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أكدوا أن تنفيذ مخرجات الحوار هو البلسم الشايف ألوجاع الوطنأكدوا أن تنفيذ مخرجات الحوار هو البلسم الشايف ألوجاع الوطن

يف البدء تحدث إلينا الشيخ جربي إبراهيم 
ــوزارة األوقاف  ــاد ب ــظ واإلرش ــر عام الوع مدي
ــب فيها  ــذه املرحلة يج ــة أن ه ــًال: الحقيق قائ
ــاف الوطني إلخراج  ــد الكلمة واالصطف توحي
ــم وتكوين حياة  ــق الحرب والظل اليمن من نف
مستقلة زاهرة بإذن الله تعاىل, وعىل اليمنيني 
أن  ــة  والحزبي ــية  السياس ــم  أطيافه ــة  بكاف
ــف وقد أصبح   ــىل الرب والتقوى, كي يتعاونوا ع
ــي يتمنى أن ينترش يف هذا  ــان حال كل يمن لس

ــعيدة  ــتقرار والحياة الس ــن واالس ــد األم البل
ــرات وإقالق  ــن املهات ــداً ع ــد بعي ــش رغي وعي
ــان ال يستطيع العيش  األمن واآلمنني, فاإلنس
ــته وال يأمن عىل  ــع مهدد ال يأمن معيش يف وض
ــل وحتى يف بيته  ــارج من بيته ب ــه وهو خ نفس
ــوق وكل مكان, فقد أصبح مثل  واملسجد والس
ــق الطريق وأين حق  ــب يف وطنه, أين ح الغري
املساجد وحق البيوت واألسواق, فهذه األمور 

ــل كانت محل  ــة عند القبائل ب ــم تكن معروف ل
احرتام وتقدير.

ــرص الحضارة  ــن يف ع ــربي: نح ــاف ج  وأض
ــاً  ــرث وعي ــون أك ــب أن نك ــا ويج والتكنولوجي
ــب  ــرس الح ــش ونغ ــة ونتعاي ــاً وثقاف والتزام
ــياء  والخري يف قلوب أبنائنا والحاصل اآلن أش
موجعة وال يخفى عىل أحد ما يدور يف الوطن, 
ــر األمان وهذا  ــد أن نخرج إىل ب ــإذاً نحن نري ف

ــوف الجميع واالبتعاد  ــكالم لن يكون إال بوق ال
عن التخويف والرتويع . 

مورد واحد
ودعا الجميع إىل كف املزايدات والوقوف مع 
ــاول األرضار بمصالح  ــن وردع كل من يح الوط

اليمن.
ــني  ــعى لتأم ــا أن نس ــب علين ــاف: يج وأض
ــة للبالد  ــا وأن املصلحة العام ــنا وبالدن أنفس

ــة  الرحم ــن  دي ــالم  اإلس أن  ــك  الش
ــاب  ــاء يف كت ــد ج ــاء فق ــة جمع للبرشي
ــَذا َبَصاِئُر ِللنَّاِس  الله عز وجل قوله " َه
ــوَن "صورة  ــْوِم ُيوِقُن ــٌة لَِّق ــًدى َورَْحَم َوُه
الجاثية أية رقم (20)، كما أن فيه الخري 
والنفع للمسلم وغري املسلم، وال يخفى 
ــني بصرية وال ينكر ذلك  ذلك عىل ذي ع
ــذا  ــة ه ــل حقيق ــن جه ــده إال م ويجح
ــن ختم الله عىل  ــن، أو كان من الذي الدي
قلوبهم من املستكربين املعاندين، يقول 
ُم َوَلِكنَّ أَْكرَثَ  ــنُ اْلَقيِّ ي الله تعاىل " َذِلَك الدِّ
ــة  ــروم أي ــورة ال ــوَن " س ــاِس َال َيْعَلُم النَّ
ــيد يدرك  ــذا فالعاقل الرش ــم(40) ول رق
ــة  ــىل األم ــف ع ــالم الحني ــع اإلس مناف
ــلمني يف الدارين  ــىل املس ــالمية وع اإلس

