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 :وبعد.   احلمد هللا وسالم عىل عباده الذين اصطفى 

فهـــذه دراسة موجزة تبحث املـدلول البالغـي لكلمتـني مـن كـالم رب 
غويني واملفـرسين فـرأوا تداخل مفهومهام يف كالم الل−تبارك اسمه −العزة  

ّأن إحدامها بمعنى األخرى, أو كأن إحدامها األخـرى, ومـن فـرق بيـنهام مل 
يذكر كبري معنى, مع أن لكل كلمة يف بيان اهللا داللة, وذاك ما قـصدت إليـه 

, وردت األوىل مخــس مــرات يف القــرآن )طبــع(و ) خــتم:(دراســة مــادتيهام
 يف آيتـني, − اإلفراد واجلمع برصف النظر عن−مسلطة عىل القلب والسمع 

وعىل القلب وحده يف آيتني, وعـىل األفـواه يف آيـة واحـدة, وجـاءت الثانيـة 
يف ) القلب والـسمع والبـرص(إحدى عرشة مرة, مسلطة عىل الثالثة ) طبع(

آية واحدة فقط, وعىل القلب فقط يف بقيـة شـواهدها, تـأيت تـارة مـسندة إىل 
ريه, كــام جــاء بعــضها بــصيغة املــايض ظــاهر اســم اجلاللــة, وتــارة إىل ضــم

ــامن, أو  ــصيغة املــضارع, وختمــت معظــم شــواهدها بنفــي اإلي وبعــضها ب
الــسمع, أو الفقــه, أو العلــم, ولكــل شــاهد داللــة يف ســياقه, وبــني مقامــه 

 .ُوسبب نزوله, والداللة البالغية تستمد من كل ذلك
ث, وخامتـة, مقدمة, ومتهيد, وثالثة مباح: ومن ثم قام أساس البحث عىل 

 :ودليل ملوضوعاته, وثبت ملصادره ومراجعه,  فالتمهيد يبحث مسألتني
 .املعنى اللغوي للامدتني وما بينهام من تشابك: األوىل
 .تصنيفهام يف القرآن الكريم: والثانية



 

 ١٦٠

عـىل القلــوب واألسـامع, مــع ) خــتم و طبـع( اسـتعامل :واملبحـث األول
د, والفروق بينه وبـني غـريه, وخدمـة دراسة البناء الذي أقيم عليه كل شاه

عـىل القلـوب واختـصاصها ) خـتم(اسـتعامل : , والثـاين)ختم(ذلك لداللة 
باألفواه, وتنوعت شواهده, واختلفت مقاماته, ودالالته التى حاولت هذه 

عـىل القلـوب ) طبـع(اسـتعامل : الدراسة جتليـة يشء منهـا بإجيـاز, والثالـث 
ذلك عىل التحليل والتعليـل واملناقـشة, وحدها, واعتمدت الدراسة يف كل 

 .متخذة منهج السلف يف القضية, وداعمة إياه بأقوال بعض أهل العلم 
 واهللا من وراء القصد, وهو نعم املوىل ونعم النصري



 

  ١٦١  

W 
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هناك تداخل كبري بـني معنـى املـادتني لدرجـة أن العلـامء جيعلـون اخلـتم 
ثم كالمهم ) ختم(والطبع ختام; لذلك ال أرسد هنا كالمهم يف معنى , بعاط

حتـى تـتجىل , إنام أسوق هذه املعاين من خالل املـادتني معـا) طبع(يف معنى 
الفروق الدقيقة بينهام فتكون مرآة يف طليعة هذه الدراسة املـوجزة ترشـد إىل 

) طبـع(لقـرآن وبــ يف موطن من ا) ختم(يشء من أرسار اختالف التعبري   بـ 
 .وهكذا... وبغريمها يف ثالث, يف موطن آخر

, اخلـاء والتـاء واملـيم أصـل واحـد: يقـول ابـن فـارس) ختم(ففي معنى 
فأمـا , وخـتم القـارئ الـسورة, ختمت العمـل: يقال, وهو بلوغ آخر اليشء

اخلتم وهو الطبع عىل اليشء فذلك من الباب أيضا; ألن الطبـع عـىل الـيشء 
الطاء والباء والعـني ":    يقول) طبع( بعد بلوغ آخره ويف معنى ال يكون إال
, وهو مثل عـىل هنايـة ينتهـي إليهـا الـيشء حتـى خيـتم عنـدها, أصل صحيح

طبع اهللا عىل قلـب الكـافر كأنـه : ومن ذلك, طبعت عىل اليشء طابعا: يقال
 .)١  ("حتى ال يصل إليه هدى وال نور فال يوفق خلري, ختم عليه

: قارب الشديد يف عرضـه معنـى املـادتني حتـى قـال يف األوىلفنلحظ الت
طبع اهللا عىل قلب الكافر كأنه ختم : وقال يف الثانية, ..فأما اخلتم وهو الطبع
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 ١٦٢

وهذا التداخل كان من أهم دوافع هذا العمل حتى يتجىل رس التعبـري , عليه
 .هناك) طبع(و, هنا) ختم(بـ 

 يشء واحـد وهـو يتحـدث عـن أما الراغب األصفهاين فدرسـهام كـأهنام
ثم فرق بينهام من جهة العموم واخلصوص وهو يتحدث عـن ) ختم(معنى 
, مصدر ختمت وطبعت: األول: ًفبني أوال أهنام علــى وجهني) طبع(معنى 

 .وهو تأثري اليشء كنقش اخلاتم والطابع
ويتجـوز بـذلك تـارة يف االسـتيثاق , األثر احلاصل عن الـنقش:  والثاين
ــهمــن الــيشء ــاخلتم عــىل الكتــب ,  واملنــع من ــارا بــام حيــصل مــن املنــع ب اعتب
 ."ختم اهللا عىل سمعه وقلبه", "ختم اهللا عىل قلوهبم"نحو , واألبواب

ووضح ذلك بأنه إشارة إىل ما أجرى اهللا به العادة أن اإلنـسان إذا تنـاهى يف 
ه يورثـ, اعتقاد باطل أو ارتكـاب حمظـور وال يكـون منـه تلفـت بوجـه إىل احلـق

 معنـى )١ (...وكأنام خيتم بذلك عىل قلبه, ذلك هيئة مترنه عىل استحسان املعايص
ذلــك أنــه جيعــل اخلــتم عــىل القلــب والطبــع عليــه مــن بــاب املجــاز عــن املنــع, 

, وال خيــرج منــه ظــالم الكفــر, واالســتيثاق عليــه حتــى ال يدخلــه نــور اإليــامن
 هـذا النحـو اسـتعارة وعـىل: (ويؤكد هذه الوجهة قولـه بعـدها, وذلك عقابا له

واسـتعارة  )٢٨: الكهف (  {  [  Z  Y  X  W  V  Uz:اإلغفال يف قوله عز وجـل
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ِّالكن  يف قوله تعاىل ِ: {  m  l  k  j  i  h    gz )٥٧: الكهف(F١E واستعارة
١٣E.: المائدة (z  y   z  }}   : القساوة يف قوله تعاىل 

 . شاء اهللا مناقشة ذلك إن– خالل الدراسة –وسيأيت 
أن تـصور الـيشء بـصورة :  الطبع":فقال) طبع(أما يف حديثه عن معنى 

ّما كطبع السكة وطبع الدرهم, وهـو أعـم مـن اخلـتم, وأخـص مـن الـنقش 
إمـا مـن , ّنقش النفس بـصورة مـا: أى, من السجية) طبع(وبني ما يف معنى 

إىل أن ويف ذلك ملحـظ دقيـق يـشري , )٢("وإما من حيث العادة, حيث اخللقة
ثم ذكر معنـى طبـع الـسيف , الطبع يتمكن من قلب الكافر وكأنه سجية فيه

x  w  v  } : مشريا إىل أن بعـضهم محـل قولـه تعـاىل, دنسه: بكرس الطاء أي

  yz)   كقولـه تعـاىل, َّدنسه: عىل ذلك أي) ١٠٨: النحل: {  o  n  m  lkz 
F٣EK)٤١: المائدة (Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  z}  : وقوله)١٤: المطففين( 

 أطلت األخذ من الراغـب ملـا يف بيانـه مـن دقـائق رجـع إليهـا كثـري مـن
 .وسنحتاج إليها يف دراسة أرسار التعبري وفروقه, العلامء

.. ختمه خيتمه خـتام طبعـه: فقال, وجعل ابن منظور اخلتم بمعنى الطبع
وسـوى , طبـعأال يفهم شيئا, وال خيـرج منـه يشء كأنـه : واخلتم عىل القلب

رة ( P  O  N  Mz  } : ويف التنزيل العزيز: بينهام يف استشهاده فقال ) ٧: البق
K) ١٠٨: النحل   (y  x  w  vz  }  :هو كقوله 
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k  j  i  }   :اإلنساء أو الربط مستدال بقوله تعاىل: وذكر من معانى اخلتم

n  m    l  z) ٢٤: الشورىEا آتاك, وقال إن يشأ ينسك م: املعنى: قال قتادة
وسـتتجىل ... إن يشأ اهللا يربط عىل قلبك بالصرب عىل أذاهم: معناه: الزجاج

 .هذه املعاين يف دراسة هذا الشاهد
... اخلتم, وهو التـأثري يف الطـني ونحـوه: والطبع: قال) طبع(ويف معنى 

معنى طبع وختم يف اللغة واحـد, وهـو التغطيـة : وقال أبو إسحاق النحوي
 {  b  a:السـتيثاق مـن أن يدخلـه يشء, وكـام قـال تعـاىلعىل الـيشء وا

  h  g  f  e   d   cz )د كــانوا يــرون أن : وقــال ابــن األثــري) ٢٤: محم
الـرين أيـرس مــن الطبـع, والطبــع أيـرس مــن : الطبـع هـو الــرين, قـال جماهــد

 .)١(هذا تفسري الطبع. اإلقفال, واإلقفال أشد من ذلك كله
 عـــىل هـــذه املعـــاين وداروا حوهلـــا وهكـــذا تـــوارد أصـــحاب املعـــاجم

 .وتناقلوها
ولكن أبا هالل العسكري رأى أن الطبـع أشـد مـن اخلـتم, وكـأن اخلـتم 

 الطبــع أثــر يثبــت يف املطبــوع": مرحلــة أوىل يليهــا الطبــع, ويقــول يف ذلــك
: ويلزمه, فهو يفيد من معنى الثبات واللزوم ما ال يفيـده اخلـتم, وهلـذا قيـل

: كذلك أيضا قيـل,و األثر الذي يؤثره فال يزول عنه وه. طبع الدرهم طبعا
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طبع فالن عىل هذا اخللق إذا كان : طبع اإلنسان, ألنه ثابت غري زائل, وقيل
 )١ ("...الطبع عالمة تدل عىل كنه اليشء: وقال بعضهم. ال يزول عنه

وأخـرى بــ ) خـتم(وهلذه الفروق وغريهـا جـاء التعبـري القـرآين تـارة بـــ 
 معنى ذلك طمـس هـذه احلـواس, وعـدم اسـتعامهلا يف يشء, , وليس)طبع(

بل املراد أهنا ختم عليها, أو طبع عليها فـال تتحـرك يف حـق وال تعمـل فيـه, 
طبـع اهللا عـىل قلـوهبم بكفـرهم, ) خـتم( فمعنـى ": ولذلك يقول األزهـري

وهم كانوا يسمعون ويبرصون ولكنهم مل يستعملوا هذه احلـواس اسـتعامال 
 : كام قال الشاعر, صاروا كمن مل يسمع, ومل يبرص, ومل يعقلجيدي عليهم ف

?F٢EK 
وسيأيت ذلك يف سياق كـل شـاهد مـن شـواهد ) منع(وتأيت ختم بمعنى 

وستتجىل خصائص التعبري بكل مادة منهام دون األخـرى , )طبع(و ) ختم(
 .إن شاء اهللا 

 :استعامل املادتني يف القرآن الكريم −٢
يف القــرآن الكــريم يف مخــسة شــواهد, ثالثــة منهــا بــصيغة ) تمخــ(جــاءت 

وتوجهت الـصيغة األوىل إىل القلـوب أوال ثـم , واثنني بصيغة املضارع, املايض
غـري األسامع مرة, وإىل األسامع ثم القلـوب ثانيـة, وإىل القلـوب وحـدها ثالثـة 

يغة والــص, )أخــذ اهللا ســمعكم وأبــصاركم(أهنــا يف هــذه الثالثــة مــسبوقة بــــ 
الثانية توجهت مرة إىل األفواه, والثانية كان اخلطاب فيها موجها إىل النبي صىل 
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 ١٦٦

شورى ( {n  m    l  k  j  i   z: معلقــا عــىل املــشيئة–اهللا عليــه وســلم  ) ٢٤: ال
 .وسيأيت بيانه, واختلف العلامء يف معنى ذلك

ربعـة ستة منها بصيغة املـايض, أ, فجاءت يف أحد عرش شاهدا) طبع( أما −
وكلها موجهة , واثنني بالبناء للمفعول, بالبناء للمعلوم ومسندة إىل اسم اجلاللة

