
 مالحظات حول اللؽة والتفسٌر

  عدنان الظاهر                                       

    

أعترؾ إبتداًء أنَّ هذا الموضوَع مّعقٌد وشدٌُد الحساسٌة وما مالحظاتً سوى نوع من 
األدبً واللؽوي العامٌن كً ٌصطّفا المؽامرة المتواضعة قصدي منها تحرٌك الجو 

سوًٌة من أجل بذل القلٌل من الجهد لتٌسٌر فهم وإستخدامات اللؽة العربٌة وخاصًة على 
المبتدبٌن من طلبة المدارس والجامعات وال أستثنً من ذلك الجموع الؽفٌرة من الكّتاب 

.واألدباء والشعراء من كال الجنسٌن بالطبع ومن نافلة القول   

ٌُعانون ٌومٌاً من هذٌن الموضوعٌن كلٌهما أو أحدهما ، أقول  هذا الكالم وأنا أحد الذٌن 
اللؽة والتفسٌر ، وأقاسً أكثر حٌن أقرأ نّصاً جمٌالً شعرٌاً أو ؼٌر شعري ـ كمجموعة 

قصصٌة أو رواٌة ـ فؤكتشؾ ما فٌها من أخطاء نحوٌة وؼٌرها مما ال ٌستقٌم وما 
ي مدارس العراق من مرحلة الدراسة اإلبتدابٌة حتى تعلّمنا من قواعد العربٌة ؾ

. الجامعات   

لماذا نخطؤ فً الكتابة بلؽتنا حٌن ال تخطؤ أؼلُب شعوب األرض ؟ أألننا نكتب أو 
نحاول أْن نكتب بالعربٌة الفصحى المؽاٌرة للؽتنا الٌومٌة الدارجة ؟ هل ستختفً 

ا تكلمنا بلؽة واحدة وصٌػ لؽوٌة واحدة أخطاإنا اللؽوٌة فً الكتابة شعراً أو نثراً إذا م
متطابقة مع قواعد النحو والصرؾ واإلشتقاق التً نحاول إتّباعها حٌن نجلس لنكتب 

رسالًة او نّصاً أو أثراً ؟ هل اللسان الواحد ٌوّحد العقول عقول الناطقٌن به مهما 
متعددة متفّرقة أم  ألسنة: تباعدت البلداُن وتشتت الُطُرق ؟ ما المرّشح األفضل واألقوى 

لسان واحد موّحد بإحكام ورسوخ ؟ هل تعددٌة تفسٌر قواعد اللؽة العربٌة بحجة البٌان 
هل هذه التعددٌة أفضل للناطق ... تارًة والتنّوع فً األداء اللؽوي وثرابه تارات أُخَر 

المتباٌنة  باللؽة العربٌة والكاتب بها أم التوحٌد ، توحٌد القواعد والتفسٌر تفسٌر األوجه
للؽة ثم تفسٌرات الكثٌر من آي القرآن الكرٌم من قبل العدٌد من كبار مفسري القرآن 

ٌُّن فً الجزء الثانً من مقالً هذا ؟  وعلماء الفقه والدٌن المختلفة جذرٌاً أحٌاناً كما سؤب

لم أجد فً كل ما قرأت ، ولم أزل ، من شعر وأدب وصحؾ ٌومٌة ومجالت فً ثالث 
ها وأتكلّمها أيَّ خطؤ لؽوي فما تفسٌر ذلك ولماذا هإالء الناس مختلفون عنا لؽات أعرؾ

ٌُقاُل إنَّ . ونحن مختلفون عنهم ؟ اللؽات الثالث هً اإلنكلٌزٌة واأللمانٌة والروسٌة 



الشاعر والمسرحً اإلنكلٌزي المعروؾ ولٌام شكسبٌر كان قد إرتكب أخطاًء لؽوٌة 
كما أنَّ الشاعر ... ابمون على تراثه جٌالً بعد جٌل قلٌلة فٌما كتب صححها بعده الق

رْن  ٌْ اإلنكلٌزٌة بشكل " طفل " كتب كلمة ... ( باٌرون ) اإلنكلٌزي اآلخر لورد َب
 خاطا ؼٌر متداول وؼٌرمعروؾ هو

Childe  

 بدَل الصٌؽة المعروفة المتداولة

Child  

ن إحدى قصابده الطوٌلة بدون حرؾ الٌاء فً آخر الكلمة وكان هذا جزءاً من عنوا   
األكثر شهرة المسماة جاٌلد هارولد ، الطفل أو الصبً هارولد وهذا هو إسم هذا 

"الصبً فً القصٌدة   

Childe Harold 

الطرٌؾ فً األمر أنَّ كبار شعراء العربٌة منذ صدر اإلسالم لم ٌخطؤوا فً كتابة 
ما أخطؤ بعضهم فً توظٌؾ ، ورب أشعارهم أبداً إالّ فٌما ندر وكان لذلك تؤوٌالته 

مفردة واحدة أو إثنتٌن فً كل ما كتب من قصابد فانحرؾ بها عن معناها المتداول 
وقامت جّراَء ذلك القٌامة فً وجهه كما كان ٌحصل مع أبً الطٌب المتنبً سواء فً 

لم ٌخطؤوا . حلب أو بؽداد وخاصًة مناظرته الشهٌرة مع أبً الحسن الُمظّفر الحاتمً 
عد اللؽة العربٌة إعراباً ونحواً وصرفاً لكنهم إجتهدوا فً الخروج بمعانً بعض فً قوا

ٌّما العروض ومستلزمات  الكلمات ربما لضرورة تفرضها طبٌعة الشعر العربً وال س
.الوزن والقافٌة   

