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 نعم

 اهللَ  ابتىلإبراهيُم 
 !! واهلُل خَيْىَش العلماءَ 

 

 املحميدحممد بقلم : يوسف 
هم املعتاد يف وجيه ـطاليب سالـح يُْشِهرا ـعندم

دة دراسة علم انلحو، أرفع يف وجوههم ذلك ـفيسألونين عن فائ
ا انفك معلٌم للعربية يردده أمام طالبه، وهو قوهل ـاذلي ماملثال 

 حس جسٱُّٱ رين يف سورة فاطر:ـاثلامنة والعش تعاىل من اآلية

 ٱٱَّخصمص حص مس خس
ُ
هلم كيف أن رفع لفظ اجلاللة  ِّيُ بَ ، وأ

 ِ ه اخلوف إىل اهلل سبحان ةِ بَ ْس ونصب لكمة "علماء" قد يوقعهم يف ن
 أخري للفاعل لغرضـوتوتعاىل، فاآلية فيها تقديم للمفعول 

 يف علم ر وطرقه ودالالتهـباليغ يفهمه من درس أسلوب القص
 .ابلالغة

 ـويف ب
َ
لَْمُح يف وجوه طاليب ِعلَْمهم جبوايب عض األـحيان أ

قبل انلطق به، وأرى ابتسامة ىلع وجوههم تشبه تلك اليت تعلو 
َن ِمن حتق   ، فقد سمعوا اجلواب مرات تنبؤاته قِ وجه َمن َتَيقَّ

دة ممن ابتاله اهلل بهم وابتالهم به قبيل، فأجلأ إىل إجابة ـعدي
جديدة لكنها نُِسَجت ىلع منوال اإلجابة القديمة نفسه، وتسري 

أجلأ  ية سورة فاطرـىلع االسرتاتيجية القديمة عينها ، فبدالً من آ

رين بعد املئة من سورة ابلقرة ، فرتاين ـإىل اآلية الرابعة والعش
ليهم ر أتلو عـه ابتسامة املباغت اذلي يتوقع انلصٍه تعلوـبوج

 جب هئ خئمئ  حئ جئ يي ىي نيُّ: هلالج لجقوهل 

 مج حج  مث هت ختمت حت جت مبهب خب حب

  َّمح جح
ُ
هلم أن رفع لكمة "إبراهيم"  ِّيُ بَ ، ومرةً أخرى أ

وقعهم يف املحظور ـونصب لفظ اجلاللة يقلب املعىن وي
 حمالً لالبتالء!!. هلالج لج هللجيعلون ا نِ حْ ريع، فهم بهذا اللَّ ـالش

اهلروب من السؤال بإـحدى اإلجابتّي أو لكتيهما  وبعد
أرجع إىل دريس وأنا ىلع يقّي بأن إجابيت لم تالمس قلوبهم رغم 

د تكبح السؤال يف عقوهلم أو تلقيه يف مقربة األسئلة ـأنها ق
 املنسية.

ليت عن تلك اإلجابتّي ـأين اآلن خت رتفـوأع
نهما جتنيان ىلع عقول الطالب وىلع انلمطيتّي، فقد اكتشفت أ

، وتكفيين ضحية من هذه وىلع اللغة العربية الكريم القرآن
ف كي بيانالضحايا اثلالث ألستحق أعظم عقاب، وفيما ييل 

  هذه اإلجابات ىلع الضحايا اثلالث.يِن جَتْ 

االفرتاض اذلي نمنعه يف اآليتّي وارد يف قراءات  إن
، فقد قرأ عمر بن القراءات املعروفةمن غري ت ـقرآنية وإن اكن

عبد العزيز وأبو ـحنيفة آية سورة فاطر برفع لفظ اجلاللة 
 هِ ادِ بَ عِ  نْ ى اهلُل مِ ـشَ ا خَيْ مَ نَّ "إِ ونصب "العلماء" فصارت اآلية : 

ى العلماَء، وقرأ ابن عباس وأبو ـخيشهو من يكون اهللُ ف، اَء"مَ لَ العُ 
وأبو ـحنيفة آية سورة ابلقرة برفع إبراهيم ونصب لفظ  ثاءالشع

ِ "وَ اجلاللة بهذه الصورة :   ، يلكون إبراهيمُ  "بَّهُ يُم رَ اهِ رَ بْ  إِ ىَل تَ ابْ  ذِ إ
دالً بصحة نسبة القراءتّي إىل ـا جنَ مْ لَّ ، فإذا سَ هو من يبتيل اهللَ 

 ها ىلعبُ رتِ ب عليهم انلتائج نفسها اليت كنا نُ رتِ فهل نُ  ،أصحابهما
 .بذكر اآليتّي؟ امهما نتشدق أمـطالبنا عندم

ري إىل هذه القراءات ونظر إيلها ـاتلفت الزخمش لقد
، فذهب ةـرة اللغويـفهم تعقد الظاهبعّي انلحوي ابلليغ اذلي ي

ْسنِدت هللِ 
ُ
يف هذا املوضع ال تدل ىلع اخلوف  إىل أن اخلشية إذا أ
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اتلعظيم، فاهلل يعظم روفة إىل املجاز فتدل ىلع ـل يه مصـب
 العلماء وجيلهم.

ر ـري وقفة رائعة يلفسـآية ابلقرة توقف الزخمش ويف
ر ـالقراءة اليت جتعل اهلل حمالً البتالء إبراهيم ال العكس، فقد فس

، فإبراهيم داع اهلل خمترباً كما فعل عندما االبتالء هنا بادلاعء
دياً ؤـا مطلب رؤية كيف حييي املوىت، فصار فعل االبتالء هن

معىن ادلاعء مصحوباً بكشف إـحدى بواعث ادلاعء، وروعة 
ية لك الظواهر اللغوية يف اآل تكمن يف تفسريهري ـوقفة الزخمش

اقتداٍر غريِ غريٍب ىلع جار اهلل ـوفق الرأيّي املشهور والشاذ ب
 حممود بن عمر اخلوارزيم الزخمرشي.

