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امللخص:

يف بداية القرن الثالث اهلجري اختلفت الطوائف يف قضية خلق القرآن أو صريورته 
أو قدمه، وأدت به إىل التشتت والفرقة بني بعض املذاهب اإلسالمية.

َتْعِقُلوَن﴾  ُكْم  َلَعلَّ َعَربِّيا  ُقْرآًنا  َجَعْلنَاُه  ا  ﴿إِنَّ تعاىل:  بقوله  عالقة  له  اخلالف  هذا  و 
)الزخرف/3(.

اخللق  معنى  دالليا  يفيد  الكريمة  اآلية  هذه  يف  )جعل(  هل  هو،  البحث  وسؤال 
اللغويني  بني  كان  بل  فحسب  املفرسين  بني  يكن  مل  اخلالف  فهذا  الصريورة،  أم 
اخللق  منها  )جعل(  لـ  معنى  عرش  سبعة  من  أكثر  املعاجم  وذكرت  والنحويني، 

والصريورة وهذا هو أصل اخلالف.

تعاىل  قوله  كان  فإن  التحويل،  يفيد  الذي  )جعل(  بـ  يتعلق  فهو  الثاين  السؤال  أما 
ماذا  فمن  اللغة  هذه  إىل  حتول  أنه  يعني  فهذا  التحويل  يفيد  عربيا(  قرآنا  )جعلناه 

حتول؟.

وكان الرتكيز يف هذا البحث عىل اجلانب اللغوي داللة ونحوا، لعلنا يف هذه املحاولة 
نستطيع أن نتلّمس دور اللغة يف توضيح مسألة وقع فيها اخلالف عقائديًا.

وقد أكد علامء اللغة أن الفعل )جعل( يصاحب معنى التحويل يف أغلب استعامالته، 
و ملحنا من اللغويني إرصارهم عىل وجود والتصيري والتغيري واحلركة مع هذا الفعل، 

فحقيقة اجلعل تغيري اليشء عام كان عليه وحقيقة اخللق, اإلحداث اإلجياد. 

واحدا  مفعوال  ينصب  األول  نوعني  عىل  )جعل(  الفعل  أن  عىل  النحاة  اتفق  وقد 
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ليقرتب من معنى اخللق والثاين ينصب مفعولني وهو الدال عىل التحويل.

وقد ذكر سيبويه الفعل )جعل( املتضمن معنى الصريورة ضمن أفعال الرشوع ومل 
يف  اآلخر  دون  املفعولني  أحد  عىل  االقتصار  جواز  عدم  إىل  وذهب  برتادفها،  يقل 

األفعال التي تتعدى إىل مفعولني.

بمعنى  مرشٌب  فإنه  الظن  معنى  )جعل(  الفعل  مْحل  حالة  يف  حتى  أنه  ونالحظ    
التصيري. 

هذا  أن  يرى  من  فمنهم  الكريمة  اآلية  هذه  تأويل  يف  املفرسين  أقوال  تباينت  وقد 
القرآن  أن  يعني  وهذا  الكتاب  أم  وهو  اهلل  عند  عظيم  عيّل  أصل  من  ُنسخ  القرآن 
نسخة منه فهو يرى أن أم الكتاب هو القرآن وأن قوله تعاىل )عيل عظيم( وصف 

ملنزلته ورشفه)1(.

وذكر الزخمرشي املعتزيل العقيدة باحتامل املعنيني )صرّي وخلق(.

واختار  جمعول،  القرآن  أن  عىل  دالة  اآلية  هذه  فعّد  العقيدة  األشعري  الرازي  أما 
آخرون معنى صرّي وسّمى.

  وذكره املفرس الطباطبائي )رمحه اهلل( رأيًا سديدا وهو األقرب للغة والعقل، وهو 
يوافق مذهب أهل البيت وقد حصلت هذه املحنة يف عص اإلمام اهلادي g وقد 
ذكر رأيه ليمثل رأي الثقل األصغر الذين ال يضلُّ من متسك هبم بعد القرآن الكريم.

يعني غلق  باملؤمنني، لكن هذا ال  إىل اجلدل مرّضة  التي تؤدي  إن مسائل اخلالف 
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باب احلوار بني املسلمني يف عقيدهتم، مع أخذ احليطة واحلذر من الفتنة، والرجوع 
إىل العلامء وذوي االختصاص، ومع أن املسألة يف خلق القرآن الكريم وعدم خلقه 
داللة  )جعل(  بالفعل  عالقة  له  لغوي  جانب  من  سنتناوهلا  لكنا  عقائدية  مسألة 

ونحوا.

ويف آخر املطاف فقد اتفق عدد كبري من مفرسي القرآن الكريم من خمتلف املذاهب 
عىل أن كنه القرآن الكريم يف اللوح املحفوظ ال نعرف عنه شيئًا ألنه كالم اهلل واللغة 
وجدت للبرش لتبادل األفكار فهي حاجة واهلل تعاىل غني عن احلاجة وكالمه  كبقية 
صفاته ليس كمثله يشء فالقرآن متحول من يشء ال يدركه العقل البرشي حمفوظ 
يف اللوح مع بقية الكتب املنزلة عىل أنبياء اهلل عليهم السالم ثم حتول إىل لغة ليبني 
هَلُْم﴾)إبراهيم/4(   َ لُِيَبنيِّ َقْوِمِه  بِِلَساِن  إاِلَّ  َرُسوٍل  ِمْن  َأْرَسْلنَا  ﴿َوَما  تعاىل:  قال  هلم 
وكذلك فإن القرآن الكريم صرّيه عربيا لعلهم يعقلون، يقول الشعراوي: »ال بدَّ أْن 

يكون الرسول بلسان قومه ليفهموا عنه ولتتم عملية البالغ«)2(.)3(
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Abstract

     At the very inception of third century of Hijra, the denominations 
take different opinions on the creation of the Quran, so it scatters 
and tends to be cast into dissention. The she-researcher tackles the 
sacred ayat and manifests the difference in opinions: 

We do make the Qur’an in Arabic, so that you may be wise” (Al-
Zakhref, 3).