حول بعض قواعد اللؽة العربٌة/ الجزء األول   

أوجه  اللؽوي وجوازات تعدد  ألنَّ الموضوع شابك ومتشّعب ، سؤختار نماذَج للتّهدل
بلى ، قد . اإلعراب التً ال أراها ضرورٌة بل وضاّرة للناطقٌن بالعربٌة والكاتبٌن بها

تكون هامة وطرٌفة بالنسبة للباحثٌن وكبار المختصٌن بعلوم وتراث اللؽة العربٌة 
فلتكن هذه مجاالت بحثهم وإختصاصهم أو إحترافهم للؽة فً مجاالت التقّصً 

.رٌس العالً المستوٌات والتد  



وجدُت أؼلب اإلشكاالت فٌما قد إخترُت من نماذج هً تلك المتعلقة باإلستثناء وحكم 
.المستثنى منه ، ثم الخلط بٌن حالتً التمٌٌز والحال بدرجة أقل حّدًة   

هذه هو كتاب الؽالٌٌنً الواسع الشهرة [ مؽامرتً ] المصدر الذي إعتمدُت فً ركوب 
دار الكتاب العربً ، : امع الدروس العربٌة فً ثالثة أجزاء ، الناشر ج) واإلنتشار 

 الطبعة األولى

2004 . ) 

ٌّاالً فً تفسٌراته لمدرسة الكوفة خال بعض  مع مالحظة أنَّ هذا الرجل الجلٌل ما كان م
التنوٌهات الشحٌحة فً ذكر هذه المدرسة التً تمٌل بقوة لتٌسٌر اللؽة العربٌة بٌنما 

الٌٌنً ٌمٌل بقوة نحو مدارس أخرى فً تفسٌر قواعد اللؽة العربٌة التً وجدت الػ
تجنُح للتنّوع ؼٌر الضروري وتعدد أوجه اإلعراب فهً ،على نقٌض مدرسة الكوفة ، 

.لٌست مع توحٌد اللسان العربً   

لإلستثناء أدوات كثٌرة األمر الذي ال وجوَد له فٌما أعرؾ من :  أدوات اإلستثناء

:فلنعددها .  لؽات قلٌلة  

... عدٌدها ثمان ] ال ٌكوُن ... لٌس ... حاشا ... عدا ... خال ... سوى ... ؼٌر ... إالّ 
حكم الُمستثنى أْن ٌكوَن منصوباً ... [ . لٌس فً دنٌا اللؽات األخرى شبٌه بهذا 

طٌّب ، لكنَّ اللؽة تجٌز رفعه ونصبه فً بعض . واإلستثناء من معرفة أو نكرة مفٌدة 
.االت وهً لٌست بالقلٌلة الح  

/المستثنى بإالّ   

نقرأ فً كتاب الؽالٌٌنً ، . دون الخوض فً الفاصٌل [ إالّ ] سؤبدأ بحالة اإلستثناء ب  
  الصفحة

 483  

:ٌجب نصب الُمستثنى بإالّ فً حالتٌن / الباب التاسع من الجزء الثالث ما ٌلً   

ٌنجُح التالمٌذ إالّ الكسولَ : إْن ٌقع فً كالم تام موجب ، مثالً / أوالً   



ًّ نحو / ثانٌاً  ًّ أو شبه منف .ما جاَء إالّ سلٌماً أحٌد : أْن ٌقَع فً كالم تام منف  

ٌجوُز فً المستثنى : متى ٌجوز فً المستثنى بإالّ الوجهان ؟ أجاب : وتساءل الؽالٌٌنً 
ونصبه بإالّ إْن وقع بعد المستثنى منه فً ،  جعله بدالً من المستثنى منه : بإالّ الوجهان 

ًّ : كالم تام منفً أو شبه منفً نحو  علً مرفوع ألنه بدل من ] ما جاء القوُم إالّ عل
ٌّاَ [ ... القوم  سإالً الدابم هو [ . علٌاً منصوب ألنه ُمستثنى بإالّ ] وما جاء القوُم إالّ عل

دل وجعلنا المستثنى بإالّ منصوباً على وهل ستقوم القٌامة إذا إستؽنٌنا عن حالة الب: 
الدوام ؟ أٌة قٌمة جمالٌة أو بالؼٌة تضٌفها حالة البدل وحالة أو حكم البدل ٌتؽٌر حسب 

ونصباً وجّراً، األمر الذي ٌجعل القارئ أو الكاتب فً إلتباس  حالة الُمبَدل منه رفعاً 
ب المستثنى أْن ٌكون منصوباً أقوُل هذا الكالم ألنَّ األصل فً إعرا. وتشّوش وال ٌقٌن 

أما الحاالت األخرى فإنها مفروضة علٌنا من قبل النحوٌٌن من باب الجواز خالفاً 
للحكم الذي تفرضه قواعد وقوانٌن اللؽة فلنتّبع هذه القواعد والقوانٌن بشكل صارم 

وصحة تجنباً للتبعثر والتعدد وتوخٌاً لوحدة اللسان وسالمة النطق ففً سالمتهما سالمة 
ٌضرب الؽالٌٌنً مثالً آخر من القرآن على جواز . تفكٌر اإلنسان وبناء هندسته العقلٌة 

ما فعلوهُ إالّ ] حالتً البدل واإلستثناء فٌسوق اآلٌة السادسة والستٌن من سورة النساء 
ٌُضٌؾ [ قلٌٌل منهم  ٌُزٌُد األمر . بالنصب بإالّ [ إالّ قلٌالً ] وقُرئ : كحالة بدلٌة ثم  و

] وثّمة مثاٌل آخر [ . تبّدلت أخالُق القوم إالّ خالداً أو إالّ خالٌد ] تعقٌداً بضربه مثالً آخر 
فالنصب على اإلستثناء والرفُع على البدلٌة [ ما جاءنً من أحد إالّ خالداً أو إالّ خالٌد 

