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العدد األول: ربيع(٢٠١٠م -١٤3١هـ)

املحاور الرئيسة التي تبحث فيها املجلة

• تفسري القرآن الكريم بمنهج جديد يتامشى والتطور الفكري واالجتامعي والعلمي واالقتصادي 
للمجتمع.

والعرف االجتامعي واألحوال  الوضعية  والقوانني  الساموية  بالكتب  املقارن  القرآين  • البحث 
الشخصية والنفسية.

• إعجاز القرآن (يف اللغة والنظم والغيبيات واحلقائق العلمية والترشيع...الخ).
• تاريخ القرآن )بنمط حتليأيت مدعوم بالدليل العقيل من خالل فلسفة الرواية.

• أحكام القرآن أي فقه القرآن وتوجهاته الترشيعية.
• املصطلح القرآين (الناسخ واملنسوخ املحكم واملتشابه املطلق واملقيد والتأويل وأسباب النزول 

األحرف السبعة املكي واملدين...الخ).
• لغة القرآن ونظمه ونحوه ورصفه وطريقة استخدام اللفظ للداللة عىل املعنى...الخ.

• القصة القرآنية–طريقة العرض–أهدافها ومراميها...الخ.
• املثل القرآين.

• منهج تفسري القرآن الكريم قديام وحديثاً والنظرة املستقبلية هلذا املنهج.
• رسم املصحف بميادينه كلها.

• تاريخ تدوين علوم القرآن وتوثيق العلامء يف تلك العلوم عرب العصور.
• ترمجة آيات القرآن الكريم إىل اللغات األخر (ضوابطها التعبد بالنص املرتجم. الخ).

• فضل تعلم القرآن الكريم وأخالق محلة القرآن وأدب تالوته وكتابته والتحدث به.
• الرد عىل الشبهات التي أثريت حول القرآن من خمتلف الطوائف مثل شبهة تعارض املعاين 

أو شبهة التحريف فيه...الخ.
• ترمجة حال مفرس أو علم من أعالم اخلائضني يف علومه أو مشاهري كتاب املصحف وخطاطيه 

...الخ). (عرضاً ونقداً وحتليالً
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والوعيد– والعرفان–الفلسفة–الفقه–الوعد  (التصوف  الكريم  القرآن  يف  الفكرية  املفاهيم   •
الغيب–حوار األديان–األدلة العقلية...الخ).

• قصص األنبياء (من الوجهة التارخيية ومد وثاقتها كحدث...الخ).
• حتقيق نصوص كتب ورسائل مل يسبق طبعها تنرش مجلة واحدة أو يف حلقات متعددة عىل أن 
يكون التحقيق علمياً مصحوباً بصورة فوتوغرافية لعينات من صحائفه اخلطية ويقدم املحقق 

بمقدمه تضم دراسة منهجية عن املؤلف والكتاب بالطرق املتعارف عليها
• روايات القراءات (السبع والعرش والشاذة) وأحكام الوقف والبسملة والتكبري...الخ.

• أية موضوعات أخر هلا عالقة بالقرآن وتفسريه وعلومه وتارخيه وكتابته وتدوينه وقواعد 
جتويده وتالوته ولغته ومواعظه عىل وفقهه ووصفه وأمثاله وإعجازه ومصطلحاته وفلسفة 

أفكاره وحواره وقصصه...الخ.
يف  الوارد  اإلطار  ويف  خاصة  الكريم  القران  بشؤون  تعنى  التي  البحوث  بنرش  املجلة  • تلتزم 

ميادين األبحاث.
• أن ال يكون املوضوع نمطيا تقليديا يعرض ملوضوع مطروق أو منشور يف كتاب أو جملة إال 
إذا احتو عىل رأي جديد قد تراء للكاتب أو إضافات مفيدة أو توسع يف بسط األفكار...

الخ.
• أن ال يقل طول البحث عن مقادير بحوث الرتقية اجلامعية .(شكال ومضمونا) وان تراعى 

فيها ضوابط البحث املنهجي املحكم.
• ال عالقة لتسلسل ترتيب البحث يف املجلة بأمهيته أو أمهية كاتبه أو بأولية تسلمه أو أي اعتبار 

آخر بل إن ذلك يتعلق بدواع فنية.
• يلحق بالبحث املرسل، خمترص السرية الذاتية للكاتب وعنوانه ورقم هاتفه وبريده االلكرتوين 

ليتسنى للمجلة االتصال به عند اللزوم.
• ال تعاد البحوث إىل أصحاهبا نرشت أو مل تنرش أو أجلت إىل األعداد القابلة.

• األفكار التي ترد يف البحوث تعرب عن آراء اصحاهبا خاصة.
• تقرر املكافآت عىل وفق الضوابط واألطر املعمول هبا يف املجالت املامثلة.

• يرجى من اإلخوة الباحثني االحتفاظ بنسخة من البحث بحوزهتم.
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ـــــا ـــــاهب رك يف  ــــــريُ  ــــــس ي ــــــدٌ  ــــــم ـــةحم ـــيّ ـــل ـــــةٍ ع ـــــي ـــــام لــــــــروضــــــــةٍ س

التاريخ الشعري لصدور
اء جملة "املصباح" الكربالئية الغرّ

((فكريةٌ رشعيّة))

***                                                                  ***
مــن جليلةٍ فــيــكَ  كــم  ــراً  ــائِ ـــة    يــا ح ـــهـــا تـــفـــتـــخـــرُ الـــربيّ بـــعـــزمِ

ـــهُ (تــســعــةٌ ــتٍ أرخـــت ــي ـــة)   تـــــراثُ ب ــهــا فـــكـــريـــةٌ رشعـــيّ بــحــوثُ

 ١٤3١هـ
الشاعر العراقي السيد عيل احليدري

الكاظمية املقدسة
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كلمة 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي

األمني العام للعتبة العام للعتبة احلسينية املقدسة
املرشف العام عىل جملة املصباح

املصباح... انطالقة لصياغة الشخصية القرآنية الغائبة عنا

باسم اهلل وباهلل. اشهد أن ال اله اال اهلل حممد عبده ورسوله بعثه بالقرآن هادياً مهدياً ورصاطاً 

إىل احلق سويا، فصىل اهلل عليه وآله أئمة اهلد وترامجة القرآن.

وبعد:

فقد كنت أجول بني أفكاري وخواطري عسى أن أجد ضالتي يف عنوان أو اسم به باكورة 

احلديث االفتتاحي لـ(املصباح) القرآين الذي تألأل بإشعاعه من أقالم وقلوب وعت وعشقت 

رشف محل القرآن. وكانت والدة العنوان فجر ميالد شع بنور أهل الطهر ألهل السامء وأرشق 

  والدة الصديقة البتول الطاهرة بضياء العلم والعرفان ألهل االرض..إنه فجر يوم ذكر

وكانت المصباح انطالقة لصياغة الشخصية القرآنية الغائبة عنا..

واألخالقية  واالجتماعية  المعرفية  أبعادها  بجميع  القرآنية  الشخصية  إن 

والسياسيةوالحضارية قد أفل نجمها من سمائنا وغابت مقوماتها عن أرضنا..

المستنيرة  العقول  ومدارك  له  الحاملة  القلوب  واعية  يستنهض  القرآن  صوت  فكان 

من  ليصاغ  العرفانية  أنواره  وباسق  معارفه  وعلو  مقاصده  فَ  رَ شَ لينشروا  ضيائه  بمصابيح 

ذلك تلك الشخصية التي تعي القرآن منهجا متكامالً للحياة تعتصم بحبله وتسكن في ظل 
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العدد األول: ربيع(٢٠١٠م -١٤3١هـ)

جناحه وتهتدي بضوء صباحه وتقتدي بتبلج أسفاره وتحترس من نزغات الشيطان وخطرات 

مِ معارفه  الوساوس بتعوذه بآياته لكي توصل للقلوب فهم عجائب أحكامه وتعرج الروح بسلُ

واضحا  غيابا  مجتمعنا  وعاش  شهد  لقد  والعصيان.  الدنس  من  والطهر  السالمة  محل  الى 

ألهم أسس ومقومات الشخصية القرآنية بمعارفها وخلقها وحضارتها وقيمها فكان التعاضد 

والتآزر وانبعاث الهمم من أهل العلم والفضل ضرورة قرآنية واجتماعية ملحة لتفتح نوافذ 

مصداقا  تكون  شخصية  صياغة  نحو  الملبَّدة  العقول  صفحات  وتشرق  المغلقة  القلوب 

ألشراف األمة الذين هم حملة القرآن حقاً فكانت انطالقة المصباح من جوار ترعة الجنان 

الخالدة -من جوار مصباح الهد وسفينة النجاة من جوار القدس والطهر والثورة واإلباء 

إليه بهيام  بآياته مع معشوقها الذي تاقت  التي ترنمت  لكي تتجاوب وصد تلك الحناجر 

من  المصباح  والدة  كانت  وهكذا  عاشوراء-  ليلة   الشهداء سيد  أصحاب  حناجر  وولهٍ. 

.(مصباح الهد) جوار
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نحمده  رشده،  سبيل  إىل  بالقرآن  هدانا  الذي  الصمد،  الفرد  األحد،  الواحد  اهلل  باسم 
ونصيل  هبداه،  واالهتداء  كلمته،  إلعالء  احلثيث  مسعانا  يف  عليه  ونتوكل  ونستعينه  ونشكره 
ونسلم عىل خري خلقه، حممد املبعوث باحلق نذيراً، وداعيا إىل اهلل بإذنه ورساجاً منرياً، وعىل آله 
صفوة اخللق وميزان احلق وذروة املجد صالة كثرية دائمة متصلة، يصعد أوهلا وال ينفد آخرها 

ونسلم تسليام كثريا.. وبعد:
فقد قال اإلمام عيل: «إن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق ال تفنى عجائبه، وال تنقيض 

غرائبه، وال تُكشف الظلامت إال به».
د به عىل من يستكثر عىل القرآن أن يكتب فيه اليوم كاتب بعد الذي كتبه السلف  وهو كالم نرّ
الصالح. أو أن يقول فيه القائل اليوم بعد الذي قاله القائلون، كتابةً ونظاماً وتفسرياً و بسطاً، 
وسربا لألغوار، وتطبيقاً عىل مفردات احلياة اإلنسانية؟! وقد متثلوا يف ذلك قول الشاعر الذي نعى 
عىل الشعراء املتأخرين أن يستحدثوا معنىً جديداً عىل الكالم العريب يوم قال: هل غادر الشعراء 
انَ  لْ لَوْ كَ م كالم ال يمكن أن جيد له يف القرآن الكريم مثال بعد قوله –عز من قائل -: ﴿قُ من مرتدَّ
داً﴾ [الكهف:  دَ لِهِ مَ ثْ ا بِمِ نَ ئْ لَوْ جِ يبِّ وَ تُ رَ لِامَ دَ كَ نفَ بْلَ أَنْ تَ رُ قَ بَحْ دَ الْ نَفِ يبِّ لَ تِ رَ لِامَ اداً لِكَ دَ رُ مِ بَحْ الْ
ةُ  بْعَ هِ سَ دِ هُ مِنْ بَعْ دُّ رُ يَمُ بَحْ الْ ةً أَقْالمٌ وَ رَ جَ ضِ مِنْ شَ رْ لَوْ أَنّامَ يفِ األَ ١٠٩] أو قوله تبارك وتعاىل: ﴿وَ
﴾ [لقامن: ٢٧]. فليسأل أولئك املتخرصون أنفسهم  يمٌ كِ زيزٌ حَ تُ اهللِ إِنَّ اهللَ عَ لِامَ تْ كَ ا نَفِدَ رٍ مَ أَبْحُ
بالنفاد إىل يوم  –بان كلامت اهلل ال يمكن أن حتكم  –جل وعال  تقريره  أين تقع خترصاهتم من 
القيامة؟! إن دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة يوم أقرت اخلوض يف خماض القرآن، 

كلمة االفتتاح
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١٢

إنام أرادت أن يكون هلا رشف املسامهة يف خدمة كتاب اهلل العزيز ومل تكن هلا نية منافسة جلهة 
.أو أخر

كام مل يكن هلا هدف يف إظهار املواهب عىل سبيل الرياء، فقد أقدمت عىل ما أقدمت عليه، 
وهي مفعمة باإلعجاب والتقدير لكل اجلهود اخلرية التي تنطلق من هنا وهنالك إلعالء كلمة 
–فكل من خدم القرآن من األوائل واألواخر، رشيك يف هذا الرشف العظيم.  –سبحانه  اهلل 
وقد اختارت الدار أن تكون املجلة فصلية فكرية متخصصة لكي تكون مرجعاً لطالبي علوم 
القرآن عىل اختالف مستوياهتم العملية ومصدراً حمكام لكل من به هنم ملعرفة القرآن العظيم، 
متثل  إهنا  اليوم،  احلقيقة  اىل  املتطلع  املثقف  الشباب  نفوس  يف  اوارها  استعر  التي  النزعة  هذه 
ومشارهبم  مستوياهتم  اختالف  وعىل  القرآن   هبد املستنريين  كل  لعقول  غنية  فكرية  وجبة 

ومذاهبهم.
ولقد اخرتنا هلا اسم (املصباح) ألهنا تصدر يف رحاب (مصباح اهلد وسفينة النجاة) أيب 
يراد هلا أن تكون مصباحاً  القرآن وقرينة اإلمام (احلسني) وألهنا  ابن  الشهداء واألحرار، 
المِ  السَّ لَ  بُ سُ انَهُ  وَ رِضْ بَعَ  اتَّ نْ  مَ اهللُ  بِهِ  ي  ْدِ لكي: ﴿هيَ بنوره  يشتعل  فهو  الكريم  القرآن  ضوؤه 
﴾ [املائدة: ١٦] وهكذا عقدنا  تَقِيمٌ سْ اطٍ مُ َ هيِمْ إِىلَ رصِ ْدِ هيَ نِهِ وَ ورِ بِإِذْ تِ إِىلَ النُّ امَ لُ مْ مِنْ الظُّ هُ جُ رِ ْ خيُ وَ
العزم وتوكلنا عىل اهلل القوي العزيز اخذين بكظم املوضوع عىل حممل اجلد وقد زادتنا عزيمة 
االستجابة الرسيعة واملسؤولة من لدن سامحة األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ عبد 
املهدي الكربالئي (دام عزه) الذي رأ يف صدور مثل هذا العمل اخلطري تتوجياً لكل املنجزات 
العظيمة التي قام عىل إمتامها عىل خري وجه يف هذه الروضة املقدسة التي ضمت بني صفائحها 
لدن  من  الرسيعة  االستجابة  وكذلك   احلسني اإلمام  باسمه  والناطق  القرآن  ربيب  رفات 
العلامء والكتاب ومن هيمهم إعالء كلمة احلق والصدق وهي كلمة اهلل –سبحانه –متمثلة يف 
كتابه العزيز فوافونا بام تيرس لدهيم وما مل يتيرس إال بجهد جهيد ال يألون يف ذلك جهداً وال 

يبتغون جزاءاً وال شكورا.
وال أداهن إذا قلت إن عمال كهذا قد قام عىل تلك اجلهود اخلرية التي أرجو إثابتها عند 
التحرير من عمل  التنفيذي وسكرتارية  اهليئة االستشارية واملستشار  بذلته  اهلل، فضالً عن ما 
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يطلبوا  أن  املبارك من دون  املرشوع  إنجاح  اإلرهاق يف سبيل  اىل درجة  باحلزم واجلد  توشح 
جزاء إال مثوبة اهلل ورضاه واالنضامم اىل صف خدم القرآن الكريم. وها هو العدد البكر ينزل 
باإلخالص  وعاملني  كتاب  من  فيه  أسهم  ملن  يشهد  ميمونا  مباركا  القرآين  الفكر  ساحة  اىل 
وبٍ  لُ ىلَ قُ آنَ أَمْ عَ رْ ون الْقُ بَّرُ تَدَ ال يَ للقضية التي دعانا إليها –سبحانه – يوم قال عز من قائل: ﴿أَفَ

َا﴾[حممد: ٢٤]. اهلُ فَ أَقْ
الشاهدين  من  ذلك  عىل  ونحن  الكريم  النبي  رسوله  وصدق  العظيم  العيل  اهلل  صدق 

والشاكرين واحلمد هلل رب العاملني.

رئيس التحرير





١5

بسم اهللا الرمحن الرحيم
اإلسالمية  الــدولــة  رقعة  أتسعت  ملا 
البالد  يف  املسلمون  وانترش  بالفتوحات، 
يعلمون  الــقــراء  منهم  ــان  وك املفتوحة، 
أقليم  كل  أهــل  وكــان  الــقــرآن،  املسلمني 
من  بينهم  اشتهر  مــن  ــقــراءة  ب يــأخــذون 
أيب  بقراءة  يقرأون  الشام  فأهل  الصحابة، 
بقراءة  يقرأون  الكوفة  وأهــل  كعب،  بن 
عبد اهلل بن مسعود، وأهل البرصة يقرؤون 
بينهم  فكان  األشعري،  موسى  ايب  بقراءة 
ووجـــوه  األداء،  ـــروف  ح يف  ــالف  ــت أخ
القراءة، وكان هذا مرخصاً به، واملسلمون 
وجهه  ــىل  ع األمـــر  يتفهموا  مل  اجلـــدد 
والشقاق،  النزاع  بينهم  فوقع  الصحيح، 

وأن  احلق،  أنه عىل  يدعي  فريق  وأخذ كل 
غريه عىل الباطل...(١). 

(ت  القييس  طالب  أيب  بن  مكي  وعلل 
ذلك  «وكان  بقوله:  اخلالف  هذا  ٤3٧هـ) 
قد تعارف بني الصحابة عىل عهد النبي^ 
 ، أحــدٍ عــىل  ذلــك  أحـــدٌ  نكر  يُ يكن  فلم 
صىل  وهوالنبي  ذلك،  اباح  من  ملشاهدهتم 
اهلل عليه وسلم، فلام أنتهى ذلك اآلختالف 
بام  علم  وال  الرشع،  صاحب  يعاين  مل  إلينا 
اآلخرين  عىل  قومٍ  كل  أنكر  ذلك  من  اباح 

قراءهتم، وأشتد اخلصام بينهم»(٢). 
فقام اخلليفة عثامن بن عفان إبان خالفته 
بتوحيد مرسوم املصحف الرشيف، فجمع 

(١) مناهل العرفان: ١/ ٢٤٨ باختصار. 
(٢) اإلبانة عن معاين القراءات: ٢٧. 
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هلم:  وقــال  الوحي  تاب  وكُ القرآن  حفظة 
حرف  عىل  مصاحف  أكتب  أن  رأيت  «إين 
األمصار،  إىل  هبا  أبعث  ثم  ثابت،  بن  زيد 
قالوا: نِعمَ ما رأيت...»(3)، فرأيت جلنة هلذا 
العمل، فلام تم نسخ املصاحف، ارسل مع 
ملا  موافقة  قراءته  تكون  إماماً  مصحف  كل 

 .(٤) يف هذه املصحف غالباً

ومل تكن نسخ مصاحف األمصار متفقة 
باحلذف  اآلختالف  من  فيها  بل  موحدة، 
وقد  واحدة،  نسخة  حتتمله  ال  مما  واإلثبات 
فرقته اللجنة عىل جمموعة املصاحف، بحيث 
ثبت  ما  كل  عىل  جمتمعة  املصاحف  حتتوي 
تراهم  وهلــذا  ــرية،  األخ العرضة  يف  قرآنيته 
املدين،  املكي، املصحف  املُصحف  يقولون: 

واملصحف الشامي، واملصحف الكويف. 

هذا  ـــ)  ٤٤٠ه (ت  املهدوي  أكد  وقد 
بقوله: «وإنام أقر عثامن ومن أجتمع عىل رأيه 
النسخ  يف  اآلختالف  هذا  األمة  سلف  من 
التي أكتتبت وبُعثت إىل األمصار؛ لعلمهم 
القرآن،  عليه  ــزل  ن أُ ما  لة  مجُ من  ذلــك  ان 
فأقر ليقرأه كل قومٍ عىل روايتهم»(5)، ومن 

(3) مقدمتان يف علوم القرآن: ٤٤- ٤5. 
(٤) مناهل العرفان: ١/ ٤٠٦. 

(5) هجاء مصاحف األمصار: ١٢١. 

لرسم  تابعة  قطر  اهل  كل  قراءة  كانت  هنا 
مصحفهم(٦). 

