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يِل َكَزْرٍع  التحليل اللغوي املقارن لقوله تعاىل: )َوَمَثُلُهْم ِف اْلإِْنِ
اأَْخَرَج �َسْطاأَُه( بني القران الكرمي والكتب املقد�سة

د. زهور كاظم زعيميان

املقدمة
�لقر�آن �لكرمي ظاهره �أنيق، باطنه عميق، كتاب �هلل �خلالد ومعجزة خامت ر�شله )�ص( وقد تناوله �لعلماء منذ �أربعة ع�شر قرنا من 

كل �جلو�نب �لتف�شريية، نحو� و�شرفا وداللة وال يز�ل �لعلماء يبحثون يف نبعه �لذي ال ين�شب.
تناول �لبحث كلمة )�شطء( �لتي �أ�شيفت للزرع لتعرب عن رمز يرمز �إىل ر�شول �هلل )�ص( و�لذين معه، وهذ� �لرمز بح�شب ما جاء 

يف �الآية �لكرمية البد �أن يبقى يف �لتور�ة و�الإجنيل حتى يومنا هذ�.
اِفُظوَن﴾  ويبدو يل �أن �شطء حممد يف �لقر�آن �لكرمي -�لذي مل مي�ّشه �لتحريف، قال تعاىل: ﴿�إِنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا �لذِّْكَر َو�إِنَّا َلُه َلَ

)�لجر/9(- مذكور بالتور�ة و�الإجنيل بالرمز، وهو ما �شيتبني يف هذ� �لبحث.
وقد جاء �لبحث مببحثني �ملبحث �الأول كان عن معنى كلمة )�شطء( يف �ملعاجم �لعربية وما جاء يف كتب �الأحاديث وما قيل عنها يف 

�لتفا�شري و�ملبحث �لثاين عن ذكر هذ� �لرمز يف �لتور�ة و�الإجنيل، ثم ذكرنا يف �خلامتة �أهم �لنتائج �لتي تو�شل �إليها �لبحث.

اأهداف البحث:
لغوي  تدبر  يف  البحث  اأهداف  تكمن 
امل�سلمني  تدعو  جدا  مهمة  قراآنية  لآية 
الكرمي  القراآن  بني  مقارنة  بحوث  لإجراء 
والتوراة والإجنيل، وحيث اأن النبي حممدا 
)�ص( خامت الأنبياء واملر�سلني واأن القراآن 
اليهود  حتريف  بعد  عليه  نزل  الكرمي 
والن�سارى لكتبهم فاإن ما يقول عنه القراآن 
فاإنه  والإجنيل  التوراة  يف  موجود  الكرمي 
حممد  وذكر  التحريف،  بعد  موجودا  بقي 
ل  كي  بالرمز  وامنا  بال�سم  لي�ص  )�ص( 
يطاله التحريف، وبعد نزول القراآن الكرمي 
الرمز  يبحثوا عن هذا  اأن  بامل�سلمني  حري 

ليحاجوا به الأديان الأخرى.

الأ�سئلة التي يجيب عنها 
البحث:

كتب  مع  العربية  املعاجم  تتفق  هل 

كلمة  معنى  تو�سيح  والتفا�سري يف  احلديث 
وملرة  الكرمي  القراآن  يف  الواردة  �سطء 

واحدة.

  منهج البحث:
الباحثة  األزمت  البحثية  املادة  طبيعة 
و�سفيا  حتليليا  البحث  منهج  يكون  اأن 

مقارنا تاريخيا.

اأدوات البحث:
املقد�ص  والكتاب  الكرمي  القراآن 
وكذلك  والتفا�سري  اللغة  وكتب  واملعاجم 
بـ  اإىل خمطوطات قمران املعروفة  الرجوع 

)التوراة املنحولة(.

كيفية حتليل النتائج: 
�سيتمحور الرتكيز على لفظة )�سطء( 
وكتب  العربية  املعاجم  يف  عنها  والبحث 

الأحاديث واأمهات التفا�سري.
والإجنيل  التوراة  يف  عنها  نبحث  ثم 
ثم  فيه،  ريب  ل  الذي  القراآين  الرمز  فهي 
القراآن  مع  يتحقق  مبا  الآراء  بني  نوازن 

الكرمي ويتفق مع اللغة العربية.

املبحث الأول: �سطء يف املعاجم 
العربية

اأجمعت املعاجم العربية على اأن �سطء 
واأغ�سانه،  واأطرافه،   ،)1( فراخه  الزرع، 
نبات  اأو  اأوراق  من  الزرع   يخرج حول  وما 

من اأ�سله.
)ت  الفراهيدي  معجم  يف  جاء  فقد 
170هـ(: "ال�سطء من ال�سجر والنبات: ما 
خرج حول الأ�سل، واأ�سطاأت ال�سجرة: خرج 

اأ�سطاوؤها")2(.
ول ميكن اأن يكون الفرخ اإل من اأ�سله، 
فل يقال للأ�سجار اأو الزرع املتجاور فراخ، 
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نخلة  فراخ  اأنها  النخلة  لفراخ  يقال  ل  كما 
اأولده  والرجل  املراأة  فرخ  وكذلك  اأخرى؛ 
الزرُع:  ف�سطء  جريانه؛  اأو  اأ�سحابه  ولي�ص 
ويقال:  ولدته،  بالولد:  والأم  ه  �َسْطوؤُ خرَج 
اأ�سَطاأَِت ال�سجرة بغ�سونها: اأخرجتها)3(، 
التفرع  األفاظ  اإىل جمموعة  ينتمي  واللفظ 
مرتبة  الأ�سل،  عن  والت�سعب  ن  والتغ�سّ
َفَرَع  وهي:  الأ�سل،  عن  الفرع  ِكَب  بح�سب 
– َيْجُذو،  َجَذا  – َي�ْسَعُب،  �َسَعَب  – َيْفَرُع، 