ي هل تزٌد هذه التعقٌدات من ثقافت. ألنَّ محله الرفع على الفاعلٌة " أحد " من محل 
( خالداً ) مكان ( خالٌد ) اللؽوٌة أو األدبٌة وهل تزداد الجملة جماالً أو بالؼًة إذا جعلنا 

؟ أترك الحكم للقارئ الكرٌم فإنً مع الٌسٌر وضد التعسٌر والقسر والتشعب والتبعثر 
ورابدي األول واألخٌر وحدة النطق باللسان وثبات الفكر على نهج واحد دقٌق واضح 

نٌنً الفذلكات والتمّرجح بٌن العدٌد من الحاالت التً ال ُتؽنً وال ُتسمن وسلٌم وال تع
.من جوع    

/المستثنى بؽٌر وسوى   

وقد ُتحمُل ؼٌر على إالّ فٌستثنى بها كما : خالصة ما قال الؽالٌٌنً عن ؼٌر وسوى 
ًّ  والمستثنى بها مجرور أبداً باإلضافة إلٌها نحو جاء القوُم ؼٌرَ ... ٌُستثنى بإالّ  . عل

جاَء القوُم ؼٌَر خالد : وحكم ؼٌر وسوى فً اإلعراب كحكم اإلسم الواقع بعد إالّ فتقوُل 
.، بالنصب ألنَّ الكالَم تامٌّ موجب   

.نرى هنا أنَّ المستثنى بؽٌر ٌكون مجروراً دوماً باإلضافة إلٌها فهً ُمضاؾ إلٌه  



/اإلستثناء بخال وعدا وحاشا   

خال وعدا وحاشا أفعاٌل ماضٌة : شؤن هذا الثالثً ما ٌلً خالصة ما قال الؽالٌٌنً ب
ٌُستثنى بإالّ " إالّ " ُضّمنت معنى  وحكُم الُمستثنى بها . اإلستثنابٌة فاستثنً بها كما 

والجرُّ . جواُز نصبه وجّره ، فالنصُب على أنها أفعاٌل ماضٌة وما بعدها مفعوٌل به 
ًُّ : نحو  على أنها أحرؾ جّر شبٌهة بالزابد  والنصُب بخال . جاَء القوُم خال علٌاً أو عل

إنتهى كالم . والجر بحاشا كثٌٌر والنصُب بها قلٌل . وعدا كثٌر والجرُّ بهما قلٌل 
.المرحوم الؽالٌٌنً   

هل أنتم ، قُّرابً األعزاء ، وأنا بحاجة ماّسة لكل هذا اللؽو واإلطالة والمد : أتساءُل 
ٌُؽنً وال يُ  ٌُزٌد من ثقافتكم أو ثقافتً فاللؽة أساساً لٌست ؼاٌة والتنّوع فٌما ال  ثري وال 

بذاتها إنما هً أوالً وآخراً وسٌلة للتواصل والتفاهم بٌن البشر مهما كانت لؽاتهم 
والتعبٌر عن حاجاتهم الخاصة والعامة وعّما فً رإوسهم من أفكار وما فً صدورهم 

ٌنً معاً ثانٌة لعلكم تتفقون معً فلنقرأ شروح الؽالي. من مشاعر وعواطؾ وأحاسٌس 
أْن ما هذه المنعرجات والتشعبات إال إضاعة للوقت والجهد وتشتٌت للرإى وبلبلة 

فكرٌة تعتري الناشبة وطلبة المدارس والجامعات فٌحارون كٌؾ ٌكتبون لؽتهم سلٌمًة 
ن ذلك بل األسوأ م. كما جاءت فً قرآنهم الكرٌم قبل ما ٌزٌد على ألؾ وأربعمابة سنًة 

أننا نرى خالفات حتى فً القرآن حول كٌفٌة قراءة هذه اللفظة أو تلك دون أْن ٌشٌَر 
ٌّما الذٌن أحٌد من مفسري القرآن إلى إحتمالٌة   سهو أو خطؤ َنَقلة أو َحفظة القرآن وال س

الذٌن كانوا ٌحفظون فً صدورهم ما ٌسمعون من " كّتاب الوحً " ٌحملون صفة 
على نبٌهم فً لحظات نزولها ومن ثم ٌنصرفون لتدوٌنها على ما  آٌات قرآنٌة تتنّزل

كان ٌتٌسُر لهم من عظام أو جلود أو خزؾ وما إلى ذلك من وسابل بدابٌة لكتابة 
. وال أتكلم عن نوعٌات حبر الكتابة وما ٌكتبون به من أقالم ... النصوص   

لكنَّ الحال مختلؾ مع . ا المستثنى بؽٌر وسوى مجرور دابماً كما رأٌنا فً الكالم عنهم
إْذ ... الحكم والحال والشخصٌة " مزدوج " ثالثً خال وعدا وحاشا فالمستثنى بها 

ٌجوز له أْن ٌكوَن مجروراً أو منصوباً فعالم هذا الدالل والرفاه اللذان ال ٌحمالن 
له كما معهما للؽتنا إالّ المٌوعة والفلتان والتبعثر واإلختالؾ الذي ال من ضرورة ماّسة 

.أحسُب وأرى   

 اإلستثناء بلٌس وال ٌكوُن 



ٌُدخلنا الؽالٌٌنً مع لٌس وال ٌكوُن فً إشكالٌات جدٌدة أكثر تعقٌداً مما رأٌنا من 
:أُجمُل التفصٌالت بما ٌلً . حاالت تخص إدوات اإلستثناء السابقة   

اإلسم وتنصب ترفُع { أي كان وأخواتها } إعتبار لٌس وال ٌكون أفعاالً ناقصة / أوالً 
. لٌس الجرُذ أسداً : مثال . الخبر كما هو معروؾ وشابع   