وقد أشار أبوعبيد القاسم بن سالم (ت 
مصاحف  مرسوم  آختالف  إىل  ـــ)  ٢٢3ه
األمصار اإلسالمية يف كتابه (فضائل القرآن) 
(باب حروف  به سامه  باباً خاصاً  له  وأرفد 
مصاحف  آختالف  فيه  ذكــر  ــرآن)(٧)،  ــق ال
الشام،  وأهل  العراق،  وأهل  احلجاز  أهل 
احلروف  واحىص  والبرصة،  الكوفة  وأهل 
املختلف عليها وصدر كل آختالف برواية 
مسندة عن شيوخه، موثقة ملا ذكر، وقد تابعه 
عدد من علامء املسلمني فنقلوا عنه آختالف 
مرسوم مصاحف األمصار يف مؤلفاهتم(٨)، 
(عثامن  أبوعمروالداين  عليه  آستدرك  وقد 
بن سعيد) (ت٤٤٤هـ) عدداً من احلروف 
ثبت  مما  املصاحف،  تلك  يف  فيها  املختلف 
عن  وبالكشف  املُسندةِ،  بالرواية  عنده 

مرسوم مصاحف األمصار(٩). 

حروف  «باب  يف  أبوعبيد(١٠)  اورد  فقد 

(٦) غيث النفع: ٢١٨. 
(٧) فضائل القرآن، الورقة ٩3أ ٩٧ب. 

وهجاء   ،٤٦  -3٧ املصاحف:  كتاب:  منها   (٨)
مصاحف األمصار: ١١٨- ١٢٢، واملقنع: 

 .١٠٢- ١١٤
(٩) املقنع: ١١٠. 

(١٠) فضائل القرآن، الورقة ٩٦أ. 
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أهل  مصاحف  فيها  آختلفت  التي  القرآن 
أثنا عرش  ــعــراق، وهــي  ال ــل  احلــجــاز وأه
، فقال: حدثنا بن جعفر املدين (املقرئ  حرفاً
ت١٨٠هـ): إن أهل احلجاز وأهل العراق 
قال:  احلروف  أختلفت مصاحفهم يف هذه 
كتب أهل املدينة يف سورة [البقرة/ ١33]: 
وكتب  بألف،  بنيه﴾  يمُ  اهِ إِبْرَ ا  َ هبِ ىصَّ  أوَ ﴿وَ
ويف  الــف،  بغري  (ووىص)  الــعــراق  ــل  أه
املدينة:  أهــل  كتب   [١33 عمران/  [آل 
بغري   ﴾ ــمْ ــكُ بِّ رَ ــنْ  مِ ةٍ  رَ فِ غْ مَ إِىلَ  ــوا  عُ ــارِ ﴿سَ
وا﴾ بالواو، ويف  عُ ارِ سَ واووأهل العراق ﴿وَ
الءِ  ؤُ وا أَهَ نُ ينَ آمَ ولُ الَّذِ [املائدة/ 53]: ﴿يَقُ
﴾ بغري واو،  ِمْ هنِ يْامَ دَ أَ هْ ِ جَ وا بِاهللاَّ مُ سَ ينَ أَقْ الَّذِ
وأهل العراق بالواو، وفيها/ 5٤ كتب أيضاً 
د  تَدَّ نْ يَرْ وا مَ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ أهل املدينة: ﴿يَ
﴾ بدالني، وأهل العراق بدالٍ  ينِهِ نْ دِ مْ عَ نْكُ مِ
واحدةٍ، ويف [سورة براءة/ ١٠] أهل املدينة 
﴾ بغري واو،  اراً َ داً رضِ جِ سْ وا مَ ذُ َ اختَّ ينَ  ﴿الَّذِ
بالواو،  وا﴾  ذُ َ اختَّ ينَ  الَّذِ ﴿وَ العراق:  وأهل 
نَّ  دَ جِ املدينة: ﴿ألَ أهل  [الكهف/3٦]  ويف 
واهل  آثنتني،  عىل   ﴾ باً لَ نقَ مُ ام  نْهَ مِ اً  ــريْ خَ
واحدة،  عىل   ﴾ باً لَ نقَ مُ ا  نْهَ مِ اً  ريْ ﴿خَ العراق: 
لْ  كَّ تَوَ ﴿فَ املدينة:  أهل  الشعراء/٢١٧  ويف 
﴾ بالفاء، واهل العراق:  يمِ حِ يزِ الرَّ زِ ىلَ الْعَ عَ

﴾ بالواو، ويف  يمِ حِ يزِ الرَّ زِ ىلَ الْعَ لْ عَ كَّ تَوَ ﴿وَ
يفِ  رَ  هِ ظْ يُ ﴿وأَنْ  املدينة:  أهل  املؤمن/٢٦ 
العراق  ﴾ بغري ألف، وأهل  ادَ سَ الْفَ ضِ  رْ األَ
أهل  عسق/3٠  ويف   ، بألفٍ هر)  يظُ (أوأن 
فاء،  بغري  ايديكم﴾  كسبت  ﴿بام  املدينة: 

﴾ بالفاء.  بَتْ سَ بِامَ كَ وأهل العراق: ﴿فَ

ويف الزخرف/٧١ أهل املدينة: ﴿تشتهيه 
تشتهي   ﴿ العراق:  وأهل  باهلاء،   ﴾ األنفسُ

األنفس﴾ بغري هاء. 

اهللا  ﴿فإن  املدينة:  أهل  احلديد/٢٤  ويف 
العراق:  وأهل  (هو)،  بغري  احلميد﴾  الغنيُ 
الشمس  ويف  احلميد﴾،  هوالغني  اهللا  ﴿فإن 
خيافُ  ﴿فــال  املدينة:  أهــل  وضحاها/١5 
قباها﴾ بالفاء، وأهل العراق: ﴿وال خياف  عُ
«حدثنا  أبوعبيد(١١):  قال  بالواو،  عقباها﴾ 
أيوب  عن  (ت٢٤٩هـــــ)،  عــامر  بن  هشام 
بن متيم (ت١٦٨هـــ) عن حييى بن احلارث 
الذماري (ت١٤٠هـ) عن عبد اهلل بن عامر 
اليحصبي (ت١١٨هـ)، قال هشام: وحدثنا 
أيضاً،  ـــ)  (ت١٩٤ه العزيز  عبد  بن  ويد  سُ
قيس  بن  بن عمران، عن عطية  عن احلسن 
عن  (٨١هـ)،  الدرداء  أم  عن  (ت١٢١هـ)، 
أيب الدرداء (ت3٢هـ): ان هذه احلروف يف 

(١١) فضائل القرآن: الورقة ٩٧أ. 
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حديث  دخل  الشام-وقد  أهل  مصاحف 
ثامنية  األخــر-وهــي  حــديــث  يف  أحــدمهــا 
وعرشون حرفاً، يف مصاحف أهل الشام: يف 
 ﴾ لَداً ُ وَ ذَ اهللاَّ َ وا اختَّ الُ سورة البقرة/ ١١٦ ﴿قَ
بغري واو، ويف آل عمران/ ١33 (سارعوا) 
رِ  بُ بِالزُّ وَ نَاتِ  يِّ بَ ﴿بِالْ وفيها/١٨٤  واو،  بغري 
النساء/٦٦  ويف  بالباءِ،  لهن  كُ  ﴾ تَابِ بِالْكِ وَ
املائدة/53  بالنصب، ويف  م)  نهُ مِ (إال قليالً 
وا﴾ بغري واو، وفيها/5٤  نُ آمَ ينَ  الَّذِ ولُ  ﴿يَقُ
ويف  بدالني،   ﴾ ينِهِ دِ نْ  عَ مْ  نْكُ مِ د  تَدَّ يَرْ نْ  ﴿مَ
﴾ بالم واحدة،  ةُ رَ األنعام/3٢ ﴿ولدارُ األخِ
 ﴾ مْ ئهُ اُ كَ َ رشُ ــمْ  هُ الدَ أَوْ تْلَ  ﴿قَ وفيها/١3٧ 
(الرشكاء)، ويف  (األوالد) وخفض  بنصب 
بالياء،  يتذكرون﴾  ما  ﴿قليالً  األعــراف/3 
واو،  بغري  لنهتدي﴾  نا  كُ ﴿ما  وفيها/٤3 
 ﴾ املَــألَُ ﴿وقــالَ  صالح  قصة  يف  وفيها/٧5 
﴿قال  عيب  شُ قصة  يف  وفيها/٩٠  بالواو، 
وفيها/١٤١  واو،  بغري  كفروا﴾  الذين  املأل 
﴿وإذ أنجاكم﴾ بغري نون، ويف براءة/١٠٧ 
﴿الذين أختذوا﴾ بغري واو، ويف يونس/٢٢ 
والشني،  بالنون  ــنــرشكــم﴾  يُ ــذي  ــوال ﴿ه
وفيها/٩٦ ﴿إن الذين حقت عليهم كلامتُ 
إرسائيل/٩3  بني  ويف  اجلمع،  عىل  ربك﴾ 

بحانَ ريب﴾ عىل اخلرب.  ﴿قال سُ

ام﴾  نْهُ مِ ـــرياً  ﴿خَ  3٦ الكهف/  ويف 
                     ٨٩  ،٨٧ املؤمنون/٨5،  ويف  آثنني،  عىل 
ِ، هللا، هللا﴾ ثالثتهن بغري الف،  ولُونَ هللاِ يَقُ ﴿سَ
العزيز﴾  الشعراء/٢١٧ ﴿فتوكل عىل  ويف 
ملخرجون﴾  ﴿أئنا  النمل/٦٧  ويف  بالفاء، 
عىل نونني، ويف املؤمن/٢١ ﴿اشد منكم﴾ 
يف  يُظهر  ﴿وإن  ــهــا/٢٦  ــي وف بــالــكــاف، 
﴿بام  عسق/3٠  ويف  الف،  بغري  األرض﴾ 
كسبت أيديكم﴾ بغري فاء، ويف الرمحن/١٢ 
بالنصب،  العصفِ والرحيان﴾  ذا  ﴿واحلب 
ذواجلــالل  ربك  أسم  ﴿تبارك  وفيها/٧٨ 
ــد/٢٤                ــدي احل بــالــرفــع، ويف  واإلكـــــرام﴾ 
ويف  (هو)،  بغريِ   ﴾ احلميدُ نِيُ  الغَ اهللاَ  ﴿فإن 
ا﴾ بالفاء.  باهَ قْ افُ عُ َ الشمس/١5 ﴿فال خيَ

مصاحف  «أختلفت  بيد(١٢):  أبوعُ وقال 
مخسة  يف  والبرصة  والكوفة  العراق  أهل 
ــون يف ســـورة  ــي ــوف ــكُ ال أحـــــرف: كــتــب 
ويف  تاء،  بغري   ﴾ أنجناَ ئِنء  ﴿لَ األنعام/٦3 
باأللف، ويف   ﴾ مُ لَ يَعْ يبَّ  رَ األنبياء/٤ ﴿قالَ 
 ﴾ لبثتمْ كمْ  لْ  ﴿قُ  :١١٤ املؤمنون/١١٢، 
ويف  فيهام،  ألف  بغري   ﴾ بِثتمْ لَ إن  ــلْ  ﴿قُ و: 
﴾ بااللف  األحقاف/١5: ﴿بوالديه أحساناً

(١٢) املقنع: ١١١ـ ١١٢، ورسم املصحف: ٦٩٨ 
من  اخلطية  نسختنا  به  اخلت  وقد   ،٦٩٩

(فضائل القرآن). 



الدكتور صالح مهدي عباس .............................................................................

١٩

هـ)
١٤

3١
م -

٢٠
١٠

ع (
 ربي

ل:
ألو

دد ا
الع

قبل احلاء واخر بعد السني. 

وكتبها البرصيون: (لئن انجيتنا) بالتاء، 
و(قل ريب يعلم القول) عىل األمر بغري ألف، 
باأللف  لبثتم)  إن  و(قال  لبثتم)  كم  و(قال 

فيهام، و(بوالديه حسنا) بغري ألف. 

«املقنع»  كتابه  يف  ابوعمروالداين  واورد 
له  األختالف يف مرسوم املصاحف، وعقد 
باباً سامه «باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف 
من  املنتسخة  والشام  والعراق  احلجاز  أهل 
وهوالباب  والنقصان»(١3)،  بالزيادة  اإلمام 
شيوخه،  من  واحــد  غري  من  سمعه  الــذي 
أبوعبيد من احلروف  ما ذكره  فيه  وقد ذكر 
يف  األخــتــالف  تناول  ثم  ذكــرهــا،  املتقدم 
مصاحف أهل مكة، فقال: «حدثنا حممد بن 
(ت3٢٤هـ)،  جماهد  ابن  حدثنا  قال:  عيل، 
قال(١٤): يف مصاحف أهل مكة، يف التوبة/ 
عند  ــار﴾  األهن حتتها  من  ﴿جتــري   (١٠٠)
رأس املئة، بزيادة (من)، ويف سبحان/ ٩3 
﴿قال سبحان ريب﴾ باأللف، ويف الكهف/ 
٩5 ﴿ما مكنني فيه﴾ بنونني، ويف األنبياء/ 
ويف  واو،  بغري  كفروا﴾  الذين  ير  ﴿أمل   3٠
بنونني،  املالئكة﴾  ﴿وننزل   ٢5 الفرقان/ 

(١3) املقنع: ١٠٢. 
(١٤) املقنع: ١١٠

ويف النمل/ ٢١ ﴿أوليأتينني﴾ بنونني، ويف 
أعلم﴾  ريب  موسى  ﴿قال   3٧ القصص/ 

بغري واو. 

مصاحف  أبوعمروالداين  تعقب  وقد 
األمصار، فزاد عىل ما ذكر ستة أحرف، هي: 

قال   3٦ النساء  ويف  الـــــداين(١5):  ــال  ق
أهل  مصاحف  بعض  يف  والفراء  الكسائي 
الكوفة: (واجلار ذا القربى) بألف، ومل نجد 
وال  مصاحفهم،  من  يشء  يف  كذلك  ذلك 
قرأ به أحد منهم، ويف يس 35 يف مصاحف 
هاء  بغري  أيدهيم)  عملت  (وما  الكوفة  أهل 
التاء ويف سائر املصاحف (وما عملته)  بعد 
باهلاء(١٦)، ويف الزمر ٦٤: يف مصاحف اهل 
سائر  ويف  بنونني،   ( أعبدُ (تأمرونني  الشام 
املصاحف (تـأمروين أعبد) بنون واحدة(١٧). 

أهل  مصاحف  يف   :٦٨ الزخرف  ويف 
املدينة والشام (يا عبادي ال خوف عليكم) 
بالياء، ويف مصاحف أهل العراق (يا عباد) 

بغري ياء(١٨). ويف القتال (حممد) ١٨ 

قال خلف بن هشام البزار (ت٢٢٩هـ) 
(فهل  والكوفيني  مكة  أهل  مصاحف  يف 

(١5) املقنع: ١٠3
(١٦) املقنع: ١٠٦
(١٧) املقنع: ١٠٦

(١٨) املقنع: ١٠٦. 
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بالكرس  تــأهتــم)  أن  الساعة  إال  ينظرون 
يف  كذلك  ذلك  الكسائي  اجلزم.وقال  مع 
مصاحف أهل مكة خاصة، قال خلف بن 

هشام: وال نعلم أحداً منهم قرأ به(١٩). 

ويف احلديد ١٠: يف سائر مصاحف أهل 
الشام (وكل وعد اهلل احلسنى) بالرفع، ويف 

) بالنصب(٢٠).  سائر املصاحف (وكالً

الــروايــات  ــذه  ه يف  النظر  إنــعــام  عند 
ذكرها،  تكرر  قد  احلــروف  من  عــدداً  نجد 
وتداخل قسم منها مع القسم األخر لتعدد 
طرق الرواية فيها، فمنها ما خيتص بأختالف 
حرف  بزيادة  األمصار  مصاحف  مرسوم 
أونقصانه –وهوموضوع البحث- أوإبدال 
ــرف بــحــرف، أوبــتــغــري حــركــة احلــرف  ح

اإلعرابية. 

اوجــه  بعض  هــنــاك  أن  أيــضــاً  ونــجــد 
ائمة  وبني  املصاحف  مرسوم  بني  املخالفة 
ما  قراءته  يف  خالف  إمام  فكم  القراءات، 
هومرسوم يف مصحف بلده، وهذه املخالفة 
، وأن  جائزة ومقبولة، ألن القراءة سنة متبعةٌ
عىل  هواملتفق  املصاحف  يف  الثابت  الرسم 
يمكن  مل  وحيث  بصحته،  املقطوع  إنزاله، 

(١٩) املقنع: ١٠٧. 
(٢٠) املقنع: ١٠٨

اوالقراءتني  الصورتني  إثبات  من  الناسخ 
ثابتة يف بعض  سمت  رُ يف مصحف واحد، 
حمذوفة  بعضها  ويف  أنزلت،  كام  املصاحف 

كام أنزلت أيضاً. 

أختالف  ظاهرة  عىل  العلامء  تنبه  وقد 
بحثاً  واغنوها  األمصار،  مرسوم مصاحف 
إىل  الدافع  السبب  عن  وكشفوا   ، وتعليالً
يف  املؤلفات  كثرت  حتى  األختالف،  هذا 

هذا األختالف(٢١). 

خري  أبوعمروالداين  أورده  فيام  ولعل 

دليل عىل ذلك، إذ يقول: «فإن سأل سائل 

مرسوم  ألختالف  املوجب  السبب  عن 

الزائدة يف املصاحف؟ قلت:  هذه احلروف 

املؤمنني  أمــري  أن  عندنا:  ذلــك  يف  السبب 

عثامن بن عفان ملا مجع القرآن يف املصاحف 

ونسخها عىل صورة واحدة، واثر يف رسمها 

الشام  مصاحف  أخــتــالف  (كــتــاب  منها   (٢١)
عامر  بــن  اهلل  لعبد  ــراق)  ــع وال واحلــجــاز 
أختالف  و(كتاب  (ت١١٨هـــ)  البحصبي 
وأهل  الكوفة  وأهل  املدينة  أهل  مصاحف 
البرصة) لعيل بن محزة الكسائي (ت١٨٩هـ)، 
والبرصة  الكوفة  اهــل  أختالف  و(كتاب 
والشام يف املصاحف) ليحيى بن زياد الفراء 
املصاحف)  أختالف  و(كتاب  (ت٢٠٧هـ) 
خللف بن هشام البزار (ت٢٢٩هـ) وغريها 

(الفهرست للنديم: 3٨). 
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لغة قريش دون غريها مما اليصح وال يثبت 

امللة، وثبت  نظراً لألمة وأحتياطاً عىل أهل 

 اهلل عند  مــن  احلـــروف  هــذه  أن  عنده 

كذلك منزلة، ومن رسول اهلل^ مسموعة، 

عىل  ــد  واح مصحف  يف  مجعها  أن  وعلم 

الكلمة  بأعادة  إال  متمكن  غري  احلال  تلك 

مرتني، ويف رسم ذلك كذلك من التخليط 

والتغيري للمرسوم ما ال خفاء به، ففرقها يف 

املصاحف لذلك، فجاءت مثبتة يف بعضها، 

وحمذوفة يف بعضها؛ لكي حتفظها األمة كام 

سمعت  ما  وعــىل   ،اهلل عند  من  نزلت 

أختالف  سبب  فهذا  اهلل^،  رســول  من 

مرسومها يف مصاحف أهل األمصار»(٢٢). 

منهجي يف البحث

أختالف -  عىل  البحث  هذا  يف  اقترصت 

بالزيادة  األمــصــار  مصاحف  مرسوم 

األختالفات  من  غريه  دون  والنقصان، 

التي ذكرت. 

القرآنية -  ـــات  اآلي ــم  رس يف  أعــتــمــدتُ 

ترشفت  الــذي  الرشيف  املصحف  عىل 

الدينية  والشؤون  األوقاف  وزارة  بطبعه 

(٢٢) املقنع: ١١5. 

بن  حفص  برواية  هو  العراقية-الذي 
عاصم  عن  االسدي  املغرية  بن  سليامن 

بن أيب النجود الكويف (رمحهام اهلل). 

األمــصــار -  مصاحف  آخــتــالف  ــبــتُ  أث
اإلسالمية، كام هووارد يف الكتب املعنية 

بمرسوم املصاحف. 

الرائية -  القصيدة  بأبيات  استشهدتُ 
لإلمام القاسم بن فريه بن خلف الشاطبي 
كتاب  فيها  نظم  الــتــي  (ت5٩٠هــــــ) 
«املقنع» أليب عمروالداين وسامها (عقيلة 
أتراب القصائد يف اسنى املقاصد) زيادةً 
يف التوثيق، ومل أتطرق إىل رشح مفردات 

القصيدة. 

كتب -  من  احلــروف  هذه  قــراءة  خرجتُ 
القراءات القرآنية املعتمدة، وأحلتُ عىل 

لة خمتارةٍ منها يف كل قراءة.  مجُ

اعتمدتُ يف تعليل القراءات عىل الكتب - 
واألحتجاج  القراءات  بعلل  املختصة 
هلا، وأمجلت اقوال أصحاهبا يف الغالب، 

ومنها أثبته حرفياً، وذكرت مصادره.