     The current article aims to tackle the issue of the difference the 
denominations take in explicating the abovementioned ayat ; all the 
sects and groups plunge into the welter of such a controversy and 
each one broaches its own viewpoint. The first question the article 
tries to solve is whether the verb “ make “ serves semantically the 
act of creating or existing , the second question traces whether it 
serves the act of changing  ; does “ We do make the Qur’an in Arabic 
“ serve changing ? From what is it changed ? 

     The lingustic angle takes much attention , sytactic and semantic, 
here lies the importance of the language to unknot a case the 
controsersy stirred because of.The reserarcher traces the verb “ 
make “ in the dictionaries as the scientits of linguistics certify that the 
verb “ make “ connotes changing in most of its use . Moreover, the 
grammarians certify that there are existence , making , chanmging 
and movement in this verb, dynamicism . The reality of making is to 
change something into something else  and the reality of the verb is 
to happen and to find. Thus, the article surveys certain differences 
in the opinions of the specilized in light of syntactics , the words of 
the Creator  none could fasthom but him .  
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املقدمة

من أهم القضايا التي تعرض هلا العامل اإلسالمي يف بداية القرن الثالث اهلجري هي 
اختالف الطوائف يف مسألة خلق القرآن أو صريورته أو قدمه.

وهذه املسألة أشاعها أمحد بن أيب داوود، وتبعه عىل ذلك املأمون الذي عّمت األمة 
فتنة كربى يف زمانه، وتبعه املعتصم والواثق بامتحان الناس بخلق القرآن.

وسعى هؤالء احلكام إىل إكراه مجيع العلامء واملحدثني عىل االعتقاد بخلق القرآن، 
وسميت هذه القضية تارخييًا باسم حمنة خلق القرآن.

ولقد دخلت مجيع املذاهب والفرق يف ذلك املعرتك، وأظهر كل واحد منها وجهة 
نظره اخلاصة يف هذا املوضوع، وقد بني اإلمام اهلادي )( الرأي السديد يف هذه 

املحنة؛ ألهنا وقعت يف زمانه.

وتكمن أمهية البحث يف التوضيح اللغوي ملسألة وقع فيها اخلالف وبيان منهج  أهل 
البيت bيف الرد واملشاركة يف املناظرات.

وهيدف البحث إىل الرتكيز يف اجلانب اللغوي داللة ونحوا، ثم نبنّي أقرب اآلراء إىل 
اجلانب اللغوي ولعلنا يف هذه املحاولة نستطيع أن نتلّمس العالقة بني اللغة وهنج  

وإحياء سرية أهل البيت )صلوات اهلل عليهم( وهم منار للسائلني.

القرآن  بحدوث  القائلني  أن  ذلك  فعّلة  الكريمة؛  اآلية  هذه  عىل  الرتكيز  عن  أما 
احتجوا هبذه اآلية الكريمة وقوهلم أن اآلية تدل عىل أن القرآن جمعول، واملجعول 

هو املصنوع واملخلوق)4(.
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وقد جاء البحث بثالثة مباحث تناول األول منها الفعل )جعل( يف اللغة، واملبحث 
الثاين الفعل )جعل يف النحو( ويف الثالث كان البحث يف كتب املفرسين ثم ما توصل 

إليه البحث يف اخلامتة.

وجتنبنا القول بالرأي وقد حذر اإلمام الصادق g منه؛ فقد روي عنه g: }من فرّس 
القرآن برأيه فأصاب مل يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه{)5(، وهو رأي منقول عن 

.o آبائه عن جّده
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املبحث األول

)جعل( يف اللغة

يأكل،  جعل  تقول:  ألنك  أعم  وجعل  صنعًا  صنع  جعاًل:  »جعل  العني:  يف  جاء 
وجعل يصنع كذا. واجلعالة )بتثليث اجليم( أيضًا، واجِلعال واجلعالة: خرقة تنزل 
هبا القدر عن رأس النار يتقى هبا من احلر«)6(. وربام ُسميت جعالة ألهنا حتول القدر 
الذي يصعب محله بواسطة اليد بسبب حرارته إىل ممكن ألهنا متنع وصول احلرارة 

إىل اليد.

ويصاحب الفعل )جعل( معنى التحويل يف أغلب استعامالته يقول ابن فارس:«و 
هناك  أن  أي  أخواهتا  وسائر  وصنع  فَعَل  من  أعم  معنى  عىل  داللة  )جعل(  للفظة 
إضافة ملعنى الصناعة تظهر يف الصريورة والتحويل من حال إىل حال أخرى. فجعل 

فعل عام يف األفعال كلها«)7(.

الفعل  التحويل والتصيري والتغيري مع  اللغويني إرصارهم عىل وجود  نلمح من  و 
يف  جديدة  صورة  إىل  األول  مفعول  صورة  يغرّي  وفاعله  أثرا  يرتك  وأنه  )جعل( 
يميزه من  إىل معنى آخر  العسكري: »)اجلعل( حيتاج  أبو هالل  قال  الثاين  املفعول 
الصناعة؛ ألن معناه أعّم بحسب رأي اخلليل، وهذا املعنى هو تغيري صورة )اليشء( 
بإجياد األثر فيه وبغري ذلك، أال ترى أنك تقول جعل الطني خزفًا، وجعل الساكن 
متحركًا؛ ألن احلركة ليست بأثر يؤثر به يف اليشء«)8(. وبحسب ذلك فإن قوله تعاىل 

)إنا جعلناه قرآنا عربيا( أي أن أثرا وتغيريا حصل يف املفعول به الثاين.

وتبع األصفهاين ابن فارس بأن )جعل( » لفظ عام يف األفعال كلها وهو أعم من 
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فعل وصنع وسائر أخواهتا ويتصف عىل مخسة »أوجه منها: أنه يفيد تصيري اليشء 
َتْعِقُلوَن﴾  ُكْم  َلَعلَّ َعَربِّيا  ُقْرآًنا  َجَعْلنَاُه  ا  ﴿إِنَّ تعاىل:  قوله  نحو  حالٍة  دون  حالٍة  عىل 

)الزخرف/3( »)9(«)10(. 