 .)4( �َسَطاأَ – َي�ْسَطاأُ
وغ�سٍن،  �سطٍء  بني  الفرق  اأما 
الغ�سن:  "اأن  هو  بينهما  فرق  فاأهم 
عن  ت�سعب  ما  فرعها،  جرة:  ن ال�سَّ ُغ�سْ
وِغلُظها")5(.  ِدقاُقها  ال�سجرة  �ساق 
ال�سجرة)6( ففي معنى  امل�ستقيم من  وهو 
ابن  يقول  وال�سخامة  الكب  )الغ�سن(: 
العنقود  ن  "غ�سّ اهلل(:  منظور)رحمه 

واأغ�سن: كُب حبه")7(.
فرخ  ال�سطء  اأن  هو  الرئي�ص  فالفرق 
ولي�ص من  نف�سها  ال�سجرة  �ساق  �سغري من 
وهذه  الأم  بطن  يف  اجلنني  وهو  غريها 
اأ�سلها؛  لغري  تن�سب  اأن  ميكن  ل  الأ�سياء 
اآخر،  ل�ساق  ولي�ص  ل�ساقها  تن�سب  وال�سنابل 
اأن  بقوله  �سناوي  �سعدي  الدكتور  وانفرد 
"�ستاك" من الفار�سية اأي غ�سن، فرع ثم 
مّثل لها بقوله تعاىل )كزرع اأخرج �سطاأه( 

.)8(
واحلق اإنها لي�ست فار�سية لأن الغ�سن 
بالفار�سية )�ساخه( واإمنا وجدتها بالعبية 
)طاء(  طيت  ُيكتب  �ِستَّاه(  )تلفظ  שטה 
يكرث  �سجرة  وتعني:  )تاء(  تاف  وُيلفظ 

وجودها يف م�سر)9(. 
ومل ترد كلمة �سطء يف القراآن الكرمي 
هذه  عن  البحث  وعلينا  واحدة  مرة  �سوى 
معانيها املرتادفة يف التوراة والإجنيلـ لأنها 

ر�سول  اإىل  ت�سري  الزرع فهي  كلمة  اأما  رمز 
اهلل )�ص( بل خلف.

�سطء يف كتب الأحاديث
املعاجم  اتفقت كتب احلديث مع  وقد 
والغ�سن)10(،  الفرخ  ال�سطء هو  اأن  على 
اإىل  عدنا  اإذا  يت�سح  ب�سطئه  واملق�سود 
الفرخ،  يكون  من  يف  والتفا�سري  الأحاديث 
ومنه ما ذكره ابن اأعثم: خرج احل�سني من 
منزله ذات ليلة واأتى قب جده )�ص( فقال: 
احل�سني  اأنا  اهلل  ر�سول  يا  عليك  {ال�سلم 

بن فاطمة فرخك وابن فرختك} )11(.
وو�سف  علي)ع(  الإمام  روؤيا  وحديث 
قائًل:  فرخه  باأنه  )ع(  احل�سني  الإمام 
�سربت  قد  النخيل  هذه  كاأن  راأيت  {ثم 
عبيط،  بدم  ت�سطرب  الأر�ص،  باأغ�سانها 
وفرخي  �سخلي  باحل�سني)ع(  وكاأين 
وم�سغتي وخمي قد غرق فيه})12(، ويف 
حديث اآخر له ))�ص(، طلب من ال�سامعني 
فرخا  واحل�سني  احل�سن  باأن  ي�سهدوا  اأن 
النا�ص  {معا�سر  قائًل:  اهلل)�ص(  ر�سول 
ا�سهدوا اأنهما فرخا ر�سول اهلل )�ص( وهو 

�سائلكم عنهما})13(. 
�سطء  هم  )عليهم(  الك�ساء  اأ�سحاب 
قال  الطّيبة،  لل�سجرة  غ�سن  وهم  حممد 
بيتي �سجرة  اأهل  و  ر�سول اهلل )�ص( {اأنا 
يف اجلّنة، اأغ�سانها يف الدنيا، فمن مت�ّسك 

بنا اّتخذ اإىل رّبه �سبيًل})14(.
اهلل  ر�سول  "قال  جعفر:  اأبي  عن 
من   الأنبياء  خلق  تعاىل  اهلل  اإّن  )�ص(: 
�سجرة  من  وعلّي  اأنا  وخلقت  �سّتى  اأ�سجار 
وفاطمة  فرعها  وعلي  اأ�سلها  فاأنا  واحدة 
ثمارها  واحل�سني  واحل�سن  لقاحها 
اأ�ساألكم  ل  قل  تل  ...ثّم  اأوراقها  واأ�سياعنا 

عليه اأجرًا اإل املوّدة يف القربى")15(.

�سجرة؛  الباقر: {نحن  الإمام  وعن    
علّي  وفرعها  )�ص(،  ر�سول  اهللَّ  اأ�سلها 
مغازي  ويف  اأبي  طالب)ع(})16(،  بن 
{ادن  )�ص(:  اهلل  ر�سول  قال  ال�سافعي: 
�سجرة،  من  واأنت  اأنا  خلقت  علي  يا  مني 
واأنت  اأنا  �سنع ج�سمك من ج�سمي، خلقت 
فرعها،  واأنت  اأ�سلها،  فاأنا  �سجرة،  من 
تعلق  فمن  اأغ�سانها،  واحل�سني  واحل�سن 

بغ�سٍن منها اأدخله اهلل اجلنة})17(.
عبد  بن  طالب  اأبا  اأن  يون�ص  وذكر 
يف  )�ص(  اهلل  لر�سول  خطب  املطلب 
تزويجه خديجة بنت خويلد فقال: {احلمد 
وزرع  اإبراهيم،  ذرية  من  جعلنا  الذي  هلل 

اإ�سماعيل})18(.
ومن  بالنبي  وجل  عز  اهلل  ب�سر  وقد 
الكتب  يف   ال�سلم(  )عليهم  معه  �سيكون 
اأنزلها  التي  كتبه  بع�ص  يف  فقال  الأوىل 
واأهل  ال�سلم(  )عليهم  اأنبيائه  على  يف 
اإبراهيم اخلليل  اأنه ناجى  الكتاب يقروؤونه 
ف�سمعت  ا�سماعيل  "واأما  مناجاته:  يف 
جدا.  واأكرثه  واأمنيه  اأباركه  اأنا  وها  لك، 
اأمة  ن�سله  واأجعل  رئي�سًا،  ع�سر  اثني  ويلد 

