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الوهابية" لإلمام أمحد رضا رمحه اهلل تعاىل  .إنه رشع يف كتابه الذي تم تأليفه باللغة
][1

األردية بإدراج خطبة معربة بقليل من األلفاظ عن الكثري من املعاين باللغة العربية.
وما يميز نصوص اخلطبة املكتوبة بالعربية هو التناص واالقتباس بالقرآن الكريم
بطريقة إعجازية .مع ذلك ،استوحى اإلمام من الكلامت والعبارات القرآنية من
حيث أهنا تفيد املعنى املناسب الكامل وكأهنا حتمل للقارئ صدى قلب املؤلف
وصوت داخله مع الكلامت واملعاين.

[]1

هو شيخ اإلسالم املسلمني اإلمام األكرب العالمة موالنا احلافظ املفتي أمحد رضا خان القادري احلنفي األشعري املاتريدي الربيلوي رمحه اهلل تعاىل رمحات واسعة.
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ٰ
الهديّ ،
ٰ
وثبتنا هللا يلع رتوي افاكر الرضا
االيلع ،ويلع آله وحصبه جنوم
احلمدهلل الذي هداان ،والصالة والسالم يلع رسوله
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العر واملستتلمني اهلنود أكثر وديا ووديدا .فاألستتالة التي

مقدمة :
مل يغادر اإلمام أمحد رضا رمحه اهلل كتابا أو مقالة إال
استتتهتل الكالم بخطبتة كاني وجيزة أو مطولة .إضتتافة إىل
ذلتك ،لته خطبتات مطبوعتة قتام بتإعتدادهتا إللقتا هتا يف

ستتتدور حوهلا املقالة هي تتمثل يف مناقشتتة اإلعجاز البياين
واستتتفتادة املعتاين من الكتتا والستتنتة ومتدى عالقتة معتاين
اخلطبة بموضوع الكتا أو الرسالة.

مناستبات العيدين واممعة ،وستميي باخلطبات الرضتوية.

غاية الدراسة:

ممتا يثتريين إىل القتيتام بجتولتة ب تثتيتة يف نص اخلطتبتات هو

تتمثتل الغتايتة يف تعريف علام اهلنتد عىل املستتتوى العريب .يف

أستلو اإلمام الرصتني الذي ستلك عليه وانفرد به واملعانى

وقي قد أصتابنا دا األمم وأقيمي بيننا احلدود األرضتية ال

التي تشمل عليها اخلطبة وربطها بموضوع الكتا  .وتوجد

بد لنا من مقاومة تأ ريات وافدة من اخلارج تستتهدف وحدة

يف الكالم إشتارات موجزة إىل تفستري كالم اهلل أو إىل حديث

كيتاننتا ،وقتد أهنكتنتا احلوادث وأ رت فينتا الكوارث وتكرستت

أو إىل واقعة من السترية النبوية اليتيفة .فم تويات اخلطبة

بنياننا املرصوص ،شعرت بالواجب أن أساهم بقدر وسعتي

تفرست النص القرآين أو نص احلديث مع تفستريها املوضتوع

يف مت التفتجتوة بتني التعتر

والتعتجتم .ال بتد متن أن يتطتلتعتوا

والغاية من التأليف .إن الكالم مليئ باإلعجاز البالغي

علام د العر عىل علام اإلسالم يف الدول غري العربية صيانة

وامامل البياين والروعة وكأنه يتكلم ىف أستلو كالستيكي

لقوتنا الدينية والعالقة الروحانية.