إىل القلوب إال واحدة فشاملة للقلوب واألسامع, وخـتم بعـضها بنفـي اإليـامن 
وبعضها بنفي الفقه, وبعضها عطـف عليهـا ا تبـاع , عنهم, وبعضها بنفي العلم
فكانــت ) واألســامع واألبــصارالقلــوب( الثالثــة األهـواء, أمــا التــي شــملت
تلـك سـتة  )١٠٨: النحل (  {  �  ~  }zهنايتها إثبات الغفلـة هلـم

شواهد, أما اخلمسة الباقية فجاءت بـصيغة املـضارع ثالثـة منهـا مـسندة إىل 
) نطبـع(رصيح اسم اجلاللة, واثنني إىل ضمريه, ومصوغة بـضمري العظمـة 

, وإمـا قلـوب املعتـدين كـام وكلها موجهة إىل القلوب, إما قلوب الكـافرين
وإمــا قلــوب املتكــربين , وإمــا قلــوب الــذين ال يعلمــون, وســمهم القــرآن

v  u  t    s  }   املتجربين, وهذه األخرية هي الوحيدة التي أفرد فيها القلب

  z     y  x  wz )وقد ترد مرتني يف سـورة واحـدة وبيـنهام ) ٣٥: غافر ,
 {  c  b األعراف حيث قـال سـبحانهترابط وإن اختلفت الصياغة كام يف

  dz )راف |    {     ~  �  ¡  } :ويف اآليـــة بعـــدها قـــال) ١٠٠: األع

¢z ) ١٠١: األعراف (وكام يف التوبة حيـث صـيغت يف اآليـة الـسابعة
ة (  {  H  G  Fz:والثامنني بالبنـاء للمفعـول ويف اآليـة الثالثـة ) ٨٧: التوب

ة (  Æ  É  È  Ç z } والتـسعني بالبنـاء للمعلــوم  ولكـل ســياق ) ٩٣: التوب
 .داللته ودواعيه التي تناسب مقامه
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عىل القلوب واألسامع بصيغة اجلمع يف القلوب واإلفراد ) ختم(جاءت 
 .وبصيغة املفرد فيهام أخرى, واألوىل تقـدمت فيهـا القلـوب, يف السمع مرة
  {  [  Z  Y  X  WV  U   T  SR  Q  P  O  N  Mz:قــــال تعــــاىل

 ).٧: البقرة(
W {  J  I  H  G  F  E      D   C  B  Aقال تعاىل, والثانية تقدم فيها السمع

  Z  Y   X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M   L  Kz )ة , ) ٢٣: الجاثي
Kوبينهام فروق ستبينها الدراسة 

ت عىل القلوب, واألسامع, واألبصار, وذلك يف شـاهد فجاء) طبع(أما 
 .واحد 

 {  ~  }   |{  z  y  x  w  v  u   t: قـــال تعـــاىل

  ¡  �z )وقد وردت كلها بصيغة اجلمع, ومل يأت عـىل )  ١٠٨: النحل
األبصار ختم, بل جاءت عليهـا الغـشاوة, ومل يـأت عليهـا طبـع إال يف هـذه 

 قلوهبم فتسلب عن األسامع صفتها, وعـن اآلية, ولكن يمكن أن يطبع عىل
وذيلـت , العقول عملهـا كـام ورد يف آيـات تـسلط اخلـتم فيهـا عـىل القلـوب

) ٨٧: التوبة( K   J    Iz  } و  )٤: فصلت( V  U  Tz  } بقوله سبحانه 
يعنى آالت أخرى يؤدي الطبـع عـىل القلـوب إىل تعطيلهـا عـن سـامع احلـق 

 .وفقهه



 

 ١٦٨

 فيها عمـوم لـيس يف خـتم حيـث تـسلطت عـىل )طبع(واملالحظ هنا أن 
وأدت إىل تعطيــل الــسمع تــارة والفقــه ) القلــب والــسمع والبــرص(الثالثــة 
 .أخرى

مــسلطة عــىل القلــوب ) خــتم(وتــدور الدراســة اآلن حــول الفــرق بــني 
مـسلطة عـىل الثالثـة ) طبـع(و , واختصاص البرص بالغشاوة, والسمع فقط

 .مع اشرتاكهام يف إفراد السمع, ابقتنيوذلك يف آية البقرة وآية النحل الس
ويف اآليتني داللة عىل أن الطبع أشد من اخلتم, وفيه من الثبات واللزوم 
ما ليس يف اخلتم كام سبق يف تفريق أيب هالل العسكري بينهام, ويف قول ابـن 

واخلتم عـىل القلـب أال يفهـم شـيئا وال خيـرج منـه يشء كأنـه طبـع, : منظور
 يفيد أصولية الطبع وثباته  وكأن اخلـتم شـبيه بـه, والطبـع )كأنه طبع(فقوله 

هو آخر مراحل التغطية وأقواهـا عـىل القلـوب, فـال يـدخل فيهـا إيـامن وال 
 .خيرج منها كفر, وال يرجى هلا برء

آية البقرة, وآية النحل  نجد أهنام يف سياق احلديث عن : وبالنظر يف  اآليتني 
عليال الستواء اإلنذار وعدمه عندهم يف قوله الكافرين حيث جاءت آية البقرة ت

رة( L  K   J      I    H  G  F  E  D             C  B     Az  } : تعــاىل ) ٦: البق
والرس يف ذلك هو ذلك اخلـتم عـىل قلـوهبم, والـذي صـار إلـيهم بإنكـارهم 

أما آيـة , وقد جاء املوقف هنا ملخصا حالتهم يف آيتني فقط, وسوء صنيعهم
: النحل (G  F  E z} حل فقد سبقت بتفصيل بعض افرتاءاهتم كقوهلم الن



 

  ١٦٩  

 {  M  L  K  J     I: بقولـه– عز وجـل −وقد كذهبم اهللا ) ١٠٣

  Q   P  O  Nz )١٠٣: النحل(K 
كان غالمان نرصانيان يقرآن كتابا هلم بلساهنم, وكان رسول اهللا : قيل 

: ءهتام, وكان املرشكون يقولون يمر هبام فيسمع قرا– صىل اهللا عليه وسلم −
W {  O  N  M  L  K  J     Iيتعلم منهام فأكذهبم اهللا هبذه اآلية

  Q   Pz)١()١٠٣: النحل(? ونفي عنهم بذلك اهلداية وأثبت هلم العذاب
: النحل(  {  _   ̂ ]  \  [   Z   Y  X  W  V  U  T  Sz:فقال سبحانه

:لكذب يف اآلية بعدها فقال تعاىلثم بني افرتاءهم, وأثبت هلم ا،)١٠٤
{  l   k  j  i  hg  f  e  d   c  b  a  `z )النحل :

ثم أثبت يف اآليات بعد ذلك غضبه عليهم, وبني استحباهبم احلياة , )١٠٥
الدنيا عىل اآلخرة, ثم جاء هذا احلكم القاطع اجلامع بالطبع عىل القلوب 

x  w  v  u   t  } : تهموالسمع, واألبصار, ثم التذييل القاطع بغفل

  ¡  �  ~  }   |{  z  yz )فلهذه , )١٠٨: النحل
وكان ) طبع(األحداث التي سبقت احلكم وفصلت املواقف كان التعبري بـ 

شامال للثالثة, وعىل ذلك فالطبع أشد من اخلتم, وسبق أن العلامء يشبهون 
ولكنه يتميز قفهم,فهو يف آية البقرة يتناسب مع اإلجياز اجلامع ملو, اخلتم به

بالتفصيل الذي جيعل للقلوب ختام وللسمع ختام, وكأن كال منهام من نوع, 
حيث تكرر حرف اجلر واالستعالء, وهذا آكد يف شدة اخلتم, ولكنه مل يقو 

                                                 
F١Eא٢L٢٩٢Kאא–אא

٤L٨٣אאK 



 

 ١٧٠

قوة الطبع, حيث جاء يف آية النحل عىل الثالثة دون تكرار هذا احلرف,  
 قوته دون حرف وكأن الطبع حيث يقع يثبت استعالؤه وتتحقق

 .االستعالء
 فـإن ": فتجلت شدة اخلتم بتكرار احلـرف, ويف ذلـك يقـول الزخمـرشي

لـو مل يكـرر : وقلـت  {R  Q  z:أي فائدة يف تكرير اجلـار يف قولـه: قلت
لكان انتظاما للقلوب واألسامع يف تعدية واحدة, وحيـث اسـتجد لألسـامع 

  )١ (".ضعنيتعدية عىل حدة كان أدل عىل شدة اخلتم يف املو
معنى ذلك أن اخلتم عىل القلوب له خـصوصية ختتلـف عـن خـصوصية 
اخلتم عىل السمع, ومن ثم مجع القلوب; ألهنا املحرك الـرئيس لبقيـة أجـزاء 
اجلسد, وهى احلكم عـىل صـالحه أو فـساده كـام جـاء يف احلـديث الـرشيف 

  أمــا توحيــد)٢ (.أالو إن يف اجلــسد مــضغة إذا صــلحت صــلح اجلــسد كلــه"
السمع فعلله العلامء بأنـه مـصدر يف أصـله, واملـصادر ال جتمـع, ويمكـن أن 

 .يعلل بأن حاسة السمع واحدة, وعملها ينحرص يف التلقي
َويــدعم ذلــك الفهــم قــول الــسيد الــرشيف ْ  يف توحيــد الــسمع ومجــع ": َ
 فام "ومدركاهتام أنواع خمتلفة, أخويه إشارة لطيفة إىل أن مدركاته نوع واحد

ألذن حيركــه القلــب إىل اخلــري أو الــرش, والقلــوب ختتلــف يف ذلــك تــسمعه ا
فكان أدعى إىل مجعها; لذلك ملا حكى سبحانه تفرق اليهود وعـدم تـآلفهم, 
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  ١٧١  

  {  ±    °  ¯     ®  ¬  «ª  ©   ̈     §  ¦¥      ¤  £z:قـــال تعـــاىل
فأساس التنافر والتقارب ليس األسامع بل القلوب التي تتلقـى , ١٤: الحشر 

وتوجـه, فهـي املقيـاس الـذي تقـاس بـه درجـة الكفـر أو , عن كل احلـواس
يف شـاهدين مـن ) خـتم(اإليامن; لذلك مجعها القرآن الكريم مـع التعبـري بــ 

 .مخسة شواهد سأحتدث عنها 
إال ) قلـوب(جـاءت كلهـا جمموعـة مجعـا رصحيـا ) طبـع( ومع التعبري بـ 

d   c  b     }  : سلطان آتـاهمقوله تعاىل ماقتا كل من جيادلون يف اهللا بغري

  x  w  v  u  t               s  rq  p  o  n  m  l  k  ji    h  g  f  e
  {  z     yz )٣٥: غافر.(  

وهذا حيقق أن كل قلب متكرب جبار عليه طبع خيتلـف عـن غـريه, وهـذا 
يرجع إىل درجة التكرب والتجرب, مما يـوحي بـأن هـذا الطبـع مـن اهللا عقـاب, 

 يظلم ربك أحدا, وإن كان الكفر واحدا إال أن درجات اجلزاء متفاوتة, وال
فوصـفه بـالكرب والتجـرب , وما بعـده صـفة,  بالتنوين"عىل كل قلب"وقرئ 
رأت عيني وسمعت أذين, وجوز أن يكون ذلك عـىل : منبعهام, كقوهلمألنه

 .)١(.. أى كل ذى قلب متكرب جبار, حذف مضاف
ألنـه لـيس ) طبـع(وكـذلك ) خـتم( التعبري بــ أما السمع فجاء مفردا مع

موجها كالقلب  بل وظيفته التلقي كام سبق, ويف آية البقرة قرأ ابن أيب عبلـة 
وهنا تتجىل املطابقة بني القلـوب واألسـامع واألبـصار, وهـذه , )أسامعهم( 
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, ولكن قراءة اجلمهور عىل التوحيد تبني الفرق بني خـصوصية )١(قراءة شاذة
, وصية البرص الذي يتقلـب فيكـون مـصدر االعتبـار والعظـةوخص, القلب

ويعلل بعض العلامء إفراد السمع بأن ما قبله وما بعده يدل عىل أنـه أريـد بـه   
اجلمع, وإما لكونه مصدرا حقيقة, وحذف مـا أضـيف إليـه لداللـة املعنـى; 

 .)٢(حواس سمعهم: أي
له بأن جعل وعىل ذلك فالشدة يف اخلتم مع أهل الكفر جاءت من تفصي

للقلوب ختام وللسمع آخر فأغلقت منافـذ اهلدايـة وكتمـت أبواهبـا; لـذلك 
مع أن الكتم مل يأت عىل القلوب, بل  . )٣(اخلتم أخا الكتم: جعل الزخمرشي 

رة Z  Y  X  z}  : جاء فيام يتعلـق هبـا كالـشهادة نحـو قولـه تعـاىل : البق

رة   {i  h  g  f   e  d  c  b  z:واحلق نحـو قولـه, ٢٨٣ : البق

ـــه٧١وآل عمـــران ، ٤٢ ـــامن كقول W {  i  h   g  f  e  d  c, واإلي

jz افر ــه تعــاىل, ٢٨: غ ــات كقول   {  v  u  t  s  r   q  pz:والبين
ومل يأت عىل القلب أو السمع, وهـذا يـدل عـىل حتميـة الفـرق , ١٥٩: البقرة

