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صديُقنا  حدثنا 
�لذ_  عن عمه 
 �غ من  سنة  سبعني   Îعا
�ملنية  #�فته  #حني   ،t�#�
o منـزله o �لسعو7ية � 
يعر� �حد بوفاته (ال بعد 

�vبعة �يا>.
هذ�  من   vحلضو� �ستغر´ 
�لزمن �لطويل. فقلت: هذ� 
فالرجل  جّد�!   �قص �من 
#هو  #لد،  #ال  له  �هل  ال 
ما  لكن،  �لغربة.  بال7   o
�هله  بني   oتو مبن  قولكم 
#ظل  #موظفيه،  #عّماله 
 �متكئا على عصا� من غ
(ال  مبوته  �حد  يعر�   '�

بعد سنة؟! 
قالو�: هذ� مستحيل! قلت: 
بعض  عند  حقيقة  هذ� 
�لنا�. قالو�: لعلك تقصد 
�لر#حا5؟  �ملوَ.  باملو. 
�ملو.  بل  كال،  قلت: 
صديقنا.  عّم  ماته  �لذ_ 
قالو�: نرجو`، �خcنا ֲדذ� 

�للغز!
خاطئ   �تفس هو  قلت: 
قوله  #هي  قر�نية،  آلية 
َعَلْيِه  َقَضْيَنا  ا  ﴿َفَلمَّ تعا&  

ِمْنَسَأَتُه  َتْأُكُل   µِvَْْأل� �7َبَُّة  ِ(الَّ  َمْوِتِه  َعَلى  7َلَُّهْم  َما  �ْلَمْوَ. 
ا َخرَّ َتَبيََّنِت �ْلِجنُّ َ�ْ' َلْو َكاُنو� َيْعَلُموَ' �ْلَغْيَب َما لَِبُثو�  َفَلمَّ
من  عد7  قا[  حيث   ،(١٤ (سبأ:  �ْلُمِهِني﴾   ِ́ �ْلَعَذ� ِفي 

�ملفسرين: 
بني  نابتة  شجر�   H�v َصلَّى   �\َ) �هللا   ُّªن ُسَليماُ'  ”َكاَ' 

�¦ك؟  ما  £ا  فيقو[  يديه 
أل_  فيقو[  كذ�،  فتقو[ 
كانت  فإ'  �نت؟   iشي
كا'   ')# ُغرَست،  ُتْغَرُ� 
هو  فبينما  ُكتبْت،   iٍ�#لد
 H�v  \) َيوٍ>   .َ�\ يصلي 
شجرً� بني يديه، فقا[ £ا: 
ما �¦ك؟ قالت: �خلر#´، 
�نت؟   iشي أل_  قا[: 
قالت: خلر�´ هذ� �لبيت، 
عمِّ  �للهم  سليما':  فقا[ 
على �جلن مو°؛ ح× يعلم 
�إلنس �' �جلن ال يعلمو' 
أ  �لغيب، فَنَحَتها عصا فتوكَّ
#�جلن  ميًتا،  حوال  عليها 
�ألvضة،  فأكلتها  تعمل، 
 '� �إلنس  فتبينت  فسقط، 
يعلمو'  كانو�  لو  �جلن 
 o حوال  لبثو�  ما  �لغيب 
قا[:  �ملهني“.  �لعذ�´ 
يقر½ها  عبا�  �بن  #كا' 
فشكر.  قا[:  كذلك، 
�جلن لألvضة فكانت تأتيها 
 t  _cلط�  �(تفس  .iباملا

 .(٣٧٢ Ü / ٢٠
هذ�  مضمو'  سر7  بعد 
 :vلر#�ية قا[ بعض �حلضو�

ما تفس�` (\'؟
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بقلم �ألستاR: ها� طاهر*

 
�اضر ¼امعة خض�_، فلسطني *
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نعلم   '� �#ال  �ب  قلُت: 
ميت  ال   ��لتفس هذ�   '�
للنª � بصلة، فالر#�يا. 
هذ� ال تصح عنه �، بل 
#ضعت على لسانه. #ثانيا 
ال بّد من معرفة شيi عن 
خصائص �للغة �لعربية �ل� 
#�لكناية،  �ملجا�  تعشق 
ففي قوله تعا& (قضينا عليه 
ملكه،  على   :Óيع �ملو.) 
�لشخص  \كر  �نه   _�
#�7�v ملكه، كما o قوله 
�لقرية)،  (#�سأ[  تعا& 
�هلها.   7�v�# �لقرية  فذكر 
#مثل هذ� كث�. #o قوله 
 _�  (µvأل� (�7بة  تعا& 
�ملنحط،  �ألvضي  �إلنسا' 
سيـعمل  شخـص  #هو 
سليما'  ملك   vيا�� على 
�ملنحطة،  �خالقه  بسبب 
�بنه  �نه  تا�vيا  #ثابت 
عهد�   o �نقسمت  �لذ_ 
#قوله  سليما'.  مملكة 
 Óتعا& (تأكل منسأته) يع
ُتضعف ملكه. #�ملنسأ� هي 
بالعصا  #�ملقصو7  �لعصا، 
(فلما خّر)،   Æمللك. #مع�
�لد#لة.  سقطت  ملا   _�

 _� �جلن)  (تبّينت   Æمع#
�لذين   iلغربا� �لعما[  علم 
هيكل   iبنا  o عملو� 
كانت  #�لعر´  سليما'. 
جنًّا.  �لغريب  على  تطلق 
�ستخد�ما.   Hهذ� (حد#
فلم  �للفظة؛  £ذ�  �لقر�' 
 Hلد �شبا�  هنالك  يكن 

سليما' �.
بد�.  �للحظة  هذ�   o
\هن   o تسا½ال.   v#تد
"�تنكر  مثل:   ،vحلضو�
معجز� شق �لبحر؟ �#تنكر 
من  �لنبع   t#خر معجز� 
ضر´  بسبب  صخر� 
(يـاها؟   � موسـى 
(بر�هيم   �#ما\� عن عصاف
�هللا  #�حياها  قطعها  �ل� 

�مامه"؟
�آليا.   �#iقر� قلت: 
عن  Ìيد  #لن  بتمعن، 
 Hسنر# �منلة،  قيد  �آليا. 

من �لذ_ يلو_ �لنص ليًّا! 
ُتقّطع   � (بر�هيم   �فعصاف
�هللا  قا[  بل  تقولو'،  كما 
له: فُصرهن (ليك، #� يقل 
كتب   o  iجا# فقطعهن. 
تعا&:  قوله   êقر# �للغة: 
ْرُهنَّ (لَْيك "بضم �لصا7  "َفصُِ
�ألخفش:  قا[  #كسرها. 
ُصْر  يقا[:   . ْهُهنَّ َ#جِّ  Óيع
(�َّ #ُصْر #جهك (�َّ، �_ 
 iَُصْرُ. �لشي# . َ�ْقِبْل عليَّ
لته... #فصَّ ْعُتُه  قطَّ  :Ðيض�

فمن قا[ هذ� جعل � �آلية 
تقدمي� &تأخ@~، كأنَّه قا/: 

بعًة من �لط@ O ُخْذ .ليك
 vُعصفو #يقا[:   . فُصْرُهنَّ
 �\) �يب  للذ_   ،vُ� َصوَّ
�للغة   o �لصحا�  7ُِعَي. 

(٤٠٠ Ü /١ t) -
ִדذيب  صاحب  #قا[ 
فسر#�   #كلهم  �للغة: 
#�ما   ، َ�ِمْلُهنَّ "فُصْرُهن" 

فإنه  بالكسر   " "فِصْرهنَّ
قا[:  ْعهن.  َقطِّ  Æمبع ُفسر 
معر&فة،  قّطعهن  جند   �&
كذلك  كانت   ') #��vها 
 _� َ�صِر_،  صريت  من 
يا½ها،  فقدمت  َقَطْعُت، 
َعثيت #عثت.  قالو�:  كما 
�هل  قا[   :tلزجا� #قا[ 
�للغة: معÆ "ُصْرُهنَّ (ليك" 
 . #�ْجَمعهنَّ (ليك  �ِمْلُهن 
 Ü  /٤  t �للغة  (ִדذيب 

.(٢١٩
 Æمع  '� #�ضح  قلُت: 
 Mباتفا �ملهن  (فُصرهن) 
(فِصرهن)  �ما  �للغويني، 
نفسه.   Æملع� £ا  فإ' 
�لتقطيع   Æقالو� مبع #�لذين 
لثالثة  مر7#7  قو£م  فإ' 
هذ�   '� �#£ا:  �سبا´؛ 
�ملعÆ غ� معر#� o �للغة، 
#ثانيها �نه يضطرهم للقو[ 
 :_�  ،�#�لتأخ بالتقدمي 

هذا التفسـm ال ميت للن� � بصلة، فالروايات هذه ال تصح 
عنه �، بل وضعت على لسـانه. وثانيا ال بّد من معرفة شيء 
عن خصائـص اللغة العربية ال� تعشـق اجملـاز والكناية... 
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 .. فُصْرُهنَّ  ��لط من  �vبعًة  (ليك  ُخْذ 
بدال من ُخْذ �vبعًة من �لط� فُصْرُهنَّ 
بـ  متعلقة  ((ليك)  فكلمة  (ليك.. 
(صرهن) #ليس بـ(خذ)، �_ ُصرهن 
�7عي  فال  (ليك.  خذ  #ليس  (ليك، 
لتأ#يلهم �لبعيد. فلو شاi �هللا �' يكو' 
�ملعÆ فخذ (ليك، لقا[ هذ�، #� يقل 
 �vعبا  ') #ثالثها:  (ليك.  فصرهن 
�خذ  فكل  £ا،   Æمع (ليك) ال  (فخذ 
مياvسه �إلنسا' هو �خذ (ليه، #بالتا� 
#حاشا  ��ئد�،  ((ليك)  كلمة  تصبح 

