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كلمة االفتتاح
بسم اهلل الرمحن الرحيم

چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئچ

القويم  بحمد اهلل وبتوفيق من لدنه، مابرحت )املصباح( تغّذ اخلطى عىل الطريق 
الذي اختارته االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة التي حتتضن يف ثراها رمس مصباح 
اهلدى وسفينة النجاة ايب االحرار و شهيد املباديء والقيم النبوية، سبِط الرسول ايب عبد 
اهلل احلسني الذي مل يفارق القرآن ومل يفارقه القرآن حتى آخر وقفة وقفها مع شذاذ 
األحزاب ومطفئي السنن ونبذة الكتاب ونفثة الشيطان الذين خلقت منهم دولة أمية 
ذئابا كارسة هلم أعني ال يبرصون هبا وهلم آذان اليسمعون هبا وهلم قلوب ال تعي احلق 

من الباطل فهم -بحق- كاالنعام بل هم أضل سبيال، ويف زماننا هذا منهم كثري.
لقد أدى احلسني االمانة التي طّوقه هبا جده املصطفى خري أداء وعىل أكمل 
من  به  كلمهم  ما  كل  يف  القرآن  عليهم  يتلو  الكافرة  العصابة  بوجه  وقف  يوم  وجه 
التي مل يكونوا هلا أهال، ألن الشيطان قد طبع عىل قلوهبم فانساهم ذكر اهلل  النصيحة 
العظيم. عندها أعلنها كلمة مدوية صكت آذاهنم وزادهتم عمًى عىل عامهم ولكنها 

ڇ ڇ ڇ  چ  اسقطت عنهم احلجة أن يقولوا للتاريخ الذي سيلعنهم أبد اآلبدين: 
ٺ  ڀ  ڀ  چ  اياهم:  خماطباته  كل  يف  القرآن   متثل لقد  نعم...  ڍچ.  ڇ 
ٿ  ڀچچ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ٺچ  ٺ  ٺ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄچ. ولكن انى هلم 
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الذكرى وقد چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹچ.
اآلمر  الصادق  املؤمن  موقف  عندها  احلسني  وقف  التي  املُثل  هذه  كل  استرشفنا  لقد 
باملعروف والناهي عن املنكر، ورسنا يف طريقه متعلقني بحبل اهلل املتني لنوصد الباب يف 
وجه من يعرض عن ذكر اهلل بعد إذ جاءه، آخذين بكظم املبادرة يف استجالء مرامي القرآن 
العظيم يف اشاعة روح اإليامن الذي ما فتئت تفوح بعطر التحرر احلقيقي من ربقة عبودية 

الدنيا والنزوع اىل العزة التي ال نجدها اال باخالص العبودية هلل الواحد األحد.
اننا، يف عتبة سيد الشهداء نستشعر اليد الغيبية تأخذ بأعضادنا عىل طريق القرآن، جتمعنا يف 
ذلك وحدة الكلمة التي دعا اليها -سبحانه- حني استوقفنا عند القول الثابت يف احلياة الدنيا 

چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  الدنيا:  احلياة  يف  مجعاء  املؤمنة  للبرشية  خري  موعدة  عىل 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇچ.

من هذا املنطلق الواعد، اختذنا من القرآن طريقًا اىل اهلل َمْهيعًا ودعونا من آتاهم اهلل العلم 
اىل أن يشاركونا يف ما نحن فيه من ترويج لدعوة القرآن العظيم الناس اىل أن يتدبروا آياته لكي 

يكون حجة هلم ال حجة عليهم يوم ال ينفع مال وال بنون اال من اتى اهلل بقلب سليم.
الربيد  عرب  أو  معتَمٍد  وسيط  بيد  ارسله  بحثا  للمجلة  كتب  من  لكل  نقول  ولألمانة 
وصوله  ساعة  منذ  الكامل  االهتامم  موقع  عندنا  يقع  املسامهة  يف  جهدكم  ان  االلكرتوين: 
الينا. بيد أن تراكم النتاج، وكون املجلة تصدر كل ثالثة أشهر جعلنا يف موقف فيه يشء من 
احلرج برغم إزادتنا عدد صحائفها لتستوعب اكرب قدر من االبحاث الرصينة و املستوفية 
لرشوط قبول النرش. وعىل ذلك َأملحنا للسادة العلامء والباحثني بأن ما يرسلونه من ابحاث 
املجالت  كل  به  تأخذ  أمر  وهو  ذلك  يف  تأخرنا  مهام  نرشها  جيوز  ال  للمجلة  ِملكا  تكون 
العلمية املحكمة يف العامل. وللسيد الباحث علينا حقُّ اشعاره بوصول بحثه حال وصوله 

الينا ثم اشعاره بقبول نرشه حال وروده من هيئة التقويم، وقد يأخذ ذلك وقتا ما.
القول  يستمعون  من  واجعلنا  القرآن  وحفظ  القرآن  وهدى  القرآن  حب  أهلمنا  ربنا 

فيتبعون أحسنه انك سميع جميب.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڈچ ]سورة  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

التكوير: 1 -14[.
معادالت )العمل( و )العامل(

و )اجلزاء(
املعادالت  القرآنية  املفاهيم  رقائق  من 
والعامل  العمل  بني  القرآن  ُيقّررها  التي 
واجلزاء، وهي معادالت عجيبة، تستوقف 

اإلنسان وحتتاج إىل دراسة وتأمل.
باملعادالت  عنها  نعرّب  عندما  ونحن 
التي  حماسباتنا  يف  املعادلة  منها  نقصد  ال 
املحاسبات  هذه  يف  فهي  الدنيا،  يف  نعرفها 
ثالثة  مفاهيم  الدنيا،  يف  نعرفها  التي 
خمتلفات، وإنام يصح تسميتها، باملعادالت 
التي خترج عن دائرة  الغيبّية،  املقاييس  عىل 

حواسنا التي ندرك هبا األشياء املادية.

املعادالت  هذه  َدْرُك  حال،  كل  وعىل 
املعريف،  الذوق  يف  تلطيف  إىل  حيتاج 

لنتمكن من تذّوق املفاهيم القرآنية.
هذه  عىل  نتعرف  ان  نحاول،  وسوف 
املعادالت، إن شاء اهلل، واهلل تعاىل هو أبرص 

بآيات كتابه.
وهذه املعادالت ثالث:

عالقة العمل باجلزاء.. 1
عالقة العمل بالعامل.. 2
عالقة العامل باجلزاء.. 3

املعادالت  نتحدث عن هذه  ييل  وفيام 
الثالث واحدة بعد أخرى إن شاء اهلل.

عالقة العمل باجلزاء. 1
يعطي القرآن إهتامما كبريًا هلذه املعادلة 
هذه  وتتكرر  اجلزاء(،  )العمل              
املعادلة يف القرآن يف مواضع كثرية، وبصيغ 

خمتلفة.
النقاط  وفيام ييل نشري إىل جمموعة من 
من  مبارشة  نأخذها  احلقيقة،  هذه  بيان  يف 

كتاب اهلل.
اجلزاء باطن العمل.أ. 

وجهان  ومها  وباطن،  ظاهر  للعمل 
باطن  واجلزاء  عمل،  لكل  متالزمان 
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العمل، وما يعرفه الناس يف هذه الدنيا من 
)العمل( هو الظاهر الذي يتناوله اإلنسان 
يدركه  فال  العمل  باطن  وأما  بحواسه... 
َمَثُل  ذلك  َمَثُل  املعروفة.  بحواسه  اإلنسان 
الناس  يتناوهلا  التي ال  الغيبية  اأُلمور  سائر 
ويؤمنون  ذلك  يعرفون  وإنام  بإحساسهم، 

به من خالل الوحي أو آثارها املحسوسة.
إذا  القرآن،  يف  واضحة  احلقيقة  وهذه 
فإن  اهلل...  آيات  يف  النظر  اإلنسان  أنعم 
القرآن يقّرر: أن ما وراء هذا الوجه الظاهر 
الذي يعرفه الناس من العمل وجه باطن، 
الدنيا،  هذه  يف  بحواسهم  الناس  يعرفه  ال 

إاّل أن يؤمنوا به عن طريق الوحي.
أو يعرفون ذلك من اآلثار املحسوسة 

للعمل.
وإليك بعض هذه اآليات:

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چڌ 

کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ک کچ ]سورة النساء: 10[.

ڑ  ژ  چژ  تعاىل  قوله  يف  تأملوا 
ڑ ککچ.

ٿ  چٿ  الغيبة:  آية  ويف 
ڤچ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

تعاىل:  ويقول   .]12 احلجرات:  ]سورة 
ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  چڤ 

ڄچ ]سورة  ڦ 
ٺ  ٺ  چ   .]49 التوبة: 
ٿچ ]سورة  ٿ  ٿ  ٺ 

العنكبوت: 54[.
من  اآليتني  هاتني  يتأمل  ملن  وواضح 
التي  جهنم  إنَّ  والعنكبوت:  التوبة  سورة 

حتيطهم يف دنياهم هي أعامهلم وسيئاهتم.
يف  كثرية  القبيل  هذا  من  واآليات 

القرآن.
إنَّ للعمل صورة فعلية قائمة بالفعل، 
وهي التي حُيِسُّ هبا الناس، وحالة بالقوة، 
لإلنسان  تظهر  التي  الكامنة  احلالة  وهي 
ه  يرتفع احلجاب عن عينيه وحواسِّ عندما 
حقائق  اإلنسان  يدرك  عندئذ  املوت.  بعد 

األشياء واألفعال التي كانت خمفية عنه.
ڳ  ڳ  گ  گ  چگ 

ڳچ ]سورة ق: 22[.

وهذا الغطاء هو احلجاب الذي حيجب 
الناس يف الدنيا عن إدراك كثري من احلقائق 
فإذا  واألشياء،  األعامل  يف  الكامنة  الغيبية 
ارتفع هذا احلجاب بعد املوت، كان برص 
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وراء  ما  إىل  ينفذ  نافذًا،  حديدًا،  اإلنسان 
هذا الظاهر الذي يتوقف عنده الناس.

غري  صورة  )الصالة(  لـ  يرى  عندئذ 
صورة  الرحم(  )صلة  ولـ  الصورة،  هذه 
الذين  أن  ويرى  هبا،  يعرفها  كان  ما  غري 
النار  يأكلون  إنَّام  اليتامى  أموال  يأكلون 
إخواهنم  يستغيبون  والذين  بطوهنم،  يف 
وهم  حلومهم،  يأكلون  إنَّام  وأخواهتم، 
أموات فيستبشع هذا العمل، ويشمئز منه، 
ويعجب من نفسه كيف كان يستسيغ هذا 
ويعجب  ويتذوقه،  القبيح،  املنّفر  العمل 
العمل  هذا  يستسيغون  كيف  الناس  من 
ويرى  منكرًا  املنكر  يرى  عندئذ  الكريه. 
ختتلف  أخرى  بصورة  معروفًا،  املعروف 
يف  عليها  واألفعال  األشياء  يرى  كان  عام 

الدنيا من قبل.
عن  عديدة  روايات  وردت  وقد 
رسول اهلل أنَّ التسبيحات األربعة هي 
غرس اجلنة، ويف بعض هذه الروايات أنَّ 

)ال حول وال قوة إاّل باهلل( غرس اجلنة.
رسول  عن  األنصاري  أيوب  أيب  عن 
 قال: ليلة ُأرسى يب مرَّ يب إبراهيم اهلل
فقال: ُمر أمتك أن ُيْكثروا من غرس اجلنة، 

قلت:  طيبة.  وتربتها  واسعة،  أرضها  فإن 
قوة  وال  )الحول  قال:  اجلنة؟  غرس  وما 

إاّل باهلل()1(.
إىل  يب  ُأرسى  ملا   :اهلل رسول  وعن 
قيعانًا،  فيها  فرأيت  اجلنة،  دخلت  السامء 
ولبنة  لبنة من ذهب  يبنون  ورأيت مالئكة 
ما  هلم:  فقلت  أمسكوا.  ورّبام  فضة،  من 
النفقة.  قالوا: حتى جتيئنا  أمسكتم؟  بالكم 
املؤمن:  قول  قالوا:  نفقتكم؟  وما  فقلت: 
اهلل،  إاّل  إله  وال  هلل،  واحلمد  اهلل  )سبحان 
أمسك  وإذا  بنينا،  قال  فإذا  أكرب(،  واهلل 

أمسكنا)2(.
وعن رسول اهلل: من قال: )سبحان 
اهلل(، غرس اهلل له هبا شجرة يف اجلنة، ومن 
قال )احلمد هلل(، غرس اهلل له هبا شجرة يف 
اجلنة، ومن قال )ال إله إاّل اهلل( غرس اهلل 
له هبا شجرة يف اجلنة، ومن قال )اهلل أكرب(، 

غرس اهلل له هبا شجرة يف اجلنة.

يا رسول اهلل،  فقال رجل من قريش: 
إن شجرنا يف اجلنة لكثري قال: نعم، ولكن 
فتحرقوها،  نريانًا  عليها  ترسلوا  أن  إياكم 

)1( بحار األنوار 8: 149. 
)2( بحار األنوار 8: 177. 
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چڇ  يقول:  وجل  عز  اهلل  أن  وذلك 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڈ ڈچ)3( .

أن  إىل  ــري  ــش ت ــــات  ــــرواي ال وهــــذه 
وأن  اجلنة،  غروس  األربعة  التسبيحات 
هذه  تــأكــل  نـــريان  والسيئات  ــوب  ــذن ال

الغروس وحترقها.
والذي يستعرض النصوص اإلسالمية 
خيرج  وتأمل،  بإمعان  والسنة  الكتاب  من 
بالنتيجة التالية، وهي أن للصالة، والصوم، 
الرحم،  وصلة  والقرآن،  واحلج،  والذكر، 
للمنكرات حقائق غري  واإلنفاق، وكذلك 

ما نراها هلا يف هذه الدنيا.
األفعال،  باطن  هي  احلقائق  وهذه 
وهي اجلزاء الذي يتلقاه الناس من أفعاهلم 
يف اآلخرة. ولو كشف عن أعينهم الغطاء، 
بعد  الغطاء  عنهم  يكشف  كام  الدنيا،  يف 
حقيقتها  عىل  األفعال  هذه  لرأوا  املوت، 

التي يروهنا عليها يف اآلخرة.
األعامل ال تفنىب. 

الناس ال  من حقائق القرآن أن أفعال 
تفنى، وال سبيل للفناء إليها.

)3( ثواب األعامل للصدوق 3: 26. 

الكيمياء  اكتشف )الفوازيه( عامل  لقد 
الفرنيس، املعروف بأيب الكيمياء احلديث: 
إن املادة ال تفنى وأنَّ أي تفاعل كيمياوي 
وتطّورت  متعادلني،  طرفني  يتضمن 
النظرية فيام بعد إىل القول بأن املجموع من 
ر َأنَّ  املادة والطاقة ال تفنى... والقرآن ُيَقرِّ
فعل اإلنسان ال يفنى. وهو قانون هام من 
القرآن،  عنه  يكشف  الكون،  يف  اهلل  سنن 

وهو أمر آخر غري املادة والطاقة.
چڤ  املباركة:  اآلية  هذه  يف  تأملوا 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ 
ڇچ ]سورة  ڇ  چ  چچ  چ 

األنبياء: 47[.
وعىل لسان لقامن نقرأ يف كتاب اهلل:

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  چہ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۉچ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ 

]سورة لقامن: 16[.
فإن  املقصود،  يف  واضحتان  واآليتان 
العمل مهام كان قلياًل، حتى لو كان مثقال 
حبة من خردل )أي بوزن حبة من خردل(، 
جوف  يف  كان  لو  حتى  بعيدًا  كان  ومهام 
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أعامق  يف  أو  السامء  أعامق  يف  أو  صخرة 
األرض فأن اهلل تعاىل يأيت به يوم القيامة.

اهلل  قدرة  كانتا يف سياق  واآليتان وإن 
القيامة،  يوم  باألعامل  اإلتيان  عىل  تعاىل 
حبة  مثقال  بمقدار  العمل  كان  لو  حتى 
دالة  الكريمة  اآلية  ولكن  خردل...  من 
بقاء  عىل  باملطابقة  بل  القطعية  باملالزمة 
يأيت  تعاىل  اهلل  ألن  فنائه،  وعدم  العمل 
بعيد  مكان  من  الكريمة  اآلية  حسب  به، 

عسري، وليس من العدم.
الفقرة  يف  نذكرها  التي  اآليات  ويف 
احلقيقة  هذه  إىل  إشارة  )ج(  القادمة 

الواضحة.
اإلنسان يلقى عمَلُه يف اآلخرةج. 

أن  العالقة:  هذه  يف  الثالثة  النقطة 
وجزاء  اآلخرة.  يف  عمله  يلقى  اإلنسان 
يف  اجلزاء  وليس  عمله،  نفس  هو  عمله 
القرار  نوع  من  الدنيا  يف  كاجلزاء  اآلخرة 
الدنيا  يف  العقوبات  فإن  الترشيعي، 
العقوبات  حقل  يف  تدخل  الغالب  يف 
الترشيعية، أما يف اآلخرة فيعاقب اإلنسان 
بنفس عمله، والعالقة بني العمل واجلزاء 
لقضية  وجهان  ومها  تكوينية،  عالقة 

واحدة، بل مها يشء واحد.
ذلك أن الغاية من العقوبات الترشيعية 
إما  اثنني،  من  واحد  الغالب  يف  الدنيا  يف 
لتأديب املجرم، لكي ال يعود إىل اإلجرام، 
املعايص  من  مثله  من  اآلخرين  لردع  وإما 

واملخالفات.
قطعًا،  اآلخرة  يف  منتفيان  وهذان 
اآلخرة  عقاب  هبام  نفرس  أّن  يمكن  وال 
يكون  أن  فالبّد  األليم...  والعذاب 
للعقاب يف اآلخرة تفسري آخر غري هذين 
آيات  يف  النظر  أنعمنا  وإذا  التفسريين. 
للعذاب  التفسري  هذا  نجد  اهلل  كتاب 

والعقاب يوم القيامة.
يلقى  اإلنسان  أن  هو  التفسري  وهذا 
ويسبقه  عليه،  وُيْقِدُم  القيامة  يوم  عمله 
عمله إىل اهلل، فرياه حارضًا عنده يومئذ بني 

يدي اهلل.
ظاهرًا  اإلنسان  لعمل  أن  عرفنا  فقد 
وباطنًا، ومها وجهان حلقيقة واحدة ويبقى 
للفناء  سبيل  وال  وحقيقته  العمل  باطن 
النقطة  هذه  توضيح  منا  تقدم  وقد  إليه... 

وتلك من خالل آيات القرآن الكريم.
وقدم  عمله،  لقي  اإلنسان  مات  فإذا 
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عليه، ووجده حارضًا عنده، وكان جزاؤه 
عىل عمله نفس عمله، وليس شيئًا آخر.

والبدَّ هلذه النقطة من توضيح وبيان و 
إليك هذا التوضيح:

أنواع العالقة بني العمل واجلزاء:
أنحاء  عىل  بالعمل  اجلزاء  عالقة  إن 

ثالثة:
بالعمل  اجلزاء  عالقة  تكون  فقد 
تعاىل  عالقة ترشيعية خالصة، كام يف قوله 

ٿ  ٺ  ٺ  چٺ 

ٿ ٿ ٿچ ]سورة املائدة: 38[.
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چڀ 

ٿچ ]سورة النور: 2[.
باجلزاء  العمل  عالقة  تكون  وقد 
العّلة  بني  العالقة  قبيل  تكوينية من  عالقة 
مكان  من  نفسه  يلقي  كالذي  واملعلول، 
هو  واملوت  واهلالك  السقوط  فإن  شاهق، 

جزاؤه التكويني.
النوع  هذا  الكريم  القرآن  ويقرر 
الذنوب  من  مجلة  يف  الدنيا  يف  اجلزاء  من 

واملعايص.
ہ  ہ  ہ  چۀ  تعاىل:  يقول 
ےچ  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

التكذيب  هذا  إّن   ،]10 الروم:  ]سورة 
لإلساءات  طبيعية  نتيجة  اهلل  بآيات 
وعالقة  أصحاهبا.  من  الصادرة  واملعايص 
هذه العاقبة بام سبقها من املعايص والذنوب 

چی  بالعّلة، يقول تعاىل:  املعلول  عالقة 
مئ  حئ  جئ  ی  ی 

ىئچ ]سورة الشورى: 30[.
من  بالناس  حيل  ما  بني  والعالقة 
املصائب يف هذه الدنيا وما كسبت أيدهيم 
من كثري من الذنوب من قبل من املسببات 

و أسباهبا.
حئ  جئ  ی  چی  تعاىل:  ويقول 
حبچ ]سورة  جب  يئ  ىئ  مئ 

الروم: 41[.
نوع  تقرير  يف  كالسابقة  اآلية  وهذه 
العالقة بني العمل واجلزاء، فأن كثريًا من 
والبحر  الرّب  يف  األرض  وجه  عىل  الفساد 
وهذه  الناس.  أيدي  تكسبه  ما  بسبب 
العالقة بني العمل واجلزاء من نوع العالقة 

بني األسباب ومسبباهتا.
اجلزاء  هو  اجلزاء  من  النوع  وهذا 
من  الدنيا  يف  الناس  يكسبه  ملا  التكويني 
اختالفًا  خيتلف  وهو  والذنوب.  املعايص 
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يقّرره  الذي  الترشيعي  اجلزاء  عن  بّينًا 
قوله  يف  كام  املعايص،  من  جلملة  القرآن 

تعاىل: چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ.
اجلزاء  هو  اجلزاء  من  الثالث  والنوع 
بنفس العمل، فُيجزى اإلنسان بنفس عمله 
يمتهن  كالذي  واجلزاء(،  العمل  )وحدة 
نفسه، فان املهانة واحلقارة التي يعاين منها 
هي نفس عمله، وهو يتعذب بنفس عمله، 
ويتأذى  يتعذب  فأنه  نفسه  جيرح  وكالذي 

من نفس عمله هذا يف الدنيا.
أما يف اآلخرة فإن عامة اجلزاء من هذا 
القرآن  آيات  من  ذلك  نستظهر  كام  القبيل 
أنه  غري  كتابه.  ببصائر  أعلم  واهلل  الكريم، 
ليشء  والباطن  الظاهر  وجهي  قبيل  من 
عليه  ُيقِدم  الذي  الفعل  فيكون  واحد، 
اإلنسان يف الدنيا هو ظاهر العمل كالغيبة 
اآلخرين  حلم  أكل  هو  باطنه  أن  إاّل  مثال، 
بعد املوت. وهذان وجهان لقضية واحدة، 
والثاين  للعمل،  الظاهر  الوجه  هو  األول 

هو باطن العمل.
آليات  والدقيقة  املمعنة  والقراءة 
القرآن يف جزاء اآلخرة توصل اإلنسان إىل 
أن اإلنسان يف اآلخرة  حقيقة هامة، وهي 

ويرى  عمله،  بنفس  وجُيزى  عمله،  يواجه 
اآليات  يف  تأملوا  حارضًا.  بعينه  عمله 

ژ  ڈ  ڈ  چڎ  التالية: 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گچ ]سورة الزلزلة: 7 -8[.
وا  لرُيَ حيرشون  القيامة  يوم  الناس  إّن 
خري  من  عمله،  يرى  إنسان  وكل  أعامهلم 
ذرة من اخلري  مثقال  لو كان  أو رش، حتى 

أو الرش.
وُيْقِدُم اإلنسان عىل عمله يوم القيامة، 
الذي  هو  عليه  يقدم  الذي  العمل  وهذا 

ٺ  چڀ  آلخرته  دنياه  يف  قّدمه 
ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٹ ٹچ ]سورة احلرش: 18[.
كربى،  حقيقة  تقرر  عجيبة،  آية  وهي 
يف  اإلنسان  يعمله  الذي  العمل  أن  وهي 
وال  يفنى  ال  آلخرته،  يقّدمه  إنام  الدنيا 
فإذا  اهلل،  عند  حمفوظًا  يبقى  وإنام  ُيْنسى، 
َقِدَم عىل عمله الذي  قامت قيامة اإلنسان 

قّدمه يف دنياه آلخرته.
بالتقوى  باألمر  حمفوفة  احلقيقة  وهذه 
الكريمة  اآلية  تأملوا  وأخريًا.  أواًل  مرتني 

مرة أخرى: چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
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ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹچ.
قيامته،  قامت  اإلنسان  مات  فإذا 
ووجد كل ما عمله من خري أو رش حارضًا 
اهلل،  عند  احلساب  إىل  تقّدمه  قد  أمامه، 
وعندئذ هو وحده يتحّمل مسؤولية عمله 

ڳ  گڳ  گ  گ  چگ  بالكامل: 
ڳ ڳ ڱچ ]سورة الكهف: 49[.

واآلية ظاهرة وواضحة يف أنَّ اإلنسان 
القيامة...  يوم  حارضًا  أمامه  عمله  جيد 
الناس  وإنام  عباده،  تعاىل  اهلل  يظلم  وليس 

ڳ  چڳ  أنفسهم  يظلمون  الذين  هم 
ڳ ڱچ.

چ ڇ ڇ ڇ  چ  ويقول تعاىل: 
ڈچ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
التكوير 12 -14[. عندما تستعر  ]سورة 
وُتزلف  والعاصني،  للكافرين  اجلحيم 
ما  اإلنسان  يعلم  عندئذ  للمتقني...  اجلنة 

أحرض هلذا اليوم الرهيب من العمل.
عمله  مسؤولية  هو  يتحّمل  وعندئذ 
بالكامل. بل يواجه ويلقى عمله. وليس له 
أن يلقي اللوم عىل أحد، ومل يظلمه اهلل، بل 
ُأْحرِضَ إليه عمُلُه، واآلية الكريمة واضحة 

يف ذلك.

وقد كان اإلنسان يف غفلة من حقيقة 
ُحِجَب  الذي  اآلخر  وجهها  وعن  أعامله، 
وكورت  قيامته  قامت  فإذا  الدنيا،  يف  عنه 
النجوم،  وانكدرت  تكويرًا،  الشمس 
البحار،  وُسّجرت  اجلبال،  وسرّيت 
ونرشت الصحف وزالت، وتفرقت نجوم 
للكافرين  اجلحيم  سّعرت  وإذا  السامء، 
للمتقني...  اجلّنة  وأزلفت  والفاسقني، 
الناس  أعني  عن  احلجب  تتساقط  عندئذ 
من  ألنفسهم  أحرضوا  ماذا  ويعرفون 

ٻ  چٱ  العسري  اليوم  هلذا  العمل 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈچ ]سورة التكوير 1 -14[.
اإلنسان  يواجه  العسري  اليوم  هذا  يف 
عمله، وجهًا لوجه، وجيده حارضًا عنده، 
سوءًا،  عمله  كان  فإذا  اورش،  خري  من 
يفصله  بعيدا،  أمدًا  وبينه  بينه  كان  لو  متّنى 
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وحيجبه عنه... وهيهات.
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٿ ٿ ٿچ ]سورة آل عمران: 30[.
ما  عمله،  اإلنسان  يستويف  وعندئذ 
غري  من  الدنيا،  يف  رش  أو  خري  من  كسبه 
نقص... اللهم إاّل ما يكون من فضل اهلل 
ورمحته من العفو عن السيئات واملضاعفة 

يف احلسنات.
ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  چۆئ 

ىئ ىئ ی یچ ]سورة التحريم: 7[.
هو  اآلخرة  يف  إليه  يوّف  الذي  وهذا 
وال  إعتذار،  فال  الدنيا،  يف  كسبه  ما  نفس 

فرار لإلنسان يومئذ عن عمله.
ی  یی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  چېئ 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبچ 
]سورة البقرة: 281[.

وأن  يومئذ،  الظلم  نفي  عىل  والتأكيد 
ُيظَلمون...  ال  وأهنم  أحدًا،  يظلم  ال  اهلل 
يأيت بعد تقرير هذه احلقيقة الكونية الكربى 
وهي چىئ ىئ ىئ ی یچ. ويقول 
ڄچ  ڄ  ڄ  ڦ  چڦ  تعاىل: 
اآلية  هذه  ومعنى   .]123 النساء:  ]سورة 

اإلنسان  أن  السابقة:  اآليات  سياق  يف 
القرآن يف هذا  وآيات  بنفس عمله،  جيزى 
املعنى كثرية، ال يمكن ملن عرف أسلوب 
اآليات مجيعًا  أن حَيمل هذه  البياين  القرآن 
عىل املجاز يف البيان، كام ال ننفي أن يكون 
باب  من  اآليات  هذه  بعض  يف  التعبري 
اهلل  رزقنا  بكالمه،  أعلم  واهلل  )املجاز(، 

بصائر آياته وكتابه.
عظة رسول اهلل لقيس بن عاصم

وفــدت مع  عــاصــم:  بــن  قيس  ــال  ق
فقلت:   النبي إىل  متيم  بني  من  مجاعة 
يا نبي اهلل عظنا موعظة ننتفع هبا فإّنا قوم 

نعيش يف الربية.
ُذال،  العز  مع  إن  قيس  يا   :فقال
وإنَّ مع احلياة موتا، وإن مع الدنيا اآلخرة، 
وإن لكل يشء حسيبًا، وهو عىل كل يشء 
البّد  وأّنه  كتاب،  أجل  لكل  وإن  رقيب، 
وهو  معك  ُيدفن  قرين،  من  قيس  يا  لك 
كان  فإن  ميت،  وأنت  معه  وتدفن  حي، 
ثم  أسلمك،  لئياًم  كان  وإن  أكرمك،  كريام 
ال حيرش إاّل معك، وال حترش إاّل معه، وال 
تسأل إاّل عنه، فال جتعله إاّل صاحلًا، فإنه إن 
صلح آنست به، وإن فسد ال تستوحش إاّل 
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منه، وهو فعلك.
فقلت: يا نبي اهلل، ُأحب أن يكون هذا 
به عىل من  الشعر، نفخر  أبياتًا من  الكالم 
 النبي فأمر  العرب، ونّدخره،  يلينا من 
فيام  أفّكر  فأقبلت  قال:  بحّسان،  يأتيه  من 
يل  فاستتّب  الشعر،  من  العظة  هذه  أشبه 
يا  فقلت:  حّسان،  جميء  قبل  فيه  القول 
أحسبها  أبيات  حرضين  قد  اهلل،  رسول 

توافق ما تريد فقلت:
خترّي خليـطًا من فعالــــــــك إّنمـــــا 

قرين الفتى يف القرب ما كان يفعُل
ُه  والبّد بعد املــوت من أن تعدَّ

ليوم ينادى املــــــرء فيه فيقبُِل
اىل آخر أبياته)4(.

يف العالقة بني العمل والعامل. 2
والعامل  العمل  بني  التبادلية  العالقة 

املعادلة الثانية بني العمل والعامل.
وثيقة  عــالقــة  والعمل  العامل  بــني 

ينعكس  اإلنــســان  عمل  فــإن  وواضــحــة، 
وعالقاته  وذوقـــه،  وطباعه  أخالقه  عىل 
االجتامعية، وسلوكه الفردي واالجتامعي، 

)4( روضة الواعظني للفتال النيسابوري: 487، 
طبع النجف األرشف. 

وأصدقائه، وذهنه وعقله وروحه، بل حتى 
عىل مالمح وجهه وطريقة كالمه انعكاسًا 
واضحًا، ويكاد أن تكون شخصية اإلنسان 

تبلورًا لعمله...
شخصية  تنعكس  العكس،  وكذلك 
السوّية  فالشخصية  أعامله،  عىل  اإلنسان 
تعرف  كام  وسلوكها،  أفعاهلا  من  تعرفها 
الشخصية غري السوية والفاسدة من فعاهلا 

وسلوكها.
تبادلية  عالقة  والعامل  العمل  وبني 
اآلخر  عىل  ينعكس  منهام  كل  )جدلّية(، 
التبادلية  العالقة  وهذه  اآلخر،  يف  ويؤثر 
)اجلدلّية( من رقائق الثقافة اإلسالمية، وهلا 

شواهد ومصاديق كثرية يف هذه الثقافة.
يقرر  نوع عمله، وعمله  يقرر  العامل 
وروحه  وذوقه  وأخالقه  شخصيته  سنخ 

وعقله.
كل نفس بام كسبت رهينة

ىبچ  مب  خب  حب  چجب  تعاىل:  يقول 
ڳ  ڳ  گ  چگ   .]38 املدثر:  ]سورة 

ڳچ ]سورة الطور: 21[.

هامة،  حقيقة  تقرران  اآليتان  هاتان 
وهي: إن اإلنسان رهن عمله.
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القرآين  التصور  وتعمق  تؤكد  وهي 
يف عالقة العمل بالعامل، والبدَّ من وقفة 

توضيح وبيان هلاتني اآليتني.
كلمتني:  اآليتان  هاتان  تتضمن 
)الكسب( و)الرهن(، ثم تقرر أن اإلنسان 

رهن كسبه، وكسبه عمله.
هلاتني  ورشح  توضيح  ييل  وفيام 
القرآن  الكلمتني: تتكرر كلمة الكسب يف 
)املدثر(  آيتي  يف  كام  )العمل(،  بمعنى 

و)الطور(.
ېئېئ  ېئ  ۈئ  چۈئ  تعاىل:  ويقول 
یچ ]سورة  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 

ولكم  عملت،  ما  هلا  يعني   ]134 البقرة: 
ما عملتم.

ويقول تعاىل: چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
آل  ڌچ ]سورة  ڌ  ڍ  ڍ 

عمران: 25[.
أي ووفيت كّل نفس ما عملت... إىل 
آخر اآليات الواردة يف القرآن هبذا املعنى، 

وهي كثرية.
ما هو الكسب؟ 

والكسب؟  العمل  بني  العالقة  هي 
وملاذا يسّمي القرآن العمل بالكسب؟.

التصور  يف  عمل  كل  إن  واجلواب: 
يكسب  والعامل  وحتصيل.  القرآين كسب 
ُلُه، والعمل  العمل الذي يصدر عنه وحُيَصَّ

حتصيل للعامل.
الناس  عند  العمل  أنَّ  ذلك  وتوضيح 

عىل شكلني.
اإلنسان  يكسبه  ما  األعامل  من 
وحيّصله، وحيّصل به شّخصيته مثل العلم. 
واملتعلم،  وحتصيل،  كسب  )التعّلم(  فإن 

حيّصل بالعلم شخصيته.
البدنية  والرياضة  كسب،  واالرتزاق 
كسب وحتصيل للقوة واملرونة يف األجسام 
الرزق،  يكسب  باالرتزاق  اإلنسان  إن 
والقوة  السالمة  يكسب  وبالرياضة 
جلسمه، والعالج كسب يكسب به االنسان 

السالمة من األمراض.
الكالم  قبل  من  هي  التي  األعامل  أما 
الناس  نظر  يف  فليس  والقعود  والقيام 
كل  فإن  القرآين،  التصّور  يف  أما  كسب، 
يف  أم  اهلل  طاعة  يف  كان  سواء  كسب  فعل 
معصية اهلل، ألن الطاعة واملعصية تكسبان 
والكامل  والسقوط،  العروج  اإلنسان 

والنقص، واخلري والرش.
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ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چۋ  تعاىل  يقول 
ۉ چ ]سورة البقرة: 286[. چ ڃ 

ڇچ ]سورة  چ  چ  چ  چ 
األنعام: 3[.

وحيصل  العمل،  حيّصل  اإلنسان  إذن 
نوع  عمل،  أي  والعمل،  بالعمل.  نفسه 
يف  العمل  أكان  والكسب،  التحصيل  من 
عبثًا  أو عماًل  اهلل،  أم يف معصية  اهلل  طاعة 
به  يكسب  معصية،  أو  طاعة  به  يقصد  ال 

اهدار العمر.
ما هو الرهن؟

اآليتني  هاتني  يف  الثانية  والكلمة 
اإلنسان  من  تؤخذ  وثيقة  وهو  )الرهن(. 
عند  الوثيقة  هذه  وتبقى  الدين  مقابل 
وتربأ  الدين  املدين  يؤدي  حتى  الدائن 
من  عادة  تكون  الوثيقة  وهذه  ذمته... 
اإلنسان  يظلم  فقد  والنقود...  األعيان 
أحدًا ويعتدي عىل حقه، فتؤخذ منه وثيقة 
من  عليه  ما  يؤدي  حتى  عينيه  أو  نقدية 
احلق، ويربأ ذمته. هذه الوثيقة هي الرهن.

يكون  أن  الرهن:  يكون  ما  وأقوى 
حمبوس  أي  عمله،  رهينة  نفسه  اإلنسان 
شيئًا،  عمله  كان  فاذا  بعمله...  ومرهون 

يدينه كان هو وثيقة عمله، فال يستطيع ان 
يفّر من نتائج عمله ومن العقاب.

رهن  القيامة:  يوم  اإلنسان  كذلك 
عمله وذلك قوله تعاىل: چجب حب خب مب 

ىب يب جت حت ختچ.
وهذه هي احلقيقة القرآنية التي ذكرهتا 

قبل قليل )إن اإلنسان رهن عمله(.
وثيقة  السجن  يف  الظامل  يودع  كام 
ورهينة بسبب ظلمه حتى يؤدي احلق إىل 

صاحبها.
بالعمل  العامل  ومن عجب يف عالقة 
رهني  وهو  وعذابه،  سجنه  هو  عمله  إنَّ 
ّما حالة احلسود  عمله، وهو يشبه اىل حدَّ 

والذي يعذب بحسده.
وهو  عذابه  سبب  احلسود  حسد  إّن 

عذابه يف الوقت نفسه.
ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن 
ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٿچ ]سورة التوبة: 55[.
يف  نفسه  السياق  يف  تعاىل  ويقول 

املنافقني ويف السورة نفسها: چې ې 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې 
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ۈئچ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

املنافقني  عذاب  إن   .]85 التوبة:  ]سورة 
والكفار يف الدنيا ليس فقط بسبب أمواهلم، 
)ألهنم يكسبوهنا من احلرام(، بل يف الوقت 
بام  وأوالدهم  بأمواهلم  اهلل  يعذهبم  نفسه 
القلق واخلوف واالرتباك.  تسبب هلم من 

فأوالدهم وأمواهلم عذاهبم.
عمُلهم  املدثر:  آية  يف  األمر  وكذلك 
الذي  والقيد  فيه،  يودعون  الذي  ِسْجُنهم 
الذي  جهنم  نار  هو  وعملهم  يقيدهم، 
جهنم  أن  ذلك  معنى  وليس  به.  يعذبون 
للعاصني  روحي  معنوي  عذاب  هي 
واملذنبني، فإن جهنم عذاب حّسى وحريق 
كتابه،  يف  تعاىل  اهلل  يصفها  كام  حقيقي، 
هو  وهليبها  وحريقها  جهنم  عذاب  ولكن 
باطن أعامهلم وحقيقة أعامهلم، وهي كانت 
حميطة هبم يف الدنيا، بأعامهلم، إاّل أهنم كانوا 
حمجوبني عنها، وهي أعامهلم التي تقيدهم 

يف اآلخرة.
و)التوبة(  )العنكبوت(  آيتي  ويف 

توضيح هلذا املعنى چٺ ٺ 
ٿچ ]سورة  ٿ  ٿ  ٺ 

العنكبوت: 54[.

ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  چڤ 

ڄچ  ڦ  ڦ 
]سورة التوبة: 49[.

موجه  اخلطاب  العنكبوت  آية  ويف 
رسول  يتحّدون  كانوا  الذين  للمرشكني 
بالعذاب  يأتيهم  أن  ويطلبون   ،اهلل
بأن  اهلل  فيخاطبهم  به،  وعدهم  الذي 
ڄچ،  ڦ  چڦ 

هبم،  وحتيط  تقيدهم  معهم،  جهنم  وإن 
غري أهنم حمجوبون عنها. تأملوا يف اآليات 

چٱ ٻٻ ٻ  أخرى  مرة 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿچ ]سورة  ٿ  ٿ  ٺ 

العنكبوت: 53 -54[.
إذن أعامهلم هي عذاهبم يف نار جهنم، 
عمله(،  )سجني  عمله  رهني  واإلنسان 
وال  ويطّوفه،  به،  حييط  له،  سجن  وعمله 

يستطيع االنفالت منه.
الطور  آية  وأما  املدثر،  آية  عن  هذا 
الطور:  ڳچ ]سورة  ڳ  ڳ  گ  چگ 

فإن  اليشء،  بعض  خيتلف  فاملعنى   .]21
الرهني ليس بمعنى الوثاق الذي حيبس به 
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األعم من  الطور وردت يف  آية  املرء، ألن 
العمل الصالح والسيئ، بخالف آية املدثر 
التي وردت يف أعامل السوء، بدليل استثناء 
أصحاب اليمني يف آية املدثر وآية الطور ال 
إستثناء فيها، فهي تعم أعامل اخلري والرش، 
واملرء رهني عمله... وقد اختلفت كلامت 

املفرسين يف تفسري هذه اآلية)5(...
هنا  الرهني  أن  أعلم  واهلل  واعتقد، 
بمعنى  )الفعيل  املوثوق  املشدود  بمعنى 
يف  التوسعة  من  املقدار  وهذا  املفعول( 
مفردات اللغة مألوف ومعروف ملن يألف 
معنى  يتضمن  الرهني  فإن  العرب.  كالم 
بمعنى  كثريًا  يرد  والفعيل  والشد،  احلبس 
املفعول، وعليه يكون معنى اآلية الكريمة: 
كل امرئ مشدود وموثوق ومربوط بعمله 

وكأّن عمله لصيق به ال يفارقه.
وليس من اختالف كثري بني املفرسين 

چجت  االستثناء  ملكان  املدثر  آية  تفسري  يف 

13 ط. 2، تفسري  امليزان 19:  )5( راجع تفسري 
كثري  ابن  تفسري   ،252  :28 الرازي  الفخر 
الدر   ،148  :8 املحيط  البحر   ،241  :4
 ،32  :27 املعاين  روح   ،119  :6 املنثور 
جممع   ،27  :15 الطربي   ،79  :5 الصايف 

البيان 9: 164. 

آية الطور  حت ختچ، ولكن اختلفوا يف 
شاملة  الطور  آية  ألن  كثريًا،  اختالفا 
لألعامل الصاحلة والسيئة عىل نحو سواء، 

كام قلنا.
تفسري  يف  الطباطبائي  السيد  فرجح 
امليزان بأن الرهن يتضمن معنى احلبس، كام 
)املفردات(،  )الراغب( يف  يفهم من كالم 
االستعاري  املعنى  هذا  )ولعل  يقول:  ثم 
مقبوض  رهن  واملرء  اآلية.  يف  املراد  هو 
وحمفوظ عند اهلل سبحانه بام كسبه من خري 
أو رش حتى يوفيه جزاء ما عمله من ثواب 

أو عقاب()6(.
وليس خيفى التكلف يف هذا التفسري، 
حتى  مقبوضًا  املرء  يكون  ألن  معنى  وال 
األجر  حيتاج  فال  وثوابه.  أجره  اهلل  يوفيه 

والثواب إىل احلبس والقبض.
الكبري  تفسريه  يف  الرازي  ورجح 
الفاعل،  بمعنى  فعيال  الرهني  يكون  )أن 
بام  امرئ  -كل  أعلم  -واهلل  املعنى  فيكون 
كسب راهن أي دائم، إن أحسن ففي اجلنة 

مؤبدًا، وإن أساء ففي النار خملدًا()7(.

)6( تفسري امليزان 19: 13 ط. 2. 
)7( تفسري الرازي 28: 252. 
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اآلية  هذه  من  ظاهر  غري  املعنى  وهذا 
بالتأكيد.

چگ  الكشاف:  يف  الزخمرشي  وقال 
كأن  مرهون.  )أي  ڳچ:  ڳ  ڳ  گ 

الصالح  بالعمل  العبد رهن عند اهلل  نفس 
الرجل  يرهن  كام  به،  مطالب  هو  الذي 
فّكها  صاحلًا  عمل  فإن  عليه،  بدين  عبده 

وخلصها، وإاّل أوبقها()8(.
وهو معنى جيد، غري أن املناسب هلذا 
بام  امرئ  كل  النص،  يكون  أن  هو  املعنى 

يكسب رهني.
وعىل كل، الذي أرجحه: أّن املعنى يف 
آية الطور ال خيتلف عن آية املدثر، غري أن 
سجني  اإلنسان  أن  بمعنى  هناك  الرهينة 
بمعنى  الــطــور  ــة  آي يف  والــرهــني  عمله، 
وعمله  عمله  إىل  مشدود  اإلنــســان  إن 
عمله  أكان  سواء  يفارقه،  ال  به،  لصيق 
ومعنى  تــرى  كام  وهــو  سيئًا،  أم  صاحلًا 

ال  العلم  ان  كام  األول،  املعنى  من  قريب 
يفارق  ال  اجلهل  وكذلك  صاحبه،  يفارق 

صاحبه.
واملقصود بالعمل هنا باطنه الذي هو 

)8( تفسري الكشاف 4: 24. 

السيئات  ويف  اجلنة،  نعيم  الصاحلات  يف 
عذاب جهنم.

تعاىل  قوله  املعنى  هذا  عن  يبعد  وال 
چں ں ڻ  يف سورة اإلرساء: 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ڭ ڭچ ]سورة اإلرساء: 13 -14[.

العمل، بال خالف  و)الطائر( هنا هو 
يذكر بني املفرسين. ومعنى اآلية إن عمل 

اإلنسان مشدود إىل عنق اإلنسان چڻ 
ۀومعنى االنشداد بالعنق،  ڻ ڻ ڻچ 
أن عمله سمة بارزة عليه، وعالمته وصفته 
اللوحة  التي ال تفارقه، كام إن  به  اللصيقة 
اإلنسان، حسنًا  املعّلقة عىل عنق  والقالدة 
تفارقه،  قبيحًا، عنوانه وعالمته ال  أم  كان 
يفارقه،  به ال  كذلك عمل اإلنسان لصيق 
ومنه  شخصيته،  من  جزءًا  يكون  ويكاد 

يتكون ذوقه وعقله ونفسه وشخصيته.
القّيم  تفسريه  يف  الكاشاين  يقول 
)الصايف( يف تفسري هذه اآلية: )أقول: هي 
بعينها نفسه التي رسخت فيها آثار أعامله، 
املعنى  نفس  وهو  هبا()9(،  انتعشت  بحيث 

)9( الصايف للكاشاين الطبعة احلجرية: 312. 
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الذي ذكرناه من قبل يف تفسري آية اإلرساء، 
وأخالق  طبائع  إىل  تتحول  األعامل  فإن 
يف  وسلوك  وملكات  وسجايا  وأذواق 
وشخصية  ونفسه،  اإلنسان  شخصية 

اإلنسان تبلور لعمله.
يقول الرازي يف تفسري هذه اآلية:

تكرار  أن  عىل  تدل  التجربة  )أن 
امللكة  حدوث  يفيد  االختيارية  األعامل 
أال  النفس.  جوهر  يف  الراسخة  النفسانية 
ترى إن من واظب عىل تكرار قراءة درس 
ومن  حمفوظًا،  الدرس  ذلك  صار  واحد 
واظب عىل تكرار عمل واحد مّدة مديدة 

صار ذلك العمل ملكة له.
تكرار  كان  ملا  فنقول:  هذا  عرفت  إذا 
الراسخة  امللكة  حلصول  موجب  الكثري 
تلك  من  واحد  لكل  حيصل  أن  وجب 
ملا  فإّنا  النفس،  جوهر  يف  ما  أثر  األعامل 
من  الكثرية  القطرات  توايل  عند  أن  رأينا 
الثقبة يف احلجر،  املاء عىل احلجر حصلت 
القطرات  تلك  من  واحدة  لكل  أن  علمنا 
كان  وإن  الثقب  ذلك  حصول  يف  ما  أثرًا 

ضعيفًا قلياًل...
فنقول:  املقدمتني  هاتني  عرفت  وإذا 

إن كل عمل يصدر من اإلنسان كثريًا كان 
فأنه حيصل  ام ضعيفًا،  قويًا كان  قلياًل،  ام 
اإلنسانية  النفس  جوهر  يف  حمالة  ال  منه 
أثرًا  األثر  ذلك  كان  فإن  خمصوص،  أثر 
جلذب جوهر الروح من اخللق إىل حرضة 
السعادات  موجبات  من  ذلك  كان  احلق، 
أثرًا  األثر  ذلك  كان  وإن  والكرامات. 
إىل  احلق  حرضة  من  الروح  جلذب 
االشتغال باخللق، كان ذلك من موجبات 

الشقاوة واخلذالن.
إال أن تلك اآلثار ختفى ما دام الروح 
بتدبري  الروح  اشتغال  الّن  بالبدن،  متعلقًا 
األحوال  هذه  انكشاف  من  يمنع  البدن 
وجتليها وظهورها، فإذا انقطع تعلق الروح 
القيامة  حتصل  فهناك  البدن،  تدبري  عن 

لقوله )من مات فقد قامت قيامته(.
أن  قيامة،  احلالة  هذه  كون  ومعنى 
النفس الناطقة كأهنا كانت ساكنة مستقرة 
ذلك  انقطع  فإذا  السفيل،  اجلسد  هذا  يف 
نحو  وتوجهت  النفس  قامت  التعلق، 
املراد  العلوي. فهذا هو  العامل  الصعود إىل 

من كون هذه احلالة قيامة.
ثم عند حصول القيامة هبذا املعنى زال 
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الغطاء وانكشف الوطاء، وقيل له چگ 
وقوله:  ڳچ.  ڳ  ڳ  گ  گ 

چۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھچ 

معناه: ونخرج له عند حصول هذه القيامة 
عىل  مشتماًل  كتابا  املظلم  البدن  عمق  من 
مجيع تلك اآلثار احلاصلة بسبب األحوال 
هذا  يف  الكتاب  هذا  ويكون  الدنيوية، 
الوقت منشورا، ألن الروح حني كانت يف 
البدن كانت هذه األحوال فيه خمفية، فكانت 
التعلق اجلسداين  انقطاع  أما بعد  كاملطوية، 
وانكشفت،  ظهرت هذه األحوال وجلت 
أن  بعد  منشورة  مكشوفة  كأهنا  فصارت 
كانت مطوية، وظاهرة بعد أن كانت خمفية، 
وعند ذلك تشاهد القوة العقلية مجيع تلك 
جوهر  يف  الذاتية  بالكتابة  مكتوبة  اآلثار 

چھ  احلالة:  تلك  يف  له  فيقال  الروح 
ۓ  ۓ  ے  چ  له  يقال  ثم  ےچ، 
كانت  إن  اآلثار  تلك  فإن  ڭچ  ڭ 
السعادة  حصلت  السعادة  موجبات  من 
ال حمالة، وإن كانت من موجبات الشقاوة 
حصلت الشقاوة ال حمالة، فهذا تفسري هذه 

اآلية بحسب األحوال الروحانية()10(.

)10( التفسري الكبري للرازي 20: 169 -170. 

إن  كام  لعمله،  تبلور  العامل  إذن 
العمل تعبري عن شخصية العامل وملكاته 
العمل  بني  و  وهداه.  وذوقه  وسجاياه 
نقصد  أن  دون  وثيقة..  صلة  والعامل 
بالعالقة الثانية )عالقة العمل بالعامل( إّن 

العمل إفراز حتمي للعامل)11(.
إّن احلقيقة التي يقررها القرآن هي إّن 
العالقة بني العامل والعمل عالقة تبادلية، 
تكون  وعليه  اآلخر،  يف  يؤثر  منهام  كل 

شخصية العامل تبلورًا لعمله.
يف  تعاىل  قوله  يشري  املعنى  هذا  وإىل 
پ پ ڀ ڀچ ]سورة  چ   :ابن نوح
بـ  نوح  ابن  عن  والتعبري   .]46 هود: 
يف  مألوفًا  جمازيًا  تعبريًا  كان  وإن  )العمل( 
املجاز  هذا  وراء  ما  ولكن  العربية،  اللغة 
العمل  أن  وهي  القرآن،  يقّررها  حقيقة 
العامل  شخصية  وإن  للعامل،  حتصيل 
وعمله  عمله،  ونتيجة  عمله،  حصيلة 

عىل  اليسري  ومن  شخصيته،  يف  يرتسم 
إنسان  كل  عمل  يقرأ  أن  الناس:  يقرأ  من 
شخصية  من  يكتشف  وأن  شخصيته،  يف 

)11( ألنه يؤول ال حمالة إىل القول باجلرب واحلتمية 
السلوكية وهو ما يرفضه القرآن الكريم. 
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عمله وسلوكه، وبالعكس.
العالقة بني العامل واجلزاء. 3

وهذه هي العالقة الثالثة يف معادالت 
العمل والعامل واجلزاء.

إن العامل نفسه يتحول إىل وقود النار 
سيئاته  فتكون  النار،  يتقد  به  ما  والوقود 
وتتقد  به.  جهنم  نار  التقاد  سببًا  وأهواؤه 

نار جهنم وتشتعل بالناس.
ريب،  بال  الناس  حترق  جهنم  نار  إن 
جهنم  ولكن  الكتاب،  مسلامت  من  وهذا 
حترتق وتتقد يف الوقت نفسه بالناس، ويكون 
الناس الكافرون وقودًا هلا وحطبًا فهي حترق 

العصاة والكفار وحترتق )تتقد( هبم.
املعنى  الكريم رصيح يف هذا  والقرآن 
أيضًا كام هو رصيح يف املعنى األول يقول 

جئ  ی  ی  ی  چی  تعاىل: 
حئچ ]سورة البقرة: 24[.

احلجارة  نوع  يف  املفرسون  واختلف 
من  نوع  أي  جهنم،  نار  هبا  تتقد  التي 
أم  الكربيت  حجارة  هي  هل  األحجار؟ 

األصنام؟.
يف  ملا  بالناس  جهنم  نار  اتقاد  وفرسوا 
من  وجلد  وعظم  دسم  من  الناس  أجسام 

املواد احلارقة. ولست أرى أن أشد ما خلق 
اهلل تعاىل من الوقود يف الكون هو ما أودع 
وعظم،  وحلم  دسم  من  اإلنسان  جسم  يف 
واآلية الكريمة بصدد هتويل األمر وختويف 
-أن  أعلم  -واهلل  وأرى  وإرعاهبم.  الناس 
يومئذ  تكون  وأهواءهم  الناس  سيئات 
وقودًا لنار جهنم، ونار جهنم تتقد وحترتق 

هبم وهبا، كام أهنا حترقهم يف الوقت نفسه.
سورة  يف  نفسه  املعنى  ورد  وقد 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چۋ  التحريم: 
 ]6 التحريم:  ېچ ]سورة  ۉ 
والناس بطبيعة احلال، هم الكفار والفّساق 
نار  وقود  هم  هؤالء  والعصاة.  واملنافقون 
بأنفسهم  جهنم  نار  يف  فيحرتقون  جهنم، 
هم  ألهنم  يوقدوهنا،  نفسه   الوقت  ويف 

چٺ  تعاىل:  يقول  جهنم.  نار  وقود 
ٺ ٺ ٺچ ]سورة آل عمران: 10[.

ويف القرآن آيات عديدة يف هذا املعنى، 
ڻ  چڻ  تعاىل:  قوله  منها  نذكر 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ 
]سورة األنبياء: 98[. ويقول تعاىل چڀ 
ٺچ ]سورة  ٺ  ٺ  ٺ 
اجلن: 15[، وحصب جهنم: وقود جهنم، 
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وهذه اآليات من الوضوح بمكان ال يقبل 
احلمل عىل املجاز.

ونفرّس هبذا املعنى قوله تعاىل يف سورة 
ڳچ ]سورة  ڳ  ڳ  چگ  املسد: 
املسد: 3[، ومعنى سيصىل نارًا، أي: يوقدها 

ويلهبها، ويف نفس الوقت حيرتق هبا.
لكلمة  املــعــنــيــني  ـــد  أح هـــو  ــــذا  وه
اآلخــر  والــتــفــســري  ڳچ،  چگ 

)سيدخل نارًا(.
آية  تفسري  يف  أمر  من  يكن  ومهام 
هو  فيه  الشك  يمكن  ال  الذي  فأن  املسد، 
أن املجرمني، يوم القيامة، وقود لنار جهنم 
سيئاهتم  وإن  هلا،  حصب  او  وحطب 
وحريقها،  جهنم  نار  هليب  هو  وأهواءهم 
غري أهنا كانت حمجوبة عنهم يف احلياة الدنيا، 
أن  ورأوا  الغطاء  عنهم  انكشف  ماتوا  فإذا 
وعذاهبا،  جهنم  نار  هي  أعامهلم  سيئات 
وحطبها  جهنم  نار  وقود  بأنفسهم  وأهنم 

وحصبها.. أعاذنا اهلل تعاىل من ذلك.
روي أن رسول اهلل: كان قاعدًا مع 
عظيمة  هّدة  فسمعوا  املسجد  يف  أصحابه 
فارتاعوا، فقال أتعرفون ما هذه اهلّدة؟ 
ُألقي  حجر  قال  أعلم.  ورسوله  اهلل  قالوا 

اآلن  سنة،  سبعني  منذ  جهنم  أعىل  من 
وصل إىل قعرها، فكان لوصوله إىل قعرها 

وسقوطه فيها هذه اهلّدة.
والرصاخ  إاّل  كالمه  من   فرغ فام 
عال يف دار منافق من املنافقني قد مات عن 
سبعني سنة، فقال رسول اهلل: اهلل أكرب.
احلجر  هذا  إن  الصحابة  علامء  فعلم 
هيوى  اهلل  خلقه  منذ  وأنه  املنافق  ذلك  هو 
يف جهنم، حتى بلغ عمره سبعني سنة، فلام 

مات حصل يف قعرها.
چۓ ڭ ڭ ڭ  قال اهلل تعاىل: 
النساء:  ۇچ ]سورة  ۇ  ڭ 
أسمعهم  التي  اهلّدة  تلك  فسمعوا   ،]145
-اهلل -برفع احلجب بواسطة رسول اهلل

ليعتربوا()12(. 

 108  -  107  :4 الكريم  القرآن  تفسري   )12(
للسيد مصطفى اخلميني. راجع علم اليقني 
والفتوحات   2002 الكاشاين: 2/  للفيض 
 371  /2 امحــد:  ومسند   298  /1 املكية: 
واالسفار االربعة لصدر املتاهلني: 1/ 366. 
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ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چڻ 

ہ ہ ہ ہ ھ 

ھچ.

ردُّ الكرة يف اآلية:
تفيد هذه اآلية املباركة، ما ييل:

خالل . 1 اهلل  عــبــاد  جـــوس  ــربت  ــت اع
الديار، ووصول األمور إىل هذا احلد 

هناية مرحلة، ألهنا حققت ردعًا لبني 
إرسائيل عن مواصلة إفسادهم الكبري 
بذلك  وخفت  كلها..  األرض  يف 
وطــأهتــم، وانــحــرست أرضارهـــم، 
وبذلك  معني..  حد  عند  وأوقفتهم 

تكون مهمة عباد اهلل أيضًا قد انتهت 
املرحلة.  هلذه  بالنسبة  احلد  هذا  عند 
كل  مالحقة  منهم  املطلوب  ليس  إذ 
منهم  املطلوب  بل  الفساد..  مظاهر 

منع الفساد الشامل.
اإلفساد . 2 يف  العباد  بعث  أن  لوحظ: 

ذلك  حصول  فــور  جــاء  قد  األول 
اإلفساد، بال فصل، فقال: چک ک 
فاصل  فال  ک ک گ...چ 

بني البعث وبني جميء الوعد لإلفساد 
األول املصاحب للعلو الكبري..

إن الفاصل بني بعث العباد عىل بني . 3
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الديار،  خــالل  وجوسهم  إرسائــيــل، 
وبني رد الكرة لبني إرسائيل عىل العباد 
»ثم«  بكلمة:  جاء  ولــذا  طوياًل،  كان 
التي هي للتعقيب مع الرتاخي. أي أن 
البعث  الذي سيكون عقيب  الكرة  رد 
يأيت  لن  الديار  خالل  العباد  وجوس 

مبارشة، بل سيكون بعد مدة طويلة..
بني . 4 وبني  اهلل،  عباد  بني  املواجهة  إن 

املدة.  هذه  طيلة  قائمة  تبقى  إرسائيل 
بكلمة  التعبري  ذلــك:  عىل  والشاهد 
إنام  الكلمة  هــذه  ألن  الــكــرة«،  »رد 
املعارك  سري  عن  للتعبري  تستعمل 
وفــر،  كــر  فيها  يكون  التي  احلربية 
مضاد،  هجوم  ثم  وانكسار،  وهجوم 

وما إىل ذلك..
املواجهة  أن  يفيد:  الكرة  برد  فالتعبري 
مواجهة  ستبقى  وأهنا  باقية،  الفريقني  بني 
هلا،  واستعداد  تدبري  أو  وحرب،  عدوان 
مواجهة  وليست  ومعاندة..  ومكايدة، 
سلمية، أو تنافسية، ثم يطرأ ما يعكر صفو 

السلم، ويعدل باألمور إىل احلرب..
اإلعداد . 5 إرسائيل  بنو  يستكمل  وحني 

واالستعداد، يبادرون إىل شن اهلجوم 

هو  إليه  دافعهم  يكون  سوف  الذي 
ناهلم  الذي  الذل  بعد  االعتبار  إعادة 
نتيجة البعث األول للعباد الذي توج 

باجلوس خالل الديار..
هيمنة . 6 أن  أيضًا:  هذا  من  ويستفاد 

جلامح  الكابح  املوقف  عىل  اهلل  عباد 
وستبقى  تطول..  سوف  إرسائيل  بني 
هلم القدرة عىل اجلوس خالل الديار، 
قلوب  عىل  مهيمنًا  الرعب  وسيبقى 

بني إرسائيل..
بني . 7 علو  حتطيم  إىل  يرش  مل  تعاىل  إنه 

إرسائيل، وال إىل زوال كياهنم وحتطيم 
إىل اجلوس خالل  أشار  بل  قدراهتم.. 
كثرية،  لوازم  له  الذي ستكون  الديار، 
من الرعب الذي من شأنه أن يقمع بني 
إرسائيل، ويرد عاديتهم، ويوقفهم عن 
مواصلة مسريهتم، وحيد من فاعليتهم 
يف الفساد واإلفساد الظاهر، وإن كانت 
اخلفي  ومكرهم  تنتهي،  ال  مكائدهم 
اهلل  عباد  عىل  وحتريضهم  يتوقف،  ال 

والتهيؤ حلرهبم يتواصل ويستمر..
وقدراهتم  يبقى،  أن علوهم  فالظاهر: 

ال تزول، وكياهنم العام يبقى متامسكًا..
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رد الكرة ال يعني النرص:
تعاىل  أنه  إىل  هنا:  النظر  لفت  وينبغي 
إرسائيل،  لبني  الكرة  بذكر  اكتفى  قد 
وتوصيف فائض القوة يف املال، ويف كثرة 
من  سيمكنهم  الذي  النفري  وكثرة  األبناء، 
التحرك  ذلك، أو فقل: الذي جيرئهم عىل 

ضد عباد اهلل..
ولكنه تعاىل مل يرصح بحصول النرص 

هلم..
يعني  ال  الكرة  رد  أن  املعلوم:  ومن 
من  متكن  قد  املهزوم  الفريق  أن  سوى 
جتميع قواه، وعاد إىل اختاذ صفة اهلجوم.. 
تغري،  قد  ما  أمرًا  أن  إىل  يشري  الذي  األمر 
اخلطط  يف  أو  املادية،  القوة  موازين  يف  إما 
احلربية، أو يف التحالفات، واالصطفافات 
قد جرأ هذا العدو -املتمثل ببني إرسائيل 
إىل  والعودة  قدميه،  عىل  -للوقوف  هنا 
»كرة  العودة  هذه  فتسمى  القتال،  ساحة 

بعد فرة«، فإن الكر إنام يكون بعد الفر..
وبذلك يتبني لنا أمور:

اإلفساد  يف  إرسائيل  بني  أن  األول: 
ــال،  ــت ــق ال ــة  ــاح س مـــن  يـــفـــرون  األول 
الــذي  ــد  احل إىل  بيوهتم  يف  وينجحرون 

الديار،  ن عباد اهلل من اجلوس خالل  يمكِّ
لكرس  دارهم  عقر  يف  حتى  ومالحقتهم، 

شوكتهم..
ستار  حتت  الرتاجع  هذا  يتم  وربام 
هتديد  ويصاحبه  التالية،  للجولة  التهيوء 
ووعيد يتمكنون به من التغطية عىل الرعب 
القاتل، واهلزيمة البشعة التي حاقت هبم.. 
فال يستطيع الناس العاديون تلمس حقيقة 
ما جرى.. ولذا اكتفى سبحانه بذكر لوازم 
اهلزيمة النفسية القاتلة، ومل يرصح هبا، ألن 
يرون  وهم  ذلك،  يصدقون  ال  قد  الناس 
القدرات املادية والتسليحية لبني إرسائيل 
ومع  القائم،  بكياهنم  احتفاظهم  مع 

مواصلتهم للعربدة والتهديد والوعيد..
الــديــار  ــاين: أن اجلـــوس خــالل  ــث ال
مفردات  من  هو  القاتل  للرعب  املوجب 

النرص املؤزر الذي يتحقق لعباد اهلل..
الثالث: أن بني إرسائيل سوف يعودون 
للكر بعد الفر، ويستعيدون قدرًا من الثقة 
بالنفس بسبب ما حيصلون عليه من قدرات 
مادية، وأموال هائلة، وكثرة أبناء، وجيوش 
الشجاعة  يعطيهم  الذي  األمر  جرارة.. 

للعودة إىل ساحة املواجهة..
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نرصًا  هلم  حيقق  ال  ذلك  إن  الرابع: 
حاساًم عىل عباد اهلل، وال كرسًا لشوكتهم، 
بل هو ال يعدو كونه جمرد عودٍة للمواجهة، 
واستعراض قوة يمنحهم شعورًا بقدر من 

األمن يف ظل هذه القدرات.
األمن  هبذا  شعورهم  إن  اخلامس: 
من  اإلفساد  معاودة  عىل  جيرئهم  سوف 
جديد.. فتفاجئهم الرضبة الثانية لعباد اهلل 

كام سنرى..
التأكيدات يف: ﴿ُثمَّ َرَدْدَنا﴾:

بــأن . 1 ــذكــري  ــت ال إىل  بــحــاجــة  ولــســنــا 
الكرة  لعودة  الوقت  مقدار  حتديد 
اخلصوصيات  وسائر   ﴾ ﴿ُثمَّ بكلمة 
من  فهمها  يمكن  التي  والتفاصيل 
كل كلمة.. هو من موجبات اكتشاف 
هذه  بأن  إفهامنا  عىل  احلرص  مدى 

األمور واقعة ال حمالة..
كام أن كلمة ﴿َرَدْدَنا﴾، حيث مل يقل: . 2

هذا  يعترب  أن  يريد  أنه  تفيد:   » »َنـــُردُّ
أصبح  الــذي  احلاصل  بحكم  األمــر 
من املايض. وحتى ليصح اإلخبار عن 

وقوعه حتى قبل أن حيني وقته.
إن كلمة »نا« يف قوله: ﴿َرَدْدَنا﴾ حيث . 3

يكون  أن  هبا  أريد  قد   .» »َأُردُّ يقل:  مل 
والعظمة  ــالل  اجل مقام  مــن  الــكــالم 
والعزة.. وهذا يزيد من درجة التأكيد 

عىل وقوع املضمون.
من الذي يرد الكرة؟!:

قد يتساءل املرء، فيقول:
ڻ . 1 ڻ  چڻ  تعاىل:  قوله  دل  قد 

ہ  ہ  ۀ  ۀ 

عىل  ھچ  ہ ہ ھ 

ذلك،  يفعل  الذي  هو  تعاىل  اهلل  أن 
مجعوا  الذين  هم  إرسائيل  بني  أن  مع 
وهتيأوا وتنقبوا لقتال عباد اهلل، فكيف 

يمكن فهم هذا األمر.
يضاف إىل ذلك: أن هذا العمل من بني . 2

إرسائيل هو من قبائحهم ومعاصيهم، 
األمر  هذا  سبحانه  ينسب  فكيف 

چ ڻ ڻ ۀ  لنفسه، ويقول: 
ۀ چ أي عىل عبادنا؟!.

الذي . 3 هو  تعاىل  اهلل  كان  إذا  وأخريًا: 
عقوبة  إرسائيل  بني  عىل  العباد  بعث 
ورد  عاد  فلامذا  إفسادهم..  عىل  هلم 
فهل  عباده،  عىل  إرسائيل  لبني  الكرة 

هو سبحانه يفعل اليشء ونقيضه؟!.
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ونجيب:
يفهم  أن  يريد  تعاىل  أنه  تقدم:  قد  بأنه 
الكون  عىل  املهيمن  هو  أنه  إرسائيل  بني 
كام  ليس  وأنه  فيه،  املترصف  وهو  كله، 
وليس  ېچ.  ې  چې  اليهود:  يقول 

حمكومًا بقدره وقضائه.. كام يدعون.
وقد ذكرنا يف أكثر من مناسبة: أن اهلل 
الكون سننًا وضوابط،  تعاىل أودع يف هذا 
واألسباب.  العلل  قانون  وفق  وأجراها 
سلسلة  يف  أيضًا  واقع  اإلنسان  واختيار 

هذه العلل..
واألمر  اخللق  كله  ذلك  بعد  ويبقى 
والفيض كله بيده تعاىل. وهو املهيمن عىل 
األسباب واملسببات، وهو الذي يفيض أو 
ال يفيض الوجود عىل املعلول إذا وجدت 
أسبابه،  توافرت  إن  املسبب  وعىل  علته، 

التي قد يكون منها اختيار اإلنسان.
الناس،  خيتار  بام  تعاىل  اهلل  وعلم 
ال  يكون  وبام  كان،  وبام  األمور،  وبمسار 
العيني  الواقع  مطابقة  حتمية  إال  يعني 
اإلكراه  يعني  تعاىل. ولكن ذلك ال  لعلمه 
الشمس  بأن  يعلم  من  فإن  واإلجبار، 
سوف تطلع غدًا من دون ريب، ال يكون 

علمه بذلك هو السبب يف طلوعها، وكذا 
ساعة  بعد  سيموت  فالنًا  بأن  علم  إذا 
بسبب رشبه السم، فذلك ال يعني أن علمه 

بذلك كان سببَا يف موته..
البرش  يفعله  بام  تعاىل  اهلل  وعلم 
يوِجُد  سوف  أنه  يعني  ال  باختيارهم، 
وباإلكراه  عنهم،  رغاًم  األفعال  تلك  هو 

واإلجبار منه هلم.
ڻچ  چ  هنا:  تعاىل  بقوله  فاملراد 
هو  چہچ  و  چہچ  و 
أسباهبا،  وفق  جتري  بأن  لألمور  السامح 
وبني  والعلة،  السبب  بني  احليلولة  وعدم 

املسبب واملعلول.
إرسائيل:  لبني  تعاىل  اهلل  قال  وإذ 

چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ھچ،  ھ  ہ  ہ  ہ 

االستفادة  بتمكينهم من  إنام هو  فإن ذلك 
من السنن.

عنهم،  ألطافه  اهلل  حجب  ويكون 
وكثرة معاصيهم، وإرصارهم عىل اجلريمة 
واإلثم، وعداوهتم للحق وأهله، وعلوهم 
هو  والضالل  الغي  يف  وإمعاهنم  اهلل،  عىل 
وجتييش  األموال،  جلمع  يدعوهم  الذي 
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اجليوش حلرب عباد اهلل، وهو الذي حيبب 
والغدر،  واملكر  واخلتل  الفتن،  إلقاح  هلم 
واإليغال  واملخزيات،  اجلرائم  وارتكاب 

يف اآلثام واملوبقات.
كام أن اهلل تعاىل يمد الكافر والعايص، 
املعصية  عىل  يساعده  أنه  بمعنى  ال 
عىل  أخذ  تعاىل  أنه  بمعنى  بل  واجلريمة، 
الوجود  يفيض  وأن  يظلمه،  ال  أن  نفسه 
حني هييء أسباب الوجود عىل ما خيتاره، 
يؤثر  الطعام  هذا  -جيعل  -مثاًل  أكل  فإذا 
جعل  الدواء  رشب  وإذا  تقويته،  يف  أثره 
يف  منه  املتوقع  أثره  يؤثر  أيضًا  الدواء 
ينبت،  الزرع  جعل  زرع،  وإذا  الشفاء، 

والشجرة التي يغرسها تكرب وتثمر..
وهكذا يقال يف كل ما يرتبط بتسبيب 
املودعة  السنن  وحتريك  العامة،  األسباب 
فيام حوله يف كل هذا الوجود، فال حيجب 
شيئًا عنه حتى ال يكون ظاملًا له.. حتى لو 
استعمله يف املعايص أيضًا. وهذا هو معنى 
املسارعة  عدم  احلقيقة  يف  فإنه  له.  اإلمداد 

إىل أخذه بذنوبه، ال أكثر من ذلك.
إرسائيل،  بني  عىل  اهلل  عباد  بعثه  وأما 
التي قبلوها، وباألوامر  فإنام هو هبداياهتم 

التي أصدرها هلم فيام يرتبط بقتال الظاملني 
ودفع عدوان املعتدين، وإفساد املفسدين، 
وبالرتغيب  الصحيحة،  اإليامنية  وبالرتبية 
إىل  وما  النريان،  من  والتحذير  باجلنان، 
وال  هلم،  التوفيقات  إىل  باإلضافة  ذلك.. 
رغبتهم  وازدياد  اهلل،  بطاعة  تلذذهم  سيام 
الرعب يف  وإلقاء  عليها،  فيها، وحرصهم 

قلوب أعدائهم بأسبابه الطبيعية أيضًا..
يوجب  ما  إن  األمر:  وخالصة 
اإلشكال هو أن يبتدئ اهلل املجرم والطاغية 
بالعطاء من دون تسبيب لألسباب من قبل 

ذلك املجرم..
وتعاىل  سبحانه  اهلل  إليه  أشار  والذي 
يف هذه اآليات إنام هو جمرد إفساح املجال 
التي  ولألسباب  الطبيعية،  لألسباب 
العامة  السنن  وفق  آثارها،  لتؤثر  يمهدها 
جيري  أن  نفسه  عىل  تعاىل  اهلل  أخذ  التي 
األمور يف خلقه كله وفقها، أو من خالهلا، 
بسبب  اجلنني  ونشوء  الزرع،  كإنبات 

املقاربة بني الذكر واألنثى، وما إىل ذلك.
رد الكرة غري بعث العباد:

تعاىل:  قوله  بني  آخر  فرق  وهناك 
تعاىل:  وقوله  گچ  گ  گ  چگ 
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البعث  مورد  يف  أنه  وهو  ڻچ  چڻ 

باإلغراء  ولو  الداعي،  إجياد  إىل  حيتاج 
باملثوبة، أو التخويف من العقوبة..

إىل  حيتاج  فال  الكرة،  رد  مورد  يف  أما 
أكثر من عدم إجياد املانع أمام بني إرسائيل، 
السنن، والسامح هلم  بينهم وبني  والتخلية 
للحصول  والعلل  األسباب  بتوظيف 
اإلستيالد  يف  ومعلوالهتا..  مسبباهتا  عىل 
للقتال،  الناس  حشد  ويف  البنني،  وتكثري 
األموال، وهتيئة  اخلطط، ومجع  إعداد  ويف 

وسائل احلرب، وما إىل ذلك..
سبحانه  حيول  ال  أن  هو:  يطلبونه  فام 
وتعاىل بني األسباب والعلل، وبني مسبباهتا 
التكوين  سنن  تبقى  وأن  ومعلوالهتا.. 

جارية كام كانت.
ملاذا قدم كلمة لكم؟!:

تعاىل:  قال  ملاذا  يقول:  سؤال  وهنا 
ومل  ۀچ،  ۀ  ڻ  ڻ  چڻ 

يقل: »رددنا الكرة لكم عليهم«، فهل من 
سبب هلذا التقديم؟!.

ونجيب:
لكم«،  الكرة  »رددنا  قال:  إذا  بأنه 
فذلك يعني: أنه تعاىل هو الذي حرك بني 

الذي  وهو  عباده،  عىل  للهجوم  إرسائيل 
نفسها  الكرة  ألن  الفرصة،  هذه  منحهم 
فهو  هلم،  صنعها  الذي  فهو  تعاىل،  بيده 
إليك«،  الفالين  اليشء  »رددت  كقولك: 
أي أنه كان معي، وحتت سلطتي، ومل يكن 
منحة  إياه  أعطيتك  ثم  عليه.  سلطة  لك 
به بعد  مني لك، فصار لك حق الترصف 

خروجه مني..
ــيشء  ال ــك  ل »رددت  ـــال:  ق إذا  أمـــا 
الفالين  اليشء  أن  يعني:  فذلك  الفالين«، 
أمره معلق يف اهلواء، فإما أن يكون بيدي، 
أحجم..  وأن  فيه  أقدم  أن  أقرر  الذي  وأنا 
وإما أن يكون أمره إليك أنت، وأنت الذي 

تقرر اإلقدام واإلحجام فيه..
وهذا املعنى الثاين هو املناسب ملقاصده 
التخلية بني  تعاىل هنا، ألنه يدل عىل جمرد 
بني إرسائيل وبني الكرة، فاخليار فيها هلم، 
ال  أن  أو  يكروا،  أن  يقررون  الذين  فهم 
يكروا. وهو تعاىل ال يتدخل يف هذا األمر 

ال سلبًا وال إجيابًا.
األلف والالم ملاذا؟!:

معرفة  »الكرة«  كلمة  تعاىل  ذكر  وقد 
باأللف والالم، ومل ينكرها، فيقول: »رددنا 
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لكم كرة عليهم« ألن هذا التنكري يؤدي إىل 
العبارة يصري  معنى  املطلوب، ألن  عكس 
عىل  لتكروا  فرصة  منحناكم  إننا  هكذا: 
عبادنا كرة واحدة، ألن التنكري يفيد معنى 

املرة الواحدة دون تكرار..
منحهم  قد  تعاىل  أنه  املراد:  كان  فإن 
فرصة القيام بكرة واحدة، فهذا يصري من 
قبيل املنحة املجانية منه تعاىل لبني إرسائيل 
ألمر منحرص به، ثم مكنهم منه لكي يذلوا 
عباده وينترصوا عليهم.. وهذا معنى باطل 

وغري مقصود له تعاىل..
وإن كان املراد: أنه قد خىل بينهم وبني 
عباده ليكروا عليهم كرة واحدة، فهو يعني 
أنه ظامل هلم، ألنه حيول بينهم وبني عباده يف 

غري هذه املرة بصورة جربية وقاهرة..
هو  والالم  باأللف  الكرة  فتعريف 
األصوب، ألنه يدل عىل أنه تعاىل قد أعطى 
لبني إرسائيل يف  الكر والفر  أمر  اخليار يف 
كل زمان.. فاأللف والالم هي اجلنسية ال 

العهدية.. وبذلك يستقيم املعنى.
ثبات العباد يف املواقع:

اإلفساد  حصول  بمجرد  أنه  تقدم: 
عبادًا  إرسائيل  بني  عىل  اهلل  يبعث  األول 

وصفهم  تعاىل  ولكنه  معروفني،  غري  له 
ڳ ڳ ڳچ.. ولعلهم  چ  هلم بقوله: 
يذيقون بني إرسائيل بعض بأسهم هذا يف 
أعامل حربية حمدودة، لكي يتمكن الرعب 
منهم يف نفوس بني إرسائيل، بنحو يصبح 
بني  والتخلل  اجلوس  عىل  قادرين  العباد 

فرج الديار.
بني  انجحار  طال  ذلك  حصل  فإذا 
إرسائيل يف جحورهم، وصاروا يتعاملون 
عىل  قادرين  يعودوا  ومل  وخبث..  بمكر 

املواجهة املبارشة.
األموال  وتتهيأ  الزمن،  يطول  ثم 
والبنون لبني إرسائيل، وتكثر اجليوش التي 
فحينئٍذ  ومساعدهتم،  معهم  للحرب  تنفر 
ترد الكرة لبني إرسائيل عىل عباد اهلل. ورد 
عن  زحزحتهم  ألجل  يكون  هذا  الكرة 
التي  احلالة  وتبديل  فيها،  هم  التي  املواقع 

هم عليها..
عليهم  كلمة  أن  نتصور  أن  ونستطيع 

ۀ  ڻ  ڻ  چڻ  تعاىل:  قوله  يف 
يف  العباد  ثبات  معنى  تعطي  ۀچ 

بني  وأن  فيها،  هم  التي  واملواقع  املواضع 
اإلستعالء  كرهتم  يف  حياولون  إرسائيل 
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بالقهر والغلبة، وتبديل هذه احلال  عليهم 
عن هذا الطريق.

سوف  أهنم  إىل  يرش  مل  تعاىل  ولكنه 
حيصلون عىل ما يريدون، ويفرضوا إرادهتم، 
عىل  االقتصار  نفس  أن  غري  يفشلون..  أم 
ذكر رد الكرة، يعطي: أن غاية ما يفعله بنو 
بعد  املواجهة  إىل  العودة  جمرد  هو  إرسائيل 

فرار قد حصل هلم..
بسبب  ذلك  من  يتمكنون  إنام  وأهنم 
األموال اهلائلة التي مجعوها، وكثرة البنني، 

واجليوش اجلرارة التي استعانوا هبا..
من  قلناه،  ما  هو  هنا:  الالفت  ولكن 
أية داللة  املباركة  اآليات  ليس يف هذه  أنه 
يف  يدخلون  سوف  إرسائيل  بني  أن  عىل 
إىل  العود  من  أكثر  ومؤثرة  فعلية  حرب 
مل  الذي  والتصدي..  املواجهة،  ساحة 
أنه  سوى  أثره،  ومقدار  حجمه،  يعرف 
الغطرسة واإلفساد  إىل  العود  جرأهم عىل 

من جديد..
اإلمداد باألموال والبنني:

ہ  چہ  تعاىل:  قال  ثم 
إليه  ترمي  ما  بعض  بيان  ويف  ہچ 

هذه اآلية نبدأ باحلديث عن الواو العاطفة 

يف قوله: چہچ، فنقول:
من  املراد  حول  يطرح  سؤاالً  ثمة  إن 
ريب،  بال  العطف  واو  فإهنا  الواو،  هذه 
ولكن كيف يمكن استفادة نظم األحداث 
فهل  خالهلا؟!  من  الزماين  موقعها  يف 
بعدها،  أو  الكرة،  رد  قبل  اإلمداد  حصل 
أو معها. وقبل تكثري نفري بني إرسئيل، أو 

بعده، أو معه؟!.
وهل الرتتيب يف الذكر يف اآلية مساوق 
للرتتيب يف احلصول. أو ليس مساوقًا له؟! 
وعمرو،  زيد،  جاء  قلت:  إذا  أنك  بدليل 
ألجل  أوالً  لزيد  ذكرك  كان  ربام  وبكر، 
من  قربه  ألجل  أو  وتكريمه،  تعظيمه، 
بذكرى  مرتبط  اسمه  أن  ألجل  أو  قلبك، 
زيد  اسم  ذكر  عىل  العتيادك  أو  معه،  لك 
قبل عمرو، أو ألي سبب آخر.. مع أنه يف 
الرتتيب اخلارجي قد يكون األمر قد حصل 
عىل عكس ما ورد يف الرتتيب الذكري، أو 

بيشء من االختالف فيام بينهام..
هنا،  احلاصل  هو  هذا  أن  والظاهر: 
طال  قد  الديار  خالل  اجلوس  يكون  بأن 
إرسائيل  لبني  الفرصة  وهتيأت  أمده، 
وإقامة  الدول،  وحتريض  األموال،  جلمع 
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وشعروا  ذريتهم،  وكثرت  التحالفات، 
بالقوة، فبادروا إىل التصدي للعباد..

وخطورته،  التصدي  هذا  أمهية  ولعل 
قد  الثاين  اإلفساد  إىل  للعودة  يمهد  وكونه 
دعا إىل عدم مراعاة الرتتيب يف الذكر وفق 
الرتتيب يف احلصول اخلارجي، فقدم ذكر 
األهم، واحلدث  املقصود  الكرة، ألهنا  رد 
والبنني،  األموال،  حصول  فإن  املتميز، 
له.  املمهدات  من  كانت  إنام  النفري  وكثرة 

فهو بيت القصيد.
الذكر  حسب  الرتتيب  أن  ادعاء  وأما 
اخلارجي،  احلصول  يف  للرتتيب  مطابق 
فهو غري ظاهر الوجه، بل غري معقول، ألن 
بني إرسائيل ال جيرؤون عىل التحرك لوال 

حصول هذه األمور هلم قبل ذلك.
عباد  متكن  ملا  احلركة  عىل  جترأوا  ولو 

اهلل من اجلوس خالل الديار..
والبنون وكثر  األموال  فلام حصل هلم 
هذه  الزمن  بمرور  وتراكمت  نفريهم، 
العوامل املؤثرة أنغضوا رؤوسهم، وخرجوا 

من جحورهم..
ولعل عودهتم إىل املواجهة والتصدي مل 
تستنفذ هذه الطاقات، بل بقيت يف حوزهتم. 

أيدهيم،  بني  األموال  كثرة  رؤيتهم  ولكن 
النفري معهم.. قد  البنني هلم، وكثرة  وكثرة 
جرأهم عىل معاودة اإلفساد، ففاجأهم عباد 

اهلل برضبتهم األخرى كام سنرى..
اإلمداد حيتاج إىل زمان:

ـــعـــاىل:  ت قـــولـــه  أن  وواضـــــــــح: 
زمــان  وجــود  إىل  يشري  چہچ 

طويل قد حصل هذا اإلمداد فيه -يتناسب 
قوله:  مع  وطوله  امتداده  يف  الزمان  هذا 
أيضًا  تفيد  أهنا  تقدم  ڻچالتي  چڻ 

حتمية حصول رد الكرة، وحتمية حصول 
النفري.. وال سيام  كثرة  اإلمداد، وحصول 
مع إسناد كلامت »رّد«، و »أمّد«، و »جعل« 
الدال عىل صدور  املتكلم،  إىل ضمري مجع 

الكالم من موقع العظمة واجلالل..
الديار،  جوس  زمان  طول  عىل  ويدل 
لبني إرسائيل: أن حصول  الكرة  وبني رد 
عادة  حيتاج  البنني  وكثرة  اهلائلة،  األموال 
جلمع  املساعي  فيه  تبذل  طويل  زمان  إىل 
التجارات  يف  ولإلستثامر  الــتــربعــات، 
حتتاج  البنني  كثرة  أن  كام  والصناعات، 
احلمل  تستغرقها عمليات  كثرية  إىل سنني 

والوالدة، والرتبية والتنشئة..
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مثلث األموال والبنني واجليوش:
أنه تعاىل ذكر هنا أمورًا  وقد الحظنا: 
التي  للكرة  منطلقًا  سبحانه  جعلها  ثالثة، 
وهي  العباد،  عىل  إرسائيل  بنو  هبا  يقوم 

التالية:
اإلقتصادية . 1 القوة  هي  التي  األموال: 

يف  التحرك  عىل  القدرة  تعطي  التي 
يف  رئيس  دور  وهلا  اجلهات،  خمتلف 

تلبية احلاجات.
لإلنسان . 2 يــعــطــون  ــن  ــذي ال ــنــون:  ــب ال

والغرور،  واالعتزاز  الزهو  من  جرعة 
واإلحــســاس  باملستقبل..  ـــل  واألم
عىل  واالستيالء  التوسع،  إىل  باحلاجة 
أو  ترشيد،  بقيمة  ولو  والعباد،  البالد 
خلدمة  العباد  وتسخري  شعوهبا.  إبادة 
األبناء وحتصيل مقومات البقاء، ومجع 
أعــزاء  أبناء  مستقبل  حلفظ  األمـــوال 
يرون فيهم مصدر قوة هلم، وضامن بقاء 

واستمرار لوجودهم..
هي  واألوالد  ـــــوال  األم وكـــثـــرة 
وفكريًا  حضاريًا  املتخلفة  الفئات  طموح 
وهي  للدنيا،  يعيشون  الذين  وثقافيًا.. 
وحدها القيمة عندهم، وهي حمط آماهلم، 

وقبلة أعامهلم.. فقد قال تعاىل ردًا عليهم: 
ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
]سورة الكهف: 46[، وقال  ٺچ  ڀ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چڳ  تعاىل: 
]سورة سبأ: 35[. ڱ ڱ ڱچ 

كثرة اجليوش التي تنفر معهم للتصدي . 3
ظلمهم،  ضحايا  هم  الذين  ألعدائهم 
طبيعة  مع  ينسجم  الذي  هو  هذا  ألن 
التفكري املادي، ومع الرؤية التي حيملها 
احلياة  يــريــدون  فإهنم  إرسائــيــل،  بنو 
وأن  اآلخرين،  موت  بقيمة  ألنفسهم 
بجهد  ولكن  ــاء..  ورخ برفاه  يعيشوا 
بسالم  يعيشوا  وأن  غريهم..  وعــرق 
اآلخرين.  بتضحيات  ولكن  وأمــن، 
من  تزهق  التي  األرواح  تكون  بحيث 

غريهم، دفاعًا عنهم وليس منهم..
الثالثة،  األمور  هذه  عىل  واحلصول 
طويل،  وقت  إىل  حيتاج  أنه  إىل  باإلضافة 
اخلدع،  من  املزيد  إىل  أيضًا  حيتاج  فإنه 
اإلبادة  حروب  وإلقاح  الفتن،  وإثارة 
الشعوب،  مقدرات  عىل  االستيالء  هبدف 
وعىل األرض وخرياهتا، وتسخري من يبقى 
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من أهلها ممن هم بحاجة إليهم..
ــرة،  ــاك م ــاســات  ســي إىل  ــة  ــاف ــاإلض ب
وحتالفات ظاملة تنتهي بتجييش املستكربين 
ينرصهم  ومن  املستضعفني،  ضد  الظاملني 

من املؤمنني.
األموال واألوالد مها األهم:

وينبغي أن ال هنمل اإلشارة إىل أن اهلل 
تعاىل قد أمد بني إرسائيل باألموال والبنني، 
والثقافة،  والعلم،  بالفكر  يمددهم  ومل 
والقيم اإلنسانية، وامللك، واجلاه.. ألن هذه 
األمور ال متثل هلم شيئًا، وهم إن طلبوها، 
خدمة  وال  اهلل،  وجه  هبا  يريدون  ال  فإهنم 
اإلنسان واإلنسانية، بل هم سوف يوظفوهنا 
يف مجع املال، وخدمة البنني، فإن وجدوا أن 
غريهم سوف يستفيد من العلم، أو اجلاه، 
يف  آخر  يشء  أي  أو  والسلطة،  احلكم  أو 
ذلك  وإن  وتصحيحها.  أوضاعه،  حتسني 
سيزيده قوة، ويعطيه ميزة، أو يمنحه تفوقًا، 
املحارب  موقع  يف  فتجدهم  أرجحية..  أو 
وحتطيم  عنده،  ما  الستالب  الساعي  له، 

قدراته، وهدر طاقاته، وإفقاده ميزاته..
تنوين التنكري:

هو  إنام  »أموال«  كلمة  يف  والتنوين 

يفيده  الذي  التكثري  هنا:  وفائدته  للتنكري. 
اإلهبام الذي يوحي بأنه يأبى عن أن حييط به 
التصور. ألنه تنوين وارد يف مقام االمتنان 
منهم  سيقابل  الذي  إليهم.  باإلحسان 
بالكفران، وعدم الشكر. بل بالبغي والتمرد 
االنصياع  ورفض  اهلل،  عىل  والطغيان 

ألوامره ونواهيه..
كثرة البنني ملاذا؟!:

أيضًا  منكرة  بنني  كلمة  وردت  وقد 
بالنسبة  احلال  كان  -كام  هلم  التكثري  ليفيد 

لألموال.
يف  الكثرات  هذه  أن  ذكرنا:  وقد 
طموح  هي  األمرين  هذين  خصوص 
تكثري  أن  نظن  أن  لنا  وليس  الدنيا..  أهل 
األبناء  وصريورة  إرسائيل،  لبني  األوالد 
رجاالً قادرين عىل القتال، هو الذي يدعو 
إن  قلنا:  فقد  الكرة..  بني إرسائيل إلعادة 
يف  غريهم  زج  إىل  يسعون  إرسائيل  بني 

احلروب، وإبعاد أنفسهم وأبنائهم عنها..
وإنام تكون كثرة األبناء -كام تقدم -من 
تساعدهم  التي  العنارص  توفر  موجبات 
عىل إنجاح سياساهتم التحريضية، وحياكة 
ضد  والعباد  البالد  وجتييش  املؤامرات، 
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مواضع  هم  األبناء  أن  باعتبار  أعدائهم.. 
قضاياهم.  عىل  األمناء  وهم  ــم،  أرساره
التي  األعـــبـــاء  ختــفــيــف  أســبــاب  ـــن  وم
يتحملوهنا يف سبيل الوصول إىل أهدافهم 

املاكرة والرشيرة..
طموحًا  تزيدهم  األبناء  كثرة  أن  كام 
والعباد،  البالد  عىل  واإلستيالء  للتوسع 
احلروب  وإلقاح  الشعوب،  ثروات  وعىل 
والفتن فيام بينها، ليتمكن بنو إرسائيل من 
اآلخرين،  بأيدي  أو  بالفتن،  إما  إبادهتا، 
التي  واملصائد  املكائد  من  باإلستفادة 

يتقنوهنا أكثر من أي شعب آخر.
وبذلك حيفظون مستقبل األبناء الذين 
واستمرارًا  هلم،  امتدادًا  كانوا  كثروا  إذا 
أطروحتهم،  لبقاء  وضامنًا  لوجودهم، 

وهنجههم وسياساهتم.
كثرة النفري:

ھ  چہ  ــعــاىل:  ت ـــال  ق ــم  ث
ھچ.

النفري  مــوضــوع  سبحانه  ميز  ــد  وق
ــنــني، فلم  ــب ــــوال وال ــوع األم ــوض ــن م ع
كلمة  أضاف  بل  بالواو،  بالعطف  يكتف 
ما  إىل  ليشري  ربام  أيضًا..  چَوَجَعْلنَاُكْمچ 

بكثرة  ترتبط  ال  النفري  كثرة  أن  من  قدمناه 
نتيجة  الكثري  النفري  يكون  فقد  البنني.. 
منهم،  ليسوا  آخرين  أقــوام  مع  حتالفات 
بني  معونة  يف  هي  مصاحلهم  أن  جيــدون 
من  أيضًا  يستفيدون  ولعلهم  إرسائيل. 

مرتزقة يعتاشون عن هذا الطريق..
وهذا هو املتوقع من قوم يرون أهنم هم 
شعب اهلل املختار، وأن البرش إنام خلقوا من 
»نطفة حصان عىل صورة البرش«)1(، ألجل 
للخدم  منحت  البرش  وصور  خدمتهم، 

لكي ال يستوحش اليهود منهم..
َجَعُل اَلْكَثَرة!!:

وقد  چہچ.  تعاىل:  قال  ثم 
تكلمنا عن صيغة الفعل املايض، وإضافتها 
إىل ضمري مجع املتكلم، وداللتهام عىل تأكيد 

املضمون العام، وأنه حاصل ال حمالة.
وقد وردت كلمة »جعل« يف القرآن يف 

چٻ پ  تعاىل:  آيات، منها قوله  مجلة 

پ پ پچ ]سورة البقرة: 30[.
ې  ۉ  چۉ  تعاىل:  وقوله 

ېچ ]سورة إبراهيم: 40[.
ٹ  ٿ  ٿ  چٿ  تعاىل:  وقال 

)1( الكنز املرصود ص67 وراجع ص68. 
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ٹ ٹ ٹ ڤچ ]سورة إبراهيم: 
35[، وغري ذلك..

والتكوين  اخللق  باجلعل:  املراد  فهل 
الذي هو إجياد وفرض قاهر، وفيض باهر؟! 

ۆ  ۆ  ۇ  چۇ  تعاىل:  كقوله 
ۈ ۈ ٴۇچ ]سورة يونس: 5[.

املراد باجلعل: هو وضع اليشء  أن  أو 
واإلستمرار  للبقاء  قاباًل  يكون  وجه  عىل 

ڃ  ڃ  ڄ  چڄ  تعاىل:  قوله  مثل 
يوسف:  ]سورة  چچ  چ  چ  ڃڃ 

ٹ  ٹ  چٹ  تعاىل:  وقوله   ،]55
ٹ ڤچ ]سورة إبراهيم: 35[.

إىل  مستند  املثالني  هذين  يف  والوضع 
االعتبار  له  حيق  من  قبل  من  اعتبار  إنشاء 
ومقام  منصب  عنه  نشأ  وقد  واالنشاء، 
يف  الترصف  خيوله   ليوسف وموقع 
تعاىل  اهلل  رسمه  ما  وفق  األرض،  خزائن 
له، فصار هو املتكفل بحفظها، ورصفها يف 
مصارفها املقررة كام أشري إليه بقوله تعاىل: 

چچ چ چچ.

يتم من  بنحو آخر،  وقد يكون اجلعل 
خالل التوفيق والتسديد حلفظ وإبقاء حالة 
لنيل مقامات،  معينة، والسعي من خالهلا 

وبلوغ حاالت أرقى منها، ولعل منه قوله 
ېچ.  ې  ۉ  چۉ  تعاىل: 
أي وفقني وسددين، وهبني من التوفيقات 
إقامتها،  عىل  قادرًا  جيعلني  ما  واأللطاف 
حضورها  يصبح  حتى  آثارها،  وإظهار 
يراه  وملموس  جمسد  أمر  كأهنا  حيايت  يف 
قائم  أمر  -وكأهنا  بآثارها  -ولو  الناس 

وظاهر للعيان.
چٹ  تعاىل:  قوله  يف  احلال  وكذلك 
له  اجعل  أي  ڤچ.  ٹ  ٹ  ٹ 
يف الترشيع ما جيعل له من احلرمة واجلالل، 
ووجدان  ضمري  يف  والعظمة  واهليبة 
الناس، بحيث يصبح انتهاك أية حرمة من 
حرماته، أو جرأة عليه، أو فيه أمرًا غري قابل 
ذاته  اإلنسان داخل  للحصول، حيث جيد 
من الروادع واملوانع ما حيجزه عن أي يشء 
من ذلك، حتى تصبح هذه احلالة، أو هذا 
النفوس  الشعور أمرًا مستقرًا ومستمرًا يف 

والقلوب عرب األحقاب واألجيال.
وبعدما تقدم نقول:

باجلعل:  املراد  ليس  أنه  يف  شك  ال 
قبيل:  من  هو  الذي  التكويني،  اجلعل 

چۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ..
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االعتبار  إنشاء  به:  املراد  ليس  أنه  كام 
الذي ينتج عنه موقع، أو مقام، أو منصب 

ڃ  ڃ  چڄ  يوسف:  كمنصب 
ڃچ.

وليس املراد به أيضًا: التوفيق والتسديد، 
قوله  يف  كام  باأللطاف.  والعود  والرعاية، 

تعاىل: چۉ ۉ ې ېچ.
أحكام،  إنشاء  أيضًا:  به  املراد  وليس 
قوله  يف  كام  معينة  خصوصيات  وتكريس 

تعاىل: چٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ.
چہ  بقوله:  املراد  ليس  نعم، 

ھ ھچ أيًا من هذه املعاين.

بل املراد: أن السنن املودعة يف الكون، 
حتريكها،  عىل  كلهم  البرش  يقدر  والتي 
عدم  من  نفسه،  عىل  تعاىل  اهلل  أخذه  وما 
هي  خيتارونه  ما  وبني  الناس  بني  احليلولة 
التي أوصلت إىل مجع كل هذا النفري الكثري 

لبني إرسائيل..
وألن اهلل سبحانه ال يعاجل بالعقوبة، 

بل هو يميل للكافر.
وللدنيا،  للامل،  الناس  حب  أن  كام 
باإلضافة  وذاك،  هذا  إن  هبا..  وتعلقهم 
إرسائيل،  بنو  استغله  قد  السنني  تلك  إىل 

وليقنعوهم  حوهلم،  من  الناس  ليجمعوا 
عىل  وحيالفوهم  احلق،  أهل  بمعاداة 
حرهبم، فتمكنوا بذلك من مجع اجليوش، 

وتكثري النفري.
فاملراد باجلعل: هو وضع هذه السنن، 
والسارية  املستمرة  اإلهلية  السياسة  وهذه 
عىل الناس كلهم، والتي اقتضتها احلكمة، 
وفرضتها الرمحة والعدل، والذي أساء بنو 
بجمع  فقاموا  منها،  االستفادة  إرسائيل 
ما  خالف  عىل  النفري..  وتكثري  اجليوش، 

أراده سبحانه، ويف غري مواضع رضاه.
الذي  باملاء  احلالة  هذه  تشبه  أن  ولك 
خلقه اهلل ليجعل منه كل يشء حي، ولينبت 
الثمر،  ويتكون  الشجر،  وينمو  الزرع، 
به  البرش، وتكون  العطشى من  به  ولريوى 
طهارهتم وراحتهم، وموجبات سعادهتم.. 
األبرياء،  به  ليغرق  يستعمله  باإلنسان  وإذ 
املمتلكات،  به  ويفسد  الزرع،  به  ويتلف 
اخلريات،  به  ويمحق  األقوات،  ويتلف 

والربكات..
توجه  قد  هنا  اجلعل  إن  واخلالصة: 

ھ  چہ  قال:  ولذا  للكثرة، 
يقل:  ومل   ،]6 اإلرساء:  ]سورة  ھچ 
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من  أكثر  جيشكم  أو  نفريكم«،  »جعلنا 
جيشهم، أو أكثر من نفريهم.. ليكون اجلعل 
ُمنَْصبًَّا عىل اجليش نفسه، فيكونه، ويوجده 

عىل هذه احلالة، أو عىل تلك احلالة..
أو فقل: إنك إذا قلت: جعلت اجليش 

كثريًا، فيحتمل فيها معنيان:
زدت  ثم  قلياًل  كان  اجليش  أن  أوهلام: 

عليه وكثرته..
جيشًا  البداية  من  كونت  أنك  الثاين: 
الركية،  فم  ضيق  قبيل:  من  فهو  كثريًا.. 
يكون  بنحو  البئر  احفر  أي  البئر«.  »أي 
فمه ضيقًا. أي أوجده عىل هذه احلالة.. ال 
بأن حتفره واسع الفم، ثم تضيق هذا الفم 

الواسع..
وإذا قلت: اجعل الكثرة للجيش، فهو 
فيحتاج  قليل،  املوجود  اجليش  أن  يعني: 

إىل تكثري، وإضافة..
واملقصود هنا هو هذا املعنى الثاين..

اجليش والنفري:
وبني . 1 اجليش  بني  فرقًا  ثمة  إن  ثم 

تعد  فإن اجليش مؤسسة  العام،  النفري 
وتدرب، وتزود بام حتتاج إليه من عتاد، 
وإمكانات، وتكون ذات فرق خمتلفة: 

بحرية وبرية، وغريها. وبعضها ذات 
ختصصات وخربة قتالية عالية، تعتمد 
الدفاع عن األوطان،  عليها الدول يف 
املهامت  توكل  وإليها  الفتن..  وإمخاد 

القتالية الكربى.
أما النفري العام، فهو استنهاض األمة، 
أو الشعب، أو كل قادر عىل محل السالح 
فينفر  كبري..  قتايل  بواجب  للقيام  والقتال 
الناس للحرب، كل بحسب ما حيسنه، وما 

يطيقه.. واجليش تنشئه الدولة..
استنهاض  به  فرياد  اآلية  يف  النفري  أما 
من  ولو  وحلفائهم،  باحلرب،  املقصودين 
الدول والشعوب األخرى. كام أن النافرين 
وقد  النظامي،  اجليش  من  يكونون  قد 

يكونون من عامة الناس.
وهناك فرق آخر، وهو أن النفري حيمل . 2

ملبارشة  الفعيل  االستعداد  معنى  معه 
مددًا  بقي  فلربام  اجليش،  أما  القتال.. 
طويلة تعد بالسنوات يعيش يف ثكناته 

دون أن يشعر بأي هتديد.
هذا  إىل  اإلملاح  هو  املطلوب  فلعل 
االستعداد الفعيل ملبارشة احلرب، ولذلك 
إىل  اإلشارة  مع  ھچ.  چھ  قال: 
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قد  متأهب  فعلية مع عدو  وجود مواجهة 
كلمة  من  يستفاد  ما  وهذا  قواه،  استنفر 
واملفاضلة.  املكاثرة  تعني  التي  ﴿َأْكَثَر﴾ 
من  قدرًا  تعطي  النفري  كثرة  وأن  السيام 
بالسالمة  والشعور  والطمأنينة،  السكينة 

واألمن.
ڭ  ۓۓ  ے  ے  چھ 

ڭ ڭچ

القرار احلاسم بعد رد الكرة:
وتتوقف األمور عند حد رد الكرة لبني 
إرسائيل عىل العباد، بعد أن أصبح لدى بني 

إرسائيل ثالثة أمور:
الطائلة . 1 األموال  يملكون  أصبحوا 

واهلائلة، التي تفوق التصور..
كثرًة . 2 كثريون جدًا،  أوالد  لدهيم  صار 

خارجة عن حدود التوقع أيضًا.
أصبحوا أكثر نفريًا.. 3

فيها  تتجىل  سانحة  فرصة  هلم  وتكون 
متنوه  ما  فكل  أكثر،  وتتبلور  حقيقتهم، 
عللهم،  وأزحيت  عليه،  حصلوا  وطلبوه 
يتخذونه  الذي  فالقرار  تعلالهتم،  وبطلت 
الثالث  الكثرات  هذه  عىل  حصوهلم  بعد 
ليس قرار املحروم والعاجز. بل قرار املتخم 

باألمكانات والقدرات، الذي يكون قراره 
متليه عليه حاجة،  ذاته، ال  نابعًا من داخل 

وال يقوده إليه ضعف.
ومشاعره،  دخيلته،  عن  يعرب  قرار  إنه 
وعقله،  وحنكته،  وحكمته،  وأفكاره، 
وأهواء  سجايا  من  لديه  ما  وكل  وحريته، 
نفسه،  مرآة  سيكون  قرار  وهو  وميول، 
وواقعه، وتكوينه الداخيل، وقدراته وميزاته، 

وخصائص ذاته، وأخالقه، وقيمه..
فإن كان قرارهم هو الفساد واإلفساد، 
أن  من  خوف  إليه  يدفعهم  مل  قرار  فهو 
هلم  الذرية  توفر  وعدم  عددهم  قلة  تكون 
االمتداد  وعدم  انقراضهم،  موجبات  من 
كثروا،  قد  أبناءهم  فإن  لوجودهم. 

وامتدادهم حمرز ومضمون..
كام أنه قرار مل يؤثر فيه خشية من عدم 
بحاجاهتم،  لدهيم  املتوفرة  األموال  وفاء 
طائلة  فأمواهلم  مشكالهتم،  مجيع  بحل  أو 
وهائلة، ومفاتيح خزائن الدنيا يف أيدهيم..
وهو أخريًا قرار مل يمله عليهم شعور 
فاألمن  حتميهم،  التي  القوة  إىل  باحلاجة 

متوفر، والقوة ضاربة وهائلة أيضًا..
واالفساد،  الفساد  سبيل  اختذوا  فإذا 
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حتى  قلوهبم  من  متكن  الزيغ  ألن  فذلك 
فال  أسامعهم،  عىل  ورضب  عليها،  ختم 
عىل  وجعل  اهلدايات،  نداء  يسمعون 
أبصارهم غشاوة، فهم ال يبرصون طريقًا، 

وال هيتدون سبياًل..
باطالً،  احلق  يرون  صاروا  وألهنم 
فيام  ذلك  أوضحنا  وقد  حقًا..  والباطل 

سبق..
بلغت  حني  هلم  تعاىل  قال  ولذلك 
هذه  هلم  وحصلت  احلد،  هذا  إىل  األمور 

ے  ے  چھ  الثالثة:  األمور 
ۓۓ ڭ ڭ ڭچ.

حاساًم  اإلهلي  التعامل  سيكون  وهنا 
وحازمًا أيضًا.. كام سنرى..

وألجل ذلك مل تطل الفرتة حتى اختذوا 
والعلو  واالفساد،  الفساد  مواصلة  قرار 
قرارهم  تنفيذ  وبارشوا  سبحانه..  اهلل  عىل 
وعنجهية  املال،  سلطان  وطأة  حتت  هذا 
املتحفزة،  العصبية، ويف ظل اجليوش  أهل 
فجاءهم الرد املبارش عىل يد عباد اهلل، بام فيه 

سوء وجوههم كام سنرى..
هذه  يف  إليه  أشري  ما  بعض  ولتفصيل 

اآلية املباركة نشري إىل ما ييل:

ال شك يف إسْاءهتم:
ے  چھ  تـــعـــاىل:  قـــال  وقـــد 
ڭچ،  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے 

ييل: ما  فليالحظ 
يكون . 1 حني  تستعمل  »إن«  كلمة:  إن 

الرشط،  فعل  حصول  يف  شك  هناك 
هذا  أن  إىل  لإلملاح  اإلحسان،  وهو 

الشك ينسحب عىل جواهبا أيضًا..
ےچ  چھ  تعاىل:  قوله  فإن 
يفيد: أن ثمة شكًا يف أن حيسنوا. مع أن اهلل 
سبحانه قد قال يف أول هذه اآليات -وأكد 

ذلك عرشات املرات: چ ڎ ڎ ڈ 
هنا  وبدأ  األوىل،  املرة  ذكر  ثم  ڈچ، 

تعاىل:  قوله  فإن  الثانية..  للمرة  يوطئ 
أهنم  رصيح يف  چۇ ۇ ۆ ۆچ 

سوف يفسدون يف األرض مرة ثانية، ولن 
حيسنوا. فام معنى هذا التعبري التشكيكي يف 

قوله: چھ ےچ ؟!.
ونجيب:

بأن احلديث بالصيغ التشكيكية، مثل 
كلمة »إن« هنا إنام هو لكي يعرف الناس: 
نتيجة  سيكون  إرسائيل  بني  إفساد  أن 
إهلي  بترصف  وليس  منهم،  وقرار  اختيار 
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تكويني قاهر هلم..
إن الشك يف هذا األمر غري متصور يف . 2

حق اهلل، فإنه تعاىل عالم الغيوب.
قد  تعاىل  أنه  ذلك:  إىل  يضاف 
بعرشات  التفاصيل  هذه  حصول  أكد 
هذه  بني  اجلمع  يمكن  فكيف  املؤكدات، 
املؤكدات، وذلك الشك.. فاإلتيان بكلمة 
»إن« ليس إال ألجل التأكيد أهنم هم الذين 
مفروضًا  وليس  اإلفساد،  سيختارون 

عليهم.
وبعبارة أخرى: إن قوله تعاىل: چۇ 
جميء  أن  عىل  يدل  ۆچ  ۆ  ۇ 

وعدها حتمي، ألنه استفيد من كلمة »إذا« 
الدالة عىل اجلزم واليقني، وألهنم لو كانوا 
ألن  اآلخرة،  وعد  جييء  فلن  سيحسنون، 

وعدها مرشوط بإفسادهم ال بإحساهنم..
التقديرية،  اجلملة  هذه  إن  قلنا:  وقد 
حني  تستعمل  »إن«  بكلمة  صدرت  التي 
هذا  مع  تتناقض  ال  الرشط،  بفعل  الشك 
عىل  تدلنا  أن  تريد  ألهنا  بإفسادهم،  اجلزم 
وأن  باختيارهم..  سيكون  إفسادهم  أن 
إخبار اهلل عن هذا األمر الغيبي، ال يعني أنه 
سوف جيربهم عىل هذا الفعل، ألنه إنام خيرب 

عن أمر تابع لعلله وأسبابه التي منها نفس 
اختيار بني إرسائيل.. وإنام هو تعاىل خيربكم 
بصورة جازمة عن حصول هذا األمر منهم 
سوف  والعلل  األسباب  هذه  بأن  لعلمه 
تبعًا  واملسبب  املعلول  وسيحصل  حتصل، 
هلا. فهو كإخبارك بأن الشمس ستطلع غدًا 
بطلوعها  اليقيني  فإن علمك  بعلم ويقني، 
مستند إىل علمك بحركة الفلك، وليس له 

أي تأثري يف طلوعها.
ملاذا عرب باإلحسان واإلساءة؟!:

إنه تعاىل قد عرب يف هذا املورد باإلحسان 
واإلساءة، ونسبتهام لبني إرسائيل، من دون 
صالح  هو  حيث  من  الفعل  إىل  يشري  أن 
وواقع يف حمله، أو غري صالح، مع أن أكثر 
التعابري القرآنية تعرب بالصالح والصاحلات. 
صالح.  غري  أو  صاحلًا،  اإلنسان  وتعترب 
وجل التعابري، بل كلها تقرن اإليامن بالعمل 
اخللل  يظهر  الذي  املناسب  وهو  الصالح، 

والفساد بدونه..
عن  تعاىل  اهلل  يتكلم  حني  وحتى 
ويقول:  العمل،  به  يصف  فإنه  احلسن، 

ںچ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  چڳ 

]سورة الكهف: 30[..
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اختيار  يف  السبب  أن  هو  والظاهر: 
عن  إرسائيل  بني  مع  احلديث  يكون  أن 
اإلحسان، ال عن العمل الصالح هو التذكري 
بأن الصالح هو املالئم لسائر األشياء التي 
تنضم إليه، ويقال له: إنه حسن أيضًا.. وقد 
يكون صاحلًا وحسنًا، ألنه يعالج مشكلة. 
ولكن للحسن خصوصية أخرى تزيد عىل 
جمرد املالءمة، ومعاجلة املشكالت، لتبلغ إىل 

حد إضافة صفة إىل الفعل مجالية أيضًا.
لشخص  يبذل  الذي  املال  فمثاًل: 
حمتاج تارة يالحظ به حال املحتاج، فيقال: 
قد وقع يف حمله، ألنه حل مشكلته، وقىض 

حاجته، فهو أمر صالح من هذه اجلهة..
ذلك  إىل  باإلضافة  فيه  تالحظ  وتارة 
قد  املعطي  كان  فإن  فيه،  اجلاملية  اجلهة 
رشاء  أو  املحتاج،  استعباد  هبدف  أعطاه 
والئه، أو متهيدًا لرشاء ضمريه عند احلاجة، 
فهذا العطاء ليس فقط يفقد صفة احلسن، 

بل هو متصف بالقبح أيضًا..
لشعوره  إياه  أعطاه  قد  كان  إن  وأما 
اإلنساين معه أو جتاهه، فإنه يكون حسنًا، 
ويزيد حسنه إذا كان اإلعطاء تقربًا إىل اهلل 

سبحانه.

املنزل،  ثغرة يف سقف  وقس هذا عىل 
من  يمنع  بحيث  يسدها  قد  البنَّاء  فإن 
يريد  مما  منها،  غريه  أو  املطر،  ماء  ترسب 
بجاملياهتا  هيتم  ال  قد  ولكنه  منه..  التحرز 
يبقيها عىل حالة  بل  وبمظهرها اخلارجي، 
بالناحية  هيتم  وقد  والقبح،  البشاعة  من 
أشكاالً  ظاهرها  إىل  ويضيف  اجلاملية، 

هندسية رائعة، وأصباغًا زاهية، ومجيلة..
اآلية  هذه  يف  احلديث  أن  هنا:  فظهر 
عن  خيتلف  اإلساءة  وعن  اإلحسان  عن 

احلديث عن الصالح وعدم الصالح.
وقد ظهر: أن املطلوب من الناس هو 
برفده  يكون  وإحسانه  العمل،  حيسنوا  أن 
باملعاين اإلنسانية واإليامنية، وإعطائه صفة 

اخللود والبقاء بربطه باهلل سبحانه..
ولكن الكالم يف هذه اآلية كام مل يكن 
عن الصالح والفساد، بل كان عن اإلحسان 
أيضًا مل يكن عن اإلحسان  فإنه  واإلساءة، 

چڳ ڳ ڱ ڱ  تعاىل:  كقوله  العمل  يف 
 ،]30 الكهف:  ]سورة  ںچ  ڱ  ڱ 
بل أمهل ذلك وخص الكالم باحلديث عن 
اإلحسان واإلساءة ألنفسهم، دون أي يشء 
آخر، فلم يرش مثاًل إىل اإلساءة إىل اهلل، أو 
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إىل عباده، أو إىل سائر املخلوقات.. مع أن 
قصد بني إرسائيل هو اإلساءة إىل غريهم، 

ال إىل أنفسهم..
بني  إيقاظ  هو  هنا  املطلوب  فكأن 
أن  إىل  وإرشادهم  سباهتم،  من  إرسائيل 
أن  يريد  بل  حيسبون..  كام  ليس  األمر 
بعباد  أذى  من  تلحقونه  ما  إن  هلم:  يقول 
يرتد  اهلل  خملوقات  من  بغريهم  أو  اهلل، 
قاعدة:  عىل  إليكم  رضره  ويعود  عليكم، 

ۀچ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چڻ 

الوقت  يف  وهو   ،]23 يونس:  سورة   [
اهلل  عباد  مقام  علو  موجبات  من  نفسه 
عىل  علوكم  أن  كام  واآلخرة..  الدنيا  يف 
وال  ملكه،  من  ينقص  ال  وجرأتكم  اهلل، 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل:  قال  هيبته،  يسقط 
ڃچ ]سورة آل عمران: 176- 177[. 

واآليات التي تشري إىل هذا املعنى كثرية..
واآلخرة  الدنيا  يف  احلقيقي  واخلارس 
هو الظامل والباغي واملعتدي عىل احلرمات. 
والربكات  األلطاف،  من  حيرم  الذي  وهو 
]سورة  ىچ  ې  ې  ې  ې  چۉ 

فاطر: 43[.
والكثرات التي يراها من حوله مل تزده 

وال  حكمة،  وال  علاًم،  ال  شيئًا..  نفسه  يف 
ويرحل  وسيرتكها  رشادًا،  وال  سدادًا، 

عنها، ليحاسب حسابًا عسريًا.
وهذا يدل عىل أنه مل يستفد منها سوى 
ولكنها  منه.  بالقرب  بوجودها  شعوره 
ومضافة  غريه،  من  بالقرب  بعده  ستصبح 
إليه، كام هي اآلن قريبة منه ومضافة إليه.. 
ومضافة  السابقني،  من  قريبة  كانت  كام 

إليهم.
ملاذا عىل أنفسهم، وهلا؟!:

لبني إرسائيل،  الكرة  إنه بعد رد  قلنا: 
أيدهيم،  يف  املادية  القوة  عنارص  أصبحت 
عليهم،  للضغط  جمال  أي  هناك  يعد  ومل 
حتى ولو كان من قبيل احتامل أن يتعرضوا 
مالية حتد من أي مظهر من  ألدنى ضائقة 

مظاهر بذخهم، وإنفاقهم اخليايل.
بتكثري  حلمهم  تعرض  قبيل  من  أو 
لوجودهم  االستمرار  هم  الذين  ذريتهم 
ألدنى خطر يمكن أن حيد من طموحهم، 
امتدادات  من  م  حيجِّ أو  حريتهم،  ومن 
توفري  يف  أحالمهم  وسياحات  أوهامهم، 
وتكثري  املايل،  التوسع  واطراد  األمن، 

الذرية ألقىص مدى.
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مزيد من  إىل  احلاجة  قبيل  كان من  أو 
مظهر  ألدنى  التعرض  توهم  لدفع  النفري 
عن  ليحجزهم  يواجههم  أن  يمكن  قوة 
أن  يمكن  التي  الطموحات  أقىص  متابعة 

يناهلا خياهلم.
هذا  إىل  األمور  بلغت  أن  بعد  نعم، 
والغنى  القوة،  موضع  يف  وهم  احلد، 
قرارهم  أن  واضحًا  وبات  والواجدية، 
كان من  ولو  أي ضغط،  أصبح حمررًا من 
القوى،  ميزان  يف  االختالل  احتامل  قبيل 
طموحاهتم،  وعن  ضامئرهم،  يف  وعام 
يستطيع  أحد  فال  وقيمهم،  وأخالقهم، 
يعرقل  أن  وال  عليهم،  إرادته  يميل  أن 
أحد،  مال  إىل  حيتاجون  ال  فهم  مسريهم. 
محاية  إىل  وال  أيدهيم،  يف  كله  املال  ألن 
إىل  وال  األعظم،  النفري  عندهم  فإن  أحد، 
كثرة عدد، خوفًا من االنقراض واالندثار، 
فإن كثرة البنني جعلتهم يف أقىص درجات 

األمان..
إىل  إىل صناعة، وال  وهم ال حيتاجون 
يشء  فكل  تكنولوجيا،  إىل  وال  زراعة، 
عندهم، وحتت ترصفهم، وهيمنتهم، فهم 
يف  وتسويقه  قرارهم  استثامر  عىل  قادرون 

كل اجتاه، صوابًا كان أم خطًأ، حقًا كان أم 
باطاًل..

شعورهم  فإن  اخلطورة.  تكمن  وهنا 
ينسيهم  سوف  والواجدية  والقوة،  بالغنى 
اهلل، ألهنم ال يرون أهنم بحاجة إليه.. فال 
يراقبونه، وال يطلبون رضاه، ومن الطبيعي 

چڄ ڄ ڃ  أن ينسيهم اهلل أنفسهم 
فيترصفوا   ،]19 احلرش:  ]سورة  ڃچ 
بحسب هواهم، وال حياذرون عىل أنفسهم 
يف  فيقعون  عليهم،  ترصفاهتم  ارتداد  من 
عىل  يشعرون،  ال  وهم  والرضر  اخلطر 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چڻ  قاعدة: 
ۀچ ]سورة يونس: 23[.

ولو أهنم وظفوا هذه الكثرات يف طاعة 
اهلل ورضاه، حلصلوا عىل السعادة، وكانت 
أغىل  وحلققوا  والريادة..  الزعامة  هلم 
األمنيات، وبلغوا أسمى وأعىل الدرجات.

بني  هدد  تعاىل  اهلل  أن  يتضح  وهكذا 
أي  من  أكثر  هيمهم  الذي  باألمر  إرسائيل 
املنافع واملضار  يشء آخر.. وهو أن تصل 

إىل ذواهتم وأشخاصهم دون سواها.
تناغم التحذير مع االهتاممات:

اإلحسان،  عىل  التحريض  هذا  إن  ثم 
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واقع  مع  يتناغم  اإلساءة  من  والتحذير 
يشء  أكثر  فإن  ظاهرة،  بصورة  اإلنسان 
من  عليه  يشء  وأعز  اإلنسان،  حيبه 
التي  نفسه  هو  والواقعية  الفطرية  الناحية 
اإلنسان  عالقة  تغذت  وقد  جنبيه،  بني 
اإلرسائييل بذاته، بام اختاروه ألنفسهم من 
أفكار زينت هلم تفوقهم عىل سائر البرش، 
ومنها زعمهم أهنم هم شعب اهلل املختار، 

وأن البرش خلقوا خلدمتهم.
استبعادهم  ذلــــك:  عــىل  وســاعــد 
ومتحض  اهتامماهتم،  ــرة  دائ عن  ــرة  اآلخ
ذلــك:  إىل  يضاف  بالدنيا..  اهتامماهتم 
حركتهم  لكل  املحور  هي  األنا  اعتبارهم 
يف احلياة، وسعيهم لتذويب مجيع احلاالت 
واخلصوصيات االجتامعية العامة يف بوتقة 

األنا، والشخصية الفردية.
عىل  للفرد..  فداء  عندهم  فاجلامعة 
واملسارات  اإلهلية،  التوجيهات  عكس 
للفرد  حتفظ  التي  والطبيعية،  الفطرية 
لتذوب يف  خصوصيته يرتقى ويسمو هبا، 

خصوصيات املجتمع اإلنساين كله.
وبــني  بينها  الـــتـــزاوج  ــذلــك  ب فيتم 
اخلــصــوصــيــة اإلجــتــامعــيــة واخلــصــائــص 

اإلنسانية من حيث هو جامع وكيان إنساين 
هي  التي  الواحدة،  األمة  معنى  يف  منصهر 
بمثابة األرسة الواحدة، التي هلا أب ومرب 

واحد، هو النبي واإلمام.
إرسائــيــل  ــي  ــن ب اهلل  خــاطــب  وقــــد 
املنافع  الستجالب  فدعاهم  بمنطقهم، 
عن  األســـواء  ــع  ودف بأعامهلم،  ألنفسهم 
أن  أفهمهم  حيث  أيضًا،  بأعامهلم  أنفسهم 
يف  الفردية  شخصيتهم  أو  أشخاصهم، 
خطر، أو هي بحاجة إىل النفع لكي تتكامل 
الدعوة  هلذه  يستجيبوا  مل  فإذا  به،  وتسمو 
الرشيدة، فذلك يدل عىل أهنم أصبحوا يف 

أحط الدركات، وأسوأ احلاالت..
مل يذكر اهلل تعاىل العقوبة واملثوبة:

لبني  يذكر  مل  تعاىل  أنه  هنا:  والالفت 
هلم  ذكر  بل  مثوبة،  وال  عقوبة  إرسائيل 

اإلحسان واإلساءة ألنفسهم..
ولعل سبب ذلك: أن املثوبة والعقوبة، 
يف  يكونان  إنام  تعاىل،  اهلل  ومصدرمها 
ووعيد،  وعد  جمرد  فهام  األيام،  مستقبل 
وليسا من األمور الفعلية احلارضة. فأثرمها 
من  الرهبة  عامل  يقترص عىل جمرد حتريك 
أمر غائب غري حارض، فال يشعر اإلنسان 



إضاءات من فواتح سورة اإلرساء )اجلزء الرابع(

56

ختييل  افرتايض  أمر  جمرد  وإنام  فعاًل،  به 
تصوري بالنسبة إليه.

الذهنية  الصور  أن  الواضح:  ومن 
مكان  بعضها  وحيل  وتتعاقب،  تتبدل، 
بعض، فإذا زالت ضعف تأثريها عىل احلالة 
الناس  يتوعد  وإنام  لإلنسان..  النفسية 
حريصون  هم  مما  بحرماهنم  وهيددون 

عليه، بأثمن يشء لدهيم.
املوجبة  للمثوبة  بالنسبة  يقال  وهكذا 
الذي  املفرتض  باليشء  الرغبة  لتحريك 

يبقى يف دائرة التصور أيضًا..
عىل  ضعيف  ذلك  تأثري  إن  قلنا:  وقد 
ذكر  أمهلت  التوراة  ألن  إرسائيل،  بني 
اهلالك،  وادي  بذكر  واكتفت  اآلخرة، 
وانصبت اهتامماهتم عىل الدنيا، وما ينالونه 
فيها من مكاسب، وما حيققونه من مآرب..

﴿أِلَْنُفِسُكْم﴾، ال إىل أنفسكم:
ے . 1 چ  تعاىل:  قال  ملاذا  وأما 

»أحسنتم  يقل:  ومل  ۓچ، 

إليها«.. ربام ألن كلمة »إىل« تدل عىل 
والوصول  اإليصال  من  حالة  ثمة  أن 
اهلوة  ردم  من  يمكن  جهد  إىل  حتتاج 
بني  أن  أي  بينهام..  احلاصلة  واملسافة 

حيتاج  مسافة  األنفس  وبني  اإلحسان 
إىل جتاوزها للوصول من هذا إىل ذاك.

ال  فإنه  ﴿أِلَْنُفِسُكْم﴾،  قال:  إذا  أما 
بل  األنفس،  وبني  اإلحسان  بني  فاصل 
وهذا  مبارشة،  باألنفس  متصل  اإلحسان 
احلث  يف  فعالية  وأكثر  للتحريض،  أدعى 

عىل فعل اإلحسان، وجتنب اإلساءة..
أحسنتم . 2 »إن  يقل:  مل  تعاىل:  إنه  ثم 

ے  ھ  چ  قال:  بل  فألنفسكم«، 
كلمة  فكرر  ۓچ،  ے 

أحسنتم مرتني. ولكنه يف جانب السوء 
مرة  ﴿َأَسْأُتْم﴾  كلمة:  بذكر  أكتفى 
واحدة، ومل يكررها، ربام لكي يشعرهم 
ولو  احلسن،  وببهجة  اإلحسان،  بلذة 
آثارًا  له  يرتك  الذي  اللفظي  باإلحياء 
خالل  من  اإلنسان،  روح  عىل  إجيابية 
تصوراته، وما تتداوله خميلته. فإن للغة 
يف  وأثرها  دورها،  والوحشية  األليفة 
الروح  النفس وإدبارها، والتذاذ  إقبال 
وأنسها ونفارها. وإن كانت العقول ال 
جلاملية  هتتم  وال  للمضامني،  إال  تنظر 
والنغامت  أدائها،  وصحة  قوالبها، 

الصوتية التي تتأدى هبا حروفها.
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مل يرش تعاىل إىل العمل:
العمل،  إىل  يرش  مل  سبحانه  أنه  كام 
عملتم  »إن  املثال:  سبيل  عىل  يقل  فلم 
قال:  بل   ،» فألنفسكم..  حسنًا،  عماًل 
َأَسْأُتْم﴾.  ﴿إن  وقال:  َأْحَسنُْتْم﴾،  ﴿إِْن 
هو  أو  بعينه،  السوء  هو  العمل  اعترب  ألنه 
جتعل  أن  بني  فرق  وهناك  بعينه..  احلُْسُن 
وصفًا،  له  تثبت  ثم  كالمك،  حمور  العمل 
عمل  هذا  أو  حسن،  عمل  هذا  فتقول: 
يسء، وبني أن يكون السوء واحلسن ماثاًل 

بنفسه أمامك، وهو العمل نفسه.
فإنه يف الصورة األوىل يمكن التفكيك 
مثاًل:  فيقال  موصوفه،  وبني  الوصف  بني 
ومل  نفسه،  العمل  إجياد  قصدت  إنام  إنني 
له  الذي عرض  أو وصفه،  أقصد عنوانه، 

من دون قصد مني.. بل كنت غافاًل عنه.
املائع  يرشب  قد  العطشان  فمثاًل: 
قصدت  أنا  يقول:  ثم  الكأس،  يف  الذي 
رشب املائع لري عطيش، ومل أقصد وصف 

اخلمر، أو السكر مثاًل..
إذا قال  فإنه  واألمر هنا ليس كذلك.. 
كذا،  فلك  احلسن،  منك  صدر  إن  لك: 
فإنك  كذا.  فعليك  السوء  منك  صدر  وإن 

تقول:  أن  لك  فليس  منهام  أيًا  فعلت  إذا 
صفة  أقصد  ومل  نفسه،  العمل  قصدت  أنا 
احلسن، أو صفة السوء فيه، أو أنني مل أقصد 

أي صفة من صفاته سوى أنه عمل..
العمل  ذات  هو  واحلسن  السوء  ألن 
نفسه. فال يوجد شيئان: عمل وصفة، بل 
يوجد يشء واحد: وهو احلسن ال غري، أو 

السوء ال غري.
وذلك عىل قاعدة: زيد عدل.. بادعاء 
املعنى..  اسم  نفسه  هو  الذات  اسم  أن 
متحضه  شدة  إلظهار  املبالغة  سبيل  عىل 
حتى  انفكاكهام  يمكن  ال  بحيث  بالعدل، 

يف التصور..
تفيد  أيضًا،  فريدة  بيانية  طريقة  وهذه 
يف  حتى  هو  ما  عىل  التحريض  من  املزيد 

التصور حسن، والتنفري مما هو يسء.
﴿َفَلَها﴾، أم فإليها؟!:

جواب  الفاء  إن  بعضهم:  يقول 
»فإساءتكم«.  والتقدير:  حمذوف..  رشط 
»عليها«،  يقول:  أن  يقتيض  القياس  وكان 
قوله:  مع  للمشاكلة  الالم  إىل  عدل  ولكنه 
چأِلَْنُفِسُكْمچ. وقيل: الالم بمعنى عىل)2(.

)2( إعراب القرآن الكريم وبيانه ج4 ص323. 
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ونقول:
معنى  ال  فإنه  مقبول،  غري  كالم  هذا 
الالم  لتكون  املورد،  هذا  يف  لإلستعالء 
تكون  أن  باملعنى  واألوفق  عىل،  بمعنى 
لالستحقاق، فإهنا واقعة بني معنى وذات، 
وبذلك  هلل..  واحلمد  هلل،  العزة  مثل  فهي 

يظهر: أهنا ليست للمشاكلة أيضًا.
أن  إىل  أشار  قد  تعاىل  يكون  وبذلك 
هي  إنام  باإلساءة  إرسائيل  بني  مواجهة 
سبيل  عىل  وليست  هلا.  الستحقاقهم 
يأيت  أثر  ألهنا  وال  التجني،  أو  الصدفة، 
بصورة تلقائية، أو قهرية، وربام كان أكثر، 

أو أقل من املفروض أو الالزم.
ملاذا وضع هذه الفقرة هنا؟!:

وقد يقال: إن املناسب هو أن يذكر قوله 
تعاىل: چھ ے ے ۓۓ ڭ 
چڳ  تعاىل:  قوله  بعد  ڭچ  ڭ 

قد  إرسائيل  بني  ألن  ڱچ،  ڱ 

كبريًا،  علوًا  وعلوا  األرض  يف  أفسدوا 
عليهم،  تعاىل  عباده  ببعث  اهلل  عاقبهم  ثم 

ليجوسوا خالل الديار..
عظيم،  إذالل  ذلك  بسبب  فناهلم 
فاضح،  ورعب  خوف  من  هلم  وأوجب 

إليهم،  التحذير  هذا  توجيه  املناسب  فمن 
فيقال هلم: چھ ے ے ۓۓ 
هذه  أخرت  فلامذا  ڭچ.  ڭ  ڭ 

إرسائيل  لبني  الكرة  رد  بعد  ما  إىل  الفقرة 
شعورهم  بعد  هتديدهم  فإن  العباد،  عىل 
املتقدمة  الكثرات  عىل  وحصوهلم  بالقوة، 

يصبح ضعيف التأثري؟!.
ونجيب:

بأن هذا غري صحيح، بل املناسب هو 
أن يأيت هذا التحذير يف نفس املوقع الذي 

ورد فيه دون سواه.
لإلحسان  احلقيقي  املعنى  ألن  وذلك 
احلالة  هذه  مثل  يف  يتجىل  إنام  واإلساءة، 
الكرة  لبني إرسائيل بعد رد  التي حصلت 
وأصبحوا  بيدهم،  أصبح  القرار  ألن  هلم، 
تنفيذ قرارهم دون أن يديروا  قادرين عىل 

باالً ألحد..
اخلائف  موقع  يف  يكون  حني  أما 
رأسه،  فوق  السيف  يرى  الذي  املرعوب 
فإن القرار سوف يكون للسيف، وليس له، 
ويكون ما يقوله ذلك اخلائف املرعوب جمرد 
صدًى لصليل السيف، وانعكاس لربيقه.. 
إىل  الركون  يمكن  فال  تاب،  أنه  زعم  فإن 
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خضوعًا  كانت  ربام  ألهنا  التوبة،  دعواه 
وإن  القاهرة.  لإلرادة  واستجابة  للقوة، 
سايرك يف فعل، فإنك ال تستطيع أن تطمئن 
إىل أنه هو الذي اختار هذه املسايرة، وأنه هو 
الذي يتحرك ويترصف ويفعل أو ال يفعل 
وأنه  وفكره،  وبعقله،  وبقناعاته،  بفطرته، 
رجع إىل رشده، واهتدى طريق الصواب، 
مواله،  ألمر  مطيعًا  هلواه،  خمالفًا  وأصبح 

وهو اهلل جل وعال.
»إن  هذا:  ملثل  يقال  أن  يصح  فكيف 
أسأت  وإن  لنفسك،  أحسنت  أحسنت 
من  اخلوف  أسرية  حريته  فإن  فلها«. 
الرعب  بأغالل  مغلولة  وإرادته  السيف، 
خالل  جيوسون  الذين  اهلل  عباد  من 
له  ليس  اإلهبام  من  ليل  يف  وهو  الديار، 
هنار.. وشهواته مكبوتة، وميوله وأهواؤه 

حمبوسة، وعقله سقيم، وتفكريه عقيم..
الكابوس  بزوال  شعر  أن  بعد  ولكنه 
ممارسة  عىل  قادرًا  حرًا  نفسه  ورأى  عنه، 
رغباته،  وتنفيذ  قراراته،  واختاذ  شهواته، 
أمن  يف  نفسه  ورأى  املالية،  القدرة  ولديه 
فاألموال  اجليوش،  بأعظم  حمميًا  وأمان 
لزيادهتا،  تعد  واألبناء ال  لكثرهتا،  تنفد  ال 

أهبة  عىل  هي  التي  النافرة  واجليوش 
االستعداد الفعيل ال هناية لعددها..

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چۇ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ېچ.