رت الـيشء بينهام, فاخلتم سبقت معانيه يف التمهيـد, أمـا الكـتم فيـدل عـىل سـ
وإخفائه, وفـرق بـني أن يكـتم الـيشء فـال خيـرج, وأن خيـتم عـىل القلـب أو 

 .السمع فال يصل إليه يشء, وال خيرج منه يشء
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  ١٧٣  

ولكنه سبحانه يف آية البقرة  اختص األبـصار بالغـشاوة   وهـى كـام قـال 
 .ما يعطى به اليشء : الراغب 

قلـب يف قولـه  واستعملت هبذا املعنـى أيـضا مـع اخلـتم عـىل الـسمع وال
ة W {  Q  P  O  N  M   L  K  Jzتعـــاىل فاألبـــصار إمـــا أن , ٢٣: الجاثي

 فـال ينفـذ إليهـا نـور – كـام يف آيـة النحـل –يطبع عليها كـالقلوب والـسمع 
وقـد جـاء يف مرحلـة , اإليامن وال تعترب باحلق حني تراه, وهذا أقـوى غطـاء

) طبـع(فكـان التعبـري بــ , ناسب مع بغيهم وافرتائهم الكذب ومتادهيم فيهتت
 .القلب والسمع والبرص: أنسب لذلك مع شموله للثالثة

أما تعليل جعل الغشاوة عىل األبصار يف آيتي البقرة واجلاثيـة فقـد بينهـا 
 يذكر هذا ويزيـد – رمحه اهللا – وكان جدي ":  ابن املنري اإلسنكدري بقوله 

امل اخلــتم هلــا أوىل, ه أن األســامع والقلــوب ملــا كانــت حمويــة كــان اســتععليــ
 .")١(واألبصار ملا كانت بارزة, وإدراكها متعلق بظاهرها كان الغشاء هلا أليق

تعليله هذا يفيد أن القلوب واألسامع حتوي أمـورا كثـرية, وبالنـسبة هلـم 
حتوي ضالال حيول بينها وبني أن تستجيب هللا سبحانه فكان اسـتعامل اخلـتم 

ترى وتنرصف عام رأته, أو ال تعترب بام رأته, هلا أليق, بخالف األبصار فإهنا 
) غـشاوة(ولكـن لـو تأملنـا يف لفـظ . وهذا غطاء التعـامي عـن آيـات احلـق 

فلفظهـا يـدل عـىل أهنـا . لوجدناه أخف يف أثره وحجمه مـن اخلـتم والطبـع 
, غطاء رقيق تلوح هلم احلقائق منـه وختتفـي, ولكـنهم ال يعتـربون بـام يظهـر
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ألن االعتبــار يكــون بــالنظر أكثــر مــن الــسمع, وهــو ويف هــذا إمهــال هلــم; 
 {           u  t  s  r  q  p  o:الوسيلة إىل اعتبـار القلـب كـام قـال سـبحانه

  x      w  vz نظر اعتبار هيدي إىل احلق, فـالنظر بالنـسبة : أي، ٦٩: النمل
ــاس كــام ذكــره  ــه الن ــا يتعارف ــامي وهــو غطــاء غــري م ــه غطــاء التع هلــم علي

} ي, وهذا خيتلف عن الطمس الذي هو حمو األثر كام قال سـبحانهالزخمرش
  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡  �  ~  }  |z فالغشاء سبب , ٦٦: يس

يف الرصف عن احلـق, أمـا اخلـتم والطبـع فمنـع مـن دخـول احلـق وخـروج 
 . الباطل ليكون ذلك حجة عليهم, فهذا منع كامل 
, وضحه الزخمرشي يف بيان  أما الغشاء فغطاء حيول دون رؤية احلق فقط

س  {  t  s  r  qz:قولــه تعــاىل ــا أبــصارهم, ": قــال، ٩: ي  أي غطين
 .)١("وجعلنا عليها غشاوة عن أن تطمح إىل مرئي 

فكانوا يقولون هذا حممد, فيقول أين هـو أيـن هـو? ": ويقول السيوطي
  .)٢("وال يبرص

 واملـؤمنني رشهـم, فهذا التعبري يدل عىل أن اهللا سبحانه وتعاىل كفى نبيه
 .حيث صد أنظارهم عنهم, وليس ثمة ختم وال طبع

قيـل ملـا ": وعلل السيد الرشيف هذا الفرق بـني اخلـتم والغـشاوة بقولـه
كان إدراك القلب والسمع من مجيع اجلوانب جعل املـانع فيهـا اخلـتم الـذي 
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يمنع من مجيع اجلهات, وملا كان إدراك البرص من جهـة املقابلـة فقـط خـص 
  ولكنهـا غـشاوة ال يعلـم )١ (".انع فيه بالغشاء املتوسط بني الرائي واملرئـيامل

مداها إال اهللا, لذلك جاءت منكرة للداللـة عـىل أهنـا غطـاء معـني ال يعلمـه 
غري ما يتعارفه الناس, غري أنه جعـل ذلـك كلـه : أحد, وكام قال الزخمرشي  

ما : فإن قلت":  ذلكوتبعه كثري من املفرسين, حيث قال يف, من باب املجاز
ال خـتم وال : معنى اخلتم عـىل القلـوب واألسـامع وتغـشية األبـصار? قلـت

تغطية ثم عىل احلقيقة, وإنام هو من باب املجاز, وحيتمل أن يكـون مـن كـال 
ــه ــل, نوعي ــتعارة والتمثي ــا االس ــوهبم "ومه ــد أن قل ــام يفي ــك ب  ووضــح ذل

وأبـصارهم , بـاخلتمإلعراضها عن احلق وصـدها عنـه كأهنـا مـستوثق منهـا 
وأمـا , التي ال جتتيل آيات اهللا, كأن عليها غطاء حيول بينها وبني هذا اإلدراك

التمثيــل فعــدم انتفــاعهم جيعــل قلــوهبم كاألشــياء املــرضوب عليهــا بــاخلتم 
 , وهذا القول خيضع لعقيدته االعتزالية, وال يسلم لـه, فـالقول )٢(.والتغطية

حقيقتـه, وقـد بنيـت الدراسـة عـىل ذلـك, احلق أن اخلتم والطبـع قـائم عـىل 
وحقيقة اخلتم االستيثاق ": استنادا عىل موقف أهل السنة, وقد قال البغوي

من اليشء كيال يدخله ما خرج منه, وال خيرج عنه ما فيـه, ومنـه اخلـتم عـىل 
أي حكم عـىل قلـوهبم بـالكفر; ملـا سـبق مـن علمـه : الباب, قال أهل السنة 
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اخلـتم يكـون : ر القرطبـي نحـو هـذا الكـالم, ثـم قـال وذك, )١( "األزيل فيهم
ويكون املعنـى كـام يف هـذه , )االستيثاق عىل اليشء(حمسوسا كام بينا, يقصد 

اآلية, فاخلتم عىل القلوب عدم الوعي عن احلـق سـبحانه مفهـوم خماطباتـه, 
ويف هذه اآلية أدل دليل وأوضح سـبيل عـىل أن : ,ثم قال.. والفكر يف آياته 

 ومن يضلل اهللا فام لـه "بحانه خالق اهلدى والضالل والكفر واإليامن اهللا س
من هاد, وكان فعل اهللا يف ذلك عدال فيمن أضله وخذلـه , ثـم بـني أن هـذا 

 .)٢ (جزاء كفرهم
و الشهاب اخلفاجي علق عـىل قـول الزخمـرشي الـسابق  بأنـه يقتـيض أن 

عــروف يف إطــالق اخلــتم عــىل بلــوغ اآلخــر معنــى جمــازي, وهــو خــالف امل
وكـالم الراغـب , وألنه يقتيض أيضا أنـه مـأخوذ مـن االسـتيثاق, االستعامل

ثم أجاب الشهاب عـن ذلـك بـأن اشـتهاره حتـى , رصيح يف أنه جماز برأسه
وأن .. صار حقيقة يف عرف اللغة ال ينايف كونـه جمـازا بحـسب أصـل اللغـة 

ه حقيقة يف املنـع الذي ذكره الراغب من أنه جماز عن مطلق املنع ال ينايف كون
  )٣(.برضب اخلاتم عليه

كأن الشهاب أراد أن يتوسط بني األقوال فوافق عىل اعتبار املجاز وبـني 
 .أنه ال ينايف احلقيقة

                                                 
F١Eא١L٦٤אאאאא
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  ١٧٧  

  وأرجح كون احلقيقة هنا أوىل وال يصلح املجـاز والتأويـل; ألن الـذي 
خلق القلوب واألسامع واألبصار قادر عـىل أن خيـتم عليهـا فـال تـستجيب, 

يغيش عليهـا فـال تـرى احلـق, ويكـون اخلـتم والتغـشية نوعـا مـن العقـاب و
بسبب كفرهم بآيات اهللا, وقد ارتضيت يف الدراسة كلها منهج أهل الـسنة; 

 .يف دقائق السياق ) ختم وطبع(ملا رأيته من داللة املادتني 
ــاوى أهــل  ــبعض فت ــضيناه ب ــا ارت ــدعم م ــا أن ن ــام حيــتم علين ــذا املق وه

ايا العقديـة مـن صـميم الفهـم البالغـي الـسديد, وأكتفـي العلـم,ألن القـض
 حني سئل عن − وفقه اهللا−بفتوى العالمة فضيلة الشيخ عبد الرمحن الرباك 

القول الفصل يف هذه اآليـة ونظائرهـا, قـال بعـد أن ذكـر قـدرا مـن شـواهد 
 كـل هـذه اآليـات تـدل عـىل أن اهللا فعـل هبـؤالء ":اخلتم والطبع يف القـرآن 

وجعـل الـسد حيـول بيـنهم وبـني ,  فعال من الطبع واخلـتم والقفـلالكافرين
Ò  } : قبول احلق عقوبة هلم عـىل كفـرهم بـاحلق أول مـرة, كـام قـال تعـاىل

    Ú  Ù  Ø  ×      Ö          Õ  Ô  Óz أي فطبـع ) فطبـع: (, وقوله١١٠: األنعام
ة معنـاه ْاهللا بدليل اآليات األخرى, وجعل هذه اآليات مـن قبيـل االسـتعار

ْأنـه مل يكـن مـن اهللا طبـع وال خـتم, وال جعـل يشء أصـال, وإنـام ذلـك كلــه 
ــادهم, وهــذا جيــري عــىل مــذهب  ــرصافهم واســتكبارهم وعن راجــع إىل ان
القدرية من املعتزلة وغريهم, فعندهم أن قدرة اهللا ومشيئته ال تتعلق بأفعال 

, وكــل هــذه العبــاد, وال أثــر لــه فيهــا, فهــو ال يــضل أحــدا وال هيــدي أحــدا
األفعال املضافة إىل اهللا جماز, فال طبع, وال ختم, وال غـشاوة, وال قفـل وال 



 

 ١٧٨

N  M  } : سد ,كام رصح بذلك الزخمرشي يف الكشاف يف تفسري قولـه تعـاىل

  P  Oz الختم وال تغشية ثم عىل احلقيقة, وإنـام : قلت ":   , قال ٧: البقرة
ؤمنــون بظــاهر هــذه اآليــات, وأمــا أهــل الــسنة في, "هــو مــن بــاب املجــاز 

إنـه تعـاىل : ويؤمنون بأن كل هذه األفعال املضافة إىل اهللا حقيقـة, ويقولـون 
يضل من يشاء بعدله وحكمته, وهيدي مـن يـشاء بفـضله وحكمتـه, ويزيـغ 

«   } : القلوب, وخيتم عليها, ويطبع عليها, عقوبة عىل الكفر, كام قال تعاىل

¿  ¾  ½  ¼  zصف ـــ٥: ال ـــال تع ساء S  R  Q  P  Oz   } :  اىل, وق : الن

, وذلك أن أهل السنة من أصوهلم أن قدرة اهللا ومشيئته شاملة ألفعـال ١٥٥
العباد, خالفا للقدريـة النفـاة, كاملعتزلـة الـذين خيرجـون أفعـال العبـاد عـن 
مشيئة اهللا وخلقه وقدرته وملكه سبحانه وتعـاىل عـام يقـول اجلـاهلون علـوا 

وتلك خالصة فائقـة تغنـي عـن رسد األقـوال يف هـذه . )١(واهللا أعلم . كبريا 
 .املسألة 

 −فهذا, و هذا هو احلق الذي تبعه كثري ممن اهتموا بالتحليالت البالغية
 الشهاب  اخلفاجي بعـد أن نقـل كـالم الراغـب الـدال عـىل أن اخلـتم −مثال 

ــه ســبحانه ــال يف قول ــتعارة اإلغف   {  Y  X  W  V  Uz:ونحــوه جمــاز, كاس
والقـساوة  ٥٧: الكهف  {  k  j  i  h    gz:ّوالكن يف قوله، ٢٨: لكهفا

وهو كـالم حـسن ومنـه ": قال، ١٣: المائدة {{  z  y  z:يف قوله
ثــم اعلــم أن البــزار روى ) يقــصد الزخمــرشي (− رمحــه اهللا −أخــذ املــصنف 

                                                 
F١EאWא–٣٩١٨٦ J١٤L٤L١٤٣٢ 
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حديثا مرفوعا عن ابن عمر فيه أن الطابع معلق بقائمة العـرش, فـإذا عمـل 
بد باملعايص واجرتأ عىل اهللا بعث اهللا الطـابع فيطبـع عـىل قلبـه فـال يعقـل الع

