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 ادللخَّص

جرة مقوالت داللية فيها لله 333" أليب منصور ادلاتُريدي ادلتوَّفى سنة يف "تفسًن القرآف العظيم
 . ة ادلقطىعة.وص يف احلروؼ القرآنيى . و ىذا ما صلده يف نظره ادلخصاإلجيازو الرتكيز و ، االنفتاح، و التعدُّد

، بل احلريف الواحد يف مواضعو كل ِّها و أىمُّ ما دييزه يف تعاطيو ىنا أنىو مل يلتـز داللة واحدة للمركىب
. و لعلى االعتداؿ التأويلي  راح يضع لو يف كل ِّ موضع داللتو ادلخصوصة مع حلاظ أفى ذلك يظلى حتت مظلىة 

تها أبجواء ، عن طريق ربط داللاصىة الداللية للحروؼ ادلقطىعةىذا يعين أفى نظرًا سياقيًّا يعتمده يف جتلية اخل
يف ضوء متطلىبات  . و جتدر اإلشارة إىل أفى ىذا ذلو نظر جديد يف استلهاـ الداللةالسور اليت وردت فيها

 . ابط الدالي  ، و الرت التماسك النصي  



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(6); June 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 085 

Volume 6(6); June 2019 

 

قطىعة بوصفها شلث ِّلة لكلمات مفتاحيى  
ُ
 ة تضمر كثًنًا من البوح الدالي  ينظر ادلاتُريدي إىل احلروؼ ادل

؛ حيرص من ة معتدلة مرىة أخرىة ذاتيى ، و من جهة احتماذلا مقوالت دالليى من جهة دتهيدىا للسور مرىة
. من ةة وعظيى زلطىات تربويى ، و ، و الولوج منها إىل نظر عقلي  ان  تها، و إجيازىا اللسخالذلا على تعميق رمزيى 

ت ةيشًن إىل ما يشبو القواعد التأويليى ف غياب دلظاىر اإلعجاز يف توظيفها؛ دوف اليت  ادلنحازة إىل ادلعنوَّيى
 .يتطلىع إىل ضرورة اعتمادىا

ة ة ادلقطىعة بوصفها عنصرًا أتويليًّا بٌن الرمزيى يتوسىط يف فهمو للحروؼ القرآنيى  أفى ادلاتُريدي   و ادلهمُّ  
. و ىذا ينسجم مع التأسيس إلنتاج غًن ادلتكلىف التأويلي   ة ادلطلقة و القبوؿ الدالي  ادلغلقة ادلوغلة يف الغيبيى 

س بطبةيى ة الكل ِّ ة يف ضوء معطياهتا السياقيى يقارب ادلرادات اإلذليى  عقلي   خطاب تفسًني   يعة احلاؿ إىل ؛ فيؤس ِّ
ر  ي  و فعل تغيًن  ة أداة إنتاج حضاري  ة و الرمزيى ة العرفيى أف تكوف اللغة بلحاظ طاقاهتا الدالليى  مل يغفلو ادلفس ِّ

 .و اجملتمعي   ة و قد تلبىست أبىداؼ البناء الذات  ة اللغويى ؛ فتظهر العمليى ادلاتُريدي  

القواعد  ،االعتداؿ التأويلي  ، خاصىة الداللة ،أبو منصور ادلاتُريدي   ،وؼ ادلقطىعةاحلر  :ةالكلمات ادلفتاحيى 
  .تنمية ادلعارؼ ،ةالتأويليى 

Abstract 

In the "Interpretation of the Great Qura'an" by Abu Mansur al-Matridi, who died in 333 
AH, semantic essays openness, pluralism on the one hand, and concentration and brevity 
on the other. This is what we find in his specific view in Quranic verses cut. These letters 
have a different connotation. 

And the most important thing in his treatment here is that he did not adhere to one 
indication of the literal literal one in all places,But It  is placed in each place its specific 
significance with the fact that it remains under the umbrella of moderation moderation  
and perhaps. 

This means that a contextual view is dependent on the semantic characteristic of the hull 
and the fragment, by attaching its semantics to an ambience. 
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The fence in which they were received. It should be noted that this is a new consideration 
in drawing inspiration in light of the requirements Text coherence, and semantic 
coherence.. 

Al-Matridi views the cut-off letters as representations of key words that are heavily 
embellished with semantic revelation. 

On the one hand, it is prepared for the wall once, and on the other hand, it is likely to 
have moderate self-reflexive statements. 

To deepen the symbolism, and the linguistic summary, and access to mental 
consideration, educational stations and preaching. Without the absence of manifestations 
of miracles in their employment. 

What is important here is that Al-Mataridi understands the Qur'anic verses as an 
interpretative element. 

The closed symbolism of the absolute negativity and the uncritical semantic acceptance of 
interpretation. This is consistent with. 

The foundation for the production of an interpretive discourse of mental approximations 
to the divine meanings in the light of its contextual contextual data. 

Keywords: Abu Musour al-Matridi Implicit moderation; explanatory criticism; 
knowledge development. 

 

 :دخلادل

 ، و يظلُّ الكالـ عليها متعد ًِّداقطىعة بوصفها عنصًرا أتويليًّاالتعاطي مع احلروؼ القرآنية ادليظلُّ 
ر أو ذاؾ ر أيب منصور ادلاتُريدي  تبًعا لفكر ىذا ادلفس ِّ  238) السمرقندي   . و أيت يف ىذا السياؽ نظر ادلفس ِّ

يف كتابو "تفسًن  يف احلروؼ ادلقطىعات اليت افتتحت هبا رلموعة من سور القرآف الكرمي( للهجرة 333 –
ر ادلاتُريدي  القرآف العظيم تفسًنية يف  رمحو هللا تعاىل على إنتاج مقوالت " بوصفو تفسًنًا حيرص فيو ادلفس ِّ
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إنتاجو من مقوالت ا يريد . و ىكذا أيت نظره يف تلكم احلروؼ منسجًما مع مضوء نظر أىل السنىة
 . ةتفسًنيى 