عظيمة")19(. 
وقد حتقق مبا جاء يف الأثر عن ر�سول 
اهلل )�ص(: {كل �سبب ون�سب منقطع يوم 

القيامة اإل �سببي ون�سبي })20(.
وهم  حممد  �سطء  هم  البيت  اأهل 
اهلل  ر�سول  قال  الطّيبة،  ال�سجرة  غ�سن 
�سجرة يف اجلّنة،  بيتي  اأهل  و  )�ص( {اأنا 
اأغ�سانها يف الدنيا، فمن مت�ّسك بنا اّتخذ 
الذي  الزرع  وهم  �سبيًل})21(،  رّبه  اإىل 
امْلَْراأَُة  َتُكِن  مَلْ  )َواإِْن  العدد  �سفر  يف  جاء 
َبُل  اأُ َوحَتْ َتَتَبَّ �َسْت َبْل َكاَنْت َطاِهَرًة،  َقْد َتَنجَّ

ِبَزْرٍع()22(.
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  �سطء يف كتب املف�سرين
اأجمعت التفا�سري على اأن معنى �سطء: 
بحثت  فيما  مف�سرًا  اأجد  ومل  فرخ)23(، 
ذكر �سيئا عن مثلهم يف التوراة والجنيل، 
هو  )الزرع(  اأن  املف�سرين  بني  والتفاق 
حممد  �سطء  واأن  )�ص()24(،  حممد 
يف  "ولي�ص  العلقمي:  ابن  وقال  اأ�سحابه، 

الآية دليل على ذلك ")25(.
وا�سحة  اإ�سارة  املف�سرون  واأ�سار 
مع  "كالولد  الطبي:  فقال  البن  اإىل 
حني  �سنبله  الزرع:  و�سطء  الوالد")26(، 

يت�سلع نباته عن حباته(27(. 
احلاق  اإىل  اإ�سارة  التفا�سري  ويف 
اأن  "يعني  املبد،  قال  الأم؛  بالزرع  الفرع 
�سارت  حتى  الأمهات  حلقت  الأفراخ  هذه 
مثلها")28(. والزرع واحد وهو ر�سول اهلل 
"هو نبت واحد، فاإذا  )�ص( يقول البغوي: 

خرج ما بعده فهو �سطوؤه")29(.
اهلل  ر�سول  فراخ  تلحقت  واإمنا    
فقد  عليهم(  اهلل  )�سلوات  وعلي  بفاطمة 
على  "فا�ستوى  معنى  اإن  الزخم�سري  قال 

�سوقه: اأي بعلّي")30(. 
بع�سه  يف�سر  القراآن  اأن  املعلوم  ومن 
النبي  الكرمي  القراآن  �سبه  وقد  بع�سا؛ 
تعاىل:  قوله  يف  بال�سجرة  )�ص(  حممد 
َبًة  َطيِّ َكِلَمًة  َمَثًل   ُ اهللَّ َرَب  �سَ َكْيَف  َتَر  )اأَمَلْ 
يِف  َوَفْرُعَها  َثاِبٌت  ُلَها  اأَ�سْ َبٍة  َطيِّ َك�َسَجَرٍة 

َماِء()اإبراهيم/24(. ال�سَّ
هذه ال�سجرة ر�سول اهلل )�ص( اأ�سلها، 
ال�سجرة  وفرع  ها�سم  بني  يف  ثابت  ن�سبه 
علي بن اأبي طالب )�ص( وغ�سن ال�سجرة 
فاطمة )عليها ال�سلم( وثمرتها الأئمة من 

ولد علي وفاطمة عليهم ال�سلم )31(.
جبيل  {قال  عبا�ص:  ابن  وعن 
وعلي  ال�سجرة  اأنت  )�ص(  للنبي  )ع( 

واحل�سني  واحل�سن  ورقها  وفاطمة  غ�سنها 
ثمارها})32(.

لدى  معروف  وال�سجرة  الزرع  ورمز 
العرب يف دللته على الن�سب والقبائل وهو 
تقليد موجود حتى وقتنا احلا�سر، وكذلك 
يقول  بالزرع  للمولود  يرمز  الإجنيل  يف 
ًة،  َيعمُل َخِطيَّ َل  "ُكلُّ َمْوُلوٌد ِمَن اهلِل  يوحنا: 
لأَنَّ َزْرَع اهلل ثابت ِفيِه")33(، وهم الثابتون 
اهلل  يخلق  اأن  قبل  اأ�سماوؤهم  كتبت  الذين 
اأولده،  و�سطوؤه:  والأر�ص،  ال�سموات  تعاىل 

ثم كرثت اأولده)34(. 
املنذر، وابن  جرير، وابن  واأخرج ابن 
يف  مثلهم  عبا�ص ذلك  مردويه، عن ابن 
التوراة  يف  مكتوب  نعتهم  التوراة يعني: 
ال�سماوات  اهلل  يخلق  اأن  قبل  والإجنيل 

والأر�ص)35(.
عن  �ُسئل  هريرة  اأبا  اأن  روي  وقد 
القدر فقال: اكتف منه باآخر �سورة الفتح، 
َمَعُه  ِذيَن  َوالَّ  ِ اهللَّ َر�ُسوُل  ٌد  مَّ -حُمَ يريد 
ال�سورة،  اآخر  اإىل  اِر-  اْلُكفَّ َعَلى  اُء  اأَ�ِسدَّ
اأن  قبل  نعتهم  اهلل  اإن  هريرة:  اأبو  قال  ثم 