ويأيت )جعل( بمعان عدة منها اخللق، والفعل، واإلحداث كقوله تعاىل: ﴿احْلَْمُد 
ُلاَمِت َوالنُّوَر﴾ )األنعام/1( فيتعدى  اَمَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظُّ ِذي َخَلَق السَّ هللَِِّ الَّ
لواحد، إال أن اجلعل يتعلق باليشء ال عىل سبيل اإلجياد بخالف اخللق واإلحداث، 
فحقيقة اجلعل تغيري اليشء عام كان عليه وحقيقة اخللق واإلحداث اإلجياد واإللقاء. 

عىل  دليل  وهو  و)جعل(  )خلق(  ورد  األنعام  سورة  من  الكريمة  اآلية  هذه  ويف 
فـ  والنور.  للظلامت  و)جعل(  و)األرض(  للسموات  فـ)خلق(  معنييهام  اختالف 

»خلق الساموات واألرض: يعني اخرتعهام«)11(.

يف  احلال  وكذلك  الكريم  القرآن  وجوه  كتب  يف  جعل  الفعل  معاين  تعددت  وقد 
املعاجم املتأخرة)12(. 

و قال املحدثون إن املعنى الدقيق هلذا الفعل ذو خصوصية تصور الصريورة واحلركة 
وهو ما يسمى باملعنى األساس أو ما سامه املحدثون بالوحدة الداللية الصغرى)13(.
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املبحث الثاين

جعل يف كتب النحويني

اتفق النحاة عىل أن )جعل( قد تنصب مفعوالً واحدًا وقد تنصب مفعولني والذي 
حيدد هذا احلكم هو املعنى الذي يقصده املتكلم يف السياق.

وقد ذكر سيبويه الفعل )جعل( املتضمن معنى الصريورة ضمن أفعال الرشوع ومل 
يقل برتادفها، قال: »جعل يقول ذاك، كأنك قلت: صار يقول ذاك«)14(، واستعمل 

)جعل( ناصبا ملفعولني نحو قوله: »ظننت به؛ جعلته موضع ظنك«)15(. 

وأجاز أن يكون بمعنى ظن وبمعنى رأى القلبية قائاًل يف علة نصب )جعلت متاعك 
بعضه فوق بعض( كأنك قلت علمت متاعك، وإن شئت نصبته عىل ما نصبت عليه 

رأيت رؤية القلب)16(_ ورأى رؤية القلب من أفعال اليقني_.

وذهب سيبويه إىل عدم جواز االقتصار عىل أحد املفعولني دون اآلخر يف األفعال 
التي تتعدى إىل مفعولني)17(.

وقد أحس سيبويه أيضًا الفرق الدقيق بني معنى )جعل( و )عمل( فوجدها أقرب 
إىل الصريورة من طريق الصناعة فهي ختتلف عن العمل، قال: »وجعلت، إذا مل ترد 

أن جتعلها بمنزلة عملته، ولكن جتعلها بمنزلة صرّيته....«)18(.

وهو عندما ينصب مفعولني تارة يأخذ معنى صرّي وتارة معنى )ظّن( قال سيبويه: 
ه إِياه وَجَعل الَبْصَة َبْغداد َظنَّها إِياها...«)19(.  َ »َجَعل الطنَي َخَزفًا والَقبِيَح َحَسنًا صريَّ
فقوهلم:  التصيري  بمعنى  مرشٌب  فإنه  الظن  معنى  مْحِلِه  حالة  يف  حتى  أنه  ونالحظ 
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)جعل البصة بغداد( ختتلف عن )ظن البصة بغداد( ففي األوىل تعّمد وعلم، ويف 
الثانية توهٌم وشك.

أما قول سيبويه ظنها إياها فال يدل عىل الشك ألن الفعل )ظن( ال يدل عىل الشك 
ُماَلُقو  ُْم  َأهنَّ َيُظنُّوَن  ِذيَن  ﴿الَّ تعاىل:  قوله  ومنه  اليقني  بمعنى  يرد  فقد  دائاًم  والتوهم 

ُْم إَِلْيِه َراِجُعوَن﴾ )البقرة/46( ِْم َوَأهنَّ َرهبِّ

ويرى آخرون أن هذا املثال حيتمل معنيني، أوهلام: السخرية من اجلاعل، ألن البصة 
خمتلفة عن بغداد، وثانيهام: الدهشة من عملية تصيري املخاطب للبصة بصناعة عن 
علم حتى حتولت صورهتا وكأهنا هي، عن طريق هندسة شوارعها ومعاملها، وهلذا 
فليس صحيحًا أن جيزم سيبويه بمعنى الظن، ذلك أن الظن خمتلف عن السخرية 
الذي  الظن  معنى  أما  احلال،  سياق  مراعاة  من  معنييهام  استنبطنا  اللتني  والدهشة 

زعمه سيبويه فآٍت من انشغاله بفلسفة الفاعل املنطقية(20(.

إذ قال: »ثم نقل  السامرائي  الدكتور فاضل  تابع سيبويه يف هذا من املحدثني  وقد 
)اجلعل( إىل معنى الظن واالعتقاد، فإذا قلت: جعل البصة بغداد، كان املعنى كأنه 
فعل ذلك، وملا كان هذا ال يكون؛ ألن البصة ال تكون بغداد، فهم من ذلك أنه أريد 

الظن«)21(.

البصة  مثال سيبويه )جعل  ومنه  التصيري  عامة وهو  فائدة داللية  فإن جلعل  لذا    
بغداد: ظنها إياها()22(، وهو من أفعال التصيري وله مصاديق يف القرآن الكريم منها 
قوله تعاىل: ﴿َفَجَعْلنَاُه َهَباًء َمنُْثوًرا﴾)الفرقان/ 23( وموضع الشاهد )جعلناه هباء( 
فقد دّل الفعل عىل التحويل واالنتقال من حالة إىل أخرى فنصب مفعولني األول 
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هاء الضمري العائد إىل عمل الكفار، والثاين هاء)23(.

َلْواَل  َقاُلوا  لَّ َأْعَجِمّيًا  ُقْرآنًا  وقال األستاذ عباس حسن يف قوله تعاىل: ﴿َوَلْو َجَعْلنَاُه 
﴾ )فصلت/44(. »)جعل( هنا من أفعال التحويل أو  َلْت آَياُتُه َأَأْعَجِميٌّ َوَعَريِبٌّ ُفصِّ

التصيري، ينصب مفعولني«)24(.