يف أخري الزمتان حيتث بتاتتي اللغتة متلونتة بتألوان احلتداتة ،ومل

أسالة الدراسة:

ي دعتد أحتد يريتد مح ءتل عتب بالغتة البيتان .قر

اإلمتام أمحتد

رضتتا خان خطبة باللغة العربية يف مستتتهل كتابه "الكوكبة
الشتتهتابيتة" .،وهتذ اخلطبتة أروع مثتال لإلعجتاز البالغي
وخري دليتل عىل ستتعتة املؤلف بتالعلوم العربيتة واإلستتالميتة
معتا .فتامتدير بتالتذكر إن النصتتوص استتتوحتي إىل القتارئ
صتوتا داخال ينشتأ من أعاما القلب ومن روحانية حمبة النبي
صتتىل اهلل عليته وستتلم .اج احلتاجتة إىل أن نقوم بتقتديم

• متا هي مكتانتة اللغتة العربيتة لتدي علام اإلستتالم
اهلنود يف تأليف الكتب الدينية؟
• ما هي خلفية وموضوع كتا " الكوكبة الشهابية"
لإلمام أمحد رضا خان رمحه اهلل؟
• كيف اثتل خطبت دة الكتتا املتذكور يف أروع مثتال
للتناص واإلعجاز البالغي؟

العالمتة نتاب التدهر عىل القرا العر ليكون التقتار بني
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عىل االغرتاف من علومهتا الكثرية الغزيرة ،وقتد أدت هتذ

الب ث والنتائج

البياة إىل ختريج شتاعر وأديب عريب كبري هو حممد أمحد رضتا

اللغة العربية يف متناول العلام لعموم اهلند:

ختان ،ويكفيته فخرا أنته بتدأ التتأليف بتاللغتة العربيتة وكتان

ممتا يتتعتلتا بتكتتتابتات ديتنتيتة متن أمتثتال التفتتتاوى

عمر إذ ذاك ال تة عيتت عتامتا .أجتاد اللغتة العربيتة إجتادة

والتفتاستتري ورشو القرآن واألحتاديتث و الفقته والعلوم

تامة .ال شتك أن الشتغف الكبري باللغة العربية اليتيفة لدي

العقليتة من املنطا والفلستتفتة واحلكمتة وغريهتا لتدي علام

الشتتعب املستتلم – عىل العموم -يف شتتبه القارة اهلندية نابع

اإلستتالم يف اهلنتد ،حتتتل اللغتة العربيتة فيهتا مكتان الصتتدارة

من حتب ستتيتد العر والعجم املصتتطفى صتتىل اهلل عليته

بالرغم من قصتد املصتنف واملؤلف يف الكتابة باللغة األردية

وستلم ومن حب لغته وودنه .إذا كان هذا هو حال الشتعب

أو الفارستتية .هلم أستتلو خاص يف تأليف الكتب الدينية.

املستلم فكيف كان حال علام اإلستالم الذين هنلوا من منهل

يستتهل املؤلف كتابه بخطبة وجيزة باللغة العربية ،فيها حيمد

العلوم النبوية اليتيفة ونالوا منها قستطا وافرا وادلعوا عىل

اهلل تبارك وتعاىل ويصتىل عىل رستول اهلل صتىل اهلل عليه وستلم

فضل العر ولغتهم وعلومهم

فيتكتتتب "أمتا بعتد" م يتتطرا إىل املوضتتوع أو املقتدمتة

يف مضتتامر احلضتتارة اإلستتالمية .وأفضتتل دليل عىل غزارة

املقصتتودة بتاللغتة التي هتتارهتا يف الكتتا  .يف املقتابتل ،يتميز

علمته يف اللغتة العربيتة واإلستتالميتة مع ستتعتة اإلدالع عىل

أستتلو اإلمتام أمحتد رضتتا رمحته اهلل تعتاىل بتأنته قتد ديتدرج يف

املصتتتادر واملراجع وحفظ النصتتوص وامزئيتات الفقهيتة

مستتهل كتابه خطبة يطول حجمها وتتجىل غرر ألفاهها وهلا

وفتتاوى علام األمتة واألئمتة الكبتار كتتا دبته " التدولتة املكيتة يف

من اخلطتابتة أفصتت هتا ومن البالغتة أوضتت هتا ومن املعتاين

املتادة الغيبيتة" التذي ألفته يف ال تة أيتام أ نتا قيتامته بمكتة

أصت ها .عىل ستبيل الت ديد ،بالرغم من دوالة اخلطبة عىل

املكرمة  .وباإلضتتافة إىل ذلك ،له مؤلفتات أخرى وأبيات

كتتابه " الكوكبتة الشتتهتابيتة" يتنز كالمه عن الزوائد التي قد

باللغة العربية.

