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 امللخص
لقرآن الكريم من املفاهيم األساسية واملركزية يف ا تتناول هذه الدراسة مفهوما  

! يتخىل هذا البحث عن ما هو سائد ومردد يف (التالوة)وعلومه، ذلك مفهوم 

إىل دائرة من )الشك املعريف اإلجيايب( مدلول ذلك املصطلح، ليعيده بشكل كيل 

ما ، لني اللغوي والثقايف عند العرباخلالص، فينقب يف جذروه األوىل يف االستعام

والعمل  ،ألخرى، القريبة منه، املفارقة لهأدى إىل الكشف عن مجلة من املفاهيم ا

، اعاالتب، القراءة ات من قبيل:عىل حتديد موقعه منها، شبكة من مفاهيم ومصطلح

الذي تم  ،أخرى متعلقة به، كمفهوم اآليات أو، اإليتاء، الرضب، الويل، القص

دلولني والنسجام امل، علقه بالتالوة يف خمتلف وجوههابيانه أيضا، وبيان وجه ت

استقراء االستعامل القرآين ملصطلح  -ثانيا ، تبعا لذلك- القرآين والعريب، فقد تم

ي البد له من مفعول أو له دائام من فاعل، بل متعد، وباعتباره فعال البد (التالوة)

وبعد مالحظة ، منه من ظروف، ويصاحبه من أحوالثم ما قد يتض، مفعوالت

لف ـوجوه االستعامل املختلفة، عمل البحث عىل تصنيفها، ومن ثم إعادة فهم خمت

 ..رالتفسري حوهلا من مرويات وآثا اآليات فهام مناسبا لذلك، دون إغفال ما ورد يف

نوع من املعاملة مع القرآن إرساال واستقرارا، أي من  (التالوة)والنتيجة، أن 

 ..بني الناس كتابا كامال بعد ذلك حيث إرساله وكيفية ذلك، ثم حني استقراره

ال ، بمعنى، وفكر بفكرعالقة معنى  ذات طبيعة معنوية.. -أو عالقة-وهي معاملة 

 والشمولية يف املضمون واألبعاد..  الزمن، أساسها أمران: االتصال يفوشيئا آخر!

ية وفق إحداثيات والغرض الكيل: إعادة رسم )اخلريطة اإلرادية( للنفس البرش

واملحافظة عىل معاملها، إذ هي خريطة دائمة االنفالت والتغري، ال ، القرآن الكريم

َط عىل رمل.. أو لكأ نام ترسم تكاد تثبت عىل صورة هلا إال لتتحول عنها، كأنام ُتخ

 عىل صفحة ماء!! 
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، من يقوم بتسديد الفكر وهدايته أثناء عملية )اإلرسال(، كانت اآليات هي

دون جمهود من قبل هذا األخري، اآلن بعد توقف اآليات عن النـزول، ودخول 

القرآن مرحلة )االستقرار( يف األرض بني الناس، ثمة جمهود إضايف ينتظر الفكر، 

وليس ذلك إال بإدامة االتصال ، ه بالقرآنـديد نفسـه تســفسو نـوىل هــوذلك أن يت

 به كليا.
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 ةدقم امل
 في أهمية الموضوع ومنهج البحث: -1

مية يف الرتاث املعريف يأيت هذا البحث يف إطار جتديد النظر يف املصطلحات العل

وعىل اخلصوص دراسة املفاهيم القرآنية دراسة مصطلحية )دراسة  ،اإلسالمي

تراعي الشمولية وتعتمد التتبع وتتسق مع االستخدام العريب األول، فال خيالف 

والكشف عن ما خفي من  ،فهمهاعنى العريب بحال( وإعادة املعنى القرآين امل

درس من ذلك مما كان معانيها، فلم يكن مدركا يف السابق من الزمن، أو إحياء ما ان

 معلوما )لألولني(..

ومعلوم عند الدارسني أمهية املصطلحات وموقعها ضمن البنية املعرفية ألي 

فاملصطلحات مفاتيح العلوم كام قيل، فمتى أحرزها الواقف عىل أبواب  علم..

ن من أرساره وخزائنه، ومتى أضاع حقيقة تلك  َمكَّ فَتح له، ويخ العلم يوشك أن يخ

وإذا كان إصالح ، ستوياهتا املختلفة موصدة أمامهح بقيت أبواب العلم بماملفاتي

فإنه  ،العلوم اإلسالمية وجتديدها مدخال مهام من مداخل النهوض احلضاري اليوم

ومن حمصيل العلامء املتحققني، أنه:  ،يرى كثري من املتخصصني املعارصينعىل ما 

«املصطلحات ]فيه[ أو مفاهيم املصطلحاتال سبيل إىل جتديد أي علم دون جتديد »
(1)

، 

من وجهة نظر هذا الرأي -ثم األولوية األوىل اليوم يف البحث يف العلوم اإلسالمية 

إنام هي أولوية الدراسة املصطلحية، واألولوية يف  -نفسه، وهو رأي ظاهر احلجة

طلح القرآين الدراسة املصطلحية إنام هي أولوية املصطلح القرآين! وإنام يكون املص

ة أولوية األولويات يف هذا املجال، ملا هلذا الكتاب من مكانة معلومة يف منظوم

فهو مصدر املعرفة، ومستودع احلقيقة، وينبوع ، املعرفة يف اإلسالم بشكل عام

 احلكمة، ودليل اهلداية.. 

                                       
 . 15ص ،نظرات يف املصطلح واملنهج، الشاهد البوشيخي( 1)
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فضال عن -ولعل املصطلح الذي وقع االختيار عليه موضوعا هلذه الدراسة 

يعد بحق أحد أهم املداخل  -إال أنه باإلضافة إىل ذلك ،حا قرآنيا رصفاكونه مصطل

مفهوما ذا أبعاد إنه يكتنـز  ،للتعامل مع القرآن الكريم نفسه املنهجيةواآلليات 

وعىل أمهيته  ،اجتامعية وحضارية، علمية ومنهجية، تعبدية وتربوية، متنوعة وشاملة

أنه مل ينل ما يستحق مثله يف العادة من  الكربى تلك ومركزيته يف علوم القرآن نجد

ألجل ذلك رجوت أن يكون هذا  ،تتجىل به حقيقته ومدلوله الدقيقبحيث  ،اهتامم

 خطوة يف هذا االجتاه.. -بتوفيق اهلل-العمل 

ولقد قامت هذه الدراسة يف منهجها عىل قاعدة أساس: احتاد املدلول العميق 

فيام  ،املختلفة داخل النص القرآين كلهللكلمة يف االستخدامات املتعددة و

االختالف الذي يبدو أحيانا إنام يكون اختالفا ظاهريا فوقيا ال غري، وذلك بحسب 

ا ال جمال لتفسري ذلك وفق نظرية السياق أيضا، ال أنه اختالف عىل احلقيقة، وإذ

مثال، فضال عن تفسريها وفق نظريات الرتادف والتضاد  (الوجوه والنظائر)

شرتا... مما يق ي عىل خصيصة الثراء والتنوع يف العربية، ويلغي عن ر العمق واال

والدقة يف دالالت ألفاظها.. فاملفردة القرآنية إذا حيثام وردت يف القرآن فلها داللة 

  ى عميق واحد، حمدد.. حمكم ودقيق.مرجعية وحيدة، ومعن

ىل مراعاة استخدام كام حترص هذه الدراسة يف منهج بحثها يف املصطلح عامة ع

ما أمكن،  لأللفاظ، واستخدام السلف األولني، وعدم نقض ما ذهبوا إليه العرب

 لكن مع اإلضافة إليه.

ثم هي ال تنفك تتوسل يف سبيل حتقيق غاياهتا وتستعني باألصناف املختلفة من 

 واستنباط، وحفر ،واستقراء، فمناهج البحث وأساليب االستدالل؛ من وص

 وتركيب.. وغري ذلك.  ،وحتليل، وتعليل، وتفسري، قدون، ومقارنة

وبذلك استطاعت أن تقطع أشواطا منهجية مهمة فيام يممت وجهها شطره، 
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يف املحصلة النهائية من الكشف عن مفهوم املصطلح  -بفضل اهلل-فتمكنت 

املدروس ومدلوله، ولكنها وقفت عند هذا الغرض مل تتجاوزه إىل غريه من املراحل 

خصوصا حماولة دراسة  ،الدراسات املصطلحيةلية املتبعة يف بعض مناهج التفصي

 )القضايا املفهومية( املرتبطة باملصطلح دراسة تفصيلية خاصة.

 الدراسات السابقة في الموضوع: -2
الدراسات املتعلقة هبذا املوضوع ممن تناول كل الذي وقفت عليه يف ما خيص 

أو ممن خصص له حيزا عارضا أثناء -بنفسه مفهوم التالوة موضوعا مستقال قائام 

وحاول أن يأيت فيه بجديد بحيث يميزه عن غريه  -كالمه، أو طول الوقوف عليه

 من املفاهيم عىل األقل، قسامن من األعامل والدراسات:

 دراسات قديمة:
 باعتبارها نوعني: األعامليمكن النظر إىل هذه 

واملصطلحات، وهي بذلك ال تالمس أعامل مل توضع لغرض دراسة املفاهيم  -1

ه، فتتناول مثال: أحكام املصطلح يف ذاته، ولكن تتوجه إىل بعض عوارضه وأوصاف

وهذا الثالث أقرهبا إىل موضوع هذا البحث،  أنواع التالوة.. ،آداب التالوة ،التالوة

وإنام هو بمثابة  ،وهذا النوع عموما ليس بـ)دراسات( باملعنى الدقيق للكلمة

)الوقفات( التي يستدعيها كثريا سياق التأليف العلمي، لكن مع ذلك ترى املؤلف 

ولدينا ، وتفتيق الفَكر النادرة ،العامل يتمكن فيها من الغوض عىل املعاين الدقيقة

 نموذجني نوردمها يف هذا:

، وهي تالوةأعامل الباطن يف ال»، فقد قال مفصال يف: اإلحياء للغزايل أولهما: -

عرشة: فهم أصل الكالم، ثم التعظيم، ثم حضور القلب، ثم التدبر، ثم التفهم، ثم 

«التخيل عن موانع الفهم، ثم التخصيص، ثم التأثر، ثم الرتقي، ثم التربي
(1)

. 

                                       
 .507، ص3إحياء علوم الدين، الغزايل، ج( 1)



 في مفهوم التالوة: دراسة قرآنية                                                                د. عبد الحميد اإلدريسي

100 

إن درجات القراءة ]للقرآن[ ثالث: أدناها أن »نفسها:  مرتبة الرتقييف وقال 

عىل اهلل عز وجل )...( الثانية: أن يشهد بقلبه كأن اهلل عز  يقدر العبد كأنه يقرؤه

وجل يراه وخياطبه بألطافه ويناجيه بإنعامه وإحسانه )...( الثالثة: أن يرى يف 

ر ـا ]هذه[ أخبـة العليـالكالم املتكلم ويف الكلامت الصفات )...( وعن الدرج

ه يف كلامته ولكنهم ــهلل خللقىل اـجـد تـواهلل لق»ال: ــق ادق ـن حممد الصـر بـجعف

«ال يب رون
(1)

. 

التالوة )البن القيم، حيث حتدث عن ما سامه  مفتاح دار السعادة ثانيهما: -

تالوة اللفظ، التي هي القراءة، وتالوة ، وهي تالوة اللفظ واملعنى (املطلقة التامة

وتالوة املعنى أرشف ،ديقا وائتامرا وانتهاء وائتاممااملعنى التي هي املتابعة، تص
(2)

. 

الل العسكري( الوجوه والنظائر أليب اهل كتب الوجوه والنظائر)من أمثلتها: -2

 طالحية)مثال مفردات الراغب( واملصنفات يف املعاجم االص وكتب غريب القرآن

 .)مثال كشاف التهانوي وتعريفات اجلرجاين وكليات أيب البقاء(

ذكر أهل التفسري أن التالوة يف »من ذلك مثال  ما جاء عند ابن اجلوزي، قال: 

القرآن عىل مخسة أوجه: أحدها: القراءة )...( والثاين: االتباع )...( والثالث: 

)...(«اإلنزال )...( والرابع: العمل )...( واخلامس: الرواية 
(3)

. 

ىل املنـزلة، تارة بالقراءة وتارة التالوة ُتتص باتباع كتب اهلل تعا»وعند الراغب: 

باالرتسام ملا فيها من أمر وهني وترغيب وترهيب أو ما يتوهم فيه ذلك، وهو 

أخص من القراءة، فكل تالوة قراءة وليس كل قراءة تالوة، ال يقال تلوت رقعتك، 

                                       
 .520، ص3املرجع السابق، ج( 1)

 .44، ص1جدار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، ابن القيم،  مفتاح( 2)

 .222-221نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر، ابن اجلوزي، ص( 3)

 .88وقريب منه يف: قاموس القرآن )إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم(، الدامغاين، ص
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«وإنام يقال يف القرآن، يف يشء إذا قرأته وجب عليك اتباعه
(1)

. 

  دراسات معاصرة:
قفت عليه من الدراسات والبحوث املعارصة مل أجد فيه أيضا من تناول ما و

مفهوم التالوة بشكل مستقل، وبحيث جيعل له بحثا خاصا، بل يتم دراسة املفهوم 

يف عالقته بمفاهيم أخرى، أو دراسته وحده لكن ليس بحثا يف ذات املفهوم وعنها، 

 ولكن بحثا يف بعض أوصافه وعوارضه.. من ذلك:

(م التالوة والتدبر والرتتيل يف القرآن الكريممفهو) -1
(2)

: منظور بن حممد ـ، ل

 رمضان. 

(القراءة والتالوة والتدبر والرتتيل)  -2
(3)

 : عبد الرمحن حليل.ـ ، ل

(التالوة الفاعلة للقرآن الكريم وأنواعها) -3
(4)

: إبراهيم حممود إبراهيم ــ ، ل

 النجار.

متعلقة به حائمة حوله: كمفهوم  دراسات ملفاهيم قريبة من مفهوم التالوة -4

الرتتيل مثال )أمحد عبادي
(5)

، فريد األنصاري
(6)

.. ) 

تلك الدراسات يف جمملها حني تتطرق ملفهوم التالوة ال تكاد تضيف عىل 

احلقيقة جديدا ذا شأن، عدا كوهنا تشرت. مجيعها يف هدف واحد هو حماولة حلظ 

                                       
 .97األصفهاين، صاملفردات يف غريب القرآن، الراغب ( 1)

جملة جامعة أم القرى لعلوم الرشيعة مفهوم التالوة والتدبر والرتتيل يف القرآن الكريم، منظور رمضان، ( 2)

 واللغة العربية وآداهبا.

