ، القرآن طريقة نطقه وقوله
عليه وسلم عريب يقول لزيد بن حارثة (أمسك عليك زوجك) والقرآن يسجل عليه 
  " ـكجوز كلَيع ِسكأَم هلَيع تمعأَنو هلَيع اللَّه معي أَنلَّذقُولُ لإِذْ تهذا القول " و

 .   أما كالم نيب اهللا موسى وكالم هارون وكالم فرعون والسـحرة ٣٧األحزاب /
  :وعلى هذا –القدمية  –فلم يكن باللغة العربية وإمنا بلغتهم  ، وبين إسرائيل

  ، فاملقصود باخلطاب العاكس أدق مصطلح يقدمه البحث حلل هذا اإلشـكال  
ملا قاله غري العـرب ورصـده   تتوافق مع املعىن وبعبارة أخرى هو أدق ترمجة حرفية 

  القرآن بلسان عريب مبني. 
صيغة اللغوية ملادة ( ق و ل ) أي الدال اللغـوي وصـيغه   واملقصود بالقول ال

  :على هذا   النحواليت تؤكد التماسك املعجمي االشتقاقي املتنوعة 
  –يقولـون   –( قال :* صيغة الفعل بكل تصاريفه وداللته على تصوير احلدث

  :مع مالحظة أن صيغ الفعل تستخدم يف موقفني ، قلتم)
  .حكامصراحة املوقف ووضوح األ  -١
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 .جتدد احلدث وتأكيده وتوثيقه  -٢
* صيغة املصدر اليت ختلو من التوصيف والتصوير؛ ومن مث استخدمها القـرآن  

وهنا يهدف القرآن  ، الكرمي استخداما فريدا يف للداللة على مقوالت اليهود املزورة
ء علـى  وقطع االنتباه عن مثل هذه األحداث ( االفترا ، إىل محاية أعراض املؤمنات

  مرمي ).  
  .الكالم املفيد الذي قاله اليهود أي املعىن وداللته: واملقصود مبقول القول 

واملقصود بعالقته بالواقع أو تفاعله مع الواقع صدق املقول واملوقف املترتـب  
  .عليه أي نتيجة املدلول السابق

عىن الذي له واملقصود بالداللة الداللة الوضعية أي كون اللفظ إذا أطلق فهم امل 
  )١(وبفتحها يف األعيان. ، وهي بكسر الدال يف املعاين ، بالوضع
والفرضية املقدمة يف ضوء الثوابت السابقة مقتضاها أن القائل إذا كان هو اهللا  

عليـه   –دل ذلك على اخلري والعدل " وقولوا للناس حسناً" وأن القول من موسى 
  )١٢٨مه استعينوا بِاللّه واصبِرواْ (األعراف / هو تشريع " قَالَ موسى لقَو –السالم 

وقصر  ، أما اليهود فإذا نطقوا كان نطقهم السفه واإلحلاد واجلشع وحب املادة
 ، ومن مث جاء الرد على كل قول بقسـوة ؛ النظر عن إدراك اخلري واإلسراع إىل الشر

وإن  ، طقـون الشـر  باختصار مستنتج من النصوص القرآنية عندما ينطقون فإم ين
  نطقوا اخلري فهو اخلري املشروط كمقدمة ملكيدة للمسلمني.

ولتأكيد الفرضية السابقة يف ضوء مقدماا أسوق أدلتها من خالل النصـوص  

                                                
مكتبة الرشيد  -حتقيق جمموعة -أبو احلسن املرادي –التحرير شرح التحبري يف أصول الفقه : ) انظر١(

  ١/٣١٦الرياض -
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  :اخلاصة بذلك على النحو التايل
  والتعقيب كتفاعل مع الواقع   ، وداللته ، {أ} النطق بالشر املطلق 

  التعقيب / االستنتاج  املدلول الدال ( مقول القول)
لن نؤمن لك حـىت نـرى اهللا   

  جهرة
  فأخدتكم الصاعقة  الكفر

  بلى من كسب سيئة  الغرور والعنجهية لن متسنا النار
  بل لعنهم اهللا بكفرهم  تربير اخلطأ  قلوبنا غلف

لن يدخل اجلنة إال مـن كـان   
  هودا

  األماين والغرور
  

  قل هاتوا برهانكم

ــرار مسعنا وعصينا ــى اإلص  عل
  املعصية

  لكن لعنهم اهللا

  فأخذم الصاعقة  الغباء وضيق األفق  أرنا اهللا جهرة
  بل طبع اهللا عليها  تربير اخلطأ  قلوبنا غلف

  التيه يف األرض  عصيان وجنب  لن ندخلها أبدا ماداموا فيها
  اللعنة  التطاول على اهللا  يد اهللا مغلولة
  ترتيه تام  كفر وإحلاد  اختذ اهللا ولدا

  اجلهل املؤكد  ضيق أفق وكفر ا إلهاجعل لن
  أضف إىل هذا املدلوالت الغريبة اليت تدل على تدين املستوى النفسي لليهود  
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  :على مر التاريخ على هذا النحو

  املدلول الدال
 السخرية من النيب قالوا أتتخذنا هزوا

  البطر  لن نصرب على طعام واحد
  اجلدل  ادع لنا ربك يبني لنا ما هي

  تضييع وقت النيب  ت باحلق فذحبوهااآلن جئ
  التطاول والعنصرية  ليست النصارى على شيء

  التطاول على القائد العسكري  أىن يكون له امللك علينا
  الروح االزامية  ال طاقة لنا اليوم جبالوت وجنوده

 اجلنب إن فيها قوماً جبارين
ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من 