وعد اآلخرة:
ۆ  ۇ  چۇ  تعاىل:  قوله  ورد 
مرتني:   ]7 اإلرساء:  ]سورة  ۆچ 

يف  تعاىل  قوله  يف  والثانية  إحداها،  هذه 
ىئ  ىئ  ىئ  چېئ  أيضًا:  السورة  هذه 
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
ىئ يئ جبچ ]سورة اإلرساء: 104[.

اآلية  يف  اآلخرة  وعد  أن  لنا:  ويبدو 
ذكر  ما  جمموع  إىل  اإلشارة  به  يراد   104
جممع  أعني  اإلرساء.  سورة  أول  يف 
املعنى،  اآلية رصحية هبذا  فإن  اإلفسادين، 
فرعون  غرق  بعد  تعاىل  إنه  تقول:  ألهنا 
وعد بني إرسائيل بمرة أخرى تكون هلم، 
املرة األوىل  إن  تقول:  أن  تريد  اآلية  وكأن 
هي ختلصهم من فرعون بإغراقه ومن معه، 

فأمرهم اهلل تعاىل بأن يسكنوا األرض.
يف  يتفرقوا  أن  هو  املراد  أن  والظاهر: 
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جيمعهم  بأن  ووعدهم  املعمورة،  أرجاء 
بعد تفريقهم، ويأيت هبم زرافات ووحدانًا، 
التي  إىل األرض  بقاع األرض  من خمتلف 
األرض  يف  حينئٍذ  فيفسدون  فيها..  كانوا 
املؤمنني،  فيبعث عليهم طائفة من  مرتني، 
لبني  يرد  ثم  الديار،  خالل  فيجوسون 
وخيلصهم  العباد.  عىل  الكرة  إرسائيل 
إىل  يعودون  إرسائيل  بني  ولكن  منهم. 

اإلفساد، فيكون هلم سوء الوجوه..
السورة:  أول  يف  اآلخرة  باملرة  فاملراد 
هو اآلخرة بالنسبة لإلفساد األول، واملراد 
يف  هبم  اإلتيان  هو   :104 آية  يف  باآلخرة 
آخر الزمان لفيفًا، فيحصل منهم ما حيصل 

من اإلفساد مرتني..
يقال: مجع لفيف: أي جمتمع ملتف من 

كل مكان)3(.
من  اجتمع  وما  املجموع.  واللفيف: 

يئ  چىئ  ومنه:  شتى،  قبائل  من  الناس 

جبچ، جاءوا بلفيفهم. أي بأخالفهم)4(.
إىل  تشري  لفيف  لكلمة  املعاين  وهذه 

أمرين:

)3( أقرب املوارد )الذيل( ص377. 
)4( أقرب املوارد ج2 ص1153. 

أحدمها: انتشار بني إرسائيل يف البالد.
الثاين: صريورهتم قبائل شتى.. وتشري 
بني  أن  إىل  اإلرساء  سورة  من   104 اآلية 
إرسائيل يتفرقون يف خمتلف بقاع األرض، 
ثم يؤتى هبم إىل األرض التي انترشوا منها. 

وهم أخالط ملتفون عىل بعضهم بعضا..
العقود  هذه  يف  منهم  نشهده  ما  وهذا 

األخرية)5(.
راجع املؤكدات:

والتأمل يف قوله تعاىل: چ ۇ ۇ ۆ 
ۆچ.

من  العديد  الفقرة  هذه  يف  أن  يظهر: 
التأكيدات التي أرشنا إليها يف قوله تعاىل: 
نكتفي  فنحن  کچ.  ک  ک  چک 

بإحالة القارئ الكريم عىل ما ذكرناه هناك 
حول:

أكثر  يف  السائدة  العقلية  أن  من  وبالرغم   )5(
املجتمعات التي انحدر منها بنو إرسائيل إىل 
فلسطني، فإهنم بعد استقرارهم واطمئناهنم 
تكثري  إىل  ميل ظاهر وقوي  لدهيم  سيصبح 
التي  الدعايات  وبــث  ألنفسهم،  األبناء 
تكبح الرغبة لدى الشعوب املحيطة هبم يف 
بوادره  بعض  رأينا  ما  وهذا  النسل..  تكثري 
هذه  ولعل  املناسبات.  بعض  يف  العملية 
اهليمنة هلم  بقاء  السياسات ترمي إىل ضامن 

عىل البالد والعباد. 
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الفاء يف قوله تعاىل: چ ۇچ.. 1
كلمة: ﴿إَِذا﴾.. 2
كلمة: ﴿َوْعُد﴾.. 3
كلمة: ﴿اآْلَِخَرة﴾.. 4
ثم الم العاقبة يف كلمة: ﴿لَِيُسوُءوا﴾.. 5
ملا . 6 الدقيق  التفصيل  إىل  باإلضافة 

»َيُسوُءوا«  يكون من أحداث بكلمة: 
وغري ذلك.

اإلهبام ملاذا؟!:
چۈ  تــــــعــــــاىل:  ـــــــال  ق ثــــــم 

ۈچ.

وأول سؤال يواجه الباحث هنا هو:
ــه تــعــاىل:  ــول ــالم يف ق ــال ــــراد ب ــا امل م

چۈچ ؟!

ثم يف قوله تعاىل: چ ٴۇچ ؟!
ثم يف قوله تعاىل: چۉچ ؟!

هنا:  قال  تعاىل  أنه  يالحظ:  حيث 
چۇ ۇ ۆ ۆچ.

ثم مل يذكر ماذا سيكون؟!
بني  عىل  ثانية  مرة  عباده  يبعث  هل 

إرسائيل؟!
أو يبعثهم عىل غريهم؟!

أم أهنم يفجرون آبار النفط؟!

أو يمنعون من تصديره؟! أم ماذا؟!
ولكنه ذكر ما يدل عىل أهنم سيكونون 

سببًا يف حدوث ثالثة أمور.. هي:
سوء وجوه بني إرسائيل.. 1
أي . 2 لنا  يذكر  ومل  املسجد..  دخول 

ما  الدالئل  من  وسنجد  مسجد.. 
يكفي إلرشادنا إليه.

املراد . 3 لنا  يوضح  ومل  علوا..  ما  تتبري 
ما  القرائن  من  وسنجد  »ما«.  بكلمة: 

يوضح لنا املراد منها أيضًا.
كلمة:  يوضح مرجع ضمري  مل  أنه  كام 
﴿َعَلْوا﴾. ولعلنا سوف هنتدي إىل مرجع 

الضمري فيام يأيت من تفاصيل.
فلامذا هذا اإلهبام يا ترى؟!

عليه،  التعرف  سنحاول  ما  هذا 
دالئله..  بعض  تلمس  يمكن  ما  وتلمس 

فالحظ ما ييل من مطالب.
الالمات الثالث:

تعاىل:  قوله  يف  بالالم  يرتبط  فيام  أما 
و  ٴۇچ،  چ  و  چۈچ، 

چۉچ، فنقول:

إن هذه الالم هي الم كي -التي تفيد 
بعدها  املضارع  الفعل  وينصب  التعليل. 
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بأن مضمرة. وعالمة نصبه هنا هو حذف 
نون اجلمع يف الكلامت الثالث.

الم العاقبة:
الم  هي  الالم  هذه  إن  يقال:  وقد 
قوله  يف  التي  الالم  نظري  فهي  العاقبة، 

چ  ڃ  ڃ  چڃ  تعاىل: 
 .]8 القصص:  ]سورة  چچ  چ  چ 
التقطوا موسى حني  مع أن آل فرعون قد 
وضعته أمه يف صندوق، ثم ألقته يف اليم، 
عىل  أمامهام  يمر  وزوجته  فرعون  فرآه 
أبناء  يذبح  وكان  بأخذه،  فأمر  املاء،  وجه 
خوفًا  نساءهم  ويستحيي  إرسائيل،  بني 
فرعون  رآه  فلام   ،موسى والدة  من 
أن  منه  فرعون  زوجة  طلبت  وزوجته، 

يبقيه: چ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ 
ڳ ڳ ڳ چ ]سورة القصص: 9[.

ڤ  ٹ  چٹ  تعاىل:  وقال 
ڤچ ]سورة طه: 39[.

غري أننا نقول:
فعل  يصدر  أن  هي  العاقبة  الم  إن 
ما  ولكن  ينشدها،  غاية  ألجل  أحد  من 
يتحقق ويأيت بعد الالم يكون عىل خالف 

قصد الفاعل.. فإن آل فرعون إنام التقطوا 
ويكون  ويؤنسهم،  ينفعهم،  لكي  موسى 
به يكون هلم عدوًا  هلم حبيبًا، وولدًا، وإذ 
وحزنًا.. فام بعد الالم، وهو عاقبة االلتقاط 
ليس هو علة التقاط آل فرعون ملوسى، بل 

هو ضدها.
حاله،  يدرى  ال  املورد  هذا  يف  واألمر 
أو  للعاقبة،  الالم  بكون  احلكم  يمكن  فال 
هو  ما  ندري  ال  ألننا  احلقيقي..  للتعليل 
العباد، وال  الفعل الذي سوف يقدم عليه 
كان  فإن  منه،  يقصدونه  سوف  ما  ندري 
وكانوا  آخر،  يشء  أي  أو  قتاالً،  الفعل 
ودخول  اليهود،  وجوه  سوء  به  يقصدون 
الم  فالالم  علوا،  ما  وتتبري  املسجد، 

التعليل..
من  كاملنع  آخر،  شيئًا  الفعل  كان  وإن 
أو  هرمز  مضيق  إقفال  أو  النفط،  تصدير 
نحوه، وكانوا يقصدون به مواجهة طغيان 
أسعار  زيادة  مثل:  آخر  شيئًا  أو  أمريكا، 
اإلقتصادية،  القوة  عىل  للحصول  البرتول 
وربام  النووية..  اخلربة  امتالك  كان  وربام 
وربام..  القبيل..  هذا  من  أمور  عدة  كان 
وربام.. وإذ هبذه األمور الثالثة، وهو سوء 
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الوجوه، ودخول املسجد، والتتبري تتحقق 
قهرًا، دون أن تكون مقصودة هلم، فالالم 

تكون عىل هذا الم العاقبة..
چۈ  تعاىل:  قوله  من  يفهم  وقد 
ۈچ: أن ما يوجب ذلك ليس 

أمرًا حربيًا.
املسجد  دخول  من  يمكن  ما  أما 
والتتبري، فقد يكون أمورًا أخرى.. كام أنه 
دخول  من  ن  ُيَمكِّ واحدًا  فعاًل  يكون  قد 
التتبري،  الوجوه، ومن  املسجد، ومن سوء 

وقد يكون حربيًا، وقد ال يكون..
تكرار الالم ملاذا؟!:

الالم  كرر  قد  تعاىل  أنه  الحظنا:  وقد 
و  ۈچ،  چ  فقال:  مرات،  ثالث 
وقد  ۉچ،  چ  و  چٴۇچ، 

كان يمكن أن يكتفي باألوىل منها، وحيذفها 
ُوا﴾. من كلمتي: ﴿لَِيْدُخُلوا﴾، و ﴿لُِيَتربِّ

يف  الالم  إعادة  يف  السبب  ولعل 
املواضع الثالثة: هو أن عدم ذكر الالم يف 
املوردين التاليني قد يفهم منه: أن املعلول 
هو املجموع املركب، فيكون املجموع هو 
العلة، وكل واحد منها جزء املقصود عىل 

نحو الكل وأجزائه.

ولكنه حني يكرر الالم، فإنه يفهمنا: أن 
الكالم ليس عىل هذا النحو، بل هو جار عىل 
طريقة الكيل وجزئياته، أي أن كل مورد من 
الثالثة كان مقصودًا بذاته، وبصورة مستقلة 
عن اآلخرين. فهناك ثالث عنايات مستقلة 
وثالثة قصود ال قصد واحد، وال ربط ألي 

واحد منها باآلخر..
ولعل السبب يف تعمد إفهام هذا املعنى 
قاسم مشرتك،  إىل عدم وجود  اإلملاح  هو 
السنخية- وفقدان  التجانس،  وعدم 
الثالثة،  بحسب ظاهر األمر -بني األمور 
له  ربط  ال  اإلرسائيليني  وجوه  فسوء 
بدخول املسجد، وال ربط هلام معًا بتتبري ما 

علوا، كام سنوضحه يف البيانات اآلتية.
ـــرض وجــــود جتانس  ف لــو  ــى  ــت وح
هذه  اتباع  يف  السبب  كان  فربام  وسنخية، 
الطريقة يف البيان هو إظهار أمهية وخطورة 
كل  يصلح  بحيث  النتائج..  هذه  وعظمة 
منها أن يكون سببًا إلقدام العباد عىل حتقيقه 
مهام كانت الظروف، وبلغت التضحيات.

وقد يكون السبب: هو أن هذه النتائج 
حصلت  وإنام  واحدة،  دفعة  حتصل  مل 

بصورة متعاقبة وتدرجيية..
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العباد  إقدام  هو  السبب:  يكون  وقد 
النتائج  هذه  أنتجت  خمتلفة  أمور  عىل 

الكبرية املتباعدة.
اآلخرة ال الثانية!:

ولعله سبحانه عرب بوعد اآلخرة، ومل 
يقل: الوعد الثاين، ليشري إىل أمرين بكلمة 

واحدة، ومها:
األول: العدد، فإن اآلخر له أول..

احلد  هي  الثانية  املرة  أن  الثاين: 
وهذا  ثالثة..  بعدها  ليس  فإهنا  والنهاية، 

من لطائف البيان أيضًا..
سوء الوجوه:

وقد كانت أول ثمرة من ثمرات جهد 
الوجوه،  سوء  هي  اآلخرة  وعد  يف  العباد 
وهي حالة تقبض، وتغضن، وكمود، تطفح 
وأسى  وغم،  وأمل  حزن  بسبب  الوجه  عىل 
حادث  بسبب  وينتابه  القلب  يعترص  قوي 

ينزل يستهدف ما هو عزيز عىل الشخص.
وقد دل هذا التعبري أيضًا: عىل أن هذا 
احلدث املؤمل له ارتباط قريب جدًا، ومبارش 
باألشخاص أنفسهم.. وأنه عىل درجة من 
عامة  يستوعب  بحيث  والشمول  السعة 

أشخاص بني إرسائيل..

ليس  احلدث  هذا  أن  عىل  يدل  وهذا 
يف  انتكاسة  هو  وال  سياسية،  هزيمة  جمرد 
معركة حربية، أو كرس شوكة، أو التخلص 
يؤذي  قد  كان  وإن  هذا  ألن  هيمنة،  من 
بحيث  ال  ولكن  الناس،  من  كبرية  طائفة 
ومخودًا  وشحوبًا  وكمدًا،  حردًا  يوجب 
الكثريين  ألن  منهم..  فرد  كل  وجه  عىل 
األمور،  هذه  أمثال  هتمهم  ال  قد  منهم 
ما  فرسعان  وجيزة،  برهة  هلا  اهتموا  وإن 
وينشغلون  أعامهلم،  إىل  ويذهبون  ينسوهنا 
هبا عنها.. والذين هيتمون للمشاكل العامة 
هم النخبة وأصحاب القرار، والسياسيون 

الذين يعرفون أبعاد املشكلة.
أما عامة الناس، فقد ال يعرفون باألمر، 
وال يفهمون أبعاده وتداعياته وال يرون أنه 

يعنيهم كثريًا، أو ال يعنيهم كأفراد أصالً..
يفهمنا:  أن  يريد  تعاىل  أنه  واخلالصة: 
وجوه  يسوء  سوف  الذي  األمر  هذا  أن 
فرد  كل  له  هيتم  أمر  هو  إرسائيل  بني 
وعواطفهم،  مصاحلهم،  ويالمس  منهم، 
فردًا- -فردًا  هلم  وحيدث  ومشاعرهم، 

تظهر  واألحاسيس،  املشاعر  يف  صدمة 
آثارها عىل وجوههم لفرتة طويلة، أو دائمة 
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ما دام عباد اهلل أحياء عىل هذا الكوكب.
ملاذا سوء الوجوه؟!:

ويالحظ: أنه تعاىل، قال هنا: چ ۈ 
إىل  الوجوه  سوء  فنسب  ۈچ، 

منهم،  يصدر  الذي  الفعل  إىل  ال  العباد، 
أو  وجوهكم«،  »فتسوء  مثاًل:  يقل  فلم 

»فيسوء فعلهم وجوهكم«.
وهذا يدل عىل أن ثمة ربطًا بني العباد 
وبني سوء الوجوه.. مما يعني: أن الالم هنا 
التعليل..  الم  هي  بل  العاقبة،  الم  ليست 
به  يقصد  العباد  عن  يصدر  أمرًا  ثمة  ألن 

سوء وجوه بني إرسائيل.
عىل  يدل  العباد  إىل  السوء  هذا  ونسبة 
للوجوه  السوء  حصول  يقصدون  أهنم 

بفعلهم هذا..
إال أن يقال: إن الربط بني العباد، وبني 
سوء الوجوه هو جمرد التسبيب، والصدور 
يكون  فقد  املوجب،  للسبب  منهم  العميل 
دون  من  يصدر  وقد  قصد،  مع  صدر  قد 
قصد، كام يف: من يرمي ظبيًا بسهم، فيخطئ 

الظبي، ويصيب به رجالً عن غري قصد.
قد  العباد  أن  عىل  دليل  ال  أنه  فظهر: 
قصدوا ما حصل لليهود من سوء الوجوه.

الوجوه  سوء  نسبة  فوائد  من  ولعل 
العباد: هو إحياء مشاعر اخلوف  إىل نفس 
منهم لدى بني إرسائيل، حتى لو كان سوء 
هذا  فإن  للعباد،  مقصودًا  يكن  مل  الوجوه 
فإن  إرسائيل،  بني  ورعب  كرب  من  يزيد 
إرسائيل،  بني  يف  املحدود  تأثريه  له  الفعل 
هذا  تضاعف  العباد  من  أنه  علم  فإذا 
التأثري، وزاد األمل، وإن كان األمر مقصودًا 
األمل  ويزيد  يتضاعف،  أن  بد  فال  هلم، 
قد  أهنم  يعلمون  حني  إرسائيل  بني  لدى 

قصدوهم هبذا الفعل.
نفوسهم،  يف  القلق  يثري  هذا  أن  كام 
أشد  بصورة  صدورهم  يف  والوساوس 
وأعظم، ويضعهم أمام خطر داهم ودائم، 
القضية جمرد سهم  فلم تكن  بعده،  ما  وله 
خيطط  قوي  عدو  هو  بل  وانتهى،  أصاب 
ويرتبص وينفذ، وإذا كانت البداية هكذا، 
إن  النهاية،  يتوقعوا  أن  هلم  يمكن  فكيف 
هبم  النازلة  والباليا  املصائب  هلذه  كانت 

هناية؟!.
حدثًا  ثمة  أن  فرض  عىل  كله،  هذا 
هي  احلقيقة  ولكن  العباد،  عن  يصدر 
له  تسوء  الذي  بل  كذلك،  ليس  األمر  أن 
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وجوه بني إرسائيل هو نفس ظهور العباد 
قد  وهم  والتحدي..  املواجهة  ساحة  يف 
من  طرفًا  ورأوا  األوىل،  املرة  يف  جربوهم 

بأسهم الشديد..
من  فرد  كل  ينتاب  الذي  فاحلزن 
واألسى،  والغم،  واهلم  إرسائيل،  بني 
يطفح  والذي  قلوهبم،  يف  الغامر  واألمل 
ورعبًا،  وانقباضًا،  كمدًا  وجوههم،  عىل 
املارد  هذا  ظهور  نفس  هو  له،  وتشحب 

املخيف، وهم عباد اهلل..
ولو مل يرموا بسهم، ومل يرضبوا بسيف، 
ومل يطعنوا برمح، ومل يغنموا هلم ماالً، وال 

حرموهم من يشء..
وبذلك يظهر: أن ما ذكرناه فيام سبق، 
ما  يذكر  ومل  كالمه،  يف  أهبم  تعاىل  أنه  من 
صحيح،  اآلخرة  وعد  يف  اهلل  عباد  يفعله 
الوجوه  سوء  سبب  جعل  أنه  حيث  من 
هو نفس ظهور العباد يف موقع العداء لبني 
إرسائيل.. وأهبم ومل يذكر شيئًا عام سيفعله 
أم  هبذا؟!  يكتفون  فهل  ذلك،  بعد  العباد 
يبادرون إىل ما هو أبعد وأشد من ذلك؟! 
نفعًا،  وأعظم  وقعًا،  أشد  اإلهبام  هذا  ألن 
فإن عباد اهلل هم الغصة والشجا املعرتض 

يف حلوق كل فرد منهم، وهم السم القاتل، 
والبالء النازل.

نفس  هــو  ذلـــك:  عــىل  دل  ـــذي  وال
فإن  ۈچ.  ۈ  چ  ــه:  قــول
يشري  إنام  »يسوؤا«  كلمة:  يف  اجلمع  واو 

إىل نفس عباد اهلل.
بفتح  »ليسوَء«  قال:  تعاىل  أنه  ولو 
فاعل  أن  لعلم:  الواو،  حذف  مع  اهلمزة، 
احلدث  عىل  عائد  حمذوف  ضمري  يسوء 
يف  رصاحة  يذكر  ومل  منهم،  يصدر  الذي 
واإلهبام  لإلهيام  ذكره  أمهل  وقد  الكالم، 

والرتهيب..
وأما قوله تعاىل عن العباد: چٴۇ 
يف  العباد  ظهور  فيه  يكفي  فال  ۋچ، 

وفعل  سعي  إىل  حيتاج  هو  بل  املواجهة، 
نهم من دخوله.. وجهد من العباد يمكِّ

وأما التتبري، فيحتاج إىل جهد من سنخ 
آخر غري ذلك الذي يوجب دخول املسجد.
فظهر: أن لكل واحد من هذه الثالثة 
علة وسبب خيتلف عن علة وسبب اآلخر.
فعلة سوء الوجوه: هو وجود عباد اهلل، 
والتصدي  التحدي  موقع  يف  وظهورهم 

للطغاة واملفسدين.
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يشء  املسجد:  اهلل  عباد  دخول  وعلة 
آخر يمهد به عباد اهلل ألنفسهم، ويزحيون 

به املوانع من أمامهم..
املستكربون، فهي  تتبري ما عاله  وعلة 
يشء ثالث يناسب ذلك، ويستعمله العباد 

لتحقيق هذا الغرض.
كي،  الم  تكرار  يف  السبب  أن  فظهر: 
باختالف  واألسباب  العلل  اختالف  هو 

املعلوالت واملسببات.
الالم يف كلمتي:  أنه تعاىل حذف  ولو 
الختل  وا﴾،  ُ ﴿لُِيَتربِّ و  ﴿َولَِيْدُخُلوا﴾، 
علة  إىل  حيتاج  اجلميع  أن  ولفهم:  املعنى، 
ظهور  نفس  وهو  واحد،  وسبب  واحدة، 

عباد اهلل.. مع أن األمر ليس كذلك.
سوء الوجوه فقط:

يف  السبب  تقدم:  مما  ظهر  وقد 
فإن  الوجوه،  سوء  عىل  اآلية  يف  االقتصار 
ال  الديار  خالل  جاسوا  الذين  اهلل  عباد 
إرسائيل  بني  من  امللك  انتزاع  يريدون 
أموال  يريدون  وال  دوهنم،  هلم  ليكون 
وال  جاههم،  يريدون  وال  إرسائيل،  بني 
إليه  ملذاهتم، وال أي يشء آخر مما يسعى 
أشخاص  فقط  يريدون  بل  إرسائيل.  بنو 

بني إرسائيل، ليعاقبوا كل مفسد منهم عىل 
إفساده، ولريجعوه إىل رشده، ويغريوا من 
البغي  عن  وحيجزوه  اإلجرامي،  مساره 

والعدوان، والتنكيل والظلم والطغيان..
وهذا ما يرعب وخييف بني إرسائيل، 
وجوههم..  عىل  املساءة  تظهر  الذين 
وسيكون كمدًا عظياًم، ألنه رعب املستكرب 
املتجرب العايت، الذي يرى نفسه أنه ابن اهلل 
ولكنه  املختار،  اهلل  شعب  وأنه  وحبيبه، 
ويمقتها،  حيتقرها  ثلة  من  وخياف  يرتعب 
أهنم  يرى  بل  باحلياة،  حقًا  هلم  يرى  وال 
صورة  عىل  اهلل  خلقهم  حيوانات  جمرد 

البرش، ليكونوا خدمًا هلم..
به  ومل يذكر تعاىل شيئًا مما سيواجههم 
هذا  ألن  ربام  الثاين،  اإلفساد  يف  اهلل  عباد 
بني  لدى  والرعب  الكمد  يف  يزيد  اإلهبام 
إرسائيل، ألهنم يعلمون أن ذنبهم قد أصبح 
فرتك  عنه،  هنوا  ملا  عادوا  أن  بعد  مضاعفًا 
تقدير عقوبتهم مبهمة، تالحقها أوهامهم، 
وألهنم  لقلوهبم.  أوجع  وذلك  تناهلا،  وال 
ال يدرون ما الذي يتوقعون، وكيف، ومن 

أي يشء حيرتسون، ويتحرزون.
فإهبام احلدث يف مثل هذا املورد أشد 
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أمري  قال  وقد  نفسه،  احلدث  من  عليهم 
»إذا  الشدة:  هذه  إىل  مشريًا   املؤمنني
توقيه أعظم  فإن شدة  فيه،  أمرًا فقع  ِهْبَت 

مما ختاف منه«)6(.
وحني توعد اهلل سبحانه وتعاىل الذين 

كفروا بأنواع من العذاب، قال: چخت 
مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت 
ٱ  خس  حس  جس  مخ  حخ  جخ  مح  جح 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

امللك:  ]سورة  ڀچ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

.]27 -25
ألن  هو  إنام  اآلية  يف  الوجوه  فسوء 
بوادر  بمواجهة  يؤذن  اهلل  عباد  ظهور 
وصوله  يرتقبون  فهم  والعذاب،  العقاب 
التي  التوقع  مرارات  ويكابدون  إليهم، 
هائلة  صورًا  أوهامهم  إىل  معها  هلم  حتمل 
من العذاب األليم، والذل املقيم، واهلوان، 

واخلزي العظيم، الذي ينتظرهم..

ج4  عبده(  ــرشح  )ب البالغة  هنج  راجــع:   )6(
ص42 الكلامت القصار، الكلمة رقم 175 
وخصائص األئمة ص110 وعيون احلكم 
واملواعظ للواسطي ص132 وبحار األنوار 
ج68 ص362 وج72 ص357 ومستدرك 
هنج  ورشح  ص576  ج10  البحار  سفينة 

البالغة للمعتزيل ج18 ص406. 

ۅ  ۋ  ۋ  چٴۇ 

ۅ ۉچ.

بداية:
أمور  السابقة  الفقرات  يف  تقدمت 
ترتبط هبذه الفقرة، فال غنى عن املراجعة، 
ما  إىل  هناك  ذكرناه  ما  وضم  والتأمل، 

سنذكره هنا إن شاء اهلل تعاىل.
أي مسجد يدخله العباد؟!:

الذهن هو:  إىل  يتبادر  ما  إن  يقال:  قد 
أن املسجد الذي يدخله العباد هو املسجد 
يف  أنه  األيام  هذه  يف  املعروف  األقىص 
الصفراء،  القبة  ذو  وهو  املقدس،  بيت 
بنو إرسائيل االستيالء عليه،  الذي حياول 
حيث  من  فيه،  حقًا  هلم  أن  يف  وينازعون 
أن هناك حائط املبكى، وأن املسجد وقبته 
قبلة  هي  التي  الصخرة  عىل  يشتمالن 

اليهود القديمة..
ويدعي هؤالء: أنه هو املسجد األقىص 
الذي بارك اهلل تعاىل حوله، كام جاء يف اآلية 
التي يف أول سورة اإلرساء. ويدعون أيضًا: 
أنه املقصود بقوله تعاىل يف اآلية السابعة من 

ۋ  چٴۇ  أيضًا:  السورة  هذه 
ۋ ۅ ۅ ۉچ.
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غري أننا قد قلنا يف أوائل هذا الكتاب، 
البيت  هو  األقىص  »املسجد  فصل:  يف 

املعمور«:
عن  ــت  ــدث حت قـــد  اإلرساء  ـــة  آي إن 

مسجدين:
املسجد  وهو  األرض،  يف  أحدمها: 

احلرام.
املسجد  وهو  السامء،  يف  والثاين: 
األقىص، وهو مصىل املالئكة حيث البيت 
املعمور يف السامء الرابعة. وحيث إن العباد 
األقىص  املسجد  إىل  يدخلوا  أن  يمكن  ال 
الذي يف السامء.. فال بد من حتديد املسجد 
من  هو  مسجد  أي  سيدخلونه،  الذي 

مساجد األرض؟!.
اإلرساء  سورة  يف  السابعة  اآلية  فإن 
املسجد،  يدخلون  سوف  العباد  أن  ذكرت 
بصورة  املسجد  هذا  لنا  حتدد  مل  ولكنها 
»املسجد«  بكلمة:  اكتفت  بل  رصحية. 
وأشارت أيضًا إىل أن العباد كانوا قد دخلوه 

يف مرة سابقة، ومل تذكر أكثر من ذلك..
يف  تفيدنا  أن  يمكن  قرائن  من  فهل 
ستبقى  احلرية  أن  أم  املسجد..  هذا  حتديد 

هي املهيمنة علينا؟!

هنا،  عنه  نجيب  أن  سنحاول  ما  هذا 
فنقول:

ليس املقصود املسجد األقىص:
باملسجد  املقصود  أن  ظان:  يظن  قد 
الذي يدخله العباد: هو ذلك الذي يف بيت 
املقدس، أعني مسجد الصخرة الذي يسمى 
يف أيامنا هذه باملسجد األقىص.. وقد يستدل 
عىل ذلك: بأنه هو الذي يكون دخول العباد 
إليه مغضبًا لبني إرسائيل، ألنه يشتمل عىل 

الصخرة التي هي قبلة اليهود القديمة..
غري أننا نقول:

جاءت  قد  »املسجد«  كلمة  إن  أوالً: 
املقصود  وليس  التعريف..  بالم  حمالة 
فإن  اجلنس،  الم  وال  احلقيقة،  الم  هبا 
وال  فيه،  غرابة  ال  كان  مسجد  أي  دخول 
املسجد  يدخلون  والعباد  له،  خصوصية 

باستمرار، فالالم هي الم العهد..
أية إشارة  أنه ال توجد  الواضح:  ومن 
املقدس  بيت  يف  الذي  األقىص  للمسجد 
يف آيات هذه السورة، لكي يشار إليه بالم 
خارجي  عهد  يوجد  وال  الذكري،  العهد 
حضوري هلذا املسجد، وال عهد ذهني له..

بني  غضب  من  املستدل  ذكره  وما 
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ودخوله،  إليه  العباد  وصول  من  إرسائيل 
وإن كان صحيحًا يف نفسه، ولكنه ال يصل 
له  ذهني  وعهد  ارتكاز،  تكوين  درجة  إىل 
هذا  أن  بمالحظة:  سيام  ال  سواه..  دون 
يف  باملسجدية  معروفًا  يكن  مل  املوضع 
فيه عمر  زمان رسول اهلل، وإنام اختط 
استشهاد رسول  بعد  اخلطاب مسجدًا  بن 
قبة  امللك  بن عبد  الوليد  بنى  ثم   ..اهلل

عىل الصخرة بعد ذلك..
كانت  املقدس  بيت  بقعة  نفس  ولكنه 
ألن  شأن،  هلا  التي  املقدسة  األمكنة  من 
وغري  حطة  وباب  األنبياء،  حماريب  فيها 
سيناء،  طور  يف  احلال  هو  كام  ذلك.. 
البقاع  من  وغريها  والنجف،  وكربالء، 
التي هلا شأن.. وكذلك كربالء، والنجف، 

والطور، وغري ذلك.
إذا  كانت  »املسجد«  كلمة  إن  ثانيًا: 
العهد، ومل يكن عهد ذكري،  عرفت بالم 
أقدس  ألنه  احلرام،  املسجد  إىل  تنرصف 
املسلمون  عرفه  وقد  اإلسالم،  يف  مسجد 
اإلسالم،  فيه  الذي ظهر  األول  اليوم  منذ 
إذا  فكيف  قبلتهم..  وإليه  كعبتهم،  وفيه 
يف  الرصيح  باسمه  ذكر  له  تقدم  قد  كان 

حيث  فيها،  سواه  يذكر  ومل  السورة،  أول 
ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تعاىل:  قال 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ڀچ ]سورة اإلرساء: 1[.

وبذلك يصري العهد ذكريًا مرصحًا فيه 
باملعهود.

املستدل  ذكره  ملا  هذا  بعد  يلتفت  وال 
آنفًا، من أن بني إرسائيل يغضبون إذا دخل 
إرسائيل  لبني  ليس  إذ  املسجد..  العباد 
يغضبهم  عندهم  مقدس  معهود  مسجد 
قبلة  كانت  صخرة  هلم  بل  إليه،  دخوهلم 

هلم، ال أكثر من ذلك..
وال يوجد مسجد للمسلمني يف ذلك 
الوقت يف بيت املقدس، عند نزول السورة.
ثالثًا: إن املسجد الذي دخله العباد يف 
مل  واقتدار،  وقوة  ظفر  دخول  سابقة  مرة 
أشارت  الذي  األقىص،  املسجد  هو  يكن 
املقدس  بيت  إىل  دخوهلم  ألن  اآلية،  إليه 
وليس  النصارى،  مع  صلح  دخول  كان 
قوة وظفر..  إظهار  فيه  غري عادي  دخوالً 
الوقت  وذلك  املكان،  ذلك  يف  يكن  ومل 
يشء اسمه املسجد األقىص، بل كان اسمه 

بيت املقدس فقط.
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عىل  للعباد  دخول  فيه  حصل  والذي 
هذا النحو هو خصوص املسجد احلرام، ملا 

دخله رسول اهلل يوم فتح مكة..
دخول املسجد كيف يتم؟!:

يدخلون  العباد  أن  اآلية:  ذكرت  وقد 
أو  استيالء،  عن  تتحدث  ومل  املسجد.. 

غلبة، أو احتالل، أو ما إىل ذلك..
شدة  إظهار  هو  ذلك:  سبب  ولعل 
حرمته  ومراعاة  املسجد،  هلذا  التعظيم 
ورشفه.. ولذلك حتاشى التعبري باالستيالء، 
وحتاشى اإلشارة إىل أي قتال فيه، أو عنده، 
بل  يكون..  لن  ذلك  كل  أن  الظاهر:  ألن 
هو جمرد دخول عىل نحو خاص حتفظ فيه 

كرامة ذلك املسجد، وتراعى فيه حرماته..
أن خصوصية هذا  اآلية:  وقد ذكرت 
الدخول هي نفسها اخلصوصية التي كانت 
يوم  كانت  التي  األوىل،  املرة  يف  للدخول 
فتح مكة، فهو دخول ظفر، وقوة، واقتدار 
تواضع  دخول  وهو  وإجالل..  واحرتام، 
وخضوع هلل، وسكينة، وتكريم للمسجد، 
وتربك به، وتقديس له، مع حفظ احلرمات 
جرأة  دخول  وليس  احلرام،  للمسجد 

وقتال، وسفك دماء.

ما الفرق بني أول مرة، واملرة األوىل؟!:
ۅ  چۋ  تعاىل:  قال  وقد 
املرة  يقل: »كام دخلوه يف  ۅ ۉچ، ومل 

املرة  يف  دخلوه  »كام  قال:  لو  إذ  األوىل«. 
العباد  دخول  أن  يريد  أنه  لفهم:  األوىل«، 
يشبه  سوف  الثاين  اإلفساد  يف  املسجد  إىل 

دخوهلم إىل املسجد يف اإلفساد األول.
وهذا غري صحيح، ألهنم يف اإلفساد 
عىل  أنه  أو  املسجد،  يدخلون  ال  األول 
األقل مل يذكر شيئًا عن هذا الدخول، بل 
فقط.  الديار  خالل  اجلوس  عن  حتدث 
غري  أمر  عىل  الكالم  لعطف  معنى  فال 

موجود.
هنا:  يقوله  أن  سبحانه  يريد  والذي 
يشبه  اآلن  للمسجد  العباد  دخول  أن  هو 
أول دخول هلم.  الذي حصل يف  دخوهلم 
وهذا يدل عىل أن املراد ليس هو الدخول 

إىل مسجد الصخرة يف بيت املقدس.
وهذا التعبري ال ربط له يف عدد مرات 
الدخول، فلعلهم دخلوا ثالث، أو مخس، 

أو عرش مرات، أو أكثر أو أقل..
املرة األوىل«  ولو قال: »كام دخلوه يف 
فقط:  مرتني  دخلوا  قد  أهنم  عىل  لدل 
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يف  والثانية  األول،  اإلفساد  يف  أوالمها 
اإلفساد الثاين.

وهذا غري مراد كام قلنا.
دخــول  هــو  ـــاَم﴾  ﴿َك بكلمة:  ـــراد  وامل
املكرمني  املقدسني،  اخلاضعني  اآلمنني 
رؤوســـهـــم،  املــحــلــقــني  اهلل،  ــد  ــاج ــس مل
مكة،  فتح  يوم  دخــول  وهو  واملقرصين، 
الذي مل يكن دخول حرب، بل دخول نرص 
القرآن  وصفه  وقد  وكرامة،  وهيبة  وظفر، 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چ  بقوله: 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ۉچ ]سورة الفتح: 27[.
مع أن هؤالء اآلمنني كانوا مستهدفني 
من مجيع طواغيت األرض، وهم خاضعون 
هلل مستسلمون له، وال يستسلمون لسواه، 
يدخلون  ال  هلل.  عبيد  قوهتم  رغم  وهم 
املسجد إال عىل حالة اخلضوع والتكريم له، 
ومع رعاية املناسك، وإن كان دخوالً مهيبًا، 
يفرض عىل العتاة العصاة حالة من الرهبة، 
املحارب، السيام مع وجود  هيئة  ألنه عىل 

أعداد كبرية تفرض هيبتها وهيمنتها.
هذه  إىل  يشري  ﴿َكاَم﴾  بكلمة  فالتشبيه 
مما  والكيفيات،  واحلاالت  اخلصوصيات 

يعني: أن املشكلة قد حلت من أساسها. ال 
إعالن  الدخول  هذا  صاحب  قد  وأنه  سيام 
أهل مكة استسالمهم وإسالمهم، ولو نفاقًا.

وهكذا سيكون احلال يف آخر الزمان، 
ما  حينئٍذ،  سيتكرر  كان  إن  ندري  وال 
فأنتم  »اذهبوا،   :اهلل رسول  قول  يشبه 

الطلقاء«.
التشبيه  هبا  يراد  ال  ﴿َكاَم﴾  فكلمة 
ذلك  فإن  الدخول،  من  التمكن  بمجرد 
ألن  انتهت،  قد  املشكلة  أن  عىل  يدل  ال 
لكنه  الدخول،  من  يتمكن  قد  اإلنسان 
دخول خوف ال أمن، أو دخول فيه انتهاك 
قتاالً،  فيه  أن  حيث  من  البيت،  حلرمة 

وليس فيه رعاية املناسك.
چ ۉ ې ې ېچ.

اإلفساد هو املحور، ال العلو!!:
يالحظ يف اآليات: أن اهلل تعاىل ذكر أن 
بني إرسائيل سيفسدون يف األرض مرتني، 
احلديث  فصل  ثم  كبريًا..  علوًا  هلم  وأن 
بل  لعلوهم.  يتعرض  ومل  اإلفسادين،  عن 
يتحاشى  أنه  عىل  يدل  بنحو  الكالم  ساق 
إىل  الضمري  يرجع  مل  حيث  إليه،  اإلشارة 
اإلفسادين، ليكون الضمري الغائب مذكرًا، 
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وحينئٍذ يصبح صاحلًا إلرادة العلو منه، كام 
وصف  بل  اإلفساد..  إلرادة  صالح  هو 

ڎچ  چ  قوله:  من  املستفاد  اإلفساد 
حمور  هي  املرة  وجعل   ،﴾ َتنْيِ ﴿َمرَّ بكلمة 
التأنيث،  ضامئر  إليها  يرجع  لكي  كالمه، 

ألهنا هي التي تصلح هلا.
عن  احلديث  جتنب  قد  يكون  وبذلك 
العلو ولو عىل سبيل االحتامل الذي قد يرد 

يف ضمري التذكري.
أن  يعطي:  املتعمد  التحايش  وهذا 
العلو عىل  أما  الذي سيتكرر هو اإلفساد. 
اهلل، واالستكبار عن طاعته، فهو متواصل 
العباد  بجوس  ينقطع  وال  ومستمر،  منهم 
وطأته  ختف  الذي  بل  الديار،  خالل 
الذي  والكبري  العام  اإلفساد  هو  وينقطع 
ينال البالد والعباد. أما األسواء والعاهات 
النفسية لبني إرسائيل، ومنها العلو، فتبقى 

عىل حاهلا.
أخطأوا يف إعراهبا ويف معناها:

وقد قال تعاىل: چ ۉ ې ېچ.
كام  ليتربوا.  بعثناهم  التقدير:  وقالوا: 
وبعثناهم  ليسوؤا،  بعثناهم  التقدير:  كان 

ليدخلوا.

واهلدم  والتدمري،  اهلالك  هو  والتتبري: 
والتكسري، والتفتيت.

﴿َما﴾  كلمة  إن  أيضًا:  وقالوا 
موصولية، وهي مفعول به ليتربوا.

يف  اجلامعة  واو  إن  كذلك:  وقالوا 
العباد  بعثنا  أي  للعباد.  يعود  ﴿َعَلْوْا﴾ 
ليهلكوا كل يشء علوه، وغلبوا واستولوا 

عليه..
وقيل: إن ﴿َما﴾ مصدرية ظرفية. أي 
علوهم  مدة  طيلة  ويدمروا  العباد  لُيهِلَك 
عىل البالد. فهو من قبيل قولك: افعل هذا 
»ما«  فكلمة  والنهار.  الليل  بقي  ما  اليشء 

تفيد الدوام واالستمرار.
وتتبريًا: مفعول مطلق، أي تكسريًا بعد 

تكسري، حتى يصل إىل حد أن يصبح فتاتًا.
ونقول:

إن لنا عىل ما ذكروه يف احتامالت معنى 
اآلية يف إعراهبا مالحظات، هي التالية:

إن هذا العلو هنا ال ربط له بقوله تعاىل . 1
ڑچ،  ژ  چژ  سبق:  فيام 
ذلك  هنا  العلو  املراد  كان  لو  ألنه 
يقول:  أن  ينبغي  لكان  هناك  املذكور 
ليتناسب مع قوله:  ما علوتم،  ليتربوا 
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قوله:  ومع  ۈچ،  چ 

إذ ال مربر  چژ ژ ڑچ.. 

حينئٍذ للعدول عن اخلطاب إىل الغيبة.
بضمري . 2 جاء  لو  حتى  يصح  ال  هو  بل 

إنام  علوتم  ما  كلمة  ألن  املخاطبني، 
يقصد هبا ما بنوه وشادوه.. وال يقصد 
واالستكبار  التمرد  بمعنى  العلو  هبا 

الذي هو املقصود بقوله: چژ ژ 
ڑچ. ولو كان هذا هو املقصود 

لقال: »وليتربوا علوكم«. أي ليهدموا 
علوكم الذي حتدثنا عنه يف السابق.

مصدرية . 3 اآلية  يف  ﴿َما﴾  كون  أن  كام 
معنى  ال  فإنه  الوجه..  ظاهر  غري 
مدة  طيلة  وأهلك  سأدمر  لقولك: 
خيلو  ال  كالم  فإنه  البالد.  يف  علوك 
مرة  حيصل  التدمري  ألن  ركاكة..  من 
ما  حطم  فإذا  األمر،  وينتهي  واحدة، 
هو قابل للتحطيم يف الفرتة األوىل، فال 
لعدم  بعدها،  التحطيم  ملواصلة  معنى 
وجود يشء قابل للتحطيم، فاملناسب 
كل  سأدمر  يقال:  أن  احلالة  هذه  يف 
أخرى  مرة  شيئًا  بنيت  فإن  تبنيه،  ما 
شيئًا،  يبني  ال  ولعله  أيضًا.  سأحطمه 

أو يبني شيئًا غري ذي أمهية.
يضاف إىل ذلك: أن املقصود بالعلو هو . 4

يناسب  ال  إنه  قلنا:  فقد  العايل،  البناء 
العلو الكبري بمعنى االستكبار والتعايل 
املقصود  كان  وإن  الروحي..  والتمرد 
بام علوا هو البنيان، فال يوصف بالزمان 
هنا، فال يقال: سأدمر طيلة إعالئك ما 
تبنيه، بل يقال: كلام تعليه من بناء، فأنا 
سأدمره وأحطمه. وهذا ال يناسب »ما« 

املصدرية الظرفية كام قلنا.
وأما احتامل أن يكون املراد: أن عمل . 5

والتكسري  التدمري  هو  سيكون  العباد 
فهو  والعباد،  البالد  عىل  غلبتهم  مدة 
التدمري أيضًا- غري مفهوم أيضًا، فإن 

فال  واحدة،  مرة  حيصل  -إنام  قلنا  كام 
يبقى يشء بعد تلك املرة قاباًل للتدمري 
أو للتكسري، فام معنى أن يدوم التكسري 

طيلة غلبتهم؟!
عىل أن هذا يعطي صورة تيسء إىل عباد 
اهلل، ويظهرهم وكأن كل مههم مرصوف إىل 

التدمري والتكسري، ال البناء والتعمري.
فالذي يبدو لنا: أن الضمري يف ﴿َعَلْوْا﴾ . 6

يرجع  وال  إرسائيل،  لبني  يرجع  ال 
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للعباد، بل إىل قوم آخرين سوف يبعث 
شاده  ما  فيدمرون  عليهم،  العباد  اهلل 
حتى  تدمري  بعد  تدمريًا  الناس  أولئك 
يصبح ما شاده أولئك العتاة املتكربون 
كالرميم، وينتهي األمر عند هذا احلد. 
ولذا قال تعاىل بعد هذه الفقرة مبارشة: 
چٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پچ.

اجلبارين  أولئك  إىل  تعاىل  أشار  وقد 
صعبًا.  أمرًا  عليهم  التعرف  جتعل  بصورة 
أمور  من  وبنوه  شادوه  ما  تدمري  ولكن 
يف  عظيم  أثر  له  يكون  سوف  عظيمة، 

خذالن بني إرسائيل.
ما  اهلل  عباد  يترب  الذين  يكون  فقد 
شادوه وبنوه هم قوم أشد وأعتى استكبارًا 
عاد  هم  ولعلهم  األرض،  طغاة  كل  من 
بالد  يف  إرسائيل  بني  محاة  وهم  الثانية، 
من  آخر  فريق  أي  أو  أمريكا،  أو  الغرب، 
اجلبابرة والعتاة، يكون سقوط دولتهم من 

موجبات كرس شوكة بني إرسائيل.
پپ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ڀ ڀ ڀ ڀچ.
االلتفات يف اخلطاب:

وبعد أن كان ضمري اخلطاب هو املعتمد 

ضمري  صار  ثم  ﴿ُوُجوَهُكْم﴾،  قوله:  يف 
وْا  ُ ﴿َولُِيَتربِّ قوله:  يف  املعتمد  هو  الغائب 
يف  اخلطاب  ضمري  العتامد  عاد  َعَلْوْا﴾  َما 

چ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ  قوله تعاىل: 
پپچ.

وهذا يدل عىل أنه تعاىل مل يكن يقصد 
ېچ.  ې  چ  تعاىل  قوله  يف  إرسائيل  بني 
بل كان يقصد قومًا آخرين. ولعلهم -كام 
قلنا-هم القوم الذين سميناهم عاد الثانية، 

وأتباعها، وأذناهبا.
﴿َعَسى﴾ ملاذا؟!:

تارة:  تستعمل  ﴿َعَسى﴾  كلمة  إن 
اليشء،  حصول  رجاء  عىل  للداللة 

وتقريب االحتامل.
التقريب،  جمرد  عىل  اقترص  إن  ولكن 
األرجحية،  من  درجة  االحتامل  وإعطاء 
فتستعمل كلمة »لعل« لكي متنح االحتامل 

هذه األرجحية..
أخرى  خصوصية  بيان  هبا:  يراد  وقد 
االحتامل،  مقدار  بيان  جمرد  عىل  تزيد 
من  حالة  لديه  أن  القائل  يبني  أن  وهي: 
بالعاطفة  املمزوجة  والرغبة  اإلشفاق 
اخلرب  حلصول  القلبي  وامليل  واملحبة، 



إضاءات من فواتح سورة اإلرساء )اجلزء الرابع(

76

من  وأنه  ﴿َعَسى﴾،  بكلمة  املنصوب 
هنا:  تعاىل  قال  ولذا  الصاحلة..  األمور 

چٱ ٻ ٻ ٻچ.

واإلشفاق  العطف  هذا  يؤكد  ومما 
الرعاية،  تعني  التي  ٻچ  چ  قوله: 
والتدبري، وطلب  واملحافظة، واإلصالح، 
وتقوية  والزيادة،  والتنامي  الكامل، 
ضعفه، وإزالة عجزه، ورفع نقصه، وتلبية 
حاجته، من موقع العلم والقدرة والعناية 
عليه..  والشفقة  له،  والرمحة  باملربوب، 
خاصة،  لعالقة  تؤسس  ﴿َعَسى﴾  فكلمة 
ربه  مع  املربوب  قبل  من  خاص  وتعامل 
إليه،  وشوقه  به،  وثقته  له،  وحمبته  أيضًا. 

وشعوره بالطمأنينة والسكينة معه.
ومل  ٻچ،  چٱ  قال:  ولذلك 
األلوهية  مقام  ألن  اهلل«،  »عسى  يقل: 
يوحي بالتعامل من موقع اهليمنة والقدرة 

واملالكية، ونحو ذلك.
اهلل  »عسى  هنا:  سبحانه  يقل  ومل 
أن  للناس  يريد  تعاىل  ألنه  يرمحكم«،  أن 
يشعروا أهنم يف موقع الرعاية الربانية، ويف 
كنف الرمحة والتدبري، والشفقة، واألنس، 
اخلوف  موقع  يف  ال  والسالم.  والسكينة، 

والرهبة، والقدرة، واهليمنة إىل حد يتوهم 
وفرض  االختيار،  حرية  مصادرة  معها 

األمور عليهم بالقهر والغلبة واجلربية..
ضمري مجع املخاطبني:

البيان  هذا  وتعاىل  سبحانه  أكد  وقد 
إىل  »رب«  كلمة  بإضافة  والشفيق  الرفيق 
»كم«  كلمة  وهو  املخاطبني،  مجع  ضمري 
يقل:  مل  حيث  ٻچ،  چٱ  فقال: 
يريد  ألنه  يرمحكم«..  أن  الرب  »عسى 
ويقرهبم  بنفسه،  الناس  سبحانه  يصل  أن 
منه، ويشعرهم بحنوه عليهم، وبأنه شفيق 
ورحيم ورفيق هبم. وأن يالمس مشاعرهم 

بأعياهنم، وأشخاصهم بنحو مبارش.
هذه  لفاتت  الرب«  »عسى  قال:  ولو 
ثمة  أن  إنسان  كل  ولشعر  اخلصوصية، 
نظرة عابرة قد مرت فوقه، ومل تستقر عليه، 
بل جتاوزته إىل غريه. فهو إذن غري مقصود 
بذاته، بل بام هو جزء غري ظاهر املعامل من 

مكونات الصورة العامة..
ومن  ٻچ..  چٻ  تعاىل:  قال  ثم 
الواضح: أن الرمحة منا هي انفعال نفساين 
نقص،  أو  حاجة،  رؤية  عن  ينشأ  خاص 
وهذا  اآلخرين..  ضعف  أو  عجز،  أو 
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نقصه،  ورفع  ملساعدته،  يدفعنا  االنفعال 
وتقوية  حاجته،  وقضاء  عجزه،  وسد 

ضعفه، وما إىل ذلك..
قبيل  من  ليست  اهلل  من  الرمحة  ولكن 
من  مظهر  هي  بل  النفسانية.  االنفعاالت 
بحاجات  اإلهلي  العلم  جتليات  مظاهر 
ونقصهم  وعجزهم  وضعفهم،  اخللق 
يتبلور عىل شكل تدبري حكيم، وعطاء من 
رب عظيم، وفيض نعم من واهب كريم، 

ونحو ذلك..
ملاذا مل يذكر العفو؟!:

ال  الرمحة،  عن  هنا  تعاىل  حتدث  وقد 
عن العفو، فلم يقل: »عسى ربكم أن يعفو 
عنكم«، ألن جمرد العفو ال يعطي الشعور 
والسكينة،  واللذة،  والدفء،  باحلنان 
الرغبة  عن  والتعبري  والرأفة،  والعطف، 
نقائصه،  السعادة، ورفع  بنقله إىل مواضع 

وتقوية ضعفه، وما إىل ذلك..
يعرفوا  أن  هلم  يريد  تعاىل  أنه  مع 
هبا،  يشعروا  وأن  املعاين،  هذه  ويتلمسوا 
الطريق  إىل  هدايتهم  يف  دور  هلا  ليكون 
عليهم  احلجة  إقامة  يف  ولتسهم  املستقيم، 

إن اختاروا االمعان يف الغي والضالل..

دالالت مفهوم األولوية:
األولوية  مفهوم  من  نستفيد  أن  ولنا 
سوف  إرسائيل  بنو  كان  إذا  أنه  القطعية: 
يفسدون يف األرض كلها مرتني، ويعلون 
اهلل  عباد  مع  هلم  وسيجري  كبريًا..  علوًا 
ثم  تفصيله،  بعض  مر  الذي  هذا  كل 
من  املستوى  هبذا  سبحانه  اهلل  سيعاملهم 
العقوبات  أن  من  بالرغم  والرمحة،  الرفق 
مل تردعهم، وكل العرب والعظات واآليات 
إجرامهم،  مواصلة  من  متنعهم  مل  البينات 
واالرصار عىل ضالهلم، فام بالك بمن هم 

أقل فسادًا وإفسادًا من بني إرسائيل..
ويدعوهم  العصاة،  ذلك  يطمئن  أال 
ملواصلة عصياهنم، ومتردهم طمعًا يف رمحة 
اهلل؟! وأال يعد هذا إغراء بالتمرد، وهتوينًا 

ألمره؟!.
ونجيب:

إن  إرسائيل،  ببني  الرفق  هذا  بأن 
وإعادهتم  هدايتهم  يف  إجيابية  ثمرة  أعطى 
وإن  الصواب..  عني  فهو  الصواب،  إىل 
فمن  واالستهتار،  االستكبار  عىل  أرصوا 
إنام  الدنيا  يف  معهم  التسامح  أن  الواضح: 
يبقي  ال  ولكي  عليهم،  احلجة  إلقامة  هو 
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عنهم،  عفوًا  هذا  وليس  عذرًا..  هلم  اهلل 
ألن  باملعصية،  اإلغراء  يوجب  إنه  ليقال: 
وعودهتم،  بتوبتهم  مرشوط  عنهم  العفو 
يطمعهم  مل  ذلك  وألجل  واستقامتهم، 
فقال:  بالرمحة،  أطمعهم  بل  بالعفو، 
»عسى  يقل:  ومل  ٻچ،  ٻ  ٻ  چٱ 

ربكم أن يعفو عنكم«..
سيحاسبون  فإهنم  يتوبوا،  مل  وإذا 
التي  واملآثم  السيئات  مجيع  عىل  ويعاقبون 

ارتكبوها، واجلرائم التي اقرتفوها.
مواصلة  عىل  اآلخرين  تشجيع  وأما 
ألنه  صحيح،  غري  فهو  املعايص،  ارتكاب 
ومل  اآلخرة،  يف  العقاب  جعل  قد  تعاىل 
أكربت  ذلك  يف  سواء  الدنيا،  يف  جيعله 

املعايص أم صغرت، قلَّت أو كثرت..
بالعقوبة  الناس  تعاىل  اهلل  واجه  ولو 
إىل  األمر  النتهى  ذنوهبم  عىل  الدنيا  يف 
اختيارهم.  وسلب  الناس،  قرار  مصادرة 

وهذا ظلم هلم..
باملجرمني  والتأين  الرفق  هذا  إن  بل 
حمبة  إىل  العصاة  يقود  أن  جيب  واملفسدين 
وعن  عليه،  التمرد  عن  الكف  وإىل  اهلل، 
مواجهته بام يكره. وهو من موجبات إيقاظ 

فطرهتم ووجداهنم، وال سيام إذا كان فيهم 
يف  أوغلوا  ممن  يكونوا  ومل  خري،  من  بقية 
التمرد والعصيان حتى ران عىل قلوهبم ما 
كانوا يكسبون، فإن يقظتهم ستكون أقرب 
وأيرس، وتوبتهم ورجوعهم إىل اهلل أقرب 

مناالً من أهل اجلحود، والطغيان..
يضاف إىل ما تقدم: أن هذا الرفق ببني 
والطغيان،  الفساد  يف  املنغمسني  إرسائيل 
يثمر  مل  إذا  ارتكبوه،  ما  كل  من  بالرغم 
شدة  عىل  يدل  فإنام  والرشاد،  اهلداية  هلم 
عتوهم، وقسوة قلوهبم، وعظيم خذالهنم، 

وخزهيم..
ما  كل  أن  للجميع  وسيكشف 
سيكون  اآلخرة  يف  عقوبات  من  سيلقونه 
زاد عذاهبم عىل  لو  قلياًل يف حقهم. حتى 
عذاب فرعون، فإن فرعون كام تقول اآلية 
يوصف  ومل  ڭچ.  ۓ  ۓ  چ  املباركة: 
علوه بأنه كبري، بالرغم من أنه جعل أعزة 
أهل األرض أذلة، وادعى الربوببية، ولكن 
بأنه سيكون  بني إرسائيل  اهلل وصف علو 

كبريًا، فقال: چ ژ ژ ڑچ.
كام أن بني إرسائيل بالرغم من أهنم قد 
اسُتعملت معهم خمتلف األساليب لردعهم 
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الكبري،  والعلو  واإلفساد،  الفساد  عن 
أرسل  فقد  ذلك..  من  بيشء  ينتفعوا  مل 
املعجزات،  هلم  وأظهر  األنبياء،  هلم  تعاىل 
بالتودد  هم  وتألفَّ باهلدايات،  وحباهم 
عن  لردعهم  عليهم  العباد  وبعث  إليهم، 
فعلهم، ولريهيم طرفًا من عواقب أمرهم، 

وما ينتظرهم من خزي وخذالن..
كله  هذا  بعد  إرسائيل  بنو  عاد  فإذا 
كل  فسيدرك  والعلو.  اإلفساد  إىل  وسواه 
أحد مدى سوء هؤالء القوم، وشدة خبث 
طويتهم، وبوار سعيهم. وسيدركون أهنم 

جهنميون عن جدارة واستحقاق..
الرمحة دليل الضعف:

وقد الحظنا: أن بني إرسائيل يفسدون . 1
يف األرض مرتني، ويعلون علوًا كبريًا، 
ال  ما  األموال  من  لدهيم  جيتمع  وأنه 
بنيهم  وأن  وعد،  حرص  حتت  يدخل 
نفري..  كل  يفوق  ونفريهم  يكثرون، 
ومع  اهلائلة،  القدرات  هذه  كل  ومع 
الذي  الكبري،  والعلو  الطغيان  هذا 
اهلل  فإن  فرعون..  حتى  به  يوصف  مل 
يقول  كله  ذلك  من  بالرغم  سبحانه 
فهو  ٻچ.  ٻ  ٻ  چٱ  هلم: 

تعاىل يطمعهم بالرمحة.. وال يتهددهم 
بالعذاب والعقاب واالنتقام. وتدمري 
واألعداد،  األموال  وسلبهم  القوى، 

وتفريق ومتزيق النفري من حوهلم..
فيبدو لنا: أنه تعاىل يريد أن يقول هلم: 
لكي  أقوياء،  جيعلهم  ال  لدهيم  ما  كل  إن 
يتعامل معهم بالعفو، أو ليواجههم بالقوة 
عىل  والتأثري  مواقفهم،  لتصحيح  األشد 
قرارهم. بل هم ضعفاء يستحقون الشفقة 

والرمحة.
إىل  يعيدهم  أن  بد  ال  األمر  وهذا 
أنفسهم، ليبحثوا عن أسبابه.. وأين تكمن 
نقاط ضعفهم، وعجزهم.. كام أن هذا يدل 
عىل مدى عظمة رهبم، وعىل أن عليهم أن 

يعيدوا حساباهتم من جديد.
مستكربون، . 2 القوم  هؤالء  كان  وإذا 

الناس،  وعىل  اهلل  عىل  كبري  علو  وهلم 
حد  عىل  ضعفهم  عن  احلديث  فإن 
مؤذيًا  سيكون  للرمحة  استحقاقهم 
وعنجهيتهم.  لغرورهم  وصادمًا 
ويتأكد ذلك إذا كانت األموال اهلائلة، 
واألبناء الكثريون، والنفري األكثر.. ال 

تزال بني أيدهيم، وحتت ترصفهم.
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ويتضاعف األمل إذا كان إظهار الرمحة . 3
﴿َعَسى﴾  كلمة  بواسطة  والشفقة 
تزيد من تضعيف حصوهلم عىل  التي 
أنفسهم  يرون  وقت  ويف  األمر.  هذا 
ظهور  مرارة  ويعيشون  مقهورين، 
املجهولني غري  العدد  القلييل  اهلل  عباد 
املعروفني أمام أعينهم هبذه القوة التي 
احلرام،  املسجد  دخول  من  هبا  متكنوا 
ومن تتبري ما علته وبنته عاد الثانية عىل 

النحو الذي ذكرناه.
ويرون أهنم ال يستطيعون أن حيركوا يف 
وجههم ما يملكونه من قوة.. وأن عليهم 
أن يرضوا باخلضوع واخلنوع واالستكانة، 
مع ما يملكونه من ضخامة يف اإلمكانات، 

وكثرة يف األعداد، وحشد يف النفري..
واألمر الذي يزيد يف حريهتم، وأملهم: . 4

جرى  ما  تفسري  يمكنهم  ال  أهنم 
وجيري هلم عىل أيدي عباد اهلل عىل أنه 
ألمور  صدفة،  حصلت  انتكاسة  جمرد 
حصلت الغفلة عنها، أو التهاون فيها..

فإن انتصار عباد اهلل عليهم، مل حيصل 
إىل  جتاوزهم  قد  هو  بل  واحدة..  مرة 
فيهم  عاهة  هناك  كانت  فلئن  غريهم، 

مكنت عباد اهلل من النرص عليهم مرتني.. 
غريهم.  إىل  جتاوزهم  قد  انتصارهم  فإن 
دخول  احلرام  املسجد  يدخلون  هم  فها 
عاله  ما  تربوا  قد  أهنم  كام  وظفر،  قوة 
ويراهم  أنفسهم  يرون  الذين  املستكربون 
عدد  قلة  مع  العامل..  يف  األقوى  الناس 
املادية،  إمكاناهتم  وضعف  العباد،  هؤالء 

وكوهنم مغمورين غري مشهورين..
قوية  ومصداقية  مربرًا  يعطي  وهذا 
باملال  األقوياء،  ضعف  عن  للحديث 
للرمحة،  وحاجتهم  نفريًا,  واألكثر  واألبناء 
فإنه  والرأفة..  للشفقة  واستحقاقهم 
القوية،  شواهده  ومعه  أدلته،  له  حديث 

واملاثلة عىل أرض الواقع.
وأخريًا.. فإن من الطبيعي أن يكتشف . 5

أهنم  التعبري:  هذا  من  إرسائيل  بنو 
ثمة شيئًا  فإن  يملكون..  ما  برغم كل 
عظم،  مهام  املال  يعوضه  ال  يفقدونه، 
وال األبناء مهام كثروا، وال النفري مهام 

اجتمع وازداد..
هذا . 6 عن  بحثهم  نتيجة  وستكون 

هو  أنه  يكتشفوا  أن  هي  املفقود: 
القليلون  اهلل  عباد  يملكه  الذي  نفسه 
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واملجهولون اساًم ورساًم، الذي مكنهم 
من حتقيق هذه اإلنجازات اهلائلة مرات 
وكرات.. إنه الدين احلق، والكون مع 
وااللتزام  يرضيه،  بام  والعمل  اهلل، 
يعطي  الذي  هو  هذا  فإن  بأحكامه.. 
األشياء..  مجيع  يفقد  ملن  يشء  كل 
تعوضه،  ال  كثراهتم  فإن  فقد،  وإذا 
إرسائيل.  بني  عنه  تغني  ال  وقدراهتم 
الرش والضالل والطغيان  وسائر قوى 
التي  اإلهلية  الرعاية  يفقدون  إنام 
خصائصهم  وتصنع  وتنميهم،  تربيهم 
وتزرع  وهتدهيم  وتدبرهم،  اإلنسانية، 
والفكر  واخلري،  والبأس،  القوة  فيهم 
الصحيح، والنظرة السليمة إىل األمور، 
بالكثرات  مهتم  غري  اإلنسان  وجتعل 
وعن  عنها  يستغني  ألنه  واألحجام، 
وبرضاه،  تعاىل،  اهلل  بقدرة  يشء  كل 

وبتوفيقاته وتدبريه..
اهلدنة املفروضة عىل بني إرسائيل:

ٻ  چٱ  تعاىل:  قوله  من  ويفهم 
يعلن  حني  أنه  پچ:  پ  پ  ٻٻ  ٻ 
إرسائيل،  بني  من  موقفهم  عن  اهلل  عباد 
ويظهرون هلم بمظهر املعادي هلم، والناقم 

يرون  وحني  إفسادهم،  بسبب  عليهم 
ما شاده  ويتربون  املسجد،  يدخلون  العباد 
ويتضاءل  أيدهيم،  يف  يسقط  سوف  الطغاة 
إفسادهم بصورة تلقائية بدرجة كبرية، حتى 
الواقع  عليهم  يفرضها  هدنة  كأهنا  ليبدوا 

املوضوعي، اململوء بالرهبة، واحلذر..
ملواجهتهم  السبيل  يمهد  وذلك 

چپ  هلم:  يقول  الذي  القوي  بالتحذير 
پ پپچ.

العودة لإلفساد مشكوكة:
ثم إن مجيع ما تقدم سوف جيعل عودة 
اإلفساد،  يف  اإلغراق  إىل  إرسائيل  بني 
موضع  جديد،  من  األرض  يشمل  حتى 
اهلل  عباد  من  عاينوه  ما  فإن  وريب،  شك 
عباد  يد  بأن  لدهيم:  باليقني  الشك  يقطع 
اهلل طائلة، وال حيجزها عنهم إال التكليف 
اإلهلي، الذي سوف يصبح ناجزًا وحارضًا 
يف  الكبري  اإلفساد  إىل  عودهتم  بمجرد 
إنام  وقلنا  سبق  كام  »إن«  وكلمة  األرض، 

تستعمل عند الشك يف حصول الرشط..
ومن الواضح: أن اهلل سبحانه عامل بام 
كان وبام سيكون.. ولكنه ال يريد أن خيرب 
تعاىل  أنه  يتوهم  ال  لكي  به،  عامل  هو  بام 
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يتدخل يف األمور، ويسريها بصورة جربية 
وقاهرة. فآثر أن جيري الكالم وفق طبيعة 
وبحسب  األسباب،  به  تأيت  وما  األمور، 
ن  ُيَضمِّ كان  وإن  منها..  الناس  يفهمه  ما 
الكالم ما يشري إىل احلقيقة بنحو، أو بآخر..

»إن«  كلمة  من  نفهمه:  والذي 
هو  سيبقى  اإلفساد  أن  هنا:  الرشطية 
وهو  إرسائيل،  لبني  واملحبوب  املفضل 
وتشتاق  قلوهبم،  ويفرح  يسعدهم  الذي 
بدونه،  العيش  هلم  هينأ  وال  نفوسهم،  إليه 
ينتهي  ال  الذي  وحلقدهم  غذاء،  هلم  فإنه 
دواء، وللغليل الذي يف صدورهم شفاء..

يرون عباد  احليلة هلم وهم  ما  ولكن، 
ويراقبون  يرتصدوهنم،  باملرصاد،  هلم  اهلل 
هبم،  يبطشوا  لكي  وأعامهلم  حركتهم، 
بمجرد ظهور بوادر تبلور التكليف اإلهلي 
يف  واخلطري  الكبري  بإفسادهم  املرهون 

األرض.
مقارنة.. واستنتاج:

نرى:  الكريمة  اآليات  راجعنا  وإذا 
لبني  األول  اإلفساد  ذكر  أن  بعد  تعاىل  أنه 
وإمدادهم  هلم،  الكرة  وعودة  إرسائيل 
هلم:  قال  النفري،  وكثرة  والبنني،  باألموال 

ڭ  ۓۓ  ے  ے  چھ 

يف  »إن«  كلمة  من  فاستفاد  ڭچ،  ڭ 

أهنام  ليفيد:  واإلساءة،  اإلحسان  موردي 
متوازيان يف مستوى االحتامل والوقوع..

وقد وقعت اإلساءة منهم فعاًل، حيث 
ذكر  وإنام  جديد..  من  اإلفساد  إىل  عادوا 
عىل  معتمدًا  األمر  هذا  وتعاىل  سبحانه 
يف  والقرار  االختيار  أن  ليفيد  »إن«  كلمة 
إليهم، وأنه ال جرب من قبل  اإلفساد يعود 

اهلل تعاىل فيه.
سياق  يف  الفقرة  هذه  ورود  ولكن 
تعقيبه  ثم  األول،  اإلفساد  عن  احلديث 
أيضًا  ره  صدَّ الذي  اآلخرة،  وعد  بذكر 

بكلمة »إذا« يف قوله تعاىل: چ ۇ ۇ ۆ 
ۆچ قد أوضح أهنم سوف خيتارون 

اإلفساد. وهذا ما حصل فعاًل.
إرسائيل  لبني  قال  الثاين  املورد  ويف 
أيضًا  مستفيدًا  پپچ،  پ  چپ  أيضًا: 
بوقوع  للتشكيك  املفيدة  »إن«  كلمة  من 
الرشط، ليدل عىل أن االختيار والقرار هلم.

وليدل أيضًا عىل أن األسباب الطبيعية 
عىل  جيرأون  ال  قد  أهنم  عىل  تدل  املتوفرة 
بسبب  والشامل  العام  لإلفساد  العودة 
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شدة  من  ظهر  وما  اهلل،  عباد  من  رأوه  ما 
بأسهم جتاههم وجتاه غريهم أيضًا.

كام أنه تعاىل مل يعقب الكالم بام يشري إىل 
نقول:  جعلنا  وذاك  فهذا  عودهتم،  حتمية 
االختيار  أن  بيان  هبا  أريد  »إن«  كلمة  إن 
والقرار عائد هلم.. وأنه ال حتمية لعودهتم 
تقيض  األمور  طبيعة  ألن  الكبري،  لإلفساد 

بأن ال خيتاروا العودة..
اإلفساد يف األرض هو املعيار:

وال بد أن نشري إىل أن بعث العباد عىل 
بني إرسائيل إنام هو يف صورة إفسادهم يف 
األرض، وعلوهم العلو الكبري. واإلفساد 
وهائاًل  عظياًم  إال  يكون  ال  األرض  يف 

وشاماًلً..
اإلفساد  عن  إرسائيل  بنو  ارتدع  فإذا 
هبذا املستوى، فال يبعث اهلل العباد عليهم.

بطبيعته،  املفسد  أن  نعلم:  ونحن 
وبحسب ما اختاره لنفسه من هنج وسلوك 
له  يسبب  الذي  اإلفساد  عن  يكف  إنام 
جتاوزها.  عىل  يقدر  ال  التي  املشكالت 
واإلفساد،  الفساد  دائرة  يف  يبقى  ولكنه 

التي اختارها وارتضاها لنفسه..
فإذا اقترص إفساده عىل حميط بعينه، ومل 

يكن عامًا، وال مفسدًا حلياة أهل األرض 
بصورة عامة، بل يرجئ حسابه إىل اآلخرة، 
كام حياسب سائر العصاة. وهذا بالذات ما 
هو حاصل هنا، وأن بني إرسائيل حني مل 
كبريًا،  يكن  ومل  األرض،  إفسادهم  يشمل 
بل  عليهم.  اهلل  عباد  تعاىل  اهلل  يبعث  فال 
يعاملهم كام يعامل كل عاص وظامل.. فإن 
هلا  ترتك  قد  والظامل  العايص  أعامل  بعض 
عقابه  يكون  وسائرها  الدنيا  يف  عليه  آثارًا 

يف اآلخرة..
چڳ  اإلهلية  العدل  سنة  هي  وهذه 

ڳ ڳ ڱچ ]سورة الكهف: 49[.
فقوله تعاىل: چ پ پ پچال يدل 
عىل أن كل إفساد يامرسه سوف حيتم بعث 
العباد عليهم، بل يدل عىل أن عودهتم إىل 
اإلفساد الشامل هو الذي حيتم بعث العباد 

عليهم.
من  األدنى  مستوياته  يف  اإلفساد  وأما 
ذلك، فيعاملون فيه كام يعامل سائر الناس.

الضمري يف عدنا:
وقد رأينا: أنه تعاىل حني ذكر اإلفساد 
بني  عىل  العباد  بعث  إنه  قال:  األول 
إرسائيل. ويف اإلفساد الثاين.. حتدث أيضًا 
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عن نفس هؤالء العباد، وما سيكون منهم 
الثالثة  املرة  يف  ولكنه  إرسائيل..  بني  جتاه 
حتدث عن نفسه، ومل يرش إىل العباد بيشء.. 

فقال: چپ پ پپچ.
احلديث عىل  تغيري مسار  ولعل سبب 
هذا النحو هو التصعيد يف التهديد ليكون 
رادعًا وقاطعًا؛ ألن من يتكرر منه اإلفساد، 
األوىل  املرة  يف  عليه  جرى  ما  يردعه  وال 
من  الثانية  املرة  يف  شاهده  وما  والثانية.. 
دخول العباد للمسجد، ومن تتبري ما عاله 
أقوى طاغوت عىل وجه األرض.. فال بد 
أن يكون السبب يف جرأته. وعدم ارتداعه 
الذي  املختار،  اهلل  شعب  بأنه  اعتقاده  هو 
جيب أن يكون اهلل سبحانه يف خدمته، وأن 
يف  عنه  واملحامي  بفساده،  راضيًا  يكون 

إفساده..
العباد  ولعله يتوهم أيضًا: أن ما فعله 
دخوهلم  ثم  السابقني،  اإلفسادين  يف 
الطاغوت  عاله  ما  وتتبريهم  املسجد، 
األسباب،  مفهوم  غري  استثناء  جمرد  كان 
ما  شيئًا  وأن  عليه.  للقياس  قابل  وغري 
نرصة  عن  يتباطأ  ألن  سبحانه  اهلل  دعا  قد 
أبنائه وأحبائه، ولعله يف املرات التالية، ال 

واالنتقام  نرصهم،  إىل  يعود  بل  يرتكهم، 
هلم من عدوهم..

يرون  قبل من  فإذا جاء هتديدهم من 
وأبناءه  املختار،  وشعبه  خاصته،  أنفسهم 

ٻ  ٻ  چٱ  وأحباءه 
املائدة:  ]سورة  پچ  پ  ٻ  ٻ 
أمض،  سيكون  التهديد  هذا  فإن   ،]18
السبل  ألن  أشد..  عليهم  وحرسهتم 

تكون قد تقطعت هبم..
تعاىل  اهلل  كلمهم  إذا  األمل  هذا  ويزداد 
بضمري مجع املتكلم، أي من موقع العظمة، 
واجلربوت، والعزة، والقوة، ومالكية مجيع 

األسباب..
ومن البدهيي: أن اهلل إذا كان هو الذي 
وأبناء،  أموال  تنفعهم  فلن  سيحارهبم، 
ذلك  وسيصبح  ذلك..  إىل  وما  وقدرات 
منهم  واالستالب  البوار  معرض  يف  كله 
ينفع  وال  احليلة،  جتدهيم  ولن  وعنهم، 
خيارات  أية  أمامهم  تبقى  ولن  املكر.. 
معقولة، أو مقبولة سوى االنكفاء املخزي 

والذليل..
التهديد األصعب:

ڀ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  قال  ثم 
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ڀچ. وهذا هتديد بعد هتديد، ليعرف 
إرسائيل:  بني  من  باآلخرة  يؤمن  من 
بل  الدنيا،  بخسارة  ينتهي  ال  األمر  أن 
إىل  وتستمر  عليهم  اآلالم  ستتواصل 

اآلخرة أيضًا..
أما الذين ال يؤمنون باآلخرة من بني 
إرسائيل، فإهنم ال يستطيعون نفيها بصورة 
قاطعة وهنائية؛ ألن غاية ما يمكنهم ادعاءه: 
أهنم مل حيصل هلم اليقني هبا من األدلة التي 
يف حوزهتم. وهذا ال يعطيهم احلق بالنفي 
القاطع. هذا إن مل يكن إنكارهم هلا جحودًا 

ملا يعلمون أنه احلق..
عىل  القدرة  عدم  أن  الواضح:  ومن 
التحرز، ولزوم حفظ  النفي كاف يف حتتم 

اإلنسان لنفسه من املهالك املحتملة..
أن  له  ليس  باليشء  يعلم  ال  من  فإن 
موجود،  غري  أنه  أساس  عىل  معه  يتعامل 
فالسائر يف ليل مظلم ال يأمن عىل نفسه من 
نفسه  حفظ  يف  وحيتاج  واملهالك.  املزالق 

لكثري من اجلهد والعناء..
وتوقي اجلاهل باألمور أصعب وأشد 
املهالك،  بوجود  املتيقن  العامل  عمل  من 
وأعد  وعرف،  بحث  قد  يكون  الذي 

يقيه  ما  معه  وأحرض  ملواجهتها،  واستعد 
منها..

يشء  أي  من  يعرف  ال  اجلاهل  فإن 
يتوقى، وكيف يتحرز..

والذي يتوقى به يف الدنيا، وهو أمواله، 
وأبناؤه، وجيوشه ال ينفعه يف اآلخرة.

ملاذا ﴿َحِصريًا﴾؟!:
وقد قال تعاىل: چڀ ڀ ڀ 
يستقر  الذي  هو  واحلصري  ڀچ. 
احلصري،  هذا  كان  فإذا  عليه،  اإلنسان 
الذي يريد الكافر أن يستقر عليه هو جهنم 
أن  الكافر  هلذا  يمكن  فكيف  ونرياهنا، 

يستقر فيها، أو عليها؟!
من  مأخوذة  »حصري«  كانت  وإذا 
بأهنم  التلويح هلم  يعني  فإن ذلك  احلرص، 

سوف ال جيدون منها مهربًا، وال مالذًا..
البشارة واإلنذار:

ثم قال تعاىل: چٺ ٺ ٺ ٿ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃچ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
اهلل  صدق   .]10-  9 اإلرساء:  ]سورة 

العيل العظيم.
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عىل  والسالم  والصالة  هلل،  واحلمد 
عباده الذين اصطفى حممد وآله..

كلمة أخرية:
وبعد.. فإنني أسأل اهلل تعاىل أن أكون 
أمور  من  بيانه  أحببت  ما  لبيان  وفقت  قد 
رأيت أهنا قد تكون مما أشارت إليه اآليات 
الرشيفة التي قصدنا إىل التعرف عىل بعض 

ما ترمي إليه، وتدل عليه..
فيه  البيان  جاء  ما  بعض  عن  وأعتذر 

أو  التكرار،  ببعض  مشوبًا  أو  قارصًا، 
كام  املخل..  اإلجياز  أو  اململ،  اإلطناب 
وأعتذر أيضًا عن أية سقطة، أو هفوة، أو 

تقصري، فإن العصمة هلل تعاىل وحده..
وبعد.. فلم يبق يل إال أن أودع القارئ 
قراءة  معاناة  عىل  صربه  له  شاكرًا  الكريم 
هذه املطالب.. عىل أمل اللقاء به يف بحوث 

أخرى، إن شاء اهلل تعاىل.
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متهيد: مفهوم النحت
كلمة  أن  جيد  اللغويني  لكلامت  املتتبع 
يف  هبا  معمول  مشهورة  مألوفة  النحت 
حد  من  خرج  إسلوب  بل  وأدهبم  لغتهم 
السامع إىل القياس. ومعناه يف اللغة النرش. 
أكثر  أو  كلمتني  تأيت  أن  به  ويراد  ويطلق 
ثم  أكثر  أو  حرفا  واحدة  كل  من  فتنحت 
تصنع من هذه احلروف كلمة جديدة. وقد 
وقع النحت يف املصطلحات اإلسالمية عىل 
ألسنة الفقهاء، ومن ذلك البسملة: من قول 
من  واحلوقلة:  الرحيم«  الرمحن  اهلل  »بسم 
قول »ال حول وال قوة إال باهلل«. واحليعلة: 
من حي عىل الصالة. واحليعلتان: من قول 
يف  الفالح«  عىل  وحي  الصالة،  عىل  »حي 

األذان.
وبالرغم من أنَّ الفقهاء مل يتوسعوا يف 

النحت، إال أهنم استعملوا)1(.
ويذهب السيد األستاذ آية اهلل العظمى 
انتخاب  قانون  )إن  إىل:  السيستاين  السيد 
عند  طبعي  قانون  هو  -الذي  األسهل 
اإلنسان يف التوصل ملقاصده -يقتيض أحيانًا 
الكلامت،  بني  واإلدغام  والدمج  النحت 

)1( معجم لغة الفقهاء: حممد قلعجي ص31. 

وكام هو ملحوظ يف االصطالحات احلديثة 
لذلك  والبرتمائية(؛  )الكهرمائية  نحو: 
ذهب بعضهم إىل تبني هذه النظرية يف بعض 
بان  قال:  حيث  )قطف(،  نحو:  الكلامت 
أصله: )قط( و )لف( ثم ادمج أحد اللفظني 
األسهل  انتخاب  قانون  بدافع  اآلخر  يف 
وَتَبّنى  واحدة.  كلمة  الكلمتان  وصارت 
احلروف،  باب  يف  النظرية  هذه  بعضهم 
لألسامء،  راجعة  احلروف  مجيع  بأن  فقال: 
ة إىل )عالء( مثاًل،  نحو رجوع )عىل( اجلارَّ
مثاًل.  )خالء(  إىل  اجلارة  )خال(  ورجوع 
فاحلروف ما هي إال بقايا األسامء واألفعال 
وبناًء  معانيها)2(.  عىل  دالة  كرموز  انتخبت 
أصل  أن  إحتمل  األمرين  من  ذكر  ما  عىل 
احلدث  عىل  تدل  كلمة  كلمتان:  املشتق 
تغري  وبحكم  الفاعلية،  عىل  تدل  وأخرى 
أدغمت  األسهل  انتخاب  وقانون  اللغة 
إحدى الكلمتني يف األخرى فصارتا كلمة 

الرتكيب  بالوجدان  منها  يستشعر  واحدة، 
إىل  احلقيقة  يف  راجع  هو  الذي  التحلييل 
الدال  تعدد  نحو  عىل  اللفظي،  الرتكيب 

السيد  تقرير بحث  الرافد يف علم االصول:   )2(
السيستاين للسيد منري ص339. 
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واملدلول يف جذور اللغة.

املطلب األول

مفردات البسملة ومعناها لغة واصطالحًا

1- االسم:

أ- االسم لغة:

اللغة  يف  االسم  أن  عليه  متفق  هو  مما 

أو  جوهر  عىل  املوضوع  )اللفظ  هو: 

أسامء  ومجعه  ولتمييزه)3((  لتعيينه  عرض 

وأساموات، ومجع اجلمع أسامي)4(.

اشتقاقه،  أصـــل  يف  ـــالف  اخل ـــام  وإن

وهو  السمو  من  مشتق  انه  يرى  فبعضهم 

العلو والرفعة)5( وبناء عىل ما هو معروف 

أصل  هــو  ــايض  امل الفعل  ــأن  ب قوهلم  مــن 

املشتقات، فأصل االسم )َسَمَو()6(.

أن  فريون  النحويني  من  آخرون  أما 

العالمة)7(  وهو  الوسم  من  مشتق  االسم 

واصل املشتقات عندهم هو املصدر.

)3( منجد الطالب: ص337. 
)4( ظ: القاموس املحيط: ج4، ص344. 

ص4،  ج1،  اخلالف:  مسائل  يف  اإلنصاف   )5(
واملفصل يف رشح املطول ج1 ص31-30، 

وتاج العروس ج9 ص92 
)6( لسان العرب: ج2 ص212. 

)7( اإلنصاف يف مسائل اخلالف ج1 ص4. 

ومما يدعم رأي الكوفيني ما روي عن 

وسمة  رسم  االسم  )إن  من  عباس  ابن 

توضع عىل اليشء ليعرف به()8(.

قد  اللغويني  معظم  أن  يبدو  والذي 

أخذوا برأي الكوفيني، لذا نجد تعريفاهتم 

لالسم تنحو نحو معناها عندهم.

يعرف  )ما  بأنه:  بعضهم  فتعريف 

وتعريف  عليه()9(.  به  ويستدل  اليشء  به 

به  يعرف  وما  اليشء  )عالمة  بأنه  آخرين 

شخصه()10(، أو تعريف بعض آخر بأنه )ما 

يعرف به ذات األصل()11(.

فكل هذه التعريفات وما جرى جمراها 

ملن  املميزة  العالمة  االسم  معنى  أن  تفيد 

وضعت له للتمييز عن غريه. وهو ما ذهب 

إليه الكوفيون.
بعيد  فهو  البرصيون  إليه  ذهب  ما  أما 
االسم  لفظ  إطالق  من  متبادر  وغري  جدًا 
قصدهم  يكون  أن  إال  اللهم  العام  بمعناه 

مما قالوه إن كلمة االسم يف البسملة معناها 

)8( لسان العرب ج2 ص212. 
)9( املعجم الوسيط ج1 ص455. 
)10( املصدر نفسه ج1 ص455. 

)11( املصدر نفسه. 
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فيه،  مرية  ال  حق  وهذا  والرفعة،  السمو 
االسم  ملفهوم  مصداقًا  بوصفه  انه  إال 
وخلصوصية هبذا املصداق، وليس بوصفه 

املعنى اللغوي للكلمة.
ألنه  الكوفيني،  رأي  هو  والراجح 
قرينة،  دون  من  االسم  لفظ  من  املتبادر 
ُفهم من إطالق  فإذا قيل: ما اسم اليشء؟ 
سواء  غريه،  من  ليميزه  له  وضع  ما  اللفظ 
أكان عاليًا وساميًا أم دانيًا. نعم: قد يكتسب 
هذا  أن  إال  معناه،  سمو  من  سموًا  اللفظ 
االكتساب متأخر عن وضع اللفظ للمعنى 
فيه  استعامله  عىل  السابق  معناه  يكون  فال 

واكتسابه السمو بعد هذا االستعامل.
وبناء عىل مذهب الكوفيني من أن أصل 
االسم هو الوسم، فان الواو قلبت مهزة، كام 
قلبت واو وشاح مهزة فقيل اشاح. وكثرة 

االستعامل جعلت اهلمزة ألف وصل.
االسم  يف  أن  إىل  هنا  اإلشارة  وجتدر 
لغات عدة، قيل إهنا أربع: إِْسم، ُأسم، َوِسم، 

وُسم. وقيل مخس، بإضافة: ُسمى)12(.
بعض  أن  إىل  أيضًا  اإلشارة  جتدر  و 

ص250،  اللغة  صحاح  من  املختار  انظر   )12(
وخمتار الصحاح ص316. 

الكوفيني  مذهب  عن  عدل  املفرسين 
االسم  أصل  إن  فقال  معًا،  والبرصيني 
ومنه  والغضب،  القوة  بمعنى  االسم  هو 
وغضبه)13(،  لقوته  أسامة  األسد  سمي 
االستعامل  عن  البعد  غاية  بعيد  رأي  وهو 
هذا  وكأن  الكلمة،  هلذه  املألوف  العريب 
القائل أراد أن يكون مصداقًا لقول القائل 

)خالف تعرف(.
ب- االسم إصطالحًا:

استعامَل  تتبعي  حدود  يف  أجد  مل 
االسم معنًى غري معناه اللغوي عند ذوي 
فان  النحاة،  عند  ما  سوى  االصطالح 
واحلرف.  الفعل  يقابل  ما  عندهم  االسم 

قال ابن مالك:
كالُمنا لفٌظ مفيٌد كاستقم

واسٌم وفعٌل ثمَّ حرٌف الَكِلْم)14(
بعالمات  قسيميه  عن  االسم  وميزوا 

مجعها الراجز املذكور بقوله:
باجلر والتنوين والندا وَأْل

ومسنٌد لالسم متيٌز َحَصْل)15(

)13( املصدر السابق نفسه. 
ج1  مالك  بن  ألفية  عىل  عقيل  ابن  رشح   )14(

ص13، 16. 
)15( املصدر نفسه.
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فه ابن الرساج: لفظ  فهو عندهم كام عرَّ
بزمان  نفسه غري مقرتن  معنى يف  يدل عىل 

حمتمل)16(.
القرآن  أن  الكتاب  بعض  توهم  وقد 
الكريم فيه مصطلح خاص به ملعنى االسم، 

حيث قال هذا الكاتب:
القرآين  االستعامل  يف  االسم  ورد  قد 

عىل سبعة أوجه:
بمعنى املسمى: قال تعاىل: چڎ ڎ . 1

ڈچ ]سورة الرمحن: 78[.

چ . 2 چچ  تعاىل:  قال  التوحيد: 
ال  قل  أي   ]8 املزمل:  ڇچ ]سورة 

اله إال اهلل.
بمعنى الصفات والنعوت: قال تعاىل: . 3

ڄچ ]ســـــورة  ڄ  چڄ 

األعراف: 180[.
تعاىل: . 4 قــال  الــعــامِل:  مسميات  بمعنى 

ڄچ ]سورة  ڄ  ڦ  چڦ 

البن  واملقرب  ص52،  العربية  يف  اللمع   )16(
عصفور ص45، النحو الوايف ج1 ص26، 
والقواعد  ص9،  ج1  النحو  يف  والكافية 
ج1  الــدريــة  والكواكب  ص9،  النحوية 
ص118،  ج1  عقيل  ابــن  ورشح  ص7، 

15، وجواهر احلسان ج1 ص21.

البقرة: 31[. أي علمه اسامء املسميات.
تعاىل: . 5 قال  واآلهلــة:  األصنام  بمعنى 

ېچ ]سورة  ۉ  ۉ  ۅ  چۅ 

النجم: 23[.
قال . 6 والعديل:  واملثل  الشبه  بمعنى 

ڀچ ]سورة  ڀ  ڀ  چڀ  تعاىل: 
مريم: 65[.

األجــل: سمى األجــل عينه وحــدده، . 7
چٻ  تــعــاىل:  ــال  ق مسمى،  فــاألجــل 
پ  پ  پ  پ  ٻ 

ڀچ ]سورة البقرة: 282[.
القرآن  يف  االسم  وجوه  هي  وهذه 

الكريم)17(.
االستعامالت  هذه  يف  التأمل  ولدى 
املفرسين  أقوال  ومراجعة  لالسم،  القرآنية 
مصطلحات  ليست  أهنا  لنا  يتضح  فيها، 
صارت  بحيث  الكريم  القرآن  هبا  اختص 
شأن  هو  كام  إليه  منسوبة  حقيقية  معاين 

املصطلح النحوي.
مل  اأُلَول  الثالثة  الوجوه  عدا  ففيام 

خيرج االستعامل القرآين عن املعنى اللغوي 

)17( اإلنباء بام يف كلامت القرآن من أضواء: ج1 
ص128. 
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األخرية  األربعة  الوجوه  يف  فهو  لإلسم 

املميز  النعت  أو  املحددة  العالمة  بمعنى 

للمسمى.

معنى  خيتلف  فلم  األول  الثالثة  أما 

االسم فيها عن معناه يف البسملة، وستأيت 

األقوال فيه. فعدُّ الوجوه السبعة تكثري ملا 

متعددة  مصاديق  هي  وإنام  فيه،  كثرة  ال 

ملفهوم واحد.

2- لفظ اجلاللة )اهلل( جل جالله:

أ- لغة:

كلمة )اهلل( أصلها: أإلله، فهي مؤلفة 

للتخفيف  إله  مهزة  حذفوا  وإله.  أل  من 

التعريف  الم  حركوا  ثم  )اهلِل(،  فصارت 

المان  فالتقى  ساكنة،  إال  تكون  ال  التي 

الثانية فقالوا  متحركان فادغموا األوىل يف 

)اهلل()18(.

أو  حتري  بمعنى  ألَِه  من  مأخوذ  واإلله 

بمعنى جلأ. فعىل األول باعتبار أن العقول 

الثاين  وعىل  عظمته،  إدراك  يف  حتريت 

فباعتبار انه ُيلجأ إليه يف كل األمور.

وقطر  ص89،  ج1  العرب:  لسان  انظر   )18(
الصحاح:  وخمتار  ص44،  ج1  املحيط: 

ص22. 

قال الشاعر:

ٌف أهلُت إليها والركائب ُوقَّ

وقال اآلخر:

َأهِلَْت إلينا واحلوادث مجة.

ويف كلمة اهلل لغتان: مد الالم وبغري مد.

معناه  وكذا  املعبود.  هو  اإلله  ومعنى 

بعد احلذف واإلدغام. ومجعه آهلة)19(.

املعبود  هو  اإلله  معنى  كان  وإذا 

ُيعبد، فقد  فتختلف مصاديقه باختالف ما 

يكون خالق الكون وقد يكون الشمس وقد 

يكون القمر وقد يكون الصنم، بل قد يكون 

اهلوى. قال تعاىل: چوئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئچ ]سورة الفرقان: 43[. هذا ما كان 
من معناه اللغوي.

فيختلف  اللغة  أهل  غري  عند  أما 

واملعرفة  التصور  باختالف  أيضًا  مصداقه 

للمعبود.

ب- اصطالحًا:

هذه  اختالف  نسمي  أن  لنا  صح  إذا 

خمتلف  )َأهلل(  فمعنى  مصطلحًا،  املعرفة 

اجلميع  كان  وان  املعرفة  هذه  باختالف 

)19( املصدر نفسه. 
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جل  معبودهم  هو  معناه  أن  عىل  متفقني 

وعال.

أن  يقولون  زاويتهم  من  فالفالسفة 

اهلل هو )اسم لواجب الوجود، أو األزيل( 

عليها  درجت  التي  املفاهيم  هذه  غري  أو 

مصطلحاهتم.

والصوفية يعرفونه بأنه: )اسم للذات 

اإلهلية من حيث هي هي عىل اإلطالق ال 

ال  باعتبار  وال  بصفات،  اتصافها  باعتبار 

اتصافها(. وهكذا.

يف  عنهم  اللغويني  غري  خيتلف  إنام 

املصداق مع اتفاقهم معهم يف املفهوم العام 

وهو املعبود)20(.

3- الرمحن الرحيم:

معنامها:

َفْعالن  صيغة  عىل  والرحيم  الرمحن 

رحم  وهو  واحد،  أصل  من  مها  وفعيل، 

يرون  الذين  الكوفيني  عند  املايض  بصيغة 

أن أصل املشتقات هو الفعل املايض. أو هو 

القرآن:  تفسري  يف  الرمحن  مواهب  انظر:   )20(
ج1 ص12، وامليزان يف تفسري القرآن: ج1 
ص18، وتفسري القرآن الكريم البن عريب: 
ج1 ص7، ودائرة املعارف: ج1 ص481، 

واملعجم الوسيط: ج1 ص25. 

وفق  البرصيني  عند  املصدر  بصيغة  الرمحة 

مذهبهم بأن املصدر هو أصل املشتقات.

القديمني يف أصل  هذا وفق املسلكني 

إختطه  آخر  أن هناك منحًى  إال  االشتقاق 

جمال  ال  اإلشتقاق  أصل  يف  األصوليون 

لبيان خصوصياته يف حدود هذه الدراسة.

وقيل يف الرمحة معاٍن عدة: منها اخلري 

والنعمة. وشاهده من القرآن الكريم قوله 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تعاىل: 

وقول   .]21 يونس:  پچ ]سورة 

بعضهم يف املثل )ليس فيه يا أمي ارمحيني(.

والعطف.  القلب  يف  الرقة  ومنها 

ومنها التفضل واإلحسان)21(. ومنها معان 

أخرى تندرج حتت ما ذكرناه)22(.

الكريم  القرآن  يف  الرمحة  وردت  وقد 

اإلسالم،  دين  مثل  وجهًا،  عرشين  عىل 

)21( اقرب املوارد ج1 ص110 ــ 111. 
ص1143،  ج1  الــعــرب  لسان  انــظــر:   )22(
ص186،  املــعــرب  ترتيب  يف  واملــغــرب 
والبستان  رحم،  باب  ج6  البحرين  وجممع 
ج1 ص877، ومجهرة اللغة ج2 ص144، 
ص189،  اللغة  صــحــاح  مــن  واملــخــتــار 
وتكملة  ص335،  ج1  الوسيط  واملعجم 

املعاجم العربية ج5 ص110. 
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والرقة  والنبوة،  واملطر،  واجلنة،  واإليامن، 
واأللفة واملودة، والقرآن، والرزق، والنعمة، 
واملغفرة، والنرص، والعافية، والسعة، والعفو، 
بن  وعيسى  والشخص،  والعصمة،  واملنة، 

مريم، وحممد واإلحسان)23(.
وقد ذكر هارون بن موسى أحد عرش 

وجهًا منها فقط)24(.
ذكر  ما  مع  مجيعًا  الوجوه  هذه  ولكن 
هي  إن  اللغة  كتب  يف  معان  من  للرمحة 
اخلري  هو  واحد  عام  ملعنى  مصاديق  إال 

والنعمة.
والرمحن والرحيم: وصفان مشتقان من 
الفاعل،  اسم  عىل  للداللة  الرمحة  أو  رحم 
وان جاز استعامل رحيم بمعنى اسم املفعول 

من   31 البقرة،  سورة  من   105 اآليات:   )23(
من   217 هــود،  من   63 اإلنسان،  ســورة 
الزخرف،  من   32 الروم،  من   50 البقرة، 
 100 يوسف،  من   111 احلديد،  من   27
من   113 الكهف،  من   16 اإلرساء،  من 
النساء، 54 من األنعام، 17 من األحزاب، 
من   53 البقرة،  من   178 الزمر،  من   28
القصص، 53 من يوسف،  الزمر، 46 من 
28 من الشورى، 21 من مريم، 107 من 
يف  واإلنباء  عمران،  آل  من   159 األنبياء، 

كلامت القرآن من أضواء ج3 ص45. 
)24( الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم ص53. 

أي املرحوم. الن صيغة )فعيل( مشرتكة بني 
اسم الفاعل واسم املفعول)25(.

املبالغة  صيغ  من  الوصفان  وهذان 
قليل  يف  ويقال  رمحته،  كثرة  عىل  للداللة 

الرمحة راحم.
وقيل بالفرق بني صيغة الرمحن وصيغة 
والثانية  الرقيق  بمعنى  فاألوىل  الرحيم، 

بمعنى العاطف.
وقيل األوىل عربانية واألخرى عربية.

املطلب الثاين
إعراب البسملة

اجلر، . 1 حروف  من  حرف  الباء  بسم: 
مشبهة  لتكون  حركتها  كرست  وقد 

لعملها)26(.
جره  وعــالمــة  بالباء،  ــرور  جم ــم:  اس
ــم  الــكــرسة الــظــاهــرة عــىل آخـــره. واالس

مضاف.
لفظ اجلاللة )اهلل( مضاف إليه، جمرور . 2

يف  الكرسة  جره  وعالمة  باإلضافة، 
آخره واملجموع من )بسم اهلل( خمتلف 

)25( رشح ابن عقيل: ج3 ص114، 121. 
سور  من  نخبة  يف  ــراب  اإلع ملحة  انظر   )26(
الكتاب ج4 ص9، ومشكل إعراب القرآن 

ص64. 
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يف إعرابه: فالكسائي ال يرى له موضعًا 
بنصبه  يقول  والفراء  اإلعراب.  من 
بفعل حمذوف تقديره: أقول بسم اهلل أو 

قل بسم اهلل.
ألنه  مرفوعًا  فريونه  البرصيون  أما 
مبتدأ بتقدير: بسم اهلل أول كالمي، أو ألنه 
خرب ملبتدأ تقديره: أول كالمي بسم اهلل)27(.
من  واملجرور  للجار  البد  وحيث 
هو  الكوفيني  رأي  عىل  فاملتعلق  متعلق، 
رأي  وعىل  أقول(.  أو  )قل  املقدر:  الفعل 
البرصيني هو املشتق الذي قام مقامه املبتدأ 
أو  ثابت  ابتدائي  وهو  املقدرين،  اخلرب  أو 

مستقر بسم اهلل)28(.

ص9.  القرآن  من  ســورة  ثالثني  إعــراب   )27(
وملحة  ص66.  القرآن  إعــراب  ومشكل 

اإلعراب ج4 ص9. 
)28( وقال بعضهم يتعني أن يكون متعلق اجلار 
واملجرور هو )ابتدئ(، الن تقدير غريه أما 
أن يكون أقول أو قل. ويلزم منه أن تكون 
عىل  فيها  داللة  وال  القول،  مقول  البسملة 
استعنت  يكون  أن  وأما  استعانة.  أو  ابتداء 
أو بعض مشتقاهتا وحينئذ ال جيوز أن يكون 
ال  كام  املطلق،  لغناه  تعاىل  اهلل  هو  املستعني 
االستعانة  الن  اإلنــســان،  يكون  أن  جيــوز 

چٿ  لقوله:  تعاىل  اهلل  عــىل  مقصورة 
به  إال  االستعانة  جتــوز  فال  ٿچ، 

جمرور . 3 اجلاللة  للفظ  نعت  الرمحن: 
الكرسة  جره  وعالمة  ملنعوته،  بالتبعية 
من  بدل  انه  إعرابه  يف  وقيل  آخره.  يف 
هذا  عىل  أيضًا  وهو  اجلاللة،  لفظ 

اإلعراب جمرور بالتبعية.
عىل . 4 جمرور  فهو  كالرمحن  الرحيم: 

نعتًا  بكونه  القول  عىل  سواء  التبعية، 
أم بداًل.

الرمحن  يف  املشهور  اإلعراب  هو  هذا 

الرحيم)29(.

دون غريه وان كان الغري أسامءه تعاىل. انظر 
القرآن ص459، ومشكل  تفسري  البيان يف 

إعراب القرآن ص66.
نوع  يف  قائم  اخلالف  أن  إال  تابعان،  فهام   )29(
أن  النحاة  من  قوم  استبعد  حيث  التبعية، 
اجلاللة، ألنه علم  للفظ  نعتًا  الرمحن  يكون 
خمتص باهلل ال يشاركه فيه غريه، ويدل عليه 
مثل:  قبله  ملا  تابع  غري  القرآن  يف  وروده 

ڃ  چ  و  ڑچ  ژ  ژ  چڈ 
شأن  وهــذا  وغريها.  چچ  ڃ  ڃ 
فال  وعليه  الصفات،  ال  املحضة  األســامء 
بدالً  يكون  ان  ويتعني  صفة  إعرابه  جيوز 
إال ان السهييل منع البدلية الن شأن البدلية 
قبلها،  ما  تبيني  لغرض  تأيت  البيان  كعطف 
إهبام  فيه  فليس  كلها  املعارف  اعرف  واهلل 
چ  ک  ک  چ  قالوا:  ولذا  الرمحن،  يبينه 

ومل يقولوا: )وما اهلل(؟.
تعني  بيان  عطف  أو  بــدالً  يعرب  أن  تعذر  وإذا 
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 وقد ذكر ابن جني)30( إن املسموع هو 

إتباع الصفتني. ولبعضهم إعراب آخر هلام 

نذكره عىل ندرته وشذوذه:

كل . 1 يف  والرفع  الرحيم،  الرمحن  رفع 

منهام عىل تقدير مبتدأ لكل منهام، أي 

الرفع  الرحيم. فيكون  الرمحن هو  هو 

فيهام عىل أهنام خربان ملبتدأين حمذوفني 

كام قدرناه)31(.

أهنام . 2 عــىل  الــرحــيــم،  ــرمحــن  ال نصب 

مفعوالن لفعل حمذوف تقديره، اعني 

إعرابه نعتًا، وهو وان جرى جمرى األعالم-
به  يراد  وصف  ذلك  مع  انه  -إال  قالوا  كام 
أن  سوى  بينهام  فرق  وال  كالرحيم،  الثناء 
ونحوه  كغضبان  املبالغة  صيغ  من  الرمحن 
الرب  فأسامء  والنون.  األلف  عىل  الشتامله 
تعاىل هي أسامء ونعوت بام فيها اهلل فانه علم 
وحيمل صفة اإللوهية، وكلها من حيث هي 
حيث  ومن  تابعة،  غري  القرآن  يف  تأيت  علم 
هي صفة تأيت تابعة السم اهلل سوى اهلل فإهنا 

مل تأت تابعة قط.
االستعامل  يف  ويأيت  وصفة  اسم  فهو  الرمحن  أما 
الفوائد  بدائع  انظر  وتابعًا.  مفردًا  القرآين 

ص23.
)30( معجم القراءات ج1 ص5 عن اخلصائص 

البن جني ج1 ص398. 
)31( معجم القراءات القرآنية ج1 ص5، إيضاح 

العوامل للقندهاري: ص4. 

مفعول  الرمحن  أن  أو  الرحيم  الرمحن 

والرحيم تابع له، حق املفعول وما يتبعه 

هو النصب عىل املفعولية والتبعية)32(.

مبتدأ، . 3 وتقدير  املدح  عىل  احدمها  رفع 

لفعل  املفعولية  عــىل  الــثــاين  ونصب 

حمذوف.

للفظ . 4 التبعية  ــىل  ع األول  خــفــض 

اجلاللة، ورفع الثاين عىل تقدير مبتدأ.

خفض األول عىل التبعية ونصب الثاين . 5

عىل تقدير فعل)33(.

ومهام تعددت صور اإلعراب وما يلزم 

من تعددها من اختالف تشكيل الوصفني، 

االثنني- يف  اخلفض  هو  القرآن  رسم  فان 

وتلكم الصور وان جازت يف أصل اإلعراب، 

إال أن توقيفية رسم املصحف وقراءته جتعل 

الرجحان، االقتصار  ني فضاًل عن  املتعِّ من 

عىل اجلر يف الوصفني معًا.

املطلب الثالث

وجوه بالغة البسملة:

يف  العظام  اهلل  آيات  من  آية  البسملة 

إيضاح  ص105،  ج1  الكبري  التفسري   )32(
العوامل ص5. 

)33( إعراب القرآن للنحاس ج1 ص117. 
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هبا  نزل  آية  أول  هي  بل  الكريم،  القرآن 

أن حتمل  فالبد   .)34(حممد الوحي عىل 

من خصائص القرآن الكريم ما حيمل املاء 

البحر العظيم ومنها  القليل من خصائص 
اخلصائص البالغية التي كانت وقت نزول 

القرآن ابرز سامته.
ما  البالغة  وجوه  من  البسملة  ويف 

سنتحدث عنه يف النقاط اآلتية:
1. اإلجياز مع الوضوح:

)خري  إن  العرب  لدى  املعلوم  من 
الكالم ما قل ودل( فقلة األلفاظ مع كثرة 
باالتفاق. وكام  املعاين من وجوه اإلعجاز 
مر يف إعراب البسملة فان اجلار واملجرور 
مرت  بمحذوف  متعلق  اهلل(  )باسم  وهو 
رجحناه- -كام  وهو  تقديره،  يف  األقوال 

أن  مع  وفاعل.  وصف  أو  وفاعل  فعل 
حذفه ال يوجب إهبامًا يف فهم املراد، ملا هو 
معلوم عند العرب بحذف ما يدل الدليل 
أو  والبنني  بالرفاء  قوهلم  مثل  حذفه  عىل 

باليمن والربكة)35(.

القرآن  من  جــزء  البسملة  أن  إثبات  تم   )34(
الكريم يف مبحث مستقل يف فقهها. 

وخمترص  ص17.  ج1  املحيط:  البحر   )35(
املعاين: ص123. 

)باسم  تقول  كانت  العرب  أن  كام 
هذه  امثال  ومن  العزى(.  واسم  الالت 
الرتاكيب يفهم ان يف بسم اهلل حذف يمكن 
االهتداء إليه بقرينة املقام وهي الرشوع يف 

القول أو يف العمل)36(.
2. أبراز أمهية املتعلِّق:

املتعلق  وحذف  بذكره  اهلل  اسم  وهو 
شاكلها  وما  ابتدئ،  أو  االبتداء  وهو  به 
من قصد املتكلم وفعله، مع مالحظة ما لو 
تأخري  فيه  لكان  عليه  متقدمًا  كان مذكورًا 

السم اهلل عن املقدر وهو فعل املتكلم.
نوجزها  فوائد  املتعلق  حذف  ويف   .3

بالنقاط اآلتية:
انه موطن ال ينبغي أن يتقدم فيه سوى أ. 

ذكر اهلل تعاىل، فلو ذكرت الفعل–وهو 
ذلك  فاعله–كان  عن  يستغني  ال 
حذفه  يف  فكان  للمقصود  مناقضًا 
مشاكلُة اللفظ للمعنى ليكون املبدوء به 
اسم اهلل كام تقول يف الصالة )اهلل اكرب(، 
أن  من  أكرب  أو  يشء  كل  من  ومعناه 
يوصف كام يف مضمون بعض األخبار 

)36( الكشاف: ج1 ص29، تنوير األذهان: ج1 
ص11. 
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ولكن ال نقول هذا املقدر ليكون اللفظ 
مطابقًا ملقصود اجلنان وهو أن ال يكون 
يف القلب إال اهلل وحده فكام جترد ذكره 

يف قلب املصيل جترد ذكره يف لسانه.
االبتداء ب.  صح  حذف  إذا  الفعل  إن 

وحركة  وقول  عمل  كل  يف  بالتسمية 
فكان  فعل  من  هبا  أوىل  فعل  وليس 
فعل  أي  فان  الذكر  من  أعم  احلذف 

ذكرته كان املحذوف أعم منه.
هبذه ج.  املتكلم  الن  ابلغ،  احلذف  إن 

الكلمة كأنه يدعي االستغناء باملشاهدة 
عن النطق بالفعل، فكأنه ال حاجة إىل 
دال  واحلال  املشاهدة  الن  به  العطف 
عىل أن هذا وكل فعل فإنام هو باسمه 
ابلغ  احلال  شاهد  عىل  واحلوالة  تعاىل 

من احلوالة عىل شاهد النطق.
االختصاص)37(.  عىل  الباء  داللة   .4
بعض  أوصلها  التي  الباء  معاين  احد  وهو   )37(
املستقرئني إىل ثامنية عرش معنًى، ولالطالع 
انظر: مغني اللبيب ج1 ص101، والربهان 
ص252.  ج4  للزركيش  القرآن  علوم  يف 
ص635،  ج1  للسيوطي  االقران  ومعزل 
وملحق  ص142،  ج4  للمربد  واملقتضب 
املقتضب يف ج4 ص126، ورشح املفصل 
يف علم العربية للزخمرشي ص285، ورشح 
ص22،  ج8  النحوي  يعيش  البن  املفصل 

أو  ابتداءه  خص  املتكلم  أن  بمعنى 
األسامء  من  غريه  دون  تعاىل  باهلل  استعانته 
بالضمري  التعبري  دل  مثلام  مدلوالهتا.  أو 

ٿ  چ  تعاىل:  قوله  يف  فعله  عىل  املنفصل 
الفاحتة:  ٿچ ]سورة  ٿ  ٿ 

5[ الدالني عىل احلرص به تعاىل دون غريه، 
وحرص االستعانة به وحده دون سواه.

5. تقديم لفظ اجلاللة وهو )اهلل( عىل 
اسم  فان  الرحيم:  الرمحن  الصفتني  ذكر 
بل  الصفات  مجيع  عىل  ضمنًا  يدل  الذات 
وحيثيات  جهات  إال  هي  وما  عينه  هي 
للناظر، بام فيها العلو والقدرة والقهر، فذكر 
الرمحن والرحيم بعد اسم الذات يدل عىل 
أن رمحته تعاىل أسبق من هذه الصفات إىل 

عباده وأكثر وأكمل من قهره)38(.
يف  اجلاللة  لفظ  أسبقية  أن  عن  فضاًل 
الذكر لصفة الرمحن وأسبقية الرمحن لصفة 
الرحيم فيهام من التدرج ما ال خيفى حسنه 

عىل ذوي اللسان.
فاهلل هو احلقيقة العليا املطلقة، والرمحن 
وغري  املرئية  الكائنات  تشمل  التي  صفته 

إيضاح العوامل ص17. 
)38( التفسري الكبري: ج1 ص168. 
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ترشيفًا  املؤمنني  ختص  والرحيم  املرئية، 
إىل  األعم  من  التدرج  فهذا  هلم.  وتكرياًم 
مما  التقييد  إىل  اإلطالق  من  أو  األخص 

يضفي عىل الكالم قيمة بالغية.
الرحيم  عىل  الرمحن  صفة  لتقديم   .6

قيمة بالغية أيضًا من جهتني:
عىل . 1 دال  صيغته  بحسب  الرمحن  إن 

والرحيم  بالذات،  القائمة  الصفة 
بمقتىض صيغتهام أيضًا تدل عىل تعلق 
الرمحة  تعلق  أي  باملفعول،  الفعل 
بالعباد، فالرمحة وصف والرحيم كأنه 
يكن  مل  ما  الفعل  يتحقق  وال  فعل، 
الوصف  وصف، وعىل هذا قدم ذكر 

عىل ذكر ما يدل عىل الفعل.
إن الرمحن وان دلت هيأته عىل العموم . 2

والسعة، إال أهنا ال تدل عىل االستمرارية 
الدالة  الرحيم  بذكر  فأعقبها  والثبات 
هبيأهتا عىل أن املبدأ فيها من السجايا غري 
الوصفني  وهبذين  الذات.  عن  املنفكة 
الرمحة  يف  والسعة  العموم  بني  مجع  قد 

وبني استمرار رمحته الواسعة)39(.

البيان:  ص48،  ج1  املنار:  تفسري  انظر   )39(
ص466. 

يف  آية  أول  يف  الرمحة  صفة  ذكر   .7
القرآن الكريم حيمل دالالت عدة:

الصفات . 1 أول  هي  الصفة  هذه  إن 
ابتدأ  اذ  املقدسة،  للذات  الكاملية 
الصفات  سائر  دون  من  القرآن  هبا 

األخرى.
بدء القرآن الكريم هبذه الصفة، داللة . 2

عىل أن القرآن الكريم نزل للناس رمحة 
كام قال تعاىل: چ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ کچ ]سور يونس: 57[.
بالرمحة . 3 جاء   األعظم الرسول  إن 

قال  إذ  بذلك  تعاىل  وصفه  كام  للعباد 
عز من قائل: چک ک گ گ 

گچ ]سورة األنبياء: 107[.
وهذا التطابق بني بدء القرآن مع ما يف 
وهدف  القرآن  عليه  نزل  من  ومع  القرآن 

اإلنزال مما يدرك بالغته أهل البالغة.
تعظيم  حتمل  الرمحة  صفة  تكرار   .8
يف  وتقريرها  الصفة  وتأكيد  املوصوف 
نفوس املخاطبني، ومع رجحان هذا التأكيد 
بلفظ  الرمحة  تكرار معنى  اآلية  فقد جتنبت 

واحد فعربت بصيغتني خمتلفتني)40(.

بترصف  ص17  ج1  املــحــيــط:  البحر   )40(
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9. صيغة رمحن تدل عىل شمول الرمحة 

للجليل من األمور واللطيف منها، فبدأ هبا 

إلفادة هذا العموم الذي هو أنس بالعظيم 

وعظائمها  النعم  جالئل  هيب  الذي 

وأصوهلا. ومع هذا أعقبها بالرحيم الدالة 

ولطف،  األمور  من  دق  ما  عىل  بصيغتها 

للداللة عىل انه تعاىل كام ُيطلب منه عظيم 

األمور، ُيطلب منه دقائقها)41(.

طلب  ملن  تقول  العرب  كانت  وقد 

رجاًل  اليسري  للمهم  أطلب  اليسري:  منهم 

يسريًا)42(.

من  هلام  بام  الرحيم  الرمحن  ذكر   .10

مدلول بعد ذكر االبتداء باسم اهلل، بمنزلة 

التعليل لالبتداء باسمه تعاىل أو االستعانة 

به  واالستعانة  بيشء  االبتداء  الن  به. 

اآلية  فأرشدت  املبتدأ،  من  داعيًا  يتطلب 

االبتداء واالستعانة  داعي  أن  إىل  الكريمة 

هو سعة رمحته ووصوهلا إىل عبادة.

ج2  للخطيب  الــقــرآن:  إعجاز  وإضــافــة، 
ص263. 

والبحر  ص45،  ج1  الكشاف:  انظر   )41(
ج1  الكبري:  والتفسري  ص3،  ج1  املحيط: 

ص234. 
)42( ظ: املصدر نفسه. 

كله  القرآن  شأن  شأهنا  البسملة   .11

قد عربت عن املقصود بأوجز عبارة وبكل 

خفيفة  اضطراب،  أو  نقص  دون  من  دقة 

تكررت  مهام  الطبع  يملها  ال  اللسان  عىل 

يف صالة وغريها مما حيسن ذكرها فيه، فهي 

وتصادف  طرية  غضة  التكرار  كثرة  مع 

موفورًا  وحسًا  مستأنفًا  نشاطًا  نفسك  من 

وان ما يميز أجراسها عىل مقدار ما يكون 

لعمر  وهو  النفس  ورقة  احلس  صفاء  من 

صدر  ويمأل  العاقل  فكر  يوسع  أمر  اهلل 

املفكر)43(.

هذا  يف  وغريه  هذا  كل  يف  عجب  وال 

األمر بعد أن كان صانعها هو صانع النفس 

الذي يعلم ببالغة الطبيعة اإلنسانية وبالغة 

الصياغة وما بينهام من التوافق واالنسجام 

واملؤانسة.

عرفنا  أن  -فبعد  البسملة  فصاحة  أما 

مدى مطابقتها ملقتىض احلال -وهي العنرص 

فمقوماهتا  البالغة،  عنرصي  من  الثاين 

صحة املفردات وتركيبها، وكوهنا مألوفة يف 

لسان العرب وخالية من الثقل عىل النفس 

النبوية:  والبالغة  القرآن  إعجاز  انظر:   )43(
ص249. 
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أهنا  كام  فيها)44(.  متوفرة  وكلها  واللسان، 

خالية من التعقيد اللفظي واملعنوي)45(.

ال  العرب  أن  بعضهم  زعم  لقد  نعم 

تعرف الرمحن، مما يستدعي القول بان اهلل 

وغريبة  يفهموهنا  ال  بلغة  خاطبهم  تعاىل 

عليهم، وهو ما خيل بفصاحة الكالم ومن 

ثم ببالغته.

كلمة  غرابة  عىل  القائل  واستدل 

روي  إذ  احلديبية،  صلح  بواقعة  الرمحن 

أن النبي«قال لعيل حينام كان يميل 

ايب  يقول  النفس  الثقيلة عىل  للكلمة  مثلوا   )44(
الطيب:

مبارك االسم أغر اللقب
كريُم اجِلِرّشى رشيُف النسْب 
امرئ  بقول  اللسان  عىل  للثقيلة  ومثلوا 

القيس:
غدائره مستشزرات اىل العال

تضل العقاص يف مثنى ومرسل
امرؤ  ومعلقة  ص27،  ج1  الوشاح  انظر 
القيس/ قراءة عروضية يف املعلقات العرش 

لعبد املنعم التكريتي ص10 البيت 35. 
)45( ومثلوا للتعقيد اللفظي بـ:

وقرب حرب بمكان قفر
وليس قرب قرب حرب قرب

ومثلوا للتعقيد املعنوي بـ:
وما مثله يف الناس إال مملكا

ابو امه حي ابوه يقاربه

عليه كتابة الصلح: اكتب بسم اهلل الرمحن 

الرحيم. فقال املرشكون: ال نعرف الرمحن 

نعرف  ال  قالوا  رواية  ويف  الرحيم.  وال 

الرمحن إال رمحن الياممة)46(.

واستدل أيضًا بقوله تعاىل: چڈ ڈ 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
گ گ گچ ]سورة الفرقان: 60[.

واجلواب عىل هذا الزعم:

إن إنكارهم للرمحن ليس انكارًا للفظ 

يدعي  كام  ملعناه  معرفتهم  وعدم  الرمحن 

تعاىل  اهلل  ملصداقية  إنكار  هو  وإنام  القائل 

وذلك  لدهيم،  املعروف  الوصف  هلذا 

جيحد  ومن  تعاىل،  اهلل  وجود  جلحودهم 

شيئًا جيحد أوصافه بطريق أوىل.

الرمحن إال رمحن  ولذا قالوا ال نعرف 

الياممة، أي ليس هلذا الوصف إال مصداق 

فان  اآلية  وكذا  الياممة،  رمحن  هو  واحد 

كان  باهلمزة  عليه  املدلول  استنكارهم 

به  يؤمنون  ال  الذي  هلل  للسجود  استنكارًا 

عندما  منا  القائل  يقول  كام  بصفاته،  وال 

يقال له آمرك بكذا وكذا: فيقول ومن انت 

ج1  كثري  البن  العظيم  القرآن  تفسري  انظر   )46(
ص20. 
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حتى تأمرين.
ألهليته،  جحود  الرمحن،  وما  فقوهلم 
وجوده  جيحدون  ألهنم  له  ُيسَجد  الن 
الرمحن  معنى  يفهمون  أهنم  إال  وصفاته. 
موضوعة  مادة  من  سليمة  صيغة  وهي 

عندهم وهلا مشتقاهتا املعروفة املتداولة.
من  روي  ما  عندهم  تداوهلا  ويؤكد 

استعامهلا يف أشعارهم.
وقد حكى القرآن الكريم عنهم بقوله: 
ۓچ ]سورة  ۓ  ے  چے 

مريم: 88[.
الرمحن  كلمة  إن  يثبت  هذا  كل  ومن 
وهي  غريبة،  غري  البسملة  كلامت  كبقية 

فصيحة بأمجعها.
املصادر واملراجع

القرآن الكريم خري مايبتدء به.
بن . 1 امحد  جعفر  أليب  القرآن:  إعراب 

دراسة  النحاس،  إسامعيل  بن  حممد 
مطبعة  زاهد،  غازي  زهري  وحتقيق 

العاين، بغداد، 1977.
إعـــراب ثــالثــني ســـورة مــن الــقــرآن . 2

امحد  احلسني  اهلل  عبد  أليب  الكريم: 
ابن فالويه، مطبعة دار الكتب املرصية، 

القاهرة، 1941.
العربية . 3 فصيح  يف  ــــوارد  امل ـــرب  اق

الرشتوين  اخلوري  سعيد  والشوارد: 
اللبناين.

أليب . 4 اخلــالف:  مسائل  يف  اإلنــصــاف 
سعيد  بن  حممد  الرمحن  عبد  بركان 
عبد  الــديــن  حمــي  حتقيق  االنـــبـــاري، 
السعادة -مرص، ط3،  احلميد، مطبعة 

.1955
اإلنباء بام يف كلامت القرآن من أضواء: . 5

حممد جعفر إبراهيم الكربايس، مطبعة 
اآلداب، النجف األرشف.

ــامء من . 6 ــل ــع ــام بـــني ال ــي ـــاف ف ـــص اإلن
إحدى  وهي  للقرطبي،  االختالف: 
مكتبة  وسائل،  ثالث  كتاب  رسائل 

الرتاث للطبع والنرش، بغداد.
أنوار التنزيل وأرسار التأويل: أبو سعيد . 7

البيضاوي،  بن حممد  بن عمر  اهلل  عبد 
مؤسسة شعبان، بريوت.

وأهــل . 8 الــعــبــارة  ــل  أه بــني  البسملة 
اهليئة  بسيوين،  إبــراهــيــم  االشــــارة: 
التأليف  دار  للكتاب،  العامة  املرصية 

والنرش 1972.
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القاسم . 9 أبو  القرآن:  تفسري  يف  البيان 
اخلوئي، الكويت، 1979.

تاج العروس: حممد مرتىض الزبيدي، . 10
مطابع دار صادر، بريوت، 1966.

بن . 11 حممد  القرآن:  تفسري  يف  التبيان 
األرشف،  النجف  الطويس،  احلسن 

.1957
رينهارت . 12 العربية:  املعاجم  تكملة 

دوزي، 1982.
البحث . 13 يف  وداللتها  األلفاظ  جرس 

العرب: ماهر  البالغي والنقدي عند 
للطباعة،  احلرية  دار  هالل،  مهدي 

بغداد، 1980.
مجهرة اللغة: البن دريد أيب بكر حممد . 14

مكتبة  البرصي،  االزدي  احلسن  بن 
املثنى، بغداد.

اهلاشمي، . 15 ــد  امح الــبــالغــة:  جــواهــر 
1960، مرص، الطبعة 12 املنقحة.

الرافد يف علم األصول: منري القطيفي . 16
السيد  العظمى  اهلل  آية  لبحث  تقريرًا 
أهل  مكتبة  قــرص  السيستاين،  عيل 

البيت الليزري.
اهلل . 17 عبد  الدين  هباء  عقيل:  ابن  رشح 

 ،1980 ط20،  العقييل،  عقيل  بن 
القاهرة.

القاموس املحيط: جمد الدين حممد بن . 18
يعقوب الفريوز آبادي، القاهرة، نرش 

مؤسسة احليل، اوفسيت.
النشأتني: . 19 يف  وآثــاره  فضائله  القرآن 

فخري سلامن الظاملي، ط1، 1387، 
النجف األرشف.

علوان . 20 إبراهيم  النحوية:  القواعد 
الالمي، مطبعة العاين، بغداد.

أيب . 21 الدين  مجــال  النحو:  يف  الكافية 
بابن  املعروف  عمر  بن  عثامن  عمرو 
احلاجب، دار الكتب العلمية بريوت.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل . 22
التأويل:  وجوه  يف  األقاويل  وعيون 
الكتاب  دار  ــرشي،  ــزخم ال اهلل  ــاد  ج

العريب، بريوت.
منظور، . 23 البن  املحيط:  العرب  لسان 

دار  خياط،  يوسف  وتصنيف  إعداد 
لسان العرب، بريوت.

عثامن . 24 الفتح  أليب  العربية:  يف  اللمع 
بن جني، حتقيق حامد املؤمن، بغداد، 

ط1، 1982.
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متن الغاية والتعريب: أيب شجاع امحد . 25
بن احلسني بن امحد األصفهاين.

جممع البحرين: فخر الدين الطرحيي، . 26
مطبعة اآلداب، النجف األرشف.

اللغة: حممد حمي . 27 املختار من صحاح 
السبكي،  اللطيف  عبد  وحممد  الدين 

مطبعة االستقامة، القاهرة.
بكر . 28 أيب  بن  حممد  الصحاح:  خمتار 

الكويت،  الـــرازي،  القادر  عبد  بن 
.1982

الكريم . 29 ــرآن  ــق ال آيـــات  إىل  املــرشــد 
ط3،  بركات،  فارس  حممد  وكلامته: 

1968، دمشق.
حممد . 30 أيب  ــقــرآن:  ال إعـــراب  مشكل 

مكي بن أيب طالب القييس، 1975. 
العراق.

امحد خمتار . 31 القرآنية:  القراءات  معجم 
عبد العال سامل، الكويت، 1988.

إبراهيم . 32 إخــراج  الوسيط:  املعجم 
مصطفى، امحد حسن الزيات، حامد 
عبد القادر، حممد عيل النجار، املكتبة 

العلمية.
الــقــرآن . 33 أللــفــاظ  املــفــهــرس  املعجم 

الباقي،  عبد  فـــؤاد  حممد  الــكــريــم: 
بريوت.

االعاريب: . 34 كتب  عن  اللبيب  مغني 
الــديــن  مجـــال  اهلل  عــبــد  حمــمــد  أليب 
هشام  بــن  اهلل  عبد  بــن  يوسف  بــن 

األنصاري، مطبعة املدينة القاهرة.
الفتح . 35 أيب  املعرب:  ترتيب  املغرب يف 

نارص بن عبد السيد بن عيل املطرزي، 
دار الكتاب العريب، بريوت.

موسى . 36 ــطــول:  امل رشح  يف  املفصل 
النعامن،  مطبعة  البامياين،  العاملي 

النجف، 1967.
د. . 37 واصطالحًا:  لغة  البالغة  مفهوم 

املجمع  -جملة  فياض  جابر  حممد 
املجلد35،  ج3،  العراقي،  العلمي 

.1984
بن . 38 حممد  العباس  أليب  املقتضب: 

اخلالق،  عبد  حممد  حتقيق  املربد،  يزيد 
بريوت.

املقرب: عيل بن مؤمن املعروف بابن . 39
عبد  اجلواري،  امحد  حتقيق  عصفور، 

اهلل اجلبوري، بغداد.
القاسم . 40 أبو  العربية:  علم  يف  املفصل 
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حممد عمر الزخمرشي، ط1، 1323هـ، 
مرص.

سور . 41 من  نخبة  يف  االعـــراب  ملحة 

الكربايس،  جعفر  حممد  الكتاب: 

مطبعة اآلداب، النجف األرشف.

عىل . 42 ووقف  فيه  نظر  الطالب:  منجد 

ضبطه فؤاد ارضام البستاين، بريوت، 

ط25، 1956، دار الرشوق.

قلعجي: . 43 حممد  الفقهاء:  لغة  معجم 

قرص مكتبة أهل البيت الليزري.

معلقة امرؤ القيس قراءة عروضية يف . 44

امحد  املنعم  عبد  د.  العرش:  املعلقات 

التكريتي، ط1، 1986.

النحو الوايف: عباس حسن، ط5، دار . 45
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تقديم
الذي  الكريم كتاب اهلل اخلالد  القرآن 
ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، 
الذي  الوحيد  هو  العظيم  القرآن  هذا 
من  النور،  إىل  الظلامت  من  البرشية  خيرج 
التحرر  يكون  وال  احلرية،  إىل  االستعباد 
وقد  عليه،  والثورة  الظلم  بمحاربة  إال 
"كتاب  بأنه  القرآن   عيل اإلمام  وصف 
وتسمعون  به،  وتنطقون  به،  تبرصون  اهلل 
بعضه  ويشهد  ببعض،  بعضه  وينطق  به، 
خيالف  وال  اهلل  يف  خيتلف  ال  بعض،  عىل 

بصاحبه عن اهلل")1(.
والتغيري،  باإلصالح  القرآن  جاء 
والظلامت،  والفساد  الظلم  عىل  وبالثورة 
قيم  إلرساء  واملرسلني  األنبياء  اهلل  فأرسل 
احلكام  وألن  واملساواة،  واحلق  العدل 
املستكربين دائام يقفون أمام دعوات األنبياء، 
حيتوي  أن  فالبد  املصلحني،  ودعوات 

القرآن يف داخله كيفية التصدي لالستكبار 
يرفض  القرآن  ألن  والطغيان،  واالستعامر 

)1( اإلمام عىل بن أيب طالب –هنج البالغة، رشح 
 ،1990 بريوت،  الفكر،  دار  عبده،  حممد 

ص2 –ص17. 

بل  له،  للتصدي  اإلنسان  وحيفز  الظلم 
فقال  واالستكانة،  الضعف  من  وحذر 

تعاىل چۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
 ،]25 األنفال:  ېئچ ]سورة  ېئ 
حيذر القرآن من الفتنة تصيب الصاحلني مع 
وبسبب  للفتن،  يتصدوا  مل  ألهنم  الظاملني، 
يتضمن  العظيم  القرآن  أن  نرى  ذلك  كل 
واالستكبار  والظلم  الفساد  عىل  الثورة 

وقوى ظالم النفس والروح.
وقدوة،  قادة  من  للبرشية  البد  وكان 
متيزوا  برش  أفراد  مجيعا  األنبياء  ألن 
الناس  دون  متيزوا  كام  املثالية  بالبرشية 
مجيعا باالصطفاء اإلهلي هلم ليكونوا قدوة 
بالقيم  والتبشري  العدل  لينرشوا  للناس، 
أرسلهم  مصلحون  برش  فهم  الرسالية، 

ٻ  چٱ  معنوي  ميزان  ومعهم  اهلل 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
پ پ ڀ ڀچ ]سورة 
ترتبص  ذلك  وبسبب   ،]25 احلديد: 
والكافرين  الظاملني  من  املعادية  القوى 
وحتدث  األنبياء،  بدعوات  واملستكربين 
املواجهات، فالبد أن تكون هذه الدعوات 

اإلهلية ثورة ضد الظلم والطغيان من أجل 
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إرساء العدل، وهو الذي أشار إليه القرآن 
الكريم بامليزان..

فامليزان هنا هو حقيقة العدل، وحامل 
امليزان ليس خملوقا معصوب العينني لكي 
ولكن  السبيل،  ــواء  س عــن  ينحرف  ال 
يــدرك  العينني،  مفتوح  املــيــزان  حامل 
بني  بالقسط  حيكم  واألشــيــاء،  األحــيــاء 
كل  ضد  ــروب  احل وخيــوض  البرش،  كل 
املصطفون  هــم  فاألنبياء  املستكربين، 
ساموية  كتب  ومعهم  مجيعا  الناس  دون 
يمكن  ما  وهذا  والتوحيد..  بالعدل  تبرش 

تسميته ثورة.
الضوء  تسليط  أن  عىل  التأكيد  وجيب 
أي الُبعد  اإلسالم،  يف  اجلانب  هذا  عىل 
اجلانب  أنه  يعني  ال  واجلهادي،  الثوري 
كل  ألن  غريه،  دون  األهم  أو  الوحيد 
اإلسالُم  َتَشكل  التي  واألبعاد  اجلوانب 
بعضها بعضًا،  يكمل  جدًا،  مهمة  منها 
بسمة  األساس  يف  يمتاز  اإلسالم  وألن 
أي  الضوء عىل  إلقاء  جيعل  مما  الشمول، 
حيتاج  مستقل  بشكل  جوانبه  من  جانب 
عىل سمة  مسبق  وتأكيد  تشديد  إىل  دومًا 

املنطق  رفض  وعىل  واإلحاطة،  الشمولية 

التجزيئي يف التقييم)2(.

معاجلة  أن  عىل  التأكيد  كام ينبغي 

القرآن الكريم لعملية الثورة، يأيت متفاعاًل 

املعاش، وإبراز ذلك بوضوح،  الواقع  مع 

اإلسالم  األول يف  اجلانب  ختطي  يعني  ال 

وهو نزول القرآن عن طريق الوحي، كام ال 

يعني ختطي كون اإلسالم دينًا سامويًا يبدأ 

مع  يتعامل  وهو  إليه،  ويرتكز  بالتوحيد 

اجلواهر،  يف  تشبه  امللموسة التي  الوقائع 

الوقائع  من  كثريًا  أحيانًا  الشكل  يف  وربام 

الثوري  التغيري  عمليات  التي تواجهها 

ولكن  وزمان،  مكان  كل  يف  الكربى 

لعملية  املواكبة  جانب  عىل  الرتكيز هنا 

األسباب  أحد  تقديم  إىل  فيهدف  الثورة 

اإلسالمي  النص  حيوية  التي تفرس 

مواكبة  اجلمود، وقدرته عىل  وابتعاده عن 

وفرصها  احلياة  تطرحه  تغيري ثوري  كل 

السانحة أمام الشعوب.