الدنيا واآلخرة.
ــلمني  ــري املس ــالم لغ ــري اإلس ــا خ  أم
ــن خالل الحقوق  فيظهر هذا واضحاً م
ــالم، ومن خالل  ــي وضعها لهم اإلس الت
ــلمني لهم من تسامح وعفو  معاملة املس
ــكاد العقود ال تصدقه، وأكرب دليل عىل  ت
ــا كان يف أوقات االنتصارات التي  ذلك م
ــول الله  ــلمون بقيادة رس ــا املس حققه
ــم وهذا ما  ــلم عليه ــىل الله عليه وس ص
ــلمني، ولذا  ــري املس ــه املنصفون غ أقر ب
ــو بابه: "إن العرب  يقول البطريك غيش
ــيطرة عىل  ــم الرب من الس ــن مكنه الذي
ــم  ــون إنه ــا تعرف ــا كم ــم يعاملونن العال
ــوا بأعداء لنا ، بل يمتدحون ملتنا  ليس
ويوقرون قسيسينا وقديسينا ويمدون 
ــا".  وأديارن ــنا  كنائس إىل  ــة  املعون ــد  ي
ــذي يعامل به  ــامح ال ــذا يظهر التس فه
ــل الديانات  ــن أه ــم م ــلمون غريه املس
ــنة التي  ــرى، وهذه املعاملة الحس األخ
أبداها املسلمون ملخالفي دينهم ليست 
ــس الدين  ــي نابعة من أس ــة بل ه غريب
ــخة  ــس راس ــالمي الذي أرىس أس اإلس
ــان  يف هذا منها  (1) حفظ كرامة اإلنس
ــر عن لونه  ــاناً بغض النظ ــه إنس بصفت
ــة  ــة حري ــه (2) كفال ــكله وعقيدت وش

االعتقاد.
ــف واملؤلم أننا نسمع  ولكن من املؤس
يف تلك اآلونة من يتهم اإلسالم بانتهاك 
ــلمني، دون أن يربز لنا  ــري املس حقوق غ

ــر هنا بعض  ــذا أذك ــني ول ــة والرباه األدل
ــري  ــالم لغ ــا اإلس ــي أثبته ــوق الت الحق
ــر واضحاً أمام  ــلمني كي يكون األم املس
ــم،  ــوهم حقوقه ــال يبخس ــلمون ف املس
ــالم  لإلس ــون  املرتبص ــيع  يش ال  ــي  وك
شائعات مغرضة بأن اإلسالم يبخسهم 
ــة  ــىل جه ــوق ع ــذه الحق ــم، وه حقوقه
ــا  أنه ــى  ــوص بمعن الخص ــوم ال  العم
ــا كانوا  ــلمني أي ــة لغري املس ــوق عام حق
ــذا ما ميز  ــتأمنني،و ه ــل ذمة أم مس ، أه
ــا  ــا أنه ــن غريه ــالمية ع ــة اإلس الرشيع
ــلمني يف  ــلمني مع املس ــت غري املس أرشك
ــان  ــوق العامة وهو ما لم ينله إنس الحق