البحث -  يف  املذكورين  لألعالم  اترجم  مل 
ألهنم من الشهرة والذيوع بام ال حيتاجون 

معه إىل ترمجة أوتعريف.
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علل القراءات القرآنية

األلف

ا . ١ بِهَ ى  صَّ وَ ﴿وَ تعاىل:  قوله  يف  (وأوىص) 
﴾ سورة البقرة/ اآلية ١3٢.  يمُ اهِ إِبْرَ

وأهل  املدينة  أهل  مصاحف  يف  سمت  رُ
بني  بألف  إبراهيم)  هبا  (وأوىص  الشام 
(ووىص)  املصاحف  سائر  ويف  الواوين، 

 .(٢3) بغري ألفٍ

قال الشاطبي(2٤): أوىص اإلمام الشامي 
 .واملدين شام وقالوا بحذف الواوقبل ير

بيد القاسم بن سالم (ت٢٢3هـ):  قال أبوعُ

(هي يف مصاحف املرصين الكوفة والبرصة 
مصاحف  يف  وهــي  ألــف،  بغري  (ووىص) 
ولوال  باأللف؛  (وأوىص)  والشام  احلجاز 

كراهة خالف الناس ألخرهتا)(٢5). 

قرأ نافع وابوجعفر وابن عامر (وأوىص 
مصاحفهم،  يف  هي  وكذلك  باأللف،  هبا) 
الصاد  مــشــددة  (ووىص)  الباقون  ــرأ  وق

واملقنع:   ،١١٨ األمصار:  مصاحف  هجاء   (٢3)
١٠٢، واجلامع: ٨٩. 

(٢٤) أحتاف الربرة-عقيلة أتراب القصائد: 3٢٠
(٢5) املقنع: ١٠٢، ومجيلة أرباب املراصد، الورقة 

٦٨أ. 

يف  هي  وكذلك  الــواويــن،  بني  الــفٍ  بغري 
مصاحفهم(٢٦). 

فألنه  باأللف؛  (واوىص)  قرأ  من  علة 
يكون  ال  و(وىص)  والكثرة،  للقلة  يكون 
مْ  يكُ تعاىل: ﴿يُوصِ قوله  للكثرة، ويقويه  إال 
 ١١ اآلية  النساء  سورة   ﴾ ــمْ كُ الدِ أَوْ فِي  هُ  اللَّ
ا  بِهَ ونَ  تُوصُ ةٍ  يَّ صِ وَ دِ  بَعْ ﴿مِنْ  تعاىل:  وقوله 

﴾ سورة النساء اآلية ١٢.  يْنٍ أَوْ دَ

وعلة من قرأ (ووىص) بالتشديد، فألن 
(أوىص)  ألن  (أوىص)؛  من  أبلغُ  (وىص) 
إال  يكون  ال  مرة، و(وىص)  يكون  أن  جيوز 
مْ  اكُ صَّ مرات كثرية، ويقويه قوله تعاىل:﴿إِذْ وَ
ا﴾ سورة األنعام اآلية ١٤٤، وقوله  ذَ هُ بِهَ اللَّ
﴾ سورة يس  ةً يَ صِ ونَ تَوْ يعُ تَطِ ال يَسْ تعاىل: ﴿فَ

اآلية 5٠. (٢٧)

قال مكي بن أيب طالب القييس (ت٤3٧هـ): 

(فالقراءتان متوافقتان، غري أن التشديد فيه 
املعنى،  يف  أبلغ  فكان  الفعل،  تكرير  معنى 
عليه،  القراء  أكثر  إلمجــاع  وهواألختيار، 

(٢٦) السبعة: ١٧١، والتيسري: ٧٧، والكايف: ٢١١، 
واألقتاع: ٦٠٤/٢، والنرش: ٢٢٢/٢. 

ومعاين   ،٨٩ خالويه:  البن  احلجة  ينظر:   (٢٧)
القراءات: ٦٤، واحلجة أليب عيل: ١٧٦/١، 
القراءات: ١١5،  واملوضح: ٢٨٧، وحجة 

وجممع البيان: ١/٢١3. 
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ولزيادة الفائدة التي فيه)(٢٨). 

انَ . ٢ بْحَ سُ ــلْ  ﴿قُ تعاىل:  قوله  يف  ــال)  (ق
سمت  رُ  ٩3 اآلية  االرساء  سورة  بِّي﴾  رَ
الشام                   وأهــل  مكة  أهــل  مصاحف  يف 
بِّي﴾ باأللف، ويف سائر  انَ رَ بْحَ الْ سُ ﴿قُ
بغري  ــي﴾  بِّ رَ انَ  بْحَ سُ ــلْ  ﴿قُ املصاحف 

 .(٢٩) ألفٍ

قال الشاطبي(30): 

بحان فاحف وخلف بعد قال سُ

هنا وقال مكٍ وشامٍ قبلهُ خربا

انَ  بْحَ الْ سُ عامر: ﴿قَ وابن  كثري  ابن  قرأ 
بينهام،  والــف  والــالم  القاف  بفتح  ــي﴾  بِّ رَ
وقرأ  والشام،  مكة  أهل  مصاحف  وعليه 
القاف  بضم  بِّي﴾  رَ انَ  بْحَ سُ لْ  ﴿قُ الباقون: 
وسكون الالم وحذف األلف، وكذلك هي 

يف مصاحفهم(3١). 

علة من قرأ (قال) باأللف بصيغة املايض، 
الكريم^  الرسول  عن  إخباراً  جعله  فإنه 

(٢٨) الكشف: ١/٢٦5. 
واملقنع:   ،١١٩ األمصار:  مصاحف  هجاء   (٢٩)

١٠٤، واجلامع: ١٠٤. 
(3٠) أحتاف الربرة-عقيلة أتراب القصائد: 3٢3. 

(3١) املبسوط: ٢3١، والتبرصة: ٢٤٦، والعنوان: 
فضالء  واحتــاف   ،3٠٩ والــكــايف:   ،١٢١

البرش: ٢٨٦. 

االشياء  تلك  املرشكون  عليه  أقرتح  عندما 
القيام  وطاقته  مقدورالبرش  يف  ليست  التي 
نتُ  لْ كُ بِّي هَ انَ رَ بْحَ لْ سُ هبا، فقال هلم: ﴿قُ

﴾[اآلية ٩3].  والً سُ راً رَ إِالَّ بَشَ

بصيغة  ألف،  بغري  (قل)  قرأ  من  وعله 
األمر، فقد جعله أمراً من اهلل تعاىل لنبيه^، 
حممد،  يا  قُل  قــال:  كأنه  ذلــك،  يقول  بأن 
 ﴾ مْ كُ ثْلُ رٌ مِ نَا بَشَ ا أَ لْ إِنَّمَ وهوكقوله تعاىل ﴿قُ

[سورة الكهف/ اآلية ١١٠](3٢). 

مُ . 3 لَ يَعْ بِّي  رَ الَ  تعاىل: ﴿قَ قوله  يف  (قال) 
 ،[٤ ــة  اآلي األنبياء  ــورة  [س  ﴾ لَ ــوْ ــقَ الْ
الَ  سمت يف مصاحف أهل الكوفة ﴿قَ رُ
سائر  ويف  باأللف،   ﴾ لَ وْ الْقَ مُ  لَ يَعْ بِّي  رَ

بِّي) بغري ألف(33).  لَ رَ املصاحف (قَ

قال الشاطبي(3٤): 

وقال األول كويف ويف أومل

ال واويف مصحف املكي مستطرا

قرأ محزة والكسائي وخلف وعاصم يف 
رواية حفص: (قال ريب) بفتح القاف والالم 

(3٢) ينظر: معاين القراءات: ٢٦٢، واحلجة إلبن 
جممع   ،5١٨ واملــوضــح:   ،٢٢١ خالويه: 

البيان: ٤3٩/٦، والبحر املحيط: ٨٠/٦. 
واملقنع:   ،١١٩ األمصار:  مصاحف  هجاء   (33)

١٠، ورشح تلخيص الفوائد: 3٤. 
(3٤) أحتاف الربرة-عقيلة أتراب القصائد: 3٢3.
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والف بينهام، وكذلك هي يف مصاحف أهل 
الكوفة، وقرأ الباقون: (قُل ريب) بضم الالم 

وحذف األلف إتباعاً ملصاحفهم(35). 

بصيغة  بــاأللــف  (قـــال)  ــرأ  ق مــن  علة 
تعاىل  اهلل  عن  إخباراً  جعله  فإنه  املــايض، 
ا إِالَّ  ذَ لْ هَ للنبي^ عن قول املرشكني: ﴿هَ
فقال   ،3 اآلية  األنبياء  ﴾ سورة  مْ كُ ثْلُ مِ رٌ  بَشَ
لَ فِي  وْ مُ الْقَ لَ بِّي يَعْ الرسول الكريم: ﴿رَ
(قل)  قرأ  من  وعله   ،﴾ ضِ رْ األَ وَ اءِ  مَ السَّ
أمر  من  جعله  األمر، فانه  بصيغة  ألف  بغري 
اهلل لنبيه حممد^ أن يقول هلم: ريب يعلم 
واألرض أي: إن اهلل يعلم  القول يف السامء 
قولكم يف الرس والعلن، وهوالسميع جلميع 

ذلك، والعليم بخلقه(3٦). 

لْ . ٤ قُ هِ  لِلَّ ولُونَ  يَقُ تعاىل: ﴿سَ قوله  يف  (اهلل) 
 ،٨٧ اآلية  املؤمنون  سورة   ﴾ ونَ تَّقُ تَ ال  أَفَ
 ﴾ ونَ رُ حَ تُسْ ا  نَّ أَ فَ لْ  قُ هِ  لِلَّ ولُونَ  يَقُ و﴿سَ

سورة املؤمنون اآلية ٨٩. 

البرصة:  ــل  أه مصاحف  يف  ســمــت  رُ

واإلقناع:   ،3٢٨ والكايف:   ،١5٦ التيسري:   (35)
ــاف  واحت  ،3٢3/٢ ــنــرش:  وال  ،٧٠3/٢

فضالء البرش: 3٠٩.
والكشف:  3٠5ن  القراءات:  معاين  ينظر:   (3٦)
١١٠/٢، وحجة القراءات: ٤٦5ن وجممع 

البيان: 3٨/٧، والبحر املحيط: ٢٩٧/٦.

يف  باأللف  اهلل)  اهلل...سيقولون  (سيقولون 
األسم  يف  خيتلفوا  ومل  األخريين،  اآلسمني 
 ﴾ ونَ تَّقُ تَ ــال  فَ أَ لْ  قُ هِ  لِلَّ ولُونَ  يَقُ ﴿سَ األول 
املصاحف:  سائر  يف  سمت  ٨5)، ورُ (اآلية 
ألف  بغري  هلل)  سيقولون  هلل،  (سيقولون 

فيها(3٧). 

قال الشاطبي(38):

هلل يف األخرين يف اإلمام ويف

البرصي قل الفٌ يزيدها الكربا

التيمي  عيسى  بن  حممد  اهللا  ابوعبد  قال 
األصبهاين (ت٢53هـ): (أهل املدينة وأهل 
هلل،  (سيقولون  عىل  الشام  وأهــل  الكوفة 
هلل، هلل) ثالث بغري ألف، وإنام أهل البرصة 
اهلل)  (اهلل،  واألثــنــان  ــف،  أل بغري  فــاألول 

باأللف)(3٩). 

(سيقولون  ويعقوب:  أبوعمرو  قــرأ 
وكذلك  فيها،  باأللف  اهلل)  سيقولون  اهلل، 
الباقون  وقرأ  البرصية،  املصاحف  يف  رسامً 
ألف  بغري  هلل)  سيقولون  هلل،  (سيقولون 
احلجاز  مصاحف  يف  سامً  رُ وكذلك  فيهام، 

واملقنع:  األمصار: ١٠3ن  (3٧) هجاء مصاحف 
املــراصــد:  ـــاب  أرب ومجيلة   ،١٠5-١٠٤

الورقة ٩٧ب. 
القصائد:  أتــراب  الربرة-عقيلة  ــاف  أحت  (3٨)

.3٢3
(3٩) مجيلة أرباب املراصد: الورقة ٩٧ب. 
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والشام والكوفة(٤٠). 

علة من قرأ (اهلل) باأللف فيهام، فإنه جاء 
به عىل األصل يف جواب السؤال الذي قبلها: 
(األية   ﴾ بْعِ السَّ اتِ  وَ مَ السَّ بُّ  رَ نْ  مَ لْ  ﴿قُ
٨٦) كان اجلواب: (اهلل) فهوجواب عىل ما 
يوجبه اللفظ، وعلة من قرأ (هلل) بغري الف 
فيهام، فألنه محل اجلواب عىل معنى الكالم 
دون ظاهر لفظه؛ ألن: من رب السموات؟ 

و: ملن السموات؟ يف معنى واحد. (٤١)

أختاره  الــذي  ــذا  (وه قــال األزهـــري: 
أبوعمرويف العربية أبني: ألنه مردود مرفوع 
قرأ  من  وأما  به،  مبتدا  عىل  جوابه   فجر
اجلواب  أن  فعلته  بالالم،  والثالثة  الثانية 
 تر أال  اللفظ،  عىل  ال  املعنى  عىل  خرج 
أنا  فقال:  موالك؟  لرجل: من  لوقلت  أنك 
فالن،  موالي  يقول:  أن  من  كفاك  لفالن، 
يف  ذلــك   جــر واحـــداً  املعنيان  كــان  فلام 

كالمهم...)(٤٢). 

مْ  تُ بِثْ لَ مْ  كَ الَ  ﴿قَ تعاىل:  قوله  يف  5.(قال) 

(٤٠) السبعة: ٤٤٧، واملبسوط: ٢٦٢، والتبرصة: 
٢٧٠، والعنوان: ١3٧، والنرش: 3٢٩/٢.

 ،5٦٩ املوضح:   ،١3٠/٢ الكشف:  ينظر   (٤١)
البيان:  وجممع   ،٤٩٠ الــقــراءات:  وحجة 

١١٤/٧، واحتاف فضالء البرش: 3٢٠. 
(٤٢) معاين القراءات: 3٢٦-3٢٧. 

﴾ سورة املؤمنون اآلية ١١٢.  ضِ رْ فِي األَ

 ﴾ لِيالً قَ إِالَّ  مْ  تُ بِثْ لَ إِنْ  الَ  تعاىل: ﴿قَ وقوله 
سورة املؤمنون األية ١١٤). 

(قل  الكوفة  أهل  مصاحف  يف  رسمت 
فيهام،  ألف  بغري  لبثتم)  إن  و(قل  لبثتم)  كم 
و(قال  كــم...)  (قال  املصاحف  سائر  ويف 

إن...) باأللف فيهام(٤3). 

قال الشاطبي(٤٤): 

وسامراً وعظاماً والعظام لنا

فع وقل كم وقل إن كوف ابتدرا

كثري(٤5): (قل  وابن  والكسائي  محزة  قرأ 
كم) و(قال إن) بضم القاف وسكون الالم 
كم)  (قال  الباقون:  وقرأ  األلف،  وحذف 
واأللف  والــالم  القاف  بفتح  إن)  و(قــال 

بينهام(٤٦). 

املراصد:  اربــاب  ومجيلة   ،١٠5 املقنع:   (٤3)
 ،35 الفوائد:  تلخيص  ورشح  الورقة٩٧أ، 
والرسم املصحفي هلذين احلرفني (قال كم، 

وقال إن) باأللف فيهام.
القصائد:  أتــراب  الربرة-عقيلة  ــاف  احت  (٤٤)

.3٢3
(٤5) قال أبوعبيد: «وينبغي أن يكون قوله تعاىل: 
(قل كم لبثتم) بغري ألف يف مصاحف أهل 

مكة، ألن قراءهتم كذلك» املصاحف: ٤٠.
واألقناع:   ،33٦ والكايف:   ،١٦٠ التيسري:   (٤٦)
ــاف  واحت  ،33٠/٢ ــنــرش:  وال  ،٧٠٩/٢

فضالء البرش: 3٢١.
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بغري  إن)  و(قل  كم)  (قل  قرأ:  من  علة 
أمراً  جعله  فأنه  األمــر،  بصيغة  فيهام  الف 
قولوا  هلم:  قيل  النار  اهل  إىل  تعاىل  اهلل  من 
فأخرج  السنني،  عدد  األرض  يف  لبثتم  كم 
واملراد  للواحد  به  األمر  وجه  عىل  الكالم 
اجلامعة، وعلة من قرأ: (قال كم) و(قال إن) 
إخباراً  جعله  فإنه  املايض،  بصيغة  باأللف 
عن اهلل تعاىل ملن أحب من عباده أومالئكته 
للمبعوثني يوم القيامة سائالً هلم عن لبثهم 

بعد وفاهتم(٤٧). 

رَ فِي . ٧ هِ ظْ يُ أَنْ  تعاىل: ﴿أَوْ  قوله  يف  (أوأن) 
﴾ سورة املؤمن األية٢٦.  ادَ سَ ضِ الْفَ رْ األَ

الكوفة  أهــل  مصاحف  يف  ســمــت  رُ
(اوأن يظهر...) بألف قبل الواو، ويف سائر 

املصاحف (وأن يظهر...) بغري ألف(٤٨). 

قال الشاطبي(٤9): 

أشد منكم له اوأن لكوفية

واحلذف يف كلامت نافع نرشا

ويعقوب  والكسائي  ومحزة  عاصم  قرأ 

الكشف:  وينظر   ،٤٩3 القراءات:  حجة   (٤٧)
والكشاف:   ،5٧١ املــوضــح:   ،١3٢/٢

٤٤/١، وجممع البيان: ١3٠/٧. 
(٤٨) املصاحف: ٤٦، وهجاء مصاحف األمصار: 

١٢٠، واملقنع: ١٠٦. 
القصائد:  أتــراب  الربرة-عقيلة  ــاف  احت  (٤٩)

 .3٢٤

بــإســكــان  ــر...)  ــه ــظ ي (أوأن  ــف:  ــل وخ
يف  هي  وكذلك  الـــواو،  قبل  ــواووألــف  ال
يظهر...)  (وأن  الباقون:  وقرأ  مصاحفهم، 
متابعة  قبلها،  ألــف  غــري  الــواومــن  بفتح 

ملصاحفهم(5٠). 

بإسكان  يظهر...)  (أوأن  قرأ:  من  علة 
التي  (أو)  جعلها  فإنه  قبلها،  الواووألف 
يكون  هذا  فعىل  الشيئني،  أحد  وقوع  تفيد 
املعنى: إن فرعون قال: إين أخاف أن يُبدل 
دينكم أويفسد، قال الزجاج: (فجعل طاعة 
أخاف  إين  املعنى:  فيكون  الفساد،  هي  اهلل 
أن يبطل دينكم البتة، فإن مل يبطله أوقع فيه 

الفساد)(5١). 

الواومن  بفتح  (وأن)  قــرأ:  من  وعلة 
واوعطف،  جعلها  فإنه  قبلها،  الف  غري 
فيكون املعنى: أخاف ابطال دينكم والفساد 
خيف  ومل  معاً  األمرين  خاف  أنه  أي  معه، 

أحدمها(5٢). 

(5٠) املبسوط: 3٢٧، التيرصة: 3١٦، والعنوان: 
الزاهرة:  والبدور   ،3٧٤ والكايف:   ،١٦٧

.5١3
(5١) معاين القرآن واعرابه: 3٧١/٤.

والكشف:   ،٩/3 القرآن:  أعــراب  ينظر   (5٢)
وحجة   ،٦3٩ واملـــوضـــح:   ،٢٤3/٢
الرمحن:  به  مامن  وإمالء   ،٦٢٩ القراءات: 

.٢١٨/٢
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ــا . ٨ ــنَ ــيْ صَّ وَ ﴿وَ تعاىل:  قوله  يف  (إحسانا) 
﴾ ســورة  ــاً ــان ــسَ ــهِ إِحْ يْ ــدَ الِ ــوَ ــانَ بِ ــسَ اإلِن

االحقاف اآلية ١5. 

الكوفة  أهـــل  مــصــاحــف  يف  رســمــت 
(إحسانا) بزيادة ألف قبل احلاء وبعد السني، 

سنا) بغري ألف(53).  ويف سائر املصاحف (حُ

قال الشاطبي(5٤): 

إحساناً اعتمد الكويف، ونافعهم

ــقــدر حــذفــه أثــــارة حــرصا ب

وخلف:  والكسائي  ومحزة  عاصم  قرأ 
ــي يف  ــك ه ــذل ــا) بـــاأللـــف، وك ــان ــس (إح
بحذف  الباقون: (حسنا)  مصاحفهم، وقرأ 
األلف وضم احلاء، وإسكان السني وحذف 

األلف بعدها، إتباعاً ملصاحفهم(55). 

فإنه  باأللف،   ( (إحساناً قرأ:  من  علة 
إحساناً  سن  حيُ أحسن  من  مصدراً  جعله 
أن  بوالديه  اإلنسان  ووصينا  والتقدير: 
عىل  إمجاعهم  ويقويه  إحساناً،  إليهام  سن  حيُ
 ﴾ اناً سَ إِحْ يْنِ  الِدَ بِالْوَ ﴿وَ تعاىل:  قوله  قراءة 

 ،١٠٧ واملقنع:   ،٤٨  ،٤٠ املصاحف:   (53)
واجلامع: ١٢٨.

