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امللخص
يتنــاول هــذا البحــث ابلدراســة البالغيــة آايت احلســبان يف القــرآن الكــرمي الــيت 
يصحــح هللا فيهــا خللقــه مجيعــا ـــــ وال أقــول: للمؤمنــن فقــط ـــــ حســباهنم اخلاطــئ يف 
للحيــاة  الســلوكية، ورؤيتهــم  الفكريــة، ومارســاهتم  الذهنيــة، ومعتقداهتــم  تصوراهتــم 

والكــون.

واملــراد آبايت احلســبان هــي اآلايت الــيت وردت مبــادة »حســب«، ودلــت علــى 
تصحيــح حســبان خاطــئ، بــل يعتقــد أصحاهبــا بصواهبــا، حنــو قولــه تعــاىل »وهــم 

حيســبون أهنــم حيســنون صنعــا«.

وقــد حــاول البحــث أن يقــف علــى أســرار تراكيــب تلــك اآلايت ودالالهتــا، 
وخصائــص نظمهــا وعالقاهتــا يف ســياقاهتا املختلفــة، وخصوصهــا وعمومهــا، وصورهــا 
البيانيــة، وحمســناهتا البديعيــة، مــع اســتجالء مواطــن اإلعجــاز البيــاين الــذي يزخــر بــه 

القــرآن الكــرمي، الــذي هــو معــن هــذه الدراســة وأساســها وحمورهــا.

بــل ذهــب البحــث يف دراســته الــيت انطلقــت بــه إىل استشــراف آفــاق أخــرى، 
حيــث رأى البالغــة يف جوانــب مــن علــم الصــرف، مــن خــالل بالغــة بنيــة الكلمــة 
وتصريفهــا، ويف جوانــب مــن علــم اللغــة مــن خــالل الداللــة اللغويــة للكلمــة املفــردة، 

خالفــا ملــا يقــرره التنظــر النظــري يف الــدرس البالغــي.
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AL-HUSBAN “False Thinking” in the Holy 
Quran verses "Rhetorical Study" Researcher

Dr. IBRAHIM ALI ALJUAID
Abstract:
This research handles the rhetorical study of the verses 

of AL-HUSBAN “False Thinking” in the Holy Quran verses 
which Allah corrects within these verses for all his creatures 
and only the believers their false thinking within their mental 
concepts and images, intellectual beliefs, behavioral practices 
and their vision towards life and universe.

The verses of AL-HUSBAN “False Thinking” means the 
verses that uses the word HASEB “Think” which the users of 
this word think that they are right such as the verse that says: 
“And they think that they are acquiring good by their works”.

The researcher tried to reveal the secrets of theses verses, 
their indications, the characteristics of their structure and their 
relationship within different contexts, their inclusiveness and 
particularity, the figures of speech for theses verses and 
embellishments as well as revealing the points and places of 
rhetorical inimitability within the Holy Quran.

The research moved towards exploring another horizon 
such as studying and revealing rhetoric regarding some aspects 
of morphology through studying the rhetorical structure of the 
word and its declension form as well as handling some aspects 
of word syntax contrary to what is decided theoretically in the 
rhetorical lessons.
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املقدمة:
احلمــد هلل الــذي علــم البيــان، وأكــرم اإلنســان، وجعلــه انطقــا مبينــا، وفصيحــا 
بليغــا، والصــالة والســالم علــى النــي األمــي، الــذي أويت جوامــع الكلــم، وعلــى آلــه 

الطاهريــن، وصحبــه أمجعــن، وبعــد:

فــإين وجــدت املطالــب العلميــة املتعلقــة ابحلســبان يف القــران الكــرمي، واملباحــث 
املعرفيــة، املصححــة للنهــج واملســار، مــن األمــور الالفتــة لألنظــار، اجلديــرة ابلتفكــر 
واالعتبــار، الــيت تســتوجب منــا التوقــف أمامهــا، واالســتنارة مبنارهــا؛ الــواردة يف أمجــل 
حلــة بيانيــة، وأبلــغ عبــارة بالغيــة، اجلامعــة بــن إعجــاز الركيــب وبالغتــه، ودقيــق 
املعــى وأصالتــه، اهلادفــة مــن أجــل التصحيــح والتوضيــح وصــواب االعتقــاد، وبيــان 
مهيــع احلــق والصــدق والرشــاد، إلزالــة التصــورات الذهنيــة اخلاطئــة )1(، واالعتقــادات 
الفكريــة الفاســدة؛ ألنــه مــا مــن شــيٍء يضــر اإلنســان مثــل تصوراتــه البعيــدة عــن 
حقائقهــا، الغارقــة يف أوهــام دقائقهــا، الــيت تــورده مــوارد الــردى واهلــالك والــزوال، 
وتســلك بــه مســالك التيــه والتوهــم والضــالل، دون أن يشــعر بفداحــة مــا هــو فيــه، 
وخطــر مــا يعريــه، وذلــك كلــه إمنــا مــرده إىل ســوء احلســبان، الــذي قــد يهلــك بــه 
اإلنســان، لذلــك ســنقف يف رايض القــرآن وروضــات جناتــه؛ لنعــرف هــذا احلســبان 
اخلاطــئ، ألجــل اجتنابــه والبعــد عنــه، ولننقــذ أنفســنا مــن تصــورات قــد تــورد مــوارد 
اهلــالك، أو أقــل مــا تفعلــه أن تعكــر صفــو احليــاة والســعادة اإليانيــة، ولنــرى كيــف 
عــاجل القــرآن هــذا احلســبان؛ لنتمكــن مــن تتبــع الطرائــق، ولنقــف علــى احلقائــق، 

ونســأل هللا اإلعانــة والتوفيــق.
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اجلانب اللغوي - أمهيته: 
لعــل مــن املســلمات الــيت يســتلزمها البحــث هــو الوقــوف علــى أصــول املــادة 
اللغويــة الــيت هــي منــاط الدراســة يف هــذا البحــث، وهــي مــادة »احلســبان«، الســيما 
وهــو يعــاجل قضيــة إعجازيــة، وأنْ يســتطلع تغراهتــا الصرفيــة، مــن أجــل إدراك حقيقــة 
كنهها، وأســرار أســاليب اســتعماالهتا، وســبب اختيارها يف التعبر عن هذه املعاين.

 وال غــرو أنَّ ذلــك يســاعد ويســهم بصــورة أمشــل وأعمــق يف كشــف وبيــان 
اإلعجــاز البالغــي، الســيما أنَّ للغــة والصــرف دورا يف اإلعجــاز، وهنــاك حبــوث 
علميــة تناولــت دور اللغــة والصــرف يف اإلعجــاز البالغــي، حنــو: اإلعجــاز الصــريف يف 
القــرآن الكــرمي دراســة نظريــة تطبيقيــة التوظيــف البالغــي لصيغــة الكلمــة)2(، املظاهــر 
الصرفيــة وأثرهــا يف بيــان مقاصــد التنزيــل)٣(، مجاليــات حتــوُّل الوحــدة الصرفيَّــة لــدى 

النُّحــاة والبالغيــن)٤(، وغرهــا مــن عناويــن البحــوث العلميــة. 

مادة »حسب«:
الناظــر يف القــرآن الكــرمي يــرى أنــه وردت آايت كثــرة يف مواضــع مــن كتــاب هللا 
ابلــرد علــى اإلنســان ابلفعــل »حســب« ومــا يتصــرف مــن مادتــه مــن اشــتقاقات؛ 
مثل: »حيســب، َحِســُبوا، َحِســبـُْتْم، حَيَْســبـُُهُم، حَتَْســُبونُه، حَيَْســُبوَن، اَل حَتَْســَنَّ« هذه 
املــادة وهــذه املعــاين الــيت تتعلــق ابلتصــورات اخلاطئــة هــي الــيت ســيحاول هــذا البحــث 
تعــاىل  قولــه  ومنــه  مبعــى كفــاين)٥(،  الشــيُء«  »أْحَســَبين  خــال  وقراءهتــا،  رصدهــا، 
﴾)6( أي: َيْكِفيــَك اللَُّ)7(، وأيضــا خــال »حســبان«  ُ ــُبَك الّلَ ــّيُ َحْس ــا الّنَبِ َه ّيُ

َ
﴿يَاأ

الــواردة يف ســورة الكهــف فإهنــا مبعــى العــذاب مــن انر وصواعــق، قــال الكفــوي: 
ــَماء﴾ يف  " كل مــا يف القــرآن مــن حســبان فهــو مــن العــدد، ِإالَّ ﴿حســبانا مــن الّسَ
»الكهــف« فإنــه العــذاب")7(، وهــذا االســتثناء مرتبــط ومبــين علــى املعــاين األصليــة 
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هلــذه املــادة يف أصــل جذرهــا اللغــوي؛ إذ أنَّ هلــا أربعــة معــان ٍلغويــة، وقــد أشــار إليهــا 
ْســَباُن،  صاحــب مقاييــس اللغــة)٩(: األول: اْلَعــدُّ، والثَـّـاين: اْلِكَفايَــُة، والثالــث: احلُْ
وهــي مجــع حســبانة، وهــي الوســادة الصغــرة، والرابــع: اأْلَْحَســُب »األبــرص« الــذي 
ابيضــت جلدتــه مــن داء؛ وهــذه أربعــة معــان ملــادة »حســب« ومصادرهــا َحْســباً 
وحســباان وحســابة وحســااب)10(. و هــذه املعــاين األربعــة مــن وجهــة نظــري يكــن أن 
ترجــع إىل معــى واحــد تنتظــم فيــه، ألنــه مــن األفــكار الــيت تــرد علــى ذهــين وأؤمــن هبــا، 
أنَّ كل مــادة لغويــة هلــا يف أصوهلــا معــى لغــوي واحــد،مث يتفــرع عــن هــذا األصــل معــاٍن 
لغويــة متوالــدة ومتكاثــرة منــه، وهــذه الفكــرة فكــرة إرجــاع املــادة اللغويــة إىل معــى 
واحــد تنطلــق منــه، وال تقــف عنــده، ويكــون هــو أساســها، ليــس هــذا املقــام مقــام 
بســطها وإيضاحهــا، وإمنــا مقامهــا حبــث علمــي يتنــاول هــذه الظاهــرة يف اللغــة، وليــس 
يف البالغة،ولكــن يكفــي مــا يلــزم ذكــره يف هــذا املقــام، ومــا تســتوجب نظــرة البالغــي 
فيــه، مــن النظــر يف أصــل معــى مــادة »حســب« ولــو إبجيــاز، ألجــل إجــالء الصــورة 
وبياهنــا، وطــرح الفكــرة ال االقتصــار علــى عنواهنــا، وعليــه يــرى املتأمــل يف هــذه املعــاين 
األربعــة الــيت ذكرهــا ابــن فــارس هلــذه املــادة أنــه يكنــه إرجاعهــا ملعــى واحــد وهــو املعــى 
األول الــذي هــو العــدُّ واحلســاب، فالكفايــة هلــا مقــدار، وهــذا املقــدار ال يعــرف إال 
ابحلســاب؛ فالكفايــة ال تعــرف إال ابحلســاب، وهــذا مــا يؤكــده ابــن منظــور يف تبيينــه 
ــيباً﴾)11(  ــْيٍء َحِس ــي ُكّلِ َش َ كاَن َعل معــى »حســيبا« يف قولــه تعــاىل:  ﴿إِّنَ الّلَ
العلــم واحلفــظ واجلــزاء مقــدار مــا حيســبه  مــن  فيقــول: "أي: يعطــي كل شــيء 
ســياق عضــد  قراءهتــا يف  يكــن  عبــارة  لــه  هتذيبــه  واألزهــري يف  يكفيــه")12(،  أي 
هــذا التَـَّوجــه؛ إذ يقــول يف مــادة »حســب«: "وإمنــا مســي احلســاب يف املعامــالت 
حســااب: ألنــه يعلــم بــه مــا فيــه كفايــة ليــس فيــه زايدة علــى املقــدار وال نقصــان")1٣(، 
فاحلســاب هــو الــذي يُعلــم بــه مــا فيــه الكفايــة، فــال يكننــا معرفــة الكفايــة إال مــن 
خــالل احلســاب، الــذي يضبــط املعيــار، وحيــدد املقــدار، دون زايدة وال نقصــان، 
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وكــذا جيــري البحــث علــى بقيــة املعــاين هبــذه الوتــرة، وعلــى املنــوال نفســه؛ ابلتأمــل، 
والتدبــر، وإدراك العالقــات بــن املعــاين، ومعرفــة الوشــائج اللغويــة، وإدراك الروابــط يف 
جذورهــا وتفريعاهتــا، وال أود التعمــق واإلطالــة يف دراســة هــذا املنحــى، ولكــن نكتفــي 

هبــذا العــارض مــن اإلملــاح، الباعــث علــى الكشــف، املنبــئ عــن الوصــف.
اجلانب الصريف:

البنيــة  مــن جهــة  الفعــل »َحِســَب«  هــذا  قــراءة  النظــر يف  اســتكمال  ويكــن 
الصرفيــة الــيت يــرد منهــا، فــإذا مــا رجعنــا إىل كتــب الصــرف وإىل املعاجــم)1٤( وجدانهــا 
تذكــر أنَّ فعــل »حســب« ورد عــن أهــل العربيــة مثلــث عــن الكلمــة يف حالــة كونــه 
فعــال ماضيــا، فهــو يــرد مفتــوح العــن، ومضمومهــا، ومكســورها، وهــو بذلــك يعــدُّ 
مــن األفعــال القالئــل الــيت تــرد هبــذه الصــورة، ولعــل هنــاك دالالت كثــرة يقرأهــا 
البالغــي تشــي أبنَّ الفعــل متمكــن يف فعليتــه واببه،بقــوة معانيــه، وبتعــدد مدلوالتــه، 
وكثــرة اســتعماالته، ودقــة تعبراتــه، وقدرتــه علــى أتديــة املقاصــد، وجتلياتــه يف إزالــة 
غمــوض املــراد، ألنــه يــرد مــن مجيــع األبــواب الثالثــة، حــى إنــه ُعنِّــِون ابلتبويــب يف 
كتــب الصــرف، فتجــد عنــد الصرفيــن »ابب حســب«)1٥(، وقــد أشــار إليــه ابــن 

مالــك يف الميتــه فقــال: 
"َوْجَهان ِفيِه من اْحِسْب مْع َوِغْرَت َوِحْر... َت اْنِعْم بَِئْسَت يَِئْسَت اْولْه يَِبْس َوِهال")16(

ومعــى الوجهــن أي:  أنَّ »حِســب« املكســور يف املاضــي تــرد عــن مضارعــه 
العــروس: ")وَحِســَبُه َكــَذا  قــال صاحــب اتج  علــى وجهــن؛ الكســر والفتــح)17(، 
َكَنِعــَم( حَيِْســُبُه وحَيَْســُبه )يف لغتيــه( ابلفتــح والكســر )والكســر( أجــود اللغتــن")1٨(، 
وإْن كان الكســر شــاذا قياســا، إال أنــه فصيــح اســتعماال، قــال صاحــب التفســر 

الكبــر: "والكســر حســن جملــيء الســمع بــه وإن كان شــاذا عــن القيــاس")1٩(.
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ما ورد يف القران من لغات » حسب«:
الســن  لغتــان فصيحتــان مشــهوراتن يف »حيســب« بكســر  العــرب  ورد عــن 
وبفتحهــا، وقــد أشــار النحــاس يف إعرابــه)20( إىل تلــك اللغتــن، وقــال مكــي بــن أيب 

طالــب "كســر الســن يف حيســب وفتحهــا لغتــان مشــهوراتن")21(.