وهذا التشابك يف املعنى املعجمي والنحوي للفعل )جعل( أدى إىل تعدد التأويالت 
يف بعض اآليات يف كتب املفرسين كام سيتبني لنا.
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املبحث الثالث

أقوال املفرسين

َلَعلَُّكْم  َعَربِّيا  ُقْرآًنا  َجَعْلنَاُه  ا  ﴿إِنَّ تعاىل:  قوله  من  )جعلناه(  يف  فقالوا  املفرسون  أما 
َتْعِقُلوَن﴾ )الزخرف/3(. أقواال منها:

قول الطربي بأن هذا القرآن ُنسخ من أصل عيل عظيم عند اهلل وهو أم الكتاب وهذا 
القرآن وأن قوله تعاىل عيل  الكتاب هو  أم  القرآن نسخة منه فهو يرى أن  يعني أن 

عظيم وصف ملنزلته ورشفه)25(.

َتِقيُكُم  ابِيَل  َلُكْم رَسَ ويف موضع آخر فرس اجلعل بالتصيري يف قوله تعاىل: ﴿َوَجَعَل 
﴾)النحل/81( فقال: »من القطن والكتان والصوف«)26(. احْلَرَّ

أو خلقه يعد )جعاًل( متضمنًا  الطويس )ت 460هـ( إىل أن إحداث يشٍء  وذهب 
معنى التصيري، قال: »واجلعل وجود ما به يكون اليشء عىل صفة مل يكن عليها، فتارة 

يكون بإحداثه وأخرى بإحداث غريه«)27(.

صريناه،  بمعنى  »جعلناه:  فقال:  وخلق(  )صرّي  املعنيني  باحتامل  الزخمرشي  وذكر 
معّدى إىل مفعولني، أو بمعنى: خلقناه معّدى إىل واحد...«)28(.

وهو رأي التناقض فيه بنّي وواضح ألن املعنى خمتلف بني التأولني، ويتضح التناقض 
بقوله: »أي خلقناه عربيًا غري عجمي: إرادة تعقله العرب؛ ولئال يقولوا لوال فصلت 
مل  أن  بعد  اإلبداع أي كان  يعني  ُخلق عربيًا واخللق  أنه  يعني  آياته« ففي قوله هذا 

يكن. 
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َلْوٍح حَمُْفوٍظ﴾  يٌد يِف  جَمِ ُقْرآٌن  ُهَو  التناقض فبقوله بعد ذلك يف قوله تعاىل: ﴿َبْل  أما 
)الربوج/21-22(: »سمّي بأم الكتاب؛ ألنه األصل الذي أثبتت فيه الكتب منه 

تنقل وتنتسخ«)29(. 

فكيف خُيلق وقد ُأثبت يف أم الكتاب قبل أن خُيلق، فهو كائن قبل ذلك؟

أغلب  باتفاق  عربيًا  يكون  أن  قبل  تعاىل  اهلل  عند  املحفوظ  اللوح  يف  مثبت  وهو 
املفرسين ومن خمتلف املذاهب.

وفرق الزخمرشي بني اخللق واجلعل قائاًل: »والفرق بني اخللق واجلعل: أن اخللق فيه 
معنى التقدير، ويف اجلعل معنى التضمني، كإنشاء يشء من يشء، أو تصيري يشء شيئًا، 
أو نقله من مكان إىل مكان. ومن ذلك َوَجَعَل ِمنَْها َزْوَجَها (األعراف/189( ﴿
ُلَمـِٰت َوٱلنُّوَر﴾ ألن الظلامت من األجرام املتكاثفة، والنور من النار)30(.  َوَجَعَل ٱلظُّ
ضمنه  يف  كأنه  آخر  من  حمصاًل  كونه  أي  التضمني«  معنى   « قائاًل:  اآللويس  وتبعه 
ولذلك عرب عن إحداث النور والظلمة باجلعل تنبيهًا عىل أهنام ال يقومان بأنفسهام 
كام زعمت الثنوية«)31(. ومعنى التصيري للفعل )جعل( عىل رضبني تصيري بالفعل 
ِذيَن ُهْم ِعَباُد  نحو: جعلت الطني خزفًا وتصيري بالقول، نحو: ﴿َوَجَعُلوا امْلَاَلِئَكَة الَّ

مْحَـِٰن إَِناًثا﴾ )الزخرف/19( )32(. الرَّ

َوالنُّوَر﴾  ُلاَمِت  الظُّ وهذا اجلعل املعتمد عىل مفعول واحد يف قوله تعاىل: ﴿َوَجَعَل 
النحويني  جعل  )النحل/87(،  َأْكنَاًنا﴾  َباِل  اجْلِ ِمَن  َلُكْم  ﴿َوَجَعَل  تعاىل:  وقوله 
واللغويني يميلون إىل إلغاء معنى التصيري)33( لعدم اتضاح طريف التحويل من حال 
إىل حال أخرى يف الذهن، بسبب حذف الوضع األول لليشء املتحول، وهبذا سّهل 
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أو  فرض،  أو  خلق،  أو  :أوجد،  مرادفا  تصوروه  بام  )جعل(  الفعل  إبدال  عليهم 
أوجب وغريها، مما يتعدى إىل مفعول واحد. 

أما النحاس فقد رجح التصيري ومل حيتمل احتامال آخر فقال: »اهلاء التي يف )جعلناه( 
مفعول أول وقرآنا مفعول ثان فهذه جعلنا التي تتعدى إىل مفعولني بمعنى صرينا 

وليست جعلنا التي بمعنى خلقنا«)34(.

و ذكر الطربيس »أن القرآن مثبت عند اهلل يف اللوح املحفوظ كام قال تعاىل: ﴿َبْل ُهَو 
يٌد* يِف َلْوٍح حَمُْفوٍظ﴾ )الربوج/21-22(، عن الزجاج وهو الكتاب الذي  ُقْرآٌن جَمِ
كتب اهلل فيه ما يكون إىل يوم القيامة ملا رأى يف ذلك من صالح مالئكته بالنظر فيه 

وعلم فيه من لطف املكلفني باألخبار عنه«)35(.

