


 

 
  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير



 

 

 (62-1)اآليات : قراءة جديدة لسورة مريم يف ضوء سورة آل عمران مريم وعيىس، موازنة اآلباء الجوراثيني

 ثرجامت

(2) 

 وبذة حؼزيفيت بأجنيليكا وىيفزث:

الباحثقـ مـ أشفر  Angelika Neuwirth (3991-)أكجقؾقؽا كقيػرت 

 إلؿان وإوروبققـ الؿعاصريـ يف الدراسات الؼرآكقة واإلسالمقة.

ة، درستتتت ة والعربقتتتة يف عامعتتتة بتتترلقـ الحتتترّ أستتت اذ الدراستتتات ال تتتامقّ 

ة والعربقة والػقؾقلقعل يف عامعات بترلقـ ومقتقكقو وصفتران، الدراسات ال امقّ 

وبتامغ،،  ،مققكقوو ،برلقـ :طؿؾت كلس اذ ومحاضر يف طدد مـ الجامعات، مثؾ

 ،ان بتتإردنعامعتتة طّؿتت :مثتتؾ ،كلستت اذة زاةتترة يف بعتتض الجامعتتات كؿتتا طؿؾتتت

 وعامعة طقـ شؿس بالؼاهرة.

كتتتقربس )م تتترو   مـفتتتا: ،ةقتتتأشتتترعت طؾتتتك طتتتدد متتتـ الؿ تتتاريع العؾؿ

 .(كقراكقؽقم

من   ،ولفا طدد مـ الؽ ابات والدراسات الؿفؿة يف مجال الؼرآن ودراستاهف 
 أمهها: 

Der Koran als Text der Spätantike: Ein europäischer Zugang, 

2010 

 .مـ العصقر الؼديؿة الؿ لخرة، مؼاربة أوروبقة الؼرآن كـّص 

 وقد هرعؿ لإلكجؾقزية هذا العام عصدر بعـقان:

The Qur'an and Late Antiquity: A Shared Heritage, 2019 

 
Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, 1981 

 .دراسات حقل هركقب ال قر الؿؽقة
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(1) 

مقدمت
(1)

 : 

أكجقؾقؽا كقيػرت واحدة مـ أبرز إستؿا  طؾتك ستاحة التدرس الغربتل  هعدّ 

لؾؼتترآن والؿعروعتتة ب طبقتتؼ الؿـتتاهج إدبقتتة الؿعاصتترة ومـتتاهج دراستتة الؽ تتاب 

رس الغربتل التدّ  س طؾك الؼرآن، وكذلؽ مـ أهؿ إستؿا  ال تل بؾتقرت يفالؿؼدّ 

ة، وهتتذا يف إصتتار رؤيتتة مـفجقتتة أوستتع هؼتتقم الـظتتر لؾ تتقرة كقحتتدة أدبقتتة خاّصتت

بدراسة الـصتقص يف ضتق  وضتعق فا آع ؿاطقتة باط بارهتا هعؽتس القضتعقات 

 سرتاهقجقاهف.إيف مؼابؾفا حججف ووال ل يبـل  الحقارية ال اةدة يف مج ؿع الـّص 

مريؿ يف سقرة آل طؿتران م ت ؾفؿة  إلؿاكقة قصةَ  يف هذه الدراسة هؼرأ الباحثةُ 

ا ة، حقث هربطفا بباقل أعتزا  ال تقرة خصقًصتهذه الؿـطؾؼات والؿداخؾ الؿـفجقّ 

وهربطفتتا  (.الػ ـتتة)و (،الزيتتغ)و (،ال لويتتؾ)و (،الؽ تتاب مّ أُ )الحتتديث طتتـ مػتتاهقؿ 

ة بتقّ ة لؾجتدال متع يفتقد الؿديـتة حتقل مرععقتة الؼترآن وحتقل الـبالقضعقة الخاّص 

ة، باإلضتتاعة ل قضقتتػ مقتتقـ متتـ الـبتتقّ ستتراةقؾل ووضتتعقة إُ وطالق فتتا بالـ تتب اإل

ة طق ك باط باره ب مريؿ وكبقّ َ  م قرا ة طـ كَ ل ؼدّ  ( ؿاطلعالـق  آ)مػفقم الجـدر 

ؾ يف آل إبراهقؿ هػؽقؽ مركزية الـ ب الـبقي الذكقري الؿؿث   كيؿقؾ إل امقمق  أُ  ابً َ  كَ 

 .وبـل إسراةقؾ

                                                             

وكذا ال عريػ بإطالم وك ابة الحقاشل وال عؾقؼات القاردة يف كّص الرتعؿة،  قام بؽ ابة الؿؼدمة، (1)

كقيػرت ، وقد مّقزكا حقاشقـا طـ حقاشل الؼرآكقةم مولق ق ؿ الرتعؿات يف مققع مركز هػ قر لؾدراسات 

 .(ق ؿ الرتعؿاتبلن كصصـا بعدها بت )
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اف ؽ تتة ي تتاطد كتتقيػرت طؾتتك اس ارن بتتال قآآس حضتتار وربتتط الؼتتر هتتذا

 (واب غتا  الػ ـتة ،الزيتغ) :ػ معـتكويؽّثت ،ة طتـ طؿؾقتة ال لويتؾخاّصت بعض معانٍ 

العالؿ مؿا يضخؿ آك ؼتاد الؼترآ   يقصؾف لدٓلة زطزطة أساساتمؿا  :ـقْ الؼرآكق  

طتغ مؼاركتة حضتقر ٕهؾ الؽ اب يف هالطبفؿ بالـصقص، كؿتا ه ت طقع اإلشتارة 

الؿؽاكتة الؽبقترة  كبفا يف آل طؿتران بؼصتة متريؿ يف بعتض إكاعقتؾ إلتمريؿ وكَ ت

 عطقفا الؼرآن لفا.ال ل يُ 

 ّٓ وهتؾ  ،شتؽال الؼترا ة الدياكروكقتة لؾتـّص إ أن الؿادة مـ عفة أخرى هثقتر إ

يتات أم ٓ  حقتث ؾفا مع ال حؼقب الزمـتل لمكُ يؿؽـ لؾؼرا ة ال زامـقة أن هعطل أُ 

الرؤيتة الؼرآكقتة طتـ متريؿ  ت يف ضتّؾ ةتيات كاكتت ربؿتا ست  غقر لتق ُقردٓلة أ نّ إ

 :-ؾت لف كقيػرت يف هناية دراس فا بالػعؾوهق ما هقّص -وإبراهقؿ وإكبقا  كامؾة 

صتتار ح يف اإللتتذا عربؿتتا يـبغتتل الـظتتر لؾؼتترا ة ال حؼقبقتتة كخطتتقة يـبغتتل أن هصتتحّ 

ؼقة هجعؾ الجزةتل ٓ يـؽ تػ قالفرمـققصعالداةرة  يرماخرشالالؽؾل، وكؿا يرى 

 ّٓ   بالؽؾل والعؽس.إ

 ّٓ  أن أهتؿ متا يف هتذه الدراستة لـتقيػرت لتقس ك اةجفتا، بتؾ متا هطرحتف متـ إ

 إمؽاكتتات آستت ػادة متتـ الؽ تتب ال تتابؼة ٓس ؽ تتاف بعتتض م تتاحات التتـّص 

الؼرآ ، وما هثقتره متـ أست ؾة حتقل آست خدام إمثتؾ لؾؿـفجق تقـ الدياكروكقتة 

 .ل اكؽروكقة يف قرا ة الـّص وا
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(5) 

الدراست
(1)

 

 :مقدمت: سىرة مزمي وسىرة آل ػمزان

 Imagining) :ػة هحت طـتقانال الل طؾك دراسة سابؼة لؾؿملّ  يع ؿد الـّص 

Mary – Disputing Jesus – Sūrat Maryam and related Meccan 

texts within Qurʾānic communication process")،  متريؿ الؿ خقؾتة )أو

ة ذات الصتتؾة يف ستتقا  ستتقرة متتريؿ والـصتتقص الؿؽّقتت - طق تتكوالختتالف يف 

طق تتكة حتتقل متتريؿ وحقتتث هـتتاقش ال تتفادات الؿؽّقتت (الخطتتاب الؼتترآ 
(2)

 .

: عؼتتد طق تتكوقاركتتت الدراستتة ال تتابؼة بتتقـ ال ـتتاول الؼتترآ  لؼصتتة متتريؿ وقصتتة 

يف صتتقرة أكثتتك شخصتتقة ال تتقدة متتريؿ  [11-3 :أيتتات]هـاولتتت ستتقرة متتريؿ 

د باط بتاره مقضتقًطا ٕستطقرة ٓ يترِ  طق تكيف حتقـ أن  ،سة ه تبف إستطقرةمؼدّ 

ة باط باره شخصتقة مـ الـصقص الؿؽقّ  ر ذكره يف طددٍ ومع ذلؽ هؽرّ  ،كبقية قرآكقة

يف آكؼ تام  ال تبب الترةقس ة طؾتك كحتق متامض، كاكتتمثقرة لؾجتدل، وم ت ؼؾّ 

ا زالتت هثقتر الختالف بتقـ مخ ؾتػ متو ،هاريخفتا ر  الذي ضرب الؿ قحقة طؾك مَ 

                                                             

ق ؿ الدراسات اإلسالمقة -ح ام صغي، مدرس بؽؾقة الؾغات والرتعؿة د/ قام برتعؿة هذه الؿادة:  (1)

بالؾغة اإلكجؾقزية، بجامعة إزهر، شارك يف هرعؿة طدد مـ الؽ ب الديـقة، وقام برتعؿة طدد مـ البحقث، 

 لؽرتوكقة. كؿا أن لف العديد مـ الرتعؿات الؿـ قرة طؾك بعض الؿقاقع اإل

 :يؿؽـ آصال  طؾك هذه الدراسة يف (2)

Jean BUTLER & Thomas HOFFMANN (eds.), Qurʾānic Studies. Literary and 

Hermeneutical Dimensions, Leiden, 2006. 
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ال تتل هتتروي إحتتداث العجقبتتة ال تتل  طق تتكالطقاةتتػ متتـ أهبتتا  الـبتتل. عؼصتتة 

ّٓ طق كز طؾك مريؿ ٓ صاحبت مقلده إكؿا هركّ   طؾك معجزة كالمف ، وٓ ه  ؿؾ إ

التذي بؾتغ  طق تكا ف لقـؼذ بذلؽ حقاهتا ويتغئ ستاح فا. أّمتمّ يف الؿفد دعاًطا طـ أُ 

ّٓ رشد يدطق إلك طبادة إلتف واحتد وي تعك  الؼؾقؾ، عفذا الذي ضّؾ  ه عال كعؾؿ طـف إ

 ،إلك هحؼقؼ القحدة بقـ الؿممـقـ، قد أخػؼ يف هحؼقؼ رسال ف طؾك أرض القاقتع

بتتؾ وه تتبب يف هتتذا آكؼ تتام التتذي اكتتدلع بعتتد وعاهتتف. وهجتتدر اإلشتتارة إلتتك أن 

هلل )وقتتد وردت يف  ق تتكطة الؼضتتقة ال تتاةؽة ال تتل أاارهتتا الخصتتقم حتتقل بـتتقّ 

ختتالف يف الجتتدل  محتتّؾ  الـصتتقص الؿؽقتتة بؾػتتظ ولتتد ٓ ابتتـ( لتتؿ هؽتتـ بعتتدُ 

الالهقيت الؿ قحل حقل صبقعة الؿ تقح: عالتدلقؾ التذي يؿؽتـ اس خالصتف متـ 

طالقتتة بتتقـ الؿج ؿتتع الجديتتد  أّي  ة ٓ ُيظفتتر بعتتدُ طتتدد متتـ الـصتتقص الؿؽّقتت

هتذا  مـ هتذه الـصتقص أنّ  الرسؿققـ بؿخ ؾػ صقاةػفؿ. وما ُيػفؿ الؿ قحققـو

وإكؿتا متـ  ،دةمـ مصادر م تقحقة مع َؿت طق كمعؾقماهف طـ  دّ الؿج ؿع لؿ ي  ؿِ 

ؼ بالؿ قحققـ القفقدفا ه عؾّ دواةر أخرى ه عك لؾ قعقؼ بقـ الؿع ؼدات، لعؾّ 
(1)

. 