وقــد ورد هبمــا التنزيــل قــال العالمــة صاحــب العــذب النمــر: "فاعلمــوا أواًل 
أن )َحِســب( بكســر الســن يف مضارعهــا لغتــان فصيحتــان وقــراءاتن ســبعيتان يف 
مجيــع القــرآن: )َحِســب حَيَْســب، وَحِســبَت حَتَْســُب(. بفتــح الســن علــى القيــاس، 
لغتــان  القيــاس، ومهــا  علــى  الســماع ال  علــى  الســن  حَيِســُب( بكســر  و)َحِســَب 
فصيحتــان مســتفيضتان وقــراءاتن ســبعيتان")22(، ومل يــرد الفعــل »حِســب« يف القــران 
الكــرمي بغــر هاتــن اللغتــن، وقــد قــرأ أربعــة مــن القــراء الســبعة بكســر الســن والباقــون 
بفتحها، قال صاحب ســراج القاري على الشــاطبية "وهم انفع وابن كثر وأبو عمرو 
والكســائي قــرأوا مــا جــاء مــن حيســب مســتقبال بكســر الســن فتعــن للباقــن القــراءة 
بفتحهــا")2٣( وقــد أشــار إىل ذلــك صاحــب كتــاب دراســات ألســلوب القــرآن الكــرمي 
فقــال: "قــرأ أربعــة مــن الســبعة )حســب حيســب( بكســر الســن يف املاضــي واملضــارع 
وهــم: انفــع وأبــو عمــرو وابــن كثــر والكســائي يف مجيــع القــرآن. وقــرأ الباقــي بكســر 
الســن يف املاضــي وبفتحهــا يف املضــارع")2٤(، والكســر لغــة الرســول صلــى هللا عليــه 
وســلم وأهــل احلجــاز، والفتــح لغــة متيــم، قــال ابــن خالويــه: "»حيســب« فعــل مضــارع: 
وفيه لغتان حَيِْســُب وحَيَْســُب. فلغة رســول هللا صلى هللا عليه وآلة الكســر، واملاضي 
حســب ابلكســر")2٥(، وقــال أبــو حيــان األندلســي: "والفتــح يف الســن لغــة متيــم، 
والكســر لغــة احلجــاز")26( وقــد أطلــت فيهمــا النفــس؛ ألنَّ هذيــن البابــن مــن هــذا 

الفعــل مهــا اللــذان وردا يف القــران الكــرمي.
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 وبقــي »حُســب حيُســب« بضــم عــن الكلمــة يف املاضــي ويف املضــارع)27(، 
قــال الدكتــور أمحــد خمتــار يف معجمــه: "حُســَب حَيُســب، َحَســًبا، فهــو َحســيب")2٨( 
وأيضــا ورد »حَســب« مفتــوح العــن يف املاضــي، ويكــون مضمــوم العــن يف 
املضارع)2٩(، قال صاحب التاج: ])َحَســَبُه( كَنَصَرُه حَيُْســُبه )ِحَســاابً( على القياس، 

صــرح بــه ثعلــب واجلوهــري، وابــن ســيده[)٣0(
وقــد ذكــر الســيوطي يف املزهــر أنَّ »حَســب« مفتــوح العــن يف املاضــي كمــا أن 
مضارعــه يــرد مــن ابب »نصــر«، يــرد أيضــا مــن ابب »ضــرب« فيكــون مكســور 
العــن يف املضــارع، قــال الســيوطي مــا نصــه: "وقــال بعضهــم: يقــال َحَســب حَيِْســب 
علــى مثــال ضــرب يضــرب")٣1(، وهبــذا نــرى أن الفعــل »حســب« ورد مــن مجيــع 
أبــواب أوزان الفعــل الثالثــي إال اباب واحــدا، وبعبــارة أخــرى ورد مــن مخســة أبــواب 
إال اباب سادســا مل يــرد منــه، وقليــل مــن أفعــال العربيــة مــا يكــون حظــه هبــذه الصــورة، 

ويف ذلــك دالالت أشــرت إىل بعضهــا آنفــا.
وال شــك أن ذلــك يســاعد علــى شــيء مــن الفهــم للتعبــر القــرآين الدقيــق الــذي 
يدهشــنا يف إيصــال مــراده ابلفعــل »حســب« يف قضــااي مهمــة تتصــل مبــا يتصــوره 
اإلنســان ومبــا يعتقــده، وهــي قضــااي بــال أدىن شــك تعــد مــن أدق القضــااي، وأكثرهــا 
وتصوراتــه،  تفكــره،  علــى  ينبــين  اإلنســان  ســلوك  ألن  أثــرا،  وأعظمهــا  خطــورة، 
ومعتقداتــه، وعلــى هــذه املرتكــزات الفكريــة تتقــارب نظرتــه وتعامالتــه مــع مــن حولــه، 

ومــا حولــه مــن أشــياء ماديــة أو معنويــة أو تتباعــد.
وقــد جــاء الفعــل »حســب« ليصحــح لإلنســان اعتقــادات يراهــا صــوااب وهــي 
غــر صــواب؛ ألن غالــب اســتعماالته يف الظــن اخلاطــئ؛ قــال العالمــة الســبكي عــن 
»حســب«: "والغالــب اســتعماهلا يف الظــن املخطــئ.")٣2(، ولندلــف ونــرى كيــف 

جــاء االســتعمال القــرآين املعجــز يف تعبــرات احلســبان. 
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احلسبان املركَّب:
ــب؛ ومعــى ذلــك أنــه يكــون  ــب هــو مــا يشــابه اجلهــل املركَّ املــراد ابحلســبان املركَّ
هــو  األول  احلســبان  أن  يــرى  آخــر  بعــده حســبان  أول، مث أييت  هنــاك حســبان 
احلســبان احلــق، وغــره ضــالل، فهنــا مرحلتــان، األوىل: أن يتــم االعتقــاد ابألمــر 
الضــآل، واإليــان بــه، واملرحلــة األخــرى: أن يــرى أن هــذه الضاللــة هــي اهلدايــة، 
فهــااتن مرحلتــان مــن الضــالل،  وال شــك أن هــذه ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض، 
مــن االعتقــادات الفاســدة، واحلســبان اخلاطــئ، والقــرآن الكــرمي يكشــف هــذه األمــور 
وجيليهــا، ويصححهــا، حــى يتبــن اهلــدى، ويتجلــى احلــق، وتنجلــي الضاللــة، وقــد 
ــا  ــَدى َوفَرِيًق ــا َه ورد هــذا احلســبان املركــب يف التنزيــل؛ ففــي قولــه تعــاىل: ﴿فَرِيًق
ِ َوَيْحَســُبوَن  ْولَِيــاَء ِمــْن ُدوِن الّلَ

َ
ــَياِطيَن أ لَالَــُة إِّنَُهــُم اتََّخــُذوا الّشَ َحــّقَ َعلَيِْهــُم الّضَ

ــُدوَن﴾)٣٣(؛ قــال العالمــة ابــن عاشــور عنــد تفســره هــذه اآليــة: "فواليــة  ــْم ُمْهَت ّنَُه
َ
أ

الشــياطن ضاللــة، وحســباهنم ضالهلــم هــدى ضاللــة أيضــا، ســواء كان ذلــك كلــه 
عن خطأ أو عن عناد، إذ ال عذر للضال يف ضالله ابخلطأ، ألن هللا نصب األدلة 
علــى احلــق وعلــى التمييــز بــن احلــق والباطــل")٣٤( فقــول ابــن عاشــور »وحســباهنم 
ضالهلــم هــدى ضاللــة أيضــا« يشــر إىل أن الضاللــة مركبــة عندهــم، وليســت بســيطة 
ـ علــى لغــة املناطقــة ـ، فهــم ضـــالون، وال يشــعرون أهنــم ضالــون؛ بــل املصيبــة يعتقــدون 
وحيســبون أهنــم مهتــدون، وعلــى ذلــك فلــن ينتبهــوا خلطأهــم وضالهلــم فضــال عــن أن 
يعاجلــوه، و عليــه فــال غــرو أْن تكــون املصيبــة مضاعفــة؛ وتكــون العاقبــة وخيمــة، 
مــن  أعظمهــا  فمــا  مركبــا،  اجلهــل  ويكــون  يتوقعــون،  مــا  وتكــون النتيجــة عكــس 
؛ نتيجــة حلســبانه اخلاطــئ،  مصيبــة، كــم مــن مفتــون ضــالٍّ ال يــدري أنــه مفتــون ضــالٌّ

وفســاد قلبــه وطويتــه، وســوء عملــه ونيتــه، و ال يظلــم ربــك أحــدا.
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وهــذا »احلســبان« املركــب هــو مــا إخالــه أرداهــم إىل مهــاوي الــردى، و أشــكل 
عليهــم إشــكاال كبــرا، ومنعهــم مــن االلتفــات، ودلَّــس عليهــم احلقائــق الواضحــات؛ 
وصوَّر هلم األشــياء بغر حقيقتها؛ ألنه حن يكون احلســبان الذي حيســبه اإلنســان 
حســباان خاطئــا ومركبــا يف الوقــت نفســه، والطريــق الــذي يســر فيــه طريقــا اتئهــا 
خادعــا، بعيــدا، فهــذا يزيــد مــن التعقيــد، ويوقــع يف مزيــد مــن اإلشــكاالت؛ و يســتلزم 
حينئــٍذ مــن يصحــح لــه مســاره، ويكشــف لــه ســوء حســبانه وتفكــره وتقديــره، يف 
بــل يف أصــول منهجــه، واعتقــادات دينــه،  القضــااي املهمــة، واحلــوادث املدهلمــة، 

ورؤيتــه للحيــاة، والكــون، واخللــق، والغيبيــات)٣٥(.

احلسبان البسيط:
هــو مــا يقابــل احلســبان املركَّــب، واحلســبان البســيط هــو الــذي فيــه حســبان 
ْعَمالُُهــْم 

َ
واحــد، وقــد ورد يف القــران الكــرمي؛ ففــي قولــه تعــاىل: ﴿َواّلَِذيــَن َكَفــُروا أ

ْمــآُن َمــاًء َحّتَــي إَِذا َجــاَءهُ لـَـْم يَِجــْدهُ َشــيًْئا َووََجــَد  َكَســَراٍب بِقِيَعــٍة يَْحَســُبُه الّظَ
ــاِب﴾)٣6(  ــرِيُع الِْحَس ُ َس ــابَُه َوالّلَ ــاهُ ِحَس ــَدهُ فََوّفَ َ ِعنْ الّلَ

قــال عبــد الــرزاق يف تفســره هــذه اآليــة: "فهــو مثــل ضربــه هللا لعمــل الكافــر 
ــدهُ  ــْم يَِج َ ــاَءهُ ل ــي إَِذا َج حيســبه أنــه شــيء كمــا حيســب هــذا الســراب مــاء، ﴿َحّتَ
َشــيًْئا﴾، وكذلــك الكافــر إذا مــات مل جيــد عملــه شــيئا، ووجــد هللا عنــده فوفــاه 

حســابه")٣7( 

واحلســبان البســيط يف اآليــة أن الظمــآن يــرى الســراب؛ فيحســبه مــاء حــى إذا 
جــاءه مل جيــده شــيئا، فهــذا حســبان واحــد، ولكنــه حســبان خاطــئ؛ ألن الكفــار 
حيســبون أن أعماهلــم تنفعهــم يف اآلخــرة، قــال ابــن عاشــور: "َفَكانَــْت َهــِذِه اآْلاَيت 

إبطــاال حلســباهنم")٣٨(.
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وافتتــاح اآليــة بقولــه تعــاىل: »الذيــن كفــروا« ألجــل التشــويق، والتقريــر، وليعلــم 
أن للذيــن كفــروا حظــا يف التشــبيه التمثيلــي ال ألعماهلــم فقــط، قــال ابــن عاشــور 
مشــرا إىل تلــك املعــاين البالغيــة: "ومل جيعــل املســند إليــه أعمــال الذيــن كفــروا مــن 
أول وهلــة ملــا يف االفتتــاح بذكــر الذيــن كفــروا مــن التشــويق إىل معرفــة مــا ســيذكر مــن 
شــؤوهنم ليتقــرر يف النفــس كمــال التقــرر وليظهــر أن للذيــن كفــروا حظــا يف التمثيــل 

حبيــث ال يكــون املشــبه أعماهلــم خاصــة.")٣٩(.
ويف اجملــيء ابســم املوصــول »الذيــن كفــروا« إيــاء لوجــه بنــاء اخلــر؛ وذلــك مــن 
خــالل مجلــة الصلــة »كفــروا«؛ قــال ابــن عاشــور: "ويف اإلتيــان ابملوصــول وصلتــه 

إيــاء إىل وجــه بنــاء اخلــر، وهــو أنــه مــن جــزاء كفرهــم ابهلل")٤0(.

فــرق  مثــة  فهــل  »آل«؛  دون كلمــة  »ســراب«  بكلمــة  عــر  القــرآين  والتعبــر 
بينهمــا؟؛ نعــم هنــاك فــرق بينهمــا؛ ذكــره علمــاء اللغــة؛ فقالــوا: "وإمنــا اآلل: الــذي 
يكــون ضحــى يرفــع الشــخوص، والســراب: الــذي يكــون نصــف النهــار كأنــه مــاء 
جــار")٤1( فمــا كان أول النهــار فهــو اآلل، ومــا كان نصــف النهــار فهــو الســراب، 
فكأنــه مــاء جــاٍر، فهــو أشــد خداعــا مــن اآلل؛ وهــو األنســب ابملقــام، ألنــه يظهــر 

شــدة خداعــه، وتغريــره ابلظمــآن.