جتلب التعب والضغط للقارئ.

اخلطبة واستهالل “الكوكبة الشهابية”:

][2

اللغة العربية عند اإلمام:

قتبتل التتطترا إىل اهلتدف ،ال بتد متن متعترفتة عتن

أمتا اللغتة العربيتة يف رحتا اإلمتام أمحتد رضتتا ختان
فكتان ورث عن أبيته وأجتداد حتب اللغتة العربيتة واإلقبتال
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موضتتوع الكتا وخلفية تأليفه لنتمكن من فهم نصتتوص
اخلطبة والدوي الداخل بني سطورها .

[]2

للتفصيل راجع اىل كتاب "الدولة المكية" طبع يف مؤسسة رضا مدينة الهور الباكستان2001 ،

[]3

هندوستان مںی وهایب حتريک ،الدكتور قيام الدني آمحد ،المطبوع الثالث ،1980 ،نفيس آاكدميي ،كراتيش ،الباكستان ،المرتمج ،الربوفيسور حممد مسلم عظيم آابدي
هوامساعيل نب المحدث الدهلوي عبد الغين نب جحة هللا المحدث الدهلوي َويل هللا رمحهما هلل المعروف بـموالان شاه حممد امساعيل شهيد (  1193هـ1779 /م — 1246هـ1831 /م)

[]4
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اخللفية التارهية :التوداة املوجزة

لل ج عام  1821ويقول الدكتور قيام الدين أمحد أن ستتفر

رش األفكتار الوهتابيتة يف بالد امزيرة العربيتة ونتالتي
ملتا تفتاقم ا

سيد أمحد لل ج كان نقطة منعطفة يف حياته وأفكار ومهامته

د
بنيتان وحتدة املستتلمني
املستتلمني منهتا فتنت رية كبري رية وبتدأ

وكتذلتك زعم العتديتد من املؤرخني لته أن زيتارتته لل ج قتد

اهنيتار اخلالفتة
املرصتتوص يتهتدم يومتا بعتد يوم ،وتزامنهتا
د

كاني من ي له فرصتة مبارشة للتأ ر بدعوة الوهابية وتلقي

العثامنية ،ترستتبي الوهابية إىل جستتد األمة املستتلمة رشقا

أفكتارهتا م محلهتا مع عودتته إىل اهلنتد (صتتف تة )55 ،بعتد

وغربا ،عربا وعجام ،فكان ال بد من وصول تأ رياهتا إىل تربة

عودتته من احلج ،دعتا املستتلمني اهلنود إىل مبتايعتته فتأول من

اهلند اخلصتبة .فأول من قام ب مل بزور هذ الفتنة الناشتاة

بايعه هو الشتي استامعيل الدهلوي  .فتجددت له معتقداته

من نجتد إىل اهلنتد هو الشتتيخ ستتيتد أمحتد رائي بريلوي

الوهابية بعد التأ ر من الوهابية

][3

[]4

( )1832/1831-1786زار ستيد أمحد احلرمني اليتيفني
العربية واستتوحى منها وألف كتبا إ مها أكرب من نفعها ،وما

مؤلفات الدهلوي رستالتءها واضتطرمي نار الفتنة والتفريا

لبثتي مؤلفتاتته إال وقتد كتانتي شتتقتي دريا االفرتاا بني

والتمزيا واشتتغل علام الستنة من دهلي وبدايون بقمعها من

املستلمني وتكرستت وحدة الستنة وأصتب ي يف فاتني :فاة

خالل منتاهرات وردود ورستتتائتل ومؤلفتات عىل م

تت

الوهتابيتة التتابعتة إلستتامعيتل التدهلوي وستتيتد أمحتد وفاتة

الستتنوات ،حتى دولد موالنا املولوي الشتتيخ اإلمام العالمة

مازالي قائمة عىل منهج الستواد األعمم املتوا من الستلف

أمحد رضا خان القادري احلنفي رمحه اهلل عام 1856م ،ذلك

الصتاحلني .من أهم مؤلفاته تقوية اإليامن واا املستتقيم

بخمسة وعيين عاما بعد وفاة الشيخ إسامعيل الدهلوي.