يخلقهم")36(. 
ب�ّسر  مما  �سيئًا  حوى  �سعيد  يجد  ومل 
به الإجنيل فقال: "وقد فت�ست فيما ي�سمى 
جمموعة  هي  والتي  احلالية  بالأناجيل 
احلجة  تقيم  والتي  متناق�سة،  روايات 
ذات  لي�ست  اأنها  نف�سها،  على  مب�سمونها 
التايل  الن�ص  فراأيت  امل�سيح  به  ب�ّسر  ما 
اإليه القراآن؛  اأ�سار  اأ�سل ما  اأن يكون  ميكن 
متى  اإجنيل  من  ع�سر  الثالث  الإ�سحاح  يف 
مثًل  لهم  {قدم  )ع(:  امل�سيح  ل�سان  على 
حبة  ال�سموات  ملكوت  ي�سبه  قائًل  اآخر 
خردل اأخذها اإن�سان وزرعها يف حقله، وهي 
فهي  منت  متى  ولكن  البذور؛  جميع  اأ�سغر 
اأكب البقول، وت�سري �سجرة حتى اأن طيور 

ال�سماء تاأتي وتاأوي يف اأغ�سانها")37(.

  املبحث الثاين
  �سطء حممد يف التوراة 

والإجنيل
وبعد معرفة الرمز الذي يتوجب علينا 
بداأت  والإجنيل  التوراة  يف  عنه  البحث 
رحلة البحث يف الكتاب املقد�ص عن الفرخ 

والغ�سن والفرع والزرع.
بتحريف  الكرمي  القراآن  ن�ّص  وقد 
التحريف يف كل  يكن  املقد�ص، ومل  الكتاب 
نبي  يكتبه  مل  املقد�ص  الكتاب  اإن  الكتاب؛ 
الثاين من  الن�سف  اأو كاتب فقد كتب بعد 
خمطوط  واأقدم  امل�سيحي،  الأول  القرن 
 )38( 950م  حوايل  اإىل  يعود  للتوراة 
وعندما  اأ�سباب  للتحريف  باأن  �سك  ول 
لأنها  يومها  مفهومة  غري  الب�سرى  تكون 
لتحريفها،  جمال  ول  مبر  فل  بالرموز 
التوراة  {اإن  )�ص(:  اهلل  ر�سول  قول  ويف 
والقراآن كتبه َمَلٌك واحد يف رّق واحد بقلم 
"والآيات  الع�سقلين:  قال  واحد})39(. 
اأ�سياء  منها  بقي  اأنه  يف  كثرية  والأخبار 
تعاىل:  قال  وقد  تبدل")40(،  مل  كثرية 
َوُنوٌر﴾  ُهًدى  ِفيَها  ْوَراَة  التَّ اأَْنَزْلَنا  ا  ﴿اإِنَّ
َياأِْتيِه  ﴿َل  الكرمي:  والقراآن  )املائدة/44( 
َتْنِزيٌل  َخْلِفِه  ِمْن  َوَل  َيَدْيِه  َبنْيِ  ِمْن  اْلَباِطُل 
فلبد  َحِميٍد﴾)ف�سلت/42(  َحِكيٍم  ِمْن 
قابل  غري  ونور،  هدى  التوراة  يف  يكون  اأن 

للتحريف. 
بعدة  والفرع  الزرع  رمز  جاء  وقد 
عنه  وعب  ووا�سح  �سريح  وب�سكل  اأ�سفار 

بالإجنيل باأنه رمز.
معه  ومن  )�ص(  حممد  ِذْكر  اإن 
با�سمه  لي�ص  ولكن  والإجنيل  بالتوراة  جاء 
اإليه وهو الزرع  ال�سريح واإمنا برمز ُيرمز 
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وما يلحق به من اأ�سله.
التعريف  هو  النبوءات  من  والهدف 
اإجنيل  يف  جاء  فقد   )41( اخلامت  بالنبي 
لوقا على ل�سان ي�سوع: "و�سرح لهما ما جاء 
عنه يف جميع الكتب املقد�سة من مو�سى اإىل 

�سائر الأنبياء")42( 
ويبداأ �سفر التكوين يف الإ�سحاح الأول 
ليكن  اهلل  "وقال  بقوله:  الكون  خلق  عن 
يذكر  اإنه  والغريب  نور")43(  فكان  نورا 
باأن  �سك  ول  ال�سم�ص  خلق  قبل  النور  خلق 
ال�سم�ص  قبل  خملوق  لنور  رمز  النور  هذا 
)�ص(  حممد  نور  وهو  والأر�ص  وال�سموات 
الرازي  نقله  الذي  احلديث  يف  جاء  كما 
)ت 606هـ(: قال )�ص(: {كنت نبيًا واآدم 
ر�سول  وقال   . والطني})44(  املاء  بني 
مكتوب خلامت  اهلل  عند  اهلل )�ص(: {اإين 
النبيني، واإن اآدم ملنجدل يف طينته})45(، 

وقال: {اأول ما خلق اهلل روحي{)46(.
يف  نعيم  واأبو  الطباين،  واأخرج 
ر�سول  قال  قال:  هريرة  اأبي  عن  احللية 
ال�سلم  عليه  اآدم  اأنزل  )�ص(: "  اهلل 
فنادى  جبيل،  فنزل  فا�ستوح�ص،  بالهند، 
له  قال  حممد  ذكر  �سمع  فلما  بالأذان، 
ومن حممد هذا؟ قال هذا اآخر ولدك من 

الأنبياء)47(.
ي�سوع  يوحنا  يرى  يوحنا  اإجنيل  ويف 
هو  "هذا  له:  ليقول  الروؤيا  يف  اإليه  مقبل 
�سار  رجٌل  بعدي  يجيء  فيه  قلت  الذي 

اأعظم مني لأنه كان قبلي")48(.
كثرية  املقد�ص  الكتاب  يف  والرموز 
البحث  لنا  يحق  الفتح  �سورة  اآية  ومبوجب 
والإجنيل  التوراة  يف  والفرخ  الزرع  عن 
اأ�سله  من  خرج  ومن  )�ص(  ملحمد  كرمز 
اإ�سعيا:  �سفر  يف  قوله  منها  الزرع،  كفرخ 
ويرتفع  يتعاىل  ينت�سر،  عبدي  "ها 