فقيل إنه روى مثله يف كثـري مـن األحاديـث فحملهـا مـن ال , بعد ذلك شيئا
ــضلع مــن احلــديث عــىل املجــاز ــسنة للبغــوي , يت واألقــوى كــام يف رشح ال

 وهـذا )١("...إجراؤها عىل احلقيقة إذ ال مانع منها, والتأويل خالف األصل 
يبني ترجيحه للحقيقة داعام كالمه بحديث ابن عمـر وكـالم البغـوي, وقـد 

ويدعم ذلك الرتجيح أيضا ما ذكره فخـر الـدين الـرازي , سبق أن رجحتها
من أن هذه اآلية يف قوم من الكفار عجل اهللا هلم العقوبة هبذا اخلتم والطبـع 

z  y  }  }  :ا فقـاليف الدنيا, كام عجل لكثري من الكفار عقوبات يف الدني

  d  c    b  a   ̀   _  ~  }  |z ولسنا ننكر أن خيلق اهللا ,  ٦٥: البقرة
ثم يبني أن هذا اخلتم , يف قلوب الكافرين مانعا يمنعهم عن الفهم واالعتبار

السمة عن قلبه بـأن يـأيت بـاإليامن يمكن فكه باإليامن, أي يزيل الكافر تلك
 والسمع بـذلك اخلـتم; ألن األدلـة العقليـة وأنه خص القلب, ويرتك الكفر

أمـا .. واألدلة السمعية تستفاد من جانب السمع , تستفاد من جانب القلب
ومعلـوم مــن حـال الكفــار , الغـشاوة فحقيقتهـا الغطــاء املـانع مــن اإلبـصار

وهـو تـشبيه حـاهلم بحـال مـن ال , خالف ذلك, فال بد من محله عىل املجـاز
   )٢(..ينتفع ببرصه يف اهلداية 
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معنى ذلك أنه يوافق عىل اعتبار اخلتم حقيقة ولكـن الغـشاوة ال تـصلح 
فيها احلقيقة, ولكن لو أنعمنا النظر لوجدنا أن الغشاوة أيضا جعلها اهللا عىل 
أبصارهم بطريقة ال حتول بينهم وبني كل رؤية, وإنام حتول بينهم وبني ما ال 

  { j  i  q  p  o  n   m  l  k:يريد اهللا أن يروه كام قال سبحانه

  u  t  s  rz  واملعنى أهنم ال يبرصون من أرادوا إيـذاءه, ولـيس , ٩: يس
حجب الرؤية عىل سبيل العموم, وقد سبق أن الزخمرشي بـني سـبب تنكـري 

وإذا كان األمر كذلك , الغشاوة بأهنا نوع من األغطية غري ما يتعارفه الناس
غري احلقيقة وهو غطاء مـن قـدرة العلـيم فام الداعي إىل التأويل وجعلها من 

 .اخلبري? فحملها عىل احلقيقة كاخلتم أوىل بكل هذه األدلة
 {  X  WV  U   T  SR  Q  P  O  N  M:ويتبقى الفرق بني آية البقرة

  [  Z  Yz وآية اجلاثية ،٧:البقرة: {  K  J  I  H  G  F  E      D   C  B  A

T  S  R  Q  P  O  N  M   L  Z  Y   X  WV  U  z ٢٣: الجاثية، من عدة
تكرار حرف االستعالء يف : وثانيها, عالقة اخلتم بسابقه فيهام: أوهلا, أمور

, يف الثانية دون األوىل) جعل(ذكر لفظ : األوىل دون الثانية, وثالثها
هناية اآليتني وعالقته بأسباب اخلتم, وباإلجابة عن ذلك ينتهي : ورابعها

 .القول فيهام
أنـه ملـا كـان احلـديث يف بدايـة سـورة البقـرة عـن الطوائـف : وبيان ذلك

وبـني سـبحانه أنـه هدايـة حمــضة , )املـؤمنني والكـافرين واملنـافقني(الـثالث 
وأن الكافرين استوى عندهم , للمتقني بأوصافهم املذكورة يف فاحتة السورة



 

  ١٨١  

يف آيـة اإلنذار وعدمـه جلحـودهم بعـد جـالء البينـات واإلعـراض املـذكور 
 {  d  c  b  a   ̀ _  ^  ]  \     [   Z  Y  X:أخرى يف قوله تعـاىل

  i  h    g  f     ez ٥: فصلت. 
 وذكر الرازي أهنـم رؤسـاء اليهـود املعانـدون الـذين وصـفهم اهللا تعـاىل 

 فمـن الطبيعـي أن مـن كـان هـذا حـاهلم )١.(بأهنم يكتمون احلق وهم يعلمون
ه, ويف ذلـك تـسكني لـنفس الـداعي احلـريص يستوي عندهم اإلنذار وعدم

ولتزداد النفس سكونا والقلـب هـدوءا; , )صىل اهللا عليه وسلم(عىل إيامهنم 
بني احلق سبحانه وتعاىل أن قلوهبم قد ختم عليها, فكان اخلتم هنـا اسـتئنافا 

 صىل اهللا عليه −بيانيا يعلل هذا االستواء الذي وصلوا إليه فيهدأ قلب النبى 
ال يطمع يف إيامهنم بعد ذلك وال تـذهب نفـسه علـيهم حـرسات,  ف−وسلم 

الـدال عـىل اسـتعالء اخلـتم ومتكنـه, ) عـىل(ومن ثم كان حـرف االسـتعالء 
ولعل هذا التمكن الناجم من هذا احلرف هو الذي جعل الزخمرشي  يسوي 

اخلتم والكتم أخوان; ألن املقصود توثيق اليشء : بني اخلتم والكتم, ويقول 
غري, وتكرر هذا االستعالء مع السمع تأكيدا لنفي وصول احلق إلـيهم فال يت

من أي طريق, فإذا كـان القلـب يـأبى احلـق بـام عليـه مـن خـتم فـإن الـسمع 
يشاركه هذا اإلبـاء, فكـان اخلـتم عليهـا لـسد منافـذ اهلدايـة جـزاء مـا كـانوا 

 مـن أما األبصار فعلتها الغشاوة التـي أفقـدهتا التأمـل, الـذي هـو, يصنعون
أبــرز دواعــي االســتجابة, ومل يــدخل حــرف االســتعالء عــىل القلــب يف آيــة 
اجلاثية; ألن احلديث عن الضال, فيكفيه خـتم واحـد عـىل الـسمع والقلـب 
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يستويان به, وبدأ يف آية البقرة بالقلب مراعاة للحـديث عمـن توغـل الكفـر 
ى فـام يف قلوهبم, وهذا بالقلب أعرف منه بالسمع, واخلتم عىل الـسمع أخفـ

أنكره القلب ال يستفيد منه السمع, وعلل فخر الدين الـرازي هـذا التقـديم 
تعليال دقيقا; فبني أنه يف آية اجلاثيـة قـدم ذكـر الـسمع عـىل القلـب, ويف آيـة 

والفرق أن اإلنسان قد يسمع كالمـا فيقـع يف , البقرة قدم القلب عىل السمع
 −لقـون إىل النـاس أن النبـي قلبه منه أثر; مثل أن مجاعـة مـن الكفـار كـانوا ي

ــلم  ــه وس ــة, −صــىل اهللا علي ــك والرياس ــب املل ــه يطل ــاهن, وأن ــاعر وك  ش
فالسامعون إذا سمعوا ذلك أبغضوه, ونفرت قلوهبم عنه, وأمـا كفـار مكـة 
فهم كانوا يبغضونه بقلوهبم بسبب احلسد الـشديد, فكـانوا يـستمعون إليـه, 

 )١(.ولو سمعوا كالمه ما فهموا منه شيئا نافعا
 ومعلوم أن اجلاثية مكية, والبقرة مدنية, والرازي بنى تعليله عىل ذلك, 

ملا سوى بني اإلنذار وعدمـه كانـت البـداءة بـالقلوب ": أما البقاعي فبني أنه
وملا كان الغبي قد يسمع أو يبرص فيهتدي, وكان , أنسب تسوية هلم بالبهائم

 الــسمع ثــم الــسمع أرض لعمومــه وخــصوص البــرص بــأحوال الــضياء نفــي
البرص تسفيال هلم عن حال البهائم, بخالف ما يف اجلاثية فإنه ملا أخـرب  فيهـا 
باإلضالل, وكان الضال أحوج يشء إىل سامع اهلادي نفـاه وكـان األصـم ذا 
فهـــم أو بـــرص أمكنـــت هدايتـــه, وكـــان الفهـــم أرشف نفامهـــا عـــىل ذلـــك 

 )٢(."الرتتيب
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 القلـوب أوال يف آيـة البقـرة  أوقع اخلـتم عـىل− سبحانه وتعاىل −أي إنه 
ومن شدة غضب اهللا علـيهم , نظرا حلالة هؤالء الذين أعلنوا الكفر رصاحة

ثنى باخلتم عىل السمع, حتى ال يكون هلم إىل فض هذا اخلتم سبيل, وثلـث 
جيعل الغشاوة عىل أبصارهم ليتوقف جمال االعتبار, الذي قـد يكـون داعيـا 

 .لالستجابة إىل احلق
 آية اجلاثية فقد وقع عىل السمع أوال ثم القلب ثانيا; ألن أما اخلتم يف

اآليات قبلها تتحدث عن نعم اهللا عىل بني إرسائيل وبغيهم بينهم, ثم بيان 
حالة من اختذ إهله هواه فتخبط يف ظلامت اجلهل مما يؤكد أنه يف ضالل 

  {  L  K  J  I  H  G  F  E      D   C  B  A  O  N  M:يعلمه كام قال سبحانه

  Y   X  WV  U  T  S  R  Q  Pz وملا كان : يقول البقاعي  ،٢٣: الجاثية
الضال أحوج إىل سامع صوت اهلادي منه إىل غريه, وكان من ال ينتفع بام هو 

 فال فهم له يف اآليات "وختم عىل سمعه": له يف حكم العادم له قال
:  ثم قال"وقلبه": املسموعة, وملا كان األصم قد يفهم باإلشارة قال

; بحيث ال يبرص اآليات املرئية, وترتبها هذا "وجعل عىل برصه غشاوة"
 )١(.ألهنا يف سياق اإلضالل

 هنا يدل عىل أنه صريه هكذا, وإن كـان يـرى فرؤيـاه "جعل"والتعبري بـ 
 هنـاك مـع "عـىل"ال نفع فيها, والتعبري هنا مع الضال أخف من االسـتعالء 

لـذلك خـتم املــشهد يف آيـة اجلاثيـة ببيـان أنـه يمكــن الكـافر كفـرا رصحيـا, و
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هدايته ولكن ليس من قبل غـري اهللا, وأن تـوهم ذلـك مـن غـري اهللا مـستبعد 
 ? "فمـن هيديـه مـن بعـد اهللا"مستنكر, ومن ثم كان التذييل هبذا االستفهام 

 ? فمـن صـد اهللا "أفال تـذكرون"ثم يتبعه إنكار آخر ملن مل يتذكر قدرة احلق 
 {  X  W:مله وسوء صنيعه ال هيديه إال اهللا إذا أراد لـه ذلـك كـام قـالقلبه بع

  f  e  d  c  b  a  `_    ̂ ]  \  [  Z  Yz ونس ويف ,  ٩٩: ي
كل هذا تأنيس للنبي, وتثبيت لقلبه حتى ال جيهـد نفـسه فـيمن حقـت عليـه 

هذا اخلتام مع احلديث عن كلمة العذاب بعد أن عرف احلق; لذلك تناسب
: ل الذي اتبـع هـواه, بخـالف آيـة البقـرة التـي ختمـت بقولـه سـبحانهالضا

 بيانا للمـصري الـذي ينتظـرهم عـن اسـتحقاق, لـذلك "وهلم عذاب عظيم"
ــه  ــه "عظــيم"وصــفه بأن ــه, وإحاطت ــوغلهم في  تناســبا مــع قــوة كفــرهم, وت

بظاهرهم وباطنهم, وهذا يتناسب مع إمجال القرآن الكريم يف مقدمة سورة 
طائفة آمنت فاهتدت وزادهـا القـرآن هـدى, : الطوائف الثالث البقرة هلذه 

وطائفة كفرت حتى استوى عندها اإلنذار وعدمه, فكـان هلـا هـذا العـذاب 
العظيم, وطائفة أظهرت خالف ما أضمرت فكان هلا العـذاب األلـيم, ويف 

 .كل سياق ما يناسبه 
لبقــرة يف آيتــي ا) خــتم( وهبــذا يــنجيل الفــرق بــني خــصوصية التعبــري بـــ 

 .واجلاثية مع ما بينهام من تفاوت يف ترتيب املختوم عليه



 

  ١٨٥  

אא 
אFEאאא 

ما سـبقت دراسـته كـان يف اشـرتاك القلـوب واألسـامع يف اخلـتم عليهـا, 
ــا بفعــل  ــرف االســتعالء, وإم ــصار إمــا بح ــشاوة عــىل األب ــتعامل الغ واس

استعامل الطبـع عـىل الثالثـة كـام سـبق يف آيـة النحـل, و, "جعل"الصريورة 
وجتلت داللة ذلك كله, وبقيـة شـواهد اخلـتم والطبـع وقـع ذلـك فيهـا عـىل 

فقــد ) خــتم(القلــوب دون األســامع, ومل تتعــرض لــذكر األبــصار, باســتثناء 
 .وقعت عىل األفواه يف شاهد واحد

 :هفجاء اخلتم عىل القلوب فقط يف شاهدين ولكل منهام مقام
األول يف سورة األنعام, ومقامه التذكري بقدرة اهللا تعاىل, ودليل صحة 
هذا املقام أنه سبحانه بعد أن حتدث عن قدرته عىل بعث املوتى وإرجاعهم 

بني , ٣٦: األنعام  {  L       K  J  I   H  G  FE  D  C   Bz:إليه يف قوله
 وبيان مصري ,وبيان شأن كل دواب األرض, قدرته عىل إنزال اآلية

املكذبني وموقفهم إذا حل هبم العذاب وأنه ال يستطيع كشفه أحد سواه, 
ثم بني عىل طريق التقرير الدال عىل علمهم باحلق ومكابرهتم يف االعرتاف 
به  إن سلبت منهم النعم الدالة إىل احلق فمن غريه يأتيهم هبا? وذلك هو 

 {  O  N  M  L  V   U  T  S  R  Q  P:موطن الشاهد وفيه يقول تعاىل

  c  b  a       ̀ _  ̂     ]  \[  Z  Y  X  Wz ٤٦: األنعام. 