واختار البغوي معنى صريناه جلعلناه يف هذه اآلية الكريمة، وبقية االحتامالت قال 
عنها قيل)36(.

وعّد الرازي هذه اآلية دالة عىل أن القرآن جمعول وأن )جعل( بمعنى خلق فقال: 
»أن اآلية تدل عىل أن القرآن جمعول، واملجعول هو املصنوع املخلوق«)37(. 

ثم يقول: » والقرآن مثبت عند اهلل يف اللوح املحفوظ »)38(. وأنكر أن تكون بمعنى 
سّميناه فقال: »فإن قالوا مل ال جيوز أن يكون املراد أنه سامه عربيًا؟ قلنا هذا مدفوع 
أن  عجميًا  سامه  من  أن  لوجب  هذا  باجلعل  املراد  كان  لو  أنه  األول:  وجهني  من 
أنه لو رصف اجلعل  الثاين:  باطل  أنه  العرب ومعلوم  بلغة  كان  يصري عجميًا وإن 
إىل التسمية لزم كون التسمية جمعولة، والتسمية أيضًا كالم اهلل، وذلك يوجب أنه 
فعل بعض كالمه، وإذا صح ذلك يف البعض صح يف الكل الثاين: أنه وصفه بكونه 
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بالبعض وما كان كذلك كان  قرآنًا ألنه جعل بعضه مقرونًا  إنام سمي  قرآنًا، وهو 
الثالث: أنه وصفه بكونه عربيًا... وذلك يدل عىل كونه معموالً  مصنوعًا معموالً 
وجمعوالً... املسألة الثانية: كلمة لعّل للتمني والرتجي وهو ال يليق بمن كان عاملًا 
بعواقب األمور، فكان املراد منها ٰها هنا: أي أنزلناه قرآنًا عربيًا لكي تعقلوا معناه، 
وحتيطوا بفحواه، قالت املعتزلة فصار حاصل الكالم إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا ألجل أن 

حتيطوا بمعناه...«)39(.

واختار ابن عاشور معنى )اإلجياد والتكوين( للفعل )جعل( وقال: »وهو يتعدى 
النحويني  كتب  يف  ورد  الذي  التحويل  معنى  يذكر  ومل  واحد«)40(،  مفعول  إىل 

واملعاجم!!!.

»َجَعْلنَاُه«  »ومعنى:  فقال:  لـ)جعل(  ووصف  )سّمى(  معنى  فاختار  القرطبي  أما 
أي سّميناه ووصفناه؛ ولذلك تعّدى إىل مفعولني؛ كقوله تعاىل: ﴿َما َجَعَل ٱهللَُّ ِمن 
َبِحرَيٍة﴾ (املائدة/103(.... وقال مقاتل: ألن لسان أهل السامء عريّب«)41( فقد عّده 

من األفعال التي تنصب مفعولني لكنه مل يذكر املعنى النحوي التحوييل.

و ذكر له ابو حيان األندليس معنى )سّمى( و)صرّي( فقال: »بمعنى صرّي وسمى«)42( 
تعاىل  أنه  مايدل عىل  للعرب  بنّي  أو   ...« بقوله:  التصيري  البيضاوي معنى  و رجح 

صرّيهه كذلك«)43(.  

وأشار اآللويس إىل تأكيد معنى التصيري حمكام سياق احلال، قال: »واجلعل: بمعنى 
التصيري املعدى ملفعولني ال بمعنى اخللق املعّدى لواحد، ال ألنه ينايف تعظيم القرآن، 
بل ألنه يأباه ذوق املقام املتكلم فيه؛ ألن الكالم مل يسق لتأكيد كونه خملوقا، وما كان 
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إنكارهم متوجها عليه، بل هو مسوق إلثبات كونه قرآنا عربيًا مفصاًل واردًا عىل 
أساليبهم اليعرس رس عليهم فهم ما فيه...«)44(. 

 وقد روي عن  أمحد بن حنبل أنه قال: }والقرآن كالم اهلل، ليس بمخلوق، فمن زعم 
أن القرآن خملوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كالم اهلل عز وجل ووقف 
ومل يقل خملوق وال غري خملوق: فهو أخبث من األول، ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن 
القوم كلهم  وتالوتنا له خملوقة والقرآن كالم اهلل فهو جهمي، ومن مل يكفر هؤالء 

فهو مثلهم{)45(. 

والقول املرجح واهلل أعلم هو ما ذكره املفرس الطباطبائي »وجعل رجاء تعقله غاية 
للجعل املذكور يشهد بأن له مرحلة من الكينونة والوجود ال يناهلا عقول الناس«)46(.

وهذا  للتخاطب  البرش  حيتاجها  برشية  صفة  واللغة  تعاىل  اهلل  كالم  الكريم  فالقرآن 
يعني أن من يستعمل اللغة بحاجة هلا واهلل غني.

 ثم يوضح الطباطبائي ذلك بأن القرآن الكريم يف اللوح املحفوظ من علم الغيب 
»فمفاد  قائاًل:  فيعقله  لغته  يفهم  من  به  يستأنس  كي  اللغوية  الصفة  إىل  حتول  لكنه 
اآلية أن الكتاب بحسب موطنه الذي له يف نفسه أمر وراء  الفكر أجنبي عن العقول 
به عقول  يستأنس  أن  اللباس رجاء  وألبسه هذا  قرآنًا عربيًا  اهلل  وإنام جعله  البرشية 

الناس فيعقلوه، والرجاء يف كالمه تعاىل قائم باملقام أو املخاطب دون املتكلم« )47(.

 وقوله تعاىل: )وإنه يف ُأم الكتاب لدينا لعيل حكيم( تأكيد وتبيني ملا تدلُّ عليه اآلية 
السابقة أن الكتاب يف موطنه األصيل وراء تعقل العقول...…...«)48(؛ فوصفه بأنه 

يف أم الكتاب بأنه عيل حكيم.
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اللوح  يف  عندنا  الكتاب  أن  اآليتني:  معنى  »فمحصل  بقوله:  تأويله  نتيجة  ويذكر 
املحفوظ ذو مقام رفيع وإحكام ال تناله العقول لذينك الوصفني وإنام أنزلناه بجعله 

مقرّوًا عربيًا رجاء أن يعقله الناس«)49(.