ٌُستثنى بهما كما هو الشؤن مع إالّ / ثانٌاً  وطبٌعً ... أْن ٌكونا بمعنى إالّ اإلستثنابٌة ف
جاء القوُم لٌس خالداً او جاء القوُم : مثال . أْن ٌكوَن الُمستثنى بعدهما منصوباً وجوباً 

الحظ عزٌزي القارئ الكرٌم اإلفتعال واإلعضال فً جعل هذٌن .  ال ٌكوُن خالداً 
الفعلٌن أداتً إستثناء فالمثل الذي إستشهد الؽالٌٌنً به ضعٌؾ ركٌك ٌفتقر ألبسط 
ما  . متطلبات السالسة اللؽوٌة وسلٌقة الطبع وعادة اللسان وما وراءه من فكر وتفكٌر 

؟ ال ذوق القارئ ٌتقبل [ ال ٌكون خالداً  جاء القوُم ] هذا السخؾ والهذر فً جملة مثل 
هذا اإلعضال المصطنع وال طبعه السوي وال فقه لؽته التً تعلم قراءتها والكتابة بها 

هل العرب بمسٌس الحاجة الٌوم لمثل هذه الهلوسات ؟. منذ نعومة أظفاره   

ٌُجعال فعلٌن ال مرفوٌع لهما وال منصوب لتضمّنهما معنى / ثالثاً  أو " ... إالّ  "او أْن 
لإلستثناء نقالً لهما من الفعلٌة إلى الحرفٌة لتضّمنهما معنى ٌُجعال حرفٌن   

" .إالّ "   

ولكْن كٌؾ ٌستؽنً الفعُل عن المرفوع والمنصوب" إالّ " عرفنا أحكام : أتساءل   

ًّ } وأي فعل  هذا ٌجّرده بعض اللؽوٌٌن من خصابصه المعروفة ؟{ مخص  

ٌُجعال حرفٌن لإلستثناء نقالً } و الصحٌح المضبوط ، أقصد آخر كالم للؽالٌٌنً ه أو 
.{ لهما من الفعلٌة إلى الحرفٌة لتضمنهما معنى إالّ   

ما هً دواعً الهروب إلى أمام واتخاذ الفعلٌن كان ولٌس حرفٌن شبٌهٌن : إعتراضً 
معروفة بؤداة اإلستثناء إالّ ؟ هل خلً معجم اللؽة العربٌة من أدوات إستثناء كثٌرة 

عرفنا قبل قلٌل ستاً منها ؟ ما الذي ٌجعل البعض أْن ٌلجؤ إلى تشوٌه بعض أفعال اللؽة 
العربٌة وحرفها عن مسارها وأدابها الطبٌعٌٌن واتخاذها حروفاً وهً أفعاٌل والحرؾ 

 حرٌؾ كما أنَّ الفعَل فعٌل ؟ 



الكوفة اللؽوٌة وهً  ٌدخلنا الؽالٌٌنً من خالل الحالة الرابعة فً عالم مدرسة/ رابعاً 
أرى هنا موقؾ واجتهاد مدرسة الكوفة . من الحاالت النادرة فً كتاب هذا الرجل 

.أفضل الجمٌع وأكثرها طبٌعٌة واتساقاً مع المنطق وسلٌقة اللسان العربً  

حرؾ عطؾ إذا وقعت " لٌس " كما جعل الكوفٌون : قال الؽالٌٌنً فً هذا الباب 
معطوؾ  القلم منصوب ألنه ...] خْذ الكتاَب لٌس القلَم : نحو موقع ال النافٌة العاطفة 

برفع الطالب عطفاً بلٌس ... األشرُم المطلوُب لٌس الطالُب : ونحو [ . على الكتاب 
.على المطلوب   

اإلختالؾ فً تفسٌر بعض آي الذكر الحكٌم / الجزء الثانً   

لخالؾ فً فهم وتفسٌر بعض معلوٌم أنَّ الخالؾ فً تفسٌر اآلٌات نابٌع أساساً من ا
وإنً أرى أنَّ بعَض المفسرٌن والفقهاء وعلماء اللؽة والدٌن قد . مفردات القرآن 

أساءوا للبعض من نصوص القرآن فلقد شّرقوا وؼّربوا واجتهدوا فقدموا أكثر 
التفسٌرات ؼرابًة وسؤعرض نماذج من تفسٌراتهم المتعارضة والمتضاربة والبعٌدة 

.ؼة العرب القدٌمة التً سبقت اإلسالمعن روح النص ول  

قرأُت فٌما َسلََؾ من أٌامً تفسٌرات : مالحظة قبل الدخول فً ُصلب موضوعً  
الطبري ثم إطلّعُت على بعض تفسٌرات الَنْسفً لكنً الٌوم ال أجُد بٌن ٌديَّ من مصادر 

لسلفً الشهٌر إالّ تفسٌرات إبن كثٌر الدمشقً المتؤثر بفكر وتفسٌرات أحمد إبن حنبل وا
إبن تٌمٌة لكنه ، مع ذلك ، منفتٌح على أفكار وتفسٌرات العدٌد من مشاهٌر مفسّري 

ٌُشكُر علٌه  ٌُحسُب له و إخترُت نماذجً للخالفات الكثٌرة حول . القرآن وهذا موقؾ 
ُمختصر تفسٌر إبن ) من المجلد الثالث من كتاب  تفسٌر بعض ألفاظ القرآن الكرٌم 

تحقٌق محمد علً الصابونً ، الناشر دار القرآن الكرٌم ، بٌروت كثٌر ، إختصار و
 الطبعة السابعة 

 ) 1981  . 