واآليــة القرآنيــة الكريــة فيهــا تصويــر قــراين بديــع يف تركيبــه، دقيــق يف دالالتــه، 
بليغ يف تصويره، وهو تشــبيه متثيلي، يقول العالمة الرماين: "وتشــبيه أعمال الكفار 
ابلســراب مــن حســن التشــبيه , فكيــف إذا تضمــن مــع ذلــك حســن النظــم وعذوبــة 
اللفــظ وكثــرة الفائــدة , وصحــة الداللــة")٤2(. وقــد عــده أبــو هــالل العســكري مــن 
أجــود التشــبيه وأبلغــه)٤٣(، ألنــه خيــرج مــاال تقــع عليــه احلاســة إىل مــا هــو حمســوس 
ومــدرك ابحلاســة)٤٤(، وبالغــة هــذا التشــبيه وحســنه يفســر جانبــا منهــا ابــن ســنان 
اخلفاجــي فيقــول عنــه: "واألصــل يف حســن التشــبيه: أن يثــل الغائــب اخلفــي الــذي 
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ال يعتــاد ابلظاهــر احملســوس املعتــاد؛ فيكــون حســن هــذا ألجــل إيضــاح املعــى وبيــان 
املــراد، أو يثــل الشــيء مبــا هــو أعظــم وأحســن وأبلــغ منــه")٤٥(، وابلفعــل فقــد ظهــرت 

الصــورة البيانيــة واضحــة.

مث يــرى أن بالغــة الداللــة يف اســتعمال لفــظ »الظمــآن« بــدل لفــظ »الرائــي« 
فيقــول: "ولــو قيــل حيســبه الرائــي مــاء مث يظهــر أنــه علــى خــالف مــا قــدر لــكان بليغــا، 

وأبلــغ منــه لفــظ القــرآن، ألن الظمــآن أشــد حرصــا عليــه وتعلــق قلــب بــه")٤6( 

فيــأيت البيــان مــن احلــق ســبحانه لــردَّ علــى خطــأ اإلنســان يف حســبانه، آبايت 
بينــات، وتراكيــب معجــزات، تتطلــب اســتدعاء النظــر العميــق، والتحصيــل الدقيــق 
يف هــذا اإلعجــاز البالغــي الــذي أدهــش ويدهــش بتلــك املعــاين العميقــة الدقيقــة، 

وتلــك األلفــاظ املصطفــاة األنيقــة.

احلسبان العام:
مجيعهــا،  اجلزيئــات  ليشــمل  العمــل كلــه،  يف  عامــا  يكــون  الــذي  بــه  املــراد 
والتصــورات كلهــا، فيحســب هــذا املخــدوع يف حســبانه الضــالل والغوايــة هدايــة 
؛فتنســحب هــذا االعتقــادات اخلاطئــة علــى عملــه كلــه؛ فيصبــح ســعيه ضــالال، وهــو 
مــن األخســرين أعمــاال، قــال تعــاىل يف أواخــر ســورة الكهــف: ﴿ قـُـْل َهــْل نُنَّبُِئُكــم 
نَْيــا َوُهــْم يَْحَســُبوَن  ْعَمــالًا ۞ اّلَِذيــَن َضــّلَ َســْعُيُهْم فـِـي الَْحَيــاةِ الّدُ

َ
ْخَســرِيَن أ

َ
بِالْأ

ــا ۞﴾)٤7(  إهنــا مــن كــرى املصائــب، وعظمــى الــرزااي، هــذا  ــُنوَن ُصنًْع ــْم يُْحِس ّنَُه
َ
أ

مكمــن اخلطــر الرهيــب، حــن يظــن اإلنســان أن مــا يفعلــه مــن األعمــال الضالــة 
عــن احلــق، اخلاســرة يف امليــزان، أمــر مستحســن صنعــه، حممــودة عاقبتــه، يــرى تلــك 
األعمــال هــي عــن الصــواب، وينــال هبــا األجــر والثــواب، واآلايت الكريــة جلَّــت 
هــذا املعــى علــى جهــة العمــوم، ببالغــة عاليــة تراكيبهــا، كثيفــة دالالهتــا وأفانينهــا، 
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تصــب يف خدمــة املعــى اجلليــل الــذي جــاءت بــه، ومحلــْت مراداتــه؛ فــكان افتتاحهــا 
بلفظــة »قــل« مــن أجــل االهتمــام هبــذا النبــأ العظيــم، قــال العالمــة ابــن عاشــور: 
مثــل  الســامعن ألن  ابملقــول إبصغــاء  لالهتمــام  ابلقــول  اجلملــة ابألمــر  "وافتتــاح 
هــذا االفتتــاح يشــعر أبنــه يف غــرض مهــم")٤٨(، نعــم الغــرض مهــم جــدا ؛ألنــه يتعلــق 
الضــالل،  عــن  وهــو  الصــواب،  عــن  أنــه  عاملــوه  يعتقــد  عمــل  فســاد  بتصحيــح 
ولذلــك أعقــب االفتتــاح ابألمــر مــن القــول جمــيء االســتفهام بعــده ليؤكــد أيضــا أمهيــة 
اخلر،واالهتمــام بــه، واســتدراج املســتمعن، قــال العالمــة عبــد القاهــر اجلرجــاين يف 
الكتــاب املنســوب لــه »درج الــدرر يف تفســر اآلي والســور« عنــد تفســره هــذه 
املســتمعن  اســتدراج  املســتمعن")٤٩( ومعــى  اســتدراج  اآليــة: "وفائــدة االســتفهام 
أي: أن االســتفهام مبعــى العــرض؛ ومعــى العــرض)٥0( هــو الطلــب برفــق ولــن؛ حــى 
جيعــل املســتمعن يتشــوفون هلــذا الطلــب املعــروض عليهــم، قــال العالمــة ابــن عاشــور: 
"وكذلــك افتتاحــه ابســتفهامهم عــن إنبائهــم اســتفهاما مســتعمال يف العــرض ألنــه 
مبعــى: أحتبــون أن ننبئكــم ابألخســرين أعمــاال، وهــو عــرض هتكــم ألنــه منبئهــم بذلــك 
دون توقــف علــى رضاهــم")٥1( ففــي هــذا النــص يشــر الطاهــر ابــن عاشــور إىل ثالثــة 
معــان بالغيــة؛ املعــى األول: هــو أن املعــى البالغــي لالســتفهام هــو العــرض »أحتبــون 
أن ننبئكــم ابألخســرين أعمــاال«. واملعــى اآلخــر: هــو معــى التهكــم املوصــوف بــه 
هــذا العــرض؛ »وهــو عــرض هتكــم ألنــه منبئهــم بذلــك دون توقــف علــى رضاهــم«، 
واملعى الثالث: أن اجمليء أبســلوب االســتفهام من أجل االهتمام ابخلر، »وكذلك 
افتتاحــه ابســتفهامهم«، ألنــه معطــوف علــى قولــه الســابق »وافتتــاح اجلملــة ابألمــر 

ابلقــول لالهتمــام ابملقــول إبصغــاء الســامعن«.

 ويف هــذه اآلايت أيضــا التفــات بديــع مــن اخلطــاب »َهــْل نـُنـَبُِّئُكــم اِبأْلَْخَســرِيَن 
َأْعَمااًل« إىل الغيبة »الذين ضل سعيهم« ؛إذ يف االلتفات اهتمام ابخلر وفيه تنبيه، 
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ه هلم هذا اخلطاب، قال ابن عاشــور: "ويف قوله  وحتذير، وترويع للمشــركن الذين ُوجِّ
ابألخســرين أعمــاال إىل آخــره... متليــح إذ عــدل فيــه عــن طريقــة اخلطــاب أبن يقــال 
هلــم: هــل ننبئكــم أبنكــم األخســرون أعمــاال، إىل طريقــة الغيبــة حبيــث يستشــرفون إىل 
معرفــة هــؤالء األخســرين فمــا يروعهــم إال أن يعلمــوا أن املخــر عنهــم هــم أنفســهم")٥2( 
وأرى نكتــة بالغيــة أخــرى يف االلتفــات مــن اخلطــاب إىل الغيبــة يف هــذه اآليــة الكريــة 
ــه لــه  هــي االزدراء مــا صنعــوه؛ ألنــه مــن كانــت حالــه هكــذا فهــو ال يســتحق أن يوجَّ

اخلطــاب وإمنــا يُتجاهــل فيعــدل مــن التحــدث إليــه واخلطــاب معــه إىل الغيبــة.

وأيضــا فــإن الغــرض البالغــي مــن إلقــاء اخلــر يف هــذه اآلايت هــو التوبيــخ هلــم 
والتنبيــه علــى غفلتهــم قــال ابــن عطيــة: "قــال تعــاىل: َهــْل نـُنـَبُِّئُكــْم اِبأْلَْخَســرِيَن َأْعمــااًل 

اآليــة املعــى: قــل هلــؤالء الكفــرة علــى جهــة التوبيــخ")٥٣(

واآلايت زاخــرة بفنــون البالغــة وأفانينهــا كــي تعــزز أمهيــة هــذا املعــى؛ فالناظــر 
يــرى اجملــاز العقلــي يف قولــه تعــاىل »ضــل ســعيهم« حــن أســند الضاللــة إىل الســعي، 
فهــم ضلــوا يف ســعيهم، فقــد جعــل الركيــب القــرآين الســعي هــو الضــال، والســعي 
يف اللغــة)٥٤( هــو الَعــدو دون الشــد، أو املشــي الّســريع، واملقصــود بــه يف اآليــة هــو 
العمــل؛ ويعــد هــذا مــن ابب اجملــاز اللغــوي قــال صاحــب البحــر احمليــط: "الســعي 
هنــا العمــل، وهــو جمــاز ســائغ يف اســتعمال العــرب")٥٥(،، وهنــاك اإلطنــاب بــن 
»األخســرين أعمــاال« وبــن »الذيــن ضــل ســعيهم« ألنــه بــدل منــه)٥6(، والغــرض 
البالغــي مــن هــذا اإلطنــاب زايدة التشــويق، قــال صاحــب التحريــر والتنويــر: "َوقولــه 
»الذيــن ضــل ســعيهم« بــدل مــن »األخســرين أعمــاال« ويف هــذا اإلطنــاب زايدة 
التشــويق إىل معرفــة هــؤالء األخســرين حيــث أجــرى عليهــم مــن األوصــاف مــا يزيــد 
الســامع حرصــا علــى معرفــة املوصوفــن بتلــك األوصــاف واألحــوال")٥7(. مــا جيــري 

جمــرى املثــل:
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حــى إنــه مــا يزيــد يف تعميــق هــذا املعــى وبنائــه وأتصيلــه روعــة اجلنــاس)٥٨( 
بــن »حيســبون« و »حيســنون«، وقــد عدمهــا صاحــب كتــاب اإلعجــاز واإلجيــاز)٥٩( 

ضمــن فصــل فيمــا جيــري جمــرى املثــل مــن ألفــاظ القــرآن الكــرمي.

شأن التنزيل:
 كل تلــك النــكات البالغيــة املتكاثــرة غــر املتزامحــة ألجــل أمهيــة الغــرض املســوق 
لــه هــذا اخلــر، وتبقــى اآلايت زاخــرة أبنــواع األحبــاث البالغيــة ملــن أتملهــا، وأنعــم النظــر 
فيها، وقد أبدع السكاكي إذ يقول يف مفتاحه -بعد نظره البالغي يف آية من القران 
الكــرمي: "وهلل در شــأن التنزيــل ال يتأمــل العــامل آيــة مــن آايتــه إال أدرك لطائــف ال تســع 
احلصــر، وال تظنــن اآليــة مقصــورة علــى مــا ذكــرت، فلعــل مــا تركــت أكثــر مــا ذكــرت؛ 
ألن املقصود مل يكن إال جمرد اإلرشاد لكيفية اجتناء مثرات علمي املعاين والبيان")60(

هل احلسبان العام عام أم خاص؟
يــرى العالمــة ابــن كثــر يف تفســر هــذه اآلايت عموميتهــا قــال رمحــه هللا: "وإمنــا 
هــي عامــة يف كل مــن عبــد هللا علــى غــر طريقــة مرضيــة حيســب أنــه مصيــب فيهــا، 
وأن عملــه مقبــول، وهــو خمطــئ، وعملــه مــردود، كمــا قــال تعــاىل: ﴿وجــوه يومئــذ 
خاشــعة عاملــة ناصبــة تصلــي نــارا حاميــة﴾ وقولــه تعــاىل: ﴿وقدمنــا إلــي مــا 
عملــوا مــن عمــل فجعلنــاه هبــاء منثــورا﴾ وقــال تعــاىل: ﴿والذيــن كفــروا 
ــده  ــم يج ــاءه ل ــي إذا ج ــاء حت ــآن م ــبه الظم ــة يحس ــراب بقيع ــم كس أعماله
شــيئا﴾")61(، وهــذا التعميــم الــذي يــراه العالمــة ابــن كثــر يف اآليــة يســتوجب معرفــة 
املقصــود منــه، واملــراد بــه، ألنــه إن أراد بــه عمــوم الكفــرة مــن اليهــود والنصــارى، 
وكفــار مكــة، و املشــركن والرهبــان وغرهــم فمقبــول وحســن، وإن أراد بــه اإلطــالق 
فغــر مقبــول؛ ألنــه يلــزم مــن تعميمــه دخــول فئــة مــن املســلمن يف هــذا التعميــم مــن 
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يعتقــدون أهنــم حيســنون صنعــا وهــم ضالــون يف عملهــم، خائبــون يف ســعيهم، وهــذا 
التفســر األخر ال يتفق مع ســياق اآلايت نفســها اليت تتحدث عن الكفار ال عن 
ْن َيّتَِخــُذوا ِعَبــادِي ِمــْن ُدوِن 

َ
فََحِســَب اّلَِذيــَن َكَفــُروا أ

َ
املســلمن، قــال تعــاىل ﴿أ

ْخَســرِيَن 
َ
ــْل َهــْل نُنَّبُِئُكــْم بِالْأ ــَم لِلَْكافِرِيــَن نُــُزلًا ۞ قُ ْعَتْدنَــا َجَهّنَ

