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امللخص
يهدف هذا البحث إىل استكشاف خصوصية الداللة يف نماذج من الكلمات القرآنية التي رسمت برسمني مختلفني مع اتفاق نطقهما برواية 
أقوال  التأمل يف سياقاتها، ومقارنة  القرآني، وذلك من خالل  السياق  العامة يف  املعجمية  الداللة  حفص عن عاصم، بما ال يخرج عن إطار 
التكامل بني  تلتمس  التي  التطبيقية  الدراسات  البحث من كونه يحرث يف أرض خصبة قلّت فيها  أهمية هذا  املفرسين يف مواضعها.وتأتي 
البحث من مبحثني، يستعرض األول  إذا جاءت يف موضعني مختلفني برسمني متباينني. يتكون  القرآنية ودالالتها، وال سيما  الكلمة  رسم 
منهما كتابَة الوحي ابتداًء بعهد النبي صىل الله عليه وسلم، وتكليفه ثلة من الصحابة الكرام بكتابة ما يتنّزل به جربيل عليه السالم، ثم 
الله عنه، ثم استنساخ مصاحف األمصار عن ذلك املصحف يف عهد عثمان  َجْمَع ما تفّرق من الصحائف بني لوحني يف عهد أبي بكر ريض 
سوء  هي:  مسالك،  ثالثة  يف  العثماني  الرسم  بها  تفّرد  التي  الكتابية  الظواهر  من  الدارسني  أبرز  مواقف  بإيجاز  ويعرض  عنه،  الله  ريض 
اثنتي  الثاني وقفات مع  املبحث  الثالث. ويف  للمسلك  الباحث  تأييد  واملعنى، ويبنّي  الرسم  والتكامل بني  اللغوي،  والتعليل  والبداوة،  الهجاء 
عرشة كلمة، ُرسم كّل منها بصورتني مختلفتني، مرتبة عىل حروف املعجم بحسب الجذور، حاول الباحث التماس دالالت يف الرسم توافق 
املعاني  إىل  وتخُلص  املبحثني،  يف  ذكر  ما  تلخص  الخاتمة  ثم  اللغة.  أهل  ارتضاه  وما  املعاجم  عن  بالكلمة  تنأى  وال  التفسري،  أهل  ذكره  ما 
التي تمّيز بها رسم الهمزة عىل صورة الياء والواو يف أربع كلمات، وحذف األلف يف سبع كلمات، وإبدال األلف املمدودة باملقصورة يف كلمة 

واحدة.

الكلمات املفتاحية: الرسم العثماني، الرسم واملعنى، تاريخ القرآن، املصاحف، السياق.

التكامل الداليل بني الرسم العثماني والتفسري القرآني

Cognitive Integration Between Ottoman 
 Scripting/ Calligraphy and Quranic Interpretation  

Abstract: 
This research aims to explore semantic-  specificity in examples of the Qur'anic words which have been written in 
twodifferent scripts with an agreement of their pronunciation in Hafs novel from Asim, as doesn't get out of the 
general lexical semantic framework in the Quranic context, through contemplating its contexts, and comparing 
the statements of the interpreters in its positions.The significance of this research comes from the fact that it 
is plowing in fertile land where there are few applied studies seeking integration between the scripting of the 
Qur'anic word and its connotations, especially if it comes in two different places with different scripts. The 
research consists of two themes, the first of them reviews the revelation writing in the beginning with the time 
of the Holy Prophet    ( peace and blessings of Allah be upon him, (when he assigned abunch of the venerable 
companions to write what is revealed by Jibril (peace be upon him) then collecting what is dispersed of the sheets 
between the two plates during the reign of Abu Bakr, may Allah be pleased with him, and then reproduction/  
copying the Korans of regions from that Koran during the reign of Osman, may Allah be pleased with him, and 
briefly summarizing the attitudes of the most prominent scholars of the graphic phenomena which is unique 
to the Ottomans cript in three methods, namely :Poor spelling and nomadism/ bedouin, linguistic reasoning/ 
explanation, and integration between script and meaning, and shows the researcher's support for the third 
method.In the second topic, twelve words have been posed, each of them was scripted in two different forms, 
arranged on the letters of the lexicon according to etymologies., the researcher tried to seeks emantics in the 
scripting consistent with what thes cholars of interpretation, and not turn away the word from the lexicons and 
what is chosen by the scholars of the language. The conclusion summarizes what was mentioned in the topics, 
and concludes that the meanings that characterized by scripting the Hamza (a glottal stop) in the form of Ya' 
(Arabic letter) and waw (Arabic letter) in four words, deletion (the letter A in Arabic) in seven words, and replace 
Alef maqsoura to Alef mamdoda in one word.

Keywords: Ottoman Scripting; Calligraphy and Meaning;Hhistory of the Qur'an; The Koran; Context.
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مقدمة:
وصحبه  آله  وعىل  الله،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  لله،  الحمد 

ومن وااله، أما بعد:
الباحثني  الله معني ال ينضب، وجديد ال يبىل، يستنهض  فإن كتاب 
ودرر  املعاني  بآللئ  للفوز  لججه،  يف  الغوص  عىل  املتدبرين  ويحث 

املباني لفًظا ورسًما.
 ]82 ]النساء:  ٱلُقْرَءاَن(  َيَتَدبَُّروَن  الدعوة)أََفاَل  يلبي  بحث  وهذا 
الكلمات  من  نماذج  يف  الداللة  خصوصية  استكشاف  إىل  فيهدف 
القرآنية التي رسمت برسمني مختلفني مع اتفاق نطقهما برواية 
مستهدًيا  سياقاتها،  يف  واملعنى  الرسم  يتأمل  عاصم،  عن  حفص 

بأقوال املفرسين يف مواضعها، وآراء اللغويني يف مظانها.
وتأتي أهمية هذا البحث من كونه يحرث يف أرض خصبة قلّت فيها 
القرآنية،  الكلمة  رسم  يف  الداللة  تلتمس  التي  التطبيقية  الدراسات 

فتمّثل هدف البحث يف اإلجابة عن سؤال رئييس، هو:

موضعني  يف  جاءت  إذا  القرآنية  الكلمة  داللة  تختلف  هل   •
مختلفني برسمني متباينني؟

األول  أما  مبحثني،  إىل  البحث  انقسم  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة 
عليه  الله  صىل  النبي  بعهد  ابتداًء  الوحي  كتابَة  فيستعرض  منهما 
وسلم، وتكليفه ثلة من الصحابة الكرام بكتابة ما يتنّزل به جربيل 
يف عهد  لوحني  بني  الصحائف  من  تفّرق  ما  َجْمَع  ثم  السالم،  عليه 
ذلك  عن  األمصار  مصاحف  استنساخ  ثم  عنه،  الله  ريض  بكر  أبي 
مواقف  بإيجاز  ويعرض  عنه،  الله  ريض  عثمان  عهد  يف  املصحف 
أبرز الدارسني من الظواهر الكتابية التي تفّرد بها الرسم العثماني 
اللغوي،  والتعليل  والبداوة،  الهجاء  سوء  هي:  مسالك،  ثالثة  يف 

الثالث. والتكامل بني الرسم واملعنى، ويبنّي تأييد الباحث للمسلك 
ُرسم  كلمة،  عرشة  اثنتي  مع  وقفات  ففيه  الثاني  املبحث  وأما 
بحسب  املعجم  حروف  عىل  مرتبة  مختلفتني،  بصورتني  منها  كّل 
العثماني،  الرسم  يف  الباحث من ظواهر مختلفة  اختارها  الجذور، 
وحذفها،  األلف  إثبات  بني  رسمها  اختلف  كلمات  سبع  يف  تمثلت 
الرسم  يف  األبرز  الظاهرة  وهي  َعِة(،  ـٰ َض ٱلرَّ )ٱلرََّضاَعَة/  يف  كما 
رسمها  بني  املتطرفة  الهمزة  رسم  يف  اختلفتا  وكلمتني  العثماني، 
وكلمتني   ،) َوإِيَتآىِٕ )إِيَتآِء/  يف  كما  الياء،  صورة  وعىل  السطر  عىل 
الهمزة  ألف وإثباتها، ورسم  أمور: حذف  اختلف رسمهما يف ثالثة 
الهمزة،  بعد  ألف  وزيادة  الواو،  صورة  وعىل  السطر  عىل  املتطرفة 
ُٓؤاْ(، ومثال واحد عىل إبدال األلف املمدودة  ـٰ َعَف كما يف )ُضَعَفآُء/ ٱلضُّ
التماس  الباحث  َطَغا(، حاول  )َطَغٰى/  كلمة  بألف مقصورة، وهو 
بالكلمة  تنأى  وال  التفسري،  أهل  ذكره  ما  توافق  الرسم  يف  دالالت 

اللغة. عن املعاجم وما ارتضاه أهل 
ثم الخاتمة تلخص ما ذكر يف املبحثني، وتستخلصأبرز املعاني التي 
كلمات،  أربع  يف  والواو  الياء  صورة  عىل  الهمزة  رسم  بها  تمّيز 
وُتحيص دالالت حذف األلف يف سبع كلمات، وإبدال األلف املمدودة 

باملقصورة يف كلمة واحدة.

املبحث األول
كتابة الوحي والرسم العثماني:

الله الكتاب قرآًنا عربًيا من أم الكتاب يف اللوح املحفوظ أزاًل،  أنزل 
الذِّْكَر  لَْنا  َنزَّ َنْحُن  )إِنَّا  فقال:  أبًدا،  مقروًءا  مكتوًبا  بحفظه  وتعّهد 
األميني  يف  املبعوث  عبده  عىل   ،]9 ]الحجر:  لََحاِفُظوَن(  لَُه  َوإِنَّا 
رسواًل منهم، فأنزل عليه الكتاب، ولم يكن يتلو من قبله من كتاب 
عليهم  يتلو  غدا  حتى  يعلم،  يكن  لم  ما  فعلّمه  بيمينه،  يخطه  وال 

صحًفا مطهرة، ويعلمهم الكتاب والحكمة.
وقد تآزرت آيات كريمة عىل وصف الذكر الحكيم بالكتاب والقرآن 
َوُقْرآٍن  الِْكَتاِب  آَياُت  ِتلَْك  )الرج  تعاىل:  كقوله  موضع،  غري  يف  مًعا 
ُمِبنيٍ( ]الحجر: 1[، و)طسج ِتلَْك آَياُت الُْقْرآِن َوِكَتاٍب ُمِبنٍي( ]النمل: 
 ،]3 ]فّصلت:  َيْعلَُموَن(  لَِقْوٍم  َعَرِبيًّا  ُقْرآًنا  آَياُتُه  لَْت  ُفصِّ )ِكَتاٌب   ،]1
إاِلَّ  ُه  َيَمسُّ اَل   ﴾78﴿ َمْكُنوٍن  ِكَتاٍب  يِف   ﴾77﴿ َكِريٌم  لَُقْرآٌن  )إِنَُّه 
-77 ]الواقعة:   )﴾80﴿ الَْعامَلنَِي  َربِّ  ِمْن  َتْنِزيٌل   ﴾79﴿ ُروَن  امْلَُطهَّ

.]80
صىل  النبي  قلب  عىل  تنّزله  مع  بدأت  القرآن  كتابة  أن  خاف  وغري 
فرّشفهم  الكرام  أصحابه  من  فئة  إىل  عهد  وأنه  وسلم،  عليه  الله 
بمهمة كتابة الوحي، وقد بلغ عددهم عند الحافظ العراقي)1( اثنني 
وأربعني كاتًبا، أشهرهم الخلفاء األربعة، ومعاوية، وزيد بن ثابت، 
وأبّي بن كعب )الصباغ، 1990: 102(، ومن ذلك ما رواه البخاري: 
املؤمنني  من  القاعدون  يستوي  "ال  َنَزلَْت:  َّا  مَل َقاَل:  الرَبَاِء،  "َعِن 
اْدُع يِل  َعلَْيِه َوَسلََّم:  اللَُّه  النَِّبيُّ َصىلَّ  َقاَل  واملجاهدون يف سبيل الله" 
َقاَل:  ُثمَّ  َوالدََّواِة،  الَكِتِف  أَِو  َوالَكِتِف،  َوالدََّواِة  ِباللَّْوِح  َولَْيِجْئ  َزْيًدا، 

اْكُتْب "ال يستوي القاعدون ...")البخاري، 1987: 227/6(.
وأضالع،  ورقاع  ألواح  من  تيرس  ما  عىل  يكتبونه  الصحابة  وكان 
يف  القّراء  من  كثري  استشهاد  بعد  بجمعه  زيًدا  بكر  أبو  أمر  ثم 
موقعة اليمامة، يقول زيد ريض الله عنه: "َفَتَتبَّْعُت الُقْرآَن أَْجَمُعُه 
ُسوَرِة  آِخَر  َوَجْدُت  َحتَّى  الرَِّجاِل،  َوُصُدوِر  َواللَِّخاِف،  الُعُسِب،  ِمَن 
"لََقْد  َغرْيِِه:  أََحٍد  َمَع  أَِجْدَها  لَْم   ، األَْنَصاِريِّ ُخَزْيَمَة  أَِبي  َمَع  التَّْوَبِة 
َخاِتَمِة  َحتَّى   "... َعِنتُّْم  َما  َعلَْيِه  َعِزيٌز  أَنُفِسُكْم  ْن  مِّ َرُسوٌل  َجاَءُكْم 
ُعَمَر  ِعْنَد  ُثمَّ  اللَُّه،  اُه  َتَوفَّ َحتَّى  َبْكٍر  أَِبي  ِعْنَد  ُحُف  الصُّ َفَكاَنِت  َبَراَءَة، 
َحَياَتُه، ُثمَّ ِعْنَد َحْفَصَة ِبْنِت ُعَمَر َريِضَ اللَُّه َعْنُه" )البخاري، 1987: 

226/6(، ثم عن هذه الصحف نسخ عثمان مصاحف األمصار.
الله  ريض  عثمان  بصنيع  اإلعجاب  عىل  الصحابة  إجماع  وانعقد 
سعد  بن  مصعب  عن  بإسناده  الداني  روى  فقد  أجمعني؛  عنهم 
قال: "أدركت الناس حني شّقق عثمان املصاحف فأعجبهم ذلك، أو 
قال: لم يِعب ذلك أحد" )الداني، د.ت: 18(، وتلّقت األمة املصاحف 
االلتزام  وجوب  عىل  العلماء  جمهور  ونص  بالَقبول،  العثمانية 
اإلمام مالك، فقال: "وسئل مالك  أبو عمرو جواب  لنا  نقل  إذ  بها؛ 
الهجاء؟  من  الناس  أحدثه  ما  عىل  املصحف  يكتب  هل  الله:  رحمه 
فقال: ال، إاّل عىل الِكتبة األوىل ... قال: أشهب: سئل مالك فقيل له: 
أحدث  ما  عىل  ُيكتب  أن  أترى  اليوم  مصحًفا  استكتب  من  أرأيت 
الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: ال أرى ذلك، ولكن يكتب عىل الِكتبة 
األوىل. قال أبو عمرو: وال مخالف له يف ذلك من علماء األمة وبالله 

التوفيق" )الداني، د.ت: 19(.