(5٤) احتاف الربرة-عقيلة اتراب القصائد: 3٢5. 
والكتاب   ،5٩٤ والبديع:   ،5٩٦ السبعة:   (55)
 ،١٠٨ التيسري  وحتــبــري   ،5٠5 الــوجــيــز: 

والنرش: ٢/3٧3.

قرأ:  من  وعلة   ،٤٤ اآليــة  ابراهيم  ســورة 
صفة  جعله  فقد  والضم،  باحلذف  سنا  (حُ
ملفعول حمذوف، وتقديره: ووصينا اإلنسان 
املوصوف  فحذف  سن،  حُ ذا  أمراً  بوالديه 
) وأقيمت الصفة مقامه التي  الذي هو(أمراً
هي (ذا)، ثم حذف (ذا) وأقيم املضاف إليه 

سن)(5٦). مقامه، هو(حُ

الباء

(وبالزبر وبالكتاب) يف قوله تعاىل:. ٩

﴾ سورة  نِيرِ تَابِ الْمُ بِالْكِ رِ وَ بُ بِالزُّ نَاتِ وَ يِّ بَ ﴿بِالْ
آل عمران اآلية ١٨٤. 

سمت يف مصاحف أهل الشام (وبالزبر  رُ
وبالكتاب) بزيادة باء يف املوضعني(5٧). 

سمت  رُ الشامية  املصاحف  بعض  ويف 
(وبــالــزبــر والــكــتــاب) بــحــذف الــبــاء من 
(وبالزبر  املصاحف  (والكتاب)، ويف سائر 

والكتاب) بغري باء يف احلرفني(5٨). 

 ،3٧٠/٢ القرآن:  اعراب  غريب  يف  البيان   (5٦)
واملوضح:   ،٢٧١/٢ الكشف:  وينظر: 
القراءات: ٦٦3، وإمالء ما  ٦55ن وحجة 

من به الرمحن: ٢3٤/٢. 
(5٧) أنكر أهل الشام أن تكون الزيادة يف احلرفني، 
 (١5٠ (املبسوط:  شك  ال  هوغلط  وقالوا: 
عامر  ابن  قرآن  يقويه  صحيح،  قالوه  وما 

حلرف واحد.
(5٨) املصاحف: 3٩، وهجاء مصاحف األمصار: 

١١٨، واملقنع: ١٠٢.
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أهل  مصاحف  مرسوم  يف  أختلف  وقد 
 رو فقد  احلرفني،  هلذين  وقراءهتم  الشام 
موسى  بن  هــارون  عن  الــداين  أبوعمرو 
األخفش (ت٢٩٢هـ) أنه قال: (إن الباء قد 
زيدت يف اإلمام الذي وجه به إىل الشام يف 

(وبالزبر) وحدها)(5٩). 

وقال مكي بن أيب طالب القييس: (وقرأ 
الدمشقي]  عامر  آبن  عن  عامر  [بن  هشام 
(وبالكتاب) زيادة باء أعاد احلرف للتأكيد، 

وكذلك هي يف مصاحف أهل الشام)(٦٠). 

الشاطبي  اخلــالف  هــذا  إىل  اشــار  وقــد 
فقال(٦١): 

عراقيةٌ الواومكي  وســارعــوا 

وبا وبالزبر الشامي فشا خربا

وبالكتاب وقد جاء اخلالف به

كثرا منهم  قليالً  شام  ورسم 

(بالبينات وبالزبر  ابن عامر وحده:  قرأ 
وحدها،  (الزبر)  يف  باء  بزيادة  والكتاب) 
وقرأ الباقون: (بالبينات وبالزبر والكتاب) 
ــا يف  ــك مه ــذل بــغــري بـــاء يف احلــرفــني، وك

(5٩) املقنع: ١٠٢، واإليضاح، الورقة ٢٤ب.
(٦٠) الكشف: 3٧٠/١.

القصائد-:  أتراب  -عقيلة  الربرة:  إحتاف   (٦١)
 .3٢١

مصاحفهم(٦٢). 

ـــرأ (بــالــبــيــنــات وبــالــزبــر  عــلــة مــن ق
احلرفني،  يف  اجلر  حرف  بزيادة  وبالكتاب) 
فإنه أعاد حرف اجلر للتأكيد، وعلة من قرأ 
يف  باء  بغري  وبالكتاب)  والزبر  (بالبينات 
احلرفني، فالن حرف العطف (الواو) أغنى 

عن إعادة حرف اجلر(٦3). 

ثم  اســامً  أظهرت  (إذا  األزهـــري:  قــال 
بالباء،  فإن شئت عطفته  أسامً  عطفت عليه 
فال  املضمر  واما  حذفها،  نويت  شئت  وإن 

يعطف عليه إال بإظهار اخلافض)(٦٤). 

إىل  ــرئ:  ــق امل زنجلة  ابــن  اشـــار  وقــد 
وطرحها،  الباء  إثبات  يف  النحاة  اختالف 
وعمرو)  بزيد  (مــررت  قوم:  (قال  فقال: 
وكذلك:  سواء،  وبعمرو)  بزيد  و(مررت 
وقال  (وبالزبر)،  وبالزبر)  بالبينات  (جاؤا 
ــروراً  م وعــمــرو)  بزيد  (مـــررت  اخلليل: 
واحد،  حال  يف  هبام  مررت  كأنك  واحــداً، 
فكذلك: (جاءت الرسل بالبينات وبالزبر) 

والكايف:   ،٩٢ والتيسري:   ،١٧٦ التبرصة:   (٦٢)
فضالء  وإحتاف   ،٢٤5/٢ والنرش:   ،٢35

البرش: ١٨3.
(٦3) نيظر: احلجة أليب عيل: ٤٠٧/٢، والكشف: 
املسري:  وزاد   ،35٢ واملوضح:   ،3٧٠/١

5١٦/١، والبحر املحيط: ١35/3. 
(٦٤) معاين القراءات: ١١٦.
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بزيد  و(مــررت  واحــد،  وقت  ويف  حال  يف 
وقت  يف  يكون  ال  هذا  مرورين،  وبعمرو) 
واحد، فكذلك قوله: (بالبينات) ثم جاءوا 
بعد  جاءوا  ثم  املعجزات،  بالبينات:  واراد 

ذلك بالزبر: أي الكتب)(٦5). 
التاء

انَا مِنْ . 5 ئِنْ أَنجَ (أنجينا) يف قوله تعاىل: ﴿لَ
﴾ سورة االنعام اآلية ٦3.  هِ ذِ هَ

ئِنْ  الكوفة (لَ أهل  مصاحف  يف  سمت  رُ
سائر  ويف  تــاء  غري  من  هِ)  ـــذِ هَ ــنْ  مِ ا  ينَ أَنجَ

يتنَا) بالتاء(٦٦).  ئِنْ أَنجَ املصاحف (لَ

قال الشاطبي(٦7): 

وفالق احلب عن خلف وجاعل

الكويف انجيتنا يف تائه اخترصا

وخلف:  والكسائي  ومحزة  عاصم  قرأ 
(لئن أنجينا) بااللف بعد اجليم من غري ياء 
وقرأ  مصاحفهم،  يف  هي  وكذلك  تاء،  وال 
الباقون: (لئن أنجيتنا) بالياء والتاء من غري 

الف، وكذلك هي يف مصاحفهم(٦٨). 

(٦5) حجة القراءات: ١٨5. 
واملقنع:   ،١١٨ األمصار:  مصاحف  هجاء   (٦٦)

١٠3، ودليل احلريان: ١3١. 
(٦٧) احتاف الربرة-عقيلة أتراب القصائد-: 3٢١.

 ،٢5٩ الوجيز:  والكتاب   ،١٦٩ املبسوط:   (٦٨)
 ،٦٤٠/٢ واألقـــنـــاع:   ،٢55 ــايف:  ــك وال

والنرش: ٢5٩/٢. 

من  باأللف  (أنجينا)  قــرأ:  من  وعلة 
ما  ألن  الغيبة؛  لفظ  عىل  محله  فإنه  تاء،  غري 
ونَهُ  عُ ﴿تَدْ تعاىل:  وهوقوله  غيبة،  لفظ  قبله 
بعده  وما   ،(٦3 (األيــة   ﴾ ةً يَ فْ خُ وَ عاً  رُّ تَضَ
هُ  اللَّ لْ  ﴿قُ تعاىل:  وهوقوله  أيضاً  غيبة  لفظ 
قرأ  من  وعلة   ،(٦٤ (األية  ا﴾  نْهَ مِ مْ  يكُ نَجِّ يُ
فعىل  الف،  غري  من  والتاء  بالياء  (انجينا) 
ربنا،  يا  أنجيتنا  تعاىل، أي: لئن  هلل  اخلطاب 
يونس  حرف  قــراءة  عىل  إمجاعهم  ويقويه 

(األية ٢٢): (لئن أنجيتنا من هذه)(٦٩)

الدال

مْ . ٦ نْكُ تَدَّ مِ نْ يَرْ (يرتدد) يف قوله تعاىل: ﴿مَ
﴾ سورة املائدة األية 5٤.  ينِهِ نْ دِ عَ

وأهل  املدينة  أهل  مصاحف  يف  سمت  رُ
سائر  بدالني، ويف  منكم)  يرتدد  الشام (من 

املصاحف (يرتد) بدال واحد(٧٠). 

قال الشاطبي(71): 

مع اإلمام وشام يرتدد مدين

وقبله ويقول بالعراق ير

والكشف:   ،١5٦ القراءات:  معاين  ينظر:   (٦٩)
وحجة   ،3٩٤ واملـــوضـــح:   ،٤35/١

القراءات: ٢55، وجممع البيان: ٤/3١3.
مصاحف  وهجاء   ،٤١  ،3٩ املصاحف:   (٧٠)

األمصار: ١١٨، واملقنع: ١٠3.
القصائد-:  أتــراب  الربرة-عقيلة  إحتــاف   (٧١)

 .3٢١
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نافع  املدينة  أهل  (قرأها  أبوعبيد:  قال 
يف  هي  وكذلك  بدالني،  (يــرتــدد)  وغــريه 
الشام،  أهل  عليه  ووافقهم  مصاحفهم، 
(اإلمــام)  إنه  يقال  الــذي  يف  بعد  رأيته  ثم 
مصحف عثامن بن عفان كذلك بدالني)(٧٢). 

(من  وأبوجعفر:  عامر  وابن  نافع  قرأ 
مكسورة،  األوىل  بدالني   ( مْ نكُ مِ يــرتــددْ 
مصاحف  يف  هي  جمزومة، وكذلك  والثانية 
الباقون:  وقــرأ  الشام،  وأهــل  املدينة  أهل 
مشددة،  مفتوحة  واحدة  بدال  يرتد)  (من 

وكذلك هي يف مصاحفهم(٧3). 

جاء  إنه  بدالني  (يرتدد)  قرأ:  من  وعلة 
األول  احلرف  يدغم  وهوان  األصل  عىل  به 
الثانية  الدال  كانت  وملا  الثاين،  يف  الساكن 
حتى  فيها  األوىل  ــام  إدغ يتم  وال  ساكنة، 
أللتقاء  فيها  اإلدغــام  ره  كُ حركتها،  حتذف 
وهي  به،  أوىل  اإلظهار  فكان  الساكنني، 
باإلدغام  قرأ  من  وعلة  احلجاز،  أهل  هلجة 
له  أجتمع  فقد  التخفيف،  ألجل  (يرتد) 
مثالن، فاسكن األول لإلدغام، فاجتمع له 
فيه،  األول  أدغم  ثم  الثاين  ساكنان، فحرك 
(٧٢) مجيلة أرباب املراصد، الورقة ٧٤ب، ونقله 

الداين بإختصار يف: املقنع: ١٠3.
والعنوان:   ،٩٩ والتيسري:   ،٢٤5 السبعة:   (٧3)

٨٨، والنرش: ٢55، وغيث النفع: ٢٠٤.

وهي هلجة متيم(٧٤). 

الفاء

مْ . ٧ ابَكُ ا أَصَ مَ (بام كسبت) يف قوله تعاىل: ﴿وَ
﴾ [سورة  مْ يكُ يْدِ بَتْ أَ سَ ا كَ بِمَ ةٍ فَ يبَ صِ مِنْ مُ

الشور اآلية 3٠]

وأهل  املدينة  أهل  مصاحف  يف  سمت  رُ
فاء،  بغري  أيديكم)  كسبت  ــام  (...ب الشام 
(...فبام  والعراق  مكة  أهل  مصاحف  ويف 

كسبت) بالفاء(٧5)

قال الشاطبي(7٦): 

عنه أساورة والريح واملدين

عنه بام كسبت وبالشام جر

(...بام  عامر:  وابن  وابوجعفر  نافع  قرأ 
كسبت) بغري فاء وكذلك هي يف مصاحف 
الباقون:  وقــرأ  الشام،  وأهــل  املدينة  أهل 
متابعة  الــفــاء،  بإثبات  كسبت)  (...فــبــام 

ملصاحفهم(٧٧). 

(٧٤) الكشف: ٤١٢/١، وينظر: معاين القراءات: 
القراءات:  ٤١3، واملوضح: 3٧٨، وحجة 

٢3٠، والبحر املحيط: 3/5١١.
 ،١٠٦ واملقنع:   ،٤٧  -٤٦ املصاحف:    (٧5)

واجلامع: ١٢5.
(٧٦) إحتاف الربرة-عقيلة اتراب القصائد-: 3٢5.

ورساج  5٨٨ن  والبديع:   ،5٨١ السبعة:   (٧٧)
 ،5٢٦ الزاهرة:  والبدور   ،3٦5 القاري: 

والنرش: 3٦٧/٢.
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فإنه  فاء،  بغري  كسبت)  (بام  قرأ  من  علة 
جعل (ما) يف قوله تعاىل (وما أصابكم...) 
مبتدأ،  ــي  وه ـــذي)  (ال بمعنى  موصولة 
حيتاج  املبتدأ، فال  خرب  كسبت)  وقوله: (بام 
رشطية، ومل  جعل (مــا)  أوأنــه  ــاء).   إىل (ف
تعاىل:  نحوقوله  فحذفت  الفعل،  يف  تعمل 
اإلنعام  [سورة   ﴾ مْ إِنَّكُ مْ  وهُ مُ تُ عْ أَطَ إِنْ  ﴿وَ

األية ١٢١]. 

وعلة من قرأ: (فبام كسبت) بالفاء، فإنه 
جعل (ما) يف قوله تعاىل: (وما أصابكم...) 
الرشط،  جــواب  (الفاء)  وجعل  رشطية، 
كسبت  فبام  مصيبة  من  تُصبكم  ما  واملعنى: 

ايديكم(٧٨). 

أن  القراءة  هذه  يف  (وجيوز  مكي:  وقال 
(الفاء)  وتدخل  (الذي)  معنى  (ما)  تكون 
يشبه  الذي  اإلهبــام  من  فيها  ملا  خربها،  يف 

الرشط)(٧٩). 
الالم

ةُ . ٨ رَ اآلخِ ارُ  لَلدَّ ﴿وَ تعاىل  قوله  يف  (ولدار) 
األنعام  [ســورة   ﴾ ونَ تَّقُ يَ ينَ  ذِ لِلَّ يْرٌ  خَ

األية٢3]. 

القراءات:  وحجة   ،٦٤3 املوضح:  ينظر:   (٧٨)
القرآن:  أعــراب  غريب  يف  والبيان   ،3٤٢

٢٨3٤٩، ومغني اللبيب: ١5٦/١.
(٧٩) الكشف: ٢5١/٢.

رسمت يف مصاحف أهل الشام (ولدار 
املصاحف  سائر  واحدة، ويف  بالم  األخرة) 

(وللدار األخر) بالمني(٨٠). 

قال الشاطبي(81): 

لدار شام وقل أوالدهم رشكا

ئهم بياء به مرسومه نرصا

األخرة)  (ولــدار  وحده:  عامر  ابن  قرأ 
مــضــافــاً بــالم واحــــدة، وكــذلــك هــي يف 

مصاحفهم. 

بالمني  األخــر)  (وللدار  الباقون  وقرأ 
ـــــدال، وكـــذلـــك هـــي يف  مـــع تــشــديــد ال

مصاحفهم(٨٢). 

بالم  األخـــرة)  ـــدار  ــرأ: (ول ق مــن  علة 
واحـــدة وجــر (األخــــرة) فــألنــه أضــاف 
(األخرة)  جيعل  ومل  (األخــرة)  إىل  (الــدار) 
إىل  يضاف  ال  ــيشء  ال فــإن  (لــلــدار)  صفة 
األخــرة  الساعة  ــدار  ول والتقدير:  نفسه، 
مقام  الصفة  فاقيمت  يتقون،  للذين  خريٌ 

مصاحف  وهجاء   ،٤5  ،٤٤ املصاحف:   (٨٠)
االمصار: ١١٨، واملقنع: ١٠3.

القصائد-:  أتــراب  الربرة-عقيلة  إحتــاف   (٨١)
.3٢٢

(٨٢) السبعة: ٢5٦، واملبسوط: ١٦٧، والتبرصة: 
والنرش:   ،٢5٠ الــقــاري:  ورساج   ،١٩٢

 .٢5٧/٢
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ةُ  ــرَ ــآلخِ لَ ﴿وَ تعاىل:  اهلل  قال  كام  املوصوف 
الضحى  ولَــى﴾[ســورة  األُ ــنْ  مِ ــكَ  لَ يْرٌ  خَ
خريٌ لك  األخرة  والتقدير: ولدار   [٤ األية 
(وللدار  قرأ:  من  وعلة  األوىل،  الــدار  من 
األخرة) بالمني، فإنه جعل (األخرة) صفة 
﴿تِلْكَ  تعاىل:  قوله  ذلك  عىل  يدل  (للدار) 
اً  وّ لُ ونَ عُ يدُ رِ ينَ ال يُ ذِ ا لِلَّ هَ لُ عَ ةُ نَجْ رَ ارُ اآلخِ الدَّ
 ﴾ ينَ قِ تَّ مُ لِلْ ةُ  اقِبَ الْعَ وَ اداً  سَ فَ ال  وَ ضِ  رْ األَ فِي 

[سورة القصص األية ٨3]. 

امليم

ــنْ . ٩ ــئِ لَ ﴿وَ تعاىل:  قوله  يف  منهام)  ــرياً  (خ
ا  نْهَ مِ ــراً  ــيْ خَ نَّ  ـــدَ جِ ألَ ــي  بِّ رَ ــى  إِلَ تُ  دِدْ رُ

﴾ [سورة الكهف األية 3٦](٨3).  باً لَ نقَ مُ

ومكة  املدينة  أهل  مصاحف  يف  سمت  رُ
اهلاء  بعد  ميم  بزيادة  منهام)  (خرياً  والشام 
عىل التثنية، ويف سائر مصاحف أهل العراق 

(خرياً منها) بغري امليم عىل التوحيد(٨٤). 

قال الشاطبي(85): 

كل بال ياء أتوين ومكنني

مك ومنها عراق بعد خرياً أر

والكشف:   ،١5٢ الــقــراءات:  معاين  ينظر   (٨3)
وحجة   ،3٨٨ ـــح:  ـــوض وامل  ،٤٢٩/١
القراءات: ٢٤٦، والبحر املحيط: ١٠٩/٤. 

(٨٤) املصاحف: 3٩، وهجاء مصاحف األمصار: 
١١٩، واملقنع: ١٠٤.

(٨5) إحتاف الربرة-عقيلة أتراب القصائد-: 3٢3.

وابن  كثري  وابــن  وأبوجعفر  نافع  قــرأ 
عام: (خرياً منهام) بزيادة امليم بعد اهلاء عىل 
وقرأ  مصاحفهم،  يف  هي  وكذلك  التثنية، 
اإلفراد  عىل  ميم  بغري  الباقون: (خرياً منها) 

متابعة ملصاحفهم(٨٦). 

عىل  بامليم  منهام)  ــرياً  (خ قــرأ  من  علة 
يف  اجلنتني  عىل  الضمري  رد  فألنه  التثنية، 
مِنْ  يْنِ  تَ نَّ جَ ا  مَ هِ دِ حَ ألَ نَا  لْ عَ ﴿جَ تعاىل:  قوله 
(خرياً  قرأ  من  علة   ،[3٢ [األية   ﴾ نَابٍ أَعْ

رد  فألنه  اإلفـــراد،  عــىل  ميم  بغري  منها) 

إليه  وهواألقرب  املفردة  اجلنة  عىل  الضمري 

الِمٌ  ظَ ــوَ  هُ وَ تَهُ  نَّ جَ ــلَ  خَ دَ ﴿وَ تعاىل:  قوله  يف 

﴾ [األية 35](٨٧).  هِ سِ لِنَفْ

منه  األقرب  عىل  رده  (فكان  قال مكي: 

فإن   : وايضاً منه،  االبعد  عىل  رده  من  أوىل 

اجلنة حتتوي عىل جنتني وأكثر... واألختيار: 

التثنية؛ ألن هالك اجلنتني بُظلمه لنفسه، أبلغ 

من هالك جنة واحدة يف ظاهر النص)(٨٨). 