ىن ملع ري اخلشيةَ ـأين ال أذهب إىل توجيه الزخمش ورغم
اتلعظيم، وأتوقف متأمالً عند توجيه االبتالء ملعىن ادلاعء، إال 

قِر  بالفضل جلار اهلل الزخمش
ُ
 ر إـحدى ـحواجزـري يف كسـأنين أ

 رع يفـ، فقد علمين اتلواضع أمام اللغة وعدم التسالغرور دلي
اد ، وباب االجتهمتعددة القرائنإطالق األـحاكم، فاملعاين كثرية و

 ج.رط اتلقيد بادليلل واالنضباط باملنهـراعيه بشـمصمفتوح ىلع 

أخرى غري اخلوف  دالالتتفسري اخلشية ب ويمكن
وغري اتلعظيم، منها معىن الكراهية ، وإىل هذا املعىن وجه 

 هئ مئ ٱُّٱ ف:رون قوهل تعاىل يف سورة الكهـاملفس

قائلّي إن اخلشية إذا صدرت من  ،َّ خب حب جب
راهية، الكىلع  َدلَّْت العبد فإنها تعين اخلوف وإذا نُِسَبت إىل اهلل 

الكراهية ال يتناسب مع عالقة اهلل بالعلماء، ذلا  معىنولكن 
رى لرنى أيها يناسب سياق اآلية ـحسب ـبّي املعاين األخ رُ حِ بْ نُ 

 بّي معاين الفعلقراءة أيب ـحنيفة، ونقع ىلع معىن الرجاء من 
، وهو معىًن لطيف يناسب اآلية ، فقد وردت اآلية بعد "يَ ـَخشِ "

، رـوادلواب والبش بالذكر مظاهر اتلنوع يف خلق اثلمار واجل
واملرجو من ذكرها أن تثري عقول العلماء للبحث عن اهلل يف لك 
هذه املظاهر، وال خيىف ىلع أـحد أن الرجاء هو توقع ـحدوث أمٍر 

ى( ونسبها ـعسود استخدم اهلل ألفاظ الرجاء )لعل حمبوب، وق
  .يف كثري من مواضع القرآن الكريم نلفسه

 ، وهو"العلممعىن "" يَ ـشِ للفعل "خَ  ىرخومن املعاين األ
أيضاً يناسب سياق اآلية فقد جاءت اآليات بعد ذكر عدم 
املساواة بّي األعىم وابلصري ، والظلمات وانلور ، والظل واحلرور 

ذكر تكذيب اجلاهلّي دعوة الرسل السابقّي ثم ذكر مظاهر  ، ثم
اتلنوع يف اخللق ، يلقول يف انلهاية إن اهلل يعلم العلماء من عباده 

نليب ال يبتئس ا، فويحـعقوهلم مع آيات الكون وال تتفاعلاذلين 
وجود أوئلك العلماء، بل إن املعنيّي )الرجاء له ـبتكذيب انلاس ل

اـحتماهلما يف القراءة املشهورة اليت يكون فيها مكن ـوالعلم( ي
العلماء فاعلّي للخشية ، فيمكن أن يكون معناها أن العلماء 

عن القنوط وايلأس، كما  أبعدهمبعلمهم أكرث انلاس رجاًء هلل و
العلماء أكرث انلاس ) :يمكن محلها ىلع العلم ، فيصبح معناها

 .(معرفة باهلل

و ىل" يف آياة سورة ابلقرة هفعل "ابتاملعروف لل واملعىن
االمتحان، لكنه حيتمل معاين عديدة، معظمها قريب من ادلاعء 

ه حيتمل معىن "اإلرادة ـاكإلخبار وابليان واإلبالغ، كما أن
خلدمة معىن ادلاعء  اوالقصد" ولك هذه املعاين يمكن توجيهه

ويه أيضاً  باس،ري تلفسري قراءة ابن عـاذلي وظفه الزخمش
 ،ذلي يتبادر إىل ذهننا )االختبار(تعبري عن املعىن امناسبة لل

، إذا حمل اختبار العبد هلالج لجوليس من املستنكر أن يكون اهلل 
ا إلثبات فكرة ـحول اهلل يف العقل أو ـاكن اختباراً بطلب أمٍر م

 تطمّي القلب.

 ،تان غري صحيحتّيـ، قد تكون القراءتان السابق نعم
، أو أن تكون نسبتهما اللحنها قد وقعوا يف ـوقد يكون أصحاب

، ولكن هذا ال يعين أن نرتك االستفادة من انلقاش إيلهم بـاطلةً 
 د اليت جنيناها مناذلي أثارتاه ، وال يعين أن نتخىل عن الفوائ

نا بإغفال لك اآليلات العلمية تلوجيه املعىن نَّ ذلك انلقاش، أل
ن ألننا آبسجنها يف جمال ضيق، وجنين ىلع القر عقونلاجنين ىلع 

ـحبسناه بعقونلا املسجونة أساساً ، وجنين ىلع اللغة ألننا تناونلاها 
تناوالً سطحياً ولم نراع تشابك الظواهر اللغوية اليت ال يمكن 
للعقل استيعابها دفعة واـحدة بل حيتاج إىل كثري من اتلأين ومزيد 

 من االقرتاب من املعىن. مكنمن ابلحث واتلنقيب يلت