-لو  اهلل سبحانه  بمقدور  كان  وقد 

شاء-أن يكتفي بإنزال القرآن الكريم دفعة 

يف  الثوري  –املنهج  شحادي  عباس  الشيخ   )2(
اإلسالم –موقع. al -shia. org، ببعض 

ترصف. 
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ينزله دفعًة  واحدًة عىل قلب النبي، أو 
واحدًة إىل املسلمني، ولكن حلكمة جليلة 
أنزله مواكبًا لعملية التغيري منذ أول نزول 

الوحي حتى اكتامل الدين.
الثاين  السّنة الرشيفة وهي املصدر  أما 
يف الترشيع اإلسالمي بعد القرآن، فكانت 
وإجابة  الثورة،  لتفاصيل  يومية  معايشة 
التي  اجلزئية  وأيضا  الكربى،  املسائل  عن 
مما  التغيري،  وعملية  بالدين  تتعلق  كانت 
النص  حيوية  تفسري  آخر يف  سببًا  ُيقّدم 
اإلسالمي وُبعده عن اجلمود، وقدرته عىل 
مواكبة التغيري، ثم يضاف بعد ذلك تراٌث 
األزمنة  من  كثريًا  واكب  غني،  إسالمي 

وعالج كثريًا من احلاالت.
اإلسالم دين ثورة

ليس  ثورة(  )دين  مقولة  استعامل  إن 
حيمل  وإنام  فقط،  لفظا  وال ُيطلق  جمازيًا، 
متام املعنى، فهذه املقولة تنطبق عىل اإلسالم 
حتى لو استعملنا املعيار الغريب احلديث يف 
آية  وتظهر  الثورة،  ونظرية  الثورة  تعريف 
ونشأ  وتكّون  ُولَِد  اإلسالم  أن  يف  ذلك 
كربى،  عملية ثوريٍة  والدة  مع  واكتمل 
كلام  متجددًا  حارضًا  يظل  أنه  يعني  وهذا 

واجه عملية ثورية كربى)3(.
نزول  بعد  التغيري  عملية  بدأت  لقد 
من  قليل  ثورة بنفر  أية  تبدأ  كام  الوحي، 
امللتّفني حول قائدهم، والقائد  املجاهدين 
نصب  وضعوا  وقد   ،األكرم النبي  هو 
العامل  بل  جمتمعهم،  هدف تغيري  أعينهم 
إىل  جذريًا  تغيريًا  يريدون  وكانوا  بأرسه، 
االنقالب  أو  الثورة  يعني  وهذا  األمام، 

عىل األوضاع السائدة.
والعزة  بالعزة،  النفوس  يمأل  القرآن 
عيل  الدكتور  قال  كام  أو  الظلم،  ترفض 
رشيعتي إن القران الكريم يعلمنا أن طريق 
اخلالص يف اآلخرة هو اخلالص يف الدنيا 
وطريق جنة املسلمني يمر بحرية املسلمني 
ويقظتهم، وعلمهم وأن كل من يموت هنا 
ذليال يبعث هناك ذليال أيضا)4(، قال تعاىل 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چڭ 

ۈ ۈ ٴۇچ ]سورة اإلرساء: 72[.
الثورة  ثنائيات  من  كثري  به  القرآن  إن 

ضد  موسى  واالستكبار،  الطغيان  عىل 

)3( املصدر السابق. 
–ترمجة  الذات  –العودة إىل  )4( د. عيل رشيعتي 
الزهراء  –دار  شتا  الدسوقي  إبراهيم  د. 

للنرش –القاهرة –1986 -ص196. 
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ونوح  النمرود،  ضد  وإبراهيم  فرعون، 
كام  أقوامهم،  ضد  وشعيب  وعاد  وهود 
وقصص  الطغيان،  أسباب  القرآن  حدد 

الطغاة، وكيفية مواجهة األنبياء هلم.
چڄ  املثال  سبيل  عىل  تعاىل  فقال 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
النحل:  ڇچ ]سورة  چ  چ 
االعرتاف  عدم  تتطلب  اهلل  فعبادة   ،]36
بأي مستكرب، وهذا من رس تكبرية املسلمني 

)اهلل أكرب(، فهو فوق كل قوى مستكرب.
حدد القرآن الكريم مصري املستكربين، 

فقال تعاىل چې ى ى ائ ائ 
ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
 ،]83 القصص:  ۈئچ ]سورة 
للمتقني  العاقبة  جعل  القدير  العيل  اهلل 
عىل  تكلم  وعندما  للضعفاء،  ال  األقوياء، 
املستضعفني عنى هبم املضطهدين يف الدين 
وفريضة  السواء،  عىل  اإلنسانية  والكرامة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر تعىل من 
عىل  القائمة  الرسالية  البرشية  الثورة  شأن 

أسس قرآنية.
من  ال كورد  نقرأه،  أن  جيب  فالقرآن 
بل  فقط،  اآلخرة  ثواب  أجل  من  األوراد 

قوة  ويبدل  والعزة  اليقظة  خيلق  ككتاب 
والذلة  الظلم  ضد  وعصيان  اإليامن بقوة 
القرآن  يصور  كيف  وانظر  واجلهل، 
املوجودة  الصورة  مسلمة بعكس  مجاعة 

چڳ  الكثريين  أذهان  ويف  املجتمع  يف 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

ېئچ ]سورة  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ 

الشورى: 38 –42[.
الظلم  بني  نفرق  أن  ينبغي  وهنا 
يقتص  أو  قد يتسامح  الذي  الفردي 
القانونية، وبني  بالطرق  ظامله  من  اإلنسان 
بأكمله  شعب  عىل  الذي يقع  العام  الظلم 

الرىض  ألن  مستبد،  ظامل  حاكم  جراء  من 
الظلم  انتشار  يؤدي إىل  هنا  واالستسالم 
تتأثر  ال  قد  الذي  واستفحاله  والفساد 

الكثري  عىل  يؤثر  شخصيا ولكنه  به  أحيانا 

الشعب  وعامة  والفقراء  الضعفاء  من 
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من  هو  فيهم  عن التفكري  النأي  ويعترب 
األنانية والكرب.

 الرسول أحـــاديـــث  أتـــت  لــقــد 
وصحابته الكرام يف الوقوف بكل حزم جتاه 
إرادة فرد أو رشذمة متيل إرادهتا عىل ماليني 
الشخصية،  مصلحتها  أجــل  من  البرش 
وَوْعُد اهلل بالنرص للفئة الثائرة عىل الظلم، 

هو سنة إهلية قال تعاىل چې ې ې ې 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
وئچ ]ســـــورة  وئ  ەئ 
والدمار  اهلالك  اهلل  5[، وجعل  القصص: 
هو مصري من يستسلم للظلم دون مقاومته 

ی  ی  ی  چی  تعاىل  قال 
القصص:  جئ حئ مئچ ]سورة 

59[، وال يسلم من هذا العقاب اإلهلي يف 
الدنيا حتى العابد.

ويوضح الشيخ حممد عبده هذا املعنى 
قائال: "أخطأ املسلم يف فهم ما ورد يف دينه 
من أن املسلمني خري األمم، فظن أن اخلري 
الشأن  رفعة  وأن  املسلم،  لعنوان  مالزم 
تابعة للفظه، وان مل يتحقق شئ من معناه، 
تسىل  رزية  به  حلت  أو  مصيبة  أصابته  فإن 

بالقضاء، وانتظر ما يأيت به الغيب بدون أن 

إىل  ينهض  أو  الطارئ  لدفع  وسيلة  يتخذ 
عمل لتاليف ما عرض من خلل أو مدافعة 
اهلل  كتاب  ذلك  يف  خمالفا  اجللل  احلادث 
وسنة نبيه" كام أن عدم مواجهة الظلم فيه 

ۇئ  تعاىل چ  يقول  حني  اهلل  ألوامر  هتوين 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ چ ]سورة غافر: 31[.

من أجل ذلك كله نجد القرآن حسم 
املشاكل  عىل  الثورة  وطلب  مبكرا،  األمر 

التي تقلق اجلنس البرشي بصورة عامة.
الثورة يف اللغة:-

يف  تأت  مل  الثورة  إن  قائل  يقول  ربام 
حيبذه  ال  الفجائي  التغيري  أن  أو  القرآن، 
فّضل  الكريم  القرآن  أن  أو  اإلسالم، 
يزول  ولكن  الثورة،  عىل  اإلصالح 
اإلصالح  عن  نبحث  عندما  التعارض 

والثورة يف املفهوم القرآين.
يف  جاء  كام  اإلصالح،  مفهوم  إن 
َصاَلحًا  يصُلح  )صَلَح  الوسيط:  املعجم 

وصلح  الفساد،  عنه  زال  وُصُلوحًا: 
يف  وأصلَح  مناسبًا.  أو  نافعًا  كان  اليشُء: 
نافع،  صالح  هو  بام  أتى  أمره:  أو  عمله 

وأصلَح اليشَء: أزال فساَده()5(.

العربية  اللغة  –جممع  الوسيط  املعجم   )5(
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وقد وردت مادة )ص ل ح( يف القرآن 

الكريم بتصاريف متعددة، منها قوله تعاىل 

عىل لسان نبي اهلل شعيب خماِطبًا قوَمه: چۆئ 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
هود:  حئچ ]سورة  جئ  ی  ی  یی 

ٻ  چٱ   :- –تعاىل  وقوله   ،]88

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
البقرة:  ڀچ ]سورة  ڀ  ڀ  پ 

25[، وقوله تعاىل: چٻ پ پپ 

 ،]220 البقرة:  پ ڀ ڀ ڀچ ]سورة 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چڭ  واآلية 

 ،]56 األعراف:  ۇچ ]سورة 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل  قوله  وأيضا 

ڀچ ]سورة  پ  پ  پپ  ٻ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چڦ   ،]196 األعراف: 

ڄچ ]سورة يونس: 81[.
ويطلب  الفساد،  ضد  هنا  فاإلصالح 

أي  الصاحلات،  فعل  اإلنسان  من  اهلل 

العمل الصالح النافع، واهلل ال يصلح عمل 

املفسد، وهو أمر إصالحي محيد.

األنبياء  أقوام  ينصاع  ال  عندما  ولكن 

بالقاهرة، مكتبة الرشوق الدولية، القاهرة–
ط4، 2004م ص: 520. 

يدركهم العذاب، ويف الوقت نفسه عندما 

يطلب النبي من قومه اإليامن والتصديق بام 

جاء، وعندما يطلب منهم إصالح أمرهم 

ضد  الثورة  الثورة،  تأيت  يرفضون،  ثم 

فاإلصالح  االستكبار،  وضد  احلرية  قيود 

رفض  بعد  تأيت  الثورة  أو  للثورة  مكمل 

دعوات اإلصالح..

نحو  بالتغيري  جــاء  الكريم  فالقرآن 

وأشاد  اإلصالح  فطلب  البرشي،  الكامل 

اهلل  يأمر  وعندما  باملصلحني،  تعاىل  اهلل 

حيق  يرفضون  ثــم  بــاإلصــالح  األغــنــيــاء 

حتمية  الثورة  وتصبح  اهلل،  عذاب  عليهم 

األنفس  تغيري  ثم  والعقل،  األرض  لقلب 

لكي يغريها اهلل تعاىل.

ولو بحثنا يف الرتاث اإلسالمي لوجدنا 

الثورة موجودة يف كتب اللغة، قال الطربي: 

ثار يثور وثورانا إذا انترش يف األفق.

ثورا  اليشُء  العرب: )6(ثار  لسان  ويف 

والثائر الغضبان،  هاج  ر  وتثوَّ وثورانا 

ويقال للغضبان أْهَيُج ما يكون قد ثار ثائره 

الرشعي  املفهوم  يف  –الغيبة  البيومي  حممد   )6(
الشبكة  البرية من موقع  –مكتبة  والسيايس 

الدولية للمعلومات -اإلنرتنت. 
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وثار  وهاج غضبه  غضب،  إذا  فائره  وفار 

واملثاورة  وثب،  وثورانا  وثؤرا  ثورا  إليه 

املواثبة وثاوره مثاورة وثوارا عن اللحياين.

ويقال انتظر حتى تسكن الثورة، وهي 

ثورا  يثور  وغريمها  الدخان،  وثار  اهليج 

وثؤورا وثورانا ظهر وسطع وإثار)7(.

يف  هييج  ألنه  "ثورا  الثور  وسمي 

ثورته، وهكذا يف االصطالح املعارص يقال 

رصاع الثريان" أي تعبري لغوي أصيل من 

الغرية واهليجان الرصاعي ضد  الثورة أي 

األصوليني  بعض  وعند  الشيطاين  الباطل 

وبالتايل:  أنثى الثور"،  "الثورة  يقولون: 

النهج  هذا  ويف  ثورة،  اإلسالم  يف  ليس 

وأداهتا  الثورة  من مصطلح  للقرآن  تفريغ 

كتوجه انقاليب رباين..

بني  بقرة  صفة  يف  تعاىل  اهلل  قال  وقد 

احلرث  تسقي  وال  األرض  تثري  إرسائيل: 

أرض مثارة إذا أثريت بالسن وهي احلديدة 

األرض  وأثار  األرض،  هبا  حترث  التي 

األنــصــاري  ــد  أمح بــن  حممد  اهلل  عبد  ــو  أب  )7(
–دار  القرآن  ألحكام  القرطبي–اجلامع 
–ج1/   1989– –بريوت  ملاليني  العلم 

 .482

قلبها عىل احلب بعدما فتحت مرة)8(.

ويف السياق نفسه نبحث يف املصطلح 

"اجتثت  االجتثاث:  للثورة، وهي  القرآين 

الثورة  بمقام  وهي  األرض"  فوق  من 

التحولية يف املصطلح احلديث، أي التحول 

الرتاجع  وحالة  السقوط  حالة  من  باألمة 

املدوي، ألن مصطلح  اإلهلي  الصعود  إىل 

الثورة يف األصل هو مصطلح قرآين.

قراءته  القرآن  تثوير  شمر)9(:  قال 

ومناقشة العلامء به..

يُثور  )ثاَر  الوسيط:  املعجم  يف  وجاء 

وأثاَره  وانترش.  هاَج  وَثْورًة:  وَثْورًا  َثَوَرانًا 

التنزيل  ويف  ونرَشه،  هيَّجه  وإثارًا:  إثارًة 

ں  ں  ڱ  ڱ  چڱ  العزيز: 

وأثاَر   ،]4–  3 العاديات:  ڻچ ]سورة 
التنزيل  ويف  للزراعة،  حرثها  األرَض: 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چڍ  العزيز: 

ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

گچ  گ  گ  ک  ک  ک 

]سورة الروم: 9[، ويقال: أثاَر األمَر: بحَثه 

–ج4/  كمبيوترية  –نسخة  العرب  لسان   )8(
 .108

)9( الغيبة ملحمد البيومي –مصدر سابق. 
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واستقصاه. ويف األثر: »أثريوا القرآن؛ فإن 

فيه خرَي األولني واآلخرين«)10(.

اللغة  ملجمع  الفلسفي  املعجم  أما 

بأهنا:  )الثورة(  ف  فعرَّ بالقاهرة  العربية 

لقلب  املجتمع  حياة  يف  ل  حتوُّ )نقطة 

جديد  تقدمي  نظام  وإحالل  البايل  النظام 

االنقالب  من  تتميز  هبذا  وهي  ه،  حملَّ

يد  من  السلطة  نقل  يف  يتلخص  الذي 

ألخرى()11(.

صليبا  جلميل  الفلسفي  املعجم  ويف 

أوضاع  يف  جوهري  تغيري  )الثورة  جاء: 

 . دستورية..  طرق  فيه  تتبع  ال  املجتمع 

وهو  رسيعة  فهي  للتطور:  مقابلة  والثورة 

ل  تبدُّ وهو  مفاجئ  ل  حتوُّ وهي  بطيء، 

تدرجيي()12(.

والثور هو السيد، وقول أمري املؤمنني 

يوم  »إنام ُأِكْلُت   طالب أيب  بن  عىل 

بالثور  عنى  وقيل  األبيض«)13(  الثور  أكل 

– سابق  –مصدر  العربية  اللغة  جممع   )10(
ص102. 

)11( املصدر السابق –ص58. 
–دار  الفلسفي  –املعجم  صليبا  مجيل   )12(
الكتاب اللبناين، 1982م –جـ1 ص381. 

)13( هنج البالغة –مصدر سابق.

.اخلليفة الثالث عثامن بن عفان

أما الطحلب فيقال هو ثور املاء، حكاه 

أبو زيد يف كتاب املطر)14(.

فلم  البقر  أوردوا  العرب إذا  وكانت 

ترشب لكدره املاء أو لقلة العطش رضبوا 

الثور ليقتحم املاء فتتبعه البقر)15(.

بثوريته  التوجيه النبوي  يبدو  وهكذا 

والعلم  األمة  مستقبل  عن  الباحثني  يدفع 

وهبته  القرآن  أن يعطى  التحرير  ومناهج 

التحريرية الثورية، وجيعله يف خنادق وعي 

متزيقها،  ال  ومصاحلها ووحدهتا،  األمة 

وجيعل من مفهوم الثورة الروحية القرآنية 

الفكر  مستوى  عىل  استواء عميقة  حالة 

والثقافة واإلنسان.

بالقرآن ومع  وهكذا ال يستقيم وعينا 

األبرار  األحرار  القرآن  بحملة  إال  القرآن 

الذين  املعظمة وهم  النبوية  العرتة  من 

جيعلون القرآن مرشوعا إحيائيا ثوريا..

قال أمري املؤمنني عيل: "سلوين قبل 

)14( أبو زيد سعيد بن أوس األنصاري –كتاب 
–  1935– أمريية  مرصية  –طبعة  املطر 

ص49. 
)15( لسان العرب –مصدر سابق –ج4/ 108. 
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السموات  أعلم بطرائق  تفقدوين فألنا  أن 
من طرائق األرض..")16( ومل يقل قبله وال 
بعده أحد سلوين إال عقيم ومفرت عىل احلق 

والقرآن..
فقد جعل النبي بأمر من اهلل تعاىل 
الوجه  والقرآن  املؤمنني  أمري  مع  التأويل 

اآلخر ألمري املؤمنني وعرتته املطهرة...
فإن القرآن قيمته لزم أن جتعل ألل حممد 
القرآن  يفتح  وال  والقيمة..  القيم  عظيم 
وعلمهم ودعواهتم،  بربكاهتم  إال  كنوزه 
)عيلٌّ  باهبم..  من  إال  باب  للعبد  يفتح  وال 
بايب الذي أؤيت منه()17(، و)كذب من زعم 
أنه يأيت البيت من غري بابه( فهم باب الثورة 
ثمن  هو  النازف  الثورة ..ودمهم  وعنوان 
الشهيد  الشاهد   واحلسني الثورة..  قيم 
رمز التحول نحو قيم هذا التفسري والتأويل 

وتأصيل الثورة..
الثورة يف القرآن الكريم:-

عاله :چگ  يف  تعاىل  قوله  يف 

 ،]9 الروم:  گچ ]سورة  گ 

)16( هنج البالغة –مصدر سابق. 
ــام  اإلم ــأن  ب ومــتــواتــر  مشهور  احلــديــث   )17(
العلم، واتفق عليه  باب مدينة  عيل، هو 

املسلمون يف أكثر كتب احلديث. 

قال الطربي: "استخرجوا األرض وحرثوها 

وعمروها أكثر مما عمر هؤالء فأهلكهم اهلل 

بكفرهم وتكذيبهم رسلهم...")18(.

من  املصطلح أثاروا  يف  يعني  ما  وهو 

االقتصادية  العاملية  الثورة  أي  الثورة: 

العمران  إقامة  العمرانية باجتاه  الثورة  أو 

األريض...

ــارة  إث يفهم  أن  يمكن  املقابل  ويف 

األرض باالجتاه االجيايب: الثورة االقتصادية 

الثورة  البنائية  أو  "الثورة  البناء  وهي ثورة 

عىل  مرتكزة  مجيعا  ومفاهيمها  الفوقية... 

األصول القرآنية.

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چڦ 

چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
]سورة آل عمران: 55[، ومنه :چٹ 

ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ ]سورة 

املائدة: 66[..

يف  واالستعالء  الفوقية  مدلول  وهو 

–جامع  الطربي  أبو جعفر حممد بن جرير   )18(
تفسري  أو  الــقــرآن  آي  تــأويــل  عــن  البيان 
–القاهرة  للنرش  الــريــان  –دار  الــطــربي 

1985 –ج10/ 170. 
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استعامر  مسألة  ويدعم  القرآين  املفهوم 
األرض واستخالفها...

ــورة  جبچ ]س يئ  ىئ  چمئ 

جيعل  املصطلح  أو   ...]18 ــام:  ــع األن
وليس  العاملني،  رب  هلل  العليا  الفوقية 
يف  الطغاة  والدكتاتوريني  لرشعة املعتدين 

هذا العامل...
يمكن  ال  الفوقية اإلهلية  هذه  وبدون 
وإعامرها  األرض  إثارة  ملرشوع  يكون  أن 
وسائل  من  املعامرية املعارصة"  "الثورة 
الطغيان  خدمة  يف  تكون  ألهنا  اإلنجاح 
اإلستكبارية  ألدوات الرجس  والعبودية 

يف هذا العامل...)19(.
مستويني،  عىل  اإلعالمية  اإلثارة  إن 
عىل  احلضارية  النهائية  التعبئة  حرب 
وإحداث  اإلسالمي،  املستوى املنهجي 
نظرات جديدة يف اجلديد احلضاري القرآين 
القرآنية  والكنوز  اإلصالح  عىل مستوى 

كقاعدة  للجامهري  وإيصاهلا  احلديثية 
االجتامعي  واالرتقاء  احلضاري  لإلحتاد 

بوسائل علمية جديدة)20(...

)19( الغيبة ملحمد البيومي –مصدر سابق.
)20( املصدر السابق. 

أن تكون  املستوى اآلخر يمكن  وعىل 
املضاد  باالجتاه  هي  الثورة  أو  اإلثارة 
التربير  وسائل  يف  وهو املمثل  للجامهري، 
األيديولوجي حلكومات االستكبار العاملية 
عىل  املادية  حضارهتا  أقامت أسس  والتي 
–دكتاتورية  العامل  –بروليتاريا  قمع األمم 

احلزب –وإيصال مقوالت األخ... الخ.
املفهوم  إبراز  هو  هنا  هيم  وما 
االصطالحي"للثورة" يف القرآن الكريم..

أثــاروا  مصطلح  من  يفهم  أن  يمكن 
إصالحي  تغيري  حــدوث  وهو  ــاروا:  ث أو 
اصطالح  يكون  أن  جيب  وهلــذا  حقيقي، 
مجيع  مستوى  ــىل  وع ــقــرآن  يف ال ــثــورة  ال
بنائيا،  نورانيا  بنائيا  اصطالحا  املفردات، 
واحلرية  العمل  مستوى  عىل  يقيم أسسه 
قاعدة  عــىل  أيــضــا  ومبنيا  واإلنــســانــيــة، 
مئچ ]ســـورة  حئ  جئ  ــرآن چی  ــق ال
الوسائط  لكل  النبذ  وهو   ،]256 البقرة: 
الضغط  وسائل  بدون  املقيتة،  اإلكراهية 
الشعوب  إنــجــازات  وسحب  واالبــتــزاز 

واألمم املخالفة.
قال تعاىل: چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ 
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يونس:  ڃچ ]سورة  ڄ  ڄ 
عىل  فتياتكم  تكرهوا  وقال: وال   ،]99
البغاء إن أردن حتصنًا لتبتغوا عرض احلياة 

الدنيا ]سورة النور: 33[.. .
هكذا يعترب االصطالح القرآين العظيم 
املبني إهليا عىل رفض سياسات اإلكراه الظامل 

هو أساس األنموذج العادل واملقسط...
النورانية  انبعاث احلالة  وهذا هو متام 
أن  نؤكد  وهلذا  )العدل(،  اهلل  اسم  من 
عىل  القرآنية مبنية  املصطلحات  مجيع 
أساس االتساق والتوافق الداخيل لرسالة 
ألن العدل  األرض،  يف  والقسط  العدل 

هو أساس امللك.
القرآن  يف  الثورة  مصطلح  فإن  وهلذا 
للعدل  العاملية  البنية  حقيقته إجياد  يف  هو 
تعاىل:  قوله  وهو  واالستخالف،  اإلهلي 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

 ،]30 البقرة:  پچ ]سورة  پ  پ 
اإلهلي چگ  العديل  البناء  ثورة  فهي 

گ گچ.

ھ  ھ  تعاىل :چھ  قوله  ويف 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۈچ ]سورة  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

فاطر: 9[، ويف تأويل املفردات االصطالحية 
لإلحياء  دعوة  نجدها  الكريمة  اآلية  لتلك 
من  األرض  يف  الرباين  الثوري والعمران 
ويشمل  اإلهلي،  اإلرسال  عملية  خالل 
هذا االصطالح الثوري الشمويل الرباين يف 

األرض حركة الرساالت املقدسة.
اآلية  هذه  يف  "وأرسلنا رسلنا"... 

الكريمة تأصيل ملفهوم الثورة العقائدية من 
بالسحاب، والسحاب  الرياح  خالل ربط 
اهلل  صنع  وهو  للمطر  تعاىل  اهلل  إنزال  هو 

ڈچ  ڎ  ڎ  ڌ  وچڌ  تعاىل، 
]سورة النبأ: 14[.

فتثري أي تصنع ثورة بنائية يف األرض.. 
اإلحيائية  تطور احلركة  يف  املطر  لعالقة  ملا 
واالســتــخــالف واالقــتــصــاد اإلســالمــي 
اخلالئق ...فسقناه باألمر  لكل  واألممــي 
–كن فيكون...إىل  التسيري األمري  اإلهلي 
مرهون  اليوم  واملوات العاملي  ميت،  بلد 
والديني  ــي  ــالق األخ اإلفـــالس  بحالة 

األرض،  يف  الروحي املنهجي  ــراغ  واإلف

املنظم  الــنــهــب  قـــوى  حلــســاب  وذلـــك 

املبني  التصنيع املادي  بأشكال  واملكدس 

الشعوب،  وقهر  البورصة  سياسة  عىل 
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سبيل  العلمي عىل  البناء  هذا  تأسس  ولو 
ألصبح  للمظلومني،  االنتصار  وقاعدة 
ــامء العقيل  اإلن عملية  يف  خارقة  معجزة 
قبلة  هو  والنبوة  القرآن  ولكان  واملنهجي 

األمم نحو العدل..
ثورة  أي تصنع  "فتثري"  املصطلح  ويف 

هلا وجهات ظاهرة وباطنه عديدة.
رياح الثورة القرآنية:-

القرآين  النص  يف  دائام  تأيت  الرياح  إن 
فعندما  الثوري،  التغيري  من  حالة  لتحدث 
اهلواء  بمعنى  فقط  الريح  مصطلح  يأيت 
يكون  الرائحة،  بمعنى  وليس  الشديد 
نذيرا هبالك أو عذاب، مثل ريح رصرص، 
الرياح بصيغة  أما عندما تأيت  وريح عاتية، 
اجلمع، تكون خريا وبركة، مثل قوله تعاىل 

ى  ى  ې  ې  ې  چې 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ 
 ،]57 األعراف:  مئچ ]سورة 

چڈ ڈ ژ ژ  تعاىل  وقوله 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
وقوله   ،]22 احلجر:  گچ ]سورة 

ے  ھ  ھ  ھ  چھ  أيضا  تعاىل 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۇ ۆۆ ۈ ۈچ ]سورة فاطر: 9[، 
وغريها من اآليات املبرشات بوجود الرياح 
التي تغريِّ األرض لتحييها، وتلقح النخيل، 
فالرياح  البرشيات،  النفوس  يف  وتثري 
فهي  الثوري،  أو  اجلذري،  للتغيري  مرادف 
عىل  املنتظمة  الفوقية  البنائية  الثورة  رياح 

أساس العدل اإلهلي اخلالص.
الثورة  ويقال اليوم يف املصطلح رياح 
هي  السياق  يف  الثورة  ورياح  التغيريية، 
املعتقدات  ورسوخ  اإلهلية  الثورة  روح 
واجلامهريي،  األممي  الوعي  يف  الربانية 
أو  املسلمة  اجلامهري  قلب  يف  وحتديدًا 
الثورة يف  صنع  عىل  القائمة  املسلمة  األمة 
عىل  والقائمة  املسلمني  وأوطان  اجلامهري 

قاعدة: "ولتكن منكم أمة".
ويف القراءة ملصطلح األمة نجد املعنى 
القرآن  يف  األمة  ملصطلح  والعام  اخلاص 
"فتثري سحابا"، والسحاب هو آلية التطهري 
الثوري ملرشوع البناء الرباين يف املخلوقات 
واألمم.. .. "بعد موهتا" أي بعد أن حكم 

باملوت  الشعوب  الطغاة واملستكربين عىل 
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اجلامعي، بعد أن أخضعوها لنظريات املكر 

الظامل.

أما قوله تعاىل چڭ ڭچ راجع عىل 

اإلنزال اإلهلي الساموي املعجز واإلحيائي.

ۈچ  تعاىل :چۈ  قوله  ويف 

]سورة فاطر: 9[: هو تأكيد عىل أن احلالة 

خمصوصة  اخلامتة  اإلهلية  الثورة  هبا  املراد 

بطلب اإلصالح، خاصة يف آخر الزمان.

تعاىل  قوله  يف  الطربي  قال  ذلك  ويف 

يقوم ملك  »ثم  قال:  ۈچ:  چۈ 

فيه  فينفخ  واألرض  السامء  بني  بالصور 

فتدخل  جسدها  إىل  نفس  كل  فتنطلق 

فيه«)21(.

ہچ  ہ  چہ  القرآن  ويف 

وانقلب:  تراجع  11[ أي  احلج:  ]سورة 

الثورة  أو  الثورة،  عن  الردة  بمقام  وهو 

املتغريات  هو إحداث  والتقليب  املضادة، 

الثورية املضادة..

الغاية من الثورة يف القرآن:-

تعاىل هو  اهلل  أكرمه  الذي  اإلنسان  إن 

القرآن  جاء  تكريمه،  أجل  ومن  الغاية، 

–ج10/  سابق  –مصدر  الطربي  تفسري   )21(
 .379

وكل  البرش،  كل  بني  واملساواة  بالعدل 

ظاملا  يعترب  املساواة  هذه  ضد  يقف  من 

األصل  ألن  اإليامين،  القرآين  املفهوم  يف 

والتغيري  اإلصالح  هو  الكريم  القرآن  يف 

عىل  االنقالب)22(  أو  والثورة  لألفضل، 

األوضاع الشاذة يف املجتمع، والقضاء عىل 

قوة  أي  ضد  والوقوف  طبقي،  رصاع  أي 

مستكربة متكربة حملية أو دولية.

هذه إحدى غايات القرآن الكريم، أو 

غايات  ألن  اخلاتم،  اإلسالم  دعوة  قلب 

اإلسالم متعددة متنوعة، ولكنا نقترص عىل 

املفهوم الثوري يف القرآن ال غري.

قراءة  يف  القرآين  الوعي  سياق  ويف 

جيعل  الذي  هو  نجده  الثورة،  مصطلح 

اإلهلي  النور  بحالة  مشموال  املصطلح 

والثورة الروحية، كام يف تعريفها بأهنا حالة 

انقالبية نفسية ووجدانية تتشكل من خالل 

وبمزيج  وعبادي  عقائدي  بنيوي  تراكم 

روحي متكامل..

وبالتايل فإهنا تشكل القاعدة واألرضية 

)22( مصطلح االنقالب يف اللغة الفارسية يعني 
من  متقدم  نوع  بالفعل  واالنقالب  الثورة، 

أنواع الثورة اجلذرية التغيريية. 
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حد  إىل  وتسهم  الذاتية،  املجاهدة  لعملية 
كبري يف إجياد حالة التعبئة الروحية القادرة 
املجاهدة..  للنفس  العقائدي  التثبيت  عىل 
من  "واملجاهد   :املصطفى النبي  يقول 

جاهد نفسه يف ذات اهلل")23(.
الروحية أيضا  الثورة  أن  نرى  وهلذا 
املصطلح  أصول  قراءة  يف  الغاية  هي 
بد  الثورة ال  الروح وبعني  القرآين، وبعني 
أن تكتمل األمة ومجاهريها املسلمة لتكون 

أمة أنصار احلق..
خملوق  القرآن  تصور  يف  اإلنسان  إن 
أرىض حقًا، ولكنه بحكم تكوينه ووظيفته 
موصول بالسامء)24(، وهبذه الصفة جيب أن 
يقدم له خطاب ديني حمرر من أي قيود غري 
قرآنية، علاًم بأن هذا احلوار الساموي يتعلق 

باألرض واإلنسان املستخلف.
نزل  ما  أول  إن  بعيدًا،  نذهب  وملاذا 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  الكريم  القرآن  يف 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
گچ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

)23( لسان العرب ج 4/ 108. 
حق  هــو  الــنــاس  –حق  هــويــدى  فهمي   )24(
–  297 –العدد  الكويتية  العريب  اهلل–جملة 

أغسطس 1983. 

مها  والقلم  فالقراءة   ،]1 العلق:  ]سورة 
عنوان املعرفة البرشية الساموية املصدر، وال 
دّون بني  ما  أو  القلم  إال مع  القراءة  تكون 
القرآن  دفتني، ولذلك فإن ثاين ما نزل من 
ڑچ)25(  ڑ  ژ  چڈژ  الكريم 

]سورة القلم: 1[.
من جديد يؤكد اهلل سبحانه أمهية القلم 
يف تدوين العلم واملعرفة والثقافة، وهكذا 

يتسق مع قوله تعاىل چ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱچ ]سورة احلجر: 9[، ألنه 
سبحانه مل يرتك القرآن لذاكرة البرش، فكان 
احلجر  عىل  نزوله  حلظة  القرآن  تدوين 
وسعف النخيل من أسباب حفظ القرآن، 
مل  التي  السابقة  للكتب  حيدث  مل  ما  وهو 

تدون يف حينها فضاع كثري من معاملها.
وإذا كان القرآن قدم للبرش، ومل يقدم 
البرش للقرآن، يكون املفهوم القرآين الذي 
ودالالته  اإلهلية  أصوله  له  للبرش  قدم 
الدالالت  فهم قارص هلذه  الرسالية، وأي 

خترج النصوص كلية عن معناها.

الثورة  أعلن  الكريم عندما  القرآن  إن 

النزول حسب ما  اعتمدنا عىل ترتيب  )25( لقد 
هو مكتوب يف املصاحف املقروءة. 
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عىل الطغيان فإنه أعلنها انطالقًا من قواعد 
إيامنية وعقلية كام ذكرنا.

تعبري  جاء  الرشيف  احلديث  وف 
قال  القرآن"،  و"أثريوا  القرآن"  "ثّوروا 
أراد  "من  األنوار،  بحار  جممع  مؤلف 
ويفكر  عنه  لينقر  أي  القرآن  فليثور  العلم 
يف معانيه وتفسريه وقراءته، وأثريوا القرآن 
ويستثري  فإن فيه علم األولني واآلخرين" 

فيها من الفوائد، أي يستخرج)26(.
املفهوم  عن  البحث  عند  هنا  فاألمر 
الثوري القرآين نجده ليس من أجل جتديد 
جتديد  أو  الديني  األمة  خلطاب  حترير  أو 
للتنقيب  للقرآن  تثوير  هو  بل  لواقعها، 
املعادن املخبوءة  ّينقب عن  عن علومه كام 
يكون  القرآن  وتثوير  األرض،  باطن  يف 
بالعقل امليضء بورع النبوة، وبإيامن الروح 
حتى ال يتغلب العقل عىل الروح أو الروح 

عىل العقل.

وال يكون ذلك إال ملن رسخ يف العلم، 
ڱ ڱ  چ  فيهم:  تعاىل  اهلل  قال  الذين 
 ،]83 النساء:  ںچ ]سورة  ں 
فليس كل من قرأ القرآن أدرك كل معانيه 

)26( املصدر نفسه. 

اآلية  يف  جاء  فقد   ،عرصه يف  حتى 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چۇ  الكريمة: 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ليس  أنه  أي   ،]16 حممد:  ]سورة  ېچ 
الكريم  القرآن  لتفسري  مؤهل  إنسان  كل 
التأكيد  مع  أنفسهم،  الصحابة  من  حتى 
أن القرآن نفسه ترك للمؤمنني آيات كثرية 

واضحة لتقوية اإليامن وتعضيد االعتقاد.
ٻ  چٱ  اإلخالص  سورة  فمثاًل 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
اإلخالص[،  ٿچ ]سورة  ٺ 
وحدانية  بتلقائية  ويدرك  العامي  يفهمها 
تفاسري،  أو  رشوح  دون  وصمديته  اهلل 
كل  والفيلسوف  واملفكر  العامل  ويفهمها 
حسب إدراكه وثقافته وإمكاناته الفكرية، 
والعدل،  التوحيد  بإرساء  يتعلق  فاألمر 

وهذا من روح القرآن.
ومما يؤسف له ابتعاد أمة حممد عن 
والغريب  الثورية،  روحه  وعن  القرآن، 
أن تفرق األمة جاء بسبب هجر املسلمني 

للقرآن.

الكريم  القرآن  ابتعاد عن  حدث  فلقد 



د. عيل ابو اخلري

123

حممد  الشيخ  فيهم  ــال  ق حتى  تــدرجيــيــًا، 

إىل  ــرآن  ــق ال املسلمون  "هجر  ــزايل:  ــغ ال

األحاديث، ثم هجروا األحاديث إىل أقوال 

األئمة  أقوال  ثم هجروا  )األمراء(،  األئمة 

املقلدين  هجروا  ثم  املقلدين،  أسلوب  إىل 

وتزمتهم إىل اجلهال وختبطهم")27(؛ فضاعوا 

كل  بعيدة  وهي  التكفري،  روح  بنوا  عندما 

البعد عن املنهج القرآين احلقيقي.

ـــذا املــســلــك إعــامل  ــد عــطــل ه ــق ول

الثورية  وانطالقاته  املبدعة  وروحه  القرآن 

والتحررية)28(.

الثورية  للحالة  حتــتــاج  األمـــة  إن 

املشتت  واقعها  من  للخروج  القرآنية، 

إىل  الواقع  هذا  نعيش  وسنبقى  املمزق، 

لدهيا  وتتوفر  الثورة،  روح  فيها  تتولد  أن 

املعارضة  مواقف  ومتارس  نفسية التمرد، 

يقول  املــريــر،  التخلف  ــذا  هل والــرفــض 

تعاىل :چھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭچ ]سورة الرعد: 11[.

الكتاب  –دار  السرية  –فقه  الغزايل  حممد   )27(
العريب –القاهرة –1982 –ص33. 

الفكر  –دار  القرآن  –تثوير  البنا  مجــال   )28(
اإلسالمي –القاهرة –2004 –ص 73. 

اجلهاد ثورة قرآنية
ثورية،  حالة  هو  القرآن  يف  اجلهاد  إن 
طلبه  فقد  اجلهاد،  طلب  عندما  تعاىل  فاهلل 
واملساواة  العدل  أجــل  من  املؤمنني  من 
عىل  املجاهدين  وفضل  الظلم،  ــع  ودف
هو  اهلل  سبيل  يف  ــاد  ــه واجل الــقــاعــديــن، 
لو  حتى  مكان،  أي  يف  املظلومني  منارصة 
يتفق  اهلل  وسبيل  مسلم،  غري  املظلوم  كان 

متاما مع الكرامة البرشية.
ولذلك نالحظ أن آيات اجلهاد بدأت 
لتلقى  تعاىل  اهلل  قبل  من  تدرجييا  بالنزول 
صعبة  جديدة  مهمة  املسلمني  عاتق  عىل 

وشاقه.
ٻ  ٻ  ٱ  چ  اآليات  هذه  من 
پپ  پ  ٻ  ٻ 

ڀچ ]سورة  ڀ  ڀڀ  پ 

 ،]9 التحريم:  ]سورة  و   ،]73 التوبة: 
والكفار واملنافقون يف اآلية كفار يضطهدون 
من  اإلهلية  الكلمة  ويمنعون  اإلنسان 
االنتشار، وجهادهم ثورة من أجل اإلنسان.
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ 

ڎچ ]سورة النساء: 75 -76[.
ألجل  القتال  تــعــاىل  اهلل  ــدد  ح لقد 
اختالف  عىل  املستضعفني،  عن  الدفاع 
جهاد  وهو  وأعراقهم،  ومذاهبهم  أدياهنم 
ومحاية  املستضعفني  خــالص  أجــل  مــن 
ويطلبون  باهلل  يؤمنون  الذين  املحرومني، 
منه أن يمنحهم وليا وقائدا يعني اجلهاد من 
وحماربة  عادل  اجتامعي  نظام  أقامة  أجل 
الظلم والعدوان، هو أيضا من مصاديق يف 

سبيل اهلل.
جماهدة  الناس  من  اهلل  طلب  كذلك 
النفس، بمجاهدة هوى النفوس والقلوب 
والعقول، أي الثورة عليها، فطلب يف سبيل 
تقوية جهاد النفس أن يكون العبد حرا من 
سائر العبوديات فيخلص بالعبادة والعبودية 
لشهواته  عبدا  يكون  ال أن  وحده،  اهلل  إىل 

چٱ ٻ ٻ ٻ  تعاىل:  قال  وأهوائه: 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٹ ٹچ ]سورة اجلاثـية: 23[.
تعاىل  اهلّل  ــن  م ــوف  ــاخل ب ـــره  أم ــام  ك
ومراقبته يف كل العمل رسا وعالنية، قال 

ڦچ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  تعاىلچڤ 
]سورة ق: 18[.

إن تغيري النفس يف حد ذاهتا حالة ثورية 
حتتاج دائام للعناية والرعاية، فطبيعة النفس 

ٹ  چٹ  تعاىل:  قال  بالسوء  أمارة  أهنا 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃچ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

]سورة الشمس: 7 –10[.
اخلامتة

ٻ  ٻ  ٻٻ  چٱ  تعاىل:  بقوله  نختم 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ 
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ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ھ ے ے ۓ ۓچ ]سورة 

الروم: 6 –10[.

واهلل  املنهج،  قرآين  ثوري  ختام  وهو 

بصريهتم  هلم  وأنار  الثوريني،  عباده  وعد 

رغم  للمستكربين،  حدث  بام  ليتدبروا 

أهنم كانوا أكثر قوة وبطشا، واهلل ال يظلم 

يظلمون  الناس  ولكن  الناس،  من  أحدا 

العيل  اهلل  وعد  هو  احلق  والوعد  أنفسهم، 

القدير، وله األمر يف كل شئ...
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مدخل:
األدبــيــة  ــة  ــرؤي ال أن  يف  مــشــاحــة  ال 
الثقافية واالجتامعية  تبعا للميادين  ختتلف 
والنفسية وغريها، التي ُتظِهر بدورها تفّرد 
األديب الثقايف عن نظريه، ما حُيدث حتوال 
يف الصورة التي ترّبز خصوصية النصوص. 
ولكن هذا ال يمنع من انتقال فكرة غابرة 
صورة  بأية  آخر،  إىل  أديب  من  جماورة  أو 
متفاوت،  بنحو  تنترش  التي  الصور  من 
يشري اىل التوافق الروحي للخطاب السائد 
يف ظروف والدة النص؛ هلذا فإن احلضور 
خالل  من  واضحا  يبدو  املقّلد،  األديب 

وجود معامل التواصل الثقايف.
وهذا األمر نتيرس مالحظته يف ظاهرة 
البارزة  املنعطفات  يف  تظهر  التي  التناص، 
متابعة  ويف  النصّية،  العالقات  مسرية  يف 
فتح موضوعات كثر بسبب إقبال املبدعني 
والباحثني عليها، وما سّجلته من مواقف 
األصل  عىل  احلفاظ  إطار  يف  تندرج 
إنتاجه يف صورة  إعادة  ثّم  ومتابعته، ومن 

جديدة تفصح عن مناخاهتا املحلية.
درر  لرسالة  كان  املسار  هذا  وعىل 
السمط يف خرب السبط، أن تتوافر عىل منابع 

كبرية  بفاعلية  أسهمت  املشارب،  متنوعة 
حتّققت  الذي  األديب،  املنجز  هذا  هوية  يف 
والدته عىل يد أديب أندليس كبري، هو ابن 
)658هـ(.  سنة  يف  املتوف  البلنيس  األّبار 
اجلذور  إىل  بقوة  ينظر  أن  له  كان  وقد 
القرآنية  املنابع  ومنها  املختلفة،  التارخيية 
التي رضبت يف أعامق رسالته فكرا وأدبا، 
ومّحلها دورا بارزا، بحسب ثقافته الواسعة 
القرآنية  املرجعية  توظيف  أحسنت  التي 

بصورة مثالية.
لقد جعل من ذلك النتاج الذي حتّدث 
فيه عن مسرية البيت النبوي عامة، ومسرية 
الكثريين  قبلة  خاصة،   احلسني اإلمام 
تداخل  وما  األديب،  بنتاجه  أعجبوا  الذين 
فيه من معطيات ورواسب عقدية وّشحت 

البنى الداخلية.
يساير  أن  الباحث  عىل  كان  هنا  ومن 
العملية التناصية، التي رابطت حول ضفاف 
النصوص النثرية لرسالة درر السمط يف خرب 
السبط، فكانت عىل موعد مع طبيعة احلدث 

استضافة  من  يمّثله  ومــا  املتفّرد،  األديب 

النصوص القرآنية الكريمة يف متون أندلسية، 

الرصانة  لتحقيق  أديب  نسق  يف  تضافرت 
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حلركة  املؤسستني  األدبية،  واملتعة  الفكرية 
اإلبداع يف صفحات تلك الرسالة.

الـتأصيل النظري:
والشعراء  الكّتاب  من  الكثري  اعتكف 
يف حمراب الرتاث؛ بالنظر إىل ما يشتمل عليه 
عنوانا  ملحوها  التي  التفوق،  عالمات  من 
ُألَِف  كذلك  الذاتية.  ثقافتهم  عىل  متقدما 
اإلجيابية  النامذج  مرافقة  منهم  الكثري  عن 
الناضجة، التي تتجاوز ما يمكن أن يلحق 
الذائقة األدبية من نقص جتاه الثقافة املحاكاة 
ذلك  بعد  مندوحة  وال  كاتبها.  وأسلوب 
يعيشون  األدباء، وهم  أولئك  نجد  أن  من 
فنجدهم  املنتقاة،  النصوص  إزاء  االنبهار 
ومعتنقني  آخرين،  نظراء  أعامل  ممجدين 
صور  يف  نصوصهم  وحماورين  مواقفهم 
ومشاهد متنوعة. ومن هذه الذهنية األدبية 
كان التناص، هو العنوان الذي شمل تلك 
تنوعت  وقد  األدبية.  واهلواجس  النوازع 
العنوان  هذا  تناولت  التي  النقدية  اآلراء 
املتخصصني  لدى  واملعلوم  املهم،  النقدي 
البلغارية جوليا كريستيفيا، هي  الناقدة  أن 
أول من أطلقت هذا املصطلح من مكامنه، 
من  يتشّكل  نص  كّل  )أن  قّررت  عندما 

تركيبة فسيفسائية من االستشهادات، وكّل 
لنصوص  حتويل  أو  امتصاص  هو  نص 

أخرى()1(.
وقد نسجت رأهيا من مالحظة طبيعة 
األديب،  للنص  واملعنوي  اللفظي  التشكل 
األديب  لبوسات  عليها  أضفت  التي 
التوجه  جتّسد  مهمة  ثنائية  لتحتل  املتلونة؛ 
اخلوض  يف  وتبعها  والوجداين،  املعريف 
املعروف  الغريب  الناقد  التناص  بمحتوى 
تودوروف، عند حديثه عن التناص، بقوله: 
)التناص ظاهرة نقدية تنتسب إىل اخلطاب 
وال تنتسب إىل اللغة. ولذا فإنه يقع يف جمال 

اختصاص عرب اللغويات()2(.
ويؤخذ من هذه املقولة الطبيعة املتحركة 
يف اإلبالغ، فيام يتعلق بآثار النصوص، ويف 
طبيعة اللغة املتجاوزة حمليتها، عرب مستوى 
للقيم  املحتضنة  النصوص  من  مضمون 
تتعّلق  األمر  وحقيقة  األساسية.  واملبادئ 

النصوص  يف  النهائية  هيمنتها  ضامن  يف 

توبقال  دار  زاهي،  فؤاد  ترمجة:  النص:  )1( علم 
للنرش، ط1، الدار البيضاء، 1991: 79. 

جملة  الصالح،  فخري  تــرمجــة:  التناص:   )2(
الثقافة األجنبية، العدد الرابع، دار الشؤون 

الثقافية، بغداد، 1988: 5. 
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املنتجة، وكذلك يف تعزيز مواقعها بتوسيع 

األدبية  املنظومات  لتشمل  سطوهتا؛  دائرة 

السابقة والالحقة التي هتيمن عىل العملية 

اإلبداعية.

يكن  فلم  العريب  ّالنقد  خيص  فيام  أما 

تلك  واكب  بل  الغريب،  سلفه  عن  بمعزل 

الغربية  العقول  التي أطلقتها  املهمة  اآلراء 

برقاب  األخذ  من  ومتّكن  شديد،  بوعي 

أهم  بني  ومن  العربية،  النقدية  الذائقة 

املواكبة، هو  تلك  تطالعنا يف  التي  األسامء 

التناص  ذكر  الذي  مفتاح،  حممد  الدكتور 

التناصية  العملية  أن  ورأى  التعالق،  باسم 

ما  وهو  تفاعلية،  تعالقية  بمرحلة  متر 

يف  )الدخول  التعالق  )هو  قوله:  يوضحه 

عالقة( نصوص مع نص حدث بكيفيات 

خمتلفة()3(.

ليس  السابق  النص  أن  يلحظ  وهنا 

يعاد  بل  الحقا،  نصا  لوحده  ينتج  من  هو 

إنتاجه عىل مستوى يقفز عىل ذهنية التمّثل 

من  نوع  يف  ُتشمل  أن  يتعني  إذ  والتكرار؛ 

)3( حتليل اخلطاب الشعري إسرتاتيجية التناص: 
للطباعة والنرش، ط1، بريوت،  التنوير  دار 

 .119 :1985

التكامل املستمر، الذي يتيح املراقبة والتأثري 

النقدي  النسق  يعني يف حتّكم  بنحو عميل، 

وهو  العرب،  نقادنا  عند  التناص  قراءة  يف 

ما نألفه عند عبد اهلل الغذامي الذي حتّدث 

عن املعاجلة التناصّية بقوله: )إن التناص أمر 

البد منه وذلك ألن العمل األديب يدخل يف 

شجرة نسب عريقة وممتدة متاما مثل الكائن 

ال  أنه  كام  فراغ  من  يأيت  ال  فهو  البرشي، 

يفيض إىل فراغ، إنه نتاج أديب لغوي لكل ما 

سبقه من موروث لغوي، وهو بذرة خصبة 

تؤول إىل نصوص تنتج عنه()4(.

وترسم ذهنية الغذامي الوضَع املتزامن 

سلطة  حتت  وقوعها  وحتمية  للنصوص، 

اجتامعية  بلورة  من  انطلق  وقد  التناص، 

التي  الثقافية،  األنواع  هويات  بني  تالقح 

األديب،  النص  خصوصية  تنوع  إىل  تعود 

أدواته  يستثمر  -لغوي  أديب  مناخ  حتت 

إلعادة تشكيل هويته اجلديدة.

وعند االنتقال إىل أديب آخر وهو نارص 

جابر شبانة، نجده يتحّدث عن التناص من 

النظرية:  النقد  يف  مقاالت  األسئلة  ثقافة   )4(
الثقايف، ط2، جدة، 1992:  النادي األديب 

 .111
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ليشتق منها معناه  منظور صيغته الرصفية؛ 

رصفية  صيغة  )التناص  يقول:  وعمله، 

الصيغة  هذه  حتمله  بام  تفاعل،  وزن  عىل 

االشتقاقية من معاين املشاركة والتداخل، بام 

يعني تداخل نص يف نص آخر سابق عليه، 

ونص  سابق،  نص  نصان،  لدينا  ليميس 

باملس  تبدأ  قد  خاصة  عالقة  بينهام  الحق، 

الرقيق، وتنتهي بالتامزج الكيل، حتى يبدو 

الفصل بينهام يف غاية الصعوبة()5(.

تتبعه  يف  تكمن  معاجلته  وخالصة 

وركوهنا  اللغوية،  الوالدة  منذ  التناص 

ثم  ومن  هلا،  اللغوية  اجلذور  تقيص  إىل 

جمموعة  بني  التفاعلية  اآللية  إىل  الولوج 

بصيغها  والالحقة  السابقة  النصوص  من 

النص  حيتوهيا  التي  والظاهرة،  املسترتة 

الشاعر  ذهنية  تطلقه  بام  بنيته،  يف  األديب 

للنص من تشّكالت ومقاصد متنوعة.

وهكذا نجد العملية التناصية مرشوعا 

علم  إلجياد  احلثيثة؛  املحاوالت  لرتسيخ 

احلديث:  العامين  الشعر  يف  القرآين  التناص   )5(
اإلنسانية،  لألبحاث  النجاح  جامعة  جملة 
 :2007 نابلس،   ،4 العدد   ،21 املجلد 

 .1080

معظم  عنيت  التي  النص،  علم  هو  جديد 

وسيلة  بوصفه  بدراسته،  العلمية  املناهج 

ما  بحسب  ونظرياهتا،  موضوعاهتا  لتأكيد 

يسمح به التناص من مؤثرات تنكص عىل 

نصوص سابقة أو معارصة)6(.

التي  التناص  أدبيات  يف  النظر  وعند 

اعتمدها ابن األّبار البلنيس، نجدها تتمّثل 

يف قوانني ثالثة، بحسب التوظيف القرآين 

الذي أثبت وجوده يف متون الرسالة، وهي: 

)التحويل، واالجرتار، والتكثيف(. وهو ما 

ستنظر إليه مفردات البحث يف املتون القادمة 

من هذا البحث املوجز واهلل املستعان.

قانون االجرتار:

حواضن  يف  النصوص  حضور  يمثل 

تلك  تستمدها  جديدة  قوة  متنوعة، 

املتنوعة،  النصوص  عنارص  من  احلواضن 

كذلك حتتسب تعبريا عن توصيف لتبيان ما 

يريده من تكرار الفكرة، وأمهيتها التي تأخذ 

بيد األديب؛ ليتكئ عىل إرث تارخيي لتلك 

)6( التناص األسطوري يف شعر سميح القاسم: 
اإلنسانية  العلوم  جملة  عليوي،  سامية  د. 
اجلزائر،  السابع،  العدد  بسكرة،  جامعة 

 .3 :2010
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حضور  عن  فضال  املكرورة،  النصوص 

األصالة،  متانة  بني  يتباين  الذي  وظيفتها 

وامتالك سحر احلضور اجلديد، الذي عرف 

قوانني  أيرس  من  وهو  االجرتار،  بقانون 

التناص التي يستحرضها األديب، وهو ما 

يمكن توضيحه بالتعريف اآليت: )هو تكرار 

للنص الغائب من دون تغيري أو حتوير، وهذا 

القانون يسهم يف مسخ النص الغائب؛ ألنه 

مل يطوره ومل حياوره، واكتفى بإعادته كام هو 

أو مع إجراء تغيري طفيف ال يمس جوهره 

بسوء؛ بسبب من نظرة التقديس واالحرتام 

السيام  واملرجعيات،  النصوص  لبعض 

الدينية واألسطورية()7(.

البعدين  يف  القانون  هذا  ويتوّضح 

الوجداين والواقعي، الذي يمكن مالحظته 

يف الرؤية املقدسة للمنبع األسايس، الذي 

بعني  إليه  املنظور  األصيل  النص  يمّثل 

أدبياته  يف  االنغامس  إىل  تتوّجه  مبدعة، 

يف  يتواتر  الذي  األمر  وهو  ومجاليته، 

الواقعي  املثرَيْيِن  جيعل  بام  نص،  من  أكثر 

تؤكد  املتواجلة،  النصوص  يف  والوجداين 

دار  ناهم،  أمحد  الــرواد:  شعر  يف  التناص   )7(
الشؤون الثقافية، ط1، بغداد: 43. 

الغائبة واحلارضة،  النصوص  بناء  منهجية 

عن  التعبري  يف  األديب  بالبعد  واملعتصمة 

متجيد  شأنه  من  ما  هلام،  املكّونة  العنارص 

إبداع  التي حتدد عملية  السابقة  النصوص 

األديب وتقيد حركته إىل حد ما، ما جيعلنا 

نشعر أن )التناص يف األدب قد أخذ شكل 

الظاهرة التي تنتسب إىل اخلطاب، وهو يف 

الوقت نفسه أداة للكشف عن قوانني كلية 

لإلنتاج الفني بمعزل عن مبدعه()8(.

يكون  اإلنتاجي  النسق  هذا  وعىل 

مقصد  ذا  القرآين،  للنص  الكيّل  احلضور 

واضح يف بيان صورة اخلطاب اإلبداعي، 

التي تكشف رصانة اآليات القرآنية وقوهتا 

يف  يدخلها  ال  بام  واحلجاجية.  اإلبالغية 

تنغلق  التي  النقدي،  اجلدل  معضالت 

عىل مقاصد بعينها تنكص عىل النصوص. 

بيان  هو  النقدية  الوقفة  هذه  يف  هيمنا  وما 

خرب  يف  السمط  )درر  نصوص  تداولته  ما 

االجرتار،  قانون  أدبيات  من  السبط(، 

احللقة  غدا  حتى  النوع،  هذا  وخصوصية 

األبستموجلي  الــرواق  يف  التعرضن  مقاربة   )8(
ـــرب، جملة  ــد ج ــي ــف رش ــوس ــلــتــنــاص: ي ل

األكاديمي، العدد 44: 23. 
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األبرز يف عملية التناص القرآين يف الرسالة، 

تدعيم  هي  الكثرة  هذه  من  الغاية  وكانت 

املتون النثرية، بقوة األسلوب القرآين الذي 

يربز تأثريه ومجاليته، ففي نص حتّدث عن 

األّبار  ابن  يقول   ،عيل املؤمنني  أمري 

باألقران،  كفاح  كل  يف  )بطش  البلنيس: 

وهلل  املران.  عوايل  و  اهلند  موايض  وأنسى 

وثباته، يوم بدر وثباته. صدرا يف كل قلب، 

املختار، وربك  فآخاه  وقلبا يف كل صدر. 

خيلق ما يشاء وخيتار. كفله أبو طالب كفالة 

جزاء  هل  اآلخر،  منزلة  عيل  فنزل  األب، 

اإلحسان إال اإلحسان()9(.

اآليتني  يف  يظهر  هنا  القرآين  التناص 

ۅ  ۅ  ۋ  چۋ  الـــرشيـــفـــتـــني: 

و   ،]68 القصص:  ]ســـورة  ۉچ 
ۉچ  ۉ  ۅ  ۅ  چۋ 

الــرمحــن: 60[. وقــد وردتــا بعد  ]ســورة 

عرب  عليهام  َّلع  ُيطـ مــتــعــددة،  تقديامت 

سلسلة املجد العلوي، وغاية االجرتار هنا 

عيل،  املؤمنني  أمري  أحــوال  بعض  وصف 

عز  د.  حتقيق:  السبط:  خرب  يف  السمط  درر   )9(
الدين عمر موسى، دار الغرب اإلسالمي، 

ط1، بريوت، 1987: 77. 

بقياسات  شبابه،  حتى  الصغر  مرحلة  من 

يف  االصطفاء  حيث  املطلوب،  ــرتار  االج

النبوية  املــؤاخــاة  بعد  واالختيار،  اخللق 

العمر  سني  تباين  من  الرغم  عىل  العلوية، 
اعتمدت  بل  ــا،  دوهن حائال  تقف  مل  التي 
املساحة  تلك  يف  واجلدية،  واملثابرة  اإليامن 
الزمنية الكثيفة من العمر عند املعارك، وإن 
تأخرت عن املؤاخاة بحسب السبق الزمني، 
وضع  قد  البلنيس  ـــار  األّب ابــن  أن  ونجد 
اغرتبت عن  وإن  التي  املخصوصة،  ملساته 
التسلسل الزمني لكنها ركنت إىل اإلبداع؛ 
بحسب  األدبية؛  النصوص  ييضء  الــذي 
القرآين  والتعاقب  للرسالة  األدبية  الطبيعة 
اإلبداعي  األداء  ومجالية  مفرداهتا،  داخل 
النصوص  ــادة  إع يلحق  عام  خــرج  الــذي 
أْن  يمكن  ما  وهو  مجــود،  من  بحذافريها 
متاسك  يف  املتوافقة  األدبية  باحلركة  يتابَع 
أجوائها املشحونة، بالتوصيفات املعنوية يف 
ميادين الثبات والكفالة، التي جاءت صورة 
كفالته  وقــت  طالب  أيب  سيدنا  إلحسان 
نجله  يف  اإلحسان  األخري  وردِّ  اهلل  رسول 
أمري املؤمنني عيل سالم اهلل عليهم أمجعني، 
وبيان تفسري هذا االلتصاق النََّسبي واخللقي 
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اهلاشمي، وهو يتحدث عن عالقته الروحية 
الشخوص،  تلك  حُِييِي  أنموذج  يف  احلية 

تبعا  هلا؛  مكّرمة  قرآنية  آيات  نقل  بوساطة 

جيب  الذي  املخصوص  لألثر  حييل  ما  إىل 

التعامل معه بحساسية عالية،  وهنا تكون 

التعاشق  ملفردات  كاشفة  ــب  األدي مهمة 

القرآين األديب؛ ألن )من أهم ما يمكن أن 

خيرج به املرء من التفكيك، هو هذه القدرة 

العجيبة عىل التي يكتسبها يف حتليل األشياء 

وإدراك الواقع()10(.

مسرية  البلنيس  األّبار  ابن  ويتابع 

منجزه  ضوء  القرآنية يف  النصوص  اجرتار 

األديب، الذي يلقي الضوء عىل طبيعة التفّرد 

املعريف حلركية اإلبداع، بام يظهر أمهية تلك 

النثرية  حواضنها  ويف  نفسها  يف  النصوص 

اجلديدة، حيث تأثريها املتمثل يف شخصية 

الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، ومدى 

والعلوية  النبوية  الشخصيتني  مع  تواشجه 

يستطيع  موضوعا  تقتضيان  إذ  املقدستني، 

أن يضفي عليهام ابن األّبار شكاًل إبداعيا، 

أمحد  د.  احلداثة:  بعد  ما  وفلسفة  النص   )10(
بوخطة، جملة اخلطاب، العدد السابع، تيزي 

أوزو، 2010: 40. 

البيت  هلذا  اجلامعة  العالقة  طبيعة  يقدم 

جتد  ال  أبيها  أم  إن  )وأبيها  يقول:  الطاهر، 

هلا شبيها. نثرة النبي، وطلة الويص، وذات 

كل  القيص.  األمد  عىل  املستويل  الرشف 

ولد الرسول درج يف حياته، ومحلت يف ما 

من  يؤتيه  اهلل  فضل  ذلك  آياته،  من  محلت 

يشاء()11(.

القرآين  النص  األّبار  ابن  يستقدم  هنا 

چڇ  تعاىل:  قوله  يف  املاثل  املقّدس 

اجلمعة:  ڍچ ]سورة  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

مقاله  يف  اإلشارة  أكمل  أن  بعد   .]4

لآلية  االجرتار  هلذا  وكان  الذكر،  السابق 

الديني  التوظيف  يضمن  أن  الكريمة، 

عىل  املركزة  النصوص  إخراج حمتوى  يف 

فاطمة  السيدة  والسيام  البيت،  أهل  رموز 

أن  بعد  السالم،  الصالة  عليهم  الزهراء 

إىل  والفكري  العقائدي  احليز  جتاوزت 

القرآين  املد  ينشط  بنحو  األديب،  احليز 

املقدسة يف  اإلهلية  الرغبة  لِِسامت  املحتوي 

الذي  بقّسمه  أّكده  بل  الفاطمي،  التكريم 

بفضلها  وتعقيبه  )وأبيها(  النص،  تصّدر 

الطلة:   .77 السبط:  خرب  يف  السمط  درر   )11(
الزوجة. 
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حيث  شبيها(،  هلا  جتد  ال  أبيها  أم  )إن 

بام  القرآين،  النص  مع  املنسجم  التعامل 

تناسب  يف  ومتناسقة  ناجحة  بصيغة  قّدمه 
به  كانت  لذا  والتبجيل؛  الترشيف  أفكار 
حاجة إىل ما يكمل رصانة املعنى، وغرس 
العميقة،  القيمة  هلذه  توثيقا  اللفظ،  حجة 
النبوي  بالنسب  الترصيح  يف  بان  ما  وهو 
والزواج العلوي الرشيف )نثرة النبي طلة 
الويص، وذات الرشف املستويل عىل األمد 
يكون  أن  بعد ذلك  املتوقع  القيص(. ومن 
النسل النبوي منها دون سواها، فكان لآلية 
الكريمة أثرها املطلوب؛ لتنجح حضورها 
التام يف النص، يف مواجهة امتدادات هذه 
األندلسية،  الذهنية  واجهتها  التي  احلال 
وهي تتحدث عن السيدة فاطمة الزهراء، 
بغية احلصول عىل الدعم املعنوي من اآلية 
الكريمة، التي تؤكد سبيل انتامئها، وتداوله 

يف ذريتها الطاهرة.
األندلسية  النصوص  أخذت  وهكذا 
وجها  حيسم  بام  القرآين،  باخليار  لإلمساك 
حتتويه  ما  كثرة  مع  األدبية،  أوجهها  من 
من مؤثرات نبوية وتارخيية وفنون بالغية، 
ويمكن أن نلمس ذلك يف نص آخر، وهو 

)َهمَّ احلسني باالنرصاف ملا أتاه قتل مسلم 
برشاف. وليت ذلك حم، فلم َتُغم الواقعة 
وَتُعم. لكن أبى إخوته أن يصيبوا بثأرهم، 
آثارهم؛  واقتفاء  إيثارهم  غري  وسعه  فام 

ليقيض اهلل أمرا كان مفعوال()12(.
والشك يف أن ثّمة حماولة يسعى إليها 
القرآنية،  مرجعيته  يف  البلنيس  األّبار  ابن 
بعد  احلسيني  املوقف  ثبات  ترّصن  التي 
إال  كان  فام   ،عقيل بن  مسلم  شهادة 

ڈ  ڈ  چڎ  الكريمة:  اآلية  رمق  أن 
ژ ژچ ]سورة األنفال: 42[ 
زلزلت  أن  بعد  وقع  ما  يف  رائدة  وعّدها 
إىل  االلتفات  من  وجعلت  زلزاهلا،  الكوفة 
موقفه اخلالد، الذي تقاطع مع حقيقة عدم 
تفكريه باالنرصاف. فجعل التناص القرآين 
وعي  يف  وتعّمقا،  جرأة  أكثر  املحاولة  هذه 
مل  بام  واحلسيني،  القرآين  املنظورين  مجال 
التي  احلادثة،  لتلك  َفِة  يفارق األسس امُلعرِّ
استعملها برتكيب مجالية األسلوب الرسدي 
يف  التحّول  من  واشج  الذي  للحوادث، 
املركزية،  الشخصية  نحو  القرآين  املنظور 
بام يروي احلوادث ويفرسها ويعلق عليها، 

)12( درر السمط يف خرب السبط: 101. 
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عام  ليتحدث  األساليب؛  هذه  واستعمل 

عرض له من قضية شائكة وّفر اجرتاُر اآلية 

القرآنية حلواًل هلا يف هذا النص. 
وهلذا فإن االجرتار كان القانون األوفر 
جاء  ألنه  الكريم؛  البيت  هذا  مع  حظا 
ليؤكد حقيقة املنزلة التي جبلوا عليها، وقد 
ومنهم  الرشيف،  البيت  هذا  حال  عرض 
تلك  من  )وهو  يقول:   ،احلسني اإلمام 
اآلالف واملئني، أويت وحده اليقني، وأحرز 
عاقبة املتقني. ما أكثر الشجر، وليس كلها 
العميم،  باخلرس  سعد  بن  عمر  باء  بثمر. 
فريق  العظيم،  بالفوز  يزيد  بن  احلر  وآب 
بخضم  غني  السعري.  يف  وفريق  اجلنة  يف 
هذه الدار، فشد ما فني بسيف املختار، وما 

احلياة الدنيا إال متاع الغرور()13(.
قوله:  القرآين يف  التناص  أن  واحلقيقة 
ۀچ ]سورة  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چڻ 

الشورى: 7[ يعود إىل اجلذور األوىل التي 

العقائدي،  االنشطار  من  نوعا  أحدثت 
الذي أوجدته خالفات دينية ترتبط بتصور 
كل تيار، املتمثل باحلر وابن سعد للمسألة 

)13( درر السمط يف خرب السبط: 101، اخلضم: 
األكل الرسيع بكل الفم. 

سيايس  خالف  يف  األمر  وبروز  الدينية، 
حول من يمتلك احلق. وهو ينطلق إىل أفق 
أرحب حيث املآل األخري الذي هو نتيجة 
حتمية ألعامل الفريقني، ما مّكن اآلية من 
بناء هذه العاقبة، وبيان ربح احلر نفسه عىل 
بن  عمر  ضد  املعركة  خسارته  من  الرغم 
ونظرته  منارصته  عن  عدل  بعدما  سعد، 
يوم احلساب، كام  امليزان األقوم حيث  إىل 
قول  يبينه  الذي  القرآين  التعضيد  يف  ورد 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چڭ  تعاىل:  اهلل 
185[؛  عمران:  آل  ۇچ ]سورة 
بألفاظها  اآلية  هذه  اجرتار  فإن  لذلك 
ضمن  الواضح،  تفسريه  جيد  ومعانيها 
الفريقني،  أفعال  صاغتها  التي  الفكرة 
وعىل  الديني،  للرصاع  كأداة  واعتمدهتا 
وفقه فإن املعنى احلقيقي هلذه احلياة يكون 
الذي  اإلهلي،  التصور  عن  خيرجها  ال  بام 
النأى عن استغالل الدين عرب  يتحتم معه 
الديني خلدمة مصالح ذاتية،  تأويل النص 
خمالفة  ترشيعية  أسس  عىل  يرتبط  وما 
للتيار األموي، كرد فعل ضد العنف الذي 
مارسه األمويون يف احلياة الدنيا وحماورها 
اجلملة  ختفيه  ما  إىل  ذهب  بل  وسلوكها، 
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بوصفها  التناصية،  املنظومة  مغزى  من 
احلقيقية  بصيغتها  املنتجة  العالمات  حتمل 

ملا وراء الكلمة، بعد أن وصلت احلال اىل 

هذه النتيجة وبعد أن أغلق باب احلوار بني 
الطرفني املتخاصمني.

قانون التحويل:
يف هذا النوع من قوانني التناص يعرف 
النص األديب حتوال مهام، يظهر خطابا معرفيا 
املامرسة  مع  وينساق  التفكري،  يثري  جديدا 
بكيانه  االرتقاء  إىل  تسعى  التي  النقدية 
املعريف، ضمن رؤية تأصيلية جديدة تتجاوز 
وعىل  املعروفة،  بحدودها  املألوفة  الفكرة 
وفق ذلك فالتحويل يعني: )أن ينتج النص 
يف قدرته عىل تفعيل العالقات التناصية بني 
النصني، وذلك بقدرته عىل إذابة مكونات 
لدرجة  اجلديد  النص  يف  الغائب  النص 

يصعب فيها التمييز بني حدودمها()14(.
يتخطى  خطابا  ينتج  األسلوب  وهذا 

ما  تظهر  التي  األوىل،  املعرفية  صورته 
متّثل  عىل  وقدرة  ل،  وتأمُّ تأثري  من  لدهيا 
النصوص يف مقاصد بديلة، يعّول عليها يف 

بني  عهد  يف  األندليس  الشعر  يف  التناص   )14(
األمحر: 77. 

الذهنية  اإلنسانية وتصوراهتا  املشاعر  نقل 
مصطفى  رأي  يشارك  ما  وهو  والواقعية، 
السعداين، عندما رأى أن التناص: )يعتمد 
يف  ومتثيلها  السابقة  النصوص  حتويل  عىل 
نص مركزي جيمع بني احلارض والغائب يف 
بأرساره  اإلفضاء  قادر عىل  مفتوح،  نسيج 
شبكة  يف  تدخله  فعالة  قراءة  لكل  النصية 

أعم من النصوص()15(.
ــصــوص عن  ــن وبــذلــك تــنــحــرف ال
مشاهدات  نقل  يف  األساسية  وظيفتها 
يغلب  معرفيا  انقالبا  حيدث  ما  ــب،  األدي
التناص  ينامز  املختلفة، حيث  الصورة  عىل 
للمعنى  إنتاج  إعادة  أنه  من  القانون،  هبذا 
عىل:  حترص  سابقة  بمرجعية  باالستعانة 
به نحو  يدفع  بمناخ داليل  القارئ  )إحاطة 
وإعادة  التفكيك  عىل  تقوم  تأويلية  قــراءة 

البناء()16(.
وهو ما يمنح املتلقي سمة الدخول يف 

لقضية  أخــرى  ــراءة  ق الشعري  التناص   )15(
اإلسكندرية،  املعارف،  منشأة  الرسقات: 

 .18 :1991
األردن  يف  احلــديــث  الشعر  مــعــامل  مــن   )16(
عــامن،  ط1،  جمـــدالوي،  دار  وفلسطني: 

 .163 :2006
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عوامل اإلبداع هبوية جديدة، تتجاوز الصورة 
النّصوص  معطيات  معاجلة  حيث  األوىل 
التي  الوجد  مجالية  يسّجل  بام  املتناصة، 
تراقب التحّول يف بنية املفردات وترشحيها، 
املستخلصة  األدبية  املادة  توزيع  ثم  ومن 
املعنى  يغرس  الذي  األديب،  عامل  عىل 
الوليد يف النص األديب اجلديد. وعىل وفق 
هذه الديناميكية األدبية، قّدمت النصوص 
القرآنية املتحّولة يف رسالة )درر السمط يف 
خرب السبط(، حوافَز داخلية تتجاوز حاجز 
متتلك  التي  احليوية  ومتنحه  األول،  املعنى 
الفعل يف توظيف النص القرآين يف احلاضنة 

األندلسية.
التايل  األنموذج  نقرأ  أن  ويمكن 
التنايص،  القانون  هذا  حضور  ملالحظة 
عن  البلنيس  األّبار  ابن  فيه  حتّدث  الذي 
)سبقت  بقوله:   ،الزهراء فاطمة  السيدة 
هلا من اهلل احلسنى، فصنعت حسنا وقالت 
فرت  ما  قلبه.  هيد  باهلل  يؤمن  ومن  حسنا. 
الوحي بعدها، وال مطل احلق احلي وعدها، 

وعد اهلل ال خيلف اهلل وعده()17(.

األّبــار  ابن  السبط:  خرب  يف  السمط  درر   )17(
موسى،  عمر  الدين  عز  د.  حتقيق  البلنيس، 

آيتني  األنموذج  هذا  يف  رصف  فقد 
ٹ  ٹ  ٹ  چٹ  مها:  اثنتني  قرآنيتني 
چٱ  و   ،]11 التغابن:  ڤچ ]سورة 
الروم:  ]سورة  پچ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ 

6[؛ لريكن إىل بيان جهده التحوييل، الذي 
الفاطمية  الشخصية  سمو  عن  يتحدث 
الرشيفة، بام ّقررته احلرضة اإلهلية املقدّسة، 
بني  مهمة  مسافة  عىل  األديب  ُيبقي  ما 
حيّدد  الذي  بتداخله  حيّوله،  وما  ينقله  ما 
الواقعية  بالسريورة  املتوجهة  هويته 
باهلداية  اإلهلي  واجلزاء  الصاحلة،  لألعامل 
شخصية  يف  احلضور  حيفظ  بام  الوجدانية 
شخصيات  عن  كثريا  تبتعد  ال  واحدة، 
احلكاية التي حيكيها، ومن ثم ينتقل بالنص 
بام تبعه بوعد اهلل الذي ال خيرج بعيدا عن 
يرسد  الذي  أسلوبه  لريّسخ  األول؛  هدفه 
األزمان،  تذويب  معتمدا  املشاهد  هذه  به 
ضمن رؤيته احداثًا رواها بصورة التحويل 
املتجاورة  القرآنية  النصوص  يف  املعنوي، 
أن  يعني  ما  رسالته.  نصوص  مع  شكاًل 
يف  يتخذ  هنا،  التناص  مرجعية  يف  البحث 

ــريوت،  ب ط1،  ــي،  ــالم اإلس الــغــرب  دار 
 .62 :1987
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التي  الشخصية  معرفته  زاوية  من  النص 
الشكل،  هذا  يف  معززة  مفردات  تستعمل 
)اهلداية/  و  اإليامن(،  )احلسن/  وهي: 
لُيدِخَل  الوعد(؛  و)احلق/  الوحي(، 
مغزامها  يف  املتحولني  القرآنيني  النصني 
األول بني نصوصه، مع االحتفاظ بمظهر 

الرؤية املحرتمة.
وعىل وفق هذا النسق األديب نلحظ أن 
ابن األّبار البلنيس، يعتمد أسلوب التحّول 
يصف  الذي  قوله  يف  النصوص،  معاين  يف 
)جعلت  يقول:  صفني،  معركة  مناخ  فيه 
مصاف صفني متحيصا، وأمُر اهلل من ذا جيد 
ابُن هند، يف أطوع جند،  فَنَهَد  عنه حميصا. 
ال يفرقون بني اليوم واألمس. وال يعرفون 
وارثا للنبوة إال عبد شمس. بل كذبوا باحلق 
أمر مريج. ودلف عيل،  فهم يف  ملا جاءهم 
كأهنم  وشبان،  شيب   . َعيِصّ جيشه  وقياُد 
املسوح،  لبسوا  قد  رهبان.  الرهب  من 
والكفار،  املنافقني  منايا  الفتوح.  وتعودوا 
ُرؤوا  إذا  واألنصار  املهاجرين  وبقايا 
حيجمون  وتقواه.  خوفه  م  وتعلُّ اهلل،  ذكر 
فرقا  ورعا، ال جزعا، وُيظهرون شفقا، ال 
هم  اهلل  حزب  إن  أال  اهلل،  حزب  أولئك 

املفلحون()18(.
وهنا نجد نألف احلرص األديب ملعطيات 
تارخيية، قد توّزع يف تيارين خمتلفني ضمن 
أوهلام  اعتمد  أن  بعد  اإلسالمي،  الكيان 
إيديولوجية تأويل النصوص الدينية خلدمة 
فكان  معاوية،  وهو  السياسية،  مصاحله 
لزاما عىل ابن األّبار البلنيس أن يتناص مع 

چڃ ڃ ڃ ڃ چ  القرآنية:  اآلية 
چ چ چ ڇچ ]سورة ق: 5[.

التحول  يظهر  القرآين  التناص  وهذا 
زمن  مّر  بعدما  املناخ،  هذا  يف  املطلوب 
معه  تكالبت  معاوية،  أتباع  عىل  طويل 
عادوا  فام  الرؤى،  وتعتمت  األحداث 
خيصفون  وطفقوا  وجها،  للحق  يعرفون 
ما حمت من  بعد  أنفسهم من جهلها،  عىل 
ما  فبقي  اإلسالمية،  املنهجية  آثار  ذاكرهتا 
اجلمعي  الالشعور  يف  مكبوتا  منها  بقي 
األموي، ومل يغري احلق العلوي من واقعهم؛ 
نتيجة مراحل الفجوة الطويلة، التي مألها 
بعدما  الشام،  أرض  عىل  معاوية  استيالء 
للتصور  معارض  تصور  بناء  عىل  حرص 
العلوي، الذي بدأ سياسيا وحتّول مع مرور 

)18( درر السمط يف خرب السبط: 88. 
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الزمن إىل تصور مذهبي. عىل حني اعتمد 
 ،)عيل املؤمنني  )أمري  اآلخر  الطرف 
الرصاع  ذلك  يف  نفسها  الدين  مبادئ 

حتى  األفئدة،  يف  ترسيخها  عىل  وعمل 

الستجالب  رضورة  مواقفه  من  جعل 
ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  چڇ  الكريمة:  اآلية 
املجادلة:  ڈچ ]سورة  ڎ  ڎ  ڌ 
ملدح  عام  بمعنى  وردت  التي   .]22
وجد  البلنيس  األّبار  ابن  ولكن  املؤمنني، 
يف أنصار أمري املؤمنني عيل، ذخرية برشية 
نزعته  خُيِف  مل  بل  النيص،  التحول  تغرس 
للمشاركة بامضيهم املزدهر، الذي أكملوه 
للتصور  املعارضة  العلوية  املسرية  يف 
السيايس األموي، فجاء دوره ليويل اهتامما 
األديب،  نصه  تضاعيف  يف  القرآين  للنص 
التناص  بطاقات  الطرفني  زود  عندما 
اآليتني  التي جعلت من داللة  التواصلية، 
النثري،  النص  تشهد حتوال يف  القرآنيتني، 
بوساطة قانون التحويل الذي أفرز ظروفا 

حمايثة ملعطيات النص اإلبداعي.
نلمس  النثرية  النامذج  هذه  ومن 
اخلصائص األدبية للتناص التحوييل، الذي 
ترك بصامته يف ذهنية ابن األّبار البلنيس، ما 

منها  انامزت  السامت  من  شطر  عىل  يوقفنا 
األدبية  احلواضن  يف  املتحّولة  النصوص 
لكل  املميِّزة  السامت  وكذلك  األندلسية، 
يف  املعاين  جيدد  الذي  ولعه  ودرجة  أديب 
النص املتحول؛ إذ إن )األديب ال يستطيع 
أن يفعل ما يعاكس األنامط األولية، وحتى 
لو استطاع إطالق العنان خلياله الذايت، فإنه 
سوف جيد نفسه مقّيًدا باألنامط األولية ألهنا 

تشّكل نظامًا عامليًا لألدب()19(.
قانون  يعتمد  األّبار  ابن  نجد  وهكذا 
ما خترجه رؤيته  يالئم طبيعة  بام  التحويل، 
البيت  عن  تعبريية  مشاهد  من  األدبية، 
العلوي الكريم، بام يتجاوز معطيات النص 
الظاهرة و املضمرة خلف اإلشارة القرآنية، 
اجواءها  النثرية  نصوصه  يف  تغادر  التي 
طبيعة  مع  تتناسب  أخرى  إىل  األصلية 

األحداث املرصودة بعينه األدبية املبدعة.  
مصاب  وصف  يف  ورد  ما  ذلك  ومن 

فنألفه  يوم عاشوراء،  اإلمام احلسني يف 
ڀ  ڀ  چپ  تعاىل:  قوله  يستعيد 
]سورة  ٺچ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

)19( القصيدة واجلسد: حنا عبود، احتاد الكتاب 
العرب، دمشق، 1988: 10. 
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األندليس  النص  هذا  يف   ،]27 اإلنسان: 

عاشوراء  يف  لقي  )ما  قائال:  يرّصح  الذي 

َرداه، إال والعرش مما ُيعدُّ صداه. محوه املناهل 

العذاب، وأباحوه املناصل العضاب. يا لك 

أعجبهم   . املوارد...  العصاة  نثر  نظام  من 

أن يتخبط عليال، قبل أن يتشحط قتيال إن 

هؤالء حيبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما 

ثقيال()20(.

تعّرف هذه اإلشارة القارئ بحجم ما 

تستوعبه من أطراف املرشوع الفكري البن 

املراحل  االلتفات إىل  من  البلنيس،  األّبار 

تتعدد  التي  األموية،  للمنظومة  الواضحة 

الكثرية،  املشاهد  يف  التحّول  صور  معها 

وما حتتاج اليه من توصيف يؤجج احلركة 

التي ندركها من أجواء النص، وما أحدثه 

مشهد عاشوراء من تناغم مع حركة اآلية 

املعرفية  املتوالية  هبذه  معناها،  يف  املتحولة 

األموي؛  املنهج  جتاوز  من  مّكنته  التي 

عنها هذه  واحدة تصدر  نظرة  من  لينطلق 

ظاهرة  حتليل  يف  ذهب  وقد  األحكام. 

)20( درر السمط يف خرب السبط: 107. املناهل: 
العضاب:  املــنــاصــل  الـــرشب،  مــواضــع 

السيوف القواطع. املوارد: املهالك. 

التناص مذهبا نفسيا وفكريا، وبذلك يشد 

نفسه إىل أصحاب املذاهب والنظريات يف 

وصف ما يربز من أثر داليل جديد للنص 

القرآين يف عرض مشهد عاشوراء، وسوء 

أن  دون  من   ،احلسني اإلمام  قتلة  مآل 

يف  التحوييل  اإلرهاق  معامل  عليه  تظهر 

لوجود  األصيل؛  القرآين  النص  مغزى 

اخليط الرابط بني مواقف الفئتني، ما جيعل 

لغة التناص اجلديدة تتحّول لديه إىل وجود 

يرشدنا إىل: )أن اللغة كائن يشتمل يف ذاته 

أن  بمعنى  وتطوره،  وجوده  قانون  عىل 

اخلاص  ومزاجها  طبيعتها  هلا  تكون  اللغة 

أو خصائصها اجلوهرية التي تعيش هبا يف 

املجتمع متفاعلة معه()21(.

والشّك يف أن ثّمة تفكري واضح حام 

يف رؤية ابن األّبار النقدية، التي حتاول ربط 

بقانون  الكريمة،  لآليات  األصيل  املغزى 

والرؤية  القرآنية  الواقعية  ليساير  التحويل 

الفكر  عىل  وجودها  تفرض  التي  األدبية، 

يفرتض  ذلك  فإن  ثّم  ومن  للنص،  املنتج 

عرض  العريب  النقد  يف  اجلاملية  األســس   )21(
إسامعيل،  الدين  عز  د.  ومقارنة:  وتفسري 

دار الفكر العريب، بريوت، 1992: 281. 
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انعكاسا معنويا للبنى املرجعية، التي تبوح 

الديني والفلسفي والسيايس. وهو  بالفكر 

بني  املوازنة  النصوص  يف  ظهر  ما  كثريا 

وخصومهم  الطاهر  النبوي  البيت  أدبيات 
السفيانيني، ومن ذلك قوله: )وكان رسحون 
أشار عىل يزيد بتقديم عبيد اهلل، وهو إذ ذاك 
عنه شاحط، وعليه فيام ذكر ساخط. فكتب 
إليه برضاه، ومجع له أدنى العراق وأقصاه. 
املدينة  ودخل  مهلها،  من  الركائب  فأعفى 
عىل حني غفلة من أهلها. ال يمر بمجلس 
من  قدم  –وقد  مسّلام  القوم  جمالس  من 
السالم  وعليك  قالوا:  –إال  متلثام  البرصة 
يا ابن بنت رسول اهلل. حيسبون أنه احلسني، 

وهيهات ال يشبه الشبه اللجني()22(.
أن  اللبيب  القارئ  عن  بعيد  وغري 
استقالاًل  أحدث  قد  البلنيس،  األّبار  ابن 

چڀ  الكريمة:  اآلية  داللة  يف  كبريا 
ٿچ ]سورة  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
النثري،  النص  داخل   ]15 القصص: 
باالنتقال من دخول سيدنا موسى، إىل 
الكوفة،  زياد  بن  اهلل  عبيد  الطاغية  دخول 

الشبه:   .97 السبط:  خرب  يف  السمط  درر   )22(
النحاس األصفر، واللجني: الفضة. 

الدخول  مصداقية  عن  النظر  برصف 
املتعمد  التنكر  ذلك  حرش  عندما  اآلخر؛ 
الذي أخفى هوية ابن زياد وأظهر شخص 
مقاصد  حيرف  لكي  احلسني؛  اإلمام 
هو  الذي  األول،  الدخول  عن  الكالم 
رحلة يف سبيل إعالء كلمة اهلل، والدخول 
أهل  وبرموز  بالدين  أودى  الذي  اآلخر 
لكثري  شحنه  مع  أورده  والذي   ،البيت
ذات  واملعنوية  اللفظية  اإلشارات  من 
خففت  التي  واجلاملية،  املعرفية  الطبيعة 
الظاهرة  الوعي  إىل  ملّح  بام  بعضها  من 
النثري  االنمياز  يظهر  وهنا  اجلديدة، 
إن  إذ  التكامل؛  إىل  االنتقاء  من  باالنتقال 
الفكرة اجلديدة للتوظيف القرآين املتحول، 
الشخصيتني  بني  الكبري  التناقض  إىل  تنبه 
اآلخر؛  حركة  رفض  بخاصة  املذكورتني، 
ألهنا متثل خطرا ورشا عىل األمة، بام سهل 
من  والسياسة،  الدين  بني  العالقة  حتديد 

خالل هذا التناص القرآين.  
قانون التكثيف:

عمله  انجاز  سبيل  يف  األديب  يسعى 
منابع  أبرز  من  متنح  بآليات،  خيرج  أن  إىل 
ثّم  ومن  ـَها،  وفلسفت األدبية  األصول 
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ما  ومنها  لتجربته،  جمددة  رؤية  يف  عرضها 
إشارات  من  تستفيد  صيغة  من  به  خيرج 
النصوص األخرى، كاإلضاءات اخلارجية 

وهو  باطنية.  تيارات  من  حيتضنها  وما 

بذلك خيرج نصا أدبيا جيمع بني اإلشارات 

النصوص  ومجالية  للرتاث  الرصينة 

بطريقة  التنايص  األداء  ليوّجه  املتوالدة؛ 

جديدة تنحدر عنها إشارات مركزة، وهذا 

النقاد  وصول  يتيرس  التناص  من  النوع 

واملتلقني إىل اكتشاف مكنوناته، من خالل 

وقد  خيلقه،  الذي  اخلصب  النيص  الفضاء 

ُسّمي هذا النوع بالتكثيف، و)عىل وفق هذه 

اآللية يصبح النص وحدة تكثيفية تقوم عىل 

اإلجياز أو االختصار، وهذا ما ينسجم مع 

اللغة الشعرية التي تعتمد اإلحياء والتأويل 

والرمز يف طرح دالالهتا من دون اإلطناب 

والتفصيل()23(.

إذن البد من وجود مالمح فنية ترافق 

عملية التناص، وتتجاوز التصور احلقيقي 

عبد  إرساء  األندليس:  الشعر  يف  التناص   )23(
كلية  دكتوراه،  أطروحة  الغرباوي،  الرضا 
 :2004 بغداد،  جامعة  للبنات/  الرتبية 

 .63

عندما تطبع آثارها اخليالية املستمرة، وهي 

من  بنوع  تدفع  نفسية  حاجات  عن  تعرب 

اعتناق  إىل  جيرنا  الذي  اللحظي  التعبري 

مفهوم  هو  األدب  يف  )التناص  القول: 

شيفرات  تفكيك  عىل  يقوم  إجرائي 

أو  املبارشة  سواء  ومرجعياهتا  النصوص 

املفرتضة()24(.

من  املختارة  النامذج  أوضحت  وقد 

أن  السبط(،  خرب  يف  السمط  )درر  رسالة 

وهي  العبارة،  شعرية  يمثل  كان  التكثيف 

حتكي االلتقاء )القرآين -األندليس( ضمن 

فة بخلفية واقعية، تنوعت فيها  معاجلة مَغلَّ

تلتقط  التي  األدبية،  الشخصية  مظاهر 

املوجز املعرّب بقانون التكثيف الباحث عن 

سامت اهلدف املنشود.

البلنيس  األّبار  ابن  قول  ذلك  ومن 

 :اإلمام احلسني فيه أصل  الذي يصف 

النسب  إىل  هاشم  من  العرانني  )نمته 

السام  نبتة فرعها يف  إىل  األرصح األوضح 

السادة  أولئك  األبطح  رسة  ومغرسها 

يف  أو  بحبهم  والشهادة  وأفدي،  أحّيي 

األبستموجلي  الرواق  يف  التعرضن  مقاربة   )24(
للتناص: 22. 
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وأؤدي()25(.

النص  هذا  يف  يغوص  من  أن  واضح 

املكّثف  احلضور  يرقب  النثري،  األندليس 

لقوله تعاىل: چۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
ٻچ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ  جئ 
]سورة ابراهيم: 24 -25[. ومن ثمَّ فقد 
جاء بخياره األديب يف تكثيف اآلية القرآنية، 
املحافظة  وتصويرها يف صورة جديدة مع 
جنب  إىل  معتمدا  األصلية،  الداللة  عىل 
املفردات،  لداللة  اللفظي  التغري  التكثيف 
للسجع  األدبية  الطبيعة  مع  يتناغم  بام 
)شجرة/  يف:  نرشت  ألدبيات  املحتوي 
التعبري  مع  مغرسها(  و)أصلها/  نبتة(، 
من  ليخرجها  األبطح(؛  بـ)رسة  مكة  عن 
لون  عىل  تبقي  التي  املعهودة،  الصيغة 
املعنى،  القرآنية، بل وتّزين  واحد للصيغة 
هبذا التحميل اللفظي الذي أوجده، حيث 
االنرصاف عاّم يمكن أن يلتقطه القارئ من 
هذه الصورة النثرية، وهو ما يعده منسجام 
مع التعددية املقصودة يف األصول القرآنية 
وما  أندلسية،  رمزية  بداللة  طّعمها  التي 

)25( درر السمط يف خرب السبط: 62. 

حتّمله من غموض أوجدته آليات التناص 
التكثيفي، وخصوصية البنية التي استقاها 
 ،يف بيان النسب الرشيف لإلمام احلسني
بوصفه مشهدا قرآنيا أختزله، ومن ثم لّونه 
الوجود  عن  تنفصل  ال  اهنا  ذكرنا  بألفاظ 
املحّقق ولغة التواصل املزدوجة وتأثريها. 
بقوله:  عليه  االستمرار  حاول  ما  وهو 
القيم، ومنعوا  )فقل يف قوم رشعوا الدين 
اليتيم أن يقهر واأليِّم، ما ُقدَّ من أديم آدم 
أطيب من أبيهم طينة، وال أخذت األرض 
عبد  ما  لوالهم  زينة.  مساعيهم  من  أمجل 
األمان.  وعقد  اإليامن  عهد  وال  الرمحن، 
وال  نقص  شانه  ما  فضلهم  أشابة،  ذؤابة 
شابه، رسارة حملتهم رس املطلوب، وقرارة 

حمبتهم حبات القلوب()26(.
النص  البلنيس يف هذا  ابن األّبار  قول 

ٿ  چٺ  الكريمة:  اآلية  إىل  ينظر 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڄچ ]ســورة  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

نلحظ  النص  هذا  ويف   .]9-  8 اإلنسان: 
اليتيم  )ومنعوا  يف  املمثلة  النقدية  القراءة 
األّبار  ابن  وضع  حيث  واأليم(،  يقهر  أن 

)26( درر السمط يف خرب السبط: 61. 
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األداء  هبــا  نقل  الــتــي  االلــتــقــاء  مــواطــن 
التمثيل  يف  متباينتني  حالتني  يف  املمنهج، 
كانت  التي  القرآنية،  لــإلشــارة  النثري 
فعله،  ما  يعيد  فيام  البحث  إىل  املدخل 

الدائم عىل  واألهم من كل هذا هو شغله 

املودة ألهل البيت؛ بوصفه من عنارص 
)وقرارة  قوله:  يطلقها  التي  الدينية  القوة 
تستيضء  والتي  القلوب(،  حبات  حمبتهم 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چڀ  تعاىل:  بقوله 
ٺ ٿ ٿچ ]سورة الشورى: 23[.

إىل  يسعى  األديب  التفكري  بذلك  وهو 
احلرضة  يعيل  آخر،  شكل  عن  يبحث  ان 
األنــدلــيس،  النثري  النص  يف  العلوية 
التكثيف  من  مرحلة  يف  يدخل  عندما 
املزدوج الذي جعلته يثّبت شكله األديب، 
تناوله  الباطن عند  العقل  يف عرض عمل 
عليه  متليه  ما  يمثل  بام  الطاهرة،  العرتة 
املنجز  هذا  ألن  املكّثفة؛  ــارة  اإلش تلك 

الكلامت  ما خيرج هذه  املتكئ، هو  األديب 
من رمزيتها؛ لتنتقل إىل معنى داليل حيافظ 
القرآنية،  اآليــة  يف  التكثيف  ثوابت  عىل 
وسيلة،  بــأوَجــِه  مقصدها  تعطي  حتى 
وهكذا نتعرف أن )العناية باملظهر احلريف 

بكثافة  املنطوق  تزويد  يعني  للمنطوق 
هذه  يف  ترتكب  ال  داللــتــه  ألن  معينة؛ 
عليه  هو  مما  بل  فحسب،  يثريه  مما  احلالة 
االرتباط  شديد  املظهر  ــذا  وه كذلك. 
مواجهته،  يف  ويوجب  الكلامت،  بمعنى 
كثافة  من  أعىل  درجة  يمثل  آخر  مظهرًا 

املنطوق()27(.
رسالة  يف  املكّثفة  الصور  تلك  ومن 
ابن األّبار البلنيس، مقطع من احلديث عن 
قلب  عىل  احلكيم  الذكر  من  نزل  ما  أول 
الرسول حممد: )وقد علق فاحتة العلق. 
كتبت  لسانه، وكأنام  فال جيري غريها عىل 

كتابا يف جنانه()28(.
الواردة  التكثيفية  اللمحة  أن  وواضح 
يف قول اهلل تعاىل خماطبا نبيه، تعود إىل اآلية 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  الكريمة: 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گچ ]سورة العلق: 
1 -5[، ويرى ابن األّبار أن هذه املفردة قد 
محلت ف طياهتا ترصحيا واضحا، برضورة 

ــودروف،  ت تزيفتيان  والــداللــة:  األدب   )27(
ــامء  اإلن مركز  خشة،  نديم  حممد  تــرمجــة: 

احلضاري، حلب، 1996: 13. 
)28( درر السمط يف خرب لسبط: 69. 
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الرسول  حلال  الوجداين  الواقَع  يظهر  أن 
حممد يف مستوى اللفظ واملعنى، بحيث 
التعبريي  للتشكيل  بؤرة  مفردته  من  ُيتخذ 
القلوب؛ من أجل أن تظهر  يبلغ هبا  الذي 

غريها  عن  انعزاله  حلال  املصور  تأثريها 

به،  املحيطة  املؤثرات  عن  انشغاله  وعدم 
عىل  تأكيد  يف  )فاحتة(  التسمية  نلحظ  مثلام 
كانت  وإن  السورة،  هبذه  القرآن  افتتاح 
املتعارف،  يف  الكتاب  )فاحتة(  إىل  تنرصف 
)الفهم(  املضمون  يف  التوّحد  نعرف  ومنه 
واالختالف يف الشكل )القرآين -األديب(؛ 
يف  يربزها  التي  املوجودة  للعالقات  تبعا 
من  شيئا  يسرتجع  الذي  اخلاص،  منظوره 
النص  كينونة  يف  املؤثرة  القرآنية  العنارص 

األديب.
وتستمر العملية التكثيفية يف نصوص 
من  أدبيا  معلام  البلنيس؛ لرتسم  األّبار  ابن 
قوله  ذلك  ومن  األدبية،  النصوص  معامل 

الطاهرة  النبوية  الذرية  انحصار  واصفا 
مجيعا:   الزهراء فاطمة  السيدة  بذرية 
)ال فرع للشجرة املباركة من سواها، فهل 
جدوى أوفر من جدواها، اهلل أعلم حيث 
جيعل رساالته. حّفت بالتطهري والتكريم، 

صفو  فوردا  الكريم.  الكفء  إىل  زفت 
أهل  شباب  سيدي  وولدا  واملنة،  العارفة 

اجلنة()29(.
أخرى  مرة  التكثيف  قانون  حترك  لقد 
عملية  يف  الفاطمي،  النسق  هذا  ضمن 
)االختيار  عرض  يف  متمثلة  قوية  دعائية 
العريضة،  العنوانات  واجهة  يف  اإلهلي( 
القرآين  التحرير  من  نوع  إىل  ذهبت  وقد 
وجود  يف  متظهرت  معروفة،  بخلفيات 
صالت قوية للشخصيات التي قامت هبذا 
الطاهر  البيت  حلجم  وتوجيهها  التكريم، 

ۆئ  چۇئ  تعاىل:  بقوله  وصفهم  الذي 
االنعام:  ]سورة  ۈئچ  ۈئ  ۆئ 
لتكرار  العام  بالسياق  املرتبط   ]124
البيت  مآثر  مع  املتوازية  القرآنية  اآليات 
يسجل  ما  وهو  بآخر،  أو  بشكل  النبوي 
وشملت  منها  تناسلت  التي  باعتزاز،  هنا 
هذه املرة التواصل التام مع سيدي شباب 
التخندق يف  عىل  منها  حرصا  اجلنة،  أهل 
معها  حُتّرك  الذي  البيت األخالقي،  مسار 
اإلهليني  واجلعل  العلم  من  املفردات  هذه 
يستقبل  والذي  الداخيل،  النص  حميط  يف 

)29( درر السمط يف خرب السبط: 78. 



د. صفاء عبد اهلل برهان

147

اإلشارات القرآنية ويعيدها بعينها، فيكون 
حضورها داخل سياق النص النثري هذا، 
يمنحها مقاصدها العميقة، ليدفع مقاصد 

االجرتار إىل أن تؤكد )إعطاء أبعاد حسية 

ويف  وفيه،  بالوعي  إال  له  وجود  ال  ملا 

تصوري  هو  ما  عىل  الواقعية  صفة  إضفاء 
يف هذا  يبعث  فهو  وبذلك  حمض()30(. 
التي  امللموسة،  املالمح  الرسدي  النص 
جيلبه  قد  ما  يف  املغرق  اخليال  عن  تبتعد 
الشخصيات  أبعاد  رسم  يف  التكثيف، 
املرصوفة، حتى كأن النَص تفصيل تارخيي 
املنظومة  وفق  عىل  واقعه  تشكيل  أعيد 

التناصية هذه.  

ختام البحث:
القرآين  التناص  انتهت سطور  بعد أن 
يف رسالة درر السمط يف خرب السبط، فقد 
آن آوان ذكر ما تّوصل إليه الباحث يف هذه 

الرحلة املوجزة، وهي:
من -  وسيلة  القرآين  التناص  تأصل 

درر  رسالة  يف  األديب  البناء  وسائل 

ودراسات  العربية  الرواية  يف  املرأة  رمزية   )30(
الطليعة  دار  طرابييش،  جــورج  أخـــرى: 
للطباعة والنرش، ط2، بريوت، 1985: 85. 

السمط يف خرب السبط، وقد جتّردت فيها 
النصوص القرآنية عن صورهتا األولية 
جديدة  صورة  يف  لتحرش  الغالب؛  يف 
لبوسا  األديب  أحاسيس  هلا  وهبت 
ألثر  تنقل  بديلة  معاين  يثري  جديدا، 
املطلوب، الذي يصهر العوامل الداخلية 

واخلارجية حتت فكرة ناضجة.
كانت لغة االجرتار رشطا من رشوط - 

املتعة  مزجت  وقد  القرآين،  التأصيل 
األدبية مع اإلثارة الواقعية التي تعرض 
رافقها  وما   ،البيت أهل  خصائص 
القضايا  وتعدد  األصوات  تشابك  من 
التي مرّوا هبا، وقد عرضت األحداث 
خطابية  صيغة  يف  مكان،  من  أكثر  يف 
التكرار  إىل  الدخول  متهد  الكاتب 
تؤكد  التي  القرآنية،  لآليات  الكامل 

اجلانب اإلبالغي أكثر من البالغي.
البرصي -  املّد  التحويل  قانون  أبرز 

تداخل  من  نّشط  الذي  والسمعي، 
النصوص  يف  القرآنية  النصوص 
اإلنسانية  الذات  يف  وتناغمها  النثرية، 
الواحدة، وكان هلا أن جتيل هبذه الوحدة 
التي  القرآنية،  للداللة  أخرى  صورة 
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بام  املخيلة  عرب  املتعدد  املنجز  خترج 
العدول  إىل  نظرت  التي  الدهشة،  يثري 
عن الداللة القرآنية نظرة عرصه تطّور 

أهداف النص.

كان للتكثيف أن يكّون صورة ًبالغية - 

التعاطي  خالل  من  القرآين،  للتناص 
القرآنية،  اإلشارات  مع  العايل  األديب 
وخمتزل؛  مكّثف  بنحو  جاءت  التي 
لتعلن عن أجواء قرآنية نقلت إىل املناخ 
األديب بعني رصينة، ترى يف كتاب اهلل 
أساليبه،  اإلعجاز يف  وجها من وجوه 
النثرية  البنى  يرّصن  ما  التقطت  التي 

مبنى ومعنى.
مصادر البحث ومراجعه:

القرآن الكريم.
األدب والداللة: تزيفتيان تودوروف، - 

ترمجة: حممد نديم خشة، مركز اإلنامء 
احلضاري، حلب، 1996.

األسس اجلاملية يف النقد العريب عرض - 
وتفسري ومقارنة: د. عز الدين إسامعيل، 

دار الفكر العريب، بريوت، 1992.
إسرتاتيجية -  الشعري  اخلطاب  حتليل 

التنوير  دار  مفتاح،  حمّمد  د.  التناص: 

للطباعة والنرش، ط1، بريوت، 1985.
لقضية -  أخرى  قراءة  الشعري  التناص 

السعداين، منشأة  الرسقات: مصطفى 
املعارف، اإلسكندرية، 1991.

التناص يف شعر الرواد: أمحد ناهم، دار - 
الشؤون الثقافية، ط1، بغداد، 2000.

النقد -  يف  ــقــاالت  م األســئــلــة  ثقافة 
النادي  الغذامي،  اهلل  د. عبد  النظرية: 

األديب الثقايف، ط2، جّدة، 1992.
درر السمط يف خرب السبط: ابن األّبار - 

عمر  الدين  عز  د.  حتقيق:  البلنيس، 
الغرب اإلسالمي، ط1،  دار  موسى، 

بريوت، 1987.
العربية -  الـــروايـــة  يف  املــــرأة  ــة  ــزي رم

طرابييش،  جورج  أخرى:  ودراسات 
ط2،  والنرش،  للطباعة  الطليعة  دار 

بريوت، 1985.
علم النص: جوليا كريستيفيا، ترمجة: - 

ط1،  للنرش،  توبقال  دار  زاهي،  فؤاد 
الدار البيضاء، 1991.

احتاد -  عبود،  حنا  واجلسد:  القصيدة 
الكتاب العرب، دمشق، 1988.

األردن -  يف  احلديث  الشعر  معامل  من 
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وفلسطني: دار جمدالوي، ط1، عامن، 

.2006

الرسائل واألطروحات اجلامعية:

إرساء -  األندليس:  الشعر  يف  التناص 

الرتبية  كلية  الغرباوي:  الرضا  عبد 

للبنات/ جامعة بغداد، 2004.

األبحاث املنشورة يف الدوريات 

املحكمة وغريها:

ترمجة: -  تودوروف،  تزيفتيان  التناص: 

فخري الصالح، جمّلة الثقافة األجنبية، 

الثقافية،  الشؤون  دار  الرابع،  العدد 

بغداد، 1988.

سميح -  شعر  يف  األسطوري  التناص 

القاسم: د. سامية عليوي، جملة العلوم 

العدد  بسكرة،  جامعة  اإلنسانية، 

السابع، اجلزائر، 2010.

العامين -  الشعر  يف  ــرآين  ــق ال التناص 

جملة  شبانة،  جابر  ــارص  ن احلــديــث: 

اإلنسانية،  لألبحاث  النجاح  جامعة 

املجلد 21، العدد 4، نابلس، 2007.

الـــــرواق -  يف  ــن  ــرض ــع ــت ال مــقــاربــة 

األبستموجلي للتناص: يوسف رشيد 

جرب، جملة األكاديمي، العدد: 44.

النص وفلسفة ما بعد احلداثة: د. أمحد - 

العدد السابع،  بوخطة، جملة اخلطاب، 

أوزو،  تيزي  معمري،  مولود  جامعة 

.2010
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

والــصــالة  الــعــاملــني  رب  هلل  واحلــمــد 
والسالم عىل احلبيب حممد وعىل آله الطيبني.

العقالء  عند  املهامت  أهم  من  إن 
سعادهتم وكامهلم، وعند املسلمني سعادهتم 
وكامهلم الدنيوي والديني، يف الدنيا واآلخرة 
يف احلياة واجلنة. وما نزل القرآن إال لذلك 

اهلدف النبيل.
 الكريم الرسول  به  نادى  وأول ما 
هو أن قال: )قولوا ال إله إال اهلل تفلحوا(.

أراد  –إذا  ــك  ذل كــل  يف  ـــاس  واألس
النهج  -هو  اهلدف  ذلك  حتقيق  اإلنسان 
القانون  أو  عليها،  يعيش  التي  الطريقة  أو 
وبتعبري  وانفعاالته،  احلاكم عىل شخصيته 
برتبية  الــيــوم  املسمى  ــيشء  ال ذلــك  أدق 
الرتبية والتقنني يؤثر  الفرد، فإن نوع تلك 
التأثري عىل كامل اإلنسان وسعادته يف  متام 

الدنيا واآلخرة.
وملّا هنض علامء املسلمني واملفرسون إىل 
بيان القرآن وتفسريه، كانت مجيع االجتاهات 
األدبية  التفاسري  وتنوعت  أمامهم  مفتوحة 
وغريها،  واالجتهادية  والعرفانية  والفقهية 

مجال  السيد  بظهور  األفكار  تطورت  حتى 
وأفكار  أسس  ووضع  االسرتآبادي  الدين 
عىل  فسار  األخالقي  االجتامعي  التفسري 

هنجه تالمذته الكبار.
وبقيت الساحة خالية من تفسري تربوي 
ويتبنى  للقرآن  هدف  أهم  يوضح  لكي 
كربى  مهمة  اإلسالمي،  الرتبوي  النظام 
قرُصت أمامها اجلهود، وملا كانت هذه املهمة 
العلمية  للمناهج  ووفقًا  اليوم  تتحقق  ال 
أن  ارتأيت  منظمة،  بخطوات  إال  للبحث 
أكتب هذه السطور يف مقدمات هذا التفسري 
واخرتت أن أجعل هذه السطور حماولة يف 
كشف هذا النحو اجلديد من التفسري وابراز 

اهم معامله وحماوره.
سابقة املوضوع ومصادره:

حسني . 1 حممد  السيد  الرتبوي،  التفسري 
مريزاخاين. وهو كتاب يف جملد واحد 
عىل  يشتمل  التفسري  كامل  وغري  فقط 
نكات اخالقية وعرفانية ولطائف من 

اآليات.
بالرتبية  متخصص  غري  لكنه  النقد: 
ومواضيعه عمومية فيشمل النكات الرتبوية 
والعرفانية واالخالقيةواالجتامعية. فيبتعد 
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الكتاب جدا من املنهج اخلاص يف التفسري 
انموذج  تقديم  عىل  يعمل  او  يعرض  ومل 
تربوي وال يمتلك منهجًا او تبويبًا او ترتيبا 
معينًا بل اعترب االخالق والرتبية وما يؤدي 

اليهام من العرفان واآلداب شئ واحد.
وهو . 2 الباز،  انور  الرتبوي،  التفسري 

مقدمة  له  جملدات،  ثالثة  فی  كتاب 
سامت  فيها  ذكر  االسالمية  الرتبية  يف 
املنهج الرتبوي يف القرآن ووسمه بأنه 
عمليته،  يف  والحيايب  وشمويل  رباين 
التفسري بذكر منهجه يف  امتاز هذا  كام 
التفسري  العامة يف  او خطواته  التفسري 
وهي عبارة عن: ذكر اآليات " بشكل 
ملصحف  القرآين  للرسم  صفحات 
املدينة املنورة " ثم بيان معاين املفردات 
االجرائية  االهداف  ذكر  ثم  القرآنية 
ثم  الرتبوي  املحتوى  ذكر  ثم  لآليات 
اآليات  اليه  ترشد  ما  متثل  نقاط  ذكر 

تربويا.
»يف  تفسري  من  ملخص  ولكنه  النقد: 
متخصص  بقلم  يكتب  ومل  القرآن«  ظالل 
بالتفسري والرتبية ومل يوضح بشكل علمی 
تعريف التفسري او التفسري الرتبوي وماهي 

مميزات هذا املنهج او اجلديد فيه باالضافة 
ال  تلخيصيًا  عمال  يكون،  ما  اكثر  انه  اىل 
الغالب  يف  استنباطيًا  ال  تقليديًا  او  تأليفيًا 
كام  القرآين،  املفرس  شأن  من  ليس  وهذا 
انه غري شامل وال مستوعب مجيع النكات 

الرتبوية.
للشيخ . 3 الــرتبــوي  التفسري  جلسات 

سلسلة  اجللسات  هذه  وتعد  اعــرايف، 
يطرحها  التي  العلمية  االبحاث  من 
الشيخ رئيس جامعة املصطفى العاملية، 
وهو  التفسري  يف  منهجه  طرح  وفيها 
منهج تلفيقي بني منهج السيد الشهيد 
يف  املــشــهــور  واملــنــهــج   الصدر
يمكن  ال  انه  ثم  املوضوعي.  التفسري 
نقد هذه االعامل وهي يف باكورة ايامها 
الطرح  نظم رصني يف  رأينا من  ما  مع 

واالستنباط.
االصول املوضوعية للبحث 

)الفرضيات(:

إمكان وحجية التفسري.. 1
لقد تّم تفسري القرآن باجتاهات عدة.. 2
اهلداية . 3 هو  القرآن  أهداف  اهم  إن 

وتربية اإلنسان.
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ان لكل اجتاه يف التفسري مبادئ وأصول . 4
خاصة به.

الرضورة واجلديد يف هذا البحث:
احلاجة الشديدة لوجود تفسري تربوي 
وبيان  القرآن  هلداية  االمة  حلاجة  وذلك 
معامله الرتبوية، ومن الرضوري اوال تدوين 
التفسري  هذا  اصول  دراسة  او  واثبات 
تفسريا  نر  مل  االن  اىل  اننا  السيام  ومنهجه. 
هذه  يف  نحاول  فنحن  املهمة  هذه  يؤدي 
الرتبوي  لالجتاه  تعريف  اعطاء  الدراسة 
واهم  مميزاته  باهم  التعريف  و  للتفسري 

االفكار العامة التي يمكن ان يبنى عليها.
تعريف التفسري الرتبوي

نفسه  التفسري  بتعريف  البحث  ولنبدأ 
وإليك بعض التعاريف:

من . 1 املراد  كشف  التفسري  الطربيس: 
اللفظ املشكل)1(.

اهلل . 2 مراد  إيضاح  هو  اخلوئي:  السيد 

تعاىل من كتابه العزيز)2(.
املعنى . 3 بيان  رضائي:  الدكتور 

الكريم،  القرآن  آليات  االستعاميل 

)1(الطربيس، جممع البيان: ج1، ص113. 
)2( اخلوئي، البيان: ص267. 

أساس  عىل  هلا  اجلدي  املراد  وإيضاح 
قواعد اللغة العربية وأصول املحاورة 
العقالئية، وذلك باالستناد إىل املصادر 

والقرائن املعتربة)3(.
ونحن إذا اخرتنا التعريف الثالث بقي 

لنا أن نوضح املراد من التفسري الرتبوي.
السؤال،  هذا  عن  اجلواب  وألجل 
التفسري  اصطالح  أواًل  لكم  نوضح 
يشء  إىل  يضاف  قد  التفسري  فإن  العلمي. 
بام  أو مشوبًا  ملونًا  فيه  البحث  فيكون  ما، 
إىل  ُيضاف  قد  فالتفسري  إليه،  مضاف  هو 
الفقه أو الكالم أو الفلسفة فيكون التفسري 
التفسري  أو  الكالمي  التفسري  أو  الفقهي 
التفسري  ُينسب  عندما  وكذلك  الفلسفي، 
التفسري  عندنا  فيكون  العلم  إىل  ويضاف 
العلمي واملراد منه انطباق القرآن أو تطبيقه 

عىل أو مع العلوم التجريبية.
هو  العلمي  التفسري  ــن  م فـــاملـــراد 
توضيح اآليات بواسطة املعطيات العلمية 
التجريبية، وبالتايل كشف اإلعجاز العلمي، 
وقد تنحرص طرق وأعامل التفسري العلمي 

بام ييل:

)3( د. رضائي، مباين وقواعد التفسري: ص13. 
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يف . 1 املختلفة  التجريبية  العلوم  استعامل 
فهم القرآن.

العلمية . 2 النظريات  تطبيق  أو  حتميل 
عىل القرآن.

استخراج العلوم من القرآن)4(.. 3
والبد انَّ صورة التفسري الرتبوي بدأت 

تتضح شيئًا فشيئًا.
الرتبوي  التفسري  يف  نسعى  فنحن 
الصحيحة  الرتبوية  النظرية  استخدام  إىل 
معطيات  واستعامل  اإلسالم  عند  املختارة 
واألصول  الرتبوية  واملباين  الرتبوية  العلوم 
وكل  والعوامل  واألهداف  واألساليب 
عنرٍص تربوي علمي يف إيضاح وتبيني اآليات 
القرآنية أو استخدامها )العنارص الداخلة يف 
النظام الرتبوي(، يف أن نطبقها عىل القرآن أو 
يف فهمها من القرآن واستخراجها من آياته 
األول  الغرض  أن  شّك  ال  إذ  ومضامينها؛ 
هذه  تتحقق  وال  اهلداية  هو  الكريم  للقرآن 
اهلداية للبرشية إال عن طريق الرتبية القائمة 
عىل الواقعيات واملنسجمة مع الفطرة، ومن 
العرب  إنقاذ  القرآن قد نجح يف  أن  املعلوم 

العلمي:  التفسري  إىل  املدخل  رضائي،  د.   )4(
ص274 -275. 

وكل من كان يف عرص اجلاهلية –ومن سمعه 
واملجتمع  الفرد  اقامة  -يف  واتبعه  ووعاه 
احلياة  يف  اإلسالمية  األسس  عىل  املرتيب 

واجلهاد واالقتصاد والعبادة.
تعريف التفسري الرتبوي:

تناول  يف  املعتمد  القرآين  التفسري  هو 
الرتبوية  واالسس  العلوم  عىل  اآليات 
وبشكل يصب اهتاممه عىل اجلانب الرتبوي 
للقرآن سواء للفرد او املجتمع قاصدا ابراز 
تسخري  خالل  من  القرآين  اجلانب  هذا 
عنارص  ألظهار  الرتبوية  العلوم  معطيات 
احلاجات  ولسد  للقرآن  الرتبوي  النظام 

الرتبوية املعارصة لالنسانية.
هو   إنام  تعريفه  أن  اىل   نشري  أن  والبد 
أمر إبتكاري لعدم تناول املوضوع فيام سبق 
إال ما قد ندر، فقد عرفه بعض الكاتبني: بأنه 
الرتبوي  النظام  أساس  عىل  اآليات  تفسري 

القرآين)5(.

سبب نشوء هذا االجتاه:
من  اللون  أو  ــاه  االجت هــذا  ظهر  لربام 
أو  الفقهي  التفسري  حــال  حاله  التفسري 

)5( افشاكر، مقالة: آسيب شنايس تفسري تربيتي، 
جملة القران والعلم، ع3، ص53. 
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التفسريية  االجتـــاهـــات  أو  االجــتــامعــي 
عىل  الــقــرآن  علامء  انفتاح  من  األخـــرى، 
العلوم الرتبوية ودراستها والتأثر هبا وملس 
الكريم  القرآن  مع  ومقارنتها  أمهيتها  مدى 
واياته العظيمة والتمييز بني املبنى التفسريي 
من جهة وبني املبنى التفسريي الرتبوي من 
جهة أخرى، أو من شبهة التمييز بني املبنى 
التفسريي  املبنى  وبني  الرتبوي  التفسريي 
السيايس  التفسريي  املبنى  أو  االقتصادي 
معطيات  أم  مباين  هذه  أن  وهل  غريها  أو 
للتفسري  فليس  وبالتايل  للتفسري،  ونتائج 
العامة  املباين  غري  خاصة  مباين  الرتبوي 
للتفسري وعليه سيكون هذا التفسري اجتاهًا 
، كام هو حال االجتاهات التفسريية  ليس إالَّ
األخرى، بال حاجة ملباين وأصول وغريها.

االجتاه الرتبوي يف التفسري:
نقصد باالجتاه يف التفسري: هو أن يؤثر 
واملعلومات  العقائد  من  املفرّس  عند  ما 
وامليول والرغبات واألفكار أو املشهورات 
أو  الكالمية  أو  املذهبية  القطعيات  أو 
لونًا  أو  جهة  التفسري  منح  يف  التخصصية 
أساس  عىل  التفسري  تناول  فيكون  خاصًا. 
ذهن  يف  التي  واملعطيات  املعلومات  تلك 

املتخصص  أو  الكالمي  أو  املذهبي  املفرس 
انطالقًا  التفسري  الضوء عىل  املعنّي ويسلط 

من احتياجاته ومعتمدًا ذوقه وفّنه يف جماله.
التفسري  يف  الفقهي  االجتاه  ذلك  ومن 
القائم عىل أساس املذاهب الفقهية املختلفة 
واالجتامعي  والفلسفي  الكالمي  واالجتاه 

واألديب.
مشخصات االجتاه الرتبوي يف التفسري

االجتاهات  بني  التاميز  ندرك  أننا  البد 
فنقول  التأمل  من  ببسيط  للتفسري  العامة 
األحكام  يف  بحث  كأنه  التفسري  هذا  أن 
املسائل  يف  بحث  كأنه  وهذا  الرشعية 
مميزات  اجتاه  لكل  ألن  ذلك  الفلسفية، 
يمتاز  املثال  سبيل  فعىل  للبحث  وحماور 

االجتاه األديب وأصحابه بام ييل:
واملفردات . 1 والنحو  بالرصف  االهتامم 

وأعراب اآليات.
والفصاحة . 2 البالغية  النكات  رشح 

القرآنية.
بيان املفردات الغريبة واملشكلة.. 3
والــبــالغــي . 4 األديب  االعــجــاز  ــيــان  ب

للقرآن.
املفردات . 5 ــذور  ج إظهار  يف  البحث 
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العربية  العربية وغري  اللغة  اللغوية يف 
كاملفردات الدخيلة.

بحث وترجيح القراءات.. 6
االعتامد واالستشهاد بأشعار العرب.. 7
كالوجوه . 8 لغوية  مباحث  يف  التوغل 

والنظائر واملجاز واحلقيقة وغريها.
االجتاه  مميزات  ما  هنا  السؤال  ولكن 

الرتبوي للتفسري؟.
نقول وباهلل العون:

إىل . 1 حيتاج  التفسري  من  املنحى  هذا  إن 
العامِل الرتبوي أو من درس علم الرتبية 
بالشكل األكاديمي بشكل جامع لكي 
خيوض فيه، حاله حال التفسري األديب 
وجود  بدون  حتققه  يمكن  ال  الذي 
األديب. فهذا التفسري ال يمكن حتققه 

بدون وجود الرتبوي.
ــة . 2 ــوي ــات الــرتب ــك ــن ـــرشح ال ــاز ب ــمــت ي

واألخالقية والعرفانية.
االهتامم ببيان العمق الرتبوي. املعجز، . 3

اهلل  تربية  كيفية  عن  بالكشف  وذلك 
تبارك وتعاىل لإلنسان، وهو األعرف 

بمخلوقه وبفطرته وطاقاته.
يف . 4 العربية  ــفــاظ  األل توظيف  بــيــان 

التأثري  لصنع  جاللية  أو  مجالية  صور 
الرتبوي.

يمتاز بمقّومات تربية الفرد واملجتمع . 5
واألمــــة والــعــامل وإيــضــاحــهــا، من 

العنارص واملشرتكات واألساليب.
الرتبوية . 6 والطرق  باألساليب  االهتامم 

واألصــــول  ـــاين  ـــب وامل واألدوات 
والفلسفات وسياسة االقناع التعقيل يف 

إجياد العملية الرتبوية واألثر الرتبوي.
الرتبوية . 7 األســالــيــب  عند  ــوقــوف  ال

ــقــة والـــشـــديـــدة واألحـــكـــام  ــرقــي ال
والرتغيب  والقصة  ــــادات  واإلرش

والرتهيب وغريها.
بيان أنواع وأهم األبعاد الرتبوية سواء . 8

املعنوية  أم  اجلهادية  أم  العلمية  كانت 
أم البدنية و االخالقية اوغريها.

باملوضوعية . 9 متميزًا  يكون  أن  البــد 
أو  اليومية  للحياة  ومعايشًا  والواقعية 
الرتبوي يف حل  التفسري  بجنبة  متميزًا 
العامِل  يعرضها  التي  الرتبوية  املشاكل 
يف  أو  الشايف  اجلــواب  اكتشاف  يف  أو 
معرفة وجهة النظر القرآنية حول أركان 

ومكونات النظام الرتبوي اإلسالمي.
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األصول املوضوعية التي يقوم عليها 
التفسري الرتبوي:-

ان لكل تفسري مبادئ يؤمن هبا وينطلق 
منها ويسلم هبا، وال يبحثها بل تبحث يف 
عملية  عىل  سابقة  وجماالت  اخرى  علوم 
املوضوعية  االصول  تسمى  قد  التفسري 
أو الفرضيات املتسامل عىل ثبوهتا واملفروغ 
منها، وهنا نشري اىل أهم ما يفرتضه التفسري 

الرتبوي قبل الدخول اىل عملية التفسري:
إن القرآن كتاب هداية وتربية.أ. 
ان اهلداية والرتبية أهم هدف للقرآن.ب. 
امكان التفسري وحجيته.ج. 
حجية ظواهر القرآن والعلوم القطعية د. 

والرتبوية.
عدم تعارض العلم والدين.ه. 

سعة التفسري الرتبوي وجماله:-
ومقدار  ملدى  نظريتان  هناك  وتوجد 
الكريم  القرآن  آليات  التفسري  هذا  سعة 
هلذا  جديدة  أمهية  عىل  سنتعرف  ونحن 

التفسري من خالل عرض هذه النظريات:
نظرية احلد األقل: أي أن بعض اآليات . 1

فقط يمكن أن تكون ذات طابع تربوي 
وأما  االجتاه  هبذا  معاجلتها  ويمكن 

الكثري الباقي فال، فمثال فواتح السور 
أي  فيها  تكمن  ال  التي  االيات  من 

نكات تربوية فال يشملها هذا االجتاه.
نظرية احلد األكثر: وتعتقد هذه النظرية . 2

بأن كل ما يف القرآن من اآليات قابلة 
ويمكن  الرتبوي،  للتفسري  وخاضعة 
التي  االيات  يشملها،  أن  االجتاه  هلذا 
النظرية  وهي  السور.  فواتح  هي 

الصحيحة)6(.
قواعد التفسري الرتبوي:-

وجود  هي  عليها  املتسامل  االمور  من 
التفسري:  قواعد  و  التفسريية،  القواعد 
معاين  معرفة  إىل  هبا  يتوصل  كلية  قواعد 

القرآن وأحكامه.
مثل  للتفسري  بالنسبة  التفسري  فقواعد 
الفقهية  لألحكام  بالنسبة  الفقه  أصول 
تضبط  الفقه  أصول  أن  فكام  العملية، 
إستنباط  كيفية  الفقيه  وتعّرف  اإلستدالل 

قواعد  كذلك  النصوص،  من  األحكام 
القرآن  من  اإلستدالل  تضبط  التفسري 
عىل  بالقرآن  يستدل  كيف  املفرس  وتعّرف 

جملة  تربيتي،  تفسري  قلمرو  مقالة:  ناطقي،   )6(
القران والعلم، ع3، ص24. 
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معانيه و أحكامه)7(.
ولقد طرق بعض الباحثني فكرة هي: 
أن مجيع القواعد التفسريية التي يمكن من 
خالهلا استفادة القضايا واالشارات الرتبوية 
التفسري  قضايا  ضمن  تدخل  ان  يمكن 
قواعد  عن  البحث  إن  وقال:  الرتبوي، 
قواعد  يف  بحث  هو  إنام  الرتبوي  التفسري 
الرتبوي  البعد  مالحظة  مع  التفسري  علم 

الذي يمكن استفادته من خالهلا)8(.
نقاط الضعف يف التفسري الرتبوي:-

النقد  أو  العيوب  دراسة  اردنا  واذا 
التفسري فالبد من  العلمي هلذا االجتاه من 

تقسيم تلك العيوب عىل ما ييل:
ما خيتص منها باملفرس الرتبوي.. 1
ما خيتص منها بالتفاسري الرتبوية.. 2
ما خيتص منها بمباين التفسري الرتبوي.. 3
التفسري . 4 بــاســلــوب  منها  خيتص  ــا  م

الرتبوي. ونحن نذكر بعضها باختصار:

عدم ختصص املفرس بالعلوم الرتبوية.أ. 

اجلامعة  خلالصة  العيل،  عبداهلل  بن  حامد   )7(
لقواعد التفسري النافعة.

قواعد  مقالة:  ــــي،،  االزرق ــد  امح الشيخ   )8(
التفسري الرتبوي، جملة القرآن والعلم، ع3، 

ص130. 

السقوط يف التفسري بالرأي.ب. 
عدم تطابق املطالب الرتبوية مع روح ت. 

القرآن واهداف الرتبية القرآنية.
الرتبوي ث.  النظام  اطار  من  اخلروج 

االسالمي.
وعلوم ج.  القرآن  بني  التعارض  توهم 

اىل  التوجه  عدم  عن  الناشئ  الرتبية 
اآليات القرآنية.

واالصطالحية ح.  اللغوية  املعاين  حتقيق 
فيام  القرآين  االصطالح  مع  وتطبيقها 

خيص املجال الرتبوي.)9(
املباين اخلاصة للتفسري الرتبوي:-

والبد أن نشري اىل أهم املباين التي يقوم 
عليها التفسري الرتبوي، والتي متثل املحور 
الذي الخيرج عنه التفسري الرتبوي والذي 
االجتاه  هذا  معارف  عليه  تنطبق  أن  جيب 

من التفسري، وأهم تلك املباين هي:
تنمية . 1 إىل  هيدف  الكريم  القرآن  إن 

اجلانب الرتبوي
هيدف  اهلدف  أن  يف  أحٌد  يشكك  فال 
لرتبية البرشية عىل االستقامة وزرع امللكات 

)9( افشاكر، مقالة: يسيب شنايس تفسري تربيتي، 
جملة القرآن والعلم، ع 3، ص56. 
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وإقامة  السيئة  العادات  واجتثاث  احلسنة 
تبارك  اهلل  بنور  املهتدي  العادل  املجتمع 

ڱ  ڳ  چڳ  تعاىل:  قال  وتعاىل 
ںچ  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

چٺ  تعاىل:  وقال  البقرة: 185[.  ]سورة 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ڤچ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

]سورة اجلمعة: 2[.
اهتم القرآن برتبية اجلسد والروح:. 2

وئ  ەئ  چەئ  ــاىل:  ــع ت قـــال 
ــورة  ۈئچ ]س ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

احلجر: 29[.
ودورها . 3 االختيار  نظرية  القرآن  تأكيد 

يف الرتبية:
قال تعاىل: چڃ ڃ ڃ چ چ 

چچ ]سورة الكهف: 29[.
انسجام التعاليم القرآنية مع الفطرة:. 4

قال تعاىل: چڭ ڭ ڭ ۇۇ 
ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ۉ ۉچ ]سورة الروم: 30[.
األسلوب العقيل واالقناعي يف اخلطاب . 5

القرآين.
اخلطاب . 6 يف  الرتبوي  التدريج  اعتامد 

القرآين:
ومثاله التدرج يف حتريم اخلمر، وغريها 

من املباين)10(.
األفكار العامة

لكتابة االجتاه الرتبوي للتفسري:
واحدة  فكرة  عىل  األفكار  هذه  تعتمد 
وإعامل  مقايسة  أو  مقارنة  عقد  وهي  أال 
تطبيق–أو اكتشافه -بني اآليات القرآنية من 
جهة وبني عنارص النظام الرتبوي )أو أجزاء 

أي عنرص من عنارص النظام الرتبوي(.
الرتبوية  ــــداف  األه نسجل  فمثاًل 
جهة  عىل  القرآنية  اآليــة  ونضع  جهة  عىل 
عن  ونبحث  مقارنة  نقيم  ثمَّ  ومن  أخرى 
العالقة بينهام ونكتشف األوارص واجلسور 
واملعلومات الناشئة من تعاملها، إن وجدت 

طبعاً.
وهذا العمل يقتيض أواًل أن نرسد عنارص 
النظام الرتبوي ثم نذكر أجزاءه خالل عقد 

املقارنات بينه وبني اآليات القرآنية.
عنارص النظام الرتبوي:

لكن  منها  يتشكل  عنارص  نظام  لكل 

)10( ابومخسني، التفسري الرتبوي للقرآن الكريم 
املباين واالجتاه، ص 59.



هاشم أبو مخسني

161

ما النظام؟.
من  جمموعة  عن  عبارة  هو  النظام: 
القضايا واملؤثرات املرتتبة واملرتبطة منطقيًا 
وذات تناسب علمي لكي تؤدي يف عملها 

إىل نتيجة أو غرض حمدد.
والنظام الرتبوي اإلسالمي: هو عبارة 
أو  والعنارص  املباحث  من  جمموعة  عن 
القضايا املرتبطة ارتباطًا خاصًا إسالميًا من 

أجل حتقيق اهلدف اإلسالمي من الرتبية.
وأما هذه العنارص فهي كام ييل:

املباين الرتبوية.. 1
األصول الرتبوية.. 2
األساليب الرتبوية.. 3
العوامل الرتبوية.. 4
األهداف الرتبوية.. 5
موضوع الرتبية.. 6

ونشري هنا إىل أن هذه العناوين ذكرناها 
هنا خمترصًا بالرغم من وجود )16( مبنى 

والباب مفتوح للبحث واإلضافة.
فنحن عندما نريد أن نعقد املقارنة بني 
عنرص  كل  مع  والتتبع  بالتسلسل  اآليات 
وفروعه  أجزائه  كل  إىل  نرشحه  ان  البد 
اهلل  شاء  إن  الفكرة  هبذه  نعمل  وسوف 

تبارك وتعاىل.
الفكرة األوىل:

عرض اآلية عىل املباين الرتبوية
من  الرتبوية  املباين  بتدوين  نقوم  وهنا 
املباين،  آية واحدة مقابل هذه  جهة وكتابة 
تظهر  وأين  اآلية  هذه  ترتبط  أين  ننظر  ثم 
ثّم  يتفاعل.  أو  معناها  وينعكس  عالقتها 
تفاعل  من  احلاصلة  املعلومات  نسجل 
اآلية مع تلك املباين ونأيت بآية ثانية ثم ثالثة 
تلك  مجع  وبعد  الكريم.  القرآن  هناية  إىل 
اآليات  تفاعل  من  احلاصلة  املعلومات 
مع املباين الرتبوية سنكون قد حصلنا عىل 
نظرية القرآن الكريم حول املباين الرتبوية.

مثال تطبيقي:
ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چڤ 

ڃچ ]سورة  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
املائدة: 105[.

ثم نالحظ أين تربز نقاط االستنباط بني 
سنذكرها،  التي  املباين  وبني  الكريمة  اآلية 

كام ييل:
اهلل تعاىل اخلالق املدبر للكون.. 1
هدفية اخللقة.. 2
تركب اإلنسان من جسم وروح.. 3
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روح اإلنسان جمردة وأبدية.. 4
اإلنسان موجود خمتار.. 5
افتقار وضعف اإلنسان.. 6
اإلنسان عاقل مفكر.. 7
اإلنسان قابل للتأثري.. 8
اإلنسان مؤثر.. 9

تأثر اإلنسان تدرجيي.. 10
حتيّل اإلنسان بالفطرة اإلهلية.. 11
تنوع امليول املوجودة يف اإلنسان.. 12
التفاوت بني أفراد اإلنسان.. 13
كرامة اإلنسان.. 14
تأثري الباطن عىل الظاهر.. 15
اإلحسان . 16 حبِّ  عىل  ُجبِل  اإلنسان 

واحُلسن.
املبنى  مع  عالقة  هلا  اآليــة  أن  نالحظ 
الظروف  يــقــاوم  اإلنــســان  وأن  التاسع. 
ــض بعض  ــرف ــة وي ــل اخلــارجــي ــوام ــع وال
بعض  عىل  االنتصار  ويمكنه  التأثريات 
املبنى  إىل  ــة  اآلي تشري  كــام  االنــحــرافــات، 
ولعلك  خمتارًا.  اإلنسان  كون  أي  اخلامس 

إذا تأملت أكثر ستجد عالقات أخرى.
االخرى  االفكار  نرسد  مل  ونحن 
إنموذجا  لكم  نعرض  ولعلنا  لالختصار. 

هلذا االجتاه من التفسري باالسلوب املختار 
ان شاء اهلل.

مثال تطبيقي اول:
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چٹ 

ڦچ ]سورة األنعام: 70[.
نذكر هنا األصول الرتبوية:

حتول الباطن اإلنساين.. 1
االستمرار واحلفاظ عىل العمل.. 2
اصالح الظروف املحيطة.. 3
املسؤولية.. 4
الفضل.. 5
العدل.. 6
العّزة.. 7
التعقل.. 8
التذكر.. 9

املساحمة.. 10
إظهار املحبة أو منعها.. 11
التنافس.. 12

عالقة  ــا  هل اآليــــة  هـــذه  أن  ــظ  ــالح ن
أصل  فهو  التذكري  وهو  التاسع  باألصل 
يريب  التذكر  فإن  قــرآين،  إسالمي  تربوي 
ويركز ويعمق ويثبت الرتبية والتذكر ينفع 
مباين  من  مبنى  إىل  تشري  أهنا  كام  املؤمنني. 
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أي  عرش،  اخلامس  وهو  إال  األوىل  الفكرة 
تأثري الباطن عىل الظاهر فالذكر أمٌر باطني 

يؤثر عىل سلوك وهداية اإلنسان
مثال تطبيقي ثان:

ونختار االية العارشة من سورة اجلمعة:
ڤ  ٹ  چٹ  تعاىل:  قال 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ.
أواًل: النظام الرتبوي اإلسالمي

1-األهداف الرتبوية:
الفالح چ ڄ ڃ چ.
2-املجاالت واألبعاد الرتبوية:

تعاىل: أ.  قال  والروحية،  املعنوية  الرتبية 
تعاىل:  وقــال  ڄچ  ڄ  چڄ 

چڦ ڦ ڦ ڦچ.