ظواهر الرسم العثماني وتوجيه الدارسني:
يف  القيايس  الرسم  فخالفت  منه  كلمات  يف  القرآني  الرسم  تفّرد 
وإبدال  وحذف،  زيادة  هي:  أمور،  ستة  يف  العلماء  حرصها  ظواهر 
العلماء  التمس  أن  التفّرد  هذا  عن  ونجم  ووصل،  وفصل  وهمز، 

والدارسون تعليل هذه الظواهر يف ثالثة مسالك:

املسلك األول: سوء الهجاء والبداوة:
علل  إذ  املسلك؛  هذا  يف  رشع  من  أول  )207هـ(  الفراء  أن  ويبدو 
)ُتْغِن(  من  الياء  وحذف  و)أَلَاّْذَبَحنَُّه(  )َوأَلَْوَضُعواْ(  يف  األلف  زيادة 
كتبت  ِخلَٰلَُكم(...  )َوأَلَْوَضُعواْ  "وقوله:  فقال:  األولني  هجاء  بسوء 
وذلك  نظري)2(.  لها  القرآن  يِف  يكتب  ولم  َذلَِك،  بعد  وألف  ألف  بالم 
أنهم ال يكادوَن يستمروَن يِف الكتاب َعىَل جهة واحدة، أال ترى أنهم 
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بالياء،  َوٱلنُُّذُر(  ُت  ٱألَٓيٰ ُتْغِني  )َوَما  ياء،  بغري  ٱلنُُّذُر(  ُتْغِن  )َفَما  كتبوا 
فقد  أَلَاّْذَبَحنَُّه(  )أَْو  قوله:  وأّما   ... األّولني  هجاء  سوء  من  وهو 
من  ُتحذف  أن  لأللف  ينبغي  َكاَن  وقد  األلف.  وبغري  باأللف  كتبت 

كله")الفراء، 1983: 239/1(.
الكتابة  إتقان  فجعل  )808هـ(  خلدون  ابن  بعده  من  جاء  ثم 
بداوة  أهل  العرب  وألن  والحضارة،  الصنائع  يف  بالرتقي  مرهوًنا 
الخّط  "فكان  يقول:  الصناعة،  أقيسة  عن  بعيدة  كتابتهم  كانت 
واإلتقان  اإلحكام  من  الغاية  إىل  بالغ  غري  اإلسالم  ألّول  العربّي 
والتوّحش  البداوة  من  العرب  ملكان  الّتوّسط  إىل  وال  واإلجادة 
رسمهم  يف  ذلك  ألجل  وقع  ما  وانظر  الّصنائع،  عن  وبعدهم 
املصحف حيث رسمه الّصحابة بخطوطهم وكانت غري مستحكمة 
رسوم  أقيسة  اقتضته  ما  رسومهم  من  الكثري  فخالف  اإلجادة  يف 

صناعة الخّط عند أهلها" )ابن خلدون، 1988: 526/1(.

التعليل اللغوي: الثاني:  املسلك 
يف  فرأوا  املسلك،  هذا  املصحف  رسم  يف  صنفوا  ممن  كثري  سلك 
من  لكثري  مسوغات  والنطقية  الصوتية  والعلل  الكتابة  تاريخ 
مظاهر الرسم كالحذف اختصاًرا، أو استخفاًفا، أو حمل الخط عىل 
عىل  بالداللة  الزيادة  وعللوا  األمثال،  توايل  كراهة  وكذلك  الوصل، 
إبدال  أيًضا  وعللوا  الحركة،  وإشباع  والتقوية،  والتفريق،  الفصل، 
أخرى، وعللوا  اللغوي  األصل  بالتفخيم مرة، وبمراعاة  واًوا  األلف 
من  ذلك  وغري  اإلمالة،  ومراد  األصل  بتغليب  ياًء  األلف  رسم  كذلك 
األمصار(  مصاحف  رسم  يف  )املقنع  كتاب  يف  مبثوثة  تجدها  العلل 
لهذا  أُفردت  التي  الكثرية  املصنفات  من  وغريه  الداني،  عمرو  ألبي 
يف  به  واختص  النهج  هذا  سلك  وممن  الله،  لكتاب  خدمة  الغرض 
املصنفات  من  الكثري  وله  الحمد،  قّدوري  غانم  د.  أ.  هذا  زماننا 
تاريخية(،  لغوية  دراسة  املصحف  )رسم  أبرزها  املجال،  هذا  يف 

و)امليرسَّ يف علم رسم املصحف وضبطه(.
الثالث: التكامل بني الرسم واملعنى: املسلك 

ابن  عرص  حتى  الشائعة  هي  السالفة  اللغوية  التعليالت  كانت 
القرآني،  الرسم  تأمل  يف  اجتهد  الذي  )721هـ()3(  املراكيش  البنَّاء 
بنظرية  وخرج  التنزيل(،  خط  مرسوم  من  الدليل  )عنوان  فصّنف 
واللني بمعاٍن  املد  الهمزة وحروف  إذ ربط  الصوفية؛  إىل  أقرب  هي 
ظاهر  إىل  واملدَرك  ُمدَرك،  وغري  ُمدَرك  إىل  املعاني  عنها  تتفرع  كلية 
وباطن، وحاول يف نظريته هذه تقديم تفسري داليل لكثري مما خرج 
وفصل  ووصل  وإبدال  وزيادة  حذف  من  القياس  عن  الرسم  فيه 
وغري ذلك، والجديد يف مصنَّفه أّنه شّق ملن بعده مسلًكا جديًدا يربط 
فيه بني الرسم واملعنى، يصيب فيه من أصاب، ويخطئ من أخطأ، 

ولكل مجتهد نصيب.
التوّجه؛  هذا  عن  بمنأى  يكن  لم  )833هـ(  الجزري  ابن  أن  ويبدو 
إذ المسه من بعيد يف قوله: "فهذا ما علمناه خرج من رسم الهمز 
ملعنى  وغالبه  مشهور،  قياس  عىل  وأكثره  املطرد،  القياس  عن 
ُيَرد ظاهره فال بد له من وجه مستقيم..." )ابن  مقصود، وإن لم 

الجزري، 2018: 1431/3(.
ثم سلك هذا املسلك من بعُد الشيخ عبد العزيز الدباغ)4( فيما يرويه 
القرآني  الرسم  أن  يرى  إذ  املبارك)1156هـ()5(؛  ابن  تلميذه  عنه 
ينطوي عىل أرسار إلهية وأغراض نبوية ال ُتدَرك إال بالفتح الرباني، 
يقول: "ما للصحابة وال لغريهم يف رسم القرآن وال شعرة واحدة، 
الذي  وهو  وسلم،  عليه  الله  صىل  النبي  من  بتوقيف  هو  وإنما 
ونقصانها  األحرف  بزيادة  املعروفة  الهيئة  عىل  يكتبوه  أن  أمرهم 
الله  إليها العقول، ... وهو رس من األرسار خّص  ألرسار ال تهتدي 

به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية، وكما أن نظم القرآن 
وأغراض  إلهية  ألرسار  ذلك  وكل   ... معجز  أيًضا  فرسمه  معجز 
ال  التي  الباطنية  األرسار  من  ألنها  الناس  عىل  خفيت  إنما  نبوية، 

الرباني" )ابن املبارك، 2002: 88-87(. ُتدَرك إال بالفتح 
ويف زماننا هذا تابع يف هذا املسلك بعض املحدثني فقّدموا اجتهادات 
 ،)73-63  :2016 )الحمد،  الناقدين  نقد  من  تخل  لم  الباب  هذا  يف 
محمد  األستاذ  ومنهم:  سالكوه،  قّل  طريق  عىل  خطوات  أنها  غري 
شملول يف كتابه )إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة(، ود. سامح 
يف  الكلمة  رسم  يف  والجمال  )الجالل  كتابه  يف  القليني  الفتاح  عبد 
الرسم  يف  البياني  )اإلعجاز  كتابه  يف  الشيخ  حمدي  ود.  القرآن(، 

العثماني(.

موقفنا من هذه الظواهر:
الله فقال:  الله عموًما مطلب رباني، حثنا عليه  التدبر يف كتاب 
أَْقَفاُلَهآ( ]محمد: 24[. ُقُلوٍب  َعىَلٰ  أَّم  ٱلُقّرَءاَن  َيَتَدبَُّروَن  )أََفاَل   -

ِفيِه  لََوَجُدوا  اللَِّه  َغرْيِ  ِعْنِد  ِمْن  َكاَن  َولَْو  الُْقْرآَنج  َيَتَدبَُّروَن  )أََفاَل   -
َكِثرًيا( ]النساء: 82[. اْخِتاَلًفا 

ِمْن  ُمَتَصدًِّعا  َخاِشًعا  لََرأَْيَتُه  َجَبٍل  َعىَلٰ  الُْقْرآَن  َذا  َهٰ أَْنَزلَْنا  )لَْو   -
ُروَن(  َيَتَفكَّ لََعلَُّهْم  لِلنَّاِس  ُبَها  َنرْضِ اأْلَْمَثاُل  َوِتلَْك  اللَِّهج  َخْشَيِة 

]الحرش: 21[.
صىل  الله  رسول  قال  فقد  تنقيض؟  ال  القرآن  وعجائب  ال  كيف 
فيه،  والتفّكر  به  التمسك  عىل  والحث  وصفه،  يف  وسلم  عليه  الله 
َيْعَوجُّ  َواَل  َفُيْسَتْعَتَب،  َيِزيُغ  "اَل  وعجائبه:  آللئه  عىل  والغوص 
الرَّدِّ")الحاكم  َكْثَرِة  ِمْن  َيْخلَُق  َواَل  َعَجاِئُبُه،  َتْنَقيِض  َواَل  ُم،  َفُيَقوَّ

النيسابوري، 1990: 742-741/1(.
رسمت  قرآنية  كلمات  مع  وقفات  لنا  كان  املنطلق  هذا  ومن 
أقوال  عىل  االطالع  بعد  تعليلها  يف  اجتهدنا  مختلفتني،  بصورتني 
يف  صورة  لكل  القرآني  السياق  واستقراء  واللغويني،  املفرسين 
خرج  علمناه  ما  "فهذا  الجزري:  ابن  بقول  مسرتشدين  موضعها، 
مشهور،  قياس  عىل  وأكثره  املطرد،  القياس  عن  الهمز  رسم  من 
وجه  من  له  بد  فال  ظاهره  ُيَرد  لم  وإن  مقصود،  ملعنى  وغالبه 

مستقيم..." )ابن الجزري، 2018: 1431/3(.
ظواهره،  وتجمع  الرسم  تؤّصل  نظرية  نضع  أننا  نزعم  ولسنا 
التوفيق  الله  القرآني،نسأل  اإلعجاز  من  رصح  يف  لَِبنات  هي  وإنما 

والقبول.

الثاني املبحث 
منها  كّل  ُرسم  كلمة،  عرشة  اثنتي  مع  وقفات  املبحث  هذا  ويف 
الرسم  التماس دالالت يف  الله  بصورتني مختلفتني، نحاول بتوفيق 
وما  املعاجم  عن  بالكلمة  تنأى  وال  التفسري،  أهل  ذكره  ما  توافق 
ارتضاه أهل اللغة، وقد رتبناها عىل حروف املعجم بحسب الجذور.

: َوإِيَتآىِٕ إِيَتآِء/   .1
ورد اللفظ يف القرآن الكريم مجروًرا مرتني وبصورتني مختلفتني:

قوله  يف  وذلك  السطر،  فيها عىل  املتطرفة  الهمزة  إحداهما:رسمت 
تعاىل: 

اَلِة َوإِيَتاِء  ِرَجاٌل اَل ُتلِْهيِهْم ِتَجاَرٌة َواَل َبْيٌع َعْن ِذْكِر اللَِّه َوإَِقاِم الصَّ  -
َكاِةال َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب ِفيِه الُْقُلوُب َواأْلَْبَصاُر ]النور: 37[. الزَّ

وبالعودة إىل كتب التفسري يتبني أن )اإليتاء( يف اآلية إنما هو إيتاء 
ابن  يقول  برشوطهم،  للمستحقني  برشوطها  املفروضة  الزكاة 
عباس ريض الله عنه يف صفة الرجال املذكورين يف اآلية: "إذا حرض 
وقت أداء الزكاة لم يحبسوها" )البغوي، 1997: 51/6(، واملالحظ 
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أن رسم الكلمة جاء عىل القياس، واملعنى فيها عىل املعهود.
قوله  يف  وذلك  الياء،  صورة  عىل  فيها  الهمزة  فُرسمت  الثانية:  أما 

تعاىل: 
]النحل:  الُْقْرَبٰى(  ِذي  َوإِيَتاِء  َواإْلِْحَساِن  ِبالَْعْدِل  َيأُْمُر  اللََّه  )إِنَّ   -

.]90
عطية:  ابن  يقول  وغريه،  باملال  الرحم  صلة  عىل  فيها  واملعنى 
"و)إِيتاِء ِذي الُْقْربى( لفظ يقتيض صلة الرحم، ويعّم جميع إسداء 
إىل  ذلك  يف  كل من وصل  ألن  أبلغ؛  مبهًما  وترُكه  القرابة،  إىل  الخري 
غاية وإن علت يرى أنه مقرّص، وهذا املعنى املأمور به يف جانب ِذي 
بالذكر  خّصه  تعاىل  لكنه  واإْلِْحساِن(،  )العدل  تحت  داخٌل  الُْقْربى 

ا عليه" )ابن عطية، 2001: 416/3(. اهتماًما به وحضًّ
وصلة،  زكاة  ألنها  أجًرا؛  وأعظم  أَْوىل  القربي  لذوي  الزكاة  وإيتاء 
وخري  رِحِمه،  لُِقرب  القربى  ذي  بإيتاء  "وأََمر  القرطبي:  يقول 
مجاهد  قال   ... الرحم  صلة  وفيها  القريب،  عىل  كان  ما  الصدقة 
مجاهد:  قال  حتى  وجل،  عز  الله  من  فرض  الرحم  صلة  وقتادة: 
 :2006 )القرطبي،  محتاجة"  ورحمه  أحد  من  صدقة  تقبل  ال 