يف دين آخر، وال يف نظم آخر.
ــذه الحقوق العامة التي أقرها  ومن ه

اإلسالم لغري املسلمني:
* حقهم يف حفظ كرامتهم اإلنسانية 
ــان بعامة  ــاىل اإلنس ــه تع ــرم الل ــد ك ، فق
ــع منزلته عىل  ــلم ورف ــلماً وغري مس مس
ــال تعاىل " َوَلَقْد َكرَّْمَنا  كثري من خلقه فق
ــِر  ــَربِّ َواْلَبْح ــْم ِيف اْل ــي آَدَم َوَحَمْلَناُه َبِن
ــْم  ْلَناُه ــاِت َوَفضَّ َب يِّ ــَن الطَّ ــم مِّ َوَرزَْقَناُه
ــورة  ْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال " س مَّ ــٍري مِّ َعَىل َكِث
ــرى أن الله  ــم (70) بل ن ــة رق اإلرساء أي
ــجود آلدم عليه  ــة بالس ــر املالئك ــد أم ق
ــان  ــأن اإلنس ــالم، ويف هذا املالء لش الس
ــاىل " َوإِْذ ُقْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة  وتفضيًال قال تع
ــَجُدوا إِالَّ إِْبِليَس أََبى  ــُجُدوا ِآلَدَم َفَس اْس
ــورة طه أية رقم (116) وعالوة عىل  " س
ــرة وباطنه  ــة ظاه ــبغ الله نعم ذلك أس
ــلماً أم كافراً، وانطالقا  عىل اإلنسان مس
ــامية التي قص  ــي الس ــذه املعان ــن ه م
ــد من مراعاة  ــان كان ال ب الله بها اإلنس
ــلماً  ــان مس ــانية لإلنس ــة اإلنس الكرام
ــن مثل الدين  ــراً وال يوجد دي كان أم كاف
اإلسالمي يف حفظ كرامة اإلنسان حتى 
الذي من غري أهله – وهم غري املسلمني – 
فاإلسالم يؤكد عىل أن أصل البرش واحد 
ــاون يف الحقوق واإلنسانية  وأنهم متس
ومن املحافظة عىل كرامة غري املسلمني 
ــم يكون  ــاعرهم ث ــم يف مراعاة مش حقه
الجدال معهم بالتي هي أحسن كما ذكر 
ــاىل "  وََال ُتَجاِدُلوا  ــرآن الكريم قال تع الق
ــُن "  ــي ِهَي أَْحَس ــاِب إِالَّ ِبالَِّت ــَل اْلِكَت أَْه

سورة العنكبوت اآلية رقم (46) وكذلك 
ــفيه معتقداتهم ومن  حقهم يف عدم تس
ــد دين وال  ــول بأنه ال يوج ــم يمكن الق ث
ملة وال نظام أنصف مخالفيه أعظم من 

اإلسالم.
ــه  ــه أن الل ــت نفس ــد يف الوق ــا نج كم
ــلمني أن ينالوا من اآللهة  حرم عىل املس
التي يعبدها املرشكون بالسب، حتى ال 
ــؤدي ذلك عىل النيل من الله تعاىل، أال  ي
له الحق ويف ذلك تكريم لإلنسان، حيث 
ــعور اإلنسان نحو األشياء  إن احرتام ش

التي يعيدها احرتام لكرامته.
 ومن ذلك أيضاً أن الرسول صىل الله 
ــام للجنائز  ــلم كان يأمر بالقي عليه وس
ــودي فقالوا يا  ــازة يه ــا مرت بهم جن ومل
ــول الله : "إنها جنازة يهودي  فقال  رس
ــت نفس"  ــلم أليس ــىل الله عليه وس ص
أليس يف هذا تكريماً لغري املسلم بصفته 
إنساناً خلقه الله تعاىل بغض النظر عن 
ــبة لتكريم الله  عقيدته، كان هذا بالنس
ــا كان دينها ثم بعد ذلك  لهذه النفس أي
نجد من حقهم أيضاً – أي غري املسلمني 

حرية العقيدة.
ــالم مخالفيه عىل  ــم اإلس حيث يرغ
ــرك لهم حرية اإلبقاء  الدخول فيه بل ت

عىل دينهم فال يجربون عىل الدخول يف 
اإلسالم واعتناقه، وذلك ثابت يف الكتاب 
ــنة قال تعاىل " َوَلْو َشاء َربَُّك آلَمَن  والس
ــا أََفأَنَت ُتْكرُِه  ــن ِيف األَرِْض ُكلُُّهْم َجِميًع َم
ــورة  ــواْ ُمْؤِمِننَي " س ــى َيُكوُن ــاَس َحتَّ النَّ
ــرَاَه ِيف  ــاىل " َال إِْك ــال تع ــس (99) وق يون
ــة التي قال  ــذه اآلية الكريم ــِن " فه ي الدِّ
عنها االستاذ إدوين كالغريل "يف القرآن 
ــدق والحكمة،  ــة تفيض بالص أية كريم
ــب أن  ــاً ويج ــلمون جميع ــا املس يعرفه
ــا غريهم ، وهي تقول " َال إِْكرَاَه ِيف  يرصفه
ــأن رجال  ــِن " هذه اآلية نزلت يف ش ي الدِّ
ــون  ــاء يدين ــم أبن ــار كان له ــن األنص م
ــا جاءهم  ــة فلم ــة أو النرصاني باليهودي
ــىل اعتناق  ــالم حاولوا إجبارهم ع اإلس
ــد ، فنزلت هذه  ــالم أو الدين الجدي اإلس