الــرتبــيــة االقــتــصــاديــة، االنــتــشــار يف ب. 
وكذلك  ـــرزق  ال طلب  يف  األرض 

االبتغاء من فضل اهلل.
الرتبية الدينية، تقديم الدين عىل الدنيا ت. 

والصالة عىل العمل، قال تعاىل: چٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ.

3-األصول الرتبوية:
والعبادة أ.  الدنيا  عىل  ــرة:  اآلخ تقديم 

چٹ  مــثــاًل  العمل  عــىل  ــالة  ــص وال
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ.

للحصول ب.  املرتيب  من  السعي  وجوب 
ڤ  ڤ  چ  إلــيــه  يطمح  مــا  عــىل 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڄ ڄ چ.
4-املباين الرتبوية:

ــريه أ.  ــامل وغ ــك ــني ال اإلنــســان خمـــرّي ب
ويستطيع أن يقوم به بدليل أن اهلل تبارك 
واملستطيع  املختار  إال  يأمر  ال  وتعاىل 
باطلة  ـــوازم  ل األمـــر  مــن  يــلــزم  وإاّل 
غْوية:  كاللَّ وتعاىل  تبارك  اهلل  عىل  حمالة 

وا... َواْبَتُغوا... َواْذُكُروا{. }َفانَترِشُ
5-األدوات الرتبوية:

لتحقيق أ.  –وسيلة  االنتشار يف األرض 
الرتبية االقتصادية.

االبتغاء من فضل اهلل: وسيلة لتحقيق ب. 
الرتبية االقتصادية واملعنوية الروحية.

الرتبية ت.  لتحقيق  وسيلة  اهلل:  ذكر 
االقتصادية واملعنوية الروحية والدينية.

6-األساليب الرتبوية:
كذلك  الثالثة  هذه  تكون  أن  ويمكن 

أساليب متنوعة لعدة أبعاد تربوية خمتلفة.
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ثانيًا: النكات واإلشارات الرتبوية
املادية . 1 واإلمكانات  واملال  الرزق  أن 

اهلل،  فضل  من  اإلنسان  عند  واملعنوية 
فالبد أن يرتبى اإلنسان عىل الشكر وعىل 
اإلرساف  وجتنب  االستخدام  ُحسن 
والرصف املحّرم، وأن ال يتكرب أو يغرت 

يف عطائه للفقراء ألنه من فضل اهلل.
الرزق . 2 أثناء طلب  اهلل  ذكر  احلث عىل 

فيه  الناس  يكون  وقت  ويف  والعمل، 
مشغولني عن ذكر اهلل بالدنيا والعمل، 
واملعنوية  الدينية  الرتبية  من  نوع  فهذا 

العالية.
جيب أن يكون نشاط اإلنسان وحيويته . 3

احلال  لو كان  مما  أكثر  والدين  للعبادة 
للدنيا والكسب، قال تعاىل: چڀ 
ڦ  ڦ  چ  قال  بينام  ڀچ  ڀ  ڀ 
السعي  يف  الفاء  ملناسبة  ڦچ  ڦ 

املشرية إىل املبادرة والنشاط.
جيب ان نطلب فضل اهلل يف كل يشء . 4

يف  كام  معنويًا  يكون  قد  فضله  فإّن 
چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  الرابعة  اآلية 
چ ڦ ڦ  ڍچ وقد يكون ماديًا 

حتث  القرآنية  والرتبية  ڦچ،  ڦ 

عىل الدعاء يف كل األمور وأيرسها.
إن اهلل مل يأمر بتعطيل العمل والكسب . 5

حتى ليوم كامل، كام هو يوم اجلمعة بل 
حّرم ذلك وقت صالة اجلمعة فقط. ويف 
والكسب  العمل  أمهية  إىل  إشارة  ذلك 
جماالت  من  وهو  واملجتمع،  للفرد 

الرتبية االقتصادية واالجتامعية.
املسارعة إىل العبادة }فاسعوا{ بعكس . 6

ألن  }وابتغوا{  الرزق  طلب  يف  التأين 
الرزق مقسوم عند اهلل ومقّدر للعباد، 
وهذا بعٌد يف الرتبية العقائدية مؤثرًا يف 

السلوك الفردي واإليامين.
العبادة . 7 يف  الكمّية  عىل  حيث  اإلسالم 

حيث  ۆئچ كام  ۇئ  چۇئ 

عىل الكيفية فيها چٻ پ پ پ 
پچ ]سورة املؤمنون: 2[.

يف . 8 أكثر  اإلنسان  يتحصن  أن  جيب 
يف  باإليامن  ويتسلح  اخلطر  مواطن 
أمر  لذا  والشيطان،  الضعف  مواطن 
اهلل بالذكر الكثري يف أثناء طلب الرزق 
ألنه  بالسوق  واالنشغال  والكسب، 
احلرام  وتناول  الغفلة  مواطن  من 

والتجاوز عىل الغري بالغش وغريه. 
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متهيد
يمكن النظر إىل القرآن الكريم/ كالم 
دالالت  يتضمن  دال  أنه  عىل  تعاىل  اهلل 
وداللة  منشئه،  عىل  الكالم  داللة  ثالث: 
عىل  الكالم  وداللة  ذاته،  عىل  الكالم 
املتكلم  سمينا  اذا  خالف  وال  متلقيه. 
مرِساًل أو باثًا، واخلطاب رسالة، او نصًا، 

والسامع املتلقي، او املرَسل اليه()1(.
عىل  داالً  كالمًا  بوصفه  )القرآن  إّن 
ذاته، وداالً عىل مبدعه، يضع نفسه يف قلب 
التواصل اللساين. ولذلك نجده حيتوي –

يتم  ال  آخر  –عنرصًا  نفسه  إىل  باالضافة 
بالغا  يكون  وال  به،  اال  اللساين  التواصل 
املتلقي.  هو  العنرص  وهذا  بوجوده.  اال 
نفسه.  اخلطاب  يف  متضمن  عنرص  وهو 
فيه  اخلطاب  عني  قد  يكون  دورًا  ويؤدي 
وتعيينه الداليل عىل مثاله. فالقرآن الكريم 
منشئه،  من  مرساًل  كالمًا  يتضمن  كتاب 

وهو اهلل تعاىل إىل متلقيه وهم الناس.
ذلك  احلديث  بأحسن  يوصف  فانه 
حديث  يوجد  فال  الكالم  أحسن  ألنه 
تعاىل:  قوله  يف  كام  حديثه  من  أحسن 

)1( جان بريك القرآن وعلم القراءة 19 –21. 

الزمر:  ]سوة  ڤچ  ڤ  ٹ  چٹ 

عىل  املنزل  اهلل  كالم  بأنه  ويوصف   .]23
چې ې ى  سيدنا حممد قال تعاىل: 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
وهكذا   .]6 التوبة:  ]سوة  چ  ېئ 
تطلق  مل  فإهنا  وصفاته  القرآن  أسامء  سائر 
وصف  وهي  حلكمة  ذكرت  بل  اعتباطًا 

عظمة القرآن الكريم.
خصوصية أسلوب القرآن الكريم

إّن ألسلوب القرآن الكريم خصوصية 
إليه،  املرِسل والرسالة واملرَسل  من حيث 
وطريقة  الرسالة،  دالالت  حيث  ومن 

نقلها من عامل الغيب اىل عامل الشهادة.
صمٌد  أحٌد  يشء  كل  خالق  فاملرِسل 
چٺ ٿ ٿچ ]سورة الشورى: 

ائ  ى  ى  ې  چې  تعاىل:  قال   ]11
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ 
ۈئ ېئ ېئچ ]سورة الزمر: 67[.

أما املرَسل إليه فهو عام من انس وجان 

يف كل مكان وزمان، وهو خاص من حيث 

بقلب مطمئن وليس  الرسالة  اإلقبال عىل 
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بني  روحية  صلة  ثمة  إذ  هلا.  متلٍق  كل 
املتلقي والرسالة، ختتلف من متلٍق إىل آخر 
وهدايته  وعرصه  وثقافته  إيامنه  بحسب 

وسلوكه إىل اهلل تعاىل.
القرآين  النص  وهي  الرسالة،  أما 
يف  معجزة  فهي  تعاىل(،  اهلل  )كالم 
األلفاظ  ثابتة  وداللتها،  ونظمها  مكوناهتا 
يف  متلٍق  لكل  تصلح  الداللة  متحركة 
بعضها  دالالت  حتمل  ومكان،  زمان  كل 
والسيام  اإلنساين  العقل  استيعاب  فوق 
شاملة  دالالت  الغيب،  عن  تعبريها  يف 
يتفرد  القرآن  فأسلوب  عام،  ملخلوق 
فوق  الشاملة  املطلقة  للحقيقة  بوصفه 
يدركه  وما  واملكانية  الزمانية  املتغريات 
فيصف  يدركه،  ال  وما  البرشي  العقل 
العقل  ليستوعبها  األشياء  دقيقًا  وصفًا 
وقد أشار أكثر من باحث معارص إىل ذلك 
سبيط  وعامل  شحرور)2(.  حممد  كالدكتور 

له  املخلوق  عند  »اللفظ  قال  الذي  النييل 
معنى اتفاقي اصطالحي، ويف كالم اخلالق 
له معنى أصيل« سامه )املعنى احلركي( وهو 
حقيقة  ألنه  يتغري،  ال  املعاين  مجيع  أصل 

)2( ينظر القرآن واإلنسان، د. حممد شحرور 18. 

اليشء يف مقابل، )املعنى االصطالحي()3(.
فكالم اهلل تعاىل ينأى عن الكالم البرشي 
الدارس  عىل  يشرتط  لذلك  أجناسه  بكل 
مراعاة خصوصية دراسته دراسة خاصة تنأى 
عن دراسته النصوص األخرى. كام نجد يف 
املوروثني: النحوي والبالغي والفلسفي ويف 

خالفهم بخلق القرآن،
اللغة  علم  ــات  ــروح أط يف  وكــذلــك 
خصوصية  تلحظ  مل  ومناهجه،  احلديث 
من  كثري  يف  ــقــرآين  ال النص  يف  الــرســالــة 
والتوليدية  كالوصفية  ــم  ــاهت ــروح أط
األسلوبية  وكذلك  والتارخيية  والسيميائية 
أو  اللغات  تطور  يف  وكقوانينهم  وغريها. 
تقسيم اللغات عىل فصائل وأرس، وعّدهم 
رضبًا  بينها  واملفاضلة  اللغات  نشأة  فكرة 
من األساطري، وقوهلم باعتباطية اللغة وهو 
قول يتقاطع مع النظام املحكم للغة العربية. 

وغري ذلك.
الفصل األول:

مادتا )كلم( و )قول( يف القرآن الكريم:
حروف  وامليم.  والالم  الكاف  كلم: 

تدل عىل معنيني:

)3( النظام القرآين –عامل سبيط النييل -10. 
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كليم  رجل  فيقال:  اجلرح)4(.  األول: 
ومكلوم: أي جريح وجمروح)5()*(.

أغوار  يف  القائمة  املعاين  هو  اآلخر: 
بمجموعة  عنها  يعرب  االنسانية  النفس 
من األلفاظ. وهذه األلفاظ هي أصوات 
تعاىل:  قوله  نحو  مفيدة.  معاين  حتمل 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چۓ 

ۋچ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
]سورة النور: 16[.

وتشرتط عملية الكالم عنارص هي:
املتكلم.أ. 
اخلطاب )مادة الكالم(.ب. 
املتلقي)6(.ج. 

 ،265  /10 )كلم(  اللغة  هتذيب  ينظر:   )4(
ومقاييس اللغة )كلم( 5/ 131، ومفردات 
 /1 التميز  ذوي  وبصائر   ،722 الراغب 
ودستور   ،157  /6 البحرين  وجممع   ،82
الفلسفي  والعقل   ،129  /3 )كلم(  العلامء 
يف االسالم 58، وكالم العرب 46، ومعجم 

االلفاظ واالعالم القرآنية )كلم( 460. 
 ،172  /4 املحيط)كلم(  القاموس  ينظر:   )5(

واملعجم الوسيط )كلم( 2/ 802.
 135 الكالم  عن  املعربة  االلفاظ  ينظر:   )*(

ومابعدها. 
)6( ينظر: بدائع الفوائد –ابن القيم -1/ 176، 
العقل  وبنية   ،21 القراءة  وعلم  والقرآن 
للقارئ  مقدمة  اللغة  وعلم   ،108 العريب 

العريب 99. 

255هـ(  سنة  )املتوف  اجلاحظ  وضع 
رشوطا ينبغي للمتكلم مراعاهتا هي: )أن 
وبني  بينهام  ويوازن  املعاين،  أقدار  يعرف 
احلاالت،  أقدار  وبني  املستمعني،  أقدار 
كالما،  ذلك  من  طبقة  لكل  فيجعل 
يقسم  حتى  مقاما،  ذلك  من  حالة  ولكل 
ويقسم  املعاين،  أقدار  عىل  الكالم  أقدار 
وأقدار  املقامات،  اقدار  عىل  املعاين  أقدار 

املستمعني عىل أقدار تلك احلاالت)7(.

نفهم من نص اجلاحظ: ان عىل املتكلم 
تناسب  بحيث  املفردات  معاين  مراعاة 
مستوى املتلقي الثقايف وشخصيته وعمره.
التفوه  الشخص  من  يتطلب  والكالم 
يف  كام  املتلقي)8(.  يسمعه  مسموع  بصوت 

ۇئ  ۇئ  وئ  چوئ  تعاىل:  قوله 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مئ 
پچ ]سورة آل عمران: 45 -46[.
قوله  نحو  بوساطة  أما  اهلل  وكالم 

)7( البيان والتبيني: 1/ 138 وما بعدها. 
يف  الفلسفي  العقل  شلق  عــيل  د.  ينظر:   )8(

االسالم: 1/ 5. 
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تعاىل:چىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 

ىب يب جتحت خت مت ىتچ ]سورة 

الشورى: 51[.
 ملوسى ككالمه  مبارش  كالم  وأمــا 

چ  چ  ڃ  چ  تــــعــــاىل:  كـــقـــولـــه 
 ..  ]164 النساء:  ــورة  ]س چچ 
تعاىل  فــاهلل  البرش  والسامع  اهلل  فاملتكلم 

يكلم عباده البالغهم رسالة.
اللغة والكالم:

اللغة.  عن  خمتلف  معنى  له  والكالم 
وإن أول من التفت اىل هذه الظاهرة العامل 
السويرسي فريدياند دي سوسري فيذكر أن 
اللغة  مظاهر  بعض  فيه  تستعمل  الكالم 
التواصل االنساين. فالكالم إذن  من أجل 
عمل فردي يقوم به الفرد من أجل توصيله 

اىل نشاط تزاوله اجلامعة. نشاط اجتامعي.
من  جمموعة  من  تتكون  اللغة  وهذه 
االشارات تطلق للتعبري عنها)9(. وقد سار 

سوسري  دي  فردينان  العام  اللغة  علم  ينظر:   )9(
ماريو  اللغة  علم  واسس  بعدها،  وما   32
د.  تطبيقية  لغوية  ودراســات   ،115 باي 
الرتاث  بني  اللغة  وعلم   ،9 حسن  سعيد 

واملعارصة لعاطف مدعور ص27. 

عىل هنج سوسور جمموعة من علامء اللغة، 
وقد ذكروا فروقا بني اللغة والكالم. نذكر 

منها:
• أبناء 	 يــزاولــه  اجتامعي  نظام  اللغة 

فهو  الكالم:  امــا  الــواحــد.  املجتمع 
فردي يزاوله الفرد.

• اللغة تتكون من جمموعة من االشارات 	
والرموز الذهنية. والكالم: تعبري عن 
ــــارات بصوت  ــرمــوز واالش ال ــذه  ه

مرتفع.
• متطورة 	 فهي  كالكالم  ليست  اللغة 

اما  بــبــطء.  يسري  نسبي  تطور  لكنه 
والتبديل  للتغري  عرضة  فانه  الكالم: 

بحسب ثقافة الشخص.
• املجتمع 	 أبناء  مجيع  فيها  يشرتك  اللغة 

بني  خمتلف  فانه  الكالم  أما  الواحد. 
طريقة  شخص  فلكل  وآخر  شخص 

يف الكالم.
• أوجدها 	 األنظمة  من  جمموعة  اللغة 

نشاط  فهو  الكالم  اما  املجتمع.  ابناء 
يتطلب حركة األعضاء ألجل اصدار 

األصوات)10(.

)10( ينظر: دور الكلمة يف اللغة 22 وما يبعدها، 
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أما  باالنسان،  خمتص  الكالم  ان  يبدو 

االفراد.  فاهنا متثل االنسان، ومجاعة  اللغة 

الكالم  أما  النبات.  ومتثل احليوان وحركة 

فيتطلب اداة نطق.

االعتامد  غري  من  تأديتها  يمكن  اللغة: 

عىل جهاز النطق مثل االشارة باليد تعرب عن 

لغة التحية، وكذلك تقطيب احلاجب داللة 

تكون  املرورية  واالشارات  الغضب،  عىل 

لغة الهنا ترمز بكل لون منها برمز خاص.

-االنسان يفكر. وتفكريه يعد نوعا من 

فعند  الكالم.  عن  ينفصل  ال  اللغة.  انواع 

نفسه  مع  يتكلم  أو  صوتا،  يصدر  تفكريه 

عن  باللغة  االنسان  ويعرب  صامتا.  كالما 

اغوار النفس االنسانية او خمالج النفس.

لكل  أن  حيث  فردية  ظاهرة  -الكالم 

الشاعر  مثل  الكالم  يف  خاصة  طريقة  فرد 

ال  اجتامعية  ظاهرة  واللغة  االديب..  أو 

يف  إال  الواحد  املجتمع  أبناء  بني  ختتلف 

طريقة التعبري عنها. واالختالف قد يكون 

ومدخل اىل علم اللغة 111، ومناهج البحث 
 ،56-53 واملعارصة  الــرتاث  بني  اللغوي 
 ،139-135 صالح  حاتم  د.  اللغة  وعلم 

واللغة العربية معناها ومبناها 32. 

بسبب تعدد اللهجات.

وهي  الكالم.  من  مشتقة  -والكلمة 

أصغر وحدة ذات داللة يف كالم االنسان 

ولغته)11(.

تعاىل:  قوله  نحو  كلم  الكلمة  ومجع 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  چڀ 

ٿچ  ٿ  ٿ  ٿ 
]سورة النساء: 46[.

وكلامت نحو قوله تعاىل: چی ی 

جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىبچ 
]سورة البقرة: 37[.

استمرار  وسائل  من  وسيلة  والكلمة 

احلياة فبغريها ال يستطيع االنسان التفاهم 

مع غريه.

خملوف:  الرؤوف  عبد  الدكتور  يقول 

التي  األداة  وستبقى  كانت  الكلمة  )اذ 

يمكن أن تغري جمرى احلياة، فليتق االنسان 

مسموعة()12(  كلمة  وله  يصبح  حيث  اهلل 

فالكلمة هلا داللة السيادة والسلطان.

ما  امليزات  من  هلا  القرآنية  والكلامت 

)11( ينظر: دور الكلمة يف اللغة 38، وعلم اللغة 
بني الرتاث واملعارصة 146. 

)12( من قضايا اللغة والنقد والبالغة 45. 
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فكل  الكلامت.  سائر  عن  ختتلف  جيعلها 
رونق  هلا  الكريم  القرآن  يف  نظمت  كلمة 
غري  يف  استعملت  إن  مميزة  وجيعلها  وهباء 
أرسار  من  رس  وهذا  تعاىل.  اهلل  كتاب 

ۇئ  چ  تعاىل:  قوله  يف  كام  الرباين  االعجاز 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
]سورة  مئچ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 

الكهف: 109[.
معقدة  جوانب  من  تتكون  والكلمة 
فهي تتطلب توجه حاسة السمع لسامعها، 
وتوجه  لقراءهتا،  البرص  حاسة  وتوجه 
أعضاء النطق الصدار الصوت عند النطق 
يقال  بام  التفكري  اجلنان ألجل  هبا، وتوجه 

من الكلامت)13(.
يف  منها  يشتق  وما  كلم  لفظ  وردت 
القرآن الكريم يف مخسة وسبعني موضعا)14(. 
السياق  باختالف  ختتلف  خمتلفة  بدالالت 

القرآين، من هذه الدالالت:

-الكالم الذي كلم اهلل به بعض خلقه 
 )15(ملوسى ككالمه  واسطة  غري  من 

)13( ينظر: اللغة وعلم النفس 111. 
القرآن  اللفاظ  املفهرس  املعجم  ينظر:   )14(

الكريم )كلم( 620 وما بعدها. 
ومعاين   ،279 والنظائر،  االشباه  ينظر:   )15(

چ  چ  چڃ  تعاىل:  قوله  يف  كام 
چچ ]سورة النساء: 164[.

فاهلل تعاىل قد كلم عبده موسى من غري 
اآلية  سياق  ذلك  عىل  دلنا  والذي  واسطة 
الكريمة. فقد اكد اهلل تعاىل الكالم باملصدر 
التكليم. ويف هذه اآلية خالفات كثرية بني 

الفرق االسالمية واملذاهب.
الذكر احلكيم)16(، نبي اهلل  وتدل عىل: 
املرسل اىل النصارى عيسى بن مريم النه 
كلمة  فكان معجزة)17(،  اب  خلق من غري 

التوحيد أو االخالص هلل تعاىل)18(، معرفة 

 ،181  /1 االوســـط  لالخفش  ــرآن  ــق ال
القرآن  وقاموس   ،305 والنظائر  والوجوه 
بعدها،  ومــا   111  /2 والكشاف   ،407
القرآن  ظالل  ويف   ،289 الرسائر  وكشف 

 .84 /1
والوجوه   ،279 والنظائر  االشباه  ينظر:   )16(
 ،9  /8 البيان  وجامع   ،305 والنظائر 
الرسائر  وكشف   ،409 القرآن  وقاموس 
289، والقرآن القول الفصل بني كالم اهلل 

وكالم البرش 122. 
واالســامء   ،408 القرآن  قاموس  ينظر:   )17(

والصفات 251، وروح املعاين 3/ 160. 
203، وقاموس  البيان 13/  ينظر: جامع   )18(
 ،402  /8 البيان  وجممع   ،408 القرآن 
وجممع البحرين 6/ 155، وكلامت القرآن 

 .140
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اهلل وعجائب خلقه)19(، املناسك)20(، الدين 

االسالمي)21(.

القول والكالم:

الكالم  هو  االصطالح:  يف  القول 

النفس  ختالج  املعاين  من  جمموعة  به  ويراد 

االنسانية ويعرب عنها بمجموعة من االلفاظ 

چڻ  تعاىل:  قول  يف  كام  والعبارات)22(. 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ڭچ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ 

]سورة آل عمران: 35[.

رأي  عىل  للكالم  مرادف  فالقول 

فرق  فقد  بعضهم  أما  العربية  علامء  بعض 

بني القول والكالم من هؤالء:

• الفارايب )املتوف سنة 350 هـ( فالقول 	

والنطق  الفاظ،  من  )مركب  عنده: 

االلفاظ،  تلك  استعامل  هو  والتكلم 

والوجوه   ،280 والنظائر  االشباه  )19(ينظر: 
 ،408 القرآن  وقاموس   ،305 والنظائر 

وكشف الرسائر 89. 
)20( قاموس القرآن 408. 

)21( ينظر: قاموس القرآن 409، وروح املعاين 
 .10 /8

الكريم )قول(  القرآن  الفاظ  ينظر: معجم   )22(
2/ 429، والفاظ احلياة الثقافية 325. 

باللسان  ــا  ــاره ــه واظ ـــل  ـــاوي واالق

والتصويت هبا ملتمسا الداللة هبا عىل 

ما يف ضمريه()23(.

الكالم  عن  خمتلف  القول  أن  يتبني 

الفاظ  جمموعة  من  يتكون  القول  أن  ذلك 

قد تكون داخل النفس االنسانية.

االلفاظ  هذه  اخراج  فهو  الكالم:  أما 

بصوت بوساطة عضو الكالم: اللسان.

• يذكر 	 71هـ(  سنة  )املتوف  منطور  ابن 

إن )الكالم: ما كان مكتفيا بنفسه وهو 

مكتفيا  يكن  مل  ما  والقول:  اجلملة، 

بنفسه وهو جزء من اجلملة()24(.

فالكالم يطلق عىل اليشء التام املفيد. 

قد  فانه  القول:  اما  اجلملة،  اليشء  وهذا 

يطلق عىل اليشء الناقص غري التام.

القول.  من  أوسع  داللة  للكالم  إذن 

فالقول بمثابة التهيؤ للكالم. اذ يبدأ الكالم 

وينضج،  يكمل،  ثم  القول  وهو  باجلزء 

ويكون لنا اجلملة التي نطلق عليها الكالم.
بينهام،  الفرق  عىل  آخر  دليل  وهناك 
وهو: )امجاع الناس عىل أن يقولوا: القرآن 

)23( كتاب احلروف: 163. 
)24( لسان العرب)قول( 12/ 522. 
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كالم اهلل، وال يقولوا القرآن قول اهلل()25(.
يتبني أن كالم اهلل يدل عىل الكالم املفيد 
الذي مل يصبه نقص، أو عبارة غري مفيدة، 
أما القول: فال بد من ان يصح اطالقه عىل 
القرآن الكريم ذلك النه كتاب شامل كامل.

فالقول قد يكون جزءًا من الكالم، أو 
لفظ غري تام، او مستحب.

واالفادة.  التامم،  ففيه  الكالم:  أما 
وهذا ما يصح اطالقه عىل كتاب اهلل تعاىل. 
وكذلك يطلق لفظ الكالم عليه كونه ناطقا 
فهو  أشخاصا.  خياطب  فهو  يشء  بكل 
متلقي وهو  اىل  اهلل  ملقي وهو  مرسل من 
البرش. أما القول قد ال يرسل اىل شخص، 

او أشخاص واهلل اعلم.
• ومن املحدثني الذين فرقوا بني القول 	

خالل  من  النييل  سبيط  عامل  والكالم 
الكريامت  االيات  ببعض  استشهاده 

نحو قوله تعاىل:
ې  ې  ې  ۉ  چۉ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

]سورة  ۇئچ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

)25( اخلصائص 1/ 18، ولسان العرب )قول( 
 .523 /12

االعراف: 205[.
گ  گ  گ  چک  تعاىل:  وقوله 
الرعد:  ]سورة  ڳچ  ڳ  ڳ  گ 

ڱ  ڱ  چڱ  تعاىل:  وقوله   .]10
 .]7 طه:  ]سورة  ڻچ  ڻ  ں  ں 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  وقوله 
]سورة  ۆچ  ۆ  ۇ  ۇ 

االنبياء: 110[.
عىل  والدليل  الــكــالم.  غري  فالقول 
الكريامت.  االيات  يف  )جهر(  لفظة  ذلك 
الن  باجلهر  جاء  ملا  كالما  القول  كان  فلو 

الكالم جمهور)26(.
الكالم معلن بصوت مرتفع  أن  يتبني 
أي جمهور، والقول يكون مكتوما. وجيهر 
عن طريق الكالم اذن القول غري الكالم. 

فالقول يظهر بوساطة الكالم.
ڭ  ڭ  چۓ  تعاىل:  وقوله 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ 
ېچ  ې  ۉ  ۉ 

]سورة النحل: 86[.

املنهج  يف  مقدمة  القرآين  النظام  ينظر:   )26(
اللفظي 64 وما بعدها. 
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ذلك  بالقول.  ختتص  )القوا(  فلفظة 

النه مكتوم ويطلب القاءه)27(.

يف  منها  يشتق  وما  قول  لفظة  وردت 

وسبعة  وسبعامئة  الف  يف  الكريم  القرآن 

وثالثني موضعا)28(.

جتمع لفظة )قول( عىل أقوال عىل زنة 

افاعيل)29(. نحو  زنة  أفعال. وأقاويل عىل 

ژچ  ڈ  ڈ  ڎ  چڎ  تعاىل:  قوله 

]سورة احلاقة: 44[.

والقول يقع يف الصدق واخلري. والقال 

والرش)30(.  الكذب  يف  والقالة  والقيل 

ۇ  ڭ  ڭ  چڭ  تعاىل:  فقوله 

ۋچ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
]سورة البقرة: 263[.

فيه  جيد  قول  أي  معروف:  قول 

چک  تعاىل:  وقوله  للناس  وخري  صدق 

املنهج  يف  مقدمة  القرآين  النظام  ينظر:   )27(
اللفظي 64. 

القرآن  اللفاظ  املفهرس  املعجم  ينظر:   )28(
الكريم )قول( 544 -578. 

 ،42  /4 )قول(  املحيط  القاموس  ينظر:   )29(
)قول(  القرانية  واالعالم  االلفاظ  ومعجم 

 .439
)30( ينظر: القاموس املحيط )قول( 4/ 42. 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڱچ ]سورة البقرة: 11[.

قد  الكريمة  اآلية  يف  )القول(  فلفظة 

االرض  يف  االفساد  الن  الرش  يف  وقعت 

نوع من انواع الرش.

او  )الرأي،  جمازا:  القول  عىل  ويطلق 

املعتقد()31(.

املبحث الثاين: 

رأي املعتزلة يف كالم اهلل تعاىل

املعتزلة:

اعتمد املعتزلة يف تفسري الذكر احلكيم 

ذلك  فاّدى  اخلمسة  عقيدهتم  اصول  عىل 

هبم اىل فهم كالم اهلل )القرآن الكريم(فهام 

الذي  الظاهري  الفهم  عن  خيتلف  عقليا 

يعتمد عىل فهم النص كام هو)32(.

والفرق االعتزالية مجيعا تتفق عىل هذه 

الدين  مبادئ  مع  تتوافق  الهنا  االصولية 

االسالمي والختتلف عنها)33(.

)قول(  صليبا  مجيل  د.  الفلسفي  املعجم   )31(
ــالم  واالع االلــفــاظ  ومعجم   ،204  /2
القرآنية )قول( 439، ومعجم الفاظ القرآن 

الكريم)قول( 2/ 439. 
)32( ينظر: االجتاهات الفكرية يف التفسري 187. 

)33( ينظر: الغلو والفرق الغالية 120. 
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رأهيا يف كالم اهلل:
اهلل  أن كالم  املعتزلة عىل  اتفقت مجيع 
تعاىل )القران الكريم( كالم حمدث خملوق، 
منظومة  حروف  من  مكون  بقديم  ليس 
ابو عيل حممد  يقول  واصوات مقطعة)34(. 
عبد الوهاب اجلبائي )املتوف سنة 303هـ( 
)املتوف  اجلبائي  السالم  عبد  هاشم  وابنه 
سنة 321 هـ(: )ان اهلل متكلام بكالم خيلقه 
الكالم عندمها أصوات  يف حمل، وحقيقية 
من  واملتكلم  منظومة.  وحروف  مقطعة، 

فعل الكالم ال من قام به الكالم()35(.
فالكالم عند املعتزلة خملوق يف حمل كام 
يف كالم اهلل ملوسى من الشجرة)*()36(. 

 ،110  /1 االسالميني  مقاالت  ينظر:   )34(
 ،5  /3 والنحل  واألهواء  امللل  يف  الفصل 
فلسفة   ،368  /1 خلدون  ابــن  ومقدمة 
 /1 الفلسفي  الفكر  ونشأة   ،24 العقل 
 /1 ــالم  االس يف  الفلسفي  والعقل   470
 ،376 والبالغي  النقدي  والـــرتاث   77
والتفكري االداليل عند املعتزلة 59، والقرآن 

والفلسفة 12.
التفكري  وينظر:   99  /1 والنحل  امللل   )35(
والعقل   190  /1 ــالم  االس يف  الفلسفي 

الفلسفي 1/ 7. 
اهلل  كالم  مبحث  ينظر  التفاصيل  من  ملزيد   )*(

ملوسى.
املحقق،  مقدمة   25 احليدة  كتاب  ينظر:   )36(
يف  الفلسفي  والتفكري   ،253 والتمهيد 

مقاطع،  ذات  اصواتا  يتطلب  والكالم 
وحروف منظومة عىل نسق معني، واملتكلم 
يقوم  من  ال  الكالم  يفعل  من  هو  عندهم 
به. ألن الذي يفعل الكالم هو اهلل والذي 

يقوم به االنسان.
يذكر الدكتور وليد قصاب: )ان كالم 
وحروف  أصوات  عن  عبارة  تعاىل  اهلل 
الناس عن  اىل  فيصل  اهلل يف غريه،  حيدثها 
طريق ملك ونحوه()37( كام يف قوله تعاىل: 

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  چىئ 

مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 

ىتچ  مت  خت  جتحت  يب  ىب 

]سورة الشورى: 51[.
اما سيد قطب فيقول: )القرآن حروف 
وازنا،  كالما  البرش  منها  يصوغ  وكلامت 
وجيعل منها اهلل قرآنا، وفرقانا، والفرق بني 
هو  والكلامت  احلروف  هذه  من  اهلل  صنع 
الفرق بني اجلسد اخلامد والروح النابض.. 

وحقيقية  احلياة  صورة  بني  الفرق  وهو 

احلياة()38(.

عند  الــداليل  والتفكري   195  /1 االســالم 
املعتزلة 72. 

)37( الرتاث النقدي والبالغي 350. 
)38( يف ظالل القران 1/ 38. 



الرصاع العقدي بني املعتزلة واالشاعرة يف مسألة خلق القرآن

176

البرش  كالم  عن  خيتلف  ال  اهلل  وكالم 

ألن كليهام مكون من حروف وكلامت إال 

ان هناك فرقًا بينهام هو صنع اهلل تعاىل كتابه 

العزيز من هذه احلروف والكلامت بطريقة 

مثالية يعجز البرش عن االتيان بمثلها.

أدلتها عىل كون كتاب اهلل 

حادثا خملوقا:

احتج املعتزلة بكثري من االدلة العقلية 

تعاىل حادث  اهلل  أن كالم  والنقلية الثبات 

خملوق. وقبل عرض أدّلتهم ينبغي لنا معرفة 

معنى احلادث.

الفعل  احلادث: إسم فاعل مشتق من 

بالقدم  مسبوقا  كان  ما  به  ويراد  حدث. 

وهو خملوق من العدم. وكل حادث ال بد 

له من حُمِدث)39(.

اهلل  كالم  كون  عىل  تدل  التي  اآليات 

حادثا خملوقا:

• ہ 	 ۀ  ۀ  چڻڻ  تعاىل:  قوله 

ہچ ]سورة يوسف: 1[.

)39( ينظر: املضنون به عىل غري اهله-الغزايل-73 
وكشاف  ــاين-50،  ــرج -اجل والتعريفات 
 ،13 -التهانوي-2/  الفنون  اصطالحات 
العربية 65،  اللغة  الفلسفي جممع  واملعجم 

ودستور العلامء 3/ 334. 

خملوقا  حادثا  كالمه  كون  عىل  دليل 

ذلك ألنه مركب من احلروف وااليات.

القدم،  صفة  ينفي  الرتكيب  وهذا 

ويؤكد لنا صفة احلداثة)40(.

• ھ 	 ھ  ہ  چ ـــاىل:  ـــع ت قـــولـــه 

]ســـورة  چ  ے ھ  ھ 
.]2 يوسف: 

يف هذه االية الكريمة ألفاظ تدل عىل 

حدوث كالمه تعاىل منها: )أنزلناه، عريب( 

فهاتان اللفظتان ال تدالن عىل القدم. ذلك 

وصفه  أما  احلادثة  يف  يكون  االنزال  الن 

بانه عريب فيدل عىل كونه حمدثًا ذلك لكونه 

قادرا عىل انزاله بلغة غري عربية.

ملا  قديام  كان  فلو  حادث  كالمه  إذن 

وصفه بانه منزل او عريب)41(.

• قوله تعاىل: چ چ چ ڇ ڇ ڇ 	
ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ 
ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 

)40( ينظر: روح املعاين 12/ 175. 
)41( روح املعاين 12/ 175. 
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ھچ ]سورة الرعد: 16[.
فاخلالق: من اسامء اهلل احلسنى ويراد به 
ان كل يشء خملوق من قبل الرحـمن)42(. 
التي  االشياء  من  جزء  الكريم  فالقرآن 
خملوق  فالقرآن  وجل.  عز  البارئ  خلقها 

وكل خملوق حمدث.
• ڀ 	 ڀ  ڀ  ڀ  چپ  تعاىل:  قوله 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ 
]سورة االنبياء: 2[.

)القرآن  تعاىل  اهلل  كالم  هو  الذكر 
تعاىل:  قوله  ذلك  عىل  والدليل  الكريم، 

ڱچ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چڳ 

]سورة احلجر: 9[. فالذكر القرآن الكريم 
وكال  ومنزل  حمدث  بانه  تعاىل  اهلل  وصفه 

اللفظني يدالن عىل حدوث.
ڱچ  ڱ  چڱ  تعاىل:  وقوله 
يدل عىل احلدوث. فلو كان كالما قديام ملا 

احتاج اىل حافظ حيفظه)43(.
• ڇ 	 ڇ  ڇ  چ  چ  تعاىل:  قوله 

 ،37 القيم  ابن  احلسنى  اهلل  اسامء  ينظر:   )42(
هامش تيجان البيان 43. 

 ،360 اخلمسة  االصـــول  رشح  ينظر:   )43(
ومتشابه القران 2/ 497، وجممع البحرين 

 .159 /6

ڇ ڍ ڍ چ ]سورة النمل: 6[.

فااللقاء يدل عىل يشء حمدث و اليدل 
عىل يشء قديم)44(.

• ېئ 	 ېئ  ۈئ  ۈئ  چۆئ  تعاىل:  قوله 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب 

خب مبچ ]سورة لقامن: 27[.
تدل هذه االية الكريمة عىل كون القرآن 

الكريم حمدثا من عدة وجوه:
• كلمة )نفد( فالنفاد ال يكون يف القديم 	

إنام يف املحدث.
• تطلب 	 فالكلامت  )كلامت(  كلمة 

وجود ناظم ينظمها فالناظم هو اخلالق 
واملنظوم هو املخلوق.

• وصفه تعاىل بقدرته عىل كل يشء فهذا 	
يدل عىل ان املوجود حمدث)45(.

• ٹ ٹ ڤ ڤ 	 چ  قوله تعاىل: 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ 

)44( ينظر: متشابه القران 2/ 539. 
)45( ينظر: متشابه القران 2/ 559. 
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ڈ ڈ ژ ژچ ]سورة الزمر: 23[.
تعاىل  كالمه  أن  عىل  تدل  اآلية  هذه 
باالنزال،  وصفه  والدليل  حمدث  خملوق 
له  بد  ال  فاحلديث  حديث  بانه  ووصفه 
تعاىل  كالمه  تسمية  وكذلك  حمدث  من 

بالكتاب)46(.
• ڇچ 	 ڇ  چ  چ  چچ  تعاىل:  قوله 

]سورة العلق: 1[.
لفظة خلق تدل عىل كون القرآن خملوقا 

فالذي خلقه اهلل تعاىل هو كالمه تعاىل.
وهو  املقروء  عىل  تدل  اقرأ  ولفظه 
الكريمة  االية  فاخلالق يف  كالمه عز وجل 

راجعا اىل فعل االمر املقدم )اقرأ()47(.
من  بكثري  احتجوا  املعتزلة  أن  يتبني 
–التي  بعضها  –ذكرت  الكريامت  االيات 
وذلك  خملوق  حمدث  القران  ان  عىل  تدل 
من خالل تفسري االلفاظ التي وردت فيها.

القرآن  أن  عىل  تدل  التي  االدلة  ومن 
الكريم حمدث خملوق.

• عىل 	 بعضه  يتقدم  الكريم  القران  )ان 
أن  جيوز  ال  سبيله  هذا  وما  بعض، 

)46( ينظر رشح االصول اخلمسة 360. 
)47( ينظر: متشابه القران 2/ 696. 

يكون قديام اذ القديم هو ما ال يتقدمه 
قوله:  يف  اهلمزة  ان  ذلك  يبني  غريه 
والالم  الالم،  عىل  متقدمة  هلل،  احلمد 
معه  يثبت  ال  مما  وذلك  احلاء،  عىل 
القران،  احلال يف مجيع  القدم، وهكذا 
له  مقطعة  وآيات  مفصلة  سور  والنه 
أول واخر، ونصف، وربع، وسدس، 
كيف  الوصف  هبذا  يكون  وما  وسبع 

جيوز ان يكون قديام()48(.
• بام 	 وآياته  الكريم  القران  سور  إنَّ 

تدل عليه من قصص واخبار وأوامر 
الكريم  القرآن  ان  عىل  تدل  ــواه  ون
أناسًا  ختاطب  الهنــا  خملوق  حمــدث 
حممد  الدكتور  يقول  خملوقني)49(. 
بعض  ــال  )ق اجلــابــري:  عابد  حممد 
اليشء  بعلم  انــام  اهلل  إن  املثقفني)*( 
قد  والنواهي  واالوامر  حدوثه  عند 
موجودين  يكونوا  مل  اناس  اىل  توجه 

توجه  قد  اهلل  يكون  أن  يمكن  فال 

)48( ينظر: رشح االصول اخلمسة 360. 
حمقق،  مقدمة   25 احليدة  كتاب  ينظر:   )49(
التفكري الفلسفي يف االسالم 1/ 195 بنية 

العقل العريب 64. 
)*( املثقفون هم املعتزلة. 
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يوجدهم  أن  قبل  باخلطاب  اليهم 

والنواهي  األوامر  من  مجلة  والقران 

اذن  خملوقون.  وهم  الناس  ختاطب 

هو  الذي  اهلل  كالم  يكون  ان  بد  فال 

كذلك)50(. خملوقا  القرآن 

ذكروها  التي  األدلة  مجيع  أّن  وترى 

تكاد ختضع كلها للرّد واملناقشة فضال عن 

كون القضية ليس هلا كبري أمهية بحث تأخذ 

القضايا  الصدارة يف تفكريهم وتكون من 

وفتنة  املسلمني  بني  رشخا  أحدثت  التي 

راح ضحيتها الكثري من العلامء ناهيك عن 

أن بعض املعارصين يتمسكون هبا.

رأي املعتزلة يف القراءة:

ختتلف  القراءة  ان  اىل  املعتزلة  ذهبت 

أما  االنسان،  من  تتم  فالقراءة  املقروء  عن 

املقروء فهو من اهلل تعاىل)51(.

تعاىل  اهلل  كالم  هو  املقروء  أن  يتبني 

حممدوالقراءة  عبده  عىل  أنزله  الذي 

هي فك رموز املقروء.

اجلو،  يف  كالم  القران  »إن  ويقال: 

)50( املثقفون يف احلضارة العربية 51. 
 ،271  /1 االسالميني  "مقاالت  ينظر   )51(

والعقل الفلسفي يف االسالم 1/ 21. 

عند  فيسمع  بقراءته  مانعه  يزيل  والقارئ 

القران  قراءة  يف  اختلفوا  وقد  ذلك«)52(. 

هل هو حكاية او ال)53(. واختلفوا يف قراءة 

القارئ كالمه وكالم غريه هل يوجد كالم 

اخر غريمها. فادى ذلك اىل وجود رأيني:

اآليت: -  القول  اىل  يذهب  األول  الرأي 

)حيدث اهلل تعاىل عند قراءة كل قارئ 

حني  وذلك  القراءة  يف  لنفسه  كالما 

بكالم  ليس  القارئ  يقرأه  الذي  الزم 

اهلل  بكالم  ليس  منه  واملسموع  اهلل. 

امر  اثبات  من  املحال  هذا  فالتزام 

اثبات  غري معقول، وال مسموع وهو 

كالمني يف حمل واحد()54(.

)القراءة -  أن:  إىل  يذهب  الثاين  الرأي 

هي الكالم()55(. واصحاب هذا الراي 

خمتلفون:

)زعمت الفرقة االوىل أن القراءة كالم، 

)52( العقل الفلسفي يف االسالم 1/ 19. 
 ،271  /1 االسالميني  مقاالت  ينظر:   )53(

والعقل الفلسفي يف االسالم 1/ 28. 
التفكري  وينظر   ،99  /1 والنحل  امللل   )54(
والعقل   ،190  /1 االســالم  يف  الفلسفي 

الفلسفي يف االسالم 1/ 7. 
)55( مقاالت االسالميني 1/ 247. 
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الن القارئ يلحن يف قراءته وال جيوز اللحن 

قرأ  وإن  متكلم،  ايضا  وهو  كالم،  يف  اال 

بكالم  متكلام  يكون  أن  كالم غريه، وحمال 

غريه، فال بد منأن تكون قراءته هي كالمه

صوت، -  القراءة  الثانية:  الفرقة  وقالت 

غري  والصوت  حروف  والكالم 

احلـروف()56(.

األوىل  الفرقة  عند  القراءة  أن  يتبني 

عبارة عن كالم ذلك أّن اللحن ال يقع اال يف 

الكالم واملتكلم يستطيع قراءة كالمه وكالم 

غريه لكن ال يستطيع الكالم بكالم غريه، 

لذلك ينبغي ان تكون قراءته هي كالمه.

القراءة  بني  متيز  فهي  الثانية  الفرقة  اما 

والكالم فالقراءة عندها تتكون من اصوات، 

اما الكالم فانه يتكون من حروف.

املعتزلة  النجار من  واحلسني بن حممد 

ال خيتلف عن آراء فرقته يف كون كالم اهلل 

أنه خيتلف عنهم يف  اال  تعاىل حمدثا خملوقا 

رأي وهو أن كالم اهلل تعاىل اذا قرأه شخص 

فهو عرض وإذا كتبه فهو جسم)57(.

)56( مقاالت االسالميني 1/ 247. 
وروح   ،113  /1 والنحل  امللل  ينظر:   )57(

املعاين 1/ 19. 

يكون  تعاىل  اهلل  كالم  أن  ويتبني 

عىل  تعاىل  اهلل  خلقه  خملوق  كل  بلسان 

تعاىل  كالمه  يقرأ  فاليهودي  االرض  وجه 

االنجيل  يف  يقرأه  والنرصاين  التوراة  يف 

فكل  الكريم.  القرآن  يف  يقرأه  واملسلم 

قراءة تدل عىل كونه حادثا خملوقا.

قرآ  مادة  سنتناول  أقواهلم  ولتبني 

ليتضح  القرآين  االستعامل  ويف  اللغة  يف 

للقارئ غلو املعتزلة يف التأويل العقيل.

قرأ يف اللغة واالستعامل القرآين:

وقرآنا،  قراءة  اهلل  كالم  قرأت  يقال 

اليها،  النظر  خالل  من  كلامته  تتبعت  أي 

والنطق هبا)58(. والقراءة مشتقة من الفعل 

املنفرد  احلرف  يف  تكون  ال  والقراءة  قرأ، 

بل البد من وجود حروف وكلامت جيتمع 

لذلك  هبا.  النطق  عند  بعض  إىل  بعضها 

والكلامت  احلروف  )ضم  بأهنا:  تعرف 

يقال  وال  الرتتيل،  يف  بعض  إىل  بعضها 

ذلك لكل مجع، بدليل انه ال يقال: للحرف 

 ،276 )قـــرأ(  املنطق  اصـــالح  ينظر:   )58(
ــفــاظ  االل ومــعــجــم   ،4  /1 ــكــشــاف  وال
ومعجم   ،419 القرآنية)قرأ(  واألعــالم 
 ،380 الــكــريــم)قــرأ(2/  الــقــران  الــفــاظ 

واملعجم الوسيط )قرأ(2/ 729. 
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الواحد اذا تفوه به قراءة()59(.
من  مشتق  مصدر  اللغة  يف  والقرآن 

چٺ  تعاىل:  قوله  يف  كام  قرأ.)60(  الفعل 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڦچ ]سورة االرساء: 9[.
وقد اختلف العلامء واملفرسون يف رس 

تسمية كالم اهلل بالقرآن:-
احلروف *  جيمع  ألنه  بعضهم  فقال 

إىل  بعضها  فيضم  واجلمل،  والكلامت 
بعض عند القراءة)61( فقد قيل ان عدد 
االحرف التي جيمعها ثالث مئة وواحد 
ومخسون  واثنان  ومئتان  ألفا  وعرشون 
حرفًا اما عدد الكلامت فقد اختلف يف 
احصائها. فقال بعضهم ست وسبعون 
كلمة.  واربعون  وواحد  ومخسامئة  الفا 
الفًا  وسبعون  سبعة  بعضهم:  وقال 

واربعامئة وتسع وثالثون كلمة)62(.

)59( مفردات الراغب 668، والكليات 703. 
)60( الكشاف 1/ 4. 

 ،3  /9  ،275  /2 البيان  جممع  ينظر:   )61(
والكليات   ،84  /1 التميز  ذوي  وبصائر 
ــــالم  واالع ـــاظ  ـــف االل ومــعــجــم   ،759

القرآنية)قرأ( 419. 
)62( ينظر: أرسار احلروف واالعداد 131. 

احلكيم *  الذكر  سور  جيمع  ألنه  وقيل: 
يف  بعض  إىل  بعضها  فيضم  وآياته 
يضم  فالقرآن  الرشيف.)63(  املصحف 
بني دفتيه مئة واربع عرشة سورة يف ستة 

االف وثالثامئة وست وثالثني اية)64(.
كتاب *  عليه  مانص  مجع  ألنه  وقيل: 

وامر  ووعيد،  ووعد  قصص،  من  اهلل 
باملعروف وهني عن املنكر)65(.

ھ  ھ  ھ  چہ  تعاىل:  قال 
 ]2 يوسف:  ]سورة  ےچ  ھ 
هذا القول يؤكد لنا أن بني العربية والقرآن 
اهنا  تقطع  ال  وأوارص  تدفع  ال  )صالت 
نموذجها  منها  وانه  وصورته،  صوته  منه 
يطعن  ال  وانه  االمثل.  واسلوهبا  االديب، 
اال شعويب، وال  باسم االسالم  العربية  يف 

يطعن يف االسالم باسم العربية اال جاهل 

او غبي()66(.

 ،159 للسجستاين  القرآن  غريب  ينظر:   )63(
وجممع البحرين 1/ 337. 

)64( ينظر: أرسار احلروف واالعداد 131، ويف 
علم اللغة عبد الصبور شاهني 242. 

وتفسري   ،337  /1 البحرين  جممع  ينظر:   )65(
الصايف  واملعجم   ،189 والتنوير  التحرير 

)قرأ( 250. 
)66( نحو وعي لغوي 142. 
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وردت لفظة )قرأ( يف القرآن الكريم يف 

القراءة)*()67(  بداللة  ثامنية وثامنني موضعًا 

نبيه  أنزله عىل  الذي  والقرآن هو كالم اهلل 

بني  املحفوظ   جربيل بلسان  املختار 

عن  الينا  املنقول  الرشيف  املصحف  دفتي 

رسولنا الكريم نقاًل متواترًا)68(.

ڇ  ڇ  ڇ  چچ  تعاىل:  فقوله 

دليل   ]6 النمل:  ]سورة  ڇ ڍ ڍچ 

عىل ان اهلل هو الذي انزله عىل نبيه الكريم. 

وقوله تعاىل: چيئ جب حب خبچ ]سورة 

املنزل  كالمنا  قراءة  امتمنا  أي  القيامة: 18[ 

عليك بلسان جربيل«فهذا دليل عىل ان 

جربيل«هو الذي ينزل ويقرأ القرآن عىل 

نبينا الكريم«بأمر من اهلل تعاىل)69(.

)*( عدا موضعًا واحدًا بداللة الشهر كام يف قوله 
چ  ڃ  چڃ  تــعــاىل: 

چ چچ ]سورة البقرة: 228[.
القرآن  أللفاظ  املفهرس  املعجم  ينظر:   )67(

الكريم 539، وما بعدها.
)68( ينظر: بصائر ذوي التميز 1/ 81، ومقدمة 
العلامء  ودستور   ،346  /1 خلدون  ابن 
)قرأ(3/ 64، ومعجم مصطلحات اصول 
 /2 ــرأ(  )ق الوسيط  واملعجم   ،56 الفقه 

729، والقران والفلسفة 7. 
)69( ينظر: كلامت القرآن 365. 

املبحث الثالث:

رأي )االشاعرة( يف كالم اهلل

احلسن  ايب  )أصحاب  األشعرية:- 

عيل بن اسامعيل االشعري املنتسب إىل ايب 

.)70()موسى االشعري

أما األشاعرة: فهم يؤكدون ان مذهبهم 

والتابعني،  الصحابة  ملذهب  امتداد  هو 

أهل  مذهب  احلديث  ورجال  الفقه  وائمة 

السنة)71(.

يتبني ان هناك فرقًا بني كلمة األشعرية 

أما  فرقة  االشعرية  ان  وهو  واالشاعرة 

األشاعرة فهم رجال تلك الفرقة.

من  مستمد  االشاعرة  مذهب  وأن 

آراء  هي  اراؤهم  اذن  السنة.  اهل  مذهب 

أهل السنة.

وأهل السنة تطلق عليهم تسميتني:-

بذلك أ.  )فسموا  احلــديــث:  أصحاب 

وقالوا  والقياس  الرأي  أنكروا  ألهنم 

رسول  عن  لنا  روي  ما  نتبع  أن  علينا 

وعن الصحابة والتابعني وما  »اهلل

جاء عنهم من احلديث يف الفقه واحلالل 

)70( امللل والنمل 1/ 119. 
)71( ينظر: يف علم الكالم 414. 
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واحلرام وال جيوز لنا ان نقيس بآرائنا: 

فقيل هلم أصحاب احلديث()72(.

بذلك ألهنم ب.  الرأي: )سموا  أصحاب 

أجازوا الرأي والقياس يف الفقه وقالوا 

جيوز بنا اجتهاد الرأي فيام اشتبه علينا 

والسنة فسموا  الكتاب  نجده يف  مل  مما 

بذلك اصحاب الرأي()73(.

رجال أهل السنة واألشاعرة:-

• 	»النعامن بن ثابت املكنى بأيب حنيفة
)املتوف سنة 150هـ()74(

• السنة 	 اهل  ائمة  احد  أنس  بن  مالك 

املتوف سنة 179 هـ)75(.

• اإلسالم 	 فالسفة  اكابر  من  الشافعي: 

املتوف سنة 204 هـ)76(.

• عام 	 املــتــوف  الــعــزيــز  عبد  الــكــنــاين: 

240هـ)77(.

• ابن كالب: عبد اهلل بن سعيد بن حممد 	

)72( الزينة 2/ 267. 
)73( نفسه 2/ 268. 

)74( ينظر: معجم مصطلحات اصول الفقه وما 
بعدها، ونشأة الفكر الفلسفي 1/ 234. 
)75( ينظر: التفكري الفلسفي يف االسالم 62. 

)76( املصدر نفسه 61. 
)77( ينظر: كتاب احليدة 14 املقدمة. 

بن كالب املكنى بأيب حممد قائد الفرقة 

الكالبية )املتوف سنة 240 هـ()78(.

• بن 	 اسامعيل  بن  عيل  األشعري: 

اسحاق املكنى بأيب احلسن)*(.

• حممد 	 بن  الطيب  بن  حممد  الباقالين: 

علامء  أهم  من  يعد  بكر.  بأيب  املكنى 

األشعرية )توف سنة 403 هـ()79(.

• سنة 	 )املتويف  القاهر  عبد  البغدادي: 

429 هـ()80(.

• الغزايل: ابو حامد بن حممد بن امحد.	

• بن 	 الرمحن  عبد  بن  امحد  القالنيس: 

خالد املكنى بايب العباس)81(.

 ،65 اإلسالم  يف  الفلسفي  التفكري  ينظر:   )78(
 /1 ،90 والعقل الفلسفي يف اإلسالم 1/ 

 131
املعتزلة ألنه  احد رجال  األمر  بادئ  )*( كان يف 
عىل  ايب  اجلبائية  مؤسس  يــد  عــىل  تتلمذ 
اجلبائي )املتوف سنة 303 هـ( اال انه مل يتقبل 
بعض اراء املعتزلة فاعتزل هذا املذهب النه 
اهل  اتباع  عىل  حيثه   حممد سيدنا  راى 
ينظر:  هـ   324 سنة  االشعري  توف  السنة 
 ،199  /1 اإلســالم  يف  الفلسفي  التفكري 

والعقل الفلسفي 1/ 135. 
)79( ينظر: العقل الفلسفي يف اإلسالم 1/ 136. 

)80( ينظر: يف علم الكالم 542. 
)81( ينظر: التفكري الفلسفي يف اإلسالم 67. 
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رأي االشاعرة يف كالم اهلل:
اجتمع اهل السنة )االشاعرة( عىل أن 
غري  قديم  كالم  وتعاىل  سبحانه  اهلل  كالم 
خملوق)82( والقديم يف اصل اللغة: )هو ما 

تقدم وجوده()83(.
أما يف االصطالح فهو السابق للوجود 

ال موجود قبل وجوده)84(.
ويذكر: )إنام سمي قرآنا ملعنى اجلمع، 
الدالة  والكتابة  به،  يتأدى  ألنه  اهلل  وكالم 
الدال  عليه مكتوبة يف مصاحفنا، والقرآن 
عليه مقروء بألسنتنا، وااللفاظ الدالة عليه 
يقال:  كام  ذاته  يف  ال  صدورنا  يف  حمفوظة 
به  يراد  ال  الكاغد  هذا  عىل  مكتوب  اهلل 
عىل  يدل  ما  به  يراد  وانام  فيه  ذاته  حلول 

يف  االختالف   ،17 احليدة  كتاب  ينظر:   )82(
اللفظ 43، والزينة 3/ 267، واملضنون به 
عىل غري اهله: 60، وتاريخ الفكر الفلسفي 
والقرآن   ،39 العقل  فلسفة   ،204  /1
االسالمية:  املذاهب   ،69 القراءة:  وعلم 
 ،80 العربية  احلضارة  يف  واملثقفون   ،276

ونشأة الفكر الفلسفي 1/ 274. 
)83( رشح االصول اخلمسة 117. 

 ،117 اخلمسة  األصـــول  رشح  ينظر:   )84(
وما   66 الكتاب  علم  عن  العوام  واجلــام 
بعدها، واالنسان الكامل يف معرفة االواخر 
واالوائل 1/ 63، واالسامء والصفات 23. 

قديم  تعاىل  بذاته  قام  ما  ان  وحمصلة  ذاته، 
سامع  ال  حيث  به  االزل  يف  متكلم  وهو 
بالنزول  يوصف  ال  وهذا  خماطب،  وال 
واحلدوث وهو الذي يتىل يف الصالة()85(.

والكتابة  واالداء  اجلمع  أن  يتبني 
عىل  تدل  ال  صفات  واأللفاظ  والقراءة 
صفات  فهي  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ذات 
حمدثة خملوقة، وما يدل عىل القدم املكتوب 
واملقروء واملتلو الهنا قد متت من قبل الرب. 

إذن الكالم قديم غري خملوق)86(.
ويذكر األشعري )املتوف سنة 324هـ( 
دليال عىل كون اهلل سبحانه وتعاىل ال يزال 
يزل  مل  تعاىل  اهلل  أن  عىل  ))دليل  متكلاًم: 
قدياًم  يكون  ان  خيلو  ال  الكالم  ان  متكلاًم 
حيدثه  ان  خيل  مل  حمدثًا  كان  فان  حديثًا  او 
غريه.  يف  او  بنفسه،  قائاًم  او  نفسه،  يف  اهلل 
ليس  النه  نفسه  يف  حيدثه  ان  فيستحيل 
بمحل للحوادث. ويستحيل ان حيدثه قائاًم 

بنفسها.  تقوم  بنفسه ألنه صفة والصفة ال 
ويستحيل ان حيدثه يف غريه ألنه لو احدثه يف 

)85( الكليات: 759، وروح املعاين 1/ 11. 
 ،80 االعتقاد  يف  االقتصاد  كتاب  ينظر:   )86(
ودستور العلامء 3/ 134، ويف علم الكالم 

 .542
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غريه لوجب ان يشتق ذلك اجلسم الذي فيه 

الكالم من اخص اوصاف الكالم الالزمة 

له نفسه اساًم وللجملة التي املحل منها اساًم. 

كالم  انه  الكالم  اوصاف  أخص  كان  فان 

وان  متكلاًم.  اجلسم  ذلك  يكون  ان  وجب 

اخص اوصافه انه هنى وجب ان يكون ذلك 

اجلسم ناهيًا. فلام استحال ان يتكلم بكالم 

وينهى  غريه،  بأمره  ويأمر  غريه،  تعاىل  اهلل 

بنهيه غريه استحال ان حيدث كالمًا يف غريه 

فيكون به متكلاًم. واذا فسدت الوجوه التي 

خيلو الكالم منها لو كان حمدثًا صح انه قديم 

وان اهلل تعاىل مل يزل به متكلاًم()87(.

أمر  من  يشمله  بام  تعاىل  اهلل  فكالم 

عن  واخبار  املنكر  عن  وهني  باملعروف 

عىل  يدل  وعيد  وعد  واالخرين،  االولني 

كون كالمه تعاىل حمدثًا. ألن هذه العبارات 

االنبياء  إىل  املالئكة  لسان  عىل  نزلت  قد 

اهلل  كالم  عىل  دالالت  فهذه  والرسل. 

القديم والداللة حادثة خملوقة. اما املدلول 

فهو قديم غري خملوق)88(.

)87( كتاب اللمع يف الرد 23. 
والتفكري   ،23  /1 والنَِحل  امللل  ينظر:   )88(

الفلسفي يف اإلسالم 65. 

أدلة االشاعرة عىل كون كالم اهلل تعاىل 

قدياًم غري خملوق:-

• ڤ 	 ٹ  چٹ  تعاىل:  قوله 

ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ   ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڃ چ چ چ ]سورة هود: 110[ 
كون  عىل  دليل  الكريمة  اآلية  هذه 

القرآن الكريم قدياًم غري خملوق)89(.

• ھ 	 ھ  ھ  چہ  تعاىل:  قوله 

يوسف:  ]سورة  ےچ  ھ 
2[ دليل عىل كون القرآن غري خملوق. 

)ان  زهرة:  ابو  حممد  الدكتور  يذكر 

اذا  متكلاًم  اهلل  يزل  مل  قالوا:  السلف 

العريب  بالقرآن  بالعربية كام تكلم  شاء 

وما تكلم به فهو قائم به، وليس خملوقًا 

منفصاًل عنه، فال تكون احلروف التي 

املنزله  وكتبه  احلسنى،  اهلل  اسامء  هي 

وسمي  هبا()90(  تكلم  اهلل  ألن  خملوقة 

عربية)91(.  وقراءته  كتابته  ألن  عربيًا 

هذه االية احتج هبا املعتزلة واالشاعرة 

)89( ينظر حجج القرآن: 66. 
)90( املذاهب االسالمية 329. 

)91( العقل الفلسفي 3/ 18. 
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لكن لكل فرقة رأهيا اخلاص.
• ڱ 	 ڳ  ڳ  چڳ  تــعــاىل:  قــولــه 

 ]9 احلجر:  ]سورة  ڱچ  ڱ  ڱ 
وهو  الكريم  القرآن  بالذكر  املــراد 
ــون كــالمــه قــديــاًم غري  دلــيــل عــىل ك
خملوق)92(. وهذه اآلية احتج هبا كال 
املعتزلة أعطوا سبب  الفريقني اال أن 
يذكروا  مل  االشاعرة  لكن  االحتجاج 

سوى االية.
• ى 	 ې  ې  ې  چ  تعاىل:  قوله 

]سورة  وئچ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
النحل: 40[.

دليل عىل كون كالمه قدياًم غري خملوق. 
يقول الباقالين )املتوف سنة 403هـ(: )فلو 
وذلك  آخر.  بقول  خملوقًا  القرآن  كان 
فعاًل  تعاىل  اهلل  من  يوجد  ال  ان  يوجب 
اصاًل و اذا كان البد ان يوجد قبله افعال 

وهي اقاويل ال غاية هلا()93(.

• قوله تعاىل: چڱ ں ں ڻ 	
]سورة  ۀچ  ڻ  ڻ  ڻ 
تكون  فاالستعاذة   ،]98 النحل: 

)92( ينظر: تيجان البيان 192. 
)93( التمهيد 237. 

باخلالق، وليس باملخلوق)94(. فاخلالق 
منه  جزء  وكالمه  وتعاىل  سبحانه  اهلل 

فهو غري خملوق.
• البرش 	 القرآن خملوقًا ألستطاع  لو كان 

االتيان بمثله. اذن هو غري خملوق)95(. 
چڀ ڀ ٺ  تعاىل:  كام يف قوله 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦچ ]سورة االرساء: 88[.

• ڃ 	 ڃ  چڃ  تعاىل:  قوله 
چ  چ  چ  چ 
الرمحن:  ]سورة  ڇچ  ڇ  ڇ 
ذكر  قد  وتعاىل  سبحانه  فاهلل   ،]4-1
القرآن  خلق  يذكر  ومل  االنسان  خلق 
يف مجيع اآليات التي وردت فيها لفظة 

القرآن.)96( اذن القرآن غري خملوق.
• كالم اهلل غري خملوق والدليل عىل ذلك 	

قول البيهقي: )اخربنا حممد بن عبد اهلل 

الرمحن  عبد  أبا  سمعت  قال:  احلافظ 

يقول:  جحش  بن  ابراهيم  بن  حممد 

)94( ينظر: االسامء والصفات 241. 
)95( ينظر: التمهيد 239. 

 ،369 اخلمسة  االصـــول  رشح  ينظر:   )96(
والكليات 761. 
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بن  اسحاق  بن  حممد  بكر  ابا  سمعت 
خزيمة يقول سمعت حممد بن اسامعيل 
بن  عيل  سمعت  يقول:  البخاري 
وهيودي  مسلم  اختصم  يقال:  املديني 
إىل قضاهتم بالبرصة فصار اليمني عىل 
فقال  حلفه،  اليهودي:  فقال  املسلم. 
املخاصم اليه: احلف باهلل الذي ال اله 
ان  انت تزعم  اليهودي،  اال هو، فقال 
)يعني  القرآن،  القران خملوق، واهلل يف 
ِذكَره(، حلِّفه باخلالق ال باملخلوق، قال 
فتحري القايض وقال: قوما حتى انظر يف 

امركام()97(.
اهلل(  )كالم  الكريم  القرآن  أن  يتبني 
صح  ملا  خملوقًا  كان  فلو  خملوقًا،  ليس 
احللف به ألن احللف اوالقسم ال يكون اال 
باخلالق فكيف يكون باملخلوق ؟ اذن كالم 

اهلل ليس خملوقًا.
• أو 	 جساًم  اهلل  كالم  يكون  أن  نفيهم 

سنة  )املتوف  الباقالين  يقول  عرضًا. 
سبحانه  اهلل  كالم  كان  )لو  403هـ(: 
جنس  من  وليس  خملوقًا  وتعاىل 
أن  لوجب  وعندهم  عندنا  االجسام 

)97( االسامء والصفات 326. 

يكون عرضًا. ولو كان عرضا لوجب 
ان يكون فانيًا يف الثاين من حال حدوثه 
وان ال يكون الباري سبحانه يف وقتنا 
هذا آمرًا بيشء وال ناهيًا عنه وال واعدًا 
وال متوعدًا وال مركبًا وال خمربًا. ويف 
وتعاىل  تبارك  اهلل  أن  عىل  االمة  إمجاع 
وناه  بطاعته  الوقت  هذا  يف  خلقه  أمر 
باالمر  متكلم  وانه  معصيته  عن  هلم 
جيوز  ال  أنه  عىل  دليل  خللقه  والنهي 
أن يكون متكلاًم بكالم عرض خملوق 
ألن الداللة قد دلت عىل استحالة بقاء 
كون  عىل  دليل  فهذا  االعراض()98( 

كالم اهلل تعاىل غري خملوق.
• املعتزلة: 	 عىل  رّده  يف  الباقالين  يقول 

القرآن  بمثل  التحدي  جيوز  ))كيف 
وهو عندكم قديم ال مثل له من كالم 
اآلدميني وال جيانس كالم املخلوقني؟ 
قيل له: مل يتحدَّ النبي بمثل الكالم 

القائم باهلل سبحانه، وإنام حتداهم بمثل 
التي هي عبارة عنه  املنظومة  احلروف 
واختصارها  وفصاحتها  براعتها  يف 

الفصل  وينظر:  بعدها،  وما  التمهيد 238   )98(
يف امللل واالهواء والنحل 3/ 5. 
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وكثرة معانيها(()99(.

• العلامء: 	 بعض  قول  اإلتقان  يف  وجاء 

إّن التحدي وقع بالكالم القديم الذي 

هو صفة الذات وأن العرب كلفت يف 

ذلك ما ال يطاق)100(. إن اللغة ليست 

عليه  دليل  هي  إنام  اإلعجاز  موضع 

بدوهنا  معرفته  يمكن  ال  إليه  وباب 

القبلية  املرحلة  من  اإلعجاز  تستمد 

بعد  القرآَن  اهللُ  ُيْلبِْس  أن  فالبد  للغة، 

ويكسيه  نظاًم،  وأعىل  ثوبًا  أحىل  نزوله 

جعلهم  مما  العلامء  هبر  جسدًا،  أجل 

أن  فقالوا  لغته  دراسة  إىل  يتجهون 

وبالغته  العالية  لغته  يف  إعجازه  وجه 

وأمهلوا  العجيب.  ونظمه  املتفردة 

اجلانب القبيل له.

الكالم النفيس

• الكالم النفيس كالم قديم غري خملوق 	

وال  حرف،  وال  بصوت  ليس  ألنه 

يمكن تقسيمه، او تبعيضه، أو جتزئته. 

وتعاىل  سبحانه  اهلل  كلم  الكالم  وهذا 

)99( التمهيد 152. 
)100( اإلتقان 4. 

عبده موسىبه)101(.

• ان 	 عىل  واملفرسون  العلامء  ويؤكد 

نفس  يف  ليس  موجود  النفيس  الكالم 

االنسان  نفس  يف  بل  فحسب  الباري 

املخلوق.)102( كام يف قوله تعاىل: چں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ 

ھ ھچ ]سورة املائدة: 116[.

فهذه االية تدل عىل ان الباري يعلم ما 

يدور يف نفس عبده وال يعلم العبد ما يدور 

يف نفس خالقه سبحانه وتعاىل من كالم.

وقول الشاعر:-

إِنَّ الكالَم لفي الفؤاِد وإنام
ُجعَل اللساُن عىل الفؤاِد دلياًل)103(

)101( ينظر: الكوكب االزهر رشح الفقه االكرب 
بعدها  ومــا   73  /20 املعاين  روح   ،76
وتاريخ الفكر الفلسفي: 2/ 383، يف علم 
اإلسالم  يف  العقيل  التفكري   ،480 الكالم 
والعقل   ،106« والفلسفة  القرآن   ،65
الفلسفي يف اإلسالم 1/ 17، ونشأة الفكر 
والرتاث   ،276  /1 اإلسالم  يف  الفلسفي 

النقدي والبالغي للمعتزلة377. 
 ،76 االعتقاد  يف  االقتصاد  كتاب  ينظر:   )102(

ودستور العلامء 3/ 134 او ما بعدها. 
 ،75 االعــتــقــاد  يف  االقــتــصــاد  كــتــاب   )103(
 /3 العلامء  ودســتــور   ،757 والكليات 

135، ومفهوم النص 225. 
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دليل عىل وجود الكالم النفيس يف االنسان.
الدين  عز  الستار  عبد  الدكتور  يقول 
انفسنا من معنى  الراوي: )ان ما نجده يف 
يف  وضعه  قبل  خواطرنا  يف  جيول  نفيس 
اللفظ  دون  بالوجود  انفرد  فحيث  لفظة، 
فهو غريه بل هو كالمنا حقيقة، أما االلفاظ 

فهي وسيلة لنقله إىل الغري وحسب)104(.
يف  موجود  النفيس  الكالم  أن  يتبني 
سبحانه  واهلل  املنطوق  الكالم  قبل  الذات 
مع  النفيس  بالكالم  تكلم  قد  وتعاىل 

موسى وهذا يدل عىل قدمه
اخلامتة

حيوي  ساموي  كتاب  الكريم  القرآن 
الكائنات  سيد  عىل  نزل  املطلقة  احلقيقة 
من  فيه  ملا  معجز  بليغ  بأسلوب   حممد
عن  العرب  يعجز  كثرية  اعجاز  وجوه 

اإلتيان بمثلها.
توصلت من خالل مسرية البحث إىل 

عدة نتائج أمهها: -
	 الكالم نوعان: األول يتم بني شخص

يلقي وشخص يتلقى كام يف قوله تعاىل: 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

)104( د. عبد الستار الراوي –فلسفة العقل 39. 

عمران:  آل  ]سورة  پچ  پ 
هم  واملتلقي   عيسى فامللقى   .]46
النفس  داخل  يتم  واآلخر:  الناس. 
»موسى لعبده  اهلل  ككالم  االنسانية 
تعاىل:  قوله  االشاعرة كام يف  عىل رأي 
چچ  چ  چ  چڃ 

]سورة النساء: 164[. وكالم االنسان 
مع نفسه كام يف قوله تعاىل: چ ڭ ڭ 
ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ۋچ ]سورة هود: 105[.
	 الكالم إذ  فرق  واللغة  الكالم  بني 

فيختص  اللغة  أما  باالنسان  خمتص 
النبات  وحركة  واحليوان  االنسان  هبا 
اللغة  أما  نطق،  اداة  يتطلب  والكالم 
عىل  اإلعتامد  دون  تأديتها  فيمكن 
جهاز النطق كاالشارة باليد تعبريًا عن 
لغة التحية وغري ذلك. الكالم ظاهرة 
فردية، اما اللغة فاهنا ظاهرة اجتامعية.

	 يكون وقد  للكالم  مرادف  احلديث 
السبب يف ذلك هو خروج كالمها من 
اال  املفيد.  القول  عىل  وداللتهام  الفم 
ان هنالك فرقا بينهام وهو أن احلديث 
يكون يف الكلامت الكثرية املرتابطة. اما 
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الكالم فقد يكون باحلرف أو االسم او 
الفعل وقد يكون يف لفظة او لفظتني.

	 ألن ذلك  الكالم  عن  خمتلف  القول 
ألفاظ  من  جمموعة  من  يتكون  القول 
االنسانية  النفس  داخل  تكون  قد 
األلفاظ  هذه  إخراج  فهو  الكالم  أما 
الكالم:  عضو  بوساطة  بصوت 
عىل  يطلق  قد  والقول  )اللسان(. 
الكالم  أما  التام  غري  الناقص  اليشء 
املفيد.  التام  اليشء  عىل  يطلق  فانه 
القرآن  الناس  قول  عىل  ينطبق  وهذا 

كالم اهلل وليس قول اهلل.
	 تعاىل كالمه  كون  عىل  املعتزلة  اتفاق 

حروف  من  يتكون  خملوقا  حمدثا 
يف  خملوقة  مقطعة  اصوات  أو  منظومة 

.حمل ككالمه تعاىل ملوسى
	 كون عىل  اتفقوا  فقد  االشاعرة  أما 

حيل  ال  خملوق  غري  قديام  تعاىل  كالمه 
يف حمل. فاهلل تعاىل يتكلم كالمًا نفسيًا 
.ليس بصوت ككالمه تعاىل ملوسى

	 االدلة ببعض  الفريقني  كال  احتج 
نظر  وجهة  فريق  لكّل  فكان  وااليات 
استدالالهتم  كانت  فاملعتزلة  خاصة. 

أوضح من االشاعرة اال ان االشاعرة 
هلم استدالل مقنع وهو لو كان القرآن 
خملوقًا ملا صّح احللف به فاحللف يكون 

بالقديم غري املخلوق.
	 العلامء جهود  استنفدت  قضية  وهي 

أمهيتها  أّن  من  الرغم  عىل  املسلمني 
مستوى  اىل  يرقى  ال  منها  واجلدوى 
شهدته  الذي  الواسع  اخلالف 
هلا  قدمت  التي  الكبرية  والتضحيات 

فقد راح ضحيتها كثري من العلامء.
أهم املصادر واملرجع:

القرآن الكريم.
• التفسري، 	 يف  الفكرية  االجتــاهــات 

ط1،  ــول،  ــل زغ سيد  الــشــحــات  د. 
فرع  للكتاب  العامة  املرصية  اهليئة 
للطباعة  النجاح  دار  االسكندرية، 

االسكندرية، 1395هـ، 1975م.
• االختالف يف اللفظ والرد عىل اجلهمية 	

املشبهة، ابو حممد عبد اهلل بن مسلم بن 
قتيبة الكاتب الدينوري )ت 276هـ(، 
مطبعة  بغداد،  اجلديد،  الرشق  مكتبة 

منري بغداد، د. ت.
• ــداد: 	 ــروف واالعـــداد -اع احل ارسار 
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اية  العالمة  ارشاف  صخر،  بو  عيل 
العقييل، ط1،  الكريم  عبد  الشيخ  اهلل 
 الرسول بنت  مؤسسة  منشورات 
دار   ،  البيت اهــل  ــراث  ت الحياء 
هـ،   1424 ــــران،  اي قــم،  الــغــديــر، 

2003م.
• ترمجة 	 باي  ماريو  اللغة،  علم  اسس 

وتعليق: د. امحد خمتار عمر، ط8، عامل 
الكتب القاهرة، 1491هـ، 1998م.

• االمام 	 القيم  ابن  احلسنى،  اهلل  اسامء 
بن  حممد  اهلل  عبد  ابــو  الدين  شمس 
-691( الدمشقي،  الزرعي  بكر  ايب 

ــرج  751هـــــ( حــقــق نــصــوصــه وخ
عيل  يوسف  عليه:  وعلق  احاديثه 
بديوي، ايمن عبد الرزاق الشوا، ط2، 
بــريوت،  دمشق  الطيب  الكلم  دار 
ــاض،  ــري ال الــدلــيــقــان،  دار  ــع  ــوزي ت

1419هـ، 1988م.
• الكريم، 	 القرآن  يف  والنظائر  االشباه 

ــن ســلــيــامن الــبــلــخــي )ت  مــقــاتــل ب
عبد  د.  وحتقيق:  ــة  دراس 150هــــ(، 
الكتب  دار  اهلل حممود شحاتة، مطبعة 
والوثائق القومية، اهليئة املرصية العامة 

للكتاب، 1395هـ، 1975م.
• التعبري 	 يف  الكالم  عن  املعربة  االلفاظ 

دار  مهاوش،  حسني  نرباس  القرآين، 
الفراهيدي 2012.

• حجة 	 الكالم،  علم  عن  العوام  اجلام 
االسالم ايب حاتم حممد الغزايل، مكتبة 
واوالده،  صبيح  عيل  حممد  ومطبعة 
من  ج1  هبامش  م.   1963–  8383
األواخــر  معرفة  يف  الكامل  األنسان 

واألوائل.
• االواخــر 	 معرفة  يف  الكامل  االنسان 

واملعدن  الرباين،  العارف  واالوائــل، 
ابراهيم  بن  الكريم  اهلمداين سيد عبد 
عيل  حممد  ومطبعة  مكتبة  اجليالين، 
االزهـــر،  بــمــيــدان  واوالده  صبيح 

1383هـ، 1963م.
• بنية العقل العريب )دراسة حتليلية نقدية 	

لنظم املعرفة يف الثقافة العربية-د. حممد 
دراســات  مركز  ط6،  اجلابري  عابد 

الوحدة العربية، لبنان، 2000م.
• البيان والتبيني، عمرو بن بحر اجلاحظ 	

السالم  عبد  حتقيق:  ـــــ(  )ت255ه
ط4،  م2:  ط1،  م1،  ــارون  ه حممد 
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مطبعة جلنة التاليف والرتمجة والنرش، 
1367هـ 1948م.

• د. 	 االسالم  يف  الفلسفي  الفكر  تاريخ 
حممد عيل ابو ريان، دار النهضة العربية 

للطباعة والنرش بريوت، 1976م.
• للمعتزلة 	 والبالغي  النقدي  الرتاث 

)حتى هناية القرن السادس اهلجري، د. 
وليد قصاب، نرش وتوزيع دار الثقافة، 

الدوحة قطر، 1405هـ، 1985م.
• حممد 	 بن  عيل  احلسن  ابو  التعريفات، 

بالسيد  املــعــروف  اجلــرجــاين  عيل  بن 
الرشيف، دار الشؤون الثقافية العامة، 
بــغــداد،  واالعــــالم،  الثقافة  وزارة 

1406 هـ -1986م.
• )التحرير 	 الــكــريــم  ــرآن  ــق ال تفسري 

االستاذ  االمـــام  ــوىل  امل والــتــنــويــر(، 
بن  الــطــاهــر  حمــمــد  الــشــيــخ  فضيلة 
الكتب  دار  مــنــشــورات  ــور،  ــاش ع

الرشقية تونس، دت.
• عيل 	 د.  املعتزلة،  عند  الداليل  التفكري 

الشؤون  دار  ط1،  احلــســن،  حاتم 
الثقافية، بغداد 2002م.

• الفلسفي يف االسالم مذاهب 	 التفكري 

النشار  سامي  عيل  د.  وشخصيات، 
سعاد عيل عبد الرزاق ط1، دار الكتب 

اجلامعية، 1392هـ -1972م.
• القرآن، 	 مشكالت  يف  البيان  تيجان 

اخلطيب  اهلل  ــري  خ ــن  ب امـــني  حمــمــد 
العمري، حتقيق ودراسة حسن مظفر 
جامعة  بمطابع  طبع  ط1،  ـــرزو،  ال
اجلامعة  مطبعة  مــديــريــة  ــل  ــوص امل

1985م.
• أوملان، 	 ستيفن  اللغة،  يف  الكلمة  دور 

كامل  د.  عليه  وعلق  له  وقــدم  ترمجه 
القومية،  الطباعة  دار  ــرش،  ب حممد 

.1962
• عبد 	 القايض  اخلمسة،  االصول  رشح 

ابادي  االسد  اهلمداين  امحد  بن  اجلبار 
بن  امحد  االمــام  تعليق  هـ(  )ت415 
احلسني بن ايب هاشم، ط1، دار احياء 
هـ،   1422 بــريوت،  العريب  الــرتاث 

2001 م.
• ابو 	 علم الكالم وبعض مشكالته، د. 

الثقافة  دار  التفتاراين،  الغنيمي  الوفا 
للنرش والتوزيع القاهرة، دت.

• ـــقـــرآن املــســمــى )بــنــزهــة 	 ــب ال ــري غ
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القلوب(، لالمام ايب بكر حممد بن عزيز 
العريب،  الرائد  دار  ط3،  السجستاين، 

بريوت لبنان، 1402، 1982.
• احلضارة 	 يف  الغالية  والــفــرق  الغلو 

ســلــوم  اهلل  ــد  عــب د.  االســـالمـــيـــة، 
العربية  الدار  طبع  ط2،  السامرائي، 
بغداد، دار واسط للنرش لندن، بغداد، 

.1982
• والنحل، 	 واالهــواء  امللل  يف  الفصل 

بن  ــد  امح بــن  عــيل  حممد  ايب  لــالمــام 
ط1،   )456 )ت  الــظــاهــري  ــزم  ح
اخلضار  بسوق  االدبية  باملطبعة  طبع 
اجلديدة  الندوة  دار  بمرص،  القديم 
1317هــــ،  ج1:  لــبــنــان/  ـــريوت  ب

ج2+3: 1320هـ.
• للنظرية 	 نقدية  ــة  رؤي العقل  فلسفة 

الدين  عز  الستار  عبد  د.  االعتزالية، 
الثقافية  الشؤون  دار  ط2،  ــراوي،  ال

العامة. افاق عربية بغداد، 1986.
• الراء 	 فلسفية  )دراسة  الكالم  علم  يف 

الدين  ــول  اص يف  االسالمية  الفرق 
حممود  امحد  د.  واالشاعرة،  املعتزلة 
اجلامعية  الثقافة  مؤسسة  صبحي، 

االسكندرية، 1978.
• بريك، 	 جــان  الــقــراءة،  وعلم  الــقــرآن 

ترمجة وقراءة: د. منذر كيايش، تقديم. 
االنامء  مركز  ط1،  عكام،  حممود  د. 
احلضاري حلب، دار التنوير، بريوت، 

1996م.
• يوسف 	 حممد  د.  والفلسفة،  القرآن 

موسى، دار املعارف بمرص، 1958م.
• كتاب االسامء والصفات، للبيهقي، دار 	

الكتب العلمية بريوت لبنان، د ت.
• لالمام 	 االعتقاد،  يف  االقتصاد  كتاب 

الرشق  مكتب  منري،  مطبعة  الغزايل، 
اجلديد، بغداد دت.

• ايب 	 القايض  ــام  االم التمهيد،  كتاب 
عني  الباقالين،  الطيب  بن  حممد  بكر 
ــرشد  رت االب  ونـــرشه  بتصحيحه 
املكتبة  اليسوعي،  مكاريش  يوسف 
جامعة  منشورات  بــريوت،  الرشقية 

الكلمة يف بغداد، 1957.
• أيب 	 ـــام  االم ــرآن،  ــق ال حجج  كــتــاب 

املظفر  بن  حممد  بن  أمحــد  الفضائل 
ط2،   ،احلنفي الـــرازي  املختار 
لبنان،  ــريوت  ب الــعــريب،  الــرائــد  دار 
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1402هـ–1982م.
• كتاب احليدة، لالمام عبد العزيز حييى 	

له  وقــّدم  الكناين )ت 240هـــ( حققه 
د. مجيل صليبا ط2، دار صادر بريوت 

1992م.
• الزيغ 	 اهل  عىل  الرد  يف  اللمع  كتاب 

احلسن  ايب  االمـــام  الشيخ  ــبــدع،  وال
عني  ــري،  ــع االش اسامعيل  بــن  عــيل 
ــرشد  رت االب  وتصحيحه  ــنــرشه  ب
املطبعة  اليسوعي،  مكاريش  يوسف 

الكاثوليكية بريوت، 1952م.
• كنز احلفاظ يف كتاب هتذيب االلفاظ، 	

اسحاق  بــن  يعقوب  يــوســف  اليب 
–وقبل 246(  السكيت )ت 243 هـ 
حييى  زكريا  ابو  االمــام  الشيخ  هذبه 
عن  نقال  التربيزي،  اخلطيب  عيل  بن 
عىل  ــف  وق وبــاربــس  ليدن  نسختي 
طبعه ومجع روايته االب لويس شيخو 
لالباء  الكاثوليكية  املطبعة  اليسوعي، 
منشورات  ـــريوت،  ب يف  اليسوعني 

النرص، طهران، 1895م.
• الفقه االكرب، 	 الكوكب االزهر رشح 

ادريس  بن  حممد  اهلل  عبد  ايب  االمام 

حممد  الــشــيــخ  حتــقــيــق:  الــشــافــعــي، 
الشعب،  مطبعة  اهلل،  عبد  ياسني 
والتوزيع  للنرش  العريب  الفكر  مكتبه 

بغداد، د ت.
• اللغة وعلم النفس، د. موفق احلمداين، 	

للطباعة  الكتب  مديرية  بمطابع  طبع 
والنرش، جامعة املوصل، 1982م.

• متشابه القرآن، القايض عبد اجلبار بن 	
حتقيق:  هـ(   415 )ت  اهلمداين  امحد 
الرتاث،  دار  زررور،  حممد  عدنان  د. 

القاهرة، 1969م.
• ابن 	 حمنة  العربية  احلضارة  يف  املثقفون 

ابن رشد، د. حممد عابد  حنبل ونكبة 
اجلابري، ط2، مركز دراسات الوحدة 

العربية بريوت، 2000م.
• الفقه 	 املحدث  للعامل  البحرين،  جممع 

“ت  الطرحيي  الــديــن  فخر  الشيخ 
1085هـ“ حتقيق: السيد امحد احلسني 
العلمية،  الكتب  دار  اآلداب،  مطبعة 

دار الثقافة النجف االرشف.
• جممع البيان يف تفسري القرآن –ابو عيل 	

وقف  الطربيس  احلسن  بن  الفضل 
عىل تصحيحه وحتقيقه والتعليق عليه 
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هاشم  السيد  احلــاج  املتتبع  الفاضل 
الرتاث  احياء  دار  املحلاليت،  الرسويل 

العريب، بريوت لبنان، د ت.
• ابو 	 امحد  حممد  االسالمية،  املذاهب 

زهرة، املطبعة النموذجية مرص، د.ت.
• العربية، 	 اللغة  يف  الــصــايف  معجم 

الشيخ  امينة  الصالح،  العيل  صالح 
الرشق  مطابع  ط1،  االمحد  سليامن 
هـــ،   1409 الـــريـــاض،  االوســــط 

1989م.
• املعجم الفلسفي، د. مجيل صليبا، دار 	

الكتاب  دار  بريوت،  اللبناين  الكتاب 
املرصي القاهرة، 1979م.

• املعجم الفلسفي، جممع اللغة العربية، 	
العامة  اهليئة  العربية  مرص  مجهورية 
القاهرة،  االمــرييــة،  املطابع  لشؤون 

1399 هـ -1979م.
• ــالف 	 ــت ــني واخ ــي ــالم ــاالت االس ــق م

اسامعيل  بن  احلسن عيل  ابو  املضلني، 
االشعري )ت 330 هـ(، ط1، مكتبة 
النهضة املرصية، 1369 هـ، 1950م.

• ابن 	 العالمة  خلدون،  ابن  مقدمة 
والنرش  للطباعة  الفكر  دار  خلدون، 

والتوزيع، دت.
• اسامء 	 معاين  رشح  يف  األسنى  املقصد 

اهلل احلسنى اليب حامد الغزايل، حققه 
دار  ط2،  شحادة،  فضله  د.  له  وقدم 
املرشق ش م م، بريوت لبنان، التوزيع 

املكتبة، الرشقية، 1986 م.
• حممد 	 الفتح  ايب  لالمام  والنحل،  امللل 

عبد الكريم الشهر ستاين )ت 548هـ( 
الندوة  باملطبعة االدبية مرص–دار  طبع 
–ج  هـ   1317 ج1:  بريوت  اجلديدة 
2 -3: 1320 هـ. )هبامش الفصل يف 

امللل واالهواء والنحل(.
• د. 	 االسالم،  يف  الفلسفي  الفكر  نشأة 

املعارف،  النشار ط7، دار  عيل سامي 
القاهرة، 1977م.

• الكريم، 	 القران  يف  والنظائر  الوجوه 
د.  –حتقيق:  موسى  بن  هارون 
للطباعة،  احلرية  دار  الضامن،  حاتم 

1409هـ –1988 م.
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القرآن  مرجعية  حول  اخلالف  يكن  مل 
يف املنظومة اإلسالمية وليد السجاالت أو 
التنظريات املعارصة، فاجلذور التارخيية هلذا 
الفرق  نشوء  قبل  ما  إىل  زمنيًا  متتد  اخلالف 
واملذاهب وبالتحديد إىل األيام األخرية من 
بعضهم  طرح  عندما   اهلل رسول  حياة 
ترسيخ  هبدف  اهلل(  كتاب  )حسبنا  نظرية 
مفهوم )أوحدية النص القرآين( ولو بشكل 
مؤقت لتحييد أي مرجعية صحيحة يمكن 
أن تساهم يف إنضاج الوعي اإلسالمي اهلش 
سيخلفها  التي  الصدمة  واستيعاب  انذاك 

.رحيل رسول اهلل
أرادوا!.  ما  للمخططني  كــان  ولقد 
ــن عــمــر اإلســــالم مل  قـــرن م نــحــو  فبعد 
أهل  عن  ابتعدوا  املسلمون–الذين  جيد 
البيت–أي مرجعية جامعة حتفظ العالقة 
املتوازنة بالقرآن الكريم مما ساهم يف نشوء 
اختلفت  التي  التفسريية  املناهج  وتبلور 
املباين  وتنوع  اختالف  بحسب  وتنوعت 

الفكرية للفرق واملدارس اإلسالمية.
تفسريي  منهج  لكل مدرسة  كان  وإذا 
)أهل  احلق  ألهل  فإن  غريها  عن  يميزها 
البيت( منهجهم التفسريي الذي شددوا 

الشيعية وحذروا  املنظومة  عىل ترسيخه يف 
الشيعية  التفسريية  املباحث  اخرتق  من 
بمخلفات املدارس األخرى ونظرياهتا التي 
متثل يف معظمها مزجيًا من األهواء واآلراء 

الشخصية.
اخلطوط العامة ملنهج 

أهل البيت  يف التفسري
يرسمها  التي  العريضة  اخلطوط  أول 
التفسريي  منهجهم  يف   البيت ــل  أه
التفسري  )حرمة  عىل  الكبري  التشديد  هو 
واملحققون  العلامء  أمجــع  وقــد  بــالــرأي(، 
الكريم  القرآن  تفسري  حرمة  عىل  الشيعة 
بالرأي لكن )اراءهم( اختلفت يف تعريف 
طائفة  أدناه  ويف  بالرأي(،  )التفسري  مفهوم 

من اقوال أهم حمققي الشيعة:
• »البيان 	 كتابه  يف   اخلوئي السيد 

يقول:  ص269«  الــقــرآن  تفسري  يف 
بالرأي  التفسري  معنى  أن  )وحيتمل 
االستقالل يف الفتوى من غري مراجعة 
يف  الكتاب  قرناء  أهنم  مع   ،األئمة
االنتهاء  ولـــزوم  التمسك،  ــوب  وج
أو  بالعموم  اإلنسان  عمل  فإذا  إليهم، 
يأخذ  الكتاب، ومل  الوارد يف  اإلطالق 
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عن  ـــوارد  ال التقييد  أو  التخصيص 
األئمة كان هذا من التفسري بالرأي، 
وعىل اجلملة محل اللفظ عىل ظاهره بعد 
الفحص عن القرائن املتصلة واملنفصلة 
العقيل  الدليل  أو  والسنة،  الكتاب  من 
ال يعد من التفسري بالرأي بل وال من 

التفسري نفسه(.
• تعريفًا 	 يقدم   الطباطبائي السيد 

هو  بالرأي  التفسري  كون  يف  يتلخص 
للقرآن  الرجوع  بدون  القرآن  تفسري 
باعتباره مؤسس مرشوع تفسري القرآن 
 /3 »امليزان  كتابه  يف  فيقول  بالقرآن 
77«: )واملحصل أن املنهي عنه إنام هو 
واعتامد  القرآن  تفسري  يف  االستقالل 
إىل  رجــوع  غري  من  نفسه  عىل  املفرس 
االستمداد  ــوب  وج والزمــه  ــريه،  غ
الغري  وهذا  إليه،  بالرجوع  الغري  من 
السنة،  أو  الكتاب  هو  إمــا  حمالة  ال 
ونفس  القرآن  ينايف  السنة  هي  وكونه 
وعرض  إليه  بالرجوع  اآلمــرة  السنة 
إليه  للرجوع  يبقى  فال  عليه  األخبار 
إال  القرآن  تفسري  يف  منه  واالستعداد 

نفس القرآن(.

• كتابه 	 يف   احلكيم باقر  حممد  السيد 
» تفسري سورة احلمد ص42« يقول: 
معنى  يف  ــة  ــالث ث احـــتـــامالت  ــاك  هــن
املراد  إن  األول:  بالرأي(..:  )التفسري 
يفرس  أن  هــو  ــرأي  ــال ب التفسري  مــن 
اإلنسان النص القرآين اعتامدًا عىل رأيه 
وذوقه الشخيص يف مقابل الفهم العام 
للقرآن املتمثل بالظهور العريف والذي 

يعتمد عىل القرائن السابقة.
عىل  الوارد  النهي  يكون  أن  الثاين: 
هو  بالرأي  التفسري  عن   الرسول لسان 
 كمعاجلة لظاهرة برزت يف زمن الرسول
يف تفسري القرآن وبشكل حمدد... حيث ورد 
البحث يف تفسري اآليات  آنذاك عن  النهي 
العقدية أو التارخيية تأثرًا بالديانات السابقة 
وفلسفاهتا وتأرخيها، كاليهودية والنرصانية 
والبوذية وغريها، األمر الذي أدى إىل ابتعاد 

بعض املسلمني عن املفاهيم القرآنية.
الثالث: وهو املعنى الذي ينسجم مع 
معنى )الرأي( يف )مدرسة الرأي( يف الفقه 
 البيت أهل  أئمة  انتقد  وقد  اإلسالمي، 
هذه املدرسة واجتاهها انتقادًا شديدًا، وقد 
يشكل هذا االنتقاد الشديد لألئمة قرينة 
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املنهي  بالرأي(  )التفسري  املراد من  أن  عىل 
املدرسة بوصفها  )الرأي( يف هذه  عنه هو 

تشكل اجتاهًا خطريًا يف الفقه اإلسالمي(.
أقول: من الواضح أن ما ذكره هؤالء 
كأمثلة  تصلح  تعريفات  من   األعالم
ملفهوم التفسري بالرأي وتعدد األمثلة قد ال 
يكون بحد ذاته تناقضًا، إال أن الالفت أن 
أيا من تلك التعريفات مل يستند إىل دراسة 
يف  الواردة  الروايات  لنصوص  تفصيلية 
هذا الشأن والتي جعلت )التفسري بالرأي( 
 البيت ألهل  الرجوع  )عدم  مقابل  يف 
منصورة  الروايات  وهذه  التفسري(  يف 
بطائفة أخرى اتفقت عىل )حرصية تفسري 
وطائفة   ،)البيت بأهل  وتأويله  القرآن 
عن  القرآين  النص  )متايز  ذكرت  أخرى 
الروايات  تلك  بعض  ويف  البرش(،  كالم 
إعطاء  عن  التوقف  بوجوب  رصيح  أمر 
)احلكم التفسريي( يف اآلية بعد عدم الظفر 
بالرواية املفرسة هلا، ويف ما يأيت استعراض 

هلذه الطوائف من الروايات:
أواًل: حرمة التفسري بالرأي

)التواتر  حد  إىل  تصل  نصوص  وهي 
اإلمجايل( وقد وردت بلسان متشدد قل ما 

يرد نظريه يف الروايات الرشيفة:
الدين  الصدوق يف كامل  الشيخ   :]1[
257 قال: عن عبد الرمحن بن سمرة قال: 
قال رسول اهلل: )من فرس القرآن برأيه 
أفتى  ومن  الكذب،  اهلل  عىل  افرتى  فقد 
الساموات  فلعنته مالئكة  بغري علم  الناس 
واألرض، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة 

سبيلها إىل النار(.
عن   :17  /1 العيايش  تفسري   :]2[
 هشام بن سامل )ثقة ثقة(، عن أيب عبد اهلل
مل  فأصاب  برأيه  القرآن  فرس  )من  قال: 

يؤجر، وان أخطأ كان إثمه عليه(.
بصري  أيب  عن  السابق:  املصدر   :]3[
)ثقة(، عن أيب عبد اهلل قال: )من فرس 
القرآن برأيه إن أصاب مل يؤجر و أن أخطأ 

فهو أبعد من السامء(.
بن  عامر  عن  السابق:  املصدر   :]4[
قال:   اهلل عبد  أيب  عن  )ثقة(،  موسى 
برأيه  حكم  )من  قال:  احلكومة  عن  سئل 
بني اثنني فقد كفر، ومن فرس برأيه آية من 

كتاب اهلل فقد كفر(.
]5[: أمايل الصدوق 56: حدثنا حممد 
بن موسى بن املتوكل، قال: حدثنا عيل 
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حدثنا  قال:  )ثقة(،  هاشم  بن  إبراهيم  بن 
أيب )ثقة باالتفاق(، عن الريان بن الصلت 
)ثقة(، عن عيل بن موسى الرضا، عن أبيه، 
قال  قال:   ،املؤمنني أمري  عن  آبائه،  عن 
رسول اهلل: قال اهلل عز وجل: )ما آمن 

يب من فرس برأيه كالمي(.
]6[: أمايل الصدوق 507: عن الباقر 
عن رسول اهلل أنه قال: )ومن أفتى الناس 
وهو ال يعلم الناسخ من املنسوخ واملحكم 

من املتشابه فقد هلك وأهلك(.
]7[: يف البحار:–عنه: )من تكلم 

يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ(.
ثانيًا: أن تفسري القرآن ال تبلغه 

عقول الرجال:
 :267  /1 املحاسن  يف  الربقي   :]1[
التحقيق(  عىل  )ثقة  خنيس  بن  معىل  عن 
قال: قال أبو عبد اهلل: )ما من أمر خيتلف 
اثنان إال وله أصل يف كتاب اهلل ولكن  فيه 
ال تبلغه عقول الرجال(. ورواه الكليني يف 

الكايف 1/ 60.
جابر  عن   :300  /2 املحاسن   :]2[
أبا  سألت  قال:  )ثقة(،  اجلعفي  يزيد  بن 
فأجابني،  التفسري  من  شئ  عن   جعفر

آخر،  بجواب  فأجابني  ثانية  عنه  ثم سألته 
فقلت: )جعلت فداك كنت أجبتني يف هذه 
املسألة بجواب غري هذا قبل اليوم، فقال: يا 
جابر إن للقرآن بطنًا وللبطن بطنًا وله ظهر 
من  أبعد  شئ  ليس  جابر  يا  ظهر،  وللظهر 
اآلية  إن  القرآن،  تفسري  الرجال من  عقول 
وهو  شئ  يف  وآخرها  شئ  يف  أوهلا  يكون 

كالم متصل منرصف عىل وجوه(.
عن   :17  /1 العيايش  تفسري   :]3[
قال:   جعفر أيب  عن  )ثقة(،  زرارة 
من  الرجال  عقول  من  أبعد  شئ  )ليس 
أوهلا يف شئ  ينزل  إن اآلية  القرآن،  تفسري 

وأوسطها يف شئ، وآخرها يف شئ(.
بن  الرمحن  عبد  عن   :17  /1  :]4[
 احلجاج )ثقة( قال: سمعت أبا عبد اهلل
من  الرجال  عقول  من  أبعد  )ليس  يقول: 

القرآن(.
]5[: الوسائل 27/ 192: عن أيب لبيد 
البحراين، عن أيب جعفر أن رجاًل قال له: 
أنت الذي تقول: ليس شئ من كتاب اهلل إال 
معروف، قال: ليس هكذا قلت إنام قلت: 
)ليس شئ من كتاب اهلل إال عليه دليل ناطق 

عن اهلل يف كتابه مما ال يعلمه الناس..(.
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ثالثًا: حرصية تفسري القرآن وتأويله 
.بأهل البيت

الروايات  من  واسعة  جمموعة  وهي 
التي حرصت مرجعية تفسري القرآن الكريم 
عليهم  اهلل  صلوات  واألئمة  اهلل  برسول 
الروايات  أمجعني، وقد ذكرت بعض تلك 
العلة من هذا التقييد عىل اعتبار أن أهل البيت 
و)وورثته(  و)قوامه(  القرآن(  )أهل  هم 
بني  ما  )الوسائط(  وهم  به(  و)املخاطبون 
اهلل تعاىل وبني خلقه فال بد أن ينتهي املفرس 
إىل قوهلم دون االعتامد عىل قدراته الذاتية يف 
آياته، وهذه مجلة  وتفسري  القرآن  استنطاق 

من تلك الروايات:
عن   :214 الدرجات  بصائر   :]1[
عمرو بن مصعب )من خيار الشيعة( عن 
أيب عبد اهلل قال: سمعته يقول: )إن من 

علم ما أوتينا تفسري القرآن وأحكامه(.
* الكايف 229: عن عمرو بن مصعب، 
عن سلمة بن حمرز عن أيب جعفر مثله.

عن   :215 الدرجات  بصائر   :]2[
قال:   اهلل رسول  خادم  مالك  بن  انس 
قال رسول اهلل: يا عيل أنت تعّلم الناس 
تأويل القرآن بام ال يعلمون، فقال ]عيل[: 

يا رسول اهلل؟  بعدك  أبلغ رسالتك  ما 
من  عليهم  أشكل  بام  الناس  )خترب  قال: 
الناس  )تعلم  رواية  ويف  القرآن(.  تأويل 
يعلموا  مل  ما  القرآن  تأويل  من  بعدي  من 

وختربهم بام مل يفهموا(.
]3[: االحتجاج 1/ 250 عن رسول 
 :املؤمنني أمري  فضائل  ذكر  يف   اهلل
ومربئ  وصاحبي،  وأخي،  عمي،  )ابن 
ذمتي، واملؤدي عني ديني وعدايت، واملبلغ 
بعدي،  من  الناس  ومعلم  رسااليت،  عني 
ومبينهم من تأويل القرآن ما ال يعلمون(.

]4[: االحتجاج 1/ 417: عن اإلمام 
وسيدة  اإلماء،  خرية  ابن  )أنا   احلسن
النساء، غذانا رسول اهلل بعلم اهلل تبارك 

وتعاىل، فعلمنا تأويل القرآن(.
]5[: االحتجاج 1/ 76: عن رسول 
وواعي  ووصيي  أخي  عيل  )هذا   اهلل
تفسري  وعىل  أمتي  عىل  وخليفتي  علمي 
كتاب اهلل عز وجل والداعي إليه والعامل 
بام يرضاه... معارش الناس تدبروا القرآن 
وال  حمكامته  إىل  وانظروا  آياته  وافهموا 
لكم  يبني  لــن  فـــواهلل  متشاهبه،  تتبعوا 
زواجره وال يوضح لكم تفسريه إال الذي 
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أنا آخذ بيده ومصعده(.
 :334  /17 الوسائل  مستدرك   :]6[
عبد  أبا  سمعت  قال:  )ثقة(  مرازم  وعن 
اهلل  يزل  مل  بيت  أهل  )إنا  يقول:   ،اهلل
يبعث فينا من يعلم كتابه من أوله إىل آخره(.

]7[: املصدر السابق: عن أيب الصباح 
اهلل  )إن   :اهلل عبد  أبو  قال  قال:  )ثقة( 
فعلمه  والتأويل،  التنزيل   نبيه علم 

.)..عليًا رسول اهلل
إسامعيل  عن   :61  /1 الكايف   :]8[
قال:   اهلل عبد  أيب  عن  )ثقة(،  جابر  بن 
)كتاب اهلل فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم 

وفصل ما بينكم، ونحن نعلمه(.
]9[: علل الرشائع 1/ 40: عن أمري 
وجل  عز  اهلل  كتاب  يف  )وما   :املؤمنني

آية: إال وأنا اعرف تفسريها(.
فقال   :22  /2 االحتجاج   :]10[
الغالبون،  اهلل  حزب  )نحن   :احلسني
بيته  األقربون، وأهل   وعرتة رسول اهلل
الطيبون، واحد الثقلني اللذين جعلنا رسول 
اهلل ثاين كتاب اهلل تبارك وتعاىل، الذي فيه 
تفصيل كل شئ، ال يأتيه الباطل من بني يديه. 

وال من خلفه، واملعول علينا يف تفسريه(.

اإلمام   :33  /27 الوسائل   :]11[
احلسن بن عيل العسكري يف )تفسريه( 
عن آبائه، عن النبي –يف حديث –قال: 
والقارئ  املستمع  عىل  يتوفر  متى  أتدرون 
يف  يقل  مل  )إذا  العظيمة؟:  املثوبات  هذه 
يستأكل  ومل  عنه،  ُف  جَيْ ومل  برأيه،  القرآن 
به، ومل يراء به، وقال: عليكم بالقرآن فإنه 
الشفاء النافع، والدواء املبارك، عصمة ملن 
متسك به ونجاة ملن اتبعه ثم قال: أتدرون 
هذا  ينال  يتمسكه  الذي  به  املتمسك  من 
القرآن  يأخذ  الذي  هو  ؟  العظيم  الرشف 
وسايطنا  وعن  البيت  أهل  عنا  وتأويله 
آراء  عن  ال  شيعتنا،  إىل  عنا  السفراء 
من  فأما  الفاسقني،  وقياس  املجادلني، 
له مصادفة  اتفق  برأيه، فان  القرآن  قال يف 
صواب فقد جهل يف أخذه عن غري أهله..، 
وإن أخطأ القائل يف القرآن برأيه فقد تبوأ 
مقعده من النار، وكان مثله مثل من ركب 
بحرًا هائجا بال مالح وال سفينة صحيحة، 
ال يسمع هبالكه أحد إال قال: هو أهل ملا 

حلقه، ومستحق ملا أصابه(.
 :37  /27 الشيعة  وسائل   :]12[
)أيتها  لشيعته:  الصادق  اإلمام  رسالة  يف 



منهج التفسري ومرجعية النص القرآين

204

العصابة املرحومة املفلحة ! إن اهلل أتم لكم 
من  ليس  أنه  واعلموا  اخلري،  من  آتاكم  ما 
علم اهلل وال من أمره أن يأخذ أحد من خلق 
اهلل يف دينه هبوى وال رأي وال مقاييس، قد 
أنزل اهلل القرآن وجعل فيه تبيان كل شئ، 
وجعل للقرآن وتعلم القرآن أهال، ال يسع 
علمه  اهلل  آتاهم  الذين  القرآن  علم  أهل 
وال  رأي  وال  هبوى  دينهم  يف  يأخذوا  أن 
اهلل  أمر  الذين  الذكر  أهل  وهم  مقاييس، 

األمة بسؤاهلم(.
]13[: وسائل الشيعة 27/ 191: عن 
املعىل بن خنيس قال: قال أبو عبد اهلل يف 
رسالة: )فأما ما سألت عن القرآن، فذلك 
املختلفة، ألن  املتفاوتة  أيضًا من خطراتك 
القرآن ليس عىل ما ذكرت وكل ما سمعت 
فمعناه عىل غري ما ذهبت إليه، وإنام القرآن 
ولقوم  غريهم،  دون  يعلمون  لقوم  أمثال 
به  يؤمنون  الذين  تالوته، وهم  يتلونه حق 
إشكاله  أشد  فام  غريهم  وأما  ويعرفونه، 
عليهم، وأبعده من مذاهب قلوهبم، ولذلك 
قال رسول اهلل: إنه ليس شئ أبعد من 
قلوب الرجال من تفسري القرآن، ويف ذلك 
حتري اخلالئق أمجعون إال من شاء اهلل، وإنام 

بابه  إىل  ينتهوا  أن  ذلك  بتعميته يف  اهلل  أراد 
يعبدوه، وينتهوا يف قوله إىل  ورصاطه وأن 
أمره،  عن  والناطقني  بكتابه،  القوام  طاعة 
ذلك  من  إليه  احتاجوا  ما  يستنبطوا  وأن 
عنهم، ال عن أنفسهم، ثم قال: )ولو ردوه 
لعلمه  منهم  األمر  أويل  وإىل  الرسول  إىل 
غريهم  عن  فأما  منهم(  يستنبطونه  الذين 
وقد  يوجد،  وال  أبدًا،  ذلك  يعلم  فليس 
علمت أنه ال يستقيم أن يكون اخللق كلهم 
يأمترون  من  جيدون  ال  ألهنم  األمر،  والة 
عليه ومن يبلغونه أمر اهلل وهنيه، فجعل اهلل 
ذلك  فافهم  هبم،  ليقتدي  خواص  الوالة 
القرآن  وتالوة  وإياك  وإياك  اهلل  شاء  إن 
برأيك، فان الناس غري مشرتكني يف علمه، 
وال  األمور،  من  سواه  فيام  كاشرتاكهم 
قادرين عىل تأويله، إال من حده وبابه الذي 
واطلب  اهلل،  شاء  إن  فافهم  له  اهلل  جعله 

األمر من مكانه جتده إن شاء اهلل(.
چی  ]14[: تفسري القمي 2/ 397: 
جئ حئ مئچ قال: )عىل آل حممد مجع 
القرآن وقرآنه چيئ جب حب خبچ قال 
اتبعوا إذا ما قرأوه چىب يب جت حتچ أي 

تفسريه(.
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احلسن  عن   :177  /27 الوسائل   *
جعفر  أيب  عن  احلريش،  بن  العباس  بن 
فان   :اهلل عبد  أبو  قال  قال:   الثاين
قالوا: من الراسخون يف العلم ؟ فقل: من 
قالوا: من ذاك ؟  فان  ال خيتلف يف علمه، 
فقل: كان رسول اهلل صاحب ذاك–إىل 
أن قال: وإن كان رسول اهلل مل يستخلف 
أحدًا فقد ضيع من يف أصالب الرجال ممن 
؟  القرآن  يكفيهم  وما  قال:  بعده،  يكون 
وما  قال:  مفرسًا  له  وجدوا  لو  بىل،  قال: 
فرسه  قد  )بىل  قال:  اهلل؟  رسول  فرسه 
ذلك  شأن  لألمة  وفرس  واحد،  لرجل 

.)..الرجل، وهو عيل بن أيب طالب
ـــصـــدوق  ال تــوحــيــد  يف   :]15[
لرجل:  ــال  ق  املؤمنني أمــري  أن   264 
القرآن برأيك حتى تفقهه  )فإياك أن تفرس 

عن العلامء(.
زيد  عن   :311  /8 الكايف   :]16[
الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة عىل أيب 
كنت  إن  قتادة  يا  )وحيك  فقال:   جعفر
فقد  نفسك  تلقاء  من  القرآن  فرست  إنام 
هلكت وأهلكت وإن كنت قد أخذته من 
أبو  فقال  وأهلكت،  هلكت  فقد  الرجال 

جعفر: وحيك يا قتادة إنام يعرف القرآن 
من خوطب به(.

]17[: مستدرك الوسائل 17/ 335: 
عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر، أنه 
إال من  القرآن  يعرف  )ما  قال يف حديث: 

خوطب به(.
أمري  خطب   :386 الكايف 8/   :]18[
وأثنى  اهلل  –فحمد  قار  بذي   املؤمنني
عليه. ثم قال: )إن علم القرآن ليس يعلم ما 
هو إال من ذاق طعمه، فعلم بالعلم جهله 
به  وأدرك  صممه  به  وسمع  عامه  به  وبرص 
علم ما فات وحيي به بعد إذ مات وأثبت 
عند اهلل عز ذكره احلسنات وحما به السيئات 
وتعاىل  تبارك  اهلل  من  رضوانا  به  وأدرك 
فإهنم  خاصة  أهله  عند  من  ذلك  فاطلبوا 
هبم  يقتدى  وأئمة  به  يستضاء  نور  خاصة 

وهم عيش العلم وموت اجلهل..(.
 :225  /6 األحكام  هتذيب   :]19[
 عليًا سمعت  قال:  السلامين  عبيدة  عن 
تفتوا  وال  اهلل  اتقوا  الناس  أهيا  )يا  يقول: 
الناس بام ال تعلمون فان رسول اهلل قد 
قال قوال آل منه إىل غريه وقد قال قوال من 
وضعه غري موضعه كذب عليه، فقام عبيدة 
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يا  فقالوا:  منهم  وأناس  واألسود  وعلقمة 
يف  به  خربنا  قد  بام  نصنع  فام  املؤمنني  أمري 
املصحف ؟ قال: يسئل عن ذلك علامء آل 

.)..حممد
]20[: الكايف 1/ 62: عن مسعدة بن 
صدقة )ثقة(، عن أيب عبد اهلل قال: قال 
أمري املؤمنني: )ذلك القرآن فاستنطقوه 
ولن ينطق لكم، أخربكم عنه، إن فيه علم 
القيامة،  يوم  إىل  يأيت  ما  وعلم  مىض،  ما 
فيه  أصبحتم  ما  وبيان  بينكم  ما  وحكم 

ختتلفون، فلو سألتموين عنه لعلمتكم(.
عن   :176  /27 الوسائل   :]21[
أليب  قلت  قال:  )ثقة(  حازم  بن  منصور 
تعلمون  أليس  للناس:  قلت   :اهلل عبد 
عىل  اهلل  من  احلجة  كان   اهلل رسول  أن 
خلقه؟ قالوا: بىل، قلت فحني مىض رسول 
اهلل من كان احلجة هلل عىل خلقه ؟ قالوا: 
القرآن، فنظرت يف القرآن فإذا هو خياصم به 
الذي ال يؤمن  املرجئ والقدري والزنديق 
به حتى يغلب الرجال بخصومته، )فعرفت 

أن القرآن ال يكون حجة إال بقيم(.
عيل   :200  /27 الوسائل   :]22[
)املحكم  رسالة  يف  املرتىض  احلسني  بن 

واملتشابه( نقاًل من )تفسري النعامين بإسناده، 
 الصادق عن  جابر،  بن  إسامعيل  عن 
قال: إن اهلل بعث حممدًا، فختم به األنبياء، 
به  فختم  كتابًا،  عليه  وأنزل  بعده،  نبي  فال 
قال:  أن  إىل  بعده...  كتاب  فال  الكتب، 
أوصيائه،  يف  باقيًا  علاًم   النبي فجعله 
أهل  عىل  الشهداء  وهم  الناس،  فرتكهم 
والية  أظهر  من  عاندوا  حتى  زمان،  كل 
أهنم  وذلك  علومهم،  وطلب  األمر،  والة 
واحتجوا  ببعض  بعضه  القرآن  رضبوا 
باملنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا 
باخلاص وهم يقّدرون أنه العام، واحتجوا 
ومل  تأويلها،  يف  السنة  وتركوا  اآلية،  بأول 
ينظروا إىل ما يفتح الكالم، وإىل ما خيتمه، 
ومل يعرفوا موارده ومصادره، إذ مل يأخذوه 
عن أهله، فضلوا وأضلوا، ثم ذكر كالمًا 
وفنون  أقسام  إىل  القرآن  تقسيم  يف  طوياًل 
أن  إىل  وعرشة...  مائة  عىل  تزيد  ووجوه، 
كالم  أن  عىل  واضح  دليل  وهذا   :قال
الباري سبحانه ال يشبه كالم اخللق، كام ال 
تشبه أفعاله أفعاهلم، وهلذه العلة وأشباهها 
ال يبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسري كتاب 

.اهلل تعاىل، إال نبيه وأوصياؤه
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عن   :155 الدرجات  بصائر   :]23[
 األصبغ بن نباتة )ثقة( عن أمري املؤمنني
وحمكمه  ومنسوخه  ناسخه  ألعرف  )إين 
من  وحروفه  وصله  من  وفصله  ومتشاهبه 
معانيه واهلل ما حرف نزل عىل حممد إال 
وأنا اعرف فيمن انزل وف أي يوم نزل وف 

أي موضع نزل(.
ويف   :115  /2 االحتجاج   :]24[
رواية أخرى أن الصادق قال أليب حنيفة 
حنيفة:  أبو  قال  أنت؟  من  عليه:  دخل  ملا 
نعم.  قال:  ؟  العراق  أهل  مفتي   :قال
 :قال: بام تفتيهم؟ قال: بكتاب اهلل. قال
وإنك لعامل بكتاب اهلل، ناسخه ومنسوخه، 
وحمكمه ومتشاهبه؟ قال: نعم.!!.. . إىل أن 
قال: قال: )تزعم أنك تفتي بكتاب 
اهلل ولست ممن ورثه، وتزعم أنك صاحب 
ومل  اهلل  لعنه  إبليس  قاس  من  وأول  قياس 
وتزعم  القياس،  عىل  اإلسالم  دين  يبن 
أنك صاحب رأي وكان الرأي من رسول 
اهلل  ألن  خطأ،  دونه  ومن  صوابا،   اهلل

وئ  وئ  ەئ  ەئ  چائ  قال:  تعاىل 
ۇئچ )ومل يقل ذلك لغريه(.

عن   :192  /1 القمي  تفسري   :]25[

رضيس عن أيب جعفر قال: )فيقول اهلل 
ملحمد فهل استخلفت يف أمتك من بعدك 
ويفرس  وعلمي  بحكمتي  فيهم  يقوم  من 
من  فيه  خيتلفون  ما  هلم  ويبني  كتايب  هلم 
بعدك حجة يل وخليفة يف األرض؟ فيقول 
حممد: نعم يا رب قد خلفت فيهم عيل بن 

أيب طالب أخي ووزيري وخري أمتي(.
عن   :216 الدرجات  بصائر   :]26[
فضيل بن يسار )ثقة جليل( قال: سألت أبا 
القرآن  من  )ما  الرواية  هذه  جعفر عن 
ظهره  فقال:  وبطن(،  ظهر  وهلا  إال  آية 
مىض،  قد  ما  منه  تأويله،  وبطنه  تنزيله، 
الشمس  جيرى  كام  جيرى  يكن،  مل  ما  ومنه 
يكون  منه  شئ  تأويل  جاء  كلام  والقمر، 
عىل األموات كام يكون عىل األحياء، قال 

اهلل: چ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 
ۈچ: نحن نعلمه(.

بريد  عن  السابق:  املصدر   :]27[
العجيل )ثقة(، عن أيب جعفر يف قول اهلل 

ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  چڭ  تعاىل 
أفضل   اهلل )رسول  ۈچ قال:  ۈ 
الراسخني قد علمه اهلل مجيع ما انزل اهلل إليه 
من التنزيل والتأويل وما كان اهلل لينزل عليه 
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بعده  من  وأوصياؤه  تأويله،  ُيعلمه  مل  شيئا 
يعلمونه كله(.

]28[: أمايل الصدوق 151: عن أيب 
موالنا  قال  قال:  )ثقة(  اهلروي  الصلت 
اجلهم:  بن  حممد  بن  لعيل   الرضا
إىل  تنسب  وال  اهلل،  –اتق  عيل  )وحيك–يا 
اهلل  تتأول كتاب  الفواحش، وال  اهلل  أنبياء 
عز وجل برأيك، فإن اهلل عز وجل يقول: 

ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

ۈچ..(.
عن   :179  /27 الوسائل   :]29[
قال:   ثقة(، عن أيب عبد اهلل( أيب بصري 
نعلم  ونحن  العلم،  يف  الراسخون  )نحن 

تأويله(.
ثالثًا: القرآن ال يشبه كالم البرش

وقد تفرد أهل البيت هبذه القاعدة، 
مع  التفسريية  املناهج  تعاملت  حني  ففي 
التحليل  حيث  من  آخر  نص  كأي  القرآن 
اللفظ، شدد  بظاهر  الرموز واألخذ  وفك 
أهل البيت أن الرتكيبية اخلطابية للقرآن 
البرش، فكام أن اهلل تعاىل  ختتلف عن كالم 
كالمهم،  يشبه  ال  فكالمه  خلقه  يشبه  ال 

ويف ذلك جمموعة من الروايات:

أن   :264 الصدوق  توحيد  يف   :]1[
أمري املؤمنني قال لرجل: )فإياك أن تفرس 
القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلامء، فإنه 
رب تنزيل يشبه كالم البرش وهو كالم اهلل، 
وتأويله ال يشبه كالم –البرش، كام ليس شئ 
من خلقه يشبهه، كذلك ال يشبه فعله تبارك 
وتعاىل شيئا من أفعال البرش، وال يشبه شئ 
تبارك  اهلل  فكالم  البرش،  كالم  كالمه  من 
وتعاىل صفته وكالم البرش أفعاهلم، فال تّشبه 
كالم اهلل بكالم البرش فتهلك وتضل(، قال: 
فرجت عني فرج اهلل عنك، وحللت عني 
املؤمنني..  أمري  يا  أجرك  اهلل  فعظم  عقدة 
.. ثم قال أمري املؤمنني: )رب شئ من 
يشبه  وال  تنزيله  غري  عىل  تأويله  اهلل  كتاب 

كالم البرش(.
عيل   :200  /27 الشيعة  وسائل   ]2[
)املحكم  رسالة  يف  املرتىض  احلسني  بن 
واملتشابه( نقاًل من )تفسري النعامين بإسناده، 
 الصادق عن  جابر،  بن  إسامعيل  عن 
قال: وهذا دليل واضح عىل أن كالم الباري 
تشبه  ال  كام  اخللق،  كالم  يشبه  ال  سبحانه 

أفعاله أفعاهلم..(.
املؤمنني  أمري  البالغة: قول  ]3[: هنج 
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لعبد اهلل بن عباس: )ال ختاصمهم بالقرآن 
فإن القرآن محال ذو وجوه تقول ويقولون، 
جيدوا  لن  فإهنم  بالسنة  حاججهم  ولكن 

عنها حميصًا(.
]4[ بحار األنوار 90/ 4: عن تفسري 
خاص،  لفظه  ما  القرآن[  )]من  النعامين: 
ومنه  العموم،  حمتمل  عام  لفظه  ما  ومنه 
لفظه  ما  لفظه واحد ومعناه مجع، ومنه  ما 
ماض  لفظه  ما  ومنه  واحد،  ومعناه  مجع 
اخلرب  عىل  لفظه  ما  ومنه  مستقبل،  ومعناه 
هو  ما  ومنه  آخر،  قوم  عن  حكاية  ومعناه 
عىل  هو  ما  ومنه  جهته،  عن  حمرف  باق 
تنزيله،  يف  تأويله  ما  ومنه  تنزيله،  خالف 
تنزيله، ومنه ما تأويله  ومنه ما تأويله قبل 
سورة  يف  بعضها  آيات  ومنه  تنزيله.  بعد 
ومتامها يف سورة أخرى، ومنه آيات نصفها 
ومنه  حاله،  عىل  مرتوك  ونصفها  منسوخ 
ومنه  املعنى،  متفقة  اللفظ  خمتلفة  آيات 
ومنه  املعنى،  خمتلفة  اللفظ  متفقة  آيات 
العزيمة،  بعد  وإطالق  رخصة  فيها  آيات 
برخصه  يؤخذ  أن  اهلل عز وجل حيب  الن 
صاحبها  رخصة  ومنه  بعزائمه.  يؤخذ  كام 
فيها باخليار، إن شاء أخذ، وإن شاء تركها، 

ومنه رخصة ظاهرها خالف باطنها يعمل 
التقية وال يعمل بباطنها مع  بظاهرها عند 
التقية ومنه خماطبة لقوم واملعنى آلخرين، 
عىل  واقع  ومعناه   للنبي خماطبة  ومنه 
بتحليله  إال  حتريمه  يعرف  ال  ومنه  أمته 
ما  معنى  غري  عىل  وتنزيله  تأليفه  ما  ومنه 

انزل فيه(.
]5[ تفسري العيايش 1/ 10: عن عبد 
اهلل بن بكري عن أيب عبد اهلل قال: )نزل 
جارة(،  يا  اسمعي  و  أعني  بإياك  القرآن 
وعن ابن أيب عمري عمن حدثه عن أيب عبد 
اهلل قال: )ما عاتب اهلل نبيه فهو يعنى به 

من قد مىض يف القرآن مثل قوله: چوئ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

ېئچ عنى بذلك غريه(.
 :180  /2 الرضا  أخبار  عيون   ]6[
اهلل  قول  عن   الرضا املأموُن  سأل 

ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  وجل:  عز 
ڇچ؟ قال الرضا: )هذا مما نزل بإياك 
عز  اهلل  خاطب  جارة،  يا  واسمعي  أعني 
وجل بذلك نبيه وأراد به أمته وكذلك قوله 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چۇ  تعاىل: 
ۈ ٴۇچ، وقوله عز وجل: چوئ 
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ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ېئچ...(.

رابعًا: وجوب التوقف يف ما مل يرد 
تفسريه عن أهل البيت

]1[: تفسري العيايش 1/ 17: عن أيب 
أبو  قال  قال:  التحقيق(  عىل  )ثقة  اجلارود 
جعفر: )ما علمتم فقولوا وما مل تعلموا 
باآلية  ينزل  الرجل  فان  أعلم،  اهلل  فقولوا 

فيخر هبا أبعد ما بني السامء واألرض(.
بن  حممد   :171  /27 الوسائل   ]2[
العيايش يف )تفسريه( عن عبد اهلل  مسعود 
– –يف حديث   الرضا بن جندب، عن 

شيطان،  هلم  سنح  القوم  هؤالء  )إن  قال: 
اغرتهم بالشبهة، ولبس عليهم أمر دينهم، 
فقالوا:  أنفسهم  تلقاء  من  اهلدى  وأرادوا 
مل، ومتى وكيف؟ فأتاهم اهللك من مأمن 
وما  أيدهيم  كسبت  بام  وذلك  احتياطهم، 
ربك بظالم للعبيد، ومل يكن ذلك هلم، وال 
عليهم، بل كان الفرض عليهم، والواجب 
ورد  التحري  عند  الوقوف  ذلك  من  هلم 
ومستنبطه،  عامله  إىل  ذلك  من  جهلوه  ما 

ڳ    گ  زبگ  كتابه:  يف  يقول  اهلل  الن 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

وهم  حممد،  آل  يعني  ںرب  ں 
ويعرفون  القرآن،  من  يستنبطون  الذين 
احلالل واحلرام وهم احلجة هلل عىل خلقه(.

خامسًا: تعريف املحكم واملتشابه عند 
 أهل البيت

]1[ بحار األنوار 90/ 11: عن تفسري 
الصادق  اإلمام  –أي   سئل ملا  النعامين: 
املحكم  تفسري  –عن   املؤمنني أمري  أو 
أما  قال:  اهلل عز وجل  كتاب  من  واملتشابه 
املحكم الذي مل ينسخه شئ من القرآن فهو 

ڱ  ڳ  ڳ  چڳ  وجل:  عز  اهلل  قول 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
يف  الناس  هلك  وإنام  ڻچ،  ڻ 
املتشابه ألهنم مل يقفوا عىل معناه ومل يعرفوا 
عند  من  تأويالت  له  فوضعوا  حقيقته، 
أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة 
األوصياء ونبذوا قول رسول اهلل وراء 
االقسام  يف  ذكرته  مما  واملحكم  ظهورهم، 
اهلل  أحل  ما  حتليل  من  تنزيله  يف  تأويله  مما 
من  اهلل  حرم  ما  وحتريم  كتابه،  يف  سبحانه 
فرض  ما  ومنه  واملناكح،  واملشارب  املآكل 
اهلل عز وجل من الصالة والزكاة والصيام 
واحلج واجلهاد ومما دهلم به مما ال غنى هبم 
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تعاىل:  قول  مثل  ترصفاهتم  مجيع  يف  عنه 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
املحكم  من  وهذا  ٺچ اآلية  ٺ 
تأويله  يف  حيتاج  ال  تنزيله  يف  تأويله  الذي 
وجل:  عز  قوله  ومنه  التنزيل  من  أكثر  إىل 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

پ پ پ ڀ ڀچ فتأويله يف تنزيله.. قد 
جيري  ما  وكل  تأويله،  من  بتنزيله  استغني 

هذا املجرى.
الذي  فهو  القرآن  من  املتشابه  وأما 
املعنى،  خمتلف  اللفظ  متفق  منه،  انحرف 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ  وجل:  عز  قوله  مثل 
نفسه  إىل  الضاللة  ۈچ فنسب  ۈ  ۆ 
املوضع، وهذا ضالهلم عن طريق  يف هذا 
اجلنة بفعلهم، ونسبه إىل الكفار يف موضع 

آخر ونسبه إىل األصنام يف آية أخرى..(.
عن   :382  /82 األنوار  بحار   ]2[
املحكم  عن  سئل  –ملا   الصادق اإلمام 
به،  نعمل  ما  )املحكم  -قال:  واملتشابه 

واملتشابه ما اشتبه عىل جاهله(.
عن   :10  /1 العيايش  تفسري   ]3[

أيب حممد اهلمداين، عن رجل عن أيب عبد 
واملنسوخ  الناسخ  عن  سألته  قال:   اهلل
واملحكم واملتشابه؟ قال: )الناسخ الثابت، 
واملنسوخ ما مىض، واملحكم ما يعمل به، 

واملتشابه الذي يشبه بعضه بعضُا(.
سادسًا: كيفية تدبر القرآن

]1[: تفسري العيايش 1/ 5: عن داود 
بن فرقد )كويف ثقة( قال: سمعت أبا عبد 
بالقرآن فام وجدتم  اهلل يقول: )عليكم 
به،  فاعملوا  قبلكم  كان  من  هبا  نجا  آية 
قبلكم  كان  من  هلك  مما  وجدمتوه  وما 

فاجتنبوه(.
عن   :171  /6 الشيعة  وسائل   :]2[
ملن  ينبغي   أبو عبد اهلل قال  قال:  سامعة 
قرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة 
ما  خري  ذلك  عند  اهلل  يسأل  أن  ختويف  أو 
يرجو ويسأله العافية من النار ومن العذاب.
]3[: الكايف 1/ 13: يف رسالة اإلمام 
الصادق لشيعته: )فتدبروا ما قص اهلل 
عليكم يف كتابه مما ابتىل به أنبياءه وأتباعهم 
الصرب  يعطيكم  أن  اهلل  سلوا  ثم  املؤمنني، 
والشدة  والرضاء  الرساء  يف  البالء  عىل 

والرخاء مثل الذي أعطاهم(. 
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]4[ : الكايف 8/ 74 : يف خطبة لإلمام 
السجاد : )فاحذروا ما حذركم اهلل بام 
ينزل  أن  تأمنوا  كتابه وال  بالظلمة يف  فعل 
يف  الظاملني  القوم  به  تواعد  ما  بعض  بكم 
كتابه  يف  اهلل  وعظكم  لقد  واهلل  الكتاب 
ولقد  بغريه  من وعظ  السعيد  فإن  بغريكم 
بالقوم  فعل  قد  ما  كتابه  يف  اهلل  أسمعكم 
الظاملني من أهل القرى قبلكم حيث قال: 
چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ( . 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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إن الغاية من وراء هذا البحث هو بيان 
سامت التنمية البرشية يف املنظور اإلسالمي 
بصورة  القرآين  واملنظور  عامة  بصورة 
التنموية  العملية  حقيقة  ومعرفة  خاصة، 
وما  حمورها،  بوصفه  اإلنسان  يف  وأثرها 
هو مبتغى القرآن الكريم ومقصد الرشيعة 

املقدسة من هذا النشاط.
خالل  من  سنستشفه  ذلك  كل 
يف  البرشية  التنمية  خلصائص  استعراضنا 
رضورة  عن  فضال  هذا  القرآين،  املنظور 
دراسة النظرية التنموية ومنهجها وجماالهتا 
بني  زواياها  مجيع  من  وسامهتا  وتطبيقاهتا 
دفتي كتاب اهلل تعاىل ملعرفة وظيفة املسلمني 
يف هذا امليدان العميل ولبيان عمق الرسالة 
بالنظريات  قارناها  ما  إذا  اإلسالمية 
الوضعية، حيث جيب أن ال نقيم مقارناتنا 
عىل أساس املعطيات النظرية فحسب، بل 
للتطبيق  املفروض  املجال  يدرس  أن  البد 
وخصائصه ورشوطه ليالحظ ما يقدر لكل 

منهج من فاعلية لدى التطبيق)1(.
فالتأكيد عىل خصائص التنمية البرشية 

مقدمة  اقتصادنا،  الصدر،  باقر  حممد  ظ:   )1(
الكتاب، هـ –و. 

بيان  مقصده  هدف  هو  الكريم  القرآن  يف 
ميزات العملية التنموية ومواطن قوهتا من 
خالل تسليط الضوء عىل تلك اخلصائص 
التي نرى تكاملها بتجانس وتداخل بعضها 
الرؤية  حقيقة  لتعكس  اآلخر  بعضها  مع 

القرآنية للتنمية املتكاملة.
التنموية  الرؤية  قراءة  خالل  ومن 
دفع  عن  عبارة  هي  حقيقة  تنكشف 
واالجتامعية  الفردية  للكينونة  وحتريك 
الدفع  عمليات  أن  ندرك  األفضل،  نحو 
احلضارية  اجلوانب  كل  تشمل  أن  ينبغي 
البرشية  التنمية  تكون  ولكي  لألمة()2(، 
متكاملة جيب أن تتميز بعدة سامت موزونة 
التنمية  وما  التكامل،  صفة  هلا  هتب  كي 
البرشية يف القرآن الكريم إال تنميَة متكاملًة 
عني  إىل  قادهتا  خصائص  بعدة  لتميزها 
التكامل، وهي ذات اخلصائص والسامت 
اإلسالمية  الرشيعة  هبا  اتسمت  التي 

يتجزأ،  ال  كلٌّ  باعتبارها  أنظمتها  بجميع 
تفكيك  إىل  يقود  املضامني  هذه  جتزأ  ألن 
هذه  أهم  ومن  اإلسالمية،  املنظومة  عرى 

املتكاملة،  للتنمية  بكار، مدخل  الكريم  )2( عبد 
 .22
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اخلصائص هي:

الشمولية:

التنموية  الدراسات  أغلب  حاولت 

من  جتعل  أن  نظري  بشكل  الوضعية 

الشمولية خصيصة مميزة للعملية التنموية، 

تلك  أفق  سعة  تعكس  السمة  هذه  كون 

واسعة  فسحة  وتعطيها  جهة  من  الدراسة 

إال  والعملية،  النظرية  األزمة  حللحلة 

القرآنية  الرؤية  وفق  البرشية  التنمية  أن 

اختلفت متامًا عن أي نظرية، فالتنمية فيها 

ال تقف عند التطور والتغيري املستمر نحو 

األحسن فاألحسن، بل ال بد أن يضاف إىل 

الشمولية)3(،  وهي  أخرى  ميزة  كله  ذلك 

التزاوج بني  القرآنية  الرؤية  حيث شملت 

الفصل  يعرف  ال  فالقرآن  والروح،  املادة 

يفرق  وال  روحي،  وما هو  مادي  هو  بينام 

بل  أخروي)4(،  هو  وما  دنيوي  هو  ما  بني 

نظر إىل اإلنسان ككيان واحد يشمل واقعه 

إليه  نظر  وكذا  عنرصيه)5(،  من  تضمن  بام 

)3( جملة املصباح، التنمية يف القرآن الكريم، حممد 
جواد عباس شبع، العدد التاسع، 176. 