.)436-435/16
تعميم  بعد  القربي  لذوي  تخصيًصا  اآلية  يف  أن  الشوكاني  ويرى 
"ويف  يقول:  عليهم،  واإلنفاق  صلتهم  يف  ترغيًبا  واإلحسان  العدل 
التصدق عليهم، وهو من  اآلية إرشاد إىل صلة األقارب وترغيب يف 
باب عطف الخاص عىل العام إن كان إعطاء األقارب قد دخل تحت 

العدل واإلحسان" )الشوكاني، 1998: 225/3(.
والالفت أنه ملّا كان يف إيتاء ذي القربى خصوصية جاء رسم الكلمة 
يف  ولعل  الياء،  صورة  عىل  الهمزة  فُرسمت  خصوصية  له  كذلك 
أحوالهم، وتعظيًما  لتفّقد  األقارب، وتعضيًدا  تنبيًها عىل صلة  ذلك 

لثواب التصّدق عليهم.
رسمها  تأويل  يف  آخر  معني  القراءات  اختالف  إىل  اإلشارة  يف  ولنا 
بالياء؛ إذ إنها ُتعّد من الرسم اإلشاري، ففي الوقف عىل هذه الكلمة 
عند حمزة وه..شام عن ابن عامر، تسعة أوجه، ثالثة منها بإبدال 
أربعة  فهذه  الكرسة،  روم  مع  بياء  وواحد  ساكنة،  ياء  الهمزة 
الدمياطي:  يقول  الرسم،  مع  تتوافق  ياء  الهمزة  إبدال  عىل  أوجه 
"ووقف حمزة وهشام بُخلْفه عىل )َوإِيَتإٓى( ونحوه مما رسم بياء 
والتوسط،  والقرص  املد  مع  ألًفا  الثانية  الهمزة  بإبدال  األلف  بعد 
ياء  أبدلته  وإذا  خمسة،  فهي  والقرص  املد  مع  كالياء  وبالتسهيل 
والقرص  الياء،  سكون  مع  والقرص  والتوسط  فاملد  الرسمي  عىل 
مع روم حركتها فتصري تسعة" )الدمياطّي، 2006: 353(،  فهذه 
الرسم  تعضد  السبعة  القراء  من  اثنني  عند  الوقف  يف  أوجه  أربعة 

بالياء ويعضدها.
عىل  فيه  الهمزة  رسم  َجرى  عاّم  الزكاة(  )إيتاء  أن  والخالصة 
األصل، أما )إيتاء ذي القربى( فخاص؛ ولذا جاء رسم الهمزة فيه 
عىل غري املعهود؛ تمييًزا لخصوصية هذا اإليتاء عن ذاك، وإشارة يف 
الوقت نفسه إىل أوجه الوقف بالياء عند حمزة وهشام من القراء 

السبعة، فتكامل الرسم واللفظ وتمّيز املعنى، والله أعلم.

ُؤاْ: ٓ ُدَعٰ ُدَعآُء/   .2
ورد اللفظ يف القرآن الكريم مرفوًعا مرتني وبصورتني مختلفتني:

إحداهما: رسمت الهمزة فيها عىل السطر، وذلك يف قوله تعاىل: 
)لَُه َدْعَوُة الَْحقِّصصلےَوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه اَل َيْسَتِجيُبوَن لَُهْم   -
َوَما  ِبَبالِِغِهج  ُهَو  َوَما  َفاُه  لَِيْبُلَغ  امْلَاِء  إىَِل  ْيِه  َكفَّ َكَباِسِط  إاِلَّ  ٍء  ِبيَشْ

إاِلَّ يِف َضاَلٍل (]الرعد: 14[. الَْكاِفِريَن  ُدَعاُء 
الكافرون حوائجهم  إذ يطلب  الله؛  تذلُّل لغري  اآلية  والدعاء يف هذه 

الله  الطربي: "قال  الله، يقول  من أصنامهم وما يعبدون من دون 
أي  الله،  رضبه  مثل  هذا  َضلٍَٰل{  يِف  إاِلَّ  ِفِريَن  ُدَعآُءٱلَۡكٰ }َوَما  تعاىل: 
يستجيب  ال  الحجر،  وهذا  الوثن  هذا  الله  دون  من  يدعو  الذي  هذا 
حتى  سوًءا،  عنه  يدفع  وال  خرًيا،  إليه  يسوق  وال  أبًدا،  بيشء  له 
وال  فاه،  ليبلغ  املاء  إىل  ذراعيه  بسط  الذي  هذا  كمثل  املوت،  يأتيه 
يبلغ فاه، وال يصل إليه ذلك حتى يموت عطًشا" )الطربي، 2001: 

.)489/13
مخلوقني  إىل  بالدعاء  يتوجهون  الكافرين  أن  تبنّي  الكريمة  فاآلية 
القرآن  ذكر  وقد  ا،  رضًّ يدفعون  وال  نفًعا،  ألنفسهم  يملكون  ال 
)َوالَِّذيَن  تعاىل:  قوله  منها  كثرية،  مواضع  يف  وضعفهم  افتقارهم 
اَل  َتْدُعوُهْم  إِْن   ﴾13﴿ ِقْطِمرٍي  ِمْن  َيْملُِكوَن  َما  ُدوِنِه  ِمْن  َتْدُعوَن 
الِْقَياَمِة  َوَيْوَم  لَُكْمصلے  اْسَتَجاُبوا  َما  َسِمُعوا  َولَْو  ُدَعاَءُكْم  َيْسَمُعوا 

ِمْثُل َخِبرٍي ﴿14﴾ ]فاطر:13- 14[. ُيَنبُِّئَك  َواَل  ِكُكْمج  ِبرِشْ َيْكُفُروَن 
أما الثانية: فُرسمت الهمزة فيها عىل صورة الواو مع حذف األلف 

قبلها وزيادة ألف بعدها، وذلك يف قوله تعاىل: 
َيْوًما  َعنَّا  ْف  ُيَخفِّ َربَُّكْم  اْدُعوا  َجَهنََّم  لَِخَزَنِة  النَّاِر  يِف  الَِّذيَن  َوَقاَل   -
ِبالَْبيَِّناِتصلے  ُرُسُلُكْم  َتأِْتيُكْم  َتُك  أََولَْم  َقاُلوا   ﴾49﴿ الَْعَذاِب  ِمَن 
َقاُلوا َبىَلٰجَقاُلوا َفاْدُعواقلےَوَما ُدَعاُء الَْكاِفِريَن إاِلَّ يِف َضاَلٍل ﴿50﴾ 

]غافر: 50-49[.
واملختلِف يف هذه اآلية عن تلك أن الدعاء هنا متوجه من الكافرين 
إىل الله عز وجل، ولكنه دعاء بعد فوات األوان وهم يف النار، يقول 
الزمخرشي: ")أََولَْم َتُك َتأِْتيُكْم( إلزام للحجة وتوبيخ، وأنهم خلفوا 
يستجيب  التي  األسباب  وعطلوا  والترّضع،  الدعاء  أوقات  وراءهم 
يف  فدعاؤهم   ،)353/5  :1998 )الزمخرشي،  الدعوات"  لها  الله 
النَّاُر  ُوُجوَهُهُم  )َتلَْفُح  تعاىل:  كقوله  نظائر،  القرآن  يف  وله  ضالل، 
ِبَها  َفُكْنُتْم  َعلَْيُكْم  ُتْتىَلٰ  آَياِتي  َتُكْن  أَلَْم   ﴾104﴿ َكالُِحوَن  ِفيَها  َوُهْم 
َربََّنا َغلََبْت َعلَْيَنا ِشْقَوُتَنا َوُكنَّا َقْوًما َضالِّنَي  ُتَكذُِّبوَن ﴿105﴾ َقاُلوا 
َقاَل   ﴾107﴿ َظامِلُوَن  َفإِنَّا  ُعْدَنا  َفإِْن  ِمْنَها  أَْخِرْجَنا  َربََّنا   ﴾106﴿

ُتَكلُِّموِن ﴿108﴾( ]املؤمنون: 108-104[ َواَل  ِفيَها  اْخَسُئوا 
وحاصل الدعاء يف اآليتني أنه يف ضالل؛ إذ األول كان لغري الله ففاته 
األول  أن  غري  الوقت،  ففاته  الحساب  يوم  يف  كان  والثاني  القصد، 
بعد  السطر  الله- رسمت همزته عىل  آلهتهم من دون  -وهو دعاء 
ألفني،  الله- رسمت همزته عىل واو بني  ألف، والثاني -وهو دعاء 
ألٍف منطوقٍة غري مرسومة وألٍف مرسومٍة غري منطوقة، ويف ذلك 
ِمْن  َيْدُعوَن  صلےَوالَِّذيَن  الَْحقِّ َدْعَوُة  )لَُه  الحق  لدعوة  وتمييز  تثقيل 
َفاُه  لَِيْبُلَغ  امْلَاِء  إىَِل  ْيِه  َكفَّ َكَباِسِط  إاِلَّ  ٍء  ِبيَشْ لَُهْم  َيْسَتِجيُبوَن  اَل  ُدوِنِه 
 ،]14 ]الرعد:  َضاَلٍل(  يِف  إاِلَّ  الَْكاِفِريَن  ُدَعاُء  ِبَبالِِغِهجَوَما  ُهَو  َوَما 
ُكُم اْدُعوِني أَْسَتِجْب لَُكْمجإِنَّ الَِّذيَن  كيف ال والدعاء عبادة؟ )َوَقاَل َربُّ
 ،]60 ]غافر:  َداِخِريَن(  َجَهنََّم  َسَيْدُخُلوَن  ِعَباَدِتي  َعْن  َيْسَتْكرِبُوَن 
التي  العبادة  عن  برسمها  الحق  ُؤاْ(  ٓ )ُدَعٰ هي  التي  العبادة  فتمّيزت 

الباطل. هي )ُدَعآُء( 
وهشام  حمزة  إن  إذ  اإلشاري،  الرسم  يف  نجده  آخر  تعليل  وثمة 
الكلمة بالواو إسكاًنا وإشماًما  القراء السبعة يقفان عىل هذه  من 
وقًفا  لحمزة وهشام  "فيه  القايض:  يقول  أوجه،  وَرْوًما يف سبعة 
اثنا عرش وجًها، خمسة القياس ...، وسبعة عىل الرسم؛ ألن الهمزة 
للوقف،  تسكن  ثم  مضمومة  واًوا  فتبدل  واو  عىل  مرسومة  فيه 
السكون  مع  واملد  والتوسط  القرص  الثالثة  األوجه  فيها  ويجري 
روم  والسابع  ستة،  األوجه  فتصري  اإلشمام  مع  ومثلها  املحض، 
اللفظ  فيتعاضد   ،)92-91 د.ت:  )القايض،  القرص"  مع  حركتها 

والرسم ويتمّيز املعنى كما رأينا.
الكافرين؛  دعاء  من  نوعني  بني  مّيز  القرآني  الرسم  أن  والخالصة 
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السطر،  عىل  وهمزة  األلف  بإثبات  ُرِسم  الدنيا  يف  األصنام(  )دعاء 
ُرِسم  اآلخرة  يف  الله(  و)دعؤا  والرسم،  املعنى  يف  املعهود  هو  كما 
)دعؤا(  بالرسم  فُميِّز  ألف،  بعدها  واو  عىل  وهمزة  األلف  بحذف 
خضوع  املعنى  يف  وكالهما  ذاك،  الباطل  )دعاء(  عن  هذا  الحق 
القراءات،  بعض  يف  الوقف  يف  أوجه  إىل  يشري  والثاني  وعبادة، 

فتوافق الرسم واللفظ مع خصوصية املعنى، والله أعلم. 

ِنَك: ِن -َفَذٰ َذٰ َهٰ َذاِن/  ـٰ َه  .3
مرات،وبرسمني  ثالث  الكريم  القرآن  يف  االثنني  إىل  اإلشارة  وردت 

مختلفني:
الذال، وذلك يف موضع واحد، وهو: الرسم األول: بإثبات األلفبعد 

لَُهْم  َعْت  ُقطِّ َكَفُروا  َربِِّهْمصلےَفالَِّذيَن  يِف  اْخَتَصُموا  َخْصَماِن  َذاِن  َهٰ  -
الَْحِميُم ]الحج: 19[. ُرُءوِسِهُم  َفْوِق  ِمْن  َناٍر ُيَصبُّ  ِمْن  ِثَياٌب 

والسياق يف اآلية يتحدث عن فريقني مختلفني يف املشارب واألهواء 
اللغة  ففي  والخصومة؛  التناقض  حّد  اختالفهما  بلغ  والغايات، 
يقول ابن منظور: "وقيل للخصمني خصمان أِلْخِذ كلِّ واحد منهما 
خصم(،   1414هـ:  منظور،  )ابن  والدعوى"  الحجاج  من  ِشقٍّ  يف 
َذاِن َخْصَماِن" واملعنى أن اإليماَن  ويف التفسري يقول ابن عطية: "َهٰ
بالعداوة  الساعة  قيام  إىل  كانا  مذ  خصمان  وأهلَه  والكفَر  وأهلَه 
الرسم  وجاء   ،)114/4  :2001 عطية،  )ابن  والحرب"  والجدال 
بإثبات األلف عىل األصل اللغوي ليحقق التمايز بني األفراد، فكيف 

التناقض والخصام؟ التمايز حّد  إذا بلغ 
الثاني: بحذف األلف، وذلك يف موضعني، وهما: الرسم 

أَْرِضُكْم  ِمْن  ُيْخِرَجاُكْم  أَْن  ُيِريَداِن  لََساِحَراِن  َذاِن  َهٰ إِْن  )َقاُلوا   -
امْلُْثىَلٰ( ]طه: 63[. ِبَطِريَقِتُكُم  َوَيْذَهَبا  ِبِسْحِرِهَما 

إِلَْيَك  َواْضُمْم  ُسوٍء  َغرْيِ  ِمْن  َبْيَضاَء  َتْخُرْج  َجْيِبَك  يِف  َيَدَك  )اْسُلْك   -
ِفْرَعْوَن َوَملَِئِه  إىَِلٰ  َربَِّك  ُبْرَهاَناِن ِمْن  َجَناَحَك ِمَن الرَّْهِبصلےَفَذاِنَك 

َقْوًما َفاِسِقنَي( ]القصص: 32[. َكاُنوا  جإِنَُّهْم 

وهما  وهارون،  موىس  عن  الحديث  سياق  األولىفي  اآلية  وردت 
اثنان غري أنهما أخوان متفقان، بل نبيان رشيكان برسالة واحدة، 
عليه  موىس  يقل  ألم  وتعضيًدا،  تأييًدا  اآلخر  أزر  أحدهما  يشّد 
السالم مخاطًبا ربه: )َواْجَعْل يِل َوِزيًرا ِمْن أَْهيِل ﴿29﴾ َهاُروَن أَِخي 
ْكُه يِف أَْمِري ﴿32﴾ َكْي ُنَسبَِّحَك  ﴿30﴾ اْشُدْد ِبِه أَْزِري ﴿31﴾ َوأرَْشِ
 )﴾35﴿ َبِصرًيا  ِبَنا  ُكْنَت  إِنََّك   ﴾34﴿ َكِثرًيا  َوَنْذُكَرَك   ﴾33﴿ َكِثرًيا 
الدم والدعم لحمل  ]طه: 29-35[؟ فبنّي لنا ما بينهما من وشائج 
َيا  ُسْؤلََك  أُوِتيَت  َقْد  )َقاَل  الجواب:  فكان  الغاية،  وبلوغ  الرسالة 
( ]طه: 36[، وكان من توفيق الله لهما أن أّديا الرسالة مًعا،  ُموىَسٰ
) َيا ُموىَسٰ ُكَما  َربُّ َفَمْن  حتى خاطبهما فرعون كأنهما واحد: )َقاَل 

حاجز  من  بينهما  ما  يزيل  أن  التوافق  بهذا  وحرّي   ،]49 ]طه: 
التثنية، فُتلمح إشارة الرسم إىل داللة النظم، والله أعلم.