اآلية لتمنعهم من ذلك.
 ومن ثم نجد أن من حق غري املسلمني 
ــىل  ــم ع ــد أن يرغمه ــق ألح ــه ال يح أن
ــالمي والدخول فيه  اعتناق الدين اإلس

وهذا حق كفله لهم الدين اإلسالمي.
 حقهم يف العدل أيضاً هذا من حقوق 
ــه  ــالم فالل ــالد اإلس ــلمني يف ب ــري املس غ
ــبحانه وتعاىل جعل املوازين الدقيقة  س
ليقوم الناس بالقسط ويحذر من الوقوع 
ــط  يف الجور والظلم، فقد أمر الله بالقس
ــام به فيه رضر  ــال ولو كان القي يف كل ح
ــني،  ــرب األقرب ــىل أق ــس أو ع ــىل النف ع
ــم  ــلمني الحك ــىل املس ــه ع ــب الل وأوج
بالعدل حتى ولو كان الحكم لصالح غري 
ــلمني حتى ولو كان لصالح األعداء  املس
ــاىل " َيا  ــاب قال تع ــىل األهل واألصح ع
َها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكوُنواْ َقوَّاِمنَي ِلّلِه ُشَهَداء  أَيُّ
ــَنآُن َقْوٍم َعَىل  ُكْم َش ــِط وََال َيْجرَِمنَّ ِباْلِقْس
ــَوى  ــرَُب ِللتَّْق ــَو أَْق ــواْ ُه ــواْ اْعِدُل أَالَّ َتْعِدُل
ــٌري ِبَما َتْعَمُلوَن "  ــواْ الّلَه إِنَّ الّلَه َخِب َواتَُّق
ــالم أكد عىل العدل واملساواة بني  فاإلس
املسلمني وغريهم يف حق الحصول عىل 
ــالم  العدل إذا تحاكموا إىل رشيعة اإلس
ونماذج ذلك يف اإلسالم كثري منها قصة 
سيدنا عيل مع اليهودي حينما احتكما 
إىل للقايض رشيح وقصة سيدنا عمر بن 
الخطاب حينما جاءه اليهودي يشكوا 

أبن عمرو بن العاص وغري ذلك كثري.

ــاً حقهم يف حفظ  ومن حقوقهم أيض
ــالم  دمائهم وأموالهم وأعراضهم فاإلس
ــان الحقوق األساسية يف  يحفظ لإلنس
ــا وهي حفظ  ــاة التي ال غنى عنه الحي
ــس والدم، واملال ، والعرض والعقل،  النف
ــتوي يف هذه الحقوق املسلم وغري  ويس
ــلم سواء كان مواطناً أم وافداً، فهي  املس
ــة ال تنتهك  ــات معصوم ــوق وحرم حق
ــم يف ذلك مثل  ــي، مثله ــبب رشع إال بس
ــاق أرواحهم إال  ــح إزه ــني فال يص املؤمن

يرخصه من الرشع الحنيف.
يف  ــم  حقه ــم:  حقوقه ــن  م ــك  كذل  
الحماية من االعتداء وهذا من الحقوق 
ــوال التهاون  ــن األم ــح .. م ــي ال يص الت
ــالمية  ــة اإلس ــىل الدول ــب ع ــا، فيج به
حمايتهم (أي غري املسلمني) يف األرض 
اإلسالمية من أي عدو خارجي يريدهم 
ــن الحقوق العامة ما  ــوء إذ إن لهم م بس
ــاع عنهم مما  ــزم الدف ــلمني بل يل للمس
يؤذيهم، والقتال دونهم وفك أرساهم من 
ــالم فيه كثري من املواقف  األعداء، واإلس

التي تدل عىل إلتزام املسلمني بذلك.
ــنة  الحس ــة  املعامل يف  ــم  حقه  
ــة غري  ــب معامل ــني أنه يج ــالم ب فاإلس
ــال تعاىل:  ــنة ق ــة حس ــلمني معامل املس
ــْم ُيَقاِتُلوُكْم  ــهُ َعِن الَِّذيَن َل "الََيْنَهاُكُم اللَّ
ــن ِدَيارُِكْم أَن  ــمْ ُيْخرُِجوُكم مِّ يِن َوَل ِيف الدِّ
ــْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ  ــُطوا إَِلْيِه ــمْ وَُتْقِس َتَربُّوُه
ــورة املمتحنة اآليات 7  ــِطنَي" س اْلُمْقِس