ووضع السيد الطباطبائي )رمحه اهلل( أسئلة يفرتض طرحها  وجييب عنها للتوضيح 
وتقريب الفكرة للمتلقي قائاًل: »فإن قلت: ظاهر قوله: }لعلكم تعقلون{ إمكان 
أن  إما  ونعقله  نقرأه  الذي  فهذا  تامًا  تعقاًل  النازل  العريب  القرآن  هذا  الناس  تعقل 
كيف  قطعًا  باطل  والثاين  يكون،  ال  أو  املطابقة  كل  الكتاب  ُأم  يف  ملا  مطابقًا  يكون 
وهو تعاىل يقول: ﴿بل هو قرآن جميد يف لوح حمفوظ﴾ )الربوج/21–22(، و﴿إنه 
لقرآن كريم يف كتاب مكنون﴾ )الواقعة/77–78(، فتعنّي األول ومع مطابقته ألم 
لنا وما يف ُأم  الكتاب كل املطابقة ما معنى كون القرآن العريب الذي عندنا معقوالً 

الكتاب عند اهلل غري معقول لنا؟«)50(.

والصريورة تعني التحول من أمر إىل آخر يقول الطربيس: »والصريورة من )صار) 
واملصري احلال التي يؤدي إليها أوهلا وصار وحال وآل نظائر وصري كل أمر مصريه، 

وصيور األمر آخره«)51(.

وهذه الصريورة حتققت مع كل الكتب الساموية فقد حّوهلا اهلل تعاىل من الذي ال 
يدركه البرش إىل اللغة التي يعقلوهنا قال تعاىل: ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ بِِلَساِن 
َ هَلُْم﴾ )إبراهيم/4( فقد قال تعاىل )بلسان قومه( ومل يقل بلغة أو لسان  َقْوِمِه لُِيَبنيِّ

اهلل.

الرئيس  اجلملة  فعل  يعطون  فراحوا  التصيري،  بمعنى  املفرسون  جيزم  مل  ملاذا  »لكن 
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إىل  يرجع  ذلك  لعل  ذلك؟  غري  إىل  وخلق،  وأنشأ،  ألقى،  منها:  حمددة  غري  معاين 
الوظيفي  املعنى  فيها  يتظافر  التي  الشاملة،  صورته  يف  املعنى  إىل  الوصول  صعوبة 
للنحو، واملعنى املعجمي ملفردات مجلة )جعل(، واملعنى االجتامعي، وتأيت الصعوبة 

يف هذا املجال من أن املباين الصفية الواحدة تصلح ألكثر من معنى«)52(.

أنه كتب إىل بعض شيعته  الرأي السديد فقد روي عنه   )( وقد بني اإلمام اهلادي
هبا  فأعظم  يفعل  فإن  الفتنة،  من  وإياك  اهلل  عصمنا  الرحيم  الرمحن  اهلل  »بسم  ببغداد: 
نعمة وإال يفعل فهي اهللكة. نحن نرى أن اجلدال يف القرآن بدعة اشرتك فيها السائل 
واملجيب، فتعاطى السائل ما ليس له وتكلف املجيب ما ليس عليه، وليس اخلالق إال 
اهلل وما سواه خملوق، والقرآن كالم اهلل، ال جتعل له اساًم من عندك فتكون من الضالني. 

جعلنا اهلل وإياك من الذين خيشون رهبم بالغيب وهم من الساعة مشفقون.)53(« 

»فمحصل معنى اآليتني: أن الكتاب عندنا يف اللوح املحفوظ ذو مقام رفيع وإحكام 
يعقله  أن  رجاء  عربيًا  مقرّوًا  بجعله  أنزلناه  وإنام  الوصفني  لذينك  العقول  تناله  ال 

الناس«)54(.

وهذا املعنى أشار إليه البقيل قبله بكون القرآن يف اللوح املحفوظ ال يدركه أحدًا ألنه 
يف ذات اهلل وأنه قديم فقال: »إنه صفتي كان يف ذايت منّزها عن التغاير واالفرتاق إذ مها 
من صفات احلدث وأم الكتاب عبارة عن ذات القدم؛ ألنه أصل جتميع الصفات لدينا 

معناه ما ذكرنا إنه يف أم الكتاب لعىّل عال من أن يدركه احد باحلقيقة«)55(.

وجعلناه » هنا، يتعدى إىل مفعولني، » فاهلاء » األول، » وقرآنا » الثاين.

وهذا مما يدل عىل إنه بمعنى صرّينا إذ لو كان بمعنى خلقنا؟ مل يتعد إال إىل مفعول 
واحد..
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اخلامتة

ا  وبعد هذه اجلولة يف كتب اللغة والتفاسري لتدبر معنى )جعل( يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ
َتْعِقُلوَن﴾ )الزخرف/3( نذكر أهم النتائج التي توصل  ُكْم  َلَعلَّ ُقْرآًنا َعَربِّيا  َجَعْلنَاُه 

إليها البحث:

اخللق  يفيد  تارة  فهو  املعنى  حيدد  والسياق  دالالت  عدة  اللغة  يف  جعل  للفعل   .1
واإلجياد والصناعة واإلحداث وتارة يفيد الظن والعلم والتصيري والتحويل إال ان 
التصيري مالزم له عىل األغلب وعندما يدل عىل اخللق فال يطابق معنى اخللق بالفعل 

خلق فهو مرشب بمعنى التصيري.

2. يف كتب النحو للفعل )جعل( وظيفتان نحويتان فهو قد ينصب مفعوال واحدًا، 
يشء  من  والتغيري  والتصيري  التحويل  تفيد  الصيغة  وهذه  مفعولني  ينصب  وقد 
نصب  وفقد  عديدة،  مواضع  ويف  الكريم  القرآن  يف  الفعالن  وورد  آخر،  يشء  إىل 

مفعولني يف قوله تعاىل من سورة الزخرف. 