وايضتتا احلا ويتك روزي وتنوير العينني بتادر العتديتد من

يف يوم  22مجتادي األول  1213من اهلجري ،قتام

علام السنة من معاايه إىل الرد عليه ،فمن الفاة األوىل من

الشتتيخ العالمة موالنا حممد فضتتل املجيد القادري احلنفي

الرادين عليته ،ديتذكر-عىل ستتبيتل املثتال-العالمتة اإلمتام يف

األشتتعري املاتريدي رمحه اهلل تعاىل باستتتفتا العالمة املفتي

العلوم العقليتة والنقليتة املجتاهتد املفتي فضتتتل احلا اخلري

األكرب اإلمام أمحد رضتا خان يف مستالة تتعلا بعبارات نفج

آبتادي احلنفي املتاتريتدي األشتتعري القتادري رمحته اهلل حيتث

كدتبته التي اتي اإلشتتارة أعال وأقوالته .فتأجتا املفتى أمحتد

ألف كتابا " إبطال الطغوى" يف الرد عىل رسالة الدهلوي .

رضتا خان ل ستالة املطروحة من املستتفتي يف رستالة دويلة

األفكتار الوهتابيتة التي حتمتل

يبل عتدد صتتف تاهتتا إىل الستتبعني ،وستتمى الرستتتالتة بت

بتالتت ، ،تراقى
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"الكوكبة الشهابية يف كفريات أيب الوهابية" وتم إدراج تلك

عليته وستتلم دفتاعتا عن عزتته ونتاموستتته وكرامتته ورشفته

الرستالة يف مموعة فتاوا املستامة بتت ت الفتاوى الرضتوية عىل

وعممته من هجامت فكرية وإيدوليوجية ،فال بد ان يستعني

صتتف ة  ،167وقامي إحدى املطابع بتجريد الرستتائل من

الكالم من أستتلو أفضتتل ىف هذا البا  .وما أفضتتل من

املجموعة الضتخمة وبطبعها منفردا .ليج من هدف مقالتي

قول اهلل جل جالله وما أمجل من كالم حبيبه املصتطفى؟ من

منتاقشتتة عبتارات كتبته م حماكمتهتا يف ضتتو الردود الفامحة

دبيعة اإلنستان أنه إذا تعلا قلبه بشتيئ شتدة التعلا فال ون

عليته من قبتل اإلمتام أمحتد رضتتتا ختان رمحته اهلل ،إنام مني

عليه أن يصتترب عىل ستتامع ما ال يليا باحلبيب .وقلب املؤمن

حتليتل اخلطبتة امليلتة التي ألقتاهتا يف متدختل كتتابته "الكوكبتة

مبل عىل حمبة النبي صتتىل اهلل عليه وستتلم .املؤمن العاشتتا

الشهابية".

يدافع عن ذات رستول اهلل صتىل اهلل عليه وستلم بامهاد بيد

ميزات اخلطبة:

وبلستتانته وبقلمته وبقلبته وال هتاف من لومتة الئم وال يمنعته

من ميزات هذ الرسالة أهنا تبدأ بخطبة دويلة باللغة العربية
بتالرغم من أنته اختتار اللغتة األرديتة إلعتدادهتا .ومن ميزات
اخلطبة أهنا ات باملعاين املستتوحى من آيات القرأن والستنة،

متانع من الرد عىل املدبغ

األبرت .فتالقرآن والستتنتة أقوى

سال للدفاع عن ذاته الييف .