اأمم  منه  تعجب  والآن  جدا...  ويت�سامى 
ح�سرته،  يف  اأفواههم  امللوك  وي�سّد  كثرية 
وي�ساهدون  به  اأخبوا  ما  غري  يرون  لأنهم 
َكَفْرٍخ  اَمُه  ُقدَّ َنَبَت  �سمعوا...  ما  غري 
اأر�ص  يف  وكعرٍق  َياِب�َسٍة،  اأَْر�ٍص  ِمْن  َوَكِعْرق 

قاحلة")49(.
�سريتفع  اإ�سعيا  به  ب�سر  الذي  فهذا 
قاحلة  اأر�ص  يف  فرخ  اأمامه  وينبت  مقامه 
الذي �سُيخرج �سطوؤه يف  للزرع  وهي �سورة 

�سحراء مكة.
الأر�ص  يف  النابت  الفرخ  هذا  فمن    
القاحلة والذي �سيذبح كنعجة قائل: " كان 
ْبِح، وكخروف �سامت  َكنعجٍة ُت�َساُق اإِىَل الذَّ
فمه")50(،  يفتح  مل  يجزونه  الذين  اأمام 
و�سوف يدفن يف اأر�ص من قتله: "و�سع مع 

الأ�سرار قبه")51(. 
ومتى كان للم�سيح ن�سل  عمره طويل 
ي�سحقه  اأن  ر�سي  الرب  "لكن  ليقول: 
ن�سل  فريى  اإثم  ذبيحة  وي�سعده  بالأوجاع 
على  الرب  م�سيئة  وتنجح  اأيامه  وتطول 

يده... وهو الذي �سفع فيهم")52(.
رمزا  اخلروف  يكون  اأن  ن�ستغرب  ول 
على  علمة  الدم  "ويكون  عظيم  ن�سان  ل 

البيوت" )53( 
وقد ا�سرتط الجنيل اأن يكون اخلروف 
بل عيب  قال يف اإجنيل يوحنا: "حمل اهلل 

الذي يرفع خطية العامل" )54(.
اأما عن الب�سرى بالغ�سن فقال يف �سفر 
ال�سلم:" وَيْخُرُج  مملكة  عن  اأ�سعيا)55(: 
ِمْن  ٌن  ُغ�سْ َوَيْنمو  ى  َي�سَّ ِجْذِع  ِمْن  فرع 
عيناه  تراه  ما  بح�سب  يق�سي  ل  وِلِه...  اأُ�سُ
يق�سي  بل  اأذنيه،  �سماع  بح�سب  يق�سي  ول 
بكلم  الظاملني  وين�سف  بالعدل،  للفقراء 
اهلل  ر�سول  تعني  وي�سي   ،)56( كالع�سا" 
اإِنََّك  ِكيِم   احْلَ َواْلُقْراآِن  ﴿ي�ص   تعاىل:  قال 

مَلَِن امْلُْر�َسِلنَي﴾ )ي�ص/3-1(
ومن امل�سهور اأن )ي�ص اأو يا�سني( ا�سم 
من اأ�سماء النبي الكرمي حممد )�ص(؛قال 
ر�سول اهلل )�ص(: }اإن اهلل تعاىل اأ�سماين 
يف القراآن �سبعة اأ�سماء حممد واأحمد وطه 
" ... وعن  ر وعبد اهلل  وي�ص واملزّمل واملدثِّ
حممدًا  اأراد  اإن�سان  يا  »ي�ص«  عبا�ص:  ابن 

)�ص()57(.
)اآ�ص(  ف  املقد�ص  الكتاب  يف  اأما 
نبات جميل املنظر عطري الرائحة، دائمة 

اخل�سرة وي�سمى اأي�سا ريحان)58(.
بالغ�سن وباأن  وقد ب�سر زكريا )�ص( 
"اجعلوا  طاهرة:  عمامة  �سيلب�ص  القادم 
واأنه  راأ�سه")59(.  على  طاهرة  عمامة 
بيتي  حتكم  "فاأنت  اهلل:  بيت  �سيحكم 
وت�سهر على  دياري")60( وب�سره باأن العبد 
الذي  بعبدي  "�ساآتي  الغ�سن:  هو  الآتي 
الأر�ص  اإثم هذه  اأ�سمه )الغ�سن(...واأزيل 

يف يوم واحد")61(.
�سُيذكر  رمز  )الغ�سن(  بـ  واملق�سود 
املحّرفون  يحذفه  فل  الكرمي  القراآن  يف 
يقول  الأنبياء  ب�سارات  ففي  تكرر  رمز 
الذي  الرجل  "ذلك  ))�ص(:   زكريا 
َيْنُبُت  حتت  من  ُن( �سيطلع  ا�سمه )اْلُغ�سْ
اجللل  يحمل  وهو  بِّ  الرَّ َهْيَكَل  َوَيْبِني 
كاهنا  ويكون  كر�سيه  على  �سيدا  ويجل�ص 
ويجيء  بينهما،  �سلم  وعهد  كر�سيه  على 
البعيدون ويعملون اأن الرب القدير اأر�سلني 

اإليكم")62(.
اأن  هنا  الن�سو�ص  من  اأي�سًا  وا�سح 
يب�ّسر  اإن�سان  اإىل  ترمز  )الغ�سن(  كلمة 
اأمه  اأ�سمته  به النبي زكريا، فل يوجد نبي 
عن  األغز  عمن  نبوءة  اإذن  هي  )الغ�سن(، 

ا�سمه بكلمة )الغ�سن(.
وال�سجرة جماًزا  الأغ�سان  وت�ستخدم 



164

املجل�س الدويل للغة العربية

الأبحاث امل�ؤمت��ر ال��دويل الثام��ن للغ��ة العربية كت��اب 
ال�ك�ت���اب الأول11-13 اأبريل 2019  امل�افق 6 - 8 �شعبان 1440