عمرو  أبو  به  تفّرد  ما  إىل  إشارة  األلف  حذف  يف  أن  ذلك  إىل  أضف 
ابن  يقول  بالياء،  قرأها  غريه  دون  عمرو  أبا  أن  ذلك  البرصي؛ 
بالياء،  )هذين(  عمرو  أبو  فقرأ  َذِٰن":  "َهٰ يف  "واختلفوا  الجزري: 
ففي  2466/4(؛   :2018 الجزري،  )ابن  باأللف"  الباقون  وقرأ 
األلف  ثبتت  ولو  بالياء،  النصب  قراءة  إىل  خفية  إشارة  الحذف 
الياء  حذف  فجاء  السبعة،  من  وهو  عمرو،  أبي  قراءة  لتعذرت 
يف  تلّقى  ما  بحسب  كل  الرسم،  موافقة  عىل  القراء  ليجمع  واأللف 

الله عليه وسلم. سنده روايًة عن النبي صىل 
واآلية الثانية تتحدث عن معجزتني اثنتني، جعِل العصا حية تسعى 
واحدة،  يد  اللهعىل  أجراهما  سوء،  غري  من  بيضاء  اليد  وخروِج 
إىل  إشارة  ِنَك"  "َفَذٰ البيضاوي:  يقول  السالم،  عليه  موىس  يد  هي 

العصا واليد" )البيضاوي، 1998: 177/4(،فاملعجزتان بيد واحدة، 
موىس،  رب  وهو  واحد  واملصدر  الربهنة،  وهي  واحدة  والغاية 

والهدف واحد وهو فرعون وملؤه.
بني  ما  إىل  يلمح  ِنَك"  و"َفَذٰ َذِٰن"  "َهٰ رسم  يف  األلف  إسقاط  وجاء 
اتفاق واتساق، وإىل ما بني الربهانني  موىس وهارون يف األوىل من 
يف الثانية من تالحم وتالؤم؛ فإسقاط األلف كأنه إسقاط للحاجز، 
فبدا الحديث عنهما كأنهما واحد، كيف ال وقد رأينا ما بني موىس 
وتبليغ  األمانة  حمل  ثم  واملبدأ،  املنشأ  يف  توافق  من  وهارون 
واملصدر  الوسيلة  يف  اتحاد  من  الربهانني  بني  ما  وكذلك  الرسالة؟ 

والغاية؟
والخالصة أنه يف سياق االختالف واالختصام جاء الرسم معرّبًا عن 
َذاِن  "َهٰ فقال  الفريقني؛  بني  حاجز  وكأنها  األلف  بإثبات  االفرتاق 
َخْصَماِن اْخَتَصُموا"، ويف سياق االتفاق والتالؤم جاء الرسم معرّبًا 

ِنَك"، والله أعلم. َذِٰن"، و"َفَذٰ عن االتحاد بإسقاط األلف فقال: "َهٰ

َعِة: ـٰ َض ٱلرَّ ٱلرََّضاَعَة/   .4
ورد اللفظ يف القرآن الكريم مرتني،وبرسمني مختلفني:

أحدهما: بإثبات األلف، وذلك يف قوله تعاىل: 
ُيِتمَّ  أَْن  أََراَد  مِلَْن   ۡ َكاِملنَْيِ  َحْولنَْيِ  أَْواَلَدُهنَّ  ُيْرِضْعَن  )َوالَْوالَِداُت   -

الرََّضاَعَة( ]البقرة: 233[.
ويف اآلية مسائل توقف عندها املفرسون والفقهاء، منها:

احتمالية  املجاز من  املعنى ودفع  لتوكيد  بالكمال  الحولني  نعت   o
أن يكون حواًل وبضعة أشهر، يقول الرازي: "وإنما ذكر الكمال 
كذا  بمكان  فالن  أقام  قولهم  مثل  عىل  أنه  من  التوهم  لرفع 
)الرازي،  اآلخر"  وبعض  حواًل  أقام  وإنما  شهرين،  أو  حولني 

.)126/6 :1981

تعليق اإلتمام بإرادة أحد الوالدين دّل عىل أن اإلتمام غري واجب،   o
ُيـبنى عليه من أحكام، ومنها: وليس مقصوًدا لذاته، وإنما ملا 

االحتكام إليه عند االختالف، فإن اتفق األبوان عىل فطام الرضيع   .1
قبل الحولني فطماه، وإن اختلفا لم يفطماه قبل الحولني، يقول 
الرازي: "ليس املقصود من ذكر هذا التحديد إيجاب هذا املقدار، 
قطع  منه  املقصود  أن  األصح  وهو  )األول(  وجوه:  فيه  بل 
ذلك  الله  فقّدر  الرضاع،  مدة  يف  تنازعا  إذا  الزوجني  بني  التنازع 
بينهما")الرازي،  التنازع  إليه عند وقوع  يرجعا  بالحولني حتى 
الطفل؛  مصلحة  مراعاة  الحولني  تمام  ويف   ،)127/6  :1981
يقول ابن عاشور: "فأما بعد الحولني فليس يف نمائه ما يصلح 
له الرضاع بعد، وملا كان خالف األبوين يف مدة الرضاع ال ينشأ 
الرضاع،  زيادة  إىل  الطفل  مزاج  النظر يف حاجة  اختالف  إال عن 
الطفل"  لحفظ  احتياًطا  الزيادة،  إىل  دعا  ملن  القول  الله  جعل 

)ابن عاشور، 1984: 431/2(.
يف  يكون  أن  باإلرضاع  التحريم  رشوط  من  فإن  التحريم؛   .2
الحولني، وال تحريم إن كان اإلرضاع بعد كمال الحولني، يقول 
الرازي: "املقصود من هذا التحديد هو أن للرضاع حكًما خاًصا 
يف الرشيعة، وهو قوله صىل الله عليه وسلم: »يحرم من الرضاع 
أن  بيان  التحديد  هذا  ذكر  من  واملقصود  النسب«  من  يحرم  ما 
االرتضاع ما لم يقع يف هذا الزمان ال يفيد هذا الحكم")الرازي، 

.)127/6 :1981
كمال  بعد  اإلرضاع  نفقة  األب  عىل  ليس  إذ  والكسوة؛  النفقة   .3
القرطبي: "ولكنه تحديد  أن تطلب، يقول  الحولني، وليس لألم 
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لقطع التنازع بني الزوجني يف مدة الرضاع، فال يجب عىل الزوج 
إعطاء األجرة ألكثر من حولني" )القرطبي، 2006: 109/4(.

وبتأمل ما سبق نجد أن الحديث يدور يف فلك كمال الحولني وتمام 
الرضاعة فناسب أن ُترسم "ٱلرََّضاَعَة" تامة غري منقوصة.

وثانيهما: بحذف األلف، وذلك يف قوله تعاىل: 
اُتُكْم َوَخااَلُتُكْم  َهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َوأََخَواُتُكْم َوَعمَّ َمْت َعلَْيُكْم أُمَّ )ُحرِّ  -
ِتي أَْرَضْعَنُكْم َوأََخَواُتُكْم  َهاُتُكُم الالَّ َوَبَناُت اأْلَِخ َوَبَناُت اأْلُْخِت َوأُمَّ

الرََّضاَعِة( ]النساء: 23[، ِمَن 
حول  واملفرسين  الفقهاء  لدى  هنا  الرضاعة  يف  الحديث  ومدار 
يف  يكون  وأن  الرضاع،  أقل  وهما:  بالرضاع،  التحريم  رشطي 
اكتفى  من  ومنهم  رضعات،  خمس  اشرتط  من  فمنهم  الحولني؛ 
عليه:  الله  رحمة  الشافعي  "قال  الرازي:  يقول  واحدة،  برضعة 
حنيفة  أبو  وقال  رضعات،  خمس  يكون  أن  برشط  يحرم  الرضاع 
ريض الله عنه: الرضعة الواحدة كافية" )الرازي، 1981: 31/10(، 
"التحريم  فقال:  الواحدة  باملصة  التحريم  إىل  القرطبي  وذهب 
فرق  وال   ... الحولني،  يف  اإلرضاع  اتفق  إذا  يحصل  إنما  بالرضاع 
مصة  ولو  األمعاء  إىل  وصل  إذا  عندنا  وكثريه  الرضاع  قليل  بني 
عاشور  ابن  لّخص  وكذلك   ،)180/6  :2006 )القرطبي،  واحدة" 
فهو  التحريم،  به  الذي يحصل  الرضاع  مقدار  وأما  بقوله:  املسألة 
يف  الرضيع  جوف  إىل  وصل  ما  وهو  الّرضاع  اسم  عليه  يصدق  ما 
الحولني ولو مصة واحدة عند أغلب الفقهاء")ابن عاشور، 1984: 

.)297/4
واملستفاد من أقوال املفرسين والفقهاء عىل اختالفهم أن املقصود 
يف اآلية هو الحد األدنى من الّرضاع املوجب للتحريم، والالفت هنا 
انسجام  هذا  ويف  األلف،  بحذف  ُرسمت  هنا  َعِة"  َضٰ "ٱلرَّ كلمة  أن 

وتناسب بني رسم الكلمة وداللتها يف السياق.
الكلمة  رسم  بني  عجيب  وتناسب  تكامل  ثمة  أنه  األمر  وخالصة 
األعىل  الحد  عن  يتحدث  السياق  كان  فلما  املوضعني،  يف  وداللتها 
تامة  "ٱلرََّضاَعَة"  ُرسمت  أحكام  من  عليه  ينبني  وما  الرضاع  من 
الرضاع  من  األدنى  الحد  عن  الحديث  كان  وحني  منقوصة،  غري 
َعِة" منقوصة غري تامة،  َضٰ وما ينبني عليه من تحريم ُرسمت "ٱلرَّ
فتؤدي  وأقله،  الرضاع  بأكثر  توحي  وحذًفا  إثباًتا  )األلف(  فكانت 
تفسرًيا مرئًيا ينسجم مع داللة السياق يف املوضعني، وال يخرج عن 

املعنى املعجمي للكلمة.

ِغُبوَن: َرٰ َراِغٌب/   .5
ورد اللفظ يف القرآن الكريم ثالث مرات،وبرسمني مختلفني:

الرسم األول: ورد بإثبات ألف )َراِغب( يف قوله تعاىل: 
إِْبَراِهيُم( ]مريم: 46[. َيا  آلَِهِتي  أَْنَت َعْن  أََراِغٌب  )َقاَل   -

عن  السالم  عليه  إبراهيم  إعراض  عن  تتحدث  الكريمة  واآلية 
عبادة األصنام، وجاءت الرغبة يف اآلية متعدية بـ)عن( لتؤدي هذا 
إِْبَراِهيُم(  َيا  آلَِهِتي  َعْن  أَْنَت  أََراِغٌب  )َقاَل  الشوكاني:  يقول  املعنى، 
أنت  أمعرض  واملعنى:  والتعجيب،  والتوبيخ  للتقريع  واالستفهام 
 ،)397/3  :1998 )الشوكاني،  غريه؟"  إىل  ومنرصف  ذلك  عن 
لإلنكار  "واالستفهام  بقوله:  عاشور  ابن  ذهب  ذلك  مثل  وإىل 
 :1984 عاشور،  أصنامهم")ابن  عبادة  عن  إبراهيم  لتجايف  إنكاًرا 

.)118/16
ِغُبوَن( يف موضعني، هما: الثاني: ورد بحذف ألف )َرٰ الرسم 

اللَُّه  َحْسُبَنا  َوَقاُلوا  َوَرُسوُلُه  اللَُّه  آَتاُهُم  َما  َرُضوا  أَنَُّهْم  )َولَْو   -
]التوبة:  َراِغُبوَن(  اللَِّه  إىَِل  إِنَّا  َوَرُسوُلُه  َفْضلِِه  ِمْن  اللَُّه  َسُيْؤِتيَنا 

]59
َخرْيًا  ُيْبِدلََنا  أَْن  َنا  َربُّ َعىَسٰ  َطاِغنَي ﴿31﴾  ُكنَّا  إِنَّا  َوْيلََنا  َيا  )َقاُلوا   -

َراِغُبوَن( ]القلم: 32-31[ َربَِّنا  إىَِلٰ  إِنَّا  ِمْنَها 
إىل  االلتجاء  عن  تعبرًيا  بـ)إىل(  متعدية  )الرغبة(  جاءت  اآليتني  ويف 

الله واإلنابة إليه:
نطلب  ال  فنحن  َراِغُبوَن"  َربَِّنا  إىَِلٰ  "إِنَّا  الرازي:  يقول  األوىل  ففي 
من اإليمان والطاعة أخذ األموال والفوز باملناصب يف الدنيا، وإنما 
املراد إما اكتساب سعادات اآلخرة، وإما االستغراق يف العبودية عىل 
يقل:  ولم  ِغُبوَن"،  َرٰ ٱللَِّه  إىَِل  "إِنَّآ  قال:  فإنه  عليه  اآلية  لفظ  دل  ما 
)الرازي، 1981: 102/16(، والبن كثري  الله راغبون"  ثواب  إىل  إنا 
عليه  التوكل  يف  الله  توحيد  منها  يستنبط  إذ  اآلية؛  يف  دقيق  ملمح 
عظيًما  أدًبا  الكريمة  اآلية  هذه  "فتضمنت  يقول:  إليه،  والرغبة 
والتوكَل  ورسوله،  الله  آتاه  بما  الرضا  جعل  حيث  رشيًفا،  ورًسا 
الرغبة  وكذلك  ٱللَُّه"،  َحْسُبَنا  "َوَقاُلواْ  قوله:  وهو  وحده،  الله  عىل 
إىل الله وحده" )ابن كثري، 1999: 164/4(،  وإىل مثل ذلك ذهب أبو 
حيان فقال: "ثم أتى رابًعا بالجملة املقتضية االلتجاء إىل الله ال إىل 
يف  والرئاسة  األموال  أخذ  باإليمان  يطلب  فال  إليه،  والرغبة  غريه، 