والكايف:   ،١٤3 والتيسري:   ،٢٤٨ التبرصة:   (٨٦)
3١3، والنرش: 3١٠/٢، والبدور الزاهرة: 

.3٤٠
واملوضح:   ،٢٦٧ القراءات:  معاين  ينظر:   (٨٧)
وجممع   ،٤١٦ ــراءات:  ــق ال وحجة   ،5٢٢

البيان: ٤٦٧/٦، والبحر املحيط: ١٢٦/٢.
(٨٨)  الكشف: ٦١/٢.
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نِي . ١٠ نَ كَّ ا مَ (ما مكنني) يف قوله تعاىل: ﴿مَ
بِّي﴾ [سورة الكهف األية ٩5].  فِيهِ رَ

(ما  مكة  أهــل  مصاحف  يف  ســمــت  رُ
مكنني فيه) بنونني، ويف سائر املصاحف (ما 

مكني) بنون واحدة(٨٩). 

قال الشاطبي(90): 

كل بال ياء أتوين ومكنني

كّ ومنها عراقٍ بعد خرياً أر مُ

فيه)  مكنني  (مــا  وحــده  كثري  ابــن  قــرأ 
والثانية  مفتوحة،  األوىل  خفيفتني  بنونني 
بنون  مكني)  (ما  الباقون  وقرأ  مكسورة، 

واحدة، مشددة ومكسورة(٩١). 

بنونني...فألنه  (مكنني)  قرأ  من  علة 
ال  األوىل  النون  ألن  األصــل؛  عىل  به  جاء 
فتحة  لتسلم  الوقاية،  نون  والثانية  الفعل، 

النون االوىل. 

واحــدة  بنون  (مكني)  قــرأ  من  وعلة 

ومجيلة   ،١٠5 واجلــامــع:   ،١٠٤ املقنع:    (٨٩)
ارباب املراصد: الورقة ٩3ب.

القصائد-:  أتــراب  الربرة-عقيلة  إحتــاف    (٩٠)
.3٢3

(٩١)  السبعة: ٤٠٠، واملبسوط: ٢3٩، والكتاب 
وإحتــاف   ،١٩١ والكنز:   ،3٦٢ الوجيز: 

فضالء البرش: ٢٩5.

عىل  النون  يف  النون  أدغــم  فإنه  مــشــددة، 
التخفيف واإلجياز، ألجتامع مثلني متحركني 

يف كلمة واحدة(٩٢). 

(مكنى)  هُ  تُ لَ صِ وَ الذي،  بمعنى  (و(ما) 
الــذي  واملعنى:  ــداء،  ــت االب خــرب  و(خـــري) 
من  يل  جيمعون  مما  يل  خريٌ  ريب  فيه  مكني 

اخلراج)(٩3). 

لَ . ١١ ــــزِّ نُ ــزل) يف قــولــه تــعــاىل: ﴿وَ ــن و(ن
الفرقان  [ســورة   ﴾ يالً تَنزِ ةُ  الئِكَ الْمَ

اآلية٢5]. 

مكة (وننزل  يف مصاحف أهل  سمت  رُ
املصاحف  سائر  ويف  بنونني،  املالئكة) 

(ونزل) بنون واحدة(٩٤). 
قال الشاطبي: (95)

وننزل النون مكي وحاذف فا

رهني عن جلهم مع حاذرون رس

بنونني،  (وننزل)  وحــده  كثري  ابن  قرأ 
األوىل مضمومة، والثانية ساكنة مع ختفيف 

ومعاين   ،٢3٩ خالويه:  البن  احلجة  ينظر:    (٩٢)
 ،٧٨/٢ والــكــشــف:   ،٢٧٦ الــقــراءات: 

واملوضح: 53٢، وجممع البيان: ٤٩١/٦.
(٩3)  حجة القراءات: ٤3٤.

(٩٤)  املقنع: ١٠٦، ومجيلة أرباب املراصد: ٩٨أ، 
ورشح تلخيص الفوائد: 3٦.

القصائد-:  اتــراب  الربرة-عقيلة  احتــاف    (٩5)
.3٢٤
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الزاي ورفع الالم ونصب املالئكة، وكذلك 
الباقون:  ــرأ  وق املكي،  املصحف  يف  هي 
ــزاي،  ال وتشديد  واحـــدة  بنون  ـــزل)  (ون
يف  هي  املالئكة، وكذلك  ورفع  الالم  وفتح 

مصاحفهم(٩٦). 

علة من قرأ (وننزل املالئكة) بنونني، فإنه 
اإلخبار  عىل  واجراه  (أنزل)  مضارع  جعله 
نحن  نُنزل  أي:  نفسه،  عن  تعاىل  اهلل  من 
املالئكة، وعلة من قرأ (ونُزل املالئكة) بنون 
واحدة، فإنه جعله فعل ماض مبنياً للمفعول، 

و(املالئكة) أسم مامل يسم فاعله(٩٧). 

املختارة  (والــقــراءة  األزهــــري:  ــال  ق
تعاىل:  بقوله  قيده  ألنه  بالتشديد؛  (ونزل) 
نزال  قال: إال  أجاز (وننزل)  ومن   ( (تنزيالً
تعاىل: ﴿وتبتل  واحد، وهوكقوله  والتنزيل 

إليه تبتيال﴾ [سورة املزمل األية ٨](٩٨). 

نِي . ١٢ تِيَ أْ يَ لَ تعاىل: ﴿أَوْ  قوله  يف  (ليأتينني) 
األية  النمل  [ســورة   ﴾ بِنيٍ مُ انٍ  طَ لْ بِسُ

 .[٢١
(٩٦)  التيسري: ١٦٤، والعنوان: ١٠٤، واإلقناع: 
والنرش:   ،١53 التيسري:  وحتبري   ،٧١٤/٢

.33٤/٢
(٩٧)  ينظر: احلجة البن خالويه: ٢٦5، والكشف: 
١٤5/٢، واملوضح: 5٧٩، وتفسري النسفي: 

١٦٤/3، والبحر املحيط: ٤٩٤/٦.
(٩٨)  معاين القراءات: 3٤١.

مكة  أهــــل  ــف  ــاح ــص م يف  ســـمـــت  رُ
املصاحف  سائر  ويف  بنونني  (أوليأتينني) 

(أوليأتيني) بنون واحدة(٩٩). 

قال الشاطبي(100): 

والشام قل فتوكل واملدين ويا

تينني النون مكي به جهرا

(أوليأتينني)  وحـــده  كثري  ابــن  قــرأ 
والثانية  مشددة،  مفتوحة  األوىل  بنونني، 
مصاحف  يف  هي  خمففة، وكذلك  مكسورة 
بنون  (أوليأتيني)  الباقون  وقرأ  مكة،  أهل 
يف  هي  وكذلك  مشددة،  مكسورة  واحدة 

مصاحفهم(١٠١). 

إنه  بنونني،  (أوليأتينني)  قرأ:  من  علة 
األوىل  الــنــون  االصـــل، ألن  عــىل  بــه  جــاء 
الوقاية،  نون  والثانية  مشددة،  التوكيد  نون 
واحــدة  بنون  (أوليأتيني)  قــرأ  من  وعلة 
بني  اجلمع  استثقل  فألنه  مشددة  مكسورة 
إحداهن  فحذف  متواليات،  نونات  ثالث 

(٩٩)  هجاء املصاحف األمصار: ١٢٠، واملقنع: 
١٠٦، واجلامع: ١١5.

القصائد-:  أتراب  عقيلة  الربرة-  إحتاف   (١٠٠)
 .3٢٤

املبسوط: ٢٧٨، والكايف: 3٤٦، والكنز:   (١٠١)
والنرش:   ،3٤١ القاري:  ورساج   ،٢١٠

.33٧/٢
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ياء  قبل  التي  الثالثة  النون  وهي  ختفيفاً، 
املتكلم(١٠٢). 

هِ . ١3 يْرَ اللَّ غَ فَ (تأمرونني) يف قوله تعاىل: ﴿أَ
األية  الزمر  [سورة   ﴾ دُ بُ أَعْ ونَنِي  رُ مُ أْ تَ

 .[٦٤

ــت يف مــصــاحــف أهـــل الــشــام  ــم س رُ
(تامرونني  أعبد) بنونني، ويف سائر املصاحف 

(تأمروين أعبد) بنون واحدة(١٠3).

قال الشاطبي(10٤): 

عن نافع كاذب عباده بخالف

تأمروين بنون الشام قد نرصا

بنونني  (تــأمــرونــنــي)  عــامــر  ــن  اب ــرأ  ق
خفيفتني، األوىل مفتوحة، والثانية مكسورة، 
املصحف  يف  هي  وكذلك  ساكنة،  والياء 
(تأمروين)  وابوجعفر  نافع  وقرأ  الشامي، 
وقرأ  الياء،  مفتوحة  خفيفة،  واحدة  بنون 
مشددة،  واحــدة  بنون  (تأمروين)  الباقون 

(١٠٢) ينظر: احلجة البن خالويه: ٢٧٠، ومعاين 
 ،١5٤/٢ والكشف:   ،353 القراءات: 
البرش:  فضالء  وإحتاف   ،5٨٧ واملوضح: 

.335
والدرة   ،١٠٦ واملقنع:   ،٤٦ املصاحف:   (١٠3)

الصقلية، الورقة ٤5ب.
القصائد:  أتــراب  –عقيلة  الــربرة  إحتاف   (١٠٤)

 .3٢٤

ساكنة الياء متابعة ملصاحفهم(١٠5). 

علة من قرأ (تأمرونني) بنونني، أنه جاء 
األوىل  فالنون  يدغم،  ومل  األصــل  عىل  به 
يف  املتكلم  ياء  مع  والثانية  الرفع،  عالمة 

موضع نصب مفعول به. 

النون  خفيفة  (تأمروين)  قرأ  من  وعلة 
النونني   إحد حذف  فإنه  الياء،  مفتوحة 
لياء  املصاحبة  الثانية  النون  وهي  ختفيفاً، 
املتكلم، وال جيوز حذف النون األوىل، التي 

هي عالمة الرفع؛ ألن حذفها حلن. 

واحدة  بنون  (تامروين)  قرأ  من  وعلة 
الثانية  يف  األوىل  النون  أدغم  فإنه  مشددة، 

وشدد(١٠٦). 

فألهنام  النون  شدد  (من  األزهري:  قال 
نون  والثانية  اجلمع،  نون  إحدامها:  نونان، 
 أحد حيذف  فإنه  خفف  ومن  اإلضافة، 
مجع  ومن  بينهام،  للجمع  أستثقاالً  النونني 

بني النونني فعل حق الكالم)(١٠٧). 

 ،١٦٦ ــوان:  ــن ــع وال ١٩٠ن  التيسري:   (١٠5)
 ،٢٢٩ والــكــنــز:   ،٧5١/٢ ــاع:  ــن واإلق

والنرش: ٢/3٦3. 
(١٠٦) ينظر: الكشف: ٢٤٠/٢، واملوضح: ٦3٧، 
اللبيب:  ومغني   ،٦٢٤ القراءات:  وحجة 

3٤٤/٢، وإحتاف فضالء البرش: 3٧٦. 
(١٠٧)  معاين القراءات: ٤٢٤.
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اهلاء

وا . ١٤ لُ أْكُ (وما عملت) يف قوله تعاىل: ﴿لِيَ
[سورة   ﴾ مْ يهِ يْدِ أَ هُ  تْ لَ مِ عَ ا  مَ وَ هِ  رِ ثَمَ مِنْ 

يس اآلية 35]. 

الكوفة (وما  أهل  مصاحف  يف  رسمت 
عملت أيدهيم) بغري هاء بعد التاء، ويف سائر 

املصاحف (وما عملته ايدهيم) باهلاء(١٠٨). 

قال الشاطبي(109): 

كوف وما عملت واخللف يف

 فكهني الكل آثارهم عن نافع أثرا

قرأ محزة والكسائي وخلف وعاصم يف 
ايدهيم)  عملت  (وما  شعبة  بكر  ايب  رواية 
مصاحف  يف  هي  ضمري، وكذلك  هاء  بغري 
عملته)  (وما  الباقون  وقرأ  الكوفة،  أهل 

باهلاء، وكذلك هي يف مصاحفهم(١١٠). 

هاء،  بغري  عملت)  (ومــا  قرأ  من  علة 
ختفيفاً  حذفها  ثم  موجودة  اهلاء  قدر  فألنه 
نافية،  (مــا)  جعل  ــه  أوألن ــم،  األس لطول 

ورشح   ،١٢٠ واجلامع:   ،١٠٦ املقنع:   (١٠٨)
تلخيص الفوائد: 3٨، والرسم املصحفي 

هلذا احلريف (وما عملته) باهلاء.
القصائد-:  اتراب  الربرة-عقيلة  إحتاف   (١٠٩)

 .3٢٤
(١١٠) السبعة: 5٤٠، واملبسوط: 3١٢، والتبرصة: 

3٠٧، والكايف: 3٦5، والنرش: ٢/353.

لـ  موضع  فال  (الثمر)  عىل  عائدة  ــاء  واهل
ومل  ثمره  من  ليأكلوا  املعنى:  ويكون  (ما) 
عملته)  (وما  قرأ  من  وعلة  ايدهيم،  تعمله 
ألن  أصله،  عىل  بالكالم  جاء  فألنه  باهلاء؛ 
اهلاء عائدة عىل (ما)، و(ما) يف معنى الذي، 
ليأكلوا  املعنى:  فيكون  اخلفض،  وموضعها 

من ثمره ومما عملته أيدهيم(١١١). 

قال الزجاج: (ويقرأ (عملت) بغري هاء، 
وموضع (ما) خفض، واملعنى: ليأكلوا من 
تكون  أن  وجيوز  أيدهيم،  عملته  وما  ثمره 
ومل  ثمره  من  ليأكلوا  معنى:  عىل  نفياً  (ما) 

تعمله أيدهيم هذا عىل اثبات اهلاء. 

تكون  أن  فاألختيار:  اهلاء  حذفت  وإذا 
يف  (مــا)  ويكون  خفض،  موضع  يف  (مــا) 
ويكون  اهلاء،  حذف  فيحسن  الذي  معنى 
مْ  نْتُ أَ أَ ثُونَ رُ تَحْ ا  مْ مَ تُ يْ أَ رَ فَ قوله: ﴿أَ عىل  هذا 
[سورة   :﴾ ــونَ  عُ ارِ الــزَّ نُ  نَحْ أَمْ  ونَهُ  عُ رَ تَزْ

الواقعة األيتان: ٦3، ٦٤](١١٢). 

ا . ١5 مَ ا  فِيهَ ﴿وَ تعاىل:  قوله  يف  (تشتهي) 
الزخرف  [ســورة   ﴾ سُ نفُ األَ يهِ  تَهِ تَشْ

اآلية ٧١]. 

ومعاين   ،٧٢٠/٢ القرآن:  اعراب  ينظر:   (١١١)
 ،٢١٦/٢ والكشف:   ،٤٠٠ القراءات: 
واملوضح: ٦٢5، والبيان يف غريب أعراب 

القرآن: ٢/٢٩5.
(١١٢) معاين القرآن وأعرابه: ٢٨٦/٤.
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وأهل  املدينة  أهل  مصاحف  يف  سمت  رُ

هبائني  األنفس)  تشتهيه  ما  (وفيها  الشام 

غري  من  تشتهي)  (ما  املصاحف  سائر  ويف 

هاء(١١3). 

قال الشاطبي(11٤): 

وعنهام تشتهيه يا عبادي ال 

وهم عباد بحذف الكل قد ذكرا

وأهل  املدينة  أهل  (قرأها  أبوعبيد:  قال 

يف  هــي  وكــذلــك  بــاهلــاء  (تشتهيه)  الــشــام 

(تشتهي)  العراق  أهل  وقرأ  مصاحفهم، 

بال هاء، وكذلك هي يف مصاحفهم، ولوال 

كراهة اخلالف لكانت تلك أحب إىل للزيادة 

التي فيها، وألين كذلك رأيتها يف الذي يقال 

إنه اإلمام باهلاء)(١١5). 

قرأ نافع وأبوجعفر وابن عامر، وعاصم 

اهلاء  بإثبات  تشتهيه)  (ما  حفص:  رواية  يف 

بعد الياء، وقرأ الباقون (ما تشتهي) بحذف 

(١١3) هجاء مصاحف األمصار: ١٢٠، واملقنع: 
١٠٧، واجلامع: ١٢٦ن والرسم املصحفي 

هلذا احلرف (تشتهيه) باهلاء. 
القصائد-  أتــراب  الربرة-عقيلة  إحتاف   (١١٤)

.3٢5
ــاب  أرب ومجيلة   ،١٠٩  ،١٠٧ املقنع:   (١١5)

املراصد، الورقة ١٠٦أ.

مكة  أهل  مصاحف  يف  هي  وكذلك  اهلاء، 

والعراق(١١٦). 

اهلــاء  بإثبات  (تشتهيه)  قــرأ  مــن  علة 

األصل،  عىل  باهلاء  جاء  فألنه  الياء،  بعد 

بمعنى  التي  املوصولة  (ما)  عىل  تعود  ألهنا 

(الذي) وهي مرفوعة باألبتداء، و(تشتهي) 

صلة (ما) واهلاء عائدة إىل (ما) وهي مفعول 

(تشتهي). 

اهلاء،  بحذف  (تشتهي)  قرأ  من  وعلة 

فحذفها  األختصار،  عىل  هبا  جــاء  فألنه 

تعاىل:  قوله  ويقويه  األســم،  لطول  ختفيفاً 

[سورة   ﴾ ــوالً سُ رَ هُ  اللَّ ثَ  بَعَ ي  ــذِ الَّ ا  ــذَ ﴿أَهَ

الفرقان اآلية ٤١]، ومل يقل: بعثه اهلل(١١٧). 

الواو

ذَ . ١٦ وا اتَّخَ الُ قَ (وقالوا) يف قوله تعاىل: ﴿وَ

﴾ [سورة البقرة اآلية ١١٦].  لَداً هُ وَ اللَّ

وا  الُ (قَ الشام  أهل  مصاحف  يف  سمت  رُ

ويف  (قالوا)  قبل  واو  بغري   ( ــداً لَ وَ هُ  اللَّ ذَ  اتَّخَ
 ،١٧٢ ــوان:  ــعــن وال  ،33٦ املــبــســوط:   (١١٦)
 ،٢35 والــكــنــز:   ،٧٦١/٢ ــاع:  ــن واإلق

والنرش: 3٧٠/٢.
والكشف:   ،٤٤١ القراءاتك  معاين  نظر:   (١١٧)
 ،٦5٤ الـــقـــراءات:  وحــجــة   ،٢٦٢/٢
فضالء  وإحتاف   ،٢٦/٨ املحيط:  والبحر 

البرش: 3٨٧. 
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سائر املصاحف (وقالوا) بإثبات الواو(١١٨). 

قال الشاطبي(119): 

أوىص اإلمام مع الشامي واملدين

شام وقالوا بحذف الواوقبل ير

واو،  بغري  (قالوا)  وحده  عامر  ابن  قرأ 
وكذلك هي يف املصحف الشامي. 

وقرأ الباقون (وقالوا) بإثبات الواومتابعة 
ملصاحفهم(١٢٠). 

فألنه  واو،  بغري  (قــالــوا)  قــرأ  من  علة 
ما  عىل  معطوفة  غري  منقطعة  مجلة  جعلها 

قبلها. 

وحذف  منقطعة  غري  تكون  أن  وجيوز 
ملة الثانية باجلملة األوىل،  الواوأللتباس اجلُ
جاز  بــاألوىل  الثانية  اجلملة  التبست  وإذا 

حذف الواووإثباهتا، ومنه قوله تعاىل:

ئِكَ  لَ وْ أُ ا  اتِنَ بِآيَ بُوا  ذَّ كَ وَ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ ﴿وَ
[سورة   ﴾ ونَ الِدُ خَ ا  فِيهَ مْ  هُ النَّارِ  ابُ  حَ أَصْ
فيها  ــم  (وه ولــوقــال   ،[3٩ ــة  األي البقرة 
قرأ  مــن  وعلة  حسناً،  لكان  ــدون)  ــال خ

والدرة   ،١٠٢ واملقنع:   ،3٩ املصاحف:    (١١٨)
الصقلية: الورقة٢٧أ.

القصائد-:  أتراب  الربرة-عقيلة  إحتاف   (١١٩)
 .3٢١

والكايف:   ،٧١ والعنوان:   ،٧٦ التيسري:   (١٢٠)
٢٠٨، والكنز: ١٢٩، والنرش: ٢٢٠/٢.