النموذج من اخلطبة:

وباإلضتافة إىل ذلك ،إهنا جتعل القارئ يشتعر بأن النصتوص

"احلمد هلل الذي أرستل رستوله

ترصتتو و كتأنته يستتمع دوي رو املؤلف من ورا ستتتتار

مبيتتا ونتذيرا لتؤمنوا بتاهلل ورستتولته

األلفتاظ ،ذلتك لستتبتب أستتلوبته املميز واختيتار الكلامت

وتعزرو وتوقرو بجنانكم ولستانكم✦

املناسبة بانفعاالت املؤلف .

فتجتعتل تعتمتيتمته وتتوقتري وتعتزيتر هتو

بتدأ اإلمتام بخطبتة ملياتة بتالنصتت والكلامت القرآنيتة ىف

الركن الركني لتدينكم احلا وإيامنكم✦

أستتلو أروع هلتا ترتيتب ال يقتدر مجتالته .وامامل الستتيتاقي

وحرم عليكم أن ترفعوا أصتتواتكم فوا

ري
دليتل عىل ستتعتة إدالع االمتام بكلامت القرآن ومواضتتيع

صوت النبي وال جتهروا له بالقول كجهر

استتتختدامهتا .ومن ميزات ألفتاظ اخلطبتة أهنتا يعمرهتا قلتب

بعضتكم لبع

فت بط أعاملكم✦ وأنتم

كتاد ويصتتقلهتا لستتان عتاجز ويتنتاول لتذهتتا فهم بتال  ،إذ

ال تشتعرون بخرستانكم✦ وجعل داعته

يأخذ الكالم مداد من حب النبي األمي الرستول صتىل اهلل

دتاعتته وبيعتته بيعتته فتإن بتايعتم نبيكم فتإنام
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فوا أيديكم يد رمحانكم✦ وقرن استتمه
باسمه العميم ىف اإلغنا و اإليتا ورجا
العتطتا والتتقتديم والقضتتتا وامل تادة
واإلرضتتتا والتتنصتتت واإليتتذا ىف
قرآنكم✦ورفع شتتأنه وعمم مكانه فميز
أمر عن أمور من عتدا فام كتان ليوزن
بتمتيتزانتكتم✦ أجتتعتلتون احلاتت كتالتدار
والتدم كتاملستتتك أم جتعلون العصتتف
كرحيتانكم ✦ فقتد هتداكم ربكم أن ال
جتتعتلتو دعتا الترستتول بتيتنتكتم كتدعتا
بتعضتتكتم بتعضتتتا متن أ