 .القراءة والتالوة والتدبر والرتتيل، عبد الرمحن حليل( 3)

 جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة املوصل. التالوة الفاعلة للقرآن الكريم وأنواعها، إبراهيم النجار،( 4)

 مفهوم الرتتيل يف القرآن الكريم.. النظرية واملنهج، أمحد عبادي.( 5)

فاهيم عرض فريد األنصاري رمحه اهلل يف كثري من أعامله الدعوية والرتبوية املكتوبة أو املرئية املسموعة مل( 6)

 التعليم.. الخ.، التزكية، التفكر، التدبر، التالوة، الرتتيل، من قبيل: القرآن الكريم
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قيقة االتباع فتكون التالوة عندهم عىل احل، ايف يف ذلك املفهوم، بعد العملبعد إض

وقد ذكرت أثناء هذه الدراسة يف مواضع أن هذا القول غري كاف ، بالعمل والتطبيق

 إذ أنه يرت. هوة كبرية ما بني املعنيني ال تردم.

 خطة البحث وعناصره الكبرى: -3
النظر العلمي واملنهجي أن تنقسم هذه الدراسة إىل مقدمات ومخسة  اقتىض

 مباحث وخامتة، فجاءت عىل الشكل اآليت:

مقدمات )يف أمهية البحث ومنهجه.. الدراسات السابقة يف املوضوع..  -

 خطة البحث وعنارصه الكربى( وهي ما فرغنا منه اآلن:

 مدخل متهيدي -

 مقدمة نظرية  -

 ل و( يف االستخدام القرآين: دراسة استقرائيةاملبحث األول: مادة )ت  -

 الفعل.. الظروف.. املفعوالت.. الفواعل..  التالوة:

 املبحث الثاين: مادة )ت ل و( عند العرب: دراسة مقارنة -

 القص.. والتلو..

املبحث الثالث: فعل التالوة: صيغتان من املصدرية.. ونوعان من  -

 التعدية..

.  . َفَعَل: فخعوال .. وفِعالة 

 تالوة اهلل تعاىل لآليات عىل الناس.. وتالوة الناس لآليات..

 املبحث الرابع: التالوة: غنى يف املفهوم.. وتنوع يف الوظائف واألبعاد -

 البعد التصوري: اتصال بمنطق املعاينة والشهود..

 البعد الشعوري: اتصال بمنطق التعلق واالحتامء.. 

 إلقاء املقاليد.. البعد العميل: اتصال بمنطق اهلداية و
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 .املبحث اخلامس: ملحظان جوهريان آخران يف داللة فعل )التلو( -

 .األول: عدم التأخر أو التوقف واالنقطاع.. )التبعية يف الرسعة واالجتاه(

)التبعية يف  نات املضمون وعدم التجزيئ فيها..الثاين: األخذ الكيل ملكو

 األبعاد(.

 .خامتة يف أبرز نتائج البحث -

 .فهرس باملصادر واملراجع املثبتة داخل البحث -
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  مخل متهيمي
.. ذلك، (القراءة)أن تكون عندهم مما يرادف  (التالوة)درج الناس يف معنى 

جيعلون هلا معنى آخر هو ألصق  -ويف استثناءات قليلة-وإن كان املفرسون 

يف قوله  -مثال-األصيل وأظهر، فيحكون اإلمجاع بمدلوهلا يف الوضع اللغوي 

أن املعنى يف ذلك:  [120]البقرة: ﴾ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰٱ﴿ تعاىل:

قال أبو جعفر الطربي: والصواب من القول يف تأويل ذلك أنه بمعنى: »االتباع! 

«يتبعونه حق اتباعه )...( إلمجاع احلجة من أهل التأويل عىل أن ذلك تأويله
(1)

 ،

التاء والالم والواو أصٌل واحد، »اللغة يف أصل املادة من هذا املصدر: إن قال أهل 

«وهو االتِّباع، يقال: َتَلْوتخه إذا َتبِْعَته
(2)

، وإنام كانت التالوة عندهم بمعنى القراءة، 

ْتبِع آية  بعد آية» «ألّنه يخ
(3)

فكان هذا التعليل بحسب ما يرون الطريق الذي عبدوه ، 

 املعتمة من العالقة الرابطة بني استعاملني لغويني معروفني يف معنىيف املنطقة 

معنوي متأخر عنه  :سابق )االتباع..( وآخر حيس :أحدمها ،التالوة زمن النبوة

-واحلق أنه جمرد طريق أو جرس استطاع أن يربط بني طريف تلك العالقة  ،)القراءة(

! ، أو يزيح ما حوله من ضبابعتمة لكنه ما متكن أن ي يء ما حتته من -وإن بوهن

الزلنا بحاجة إىل تفسري منطقي أقوى لعالقة االتباع بالقراءة، ما دمنا : بعبارة أخرى

والذي عىل أساسه سيتحدد طبيعة  ،مفهوم التالوة باملعنيني مجيعا نسلم بارتباط

                                       
 .569، ص 2تفسري الطربي، ج( 1)

 . 351، ص1معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج( 2)

وعند القّراء ]أي معنى »املرجع السابق نفسه. ويف بعض املعاجم االصطالحية يف معنى التالوة قوهلم: ( 3)

، كشاف اصطالحات الفنون، «وراد واألسباع والدراسةالتالوة عند القّراء[: قراءة القرآن متتابعا كاأل

. لقد الحظوا إذا معنى التتابع واعتربوه، لكن 308، ومثله يف: الكليات أليب البقاء، ص505، ص1ج

تتابع النص نفسه! إما بنفسه أو بفعل من القارئ.. واألمر عىل كلتا احلالتني يمثل عالقة للنص بنفسه ال 

 عملية التالوة عملية ذات طرفني منفصلني مفرتقني: تال ومتلو!  عالقة القارئ به، فيام 



 (ه1436 جمادى اآلخرة)العدد التاسع عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

105 

ذلك االرتباط، وهل هو ارتباط من يزدحم فيه املعنيان ويندجمان بشكل من 

أم ارتباط من يتصل بكل منهام بسبب يف وقت واحد؟ أم أنه ارتباط عىل األشكال؟ 

سبيل من البدل والتناوب بحسب االستعامل من سياق آلخر؟ أم هو يشء آخر غري 

 أولئك مجيعا؟!

 :مقدمة نظرية
هنا بام يمثل مقدمة نظرية نراها رضورية، وهي مما هيدي إليه ولنوطئ املقام ه

البحث، فنقول: إن الكالم إذ يصري كالما له وجود خارجي النظر ويمليه يف هذا 

يف لغة من اللغات.. وسواء كان مكتوبا مقروءا، أو ملفوظا  -من ثم-ومتمثال 

سواء ما تعلق باستقباله  ،اال من املعاملة خمتلفة ومتنوعةمسموعا.. فإنه يأخذ أشك

له موردا أو إرساله، أي من حيث استقاؤه مصدرا وكيفية، أو من حيث إرسا

فمن حيث اجلهة األوىل تتعدد املصادر والكيفيات التي قد حيصل  ،فية كذلكوكي

هبا صاحب كالم عىل كالمه، فمثال قد يكون الكالم معاين خارجة من النفس، 

نابعة منها، تنتج إنتاجا، وهذه منها معاين عقلية خالية من أي إحساس أو شعور، 

جزء من نفس صاحبها، وقد يكون الكالم ومنها معاين وجدانية خالصة، وكأهنا 

يف الذهن فيتم تذكره  خارجا من النفس لكن منقول عن كالم مسموع أو حمفوظ

وعندها قد خيرج كام هو حني تخلخّقي، وقد يتم تعديله والت رف فيه  ،واستخراجه

 بالزيادة أو النقصان، إما يف األلفاظ وإما يف املعاين، وكل ذلك إما عن غلبة وقهر أو

عن عمد واختيار، كام قد يكون الكالم من باب اإلخبار عن أشياء رأهتا العني يف 

املايض.. إما القريب أو البعيد، وقد يأيت الكالم مقروءا من الكتاب، أو مرددا عن 

السمع، وهنا قد يكون القارئ أو املردد عاقال ملا يقرأ أو يردد وقد ال يكون.. وإذا 

ك ومراتبه مما يكاد أن ال ينح ر.. وإذا كان كالما كان عاقال فامها فدرجات ذل

ئه عىل مراحل، بحسب الوقت أو  كثريا فقد يلقيه صاحبه مرة واحدة، وقد جيزِّ
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املعنى.. وقد يكون الكالم مما يسمعه املتلقي أول مرة ومما يفيده ما ليس عنده، وقد 

جزئيا أو كليا يكون مما ليس كذلك، أي مما قد سمعه سابقا أو مما هو عنده إما 

 فيكون من باب التذكري والتنبيه، أو من باب البيان، أو زيادته والتفصيل.. 

أي -فهذه أشياء إذا عىل سبيل املثال ال احل ر من خالهلا يتبني أن اخلطاب 

صاحب البد له أن يتمثل يف كيفيات وأنواع من اهليئات جيعلها أي  -خطاب

، لها أو من حيث إعادة إرساهلاوسواء من حيث حتصي ،)رسالة( يف عالقته برسالته

وبناء عىل تعدد تلك الكيفيات واألشكال تعددت األسامء واأللفاظ الدالة عليها.. 

نعم، قد ال نستطيع أن نكشف اآلن لكل مسمى من تلك املسميات التي ذكرنا 

فنا النجاح يف وغريها مما مل نذكر ما له من اسم عىل وجه الدقة والتعيني، فقد ال حيال

تلك املهمة إال يف جزء يسري منها.. ولكن ال علينا، إذا كان ذلك إنام يرجع إىل 

فضال عن أن ذلك ليس من مقصودنا يف ، اب موضوعية أكثر من أي يشء آخرأسب

هذا البحث
(1)

، وهو لن يرض ما انتصب له من بيان ههنا يف يشء، وذلك إذا متكنا 

ء ومصطلحات معدودة تعنينا ههنا إىل عائداهتا فقط من إرجاع ما معنا من أسام

 املرجعية من مسميات.

                                       
و هالل ما يذكره أب -والتي يستطيع الباحث أن هيتدي هبا-من اإلشارات املهمة واملفيدة يف هذا السياق ( 1)

، النبأ، القصص، احلديث، اخلربحني يتناول مصطلحات من قبيل:  (الفروق)يف كتابه  -مثال-العسكري 

هو القول الذي )...( يكون اإلخبار به عن نفسك وعن غري.، وأصله  اخلرب»، إلخ.. يقول مثال : التعبري

يف األصل هو ما ُترب به عن نفسك من غري أن تسنده إىل  واحلديثأن يكون اإلخبار به عن غري. )...( 

ال يكون  أالنب»، و41 _40ص «غري.، سمي حديثا ألنه ال تقدم له وإنام هو يشء حدث لك فحدثت به

ما  القصص» ، فيام41ص «بام يعلمه وبام ال يعلمه اخلبـرإال لإلخبار بام ال يعلمه املخرب، وجيوز أن يكون 

يكون عمن سلف وعمن حرض، ويكون  واحلديثكان طويال من األحاديث متحدث به عن سلف، 

 زيادة وال نقصان عن اليشء هي اخلرب عنه بام هو عليه من غريالعبارة و»، 42-41ص «طويال وقصريا

عنه يكون بالزيادة يف صفته والنقصان منها، وجيوز أن خيرب عنه بخالف ما هو عليه فيكون  اإلخبار)...( و

 .36ص «كذبا
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ذلك أن الغرض الذي سنناضل عنه منذ اآلن ويف السطور املقبلة من هذا 

أشكال التعاطي  البحث إنام يتلخص يف يشء واحد، مؤداه: أن )التالوة( شكل من

، ال  حتصيال  وتوصي.القرآين خاصة! صدورا  وورودا . وربام النص ،مع النص القرآين

نا فيام سنحاوله من بيان وتلك وسيلت، شكل مفارق ومميز عن أشكال أخرى

الكشف عن بعض من تلك األشكال، ثم إجراء نوع من مقارنة بينه  ،وإثبات

 وبينها.
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 املبحث األول

 )ت ل و( يف االستخمام الدقرآني: دراسة استدقرائية  ادة 

 التالوة: الفعل.. الظروف.. المفعوالت.. الفواعل..
إننا إذ نتتبع السياقات القرآنية املختلفة التي ورد فيها لفظ )التالوة( بأوزانه 

وصيغه ال رفية املتنوعة، فإننا نخرج بمالحظات عديدة، نرى أن نجعلها عىل 

 نحوية( من النظر:أربعة مستويات )

دائام ما يأيت فعل )التالوة( يف صيغ رصفية زمنية مضارعة تفيد الفعل:  -1

التجدد واالستمرار..
(1)

ال )يتلون، َأتل، نتلو، تتلو، يتلو، نتلوها...(، وهذا فض 

)أتل، سأتلو، أمرت أن أتلو(، وحتى حني يأيت يف  عن الصيغ األمرية املستقبلية

ال نراه إال ضمن سياق االستمرار، وال نراه مما يفيد  -وهو نادر-صيغة املايض 

 نب مبٱ﴿ االنقطاع أو احلدوث الذي يعقبه االنتهاء! فمثال )تلوته(، يف قوله تعاىل:
يفيد أن تالوته ابتدأت  [16]يونس:  ﴾يترث ىت نت مت زت رت يب  ىب

فاملايض  [2]الشمس:  ﴾مه جه ين ىن﴿ ،، ال يفيد أهنا اآلن غري موجودةيف املايض

جاء يف سياق الرشط، وهذه العملية نراها يف الواقع دائبة ال تنتهي!!، حتى يوم 

القيامة حيث ال يبقى من األزمنة الدنيوية إال املايض، نرى فعل التالوة فعال مؤطرا 

 ىل مل خلٱ﴿ [،66]املؤمنون:  ﴾ من يل  ىل يكمل ىكٱ﴿ضمن الزمن املضارع: 

 ﴾مم ام يل ىل مل يك ىك مكٱ﴿ [،105]املؤمنون:﴾ىم جم يل
 .[71]الزمر: 

                                       
وردت املادة )ت ل و( أكثر من ستني مرة يف القرآن الكريم، وكلها يف صيغ فعلية، عدا مرتني اثنتني، ( 1)

املصدر )تالوته(، ويف الثانية عىل صيغة اسم الفاعل )التاليات(، حيث جاءت يف واحدة منهام عىل صيغة 

وحيث جاءت يف صيغة الفعل جاءت يف صيغة الزمن املضارع )أزيد من مخسني مرة( بينام الزمن املايض مل 

 ترد فيه إال مرتني أو ثالث، ووردت يف زمن املستقبل )صيغة األمر( عرش مرات..
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ة أو حالية معينة يتقيد ال نجد لفعل التالوة إذ يرد متعلقات زمني الظروف: -2

أكرب من أن خيضع لرشط أو إنه أقوى و ،هو يرد مستقال بنفسه، قائام هبابل  ،هبا

 فعلبخالف ، منها، أو بوقت أو مكان أو فعل فريتبط بحالة يكون جزءا ،ظرف ما

قبلية  ،املحتفةوظروف بمثابة الرشوط املوضوعية  القراءة الذي يقع مرتبطا بأحوال

 هئ مئ خئ حئ جئ ييٱ﴿أو بعدية، مثل: أخذ الكتاب باليمني: 

 ﴾ خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيٱ﴿، [71]اإلرساء:  ﴾جب
هذه حال ال جيوز للقراءة هنا أن تكون إال عقبها، أو قوله ف.. [14 – 13]اإلرساء: 

 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ)...(  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملٱ﴿ تعاىل:

، فالليل هنا )وهو زمن(، وصالة القيام [20]املزمل: ﴾خئ ىثيث نث مث زث)...( 

 مجٱ﴿ وقوله تعاىل: كالمها مما تقع القراءة ضمنه، لتصري جزءا منهام!! )وهي فعل(،
، فهذا حال يطلب أثناء التالوة، [204]األعراف:  ﴾جس مخ جخ  مح جح

 ىن نن من زنٱ﴿ وهنا. ما يطلب بني يدهيا وهو الوارد يف قوله سبحانه:

 .[98]النحل:  ﴾ مي ين

 جغ مع جع مظٱ﴿ فالتالوة إذا تأيت متحررة من كل القيود، مثل قوله تعاىل:
فالتالوة ليس جمرد فعل مادي جزئي يشغل أداؤه ، [29]فاطر:  ﴾حف جفمغ

حيزا فضائيا وزمنيا معينا ثم ينتهي! أبدا، بل التالوة عبارة عن عالقة مع القرآن.. 