 

 ١٨٦

فاخلتم عىل القلوب هنا جاء بعد تقدير أخذ السمع واألبـصار, ومل يـأت 
احلديث عن السمع باخلتم, وعن األبـصار بالغـشاوة كـام سـبق, بـل حتـدث 

املعـامل, وهـذا أشـد عنهام باألخذ الدال عىل السلب الكيل املؤدي إىل طمـس 
من اخلتم املسلط عىل القلوب, ولو يصلح فيها األخذ مـع بقـاء احليـاة لعـرب 

 . الدال عىل إغالقها"ختم"به, ولكن جاء التعبري بـ 
:وبمعنى التمكن كام يف قوله تعاىل, فيأيت بمعنى التناول) أخذ(أما لفظ 

 {h   g  f  e  d  zوبمعنى ليتمكنوا منه,: قال الزجاج, ٥: غافر 
 {   I  H  G  F  E  D  C  B  A:املعاقبة واملجازاة كام قال اهللا تعاىل

  Z  Y       X  W  V  U  T  S   RQ  P  O  N  M  L  K  Jz 
العقاب بطمس السمع والبرص, والتعبري : واملعنى يف شاهدنا , ٤٥: فاطر

لباب من  زيادة يف النكال والوعيد, وهو أشد يف هذا ا"أخذ"عن ذلك بـ 
 {  ~    }   |  {  z  y:أصمكم وأعامكم كام قال يف آية أخرى

_z ألن احلديث يف هذه اآلية كان عن الذين يف قلوهبم ٢٣: محمد ;
مرض ومل يصدقوا اهللا يف قول وال عمل فكان العقاب قاطعا رصحيا, أما يف 

 داال "خذأ"شاهدنا فالسياق سياق تقرير وتأنيب وهتديد; لذا كان التعبري بـ 
عىل القدرة, ومناسبا حلال من أمد اهللا هلم مع بغيهم وطغياهنم ونسياهنم ما 

والتعبري , ٤٥: األنعام W  {   K  J  I  H  G  FE  D  C  B  Azذكروا
األخذ فبعد هذا, توضيح لألخذ هنا يف هذه اآلية وأنه استئصال) قطع( بـ

الكيل القاطع لدابر من ظلم قبلهم جاء هذا التنكري باألخذ اجلزئي املناسب 
 .لسياق التهديد, عسى أن يكون وراءه رادع 



 

  ١٨٧  

 "أخـذ"فــ ,  ويف هذا تذكري بقدرة اهللا سبحانه حتى ال ينـرصفوا إال إليـه
 ليس "من إله غري اهللا يأتيكم به" و "قل أرأيتم"هنا بني هذين االستفهامني 

ها االستئصال, وإنـام هـي إنـذار بـه; لـذلك عـدها بعـض العلـامء جمـازا يف في
السلب واإلعـدام, معلـال ذلـك بـأن الـسلب مـن لـوازم األخـذ بالنـسبة إىل 

ولك أن جتعله متثـيال بتـشبيه هيئـة إعـدام : املأخوذ, فهو جماز مرسل, ثم قال
هليئـة اخلـالق بعـض مواهـب خملوقـة هبيئـة انتـزاع اآلخـذ شـيئا مـن مقـره, فا

 )١ (....واملشبهة هبا حمسوسة , املشبهة هنا عقلية
وأرجــح إجــراء األخــذ يف هــذا املقــام عــىل حقيقتــه; بمعنــى عقــاب اهللا 
بسلب ما أعطـى, وبيـان سـلطانه عـىل نعمـه, وقـد ذكـر البقـاعي أن التعبـري 

أخـذ (باألخذ هنا فيه غاية التحذير, وبذلك يكون اإلسناد إىل اسم اجلاللـة 
 أن خيـربهم − صـىل اهللا عليـه وسـلم −ادا حقيقيا, حيث أمـر النبـى إسن) اهللا

 بقدرة اهللا وبأسه إن عاقبهم بذلك فهل يرده عليهم غريه?
 "قـل"فكان تقريرا هلم يـدل عـىل معـرفتهم بـذلك, وكـان األمـر األول 

انظـر كيـف نـرصف "واألمر الثاين الذي ختمت به اآلية , تبكيتا وتعنيفا هلم
 تعجيبـا مـن حـاهلم; ألن اهللا بـذلك يمهلهـم وال "فوناآليات ثم هـم يـصد

تعجب مصحوب بمـشهد الـصدوف املعـروف عنـد العـرب "يباغتهم فهو 
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ـــسخرية  ـــنفس ال ـــري يف ال ـــؤوف فيث ـــري امل ـــشهد البع ـــذكرهم بم ـــذي ي وال
 )١(."واالستخفاف والعزوف

 الـدال عـىل القـدرة, "أخـذ"فبداية اآلية وهنايتها يتناسبان مع التعبري بــ 
صود به نبذ الرشك, وأن ما يرشكون به ال شأن له, ولذلك وقع األخـذ واملق

ــان أن العقــاب ســيكون ظــاهرا  ــسياق; لبي ــسمع والبــرص يف هــذا ال عــىل ال
) خـتم(وهنا يأيت التعبـري بــ , بالطمس املشوه للصورة, املعطل هلذه احلواس

 وداللتــه بعــد إيقــاع األخــذ عــىل, متوجهــا إىل القلــب كعادتــه يف كتــاب اهللا
 .وسائل الفهم واإلدراك تدل عىل التدرج يف اإلنذار بالعقاب 

 جيـوز أن ": فاخلتم عىل ما هو أعم واألخذ عىل األخـص, ولـذلك قيـل 
فإن البرص والسمع طريقان للقلب منهام , يكون اخلتم عطفا تفسرييا لألخذ

يرد ما يرده من املدركات, فأخذمها سد لبابه بالكليـة, وهـو الـرس يف تقـديم 
خذمها عـىل اخلـتم عليـه, واعـرتض بـأن مـن املـدركات مـا ال يتوقـف عـىل أ

السمع والبرص, وهلذا قال غري واحد بوجـوب اإليـامن بـاهللا تعـاىل عـىل مـن 
 )٢(."ولد أعمى أصم وبلغ سن التكليف

ويمكن الرد عىل هذا االعرتاض بأن املقصود هنا حالة األخذ عقابا ملـن 
تفـسريا مناسـبا هلـذه احلالـة, ) لـوبكمخـتم عـىل ق(هذا شـأنه, ولـذلك جـاء 

فليس كل من ال سمع له وال برص خمتومـا عـىل قلبـه, بـل هـذا كـان لـه هـذه 
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احلواس فأنذر بأخذها, ومن هنا يتعطل القلب اآلخذ عنهام واملوجه للخـري 
أو الــرش وذلــك هــو اخلــتم, وهــذا هــو املقــام األول يف شــاهدي اخلــتم عــىل 

.القلب فقط دون السمع 
:قام الثاين فمقام احلفظ والربطأما امل 

 {   r  q  p  on  m    l  k  j  i  hg   f  e    d  c  b:ويتجىل يف قوله تعاىل

  {   z    y  x    w  vu   t  sz ٢٤: الشورى. 
أن املعنـى : فاخلتم يف هذه اآليـة فيـه اخـتالف يف معنـاه, ذكـر الـدامغاين 

أنه حفظ القلـب والـربط : لزخمرشي , وذكر ا)١(يربط عىل قلبك وحيفظه: هنا
وهـو أيـضا مـا ذكـره ابـن منظـور . )٢(عليه بالصرب حتى ال يـشق عليـه أذاهـم

معنـاه إن يـشأ اهللا يـربط عـىل قلبـك : قـال الزجـاج: ونسبه إىل الزجاج فقال
 )٣ (.بالصرب عىل أذاهم, وعىل قوهلم افرتى عىل اهللا كذبا

 أن الكالم يف سياق التبشري :أوهلام: وهذا أفضل الوجوه عندي; ألمرين 
أنـه تعقـب : للمؤمنني واإلنذار للظاملني, وبيان فـضل اهللا العظـيم, وثـانيهام

فأراد احلق تسليته وتثبيته, بإن يشأ يربط عـىل  g   f  e    d  c  bz}       : قوهلم
قلبك فال يتأثر بقوهلم هذا, وأيضا يرجحه مـا ذكـره الزخمـرشي تعقيبـا عـىل 

                                                 
F١E،אאאא١L٣٢٠א،K 
F٢E،א٣L٤٦٨K 
F٣EאFKEא٤L٣٩٩ 



 

 ١٩٠

 مؤداه استبعاد االفرتاء من مثله, وأنه يف البعد مثل الرشك باهللا وهذا": اآلية
 )١("والدخول يف مجلة املختوم عىل قلوهبم

 ...فاخلتم هنا عىل ذلك كله ربط وحفظ كام قال الدامغاين وغريه
 {  x    w  vu   t  s   r  q  pومن ثم استأنف احلديث بعدها بقوله

   z    yz  تـي قبلهـا يف تثبيـت النبـي صـىل اهللا عليـه وهذه مرحلة تاليـة لل
 .وسلم, والربط عىل  قلبه بمحو باطلهم وإثبات احلق الذي هو عليه

אFE {n  m    l  k  j  i  z , واملعلوم أهنا
 يف موضع "بإن"أتى ": تفيد الشك فقد علله شهاب الدين اخلفاجي بقوله

ميحا للربهان عىل أنه ال يتصور وصفه بام ذكروه, لو إرخاء للعنان وتل
وحاصله أهنم اجرتؤوا عىل هذا , فالتفريع بالنظر إىل املعنى املكني عنه

املحال; ألهنم مطبوعون عىل الضالل, فعليك بإمعان النظر فإن هذه اآلية 
وفقنا اهللا لفهم معانيه, وعدى . من أصعب ما مر يب يف كالمه العظيم 

, وال ريب أن هذا فهم )٢(" لتضمنه معنى البينة أو الداللة"بعيل"اإلشعار 
دقيق جاء تعليقا عىل قول الزخمرشي بأن هذا األسلوب مؤداه استبعاد 
االفرتاء من مثله, فعىل ذلك ال يكون اخلتم عىل قلبه كاخلتم عىل قلوب 
الضالني املفرتين, وإنام يستعمل اخلتم بمعنى آخر يتناسب وشأن الرسول 

يم, ولكن جاء التعبري به دون الربط أو احلفظ مشاكلة ملا حيدث هلم, الكر
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ومتاشيا مع أهوائهم ليزدادوا ضالال مع ضالهلم, فيقوى افرتاؤهم ويعظم 
نكاهلم وتزداد حجة اهللا عليهم, ولذلك جاء التعبري أيضا بفعل املشيئة 

يبايل بسوء إن يشأ اهللا اخلتم عىل قلبك ختم عليك فال : مفعوله, أياملحذوف 
¢  } : وهذا يؤكد حترسه عليهم وتأثره بترصفاهتم كام قال سبحانهصنيعهم,

  ±  °   ̄  ®  ¬    «     ª  ©  ¨§  ¦  ¥   ¤  £z ٣٣: األنعام  ,
.٩٧: الحجر W {  j  i  h  g  f  e   d  czوقوله 

 . يف مقام اإلضالل"منع"بمعنى ) ختم(وتأيت 
 عن عبادة الشيطان واألمر بعبادة − سبحانه−وذلك يف سياق هنيه 

الرمحن, ومع ذلك أضل الشيطان قوما كانوا عتاة كاجلبال, وذلك جيل يف 
 {   ut  s  r  q  p    o  n  ml  k     j  i  h  g  f  e   d:قوله تعاىل

             g  f  e  d  c  b  a   ̀   _~  }  |  {  z  y  x  w  v

  o  n m  l  k  j  i   h  v  u  t  s  r   q  p

  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z             y  x  w

 ±   °   ̄  ®  ¬  «  ª   ©   ̈  §z  ٦٧ - ٦٠: يس 
, b  a   ̀z  }هؤالء الذين مل يبالوا بأمر اهللا وهنيه زاد احلق يف توبيخهم  

مر ثم توعدهم بجهنم بسبب كفرهم, والتفت السياق القرآين عن األ
 r   q  p  }:  والنهي السابق إىل أسلوب الغيبة يف حقهم حيث قال

szجتاهال لشأهنم وكربيائهم الذي كانوا عليه. 