)4( إبراهيم العسل، التنمية يف الفكر اإلسالمي، 
 .101

عد  وإن  والبدن،  الــروح  لعنرصي  إشــارة   )5(

ولفلسفة الدنيا واآلخرة.

متكاملة  القرآنية  البرشية  التنمية  إن 

وحدة  الشاملة،  الوحدة  عىل  مبنية  ألهنا 

ووحدة  الكون  حقيقة  ووحدة  اخلالق، 

ووحدة  اإلنساين  النوع  ووحدة  الكائنات 

توجهه يف العبادة ووحدة مصدر التلقي عن 

اإلنسان  سيتوجه  ومنها  الواحد()6(،  اإلله 

عىل  وحركتها  احلياة  مع  ليتعامل  فطريا 

أهنا سلسلة من العبادة املتالحقة هلل اخلالق 

القرآنية  التنمية  فشمولية  العاملني()7(،  رب 

استيعاهبا  أساس  عىل  مبنية  وتكاملها 

وتداخلها  كافة  وجماالهتا  احلياة  ملنظومة 

چڦ ڦ ڄ ڄ  مع كل مفردة منها 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ ]سورة اإلرساء: 
89[، كام نجدها شمولية الستيعاهبا حركة 

اإلنسان التنموية مراعية قدراته وإمكانياته 

بمجموعة  اإلنسان  شمولية  أن  البعض 
تصل  أن  ــي  ه )فــالــشــمــولــيــة  عــنــارصه، 
والعقيل  اجلسمي  نموه  كامل  إىل  باإلنسان 
واالجتامعي.  واخللقي  واالنفعايل  والنفيس 

ظ: مدخل إىل الرتبية، 20. 
الــتــصــور  خــصــائــص  ــب،  ــط ق ســيــد  ظ:   )6(

اإلسالمي، 107. 
)7( املصدر نفسه. 
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وظروفه واملؤثرات املختلفة التي حتيط به.
القرآنية  التنمية  يف  الشمول  مبدأ  إن 
تقتيض حتقيق االحتياجات البرشية كافة()8(، 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چڦ 

]سورة  ڃچ  ڃ  ڃ  ڄ 
القرآنية  املذهبية  فمبادئ   ،]89 النحل: 
اإلسالمية إهنا تنظر إىل الكون نظرة شمولية 
يتحقق  وهذا  أجزائه،  بني  فصل  غري  من 
إيامن اإلنسان  الطبيعية يف  العلوم  بتوظيف 
ألن تلك العلوم تكشف له حقيقة آيات اهلل 

يف الكون()9(.
لقد أحاطت املنهجية القرآنية بشمولية 
ضمت مجيع األمور فأقرت اخلالفة وأمرت 
وحاربت  الوالية  وفرضت  بالعامرة، 
الفرد  بني  شاماًل  ترابطًا  فخلقت  الفساد، 
من  جانب  أي  به  يغفل  مل  واملجتمع، 
العالقة بني االثنني()10(،  جوانبه، ونظمت 

)8( إبراهيم العسل، التنمية يف الفكر اإلسالمي، 
 .101

والتنمية  اإلســـالم  احلميد،  عبد  حمسن   )9(
االجتامعية، 132. 

التنمية  الباحثني، دراسات يف  )10( جمموعة من 
الــبــرشيــة املــســتــدامــة يف الــوطــن الــعــريب، 
اإلسالم والتنمية البرشية املستدامة، مقارنة 

يف األهداف واملوارد، 148. 

والكون  اإلنسان  تشمل  فالشمولية  لذا 
باعتباره  اإلنسان  إىل  ينظر  أن  واحلياة، عىل 
روحًا وعقاًل وجسدًا وعاطفة، وكذا تشمل 
العامة واخلاصة، وكجزء من  عالقة حياته 
بني  املتكامالت  بني  ما  وتشمل  املجتمع، 

الدنيا واآلخرة()11(.
وفق  التنموية  العملية  يف  فالشمول 
الرؤية القرآنية هو استيعاب لكافة جوانب 
إىل  وصواًل  والكون  واحلياة  اإلنسان)12( 
التكامل احلقيقي، بينام نجد أن السبب الرئيس 
يف أخفاق أغلب العمليات التنموية الوضعية 

اإلنسان  حلقيقة  شاملة  تكن  مل  كوهنا  هو 

وقدراته ولعالقاته مع احلياة والكون.

عمر  وفيصل  السويدان  حممد  طارق  ظ:   )11(
بارشاحيل، صناعة الثقافة، 53. 

الرشيعة  كحال  التنموية  العملية  إن   )12(
باإلنسان  اهتمت  قد  املقدسة  اإلسالمية 
كيان واحد من روح وجسد  أنه  ككل عىل 
من  نطاقًا  أوسع  فهي  وباطن،  ظاهر  ومن 
وهتتم  تتحكم  كوهنا  التنموية،  الرؤى  بقية 
)باملظهر ينفذ إىل الرسائر ويقيس ترصفات 
الفرد بمعيار مزدوح، أوالمها معيار ظاهري 
وثانيهام  وأثره،  مظهره  يف  الترصف  يتناول 
النفس  خفايا  يف  يتغلغل  باطني  معيار 
الزملي  مصطفى  السلوك(  دوافع  ليكشف 
لدراسة  املدخل  البكري،  الباقي  وعبد 

الرشيعة اإلسالمية، 42. 



طالل فائق جمبل الكاميل

217

التوازن:

العزيز:  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چڤ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

مبدأ  إن   ،]143 البقرة:  ]سورة  ڄچ 

اعتمدت  التي  القرآنية  املبادئ  من  التوازن 

بقية  عن  هبا  ومتيزت  اإلسالميَة،  الفلسفَة 

التنمية  نجد  لذا  كافة،  األيديولوجيات 

البرشية يف القرآن الكريم عىل ذات املنحى، 

بالنواحي  التنمية  تنفرد  أن  ترفض  فهي 

االقتصادية دون القضايا الصحية أو الثقافية 

أو االجتامعية، وأن تستأثر الصناعة بالتنمية 

األمثلة  من  ذلك  وغري  الزراعة()13(،  دون 

التي تفرض حد التوازن يف حركة اإلنسان 

ويف  والكون  الوجود  حركة  يف  فرضته  كام 

ليعم  اإلسالمي  النظام  وكليات  أسس 

التوازن يف كل جزء أو مفصل عىل مستوى 

النظرية والتطبيق، مستوعبة مصاديقا كثرية 

وبني  والواجبات،  احلقوق  بني  كالتوازن 

مصالح الفرد واجلامعة، بني العبادة والعمل 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چٹ 

الفكر  يف  التنمية  الــعــســل،  إبــراهــيــم   )13(
اإلسالمي، 102. 

اجلمعة:  ]سورة  ڦچ  ڦ  ڦ  ڦ 
فضل  وابتغاء  االنتشار  أن  ورد  فقد   ،]10

والكسب  الرزق  طلب  يشمل  تعاىل  اهلل 

العلم  وطلب  الواجبات  وأداء  والتجارة 

واملعرفة بل ليصل املعنى إىل عدم االنحراف 

عن جادة احلق والعدالة، فهو مفهوم واسع 

يشمل مجيع تلك املعاين وغريها )14(، فمن 

خالل التدبر يف اآلية املباركة نجد أن القرآن 

الكريم أْوَجَد حالًة من االنسجام والتوافق 

متطلبات  وتأمني  العبادة  بني  احلقيقي 

مما  الروحانيات  يف  استغراق  فال  احلياة، 

انغامسًا يف  الواجبات احلضارية، وال  ينيس 

املاديات)15(، حيث تأيت التنمية البرشية وفق 

املنظور القرآين لتحقق التوازن بني النزعات 

والرغبات من غري إفراط وال تفريط، ألن 

وشاماًل  كاماًل  منهجا  جاء  الكريم  القرآن 

متوازنًا  اهلل  جعله  اإلنسانية  احلياة  ألبعاد 

يتضخم  ال  بحيث  وأحكامه  أصوله  يف 

بسببه جانب يف حياة اإلنسان عىل حساب 

)14( ظ: نارص مكارم شريازي، األمثل يف تفسري 
كتاب اهلل املنزل، 14، 194. 

عمر  وفيصل  السويدان  حممد  طارق  ظ:   )15(
بارشاحيل، صناعة الثقافة، 60. 
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واآلخرة،  الدين  منهج  فهو  آخر،  جانب 

واجلسد،  والروح  والسياسة،  والدين 

وحيث تتكامل شخصية اإلنسان بالوصول 

وبالتزام  جانب  من  املرشوعة  املصالح  إىل 

الواجبات املفروضة من جانب آخر()16(.

والتوازن هو التوسط بني طرفني، وهذا 

املغاالة ألي طرف  امليل وعدم  يعني عدم 

الوسطية  ُوصفت  وهلذا  األطراف،  من 

حد  عىل  املحافظة  تعني  ألهنا  بالفضيلة، 

الوسط، واجتناب طريف اإلفراط والتفريط 

اللذان مها الرذائل، لتصدر منه أفعال يصل 

هبا إىل السعادة املرجوة)17(، فالتوازن يعني 

االعتدال  سمت  ُعدت  حيث  االعتدال، 

تنفرد  ملا  وأفضلها  اخلصائص  أرشف  من 

إىل  أقرب  فهي  غريها،  عن  ميزة  من  به 

االكرتاث،  من  اخلروج  وشأهنا  الوحدة 

بني  والتسوية  املتباينات،  بني  والتأليف 

چٻ  تعاىل:  اهلل  قال  املختلفات()18(، 

)16( حممد تقي املدريس، من هدى القرآن، 10، 
 .472

السالكني،  مجال  حممد،  نجيب  حسني  ظ:   )17(
العامل الرباين السيد عبد األعىل السبزواري، 

 .106
)18( النراقي، جامع السعادات، 113. 

ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڀچ ]سورة احلديد: 25[.

النظرية  يف  التوازن  صورة  جتلت 

القرآنية ليصل جتليها إىل درجة أن أحاطت 

اإلنسان  إرادة  وبني  املطلقة  اهلل  إرادة  بني 

املطلقة هلل  كمختار، وبني عبودية اإلنسان 

وجود  فيتحقق  الكريم،  اإلنسان  ومقام 

اإلنسان دون أن يتحول إىل إله)19(.

البرشية  التنمية  تدعو  القرآنية  فالرؤية 

ومتناهية  دقيقة  موازنة  إىل  مفرداهتا  بكل 

به لتدخل  عىل مستوى اإلنسان وما حييط 

كينونته  إىل  لتصل  التفاصيل  أدق  يف 

النفسية والعقلية والروحية  مستوعبة قواه 

أي  حيصل  أن  دون  املوازنة  بغية  والبدنية 

هو  وكذا  أخر،  جانب  عىل  جلانب  طغيان 

إىل  وفهمه  املتعددة)20(،  بعالقاته  حاله 

ميادين  يف  نشاطاته  وكذا  والكون،  احلياة 

احلياة املختلفة.

التنمية  مــنــاهــج  ــب،  ــط ق حمــمــد  ظ:   )19(
 .41 اإلسالمية، 

)20( لإلنسان عالقات ثالث وهي: )1 -العالقة 
مع اهلل تعاىل. 2 -العالقة بالناس. 3-العالقة 
يف  اآلصــفــي،  مهدي  حممد  ظ:  بالنفس( 

رحاب القرآن، 207. 
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الثبات)21(:

الرسالة  ثبات  أن  فيه  شك  ال  مما 

مهمة  خصيصة  ُتعد  اإلسالمية وسامويتها 

احلاكم  ترشيع  أساس  عىل  مبنية  ألهنا 

»الثبات«غايتها  وأمهية  قيمة  وأن  املطلق، 

خصائص  كإحدى  الساموية  عّد  من  هناك   )21(
إىل  اســتــنــادًا  اإلســـالم  يف  البرشية  التنمية 
من  فبالرغم  تــعــاىل،  اهلل  مــن  استلهامها 
فيها  أشكال  ال  التي  اخلاصية  هذه  سالمة 
إال أننا نستطيع أن ندرجها من ضمن سمة 
الثبات، كون سمة الثبات مل تعد مائزًا إال من 
الكتاب والسنة املطهرة، وأن  خالل ساموية 
الثبات أو الساموية تعني أن الرشيعة  مسألة 
كإحدى  البرشية  التنمية  فيها  بام  اإلسالمية 
نشاطاهتا أو اهتامماهتا هي جاءت تنزياًل من 
طريق  عن  تنزلت  فقد  مصدرها،  )فهو  اهلل 
الوحي معنى ولفظ عىل صورة آيات بينات، 
عىل  اللفظ  دون  باملعنى  وحيًا  جــاءت  أو 
السنة املطهرة، وما جاء من قواعدها  سورة 
خاصية  يعطي  وهذا  االجتهاد(  طريق  عن 
البرشية،  التنمية  ومنها  اإلسالمية  للرسالة 
حيث تعد هذه اخلاصية مائزًا عن غريها من 
)األول:  مها:  بأمرين،  االجتامعية  القواعد 
عصمتها من اخلطأ والنقص واجلور واهلوى، 
ال  فيطاع  النفوس  عىل  سلطاهنا  قوة  الثاين: 
بطاعته  وإنام شغفًا  خشية جربوته فحسب، 
لدراسة  املدخل  ظ:  حلكمته(.  وإجــالال 
وعبد  الزملي  املصطفى  اإلسالمية،  الرشيعة 

الباقي البكري، 40 –41. 

يف  تصل  ال  حتى  البرشية  احلركة  ضبط 

ونظمها  وتصوراهتا  وأفكارها  مشاعرها 

واملجون  اهلوى  إىل  فتستسلم  احليوية 

واخلرافة واألسطورة املادية اآللية()22(.

اإلسالمية  واملفاهيم  القيم  أن  وبام 

فمضامني  لسامويتها)23(،  ثابتة  والقرآنية 

ثبات  بفعل  ثابتة  ستكون  البرشية  التنمية 

فالقيم  وكذا  القرآنية،  واملعايري  املوازين 

للمنظومة  أسسا  تعد  التي  والكليات 

الفكرية اإلسالمية ُتعد ذاهتا ملنظومة التنمية 

چگگ  عليها،  الرتكازها  أيضًا  البرشية 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
آيات  فإحكام   ]1 هود:  ]سورة  ںچ 
اإلسالمية  الرسالة  حفاظ  وراء  كان  اهلل 

وسط  تذوب  فال  ووجودها،  هويتها  عىل 

)22( املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية، املصطفى 
الزملي وعبد الباقي البكري، 40 –41.. 

مطلب  بخصوص  احليدري  السيد  يعلق   )23(
الدين  )إن  قائال:  بإثارة  واملتغري  الثابت 
متداول  هو  ومــا  املعصوم  لــدى  الواقعي 
املتشكل  الدين  هــذا  من  فهم  هو  بأيدينا 
نمتلكه  فام  املعصوم،  ــة  ورواي القرآن  من 
يف  عليه  هو  ما  الدين  فإن  دينية،  معرفة  هو 
يف  واملتغري  الثابت  احليدري،  كامل  الواقع( 

املعرفة الدينية، 43، 35. 
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وأن هذا  األخرى،  الثقافات واحلضارات 

أو  التخلف  أو  اجلمود  يعني  ال  الثبات 

منضبطة)24(،  بل حركة  حماربة كل جديد، 

متجددة  عميقة  القرآنية  املذهبية  فكليات 

ی  ی  ی  ی  ىئ  چىئ 

فهي   ،]24 إبراهيم:  ]سورة  جئچ 
والكون  اخلالق  يف  اإلسالم  كليات  تعني 

والعامل واإلنسان واليوم اآلخر، ثابتة قطعًا 

يف كتاب اهلل والسنة الرشيفة)25(.

تستقي من عدة  البرشية  التنمية  وألن 

كتاب  وأعمقها  وأوسعها  أمهها  روافد 

عىل  غالبًا  الكريم  القرآن  وأن  تعاىل،  اهلل 

الزمان  خصوصية  عن  متجردا  نصه، 

اإلهلي  الدين  ثوابت  متثل  وآياته  واملكان 

فهو حبل اهلل املتني)26(، فالتنمية القرآنية هلا 

خصيصة القرآن من الثبات والعمق، علام 

أنه منصوص  لوال  ثابتًا  يكن  مل  الثابت  أن 

عمر  وفيصل  السويدان  حممد  طارق  ظ:   )24(
بارشاحيل، صناعة الثقافة، 59. 

الفكر  جتديد  احلميد،  عبد  حمسن  ظ:   )25(
اإلسالمي، 121. 

مرجعية  فلسفة  مريزائي،  عيل  نجف  ظ:   )26(
الدينية،  املعرفة  إنتاج  –يف  املعرفية  القرآن 

 .154

غري  أساسًا  جيعله  بام  قطعي،  بدليل  عليه 

خاضع للتغري()27(، قال اهلل تعاىل يف كتابه 

ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ  العزيز: 

ېئ ىئ ىئچ ]سورة فاطر: 43[، أي 
أن سنة اهلل ال تقبل تبدياًل وال حتوياًل؛ ألنه 

حكمه  يقبل  ال  مستقيم  رصاط  عىل  تعاىل 

جّل  اهلل  وقال  استثناء()28(،  وال  تبعيضًا 

ې ې  چۅ ۅ ۉ ۉې  وعال: 

مجلة  وأن   ،]30 الروم:  ]سورة  ېچ 
"ذلك  مجلة  وبعدها  اهلل"  خللق  تبديل  "ال 

الدين  كون  مسألة  أن  تأكيد  القيم"  الدين 

فطريًا وعدم أمكان تغري هذه الفطرة()29(.

التطور والتغيري)30(:

اإلسالمية،  الرشيعة  يف  واملتغري  الثابت   )27(
جواد الشيخ أمحد البهاديل، 113. 

)28( امليزان يف تفسري القرآن، السيد الطباطبائي، 
 .58 ،17

الشيخ  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل   )29(
نارص مكارم الشريازي، 10، 158. 

)30( إّن عملية التغيري تكون يف التنمية دائاًم نحو 
فرق  لوجود  وذلــك  فاألحسن،  األحسن 
فالتنمية  والتنمية؛  التغيري  كلمتي  بني  مهم 
يف  والزيادة  والرقي  التحسيـن  تعني  دائــاًم 
حسن  هو  ملا  يكون  قد  التغييـر  بينام  اليشء، 
كام يكون ملا هو سيئ. وقد ورد لفظ التغيري 
يف  أوهلام  الكريم،  القرآن  من  موضعـني  يف 

سورة األنفال يف قوله تعالـى: چٱ ٻ 
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هناك  ذكرناها  التي  الثبات  سمة  قبال 

يف  البرشية  التنمية  هبا  متيزت  خصيصة 

هذا  يف  الرؤى  بقية  عن  الكريم  القرآن 

والتغيري،  التطور  سمة  وهي  أال  امليدان، 

التغيري  إىل  هتدف  أساسا  التنمية  كون 

يف  األساس  العنرص  ُعد  الذي  اإلجيايب 

العملية التنموية لقوله تعاىل چ ھ ھ ے 

]سورة  ڭچ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
دائمة  البرشية  فالتنمية   ،]11 الرعد: 

الزمان  باختالف  وختتلف  والتغري  التطور 

واملكان، ومن جمتمع آلخر، بل إهنا ختتلف 

يف داخل املجتمع الواحد()31( وما االنفتاح 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
]سورة  ٿچ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ 
الرعد  ســورة  يف  وثانيهام   ،]53 األنــفــال: 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  تعاىل:  اهلل  قول  وهي 
الرعد:  ]ســورة  ڭچ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
11[. فالتغيري الوارد يف اآلية األوىل إنام هو 
ُيـغريِّ  ال  اهلل  إّن  بحيث  السيئ،  نحو  تغيري 
نعمته إىل نقمة إال إذا حصل ما يقتيض ذلك، 
فنظرًا  ما.  قوم  ألنفس  السيئ  التغيري  وهو 
قّيدت  التنمية والتغيري  املهم بني  الفرق  هلذا 
فاألحسن«   األحسن  »نحو  بكونه  التغيري 
جملة املصباح، التنمية يف القرآن الكريم، حممد 

جواد عباس شبع، العدد التاسع، 174. 
)31( عمر أمحد مهوش، مدخل إىل الرتبية، 20. 

عىل أنامط التنمية األخرى أو عىل الثقافات 

التكافؤ  التنموية إال من قبيل  والنشاطات 

احلضارة  مسايرة  فإن  والثقايف،  احلضاري 

صامم  هناك  كان  إن  فيها  ضري  ال  واملدنية 

أمان ومرجعية ثابتة وأسس وكليات خالدة 

من  فبالرغم  والتأويل،  التحريف  تقبل  ال 

عدم السامح حلركة اجلزئيات والفروع إال 

داخل حدودها، إال أهنا خضعت لضابطة 

أخرى هي أن تكون حتت حاكمية الثوابت 

إطارها  وداخل  واألصول  والكليات 

لوازم  من  فإن  ذلك  أساس  وعىل  العام، 

التغيري والتطور تغيري ما تسوده من قوانني 

وترشيعات، وعليه فالبد من وجود جنبة 

املتغري  وللجانب  للثوابت،  ثابتة  ترشيعية 

ترشيعًا متغريًا)32(.

التغيري  ولقد ُأستدل عىل جواز حماكاة 

وتطور التنمية البرشية لذاهتا وما حييط هبا 

من  حتمل  وما  اإلسالم  فلسفة  سياق  هو 

سعة يف احلركة وفق أطر ومضامني األدلة 

أحدها  الكريم  القرآن  ُيعد  الذي  الرشعية 

والذي جُييز لإلنسان اكتشاف قوانني احلياة 

عقائد  عىل  أضــواء  السبحاين،  جعفر  ظ:   )32(
الشيعة األمامية، 565. 
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حضارته،  وتطوير  لسعادته  وتسخريها 

ُفسح  احلياة،  يف  التغيري  مراعاة  أجل  ومن 

أن  اإلنساين  العقل  أمام  الكبري  املجال 

العامة  الضوابط  داخل  يف  وجيتهد  يتحرك 

التي تشكل املحور الثابت)33(، هذا فضاًل 

أن  عىل  املعارصين  بعض  ذكره  ما  عن 

متغرية  كلها  البرشية  والثقافات  العالقات 

يف  والتحول  الصريورة  عنرص  وتستبطن 

يستدعي  وذلك  البرشي،  التكامل  حركة 

نظامًا منسجاًم مع هذه التغريات... مع أن 

الترشيعات اإلسالمية يف جمال »املعامالت، 

والغالب  واحلكومة«  والقضاء،  واحلدود، 

فيها أهنا أحكام أمضائية تنسجم مع ذلك 

املجتمع)34(.

ُتعد  البرشية  فالتنمية  تقدم  ما  وعىل 

أحد السبل لتحقيق الرشيعة املقدسة وبكال 

مرجعية  ولعل  واملتغري،  الثابت  املنهجني 

اإلسالمية  الفلسفة  أساس  إىل  عائد  ذلك 

التي جُتيز احلركة كام أرشنا سلفا ولسببني مها

يف  التغيري  منهج  احلميد،  عبد  حمسن  ظ:   )33(
اإلسالم، 51 –55. 

لترشيعات  مساحة  الــفــراغ  منطقة  ظ:   )34(
إسحاق  حممد  الشيخ  واملعارصة،  احلداثة 

الفياض، جملة النور، العدد 171، 54. 

زمان  لكل  أحكامها  صالح  أوالً: 

جلب  من  أساس  عىل  بنيت  وقد  ومكان، 

أو  حاجية  أو  رضورية  للعباد  املصالح 

تعليل  وهي  عنهم،  املفاسد  ودرء  حتسينية 

دائاًم باملصالح، ثانيا: مرونة قواعدها مرونة 

استجابة  أحكامها  من  كثري  بتطور  تسمح 

تبدو  حيث  والظروف،  احلاجات  لتغيري 

كبري  قدر  عىل  الرشعية  األحكام  أدلة  أن 

األحكام  بتطور  ُتسمح  بحيث  املرونة  من 

األدلة،  هذه  مقدمة  ويف  األزمان  بتغاير 

املرسلة  واملصالح  واالستحسان  القياس، 

سمة  إىل  أقرارنا  من  فبالرغم  والعرف)35(، 

التطور والتغري إال أن هناك من أدعى عدم 

جواز ذلك)36(.

البكري،  الباقي  الزملي وعبد  )35( ظ: مصطفى 
املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية، 46. 

املواضيع  من  واملتغري  الثابت  موضوع  أن   )36(
من  الــواســع  حيزها  ــذت  أخ التي  املهمة 
كقاسم  بقي  الذي  املعيار  إن  إال  النقاش، 
ومدعي  الثبات  مدعي  فريقي  بني  مشرتك 
يف  إال  يصح  ال  التغيري  أن  هــو  التغيري 
الكليات واألسس  أما  والفروع،  اجلزئيات 
والقواعد فهذا أمر غري قابل للنقاش والنظر 
فيه لتسليم الطرفني هبام، فبالرغم من قناعة 
الباحث جواد الشيخ أمحد البهاديل بمدرسة 
الثبات ورضورة عدم السامح بحركة التغيري 
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االستقاللية:

لقد عرف الباحث التنمية البرشية إهنا: 

عبارة عن عمليات إجرائية ملنظومة فكرية 

واملجتمع  الفرد  قدرات  تطوير  إىل  هتدف 

جماالت  يف  املرشوعة  حاجاته  إشباع  بغية 

يصح  التي  الضوابط  من  مجلة  أورد  أنه  إال 
املسلامت  من  ُتعد  ذاهتا  وهي  التغيري  فيها 
أوالً:  ومنها:  التغيري  ومــدرســة  ملذهب 
للتغري  القابل  إن  النائيني  الشيخ  ذكره  ما 
تغري  ثــانــيــًا:  السياسية...  األحــكــام  هــو 
تغيري  إىل  يــؤدي  اجلزئي  املوضوع  وتبدل 
والورود  التزاحم  وجود  ثالثًا:  األحكام... 
بالعناوين الثانوية.... رابعًا: فهم الضوابط 
االشتباه  يف  الوقوع  من  اإلنسان  متنع  التي 
عن متيز اجلزئيات.... خامسًا: املوضوعات 
سادسًا:  العرفية....  باألمور  العالقة  ذات 
لإلنسان  املرشع  ترك  التي  اإلباحة  مساحة 
يناسب مصاحله ورغباته،  بام  فيها االختيار 
بام يالئم كل عرص والذي ابتنت فكرة منطقة 
ذات  العناوين  سابعًا:  الترشيعي...  الفراغ 
الرشعية  فالواجبات  االستثنائية،  الطبيعة 
واالضطرار  واحلرج  العرس  بعدم  مرشوطة 
العالقة  ذات  القضايا  ثامنًا:  واإلكـــراه... 
بالشؤون اخلاصة بالناس واألمة... تاسعًا: 
والعينية  الكفائية  الواجبات  وتطبيق  تنظيم 

بام حيقق أهدافها املطلوبة.
الثابت  البهاديل،  امحــد  الشيخ  ــواد  ج ظ: 
واملتغري يف الرشيعة اإلسالمية، 131–133. 

الضوء  تسليط  خالل  ومن  كافة(،  احلياة 

عىل التعريف أعاله نجد التأكيد عىل ضابطة 

»املنظومة الفكرية« حيث كشف أن التنمية 

البرشية هلا خصوصية ُمستمدة من املنظومة 

البرشية  التنمية  ميزة  هي  وكذا  الفكرية، 

املائز  هبذا  تنفرد  هي  إذ  الكريم،  القرآن  يف 

عن بقية املناهج التنموية األخرى املرتكزة 

بمساراهتا عىل أيديولوجيات وضعية قلقة، 

يف الوقت الذي نجد أن التنمية البرشية يف 

املد  من  وجودها  تستمد  الكريم  القرآن 

الذي أصبغ األمة  الغيبي لكتاب اهلل تعاىل 

باقي  عن  هبا  انفردت  وثقافة  وطباعا  ذوقا 

األمم، وبناء عىل ذلك، فإن العملية التنموية 

البد أن تكون نابعة من خصائص ومميزات 

أي  عن  بعيدًا  تتم  أن  البد  كام  األمة،  تلك 

نوع من أنواع التبعية، بحيث يصح أن نطلق 

عليها تنمية مستقلة()37(.

التنمية  تكون  أن  يقتيض  هنا  ومــن 

البرشية يف املنظور القرآين بمقتىض حاكمية 

الكريم، وما حيمل من رؤية  القرآن  ذات 

بل  واحلــيــاة،  والكون  لإلنسان  فلسفية 

)37( جملة املصباح، التنمية يف القرآن الكريم، حممد 
جواد عباس شبع، العدد التاسع، 178. 
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ولعلة  للوجود  كونية  رؤية  من  حيمله  ما 
للمنهج  يكون  أن  وجب  لذا  الوجود، 
إهلي  ألنه  استقاللية  القرآين  اإلسالمي 
األركـــان،  راســخ  البنية،  ــوي  س املنشأ 
يف  وتولده  الكامل  الدين  إىل  الستناده 

چ  چ  چچ  التامة()38(  النعمة 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

]سورة املائدة: 3[. ڌ ڌچ 
ــم  ــمــقــتــىض ذلــــك فــــان مـــن أه وب
القرآن  يف  البرشية  التنمية  خصائص 
عموم  ونعني  االستقاللية،  هي  الكريم 
تعاىل،  سبحانه  له  ملرجعيتها  االستقاللية 
واخلطاب  الثقافية  الرؤية  تشمل  فهي 
واألحكام  واملنهج  واالستيعاب  والتبليغ 

ٿ  تعاىلچٺ  اهلل  قــال  والتطبيق، 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
 ]33 الــتــوبــة:  ـــورة  ]س ڦچ 
مطالب  عــدة  عىل  تؤكد  املباركة  فاآلية 
هو  تــعــاىل  اهلل  أن  صــحــة  ــات  ــب إث منها 
أي  والرسالة  للرسول  وامُلرِسل  الباعث 

الفقه  دراســة  إىل  املدخل  الرشبجي،  عيل   )38(
اإلسالمي، 57. 

اخلاتم  ــه()39(  ــول رس أرســل  غــريه  ال  هو 
كام  بالرسول،  ــف  وُص حيث   حممد

ٹ  چٿ  ـــالم  اإلس عــن  ــرب  وع
مشتماًل  اإلسالم  دين  كون  ٹچ)40(، 
احلكمة  ومطابقة  والصالح  بالصواب 
واآلخــرة()41(،  الدنيا  يف  املنفعة  وموافقة 
بإعالئه عىل  الدين اإلسالمي  إظهار  وإن 
إىل  ومرجعيته  الستقالليته  األديان  مجيع 
باحلجة  املذاهب  بقية  عىل  غالبا  السامء، 
والغلبة والقهر هلا حتى ال يبقى عىل وجه 

األرض دين إال مغلوبا()42(.
استقالل  خصيصة  من  الرغم  عىل 
وهو  فعالياته  أحد  واستقالل  الترشيع 
التنمية البرشية لتبعيتها هلل الواحد األحد إال 
أن التنمية البرشية جيب أن تكون ذات طابع 
رؤاها  بانطباق  أخرى  زاوية  من  استقاليل 
متشيا مع ذوق كل أمة وذلك بالعمل بطول 

املوضوعية  والظروف  النظرية  املعطيات 

)39( حممد بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، 
مج 5، 10، 173. 

)40( املصدر نفسه. 
)41( الرازي، التفسري الكبري، مج8، 16، 35. 

القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع  الطربيس،   )42(
مج3، 10، 50. 
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ألن  والتارخيي،  النفيس  وتركيبها  لألمة 
املناهج،  لتلك  التطبيق  جمال  هي  األمة 
أن  دون  تنموي  نشاط  تفعيل  اخلطأ  فمن 
تفاعل  أمكان  درجة  االعتبار  بعني  يؤخذ 
تلك األمة مع هذا املنهج ومدى قدرته عىل 

االلتحام باألمة)43(.
اإلنسانية)44(:

چڻ  العزيز  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ہچ ]سورة األعراف: 158[.
عىل  حكرًا  اإلسالم  دين  يكن  مل 
اآلية  ظاهر  مدلول  وأن  أخرى  دون  أمة 
مجيع  إىل  مبعوث   حممدًا أن  عىل  يدل 
الناس  عموم  اآلية  ملخاطبة  اخللق()45(، 

دون ختصيص، كام يف قوله تعاىل: چۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

مقدمة  اقتصادنا،  الصدر،  باقر  حممد  ظ:   )43(
الكتاب، و –ز. 

)44( لقد أفرد البعض سمة العاملية كسمة تنفرد هبا 
التنمية البرشية يف القرآن الكريم، يف حني أن 
ما أوردناه عن خصيصة اإلنسانية يف النشاط 
التنموي اإلسالمي يعني عاملية الفكر بقبول 

اإلنسان أينام كان ويف أي زمان. 
مج8،  الكبري،  التفسري  ــرازي،  ال الفخر   )45(

 .22 ،15

]سورة النساء: 174[، وقد  ى ائچ 
مما  القرآين،  اخلطاب  يف  السياق  هذا  شاع 
جعله متميزًا عن بقية اخلطابات الوضعية، 
خطابه  بل  دائاًم،  إنسانية  لغة  لغته  فكانت 
مبني عىل أساس العلة من إرسال الرسالة 
وإصالح  اإلنسان  هداية  بغية  والرسول، 

وضعه وشأنه.
والرسالة  القرآن  عاملية  مطلب  أن 
الساموية اإلسالمية مطلب ُسلم به لكثرة ما 
وردت من آيات بينات هبذا اخلصوص، وإن 
عاملية القرآن الكريم وإنسانيته ستكون دافعا 
ُتعد  التي  البرشية  التنمية  فعاليات  لرتمجة 
عاملية أيضا، هذا فضال عن أن ذات التنمية 
املشرتكات  من  الكثري  هلا  القرآنية  البرشية 
مع فنون ومهارات بقية الفلسفات التنموية 
األخرى خاصة يف العقود األخرية بعد فرتة 
البرشي من جهة واكتساب  العقل  نضوج 
من  التجريبية  للخربات  الفلسفات  تلك 

جهة أخرى.
أفكار  خصوصية  من  الرغم  فعىل 
املنظومة اإلسالمية والتنمية البرشية املرتبطة 

بإعتبار  إنسانية بخطاهبا  أهنا كانت  هبا، إال 

اإلنسان موضوعا هلا، فهي تنظر إىل اإلنسان 
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إىل  فتهدف  األرض  يف  اهلل  خليفة  باعتباره 

الكامل()46(،  مرتبة  إىل  باإلنسان  الوصول 

مبني  الكريم  القرآن  يف  التكريم  كان  لذا 

چ ک ک  اآلدمية فحسب  أساس  عىل 

70[دون  اإلرساء:  ]سورة  گچ  ک 
النظر إىل مكانه وزمانه، ومما ُينقل عن أمري 

الناس  قال:  أنه  الشأن  هذا  يف   املؤمنني

نظري لك  أو  الدين  أخ لك يف  إما  صنفان: 

يف اخللق()47(، فاإلنسان هو جوهر خواص 

التنمية البرشية يف القرآن الكريم كون غايته 

حرًا،  لـيكون  وبناءه،  اإلنسان  أحياء  هو 

كرياًم، يعمر األرض، وحييي حياته بالعمل 

االستخالف()48(،  رسالة  فيحقق  الصالح 

إنسانية إن مل يكن  البرشية  التنمية  ومل تكن 

موضوعها ذات اإلنسان.

)46( حممد الطيطي وجمموعة باحثني، مدخل إىل 
الرتبية، 21. 

)47( الرشيف الريض، هنج البالغة، رشح حممد 
عبدة. 

حلوة،  دور  الفتاح  عبد  ــزام،  إخ هشام   )48(
املجتمع املدين يف التنمية البرشية،  اجلمعيات 

أنموذجا موقع ألكرتوين جلامعة الرسالة:
 http:// www. universiterissala.

264267 /maktoobblog. com

اإللزام:

الفلسفات  إحدى  أن  الباحث  جيد  مل 

قد عدت التنمية البرشية أمرًا ملزما أي أن 

ترتقي بالتنمية البرشية وعمليتها إىل درجة 

الباحث  وجد  بينام  واإللزام،  الوجوب 

الرؤى  أغلب  مناهج  يف  اللزوم  عدم 

واأليديولوجيات، ومل يقف األمر عند هذا 

لتعم  الرؤية  هذه  تعدت  بل  فحسب  احلد 

رواد ومؤسيس التنمية البرشية، فقد عرفوا 

إىل  هتدف  عملية  أهنا  عىل  البرشية  التنمية 

الناس()49(،  أمام  املتاحة  القدرات  زيادة 

مسارات  لتحقيق  ومسعى  حماولة  هي  إذ 

الذي  الوقت  إال، يف  ليس  البرشية  التنمية 

البرشية  التنمية  أن  الكريم  القرآن  يرى 

رضورة  بل  فحسب  لإلنسان  حقًا  ليس 

والسكن  واللبس  فاألكل  إتياهنا،  ملزمة 

والعلم  الفكر...  يف  واحلرية  واألمن... 

النظام  صناعة  يف  واملشاركة  والتعلم... 

نظم  لتغيري  والثورة  للمجتمع...  العام 

كل  والفساد،  والفسق  اجلور  أو  الضعف 

يطلبها  أن  حقه  من  لإلنسان  حقوقًا  هذه 

للتنمية  اإلسالمي  املنظور  العاين،  أسامة   )49(
البرشية، 13. 
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باحلصول  ويتمسك  سبيلها  يف  ويسعى 
وإنام  طلبها...  عن  صده  وحيرم  عليها، 
هي رضورات واجبة هلذا اإلنسان بل أهنا 

واجبات عليه أيضًا()50(.
تعد  معان  من  تقدم  ما  استعراض  إن 
ما  وهذا  البرشية،  التنمية  تبنتها  مفردات 
حيث  السابقة،  املباحث  يف  سلفا  أدركناه 
املفردات  هذه  مع  الكريم  القرآن  تعامل 
التنموية وغريها عىل أساس اللزوم، وعد 
تركها أو خمالفتها وفق مقتىض املفهوم أمر 
هذا  وعىل  احلرمة،  درجة  يصل  مذموم 
ُتفّعل  الساموية  الرشيعة  كانت  األساس 
الرتغيب  مبدأ  أو  والعقاب،  الثواب  مبدأ 
والرتهيب الذي يعد حافزًا حقيقيًا ودافعًا 
فعاالً لتحقيق التنمية البرشية، يعترب احلكم 
صورتني:  يف  ويبدو  أبدًا،  بجزاء  الرشعي 
يزجر  وعقابًا  بطاعتها،  الناس  يغري  ثوابًا 
اجلزاء  يكون  وقد  خمالفتها...  عن  الناس 
الرشعية  فاألحكام  أخرويًا،  أو  دنيويًا 
قضائي  دنيوي  أحدمها  بجزأين  تقرتن 

والثاين أخروي إهلي)51(.

)50( حممد عامرة، اإلسالم وحقوق اإلنسان، 15. 
البكري،  الباقي  الزملي وعبد  )51( ظ: مصطفى 

ٿ  ٿ  ٿ  چٺ  تعاىل:  اهلل  قال 

ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

فإن   ،]3 األعراف:  ]سورة  ڦچ 

مدلول اآلية املباركة أن وجوب اإلتباع فيام 

أنزل اهلل تعاىل يدخل فيه الواجب والندب 

ما  منها  يعتقد يف كل  أن  املباح، ألنه جيب 

يف  يعتقد  أن  جيب  كام  به  سبحانه  اهلل  أمر 

يتضح  اجتنابه()52(، حيث  احلرام وجوب 

مما تقدم أن منظومة الترشيع اإلسالمي قد 

استوعبت مجيع أقسام احلكم)53(، وبذلك 

املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية، 49. 
تفسري  يف  البيان  جممع  الطربيس،  الشيخ   )52(

القرآن، مج3، 8، 9. 
تقسيامت  بحسب  ينقسم  احلكم  أن  بام   )53(
األصوليني إىل حكم تكليفي وحكم وضعي، 
التكليفي  أقسام احلكم  لو نقف عند  فحبذا 
الوجوب:  أقسام:  مخسة  إىل  قسموه  الذي 
دعوة  وهو  والندب:  بالفعل،  اإللــزام  وهو 
الشارع إىل فعل يشء دون ألزام، والتحريم: 
وهو اإللزام برتك فعل، الكراهية: وهو ردع 
الشارع للكف عن اإلتيان بفعل مع ترخيصه 
الشارع  ختيري  وهي  واإلباحة:  به،  باإلتيان 
ترجيح  وتركه دون  فعل  إتيان  بني  املكلفني 
من قبله ألحدمها عىل األخر. ظ: أمحد كاظم 
البهاديل، مفتاح الوصول إىل علم األصول، 

 .54– 37 ،1
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يف  البرشية  التنمية  وأمهية  حقيقة  ندرك 

تدخل  التي  والقرآين  اإلسالمي  املنظور 

األحكام  منظومة  داخل  فعالياهتا  بكل 

النشاطات  بعض  ترتقي  بحيث  اخلمسة، 

الندب،  أو  الوجوب  درجة  إىل  لتصل 

وقد ُتعد مصدات ونواهي التنمية البرشية 

عندما  خاصة  الكراهية  أو  احلرمة  من 

واملجتمع،  اإلنسان  لبناء  عائقًا  تكون 

أساس  عىل  مبنية  األحكام  هذه  ثقل  وأن 

املكلفني  إىل  موجهة  إهلية  خطابات  أهنا 

تتضمن األوامر والنواهي وترسم احلدود 

واملعامل ألفعال املكلفني()54( وهبذا نضيف 

تكون  أخرى  خصيصة  البرشية  للتنمية 

الذكر أال  آنفة  بضميمة اخلواص األخرى 

ونعني  واالمتثال،  االنضباط  لزوم  وهي 

الكريم  القرآن  يف  البرشية  التنمية  أن  هبا 

األدلة  تتعدى  ال  ومقاييس  ضوابط  هلا 

الكريم  القرآن  يعد  والذي  الرشعية، 

الوضعية  النظريات  عكس  عىل  أحدها، 

التخبط واضحًا بني جمتمع  فيها  التي نرى 

حيث  وأخرى،  زمنية  فرتة  وبني  وأخر 

الفقه  دراســة  إىل  املدخل  الرشبجي،  عيل   )54(
اإلسالمي، 64. 

واملنهج  املفهوم  يف  واضحًا  التباين  نلمس 

واألهداف والوظائف واألدوات.

التواصل والتتابع:

أن  الكريم  القارئ  لذهن  يتبادر  قد 

يف  إليه  أرشنا  ما  اخلصيصة  هذه  من  املراد 

خصيصة التطور والتغيري، فعىل الرغم من 

الرتادف،  قبيل  من  ذلك  اعتبار  أمكانية 

إال أن الباحث رام غري ذلك، حيث وجد 

التنمية  انفردت هبا  هناك خصيصة أخرى 

من  جيد  ومل  الكريم،  القرآن  يف  البرشية 

يذكرها من الباحثني إال ما ندر، مما حدا أن 

يفردها يف هذا املطلب حتت العنوان أعاله.

البرشية  التنمية  يف  والتتابع  فالتواصل 

عدم  إىل  اإلنسان  وعي  مقصده  القرآنية 

بعامل  تواصله  وحتمية  الدنيا  عامل  حمدودية 

الدارين  بني  التالزم  أساس  عىل  اآلخرة، 

فالتنمية البرشية يف الرؤية القرآنية جيب أن 

تكون موصلة باآلخرة وباألهداف الكريمة 

للحياة التي جتد ثواهبا يف اآلخرة()55(، قال 

رسول اهلل: الدنيا مزرعة اآلخرة()56(، 

)55( جملة املصباح، التنمية يف القرآن الكريم، حممد 
جواد عباس شبع، العدد التاسع، 183. 

)56( املجليس، بحار األنوار: 67، 255. 
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ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  چى 

]سورة  ۆئچ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

البرشية  التنمية  فتتابع   ،]77 القصص: 
للدارين الدنيوي واألخروي ُيعطي حافزًا 
واستمرارية  بديمومة  لإلنسان  إضافيا 
عامل  حد  عند  تتوقف  ال  فهي  التنمية، 
الدنيا، واإلنسان فيها ال يتقاعس يف عمله 
بأن  إليامنه  ما،  لعارض  أو  أجله  لقرب 
عكس  عىل  اآلخرة،  مزرعة  حقا  الدنيا 
قيدت  التي  واملادية  الوضعية  الدراسات 

تنميتها وحددهتا بعامل حمدود ضيق.
شمولية  إىل  تعرضنا  من  فبالرغم 
إىل  بل  الكريم،  القرآن  يف  البرشية  التنمية 
استشهدنا  حني  نفسها  اإلسالمية  الرسالة 
بالنظر إىل عامل الدنيا واآلخرة، إال أن هناك 
االهتامم  لألنسان  تقتيض  فكرية  متطلبات 
يلزم  مما  الدنيا،  عامل  من  أكثر  اآلخرة  بعامل 
اإلنسان النظر إىل الدنيا ونشاطها التنموي 

بصورة التتابع والتواصل.
أن يصور  الكريم  القرآن  أستطاع  لقد 
بني  والتتابع  التواصل  هذا  حقيقة  لنا 
األمة  بناء  خالل  من  واآلخرة  الدنيا  دار 
والتطور  واإلنتاج،  العطاء،  عىل  القادرة 

والتحرض، وذلك بقراءة املشهد األخروي 
حركة  طبيعة  عىل  أثره  يرتك  سوف  الذي 
اإلنسان وسعيه وطبيعة آماله وتطلعاته يف 

چٱ ٻ ٻ  هذه الدنيا)57(، قال تعاىل: 
ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ 
القصص:  ]سورة  ٺچ  ٺ  ٺٺ  ڀ 

چېئ ېئ ېئ ىئ  60[، وقال تعاىل: 
أي   ،]36 البقرة:  ]سورة  یچ  ىئ  ىئ 
أنام ُقدر هلم ذلك ليتخذوها وسيلة إىل دار 

اآلخرة()58(.
 وبغض النظر عن مقصد الرسول
اَعُة َو يِف َيِد  عن ما نقل عنه: إِْن َقاَمِت السَّ
َتُقوَم  اَل  َأْن  اْسَتَطاَع  َفإِِن  اْلَفِسيَلُة  َأَحِدُكُم 
إال  َفْلَيْغِرْسَها()59(،  َيْغِرَسَها  َحتَّى  اَعُة  السَّ
اننا يف الواقع نلمس لغة خاصة فيها كثري من 

األبعاد واملعطيات، قد نجد فيها ما نسعى 

إدراك  رضورة  من  هذا  مطلبنا  يف  إثباته 

األســس  القبانجي،  الــديــن  ــدر  ص ظ:   )57(
الفلسفية للحداثة، 406 –407. 

امليزان يف تفسري  الطباطبائي،  )58( حممد حسني 
القرآن، 3، 110. 

مستدرك  النورى،  تقي  حممد  بن  حسني   )59(
الوسائل ومستنبط املسائل  ج13 ص460 + 
أحاديث  جامع  الــربوجــردي  حسني   آغــا 

الشيعة)للربوجردي( ج23 ص958. 
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واحتساب عامل اآلخرة، وقد يكون املقصد 

االهتامم  رضورة  مراده  إرشاديا  بعدا  منه 

أو  االقتصادي،  واجلانب  احلياة  بشؤون 

قد يكون مراده رضورة تأكيد اإلنسان 

عىل العمل، كتأكيده عىل العبادة حتى وإن 

حل وقت قيام الساعة، وغري ذلك كمفاد 

ذلك التتابع والتواصل.

وخالصة ما تقدم فالباحث قد تبنى من 

خالل ما أستعرضه جمموعة من اخلصائص 

القرآن  يف  البرشية  التنمية  هبا  متيزت  التي 

اخلصائص  بعض  وجود  رغم  الكريم 

ال  أن  ندعي  أن  نستطيع  كام  األخرى)60(، 

وروحانية  متكاملة  تنموية  رؤية  توجد 

شمولية واقعية كالرؤية اإلسالمية.

بعض  عــدهــا  أخـــرى  خصائص  هــنــاك   )60(
وفق  البرشية  للتنمية  كخصائص  الباحثني 
وجودها  الباحث  أن  إال  اإلسالمية  الرؤية 
التي ذكرناها،  العناوين  تكاد تتداخل حتت 
وأن التدبر فيام قلناه يثبت حقيقة ما أوردناه، 
الفعلية،  الواقعية،  اخلصائص  هذه  ومن 
الفردية،  الكفاية،  املسؤولية،  العدالة، 
األخالقية،  األولوية،  الوسطية،  املؤسسية، 

اإليامنية، الربانية وغري ذلك. 
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توطئة:
اليشء  )أبدَل  هـو  اللغة  يف  اإلبدال 
اليشء  وتبديل  وبدلـه...  اليشء  من 
تغيريه..()1(، أما يف االصطالح، فقد عّرف 
بقولـه:  اإلبدال  )ت643هـ(  يعيش  ابـن 
إما  حرف  مقام  حرفا  تقيم  أن  ))البدل 

رضورة وإما صنعة واستحسانا...(()2(.
عرفه  فقد  املحدثني  عند  حّده  أما 
الدكتور عبد الغفار حامد بأنه ))... جعل 
عىل  اإلبقاء  مع  آخر  حرف  مكان  حرف 
اللغويون  إليه  وينظر  الكلمة  أحرف  سائر 
حركة  أو  آخر  مكان  حرف  جعل  أنه  عىل 
مكان أخرى(()3(، وهذا التعريف فيه نظر، 
الن تغيري احلركة مكان أخرى ال يعّد من 

اإلبدال بل هو تغيري.
ــــدال  ــون بـــني اإلب ــوي ــغ ــل ــــرق ال وف
)ت  األشموين  قال  والقلب،  والتعويض 
يشمل  ما  باإلبدال  وأراد   ...(( 929هـ(: 

والقلب  إزالــة،  اإلبــدال  أن  إال  القلب... 
العلة  بحروف  اختص  ثم  ومــن  إحالة 

)1( لسان العرب 11/ 48. 
)2( رشح املفصل 10/ 331. 

)3( اللهجات العربية نشأة وتطورًا –د. عبد الغفار 
حامد -87. 

فإن  التعويض،  وخيالفهام  ــزة...  ــم واهل
ض منه  العوض يكون يف غري موضع املعوَّ

كتاء ِعَدة، ومهزة ابن..(()4(.
ويفهم من هذا النص أن هناك فرقا بني 
املصطلحات الثالثة فاإلبدال: َجْعُل حرف 
مكان حرف آخر مطلقا، والتعويض: َجْعُل 
حرف َخَلفا حلرف عن حرف آخر أو أكثر 
املعوض  مكان  غري  يف  ض  املعوَّ كان  سواء 
نحو:  مكانه  يف  أو  وابن،  ِعَدة  مثل  عنه، 
عكس،  وال  تعويض  إبدال  فكل  اصطرب، 
حروف  من  حرف  جعل  هو:  والقلب 
قام  مثل  منها  حرف  مكان  واهلمزة  العّلة 
خرج  وقد  عكس،  وال  إبدال  قلب  فكل 
التعويض عن تعريف اإلبدال بقيد املكان، 
وخرج القلب بقيد اإلطالق، إذ هو خيتص 
بكون املبدل يف مكان املبدل منه، وال خيتص 

بحروف العلة)5(.
وقد أوىل ابن جني اإلبدال عناية فائقة، 

ورأيه يتلخص يف أنه نظر إىل كلمتني احتدتا 
يف مجيع احلروف إال حرفا واحدا واحتدتا 

)4( منهج السالك إىل ألفية ابن مالك -األشموين 
 .820 /3

)5( ينظر: اللهجات العربية نشأة وتطورًا )مصدر 
سابق( 88. 
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يف املعنى عىل أهنام تارة يكونان من اإلبدال 
من  ويتبني  اللهجات،  من  أخرى  وتارة 
كالمه أن مقياسه هو أن اللفظني إذا تساويا 
يف االستعامل والترصف فليست أن جتعـل 
منهام  لكـل  بل  لصاحبـه،  أصال  أحدمها 
الكلمتان  تتساَو  مل  إذا  أما  )هلجة(،  لغـة 
أكثر  إحدامها  كانت  بأن  واستعامال  ترصفا 
فإهنام  االستعامل  يف  دورانا  أكثر  أو  ترصفا 
الكلمة  وتكون  اإلبدال  قبيل  من  حينئذ 

االكثر ترصفا أو استعامال هي األصل)6(.

القراءات القرآنية التي ورد فيها
ابدال حريف يف سورة يوسف

چچ ڇ ڇ - 1 ُقِرئ قوله تعاىل: 
 ،]18 يوسف:  ]سورة  ڇچ  ڇ 

)بَِدٍم َكِدٍب()7(.
))أصل  )ت392هـ(:  جني  ابن  قال 
هذا من الَكَدب، وهو الُفوُف، يعني البياض 

الذي خيرج عىل أظفار األحداث، فكأنه دم 

جني  ابــن  عند  الرصفية  الــدراســات  ينظر   )6(
ــار  اجلــب –عبد  دكــــتــــوراه(  ـــة  ـــروح )أط

علوان-120. 
 ،432  /2 القرانية  القراءات  معجم  ينظر:   )7(

وهي قراءة احلسن البرصي وعائشة. 

قد أّثر يف قميصه فلحقته أعراض كالنقش 
عليه..(()8(.

)ت611هـ(  العكربي  عبارة  وجاءت 
أكثر وضوحا، إذ قال: ))قوله تعاىل: چڇ 
معجمة  غري  مكسورة  بدال  يقرأ  ڇچ، 
الدمياطي  وذكر   ،)9()).. الطريُّ وهو 
)ت1117هـ( أن )الَكِدب( بالدال املهملة 

هو )الدم الكدر()10(.
أن  جيـد  النصوص  هذه  يف  واملتأمل 
خترج  –ال  –بالدال  )كدب(  قراءة  معنى 

عن: البياض، الدم الطري، الدم الكدر.
–الذال  الصوتيـن  بني  اإلبدال  أما 
يف  وارد  فهو  القراءة،  هذه  –يف  والدال 
صفة  يف  يشرتكان  الصوتني  إن  إذ  اللغـة، 
هلام  جّوز  الصفة  هبذه  واحتادمها  اجلهر، 
هذين  صفة  يف  جني  ابن  قال  اإلبدال، 
الذال  جمهور...  حرف  ))الدال  الصوتني: 

حرف جمهور..(()11(.

القراءات  شواذ  وجوه  تبيني  يف  املحتسب   )8(
وااليضاح عنها 1/ 335. 

)9( اعراب القراءات الشواذ 1/ 690. 
االربعة  القراءات  يف  البرش  فضالء  إحتاف   )10(

عرش 330. 
)11( رس صناعة االعراب 1/ 197 -201. 
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ۋ - 2 ۋ  چٴۇ  تعاىل:  قوله  ُقِرئ 
ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

 ،]28 يوسف:  ]سورة  ائچ  ى 

.)12() ( و )ُعطَّ )ُقطَّ
قال الراغب األصفهاين )ت425هـ(: 
وقال  طوال..(()13(،  الشئ  َقْطُع   : ))الَقدُّ
الشئ  القط  ))وأصل  آخر:  موضع  فـي 
املقطوع  هو  القد  أن  كام  َعْرَضا  املقطوع 

طوال(()14(.
وقال الرازي )ت606هـ( يف تفسريه: 
سبقها إىل الباب  »واعلم أن يوسف((
وأراد اخلروج واملـرأة تعدو خلفه فلم تصل 

إال إىل دبـر القميص فقدته طوال..(()15(.
ويفهم من هذه النصوص أن القّد هو 
عرضا،  القطع  هو  والقّط  طوال،  القطع 
اللغوية  الفروق  من  تعد  املسألة  وهــذه 
الثراء  ومتنحها  اللغة  تغني  التي  الدقيقة 

اللغوي.
والذي يرجح وقوع اإلبدال بني الدال 

439، وهي  القرانية 2/  القراءات  )12( معجم 
قراءة احلسن البرصي. 

)13( مفردات الفاظ القران 657. 
)14( نفسه676. 

)15( التفسري الكبري 6/ 444 -445. 

اجلهر)16(،  صفة  يف  اشرتاكهام  هو  والطاء 
واملتأمل يف صفة اجلهر يف هذين الصوتني–
إذ  خالف،  حمل  –جيدمها  والطاء  الدال 
القدماء  عند  املجهورة  األصوات  إن 
والغني،  والعني،  األلف،  ))اهلمزة،  هي: 
والقاف، واجليم، والياء، والضاد، والالم، 
والزاي،  والدال،  والطاء،  والراء،  والنون، 
والواو،  وامليم،  والباء،  والذال،  والظاء، 

فذلك تسعة عرش حرفا(()17(.
أما األصوات املجهورة عند املحدثني 
فهي ثالثة عرش صوتا هي )ب، ج، د، ذ، 
ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن( فضال عن 

أصوات اللني.
فالفارق بني تصنيف القدماء واملحدثني 
هـي  أصوات  ثالثـة  األصوات  هذه  فـي 
عّدها  التي  والطاء(  والقاف،  )اهلمزة، 

املحدثون غري جمهورة)18(.
ُيعّد  القدماء  تقديرات  ضوء  ويف 

عىل  بناًء  جائزا  والطاء  الدال  بني  اإلبدال 
أما  واملخرج،  اجلهر  صفة  يف  اشرتاكهام 

)16( ينظر: رس صناعة االعراب 1/ 229. 
)17( كتاب سيبويه 4/ 434. 

الدراسات  يف  الصويت  املصطلح  ينظر:   )18(
العربية 97. 
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اإلبدال  هذا  يعدون  ال  فإهنم  املحدثون، 
جائزا بني احلرفني إلخراجهم حرف الطاء 
اشرتاكهام  املجهورة، ولكن  من األصوات 
يف املخرج –طرف اللسان وأصول الثنايا–

يرّجح هذا اإلبدال إذ هلام خمرج واحد.
چجب حب خبمب ىب - 3 تعاىل:  قوله  ُقِرئ 

يب جت حت ختچ ]سورة يوسف: 

30[، )قد شعفها()19(، بالعني املهملة.
قال الفراء )ت207هـ(: ))وقوله: قد 
شغفها حبا أي خرق شغاف قلبها، وتقرأ 
)قد شعفها( بالعني وهو من قولك ُشِعف 
هبا، كأنه ذهب هبا كل مذهب، والشعف: 

رؤوس اجلبال(()20(.
وقال النحاس )ت 338هـ(: ))قال أبو 
جعفر: معناه عند أكثر أهل اللغة قد ذهب 
هبا كل مذهب، ألن شعفات اجلبال أعاليها، 
وقد ُشِعف بذلك َشْعفا بإسكان العني، أي 
قال:  أنه  الشعبي  عن  وروى  به...  أولع 

َعف: اجلنون(()21(. ، والشَّ غف: حبٌّ الشَّ

)19( معجم القراءات القرانيـة 2/ 440، وهي 
بن  ــيل  وع  ،طالب ايب  بــن  عــيل  ـــراءة  ق
احلسني، وجعفر بن حممد، والشعبي. 

)20( معاين القران، الفراء 2/ 42. 
)21( معاين القران، النحاس 1/ 540. 

قال:  إذ  ُذكر،  عاّم  جني  ابن  يبعد  ومل 
))ومن ذلك قراءة عيل... قد شعفها، 
حبه  وصل  معناه  الفتح:  أبو  قال  بالعني، 
من  واصله  حلدته،  حيرقه  فكاد  قلبها،  إىل 
ذلك  حرارة  فيصل  بالقطران  هُيْنَأ  البعيـر 
إىل قلبه.. . وأما قـراءة اجلامعـة )شغفها( 
شغاف  ق  خرَّ أنه  فتأويله  معجمة  بالغني 

قلبها وهو غالفه، فوصل قلبها(()22(.
ــــرازي مــعــاين عــدة لــقــراءة  وذكـــر ال

)شعفها( منها:
شعفه اهلوى إذا بلغ حد االحرتاق.أ. 
لذة ب.  مع  القلب  احلب  إحراق  الشعف 

جيدها.
الشعف رؤوس اجلبال، أي ارتفع حبه ج. 

إىل أعىل املواضع من قلبها)23(.
الذي  فإن  الصوتية،  الناحية  من  أما 
يرجح اإلبدال بني العني والغني هو اتفاق 
العني، والغني  أن  القدماء واملحدثني عىل 

عن  فضال  املجهورة)24(،  األصوات  من 
عّدمها من االصوات الرخوة.

)22( املحتسب 1/ 339. 
)23( ينظر: التفسري الكبري 6/ 448. 

الدراسات  يف  الصويت  املصطلح  ينظر:   )24(
العربية 97. 
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قـُِرئ قولـه تعاىل: چہ ہ ھ ھ ھ - 4
ڭچ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
]سورة يوسف: 35[، )عتَّى حنٍي()25(.

ما روي  ابن جني: ))ومن ذلك  قـال 
)عتى  يقرأ:  رجال  سمع  أنه  عمر  عن 
حني(... قال أبو الفتح: العرب ُتبدل أحد 
يف  لتقارهبام  صاحبه  من  احلرفني  هذين 
أي  القبور،  يف  ما  ُبْحثِر  كقوهلم:  املخرج، 
ُبعثِر... فعىل هذا يكون عّتى وحّتى، لكن 
األخذ باألكثر استعامال، وهذا اآلخر جائز 

وغري خطأ(()26(.
لغة  )عّتى(  أن  عىل  العكربي  ونّص 
يقرأ  حني(  )حتى  ))قوله  قال:  هذيل، 
ومل  هذيل،  لغة  وهي  )عتى(،  بالعني 

يذكروها إال يف هذا احلرف(()27(.
والذي يرجح اإلبدال بني العني واحلاء 
هو من أهنام من الصوامت احلَْلقية)28(، قال 
الدكتور مناف مهدي عن هذين الصوتني: 

445، وهي  القرانية 2/  القراءات  )25( معجم 
 .قراءة عبد اهلل بن مسعود

)26( املحتسب 1/ 343. 
)27( اعراب القراءات الشواذ 2/ 704. 

الــقــراءات  يف  العربية  اللهجات  ينظر:   )28(
القرانية 129. 

))العني صوت حْلقي رخو جمهور مرقق..
فهو  للعني،  املهموس  النظري  هو  احلاء: 
يتم  مرقق  مهموس  رخو  حلقي  صوت 
نطقه بالطريقة نفسها التي ينطق هبا صوت 
اهتزاز  عدم  هو  واحد  فارق  مع  العني 
هذا  ضوء  ويف  الصوتية..(()29(،  األوتار 
التشابه بني الصوتني يكون اإلبدال بينهام.

ڀ - 5 ڀ  چڀ  تعالـى:  قوله  قـُِرئ 
ٺ ٺ ٺ ٺچ ]سورة يوسف: 

45[، ))واّذكر(()30(.
عن  عفان  ))روى  النحاس:  قال 
قرأ  أنه  عباس  ابن  عن  قتادة...  عن  مهام 
)واّذَكر..( واملعروف من قراءة ابن عباس 
وفرساه  ة(...  ُأمَّ َبْعَد  )واّدَكر...  وعكرمة 
ذكر  ألنه  متقاربان،  واملعنيان  نسيان،  بعد 

بعد حني، وبعد نسيان(()31(.
هو  بالدال  )وادكر(  الرازي:  وقال 
أي  بالذال  )واذكر(  احلسن  عن  الفصيح 

تذكر..(()32(.
وجاءت عبارة العكربي أكثر وضوحا، 

)29( علم االصوات اللغوية 84 -85. 
)30( معجم القراءات القرانية 2/ 448. 

)31( معاين القران، النحاس 1/ 545. 
)32( التفسري الكبري 6/ 464. 
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يقرأ  چٺچ  تعاىل:  ))قوله  قال:  إذ 

وأدغم  ذاال  فيه  التاء  قلبت  معجمة  بذال 

وأصله اذتكر(()33(، ونسب الدمياطي هذه 

احلسن  إىل  املعجمة  –بالذال  القراءة–اّذكر 

البرصي)34(.

أن  جيد  النصوص  هذه  يف  واملتأمل 

التاء  قلبت  ثم  )اْذَتَكر(  أصلها:  )اّدكر(، 

ذاال –تأثري تقدمي –فصارت )اْذَذَكر( ثم 

حدث االدغام فصارت )اّذَكر(.

ٻ - 6 چٱ  تعالـى:  قوله  وُقِرئ 

]سورة  پچ  ٻ  ٻ  ٻ 
يوسف: 87[، )فتجسسوا()35( باجليم 

املعجمة.

قال الراغب االصفهاين: ))... أصل 

اجلَّس: مّس الِعْرق وتعرف نبضه للحكم 

من  أخص  وهو  والسقم،  الصحة  عىل  به 

احلَس، فإن احلس تعرف ما يدركه احِلس، 

لفظ  ومن  ذلك  من  حال  تعرف  واجلس 

اجلس اشتق اجلاسوس(()36(.

)33( اعراب القراءات الشواذ 1/ 705. 
)34( ينظر: احتاف فضالء البرش 332. 

)35( معجم القراءات القرانية 2/ 464. 
)36( مفردات الفاظ القران 196. 

طلب  والتحسس   ...(( الرازي:  قال 

الشئ باحلاسة وهو شبيه بالسمع والبرص..

وُقرئ )جتسسوا( باجليم.. . (()37(.

قال االلويس )ت1270هـ(: ))... إن 

يعقوب«مكث أربعة وعرشين عاما ال 

يدري أيوسف«حي أم ميت حتى متثل 

له ملك املوت«فقال له من أنت؟ قال: 

أنا ملك املوت فقال: أنشدك بإله يعقوب 

فعند  ال  قال:  ؟  يوسف  روح  قبضت  هل 

فتحّسسوا(  إذهبوا  بني  )يا   :قال ذلك 

تفعل من احلس، وهو  فتعرفوا، وهـو  أي 

باحلاسـة، وكـذا أصل  اإلدراك  يف األصل 

وقريب   . اإلحساس..  طلب  التحسس 

الرش  إنـه يف  باجليم، وقيل:  التجسس  منـه 

وباحلاء فـي اخلري..(()38(.

ويظهر مما تقدم أن قراءة )فتجسسوا( 

أخبار  وبتسرت  بخفاء،  التمسوا  أي 

معرفة  فهو  )فتحسسوا(،  أما   ،يوسف

كالسمع  العضوية  األجزاء  بواسطة  الشئ 

والبرص.

)37( التفسري الكبري 6/ 501. 
)38( روح املعاين 13/ 44. 
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اخلامتة

بعد االنتهاء من رسد القراءات القرآنية 

نخرج  أن  يمكن  املباركة  السورة  هذه  يف 
بخالصة مفادها:

اإلبدال  مصطلح  بني  فرقا  هناك  إن 
أنسب  اإلبدال  فكان  والعوض،  والقلب 

املصطلحات ليكون عنوانا هلذا البحث.
صوتيا  تغريا  احلريف  اإلبدال  يمثل 
يرجع سببه يف األغلب إىل تقارب املخارج 
بدوره  وهذا  املبدلة،  للحروف  الصوتية 
إن  أي  املعنى  يف  دقيق  اختالف  إىل  يؤدي 
هناك فروقا لغوية بني اللفظتني، وهو يشبه 
عىل  اللفظة  تتكرر  إذ  الرتادف  ما  حد  إىل 
معنى  األغلب  يف  صورة  لكل  صورتني 
االختالف  هذا  لكن  األخرى  عن  خيتلف 
مثلام  للفظة  العام  املعنى  عن  يبتعد  ال 
ولفظتي  وكدب(،  )كذب،  لفظتي  يف 

)شغفها، وشعفها( وغريها.
ويمكن أن ُتدرج بعض القراءات حتت 
التغيـّر الصويت النابع من تغرّي اللهجات من 
معنوي  أثر  أي  التغيري  هذا  يلحق  أن  دون 
بن  اهلل  عبد  قراءة  يف  ذكرناه  ما  نحو  عىل 

.مسعود

أهم مصادر البحث
القرآن الكريم

القراءات 	  يف  البرش  فضالء  احتاف 
بن  أمحد  الدين  شهاب  عرش،  األربعة 
)1117هـ(  البناء  الدمياطي  حممد 
مهرة،  أنس  الشيخ:  حواشيه  وضع 
بريوت،  لبنان  العلمية،  الكتب  دار 

1422هـ –2001م.
بن 	  اهلل  عبد  الشواذ،  القراءات  إعراب 

حتقيق:  )616هـ(،  العكربي  احلسني 
حممد السيـد عزوز، عامل الكتب، لبنان–

بريوت، ط1، 1417هـ–1996م.
الرازي 	  الدين  فخر  الكبري،  التفسري 

العريب،  الرتاث  إحياء  دار  )606هـ(، 
1422هـ– ط4،  –بريوت،  لبنان 

2001م.
العظيم 	  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح 

والسبع املثاين، شهاب الدين اآللويس 
الفكر،  دار  )1270هـ(،  البغدادي 

لبنان –بريوت، 1398هـ–1978م.
بن 	  الفتح  أبو  اإلعراب،  صناعة  رس 

حسن  حممد  حتقيق:  )392هـ(،  جني 
دار  شحاتة،  رشدي  وأمحد  إسامعيل، 
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الكتب العلمية، لبنان –بريوت، ط1، 
1421هـ–2000م.

شـرح املفصل، موفق الدين بن يعيش 	 
أمحد  )643هـ(،  النحوي  عيل  بن 
عبد  وإسامعيل  أمحد،  سيد  بن  السيد 
– مرص  التوفيقية،  املكتبة  اجلواد، 

القاهرة، د. ت.
مناف 	  د.  اللغوية،  األصوات  علم 

الكتب،  عامل  املوسوي،  حممد  مهدي 
1419هـ– ط1،  بريوت،  لبنان 

1998م.
د. 	  وتطورًا،  نشأة  العربية  اللهجات 

الفكر  دار  هالل،  حامد  الغفار  عبد 
العريب، القاهرة، 1998م.

شواذ 	  وجوه  تبيني  يف  املحتسب 
الفتح  أبو  عنها،  واإليضاح  القراءات 
عثامن بن جني )392هـ(، حتقيق: عيل 
إسامعيل،  الفتاح  عبد  ود.  النجدي، 
املطابع التجارية، القاهرة، 1424هـ–

2004م.
الفراء 	  زياد  بن  حييى  القرآن،  معاين 

النجار،  عيل  حممد  حتقيق:  )207هـ(، 
دار الرسور، لبنان –بريوت، د. ت.

معاين القران، أمحد بن حممد إسامعيل 	 
مراد،  حييى  د.  حتقيق:  )338هـ(، 
احلديث،  والدار  الطباعة  دار  مطابع 

القاهرة، 1425هـ–2004م.
معجم القراءات القرآنية مع مقدمة يف 	 

القراءات وأشهر القراء، د. أمحد خمتار 
مكرم،  سامل  العال  عبد  ود.  عمـر، 
ط3،  –بريوت،  لبنان  الكتب،  عامل 

1997م.
ــات 	  ــدراس ال يف  ــويت  ــص ال املصطلح 

الصيغ،  الــعــزيــز  عبد  د.  الــعــربــيــة، 
ط1،  –لبنان،  بــريوت  الفكر،  دار 

1421هـ–2000م.
الراغب 	  القرآن،  ألفاظ  مفردات 

عدنان  صفوان  حتقيق:  األصفهاين، 
والدار  –دمشق،  القلم  دار  داوودي، 
الشامية –بريوت، 1416هـ-1996م.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة البحث

املهمة  األدبية  الفنون  من  القصة  تعد 
من  وهي  احلارض،  عرصنا  يف  واملؤثرة 
املراد  واآلراء  االفكار  عن  التعبري  وسائل 
ايصاهلا اىل اآلخرين والتأثري فيهم، كاشفة 
عىل  احلياة  من  واسعة  جوانب  عن  بذلك 
نحو دقيق بغية االصالح والتقويم وإنارة 
غيبة  بعد  العامل  أمام  واعالئها  احلقائق 
وخفاء يف زمحة احلياة والعالقات اإلنسانية 
املتشابكة. وذلك بام تتيحه القصة من فرص 
واملعاجلة لالحداث والشخصيات  الطرح 

واالفكار عىل حد سواء.
مميزاهتا  هلا  قوليا  فنا  بعّدها  والقصة 
تستوعب  جتعلها  والتي  هبا  اخلاصة  الفنية 
البرشبة،  النفس  وتلج  اإلنسانية  التجربة 
وهواجسها،  وازماهتا  انفعاالهتا  مصورة 
فيها  إن  إذ  آخر،  قويل  فن  أي  من  أكثر 
لرصاع  عرض  وفيها  والرسد،  الوصف 
احلوار  وفيها  ومواقفها،  الشخصيات 
معاجلة  يف  كبري  تنّوع  وفيها  واجلدل، 
واحتواء  املواقف  وصوغ  االحداث 
جوانب  اىل  اضافة  واالحاسيس،  املشاعر 

فنية عديدة متّثل ميزات هذا الفن االبداعي 
اعطت  واجلوانب  امليزات  هذه  الفسيح، 
القصة مكانة كبرية يف لعب دور فّعال عىل 
مستوى التأثري وايصال الرأي والولوج إىل 
عوامل رحبة، مصورة بذلك التجربة البرشية 
حضارهتا  بناء  يف  الطويلة  مسريهتا  عرب 
-الشخصية-صانع  واإلنسان  اإلنسانية، 
من  االشياء  وحمرك  واحداثه،  التأريخ 
وهو  هبا،  ومنفعال  معها  متفاعاًل  حوله، 

املتمثلها فكرًا وعالقات وسلوكا.
الفنية  ومميزاهتا  القصة  يف  البحث  إن 
القرآنية  والقصة  طويل،  بحث  واجلاملية 
بحثها أطول وأصعب، لذا قصدت يف هذا 
البحث الرتكيز واالهتامم بعنرص واحد من 
ذلك  ))الرصاع((.  وهو  القصة  عنارص 
حقيقة  يف  تعد  اإلنسانية  الشخصية  أن 
متجدد  لرصاع  دائميًا  موضوعًا  األمر 
األرض.  وجه  عىل  حتيا  استمرت  طاملا 
كام إن الرصاع يمثل مصداقًا كبريًا حلقيقة 
ذلك  أجل  من  احلياة.  يف  التدافع  مفهوم 
له  يفرد  -أن  نظري  وجهة  -من  استحق 

بحث مستقل، حياول ولو بنحو مبترس أن 

فيه  ساطرح  كام  موضوعه،  بحيثيات  يلّم 
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كثريًا  أسرتسل  ال  وموجزة  عديدة  افكارًا 
متعلقاهتا  يف  والتفصيل  دقائقها  ايراد  يف 
اذ ان احلديث عنها سيتشعب عىل جداول 
هذا  كتابة  من  الغرض  فيضيع  متشابكة 
البحث املتواضع والذي آمل أن اتوفر فيه 
لالملام  وأدق  أكرب  وتناول  أعمق  بشكل 
مناسبة  يف  واشكالياته  املوضوع  بقضايا 

قادمة ان شاء اهلل.
لقد وّجهت مقال البحث بام يتناسب 
ومقامه، فعمدت إىل التكثيف يف والرتكيز 
إن يف  التي تضمنها،  الرئيسة  االفكار  عىل 

خصائصه الفنية أو يف جوانبه الفكرية.
عىل  منصبا  االول  فصله  يف  فكان 
مبدأ  وعّده  لغة  )الرصاع(  فكرة  دراسة 
ثم  صورها.  تنوع  عىل  احلياة  ينتظم  فكريا 
تناول الفصل الثاين تقسيامت ))الرصاع(( 
فحددها  القرآين،  القصص  يف  جاءت  كام 
فنمط  وجدلية،  )نفسية،  انامط  بثالثة 
الفصل  تعرض  ثم  التقاتل(،  او  احلرب 
لعبها  التي  اجلاملية  للوظيفة  الثالث 
يف  أساسية  قيمة  بوصفها  ))الرصاع(( 
فنية  ابعاد  من  اعطته  وما  القرآن  قصص 
يف حبكة البناء ومتاسكه او معطيات مجالية 

يف تصوير الشخصيات وادارة األحداث، 
-بقدر  اضيف  ان  ذلك  وراء  من  راغبا 
ما  يكمل  املوضوع  يف  -جديدا  الطاقة 
اخلصب  املضامر  هلذا  الدارسون  ابدعه 
األساتذة  كتبه  ما  بتواضع يف مجلة  ويسهم 
الفنية  األبحاث  من  اللون  هبذا  املشتغلون 

القرآنية اجلليلة.
واهلل أسال ان يأخذ بيدي إنه نعم املوفق.

متهيد
حتديد ))القصة(( أسلوبا يف طرح 

الفكرة القرآنية
العرص  سامت  أبرز  ان  فيه  شك  ال  مما 
اجلاهيل يف اجلزيرة العربية هو ))فن القول(( 
معجزة  جاءت  لذلك  الكالم،  وبالغة 
الرسول االكرم متساوقة مع أبرز سامت 
ذلك العرص ومنسجمة معها، فكان القرآن، 
فصاحة  يف  الناس  وحتديه  إعجازه  وكان 
لتؤكد  معانية  ودقة  عباراته  وبالغة  كلامته 
نبوة حممد وتدق ركائز اإلسالم يف شبه 

اجلزيرة العربية ومنها يف العامل كله.

بأساليب  الكريم  القرآن  حفل  وقد 

وظواهر فنية متعددة كانت بمثابة الوسيلة 

يف إيصال الفكرة القرآنية اىل املتلقي فجاء 
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يف  خاّلقة  فنية  ظاهرة  القرآين((  ))املثل 
سوقه لتقريب االفكار اىل االذهان وتثبيت 
يف  ))القصة((  وكانت  العقول  يف  املعاين 
مؤثرة  فنية  ظاهرة  االخرى  هي  القرآن 
وعميقة جسدت بشكل متكامل وشمويل 
عىل  البرشية  واهلموم  والنزعات  االفكار 
امتداد تارخيها، فقد كان من أهداف القرآن 
اإلنسان  أمام  احلياة  يثري قضايا  أن  الكريم 
بالوضوح  معها  ليشعر  نموذجية  بطريقة 
هبا  اإلنسان  فيحس  الفكرة،  جيسد  الذي 
مثلام  لديه  تتحرك  لكأهنا  امامه حتى  ماثلة 
فالقصة  احلياة،  يف  احلسية  االشياء  تتحرك 
إذن اىل جانب املثل -من أفضل أالساليب 
عرض  من  تتيحه  بام  اهلدف  هلذا  حتقيقا 
الفكرة بعيدا عن التجريد والتخيل يف إطار 

حركة االشخاص داخل الفكرة.
القرآنية  القصة  جاءت  هنا  من 
التصوير  يف  القرآين  اإلعجاز  إطار  ضمن 
الفنون  شأن  شأهنا  وباتت  واألسلوب، 
هذا  خطى  يف  تسري  القرأنية  والظواهر 
التي رسم  اإلعجاز ويف ظل الطريقة املثىل 

القرآن خطوطها العريضة لتحقيق االهداف 

السامية التي جاء هبا وهي االيامن بوحدانية 

اهلل تعاىل وحث البرش عىل االهتداء اىل دينه 
احلق يف ظل الرسالة املحمدية السمحة.

االخبار  الكريم  القرآن  سمى  لقد 
املاضية عن االمم الغابرة ))قصصًا(( حيث 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چۓ  قال 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅچ ]سورة يوسف: 

وئ  ەئ  ەئ  چائ  تعاىل  وقال   ،]3
يوسف:  ]سورة  ۇئچ  ۇئ  وئ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  ايضا  وقال   ،]111
ٻچ ]سورة آل عمران: 62[. وقد ذكر 
يف  502هـ(  )ت  االصفاين((  ))الراغب 
"مفرداته" ان القصص: ))تتبع االثر، يقال 

قصص أثره، والقصص االخبار املتتبعة(()1( 
فالقصة القرآنية فبطريق االصطالح هي ما 
تتبعته  وما  والرسل  األنبياء  حياة  اقتضت 
السالفة  العصور  وحوادث  االمم  آثار  من 
وما ساقته من انباء عن اشخاصها يف أثناء 

جمريات جرت وأمور وقعت.
مواد  يأخذ  هذا،  عىل  بناء  والقرآن 

قصصه من أحداث التاريخ ووقائعه لكنه 

غريب  يف  املفردات  األصفهاين،  الراغب   )1(
القرآن: 610. 
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سوقًا  ويسوقها  أدبيا  عرضا  ))يعرضها 

عاطفيا يبني املعاين ويؤيد االغراض ويؤثر 

فيها التاثري الذي جيعل وقعها عىل األنفس 

وقعا استهوائيا خطابيا يستثري فيها العاطفة 

والوجدان(()2(.

القصص  الباحثني  بعض  قسم  وقد 

ومتثييل  تارخيي  قصص  اىل  القرآين 

يف  البيانية  الرؤية  معتمدا  واسطوري)3( 

القرآن  يف  مجيعا  بوجودها  وقال  التصنيف 

الكريم لكن يصعب الركون -من الناحية 

من  ليس  اذ  التقسيم،  هذا  -إىل  العلمية 

-وقوع  والعقل  النقل  طريق  -عن  الثابت 

»االسطورة« يف القرآن. وقد كفى الباحثني 

العلامء  بعض  املزاعم  هذه  عىل  الرد  مشقة 

القصص  وجود  وأثبتوا  والدارسني)4(، 

القصة  وإن  فقط،  والتمثييل  التارخيي 

واقعية  هي  تأرخيية  قصة  هي  »التمثيلية« 

يف  القصيص  الفن  اهلل،  خلف  امحد  حممد  د.   )2(
القرآن الكريم: 124. 

)3( ظ. املرجع السابق، الفصل األول من الباب 
الثاين: 121 وما بعدها. 

القرآين  القصص  اخلطيب،  الكريم  عبد  ظ،   )4(
فقرة،  التهامي  د.  ومفهومه/  منطوقه  يف 

سيكولوجية القصة يف القرآن/ 84. 

اهنا  او  »املثل«  بصيغة  جاء  عرضها  لكن 

»امَلَثل«.  ُحّلة  احلكائية  بنيتها  يف  لبست 

وهي شأهنا شأن قصص القرآن بعامة نمط 

))اعتمد املثل العليا للعناية بعنرص الصدق، 

اىل  حاجة  دون  احلقيقة  طابع  واستنباط 

سوامها، فعليهام حسب يدور احلدث، وهبام 

ذلك  ذروته،  الشامخ  القصيص  الفن  يبلغ 

بأنه قصص ديني ُأريد به تصوير الواقع بام 

يتلمسه احلس ويستلهمه الذوق(()5(.

عىل ان القصة يف القرآن بوصفها جزء 

ما  اىل  حمتاجة  القرآين  اخلطاب  عموم  من 

املفرسة  النصوص  من  »اخلطاب«  حيتاجه 

له، والتي تنهض بتوضيح االشارة العابرة 

من  ُيذكر  مل  ما  اخلاطفة، وكشف  واللمحة 

القرآين  الرسد  يف  جاءت  وأحداث  أسامء 

عىل نحو »االنتقاء واالختزال« أو »املجمل 

الروايات  تكفلته  مما  ذلك  غري  اىل  والعام« 

التفسري  علوم  ببيانه  اضطلعت  وما  املوثقة 

واحلديث التي ال غنى عنها يف معرفة دالئل 

النص القرآين وانارة حقائقه وجتلية مراده.

لقد استوعبت »القصة القرآنية« -فنيا 

)5( د. حممد حسني عيل الصغري، الصورة الفنية 
يف املثل القرآين/ 307. 
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والطرائق  األساليب  -معظم  وموضوعيا 
الحتواء  والوصف«  »الرسد  يف  الفنية 
والقيم  العليا  املُثل  مضامني  وارسال 
العظيمة التي نادى هبا القرآن بكونه كتاب 
والتعامل  مجعاء.  للبرشية  ورسالة  هداية 
مع القصص القرآين -أدبيا ونقديا -ياخذ 
القرآنية  فالقصة  ودقيقا،  حساسا  طابعا 
أو  العابرة  للمتعة  سيقت  قصة  ليست 
ُأريد  ُمَتَخَيلني  الفراد  خاصة  مهوم  لطرح 
للمتلقي،  واجلاميل  النفيس  االستمتاع  هبا 
من  وبعض  مقدس  كتاب  من  جزء  لكنها 
أساليبه اخلالقة للتعامل اجلاد والرصني يف 
اإلنسان  جاء  وما  الوجود  مفردات  تناول 
وسائل  من  وسيلة  وهي  احلياة،  يف  الجله 
الدينية  اغراضه  اىل  الكثرية  الكريم  القرآن 

املتعددة.
من هنا ندرك بوضوح خطورة الطريق 
االخطار  ان  اال  البحث،  هذا  يف خطوات 
لن  والعلمية  األدبية  باحلقائق  حتف  وهي 
واصول  االرتياد  يف  اجلرأة  عامل  تقتل 
املنهج  بمفردات  الترصف  يف  اللياقة 
وحدها  احلقيقة  والن  بعناية،  املرسوم 

مطمح طالب العلوم.

الفصل االول
))فكرة الرصاع(( ودفعها يف 

القصص القرآين
معنى الرصاع لغة:-أ- 

ختُل  مل  الكريم  القرآن  يف  القصة  ان 
املتنوعة  واجلاملية  الفنية  األساليب  من 
التشكيل  وطرائق  والوصف  الرسد  يف 
مثال  »التكرار«  فكان  عام.  بشكل  الفني 
املعاجلة  خصائص  من  أسلوبية  خصيصية 
تناوال  بوصفه  القرآين  للقصص  الفنية 
»االنتقاء  عامل  كان  كام  الواحدة.  للفكرة 
يف  القصة  بث  دعائم  من  واالختزال« 
القرآن عىل سبيل االقتضاب املفيد واملنهج 
املضغوط واجياز ما أراد له القرآن أن يصل 
للحدث  »االنتقاء«  فجاء  امللتقى،  اىل 
وقد  واحلوار.  للموقف  و»االختزال« 
القصصية  البنية  ركائز  -من  -ايضا  كان 
»الرصاع«  مبدأ  القرآنية  للقصة  الداخلية 
اذ هو فيها عنرص رئيس وأساس من اسس 

البناء الفني والفكري عىل السواء.

والرصاع »لغة«، من الرّصع اي الطرح 

»ابن دريد« ت-321هـ«  قال  يف االرض، 

ع مصدر، تقول: رصعت الرجل،  ))والرُصْ
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ومرصوع.  رصيع  فهو  رصعا  ارصعه 
ورجل رصيع اذا كان حاذقا بالرصاع(()6(. 
ان  -393هـ  ت  »اجلوهري«  ذكر  وقد 
قولنا: رجل رُصعة ))مثال مُهزة، أي يرصع 
اللسان فقد  الناس كثريا(()7(. اما صاحب 
كافيا  مجعا  واملعاين  االشتقاقات  هذه  مجع 
عا،  ورِصْ عا  رَصْ يرصعه  ))صارعه  فقال: 
رصعى،  واجلمع  ورصيع  مرصوع  فهو 
يرصع  اهيام  معاجلتهام  والرصاع  املصارعة 
الوسيط:  املعجم  يف  وورد  صاحبه(()8(. 
منهام  كل  حاول  الرجالن:  ))تصارع 
املنية،  رصعته  ويقال:  االخر،  يرصع  ان 
ورصعت الريح الزرع فهو مرصوع، وقوم 
رصعة اي يرصعون الناس كثريا واملصدر 

»مرصع«: مكان الرصع(()9(.
والتبعد معاين اللفظة لغويا عن معانيها 
يف االصطالح األديب والنقدي كثريا. فهي 
يف احلقيقة تشكل نواة الفكرة التي جسدت 

)6( ابن دريد، مجهرة اللغة -2/ 353. 
اللغة  تــاج  اجلــوهــري،  محــاد  بن  اسامعيل   )7(

وصحاح العربية، 3/ 1243. 
)8( ابن منظور، لسان االعرب، 8/ 197. 

)9( ابراهيم مصطف واخرون، املعجم الوسيط، 
 .515 /1

يف  »الرصاع«  لكلمة  االصطالحي  املعنى 
االعامل األدبية الدرامية والروائية وأعطته 
مفهومه النهائي. ويعد »الرصاع« يف القصة 
او املرسحية من أهم عنارصمها الفنية، بل 
من  غريمها  عن  يميزمها  الذي  ))العنرص 
»دراما«  لفظة  الن  وذلك  األدبية،  الفنون 
استمدت  الذي  اللغوي  معناها  االغريقية 
»احلركة«  هو  االصطالحي  معناها  منه 
يف  ومعناها  يولدها.  الذي  هو  والرصاع 
أي  »أجون«  الفن  هذا  رواد  القدماء  لغة 

االصطدام او املعركة(()10(.
بني  نزاع  جوهره  يف  الرصاع  إن 
عىل  يغلب  أن  منهام  كل  حياول  شخصني 
املادية، كالرصاع بني االبطال  بقوته  االخر 
يف  الدول  بني  الرصاع  او  الرياضيني 
تستدعي  إذن  الرصاع  ففكرة  احلروب، 
التنازع  اسباب  امتلكت  ثناءيات  حضور 
بوصفها  بينها  فيام  الرصاع  فقام  واملغالبة، 

ان  منها  كل  حتاول  متناقضات  او  أضدادا 
تنترص عىل االخرى وحتل حملها.

مواد  من  ))تتألف  البرشية  فاحلياة 
نسيج  من  أعصاب  تتخللها  متضادة 

)10( د. حممد مندور، االدب وفنونه، ص110. 
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وخصام،  صلح  وحرب،  سلم  الرصاع، 

إخالص  وجبن،  شجاعة  وأدبار،  إقبال 

كل  ان  الخ،  وكراهية..  حب  وغدر، 

اخلليط  هذا  يف  انفعال  وكل  موضوع 

املتضارب عبارة عن معرتك نضايل خيوض 

ومن  ما(()11(.  إنسان  رصاعه  انجذابات 

يصنع  باضدادها،  تشتجر  التي  املادة  هذه 

املؤلف عمله الدرامي مؤكدا فيه عىل عنرص 

»الرصاع مهام كان حجمه او نوعيته.

ويلعب الرصاع دوره النفيس الكبري يف 

بنية العمل الدرامي، فقد ذكر علامء النفس 

بني  النزاع  عىل  جمازا  ))ُيطلق  الرصاع  ان 

حتل  أن  منهام  كل  حتاول  معنويتني  قوتني 

أو  رغبتني  بني  كالرصاع  االخرى،  حمل 

نزعتني أو مبدأين أو وسيلتني.. او الرصاع 

تفسري  يف  بالغة  خطورة  النفس  علامء  عند 

والشخصية  السوية  الشخصية  مظاهر 

اذا  نفسه  العقل يصارع  أن  الشاذة. ويقال 

كان ال يستطيع أن يسلم من التناقض عند 

نظره يف بعض املوضوعات(()12( فالرصاع 

جملة  الدرامي،  الرصاع  محادة،  ابراهيم  د.   )11(
الفصيل، العدد 144، ص49. 

)12( مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، 1/ 725. 

أو  القصة  لب  وهو  الدراما  أس  هو 

الذي يساعد عىل توفري  املرسحية النه هو 

عنرص التشويق، وحيقق اهتامم املتلقي عن 

وهذان  واالدهاش،  التوتر  اجياد  طريق 

الدراما  إعطاء  يف  أساسيان  العنرصان 

ديمومتها بوصفها عاملا من اجلدل املتكامل 

خيلق  وال  حلظة،  كل  يف  واملتجدد  احلر 

بعده  الرصاع  مبدأ  اال  العنرصين  هذين 

فالرصاع  الدرامي.  للفعل  جوهريا  حمركا 

يف االعامل األدبية يستحيل اىل شكل مجايل 

يف  احلادثة  التناقضات  عن  للتعبري  خاص 

فيه  يعرض  شكل  ))وهو  الناس،  حياة 

لألفعال  احلاد  الصدام  الفن  خالل  من 

املتصارعة،  والعواطف  واآلمال  واآلراء 

هو  الدرامي  للرصاع  النوعي  واملضمون 

الرصاع بني اجلميل والقبيح(()13(.

 confict الدرامي  الرصاع  إن 

االصطالحي  استقراره  يف   dramatic

االخري عند النقاد واألدباء هو مناضلة بني 

قوتني متعارضتني ينمو بمقتىض تصادمهام 

احلدث الدرامي، ))فعندما يصطدم البطل 

الفلسفية،  املوسوعة  واخرون،  روزنتال،   )13(
ص273. 
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يكون  منازلتها. وقد  يأخذ يف  كأداء  بعقبة 

طرف الرصاع مع البطل:

حتديات طبيعية.. 1

أو برشية.. 2

أو اجتامعية، او داخلية يف ذاته.. 3

درجات . 4 من  وهناك  كالقدر.  غيبة  او 

الرصاع:

• والتأثري( 	 احلركة  )بطيء  راكد  رصاع 

.static conflict

• تدرج( 	 بال  )حيدث  متوثب  رصاع 

.junping conflict

• ــدرج( 	 ــت وم ــر  ــؤث )م ــد  ــاع ص رصاع 

.rising conflict

• ـــك 	 وش )عــــــىل  راهـــــــص  رصاع 

 overshadowing الــنــشــوب( 

.)14())conflict

جانبه  يف  »الرصاع«  مفهوم  اما 

لنا عىل  الفلسفي واألخالقي فهو يلخص 

نحو دقيق مشكلة اإلنسان يف هذا الوجود 

املعقد واملرتامي. انه »قانون« حركة احلياة 

هذا  مادة  هو  واإلنسان  األكرب،  البرشية 

املصطلحات  معجم  محــادة،  ابراهيم  د.   )14(
الدرامية واملرسحية، ص190 -191. 

))قيمة  الرصاع  فليس  وجوهره،  الرصاع 

جمردة، وانام يتلبس أفعال األفراد من البرش 

بصفة غالبة وأساسية(()15(. ومنذ ان حل 

الذي  ثالوثه  كان  الكون  هبذا  اإلنسان 

اإلنساين  بشكله  الوجودي  طابعه  يوسم 

»الوعي«  نزل  اينام  معه  حيل  واألخالقي 

الثالوث  هذا  ان  »احلرية«.  و  »اإلرادة«  و 

»اإلرادة«  عنرص  حول  حقيقته  يف  يتمركز 

البرشي)16(.  للفعل  احلقيقي  املبدأ  بعدها 

»فالوعي« ال تظهر آثاره وفاعليته جلية اال 

اىل  النية  حيز  من  لتخرجه  متّثله،  »بإرادة« 

وال  التفرضها  »احلرية«  و  الوجود.  حيز 

استقالهلا  توسدت  »بإرادة«  اال  جتسدها 

الذايت، من  املميزة لنشاطها  وخصوصيتها 

هنا ومن هذا اخلليط املتشابك فقد شاءت 

األقدار ان تتصارع »االرادات« البرشية فيام 

جلد  يف  قابع  أسايس  ))دافع  فهناك  بينها. 

وهذا  إنسان،  عن  يصدر  إنسان  فعل  كل 

الدافع يتحرك لتحقيق رغبة، ولكن عندما 

)15( د. ابراهيم محادة/ الرصاع الدرامي/ جملة 
الفيصل/ العدد 144/ 50. 

»احلرية«،  مشكلة  ابراهيم/  زكريا  د.  ظ،   )16(
ص146. 
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تقف عقبة ما يف مسار هذا التحرك حيدث 

»اإلرادة«  و  والرصاع(()17(.  االصطدام 

القوة  من  معينا  قدرا  تتضمن  ان  البد 

التصارع مع  يعينها عىل احتامل واستمرار 

ندرت  ومهام  وقوهتا.  االخرى  »اإلرادة« 

طريف  أحد  فيها  يكون  ال  التي  احلاالت 

الرصاع إنسانا ))فان الطرف االخر-سواء 

كان حيوانا أم جمتمعا -لن يكون غري رمز 

متعلق بقيمة إنسانية، وهذا كله يؤكد -مرة 

اخرى -ان الرصاع اجتامعي واليقوم بني 

قوة طبيعية واخرى(()18(.

إن »الرصاع« -مهام كان نوعه-يتطلب 

أو  جسامنيا  الفعل  هذا  يكون  وقد  فعال. 

كاالحتدام  خفيا  باطنيا  يكون  وقد  ذهنيا، 

إنسان  منه  يعاين  الذي  الداخيل  النفيس 

يوازن بني نتائج متضاربة وحمتملة لفعل ما، 

لذا ))جيب تفهم طبيعة الدوافع التي حتمل 

باصطراعاهتا  الهنا  الفعل،  عىل  اإلنسان 

العنرص االسايس الذي جيعل الفعل دراميا. 

جوهريات  بان  القول  يلخص  ما  وهذا 

)17( د. ابراهيم محادة/ الرصاع الدرامي/ جملة 
الفيصل/ 52. 

)18( نفس املصدر/ 51. 

ودوافعه،  فعله،  هي:  الدرامي  العمل 

ورصاعاته(()19(.

اسباب »الرصاع« ودوافعه يف القصص ب. 

القرآين:

إن  السابقة  الصفحات  يف  عرفنا 

اىل  أسبابه  تعود  عام  بشكل  »الرصاع« 

فكرة »الثنائية اجلدلية« مثل ثنائية االضداد 

وتنازعها او تعاقبها، او هي فكرة »التقابل« 

بني عنرصين متضادين او متناقضني سواء 

نزعتني  ام  فكرتني  العنرصان  هذان  أكان 

يؤدي هذا  »إرادتني«، بحيث  ام  قيمتني  ام 

التنازع اىل خلق ازمة، وبالتايل ينتهي ذلك 

اخرى،  وانتصار  كفة  اندحار  اىل  التصارع 

الواجبات  بني  ))الرصاع  يكون  وأحيانا 

خصوصا يف املواقف التي يبدو لنا فيها ان 

واجباتنا تتعارض، وانه ينبغي لنا ان نختار 

بعضها، ونرتك االخرى، لتعذر اجلمع بينها 

يف آن واحد(()20(.

هذه  بذكر  الكريم  القرآن  حفل  وقد 

وكفر  وموت،  حياة  من  املتقابلة  الثنائيات 

الخ،  وكرة...  وحب  ورش،  وخري  وايامن، 

)19( نفس املصدر/ 52. 
)20( د. مجيل صلبيا، املعجم الفلسفي، 1/ 725. 
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ماجعلها واضحة امام نظر املتلقي لنصوص 
القول:  القرآين، حتى ليجوز فيها  اخلطاب 
أو  املبدأ  هي  فلسفية  كفكرة  »الثنائية«  ان 
اىل  العامل  أساسه  عىل  صيغ  الذي  القانون 
جانب القوانني العقلية والنواميس الطبيعية 
االخرى وتشكل يف هناية االمر -عىل هيكل 
هذه الثنائية-الوجود يف صميمه، وجتسدت 
املوجودات  بني  العالقات  صورة  فيه 

واالشياء يف الكون.
الترشيع  وهو  اإلسالم  بل  القرآن  إن 
انام اعتمد يف خماطبة البرش  الساموي األتم 
عامد  اسست  كربى  »ثنائية«  عىل  ارتكازا 
الروحانية  بني  املرتاوح  اإلنساين  الوجود 
واجلسد«،  »الروح  ثنائية  وهي  واملادية، 
حقيقة  يضم  الذي  املتوحد  املبدأ  ذلك 
وعلن،  ))رٍس  اىل  منقسمة  كوهنا  اإلنسان 
منافيات  منهام  ولكل  وبدن،  وروح 
ومهلكات  ولذات،  وآالم  ومالئامت، 
ومنجيات(()21(. فالرصاع اذن يف تشكالته 
قيمية  ونفسية  حسية  مادية  من  املتعددة 
حيتل جزءا كبريا يف حياة اإلنسان والخيلو 

جامع  الــنــراقــي،  مــهــدي  حممد  الشيخ   )21(
السعادات، 1/ 37. 

-موضوع  بوصفه-اإلنسان  منه  ما  فرد 
صورة  وتقلباهتا  بتشعباهتا  واحلياة  احلياة، 

من رصاع.
وترجع اسباب »الرصاع« يف القصص 
القرآين اىل فكرة رئيسة كربى مثلت فحوى 
اخلطاب القرآين عموما وليس يف مضامني 
القصة القرآنية فقط، وهي فكرة »التوحيد 

والعبادة«.
جاءت  التي  االخرى  املبادئ  بقية  اما 
القرآن الكريم من ترشيعية او أخالقية  يف 
اثارها. فالقرآن  نتائج هلا وأثر من  انام هي 
وبالتايل  وتباينها  املواقف  يبني  قصصه  يف 
أن  ذلك  الفكرة  هذه  من  بدافع  رصاعها 
الشخصيات  او  االطراف  مواقف  تباين 
االختالف  اال  ماهو  القرآن  قصص  يف 
وحدانية  اثبات  حول  العقائدي  والتنازع 

اهلل ام عدم اثبات ذلك.
املرتىض« ت -436هـ  »الرشيف  قال 

چٱ ٻ ٻ ٻ  تعاىل  قوله  تفسري  يف 
ڀچ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ 
]سورة هود: 118[، ان معنى قوله تعاىل 
))االختالف  هو  ڀچ  ڀ  چپ 

باهلوى  فيه  احلق  عن  والذهاب  الدين  يف 
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والشبهات(()22(.
قد  والعبادة«  »التوحيد  مبدأ  أن  عىل 
وعميل،  فكري  أساسيني:  جانبني  تضمن 
اهلل  بوحدانية  االيامن  باعتامد  االول  أتسم 
املؤمنة  الشخصية  ترفعه  فكريا  شعارا 
مستوياته  اختالف  عىل  الكفر  صور  أمام 
ومضامينه. واختص الثاين بالنزوع العميل 
للمسلم املؤمن، اذ التعبد هلل هو كل نشاط 
سبحانه  للباري  التقرب  وجه  فيه  ُيلحظ 
املكلف  ))فعل  معناها  فالعبادة  وتعاىل، 
عىل خالف هوى نفسه تعظيام لربه(()23(. 
اهنا التوجه اىل اهلل وخشيته وحماسبة النفس 
امامه يف كل نشاط يصدر عن اإلنسان، ويف 
كل عمل فكري او يدوي يامرسه اإلنسان 

يف حياته العملية.
واألنبياء  الرسل  دعوات  أكثر  ولعل 
اىل توحيد اهلل وعبادته عىل تعاقب ازماهنم 
القرآين  التعبري  يف  موحدة  جاءت  ومللهم 

من  الكبرية  الفكرة  هذه  يضم  الذي 
وكأن  القصيص،  الرسد  افتتاحيات  خالل 

الفوائد  االمايل))غرر  املرتىض،  الرشيف   )22(
ودرر القالئد((10/ 73. 

)23( الرشيف اجلرجاين التعريفات ص84. 

يف  الرئييس  البطل  هي  نفسها  »الفكرة« 
املرسومة  الشخصيات  وليس  القصص 
ويف  القصيص.  املشهد  داخل  املتحركة 
القرآنية  النظرة  ختص  فكرية  داللة  ذلك 
تطوره  وفلسفة  وأحداثة  التاريخ  ملسرية 

وحركته. قال تعاىل چھ ھ ے ےۓ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋچ ]سورة هود: 

وئۇئ  وئ  ەئ  چەئ  وقال   ،]50
ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
]سورة  ىبچ  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ 

هود: 61[، وقال چٹ ڤ ڤ ڤڤ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڍ ڌ ڌچ ]سورة هود: 84[.
بوحدانية  االيامن  فكرة  تكون  وبذلك 
جادة  رؤية  القرآين  املنظور  يف  وعبادته  اهلل 
كيفياته  وبجميع  امتالءاته  بكل  للوجود 
اىل  للفرد  واقعية  دعوة  اهنا  كام  وصوره، 

انتامء  بالتايل  وهي  احلياة،  يف  موقف  اختاذ 

ان تصبو  ما  اإلنساين. لكن  السلوك  بوجه 
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القرآين  القصص  يف  املؤمنة  الشخصية 
وترشع  "التوحيد"  مبدأ  وحتقيق  تبني  اىل 
اهلل،  طريق  عىل  املسري  يف  العميل  بتحركها 
حتى تصطدم بالعثرات واالبتالءات وجدار 
او  واالحلاد  بالرشك  املتمثل  املضاد  الفكر 
حيث  واالخالقية  النفسية  االنحرافات 
البرشية  الفطرة  سالمة  عن  بعيدا  الغوص 

ومناط الصالح اإلنساين.
ومن هذا اجلذر العميق تنمو حلقات 
تباين  عىل  القرآين  القصص  يف  الرصاع 
انامطه ويشتد من مجيع أطرافه كام سنراه يف 

صفحات الفصل التايل.
الفصل الثاين

أنامط الرصاع يف القصص القرآين
يأخذ الرصاع يف القصة القرآنية انامطا 
الداخيل،  تكوينه  طبيعة  حيث  من  متعددة 
والقيم  النوعي  املضمون  حيث  من  أي 
يف  يتصاعد  فنمط  الــرصاع.  ينشدها  التي 
متوجاته  يف  يعكس  الواحد  الفرد  داخــل 
للشخصية  وذهنية  نفسية  حاالت  وأزماته 
بــالــرصاع  يسمى  ــا  م وهـــو  القصصية، 
املصاديق  قليل  وهو  النفيس.  او  الداخيل 
يف القصص القرآين، اما النمط الثاين الذي 

"الرصاع  فهو  الــرصاع  أنامط  أهم  من  يعد 
اجلديل" الذي يتجسد لنا من خالل احلوار 
صورهتا  التي  املتنازعة  الشخصيات  بني 
راقيا  إنموذجا  يعد  كام  القرآنية،  القصة  لنا 
االفكار  بني  السامي  االحتجاج  نامذج  من 
اىل  اإلنساين  بالعقل  للوصول  املتعارضة 
النهاية  يف  والقرآن  اآلمنة.  احلقيقة  واحة 

كتاب حوار وخطاب لإلنسان وعقله.
وأما النمط الثالث واألخري يف القصص 
اخر  هي  واحلرب  "احلرب"،  فهو  القرآين 
النهائية  املواجهة  اهنا  يقال.  كام  الدواء 
واحلاسمة التي تقع بني فريقني متصارعني 
بعد ان اغلقت امامها أبواب االقناع ومنافذ 
التحاور، فام ان تصل األمور اىل ذروة أزمتها 
يف الرصاع ويستنفذ كل طرف ما عنده من 
الالزم  يكون من  حلول ومعاجلات، حتى 
ان يوضع حد لكل ذلك، واحلرب بنتائجها 
تضع حال أخريا وهنائيا للمغالبة بني فريقي 

الرصاع.
أشكاله  ))بجميع  اذن  فالرصاع 
مر  ومدارج.  بمراحل  مر  قد  ومستوياته 

بمرحلة داخلية هي مرحلة الدراما النفسية 

الداخلية، ثم مرحلة التحاور بالكلامت او 
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األفعال التمهيدية بني االطراف، ثم ذلك 

الذي  احلاسم  الفصل  اخلتامي،  الرصاع 

ينهي كل رصاع... فصل القتال(()24(. او 

احلرب.

وسيكون من الواجب ان يوضع لكل 

فيه  يوضح  مناسب  حيز  األنواع  هذه  من 

مصاديق  من  القرآين  القصص  يف  جاء  ما 

ونامذج وردت فيها هذه األنامط.

اوال: الرصاع الداخيل او »النفيس«:

يف  يتشكل  نمط  الداخيل  الرصاع 

البرشية  فالنفس  الواحد.  الفرد  دواخل 

االنفعاالت  أنواع  لشتى  دائام  متعرضة 

الرصاع  يكون  ما  واكثر  واألزمات، 

وجها  نفسه  الشخص  جيد  عندما  الداخيل 

من  جيابه  ملا  متعارضة  حلول  أمام  لوجه 

عىل  معها  التجاوب  منه  تستدعي  مواقف 

الفرد  موازنة  نتيجة  يكون  وقد  ما.  نحو 

عدة  ممكنات  بني  االختيار  يف  الذهنية 

أو  لرش  وتصديا  معينا،  موقفا  منه  تستلزم 

أو  باخلرسان  يصيبه  قد  الحق  لرضر  دفعا 

القصص  يف  الرصاع  هذا  امثال  إن  الندم. 

)24( د. مرصي عبد احلميد حنورة، سيكولوجية 
احلوار الداخيل، ص388. 

كانت  وان  مشاهدها  يف  متواجدة  القرآين 

وهي  الشخصيات  فيها  ُصورت  حمدودة. 

بدوره  شّكل  حادا  نفسيا  رصاعا  جتابه 

مرجعا فكريا لطرح القصص.

بد  ان كل رصاع يف داخل اإلنسان ال 

له منطلقا اىل اخلارج ليحقق  من ))ان جيد 

حني  فاعلية  الرصاع  هلذا  وليجعل  وجوده 

املحيط  اخلارجي  الوجود  مع  يشتبك 

بالذات(()25(، من ذلك ما نجده يف موقف 

يافعا  فتى  كان  حني   ابراهيم النبي 

الذهنية  واملعاناة  احلرية  تلك  تلبسته  وقد 

اهلل  بخلق  تفكره  عكسها  التي  الداخلية 

وتامله يف اسباب هذا الكون وعلة وجوده، 

))وما ابان له عقله الباطني حيث يعتقد هبذا 

فيتضح له بعد حني خطأ معتقده، ثم يعتقد 

بذلك فريى انه عىل خطأ، وهكذا..(()26(. 

ٿ  ٿ  ٿ  چٿ  تعاىل  قال 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

القرآين يف  القصص  الكريم اخلطيب،  )25( عبد 
منطوقه ومفهومه، ص210. 

يف  الفني  التعبري  امــني،  شيخ  بكري  د.   )26(
القرآن، ص224. 
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چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ 
ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
]سورة  ۓچ  ۓ  ے  ے  ھھ 

االنعام: 75 -79[.

بعمق  حياته  يعيش  الذي  االنسان  إن 

غري االنسان الذي يتناول حياته بسطحية، 

يعانيه  ما  طبيعة  عىل  بدوره  هذا  وينعكس 

من  اليه  يقود  بام  ذهني  رصاع  من  الفرد 

يدركها  بعمق  ))حياته  حييا  من  ان  عمق. 

له  جيد  نفسه  االدراك  وهذا  عميقة  بخربة 

يتم  الذي  الداخيل  احلوار  سياق  يف  مكانا 

داخل عقل االنسان(()27(. لقد ادار القرآن 

طبيعة احلوار الداخيل عىل صورة اخلواطر 

النفسية التي تلم بالشخص والتي تنقله من 

طور اىل طور ليتخلص من فكرة ويدخل 

-538هـ  ت  الزخمرشي  قال  اخرى.  يف 

)27( د. مرصي عبد احلميد حنورة، سيكولوجية 
احلوار الداخيل، 395. 

نفسه  يف  واستدالله  نظره  كان  هذا  ))قيل 

فحكاه اهلل(()28(.

فكرتني  بني  رصاع  حالة  حدوث  إن 

قيام  ملربرات  جزئي  تفسري  هو  رغبتني  او 

اىل  النظر  االوفق  ومن  الداخيل،  احلوار 

طبيعة هذا احلوار ))يف ضوء البناء الشامل 

سامت  من  تتضمنه  بام  املرء  لشخصية 

معرفية  وعمليات  وجدانية  وخصال 

يف  اجتامعية  وعالقات  مجالية  وتفصيالت 

ونلمس  معني(()29(،  حضاري  واقع  اطار 

هذا عند النبي يوسف يف حواره الداخيل 

النفيس  االنفعال  عن  لنا  كشف  الذي 

ان  سيصيبه  الذي  باحلرج  والوعي  احلاد 

يأباه  منحرف  واقع  لضغوط  استسلم  هو 

ضمريه، فيطلب من اهلل ما يعينه عىل ختطي 

اسباب االنحراف باي صورة كانت حتى لو 

جعلت حريته هي الثمن. قال تعاىل چڈ 

گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

)28( الزخمرشي، الكشاف، 2/ 31. 
)29( د. مرصي عبد احلميد حنورة، سيكولوجية 

احلوار/ 379. 
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يوسف:  ]سورة  ہچ  ۀ  ۀ  ڻ 
33-34[. يعلق املرتىض ت-436هـ عىل 
يل  تلطف  مل  متى  )املراد،  بقوله:  االية  هذه 
ويثنيني  املعصية،  جمانبة  اىل  يدعونني  مما 
منه  وهذا  صبوت،  ومفارقتها  تركها  اىل 
عىل سبيل االنقطاع اىل اهلل تعاىل والتسليم 
المره، وانه لوال معونته ولطفه ما نجا من 
هو  هنا  الداخيل  فاحلوار  كيدهن(()30(. 
يتم  الذي  الوجداين  النشاط  من  رضب 
سواء  فيه  ويناجي  اإلنسان  عقل  داخل 
ان  حرة،  ام  موجهة  املناجاة  هذه  كانت 
قول يوسف »يدعونني« جاء عىل سبيل 
))الهنن  النسوة  مجيع  اىل  الدعوة  اسناد 
اىل  فالتجأ  مطاوعتها..  له  وزين  تنصحن 
احب  السجن  رب  وقال:  ذلك  عند  ربه 
»اصب  وقوله  املعصية..  ركوب  من  ايل 
اليهن، والصبوة امليل اىل اهلوى(()31(. لقد 
كيان  يف  الداخيل  احلوار  من  اهلدف  كان 
الذهن  داخل  الرصاع  ازالة  يوسف هو 
ومن اجل حتقيق االتزان النفيس لذاته ))وال 
يتحقق ذلك اال باملثابرة واملرونة من خالل 

)30( الرشيف املرتىض، األمايل، 1/ 491. 
)31( الزخمرشي/ الكشاف/ 2 -318 -319. 

ايقاع تعبريي يقود حركة هذا احلوار(()32(.
النمط  هلـــذا  اخـــر  مــصــداقــا  ونـــرى 
والدة  مشهد  يف  املــؤثــرة  الــرصاعــات  من 
املسيح وموقف أمه العذراء، فقد قام 
الرصاع يف كياهنا بني إيامهنا بارادة اهلل تعاىل 
وتسليمها ملشيئته، واخلوف من نتائج ذلك 
وظنوهنم  قومها  باهتامات  تصطدم  حني 
ذلك  يف  جاهبت  قد   العذراء ان  هبــا. 
املوقف رصاعا نفسيا عميقا جعلها -لفرط 
حياءها من ما يعكسه ذلك احلدث الفريد 
من ردود افعال قومها -تود املوت يف حلظة 
عىل  جــاء  ما  وهــو  املخاض.  حلظات  من 

چۉ  القصيص  الــرسد  اثناء  لساهنا 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ىئچ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

]سورة مريم: 23 -24[.
يقول صاحب امليزان: ))اهنا ملا اعتزلت 
-دفعها  منهم  بعيد  مكان  يف  قومها  من 
هناك  كان  نخلة  جذع  اىل  الطلق  وأجلأها 
لوضع محلها -وقالت استحياًء من الناس 

)32( د. مرصي عبد احلميد حنورة، سيكولوجية 
احلوار/ ص387. 
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ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا وشيئا ال 
يعبأ به منسيا ال يذكر فلم يقع فيه الناس كام 
سيقع الناس يف... وقوله )االحتزين( تسلية 
هلا ملا اصاهبا من احلزن والغم الشديد فانه 
ال مصيبة هي امر وأشق عىل املرأة الزاهدة 
ان  من  بتوال  عذراء  كانت  اذا  وخاصة 
هتمة  كانت  اذا  وخاصة  عرضها.  يف  تتهم 
وكانت  نفسها  عن  الدفاع  اىل  سبيل  ال 
الرصاع  ان  عليها(()33(.  للخصم  احلجة 
-عرب  املشاهد  تلك  يف  لعب  قد  النفيس 
يف  االمهية  بالغ  الداخلية-دورا  احلوارات 
الفنية ملحتوى ومضمون  البنية  رسم معامل 
بعض القصص يف القرآن الكريم. فرصاع 
الذات من خالل حوارها الداخيل ))جييء 
موسوما يف النهاية بالطبيعة اخلاصة بالبناء 
يدعو  الذي  االمر  لصاحبه(()34(،  النفيس 
اىل البحث يف حقيقة هذا البناء الذي رسم 
تتمكن- ولكي  الشخصية،  تلك  مالمح 

الشخصية -من جتاوز ما قد ينشأ بينها وبني 
االخرين من رصاع او تفاوت يف العطاء او 

)33( العالمة حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف 
تفسري القرآن، 14/ 42 -43. 

)34( د. مرصي عبد احلميد حنورة، سيكولوجية 
احلوار/ ص406. 

التلقي، ولكي ))يمكن لنا –كمتلقني -ان 
من  غريها  ايقاع  مع  سلوكها  ايقاع  نضبط 

البرش(()35(.
ثانيا: الرصاع اجلديل

يعد هذا النمط من اكثر أنامط الرصاع 
احليثوثة يف ثنايا القصص القرآين أمهية. ففيه 
تتجسم الفكرة يف اعمق صورها وتتمحور 
يتجىل  حادة  بؤرة  يف  واآلراء  املواقف  فيها 
حلله،  أهبى  يف  القرآين  اجلدل  خالهلا  من 
للقرآن  املنطقي  االحتجاج  فيها  ويطرح 
الشخصيات  لسان  عىل  التحاور  بلغة 
من  عذوبة  ينساب  بأسلوب  القصصية، 
خالل الصور البيانية البليغة التي يصوغها 
دعوة  بدورها  تبث  وهي  الكريم.  القرآن 
رصينة للتأمل الواعي وللتمييز عىل مستوى 
وماهو  حق  هو  ما  بني  واملواقف  االنتامء 
يف  والفلسفة  املنطق  لغة  عن  بعيدا  باطل، 
ملسائل  وتفصيالهتا  االفكار  جلدل  حتليلهام 
واجلدل  دقيق.  نحو  عىل  الكالمي  اجلدل 
عىل وجهني: ))فوجه منهام يعني اخلصومة 

ڱ  چڱ  تعاىل  قوله  فذلك 

 ،]5 غافر:  ]سورة  ںچ  ڱ  ڱ 
)35( السابق، نفس الصفحة. 
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الثاين  والوجه  بالباطل.  وخاصموا  يعني: 

يعني املراء. فذلك قوله تعاىل چڳ ڳ 

]سورة  ڱچ  ڱ  ڱ  ڱ 
هود: 32[(()36(.

»جدال«  لكلمة  التفسري  وجهي  ان 

عدة،  جهات  من  الرصاع  معاين  تتضمنان 

فاجلدل عنف اخلصومة يف املناقشة ))واكثر 

رصاع  يف  واملجادلة  اجلدال  يستعمل  ما 

جمادل  كل  حياول  حيث  واالفكار  اآلراء 

صالبة.  يف  عنه  ويناضل  رأيه  حيكم  ان 

يكثر  ان  كان،  منذ  شأنه  من  اإلنسان  ان 

إنسانية  ظاهرة  اجلدل  كثرة  فكأن  اجلدل. 

عن  اإلنسان  متيز  التي  اخلواص  تلك  من 

غريه من الكائنات(()37(.

أي  ويف  اهلدف،  ناحية  من  احلوار  ان 

مستوى من مستوياته يرمي اىل استكشاف 

الغامض من االمور))واىل حل التناقضات 

التواصل  من  نوع  اقامة  واىل  القائمة 

احلقيقة  الستجالء  واالخرين  الفرد  بني 

االشــبــاه  البلخي،  سليامن  بــن  مقاتل   )36(
والنظائر يف القرآن الكريم، 310. 

الشاطئ«،  »بنت  الرمحن  عبد  عائشة  د.   )37(
مقال يف اإلنسان، 94. 

حمرك  عموما  واحلوار  الغامضة(()38(، 

لالحداث ومصور للشخصيات ومبلغ اىل 

الرصاع ومؤد اىل اهلدف ومظهر للمغزى. 

ال  املثال  سبيل  -عىل  القرآن  ذكر  لقد 

سورة  يف   ابراهيم قصة  احلرص-من 

لالحتجاج  رائعا  مثاال  يعد  ما  »الشعراء« 

مطمئنا  هادئا  يسري  الذي  الرصني  القرآين 

باحلجة  فيقذف  املتلقي،  ذهن  اىل  واثقا 

يتخبط  املضاد  الطرف  ويرتك  الدامغة 

املتمثل  املشني  ومأزقه  وثنيته  وحل  يف 

السليم  الفطري  العقل  عمل  تعطيله  يف 

الراشدة.  الطبيعية  غاياته  اىل  للوصول 

گ  گ  ک  ک  چک  تعاىل  قال 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

)38( د. مرصي عبد احلميد حنورة، سيكولوجية 
احلوار الداخيل/ 406. 
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ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 
-69 الشعراء:  ]سورة  مبچ 

جيريه  الذي  اجلديل  احلوار  هذا  ان   .]83

الرئيسة  الشخصيات  لسان  عىل  القرآن 

املنطقي  النظام  عىل  الجيري  القصص  يف 

اجلاف، حيث تذكر فيه املقدمات عىل نظام 

خاص، تتبعها النتائج، ))فأن القرآن مل ينزل 

هلداية طائفة خاصة هلا ثقافتها اخلاصة، بل 

نزل هلداية الناس مجيعا وما به من ادلة يلقي 

باليقني،  القلب  ويمأل  االقتناع  النفس  يف 

العامة واخلاصة(()39(. عىل  سواء يف ذلك 

مل  القرآين  القصص  يف  اجلديل  احلوار  ان 

املؤمنني  بني  يتم  حوارا  كونه  عىل  يقترص 

بل  اخرى،  جهة  من  والكافرين  جهة  من 

قد يكون من املؤمنني مع رهبم او مع رسل 

ان  ))فاحلق  بعضا،  بعضهم  مع  او  رهبم 

حني  العذر  وجه  لإلنسان  افسح  اإلسالم 

خالصة،  ونية  حر  رأي  عن  جداله  يكون 

إنسانيته  لوازم  من  اجلدال  هذا  مثل  الن 

القرآن/  بالغة  من  بــدوي،  امحد  امحد  د.   )39(
 .374

التي محل امانتها(()40(. لكن هذا النوع من 
فاقد  النه  هنا  يعنينا  ال  اجلدلية  احلوارات 
صميمه،  يف  التنازع  وجوهر  الرصاع  مليزة 
وامثلة  اصال.  خصوم  بني  يتم  ال  والنه 
مع   موسى النبي  كالم  يف  ماجاء  ذلك 
وقومه،  فرعون  اىل  بااليات  وارساله  اهلل 
امر  املالئكة يف   ابراهيم النبي  او جمادلة 
منها  ظاهر  التي  املراة  جمادلة  او   ،لوط

.زوجها للرسول الكريم
القرآن  هدف  يربز  اجلديل  الرصاع  ان 
ووضوح غاياته وترسيخ تعاليمه، ومتتد من 
املتلقي  خالله خطرات صافية حتاور عقل 
مفرتق  عىل  جيعله  بام  وجدانه  وختاطب 
عرب  وتوصله  واهلداية،  املتاهة  بني  الطريق 
املحاورات إىل جادة الصواب وجنة االيامن، 
وقد انترش هذا النمط من انامط الرصاع يف 
انتشارا يكاد يشمل مجيع  القرآين  القصص 
قصة  -يف  ثانيا  -مثاال  فشاهده  القصص. 
املرسلني اىل اصحاب القرية، وقصة املؤمن 
الذي جاء من اقىص املدينة يسعى عىل هدى 
من ربه، والقصتان وردتا يف سورة »يس«. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  تعاىلچ  قال 

)40( د. عائشة عبد الرمحن، مقال يف اإلنسان، 95. 
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پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گگ  گ 
ڻ ڻ  ں  ڱ ں  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
إن   .]25-  13 يس:  ]سورة  ۆئچ 
تغييبا  جيد  االوىل  املرسلني  قصة  يف  املتامل 
ال سامء الشخصيات وتعميام حواريا يأخذ 
فحوى  عىل  ويبقى  اجلمعي،  احلوار  شكل 
واصحاب  املرسلني  بني  احلوارية  املجادلة 
القرية. فكأن االفكار هي التي تتصارع عىل 

الساحة جمسمة يف املشهد القصيص. ثم يرى 
يف القصة الثانية استكامال للجدال ومتابعة 
جديد  مشهد  فيبدأ  الفكري،  للرصاع 
يدعوهم  قومه  مع  واقفا  املؤمن  فيه  يتمثل 
التفكر يف املوضوع عىل اساس احلقيقة  اىل 
فضاء  يف  تنمو  القضية  جيعل  مما  الواضحة 
الرسالة الربانية، ال يف اطار الذات واملنفعة. 
قضية  من  التأمل  حلظات  يف  ينقلهم  ثم 
اجلدال يف صدق الرسل وكذهبم اىل مسالة 
عىل  واثباتا،  نفيا  الفكرة،  نفس  يف  البحث 
القرآن  التي افاض  ضوء اخلطوط املنهجية 
والرشك،  التوحيد  موضوع  يف  طويال  فيها 
الصفات  حقيقة  بني  املقارنات  خالل  من 
االهلية وبني صفات الرشكاء، ولينتهي بعد 

ذلك اىل النتيجة االيامنية احلاسمة.
"احلوار  هذا  حجج  من  الرغم  وعىل 
اجلديل" وبراهينه العقلية لكنه غري خاضع 
ملنطق الفالسفة وال الساليب اهل اجلدل 
القرآنية  الصياغة  عىل  هو  بل  والكالم، 
القرآن جاء  بلسان عريب مبني، ذلك ))ان 
مظاهر  اجل  يف  البرشي  العقل  خماطبا 

يف  االعتامد  اذ  والربهان..  والبيان  القوة 

التي  الفطرة  قانون  وفق  عىل  االستدالل 
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عمل  دون  وحتس  تشاهده،  بام  تصدق 

فكري دقيق اقوى أثرا وأبلغ حجة(()41(.

لبست  كثرية  اخرى  شواهد  وهناك 

اجلديل  الرصاع  رداء  القصصية  بنيتها  يف 

لسان  عىل  فكرية  حماورات  يف  منعكسا 

النبي  كقصة  القصص،  يف  الشخصيات 

نوح الواردة يف سورة »هود« و »نوح«، 

اتاه  الذي  مع   ابراهيم النبي  قصة  او 

يتجسد  كام  »البقرة«  سورة  يف  امللك  اهلل 

احلوار  ملسار  باهر  عرض  يف  الرصاع  هذا 

الصاخب واجلدل املحتدم يف سورة »طه« 

غري  اىل  وفرعون..   موسى النبي  بني 

القصصية  املشاهد  حوارات  من  ذلك 

الكثرية املتناثرة يف سور القرآن الكريم.

ويؤدي الرصاع اجلديل وظائف نفسية 

ذهن  عىل  بظالهلا  تلقي  عديدة  وفكرية 

املتلقي اثناء تأمله ملستويات احلوار وتتبعه 

مزايا  وتتضح  وتصاعدها،  االفكار  حركة 

استعامل احلجة العقلية ملثل هذه املحاورات 

يف رصاعها اجلديل فالنقاط االتية)42(:

يف  احلــوار  السامرائي،  ابراهيم  اسامعيل   )41(
القرآن الكريم/ 38. 

)42( ظ، املرجع السابق/ 40. 

التفكري . 1 عىل  العقل  وتريب  تدرب  اهنا 
ــاء  ــق ــعــي. واالرت ــواق املــوضــوعــي ال
اىل  املحسوس  املشهود  من  باحلجج 

املطلوب املغيب.
احلامسة . 2 والــقــارئ  السامع  يف  تنمي 

يف  والرغبة  الصواب  وحتــري  للحق 
احلجة الدامغة.

الباطل، . 3 كــراهــيــة  النفس  يف  تـــزرع 
واالفكار الرشكية واالحلادية، وتتضح 

عندها تفاهتها وبطالهنا.
ثالثا: احلرب

انامط  من  واالخري  الثالث  النمط  اما 
الرصاع يف القصة القرآنية فهو “احلرب”. 
مراحل  واخر  اخطر  يعد  احلرب  ومفهوم 
حلقات  من  النهائية  واحللقة  الرصاع، 
بني  القتالية  املواجهة  متثل  التي  االزمة 
فريقني متنازعني ذروهتا. ان فحوى احلرب 
املواجهة  صور  من  صورة  اعىل  يعكس 
كل  بينهام  انقطعت  متضادين  طرفني  بني 
الجياد  النقاش  ومربرات  االتصال  سبل 
وتعطلت  خالف،  كل  ينهي  سلمي  حل 
جتلية  اجل  من  التحاور  اسباب  امامهام 

يف  احلرب  والتقف  الباطل.  ودفن  احلق 



مفهوم الرصاع يف القصة القرآنية

262

فهي يف  التي ذكرت،  احلدود  معانيها عند 
القصة القرآنية حالة من حاالت االستثناء 
ملواقف التدافع يف احلياة بشكل عام، اال ان 
هذا االستثناء قد يكون احيانا احلل االخري 
لتصفية  اخرى  احايني  يف  املطلوب  وربام 
احلساب بني اخلري نفسه او بني الرش نفسه.

القرآين  القصص  يف  “احلرب”  ومتثل 
يف  املجاهدة  نامذج  من  خاصا  انموذجًا 
القتال  فترشع  احلق  اعداء  ضد  تعاىل  اهلل 
مراحل  من  قصوى  مرحلة  للمؤمنني 
الرصاع مع الكافرين، اذ هو جيسد تالحم 
املبدأ  تطبيق  ويتجيل  الفعل،  مع  النية 
بذلك  فياخذ  عمليا،  سلوكا  والشعار 
نلمسه  ما  وهذا  املطلوب.  الفكري  عمقه 
يف قصص قرآنية غري كثرية لكنها متواجدة 
بني ارسائيل  املأل من  منها قصة  املصاديق 
يف سورة البقرة، والتي تعد مثاال فنيا خصبا 
واالستشهاد  حتليله  عىل  للعمل  ومتكامال 

به يف هذا املقام.
فاحلرب يف هذه القصة تأخذ دالالت 
خطرية  سلوكية  وابعادا  عميقة  فكرية 
وان  بالعمل،  االيامن  إرداف  يف  متمثلة 
بالقلة  ليست  واهلزيمة  النرص  قضية 

والتخطيط  بااليامن  هي  بل  والكثرة، 
واالستعداد املنظم، واالخذ باسباب القوة 
مما جيعل النرص يف خندق القلة املؤمنة عىل 
الكثرة التي تضطرب بفقداهنا لإليامن وما 
اهتزاز  من  الروحي  اخلواء  ذلك  يضفيه 
طرحه  الذي  املبدأ  من  انطالقا  النفس،  يف 
املعركة  واجهوا  الذين  القصة  يف  املؤمنون 
الذي  االمر  باهلل،  واثقة  مؤمنة  بقلوب 
قوة  النرص مهام كانت  جيعلهم عىل صهوة 

ٻ  چٱ  تعاىل  قال  مرهبة.  اخلصم 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
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ےے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
]سورة  ۋچ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

البقرة: 249 -251[.
فمن خالل مستويات الطرح القصيص 
وظيفة  جتيئ  القصة  هذه  يف  القتال  لطبيعة 
متميزين  حوارين  بني  الرابطة  الرسد 
االيامن  ارضية  يمثل  احدمها  للمؤمنني، 

ڌ  چڌ  هادرا  هتافا  انحدر  الذي 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
وطلب  السامء  اىل  »دعاء«  وثانيهام  ڑچ. 
العون للنرص وهو افرغ علينا صربا، وثبت 
اقدامنا(( تايت وظيفة الرسد الرابطة -هنا-

به الهنا  احلوار  ينهض  الذي ال  موقعها  يف 
النظرية واملامرسة، ))بني حماورة  بني  تصل 
صاغوه  الذي  الفكري  املوقف  من  تنطلق 
النفسهم وعربوا عنه بامكان النرص عىل يد 
القليل، وبني الدخول اىل املعركة ذاهتا من 
جلالوت  برزوا  »وملا  القائل  الرسد  خالل 
يف  النظري  املوقف  جتسد  فيام  وجنوده«، 
موقف عميل هو »املعركة« الذي التحم فيها 
ايدهيم  بارزوا ورفعوا  بالعمل حينام  الفكر 

اقدامنا« وواضح ان »الرسد«  داعني »ثبت 
بني  االلتحام  حقق  الذي  هو  »احلوار«  ال 
الفكر والعمل)43(، بني اعتناق املبدأ تنظريا 
واحيائه بالقتال تطبيقا. ومع هذا يظل كل 
من احلوار والرسد ناهضني بمهمتهام-فنيا-

حسب ما يقتضيه السياق.
ان احلرب تربز القرق بني املؤمن الذي 
يشعر بالقوة الروحية واملعنوية التي تصدر 
تقف  فال  السامء  اىل  لتعلو  االرض  من 
قوة  كل  تسحق  قوة  اىل  فيتحول  حد  عند 
يستمد  الذي  املؤمن  غري  وبني  مضادة، 
قوته من االرض ومما حيوطه من امكانات 

واهية، فيبقى حيث هو يف اطار حمدود.
 وتظل تلك احلرب بني النبي موسى
وهامان  فرعون  وبني  جهة،  من  واتباعه 
وجنودمها مقابله، انموذجًا اخر من نامذج 
احلروب غري املتكافئة يف احلسابات املادية 
سور  من  عديدات  ايات  يف  تلمسها  كام 
»طه« و »القصص« و »الشعراء«، اىل غري 
لكنها  حمدودة  قرآنية  مشاهد  من  ذلك 

النمط من الرصاعات  بامثال هذا  ضجت 

النقد  يف  حمــارضات  البستاين،  حممود  د.   )43(
األديب/ 62. 
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بني  والباطل،  احلق  بني  والفاصلة  احلدية 
الكفر وااليامن.

اليها  خيلص  ان  يمكن  التي  والنتائج 
يف  الرصاعات  من  اللون  هذا  مظاهر  من 
القصص القرآين هي؛ انه ال يعرضه عرض 
التاريخ اجلاف، وال يسوقه الفادة بانه عامل 
الفادة  يسوقه  ولكنه  فقط  املاضني  باخبار 
مع  رصاعه  يف  لإلنسان  والعظة  العربة 
))يظهر  انه  كام  احلياة،  يف  واصحابه  الرش 
الدور الرئيس لألنبياء والرسل فهم الذين 
يمدون باملعجزات التي يراها الناس وهم 
الذين يتحملون هذا العبء وحدهم -يف 
غالب االحيان -ولذلك كانت الرساالت 
عىل  تعتمد  ال  السابقني  لألنبياء  الساموية 
جدا.  ضيقة  دائرة  يف  اال  املنظمة  احلروب 
اختذ  فقد   ،حممد النبي  رسالة  بخالف 
لونا   حممد النبي  رسالة  يف  الرصاع 
املؤمنون  فيه  يشارك  رصاع  هو  اذ  اخر. 
الرسول عليه السالم يف جهاده مع اعدائه. 
واصبح اجلهاد يف سبيل اهلل فريضة عىل كل 

مسلم(()44(.

يف  االخالقية  الرتبية  املظفر،  جواد  انــوار   )44(
القصة القرآنية/ 164. 

الفصل الثالث
الوظيفة اجلاملية الساليب القرآن يف 

التعبري عن الرصاع
رسده  يف  الكريم  القرآن  استخدم 
لقصص األنبياء والغابرين معظم االساليب 
الفنية يف تصوير االحداث، وتنوعت خالله 
للغاية  تبعا  الفنية  والشد«  »االثارة  عوامل 
منسجمة  جاءت  التي  القرآنية  والفكرة 

ومضمون سياقها التعبريي بشكل عام.
للتعبري  االوىل  السمة  كانت  وملا 
املعاين  تصوير  طريقة  ))اتباع  هي  القرآين 
وابرازها  النفسية  واحلاالت  الذهنية 
حارضة  كلها  كأهنا  حسية..  صور  يف 
يفعمها  الذي  احليس  بالتخييل  شاخصة 
عوامل  فان  لذا  املتخيلة(()45(،  باحلركة 
»وتداخل  و  واالختزال«  »االنتقاء  مثل 
تعد  املفاجأة«  طرق  »تنوع  و  املشاهد« 
بالغة  والتعبريية  التصورية  االساليب  من 

التاثري التي استخدمها القصص القرآين يف 
روايته االحداث. وقد لعبت هذه العنارص 

سواء  حد  عىل  واجلاميل  النفيس  دورها 

ــه  »أصــول األديب  الــنــقــد  قــطــب،  ســيــد   )45(
ومناهجه«، 125. 
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تلقيه  اثناء  السامع  او  القارئ  تذوق  يف 
نصوص اخلطاب القرآين.