عالقة مطلقة دائمة، هبذا املعنى إذا جيوز أن يقع ذكره وحده بعد اإليامن وبعد 

 ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذٱ﴿ اإلسالم طلبا:

وأن يذكر هنا قبل الصالة  [92-91النمل: ] ﴾رتزت يب ىب نبمب زب رب يئ

 مخ جخ مح جحٱ﴿ ويسبقها يف الرتتيب، وأيضا يف مواضع أخرى كام يف قوله تعاىل:

 ٰذ يي ىي مي خيٱ﴿ :وقوله، [45]العنكبوت:  ﴾مف مسحص خس حس جس
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

أما .. [4-2]األنفال: ﴾نتىت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
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إذ جعلت القراءة داخلة يف مسامها، وفعال  من جمرد القراءة فالصالة أعم منها، 

 مك لكٱٱ﴿ أفعاهلا، فكيف تكون أهم منها، بل ذلك أشبه باآلية األخرى:

 ، فالتالوة نوع من التمسيك والتعلق بالقرآن..[170]األعراف:﴾خل حل جل

وتكاد تكون الفائدة يف الصالة  ،تربوية أعىل من الصالةعىل أن التالوة ذات فائدة 

إن التالوة إذا عبادة يف  ،لكن الفائدة يف القرآن متفاوتةمتساوية يف الناس مجيعا، 

اإلسالم تأيت من حيث احلضور واألمهية بعد اإليامن وقبل الصالة والزكاة، 

وإن كانت أمهية الصالة ومركزيتها  ذلك، النصوص املتنوعة عىل ذلك شاهدةو

منها شموهلا واشتامهلا عىل أجزاء منوعة ،  الرشيعة تكمن يف أشياء أخرىاملعلومة يف

من عبادات مستقلة، إذ فيها من الذكر والتسبيح، والدعاء واالستغفار، والقراءة 

 واالستامع، والسجود والركوع، والقنوت واخلضوع، وغري ذلك..

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب﴿ أما قوله تعاىل:

، فـ)آناء الليل( ظرف إما أنه متعلق بام قبله من [113]آل عمران:  ﴾جخمح

)تالوة اآليات(، وإما أن يكون مقدما متعلقا بام بعده من )السجود(، والراجح 

الثاين، لئال يصري املعنى أهنم )يتلون آيات اهلل وهم يسجدون(!! فيام املعنى أهنم 

يسجدون  السجود، فهم طول ليلهم ساجدون.. يقضون ساعات الليل يف

 ويسجدون، مرة بعد مرة، بام يفيد املضارعة واالستمرار، كام قال يف حق املومنني:
حاال من  ﴾محجخ جح﴿، وإذا ال تكون [29 ]الفتح: ﴾ىن من خنٱ﴿

مستأنف معطوف عىل )التالوة(!  ﴾جخ مح جح مج حج﴿ )التالوة(، بل

﴾، فريسم املعنى يف اآلية هكذا: ختومها معا املعطوف واملعطوف عليه بدل من ﴿

ات اهلل/ آناء الليل وهم يسجدون/يومنون : يتلون آي(أمة قائمة))من أهل الكتاب 

 مض خض حض جض مصٱ﴿وهذا نظري قوله تعاىل:  ،إلخ...(باهلل واليوم اآلخر/

 جف﴿»ابن عاشور: قال  [،55]املائدة:﴾حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط

 جعاجلملة أهنا عني معنى قوله ﴿﴾ معطوف عىل الصلة، وظاهر معنى هذه حف
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﴾ مصلون، ال آتون باجلزء من الصالة املسمى بالركوع، حف﴾، إذ املراد بـ ﴿مع

فوجه هذا العطف: إما بأن املراد بالركوع ركوع النوافل، أي الذين يقيمون 

الصلوات اخلمس املفروضة ويتقربون بالنوافل، وإما املراد به ما تدل عليه اجلملة 

 جغدوام والثبات، أي الذين يديمون إقامة الصالة، وعقبه بأهنم ﴿االسمية من ال

﴾ مبادرة بالتنويه بالزكاة، كام هو دأب القرآن، )...( ثم أثنى اهلل عليهم بأهنم مغ

«فالواو عاطفة صفة عىل صفة ;ال يتخلفون عن أداء الصالة
(1)

تقديم شبه ، إن 

كثرية يف  له نظائر ﴾محجخ جح مج حج﴿اجلملة من الظرف يف قوله تعاىل 

، [169]آل عمران:  ﴾ريزي ٰى ين ىن نن﴿ القرآن الكريم، كقوله سبحانه:

 ﴾ نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّٱ﴿ قوله سبحانه:و
، [61األحزاب:] ﴾خفمف حف جف مغ جغ جعمعٱ﴿ ، ومثله:[3]األنعام: 

 وما إىل ذلك..

إذا: االرتباط املطلق بالقرآن، الدائم عرب مجيع األوقات وخمتلف  فالتالوة

 من غري انقطاع!األحوال، 

تكاد تنح ر لفظ )التالوة( إنام يتعلق بموضوعات حمددة،  المفعوالت: -3

ال يعارضه، بل هو وإذا خرج عن ذلك فإىل ما يرتبط به، مما  ،يف: الكتاب، واآليات

 خئ حئ جئ يي ىي نيٱ﴿كـ)األنباء(، يف قوله تعاىل مثال:  ،يسري يف ركابه

، فإن تالوهتا حينئذ لن تكون إال باعتبارها داخلة يف مسمى [3]القصص: ﴾مئ

اآليات أو مسمى الكتاب
(2)

.  

احد، فالكتاب هو املتضمن مها عىل احلقيقة بمعنى و، والكتاب، واآليات 

وهي تلك التي قامت هبا احلجة عىل الناس وطلب منهم -واآليات  ،لآليات

                                       
 .240، ص6بن عاشور، جتفسري التحرير والتنوير، ا( 1)

الوحي )الذي ، القرآن، مفعوال لفعل التالوة: الذكر -نيف القرآ-من أمثلة املوضوعات األخرى الواردة ( 2)

 التوراة.، الصحف املطهرة ،أوحينا، وما أوحي(
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ليس املقصود منها ههنا اجلمل واملقاطع اللفظية التي تتشكل  -تعقلها والتعلق هبا

جاء يف تلك  باملجموعة منها السورة الواحدة يف القرآن، بل املقصود حتديدا ما

عقلوها، وعالمات أن يهي حقائق كونية يطلب من الناس  ،املقاطع من حمموالت

فاآلية: حقيقة وجودية كلية قاطعة ناصعة.. ذلك، وأما املعنى ، هم هيتدون هبا

األول مما هو معروف ومتعارف فليس ألحد أن ينكره، ولكن هو يف احلقيقة يكاد 

 يكون خاصا بعلم واحد من علوم القرآن، هو: علم الرسم القرآين. 

 القراءة تكتفي يف ذلك باأللفاظ!! فإن ،وحني تتعلق التالوة باملعاين 

القاف والراء واحلرف املعتل أصٌل صحيٌح يدلُّ عىل مجٍع » يقول ابن فارس:

«واجتامعٍ 
(1)

قرأت اليشء قرآنا: مَجَْعتخه وَضَمْمتخ بعَضه إىِل بعض )...( ومعنى »، و

وعا  َأي َألقيته )...( وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا،  ومنه سمي قرأت: َلَفْظت به جَمْمخ

«نالقرآ
(2)

.  

فكل هذا مما يوحي بأن القراءة يشء هو أمس باأللفاظ منه باملعاين، أو نقول 

فيام تتعلق التالوة كام رأينا باملعاين كوهنا ، ينيتعلق باأللفاظ كوهنا حاملة للمعا

 حممولة يف األلفاظ.. 

ذلك جمموعة أو فالقراءة إذا مجع للحروف أو األلفاظ ال غري، ثم إخراج هلا بعد 

أي مل  ،علق القراءة باآليات أو املعاينجمتمعة، ومل يرد يف أي سياق ما قد يشري إىل ت

يرد يف القرآن تركيب من الرتاكيب يفيد )قراءة اآليات(، فاآليات ال تقرأ! ذلك أن 

أن تكون مقت رة عىل استفادة معارف ذهنية  -كام نستنتج-الغاية يف القراءة 

مما توصله ، ب غري مركبة، وسطحية غري معمقة، بسيطة يف الغالومعلومات جمردة

األلفاظ وتغني يف إيصاله، أي ما تؤديه اللغة من أداء يف أدنى وظائفها وأبسطها، بل 

                                       
 .78، ص5املقاييس، ابن فارس، ج( 1)

 ، مادة )قرأ(.51-50، ص12لسان العرب، ابن منظور، ج( 2)
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تسمى القراءة قراءة وإن مل يفهم القارئ ما يقرأ، أو يفهمه عىل غري وجهه، ليس من 

 يشء ينفي عنه صفة القراءة..

، [14]اإلرساء: ﴾خب حبٱ﴿دة يف معنى القراءة، قوله تعاىل:ومن اآليات الوار

 هئ مئٱ﴿ وذلك يوم القيامة لتطلع عىل أعاملك من خري أو رش، ومثله:
  متٱ﴿ ، ومن ذلك أيضا:[19]احلاقة: ﴾ريٰى ين ىنٱ﴿، [71اإلرساء:]﴾جب

 خم حم جم هل مل خل حل جل مك لكٱ﴿، [7 -6]األعىل:  ﴾ جخمخ مح جح مج حج مث هت

حرص وهذا يف ، [19-16]القيامة:  ﴾خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم

 َّ ٍّ ٌّٱ﴿ٱ عىل حفظ ما يوحى إليه إىل أن يبلغه الناس ويسمعه هلم، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

  مح جحمج﴿، واملقصود القراءة يف الصالة بعد الفاحتة، [20]املزمل: ٱٱ﴾ِّّٰ ُّ

 .[98]النحل:  ﴾ىن  نن من زن﴿ٱ، [204]األعراف:  ﴾جس مخ جخ

من وظيفة،  يؤديه هذا الفعل)القراءة(اللة عىل أقل ما فهذه اآليات مجيعها يف الد

 أي تفهيم املعنى البسيط األويل وحسب..

فيام )التالوة( عالقة معنوية )قلبية، إيامنية( مع املعاين القرآنية.. وال بد هلا أن متر 

وبناء عىل ، ها، فكله جزء من مسامها بال شكعرب القراءة حتام، أو ما هو يف حكم

فيام تكون التالوة خاصة ، أن تكون عامة لكل كالمالقراءة كل ما سبق صح يف 

 بالقرآن عىل األرجح.. 

وإذا كانت اآليات ال تقرأ، بل تتىل! فإهنا كذلك ال توحى، ال تأيت مفعوال لفعل 

 أوحى..

إن فعل )التلو( أو )التالوة( ليس شيئا خاصا باإلنسان وحده،  الفواعل: -4

ىل! نعم، وإن كان ء قام به اهلل سبحانه وتعايقوم به إذ يطلب منه، بل هو إىل ذلك يش

إذ فعل )التلو( وإن كان من األفعال املتعدية يف األصل، فإنه مع  ،باعتبار خمتلف

ذلك عىل قسمني: فمنه ما عدي إىل مفعول واحد، ومنه ما عدي إىل مفعولني، 
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وذلك باستعامل حرف االستعالء )عىل(، فيقال مثال: )الناس يتلون الكتاب(، 

يقال: )الكتاب يتىل عىل الناس(، والذي ورد يف املواضع املختلفة من القرآن أن ما و

 خسٱ﴿رصح به يف حق اهلل جل وعال من التالوة الصيغة األخرية منها فحسب؛ 

، أما [5اجلاثية:  -108آل عمران:  -252]البقرة:  ﴾حضجض مص خص حص مس

التضمن أو اللزوم  األوىل فليست فيها ت ريح، وإن كان يمكن إثباهتا بطريق من

واالقتضاء كام سنرى، أما الناس ف رح القرآن يف حقهم بالصيغة األوىل من فعل 

، وإن كانت الصيغة الثانية ليست [113]آل عمران: التالوة ﴿يتلون آيات اهلل﴾

مل يكن  بممتنعة يف حقهم، بل ال وجود يف القرآن ملا يمكن اعتباره مانعا منها، إن

: فقد كان يقوم باألمرين مجيعا؛ يتلو الكتاب ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أما  ضد ذلك هو املوجود،

 جخ مح جح﴿، [27]الكهف:  ﴾حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل جلٱ﴿

 ىئ نئ مئ زئ رئٱ﴿ :، ويتلوه عىل غريه[45]العنكبوت:  ﴾حس جس مخ

 .[129]البقرة:  ﴾زب رب يئ

فعندما يتعلق األمر ، ثمة فرقا بني هذين االستعاملنيعىل أنه يالحظ أن  

بـ)التالوة عىل( فاملتلو: )اآليات(، أما حني تنتقل )التالوة( إىل الناس، فاملتلو قد 

  يكون )اآليات( كام قد يكون )الكتاب(!! وهذا له دالالت سنتبينها فيام بعد..
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 املبحث الثاني
 ارنة ادة )ت ل و( عنم العرب: دراسة  دق 
 القص.. والتلو..

كنا بينا يف مستهل هذا البحث مما سميناه مقدمة نظرية أن ثمة أشكاال خمتلفة 

 متنوعة من التعامل مع ما يلفظه اللسان يف اإلنسان من كالم..

واملقصود هنا ذكر األفعال التي تأيت فعال )عامال( ملفعول اآليات، اآليات 

 ادية.. ويف عمليتي اإلرسال واالستقبال معا :القرآنية أو الكونية أو املعجزات امل

 ففي إرسال اآليات وتوصيلها نجد القرآن يرد باألفعال اآلتية:

 ،النسخ ،القص ،التذكري ،التفصيل، الت ريف ،البيان ،التنـزيل ،اإلنزال ،اإليتاء

 التبديل، اإلنساء
(1)

. 