. فالعاصفات عصفاً . والُمرَسالت ُعرفاً } من سورة المرسالت وآٌاتها خمسون 
.{ ُعذراً أو ُنْذراً . فالُملقٌات ذكراً . فالفارقات َفرقاً . والناشرات نشراً   

والُمرَسالت ُعرفاً : أنقل حرفٌاً ما عرض إبن كثٌر من تفسٌرات لآلٌة القصٌرة األولى 
لنرى مقدار اإلختالؾ فً تفسٌر كلمتً هذه اآلٌة بٌن كبار رجال الصحابة وعلماء 



الدٌن واللؽة األمر الذي أُعّده خروجاً عن روح القرآن بل وإساءة له وتضلٌالً لقّرابه 
وبالطبع ال أجرإ على تقدٌم البدابل فؤترك هذه المهمة الصعبة  وطالبً ودارسً علومه

لؽٌري من الؽٌارى على الدٌن والتراث وعلم التفسٌر من المعاصرٌن فلقد آن أواُن 
إعادة النظر فً تفسٌرات القرآن وكفى إعتماداً على ما قال األقدمون وما إجتهدوا وما 

وج حتى عن قواعد اللؽة العربٌة المعروفة أّولوا ففٌما قالوا الكثٌر من الشطحات والخر
ٌّا ٌا رجال شّمروا عن سواعدكم وخوضوا فً هذا  والكثٌر مما ال ٌقبُل العقل السوي فه

المٌدان الشرٌؾ وبٌّضوا الوجوه إْذ لٌس معقوالً ولٌس مقبوالً الركون إلى تفاسٌر ، 
علوم الحدٌثة بعضها مشبوه ، قٌلت قبل عشرات القرون من السنٌن شرط إعتماد ال

ٌّد  أسوق ما عرض وما قال إبن كثٌر من تفسٌرات لآلٌة . ولكن بشكل محدود َحذر ومق
 األولى من سورة الُمرَسالت على الصفحتٌن 

586 & 587  

:من المجلد الثالث وهو المصدر الذي إعتمدُت   

. هً المالبكة : قال " والمرسالت ُعرفاً " روى إبن أبً حاتم عن أبً ُهرٌرة ]] 
: وقال الثوري عن أبً الُعبٌدٌن قال . هً الُرسل : وروَي عن أبً صالح أنه قال 

العاصفات عصفاً " الرٌح ، وكذا قال فً : سؤلُت إبن مسعود عن الُمرَسالت ُعرفاً قال 
وتوقؾ إبن . إنها الرٌح ، وكذا قال إبن عباس ومجاهد وقتادة " والناشرات نشراً 

هل هً " المرسالت ُعرفاً " صاحب هذا التساإل ـ فً  جرٌر ـ لعله الطبري ؟ أنا
المالبكُة إذا أرسلت بالعرؾ ، أو كعرؾ الفرس ٌتبُع بعُضهم بعضاً ، أو هل هً 

" الرٌاح ، وتوقؾ فً " عصفاً  العاصفات " الرٌاح إذا هّبت شٌباً فشٌباً ؟ وقطع بؤنَّ 
الناشرات " وعن أبً صالح أنَّ  هل هً المالبكة أو الرٌح كما تقّدم ،" الناشرات نشراً 

...هً المطر " نشراً   

:مالحظاتً   

فمن  " المرسالت " قد إختلؾ كما رأٌنا هإالء الكبار فً تفسٌر وشرح مفردة / أوالً 
وشّتاَن ما بٌن التفسٌرٌن ففً أّي ... وقال آخرون إنها الرٌح ... قال إنها المالبكة 

المرسالت " الرٌح ؟ ثم زاد فقال آخرون فً التفسٌرٌن نجد الصواب ، المالبكة أم 
... هً المالبكة إذا أرسلت بالعرؾ ، أو كعرؾ الفرس ٌتبع بعضهم بعضاً " ُعرفاً 

فهل ، ُترى ، للمالبكة أعراؾ كؤعراؾ الخٌول ؟ ألٌس فً هذا التفسٌر إساءة للدٌن 
ٌُشّبُه الَملَُك بالفرس ؟ قبل أْن أسترسل فً التعرض لبا قً آٌات هذه نفسه ؟ كٌؾ 



السورة واإلنتقال إلى نماذج أَُخَر مما قٌل فً تفسٌر مفردات قرآن ودستور المسلمٌن 
. ؟ " أبو العبٌدٌن " ثم " أبو صالح " قبل ذلك أرفُع تساإلً عّمن ٌكون ...   

اآلن أتعرض للخالفات الشدٌدة فً تفسٌر بعض مفردات اآلٌتٌن التالٌتٌن من هذه 
[[.كؤنه جماالٌت ُصفٌر . مً بشرر كالقصر إنها تر. ]] السورة   

أي ٌتطاٌُر الشرُر من لهبها كالقصر ، قال إبن [[ ... إنها ترمً بشرر كالقصر ]] 
ٌعنً أصول الشجر ؟ فهل هذا القصُر : كالحصون وقال إبن عباس ومجاهد : مسعود 

 هو حصٌن أم فروُع شجرة أفتونً أٌها الناس ؟

قال مجاهد . أي كاإلبل السود [[ . كؤنه جماالٌت ُصفٌر ] ]لنتفحص اآلٌة التالٌة لها 
ٌعنً حبال " هكذا وردت / جمالة صفر " والحسن واختاره إبن جرٌر وعن إبن عباس 

.قطع نحاس " : جمالة صفر " السفن ، وعنه   

بؤي تفسٌر تؤخذون لجماالت صفر : ٌا أٌها الناس الكرام األخٌار أفتونً مؤجورٌن 
اإلبل السود أو حبال السفن أو قطع النحاس وما أوجه الشبه بٌن هذه  / وتقتنعون به 