َ
ــاَء إِنَّــا أ ْولَِي

َ
أ

ــْم  ّنَُه
َ
ــُبوَن أ ــْم يَْحَس ــا َوُه نَْي ــاةِ الّدُ ــي الَْحَي ــْعُيُهْم فِ ــّلَ َس ــَن َض ــالًا ۞ اّلَِذي ْعَم

َ
أ

ــْت  ــهِ فََحبَِط ِ ــْم َولَِقائ ــاِت َرّبِِه ــُروا بِآيَ ــَن َكَف ــَك اّلَِذي ولَئِ
ُ
ــا ۞ أ ــُنوَن ُصنًْع يُْحِس

ــا  ــُم بَِم ــْم َجَهّنَ ــَك َجَزاؤُُه ِ ــا ۞ َذل ــةِ َوْزنً ــوَْم الْقَِياَم ــْم يَ ــُم لَُه ــلَا نُقِي ــْم فَ ْعَمالُُه
َ
أ

ــُزًوا ۞﴾)62( فســياق اآلايت واضــح، وأيضــا  ــلِي ُه ِــي َورُُس ــُذوا آيَات ــُروا َواتََّخ َكَف
هــذا التعميــم ال يتفــق مــع األقــوال الــيت ذهــب إليهــا غالــب املفســرين، يلخــص تلــك 
األقوال جالل الدين الســيوطي يف تفســره فيقول: "قوله تعاىل: ﴿قل هل ننبئكم 
بالأخســرين أعمــاال﴾ فيهــم قــوالن: أحدمهــا: أهنــم القسيســون والرهبــان، قالــه علــي، 

والضحــاك. والثــاين: اليهــود والنصــارى، قالــه ســعد بــن أيب وقــاص")6٣( 
واليتفــق التعميــم مــع النظــر إىل آايت أخــرى يف كتــاب هللا تتحــدث عــن أن 
ــْن  وا َع ــّدُ ــُروا َوَص ــَن َكَف الضــالل غالبــا مرتبــط ابلكافريــن، كقولــه تعــاىل: ﴿اّلَِذي
ْعَمالَُهــْم﴾)6٤(. وقولــه تعــاىل: ﴿َواّلَِذيــَن َكَفــُروا َفَتْعًســا لَُهــْم 

َ
َضــّلَ أ

َ
ِ أ َســبِيِل الّلَ

وا َعــْن َســبِيِل  ْعَمالَُهــْم﴾)6٥(، وقولــه تعــاىل: ﴿إِّنَ اّلَِذيــَن َكَفــُروا َوَصــّدُ
َ
َضــّلَ أ

َ
َوأ

ــوا َضــلَالًا بَعِيــًدا﴾)66(. ــْد َضّلُ ِ قَ الّلَ
وأيضــا مــا يعضــد مــا احلديــث بصــدده؛ وهــو خصوصيــة الكفــار، هبــذا املعــى 
الــذي هــو احلكــم علــى الســعي كلــه ابلضــالل. وعلــى األعمــال كلهــا ابلــوابل. مــع 
اعتقادهــم بصــواب ســعيهم، وأهنــم حيســنون صنعــا، وأهنــم مهتــدون، قولــه تعــاىل: 
ْولَِيــاَء 

َ
ــَياِطيَن أ ــُة إِّنَُهــُم اتََّخــُذوا الّشَ لَالَ ﴿فَرِيًقــا َهــَدى َوفَرِيًقــا َحــّقَ َعلَيِْهــُم الّضَ

ــُدوَن﴾)67(  ــْم ُمْهَت ّنَُه
َ
ــُبوَن أ ِ َوَيْحَس ــْن ُدوِن الّلَ ِم
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فهــذا احلســبان يف اآليــة الكريــة يشــر بوضــوح، ويقــرر جبــالء أن الضاللــة العامــة 
يف مجيــع األعمــال هــي مــن نصيــب الكفــار الذيــن حقــت عليهــم، وال تشــمل مــن 
هــدى هللا؛ إذ اآليــة الكريــة صرحيــة بتقســيم النــاس إىل فريقــن ال اثلــث هلمــا، وقــد 
ذكــران آنفــا كالم العالمــة ابــن عاشــور فيهــا، وإمنــا أعيــدت يف هــذا الســياق لتعضيــد 

هــذا الغــرض وتعزيــزه.

الثراء البالغي يف حسبان عجيب:
هذا حسبان عجيب، يعيش به املنافقون يف الدنيا، ويستمر معهم يف اآلخرة، 
ففــي الــدار اآلخــرة حيلــف املنافقــون هلل أهنــم مؤمنــون كمــا كانــوا حيلفــون للمؤمنــن يف 
الدنيــا، وحيســبون أهنــم علــى شــيء، يقــول جــل شــأنه، وتعالــت كلمتــه: ﴿يـَـوَْم َيبَْعُثُهُم 
ّنَُهــْم َعلـَـي َشــْيٍء 

َ
ُ َجِميًعــا َفَيْحلُِفــوَن لَــُه َكَمــا يَْحلُِفــوَن لَُكــْم َوَيْحَســُبوَن أ الّلَ

ــوَن﴾)6٨( فهــذه اجلملــة القرآنيــة، والتعبــر القــرآين، فيــه مــن  ــُم الَْكاذِبُ ــْم ُه لَا إِّنَُه
َ
أ

الــدالالت الــيت تصــور أن هــؤالء املنافقــن ال يلكــون شــيئا انفعــا يســتندون إليــه 
وال عليــه، فهــم جمــردون مــن أي شــيء، و ال يقفــون علــى أي شــيء، وليــس معهــم 
شــيء، وهــذه كلهــا تفهمهــا داللــة كلمــة »شــيء«، وصفــة »شــيء« حمــذوف تقديــره 
»انفــع« يفهمــه الســياق؛ قــال صاحــب البحــر احمليــط: "وحيســبون أهنــم علــى شــيء: 
أي شــيء انفــع هلــم")6٩( وهــو مــن إجيــاز احلــذف؛ ونظــره مــا ذكــره صاحــب املطــول 
ــُذ  ُخ

ْ
ــٌك يَأ ــْم َملِ َوَكنَ َوَراَءُه مــن أن احملــذوف قــد يكــون صفــة ملوصــوف حنــو: ﴿

ــا﴾)70( أي: صحيحــة، أو تقــدر حنوهــا مــا ياثلهــا مــن الصفــات  ــفِيَنٍة َغْصًب ُكّلَ َس
بدليــل مــا قبلــه)71( 
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وحــذف الصفــة وبقــاء املوصــوف قليــل يف االســتعمال، وعكســه كثــر، قــال ابــن 
مالــك يف ألفيتــه:

"وما من املنعوت والنعت عقل... جيوز حذفه ويف النعت يقل")72(

االســتعالء  اإلعجــازي  الركيــب  هــذا  يف  يفيــد  »علــى«  االســتعالء  وحــرف 
اجملــازي؛ ومعنــاه شــدة التلبــس ابلوصــف،)7٣( حــى إن العالمــة الزخمشــري تعجــب 
مــن شــدة تلبســهم ابلوصــف؛ فقــال: "ولكــن العجــب مــن حلفهــم هلل عــامل الغيــب 

والشــهادة مــع عــدم النفــع واالضطــرار إىل علــم مــا أنذرهتــم الرســل")7٤( 

ويفســر ذلــك العالمــة البيضــاوي فيقــول: "ألن متكــن النفــاق يف نفوســهم حبيــث 
خييــل إليهــم يف اآلخــرة أن األيــان الكاذبــة تــروج الكــذب علــى هللا كمــا تروجــه 
عليكــم يف الدنيــا")7٥( واملفارقــة العجيبــة الــيت تلفــت االنظــار يف هــذا احلســبان أنــه 
يف دار هــي دار احلســاب الــيت ال ختفــى فيهــا خافيــة، وليــس يف دار التكليــف الــدار 

الدنيــا الــيت يكــن للمنافقــن فيهــا املخادعــة. 

احلسبان املتعدد:
املــراد ابحلســبان املتعــدد يف القــرآن الكــرمي مــا يتنــاول أكثــر مــن قضيــة يف حســبان 
واحــد؛ ينبــه فيــه علــى اخلطــأ الــذي يعتقــده اإلنســان، فيلفــت النظــر، ويبــن عظيــم 
ــْم  نَُّك

َ
ــا َوأ ــْم َعَبًث ــا َخلَْقَناُك ّنََم

َ
ــبُْتْم أ فََحِس

َ
اخلطــر؛ وذلــك حنــو قولــه تعــاىل: ﴿أ

ــوَن﴾)76( فاحلســبان يعتــين أبمريــن ابلغــي األمهيــة؛ األمــر األول: أن  ــا لَا تُرَْجُع إِلَيَْن
خلــق العبــاد ليــس عبثــا وإمنــا ألجــل حكمــة ابلغــة وغايــة عظيمــة وهــدف ســام، 
بعــث  املــوت إىل هللا ســبحانه وتعــاىل، وســيكون  بعــد  املرجــع  الثــاين: أن  واألمــر 
ــا  ــبتم أنم ونشــور.يقول العالمــة ابــن كثــر يف تفســره هــذه اآليــة "وقولــه: ﴿أفحس
خلقناكــم عبثــا﴾ أي: أفظننتــم أنكــم خملوقــون عبثــا بــال قصــد وال إرادة منكــم وال 
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حكمــة لنــا، ﴿وأنكــم إلينــا لا ترجعــون﴾ أي: ال تعــودون يف الــدار اآلخــرة، كمــا 
قــال: ﴿أيحســب الإنســان أن يتــرك ســدى﴾، يعــين مهــال")77( 

فالعالمــة ابــن كثــر فســر احلســبان ابلظــن؛ وهنــاك فــرق بــن احلســبان والظــن؛ 
وســأرجئ حبثــه يف آخــر هــذا املطلــب. 

واآليــة الكريــة قــد صــدرت ابالســتفهام ؛وجمــيء االســتفهام وتصــدره ألجــل 
االهتمــام ابخلــر)7٨(، واالســتفهام خــرج عــن معنــاه األصلــي إىل معــى بالغــي يشــر 
إيل ذلــك العالمــة البيضــاوي فيقــول: "أفحســبتم أمنــا خلقناكــم عبثــا توبيــخ علــى 
تغافلهــم")7٩(، فالتوبيــخ هــو املعــى البالغــي؛ وهــو توبيــخ علــى حســباهنم الفاســد، 
واعتقادهــم املريــض؛ أبهنــم خلقــوا يف هــذه احليــاة الدنيــا ألجــل العبــث، وهــذا االعتقاد 
حمــال يف حــق هللا ســبحانه، فتعــاىل هللا عمــا يصفــون، وحمــال أيضــا يف حــق التفكــر 
الصحيــح، والعقــل الواعــي الرجيــح، وخــروج االســتفهام عــن معنــاه األصلــي إىل هــذا 
املعــى البالغــي إمنــا اســتدعاه توبيخهــم علــى هــذا االحنــدار يف التفكــر املتهــاوي إىل 
دركات الالمنطــق و ال معقــول، فهــذا تفكــر ال يســتند إىل قرينــة، و ال ينهــض بــه 

دليــل، بــل ال جتــري بــه خميلــة ســليمة بلــه عقــل.

البالغــي  املعــى  البيضــاوي علــى هــذا  املقدســي  العليمــي  العالمــة  وقــد وافــق 
لالســتفهام يف اآليــة؛ فقــال: "وهــو توبيــخ علــى تغافلهــم")٨0(، وأيضــا وافقهــم العالمــة 
األلوســي فقــال: "ويف اآليــة توبيــخ هلــم علــى تغافلهــم وإشــارة إىل أن احلكمــة تقتضــي 
املنــر)٨2(  التفســر  صاحــب  أيضــا  وافقهــم  وقــد  للجــزاء")٨1(،  وبعثهــم  تكليفهــم 
وصاحــب أيســر التفاســر)٨٣(، لكــن العالمــة ابــن عاشــور وافقهــم وأضــاف معــى 
آخــر لالســتفهام وهــو التقريــر؛ فقــال: "واالســتفهام تقريــر وتوبيــخ ألن الزم إنكارهــم 
البعــث أن يكــون خلــق النــاس مشــتمال علــى عبــث فنزلــوا منزلــة مــن حســب ذلــك 
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فقــرروا ووخبــوا أخــذا هلــم بــالزم اعتقادهــم")٨٤( فمعــى التوبيــخ واضــح جــدا، وأمــا 
التقريــر فهــو مــن الزم إنكارهــم البعــث؛ إذ يلــزم مــن إنــكار البعــث أن اخللــق خلقــوا 
عبثــا، لذلــك جــاء معــى التقريــر الــذي هــو محــل املخاطــب علــى اإلقــرار واالعــراف 
أبمــر قــد اســتقر عنده)٨٥(،فالعالمــة ابــن عاشــور أنفــرد يف اســتظهار نكتــة التقريــر 
يف هــذا الركيــب، وقــد وضحهــا وشــرحها،  بينمــا جنــد صاحــب الوســيط يذكــر 
معنيــن اثنــن ملعــى االســتفهام، فقــال: "واالســتفهام يف قولــه تعــاىل: أفحســبتم أمنــا 
خلقناكــم عبثــا... لإلنــكار والنفــي")٨6(، ومهــا معنيــان يضافــان إىل املعــاين البالغيــة 
الســابقة، ليــزداد ثــراء الــدالالت، ولتتكاثــر املعــاين، ولتذهــب النفــوس يف اســتظهار 
أغــوار خصائــص  وســر  عليــه،  والوقــوف  إليــه،  الوصــول  مقدورهــا  يكــون يف  مــا 
دالالتــه، ودقائــق بنــاء تراكيــب آايتــه، حــى تقــع هــذى املعــاين يف النفــس مواقعهــا، 
وليعلم خطر و فداحة حسبان يودي أبصحابه إىل اهلالك، ويرميهم يف أتون أردى 
شــراك، فكيــف يظــن عاقــل هــذه الظنــون العبثيــة، يف حكمــة رب الريــة، الــذي مل 
خيلــق خلقــه عبثــا، ولــن يركهــم ســدى، ويف هــذا االســتفهام يف اآليــة الكريــة تــرد 
معــاين التوبيــخ، والتقريــر، والنفــي، و اإلنــكار، وهــذان املعنيــان البالغيــان األخــران؛ 

اإلنــكار؛ والنفــي، يشــران إىل حقيقــة اســتفهام التقريــر.