املجيء ، آية(التكوين )منه ، الرت. )منه آية( ،اجلعل )من اليشء آية( ،اإلراءة

 ال رف )عنها(.، البعث )هبا(، اإلرسال )هبا( ،)باآليات(

األفعال  -إجيابا وسلبا-ويف استقبال اآليات والتعامل معها، نجد القرآن يورد 

 اآلتية:

 تدبرها.، تالوهتا، اتباعها، اإليقان هبا ،اإليامن هبا

 ،االستكبار عنها ،اإلنكار هلا، الكفر هبا ،اجلحود هبا ،التكذيب هبا ،نسياهنا

االشرتاء هبا ، الصد عنها ،الصدف عنها، الضحك منها، اُتاذها هزؤا، اإلحلاد فيها

 الغفلة عنها.، اخلوض فيها، اجلدال فيها، السعي فيها معاجزة ،ثمنا قليال

ذلك فعل:  ،عىل واحد منها فحسب لن نتناول هنا كل هذه األفعال، بل نقت ر

 !(القص)

                                       
السياق هنا. أيضا فعل )الرضب(! ويستعمل متعلقا باألمثال، ﴿رضب اهلل مثال﴾، ﴿وتلك  يف هذا( 1)

 االمثال نرضهبا﴾، ﴿وارضب هلم مثال﴾..
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 قلنا بأن )األنباء( أيضا مما يتىل يف بعض األحيان، وإذا تليت فباعتبارها فلقد

فذلك االستثناء إذا، أما األصل يف التعامل مع  ،شيئا أكثر من جمرد كوهنا أنباء

 خيٱ﴿األنباء فعرب هذا الفعل الذي اخرتناه ههنا مما سنكشف عنه يف هذا السياق، 

 .[100]هود:  ﴾ٰرٰى ٰذ يي ىي مي

لقص( ليكون إىل وقع االقتصار يف االختيار ههنا عىل هذا الفعل )اوألجل هذا 

كوهنام معا يستخدمان يف كثري من األحيان بطريقة تبادلية  جانب فعل )التلو(

 :واضحة.. وأيضا ألجل الداللة التقابلية لكل منهام

 اآليات                   تتىل / تقص                               اآليات                           

 األنباء             تقص / تتىل                                       األنباء                           

 فام )القص( عند العرب إذا ، وما )التلو(؟

 القص: -1
قص أثره، أي: تتبعه )...( وقد اقتصصت احلديث: رويته عىل »تقول املعاجم: 

«وجهه
(1)

. 

القاف والصاد أصٌل صحيح يدل عىل تتبُّع اليشء، من ذلك »ويف املقاييس: 

  قوهلم: اقتصصت األَثر، إذا تتبَّعته.

فَعل به مثل فعله باألّول،  ومن ذلك اشتقاق الِقصاص يف اجلراح، وذلك أنَّه يخ

  فكأنَّه اقتص أثره.

َتَتبَّع فيذكر ]و[ الَقِصيصية من )...(  ومن الباب الِقصة والقصص، كل ذلك يخ

كاب «اإلبل: البعري يقص أثر الرِّ
(2)

 . 

صها َقّصا  وقصصا وتقصصها: » وتقصص اخلرب: تتّبعه )...( وَقص آثاَرهم َيقخ

                                       
 ، مادة )ق ص ص(.1051، ص3الصحاح، اجلوهري، ج( 1)

 .11، ص5املقاييس، ابن فارس، ج( 2)
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 مب زب ربٱ﴿ تتّبعها بالليل، وقيل: هو تتبع األَثر َأيَّ وقت كان. قال تعاىل:

 زب ربٱ﴿وكذلك اْقَتصَّ َأثره وتقصص، ومعنى ، [64]الكهف: ﴾نبىب

ّصان األَثر َأي يّتبعانه؛  ﴾نبىب مب َأي َرَجعا من الطريق الذي سلكاه َيقخ

 وقال أخمية بن َأيب الصلت: 

ــب نخ ــيه عــن جخ  قالــت ألخــت لــه قخصِّ

 

 وكيــف يقفــو بــال ســهل وال َجــَددِ  

  قال األَزهري: القصُّ اتباع األثر. 

 : خرج فالن قصصا يف َأثر فالن وَقّصا ، وذلك إِذا اْقَتصَّ َأثره )...( ويقال

، تَّبع هبا األَثرخ : البعريخ َأو الدابةخ يخ والَقصيصة: الزاِملةخ الضعيفة حيمل  والَقِصيَصةخ

«عليها املتاع والطعام لضعفها
(1)

 . 

بمعنى »، [11]القصص: ﴾مبهب خب حب﴿، قال تعاىل: القص اتباع األثرف

«أثره اتبعي
(2)

 [. 11]القصص: ﴾مج حج مث هت مت خت حت جت﴿، 

 التلو: -2
التاء والالم والواو أصٌل واحد، وهو االتِّباع. يقال: »تقول املعاجم اللغوية: 

«َتَلْوتخه إذا َتبِْعَته
(3)

 . 

اليشء الذي يتلوه، وتلو الناقة ولدها الذي يتلوها )...(  تِلو»ويف الصحاح: 

وتلوت القرآن تالوة، وتلوت الرجل أتلوه تلوا، إذا تبعته )...( وتتليت حقي إذا 

«تتبعته حتى استوفيته، وجاءت اخليل تتاليا أي متتابعة
(4)

. 

ّوا : تبعته، يقال: ما زلت َأْتلخوه حتى َأْتَلْيته َأي تَ » لخ ْمته وصار خلفي.َتَلْوته تخ  َقدَّ

                                       
 ، مادة )قصص(.121-120، ص12اللسان، ابن منظور، ج( 1)

 .134، ص 4قرآن وإعرابه، الزجاج، جمعاين ال( 2)

 .351، ص1املقاييس، ابن فارس، ج( 3)

 .2290، ص6الصحاح، اجلوهري، ج( 4)
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ها بعضا ، : تال بعضخ وَأْتَلْيتخه إّياه: َأتَبْعتخه )...(  وَأْتَلْيته َأي سبقته )...( وَتَتاَلت األخمورخ

 وَتال إذا اتَّبع، فهو تاٍل َأي تابٌع. 

ى تِْلوا ، وهو َولد الَبْغل ابن األَعرايب: َتال اتََّبع، وَتال إذا ُتلَّف، وَتال إذا اْشرَت 

.(. ).. 

ه. وتِْلوخ اليشء: الذي َيتلخوه.  وَوَقع كذا َتِليََّة كذا َأي َعِقَبه. وهذا تِْلوخ هذا َأي َتبَعخ

ها َأي يتبعها. ْتِلية: َيْتلوها َولدخ ْتٍل ومخ  وناقة مخ

ها، وقد يستعار اإلتالء يف الوحش؛ قال الراعي َأنشده  واملخْتيل: التي َيْتلوها ولدخ

 سيبويه: 

ــــِزٌل   ــــَْرِة َمنْ ــــٍل فالنَُّمي ــــا بَحِقي  هل

 

ــا  ــوَذاٍت بــه وَمتالَِي  َتــَرى الــَوْحَش عخ

ْتِلية  ْتٍل ومخ هات إِذا تالها األَوالد، الواحدة مخ  )...( واملَتايل: األخمَّ

: ولد الشاة حني يخفطم من أخّمه ويتلوها، واجلمع َأْتالٌء. واألخنثى تِْلَوٌة،  والتِّْلوخ

خرجت الَعناق من حدِّ اإِلْجفار فهي تِلوة حتى تتم هلا سنة فتخْجِذع، وقيل: إِذا 

: ولدخ احلامر التباعه أخّمه.   وذلك ألهَنا تتبع أخّمها، والتِّْلوخ

النرض: التِّْلوة من َأوالد املِْعَزى والضْأن التي قد استكرشت وَشَدَنت، الذكرخ 

ه تِْلٌو،  )...(وتِْلو الناقة: ولدها الذي يتلوها  تِْلٌو. م وَتبِع أخمَّ
يقال للَجْدي إِذا فخطِ

 واألخنثى تِْلوٌة، واألخّمهات حينئذ املَتايل )...( 

ها من ذلك، وقيل:  والتَّوايل: األَْعجاز الّتباعها الصدوَر، وتوايل اخليِل: مآخريخ

وكله من ذلك، َتوايل الفرِس َذَنبخهخ ورْجاله. يقال: إِنه خَلَبيثخ التَّوايل ورسيعخ التَّوايل 

والعرب تقول: ليَس َهواِدي اخلَْيل كالتَّوايل؛ فَهواِدهيا َأعناقها، وتواليها مآخرها، 

ِن: َأواخرها،  وَتوايل كلِّ يشء: آخره، وتالياتخ النجوم: أخخراها )...( وَتوايل الظُّعخ

 وتوايل اإِلبل كذلك، وتوايل النجوِم: َأواخرها. 

ٌب من السفن،  ى: رَضْ ٌل من التُّلخوِّ ألَنه يتبع السفينة العظمى؛ حكاه َأبو وَتَلوَّ َفَعوَّ



 (ه1436 جمادى اآلخرة)العدد التاسع عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

119 

«عيل يف التذكرة، وَتَتىلَّ اليشَء: َتتبََّعه
(1)

. 

ولِنَعلم أن كل ، ذه املساحة من التبسط يف القولتركت ههنا للمصادر اللغوية ه

إنام يدور يف النهاية عىل  -وعىل كثرة ما اجتلب وتنوعه-واحد من هذين اللفظني 

 حرف واحد من املعنى.. 

القص: اتباع »فالقص يرجع إىل يشء واحد هو كام تلخص عبارة األزهري: 

خصا ، ومعناه أن بغية القاص ومطلوبه الذي يسري وراءه سواء كان ذلك ش«األثر

هو من األشياء التي مل يعد هلا وجود فعيل يف الواقع،  ..خربا أو غري ذلك أو حدثا أو

وعىل األقل واقع الطالب وجمال الرؤية الب رية عنده، أشياء كانت ومل يعد هلا 

وجود غري آثارها، فليس للقاص إال أن يتبع ما أمامه من أثر لتحصيل ما يريد من 

ينية املبارشة، بل هو جيتهد ما أمكنه معلومات يستعيض هبا عن فوات املشاهدة الع

اجلخهد أن يكون ما تعطيه تلك اآلثار الباقية أو ما يستحصله منها ويستنتجه أقرب 

فاألحداث التي تقع يف الوجود مثال هي  ،اليشء املطلوب وحقيقته الفعلية إىل عني

أحداث تقع مرة واحدة يف الدنيا! ثم تنتهي! فالذين يروون تلك األحداث 

كل  -وسواء هم أيضا إنام سمعوها أو حتى شاهدوها أو شهدوها-كلمون هبا ويت

أولئك حينها مل يعد معهم إال آثارها، أما هي عينها فقد ذهبت إىل غري رجعة، ذلك 

بأهنا أشياء جزئية متعينة قد يتكرر أمثاهلا أو أشباهها يف أزمان أو أمكنة أخرى، أما 

]الكهف:  ﴾نبىب مب زب ربٱ﴿: هي عينها فلن حيدث! كذلك قوله تعاىل

وال يمكن بحال من األحوال تكراره مرة  ،، سريهم األول يف الطريق انتهى[64

ثانية أو استعادة يشء منه، كل ما يستطيعونه اتباع أثره يف إياهبم بشكل هو غاية 

اتركيه ، [11]القصص:  ﴾مبهب خب حبٱ﴿ الدقة والتامم، وكذلك يف قوله تعاىل:

إذا  ماذا بقي هلا منه من يشء يف سريها  ،حتى يغيب عن نظر. لئال يعلم بك يذهب

                                       
 ، مادة )تال(.236 -235، ص2اللسان، ابن منظور، ج( 1)
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 وراءه غري األثر تتبعه!

هذا يف )القص(، أما )التلو( فيشء هو خمالف لذلك متاما، إذ تفيد النقول 

والغرض فيه  ،عني اليشء ال أثره كام يف األول، اتباع «التلو: االتباع»اللغوية أن 

املتبوع، أو حتصيل معلومات حوله.. هذا ليس مطلوبا بتاتا، إذ ليس مجع أخبار عن 

هو يف نطاق الرؤية الب رية القريبة والدقيقة واملستمرة للتابع، فهو تابع له ال 

يفارقه، فإذا  املعلومات العادية لن تكون مقصودة الطلب بل ثمة مقاصد أخرى.. 

، ينق ي مر الوجود الثم إن للمتبوع هنا خصائص أخرى: فهو أوال  موجود مست

 إلخ. دائم السري واحلركة ليس بمتوقف..، حي مفعم باحلياة، وأفضلأقوى من التابع 

وحني نالحظ أن القرآن الكريم يستعمل الفعلني معا بطريقة تبادلية قد توحي 

باملرادفة، ال بد لنا من مزيد بحث وتأمل نجريه يف السياقات اخلاصة بكل منهام، 

 ﴾هتمث مت خت حت جتٱ﴿لنتبني الفرق بني االستعاملني، فمن ذلك، قوله تعاىل: 
 ﴾جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيٱ﴿ ، مع قوله:[13]الكهف: 
،  [131]األنعام: ﴾حصجسحسخسمس مخ جخٱ﴿، وقوله:[3]القصص:

 .[71]الزمر:  ﴾ٱاممم يل ىل  مل يك ىك مكٱ﴿ مع قوله:

أن التالوة ُتتص بكوهنا لغرض  -ووفق ما سبق-فالذي يمكن اخلروج به 

تربوي هدائي.. أما القص فالغرض منه إخباري حجاجي حتاكمي! كام يدل عليه 

 ﴾مئهئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خنٱ﴿ قوله تعاىل:
 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نثٱ﴿ ، مل يقل )يتلو(،[76]النمل: 

إن ذلك »، يقول اإلمام الطربي: [7 -6]األعراف:  ﴾يل ىل مل يك مكىك لك

منه تعاىل ليس بمسألة اسرتشاد وال مسألة تعرف منهم ما هو به غري عامل، وإنام هو 

«رـبـاها اخلـرير معنـخ وتقـألة توبيـمس
(1)

ذي يأيت عقبه ـاق الــو السيـذا هـ، فه

                                       
 .307، ص12تفسري الطربي، ج( 1)
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 القص واإلخبار!

وفيام خيص )آية الكهف( نرى أن مفردات كثرية تتعلق بحادثة الكهف كانت 

كام هو يف أسباب نزول -حمل اختالف كبري، ليس بني أهل الكتاب زمن الوحي 

وال بينهم يف األزمنة الغابرة، وال بني املعارصين ألصحاب الكهف،  -هذه السورة

 مئ خئ﴿ حاصل حتى بني أصحاب الكهف أنفسهم!! ولكن االختالف يف ذلك

، وكام هو مضمون مجلة من املواضع يف [12]الكهف: ٱ﴾مبهب خب حب جب هئ

السورة )القصة(.. هذا، فيام سورة )القصص( وردت يف ظروف اعتيادية، ولغرض 

 يعترب جزءا من األغراض األصلية التي ينـزل ألجلها القرآن!
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 املبحث الثالث
 فعل التالوة: صيغتان  ن املصمرية.. ونوعان  ن التعمية.. 