                                                             

هحريره هل ، وأن طؿؾقة اب ري   اا، بؾ يع غوكف ك ابً ا سؿاوي  ٓ يع غ الؿ   رققن الؼرآن ك ابً  ،بالطبع (1)

 
ّ
 كالؼرآن ٓ شؽ يـ فل إل مع ـ بعده، هذا الؿـطؾؼ يف ال عامؾو مَ أكػ ف  طؿؾقة قام هبا الب ر سقا  كان الـبل

ف ةقرا هف يف اس ؼاللق ف ٓك  اف بـا  ضدّ ويؼػ حاةاًل  ،ا طؾك الؽ ب ال ابؼة ؿدً عا ماط بار الؼرآن ك ابً 

 .(ق ؿ الرتعؿات) .الخاّص 
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(7) 

طتة يف ال تقر الؿؽقتة إٓ أهنتا رات الؿ تقحقة مقزّ ه جؾك مجؿقطة مـ ال صقّ 

ؾ الـظر يف ال تفادات الؿؽقتة ربؿتا يؿّثت دراسة، ومع ذلؽ عننّ ٓ هزال بحاعة إلك 

أو أحتدهؿا  طق تكلقة ل ؼققؿ هذه الـصقص ال ل هذكر صراحة متريؿ ومحاولة أوّ 

ر هتتاهقـ ف طؾتتك أاتتر هطتتقّ ك لـتتا ال عتترّ وعتتؼ هرهقتتب هتتاريخل، وذلتتؽ ح تتك ي  تتـّ 

 الؼرآن. ّؽؾ ههدريجل طؾك  ال خصق قـ ب ؽؾٍ 

وه تعك إلابتات الؼترا ة  ،ر ال قاستلالحالقة ال طقّ ر الؿؼالة يف الؿؼابؾ هصقّ 

الجديدة لؾؼصص الؿ قحل إبتان الػترتة الؿدكقتة يف حقتاة الـبتل، حقتث خضتعت 

رة ل ـاستتتب آح قاعتتتات رة لعؿؾقتتتات إطتتتادة صتتتقامة م ؽتتترّ الـصتتتقص الؿبّؽتتت

التدياكات  ال ل أاارهتا العتالؿقن متـ أهبتا  ئالحجاعقة والجدلقة لؾؿج ؿع الـاش

ال قحقدية إخرى
(1)

طتـ هتذه الؼاطتدة، عؼتد  . وكذلؽ حال سقرة مريؿ عال ه ذّ 

ا، هتق هؼتقيض ال تؾطة ؼ هتدًعا سقاستق  خضعت هتل إخترى إلطتادة قترا ة هحّؼت

إذ كاكت هـتاك حاعتة مؾّحتة لؿقازكتة هتذا  :القفقدية الؿفقؿـة مؿثؾة يف آل إبراهقؿ

   القاضح يف ال ؾطة الروحقة.ال ػقّ 

  

                                                             

-Angelika Neuwirth, "Meccan textx – Medinan additions? Politics and the reاكظر:  (1)

reading of liturgical communications", in Rudiger ARNZEB & Jorn THIELMANN (eds.), 

Words, texts, and concepts cruising the Mediterranean Sea. Studies in the sources, contents 

and influences of Islamic civilization and Arabic philosophy and science ، إهدا  لجقرهارد

 .91-73، ص2139إكدرس يف ذكرى مقلده الخام ة وال  قـ، لقعان، 
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(8) 

 :(26-33 :( وػالقخه بالقصت )اآلياث33-1 :الخمهيد )اآلياث -أ

ؼ طؿؾقة إطادة الـظر وهقا   ،آل طؿران سقرة مدكقة، هل االث سقرة يف الؼرآن

طق كيف قصة مريؿ و
(1)

[11-3 :أيتات]ال ل سبؼ أن هـاول فا ستقرة متريؿ  
(2)

 ،

ستابؼ متـ مـظتقر مخ ؾتػ. وال تقرة  ٓحؼة لـص   عديدةً  قرا ةً  ض ال قرةُ وهعرِ 

ة صبؼات هـ ؿل إلك عترتات ػ مـ طدّ الؿدكقة الؿبؽرة لق ت وحدة واحدة بؾ ه للّ 

زمـقتتة مخ ؾػتتة
(3)

 ؾ حؾقتتؾ طؾتتك يتتدِ لالؼصصتتل يف ال تتقرة  . وقتتد خضتتع الجتتز ُ 

الباحث مااقاس زاهـق ر
(4)

رّكز عقف طؾك البـقة الرتكقبقة، وقّ ؿ ال قرة إلك االاتة  

. [318-311 :، وكتذلؽ99-61 :، ومتـ أيتات62-3 :أيتات متـ] :أعزا 

                                                             

 Neal ROBINSON, "Jesus in the Qurʾān", inاكظر:  ،يف الؼرآن طق كلالصال  طؾك ما ُك ب طـ  (1)

Jane MCAULIFFE (ed.) EQIII, 7-12 ،وكذلؽ :Neal ROBINSON, Discovering the Qurʾān. 

A Contemporary approach to a veiled text. London, 1996, Johan PARRINDER, Jesus in 

the Qurʾān, London, 1965. ،  اب ب ـاول الـصقص الؼرآكقة مـ مـ همٓ  الؽُ  ومع ذلؽ لؿ يف ؿ أي ّ

 ؿ أن كقؾ روبـ قن يـطؾؼ يف دراس ف مـ مـفج هاريخل.حقث كقهنا إطادة قرا ة لـصقص سابؼة رم

 Barbara FREYER-STOWASSER, "Mary" inلؾقققف طؾك ال صقير الؼرآ  لؿريؿ اكظر:  (2)

EQIII, 288-96. ٓ ُهعـك بال طقرات ال اريخقة يف الؼرآن وٓ هعرض الؼصص الؼرآ   مقر أن هذه الؿؼالة

 قرآكقة أو خارعة طؾك الؼرآن.باط باره قرا ات لـصقص سابؼة 

وأوهق بقرهزل،  برع رتاسرهققدور كقلدكف، هاريو الؼرآن، صبعة عريدريش شػالل، عقهتؾػ  :اكظر (3)

 .3918-3919مجؾدات، ٓيبزج،  1

 اكظر: (4)

A.H. Mathias ZAHNISER, " THE WORD OF GOD AND THE APOSTLESHIP OF 'ĪSĀ: 

A NARRATIVE ANALYSIS OF ĀL 'IMRĀN {3}: 33-62" in JSS 37 (1991), pp. 77-112. 
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 ثرجامت

(9) 

، وبعتد ذلتؽ طق تكحقث خ ام قصة متريؿ و [62]واؿة اكؼطا  واضح بعد أية 

لفتؿ قبتؾ هتذا، ويع ؿتد هتذا  ذكترٌ  ورد قتد يؽـ ولؿ ،ف ٕهؾ الؽ ابخطاب مقّع 

ؾ أيتات ال تابؼ طؾقتف. وهؿّثت الجز  بقضقح عقؿا ي ققف مـ حجتج طؾتك التـّص 

 الجز  إول مـ ال قرة وبؿثابة كقاهتا. [3-62]

ستتقف ه جتتاوز الؿالحظتتات ال القتتة ال حؾقتتؾ ال تتردي ل حتتاول بتتذلؽ ه بتتع 

Sitz im Lebenال قا  آع ؿتاطل 
(1)

 أو القضقػتة ال قاستقة آع ؿاطقتة لؾتـّص  

متـ دراستة قصتة  مػترّ  ولفتذا ال تبب، ٓ ر ال اريخل لـ لة الؼترآن.يف ضق  ال طقّ 

اة آل طؿتترانالؿ تتؿّ  طق تتكطاةؾتتة متتريؿ و
(2)

يف ]ومـفتتا أختتذت ال تتقرة استتؿفا  ،

 . وٓ يعتدّ [12-3 :أيتات]طالوة طؾتك الؿؼطتع ال ؿفقتدي  ،[62-11 :أيات

                                                             

ما، ووضقػ ف، والغرض مـف  ا سقا  إك ا  كص  هذا الؿصطؾح م  خدم يف الـؼد الؽ ابل، ويعـل هحديدً  (1)

لذا  :وٓ يقعد مؼابؾ إكجؾقزي دققؼ لف ،يف هذا ال قا ، وهق أشؿؾ مؿا قد يػفؿ مـ القضعقة آع ؿاطقة

 . (ق ؿ الرتعؿات) .فهق بؾغ ف إلؿاكقة يف كّص أاب ف الؽاهب كؿا 

ؼ برمقز ويعقد هذا ال حديد لؾ ػ قر الؿ عؾّ ، .Roberto TOTTOLI, "Imrān" in EQ II, 509اكظر:  (2)

شخصقة مريؿ يف العفد الؼديؿ هل هصقير م بؼ لؿاري ال ل هرهبط بلسرة طؿران  س، عننّ الؽ اب الؿؼدّ 

. ويرى هقهقلل يف ك بة مريؿ [15آل طؿران: ]وبـت زوعة طؿران  [28سقرة مريؿ: ]وهصبح أخت هارون 

س إولك ٕن آهجاه الؿ قحل ي  خدم شخصقات الؽ اب الؿؼدّ  :بسمـ الؾ   ً إسرة طؿران شق طق كو

شؽ أن الؼرآن بقصػف إطادة قرا ة لؿعارف الؽ اب  (. 519ٓل خصقات م لخرة )الجز  الثا ،  كلكقا ٍ 

ولذا عنن  :يعؽس هؾؽ العؿؾقات ال ػ قرية ال ل أطادت ه ؽقؾ الـصقص ال قراهقة=بعده  س وماالؿؼدّ 

 س.بْ هؼديؿ ذكرى هقراهقة ارية بالرتاث ال ػ قري هق سؿة لؾؼرآن ٓ ك قجة لحدوث لَ 
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 ثرجامت

(31) 

ت -وعتؼ قترا يت-ح ك هتذه الؾحظتة  الـّص  ا ُيعـتك يف إستاس بتنبراز إهؿقتة كص 

يف الدياكة الؿ قحقة لذلؽ الؿج ؿع الؿقعقد وقت  طق كالجديدة لؼصة مريؿ و

ـّ  ، الذي هتق أكف مؼدمة لفذه الؼصة. عالـّص  سرد هذه الؼصة كامؾة، بؾ مالب الظ

يف عز  مـف خطاب مباشتر لقفتقد الؿديـتة
(1)

ويف عتز  آختر هؼريتر طتـفؿ، يعترض  

دل عت طؿؾقة إطادة الـظر يف رهبة بـتل إستراةقؾ )آل إبتراهقؿ( ال تل لتؿ هؽتـ محتّؾ 

وسمال ح ك هذا الحقـ بقصػفؿ الؿخ اريـ لحؿؾ أماكة الؽ اب ال تؿاوي. ويف 

الػرضتقة ال تل ه جؾتك  عتننّ  [11-3]سقا  الحجة ال ل ي ققفا الؼرآن يف أيات 

 لتذا عتننّ  :هـا أن الفدف هؼديؿ كظام عديتد يعتارض الؿـظقمتة القفقديتة الؿفقؿـتة

ل بتالغ عـّت مت يف شتؽؾٍ يؿ وُقدّ ال ل وردت بالػعؾ يف سقرة مر طق كقصة مريؿ و

د متـ عديتد هـتا يف ال عؼقد، وٕسباب دطقية محضتة ٓ ه ت ؾزم إطتادة إك تاج، هترِ 

بطؾتتة  عتتننّ  يف ستتقرة آل طؿتتران ع. ويف الـ تتخة الجديتتدة متتـ الؼصتتةمقّستت شتتؽؾٍ 

الؼصة يف سقرة مريؿ هحظك بؿزيد متـ التدطؿ طتغ شخصتقة أخترى أكثتر ك تاًصا 

ٕول مرة بقصتػف  طق كبفا مـ عفة إم مـػردة. ويظفر َ  بـَ ها فا ال ل هؿدّ مّ هل أُ 

 ًٓ ور الذي يثبت عقؿا بعد أكف كق  متـ إبطتال لؾصتقرة الذاهقتة ال تل وهق الدّ  ،رسق

                                                             

 Moshe Gil, "The origins of the Jews of اكظر: ،لؿزيد مـ الؿعؾقمات حقل يفقد الؿديـة (1)

Yathrib" in JSAI 4, pp. 203-24. ،:واكظر أيًضا Montgomery WATT, Muhammad in Medina, 

Oxford, 1956, Ch. IV, pp. 193-220.  
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 ثرجامت

(33) 

ة ٓ طالقتة لفتا إذ ه جؾتك عقتف ستؿات خاّصت :ن طـ أكػ فؿقمفا إكبقا  ال ابؼقدّ 

 ؾطة إبقية.بال   

ذا الخطاب إكثقي الذي ي قع يف ال قرة ؾ يف هأهؿقة ي ؿثّ  واؿة أمر ٓ يؼّؾ 

ز حقل العػتة ومعجتزة الحؿتؾ والؿتقالد، ويظفتر يف الؿؼطتع ال ؿفقتدي يف ويرتكّ 

أساس بالخطاب الـبتقي التذكقري الؿ ؿركتز حتقل  ب ؽؾٍ  كعـال قرة رمؿ أكف يُ 

ال ؿفقديتة يف ال تقر ال القتة  التقحل. ومقضتق  التقحل التذي يؿثتؾ طتادة الػؽترة

إذ ي  ابؽ متع طـاصتر الحجتة  :ومغزى عديًدا يف سقرة آل طؿران يؽ  ب سقاًقا

والؽتالم طتـ التقحل، التذي كتان ح تك هتذا الققتت  .والغهان الؿقعفتة لؾـ تا 

مقسقًما بالطابع التذكقري والؿـزلتة الذكقريتة
(1)

إذا كظركتا إلتك إمتر متـ عفتة  ،

)الـق  آع ؿاطل( بات أن م قًبا بصقر وشمون مـ طالؿ اإلكاث مثؾ  الجـدر

أو بلعؽتتار ه  حضتتر العالقتتة ال بادلقتتة بتتقـ الجـ تتقـ مثتتؾ الرمبتتة  ،التترحؿ وإم

 ق  إستاسوآب غا  والػ ـة. وٓ يؿؽـ مالحظة هذا إمتر بؿعتزل طتـ الؿقضت

                                                             