3. اختلف املفرسون يف داللة الفعل )جعل( يف هذه اآلية الكريمة بني خلق وصري 
يذكر  ومل  التصيري  رجح  منهم  واألغلب  أحداها  رجح  ثم  املعنيني  ذكر  وأغلبهم 

النحاس وعدد آخر من املفرسين سوى التصيري.

4. وضح اإلمام عيل اهلادي g معنى اآلية الكريمة وهنى عن التفكري هبيئة القرآن 
الكريم باللوح املحفوظ ألنه ال تناله العقول، وإنام جعله عربيا وأنزله أي أن تغيريا 
وحتوياًل وقع عليه رجاء تعقله وهو ما ذكره عدد من املفرسين منهم البقيل، والسيد 

الطباطبائي  )رمحه اهلل( واآللويس.
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5. إن أهل البيت وعدد كبري من مفرسي القرآن الكريم من املذاهب األخرى اتفقوا 
عىل أن كنه القرآن الكريم يف اللوح املحفوظ ال نعرف عنه شيئًا ألنه كالم اهلل، وأن 
اهلل جعله عند نزوله عربيًا ليفهمه العرب وألن لسان نبيهم املرسل إليهم عريب ﴿َوَما 

َ هَلُْم﴾ )إبراهيم/4(. َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ بِِلَساِن َقْوِمِه لُِيَبنيِّ

 o وقد واجه اإلمام اهلادي )( الفتنة ونقل للناس يف عهده قول رسول اهلل 
وآبائه يف مسألة اختلف الناس عليها يف عصه.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد األنبياء واملرسلني 
.o حممد
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اهلوامش
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قائمة املصادر و املراجع:

حممود  اهلل  جار  القاسم  أبو  البالغة:  أساس 
538هـ(،  )ت  الزخمرشي،  أمحد  بن  عمر  بن 
دار  ط1،  السود،  عيون  باسل  حممد  حتقيق: 
الكتب العلمية، بريوت – لبنان ، 1419هـ – 

1998م.

بن  حممد  بن  أمحد  جعفر  القرآن:أبو  إعراب 
إحياء  دار  338ه(  )ت  النحاس  إسامعيل 
1425ه-  لبنان،  بريوت-  العريب،  الرتاث 

2005م. 

جعفر  ايب  الصدوق  الشيخ  الصدوق:  أمايل 
القمي  بابويه  بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد 
  2009 االعلمي،  مؤسسة  ط1  281ه(،  )ت 

بريوت- لبنان.

الدين  نارص  التأويل:  وأرسار  التنزيل  أنوار 
الشريازي  بن حممد  بن عمر  اهلل  عبد  اخلري  أيب 
الشافعي البيضاوي )ت 685 هـ( تقديم: حممد 
عبد الرمحن  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

أوضح املسالك يف الفية ابن مالك: مجال الدين 
حتقيق:  هـ(   761 )ت  األنصاري  اهلل  عبد 

يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر.

البحر املحيط: ألثري الدين أيب عبد اهلل حممد بن 
يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان األندليس 
احلياين الشهري بأيب حيان )ت 745ه( وهبامشه 
من  اللقيط  الدر  وكتاب  البحر  من  املاد  النهر 

البحر املحيط، ط2، 

اإلشاري  التفسري  يف  النجمية  التأويالت     
الدين  نجم  عمر  بن  أمحد  اإلمام  الصويف/ 
الكربى سمناين أمحد بن حممد )ت 618 هـ)، 

دار الكتب العلمية، 2009.

حممد  القاموس:  جواهر  من  العروس  تاج 
مكتبة  ط1،  1205هـ(،  )ت  الزبيدي  مرتىض 

احلياة، بريوت–لبنان)د.ت(.

بن  حممد  جعفر  أبو  القرآن:  تفسري  يف  التبيان 
460هـ(،  )ت  بالطويس  املعروف  احلسن 
حتقيق: أمحد حبيب قصري العاميل، ط1، مطبعة 

النعامن، النجف، 1376هـ-1957م.

عاشور،  ابن  الطاهر  حممد  والتنوير:  التحرير 
دار شحنون.

فخر  لإلمام  الغيب(   )مفاتيح  الكبري  التفسري 
بن  عمر  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الرازي  الدين 
حسني القريش الطربستاين )ت 604هـ( ط1، 
دار الكتب العلمية 1425ه-2004م بريوت.

معاين  علم  يف  النهاية  بلوغ  إىل  اهلدايه  تفسري 
فنون  من  ومجل  وأحكامه،  وتفسريه  القرآن 
محوش  طالب  أيب  بن  مكي  حممد  أبو  علومه/ 
القرطبي  القريواين  القييس  خمتار  بن  حممد  بن 
املالكي )ت 437 هـ(، حتقيق: جمموعة رسائل 
والبحث  العليا  الدراسات  بكلية  جامعية 
الشاهد  بإرشاف  الشارقة-  جامعة   – العلمي 
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البوشيخيط1، 1429ه- 2008م.

حممد  اهلل  عبد  أبو  القرآن:  ألحكام  اجلامع 
671هـ(،  )ت  القرطبي  األنصاري  أمحد  بن 
دار  ط2،  الربدوين،  العليم  عبد  أمحد  تصحيح 

إحياء الرتاث العريب، بريوت)د.ت(.

اجلملة الفعلية: الدكتور عيل أبو املكارم، ط1، 
القاهرة-  والتوزيع،  للنرش  املختار  مؤسسة 

مص، 1428هـ-2007م.

صالح  الدين  صالح  د.  والنحو:  الداللة 
حسنني، ط1، توزيع مكتبة اآلداب، )د.ت(.

والسبع  العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح 
عبداهلل  بن  حممود  السيد  الثناء  أليب  املثاين: 
أمحد  حممد  حتقيق:  1270هـ(،  )ت  اآللويس 
دار  ط1،   ، السالمي،  وعبدالسالم  األمد، 

إحياء الرتاث العريب، بريوت ، 2000م.