ر يف احلروؼ ادلقطىع ة للماتُريدي  يتابع البحث ادلقوالت التفسًنيى  ة يف ضوء نظره التفسًني ادلفس ِّ
، و الكالـ على طبيعتها واًل إىل بياف قيمة ىذه ادلقوالت، و الداللة على أمهيتها من جهة؛ وصادلركىز

ة معتدلة تشقُّ طريقها يف منظومة بغية رصد أثرىا يف إنتاج أدوات أتويليى  ؛ة من جهة اثنيةلسانيى ة و الالفكريى 
ة اذلادفة اليت ة التأويليى ة تدخل يف وعي التجربة اللسانيى ة و تنمويى مبا دتتلكو من مالمح عقليى  التأويل اإلسالمي  

 ة تستلهم يف ضوء إجراء التأويلأتويليى ة بل تتخطىها إىل صياغة قواعد ة الرمزيى ال تقتصر على النظر يف اللسانيى 
ة غًن ادلباشرة ة أو القواعد التأويليى ؛ و من مثى فإفى ىذه النظرات التأويليى من دوف أف يذكرىا على ضلو مباشر

ة من تطلُّعات تشتغل على مبا ذلذه القواعد التأويليى  التأويلي   ينبغي أف تالحظ يف وصف النظر اإلسالمي  
ة قد ة التحليليى . و كانت ىذه ادلتابعة ذات اخلصائص السياقيى و الذىين   الذات بلحاظها الرتبوي  مظاىر بناء 

حروؼ ة للالدالالت السياقيى ، و ""للحروؼ ادلقطىعة عند ادلاتُريدي  ة الدالالت الكل ِّيى دتثىلت يف فقرتٌن مها: "
 يف ة للماتُريدي  يى ة تستوعب ادلقوالت الكل ِّ تفصيليى . و يف الفقرة األوىل ست نقاط "ادلقطىعة عند ادلاتُريدي  

قطىعة حروؼ اخلطاب القرآن  
ُ
ت ، مثىلة سلصوصة هبذه احلروؼ. أمىا الفقرة الثانية ففيها تسع وقفات دالليى ادل

ر و كتابو على ضلو موجز و مركىز يف موضع يسبق الكالـ على ضلو دقيق مواقف ادلاتُريدي   . و ذكرت ادلفس ِّ
 .تٌنعلى الفقرتٌن التحليليى 

 

 :و كتابه تفسري القرآن العظيم أبو منصور ادلاتُريدي   -األوَّل 

 من أكابر العلماء على مذىب األحناؼ أبو منصور زلمىد بن زلمىد بن زلمود ادلاتُريدي  
، 1ج ،2004)أبو منصور ادلاتُريدي ،  ، و ىي بلدة بسمرقندللهجرة مباتُريد 238ولود قُرابة ادل السمرقندي  

ماتُريد إحدى بلدات ة ببلدتو ة احلنفيى ة إحدى فرؽ الوسطيى . و يعود إليو أتسيس فرقة ادلاتُريديى (8-7ص
. و كانت ىذه الفرقة اليت ذاع فكرىا و انتشر يف العامل ف ذلك أوائل القرف الرابع اذلجري  ، و كامدينة مسرقند

، و (4-2، ص2007صدىاـ زلمىد، زلمود محىادي ، و ) قل يف مواجهة الفرؽ األخرتعتمد الع اإلسالمي  
. و أيت ، و توجيو قضاَّي الفكر اإلسالمي  ، و حتسٌن األفعاؿ و تقبيحهاعرفة هللا تعاىلتنظر نظرًا عقليًّا يف م
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، و (135-133، 84-79، ص1992)أمحد احلريب ،  يف ىذه السياقات معتمًدا التأويل نظرىا العقلي  
 .ةحيثيىاتو اللغويى 

ة كانت قليلة بسبب من بعد موطنو عن مركز اخلالفة و ادلاتُريديى  و ادلالحظ أفى أخبار ادلاتُريدي   
 ة إىل مراكز العلم، و عدـ ارحتالو ىو أو رجاالت ادلاتُريديى (8-7، ص1ج )أبو منصور ادلاتُريدي ، ببغداد

، فضاًل عن ة يف بداية نشأهتاآنذاؾ كمكىة و بغداد و دمشق ، و عدـ وجود تيار سياسي حيتضن ادلاتُريديى 
. و من الضرورة مبكاف اإلشارة إىل أفى إغفاؿ (84-79ص )أمحد احلريب ، ةأتخُّر التأليف يف طبقات احلنفيى 

 )أبو منصور ادلاتُريدي ، و قلىة أخباره يف كتبهم ال يدؿُّ على أنىو قليل األثر عندىم ادلرتمجٌن ترمجة ادلاتُريدي  
 .  ة يف أغلبها؛ ذلك أبفى ىذا اإلغفاؿ كاف ألسباب مكانيى (8-7، ص1ج

لقىب هبا مكانتو بٌن العلماء أفى لو ألقاًًب مل يُ  احلنفي   السمرقندي   و شلىا يدخل يف أفى للماتُريدي  
ح عقائد ادلسلمٌن، و إماـ ادلتكه؛ فهو إماـ اذلدىغًن  ة، و ، و رئيس أىل السنىة و اجلماعل ِّمٌن، و مصح ِّ

)أمحد  ، حاذؽ، انبغة ىو عامل، مفك ِّر، ذكي  ، و قامع البدعة. و ًبلنتيجموط ِّد عقائدىم، و انصرىم
 . (93ص احلريب ،

كوىنت لو حصيلة واسعة ضمىت الثقافة ))ة حافلة حياة فكريى  و قد عاش أبو منصور ادلاتُريدي   
ينة تشتهر ؛ ذلك أبنىو نشأ يف مد(105، ص1ج )أبو منصور ادلاتُريدي ، ((ةة و الفارسيى ة و اليواننيى عربيى ال