 الذكقريتة يف التـّص  الضتؿـقةطؾؿتل قتد بحتث ٕول مترة الـصتقص  مق قؾ سقؾز الذي طؾك حتدّ  :اكظر (1)

 :الؼرآ ، وإن لؿ يحاول ه بع هطقرها. اكظر

Michael SELLS, "A literary approach to the hymnic suras of the Qurʾān. Spirit, gender, and 

aural intertextuality", in Issa J. BOULLATA (ed.), Literary structures of religious meaning 

in the Qurʾān, Richmond, 2000, pp. 3-25. 
مؼاركة  بـقاحل الـق  آع ؿاطل يف الـّص  كبقرٍ  ب ؽؾٍ  وٓ هزال الؼرا ة الـ قية لؾؼرآن يف بداي فا، وٓ هت ؿ

 :باه ؿامفا بالـقاحل اإلصالحقة لؾـص. اكظر

Margot BADRAN, Feminism and the Qurʾān, in EQ II, pp. 199-203. 
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 ثرجامت

(32) 

وهذا بؿثابتة هؿفقتد  ،ا ل قرة آل طؿران الذي يج د مقروًاا ي عؾؼ باصطػا  الـ 

، طق تكعد ال قاستل، لتدور قصتة متريؿ وي ضؿـ الؿػ اح لػفؿ عديد، يراطل البُ 

الؼترآن حتقـ ضفترت   تّؽؾهة مـ طؿؾقة هذا الدور الذي اك  ب ف يف مرحؾة خاّص 

  ال قرة.
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 ثرجامت

(31) 

املسخزشد الضمين الخمهيد والىصّ وصّ -ب
(1)

 :باجلىدر )الىىع االجخماػي( 

 :الىصّ -1

متـ ختالل ذكتر اإلكجقتؾ د يف بداي ف مقضق  ال تقرة الترةقسال ؿفقيثقر 
(2)

 ،

د ذكره طادة يف مؼطع هؿفقدي يف الؼرآنس ٓ يرِ وهق ك اب مؼدّ 
(3)

 تقرة . وهبدأ ال

  [،2آل طؿران: ]بال لكقد طؾك وحداكقة اهلل 
ّ
هصتديًؼا  والقحل الذي كزل طؾك الـبل

يف ال تقراة واإلكجقتؾ لؿا أكتزل متـ قبتُؾ 
(4)

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ نثڀ: 

 .[1]آل طؿران:   ٿمث ٿ ٿ ٿ

                                                             

آخر، لؽـ  ما يف بـا ه طؾك كّص  الضؿـل يف الدراسات إدبقة، هق أن يع ؿد كّص  الؿؼصقد بالـّص  (1)

ح بآط ؿاد طؾقف، لؽـ يظفر الجديد ومقر مصرّ  داخؾ الـّص  االؿع ؿد طؾقف مضؿـً  الـّص  بحقث يظّؾ 

 .(ق ؿ الرتعؿات) .ؾ الـّص لؿحؾّ 

رمؿ أكف ٓ يحاول أن ي ق  اإلكجقؾ ، ,.Sidney H. GRIFFITH, "Gospel" in EQ II, 342f :اكظر (2)

 ة ك لة الؼرآن.باط باره عزً ا مـ الخطاب الؼرآ  طـ القحل يف إصار طؿؾق

س واحد ٓ مجؿقطة م ـقطة مـ الؽ ابات، وقد ورد ذكره كؾؿة اإلكجقؾ يف الؼرآن ه قر إلك ك اب مؼدّ  (3)

الذي معـا، يف سقا  عدلل دوًما. وطادة ما هليت  عؿقعفا يف آيات مدكقة باس ثـا  الـّص  ،مرة يف الؼرآن 32

 :، وسقرة الؿاةدة يف أيات79، 38، 1 :كؾؿة اإلكجقؾ مصاحبة لؾ قراة )كؿا يف سقرة آل طؿران أيات

 د مع ال قراة والؼرآن.( ومرة واحدة هرِ 57 :، وسقرة إطراف أية331، 68، 66

. Godإلك  Allahظة ػاإلكجؾقزي هل هرعؿة ماعد عخري مع هغققر ل الرتعؿة الؿ  خدمة يف الـّص  (4)

 هعديالت طؾك الرتعؿة ي ار إلقفا يف مقاضعفا. ويف حال إدخال أّي 
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ا لؾقهؾتة إولتك أستؾقًبا عتدلق   [12-3 :أيتات]ويبدو الؿؼطتع ال ؿفقتدي 

 ،ة واإلقتترار هبؿتتا متتـ عاكتتب عؿاطتتات مخ ؾػتتةمع تتاًدا ي ـتتاول التتقحل والـبتتقّ 

ويقاصؾ الؿؼطع ال لكقد طؾك ألقهقة هتذا التقحل واه تاقف متع الؽ تب ال تؿاوية 

 فؿبعضتتمتتـ حؿاي تتف متتـ اب غتتا   لتتؽ ٓ مػتترّ ومتتع ذ ،صتتديؼ لفتتاال تتابؼة، وأكتتف ه

 الؼرآن إلاارة ال ؽقك والػقضك: ـ آِي اس غالل الؿ  اهبات مِ 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ نثڳ

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

       ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

  ۆمث ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ           

 .[8، 7 ]آل طؿران:

رة متـ رعتض بعتض ال تامعقـ ه جاوز هذه أيات ال ؽقى الؼرآكقة الؿ ؽرّ 

ة هثقتر قضتقة ال  تابف يف الؼترآن، وهتل م تللة وٕول مترّ  ،ال  ؾقؿ بالقحل الجديد

)كؿتا يف ستقرة ال تعرا   :مػاع ة يف ضق  ال لكقدات الؼرآكقة طؾك أكف ك تاب مبتقـ

ال تبب ومقتره عتذبت هتذه (. ولفذا  مث پ ٻ ٻ نثٻ :يف أية الثاكقة

أيات أكظار العؾؿا ، وقد حاول بعضفؿ هحديد البـا  الـحتقي لميتة ال تابعة
(1)

 

                                                             

 .Claude GILLIOT, "Exegesis of the Qurʾān, classical and medieval", in EQ, II, ppاكظر:  (1)

 .011-99 وخاصة 99-124
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 ثرجامت

(35) 

ؾطة هلويتؾ أيتات الؿ  تاهبةـ يحظتك بُ تل حديد َمت
(1)

وهتؾ الؼتدرة طؾتك هتذا  ،

ال لويتتؾ مؼصتتقرة طؾتتك اهلل أم ه تتؿؾ الراستتخقـ يف العؾتتؿ أيًضتتا  يف حتتقـ ذهتتب 

الؿرععقة الذاهقة لؾؼرآنبعض العؾؿا  لؾ لكقد طؾك 
(2)

 الؼرآ . بؿقعب الـّص  

 :إػادة الىظز يف الشاهد الكالسيكي للمزجؼيت الذاحيت للقزآن -6

الؼضقة إساسقة ال ل هثقرها أية الثاكقة وال بعقن متـ ستقرة آل طؿتران  إنّ 

لتتف ذلتتؽ، ولق تتت صبقعتتة  يف هلويتتؾ الؼتترآن ومتتـ ٓ يحتتّؼ  ـ لتتف الحتتّؼ هتل بقتتان َمتت

 ذاهتا. كصقص القحل يف حدّ 

لؽتـ  ،صحقح أن اإلطالن طـ وعقد آيات م  اهبات يبدو اطرتاًعتا بالؼصتقر

أيات ال ل هح ؿؾ أكثر مـ هػ تقر  عننّ  :ـ أن هذا لقس بالزمطـد إكعام الـظر ي بقّ 

ؾقتة س، وبقاهنتا عتز  متـ طؿهل واقع بتديفل يف الؼترا ة القفقديتة لؾؽ تاب الؿؼتدّ 

بقـ وعتقه ال تقراة  (الحؽؿا ) ال ـاةقؿال ػ قر. ويػّر  الرتاث القفقدي مـذ طصر 

                                                             

 اكظر: (1)

Jane MCAULIFFE, "Text and Textuality: Q 3:7 as a point of intersection" in Issa J. 

BOULLATA (ed.), Literary structures of religious meaning in the Qurʾān, Richmond, 

Surrey 2000, pp. 56-76 

 :اكظر ،قة لميةحقث يـاقش ال ػاسقر اإلسالمقة الؿخ ؾػة. ولؾقققف طؾك الؿؼ ضقات ال لويؾ

Daniel Madigan, The Qurʾān's Self-Image: Writing and Authority in Islam's Scripture, 

Princeton, 2001  

 .Uri RUBIN, review of MADIGAN, in JSAI 23 (2003), pp. 381-386 :طؾقف لدى وكذلؽ الردّ 

 :اكظر (2)

 Stefan Wild, The Self-Referentiality of the Qurʾān, Sure 3: 7 as exegetical challenge, in 

Jane McAuliffe et al. (eds.). With Reverence for the Word. Oxford, 2003, pp. 422-236. 
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(36) 

ر لؾ عامتؾ متع ضتاهرة ك يف ال ػ تقر الؼترآ  الؿبّؽتالؿخ ؾػة، وهق اصطالح ي جّؾت

أيات الؿ  اهبات
(1)

 ال أوعف يف حتدّ س طؾك أكف حؿّ والـظر إلك الؽ اب الؿؼدّ  .

ولتذا عؾتقس مؽؿتـ الخطتقرة  :الؿديـتة بد أكف كان أمًرا شاةًعا لدى مج ؿع ذاهف ٓ

ولؾ عبقر طتـ هتذه الػؽترة  ،واإلشؽال يف أيات الؿ  اهبات كػ فا بؾ يف قرا هتا

 ،ر طـ التقحلإلك اس عارة مقر مللقعة هؿاًما يف الحديث الؼرآ  الؿبؽّ  يؾجل الـّص 

لفتتا دٓلتتة عـ تتقة مثتتؾ اب غتتا  الػ ـتتة اعق تت خدم ألػاًضتت
(2)

وز . إهنتتا الرمبتتة يف هجتتا

                                                             

د الؿعا  والدٓٓت كجؿ طـ م  ابف الؼرآن والقعقه ر مـ ال ػ قر ي ـاول م للة هعدّ هـاك كق  مبؽّ  (1)

س الذي شا  يف القفقدية مع القعقه لؿ أن مػفقم ال  ابف يف آيات الؽ اب الؿؼدّ  ريوالـظاةر. ويف هصقّ 

 وإكؿا اكعؽس طؾك ما يبدو يف الؼرآن كػ ف كؿا يرى عقؾقق. ،ريؼ صر طؾك ال ػ قر الؿبؽّ 

يف الؼرآن يراد هبا يف إمؾب إهداف الروحقة مثؾ اب غا  وعتف اهلل أو رضتاه، إٓ  (اب غا )رمؿ أن لػظة  (2)

 (بغتل). وإذا راطقـتا الجتذر  مث ۅ نثۅ : كؿا يف آية سقرة الرطد يف ققلتفكباًل  أهنا قد ه قر إلك رمبات أقّؾ 

. ويف سقا  إهتداف الدٓلة الجـ قة ٓ هبدو مريبة طؾك الؼرآن يف سقا  قصة مريؿ عننّ  (سقدة بغل)بؿعـك 

عالػ ـتة  :ختاّص  ا ب تؽؾٍ است خدامفا يف ستقا  الػ ـتة يبتدو هتدمقري   رة لالب غا  يف الؼرآن، عننّ الروحقة الؿ ؽرّ 

 ع ل  ؿؾ آخ بتار والؿحـتة، وآكحتراف طتـ الطريتؼ الؼتقيؿ، والـتزا  بؿعـك الغقاية )رمؿ أن معاكقفا ه ّ 

سرتاهقجقة اإللفقة ٓخ بار إيؿان اإلك ان. وحامؾ لتقا  الػ ـتة د يف الؼرآن يف سقا  اإلداخؾ الؿج ؿعات( هرِ 

متا هركتت ) :بال مـاز  هق الؿرأة وإن لتؿ ُيتـص طؾتك ذلتؽ صتراحة يف الؼترآن، بختالف الحتديث، عؼتد ورد

 . اكظر:(طؾك الرعال مـ الـ ا  بعدي ع ـة أضرّ 

Arnd J. WENSINCK, Concordance et indices de la tradition musulmane, Leiden, 1937-

1988, V. 63. . 

 The woman as a locus of apocalyptic :وقتد هـتاول هتذا الحتديث ولقتد صتالح يف مؼالتة لتف بعـتقان

anxiety ،ضتتؿـ ك تتاب ٕكجقؾقؽتتا كتتقيػرت وآختتريـ بعـتتقان: Myths, historical archetypes, and 

symbolic figures in Arabic literature: Towards a new hermeneutic approach, Beirut, 1999, 
= 
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وبال تالل الثتقرة طؾتك الـظتام إصتؾل التذي  ،الحدود، يف القلق  بأخر الغريب

عقؿتتا بعتتد  (ال لويتتؾ)ـ يف قؾتتقهبؿ زيتتغ رامبتتقـ يف ال لويتتؾ. وقتتد أصتتبح يجعتتؾ َمتت

آصطالح ال اةع لفذا الـق  متـ ال ػ تقر
(1)

ة يف إصتؾ متـ ، وهتل كؾؿتة م ت ؼّ 

قتتة شتتاةعة يف أوستتاط الراستتخقـ يف هعبقتتر بالؾغتتة الفقؾقـقتتة ي تتقر بقضتتقح إلتتك هؼـ

وربؿتا ابتت ضترر  ،سة ال ل هعامتؾ معفتا مج ؿتع الؿديـتةهػ قر الـصقص الؿؼدّ 

هذا الـفج حقـ لجل إلقف بعض إعراد يف اكحقاز مقر مـاسب إلتك التقحل الجديتد 

ة خبقثةبـقّ 
(2)

. 