 فَ َعَل: ُفعواًل.. وِفعالًة..
مما سبق ذكره يمكن أن نالحظ أن هذا الفعل )تال( من األفعال التي هلا أكثر من 

من تال يأيت عىل وزن )فخعول( كام يأيت عىل وزن  مصدر واحد يف العربية.. فاملصدر

)فِعالة(! وهذا الوزن األخري تستعمله العرب عادة للداللة عىل معنى هو أخص مما 

يدل عليه الوزن الذي قبله.. فام دل عىل )حرفة( أو )والية( فقياسه الفعالة بكرس 

ة والوالية رغم عىل أن الصناع الفاء، كاحلياكة واخلياطة وكالوصاية واخلالفة..

و)الصناعة( تؤول  ،يرجعان يف املعنى إىل يشء واحد اختالفهام يف الظاهر إال أهنام

والصناعة إنام هي بمنـزلة الوالية »إىل معنى )الوالية( يف النهاية، قال ابن قتيبة: 

«لليشء فلذلك مجع بينهام يف البناء
(1)

، وإذا كانت الصناعة مما يصح أن تلتحق 

ملا فيها من معناها، فكذلك ثمة ما يصح أن يلتحق بالصناعة أيضا وذلك بالوالية 

ملا فيه من معناها، فالصناعات العملية واحلرف اليدوية ليست هي املقصود يف ذاهتا 

ى، تكرار املستمر له مرة بعد أخرهنالك، وإنام املقصود شدة املزاولة للعمل وال

ته ههنا يف لفظ الصناعة، وهو ما يخكِسب فهذا املعنى من املداومة هو ما ينبغي رعاي

ول( ليس فيه املعنى الثاين واألهم فيها: املهارة واإلتقان ورسعة األداء.. ووزن )فخع

ة أصلية عامة، وجعل فلذلك تر. عىل ما يدل عليه من دالل ،من هذه املعاين يشء

 : لة املستمرةواملزاوحني يكون بمثابة احلرفة والصناعة من شدة التكرار  لفعل)التلو(

الصيغة )فِعالة(، وهذا ما نبه عليه اجلوهري فيام أوردنا من كالمه السابق إذ قال: 

، فأومأ إىل أن الفعل إذا «، إذا تبعتهتخلوا  ، وتلوت الرجل أتلوه تاِلوةوتلوت القرآن »

تعلق بالقرآن فهو عندهم تالوة، أما ما سوى ذلك فإنام هو تلو! فإذا  فِعالة يدل عىل 

                                       
 أدب الكاتب(.، )نقال عن ابن قتيبة يف 22معاين األبنية يف العربية، فاضل صالح السامرائي، ص( 1)
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حينئذ كاحلرفة  ا يكثر اإلنسان من فعله ومزاولته حتى يصري له عادة ودأبا فهوم

كرمى رميا ورماية، وسقى سقيا وسقاية، وحجب حجبا  والصناعة يف حقه،

وحجابة، فالسقاية سقي خمصوص متعلق بحال معينة وقد يكون عىل هيئة معينة 

أما الرماية  ،ن ال حيسنهرة واحدة أو الرمي مموكذلك احلجابة، والرمي هو الرمي م

 فصناعة الرمي، وهو فعل صادر من خمتص خبري!

إن العرب حني ُتص بعض األوزان املصدرية ببعض أنواع ما يصدق عليه 

اللفظ من معنى، وجتعلها مقصورة عليه، كام يف صيغة فعالة فإهنا بصنيعها ذا. ال 

يف أصله من تكون تنفي عن تلك الصيغة ومعناها )املخصوص( ما كان للفظ 

معاين ودالالت أخرى )معاين ودالالت عامة(، فلذلك هذا البحث بحسب ما 

ـخل هذا املصدر كليا   من املعنى الذي  -وال حتى جزئيا  -توصل إليه من نتائج مل يخ

خصصوه به وهو )القراءة(، كل ما فعله أنه أعاد االعتبار فيه للدالالت األخرى 

 بعض.األصلية ودمج مجيع ذلك بعضه يف 

عىل أن القرآن عموما  مل يستخدم الصيغة ال رفية املصدرية لفعل )تال( إال يف 

، وكل ما استخدم فيه [121]البقرة:  ﴾ىئ نئ مئٱ﴿ :موضع واحد، وهو قوله

ما جيعل الفرق ، صيغة الفعل يف أزمنته املختلفةمادة )ت ل و( إنام هو استخدام ل

عىل غري يشء  -ربام-الختالف بينهام بني الصيغتني املصدريتني )فعول وفعالة( وا

 من القيمة يف هذا املقام..

 تالوة اهلل تعالى لآليات على..
وهي تالوة عىل الرسول ، بتالوته سبحانه وتعاىل لآليات قلنا إن القرآن ورد

ثم هي تالوة منه سبحانه وتعاىل باألصالة، ومن ، وعىل الناس كافة، مننيؤاملوعىل 

جتمع املسلم وقد كلف هبا العلامء يف امل، إذ عن طريقه كانت تتم ،بالتبع ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 تلك التالوة منه سبحانه وتعاىل؟ فام معنى، بالوراثة بعد ذلك
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أول ما يالحظ يف هذا النوع من التالوة أهنا يشء ال يعم كل كتاب أنزل، وإنام 

فأصحاب الكتب السابقة من ، مقصور عىل األخري من الكتب فقطهو خاص و

 ،سل وأقوام إنام كانوا )يؤتون الكتاب( ومل يكن يتىل عليهم، كانوا يؤتونه إيتاءر
]البقرة:  ﴾خت حت جت هب مبٱ﴿، ٱ[87البقرة: ] ﴾خئ حئ جئ﴿

 ىيٱ﴿ ،[163]النساء:  ﴾ٰى ٰر ٰذ ييٱ﴿ ،[26]احلديد:  ﴾ىف يث ىثٱ﴿ ،[87
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 ﴾ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنٱ﴿، [54]النساء:  ﴾زبمب رب
 يم  ىم﴿ ،[175]األعراف:  ﴾ين ىن نن من زن رنٱ﴿ ،[81عمران:  ]آل

  [5:ةاملائد] ﴾خس حس جس مخٱ﴿ ،[52]القصص:  ﴾ينجه ىن من خن حن جن
 ﴾مك لك اك يق ىق يفٱ﴿ ..[59املائدة: ] ﴾خي حي جي  ٰه مه جهٱ﴿

هو أيضا فيه من معنى وذلك بخالف الكتاب األخري، فإنه وإن كان ،  [81]احلجر: 

زائدا عىل معنى اإليتاء، ثانيا عليه! وهو األهم، ومن فإن فيه تقييدا آخر، ، )اإليتاء(

ثم كان قاضيا عىل معنى )اإليتاء(، حاكام عليه، طاغيا من حيث احلضور مسيطرا، 

نـرتيـر مـله غيـاب كـي الكتـاب فـلق بالكتـاء( املتعـبحيث مل يذكر معنى )اإليت
(1)

 

 حص مس خس حس جس مخٱ﴿فحسب، من ذلك قوله تعاىل:  -تقريبا-

، فكان [99]طه:  ﴾ىن من خن حن جن يم﴿ ، وقوله:[87]احلجر:  ﴾مص خص

خصوصا تعبريه بـ)الذكر( الذي فيه من  ،معنى النعمة وعىل سبيل االمتنانفيهام ب

وكذلك السياق املحتف ن، كام ذهب إليه صنف من املفرسي معنى الرشف واملنـزلة

 جخ مح جح مج حج مثٱ﴿باآلية األوىل قبلها هو مما يعني عىل ذلك، إذ جاء فيه: 

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

، فاالمتنان إذا واضح يف كليهام جيل! فكان هذا [88-87-86جر:]احل ﴾جغ

                                       
 .وهي يف سياق التحدي [،22]البقرة:  ٱ﴾جغ مع جع مظٱ﴿قوله تعاىل:  ،ومثله كذلك( 1)



 (ه1436 جمادى اآلخرة)العدد التاسع عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

125 

االستعامل هنا مشرتكا بذلك مع استعامالت مشاهبة امتن فيها بنعم أخرى مادية 

ذا املعنى يؤتى كام تؤتى متاما، ومن أصناف النعم ومعنوية خمتلفة، فالكتاب إذا هب

 التي عرب عنها بلفظ اإليتاء نورد أمثلة، منها:

 ،[60]القصص:  ﴾مم خم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿األشياء )املادية!(: 
 [23]النمل:  ﴾حن جن يم ىم مم خم حم جمٱ﴿

 خم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿األسباب: أي أدوات املعرفة واإلنتاج املختلفة! 

 [84]الكهف:  ﴾جن يم ىم مم

 . [247]البقرة:  ﴾ىييي ني مي زي ريٱ﴿ املال:

 .[76]القصص:  ﴾حت جت هب﴿ الكنوز:

 .[80]القصص:  ﴾ نث مث زثٱ﴿ العلم:
 .[78-73األنبياء:  - 22]يوسف:  ﴾جلحل مك لكٱ﴿ احلكم:

 .[20]ص:  ﴾ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّٱ﴿ احلكمة )...(:

 .[65]الكهف:  ﴾ رث يت ىت نتٱ﴿ الرمحة:

 .[201]البقرة:  ﴾خص حص مس خس  حس جس مخُّٱاحلسنة: 

 ﴾هل مل خل حلٱ﴿، [27]العنكبوت: ﴾ٰىري ين ىن ننٱ﴿ األجر:
 .[74]النساء: 

 .[21]احلديد:  ﴾حئخئ جئ يي ىي ني ميٱ﴿ الفضل:

 ﴾مك لك اك يق ىق يفٱ﴿ اآليات )بمعنى املعجزات املادية(:
 ...إلخ.[33]الدخان:  ﴾محجخ جح مج حج مث هت متٱ﴿ ،[81]احلجر: 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىيٱٱ﴿ويف مواضع قرن بينهام، ومجعهام يف حمل واحد، فقال: 

 ﴾مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ
 هتٱ﴿: عليهم آيات تيلفالقرآن أوتيه الرسول والناس نعمة، ولكن ، [54]النساء:
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 مك لك اك يق ىقٱ﴿ ،[51]العنكبوت:  ﴾ مخجس جخ مح جح مج حج مث
 ،الصفة يف إنزاله وعرضه أو احلال، فهذه هي [8-7]اجلاثية:  ﴾يل ىل مل يك ىك

ومعنى اإليتاء يف الكتب السابقة ، قة يف تقديمه هلم وخماطبتهم بهتلك كانت الطري

كانوا يعطونه مجلة واحدةأهنم 
(1)

، اعتبارات يمكن أن تراعى يف ذلكمن غري أي  ،

ها أو كل جمموعة فكانت كل واحدة من، آن الكريم فجاء عبارة عن آياتأما القر

، فيه، ولعمري إن اآلية لكالثمرةويف الوقت الذي ينبغي أن تلقى  ،تلقى عىل الناس

َتناول فيه، ف فيهووقتها الذي تقط ،قتها الذي تنضج فيههلا و إن  ،ووقتها الذي تخ

الناس وأمدهم  اآليات كام ذكرنا حقائق وجودية كلية أنعم اهلل تعاىل هبا عىل

ذلك أهنا ليست شيئا يف متناول الب ر أو اليد منهم )ليست  ،عالمات هادية هلم

ة السري دائم، هي معان سارية يف الوجود بل ،شيئا جزئيا كالوقائع واألحداث مثال(

قد ترسو ، دائمة التخفي والتفلت، غري حمسوسة وال مرئية، بسريه، واحلركة بحركته

 -باجتهادهم-قد يمسك الناس  ،ية أحيانا عىل الشطآن من بعضهاالنفوس البرش

قد يعثرون عليها حقيقة وقد  ،يف وقت من األوقات، وقد تفوهتم ببعض منها،

قا وبحركتها وتنقلها دائام ويعلم يتعثرون، وتشتبه عليهم.. إنام الذي حييط هبا ح

مستقرها ومستودعها أبدا هو اهلل سبحانه وتعاىل! فهو الرقيب احلفيظ عليها، الذي 

ال يعزب عنه يشء من حاهلا، وال ملح ب ر من وقت أو أدنى، فهي دائام حتت علمه 

وإنام كان نضج اليشء ، منها ألقاه عىل الناس رمحة منهسبحانه! كلام جاء إبان يشء 

 منها وجميء إبانه باحتياج الناس إليه.. زمن النبوة! 

يتلو عليك اآليات: جيعلها تتبعك يف خمتلف أحوالك، يف سكناتك وحركاتك، 

ويف حلك وترحالك، ويف غدو. ورواحك، ويف غور. وإنجاد... فال تغادر 

                                       
أن يكون تنجيم التنـزيل خاصية القرآن الكريم.. واعترب أن الكتب ي ذهب ابن عاشور يف هذا إىل نف( 1)

 مق حق مف خف حف جف﴿ السابقة أيضا مل تكن تنـزل دفعة واحدة..!! أنظر تفسريه لقوله تعاىل:
 [. 32الفرقان: ]  ﴾ خكلك  حك جك
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تسديدا وتربية  مجيع ذلكصغرية من ذلك وال كبرية إال هي وراءه، تتنـزل يف 

 فضال عن الرعاية واحلامية!، وهداية

ا هي من تتلو أوالدها، وهذا أيضا موجود يف اللغة عند العرب، فاألمهات أحيان

 ذاهتا، قال األعشى: تتلوهم بالطريقة املذكورة نفسها، وألجل األغراض  ال العكس!