  الذين آمنوا سبيال
  لتحالف مع الشيطانا

  مشاعة اخلطأ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا
  اإلصرار على الكفر واجلهل لن نربح عليه عاكفني

  عقوق الوالدين إن أبانا لفي ضالل مبني
قوال  ، ويالحظ من مجلة األقوال السابقة  أا من باب الشر املطلق داالً وداللة

  .ومقوالً
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  العاكس للخري املقيد بالشر{ب}    اخلطاب 
  مشروط ب " وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا.."      " قالوا آمنا "            

  مستدرك ب " ويكفرون مبا وراءه وهو احلق"      "هذا من عند اهللا "             
تزييف ل " وما هو من عند اهللا ويقولون على اهللا     " هو من عند اهللا "            

  الكذب "
ألنه مقيد ؛ ولكن يف إطار إمتام النص انقلب إىل شر ، إذن قوهلم ظاهره اخلري 
            .بالشر

  {ج} اخلري املطلق  
وإن كان الشر أكثر  ، رسم القرآن بكل موضوعية اخلري والشر يف بين إسرائيل

البد أن يسجل حىت لـو كـان    –وإن ذهب أدراج الرياح  –إال أن صوت اخلري 
والقليل الذين صدقوا  ، هذا القليل متثل يف األنبياء ومن شاركهم يف مهامهم ، قليالً

وحواريني مع مالحظة أن سواد الشعب كان شـرا مل   أنبياء بين إسرائيل من أسباط
  :على كل من دالئل اخلري القليل .يستفد من صاحل أو رسول

  ٢٤٩البقرة / " كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثريةً " 
 ٢٥٠" أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْدامنا " البقرة / 

 ٨٥" فَقَالُواْ علَى اللّه توكَّلْنا ربنا الَ تجعلْنا فتنةً لِّلْقَومِ الظَّالمني " يونس / 
   ا رنمحري ن لَّمـا "  وقد يكون اخلري يقظة بعد فات األوان " لَئلَن   رفغيا ونب

  ١٤٩األعراف / 
كما يالحظ يف صيغ القول السابقة غلبة صيغ األفعال يف صوريت املضـارع   

  فما اجلديد هنا ؟؟ ، قالوا / قلتم / قالت / يقولون: واملاضي
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اجلديد هنا أن العناصر اللغوية يف النص تغريت بقياسها مبستوى آخـر حيـث    
 ، عن موقف افتراء اليهود على مرمي أم عيسى عليه السـالم  عرب القرآن بصورة فريدة

ومن مث يعد موقف ؛ برأها القرآن مما قالوا ، ووصفها بصفة ال تليق بأمهات األنبياء
فجاء الدال ( القول ) بصيغة املصدر  ، القرآن منها موقف تكرمي وريادة المرأة بتول

تراء على مرمي الطـاهرة " إن  ألن احلدث مزور وكله اف؛ اخلايل من التصوير والتخيل
هذا حكـم  ، )٤٢على نساء العاملني (آل عمران/ اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك 

فماذا قال عنها اليهود ؟  قال تعاىل " وبِكُفْرِهم وقَولهِم علَى مـريم   ، القرآن عليها
بـل جـاء   ومل يستخدم مثالً صيغة ( يقولـون)   ، ١٥٦بهتانا عظيما " النساء / 

التماسك النصي باستعمال املصدر( قول) املضاف للمضمر (هم) لتوثيق أن ذلـك  
فالءم هـذا البـهتان    ، أي حمض افتراء ، ومع هذا فهو مزور ، القول صدر منهم

  .( عظيما ) )١(أي النعت احلقيقي ، وامتداده مبركب فيه رائحة الفعلــية
العناصر اللغوية من موقـف  هذا املوقف للتأكد من تغيري  -إن شئت  –قارن  

وكيف صور القرآن احلادثـة   ، إىل موقف مبراودة امرأة العزيز يوسف عليه السالم
 –هيـت لـك    –غلّقـت   –راودته (بأفعال تصويرية صورت املراد بدقة متناهية 

( فكانت األفعال دليلة املعاين "؛ ألن املوقف حقيقي؛ ليسجنن ")على حد تعـبري   )٢
وألنه  ، ذا املوقف اخلاص مبرمي فلم خيض القرآن فيه لكذبه من جهةأما ه ، ابن جين

فكـان التعـبري    ، خيص امرأة وصفها اهللا بأنه اصطفاها وطهرها على نساء العاملني

                                                
و  ٢٤م ص ١٩٨٧هـ=١٤٠٧/ ١ط/ –د حممود شرف الدين  –) التوابع بني القاعدة واحلكمة ١(

٢٤   
  ٢/١٥٥اخلصائص  )٢(
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  باملصدر مناسباً ودقيقاً وداالً على التماسك النصي وربطه بالواقع احمليط به. 
ا قَتإِن هِملقَووأيضاً يف قوله تعاىل " و  " ولَ اللّـهسر ميرم نى ابيسع ِسيحا الْملْن

ملا كان موضوع القتل مزوراً وجمرد كذب وختيل التزم القرآن صـيغة   ١٥٧النساء /
 ، فالءم كـل كـال ً   –خلو املصدر من التصوير  –املصدر " وقوهلم" للعلة السابقة 

وما قتلوه وما صلبوه ولكن  ونفى هذا االفتراء باستخدام النفي املتعدد واالستدراك "
  شبه هلم " !! 