وعتتؼ الؼقاطتتد الـحقيتتة الؿؼتتررة متتـ حقتتث هرهقتتب الؿب تتدأ  وإذا قرأكتتا التتـّص 

ذاهتف إن لتؿ يؿارستف   والؿ ـد والؿ ـد إلقف عال إشتؽال يف ال لويتؾ يف حتدّ والخغ

ا اب غا  الػ ـة عقؼابؾ م ؾؽ الراسخقـ يف العؾؿ التذيـ يربطتقن بتقـ أمّ  ،الزيغ أهُؾ 

                                                             
= 

pp. 123-45, 128 – بؾػتتظ اإلكجؾقزيتتة إلتتك ع ـتتة كؾؿتتة عختتري هتترعؿ وقتتد sedition،  وبال تتالل لتتؿ ي ضتتح

 الجاكب اإلمقاةل آعرتاضل. 

بالضروري أن ومعـك كؾؿة هلويؾ يف الؼرآن لقس ، .Claude GILLIOT, "Exegesis" in EQ IIاكظر:  (1)

ـ، وإكؿا الؼصد ما طؾك مققػ معقّ  يؽقن كػس الؿعـك الذي اس خدم يف ال ػ قر الؿبؽر، أي هـزيؾ آيةٍ 

 .طامّ  ال لويؾ بقعفٍ 

 الؾحـ يف الؼقل هبدف ه قيف الؿعـك يف الحديث طـ القحل يف ال قر الؿدكقة مـ الؼرآن هق أمر طابف (2)

آل ]مققـ سبقؾ الؼرآن طؾك يفقد الؿديـة يف أكثر مـ مقضع، همٓ  القفقد الذيـ يؼقلقن لقس طؾقـا يف إُ 

 .[75طؿران: 
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 ولتذا ي  تبثقن بصتقرة التـّص  :مـ طـد ربـا الؽ اب والؿ  اهبات ويؼقلقن كؾ   مّ أُ 

شتتؽ أن  وٓ ،اب غتتا  الػ ـتتة إم يف هبتتايـ صتتارخ متتع ال قضقتتػ الؿغتترض لؾتتـّص 

إذ  :وصتػ عتدير بآك بتاه والؿالحظتة (م الؽ ابأُ )يف طبارة  (مّ أُ )اس خدام لػظ 

، والخطتاب إكثتقي وهـتزياًل  اخطتاب التقحل باط بتاره ك اًبت :يجؿع بقـ خطابقـ

ت عديتدة يف ستقرة آل طؿتران، ة والحؿؾ والقٓدة. وصقرة أم الؽ اب لق تلؾعػّ 

 ک ڑ نثڑ :عؼد وردت يف شفادات سابؼة مـفا أية الرابعة يف ستقرة الزخترف

وكذلؽ يف أية ال اسعة والثالاقـ مـ سقرة الرطد. ويف هاهقـ  ، کمث ک

 قـ ه قر لػظة أم الؽ اب إلك الؿصتدر إصتؾل التذي هـبثتؼ مـتف ال قرهقـ الؿؽقّ 

 ؾ أعتزا ً الؽ ب ال ؿاوية، بقـؿتا يف أيتة ال تابعة متـ ستقرة آل طؿتران ه تؽّ  كّؾ 

دة مـ القحل )أو هعؽتس( أم الؽ تاب، يف حتقـ أن البتاقل مقتر محؽتؿ ولتذا محدّ 

يح ؿتؾ ال لويتؾ. وهتذا آست خدام إخقتر رمتؿ أكتف م تلخر
(1)

يعؽتس صريؼتتة يف  

س ال تتل اب الؿؼتتدّ ال لويتتؾ القفتتقدي حقتتث الصتتقامة الؿعروعتتة لػؼتترة متتـ الؽ تت

يف الؽ تتاب كػ تتف )أي يف العفتتد الؼتتديؿ( مؼابتتؾ صتتقامة أختترى  لؼرا هتتتا أصتتٌؾ 

معروعتتة ب تتؽؾ مقتتر مباشتتر، مع ؿتتدة طؾتتك التترتاث )وُيؼصتتد بتتذلؽ الـ تتخة 

الؿاسقرية(
(2)

. وإذا سؾؿـا بلن هذه إعزا  متـ التقحل الجديتد لق تت محؽؿتة 

                                                             

وكجده يف ك ابف ، Josef HOROVITZ, Koranische Untersuchungen, Leipzig 1926, 65 :اكظر (1)

 م الؽ اب.اسب مع اإلشارات الؿؽقة إلك أُ ويرى أكف ٓ ي ـ ،ل القفقدير ال داخؾ الـّص هذا يرعض بال مغّ

 :وقارن ما عا  لدى، Babylonian Talmud bSukka 6b :اكظر (2)

= 
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إلاتارة ختالف وعتدل، عتنن ة وإكؿتا هؿقتؾ يعؽس الؿصدر ال تؿاوي بدّقت ب ؽؾٍ 

ـتة متع الـؼتاد الؿعاصتريـ التذيـ قتد الؼرآ  طؾك ما يبدو يعؽس هجربة معقّ  الـّص 

الؽػا ة ال ػ قرية ه جؾتك يف الؿصتطؾحات  عننّ  :ُهقّضػ اصطالحاهتؿ الؾغقية هـا

 ad) :عـتتل يف الؾغتتة الفقؾقـقتة هتتق لؿصتتطؾح إطتتادة صتتّؽ الػـقتة، عؽؾؿتتة ال لويتتؾ 

primum reducere)،  كؿتتا أن لػتتظ م  تتابف مؼابتتؾ محؽتتؿ هتتق هؽتترار لتتـػس

بد مـ البحث طتـ  (. وamphiboles, pithanosٓ) :آصطالحقـ طـد أرسطق

لفؿ هـا بتقـ صقـ يف ال لويؾ مؿـ عرضـا سؾًػا وعقد ك اط همٓ  الـؼاد الؿ خّص 

برمبتتة مقتتر طػقػتتة يف )باهتتتامفؿ  التتـّص  الؿع ؿتتديـ. وإنّ  (حؿؾتتة العؾتتؿ )ال تتقرايت

وال ؿ تؽ  ة يف ال عامتؾ متع التـّص يؼابؾ بقـفؿ وبقـ مـ يظفرون طالقة كؼقّ  (الػ ـة

َٓ  ،ب ؼديؿف يف أمثؾ صقرة كر  وهل أم الؽ اب، يف هصقير مجازي لعالقة بقـ التذّ أ

إيجتتابل ٓ لتتبس عقتتف. وإذا كتتان لػتتظ أم الؽ تتاب قتتد  وإكثتتك ُيـظتتر إلقفتتا ب تتؽؾٍ 

اهقؽقة يف أيتة الرابعتة متـ ستقرة الزخترف، درام خدم يف الؼرآن يف سقا  أقّؾ اس ُ 

وكذلؽ يف أية ال استعة والثالاتقـ متـ ستقرة الرطتد، حقتث متاب طـصتر الـتق  

                                                             
= 

 Wilhem BACHER, Die exegetische Terminologie der jüdischen Traditionsliteratur I, 

Leipzig, 1899, reprint Hildesheim, 1990, pp. 119f. 
-Aharon BEN) :العغية إلك الؽريؿ الؼرآن لؿعا  شقؿش بـ أهارون وهجدر اإلشارة إلك أن هرعؿة

SHEMESH ) ُام الؽ اب حرعق  هـؼؾ لػظة أ: (pessuqim, meforashim, she-hem) ، وبال الل ه  حضر

 . em la-miqra :العبارة ال ؾؿقدية
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آع ؿاطل يف مؼ ضك هذه أية، عنكـا كجد الؿ ؿك هـا م حقًكا بدٓٓت الـتق  

 حقث يليت الؾػظ يف قؾب حديث م  لكس بالـق  آع ؿاطل.

 :ووىيتمزاكش القىي والؼلم األ -3

عقاكب الـق  آع ؿاطل ال ل هؾقح يف الـؼاش ال تلويؾل لؿخ ؾتػ أكتقا   إنّ 

ستة ال تل هتل محتقر قصتة آل طؾك ما يبدو ب صقير إمقمتة الؿؼدّ  أيات ه  فّؾ 

الؿ رتشتتد بتتالـق  آع ؿتتاطل  الضتتؿـل د بؼتتقة طؾتتك التتـّص وال تتل همّكتت ،طؿتتران

أيتة ال تل  هذا ال تقا  عتننّ ويف  ،لؾجدل حقل أيات الؿحؽؿات والؿ  اهبات

 ه بؼ هذا الـؼاش هؽ  ب أهؿقة عديدة باط بارها هؿفقًدا لؿا يؾقفا:

 .[6آل طؿران: ] گمث گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ نثڈ

حقتث  ،ورمؿ أهنا ه  ؿؾ طؾك بقان لؼدرة اهلل عنن أية بالطبع وصػ لألمقمة

ُيؿؽـ أن ُهػفؿ الػرتة ال ل ه بؼ الؿتقالد ك صتقير لفتذا ال ؼابتؾ الؿ لصتؾ يف كتقطل 

 أيات، عاهلل يخؾتؼ الطػتؾ يف رحتؿ إم دون أن يؽتقن كتق  الطػتؾ معروًعتا ب تؽؾٍ 

عتتازم )محؽتتؿ(، ويبؼتتك الجـتتقـ م  تتاهبًا لؾؿتتراقبقـ متتـ الب تتر ح تتك مقلتتده، رمتتؿ 

لذلؽ ال  ابف هل محتقر قصتة متقالد  ل يريدها اهللُ اهلل بطبقع ف. وإن الحؼقؼة ال  طؾؿ

ر ال ؽؾ الذي هصقر إلقف إشقا  ال ل هغقب طـا، ستقا  يف واهلل وحده مـ يؼرّ  ،مريؿ

ومتع ذلتؽ عؿتـ إهؿقتة  ،ستقا  يف التقحل وال ـزيتؾ طؾتك حتدّ  الحؿؾ والؿقالد أو

إكثتتك،  طـصتتر -اإلكجتتاب والتتقحل :أي- ال إمتتريـبؿؽتتان أن ي تت خدم اهلل يف كِتت

رحتتؿ إم لإلكجتتاب، وأم الؽ تتاب لؾتتقحل. وهتتذا ال جتتاور لمي تتقـ ال ادستتة  :أي
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التذي يجؿتع بتقـ  (هتق)وال ابعة وهؼابؾفؿا مع ال ؽؾ الػؽري الؿـاضر، يبدأ بؾػظ 

خطتتاب القحداكقتتة والتتقحل،  [61-3 :يف أيتتات]الخطتتابقـ الرةق تتقـ يف ال تتقرة 

، وهتذا بؿثابتة كؼتؾ طؿتقدي لؾؿعرعتة وخطاب اإلكجاب وهبتايـ الـتق  آع ؿتاطل

وهصتتقير شتتؿقلل لفتتا هؽػؾتتف صبقعتتة الخؾتتؼ. عفـتتاك طـصتتر أكثتتقي إيجتتابل هتتق أم 

الؽ تتاب، عتتل  بتتف لعؿؾقتتة التتقحل ويحظتتك بتتاحرتام ال تتامعقـ )متتـ الراستتخقـ يف 

مترة أخترى بؿػتردات الـتق  آع ؿتاطل،  وبال الل يظفتر زيتغ أهتؾ ال تّؽ  ،العؾؿ(

 جتتاهؾقن الؿحؽتتؿ رمبتتة متتـفؿ يف الفتتدم التتذي ُيصتتقر عق ؿ تتؽقن بالؿ  تتابف وي

 بلستتؾقب مجتتازي قتتقي، هتتق قتتدرة الـ تتا  طؾتتك الػ ـتتة. وطـتتد مراطتتاة هتتذا التتـّص 

الؿ رتشد بالـق  آع ؿاطل يف أيات، ٓ يصعب اس حضار صقرة اإللف  الضؿـل

ع طؾتك متا ع تك يف الغققر يف العفد الؼديؿ وبخاصة قصة الـبتل هقشتع التذي ي ػّجت

 الزكا. مف مـ حّب قق

ت ومع ذلؽ عننّ  ا لجؿقتع الخؾتؼ وإكؿتا لجتز  متـ الخطاب يف الؼترآن لتقس طام 

قا الطريتؼ ويزيغتقا طتـ م ؾؼل القحل، وهؿ الؿممـقن الذيـ ٓ يرمبتقن يف أن يضتؾ  

صؿًعا يف الرحؿة، هؾؽ الؿـحة الرباكقتة ال تل هترهبط يف ستقا   :مثؾ أهؾ ال ّؽ  الحّؼ 

ور ولذا ي ؿ اس حضار دَ  :[2كؿا يف سقرة مريؿ: ]سقرة مريؿ بػؽرة الذرية ال رطقة 

الرحؿتتة. وستتقف يـؽ تتػ إاتتر الؽامتتؾ لفتتذا آرهبتتاط  ـ رحؿفتتا ه تت ّؼ إم، ومِتت