ISBN: 978 - 9953 - 0 - 2970 - 2

يعقوب  فيقول  هام،  �سخ�ص  على  للدللة 
�سجرة  غ�سن  "يو�سف  لأولده:  بركته  يف 

مثمرة")63(. 
روؤيا  ويف  غ�سن،  الإجنيل  يف  وهم 
اأطلق  ب�سجرة  يب�سر  الإجنيل  يف  يوحنا 
فيظهر  �ستثمر  التي  احلياة  �سجرة  عليها 
"ثم  مرة:  ع�سرة  اثني  -ثمرها-  �سطوؤها 
كالبلور  �سافيًا  احلياة  نهر  امللك  اأراين 
يف  ويجري  واحلمل،  اهلل  عر�ص  من  ينبع 
احلياة  �سجرة  �سفتيه  وعلى  املدينة  �ساحة 

تثمر اثنتي ع�سرة مرة")64(.
الكوثر  هو  ال�سايف  احلياة  ونهر 
هي  والكوثر  الكرمي   القراآن  يف  املذكور 
على  ا�سمها  ُكتب  التي  الزهراء)65( 
�ساف  نهر  باأنها  بالإجنيل  ذكرت  العر�ص 

خارج من عر�ص الرحمن.
اإنه  الكوثر  لفظ  عن  الطب�سي  يقول 
والزهراء،  النهر،  التاأويلت:  كل  يحتمل 
الكرثة  ظهرت  فقد  والذرية،  الن�سل  وكرثة 
ال�سلم( )عليها  فاطمة  ولد  من  ن�سله  يف 
يف  التاأويلت  هذه  جتتمع  وكذلك   .)66(

�سجرة احلياة الإجنيلية.
اإن الآية نزلت  وقد جاء يف التفا�سري: 
يف ر�سول اهلل )�ص( عندما و�سفه العا�ص 
ت�سمية  والأبرت  بالأبرت،  ال�سهمي  وائل  بن 
اهلل  فخاطبه  ابن،  له  لي�ص  ملن  قري�ص 
�سبحانه وتعاىل نبيه الكرمي )اإنا اأعطيناك 
والذرية،  الن�سل  كرثة  هو  والكوثر  الكوثر( 
وقد ظهرت الكرثة يف ن�سله من ولد فاطمة 
ال�سلم( حتى ل يح�سى عددهم،  )عليها 
فظاهر  مددهم،  القيامة  يوم  اإىل  وات�سل 
اإن  اجلملة  وظاهر  ن�سله  املنقطع  الأبرت 
بالكوثر  وحدها  املرادة  هي  ذريته  كرثة 
الذي اأعطيه النبي )�ص(، واجلملة ل تخلو 
من دللة على اأن ولد فاطمة عليها ال�سلم 

ذريته)67(. 
يف  الآية  بني  الرابط  و�سوح  نلحظ 
الذي  الكوثر  عن  تتحدث  الكرمي  القراآن 
الإجنيل  يف  والآية  بن�سله  لنبيه  اهلل  اأعطاه 
تتحدث عن �سجرة احلياة التي �ستثمر اثني 

ع�سرة مرة.
الذرية  عن  التعبري  فاإن  وكذلك 
فقد  املقد�سة  الكتب  يف  مذكور  بالفراخ 
امْلَُناِفِقنَي  َلِفيُف  ا  "اأَمَّ جاء يف �سفر احلكمة 
ِغَلُة  النَّ َوِفَراُخُهُم  َيْنَجُح،  َفَل  َواُلِد  التَّ اْلَكِثرُي 
�َساٍق  َعَلى  َتُقوُم  َوَل  وُلَها،  اأُ�سُ ُق  َتَتَعمَّ َل 
َها  ْخَرَجْت ُفُروعًا اإِىَل ِحنٍي؛ َفاإِنَّ ْن اأَ َرا�ِسَخٍة  َواإِ
َوَتْقَتِلُعَها  يُح  الرِّ َتَزْعِزُعَها  ُر�ُسوِخَها  ِلَعَدِم 

ْوَبَعُة")68(. الزَّ
وذكر �سريح  ل�سطء حممد فرع الزرع 
هذه  احلياة  واأ�سجار   " قوله  يف  وفرخه 
�ستتجذر  وهي  اخلالد  للزرع  فرعًا  �ستنبت 
جذورها  و�ستطلق  اأنبتته  تكون  اأن  فل 
قادرة  �ستكون  اأي�سا  واأرومته  اجلدول  نحو 
و�سي�سبح  اجلارية  املياه  اإىل  النفاذ  على 
�سرتعى  وقربه  الفرع  ويف  خالدا  نبعًا 
�ستدا�ص  واأرومته  الدغل  حيوانات  كافة 
طريقهم  يف  �سيمرون  الذين  جميع  باأقدام 
الطيور  لكافة  ملجاأ  �ستكون  واأغ�سانه 

املجنحة ولأنها يف زرعها �ستنمو")69(
قمران)70(  خمطوطات  يف  اأما 
فالب�سرى بالنبي حممد �ص وردت يف اأماكن 
كثرية منها: " واأترك رجل بارا على الأر�ص 

من ع�سريتك مع كل اأهل بيته")71(.
اأخي  نوح  واأن   " بقوله:  ب�سر  وبالزرع 
الزرع:  اأجل  من  اليوم  هذا  يف  �سُيحفظ 

و�سيقوم من ن�سله �سعب كثري")72(.
اأجل  من  حرفيًا  الزرع:  اأجل  من 
نوح  �سليلي  ...اإىل  الزرع  وي�سري  الزرعات 
والزرع  واحد  اآن  يف  الأبرار  جماعة  واإىل 