مفهوما  -بوصفه  »الرصاع«  وكان 
القيمة  اغناء  يف  مهام  -عامال  وفكريا  فنيا 
كونه  القصيص  الطرح  الساليب  اجلاملية 
املصدر االساس يف صياغة وبلورة مناحي 
التذوق الفني واجلاميل يف ذهن املتلقي. لقد 
ادى »الرصاع« يف القصص القرآين وظائف 
من  طابعا  أضفت  مجالية  ومعطيات  كثرية 
احلوار  حلركة  املنظم  والتصعيد  احليوية 
القصصية،  االحداث  وحتريك  بناء  ويف 
القرآين من عرض متنوع  يتيحه الرسد  وملا 
التخييل  يف  االرساف  عن  بعيدا  للمشهد 
الشخصيات  حركة  اطار  ويف  القصيص، 

داخل فكرة املشهد القرآين نفسها.
ويمكن امجال الوظيفة اجلاملية للرصاع 
املعتمل يف احداث القصص القرآين بثالث 

نقاط رئيسية هي:
»التشويق« . 1 بـ  جاء  قد  الرصاع  ان 

عنرصا مهام من عنارص الشد واالهتامم 
وتتبع حلقات  باالحداث ومصائرها، 
املواقف القصصية حتى النهائية. وهيأ 
والرغبة  -للرتقب  -نفسيا  املتلقي 

املشاهد  خواتيم  ومعرفة  متابعة  يف 
مواقف  اليه  وماتؤول  القصصية 
القصص.  يف  املرسومة  الشخصيات 
االهتامم  ))جذب  يعني  التشويق  ان 
معرفة  يف  امللحة  والرغبة  االمام،  اىل 
يكون  فعندما  بعد،  فيام  سيحدث  ما 
لكنه  سيحدث  بام  متامًا  جاهال  املتلقي 
ما  او عندما خيمن جزئيا  يتلهف عليه 
ان  يف  بشدة  يرغب  ولكن  سيحدث 
يتأكد، فانه يكون يف حالة تشويق الن 
اهتاممه ينشغل متاما سواء أكان بارادته 
 ام من دوهنا(()46(. ويف قصة مريم
هذا  نؤكد  ما  املسيح  للسيد  ووالدهتا 
»مريم«  سورة  يف  جاء  فقد  املعنى، 

ڻ  ں  ں  چڱ  لساهنا:  وعىل 
ہچ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

بذلك  لتؤكد   ،]20 مريم:  ]سورة 
الداللة  خالل  من  وطهارهتا  عفتها 

وهي هنا بمعنى  "انى"  االستفهامية لـ 
))واملعنيان  معا،  اين"  "من  و  "كيف" 

)46( ظ؛ حممد صربي صالح، اشكالية التاليف 
املرسحي  النص  يف  ــداد  واالع واالقتباس 
العراقي، نقال عن كتاب »الرتكيز الدرامي« 

ليدس بيكر »غري مرتجم«/ 42. 
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واحد  كل  يف  يتأول  ان  جيوز  متقاربان 
السيدة  تؤكد  كام  االخر(()47(.  منهام 
االحياء  خالل  من  ايضا  ذلك  العذراء 
فأن  »يمسسني«،  للفظة  التعبريي 
التعبري  يف  خمتلفة  بمعاين  جاء  »املس« 
القرآين، ومنها معنيان متقاربان ذكرمها 
يف  -150هـ  ت  سليامن«  بن  »مقاتل 
»االشباه والنظائر« قال ))فوجه منها: 
وجل  عز  قوله  فذلك  اجلامع،  يعني 
مريم:  ]سورة  چڻ ڻ ۀچ 

20[، يعني مل جيامعني، والوجه الثاين: 
يعني اصاب: فذلك قوله تعاىل چيئ 
]سورة  خبچ  حب  جب 
اباءنا  اصاب  يعني   ،]95 االعراف: 
الرخاء والشدة(()48(. لكن الزخمرشي 
عىل  املعنني  بني  يامزج  -538هـ  ت 
اساس بالغي اكثر دقة فيقول: ))املس 
املعنى  فكان  االصابة  ملعنى  مستعار 

واحدا، ويمكن ان يقال: املس أقل متكنا 
من االصابة وكأنه أقل درجاهتا(()49(. 

)47( ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن/ 525. 
يف  والنظائر  االشباه  سليامن،  بن  مقاتل   )48(

القرآن الكريم/ 245 -246. 
)49( الزخمرشي، الكشاف، 1/ 459. 

ان يف مجيع املعنيني الكامنني يف الداللة 
اجلازم  والنفي  »انى«  لـ  االستفهامية 
ملعنى  »يمسسني«توصيال  للفعل 
املتلقي، فالعبارة تصور  دقيق اىل ذهن 
االندهاش واحلرية واملفاجأة التي أمّلت 
بمريم العذراء، فتساءلت عن الكيفية، 
وعذريتها  وطهارهتا  عفتها  واثبتت 
االمر »حالال« يف سياق  كان  لو  حتى 
واحد، الن معنى »يمسسني« يف القرآن 
النكاح املرشوع،  للكناية عن  به  معربا 
عن  ))عبارة  »املس«  القرآن  فجعل 
النكاح احلالل النه كناية عنه.. والزنى 
ليس كذلك، انام يقال فجر هبا وخُبث 
هيا وما اشبه ذلك(()50(. فدلت العبارة 
القرآنية عىل معنى دقيق حرصت عىل 
االية  فمراد  املتلقي،  ذهن  اىل  توصيله 
رفيعة  مكانة  مرتقية  العذراء  مريم  ان 
يلمسها  مل  بحيث  والعفة  احلصانة  من 

أي شخص ولو جمرد ملسه يف احلالل، 
تتزوج  مل  وهي  غالما  ستلد  فكيف 

»التشويق«  عنرص  يكمن  وهنا  بعد؟ 

ما  باهتامم  سينتظر  الذي  املتلقي  عند 

)50( نفسه/ 2/ 505. 
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من  البتول  املرآة  هذه  له  ستتعرض 

احلوار  يف  تشكل  قاس  نفيس  رصاع 

العذراء، فجاء عىل  الداخيل لشخصية 

لساهنا خالل الرسد القرآين چۉ 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

وئچ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

]سورة مريم: 23[.

))يضع  القرآنية  العبارة  يف  االحياء  ان 

يكتنفها  وما  االية،  حقيقة  امام  النفس 

بقوة  وجوها  النفس  لُتشبع  خالل  من 

اشعاعها(()51(. فالشخصية يف هذا املشهد انام 

تتكلم حتت ضغط الوضع الذي جتد نفسها 

استدعى  بانه  يتميز  الداخيل  واحلوار  فيه، 

 القدس روح  بالغ  وهو  سابقه  من  كال 

يكون  ان  من  مكن  ما  وهو  معه،  وكالمها 

كالمها كاشفا عن نوع من الرصاع والتوتر 

»الفعل  القصة  يف  احلوار  دفع  لقد  النفيس. 

الدرامي« اىل ذروته دون هوادة، وكل ذلك 

امجل  وبطريقة  شديدين،  وتكثيف  برتكيز 

ومغزى اعمق وتاثري اكرب وتوتر اشد(()52(.

يف  الفني  اإلعجاز  السالمي،  حممد  عمر   )51(
القرآن/ 161. 

التاليف  اشكالية  صالح،  صــريي  حممد   )52(

احلدث  هذا  عن  القرآن  عرب  وقد 

چٱ  تعاىل  قوله  وهو  اخر  موضع  يف 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڀچ ]سورة االنبياء: 91[ فلفظة 
"احصنت" هنا والتي شملت ))إحصانا كليا 

من احلالل واحلرام(()53( كام يقول الزخمرشي 

ذات نكتة بالغية يف معناها، فهي تشري اىل ان 

»... . « جسدها بمثابة حصن منيع حمفوظ 

بعناية اهلل اليمسه سوء، وتوحي هذه اللفظة 

حدث  ))ينتظرها  عمران  بنت  مريم  ان 

عملية  جترية  لتكون  أختريت  وقد  عظيم، 

قاسية مهولة يعرضها خالقها عىل خملوقاته، 

وعليه  حوهلا(()54(.  يثار  ما  من  وحيفظها 

فاملتلقي للنص القصيص سوف ترتقب نفسه 

العاصف  النفيس  الرصاع  جمريات  ملعرفة 

جماهبته  وكيفية  العذراء،  مريم  ينتظر  الذي 

له وما ستؤول اليه النهاية. ان مهمة التعبري 

الفني يف القرآن الكريم ))تقوم عىل اساس 

املرسحي  النص  يف  ــداد  واالع واالقتباس 
العراقي/ 59. 

)53( الزخمرشي، الكشاف، 2/ 582. 
يف  الفني  اإلعجاز  السالمي،  حممد  عمر   )54(

القرآن/ 86. 
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التجاوب النفيس وفتح افاق الفكر وبواطن 

الوجدان لتعيش النفس يف رحاب االية ويف 

سعة مغزاها وحقيقة هدفها(()55(.

هو . 2 القرآن  قصص  يف  الرصاع  ان 

خيوط  وتدبر  متسك  التي  اخلفية  اليد 

صعيد  عىل  سواء  اجلاملية  التجرية 

الوجداين  تطورها  وحركة  الشخصية 

عىل  ام  النص،  داخل  والسلوكي 

من  فيه  املتلقي  وعي  دمج  صعيد 

حتيل  الشخصية  حركة  ان  اخلارج. 

تسلمنا  وهذه  االحداث،  حركة  اىل 

جتول  وهي  الفكرة  حركة  اىل  بدورها 

واساليبه  احلوار  طريق  عن  اذهاننا  يف 

املتنوعة. فعالقة النص القرآين بمتلقيه 

هي عالقة توحد وتفاعل.

لنا  جيسد  ما  ادم”  “ابني  قصة  ويف 

لطريف  وصفي  استعراض  عرب  املبدأ  هذا 

الرصاع ومها “هابيل وقابيل”. الشخصيتان 

الرسد  طريق  فعن  القصة.  يف  الرئيسيتان 

تتكشف  للشخصيتني  القرآن  يقدمه  الذي 

الرتكيبية السيكولوجية لكل منهام، ويتضح 

)55( السابق، نفس الصفحة. 

مدى انتامئهام اخللفي والفكري سلبا واجيابا 
أي  وهو  القصة.  يف  االحداث  تطور  عرب 
“تصوير الرصاع” من الناحية االخرى يأخذ 
بقياد املتلقي ليجعله يعيش تلك االحداث 
ويقحمه بعفوية يف اجوائها فيشهدها وكانه 
الشخصيتني، وليكون بذلك شاهدا  ثالث 
دروسها  يف  للبرشية  االوىل  اجلريمة  عىل 

چ ڌ ڎ  اخللقية والرتبوية. قال تعاىل 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
املائدة:  ]سورة  ىچ  ى  ې 
الطرح  خالل  من  وواضح   ]30-  27
القصيص ان “هابيل وقابيل” -وان مل يسميا 
يف القصة -شخصيتان متقابلتان ))اوالمها 
متثل الشخصية املتكاملة باتزاهنا واستقامتها 
الشخصية  متثل  وثانيهام  فطرهتا،  وسالمة 

عن  وعجزها  بانحرافها  التوازن  املختلة 
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ضبط النفس جتاه دوافع احلسد(()56(. ان يف 

اإلنسانية  االخوة  عىل  عدوانا  الرصاع  هذا 

التي من حقها ان جتمع اإلنسان اىل اإلنسان 

وان تعطفه عليه. لكن ما ان تتحرك نوازع 

احلسد، وتثور ثائرات الرش حني ترجح كفة 

والرضا  القبول  منازل  احدمها االخرى يف 

حتى يغتال احلسد واحلقد االعمى دواعي 

السداد  بمنطق  ويذهب  والعقل  الرأي 

واحلكمة يف مثل هذا ))فلقد كان عىل الذي 

نفسه  اىل  يرجع  ان  والقبول  الرضا  ُحرم 

ُيبلغه  ان  الذي يمكن  الطريق  فيقيمها عىل 

واحلسد  احلقد  ولكن  وقبوله...  اهلل  رضا 

رانا عىل قلبه وطمسا بصريته فلم جيد غري 

عليه  وفضل  اهلل  اكرمه  الذي  هذا  اخيه، 

هبذا الفضل يصب عليه نار حقده، وحيرقه 

باله،  هيدأ  لن  هذا  وبغري  حسده  بلهيب 

ولن تسرتيح نفسه وهذا هو منطق الباغني 

الظاملني يف اجيال اإلنسانية الذين نسلوا من 

ساللة هذا الباغي الظامل(()57(.

يف  القصة  سيكولوجية  نقره،  التهامي  د.   )56(
القرآن/ 572. 

القرآين يف  القصص  الكريم اخلطيب،  )57( عبد 
منطوقه ومفهومه/ 219. 

باالحرى  او  القصة  هذه  قيمة  ولعل 
صياغة وعرض القرآن هلا تتمثل فيام ختلقه 
يف نفس القارئ او السامع من تاثري ُخلقي 
واملجرم،  اجلريمة  ضد  تربوي  وحتصني 
يرتك  مما  الضحية،  مع  روحي  وتعاطف 
ويثري  العام،  اإلنساين  السلوك  عىل  اثاره 
جتاوبا يف ردود االفعال عند املتلقني بنحو 
خاص. ان الشخصية السلبية هنا تسعى-
هدفها  حتقيق  عىل  -بعزم  رصاعها  يف 
الرشير، وستحدث عندها حتوالت رئيسة 
يف مصري كل من الشخصيتني، حيث حيدد 
الشخصية  وحتدد  الشخصية  »الفعل« 
اهتامم  يكون  الذي  الوقت  يف  »الفعل«، 
بفكرة  متاما  مشغولة  وميوهلم  املتلقني 
احلدث »اجلريمة«، فيجعلهم ذلك الرصاع 
التأهب واالستفزاز. واحلوار  يف حالة من 
يف القصة عرب عن حركات متغرية تقودها 
واجيابا- -سلبا  الطباع  حيوية  شخصيات 
املشاعر  من  داخلية  طاقة  منها  كل  حتتوي 
طاحنة  دوافع  نقودها  املتباينة  واالفكار 
اهدافها، ساعية نحو تسوية االمور.  نحو 
مراقبته  عن  يتخىل  ال  واملتلقي  هذا  كل 

املستمرة ملا جيري حتى النهاية املفجعة.
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الــتــصــارع  قــيــم  ــن  ــادة م ــف ــت ان االس
والتدافع الذي دار بني االخوين يف املجال 
الرتبوي يكمن يف دور االسلوب القرآين يف 
عرضه وختطيطه للمنهج االخالقي ليسري 
اتباع او استحياء  عليه االخرون يف حركة 
النصوص  اعطاء  دور  وليس  ـــداع،  واب
جامدة«،  »آلية  بطريقة  ونقلها  حلفظها 
القرآين  الرتبوي  لالسلوب  ُيضَمن  وهبذا 
اجواء  يف  يعيش  لن  الناس  عىل  تأثريه  يف 

القرآن فكرة واسلوبا.
إن الرصاع يف هناية االمر هو العامل . 3

احلبكة  نظام  ويصقل  ينسج  الــذي 
ويعطي  القصيص،  للنص  الدرامية 
يف  ومتاسكه  رونقه  االحداث  تطور 
حلقات  شكل  عىل  وتسلسل  تدرج 
النهاية،  حتى  ببعضها  موصولة 
النبي  قصة  اىل  ــقــارئ  ال نظر  فلو 
سورة  يف  وقومه  ابيه  مع   ابراهيم
الرشك  لرتك  اياهم  ودعوته  األنبياء 
لتحسس  لالصنام  تعبدهم  ونبذ 
وصــيــاغــة  الــتــصــمــيــم  يف  االبـــــداع 
تسلسلها  ــة  ــق ــري وط االحــــــداث 
االزمة وذروة  اىل لب  والوصول هبا 

گ  چگ  تــعــاىل  قــال  الــــرصاع. 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جئ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
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گ  گ  گ  گ  ک 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ــــورة  ]س ۉچ  ۉ 

األنبيا: 50، 70[.
لقد ابتدأ الرسد يف تبيان إعجاز القرآن 
اىل  سبيل  وال  الواحد  اهلل  عند  من  وانه 
بسوق  الفكرة  هذه  ودعم  ذلك.  نكران 
القصة التي تعطي درسها البليغ يف صدق 
العزيز.  اهلل  وكتاب   حممد النبي  رسالة 
وهي  الرئيسة  الشخصية  لنا  فاستعرض 
االخرى  والشخصيات   ابراهيم النبي 
ذلك  بعد  وقومه.  أبيه  شخص  يف  املتمثلة 
اجرى احلوار عىل لساهنا وبلغ االحتجاج 
العقلية  تأبى  لكن  مداه.  والنقاش  أوجه 
البايل  باملوروث  متسكت  التي  املتحجرة 
تيهها.  يف  الغلو  اال  الباطلة  االباء  وعقيدة 
القصة تقرتب من حلظات االزمة  وبدأت 

چىئ  االية  يف  املواقف  وتصعيد 
انه  یچ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
باقي االحداث  اىل  الذي سيقودنا  احلدث 
اىل  خالهلا  ويوصلنا  القصة  يف  الكبرية 
التوحيد  بني  الرصاع  جوهر  مشاهدة 
الذي يصور  املشهد  والرشك، ولقد جتسد 
االية  يف  املواجهة  وذروة  االزمة  عمق  لنا 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چے 

فك  يف  القرآين  القص  بدأ  ثم  ڭچ 
االهلي  املدد  بذكر  املتأزم  املوقف  حلقات 
وذلك  قومه  مع  رصاعه  يف  النبي  وانقاذ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  چۇ  االية  يف 
موحيا  القرآين  التعليق  وجاء  ٴۇچ. 
القصة  يف  دارت  التي  املواقف  بخامتة 
وباطلهم  املرشكني  مصري  بذلك  مضيئا 

چ ۋ ۅ ۅ ۉ  تعاىل  قوله  يف 
ۉچ. وكام ان »استعراض طريف 
اخلصام«، »وابراز الفكرة موضوع النزاع«، 
الرصاع«،  حلقات  سلسلة  يف  »والتدرج 
تعد من مميزات التصوير الفني للرصاع يف 

خامتة  »إنارة  كذلك  تأيت  القرآنية،  القصة 

الفنية  اخلصائص  من  واحدة  الرصاعات« 

-بحرص  القرآن  استعملها  التي  الكربى 
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يف  الرصاع  ملفهوم  الفني  تصويره  -يف 

يف  ت-538  »الزخمرشي«  يعلق  قصصه. 

تفسريه عىل هذه »اخلامتة« بقوله ))وارادوا 

اال  كانوا  فام  به  ويمكروا  يكيدوه  ان 

فغلبه  باجلدال  غالبوه  مقهورين،  مغلوبني 

فنرصه  واجلربوت  القوة  اىل  وفزعوا  اهلل 

وقواه نجيا من العراق اىل الشام، وبركاته 

الواصلة اىل العاملني ان اكثر األنبياء بعثوا 

فيه فانترشت يف العاملني رشائعهم واثارهم 

احلقيقية(()58(.  الربكات  وهي  الدينية 

هادئا  حديثه  القرآين  القص  ابتدأ  وهكذا 

يشعرنا  يكاد  ))وال  جدا  عادية  وباشياء 

بان هناك شيئا ذا بال وقع او سيقع، وشيئا 

ويمأل  باملشاعر،  احساسنا  يزحم  فشيئا 

املوقف  حسنا  يف  ويطبع  بالصور،  خيالنا 

كله كأننا عشناه(()59(.

القصة  يف  للرصاع  كان  اذا  واخريا، 

القرآنية من اثر وتأثري يف مستوياته اجلاملية 

فانه ))يظهر يف ربطه لالحداث من جهة، 

واحلوار  اخرى،  جهة  من  والشخصيات 

)58( الزخمرشي، الكشاف، 2/ 578. 
ــه  »اصــول األديب  الــنــقــد  قــطــب،  ســيــد   )59(

ومناهجه«/ 78. 

مجيع  من  عليها  ويستويل  ثالثة  جهة  من 

جهاهتا ثم يميض اىل غايته املرسومة(()60(.

خامتة البحث

خصبا  جماال  القرآنية  الدراسات  تبقى 

عرفته  كتاب  أجل  أعامق  يف  للخوض 

البرشية ذلك ان القرآن يمنح نفسه ملتدبره 

كلام أوغل يف التفكر باياته فيفيض عليه من 

االئه ما ال ينضب من العلم والربكات معا.

واذ كنت قد وصلت اىل خامتة املطاف 

التي  االفكار  أوجز  ان  اال  يل  يبَق  فلم 

تناوهلا البحث يف نقاط حمددة حتى تتجسم 

معامل البحث وتتلخص فكرته. لقد تناول 

يف  “الرصاع”  مصطلح  متهيده  يف  البحث 

من  وخلص  والفكرية،  الفنية  مستوياته 

خالله اىل ان مفهوم “الرصاع” يعد ركيزة 

عموما  القصيص  الفن  ركائز  من  اساسية 

والقصة القرآنية منه عىل وجه اخلصوص، 

احلياة  ملسرية  صادقة  صورة  يعد  انه  كام 

بعالقة  ملتصقا  إنسانيا  ونزوعا  البرشية 

اإلنسان مع املحيط.

اىل  الفصل االول  البحث يف  ثم أشار 

يف  الفني  التعبري  امــني،  شيخ  بكري  د.   )60(
القرآن/ 422. 
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القصة  الرصاع ودوافعها يف  فكرة  اسباب 
يف  الرصاع  دوافع  ان  اىل  وانتهى  القرآنية 
مع  منسجمة  دائام  كانت  القرآين  القصص 
يتجزأ  ال  وجزءا  الرشيفة،  القرآنية  الغاية 
السامية،  األسالمية  الرسالة  اهداف  من 
وهي اهلداية اىل دين اهلل احلق وعبادته كام 
يريد سبحانه وتعاىل متكئا بذلك عىل عقيدة 

التوحيد بصورهتا املحمدية الصافية.
ويف الفصل الثاين رسم انواعا للرصاع، 
الرصاع  صور  تلبست  انامط  ثالثة  فكانت 
يف القصص القرآين، فهناك رصاع للنفس، 
جاءت  ثم  واالفكار،  للجدل  ورصاع 
يف  املعروضة  االنامط  ثالثة  لتشكل  احلرب 
ثنايا التصوير القرآين لرصاع الشخصيات، 
القرآن  نشدها  التي  الغايات  البحث  وذكر 

عرب تصويره لتلك االنامط.
بشكل  منصبا  الفصول  آخر  وكان 
لعبها  التي  اجلاملية  الوظيفة  عىل  مركز 
القصة  يف  مجاليا  عنرصا  بوصفه  الرصاع 
لعنرص  اجياده  البحث  فذكر  القرآنية، 
والرتقب،  التوتر  عامل  وخلق  التشويق 
ثم ادارته ملستويات التأثري النفيس واجلاميل 
عىل جانبي الشخصية القصصية وحركتها، 

وعىل متلقي النص القرآين قارئا وسامعا.
واخريا تكلم البحث عن أمهية الرصاع 
القصصية  احلبكة  نظام  يف صياغة وتطوير 
التاثري وما تفرزه  الفنية يف  واعطائها قوهتا 
اجلاميل  التذوق  تزيد من عوامل  نتائج  من 

لدى املتلقي وتلخص العربة املطلوبة.
لقد أوصلنا البحث اىل أن القرآن قد اشار 
بام ال يقبل الكثري من اجلدل اىل ان الرصاع يف 
قصص القرآن قد املح اىل حقيقة التدافع يف 
ذلك  يف  بام  عنارصها،  بني  والتفاعل  احلياة 
اإلنسان  ذلك  يف  بام  نفسه،  داخل  اإلنسان 
حركتها  احلياة  هيب  فالرصاع  غريه.  مع 
وديمومتها، ذلك ان الرصاع ملمح مشرتك 
بني مجيع ظواهر احلياة، وهو جزء ال يتجزء 
منها، والرصاع لن يتوقف متاما اال اذا امكن 
ان يصل العامل بكل ما فيه اىل حالة من االتزان 
التام، وهذه احلالة لن خترج عن ان تكون حالة 
املوت الكامل لكل يشء.. واحلياة ليست اال 

ادارة الستمرار حالة عدم االتزان.

ان  القرآنية  القصة  يف  الرصاع  ويكاد 

يكون واحدا، ان مل يكن يف صورته اخلارجية 

فهو يف هدفه وغاياته. كام ان الرصاع غالبا ما 

يكون يف القصة القرآنية منسجام مع املغزى 
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اىل  والدعوة  اهلداية  وهو  للقصة،  العام 
عنرصي  -بني  لرصاع-دائام  وانه  االيامن، 
االيامن  او  والباطل،  احلق  او  والرش،  اخلري 
والكفر، او الفطرة السليمة والطوارئ التي 

جتنح هبا ذات اليمني وذات الشامل.
لقد لعب »الرصاع« يف القصص القرآين 
املواقف  انارة  يف  وفكريا  فنيا  الكبري  الدور 
الشخصيات  وتصوير  وجتسيداالفكار 
وحتديد معاملها املنترشة يف حيثيات القصص 
القرآين. ان قيم »الرصاع« يف القصة القرآنية 
الطويل  تارخيها  عرب  البرشية  دروس  هي 

واملشوش وامليضء عىل حد سواء.
قائمة مصادر ومراجع البحث:

خري مانبدأ به: القرآن الكريم
املصادر القديمة

احلسن - 1 بن  حممد  بكر  ابو  دريد،  ابن 
االزدي البرصي، ت -321هـ مجهرة 
طبعة  -بغداد،  املثنى  مكتبة  اللغة، 

باالوفست، بدون تاريخ.
ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم - 2

ابن قتيبة، ت -276هـ تأويل مشكل 
امحد  السيد  وحققه  رشحه  القرآن، 
املنورة  املدينة  العلمية،  املكتبة  صقر، 

الطبعة الثالثة، 1981م.
مجال - 3 الفضل  ابو  االمام  منظور،  ابن 

لسان  -711هـ  ت  مكرم،  بن  الدين 
العرب، دار صادر -بريوت، 1956م.

ــيــامن، - 4 ـــن ســل ــل ب ــات ــق ــي، م ــخ ــل ــب ال
يف  والنظائر  االشــبــاه  ت-150هـــــ، 
د.  وحتقيق:  ــة  دراس الكريم،  القرآن 
العامة  املرصية  اهليئة  شحاته،  اهلل  عبد 

للكتاب-القاهرة، 1975م.
ــاد - 5 ـــن مح اجلــــوهــــري، اســامعــيــل ب

اللغة  تاج  ـــ،  -393ه ت  اجلوهري، 
عبد  امحد  حتقيق:  العربية،  وصحاح 
للماليني- العلم  دار  عطار،  الغفور 

بريوت، الطبعة الرابعة -1987م.
الراغب االصبهاين، احلسني بن حممد - 6

بن الفضل، ت -502هـ املفردات يف 
امحد  حممد  د.  حتقيق:  القرآن،  غريب 

خلف اهلل، القاهرة، بدون تاريخ.
حممد - 7 القاسم  ابو  اهلل  جار  الزخمرشي، 

بن عمر، ت -538هـــ، الكشاف عن 
يف  االقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق 
-بريوت،  املعرفة  دار  التأويل،  وجوه 

بدون تاريخ.
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احلسني - 8 بن  عيل  املــرتــىض،  الرشيف 
ــوي الــعــلــوي، ت -538هــــ  ــوس امل
ودرر  الفوائد  ))غــرر  املرتىض  امــايل 
الفضل  ابو  حممد  حتقيق:  القالئد((، 
ابراهيم، دار الكتاب العريب -بريوت، 

الطبعة الثانية -1967م.
الرشيف اجلرجاين، ابو احلسن عيل بن - 9

حممد بن عيل اجلرجاين، املعروف بالسيد 
التعرفيات،  -816هــــ  ت  الرشيف، 
طبعة دار الشؤون الثقافية-وزارة الثقافة 
عن  مصورة  نسخة  واالعالم-بغداد 

الدار التونسية للنرش-1986م.
املراجع احلديثة:

د. ابراهيم محادة، معجم املصطلحات . 10
الشعب،  دار  واملرسحية،  الدرامية 

مرص -1971م.
املعجم . 11 واخرون،  مصطفى،  ابراهيم 

الوسيط، املكتبة، طهران -بدون تاريخ.
د. امحد امحد بدوي، من بالغة القرآن، . 12

الطبعة  القاهرة،  النهضة،  مكتبة 
الثانية-1950م.

احلوار . 13 السامرائي،  ابراهيم  اسامعيل 
جستري  ما  رسالة  الكريم،  القرآن  يف 

»بااللة الكاتبة«، 1989م، مكتبة كلية 
العلوم اإلسالمية -جامعة بغداد.

االخالقية . 14 الرتبية  املظفر،  جواد  انوار 
ماجستري  رسالة  القرآنية،  القصة  يف 
»بااللة الكاتبة«، 1986م، مكتبة كلية 

العلوم اإلسالمية -جامعة بغداد.
د. بكري شيخ امني، التعبري الفني يف . 15

القرآن، الطبعة الثالثة -دار الرشوق، 
بريوت -1979م.

د. التهامي نقرة، سيكولوجية القصة . 16
يف القرآن، الرشكة التونسية للتوزيع، 

تونس -1974م.
د. مجيل صلبيا، املعجم الفلسفي، دار . 17

الكتاب اللبناين -بريوت، 1978م.
ـــال، واخـــــرون، املــوســوعــة . 18 ـــت روزن

الطبعة  كــرم،  سمري  ترمجة  الفلسفية، 
الثانية، دار الطليعة -بريوت، 1980م.

د. زكريا ابراهيم، مشكلة احلرية، دار . 19
هنضة مرص، الطبعة الثالثة، القاهرة-

1972م.
»اصوله . 20 األديب  النقد  قطب،  سيد 

ومناهجه«، دار الفكر العريب -مرص، 
الطبعة الثانية -1954م.
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عائشة عبد الرمحن ))بنت الشاطئ((، . 21
قرآنية((،  ))دراسة  اإلنسان  يف  مقال 

دار املعارف، مرص -1969م.
القصص . 22 اخلــطــيــب،  الــكــريــم  عبد 

دار  ومفهومه،  منطوقه  يف  الــقــرأين 
الفكر العريب، مرص -1974.

الفني . 23 اإلعجاز  السالمي،  حممد  عمر 
»بااللة  جستري  ما  رسالة  القرآن،  يف 
الكاتبة« -1971م، مكتبة كلية العلوم 

اإلسالمية -جامعة بغداد.
الفن . 24 اهلل،  خــلــف  امحـــد  حمــمــد  د. 

مكتبة  الكريم،  القرآن  يف  القصيص 
الطبعة  القاهرة،  املرصية،  االنجلو 

الثالثة -1965م.
العالمة . 25 الطباطبائي،  حسني  حممد 

الــقــرآن،  تفسري  يف  املــيــزان  السيد، 
الطبعة  بــريوت،  االعلمي،  مؤسسة 

الثانية -1972م.
د. حممد حسني عيل الصغري، الصورة . 26

الرشيد،  دار  االقرآين،  املثل  يف  الفنية 
بغداد -1981م.

حممد صربي صالح، اشكالية التاليف . 27
النص  يف  واالعـــــداد  ــاس  ــب ــت واالق

املرسحي العراقي ))رسالة دكتوراه(( 
مكتبة  -1995م،  الكاتبة«  »بااللة 

كلية الفنون اجلميلة -جامعة بغداد.
حممد مهدي النراقي، العالمة الشيخ، . 28

االداب،  مطبعة  السعادت،  جامع 
النجف، الطبعة الرابعة -1967م.

دار . 29 وفنونه،  األدب  مندور،  حممد  د. 
هنضة مرص، القاهرة -1974م.

د. حممود البستاين، حمارضات يف النقد . 30
حمارضات  مطبوعة«،  »ملزمة  األديب 
يف  الثالثة  السنة  طلبة  عــىل  القيت 
الدرايس  للعام  النجف،  الفقه،  كلية 

1977 -1978م.
ــوره، . 31 ــن ح ــد  ــي احل عــبــد  ـــرصي  م د. 

»بحث«  الداخيل  احلوار  سيكولوجية 

فلسفية«  »دراســــات  كــتــاب  ضمن 

دار  مــدكــور،  ابراهيم  د.  بتصدير: 

الثقافة، مرص -1979م.

املجالت

-السعودية، . 32 الشهرية  الفيصل  جملة 

1989م،  عام  شباط   ،144- العدد 

مقال »الرصاع الدرامي« لـ د. ابراهيم 

محادة.
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فكرة وجود الكائنات الكونية احلية يف 
وجوده  منذ  االنسان  عقل  داعبت  السامء 
كائنات  وجود  تصور  فقد  االرض  عىل 
ساموية حية قد تكون أقوى واشّد منه خارج 
بعض  )أو  يعتقد  فكان  األرضية.  الكرة 
كل  يف  كامنة  احلياة  أن  يعتقدون(  الناس 
يشء ومنها أشياء السامء وأجرامها املتنوعة، 
فخاف منها وقدسها وعبدها، َعبد الشمس 
والقمر والنجوم والشعرى ظانًا اهنا كائنات 

حية تعطي وتأخذ وتفكر وتدبر.
وقد أشار القرآن إىل ذلك مستنكرا يف 
قولـه  مثاًل  منها  قرآنية رشيفة  آية  من  أكثر 

عز وجل: چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
]سورة  ېچ  ې  ې  ۉ 

فصلت: 37[.
ٹ  ٹ  چٹ  أيضًا:  تعاىل  وقوله 
حيث   ،]49 النجم:  ]سورة  ٹچ 
كانت حّية )كام تعتقد بعض الشعوب( تعبد 
اليامنية  الشعرى  نجم  وهي  اهلل،  دون  من 
الزهرة  )كوكب  السامء)1(  يف  نجم  اسطع 

اسطع منها لكنها كوكب وليس نجاًم(.

)1( قاموس دار العلم الفلكي/ عبداالمري املؤمن 
ص278. 

ومل ينفك اإلنسان يف كل مراحل حياته 
عىل الكرة األرضية عن السؤال حول حياة 
أخرى غري احلياة والكائنات احلية عىل سطح 
األرض. وبالطبع اكثر االسئلة كانت تدور 
حول السامء، ومن املمكن ان يكون قد فكر 
بوجود كائنات حية يف باطن األرض، وأن 

يكون اجلن ساكنني يف أعامق األرض.
ظّلت السامء حمالً لتفكري إنسان األرض 
يف  يشبهونه  برش  أو  حية  كائنات  بوجود 
السامء أو بعض أجرامها عىل األقل، خاصة 
األجرام املشاهبة لكوكب األرض او بوجود 

بيئة مناسبة للحياة.
مراحله  يف  اإلنسان  استنتج  وقد 
املختلفة وجود كائنات حية عىل الكواكب 
عىل  اإلنسان  وجود  إىل  استنادًا  الساموية 
سطح  عىل  احلياة  وجدت  فإذا  األرض، 
األرض فلامذا ال توجد يف السامء وهي مليئة 
بالكواكب واالجرام املتنوعة؟ )وعىل االقل 

الكواكب الشبيهة باالرض(.
الكائنات الكونية احلية عند املسلمني

أحياء  بوجود  يعتقدون  واملسلمون 
هناك  يكون  وقد  املالئكة  وهم  السامء  يف 
غريهم من األحياء. ويف فصل عقده زكريا 
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القزويني يف كتابه عجائب املخلوقات حتت 
عنوان )يف سكان الساموات وهم املالئكة( 
بسيط  جوهر  امللك  أن  ))زعموا  يقول: 
بني  واالختالف  وعقل  ونظر  حياة  ذو 
كاالختالف  والشياطني  واجلن  املالئكة 
جواهر  املالئكة  ان  واعلم  االنواع.  بني 
وكدورة  الشهوة  طلب  عن  مقدسة 
الغضب ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون 
ورشاهبم  التسبيح  طعامهم  يؤمرون،  ما 
التقديس وانسهم بذكر اهلل تعاىل وفرحهم 
واقدار  خمتلفة  صور  عىل  خلقوا  بعبادته، 
واسكان  مصنوعاته  الصالح  متفاوتة 
وحق  السامء  ))أطَّت   :وقال سامواته، 
هلا ان تئط ما فيها قدر شرب إال وفيه ملك 

راكع أو ساجد.
يف  يكن  مل  إن  احلكامء:  بعض  وقال 
خالئق  الساموات  وسعة  االفالك  فضاء 
قدرته  جلت  الباري  بحكمة  يليق  فكيف 
مل  فانه  جوهرها،  رشف  مع  فارغة  تركها 
يرتك قعر البحار املاحلة املظلمة فارغًا حتى 
ومل  وغريها،  احليوانات  اجناس  منه  خلق 
يرتك جو اهلواء الرقيق حتى خلق له أنواع 
واآلجام  اليابسة  الرباري  يرتك  ومل  الطري، 

اهلوام  أجناس  فيها  خلق  حتى  واجلبال 
واحلرشات(()2(.

حياة  بوجود  التفكري  ينقطع  ومل 
لكن  األرضية،  الكرة  خارج  السامء  يف 
االدوات واألجهزة العلمية والتكنولوجية 
استناد  ُجّل  وكان  حمدودة،  كانت  القديمة 
القائلني بوجود حياة خارجية، عىل الكتب 

املقدسة واالخبار التارخيية املعتربة.
يف العرص احلديث

االكتشافات  وتوافر  االجهزة  وبتطّور 
احلديثة وإدراك الطبيعة الصخرية والرتابية 
للكواكب ومشاهبة بعضها للكرة األرضية 
أخرى  ارضية  كرات  وجود  واحتامل 
محلة  اشتدت  الشمسية  املنظومة  خارج 
كان  أيًا  حية  كائنات  وجود  عن  البحث 

نوعها عاقلة أو بكتريية.
يف  والكون  الفلك  علامء  أن  واحلقيقة 
الوقت احلارض مل يستطيعوا إىل اآلن إثبات 
نوع من احلياة خارج الكرة األرضية وإن مل 

ينفوها لعدم توافر الدليل عىل نفيها.
السيارة  الــكــواكــب  مستوى  ــىل  وع

املجودات.  وغرائب  املخلوقات  عجائب   )2(
زكريا القزويني/ ص41. 
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واحدًا  واحدًا  ودرسوها  قرأوها  القريبة، 
أشكال  مــن  شكل  عــىل  يعثرون  عّلهم 

احلياة، ولكنهم مل يستطيعوا إثبات ذلك.
وأكثر األجرام دراسة وبحثًا هو القمر 
وقد  الينا  األجرام  اقرب  لكونه  األريض 
رحلة  بعد  وخاصة  مفصلة  دراسة  ُدرَس 
املركبة الفضائية ابولو 11 ونزول اإلنسان 
الدراسات  اثبتت  وقد  سطحه.  عىل 
إطالقًا،  عليه  حياة  وجود  عدم  املتواصلة 
فظروفه غري مناسبة للحياة التي نعرفها عىل 
سطح األرض، منها مثاًل عدم احتوائه عىل 
حرارته  درجة  وانخفاض  جوي،  غالف 
يف الليل واستمرار قصف النيازك لسطحه 
من  جتعل  أخرى  وامور  جاذبيته  وضعف 

املستحيل العيش عىل سطحه.
أما املريخ وهو كوكب دارت أحاديث 
سطحه  عىل  حياة  وجود  حول  وأساطري 
عدد  بوصول  ميدانية  دراسات  ودارت 
من  نوع  الكتشاف  الفضائية  املركبات  من 
لكنها  أعامقه،  يف  أو  سطحه  عىل  احلياة 
هناك  ما  غاية  قطعية،  نتيجة  إىل  تصل  مل 
وجود  احتامل  عن  الدراسات  تتحدث 
ارضه  باطن  يف  أو  قدياًم  سطحه  عىل  مياه 

أو احتامل حياة سابقة، لكن ذلك مل يثبت 
بالقطع إىل هذه اللحظة.

أما كوكب ُعطارد األقرب إىل الشمس 
فهو كوكب شديد احلرارة لقربه من الشمس 
الرضوري  اجلّوي  الغالف  من  وخللّوه 
لوجود الكائن احلي. ومثل عطارد كوكب 
َيلّفُه  حيث  جدًا  صعبة  فظروفه  الُزهرة، 
غالف جوي مؤلف من نحو 97% من ثاين 
ذو ضغط  كثيف  الكاربون وجّوه  أوكسيد 
مرة  مئة  نحو  إىل  يصل  السطح  عىل  شديد 

أكرب من ضغط اجلو األريض.
الكبرية  العمالقة  الكواكب  وتبقى 
)وهي املشرتي وزحل واورانوس ونبتون( 
الشمس  عن  بعيدة  غازية  كواكب  وهي 
فهي باردة جدًا وذات اغلفة غازية مكونة 
وهي  وامليثان  واهلليوم  اهليدروجني  من 

غازات غري مالئمة للحياة.
ومثل هذه الكواكب الغازّية الكوكب 
بلوتو الصغري فهو أبرد منها مجيعًا النه ابعد 
تصلح  ال  صعبة  ظروف  وله  الكواكب 

للحياة عىل سطحه.
املنظومة  كــواكــب  جتـــاوزنـــا  وإذا 
الشمسية إىل وسط ما بني النجوم فستكون 
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اجهزتنا  ــول  وص لعدم  أصــعــب.  املهمة 
دراســة  خــالل  مــن  لكن  إليها.  العلمية 
كثريًا  هناك  أنَّ  تبني  البعيدة  املناطق  تلك 
االساسية،  الكربون  كيمياء  عنارص  من 
والكربون  واهلــلــيــوم  اهلــيــدروجــني  مثل 
إىل  وإضافة  واألوكسجني،  والنرتوجني 
مركبًا   50 من  اكثر  اكتشف  العنارص  هذه 
املركبات  هذه  اهليدروجني،  سيانيد  أمهها 
وجدت يف عمق سحب كثيفة مملوءة بغبار 
قابلية  ذات  السحب  وهذه  النجوم  بني  ما 
حتت  الــداخــل،  إىل  والتقلص  لالنكامش 
تأثري اجلذب الكتيل مولدة نجومًا وكواكب 
يف  عضوية  مركبات  وجدت  وقد  جديدة، 
درجة  تكون  حيث  احلمراء  النجوم  اجواء 
املعقدة  العضوية  املركبات  لتكوين  مناسبة 
املؤدية  الطويلة  السلسلة  بداية  التي تشكل 

إىل نشوء احلياة.
يف  احلياة  مقومات  أنَّ  يعني  وهذا 
أن  الكون  علامء  ويعتقد  موجودة.  الكون 
الشمس  بنجمنا  الشبيهة  النجوم  بعض 
أبناء  متتلك  الكون  كثرية وشائعة يف  وهي 
عددًا  اكتشفوا  وقد  سيارة(  كواكب  )أي 
منها يف طور التكون وإذا كان هناك حوهلا 

أو حول بعضها كوكٌب مشابه لألرض فال 
ُيستبعد وجود حياة عىل سطحه.

الوصول  كيف  الكبرية  املشكلة  لكن 
وأجهزتنا  املفرتضة  الكواكب  تلك  إىل 
الكبري،  الكون  قياسًا هبذا  العلمية حمدودة 
إنَّ صغر تلك الكواكب املفرتضة وبعدها 
ذاتية  )ال  للضوء  عاكسة  وكوهنا  عنا 
الضوء( جتعل من الصعب النظر إليها حتى 
التخمينات  وتبقى  التلسكوبات،  بأقوى 

واالستنتاجات واالحتامالت.
وسيلة  افضل  إنَّ  العلامء  ويقول 
لغرض  البعيدة  املناطق  إىل  للوصول 
اكتشاف وجود كائنات حية فيها، هي من 
خالل  من  الراديوية،  التلسكوبات  خالل 
هناك  كان  فإذا  إشعاعية،  إشارات  اطالق 
من يتسلمها ويرسل جوابًا الينا عن الطريق 
نفسه أي عن طريق البث اإلشعاعي، فيعني 

وجود حياة أو نوع من احلياة.
والكون  الفلك  علامء  ارسل  وبالفعل 
يف  راديوي  تلسكوب  من  اشعاعية  إشارة 
منطقة اريسيبو يف بورتوريكو سنة 1974. 
َمْن  تصف  موجزة  رقمية  إشارة  وهي 
وقد  الكون،  يف  موقعنا  يوجد  وأين  نحن 
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تعرف  نجمية  جمموعة  إىل  توجيهها  تم 
جمرة  يف  كروية  جمموعة  وهي   )M31(
اإلشارة  هذه  تِصل  ولكي  التبانة،  درب 
الرقمية إىل اهلدف حتتاج إىل 25000 سنة 
اجلواب  وصول  وحيتاج  الضوء(  )برسعة 
إىل 25000 سنة أخرى لتصل إلينا فيام إذا 

كان هناك َمْن جييب عىل الرسالة هذه.
ليست  الكون  املحتملة يف  احلياة  لكن 
أن  حلياتنا،  مشاهبة  تكون  أن  بالرضورة 
يكونوا  أن  املحتمل  فمن  برشًا،  يكونوا 
حياة  هناك  تكون  أو  أخرى  كيميائية  من 

بكتريية أو جرثومية وما إىل ذلك.
وماذا قال القرآن يف ذلك؟.

والتكنولوجيا  العلم  يثبت  مل  وإذا 
التي يمتلكها  العلمية والفضائية املعارصة 
عىل  واملتخصصون  والباحثون  العلامء 
األرض، وجود كائنات حية عاقلة أو غري 
عاقلة يف السامء والفضاء، فامذا قال القرآن 

الكريم يف ذلك؟.
هل قال بوجودها رصاحة، هل أشار 

أو ملََّح بذلك؟.
واحلقيقة ان القرآن الكريم، وهو كتاب 
متنوعة  موضوعات  عىل  أتى  ساموي  إهلي 

والرمحة  اهلداية  الكبري:  اهلدف  أجل  من 
كام  النور  إىل  الظلامت  من  الناس  وإخراج 
ذكرنا آنفًا، قد وردت فيه آيات كثرية حتدثت 
عن السامء والساموات وما فيها وما يتعلق 

هبا، ويف سياقات متعددة ومتنوعة.
فقد ذكرـ  بكل رصاحة -أنَّ يف األرض 
ختّص  ال  فاحلياة  وحياة،  أحياًء  والسامء 
أو  السامء  تشاركها  وإنام  وحدها،  األرض 

الساموات املذكورة يف القرآن الكريم.
احلياة  تلك  نوعية  هي  ما  ولكن 
يف  احلية  الكائنات  تلك  هي  ما  الساموية، 
هل  عاقلة؟  حية  كائنات  هي  هل  السامء؟ 
هي كائنات حية غري عاقلة، مثاًل حيوانية، 

بكتريية؟.
وجود  إىل  الكريم  القرآن  أشار  لقد 
من  وذلك  رصيح،  بشكل  ساموية  حياة 
كام  بالسامء  اقرتنت  قرآنية  كلامت  خالل 
قرآنية  آيات  ذكرهتا  باألرض،  اقرتنت 
)السجود(  الكلامت:  هذه  ومن  رشيفة، 

)التسبيح( )َمْن( )ما( )دابة(.
اآليات  هذه  سياقات  خالل  ومن 
السامء  تشمل  احلياة  أن  القارئ  يدرك 
من  نوع  أي  ولكن  األرض،  تشمل  كام 
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ما  السامء؟ هذا  التي حتظى هبا  تلك  احلياة 
سنجيب عليه الحقًا.

أوردت  التي  اآليات  اآلن  ولنذكر 
تلك الكلامت الداّلة عىل احلياة يف السامء: 
فقد وردت كلمة )السجود( يف قوله تعاىل: 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چڄ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
قوله  ويف   .]18 احلج:  ]سورة  ڎ..چ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  چۀ  أيضًا:  تعاىل 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۓ چ ]سورة النحل: 49[.
ووردت كلمة )التسبيح( يف قوله تعاىل: 

ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  چ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ڻ..چ ]سورة اإلرساء: 44[.

ووردت كلمة )َمْن( )املوضوعة للعاقل 
ل منزلته( يف قوله تعاىل: چٹ ٹ ٹ  أو ما ُنزِّ
ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ويف   .]65 النمل:  ]سورة  ڄ ڄچ 

چڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ  تعاىل:  قوله 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ويف   .]19 األنبياء:  ]سورة  ےچ 

قوله تعاىل: چک ک گ گ گگ ڳ 
ويف   .]29 الرمحن:  ]سورة  ڱچ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڳ  گ  گ  گ  چگ  تعاىل:  قوله 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ 
اإلرساء:  ]سورة  ڻچ  ڻ  ڻ 

ڃ  ڄ  ڄ  چڄ  تعاىل:  قوله  ويف   .]44
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
]سورة  ڎ..چ  ڎ  ڌ  ڌ 

ۉ ې  چ  تعاىل:  قوله  احلج: 18[. ويف 
ى  ى  ې  ې  ې 

ائ ائ..چ ]سورة املومنون: 71[.
)املوضوعة  )ما(  كلمة  ووردت 

چۀ  تعاىل:  قوله  يف  وغريه(  للعاقل 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
]سورة  ۓچ  ھ ے ے ۓ 

النحل: 49[.
تعاىل:  قوله  يف  )داّبة(  كلمة  ووردت 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چائ 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ويف   .]29 الشورى:  ]سورة  ىئچ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ  تعاىل:  قوله 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
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ۓچ ]سورة النحل: 49[. 
أ- املالئكة كائنات ساموية عاقلة

القرآنية الرشيفة املذكورة  ويف اآليات 
لبس  ال  واضحة  وإشارات  دالالت  آنفًا، 
فيها، تدل عىل وجود حياة أكيدة يف السامء 
لكن  األرض،  يف  هي  كام  الساموات  أو 
مفصلة،  األرضية  الكرة  سطح  عىل  احلياة 

واحلياة يف الساموات جمملة غري مفصلة.
وبني هذه احلياة )الساموية( حياة عاقلة 
واىل  )َمْن(  كلامت  حتت  تنضوي  قطعًا 

جانبها عبارات وقرائن أخرى.
لكن ماهي تلك احلياة الساموية العاقلة؟ 
األجرام  وحياة  األفالك  حياة  هي  هل 
الساموية كام يقول احلكامء والطبيعيون؟ هل 

هي حياة برشية كام احلياة عىل األرض؟.
-وبشكل  يــؤكــد  الــكــريــم  ــرآن  ــق ال
ذات  عاقلة  ساموية  حياة  رصيح-وجود 
ــي )حــيــاة  مــواصــفــات حمــــددة، تــلــك ه
املالئكة( )مجع ملك(. واملالئكة خملوقات 
عن  منزهة  مكرمة  رشيفة  عاقلة  نورانية 
النقص. وقد أثنى اهلل تعاىل عليهم يف عدد 
يفعلون  بوصفهم  الرشيفة  ــات  اآلي من 
أبــدًا،  يعصونه  وال  تعاىل  اهلل  يأمرهم  ما 

املعصية.  وترك  الطاعة  فهم جمبورون عىل 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  چ...ى  تعاىل:  قــال 
التحريم:  ]ســـورة  ۇئچ  وئ  وئ 

ٹ  چ..ٹ  أيــضــًا:  تعاىل  ــال  وق  .]6
ڤچ ]سورة األنبياء: 26[.

وقال:  املالئكة  التهانوي  ذكر  وقد 
قائمة  موجودة  ذوات  تكون  ان  ))البد 
بنفسها وذكر أيضًا اهنا أجسام هوائية لطيفة 
تقدر عىل التشكل باشكال خمتلفة مسكنها 
الساموات وهذا قول أكثر املسلمني، وقال 

آخرون اهنا أجسام نورانية خرّية(()3(.
عدد  يف  واملالئكة  )امَلَلك(  ورد  وقد 
ما  أو  بالسامء  مقرتنة  القرآنية  اآليات  من 
قوله  اآليات  تلك  ومن  السامء،  عىل  يدل 

حت  جت  يب  ىب  مب  خب  چحب  تعاىل: 
 .]26 النجم:  ]سورة  مت...چ  خت 

ژ  ڈڈ  ڎ  چڎ  تعاىل:  وقوله 
]سورة  کچ  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ٱ  چ  أيضًا:  تعاىل  وقوله   .]17 احلاقة: 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

الفنون  اصــطــالحــات  كــشــاف  موسوعة   )3(
ــهــانــوي، ج2  ــت ــيل ال ــوم، حمــمــد ع ــل ــع وال

ص1640. 
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پ پ..چ ]سورة الزمر: 75[.
وورد يف هنج البالغة يف خطبة لإلمام 
عيل بن أيب طالب يصف فيها املالئكة، 
بقوله: ))ثم خلق سبحانه السكان سامواته 
خلقًا  ملكوته  من  األعىل  الصفيح  وعامرة 
بديعًا من مالئكته ومأل هبم فروج فجاجها 

وحشا هبم فتوق أجوائها(()4(.
العديدة  القرآنية  اآليات  خالل  ومن 
القرآنية  والتفاسري  الرشيفة  واألحاديث 
نعرف أنَّ يف السامء عقالء ال حيصون عددًا 

هم املالئكة.
يعقد  األفالك  فلك  عن  حديثه  ويف 
سكان  عن  خاصًا  موضوعًا  القزويني 
سكان  )يف  عنوان:  حتت  الساموات 
من  )ذكرناه  املالئكة(،  وهم  الساموات 
قبل ونعيده لعالقته بموضوعنا هنا( يقول 
القزويني: ))زعموا أنَّ امَلَلك جوهر بسيط 
بني  واالختالف  وعقل،  ونظر  حياة  ذو 
كاالختالف  والشياطني  واجلّن  املالئكة 

بني األنواع.
وأعلم أنَّ املالئكة جواهر مقدسة عن 

)4( هنج البالغة، ضبط صبحي الصالح، اخلطبة 
91 ص128. 

طلب الشهوة وكدورة الغضب ال يعصون 
اهلل ما أمرهم ويفعلون ما ُيؤمرون، طعامهم 
بذكر  وانسهم  التقديس  ورشاهبم  التسبيح 
اهلل تعاىل وفرحهم بعبادته، خلقوا عىل صور 
خمتلفة واقدار متفاوتة الصالح مصنوعاته 
وإسكان سامواته، وقال: ))أطَّت السامُء 
وحق هلا أن تئط ما فيها قدر شرب إال وفيه 

ملك راكع أو ساجد(((()5(.
ب- وهل يف السامء كائنات حية )غري 

املالئكة(؟.
ال  السامء  يف  فعلية  حياة  هناك  إذن 
نقاش حوهلا، غري مفّصلة، تلك هي حياة 
املالئكة، وهي حياة عاقلة كاملة، كام ذكر 
بعض  الرشيفة  آياته  يف  الكريم  القرآن 

مواصفاهتا.
عاقلة  حية  كائنات  هناك  هل  ولكن 
أو  حيوانية  عاقلة  غري  كائنات  أو  أخرى 

بكتريية؟.

هذا هو صلب احلديث يف دراسة إمكان 
وجود كائنات حية عاقلة أو غري عاقلة يف 
الكائنات  باألحياء  هنا  واملقصود  السامء. 
مادية  كيميائيات  من  املخلوقة  احلية  املادية 

)5( عجائب املخلوقات، القزويني، ص41. 
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كونية تشبه الكائنات احلية عىل األرض، أو 
ختتلف يف تفاصيلها.

فالبحث هنا يدور حول وجود كائنات 
بكتريية يف  أو حتى  أو حيوانية  حية برشية 
باستثناء  البعيد،  الكون  أو  السامء  أرجاء 
الكريم  بالقرآن  املؤكدة  املالئكية  احلياة 

واألحاديث الرشيفة كام ذكرنا آنفًا.
فهل نستطيع أن نفهم من اآليات التي 
تتحدث عن احلياة يف السامء، وجود حياة 

برشية أو حيوانية؟.
احلقيقة نحن ال نعرف، وال نستطيع أن 
نؤكد ذلك. فكلمة )َمْن( الواردة )للعاقل( 
والقرائن األخرى الدالة عىل وجود عقالء 
يف السامء أو الكون هي يف احلقيقة جاءت 
السامء،  يف  املالئكة  وجود  إىل  لإلشارة 

واملالئكة مصداق من مصاديق العقالء.
ولكن هل نستطيع أن نتوسع يف كلمة 
)َمْن( باعتبارها كلمة عامة شاملة ينضوي 

حتتها أنواع العقالء ال املالئكة وحدهم؟.
من  أن  نفرتض  أن  نستطيع  هل 
يسكنون  عقالء  برش  وجود  مصاديقها 
الساموات، يف كواكبها أو بعض كواكبها؟.

قرائن  تتوافر  مل  ما  ذلك  نستطيع  ال 

عقالء  إضافة  يف  تساعدنا  إضافية  أخرى 
التي  )َمْن(  كلمة  حتت  ينضوون  آخرين 

تدل عىل العاقل والعقالء.
تفسريه  يف  يؤكد  الرازي  الفخر  وهذا 

گ  گ  ک  چک  الرشيفة:  لآلية 
آنفًا،  املذكورة  ڱچ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ 
ويقول  املالئكة،  إىل  تعود  )َمْن(  أن  يؤكد 

گ  گ  چک  الرشيفة:  اآلية  تفسريه  يف 
گچ گ أي املالئكة(()6(.

ال  السامء  يف  احلّية  الكائنات  ولكن 
تقترص عىل املالئكة وحدهم، وإنام وردت 
أكثر  يف  املالئكة  إىل  إضافة  )الداّبة(  كلمة 
من آية قرآنية رشيفة، وردت أحياء اخرى 

غري املالئكة.
مرتبطة  )الداّبة(  كلمة  وردت  لقد 
وجودها  يعني  وهذا  والسامء،  باألرض 
األرض.  عىل  وجودها  هو  كام  السامء  يف 

وئ  ەئ  ەئ  چائ  تعاىل:  قال 

ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
الشورى:  ]سورة  ىئچ  ىئ  ىئ  ېئ 

29[. وقال سبحانه وتعاىل أيضًا: چۀ 

)6( تفسري الفخر الرازي، الفخر الرازي، مج15 
ج29 ص109. 
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ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
]سورة  ۓچ  ھ ے ے ۓ 

النحل: 49[.
إىل  واضحة  إشارة  اآلية  هذه  ويف 
وجود )كائنات حية( يف الساموات إضافة 

إىل وجود املالئكة يف الساموات.
يف  املوجودة  احلية  الكائنات  هي  فام 

السامء )غري املالئكة(؟.
الرشيفتني  اآليتني  هاتني  خالل  من 
ساموي  خملوق  هي  )الداّبة(  أنَّ  نفهم 
الداّبة.  معنى  هو  ما  ولكن  معًا.  وأريض 
أم  وحدها  احليوانية  الكائنات  تعني  هل 

تشمل الكائنات البرشية أيضًا؟.
الداّبة يف اللغة العربية هي كل حيوان 
آبادي  الفريوز  يقول  األرض،  عىل  يدّب 
يف قاموسه: ))والدابة ما دب من احليوان 
املذكر،  عىل  ويقع  يركب  ما  عىل  وغلب 

ودابة األرض من ارشاط الساعة(()7(.
))كل  مصباحه:  يف  الفيومي  ويقول 
وتصغريها  )داّبة(  األرض  يف  حيوان 

دويبة(()8(.

)7( القاموس املحيط، الفريوز آبادي، ص82. 
)8( املصباح املنري، الفيومي، ص188. 

الدابة  أصل  الكريم  القرآن  وذكر 
ڀ  چ  وشموهلا كل األحياء بقوله تعاىل: 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڄ..چ ]سورة النور: 45[.
اللغة،  يف  )الداّبة(  منظور  ابن  ويذكر 
كل  خلق  واهلل  التنزيل:  ))ويف  يقول:  ثم 
بطنه؛  عىل  يميش  من  فمنهم  ماء  من  دابة 
قيل:  يعقل،  ال  وملا  يعقل  ملا  كان  وملا 
فمنهم؛ ولو كان ملا ال يعقل، لقيل فمنها، 
بطنه،  عىل  يميش  من  قال  ثم  فمنهن،  أو 
َخَلط  ملا  النه  يعقل  ال  ملا  اصلها  كان  وان 
بمن  العبارة  جعلت  منهم،  فقال  اجلامعة، 
دابة. وقوله عز وجل:  واملعنى: كل نفس 
دابة  من  قيل  دابة  من  ظهرها  عىل  ترك  ما 
من األنس واجلن وكل ما يعقل؛ وقيل إنام 

أراد العموم(()9(.
وهذا يعني أن الدابة التي ذكرها القرآن 

من  خلقها  التي  كافة  األحياء  هي  الكريم 
طني وماء، وهي غري املالئكة املخلوقني من 

النور )قطعًا(.
وتبعًا لذلك فاألحياء املادية املوجودة 

)9( لسان العرب، ابن منظور، ج1 ص370. 
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أيضًا  السامء  األرض هي موجودة يف  عىل 
أماكن  يف  موجودة  )اإلنسان(  فيها  بام 
هذا  األطراف.  مرتامي  كون  يف  ساموية، 
كام  األحياء  كل  بالدابة  املقصود  كان  إذا 

أشارت اآلية الرشيفة.
أن تشري كلمة  ُيمكن  ويف جانب آخر 
احلرشات  إىل  السامء  يف  التي  )الداّبة( 
والطيور وحيوانات شبيهة أخرى من التي 

توجد يف جّو األرض القريب.
)شمولية  األول  الرأي  ان  يبدو  لكن 
وأقوى،  أقرب  واألرض(  السامء  األحياء 
أن  ُيمكن  األحياء  كل  الشاملة  فالدابة 
توجد يف السامء يف بعض الكواكب البعيدة 

أو القريبة.
أحياء  وجود  الزخمرشي  يستبعد  وال 
))وال  يقول:  السامء.  يف  األنايس  من 
يميش  حيوانًا  الساموات  يف  خيلق  ان  يبعد 
سبحان  األرض،  عىل  األنايس  ميش  فيها 
من  نعلم  ال  وما  نعلم  ما  خلق  الذي  اهلل 

أصناف اخللق(()10(.
ومثله قال الفخر الرازي، ففي تفسريه: 

اهلل  جــار  التنزيل،  حقائق  عن  الكشاف   )10(
الزخمرشي، ج2 ص298. 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چائ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ..چ يقول: ))ال يبعد أن 
يقال إنَّ اهلل تعاىل خلق يف الساموات أنواعًا 
عىل  األنايس  ميش  يمشون  احليوانات  من 

األرض(()11(.
أو  برشية  حّية  كائنات  وجود  إنَّ 
أصاًل،  احلديث  العلم  ينفيه  ال  حيوانية 
فالعلم احلديث والفلك احلديث خاصة مل 
يقل بعدم وجود احلياة يف الكون أبدًا، لكنه 
مل يستطع بوسائله احلالية وتطوره العلمي 

ان يثبتها إىل اآلن.
لنا  سيحمل  ماذا  نعرف  ال  ونحن 
مفاجآت  من  والفضائي  الفلكي  املستقبل 

وما علينا اال االنتظار.
مراجع البحث

القرآن الكريم
• أمري 	 عيّل  لإلمام  البالغة  هنج 

املؤمنني/ ضبط وفهرسة د. صبحي 
الصالح. منشورات دار اهلجرة/ إيران 

قم )افست 1412هـ(.
• الطويس/ 	 جعفر  ابو  التبيان/  تفسري 

ــرازي،  ال الفخر  الـــرازي،  الفخر  تفسري   )11(
مج14 ج27 ص172. 
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مكتبة  العاميل/  حبيب  أمحد  حتقيق 
االمني/ النجف االرشف.

• أبو 	 القرآن/  تفسري  يف  البيان  جممع 
عيل الطربيس/ حتقيق هاشم املحاليت 
والنرش/  للطباعة  املعرفة  دار  وآخر/ 

بريوت/ 1988م.
• السيد حممد 	 القرآن/  امليزان يف تفسري 

حسني الطباطبائي/ مؤسسة االعلمي 
للمطبوعات/ بريوت/ سنة 1971م.

• قاموس دار العلم الفلكي. عبد االمري 	
بريوت  للماليني.  العلم  دار  املؤمن. 

سنة 2006 م.
• تفسري الفخر الرازي/ الفخر الرازي/ 	

دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع/ 
بريوت/ سنة 1982م.

• لسان العرب/ ابن منظور/ دار صادر 	
بريوت سنة 1994 هجرية.

• املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري 	
الفيومي/  املقري  امحد  للرافعي/ 
قم  إيران/  اهلجرة/  دار  منشورات 

سنة 1405 هجرية.
• ــط/ جمـــد الــديــن 	 ــي ــح ــوس امل ــام ــق ال

الرسالة/  مؤسسة  الــفــريوزآبــادي/ 

بريوت سنة 1998 طبعة سادسة.
• موسوعة كشاف اصطالحات الفنون 	

التهانوي/  عيل  حممد  والعلوم/ 
لبنان  مكتبة  العجم/  رفيق  حتقيق 

)نارشون(/ بريوت 1996م.
• نافع 	 ترمجة  ساغان/  كارل  الكون/ 

ايوب لبس/ عامل املعرفة رقم )178( 
الكويت 1993.

• ــات وغــرائــب 	 ــوق ــل ــخ ــب امل ــائ ــج ع
املوجودات/ زكريا القزويني/ دار احياء 

الرتاث العريب/ بريوت/ 1981م.
• السيد حممد 	 القرآن/  امليزان يف تفسري 

حسني الطباطبائي/ مؤسسة االعلمي 
للمطبوعات/ بريوت/ سنة 1971م.

• تأسييس 	 تراث  الشمسية..  املنظومة 
وحارض مثري/ عبد االمري املؤمن/ ندوة 

الثقافة والعلوم/ ديب/ سنة 1997.
• الكريم 	 القرآن  يف  والكون  السامء 

املؤسسة  عبداألمري/  البالغة/  وهنج 
االسالمية للبحوث واملعلومات/ قم 

1428هـ.
• الكشاف عن حقائق التنزيل. جار اهلل 	

الزخمرشي. طبعة بوالق.
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حيتل القرآن الكريم مكانة سامية عند 
املنزل  الرباين  الكالم  فهو  كافة،  املسلمني 
هلداية البرشية، واملصدر األول من مصادر 
واملَعني  الرشعية،  األحكام  يف  الترشيع 
اإلسالمية،  والعقيدة  للفكر  األساس 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  چگ  والذي 
ڻچ ]سورة  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ 

فصلت: 42[.

واهتم علامء األمة بدراسته والتعمق فيه 
اجلوانب  تلك  ومن  اجلوانب،  خمتلف  من 
هذه  يف  ونحاول  القرآين،  بالرسم  االعتناء 
هذا  عىل  الضوء  إلقاء  املتواضعة  الكلامت 

املوضوع.

ومن املعروف ان اخلط القرآين )الرسم 
القرآين( املوجود يف املصاحف املنترشة بني 
اإلمالئي  الرسم  عن  خيتلف  املسلمني 

املتعارف.

الرسم القرآين يف االصطالح:

هو الرسم املخصوص الذي كتبت به 
املقصود  ليس  -و  وكلامته  القرآن  حروف 
أم  النسخ  سواء  الكتابة  خط  نوعية  منه 
الكويف أم غريه -أثناء كتابة القرآن الكريم 

.)1(بني يدي النبي
واخلط  القرآين  )اخلط  الكتابة  أنواع 

اإلمالئي(:
القيايس(: . 1 )الرسم  اإلمالئية  الكتابة 

بحروف  الكلمة  وكتابة  وهي تصوير 
بعني  األخذ  مع  تلفظ،  كام  هجائها 
والوقف  هبا  االبتداء  حالتي  االعتبار 

عليها.
فتكتب الكلمة كام يتلفظ هبا من حيث 
عام  النظر  بغض  وعددها  احلروف  ذوات 
اإلدغام  أو  اإلقالب  صفة  من  هلا  يعرض 

أو اإلخفاء.
ييل:  كام  تكتب  الشمس  كلمة  فمثاًل: 
)الشمس( من دون نقصان حرف برغم أن 
الالم ال تلفظ ألهنا من احلروف الشمسية.

جلمعه  العثامين  الرسم  أيضا  عليه  ويطلق   )1(
والتعريف  زمنه.  يف  وتوحيدها  املصاحف 
مقتنص من عدة تعاريف، راجع: الزرقاين، 
1، وانظر: تعريف  مناهل العرفان، 369/ 
يف  الــربهــان  الــزركــيش،  املصحف:  رســم 
والسيوطي،   ،25-  24  /2 القرآن،  علوم 
وابن   ،1  /167 القرآن،  علوم  يف  اإلتقان 
القصائد،  ــراب  أت عقيلة  رشح  القاصح، 
رشح  احلريان  دليل  واملارغني،   ،47 ص: 

مورد الظمآن ص: 40. 



فضيلة الشيخ محيد البغدادي

293

هنا  النون  )منبثا(  كلمة  آخر:  ومثال 
حكمها اإلقالب أي أهنا قلبت إىل حرف 
نونًا  نكتبها  فإننا  ذلك  امليم، ومع  آخر هو 
إىل  نلتفت  ال  اإلمالئي  الرسم  يف  ألننا 

عوارض احلرف.
هبا  االبتداء  )بتقدير  من:  واملقصود 

والوقف عليها(:
كيفية  ينظر  ما  كلمة  تكتب  عندما 
وعىل  عليها  الوقوف  وكيفية  هبا  االبتداء 
مهزة  فمثاًل:  الكلمة،  ترسم  أساسها 
الوصل يف نحو: )ائتوين( تثبت يف الكتابة 
هبمزة  ينطق  بالكلمة  االبتداء  عند  ألنه 
الوصل وإن كانت ساقطة يف الدرج)أي يف 

حال وصل الكلمة بام قبلها(.
يف  كتاب  كلمة  يف  التنوين  نون  ومثل 
الكتابة  يف  نثبتها  ال  مبني(  )كتاب  نحو: 
أي ال نكتب: )كتابن( ألننا عند الوقف ال 

ننطق هبا بل نقف بالسكون.
فالرسم اإلمالئي يراعى فيه االبتداء و 

الوقف ومطابقة املكتوب للمنطوق.
القرآين(: . 2 )الرسم  القرآنية  الكتابة 

الرسم الذي ُكتبت به املصاحف حيث 
كتب  الذي  بالرسم  االقتداء  فيها  يتم 

موافق  وأكثره   ،النبي زمن  يف  به 
لقواعد الرسم القيايس إال أنه خالفه يف 

أشياء سنشري إليها الحقا.
فيها . 3 يتم  )الشعر(:  العروضية  الكتابة 

كتابة كل ما يتلفظ به املتكلم، وإسقاط 
بأنه  كل ما حيذفه، وعرب عنه الزركيش 
خط جرى عىل ما أثبته اللفظ وإسقاط 
ما حذفه؛ وهو خط العروض، فيكتبون 

التنوين وحيذفون مهزة الوصل.
الرسم القرآين:-

القيايس  الرسم  القرآين  الرسم  خالف 
نذكرها  مخسة،  أمهها  الوجوه،  بعض  من 

فيام يأيت مع التمثيل هلا)2(:
الوجه األول )احلذف(:

ـــواو،  ـــف، وال ــذف األل ويــقــع يف ح
قوله  األلــف،  حذف  أمثلة  والياء.فمن 
ُحذفت  چپچ حيث  ــعــاىل:  ت
كذلك  ُكتبت  وقــد  العني،  بعد  ــف  األل
الكريم،  الــقــرآن  يف  مواضعها  مجيع  يف 
الــرســم  حــســب  كتابتها  يف  واألصــــل 

عمرو  أيب  من  كل  بتفصيل  ذكرها  قد  و   )2(
الداين يف كتابه )املقنع( و السيوطي يف كتبه 

)اإلتقان يف علوم القرآن(. 
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بعد  األلف  بإثبات  )العاملني(  اإلمالئي 
العني.

تعاىل:  قوله  الواو،  حذف  أمثلة  ومن 
چگچ ]سورة الشعراء: 94[، ]سورة 

الشعراء: 224[.
القرآن  من  موضعني  يف  وردت  وقد 

الكريم، واألصل فيها )الغاوون(.
تعاىل:  قوله  الياء،  حذف  أمثلة  ومن 
ۈئچ ]سورة  ۈئ  ۆئ  چۆئ 

البقرة: 61[.
مواضعها  وقد وردت كذلك يف مجيع 
يف  الواردة  مواضعها  وعدد  القرآن،  يف 
القران الكريم ثالثة عرش موضعًا، واألصل 

يف كتابتها )النبيني( بإثبات ياء ثانية.
ومن وجوه احلذف أيضًا، حذف الالم 
تعاىل:  قوله  الالم،  حذف  فمثال  والنون، 

چ کچ ]سورة آل عمران: 190[.

وقد ُكتبت كذلك يف مجيع مواضعها، 
وعدد تلك املواضع يف القران الكريم ثالثة 
)الليل(  فيها  واألصل  موضعًا،  وسبعون 

بإثبات الم بعد الالم فتكون المني.
تعاىل:  قــولــه  ــون  ــن ال ــال حــذف  ــث وم

چھچ ]سورة األنبياء: 88[.

وهو املوضع الوحيد يف القرآن الكريم، 
مواضع  ثالثة  من  النون  فيه  حذفت  الذي 
الكريم،  القران  يف  الكلمة  فيه  وردت 

واألصل يف رسمها )ننجي(.
الوجه الثاين )الزيادة(:

والواو،  األلف،  يف  كذلك  وتكون 
والياء، واألمثلة عىل ذلك:

تعاىل:  قوله  األلف،  يف  الزيادة 
]سورة  ڦچ  ڦ  چڦ 

الزمر: 69[.
وردت يف موضعني من القران الكريم، 

واألصل فيها )وجيء(.
الزيادة يف الواو، قوله تعاىل: چڄ 
ڄ ڄچ ]سورة األعراف: 145[.

وردت يف موضعني من القران الكريم، 
واألصل فيها )سأريكم(.

الزيادة يف الياء، قوله تعاىل: چۇئ 
ۇئ ۆئچ ]سورة الذاريات: 47[.

وهو املوضع الوحيد يف القرآن الكريم، 
واألصل فيها )بأيد(.

برسم  اإلشكال  هذا  العلامء  حّل  وقد 
إشارة  املصحف  عليها يف  سكون مستدير 

إىل عدم لفظ ذلك احلرف.
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الوجه الثالث )اهلمز(:
حيث وردت اهلمزة يف الرسم القرآين 
الواو،  برسم  وتارة  األلف،  برسم  تارة 
وتارة برسم الياء، فمن أمثلة ورودها ألفًا، 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  چ  قوله تعاىل: 
ۆ ۆچ ]سورة القصص: 76[.

وهو املوضع الوحيد الوارد يف القران 
الكريم، واألصل فيها )لتنوء(.

قوله  واوًا،  ـــا  وروده أمثلة  ــن  وم
]سورة  ڻچ  ڻ  ڻ  چں  تعاىل: 

يونس: 4[.
التي  الستة  مواضعها  يف  كذلك  وهي 
فيها  واألصل  الكريم،  القرآن  يف  وردت 

)يبدأ(.
ومن أمثلة جميئها ياًء، قوله تعاىل: چچ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڍچ ]سورة النحل: 90[.
وهو املوضع الوحيد من ثالثة مواضع 
فيها  واألصل  الكريم،  القران  يف  وردت 

)وإيتاء(.
الوجه الرابع )البدل(:

وهو جعل حرف مكان حرف، ويقع 
برسم األلف واوًا أو ياء.

تعاىل:  قوله  واوًا،  جميئها  ومثال 
و  ڭچ،  چ  ںچ،  چ  چٺچ، 

األصل )الصالة(، و)الزكاة(، و)احلياة(.
تعاىل:  قوله  ياًء،  رسمها  صور  ومن 
چۅچ ]سورة يوسف: 84[. واألصل 

فيها )يا أسفا(.
ــه تــعــاىل:  ــول ـــك أيـــضـــًا، ق ومـــن ذل

چڄچ ]سورة الضحى: 1[.

هذا  يف  إال  الكريم  القران  يف  ترد  ومل 
املوضع، واألصل فيها )والضحا(.

الوجه اخلامس )الفصل والوصل(:
أو  بعدها  عام  الكلمة  قطع  أي: 
الكلامت  بعض  ُرسمت  فقد  هبا.  وصلها 
يف املصحف متصلة مع أن حقها الفصل، 
أن  مع  منفصلة  أخرى  كلامت  وُرسمت 

حقها الوصل، فمن أمثلة ذلك ما ييل:
• تعاىل: 	 قوله  يف  )من(  عن  )أم(  قطع 

گچ  ک  ک  ک  چک 

]سورة النساء: 109[. 
قوله  مثل  يف  )ما(  عن  )كل(  فصل  و 
تعاىل: چ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئچ 

]سورة النساء: 91[.
• مثل 	 يف  نفسها  )من(  مع  )أم(  وصل 
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ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چۈ  تعاىل:  قوله 
ېچ  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ 

]سورة امللك: 21[.
)عن( مع )ما( حيث رسمتا يف مواضع - 

من القرآن الكريم متصلتني، من ذلك 
]سورة  ۅچ  چۋ  تعاىل:  قوله 

البقرة: 74[.
املواضع  مجيع  يف  كذلك  وردت  وقد 

الواردة يف القران الكريم.
يف -  متصلتني  رسمتا  )ما(  مع  )بئس( 

مواضع، من ذلك قوله تعاىل: چڤ 
ڦچ ]سورة البقرة: 90[.

الثالثة  مواضعها  يف  كذلك  وهي 
الواردة يف القران الكريم.

يف -  متصلتني  ُرسمتا  )ال(  مع  )كي( 
ذلك  من  الكريم،  القران  من  مواضع 

ۆ  ۆ  چ  تعاىل:  قوله 
آل  ٴۇچ ]سورة  ۈ  ۈ 
موارد  يف  وهكذا   .]153 عمران: 

متشاهبة.
بدال  املبسوطة  بالتاء  ُرِسَم  ما  هناك  و 
الرسم  خمالفا  املربوطة  التأنيث  تاء  من 

ی  ی  ی  چىئ  نحو:  اإلمالئي 

یچ ]سورة الروم: 50[.
ڑچ ]سورة  ڑ  ژ  چ 

النحل: 114[.
موقف العلامء من الرسم القرآين

جاءت  التي  الظواهر  هذه  أثارت 
الرسم  لقواعد  خمالفة  القرآين  الرسم  يف 

اإلمالئي خالفا بني العلامء.
وننوه بأن هناك فرقا بني كتابة املصاحف 
األمهات )الكاملة(، وكتابة اآليات القرآنية 
املؤلفات  يف  ككتابتها  املصاحف:  غري  يف 
وكتب التفسري والرسائل العلمية واألجزاء 
املفرقة من القرآن الكريم التي تعد للتعليم 
سواء كانت للناشئة أم الكبار، فلم خيتلف 
يف جواز كتابتها بالرسم اإلمالئي العرصي 
يف  اخلالف  وإنام  يقينا،  ذلك  حيرم  وال 
املصاحف األمهات حيث اختلفوا يف ذلك 

عىل اجتاهني:
املصحف  رسم  أن  األول:  االجتاه 
توقيفي ال جيوز تغيريه، وحترم خمالفته، شأنه 
يف ذلك شأن ترتيب سور القرآن وآياته، ال 

جيوز لنا أن نقدم أو نؤخر منها شيئا:
رسم  خمالفة  عن  مالك  سئل  فقد 
ولكن  ذلك،  أرى  )ال  فقال:  املصحف، 
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عىل  علق  وقد  األوىل(،  الكتبة  عىل  يكتب 
ذلك أبو عمر الداين بقوله: )ال خمالف له 

)أي ملالك( يف ذلك من علامء األمة()3(.
إليه  ذهب  )والذي  السخاوي:  قال 

مالك هو احلق..()4(.
خمالفة  )حترم  حنبل:  بن  أمحد  وقال 
خط مصحف عثامن يف واو أو ياء أو ألف، 

أو غري ذلك()5(.
واستدلوا عىل ذلك:

مذهب الّصحايب
الّصحايب  بمذهب  عليه  استدل  وقد 
أو  القول  الصحايب  بمذهب  ويريدون 
السلوك الذي يصدر عنه الصحايب ويتعبد 

به من دون ان يعرف له مستند.
حجيته،  يف  العامة  علامء  اختلف  وقد 
فذهب قوم إىل ان مذهب الصحايب حجة 

أليب  األمــصــار  مصاحف  رســم  يف  املقنع   )3(
444هـــ(  سعيد  بن  )عثامن  ــداين  ال عمرو 
باعتناء أوتوبرتزل ]املعهد األملاين لألبحاث 

الرشقية 2009[، ص10. 
)4( مناهل العرفان )1/ 379(. 

 3 ط  شملول  ملحمد  القرآن  رسم  )إعجاز   )5(
والتوزيع  والنرش  للطباعة  السالم  ]دار 
والرتمجة[ ص18(. الربهان يف علوم القرآن 

)1/ 379(، و اإلتقان )4/ 146(. 

أو  باخلصوص،  الصحابة  أو بعض  مطلقًا 
غري ذلك.

ويف رأي الغزايل ان مجيع هذه األقوال 
من  الثاين  )األصل  الغزايل:  قال  باطلة، 
وقد  الصحايب.  قول  املوهومة:  األصول 
حجة  الصحايب  مذهب  أن  إىل  قوم  ذهب 
خالف  إن  حجة  أنه  إىل  وقوم  مطلقا، 
أيب  قول  يف  احلجة  أن  إىل  وقوم  القياس، 
}اقتدوا   :لقوله خاصة  وعمر  بكر 
باللذين من بعدي{ وقوم إىل أن احلجة يف 

قول اخللفاء الراشدين إذا اتفقوا.
جيوز  من  فإن  عندنا،  باطل  والكل 
عليه الغلط والسهو ومل تثبت عصمته عنه 
فال حجة يف قوله، فكيف حيتج بقوهلم مع 
جواز اخلطأ؟ وكيف تدعى عصمتهم من 
غري حجة متواترة؟ وكيف يتصور عصمة 
وكيف  االختالف؟  عليهم  جيوز  قوم 
اتفقت  وقد  كيف!  املعصومان؟  خيتلف 
الصحابة،  خمالفة  جواز  عىل  الصحابة 
خالفهام  من  عىل  وعمر  بكر  أبو  ينكر  فلم 
باالجتهاد، بل أوجبوا يف مسائل االجتهاد 
عىل كل جمتهد أن يتبع اجتهاد نفسه؟ فانتفاء 
االختالف  ووقوع  العصمة  عىل  الدليل 
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بينهم وترصحيهم بجواز خمالفتهم فيه ثالثة 
أدلة قاطعة(.

القائلني  ان  عىل  التنبيه  من  والبد 
إثبات  يريدون  ال  الصحايب  بمذهب 
اعتربه  له وإال العتربوه سّنة، كام  العصمة 
الشاطبي، وإن كان عّده من مصادر الترشيع 

يوهم ذلك.
قال:  من  نظرهم  وجهة  عكس  وربام 
)إنه إذا قال الصحايب قواًل خيالف القياس 

فال حممل له إال سامع خرب فيه()6(.
فهم ال يريدون أكثر من محل ترصفاهتم 
عىل وجه مربر، أي أهنم يريدون أن يقولوا 
املخالفة  عىل  يقدمون  ال  الصحابة  أن 
الرصحية حلكم الشارع، فإذا عمل احدهم 
يكون  أن  بد  فال  وجهه،  يتبني  ومل  عماًل 
هناك مستند هلذا العمل، فإن مل يكن قياسًا 
للقياس  خمالف  القول  أن  املسألة  لفرض 

فخرب نجهله.

ولكن املسألة يف حدود التامس املربرات 
الرشعية لترصفات بعضهم ليست موضعًا 

ص  الــغــزايل،  حممد  بن  حممد  املستصفى،   )6(
السالم  عبد  حممد  تصحيح:  حتقيق:   ،169
عبد الشايف، دار الكتب العلمية –بريوت–

لبنان، 1417 –1996 م. 

صّح  فقد  -وإال  -كمجتهدين  حلاجتنا 
-يعني  )فقوله  نقضه:  يف  الغزايل  يقوله  ما 
سامع  يف  رصيح  بنص  -ليس  الصحايب 
ظنه  ضعيف  دليل  عن  قاله  ربام  بل  خرب، 
دلياًل وأخطأ فيه، واخلطأ جائز عليه، وربام 
وظاهر  ضعيف  بدليل  الصحايب  يتمسك 
موهوم، ولو قاله عن نص قاطع لرّصح به-
إىل أن يقول: أما وجوب اتباعه ومل يرصح 

بنقل خرب فال وجه له(.
مصادر  من  كونه  إثبات  أن  والواقع 
اعــتــربت  إذا  إال  ينسجم  ال  الــتــرشيــع 
من  ـ  تقريرًا  أو  فعاًل  أو  ترصفاته-قواًل 
إثبات  تأبى  ذكروها  التي  واألدلــة  السنة، 
هذا املعنى، ومحل الصحة ال يكفي إلعطاء 
ترصفاته صفة الترشيع واحلكاية عن أحكام 

اهلل الواقعية)7(.

مزايا الرسم القرآين و فوائده
نوجزها  فوائد  القرآين  للرسم  ذكرت 

بام ييل:
املتنوعة  القراءات  الداللة عىل  األوىل: 

السيد  املقارن،  للفقه  العامة  األصول  راجع:   )7(
 ،437- ص441  احلــكــيــم،  تقي  حممد 

مؤسسة آل البيت للطباعة والنرش. 
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نحو  وذلك  أمكن،  ما  الواحدة  الكلمة  يف 
"ان هذن لساحرن" رسمت بدون نقط أو 

إعراب.
بطريقة  املختلفة  املعاين  إفادة  الثانية: 
من  "أم  يف  "أم"  كقطع  وذلك  ظاهرة، 
"أّمن  يف  ووصلها  وكياًل"،  عليهم  يكون 
يف  االنقطاع  معنى  ليفيد  وذلك  يميش"، 

األوىل دون الثانية.
الثالثة: الداللة عىل معنى خفي، كزيادة 

الياء يف "بأييد"، إيامء لتعظيم قوة اهلل.
احلركة  أصل  عىل  الداللة  الرابعة: 
مثل  احلرف  أصل  أو  "سأوريكم"،  مثل 

"الصلوة".
اللغات  بعض  إفادة  اخلامسة: 
الياء  يأِت" بحذف  "يوم  كقوله  الفصيحة. 

عىل لغة هذيل.
السادسة: محل الناس عىل تلقي القرآن 
الكريم من صدور الثقات، وأن ال يتكلوا 
عىل الرسم. ويفيد ذلك التوثق من اللفظ 
أيًا كان  واألداء حيث ال يتيقن من الرسم 

شكله.
وللنقاش فيام ذكر جمال واسع.

ليس  القرآن  رسم  أن  الثاين:  االجتاه 

الرسم  تغيري  من  مانع  ال  وأنه  توقيفيا، 
حسبام تقتضيه قواعد الرسم احلديثة.

هذا االجتاه يرى أن االختالف يف كتابة 
كان  الذكر  السابقة  بظواهره  املصاحف 
بقواعد  آنذاك  الصحابة  جهل  عن  ناشئا 
العثامين  الرسم  عىل  اإلبقاء  مع  اخلط)8(، 
واملحافظة عليه للعلامء واخلاصة، كأثر من 
اآلثار النفيسة التي حافظت عليها األجيال 

املتعاقبة.
عىل  الثاين  االجتاه  بعضهم  وقسم 
الكتابة  بجواز  القول  األول  اجتاهني: 
بالرسم اإلمالئي مع عدم االلتزام بالرسم 
القرآين والثاين جيوزها مع تفضيل االلتزام 
بالرسم القرآين، ولكن ما ذكرناه هو اجلامع 

هلام وال فائدة أساسية يف جعلهام اجتاهني.
ابن  االجتاه:  هذا  أصحاب  ومن 
يف  بكر  أبو  والقايض  مقدمته،  يف  خلدون 

االنتصار، و ابن تيمية)9(.

واستدل عليه:

ابن  مقدمة  راجع:  خلدون،  ابن  ذلك  ذكر   )8(
خلدون ص 419. 

 ،129 ص  الــقــرآن  لنقل  االنتصار  نكت   )9(
تيمية  ابن  اإلســالم  شيخ  فتاوى  وجمموع 

 .)421- 420 /13(
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إال . 1 هي  ما  واخلطوط  الرسوم  أن 
يدل  رسٍم  فكل  وأمارات،  عالمات 
عىل الكلمة، ويفيد وجه قراءهِتا، فهو 

رسم صحيح.
أن كتابة املصحف عىل الرسم العثامين . 2

واخلطأ،  احلرية  يف  الناس  توقع  قد 
من  متكنهم  وال  واحلرج،  واملشقة 

القراءة الصحيحة السليمة.
أنه ليس يف الكتاب العزيز، وال السنة . 3

يف  وال  األمة،  إمجاع  يف  وال  املطهرة، 
وجوب  عىل  يدل  –ما  رشعي  قياس 
وكيفية  معني،  برسم  املصحف  كتابة 
ُسول؟  الرَّ عن  يرَو  ومَل  خمصوصة، 
حني  الوحي  كتاب  من  أحًدا  أمر  أنه 
كتابة اآليات القرآنية أن يكتبها برسم 
، وال هَنى أحًدا أن يكتبها هِبيئة  خاصٍّ

معينة.
اخلط  )فكان  خلدون:  ابن  قال 
الغاية  إىل  بالٍغ  غري  اإلسالم  ألول  العريب 
وال  واإلجادة،  واإلتقان  اإلحكام  من 
البداوة  من  العرب  ملكان  ط،  التوسُّ إىل 
الصنائع،  عن  وُبْعِدهم  ش،  والتوحُّ
رسمهم  يف  ذلك  أجل  من  وقع  ما  وانظر 

الصحابة  رسمه  حيث  املصحف، 
يف  مستحكمة  غري  وكانت  بخطوطهم، 
ما  رسومهم  من  الكثرُي  فخالف  اإلجادة، 
اقتضته رسوم صناعة اخلط عند أهلها، ثم 
فيها  رسمهم  السلف  من  التابعون  اقتفى 
ُسول؟، وخري  ًكا بام رسمه أصحاب الرَّ تربُّ
اخللق من بعده، املتلقون لوحيه من كتاب 
العهد  هلذا  ُيقَتفى  كام  وكالمه،  تعاىل  اهلل 
وُيتَّبع رسمه خطًأ  ًكا،  تربُّ أو عاملٍ  خطُّ ويلٍّ 
الصحابة  من  ذلك  نسبة  وأين  صواًبا،  أو 
بع ذلك، وُأْثبِت رساًم، ونبَّه  فيام كتبوه؟ فاتُّ

العلامء بالرسم إىل مواضعه.
قال: وال تلتفتنَّ يف ذلك إىل ما يزعمه 
حمكمني  كانوا  م  أهنَّ من  املغفلني  بعض 
خمالفة  من  ُيتخيَّل  ما  وأن  اخلط،  لصناعة 
خطوطهم ألصول الرسم ليس كام ُيتخيَّل، 
بل لكل وجه، يقولون يف زيادة األلف يف 
}الأذبحنَّه{ إنه تنبيٌه عىل أن الذبح مل يقع، 

عىل  تنبيٌه  إنه  الياء}بأييد{  زيادة  مثل  ويف 
ال  مِمَّا  ذلك  وأمثال  الربانية،  القدرة  كامل 
محلهم  وما  املحض،  التحكم  إال  له  أصل 
تنزهًيا  ذلك  أن يف  اعتقادهم  إال  ذلك  عىل 
إجادة  قلة  يف  النقص  توهم  عن  للصحابة 
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فنزهوهم  كامٌل  اخلط  أن  وحسبوا  اخلط، 
إليهم الكامل بإجادته،  عن نقصه، ونسبوا 
من  اإلجادة  خالف  ما  تعليل  وطلبوا 

رسمه، وليس ذلك بصحيح()10(.
وقال القايض أبو بكر: )وأما الكتابة، 
مل  إذ  فيها شيًئا،  األمة  اهلل عىل  يفرض  فلم 
اط املصاحف  يأخذ عىل كتَّاب القرآن وخطَّ
رساًم بعينه دون غريه، أوجبه عليهم وترك 
إال  ُيْدَرك  ال  ذلك  وجوب  إذ  عداه،  ما 
نصوص  يف  وليس  والتوقيف،  بالسمع 
القرآن  رسم  أن  مفهومه  وال  الكتاب 
خمصوص،  وجه  عىل  إال  جيوز  ال  وضبطه 
وحد حمدود ال جيوز جتاوزه، وال يف نص 
السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه، وال يف 
إمجاع األمة ما يوجب ذلك، وال دلت عليه 

القياسات الرشعية.
بأي  رسمه  جواز  عىل  دلت  السنة  بل 
يأمر  كان  اهللِ؟  َرُسول  ألن  سُهل،  وجه 
وال  معيًنا،  وجًها  هلم  يبني  ومل  برسمه، 
اختلفت  ولذلك  كتابته،  عن  أحًدا  هَنى 
خطوط املصاحف، فمنهم من كان يكتب 

بن  تاريخ  )مقدمة  خلدون  ابــن  مقدمة   )10(
خلدون( ص419. 

كان  من  ومنهم  اللفظ،  خمرج  عىل  الكلمة 
بأن ذلك اصطالٌح،  لعلمه  يزيد وينقص، 
وأن الناس ال خيفى عليهم احلال، وألجل 
هذا بعينه جاز أن يكتب باحلروف الكوفية 
واخلط األول، وأن جيعل الالم عىل صورة 
يكتب  وأن  األلفات،  تعوج  وأن  الكاف، 
يكتب  أن  وجاز  الوجوه،  هذه  غري  عىل 
املصحف باخلط واهلجاء القديمني، وجاز 
املحدثة،  واهلجاء  باخلطوط  يكتب  أن 

وجاز أن يكتب بني ذلك()11(.
يف  أمحد  قول  ذكر  بعد  الزركيش  قال 
هذا  )وكان  حتريم خمالفة مصحف عثامن: 
، وأما  يف الصدر األول، والعلم غضٌّ حيٌّ
قال  وهلذا  اإللباس(،  خيشى  فقد  اآلن، 
الشيخ عز الدين بن عبد السالم: )ال جتوز 
األوىل  الرسوم  عىل  اآلن  املصحف  كتابة 
تغيري  يف  يوقع  لئال  األئمة؛  باصطالح 

اجلهال()12(.

ص129،  القرآن  لنقل  االنتصار  نكت   )11(
ومناهل   ،101- ص99  اإلبريز  وانظر: 

العرفان )1/ 380 -381(. 
 ،)379  /1( القرآن  علوم  يف  الربهان   )12(
األربع  القراءات  يف  البرش  فضالء  وإحتاف 

عرش ص9. 
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الرأي طبقا ملذهب أهل البيت
من  وغريمها  واجلواز  الوجوب 
إال  إطالقه  يصح  ال  الرشعية  األحكام 
فقهاء  عند  ثبت  والذي  رشعي،  بدليل 
األمامية واألصوليني منهم إىل ان ما يصلح 
الترشيع  مصادر  من  مصدرًا  العتباره 
ال  االستنباط  مقام  يف  إليه  يركن  وأصاًل 

يتجاوز أربعة:
الكتاب العزيز.. 1
السنة الرشيفة.. 2
العقل.. 3
اإلمجاع.. 4

وقد تعرضوا لذلك بشكل مفصل يف 
ومن  عليه  واستدلوا  األصولية،  بحوثهم 
تلك  إىل  الرجوع  فيمكنه  التفصيل  أراد 

البحوث االستداللية املفصلة.
وجوب متابعة الرسم القرآين

وجوب  عىل  دليل  التامس  من  البد 
متابعة الرسم القرآين، وحرمة خمالفته، وما 
أو  الصحابة  عمل  هو  إنام  األدلة  من  ذكر 
بحجية  القول  عىل  يبتني  فالدليل  قوهلم، 
عمل الصحابة أو قوهلم، وهو ليس بحجة 
عندنا وهم قد اختلفوا فيه كام ارشنا سابقا، 

الصحابة،  خط  كان  اخلط  ان  يثبت  ومل 
مل  حيث  قطعا  تغري  قد  الصحابة  خط  بل 
وبالتايل فخط  آنذاك  منقطة  احلروف  تكن 
 الصحابة وخط املصحف يف عهد النبي
قد تغرّي قطعا، فيكون هذا دليال عىل عدم 

توقيفية اخلط املذكور.
جواز متابعة الرسم القرآين
- الدليل الرشعي غري اللفظي

لفظيا،  يكون  تارة  الرشعي  الدليل 
وأخرى غري لفظي، والدليل الرشعي غري 
املعصوم  يتخذه  الذي  املوقف  هو  اللفظي 
الرشعي،  احلكم  عىل  داللة  له  وتكون 
ويف  تارة،  الفعل  يف  املوقف  هذا  ويتمثل 
تارة  معني  ترصف  عن  والسكوت  التقرير 
و  التقرير  داللة  عن  هنا  وحديثنا  أخرى، 
السكوت، لعدم ورود النهي اللفظي قطعا.

داللة السكوت والتقرير:
معينا،  سلوكا  واجه  إذا  املعصوم  إن 
وهذا  منه،  الرشع  موقف  يبدي  أن  فإما 
اللفظي.  الرشعي  الدليل  وجود  يعنى 
يمكن  السكوت  وهذا  يسكت،  أن  وإما 
أن ُيعدَّ دليال عىل اإلمضاء)اإلمضاء يثبت 
املرشوعية وال يثبت اللزوم(، وداللته عىل 
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عقيل،  أساس  عىل  تدعى  تارة  اإلمضاء 
وأخرى عىل أساس الظهور احلايل.

أما األساس العقيل فيمكن توضيحه:
فيقال:  املعصوم مكلفا،  إما بمالحظة 
لو مل يكن مرضيا لوجب  السلوك  إن هذا 
النهي عنه عىل املعصوم لوجوب النهى عن 
فعدم  اجلاهل،  تعليم  لوجوب  أو  املنكر، 
عقال  يكشف  عصمته  مع  وسكوته  هنيه 
يتوقف  وهو  مرضيا،  السلوك  كون  عن 
عىل توافر رشوط وجوب النهي عن املنكر 

او وجوب تعليم اجلاهل.
شارعا  املعصوم  بمالحظة  وإما 
يواجهه  الذي  السلوك  إن  فيقال:  وهادفا، 
املعصوم لو كان يفوت عليه غرضه بام هو 
وملا صح  الوقوف يف وجهه،  لتعني  شارع 
ونقض  للغرض،  نقض  ألنه  السكوت، 
الغرض من العاقل امللتفت مستحيل، وهو 
املسكوت  السلوك  يكون  أن  عىل  يتوقف 
فعيل  رشعي  غرض  بتفويت  هيدد  مما  عنه 
بأن يكون مرتبطا باملجال الرشعي مبارشة، 
كالسلوك القائم عىل العمل بأخبار اآلحاد 
نكتة  من  ناشئا  أو  الرشعيات،  يف  الثقات 
تقتيض بطبعها االمتداد إىل املجال الرشعي 

عىل نحو يتعرض الغرض الرشعي للخطر 
بأخبار  العمل  كان  لو  كام  والتفويت، 
ولكن  العرفية،  املجاالت  يف  قائام  اآلحاد 
عىل  ذلك  تطبيق  بطبعها  تقتيض  بنكتة 

الرشعيات أيضا عند احلاجة.
وأما األساس االستظهاري فيقوم عىل 
بوصفه  املعصوم  حال  ظاهر  أن  دعوى: 
وتقويم  الرشيعة  تبليغ  عن  العام  املسؤول 
يواجهه  سلوك  عن  سكوته  عند  الزيغ 
ارتضاء ذلك السلوك، وهذا ظهور حايل، 
وال  استظهارية  حينئذ  الداللة  وتكون 
يتوقف  التي  الرشوط  من  جلملة  ختضع 

عليها األساس العقيل.
السرية:

من الواضح أن السكوت إنام يدل عىل 
اإلمضاء يف حالة مواجهة املعصوم لسلوك 

معني، وهذه املواجهة عىل نحوين:
خاص  فرد  سلوك  مواجهة  أحدمها: 
أمام  يمسح  كأن  املعصوم،  أمام  يترصف 
املعصوم يف وضوئه منكوسا ويسكت عنه.
اجتامعي  سلوك  مواجهة  واألخر: 
كام  العقالئية،  بالسرية  يسمى  ما  وهو 
يسلكون  عقالء  هم  بام  العقالء  كان  إذا 
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سلوكا معينا ف عرص املعصوم، فانه بحكم 
لسلوكهم  مواجها  يكون  بينهم  تواجده 
العام، ويكون سكوته دليال عىل اإلمضاء. 
بالسرية  االستدالل  أمكن  هنا  ومن 
اإلمضاء  استكشاف  طريق  عن  العقالئية 

من سكوت املعصوم.
بالسكوت  املستكشف  واإلمــضــاء 
ال  عقالئيا  املركوزة  النكتة  عىل  ينصبُّ 
خاصة.  السلوك  من  املامرس  املقدار  عىل 

وهذا يعنى:
العمل  هو  ليس  املمىض  أن  أوال: 
الصامت لكي ال يدل عىل أكثر من اجلواز، 
بل هو النكتة، أي املفهوم العقالئي املرتكز 
حكم  أو  تكليفي  حكم  به  يثبت  فقد  عنه 

وضعي.
بالعمل  اإلمضاء ال خيتص  أن  وثانيا: 
املبارش فيه عقالئيا ف عرص املعصوم، ففيام 
إذا كانت النكتة أوسع من حدود السلوك 
املعصوم  حال  من  الظاهر  كان  الفعيل 

إمضاءها كربويا وعىل امتدادها.
ويف ضوء ما ذكرناه نعرف أن ما يمكن 
االستدالل به عىل إثبات حكم رشعي هو 
هي  ألهنا  للمعصومني،  املعارصة  السرية 

املعصوم عنها ظهور  ينعقد لسكوت  التي 
يف اإلمضاء دون السرية املتأخرة)13(. 

االستدالل بالتقرير عىل جواز متابعة 
الرسم القرآين

االستدالل  يمكن  تقدم  ما  ضوء  ويف 
عىل اجلواز بام ييل:

ان الرسم القرآين كان منترشا يف زمن . 1
املتداولة  املصاحف  وكانت   األئمة
مشتملة عليه، وكانت يف أيدي الناس.

مل يصدر من األئمة«ما يدل عىل املنع . 2
ولو مل يرتضها املعصوم لنهى عنها ألن 
من  »اإلمام غرض  يف  يؤثر  ذلك 
دخول  وعدم  الرشيعة  عىل  احلفاظ 
توهم  مع  خصوصا  فيها،  خيالفها  ما 
نسبتها للنبي األكرم، لكن ذلك مل 

ينعكس عىل الروايات أصال.
وهذا يعني عدم احلرمة وجواز العمل . 3

املعصوم عن ذلك يعني  الن سكوت 

)13( راجع: دروس يف علم األصول، السيد حممد 
الكتاب  دار  ص233،  ح2،  الصدر،  باقر 
الثانية،  الطبعة  –لبنان،،  –بريوت  اللبناين 
الفقه،  أصول  وأيضا  م.   1986–  1406
ص70،  ج3،  املظفر،  رضا  حممد  الشيخ 
جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤسسة 

املدرسني بقم املرشفة. 
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عدم حرمة العمل.
ولكن ذلك ال يثبت اهنا منسوبة للنبي 
عدم  عليه  تدل  ما  أقىص  بل   ،األكرم
الكريم .وجواز  القران  عىل  سلبا  تأثريها 
املشهور  الرسم  عىل  املصحف  كتابة 

واملعروف آنذاك.
هذا  يف  واضحًا  كان  األئمة  وموقف 
الشأن وهو القراءة كام يقرأ الناس والعمل 
والروايات  الكريم  القرآن  دفتي  بني  بام 
مستفيضة يف هذا الشأن وروي عن اإلمام 
وال  اليوم  هياج  ال  القرآن  )إن   :عيل

حُيرك( أي ال يغري)14(.
ويؤيده ما ورد من الروايات يف القراءة 
والنظر يف القرآن، ولو كان مانع من ذلك 
الروايات  تلك  ألشارت  فيه  إشكال  أو 

ومنها:
الكليني يف الكايف: عن يعقوب بن يزيد، - 

قرأ  )من  قال:   عبداهلل أيب  إىل  رفعه 

القرآن يف املصحف ُمّتع ببرصه وُخّفف 
عن والديه وإن كانا كافرين()15(.

ج4  النوري  املــريزا  الوسائل،  مستدرك   )14(
ص226. 

)15( الكايف 2: 613/ 1، وعنه يف الوسائل 6: 
الصدوق  7734 و 7735. ورواه   /204

وعن احلسن بن راشد، عن جّده، عن - 
يف  القرآن  )قراءة  قال:   عبداهلل أيب 
املصحف ختّفف العذاب عن الوالدين 

ولو كانا كافرين()16(.
أيب -  عن  عاّمر،  بن  إسحاق  وعن 

جعلت  له:  قلت  قال:   عبداهلل
ظهر  عىل  القرآن  أحفظ  إيّن  فداك 
قلبي، فأقرأه عىل ظهر قلبي أفضل أو 
أنظر يف املصحف ؟ قال: فقال يل: )بل 
أفضل،  فهو  املصحف  يف  وانظر  اقرأه 
املصحف  يف  النظر  أنَّ  علمت  أما 

عبادة()17(.
)القراءة -   :قال األخبار:  ويف جامع 

القراءة  من  أفضل  املصحف  يف 
ظاهرًا()18(.

استحباب متابعة الرسم القرآين
أرجحية  عىل  االستدالل  يمكن  وهل 

 يف ثواب األعامل: بسنده عن أيب عبداهلل
)ثواب األعامل: 128/ 1(. 

4، وعنه يف الوسائل 6:   /613 )16(الكايف 2: 
 .7736 /204

5، وعنه يف الوسائل 6:   /613 )17(الكايف 2: 
 .7737 /204

يف  وعنه   ،209  /116 األخــبــار:  )18(جــامــع 
البحار 92: 20/ 18. 
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اتباع ذلك؟.
يمكن  ما  وأقىص  ذلك،  يصعب 

االستدالل عليه ماييل:
الروايات  من  ذلك  استفادة  دعوى 
التي تأمر بقراءة القرآن كام يقرأ الناس)19( 
القراءة  عىل  انصبت  وان  اإلحالة  وهذه 
ابتداًء، ولكنها بالنهاية تشمل -ولو عرفا-

من  آنذاك  املتعارفة  الطرق  من  االستفادة 
املتوفرة  املصاحف  مع  والتعامل  الكتابة، 
حينها، خصوصا مع علمنا بأن املصاحف 

يف وقتها خطية بأمجعها.
بأن  االستدالل  هذا  عىل  يشكل  وقد 
حقيقة القران هو املقروء، وما عند الناس 
باعتبار  أو  احلقيقة  تلك  عن  يعرب  أن  إما 
وال  املخالفة،  عىل  سلبيات  من  يرتتب  ما 

ينطبق عىل الكتابة.
القرآين  الرسم  ان  عىل  أخريا  وننبه 
بالنص  اإلخالل  إىل  يؤدي  ال  املختلف 

بعضها:  ففي  خمتلفة،  بتعبريات  وردت   )19(
كام  )اقــرأوا  آخر:  كام علمتم( ويف  )اقــرأوا 
الــراوي  ذكــر  –حينام  ثالث  ويف  تعلمتم( 
ما  ليست عىل  القرآن  أنه يسمع حروفا من 
يقرأ الناس، قال له اإلمام: )اقرأ كام يقرأ 
الشيعة: ج4 ص821 ب  الناس(. وسائل 

74 من أبواب القراءة ح3 و 2 و 1. 

القرآين الذي هو كالم اهلل جل وعال؛ ألن 
ال  القرآين  للرسم  طبقا  يكون  إنام  التلفظ 
اإلمالئي كام انه ال يؤثر عىل االستدالل أو 

التفسري.
خالصة القول

القرآين(  )الرسم  القرآين  اخلط  ان 
املوجود يف املصاحف املنترشة بني املسلمني 

خيتلف عن الرسم اإلمالئي املتعارف.
وهناك نوعان من الكتابة:

القيايس(: . 1 )الرسم  اإلمالئية  الكتابة 
بحروف  الكلمة  وكتابة  تصوير  وهي 
بعني  األخذ  مع  تلفظ،  كام  هجائها 
والوقف  هبا  االبتداء  حالتي  االعتبار 

عليها.
الكتابة القرآنية )الرسم القرآين(: الرسم . 2

الذي ُكتبت به املصاحف حيث يتم فيها 
االقتداء بالرسم الذي كتب به يف زمن 
النبي، وأكثره موافق لقواعد الرسم 
القيايس إال أنه خالفه من بعض الوجوه، 
)احلذف(،  األول  الوجه  مخسة:  أمهها 
الثالث  الوجه  )الزيادة(،  الثاين  الوجه 
)اهلمز(، الوجه الرابع )البدل(، الوجه 

اخلامس )الفصل والوصل(.
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جاءت  التي  الظواهر  هذه  وأثارت 
الرسم  لقواعد  خمالفة  القرآين  الرسم  يف 

اإلمالئي خالفا بني العلامء عىل اجتاهني:
املصحف  رسم  أن  األول:  االجتاه 

توقيفي ال جيوز تغيريه، وحترم خمالفته
ليس  القرآن  رسم  أن  الثاين:  االجتاه 
الرسم  تغيري  من  مانع  ال  وأنه  توقيفيا، 
مع  احلديثة،  الرسم  قواعد  تقتضيه  حسبام 
اإلبقاء عىل الرسم العثامين واملحافظة عليه 
النفيسة  اآلثار  من  كأثر  واخلاصة،  للعلامء 

التي حافظت عليها األجيال املتعاقبة.
 :البيت أهل  ملذهب  طبقا  والرأي 
جواز متابعة الرسم القرآين، وعدم الدليل 

عىل وجوب متابعة الرسم القرآين.
مع العلم بأن الرسم القرآين املختلف 
ال يؤدي إىل اإلخالل بالنص القرآين الذي 
إنام  التلفظ  ألن  وعال؛  جل  اهلل  كالم  هو 
يكون طبقا للرسم اإلمالئي كام انه ال يؤثر 

عىل االستدالل أو التفسري
مما ألف يف الرسم القرآين:-

مصاحف -  رســـم  مــعــرفــة  يف  املــقــنــع 
ـــداين )ت  األمــصــار، أبــو عــمــرو ال

444هـ(.

نجاح -  سليامن  داود  ــو  أب التنـزيل، 
)496 هـ(.

عقيلة أتراب القصائد يف أسنى املقاصد، - 
الشاطبي  ــرّيه  ِف بن  القاسم  حممد  أبــو 
)ت590 هـ(. وهي نظم لكتاب املقنع 

للداين، وهلا رشوح كثرية.
إبراهيم -  بــن  ملحمد  الظمآن،  ــورد  م

القرن  باخلراز)أوائل  الشهري  األموي 
مشتمل  نظم  وهــو  اهلجري(  الثامن 
الكتب  يف  املذكورة  املسائل  جل  عىل 
دليل  منها:  رشوٌح،  ــه  ول السابقة، 
أمحد  بــن  إبــراهــيــم  للشيخ  ـــريان،  احل

املارغني التونيس)1349 هـ(.
اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين - 

السيوطي )911 هـ(.
الكريم، -  القرآن  يف  والوصل  الفصل 

القاهرة،  املعارف،  دار  سلطان،  منري 
.1983

الرسم -  يف  وأثرها  املتواترة  القراءات 
املؤلف:  الرشعية،  واألحكام  القرآين 
حممد حبش النارش: دار الفكر –دمشق، 
الطبعة: األوىل، 1419 هـ –1999 م.

التوقيف -  بني  وضبطه  املصحف  رسم 
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شعبان  احلــديــثــة؛  واالصــطــالحــات 
للطباعة  السالم  دار  إسامعيل،  حممد 

والنرش والرتمجة، ط2، 2001.
رسم املصحف، دراسة لغوية تارخيية، - 

للدكتور غانم قدوري احلمد.
رسائل جامعية

ومحاية -  الرسم  يف  املتشابه  تلخيص 
التصحيف،  بوادر  عن  منه  أشكل  ما 
األفغاين، فضل  –البغدادي  للخطيب 
حممد  دكتوراه  العليم،  عبد  الرمحن 
أمحد القاسم، جامعة أم القرى الدعوة 

والسنة  الكتاب  الدين/  وأصول 
1413هـ.

وأغراضه -  القرآين  الرسم  من  وجوه 
عيسى،  فايز  حماسنة،  القراءات،  يف 
إربد/  رمضان  الدين  حميي  ماجستري 

األردن جامعة الريموك 1987م.
القراءات والتجويد والرسم والضبط - 

عرش  والثالث  العارش  القرن  بني 
العوض،  عيل  عبداهلل،  اهلجري، 
دكتوراه، السودان أم درمان اإلسالمية 

)كلية أصول الدين(1989م.



309

 �« Õu{u� �A� Íc�«Ë rJ;« w�¬dI�« hM�«  ôu�b� iF� ÊUO� � W�«—œ
ÆÈd�_« “U��ù« œu�Ë q� s� ¨�öC� tO� w�UO� “U��≈

 …—U�ô«Ë d�c�«© t�U� �̈U�uNH� tH�u� �ôË« ®hM�«© n�dF�� Y�U��« bO��« √b��
 o�dD�« …¡U{≈ ∫�F� Íc�« ®t�«uM�© u� t�«Ë ®hM�« U�d�© vMF� �« �A� r� ®lDI�«Ë
 t�M�Ë Á“u�— s� wH� U�Ë t�«dH� Ë√  Á«u�� s� ÕUB�û� ¡«dI�«  tJK�O� Íc�«

Æq�ËQ�K� �ôU�
 ��«   U�«uMF�«  Ë√  ®®hM�«  U�d�©©  ‰UJ�√  5�O�  t�� �  Y�U��«  »U�M�Ë
 —u��«  ¡U�« Ÿu{u� s� Ãd� ô p�– � u�Ë ¨WO�¬dI�«  ’uBM�«  UN�% Ã—bM�
 —œUB*« ‚œ√ �« �«œUM��« UN�UOL�� X��� nO�Ë r�dJ�« Ê¬dI�« —u� q� ÷dF���Ë
 tM� Y�b(« o�� U� vK� oO�D�K� �U�U� �U��b� W�—U�*« ®…bzU*«© …—u�� œdH� U�bF�

Æ…dJH�« qO�Q� vK� �«bO�Q� d��« ÊuJO�  «—uB� s�



ثريا النص القرآين 

310

تقديم

القرآن الكريم شجرة ال تنقيض عجائبه 

ام ظنَّ قوٌم  َتْفنى ذخائره، وكلَّ ورسٌّ إهليَّ ال 

عجُزهم  هلم  ظهر  فيه  الغايَة  وصلوا  أهنم 

وتقصرُيهم.

أسامء  فكرة  كانت  البحث  هذا  ويف 

الّسور القرآنية تلفُت انتباهي أثناء دراستي 

للنَّصِّ إىل جوِّ النَّصِّ الّسورّي عمومًا، وملّا 

أهّنم  وجدت  املفرّسين  كلامت  راجعت 

سبب  عىل  وركزوا  البعد،  ذاك  أغفلوا 

أو  السورة،  من  بكلمٍة  املتمثل  التسمية 

أو  لذكره  تطرقت  مفهوم  أو  فيها  حادثة 

غري ذلك.

مفهوم  بني  مقاربًة  عملت  أْن  فكان 

دريدا«  »جاك  أّسسه  الذي  النّص«  »ثرّيا 

تبعتُه  ثمَّ  القرآن،  الَعنوَنة يف سور  وظاهرة 

بتطبيٍق بنائيٍّ يف سورة املائدة.

- : ُثَرّيا النصِّ

• 	)Textem( : النَّصُّ

-بأنَّه  مفهومًا  بوصفِه  النَّص  َف  ُعرِّ

مصَطَلٌح حيلُّ حملَّ )العمل األزيّل( )1(.

د.  املعارصة،  االدبية  املصطلحات  معجم   )1(
سعيد عّلوش، ص160. 

مسرية  يف  املصطلح  هذا  مرَّ  وقد 

معناُه  من  معنوّيٍة  بفضاءات  استقراره 

غويِّ األّول إىل دالالته االصطالحّية. اللَّ

كر  -الذِّ ل  األوَّ اللغويِّ  املعنى  فمن 

الفنِّيِّ  االستعامِل  -إىل  والقطع  واإلشارة 

وثبوت  -األسناد  واحلديث  الفقه  علم  يف 

العتبة  –اىل  الرّشعّية  واالبانة  الّرواية 

االخرية يف عامل األدب والّلغة)2(.

ا النَّصِّ -أي عنوانه- ومن هنا فإنَّ ثريَّ

الذي  ريق  الطَّ إضاءَة  يعنيه  فيام  يعني 

أو  حمتواه  عن  لإلفصاح  الُقّراُء  سيسلُكه 

َشَفراتِه، أو ما َخِفَي من رموزِه، بام ُيراُد له 

من إشارِة املتلّقي ومنحِه جمااًل للتأويل)3(.

»ثرّيا  أنَّ  قاد  النُّ بعُض  رأى  وقد 

تثرُيه  مِلا  ذاهِتا؛  حّد  يف  ٌة  »إشكاليَّ  :» النَّصِّ

لتدخل  املألوف  حدوَد  تتجاوُز  أسئلٍة  من 

ِة  بقيَّ مع  َل  لُِتَشكِّ واإلهبام؛  الغيِب  َحيِّز  يف 

النَّصِّ  طول  عىل  مُلَتالِغَزة  اإلشكاالت 

زيد،  ابو  حامد  وسفر   ، النصِّ مفهوم  ينظر:   )2(
ص: 31 وبعدها. 

النّص،  ثريا  الفكرة:  اثراء  يف  للمزيد  ينظر   )3(
مدخل لدراسة الفّن القصيص، حممود عبد 

الوهاب، املوسوعة الصغرية. 
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ناقوسًا يدقُّ يف إيقاعه«)4(.
حيتلُّ   ) النَّصِّ )ثرّيا  العنوان  باَت  وقد 
لدى  ذاتِه  اإلبداع  عن  يقلُّ  ال  اهتاممًا 
جديدًا  ليس  وذلك  والُكّتاب،  األدباء 
لألدِب  الرتمجات  موجِة  تتابِع  مع  َبَدأ  إنَّام 
العرشين(  القرن  الّستينات)من  يف  العامليِّ 

خصوصًا)5(.
ولكّننا نختلُف مع هذا التوقيت لربوز 
ّقاد  والنُّ األدباء  لدى  بالعنوان  االهتامم 
العنوان  ظهوَر  نالحظ  أّننا  ذلك  العرب؛ 
العراق، وبروز حركة  واد يف  الرُّ منذ بروز 

عر احلديث/ شعر التفعيلة/ احُلّر)*(. الشِّ
ويف وقتِنا الّراهن تزايد االهتامُم بشأِن 
ٌة  قارَّ حماوالٌت  ُتطالُِعنا  وغدْت  العنوان، 
بمتن  عالقتِه  وطبيعة  العنوان  باختيار 
النَّصِّ أو بوحداتِه وعنارصِه، بام ينبغي أن 
َتِزَن من َدالالٍت وإيامءاٍت ومرموزاٍت،  خَيْ

)4( ينظر: املصدر السابق، ص15.
)5( تنظر: مقالة كاظم حسوين: صناعة العنوان، 
الصفحة  العراقية،  الصباح  مقال يف جريدة 

الثقافية. 
يوسف  العراق،  يف  احلر  الشعر  كتاب  ينظر   )*(
املصطلح، كذلك  التأسيس هلذا  الصائغ يف 
يف  الزمن  للباحث:  املاجستري  رسالة  تنظر: 
شعر الرواد، كلية الرتبية ابن رشد، 1990. 

أبعادًا  ومنحِه  املوضوع  تعميق  شأهِنا  من 
وَيْسَتِفزَّ  جيتذَب  أْن  له  بدَّ  ال  إْذ  دًة؛  متعدِّ
إىل  األديَب  دعا  ما  القارَئ؛  ويستوقَف 
عىل  للعثور  طوياًل  ِل  والَتَمهُّ االجتهاد 
ٍ أللفات  عنواٍن ذي داللة، أو مغزًى معنيَّ

نظر القارئ.
وتبعًا لذلك غدا العنواُن يأُخُذ موقعًا 
ويامرُس   ، النَّصِّ فضاء  اعتالء  يف  مركزّيًا 

. حضورًا وهيمنًة يف امُلْنجِز اإلبداعيِّ
، كام  »وقد َوَصَفه »دريدا« بثرّيا النَّصِّ
ورد يف كتاب القاصِّ »حممود عبد الوهاب« 

الصادر عن املوسوعة الصغرية«)6(.
ًة  تقنيَّ »الَعْنوَنة«  أصبحْت  وقد  هذا 
اللة؛  ذاِت دوٍر وظيفيٍّ ُمتَّسع األبعاد والدَّ
إذ ترتبُط مع بنيِة النَّصِّ بوشائَج وعالقاٍت 
حتى  له،  الّدراميِّ  النسيج  ُنُموِّ  يف  ُتْسِهُم 
بمعزٍل  النَّصِّ احلديث  ليبدو احلديث عن 
الَعَبِث  رضوب  من  رضبًا  عنوانِه  عن 

أو  األوىل،  العتبُة  هو  فالعنوان  والنَّْقص. 
عامل  عن  للَكشِف  دِة  املمهِّ  ) النَّصِّ )ثرّيا 

النَّصِّ كام يقول دريدا.

وأضحى َنَمٌط من الّنصوص ال يتحّقق 

)6( املصدر السابق، والصفحة.
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من  تتخَذ  أْن  دوَن  من  عاملِها  إىل  الدخول 
الَعْنَوَنِة رمزًا هلا.

:" أشكاُل "ثرّيا النَّصِّ
بة،  ة عنواناٍت مفردٍة وعنواناٍت ُمَركَّ ثمَّ
وقد َرَصَد أحُد الباحثني تراجَع العنواناِت 
لدى  ب  امُلَركَّ العنواِن  ظاهرِة  أماَم  امُلْفَرَدِة 

طوائَف من اأُلدباء.
كثافَة  ُنالِحُظ  ما  النُّصوِص  من  "إنَّ 
عنرصًا  العنواُن  يصبُح  بحيُث  عنواناهتا؛ 
إىل  ُب  َيَترَسَّ بل   ، النَّصِّ عنارص  من  داالًّ 
عالقٍة  يف  َمَعه  وَيْنَدِمُج  النَّصِّ  مفاِصِل 
دريدا"  "جاك  دعا  ما  الّتعقيِد؛ وهذا  بالَِغِة 
"ُثرّيا  بـ  َيِصَفُه  أْن  إىل  التفكيكية  فيلسوَف 
أضالِعها  ُد  تعدُّ يسمُح  ال  التي   " النَّصِّ

بالَعدِّ واالختزال")7(.
وظهَر هذا املصطلُح عند »َبْورخيس« 
َنْدُخْل  مل  إْن  الذي   ) النَّصِّ )هبوم  بلفظ 
املقاَرَبُة  أْصَبَحِت  النَّصِّ  عامَلَ  خاللِه  ِمْن 

َقًة. ُة َلُه ُمَعوَّ االسترشافيَّ
َعرْبَ  ُيْطَرُح   ) النَّصِّ )ثرّيا  العنواَن  إنَّ 
الالِت  الدَّ من  ِمُل  حَيْ سيميائيٍّ  َتْنظيٍم 

ظبية  العنوان،  يف  والتجيل  اخلفاء  جدلية   )7(
اخلميس، ص: 11. 

ًة  والهنائيَّ دًة  متعدِّ رؤًى  ِة،  امُلِشعَّ والعنارِص 
للقارئ/  اخلطابّيِة(  )الذاكرِة  إىل  تنتمي 

املتلّقي/ امُلخاَطب.
وينبغي أْن يكوَن عنواُن النَّصِّ حاماًل 
والوفاِض   ، ِّ النَّيصِّ االنتامِء  من  إشاراٍت 

صوَب متن النَّصِّ وبنيتِه.
ُثرّيا النَّصِّ يف القرآن

ور. 1 أسامُء السُّ
ُسَوٍر،  شكِل  عىل  الكريُم  القرآُن  جاء 
وُر بأسامء وعنواناٍت  َرْت هذه السُّ وقد ُصدِّ

ل. منذ عهِد الّنزول األوَّ
هذه  أنَّ  إىل  ين  املفرسِّ معَظُم  وذَهَب 
عهد  منذ  ُوِضَعْت  ور  للسُّ األسامي 
واضع  يف  اختلفوا  نعم  الوحي،  نزول 
أنًّ  إىل  ذهب  َمن  فمنهم  الّتسميات،  هذه 
واضَعها هو اهلل سبحانه عن طريق الوحي؛ 
عىل  واسمها  بالسورة  ينزُل  الوحُي  فكان 
الّرسول، ومنهم َمن ذهب إىل أنَّ الواضَع 
ور، ويف  سول للتمييز بني السُّ هلا هو الرَّ

ور -توقيفّية. كال احلاَلني فإهّنا -أسامُء السُّ
جاء يف تفسري »بيان املعاين عىل َحَسب 

ه: ترتيب الّنزول« ما نصُّ

من  ور  السُّ أسامِء  بعُض  ُأِخَذ  »َوَقد 
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مطالِعها ]أّول آيٍة فيها[ كاألنفال، واإلرساء، 
وم،  والرُّ والفرقان،  واملؤمنون،  وطه، 
وفاطر، ونون، و َق، وامُلرَسالت وغريها، 
وهي تسٌع وسبعون سورًة، والباقي بأسامِء 
ما ُذِكَر فيها كالبقرِة، فإهنا ُذِكرْت بعد )65 
آية(، والنساء،  آية(، وآل عمران بعد )32 
والّتغاُبن  واألحقاف  اجلاثية  وكذلك 
وغريها من املائدِة واألحزاب وَسَبأٍ وهكذا، 

وهي مخٌس وثالثون سورًة«)8(.
وقال ابُن عاشور يف تفسريِه »الّتحرير 

ه: والّتنوير« ما نصُّ
وِر َفَقْد ُجِعَلْت هلا منذ  »وأّما أسامُء السُّ
عهد ُنزول الَوْحي، واملقصوُد من تسميتِها 
تيسرُي املراَجَعِة واملذاَكرة، وَقْد دلَّ حديُث 
 كان يقول إذا َنَزلت  ابِن َعبَّاٍس أنَّ النبيَّ
ورِة التي ُيذكُر فيها  اآليُة: »ضعوها يف السُّ
ُب  ُتَلقَّ كانت  مثاًل  البقرِة  فسورُة  َكذا«، 
وفائدُة  البقرُة،  فيها  ُتذكُر  التي  ورِة  بالسُّ

عن  ورَة  السُّ ُيميِّز  بام  تكوَن  أْن  التَّسميِة 
غرِيها«)9(.

ج1:  الغازي،  عبد  القادر  عبد  املعاين،  بيان   )8(
 .26- 25

بن عاشور، ج1:  الطاهر  والتنوير،  التحرير   )9(
 .92- 90

ور  السُّ أسامِء  »وأصُل  كذلك:  وقال 
أْن تكوَن بالوصف، كقوهلم: السورة التي 
ُيذكُر فيها كذا، ثمَّ شاَع فحذفوا املوصوَل 
ضوا عنه اإلضافَة، فقالوا: سورُة ذكِر  وعوَّ
وأقاموا  املضاَف  حذفوا  ثمَّ  مثاًل،  البقرِة 
البقرِة،  فقالوا: سورَة  ُمقاَمه،  إليه  املضاَف 
ورَة  روا مضافًا وأضافوا السُّ ُيَقدِّ م مل  أو أهنَّ
ثبَت يف  َوَقْد  فيها ألدنى مالَبَسة،  ُيْذكُر  مِلا 
»ملّا   :عائشَة قول  الُبخاريِّ  صحيِح 
احلديث،  البقرِة«  آِخِر  من  اآلياُت  َنَزَلْت 
وفيه عن ابن مسعوٍد قال: »َقَرأ رسول اهللِ 

النَّجَم«)10(.
السورة  اسم  إيراد  بعُضهم  ل  علَّ وقد 
باستهزاء  كذا(  فيها  يذكر  )التي  بصيغة 
املرشكني يف مكَة باملسلمني وقالوا: انظروا 
إىل حممٍد يصّدُر كالَمه بالبقرِة والعنكبوت 
الطريقَة  هذه  الّصحابُة  فاتَّبع  والنَّْمل، 
املدينِة  إىل  هاجروا  وملّا  ذلك،  الجتناِب 

التسمية  إىل  فرِجعوا  ذلك  من  املانُع  زال 
ٹ  چٿ  تعاىل:  قوله  ونزل  األساس. 

ٹچ ]سورة احلجر: 95[.

هذا  عىل  التحّفظ  من  البدَّ  أّنه  إاّل 

)10( املصدر السابق والصفحات نفسها. 



ثريا النص القرآين 

314

  أي، فقد واَجه القرآُن الكريُم النبيَّ الرَّ
وأكرُب يف  بام هو أصغُر من ذلك  املرشكني 
استهزائهم ومل يرتاَجعا عنه، وأوضُح مثاٍل 

ذلك عىل ذلك آيُة سورِة البقرِة: چچ چ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ين: أي فوقها  ڌچ، وقال بعُض املفرسِّ

آلة. َغر والضَّ يف الصِّ
بأكثَر  وِر  السُّ بعُض  عندنا  وجاءت 
 ، من إسم، ويكون اسَمها األصل توقيفيٌّ
اأُلَخُر من وضِع الصحابة، وقد  واألسامُء 

 بعَضها، قال ابُن عاشور: أّقرَّ النبيُّ
"والّظاهر أنَّ الصحابَة سّموا بام حِفظوه 

األسامء  أشهَر  هلا  أخذوا  أو  النبيِّ عن 
كانت  ولو  هبا  يعرفوهنا  الّناس  كان  التي 
غرَي مأثورٍة؛ فقد سّمى ابن مسعوٍد القنوَت 
، فتعنيَّ أْن تكون  سورَة اخلَلِع واخَلْنع كام َمرَّ
تسميُة  اشتهرْت  وقد  وضعِه،  من  التَّسميُة 
ها،  وِر يف زمن النبّي وَسِمَعها وأَقرَّ بعِض السُّ

وذلك يكفي يف تصحيح التسمية")11(.
أسامء  أنَّ  "واعَلْم!  قائاًل:  وأضــاَف 
مثل:  بأوصافها  تكوَن  أْن  ــا  إّم ــور،  الــسُّ
تكوَن  أْن  وإّمــا  احلمد،  وســورة  الفاحتة 

)11( املصدر السابق والصفحات. 

نحو:  بذكرِه،  ْت  اختصَّ لــيشٍء  باإلضافِة 
سورة لقامن، وسورة يوُسَف وسورة البقرة، 
وإّما باإلضافة مِلا كان ذكُره فيها أْوف نحو: 
سورة هود وسورة إبراهيم، وإّما باإلضافِة 
براءة  ســورِة  نحو  وِر  السُّ يف  تقُع  لكلامٍت 
وسورة )حم َعَسق(، وسورة حِم الّسجدة، 

وسورة فاطر" )12(.
َوِر واحلروف  َزْخَرَفُة السُّ

يف القرآن الكريم
للموروِث  الَعْرِض  بعُض  مىض 
وعنواناهتا،  ور  السُّ أسامء  حوَل  التفسرييِّ 
 - التفسرِي  لُكُتِب  دقيقًة  ُمراَجعًة  ولعلَّ 
غفلَة  بوضوٍح  لنا   ُ -تبنيِّ وحديثها  قديمها 
لعنوانات  ِة  اإلشاريَّ القيمِة  عن  ين  املفرسِّ
بتوقيفها  قال  منهم  أْحَسَن  َفَمن  ور،  السُّ
يتفّطْن  مل  لكّنه  الّنّص،  حاقِّ  من  وكوهنا 
عىل  العنوان  داللِة  يف  املهيِمن  الُبعد  إىل 
اكَتَفوا  وإّنام  ورة،  السُّ يف  نِة  امُلَتَضمَّ املفاهيم 

بذكر اآليِة أو الكلمِة التي تشرُي إىل العنوان 
ًة)13(. وتلتقي معه مبارَشَ

حالٌة  اسَمها  أو  ورِة  السُّ عنواَن  إنَّ 

)12( املصدر السابق والصفحات. 
)13( ينظر: جامع البيان، الطربي، ج1: 72-70
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يتخّطى  اّلذي  للواقع  األرشاقيِّ  البناء  من 
قاموَس الكلمة/ العنوان وينفتُح عىل ُأُفِق 
ارتباطِه  وعالئق  أغوار  َسرْبِ  عرَب  تكوينِه 
العنوان  كان  وإذا  وامُلتَخيَّل؛  الَذاكَرِة  َمَع 
للنَّصِّ  ثرّيا  بحٍق  القرآن  يف  فإّنه  كذلك، 
عىل  الوارَفِة  ِة  الليَّ الدَّ بظالهلا  تتشّظى 

ورِة وزواياها وأرسارها. صفحِة السُّ
إسامعيل«  حممد  »أمحد  الدكتور  يقول 
برجمة  يف  رياضّية  »أنظمٌة  الَقيِّم:  كتابِه  يف 

ه: حروف القرآن الكريم« ما نصُّ
احلرفّيِة  الزخرفِة  جمال  يف  »أّما 
َتمَّ  القرآنّيِة  وِر  السُّ أسامَء  فإنَّ  وهندستِها 
حتديُدها منذ زمن الّرسول، ويبدو أنَّ أسامَء 
كانت  فقد  الوقت،  ذلك  يف  كانت  وِر  السُّ
وبني  وِر  السُّ يف  موقُعها  هلا  ُد  حُيدَّ اآلياُت 
اآللويسُّ  َذَكر  سول،  الرَّ ِقَبِل  ِمن  اآلياِت 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  چېئ  تفسريِه:  يف 
أنَّ  روي   :  ،]281 البقرة:  یچ ]سورة 
"جاءين جربيُل فقال:  رسوَل اهلل قال: 
آيًة من  ْمائتني وثامنني  إجعلوها عىل رأس 

البقرة "، وهذا ما يؤيُِّد ما ذكرناه")14(.

القرآن،  حروف  برجمة  يف  رياضية  انظمة   )14(
ص: 52.

أنامُط تشكيل الَعْنونة يف 
القرآِن الكريم

ور  السُّ ثرّيا  الِت  تشكُّ رصُد  ُيْمِكُن 
القرآنّيِة وفق التنويع التايل:

َيْت قياسًا لُوروِد الكلمِة أ.  ور التي ُسمِّ السُّ
هذه  ومن  ورة،  السُّ يف  السِمها  األوىل 
العاديات،  القارعة،  العرص،  ور:  السُّ
َعَبَس،  الَفْجر،  مس،  الشَّ حى،  الضُّ
الّنجم،  الّرمحن،  احلاّقة،  الّنازعات، 

الّطور، الّذاريات، يس، طه.
َيْت قياسًا لكلمٍة يف آخِر ب.  وُر التي سمِّ السُّ

ِل آيٍة من سوِر القرآن الكريم، ومن  أوَّ
ور: الّناس، الَفَلق، الكافرون،  هذه السُّ
التكاثر،  قريش،  الفيل،  الكوثر، 
العىل،  الغاشية،  الَبَلد،  الَقْدر،  الّبيِّنة، 
فني،  الّطارق، الرُبوج، االنشقاق، امُلَطفِّ
ثِّر،  امُلدَّ القيامة،  الّتكوير،  االنفطار، 

ل، الواقعة، الَقَمر، املؤمنون. مِّ امُلزَّ
اآليِة ج.  آلِخر  قياسًا  َيْت  ُسمِّ التي  ور  السُّ

الثانيِة يف ُسَور القرآن، ومنها: احلاّقة، 
وم. الرُّ

َيْت قياسًا آلِخِر ثالِث آيٍة د.  وُر التي ُسمِّ السُّ

ة. يف ُسَوِر القرآن، ومنها: املعارج، احلاقَّ
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َيْت قياسًا آلِخِر كلمٍة يف ه.  وُر التي ُسمِّ السُّ
ور، ومنها: الّناس، املاعون. بعض السُّ

لكلمٍة و.  قياسًا  َيْت  ُسمِّ التي  ور  السُّ
الّسور،  بعض  من  آيٍة  أّول  يف  وسطّيٍة 
ومنها: الّلهب، الّنرص، اهُلَمَزة، الَزلَزلة، 
الَقَلم،  نوح،  اجِلّن،  ْهر،  الدَّ االنرشاح، 
امُلناِفقون،  الّطالق،  التَّحريم،  امُلْلك، 
اإلرْساء،  خان،  الدُّ فاِطر،  الَفْتح، 

األنفال، النِّساء.
لكلمٍة ز.  قياسًا  َيْت  ُسمِّ التي  الّسور 

ور،  السُّ بعض  من  آيٍة  ثاين  يف  وسطّيٍة 
د. مَّ ـَبـأ، النِّساء، احَلرْش، حُمَ ومنها: النَّ

لكلمٍة ح.  قياسًا  َيْت  ُسمِّ التي  الّسوُر 
القرآن  ُسَوِر  من  آيٍة  ثالِث  يف  وسطّيٍة 

َلْت، الّنساء. الكريم، ومنها: ُفصِّ
َيْت قياسًا لورود كلمٍة وسطّيٍة ط.  ُسَوٌر ُسمِّ

ورِة، مثل: فاطر، سبأ،  ٍة واحدٍة يف السُّ ملرَّ
خان، اجلاثَِية، األْحقاف،  ْخُرف، الدُّ الزُّ

احُلُجرات، احَلديد، امُلْمَتِحَنة.
َيْت قياسًا لورود اسِم الّسورِة ي.  سوٌر ُسمِّ

الَقَصْص،  األعراف،  مثل:  َتني،  َمرَّ
العنكبوت، امُلجاَدلة.