أو متوىل أو

سلطانكم ✦ وقال الذن أرسلوا ألسنتهم
يف شتتأنته العميم " ءأبتاهللِ ءوآ ءيتاته ءو ءر دستتوله
كدنت ْدم ت ْءس تت ْءهزئ ء
دون" " ءال ءت ْعتءذ دروا ءقدْ ءك ءف ْرتدم
ءب ْعتدء إ ءيامنك ْدم" ✦ فيتاأ تا املنتافقون املردة
التفتاستتتقتون التزاعتم كتبتريكتم أن متد
الرستتول كمد بعضتتكم بعضتتا بل أقل
منه يف حستتبانكم ✦ قد بدت البغضتتا
من أفواهكم ومتا ختفي صتتتدوركم أكرب
واهلل خمترج أضتتغتانتكتم✦  .....إلتخ ‘‘
(الفتاوى الرضوية ،صف ة  ،167رسالة
"الكوكبة الشهابية")
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التناص واالقتباس:
أمتا اييتات التي هي مصتتدر لكيتان النص فتأنتاق
منها عىل ستبيل املثال ال عىل ستبيل احلرصت .أول الكالم قرن
اإلمتام كتلتامت متن آيتتتني خمتتلتفتتتني ىف ستتورة التفتت ’’إ ِنتا
ءأ ْر ءست ْلن ء
ءاك ءشتاهدا ءو دم ءب ًيتا ءونءذيرا‘ و ’ ًلتدؤْ مندوا باهللِ ءو ءر دستوله
ءو دت ءعزً درو د ءو دت ءو ًق درو د ءوت ءدستت ًب د و د دبك ءْرة ءو ءأصتتيال‘ وجيعتل منهتا
عبتارة أخرى كتاملتة تكمتل عىل كلمتة لستتانكم رعتايتة للقتافيتة
ىف مجيع العبتارات التتاليتة .ىف العبتارة الثتانيتة حيتث قتال
’وجعل تعميمه… إلخ‘ ال يأخذ الكلامت نفستتها من ايية
بل يأخذ املعنى واملفهوم ف ستتب من ايية الستتابقتة .فإذن
هذ العبارة تفستتري لبيان ايية الستتابقة ومفادها .م ينطلا
اىل احلديث عن حتريم رفع الصتوت وامهر به عند صتىل اهلل
عليه وستتلم مستتتفيدا من ايية الثانية من ستتورة احلجرات
وأضاف كلمة ’خرسانكم‘ وأوصلها إىل ’تشعرون‘ ب رف
’البا ‘ محاية مامل الكالم .
االقتبتاس :لته نوعتان ىف علم البالغتة .األول :متا درأ عىل
لفمته تغيري بستتيط ومل ينقتل فيته املقتبج ( بفت البتا ) عن
معنتا األصتتو ،والثتاين  :متا نقتل فيته املقتبج عن معنتا
األصو .مثال األول‘:فال ور حممد ال تؤمنون حتى يكون
أحتب اليكم من والتدكم وولتدكم والنتاس امجعني والرو
الذي بني جستامنكم’ هذ العبارة مقتبستة من حديث رستول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو ’ال يؤمنون أحدكم حتى أكون
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أحتب إليكم… .إلخ‘ .اقتبج اإلمتام من احلتديتث مع تغيري

الدم النجج كريه الري وبني املستك ،عىل نفج القياس ،ال

بستتيط وأضتتاف ’والنتاس ...إلخ‘ ألن ال ختلو العبتارة من

مقتارنتة بني ذات حبيتب اهلل األقتدس وبني أنفستتكم .ىف

ستتالستتل الستتجع والقوايف .وهذا إدنا عن دريا ذكر

احلقيقة ،ستتيقي هذ العبارة ردا قاستتيا عىل زاعم الوهابية

العتام بعتد اخلتاص إلفتادة العموم مع العنتايتة بشتتكتل ختاص

الكبري ىف اهلنتد حيث ألف كتابا واخرتع عقيدة أن النبي مثلنا

وأما ىف قوله ’والرو التى ىف جستامنكم‘ إدنا عن دريا

فليج من الواجتب أن نبتال ىف تعميمته بتل يكفى لنتا تكريمته

ذكر اخلتاص بعتد العتام تنبيهتا عىل أن احلتب جيتب أن يكون

كتكريم بعضتنا لبع

( العبارة حكاية املعنى ليستي منقولة

أكثر من حبكم لروحكم أنفستتكم .توجد أمثلة من نوع ان

بعينهتا) .أمتا اإلجيتاز بتاحلتذف فتأروع مثتالته ىف قولته ’وقرن

لالقتبتاس ىف كالم اخلطبتة أيضتتا .حيتث نرى الكتاتتب ينقتل

استتمته بتاستتمته العميم ىف اإلغنتا و اإليتتا ورجتا العطتا

مقتبستتات من آيات رشيفة عن معناها األصتتو مع إضتتافة

والتقديم والقضتا وامل ادة واإلرضتا والنصت واإليذا ىف

بسيطة محاية للون اخلطبة اخلاص .