الأ�سينية  الكتابات  يف  تقني  م�سطلح 
يف  اجلماعة)73(.ثم  غلى  للإ�سارة 
مياه  �ستتلو  �سوداء  مياه  اأن  يذكر  �سفحة 
واحداها  ظلمات  �سماها  اأخرى  �سوداء 
الأوىل،  ال�سوداء  املياه  وهي  نوح  طوفان 
اإنها  نرية:  مياهًا  راأيت  املياه  هذه  وبعد 
اأ�سل اأبراهام و�سلللته وجميئ ابنه وابن 
ابنه والذين ي�سبهونهم لأنه يف ذلك الوقت 
كانت ال�سريعة غري املكتوبة موجودة لديهم 
وكانت اأعمال الو�سايا متممة وكان الإميان 
بعامل  والأمل  عندها،  يود  الآتي  باحل�ساب 
التي  باحلياة  والوعد  عندها  يولد  يتجدد 
احلياة  اإنها  زرع،  قد  كان  تاأتي  اأن  يجب 
النرية التي راأيتها... وارجتف الذين كانوا 

حتت عر�ص القدير")74(
ي�سف  اجلنة:  يف  الأبرار  "حفظ  ويف 
امل�سيح:  عودة  بعد  الزمان  اآخر  اأحوال 
من  عمودا  واأورئييل  جبائيل  "�سي�سكل 
اإىل  يقودانهم  حتى  اأمامهم  مي�سيان  نور 
الأمني و�سيطعمونهم من ثمر �سجرة  البلد 
 ... البي�ساء  الثياب  ويلب�سونهم  احلياة 
اليوم  هذا  ويف  بالنهاية  منبئة  علمات 
وال�سلم  �ستعتم  وال�سم�ص  الأر�ص  �ستنزرع 

�سيحمل بعيدا عن الأر�ص")75(.
احلكم  �سينفذ  حيث  الإكمال  "ويوم 
النار،  هوة  اإىل  �سيقادون  عندها  الأبدي 
 ... الأبدي  النفراد  و�سجن  عذاب  اإىل 
وليتوقف  الأر�ص،  وجه  على  عنف  كل  واأنِه 
العدالة  زرع  وليظهر  وف�سق  �سر  عمل  كل 
اأعمال  و�ستكون  بركة  و�ستكون  واحلقيقية 
الب واحلق للأبد مزروعة يف الفرح")76(.
كلهم  الأبرار  يخل�ص  �سوف  "والآن 
اآلف  ينجبوا  حتى  اأحياء  و�سيبقون 
�سبابهم  اأيام  كافة  و�ستكتمل  الأحفاد 
�ستحرث  عندها  ب�سلم  و�سيخوختهم 
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�سجرة،  فيها  و�سيزرع  بالعدل  كلها  الأر�ص 
و�ستغمر بالبكة كافة اأ�سجار الأر�ص تبتهج 
�ستكون مزروعة، ف�سيزرع )77( وقال عن 
منه  اأنه  حتديدًا  يعرف  "وكان  اإبراهيم: 
ومنها  للب لأجيال خالدة  �سياأتي زرع  اإمنا 
اإمنا بذار مقد�ص ليكون موافقا للذي �سنع 
واغتبط  اأبراهام  باركنا  وقد  �سيء  كل 
رائع  يوم فرح  الرب  العيد عيد  ودعى هذا 
للملأ الأعلى وقد باركنا اأبراهام للأبد كما 
كلها  الأر�سية  الأجيال  يف  وذريته  ون�سله 
لأنه بهذا العيد يف وقته وفقا لتاأكيد الألواح 

ال�سماوية)78(
خلقت  اإنك  قلت  اأجلهم  من  والذين 
العامل، والآن فظهر فورًا جمدك ول توؤخر 

ما وعدت به)79(

اخلال�سة والتو�سيات:
اإليه  تو�سل  ملا  خل�سة  نذكر  اخلامتة  ويف 
البحث يف معنى �سطء الزرع يف قوله 
َكَزْرٍع  يِل  اْلإِجْنِ يِف  "َوَمَثُلُهْم  تعاىل: 

اأَْخَرَج �َسْطاأَُه( )الفتح/29( 
معنى  باأن  العربية  املعاجم  اتفقت  اأول: 
ال�سطء الفرخ والفرع والغ�سن املتفرع 
رجل  اأو  زرعا  اأكان  �سواء  الأ�سل  من 

اأو �سجرة.
الفرخ  دللة  احلديث  كتب  يف  ورد  ثانيًا: 
اأحاديث  ت  خ�سّ وقد  �سطء  لكلمة 
اأخرى احل�سن واحل�سني �سبطي ر�سول 

عليهم  علي  والمام  فاطمة  واأمه  اهلل 
ال�سجرة  وفرع  الفرخ  �سفة  ال�سلم 

والأغ�سان.
املعنى  هذا  على  التفا�سري  اتفقت  ثالثًا: 
والغ�سن  والفرخ  التفرع  على  الدال 
املعاجم  خالفوا  لكنهم  والولد، 

باإعطائها معنى ال�سحابة.  
الفتح  �سورة  من  الكرمية  الآية  يف  رابعا: 
حممد  ذكر  اأن  على  وا�سح  دليل 
البحث  وبعد  بالرمز  جاء  و�سطئه 
الرمز  هذا  وجد  املقد�ص  الكتاب  يف 
بالقادم يف  الأنبياء  ب�سرى  مذكورا يف 

امل�ستقبل.
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58. املعجم املف�سل يف املعرب والدخيل: الدكتور �سعدي �سناوي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان،  

59. املعجم الو�سيط: املوؤلف: جممع اللغة العربية، مكتبة ال�سروق الدولية، 2004. 
اإبراهيم �سم�ص الدين، ط1 بريوت- لبنان،  اأبو القا�سم احل�سني بن حممد )ت 502هـ( حتقيق و�سبط  60. املفردات يف غريب القراآن: الأ�سفهاين- 

موؤ�س�سة الأعلمي ، 1430- 2009م.
61. املقتل، للخوارزمي: اخلوارزمي- اأبو املوؤيد املوفق بن اأحمد املكي )ت 568هـ(، حتقيق: ال�سيخ حمّمد ال�سماوي دار اأنوار الهدى. 