ور ك.  َيْت قياسًا لُوُرود اسم السُّ سوٌر ُسمِّ

األْحزاب،  مثل:  فيها،  اٍت  َمرَّ ثالَث 
الواقعة )15(.

ـا النَّصِّ القرآينِّ ُة لُِثَريَّ القيمُة اإلشاريَّ
ُمنَطَلٍق  لتأسيس  البحُث  هذا  يأيت 
َقْيد  من  هبا  خيرج  ور،  السُّ لعنوانات  َداليلٍّ 
إنَّ  ه،  ُكلِّ النَّصِّ  فضاء  إىل  اآلية  أو  الكلمِة 
وِر القرآنيَّة -يف رأينا -ذاُت قيمٍة  أسامَء السُّ
ٍة ومركزيَّة ُتْوِفُض باجّتاه متوالية  إشارّيٍة قارَّ
االلتقاء  كلمة  ال  ها  كلِّ سورهتا/  ها/  َنصِّ
فحسب، وهذا األمُر جاٍر وإْن َبَدْت بعُض 

األسامء غرَي قابلٍة للتطبيق.
ُبعٍد  ذات  الّتسميات  بعُض  كانت  وملّا 
ور  إشاريِّ واضٍح كسورِة الَقَمر وسورة النُّ
غرَي  منها  بعٌض  وكان  مس،  الشَّ وسورة 
واضِح ذاك الُبْعد بحيث يبدو عسرَي التطبيق 
عمران،  وآِل  البقرِة  كسورِة  ممكن،  غرَي  أو 
والنَّحل  والتغابن  واملائدة،  والعنكبوت، 
هذا  ُنطبِّق  أْن  آثرنا  ذلك  كان  ملّا  وغريها، 

الّثاين؛  َمِط  النَّ ِمَن  تبدو  َر عىل سورٍة  التصوُّ

ليكون آَكَد يف تأصيل الفكرة.

كذلك:   ،61 ص:  السابق،  املصدر  ينظر   )15(
خالد  د.  الكريم،  للقرآن  اهلنديس  املنظار 

فائق مصطفى، ص43. 
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مثااًل  املائدة  سورَة  تكوَن  أْن  وارتأينا 

عىل ذلك.

ــُة لُثرّيـــا النَّصِّ يف القيمُة اإلشاريَّ

»سورة املــائدة مثااًل«

مئة  َحَوْت  وقد  مدنّيٌة،  املائدِة  سورُة 

وعرشين آيًة )120(، وفيها آخُر آيٍة َنَزَلْت 

وهي  األصوب،  الرأي  عىل  القرآن  من 

ڇ  چ  چ  چچ  تعاىل:  قولُه 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڌچ ]سورة املائدة: 3[)16(.

باملائدة  للَتسميِة  ُة  امُلبارِشَ واملناَسبُة 

فقد   ،)114( و   )112( اآليتني  يف  تكُمُن 

فيهام  يح  الرصَّ فظ  باللَّ املائدِة  كلمة  َوَردت 

َتني فقط. أي َمرَّ

ففي اآليِة )112( قال تعاىل: چۇ ۆ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ى ائ ائ ەئ ەئچ.
وقال يف اآليِة )114(: چ ٱ ٻ ٻ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

 ،71 الطربيس، ج3:  البيان،  ينظر: معجم   )16(
والكشاف للزخمرشي، ج1: 54.

ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٿ ٿ ٹ ٹچ.

مري  الضَّ بصيغة  املائدة  كلمُة  ووردت 
يف اآليَتني )113( و )115(.

أّن االسَم كان  إثباَته هنا  َنروُم  والذي 
له تواصٌل وِرباٌط إشاريٌّ مع كلِّ مفاِصِل 

ورِة وموضوعاهتا. السُّ
وَقْبَل أْن ندُخَل يف ذلك البدَّ من حَتديِد 

غوّية للامئدة. املعاين اللُّ
ففي »لساِن الَعَرِب« البِن منظوٍر َنِجُد 
ماّدة  استعامالِت  جتمُع  َدالالٍت  ثالَث 
ٌة من )َمأَد(، وتلك  مائدة، وهي عنَده ُمْشَتقَّ
 ، يُّ الرِّ االمتالء،  هي:  الّثالث  الالُت  الدَّ

الَطَمأنينة والّراحة.
فخر  للشيخ  البحرين«  »جممع  ويف 
ا  أهنَّ إىل  املؤلِّف  ذهَب  رحييُّ  الطُّ الّدين 
استعامالهِتا  وجتمُع  )َمَيَد(  من  ٌة  ُمْشَتقَّ
اإلطعام،  الّنعمة،  هي:  مركزّيٌة  دالالٌت 
قوله  األخري  االستعامل  ومن  احَلَركة، 

پچ  پ  چٻ  األرض:  عن  تعاىل 
من  ًة  ُمْشَتقَّ تكوَن  أْن  بعضُهم  واحَتَمل 
نتيجة  عة  والدِّ الَفَرِح  َداللُة  وفيها  )َماَد( 

ْعَمِة. االمتالء والنِّ
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موضوعاُت سورِة املائـــــِدة:
ورِة  السُّ ُنْجِمَل موضوعاِت  أْن  ُيمِكُن 

ِة كاآليت: الكليَّ
• احلثُّ عىل اإليفاء بالُعُقود.	
• حتليل ُصُنوٍف من األطعمة.	
• حوم واألطعمة.	 حتريم ُصُنوٍف من اللُّ
• التذكري بنَِعِم اهللِ عىل الِعباد.	
• بني 	 -السّيام  الكتاب  أهل  تذكري 

إرسائيل -بنعمة اهللِ عليهم، وتوبيخُهم 
عىل ُكْفِرها واجلحود هبا.

• إبطال أفكاٍر منحرفة، چ ې ې ېچ.	
• الَقَصَص، )هابيل وقابيل ابنا آدم، إنزال 	

املائدة(.
وقد جاء احلثُّ عىل اإليفاء بالعقوِد يف 

ڑ  ڑ  ژ  چژ  األوىل  اآليِة 
کچ.

حتليل  هي  بنعمٍة  بتذكرٍي  أردفه  ثمَّ 
أنُفِسِهم،  عىل  حيّرموهنا  كانوا  التي  البهائم 
النِّعَمِة  معنى  ِصَلٍة  من  فيه  ما  خيفى  وال 
من  أهنام  ذكْرنا  وأْن  سبق  التي  ل  والتفضُّ

معاين املائدة الّلغوّية.
ثمَّ يأيت سياق الّتحليل والتَّحريم وتعظيم 
باملواثيق  بالوفاء  املؤمنني  وخماَطَبة  عائر  الشَّ

واالستقامة من آية )2( إىل آية )11(.
الكتاب  أهل  مع  اخلطابات  أتْت  ثمَّ 
 )12( آية  من  النصارى(  إرسائيل،  )بني 
النَِّعِم  ِد  برَسْ مشحونٌة  وهي  آية )26(،  إىل 

والتذكرِي هبا وأداء ُشكِرها وحّقها.
)هابيل  آَدَم  ابنْي  ُة  قصَّ وجاءت 
 ،)31( اآليِة  إىل   )27( اآلية  من  وقابيل( 
إرسائيل  بني  َتْذكري  إىل  َمدَخاًل  وكانت 
وهي  ونبذوها،  عليهم  اهلُل  كتبها  قد  ٍة  بُسنَّ
حتريُم القتل والفساد يف األرض واحَلَسد، 

آية )32 -34(.
قة  وجاءت اآلية )38( يف عقوبة الرسَّ
ُكْفِر  من  شكٍل  إىل  كذلك  راجعٌة  وهي 

النِّعمة.
السموات  ملُك  هلل  بأنَّ  التذكري  ثمَّ 
واألرض، فهو امُلْنِعم بالطّيبات، آية )40(.

حت )42(،  السُّ أكل  ثمَّ رصد ظاهرة 
ثم اآليات من )43( إىل )53( متعّلقٌة بأهِل 
اآليِة  ومن  عهوَدهم.  ونقضِهم  الكتاب 
)54( إىل )58( تعاليُم وخماَطباٌت للمؤمنني 

وحتذيرهم من والء أهل الكتاب.
عرٌض   )66( إىل   )59( اآليات  ثمَّ 
أهل  عند  الفاسدِة  واألفكار  للعقائد 
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الكتاب، وجاءت اآلية )63( بمظهٍر حارٍّ 
چې  اليهود:  قول  وهو  العقائد،  تلك  من 
ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

نرى  فنحن  ۈئ..چ،  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

أنَّ هؤالِء يقولون إنَّ اهلل سبحانه عاِجٌز عن 
: چ وئ  دُّ زق واإلفاضة، فكان الرَّ الَعطاِء والرَّ

زِق واخلرِي والَعطاء. ۇئ ۇئچ بالرِّ

ثمَّ اآليات من )66( إىل )89( ختاطُب 
أهَل الكتاِب.

خطاٌب   )109( إىل   )90( ومن 
يِد  والصَّ باحلجِّ  تتعّلق  بتعاليم  للمؤمنني 

عام واألْيامن واهلداية. والطَّ
اهلل  َخَتَم   )120( إىل   )110( من  ُثمَّ 
بأهل  ُق  تتعلَّ آياٍت  بعرِش  السورَة  تعاىل 

الكتاب )املسيُح منهم(.
حتى جاءت اآلية )112( فذكرت لفَظ 
املائدِة نّصًا ثم اآلية )114(، وذكر الراغُب 
من  املقصوَد  أنَّ  امُلْفَردات  يف  األصفهاينُّ 
كام  والرّشاب  الطعاَم  ليس  للامئدِة  طلبِهم 
اليقنَي  وقيل  العلَم  طلبوا  بل  الّظاهر،  هو 

واأليامَن.
وهكذا نرى أنَّ عنواَن السورِة )املائدة( 
كان قاّرًا بدالالتِه اللغوّيِة مع مجيِع مشاهِد 

الّسورِة ومفاصلها.
املــائــدة  ــصِّ ســـورة  ــا ن ــرّي ُث ــان  وإذا ك
ومجيع  متنِها  -يف  ــا  ــن رأي يتشّظى-كام 
ِة  الّدالليَّ َبساتينِه  اّتساع  فإنَّ  موضوعاهِتا 
ُل  ُتَشكِّ إْذ  َيّتِسُق يف َمداراِت لفظ )املائدة(، 
هذِه املداراُت النسيَج الضوئيَّ ملَْتِن املعنى، 
أو   ) الـنَّـصِّ )ُثرّيـا  َمقولِة  جتسيَد  َفًة  ُمْسَترْشِ

ٍد. العنواِن بامتياٍز وَتَفرُّ
مصادر البحث

أنظمة رياضية يف برجمة حروف القرآن، - 1
دار اهلالل، مرص، ط1، 2001م.

الغازي، - 2 القادر عبد  املعاين، عبد  بيان 
قم، ط21، 1998م.

التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، - 3
بريوت، دار الفكر، ط2، 2002م.

الفّن - 4 لدراسة  مدخل  النّص،  ثرّيا 

الوهاب،  عبد  حممود  القصيص، 

املوسوعة الصغرية، بغداد، 2005.

جامع البيان الطربّي، قم، دار املناهج - 5

للطباعة، 1989.

العنوان، - 6 يف  والتجيّل  اخلفاء  جدلية 

ظبية اخلميس، الكويت، دار الكرامة، 

.2003
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السيميائيات الواصفة وجرب العالمات، - 7

د. أمحد يوسف، ط1، بغداد، )د. ت(.

جريدة - 8 يف  مقال  العنوان،  صناعة 

الصباح، كاظم حسويّن.

حسن - 9 سعيد  د.  أ.  النّص،  لغة  علم 

للطباعة  املختار  مؤسسة  بحريي، 

والنرش، ط1، 2004.

الكتب، - 10 دار  الزخمرشي،  الكّشاف، 

بريوت، ط4، 2000.
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املقدمة

املميزة  السور  من  العنكبوت  سورة 

عليه  ـــدور  ت ـــايس  اس حمـــور  فيها  ألن 

آية  آخر  إىل  آية  أول  من  اآليــات  مجيع 

واالمتحان  االفتتان  حمــور  وهــو  فيها 

بر  ــال  امل الــديــن  يشء  بكل  واالخــتــبــار 

السلطان  الدنيا  حب  القوة  الوالدين 

بقوله  بــدأت  إهنــا  حيث  العلم  التجرب 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چ تعاىل: 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ے ۓ ۓ ڭ
العنكبوت:  چ ]سورة  ۆ ۆ 
هل  يعنى  استنكاري  باستفهام   ]3-  1

إله  ال  قوهلم  بمجرد  أهنم  الناس  يظن 

ومن  الفتن،  عن  بمنأى  يكونون  اهلل  إال 

الفتنة  ثم تنتهي السورة بآية تدل عىل أن 

يتغلب  ان  إنسان  كل  يستطيع  سهلة 

اهلل  إىل  وتوجه  نفسه  جاهد  إذا  عليها 

االمراض  من  خايل  سليم  بقلب  تعاىل 

ڻ  ڻ  ڻ  چ  ـــاىل:  ـــع ت ــــال  ق

چ  ہ ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ ڻ 

.]69 العنكبوت:  ]سورة 

التمهيد

تعريف الفتنة

أواًل: الفتنة يف اللغة.

يرى األزهري أن معنى الفتنة يف كالم 

العرب هو )االبتالء، واالمتحان وأصلها 

مأخوذ من قولك: فتنُت الفضة والذهب، 

اجليد،  من  الردي  ليتميز  بالنار  أذبتهام 

چڤ ڦ ڦ  اهلل عز وجل:  قول  ومن هذا 

أي   ]13 الذاريات:  ڦچ ]سورة  ڦ 

فالنًا  فالنًة  فتنْت  وقوهلم  بالنار  حيرقون 

قال: بعضهم أمالتهم عن القصد، والفتينة 

معناها يف كالمهم املميلة عن حق والقضاء 

ۅچ  ۅ  چۋ  تعاىل:  قال 

]سورة األرساء: 73[)1( أي يميلونك.

إما ابن فارس يف معجمه فعنده: )الفاء 

عىل  يدل  صحيح  أصل  والنون  والتاء 

االبتالء واالختبار()2( فهذا هو األصل يف 

معنى الفتنة يف اللغة.

ــان وكـــذا  ــت ــف ــغ ال ــائ ــص ويــســمــى ال

لسان  وينظر   .211 ج14/  اللغة:  هتذيب   )1(
العرب: ج13/ 317. 

خمتار  وينظر   .472 ج4/  اللغة:  مقاييس   )2(
الصحاح: 205. 
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أخو  ))املؤمن  احلديث  ويف  الشيطان)3( 

املؤمن يسعهام املاء والشجر ويتعاونان عىل 

َيْفتُِن  الذي  الشيطاُن  والفتان  الفتان(()4( 

املعايص  وَتْزيينه  وغروره  بِخداِعه  الناس 

َأعانه  فقد  َأخاه عن ذلك  الرجُل  فإِذا هنى 

عىل الشيطان.

قوله  ومنه  اخلربُة،  بالكرِس  )والفتنُة 

تعاىل: چگ گ گ ڳچ ]سورة 

الصافات: 63[ أي خرْبًة وقوله عز وجل: 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چڌ 

التوبة:  ڑچ ]سورة  ڑ  ژ  ژ 

126[ قيل معناُه خيتربون بالدعاء إىل اجلهاد 

)كاملفتون(  واملكروه  العذاب  بإنزال  وقيل 

كاملعقول  املفعول  لفظ  عىل  املصدر  صيغ 

واملجلود()5(.

ثانيًا: الفتنة يف االصطالح.

من  اإلنسان  حال  به  يتبني  )ما  الفتنة 

إذا  بالنار  الذهب  فتنت  يقال  رش  أو  خري 

)3( ينظر خمتار الصحاح: ج1/ 205. وينظر تاج 
العروس: ج35/ 491-490. 

سنن  وينظر   .177 ج3/  داود:  أيب  سنن   )4(
أسد  وينظر   .150 ج6/  الكربى:  البيهقي 

الغابة: ج7/ 265.
)5( تاج العروس: ج35/ 489. 

مشوب  أو  خالص  أنه  لتعلم  هبا  أحرقته 

به  جيرب  الذي  احلجر  وهو  الفتان  ومنه 

الذهب والفضة()6(.

بقوله:  عرفها  فقد  الزخمرشي  أما 

من  التكليف  بشدائد  االمتحان  )الفتنة 

وسائر  األعداء،  وجماهدة  األوطان  مفارقة 

الطاعات الشاقة، وهجر الشهوات واملالذ، 

يف  املصائب  وأنواع  والقحط،  وبالفقر 

عىل  الكفار  وبمصابرة  واألموال،  األنفس 

أذاهم وكيدهم ورضارهم()7(.

َعِن  ااِلْصِطاَلِحيُّ  امْلَْعَنى  ُرُج  خَيْ َواَل 

الفتنة  معاين  مجيع  إن  إذ  َغِويِّ  اللُّ امْلَْعَنى 

حالة  هي  إذن  املعنى،  حيث  من  متقاربة 

تعرتي الشخص نتيجة موقف معني جتعله 

اما  مبدأ  من  عليه  ما  ويرتك  تفكريه،  يفقد 

خوفًا، أو حبًا، أو إكراهًا، وأعظم الفتن ما 

وهو  يموت  أن  واألخطر  الدين  يف  تكون 

مفتون.

ومما تقدم من حيث اللغة واالصطالح 

تبني ان للفتنة معاين متعددة كلها تشري إىل 

)6( لتعريفات: 212. ينظر الكليات: ج1/ 692. 
)7( الفائق يف غريب احلديث: ج3/ 196. و ينظر 

املوسوعة الفقهية الكويتية: ج32/ 18. 
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االبتالء واالمتحان واالختبار.
املطلب األول

معاين الفتنة يف القرآن الكريم
متنوعة  الكريم  القرآن  أساليب  إن 
خمتلفة  وأهنا  واأللفاظ،  املعاين  اختيار  يف 
مفردة من مفردات  املعنى لكل  من حيث 
األلفاظ  فيها. ومن هذه  تقع  التي  اآليات 
معاين  و  بدالالت  جاءت  فقد  )الفتنة( 
واالختبار  االبتالء  بمعنى  منها  متعددة، 
والعذاب.  التعذيب  و  والقتل  والفساد 

چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  تعاىل:  قال 
]سورة  ڑچ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

التوبة: 126[ و چڤ ڦ ڦ ڦ ڦچ 
]سورة الذاريات: 13[ و چڦ ڄ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڃ چچ ]سورة األنفال: 28[.

والفتنة إذا وقعت من قبل اهلل سبحانه 
االبتالء  بمعنى  تكون  الناس  عىل  وتعاىل 
من  اخلبيث  تعاىل  اهلل  ليميز  واالمتحان، 
إنسان وإنسان  إذا وقعت بني  أما  الطيب. 
اهلل  سبيل  عن  صدهم  بمعنى  فتكون  آخر 
عىل ما هو احلال مع املسلمني األوائل أمثال 
مرشكي  مع   وبالل يارس  بن  عامر 

الذين  األخدود  أصحاب  وقصة  قريش، 
أحرقوا وهم أحياء، ما كان ذنبهم أال إهنم 
آمنوا باهلل العزيز احلكيم ربًا وبأنبيائه وكتبه 
بالنار،  اإلحراق  عقاهبم  فكان  ورساالته، 
دار  واحلارض  املايض  يف  الدنيا  كانت  هلذا 

بالء واختبار.
من ذلك تبني إن معاين الفتنة يف القرآن 
الكريم متنوعة وخمتلفة وقد جاءت بمعاين:

أواًل: الرشك أو الكفر.
قال تعاىل: چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چچ ]سورة البقرة: 193[ قال 
تبعه  وما  الرشك  )هناك  الفتنة  عباس:  بن 

من أذى املؤمنني()8(.
املراد  أن  تفسريه  يف  الرازي  ويرى 
)الرشك  هو  اآلية  هذا  يف  الفتنة  معنى  من 
كانوا  أهنم  فتنتهم  كانت  قالوا:  الكفر  أو 
 النبي أصحاب  ويؤذون  يرضبون 

بمكة حتي ذهبوا إىل احلبشة ثم واظبوا عىل 

وكان  املدينة  إىل  ذهبوا  حتى  اإليذاء  ذلك 

يرتكوا  أن  الفتنة  تلك  إثارة  من  غرضهم 

حمرر  وينظر   .354 ج2/  القرطبي:  تفسري   )8(
ج1/  العزيز:  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز 
 .495 ج1/  املنثور:  الــدر  وينظر   .263

وينظر روح املعاين: ج2/ 76. 
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تعاىل  اهلل  فأنزل  كفارًا  ويرجعوا  دينهم 
تظهروا  حتى  قاتلوهم  واملعنى  اآلية  هذه 
تقعوا  فال  دينكم  عن  يفتنوكم  فال  عليهم 

يف الرشك()9(.
ثانيًا: الصد عن السبيل واالضالل.

ې  ې  چۉ  تعاىل:  قال 
املائدة:  ائچ ]سورة  ائ  ى  ى  ې  ې 
أن  )احذرهم  معناه  الطربيس:  قال   ]49
يضلوك ويصدوك عن ذلك إىل ما هيوون 
من األحكام بأن يطمعوك منهم يف اإلجابة 
عىل  داللة  اآلية  هذه  ..ويف  اإلسالم،  إىل 
والضالل  البدع  أهل  جمانبة  وجوب 
وذوي األهواء وترك خمالطتهم( )10( وقال 
النسفي: يف مدارك التنزيل )واحذرهم أن 
أي  له  مفعول  وهو  يرصفوك  أي  يفتنوك 
أن  القرطبي  ويرى  يفتنوك()11(  أن  خمافة 
معنى )يفتنوك( يصدوك ويردوك وهذا ما 

عليه أغلب املفرسين)12(.

)9( التفسري الكبري: ج5/ 113.
)10( جممع البيان يف تفسري القرآن: ج3/ 289. 
ج1/  التأويل:  وحقائق  التنزيل  مــدارك   )11(
ابن  تفسري  من  املقباس  تنوير  وينظر   .286

عباس: 95. 
213. وينظر  )12( ينظر تفسري القرطبي: ج6/ 

تفسري أيب السعود: ج3/ 46. 

وكذلك يف قولة تعاىل: چۉ ۉ ې 
ائچ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
إىل  تشري  أهنا  نجد   ]41 املائدة:  ]سورة 

املعنى نفسه وهو ضالله)13(.
ثالثًا: االبتالء واالختبار.

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  تعاىل:  قال 
چ ]سورة  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
)ال  چ أي  ھ  ھ  چ   ]2 العنكبوت: 
يمتحنون يف دعواهم بام يظهرها ويثبتها أي 
وامتحان  فتنة  بال  مرتوكني  أنفسهم  أظنوا 
اهلل  أن  يعني  باهلل  آمنا  يقولوا  أن  بمجرد 
كاملهاجرة  التكاليف  بمشاق  يمتحنهم 
ووظائف  الشهوات  ورفض  واملجاهدة 
األنفس  يف  املصائب  وأنواع  الطاعات 
املنافق  من  املخلص  ليتميز  واألموال 
فيه  املضطرب  من  الدين  يف  والراسخ 
الدرجات فإن  ولينالوا بالصرب عليه عوايل 
جمرد اإليامن وإن كان عن خلوص ال يقتيض 

غري اخلالص من اخللود يف العذاب()14(.

وينظر   .329 ج5/  امليزان:  تفسري  ينظر   )13(
األمثل يف تفسري كتاب اهلل املبارك: ج4/ 8. 

وينظر تفسري البيضاوي: ج2/ 324. 
وينظر   .444 ج6/  البيان:  روح  تفسري   )14(

جممع البيان: ج8/ 6. 
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واملراد بالفتنة يف هذا املورد )االمتحان 

بشدائد التكليف من مفارقة األوطان وكل 

ما حيب ويستلذ()15( أن االبتالء واالختبار 

هو من سنن اهلل تعاىل يف خلقه عىل ما جرى 

بالشدائد  امتحاهنم  من  السابقة  األمم  مع 

واملشقات ورضوب االختبارات حيث ال 

مسألة  يف  األمر  هناية  الشفهي  اإليامن  َيعَد 

الكثري  منه  يلزم  ولكن  تعاىل  باهلل  اإليامن 

إىل  يصل  لكي  اإليامن،  هذا  صدق  ليثبت 

من  اخلبيث  وليميز  اإلنسان  هذا  حقيقة 

الطيب.

رابعًا: اجلنون.

قال تعاىل: چڻ ۀچ ]سورة 

القلم: 6[.

هو  منكم  من  )أي  الشريازي:  قال 

املجنون، واملفتون اسم مفعول من )الفتنة( 

االبتالء  بقصد  هنا  وورد  االبتالء،  بمعنى 

ألنه  املجنون  عىل  )وأطلق  باجلنون()16( 

العرب  ألن  وقيل  باجلنون  حمن  أي  فتن 

ج5/  الفرقان:  ورغائب  القرآن  غرائب   )15(
369. وينظر نظم الدرر يف تناسب اآليات 

والسور: ج5/ 535. 
)16( األمثل يف تفسري كتاب اهلل املبارك: ج18/ 
382. وينظر تفسري امليزان: ج 19/ 360. 

وهم  اجلن  ختييل  من  اجلنون  أن  يزعمون 

الفتان للفتاك منهم()17(.

وخالصة القول عند الطباطبائي ملعنى 

)املفتون( هو. )تقريع عىل حمصل ما تقدم 

بالنبوة  متلبسًا  بل  جمنونًا  تكن  مل  فإذا  أي 

من  األجر  عظيم  ولك  باخللق  ومتخلقًا 

أمر دعوتك وينكشف عىل  ربك فسيظهر 

األبصار والبصائر من املفتون باجلنون أنت 

باجلنون()18(.  لك  الرامون  املكذبون  أو 

إذن معنى املفتون يف هذه اآلية عند مجهور 

املفرسين هو اجلنون.

خامسًا: العذاب.

ۈ  ۈ  چۆ  تعاىل:  قال 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
النحل:  ائچ ]سورة  ائ  ى 
أي  العذاب  بمعنى  هنا  )ُفتُِنوا(  إن   ]110

إدخال  الفتن  وأصل  االرتداد  عىل  عذبوا 

ثم  رداءته  من  لتظهر جودته  النار  الذهب 

)17( روح املعاين: ج29/ 25. 
فتح  وينظر   .360 ج19/  امليزان:  تفسري   )18(
املسري:  زاد  وينظر   .267 ج5/  القدير: 

ج8/ 329. 
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اإلنسان)19(.  وتعذيب  البالء  عن  به  جتوز 
عىل  واإلكراه  )بالعذاب  الزخمرشي:  قال 

الكفر()20(.
وأمجع الرواة يف ذلك عن ابن عباس: 
أي  يفتن  كان  فيمن  نزلت  اآلية  هذه  أن 

 )21(حممد النبي  أصحاب  من  يعذب 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چۆ 

ۋ ۅ ۅ ۉچ.
قال:  مروان  بن  رواية عن عمرو  ويف 
قال رسول  قال:  »أبا عبد اهلل سمعت 
أربعة خصال: ما  أمتي  اهلل: )رفع عن 
وما  عليه  أكرهوا  وما  نسوا  وما  أخطئوا 

ڌ  ڍ  چ  اهلل:  كتاب  يف  وذلك  يطيقوا  مل 
ڌ ڎ ڎ ڈچ ]سورة 
تعذيب  كلمة  أذن   )22(]106 النحل: 

وينظر   .239 ج14/  املعاين:  روح  ينظر   )19(
تفسري القرطبي: ج10/ 192. وينظر الدر 
القرآن  وينظر غرائب   .171 املنثور: ج5/ 
ورغائب الفرقان: ج4/ 311. وينظر زهرة 

التفاسري: م6 ج1/ 4281. 
)20( تفسري الكشاف: ج2/ 595. وينظر صفوة 
من  املقابس  وينظر   .119 ج2/  التفاسري 

تفسري ابن عباس: ج1/ 231. 
)21( ينظر تفسري امليزان: ج12/ 331. 

)22( بحار األنوار: ج72/ 408. وينظر تفسري 
العيايش: ج2/ 284. 

آخر  إنسان  بتعذيب  إنسان  يقوم  أن  تعني 
قبل  من  بدنية  أو  نفسية  أما  بطريقتني 
طرف ذو سلطان مسيطر قادر عىل هؤالء 
يف  املسلمني  مع  حدث  ما  وهو  الضعفاء، 
بدء الدعوة اإلسالمية، وقد جاءت بمعني 

الفتنة أي العذاب.
سادسًا: القتل واألرس.

حت  جت  يب  ىب  چمب  تعاىل:  قال 
يثچ  ىث  مث  جث  يت  ىت  ختمت 

]سورة النساء: 101[
واملراد من قوله )يفتنكم( القتال باحلمل 
وإن  )والفتنة  الصالة)23(.  يف  وأنتم  عليكم 
كانت ذات معان كثرية خمتلفة لكن املعهود 
من إطالقها يف القرآن يف خصوص الكفار 
رضب  أو  قتل  من  التعذيب  واملرشكني 
تؤيد ذلك  أيضًا  الكالم  ونحومها، وقرائن 
باحلملة  يعذبوكم  أن  خفتم  إن  فاملعنى: 

أي  للمسلمني  هنا  والقتل  والقتال()24(. 

ابن عباس:  املقباس من تفسري  تنوير  ينظر   )23(
الوجيز يف تفسري  املحرر  78. وينظر  ج1/ 
وينظر   .104 ج2/  الــعــزيــز:  الــكــتــاب 

الكشاف: ج1/ 592. 
تفسري  وينظر   .61 ج5/  امليزان:  تفسري   )24(

األمثل: ج3/ 279. 
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إنزال األذى باملؤمنني من قبل الكافرين.

سابعًا: اشتباه احلق بالباطل.

ھ  ھ  چھ  تعاىل:  قال 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے 
ۇ ۇ ۆچ ]سورة األنفال: 
أن  لنا  يريد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن   .]73

متحدين  كمسلمني  نعش  مل  إن  أننا  نتعلم 

وفيها  متكافلة  مجاعة  يف  بعض  مع  بعضنا 

شديدة  فتنة  هناك  تكون  فسوف  إيامن، 

وهذه الفتنة هي اشتباه احلق بالباطل، أي 

خيتلط فيه الكفر باإليامن.

املسلمني  اآلية  )تنبه  الشريازي:  قال 

وحتذرهم من خمالفة هذه التعاليم، فتقول: 

فتنة  وأي  ڭچ  ڭ  ڭ  چۓ 

وفساد أكرب من هتميش انتصاركم، ورسيان 

وسائس األعداء يف جمتمعكم، وختطيطهم 

أي  والعدل()25(  احلق  دين  دينكم  هلدم 

توليًا  املؤمن  أخيه  املؤمن  يتول  مل  )إذا  أنه 

ذلك  أدى  جدًا  الكافر  من  ويتربأ  حقًا 

هجر  فإذا  الدين  يف  والفساد  الضالل  إىل 

كان  املسلمني  ونرص  الكفار  أقاربه  املسلم 

روح  وينظر   .246 ج5/  األمثل:  تفسري   )25(
املعاين: ج10/ 38. 

اإلسالم  إىل  الكفار  ألقاربه  أوعى  ذلك 

وترك الرشك()26(.

احلق  اشتباه  بمعني  هنا  الفتنة  نرى 

الكفر  اإليامن وظهور  بالباطل أي ضعف 

وهذا ما عليه أغلب املفرسين)27(.

ثامنًا: اإلحراق بالنار والتعذيب.

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چ  تعاىل:  قال 

يشري   ]10 الربوج:  ڈچ ]سورة 
عظم  إىل  السورة  هذه  يف  الكريم  القرآن 

ارتكبت  التي  األخدود  أصحاب  جريمة 

وإىل  أحياء.  وهم  بحرقهم  املؤمنني  ضد 

ساموي  عذاب  من  املجرمني  ينتظر  ما 

شديد وهو اإلحراق بالنار يف األخرة. قال 

والعرب  بالنار  حرقوهم  )أي  القرطبي: 

تقول فتن فالن الدرهم والدينار إذا أدخله 

الكور لينظر جودته، .. وورق فتني أي فضة 

حمرتقة ويقال: للحرة فتني أي كأهنا أحرقت 

حجارهتا بالنار وذلك لسوادها()28(.

)26( زاد املسري: ج3/ 386. 
)27( ينظر تفسري أيب السعود: ج4/ 38. وينظر 
تفسري البيضاوي: ج3/ 124. وينظر روح 

املعاين: ج10/ 38. 
وينظر   .295 ج19/  القرطبي:  تفسري   )28(
وينظر   .253 ج20/  املــيــزان:  تفسري 
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العذاب  لونان من  اآلية  ولقد ورد يف 

احلريق(  و)عذاب  جهنم(  )عذاب  اإلهلي 

ألوان  جهنم  لعذاب  أن  إىل  لإلشارة 

عديدة، منها )عذاب النار( وتعيني )عذاب 

فتنوا  الذين  أن  إىل  أيضًا  احلريق( لإلشارة 

بالنار،  وأحرقوهم  واملؤمنات  املؤمنني 

سوف جيازون بذات أساليبهم()29(.

تاسعًا: اإلفساد.

ڱ  ڳ  ڳ  چڳ  تعاىل:  قال 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ 
ۓچ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

]سورة ال عمران: 7[.

أن هذا النوع من الفتنة هو أخطر أنواع 

أفراد  تيقظ من قبل  إىل  إنه حيتاج  إذ  الفتن 

آليات  حتريفًا  فيه  ألن  اإلسالمية  األمة 

القرآن الكريم ومنها املتشاهبة، والتي تنرش 

فساد العقول إذما فرست تفسريًا صحيحًا 

ألن فيها هالك أمم وموت الشعوب وفناء 

الكريم من هذا  القرآن  أقوام، هلذا حذرنا 

التسهيل  وينظر   .733 ج4/  الكشاف: 
لعلوم التنزيل: ج4/ 190. 

)29( تفسري األمثل: ج20/ 71. 

الناس  يفتنون  الذين  واملفسدين  الفساد 

ويضلوهنم عن دينهم.

تلك  أوقعوا  )متى  الرازي:  يقول 

خمالفًا  بعضهم  صار  الدين  يف  املتشاهبات 

للبعض يف الدين وذلك يفيض إىل التقاتل 

وأن  الفتنة...  هو  فذلك  واملرج  واهلرج 

ومعلوم  عنه  الضالل  هو  الدين  يف  الفتنة 

يف  الفتنة  من  أعظم  فساد  وال  فتنة  ال  أنه 

بذلك  ويريدون  فيه()30(  والفساد  الدين 

آيات  الناس يف  املتشابه أي إضالل  )اتباع 

اهلل سبحانه، وأمر آخر هو أعظم من ذلك، 

وهو احلصول والوقوف عىل تأويل القرآن 

حتى  واحلرام  احلالل  أحكام  ومأخذ 

يستغنوا عن اتباع حمكامت الدين فيستنسخ 

اهلل  فيصور   )31( اهلل من أصله(  دين  بذلك 

سبحانه وتعاىل هؤالء الفاسدين الذين يف 

ما  يتبعون  إذ  دقيقًا  قلوهبم مرض تصويرًا 

تشابه منه لكي يشككوا بالقرآن بأي وسيلة 

وهو أعظم أنواع الفساد يف األرض.

تفسري  وينظر   .152 ج7/  الكبري:  تفسري   )30(
الكشاف: ج1/ 366. 

)31( تفسري امليزان: ج3/ 23. وينظر جممع البيان: 
ج2/ 195. وينظر روح املعاين: ج3/ 83. 
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عارشًا: اختالف الناس 

وعدم اجتامع قلوهبم.

ۉ  ۅ  چ  تعاىل:  قال 

ۉ ېچ ]سورة التوبه: 47[. 
فاملراد بالفتنة هنا: كل ما يؤدي إىل ضعف 

املسلمني يف دينهم أو يف دنياهم واختالف 

النميمة  لوجود  اجتامعهم  وعدم  أمرهم 

بينهم من قبل الفاسدين.

حاصل  أن  )واعلم  الرازي:  قال 

ما  فيهم  خرجوا  لو  أهنم  هو  الكالم 

اإلفساد  هو  واخلبال  خبااًل  إال  زادوهم 

من  وهو  الرأي  اختالف  يوجب  الذي 

عنها  االحرتاز  جيب  التي  األمور  أعظم 

االختالف  حصول  عند  ألن  احلرب  يف 

واالنكسار  االهنزام  حيصل  الرأي  يف 

ال  أهنم  تعاىل  بني  ثم  الوجوه  أسهل  عىل 

يقترصون عىل ذلك بل يمشون بني األكابر 

املراد  وهو  أكثر  اإلفساد  فيكون  بالنميمة 

ۉ  ۉ  چۅ  بقوله: 

ېچ()32(.

تفسري  وينظر   .66 ج16/  الكبري:  تفسري   )32(
املسري:  زاد  وينظر   .298 ج2/  البغوي: 

ج3/ 448. 

درسًا  تعطي  احلقيقة  يف  اآلية  وأن 

للمسلمني و للمؤمنني كافة أن ال يكرتثوا 

بكثرة املقاتلني أو قلتهم وكميتهم وعددهم، 

املخلصني  اختيار  يفكروا يف  أن  بل عليهم 

أجل  من  قلياًل،  كان عددهم  وإن  املؤمنني 

الوصول إىل النرص و االبتعاد عن التشويش 

درس  فهذا  املنافقني،  قبل  من  والتحريض 

ملسلمي املايض واحلارض واملستقبل)33(.

لألمم  وقعت  قد  الفتن  هذه  مثل  ان 

يتعظ  مل  ولكن  احلارضة،  وكذلك  السابقة 

يأخذ  ومل  احلارض  اإلنساين  املجتمع  منها 

منها املوعظة والدروس. هلذا نجد املسلمني 

يف مجيع بقاع االرض يتقاتلون فيام بينهم من 

أجل نرصة مذهب عىل األخر، ونسوا اهنم 

واحد  ونبي  واحد  بإله  يؤمنون  مسلمون 

والسبب يف هذه الفتنة يعود إىل عدم اجتامع 

قلوهبم وعدم معرفة عدوهم احلقيقي.

املطلب الثاين

التعريف بسورة العنكبوت

بذلك  سميت  العنكبوت  ســـورة 

وقد  )اْلَعْنَكُبوِت(  كلمة  عىل  الشتامهلا 

وينظر   .51 ج6/  األمثل:  تفسري  ينظر   )33(
تفسري امليزان: ج9/ 268. 
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قال  نفسها  الــســورة  يف  مرتني  تكررت 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چڇ  تعاىل: 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ 
گچ  گ  ک  کک 
]سورة العنكبوت: 41[)34( وقيل يف سبب 

فيها  العنكبوت  رضب  اهلل  ألن  التسمية 

املزعومة  واآلهلة  املنحوتة،  لألصنام  مثال 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چڇ 

ــورة  ڎچ ]س ڎ  ڌ 
العنكبوت: 41[)35(.

رضب اهلل تعاىل لنا هذا املثل ليدلنا عىل 

أن مثلام تتشابك وتتعدد خيوط العنكبوت 

هذه  يف  الفتن  هي  كذلك  ينسجها  التي 

استعان  إذا  لكن  ومتشابكة  متعددة  احلياة 

تصبح  كلها  الفتن  هذه  فإن  باهلل  العبد 

مثل  وأن  متامًا.  العنكبوت  كبيت  واهية 

هذه السورة قد اختصها اهلل تعاىل بموضوع 

األمثلة  لنا  الفتنة حيث رضب  واحد وهو 

)34( ينظر بصائر ذوى التميز يف لطائف الكتاب 
العزيز: 252. 

331. وينظر  التفاسري: ج2/  )35( ينظر صفوة 
األمثل: ج12/ 241. وينظر تفسري حدائق 

الروح والرحيان: ج21/ 331. 

قال  الفتن،  من  مراده  لتوضيح  الكثرية 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چڻ  تعاىل: 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ 

ۆچ ]سورة العنكبوت: 2 -3[.
أسباب نزول آيات سورة العنكبوت.

الكريم  القرآن  آيات  نزول  كان 

التفسري. ما  وسوره عىل نوعني عند علامء 

كان ابتداًء دون واقعة وقعت اقتىض نزول 

أو  واقعة  عقب  نزل  ما  والثاين  الوحي. 

سؤال)36(.

سورة  يف  اآليات  تتبع  خالل  ومن 

هلا  كان  آيات  فيها  أن  وجدنا  العنكبوت 

ما  الثاين  النوع  من  وهي  هبا  خاص  نزول 

نزل عقب واقعة أو حدث أستدعى نزول 

اآلية، وهي عىل ما يأيت: -

ڻ  ڻ  چڻ  تعاىل:  قال  أواًل: 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
العنكبوت1 -2[ يقول  ھچ ]سورة 
تعرض  اآليات  هذه  الشريازي:  مكارم 

االمتحان لعامة الناس دون استثناء ليفتضح 

 .87 القرآن: ج1/  اإلتقان يف علوم  ينظر   )36(
وينظر موجز علوم القرآن: 129 -130. 
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أن  يمكن  فكيف  والكاذبون...  املبطلون 
العظيم  االمتحان  هبذا  اإلنسان  يصدق 
)الفتنة( وهو مل هييئ نفسه له!؟ ومل يكن من 

أهل التقوى والورع!)37(.
الذي  كاالمتحان  االبتالءات  فهذه 
منهم،  كل  مقدرة  لنعرف  للتالميذ  ُنجريه 
من  الصادق  لنعرف  إال  كانت  ما  فالفتنة 
سيصرب  الصادق  فيها،  والكاذب  إيامنه 

ويتحمل، والكاذب سينكر ويرتدد.
برش،  )حدثنا  النزول  سبب  عن  أما 
قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن مطر، عن 

، قال: إهنا نزلت، يعني چ ڻ ڻ  الشعبيِّ
أناس  يف  ہچ اآليتني  ۀ  ۀ  ڻ 
إليهم  فكتب  باإلسالم،  أقّروا  بمكة  كانوا 
املدينة:  من   اهلل نبيِّ  حممد  أصحاب 
حتى  باإلسالم  إقرار  منكم  يقبل  ال  إنه 
املدينة،  إىل  عامدين  فخرجوا  هتاجروا، 
فاتبعهم املرشكون، فرّدوهم، فنزلت فيهم 
نزلت  قد  إنه  إليهم:  فكتبوا  اآلية،  هذه 
فإن  نخرج،  فقالوا:  وكذا،  كذا  آية  فيكم 
اتبعنا أحد قاتلناه، قال: فخرجوا فاتبعهم 
قتل،  من  فمنهم  فقاتلوهم،  املرشكون 

)37( ينظر تفسري األمثل: ج12/ 243. 

چۆ  فيهم  اهلل  فأنزل  نجا،  من  ومنهم 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ې ى ى ائ ائچ ]سورة 

النحل: 110[)38(.
ثنا  الصباح  بن  بن حممد  احلسن  )ذكر 
عبد  سمعت  قال:  جريج  ابن  عن  حجاج 
يف  نزلت  يقول:  عمري  بن  عبيد  بن  اهلل 
فأنزل  اهلل  يعذب يف  إذ كان  يارس  بن  عامر 
وعىل  ھچ()39(.  ھ  چھ  تعاىل  اهلل 
سبب  هلا  كان  اآليات  هذه  أن  من  الرغم 
يف  للجميع  عامة  أهنا  أال  هبا  خاص  نزول 
تعاىل  اهلل  كل زمان ومكان ألهنا من سنن 

الختبار اإلنسان يف هذ الكون.
األغراض العامة لسورة العنكبوت 

ومقاصدها.

السورة،  غرض  عن  التحدث  قبل 

ج19/  القرآن:  تأويل  يف  البيان  جامع   )38(
م9/  النهاية:  بلوغ  إىل  اهلداية  وينظر   .9

5597. وينظر األمثل: ج12/ 243. 
)39( تفسري ابن أيب حاتم: ج9/ 3032. وينظر 
 .166 الــنــزول:  أسباب  يف  النقول  لباب 
الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  املحرر  وينظر 
املعاين:  روح  وينظر   .305 ج4/  العزيز: 

ج20/ 135. 
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ينبغي لنا أن نبني الظروف التي نزلت فيها، 
ألن معرفتنا بذلك تفتح لنا الباب الواسع 
ومقاصدها  السورة  أغراض  معرفة  أمام 

التي من أجلها نزلت.
فبعد اإلعداد العظيم الذي قام به النبي 
اجلامعة  وبناء  أصحابه،  لرتبية   حممد
املسلمة املنظمة األوىل عىل أسس عقائدي، 
موعد  حان  املستوى،  رفيعة  وخلقية 
االمتحان احلقيقي للمسلمني األوائل وهو 
االختبار )الفتنة( لكي يتميزوا عن غريهم 
ويصلون إىل غاية اإليامن وحقيقة ذات اهلل 

سبحانه وتعاىل.
نزلت  املكية  السور  أن  املعلوم  ومن 
ال  مستضعفة  قلة  مكة  يف  واملسلمون 
أهل  أن  عىل  نفسها،  عن  الدفاع  تستطيع 
قلوهبم  عىل  ومن  األكباد  قساة  من  مكة 
أن  وظنوا  أمره  أول  به  يعبأوا  مل  أقفاهلا 
الرهبان  حديث  عىل  يزيد  لن  حديثه 
إىل  الحمالة  عائدون  الناس  وأن  واحلكامء، 
اإليامن  أن  ناسني  وأجدادهم،  آبائهم  دين 
قد  احلق  وأن  غالب،  يغلبه  ال  الصادق 

كتب له الفوز أبدًا)40(.

)40( ينظر حياة حممد: 141. 

ــت مجــاعــة مــن كــفــار قريش  ــذا أت هل
فعذبوهم  عشائرهم،  من  آمــن  من  إىل 
عن  يفتنوهم  أن  وأرادوا  وسجنوهم، 
ردهم  العمل  هبذا  يستطيعوا  فلم  دينهم، 
أمــانــة اهلل يف  اإليـــامن  إيــامهنــم. ألن  عــن 
أهل  هلا  هم  من  إال  حيملها  ال  األرض، 
آيات سورة  قدرة. وأن  وفيهم عىل محلها 
العنكبوت كلها تتحدث عن سنة االبتالء 
األمم  وقصص  النفس  وجهاد  والفتنة 
هلذه  امتحانات  من  فيها  وقع  وما  الغابرة 
يوجد  ال  حمكمة  آياهتا  مجيع  وأن  األمم. 
السورة  هذه  فجاءت  املتشابه.  من  فيها 

بأغراض مهمة، يمكن أن نعد منها:
السورة  من  األول  فالقسم  أواًل: 
))االمتحان((  مسألة  عن  )يتحدث 
األمران  وهذان  ))املنافقني((،  وموضوع 
ألن  االنفكاك!!  يقبالن  ال  متالزمان 
طوفان  يف  إال  ممكنة  غري  املنافقني  معرفة 
االمتحان()41(. إال أن ذلك مل يكن منحرصًا 
فيها  فهم  إهلية  سنة  هي  بل  مكة،  بمؤمني 

كانت  اإلهلية  االمتحانات  وأن  رشكاء، 

)41( تفسري األمثل: ج12/ 241. وينظر صفوة 
التفاسري: ج2/ 331. 
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تأتيهم بصور خمتلفة فكان املحور األسايس 

الذي تدور عليه هذه السورة هو الفتنة.

الوالدين  إىل  باإلحسان  األمر  ثانيًا: 

باهلل  اإلرشاك  يف  طاعتهام  عدم  مع  وبرمها 

النزول  أسباب  رشح  يف  تقدم  كام  تعاىل، 

هلذه اآلية)42(.

يضلون  الذين  الكافرين  )حال  ثالثًا: 

للمؤمنني: نحن نحمل  غريهم، ويقولون 

خطاياكم إن كنتم ضالني()43(.

 النبي قلب  )لتسلية  رابعًا: 

جوانب  بيان  طريق  عن  قلة،  واملؤمنني 

السابقني،  العظام  األنبياء  حياة  من 

 وشعيب ولوط  وإبراهيم  نوح  أمثال 

أمثال  ألداء  أعداًء  واجهوا  إذ  وعواقبهم! 

بني  وقد  البخالء.  املال  وطواغيت  نمرود 

املواجهة،  كيفية  السورة  من  القسم  هذا 

لتطمئن  للمؤمنني  وعاقبتها  وعدهتا، 

إنذارًا  اآليات  هذه  ولتكون  قلوهبم، 

هلم  الذين  األوثان،  وعبدة  للمرشكني 

وينظر   .25 ج21/  املراغي:  تفسري  ينظر   )42(
تفسري حدائق الروح والرحيان: ج22/ 71. 
ج22/  والرحيان:  الــروح  حدائق  تفسري   )43(

71. وينظر تفسري املراغي: ج21/ 25. 

قلوب كاحلجارة أو أشد قسوة، والظاملني 

.)44()الذين عارصوا النبي

خامسًا: حجاج أهل الكتاب، والنهي 

وأثبات  والغلظة.  بالفظاظة  جدهلم  عن 

الرسول  معجزة  صدق  وبيان  النبوة، 

بالفرار  املؤمنني  أمر  وكذلك   .حممد

بدينهم، من أرض خيافون فيها الفتنة)45(.

سادسًا: ومن األغراض التي إشارت 

األصنام  عجز  العنكبوت.  سورة  إليها 

املصنوعة التي تعبد من دون اهلل، وعبادها 

وبيان  العنكبوت،  كمثل  مثلهم  الذين 

من  لسلسلة  تتعرض  وكام  القرآن،  عظمة 

والعمل  الصالة  أمثال  الرتبوية  املسائل 

وما  املخالفني  مناقشة  وأسلوب  الصالح، 

إىل ذلك)46(.

سابعًا: العاقبة احلسنى للذين يعملون 

الصاحلات، وامتنانه عىل قريش بسكناهم 

)44( تفسري األمثل: ج12/ 241. وينظر تفسري 
املراغي: ج21/ 25. 

والــرحيــان:  الــروح  حدائق  تفسري  ينظر   )45(
يف  التميز  ذوي  بصائر  وينظر   .71 ج22/ 

لطائف الكتاب العزيز: 252. 
242. وينظر  )46( ينظر تفسري األمثل: ج12/ 

تفسري املراغي: ج21/ 25. 
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النعمة،  هبذه  كفراهنم  ثم  احلرام،  البيت 

بإرشاكهم به سواه)47(.

العنكبوت  سورة  أغراض  أهم  هذه 

والتي ركزت عىل اهلدف األسايس واملحرك 

الرئيس أال وهو، حمور االبتالء و االمتحان 

لألمم  األنبياء  وعظمة  املؤمنني  فتنة  وبيان 

وكذلك  فتن،  من  هلم  وقع  وما  السابقة 

بيان موقف الرسول حممد من مرشكي 

قريش.

املطلب الثالث

الفتنة يف قصص سورة العنكبوت

فنَي  عمَل  الكريم  القرآن  يف  القصة 

مستقَل يف موضوعه وطريقة عرضه وإدارة 

القرآن  يف  القصة  ذكرت  وقد  حوادثه، 

لتحقيق أغراض دينية بحتة ومنها؛ إثبات 

أساسها  يف  األديان  وتوحيد  اهلل  وحدانية 

اإلهلية  القدرة  ومظاهر  والتبشري  واإلنذار 

ينرص  اهلل  أن  وبيان  والرش  اخلري  وعاقبة 

وذلك  املكذبني،  وهيلك  النهاية  يف  أنبياءه 

تثبيتًا للنبي حممد ويف سورة العنكبوت 

لطائف  يف  التميز  ذوي  بصائر  ينظر   )47(
تفسري  وينظر   .252 الــعــزيــز:  الكتاب 

األمثل: ج12/ 242. 

يذكر اهلل تعاىل جمموعة من قصص األنبياء 

يف سورة واحدة، الغرض منها بيان عظمة 

االختبار واالمتحان من قبل اهلل تعاىل كام 

صورهتا هذه السورة وأنه يستطيع أن يفتن 

أنبياء  كانوا  لو  حتى  عباده  من  يشاء  من 

ليميز  األرض  هذه  يف  سنة  جيعلها  لكي 

للمكذبني  وان  الكاذبني،  من  الصادقني 

النهاية الواحدة وهي النار)48(.

أواًل: الفتنة بطول املكث 

وطول عمر األعداء.

يف  وحكمته  حكمه  عن  تعاىل  خيرب 

عقوبة األمم املكذبة، وأن اهلّل أرسل عبده 

يدعوهم  قومه،  إىل  »نوحًا ورسوله 

والنهي  بالعبادة،  اهلّل  وإفراد  التوحيد  إىل 

ى  چ  تعاىل  قال  األصنام،  عبادة  عن 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ٻ  ٻ  ٱ  ېئ  ېئ 
پچ ]سورة  ٻ  ٻ 
القصة  هذه  يف   .]15-  14 العنكبوت: 

حيدثنا اهلل تعاىل عن فتنة قد تصيب اإلنسان 

)48( ينظر التصوير الفني يف القرآن: 143 -151. 
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يدعوهم  قومه  يف  وحيدًا  يكون  حينام 
قال  االصنام  عبادة  عن  والنهي  اخلري  إىل 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چۓ  تعاىل: 
 5 نوح:  ]سورة  ۋچ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
-6[ ولكن هذا اإلنسان لربام يصاب بفتنة 
َأْلَف  الطويلة  املدة  هذه  طوال  يدعو  وهو 
ِسنَي عامًا واألعداء يصدون عنه  َسَنٍة إاِلَّ مَخْ
الدنيا  احلياة  يف  مكثهم  بطول  ويتمتعون 
تدعو  املدة  هذه  واألوالد،  باملال  وكذلك 
لكن  اإلنسان  نفس  يف  والريبة  الشك  إىل 
نوحًا«)مل يزدد هلم إاّل نصحا، ويف اهلل 
إال صربا. ولقد عّرفه اهلل أنه لن يؤمن منهم 
آمنوا،  قد  كانوا  الذين  اليسري  القليل  إال 
ومل  الكفار  وأغرق  السفينة،  باختاذ  وأمره 
ونرص  وعده،  وصدق  أحدا،  منهم  يغادر 
عبده.. فال تبديل لسّنته يف نرصة دينه()49(. 
إذ أنه مل يقل: )تسعامئة ومخسني سنة ألنه، 
هذا  إطالق  يتوهم  أن  جلاز  ذلك،  قيل  لو 

زائل  التوهم  وهذا  أكثره،  عىل  العدد 
كاملة  ومخسني  تسعامئة  قيل:  وكأنه  هنا، 
أسلس  احلق  ذكره  ما  أن  مع  العدد.  وافية 

)49( لطائف اإلشارات: ج3/ 91. وينظر البحر 
املديد يف تفسري القرآن املجيد: ج4/ 291. 

وأعذب لفظًا، وألن القصة سيقت ذكر ما 
كابده من  أمته، وما  من  »به نوح ابتىل 
طول املصابرة تسليًة لنبينا -)عليه الصالة 
والسالم( فكان ذكر األلف أفخم وأوصل 
ثم  بالّسنِة  أواًل:  َوِجيَء،  الغرض.  إىل 
بالعام ألن تكرار لفظ واحد يف كالم واحد 

حقيق باالجتناب يف البالغة()50(.
»نوح مرهبا  التي  الفتنة  هذه  فبعد 
كيف اخلروج منها؟ يكون عن طريق الصرب 
وحتمل املشاق ومن ثم انتظار أمر اهلل تعاىل 

ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

چڻ  وكذلك  پچ  ٻ 
ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
 ]69 العنكبوت:  ہچ ]سورة 

وكذلك چ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ چ ]سورة العنكبوت: 3[.

ثانيًا: الفتنة بسوء اجلزاء 
والطغيان والضالل.

ڀ  ڀ  پ  پ  چ  تعاىل:  قال 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ 

املجيد:  الــقــرآن  تفسري  يف  املديد  البحر   )50(
ــارات:  اإلش لطائف  وينظر   .291 ج4/ 
للقرآن  الوسيط  التفسري  وينظر   .91 ج3/ 

الكريم: ج11/ 21. 
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
العنكبوت:  چ ]سورة  ڍ  ڍ  ڇڇ 

.]17-16
بعد أن أكمل سبحانه وتعاىل احلديث 
وما حل به من اختبار  »عن قصة نوح
لنا  لترضب  اآليات  جاءت  وامتحان، 
من  صاحبه  وما  االنبياء  من  الثاين  املثل 
 ،امتحان مع قومه وهو إبراهيم اخلليل
وجادهلم  استطاع  ما  هدايتهم  حاول  فقد 

ٻ  ٻ  چٱ  واملنطق  باحلجة 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀچ ]سورة 

بسيطة  دعوة  فدعاهم   ]24 العنكبوت: 
فيها وال غموض وهي  تعقيد  واضحة ال 
ببيان  بدأ  إذ  دقيقا  ترتيبًا  عرضها  يف  مرتبة 
قال:  إليها  يدعوهم  التي  الدعوة  حقيقة 
بتحبيب  ثني  ثم  ٺٺچ  ڀ  چڀ 

إليهم، وما تتضمنه من اخلري  هذه احلقيقة 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چٺ  هلم 

ٿچ)51(.
)51( وينظر يف ظالل القرآن: ج5/ 2728. 

ولكن هؤالء القوم مل يعوا حقيقة هذه 
الدعوة بل سولت هلم أنفسهم فكانوا من 
إىل  األحد  الواحد  عبادة  وتركوا  الطاغني 
أدلة  من  أعطاهم  ما  برغم  األصنام  عبادة 

وبراهني مادية ومعنوية قال تعاىل: چگ 
ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے 
ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
]سورة  ىئچ  مئ  حئ  جئ  ی 

العنكبوت: 19 -23[.
والرباهني  احلجج  هلم  أقام  )أن  فبعد 
واحلرش  الرسل  وإرسال  الوحدانية  عىل 
جحدوا  أهنم  ببيان  هذا  أردف  واجلزاء 
أن  بعد  بالباطل  احلق  ودفعوا  وعاندوا 

سبيال،  للدفاع  جيدوا  ومل  احلجة،  ألزمهم 

هو  كام  القوة  استعامل  إىل  عدلوا  وحينئذ 

لقومهم  فقالوا  أمره،  عىل  املغلوب  دأب 
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ۅچ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  چۆ 

]سورة الصافات: 97[)52(.
واملعاناة  املجادالت  هذه  كل  فبعد 
كان  فقد  »إبراهيم قبل  من  احلقيقية 
وكيف  وإيذائهم،  األعداء  ضغط  حتت 
ليكون  النرص!  صربه  عاقبة  وكانت  صرب 
النبي  أصحاب  لقلوب  تسلية  الكالم  هذا 
التعذيب  الذين كانوا حتت وطأة   حممد
هبذه  يتأثر  فلم  األعداء.  قبل  من  الشديد 

الفتنة التي يلقيها املرشكون چڻ ۀ 
ھچ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

]سورة العنكبوت: 2[)53(.
ٿ  ٺ  چٺ  تعاىل:  قوله  ومعنى 
ٿ ٿ ٿچ ]سورة العنكبوت: 

24[ أي إن هنالك عالمات ثالث للناس 
هي )اآلية األوىل هي تلك النجاة من النار. 
إيذاء  الطغيان عن  الثانية هي عجز  واآلية 
واآلية  النجاة.  له  اهلل  يريد  واحد  رجل 
القلوب  هتدي  ال  اخلارقة  أن  هي  الثالثة 
تاريخ  يتدبر  أن  يريد  ملن  ذلك  اجلاحدة. 

البحر  وينظر   .129 املراغي: 20/  تفسري   )52(
املديد: ج4/ 296. 

امُلنَزل:  اهللِ  كتاِب  تفسري  يف  االمثل  ينظر   )53(
ج12/ 353. 

وعوامل  القلوب،  وترصيف  الدعوات، 
اهلدى والضالل()54(.

فبعد هذه املعاناة واالمتحان واالفتتان 
الفتنة؟  هذه  من  اخلروج  يكون  كيف 
الصالة  اخلليل)عليه  إبراهيم  سيدنا  عند 
قوله  طريق  عن  اخلروج  يكون  والسالم( 

چڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ  تعاىل: 
العنكبوت:  ]سورة  ٿچ  ٿ  ٿ 

ڻڻ  ں  ں  چڱ  وقوله:   ]24
ہچ ]سورة  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

العنكبوت: 27[ وقوله: چڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہچ 

]سورة العنكبوت: 69[.
ثالثًا: فتنة االنحراف اجلنيس املناقض 

للفطرة واإلعالن هبا.
قصة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  بني  أن  فبعد 
إبراهيم اخلليل«وما حل هبا من امتحان 
واختبار له ولقومه، أراد اهلل سبحانه وتعاىل 
لوط،  قوم  مع  آخر  مثال  لنا  يرضب  أن 
والتي  العظيمة  الفتن  من  فتنتهم  فكانت 
احليوان  حتى  بل  والعقل  الدين  يرفضها 

واجلامد، هي االفتتان بشهوة الرجال دون 

)54( يف ظالل القرآن: ج5/ 2731. 
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النساء، إذا ما علمنا أن لوط«كان ابن 
اخت إبراهيم، فإبراهيم خاله وهو قول 
ابن عباس وابن زيدون والضحاك ومجيع 

املفرسين)55(.
وهو )أول من آمن به حني رأى النار 

ژ ژ ڑ  چ  إبراهيم:  َوقاَل  مل حترقه. 
ڑچ ]سورة العنكبوت: 26[ إىل حيث 

فخرج  الشام،  وهو  باهلجرة،  ريب  أمرين 
إىل  الكوفة،  سواد  من  وهي  »كوثى«،  من 
حّران، ثم منها إىل فلسطني، وهي من برية 
الشام، ونزل لوط بسدوم، وِمْن َثمَّ قالوا: 
هجرتان.  وإلبراهيم  هجرة،  نبي  لكل 
وكان معه، يف هجرته، لوط وسارة زوجته. 
وقيل: القائل: چ ژ ژ ڑ ڑچ هو 
لوط، فأول من هاجر من األنبياء إبراهيم 

ولوط()56(.
شذوذ  القوم  يف  فشا  حدث)أن  ثم 
مرة  ألول  يقع  أنه  القرآن  يذكر  عجيب، 
اجلنيس  امليل  هو  ذلك  البرشية.  تاريخ  يف 

)55( ينظر التبيان يف تفسري القرآن: ج8/ 192. 
وينظر البحر املديد: ج4/ 297. 

املجيد:  القرآن  تفسري  يف  املديد  البحر   )56(
تفسري  يف  التبيان  وينظر   .297 ج4/ 

القرآن: ج8/ 192. 

اإلناث  من  بدال  الذكور  إىل  املنحرف 
من  لتتكون  للرجال،  اهلل  خلقهن  الاليت 
تكفل  منتجة  طبيعية  وحدات  اجلنسني 
امتداد احلياة بالنسل وفق الفطرة املطردة يف 
مجيع األحياء. إذ خلقها اهلل أزواجا: ذكرانا 
إىل  واالنحراف  الشذوذ  يقع  فلم  وإناثا. 

اجلنس املامثل قبل قوم لوط( )57(.
ھ  ھ  ہ  چہ  تعاىل:  قال 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

ېئچ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

]سورة العنكبوت: 28 -30[. ومن خالل 
كالم لوط«نجد إن الفساد قد استرشى 
الفواحش  من  وهو  أنواعه  بكل  قومه  يف 

الشاذة القذرة "الشذوذ اجلنيس".
الفحش  فحش  )من  الفاحشة  ومعنى 

القبيح  والفاحشة  والفحشاء  والفحش 

)57( يف ظالل القرآن: ج5/ 2733. وينظر فتح 
القدير: ج4/ 232. 
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الفواحش()58(  ومجعها  والفعل  القول  من 
فاحشة()59(  فهو  احلق  يوافق  مل  أمر  )وكل 
اْلُقْبِح،  يِف  امْلَُتَناِهَيُة  ْصَلُة  اخْلَ )َواْلَفاِحَشُة: 
اْلعامَلنَِي  ِمَن  َأَحٍد  ِمْن  هِبا  َسَبَقُكْم  َما  َلُة  َومُجْ
ْم  ُ َوَأهنَّ ْصَلِة،  اخْلَ َهِذِه  ُقْبِح  لَِكاَمِل  َرٌة  ُمَقرِّ
ُمْنَفِرُدوَن بَِذلَِك، مَلْ َيْسبِْقُهْم إىَِل َعَمِلَها َأَحٌد 

ِمَن النَّاِس َعىَل اْختاَِلِف َأْجَناِسِهْم()60(.
فكان لقوم لوط اعامل وقبائح كثرية قد 
يسبقهم  مل  بحيث  املتقدمة  اآليات  ذكرهتا 

ۆ  چۇ  واخصها  أحد  هبا 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ۋ ۅۅچ ومن هذه األعامل 

يقطعون سبيل  أي  الطريق  اللواطة وقطع 
وكانوا  االدبار  يف  الذكران  بإتيان  الولد 
يرضطون يف جمالسهم وقيل كانوا يناقرون 
بني الديكة، ويناطحون بني الكباش وقيل 

كانوا يلعبون بالنرد والشطرنج)61(.

)58( لسان العرب: ج6/ 325. وينظر األفعال: 
ج2/ 452. 

هتذيب  وينظر   .96 ج3/  العني:  معجم   )59(
اللغة: ج4/ 111. 

)60( فتح القدير: ج4/ 232. 
)61( ينظر التبيان يف تفسري القرآن: ج8/ 193. 
يف  وينظر   .232 ج4/  القدير:  فتح  وينظر 
2733. وينظر تفسري  ظالل القرآن: ج5/ 

جامع ألحكام القرآن: ج13/ 341. 

واختبار  افتتان  يف  وقع  »لوط إن 
التي  زوجته  مع  حتى  بل  قومة  مع  عظيم 

أخرب القرآن عنها قال تعاىل: چڦ ڦ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڑچ ]سورة العنكبوت: 32 -33[ 
باعتبار أن زوجة لوط هي التي أخربت عن 
الضيوف "املالئكة" فكانت من املشمولني 

بالعذاب هلذه القرية وهي سدوم.
ألهنم  هبم  وقع  قد  العذاب  فكان 
وأخذوا  هلم  اهلل  أباح  ما  وتركوا  افتتنوا 
عمل  كل  عن  مبتعدين  الشيطان  بحبال 
صالح، أخذين بحب الدنيا بل وصلوا إىل 
تعاىل  اهلل  قبل  من  العذاب  يأتيهم  ان  متنى 
يدعوهم  بلوط  فإذا  »بلوط مستهزئني 
إىل ترك ذلك العمل القبيح فكان جواهبم 

ۉ  چۉ  تعاىل  قوله  هو  لوط  وجواب 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

ېئچ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

وأتاهم  لوط  دعوة  تعاىل  اهلل  فاستجاب 
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يمر  من  لكل  آية  وجعلهم  أليم  بعذاب 
ک  ک  ک  تعاىلچک  قال  هبم 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڳچ ]سورة العنكبوت: 34[.
ومما تقدم نجد ان االمتحان واالختبار 
بأن  منه؟  املخرج  يكون  فكيف  مستمر، 
يعلم اإلنسان أهنا فتنة، وإن الدنيا هي دار 
افتتان لكل من فيها ليخترب العبد هل يصرب 
أم ال يصرب، هل يتحمل ويسري عىل ما أراد 
يتبع نفسه هواها ويطلق  اهلل جل وعال أم 
يريد،  ما  عىل  وامللذات  الشهوات  عنان 
فأوقع اهلل جل وعىل العقوبة فيمن مل ينتهوا 

عن هنيه. قال تعاىل: چڻ ڻ ڻ 
ہچ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ 

]سورة العنكبوت: 69[.
رابعًا: فتنة الكفر باهلل ورسوله

و نقص امليزان و املكيال.
ۀ  ۀ  چڻ  تعاىل:  قال 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۇ ۆ ۆ ۈچ ]سورة 

العنكبوت: 36 -37[.

»شعيب قصة  عن  الكالم  يأيت  ثم 
تذكره  مل  جديد  افتتان  من  بقومه  حل  وما 
اآليات السابقة وهو نقص امليزان واملكيال 
والكفر باهلل تعاىل وبرسوله والسبب يعود 
جتارات  أصحاب  مدين  )أهل  أن  إىل 
من  ذلك  وغري  والشعري  احلنطة  يشرتون 
ويرتبصون  عندهم  وخيزنوهنا  احلبوب 
وكان  املحتكرين  أول  فهم  الغالء  هبا 
الرشاء  ألجل  واف  مكيال  مكياالن  هلم 
وميزانان  البيع  ألجل  ناقص  ومكيال 
ال  وشعيب  مدة  ذلك  عىل  فكانوا  كذلك 
يعارشهم وال يدخلهم وكان له غنم ورثها 

عن أبيه يأكل من لبنها حالال طيبًا()62(.
إن االمتحان واالفتتان قد جاءهم من 
التجارة  نعمة  أعطاهم  فقد  تعاىل  اهلل  قبل 
من  عليهم  وافضل  األغنياء  من  وكانوا 
ماذا  لريى  وبنني  مال  من  السامء  بركات 
يرصفوهنا  هل  الربكات،  هبذه  يصنعون 

بعمل اخلري ورضوان اهلل تعاىل أم ماذا!.
تعاىل  باهلل  كفروا  أهنم  عملهم  فكان 
أهنم  حتى  بل  هذا  يكفهم  ومل  ورسوله 
تألفه  مل  جديد  بعمل  األرض  يف  أفسدوا 

)62( بدائع الزهور يف وقائع الدهور: 123. 
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امليزان  نقص  وهو  قبل  من  البرشية 
واملكيال، وجحدوا بنعمة اهلل تعاىل.

قد  اجلديد  واالختبار  االمتحان  ان 
شعيب  )قوم  مدين  وأهل  بمدين  وقع 
البلدة وقيل مدين اسم  أهنا اسم  هذا عىل 
وقيل  وغريهم  األيكة  وأصحاب  القبيلة 
هم بعضهم ومنهم وذلك أن معصيتهم يف 
املوازين واملكاييل كانت واحدة()63(،  أمر 
إذ ما عرفنا أن شعيب«ارسل مرتني إىل 

مدين واصحاب األيكة)64(.
ۓ  ۓ  ے  چے  وقوله: 
األرض  يف  العبث  عن  )هناهم  ڭچ 
بالفساد وهي السعي فيها والبغي عىل أهلها 
وذلك أهنم كانوا ينقصون املكيال وامليزان 
مع  هذا  الناس  عىل  الطريق  ويقطعون 
برجفة  اهلل  فأهلكهم  ورسوله  باهلل  كفرهم 
وصيحة  بالدهم  عليهم  زلزلت  عظيمة 

أخرجت القلوب من حناجرها()65(.

)63( حمرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ج4/ 
316. وينظر روح املعاين: ج20/ 157. 

)64( وينظر تفسري ابن ايب حاتم: ج9/ 3059. 
413. وينظر روح  )65( تفسري ابن كثري: ج3/ 
ظالل  يف  وينظر   .157 ج20/  املــعــاين: 

القرآن: م5/ 2734.

»شعيب قوم  اجلامعة  تلك  أّن  إاّل 
بدال من أن تصغي ملواعظه ونصائحه بآذان 

القلوب، خالفته ومل تصغ إليه »فكذبوه«.
أن  يف  سببًا  التكذيب  هذا  )وكان 

چڭ  شديدة  زلزلة  تصيبهم 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
وجوههم  عىل  مكببني  أي  ۈچ 
عىل  »جثم«  من  مشتق  »اجلاثم«  و  ميتني. 
الركبة  عىل  اجللوس  ومعناه  »سهم«  زنة 
والتوقف يف مكان ما.. وال يبعد أن يكونوا 
الشديدة..  الزلزلة  هذه  وقوع  عند  نائمني 
فهذا التعبري إشارة إىل أهّنم عند وقوع هذه 
أّن  إاّل  الركب،  احلادثة هنضوا وجثوا عىل 
اجلدران  اهنارت  حيث  متهلهم  مل  احلادثة 
التي  الصاعقة  عليهم  ونزلت  عليهم 

تزامنت معها فامتوا()66(.
فبعد هذا األمتحان واالفتتان من قبل 
يكون  كيف  »شعيب لقوم  تعاىل  اهلل 
الرجوع  طريق  عن  يكون  منه؟  اخلروج 
إىل اهلل تعاىل واالستغفار والعمل الصالح 
قال  وامتحان  بالء  دار  الدنيا  أن  باعتبار 

امُلنَزل: ج12/  )66( االمثل يف تفسري كتاِب اهللِ 
.388
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چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل: 
چچ ]سورة  چ  چ 

ۓ  ے  چے  وقال:   ]40 العنكبوت: 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ 
ڻ  ڻ  چڻ  ۆچ و 

ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہچ.
خامسًا: الفتنة يف التكرب والعلو والقوة 

وارسال الناقة وقتلها.
ۋ  ۋ  چٴۇ  تعاىل:  قال 
ۉې  ۉ  ۅ  ۅ 
ى  ى  ې  ې  ې 
ەئچ ]سورة  ەئ  ائ  ائ 

العنكبوت: 38[.
قصة  موجزة  وبصورة  تعاىل  اهلل  ذكر 
أنكار  من  هبم  حصل  وما  وثمود  عاد 
الرسل واألنبياء، إذ إنه أرسل هود«إىل 

عاد، وصالح«إىل ثمود.
بشكل  تفصح  مل  اآليات  هذه  إن 

هبم  حلت  التي  الفتنة  نوع  عن  واضح 

قد  أخر  سور  يف  آيات  هنالك  ولكن 

واالختبار  االمتحان  نوع  عن  رصحت 

فيه قوم عاد وثمود قال تعاىل:  الذي وقع 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  چۈ 

چ ]سورة  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې 
تعاىل:  قوله  وكذلك   ]65 األعراف: 

ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  چڭ 

ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ 
ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی چ 

]سورة األعراف: 73[.
االنبياء  من  نوح  بعد  أتى  الذي  إن 
هو هود بن عبد اهلل برص من أوالد سام 
من  وكانوا  عاد  هلا  يقال  قبيلة  من  وكان 
من  جبال  وهي  األحقاف  يسكنون  عرب 
رمل وكانت باليمن بني عامن وحرضموت 
قومًا  وكانوا  املالح،  البحر  من  بالقرب 
اهلل،  دون  من  األوثان  يعبدون  جبارين 
فبعث اهلل اليهم هودًا وكان هلود من العمر 
وقال:  جربائيل  إليه  فنزل  سنة  أربعون 
فأنذرهم  عاد  قوم  إىل  بعثك  قد  اهلل  إن 
طوياًل  دهرًا  أمهلتهم  قد  أين  وأعلمهم 
من  ألحد  أعطه  مامل  القوة  من  وأعطيتهم 
من  أرسة  عىل  ملوكًا  وجعلتهم  قبلهم 
الذهب وجعلتهم من أطول الناس أعامرًا 

فامض اليهم وادعهم إىل التوحيد لريجعوا 
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عن عبادة األوثان)67(.
اهلل- أرســل  فقد  ثمود  قــوم  عن  إمــا 

قــال   ،صالح الــنــبــي  تــعــاىل-الــيــهــم 
أرض  بني  كانت  بئر  اسم  ثمود  السدى: 
احلــجــاز والــشــام، قــال ابــن اســحــاق: ملا 
من  ثمود  عمرت  بالريح  عاد  قوم  أهلك 
بيوتًا  اجلبال  من  واختذوا  بالدهم  بعدهم 
البيوت  تلك  عىل  وجعلوا  بالنحت  جموفة 
وقد  باحلديد،  مصفحة  خشب  من  أبوابًا 
فلام  ــال  امل بكثرة  ثمود  لقوم  اهلل  ــع  أوس
أمر اهلل  متكنوا من االرض طغوا وخالفوا 
إليهم  اهلل  فبعث  األصنام  وعبدوا  تعاىل 

صاحلًا)68(.
َرُسول  َعن  َخاِرَجة  بن  َعْمرو  وَعن 
َصالح  قوم  َثُمود  )َكاَنت  َقاَل:   اهلل
أعامرهم  َفأَطال  ْنَيا  الدُّ يِف  اهلل  اعمرهم 
َيْبنِي امْلسكن من امْلدر  َحتَّى جعل أحدهم 
َذلِك  َرَأْوا  َفَلامَّ  َحّي  ِمْنُهم  َوالرجل  فينهدم 
ُبُيوًتا فنحتوها وجابوها  اجْلَبال  ُذوا من  اختَّ
َمَعايشهْم  من  َسَعة  يِف  َوَكاُنوا  وخرقوها 

)67( ينظر بدائع الزهور يف وقائع الدهور: 74. 
وينظر   .78 السابق:  املصدر  نفس  ينظر   )68(

الدر املنثور: ج3/ 485. 

لنا  خيرج  َربك  لنا  اْدع  َصالح  َيا  َفَقاُلوا: 
َصالح  َفَدَعا   0 اهلل  َرُسول  َأنَّك  نعلم  آَية 
َيْوًما  رشهَبا  َفَكاَن  النَّاقة  هَلُم  َفأْخرج  ربه 
َيْوم رشهَبا  َكاَن  َفإِذا  َمْعُلوما  َيْوًما  ورشهبم 
مألوا  َلَبًنا  وحلبوها  املَاء  َوَعن  َعْنَها  خلوا 
َيْوم  َكاَن  إِذا  َحتَّى  وسقاء  ووعاء  اناء  كل 
ترشب  َفلم  املَاء  َعن  رصفوها  رشهبم 
وسقاء،  ووعاء  اناء  كلَّ  فمألوا  َشْيئا  ِمْنُه 
َفأوحى اهلل إىَِل َصالح: إِن َقْومك سيعقرون 
ا لنفعل َفَقاَل  َناَقتك َفَقاَل: هَلُم َفَقاُلوا: َما ُكنَّ
ُيولد  َأن  ُيوشك  َأْنُتم  تعقروها  اَل  َأن  هَلُم: 
ِفيُكم َمْوُلود يعقرها َقاُلوا: َفاَم َعالَمة َذلِك 
ُه  َفإِنَّ َقاَل:  َقَتْلَناُه  إاِلَّ  اَل نجده  فَواهللَّ  امْلَْوُلود 

ر()69(. ُغاَلم أشقر َأْزَرق أصهب َأمْحَ
بسبب  وثمود  عاد  هالك  كان  إذن 
تبني  قد  أنه  )واحلال  وعنادهم  كفرهم 
بعض  لكم  -وظهر  مكة  أهل  -يا  لكم 
رحلتي  يف  عليهم  مترون  وأنتم  مساكنهم، 

ۅ  چۋ  فقوله:  والصيف.  الشتاء 
منه  املقصود  ۉچ  ۉ  ۅ 
مرشكي  نفوس  يف  والعظة  العربة  غرس 
املهلكني،  آلثار  املشاهدة  طريق  مكة، عن 

)69( الدر املنثور: ج3/ 489. 
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االعتبار،  عىل  العقالء  حيمل  مما  فإن 

مشاهدة آثار التمزيق والتدمري، بعد القوة 

والتمكني()70(.

هبذا  يرضوا  مل  األقوام  هؤالء  لكن 

ما  عىل  يصربوا  ومل  االفتتان  أو  االمتحان 

جاء به اهلل سبحانه وتعاىل بعد أن أعطاهم 

ومهد هلم يف هذه الدنيا من العلم واألموال 

بل حتى املعجزات التي أرسلها هلم كانت 

تدر عليهم بالربكات والرزق الوفري، نحو 

ناقة صالح هذه الناقة التي كانت تزودهم 

جيهدوا  أن  غري  من  اخلريات  من  بكثري 

من  مسخرة  هي  بل  رعايتها  يف  أنفسهم 

هذا  بعد  ماذا  ويبرص  لينظر  تعاىل  اهلل  قبل 

اهلل  وحيمدون  يصدقون  هل  االمتحان 

من  العكس  هو  أم  بأنبيائه  ويأمنون  تعاىل 

فيظهر  الشيطان  حبال  يف  الوقوع  ذلك 

عن  وصدهم  والطغيان  التكرب  عندهم 

كانوا  اهنم  من  الرغم  عىل  تعاىل  اهلل  سبيل 

چ ەئچ.

كانوا  بل  ال،  جيهلون؟  كانوا  هل  أي 

معدودين  )أي:  البصرية،  اصحاب  من 

)70( الوسيط للقرآن الكريم: ج11/ 37. 

العقالء()71(  البرصاء  من  الناس  بني 

بمعنى  االستبصار،  من  يَن  و)ُمْسَتْبرِصِ

التمكن من تعقل األمور، وإدراك خريها 

وهذا  باطلها()72(،  من  وحقها  رشها،  من 

بل  اإلنسان،  به  يمر  قد  االفتتان  من  نوع 

كانوا يعرفون احلق جيدًا من قبل، وكانت 

ضامئرهم حية ولدهيم العقل الكايف.

أعامهلم  الشيطان  هلم  زين  ولكن 

كانوا  أهنم  واحلالة  السبيل،  عن  فصدهم 

مستبرصين عىل بصرية، وهذه فتنة عظيمة 

علم  عىل  املرء  يكون  أن  كبري؛  وامتحان 

ودراية ويرتك هذا العلم املوروث عن اهلل 

الشيطان  حزب  إىل  ويسعى  جالله،  جل 

االفتتان  هذا  بعد  فكيف  الدنيا.  وملذات 

يكون  خروج.  من  العسري  واالمتحان 

اخلروج من هذه الفتنة، عن طريق الرجوع 

إىل اهلل تعاىل واسقاط احلجة عليهم بأرسال 

الرسل مبرشين ومنذرين قال تعاىل چې 

وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

بعض  معرفة  عىل  اإلعانة  يف  املنري  الرساج   )71(
معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري: ج3/ 141. 
)72( تفسري الوسيط للقرآن الكريم: ج11/ 38. 
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ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

العنكبوت:  ىئچ ]سورة  ىئ 

ڈ  ڎ  چڎ  وقوله   ]52
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک 
ڱچ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
وقوله   .]59-  58 العنكبوت:  ]سورة 

پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
 ]64 العنكبوت:  ٺچ ]سورة 

وقوله تعاىلچ ڻ ڻ ڻ ڻ 
ہچ ]سورة  ہ  ہ  ہ  ۀۀ 

العنكبوت: 69[.
سادسًا: فتنة الطغيان باملال واشتداد 

احلكم والتمرد عىل حكم اهلل.
قصة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أتم  ان  بعد 
عاد وثمود وما حدث فيها من امتحانات 
األمم،  هذه  وأنبياء  اقوام  عىل  وابتالءات 
اجلبابرة  من  ثالثة  بأسامء  ويذكرنا  يعود 
للقدرة  بارزًا  منهم  واحد  كل  كان  الذين 

ٻ  چٱ  ــة  ــي ــان ــط ــي ــش ال
پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٺچ ]سورة العنكبوت: 39[.
املقرونة  الثروة  مظهر  كان  )فقارون 
بالغرور وعبادة »الذات« واألنانية والغفلة، 
اإلستكبارية  القدرة  مظهر  كان  وفرعون 
مثل  فهو  هامان،  وأّما  بالشيطنة،  املقرونة 
يضيف  ثّم  املستكربين،  الظاملني  يعني  ملن 
بالبينات(  موسى  جاءهم  )ولقد  القرآن 
فاعتمد  األرض(  يف  )فاستكربا  والدالئل 
قارون عىل ثروته وخزائنه وعلمه، واعتمد 
القدرة  فرعون وهامان عىل جيشهام وعىل 
العسكرية، وعىل قوة إعالمهم وتضليلهم 

لطبقات الناس املغّفلني اجلهلة()73(.
الِكرْب،  افتعل  يعني  )استكرب:  فمعنى 
، إنام استكرب كأنه يف ذاته ما  فلم يُقْل تكربَّ
كان ينبغي له أْن يستكرب؛ ألن الذي يتكرّب 
يتكربَّ بيشء ذايت فيه، إنام بيشء موهوب؟ 

ألنه قد يسلب منه، فكيف يتكربَّ به؟.
فتنهم  أن  بعد  تعاىل  اهلل  امر  جاء  هلذا 
من  الدنيا  هذه  يف  هلم  ومهد  واختربهم 
اموال وسلطة )فأمر اهلل األرض التي هي 

قارون.  بابتالع  والدعة  االطمئنان  مهد 

بابتالع  احلياة  مصدر  هو  الذي  املاء  وأمر 

)73( تفسري األمثل: ج12/ 389. 
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الساموات  جنود  وعبأ  وهامان.  فرعون 
كان  ما  بل  مجيعًا،  إلهالكهم  واألرض 
مصدر حياهتم أمر اهلل أن يكون هو نفسه 
من  تعني  »سابقني«  فكلمة  لفنائهم.  سببًا 
يتقدم ويكون أمام اآلخرين، فمفهوم قوله 
مل  إهّنم  چڀ ڀ ٺچ أي  تعاىل: 
برغم  اهلل  أن هيربوا من سلطان  يستطيعوا 
ما كان عندهم من إمكانات، بل أهلكهم 
اهلل يف اللحظة التي أراد، وأرسلهم إىل ديار 

الفناء والذلة واخلزي()74(.
استكربوا  قد  الثالثة  هؤالء  فكان 
يشء  لكل  واخلالق  بالصانع  اإلقرار  عن 
قلة  عىل  يدل  وهذا  األرض،  يف  وعبادته 
يشعر  األرض  يف  من  كل  ألن  عقوهلم، 
بالضعف واالحتياج إىل واجد احلياة، وأما 
من يف سامء فأهنم يشعرون بالقوة، ألهنم ال 
نظرية  ان  تعاىل.  اهلل  عبادة  عن  يستكربون 
هذه  يف  واضحة  تربز  احلضارات  سقوط 

والتكرب  الطغيان  هو  والسبب  السورة، 
واالبتعاد عن اخلالق ونكران اجلميل، هذه 
األسباب وغريها تؤدي إىل االنحالل ومن 

ثم السقوط يف اهلاوية.

)74( تفسري األمثل: ج12/ 390. 

لذلك كان سقوطهم يف فتنة االختبار 
جنس  من  األخرة  وخرساهنم  واالمتحان 
اهلل  عىل  والطغيان  التكرب  وهــو  عملهم 
أواًل والناس ثانيًا، ألهنم طلبوا أن يكونوا 
أفعاهلم  ذلــك  ودليل  كبري  كل  من  أكــرب 
قدم  أن  بعد  عملهم،  إىل  ــارت  إش التي 
واإلرشــاد  والتذكري  النصح  »موسى
كام  موسى  عن  الصد  جواهبم  فكان  هلم، 
فعل جبابرة األمم السابقة فام كان جواب 

ٿٿ  ٺ  چٺ  ــاىل:  ــع ت اهلل  قـــول 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
چچ ]سورة العنكبوت: 40[ أي 

كانوا بأعامهلم الظاملة قد ظلموا انفسهم.
فكيف يكون اخلروج من هذا االفتتان؟ 

چې  تعاىل:  قوله  طريق  عن  يكون 
وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

العنكبوت:  ىئچ ]سورة  ىئ 

ک  ک  ک  ک  چڑ  وقوله:   ]52
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ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ہچ ]سورة العنكبوت: 69-68[.
باطن  الذهب عندما يستخرج من  إن 
األرض يكون فيه كثري من الشوائب فعند 
تصل  حرارته  درجة  فرن  يف  يضعونه  إذ 
يتعرض  ألف درجة -عندما  إىل -5000 
اخلالص  الذهب  يبقى  الفتنة  تلك  إىل 
والشوائب تنفصل، إذن الفتنة هي كذلك 
من رىض هبا وتصرب بقي ذهبًا خالصًا ومن 

مل يرَض فهو من تلك الشوائب.
اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، 
فقد تم هذا البحث بعون من اهلل وتوفيقه. 
توصلت  التي  النتائج  أهم  أمجل  أن  وأود 

إليها فيام يأيت:
لتعريف  متابعتي  خالل  من  أواًل: 
الفتنة من حيث اللغة واالصطالح وجدنا 
حول  تدور  وكلها  املعاين  متشاهبة  أهنا 
هي  أو  واالختبار.  واالمتحان  االبتالء 
حالة تعرتي الشخص نتيجة موقف معني 
جتعله يفقد ادراكه ويرتك ما عليه من مبدأ 

اما خوفًا أو حبًا أو اكراهًا.
قد  الفتنة  لفظ  ان  وجدت  ثانيًا: 
بمعاين  الكريم  القرآن  يف  تكررت 
الكفر،  أو  ودالالت متعددة منها )الرشك 
واالختبار،  االبتالء  السبيل،  عن  الصد 
اشتباه  واألرس،  القتل  العذاب،  اجلنون، 
احلق بالباطل، اإلحراق بالنار والتعذيب، 
اجتامع  وعدم  الناس  اختالف  اإلفساد، 
قلوهبم( حيث أهنا جتاوزت العرشة معاين، 
ولكن مل نذكر منها إال عرشة أنواع وذلك 
تدور  كلها  املتبقية  والدالالت  املعاين  الن 

حول ما ذكرناه من أنواع الفتنة
معاٍن  ذات  كانت  وان  الفتنة  ثالثًا: 
أطالقها  من  املعهود  لكن  خمتلفة،  كثرية 
يف القرآن يف خصوص الكفار واملرشكني، 

التعذيب من رضب أو قتل ونحوها.
رابعًا: أن الفتنة أذا وقعت من قبل اهلل 
بمعنى  تكون  الناس  عىل  وتعاىل  سبحانه 
من  اخلبيث  ليميز  واالمتحان،  االبتالء 
أذا  إما  احلقيقي.  املعيار  هو  الطيب، وهذا 
فتكون  آخر  وإنسان  إنسان  بني  وقعت 
بمعنى صدهم عن سبيل اهلل كام هو احلال 

مع املسلمني األوائل وما حدث معهم.
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العنكبوت ربطًا  إن يف سورة  خامسًا: 
واملستقبل  واحلارض  للاميض  متواصاًل 
اعامل  حيث  من  األمة.  هذه  لتاريخ 
اإلنسان وعالقتها باختبار واالمتحان من 

قبل اهلل تعاىل.
أغراضها،  يف  السورة  تؤكد  سادسًا: 
وهو  اإلسالم  مبادي  من  مهم  مبدأ  عىل 
عدم التكرب والطغيان وحب الذات. ألهنا 
الدنيا  احلياة  يف  فتنوا  الذين  صفات  من 

وخرسوا األخرة.
لسورة  العامة  األغراض  من  سابعًا: 
وموضوع  )االمتحان(  مسألة  العنكبوت 
ال  متالزمان  األمران  وهذان  )املنافقني(، 
يقبالن االنفكاك!! ألن معرفة املنافقني غري 
ممكنة إال يف طوفان االمتحان. إال أن ذلك 
مل يكن منحرصًا بمؤمني مكة، بل هي سنة 
احلياة  اإلهلية جتري عىل كل مؤمن يف هذه 
الدنيا. وأن االمتحانات اإلهلية كانت تأتيهم 
بصور خمتلفة فكان املحور األسايس الذي 

تدور عليه هذه السورة هو الفتنة.
ثامنًا: ذكر اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه 
السورة قصص لألنبياء مع أقوامهم وكلها 
وما  واالمتحان  الفتنة  موضوع  إىل  تشري 

حل هبم من معاناة واختبارات، وقد ذكر 
ألن  الفتن  هذه  من  املرء  ينجو  كيف  اهلل 
وفتنه  ابتالء  عن  عبارة  العامل  هذا  حقيقة 
وخامتتها.  السورة  بداية  مع  مرتبطة  وهي 
الفتن كيفية  بينا لكل واحده من هذه  هلذا 
اخلروج منها وحتقيق النرص الذي يريده اهلل 

تعاىل لعبادة الصاحلني.
نظرية  يف  إهلية  سننًا  هناك  إن  تاسعًا: 
سقوط احلضارات تربز واضحة يف سورة 
لنظم  الكلية  القواعد  مــع  العنكبوت 
الطغيان  فتنة  يف  وتتمثل  املجتمعات، 
والتمرد عىل حكم  احلكم  واشتداد  باملال 

اهلل تعاىل.
أهم املصادر واملراجع

القرآن الكريم.
االتقان يف علوم القرآن، تأليف: جالل . 1

دار  السيوطي،  الرمحن  عبد  الدين 
النرش: دار الفكر -لبنان -1416هـ-
حتقيق:  األوىل،  الطبعة:  1996م، 

سعيد املندوب.
ارشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب . 2

أبو  املؤلف:  السعود.  أليب  الكريم، 
بن  حممد  بن  حممد  العامدي  السعود 



ماورد يف سورة العنكبوت من معاين الفتنة

350

النارش:  982هـ(  )املتوف:  مصطفى 
دار إحياء الرتاث العريب -بريوت.

أسباب النزول، املؤلف: أبو احلسن عيل . 3
الواحدي،  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  بن 
)املتوف:  الشافعي  النيسابوري، 
468هـ( حتقيق: عصام بن عبد املحسن 
للنرش  الباز  دار  توزيع  احلميدان. 
والتوزيع عباس أمحد الباز مكة املكرمة 
مؤسسة  النارش  1388هـ–1968م 

احللبي ورشكاه للنرش والتوزيع.
أصول الكايف، الشيخ حممد بن يعقوب . 4

الكلينّي. دار الكتب اإلسالمّية، ط3.
امُلنَزل. . 5 اهللِ  كتاِب  تفسري  يف  االمثل 

َمكارم  َنارِص  الَشيخ  املؤلف: 
الِشريازي، قم احلوزة العلمية 1404.

التأويل، . 6 وأرسار  التنزيل  أنوار 
املؤلف: نارص الدين أبو سعيد عبد اهلل 
بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي 
عبد  حممد  املحقق:  685هـ(  )املتوف: 
إحياء  دار  النارش:  املرعشيل  الرمحن 
الطبعة:  –بريوت  العريب  الرتاث 

األوىل –1418 هـ.
املجليس، . 7 باقر  ملحّمد  ــوار،  األن بحار 

املكتبة  ط2،  1111هـــــــ،  املــتــويف 
اإلسالمّية، طهران، 1362هـ.

الليث . 8 ــو  أب املــؤلــف:  الــعــلــوم.  بحر 
إبراهيم  بن  أمحــد  بن  حممد  بن  نرص 
السمرقندي )املتوف: 373هـ( حتقيق: 
دار  النرش:  دار  مطرجي  حممود  د. 

الفكر -بريوت.
املجيد: . 9 القرآن  تفسري  يف  املديد  البحر 

املؤلف: أبو العباس أمحد بن حممد بن 
األنجري  احلسني  عجيبة  بن  املهدي 
1224هـ(  )املتوف:  الصويف  الفايس 
املحقق: أمحد عبد اهلل القريش رسالن 
عباس زكي- حسن  الدكتور  النارش: 

القاهرة الطبعة: 1419 هـ.
تأليف: . 10 القرآن،  علوم  يف  الربهان 

الزركيش  اهلل  عبد  بن  هبادر  بن  حممد 
دار  هـ،   794 املتويف  اهلل،  عبد  أبو 
املعرفة–بريوت–1391،  دار  النرش: 

حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم.
لطائف . 11 يف  التمييز  ذوي  بــصــائــر 

الدين  جمد  املؤلف:  العزيز.  الكتاب 
الفريوز  يعقوب  بن  حممد  طاهر  أبو 
املحقق:  )املــتــوف: 817هـــ(  ــادى  آب
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املجلس  النارش:  النجار  عيل  حممد 
-جلنة  اإلسالمية  للشئون  ــىل  األع

إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة.
القاموس، . 12 جواهر  من  العروس  تاج 

احلسيني  مــرتــىض  حمــمــد  تــألــيــف: 
الــزبــيــدي، املــتــويف 1205هـــــ، دار 
جمموعة  حتقيق:  اهلداية،  دار  النرش: 

من املحققني.
جعفر . 13 أبو  القرآن،  تفسري  يف  التبيان 

حتقيق:  الــطــويس،  احلسن  بن  حممد 
العلمية  مطبعة  القصري،  حبيب  أمحد 

النجف األرشف، 1957م.
أبو . 14 املؤلف:  التنزيل،  لعلوم  التسهيل 

بن  حممد  بن  أمحد  بن  حممد  القاسم، 
عبد اهلل، ابن جزي الكلبي الغرناطي 
الدكتور  املحقق:  741هـ(  )املتوف: 
رشكة  ــارش:  ــن ال ــدي  ــال اخل اهلل  عبد 
-بريوت  األرقــم  أيب  بن  األرقــم  دار 

الطبعة: األوىل -1416 هـ.
حممد . 15 نــرص  أليب  الــعــيــايش،  تفسري 

السمرقندّي،  عياش  بن  مسعود  بن 
هاشم  السيد  حتقيق  هـ،   320 املتويف 
العلمية  املكتبة  املحاليت،  الرسويل 

اإلسالمية، طهران.
كثري( . 16 ــن  )اب العظيم  الــقــرآن  تفسري 

ــداء إســامعــيــل بن  ــف ــو ال ــف: أب ــؤل امل
ثم  الــبــرصي  الــقــريش  كثري  بــن  عمر 
املحقق:  774هـ(  )املتوف:  الدمشقي 
النارش:  الدين  شمس  حسني  حممد 
منشورات  العلمية،  الكتب  دار 
الطبعة:  بيضون-بريوت  عيل  حممد 

األوىل-1419 هـ.
حاتم . 17 أيب  البن  العظيم  القرآن  تفسري 

بن  الرمحن  عبد  حممد  أبــو  املــؤلــف: 
التميمي،  املنذر  بن  إدريس  بن  حممد 
احلنظيل، الرازي ابن أيب حاتم )املتوف: 
327هـ( املحقق: أسعد حممد الطيب 
الباز– مصطفى  نزار  مكتبة  النارش: 
الطبعة:  السعودية  العربية  اململكة 

الثالثة–1419 هـ.
املؤلف: . 18 للسمعاين.  القرآن،  تفسري 

عبد  بن  بن حممد  منصور  املظفر،  أبو 
السمعاين  ــروزى  امل أمحد  ابن  اجلبار 
التميمي احلنفي ثم الشافعي )املتوف: 
إبراهيم  بن  يارس  املحقق:  489هـــ( 
وغنيم بن عباس بن غنيم النارش: دار 
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األوىل،  الرياض–الطبعة:  الوطن، 
1418هـ -1997م.

بن . 19 أمحــد  املــؤلــف:  املــراغــي:  تفسري 
مصطفى املراغي )املتوف: 1371هـ( 
النارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى احللبي وأوالده بمرص الطبعة: 

األوىل، 1365 هـ -1946 م.
حممد . 20 السيد  للعالمة  امليزان،  تفسري 

حسني الطباطبائي، ط1، منشورات 
العلمية  احلوزة  يف  املدرسني  مجاعة 

يف قم.
حممد . 21 تأليف:  التمهيد،  تلخيص 

النرش  مؤسسة  ط7،  معرفة،  هــادي 
اإلسالمي، 1428هـ.

ابن عباس، . 22 تفسري  املقباس من  تنوير 
–عباس بن  اهلل  لعبد  ينسب: 

)املتوف: 68هـ( مجعه: جمد الدين أبو 
طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى 
)املتوف: 817هـ( النارش: دار الكتب 

العلمية -لبنان.
القرآن، . 23 آي  تأويل  عن  البيان  جامع 

بن  يزيد  بن  جرير  بن  حممد  تأليف: 
النرش:  دار  جعفر،  أبو  الطربي  خالد 

دار الفكر -بريوت -1405.
أبو . 24 تأليف:  القرآن،  ألحكام  اجلامع 

األنصاري  أمحــد  بن  حممد  اهلل  عبد 
النرش:  دار  املتويف380هـ،  القرطبي، 

دار الشعب -القاهرة.
بن . 25 الرمحن  عبد  تأليف:  املنثور،  الدر 

ت.  السيوطي  الدين  جالل  الكامل 
الفكر– دار  الــنــرش:  دار  911هــــ، 

بريوت -1993.
العظيم . 26 القرآن  تفسري  املعاين يف  روح 

أيب  العالمة  تأليف:  املثاين،  والسبع 
حممود  السيد  الدين  شهاب  الفضل 
دار  النرش:  دار  البغدادي،  األلويس 

إحياء الرتاث العريب -بريوت.
املؤلف: . 27 التفسري،  علم  يف  املسري  زاد 

الرمحن  عبد  الفرج  أبو  الدين  مجال 
)املتوف:  اجلــوزي  حممد  بن  عيل  بن 
ـــرزاق  597هـــــ( املــحــقــق: عــبــد ال
العريب.  الكتاب  دار  النارش  املهدي، 

بريوت ط1 -1422 هـ.
بن . 28 حممد  املؤلف:  التفاسري،  زهــرة 

املعروف  أمحد  بن  مصطفى  بن  أمحد 
دار  ـــ(  1394ه )املتوف:  زهــرة  بأيب 
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النرش: دار الفكر العريب.
معرفة . 29 عىل  اإلعانة  يف  املنري  الــرساج 

بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري. 
املؤلف: شمس الدين، حممد بن أمحد 
)املتوف:  الشافعي  الرشبيني  اخلطيب 
بــوالق  مطبعة  ــارش:  ــن ال 977هـــــ( 
النرش:  عــام  -القاهرة.  )األمــرييــة( 

1285 هـ.
عيل . 30 حممد  املؤلف:  التفاسري.  صفوة 

الصابوين  دار  الــنــارش:  الــصــابــوين. 
-القاهرة  والتوزيع  والنرش  للطباعة 
الطبعة: األوىل، 1417 هـ –1997 م.

الفرقان، . 31 ورغائب  القرآن  غرائب 
املؤلف: نظام الدين احلسن بن حممد 
دار  النيسابوري.  القمي  حسني  بن 
لبنان– العلمية–بريوت/  الكتب 
1416هـ –1996م. الطبعة: األوىل. 

حتقيق: الشيخ زكريا عمريان.
الرواية . 32 فني  بني  اجلامع  القدير  فتح 

تأليف:  التفسري،  علم  من  والدراية 
الشوكاين،  حممد  بن  عيل  بن  حممد 
دار  النرش:  دار  ــــ،  1250ه املتويف 

الفكر -بريوت.

يف ظالل القرآن: املؤلف: سيد قطب . 33
)املــتــوف:  الــشــاريب  حسني  إبراهيم 
الرشوق– دار  النارش:  1385هــــ( 
السابعة  الطبعة:  -القاهرة  بــريوت 

عرش –1412 هـ.
وعيون . 34 التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 

تأليف:  التأويل،  وجوه  يف  األقاويل 
أبو القاسم حممود بن عمر الزخمرشي 
ــي، املــتــويف 538هــــ، دار  ــوارزم اخل
العريب– ــرتاث  ال إحياء  دار  النرش: 
بريوت، حتقيق: عبد الرزاق املهدي.

القرآن. . 35 تفسري  عن  والبيان  الكشف 
إبراهيم  بن  حممد  بن  أمحد  املؤلف: 
ــوف:  ــت )امل ــاق  ــح إس أبـــو  الثعلبي، 
بن  حممد  أيب  اإلمام  حتقيق:  427هـ( 
الــرتاث  إحياء  دار  النارش:  عاشور 
العريب، بريوت -لبنان الطبعة: األوىل 

1422هـ –2002 م.
جممع البيان يف تفسري القرآن، تأليف: . 36

أيب عيل الفضل بن احلسن الطربيس، 
– ــىض  ــرت امل دار  ـــــ،  548ه ــوف  ــت امل

بريوت، ط1.
حمرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، . 37
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بن  غالب  بــن  احلــق  عبد  حممد  ــو  أب
عطية األندليس، دار الكتب العلمية–

االوىل،  الطبعة:  لبنان–1413هـ، 
حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد.

التأويل. . 38 وحقائق  التنزيل  ــدارك  م
عبد  الربكات  أبو  املؤلف:  للنسفي، 
الدين  حافظ  حممود  بن  أمحد  بن  اهلل 
حتقيق:  ـــ(  710ه )املــتــوف:  النسفي 
يوسف عيل بديوي النارش: دار الكلم 
األوىل،  الطبعة:  بــريوت  الطيب، 

1419 هـ –1998 م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: . 39

شعيب  املحقق:  حنبل.  بــن  ــد  أمح
مؤسسة  النارش:  وآخرون  األرنؤوط 
1420هـــ،  الثانية  الطبعة:  الرسالة 

1999م.
معامل التنزيل يف تفسري القرآن. تفسري . 40

احلسني  حممد  أبو  املؤلف:  البغوي. 
بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي 
املحقق:  510هـ(  )املتوف:  الشافعي 
عبد الرزاق املهدي النارش: دار إحياء 
الطبعة:  -بـــريوت  الــعــريب  الـــرتاث 

األوىل، 1420 هـ.

جعفر . 41 أبــو  املؤلف:  الــقــرآن،  معاين 
)املــتــوف:  حممد  بــن  ــد  أمح النحاس 
338هـ( املحقق: حممد عيل الصابوين 
النارش: جامعة أم القرى–مكة املرمة 

الطبعة: األوىل، 1409.
ــام . 42 اإلم املــؤلــف:   ، الغيب  مفاتيح 

الفهامة  البحر  واحلرب  العالمة  العامل 
التميمي  عمر  بن  حممد  الدين  فخر 
دار  الــنــرش:  دار  الشافعي  ـــرازي  ال
الكتب العلمية -بريوت-1421هـ–

2000م الطبعة: األوىل.
الــقــرآن، . 43 علوم  يف  العرفان  مناهل 

الزرقاين،  العظيم  عبد  حممد  تأليف: 
–لبنان– الفكر  دار  ــنــرش:  ال دار 
1416هـ -1996م، الطبعة: األوىل.

السور. . 44 خصائص  القرآنية  املوسوعة 

املؤلف: جعفر رشف الدين. املحقق: 

التوجيزي.  عثامن  بــن  العزيز  عبد 

املذاهب  بني  التقريب  دار  النارش: 

ـــــريوت الــطــبــعــة:  اإلســـالمـــيـــة -ب

األوىل–1420 هـ.

ـــات . 45 ــــدرر يف تــنــاســب اآلي نــظــم ال

عمر  بن  إبراهيم  املؤلف:  والسور، 
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بــن أيب  بــن عــيل  ــاط  ــرب ال بــن حسن 

دار  885هـــ(  )املتوف:  البقاعي  بكر 

النرش: دار الكتب العلمية –بريوت-

غالب  الـــرزاق  عبد  1415حتــقــيــق: 

املهدي.

اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين . 46

املؤلف:  وأحكامه،  وتفسريه،  القرآن 

وش  مَحّ أيب طالب  بن  أبو حممد مكي 

بن حممد بن خمتار القييس القريواين ثم 

)املتوف:  املالكي  القرطبي  األندليس 

الشاهد  د:  أ.  املــحــقــق:  437هـــــ( 

بحوث  جمموعة  النارش:  البوشيخي 

الرشيعة  –كلية  والــســنــة  الــكــتــاب 

–جامعة  اإلسالمية  ــات  ــدراس وال

1429هـ– األوىل،  الطبعة:  الشارقة 

2008 م.

املجيد. . 47 الــقــرآن  تفسري  يف  الوسيط 

بن  أمحد  بن  عيل  احلسن  أبو  املؤلف: 

حممد بن عيل الواحدي، النيسابوري، 

حتقيق  468هــــ(  )املــتــوف:  الشافعي 

عبد  ــد  أمح عـــادل  الشيخ  وتعليق: 

معوض،  حممد  عيل  الشيخ  املوجود، 

ــه: األســتــاذ  ــرظ واخــــرون قــدمــه وق
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بحوث متهيدية:. 1
1/ 1( توطئة:

ل  التبدُّ تبعًا باختالف الظروف، ولكن هذا  يف كّل مكان وزمان ختتلف احلاجات 
والتغريُّ يف الظروف املستتبع لتغريُّ احلاجيات ال يعني بالرضورة أنَّ نصوص الوحي ـ 
األعم من القرآن الصامت بني الدفتني والقرآن الناطق املوجود يف كّل زمانـ  ال تستجيب 
تبعًا  والكتاب  الوحي  د  جتدُّ إىَِل  الحتجنا  وإاّل  الظريف،  املتغرّي  ذلك  يف  الثابتة  للعنارص 

بّوة وإكامل الدين والرشيعة. لتغريُّ الظروف، وهذا يتناف مع ختم النُّ
حيّل  املنصوصة  اإلمامة  بفكرة  احلّق  باالعتقاد  املتمّثل  احلقيقي  اإلسالم  إِنَّ  بل 

إشكالية وجود املتغرّي، ويعترب عدم خلّو األرض من احلّجة -املستفاد من نصوٍص كثريٍة 
َمْغُمورًا لَِئالَّ  ا َخائِفًا  َوإِمَّ ا َظاِهرًا َمْشُهورًا  إِمَّ ٍة  بُِحجَّ َقائٍِم هلِلِ  ِمْن  ْرُض  اأْلَ ُلو  خَتْ منها: »اَل 
َناُتُه«)1( -وتنصيب احلّجة األصيل للحجة البديل يف فرتة املغمورية  َتْبُطَل ُحَجُج اهلل َوَبيِّ

)1( الرّشيف الريض، حممد بن حسني املوسوي، هنج البالغة: 434، تصحيح: عزيز اهلل عطاردي، 
نرش: مؤسسة هنج البالغة، الطبعة األُوىل 1414هـ، قم. 
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يف احلوادث الواقعة، يعترب ذلك أمثل حلٍّ هلذه اإلشكالية.
ومن هنا كانت النُّصوص املعصومة من الكتاب والسّنة بحاجٍة إىَِل استنطاٍق الستخراج 
تلك العنارص الثابتة، التي هي يف عني ثباهتا لّينة قابلة لالنطباق عىل كّل الوقائع مهام تغرّيت 
صها، من دون أْن يكون هلا دخٌل  ظروفها وأشكاهلا وأشخاصها والعنارص الدخيلة يف تشخُّ

يف موضوعيتها للحكم الرشعي.
علامء  من  والّسلف  اخللف  بني  تفاوتًا  األمر  هذا  يف  -نجد  الشديد  ولكن-ولألسف 

اأُلّمة اإلسالمية!!.
النُّظم  كّل  بذلك سّباقًا من  الّنظرية، ويكون  ليستنبط  الّنص  ينطلق من  فالّسلف كان 
أساسه  عىل  يسري  الَِّذي  املنطلق  ذلك  بعد  وليكون  الدين،  عن  املستقّل  والفكر  الوضعية 

املثّقف غري املتدّين يف شّتى أنواع العلوم واملعارف.
وتاريخ ُأّمتنا املجيد يشهد هبذا األمر بوضوح؛ فنظريات الفيزياء والكيمياء واحلساب 
بالعلوم  عليه  ُيصطلح  ما  عليها  يعتمد  بات  التي  املعارف  عن  فضاًل  وغريها،  واهلندسة 
اإلنسانية -والتي نمت يف جامعة املدينة املنّورة بزعامة الصاِدَقنْي من آل حممد صلوات اهلل 
وسالمه عليهم أمجعني -استقى منها الغرب يف هنضته الفكرية والعلمية بعد أن حتّرر من 

براثن الكنيسة املتحّجرة.
بينام اخللف تراه مرتّددًا بني منهجني:

املنهج األّول: يتمّثل بحالة االنبهار بام توّصل إليه العلم احلديث من نظريات وحقائق 
ية لرتاثنا الّثري، بل أصبح يرى أنَّ  يف شّتى ميادين العلم واملعرفة، من دون أْن ُيعري أّي أمهِّ
واإلرشادات  والنصائح  التعاليم  من  جمموعة  إاِلَّ  ليس  املعصومة  بنصوصه  املتمّثل  الدين 

التي تصّب يف طريق اهلداية يف جمال العبادة الفردية بني اإلنسان ورّبه.
بنصوصه  الديني  تراثنا  بأّن  يؤمن  أنَّه  بمعنى  الّتبعية،  بحالة  ويتمّثل  الثاين:  املنهج 
احلياة  ميادين  قواعد ومعطيات ونظريات وحقائق يف شتى  تقنني  املعصومة هلا قدرة عىل 
القواعد واحلقائق والنظريات،  واملعرفة. لكّنه ال ينطلق منها، ليستنطقها ويستخرج تلك 
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بل ينطلق مِمَّا توّصل إليه العلم احلديث؛ ليحاول أْن يطّبقه عىل آيٍة هنا، وحديٍث هناك.
وكال املنهجني يتمتعان بعنارص السلبية فيهام، وإْن كان الثاين أحسن حااًل من األّول؛ 
فإّن املنهج األّول يورث لنا جياًل يرى َأنَّ نصوص الدين ال تتامشى مع حاجات املجتمع 
الغّث  من  فيه  بام  الغرب  عند  العلمي  التطّور  مع  انبهاره  يف  وينجرف  امليادين،  شتى  يف 
ـ عن دينهم وتعاليم قادهتم،  املنهج  إىَِل هذا  املنتمني  ـ  يبتعد شبابنا  والسمني، وشيئًا فشيئًا 
وليس فقط خيرسون ما يف تلك التعاليم من قيم معنويٍة، بل يرتّبون عىل قيم يف قباهلا حتكمها 

املادة واألنانية واملصلحة الشخصية والربح واخلسارة بمقياس الدنيا.
ما  ُأخرى كثريًا  َأنَّه من جهٍة  إاِلَّ  احلّدة من اخلطورة،  بتلك  يكن  مل  وإْن  الثاين  واملنهج 
يؤّدي إىَِل اخلطأ يف استنطاق النُّصوص؛ ألّن ذهنية املستنطق تكون متأّثرة بالنظرية العلمية، 
يف  مطابقها  عن  يبحث  التي  النظرية  خالف  رؤية  من  متنعه  بنائية  خلفية  له  يشّكل  وهذا 
النُّصوص، وجتعله جيرّي الّنص املعصوم ليكون خادمًا لتلك النظرية، فبداًل من أْن يكون مع 
الدليل يميل معه حيثام مال، يصبح أسريًا للنظرية التي يريد إسقاطها عىل النّص املعصوم، 

وال خيفى ما يف ذلك من املفاسد.
بالعلوم  ُيعرف  بات  فيام  خصوصًا  ـ  يكون  املحذور  عن  واخلايل  الصحيح  واملنهج 
اإلنسانية من قبيل قواعد علم االجتامع والنفس والقانون واإلدارة والتخطيط والسياسة 

و... بااللتزام بأحد اأُلمور التالية:
أْن نتّخذ اخلارج بمثابة )إشكالية ما( ننطلق من خالهلا للبحث عن احللول عىل ضوء . 1

الّنّص املعصوم.
احلديثة . 2 األكاديمية  الدراسات  إليها  توّصلت  التي  والقواعد  القوانني  إىَِل  ننظر  أْن 

أحد  ترجيح  املقياس يف  للصدق والكذب، ويكون  ا فرضيات حمتملة  َأهنَّ عىل أساس 
املحتملني هو العرض عىل الّنّص املعصوم، ولو يف بعده اإلمضائي ال التأسييس.

أْن نستفيد من الدراسات احلديثة بمقدار إجياد الدافع والذهنية املناسبة واملجّردة لفهم . 3
صه. النُّصوص عىل أساس خربة املتخّصص غري املنجرف واملنبهر بتخصُّ
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من  قاعدة  عىل  الثالثة  بُأموره  الصحيح  املنهج  لتطبيق  متواضعة  حماولة  املقال  وهذا 
قواعد التخطيط االسرتاتيجي يف جمال التخطيط واإلدارة.

1/ 2( املفردات املفتاحية للبحث:
كام يوضح العنوان؛ فإّن املفردات املفتاحية واملفصلية يف هذا البحث هي التالية:

)التخطيط -االسرتاتيجية -التحليل -طريقة سوات(.
يف  املعصومة  النُّصوص  باستنطاق  يرتبط  املقال  هذا  يف  الرئيس  البحث  أنَّ  وباعتبار 
الكتاب والسّنة الستخراج قواعد التحليل عىل طريقة سوات، فال نرى داعيًا لتخصيص 
الكليات واملفاهيم بشكٍل مستقلٍّ ومنفصل، بل سوف  للبحث عن  املقالة  شطٍر كبري من 
تتضح لنا هذه املفردات املفصلية من خالل تناولنا لصلب املوضوع الَِّذي يفي باجلواب عن 

اإلشكالية املفرتضة.
1/ 3( إشكالية البحث وأسئلته:

بطبيعة احلال يستفاد من العنوان أنَّ اإلشكالية الرئيسة يف هذا املقال هي: كيف ندّلل 
ضوء  عىل  سوات(  طريقة  عىل  )التحليل  االسرتاتيجي  التخطيط  قواعد  من  قاعدة  عىل 

القرآن والسنة؟.
رية للبحث  وملّا كانت طبيعة البحث العلمي تقتيض التفريع إىَِل ما يرتبط باملبادئ التصوُّ
وإىل ما يرتبط باملبادئ التصديقية انحّل السؤال األساس إىَِل األسئلة الفرعية التالية والتي 

متّثل املحاور العاّمة للبحث:
ما املقصود من التخطيط االسرتاتيجي؟.. 1
ما املراد من التحليل عىل طريقة سوات؟.. 2
كيف يدّل القرآن الكريم عىل هذه الطريق؟.. 3
نة الرشيفة عليها؟.. 4 كيف تدّل السُّ

1/ 4( حتليل املصادر:
التعريفات  مل أحاول يف هذا املقال حشد التوثيقات من املصادر املتنّوعة خصوصًا يف 
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هذا  الغرض من  دام  ما  والتحليل عىل طريقة سوات،  واالسرتاتيجية  بالتخطيط  املرتبطة 
املقال ـ بحسب اإلشكالية املتقّدمة ـ ال يرتبط بالبحث املفهومي إاِلَّ من خالل ما يقع املفهوم 

يف إطار توضيح أسبقية الّنّص املعصوم للقاعدة االسرتاتيجية املشار إليها.
وعليه فيمكن حتليل املصادر املعتمد عليها يف هذا املقال إىَِل ثالثة أصناف:

املصادر اللغوية؛ ألنطلق من خالهلا إىَِل تطّور املعنى االصطالحي.. 1
البحث . 2 مواقع  عىل  النَّوع  هذا  يف  واقترصت  االصطالحي،  باملعنى  املرتبطة  املصادر 

اإللكرتوين املعتربة.
مصادر الّنّص املعصوم من القرآن الكريم واملجاميع احلديثية التي نحّلل الّنّص الوارد . 3

فيها واملرتبط بقاعدة التخطيط االسرتاتيجي.
مفهوم التخطيط:. 2

نطّل إطاللة خمترصة عىل تعريف بعض مفردات البحث املفتاحية، ونفتتح الكالم حول 
مفردة التخطيط.

2/ 1 التخطيط لغة:
وهي من اخلّط، قال ابن فارس: »اخلاء والطاء أصٌل واحد؛ وهو أَثٌر يمتدُّ امتدادًا. فمن 

ه الكاتب«)2(. ذلك اخلطُّ الذى خيطُّ
غة يف مقام رشحهم للنمش  وتستعمل كلمة التخطيط بمعنى النقش؛ حيث ذكر أئّمة اللُّ

ما لفظه: »النون وامليم والشني أصٌل يدلُّ عىل ختطيٍط يف يشء«)3(.
ومن هذا الباب يطلق اخلّط عىل الطريق)4(، وسيأيت أنَّ املعنى االصطالحي املختار هو 

الَِّذي يتناسب مع هذا اإلطالق اللغوي.

د هارون، نرش:  مَّ حمَُ الم  السَّ عبد  154، حتقيق وضبط:  اللُّغة 2:  مقاييس  أمحد، معجم  فارس،  ابن   )2(
مكتب اإلعالم اإلسالمي، 1404، قم. 

)3( انظر: املصدر السابق 5: 481. 
)4( انظر: لسان العرب، مادة: )خطط(. 
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2/ 2 التخطيط اصطالحًا:
الظاهر أنَّ التخطيط يف االصطالح اإلداري وعلوم الربجمة ُيطلق عىل الربجمة ووضح 

التدابري عىل وفق األهداف املنظورة.
يف  كّلها  الكلمة،  هلذه  ومتنوعة  كثرية  تعاريف  والتخطيط  اإلدارة  كتب  يف  ورد  وقد 
الواقع ترجع إىَِل ما ذكرناه، والشامل لوجود أهداٍف ما عند املخّطط، يريد من خالل آليٍة 

وتدابري واضحة أْن يتوّصل إليها. وإليك بعض النامذج لتعريفات تصّب يف هذا اإلطار:
2/ 2/ 1 التخطيط عند منظمة اليونسكو:

عّرفت اليونسكو التخطيط بأّنه: »وسيلة تتيح لنا وضع خمّطط منهجي ألوجه النشاط 
عات بلٍد  الَِّذي ينبغي االضطالع هبا بغية حتقيق األهداف الرتبوية يف حدود إمكانات وتطلُّ

ما يف سبيله نحو التنمية املستمّرة«)5(.
أنَّه ال خيلو من  إاِلَّ  التعريف،  للتخطيط مرعيٌة يف هذا  التي هي عّلة غائية  فاألهداف 

مؤاخذات:
منها: جعل التخطيط وسيلة تتيح لنا وضع خمّطط، وهذا مرجعه إىَِل قولنا: التخطيط 
يتيح لنا وضع خمّطط، مع أنَّ التخطيط بمعناه املصدري هو وضع املخطط عينه، وليس شيئًا 

يتيح لنا وضع املخطط.
ومنها: أنَّ األهداف فيه ُخّصصت بالرتبوية.

ومنها: أنَّه خمتصٌّ بالتخطيط يف إطار الدولة، مع أنَّه أعّم من ذلك.
اليونسكو  لكون طبيعة عمل  نظرًا  النظر عنهام؛  يمكن غّض  األخريتان  واملالحظتان 

تقضتي التخصيص بالرتبوية يف إطار الدولة والبلد.
2/ 2/ 2 التخطيط عند الزهراين:

ذكر الزهراين أنَّ التخطيط عبارة عن: »عمليات حتليلية تشمل تقدير املستقبل املنشود، 

))( انظر التايل: http:// knol. google. com/ k/ %D8%B9%D8%A8%D8%AF، للكاتب 
عبد اهلل الزقييل. 
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وحتديد األهداف املرغوبة واملناسبة ملحتوى وبيئة ذلك املستقبل، وتطوير عدد من البدائل 
الكفيلة بتحقيق تلك األهداف، واالختيار من بني هذه البدائل ما هو أفضلها«)6(.

فالتخطيط عند الزهراين عملية حتليلية تأخذ بعني االعتبار: املستقبل، ورسم األهداف، 
وذكر البدائل الكفيلة بتحقيق تلك األهداف، واالختيار من بينها.

ا عىل األّول جعلت عّلة غائية للتعريف،  فاألهداف وإْن ذكرت يف كال التعريفني، إاِلَّ أهنَّ
وعىل الثاين كان رسم األهداف داخاًل يف حقيقة التعريف، ولعّل مرجع ذلك إىَِل اختالٍف 

مبنائّي بينهام.
:)Mary Niles( 2/ 2/ 3 التخطيط عند

ما  هو  اللغوي  بجذرها  للكملة  الذهني  االنرصاف  مع  ينسجم  تعريف  أبسط  ولعّل 
ذكرته )Mary Niles( من كونه: »العملية الواعية التي يتّم بموجبها اختيار أفضل طريق 

ف بام يكفل حتقيق هدٍف معنّي«)7(. أو مسار؛ للترصُّ
رسم  أنَّ  -ال  مسبقًا  أهدافه  رسم  قد  خمتاٍر  فاعٍل  من  يصدر  كونه  باعتبار  فالتخطيط 
األهداف داخٌل يف عملية التخطيط -يعترب عملية واعية، ويف هذه العملية الواعية يتم وضع 

آليات وتدابري توصل إىَِل األهداف املعّينة.
مفهوم االسرتاتيجية:. 3

غة العربية؛ ولذا كان املناسب أْن نتعّرض ملعناها  ال خيفى أنَّ هذه الكلمة دخيلة إىَِل اللُّ
األصيل يف اللغة التي استعملت هذه الكلمة فيها.

غوي: 3/ 1 االسرتاتيجية يف أصلها اللُّ

تعني  اليونانية )Strategos(، وهي  الكلمة  الكلمة )Strategic( من  اشتّقت هذه 
العسكرية، وعىل  باملهام  ترتبط  النحو فهي  اجلنرال، وعىل هذا  فّن  أو  القيادة  فّن  عندهم: 

يِّد جندي، اإلدارة والتخطيط  )6( راجع: املصدر نفسه. كام يراجع يف هذه التعاريف وغريها، د. عادل السَّ
التعليمي االسرتاتيجي رؤية معارصة: 131، الطبعة األُوىل 1423هـ. ق. 

)7( املصدر نفسه. 
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ختطيط  »علم  بأهّنا:   )Webster›s، 1888( قاموس  حسب  عىل  ُعّرفت  األساس  هذا 
العمليات العسكرية وتوجيهها«)8(.

غوي اليوناين، استعملت الكلمة يف آلية استخدام اجليوش  ا بمعناها اللُّ واحلاصل: أهنَّ
يف املعركة.

غوي وصواًل إىَِل املفهوم االصطالحي: 3/ 2 تطّور املفهوم اللُّ
العلوم وامليادين، ومل  العديد من  ا شملت  أهنَّ الكلمة حتى  تعّددت استخدامات هذه 
العلوم  إىَِل مجيع  اليوم  امتّد  قد  نجده  بل  العسكرية،  احلاالت  استخدامها قارصًا عىل  يعد 

اإلنسانية )كعلم السياسة، واالقتصاد، واالجتامع، واإلدارة، والرتبية والتعليم..(.
وكأكثر املفاهيم اجلدلية وقع اخلالف الشديد يف حتديد املعنى االصطالحي هلذه الكلمة، 
وعىل الرغم من ذلك نجد أنَّ املبدأ ألغلب التعاريف مل يتباين مع املعنى اللغوي للكلمة، 
العسكرية  اليونان كان جماله احلاالت  وإّنام االختالف يف ميدان االستفادة منه، ففي زمن 

ب العلوم اإلنسانية. وميادين احلرب، ويف زماننا تشّعب بتشعُّ
وكيف كان، فقد عّرف شاندلر )Chandler ،1988( االسرتاتيجية قائاًل: »حتديد 
األهداف  هذه  لتحديد  املوارد  وختصيص  البعيد،  املدى  عىل  وغاياهتا  ألهدافها  املنظمة 

والغايات«.
ويف هذا السياق يقول ثومبسون واسرتكالند )Thompson & Strickland(: أنَّ 
اإلدارة االسرتاتيجية تعني: »وضع اخلطط املستقبلية للمنظمة، وحتديد غاياهتا عىل املدى 

البعيد، واختيار النمط املالئم من أجل تنفيذ االسرتاتيجية«)9(.

اإلداري  الفكر  عىل  ترتكز  أصحاهبام  انطالقة  كان  التعريفني  هذين  أنَّ  خيفى  ال  ومِمّا 
وإدارة األعامل؛ لذا أخذا يف التعريف كون الكالم عن التخطيط للمنظمة.

 ،)Basic Concepts In Strategic Management( املفاهيم األساسية لإلدارة االسرتتيجية )8(
بحٌث صادٌر عن املركز التخصيص للدراسات، مركز الدراسات االسرتتيجية، ص: 3. 

)9( املصدر نفسه. 
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التخطيط االسرتاتيجي يف كلمٍة أخرية:. 4
املنظامت. وأّدى  التخطيط يف  التخطيط االسرتاتيجي كأحدث صورة من صور  ظهر 
املنظامت لوضع االسرتاتيجيات  التي ختّطط هبا  الكيفية  التخطيط إىل تغيري  النوع من  هذا 
اخلاصة هبا وتنفيذها، وأصبحت اإلدارة االسرتاتيجية أداة أساسية للمنظامت لكي تتعلم 
العاملية  للتغريات  فعالة  بطريقة  واالستجابة  التمّيز  من  حالة  صياغة  أرادت  إذا  وتتطور 
عن  للتعبري  اإلسرتاتيجية(  )اإلدارة  تعبري  استخدام  ويتّم  واالزدياد.  التسارع  يف  اآلخذة 
ذات املفهوم الذي يعكسه التخطيط االسرتاتيجي. وعىل الرغم من سبق منظامت القطاع 
اخلاص لالضطالع هبذا النوع من التخطيط، إال أنَّ التجربة تكشف أمهية وفعالية هذا النوع 
من التخطيط للمنظامت العامة كذلك. وتشجع اإلدارة االسرتاتيجية عىل أْن يتّم العمل يف 
للتوجيه  االسرتاتيجي  اإلطار  والتفويض، وذلك يف  الالمركزية  مفاهيم  املنظامت يف ظّل 

الطويل األجل)10(.
وبداية  والثامنينات  السبعينات  يف  االسرتاتيجي  التخطيط  نجم  سطع  وقد  هذا، 
عام  يف  عليه  شديدًا  هجومًا  منتزبرغ(  )هنري  وّجه  أْن  إىَِل  املنرصم  القرن  من  التسعينات 
دافع  وقد  االسرتاتيجي(،  التخطيط  وسقوط  )صعود  الشهري  كتابه  خالل  من  1994م، 
عىل  واإلقبال  االسرتاتيجي  التفكري  حركة  تطّور  إىَِل  أّدى  مقبواًل  دفاعًا  قباله  يف  العلامء 

االستفادة منه يف شتى امليادين.
وتتلّخص حركة التخطيط االسرتاتيجي بالشكل التايل:

أين نحن؟                    أين نريد الوصول؟                     كيف نصل إىَِل ما نريد؟

:)Swot Analysis( التخطيط االسرتاتيجي عىل طريقة )5
بينها يف  فيام  للتخطيط ختتلف  التخطيط االسرتاتيجي طرقًا وأدوات  إدارة  ذكر علامء 

 in Public and Nonprofit Jack Koteen، Strategic Management :10( انظر يف ذلك(
 Publishing Organizations، 2nd edition. Westport، CT، USA: Greenwood

 .Group، Inc.، 1997. P: 20
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كيفّية إيصاهلا إىَِل األهداف من جهٍة، ويف القيمة احلاصلة منها من جهٍة ُأخرى، وكان من 
أشهر هذه األدوات وألصقها بالطبع البرشي طريقة حتليل نقاط القّوة والضعف والفرص 
 ،)Swot Analysis( سوات  طريقة  عىل  التحليل  باسم  ُتعرف  والتي  والتهديدات، 
وسوف أقوم برشٍح مبّسط هلا أسّلط من خالله الضوء عىل مرتكزاهتا األساسية من دون 

ض لكيفية حتصيل النسب وحساباهتا، فنقول وعىل اهلل االتكال: التعرُّ
ٍط عىل هذه الطريقة يلقي نظرتني: نظرٌة إىَِل داخله وكينونته وذاته، ونظرٌة  إِنَّ كّل خمطِّ

إىَِل البيئة املحيطة به.
ويف النظرة اأُلوىل يقّسم ما يراه إىَِل نقاِط قّوٍة ونقاط ضعف، ويف النظرة الثانية يقّسمها 

إىَِل فرٍص وهتديدات.
و )Swot( هذه الكلمة املتقّدمة تعترب اختصارًا للعوامل األربعة الداخلية واخلارجية، 
لكلمة  اختصار  والثاين  القوة،  أي:   )Strength( لكلمة  اختصار  األول  فاحلرف 
أي:   )Opportunities( لكلمة  اختصار  والثالث  الضعف،  أي:   )Weakness(

الفرص، والرابع اختصار لكلمة )Threats( أي: التهديدات.
والتحليل عىل هذه الطريقة يعني: أْن يدرس العامل قبل رشوعه يف العمل نقاط القّوة 
املوجودة لديه، ويقايسها مع نقاط الضعف. ثّم يلتفت إىَِل املحيط الَِّذي يعيش فيه؛ لريى 
التي تقف عائقًا  والتهديدات  العمل،  للنجاح يف  التي يكون استغالله هلا موجبًا  الفرص 
الضعف  الراجحة يف جانب  الكّفة  فإذا كانت  بينها،  يقايس  ثّم  إىَِل اهلدف.  الوصول  أمام 

والتهديدات، فال بّد له من أْن يغرّي موقعيته، أو ينتظر تغرّي الرشائط والظروف، وهكذا...
فإذا أخذنا بعني االعتبار رشكة من الرشكات املالية، وأردنا أْن نخّطط هلا عىل طريقة 
)Swot Analysis(، فنقاط القّوة والضعف -ببساطة -هي العوامل الداخلية التي تقع 
يف نطاق سيطرة الرشكة، فاألّول منها ما يؤّثر إجيابًا يف وصول الرشكة إىَِل أهدافها، من قبيل 
السيولة املطلوبة املتوفرة، أو وجود العاملة ذات اخلربة والكفاءة. والثاين منها يؤّثر سلبًا يف 
ضعف  أو  التوزيع،  عمليات  بطء  قبيل  من  أهدافها،  حتقيق  جتاه  وحركتها  الرشكة  نشاط 
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العالمة التجارية وما شابه ذلك.
أّما بالنسبة للفرص والتهديدات، فهي العوامل اخلارجية، والتي ليس للرشكة تأثرٌي عليها، 

والتي يمكن أْن تستغّل لصالح الرشكة فتصبح فرصًة، أو تستخدم ضّدها فتصبح هتديدًا.
فاألّول، مثل وجود الدعم احلكومي، أو سهولة إجياد التقنية.

والثاين، كاملنافسة القوّية، أو املؤرشات االقتصادية السلبية.
وال تنحرص هذه الطريقة من التحليل يف الرشكات التجارية، بل هي سارية املفعول يف 
كّل عمٍل هادٍف -ولو بأدنى درجاته -يقوم به اإلنسان ولو عىل مستواه الفردي. فلو فرضنا 
أنَّ شخصًا ُيريد أن يتحّرك من مدينة إىَِل أخرى، فسوف يطالعنا يف العوامل الداخلية نقاط 
قّوٍة، من قبيل وسيلة النقل القوية التي يمتلك، وقدرته املمتازة عىل قيادهتا، ونقاط ضعف، 

من قبيل ضعف نظره واحلال أنَّ قيادته سوف تكون يف الليل.
الطريق،  عىل  االزدحام  عدم  قبيل  من  فرصًا  تشّكل  خارجية  عوامل  تطالعنا  أنَّه  كام 
أنَّه حيتاج إىَِل رسعٍة  وهتديدات من قبيل تواجد رشطة املرور عىل الطريق بكثافة، واحلال 

غري جمازة للوصول إىَِل هدفه.
6 .:)Swot Analysis( داللة القرآن عىل طريقة

القرآن  داللة  كيفية  إىَِل  يرجع  املقال،  من  املقطع  هبذا  املرتبط  الفرعي  ؤال  السُّ كان  ملّا 
الكريم عىل التحليل عىل طريقة )swot(، فكان ال بّد لنا أّواًل من بيان كيفية داللة القرآن-

بشكٍل عام -عىل نظريات وقواعد مع عدم كونه كتابًا ُأنزل ألجل ذلك، وثانيًا يف استعراض 
تلك اآليات املّدعى داللتها، وثالثًا يف كيفية داللتها، فكان البحث كالتايل:

6/ 1 كيفية داللة القرآن عىل القواعد والنظريات احلديثة عىل وجه العموم:
عندما نّدعي داللة القرآن الكريم عىل قاعدة أو نظرّية حديثٍة، ال نعني من ذلك أنَّه يدّل 
عليها بجميع تفصيالهتا وخصائصها ورشائطها؛ ألّن القرآن الكريم ليس كتابًا ُأنزل ابتداء 
لتقنني قواعد وإبداع نظريات، بل هو كتاب هداية، ومشعل نور، وطريق تعّقل، كام يعرّب 

هو عن نفسه يف أكثر من موضع:
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-چٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀچ ]سورة البقرة: 2[.
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  -چۋ 

ەئەئچ ]سورة الطالق: 11[.

-چہ ھ ھ ھ ھ ےچ ]سورة يوسف: 2[.
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  -چ 

ڦ ڄچ ]سورة إبراهيم: 1[.