قرآنكم‘‘ ترتكتب هتذ العبتارة من عتدة آيتات رشيفتة من

اإلجيتاز :وهو التعبري عن األفكتار الواستتعتة واملعتاين الكثرية

القرآن حيث أخذ اإلمام مصتادر األحكام ومجعها ىف ستلستلة

بتأقتل عتدد من األلفتاظ ولته نوعتان اإلجيتاز بتاحلتذف واإلجيتاز

واحدة مع بقا امامل األنيا .ويود تيتي لكل كلمة من

بالقرصت .أما النوع الثاين -وهو تضتمني عبارات قصترية مع

الكلامت .أما اإلغنا فهو مصتدر من قول اهلل تعاىل ىف ستورة

معتانى كثرية من غري حتذف -ففى قولته ’أجتعلون احلاتت

التوبتة رقم آيتة الرابع والستتبعني "أغنهم اهلل ورستتولته من

كتالتدار و التدم كتاملستتتك أم جتعلون العصتتف كرحيتانكم‘.

فضتله" .واإليتا فهو مصتدر من قوله تعاىل ءو ءل ْو ءأ ِهند ْم ءر دضتوا

عبارات قصترية وتضتمن معاين كثرية وإذا حذفي شتياا منها

ءاه دم اهللِد ءو ءر دسو دل ده من نفج السورة .والتقديم فهو مصدر
ءما آت د

ال يبقى املعنى املراد .وهو التنبيته عىل القيتاس االستتقرائي

من قولته تعتاىل ىف ستتورة احلجرات ءيتا ءأ ا ءتا ِالتذي ءن آ ءمندوا ءال

يعنى إذا انتم ال تعتربون احلا مثل الدار والدم مثل املسك
وال تعتتتربون العتواصتتف واألريتا مثتل العطر والطيتب

ني ءيدء ي اهللِ ءو ءر دستوله أما القضتا فهو مصتدر من آية
دت ءقدً دموا ءب ْ ء
الستتادستتة والثال ني ءو ءما ك ء
ءان ملدؤْ م َلن ءو ءال دمؤْ من َلءة إ ءذا ءق ءَّلل ت اهللِد

فكيف تعتربون ذات رستتول اهلل صتتىل اهلل عليه وستتلم مثل

ءو ءر دستو دل ده ءأ ْمرا ىف ستورة األحزا  .أما امل ادة فهو مصتدر من

أنفستتكم؟ ال مقتارنتة بني العواصتتف الكر تة وبني ديتب

دون باهللِ ءوا ْل ءي ْوم ْايخر دي ءوا اد ء
قوله تعاىل ِال ءجتدد ءق ْوما ديؤْ من ء
ون ءم ْن

الري والعطر يفو من يتاستتمني والورد و ال مقتارنتة بني

ءحا ِد اهللِء ءو ءر دستو ءل ده ىف ستورة املجادلة .أما اإلرضتا فهو مصتدر
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من قولته تعتاىل ءواهللِد ءو ءر دستت د
ولت ده ءأ ءح اا ءأن دي ْر دضتتو د إن ءكتاندوا
دمؤْ مننيء ىف ستتورة التوبة .أما النصتت فهو مصتتدر من قوله
تعىل إ ءذا ن ءءص د وا هللِ ءو ءر دسوله ىف نفج السورة .أما اإليذا فهو
مصتتدر من قوله إ ِن ا ِلذي ءن ديؤْ دذ ء
ون اهللِء ءو ءر دس تو ءل ده ءل ءعن دءه دم اهللِد ىف
سورة األحزا .
تفكيتك عبتارة (وقرن استتمته بتاستتمته العميم ىف اإلغنتا و
اإليتا ورجا العطا والتقديم والقضتا وامل ادة واإلرضتا
والنص واإليذا ىف قرآنكم) .نمر إىل هذا امدول التا :
الكلامت التي تم

ترتيب من حيث

اييات التى وردت فيها هذ
الكلامت

يف حني أن التناص الثاين هو التناص الالشتتعوري ,أو تناص
اخلتفتا  ,وفتيته يتكتون املتؤلتف غتري واع بت ضتتور التنتص أو
النصتوص األخرى يف نصته الذي يكتبه ,ويقوم هذا التناص
يف استترتاتيجيتته عىل االمتصتتتاص والتتذويتب والت ويتل