62. مناقب اآل اأبي طالب: اأبي جعفر بن �سهر اآ�سوب املازندراين، حتقيق: وفهر�سة:يو�سف البقاعي - ط دار ال�سواء ، بريوت- لبنان.
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63. مو�سوعة كلمات الإمام احل�سني )ع(: معهد حتقيقات باقر العلوم عليه ال�سلم )حممود �سريفي، حممود اأحمد ريان(، منظمة الإعلم الإ�سلمي، 
دار املعروف دان�ص ، قم- اإيران، ط1، �سعبان 1415- 1995م .

64. امليزان يف تف�سري القراآن: طباطبائي- حممد ح�سني، ط1، موؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات، بريوت –لبنان1417ه-1997م..
65. الهداية اإىل بلوغ النهاية،: مكي بن اأبي طالب القي�سي: حتقيق جمموعة من الباحثني، ط1 دار ال�سلم  القاهرة ، 2014م.

66. ينابيع املودة، مناقب الإمام علي واأهل البيت )عليهم ال�سلم(: القندوزي- لل�سيخ اإبراهيم احل�سيني البلخي احلنفي، بريوت – لبنان، موؤ�س�سة 
الأعلمي.
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)35( فتح القدير: 1/ 1386.
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)39( كتاب �سليم بن قي�ص الهليل: 51.

)40( فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، الع�سقلين: كتاب التوحيد: م�ساألة: 7114.
)41( انظر: متى/ 17/5

)42( لوقا: 27/24
)43( تكوين: 3/1

)44( التف�سري الكبري، الرازي: 115/16.
اأحمد  ال�سحيحني م�ساألة )1394( و)3619(، وم�سند  وامل�ستدرك على  الكبري: م�ساألة )361(،  املعجم  البيان: 23/ 359. واحلديث يف  )45( جامع 

م�ساألة )16700(.
)46( �سرح اأ�سول الكايف:  12 / 11

)47( فتح القدير لل�سوكاين: �سورة البقرة 34
)48( يوحنا 1/ ي�سوع حمل اهلل اية 29-31 �ص 141.

)49( �سفر اإ�سعيا: 53/ 2 وجدتها يف الن�سخة التي اعتمدتها كنبتة اأما يف ن�سخة النرتنت فوجدتها كفرخ اأنظر:
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/search.php?q=%D%8B%5D%88%9D%8B%1D%8A9&op=and&oldt=on&newt=on

&start=46&advtab=none&adv1=&adv21=&adv22=&adv3=&adv41=&adv42=&adv43=
)50( اإ�سعيا: 53: الية: 7/ �ص 918.
)51(اإ�سعيا: 53: الية: 8/ �ص 918.
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)52( اإ�سعيا: 53: الية: 10 �ص 918
)53( اخلروج: 13/12.

)54( يوحنا: 29/1.
)55( يتكون )�سفر اإ�َسْعياء( من )�ستة و�ستني اإ�سحاحا( و قد ُوظفت ن�سو�سه باجمعها لتبيان )روؤيا( راآها )اإ�سعيا(، و يقال بانه مات �سهيدا، و قد تنباأ يف 
روؤياه عن ميلد ال�سيد امل�سيح ))�ص( من ال�سيدة العذراء: 849، و يتميز هذا ال�سفر مبميزات كثرية تهم الباحث ال�سلمي، و ل �سيما فيما يتعلق 

بفكرة الظهور و اخلل�ص، ف�سل عن اأنه كان مثار جدل كبري بني حمللي و مف�سري التوراة
)56( اإ�سعياء: 11 �ص 864.

)57( انظر: اجلامع لأحكام القراآن، القرطبي: 7/15. و عرائ�ص البيان يف حقائق القراآن: البقلي: 830.
)58( قامو�ص الكتاب املقد�ص: 5.

)59( زكريا: 5/3 �ص: 1185.
)60( زكريا: 7/3، �ص1185.
)61(  زكريا 3: 8/ �ص1185.

)62( زكريا: 6: 12.
)63( تكوين: 22/49.

)64( روؤيا يوحنا: 22/ �سفحة 407.
)65( انظر: فتح القدير، لل�سوكاين: 1660، وجممع البيان، للطب�سي: 353/10.

)66( انظر: جممع البيان: 10/ 353.
)67( انظر: جممع البيان، للطب�سي: 352/10-353. وانظر: امليزان، للطبطبائي: 429/20.

 )68( �سفر احلكمة: 1/4.
)69( خمطوطات قمران: 355

)70( ق�سة املخطوطات: عام 1947 وجدت خمطوطات يف وادي قمران الواقع عند �ساطئ البحر امليت قرب اأريحا عن طريق ال�سدفة فقد كان حممد 
الذيب يرعى الغنم وفّرت احدى املعزات منه وبقي يبحث عنها حتى وجد جمموعة كهوف وفيها فتحات فالتقط حجرا وقذف به نحو فتحة الكهف 
ف�سمع �سوت خزف ينك�سر وعندما نظر اإىل الداخل وجد الكهف مملوء جرارا، وفيها مئات املخطوطات �سرقها ال�سهاينة بعد احتللهم لفل�سطني 
وتبني انها تعود اىل حوايل بدء التاريخ امل�سيحي واظهر عدد من العلماء ما حتتويه هذه الثار وتبني انها تعود للتوراة يعود تاريخها قبل ال�سلم 
انظر: خمطوطات البحر امليت وجماعة قمران: 2- 1. وانظر التوراة كتابات ما بني العهدين،خمطوطات قمران – البحر امليت، II التوراة املنحول: 

حققت باإ�سراف: اأندريه دوبون- �سومر، مارك فيلوننكو، ترجمة مو�سى ديب اخلوري، ط1، دار الطليعة اجلديدة، 1998، �سوريا – دم�سق.
)71( حمطوطات قمران: 2/ 154.
)72( حمطوطات قمران: 2/ 166.
)73( حمطوطات قمران: 2/ 188.

)74( خمطوطات قمران:2/ 410
)75( خمطوطات قمران::3/ 667.

)76( خمطوطات قمران:  2/ 33
)77( خمطوطات قمران:2/ 34.

)78(  خمطوطات قمران::207/2.

)79( خمطوطات قمران::3/ 392.