حقيقة استفهام التقرير:
 إذ أن التقريــر يف حقيقتــه هــو اســتفهام إنــكار، واســتفهام اإلنــكار هــو نفــي، 
وقــد أشــار إىل ذلــك صاحــب الكليــات فقــال: )وحقيقــة اســتفهام التقريــر إنــكار، 
واإلنــكار نفــي()٨7(، واتبعــه صاحــب املوســوعة القرآنيــة فقــال: )وحقيقــة اســتفهام 
التقريــر أنــه اســتفهام إنــكار، واإلنــكار نفــى)٨٨(، وقــد حبثــت فوجــدت مــن ســبقهم 
إىل هــذا املعــى، وقــد أشــار إليــه مثــل العالمــة الزركشــي يف الرهــان)٨٩(، والعالمــة 
الســيوطي يف معــرك األقــران)٩0(، ويف اإلتقــان)٩1(، فاملعــى متقــرر الســتفهام التقريــر 
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وحقيقتــه، ومبــن يف كتــب هــؤالء األئمــة الكبــار، وهــي نــكات بالغيــة هلــا دالالهتــا، 
ومعانيهــا، الــيت وضحناهــا يف معــاين االســتفهام يف هــذه اآليــة.

الفرق بني احلسبان والظن:
عــودا علــى بــدء يف مــا مت الوعــد بــه مــن التفريــق بــن احلســبان والظــن، وذلــك 
ألن العالمــة ابــن كثــر يف تفســره هــذه اآليــة الكريــة؛ فســر احلســبان ابلظــن »أي: 
أفظننتــم« وال خيفــى أن هنــاك فرقــا دقيقــا بــن احلســبان والظــن، فالظــن هــو ترجيــح 
بــن أمريــن؛ فيكــون أحدمهــا راجحــا واآلخــر مرجوحــا، بينمــا احلســبان هــو حكــم 
ألمــر دون النظــر إىل غــره ؛ وقــد أشــار إىل ذلــك الراغــب األصفهــاين يف مفرداتــه 
فقــال: "واحلســبان: أن حيكــم ألحــد النقيضــن مــن غــر أن خيطــر اآلخــر ببالــه، 
فيحســبه ويعقــد عليــه اإلصبــع، ويكــون بعــرض أن يعريــه فيــه شــك، ويقــارب ذلــك 

الظــن، لكــن الظــن أن خيطــر النقيضــن ببالــه فيغلــب أحدمهــا علــى اآلخــر")٩2( 

احلسبان املفرد:
وحدهــا  وخيصهــا  ابملعاجلــة،  فيفردهــا  واحــدة؛  قضيــة  يعــاجل  الــذي  بــه  املــراد 
حبســبان خاطــئ واحــد، وينبــه عليهــا، ويلفــت النظــر إليهــا، وقــد ورد يف القــرآن 
﴾)٩٣(، قــال الطــري يف  ْخلَــَدهُ

َ
ّنَ َمالَــُه أ

َ
الكــرمي، وذلــك حنــو قولــه تعــاىل: ﴿يَْحَســُب أ

تفســره هــذه اآليــة: )حيســب أن مالــه الــذي مجعــه وأحصــاه، وخبــل إبنفاقــه، خملــده 
يف الدنيــا، فمزيــل عنــه املــوت()٩٤( فهــو حيســب و يتصــور هــذه التصــورات اخلاطئــة 
عــن املــال، حــى بلــغ بــه التصــور أن املــال ســيكون ســبب خلــوده، وســيكون ســبب 
بقائــه، وال شــك أن هــذه التصــورات راجعــة لعمــى البصــرة، و لقلــة اإلدراك، وقلــة 
العقــل، يقــول البقاعــي يف الــدرر: "﴿يحســب﴾ لقلــة عقلــه ﴿أن مالــه﴾ أي ذلــك 
الــذي عــدده ﴿أخلــده ﴾ أي أوصلــه إىل رتبــة اخللــد يف الدنيــا، فأحــب ذلــك املــال 
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كمــا حيــب اخللــود")٩٥(، ورمبــا تكــون هــذه اجلملــة القرآنيــة كنايــة)٩6( عــن عمــل مــن 
الدنيــا، ويعــرض إعراضــا عــن  أمــور  املعاصــي، وجيعــل عملــه كلــه يف  ينهمــك يف 
اآلخــرة، عمــل مــن يظــن أنــه ال يــوت، وهكــذا فســرها الزجــاج يف معــاين القــران، فلــم 
يــزد علــى ذلــك شــيئا، فقــال: "قولــه: ﴿يحســب أن مالــه أخلــده﴾ أي يعمــل عمــل 
مــن ال يظــن مــع يســاره أنــه يــوت")٩7(، وقــد نقلهــا عنــه اخلــازن يف تفســره)٩٨(، ورمبــا 
يف هــذه اجلملــة القرآنيــة تعريــض أبن العمــل الصــاحل هــو الــذي خيلــد صاحبــه، قــال 
الزخمشــري يف كشــافه: "هــو تعريــض ابلعمــل الصــاحل. وأنــه هــو الــذي أخلــد صاحبــه 
يف النعيــم، فأمــا املــال فمــا أخلــد أحــدا فيــه")٩٩(، وقــد وافقــه البيضــاوي علــى ذلــك 
فقــال: "وفيــه تعريــض أبن املخلــد هــو الســعي لآلخرة")100(،ووافقهمــا علــى معــى 

التعريــض النســفي)101(، والبقاعــي)102(، وأبــو الســعود)10٣(، والشــوكاين)10٤(.

ولعــل اإلعــراب)10٥( يكشــف لنــا جوانــب بيانيــة وبالغيــة أخــرى يف هــذه اجلملــة 
القرآنيــة، فهــي حتتمــل أن تكــون مجلــة حاليــة، وحتتمــل أن تكــون مجلــة اســتئنافية، و 
حتتمــل أن تكــون مجلــة اســتفهامية حذفــت منهــا مهــزة االســتفهام؛ وعلــى كل وجــه 
مــن هــذه الوجــوه اإلعرابيــة يكــن اســتظهار نــكات بالغيــة، ودقائــق بيانيــة، فــإذا 
كانــت حاليــة يشــر صاحــب التحريــر والتنويــر إىل الوجــوه البالغيــة املســتخلصة 
منهــا؛ فيقــول: "ومجلــة: حيســب أن مالــه أخلــده جيــوز أن تكــون حــاال مــن مهــزة 
فيكون مســتعمال يف التهكم عليه يف حرصه على مجع املال وتعديده ألنه ال يوجد 
مــن حيســب أن مالــه خيلــده، فيكــون الــكالم مــن قبيــل التمثيــل، أو تكــون احلــال مــرادا 
هبــا التشــبيه وهــو تشــبيه بليــغ")106( فهــذان وجهــان بالغيــان؛ إمــا أن تكــون احلــال 
للتهكــم هبــذا اهلمــزة اللمــزة علــى ســبيل التمثيــل، أو تكــون احلــال يقصــد هبــا التشــبيه 
حلالــة صاحــب احلــال وهــو اهلمــزة اللمــزة، ونــوع التشــبيه تشــبيه بليــغ؛ فقــد حذفــت 

منــه أداة التشــبيه ووجــه الشــبه.
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وإذا كانــت اجلملــة مســتأنفة اســتئنافا بيانيــا؛ فتكــون اجلملــة خريــة مســتعملة 
يف اإلنــكار، قــال ابــن عاشــور: "وجيــوز أن تكــون اجلملــة مســتأنفة واخلــر مســتعمال 

يف اإلنــكار")107(.

فيكــون  االســتفهام،  أداة  منهــا  حذفــت  اســتفهامية؛  اجلملــة  وإذا كانــت 
االســتفهام خــرج عــن معنــاه األصلــي إىل معــى بالغــي وهــو التهكــم مــن تلــك احلالــة، 

منهــا)10٨(  والتعجيــب 

التقريــع والتوبيــخ)10٩(،  واإلظهــار يف موقــع اإلضمــار للفظــة »املــال« ألجــل 
وأيضــا ولــزايدة التهكــم بــه جــيء بصيغــة املاضــي بــدل املضــارع يف الفعــل »أخلــده« 

فــكأن اخللــد حتقــق لــه يف هــذه احليــاة الدنيــا)110( 

حسبان اخلداع البصري:
قــد ينخــدع البصــر، ويزيــغ النظــر؛ فتكــون رؤيــة الشــيء علــى غــر حقيقتــه؛ 
وحيســبه البصــر علــى غــر مــا هــو لــه، فمــا كل مــا تصــوره العــن، يكشــفه الذهــن، 
فــإذا كان هــذا يف احملسوســات واملوجــودات اخلارجيــة، فكيــف ابألمــور املعنويــة، 
واملعــاين غــر احلســية؟، أآل تكــون أكثــر جمــاال الخنــداع الذهــن؟ ووقــوع الوهــم؟، 
وهــذا يتطلــب دون أدىن شــك وريــب أن يتحــرى املــرء دقــة الفهــم، وحســن التعبــر، 
يف فهــم مــا يــرد، وطــرح مــا يريــد؛ ألن اإلنســان إذا مل يفعــل ذلــك، ســيكون عرضــة 
للتصــورات الذهنيــة اخلاطئــة، فيحســب الشــيء علــى غــر حقيقتــه، ويــراه علــى غــر 
طريقتــه، حــى فيمــا هــو حســي، وموجــود خارجــي، وقــد ورد ذلــك يف القــرآن الكــرمي 
تْــُه َحِســبَتُْه 

َ
ــا َرأ ــْرَح فَلَّمَ ــا اْدُخلِــي الّصَ ــَل لََه يف قصــة بلقيــس، قــال تعــاىل: ﴿ قِي

ــْت َرّبِ  ــَر قَالَ ــْن قََوارِي ٌد ِم ــّرَ ــْرٌح ُمَم ــُه َص ــاَل إِنَّ ــاَقيَْها قَ ــْن َس ــَفْت َع ــًة َوَكَش لُّجَ
ــَن﴾)111(  ِ َرّبِ الَْعالَِمي ــلَيَْماَن لِلَّ ــَع ُس ــلَْمُت َم ْس

َ
ــُت َنْفِســي َوأ ِــي َظلَْم إِنّ
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وخالصــة تفســر هــذا املشــهد القــرآين مــن قصــة ملكــة ســبأ مــا خلصــه صاحــب 
خمتصر تفســر ابن كثر، إذ يقول: "وذلك أن ســليمان عليه الســالم أمر الشــياطن 
فبنــوا هلــا قصــرا عظيمــا مــن قواريــر أي مــن زجــاج، وأجــرى حتتــه املــاء، فالــذي ال 
يعــرف أمــره حيســب أنــه مــاء، ولكــن الزجــاج حيــول بــن املاشــي وبينــه، قــال حممــد بــن 
إســحاق عــن يزيــد بــن رومــان: مث قــال هلــا ادخلــي الصــرح لريهــا ملــكا هــو أعــز مــن 
ملكهــا، وســلطاان هــو أعظــم مــن ســلطاهنا، فلمــا رأتــه حســبته جلــة، وكشــفت عــن 
ــر﴾  ــن قواري ــرد م ــرح مم ــه ص ســاقيها ال تشــك أنــه مــاء ختوضــه، فقيــل هلــا ﴿إن
فلمــا وقفــت علــى ســليمان، دعاهــا إىل عبــادة هللا وحــده وعاتبهــا يف عبــادة الشــمس 
مــن دون هللا، قالــت: ﴿رب إنــي ظلمــت نفســي وأســلمت مــع ســليمان لل رب 

العالميــن﴾ فأســلمت وحســن إســالمها")112(
فقــد رأت ملكــة ســبأ الصــرح املمــرد مــن قواريــر، وهــذا حقيقــة مــا رأت، لكــن 
الذهــن حســبه جلــة مــن املــاء، وهــذا حســاب ذهــين، اســتدعى حســااب ســلوكيا يف 
التعامــل مــع هــذه اللجــة؛ فكشــفت عــن ســاقيها، فقــد خدعــت العــن الذهــن، 
فجعلــت قراءتــه وحســبانه حســباان خاطئــا، وهــذا هــو حســبان اخلــداع البصــري.

نــي هللا  مــع  ســبأ  قصــة  أن  علــى  التنبيــه  املبحــث  هــذا  هنايــة  يفوتــين يف  وال 
ســليمان، حفلــت إبيــراد قصــص أهــل الكتــاب، حــى إن العالمــة ابــن كثــر حــذر مــن 
ذلــك)11٣(، وأيضــا العالمــة ابــن ســعدي حــذر مــن ذلــك وقــال: "فاحلــزم كل احلــزم، 

اإلعــراض عنهــا وعــدم إدخاهلــا يف التفاســر، وهللا أعلــم")11٤(

احلسبان املؤكد للحقيقة البصرية:
خــالف احلســبان الســابق املوســوم ابخلــداع البصــري، هــذا حســبان يقيــين يف 
أصلــه، ألنــه يقــف علــى حقيقــة مــا هــو موجــود ويؤكــده؛ ويقــرأه قــراءة صحيحــة، 
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ال لبــس فيهــا، وال وهــم، وال خــداع، فمــن هــذا اجلانــب فهــو يقيــين يف رؤيتــه الشــيء 
تعــاىل:  قــال  الكــرمي،  القــران  مــا هــو عليــه، وقــد ورد يف  احملســوس املوجــود علــى 
ْيَتُهــْم َحِســبَْتُهْم لُْؤلـُـًؤا َمنُْثــوًرا﴾)11٥(، 