التفسٌرات الثالثة ؟ ألٌس فً هذا الشطط واإلختالؾ إرباك للعقول وتشوٌش للقدرة 
    على الفهم وتشتٌت لإلجماع وإساءة إلستقامة اللسان وسالمة اللؽة ؟ 

آٌتٌن قصٌرتٌن جداً ألتفّحص أنتقل بعد خٌبة األمل الكبٌرة فً تفسٌر بعض مفردات  
ٌّة وآٌاتها إحدى عشرة  :بعض آٌات سورة العادٌات وهً مك  

[ ...فالمؽٌرات صبحاً . فالمورٌات َقدحاً . والعادٌات َضبحاً ]   

ال أدخل فً تفصٌل ما قال المفسرون لكنً أختصر ما قال إثنان من أقرب الناس َرحماً 
ًّ إبن أبً طالب للرسول الكرٌم وأفقه العرب دٌناً وقر  ..آناً هما إبن عباس وعل  

أي الرجلٌن على صواب وما ... فمذهب إبن عباس أنها الخٌل وقال علً إنها اإلبل 
أسباب إختالفهما فً تفسٌر مفردة واحدة وردت فً سورة صؽٌرة واحدة ؟ تفسٌر إبن 

لى من عباس هو األقرب للصواب باإلعتماد على منطق ومعنى ما جاء بعد اآلٌة األو
لكنهم حتى هنا ٌختلفون جذرٌاً . ٌعنً بحوافرها : حٌث قالوا [ فالمورٌات قدحاً ] القول 

هو : أسعرت الحرب بٌن ركبانهنَّ ، وقٌل : فً تفسٌر هذه اآلٌة الثانٌة فقال أحدهم 
المراد بذلك نٌران القبابل ، وقال : إٌقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من اللٌل ، وقٌل 



أرى أنَّ هذا هو التفسٌر . الخٌُل حٌُث تقدح بحوافرها : والصواب األول : جرٌر إبن 
.إنما هً الخٌول أو األفراس " العادٌات " الصحٌح إذا إتفقنا أنَّ   

" :الَمَسد " نمودج آخر للخالفات فً التفسٌر من سورة   

اً ذاَت لََهب سٌصلى نار. ما أؼنى عنه مالُه وما كسب . تّبت ٌدا أبً لهب وتبَّ ]] 
[[ ...فً جٌدها حبٌل من َمَسد . وامرُتُه حّمالُة الحطب .  

من )أبو لهب هو أحد أعمام النبً محمد واسمه عبد العّزى بن عبد المّطلب وامرأته 
ٌّة وهً أخت أبً سفٌان  ما ( . سادات قرٌش وهً أم جمٌل ، أروى بنت حرب بن أم

" ... المسد " فات الشدٌدة حول تؤوٌل كلمة ٌقلقنً حقاً فً أمر هذه السورة هو الخال
ما قال . فً جٌدها حبٌل من َمَسد ألنَّ فهم باقً اآلٌات مسؤلة مٌسورة كما أحسُب 

من مسد : قال مجاهد [[ فً جٌدها حبٌل من َمَسد ]] المفسرون فً تفسٌر معنى الَمَسد ؟ 
وقال إبن . نمٌمة كانت تمشً بال[[ حّمالة الحطب ]] النار ، وعن مجاهد وعكرمة 

ٌّب : عباس والضّحاك  : كانت تضع الشوك فً طرٌق رسول هللا ، وقال سعٌد بن الُمس
كانت لها قالدة فاخرة فقالت ألنفّقنها فً عداوة محمد فؤعقبها هللا منها حبالً فً جٌدها 

قال الجوهري . من مسد النار والمسد اللٌؾ ، وقٌل قالدة من نار طولها سبعون ذراعاً 
" حبل من مسد " وقال مجاهد . المسُد اللٌؾ ، والمسُد أٌضاً حبٌل من لٌؾ أو خوص  :

.أي طوق من حدٌد   

فً تفسٌر معنى حبل من مسد  هذه هً إجتهادات كبار مفسري آٌات القرآن الكرٌم 
 والخالؾ األكبر ٌتعلق بكلمة مسد أو المسد فكٌؾ فسروها ؟

تهرب ... أنه لم ٌعط تفسٌراً لمعنى كلمة مسد  نرى... من مسد النار : مجاهد / أوالً 
.وفرَّ   

.كانت تمشً بالنمٌمة " حّمالة الحطب : " مجاهد وعكرمة / ثانٌاً   

.كانت تضع الشوك فً طرٌق رسول هللا : إبن عباس والضحاك / ثالثاً   

كانت لها قالدة فاخرة فقالت ألنفّقنها فً عداوة محمد : سعٌد بن المسٌب / رابعاً 
عقبها هللاُ منها حبالً فً جٌدها من مسد النار والمسد اللٌؾ ، وقٌل هو قالدة من نار فؤ

.طولها سبعون ذراعاً   



.المسد اللٌؾ والمسد أٌضاً حبٌل من لٌؾ أو خوص : الجوهري / خامساً   

. أي طوق من حدٌد " حبٌل من َمَسد : " مجاهد / سادساً   

فسٌرٌن مختلفٌن لمعنى المسد ، ففً المرة األولى نرى هنا أنَّ مجاهد خالؾ نفسه فقّدم ت
أي أنه فّسر الماَء بعد الجهد بالماء كما قال بعض الشعراء أو ( من مسد النار ) قال إنه 

أي ( حبٌل من مسد أي طوق من حدٌد ) وفً المرة الثانٌة قال . أنه لم ٌقْل شٌباً ذا بال 
أما سعٌد بن .  ن ، طوق من حدٌد إنه بّدَل نوعٌة مادة الحبل من اللٌؾ إلى معد