وأيضاً التقول على مرمي افتراء  فجـاء   ، قتل املسيح افتراء: ولسائل أن يسأل
فهل كفرهم بـاهللا   -يف زعم الباحث –التعبري بصيغة املصدر للتأكيد على أنه افتراء 

املصدر ومع هذا استعمل صيغة  ، افتراء أم حقيقة واقعة منهم ؟ أقول كفرهم حقيقة
  يف الكفر والتقول  والقتل فكيف تفسر ربطك بني دالة املصدر ومدلوهلا ؟ 

  :واإلجابة من عدة وجوه على النحو اآليت 
فكل مولود يولد ؛ األول:  أن الكفر وإن كان حقيقة فال ينبغي أن يوجد أصالً

فكأن الكافر يكذب علـى فطرتـه    ، أي فطرة التسليم واالنقياد هللا ، على الفطرة
فاتفقت املوضوعات الثالثة  الكفـر   ، ويغطي اجلانب األصيل جبانب ثانوي ، النقية

  .والقتل والتقول
إحداث التناسب يف الصيغ القرآنية يف آيات متقاربة املوضـوع ( بـين   : الثاين

إسرائيل ) بعبارة أخرى: حدث ثأثري عكسي يف اختيار صيغة املصدر للحدث املزور 
؛ { وبكفـرهم}                   { ويكفرون} وإمنا  ومل يقل ، فقال { وقوهلم}

ألن إثبات الكفر تعدد يف آيات كثرية " كفرمت " و " يكفرون " فال حاجة إلعـادة  
   .تصوير الكفر؛ ألنه مت تصويره وإثباته من قبل
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من باب استبدال صيغة الفعل باملصدر ( كفرهم) باعتبار أن  ةأو املسأل: الثالث
وعلى    .)١(من وسائل التماسك النصي أي تعويض عنصر بعنصر االستبدال وسيلة

هذا فالتماسك النصي موجود يف اختيار صيغة املصدر داللة على احلدث املـزور يف  
  .هذا املوقف.  والنتيجة أن من خصائص اخلطاب إبطال كل أقواهلم بالرد املناسب

  اختالف درجات التعيني وتنويع اخلطاب أو تكراره  
واملخاطب هـم   ، اخلطاب عن بين إسرائيل متنوعا مع أن القائل واحد جاء   

والعلة يف  ، واملؤمنون –صلى اهللا عليه وسلم  –فريق اليهود يف املدينة يف زمن حممد 
  :هذا تضافر العوامل التالية احمليطة بالنص

بل داخل األمـة   ، وثقافتهم من أمة إىل أخرى ، * تفاوت ذكاء متلقي النص
  الواحدة.

ومـن مث غطـى الـنص     ، متنوعة األهواء ، فرق متعددة -اليهود  –* ألم 
  القرآين كل تصرفام.

أو تنويعه تثبـت فرضـية تغـيري     ي* هناك فوارق دقيقة يف هذا التكرار اللغو
  .ومن جهة أخرى  ال خترج النص عن متاسكه يف النهاية ، العناصر اللغوية من جهة

قَالُواْ لَن تمسنا النار إِالَّ أَيامـاً  معـدودةً " ويف   " و٨٠ودليل هذا آية البقرة / 
 ، أَياما معـدودات " ومعـدودة مجـع كثـرة               "  ٢٤سورة آل عمران /

 )٢(ولتوضيح التماسك أسوق ما قاله بدر الدين بـن مجاعـة   .ومعدودات مجع قلة
  :ومقتضاه " أن قائلي ذلك من اليهود فرقتان

                                                
  . ٤٤مصطفى قطب ص : ر التماسك النصي) دراسة نصية لصو١( 

  . املسألة التاسعة والعشرون ١٠٢) كشف املعاين ص١(
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والثانية فرقة  .وهي عدد أيام الدنيا ، إمنا نعذب بالنار سبعة أيام: إحدامها قالت
وعلى هذا فآية البقرة حتمل  ، قالت إمنا نعذب أربعني يوماً وهي أيام عبادم العجل

ومن مث فالتماسـك  ؛ وآية آل عمران حتمل قصد الفرقة الثانية ، قصد الفرقة األوىل
  .موجود  تكراراً أو تنويعاً

هذا وقد أظهر خطاب القرآن عن اليهود حتليالً نفسيا هلم من خالل اخـتالف  
درجات التعيني سواء كان احلديث على مستوى األسرة أم عالقتهم بالصفوة مـن  

  :أنبياء وقادة ومروراً بعالقتهم باألمم األخرى على النحو التايل
فـاألب ال   ، سريعلى مستوى األسرة جند الدال موضحاً هذا التمزق األ -١

مما يثري حفيظة أوالده الباقني " ليوسف وأخوه أحب  ، خيفي حبه ليوسف وبنيامني
/ " وأما يوسف فأتى بنميمتـهم الرديئـة إىل   ٣٧إىل أبينا منا " ويف سفر التكوين 

فصنع  ، ألنه ابن شيخوخته، وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه ، أبيهم
  .".رأى أخوته أن أباهم أحبه أكثر من مجيع أخوته أبغضوه له قميصاً ملوناً إ فلما

ومن مث يأيت املدلول متنوعا من رغبتهم يف االنتقام املادي " فَيكيدواْ لَك كَيدا " 
 ، ٨ومرورا بالكذب والعقوق " إِنَّ أَبانا لَفي ضالَلٍ مبِنيٍ "  يوسـف /  ، ٥يوسف /

وه في غَيابة الْجبَ  " و " وجاؤواْ أَباهم عشـاء يبكُـونَ "   و " وأَجمعواْ أَن يجعلُ
مث انتهاء بالقسوة وتدمري بناء اهللا " اقتلوا يوسف " أو ختفيـف   ، ١٥/١٦يوسف / 