َ
﴿َوَيُطــوُف َعلَيِْهــْم وِلـْـَداٌن ُمَخّلـَـُدوَن إَِذا َرأ

قــال النســفي يف تفســره: )﴿ويطــوف عليهــم ولــدان﴾ غلمــان ينشــئهم هللا خلدمــة 
ــدون﴾ ال  املؤمنــن أو ولــدان الكفــرة جيعلهــم هللا تعــاىل خدمــة ألهــل اجلنــة ﴿مخل
يوتون ﴿إذا رأيتهم حسبتهم﴾ حلسنهم وصفاء ألواهنم وانبثاثهم يف جمالسهم ﴿لؤلؤا 
منثورا﴾ وختصيص املنثور ألنه أزين يف النظر من املنظوم()116( فالفعل »حسبتهم« 
يفيــد التشــبيه، أو ابألصــح ينبــئ عــن التشــبيه، إذ أن البالغيــن أشــاروا يف مؤلفاهتــم 
تصرحيــا أو تلميحــا)117( إىل الفعــل »حســب«، قــال صاحــب تلخيــص املفتــاح عنــد 
ذكــره أدوات التشــبيه: "وقــد يذكــر فعــل ينبــئ عنــه؛ كمــا يف: »علمــت زيــدا أســدا« 
إن قــرب، و: »حســبت« إن بعــد")11٨(، والفعــل يف اآليــة الكريــة »حســبتهم لؤلــؤا 
منثــورا«  ينبــئ عــن التشــبيه؛ والتشــبيه هــو تشــبيه الولــدان املخلديــن ابللؤلــؤ املنثــور؛ 
يف حســنهم،وصفائهم، وانتشــارهم يف اخلدمــة، و قــد ذكــر العالمــة الزخمشــري ذلــك 
فقــال: "شــبهوا يف حســنهم وصفــاء ألواهنــم وانبثاثهــم يف جمالســهم ومنازهلــم ابللؤلــؤ 
املنثــور")11٩(، وهــذ هــو وجــه الشــبه بــن الولــدان وبــن اللؤلــؤ املنثــور، وتقييــد اللؤلــؤ 
ابملنثور ألجل انتشارهم، و ألنه أزين يف النظر كما قال العالمة النسفي آنفا، وقد 
أشــار العالمــة ابــن عاشــور إىل وجــه التقييــد؛ فقــال: "وشــبهوا ابللؤلــؤ املنثــور تشــبيها 
مقيــدا فيــه املشــبه حبــال خــاص ألهنــم شــبهوا بــه يف حســن املنظــر مــع التفــرق")120(، 
ويــرى العالمــة البقاعــي نكتــة بالغيــة أخــرى أبن ذلــك كنايــة عــن الكثــرة واالنتشــار؛ 
فيقــول: )﴿لؤلــؤا منثــورا﴾ وذلــك كنايــة عــن كثرهتــم وانتشــارهم يف اخلدمــة وشــرفهم 
وحســنهم()121(، ويرى العالمة ابن عاشــور أن هذا التشــبيه مراد به التشــابه، فيقول: 
"وتركيب »إذا رأيتهم حسبتهم« مفيد للتشبيه املراد به التشابه")122(، والتشابه يكون 
بــن طــريف التشــبيه عندمــا يتســاواين يف املعــى املشــرك بينهمــا؛ وال يكــون ألحدمهــا 
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مزيــة علــى اآلخــر؛ فيصــح أن يكــون كل منهمــا مشــبها ومشــبها بــه، يقــول العالمــة 
القزويــين يف تلخيصــه يف ابب التشــبيه: "هــذا إذا أريــد إحلــاق الناقــص -حقيقــة أو 
ادعــاء- ابلزائــد، فــإن أريــد اجلمــع بــن شــيئن يف أمــر: فاألحســن تــرك التشــبيه إىل 
احلكــم ابلتشــابه؛ احــرازا مــن ترجيــح أحــد املتســاوين")12٣(، وعلــى هــذا فــإن هنــاك 
تشــاهبا بــن الولــدان املخلديــن وبــن اللؤلــؤ املنثــور يف املعــى املشــرك بينهمــا؛ مــن 

حســن املنظــر، ومجالــه، وبياضــه، وصفائه،وانتشــاره، وتفرقه،وانبثاثــه.

ويرد على الذهن ســؤال يف هذا املقام؛ ما هو الســر البالغي يف التعبر القرآين 
ابلفعــل »حســب« يف »حســبتهم لؤلــؤا منثــورا« دون الفعــل »علــم«؟، علمــا إن كال 

الفعلــن ينبــئ عــن التشــبيه.

وجييــب العالمــة البقاعــي عــن هــذا التســاؤل؛ فيقــول: "وكأنــه عــر ابحلســبان 
إشــارة إىل أن ذلــك مطلــق جتويــز ال مــع ترجيــح")12٤(، فعبارتــه دقيقــة جــدا ؛ألنــه 
يتكلــم يف ســر التعبــر البيــاين يف كالم هللا، فهــو ال جيــزم، بــل بــدأ بقولــه: »وكأنــه عــر 
ابحلســبان« مث ذكــر الســر البالغــي الــذي توصــل إليــه أبنــه يرجــع إىل أن احلســبان 
املنثــور، ال أن  الوالــدان املخلــدون واللؤلــؤ  التشــبيه ومهــا  بــن طــريف  مطلــق جتويــز 
أحدمهــا يرجــح علــى اآلخــر؛ وهــذا مــا أشــار إليــه العالمــة ابــن عاشــور أبن هــذا 
التشــبيه يــراد بــه التشــابه، وقــد ذكــرت كالمــه وبينتــه آنفــا، وذلــك احــرازا مــن ترجيــح 

أحــد املتســاوين.

ويف هنايــة هــذا البحــث املاتــع تطوافــه، يف روضــات جنــات القــرآن، ورايض 
جنبــات البيــان، عــن تعبــرات احلســبان الــيت تزخــر هبــا آايت القــرآن، قــد عرجنــا علــى 
جوانــب مــن اســتعمال التعبــر القــرآين لــه، ويكــن تلخيــص أهــم نتائجــه يف اآليت: 
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النتائج
1- البالغــة التطبيقيــة هــي الســبيل األجنــع يف اســتظهار أســرار البالغــة الســيما علــى 

اآلايت القرآنيــة.
2- البالغــة قــد تصــل إىل علــم الصــرف مــن جهتــن؛ جهــة تصريــف الكلمــة حالــة 

كوهنــا فعــال، وجهــة بنيتهــا الركيبيــة.
٣- الفعــل »َحِســَب« ورد مــن مجيــع أبــواب الفعــل الصرفيــة عــدا اباب واحــدا، وهــذا 

يشــي مــن الوجهــة البالغيــة بكثافــة املعــاين الــيت حيملهــا، ويعــر عنهــا.
فصيحــة  إحدامهــا  »حســب«  للفعــل  اثنتــن  بصيغتــن  عــر  القــرآين  التعبــر   -٤

الصرفيــة. املصطلحــات  يف  النظــر  ابب  ليفتــح  قياســا؛  وشــاذة  اســتعماال، 
٥- احلسبان والظن، إذا افرقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افرقا.

6- هنالك فرق بن احلسبان والظن، فاألول حكم، والثاين ترجيح. 
7- االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة من نكاته البالغية ازدراء املخاطب، وحتقره، 

وأنه ليس جديرا وال حقيقا ابلتحدث معه.
٨-احلسبان ال يقتصر على األمور املعنوية من االعتقادات اخلاطئة، وال التصورات 

الفكرية الفاسدة، بل يصل إىل األمور احلسية؛ ما تراه العن؛ فيزيغ معها البصر.
٩- مــا يثــر التعجــب أن بعــض االعتقــادات الفاســدة وتصوراهتــا، لشــدة رســوخها 
يف ذهــن معتقديهــا؛ تصحبهــم بعــد موهتــم، وتكــون معهــم يف الــدار اآلخــرة، رغــم 

ضعفهــا وهشاشــتها. 
املثــل حنــو قولــه تعــاىل:  القرآنيــة يف احلســبان مــا جيــري جمــرى  10- مــن اآلايت 

علــى شــيء[ أهنــم  تعــاىل: ]وحيســبون  وقولــه  أهنــم حيســنون صنعــا[  ]وحيســبون 
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11- احلســبان املركــب مــن أشــد أنــواع احلســبان؛ ألنــه يعتقــد اعتقــادا فاســدا؛ ويــرى 
أن هــذا االعتقــاد هــو عــن الصــواب.

12- أنــواع احلســبان متعــددة؛ حــاول الباحــث رصدهــا، أو رصــد بعــض منهــا يف 
ثنــااي هــذا البحــث.         
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اهلوامش والتعليقات:
)1( ينظــر: األســاس يف التفســر، ســعيد حــّوى ٨/ ٤7٤1، ومنهــج علمــاء احلديــث والســنة 
يف أصــول الديــن، د. مصطفــى حممــد حلمــي 1٤٥، واملباحــث الغيبيــة، د. عبــد الشــكور 
العروســي، جملــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة واللغــة العربيــة وآداهبا،اجمللــد 1٣،  العــدد 21، 

1٤21هـــ،  6٥.
)2( هــذا عنــوان كتــاب كان يف أصلــه رســالة دكتــوراه للدكتــور عبــد احلميــد أمحــد يوســف هنــداوي، 

املكتبــة العصريــة صيــدا، بــروت، 200٨ م - 1٤2٩ هـــ.
)٣( حبــث علمــي للدكتــور ســليمان علــي، جملــة البحــوث والدراســات القرآنيــة، جامعــة األغــواط يف 

اجلزائــر، الســنة الرابعــة، العــدد الثامــن.
)٤( حبــث علمــي للدكتــور ســامي عــوض وعــادل نعامــة، جملــة جامعــة تشــرين للدراســات والبحــوث 

العلميــة، سلســلة اآلداب والعلــوم اإلنســانية اجمللــد )2٨( العــدد األول ، 2006م.
)٥( ينظر: الصحاح للجوهري 110/1 واملخصص، البن سيده ٤/ 2٣6.

)6( سورة األَنفال: 6٤.
)7( ينظر: تفسر الطري ٥0/1٤.

)٨( الكليات القفوي ٣٥٩.
)٩( ينظر: مقاييس اللغة، البن فارس 61/2.

)10( ينظر: الصحاح، للجوهري 1/ 10٩ ومابعدها.
)11( سورة النساء: ٨6.

)12( لسان العرب، البن منظور 1/ ٣12.
)1٣( هتذيب اللغة، لألزهري ٤/ 1٩2.

)1٤( ينظــر: الصحــاح، للجوهــري 10٩/1 ومــا بعدهــا، ولســان العــرب، البــن منظــور ٣01/2 ومــا 
بعدهــا، واتج العــروس، للزبيــدي 267/2 ومــا بعدهــا.

)1٥( ينظــر: إجيــاز التعريــف يف علــم التصريــف، البــن مالــك 1٩2، وشــرح شــافية ابــن احلاجــب، 
للرضــي 127/1، وفتــح املتعــال علــى القصيــدة املســماة بالميــة األفعــال، للرائقــي 1٨٨، وشــذا 

العــرف يف فــن الصــرف 2٣، 2٥.
)16( شرح ابن الناظم على المية األفعال البن مالك 2٨ .

)17( ينظــر: املنصــف البــن جــين، 20٨، والعمــد، للجرجــاين 10٤، وكتــاب األفعــال، البــن القطــاع 
.12/1
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)1٨( اتج العروس، للزبيدي 2/ 277.
)1٩( مفاتيح الغيب، للرازي 7/6٨.

)20( ينظر: إعراب القرآن، للنحاس ٤/٨1
)21( مشكل إعراب القرآن، ملكي بن أيب طالب ٨٤2/2.

)22( العذب النمر من جمالس الشنقيطي يف التفسر، حملمد األمن ٥/ 1٤٥.
)2٣( سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي، البن القاصح 16٨ .

)2٤( دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، حملمد عبد اخلالق عضيمة 12٤/٥.
)2٥( إعراب ثالثن سورة، البن خالويه ٨٨.

)26( البحر احمليط، أليب حيان األندلسي 6٩7/2.
)27( ينظــر: الصحــاح: للجوهــري 110/1، ولســان العــرب، البــن منظــور 1/ ٣10، واملعجــم 

الكبــر ،جملمــع اللغــة العربيــة ابلقاهــرة ٣1٥/٥.
)2٨( معجم اللغة العربية املعاصرة، للدكتور أمحد خمتار 1/٤٨٨.

)2٩( ينظــر هتذيــب اللغــة، لألزهــري ٤/ 1٩2، واحملكــم واحمليــط األعظــم، البــن ســيدة ٣/ 206، 
ولســان العــرب، البــن منظــور 1/ ٣1٣ .

)٣0( اتج العروس، للزبيدي 2/ 267.
)٣1( املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي 1/ 20٩.

)٣2( عروس األفراح، البن السبكي 2/ 6٩.
)٣٣( األعراف: ٣0.

)٣٤( التحرير والتنوير، البن عاشور ٨-ب/ ٩2.
)٣٥( خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته، لسيد قطب 11.

)٣6(  النور: ٣٩.
)٣7( تفسر عبد الرزاق 2/ ٤٤2.

)٣٨( التحرير والتنوير، البن عاشور 1٨ / 2٥1.
)٣٩( املرجع السابق.
)٤0( املرجع السابق.

)٤1( املَنجَّد يف اللغة، لكراع النمل 10٩.
)٤2( النكت يف إعجاز القرآن، للرماين ٨2.

)٤٣( ينظر الصناعتن، أليب هالل العسكري 2٤0.
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)٤٤( ينظــر العمــدة، البــن رشــيق 1/ 2٨7، وحتريــر التحبــر، البــن أيب االصبــع 1٥٩، علــم البيــان، 
لعبــد العزيــز عتيــق 7٤.

)٤٥( سر الفصاحة، البن سنان اخلفاجي 2٤6.
)٤6( املرجع السابق.

)٤7( الكهف: 10٣، 10٤.
)٤٨( التحرير والتنوير، البن عاشور 16/ ٤٥.

)٤٩( درج الــدرر يف تفســر اآلي والســور، املنســوب لعبــد القاهــر اجلرجــاين، ط دار الفكــر، 2/ 
.260

)٥0( ينظــر حاشــية العــدوي علــى شــذور الذهــب 2/ 1٤2، وجتريــد البنــاين علــى خمتصــر الســعد 
.٣٩/2

)٥1( التحرير والتنوير، البن عاشور 16/ ٤6.
)٥2( املرجع السابق.

)٥٣( احملرر الوجيز، البن عطية ٣/ ٥٤٥.
)٥٤( ينظــر احملكــم واحمليــط األعظــم، البــن ســيده 2/ 221، ولســان العــرب، البــن منظــور 1٤/ 
٣٨٥، واملفردات، للراغب ٤11، وعمدة احلفاظ يف تفســر أشــرف األلفاظ، للســمن احللي 

2/ 200 والكليــات، للكفــوي ٥0٩.
)٥٥( البحر احمليط، أليب حيان األندلسي 2/ ٣2٨.