لكال> �هللا �لبليغ �' ¨و_ �يا�7.
#قبل \لك كله، فإ' �لتفس� �لتقليد_ 
 7�v�# هللا �لذ_ شّك� ªلن �iيتضمن (سا
كيفية  يَر   � (نه   � يطمئن.   '� لقلبه 
 .�iهللا � يستجب 7عا� '� _� ،iإلحيا�
�ما حسب تفس�نا، فإ' (بر�هيم � 
قد 7عا �هللا قائال: يا v´، لقد عهدَ. 
(�َّ مبهمة (حياi �ملوتى (موتى �لقلو´)، 
كيف   5vِ�# �ملهمة،  هذ�   � فحقِّق 
�صبحت  لقد  قومي.   o �#لر� تنفخ 
فقا[  ضخمة.  #�ملهمة   ،��كب شيخا 
فلسو�  #عدنا`  قد  7منا  ما  �هللا: 
(بر�هيم:  قا[  �لوعد.  هذ�  يتحقق 
#لكن  يتحقق،  سو�  هذ�   '� �علُم 
كيف  �الطمئنا'،  سبيل  على  �سألك 
قا[  �ملو�تية؟   �غ �ألحو�[  هذ�   �تتغ
�#ال7`،  من  �vبعة  بتربية  عليك  �هللا: 

من  مهمتك  #يكملو�   ،`iند� ليلبو� 
�ألvبعة   vلطيو�  iهؤال# �لقو>.   iحيا)
 Mسحا)# (¦اعيل  هم:  �لر#حانيو' 
�لسال>.  عليهم  #يوسف  #يعقو´ 
يد  على  منهم  �ثنني  تربية  متت  لقد 
بطريق  �ثنني  #تربية  مباشر�،  (بر�هيم 
#�ملر�7 من #ضعهم على  مباشر،   �غ
 o# .فيعv Hمستو o جلبل �' يربيهم�
هذ� �يضا (شا�v (& ��م \## v7جا. 
�لر#حانية.   o Hvُّلذ� عالية، #يبلغو' 
#�ملر�7 من #ضع كل #�حد منهم على 
جبل منفصل.. �' هذ� �إلحياi ألمته 
سو� يتم على فتر�. �vبعة منفصلة، 
 iلإلحيا �vبذلك كشف �هللا له صو#
من  قريبا  سيتم  كا'  �لذ_  �لقومي 
�vبعة   &) �يضا  فيه   ��ش كما  بعد�. 
�v�#7 من �لرقي تأ° على قو> (بر�هيم 
 ،�على �ملدH �لبعيد.... (�لتفس� �لكب
٢t، حلضر� بش� �لدين �مو7 �
د 
�خلليفة �لثا5 للمسيح �ملوعو7 �).

�لدين   �#v  &) �قر´   ��لتفاس فأ_ 
تعشق  #�يها  #�ملنطق؟  #�لعقل  #�للغة 

�لغر�ئب #�إلسا�i لألنبياi؟

 &) �لشك  نسب  �خلاطئ   �فالتفس
 o نا نسب (ليه �لرغبة�(بر�هيم، #تفس
 ��لطمأنينة #�لقلق على قومه. #�لتفس
ر (فُصرهن) مبعÆ ال حتتمله،  �خلاطئ فسَّ
#ال  عبثيا.   ��#تأخً تقدميًا   µفتر�  #�
 '� �خلاطئ  �لتقليد_   �للتفس ميكن 
على  �لوضع   #� �vبعة،  �لعد7   vcي
ساعية،   vلطيو� �تت  ملا\�   #� �جلبا[، 
 '� ال   �تط  '� فيها  �ألصل   '� مع 
�عل  �لتقليد_   �#�لتفس ماشية.  تأ° 
ير   �  � فإبر�هيم   ،Æمع بال  �آلية 
�نه   µفر على  �ملا7_   iإلحيا� كيفية 
سأ[ عنها، فلم يَر �لر#� كيف تدخل 

�ألجسا7. 
�للغة  ¨تر>  �لتفس�ين   _�  ،vباختصا
�لفريقني �حق  #�لعقل؟ #�_   iألنبيا�#

باألمن؟
��م  يظنو'  �ل�  �آليا.  هي   ��كث
#يظنو'  تفس�ها،   o �للغة  يلتزمو' 
تنا#£ا،   o �ملقدسا.  ¨ترمو'  ��م 

#لكن هيها.!
#تبقى مشكلتهم: تقدمي �قو�[ �لسابقني 
ح× لو هدمت �للغة #�لعقل #�لدين!

السـابقني  أقـوال  تقـدمي  مشـكلتهم:  وتبقـى 
والديـن! والعقـل  اللغـة  هدمـت  لـو  حـ� 