و 8.
ومن حقوقهم أيضاً حقهم يف التكافل 
ــالمية كفيلة  ــي فالدولة اإلس االجتماع
ــاً حيث جعلت  ــم اجتماعي بالتكفل به
ــىل الدولة  ــاً ع ــاً واجب ــذا حق ــة ه الدول
ــلمني وغريهم، فتنفق  ــالمية للمس اإلس
ــي الحاكم  ــال، ويأت ــن بيت امل عليهم م
ــق ألهله.  ــذا الح ــال ه ــرص يف إيص ــو ق ل
ــن  ــري م ــه الكث ــالمي في ــخ اإلس والتاري

النماذج والدالة عىل ذلك.
ــق والهادي إىل طريق   هذا والله املوف

املستقيم
* عضو البعثة األزهرية يف اليمن

حقوق غري املسلمني يف بالد اإلسالم
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ــرتض طريق التنفيذ الفعيل  ــات املحيطة باليمن وما يع إزاء التحدي
ــة وأعباء  ــك من مصاعب املعيش ــوار الوطني وغري ذل ــات الح ملخرج
ــح لزاماً عىل  ــي فقد أصب ــم التوتر األمن ــعرية وتفاق ــات الس اإلصالح
ــاء الوقوف جنباً لجنب واالصطفاف الوطني لخلق  أبناء اليمن األوفي
مستقبل مختلف واحتواء التصادمات واملواجهات املستمرة بتحكيم 
ــة عالية نحو تحقيق مخرجات الحوار  العقل واملنطق وامليض بعزيم
ــكل دفعة قوية لفتح آفاق واسعة أمام  لبناء اليمن الجديد الذي سيش

الجميع.. 
الثورة استطلعت بعض اآلراء حول املوضوع فإىل التفاصيل: 

■لقاءات / أمين العبيدي 

استشعاراً بالخطر املحدق بوطننا الغايل 
ــه تبارك وتعاىل  ــاً من قوِل الل اليمن وانطالق
ــل الله  ــوا بحب ــه : "واعتصم ــم قرآن يف محك
ــروا نعمة الله عليكم  جميعاً وال تفرقوا واذك
ــني قلوبكم فأصبحتم  إذ كنتم أعداًء فألَّف ب
ــه إخواناً" .. آل عمران آية : 103  نقول  بنعمت
مضت عىل الشعب اليمني عقوٌد من الظلم 
ــارك والرصاعات  ــالم واملع ــات والظ والظلم
ــوى الضعف  ــا س ــِن فيه ــم يج ــروب ل والح
ــف ونحن  ــل واملرض والتخل ــر والجه والفق
ــاف  ــوم إىل االصطف ــوون الي ــني مدع اليمني
ــالم وليس  ــل اليمن ، وإىل الس ــي ألج الوطن
للحرب والتعايش والوئام بدًال عن اإلقصاء 
ــن  ــاً ع ــار عوض ــاء واإلعم ــام والبن والخص

ــان  ــكينة واالطمئن ــار ، والس ــدم والدم اله
ــان ،  ــتقرار واإليم ــان ، واالس ــن واألم ، واألم
والحب واإلخاء ، واملودة والوفاء ، والنهوض 
ــم ، وليس  ــن بالعل ــاء اليم ــاري ، وبن الحض
التسابق نحو املوت.  إنَّ االقتتال واالحرتاب 

بني أبناء الوطن الواحد خسارة للجميع.
ـــ كفانا حروباً عبثية ، وكفانا مواجهات 
ــاداً وجهًال  دامية ، وكفانا عنفاً وجوعاً وفس
ــا تفجرياً  ــدم اليمني ، كفان ــاً لل ــا نزيف ، كفان
ــرياً وذبحاً وقتًال، كفانا  وتدمرياً وإرهاباً وتكف
ــا  ــات كفان ــة أزم ــات وصناع ــوىض وجرع ف
ــن طائفية  ــب الجاهلية م ــتجراراً لرواس اس
ــة وعنرصية  ــة ومناطقي ــة ومذهبي وعصبي
ــاللية. الوطن ال يحتمل مزيداً من أنهار  وس