الدنيا" )أبو حيان، 1993: 58/5(.
املساكني  الذين حَرموا  الجنة  إعالن توبة أصحاب  الثانية  اآلية  ويف 
الشوكاني:  يقول  فعلهم،  عاقبة  رأوا  ملّا  الله  إىل  فأنابوا  عطاءهم 
لعفوه،  راجون  الخري،  منه  طالبون  أي:  ِغُبوَن"  َرٰ ٱللَِّه  إىَِل  "إِنَّآ 
)يف(-  أو  بـ)عن(  يتعدى  إنما  -وهو  بـ)إىل(  وُعدِّي  إليه.  راجعون 
وإىل   ،)326/5  :1998 )الشوكاني،  الرجوع"  معنى  لتضمينه 
غفلتهم،  من  استفاقوا  "أي  بقوله:  عاشور  ابن  ذهب  ذلك  مثل 
النعمة  شكر  وإهمال  بطرهم  عىل  بالالئمة  أنفسهم  عىل  ورجعوا 
عاشور،  )ابن  ذلك"  بسبب  أخذوا  أنهم  وعلموا  إليهم،  سيقت  التي 

.)85/29 :1984
)َراِغب(  يف  األلف  إثبات  أن  نجد  اآليات  وداللة  الرسمني  وبتأمل 
الّتأّبي  معنى  من  إىل  ذهبت  وما  بـ)عن(  الرغبة  تعدية  مع  َتَرافق 
يف  األلف  حذف  أما  األصنام،  لعبادة  االنصياع  عن  واإلعراض 
من  عليه  دلّت  وما  بـ)إىل(  الرغبة  تعدية  مع  َتَرافق  فقد  ِغُبوَن(  )َرٰ
فكأن  إليه،  واإلنابة  له،  واالنكسار  وحده،  لله  العبودية  معنى 
وكربياء،  بأنفة  الخضوع  متأبية  انتصبت  )األصنام(  مع  )األلف( 
وانكساًرا  وخضوًعا  تذلاًّل  مكانها  فخلّت  جالله  جل  )الله(  مع  أما 

بني يديه سبحانه وتعاىل، والله أعلم.

ِدُقوَن: َصاِدق/ َصٰ  .6
ورد اللفظ يف القرآن الكريم ستني مرة، وبرسمني مختلفني:

)َصاِدَق،  مرات:  ثالث  املفرد  وصيغة  األلف  بإثبات  األول:  الرسم 
َصاِدًقا، لََصاِدٌق(، يف قوله تعاىل:

َرُسواًل  َوَكاَن  الَْوْعِد  َصاِدَق  َكاَن  إِْسَماِعيَلجإِنَُّه  الِْكَتاِب  يِف  )َواْذُكْر   -
َنِبيًّا( ]مريم: 54[

َيِعُدُكْم( ]غافر: 28[ الَِّذي  َبْعُض  ُيِصْبُكْم  َيُك َصاِدًقا  - )َوإِْن 
- )إِنََّما ُتوَعُدوَن لََصاِدٌق( ]الذاريات: 5[

والالفت للنظر يف اآليات الثالث أنها تخّص الصدق بالوعد، وما من 
شك يف أن الوعد قول وزيادة، والصدق فيه صدق يف القول وصدق 

يف الوعد:
وأعظُم  الوعد،  صادق  بأنه  إسماعيل  سيدنا  عىل  الثناء  األوىل  ففي 
عىل  بالصرب  السالم-  -عليهما  إبراهيم  أباه  وعُده  صَدَقه  وعٍد 
واملوصوف  به  املشهور  ألنه  بذلك  "ذكره  البيضاوي:  يقول  الذبح، 
الصرب  وعد  أنه  وناهيك  غريه،  من  ُتعهد  لم  الباب  هذا  يف  بأشياء 
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فوىف"  اِبِريَن(  الصَّ ِمَن  اللَُّه  شاَء  إِْن  )َسَتِجُدِني  فقال:  الذبح  عىل 
)البيضاوي، 1998: 13/4(.

وعدهم  السالم  عليه  موىس  أن  فرعون  آل  مؤمن  يبنّي  الثانية  ويف 
أبو حيان يف معنى )ُيِصْبُكم  خرًيا إن آمنوا، ورًشا إن كفروا، يقول 
َبْعُض ٱلَِّذي َيِعُدُكْم( : "يصبكم القسم الواحد مما يِعُد به، وذلك هو 
وإن  بالنعمة،  آمنوا  إن  وعدهم  السالم  عليه  ألنه  يِعد؛  مما  بعض 
الدنيا؛  عذاب  َيِعُدُكْم(  ٱلَِّذي  )َبْعُض  فرقة:  وقالت  بالنقمة.  كفروا 
النار" )أبو حيان،  ألنه بعض عذاب اآلخرة، ويصريون بعد ذلك إىل 

.)442/7 :1993
توعدون،  "إنما  البغوي:  يقول  والوعيد،  الوعد  صدق  الثالثة  ويف 
ويقول   .)371/7  :1997 )البغوي،  لصادق"  والعقاب،  الثواب  من 
ويحتمل  اإليعاد،  من  يكون  أن  يحتمل  "و)ُتوَعُدوَن(  عطية:  ابن 
صحيح،  بالصدق  له  فالوصف  كان  وأيها  الوعد،  من  يكون  أن 
و)صادق( هنا موضوٌع بدل صدق، ووِضع االسم موضع املصدر" 

)ابن عطية، 2001: 172/5(.
ورد  وتأنيًثا  تذكرًيا  الجمع  وصيغة  األلف  بحذف  الثاني:  والرسم 
 ،)17( ِدِقنَي  ـٰ ٱلصَّ  ،)2( ِدُقوَن  ـٰ ٱلصَّ وهي:  مرة،  وخمسني  سبًعا 
ِدِقنَي )2(. ـٰ ـِٰت )1(، َوٱلصَّ ِدَق ـٰ ِدُقوَن )4(، َوٱلصَّ ـٰ ِدِقنَي )31(، لََص ـٰ َص

أنها  نجد  األلف  بحذف  الكلمة  فيها  ُرسمت  التي  اآليات  وبتأّمل 
فيه  ُذكر  فمما  تقديًرا؛  أو  ذكًرا  الحديث  بصدق  مقرونة  جاءت 

الصدق مقروًنا بالقول قوله تعاىل:
َشِهْدَنا  َما  لَِولِيِِّه  لََنُقولَنَّ  ُثمَّ  َوأَْهلَُه  لَُنَبيَِّتنَُّه  ِباللَِّه  َتَقاَسُموا  )َقاُلوا   -

َوإِنَّا لََصاِدُقوَن( ]النمل: 49[. أَْهلِِه  َمْهلَِك 
لَُهجَبْل اَل ُيْؤِمُنوَن ﴿33﴾ َفلَْيأُْتوا ِبَحِديٍث ِمْثلِِه إِْن  - )أَْم َيُقوُلوَن َتَقوَّ

َكاُنوا َصاِدِقنَي( ]الطور: 34-33[.
َنَصاَرٰىقلےِتلَْك  أَْو  ُهوًدا  َكاَن  َمْن  إاِلَّ  الَْجنََّة  َيْدُخَل  لَْن  )َوَقاُلوا   -
أََماِنيُُّهْمصلےُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي( ]البقرة: 111[.

- )الَِّذيَن َقاُلوا إِنَّ اللََّه َعِهَد إِلَْيَنا أاَلَّ ُنْؤِمَن لَِرُسوٍل َحتَّٰى َيأِْتَيَنا ِبُقْرَباٍن 
َتأُْكُلُه النَّاُر قلےُقْل َقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن َقْبيِل ِبالَْبيَِّناِت َوِبالَِّذي ُقلُْتْم 

ُكْنُتْم َصاِدِقنَي( ]آل عمران: 183[. إِْن  َقَتلُْتُموُهْم  َفلَِم 
ومما ورد القول فيها تقديًرا وتفسرًيا قوله تعاىل:

َيْرَتاُبوا  لَْم  ُثمَّ  َوَرُسولِِه  ِباللَِّه  آَمُنوا  الَِّذيَن  امْلُْؤِمُنوَن  إِنََّما   -
اِدُقوَن  َوَجاَهُدوا ِبأَْمَوالِِهْم َوأَْنُفِسِهْم يِف َسِبيِل اللَِّهجأولَِٰئَك ُهُم الصَّ

]الحجرات: 15[.
ُيعلم  بالجهاد  وإنما  واملنافق،  املؤمن  يقولها  اإليمان  كلمة  فإن 
ُهُم  "أُْولَِٰٓئَك  زيد:  ابن  عن  نقاًل  الطربي  يقول  الكاذب،  من  الصادق 
مؤمن  أنا  منهم:  قال  فمن  بأعمالهم؛  إيمانهم  ِدُقوَن(صدقوا  ٱلصَّٰ
فقد  يعمل  ولم  بالكالم  اإليمان  انتحل  من  وأما  قال:  صدق؛  فقد 

كذب، وليس بصادق" )الطربي، 2001: 390/21(.
َوأَْمَوالِِهْم  ِدَياِرِهْم  ِمْن  أُْخِرُجوا  الَِّذيَن  امْلَُهاِجِريَن  )لِلُْفَقَراِء   -
وَن اللََّه َوَرُسولَُهج أُولَِٰئَك  َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّه َوِرْضَواًنا َوَيْنرُصُ

اِدُقوَن( ]الحرش: 8[. ُهُم الصَّ
قال  من  كل  ليس  إذ  هذه؛  يف  يقوله  تلك  يف  الطربي  قاله  وكالذي 
"أُْولَِٰٓئَك  يقول:  األقوال،  تصدق  أعمال  من  بد  ال  إذ  صدق،  آمنت 
الفقراء  من  ِصفَتهم  وَصف  الذين  هؤالء  يقول:  ِدُقوَن"  ٱلصَّٰ ُهُم 
 :2001 )الطربي،  يقولون"  فيما  الصادقون  هم  املهاجرين 
524/22(؛ فالقول لم يذكر رصاحة مع الصدق يف مثل هذه اآليات، 

وإنَّما الصدق منرصف فيها إىل القول تقديًرا وتفسرًيا.
تعاىل:  كقوله  الوعد،  وذكر  ِدِقنَي(  )ٱلصَّٰ ذكر  فيها  ورد  آيات  وثمة 
و]هود:   ،]70 ]األعراف:  اِدِقنَي(  الصَّ ِمَن  ُكْنَت  إِْن  َتِعُدَنا  ِبَما  )َفأِْتَنا 
32[، و]األحقاف: 22[، غري أن الصدق يف أمثال هذه اآليات منرصف 

إىل الحديث ال إىل الوعد، من ذلك ما جرى من حوار بني سيدنا هود 
عليه السالم وقومه إذ قال لهم: )َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما لَُكْم ِمْن إِلٍَٰه 
)أََفاَل  "فقوله:  الرازي:  يقول   ]65 ]األعراف:  َتتَُّقوَن(  أََفاَل  َغرْيُُهج 
قالوا:  املعنى  فلهذا  بالوعيد؛  والتخويف  بالتهديد  َتتَُّقوَن(مشعر 
كونه  يعتقدون  كانوا  ألنهم  ذلك  قالوا  وإنما  َتِعُدَنا(  ِبَما  )َفأِْتَنا 
 :1981 )الرازي،  ِذِبنَي(  ٱلَكٰ ِمَن  لََنُظنَُّك  )َوإِنَّا  قولهم:  بدليل  كاذًبا 

.)165/14
البالغ،  إال  الرسول  عىل  وما  الله،  من  والوعيد  الوعد  أنَّ  والحق 
يقول  إبالغه،  لصدق  إثباًتا  الله  بوعد  يفي  أن  الرسول  عىل  وليس 
الوعيد ليس من  اآلية: "املعنى قال لهم هود: إن هذا  ابن عطية يف 
أبلغ  أن  عيّل  وإنما  عنده،  وقته  وعلم  الله،  إىل  األمر  وإنما  ِقَبيل، 

فقط" )ابن عطية، 2001: 102/5(.
يف  مفردة  جاءت  األلف  بإثبات  )َصاِدق(  كلمة  أن  والخالصة 
معنيني:  عن  فعرّبت  بالوعد،  ومرتبطة  مرات  ثالث  الكريم  القرآن 
فقد  األلف  بحذف  ِدُقوَن(  )َصٰ أما  مًعا،  الوعد  وصدق  القول  صدق 
والجر سبًعا  والنصب  بالرفع  وتأنيًثا  تذكرًيا  الجمع  وردت بصيغة 
أو  ترصيًحا  الحديث  صدق  من  املعهود  عىل  دالة  مرة،  وخمسني 
تأوياًل، فكأن إثبات األلف جاء ملزيد معنى، وحذفها دّل عىل األصل 

من غري زيادة، والله أعلم.

ـًٰفا: أَْضَع أَْضَعاًفا/   .7
ورد اللفظ يف القرآن الكريم مرتني، وبرسمني مختلفني:

أحدهما: بإثبات األلف، وذلك يف قوله تعاىل: 
أَْضَعاًفا  لَُه  َفُيَضاِعَفُه  َحَسًنا  َقْرًضا  اللََّه  ُيْقِرُض  الَِّذي  َذا  )َمْن   -

َكِثرَيًة( ]البقرة: 245[.
ذلك  عىل  ويِعد  الله،  سبيل  يف  اإلنفاق  عىل  يحث  اآلية  وسياق 
َكِثرَيٗة( ")أَْضَعاٗفا  البغوي:  يقول  كثرية،  أضعاًفا  األجر  بمضاعفة 

الله عز وجل، وقيل: سبع  إال  يعلمه  التضعيف ال  السدي: هذا  قال 
مئة ضعف" )البغوي، 1997: 295/1(.