ــَص » ــو َرْخ َوهــَي َتْتلخ
(1)

ــِئيال    ــاتَِر    الِعظــاِم َض ــَف ــَواهخ اْنِس ــْرِف يف قخ َراقخ ـالّط
(2)

 

  

 

َمـــا َتَعـــاَدى
(3)

ـــوهخ   َعنْـــهخ النَّهـــاَر، َوال َتْعجخ
(4)

َفاَفــــةٌ   إالّ عخ
(5)

ــــــَواقخ   أْو فخ
(6)

  

ــــَفاقخ   ــــَمها اإلْش ــــّف ِجْس ــــْد َش ، َق وهخ ـــــدخ ــــاَم َتْعـ ــــِه، َف ــــا َعَلْي ــــِفقا  َقْلبخَه ْش  مخ

َوإذا َخاَفــــِت الّســــَباَع ِمــــَن الِغيــــــلِ  
(7)

ــــالقخ    َوأْمَســــْت َوَحــــاَن ِمنَْهــــا اْنطِ

ةـــــبّ ــْرَتــــِع، ال َخ ـَةخ املــــبَ ـــَداءخ َذاهِ ـــيْ ـهخ َج ـــتْ ـرَوَح  
(8)

القخ ـــغـَوال مِ  
(9)

»
(10)

 

 

 
هلل تعاىل فلله أرحم بعباده من األم بولدها! ذلك كله من معنى التالوة من ا

علينا! أي لنفعنا واإلصالح من أمرنا، ال ولكن ، تالوة هلا منه سبحانه ،لآليات

لقد ربى سبحانه املتلقني األول بفعل ، له هو تعاىل عن ذلك علوا كبريالنفع قد ينا

التالوة نفسه، فتم ذلك هلم من غري جهد منهم، بل جودا منه سبحانه وتفضال، فلم 

                                       
 رخص: لني وناعم.( 1)

 انرساق: فتور وضعف.( 2)

 تعادى: تتعادى، أي تتباعد. ( 3)

َرْت َرضاَعه تعجوه: ( 4) َعَجِت األخمُّ َوَلدها تعجوه َعْجوا  إذا َسَقْته اللَّبن، وقيل: َعَجِت املرأة اْبنَها َعْجوا  َأخَّ

 بالِغذاء حتى هَنَض.عن َوْقتِِه، وقيل: داَوْته 

 عفافة: العفافة )بضم العني(، بقية اللبن يف الرضع.( 5)

َويعة  يخرضعها الَفصيل لَتِدّر ثم حتلب.فواق: ( 6) رْتَ. سخ  ما بني احللبتني من الوقت ألهنا حتلب ثم تخ

 الغيل: األمجة، الشجر امللتف..( 7)

 خبة: ُتبئ درهتا ولبنها.( 8)

 الرجل )كفرح( إذا ضجر وقلق.مغالق: من غلق ( 9)

 .220، ص2خمتار الشعر اجلاهيل، مصطفى السقا، وحممد سيد كيالين، ج( 10)
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ئف يطلب منهم أول األمر االنتفاع باآليات واالستفادة منها )أقصد هنا وظا

التالوة كام سيتبني الحقا( بأنفسهم وعرب جهدهم واجتهادهم، بل هو سبحانه كان 

يمنحهم الفائدة والنفع ابتداء، أو عىل األقل يضع عنهم شطر اجلهد يف ذلك ليبقى 

لكن يف كل مرة كان تصل فيه مرحلة ، الشطر الباقي منه أو ما هو أقلعليهم إمتام 

إىل هنايتها ومتامها، كانت تنتقل تلك املسؤولية من مراحل عملية تالوة اآليات 

تدرجييا إىل الناس أنفسهم، حتى إذا ما متت العملية برمتها، فاكتمل التنـزيل 

وتوقف الوحي، توقفت معه التالوة من اهلل تعاىل عىل الناس، وبقيت تالوة الناس 

 تكليفا ال ينقطع..

 فام تالوة الناس لآليات؟!

 تالوة الناس لآليات..
إن ما أوردناه سابقا مما تقدمه املصادر اللغوية عن معنى التالوة يف الوضع 

اللغوي األصيل من صور حسية ملموسة مرتبطة بواقع احلياة العربية، واملأخوذة 

 من وحش أو-مجيعا من نمط عيش اإلنسان العريب.. حيث حيتل احليوان فيه 

تلك الصور بال شك تلقي بظالل وفرية من ، مساحات ليست باليسرية -هبيمة

املعاين.. علينا أن نستثمرها اآلن ونستفيد منها يف الكشف عن مدلول التالوة سواء 

 حيث املفهوم أو من حيث الوظائف. من

تلك الصور مجيعا مهام تعددت وتنوعت هي عىل احلقيقة صورة واحدة 

داخل الدائبة يف رحلته  فحسب، صورة ذلك احليوان )األم( الذي يظل يغذ السري

 ،والولد )تلو(، ه يتبعه! األمهات تسمى )متايل(الصحراء املرتامية.. ومن خلفه ولد

ان أمه، الولد يف هذه احلال ليس بالصغري الذي ال يزال يرضع، أو يعيش بني أحض

ه تكرب بل هو ولد فطم عن أمه، وصارت أعضاؤ، يعتمد عليها بشكل كامل

ربت عنه مجلة من تلك األسامء واألوصاف الواردة يف وهو ما ع ،وجسده يتسع
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«خرجت العناق عن حد اإلجفار»املتن من املنقول السابق، يف قوله: 
(1)

، وقوله: 

«استكرشت»
(2)

«وشدنت»، 
(3)

، وهي ألفاظ كلها تؤدي معنى واحدا شامال يدل 

فمن أن تلك األوالد يف مرحلة عمرية حمددة سمتها األساسية اجلمع بني أمرين: 

جهة قد صارت تتجه نحو نوع من القوة واالستقاللية، ومن جهة ثانية هي باقية 

 عىل حال من االحتياج والتبعية ألمهاهتا..  

 كذلك الشأن بالنسبة لإلنسان يف عالقته باآليات..

احلياة املّوارة تسري.. والوجود املمتد كله حركة.. واآليات كام ذكرنا ال تنسجم 

ظل ثاوية بداخله، وذلك السري فحسب، بل هي إىل ذلك ت مع كل تلك احلركة

فلام أظهرها اهلل للناس، ومّن عليهم هبا، كان املعنى يف تالوهتا: أن ، خفية ال تدر.

يظلوا دائام خلفها، يتبعوهنا، فال يتأخرون عنها، أو يتثاقلون، أو يبطؤون.. بل 

وقع كذا تليَّة كذا، أي: »منـزلتهم منها أن يأتوا دائام عقبها، كام أوردنا يف قوهلم: 

                                       
 اجلفرمن َوَلد الشاة ما جفر َجنَْباهخ إذا اتَّسعا، ويكون اجلفر »تقول املعاجم بخصوص كلمة اإلجفار إن: ( 1)

ِذع  . 466، ص1املقاييس، ابن فارس، ج ،«حتى جيخ

ْعي، فهو جفر قال َأبو عبيد» : إِذا بلغ ولد املعزى َأربعة َأشهر وجفر َجنَْباه وفخِصَل عن أخمه وَأَخَذ يف الرَّ

ها، وقد جتفرت  )...( ابن شميل: اجلفرة الَعناق التي َشبَِعْت من الَبْقِل والشجر واستغنت عن أخمِّ

َشَباَب الصبي يف الشهر  قالت: كان َيِشبُّ يف اليوم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  جفرت )...( ويف حديث حليمة ظئرواست

فبلغ سّتا  وهو جفر )...( واجلفر الصبي إِذا انتفخ حلمه وَأكل وصارت له كرش، واألخنثى جفرة وقد 

 .161، ص3، اللسان، ابن منظور، ج«واملخْجَفرخ العظيم اجلنبني من كل يشء)...(  استجفر وجتفر

: عظخمت كرش»االستكراش: ( 2) ه  ه، وقيل: املستكرش بعد الَفطِيم،واستكرش الصبيُّ واجلَْديخ واستِْكراشخ

ر بطنخه، وقيل، استكرش الَبْهمةخ عظخمت إِنَفحتخه؛ عن ابن األَعرايب. التهذيب: يقال  ه وجَيْفخ َأن يشتّد َحنَكخ

للصبي إِذا عظم بطنه وَأخذ يف األَْكل: قد استكرش قال: وَأنكر بعضهم ذلك يف الصبي فقال: يقال 

، وكلُّ َسْخٍل يستكرش حني يعظم بطنه ويشتّد َأكله. للصبي قد اْسَتجْ  َفَر، وإِنام يقال استكرش اجلَْديخ

واستكرشت اإِلْنَفحةخ ألَن الكرش يسمى إِْنفَحة  ما مل يْأكل اجلدي، فإِذا َأكل يسمى كرشا وقد 

 .50، ص13، املرجع السابق، ج«استكرشت

ونا : َقِوَي َوَصَلَح جسمه »الشدن: ( 3) دخ ن شخ شدن الصبيُّ واخِلْشفخ ومجيعخ ولِد الظِّْلِف واخلخفِّ واحلافِر يشدخ

ه فمشى معها  . 41، ص8، املرجع السابق، ج«وَتَرْعَرَع وَمَلَك أخمَّ
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وه، بل هو دائام ال يرت. مسافة بينه وبني من يتل عقبه مبارشة، فالتايل أبدا«! َعقبه

ل ذلك أن أي فجوة أو فراغ فلن يبقى فجوة أو فراغا أبدا، ب، متصل به متعلق

أي ، أّي فراغ قد متلؤه معيقات، ةوالوجود كله حرك، سيمأل حتام، ألن احلياة تسري

قد  تثاقل أي، تأخر قد تتقدمه أهواء أو آراء أي، فجوة قد تنتصب داخلها حوائل

بل أي انفصال أو تأخر من التايل قد جيعله حمال ، جيلب للرؤية غشاوة ووساوسا

أو عرضة خلطر أو هجوم قد ال يقوى عىل رده.. نعم، )التلو( ال  ،ألطامع خارجية

يرت. مسافة بينه وبني )متليه(، بل هو دائام أمام ناظريه، وعبارة عن حقيقة واقعية 

فهو إذا ال يكتفي فيه باآلثار يتبعها، أو  ،ملموسة حمسوسة ال مرية فيها، بلمرئية، 

ال باألشكال والصور ال، بل إنه ال يقنع إ ،روائح يشمها، أو األصوات يسمعهاال

فيتعلم من )املتلية( أمه وهو ينظر يف كل ما تفعل، ويراقب كل ما  ،يب رها ب را

تياح من عبء القيادة روا ،إىل ذلك يف حل تام من هم الطريقتأيت وما تذر، وهو 

 فإنام هو تابع!، والريادة

نام هي هبذا املعنى إذا نصل إىل أن عملية التالوة ليست باليشء الغفل البسيط، وإ

يمكن أن نجمعها  ،متنوعة األبعاد ،وظائف شاملة ،عملية تتسع لوظائف عديدة

 :يف ثالث
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 املبحث الرابع
 يف املفهوم.. وتنوع يف الوظائف واألبعاد التالوة: غنى 

 البعد التصوري: اتصال بمنطق المعاينة والشهود.. -
ملة من هو بالقرب وذلك حني يتصل القارئ بآيات الكتاب فيتعامل معها معا

فكأنه يعيشها ، أي العني، أو معاملة من يشهدهافكأنه يراها ر، منها يشاهدها

ولو كانت أحداثا ووقائع -فال يقرأها ، منفعال هباا فاعال فيها، وإما وحيياها، إم

شخوصها غري مكانه عىل أهنا يشء من املايض، وأن مكاهنا وزماهنا و -تارخيية

وقد يصل حينها إىل أن يرى ببصريته ما رآه أصحاهبا ممن حرضوها ، وزمانه وقومه

، كرم أو انتقام، وتلك هي اآليات فعال من معجزات، وحيس ما أحسوه من

ذلك يفعل يف تعامله مع اآليات التي تعرض للمستقبل وللغيبيات، سواء من وك

ذلك ما تعلق بالدنيا أو باآلخرة أو ما جيمع بينهام، يدخل إىل العوامل من تلك 

اآليات وكأهنا حدثت فعال لشد إيامنه هبا، وقوة تصديق قائلها يف الذي به خيرب، 

ب القرآين هو نفسه يساعد عىل ذلك من ومتام الثقة به فيام يعد أو يتوعد، واخلطا

الناحية اللغوية البالغية، وذلك حني يعرض املستقبل يف صيغة الزمن املايض مثال، 

وبذلك يكون للمتلقي أن يذوق من طعم ، و قضايا الغيب يف صورة الشهادةأ

اللذات اجلَـنّتية ويأتيه من روائحها، وحتى ليكاد يسمع أصوات العصاة يف اجلحيم 

يستغيثون أو يتحاجون! وإذا تال آيات الوعد اجلميل للمؤمنني باحلفظ  وهم

 لألفراد والتمكني للجامعات شاهد ذلك أو عاشه قبل وقوعه وحتققه..

هذا وجه، ووجه آخر من املعنى: أنه ملا كانت اآليات كام رأينا دائمة االشتغال 

ن املتعاطي مع اآليات يف الزمان، دائبة احلركة يف التاريخ، فإن ذلك يصدق عىل زم

وتارخيه بال شك، زمانه الفردي وزمانه اجلامعي، زمانه الذايت وزمانه االجتامعي، 

دائمة  -كام عرفنا-فاآليات إذا هي يف جزء كبري منها تتحقق اليوم! إذ هي 
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التحقق.. ال تني تتحقق! لذلك ال يسمى تاليا هلا إال من كان يقدر عىل مشاهدهتا 

يقافها يف اللحظة املناسبة إذ متر، كيف ال وهي متر بالناس يف واإلمسا. هبا وإ

،  أو هم يف ذلك يمرون هباأحواهلم اخلاصة والعامة، كام يف حميطهم القريب والبعيد، 

، [105]يوسف:  ﴾ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خنٱ﴿

فيه من الكلفة حقا ما فيه، وهو الذي ذكرنا أن اهلل تعاىل وضع منه ، وهذا تكليف

املتلقني األول للوحي، وذلك إذ جعل يتلو عليهم اآليات، أي بحسب مواطن عن 

فكان أن كلام اقرتبت آية من مسارها ، م، وكام كان جيسدها ذلك الواقعاحلاجة فيه

الزمني الذي ينبغي هلا أن متر فيه، تكفل اهلل تعاىل بإظهارها وإخراجها، وذلك 

لمسون، ولقد كانت تلك العملية نزوهلا! فكان الناس بذلك يشهدون حتققها وي

إقامة احلجة عىل  باإلضافة إىل ذلك التيسري عىل مؤمني ذلك الوقت، فيها من

 مستكربيه بالغ.

يف الوهم وال  واملعنى يف كل هذا أن اآليات يف اعتبار املؤمن ال تكون خياالت

 بة املوجودات اخلارجية العينية.بل تكون عنده بمثا، أحالما أو آثارا

 البعد الشعوري: اتصال بمنطق التعلق واالحتماء..  -
لضعف ال  -حال تفعل-إذ تظل )األتالء( خلف )املتايل( من أمهاهتا فإنام تفعل 

! وهو ما يقت ي بالنسبة توقياو تقوياتزال عليه، فتطلب بذلك نوعا من احلامية، 

ينطلق  للعبد تذلال واعرتافا بالعجز وهو يتشبث بأهداب اآليات القرآنية كي

خلفها يف رحلتها الدائبة.. فيطلب األمن واألمان فال حيسه إال وراء اآليات! إذ هي 

، وال نفاد ،وال فناء ،كلامت اهلل! وكالم اهلل وكلامته حق وصدق وعدل.. ال تبديل

،  [115]األنعام:  ﴾حج مث هت مت حتخت جت هب خبمب حب جب هئ مئٱ﴿

فاآليات تزرع الثقة يف ،  [111]التوبة:  ﴾جكحك مق حق مف خفٱ﴿وكذلك عهده 

نفوسنا، ومتنح تاليها رسوخا وثباتا، لذلك كان القرآن مصدر طمأنينة، فبه هتدأ 
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اَُتَذه معاذا، فسكن إىل اهلل جل وعز، »النفس ويرتاح البال، فاملوفق من الذ به و

«وأنس به من كل وحشة
(1)

وهو سبحانه مصدر كل حنان ، ، وهو العصمة والنجاة

 جه هن من خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل جلٱ﴿ ،ورمحة

فخرّس امللتحد بامللتجأ [27]الكهف:  ﴾مهٰه
(2)

.. 