الدماء وإزهاق األرواح ، فيجب أن نستشعر 
الخطر وننترص لليمن وأن نكون كما وصفنا 
ــرم محمد بن  ــم والنبي األك ــول األعظ الرس
ــلم حني قال :  "  ــه صىل الله عليه وس عبدالل
اإليمان يماٍن والحكمة يمانية والفقه يمان" 

                                                    .
وختاماً نقول / أيها اليمانيون عودوا إىل 
موا عقولكم  ــدكم وانتهوا عن غيِّكم ، وحكِّ رش
ــم ، وابنوا وطنكم وحافظوا  ،وارضوا ضمائرك
ــوا  ــم ، واجمع ــوا صفك ــم ورصُّ ــىل وحدتك ع
ــدًة ضاربة عىل كلِّ  ــداً واح ــم وكونوا ي كلمتك
ــم ووطنكم  ــم وبلدك ــدم يمنك ــاول ه من يح
ــد ذلك اعتصموا بحبل ربكم  وقبل ذلك وبع

ــم فنعم املوىل  ــن خالََصُكم ، هو موالك ليحس
ونعم النصري.

للتأمل :  
أبـكـي عىل الشــام            أم أبكيك يا وطنــي 

والجرُح يف مصـر           واألوجـاُع باليـمــن
دمــــوُع بـــغـــداد            يف عـيــنـيَّ دامـعـٌة
تـسـيــُل بـالـقــدِس            واألحـداُق يف عـدِن
فـي كـــلِّ قــطــــٍر           عىل أضالع أبجدتي
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ــه  الل ــة  حكم ــت  اقتض
ــم  ــه الكري ــبحانه يف قرآن س
ــه،  ــه قراءات ــر أوج أن تتغاي
ــالوة،  الت ــره يف  ــري ذك لتيس
ــاز يف تصوير معانيه  واإليج
ــه،  أحكام ــتيعاب  واس
وقيض لالهتمام بها كوكبة 
ــوا بنقلها  ــاء ُعن من العلم
ــا،  رواياته ــن  م ــت  والتثب
ــا  بتوجيهه ــوا  ُعن ــا  كم
ــا  ــا أو به ــاج له واالحتج
ــه  ُمتَّجه ــب  بحس كٌل 

ومنزعه، فأتخذ منها اللغوي 
ــاهداً عىل قاعدته أو حجة  ش
ملذهبه، واعتضد بها الفقيه يف 
استنباط األحكام أو يف ترجيح 
حكم عىل آخر، وتوسل املتكلم 
ــات  إثب ــا يف  ــض وجوهه ببع
ــب غريه،  ــه أو يف رد مذه مذهب
ــيلتهم جميعاً إىل  ــت وس وكان
ــل اللغوي  ــي التحلي ــك ه ذل
ــزغ  ــا، وب ــوي لعنارصه والنح
ــذه االتجاهات يف  من خالل ه
التوجيه اتجاه آخر كان ُيعنى 
ــث يف معانيها، وتلمس  بالبح
ــة املرتتبة عىل  األوجه البالغي

تغايرها واختالفها.
وألهمية هذا املوضوع يأتي 
ــي  البالغ ــه  التوجي  " ــاب  كت
ــة" للدكتور  ــراءات القرآني للق
ــو  وه ــد  محم ــعد  س ــد  أحم
ــي متخصص  ــث أكاديم باح
ــي،  ــد األدب ــة والنق البالغ يف 
والكتاب وهو عبارة عن رسالة 
ــا  بموجبه ــل  حص ــوراه  دكت
املؤلف عىل الدرجة العلمية يف 
ــام 1997م، صدرت يف 682  الع
ــه مجلة تراث  صفحة، أصدرت
ــة لقرائها مع  ــة كهدي اإلماراتي
أحد أعدادها يف العام 2012م.