ولكّنه يف الوقت نفسه، استفاد يف طريق الوصول إىَِل اهلداية من آلياٍت مل تكن معروفة 
يف زمانه، وأشار إىَِل نظريات بمقدار ما تصبُّ إشارته هذه يف إجياد الوعي يف اإلنسان يف 

أثناء تكامله املعنوي.
6/ 2 استعراض اآليات الدالة:

من خالل جولٍة مل تكن مقصودة عىل آيات القرآن الكريم، انقدح أنَّ هناك آياٍت كثريٍة 
تدّل عىل قاعدة التحليل عىل طريقة )swot(، نقترص يف هذه العجالة عىل ذكر أربعة منها:

6/ 2/ 1 اآلية اأُلوىل:
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  چ  قوله:  من  البقرة  سورة  يف  ورد  ما 

ۆچ ]45[.

6/ 2/ 2 اآلية الثانية:
ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ  ذاهتا:  السورة  يف  أيضًا  ورد  ما 

ىئچ ]153[.

6/ 2/ 3 اآلية الثالثة:
ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ  چ  ما ورد يف سورة األعراف: 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆچ ]128[.
6/ 2/ 3 اآلية الّرابعة:

ما ورد يف سورة هود: چ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ چ ]80[.
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 )Swot طريقة  عىل  األربع  اآليات  هذه  داللة  كيفية  يف  والتدقيق  ل  التأمُّ وبعد  هذا، 
آياٌت أخرى تدلُّ عىل هذه الطريقة بأنحاء  ف عىل  التعرُّ )Analysis، سيصبح باإلمكان 

متفاوتة من الداللة.
6/ 3 التطبيق التفصييل لآليات عىل القاعدة:

كام أرشُت آنفًا: ال نعني من داللة اآلية عىل نظرّيٍة حديثٍة يف أّي باب من أبواب املعرفة-
سواء يف ذلك النظريات التي تبني عىل احلدس كام هو احلال يف العلوم التجريبية، أم التي 
تبتني عىل الفكر والعقل كام يف املاورائيات، أم تبتني عىل كليهام كام هو احلال يف الكثري من 
العلوم اإلنسانية وغريها -أنَّ اآلية تشري إىَِل متام تلك النظرية بجميع تفصيالهتا ورشائطها 
ومعطياهتا وآثارها، بل إِنَّام تشري إِليها عىل نحو اإلمجال، وعىل هذا املرتكز سيتّم دراسة هذه 

اآليات األربع تباعًا.
6/ 3/ 1 التطبيق التفصييل لآلية اأُلوىل:

]سورة  ۆچ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  چۓ  تعاىل:  قوله  تطبيق 
البقرة: 45[، عىل التحليل عىل طريقة )سوات( بحاجٍة إىَِل التدليل عىل:

6/ 3/ 1/ 1 بيان نظرها إىَِل أصل التخطيط االسرتاتيجي:
وذلك لكون التحليل عىل الطريقة املذكورة يعترب ـ كام تقّدم ـ شعبة من شعب التخطيط 
االسرتاتيجي، وهو أمٌر واضح من اآلية الرشيفة؛ ألهّنا ملّا كانت تبتدأ باألمر باالستعانة، 

واحلديث عن االستعانة يعني وجود أركاٍن ثالثة:
وجود  يقتيض  باالستعانة  األمر  إِنَّ  حيث  األمر؛  من  مستفاٌد  وهو  املستعني،  األّول: 

مستعني.
الثاين: وسيلة االستعانة وأداهتا، وهو ما يدّل عليه تعدية الفعل بالباء.

األمور  من  كانت  ملّا  االستعانة  أنَّ  رضورة  إليه؛  الوصول  ُيراد  الَِّذي  اهلدف  الثالث: 
االختيارية اقتضت وجود عّلة غائية هلا.

عمومًا: االستعانة تعني وجود هدٍف يسعى املستعني لتحقيقه من خالل اّتباع خّطٍة ما.
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من  االسرتاتيجي -كام عرفت  التخطيط  االسرتاتيجي؛ ألّن  التخطيط  وهذا هو عني 
تعاريفه -هيتّم باإلجابة عن موقعية الفرد أو املؤسسة؟ وأين يريد أْن يصبح؟ وكيف يريد 

أْن حيصل ذلك؟.
:)swot( 6/ 3/ 1/ 2 بيان نظرها إىَِل التحليل عىل طريقة

نظرة  يمّثل  منهام  واألّول  والصالة.  الصرّب  بأمرين:  باالستعانة  املباركة  اآلية  أمرت 
املستعني إىَِل داخله، والثاين يمّثل نظرته إىَِل ما حييط به.

إِنَّ  حيث  املستعني؛  نفس  داخل  يف  قّوٍة  عامُل  يشّكل  الصرب  أنَّ  فباعتبار  األّول؛  أّما 
غة ـ عبارة عن حبس النفس عن اجلزع)11(، واجلزع يؤّدي إىَِل  الصرب ـ كام نّص عليه أئّمة اللُّ
خروج اإلنسان عن سيطرته عىل نفسه، وال خيفى أنَّ اإلنسان اجلزوع ال يستطيع أْن يصل 
إىَِل مبتغاه وحيّقق ما هيدف إليه. وعليه فالصرب ُيعطي لإلنسان قّوة داخلية يقدر من خالهلا 

ل واملواجهة. عىل التحمُّ
وأّما الثاين؛ فباعتبار أنَّ العامل واملستعني واملخّطط إذا نظر إىَِل ما هو خارٌج عنه يرى أنَّه 
بحاجٍة إىَِل االستعانة بِقوى خارجية يشّكل االستعانة هبا فرصًة توصله إىَِل مبتغاه وأهدافه، 
؛ ولذا نجد أنَّ العرب قدياًم كانت القبائل الصغرية عندهم تنضّم إىَِل قبائل  وهذا أمر عقالئيٌّ
كبرية تقّدم هلا احلامية وتدافع عنها، وهذا األمر ما زال مستمرًا يف عرصنا احلارض حتى عىل 
مستوى الدول، فالدول الضعيفة والتي تواجه التهديدات من دول أخرى جُتري حتالفات 

مع دول عظمى تدافع عنها وتنهض هبا.
م بحاجٍة إىَِل  وَمْن أعظم من اهلل قدرًة وعظمًة، ولكن ـ كام هو احلال عند العقالء يف أهنَّ

ب منه  ٍف إىَِل القوى العظمى لتضع املستعني حتت جناحها ـ عظمة اهلل حيتاج نيلها إىَِل تقرُّ تزلُّ
الة. من خالل الطاعة والعبادة، التي من أبرز مظاهرها الصَّ

ففي اآلية إشارة إىَِل أبرز نقاط القّوة والفرص، بحيث إذا توّفرت عند العامل واملخّطط 

الطبعة  عطار،  الغفور  عبد  أمحد  حتقيق:   ،706  :2 حاح  الصِّ مّحاد:  بن  إسامعيل  اجلوهري،  انظر:   )11(
الرابعة 1407هـ، نرش: دار العلم للماليني، بريوت. 
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فإّنه ال تؤّثر نقاط الضعف والتهديدات أمام الوصول إىَِل أهدافه.
العامل  مع  اهلل  والفرصة )كون  )الصرب(  القّوة  نقطة  بتحصيل  االستعانة  أنَّ هذه  غري 

يسّدده ويعينه( ليست باألمر السهل، بل هي ثقيلٌة ال ينهض بعبئها إاِلَّ اخلاشعون.
فبالصرب يتغّلب الساعي نحو اهلدف عىل األهواء الشخصية وامليول النفسية التي تعترب 

من نقاط الضعف الداخلية.
وبالصالة يّتصل اإلنسان بعالم الغيوب، ويرتبط بالقدرة املطلقة، فيصبح صلبًا أمام 

التحديات والتهديدات التي تواجهه.
لـ  املكتشف  عند  منظورة  تكن  مل  والتي  املتكاملة،  القرآنية  الطريقة  هذه  لطائف  ومن 
)Swot Analysis(، أنَّ املالحظ يف الطريقة القرآنية هو احّتاد العامل اخلارجي )الفرصة( 
مع اهلدف يف سريه التكاميل، ويف الوقت نفسه يتأّثر الداخل والكينونة بالعامل اخلارجي 
)الفرصة(؛ وليس ذلك إاِلَّ ملا عرفت من كون )الفرصة( املشار إليها يف اآلية القرآنية هي 
أنَّ  املعلوم  ومن  واألرض،  السامء  وجّبار  العظامء  أعني: عظيم  املطلقة،  بالِقوى  االرتباط 
تعاىل:  قال  اإلطالق،  عىل  األهداف  أكمل  هو  بل  هدفًا،  يعترب  ذاته  حّد  يف  االرتباط  هذا 
أيضًا:  وقال   ،]6 االنشقاق:  ]سورة  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چڦ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  چڃ 

كينونته  يف  واإلنسان   .]39 النور:  ]سورة  ڑچ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
وجبّلته الذاتية فقٌر حمٌض يسعى دائاًم لإللتجاء إىَِل الغّني املطلق، قال تعاىل: چ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ےچ.
كام أنَّ هذا االرتباط ينعكس إجيابًا عىل العامل الداخيل، فريفع من رصيد نقاط القّوة 

عىل حساب نقاط الضعف؛ ألّن َمْن يرتبط باهلل چ ھ ھچ ]سورة الطالق: 3[.
عن  اهلدف  خيتلف  حيث  )Swot Analysis(؛  لـ  الوضعية  الطريقة  بخالف  وهذا 
العامل اخلارجي، ويكون العامل اخلارجي مستقاًل عن نقاط الضعف والقّوة كام يف األمثلة 

املشار إليها يف صدر البحث.
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ويؤّيد احلصيلة املتقّدمة ما ورد يف بعض األخبار، ففي الصحيح َعْن َأيِب َبِصرٍي َعْن َأيِب 
اَلِة ُثمَّ َتاَل َهِذِه اآْلَيَة: َواْسَتِعيُنوا   إَِذا َهاَلُه يَشْ ٌء َفِزَع إىَِل الصَّ َعْبِد اهلل، َقاَل: »َكاَن َعيِلٌّ
ه أمر، واالستعانة بالصالة التي تقّرب  ِة«)12(؛ فإنَّ ترك كّل يشٍء عندما هيمُّ الاٰ رْبِ َوالصَّ بِالصَّ
ل والصرب،  ه ذلك بالقدرة عىل التحمُّ من اهلل تعاىل من جهٍة، وتعطي الطمأنينة للعبد؛ ليمدُّ

دليٌل واضٌح عىل ما ذكرته من التداخل بني اهلدف والعاملني الداخيل واخلارجي.
 :كام أنَّ ما ذكره علامء التفسري يؤّيد االستنتاج الَِّذي أسلفته، قال العالمة الطباطبائي
املهامت  من  وحده  عليه  اإلنسان  يقوى  ال  فيام  يتّم  -إنام  العون  طلب  -وهي  »االستعانة 
والنوازل، وإذ ال معني يف احلقيقة إال اهلل سبحانه فالعون عىل املهامت مقاومة اإلنسان هلا 
بنفسه، وهذا هو  إليه، واإلقبال عليه  باالنرصاف  تعاىل  به  بالثبات واالستقامة واالتصال 
الصرب والصالة، ومها أحسن سبب عىل ذلك، فالصرب يصّغر كّل عظيمة نازلة، وباإلقبال 
عىل اهلل وااللتجاء إليه تستيقظ روح اإليامن، وتتنبه أنَّ اإلنسان مّتٍك عىل ركن ال ينهدم، 

وسبب ال ينفصم«)13(.

6/ 3/ 2 التطبيق التفصييل لآلية الثانية:
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  چۇئ  تعاىل:  قوله  عىل  إليها  املشار  الطريقة  وتطبيق 
اآلية  يف  تقّدم  ما  بعيد  حدٍّ  إىَِل  يشبه   ،]153 البقرة:  ]سورة  ىئچ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ 

اأُلوىل، فال حاجة إىَِل الّتكرار، فهي تؤّكد عىل االستعانة بالصالة لـ »َأنَّ الصالة صلة ولقاء 
بني العبد والرب. صلة يستمّد منها القلب قّوة، وحتّس فيها الروح صلة، وجتد فيها النفس 
زادًا أنفس من أعراض احلياة الدنيا.. ولقد كان رسول اهلل إذا حزنه أمر فزع إىل الصالة، 

وهو الوثيق الصلة برّبه املوصول الروح بالوحي واإلهلام.. وما يزال هذا الينبوع الدافق يف 

الة، باب: صالة من خاف مكروهًا، احلديث:  د بن يعقوب، الكايف 3: 480، كتاب الصَّ مَّ )12( الُكَلْيني، حُمَ
)1(، تصحيح وتعليق عىل أكرب غفاري، الطَّبعة الّثالثة 1367ش، دار الكتب اإلسالميَّة، طهران. 

د حسني، امليزان يف تفسري القرآن 1: 152، منشورات مجاعة املدّرسني يف احلوزة  مَّ )13( الطباطبائي، حُمَ
العلمية، قم. 
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متناول كّل مؤمن يريد زادًا للطريق، ورّيا يف اهلجري، ومددًا حني ينقطع املدد، ورصيدًا حني 
ينفد الرصيد..«)14(.

به، وأخرى من  باالستعانة  األمر  مّرًة من خالل  بالصرب  تؤّكد عىل االستعانة  ا  أهنَّ كام 
إِنَّ  حيث  املتقّدم؛  االستنتاج  توّكد  التي  الزيادة  هذه  ىئچ،  ېئ ىئ  چېئ  قوله:  خالل 
املعّية املستفادة من خالل الذيل املذكور تدّلل عىل ما تقّدم من التناغم بني العامل الداخيل 
والعامل اخلارجي؛ وذلك ألهّنا ليست معّية رقابة وإحاطٍة وقيمومة - كام هو احلال يف قوله 
تعاىل: چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ ]سورة احلديد: 4[، بل هي معّية نرصٍة 

وعون؛ كيف والصرب مفتاح الفرج!!.
وعمومًا: يتكرر ذكر الصرب يف القرآن كثريًا... ذلك أنَّ اهلل سبحانه يعلم ضخامة اجلهد 
القيام  يقتضيه  والذي  والدوافع،  النوازع  شتى  بني  الطريق  عىل  االستقامة  تقتضيه  الذي 
عىل دعوة اهلل يف األرض بني شتى الرصاعات والعقبات، والذي يتطلب أن تبقى النفس 

مشدودة األعصاب، جمّندة القوى، يقظة للمداخل واملخارج.. .
وال بّد من الصرب يف هذا كله.. ال بّد من الصرب عىل الطاعات، والصرب عن املعايص، 
والصرب عىل جهاد املشاقني هلل، والصرب عىل الكيد بشتى صنوفه، والصرب عىل بطء النرص، 
والصرب  النارص،  قّلة  عىل  والصرب  الباطل،  انتفاش  عىل  والصرب  الشقة،  بعد  عىل  والصرب 
العناد،  وثقلة  القلوب،  النفوس، وضالل  التواء  الشائك، والصرب عىل  الطريق  عىل طول 

ومضاضة اإلعراض...
زاد  هناك  يكن  مل  إذا  ينفد،  أو  الصرب،  قد يضعف  اجلهد،  األمد، ويشق  يطول  وحني 
ومدد. ومن ثّم يقرن الصالة إىل الصرب، فهي املعني الذي ال ينضب، والزاد الذي ال ينفد. 
املعني الذي جيّدد الطاقة، والزاد الذي يزّود القلب فيمتّد حبل الصرب وال ينقطع. ثّم يضيف 

إىل الصرب، الرضا والبشاشة، والطمأنينة، والثقة، واليقني.
منها  يستمّد  الكربى،  بالقّوة  يّتصل  أن  املحدود  الضعيف  الفاين  لإلنسان  بّد  ال  إّنه 

يِّد قطب، يف ظالل القرآن 1: 69، نرش: دار الرشوق، الطبعة السابعة عرش 1412هـ، بريوت.  )14( السَّ
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العون حني يتجاوز اجلهد قواه املحدودة. حينام تواجهه قوى الرش الباطنة والظاهرة. حينام 
تثقل  وحينام  املطامع،  وإغراء  الشهوات  دفع  بني  الطريق  عىل  االستقامة  جهد  عليه  يثقل 
عليه جماهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة. حينام يطول به الطريق وتبعد به الشقة يف عمره 
املحدود، ثم ينظر فإذا هو مل يبلغ شيئًا وقد أوشك املغيب، ومل ينل شيئا وشمس العمر متيل 

للغروب. حينام جيد الرش نافشًا واخلري ضاويًا، وال شعاع يف األفق وال َمْعَلم يف الطريق...
إهّنا  الباقية.  والقوة  الفاين  اإلنسان  بني  املبارشة  الصلة  إهّنا  الصالة...  قيمة  تبدو  هنا 
املوعد املختار اللتقاء القطرة املنعزلة بالنبع الذي ال يغيض. إهّنا مفتاح الكنز الذي يغني 
ويقني ويفيض. إهّنا االنطالقة من حدود الواقع األريض الصغري إىل جمال الواقع الكوين 

الكبري.
إهّنا الروح والندى والظالل يف اهلاجرة، إهّنا اللمسة احلانية للقلب املتعب املكدود... 
ومن هنا كان رسول اهلل إذا كان يف الشدة قال: »أرحنا هبا يا بالل«.. ويكثر من الصالة 

إذا َحِزبه أمٌر ليكثر من اللقاء باهلل.
إِنَّ هذا املنهج اإلسالمي منهج عبادة... والعبادة فيه ذات أرسار... ومن أرسارها أهّنا 
العبادة  كانت  تكليف  كان  وأّنه حيثام  القلب،  الروح، وأهنا جالء  مدد  وأهّنا  الطريق،  زاد 
حينام  سبحانه  اهلل  إِنَّ  ويرس..  وبشاشة  حالوة  يف  التكليف  هذا  لتذوق  القلب  مفتاح  هي 

انتدب حممدًا للدور الكبري الشاق الثقيل، قال له: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
]سورة  چ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
الليل  قيام  العظيم هو  والدور  الشاق،  والتكليف  الثقيل،  للقول  اإلعداد  فكان  املزّمل[.. 
وترشق  األمر،  وتيرّس  الصلة،  وتوّثق  القلب،  تفتح  التي  العبادة  إهّنا   . القرآن..  وترتيل 

بالنور، وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة واالطمئنان.
ومن ثّم يوجه اهلل املؤمنني هنا -وهم عىل أبواب املشقات العظام -إىل الصرب وإىل الصالة.

ثّم جيي ء التعقيب بعد هذا التوجيه: چ ېئ ېئ ىئ ىئچ)15(...

)15( راجع املصدر السابق 1: 141. 
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6/ 3/ 3 التطبيق التفصييل لآلية الثالثة:
حيث نالحظ يف قوله تعاىل: چہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ 
أنَّ   ،]128 األعراف:  ]سورة  ۆچ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ص من عذابه هلم وملن  اهلدف االسرتاتيجي لبني إرسائيل كان االنتصار عىل فرعون والتخلُّ

يلوذ هبم، قال تعاىل: چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉچ ]سورة القصص: 4[، وقال أيضًا: 

ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ ]سورة البقرة: 39[، ولكن يف مقام التخطيط للوصول 

إىَِل هذا اهلدف استبدل االستعانة بالصالة باالستعانة بذات اهلل تعاىل، وهذا يتناسب متام 
املستعني  تقوية عالقة  إاِلَّ ألجل  ليست  بالصالة  ما ذكرته من كون االستعانة  املناسبة مع 
بالقّوة اخلارجة عن ذاته؛ تطبيقًا لألمر العريف والعقالئي، من كون االنضامم إىَِل ِقوى عظمى 
بحاجٍة إىَِل أْن تكون تلك الِقوى العظمى راضيًة عّمن ُيريد االنضامم إليها واالنضواء حتت 
املشار  الِقوى  به  بام ترغب  ب  التقرُّ الرضا هو  ُيعطي هذا  جناحها واالستعانة هبا، والذي 
والتذلل،  والسجود  والركوع  اخلضوع  عىل  املشتملة  الصالة  من  أعظم  يشٍء  وأّي  إليها، 

والتي متّثل أوضح مظهٍر من مظاهر الشكر واالمتنان من العبد جتاه مواله.
وما ترتيب وراثة األرض وحسن العاقبة عىل االستعانة باهلل تعاىل وبالصرب إاِلَّ تأكيدًا ملا 

تقّدم من تكامل اهلدف االسرتاتيجي الَِّذي ُيريده اهلل تعاىل لعباده.
واحلاصل: أنَّ اهلدف االسرتاتيجي ألصحاب الدعوة إىَِل رّب العاملني وراثة األرض 
ِذين يطّبقون تعاليم اهلل، واخلتم هلم بحسن العاقبة يف جنان اهلل، ويف سريهم إىَِل  من ِقَبل الَّ
حتقيق هذا اهلدف ليس هلم إاِلَّ مالٌذ واحٌد، وهو املالذ احلصني األمني، وليس هلم إاِلَّ ويلٌّ 
واحٌد هو القوّي املتني. وعليهم أن يصربوا حتى يأذن الويل بالنرصة يف الوقت الذي يقّدره 

بحكمته وعلمه.
وأال يعجلوا، فهم ال يّطلعون الغيب، وال يعلمون اخلري.. .
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وإّن األرض هلل، وما فرعون وقومه إال نزالء فيها، واهلل يورثها من يشاء من عباده وفق 
سنته وحكمته، فال ينظر الداعون إىل رّب العاملني، إىل يش ء من ظواهر األمور التي ختّيل 
للناظرين أنَّ الطاغوت مكنٌي يف األرض غري مزحزح عنها؛ ألّن صاحب األرض ومالكها 
هو الذي يقّرر متى يطردهم منها! وإّن العاقبة للمتقني طال الزمن أم قرص... فال خيالج 

قلوب الداعني إىل رّب العاملني قلق عىل املصري...
6/ 3/ 4 التطبيق التفصييل لآلية الّرابعة:

قوله تبارك وتعاىل يف سورة هود: چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئچ ]80[، 
 إِنَّ نبّي اهلل لوطًا يشري إىَِل تلك القاعدة العقالئية املساّمة )Swot Analysis(؛ حيث 

واجهته مشكلة عندما جاءته رسل اهلل هبيئة ضيوف ِصباح الوجه، چ ڻ ڻ ڻ 
عليهم  فعرض  أْن يرصفهم عن ضيوفه  لوط  فأراد  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ، 

ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  قائاًل:  احلالل  طريق 
باإلثم:  العّزة  أخذهتم  وقد  حياء،  وعدم  وقاحٍة  بكّل  فأجابوه  ٴۇ ۋچ،  ۈ  ۈ 

أنَّه لن ينترص  نبّي اهلل  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئچ، حينئٍذ ذكر  چ 

عليهم؛ ألّنه ال يملك مقّومات الّنرص، وهي:
القّوة الذاتية.- 
جوء إىَِل ركٍن شديد.-  اللُّ

الضعف  نقاط  عىل  بهام  تغلُّ خالل  ومن  فرصة،  والثاين  قّوة،  نقطة  يعدُّ  واألّول 
والتهديدات يصل العامل واملخّطط إىَِل دفع ما أمّل به.

وقد يسّجل اعرتاضًا عىل ذلك بأّنه قد ورد يف غري واحٍد من األخبار ما يدّلل عىل مالمة 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئچ، فال يكون ختطيطه  چ  نبّي اهلل لوط عىل قوله: 
عىل أساس )Swot Analysis( ممىًض من ِقبل الباري عّز وجّل، وعليه فال نستطيع أْن 
ننسب إىَِل القرآن الكريم هذه الطريقة من التخطيط؛ ملا ثبت يف علم اأُلصول أنَّ كّل فعٍل 
يقوم به الفرد أو املجتمع ال بّد إذا أردنا أْن نكسبه املرشوعية من إحراز إمضاء الشارع له 
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ورضاه به، وهذا ال يكون حمرزًا يف صورة كون الفعل مالمًا فاعله عليه، بل نقول بإحراز 
عدمه.

َيْعَلْم  ْجَرِة َومَلْ  َيْدِر َمْن َمَعُه يِف احْلُ مَلْ  َأُبو َجْعَفٍر: »َرِحَم اهلل ُلوطًا  ففي املحاسن، َقاَل 
ئِيَل  ًة َأْو آِوي إىِلاٰ ُرْكٍن َشِديٍد( َأيُّ ُرْكٍن َأَشدُّ ِمْن َجرْبَ ُه َمْنُصوٌر ِحنَي َيُقوُل )َلْو َأنَّ يِل بُِكْم ُقوَّ َأنَّ

ْجَرِة«)16(. َمَعُه يِف احْلُ
وقد روى الكليني ما ُيشبه ذلك، وننقل متام الرواية لتسليطها الضوء عىل متام هذه 

احلادثة:
ِر َعْن َأيِب  امَّ اٍل َعْن َداُوَد ْبِن َفْرَقٍد َعْن َأيِب َيِزيَد احْلَ »َعيِلُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن َأبِيِه َعِن اْبِن َفضَّ
ئِيَل َوِميَكائِيَل  َعْبِد اهلل َقاَل: إِنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ َبَعَث َأْرَبَعَة َأْماَلٍك يِف إِْهاَلِك َقْوِم ُلوٍط َجرْبَ
ُموا َعَلْيِه َفَلْم َيْعِرْفُهْم َوَرَأى َهْيَئًة  وَن َفَسلَّ وا بِإِْبَراِهيَم َوُهْم ُمْعَتمُّ اِفيَل َوَكُروبِيَل َفَمرُّ َوإرِْسَ
ْم ِعْجاًل َسِمينًا َحتَّى  ُدُم َهُؤاَلِء إاِلَّ َأَنا بَِنْفيِس َوَكاَن َصاِحَب ِضَياَفٍة َفَشَوى هَلُ َحَسَنًة َفَقاَل اَل خَيْ
ْم الاٰ َتِصُل إَِلْيِه َنِكَرُهْم َوَأْوَجَس ِمْنُهْم  َبُه إَِلْيِهْم َفَلامَّ َوَضَعُه َبنْيَ َأْيِدهيِْم َرأىاٰ َأْيِدهَيُ َأْنَضَجُه ُثمَّ َقرَّ
ئِيُل َحرَسَ اْلِعاَمَمَة َعْن َوْجِهِه َفَعَرَفُه إِْبَراِهيُم َفَقاَل َأْنَت ُهَو َقاَل َنَعْم  ِخيَفًة َفَلامَّ َرَأى َذلَِك َجرْبَ
اَق َيْعُقوَب َفَقاَلْت َما َقاَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ  اِء إِْسحاٰ اَق َوِمْن َوراٰ َها بِإِْسحاٰ َ ْت َساَرُة اْمَرَأُتُه َفَبرشَّ َوَمرَّ
ْم إِْن  ْم إِْبَراِهيُم مِلَا َذا ِجْئُتْم َقاُلوا يِف إِْهاَلِك َقْوِم ُلوٍط َفَقاَل هَلُ َفَأَجاُبوَها باَِم يِف اْلِكَتاِب َفَقاَل هَلُ
ُسوَن َقاَل اَل َقاَل  ئِيُل اَل َقاَل َفإِْن َكاَن ِفيَها مَخْ ْم َفَقاَل َجرْبَ ِلُكوهَنُ َكاَن ِفيِهْم ِماَئٌة ِمَن امْلُْؤِمننَِي َأهُتْ
ٌة َقاَل  وَن َقاَل اَل َقاَل َفإِْن َكاَن ِفيَها َعرَشَ َفإِْن َكاَن ِفيَها َثاَلُثوَن َقاَل اَل َقاَل َفإِْن َكاَن ِفيَها ِعرْشُ
اُلوا  ا ُلوطًا قاٰ َفإِنَّ ِفيهاٰ ِفيَها َواِحٌد َقاَل اَل َقاَل  َفإِْن َكاَن  َسٌة َقاَل اَل َقاَل  ِفيَها  مَخْ َفإِْن َكاَن  اَل َقاَل 
َسُن ْبُن َعيِلٍّ َقاَل اَل  ابِِريَن َقاَل احْلَ اَنْت ِمَن اْلغاٰ ُه َوَأْهَلُه إاِلَّ اْمَرَأَتُه كاٰ َينَّ ا َلُنَنجِّ َنْحُن َأْعَلُم بَِمْن ِفيهاٰ
ا يِف َقْوِم ُلوٍط َفَأَتْوا ُلوطًا  اِدُلناٰ َأْعَلُم َهَذا اْلَقْوَل إاِلَّ َوُهَو َيْسَتْبِقيِهْم َوُهَو َقْوُل اهلل َعزَّ َوَجلَّ جُياٰ
ثَِياٌب  َعَلْيِهْم  َهْيَئًة َحَسَنًة  َرَأى  َفَلامَّ  وَن  ُمْعَتمُّ َوُهْم  َعَلْيِه  ُموا  َفَسلَّ اْلَقْرَيِة  ُقْرَب  ِزَراَعٍة  َوُهَو يِف 

الثانية  الطبعة  اإلسالمية،  الكتب  دار  نرش:   ،111  :1 املحاسن  خالد،  بن  حممد  بن  أمحد  الربقي،   )16(
1371هـ، قم املقدسة. 
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َمُهْم َوَمَشْوا َخْلَفُه َفَنِدَم َعىَل َعْرِضِه امْلَْنِزَل  ُم امْلَْنِزَل َفَقاُلوا َنَعْم َفَتَقدَّ بِيٌض َوَعاَمئُِم بِيٌض َفَقاَل هَلُ
َلَتْأُتوَن  َعَلْيِهْم َفَقاَل َأيَّ يَشْ ٍء َصَنْعُت آيِت هِبِْم َقْوِمي َوَأَنا َأْعِرُفُهْم َفاْلَتَفَت إَِلْيِهْم َفَقاَل إِنَُّكْم 
اٍت َفَقاَل  ُل َعَلْيِهْم َحتَّى َيْشَهَد َعَلْيِهْم َثاَلَث َمرَّ ئِيُل اَل ُنَعجِّ ارًا ِمْن َخْلِق اهلل َقاَل َفَقاَل َجرْبَ رِشَ
ارًا ِمْن َخْلِق اهلل  ئِيُل َهِذِه َواِحَدٌة ُثمَّ َمَشى َساَعًة ُثمَّ اْلَتَفَت إَِلْيِهْم َفَقاَل إِنَُّكْم َلَتْأُتوَن رِشَ َجرْبَ
ارًا  ئِيُل َهِذِه ثِْنَتاِن ُثمَّ َمَشى َفَلامَّ َبَلَغ َباَب امْلَِديَنِة اْلَتَفَت إَِلْيِهْم َفَقاَل إِنَُّكْم َلَتْأُتوَن رِشَ َفَقاَل َجرْبَ
ُم  الَِثُة ُثمَّ َدَخَل َوَدَخُلوا َمَعُه َحتَّى َدَخَل َمْنِزَلُه َفَلامَّ َرَأهْتُ ئِيُل َهِذِه الثَّ ِمْن َخْلِق اهلل َفَقاَل َجرْبَ
َرَأُوا  َفَلامَّ  َنْت  َفَدخَّ َيْسَمُعوا  َفَلْم  َقْت  َوَصفَّ ْطِح  السَّ َفْوَق  َفَصِعَدْت  َحَسَنًة  َهْيَئًة  َرَأْت  اْمَرَأُتُه 
َفَقاَلْت ِعْنَدُه َقْوٌم َما  إَِلْيِهْم  َفَنَزَلْت  اْلَباِب  َرُعوَن َحتَّى َجاُءوا إىَِل  اْلَباِب هُيْ َأْقَبُلوا إىَِل  َخاَن  الدُّ
َرَأْيُت َقْومًا َقطُّ َأْحَسَن َهْيَئًة ِمْنُهْم َفَجاُءوا إىَِل اْلَباِب لَِيْدُخُلوا َفَلامَّ َرآُهْم ُلوٌط َقاَم إَِلْيِهْم َفَقاَل 
ايِت ُهنَّ  َبناٰ ِء  ُؤالاٰ َأَلْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيٌد َوَقاَل هاٰ ُزوِن يِف َضْيِفي  ُقوا اهلل َوالاٰ خُتْ َيا َقْوِم َفاتَّ ْم  هَلُ
ْم  ا ُنِريُد َفَقاَل هَلُ اتَِك ِمْن َحقٍّ َوإِنََّك َلَتْعَلُم ماٰ ا يِف َبناٰ ا َلناٰ اَلِل َفَقاَل ماٰ َأْطَهُر َلُكْم َفَدَعاُهْم إىَِل احْلَ
ٍة َلُه َقاَل َفَكاَثُروُه َحتَّى  ئِيُل َلْو َيْعَلُم َأيُّ ُقوَّ ًة َأْو آِوي إىِلاٰ ُرْكٍن َشِديٍد َفَقاَل َجرْبَ َلْو َأنَّ يِل بُِكْم ُقوَّ
 ئِيُل َأْهَوى َجرْبَ َدَخُلوا  َفَلامَّ  َيْدُخُلوا  َدْعُهْم  ُلوُط  َيا  َفَقاَل  ئِيُل  بِِه َجرْبَ َفَصاَح  اْلَبْيَت  َدَخُلوا 

بِإِْصَبِعِه َنْحَوُهْم َفَذَهَبْت َأْعُيُنُهْم..«)17(.
ل اليسري؛ إذ أنَّ املالمة لو ُسّلمت، فهي ليست عىل  وهذا االعرتاض يمكن دفعه بالتأمُّ
اعتامد لوٍط النبي يف دفعه ملا أمّل به عىل نقطة القّوة الداخلية والفرصة اخلارجية املشار إليهام، 
بأّن أحد الضيوف-  بل عىل ما اعتقده من عدم وجود ركٍن شديد )الفرصة(؛ لعدم علمه 
أصحاب اهليئة احلسنة -فيهم جربائيل األمني. وألجل ذلك عندما ضاق بلوط األمر؛ 

لعدم وجود من يلجأ إليه، أتاه جواب املالئكة بوجود َمْن يلتجئ إليه: چ ىئ ىئ ی ی 
ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی 

يت جث مثىث يث حج مججح مح جخ حخ چ ]سورة هود: 81[.

وعىل هذا األساس نعتقد بوجود إمضاٍء ضمنيٍّ هلذه الطريقة؛ لوضوح أنَّه إذا كان املقام 

)17( الكايف 5: 546، مرجٌع سابق. 
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يتضّمن قاعدة مع تطبيٍق هلا يف مورد، وجاء االعرتاض من قبل اجلهة املعتربة عىل التطبيق 
عىل املورد، فيدّل ذلك عىل أنَّ أصل القاعدة مقبولة، وإّنام الكالم يف التطبيق، وما نحن فيه 
من هذا القبيل؛ فإّن تلك األخبار املشار إليها ال تلوم لوطًا ـ عىل تقدير قبول ذلك ـ عىل 

أصل القاعدة، وإّنام تلومه عىل اعتقاده بعدم وجود َمْن يلجأ إليه.
7 .:)Swot Analysis(داللة السّنة الرشيفة عىل طريقة

بعد أن اّتضحت أصل الطريقة املذكورة، وصارت داللة القرآن عليها واضحة ال أرى 
حاجة إىَِل تكثري الشواهد احلديثية عليها؛ وإّنام أتعّرض خلرٍب واحٍد، لكن أبحثه بيشٍء من 

التفصيل، وذلك يف ضمن العناوين التالية:
7/ 1 اخلرب الشاهد عىل الطريقة:

ورد يف الكايف الرشيف َعْن َطْلَحَة ْبِن َزْيٍد، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهلل الصادق َيُقوُل: 
رْيِ إاِلَّ ُبْعدًا«)18(. َعُة السَّ ِريِق اَل َيِزيُدُه رُسْ ائِِر َعىَل َغرْيِ الطَّ »اْلَعاِمُل َعىَل َغرْيِ َبِصرَيٍة َكالسَّ

7/ 2 الرشح اإلمجايل للخرب:
هذا، وال ُيراد من العامل يف هذا اخلرب عامٌل خاّص، بل مطلق العامل الصادق عىل كّل 

من يقوم بفعل من األفعال مهام َعُظم أو َصُغر..
فالطالب عىل مقاعد دراسته عامٌل، واألستاذ عىل منرب تدريسه عامٌل، واملزارع الكاّد 
يف حقله عامٌل، والسيايسٌّ القائم عىل خدمة جمتمعه عامٌل، واملرابط يف مرتاسه يذبُّ عن 
حياض اإلسالم واملسلمني عامٌل، كام أنَّ العابد والسالك يف درجات القرب إىَِل اهلل تعاىل 

عامٌل..
عمومًا: ما ِمْن فعٍل من األفعال التي تصدر من اإلنسان، إاِلَّ ويصدق عن طريقه عىل 

فاعله أنَّه عامٌل...
واخلرب املتقّدم يصنِّف العامل إىَِل صنفني:

د بن يعقوب، الكايف 1: 43، كتاب فضل العلم، باب: من عمل بغري علم، احلديث:  مَّ )18( الُكَلْيني، حُمَ
)1(، تصحيح وتعليق عىل أكرب غفاري، الطَّبعة الّثالثة 1367ش، دار الكتب اإلسالميَّة، طهران. 
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عامٌل عىل غري بصريٍة..- 
وعامٌل عىل بصريٍة.. .- 

نف األّول بالضالل واالبتعاد عن جادة الّصواب من جهٍة، وعدم وصوله  ويتمّيز الصِّ
إىَِل مبتغاه من جهٍة ُأخرى.

حه بسالح البصرية املناسب مع  نف ـ إذا التفت إىَِل عدم تسلُّ وكثريًا ما حياول هذا الصِّ
العمل الَِّذي يقوم به ـ أْن جيرب ضعفه هذا عن طريق اإلرساع يف العمل؛ ظنًا منه أنَّه بإرساعه 
جيرب ضعف سالحه ويصل إىَِل مبتغاه، ولكن هيهات!! فإّن رسعة السري لن تزيده إاِلَّ بعدًا.
وما أمجل التشبيه الوارد يف اخلرب! حيث شّبه هذا العامل املتجّرد عن البصرية، واملرسع 
يف سريه، بالسائر عىل غري الطريق، ووجه الشبه واالشرتاك بينهام أنَّ الرسعة يف كال احلالتني 

لن تزيد العامل إاِلَّ بعدًا عن املبتغى واهلدف واملقصد.
نف الثاين، املتسّلح بسالح البصرية، فإّنه يكفيه للوصول إىَِل مقصده ومبتغاه  وأّما الصِّ

أْن يعمل عىل وفق بصريته، وهي قد تقتيض التأينِّ يف الّسري تارًة واإلرساع تارًة ُأخرى.
7/ 3 أدوات البصرية يف العمل:

الكالم هنا عن البصرية العاّمة التي حيتاج إليها كّل عامل مهام كان عمله، وال نتكّلم عن 
اخلصوصية الناشئة من خصوصية يف كّل عمل.

وعليه، فالبصري هنا: هو ذلك العامل الَِّذي يتمّيز بثالث خصال رئيسية:
ؤية، وال بّد أْن يكون ذلك عىل مستويات خمتلفة: اأُلوىل: العلم واملعرفة ووضوح الرُّ

العلم باهلدف.
العلم بالطريق املوصل إليه.. 1
العلم بنقاط الضعف والقّوة املوجودة عند العامل.. 2
العلم بالُفرص اخلارجية التي تساعده عىل الوصول إىَِل هدفه.. 3
العلم بالتهديدات التي متنعه عن البلوغ إىَِل مقصده.. 4

الزراعة  فّن  درس  الَِّذي  فاملزارع  للعمل.  الالزمة  األدوات  لديه  يكون  أْن  الثانية: 
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وأتقنه، ومن خالل ذلك تعّرف عىل نقاط الضعف والقّوة التي لديه، وصار خبريًا بالفرص 
املوجودة يف األرض واملناخ، ومل يغفل عن التهديدات اخلارجية، لن يستطيع أْن ينتج ثمرًة 

واحدًة إذا مل يكن لديه أرٌض وحمراٌث وبذٌر وغري ذلك من األدوات الالزمة.
التغسيل  من  األموات  أحكام  يف  اجتهد  الَِّذي  فالفقيه  التطبيق،  يف  اخلربة  الثالثة: 
والتكفني والدفن وغريها، إذا مل يكن قد رأى مّيتًا يف حياته، ومل يامرس تغسيله ودفنه، لو 
ُأعطي له السدر والكافور واملاء، والقطع الثالث للتكفني، وغريها من أدوات جتهيز املّيت 
الَِّذي اجتهد فيها  الَِّذي حفظ األحكام  ودفنه، فإّنه سوف لن ينجح كنجاح ذلك العامّي 

ذلك العامل نفسه، وكان خبريًا ممارسًا يف تطبيقها.
كام أنَّ االجتهاد نظريًا يف أحكام الذباحة، مع توّفر الشاة والسكني لديه، لن يكفي ذلك 

ليكون قّصابًا ناجحًا.
ومن مجيع ما تقّدم يتّضح لنا أنَّ صادق آل حممد صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني، 
ح قبل العمل بالعلم بكّل ما نحتاج إليه يف أعاملنا،  يدعو من خالل احلديث املتقّدم إىَِل التسلُّ

سواء عىل مستوى النظرية أم عىل املستوى العميل.
:)Swot Analysis( 7/ 4 كيفية انطباق احلديث عىل طريقة

اّتضح لنا يف صدر املقال أنَّ الطريقة املذكورة تعتمد عىل وجود هدٍف عىل السائر نحوه أْن 
خيتار يف الطريق إليه ما تغلب فيه نقاط القّوة عىل نقاط الضعف، والفرص عىل التهديدات، 
ثّم  والتهديدات،  والفرص  والضعف  القّوة  نقاط  لتحديد  حتليلية  بدراسة  ُيْلِزمه  وهذا 
الداخلية عىل عوامل  القّوة  فيها عوامل  تغلب  الَِّذي  الطريق  بينها. وحينئٍذ خيتار  املقايسة 

الضعف، وتفوق فيه الفرص عىل التهديدات.
ويف اخلرب هناك عامٌل يسري عىل طريق للوصول إىَِل نقطٍة ما، ودّل اخلرب بوضوح عىل 
قطة املنظورة أْن ُيرسع يف سريه؛ ألّن  احتياج العامل إىَِل بصريٍة، وال يكفيه للوصول إىَِل النُّ

اإلرساع من دون بصريٍة قد تبعده عن هذه الَِّذي يريد أْن يصل إليه.
وقد عرفنا آنفًا ـ يف أدوات البصرية ـ أنَّ العامل البصري يتمّيز بخصاٍل ثالث، أوضحُت 
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فيها بام ال مزيد عليه أنَّ من ضمنها أْن يتعّرف السائر عىل قدراته يف املجاالت املختلفة، مع 
قراءٍة واضحٍة للمحيط، وهذه اإلشارة هنا كافية بال حاجٍة إىَِل اإلعادة واإلطالة.

اخلامتة:. 8
قاط التي وقعت يف إطار النتيجة،  بعد هذه اجلولة املطّولة نسبيًا أعّرج عىل ذكر أهّم النُّ

ل إليها؛ وذلك كالتايل: مع ذكٍر ألهّم النتائج التي تّم التوصُّ
اًل: إِنَّ نصوص الوحي )األعم من القرآن الصامت والناطق( تستجيب للحاجيات  أوَّ

ات الظرفية املكانية والزمانية. املختلفة يف التغريُّ
الثابتة  العنارص  الستخراج  واستنطاق  حتليل  إىَِل  بحاجة  االستجابة  هذه  ولكن  ثانيًا: 

عّي قابلة لالنطباق عىل املتغرّيات. التي بوجودها السِّ
املعصوم، بني االنطالق من  الّنّص  استنطاق  الّسلف واخللف يف كيفية  اختلف  ثالثًا: 
النَّّص الستخراج النظريات والقواعد كام عليه السلف، وبني االنبهار بالعلوم األكاديمية 
وعدم املباالة بالّنّص الرشعي، وبني االنطالق من الّنظرية والقاعدة ملحاولة إسقاط الّنّص 

عليها كام عليه اخللف.
رابعًا: واملنهجان األخريان يتمّتعان بعنارص السلبية، وإْن كان األخري أحسن حااًل من 
سابقه، ولكن ال حزازة يف الّسري عىل طريقة السلف، وإْن كان املنطلق هلا هو إثبات تفّوق 
الّنّص  العلم احلديث، وليس ذلك إسقاطًا عىل  إليه  ما توّصل  إىَِل  االلتفات  بعد  اإلسالم 

الرشعي.
واملعنى  )التخطيط(  لكلمة  غوي  اللُّ املعنى  بني  وانسجاٌم  تناغٌم  هناك  خامسًا: 
االصطالحي؛ فإّن اجلذر االشتقاقي للكلمة يطلق عىل الطريق، واملعنى االصطالحي يدّل 

عىل أنَّ التخطيط عبارة عن االختيار الواعي للطريق الَِّذي يوصلنا إىَِل هدٍف معنّي.
 ،)Strategos( غوي مأخوذة من الكلمة اليونانية سادسًا: االسرتاتيجية يف أصلها اللُّ

وهي تعني عندهم: فّن القيادة أو فّن اجلنرال.
سابعًا: تتلّخص حركة التخطيط االسرتاتيجي يف اصطالحها اإلداري بالشكل التايل:
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أين نحن؟       أين نريد الوصول؟       كيف نصل إىَِل ما نريد؟
يدرس  أْن   ،)Swot Analysis( سوات  طريقة  عىل  التحليل  من  املقصود  ثامنًا: 
ترتبط  كعوامل  والتهديدات  والفرص  داخلية،  كعوامل  والضعف  القّوة  نقاط  املخّطط 
باملحيط، وخيتار الطريق الَِّذي تغلب فيه نقاط القّوة عىل الضعف والفرص عىل التهديدات.

تاسعًا: معنى داللة القرآن الكريم عىل قاعدة من القواعد ال يعني أْن يدّل عليها بجميع 
تفصيالهتا، بل يكفي للقول بداللته عليها أْن يشري إىَِل عمدة أركاهنا؛ وليس ذلك إاِلَّ لكون 
القرآن الكريم كتاب هدايٍة ال يلتفت إىَِل النظريات والقواعد إاِلَّ بمقدار ما تقع يف طريق 

التكامل املعنوي للبرشية.
بل ومتتاز عنها  التحليل عىل طريقة سوات،  تدّل عىل  اآليات  عارشًا: هناك مجلة من 
اهلدف  إِنَّ  بل  اخلارجي،  العامل  مع  الداخيل  العامل  فيها  يتكامل  القرآنية  الطريقة  يف  أنَّه 
االسرتاتيجي الّنهائي ينسجم ويتكامل مع العاملني، وعىل ضوء ذلك نفهم ما ورد يف بعض 
النُّصوص من كون اهلل تعاىل هو الدليل إىَِل ذاته، ومن أنَّ الفرار منه يكون إليه، وما شاكل..
حادي عرش: إِنَّ متّني لوط أْن يكون له قّوة وركن شديد يلتجئ إليه تطبيق للتحليل 
عىل طريقة سوات، وكون فعله خالف األوىل ال ينايف إمضاء كربى الطريقة املذكورة كام 

تقّدم رشح ذلك مفّصاًل.
ثاين عرش: السّنة تدلُّ عىل الطريقة املذكورة عن طريق الرتكيز عىل البصرية يف أبعادها 

املختلفة.
واحلمد هلل أّواًل وآخرًا..
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السبعية من القرآن واحلديث
تأليف: ؟

تفسري آيات ورشح أحاديث ذكر فيها 
العدد  هذا  إىل  فيها  أشري  أو  »سبع«  عدد 
من  خمتارة  أكثرها  به،  الترصيح  دون  من 
كتاب »جممع البيان« للطربيس و»اخلصال« 
للشيخ الصدوق، وجمموع ما تناوله املؤلف 
بالتفسري والرشح مخس وستني آية ورواية. 

تم تأليفه يف شهر شعبان سنة 968.
العاملني..  رب  هلل  »احلمد  أوله: 
يتعلق  فيام  وجيزة  رسالة  فهذه  بعد  أما 

األعداد  آخر  هي  التي  السبعة  باألعداد 
التي جرى ذكرها يف الكتاب«.

• 	 ،6 ج  نور«  »آفاق  جمموعة  يف  طبع 
بتحقيق حسني درايتي.

رشح قرآن )أردو(
تأليف: السيد منتخب حسني

مفيد  املكية  لاليات  ميرسَّ  توضيح 
للعامة.
• طبع كراتيش سنة 1992 م.	

رشح وتفسري آية الوصية )عريب( 
تأليف: مريزا عبدالرسول بن حسن 
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احلائري اإلحقاقي.
شعله نور مجال )فاريس(
تأليف: حممود خرياللهى

ببيان  الرسالة  هذه  يف  اإلهتامم  أكثر 
القرآن  يف  استعامله  ومــوارد  النور  معنى 
فيتحدث  الرشيفة،  واألحاديث  الكريم 
بيان  عىل  والتأكيد  النور  آية  تفسري  ضمن 
التشكيكي  الُبعد  نور( عن  )نور عىل  مجلة 
ــور يف االنــســان والــُبــعــد  ــن واشـــتـــداد ال

الشهودي فيه.
• طبع يف جمموعة »آفاق نور« ج 14.	

صاحلني )أردو(
ــيــف: الـــنـــواب حمــمــدعــيل خــان  ــأل ت

اللكهنوي.
فيها  يرد  التي  اآليات  ترمجة وتوضيح 

لفظ »الصاحلني«.
• طبع لكهنو.	

رصاط مستقيم )أردو(
تأليف: موالنا خادم حسني خان

تفسري آية )وإن من شيعته إلبراهيم(.
• طبع گوجره.	

عيد غدير )أردو(
لطيف  ــد  ــم حم خـــواجـــه  تــألــيــف: 

األنصاري )1399(
التبليغ )يا أهيا الرسول بلغ  آية  تفسري 

ما أنزل إليک(.
• طبع الهور سنة 1374.	

غدير در قرآن )فاريس(
تأليف: الشيخ عيل أكرب التاليف

بقصة  تتعلق  آيات  أربع  تفسري  فيه 
إمامة  عىل  النص  فيها  تّم  التي  الغدير 
اآلية  املؤلف  فيذكر   ،عيل أمرياملؤمنني 
الكتاب  وبآخر  نزوهلا،  بسبب  ويستدل 

عرشة أسئلة وجواباهتا التمرينية.
• طبع طهران سنة 1381 ش.	

غدير در قرآن )فاريس(
ــراءيت  ــق ــيــف: الــشــيــخ حمــســن ال ــأل ت

الكاشاين
إكامل  وآية  التبليغ  آية  البحث عن  فيه 

الدين.
• طبع طهران سنة 1386 ش.	

الغدير يف القرآن )عريب(
تأليف: إبراهيم خازم العاميل

التبليغ  آية  سبعة فصول، ستة منها يف 
ويف األخري مجلة من أحاديث الفضائل.

• طبع بريوت سنة 1422.	



سامحة العالمة السيد امحد احلسيني االشكوري

389

كشف حقيقت )أردو(
تأليف: خواجه غالم حسني )1356(

جواب عىل من تصور اجلسمية يف اهلل 
)يوم يكشف عن ساق  بآية  تعاىل مستدال 

ويدعون إىل السجود(.
• طبع الهور.	

للغدير آيتان )عريب(
تأليف: حبيب مشكسار الشريازي

التبليغ  آية  آيتني:  عن  البحث  فيه 
ويتبعها شعر يف الغدير، آية اإلكامل ويتبعها 

توضيحات نافعة.
• طبع شرياز سنة 1405.	

مصباح مشكاة األنوار )فاريس(
تأليف: أدهم بن غازي بيک اخللخايل 

)1052(
وشعر  أديب  بنثر  صويف  عرفاين  تفسري 
مطالعته  أثر  عىل  ألفه  املؤلف،  من  فاريس 
حامد  أليب  األنوار«  »مشكاة  لكتاب 
الغزايل وغريه من كتبه، فرأى فيها نفائس 
من البيانات خافية عىل من ال يعرف اللغة 
التلخيص  مع  يرتمجها  أن  له  فعّن  العربية، 
الفوائد،  من  إضافته  يلزم  ما  وإضافة 
بعد  فصول  ثالثة  يف  الرسالة  هذه  فكانت 

مقدمة طويلة ومناجاة منظومة، وهي بعد 
االختصار والتعريب:

احلقيقي  النور  أن  يف  األول:  الفصل 
هو اهلل تعاىل.

الفصل الثاين: يف معنى املثال واملشكاة 
واملصابيح...

احلجب  معنى  يف  الثالث:  الفصل 
االهلية.

ابتداء  بى  اساس  با  »سپاس  أوله: 
ابد  تا  ازل  از  انتها  بى  قياس  بى  وستايش 

خداوند را كه اول وآخر«.
• 	 ،14 ج  نور«  »آفاق  جمموعة  يف  طبع 

بتحقيق الشيخ عبداهلل النوراين.
املعارف اجللية )عريب(

تنظيم: السيد عبدالرضا الشهرستاين
كتاب  بقلم  آيات  تفاسري  جمموعة 
املسائل  »أجوبة  نرشة  يف  نرشت  عراقيني 
الدينية« الكربالئية، وهي من ضمن تنظيم 

مقاالت النرشة تنظيمآ موضوعيآ.
• طبع طهران سنة 1972 م.	

معامل اإليامن يف تفسري القرآن )عريب(
تأليف: األستاذ صالح الطائي

تفسري  أحسن  بأنه  املؤلف  وصفه 
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للقرآن الكريم يف تأريخ اإلسالم يفيض من 
اهلل عز وجل. اجلزء اخلامس واألربعون فيه 
عرشون قانونآ. سورة آل عمران 94 -97.

• طبع بريوت سنة 1426.	
مفيد املستبرص
تأليف: مريزا رضا عيل

اهلل  رسول  )حممد  تعاىل  قوله  تفسري 
والذين معه أشداء عىل الكفار(.

• طبع لكهنو.	
من هدى الكتاب والعرتة )عريب(

احلسيني  حممد  بن  عيل  السيد  تأليف: 
الصدر

االســالمــيــة  اآلداب  ــن  م ــاويــن  عــن
آية  كل  ُتذيَّل  الدينية،  واملعارف  والعقائد 
من  معانيها  وكشف  تفسريها  يف  ورد  بام 
ُتستتبع  ــام  ورب  ،البيت أهــل  أحــاديــث 
ما  جمموع  من  املؤلف  السيد  يستفيده  بام 
يف  مقدمة  للكتاب  األحــاديــث.  يف  ورد 
مباحث قرآنية تفيد الباحثني حول اآليات 
معاين  من  مأخوذة  وعناوينه  الكريمة، 
اآليات الكريمة مرتبة عىل ترتيب السور، 
ويف هامش أكثر العناوين ُيشار إىل اآليات 
املشاهبة يف سور أخرى إكامال ملا بصدده من 

معنى اآلية املعنونة.
• الكتاب يف دور التأليف.	

ميزان احلق
تأليف: السيد حممد سبطني الرسسوي 

)1367(
تفسري آية )ولقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا 
مقدمة  املؤلف  جعله  الكتاب(،  معهم 

لكتابه »حقيقت اسالم«.
• طبع الهور.	

نگني قرآن )فاريس(
تأليف: حممود خرياللهي

كشف  بصدد  أنه  املؤلف  يدعي 
النور، عىل ما جاء  آية  األرسار عن تفسري 
االسالمية  واملتون  الرشيفة  األحاديث  يف 
وأقوال بعض املفرسين، فنجد بعد املقدمة 
تفسريى  نكات  تفسريي،  نكات  عناوين: 

در برخى روايات، نتيجه.
• طبع يف جمموعة »آفاق نور« ج 14.	

ِوْرِسْز آْو غدير )انجليزي(
ترمجة: بدر شاهني

للشيخ  الغدير«  »آيات  العريب  األصل 
عيل الكوراين.

• طبع قم سنة 1382 ش.	



سامحة العالمة السيد امحد احلسيني االشكوري

391

)5(
)أهل البيت يف القرآن(

آيات جىل يف شأن موالنا عىل )أردو(
تأليف: آغا عبدعىل بن بنده عىل بيک 

قزلباش الدهلوي
مؤلة  أو  نازلة  آية  أربعامئة  نحو  فيه 

.بشأن االمام عيل بن أيب طالب
• طبع دهىل سنة 1330.	

آيات الفضائل )عريب(
تأليف: ؟

الكريمة  اآليات  من  مجلة  تأويل  فيه 
ما  عىل  فيها  إليها  املشار  املصاديق  وذكر 
فتذكر   ،البيت أهل  أحاديث  يف  جاء 
الروايات  من  فيها  جاء  بام  يؤتى  ثم  آية 
عىل  مرتبة  عنه،  املنقول  املصدر  ذكر  مع 
إىل سورة  الفاحتة  السور من سورة  ترتيب 

اإلخالص.
 أوله: »وقد ورد عن ابن عباس
قال قال يل أمرياملؤمنني قال نزل القرآن 

أرباعآ«.
• االمام 	 مكتبة  يف  املؤلف  خط  نسخة 

اخلوئي بالنجف.
آيات الغدير )عريب(

نورالدين  بن  عيل  السيد  تأليف: 
امليالين

قضية  يف  النازلة  اآليات  حول  حتقيق 
غدير خم، وبيان شأن نزوهلا وداللتها عىل 
 ،أمرياملؤمنني اإلمام  إمامة  عىل  النص 
السنة  أهل  نصوص  يف  جاء  ما  ضوء  عىل 
والبحث عنها سندآ وداللًة، واآليات هي:

آية التبليغ.. 1
آية إكامل الدين.. 2
آية سأل سائل.. 3

• طبع قم سنة 1429.	
آيات نازله درباره حرضت زهرا )فاريس(

تأليف: حممد الروحاين العيل آبادي
بالسيدة  املؤلة  اآليات  وتأويل  تفسري 
عن  ـــر  أث مــا  عــىل   الزهراء فــاطــمــة 

.الرسول
آية التطهري )عريب(

نورالدين  بن  عيل  السيد  تأليف: 
امليالين

وحرص  الكريمة  اآلية  حول  بحث 
زوجات  يف  ال  الطاهرة  اخلمسة  يف  نزوهلا 
الرسول كام يدعيه مجلة من املفرسين، 
مستندآ يف ذلک عىل ماروي يف كتب أهل 
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فيام  املناقشة  وبعض  هبا  املوثوق  السنة 

قالوه، وهو يف أربعة فصول هي:

قوال  النبي  تعيني  يف  األول:  الفصل 

وفعال.

القولني  سقوط  يف  الثاين:  الفصل 

اآلخرين.

عىل  اآلية  داللة  يف  الثالث:  الفصل 

العصمة.

العلامء  تناقضات  يف  الرابع:  الفصل 

جتاه اآلية.

• طبع قم سنة 1431.	

آيت تطهري )فاريس(

ترمجة: السيد حممد حسني النواب

للشيخ  التطهري«  »آية  العريب  األصل 

حممد مهدي اآلصفي، وهو يف فصلني.

• سلسلة 	 يف  ش،   1385 سنة  قم  طبع 

»در آيينه وحى« -6.

آيت تطهري اور اهل بيت رسول )أردو(

تأليف: حممد سلطان نظامى

للسيد  بينات«  »آيات  كتاب  عىل  رّد 

حممدمهدي عيل خان.

• طبع اهلند سنة 1981 م.	

آيت تطهري مني أهل بيت كه درخشان 

چهره )أردو(

ترمجة: حممدتقي النقوي

األصل الفاريس »چهره درخشان اهل 

بيت« للشيخ شهاب الدين اإلرشاقي.

• طبع الهور سنة 1414.	

إذهاب الرجس عن حظرية القدس 

)عريب(

تأليف: مال عبدالكريم بن حممدطاهر 

القمي )ق 12(

للرسالة  وإسناد  التطهري  آلية  تفسري 

التي كتبها هباءالدين الفاضل اهلندي حول 

أشباه  أوهام  عن  التطهري  »تطهري  اآلية 

احلمري«، فيه حماولة لرّد الشبه التي أوردها 

البعض عىل الفاضل، وتتقدمه مقدمة فيها 

املكتوب  بالشكل  اآلية  تفسري  فلسفة  ذكر 

الذي ظن بعض الباحثني أنه تفسري بالرأي 

احلاج  بطلب  املؤلف  كتبه  كذلک.  وليس 

حممد زمان التاجر.

نبيه  جعل  من  يا  »نحمدک  أوله: 

ليس  آل  ذا  وصرّيه  الطهارة  عىل  مفطورآ 

وملن  النضارة  إال  آثارهم  يقتفي  ملن 
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اعتصم بذيل كرامتهم أنطق حبيبه وصفيه 
بالبشارة«.

• 	 ،6 ج  نور«  »آفاق  جمموعة  يف  طبع 
بتحقيق السيد موسى الصدر.

إذهاب الرجس عن حظرية القدس 
)فاريس(

بن حممدطاهر  عبدالكريم  ترمجة: مال 
القمي )ق 12(

األصل العريب للقمي نفسه، والرتمجة 
اليسرية عن  اإلضافات  فيها بعض  حرفية 
رسالة  ترمجة  ضمنها  وأدرجت  األصل، 

الفاضل اهلندي أيضآ.
دل  احياى  كه  حياتى  »آب  أوله: 
محري  مراتع  وتنزيه  جهالت  باديه  مردگان 

أوهام از كدورت ضاللت«.
• 	 ،6 ج  نور«  »آفاق  جمموعة  يف  طبع 

بتحقيق السيد موسى الصدر.

أجر الرسالة املحمدية )عريب(
جعفر  بن  عبداملجيد  السيد  تأليف: 

مريدامادي
املودة  آية  تفسري  ضمن  املؤلف  تطرق 
 البيت أهل  فضائل  من  كثري  ذكر  إىل 
وخصائصهم، معتمدآ عىل اآليات القرآنية 

واالحاديث املروية من طريق الفريقني أهل 
السنة والشيعة كي تكون حجًة عىل اخلصم 
 ،الطاهرة والعرتة  النبي  حلب  ومدعاًة 

وهو يف مخسة فصول هبذه العناوين:
الرسول  تضحيات  األول:  الفصل 

وإنجازاته.
الفصل الثاين: وجوب املودة.

الفصل الثالث: مقتضيات املحبة.
أهل  حب  معطيات  الرابع:  الفصل 

.البيت
الفصل اخلامس: مراتب احلب.

• طبع بريوت سنة 1432 يف »موسوعة 	
الرسول املصطفى« )29(.

الف. الم. ميم )أردو(
تأليف: النواب عىل رضا خان قزلباش
. فيه إثبات أن )امل( ُيراد هبا آل حممد

• طبع الهور.	

اولني مرياث مكتوب درباره قرآن 
)فاريس(

تأليف: الشيخ حممد باقر بن إسامعيل 
األنصاري

كتاب  يف  ورد  مقطعآ  ومخسون  ثالثة 
فيها  إستشهد  اهلاليل  قيس  بن  سليم 
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مقاطع- وهي  الكريمة،  القرآنية  باآليات 
-تدل  نوعها  من  األول  املؤلف  يعتربها 
انتخبت   عيل أمرياملؤمنني  إمامة  عىل 
بنصوصها ورشح ما كان حيتاج إىل الرشح 

والتوضيح يف اهلوامش.
• طبع قم سنة 1389 ش.	

اهل بيت )أردو(
تأليف: السيد مقبول أمحد بن غضنفر 

عيل الدهلوي )1340(
تعيني مصداق »أهل البيت« الوارد يف 

بعض اآليات.
• طبع كهجوا -اهلند.	

أهل بيت آيه تطهري كى روشنى مني 

)أردو(
النجفي  عىل  روشن  موالنا  ترمجة: 

السلطانبوري
مهدي  حممد  للشيخ  العربى  األصل 

اآلصفي.
• طبع كراتيش سنة 1413.	

اهل بيت در قرآن )فاريس(
تأليف: مرضيه خزعىل

 حتقيق للدفاع عن الصديقة الزهراء
عىل ضوء ما جاء يف اآليات الكريمة.

• طبع قم سنة 1384 ش.	

أهل البيت يف تفسري الثعلبي )عريب(
تأليف: عادل الكعبي

• طبع قم سنة 1426.	

اهل بيت كى قرآن واف )أردو(
تأليف: السيد اظهار حسني

رّد عىل أحد علامء أهل السنة.
• طبع كهجوا -اهلند.	

بررسى آيات نازله در شأن حرضت 

فاطمه )فاريس(
تأليف: زهراء شاه حسيني

رسالة جامعية كتبت سنة 1379 ش، 
وهي عىل ضوء ما جاء يف أحاديث الشيعة.

بررسى تطبيقى خطبه حرضت زهرا با 

قرآن جميد )فاريس(
تأليف: مطهرة امينى

يف   الزهراء السيدة  خطبة  مقارنة 
القرآنية،  اآليات  مع   الرسول مسجد 
وهي رسالة جامعية كتبت سنة 1380 ش.

هبارستان وحى )فاريس(
تأليف: السيد حسني النبوي القمي

فيه إشارة إىل بعض ما ورد يف اآليات 
 والويص النبي  خصائص  من  الكريمة 
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الوحي  جذبات  من  املؤلف  يراها  التي 
الغديرية  النبي  خطبة  وذكر  االهلي، 
واخلطبة الشقشقية بنصهام مع ترمجتهام إىل 
الفضائل  ذكر  بمناسبة  وتذكر  الفارسية، 
نظم  من  الفارسية  املنظومات  بعض 
من  ورد  ما  نص  الكتاب  بآخر  املؤلف. 
البشارة بنبوة خاتم األنبياء يف انجيل يوحنا 
الفارسية.  إىل  الالتينية وترمجتها  باحلروف 

تم تأليفه يف شهر شعبان سنة 1382.
• النستعليق 	 املؤلف  بخط  طهران  طبع 

املمتاز. اجلزء األول.

جتىل قرآن وسنت در گفتار حرضت زهرا 

)فاريس(
تأليف: حمسن رسشار

رسالة جامعية كتبت سنة 1385 ش، 
يف  القرآنية  املظاهر  لتبيني  تتصدى  وهي 
.بعد وفاة أبيها الرسول خطبة الزهراء

التحفة الفاطمية )فاريس(
ــيــف: الــشــيــخ عــبــداحلــســني بن  ــأل ت

حممدعيل خوشنويس األصبهاين
آيات  عرش  فيها  ُتفرسَّ  جمالس  عرشة 
نزلت أو أّولت بشأن الزهراء، تتخللها 
ذكر مجلة من الفضائل واملناقب واملصائب.

حتقيق عن ذي القربى يف آية اخلمس 

)عريب(
تأليف: أمحد الفاطمي األمحدآبادي

• طبع مشهد سنة 1351 ش.	

ترمجة الرسالة التطهريية )فاريس(
موسى  بن  حسن  مريزا  ترمجة: 

اإلحقاقي احلائري )1421(
املرتجم  جد  تأليف  العريب  األصل 
مريزا حممد باقر األسكوئي احلائري، وهو 

يف تفسري آية التطهري.

تفسري آية التطهري )عريب(
تأليف: الشيخ لطف اهلل بن حممدجواد 

الصايف
• طبع قم سنة 1403.	

تفسري آية املباهلة )عريب(
نورالدين  بن  عيل  السيد  تأليف: 

امليالين
اإلمامة  عىل  الكريمة  اآلية  داللة  يف 
والوالية بعد النبي عىل ضوء ما جاء يف 
املوثوقة  ومصادرهم  السنة  أهل  أحاديث 
واملناقشات العلمية معهم، ف فصول هي:

الفصل األول: يف نزول اآلية يف أهل 
البيت.
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يائسة  حماوالت  يف  الثاين:  الفصل 
وأكاذيب مدهشة.

عىل  اآلية  داللة  يف  الثالث:  الفصل 
اإلمامة.

شبهات  فيدفع  الرابع:  الفصل 
املخالفني.

• طبع قم سنة 1429.	
تفسري آية املودة )عريب(

نورالدين  بن  عيل  السيد  تأليف: 
امليالين

الكريمة  بإثبات داللة اآلية  فيه اهتامم 
العامة  البيت وواليتهم  أهل  إمامة  عىل 
جاء  ما  إىل  فيه  مستندآ   ،الرسول بعد 
السنة ومسانيدهم وسائر  أهل  يف صحاح 
فصول  مخسة  يف  وهو  املعروفة،  مؤلفاهتم 

هي:
املراد  النبي  تعيني  يف  األول:  الفصل 

من »القربى«.
أسانيد  تصحيح  يف  الثاين:  الفصل 

األخباراملنقولة.
شبهات  دفع  يف  الثالث:  الفصل 

املخالفني.
الفصل الرابع: يف األخبار واألفعال.

عىل  اآلية  داللة  يف  اخلامس:  الفصل 

الوالية واالمامة.

• طبع قم سنة 1427.	

تفسري آية الوالية )عريب(

نورالدين  بن  عيل  السيد  تأليف: 

امليالين

يف شأن نزول اآلية وبيان وجه داللتها 

ودفع   ،أمرياملؤمنني اإلمام  إمامة  عىل 

من  واملحدثني  املفرسين  بعض  مناقشات 

ضوء  عىل  داللتها  يف  السنة  أهل  علامء 

ثالثة  يف  وهو  والكالمية،  النقلية  األدلة 

فصول هي:

الفصل األول: يف رواة خرب نزوهلا يف 

.عيل

عىل  اآلية  داللة  يف  الثاين:  الفصل 

اإلمامة.

شبهات  دفع  يف  الثالث:  الفصل 

املخالفني.

جايگاه حرضت فاطمة در قرآن 

وروايات )فاريس(

تأليف: وحيد رحيمى

رسالة جامعية كتبت سنة 1383 ش.
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حرضت زهراء در آيينه قرآن وروايات 
)فاريس(

تأليف: نارص الرستمي الالهيجاين
بالسيدة  واملؤلة  ة  املفرسَّ لاليات  رسد 
األحاديث  وبذيلها   الزهراء فاطمة 

والروايات املفرسة هلا.
• طبع قم سنة 1388 ش.	

حرضت فاطمه الگوى جاودان زن 

)فاريس(
تأليف: معصومه ملک خواه

رسالة جامعية كتبت سنة 1387 ش.

حرضت فاطمه در آيينه قرآن واحاديث 

)فاريس(
تأليف: علريضا مهرگان املسعودي

• طبع قم سنة 1378 ش.	

حقائق القرآن )أردو(
تأليف: السيد ظفرحسن األمروهوي 

)1410(

 تفسري اآليات النازلة يف أهل البيت
وخالله ذكر مائتي خصيصة من خصائص 
حديثية  شواهد  مع   ،عيل أمرياملؤمنني 

من مصادر أهل السنة.
• طبع كراتيش.	

احلكومة العاملية لالمام املهدي 

يف الكتاب والسنة )عريب(
حممدعيل  بن  حممود  الشيخ  تأليف: 

رشيعت زاده اخلراساين
احلجة  يف  الواردة  لاليات  مجع 

بعد  حكومته  وكيفية  وأصحابه   املنتظر
إشارات  فيها  أو  رصحية  اآليات  ظهوره، 
املأثور  هو  مما  خمتارة  واألحاديث  تأويلية، 
من كل إمام من األئمة االثني عرش مخسة 

أحاديث. الكتاب يف أربعة أبواب كام ييل:
خصائص  بعض  يف  األول:  الباب 

املهدي.
أو  النازلة  اآليات  يف  الثاين:  الباب 

املفرسة أو املؤلة به.
الرسول  أحاديث  يف  الثالث:  الباب 

وعرتته فيه.
من  جمموعة  ذكر  يف  الرابع:  الباب 

األحاديث والروايات.

• طبع قم سنة 1383 ش. الطبعة الثانية.	

خزينة الفضائل )أردو(
تأليف: السيد حممد الدهلوي املهندس
وعرشة  آية  مائتي  عىل  يشتمل 
أحاديث فضائلية ومائة معجزة من معاجز 
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الرسول. تم تأليفه سنة 1359 املوافقة 
السم الكتاب التأرخيي »وهل فضيلت«.

• طبع دهيل سنة 1941 م.	

خصائص الرسول يف القرآن )عريب(
مرتىض  بن  حممدعيل  السيد  تأليف: 

املوحد األبطحي )1423(

خالفت قرآين
تأليف: السيد عيل احلائري )1340(

إثبات خالفة االمام عيل عىل ضوء 
اآليات القرآنية.

• طبع الهور.	

خالفت مقربني
تأليف: ؟

 لعيل فصل  بال  اخلالفة  إثبات  يف 
اآليات  من  مجلة  عليه  دلت  ما  خالل  من 

الكريمة.
• طبع الهور.	

خون ثقلني

تأليف: السيد اظهار حسنني
• طبع كهجوا.	

در آسامن دريا )فاريس(
تأليف: مهدي شمس الدين

خطبتها  التي   الزهراء خطبة  تطبيق 

يف مسجد الرسولمع آيات من القرآن 
الكريم.

• طبع قم سنة 1391 ش.	

درد سينه )أردو(
اجلكرانوي  خان  عيل  مقرب   تأليف: 

)1345(
،حول استشهاد االمام احلسني

مستنبط من عرش آيات قرآنية.

سجاياى اخالقي حرضت فاطمه از 

ديدگاه آيات وروايت )فاريس(
تأليف: مهدي الصانعي

رسالة جامعية كتبت سنة 1382 ش.

سيامى حرضت زهرا در قرآن )فاريس(
ترمجة: طه الطرزى

يف  الزهراء  »فاطمة  العريب  األصل 
القرآن« تأليف السيد صادق الشريازى.

• طبع قم.	

سيامى قرآين امام عيل در پرتو زيارت 

غدير )فاريس(
تأليف: حممدعيل الرتايب

صفة  وسبعني  تسع  املؤلف  استخرج 
يف  املذكورة  القرآنية   عيل صفات  من 
اآلية  فتذكر  الكبرية،  الغديرية  الزيارة 
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املربوطة بكل صفة وترشح.
• طبع.	

شخصيت حرضت زهرا از ديدگاه قرآن 
وحديث )فاريس(

تأليف: زهراء پوركاوه
جامعة  إىل  قدمت  جامعية  رسالة 

مراغة يف سنة 1386 ش.
شخصيت حرضت زهرا در قرآن 

)فاريس(
تأليف: حممد يعقوب البشوي

رسالة جامعية كتبت سنة 1384 ش، 
وهي تتحدث عن موقع الزهراء القرآين 
املروية يف  عىل ضوء ما جاء يف األحاديث 

مصادر أهل السنة.
شخصيت عبادى أخالقى حرضت زهرا 

)فاريس(
تأليف: مهناز دروييش

رسالة جامعية كتبت سنة 1386 ش، 
وأخالقها   الزهراء عبادة  عن  تتحدث 
كام جاءت يف اآليات الكريمة واألحاديث 

الرشيفة.

علم حرضت زهرا از ديدگاه قرآن 

وحديث )فاريس(

تأليف: زهراء الطهرانية

رسالة جامعية كتبت يف سنة 1375ش.

عيل يف القرآن )أردو(

تأليف: مراد عيل
ما  عىل   عيل يف  النازلة  اآليات  فيه 

جاء يف مصادر أهل السنة.
• طبع لكهنو سنة 1989 م.	

عيل يف القرآن
تأليف: ؟

• طبع جهنگ سنة 1989 م.	

عيد مباهلة )أردو(

تأليف: السيد عيل احلائري )1359(

مأخوذ من كتابه »موعظه مباهلة«.

• طبع الهور سنة 1966 م.	

فاطمه از نظر هزار آيه قرآن )فاريس(

تأليف: عيل الفلسفي لطفى زاده

مجع املؤلف ألف آية عىل ترتيب حروف 

بالزهراء، وهي  أّولت  أوائلها نزلت أو 
واحدة  كل  ومذيلة  الفارسية  إىل  مرتمجة 
منها بام ورد فيها من األحاديث من طريق 

الشيعة أو أهل السنة.
غدير در قرآن )فاريس(
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إسامعيل  بن  حممدباقر  الشيخ  تأليف: 
األنصاري

يرتبط  ما  الكتاب  املؤلف يف هذا  مجع 
لالمامة،   عيل ونصب  الغدير  بواقعة 
برصاحة  الغدير  يف  النازلة  اآليات  وهي 
أو ما يتصل هبذه احلادثة أشارًة عىل ما جاء 
الكتاب  ويف  والروايات،  األحاديث  يف 
التفصيل  من  بيشء  وتأويلها  تفسريها 
رحلة  منذ  التأرخيية  األحداث  إىل  وإملاع 
العودة  حتى  املنورة  املدينة  من   النبي
وهو  الواقعة،  بعد  حدث  ما  وبيان  إليها 
در  قرآن  آيات  نزول  أجزاء:  ثالثة  يف 
غدير، تفسري آيات قرآن در غدير، مراحل 

حضور قرآن در غدير.
• طبع قم سنة 1387. يف ثالثة أجزاء.	

فاطمه در قرآن )فاريس(
تأليف: ربابة كريمى

 1375 سنة  يف  كتبت  جامعية  رسالة 

ش، تبحث عن موقع الزهراء ومقامها 
اآليات  يف  جاء  ما  ضوء  عىل  وعصمتها 

والروايات، يف ثالثة أقسام خمترصها:
1 ..العصمة وعصمة الزهراء
واليتها التكوينية.. 2

فضائلها ووجوب مودهتا.. 3

فاطمه زهراء از نظر آيات قرآن )فاريس(
تأليف: الشيخ حممد الواصف

بالسيدة  ومؤولة  مفرسة  آية  ثالثون 
.الزهراء

• الطبعة 	 ش،   1366 سنة  قم  طبع 
الثانية.

فاطمه زهرا در آيات وروايات )فاريس(
تأليف: عطيه صادق كوهستاين

• طبع قم سنة 1388 ش.	

فاطمه زهرا در آيات وروايات )فاريس(
تأليف: غالم رضا دوستي

رسالة جامعية كتبت سنة 1376 ش.

فّص حكمة عصمتية يف كلمة فاطمية 

)عريب(
زاده  حسن  حسن  الشيخ  تأليف: 

اآلميل
يف  الزوجية  عن:  عرفانية  بحوث 
أنثى،  أو  ذكرآ  الكامل  االنسان  يشء،  كل 
واملرجان(  اللؤلؤ  منهام  )خيرج  آية  تطبيق 
 الزهراء وأن  العصمة   ،باحلسنني
الزوجان  املعصومون،  عرتهتا  معصومة، 
ليلة  الزهراء   ،املعصومان عيل والزهراء
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القدر ومعرفتها معرفة تلک الليلة، بعض 
فضائلها.

فضائل آيات )أردو(
حممد  بن  تقي  حممد  السيد  تأليف: 

إبراهيم النقوي اللكهنوي )1341(
الواردة  اآليات  وتأويل  وتفسري  مجع 
يف فضائل أهل البيت، يف أربع جملدات.

فضايل حرضت زهرا از ديدگاه آيات 
وروايات )فاريس(

تأليف: نازاره كوهى
رسالة جامعية كتبت سنة 1384 ش.

فضائل حرضت فاطمه وذريه اش از 
ديدگاه قرآن وعرتت )فاريس(

تأليف: زهراء منتظر القائم
رسالة جامعية كتبت سنة 1383 ش.
فضائل فاطمه از ديدگاه آيات وروايات 

)فاريس(
تأليف: اكرم ياسينى

رسالة جامعية كتبت يف سنة 1374ش.
فضايل واخالقيات حرضت زهرا از 

ديدگاه قرآن واحاديث )فاريس(
تأليف: زهراء واحدي

رسالة جامعية كتبت يف سنة 1385ش.

فضل جىل )رد نصارى( )أردو(
حممدإبراهيم  بن  أمحد  السيد  تأليف: 

)1366(
عيل  للسيد  قال  اسئيفن  البادرى 
القرآن  يف  ليس  أنه  أكرب  عيل  بن  غضنفر 
الكريم آية تدل عىل فضل الرسول حممد بن 
عبداهللوسيدنا عيسى املسيح، فكتب 

مؤلفنا هذه الرسالة جوابآ ورّدآ عليه.
• طبع الهور.	

قرآن اور اهل بيت )أردو(
تأليف: السيد حسن العبقايت

من  الثقلني«  »حديث  قسم  ملخص 
مري  للسيد  األنوار«  »عبقات  موسوعة 

حامد حسني اللكهنوي.
• طبع.	

قرآن اور اهل بيت )أردو(
تأليف: السيد ذوالفقار عيل زيدي

• طبع.	

قرآن اور اهل بيت )أردو(
تأليف: موالنا شاد الگيالين

املشار   البيت أهل  مناقب  بعض 
إليها يف اآليات القرآنية.

• طبع الهور.	
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قرآن اور رسول كى عظمت )أردو(
تأليف: أبوجعفر حممد أحسن

.يف عظمة القرآن والرسول الكريم
• طبع الهور.	

قرآن اور عيل )أردو(
تأليف: موالنا حممدنقي السهارنبوري

القرآن  مع   أمرياملؤمنني ربط  فيه 
املجيد وذكر ما ورد من اآليات يف فضائله.

• طبع.	

قرآن حكيم وآخرى پيامرب )أردو(
ترمجة: السيد ذي شأن حيدر اجلوادي 

)1421(
وآخرين  »قرآن  الفاريس  األصل 

پيامرب« للشيخ نارص مكارم الشريازي.
• طبع لكهنو سنة 1976 م.	

قرآن مني ذكر حسني )أردو(
تأليف: السيد غضنفر حسني البخاري

 احلسني اإلمام  مناقب  بعض  ذكر 
عىل ما جاء يف اآليات القرآنية الكريمة.

• طبع كراتيش.	

قرآن وعزادارى )أردو(
أسدعيل  بن  حممدعيل  السيد  تأليف: 

جرار البلرامبوري

 احلسني االمام  عزاء  إقامة  جتويز 
عىل ضوء ما جاء يف اآليات القرآنية.

• طبع لكهنو.	

قرآن نامه غدير )فاريس(
إسامعيل  بن  حممدباقر  الشيخ  تأليف: 

األنصاري
بالغدير  املؤمنني  عن  حتليلية  دراسة 
وأعداء  لالمامة   عيل االمام  ونصب 
جاء  ما  ضوء  عىل  العقائدي،  احلدث  هذا 
أثر  وما  وتأويال  تفسريآ  الكريم  القرآن  يف 
يف أحاديث أهل البيت، وهي يف احلقيقة 
تثبيت للنص عىل االمامة كام يعتقده الشيعة 

االمامية، يف سبعة فصول هي:
روز زيباى غديريان در قرآن.. 1
روز تلخ دشمنان غدير در قرآن.. 2
امامان نورانى غدير در قرآن.. 3
بشارهتاى لطيف غديريان در قرآن.. 4
وظايف شريين غديريان در قرآن.. 5
هتديد شديد به دشمنان غدير در قرآن.. 6
عاقبت شوم خمالفان غدير در قرآن.. 7

• طبع قم سنة 1387 ش.	

القرآن والعرتة الطاهرة )عريب(
مرتىض  بن  حممدعيل  السيد  تأليف: 
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املوحد األبطحي )1423(

القرآن وفاطمة )عريب(
تأليف: الشيخ طالب اخلزاعي

• بتقديم 	  ،1428 سنة  بريوت  طبع 
الشيخ نجم الدين الطبيس.

املجموعة الرشيفة )عريب(
تأليف: السيد حممدحسني الطالقاين

يف  الكريم  القرآن  من  آية  ثامنون  فيها 
صفات النبي«ودعاء القدم.

• طبع النجف.	

حممد كام صّوره القرآن )عريب(
تأليف: نعمة بن هادي الساعدي

معارج العرفان يف فضائل أمناء الرمحن 

)أردو(
تأليف: السيد مرتىض حسني زيدي

 يف إثبات نورانية الرسول والويص
كام جاء يف اآليات القرآنية الكريمة.

• طبع دهيل سنة 1350.	

معارج الفرقان يف عصمة أيب طالب 

عمران من آيات القرآن )أردو(
لطيف  حمــمــد  ـــة  ـــواج اخل ــف:  ــي ــأل ت

األنصاري السهارنبوري )1399(
• طبع.	

مقام حرضت زهرا در قرآن )فاريس(
تأليف: زهرا حممد حسيني

رسالة جامعية كتبت سنة 1380 ش.

مقام ومنزلت حرضت زهرا در قرآن 

وحديث )فاريس(
تأليف: طاهره شخص نيائى

جامعة  إىل  قدمت  جامعية  رسالة 
مشهد.

مقامات فاطمة الزهراء يف 

الكتاب والسنة )عريب(
تأليف: الشيخ حممد السند

السيدة  فضائل  يف  الواردة  اآليات  يف 
الزهراء، املستقيمة هبذا الصدد أو مؤلة 

هبا.
• السيد 	 بتحقيق   ،1431 سنة  قم  طبع 

حممدعيل احللو.

مهرورزى به اهل بيت )فاريس(
حقايق  مركز  حتريرية  هيئت  ترمجة: 

اسالمى األصل العريب »تفسري آية املودة « 
للسيد عيل احلسيني امليالين.

• طبع قم سنة 1389 ش.	

نگاهى به آيه واليت )فاريس(
حقايق  مركز  حتريريه  هيئت  ترمجة: 
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آية  »تفسري  العربى  األصل  اسالمى 
الوالية« للسيد عيل احلسيني امليالين.

• طبع قم سنة 1386 ش.	

واقعه قرآين غدير )فاريس(
إسامعيل  بن  حممدباقر  الشيخ  تأليف: 

األنصاري
النبي  رحلة  قصة  املؤلف  رسد 
املدينة  إىل  وعودته  احلج  إىل   الكريم
الدالة  الغديرية  األحداث  من  رافقها  وما 
من  ذلک  لالمامة، كل   نصب عيل عىل 
إليها  املشار  أو  الرصحية  القرآنية  الشواهد 
إليه  يذهب  ما  عىل  اإلمامة  موضع  لتثبيت 
الشيعة اإلمامية )ثالثامئة آية( يف إثني عرش 
فصال عناوينها: غدير در مدينة، در مراسم 
حج، پس از مراسم حج، از مكه تا غدير 
از خطابه  بلند غدير، پس  خم، در خطابه 
در  غدير،  روزه  سه  مراسم  در  غدير، 
ساعات پايانى غدير، از غدير خم تا مدينه، 
در  مدينه،  در  خم،  غدير  از  بازگشت  در 

.آخر عمر پيامرب
• طبع قم سنة 1389 ش، الطبعة الثالثة.	

والية أهل البيت يف القرآن والسنة 

)عريب(

تأليف: حسينة بنت حسن الدريب
من  أكثرها  دليال  وعرشون  اثنان 
السنة  من  وبعضها  الكريم  الكتاب 
الطاهرة، فيها إثبات اإلمامة اخلاصة ألئمة 
إمامتهم  املنصوص عىل  احلق اإلثني عرش 
بمجموعها  وهي  هلم،  الوالء  ورضورة 
ردود عىل من أعرض عنهم وتوىل غريهم، 
والشواهد التفسريية واحلديثية مستقاة من 
كتب أهل السنة املعتنى هبا عندهم لتكون 

حجة عىل املخالفني.
األدلة هي: حديث الدار وآية اإلنذار، 
الوالية،  بتبليغ  االهلي  األمر  الوالية،  آية 
األمر  السفينة،  حديث  الدين،  إكامل  آية 
البيت، »عيل خري البرش«  بالكون مع أهل 
بالنص القرآين، آية الذكر، حديث املنزلة، 
حديث النجوم، حديث عيل مع احلق، آية 
مودة  الرسالة  أجر  التطهري،  آية  املباهلة، 
آية الرشاء، سورة الدهر، حديث  القربى، 
الطري، حديث مدينة العلم، وجوب طاعة 
 الرسول أقوال  املؤاخاة،  األمر،  أويل 
حديث   ،لعيل واحلروب  الغزوات  يف 

الثقلني.
• طبع قم سنة 1430.	
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)6(

)القرآن والوحي(

إنزال القرآن وتنزيله )عريب(
مرتىض  بن  حممدعيل  السيد  تأليف: 

املوحد األبطحي )1423(

در ساحل وحى )فاريس(
تأليف: حممدمهدي عيل مرادي

من  الوحي  عىل  أثريت  شبهات  رّد 
رسالته  املؤلف  فبدأ  املسترشقني،  بعض 
الشبهات  تناول  ثم  الوحي،  بتعريف 
إرشادات  ثم  عليها،  للجواب  وتصدى 
الكريم،  القرآن  معارف  إىل  الدعوة  حول 

يف ثالثة أقسام هي:
بخش اول: كليات، تعريف وحى.

بخش دوم: شبهه هائى درباره وحى.
بخش سوم: مهراه با برنامه سازان.

• طبع طهران سنة 1385.	

معجزه فرقان )أردو(
تأليف: السيد الفت حسني بن هدايت 

عيل الشكاربوري )1350(
نزول  وكيفية  الوحي  عن  البحث  فيه 

القرآن الكريم.
• طبع دهيل سنة 1870 م.	

)7(

)فضائل القرآن(

أحاديث قرآن )أردو(
تأليف: السيد ذوالفقار عيل زيدي

القرآن  فضل  يف  ورد  ما  املؤلف  مجع 
أهل  عن  املروية  األحاديث  من  الكريم 
وترمجها  العربية  نصوصها  ذكر   ،البيت

إىل األردوية والفارسية واإلنجليزية.
• طبع كراتيش سنة 1992 م.	

حتفة املؤمنني )أردو(
تأليف: السيد عاشق حسني النقوي

ومجلة  القرآنية  السور  بعض  فضل  يف 
من األدعية والوظائف.

• طبع جهنک ـ باكستان.	

سخنى درباره قرآن )فاريس(
تأليف: السيد هاشم الرسويل املحاليت
يف فضل القرآن املجيد وفضل متعلمه 
االسالمي،  الدين  نرش  يف  وأثره  وقارئه 
أهل  عن  مروية  أحاديث  ترمجة  أكثره 

البيت، يف أربعة فصول كام ييل:
درباره فضيلت قرآن.. 1
ثواب تعليم وتعلم قرآن.. 2
آداب تعليم قرآن.. 3



مستدرك كتاب )معجم املؤلفات القرآنية( )القسم الثاين(

406

نقش قرآن در پيرشفت رسيع اسالم.. 4
• طبع طهران سنة 1376 ش.	

سوره يس )أردو(
پتى  چندن  عيل  فرمان  السيد  تأليف: 

)1334(
ترمجة سورة يس وفضل تالوهتا.

• طبع كراتيش.	

فضائل سور القرآن الكريم )عريب(
هادي  بن  حسني  الشيخ  تأليف: 

القريش
• طبع.	

فضائل سورة القدر )عريب(
تأليف: الشيخ حسني بن هادي القريش

يف   البيت أهل  عن  مروية  أحاديث 
تفسري  ثم  وخواصها،  القدر  سورة  فضل 
بعنوان  مقاطع  تسبقها  والسورة.  البسملة 
القراءة  فضل  القرآن،  إعجاز  يف:  املدخل 
اآليات،  فوائد  بالقرآن،  التوسل  وآداهبا، 
فضل حامل القرآن، أدعية التالوة واخلتم.

• طبع بريوت سنة 2012 م.	

فضائل القرآن
ــح الــصــاحلــي  ــال ــف: حمــمــد ص ــي ــأل ت

اهلشرتودي

• طبع قم سنة 1977 م.	

فضائل القرآن )أردو(
تأليف: حممدعيل بن أيب طالب احلزين 

الالهيجي )1180(
• طبع.	

الفرقان يف فضائل سور القرآن )عريب(
تأليف: حسن بن عبداحلسني الصاحلي

• طبع بريوت سنة 2001 م.	

)8(

)خواص القرآن(

انوار معظم )حرز املؤمنني( )أردو(
تأليف: وزيرالدين حسني بن نثار عيل

تالوهتا  وآداب  السور  خواص  يف 
وأدعية اخلتم، مع أعامل ساعات األيام.

• طبع الهور سنة 1313.	

خواص القرآن وفضائل سوره )عريب(
تأليف: حممد دانشيار التسرتي

• طبع بريوت سنة 2003 م.	

الدر النظيم يف خواص القرآن الكريم 

)عريب(
تأليف: حمسن مجال الدين

فيه ذكر آيات لفک السحر والشفاء من 
العلل وقضاء احلوائج وإنقاذ املظلومني.
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• طبع بريوت سنة 1419.	

رموز قرآن )أردو(
بن جواد  إجماد حسنني  السيد  تأليف: 

حسنني األمروهوي
يف خواص السور واآليات.

• طبع.	

عالج به قرآن )أردو(
النقوي  أمحد  ممتاز  السيد  تأليف: 

األمروهوي
الكريمة  اآليات  بعض  خواص  يف 

والعالج هبا.
• طبع لكهنو سنة 1378.	

تأليف:  قرآن  آيات  واثرات  فضائل 
عيل  حسن  بن  مرتىض  حممد  السيد 

اجلونفوري )1337(

فوائد القرآن )أردو(
عيل  حسن  بن  تقي  حممد  تأليف: 

اجلونفوري
فيه خواص اآليات الكريمة.

• طبع.	

وظايف القرآن )أردو(
تأليف: أنصارحسني الواسطي

فيه ذكر فضائل وخواص السور القرآنية.

• طبع كراتيش سنة 1401.	

)9(

)أدعية القرآن(

أوراد القرآن
الزنگي  هارون  حممد  السيد  مجع: 

بوري )1339(
• طبع دهيل سنة 1947 م.	

دافع اهلموم
بن  عيل  مظفر  السيد  تأليف: 

خورشيدعيل اجلائيس )1354(
املتعلقة  اخلتوم  فيها:  أبواب  ثالثة 
املتعلقة  اخلتوم  القرآنية،  والسور  باآليات 
املأثورة  واألدعية  القرآنية  بالكلامت 
متعلقة  ختوم   ،الطاهرين األئمة  عن 

بصلوات احلاجات.

الدعاء يف القرآن )عريب(
مرتىض  بن  حممدعيل  السيد  تأليف: 

املوحد األبطحي )1423(

ياسني رحيانه قرآن )فاريس(
تأليف: حمسن اآلشتياين

)رحيانة  يس  سورة  قراءة  فضائل  يف 
كام  قراءهتا،  عىل  املداومة  وأثر  القرآن( 
مل  وبعضها  األحاديث  من  مجلة  يف  وردت 
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تستند إىل مصدر خاص، يف ثالثة فصول:
فصل اول: فضايل سوره يس.

فصل دوم: رشايط ختم يس.
فصل سوم: سوره يس وختم آن.

• طبع قم مكررآ.	

)10(

)تاريخ القرآن(
در  كريم  قرآن  وكتابت  قرآئت  آيني 

سريه نبوى )فاريس(
تأليف: حمسن الرجبي

حول  الكتاب  هذا  يف  االهتامم  أكثر 
يف  وكتابته  القرآن  ومجع  اآليات  نزول 
املناقشات  من  كثري  وفيه  النبوي،  العرص 
حول اآلراء املطروحة هبذا الصدد إستنادآ 
احلديثية  واملصادر  نفسه  القرآن  آيات  إىل 
أقسام  ثالثة  يف  وهو  والتأرخيية،  واألدبية 

ذات فصول هي:
بخش اول: نزول قرآن.

بخش دوم: بنيانگذارى قرائت قرآن.
در  قرآن  كتابت  آيني  سوم:  بخش 

سريه نبوى.
• طبع قم سنة 1389 ش.	

تاريخ قرآن )أردو(

ترمجة: السيد أنوار أمحد البلگرامي
الدكتور  تأليف  الفاريس  األصل 

حممود راميار.
• طبع الهور.	

تاريخ القرآن )أردو(
تأليف: بركت حسني خان الكهجوى

الكريم،  القرآن  عن:  املؤلف  يتحدث 
إعجاز  القرآن،  فضل   ،الرسول حياة 

القرآن، مفرسي القرآن.
• طبع كهجوا.	

دروس حول نزول القرآن )عريب(
الدوزدوزاين  يداهلل  الشيخ  تأليف: 

التربيزي
الدفعي  القرآن  نزول  حول  بحوث 
أوالتدرجيي مع مناقشة آراء بعض املفرسين 

حول املوضوع، وهي يف فصلني:
النزول  كيفية  يف  األول:  الفصل 

التدرجيي والدفعي.

من  نزل  ما  أول  يف  الثاين:  الفصل 
القرآن.
• طبع قم سنة 1413.	

ملحات من تاريخ القرآن )عريب(
تأليف: حممدعيل اشيقر
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• طبع بغداد وبريوت مكررآ.	

متى مجع القرآن )عريب(
املهدي  بن  حممد  السيد  تأليف: 

الشريازي )1422(
• طبع بريوت سنة 1419.	

مسترشقان وتاريخ گذارى قرآن )فاريس(
تأليف: الدكتور حممد جواد اسكندرلو

يف  املسترشقني  بعض  آراء  نقد  فيه 
القرآنية  واآليات  السور  نزول  ترتيب 
والتحقيق يف أدلتهم املقامة للرتتيب الذي 
يف  أوردوها  التي  الشبه  ورّد  يعرضونه 
اهلل  إىل  أوحي  ما  ونسبة  الوحي  موضوع 

تعاىل، وهو يف مخسة فصول كام ييل:
فصل اول: كليات.

تاريخ گذارى  با  آشنائى  دوم:  فصل 
اسالمى.

فصل سوم: زندگى نامه خاورشناسان.
از  قرآن  تاريخ گذارى  چهارم:  فصل 

نظر قرآن.
فصل پنجم: نتايج وپيشنهادها.

الكتاب رسالة دكتوراه ملؤلفه.
• الطبعة 	 ش،   1387 سنة  قم  طبع 

الثانية.

مقاالت يف تاريخ القرآن )عريب(
بن  عبدالكريم  الشيخ  تأليف: 

عبدالرحيم الزنجاين )1360(
• طبع دمشق سنة 1422.	

)11(
)رسم القرآن(

البيان املفيد يف رسم القرآن املجيد )عريب(
تأليف: أمحد بن عزة البغدادي

• بتحقيق 	 م،   1975 سنة  النجف  طبع 
عبدالرحيم حممدعيل.

)12(
)أسباب النزول(

أسباب نزول آيات در شأن حرضت زهرا 
)فاريس(

تأليف: اكرم كبريى
رسالة جامعية كتبت سنة 1383 ش.

• طبع.	
أسباب النزول يف ضوء روايات أهل 

البيت )عريب(
تأليف: جميد بن جواد الرفيعي

• طبع قم سنة 1421.	

أسباب النزول القرآين )عريب(
تأليف: حسن بن حمسن حيدر
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النزول  أسباب  عن  تارخيية  بحوث 
وأمهية هذا الفن يف علم التفسري ومدى اهتامم 
معتمدآ  به،  وشيعتهم   واألئمة الرسول 
املصادر  خمتلف  عىل  والتحليل  البحث  يف 
الشيعية والسنية. فصوله: البذور األوىل، بني 
األسباب،  شيوع  التأسيس،  وبوادر  التنكر 
الدراسات  النزول،  أسباب  علم  استقالل 

احلديثة، حتقيق دائرة أسباب النزول.
• طبع قم سنة 1427.	

نزول سورة هل أتى يف أهل بيت 

املصطفى )عريب(
نورالدين  بن  عيل  السيد  تأليف: 

امليالين
سبب  الرسالة  هذه  يف  املؤلف  ذكر 
يف  النازلة  الدهر  سورة  من  آي  نزول 
 البيت أهل  من  الطاهرين  اخلمسة 
احلديثية  كتبهم  يف  السنة  أهل  رواه  كام 
بعض  تشكيک  يف  واملناقشة  والتفسريية 

أعالمهم، يف فصلني:
الفصل األول: يف سند حديث سبب 

النزول.
اآليات  داللة  يف  الثاين:  الفصل 

الكريمة.

• طبع قم سنة 1427.	

)13(

)إعجاز القرآن(
الكريم  القرآن  يف  العلمية  اآليات 

)عريب(
تأليف: عيل بن حممدعيل دخّيل

• طبع بريوت سنة 2003 م.	

إعجاز احلقائق العلمية يف القرآن الكريم 

)عريب(
تأليف: عبدالوهاب احلكيم

• طبع بريوت سنة 2003 م.	

اعجاز قرآن )أردو(
تأليف: السيد صولت حسني البخاري 

)1369(
القرآين من خمتلف  اإلعجاز  بحث يف 

اجلوانب.
• طبع بنارس -اهلند سنة 1383.	

إعجاز القرآن )أردو(
النقوي  تأليف: السيد صولت حسني 

البناريس
وإثبات  السور  بخواص  اهتامم  فيه 

اإلعجاز من طريقها.
• طبع بنارس سنة 1373.	
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إعجاز قرآن )أردو(
تأليف: حممد عزيز احلسن البدايوين

القرآين من طريق  إثبات اإلعجاز  فيه 
إثبات العدل االهلي.

• طبع كراتيش.	

إعجاز قرآن )أردو(
حسني  ــــرسور  م ــد  ــي ــس ال ــف:  ــي ــأل ت

األمروهوي
يف حقيقة اإلعجاز واملعجزة وإعجاز 
من  فيه  جاء  ما  ضوء  عىل  الكريم  القرآن 

املعارف.
• طبع لكهنو سنة 1930 م.	

اعجاز قرآن )أردو(
النقوى  حسني  نصري  السيد  تأليف: 

)1410(
يتحدث املؤلف يف فصول هذا الكتاب 
إعجازه  معجزة،  الكريم  القرآن  عن: 
جوانبه  يف  إعجازه  األحكام،  منظار  من 

التأرخيية.
• طبع الهور سنة 1985 م.	

اعجاز قرآن پاک )أردو(
تأليف: مريزا حممدمهدي

• طبع كراتيش.	

اهداف واعجاز قرآن )فاريس(
ترمجة: حممدحسن التوكل

بررسى معجزات علمى قرآن )فاريس(
تأليف: عيل رضوى پور

القرآن  يف  العلمية  للمعجزات  دراسة 
معطيات  مع  انسجامها  ومدى  الكريم 

العلم احلديث حتى عام 2008 م.
• طبع قم.	

دور الصوت يف إعجاز القرآن )عريب(
تأليف: حازم بن سليامن مرزة احليل

• طبع بغداد سنة 1410.	

فلسفه معجزه )أردو(
ترمجة: ايم اى األنصارى

ترمجة قسم اإلعجاز القرآين من كتاب 
»البيان« للسيد أبوالقاسم اخلوئي، وجعله 
املرتجم يف عناوين: فضيلت قرآن وعظمت 
وموضوعاتى  قرآن  قرآن،  اعجاز  آن، 
مربوط بآن، شبهات درباره اعجاز قرآن، 

اعرتاضات به قرآن ومعجزات.
• طبع كراتشى سنة 1403.	

قرآن معجزه جاويد اسالم )فاريس(
تأليف: احسان بن امحد الزاهري

ة  ميرسَّ كتبت  قصرية  فصال  مخسون 
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املعجزة  القرآن  عن  تتحدث  العامة،  تفيد 
به  يتعلق  وما  خصائصه  وبعض  اخلالدة 
معرفته،  يف  منها  البّد  التي  املعارف  من 
الكريمة  اآليات  يف  جاء  ما  ضوء  عىل 

واألحاديث الرشيفة.
• طبع قم سنة 1380 ش.	

كشف احلجاب عن بعض وجوه إعجاز 

القرآن )عريب(
تأليف: مصطفى اخلوئي املرتضوي

• طبع مشهد سنة 1366.	

معجزات جديد )إعجاز علمى قرآن 

كريم( )فاريس(
عىل  العلوي،  سجاد  السيد  تأليف: 

شيخ زاده
• طبع قم سنة 1385 ش.	

مالمح اإلعجاز يف القرآن العظيم )عريب(
عيل  بن  حممدحسني  الدكتور  تأليف: 

الصغري

• طبع بغداد سنة 1410.	

امليزان يف اإلعجاز العددي للقرآن 

)عريب(
تأليف: السيد أيمن املوسوي العاميل

• طبع بريوت سنة 1421.	

نفحات من اإلعجاز الطبي يف القرآن 

)عريب(

تأليف: جليل بن عيل لفتة

• طبع طهران سنة 1990 م.	

وجوه إعجاز قرآن )أردو(

تأليف: السيد عيل حسن

• طبع لكهنو سنة 1887 م.	

)14(

)متشاهبات القرآن(

اآليات املحكامت يف دفع الشبهات

 )عريب(

حممد  بن  حسني  حممد  السيد  تأليف: 

عيل الشهرستاين )1315(

• طبع النجف سنة 1387.	

تفسري املشكالت من اآليات

موسى  بن  حسن  مريزا  تأليف: 

اإلحقاقي احلائري )1421(

• املتشابه من القرآن )عريب(	

احليل  عيسى  بن  عيل  حممد  تأليف: 

)1385(

• طبع بريوت سنة 1385.	
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)15(

)اعراب القرآن(

ملحة اإلعراب يف نخبة من سور الكتاب 

)عريب(
بن  حممدجعفر  الشيخ  تأليف: 

حممدإبراهيم الكربايس النجفي
• طبع مطبعة اآلداب ـ النجف.	

)16(

)غريب القرآن(

تفسري القرآن )أردو(
تأليف: وزير عيل )ق 13(

مرتمجة  الكريم  القرآن  للغات  معجم 
إىل األردوية، تم تأليفه يف سنة 1250.

• مكتبة اآلصفية رقم 330، كتب سنة 	
.1273

جامع لغات القرآن )عريب(
رضا  غالم  بن  حسن  الشيخ  تأليف: 

اجلعفري
البيان«  »جممع  من  اللغات  استخرج 
الكتب  إىل بعض  املراجعة  مع  و»امليزان«، 

اللغوية.
زينة املصطلحات االقتصادية يف القرآن 

الكريم واألحاديث الرشيفة )عريب(

النجفي  توفيق  بن  حسن  تأليف: 

)1393(

• طبع سنة 1989 م.	

لغات القرآن )أردو(

جعفرحسن  بن  إعجازحسني  تأليف: 

البدايوين )1350(

• طبع.	

)17(

)القرآن وعلوم األدب(

أثر القرآن يف األدب العريب يف القرن 

األول اهلجري )عريب(

بنت مرهون  ابتسام  الدكتورة  تأليف: 

الصفار

• طبع بغداد سنة 1974 م.	

أدب القرآن وبدائعه )عريب(

مرتىض  بن  عيل  حممد  السيد  تأليف: 

املوحد األبطحي )1423(

األسلوب البياين يف تفسري سورة يس 

)عريب(

تأليف: الدكتور فاضل بن حممدحسني 

املعموري

رسالة دكتوراه.
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أسلوبية اإللتفات )عريب(
سامل  بن  يونس  بن  نوفل  تأليف: 

احلمداين
قصار  يف  وتطبيقية  تأصيلية  حماولة 

السور القرآنية نموذجآ.

األلفاظ الواردة مرة واحدة يف القرآن

الكريم )عريب(
غازي  بن  شكيب  الدكتور  تأليف: 

البرصي احللفي
ـ  اآلداب  كلية  من  دكتوراه  رسالة 

جامعة الكوفة.

األوزان واهليئات واحلروف يف القرآن 

)عريب(
مرتىض  بن  حممدعيل  السيد  تأليف: 

املوحد األبطحي )1423(

البحث الداليل يف تفسري امليزان )عريب(
تأليف: مشكور بن كاظم العّوادي

دراسة يف حتليل النص القرآين.

• طبع بريوت سنة 1424.	

تأثري قرآن در پيدايش علوم ادبى 

)فاريس(
تأليف: الشيخ عبداهلل املوحدي حمب

القرآن  أثر  عن  تبحث  فصول  تسعة 

العربية  األدبية  العلوم  ظهور  يف  الكريم 
كل  يف  املؤلف  فيذكر  ونرشها،  وتدوينها 
الشواهد  مع  ويطبقها  املؤثرة  اآليات  علم 
مصادر  خمتلف  من  االستفادة  مع  املتأثرة 
يف  املدروسة  العلوم  واألدب.  التأريخ 
الكتاب: اللغة، الرصف، اإلشتقاق، النحو، 
العروض، القافية، البالغة، اخلط، التجويد.

• طبع قم سنة 1389 ش.	

التوجيه النحوى يف كتاب متشابه القرآن 

)عريب(
عباس  بن  مسلم  بن  ايامن  تأليف: 

اجلابري
ـ  اآلداب  كلية  من  جستري  ما  رسالة 

جامعة الكوفة.

حكمت وهنر ناميشى در قصه يوسف 

)فاريس(
تأليف: حممدعيل اخلربي

دراسة للمالمح الفنية واجلاملية لقصة 
يوسف يف القرآن الكريم، فيدرس املؤلف 
أنواع  إىل  ويتطرق  الفنية  االجتاهات  أنواع 
اجلامليات وحيلل العنارص االستعراضية يف 

قصة يوسف وحبكها.
• طبع طهران.	
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داللة األلفاظ يف القرآن الكريم بني 

الرتاث والتحديث )عريب(
عيل  بن  حممدحسني  الدكتور  تأليف: 

الصغري

زبان قرآن )أردو(
حسني  مزمل  بن  حسني  كرار  ترمجة: 

األظهري املباركبوري )1385(
مع  الترصيف  علم  من  قواعد  فيه 

األمثلة القرآنية.
• طبع.	

رشح شواهد جممع البيان )عريب(
طاهر  بن  حممدحسني  مريزا  تأليف: 

القزوينى
• وتعليق 	 تصحيح  سنة،  طهران  طبع 

كاظم املوسوى. اجلزء األول والثاين.

ظاهرة احلذف يف القرآن الكريم )عريب(
عبداهلل  بن  حممدرضا  السيد  تأليف: 

الشخص
• طبع.	

الالمات )عريب(
تأليف: الشيخ عبداهلادي الفضيل

دراسة نحوية شاملة يف ضوء القراءات 
القرآنية.

• طبع بريوت سنة 1980 م.	

لفظ شيعه كاقرآين مفهوم )أردو(
زيدي  حممدجعفر  السيد  تأليف: 

)1400(
املفهوم من لفظ »الشيعة« املستعمل يف 

بعض اآليات الكريمة.
• طبع الهور سنة 1974 م.	

حمددات التأثري بني الكالم االهلي والكالم 

البرشي )عريب(
تأليف: فيصل العوامي

• طبع بريوت سنة 1424.	

املعجم يف فقه اللغة ورس بالغته )عريب(
ترتيب: جممع البحوث االسالمية

• طبع مشهد سنة 1419.	

نظرية اجلري واإلنطباق يف تفسري امليزان 

)عريب(
حممد  بن  خرض  بن  عيل  تأليف: 

الشكري

رسالة ماجستري من كلية الفقه-جامعة 
الكوفة.

واژه شناسى در قرآن )فاريس(
تأليف: علريضا صدرالديني

اللغات  من  مجلة  وتوضيح  رشح 
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املعروفة  اهلامة  القرآنية  واملصطلحات 
التي  األصلية  معناها  بغري  العامة  عند 
واالستعامل  واحلديث  اللغة  من  تعرف 
العريب. الكتاب يف سبعة حماور هي: معاين 
الكلامت الدقيقة، معانيها يف عرص النزول، 
املتداولة  األلفاظ  املصطلحات،  معرفة 
املشرتكات  الفارسية،  واللغة  القرآن  يف 
اللفظية، الكلامت املرتادفة ظاهرآ، البحث 

يف احلقيقة واملجاز.
• طبع طهران سنة 1369 ش.	

)18(

)الناسخ واملنسوخ(

البداء والنسخ )عريب(
تأليف: مصطفى قصري العاميل

الشيعة  وموقف  حقيقتهام  عن  دراسة 
منها.
• طبع بريوت سنة 2001 م.	

الناسخ واملنسوخ يف القرآن
مري  حسني  بن  الفضل  أبو  تأليف: 

حممدي الزرندي
• طبع قم سنة 1410 ط 2.	

)19(

)أمثال القرآن(

أمثال القرآن )عريب(
ترمجة: حتسني البدري

مكارم  نارص  تأليف  الفاريس  األصل 
الشريازي.

• طبع بريوت 2005 م.	

قرآن كى پر نور مثالني )أردو(
تأليف: سعيده جعفرعيل
يف أمثال القرآن الكريم.

• طبع.	

)20(

)علوم القرآن(

أضواء يف علوم القرآن )عريب(
تأليف: حممدهادي املنصور

• طبع بغداد سنة 1977 م.	

أنوار اإليقان
عسكري  حممد  أبيالفارق  تأليف: 

الواسطي األمروهوي )1381(
القرآنية  األبحاث  من  أبواب  مخسة 

املتشاهبات،  املحكامت،  عن:  تبحث 
املكر  النور،  النور وبيت  الغيب،  احساس 

ومكراهلل تعاىل.
• طبع الهور.	

برايم از قرآن بگو )فاريس(
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احليدري  رضا  غالم  الشيخ  مجع: 
عىل  جوابآ  عرش  وأربعة  مائة  األهبري 
كتبت  قرآنية،  مسائل  حول  رسالة  أربعني 
ة عىل مستوى ثقافة الشباب متوسطي  ميرسَّ
الثقافة، وهي الرسائل الواردة عىل »مركز 
فرهنگ ومعارف قرآن « يف قم، وروعي يف 
األجوبة أن تكون شاملة ترفع اإلهبام من 

خمتلف اجلوانب.
• الطبعة 	 ش،   1385 سنة  قم  طبع 

الثانية.

تاريخ قرآن )أردو(
تأليف: بركت حسني خان

وبركة  القرآن  عن:  أبحاث  فيه 
القرآن،  إعجاز  القرآن،  فضل  الرسول، 

.مفرسو القرآن، القرآن بعد الرسول
• طبع كهجوا -اهلند.	

تعارف وحقايق )أردو(
تأليف: الدكتور حماور حسني احلسيني

بأول الكتاب مقدمة يف توضيح القرآن 
الكريم، ثم أربع ملعات فيها احلديث عن: 
عقيدة أهل االسالم يف اهلل تعاىل، عقيدهتم 
يف النبوة، األحاديث املوضوعة، اهلل هيدي 
سورة  تفسري  الصالة،  توضيح  واليضل، 

هل  القرآن،  يف  التقدير  مفهوم  عبس، 
املعراج جسامين أو روحاين.

• طبع كراتيش.	

التعرف عىل القرآن )عريب(
ترمجة: السيد حممدجواد املهري

مرتىض  للشيخ  الفاريس  األصل 
املطهري.

• طبع طهران سنة 1402.	

الرصاط املستقيم )أردو(
تأليف: السيد حسن نواب الرضوي

مجع أربعة وسبعني عنوانآ من اآليات 
الكريمة ثم ترمجتها وتفسريها.

• طبع راولپندى -باكستان سنة 1968م.	

علوم قرآن )أردو(
الزنگي  هارون  حممد  السيد  تأليف: 

بوري )1339(
تسعة وأربعون بابآ فيها بحوث قرآنية 

عقائدية وأدبية وطبيعية وغريها.
• طبع دهيل سنة 1331.	

علوم القرآن عند العالمة الطباطبائي 

)عريب(
جاسم  بن  عباس  بن  ليث  تأليف: 

الكرعاوي
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دراسة موضوعية تارخيية.
• طبع سنة 2011 م.	

قرآن فهمى )أردو(
تأليف: السيد فقري حسني البخاري

بحوث يف فهم القرآن الكريم.
• طبع الهور.	

قرآن كريم از منظر اهل بيت )فاريس(
تأليف: مرتىض ترابى أحاديث منقولة 
عن أهل البيت دالة عىل الروابط الوثيقة 
بينهم وبني القرآن الكريم واهتاممهم بشأنه 
يستفيدون  كانوا  وكيف  معارفه،  ونرش 
املسائل  خمتلف  يف  آياته  من  ويفيدون 
وغريها،  والفقهية  واألخالقية  العقائدية 
املستشهد هبا بنصوصها  فتذكر األحاديث 
وترتجم إىل الفارسية، وهو يف جزئني كل 

منهام ذو فصول:
املجلد األول فيه عرشة فصول:

ديدگاه . 1 از  قرآن  وفضيلت  عظمت 

اهل بيت.
جامعيت وجهان شموىل قرآن.. 2
أسامء وصفات قرآن.. 3
فضيلت قرائت قرآن كريم.. 4
آموزش قرآن كريم.. 5

وظايف مؤمنني در برابر مصحف.. 6
آداب تالوت قرآن كريم.. 7
رابطه اهل بيت با قرآن كريم.. 8
انس پيامرب واهل بيت با قرآن.. 9

استناد اهل بيت به قرآن كريم.. 10
املجلد الثاين فيه ستة فصول:

اهل بيت وپى ريزى علوم قرآن.. 1
اهل بيت وتفسري قرآن كريم.. 2
روشهاى تفسريى اهل بيت.. 3
اهل بيت ونزول ومجع قرآن كريم.. 4
مصونيت قرآن از حتريف.. 5
اعجاز قرآن كريم.. 6

• طبع قم سنة 1431.	

مبانى تفسري قرآن )فاريس(
تأليف: السيد رضا بن جواد املؤدب

حترير  أصول  يف  فصال  عرش  اثنا 
التفسري واألوليات التي جيب توفرها عند 
املفرس وبعض كليات تتعلق بعلوم القرآن 

متارين  فصل  كل  آخر  ويف  وخصائصه، 
أراد  ملن  مصادر  وذكر  بموضوعه  تتعلق 

التوسع يف البحث. عناوين الفصول:
فصل اول: تعاريف.

فصل دوم: انواع واقسام مبانى.
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فصل سوم: قدسى بودن قرآن كريم.
واحد  وقرائت  نص  چهارم:  فصل 

قرآن.
فصل پنجم: امكان وجواز تفسري.
فصل ششم: حجيت ظهور قرآن.

خماطبان  نياز  بررسى  هفتم:  فصل 
قرآن به تفسري.

معنائى  چند  ساختار  هشتم:  فصل 
قرآن.

فصل هنم: زبان قرآن.
فصل دهم: منابع تفسري.

وپيوستگى  انسجام  يازدهم:  فصل 
آيات.

فصل دوازدهم: جامعيت قرآن.
• طبع قم سنة 1388 ش.	

مدخل التفسري )أردو(
ترمجة: السيد حممدتقي النقوي

فيه البحث عن: حقيقة املعجزة، أصول 

نقد  الكريم،  القرآن  حتريف  عدم  التفسري، 
بعض األحاديث، مجع القرآن.

• طبع الهور سنة 1414.	

معجم علوم القرآن )عريب(
مرتىض  بن  حممدعيل  السيد  تأليف: 

املوحد األبطحي )1423(
غري تام يف التأليف.

معرفة القرآن )عريب(
ترمجة: جعفر بن صادق اخللييل

مرتىض  للشيخ  الفاريس  األصل 
املطهري.

• طبع طهران سنة 1402.	

مقدمه تفسري قرآن )أردو(
تأليف: السيد أوالد حيدر البلجرامي 

)1361(
يف األصول املتبعة يف تفسري القرآن.

• طبع لكهنو.	

مقدمه تفسري قرآن )أردو(
أبياحلسن  بن  نقي  عيل  السيد  تأليف: 

النقوي اللكهنوي )1408(
• طبع لكهنو سنة 1976 م.	

نجوم العرفان يف علوم القرآن )عريب(
مرتىض  بن  حممدعيل  السيد  تأليف: 

املوحد األبطحي )1423(

نشانى از قرآن )فاريس(
تأليف: الدكتور جميد املعارف

معرفة:  يف  للناشئة  مفيد  جدآ  خمترص 
تسمية القرآن، األهداف من نزوله، تدوينه، 
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أجزاؤه وتقسيامته، معرفة مصطلحاته.
• طبع طهران سنة 1376 ش.	

نصوص يف علوم القرآن )عريب(
تأليف: السيد عيل املوسوي الدارايب

• طبع مشهد سنة 1422.	

نگاهى به علوم قرآنى )فاريس(
تأليف: الشيخ حممدباقر بن عبدالعظيم 

امللكي امليانجي )1419(
عرشة فصول يف البحث عن بعض ما 
خيص علوم القرآن الكريم، مجعها مرتمجها 
عيل نقي خدايار من مقدمة »مناهج البيان« 
أو من بعض كتابات امليانجي التفسريية أو 
الكالمية أو ما استفيد منه مشافهة. عناوين 
ظواهر  حجيت  قرآن،  فضيلت  الفصول: 
ومتشابه،  حمكم  وتنزيل،  انزال  قرآن، 
تفسري وروش صحيح آن، تفسري به رأى، 

تأويل، نسخ، بداء، اعجاز وحتدى قرآن.
• طبع قم سنة 1389 ش.	

)21(

)عقائد القرآن(

آفرينش ورستاخيز )فاريس(
ترمجة: جليل دوستخواه

واملعاد  املبدأ  حول  معمقة  بحوث 

وكيفية اخللقة بدءآ وختمآ كام ُيرى يف آيات 
بينهام.  الكامل  واالنسجام  الكريم  القرآن 
كتبت  فصول  عرشة  يف  جامعية  الرسالة 
»شينيا  الدكتور  قدمها  الدكتوراه  لنيل 

ماكينو« إىل جامعة توكيو.
• طبع طهران سنة 1363 ش.	

آيات ُاخرى )أردو(
عليخان  اعظم  حممد  الراجه  تأليف: 

اللكهنوي
للسيد  بينات«  »آيات  كتاب  عىل  رّد 

حممد مهدي عيل خان.
• طبع لكهنو سنة 1310.	

ابعاد جهان بينى توحيدى قرآن )فاريس(
تأليف: نبى صادقى

ألقاها  عقائدية  حمارضات  ملخص 
قم  يف  املبارک  رمضان  شهر  يف  املؤلف 
سعة  عن  طهران،  بجامعة  العلوم  وكلية 
النظرة التوحيدية العاملية يف الكتاب االهلي 
فتبحث  أبعادها،  بني  والرابط  وشموهلا 
ثم  منها،  االنسان  وموقف  الربوبية  عن: 
بعث االنبياء وموضوع االمامة واملعاد، ثم 

العدل من اجلانب التكويني والترشيعي.
• طبع قم سنة 1400.	
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اصول اعتقادات )الرباهني االعتقادية( 

)فاريس(
تأليف: الشيخ مرتىض بن عبدالكريم 

احلائري اليزدي )1406(
عقليآ  ودليال  برهانآ  وعرشون  سبعة 
والكالمية  الفلسفية  املبادئ  من  مزجية 
وما ُيشار إليه يف اآليات القرآنية الكريمة، 
حول التوحيد والنبوة واإلمامة وما يتصل 
هبا من األبحاث العقائدية. وذلک للتدليل 
القرآنية  واملعطيات  العقل  توافق  عىل 
واإلخبار  املعجزة  موضوع  يف  وخاصًة 

الغيبي وأمثاهلام.
• جمموعة 	 يف  ش،   1381 سنة  قم  طبع 

»آفاق نور« ج 1.

اكامل دين در غدير )فاريس(
تأليف: السيد حممد اليثريب الكاشاين

من  الغدير  يف  الدين  إكامل  عن  بحث 
اجلانب التفسريي واحلديثي والتأرخيي، يف 

مقدمة وفصلني.
• طبع قم سنة 1378 ش.	

إمامة القرآن
بوري  الزنگي  هارون  حممد  تأليف: 

)1339(

ما  خالل  من  واإلمامة  اخلالفة  إثبات 
املؤلف  فيذكر  الكريمة،  اآليات  يف  جاء 
رضورة  يف  اإلسالمية  الفرق  اختالف 
الرشوط  يف  يتحدث  ثم  االمام،  وجود 
تتوفر يف االمام  التي جيب أن  واألوصاف 
ومعنى اخلليفة وعدد اخللفاء عىل ضوء ما 

جاء يف اآليات.
• طبع الهور.	

أنوار القرآن )أردو(
تأليف: الدكتور نورحسني صابر

صديقي  »مجعية  أصدرته  ما  عىل  رّد 
تتهم  منشورآ  م،   1924 سنة  يف  مهنک« 
فتصدى  بالقرآن،  اإليامن  بعدم  الشيعة 

مؤلفنا للّرد عليها هبذا الكتاب.
• طبع الهور.	

بحث غدير خم از نظر قرآن رشيف 

)فاريس(
تأليف: عبدالكريم النرّيي

الغدير  واقعة  أوال  املؤلف  يذكر 
باختصار، ثم يبحث يف ثالث آيات ختص 
استشكلوا  ما  بدفع  االهتامم  مع  الغدير 

عليها.
• طبع قم سنة 1353 ش.	
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بحثى از قرآن )فاريس(
املوسوي  عبدالكريم  السيد  تأليف: 

األردبييل
الدين وحقيقته وموقعه يف  بحث عن 
اإلعجاز،  معنى  بيان  بعد  القرآين  املنظور 
يف عناوين هي: قرآن يا آفتابى كه غروب 
دين،  پيدايش  قرآن،  نظر  از  دين  ندارد، 
تاريخ  در  دين  دين،  هدف  وفطرت،  دين 

برش، طوفان نوح.
• طبع قم سنة 1361 ش.	

بررسى حتليىل اختالف كالمى مفرسان 

)فاريس(
تأليف: الدكتور بامنعيل املنگابادي

سنة  يف  ــت  ــدم ق ـــوراه  ـــت دك ــة  ــال رس
عن  حتليلية  ـــة  دراس ــي  وه 1374ش، 
املسائل  بعض  يف  املــفــرسيــن  ــالف  اخــت

الكالمية.

برزخ از ديدگاه قرآن وروايات )فاريس(
تأليف: بخشايش امحدزاده

رسالة جامعية كتبت يف سنة 1375ش.

برزخ در قرآن وروايات )فاريس(
تأليف: حممد تقي چامنچي

رسالة جامعية كتبت يف سنة 1375ش.

بر كرانه غدير )فاريس(
تأليف: حمسن السبزواري

عن  البحث  يف  مقدمة  بعد  الكتاب 
موقع الوالية اخلاصة يف القرآن وما يتعلق 

بآية الغدير، يف ثالثة فصول:
الفصل األول: يف كيفية نزول اآلية.
الفصل الثاين: يف توضيح املفردات.

موضوع  تعيني  يف  الثالث:  الفصل 
التبليغ يف اآلية.

• طبع طهران سنة 1423.	

بينات الرسل )عريب(
رضا  بن  أبوالقاسم  الشيخ  تأليف: 

جترى الگلستاين
بحث عن الرسالة والرسل يف القرآن 

الكريم.

تبرصة السائل
تأليف: ؟

ذكر بعض أعالم أهل السنة أن الطريق 
 عيل أمرياملؤمنني  خالفة  إثبات  إىل 
لفظة  أن  إثبات  يف  ينحرص  اآليات،  من 
االستخالف،  عىل  تدل  فيها  »اخلالفة« 
فتصدى مؤلف هذه الرسالة للجواب عىل 

هذه الشبهة.
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• طبع كهجوا -اهلند.	

جتسم اعامل )فاريس(
تأليف: حممدعيل التجري

رسالة جامعية كتبت يف سنة 1371ش.

جتىل امامت در آيه واليت )فاريس(
تأليف: حممدرضا الكريمي

• طبع قم سنة 1389 ش.	

ترمجه وتفسري قرآن جميد )أردو(
تأليف: السيد حممد صادق

اآليات  ضوء  عىل  عقائدية  بحوث 
تعاىل،  االله  وجود  عن:  تبحث  القرآنية 
علم  القدرة،  الثبوتية،  الصفات  التوحيد، 
نبي  اهلي، عصمة  االمامة منصب  الغيب، 
 عيل إمامة  األئمة،  عصمة  االسالم، 

.وخالفته، فضيلة االمام احلسني
• طبع لكهنو.	

تقديس القرآن عن شبهات أهل الطغيان 

)أردو(
تأليف: اخلواجه غالم احلسنني الپانى پتى

• طبع الهور.	

تنبيه الناصبني
الصديقي  حسن  اعجاز  تأليف: 

)1350(

ألفها  التي  »النجم«  رسالة  عىل  رّد 
عبدالشكور اللكهنوي.

توحيد الرمحن يف آيات القرآن )عريب(
تأليف: حمسن بن حسن

• طبع النجف سنة 1980 م.	

التوحيد يف القرآن )عريب(
ترمجة: جعفر بن صادق اخللييل

األصل الفاريس للسيد حممد البهشتي.
• طبع طهران سنة 1365 ش.	

توحيد القرآن )أردو(
الزنكي  هارون  حممد  السيد  تأليف: 

بوري )1339(
• طبع الهور.	

اجلنة يف الكتاب والسنة )عريب(
عبدالسيد  بن  حسني  الشيخ  تأليف: 

النّصار
الكتاب يف جزئني: األول يف خدمات 
اجلنة وشؤوهنا، الثاين يف أحوال أهل اجلنة.

دين فطرت )أردو(
تأليف: مريزا فتح باب حسني

بني  خلقة  عن:  خمتلفة  قرآنية  بحوث 
االهلية،  اهلداية  اإلنسانية،  املعارشة  آدم، 
الباري  وجود  واملرسلني،  األنبياء  هداية 
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تعاىل، عبادة اإلله، حقوق الناس، نصاب 
تنظيم، نور هداية القرآن احلكيم، مؤاخذة 

أعامل اإلنسان.
• طبع كراتيش.	

الرجعة بني العقل والقرآن )عريب(
ترمجة: عبدالكريم بن حممود

حسن  للشيخ  الفاريس  األصل 
الطارمي.

• طبع طهران سنة 1407.	

الرجعة يف القرآن )عريب(
مرتىض  بن  حممدعيل  السيد  تأليف: 

املوحد األبطحي )1423(

رحلة اإلنسان من عامل الذر حتى حياة 

الربزخ )عريب(
عىل  بن  حممدحسني  الدكتور  تأليف: 

الصغري
• طبع.	

رد الربزخ املشهور من كالم رب غفور 

)أردو(
حسني  تــصــدق  ــد  ــي ــس ال ــف:  ــي ــأل ت

الشاهبوري
لنا  ليس  أن  إثبات  املؤلف  حياول 
دليل من الكتاب والسنة عىل عذاب القرب 

موضوع  وهذا  والنكري،  املنكر  وسؤال 
خيالف ما عليه معتقد املسلمني.

رشق النبال عىل أصحاب الضالل
تأليف: نارص حسني بن مظهر حسني 

اجلونفوري )1313(

شهادت قرآنى عىل كذب كرشن ما ديانى 

)أردو(
إرشادعيل  بن  عبداهلل  حممد  تأليف: 

الالهوري

رّد عىل كتاب »خالفت راشده« 
تأليف عبدالكريم السيالكويت.

• طبع الهور سنة 1924 م.	

شيعه در قرآن )فاريس(
تأليف: أمري الظهريي

• طبع قم سنة 1390 ش.	

ضياء الغدير )أردو(
الفيض  حممد  ويص  السيد  تأليف: 

آبادي

 عيل أمرياملؤمنني  إمامة  إثبات  يف 
بآية التبليغ وقصة الغدير.

• طبع مكررآ.	

الغدير. امامت وواليت در قرآن 

)فاريس(
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تأليف: عباس األهري
• طبع قم.	

غدير در آيينه قرآن وروايات )فاريس(
تأليف: جميد املعارف

واقعة  لبيان  باختصار  املؤلف  تصدى 
وأثرها  فيها  »الرسول وخطبة  الغدير 
وباألخري  السنة،  وأهل  الشيعة  تفاسري  يف 

تفسري آيات ختص الدعوة إىل االسالم.
• طبع طهران مكررآ.	

فيصله قرآنى بجواب فتح الرمحاين 

)أردو(
صابر  حسني  الدكتور  تأليف: 

السيالوي )1365(
الذي  الرمحان«  »فتح  كتاب  عىل  رّد 
من  اخللفاء  خالفة  إلثبات  حممد  نور  ألفه 

اآليات القرآنية.
• طبع الهور سنة 1331.	

قرآنى نظريه خالفت )أردو(
الفيض  نارصحسني  موالنا  تأليف: 

آبادي
يف إثبات اخلالفة من اآليات القرآنية.

• طبع سيالكوت -اهلند.	

القرآن واخلالفة والنبوة واإلمامة )عريب(

مرتىض  بن  حممدعيل  السيد  تأليف: 
املوحد األبطحي )1423(

كتاب مبني )أردو(
شاه  عيل  بركت  السيد  تأليف: 

گوشه نشني
اإليامن،  يف:  الواردة  لاليات  مجع 
النصيحة، اجلهاد، الشک يف النبوة، فدک، 

اخلالفة...
• طبع الهور سنة 1935 م.	

املسيح واالسالم )عريب(
تأليف: السيد باسم اهلاشمي

القرآن  يف  جاء  ما  بني  مقارنات 
والتكاليف  العقائد  يف  واالنجيل  الكريم 
أشبهها، إلثبات  وما  األخالقية  والشؤون 
الدعوة  يف  واحد  هدف  هلم   األنبياء أن 
وإن اختلفوا يف الشكليات بمناسبة بيئاهتم 
واألقوام الذين أرسلوا إليهم، وهي حماولة 
لإلندراج حتت لواء التقريب بني أصحاب 

املسلمني  بني  سيام  وال  الساموية  الديانات 
عنوان  كل  بعد  فتذكر  منهم.  واملسيحيني 
اآليات املناسبة له بعنوان »االسالم « ثم ما 
بعض  «، ويف  »املسيح  بعنوان  االنجيل  يف 
املواضع تعاليق تقتيض الرضورة إدراجها.
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* طبع بريوت سنة 1430.

مع الدكتور السالوس يف آية التطهري 

)عريب(
نورالدين  بن  عيل  السيد  تأليف: 

امليالين
أمحد  عيل  الدكتور  رسالة  عىل  رّد 
التطهري  آية  عن  كتب  الذي  السالوس 
وجتنب   النبي بزوجات  وخصها 
احلقيقة فيها، فيتناول السيد املوضوع عىل 
احلديث  أئمة  وآراء  والسنة  الكتاب  ضوء 
يذكر مقطعآ  والتعديل،  والتفسري واجلرح 
بام  عليه  ويرّد  السالوس  كالم  من  مقطعآ 

يلزم.
• طبع قم سنة 1429.	

معارف القرآن )أردو(
تأليف: مريزا أمحد )1390(

النبوة،  ختم  النبوة،  عن:  البحث  فيه 
يف  جاء  ما  ضوء  عىل  العصمة  الوالية، 

اآليات الكريمة.
• طبع الهور سنة 1956 م.	

مناظره  هاى قرآن )فاريس(
تأليف: عيل طاهرپور السفيدكوهى 

جمموعة من االحتجاجات واملناظرات 

أجريت  التي  الكريمة  اآليات  يف  الواردة 
تطرق  األهواء،  وأصحاب  الكفار  مع 
املؤلف إىل الدروس العقائدية واألخالقية 
التي يمكن أن ُيستفاد من هذه احلوارات. 
للمناظرة  املتصدية  اآليات  أو  اآلية  تذكر 
وترتجم إىل الفارسية ثم ترشح وتفرس عىل 

مستوى ثقافة العامة.
• طبع قم سنة 1386 ش، اجلزء األول.	

الوالية )واليت از ديدگاه قرآن( 

)فاريس(
حسن  بن  عبدالرسول  مريزا  تأليف: 

احلائري اإلحقاقي
فيه بحث عن الوالية من وحي القرآن 

الكريم، مفصل يف جزئني.
• طبع تربيز مكررآ.	

)22(

)فقه القرآن(

آيات األحكام )عريب(

تأليف: حممد هارون الزنگي بوري

آيات القدس يف إثبات اخلمس )فاريس(
خان  عيل  رجب  السيد  تأليف: 

أرسطوجاه
• طبع بنجاب سنة 1275.	
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آيات وروايات قرض احلسنة )فاريس(
تأليف: عباس الرضائي

• طبع طهران سنة 1977 م.	

أحكام اآليات )عريب(
مرتىض  بن  حممدعيل  السيد  تأليف: 

املوحد األبطحي )1423(

أحكام العفو العام والعفو اخلاص يف 

القرآن الكريم )عريب(
ياسني  بن  متعب  بن  كريم  تأليف: 

اخلفاجي

أحكام الرمضان كام بنّي الفرقان
حسني  تصدق  السيد  تأليف: 

الشاهبوري
فيه أحكام األكل والرشب واجلامع يف 
اآليات  ما جاء يف  الصوم عىل ضوء  حال 

القرآنية الكريمة.
• طبع اهلند.	

استفتاءات قرآنى )فاريس(
مجع: الشيخ غالم رضا النيشابوري

وأجوبتها  إستفتاء  ومخسون  أربعامئة 
الكريم،  بالقرآن  تتعلق  أحكام  حول 
قدمت إىل تسعة من املراجع فأجابوا عليها 
واحد  بكل  يتعلق  ما  مجع  فتوائية،  بأجوبة 

منهم يف قسم خاص.
• الطبعة 	 ش،   1375 سنة  قم  طبع 

الثانية.

االفطار )أردو(
تأليف: السيد اخرت حسني النقوي

حتقيق يف لفظة »الليل« من قوله تعاىل 
البقرة:  الليل(]سورة  إىل  الصيام  أمتوا  )ثم 

187[ وحتديدها ملن أراد اإلفطار.
• طبع كهجوا ـ اهلند.	

أوقات الصلوات كام بنّي اآليات
حسني  تصدق  السيد  تأليف: 

الشاهبوري
بعض  إىل  مستندة  فقهية  مسائل  فيه 
فيها  املؤلف  خيالف  القرآنية  اآليات 

املشهور.

تفسري صالة وسطى )أردو(
حسني  تصدق  السيد  تأليف: 

الشاهبوري
فيه ضمنآ نفي اجلرب عن االنسان.