)٥6( ينظــر: الــدر املصــون، للســمن احللــي 7/ ٥٥2 واجلــدول يف إعــراب القــرآن الكــرمي، حملمــود 
صــايف 16/ 2٥٩ .

)٥7(  التحرير والتنوير، البن عاشور 16/ ٤6.
)٥٨( ينظــر: املثــل الســائر، البــن األثــر 1/ 26٩، وخصائــص التعبــر القــرآين ومساتــه البالغيــة، 
للدكتــور املطعــين 2 / ٤٣7، وفلســفة البالغــة بــن التقنيــة والتطــور، للدكتــور رجــاء عيــد ٤60.

)٥٩( ينظر: اإلعجاز واإلجياز، للثعالي 1٩
)60( مفتاح العلوم، للسكاكي ٤21.

)61( تفسر ابن كثر ٥/202 .
)62( الكهف: من آية 102 إىل آية 106.

)6٣( زاد املسر يف علم التفسر، للسيوطي ٣/ 112.
)6٤( حممد: 1.
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)6٥( حممد: ٨.
)66( النساء: 167.
)67( األعراف: ٣0.

)6٨( اجملادلة:1٨.
)6٩( البحر احمليط، أليب حيان األندلسي 1/ 120. 

)70( الكهف: 7٩.
)71( ينظر: املطول، للتفتازاين: ٤٨6.

)72( ألفية ابن مالك ضمن شرح املكودي 216.
)7٣( ينظر: التحرير والتنوير، البن عاشور 2٨/ ٥2.

)7٤( الكشاف، للزخمشري ٤/ ٤٩6.
)7٥( تفسر البيضاوي ٥/ 1٩6.

)76( املؤمنون: 11٥.
)77( تفسر ابن كثر ٥/٥00.

)7٨( ينظــر، التحريــر والتنويــر، البــن عاشــور 20/ 20٥، وحــق الصــدارة يف النحــو العــريب بــن 
النظريــة والتطبيــق، لعزمــي حممــد ٥2.

)7٩( تفسر البيضاوي ٤/ ٩7.
)٨0( فتح الرمحن يف تفسر القرآن، للمقدسي ٤/ ٤٩٩.

)٨1( روح املعاين، لأللوسي ٩/ 26٩.
)٨2( ينظر: التفسر املنر، للزحيلي 1٨/ 111.
)٨٣( ينظر: أيسر التفاسر، للجزائري ٣/ ٥٤٤.
)٨٤( التحرير والتنوير، البن عاشور 1٨/ 1٣٣.

)٨٥( ينظر: الرهان يف علوم القرآن، للزركشــي 2/ ٣٣1، واالتقان، للســيوطي ٣/ 26٩، ومعجم 
املصطلحــات البالغيــة وتطورهــا، ألمحــد املطلــوب 11٤، املنهــاج الواضــح للبالغــة، حلامــد 

عــوين 2/ 10٤.
)٨6( التفسر الوسيطظن للطنطاوي 1/ 6٨.

)٨7( الكليات، للكفوي ٩٨  .
)٨٨( املوسوعة القرآنية 2٥1/2.

)٨٩( ينظر: الرهان، للزركشي 2/ ٣٣٣.
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)٩0( ينظر: معرك األقران، للسيوطي 1/ ٣٣0.
)٩1( ينظر: اإلتقان، للسيوطي ٣/ 270.

)٩2( املفردات يف غريب القرآن، للراغب 2٣٤.
)٩٣( اهلمزة: ٣.

)٩٤(  تفسر الطري 2٤/ ٥٩٨.
)٩٥( نظم الدرر للبقاعي 22/ 2٤٥.

)٩6( ينظر املصدر السابق.
)٩7( معاين القرآن وإعرابه للزجاج ٥/ ٣62

)٩٨( تفسر اخلازن ٤/ ٤6٩.
)٩٩( الكشاف للزخمشري ٤/ 7٩٥.
)100( تفسر البيضاوي ٥/ ٣٣7.

)101( تفسر النسفي ٣/ 67٨.
)102( نظم الدرر للبقاعي 22/ 2٤٥.

)10٣( تفسر أيب السعود ٩/ 1٩٨.
)10٤( فتح القدير للشوكاين ٥/ 60٣.

)10٥( ينظــر: التبيــان يف إعــراب القــرآن للعكــري 2/ 1٣0٣، والــدر املصــون للســمن احللــي 11/ 
107، إعــراب القــرآن وبيانــه، حمليــي الديــن الدرويــش 1 / ٥7٩، اجملتــى مــن مشــكل إعــراب 

القــرآن ألمحــد اخلــراط ٤/ 1٤٨2.
)106( التحرير والتنوير، البن عاشور ٣0/ ٥٣٩.

)107( املرجع السابق.
)10٨( ينظر: املرجع السابق .

)10٩( ينظر: فتح البيان يف مقاصد القرآن، للقنوجي 1٥/ ٣٨٣.
)110( ينظر: التحرير والتنوير، البن عاشور ٣0/ ٥٣٩.

)111( النمل: ٤٤.
)112( خمتصر تفسر ابن كثر للصابوين 2/ 67٤.

)11٣( تفسر ابن كثر 6/ 1٩7.
)11٤( تيسر الكرمي الرمحن يف تفسر كالم املنان، البن سعدي 60٥.

)11٥( اإلنسان: 1٩.
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)116( تفسر النسفي ٣/ ٥٨0.
)117( ينظر: شروح التلخيص ٣/ ٣٩0، وحاشية الفنري ٤٩٤، وحاشية السيالكويت ٤٥٥.

)11٨( تلخيص املفتاح، للقزويين: ٩0.
)11٩( الكشاف، للزخمشري 67٣/٤.

)120( التحرير والتنوير، البن عاشور 2٩/ ٣٩7.
)121( نظم الدرر، للبقاعي 21/ 1٤٨.

)122( التحرير والتنوير، البن عاشور 2٩/ ٣٩7.
)12٣( تلخيص املفتاح، للقزويين ٩1، ٩2.

)12٤( نظم الدرر، للبقاعي 21/ 1٤٨.
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املصادر واملراجع
القرآن الكرمي.- 
إبراهيم بن إمساعيل األبياري، املوسوعة القرآنية، مؤسسة سجل العرب، 1٤0٥هـ.- 
إبراهيــم بــن الســري بــن ســهل الزجــاج، معــاين القــرآن وإعرابــه، حتقــق: عبــد اجلليــل عبــده - 

شــلي، الطبعــة األوىل، عــامل الكتــب، بــروت، 1٤0٨ هـــ - 1٩٨٨ م.
إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر يف تناســب اآلايت والســور، دار الكتاب اإلســالمي، - 

القاهرة.
أبــو البقــاء عبــد هللا بــن احلســن بــن عبــد هللا العكــري، التبيــان يف إعــراب القــرآن، حتقيــق: - 

علــي حممــد البجــاوي، عيســى البــايب احللــي وشــركاه، مصــر- القاهــرة.
أبــو احلســن علــي بــن إمساعيــل بــن ســيده، احملكــم واحمليــط األعظــم، حتقيــق: عبــد احلميــد - 

هنــداوي، الطبعــة األوىل، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1٤21 هـــ - 2000 م.
أبــو حيــان حممــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن األندلســي، البحــر - 

احمليــط يف التفســر، حتقيــق: صدقــي حممــد مجيــل، دار الفكــر، بــروت، 1٤20هـــ.
أبــو الســعود العمــادي حممــد بــن حممــد بــن مصطفــى، تفســر أيب الســعود )إرشــاد العقــل - 

الســليم إىل مــزااي الكتــاب الكــرمي( دار إحيــاء الــراث العــريب، بــروت.
أبــو الفتــح عثمــان بــن جــين املوصلــي، املنصــف البــن جــين- شــرح كتــاب التصريــف أليب عثمــان - 

املــازين، الطبعــة األوىل، دار إحيــاء الــراث القــدمي، 1٣7٣هـــ - 1٩٥٤م.
أبــو نصــر إمساعيــل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب، الصحــاح- اتج اللغــة وصحــاح العربيــة، - 

حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور عطــار، الطبعــة الرابعــة، دار العلــم للمالين،بــروت، 1٤07 هـــ  - 
1٩٨7 م.

أبــو هــالل احلســن بــن عبــد هللا العســكري، الصناعتــن، حتقيــق: علــي حممــد البجــاوي وحممــد - 
أبــو الفضــل إبراهيــم، املكتبــة العنصريــة، بــروت، 1٤1٩ هـــ.
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أمحــد بــن علــي هبــاء الديــن الســبكي، عــروس األفــراح يف شــرح تلخيــص املفتــاح، حتقيــق: - 
الدكتــور عبــد احلميــد هنــداوي، الطبعــة األوىل، املكتبــة العصريــة للطباعــة والنشــر، بــروت – 

لبنــان، 1٤2٣هـــ - 200٣ م.
أمحــد بــن فــارس بــن زكــراي القزويــين الــرازي، معجــم مقاييــس اللغــة، حتقيــق: عبــد الســالم حممــد - 

هارون، دار الفكر، 1٣٩٩هـ - 1٩7٩م.
أمحــد بــن حممــد احلمــالوي، شــذا العــرف يف فــن الصــرف، حتقيــق: نصــر هللا عبــد الرمحــن - 

نصــر هللا، مكتبــة الرشــد، الــرايض.
أمحــد بــن حممــد اخلــراط، اجملتــى مــن مشــكل إعــراب القــرآن، جممــع امللــك فهــد لطباعــة - 

هـــ. املنــورة، 1٤26  املدينــة  الشــريف،  املصحــف 
ــاس، إعــراب القــرآن، وضــع حواشــيه وعلــق عليــه: عبــد -  أمحــد بــن حممــد بــن إمساعيــل النَّحَّ

املنعــم خليــل إبراهيــم، الطبعــة األوىل،منشــورات حممــد علــي بيضــون - دار الكتــب العلميــة، 
بــروت، 1٤21هـــ.

أمحــد بــن يوســف املعــروف ابلســمن احللــي، الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، - 
القلــم، دمشــق. الدكتــور أمحــد حممــد اخلــراط،دار  حتقيــق: 

أمحــد بــن يوســف املعــروف ابلســمن احللــي، عمــدة احلفــاظ يف تفســر أشــرف األلفــاظ، - 
حتقيــق: حممــد ابســل عيــون الســود، الطبعــة األوىل، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1٤17 

هـــ - 1٩٩6م.
أمحــد خمتــار عمــر، معجــم اللغــة العربيــة املعاصــرة، الطبعــة األوىل، عــامل الكتــب، القاهــرة، - 

1٤2٩ هـــ - 200٨ م.
أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، مكتبة لبنان، بروت، 2007م.- 
إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي، تفســر القــرآن العظيــم، حتقيــق: ســامي بــن حممــد - 

والتوزيــع، 1٤20هـــ - 1٩٩٩م. للنشــر  طيبــة  دار  الثانيــة،  الطبعــة  ســالمة، 
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أيــوب بــن موســى احلســيين الكفــوي، الكليــات، حتقيــق: عــدانن درويــش - حممــد املصــري، - 
مؤسســة الرســالة، بروت-لبنــان.

بــدر الديــن حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر الزركشــي، الرهــان يف علــوم القــرآن، حتقيــق: حممــد - 
أبــو الفضــل إبراهيم،الطبعــة األوىل، دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــايب احللــي القاهــرة، 

1٣76هـــ - 1٩٥7م.
بدر الدين حممد بن مالك املعروف اببن الناظم، شرح بدر الدين على المية األفعال البن - 

بــن  الوادعــي، صنعــاء - دار عمــر  اإلمــام  الطبعــة االوىل،مكتبــة  مالك الطائــي األندلســي، 
اخلطــاب مبصــر، 1٤٣1هـــ - 2010م.

البنــاين، جتريــد العالمــة البنــاين علــى خمتصــر الســعد التفتــازاين علــى مــن التلخيــص يف علــم املعــاين - 
مطبعــة البــايب احللــي، مصــر، 12٨٥ه.

جابــر بــن موســى بــن عبــد القــادر بــن جابــر أبــو بكــر اجلزائــري، أيســر التفاســر لــكالم - 
العلــي الكبر،الطبعــة اخلامســة،مكتبة العلــوم واحلكــم، املدينــة املنــورة، اململكــة العربيــة الســعودية، 

1٤2٤هـــ-200٣م.
مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن اجلوزي، زاد املســر يف علم التفســر، حتقيق: عبد الرزاق - 

املهدي، الطبعة األوىل، دار الكتاب العريب، بروت، 1٤22هـ.
حامد عوين، املنهاج الواضح للبالغة، املكتبة األزهرية للراث، القاهرة.- 
احلســن بــن رشــيق القــرواين، العمــدة يف حماســن الشــعر وآدابه،حتقيــق: حممــد حميــي الديــن - 

عبــد احلميــد، الطبعــة: اخلامســة، دار اجليــل، 1٤01 هـــ - 1٩٨1 م.
حسن جلي الفنري، حاشية املطول، مطبعة شركة الصحافية العثمانية، 1٣0٩هـ.- 
احلســن بــن أمحــد بــن خالويــه، كتــاب إعــراب ثالثــن ســورة مــن القــرآن الكــرمي، مطبعــة دار - 

الكتــب املصريــة،  1٣60هـــ -1٩٤1م.
احلســن بــن حممــد املعــروف ابلراغــب األصفهــاين، املفــردات يف غريــب القــرآن، حتقيــق: صفــوان - 

عــدانن الــداودي، الطبعــة األوىل، دار القلــم، الــدار الشــامية، دمشــق -بــروت، 1٤12 هـــ.
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رجاء عيد، فلسفة البالغة، منشأة املعارف، اإلسكندرية – مصر.- 
ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاين، املطــول، حتقيــق: الدكتــور عبــد احلميــد هنــداوي، - 

الطبعــة الثالثــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 201٣م - 1٤٣٤هـــ.
سعيد حّوى، األساس يف التفسر، الطبعة السادسة، دار السالم، القاهرة، 1٤2٤ هـ.- 
ســيد قطــب، خصائــص التصــور اإلســالمي ومقوماتــه، الطبعــة الثانيــة عشــر، دار الشــروق، - 

القاهــرة، 1٤1٣هـــ-1٩٩2م.
شروح التلخيص )مخسة كتب( دار الكتب العلمية، بروت- لبنان.- 
شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي، روح املعاين يف تفسر القرآن العظيم والسبع - 

املثاين، حتقيق: علي عبد الباري عطية، الطبعة ا ألوىل، دار الكتب العلمية، بروت، 1٤1٥ هـ.
ضيــاء الديــن بــن األثــر، نصــر هللا بــن حممــد، املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر، - 

حتقيــق: أمحــد احلــويف و بــدوي طبانــة، دار هنضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 
الطبعــة األوىل، 1٤07هـــ  - 1٩٨7م.