، قد يرقى إىل أف يكوف صراًعا نة تشهد جداًل فكرَّيًّ بٌن الفرؽ. و كانت تلك ادلديمبناظراهتا و مكتباهتا
 . (91-90ص )أمحد احلريب ، بٌن تياراهتا ادلختلفةفكرَّيًّ شديًدا 

، واراتًبلردود و احلجج و احل تفسًنه يعىن ، و الفقو. وكتب يف التفسًن، و العقيدة  ريدي  و للماتُ 
، . و ىو تفسًن مشهور(12-5، ص1ج )أبو منصور ادلاتُريدي ، فال يدانيو تصنيف سابق يف ىذا ادلضمار

ىذا و ال جـر فإفى )). (98-79صؿ و احلراـ )أمحد احلريب ، األحكاـ و احلالأًبف عن ادلشكل، و أتقن 
علمو الذي نذر فكره و حياتو  ؛ ألنىو ديث ِّل قمىة ما وصل إليوما صنىف أبو منصور ادلاتُريدي   الكتاب من أىم ِّ 

 فُدفن فيها، للهجرة بسمرقند 333نت وفاتو سنة . و كا(12-5، ص1ج )أبو منصور ادلاتُريدي ، ((لو
 .  (96ص )أمحد احلريب ،
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 :للحروف ادلقطَّعة عند ادلاُتريدي  ة الدالالت الكل  يَّ  -الثاين 

ة موعة من السور القرآنيى ة استعملت يف مفتتح رلطائفة من احلروؼ اذلجائيى  يف اخلطاب القرآن  
، ةادلقطىعة، و احلروؼ اذلجائيى  لقاب تتمحور حوؿ مفاىيم رئيسة ىي: احلروؼ. و ىذه احلروؼ ذلا أادلباركة

، 2008)الفيتوري  فرج،  ، و فواتح السورة، و الفواتح اذلجائيى ة، و حروؼ ادلعجمو احلروؼ النورانيى 
)خالد الزىران ،  و أدائي   ، و إفرادىا يكوف على ضلو كتايب  . و ىي حروؼ مفردة لفظًا و معىن(12ص

   .(18، ص2014

ا جاءت لتفو من ادلالحظ ادلهمىة  قطىعة أَّنى
ُ
تتح هبا سور سلصوصة يف سياؽ الكالـ على احلروؼ ادل

، و دتنع افرتاض الصدفة يف ، و أفى ذلا داللة ما، و ىذه احلاؿ تؤك ِّد توظيفها القصدي  من دوف غًنىا
تلكم احلروؼ يف اخلطاب القرآن  . و ىكذا كاف استعماؿ (276، ص2012)مالك بن نيب ،  توظيفها

منها ما كاف على  ، و " ف ". ونها ما كاف على حرؼ واحد : " ص "، و " ؽ "، فمعةىيئات متنو  على 
ما كاف على ثالثة أحرؼ: " امل "، و " الر م ". و منها ، و " ح  س "س "، و " ي  و " ط  ، و "حرفٌن: " ط  

ا كاف على مخسة م، و " ادلر ". و منها كاف على أربعة أحرؼ: " ادلص "سم ". و منها ما  ، و " ط  "
 سق ".م ع  ، و " ح  أحرؼ: " كهيعص "

: اجتاه جيعل معرفة قطىعات تنتظم يف اجتاىٌن رئيسٌنديكن أف يقاؿ إفى آراء ادلفسرين يف احلروؼ ادل
ا من جدوى يف التعاطي مع ىذه ادلعان ، و ال جيد منا من العلم  ادلخصوص ًبهلل تعاىلمعانيه ؛ ألَّنى

)حسٌن  ، و ادلكتـو الذي ال يفسىر(21، ص3، ج2007)جالؿ الدين السيوطي ،  ادلتشابو القرآن  
و و آلو  و سلىم، و ى هللا علية مع الرسوؿ صلى زلاورة خاصى ، جاء على ضلو ))(11، ص2002نصىار، 

ا رمز بٌن هللا تعاىل. مب(64، ص1997)زلمىد البالغي ،  ((أمٌن الوحي ى هللا و حبيبو ادلصطفى صلى  عىن أَّنى
و من . و اجتاه يرى أنى (120، ص2010)جواد كسىار،  عليو و آلو و سلىم ليس ًبلضرورة أف تُبٌنى للناس

)زلمىد ًبقر احلكيم،  ، و أقواذلم فيهاالعلماءدت آراء ؛ و يف ضوء ىذا االجتاه تعدى الالـز الكالـ على معانيها
 .  (505-504، ص2005

ر ادلاتُريدي   قطىعة مل يظهر يف األخبار تفسًنىا عن رسوؿ هللا يذكر أفى )) و ادلفس ِّ
ُ
ىذه احلروؼ ادل

سلىم بطريق التواتر و االشتهار، و مل يثبت عن الصحابة، رضواف هللا تعاىل عليهم  صلىى هللا عليو و آلو و
م سألوا رسوؿ هللا صلىىأمجعٌن ، ألنىو معلـو أالى ف فيهاهللا عليو و آلو و سلىم عن ذلك، فسبيلو الوق ، أَّنى
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قطىعة إالى من جهة السمعيقف أحد على ادلراد ًبحلرو 
ُ
. فلمىا مل يظهر من أصحاب رسوؿ هللا صلىى هللا ؼ ادل

م تركوا ذلكعليو و آل . و على الرغم من ذلك (553، ص4ج)أبو منصور ادلاتُريدي ،  ((و و سلىم دؿى أَّنى
وؼ ترمز عنده إىل مجلة من األمور، ؛ فهي حر لٌن بداللتها و إمكاف أتويلهاقائمن العلماء ال فادلاتُريدي  