 

 ١٩٢

ولفت القول إىل الغيبـة إيـذانا بـاإلعراض لتنـاهي ": وفيه يقول البقاعي
س  s  r z} : الغــضب فقــال الجــرتائهم عــىل الكــذب يف : أي, ٦٥: ي

 )١("دنيااألخرى كام كان ديدهنم يف ال
 بمعنى منعها مـن الكـالم, وإثباتـه لأليـدي, − هنا −فاخلتم عىل األفواه 

وهـذا , وإثبات الشهادة لألرجل, ثم الطمس عىل األعني معلقا عىل املـشيئة
:  أيz |  {}: أبلــغ يف الوعيــد والتهديــد, وذلــك رس التعبــري باملــضارع

عــىل نطمـس عـىل بـرصهم كــام طمـسنا عـىل بــصائرهم, وكـذلك نمـسخهم 
مكانتهم فال يكون هلم حراك, فهذا الشاهد مجع بني تعطيـل نعـم كانـت هلـا 
احلرية املطلقة, وبعـث القـدرة يف نعـم مل تكـن هلـا مـن قبـل, فـاألفواه تكـتم 

واألرجل تشهد, وهذا العقاب باخلتم جاء هنا عىل األفواه , واأليدي تتكلم
Wذار يف قوله سبحانهتناسبا مع ما بنيت عليه السورة من بدايتها, حيث اإلن

 {  t  s  r  q  p    o    n  mz  ،وقوله : {  |     {  z   y  x  w   v

  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }zK 
 {  M  L  K  J:وكذلك تناسبا مع جدال األفواه للمرسلني وتكذيبهم

  Nz  إىل آخر اآليات. 
ادر فنظري هذا اجلدال والتكذيب والتطري والتهديد للرسل وكل ذلك ص

من األفواه; لذا كان اجلزاء من جنس العمـل فجـاء اخلـتم عليهـا اليـوم فـال 
ــا أعرضــت وجــاءت  ــاحلق ولكنه ــتكلم ب ــا أن ت ــان يمكنه ــد ك ــتكلم, وق ت

                                                 
F١E،א٦L٢٧٥K 



 

  ١٩٣  

ــا  ــا وتنقــل وظيفتهــا لغريهــا إحكام ــوم أن خيــتم عليه بالباطــل, فعقاهبــا الي
لم للشهادة وضبطا للكلمة وإثباتا لغضب اهللا عليها بعد أن أضمرت احلق ف

والكـالم قـائم ... تنطق به وهي تعرفه, فاليوم ال تتكلم ال بحـق وال بغـريه 
بام عملوا : أي u  tz  } : عىل حقيقته, وفيه يقول البقاعي جمليا املعنى

ّعليهم بكالم بني و هو مع كونه : أي  {  w  vzإقرارا هو أعظم شهادة
 لأليـدي أوال; شهادة إقرار, وجعل اآلية من االحتباك حيث أثبـت الكـالم

ألهنا كانت مبارشة دليال عىل حذفه من حيز األرجل ثانيا, وأثبـت الـشهادة 
, لألرجل ثانيا; ألهنا كانت حارضة دليال عىل حذفها من حيـز األيـدي أوال

 .)١(وبقرينة أن قول املبارش إقرار وقول احلارض شهادة
 يف األول: وقــد حلــظ الــشهاب اخلفــاجي ملحظــا دقيقــا يف موضــعني هنــا 

 ،٦٥: يس  w  v  u  t  s  r   q  pz} : التوفيق بني هذه اآلية
, ٢٤: النور  {  }   |          {  z  y  x  w  v  u  tz:وبني قوله تعاىل

بأن منهم من يعرتف فتشهد عليهم األلسنة, ومنهم "فبني أنه قد وفق بينهام, 
٢٣K: األنعام  {  ¥ ¤  £  ¢   ¡z:من ينكر لقوله 

وهــذا بحــسب تفــاوت كفــرهم , بهــوت فيخــتم عــىل أفــواههم أو م
 ."وعتوهم

                                                 
F١E،א٦L٢٧٥K 



 

 ١٩٤

إسناد اخلـتم إليـه تعـاىل ": وامللحظ الثاين الذي وقف عنده الشهاب هو 
لئال حيتمل اجلرب عليه, فقد علم أنه باختيارهم : دون الكالم والشهادة, قيل

 .) ١("بعد إقدار اهللا فإنه أدل عىل تفضيحهم
س منكرين مبهوتني جمادلني بالباطل متطريين من فلام كان القوم يف آية ي

الرسل مهددين هلم بالرجم جاحدين آيات رهبم ومعرضني عنها  فال إقرار 
ــدي,  ــات الكــالم لألي ــواه وإثب وال اعــرتاف ناســب ذلــك اخلــتم عــىل األف
والشهادة لألرجل, أما آية النور فكانت يف شـأن الـذين يرمـون املحـصنات 

قــام مقــام ترهيــب بــأن هــذا اللــسان الــذي يرمــي الغــافالت املؤمنــات, وامل
سيتحدث بام فعل, ويف ذلك دعوة إىل الكف عن ذلك يف الدنيا; لـذا كانـت 
الشهادة هنا أعم حتى ال يتوهم من يفعل أنه يملك ناصـية الكـذب; لـذلك 
أثبتها لأليدي واألرجل هنا حرصا عىل سالمة احليـاة, وخاصـة أن القـضية 

املقام هنا فيه توعيـة وزجـر عـن ذلـك, أمـا يف آيـة مرتبطة بحديث اإلفك, ف
يس فلم تنفع معهم اآليـات والرباهـني عـىل أنـه احلـق فـزاد تطـاوهلم فكـان 
اخلتم عىل األفواه عقابا هلم, ولـيس زجـرا وال إرشـادا; ولـذلك اسـتطرد يف 
آية يس بالطمس عىل األعني فال يرى هلا أثر, بـل يمـسخهم عـىل مكـانتهم, 

|  {  ~  �  ¡  ¢    } , ولكنـه علقـه عـىل املـشيئةوهذا أنكى وأشد

  ¦  ¥  ¤  £z )س ــاطع ) ٦٦: ي ــاب ق ــني عق ــات ب فجمعــت اآلي
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  ١٩٥  

وهو عقاب دنيوي يدل عـىل إمهـال اهللا :  وعقاب معلق عىل املشيئة"نختم"
 .هلم رويدا

وهو أشد من الغشاوة , ويالحظ أن الطمس هنا جاء عىل األعني
ها; ألن الكالم هنا عن اجلوارح مفصلة; السابقة; بل يشء آخر خيتلف عن

̀    {  a:فاألعناق فيها أغالل  _  ~z , واألفواه خيتم عليها, واأليدي
تتكلم واألرجل تشهد, فلكل جارحة نوع معني بخالف عموم الطمس 

z   y  x  w  v  u  t     }  |  } : عىل الوجوه بام حتوي يف قوله تعاىل
 e  d   c  b  a   ̀ _  ~  }  p  o    n  m  lk  j  i        h  g  f 

  qz ٤٧: النساء 
فطمس الوجوه هنـا ال يقتـرص عـىل املعنـى اللغـوي املعـروف بـاملحو أو 

 , أي يتحـول كـل يشء عـن  { e  d   czاملسح, بل جـاله احلـق بقولـه
جهته التي كان عليها, ويف هذا زيادة تقبيح من جنس عملهـم أيـضا; ألهنـم 

احلقائق حيث قالوا بعد حتريف الكلم عن مواضع فلـام غـريوا قلبوا موازين 
 غـري اهللا "أطعنـا"عليهـا وهـي أن يقولـوا الصورة التي كان جيب أن يكونوا

f  } :  يف قوله"اللعن"صورهتم إن مل يؤمنوا; لذلك عطف عىل هذا الطمس 

 lk  j  ih  gzوقد سبق بيان , لعن هؤالء يف قولـه سـبحانه {  y

  |  {  z  e  d  c    b  a   ̀   _  ~  }z ٦٥: البقرة. 
 فاخلتم له مقاماته التـي يـأيت فيهـا مناسـبا ملواقعـه, والطمـس كـذلك لـه 

Kوبذلك تتجىل فروق التعبري بام جيعل كال مناسبا ملقامه وسياقه, مقاماته 



 

 ١٩٦

אא 
אFEא 

ســامع واألبــصار أو أحــدمها يف جــاء الطبــع عــىل القلــوب فقــط دون األ
عرشة شواهد من القرآن الكريم, توجه اإلسناد إىل اسـم اجلاللـة رصحيـا يف 

يف ثالثة, وباملضارع يف ثالثة أخرى, ) طبع(ستة منها, و جاء التعبري باملايض
كام جاء اإلسـناد إىل ضـمري اسـم اجلاللـة يف شـاهدين, والبنـاء للمفعـول يف 

 : بياهنا كام يىلآخرين, فتلك عرشة شواهد
 :شواهد التعبري باملايض مسندا إىل اسم اجلاللة: أوال

النساء, والتوبة, وحممـد, : جاء ذلك متوجها إىل القلوب خاصة يف سور
ففي آية النساء حيدثنا القرآن عن أهل الكتاب الذين نقضوا امليثـاق وكفـروا 

خلقـت هكـذا, : يبآيات اهللا وقتلوا األنبياء بغري حق, وقالوا قلوبنا غلـف أ
يعنون يف أغشية ال ذنـب لنـا فيهـا, أو أوعيـة للعلـم : ذكر ابن عباس وعطاء

يعنـون أن قلوبنـا بحيـث ال يـصل : نستغني بام فيها عن غريه, وقال الكلبـي
 .)١(إليها يشء إال وعته, ولو كان يف حديثك يشء لوعته أيضا

ا مغـشاة ويرتجح معنى زعمهـم أهنـ, )غلف(هذا عىل االختالف يف معنى  
صلت Z  Y  Xz   ]     }  : ال يــصل إليهــا احلــق بــدليل قــول نظــائرهم , ٥: ف
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  ١٩٧  

وذلــك هــو    {   S  R  Q  P  Oz:وبــدليل دحــض احلــق افــرتاءهم بقولــه
 .موطن الشاهد 

 {  K  J     I    H  G  F  E  D    C  B  A: يقول تبارك اسمه

  W    V  U  T   S  R  Q  P  O  NM  Lz ١٥٥: النساء. 
وهنا نلحظ الفرق بـني زعمهـم بأهنـا غلـف, ورد احلـق بـأن عليهـا هـذا 
الطبع بكفـرهم, وهـذا جيـيل أهنـا خلقـت عـىل الفطـرة ال غـشاء عليهـا, وملـا 

بـل : فقيـل هلـم": ووضح الزخمرشي ذلـك بقولـه , كفروا عاقبهم اهللا بذلك
 بـام خذهلا اهللا ومنعها األلطـاف بـسبب كفـرهم, فهـم الـذين غلفـوا قلـوهبم

أحدثوا من الكفر الزائغ عن الفطرة, فصارت كـاملطبوع عليهـا, ال أن ختلـق 
, فزعمهم بأهنا خلقت هكـذا )١("غلفا غري قابلة للذكر وال متمكنة من قبوله

قالوا ذلك "وقد فعلوا ما فعلوا فطبع اهللا عليها بذلك, ولكنهم , غري مقبول
ينـات وأعجـزهتم عـن هبتا ودفعا ملا قامـت علـيهم احلجـج وظهـرت هلـم الب

 .)٢("مدافعة احلق املعجزات نزلوا عن رتبة اإلنسانية إىل رتبة البهيمية
وال ريب أن كالم الزخمرشي السابق يمثل رأي املعتزلة يف أن العباد هـم 

, ...)فهـم الـذين غلفـوا قلـوهبم : (اخلالقون ألفعاهلم, وذلك جـيل يف قولـه
عىل سبيل املجاز أو التمثيل, وقـد ولذلك جعل اخلتم والطبع مسندا إىل اهللا 

بنيت  موقفي يف هذه الدراسة من بداية دراسة شواهدها عـىل عـدم التأويـل 

                                                 
F١E،١אL٥٧٨K 
F٢E،א١אL٣٠١K 



 

 ١٩٨

عمال بمذهب أهل الـسنة واجلامعـة; القتنـاعي بـأن املجـاز حيتـاج إىل قرينـة 
ترصف عن الظاهر, وليس ذلك يف سياق الشواهد, فاخلتم والطبـع كـالعزة 

ملن يستحق ذلـك, وشـواهد البحـث كلهـا تـدل واإلذالل كله بيد اهللا عقابا 
 .عليه 

،  S  R  Q  P  Oz   }  :ونلحظ هنا اإلرضاب عـن زعمهـم هـذا بقولـه

وفيها يقول ،W {  ¿  ¾  ½   ¼zويف آية البقرة قالوا ذلك فكان اإلرضاب
 .٨٨: البقرة W {   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »º  ¹   ¸zسبحانه

غري هـاتني اآليتـني مـع اخـتالف الـرد علـيهم مـرة بــ ومل يرد هذا التعبري يف 
وكالمها بكفرهم, ففي آية البقـرة جـاء عمـوم اللعـن ) لعن(وأخرى بـ , "طبع"