العقوبة " أو اطرحوه أرضاً " ( أمران كالمها مر القتل أو التغريب وتركه عرضـة  
اليهود الغاية واهلدف والنتيجة " خيل لكم وجـه   املهم عند ، خلطر ال يعلمه إال اهللا

أو كان اين عليه ضعيفاً  ، أبيكم " وال تسأل عن الوسائل حىت لو كانت رخيصة
بل انظر إىل املفارقة من خالل الطلب  ، طفالً مل يقترف ذنباً يستحق عليه عقوبة ما
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  :أواملقدمة والنتيجة اآلتية ، وتابع اجلواب ، وجوابه
  ..خيل + وتكونوا   وا                   اقتل        
  اقتلوا                          صاحلني !!        

أي صالح يف ضوء قتل األخ أو حىت نفيه من األرض ؟!! إا النفسية املظلمة   
  .املسيطر عليها الكفر واحلسد

  :التايللقد جاء الدال متناسقاً مع املدلول يف ضوء قرينة التعيني على النحو 

  املدلول  الدال
  النصح واخلوف من كيد األبناء  ال تقصص

  خربة األب حبقد األبناء وحسدهم  يكيدوا لك كيداً
  تربير العدوان على أخيهم ليوسف وأخوه أحب

  عقوق الوالدين  إن أبانا لفي ضالل مبني
  التخطيط واإلصرار على املعصية  اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً

 تنفيذ الضرر  جيعلوه يف غيابات اجلبوأمجعوا أن 
 الكذب والتدليس وجاءوا أباهم عشاًء يبكون

         
مبين على التعليل بواسطة النهي املقيد املترتب على إثبـات   –هنا  –فالنصح 

الكيد واحلقد ـ ال تقصص ـ والعقوق مؤكد ( نتيجة متيز يوسف) بأن والم ابتداء   
تخطيط يتم بطرح كل االحتماالت املوغلة يف الشر " إن أبانا لفي ضالل مبني " وال

نتيجة املداوالت الشـيطانية ( اإللقـاء يف اجلـب )     ، ( القتل) أو العقوبة املخففة
؛ والتنفيذ والكذب مسة اجلميع من أحب منهم يوسف ومن مل حيب وهم األكثريـة 
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  :ومن مث وجب علينا أن نقرأ العالقات النحوية على هذا النحو املبسط
أب يف النسب (لكن احملبـة   ، بانا                              معرف باإلضافةأ

  معلقة ) حيث وصفوه بالضالل !!
 ، يا أبانا مالك ال تأمنا على يوسف                           معرف باإلضـافة 

  قالوا أبانا وهم يضمرون الشر ألخيهم ابن أبيهم!!
هم متهيداً إلثارة الكراهية بني يوسـف  يوسف هم يعينون األخ املفضل عند أبي

  .وانتهى الطرح اإلعالمي باالجتماع " أمجعوا أمرهم " ، أخوتهوأكرب قدر ممكن من 
قارن هذا التعيني وربطه بالكراهية لدرجة نفي هذا االسم وجتاهله يف موقعـة  

فهل تناسوا أمر يوسف حىت  ، نصية أخرى " فقد سرق أخ له من قبل " أي يوسف
  رة يف خرب كان ( إن صح    التمثيل )؟!!صار نك
األب ينادي من حيب حيث مل حيدده بالعلمية بل بالبنوة املضـاف             يا بين 

قارن ذلك بقول أحد السجينني "  .لياء النفس  مما جيعل الدال متماسكا مع املدلول
أَعرِض عن هــذَا "   وبقول العزيز " يوسف، ٤٦يوسف أَيها الصديق "  يوسف /

سـوف ينـاديهم    ، وعندما تصفو نفس األب متحامالً على أحزانه، ٢٩يوسف / 
  ٨٧بالنداء ذاته " يا بنِي اذْهبواْ فَتحسسواْ من يوسف وأَخيه " يوسف/

يا أبت                       نفس املشاعر املتبادلة عند االبن الصـغري الـربيء   
  حيث جاء النداء لوالده بتعينه بياء النفس  أخوته يعرف غدر الذي ال

لوحة أخرى يصور فيها القرآن هذه النفسية احملطمة املرتوع منها اخلري وذلـك  
بعد أن جادلوا أحد  ، العسكري ( طالوت) مبتوضيح العالقات املقطوعة مع قائده

 عليهم الفرار وعنـدما  مث كتب اهللا ، أنبيائهم أن يبعث هلم ملكاً ليقودهم يف القتال
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وقائدا عليهم تعاملوا معه بغطرسة فقالوا " يا بنِـي   ، (طالوت) ملكًا هلم اختار اهللا
اذْهبواْ فَتحسسواْ من يوسف وأَخيه والَ تيأَسواْ من روحِ اللّه إِنه الَ ييأَس مـن روحِ  

الْكَاف مإِالَّ الْقَو ونَ بامللك منه ومل يؤت سعة من املال " فربر هلم نبيهم بأن هذا اللّهر
يصـور   .وأن اهللا اصطفاه عليهم وزاده بسطة يف العلم واجلسم ، هو القائد املناسب

لنا القرآن عدم والئهم ومدى البعد النفسي معه " فلما فصل طالوت باجلنود " ومل 
ليوم جبالوت وجنوده " وتكـررت "  وجاء على لسام " ال طاقة لنا ا ، يقل جبنوده