وثانيهما: بحذف األلف، وذلك يف قوله تعاىل: 
ًفا ُمَضاَعَفًة( ]آل عمران:  ـٰ َبا أَْضَع َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتأُْكُلوا الرِّ - )َيا أَيُّ

.]130
وسياق اآلية يف النهي عن منكر عظيم كانوا يفعلونه يف جاهليتهم، 
يف  الجاهلية  يف  الّربا  كان  "إنما  قوله:  زيد  ابن  عن  الطربي  ينقل 
التضعيف ويف الّسّن، يكون للرجل فضُل دين، فيأتيه إذا حّل األجل، 
فيقول له: تقيض أو ُتربي؟ فإن كان عنده يشء يقضيه قىض، وإال 
ابنة  يجعلها  ابنة مخاض  كانت  إن  ذلك،  فوق  التي  السّن  إىل  حّوله 
إىل  هكذا  ثم  َرباِعيًّا،  ثم  جذعة  ثم  ِحّقة،  ثم  الثانية،  السنة  يف  لبون 
فوق. ويف الَعنْي يأتيه فإن لم يكن عنده أضعفه يف العام القابل، فإن 
لم يكن عنده أضَعفه أيًضا، تكون مئة فيجعلها إىل قابل مئتني، فإن 
َيْقضيه"  أو  سنة  كل  له  يضعفها  مئة،  أربع  جعلها  عنده  يكن  لم 
بالحرب  يفعلها  من  الله  توّعد  وقد   ،)51-50/6  :2001 )الطربي، 
لَْم  َفإِْن   ﴾278﴿ ُمْؤِمِننَي  ُكْنُتْم  إِْن  َبا  الرِّ ِمَن  َبِقَي  َما  )َوَذُروا  فقال: 

اللَِّه َوَرُسولِِه( ]البقرة: 279-278[. ِمَن  ِبَحْرٍب  َفأَْذُنوا  َتْفَعُلوا 
ـًٰفا" بحذف األلف جاءت يف أكل الربا، وهو إثم  والخالصة أن "أَْضَع
الكلمة،  نقُص  املعصيَة  فناسب  ومحق،  نقص  فيه  والزيادة  كبري، 
بإثبات األلف فقد جاءت يف ثواب الصدقة، والزيادة  أما "أَْضَعاًفا" 
يف  فكان  الكلمة،  تماُم  الطاعَة  فناسب  ونماء،  الله  من  بركة  فيها 
َبا  حذف األلف وإثباتها تناغم عجيب مع قوله تعاىل: )َيْمَحُق اللَُّه الرِّ

َدَقاِت( ]البقرة: 276[، هذا، والله أعلم. َوُيْرِبي الصَّ
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ُٓؤاْ: ـٰ َعَف ُضَعَفآُء/ ٱلضُّ  .8
ورد اللفظ يف القرآن الكريم أربع مرات، وبرسمني مختلفني:

الرسم األول: بإثبات األلف، وذلك يف موضعني، وهما:
ِمْن  َتْجِري  َوأَْعَناٍب  َنِخيٍل  ِمْن  َجنٌَّة  لَُه  َتُكوَن  أَْن  أََحُدُكْم  )أََيَودُّ   -
يٌَّة  ُذرِّ َولَُه  الِْكرَبُ  َوأََصاَبُه  الثََّمَراِت  ُكلِّ  ِمْن  ِفيَها  لَُه  اأْلَْنَهاُر  َتْحِتَها 

َفاْحرَتََقْت( ]البقرة: 266[. َناٌر  ِفيِه  إِْعَصاٌر  َفأََصاَبَها  ُضَعَفاُء 
َما  َيِجُدوَن  اَل  الَِّذيَن  َعىَل  َواَل  امْلَْرىَضٰ  َعىَل  َواَل  َعَفاِء  الضُّ َعىَل  )لَْيَس   -
ِمْن  امْلُْحِسِننَي  َعىَل  َوَرُسولِِهجَما  لِلَِّه  َنَصُحوا  إَِذا  َحَرٌج  ُيْنِفُقوَن 

َسِبيٍلجَواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم( ]التوبة: 91[.
وأذى  منًّا  إنفاَقه  ُيتبع  الذي  املنافق  عمل  عن  تتحدث  األوىل  واآلية 
مشبِّهًة إياه برجل مسّن له جنة فيها من كل الثمرات، يعتمد عليها 
يف رزقه ورزق عياله الصغار، فكيف يكون حاله إذا احرتقت؟ يقول 
إىل  الضعف والحاجة  اإلنسان كان يف غاية  أن ذلك  الرازي: "املعنى 
الضعف  غاية  يف  ذرية  وله  والكرب،  الشيخوخة  بسبب  الجنة  تلك 
والحاجة بسبب الطفولية والصغر، ثم قال تعاىل: فأصابها إعصار 
يف  يحصل  أنه  بيان  املثل  هذا  من  واملقصود  فاحرتقت...  نار  فيه 
يعلمه  ال  ما  والحرية  والحرسة  واملحنة  الغم  اإلنسان من  قلب هذا 
إال الله، فكذلك من أتى باألعمال الحسنة، إال أنه ال يقصد بها وجه 

الله" )الرازي، 1981: 64/7(.
)َولَُه  تعاىل:  قوله  يف  والصغر  الطفولية  معنى  اآلية  من  ومرادنا 
ضعاف  صغار  "أوالد  فيقول:  البغوي  يؤكده  الذي  ُضَعَفاُء(  يٌَّة  ُذرِّ

عجزة" )البغوي، 1997: 329/1(.
القعود عن  الحقيقية يف  الثانية تتحدث عن أصحاب األعذار  واآلية 
يف  الصحيح  األول:  "القسم  الرازي:  يقول  أقسامهم،  فبنّي  الجهاد 
ضعيًفا  الفطرة  أصل  يف  ُخلِق  ومن  الشيوخ.  مثل  الضعيف  بدنه، 
عطف  أنه  عليه:  والدليل  بالضعفاء.  املرادون  هم  وهؤالء  نحيًفا، 
)الرازي،  عليه..."  للمعطوف  مباين  واملعطوف  املرىض،  عليهم 

.)163/16 :1981
الضعف  بها  ُيقصد  األلف  بإثبات  َعَفآء(  )ٱلضُّ أن  اآليتني  فحاصل 
ضعيًفا  الفطرة  أصل  يف  ُخلِق  ومن  والشيوخ  األطفال  يف  البدني 

نحيًفا.

ألف،  بعدها  واو  عىل  الهمزة  ورسم  األلف،  بحذف  الثاني:  الرسم 
وذلك يف موضعني، وهما:

لَُكْم  ُكنَّا  إِنَّا  اْسَتْكرَبُوا  لِلَِّذيَن  َعَفاُء  الضُّ َفَقاَل  َجِميًعا  لِلَِّه  )َوَبَرُزوا   -
]إبراهيم:  ٍء(  يَشْ ِمْن  اللَِّه  َعَذاِب  ِمْن  َعنَّا  ُمْغُنوَن  أَْنُتْم  َفَهْل  َتَبًعا 

.]21
ُكنَّا  إِنَّا  اْسَتْكرَبُوا  لِلَِّذيَن  َعَفاُء  الضُّ َفَيُقوُل  النَّاِر  يِف  وَن  َيَتَحاجُّ )َوإِْذ   -

النَّاِر( ]غافر: 47[. ِمَن  َنِصيًبا  َعنَّا  ُمْغُنوَن  أَْنُتْم  َفَهْل  َتَبًعا  لَُكْم 
ُؤاْ( يف اآليتني ذكرت مقابل )الذين استكربوا(، ويرّصحون  ٓ َعَفٰ و)ٱلضُّ
بأنهم كانوا تابعني للمستكربين، يقتدون بهم ويأتمرون بأمرهم، 
و)الذين  والعوام.  األتباع  "و)الضعفاء(:  الزمخرشي:  يقول 
 ،)372/3  :1998 )الزمخرشي،  وكرباؤهم"  ساداتهم  استكربوا(: 
الدنيا.  يف  واملنزلة  القدر  يف  يريد  "و)الضعفاء(  عطية:  ابن  ويقول 
عطية،  )ابن  وكرباؤهم"  الكفار  أرشاف  هم  اْسَتْكرَبُوا(  و)الَِّذيَن 
االجتماعية،  املكانة  يف  هو  إّنما  هؤالء  فضعف  563/4(؛   :2001
والله  املعنى،  الختالف  الرسم  فاختلف  الجسدية؛  البنية  يف  وليس 

أعلم.
إن حمزة وهشام  إذ  اإلشاري،  الرسم  يف  نلتمسه  آخر  تعليل  وثمة 
أوجه،  سبعة  يف  بالواو  الكلمة  هذه  عىل  يقفان  السبعة  القراء  من 
يقول القايض: "فيه لحمزة وهشام وقًفا اثنا عرش وجًها، خمسة 

عىل  مرسومة  فيه  الهمزة  ألن  الرسم؛  عىل  وسبعة   ،... القياس 
األوجه  للوقف، ويجري فيها  ثم تسكن  واًوا مضمومة  فٌتبدل  واو 
مع  ومثلها  املحض،  السكون  مع  واملد  والتوسط  القرص  الثالثة 
القرص"  مع  حركتها  روم  والسابع  ستة،  األوجه  فتصري  اإلشمام 
املعنى  ويختلف  والرسم  اللفظ  فيتكامل   ،)92-91 د.ت:  )القايض، 

كما رأينا.
الضعفاء؛  من  نوعني  بني  مّيز  القرآني  الرسم  أن  األمر  وخالصة 
األلف  بإثبات  الكلمة  ُرِسمت  البدنية  القوة  يف  الضعف  كان  فلما 
والهمزة عىل السطر)الُضَعَفآُء(، كما هو املعهود يف املعنى والرسم، 
وملا كان الضعف يف املكانة االجتماعية ُرِسمت الكلمة بحذف األلف 
أولئك،  ُٓؤاْ(، فمّيز هؤالء عن  ـٰ َعَف )ٱلضُّ ألف  والهمزة عىل واو بعدها 
يف  أوجه  إىل  يشري  الثاني  أن  غري  ضعف،  العام  املعنى  يف  وكالهما 
خصوصية  مع  واللفظ  الرسم  فيتناغم  القراءات،  بعض  يف  الوقف 

املعنى، والله أعلم. 

ٌم: ـٰ إِْطَع إِْطَعاُم/   .9
ورد اللفظ يف القرآن الكريم ثالث مرات،وبرسمني مختلفني:

الرسم األول: بإثبات األلف، وذلك يف موضعني، وهما:
ْدُتُم  َعقَّ ِبَما  ُيَؤاِخُذُكْم  َولَِٰكْن  أَْيَماِنُكْم  يِف  ِباللَّْغِو  اللَُّه  ُيَؤاِخُذُكُم  )اَل   -
َما  أَْوَسِط  ِمْن  َمَساِكنَي  ِة  َعرَشَ إِْطَعاُم  اَرُتُه  اأْلَْيَماَنصلےَفَكفَّ

َرَقَبٍة( ]املائدة: 89[. َتْحِريُر  أَْو  أَْو ِكْسَوُتُهْم  أَْهلِيُكْم  ُتْطِعُموَن 
- َوالَِّذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن ِنَساِئِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن مِلَا َقاُلوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة 
َتْعَمُلوَن  ِبَما  ِبِهجَواللَُّه  ُتوَعُظوَن  لُِكْم  اصلےَذٰ َيَتَماسَّ أَْن  َقْبِل  ِمْن 
أَْن  َقْبِل  ِمْن  ُمَتَتاِبَعنْيِ  َشْهَرْيِن  َفِصَياُم  َيِجْد  لَْم  َفَمْن   ﴾3﴿ َخِبرٌي 
]املجادلة:  ِمْسِكيًنا(  ِستِّنَي  َفإِْطَعاُم  َيْسَتِطْع  لَْم  َفَمْن  اصلے  َيَتَماسَّ

.]4-3
واإلطعام يف اآليتني ورد يف سياق الكفارة، والكفارة سرت وتغطية 
إلثم، يقول الراغب "والكفارة: ما يغطي اإلثم، ومنه: كفارة اليمني 
وكذلك   ،]89 ]املائدة:  َحلَْفُتْم(  إَِذا  أَْيَماِنُكْم  اَرُة  َكفَّ لَِك  قوله:)َذٰ نحو 
كفارة غريه من اآلثام، ككفارة القتل والظهار...، والتكفري: سرته 
1412هـ:  )الراغب،  ُيعمل"  لم  ما  بمنزلة  يصري  حتى  وتغطيته 

كفر(.
الرازي:  يقول  آثم،  وتاركها  واجب،  أمر  باليمني  الحنث  وكفارة 
األمور  أحد  اليمني  كفارة  يف  الواجب  أن  عىل  دالة  اآلية  أن  "واعلم 
آخر،  يشء  فالواجب  جميًعا  عنها  عجز  فإن  التخيري،  عىل  الثالثة 

وهو الصوم" )الرازي، 1981: 79/12(.
قوله  وهو  واحد،  موضع  يف  وذلك  األلف،  بحذف  الثاني:  والرسم 

تعاىل:
َيْوٍم  يِف  إِْطَعاٌم  أَْو   ﴾13﴿ َرَقَبٍة  َفكُّ   ﴾12﴿ الَْعَقَبُة  َما  أَْدَراَك  -)َوَما 
َمرْتََبٍة  َذا  ِمْسِكيًنا  أَْو   ﴾15﴿ َمْقَرَبٍة  َذا  َيِتيًما   ﴾14﴿ َمْسَغَبٍة  ِذي 
رْبِ َوَتَواَصْوا ِبامْلَْرَحَمِة  ﴿16﴾ ُثمَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوَتَواَصْوا ِبالصَّ

﴿17﴾( ]البلد: 17-12[.
واإلطعام يف هذه اآلية إنما هو من أعمال الرب التي يجاهد بها العبد 
نفسه وشيطانه طاعة لربه وتقّرًبا، يقول الرازي يف تفسري العقبة: 
والشيطان يف  النفس  الله ملجاهدة  مَثل رضبه  العقبة هاهنا  "ِذكر 
أعمال الرب")الرازي، 1981: 185/32(، ويذهب السمني الحلبي إىل 
َكاَن(  )ُثمَّ  "قوله  أن:  فريى  الصدقات  من  صدقة  هنا  اإلطعام  أن 
الِعْتِق والصدقِة،  والفضيلِة عن  الرتبِة  اإلِيمان وتباُعِده يف  لرتاخي 
ابُق وال َيْثُبُت َعَمٌل إالَّ به" )السمني  ال يف الوقِت؛ ألنَّ اإلِيماَن هو السَّ
والصدقات،  الرّب  قبيل  من  هنا  فاإلطعام   ،)10/11 د.ت:  الحلبي، 