للمرادي )ت 749ه(، توضيح  األلفية:  رشح 
مالك:  ابن  ألفية  برشح  واملسالك  املقاصد 
حتقيق: الدكتور عبد الرمحن عىل سليامن، ط1، 

دار الفكر العريب، القاهرة، 2001م.

عيل  بن  يعيش  الدين  ملوفق  املفصل:  رشح 
)ت  املوصيل  الزخمرشي  النحوي  يعيش  بن 
643هـ(، قدم له ووضع حواشيه وفهارسه: د. 
أميل بديع يعقوب، ط1، دار الكتب العلمية، 
وطبعة  1422هـ-2001م.  بريوت-لبنان، 

عامل الكتب ، ط1، بريوت.

البيان يف حقائق القرآن، تفسري صويف  عرائس 
روزنبهار  الشيخ  الكريم:   للقرآن  كامل 
وتقديم  دراسة  )ت606ه(،  الشريازي  البقيل 
بيبليون،  ومكتبة  دار  أربري،  آرثر  املسترشق 

جبيل لبنان، 2009.

 عمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ: معجم 
الشيخ  تأليف  الكريم،  القرآن  أللفاظ  لغوي 
بالسمني  املعروف  الدائم  عبد  يوسف  أمحد 
احللبي )ت 756هـ(، حتقيق: حممد باسل عيون 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  السود، 

لبنان، 1417هـ-1996م.

اإلمام  تعيني  يف  اخلصام  وحجة  املرام  غاية 
البحراين  هاشم  والعام:  اخلاص  طريق  من 
عيل  السيد  العالمة  حتقيق:  التوبيل،  املوسوي 
عاشور، ط1، مؤسسة التاريخ العريب 2001م.

أبو  175هـ(  )ت  الفراهيدي  العني:  معجم 
د.مهدي  أمحد، حتقيق:  بن  اخلليل  الرمحن  عبد 
املخزومي ود. إبراهيم السامرائي، دار الرشيد 
للنرش، اجلمهورية العراقية)د.ت( .وط2 ايران 

1409ه.

عبد  بن  احلسن  هالل  أليب  اللغوية:  الفروق 
غليه  علق  395هـ(،  )ت  العسكري  سهل  بن 
السود،  عيون  باسل  حممد  حواشيه:  ووضع 

ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 2009م.

يعقوب  بن  الدين  جمد  املحيط  القاموس 
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املصية  اهليئة  ط1  817ه(،  )ت  الفيوزآبادي 
العامة للكتاب، 1399هـ-1979م.

يعقوب  بن  حممد  الشيخ  الكايف، 
اكرب  عيل  تدقيق  و  الكليني،ج1،ط5،تصحيح 

الغفاري

كتاب سيبويه: أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب 
)ت 180هـ(، حتقيق: عبد السالم هارون، دار 

التاريخ، بريوت، )د. ت(. 

األقاويل  التنزيل وعيون  الكشاف عن حقائق 
يف وجوه التأويل: أليب القاسم جار اهلل حممود 
بن عمر الزخمرشي اخلوارزمي )ت 538هـ( ، 

ط1 مكتبة العبيكان 1418هـ-1998م.

711هـ(،  )ت  منظور،  ابن  العرب:  لسان 
وحممد  الوهاب،  عبد  حممد  أمني  تصحيح: 
صادق العبيدي، ط1 دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت- لبنان 1431ه-2010م.

متام  الدكتور:  ومبناها،  معناها  العربية  اللغة 
حسان، ط5، عامل الكتب، القاهرة، 1427هـ-

2006م.

جممع البيان يف تفسري القرآن: أمني اإلسالم أبو 
عيل الفضل بن املحسن الَطربيس )ت 548ه(، 
املرتىض،1430هـ-2009م.  دار  ط2، 

بريوت- لبنان.

مسعود  بن  احلسني  حممد  أبو  التنزيل:  معامل 

ط2،  516هـ(،  )ت  الشافعي  البغوي  الفراء 
دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، 2010م.

السامرائي،  صالح  فاضل  د.  النحو:  معاين 
ط1، دار الفكر، األردن،1420ه- 2000م.

املفردات يف غريب القرآن: أبو القاسم احلسني 
)ت  األصفهاين  بالراغب  املعروف  حممد  بن 
502ه(  ، حتقيق: إبراهيم شمس الدين، ط1، 
للمطبوعات  األعلمي  مؤسسة  منشورات 

بريوت، لبنان، 1430هـ - 2009م.

فارس  بن  أمحد  احلسني  أليب  اللغة:  مقاييس 
حممد  أنس  حتقيق  395هـ(  )ت  زكريا  بن 
الشامي، ط1، دار احلديث، القاهرة 1429هـ 

-2008م.

مناقب أيب طالب، أيب جعفر حممد بن عيل بن 
 1376 احليدرية  ط  املازندراين،  اشوب  شهر 

هـ.

اللغة  الرتاث وعلم  اللغوي بني  البحث  منهج 
الشؤون  دار  ط1،   زوين،  عيل  د.  احلديث، 

الثقافية العامة، العراق- بغداد، 1986م.

حممد  السيد  القرآن:  تفسري  يف  امليزان 
األعلمي  مؤسسة  ط1،  طباطبائي،  حسني 
– بريوت  1417ه-1997م.  للمطبوعات، 

لبنان.

الرفيعة،  باألساليب  ربط  مع  الوايف  النحو 
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التحليل اللغوي حملنة خلق القرآن  اليت  حصلت يف زمان اإلمام علي اهلادي )g( وقوله فيها

دار  حسن  عباس  املتجددة،  اللغوية  واحلياة 
املعارف، القاهرة ط1999. 

الدكتور  النحوية:  الدراسات  يف  املعنى  نظرية 
كريم حسني ناصح، ط1، دار صفاء – األردن 

1427ه – 2006م. 

نظرية املعنى يف النقد العريب: الدكتور. مصطفى 
ناصف، ط2، دار األندلس، 2000م.

البيت  وأهل  عيل  اإلمام  مناقب  املودة،  ينابيع 
احلسيني  إبراهيم  للشيخ  السالم(:  )عليهم 
البلخي احلنفي، مؤسسة األعلمي،  القندوزي 

بريوت – لبنان.

املواقع االلكرتونية 
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