ٌّب فقد قال فً تفسٌر  : ثم أضاؾ ... كانت لها قالدة فاخرة ( : حبل من مسد ) المس
كؤنه قاس طول هذه القالدة النارٌة ... المسد هو قالدة من نار طولها سبعون ذراعاً 

هو اآلخر ثم إنه [ وقٌَل ] فوجده سبعٌن ذراعاً ولم ٌذكر إسم مصدره بل إكتفى بقوله 
رأى أنَّ الحبَل هو قالدة ومعلوم أنَّ القالدة من معدن ثمٌن كالذهب أو الفضة مثالً أو 
من حجر كرٌم وال من شًء ٌجمع لٌؾ النخٌل بالمعادن أو األحجار الكرٌمة أو ؼٌر 

.الكرٌمة   

ما أسباب هذه اإلختالفات فً قراءة وفهم ثم تفسٌر بعض ما ورَد من ألفاظ فً القرآن 
لقرآن جاء بلؽة العرب أي بلسان العرب فعالم ولَم ٌختلؾ فٌه كباُر الصحابة وعلماء وا

التفسٌر والحدٌث ؟ من جهتً المتواضعة أرى أَن أفضل وأسلم طرٌق للتفسٌر هو ذاك 
الذي ٌفهم وٌستوعب أو ٌستلهم نص روح اآلٌة كاملًة ومجمل أجواء السورة وخاصًة 

التً ضّمت اللفظة موضوعة الخالؾ فً التفسٌر ال أْن  ما ٌرد من آٌات قبل وبعد اآلٌة
فٌشّرق  تإخذ مجّردة ُتنتزع من سٌاقها ومحٌطها وجوها العام إنتزاعاً تعسفٌاً 

المفسرون وٌؽّربون كالً على مزاجه وهواه ومقدار فهمه للؽة القرآن وباقً لهجات 
ورة ـ المسد ـ وأولٌاتها أردُت أْن أقوَل إنَّ مناسبَة هذه الس. قبابل العرب ٌومذاك 

وأجواءها العامة هً فً مجموعها تندٌٌد ووعٌٌد وتهدٌٌد بنار جهنم لرجل هو عم النبً 
؟ هل ٌنسجم هذا الحال { فً جٌدها حبٌل من مسد } وحلٌلته أم جمٌل فماذا نتوقع من 

مع منطق التهدٌد بطوق حدٌد أو قالدة طولها سبعون ذراعاً خاصة وقد وردت 
والحطب عادة هو من وقود { حّمالة الحطب } لمة الحطب مقرونة بؤم جمٌل صرٌحًة ك

النار المعروؾ منذ أقدم األزمنة أي منذ إنسان الؽابة والؽابة أشجار مادتها الخشب 
ناٌر وحطٌب ولهٌب وحبٌل فما عسى أْن تكوَن مادة هذا . وهو الوقود المثالً المعتاد 

ة عرفوا حبال اللٌؾ ، بلى كانت حبالهم من وبر الحبل ؟ ال أحسب أنَّ عرَب الجاهلً
ٌقٌدون بها جمالهم وٌقودون وٌوجهون بها خٌولهم كؤعّنة ثم الجمال وشعر الماعٌز  

" ٌستخدمونها كحبال ٌربطون بها الدالء إلستجالب الماء من اآلبار وكانوا ٌسمونها 
ها أبً لهب ، فؤجتمع المهم أنَّ أمَّ جمٌل كانت تإذي محمداً سوًٌة مع زوج". أشطان 



إجتمع [ ... سٌصلى ناراً ذاَت لََهب ] اللهُب فً ُكنٌة عم الرسول مع لهب نار جهنم 
فكٌؾ سٌكون وما سٌكون الحبل الذي [ حّمالة الحطب ] اللهُب مع النار والحطب 

ٌطّوق عنق هذه المرأة التً أساءت للنبً فً بداٌات دعوته فً مكة وكان ٌومذاك 
قلٌل القّوة قلٌل الرجال الملتفٌن حوله ثم ما كان لٌجرإ على قتل عّمه ضعٌؾ الشوكة 

أشكُّ فً أنَّ عرب الجاهلٌة . وحلٌلة عّمه فالَرحُم ودُم القرابة ٌحوالن دون ذلك ال رٌَب 
كانوا ٌعرفون كلمة الَمَسد وقد تكون أعجمٌة األصل وال أظن أنَّ لها عالقة بالفعل 

ٌُمّسُد  ]] أنَّ الجو العام وروح نص السورة ٌقضٌان أّن : لخالصة ا. المعروؾ مّسَد 
. هو حبل من نار بصرؾ النظر عن طبٌعة مادة هذا الحبل [[ حبل من مسد   

هذه رإٌتً الشدٌدة التواضع والكثٌرة الحذر وعلى قدر فهمً لنصوص القرآن الكرٌم 
سٌر فهم آٌاته للناس ثم للؽة العربٌة وضعتها أمام َمْن ٌعنٌهم أمُر تفسٌر القرآن وتً

بسطابهم ومتوسطٌهم وطلبة المدارس والجامعات والباحثٌن أبتؽً من ورابها تجنٌب 
الجمٌع ما أرى من تعقٌدات وخالفات وتضاربات حول تفسٌر الكثٌر مما ورد فً 
القرآن من ألفاظ كانت موضع خالؾ ـ ولم تزْل ـ بٌن كبار ومشاهٌر علماء الدٌن 

وفً عٌن الوقت أنتظر وأتمنى أْن ٌواصل محاولتً هذه . اللؽة  والتفسٌر والحدٌث ثم
جٌل من الشباب الؽٌورٌن الحرٌصٌن على أمري التٌسٌر والتفسٌر ، تٌسٌر اللؽة 

.العربٌة وتفسٌر آي القرآن الكرٌم   

  

 ختاٌم ال ٌخلو من مرارة

ال من بؤس فً عرض مشكلة رأٌُت قبل أْن أُنهً حدٌثً عن التٌسٌر والتفسٌر أْن 
أمامً تفسٌران مختلفان ؼاٌة . أخرى من مشاكل فهم وتفسٌر آي القرآن الكرٌم 

:هً " الُمّدثر " اإلختالؾ ألربع آٌات من سورة   

ومّهدُت له تمهٌدا . وبنٌَن شهودا . وجعلُت له ماالً ممدودا . َذرنً وَمن خلقُت وحٌدا ]] 
لم عن ثراء الولٌد بن المؽٌرة ، والد خالد ، الملّقب الذي تك" النسفً " فّسرها [[ . 