  :ديكن أف تنتظم يف

  :األمساء و الصفات و ما يرتبط هباإشارهتا إىل  -1

ا أمساء للقرآف ، و صفاتو، و أفعالوتعاىلو يف ذلك أتت إشارهتا إىل بعض أمساء هللا   . أو أَّنى
؛ وصواًل إىل ، أو إىل القرآف العظيم كل ِّواالنتباه إىل ما بعدىا من آَّيت؛ إذ حتق ِّق لفت رمي، و سورهالك

 . (205، ص2ج )أبو منصور ادلاتُريدي ، إلزامهم احلجىة

ؼ ىنا رأيو أنىو هبذه احلروؼ كأنىو . و شلىا يضاضلًوا من اآلراء ادلتقد ِّمة فيهاىنا ينقل  و ادلاتُريدي  
. و ىنا و التمهيد (13، ص1ج )أبو منصور ادلاتُريدي ، ادلباركة على ضلو من الوصل القرآنيىة السور هبا بيني

ة بل تعتمد ة ال تكتفي ًبلتجزئة اللسانيى ة أتويليى أيت حلاظ ما يشًن إليو ىذا الفهم من ضرورة اعتماد آليى 
ة على مستوى الفعل أدواهتا التحليليى ة كربى ذلا ة وحدويى ة يف منت عمليى ات تضع ادلقولة التأويليى ًبلضرورة تقنيى 

ة اليت ال تقف عند حدود ادلظاىر ذي ادلطالب النوعيى  و أىدافها على مستوى الوعي اإلنسان   اللسان  
 . ت الفاعلةة بل تعدوىا إىل ادلعنوَّيى ادلاد ِّيى 

       

  :مس  تها على الق  دالل  -2

، و جيوز أف تكوف على القسم هبا ... ادلقطىعة أنىواألصل يف احلروؼ يف ىذا السياؽ أيت قولو ))
ه. و ىي ، و عظُم قدر شأف العرب القسم ًبلذي جلى قدرهة احلروؼ مبا كاف من يى أُريد ًبلقدر الذي ذكر ُكل ِّ 

، و مها أمجع مع ما دلىت نعمتٌن عظيمتٌن، اللساف و السمع، و هبا يُػتىصل إىل ادلنافع شلىا هبا قواـ الدارين
جلى قدرىا يف أعٌن اخللق، فُيقسم رلرى كل ِّ أنواع احلكمة ؛ فأقسم هبا على معىن إضمار هبا أو على ما أ

، يكوف التداخل من . و ىو ىنا (13، ص1ج )أبو منصور ادلاتُريدي ، ((هبا يقد ِّـ توضيًحا دالليًّا فكرَّيًّ
. و إشارتو  حكمتو تعاىل يف اختيار أقساموىل، و إيشًن إىل نعم هللا تعاىل من جهة ؛ ذلك أبنىوأبرز مالزلو
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ا قد ال يسعو القوؿ أو إىل احلكمة يف ىذا السياؽ تعطي داللة على أنىو يرى يف احلروؼ ادلقطىعة أفًقا دالليًّ 
 .كوف ذلا من الدالالت ما ال ندركو. مبعىن أفى ىذه احلروؼ قد تالتحديد

 :الداللة على حساب اجلُمَّل  -3

، و يكر ِّس تها من جهةتوظيًفا مهمًّا يعم ِّق رمزيى  ة ادلقطىعة عند ادلاتُريدي  القرآنيى  توظىف احلروؼ 
حُيتمل أف يكوف مبعىن الرمز و التضمٌن يف كل ِّ حرؼ منها من جهة أخرى. يقوؿ: )) جياز اللسان  حالة اإل

ج على الرمز هبا عن أمساء هللا و . مثى خُيرى عند الناس من أمر حساب اجلُمىل أمرًا جلياًل يعظُم خطره على ما
صفاتو و نعمو على خلقو أو على بياف منتهى ىذه األمىة أو عدد أئمتها و ملوكها  و البقاع اليت ينتهي 

إلشارة يف االكتفاء هبا ، بل ًبالكتفاء ًبلرمز عن الكالـ مبا ىو مبعىن ارىا. و ذلك ىو يف َّناية اإلجيازأم
، ليعلم اخلالئق قدرة هللا و أفى لو أف ُيضمىن ما شاء فيما شاء على ما عليو  ًبهللعن البسط، و ال قوىة إالى 

ر عنه ا و كنهها اليت يدركها كلُّ أمر اخلالئق من لطيف األشياء اليت كادت العقوؿ و أسباب اإلدراؾ تُقص ِّ
. يستفاد من (13، ص1ج)أبو منصور ادلاتُريدي ،  ((واحد، و بٌنى األمرين. فعلى ذلك أمر تركيب الكالـ

ف مقدرة ، و بيا اخللق. و أكرب من ىذا أنىو ينطلق منها إىل النظر يفذ منها منطلًقا تربوَّيًّ وعظيًّاىذا أنىو يتىخ
. و الظاىر أنىو ال يكتفي بذكر ة يف ىذا السياؽلداللة االحتماليى . مع حلاظ تنمية ااخلالق العظيم يف إبداعو
. و ىذا من مالمح آلراء و إنتاجها متداخلة مرتابطةادلواضع بل يعمد إىل دمج ا رأي بعينو يف موضع من

ي  لديو يف التعاطي مع الدالالت يف نسبتها  ادلنهجي   النظر الدالي  
ا . و شلى متداخل إىل احلروؼ على ضلو كل ِّ

زىا، أو ديدُّىا ًبلعمق و ض اآلراء و تنميتها مبا يعز ِّ حُيسب لو يف ىذا ادلوضع أنىو يعمل على تكريس داللة بع
 . ةة احتماليى ة رمزيى تاج مقولة دالليى ؛ إلنالثراء

ة على حساب اجلمىل قد ينظر إليو على و جتدر اإلشارة إىل أفى الرأي بداللة ىذه الفواتح األزليى  
؛ ىذا الرأي   و قد َّني عن .، و الضعف(63-51، ص1983)زلمىد أبو فراخ،  أنىو رأي ظاىر الفساد