أي الطرد واإلبعاد عن مصادر الرمحة, وهذا يتناسـب مـع سـياق اآليـات, فقـد 
W{   ¼  »    º  ¹كانوا حيرفون كالم اهللا من بعد ما عقلـوه كـام قـال سـبحانه

¾  ½  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  z إذا فال طبع ٧٥: البقرة ,ً
عىل قلوهبم, كام كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض كام قال ربنـا 

وملا أرادوا , ٨٥: البقرةW {l   k  j  i  h  zمنكرا عليهم
التربؤ من ترصفاهتم هذه قـالوا قلوبنـا غلـف; لـذلك كـان الـرد هنـا بعمـوم 

وهــذا يناســب إيامهنــم ، {  Â  Á  Àz اآليــةثــم كــان ختــاماللعــن, ومــن 
ببعض وكفرهم ببعض, أي إيامهنم موجود ولكنه قليل ال يشفع هلم عند اهللا 

.وال حيول بينهم وبني اللعن 



 

  ١٩٩  

 :أما املوقف يف آية النساء فيتناسب معه ذكر الطبع
 {   S  R  Q  P  Oz   وإن كــان يف ظــاهر األمــر يــستوي اللعــن العــام

املؤدي إىل إغالق سبل النجاة وإبعادهم عنها, والطبع عىل القلـوب احلائـل 
بينها وبني رمحة اهللا, إال أن ثمة فرقا دقيقا بني املوقفني مع قوة التشابه بيـنهام 

وقــد حكتــه اآليــات يف املــوقفني, وإن , يف إيامهنــم بــبعض وكفــرهم بــبعض
اإلنكـاري يف آيـة اختلفت طريقة التعبري عـن ذلـك حيـث جـاء باالسـتفهام 

رة  {l   k  j  i  h  z:البقرة التي فيهـا اللعـن ,  ٨٥: البق
 {  o  n  m  lوباإلخبار يف سياق آيـة النـساء مـوطن شـاهدنا

  pz  ساء , فقــوى التــشابه, ولكــن اللعــن هنــاك لبيــان أهنــم كــانوا ١٥٠: الن
 يعقلون, والطبع هنا يتناسب مع تلخيص مواقفهم يف نقض امليثاق والكفـر

فلام كان الطبع عىل القلوب أخص من اللعن عرب بـه مـع هـذا ... بآيات اهللا 
اجلمع; للمواقف, ألنه اآلخذ بمجامعها حيث هي صاحبة اهليمنة عىل كـل 

: لـذلك خـتم املوقـف هنـا بقولـه... الترصفات وبصالحها تصلح األعـامل 
{  W    V  U  Tz  ل بيـنهم هذا الطبـع حيـو: بتسليط النفي عىل اإليامن, أي

وبني استمرار اإليامن, فسيظل قلـيال كـإيامهنم بـبعض وكفـرهم بـبعض, أو 
 W    V  z  }: أن قولـهإيامهنم وجه النهار وكفرهم آخره, وذكر بعض العلـامء

إال إيامنا قلـيال, وال جيـوز أن : أي, حيتمل النصب عىل نعت مصدر حمذوف
يال منهم فإهنم يؤمنون; إال قل: , أي)يؤمنون(يكون عىل االستثناء من فاعل 



 

 ٢٠٠

 عائد عىل املطبوع عىل قلوهبم  ومـن طبـع عـىل "ال يؤمنون"ألن الضمري يف 
 .)١ (قلبه بالكفر فال يقع منه إيامن

 فنفي اإليامن هبذه الصورة يتناسب مـع ذكـر الطبـع; ألنـه يمنـع دخـول 
 ."كفرهم"والداعى له , ويف هذا عذاب هلم, اإليامن كام يمنع خروج الكفر

ا الطبع عىل القلوب يف آية التوبة فجاء يف شأن من ختلفوا عـن رسـول أم
ّيف اجلهاد وكرهوه, ونفـروا غـريهم منـه, وكـانوا ) صىل اهللا عليه وسلم(اهللا 

من أرباب السيادة والرئاسة ومع ذلك قعدوا ورضوا بأن يكونوا مع النساء 
احدة بالبناء مرتني, و) طبع(وهؤالء جاء احلديث عنهم بامدة ... واألطفال 

للمفعول, والثانية بالبناء للمعلوم, والسياق يتدرج يف احلديث عنهم, ويبدأ 
Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  } بالبناء للمفعـول فيقـول تبـارك اسـمه 

   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  G  F  E  D  C  B  A
  L  K   J    I  Hz آيات تـرسد والثانية بعدها بعدة, ٨٧ – ٨٦: التوبة 

مواقف من يستطيع اجلهاد ومن ال يستطيع, ومن عليه حرج ومن ال حـرج 
Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹    }  :قوله تعاىلعليه, وذلك

  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Äz ٩٣: التوبة. 
فهذان موقفان يكمل ثانيهام األول, ولكن بدأ التعبري فيهام بالبناء للمفعول, 

ثانية رصحية اإلسـناد إىل اسـم اجلاللـة واختلـف ختـامهام فكـان يف ثم جاءت ال
ـــة ،  {  K   J    Iz:األوىل ة Ì  Ë  Êz  } : ويف الثاني ،٩٣: التوب
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  ٢٠١  

W {  E  D  C  B  Az  ــيهام عــن , واحلــديث ف
األول و, "األغنياء"وثانيا بـ , "أويل الطول"املقتدرين ذكرهم القرآن أوال بـ 

ْأخص, فقد يكون اإلنسان غنيا وليست عنده وسائل السيادة, فـالطول فيـه 
; لذلك جاء )غنى(و) طول(امتداد, والغنى فيه كفاية كام قال ابن فارس يف 

ْالتعبــري بالبنــاء للمفعــول مــع أويل الطــول جتــاهال لطــوهلم هــذا, وأنــه حــني  ْ
يؤبه له, بل هـو ْأصيب بام أصيب به من ضعف وهوان وذلة أصبح طوال ال 

خمذول, خذلـه عقـل صـاحبه, وأدى بـه إىل الـصغار طلبـا للـسالمة; لـذلك 
وسمهم بأهنم ال يفقهون, وملا كان يف الطول خصوصية تبني أهنم أصـحاب 

, وبني الراغب أن الفقـه أخـص مـن العلـم "ال يفقهون"سيادة ورياسة قال 
 "خص من العلمالفقه هو التوصل إىل علم غائب بعلم شاهد فهو أ": فقال 

 .)١("إدراك اليشء بحقيقته"والعلم 
الفقــه هــو العلــم بمقتــىض الكــالم عــىل "ويقــول أبــو هــالل العــسكرى 

 )٢( "..تأمله
ْفهــذا علــم بفهــم وإدراك كــان يتناســب مــع طــوهلم هــذا لــو كــان طــوال 

مبينـا ) ُطبـع(ناجحا, لكن ملا رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف جـاء التعبـري بــ 
ن أن عـدم إدراك احلقـائق وفقههـا أدى إىل أن تكـون القلـوب للمفعول لبيـا

مطبوعــة عــىل هــذا اخلــزي املــؤدي إىل الكفــر, وال يــستحقون أن يــسند هــذا 

                                                 
F١EאאFEFKE 
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 ٢٠٢

ْالطبع إىل اسم اجلاللة فقابل طوهلم بالتجاهل عنه حطا لـشأنه وبيـان أنـه ال 
 .قيمة له مع التهرب من أمر اهللا ورسوله
ا من أويل السؤدد, بل عندهم الكفاية أما األغنياء فال يشرتط أن يكونو

املادية التي يستطيعون هبا محل أنفسهم ومحل غريهم يف الوقت الذي كان 
فيه من عندهم االستعداد ولكن الرسول مل جيد ما حيملهم عليه فرفع عنهم 

{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  } :احلرج كام حكاه القرآن يف قوله تعاىل

  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  µ   ́ ³  ²  ±    °  ¯z ٩٢: التوبةK 
W {  ½  ¼   »  º  ¹ولعل هذا الذي ناسب ذكر األغنيـاء هنـا

  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À¿  ¾z ٩٣: التوبة. 
فهذا يف عموم من يملك املال ويستطيع اخلروج للجهاد واملساعدة فيـه, 

ــه ريض ــرازي −ولكن ــال ال ــ" – كــام ق ــدناءة وال ــة بال ضعة واالنتظــام يف مجل
اخلوالف وطبع اهللا عىل قلـوهبم فألجـل ذلـك ال يعلمـون مـا يف اجلهـاد مـن 

 )١( ".منافع الدين والدنيا

فهذا الطبع املسند إىل اسم اجلاللة نفي للعلم عنهم, وهذا وسم باجلهـل 
بحقائق األمور حني سلب عنهم جمرد معرفة ما ال حتتـاج معرفتـه إىل تأمـل, 

 .ىل األمر وتبني شأن اجلهادبعد أن انج
وملا جتاهلوا واستأذنوا يف القعـود وتثـاقلوا عـن حـق اهللا ورسـوله أسـند 

أغلـق اهللا فـيهم منافـذ "الطبع إىل اسم اجلاللة الدال عىل أنه بـصنيعهم هـذا 

                                                 
F١E١٦L١٦٦K 



 

  ٢٠٣  

الشعور والعلم, وعطل فيهم أجهـزة االسـتقبال واإلدراك بـام ارتـضوه هـم 
 )١("وخمألنفسهم من اخلمول والبالدة وال

للمعلوم مع نفي العلم بعمومه الذي يـشمل ) طبع(وبذلك تناسب بناء 
الفقه والعلـم, وهـذا تـدرج يف إثبـات جهلهـم بحقـائق األمـور حيـث نفـي 

ْأويل الطـول(عنهم الفقه أوال بام فيه من خصوصية تتناسب مع التعبري بــ  َّ( ,
 عمـوم الغنـى الـدال عـىل) األغنيـاء(ثم العلم الشامل ثانيا بعد ذلـك بلفـظ 

, سواء كان جمرد كفاية مال أو كـان مـصحوبا بـسؤدد, فالعـام ناسـب العـام
واخلاص ناسب اخلاص, ويف الثاين كان إسناد الطبع رصحيا إىل اسم اجلاللة 

 .للداللة عىل عموم قدرته
وكام كان الطبع عىل القلوب بصيغة املايض سببا يف سلب الفقه والعلم فقـد 

ــو ــاع اهل ــه اتب ــنجم عن ــد يكــون أحــد , ىي ــواو اجلمــع فق ــسياق ب وإن صــيغ ال
ويكون الطبع هو الذي أدى إىل اتبـاع اهلـوى لتثبـت , املجموعني سببا يف اآلخر

§  ¨  ©  W {  °   ̄ ®  ¬  «   ª قوله تعاىلاحلجة عليهم بدليلها وذلك يف

  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º   ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±z ١٦: محمد. 
 هذا ألن اهللا طبع عىل قلوهبم بـسبب سـوء عملهـم فلـم هل كان سؤاهلم

يفقهوا ما يقول, أم كان استنكارا منهم واستهزاء واتباعـا للهـوى فطبـع اهللا 
عىل قلوهبم دون أن حيدد مصريهم بعد هذا الطبـع إيـذانا باسـتحقاقهم كـل 

 .عذاب? 
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 ٢٠٤

ّعده الزخمرشي سؤال استهزاء ألهنم كـانوا ال يلقـون بـاال ملـا يـستمعون 
 )١(.ًهتاونا منهم فيه

لذلك استحقوا هـذا الطبـع وصـاروا كالبهـائم حيـث اتبعـوا أهـواءهم, 
 {  x  w  v  u   t:وبـــذلك قـــدموا طريـــق اهلدايـــة, وعليـــه فجملـــة

yz ما مـصري : جاءت استئنافا بيانيا ينجم عن صنيعهم هذا, كأنه قيل
{Á  À zK:من يفعل ذلك? فجاءت جوابا عنه معطوفا عليها 

حيقق ما صاروا إليه من عدم فقههم : عبري باملايض يف الطبع واالتباع والت
للحق من جانب, وفطنتهم التباع اهلوى عنادا من جانب آخر, حيث كـانوا 

وفيهـا يقـول , "يـستمع"يبالغون يف االستامع, يدل عىل ذلـك التعبـري بقولـه 
الـضعفاء, أي بغاية جهده لعله جيد يف املتلو مطعنا يشك بـه عـىل ": البقاعي

ُوبني بعدهم بقوله ّm ºlK?F٢E 

كام أن التعبري هبذه اإلشارة فيه تشهري هبم, وجميء املوصول وصلته خربا 
عنها إلفادة أن هؤالء املتميزين هبذه الصفات هم أشـخاص الفريـق املتقـرر 

 )٣(.ُبني الناس أهنم فريق مطبوع عىل قلوهبم, وأهنم متبعون ألهوائهم
ن باإلسالم ويؤكدون ذلك باسـتامعهم مـع املـؤمنني, فلام كانوا يتظاهرو

 ."ماذا قال آنفا"ثم يعودون هلذا السؤال, 

                                                 
F١Eא٣L٥٣٤K 
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  ٢٠٥  

البعداء الذين طبع اهللا عىل : أي) أولئك(أظهر اهللا حقيقتهم هبذا التعبري 
قلوهبم  فانرصفوا عن احلق, واتبعوا أهواءهم, واجلمع بني الطبـع واالتبـاع 

 ."يستمع"االستامع املعرب عنه بلفظ يتناسب مع مبالغتهم بالتظاهر يف 
 :شواهد التعبري باملضارع مسندا إىل رصيح اسم اجلاللة وإىل ضمريه : ثانيا

يف ثالثة شـواهد, أحـدها يف ) كذلك يطبع اهللا(ورد ذلك بصيغة واحدة 
 .األعراف, والثاين يف الروم, والثالث يف غافر

سناد إىل ضمري اسم أما شاهد األعراف فيسبقه مبارشة شاهد جاء فيه اإل
اجلاللة, ثم تدرج التعبري حتى أسند الطبع إىل ظاهر اسم اجلاللة, وذلك يف قوله 

 {  d  c  b  à:تعاىل    _  ~     }  |    {  z  y  x  w      v  u  t

    v  u  t  s   r  q  p  on  m  l   k  j  i   h  g    f   e
  ¡  �  ~     }    |   {z  y  x  w   ¢z ١٠١ - ١٠٠: األعراف. 