  الؼصصتل متـ ر بقـ خطتاب التقحل وخطتاب اإلكجتاب يف الجتزالقاقؼ الذي هؼرّ 

 ال قرة.
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وهجدر اإلشتارة يف هتذا ال تقا  إلتك أهؿقتة الـظتر إلتك واحتدة متـ الرتاهقتؾ 

 َٓ  وهل ك قد القالدة يف مديح العتذرا إساسقة يف الؿ قحقة ال رققة، أ
(1)

حقتث  

هصتقرات مخ ؾػتة، عفتل رمتز اإليؿتان لتدى الؿتممـقـ،  هؽقن مريؿ كػ فا محتّؾ 

اِر، ُمؾ بًِ تا، »ومصدر إزطاج لغقر الؿممـقـ  اعرحتل يتا اعرحل يا َسؿاًطا، طـد الُؽػ 

جتتف ٕم الؿتتديح ٓ ي ّ  عتتننّ  . ويف هتتذا التتـّص «رُه ال ِبتتاسعختتًرا لؾؿتتممـقـ ٓ يختتام

 عتتننّ  :إيؿتتان ٓ ال بتتاس عقتتف لؾؿتتممـقـ ّؾ الؽ تتاب وإكؿتتا ٕم الؽؾؿتتة باط بتتاره محتت

 ّٓ   لؾؽاعريـ.آل باس ٓ يؼع إ

 :سيحيتاملشيد مه اآلثار امل -3
ة هـقيتف بطاطتة إذ اؿّ  ،حقةقي جؾك يف ال ؿفقد كذلؽ طدد مـ اإليحا ات الؿ 

الؿ تتقحققـ وإبتتراز هقاضتتعفؿ، مؿتتا ي  حضتتر مجتتدًدا كؿتتاذج أكثقيتتة ٓ ذكقريتتة 

 قة:هل صقير الذات كؿا يف أيات أ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ

 ٿمث ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .[37، 36 آل طؿران:]

                                                             

 .Oi ekklesiastikoi hymnoi eis ten hyperhagian theotokon, Athens, 197`, pp. 61-62اكظر:  (1)

ك اب الصؾقات يح قي طؾك بعض الخدم الطؼقسقة يف الؽـاةس إراقذوك قة )دون مؽان أو هاريو(. 

برتاهقؾ الؽـق ة الغربقة وُي ؾك يف الجؿعات إربع لؾصقم الؽبقر يف الؽـق ة  واقٍؼ   يرهبط ب ؽؾٍ الـ قد كاماًل 

 ك قة.وإراقذ
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ال عبدية مطؾقبة مـ مريؿ كػ فا يف الجز  الؼصصل، وبعض هذه اإليؿا ات 

 ةٍ ركا بؼتتقّ أيتتة ال ادستتة ط تترة هتتذكّ  كتتذلؽ عتتننّ  ،كؿتتا يف أيتتة الثالثتتة وإربعتتقـ

)مّ تك، اإلصتحاح  «متـ ال تريروامػتر لـتا ذكقبـتا... لؽتـ كجـتا »بصالهـا الرباكقة 

طا  والجؿتع بتقـ التد ،(9-2، ولققا اإلصحاح الحتادي ط تر: 31-9ال ادس: 

د يف الؼرآنم ػرّ  بالؿغػرة والـجاة مـ ال رّ 
(1)

. 

تت ل ومتتع ذلتتؽ عثؿتتة ختتالف بتتقـ الجؿاطتتات الؿخ ؾػتتة مؿتتـ ستتبؼ لفتتؿ هؾؼ 

ّٓ الؽ اب الؿؼدّ   بال  ؾقؿ هللس، وهق اخ الف ٓ يزول إ
(2)

: 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ نثڃ

 گمث گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .[39 آل طؿران:]

متـ  طق تكات طتـ هذّكر بأيات الخ امقة ال تابؼة ال تل هحتدّ  وهذه أية ال ل

، 17أيتة  :ستقرة متريؿ]دت طؾتك أن الختالف ك تل بعتد مقابتف مـظقر قترآ  وشتدّ 

ح إلتك هتذا آكؼ تام التذي أطؼتب وعتاة ؾِؿتربؿتا هُ  ،(3)[65أيتة  :وسقرة الزخترف

دلقتتؾ عتتازم طؾتتك هتتذا  بتتقـ القفقديتتة والؿ تتقحقة القفقديتتة رمتتؿ مقتتاب أّي  طق تتك

                                                             

وعقفا هطؾب الؿالةؽة مـ اهلل أن يغػر لؾؿممـقـ ويؼقفؿ طذاب  ،ال ابعة مـ سقرة ماعرومع ذلؽ علصؾف يف أية  (1)

 . ومػفقم مغػرة الذكقب بقعفٍ 391، 397 :الجحقؿ. ويليت الدطا  بالؿغػرة مرة أخرى يف سقرة آل طؿران يف أي قـ

 سقرة ماعر.إلك طام يبدو راعًعا 

 الؿعـك باس خدام كؾؿة اإلسالم. يف هرعؿة عخري لؿعا  الؼرآن، يرتعؿ هذا (2)

 .Angelika NEUWIRTH, Imagining Maryاكظر:  (3)
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ر. وإمتتر الجديتتد هـتتا هتتق أن الؿختتالػقـ ارهبطتتقا مجتتدًدا بؼضتتايا لؾـتتق  ال صتتقّ 

آع ؿاطل، حقـ وضعقا يف طالقة بالزكاة، ي صرعقن مـ مـطؾؼ الحؼد والح تد أو 

يف هعبقر يذّكركا بؼقة بالؽؾؿة الرةق تة يف آهتتام  ،ژمث نثڈالرمبة مقر العػقػة 

. ومرة آخترى كجتد [28 سقرة مريؿ:] ، حقـ اهتؿقها بلهنا بغّل الذي ُوّعف إلك مريؿ

 إشارة مجازية إلك العالؿ آع ؿاطل إكثقي.

وهذه الرمبات الؿدمرة ال ل هصد  طؾك مـ يرعضتقن ال  تؾقؿ بالرستالة هتليت 

 يف هـاقض صارخ مع الؿ ؾؽ الؿػرتض لـبل يدطق إلك ال  ؾقؿ واإلذطان:

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ نثگ

 .[21آل طؿران: ] ڻمث

يتف ل تؾطة أهتؾ يف هحدّ  ة، ععالوة طؾك أهنا ه فد لؾـبّل ولفذه أية أهؿقة خاّص 

يف أيتة  مثقترٍ  الؽ اب، وهؿ الطاةػة إققى الذيـ ي جؾتك م تؾؽفؿ الزاةتػ ب تؽؾٍ 

الثالثة والع ريـ متـ ستقرة آل طؿتران، عتنن هتذه أيتة ه تقر إلتك صاةػتة أخترى ٓ 

قن. وقتد ورد هتذا مّقتس، لؽـفتا عتز  متـ الـتزا ، وهتؿ إُ دراية لفا بالؽ اب الؿؼدّ 

الؾػظ يف الؼرآن يف أية الثامـة وال بعقـ مـ سقرة البؼترة يف الحتديث طتـ إمقتقـ 

 اب. ورمتؿ أن هتذه الؽؾؿتة است خدمت يف البدايتة يف ستقا  الذيـ ٓ طؾؿ لفؿ بالؽ

 ّٓ بؿعـتتك محايتتد يف أي تتقـ الع تتريـ والخام تتة  دُ رِ أهنتتا َهتت آك ؼتتاص وال فتتقيـ إ

ك اًبتا  ـ ٓ ك تاب لفتؿ ولتؿ يـتالقا بعتدُ وال بعقـ مـ سقرة آل طؿران، ل  قر إلتك َمت

قة لألمة كؿا يف سقرة ا. ويف آيات ٓحؼة سقف هصبح هذه الؽؾؿة صػة إيجابسؿاوي  
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است ـاًدا إلتك وصتػ  : ٿمث ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ نثٺ الجؿعة يف أية الثاكقة:

كؿتا يف ال  ؿتة الؿدكقتة ل تقرة إطتراف الؿؽقتة يف أي تقـ  إمّل  كػ ف بالـبّل  الـبّل 

[357 ،358]
(1)

. 

ومع قرب هناية ال ؿفقد كجد مؼطًعا مـ الـ قد الؿريؿل: هركقؿة ال ؿجقد، طؾك 

 الـبل:ل ان 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ نثڎ

 .[26 آل طؿران:] مث  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

وهذا الؿدلقل الثقري لؾؼقل الؿتلاقر متـ الـ تقد الؿريؿتل )لققتا، اإلصتحاح 

إلتك ك تقد اتقرة  (3)الذي يعقد يف عؿ ؾف كؿا بتّقـ ديػقتد عؾقستر (2)(55-96إول: 

                                                             

كاٍف مـ ال عؾتقؿ يتمهؾفؿ  ف لؿجؿقطة مـ القفقد لق قا طؾك قدرٍ أية الثامـة وال بعقن مـ سقرة البؼرة خطاب مقّع  (1)

ف، ّمتك تبة إلتك أُ  الؿـاوةة كػ فا. وكؾؿة أمتّل ػ أدوات الؿـاضرة والجدل لؾؿجؿقطة الؼرآن يقضّ  لؾعؾؿ بالؽ اب: ولذا عننّ 

ذات دٓلتة مخ ؾػتة هؿاًمتا وٓ بتد متـ  وهل ملخقذة مـ كؾؿة طغية قديؿة سبؼت ك لة الؼرآن. ومتع ذلتؽ عتنن كؾؿتة أمتّل 

إذ ٓ ي تقر إلتك الؿػفتقم الؿحايتد لؽؾؿتة أمتة يف الؾغتة  :ال عامؾ معفا طؾك أهنا هركقب دخقؾ، ُيػرتض أكف اصطالح طتغي

ولفا مدلقل سؾبل إقصاةل يف آست خدام القفتقدي.  ،وإكؿا الؿػفقم القفقدي الذي يراد بف آك ؿا  إلك أمة العالؿ ،العربقة

 ـ ٓ طؾؿ لفؿ بالؽ اب.لق قر إلك مَ  إقصا ً  خدم طؾك كحق أقّؾ وحقـ دخؾ هذا الؾػظ إلك الؼرآن اس ُ 

بذراطف. ش ت الؿ  ؽغيـ بػؽر قؾقهبؿ، أكزل إطزا  طـ الؽراسل  صـع ققة» :كجقؾقة الؿ ار القفا هـا هليات اإلأ (2)

كؿا كؾؿ آبا كا إلبراهقؿ  ورعع الؿ ضعقـ، أشبع الجقا  خقرات وصرف إمـقا  عارمقـ، طضد إسراةقؾ ع اه لقذكر رحؿة،

 .(ق ؿ الرتعؿات) .«وك ؾف إلك إبد

إديان يف الجامعة العغية بالؼدس، صبؼ مـفجقات دراسة ا يف مؼاركة (، كان أس اذً 2111-3937ديػقد عؾقسر ) (3)

ب وادي قؿران والـصقص العربقة والققكاكقة الؼديؿة، مـ أشفر ك اباهف يف هذا  ُ س طؾك إكاعقؾ وكُ الؽ اب الؿؼدّ 

 .(ق ؿ الرتعؿات) القفقدية وأصقل الؿ قحقة.، Judaism and the Origins of Christianity,1988 ال قا :
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ل تتقرة آل طؿتتران، وهتتل إهنتتا  حالتتة اق صتتار الؿؽتتابققـ، يؿّفتتد لؾرستتالة إساستتقة 

التتقحل طؾتتك آل إبتتراهقؿ دون مقتترهؿ، ورعتتع مجؿقطتتة أختترى متتـ م ؾؼتتل التتقحل 

ال تترطققـ وهتتؿ آل طؿتتران، هتتذه الؿجؿقطتتة ال تتل ٓ يؿثؾفتتا أبتتا  وإكؿتتا بطؾ تتان 

 هف العبقدية وال  ؾقؿ ويبؼك بؿـلى طـ ال ؾطة إبقية.د يف كبقّ ر يجّ  كَ وشخص ذَ 

متـ ذلتؽ قتقل  ،ذلؽ عؼترات أخترى هتذّكر بؼتقة بـصتقص اإلكجقتؾاؿ يؾل 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ نثڦُيقصتتك بتتف لؾـبتتل لق ختتذه شتتعاًرا: 

 .[13 ]آل طؿران:  چمث چ چ ڃ ڃ ڃ

ومثؾ هذه أيات ه ل بقطل الؿج ؿع بالؿقرواات الؿ قحقة ال ل اك ؼؾتت 

ولتذا ي جؾتك يف ال ؿفقتد لؾجتز   :طؾك ما يبدو بؿعزل طـ قصتص العفتد الجديتد

ة وآكؽ تتار أمتتام الؼصصتتل متتـ ال تتقرة عحتتقى قصتت قـ م تتقحق قـ هؿتتا الذّلتت

اهلل، والثبات طؾك اإليؿان رمتؿ آطرتاضتات العؼؾقتة. كتذلؽ هـتاك إيؿتان  إرادة

شتتديد بؼتتدرة اهلل طؾتتك هغققتتر طالقتتات الؼتتقة الضتتارة بقضتتعفا الحتتالل واكؼتتالب 

لتذي ضفتر يف هرهقؾتة ال ؿجقتدالحال هؿاًما طؾك الـحتق ا
(1)

. وهتذه الؼتدرة اإللفقتة 

 س ظفر بجال  يف الجز  الؼصصل مـ ال قرة.