. و ىو أدخل يف (163، ص2000، )زلمىد حسٌن الصغًن و اخلرافة 1ذلك أبنىو أقرب إىل السحر 
، و (147، ص 1989، ، عائشة عبد الرمحن237، ص1977، )صبحي الصاحل و اللبس 2الغموض 

؛ فراح يرى يف تضمٌن احلرؼ عدًدا من الرموز البعد عن الواقعية . على أفى ادلاتُريدي أخذ من اجلمىل منهجو
 .  ىو يف احلرؼ قضية قد تكوف زلتملة
                                                           

 . 741 – 741دراسة قرآنية لغوية و بيانية ، ص  -ينظر . اإلعجاز البياني للقرآن و مسائل ابن األزرق  1
 . 731ص ينظر . مباحث في علوم القرآن ،  2
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   :الكالمحتقيق الفصل بني ادلنظوم و ادلنثور من  -4

ة ادلقطىعة يف سياؽ إجياد مقولة يفهم يف ضوئها مغزى استعماؿ احلروؼ القرآنيى  شلىا يقد ِّمو ادلاتُريدي  
ا جيء هبا للفصل  على  ذلك يكوف بٌن ادلنظـو و ادلنثور من الكالـ، مع إشارة منو إىل أفى ذىابو إىل أَّنى

. و ىذا يعين أفى ىذه (14-13، ص 1)أبو منصور ادلاتُريدي ، ج وجو ينقطع لو ادلثاؿ من كالمهم
يضيف بطبيعة احلاؿ إىل ىذه  و ادلاتُريدي  . ف فارقًا شكليًّا بٌن فنوف القوؿاحلروؼ بلحاظ تقطيعها تكو 

  .إىل رأي جديد -ًنًا ما يفعل ذلك و كث -ادلقولة ما يؤى ِّلها 

 

 :ة ادلقطَّعة مبا بعدهاوف القرآنيَّ ارتباط احلر   -5

ر ادلاتُريدي  شلىا دييل   )أبو  ((ادلقطىة ما أحلق هبا على أثرىا أفى تفسًن ىذه احلروؼإلىو ىنا )) ادلفس ِّ
. مبعىن أنىو يرى أفى اآلية ادلباركة اليت أتت إثر ىذا ةمن اآلَّيت ادلبارك (13، ص1ج منصور ادلاتُريدي ،

بط . و بياف ذلك أفى احلرؼ ادلقطىع يرتا لو، و بيااًن دلضمونواحلرؼ أو ذاؾ من احلروؼ ادلقطىعة دتث ِّل تفسًنً 
ديث ِّل تفسًنًا للحروؼ  (2)البقرة:  {أفى قولو تعاىل: }ذ لِّك  الكِّت ابُ  بلحاظ معناه ًبآلية اليت تليو، فإنىو يذكر

يف مفتتح  (1)األعراؼ:  {سورة ادلباركة. أمىا قولو تعاىل: }ادلصاليف صدر  (2)البقرة:  {ادلقطىعة: }امل
مثل ذلك يف غًن  . و(2)األعراؼ:  {راؼ ادلباركة فتفسًنه قولو تعاىل: }كِّت اٌب أُْنزِّؿ  إِّل ْيك  سورة األع

 .(13، ص1ج )أبو منصور ادلاتُريدي ، موضع من مواضع استعماذلا

؛ إذ يقوؿ يف ؼ ادلقطىعة و اآلَّيت اليت تلتهاو قريب من ذلك ذىابو إىل الرتابط الرتكييب بٌن احلرو 
 خرب دلبتدأ (1)غافر:  {باركة: ))و الصحيح من األقواؿ أفى }حمكالمو على مفتتح سورة غافر ادل

 .  (391، ص4)أبو منصور ادلاتُريدي ، ج ((خرب اثف (2)غافر:  {زلذوؼ، و }تػ ْنزِّيُل الكِّت ابِّ 

. و من كتابو ، و أكثر من تكراره يف مواضع متعد ِّدةىذا ادليل أنىو أعاد ىذا الرأي و ما يعز ِّز 
مبا ذكره ، و يكتفي عن ذكر رأي يف احلروؼ ادلقطىعاتأحسب أنىو عندما يسكت يف مواضع من تفسًنه 

ا ىو يشًن إىل رأيو ىذا. فيكوف قد عزىزه أيًضا بسكوتو، و إحالتو ىذه  .يف غًن موضع قد تقدىـ إَّنى
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  :ادلقطَّة مظهر للمتشابه القرآين   ةاحلروف القرآنيَّ  -6 

ا ادلقطىعة رأي منة قباؿ ما يراه ىو يف احلروؼ القرآنيى  ينقل أبو منصور ادلاتُريدي    من  يرى أَّنى
يضع ىذا  أًب منصور. غًن أفى ، فهي يف مقاـ سر ِّ القرآفوعلمعلى خلقو  تعاىل لذي مل يُطلِّع هللاادلتشابو ا

. احملن أنواع أف ديتحن عباده مبا شاء منهللا تعاىل يشًن إىل أفى لو  ؛ فيوض ِّحو أبفى الرأي يف سياقو التفسًني
)أبو منصور  اإلمكاف و االحتماؿ ضلو من لة ىذه احلروؼ أيت علىو من ىنا فإفى الذي يُذكر يف دال

 )أبو بكر بن عريب ، . و يف ىذا السياؽ أتت إشارهتا إىل الوجود(391، ص4، ج13، ص 1ادلاتُريدي ، ج
 .منها و الباطن، الظاىر عةو عوادلو ادلتنو   (31، ص1ج ،2001