إذن املعسكر املعادي لليهود ( جنـوده) ومعسـكر اليــهود     ، وجنوده"  مرتني
) فاختلفت درجة التعيني من معرف باإلضافة دليل التماسـك النفسـي يف   اجلنود(

؛ ومعرف بــ(أل) يف معسكر اليهود دليل على التمزق النفسي ، معسكر األعداء
سك النص القرآين يف خطابه عن اليهود وعالقته بالواقع احمليط فهذان دليالن على متا

   .به
وهي عالقة واضحة  ، دليل ثالث على ما سبق وهو خاص بعالقة اليهود برم

، سنرى اخلطاب الشديد والتوبيخ العنيف ، لكن يف ضوء طبقية اخلطاب ، ال ختفى
وإفسـاد   ، مبا يدل على إصرارهم على عصيان رـم  ، من خالل أسلوب النهي

  ٦٠البقرة / )١("والَ تعثَواْ في اَألرضِ مفِْسدين":قال اهللا تعاىل  ، أمورهم بأيديهم
 ٤١" والَ تكُونواْ أَولَ كَافرٍ بِه " البقرة / 

 ٤١" والَ تشترواْ بِآياتي ثَمناً قَليالً وإِياي فَاتقُون" البقرة/
 ٤٢لْحق بِالْباطلِ " البقرة / " والَ تلْبِسواْ ا

                                                
 ،استعمل هذا التركيب بعينه ( والتعثوا يف األرض مفسدين ) مع األمم اليت أهلكها اهللا بالصيحة )١(

  ٣٦والعنكبوت -٨٣والشعراء -٨٥وهود  -٧٤قوم مدين وقوم مثود/ انظر األعراف 
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 ١٥٤" الَ تعدواْ في السبت " النساء/
وهو  ، أقول خاطبهم اهللا تعاىل بالنهي املباشر ( ال+ فعل مضارع مبدوء بالتاء)

قـارن   .وإلحراجهم والتعريض م ، مباشر مكشوف يدل على غضب اهللا عليهم
ه تعاىل" ولَا يأْتلِ أُولُوا الْفَضلِ منكُم والسعة هذا بالنهي املوجه لصفوة املؤمنني يف قول

أو  ، ٢٢أَن يؤتوا أُولي الْقُربى والْمساكني والْمهاجِرِين في سبِيلِ اللَّـه " النـور /   
 رِينونَ الْكَافنمؤالْم ذختن النهي املوجه  للمؤمنني عموماً يف قوله تعاىل " الَّ ياء ميلأَو

وقوله تعاىل " لَـا يسـخر قَـوم مـن قَـومٍ "       ، ٢٨دون الْمؤمنِني " آل عمران 
وملـا يف   ، فترك ي املخاطب مباشرة ملا يف ذلك من حـرج لـه   ، ١١احلجرات/

أسلوب الغائب من تعميم لكل من حيلف من الصاحلني على قطع صدقة عن فقـري  
أو كل من حتدثه نفسه من املؤمنني مبؤازرة الكافرين كما  ، مؤذ كما يف اآلية األوىل

مع مالحظة أن النهي املوجه  .أو من يعامل الناس بسخرية واستهزاء ، يف اآلية الثانية
والصواب انه قليل عند اجلمهور قياساً مع للنـهي   ، )١(للغائب ضعيف عند أيب حيان

  . )٢(املباشر
أو أسلوب خربي كما  –النهي  –شائي وال فرق يف التعريض م  بأسلوب إن

  " ـاءكُمونَ نِسيحتسيو اءكُمنونَ أَبحذَبذَابِ يَء الْعوس كُمونومسيف قوله تعاىل " ي
  ٤٩البقرة /

فضمري اخلطـاب يف املبـدل منـه ( يسـومنكم ) والبـدل ( يـذحبون)       

                                                
ـ  ١٤٠٤ -١ط/ -حتقيق د/ مصطفى النماس مكتبة اخلـاجني -أبوحيان: الضربارتشاف  )١(  ٢-هــ

/٥٤٣ .  
  . ٤/٣عيسى بايب احلليب  –دار إحياء الكتب  –شرح األمشوين  )٢(
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 ، حيـاء نسـائهم   وتذكريهم تك ، )٢(وتشديد الفعل يذحبون ، )١(و(يستحيون)
 ، وتصوير األحداث واملعاىن عن طريق ذكر تفصيالت الظلم باختيار أفعال دمويـة 

قارن هذا خبطاب اهللا املسلمني يف  ، هو املناسب هلذه النفوس املنكرة لفضل اهللا عليها
" إِنَّ اللَّه يدافع عنِ   ٣٨صدر الدعوة وتذكريهم بظلم الكفار إياهم يف سور احلج / 

) أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا ٣٨ذين آمنوا إِنَّ اللَّه لَا يحب كُلَّ خوان كَفُورٍ (الَّ
) يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهحاق باملؤمنني من كفار ٣٩و جمرد تلخيص لكل أذى .(

من خطاب اليهـود وخطـاب   قريش بالبناء للمجهول (ظلموا) فاختلفت الطبقية 
  املسلمني !   