وليس واجًبا يأثم تاركه.
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واجب،  وهو  الكفارة،  )إِْطَعام(  أجرى  القرآني  الرسم  فإن  وإذن 
الصدقة، وهو من  ٌم(  ـٰ )إِْطَع األلف، ومّيز  بإثبات  األصل  أجراه عىل 
فضائل األعمال، بحذف األلف، وكالهما إطعام، غري أن األول تاركه 
يف  املعنى  خصوصية  عىل  الرسم  اختالف  فدّل  الثاني،  بخالف  آثم 

اللفظ الواحد، والله أعلم.
ـٌٰم( محذوفة األلف، وهو اإلشارة  وثمة أمر آخر يتعلق برسم )إِْطَع
وهي  نافع،  أو  عاصم  قراءة  يف  نعهدها  التي  غري  أخرى  قراءة  إىل 
الهمزة وامليم  قراءة كل من ابن كثري وأبي عمرو والكسائي بفتح 
أَْو   * َرَقَبٍة  )َفكُّ  يف  "واختلفوا  الجزري:  ابن  يقول  ماضًيا،  فعاًل 
الكاف  بفتح   ) )َفكَّ والكسائي  عمرو  وأبو  كثري  ابن  فقرأ  ـٌٰم(  إِْطَع
)َرَقَبًة( بالنصب )أَْو أَْطَعَم( بفتح الهمزة وامليم من غري تنوين وال 
ًم(  ـٰ )إِْطَع )َرَقَبٍة(،  وخفض   ) )َفكُّ برفع  الباقون  وقرأ  قبلها.  ألف 
الجزري،  )ابن  قبلها"  وألف  التنوين  مع  امليم  ورفع  الهمزة  بكرس 

.)2732/4 :2018
السمرقندي:  يقول  االستفهام،  عىل  القراءة  بهذه  املعنى  ويكون 
َرَقَبًة،  َفكَّ  فال  معناه  املعنى،  عىل  محمول  فهو  بالنصب  قرأ  "فمن 
وال أطعَم يف يوم ذي مسغبة، فكيف يجاوز العقبة؟" )السمرقندي، 

.)481/3 :1993
)اإلطعام(؛  من  نوعني  بني  مّيز  القرآني  الرسم  أن  والخالصة 
األلف،  بإثبات  ُرِسم  والِظهار،  اليمني  كفارات  يف  واجٌب  )إِْطَعام( 
ُيثاب فاعله، وال  ـٌٰم( بالحذف، مسنوٌن من فضائل األعمال،  و)إِْطَع
ال  بما  املعنيني  بني  فارقة  عالمة  األلف  حذف  فكان  تاركه،  يأثم 
يخرج عن املعنى العام لإلطعام، وإشارة يف الوقت نفسه إىل قراءة 
ماضًيا،  فعاًل  وامليم  الهمزة  بفتح  والكسائي  عمرو  وأبي  كثري  ابن 

وبهذا يكون ثمة تكامل بني الرسم واللفظ واملعنى.

10. َطَغٰى/ َطَغا:
ورد الفعل يف القرآن الكريم ست مرات، وبرسمني مختلفني:

الرسم األول: بألف مقصورة، وذلك يف خمسة مواضع، وهي:
إِنَُّه َطَغٰى( ]طه: 24[. ِفْرَعْوَن  إىَِلٰ  - )اْذَهْب 
إِنَُّه َطَغٰى( ]طه: 43[. ِفْرَعْوَن  إىَِلٰ  - )اْذَهَبا 
َوَما َطَغٰى( ]النجم: 17[. الَْبرَصُ  َزاَغ  - )َما 

إِنَُّه َطَغٰى( ]النازعات: 17[. ِفْرَعْوَن  إىَِلٰ  - )اْذَهْب 
الَْجِحيَم  َفإِنَّ   ﴾38﴿ ْنَيا  الدُّ الَْحَياَة  َوآَثَر   ﴾37﴿ َطَغٰى  َمْن  ا  )َفأَمَّ  -

امْلَأَْوٰى( ]النازعات: 39-37[. ِهَي 
"أصل  الحلبي:  السمني  يقول  الحّد،  تجاوز  عموًما  والطغيان 
العصيان"  تزايد  يف  وغلب  يشء،  كل  يف  الحد  مجاوزة  الطغيان 
)السمني الحلبي، 1996: طغو(، غري أن الراغب يرى أنه يف العصيان 
كذا:  وأطغاه  وطغياًنا،  طغواًنا  وطغيت  "طغوت  فيقول:  خاصة، 
تعاىل:  قال  العصيان.  يف  الحد  تجاوز  وذلك  الطغيان،  عىل  حمله 
إِنَُّه َطَغٰى( )الراغب، 1412هـ: طغى(، وإىل مثل  ِفْرَعْوَن  إىَِلٰ  )اْذَهْب 
يف  الحّد  ومجاوزة  الكفر  يف  "الغلو  إنه  فيقول  الرازي  يذهب  ذلك 

العتو" )الرازي، 1981: 79/2(.
بعضها  إّن   إذ  أنسب؛  اآليات  يف  به  واألخذ  أشمل،  السمني  وقول 
يقول  وغريه،  فرعون  كطغيان  املعصية،  يف  الحد  تجاوز  عن  يعرّب 
السمرقندي: ")اْذَهْب إىَِلٰ ِفْرَعْوَن إِنَُّه َطَغٰى( يعني عال وتكرب وكفر" 
ا  ")َفأَمَّ يقول:  غريه  طغيان  ويف   ،)444/3  :1993 )السمرقندي، 
َمْن َطَغٰى( يعني كفر وعال وتكرب")السمرقندي، 1993: 445/3(، 
وبعضها يعرّب عن مجاوزة الحّد وليس ثمة معصية، كقوله تعاىل: 
)َما َزاَغ الَْبرَصُ َوَما َطَغٰى( ]النجم: 17[، يقول السمرقندي: "يعني: 
ما مال، وما عدل برص محمد صىّل الله عليه وسلم عما رأى )َوما 

 :1993 )السمرقندي،  غريه"  إىل  جاوز  وما  تعّدى،  وما  َطغى( 
290/3(، وكذلك يقول السمني: ")َوَما َطَغٰى( أي لم يتجاوز حّده 

وقصده" )السمني الحلبي، 1996: طغو(.

الثاني: بألف ممدودة، وذلك يف موضع واحد، وهو: والرسم 
الَْجاِرَيِة( ]الحاقة: 11[ يِف  امْلَاُء َحَملَْناُكْم  مَلَّا َطَغا  - )إِنَّا 

يستشهد السمني الحلبي باآلية عىل ما ذهب إليه من عموم املعنى 
يِف  َحَملَْناُكْم  امْلَاُء  َطَغا  مَلَّا  )إِنَّا  تعاىل:  قال   " بقوله:  الحّد  يف مجاوزة 
أما  طغو(،   :1996 الحلبي،  حّده")السمني  عىل  تزايَد  أي  الَْجاِرَيِة( 
بأنها  إليه  ذهب  الذي  العصيان  معنى  عن  خروجها  فيعلل  الراغب 
الَْجاِرَيِة ( يِف  َحَملَْناُكْم  امْلَاُء  َطَغا  مَلَّا  )إِنَّا  استعارة، فيقول: "وقوله: 
فاستعري الطغيان فيه لتجاوز املاء الحّد" )الراغب، 1412: طغى(.

بل  معصية،  فيه  ليس  املاء  طغيان  أن  نجد  أخذنا  الرأيني  وبأي 
نفسه؟  تلقاء  من  يطغى  أن  له  وأّنى  طاعة،  التحقيق  عىل  هو 
عليه  نوح  دعوة  استجاب  حني  الله  ألمر  امتثااًل  طغيانه  يكن  ألم 
السالم بقوله:)َفَدَعا َربَُّه أَنِّي َمْغُلوٌب َفاْنَترِصْ ﴿10﴾ َفَفَتْحَنا أَْبَواَب 
ْرَنا اأْلَْرَض ُعُيوًنا َفالَْتَقى امْلَاُء َعىَلٰ  َماِء ِبَماٍء ُمْنَهِمٍر ﴿11﴾ َوَفجَّ السَّ

ُقِدَر ﴿12﴾(]القمر: 10- 12[.  َقْد  أَْمٍر 
وطغيان  الله،  ألمر  وانصياًعا  طاعة  املاء  طغيان  بني  ما  وشتان 
أن  القرآني  الرسم  لطائف  ومن  بالله،  وكفًرا  استكباًرا  فرعون 
عرّب  فلما  خفًضا،  االستكبار  وعاقبة  رفًعا،  الطاعة  عاقبة  ُيحاكي 
قال  فرعون  استكبار  عن  عرّب  وملّا  )َطَغا(،  قال  املاء  طاعة  عن 
مقصورًة  األلف  ويف  الطاعة،  ِعزَّ  ممدودًة  األلف  يف  وكأن  )َطَغٰى(، 

ُذلَّ املعصية.
وال يبعد - من وجه آخر - أن يكون ارتفاع األلف ممدودًة يف )َطَغا 
املوج كالجبال  إيحائًيا الرتفاع  امْلَاُء( مشاكلًة حسيًة، واستحضاًرا 
]هود:  َكالِْجَباِل(  َمْوٍج  يِف  ِبِهْم  َتْجِري  )َوِهَي  تعاىل:  لقوله  موافقة 

42[، والله أعلم.

ٍح: أَلَْوٰ ٱأْلَلَْواِح/   .11
ورد اللفظ يف القرآن الكريم أربع مرات،وبرسمني مختلفني:

الرسم األول: بإثبات األلف، وذلك يف ثالثة مواضع، وهي:
ٍء(  لُِكلِّ يَشْ َوَتْفِصياًل  َمْوِعَظًة  ٍء  يَشْ ُكلِّ  ِمْن  اأْلَلَْواِح  يِف  لَُه  )َوَكَتْبَنا   -

]األعراف: 145[.
إِلَْيِه( ]األعراف: 150[. ُه  َيُجرُّ أَِخيِه  ِبَرأِْس  َوأََخَذ  اأْلَلَْواَح  - )َوأَلَْقى 

ُهًدى  ُنْسَخِتَها  اأْلَلَْواَحصلےَويِف  أََخَذ  الَْغَضُب  ُموىَس  َعْن  َسَكَت  )َومَلَّا   -
َيْرَهُبوَن(]األعراف: 154[. لَِربِِّهْم  لِلَِّذيَن ُهْم  َوَرْحَمٌة 

والالفت أن ثالث اآليات تتحدث عن ألواح موىس عليه السالم، وقد 
ذكر القرآن الكريم أن الله آتى موىس عليه السالم التوراة مكتوبة 
ٍة  يف ألواح، واأللواح يف اللغة جمع لوح، وهو كل ما انبسط مع رقَّ
َصفيحٍة  كلُّ  ")اللَّْوح:  العروس:  تاج  يف  جاء  وغريه،  خشب  من 
)التَّْهِذيب(... )و(  )امْلُحكم( و  يِف  َومثله  َعْظًما(،  أَو  َخَشًبا  َعِريضٍة، 

َعلَْيَها(" )الزَّبيدي، 1414هـ: لوح(. ُكِتَب  إِذا  اللَّْوح: )الَكِتف 
التوراة؛  فيها  كتبت  التي  األلواح  نوع  يف  األقوال  تعددت  وقد  هذا، 
فقد "قال الحسن: كانت األلواح من خشب. قال الكلبي: كانت من 
أحمر،  ياقوت  من  كانت  جبري:  بن  سعيد  وقال  خرضاء.  زبرجدة 
وقال الربيع بن أنس: كانت األلواح من برد. قال ابن جريج: كانت 

من زمرد،..." )البغوي، 1997: 281/3(.
واملهم يف هذه األلواح أنها تحمل أمًرا جلاًل أال وهو موعظة الله إىل 
ُكلِّ  ِمْن  اأْلَلَْواِح  يِف  لَُه  النص يقول:)َوَكَتْبَنا  موىس وقومه؛ ورصيح 
جالله،  جّل  الله  هو  فالكاتب  ٍء(،  يَشْ لُِكلِّ  َوَتْفِصياًل  َمْوِعَظًة  ٍء  يَشْ
واملكتوب  الله،  صلوات  عليهم  العزم  أويل  من  رسول  له  واملكتوب 
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األلواح  هذه  هو  فيه  واملكتوب  يشء،  لكل  وتفصيل  الله  موعظة 
فيها،  املنقوشة  اإللهية  املوعظة  من  القدسية  ثوب  اكتست  التي 
عن  ُيعربَّ  أن  الجالل  وهذا  الكمال  بهذا  يليق  فكيف  كاتبها،  ومن 

حامله )األلواح( بنقص يشء من أحرفه؟!

الثاني: بحذف األلف، وذلك يف موضع واحد، وهو: الرسم 
مِلَْن  َجَزاًء  ِبأَْعُيِنَنا  َتْجِري  َوُدرُسٍ ﴿13﴾  أَلَْواٍح  َذاِت  َعىَلٰ  )َوَحَملَْناُه   -

ُكِفَر( ]القمر: 14-13[. َكاَن 
ألواح  السابق، وهي  اللغوي  املعنى  واأللواح يف هذه اآلية ال تتعدى 
بحذف  كتبت  أنها  غري  السالم،  عليه  نوح  صنعها  التي  السفينة 
أمر هذه  الكريمة يكشف عن تهوين  اآلية  والتأّمل يف سياق  ألفها، 
وال  خطًرا  إليها  نسب  وال  فلًكا،  أو  سفينة  يسّمها  فلم  السفينة، 
ذو  ويحملها  يحملهم  ودرس،  ألواح  بضعة  إال  هي  ما  بل  فضاًل، 
صورة  إال  هي  وما  كالجبال،  موج  يف  بعنايته  ويجريها  الجالل، 
باألقدام  ُتداس  التي  األلواح  القاهرة، فأين هذه  الله  لقدرة  ظاهرة 
خطرها  وقّل  أمرها  هان  فلما  مقام؟،  أعىل  يف  ُترفع  التي  تلك  من 
الرسم  فتناغم  األلف،  بحذف  ٍح(  )أَلَْوٰ فُرسمت  حروفها،  نقصت 
واملقام يف هذه وتلك، التمام أللواح علوية تحمل القداسة، والنقص 

أللواح أرضية ال يخلو ِحْمُلها من نجاسة، هذا، والله أعلم.
: َوَرآىِٕ َوَرآِء/   .12

ورد اللفظ يف القرآن الكريم مكسور الهمزة خمس مرات،وبرسمني 
مختلفني:

مواضع،  أربعة  يف  وذلك  السطر،  عىل  فيه  الهمزة  األول:  الرسم 
وهي:

َيْعِقُلوَن(  اَل  أَْكَثُرُهْم  الُْحُجَراِت  َوَراِء  ِمْن  ُيَناُدوَنَك  الَِّذيَن  )إِنَّ   -
]الحجرات: 4[.