على ضلو  ادلقطىعة اليت استعملها اخلطاب القرآن  و قريب من ىذا ما يُذكر من أفى للحروؼ 
، (136-133ص ،)جراد كسىار ، و ًبطًنا يتمثىل يف أرواحهاىرًا يتمثىل يف صورىا و أشكاذلاسلصوص ظا
ا تثًن حبى االستو مكنوانهتا و تثًن من جهة أخرى الرىبة و  .طالع و توقُّع األسرار و ادلخبوء؛ ذلك أبَّن 

 .  (8ص ،ار)حسٌن نصى  الفزع

ا دتث ِّل حالة من حاالت الدعوة إىل التأمُّل و التفكُّر )أبو منصور ادلاتُريدي ،  و غًن بعيد عن ىذا أَّنى
ذا من طريق توظيف . و يكوف ى، و إلفات األنظار؛ وصواًل إىل مضموَّنا و ىدفها (363، ص4ج

 . (515ص كيم،)زلمىد ًبقر احل ، و قرائن احلاؿوجودىا اخلارجي

ن يرى للحروؼ ادلقطىعات دالالت، و شلىن ال يرى ذلا من معىن ىذا أنىو نظر يف آراء الفريقٌن شلى 
و مع من يرى أفى ذلا . و يظهر أنى ك يف أثناء كالمو على ىذه احلروؼ. و أًبف عن موقفو من ذلدالالت
بعيد عن  فكانت مقوالتو تتمتىع بنظر أتويلي  ؛ ة مرىة أخرى، و يراىا رمزيى ة مرىة، غًن أنىو يراىا لسانيى دالالت
ي آاثره يف إنتاج أتويليى التكلُّف  . ة معتدلة على ادلستوى االستشرايف، ديه ِّد الطريق أماـ توخ ِّ

  :ة للحروف ادلقطَّعة عند ادلاُتريدي  الدالالت السياقيَّ  -الثالث 

خرى  مرىة أ ، و بلحاظ توظيفها السوري  الكم ِّي مرىةادلقطىعة بلحاظها ة دلىا تنوىعت احلروؼ القرآنيى  
يريد أف يسلك  ؛ فقد يكوف ىذا االستعماؿ ادلتنوُّع داالًّ على أفى اخلطاب القرآن  كما مرى يف الفقرة السابقة

. ادلتنو ِّعة كمًّا، و نوًعا (105، ص1ج 1989)جار هللا الزسلشري ،  هبا مسلك العرب يف أساليب كالمهم
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على  ـوالي ااءى لنال ديكن أف ترت يقود إىل ضرورة استمزاج إحيائها؛ ذلك أبفى ىذه الفواتح  ىو ما و ىذا
رة ىيئة ، دينحها (273ص )مالك بن نيب، . و ال سيما أفى ذلا حضورًا صوتيًّا مستقالًّ جامدة ىياكل متحج ِّ

ر ادلاتُريدي  و التأثًن طاقات من التواصل ، يُرصد يف مقوالتو استشعر فيها وحًيا دالليًّا ماد ق . و لعلى ادلفس ِّ
 :يت خصى هبا بعًضا من ىذه احلروؼال

 :  (يف سورة الرعد ،ادلر)  -1

كتب جعلناىا آَّيت القرآف و كناية عن احلجج و الرباىٌن و سائر ال)) استعملها اخلطاب القرآن  
يعلي من منزلتو  إعماؿ للنظر العقلي   . و يف الرأي  (612، ص2ج )أبو منصور ادلاتُريدي ، ((ُحججو

. و من ىنا أتت الضرورة دقىة صوغها منابر حتكي الرباىٌن؛ ذلك أبنىو جيعل ىذه احلروؼ على ادلاتُريدي  
 .ة قراءة تشتغل على ىذا النحويقرأ ادلرادات القرآنيى  الكربى اليت ينشدىا يف إنتاج نظر عقلي  

  :يف سورة إبراهيم(، )الر -2

ا حروؼ اعتياديى يذكر   )أبو  ((ة، غًن أفى هللا تعاىل ))جعلها ًبحلكمة كتاًبً شيًئا من إشارهتا إىل أَّنى
ذي يتمتىع بو . و ىو يف ىذا ادلوضع ينب ِّو على حقيقة اإلعجاز و التفرُّد ال(5، ص3ج اتُريدي ،منصور ادل

 . ىذا الكتاب العظيم

 :  يف سورة احل جر( ،)الر -3

يف مفتتح سورة إبراىيم ادلباركة. غًن أنىو يرى فيها ما  ال خيتلف عن كالمو عليهايسوؽ فيها كالًما 
 صلىى هللا عليو و آلو و كناية عن األنباء و األخبار عن األمم السالفة اليت مل يشهدىا رسوؿ هللايكوف ))

ا أُنزؿ من السماءا الكت. تلك األنباء و األخبار اليت جعلناىا كتاًًب أو آَّيت ليعلموا أفى ىذسلىم ، و اب إَّنى
ا ُعلم ًبلوحي من هللاأ ة مبكاف أف أشًن يى تعاىل . و من األمه ِّ  (39، ص3)أبو منصور ادلاتُريدي ، ج ((نىو إَّنى

ا تتضمىن تعريًفا ادلباركة ت منسجمة مع مضامٌن ىذه السورةإىل أفى إشارتو إىل ىذا ادلعىن أت ؛ إذ إَّنى
  .هبا أمم سالفةألحداث اليت مرىت ًب
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 :  يف سورة طه( ،)طه  -4

ا كلمة يراد هبا الداللة على نداء الرُجل ًبلنبطيى  ا أريد هبا ة، أو ًبلسرَّينيى ةيستعرض فيها أَّنى ، أو أَّنى
ؿ صلىى هللا عليو و آلو و . و ادلراد منو شخص الرسو (283، ص3)أبو منصور ادلاتُريدي ، ج نداء فالف