عىل  مجلة  عطف  فألنه  بــالــواو،  (وقــالــوا) 
يف  عنهم  تعاىل  اهلل  أخرب  الذين  ألن  مجلة، 
دَ  اجِ سَ نَعَ مَ نْ مَ مُ مِمَّ لَ أَظْ نْ  مَ تعاىل: ﴿وَ قوله 
ا﴾  ابِهَ رَ ى فِي خَ عَ سَ هُ وَ مُ ا اسْ رَ فِيهَ كَ ذْ هِ أَنْ يُ اللَّ
 ( [األية ١١٤] هم الذين قالوا (اختذ اهلل ولداً
لذلك توجب عطف أخر الكالم عىل أوله، 

ألنه إخبار عن الكفار(١٢١). 

ـــــري: (املــعــنــى واحـــد يف  قـــال األزه
القراءة  أن  غري  وحذفها،  هنا  الواو  إثبات 
يستوجب  حرف  زيادة  ألنه  بالواوأعجب، 
به القارئ عرش حسنات، والواو تعطف هبا 

مجلة عىل مجلة)(١٢٢). 

وا . ١٧ عُ ارِ سَ  (سارعوا) يف قوله تعاىل: ﴿وَ
األية  عمران  آل  [سورة   ﴾ ةٍ رَ فِ غْ مَ إِلَى 

 .[١33

واهل  املدينة  أهل  مصاحف  يف  سمت  رُ
واوقبل  بغري  مغفرة)  إىل  (سارعوا  الشام 
(وسارعوا)  املصاحف  سائر  ويف  السني، 

بالواو(١٢3). 

 ،١5٨/١ عـــيل:  أليب  احلــجــة  يــنــظــر:   (١٢١)
 ،٢٨3 واملوضح:   ،٢٦٠/١ والكشف: 
القراءات: ١١٠، والبحر املحيط:  وحجة 

.3٦٢/١
(١٢٢) معاين القراءات: ٦٠،

(١٢3) هجاء مصاحف األمصار: ١١٨، واملقنع: 
الورقة  املــراصــد،  ــاب  ارب ومجيلة   ،١٠٢

٧١ب.
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قال الشاطبي(12٤): 

وسارعوا الواومكي عراقية

وبا وبالزبر الشامي فشا خربا

قرأ نافع وأبوجعفر وابن عامر (سارعوا) 
بالواو، وكذلك هي يف مصاحف أهل مكة 

والعراق(١٢5). 

فقد  واو،  بغري  (سارعوا)  قرأ  من  علة 
ما  عىل  معطوفة  غري  منقطعة  مجلة  جعلها 
باألوىل،  ملتبسة  فإهنا  قطعها  ومع  قبلها، 
مستغنية بالتباسها عن عطفها بالواو، وعليه 
﴾ [سورة  مْ هُ بُ لْ مْ كَ هُ ابِعُ ةٌ رَ قوله تعاىل: ﴿ثَالثَ
ةٌ  بْعَ ﴿سَ تعاىل:  وقال   ،[٢٢ اآلية  الكهف 

﴾ [سورة الكهف).  مْ هُ بُ لْ مْ كَ هُ نُ ثَامِ وَ

فقد  بالواو،  (وسارعوا)  قرأ  من  وعلة 
عليها  واملعطوف  مجلة،  عىل  اجلملة  عطف 
مْ  كُ لَّ ولَ لَعَ سُ الرَّ هَ وَ وا اللَّ يعُ أَطِ قوله تعاىل ﴿وَ
 ،١ 3 ٢ ن يتا أل ا ] ﴾ ا و عُ رِ ا سَ وَ  نَ و مُ حَ رْ تُ

.(١٢٦)[١33

القصائد-:  أتراب  الربرة-عقيلة  إحتاف   (١٢٤)
.3٢١

(١٢5) السبعة: ٢١٦، والتبرصة: ١٧٤، واإلقناع: 
٦٢٢/٢، والنرش: ٢٤٢/٢، واملكرر: ٢٦

(١٢٦) ينظر: احلجة أليب عيل: 3٨٤/١، ومعاين 
 ،35٦/١ والكشف:   ،١١٠ القراءات: 

واملوضح: 3٤٠، وزاد املسري: ٤5٩/١. 

ينَ . ١٨ ولُ الَّذِ يَقُ  (يقول) يف قوله تعاىل: ﴿وَ
وا﴾ [سورة املائدة األية 53].  نُ آمَ

ومكة  الشام  أهل  مصاحف  يف  سمت  رُ
واوقبل  بغري  أمنوا)  الذين  (يقول  واملدينة 
الــعــراق  أهــل  مصاحف  ويف  (يــقــول). 

(ويقول) بالواو(١٢٧). 

قال الشاطبي(128): 

مع اإلمام وشام يرتدد مدين

وقبله ويقول بالعراق ير

قرأ ابن عامر وابن كثري ونافع وابوجعفر 
(يقول الذين أمنوا) بغري واو، وكذلك هي 
يف مصاحف الشام واحلرمني، وقرأ الباقون 
وكذلك  ــقــول)  (ي بالواوقبل  ــول)  ــق (وي
أبا  إال  (يقول)  رفع  وكلهم  مصاحفهم، 

عمروويعقوب فإهنام نصباه(١٢٩). 

علة من قرأ (يقول) بغري واو، فإنه حذف 
يف  ألن  العطف؛  حرف  عن  الواوأستغناءً 
األوىل،  عىل  يعود  ضمرياً  الثانية  اجلملة 

ورشح   ،٩٢ واجلــامــع:   ،١٠3 املقنع:   (١٢٧)
تلخيص الفوائد: ٢5.

القصائد:  أتــراب  الربرة-عقيلة  إحتــاف   (١٢٨)
.3٢١

(١٢٩) املبسوط: ١٦٢، واتبرصة: ١٨٧، والكنز: 
والنرش:   ،١٠٨ التيسري:  وحتبري   ،١5٠

 .٢5٤/٢
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فإنه  بالواووالرفع،  (ويقول)  قرأ  من  وعلة 
ال  مجلة،  عىل  مجلة  وعطف  قبله،  مما  قطعه 

مفرداً عىل مفرد.

وعلة من قرأ (ويقول) بالواووالنصب، 
اهلل  أســم  من  بــدالً  يــأيت)  (ان  جعل  فألنه 
بالفتح  اهلل  يأيت  أن  عسى  وتقديره:  تعاىل، 

وأن يقول الذين. 

وقد يكون (ويقول) منصوباً عطفاً عىل: 
فعسى اهلل أن يأيت بالفتح...وأن يقول الذين 

أمنوا(١3٠). 

ا . ١٩ نَّ كُ ـــا  مَ ﴿وَ تعاىل:  قوله  يف  كنا)  (مــا 
األية  األعـــراف  ﴾ [ســورة  يَ ــدِ ــتَ ــهْ لِــنَ

 .[٤3

سمت يف مصاحف أهل الشام (ما كنا  رُ
لنهتدي) بغري واوقبل (ما). 

لنهتدي)  كنا  (وما  املصاحف  سائر  ويف 
بالواو(١3١). 

قال الشاطبي(132): 
وحذف واووما كنا وما 

 ،5٠3/٢ الـــقـــرآن:  اعــــراب  يــنــظــر:   (١3٠)
 ،3٧٧ واملوضح:   ،٤١١/١ والكشف: 
القراءات: ٢٢٩، والبحر املحيط:  وحجة 

.5٠٩/3
مصاحف  وهجاء   ،٤5  ،٤٤ املصاحف:   (١3١)

األمصار: ١١٩، واملقنع: ١٠3.
القصائد-:  أتراب  الربرة-عقيلة  إحتاف   (١3٢)

.3٢٢

يتذكرون ياه وانجاكم هلم زبرا

عثامن  بن  (عمران  الربهسم:  أبو  قال 
الشاذة)،  القراءة  صاحب  الشامي  الزبيدي 
ــل الــشــام وأهــل احلــجــاز (ما  يف إمــام أه
(وما  العراق  أهل  إمام  ويف  لنهتدي)  كنا 

كنا)(١33). 

قرأ ابن عامر وحده (ما كنا) بغري واوقبل 
(ما)، وكذلك هي يف مصاحف أهل الشام، 
وقرأ الباقون (وما كنا) بالواو، وكذلك هي 

يف مصاحفهم(١3٤)

واو،  بغري  لنهتدي)  كنا  قرأ (ما  من  علة 
ألتصال  العطف؛  حرف  عن  استغنى  فألنه 
اجلملة الثانية باألوىل يف املعنى، وكل مجلتني 
األوىل،  عىل  يعود  ذكر  منها  الثانية  يف  كان 
من  وعلة  فيها،  جائز  الواووإثباهتا  فحذف 
قرأ (وما كنا) بالواو، فألنه عطف مجلة عىل 

مجلة(١35). 

ال  واووإدخاهلا  قال األزهري: (إخراج 

(١33) املصاحف: ٤٤- ٤5.
والكايف:   ،٩5 والعنوان:   ،٢٨٠ السبعة:   (١3٤)

٢٦٤، والكنز: ١5٩، والنرش: ٢٦٩/٢.
 ،١5٦ خــالــويــه:  ــن  الب احلــجــة  ينظر:   (١35)
 ،٤١5 واملوضح:   ،٤٦٤/١ والكشف: 
فضالء  وإحتاف   ،٤١٩/٤ البيان:  وجممع 

البرش: ٢٢٤.
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يغري املعنى يف مثل هذا املوضع، املعنى أهنم 
كنا  وما  هلذا  هدانا  الذي  هلل  احلمد  قالوا: 
لنهتدي ملا هدانا له، ومن حذف الواوأراد: 
اهلل   هد لوال  هلذا  لنهتدي  كنا  ما  رب  يا 

إيانا)(١3٦). 

أل . ٢٠ الْمَ ــالَ  ﴿قَ تعاىل:  قوله  يف  ــال)  (وق
األعراف  [سورة  وا﴾  بَرُ تَكْ اسْ ينَ  الَّذِ

األية ٧5]. 

سمت يف مصاحف أهل الشام (وقال  رُ
املأل) بزيادة واوقبل (قال). 

بغري  املــأل)  (قــال  املصاحف  سائر  ويف 
واو(١3٧). 

قال الشاطبي(138): 

وبصطة بإتفاق مفسدين وقال

الواو شامية مشهورة أثرا

أهل  إمام  (يف  الربهسم:  ايب  عن  روي 
الذين  املــأل  ــال  (وق احلجاز  وأهــل  الشام 
(قال  العراق  أهل  إمــام  ويف  استكربوا)، 

املأل))(١3٩). 

(١3٦)  معاين القراءات: ١٨٠.
(١3٧) املقنع: ١٠3-١٠٤، واجلامع: ٩٦، ومجيلة 

ارباب املراصد، الورقة ٨٢ب. 
القصائد-:  أتراب  الربرة-عقيلة  إحتاف   (١3٨)

 .3٢٢
(١3٩) املصاحف: ٤٤-٤5.

هلذا  احلجاز  أهل  قــراءة  تثبت  مل  قلت: 
وال  عامر،  البن  واومتوافقة  بزيادة  احلرف 

رسام يف مصاحفهم. 

بزيادة  وحده (وقال املأل)  قرأ ابن عامر 
مصاحف  يف  هي  وكذلك  (قــال)  واوقبل 
بغري  املأل)  (قال  الباقون  وقرأ  الشام،  أهل 

واومتابعةً ملصاحفهم(١٤٠). 

يف  كالعلة  احلــرف  هذا  قــراءة  يف  العلة 
قراءة (وما كنا لنهتدي) املتقدم ذكرها برقم 

 .(١٩)

يــنَ . ٢١ ــذِ الَّ ﴿وَ تعاىل:  قوله  يف  (الــذيــن)   
﴾ [سورة التوبة  اراً رَ داً ضِ جِ سْ وا مَ ذُ اتَّخَ

األية ١٠٧]. 

واهل  املدينة  مصاحف أهل  يف  سمت  رُ
واوقبل  بغري  أختــــذوا...)  (الــذيــن  الشام 
(والذين)  املصاحف  سائر  ويف  (الذين) 

بالواو(١٤١).

قال الشاطبي(1٤2): 

ودون واوالذين الشام واملدين

والكنز:   ،٢٦٦ والكايف:  التبرصة: ٢٠٤،   (١٤٠)
١٦٠، والنرش: ٢٧٠/٢، واملكرر: ٤٤.

(١٤١) هجاء مصاحف األمصار: ١١٩، واملقنع: 
١٠٤، والدرة الصقيلة، الورقة 35أ.

القصائد-:  أتراب  الربرة-عقيلة  إحتاف   (١٤٢)
 .3٢٢
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وحرف ينرشكم بالشام قد نرشا

الكويف  سليامن  (بن  أدم  بن  حييى  قال 
أهل  الكسائي:  عــيلّ  أمــىل  (ت٢٠3هـــــ) 
رضاراً)  مسجداً  أختــذوا  (الــذيــن  املدينة 
ــرصة  ــب وال ــة  ــوف ــك ال وأهــــل  واو،  بــغــري 

بالواو(والذين))(١٤3). 

ــة غــري تــامــة، ألن  ــرواي ــذه ال قــلــت: ه
وال  بحذف  الشام  أهل  يذكر  مل  الكسائي 

زيادة يف قراءة هذا احلرف. 

عامر  وابــــن  وابــوجــعــفــر  ــع  ــاف ن ـــرأ  ق
يف  هــي  وكــذلــك  واو،  بغري  (الــذيــن...) 
مصاحفهم، وقرأ الباقون (والذين) بالواو، 

وكذلك هي يف مصافحهم(١٤٤). 

فإنه  واو،  بغري  (الــذيــن)  قــرأ  من  علة 
ما  عىل  معطوفة  غري  مستأنفة  مجلة  جعلها 

قبلها. 

قال مكي: (وال حيسن أن يكون (الذين) 
[اآلية  (أخرين)  من  بدالً  القراءة  هذه  يف 
التوبة،  هلم  ترجى  (أخرين)  ألن  ١٠٦]؛ 
لقوله  توبة  هلم  ترجى  ال  أختذوا)  و(الذين 
عَ  طَّ تَقَ أَنْ  -إِالَّ  مْ هُ انُ يَ نْ بُ الُ  ــزَ يَ ﴿ال  تعاىل: 

(١٤3)  مجيلة أرباب املراصد، الورقة ٨5أ.
 ،٢١٦ والــتــبــرصة:   ،١٩٦ املــبــســوط:   (١٤٤)
واإلقناع: ٦5٩/٢، وحتبري التيسري: ١٢١، 

والنرش: ٢٨١/٢.

مْ ﴾ [األية ١١٠])(١٤5).  هُ وبُ لُ قُ

فألنه  بالواو،  (والذين)  قرأ  من  وعلة 
عىل  فهومعطوف  مجلة،  عىل  مجلة  عطف 
اهلل)  ألمر  مرجون  (واخــرون  تعاىل  قوله 

[األية ١٠٦](١٤٦). 

يَرَ . ٢٢ ـــمْ  لَ وَ ﴿أَ تعاىل:  قوله  يف  يــر)  (أمل 
ضَ  رْ األَ وَ اتِ  وَ مَ السَّ أَنَّ  وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ
ا﴾ [سورة األنبياء  مَ نَاهُ قْ تَ فَ تْقاً فَ ا رَ تَ انَ كَ

األية 3٠].

ير  (أمل  مكة  أهل  مصاحف  يف  سمت  رُ
الذين...) بغري واويف (امل) بني اهلمزة والالم، 

ويف سائر املصاحف (أومل) بالواو(١٤٧). 

قال الشاطبي(1٤8): 

وقال األول كويف ويف أومل

ال واويف مصحف املكي مستطرا

بغري  الذين)  ير  (أمل  وحده  كثري  ابن  قرأ 
مصاحف  يف  هي  وكذلك  الــالم،  واوقبل 

(١٤5) الكشف: 5٠٧/١.
 ،33٦/١ القرآن:  أعراب  مشكل  ينظر:   (١٤٦)
ــراءات:  ــق ال وحجة   ،٤53 ــح:  ــوض وامل
وإحتاف   ،٧٠/5 البيان:  وحجة   ،3٢3

فضالء البرش: ٢٤٤. 
ورشح   ،١٠٧ واجلامع:   ،١٠٤ املقنع:   (١٤٧)

تلخيص الفوائد: 3٤.
القصائد-:  أتراب  الربرة-عقيلة  إحتاف   (١٤٨)

.3٢3
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بــزيــادة  يــر)  (أومل  الــبــاقــون  وقـــرأ  مــكــة، 
ـــالم، وكــذلــك هــي يف  واوبـــني اهلــمــزة وال

مصاحفهم(١٤٩). 

واو،  بغري  الذين)  ير  (أمل  قرأ  من  علة 
فألنه أدخل الف األستفهام عىل (مل) فانتقل 
الكالم من النفي إىل اإلجياب، فجعله أبتداءً 
قرأ  من  وتذكري، وعلة  وعظ  معنى  يف  كالم 
من  قبله  ما  عىل  عطفه  فألنه  بالواو،  (أومل) 
األستفهام،  ألــف  عليه  ــل  وأدخ الكالم، 

فرتكت مفتوحة كام كانت(١5٠). 

ى . ٢3 وسَ مُ ــالَ  قَ ﴿وَ تعاىل:  قوله  يف  (قال) 
األية  القصص  [ســورة   ﴾ ــمُ ــلَ أَعْ ــي  بِّ رَ

 .[3٧

(قال  مكة  أهل  مصاحف  يف  سمت  رُ
موسى ريب أعلم) بغري واوقبل (قال)، ويف 

سائر املصاحف (وقال) بالواو(١5١). 

قال الشاطبي(152): 

مكيهم قال موسى نافع

(١٤٩) التبرصة: ٢٦3، والكايف: 3٢٩، واإلقناع: 
٧٠3/٢، والنرش:3٢3/٢، واملكرر:٨3. 

(١5٠) ينظر: معاين القراءات: 3٠٦، والكشف:٢/ 
القراءات:  ١١٠،واملوضح:555،وحجة 

٤٦٧، وإحتاف فضالء البرش: 3١٠. 
(١5١) هجاء مصاحف األمصار: ١٢٠، واملقنع: 

١٠٦، واجلامع: ١١٦.
القصائد-:  أتراب  الربرة-عقيلة  إحتاف   (١5٢)

.3٢٤

بعليه أيت وله فصاله ظهرا

موسى)  (قـــال  وحـــده  كثري  ــن  اب ــرأ  ق
أهل  مصاحف  يف  هي  وكذلك  واو،  بغري 
بالواو،  موسى)  (وقال  الباقون  وقرأ  مكة، 

وكذلك هي يف مصاحفهم(١53). 

العلة يف قراءة هذا احلرف كالعلة يف قراءة 
(وما كنا لنهتدي) املتقدمة برقم (٢٤). 

الياء

ا . ٢٤ مَ وا  بِعُ (يتذكرون) يف قوله تعاىل: ﴿اتَّ
مِنْ  وا  بِعُ تَّ تَ ال  وَ مْ  بِّكُ رَ مِنْ  مْ  يْكُ إِلَ لَ  نْزِ أُ
﴾ [سورة  ونَ رُ كَّ ا تَذَ لِيالً مَ لِيَاءَ قَ ونِهِ أَوْ دُ

اإلعراف اآلية 3]. 

...) الشام  أهل  مصاحف  يف  سمت  رُ
قليالً ما يتذكرون) بياء زائدة قبل التاء، ويف 
بالتاء  تذكرون)  ما  (قليالً  املصاحف  سائر 

من غري ياء(١5٤). 

قال الشاطبي(155): 
وحذف واووما كنا وما 

يتككرون ياه وأنجاكم هلم زبرا

 ،٤3٠ الوجيز:  والكتاب   ،١٧١ التيسري:   (١53)
 ،٧٢٤/٢ ــاع:  ــن واإلق  ،35١ والــكــايف: 

والنرش: 3٤١/٢. 
 ،١٠3 واملقنع:   ،٤5-٤٤ املصاحف:   (١5٤)

ورشح ختليص الفوائد: ٢٨. 
القصائد:  أتــراب  عقيلة  الــربرة-  إحتاف   (١55)

 .3٢٢
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أهل  إمام  (يف  الربهسم:  أيب  عن  روي 
الشام واهل احلجاز (قليالً ما يتذكرون) ويف 
إمام أهل العراق (قليالً ما تذكرون))(١5٦). 

قلت: مل تثبت موافقة أهل احلجاز ألهل 
يف  يرسم  ومل  احلرف،  هذه  قراءة  يف  الشام 

 . مصاحفهم أيضاً

قرأ ابن عامر وحده (قليالً ما يتذكرون) 
بياء قبل التاء مع ختفيف الذال، وكذلك هي 
يف املصحف الشامي، وقرأ محزة والكسائي 
وخلف وعاصم يف رواية حفص (تذكرون) 
بتاء واحدة من غري ياء قبلها خفيفة الذال، 
وقرأ الباقون (تذكرون) بتاء واحدة من غري 

ياء قبلها، مشددة الذال(١5٧). 