بل قارن هذا البعد النفسي وعدم الرضا بني رب العزة وبينهم من خـالل      
آيات الشكر اخلاصة باليهود " ثُم بعثْناكُم من بعد مـوتكُم لَعلَّكُـم (تشـكُرونَ)    

 ، ث مـرة أخـرى  ترجى اهللا منهم أن يتذكروا هذا الفضل ونعمة البع ، ٥٦"البقرة/
أقول قارن هذا مبا حدث مبا حدث يف معسكر املسلمني " فَاذْكُرونِي  ، لكن هيهات

، أمرهم بالشكر املباشر إليه ، ١٥٢أَذْكُركُم (واشكُرواْ ) لي والَ تكْفُرون" البقرة /
دون استعمال ألداة الترجي (لعل)؛ ألن الواقع احمليط بالنص يؤكد اقتناع العـرب  

دين اجلديد وسرعة انتشاره " ورأَيت الناس يدخلُونَ في دينِ اللَّه أَفْواجا" النصر/ بال
    .مبا يدل على حسن الطاعة هللا ورسوله ، ٢

ومن مناذج اختالف درجات التعيني ما ظاهره االلتفات مـن املخاطـب إىل   

                                                
  ١/٨٢ويسومونكم أي يكلفونكم ويذيقونكم /وانظر تفسري القرآن العظيم ١/١٥٠الربهان للزركشي  )١(
 ،ئيل  يأيت هذا الفعل مضعفاً للداللة على عظم مصيبتهم من جهـة عندما يكون اخلطاب عن بين إسرا )٢(

وعندما يأيت يكون اخلطاب لغري بين إسرائيل فـإن   ،وتذكريهم بإجنائهم من فرعون ؛ فيبادرون بالتوية
"  ١٠٧/" إين أرى يف املنام أين أذحبك "و١٠٢راجع الصافات/ "  . الفعل أو االسم يأيت بال تضعيف

  .  عظيموفديناه بذبح 
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ما سأَلْتم وضـرِبت علَـيهِم الذِّلَّـةُ    الغائب يف قوله تعاىل "اهبِطُواْ مصراً فَإِنَّ لَكُم 
وقوله  ، فقوله (لكم ) ضمري خماطب .٦٠والْمسكَنةُ وبآؤواْ بِغضبٍ من اللَّه " البقرة/

ألن ؛ فهل يف هذا التفات ؟ ال ليس من بـاب االلتفـات  ؛ " عليهم " ضمري غائب
وتـارة   ، دد يعرب عنه تارة بالضمريااللتفات يكون مناطه مبخاطب بعينه يف زمن حم

حيث يكون االطـراد يف االلتفـات إىل االسـم    : باالسم الظاهر اطراداً أو شذوذاً
  :املوصول بضمري الغائب كما يف قول طرفة

  أنا الرجل الضرب الذي تعرفونـه 
  

  )١(خشاشاً كرأس احليـة املتوقـد  

   
ل الواقـع خـرباً عـن    حيث عاد ضمري الغيبة اهلاء يف ( تعرفونه) على املوصو

  أما وضع احلاضر موضع الغائب فهو قبيح وشاذ  )٢(متكلم.
كمـا يف   ، ألن االسم الظاهر يعامل معاملة الغائب يف التعيني؛ )٣(عند النحاة 

  :قول مهلهل التغليب
  وأنا الذي قتلت بكـراً بالقــنا  

  
  وتركت تغلب غري ذات ســنام  

  
  

                                                
   ٥٩دار الفكر العريب ص  –حتقيق د/ علي اجلندي  –الشاعر اجلاهلي الشاب  )١(
  ١/٦٣بريوت  –دار املعرفة  –الدرر اللوامع على مهع اهلوامع / أمحد بن أمني الشنقيطي  )٢(

ابـن   –األصول يف النحو ، . ٤/٢٥بريوت  –عامل الكتب  –ابن يعيش  –شرح املفصل  )٣(
   ٢/٣٠٩بريوت  –مؤسسة الرسالة  –/ عبد احملسن الفتلي حتقيق د –السراج 
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  )٢(.كلم موضع املضمربوضع املت ، وقياسه " أنا الذي قتل "
أما اآلية الكرمية ففيها استبدال وحتول من ضمري اخلطاب إىل ضـمري الغائـب   
لإلشارة إىل أن ضرب الذلة واملسكنة يشمل مجيع اليهود املخاطبني على عهد حممد 

وهنا   )٣(.أو الغائبني السابقني والالحقني إىل يوم القيامة وليست من باب االلتفات
ىل الوقف يف القراءة على قوله ( لكم ما سألتم ) كما قـرر القـراء    األفضل واألو

وهـو   ، توضيحاً ملخازيهم؛ مث يبدأ القارئ حكماً جديداً ، وعلماء رسم املصحف
  )٤(ضرب الذلة واملسكنة والغضب. 

يف اية املطاف ربط الباحث التفسري اخلاص ببعض اآليات املوجهة إىل بـين  
وما وراء  ، واجلملة النحوية ، الداللة اللفظية للمفردات بالواقع من خالل ، إسرائيل
وكشـفنا   .مث يف ضوء النص كنسيج واحد من أوله إىل آخره ، من سورة ، اجلملة

وعالقته بالواقع عـن طريـق التحليـل     ، بعض خصائص النص القرآين عن اليهود
باعتباره اللغوي ملكونات اجلملة وما وراءها من تناصٍ  أكرب يف ضوء النص القرآين 

مبا يساعد  ، وأكدنا أن علوم القرآن متثل كم العناصر احمليطة بالنص ، وحدة كربى
استرشـدنا   .على فهم آلياته وخطابه وتوجهاته ومتاسكه على مستوى املضـمون 

والثوابت النصية للمعاصـرين يف تفسـري    ، باإلرشادات النصية للمفسرين واملعربني
  :ف بعض خصائصه اليت أمههاخطاب القرآن الكرمي عن اليهود وكش