  

                                                             

 اكظر: (1)

David Flusser, "The Magnificat, the Benedictus and the War Scroll" in David Flusser, 

Judaism and the Origins of Christianity, Jerusalem, 1988, pp. 126-149. 
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 :القصص -ج

هعقد سقرة مريؿ سرد بعض الؼصص الؿعروف مقضقطفا لدى ال امع متـ 

، وهتل سقرة مريؿ، لؽـ يف اقب عديد يف إصار الحديث طـ ك ب كبتقي ختاّص 

ده طدد متـ إكبقتا  ة سقف يجّ  سؿاوي لؾـبقّ عؽرة هػرتض سؾًػا وعقد م رو  

الـبقتقن أو )وإكؿتا يعرعتقن هتذه الؿترة باستؿ  ،(رستقل)د ُيطؾؼ طؾقفؿ اسؿ عُ لؿ يَ 

وعؼ الـؿقذج القفقدي لفذا الؿػفقم، وهل كؾؿة ملخقذة يف إصتؾ متـ  (إكبقا 

الؾػظ العغي كبل
(1)

. 

وقد أسفؿ يف هذا الؿػفقم طدد مـ الـصقص ال ابؼة
(2)

، لؽـف حظل بلهؿقتة 

ستقرة إحتزاب: ]خاصة يف سقرة آل طؿران، وستقف ي تؿؾ عقؿتا بعتد محؿتًدا 

                                                             

 اكظر: ،لالصال  طؾك هذا الؿػفقم (1)

Hartmut BOBZIN, "Rasūl and Nabī" in Michael MARX, Angelika NEUWIRTH, Nicolai 

SINAI (eds.), The Qurʾān in Context, Leiden, 2006.  

حقث  ،[85وسقرة إكعام ]أية:  [،31 :أية]مـ ال قر الؿؽقة سقرة ال قرى  ،طؾك سبقؾ الؿثال (2)

ث طـ سؾ ؾة الـ ب يف هربطان بقـ مجؿقطة مـ إكبقا  دون إيراد طالقة ك ب. وأية الؿدكقة ال ل ه حدّ 

ه ؿؾ عؿقع إكبقا  الذيـ ورد ذكرهؿ يف ال قر، وهبدو محاولة ل صـقػ طدد مـ  ،[58]أية:  سقرة مريؿ

د يف سقرة طؾك الـحق الذي ورَ  ،وطؿران ،وإبراهقؿ ،آدم، وكقح :دة، هلإكبقا  ضؿـ سالسؾ ك ب محدّ 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ نثڎ[. 11آل طؿران يف ]أية: 

إخقرة ال ل  والؿجؿقطة .[58 مريؿ:]  ڻمث ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

كجد ٔل طؿران وإكؿا  اصريحً  اوهـا ٓ كجد ذكرً  ،هعؽس الرتاث الؿ قحل ه  ؿ بال قاضع والخضق 

 أو إطادة صقامة ب ؽؾ عديد. اشرًح 
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 تب يف . وبالطبع لقس متـ قبقتؾ الؿصتادعة أن يػ ت ح أحتد إكاعقتؾ ببقتان الـ  [7

ك )مّ ت عق تكود وإبتراهقؿ كلستالف ل: إولك قصقرة هتذكر داسؾ ؾ قـ م  ابع قـ

ك وه تتؿؾ خؿتتس ستتقدات )مّ تت ،عتتقاًل  39×1اتتؿ سؾ تتؾة صقيؾتتة ه ـتتاول  ،(3:3

(. ورمتتؿ أن الـ تتب الؿؿ تتد التتذي أورده مّ تتك يتتذكر 36-2اإلصتتحاح إول: 

ر طؾتك أكتف إشتارة ضتؿـقة إلتك متريؿيقسػ، عؼد ُع   
(1)

. وهجتدر اإلشتارة إلتك أن 

كتتر ه تت خدم سؾ تتؾة ك تتب مرستتؾة متتـ ختتالل ذِ  طق تتكالؼصتتة الؼرآكقتتة ٕستترة 

عتنن  :اؿ بقان ارهباصفؿ يف الـ تب ،وآل طؿران ،اصطػا  آدم، وكقح، وآل إبراهقؿ

آدم وكقح يؿتثالن أول بتداي قـ لؾحقتاة الب ترية طؾتك إرض، وإبتراهقؿ وآلتف قتد 

التذي -كؿتا أن طؿتران  ،ولتذا عفتؿ طاةؾتة كبقيتة مباركتة :اصطػاهؿ اهلل يف ال تقراة

وعًؼا لؾؼرا ة ال ػ قرية ال قبقلقعقة
(2)

والتد متريؿ العتذرا   يتقاققؿلـ لة متريؿ هتق  

                                                             

 :شرح إكجقؾ م ك لؾؼديس يقحـتا ذهبتل الػتؿ، هرعؿتة :يقحـا ذهبل الػؿ، اكظر د طؾك هذا الؼديُس شدّ  (1)

 .59-52، ص2119، 3998، 3996 :طدكان صرابؾ ل، يف االاة أعزا 

ؼتقم طؾتك العالقتة هس، الؿـفجقة ال ػ قرية ال قبقلقعقة هل مـفجقة م  خدمة يف هػ قر الؽ تاب الؿؼتدّ  (2)

 بقـ العفديـ الؼديؿ والجديد، باط بار الؿ قح هق الؽؾؿة الؿج دة الحامؾة لدٓلة العفد الؼديؿ، ويف إصتار

 كاإلشارة الجزةقة القاردة يف العفد الؼتديؿ إلتمـفا  كّؾ يؿثؾ  typesهذا يقعد يف العفد الؼديؿ مجؿقطة مـ 

ؼتف مقتر الؽامتؾ يف حدث أو مؽان أو شخص ي ؿ ال ب تقر بظفتقره الؽامتؾ الؼتادم لتف، عقظفتر بجزةق تف وهحؼّ 

ؼ لفتذه اإلشتارات، أو الـؿتقذج الؿ حؼت antitype تالعفد الؼديؿ، لقؿثؾ الؿ قح أو بعض أحداث حقاهف الت

 ، هق مثال يقكان/الؿ قح، حقث يؿثؾ بؼتا  يقكتان يف الحتقت اتؿ قاإكؿؾ لفا، وأكغ مثال يرد يف هذا ال 

 .(ق ؿ الرتعؿات) .االجحقؿ وخروعف مـف حق   كا، ما يعرف بـزول الؿ قح إلخروعف مـف حق  
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هتتذا  ومتـ ختاللد ذكرهتا يف العفتد الؼتتديؿ( )ولتقس طؿتران والتتد متريؿ ال تل يتترِ 

يظفر طؾك ال احة باط باره رّب أسرة أخترى متـ  -الـص ٕول مرة، وطغ زوع ف

، ويؿ تتد ك تتبفؿا إلتتك آل طق تتكو ،متريؿ :قـ، هتتل أستترة بطؾتتل اإلكجقتتؾالؿصتطػَ 

ـ استت لكػ باإلك تتان إول، والثتتا  َمتتيبتتدأ  إول :إبتتراهقؿ. عؾتتديـا أربعتتة أعقتتال

الحقتتاة الب تترية بعتتد الطقعتتان، وكالهؿتتا ستتؾػ ٓاـتتقـ متتـ ممس تتل التتدياكات 

بدايتة بقالتد  طق تكبدايتة بتنبراهقؿ، وأسترة متريؿ والالحؼة، ديـ أبا  البطاركتة 

ٕن  :لفتتا هـتتا يف كظتتر الؼتترآن ( ٓ محتتّؾ 3:3بتتداود )مّ تتك  طق تتكمتتريؿ )وطالقتتة 

د ال تؾطة ال قاستقة والؿؾتؽ قس الؿ قح بتالؿػفقم القفتقدي التذي يجتدّ ل طق ك

وإكؿا يحؿؾ اسؿ الؿ قح باط باره واحًدا متـ أستؿاةف ٓ أكثتر. وعتدير  ،القفقدي

 تتل إعقتتال كر أن هتتذا الـ تتب لتتقس مقضتتع هركقتتز أيتتة القحقتتد، عؿمّس بالتتذ  

آل  . وٕن زكريتتا هتتق عتتز  متتـ مث ک ڑ نثڑقـ إربعتتة هتتؿ أول الؿصتتطػَ 

ٓ يربطفؿتا  طؿران، عتنن قصت ل زكريتا ومتريؿ، بعتد أن كاك تا مـػصتؾ قـ متـ قبتُؾ 

قصتة م ترتكة كؿتا يف  الؾقفؿتا، قتد اكتدمج ا مًعتا ل  تؽّ طَ سقى سؾ تؾة الـ تب لبَ 

 إكجقؾ لققا.

 :سوجت ػمزان -1

كظًرا ٕهنتا هبتدأ بؿقلتدها التذي ي تبؼ إحتداث  :قصة مريؿ الصدارة هح ّؾ 

 ب ؿفقد قصقر: الخاصة بزكريا وه  فّؾ 
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 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ نثڑ

 .[19-11آل طؿران: ]   ںمث ں ڱ ڱ ڱ ڱ

ال تتل كاكتتت ُه تت خدم ح تتك ذلتتؽ الققتتت لؾدٓلتتة طؾتتك ك تتؾ  (ذريتتة)وكؾؿتتة: 

 gene(1)ا ل قاعؼ آس خدام الققكا  لؽؾؿتة: اإلك ان الؿباشر هؽ  ب معـك خطابق  

بؿعـك سؾ ؾة مـ إعقال ال تل ه ترتك يف م ترو   ،toledot(2)أو العغي لؽؾؿة: 

ستقرة آل طؿتران: ]ة يف هتذه الذريتة ؾ مريؿ حؾؼة مفّؿتوسقف هؿثّ  ،سؿاوي خاّص 

ولتدها د اسؿفا هـا، هذه إم ال ل كتذرت أن هتتب ال ل ٓ يرِ - م مريؿ. وقصة أُ [16

صتريحة يف ذكتر  -لخدمة اهلل، وهبـّت الؼصتة ال تل أوردهتا إكجقتؾ يعؼتقب البتاصـل

د، مثتتؾ: يف بطـتتل، وضتتعت، أكثتتك. وه حتتدث هػاصتتقؾ ع تتؿاكقة ذات عتتـس محتتدّ 

الؿرأة بحرية دون ققد طـ حال فا إكثقية دون أن هخّؾ بالؾغة الؿطؾقبة يف الحتديث 

ًٓ متـ ذَ  كتر، كجتدها طازمتة طؾتك القعتا  بـتذرها. مع اهلل. وبعد أو وضتعت أكثتك بتد

اتتؿ  -ور إبتتقي ماةتتب يف الؼصتتةويبتتدو أن التتدّ - (3)وه تتؿل الطػؾتتة متتاري/مريؿ

ه ؾؿفا إلك الؿعبد وهطؾب مـ اهلل أن يرطاها: لذا ععؾك خالف ال تقـاريق الؿتذكقر 

ر. وعتقد عاطتؾ لبطتؾ متذكّ  كجد يف الـ خة الؼرآكقة لؾؼصة أّي  يف إكجقؾ يعؼقب، ٓ

                                                             

 .toledot :لؾؽؾؿة العغية ال قراهقةهل هرعؿة سبعقـقة  gene :الؽؾؿة الققكاكقة (1)

س بالؾغة العربقة والرتعؿة الحالقة لؾؽ اب الؿؼدّ . Num. 120 :اكظر طؾك سبقؾ الؿثال toledot :بالـ بة لؽؾؿة (2)

 .216، ص3971س، صبعة عؿعقة الؽ اب الؿؼدس، بقروت، الؽ اب الؿؼدّ  :ه  خدم كؾؿة هقالد. اكظر

 ,.Ilana PARDES, Countertraditions in the Bible. A feminist approach. Cambridge, Massاكظر:  (3)

 دة لؾؽ اب الؿؼدس.وعقف هلكقد طؾك أهؿقة مبادرة الؿرأة ب  ؿقة أوٓدها يف الروايات الؿ عدّ ، 1993
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كر وإكثتك يرطتك الطػؾتة اهلل كػ تف التذي يعؾتؿ الطبقعتة الؿخ ؾػتة لؾتذّ  ؽ عننّ وكذل

مريؿ يف الؿعبد، اؿ يظفر زكريا الذي يغقتب طتـ الؼصتة يف إكجقتؾ يعؼتقب، وُهعفتد 

إلقف م مولقة رطاية مريؿ، ورمؿ ذلؽ عنن رطاي ف قد ضفر أكتف ٓ حاعتة لفتا: عؿتريؿ 

ر القحقد يف الؿ تفد ابتت أكتف هام تل، كَ الذّ  يلهقفا صعامفا مـ طـد اهلل: لذا عنن دور

دت متتـ بتتاب ال تترطقة ة لألولقيتتات آع ؿاطقتتة الذكقريتتة هحتتدّ عالطبؼتتات إبقّيتت

 ّٓ ، عالـ ا  هـ ال خصقات الػاطؾة يف أسرة آل طؿران ح تك وقتت وال ريان لقس إ

 .طق كضفقر 

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ نثڻ

   ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

              

 ىئ مئ حئ جئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ 

-15 آل طؿران:]  حجمث يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ

17]. 