ــضمري  ــام أســند اإلصــابة إىل ال ــسياق نفــس ) أصــبناهم(فل اســتدعى ال
, وملا أخرب يف الثانية عن عدم إيامهنم بام كذبوا من قبـل أن )نطبع(اإلسناد يف 

ـــال ـــات ق ـــأتيهم البين ـــاء أوال ,  z|    {     ~  �  ¡  ¢   } : ت فاالكتف
 والطبـع عـىل املـشيئة, أمـا عنـد حتقيـق باإلسناد إىل الـضمري لتعلـق اإلصـابة

الطبع ووقوعه أظهر اسم اجلاللة, بام فيه من قوة وهيمنة, وهـي فيـه ظـاهرا 
ومضمرا, ولكن ظهورها يتناسب هنـا مـع اإلرصار عـىل الكفـر بعـد جمـيء 

 .البينات
معطوفـا عـىل مـا قبلـه  d  c  bz  } : وأبى الزخمرشي أن يكون قوله

 يغفلون عن اهلدايـة ونطبـع عـىل قلـوهبم, وأجـازه :من جهة املعنى كأنه قيل



 

 ٢٠٦

ًابن املنري يف حاشيته عىل الكشاف معلال أن اآلية هددهتم بأمرين  ُ: اإلصـابة
أشد ) الطبع(ببعض ذنوهبم, والطبع عىل قلوهبم, وهذا الثاين ) أي العقاب(

مــن األول, وهــو نــوع مــن العقــاب, ولكنــه أنكــى أنــواع العــذاب, وأبلــغ 
 )١(., وهو مناسب لكفرهمصنوف العقاب

إشــارة إىل رسعـــة ) أصـــبناهم(وجــاء التعبــري عـــن اإلصــابة باملــايض 
, وعن الطبع باملـضارع إيـامء إىل ئاإلهالك, مع كونه شيئا واحدا غري متجز

 )٢(.التجدد بحيث ال يميض زمن إال كانوا فيه يف طبع جديد
 أنـواع بـدأ بالعقـاب ثـم الطبـع الـذي هـو أشـد. فهذا تـدرج يف التهديـد

; ألن هـذا الطبـع )فهـم ال يـسمعون(العقاب; لذلك رتب عليه نفي السامع 
أغلق عليهم منافذ االعتبار, وصدهم عن احلق عقابا هلم, ثم يتواصـل هـذا 
التدرج وخيرج من طور املشيئة ويتجاوز مرحلـة التهديـد هـذه إىل أن يـصل 

فــصار هنــا  W {   ¢  ¡  �  ~     }    |zإىل التحقيــق يف قولــه تعــاىل
 .التهديد حقيقة

مثــل ذلــك الطبــع الــشديد نطبــع عــىل قلــوب : أي": يقــول الزخمــرشي 
, أي أن متـسكهم بـالكفر والتكـذيب بآيـات اهللا وصـل هبـم إىل )٣("الكافرين

كـذلك يطبـع اهللا عـىل قلـوب :  (منزلة املطبوع عىل قلوهبم; لذلك قـال ربنـا
 يكـون الطبـع عـىل قلـوب مثل هذا الطبع عىل قلوب هـؤالء: أي) الكافرين

                                                 
F١Eאא٢L٩٩K 
F٢Eא٣L٧٦K 
F٣E٢אL١٠٠K 



 

  ٢٠٧  

, وهنـا عـىل )طبـع اهللا(و ) نطبـع(الكافرين,  وبذلك يتجىل فرق التعبري بني 
, )نطبـع: (وعـىل قلـوب املعتـدين قـال , )يطبـع اهللا: (قلوب الكافرين قـال 

 − عليـه الـسالم −فريدة يف قوله تعاىل خالل موقف من مواقف نوح :وهي
 {   p    o  n  m  l  k  j:إغراقهممع قومه بعد تكذيبهم وإنجاء اهللا له و

  ¡    �  ~  } |  {z  y  x   w  v    u   t  s  r  qz ٧٤: يونس 
ـــ  ــه وســمهم ب ــوام لرســلهم, ولكن ــا يف ســياق تكــذيب األق ــع هن جــاء الطب

تناسبا مع ما حدث بيـنهم وبـني نبـيهم مـن حـوار كانـت عاقبتـه ) املعتدين(
كذلك ، ٧٣: يونس e  d   h  g          f   z       } : إغراقهم, وجعلهم عربة

الذين جاءوا من بعدهم كذبوه ومل يعتـربوا بـام حـدث ألسـالفهم فطبـع اهللا 
 "فام كـانوا ليؤمنـوا" لذلك قال ؛عىل قلوهبم ففقدوا كل وسائل معرفة احلق

باصطحاب النفي لـالم اجلحـود, داللـة عـىل أن إيامهنـم يف حيـز االسـتحالة 
 )١ (.واالمتناع
ــا فكــا ــسياق قبله ــافرين; ألن ال ــوب الك ــع يف األعــراف عــىل قل ن الطب

m  l       k  j        i  h  }  : يتحدث عنهم كثريا هبذا الوصف نحو قوله تعاىل

  t   s  r     q  p  o  nz راف ــــــه٩٠: األع º  ¹   «  ¼  }  :  وقول

½z ٩٣: األعراف. 
لهـم معتـدين أما السياق يف آية يونس فكـان سـياق تكـذيب; لـذلك جع

لتجاوزهم حدودهم مع أنبيائهم, وكثرة جداهلم هلـم, كـام كـان جيـادل قـوم 
                                                 

F١Eאא٥L١٨٠K 
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o  n  m    l  k  j  i  h    }  :نوح نوحا ويتهمونه بـذلك يف قـوهلم

  t  s  r   q   pz وعدم الترصيح باسم اجلاللة هنا إظهـارا ٣٢: هود ,
 لـذلك وسـمهم لعظمته وحتقريا لشأهنم, وقد تعاظموا أمر نبـيهم, وكـذبوه

املــسند إىل ضــمري العظمــة حطــا مــن ) نطبــع(وجــاء التعبــري بـــ . باالعتــداء
 .تعاظمهم 

وملا حتدث القرآن عن تشبيه الكفار باملوتى لعدم استفادهتم مما يسمعون 
,  ٥٣: الروم {\  [       Z    Y  X  W   z:ًوجعلهم عميا ضالال يف قوله تعاىل
¾  ¿   {  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    À:وكــشف عــن ضــالهلم هــذا بقولــه

  Çz هنا جاء الطبـع بـصيغة املـضارع الدالـة عـىل جتـدده مـع  ٥٨: الروم ,
 {    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É:اإلسناد إىل ظاهر اسم اجلاللة فقال سـبحانه

  Ðz ٥٩: الروم. 
والترصيح هنا باسم اجلاللة يتناسب مع بيان دالئل قدرته يف مراحل 

   j  i  h  zy  x    w   v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k} : العمر

   a         ̀  _  ~}  |  {z فبعد هذه الدالئل العملية الظاهرة ٥٤: الروم ,
بعد , حني حيدث إنكار للبعث, وتكذيب آليات اهللا, واهتام لرسله  بالباطل

ذلك يكون الطبع عىل القلوب مسندا إىل ظاهر اسم اجلاللة الدال عىل 
ويف ذلك , اهليمنة الداحضة هلذا االفرتاء, ثم يأيت الوسم بأهنم ال يعلمون
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سلب لكل معرفة; ألن حالة تطور مراحل عمر اإلنسان جلية لكل أحد 
ُمهام قل علمه, فإذا أنكرت آيات اهللا بعد ذلك فإنه الطبع عىل القلوب بال  َّ

, ومن ثم كان ًريب عقابا هلم عىل جتاهلهم احلقائق, وسعيهم وراء الباطل
تسلية  ٥٩: الروم W {  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   Ézهذا البيان

 {  Ø  ×Ö  Õ  Ô    Ó  Ò: بدليل قوله عقيبه− صىل اهللا عليه وسلم −للنبي 

  Ü  Û  Ú  Ùz ٦٠: الروم. 
ويتبقى من شواهد التعبري باملضارع التي جاء اإلسناد فيها إىل ظاهر  -

افر   {  z     y  x  w  v  u  t               sz:اسم اجلاللة قوله تعـاىل ,  ٣٥: غ
 .وسبقت دراستها يف إفراد القلب وتنكريه يف بداية هذه الدراسة

 .مبنيا للمفعول) ُطبع(التعبري بـ : ثالثا
ورد ذلك فـي شاهدين فقط سبق بيان أحدمها يف سـورة التوبـة لرتابطـه 

ًندا إىل رصيح اسم اجلاللة, وجتىل ما بعده مس) طبع(مع ما جاء فيه التعبري بـ 
 .يف األسلوب من تدرج

واآلخر هو قوله تعاىل متحدثا عن املنافقني الذين اختذوا أيامهنم الباطلـة 
¢  £     ¤  ¥  ¦         §  ¨  ©     W {     «  ªوقاية لكذهبم فصدوا عن سبيل اهللا

  ¬z ٣: المنافقون. 
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سيئ الذي جعلهم يصدون عن سـبيل  إشارة إىل العمل ال"ذلك"فقوله 
 zy  x  w  vz  }  |  {  ~                 �   } :اهللا واملنــصوص عليــه يف قولــه تعــاىل 

, فتالعبهم بدين اهللا ودخوهلم فيه وخـروجهم منـه كـان يف هـذا ٢: المنافقون
ودليــل عــدم فهمهــم , )ال يفقهــون(الطبــع, وترتــب عليــه وســمهم بــأهنم 

صنيعهم هذا, فاستحقوا هذا الطبـع ليخـتم هلـم بـالكفر, لإليامن هنا ظاهر ب
وال تكون هلم إىل اإليامن عودة; لـذلك تقـدم الطبـع عـىل قلـوهبم عـىل عـدم 

 .فقههم, ولكل سياق ما يناسبه كام جتىل
 واهللا املوفق للصواب
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) خـتم(تلك دراسة بالغية تطبيقية موجزة جتلت من خالهلا الفروق الدقيقة بني داللـة 

يف السياقات القرآنية, وما بينهام مـن عمـوم وخـصوص, فمقـام تـستقيم فيـه ) طبع(وداللة 
وال غريها, وهكذا كلامت ) ختم(وال تقوم مقامها ) طبع(دون سواها, وآخر توافقه ) ختم(

 .القرآن, لكل كلمة يف مكاهنا داللة ال تؤدهيا غريها 
ني داللة املادتني, واستعامل هذه هنا وتلك وهذا البحث كله نتائج يف الفروق التطبيقية ب

هناك, حيث حرص عىل اإلجياز تقديرا لرأي اللجنة القائمة عىل الندوة, ومع ذلك سأسوق 
 :بعضا من هذه النتائج, ويف مقدمتها 

التقارب اللغوي بني داللة املادتني جعل كثريا مـن علـامء اللغـة ال يـذكرون بيـنهام  -
ونـص عـىل أن اخلـتم هـو الطبـع, )طبـع(بــ ) تمخـ(كبري فـرق, بـل فـرس بعـضهم 

 . خصائص التعبري بكل منهام من خالل الشواهد – بإجياز –والدراسة جلت 
ذكــر كثــري مــن املفــرسين أهنــام مــن بــاب املجــاز, ورأى بعــضهم صــالحية املجــاز  -

واحلقيقة فيهام, ورجحت احلقيقة باألدلـة التـي تبـني أن اخلـتم أو الطبـع نـوع مـن 
ُ به احلجة عىل من ختم عىل قلبه أو طبع عليه بكفره فال خيرج منه كفر العقاب تثبت ُ

 .وال ينفذ إليه إيامن 
اخلتم جاء عىل القلب والسمع ومل يأت عـىل البـرص, والطبـع جـاء عـىل الثالثـة يف  -

شاهد واحد, بينام متيز اخلتم بـاملجيء عـىل األفـواه يف شـاهد واحـد أيـضا, ولكـل 
 .مل عىل حماولة جتليتها داللته التي بني هذا الع

شواهد الطبع أكثر من ضعف شواهد اخلتم, ومعظمها خيتم بنفي السمع أو الفقه  -
أو العلم, أو اإليـامن, أو إثبـات الغفلـة, أمـا خـتم فتـارة تعطـي هنايـة القـرار بنـوع 

 .العذاب, وتارة تندد ببعدهم عن احلق 
ام يتـواءم مـع مـا ذكـر قد يشرتكان يف احلديث عن الكافرين, ولكن سياق كل مـنه -

 .فيه, وهذا ما قامت الدراسة عليه 
 .                               واهللا ويل التوفيق 
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