 .و كأنىو يتبنىاه يف ىذا ادلوضع، يستعرض ذلك من دوف تعليق منو . و ادلاتُريدي  سلىم

   :(يف سورة يس، )يس -5

نداء إنساف  ى سبيل القسم بو . و اللفظ معناهيذكر أنىو أراد زلمىدا صلىى هللا عليو و آلو و سلىم عل
. و لعلىو يريده يف ىذا ادلوضع كما (191، ص4)أبو منصور ادلاتُريدي ، ج بلساف احلبشة أو لساف طيء
 .أراد داللتو يف سورة طو ادلباركة

 :  يف سورة ص( ،)ص  -6

، 4)أبو منصور ادلاتُريدي ، ج ، و حاربْ و ادلعىن ىنا صادِّ ًبلقرآف، أي اندِّ بو، و عارْض، و قابلْ 
 العناصر اللفظيىة اليت تلي احلرؼ ادلقطىع يف . و يف ىذا السياؽ يظهر أثرمن حتدىاؾ و خالفك (253ص

من ذكره  . مبعىن أنىين أدلح ما يريده ادلاتُريدي  (1)ص:  {. يقوؿ تعاىل: }و  الُقْرآفِّ ذِّي الذ ِّْكرِّ اآلية ادلباركة
ارتباط . و من ىنا ينفتح على رأيو ادلتمث ِّل يف ذه اآليةلنسيج اللسان  ذلذلذه الدالالت؛ فهي عنده مرتبطة ًب

 .روؼ ادلقطىعة مبا يليها من آَّيتاحل

 :  )حم: يف سورة غافر(  -7

، 4ج دلاتُريدي ،)أبو منصور ا ((ر ما قيل فيهما إفى معناىا ))ح مى، أي الذي قضى كائنيذك
ر ادلاتُريدي  ة واضحةفيو مزعة عقديى  . و الرأي  (329ص هو فعن التعليق عليو  . أمىا سكوت ادلفس ِّ
؛ ما يعين أنىو يرتبط برأيو الذي يتبنىاه من ارتباط دالالت احلروؼ مضامٌن السورة ادلباركةسجامو مع نال

  .يليها ادلقطىعة مبا

    :يف سورة ق(، )ق -8

تقع عليو أطراؼ السماء، و ىو الذي يرفعها و دينع  فيو إنىو اسم جلبل حييط ًبألرض ينقل
، 4ج )أبو منصور ادلاتُريدي ، مل تعرؼ ىذا اجلبل ؛ ذلك أبفى العرب. و يضع ِّف ىذا ادلعىنسقوطها
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إىل تبن ِّيو يف تفسًن ، و يدعو لرأيو الذي يريد أتكيًداد أيت . و تضعيفو ذلذا ادلعىن يف ىذا ادلور (553ص
 .ىذه احلروؼ

ة اليت كانت هتدؼ إىل شل ِّ حركة ات التفسًنيى إنىو من اإلسرائيليى  و أقلُّ ما يقاؿ يف ىذا الرأي  
ة التفسًن، و إبعاده عن االنفتاح على أفق اإلسالـ الرحب، فضاًل عن أفى مثل ىذه ادلقوالت التفسًنيى 

ة اليت تشًن إىل انتظاـ حركة األرض و عدـ اضلراؼ مسارىا ًبجتاه الشمس أو تتعارض مع ادلسلىمات العلميى 
ادلتدب ِّر، و  أف تصمد أماـ النظر العقلي   ضلو اجملهوؿ يف الفضاء. انىيك عن أفى مثل ىذه الرواَّيت ال ديكن

-389، ص2008، محد الوائلي  أ) ىي من جهة أخرى جتعل اجليل احلاضر يتحمىل مضاعفاهتا و عواقبها
 الوخيمة اليت تتمثىل يف تعطيل العقل أماـ ىذه الرواية الساذجة و أمثاذلا.   (392

، يقاؿ سللوؽ من زمرُّدة خضراءو الغريب أفى الرواَّيت مل تقتصر على ذكر اجلبل بل راحت إىل أنىو 
، إفى السماء اخضرىت بسبب من لونو  (.24-23، ص3ج )جالؿ الدين السيوطي 

السورة ادلباركة اليت تسمىت بو. و قد بلغت  " احلرؼ ادلقطىع يف سياؽيف معىن "ؽ كثًنة  اءاآلر و 
، . و ادلالحظ أنىو ال دليل على صحىتهاعشر رأَّيً  أحد  . و(130، ص8ج ،1989 )أبو حيىاف األندلسي 

تاح جملموعة من أمساء هللا تعاىل، من مثل القاىر، ىو افت. أو سبحانو و تعاىل اسم من أمسائو قيل فيو إنىو قد
اسم للسورة  و .أمساء القرآف العظيمىو اسم من و  .ي، و القاضو القادر، و القدير، و القابض، و القريب

رب و ىو يدؿُّ على ق .، و ال تعدومها تعاىل و َّنيوقيل أيًضا إنىو مبعىن قف عند أمر هللا. و قد اليت يفتتحها
ْبلِّ الو رِّيدِّ  و  ضل ُْن أ قْػر ُب إِّل ْيوِّ مِّنْ : }هللا سبحانو و تعاىل من عباده. يف إشارة إىل قولو تعاىل  .(16)ؽ:  {ح 

تزاء . و لعلى ىذا يكوف على ضلو من االختصار و االجا احلرؼ داالًّ على انقضاء األمرقد يكوف ىذو 
ي  األ ْمرُ قُ دلفهـو ) أفى هللا سبحانو و تعاىل أقسم بقوىة قلب رسولو و حبيبو دمحم صلىى  داللة على فيو و. (ضِّ

و  .فيو لعلو ِّ حالو و كبًن استعدادهو مل يؤث ِّر ذلك ؛ ذلك أبنىو محل اخلطاب و الرسالة آلو و سلىم هللا عليو و
. و جتدر (3-2، ص17، ج1965)أبو عبد هللا القرطيب ،  من الق س م القرآن   ضرًبً  ديكن أف يكوف