 :سكزيا -6

مرة أخرى، كؿا يف إكجقؾ لققا، ه داخؾ قصة مريؿ مع قصة زكريا
(1)

وهبؼتك  ،

الفتدف مـفتا  ،الرواية قريبة مـ هؾؽ الؿذكقرة يف سقرة مريؿ، وهتل خالصتة لفتا

                                                             

 ,Angelika NEUWIRTH :لالصال  طؾك هػاصقؾ العالقة بقـ اإلكجقؾ والـ خة الؼرآكقة مـ الؼصة، اكظر (1)

Imagining Mary. 
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ة، إذ ربط إحداث ال ل أحاصت بؿريؿ وزكريا. وهـاك بعتض ال ػاصتقؾ الخاّصت

 همكّ 
ّ
 ،د الؼصة طؾك رمب ف يف إكجاب ولد يحؿؾ اسؿف وذري تف، ولتقس مجترد ولتل

 ،)كؿتا كتان يف الؼصتة ال تابؼة(ث كػ تف هتق الؿ حتدّ  وهذه الؿرة ٓ يؽتقن الترّب 

وإكؿا الؿالةؽة ال ل هؼرتب مـف وهق قاةؿ يصتؾل يف الؿحتراب، ويب تروكف بؿقلتد 

مـ صػاهف ُهضاف إلك إخترى الؿعروعتة، عفتق  مالم اسؿف يحقك، مع بقان بعضٍ 

ب لفتذه الب تارة سقد ومـ الصتالحقـ. ويف هتذه الؼصتة كجتد زكريتا مقتر م ت قطِ 

 رِ كْ ؿ الـاس، ويتممر بتذِ ٓ يؽؾّ ْن آية وأمارة، ع ؽقن أية أ   لفا عقطؾبومقر مصد  

 ربّ 
ّ
مقتر مباشتر خؾػقتة الؿحتراب لؼصتة  واإلبؽار. اؿ هغز الؼصة ب ؽؾٍ  ف بالع ل

وهخ تت ؿ بالب تتارة بؿتتقالد متتالم، وهتتل ب تتارة يعؾتتؿ ال تتامعقن بالػعتتؾ  ،متتريؿ

 ؼفا.هحؼّ 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .[93-18 آل طؿران:]   مث ڻ
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 :مزمي -3

اه تتتؿت قصتتتة متتتريؿ ال تتتل هـاول فتتتا ستتتقرة متتتريؿ بالعديتتتد متتتـ ال تتتؿات 

وهتتل يف بق تتة محاصتتة بغقرهتتا متتـ  ،ا أن عؿؽتتان متتريؿ معتتروفإستتطقرية، أّمتت

 ومتع ذلتؽ هظتتّؾ  ،ولتذا هػؼتد الؼصتة ال تؿة إستتطقرية والعـصتر الغقبتل :الب تر

 حاضرة لفا دورها يف هؾؼل الرساةؾ ٓ يف أن هؽقن محاورة:

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ نثڻ

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ

        ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

 ڭ ڭ ڭ ڭ          

 ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .[97-92 آل طؿران:]  مث ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

وُهخ تتزل قصتتة متتريؿ مجتتدًدا يف طـاصتترها ال قحقديتتة ال ؼؾقديتتة، إذ هخاصبفتتا 

هؿاًمتا مثتؾ قصتة متريؿ يف إكجقتؾ  :رهتااصتطػاها وصفّ  ـ لفا أن اهللَ قّ الؿالةؽة، وهب

وهؿ تتدح متتريؿ باط بارهتتا ستتقدة مباركتتة  ،(92لققتتا )لققتتا، اإلصتتحاح إول: 

طؾك ك ا  العتالؿقـ اصطػاها الرّب 
(1)

 ،ؾتب مـفتا طبتادة الترب والؼـتقت لتف. وُيط

                                                             

 د يف اإلكجقؾ طؾك ل ان ألقصابات ٓ طؾك ل ان الؿالك، اكظر:لؼرا ة هذا ال غيؽ الذي يرِ  (1)

= 
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متـ  [37أيتة ]فؿ يف ال ؿفقتد يف قلتإّباد الـصتارى التذيـ ستبؼت اإلشتارة مثؾ العُ 

 -مقّعف لؾـتاصؼ بتالؼرآن-ر ل م فد آصطػا  إلك هذكقي حقّ وسقرة آل طؿران. 

بصػة الغقب يف هذه إكبا ، وأهنا وحل لؿ يؽـ لف خغة بتف متـ ذي قبتؾ
(1)

ولتذا  :

وهتؿ يرمتقن أقالمفتؿ  متا حتدث، عؾتؿ يؽتـ حاضتًرا متثاًل  ٓ طؾؿ لف ب ػاصقؾ كّؾ 

، وهتذكر استؿف طق تكمعؾـتة طتـ متقالد  ـ يؽػؾ مريؿ. وه ت ؿر الؼصتةٓخ قار مَ 

الؿ قح طق تك بتـ متريؿ. وهتق وعقتف يف التدكقا وأخترة، ومتـ الؿؼتربقـ  :ولؼبف

بصقرة هخؾتق متـ صتػات  طق ك، وهذا الؼرب قد حظل بف مقسك. ويظفر لؾرّب 

وهبذا ٓ ي عرض الؼرآن لؾعؼاةد الـصراكقة بؾ ي تؽت طـفتا، وٓ ي تعك  ،إلقهقة

ف الـصتارى. اتؿ لؾـلي بـػ ف طـ الؿققػ الـصرا  الؿخالػ الذي يديـ بت الـّص 

 ًدا هظفتر مـتف الحقترة، ع تداعع طتـ طػ فتا، عقلهقفتا التردّ مريؿ هبتدي مققًػتا مترتدّ  إنّ 

شتل ، إذا أراد أن يخؾتؼ شتقً ا، قتال لتف كتـ عقؽتقن  اهلل قادر طؾك كتّؾ  الؿعفقد أنّ 

ّٓ [15اكظر كتذلؽ: ستقرة متريؿ: ] أهنتا  . والؼصتة رمتؿ أهنتا هؾختقص لؿتا ستبؼ إ

الحتديث طتـ الؿحتراب، والعالقتة بزكريتا، مقتر أهنتا  ح بعض إماكـ مثتؾهقّض 

ًٓ  :ة مجردةهخ زل بعض الصقر إسطقرية ل ؽقن مجرد أعؽار طامّ  متـ  ولذا عبد

                                                             
= 

Jane MCAULIFFE, "Chosen of all Women. Mary and Fatima in Quranic exegesis" in 

Islamochristiana 7 (1981). Pp. 19-28. 

ويبدو أن وعقد راوي الؼصة، وال لكقد طؾك طؾؿف الؿحدود باط باره مجرد وهل سؿة مؿقزة يف الؼصص الؼرآ .  (1)

 ا: عنن الؼرآن يمكد طؾك أن الحؼقؼة لؿ ي ؿ كؼؾفا بالؽامؾ طغ ما هق ضاهر عؾل، وإكؿا هـاك كّص راٍو، أمر حديث عد  

 رمقزها طؾك كحق صحقح. بد مـ عّؽ  الؼرآ  مملػ مـ آيات، وٓ عرطل خػل ضؿـ الؽالم الجؾل. والـّص 
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وهتتؿ بطبقعتتة الحتتال مقتتر - الؿالةؽتتة أن ي جؾتتك التتروح يف صتتقرة مرةقتتة، عتتننّ 

ًٓ  -مرةققـ ـ مِت . ولعّؾ مـ الرّب  ي حداقن إلك مريؿ، ويف حالة زكريا ي حداقن بد

أكثر إمقر إاارة هق هذا الغقاب الؽؾل ل قـاريق أسطقري سبؼ ذكتره: عتنن قصتة 

. والؿثقتر (معجتزة)فتا د الؼصتة كؾّ ُعتولؿ هَ  ،ٓ ذكر لفا يف هذه ال قرة طق كمقلد 

لؾده ة أن كجد مريؿ يف هذه ال قرة ه ؿق إلتك مرهبتة طؾقتا عتق  ك تا  العتالؿقـ 

اكػتتردت هبتتا طتتـ ستتاةر ال خصتتقات عؿقًعتتا، ع تتغز يف ك تتب كبتتقي، وهتتل مقتتزة 

ػ يف إستاس متـ الـ تا ، بتؾ وه ؾؼتك الؼرآكقة، وهتق ك تب يف حال فتا هتذه ي تللّ 

 ب ارة الحؿؾ وأهنا س ضع ولقدها.

ويف الـ خة إخقرة مـ الؼصة، كجد أية إساسقة يف قصة مريؿ يف اإلكجقؾ: 

 كر أنّ . وعتدير بالتذ  فتا كتاماًل قت حؼّ وهل اصطػا  مريؿ طؾك ك ا  العالؿقـ، قد ُوعّ 

ا يف الطؼتقس مـحفا الغكة وكذلؽ هؿجقدها يف الـ قد الؿريؿل ي ؽالن عزً ا مفؿ  

الـصراكقة، ولتق وضتعـا يف آط بتار هؾتؽ اإلشتارات لؾدياكتة الـصتراكقة كؿتا ورد يف 

ال ؿفقد حقث الحديث طـ الـصارى وصاط فؿ وقـتقهتؿ، عربؿتا أمؽــتا است خالص 

ّبتتاد القاقتتؼ بتتقـ مج ؿتتع الؿتتممـقـ وبتتقـ أهبتتا  الـصتتراكقة متتـ العُ كتتق  متتـ آهصتتال 

 الؼاك قـ، سبؼ مجل  هذه ال قرة.
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 :ػيسًمؼجشاث  -3

الؿتتذكقرة يف ستتقرة آل طؿتتران طق تتكهتترهبط قصتتة 
(1)

ارهباًصتتا واقًؼتتا بتتالؼقل  

ا طؾتك اس ػ تار متريؿ ب تلن إمؽاكقتة إكجتاب ولتد: اإللفل الػصتؾ التذي عتا  رد  

 ب تؽؾٍ  طق تكث طتـ كػ تف بضتؿقر الغاةتب لتقعؾـ أكتف يخؾتؼ ي حتدّ  عـجد الترّب 

وهبؼتك العالقتة بتقـ الؽ تاب - ؿتف الؽ تابؼف ٔدم، وسقف يعؾ  ؾْ يضاهل َخ  زٍ معجِ 

ًٓ  -دةمحتدّ  والحؽؿتة، وال تقراة واإلكجقتؾ مقتتر إلتك بـتل إستتراةقؾ.  ويبعثتف رستتق

ؾ طؾتتك صتتد  رستتال ف ال تتؿاوية هتتل مجؿقطتتة متتـ ال تتل هتتدلّ  طق تتكوأععتتال 

وهل  ،الؿعجزات ال ل يحؽقفا طـ كػ ف: عفق يبعث الحقاة يف صقر مـ الحجارة

ٓ شخًصتا بالًغتا،  معجزة ملخقذة متـ إكجقتؾ الطػقلتة التذي ي ـتاول حقاهتف صػتاًل 

ئ غِكؿتتا أكتتف ُيتت ،متتف وهتتق ٓ يتتزال يف الؿفتتدوه ـاستتب متتع معجتتزة التتدعا  طتتـ أُ 

رة مـ الؿرأة أيًضا، ومع ذلتؽ وهذه الرطاية وال طبقب هل مفؿة م صقّ الؿرضك، 

جعؾ مـف شخصقة ققية مرسؾة متـ ال تؿا . وهتق متع ذلتؽ ٓ يعنن إحقا  الؿقهك 

 . مث گ نثگا ذه الؿعجزات مـ هؾؼا  كػ ف وإكؿيليت هب

عقؿتا يتلكؾقن ومتا  [99آل طؿتران: ]وإخباره الـاس ب ػاصقؾ حقاهتؿ الققمقة 

ر كْ ربطف يف إذهان مجدًدا بعتالؿ اإلكتاث. ومتـ الجتدير بالتذ  ي بققهتؿ خرون يفيدّ 

ًطا يػترض الؼتاكقن م كػ تف م تر   ف يف هطبقتؼ ال تراةع، أكتف ٓ يؼتد  ؼ بؿفؿّ عقؿا ي عؾّ 

                                                             

 اكظر: ،لالصال  طؾك ال قا  الؼرآ  لؾؼصة يف سقرة مريؿ (1)

 Angelika NEUWIRTH, Imagining Mary. 
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ًقا لؿا ستبؼف متـ ال تقراة، لؽـتف ستقـؼض طؾك الـاس وإكؿا العؽس، عؼد عا  مصد  

وبال الل يؽقن هـاك بعض ال خػقتػ  ،[51آل طؿران: ]بعًضا مؿا عا  عقفا أيًضا 

، [53 :أيتة]س. اؿ إن دطقهف ال قعقؼقة لعبادة اهلل وحده مـ سؾطة الؽ اب الؿؼدّ 

 :أيتة]وستقرة الزخترف  ،[16 :أيتة]وهق اق باس مـ كالمف يف سقرة متريؿ يف 

يظفتر يف الجاكتب أختر  طق تك ولتذا عتننّ  :عق كا لربؿا ه جؾك شعاًرا قرآكق   [69

لتـؼض الؿحظتقرات  لتؿ يتلِت  طق تكوٕن  ،مـ ال ؾطة البطريركقة. وح تك أن

يف ال ريعة القفقدية، عنن وضتعف يف ال تقرة الؿدكقتة ي ـاستب هؿاًمتا متع  والـقاهل

 طـد الؿ قحققـ القفقد. طق كصقرة 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ نثڄ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 .[53-98 آل طؿران:] مث         ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽

 :الزسىل ػيسًمصري  -5

ل إلتك قصتة يف ؿ ه حتقّ ال تل حؽاهتا بـػ تف بضتؿقر الؿت ؽؾّ  طق تكمعجزات 

 ،[53-99]أية الثاكقة والخؿ قـ مـ سقرة آل طؿران. وطـد الـظر إلك أيات 

عقتد اك  تاف كؿتط متللقف يف الؼصتص الـبقيتة ال تابؼة مًعا كُ  [55-52]وكذلؽ 
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 ،ـ قبؾتفمثؾف مثؾ ساةر إكبقتا  مِت طق ك قاصع: عننّ  مـ هعديؾ ب ؽؾٍ  لؿ هخُؾ وإن 

 ،ةوبعتتد أن يباشتتر معجزاهتتف الح تتقّ  عتتا  هبتتا يصتتد  بالرستتالة ال تتل يقاعتتف حتتقـ

ـة متـ ف يف مرحؾة معقّ ـ سبؼف مـ إكبقا ، يقاعِ ويخػػ أحؽام ال ريعة بخالف مَ 

ًٓ رستتال ف هؽتتذيًبا طـقتتًدا متتـ ققمتتف.  ععتتؾ إكبقتتا   متتـ آستت عاكة بتتاهلل كؿتتا وبتتد

ـ   مجؿقطتتة متتوي طتتقّ  ،ف يف رستتال ف ال تتؿاويةكتتعقـقال تتابؼقن، يطؾتتب أكصتتاًرا يُ 

ولػتتظ ) ،يـ الجديتتد، ديتتـ ال  تتؾقؿالحتتقاريقـ لقؽقكتتقا أكصتتاره، عقممـتتقن بالتتدّ 

إكصار ملخقذ مـ هجربة محؿد كػ ف الذي عؾب معف أهباطف وأسؿاهؿ إكصتار 

ّٓ  (،حتتقـ هتتاعر متتـ مؽتتة إلتتك الؿديـتتة  أن ورمتتؿ آل تتزام متتـ عاكتتب إكصتتار إ

مـ الـاس ويؼابؾف  الذي أهك بف ققمٌ ا اإلشارة إلك الؿؽر أمّ  ؼ يف مفؿ ف.خػِ يُ  طق ك

 طق تتك ُيـّجتتل التترب  عفتتل إشتتارة مامضتتة. ويف الخ تتام  ،[59 :أيتتة] اهلل يف مؽتترُ 

ـ بتتف عتتق  آَمتت ـْ متتع وطتتد بتتلن يرعتتع درعتتة َمتت، [55 :أيتتة]عقرععتتف إلتتك ال تتؿا  

د يف الؼترآن بتال هقضتقح وبقتان طق ك إلتك ال تؿا  ال تل هترِ  الؽاعريـ. وقصة رععِ 

ر متترة أختترى دون التتدخقل يف عتتدل ه ؽتترّ  عق تتكرد إطتتالن متتـ اهلل لوإكؿتتا مجتت

إشتارة إلتك العؼقتدة الـصتراكقة الؿخ ؾػتة  ومـ القاضح أهنا ٓ ه ضؿـ أّي  ،طؼدي

ذكتتر لؼضتتقة  ، عؾتتقس هـتتاك أّي عق تتكهنايتتة الحقتتاة الدكققيتتة ل هؿاًمتتا عقؿتتا يختتّص 

يبتدو  طق تكث طتـ والؿؼطع الذي ي حتدّ  ،ؾب يف هذه ال قرة طؾك اإلصال الّص 

ؾفتتا هقعقتتف لؿجؿقطتتة متتـ الروايتتات الؿ ػرقتتة طتتـ حقاهتتف، ي خؾّ  عؿًعتتا مرستتاًل 

هعقتد  [59 :أيتة]وأيتة الخ امقتة يف هتذا الؿؼطتع  ،الخطاب إلك خصقم محؿد
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ـ عقؽتقنبؾػتظ ُكت ؼف اهللُ ؾَ عؽالهؿا َخ  ،وآدم طق كال لكقد طؾك وعف ال بف بقـ 
(1)

 :

 عال ه عرض لف ال قرة مجدًدا. لؾرّب  طق كة ا الجدل ال ابؼ حقل بـقّ أمّ 

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ نثەئ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ حئ جئ ی ی ی ی ىئ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 .[59-51 آل طؿران:]  مثڭ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

هتذا وحتل متـ اهلل، متع الثـتتا   اتؿ يخ ت ؿ الؿؼطتع الؼصصتل ب لكقتد طؾتك أنّ 

اهلل بذكر أسؿاةف ال ل وردت يف أية ال ادسة مـ سقرة آل طؿران طؾك
(2)

: 

                                                             

[ مـ سقرة مريؿ هذا إمتر. عؾتقس اهلل يف حاعتة ٕن ي ختذ ولتًدا وهتق يؼتقل 91-19هـاولت أيات ] (1)

 باط بار إخقر هق آدم الثا  عؽرة بارزة يف الرتاث الؽـ ل. طق كلؾ ل  كـ عقؽقن. والعالقة بقـ آدم و

 ( ال ل ه حدث طـ الؿباهؾة ُيـظر إلقفا طادة طؾك أهنا إضاعة م لخرة:63أية ) (2)

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ نثۅ

 .[63 آل طؿران:]  ېئمث ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
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 مث ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ

 .[62 آل طؿران:] 

ف إلك أهؾ الؽ اب، ولؿ يؽـ خقصبتقا مطّقل مقع  يعؼب هذه الؼصة خطاب 

. وهذا آستؿ  يبمث ىب نثمب :ح ك هذا الحقـ هبذا القصػ، وإكؿا بعبارة

 آصطالح الذي ُيطؾؼ طؾك القفقد والـصتارى ي تقرُ  الجديد الذي صار عقؿا بعدُ 

الذي يؾل الؿؼطتع الؼصصتل، ولفتذا هجتدر مـاق ت ف  لفذا الـّص  م لخرٍ  إلك أصؾٍ 

 .يف سقا  م  ؼّؾ 

│ 
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 :اخلامتت

متـ بدايتة ستتقرة آل ]لتة الؿطقّ  طق تكمتا يثقتر ده تة الؼتارئ لؼصتة متتريؿ و إنّ 

رة هثؼقػقة هدعفا هق هذا ال قضقػ ال قاسل لؼصة مبؽّ  [62طؿران ح ك هناية أية: 

قـ، ب لؿجؿقطتة متـ الؿصتطػَ َ تسؾ تؾة كَ  د قصة مريؿ هـتا لقضتعِ الؿقطظة: إذ هرِ 

وهق ك ب يفقؿـ طؾقف العـصر الـ اةل، ومريؿ كػ فا واحتدة متـ امترأهقـ ه ؿ عتان 

بصؾة واقؼة بتاهلل. ويبتدو الفتدف متـ هتذا ال ؿؽتقـ مقازكتة الثؼتؾ التذي حظقتت بتف 

ة، وعؼ الرتاث القفقدي، هتذا سؾ ؾة الـ ب الؼاةؿة ح ك ذلؽ الحقـ لؿـصب الـبقّ 

تالـ ب  صتؾة هبتذا الترتاث ؾطة الؿ ّ الذي يع ؿتد طؾتك إبتراهقؿ. وهجتري مقازكتة ال  

واحتد هتق  رٍ َكتالذكقري متـ ختالل ال قاضتع والثبتات متـ عاكتب آل طؿتران طتغ ذَ 

ل يف ف هبتتذا ال حتتقّ ر طتتالؿ التتقحل كّؾتتم يف صتتقرة مقتتر ذكقريتتة. وي تتلاّ ، ُيؼتتد  طق تتك

الؼقة الذكقري: ولذا ي ؿ هؿؽقـ الؿـظقر: عآس عارات إكثقية ه غؾغؾ يف خطاب 

الؿج ؿع لق قاكب مع آم قازات ال ل يحظك هبا هتراث التقحل التذي يفتقؿـ طؾقتف 

اث اإلبراهقؿتل، يجتد رتم لفؿ طؾك أكف التد  الذكقر، وهذا الؿج ؿع الؿحاصر بؿا ُيؼَ 

طتتـ متتريؿ  لـػ تتف مخرًعتتا طتتغ هلستتقس هتتراث مؼابتتؾ. وهـتتا يتتليت ال صتتقر إولتتّل 

م شخًصا مؼدًسا لقغرس يف إذهان الصقرة الجؿعقة ٔل طؿران ال ل هؼد  باط بارها 

س عضتتقؾة اإلذطتتان كػ تتفا لؾؿتتممـقـ كـؿتتقذج عديتتد، هتتراث مقتتر ذكتتقري يؼتتدّ 

ًٓ ك تاةر الرّ  طق كوال  ؾقؿ. ويف الؿؼابؾ ي ؿ إبراز  ستؾ الؿتذكقرة يف باط باره رسق

 خ ام يرععف إلقف يف ال ؿا . بؾ ويف ال ،اهلل مـ مؽر ققمف وكقدهؿ اهالؼرآن، كجّ 
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[63 :أيتة]ويؿؽـ لـا أن ك  ـ ج متـ اإلشتارة التقاردة يف 
(1)

أكتف سق ت لكػ  

ًدا ؼتة ستقف ي ـاستب مجتدّ إكجتاز مفؿ تف الؿعؾّ  دوًرا ما يف الققم أخر، وطؾقف عننّ 

التذي  (الؿ تقح الؿـ ظتر) طق تكمع ال ققعات الـصتراكقة القفقديتة ال تل هترى يف 

ح تتك هتتذا الحتتقـ قتتد  عق تتكالصتتقرة الؿؽّبتترة ل ولتتذا عتتننّ  :يظفتتر يف آختتر الزمتتان

د طؾتتك اصتتطػا  آل طؿتتران لقؽقكتتقا طرضتتت يف ستتقا  مقلتتده، وهتتل بتتذلؽ همّكتت

آل إبتتراهقؿ. وهتتذه الؿحاولتتة يف دمتتج هتتراث مقتتر  قن محتتّؾ لؾتتقحل يحّؾتت حؿؾتتةً 

ة طتـ الختغة الذكقريتة أهؿقت ذكقري وعؼ هصّقر هتقؿـ طؾقف هجربة أكثقية ٓ هؼتّؾ 

وهتل  ،ر يف صقامة الرسالة الؼرآكقتةة مـ مراحؾ ال طقّ هل يف هصقري مرحؾة مفؿّ 

محاولة ي فؾ هجاهؾفا كظًرا ٕهنا اضطرت لؾ خؾل طـ مؼامفا يف مرحؾتة ٓحؼتة 

د يف صتالة ال  تفّ  ولتذا عتننّ  :طقتدت هقؽؾ تفلصالح الـؿقذج اإلبراهقؿتل التذي أُ 

 د إولقيات بقضقح ٓ لبس عقف:طؿران، وإكؿا يحدّ الؿ ؾؿقـ ٓ يح ػل بآل 

طؾك سقدكا محؿد كؿا صؾقت طؾك سقدكا إبراهقؿ، وبارك طؾك  الؾفؿ صّؾ 

كؿا باركت طؾك سقدكا إبراهقؿ يف العالؿقـ. آمقـ سقدكا محؿد
(2)

. 

                                                             

 {لؾ اطة َعَؾؿٌ وإكف لَ } :وي طـفإقـاًطا طؾك ما يبدو مـ قرا ة طؽرمة الذي رُ  قرا ة حػص طـ طاصؿ أقّؾ  (1)

 أمارة. :أي ،بػ ح الالم والعقـ

 ـ:ققّ بؿـطؾؼقـ أساس -مؿا سبؼ كؿا هق ضاهر-ؾت إلقف كقيػرت مـ ك اةج يرهبط ما هقّص  (2)

ال قر باط بار ارهباصفا بال قا   صؾ بف، قرا ةوهق م ّ  :والثاين .ةهق اط بار ال قرة وحدة أدبقة خاّص  :األول

لفذا عـحـ كجد أن هحؾقؾفا لـ ب  :ة يف زمـ الدطقةآع ؿاطل لفا وبؽقهنا هعؽس وضعقة حقارية خاّص 

= 
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طؾك -ثؾ الـبقة الؼرآ ، ويف قضقة مِ  ا بؼقة الـّص ة يبدو وكلكف ي جاهؾ هؿامً مريؿ يف آل طؿران وطالق ف بالـبقّ 

الؼرآ  عقفا، بؾ ل قعقف ال ـاوٓت  لؾقصقل لؾؼقل الـّص كامؾ كاكت هح اج لؼرا ة يف  -مركزي فا يف الؼرآن

والذي يؼضل بلن  شاليرماخر، لؽـ هذا الؿبدأ الفرمـققصقؼل الؿعروف مـذ الجزةقة لفا بطقل الـّص 

ا هـا طـ و ماةبً د الؼرا ة الجزةقة يبدالؼرا ة الجزةقة هل مجرد خطقة يف إصار الؼرا ة الؽؾقة ال ل هعقد ع حدّ 

 .(ق ؿ الرتعؿات) .اش غال كقيػرت، وهق ما ي قش بطبقعة الحال طؾك ك اةجفا
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