فكام ندعوه بأسامئه احلسنى.. كذلك التعبد بآياته! والتقرب إليه بتالوهتا، 

وة حدثنا عثامن بن حممد، قال: حدثنا عقيل بن جابر عن هالل بن سياف عن فر»

فقال يل: إن  -وخرجت معه من املسجد-بن نوفل، قال: حدثنا خباب بن األرت 

اسطعت أن تقرب إىل اهلل عز وجل فإنك ال تقرب إليه بيشء أحب إليه من 

«!كالمه
(3)

أعبد الناس أكثرهم تالوة للقرآن، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصي ، ويف احلديث أن النب
«وإن أفضل العبادة الدعاء

(4)
. 

 ال بمنطق الهداية وإلقاء المقاليد.. البعد العملي: اتص -
ال بد له من االتصال ، أو يضيع الوجهة ويفقد البوصلة لئال يضل املؤمن السري

ما يعني العمل  وهو. .االتصال الدائم الذي ال ينقطع، املتقد الذي ال خيبو ،باآليات

عىل مواءمة مدار حركة النفس البرشية بمدار حركة اآليات القرآنية، وجعل األوىل 

إن اإلنسان أيضا هو كذلك يف حالة من  يف األبعاد والرسعة واالجتاه! تابعا للثانية

االستقالل والتبعية يف وقت واحد، فاآليات ال تقوم بكل يشء، أو تعفي املكلف 

وى يف الطريق! وهو يسري خلفها م  ن مسؤولياته.. إن هي إال عالمات! صخ

                                       
 .271صالعقل وفهم القرآن، احلارث املحاسبي، ( 1)

 .280، ص3ج أنظر: معاين القرآن وإعرابه، الزجاج،( 2)

ويف مصنف ابن  (،519رقم: )رواه البيهقي يف األسامء والصفات، و .297-296املرجع السابق، ص( 3)

 (.29509رقم: )أيب شيبة يف كتاب فضائل القرآن، 

 (.1128رقم:  )السيوطي يف اجلامع الصغري، ورواه  .300املرجع السابق، ص( 4)
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ال يتوقف، ، نسان خلف اآليات مجيعا يتبعهاوليس ذلك إال بأن يظل اإل

فالتوقف غري جمد! ما دام املكلف عىل حال من احلركة والسري يف احلياة، دائم 

 الكدح إىل ربه..

مفعمة ، قدة تتوهجمت، تنبض باحلياة، وكلامت اهلل حية، كلامت اهلل إن اآليات

بحيث ال األفعال واحلوادث الواقعة يف ، ة دائبةوحرك، إهنا يف سري حثيث، باحلركة

الوجود، وال الزمان نفسه )التاريخ( يستطيع أن يتجاوز الكلامت، أو يسبقها، أو 

 جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خفٱ﴿ يفلت من هيمنتها،

تظل مبارشة خلف اآليات أنت البد أن لذلك  [109الكهف: ] ﴾جن مم خم حم

وإال تلحق بك احلوادث )األرضية الدنيوية( ، سريها تتبعها، تسري بسري قريب من

فتتجاوز. وتغلب عليك، وتصري من ثم يف قبضتها، وذلك غاية السقوط، ومنتهى 

 الضياع، والعياذ باهلل!

 هبام: ةعنايفهنا إذا يف )عملية التالوة( ملحظان اثنان إضافيان، ال بد من زيادة 



 (ه1436 جمادى اآلخرة)العدد التاسع عشر              مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

135 

 خلا ساملبحث ا
  لحظان جوهريان آخران يف داللة فعل )التلو( 

وهو ما سميناه يف الفقرة ، دم التأخر أو التوقف واالنقطاعملحظ عاألول: 

نات أعاله: )التبعية يف الرسعة واالجتاه(، وامللحظ الثاين: األخذ الكيل ملكو

الفقرة أعاله: )التبعية يف وهو ما سميناه يف ، املضمون وعدم التجزيء فيها

 األبعاد(.

هذه العالقة القائمة عىل مبدأي: احلركة.. واحلركة اخللفية  الملحظ األول:

 ين ىنٱ﴿ متثله جليا اآلية الكريمة: ،، من غري تأخر، أو توقف وانقطاعاملامثلة

، فالشمس والقمر دائام عىل هيئة من احلركة الدائبة التي ال [2]الشمس:  ﴾جهمه

فإن  -باعتباره لفظا له عالقة بام نحن فيه-وهذا بخالف )الويْل( مثال  تتوقف..

وهو  ،من معنى احلركة يئالقرب، لكن قرب فحسب، وليس فيه ش)الويْل( بمعنى ا

، أي ديارهم [123]التوبة:  ﴾مم خم حم جم يلٱ﴿ قوله تعاىل:ما جاء يف 

م الناس وهو يعل ملسو هيلع هللا ىلص ورد يف قولهومساكنهم مبارشة بعد دياركم ومساكنكم، و

لَيلَين ي منكم أولو األحالم والنهى، ثم الذين » الة اجلامعة:كيف تقام الصفوف لص
«يلونهم

(1)
لوهنم( من حيث الصفات و)ي، من حيث املوقع واملكان، يقصد)ليليني(

 وكل ذلك ثابت ال يتحر..، واألحوال

هنا، من وليس أدل أيضا عىل معنى التعلق الزمني، واالرتباط املستمر، املذكور 

، حيث يقسم سبحانه [3]الصافات: ﴾ممىمخمٱ﴿قوله تعاىل يف حق املالئكة:

 خلملىلٱ﴿ باملالئكة، هبم مجيعا، أو بصنف منهم وطائفة، التالني الذكر،

                                       
(، والنسائي يف السنن الصغرى عن عقبة بن عمرو 228)رقم ، عن عبد اهلل بن مسعود رواه الرتمذي( 1)

الرتمذي وقال (، 2172(، وابن حبان )رقم 4360(، وأمحد )رقم 976(، وابن ماجة )رقم 807)رقم 

 حديث حسن صحيح.
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، قيل: املراد جربيل ومن معه من [3-2-1]الصافات:  ﴾ ممىم خم حمجم يل

لكن الذي ترجحه النصوص القرآنية نفسها أن  ،ع، فهو يتلو الذكر عىل األنبياءأتبا

باعتبار وصف من أوصافهم وعمل من أعامهلم، إذ  ،يكون املقصود: مجلة املالئكة

؛ ومراتب.. وهم ذووا أوصاف وأعاملاملالئكة: أصناف وطوائف.. وهلم مقامات 

من حوله، احلفظة، املوكلون بالسحب واألمطار  الذين حيملون العرش، احلافون

والرياح والنبات والنطف يف األرحام، وامللتمسون جمالس الذكر، املقربون، اخلزنة، 

 سكان السموات، الخ...

فالذكر من تسبيح، وحتميد، وتقديس، ودعاء للمومنني واستغفار.. وظيفة من 

لطائفة منهم خمتصة بذلك.. قال ، أو الوظائف األساسية للمالئكة، العباد املكرمني

 جتٱ﴿ ، وقال:[30]البقرة:  ﴾خي حي جي ىهيهٱ﴿تعاىل عىل لساهنم: 
 (1) ﴾حسجس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
، [5]الشورى:  ﴾ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّٱ﴿ ،[7]غافر: 

 !!﴾يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نثٱ﴿ وقال:
 .[166-165-164]الصافات: 

فموضع احلجة ههنا: التعبري بصيغ رصفية تفيد إثبات الصفة للفاعل ودوامها،  

﴾ مث﴾ وهو اسم فاعل! و﴿ىلوجتدد الفعل واستمراره وتكرره: ﴿

 ﴾ وهو مضارع! يهو﴿

غري أن هنا. من األدلة ما هو أظهر من هذا، بل هو قاطع يف معناه، وذلك قوله  

                                       
وقيل: حول العرش سبعون ألف صف من املالئكة يطوفون به مهللني مكربين، »قال اإلمام القرطبي: ( 1)

عواتقهم، ورافعني أصواهتم بالتهليل ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام، قد وضعوا أيدهيم عىل 

يسبح بام والتكبري، ومن ورائهم مائة ألف صف، وقد وضعوا األيامن عىل الشامئل، ما منهم أحد إال وهو 

 ﴾ مخجس جخ مح جح مج حج ﴿ . 263-262، ص 15جاجلامع ألحكام القرآن، ، «ال يسبح به اآلخر
 [. 31]املدثر: 
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 خب حب جب هئ  مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ريٱ﴿تعاىل: 

، ال يستحرسون: ال يسأمون، [20-19]األنبياء:!!﴾هت مت خت حت جت هبمب

ال يملون، ال يعيون، ال يفشلون.. بل إن أحدهم ليخلَهم التسبيح كام يلهم أحدكم 

فعملهم إذا  يف الذكر والتسبيح عمل دائم متواصل، من غري فتور أو النَفس!! 

 انقطاع.. تلك هي التالوة!

ولقد جعل  وأطراف النهار،الليل مداومة االرتباط باآليات آناء  :فالتالوة

النص القرآين قابال لذلك، بل مساعدا عليه، من حيث بناؤه الشكيل وإيقاعه 

النغمي، بل بام فيه عموما من جاذبية غري مفهومة )أي غامضة ال تدر. أسباهبا 

كثرة ترداده ال تتغري،  باألدوات واملقاييس املادية املعروفة( ما جيعل حالوته عىل

أو إنشائية  وجّدته ال ُتلق يف القلوب، فالقرآن ليس نصا من طبيعة إخبارية جزئية

، االنتهاء من قراءة آخر حرف منهكليا بمجرد  -أو غرضه -بسيطة يستنفد أغراضه

القراءة األوىل! فينتهي هو نفسه ويفقد بواعث وجوده متاما، بل هو نص مفعم 

ة، لذلك ال بد من الرجوع إليه مرة بعد مرة.. تلك هي التالوة! أن باحلياة واحليوي

 تظل خلفه ال تتخلف عنه! 

حدثنا أبو النرض قال حدثنا صالح الناجي »ولعل األثر اآليت مما يزكي ما ذكر: 

رسول اهلل أي  فقال: يا ملسو هيلع هللا ىلص عن قتادة عن زرارة بن أيب أوىف قال: قام رجل إىل النبي

  : وما احلال املرحتل؟ قال! قال: المرتحل الحال  ز وجل؟ قال:العمل أحب إىل اهلل ع

صاحب القرآن.. أن يضرب من أوله إلى آخره، ومن آخره إلى أوله، كلما حل 
«ارتحل!

(1)
.  

إذا ، من وجهة نظر عملية، ما املعيار يف اخلروج من االتصال إىل االنفصال؟ 

                                       
، (2948رقم )عن عبد اهلل بن عباس ورواه الرتمذي ،  300القرآن، احلارث املحاسبي، ص العقل وفهم( 1)

 .(12783(، والطرباين يف املعجم الكبري )رقم 2000)رقم  هقييوالب
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العادة، أي القدر الذي حتس من املعيار: كل ما ال يسمى تأخرا أو انفصاال يف 

فإن ما يشاهده الب ر أو تسمعه  ،ال مرتبطا بالقرآن مل تنفصل عنهنفسك أنك ال تز

دة من الوقت، فيظل مسيطرا األذن أو حتسه النفس يستطيع أن يستمر تأثريه فيها م

فإذا االرتباط ، ش يف أجوائه وتتغذى من خياالتهتستطيع النفس أن تعي ،عليها

يمكن تقديره بالساعات وحدة قياسية يف ذلك، وليس بوحدات أخرى أدنى من 

تلك الوحدة )الدقائق(، وال أكثر )األيام(، كل ذلك ال جيدي، وإذا كان األمر 

 كذلك فإنه إذا مما خيتلف ويتفاوت يف الناس، وكذلك مما يقبل املسارعة والتنافس.. 

لصامتة أو القراءة ا، عن طريق االستامع وة أن تتحققكذلك يمكن للتال

كل ذلك واحد يف احلكم.. فليست القراءة وحدها برشط ، )الذهنية( التي ال تسمع

 يف ذلك.

بواسطة اللسان أو السمع أو الب ر أو -التالوة إذا : اتصال قلبي وارتباط مبارش 

مستمرا يف اتصاال وارتباطا ، ابـات الكتــآيـب -ائطـرها من الوسـالذهن أو غي

  الزمن دائام.

وهو ملحظ مل يكن واضحا فيام استدعيناه من نصوص  الملحظ الثاني:

وشواهد عربية أثناء عملية احلفر اللغوي التي متت، ذلك وإن كان موجودا فيها، 

ولكنه مما أعطته عملية التتبع واالستقراء القرآين، إذ بقيت علينا هنا مجلة من 

يف كل ما سبق، ومجيعها مما يفيد هذا املعنى وخيتص به، النصوص مل تذكر أو تعالج 

وهي ثالثة نصوص نعمل من خالهلا عىل اختبار ما سبق من نتائج ومتحيصها من 

وبمراعاة ما ورد -جهة، ومن جهة أخرى نعيد فهم تلك اآليات وتوجيه معانيها 

 عىل ضوء ما تقرر من نتائج:  -حوهلا من مرويات

ذكر  ،[102]البقرة: ﴾خممم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿قوله تعاىل:  -1

ف كاتب سليامن، وكان يعلم االسم عن ابن عباس، قال: كان آص»املفرسون 
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، وكان يكتب كل يشء بأمر سليامن ويدفنه حتت كرسيه، فلام مات (األعظم)

سليامن أخرجه الشياطني، فكتبوا بني كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا: هذا الذي 

«كان سليامن يعمل هبا
(1)

.  

قال جماهد: كانت الشياطني تستمع الوحي، فام سمعوا من كلمة ]إال[ زادوا »

«فيها مائتني مثلها
(2)

. 

ب رف النظر عن صحة هذه املرويات، فإن املعاين الواردة هبا معاين صحيحة 

متاما يف اللغة حسبام رأينا، وهي تفيد ما يقوم به الشياطني من املتابعة الدقيقة للكالم 

والتي ال تغادر كلمة واحدة إال تدخلت فيها ، ص ورصامة متناهيتنيوبحر املنـزل

بالتبديل والزيادة املرضة: )يكتب كل يشء(، )كتبوا بني كل سطرين(، )فام سمعوا 

فهذا نوع من التعامل الشامل مع النص من غري جتزيء أو انتقاء،  !!من كلمة(

ولكن غرضهم التحريف  ولكنه معاملة ليس الغرض منها االستهداء والتعلم،

 والتضليل واإليذاء..

، [93]آل عمران:  ﴾مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ﴿قوله تعاىل:  -2

ا مبارشة، تعقبوها موضعا سريوا وراءه، تتبعوها حرفا حرفا -واهلل أعلم-املعنى 

اتلوها مجيعا دون أن فّتشوا فيها، ال تتحاشوا مكانا خفيا أو معتام منها، ، موضعا

، فهذه إذا تالوة بغرض ؟!هل جتدون شيئا مما أنتم تدعون !منهاتستثنوا شيئا 

حجاجي عىل قاعدة من البحث والتنقيب الشاملني، وقد طولبوا هبا! أما ما طولب 

 به املؤمنون فتالوة بتلك الصفة، لكن عىل الغرض املعروف يف التالوة..