مع مراعاة الشكل امللفوظي للكلمة الدالة بدءاً  ، التمهيد بقضايا قاطعة وإثباا

                                                
  . ١/٣٧٤) روح املعاين  ٣(
  . عدم األمن –اخلوف  ،إظهار الفقر خمافة دفع اجلزية ،الزي اليهودي ،اجلزية : ) الذلة هلا وجوه٤(
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أي يف ضوء ترتيب الكلمة ( كفروا ) وورودها أول مرة يف سورة البقرة /  ، وانتهاًء
      .وآخر مرة يف القرآن يف سورة البينة

ويف ضوء التناص فإا تؤكد كم  ، اختيار مفردات متماسكة يف الدال واملدلول
وهذه املفـردات   .من فعل أو قول استوجب العقوبة الشديدة ، الشر يف بين إسرائيل

أو نتيجة احنرافها عن معىن اخلـري أو احلياديـة    ، إما تدل على الشر بأصل وضعها
 .بسبب الظروف احمليطة بالنص

الصـيغة املناسـبة   جاء التماسك واضحا بني القول ومقوله من خالل اختيار 
وفسرنا تغيري  ، وتوظيفها يف الرد على مقوالت اليهود املزورة ، للواقع احمليط بالنص

واعتمـاداً علـى    ، بعض الصيغ الشكلية للقول لتالئم ما قبلها وبعدها من ألفـاظ 
 .تنويعها يف موقعة نصية أخرى

ت كشفنا ما أظهره القرآن من حتليل نفسي لليهود من خالل اختالف درجـا 
 .وطبقية الضمائر ، التعيني

 ، وظفنا بعض القواعد الصرفية والنحوية إلدراك خصائص اخلطاب عن اليهـود 
 من هذه القواعد:

 تضعيف أفعال بعينها ( يذحبون). 
 ، االتكاء على أفعال بعينها وتوظيف صيغة املاضي من جمـرد مـبىن صـريف    

لتأكيد أن كفرهم كفر عقيدة  إىل ما وراء اجلملة ، ومروراً باملعىن النحوي باإلسناد
 ( كفروا).

وغري خاف عدم إغفال دور القارئ يف إدراك بقية النتـائج املتنـاثر يف ثنايـا    
   .الكتاب
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  واحلمد هللا يف األوىل واآلخرة                  
  د/ عرفة عبد املقصود                   
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  املصادر واملراجع

مكتبة املعارف  -تقدمي حممد شريف سكر –السيوطي : اإلتقان يف علوم القرآن -١
  الطبعة األوىل. –الرياض  –

 ، القـاهرة  ، زهراء الشـرق  ، د. فريد حيدر: اتساق النص يف سورة الكهف -٢
٢٠٠٤.   

حتقيـق مصـطفى    –أبو حيان األندلسي : ارتشاف الضرب من لسان العرب -٣
   .م١٩٨٤هـ=١٤٠٤  -الطبعة األوىل –مكتبة اخلاجني  –النماس 

  القاهرة. ، حتقيق عبد القادر أمحد عطا: أسرار القرآن للكرماين -٤
مؤسسـة   –حتقيق عبد احملسن الفتلـي   –أبو بكر السراج :األصول يف النحو -٥

  .بريوت –الرسالة 
 –أبو البقاء العكربي : -إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات  – ٦

  بريوت.  -دار الكتب العلمية
حتقيق حممد حميي   -ابن هشام األنصاري : ضح املسالك إىل ألفية ابن مالكأو -٧

  .بريوت –املكتبة العصرية  –الدين عبد احلميد 
تعليق مصطفى عبد القـادر   –بدر الدين الزركشي : الربهان يف علوم القرآن – ٨

  .٢٠٠١هـ=١٤٢١ -دار الفكر –عطا 
 –سلسـلة عـامل املعرفـة    –:د/ صالح فضل –بالغة اخلطاب وعلم النص  – ٩

  .م١٩٩٢– ١٦٤العدد  –الكويت 
 ، ١ط    ، مصـر  ، دار الشـروق  ، د. حممد محاسـة : بناء اجلملة العربية -١٠
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١٩٩٦.  
حتقيق جمموعـة   –أبو احلسن املرادي : التحرير شرح التحبري يف أصول الفقه – ١١

  .الرياض –مكتبة الرشيد  –
 –دار القلـم   –تصحيح خليل املـيس    -ابن كثري : تفسري القرآن العظيم – ١٢

  .الطبعة الثانية –بريوت 
 –الطبعـة األوىل   –د حممود شـرف الـدين   : التوابع بني القاعدة واحلكمة -١٣

  م١٩٨٧هـ= ١٤٠٧
  .املكتبة العلمية –حتقيق حممد علي النجار  –ابن جين : اخلصائص – ١٤
ـ  –مصطفى قطـب  : دراسة نصية لصور التماسك النصي – ١٥ دار  –وراه دكت

  ، م١٩٩٦ - ١٠٧٧رقم  –العلوم 
  .بريوت –دار املعرفة  –أمحد الشنقيطي : -الدرر اللوامع على مهع اهلوامع  – ١٦
  ٢٠٠٠ ، دار الثقافة العربية ، دور شواهد الشعر اجلاهلي يف التقعيد النحوي -١٧
ين أبـو شـهاب الـد   : روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين – ١٨

بريوت  –دار إحياء الكتاب العريب –حتقيق حممد أمحد األمد وآخر  –األلوسي 
 م ١٩٩٩هـ= ١٤٢٠ –الطبعة األوىل  –
دار  –الشاعر اجلاهلي الشاب ( طرفة بن العبد ): حتقيق د علـي اجلنـدي     -١٩

   .الفكر العريب
 –املصـرية  شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ( األمشوين) دار إحياء الكتب  –٢٠