:فّسرها كما ٌلً ... بالوحٌد فً قومه   

أنَّ بعض آٌات سورة الَمّدثر نزلت فً الولٌد بن المؽٌرة الذي كان له عشرة أبناء أسلم 
منهم خالد وهشام وعمارة ، وكان له مابة الؾ دٌنار وأنَّ له أرضاً بالطابؾ ال ٌنقطُع 



واضح أنَّ هذا المفّسر قد إشتط ( . مصدر رقم واحد )إنتهى تفسٌر النسفً .  تمرها

وخالؾ روح ونهج القرآن المعروؾ فً كونٌته وعمومٌته المطلقة حتى أننا ال نجُد فٌه 
فلّما ... } ذكراً إلسم أحد ممن عاصر النبً عدا زٌد ، ربٌب محمد النبً فً اآلٌة 

َحَرٌج فً أزواج لكً ال ٌكوَن على المإمنٌن  قضى زٌٌد منها وطراً أزوجناكها 
من اآلٌة السابعة والثالثٌن من / أدعٌابهم إذا قضوا منهنَّ وطراً وكان أمُر هللا مفعوال 

لم تتعرض سور القرآن للخصوصٌات ولم ٌمس ما للناس من . { سورة األحزاب 
ها نصوصاً أحوال صؽٌرة أكانت أو جلٌلة الشؤن فكٌؾ ٌخصص أربع آٌات ٌنصُّ فً

نًة ُتشٌر لثراء شخص واحد َشُهر بإسم ولده بطل اإلسالم خالد بن الولٌد ، سٌؾ هللا  ٌّ ب
المسلول ؟ كٌؾ سّوغ هذا المفّسر لنفسه الخروج عن منهج القرآن وخطه العرٌض 
المعروؾ فٌذهُب للجزبٌات تاركاً عظابم األمور ظهرٌا ؟ أضلّت هذا الرجل كلمٌة 

فانزلق وترّدى " وحٌد " أعنً لفظة { ذرنً ومن خلقُت وحٌدا  }واحدة وردت فً آٌة 
على وجهه حاسباً أنَّ محمداً والقرآن وّربهما قد اشاروا لوالد خالد ألنَّ قومه لّقبوه 

أذكر تفسٌر إبن كثٌر لهذه اآلٌات األربع وهو تفسٌر معقول عادل ٌنسجم مع . بالوحٌد 
/ ( المصدر الثانً )كلٌات دون الجزبٌات روح القرآن ونهجه الكونً الذي ٌذهُب لل

ٌُشٌر كسابقه إلى الولٌد بن المؽٌرة :قال إبن كثٌر فٌها ما ٌلً . رؼم أنه كذلك   

ٌقوُل تعالى متوعداً هذا الخبٌث الذي أنعم هللا علٌه بنعم الدنٌا فكفَر بؤنعم هللا وّبدلها ]] 
وقد عّدَد هللاُ علٌه نعمه حٌث قال كفراً وقابلها بالجحود بآٌات هللا واإلفتراء علٌها ، 

ذرنً ومن خلقُت وحٌدا ، أي خرج من بطن أمه وحده ال ماٌل له وال ولد ثم )) تعالى 
ألؾ دٌنار وقٌل مابة الؾ وقٌل : رزقه هللاُ تعالى ماالً ممدودا أي واسعاً كثٌراً ، قٌل 
أي حضوراً عنده ال ال ٌؽٌبون ، : أرضاً ٌستؽلها ، وجعَل له بنٌَن شهودا قال مجاهد 

 ٌسافرون وهم قعود عند أبٌهم ٌتمتع بهم وٌتملّى

كانواعشرة ، وهذا : بهم، وكانوا فٌما ذكره السدي ثالثة عشر وقال إبن عباس ومجاهد 
ومهّدُت له تمهٌدا أي مّكنته من صنوؾ المال . أبلػ فً النعمة وهو إقامتهم عنده 

، فذاك قال " وحٌد " فهم الرجلٌن لكلمة  هنا نجد الفارق الجوهري بٌن(( . واألثاث 
بٌنما وجد ... إنها تعنً رجالً بعٌنه وعٌانه هو الولٌد بن المؽٌرة الملقب بوحٌد زمانه 

مفسرون آخرون لها تفسٌراً آخر قد نختلؾ معهم حوله ولكن ٌبقى الفرق شاسعاً بٌن 
ي الخصوصٌة وضٌق تفسٌر هإالء األكثر عقالنًٌة وواقعًٌة وتفسٌر النسفً الؽارق ؾ

.األفق وسوء فهم روح ومنهج القرآن   

 



29/03/2010 

 

/المصدر األول   

  النسفً ، تفسٌر القرآن الكرٌم ، الجزء الرابع الصفحة 
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.، دار الكتاب العربً ، بٌروت   

/المصدر الثانً   

المجلد الثالث ، الصفحة . مختصر تفسٌر إبن كثٌر   
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