ريض عمر بن اخلطاب عن »، [121]البقرة:  ﴾ىئ نئ مئٱ﴿ٱقوله تعاىل: -3

عذاب  اهلل عنه: هم الذين إذا مروا بآية رمحة سألوها من اهلل، وإذا مروا بآية

                                       
 . 346، ص1تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج( 1)

 .92، ص2اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي،ج( 2)

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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نه كان إذا مر بآية رمحة أ ملسو هيلع هللا ىلصاستعاذوا منها، قال: وقد روي هذا املعنى عن النبي 

«ب تعوذسأل، وإذا مر بآية عذا
(1)

، فهذا نوع من االتصال الكيل الشامل واملبارش 

بآيات الكتاب، يسري املرء وراءها حيث سارت: يصعد إذا صعدت، ويتقد إذا 

ال يستثني حاال من أحوال القرآن، وال حكام  قدت، وينهمر إذا اهنمرت، وهكذاات

من أحكامه إال هو معه فيه
(2)

اإلمام قال ، ، لكن ثمة معان زائدة يضيفوهنا

: حدثني أيب، عن أسباط، عن حدثني احلسن بن عمرو العنقزي قال»القرطبي: 

 ﴾ىئ نئ مئٱ﴿ وجلعن أيب مالك، عن ابن عباس يف قول اهلل عز السدي، 
)...( حدثت عن عامر، قال:  قال: حيلون حالله وحيرمون حرامه، وال حيرفونه

عبد اهلل بن قال  :حدثنا ابن أيب جعفر، عن أبيه، عن الربيع، عن أيب العالية، قال

والذي نفيس بيده، إن حق تالوته: أن حيل حالله وحيرم حرامه، ويقرأه كام  مسعود:

«غري تأويله ، وال حيرف الكلم عن مواضعه، وال يتأول منه شيئا عىلأنزله اهلل
(3)

. 

هنا إذا  معاٍن زائدة عىل ما اعتادوا ذكره يف معنى التالوة، وإنام أجلأهم إليها 

الزيادة الواردة يف اآلية )حق التالوة(، وإذا علمنا أن التالوة احلقة دائام مطلوبة، أو 

هي املطلوبة، ولو مل يرد ذكرها، فإن دليل اخلطاب هنا أهنم يتلون الكتاب لكن 

هة، يتعاملون مع الكتاب معاملة انتقائية، يتلونه إذا تالوهتم تلك منقوصة مشو

                                       
 .91، ص2املرجع السابق، ج( 1)

التأثر: وهو أن يتأثر قلبه »التي حتدث عنها، وذلك إذ قال:  (التأثر)رتبة وهذا شبيه بام بينه الغزايل من م( 2)

فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يتصف به قلبه من احلزن  بآثار خمتلفة بحسب اختالف اآليات

فعند الوعيد وتقييد املغفرة أن يصري بصفة اآلية املتلوة، واخلوف والرجاء وغريه )...( فتأثر العبد بالتالوة 

بالرشوط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت، وعند التوسع ووعد املغفرة يستبرش كأنه يطري من الفرح، 

اهلل وصفاته وأسامئه يتطأطأ خضوعا جلالله واستشعارا لعظمته، وعند ذكر الكفار ما يستحيل  وعند ذكر

عىل اهلل عز وجل كذكرهم هلل عز وجل ولدا  وصاحبة يغض صوته وينكرس يف باطنه حياء من قبح 

، «مقالتهم، وعند وصف اجلنة ينبعث بباطنه شوقا إليها، وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفا منها

 .517-516، ص 3اإلحياء، ج

 .567، ص2تفسري الطربي، ج( 3)

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
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أو أن يتداولوا بعضه ويستعملوه، ، ون عنه أو يتجاوزونه إذا كرهواأحبوا، ويتخلف

بينام التالوة: اعتامد ، للناس يف الوقت الذي خيفون بعضا آخر منه، وال خيرجونه

زائه، ودائام يف كل وأجكله وبشكل دائم، أي اعتامدا شامال لكل نصوصه  (الكتاب)

)والتعلق به( يف الزمن متعثرا، إذ االرتباط املتصل بالقرآن  ال اعتامدا متقطعا، األوقات

! ! [121]البقرة: ﴾زبمب رب يئ ىئ نئ مئٱ﴿ إنام هو نتيجة من نتائج اإليامن به

كان مؤمنا به مل يكن له إال أن يتعلق به كله، وأن يكرس لذلك التعلق ما يكفيه  فمن

من وقت، وال يستطيع التعلق به إال من كان مؤمنا به، أو عىل قدر اإليامن به يكون 

 التعلق واالرتباط!

ومن األدلة عىل ما ذكرنا من أن أهل الكتب السابقة مل يكونوا يتلون الكتاب، أو 

 خت حت جت هب مبٱ﴿ له كانت منقوصة مغشوشة، أنه قال:أن تالوهتم 

، فالتالوة مقصورة عىل طائفة منهم كام يفيد [113]آل عمران: ﴾مث هت مت

التبعيض، وحني يتحداهم عىل سبيل املحاججة ال يطلب منهم شيئا غري التالوة: 

فإذا  مل تكن عندهم ، [93ان:]آل عمر ﴾مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئٱ﴿

 هت متٱ﴿ كام سبق أن فرقنا بينهام، ومن ثم قال:التالوة، بل القراءة فحسب 

ومل يقل: )فاسأل الذين يتلون الكتاب من  [94]يونس: ﴾محجح مج حج مث

يف ثالث مستويات: يف ، ون بالقراءة، وهي قراءة مبتورةقبلك(! فهم إنام كانوا يكتف

 ! وعدم التبعيضيف االستيعاب  الشعور واالرتباط باملعنى،الزمن واالستمرارية، يف 

وهو  -واهلل أعلم-وقد يكون املعنى الذي ألجله عرب بالقراءة هنا دون التالوة 

معنى ال خيالف األول: أن أدنى مراتب ومستويات التعامل مع الكتاب )=القراءة( 

كافية حجة يف هذه القضية، فحتى الذين ال يتعاملون معه منهم عىل الوجه الذي 

دهم علم به، وذلك لظهور تلك ينبغي هم أيضا ال خيفى عليهم ذلك، بل عن

 حبٱ﴿القضية ووضوحها لكل أحد، وذلك املعلوم املطلوب الذي قال عنه سبحانه 
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 ربٱ﴿، ذلك بأهنم ملسو هيلع هللا ىلصإما نبوة النبي  [94]يونس: ﴾خت حت جت هب مب خب

، وإما أحوال األنبياء السابقني [157]األعراف:  ﴾يب ىب نب مب زب

من أمر اهلل وحكمه فيهم  وما كان من أمر أقوامهم معهم حني الدعوة، ثم ما كان

 بعد ذلك، فهذا وجه آخر ممكن!

ين يف معنى التالوة يف إن تلك املعاين الزائدة التي تم االعتناء هبا من لدن املفرس

إنام هي معان  ،والتي قد يعربون عنها أحيانا ورصاحة بلفظ )االتباع(، هذ املقام

خارجة فعال عن حقيقة مفهوم التالوة وحدوده، ف)االتباع( الذي ذكروه يف 

إذ هو انتقال كيل إىل ، للتالوة، منفصل عنها، آت بعدهابعض األحيان يشء مفارق 

وتضمنت الداللة عليه، ، شتملت عليه آيات وأحاديث كثريةحيز )العمل(! وقد ا

 ىف يث ىث نث مث  زثٱ﴿ [123:طه] ﴾جغ مع جعٱ﴿ كام يف قوله تعاىل:

 ﴾لكمك اك يق ىق يف ىفٱ﴿ ، [109]يونس:  ﴾ىك مك لك اك ىقيق يف
  ام﴿ ،[155األنعام:] ﴾ىي  ني مي زي ري ٰىٱ﴿ ،[106]األنعام:
 ىي ني مي زي ري ٰى﴿ٱ[157األعراف: ] ﴾من زن رن مم

فهو إذا يشء أعم من التالوة ويكون خارجها.. ، [155]األنعام:  ﴾جئحئ يي

أن طبيعة حركة التابع، وجماهلا، وأدواهتا، وغري ذلك، كله إنام يكون من جنس  عىل

تايل: »ما للمتبوع يف مثله! حتام، فلو أخذنا فعال من األفعال كالغناء مثال، فـ  الـمخ

«الذي يراسل املغني بصوت رفيع
(1)

، كام يف صحاح اللغة للجوهري، وهنا ملا 

وية، ويف العمق هي معاين، فإن اتباعها إنام هو كانت آيات الكتاب إنام هي ألفاظ لغ

 اتباع معاين مثلها، ال اتباع أفعال أو حركات جوارحية..!

نعم، ورد موضعان من القرآن ذكر فيهام اتباع اآليات، بام يعني أن اآليات تتبع، 

 حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف حفٱ﴿ وذلك قوله تعاىل:
                                       

 . 2290، ص6الصحاح، اجلوهري، ج( 1)
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 ىث نث مثٱ﴿ وقوله تعاىل:[ 134]طه:  ﴾ممجن خم حم جم هل مل خل

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

هذان مها املوضعان، وإن هلام لسياقا  متشاهبا  يكاد  [47]القصص: ﴾ممرن

 يكون واحدا ..

إن االتباع هنا إنام هو بمعنى اإليامن كام هو واضح من منطوق آية القصص، أما 

]طه:  ﴾مهىه جه ين ىن من خن حن جنٱ﴿ آية طه فقد جاء يف آية قريبة قبلها:

يف التعامل  -أصالة-وعموما السياق القرآين العام عند استقرائه ال تراه يفيد  [127

مع اآليات إال هذا املعنى )ثنائية اإليامن والكفر وما يدور حوهلا( كام رأينا فيام 

سبق
(1)

، فاالتباع هنا إذا هو اتباع الرسل فيام جاءوا به، وهو ما نجده رصحيا يف 

 ين ىن من خن حنٱ﴿ٱٱمل، وذلك قوله تعاىل:سياق شبيه متاما هبذا ملن تأ

 [44]إبراهيم:  ﴾ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه

اتباع أحكام احلالل واحلرام والعمل -إن االتباع الذي افرتضه املفرسون وقالوا به 

كله ال يكون إال بعد اإليامن واالستجابة املبدئية لدعوة اهلل،  -وفقها )االمتثال(

فصح إذا أن هاتني اآلتني ال تتكلامن أصالة عن )االتباع العميل( وإنام عن )االتباع 

 واحد من ذينك االتباعني أن يقال عنه إنه: تالوة! ولكن اإليامين(، وليس يصح يف

 نقول: العمل نتيجة للتالوة والتالوة نتيجة لإليامن!

 

 

                              

                                       
 ﴾مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت يبٱ﴿ [،155لنساء: ]ا ﴾حم جم يل﴿مثل قوله تعاىل: ( 1)

 .[.. وهو شائع يف القرآن وكثري23]العنكبوت:  ﴾حل جل مك لك خكٱ﴿ [126]األعراف: 



 في مفهوم التالوة: دراسة قرآنية                                                                د. عبد الحميد اإلدريسي

144 

 نتائج البحثخامتة يف أبرز 
اشتملت  هذه الدراسة عىل كثري من النتائج وهلل احلمد، وهي قريبة املأخذ ملن 

لتذكري ههنا بأبرزها، مما هو متعلق باملقصود األعظم يف هذا رامها، لكن أعيد ا

 العمل، فمن ذلك:

أن التالوة: السري وراء اآليات القرآنية بام هي كالم وكلامت )كالم اهلل  -1

، دائام  ، بة، والتعلق هبا، تعلقا مطلقا  وكلامته( واتباعها يف سريها وحركتها الدائ

واعيا  يف ، شامال  يف األبعاد، دائام  يف الزمن، ئل)مطلقا  يف الوسا، واعيا   ،شامال  

 (االجتاه

أن هذا املعنى يف مصطلح التالوة تم استنباطه ومجع عنارصه وتركيبها بحسب  -2

ما أعطاه التتبع واالستقراء من جهة، واالستخدام العريب للكلمة من جهة ثانية، 

نسبة هلذا اإلطالق، لكن وهذا املعنى هو املعنى العميق الذي ال يتعدد، فهو ذايت بال

لفة أو قد يكون له عوارض ومظاهر خارجية تتعدد، وذلك بحسب اعتبارات خمت

 سياقات استعاملية مغايرة.

أن التالوة عبادة يف اإلسالم تأيت من حيث احلضور واألمهية بعد اإليامن وقبل  -3

 والنصوص املتنوعة عىل ذلك شاهدة.الصالة والزكاة، 

وأيضا ليست الوسيلة ، وسيلة فحسب، وسائل التالوةوسيلة من أن القراءة  -4

الوحيدة فيها وال األكثر استخداما  يف املجتمع املسلم، بل السامع مثال أكثر منها 

 وجودا .

فهي  ،متر عرب جهد اإلنسان وباجتهاده وال بد أن، تالوة الناس لآليات هدايةٌ  -5

متت خالل التنـزل وهي العملية التي -تكليف! أما تالوة اآليات عىل الناس 

ن غري ـاهبا مـى أصحـة علـانه ومنـحـه سبـال منـانت فضـد كــوق! ةــيـربـفت -األول

 جهد منهم!
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أدى الكشف عن خصائص التالوة وداللتها إىل الكشف تبعا لذلك عن  -6

بعض خصائص املتلو )اآليات( وباعتامد عملية املقارنة بني املصطلحات املتقاربة 

 فيام )القص( اتباع أثره فحسب،، )التلو( اتباع عني اليشءك.. ف منهجا يف ذل

دائم ، ود ال ينق ي.. حي مفعم باحلياةدائم الوج، فخاصية املتلو أنه حارض بذاته

 .يتوقف.السري واحلركة يف الوجود الكوين ال 

أن )االتباع( يف القرآن الكريم مفهوم يدل أصالة عىل اإليامن كام يشمل  -7

من مقتضياته من العمل واالمتثال )االنقياد السلوكي ألحكام النص( وليس يشء 

قومات الذاتية يف مفهوم التالوة، وال حتى من أعراض املفهوم، لكن ذلك من امل

شك يورث تالوة، كام أن كل  فكل إيامن ال، ن اعتباره أحد لوازمه اخلارجيةيمك

 تالوة ال شك تورث عمال!

وتتسع ، بل هي عملية مركبة، حث أن التالوة ليست فعال بسيطاكشف الب -8

 فالتعلق واالتصال باآليات القرآنية هو، شاملة ومتعددة األبعاد، لوظائف متنوعة

 م اتصالث، اتصال بمنطق التعلق واالحتامء كام أنه، اتصال بمنطق املعاينة والشهود

 بمنطق اهلداية وإلقاء املقاليد.

 .وصىل اهلل وسلم وبار. عىل سيدنا حممد وآله وصحبه 

 .واحلمد هلل رب العاملني 
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