  عيسى البايب احلليب.
  .بريوت –عامل الكتب  –ابن يعيش النحوي :شرح املفصل – ٢١
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  .١ج ، ٢٠٠٠  ، القاهرة ، دار قباء ، د. صبحي الفقي: علم اللغة النصي -٢٢
مؤسسة املختار للنشر  ، د. سعيد حبريي: علم لغة النص  املفاهيم واالجتاهات  -٢٣

  م٢٠٠٤ ، ١ط ، والتوزيع
دار  –الـدار البيضـاء    –ترمجة فريد الزاهي  –جوليا كرستيفا : النص علم – ٢٤

  .توبقال للنشر
ترمجة د. سعيد  ، تون أ فان دايك ، علم النص مدخل متداخل االختصاصات -٢٥

  .٢٠٠١هـ /  ١٤٢١ ، ١ط، دار القاهرة للنشر والتوزيع ، حبريي
  م ١٩٩٩–الكويت  –الكتاب التذكاري لذكرى هارون  -٢٦ 

حتقيق د/حممد أمحد احلادي  –للسيوطي : ف األزهار يف كشف األسرارقط – ٢٧
  وزارة الشئون اإلسالمية. –قطر  –
دار  –أبو القاسم الزخمشـري  : الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل -٢٨

  م.١٩٩٧هـ=١٤١٧الطبعة األوىل –بريوت  –إحياء التراث العريب 
حتقيـق د/عبـد    –بدر الدين بن مجاعة : ينكشف املعاين يف املتشابه من املثا -٢٩

 دار الوفاء للنشر.–اجلواد خلف 
القـاهرة   –الطبعة األوىل  –د/ حممد محاسة عبد اللطيف : اللغة وبناء الشعر – ٣٠

  .م١٩٩٢
جملة البعث اإلسالمي  –حممد عبد الرحيم القرشي : مؤامرة حديثة ضد القرآن -٣١

  .) العدد الثاين٤٥الد ( –
  

دار الكتـب   ، أليب السعادات هبة اهللا بن الشـجري : خمتارات ابن الشجري -٣٢
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  بريوت. ، العلمية
  م. ١٩٨٢ ، ١ط ، د. على أبو املكارم: املدخل إىل دراسة النحو العريب -٣٣
 ، حتقيق حممد حميـي الـدين   ، البن هشام: مغين اللبيب عن كتب األعاريب -٣٤

  مكتبة صبيح.
اهليئة املصرية  –د/نصر حامد أبو زيد : القرآن مفهوم النص دراسة يف علوم – ٣٥

  .م١٩٩٣ –العامة 
  

  .١ط ، د. حممود شرف الدين: مقدمات التأليف ونظرات يف املنهج
ـّان   –دار الشـروق   –د/ راضي الوقفي : مقدمة يف علم النفس – ٣٦  –عمـ

  .م١٩٩٨/ ٣الطبعة /
جملة فصول  –ح فضل د/ صال: من الوجهة اإلحصائية يف الدراسة األسلوبية – ٣٧

  م ١٩٨٣/ ١/العد//د/٤الد/
د عبد اهللا دراز و حتقيق –أبو إسحاق الشاطيب : املوافقات يف أصول الشريعة – ٣٨

  م ١٩٩٤هـ=١٤١٥ –دار الفتوى بريوت  –إبراهيم رمضان 
دار  –د/ مصـطفى النحـاس   : حنو النص يف ضوء التحليل اللساين للخطاب -٣٩

  م.١/٢٠٠١ط/–الكويت –السالسل 
 ، املنشأة العامة للنشـر والتوزيـع   ، د. إبراهيم رفيدة: النحو وكتب التفسري -٤٠

  طرابلس.
  .١ط ، الدار البيضاء ، املركز الثقايف العريب ، األزهر الزناد: نسيج النص -٤١
 ، ترمجة د. متـام حسـان   ، روبرت دي بو جراند: النص واخلطاب واإلجراء -٤٢
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  .١٩٩٨ ، ١ط     ، القاهرة ، عامل الكتب
  
  

   ٧٨يف ضوء تكامل التناص القرآين ومتاسكه بني سورة البقـرة وسـورة النمـل/    
تكتمل اللوحة اليت توضح سر عداء اليهودية لإلسالم؛ ألنه كشف وسائل إعالمهم 

فجاء النص مكمال آيات البقرة ومؤكدا مفارقتني  ، وذكر عنهم كل صغرية وكبرية
  :طمة التائهةكلتيهما مر على نفسية اليهود احمل

" إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يقُص علَى بنِي إِسرائيلَ أَكْثَر الَّذي هم فيه يختلفُونَ : األوىل   
نِنيمؤةٌ لِّلْممحرى ودلَه هإِنوالثانية  " و  " "  

  د/ عرفة عبد املقصود عامر              
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  مباحث الدراسة

  الموضوع                                 

  دراسات تمهيدية  

  رؤية في التنظير النصي ·

 .موضوعية النص القرآني ·

  سك النصيالتمابعض معايير  ·

   :المحاور التطبيقية للدراسة  

 ، التمهيد بقضايا قاطعـة ( اإلجمال والتفصيل:أوال

  )وإثباتها والتعليق بها

اختيار مفردات متماسكة ( التماسك المعجمي):ثانيا  

  .في ضوء التناص

الخطاب العاكس ( مقـول  (التماسك الداللي)  :ثالثا  

  )(reflecting addressالقول ) 

اختالف درجات التعيين وتنويـع الخطـاب   :رابعا  

  وتكراره 
  

 