ف عن االنصراؼ إىل معىن أقسم ًبحلرؼ فإفى الذىن حينئذ يتوقى  إذا)) اإلشارة إىل أفى اخلطاب القرآن  
ا وقع هبذه احلروؼ . و هبذا نعرؼ أفى رؼ ليس لو معىن قائًما يف نفسوحل، ألفى ىذا ازلدىد ، ألفى الق س م إَّنى

د أصل القرآف الكرميهللا جلى و عال ي ، فأراد هللا ذه احلروؼ ادلادية ىي أصل القرآف، ألفى ىريد أف ديج ِّ
ده بتمجيدىاسبحانو و  تعظيمو حيث إنىو ، جيعلها موضع تكرديو و تعاىل أف يكر ِـّ القرآف بتكرديها، و ديج ِّ
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)أمحد الوائلي ،  (( بعظيم و إف رأيناه ضلن غًن ذلك، و ىو جلى و عال ال يقسم إالى تعاىل أقسم هبا
 . (386ص

القرآف قاؼ جلميع أفى ىذا اسم فاعل مأخوذ من االقتفاء؛ فيكوف معناه )) و لعلى ىذا احلرؼ
ة الرأي وصواًل إىل مقاربتو ضلو الفكرة الرتبويى  و جتدر قراءة ىذا .(394لي ، )أمحد الوائ ((األشياء ًبلكشف

ا كما قلنا ، ألَّنى كثًن من موارد حفظ كرامة اإلنسافإفى ىذه الكلمة تعين الكثًن الة لإلنساف؛ إذ ))الكماليى 
اجملتمع، و تثب ِّت بناء  ، و القرآف يكشف لنا كلى الوسائل اليت ختدـ يف عمليةاسم فاعل مبعىن كاشف

ق ىذا اذلدؼ ، فكلُّ ما خيدـ حتقيحتقيق ىذا اذلدؼ، و ال يرتؾ وسيلة دوف أف يوظفها يف سبيل دعائمو
ة اليت دعت إليها األدَّيف ة االجتماعيى ، كي يستفيدوا منو يف حتقيق ىذه العمليى يضعو بٌن أيدي الناس

 تظلُّ ىذه اإلشارة؛ ف(402)أمحد الوائلي ، ص ((يومنا ىذا آدـ عليو السالـ إىل ة منذ أف خلق هللاالسماويى 
تاج ، و تبين ِّ نظر فكري واقعي يقود إىل إنموَّيًّ حيثُّ على ضرورة التعلُّم، و تعقُّل األشياءفاعاًل تن لدالليىةا

ة القائم قرآنيى ة انطالقًا من مشروع الظاىرة الة و العمليى ، و متطلباهتا الواقعيى تواصل فاعل بٌن النهضة احللم
ة اذلائلة اليت تضع اإلنساف أماـ جوىر ، و اإلحاطة الكونيى الواقعي   س من تغليب النظر العملي  على أسا

إىل أكملة الذات و  ، يف ضوء الدعوةو احلضاري   لينطلق يف إنتاج بناء ذاتو و َّنوه ادلعريف   وجوده العقلي  
تمع ادلثاؿ القائم على أساس من أتكيد كرامة اإلنساف و جعلو ، و جعلها أماـ إرادة إنتاج اجملاالرتقاء هبا

و ال خيفى أفى ادلاتُريدي   .، أو إىانتو و إذاللووين مقدرتوبعيًدا عن هت كرديو أعظم تكرميالقيمة العليا و ت
برفضو الداللة على اجلبل يف ىذا السياؽ يفتح الباب أماـ مثل ىذه ادلقوالت الدالليىة التنمويىة اليت تالمس 

 .خالقها العظيم رمحة بناء الذات اإلنسانيىة و موقعها من

 : قلم(يف سورة ال ،)ن  -9

و  ذ ا أمىا احلوت فمناسبة لقولو تعاىل: }. الدواةو فيو يذكر اختالفهم يف معناه؛ فهو احلوت، أو 
ًبا ُو احلُوُت و  ُىو  ُملِّيمٌ ف اْلتػ  ، و قولو تعاىل: }(87)األنبياء:  {النُّوفِّ إِّْذ ذ ى ب  ُمغ اضِّ )الصىافىات:  {ق م 

ولو تعاىل: لم و ما يسطىر بو يف ق. و أمىا الدواة فمناسبة لذكر الق. و كانت نسبتو إىل احلوت من ىنا(142
أفى ىذين ادلعنيٌن على ادلوافقة من دوف أف  . و يؤك ِّد ادلاتُريدي  (1)القلم:  {و  الق ل مِّ و  م ا ي ْسطُِّروف   ف}

، و ال ذلذا االستعماؿ حرفيتو اجملرىدة. و من جهة أخرى يبقي ة عليهماينصرؼ الذىن إىل الداللة احلرفيى 
قد قرَّنما للداللة على عظيم  . و كاف االستعماؿ القرآن  الكتابة فوع ًبستعماؿ القلم أداةسيما أنىو مش

 ؛ حتقيًقا للحكمة و ادلصلحة للخلق يف دينهم و دنياىمإبجياد احلروؼ و كتابتها ًبلقلم صنعو تعاىل و لطفو
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يتو يف . و الظاىر أنىو يف ىذا ادلوضع قد نظر يف اآلراء منتهًيا إىل بغ(207، ص5ج)أبو منصور ادلاتُريدي ، 
احلكمة،  ، يف ضوء سلسلة داللية مرتابطة حتفظ اإلشارة إىلًبحلرؼ ادلقطىع و ربطو مبا بعدهتقدمي ما يتىصل 

، و عدـ االكتفاء ًبلتوجُّهات ادلاد ِّية يف تنمية معارفو و دفعو ضلو ادلعنوي  ، و و حتقيق مصلحة اإلنساف
 ا.ئهالنظر إىل األشياء و األفكار و صوغ ادلواقف إبزا
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