والتاء،  بالياء  (يتذكرون)  قرأ  من  علة 
فألنه إخبار عن الغائبني، أخرب اهلل تعاىل به 
رسول الكريم^، واملعنى: قليالً يا حممد ما 
يتذكر هؤالء الذين بعثت إليهم، وعلة من 
قرأ (تذكرون) بتخفيف الذال وتاء واحدة، 
فحذف  (تتذكرون)  االصل  عىل  به  فجاء 

إحد التائني، واملحذوفة هي الثانية. 

املراصد:  أرباب  ومجيلة   ،٤5 املصاحف:   (١5٦)
٧٩أ. 

(١5٧) السبعة: ٢٧٨، والتبرصة: ٢٠٢، والعنوان: 
الزاهرة:  والبدور   ،٢٦٧/٢ والنرش:   ،٩5

.٢٢٨

مع  واحدة  بتاء  (تذكرون  قرأ  من  وعلة 
(تتذكرون)  فيه  فاألصل  الــذال،  التشديد 
وشدد  الذال  يف  الثانية  التاء  فإدغم   ، أيضاً

لقرب املكان بينهام(١5٨). 

بَادِ ال . ٢5 (يا عبادي) يف قوله تعاىل: ﴿يَا عِ
﴾ [سورة الزخرف  مَ يَوْ مْ الْ يْكُ لَ فٌ عَ وْ خَ

اآلية ٦٨].

سمت يف مصاحف أهل املدينة والشام  رُ
ويف  بالياء،  عليكم...)  خوف  ال  عبادي  (يا 
مصاحف أهل العراق (يا عباد) بغري ياء(١5٩). 

قال الشاطبي(1٦0): 

وعنهام تشتهيه يا عبادي ال

وهم عباد بحذف الكل قد ذكرا

وأبو  عامر  وابــن  وأبوجعفر  نافع  قرأ 
الوصل  يف  بالياء  عبادي)  (يا  عــمــرو(١٦١) 

(١5٨) ينظر: الكشف: ٤٦٠/١، واملوضح: ٤١١، 
البيان:  وجممع   ،٢٧٩ القراءات:  وحجة 

3٩٤/٤، والبحر املحيط: ٢٦٨/٤.
(١5٩) هجاء مصاحف األمصار: ١٢٠، واملقنع: 
الورقة  املــراصــد:  أربــاب  ومجيلة   ،١٠٧

١٠٦ب. 
القصائد:  أتــراب  عقيلة  الــربرة-  إحتاف   (١٦٠)

.3٢5
(١٦١) قراءة أيب عمروبن عالء (يا عبادي) بالياء، 
ألنه رأها يف مصاحف أهل املدينة واحلجاز 
بالياء، ومل ترسم يف مصاحف أهل البرصة 

إال بإسقاط الياء، ينظر: النرش: 3٧٠/٢.



الدكتور صالح مهدي عباس .............................................................................

٤5

هـ)
١٤

3١
م -

٢٠
١٠

ع (
 ربي

ل:
ألو

دد ا
الع

املدينة  والوقف، وكذلك هي يف مصاحف 
والشام، وكلهم أسكن الياء، غري عاصم يف 

رواية أيب بكر، فإنه فتحها. 

يف  ــاء  ي بغري  عــبــاد)  ــا  (ي الباقون  ــرأ  وق
الوصل والوقف(١٦٢). 

الياء،  بإثبات  (ياعبادي)  قرأ  من  علة 
فألنه جاء هبا عىل األصل، وهوإثبات الياء، 

ألهنا ضمري املتكلم املضيف إىل نفسه. 

الياء،  بحذف  عباد)  (يا  قرأ  من  وعلة 
النداء لكثرته  فألنه جاء هبا عىل احلذف يف 

يف الكالم(١٦3). 

الياء والنون

إِذْ . ٢٦ ﴿وَ تــعــاىل:  قــولــه  يف  (أنــجــاكــم) 
[سورة   ﴾ نَ ــوْ عَ ــرْ فِ آلِ  مِنْ  مْ  نَاكُ يْ أَنجَ

األعراف اآلية ١٤١]

(وإذ  الشام  أهل  مصاحف  يف  سمت  رُ
املصاحف  سائر  ويف  باأللف،  أنجاكم...) 

(أنجيناكم) بياء ونون قبل األلف(١٦٤). 

 ،3٢5 والــتــبــرصة:   ،33٦ املــبــســوط:   (١٦٢)
 ،٩٤٦ واملوضح:   ،٧٦٢/٢ واإلقــنــاع: 
وحجة القراءات: ٦53ن وإحتاف فضالء 

البرش: 3٨٦. 
(١٦3) ينظر: معاين القراءات: ٤٤١، والكشف: 
وحجة   ،٦٤٩ واملــوضــح:   ،٢٦3/٢
البرش:  فضالء  وإحتاف   ،٦53 القراءات: 

 .3٨٦
(١٦٤)  املقنع: ١٠٤، واجلامع: ٩٦، ومجيلة ارباب 

قال الشاطبي(1٦5): 

وحذف واووما كنا وما

يتذككرون ياه وأنجاكم له زبرا

إمام  (يف  قــال:  الربهسم  أيب  عن   رو
أهل الشام وأهل احلجاز (وإذ أنجاكم من 
(وإذ  العراق  أهل  إمــام  فــرعــون).ويف  آل 

أنجيناكم))(١٦٦). 

قلت: مل تثبت موافقة أهل احلجاز لقراءة 
أهل الشام يف هذا احلرف. 

أنجاكم...)  (وإذ  وحده  عامر  ابن  قرأ 
نــون،  وال  ــاء  ي غــري  مــن  اجليم  بعد  بألف 
وقرأ  الشامي،  املصحف  يف  هي  وكذلك 
والف  ونون  بياء  أنجيناكم)  (وإذ  الباقون 

بعدها، وكذلك هي يف مصاحفهم(١٦٧). 

بعد  بالف  أنجاكم)  (وإذ  قرأ  من  علة 
الواحد،  بلفظ  نون،  وال  ياء  غري  من  اجليم 
تعاىل،  اهلل  ضمري  إىل  مسنداً  جعله  فإنه 
اً  إِهلَ مْ  يكُ بْغِ أَ  ِ َ اهللاَّ ريْ أَغَ الَ  وهوقوله تعاىل: ﴿قَ
 ﴾ مْ اكُ أَنجَ إِذْ  وَ ِنيَ  املَ الْعَ ىلَ  عَ مْ  كُ لَ فَضَّ وَ  هُ وَ

املراصد: الورقة ٧٩ب.
القصائد:  اتــراب  –عقيلة  الــربرة  إحتاف   (١٦5)

 .3٢٢
(١٦٦)  املصاحف: ٤5.

(١٦٧) السبعة: ٢٩3، والتبرصة: ٢٠٧، والعنوان: 
٩٧، والكنز: ١٦١، والنرش: ٢٧١/٢. 



................................................................................... علل القراءات القرآنية 

٤٦

العدد األول: ربيع(٢٠١٠م -١٤3١هـ)

[االيتان ١٤٠، ١٤١]. 

وعلة من قرأ (أنجيناكم) فعىل أستئناف 
طريق  عن  نفسه،  عن  وجل  عز  اهلل  إخبار 

التعظيم هلل، واإلكبار له(١٦٨). 

(أنجيناكم  (ومعنى  ـــري:  األزه قــال 
 .(١٦٩)(وأنجاكم) واحد، ألن اإلنجاء هلل

من

ي . ٢٧ ــرِ ْ ﴿جتَ تعاىل:  قوله  يف  حتتها)  (من 
﴾ [سورة التوبة األية  ارُ َ هنْ ا األَ تِهَ ْ مِنْ حتَ

 .[١٠٠

(جتري  مكة  أهل  مصاحف  يف  سمت  رُ
سائر  ويف  (من)،  بزيادة  األهنار)  حتتها  من 
بغري  األهنـــار)،  حتتها  ــري  (جت املصاحف 

(من)(١٧٠).

قال الشاطبي(171): 

ال اذبحن وعن خلف معاً ال إىل

من حتتها أخراً مكيهم زبرا

 ،١٦٢ خــالــويــه:  ــن  الب احلــجــة  ينظر:   (١٦٨)
 ،٤٢5 واملوضح:   ،٤٧5/١ والكشف: 
وحجة القراءات: ٢٩٤، وتفسري النسفي: 

.٧٤/٢
(١٦٩)  معاين القراءات: ١٨٩. 

املقنع:   ،١١٩ االمصار:  مصاحف  هجاء   (١٧٠)
١٠٤، رشح تلخيص الفوائد: ٢٩. 

القصائد-:  أتراب  الربرة-عقيلة  إحتاف   (١٧١)
.3٢٢

ابــن كثري وحــده (جتــري من حتتها  قــرأ 
األهنار) بزيادة (من) وخفض التاء، وكذلك 
الباقون  وقرأ  مكة،  أهل  مصاحف  يف  هي 
(جتري حتتها األهنار) بغري (من) وفتح التاء، 

وكذلك هي يف مصاحفهم(١٧٢). 

األهنار)  حتتها  من  (جتري  قرأ  من  علة 
مصاحفهم،  يف  ثابتة  فألهنا  (مــن)؛  بزيادة 
قرأ  من  وعلة  للرسم،  موافقة  وقــراءتــه 
وفتح  (من)  بحذف  األهنار)  حتتها  (جتري 

التاء، فعىل املفعول فيه(١٧3). 

املعنى،  يف  سواء  وحذفها  (من)  وزيادة 
قال األزهري: ((من) تزاد يف الكالم توكيداً، 

وحتذف اختصاراً، واملعنى واحد)(١٧٤). 

هو

إِنَّ . ٢٨ ﴿فَ تعاىل:  قوله  يف  احلميد)  (الغني 
﴾ [سورة احلديد  يدُ مِ َ نِيُّ احلْ الْغَ وَ  َ هُ اهللاَّ

األية ٢٤]. 

سمت يف مصاحف أهل املدينة وأهل  رُ
الشام (فإن اهلل الغني احلميد) بغري هو، ويف 

(١٧٢)  التيسري: ١١٩، والكايف:: ٢٧٩، واإلقناع: 
٦5٨، والكنز: ١٦٨، والنرش: ٢٨٠/٢.

(١٧3) ينظر: الكشف: 5٠5/١، واملوضح: ٤5٢، 
البيان:  وجممع   ،3٢٢ القراءات:  وحجة 

٦٤/5، وإحتاف فضالء البرش: ٢٤٤.
(١٧٤)  معاين القراءات: ٢١٤. 
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سائر املصاحف (هوالغني احلميد)(١٧5).

قال الشاطبي(17٦): 

تكذبان بخلف مع مواقع دع

للشام واملدين هواملنيف ذرا

الشام  أهل  إمام  (يف  أبوالربهسم:  قال 
واهل احلجاز (فإن اهلل الغني) ويف إمام أهل 

العراق (هوالغني))(١٧٧). 

قلت: إن أراد بأهل احلجاز أهل املدينة 
فصحيح، وإن أضاف إليها مكة، فلم يثبت 
ذلك عن عبد اهلل بن كثري مقرئ أهل مكة. 

(فإن  عامر  وابــن  وأبوجعفر  نافع  قرأ 
هي  وكذلك  (هو)  بإسقاط  الغني...)  اهلل 
اهلل  ــإن  (ف الباقون  ــرأ  وق مصاحفهم،  يف 
بإثبات (هو) وكذلك هي يف  هوالغني...) 

مصاحفهم(١٧٨). 

احلميد)  الغني  اهلل  (فــإن  قــرأ  من  علة 

إن  خرب  (الغني)  جعل  هوفألنه  بإسقاط 

والــدرة   ،١3٤ واجلامع:   ،١٠٨ املقنع:   (١٧5)
الصقلية: الورقة٤٨ب

القصائد:  أتــراب  عقيلة  الــربرة-  إحتاف   (١٧٦)
 .3٢5

(١٧٧)  املصاحف: ٤٧. 
 ،١٨٦ ــوان:  ــعــن وال  ،3٦3 املــبــســوط:   (١٧٨)
 ،٧٨١/٢ ــاع:  ــن واإلق  ،3٩٦ والــكــايف: 

والنرش: 3٨٤/٢. 

الغني  اهلل  إن  ومعناه:  صفة،  (واحلميد) 

الذي ال يفتقر إىل أحد. 

وعلة من قرأ (فأن اهلل هوالغني احلميد) 
عند  فاصلة  جعله  فألنه  (هــو)  بإثبات 
ومعناه:  الكوفيني،  عند  وعامداً  البرصيني، 
ــه  أوألن اخلــالئــق،  دون  هوالغني  اهلل  إن 
ومجلة  خرباً،  و(الغني)  مبتدأ،  (هو)  جعله 
ومثله  (إن)،  خرب  رفع  حمل  يف  (هوالغني) 
﴾ [سورة  ُ بْرتَ وَ األَ انِئَكَ هُ قوله تعاىل: ﴿إِنَّ شَ

الكوثر األية 3](١٧٩).

القراءات: ٢٨٤، واملوضح:  ينظر: معاين   (١٧٩)
وجممع   ،٧٠٢ القراءات:  وحجة   ،٦٧٧
البرش:  فضالء  وإحتــاف  البيان:)/٢3٩، 

.٤١١
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قائمة املصادر واملراجع

القرآن الكريم. . ١

املصادر املخطوطة

الــقــراءات-لــلــشــيــخ . ٢ يف  اإليـــضـــاح 
املقرئ،  االنــدرايب  عمر  ايب  بن  أمحد 
(ت٤٧٠هـ) نسخة مصورة يف املجمع 
كتب  دار  نسخة  عن  العراقي  العلمي 
الرقم  ذات  تركيا،  إسالمبول  خانيس 

(Y.١35٠)

عقيلة . 3 رشح  يف  املراصد  ارباب  مجيلة 
أتــــراب الــقــصــائــد-لــربهــان الــديــن 
ــربي (ت  ــع غــرباهــيــم آبـــن عــمــر اجل
غانم  الدكتور  لألخ  مصورة  ٧3٢هـ) 
قدوري احلمد، عن نسخة دار الكتب 

املرصية-رقم (٢٤٩) قراءات. 

الدرة الصقلية يف رشح ابيات العقيلة-. ٤
اهلل  عبد  بــن  حممد  ايب  بــن  بكر  أليب 
غانم  الدكتور  لألخ  مصورة  اللبيب، 
مكتبة  نسخة  احلــمــد-عــن  قـــدوري 

األزهر رقم (٤٩) قراءات. 

وآدابـــه-. 5 ومــعــاملــه  ــرآن  ــق ال فضائل 
اهلروي  سالم  بن  القاسم  بيد  عُ أليب 

األوقــاف  مكتبة  نسخة  ـــ)  (ت٢٢3ه
 35) باملوصل-العراق-رقم  العامة 

مدرسة خاتون). 

الرسائل اجلامعية غري املنشورة: 

العرش . ٦ الــقــراءات  يف  الزاهرة  البدور 
بن  عــمــر  حــفــص  –أليب  ــرة  ــوات ــت امل
بالنشار  املعروف  األنــصــاري  قاسم 
السيد  وحتقيق  ــة  دراس (ت٩٠٠هــــ) 
رسالة  حممود،  اهلل  عبد  احلسني  عبد 
–جامعة  اآلداب  دكــتــوراه-كــلــيــة 

بغداد-١٩٩٠م. 

_اليب . ٧ الــثــامن  الــقــراءات  يف  البديع 
خالويه  بن  أمحد  بن  احلسني  اهلل  عبد 
جايد  السيد  حتقيق  (ت3٧٠هــــــ) 
كلية  دكتوراه-  –رسالة  خملف  زيدان 
األداب-جــامــعــة بــغــداد-١٩٨٦م، 
بعنوان (اجتاهات التاليف يف القراءات 
القرآنية مع حتقيق كتاب (البديع) البن 

خالويه. 

عبد . ٨ _اليب  السبع  القراءات  يف  الكايف 
عيني األندليس  اهلل حممد بن رشيح الرُ
الطالبة  وحتقيق  دراســة  ـــ)  (ت٤٧٦ه
–رسالة  عباس  مهدي  صالح  إيــامن 



الدكتور صالح مهدي عباس .............................................................................

٤٩

هـ)
١٤

3١
م -

٢٠
١٠

ع (
 ربي

ل:
ألو

دد ا
الع

جامعة  األداب-  كلية  ماجستري، 
(دراســة  بعنوان  ـــغـــداد-١٩٩٦م،  ب
كتاب  يف  والنحوية  اللغوية  الظواهر 
السبع-لرعيني)  القراءات  يف  (الكايف 

مع ملحق بتحقيق الكتاب). 

قـــراءات . ٩ رشح  يف  الوجيز  الكتاب 
أليب  اخلمسة  األمصار  أئمة  الثامنية 
(ت  األهــوازي  عيل  ابن  احلسن  عيل 
دريد  السيد  وحتقيق  دراسة  ٤٤٦هـــ) 
كلية  ماجستريـ  رسالة  أمحــد،  حسن 

األداب جامعة بغداد ١٩5٨م. 

القراءات . ١٠ وجــوه  تعليل  يف  املوضح 
عامر  بــن  ــد  أمح العباس  أليب  السبع 
وحتقيق  دراسة  (ت٤٤٠هـ)  املهدوي 
رسالة  احلمد  قـــدوري  ــامل  س السيد 
بغداد  جامعة  األداب  كلية  ماجستري 

١٩٨٨م. 

املصادر املطبوعة: 

ــة عــن مــعــاين الـــقـــراءات أليب . ١١ ــان اإلب
القييس (ت  أيب طالب  بن  حممد مكي 
رمضان  الدين  تــح.د.حمــي  ـــ)  ٤3٧ه

دمشق دار املأمون ١٩٧٩م. 

إحتاف الربرة باملتون العرشة القراءات . ١٢

مجع  ــتــجــويــد  وال واآلي  والـــرســـم 
الضباع  حممد  عيل  الشيخ  وتصحيح 
احللبي  البايب  مصطفى  مطبعة  القاهرة 

١35٤هـ = ١٩35م. 

إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربع . ١3
الدمياطي  حممد  بن  أمحد  للشيخ  عرش 
الشهري بالبناء (ت١١١٧هـ) تح: عيل 

حممد الضباع القاهرة ١35٩هـ. 

إعراب القرآن أليب جعفر أمحد بن حممد . ١٤
تــح.د.زهــري  (ت33٨هـــــ)  النحاس 
غازي زاهد، بغداد-منشورات وزارة 
 ١٩٧٩ الدينية  والــشــؤون  األوقــاف 

١٩٨٠م. 

األقناع يف القراءات السبع أليب جعفر . ١5
الباذش  ابــن  األنــصــار  عيل  بن  أمحــد 
(ت5٤٠هـ) تح.عبد املجيد قطامش، 

دمشق ١٤٠3هـ = ١٩٨3م. 

اإلعراب . ١٦ وجوه  من  الرمحن  به  نَ  مَ ما 
بن  اهلل  عبد  البقاء  أليب  ــراءات  ــق وال
ــربي (ت٦١٦هـــــ)  ــك ــعُ احلــســيــني ال

بريوت دار الكتب العلمية ١٩٧٩م. 

حممد . ١٧ ــان  ــي ح أليب  املــحــيــط  الــبــحــر 
ــدلــيس  ــن يــوســف الــغــرنــاطــي األن ب
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السعادة  مطبعة  القاهرة  (ت٧٤5هـــ) 
١3٧٨هـ. 

أليب . ١٨ القرآن  إعــراب  غريب  يف  البيان 
الربكات عبد الرمحن بن حممد األنباري 
عبد  تح.د.طه  (ت5٧٧هـــ)  النحوي 
املرصية  اهليئة  القاهرة  طــه،  احلميد 
 = ١3٩٠هـــ  والنرش  للتأليف  العامة 

١٩٧٠م. 

مكي . ١٩ حممد  أليب  القراءات  يف  التبرصة 
(ت٤3٧هــــ)  القييس  طالب  أيب  بن 
الكويت  رمضان  الدين  تــح.د.حمــي 
١٤٠5هـ  العربية  املخطوطات  معهد 

= ١٩٨5م. 

حتبري التيسري يف قراءات األئمة العرشة . ٢٠
لشمس الدين حممد بن حممد بن حممد 
دار  بريوت  (ت٨33هـ)  اجلزري  ابن 
الكتب العلمية ١٤٠٤هـ = ١٩٨3م. 

التنزيل . ٢١ ـــدارك  م  = النسفي  تفسري 
وحقائق التأويل أليب الربكات عبد اهلل 
(ت٧١٠هـــ)  النسفي  حممود  بن  أمحد 

القاهرة املطبعة األمريية ١٩3٦م. 

أليب . ٢٢ السبع  الـــقـــراءات  يف  التيسري 
ــد الــــداين  ـــن ســعــي عــمــروعــثــامن ب

(ت٤٤٤هـ) تح.أوتوبرتزل إسالمبول 
١٩3٠م. 