عبــد احلــق بــن غالــب بــن عطيــة األندلســي، احملــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز، حتقيــق: - 
عبد الســالم عبد الشــايف حممد، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بروت، 1٤22هـ.

عبد احلكيم السيالكويت، حاشية السيالكويت على كتاب املطول، الطبعة الثانية، منشورات - 
الرضــي، قــم – إيران.

عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي، اإلتقــان يف علــوم القــرآن، حتقيــق: حممــد - 
أبــو الفضــل إبراهيــم، اهليئــة املصريــة العامــة للكتــاب، 1٣٩٤هـــ/ 1٩7٤م.

عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي،املزهر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا، حتقيــق: - 
فــؤاد علــي منصــور، الطبعــة األوىل، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1٤1٨هـــ 1٩٩٨م.

عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي، معــرك األقــران يف إعجــاز القــرآن، - 
وُيســمَّى )إعجــاز القــرآن ومعــرك األقــران(، الطبعــة األوىل، دار الكتــب العلميــة، بــروت – 

لبنــان، 1٤0٨ هـــ - 1٩٨٨م.
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عبــد الرمحــن بــن علــي املكــودي، شــرح املكــودي علــى األلفيــة البــن مالــك، حتقيــق: الدكتــور عبــد - 
احلميــد هنــداوي، املكتبــة العصريــة، بــروت – لبنــان، 1٤2٥ هـــ - 200٥.

عبــد الرمحــن بــن انصــر بــن عبــد هللا الســعدي، تيســر الكــرمي الرمحــن يف تفســر كالم - 
بــروت–  الرســالة،  الطبعــة األوىل، مؤسســة  اللوحيــق،  بــن معــال  الرمحــن  عبــد  املنان،حتقيــق: 

لبنــان، 1٤20هـــ -2000 م.
عبــد الــرزاق بــن مهــام احلمــري الصنعــاين، تفســر عبــد الــرزاق، دراســة وحتقيــق: د. حممــود - 

حممــد عبــده، الطبعــة األوىل، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ســنة 1٤1٩هـــ.
عبــد العزيــز عتيــق، علــم البيــان، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت – - 

لبنــان، 1٤0٥هـــ - 1٩٨2 م.
عبــد العظيــم إبراهيــم املطعــين، خصائــص التعبــر القــرآين ومساتــه البالغيــة، الطبعــة األوىل، - 

مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 1٤1٣هـــ - 1٩٩2 م.
عبــد العظيــم ابــن أيب اإلصبــع املصــري، حتريــر التحبــر يف صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز - 

املتحــدة، اجمللــس  العربيــة  الدكتــور حفــين حممــد شــرف، اجلمهوريــة  تقــدمي وحتقيــق:  القــرآن، 
األعلــى للشــئون اإلســالمية - جلنــة إحيــاء الــراث اإلســالمي، 1٩6٣م.

عبــد القاهــر بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد اجلرجــاين، العمــد كتــاب يف التصريــف، حققــه وقــدم - 
لــه وعلــق عليــه: د. البــدراوي زهــران، الطبعــة الثالثــة، دار املعــارف، 1٩٩٥ م.

ــَور، حمقــق القســم -  عبــد القاهــر بــن عبــد الرمحــن اجلرجــاين، َدرُْج الــدُّرر يف َتفســر اآلي والسُّ
األول: طلعــت صــالح الفرحــان - حمقــق القســم الثــاين: حممــد أديــب شــكور أمريــر، الطبعــة 

األوىل، دار الفکــر، عمــان، األردن، 1٤٣0هـــ - 200٩ م.
عبــد هللا بــن أمحــد النســفي، تفســر النســفي )مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل(، حققــه وخــرج - 

أحاديثــه: يوســف علــي بديــوي - راجعــه وقــدم لــه: حميــي الديــن ديــب، الطبعــة األوىل، دار 
الكلــم الطيــب، بــروت، ٩1٤1 هـــ - 1٩٩٨ م.

عبــد هللا بــن حممــد بــن ســنان اخلفاجــي احللــي، ســر الفصاحــة، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة - 
األوىل،  1٤02هـ-1٩٨2م.
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عبــد امللــك بــن حممــد بــن إمساعيــل أبــو منصــور الثعالــي، اإلعجــاز واإلجيــاز، مكتبــة القــرآن، - 
القاهرة.

عزمــي حممــد عيــال ســلمان، حــق الصــدارة يف النحــو العــريب بــن النظريــة والتطبيــق، الطبعــة - 
األوىل، دار احلامــد للنشــر والتوزيــع، عمــان - األردن، 2011م.

عــالء الديــن علــي بــن حممــد املعــروف ابخلــازن، لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل، تصحيــح: حممــد - 
علــي شــاهن، الطبعــة األوىل، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1٤1٥هـــ.

علــي بــن إمساعيــل بــن ســيده املرســي، املخصــص، حتقيــق: خليــل إبراهيــم جفــال، الطبعــة - 
األوىل، دار إحيــاء الــراث العــريب، بروت،1٤17هـــ 1٩٩6م.

اللغــة، حتقيــق: -  ــد يف  َنجَّ
ُ
امل النمــل«،  بـــ »كــراع  امللقــب  اهلُنائــي األزدي  بــن احلســن  علــي 

الدكتــور أمحــد خمتــار عمــر والدكتــور ضاحــي عبــد الباقــي، الطبعــة الثانيــة، عــامل الكتــب، القاهــرة،  
1٩٨٨ م.

علــي بــن جعفــر الســعدي املعــروف اببــن الَقطَّــاع الصقلــي، كتــاب األفعــال، الطبعــة األوىل، - 
عــامل الكتــب، 1٤0٣هـــ -1٩٨٣م.

علــي بــن عثمــان بــن حممــد بــن أمحــد بــن احلســن املعــروف اببــن القاصــح، ســراج القــارئ - 
املبتــدي وتــذكار املقــرئ املنتهــي )وهــو شــرح منظومــة حــرز األمــاين ووجــه التهــاين للشــاطي(، 
راجعــه: الشــيخ علــى الضبــاع، الطبعــة الثالثــة، مطبعــة مصطفــى البــايب احللــي، مصــر، 1٣7٣ 

هـــ - 1٩٥٤ م.
علــي بــن عيســى الرمــاين، النكــت يف إعجــاز القــرآن، مطبــوع ضمــن: ثــالث رســائل يف - 

الثالثــة، دار  القــرآن، حتقيــق: حممــد خلــف هللا - د. حممــد زغلــول ســالم، الطبعــة  إعجــاز 
1٩76م. مبصــر،  املعــارف 

جممع اللغة العربية ابلقاهرة - املعجم الكبر - اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الراث.- 
جمــر الديــن بــن حممــد العليمــي املقدســي احلنبلــي، فتــح الرمحــن يف تفســر القــرآن، اعتــى - 

بــه حتقيقــا وضبطــا وخترجيــا: نــور الديــن طالــب، الطبعــة األوىل، دار النــوادر )إصــَدارات وزَارة 
األوقــاف والُشــُؤون اإِلســالِمّية - إَداَرُة الُشــُؤوِن اإِلســاَلِمّيِة(، 1٤٣0 هـــ - 200٩ م.
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ــْنِقيِطيِّ -  حممــد األمــن بــن حممــد املختــار اجلكــين الشــنقيطي، الَعــْذُب النَِّمــُر ِمــْن جَمَالِــِس الشَّ
يف التَـّْفِســِر، حتقيــق: خالــد بــن عثمــان الســبت - إشــراف: بكــر بــن عبــد هللا أبــو زيد،الطبعــة 

الثانيــة، دار عــامل الفوائــد للنشــر والتوزيــع، مكــة املكرمــة، 1٤26 هـــ.
حممــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي، هتذيــب اللغــة، حتقيــق: حممــد عــوض مرعــب، الطبعــة - 

األوىل دار إحيــاء الــراث العــريب، بــروت، 2001م.
حممــد بــن احلســن الرضــي اإلســراابذي، جنــم الديــن، شــرح شــافية ابــن احلاجــب مــع شــرح - 

شــواهده لعبــد القــادر البغــدادي، حققهمــا األســاتذة: حممــد نــور احلســن - حممــد الزفــزاف - 
حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتب العلمية بروت – لبنان، 1٣٩٥ هـ - 1٩7٥ م.

حممــد بــن جريــر الطــري، تفســر الطــري » جامــع البيــان عــن أتويــل آي القــرآن«، حتقيــق: - 
الدكتــور عبــد هللا بــن عبــد احملســن الركــي والدكتــور عبــد الســند حســن يامــة، الطبعــة األوىل، 

دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع واإلعــالن، 1٤22 هـــ - 2001 م.
حممــد بــن عبــد الرمحــن القزويــين، تلخيــص املفتــاح مــع احلواشــي املنتخبــة، الطبعــة األوىل، - 

مكتبــة البشــرى، كراتشــي، 2010م.
حممــد بــن عبــد هللا ابــن مالــك الطائــي اجليــاين، إجيــاز التعريــف يف علــم التصريــف، حتقيــق: - 

حممد املهدي عبد احلي عمار سامل،الطبعة األوىل، عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، 
املدينــة املنــورة، اململكــة العربيــة الســعودية، 1٤22هـــ/ 2002م.

حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن عبــد هللا الشــوكاين، فتــح القديــر، الطبعــة األوىل، دار ابــن - 
كثــر- دار الكلــم الطيــب، دمشــق- بــروت، 1٤1٤ هـــ

حممــد بــن عمــر بــن احلســن الــرازي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي، مفاتيــح الغيــب - التفســر - 
الكبــر، الطبعــة الثالثــة، دار إحيــاء الــراث العــريب، بــروت، 1٤20 هـــ.

حمّمــد بــن حمّمــد بــن عبــد الــرزّاق احلســيين امللّقــب مبرتضــى، الزَّبيــدي- اتج العــروس مــن - 
جواهــر القامــوس  احملقــق: جمموعــة مــن احملققــن، الناشــر: دار اهلدايــة.

حممد بن مكرم بن منظور،لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر، بروت، 1٤1٤ هـ.- 
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٥٦                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

حممــد ســيد طنطــاوي، التفســر الوســيط للقــرآن الكــرمي، الطبعــة األوىل، دار هنضــة مصــر - 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الفجالــة – القاهــرة، اتريــخ النشــر: األجــزاء 1 - ٣: ينايــر 1٩٩7- 
اجلــزء ٤: يوليــو 1٩٩7م- اجلــزء ٥: يونيــو 1٩٩7- األجــزاء 6 - 7: ينايــر 1٩٩٨- األجــزاء 

٨ - 1٤: فرايــر 1٩٩٨- اجلــزء 1٥: مــارس.
حممــد عبــادة العــدوي، حاشــية العــدوي علــى شــذور الذهــب البــن هشــام، املطبعــة الوهبيــة - 

البهيــة،  12٩2هـــ.
حممــد عبــد اخلالــق عضيمــة، دراســات ألســلوب القــرآن، تصديــر: حممــود حممــد شــاكر، دار - 

احلديــث، القاهــرة.
حممــد علــي الصابــوين، خمتصــر تفســر ابــن كثــر، الطبعــة الســابعة، دار القــرآن الكــرمي، بــروت - 

– لبنان، 1٤02 هـ - 1٩٨1 م.
حممــود بــن عبــد الرحيــم صــايف، اجلــدول يف إعــراب القــرآن الكــرمي، الطبعــة الرابعــة، دار - 

هـــ. بــروت، 1٤1٨  اإليــان،  الرشــيد، دمشــق - مؤسســة 
حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد الزخمشــري، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، الطبعــة - 

الثالثــة، دار الكتــاب العــريب، بــروت، 1٤07هـــ.
حميــي الديــن الدرويــش، إعــراب القــرآن الكــرمي وبيانــه، الطبعــة الرابعــة، دار اإلرشــاد للشــئون - 

اجلامعيــة، محــص - ســورية، دار اليمامــة - دمشــق - بــروت، دار ابــن كثــر - دمشــق - 
بــروت، 1٤1٥هـــ.

مصطفــى حممــد حلمــي، منهــج علمــاء احلديــث والســنة يف أصــول الديــن، الطبعــة األوىل، - 
دار الكتــب العلميــة – بــروت، 1٤26هـــ.

مكــي بــن أيب طالــب القــرواين، مشــكل إعــراب القــرآن، حتقيــق: د. حــامت صــاحل الضامــن، - 
الطبعــة الثانيــة، مؤسســة الرســالة، بــروت، 1٤0٥هـــ.

انصــر الديــن عبــد هللا بــن عمــر البيضــاوي، أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، حتقيــق: حممــد عبــد - 
الرمحــن املرعشــلي، الطبعــة األوىل، دار إحيــاء الــراث العــريب، بــروت، 1٤1٨هـــ.



د. إبراهيم بن علي بركات الجعيد

العدد الحادي والعشرون )شعبان ١٤٣٩ هـ - مايو ٢0١٨ م(             ٥7

وهبــة بــن مصطفــى الزحيلــي، التفســر املنــر يف العقيــدة والشــريعة واملنهــج، الطبعــة الثانيــة، - 
دار الفكــر املعاصــر، دمشــق، 1٤1٨هـــ.

يوسف بن أيب بكر بن حممد السكاكي،مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: - 
نعيم زرزور، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بروت – لبنان، 1٤07هـ - 1٩٨7م.

اجملالت: 
ــد الرائقــي الصعيــدي املالِكــي، فتــح املتعــال علــى القصيــدة املســماة بالميــة -  محــد بــن حُمَمَّ

األفعــال، حتقيــق: د. إبراهيــم بــن ســليمان البعيمــي، جملــة اجلامعــة اإلســالمية ابملدينــة املنــورة، 
1٤17هـــ - 1٤1٨هـــ.

عبــد الشــكور بــن حممــد أمــان العروســي، املباحــث الغيبيــة، جملــة جامعــة أم القــرى لعلــوم - 
الشــريعة واللغــة العربيــة وآداهبــا، اجمللــد 1٣، العــدد 21، 1٤21هـــ.