هناك يوجد التناص الماهر الذي يكون فيه املؤلف واعيا به

خااة املقالة:
بعتد إذا فرغنتا من قرا ة النتص ،بتادئ النتمتر متا

اإلغنا

أغنهم اهلل ورسوله من فضله

اإليتا (السجع)

ءاه دم اهللِد ءو ءر دسو دل ده
ءو ءل ْو ءأ ِهند ْم ءر دضوا ءما آت د

التقديم

ني ءيدء ي اهللِ
ءيا ءأ ا ءا ا ِلذي ءن آ ءمندوا ءال دت ءقدً دموا ءب ْ ء
ءو ءر دسوله
ءو ءما ك ء
ءان ملدؤْ م َلن ءو ءال دمؤْ من َلءة إ ءذا ءق ءَّلل اهللِد
ءو ءر دسو دل ده ءأ ْمرا
ِال ءجتدد ءق ْوما ديؤْ من ء
دون باهللِ ءوا ْل ءي ْوم ْايخر
دي ءوا اد ء
ون ءم ْن ءحا ِد اهللِء ءو ءر دسو ءل ده

يتصتتور ىف ذهن الباحث هو أن الكالم -من أوله اىل أخر -
يستتتمد لونه من كتا اهلل العميم وهو موافا لل ا ،ستتامل
من احلشتو وليج فيه تكلف وال زخرف وال غلو ،يستري مع
دبعية القلب املؤمن ومع أخالا روحانية ،فهو قوي اللفظ،
متني الرتكيب ،قصتتري امملة ،موجز األستتلو  ،خا من

اإلرضا (السجع) ءواهللِد ءو ءر دسو دل ده ءأ ءح اا ءأن دي ْر دضو د إن كءاندوا
دمؤْ مننيء

االستتعارة و الكناية وفار من املكرو والفستاد واخلستاستة،

النص

إ ءذا ن ءءص د وا هللِ ءو ءر دسوله

اإليذا (السجع)

إ ِن ا ِلذي ءن ديؤْ دذ ء
ون اهللِء ءو ءر دسو ءل ده ءل ءعن دءه دم اهللِد
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االقتبتاس الواعي أو الشتتعوري ألن املؤلف يكون واعيتا بته,

النص بل أنه يقصتد باالقتباس لتشتديد رستالته فال شتك أنه

انية مسجعا

امل ادة

الماهر ,ويدخل ضتمنه االقتباس والتضتمني ,ويستمى أيضتا

يف هتذ اخلطبتة ،املؤلف ليج غري واع ب ضتتور

تكون كل كلمة

القضا (السجع)

"وقد قستم التناص إىل نوعني أستاستيني اا التناص

والتفاعل النيص" .

اقتباسها
واستخدامها عىل

أي تناص يف النصوص؟

ستتط ي الفكرة وجيرى التذوا مع جريتان الكلامت وتتلتذذ
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بستامعها األذن وجتل اا القلو  ،وحتصتل وجدانية روحانية
ملياتة بتالشتتوا واحلنني عنتد كتل وقفتات ىف أدا حرفني
أخريتني واا’كم‘ مثال يف "إيامنكم"" ،خرستانكم" وغريها
إلتخ .ييتع التتتأتري ،نصتتيتع التبتيتان ،أنتيتا التلتهتجتة ،دتلتيتا
البد ة .ومن حيث األستتلو رائع اللفظ ،خال العبارة،
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إذا تأملي ىف صتياغة العبارات جتدها تصتطب بصتبغة قرآنية
واقتبج من اييات واستتتخدمها ىف أستتلو بيتتي .من
ميزات النص أنه يعكج اجتاهات املدرستة الكالستيكية وال
يتتأ ر من احلتداتة وأستتلواتا ،ذلتك ربام ،الكالم بتأستتلو
كهذا ،أكثر تأ ريا إىل الرو .
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