ــة  ــف يف مقدم ــدث املؤل تح
ــة موضوع  ــن أهمي ــاب ع الكت
ــي للقراءات  "التوجيه البالغ
ــاره  اختي ــبب  وس ــة"  القرآني
ــادره  مص ــم  أه إىل  ــارة  واإلش
ــات  الدراس ــتعرض  واس
ــابقة عليه وبيان منهجه  الس
ــي التمهيد  ــه، فيما ُعن وخطت
ــىل مفهوم توجيه  بالوقوف ع
القراءات يف اللغة واالصطالح 
ــاج  االحتج ــني  ب ــرق  والف
ــان أصول هذا  والتوجيه، وبي

الفن واتجاهاته.
ــر بعد  ــت الظواه ــم توزع ث
ــواب والفصول  ــىل األب ذلك ع
ــربز  لي األول  ــاب  الب ــاء  فج
ــراءات من  ــف توجيه الق موق
التغاير الترصيفي واإلعرابي 
ــوع  ــره يف تن ــراءات وأث يف الق
ــم الفصل األول  ــة، واهت الدالل
ــق التغاير الترصيفي  منه بِش
ــني أولهما ما  ــن خالل مبحث م
ــر فيه عىل  ــه التغاي جرى وج
ــا اهتم  ــي، كم ــالف املعان اخت
ــق التغاير  ــي بش ــه الثان فصل

ــي  اإلعراب
ــة من  ــوع الدالل ــره يف تن وأث

ــك األول:  ــالل مبحثني كذل خ
ــماء  التغاير اإلعرابي يف األس
وأثره يف تنوع الداللة، واآلخر: 
ــي يف األفعال  ــر اإلعراب التغاي

وأثره يف تنوع الداللة.
ــي  الثان ــاب  الب ــغل  وش
ــة إذ  ــن الدراس ــرياً م ــزاً كب حي
ــلك توجيه  ــان مس ــم ببي اهت
ــة الرتاكيب  ــراءات يف بالغ الق
ــة،  ثالث ــول  فص ــالل  خ ــن  م
ــه  ــه األول: توجي ــاول فصل تن
ــة الكلمة من  ــراءات وبالغ الق
ــري،  والتنك ــف  التعري ــث  حي
ــروج يف مقتىض الظاهر،  والخ
ــروف املعاني وأثره  ــر ح وتغاي
ــمة  مقس ــة،  الدالل ــوع  تن يف 
ــىل مباحث ثالثة،  بالرتتيب ع
ــه الثاني توجيه  وتناول فصل
ــة،  الجمل ــة  وبالغ ــراءات  الق
ــم والتأخري  ــث التقدي من حي
ــلوب  وتغاير القراءات بني أس
ــب،  الطل ــاليب  ــار وأس اإلخب
ــمة  مقس ــر،  والذك ــذف  والح
ــة  ــىل ثالث ــب ع ــك بالرتتي كذل
ــاول فصله  ــا تن ــث، كم مباح
ــراءات  الق ــه  توجي ــث:  الثال
ــني  ــل يف مبحث ــة الجم وبالغ
أولهما بالغة االلتفات، واآلخر 
تغاير القراءات وتنوع الروابط 

اللفظية واملعنوية.
ــاب الثالث فقد ُعني  أما الب
يف فصليه بإبراز موقف توجيه 
ــور البالغة  ــن ص ــراءات م الق
ــه األول  ــا فاهتم فصل وفنونه
يف  ــة  البالغي ــور  الص ــوع  بتن
ــبيه  مباحث أربعة أولها التش
وتنوع مدلوالته، وثانيها تنوع 
ــني الحقيقة  ــق التعبري ب طرائ
ــوع طرائق  ــاز وثالثها تن واملج
التعبري بني الكناية والترصيح 
ــس  (العك ــع  التنوي ــا  ورابعه
ــه  فصل ــم  واهت ــكالم)،  ال يف 
ــاء باملعنى  ــر بفنون الوف اآلخ
ــه  ــالل عرض ــن خ ــاع م واإليق
ــد  والتجري ــة  املبالغ ــون  لفن
ــاكلة  ومراعاة الفواصل واملش
ــىل  ــرى ع ــي األخ ــة ه وموزع
ــم أعقب ذلك  أربعة مباحث ث
ــم النتائج  ــرزت أه ــة أب خاتم

التي توصلت إليها الدراسة.
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