ُجُدٍر(  َوَراِء  ِمْن  أَْو  َنٍة  ُمَحصَّ ُقًرى  يِف  إاِلَّ  َجِميًعا  ُيَقاِتُلوَنُكْم  )اَل   -
]الحرش: 14[.

َناَها ِبإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسَحاَق  ْ - )َواْمَرأَُتُه َقاِئَمٌة َفَضِحَكْت َفَبرشَّ
َيْعُقوَب( ]هود: 71[.

َوَراِء ِحَجاٍب( ]األحزاب:  ِمْن  َفاْسأَُلوُهنَّ  َمَتاًعا  َسأَلُْتُموُهنَّ  - )َوإَِذا 
.]53

يكون  وقد  به،  ُيسَترت  ما  عىل  عموًما  اللغة  يف  )وراء(  لفظ  يدل 
الراغب:  يقول  قليل،  وهو  أمامك  كان  وربما  الغالب،  وهو  خلفك 
قوله  نحو  خلفه،  ملن  يقال  فإنه  كذا؛  زيد  وراء  قيل:  إذا  ")وراء(: 
نحو:  ُقدَّامه  كان  ملا  ويقال  َيْعُقوَب(...،  إِْسَحاَق  َوَراِء  )َوِمْن  تعاىل: 
يقال  ذلك  فإن  ُجُدٍر(،  َوَراِء  ِمْن  )أَْو  وقوله:  لِك(،  مَّ َوَرآَءُهم  )َوَكاَن 
يف أي جانب من الجدار، فهو وراءه باعتبار الذي يف الجانب اآلخر" 

)الراغب، 1412: ورى(.
كّل  ويف  خلف،  بمعنى  جاءت  أنها  أعاله  اآليات  يف  يعنينا  والذي 
منها ساتر ومستور، فالساتر هو عىل التوايل )ٱلُۡحُجَرٰت/ ُجُدر/ 
الفاعل  ضمري  ُيَناُدوَنَك/  )ٱلَِّذيَن  هو  واملستور  ِحَجاب(،  ق/  إِسَۡحٰ
فال   ،) َـُٔلوُهنَّ َفسۡ يف  املفعول  ضمري  َيعُۡقوب/  ِتُلوَنُكمۡ/  ُيَقٰ يف 
غرابة يف الرتكيب، واملعنى عىل ما هو معهود، والرسم عىل ما هو 

مألوف.

الرسم الثاني: الهمزة فيه عىل صورة الياء، وذلك يف موضع واحد، 
وهو:

أَْو  ِحَجاٍب  َوَراِء  ِمْن  أَْو  َوْحًيا  إاِلَّ  اللَُّه  ُيَكلَِّمُه  أَْن  لَِبرَشٍ  َكاَن  )َوَما   -
ُيْرِسَل َرُسوًل( ]الشورى: 51[.

القرآن  القرآنية أن يأتي تركيب )من وراء حجاب( يف  اللطائف  من 

عىل  فيها  الهمزة  ُرسمت  وقد  الكريمة  اآلية  هذه  إحداهما  مرتني، 
السطر، وقد مّرت  الهمزة فيها عىل  الياء، والثانية: ُرسمت  صورة 
َوَراِء  ِمْن  َفاْسأَُلوُهنَّ  َمَتاًعا  َسأَلُْتُموُهنَّ  )إَِذا  تعاىل:  قوله  يف  أعاله 

ِحَجاٍب(]األحزاب: 53[.
وجهي  من   ) )َوَرآىِٕ يف  الرسم  اختالف  علة  نلتمس  أن  ولنا 

املعنىواألداء:
يف  )الحجاب(  غري  اآلية  هذه  يف  )الحجاب(  أن  نلحظ  األول:  ففي 
الحجاُب ستاٌر   ) َوَرآِءِحَجاٖبْ ِمن  َـُٔلوُهنَّ  )َفْس تلك، ففي قوله تعاىل: 
 ، أو باٌب، واملحجوُب أمهاُت املؤمنني، وكالهما مرئي يدرك بالِْحسِّ
َوَرآىِٕ  ِمن  أَْو  َوْحًيا  إاِلَّ  ٱللَُّه  ُيَكلَِّمُه  أَن  لَِبرَشٍ  َكاَن  )َوَما  قوله  يف  أما 
ال  جالله  جل  والله  مًعا،  ومحجوٌب  حاجٌب  فالحجاب  ِحَجاٍب( 
بني  يسّوي  أن  للرسم  فأّنى  يشء،  كمثله  وليس  األبصار،  تدركه 
الفاجر  من  واليد  العني  تدركه  الذي  األريض  الحجاب  الحجابني؛ 
والرَبّ، والحجاب العلوي القديس الذي ال تناله يد، وال يدركه برص؟ 

أّنى للرسم أن يسّوي بني املقامني؟ بل 
حمزة  قراءة  يف  وقًفا  والتالوة  الرسم  تواُفق  نلحظ  الثاني:  ويف 
ورواية هشام عن ابن عامر، وهما من القراء السبعة، ومن أوجه 
الوقف عندهما إبدال الهمزة ياًء لتصبح )ِمن َوَرآْي( يف أربعة أوجه، 
َوَرإٓى( رسمت الهمزة عىل ياء؛ ففيه لحمزة  يقول القايض: ")ِمن 
وهشام وقًفا تسعة أوجه: اإلبدال ألًفا مع القرص والتوسط واملد، 
مع  ساكنة  ياء  اإلبدال  ثم  والقرص،  املد  مع  بالروم  التسهيل  ثم 
)القايض،  القرص"  مع  حركتها  روم  ثم  واملد،  والتوسط  القرص 

د.ت: 288(.
ولو رسمت الهمزة عىل السطر فكيف تبدل الهمزة ياء ساكنة مع 
يف  أوجه  أربعة  فهذه  الروم؟  مع  ياًء  ثم  واملد،  والتوسط  القرص 
ابتداع  الرسم واألداء، والقراءة سّنة متبعة ال  يتوافق فيها  الوقف 

فيها، ومن رشوط األخذ بها موافقة الرسم العثماني.
السطر  عىل  بهمزة  املعتاد  عىل  جاء  )وراء(  رسم  أن  والحاصل 
وحني  املحسوسات،  من  به  وُيَتوارى  َيتوارى  فيما  املألوف  مع 
كان  عباده  من  شاء  من  مع  الله  لكالم  نفسها  الكلمة  استخدمت 
صورة  عىل  الهمزة  ورسمت  مًعا،  آن  يف  ومستوًرا  ساتًرا  الحجاب 
من  تعّد  ذلك  مع  وهي  سواه،  عما  للمقام  تمييًزا   ) )َوَرآىِٕ الياء 
الرسم اإلشاري؛ إذ توافق الوقف عىل الهمزة بإبدالها ياًء ساكنًة يف 

بعض األوجه لدى حمزة وهشام من القراءات السبعية.

الخاتمة
استعرض املبحث األول من هذه الدراسة كتابَة الوحي ابتداًء بعهد 
الكرام  الصحابة  من  ثلة  وتكليفه  وسلم،  عليه  الله  صىل  النبي 
من  تفّرق  ما  َجْمَع  ثم  السالم،  عليه  جربيل  به  يتنّزل  ما  بكتابة 
الصحائف بني لوحني يف عهد أبي بكر ريض الله عنه، ثم استنساخ 
مصاحف األمصار عن ذلك املصحف يف عهد عثمان ريض الله عنه، 
التي  الكتابية  الظواهر  من  الدارسني  أبرز  مواقف  بإيجاز  وعرض 
الهجاء  سوء  هي:  مسالك،  ثالثة  يف  العثماني  الرسم  بها  تفّرد 
وبنّي  واملعنى،  الرسم  بني  والتكامل  اللغوي،  والتعليل  والبداوة، 

الثالث. تأييد الباحث للمسلك 
منها  كّل  ُرسم  كلمة،  عرشة  اثنتي  ناقش  الثاني  املبحث  ويف 
الجذور،  بحسب  املعجم  حروف  عىل  مرتبة  مختلفتني،  بصورتني 
أهل  ذكره  ما  توافق  الرسم  يف  دالالت  التماس  الباحث  حاول 
اللغة،  أهل  ارتضاه  وما  املعاجم  عن  بالكلمة  تنأى  وال  التفسري، 

النتائج اآلتية: وخلص إىل 
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يف  الياء  صورة  عىل  الهمزة  ُرسمت  الياء:  صورة  عىل  الهمزة  رسم 
الكلمتني  ويف  و)َوَرآىِِٕحَجاٍب(،  ٱلُْقّرَبٰى(  ِذي  )َوإِيَتآىِٕ  هما:  كلمتني، 
صدقة  األوىل  ففي  وتعظيًما؛  تفضياًل  التخصيص  عىل  املعنى  كان 
الوقت  يف  ومحجوًبا  حاجًبا  الحجاب  كان  الثانية  ويف  رحم،  وصلة 

نفسه، واملحجوب ال تدركه األبصار جل جالله.

يف  الواو  الهمزة عىل صورة  الواو:ُرسمت  الهمزة عىل صورة  رسم 
عىل  املعنى  كان  الكلمتني  ويف  ُؤاْ(،  ٓ َعَفٰ و)ٱلضُّ ُؤاْ(  ٓ )ُدَعٰ هما:  كلمتني، 
ُؤاْ(  ٓ )ُدَعٰ ألنه  وتعظيم؛  تفضيل  تخصيص  األوىل  ففي  التخصيص؛ 
الثانية  ويف  األوثان؛  من  الباطل  دعاء  مقابل  جالله  جل  الحق 
االجتماعية مقابل  املكانة  ُؤاْ(  ٓ )ُضَعَفٰ يتمّيز  ففيه  تمييز؛  تخصيص 
والقوة  البدن  )ُضَعَفآِء(  من  يتمّيزون  استكربوا،  الذين  من  القادة 

الجسمية.
توافق  والواو من  الياء  الهمزة عىل صورة  هذا فضاًل عما يف رسم 
إذ  السبعة،  القراء  من  عامر  ابن  عن  وهشام  حمزة  عند  األداء  يف 
عىل  الثانية  ويف  أوجه،  بأربعة  الياء  عىل  األوىل  يف  منهما  كل  يقف 

الواو بسبعة أوجه.

باملقصورة  املمدودة  األلف  أُبِدلَت  باملقصورة:  املمدودة  األلف  إبدال 
عىل  يدل  سياقها  يف  املعنى  وكان  )َطَغا(  وهي  واحدة  كلمة  يف 
عىل  داللة  )َطَغٰى(  مقابل  ألمره،  وتنفيًذا  لله،  طاعة  املاء  طغيان 

الدنيا معصية لله واستكباًرا. طغيان فرعون ومن آثر الحياة 
َذِٰن/  حذف األلف:حذفت األلف يف الرسم من سبع كلمات، وهي: )َهٰ
ًفا(،  ـٰ و)أَْضَع ِدُقوَن(،  ـٰ و)ٱلصَّ ِغُبوَن(،  و)َرٰ َعِة(،  ـٰ َض و)ٱلرَّ ِنَك(،  َفَذٰ
بثالثة  الكلمات  هذه  يف  األلف  حذف  وارتبط  ٖح(،  و)أَلَْوٰ م(،  و)إِْطَعٰ

معان:
اإلشارة  يف  املعنى  هذا  وجدنا  وقد  الخالف،  وزوال  التقارب  األول: 
وذلك  واليد(،  )العصا  موىس  معجزتي  وإىل  وهارون(،  )موىس  إىل 

مقابل اإلشارة إلىالخصمني وما بينهما من خالف وتخاصم.

الثاني: تفاوت الرتبة يف املقام، وقد وجدنا ذلك يف:
ملا  زمًنا ومقداًرا  اإلرضاع  األدنى من  بالحد  َعِة(  ـٰ َض )ٱلرَّ ارتباط   .1
ينبني عليه من أحكام فض النزاع بني األبوين، وتحريم النكاح، 
حولني  األعىل  بالحد  )ٱلرََّضاَعة(  تمام  مقابل  املطلقة،  ونفقة 

كاملني.
ِغُبوَن( باالنكسار والخضوع، مقابل التأبي واالمتناع  ارتباط )َرٰ  .2

يف )َراِغب(.
)أَْضَعاٗفا(  مقابل  الربا،  أكل  يف  باملعصية  ًفا(  ـٰ )أَْضَع ارتباط   .3

بالطاعة يف القرض الحسن.
بالكفارة  )إِْطَعام(  مقابل  التطوعية،  بالصدقة  م(  )إِْطَعٰ ارتباط   .4

الواجبة.
بُصُحف  )ٱأْلَلَْواِح(  مقابل  األرضية،  ٖح(بالسفينة  )أَلَْوٰ ارتباط   .5

موىس السماوية.

ِدُقوَن(  ـٰ الثالث: تخصيص يف املعنى، وقد وجدنا ذلك يف ارتباط )ٱلصَّ
ٱلَْوْعِد(، والوعد قول وفعل، والصدق  بالقول فقط، مقابل )َصاِدق 

فيه إنما هو صدق القول وإنجاز الوعد مًعا.

الهوامش:
زين  الفضل،  أبو  الرحمن،  بن عبد  الحسني  بن  الرحيم  )1(هو عبد 
الحديث،  حفاظ  كبار  من  العراقي،  بالحافظ  املعروف  الدين، 

تويف سنة )806 ه(.

الكلمتني ليس لها  الفراء هنا اختلط عليه أي  أن  )2( جدير بالذكر 
فهي  ألف  وبغري  بألف  كتبت  التي  أما  )أَلَاْْذَبَحنَُّه(،  وهي  نظري، 
)َوأَلَْوَضُعواْ(، يقول الداني: "عن عاصم الجحدري قال يف اإلمام 
وقال  بألف،  النمل  يف  أَلَاْْذَبَحنَُّهو(  و)أَْو  التوبة،  يف  )َوأَلَاْْوَضُعواْ( 
نصري: اختلفت املصاحف يف الذي يف التوبة، واتفقت عىل الذي يف 

النمل")الداني، د.ت: 51(.

من  متصوف  الدباغ،  فارس،  أبو  مسعود،  بن  العزيز  هوعبد   )3(
األرشاف الحسنيني. تويف بفاس سنة 1132ه.

السجلمايس،  العباس  أبو  محمد،  بن  مبارك  بن  هوأحمد   )4(
سنة  بالطاعون  والتفسري،تويف  بالحديث  عارف  مالكي،  فقيه 
فاس  عدوة  يف  الدباغ  العزيز  عبد  شيخه  مع  ودفن  1156هـ، 

األندلس.
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