اجلامع ملا حيتاج اليه من رسم املصحف . ٢3
أليب إسحاق ابراهيم بن حممد بن عبد 
الرمحن بن وثيق االندليس (ت٦5٤هـ) 
بغداد.مطبعة  احلمد  قدور  تح.د.غانم 

العاين ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨م. 

احلجة آلبن خالويه احلجة يف القراءات . ٢٤
أمحد  بن  احلسني  اهلل  عبد  اليب  السبع 
تح.د.عبد  3٧٠هـــ)  (ت  خالويه  بن 
العال سامل مكرم بريوت دار الرشوق 

١3٩٧هـ = ١٩٧٧م. 

علل . ٢5 يف  ــة  ــج احل عـــيل  أليب  ــة  ــج احل
بن  احلسن  عيل  أليب  السبع  القراءات 
تح.عيل  (ت3٧٧هـــ)  الفاريس  أمحد 
احلليم  ــد  ود.عــب نــاصــف،  النجدي 
شلبي،  الــفــتــاح  ــد  ــب ود.ع الــنــجــار، 
للكتاب  ــة  املــرصي اهليئة  ــقــاهــرة،  ال

١٤٠3هـ = ١٩٨3م. 

رعة عبد الرمحن . ٢٦ حجة القراءات أليب زُ
(ت٤٠٠هـــــ)  زنجلة  بــن  حممد  بــن 
بريوت،  االفغاين  سعيد  تح.االستاذ 
ــة الـــرســـالـــة ١3٩٩هـــــــ =  ــس ــؤس م
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١٩٧٩م. 

يف . ٢٧ الظمآن  مورد  رشح  احلــريان  دليل 
بن  أمحد  للشيخ  القرآن  وضبط  رسم 
التونيس  املارغيني  سليامن  بن  ابراهيم 
دار  القاهرة  القايض  الفتاح  تح.عبد 

القرآن ١٩٧٤م. 

تارخيية . ٢٨ لغوية  دراسة  املصحف  رسم 
بريوت  احلمد  قدوري  غانم  الدكتور 
١٤٠٢هـ  العربية  املطبوعات  مؤسسة 

= ١٩٨٢م. 

الفرج . ٢٩ التفسري أليب  زاد املسري يف علم 
(ت  اجلوزي  ابن  عيل  بن  الرمحن  عبد 
اإلسالمي  املكتب  دمشق،  5٩٧هـــ) 

١٩٦٤م-١٩٦٨م. 

أمحد . 3٠ بكر  أليب  الــقــراءات  يف  السبعة 
ــغــدادي  ــب ــد ال ــاه ــن جم ــن مــوســى ب ب
تــح.د.شــوقــي ضيف،  ــــ)  (ت3٢٤ه

مرص دار املعارف ١٤٠٠هـ. 

املقرئ . 3١ وتذكار  املبتدي  القارئ  رساج 
آبن  عثامن  بن  عيل  الدين  لنور  املنتهي 
الطبعة  القاهرة  (ت٨٠١هـ)  القاصح 

الثالثة ١٩5٤م. 

رشح تلخيص الفوائد وتقريب املتباعد . 3٢

لنور الدين عيل بن عثامن آبن القاصح 
مصطفى  مطبعة  القاهرة  (ت٨٠١هـ) 

البايب احللبي ١٩٤٩م. 

عقيلة اتراب القصائد يف اسنى املقاصد . 33
أليب القاسم القاسم بن فريه بن خلف 
ضمن  طبعت  (ت5٩٠هـــ)  الشاطبي 
(إحتاف الربرة باملتون العرشة) القاهرة 

مطبعة مصطفى البايب ١35٤هـ. 

العنوان يف القراءات السبع أليب طاهر . 3٤
اسامعيل بن خلف األنصاري األندليس 
(ت ٤55هـ) تح.د.زهري غازي زاهد، 
ود.خليل العطية، بريوت عامل الكتب 

١٩٨5م. 

غيث النفع يف القراءات السبع للشيخ . 35
عيل النُوريَ الصفاقيس (ت ١١١٨هـ) 
 = ـــ  ١35٢ه األستقامة  مطبعة  مرص 

١٩3٤م. 

الفهرست أليب الفرج حممد بن إسحاق . 3٦
(ت  بالنديم  الشهري  البغدادي  الوراق 
نحو٤٠٠هـ) تح.د.رضا جتدد طهران 

١3٩١هـ = ١٩٧١م. 

التنزيل . 3٧ الكشاف عن حقائق غوامض 
التأويل،  وجوه  يف  األقاويل  وعيون 
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الزخمرشي  عمر  بن  حممود  اهلل  جلــار 
(ت53٨هـ) القاهرة-املطبعة التجارية 

الكرب ١35٤هـ. 

وعللها . 3٨ القراءات  وجوه  عن  الكشف 
وحججها أليب حممد مكي بن ايب طالب 
القييس (ت٤3٧هـ) تح.د.حميي الدين 

رمضان دمشق ١3٩٤هـ = ١٩٧٤م. 

العرشللشيخ . 3٩ ــراءات  ــق ال يف  الكنز 
الوجيه  بن  املؤمن  عبد  بن  اهلل  عبد 
تح.هناء  ـــــ)  (ت٧٤٠ه الــواســطــي 
العلمية  الكتب  دار  بريوت،  احلميص 

١٤١٩هـ = ١٩٩٨م. 

بكر . ٤٠ العرش أليب  القراءات  املبسوط يف 
أمحد بن احلسني بن مهران األصبهاين 
حاكمي،  محزة  تح.سبع  3٨١هـ)  (ت 
مؤسسة  وبــريوت،  القبلة،  دار  جدة، 

علوم القرآن ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨م. 

جممع البيان يف تفسري القرآن أليب عيل . ٤١
الفضل بن احلسن بن الفضل الطربيس 
(ت5٤٨هـ) بريوت، دار إحياء الرتاث 

العريب ١3٨3هـ = ١٩٦٤م. 

مشكل إعراب القرآن أليب حممد مكي . ٤٢
(ت٤3٧هــــ)  القييس  طالب  ايب  بن 

بغداد  الضامن،  صالح  تح.د.حاتم 
منشورات وزارة اإلعالم ١3٩5هـ = 

١٩٧5م. 

أيب . ٤3 بن  اهلل  عبد  بكر  اليب  املصاحف 
داود سليامن السجستاين ٠ت3١٦هـ) 
املطبعة  القاهرة  جفري  د.ارثر  تنقيح 

الرمحانية ١٩3٦م. 

معاين القراءات أليب منصور حممد بن . ٤٤
أمحد األزهري (ت3٧٠هـ) تح.الشيخ 
أمحد فريد املزيدي، بريوت، دار الكتب 

العلمية ١٤٢٠هـ = ١٩٩٩م. 

أسحاق . ٤5 أليب  واعرابه  القرآن  معاين 
ـــــرسي الـــزجـــاج  ـــن ال ـــم ب ـــراهـــي إب
عبده  اجلليل  تح.د.عبد  (ت3١١هـــ) 
شلبي، بريوت، عامل الكتب، ١٤٠٨هـ 

١٩٨٨م. 

األعاريب . ٤٦ كتب  عن  اللبيب  مغني 
بن  يوسف  بن  اهلل  عبد  الدين  جلامل 
هشام األنصاري النحوي (ت٧٦١هـ) 
احلميد،  عبد  الدين  حميي  تح.حممد 
 الكرب التجارية  املكتبة  الــقــاهــرة 

(ال.ت). 

مصاحف . ٤٧ مــرســوم  معرفة  يف  املقنع 
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سعيد  بن  عمروعثامن  أليب  األمصار 
أمحد  تح.حممد  ــــ)  (ت٤٤٤ه ــداين  ال
دمهان دمشق مطبعة الرتقي ١٩٤٠م. 

السبع . ٤٨ القراءات  من  تواتر  فيام  املُكرر 
قاسم  بــن  عمر  حفص  أليب  وحتــرر 
مطبعة  القاهرة  (ت٩٠٠هـــ)  النشار 
 = ١35٤هـــ  احللبي  البايب  مصطفى 

١٩٧٢م. 

(مقدمة . ٤٩ الــقــرآن،  علوم  يف  مقدمتان 
كتاب املباين، ومقدمة تفسري ابن عطية) 
بإرشاف د. آرثر جفري القاهرة مكتبة 

اخلانجي ١3٩٢هـ = ١٩٧٢م. 

الــقــرآن . 5٠ عــلــوم  يف  الــعــرفــان  مناهل 

للشيخ حممد بن عبد العظيم الزرقاين، 
القاهرةـ مطبعة مصطفى البايب احللبي 

١3٦١هـ. 

النرش يف القراءات العرش لشمس الدين . 5١
اجلزري  آبن  حممد  بن  حممد  بن  حممد 
ومــراجــعــة  تصحيح  ــــــ)  (ت٨33ه
دار  بريوت  الضباع  حممد  عيل  الشيخ 

الفكر (ال.ت). 

هجاء مصاحف األمصار أليب العباس . 5٢
(ت٤٤٠هـــ)  املهدوي  عامر  بن  أمحد 
جملة  يف  نرش  رمضان  الدين  تح.حميي 
املجلد  العربية  املخطوطات  معهد 

التاسع عرش اجلزء األول ١٩٧3.
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متهيد
ليس الناس سواء يف مد استيعاهبم ملا 
يف القرآن الكريم -هذه املائدة اإلهلية- من 
بل هم درجات، ولكلّ منهم  نِعم عظيمة، 
وتكاملهم.إهنم  لتساميهم  معينة  معارج 
فهمهم   ومد عقوهلم   بمستو يتاميزون 
لرسّ احلياة، ثم مد قدرهتم عىل االستفادة 

..من فضل اهلل

أن  ينبغي  عمل  ل  أوّ فــإن  هنا،  ومــن 
العقائدي   املستو عىل  اإلنسان  به  يقوم 
الكريم...هذا  القرآن  عىل  تعرفه  يف  يتمثل 
الكتاب الذي لوأنزل عىل اجلبال، خلشعت 
عت...هذا الكتاب الذي حييي به اهلل  وتصدّ
تعاىل قلوب البرش، ولوأحيا به ربنا املوتى ملا 

كان ذلك عجباً...هذا الكتاب الذي جيعله 
وماحالً  عاً  مشفّ شافعاً  القيامة  يوم  الــربّ 
إىل  قاده  وإمامه  أمامه  جعله  فمن  قاً،  مصدّ
تعاليمه  اجلنّة، ومن جعله خلفه وتوىل عن 

ساقه إىل النار وبئس املصري. 

السموّ  مراحل  عرب  اإلنسان  تكامل  إن 
له  لتتسنّى  القرآن،  حقيقة  بمعرفة  ق  متعلّ

االستفادة الكاملة..

آياته  يف  بالتدبّر  ق  تتحقّ املعرفة  وهــذه 
القراءة  عرب  قها  حتقّ من  أكثر  املباركات 
خري... من  التالوة  يف  ما  رغم  الساذجة، 

ـــالم الــقــرآن املــجــيــد أعــظــم الــكــالم  وك
وأفضله...وفضله عىل سائر الكالم كفضل 
اهلل عىل خلقه، وال يمكن بحال من األحوال 
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خلقه... وبــني  اهلل  بني  املسافة  نقيس  أن 
بني  املسافة  نقيس  أن  نستطيع  ال  وكذلك 
ــالم... ــك ال ســائــر  ــني  وب احلكيم  ــرآن  ــق ال

القرآنيّة  العظمة   مد معرفة  فإنّ  ولذلك، 
ي بصاحبها إىل ضامن  القرآين تؤدّ والفضل 

السموّ واالرتقاء. 

فهم  يشء-  كــلّ  قبل  وهكذا-ينبغي 
خالل  من  ــواءً  س فضله،  ومعرفة  القرآن 
خالل  ومــن  نفسه،  ــرآن  ــق ال يف  الــتــأمــل 
اهلل  هلم  خوّ الذين  عن  ــواردة  ال األحاديث 
سبحانه وتعاىل تبيينه، وهم النبي وأهل بيته 

عليه وعليهم السالم. 

القرآن  نجعل  أن  علينا  الــواجــب  ثم 
مصائرنا. ومعرفة  أنفسنا  لتقييم  ميزاناً 

دار  ــرة  واآلخ عمل  دار  الدنيا  ألن  ــاذا؟  مل
إبتالء... دار  الدنيا  كانت  جزاء.وهكذا 

ومن أبعاد االمتحان إن اإلنسان يعجز عن 
معرفة ذاته إالّ بصعوبة؛ فمثالً لوأن اإلنسان 
كان جيازي مبارشةً بعد العمل، إذاً النتفت 
قاعدة الفتنة ومبدأ االمتحان.فكيف تعرف 
مواقفنا، وهل نحن من أهل اجلنة أم النار؟ 

بالطبع ال جيوز أن ننتظر إىل حني الوفاة، 
حيث يقىض األمر، فكيف نعرف أنفسنا؟

اجلواب: أن نزن أنفسنا بميزان القرآن، 

 :الذي قال عنه رسول

وتبيان  الضاللة،  مــن   هــد ــقــرآن  «ال
من  ونور  العثرة،  من  واستقالة  العمى،  من 
الظلمة، وضياء من األحداث، وعصمة من 
اهللكة، ورشد من الغواية، وبيان من الفتن، 

وبالغ من الدنيا واآلخرة»(١). 

آية  وتايل  القرآن  بقارئ  املؤمل  من  فإن 
من آياته أن يتساءل عامّ إذا كان من أهل تلك 
اآلية.فإن كانت اآلية تأمر بالصالة والعبادة 
والطاعة وما أشبه، فله أن يُرس ويشكر اهلل 
سبحانه وتعاىل إن كان ممن يعمل هبا، وأن 

يزمع االستقامة عىل ما هوماضٍ فيه..

املنافقني  أعــامل  تتناول  بآية  مرّ  إذا  ــا  أمّ
واملرشكني أوصفاهتم فعليه أن يتساءل عامّ إذا 
كانت تتمثل فيه.فإذا كان األمر كذلك، تاب 

إىل ربّه وتوكل عليه لإلقالع مما هوعليه. 

وهذا بحد ذاته ما نسميه بمحاسبة النفس 
ومقاييسه... املجيد  القرآن  بميزان  ووزهنا 

وليست  كبرية  مسؤولية  د  جيسّ وهولعمري 
وحيدة.

يف  تتمثل   أخـــر مسؤولية  ــاك  وهــن
ألن  املجيد،  الكتاب  آيــات  عىل  االنفتاح 
ظاهر  فيه  ألن  دة،  مــتــعــدّ ــعــاداً  أب للقرآن 

(١) الكايف، الشيخ الكليني، ج٢، ص٦٠١. 
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للباطن  أن  كام  علوه  له  وباطن...والظاهر 
ل  التأمّ من  مزيداً  يستدعي  مستوياته...مما 
ل  يتأمّ أن  يكفي  ــارئ...وال  ــق ال قبل  من 
ة واحدة، ألن من طبيعة  القارئ آية معيّنة مرّ
كتاب اهلل أن تتفتّح أبوابه...الباب تلوالباب 
جيعل  ما  املؤمن...وهذا  القارئ  لرقي  تبعاً 
لق آياته عرب  راً جديداً، ال ختُ القرآن كتاباً نظِ

تقادم األيام...

إنّ اهلل سبحانه قد أمرنا بالتدبر يف كتابه 
ىلَ  عَ أَمْ  آنَ  رْ الْقُ ونَ  بَّرُ تَدَ يَ ال  ﴿أَفَ قال:  حني 

َا﴾ [سورة حممد، آية٢٤].  اهلُ فَ قْ وبٍ أَ لُ قُ

ذلك ألن التدبّر يزيد من تفاعل القارئ 
التدبر  دون  احلكيم...ومن  الذكر  وآيــات 
أنى  له  القارئ   مستو فوق  القرآن  يبقى 
يعلوابداً  وحي  اهلل  كتاب  ألنه  كــان.ملــاذا؟ 
ث  مستو البرش، وألنه الكتاب الذي يتحدّ
لإلنسان عن أمور غيبية صادقة الريب فيها، 
وانام-عرب التحول اجلدي يف واقع االنسان- 
وأنه  اهلل  كتاب  فقه   مستو بلوغ  عىل  يقدر 

بحاجة إىل متهيد السبيل.ولكن بامذا؟ 

بــاألعــامل  االشــتــغــال  ــة  ــزاول م  : أوالً
الصاحلة.

ثانياً: تطهري القلب من احلجب.

.إحراز ملكة التقو : ثالثاً

م  وتتحطّ الذات،  أقفال  تتكرسّ  وهناك 
سيقرأ  ذاك  ــرب...وإذ  والــكِ اجلهل  حواجز 
عليه  اُنزلت  وكأهنا  الكتاب  آيات  القارئ 
الواعية  القلوب  ذوي  من  فيكون  مبارشة، 

واآلذان الشاهدة. 

 أخــر ممــهــدات  هــنــاك  أن  ــب  ري وال 
قــراءة   لــد ــى  أرق  مستو إىل  للوصول 
الــوضــوء،  إســبــاغ  مثل  املجيد؛  الكتاب 
الفجر،  أوعند  السحر  وقت  يف  والقراءة 
املبارك  رمضان  شهر  فرصة  أواستغالل 
يف  القرآن  أوتالوة  القرآن،  فيه  أنزل  الذي 
يف  وبــالــذات  املقدسة  البقاع  ويف  الصالة 
املسجد احلرام واملسجد النبوي الرشيف...

كل ذلك يمهد السبيل لفقه القرآن.ملاذا؟ 

املقدسات  أوالبقاع  األوقات  هذه  ألن 
الغيب، حيث  آفاق  إىل  املؤمن  بروح  تعرج 
إبليس  ووســاوس  الغفلة  حجب  تتساقط 
اجلاهلية  احلميات  وأكنة  الــرشك  وأقنعة 
وما سواها مما حتجب نور الرب عن القلب 
الصيام  مثل  اهلل  شعائر  ممارسة  اىل  إضافة 
واإلعتكاف واحلج والزيارة بام هييئ القلب 
أكثر  الكريمة  ــات  اآلي مفاهيم  الستقبال 
ه بالغ  فأكثر.فهوإذ ذاك، سيقرأ القرآن بتوجّ
زكية  بنفس  الكريم  الكتاب  وحي  ى  ويتلقّ
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كام  بأنه  القول  يمكن  واع.وعليه؛  وقلب 
كذلك  احلكيم،  الذكر  آيات  بتالوة  اُمرنا 
وكرس  آفاقها  يف  ل  والتأمّ فيها  بالتدبّر  اُمرنا 
هم  يكن  «وال  بالقلب  حتيط  التي  األقفال 
كام  السورة»(٢)  القراءة-آخر   أحدكم-لد
عليه  املؤمنني  أمري  موالنا  عن  ذلك  ورد 

الم.. الة والسّ الصّ

ونحن –يف هناية املطاف– ننصح بأمرين: 

املواصفات  بتلك  القرآن  قراءة  ل:  األوّ
الوقت  اختيار  إىل  إضافة  واملعروفة،  املثبتة 

واملكان واحلالة املناسبة، وغري ذلك..

أن  ويمكن  ــات،  اآلي يف  التدبّر  الثاين: 
للتدبّر،  ووقتاً  للقراءة  وقتاً  القارئ  خيتار 
وقت  يف  األمــريــن  بــني  جيمع  أن  ويمكن 
ومكان واحد...علامً بأن للتدبّر أصوله التي 
ما مل تراع ومل يتم التقيّد باملناهج املرسومة، 
فإن املتدبر قد يقع يف أوحال القول بالرأي 

واهلو.واهلل املستعان. 

فلسفة احلروف املقطعة
﴿الـم﴾[سورة لقامن، آية١]. 

نتها  تضمّ التي  احلــروف  هذه  أن   أر

(٢) الكايف، الشيخ الكليني، ج٢، ص٦١٤. 

اآلية األوىل، كام هي كلامت القرآن، حتتمل 

أكثر من تفسري، ولعلّ اآلية القرآنية الواحدة 

صحيحة  ها  وكلّ التفاسري،  عرشات  حتتمل 

عند  من  نزل  كتاب  القرآن  ومنطقيّة...إذ 

ربّ العاملني، واهلل تعاىل حينام يوحي، يوحي 

بكلّ احلقائق، ومن مجيع األبعاد.

ل:  التفسري األوّ

وهوالتفسري األبسط والظاهري الذي 
الكتاب  بدء، هوأن  بادئ ذي  املرء  اه  يتلقّ
 األكرم النبي  به    حتدّ الذي  املعجز 
من  يتألف  إنام  العصور،  ومجيع  العامل  كلّ 
األحرف  ظاهرها  اآليات  وأن  حروف، 

حروف.  ه  كلّ والقرآن  ﴿الـم﴾ 

التفسري الثاين: 

الكريم  القرآن  هــوأن  عمقاً،  واألكثر 
احلروف  أمهيّة  إىل  اإلنسان  نظر  لفت  أراد 
واإلشارة إليها، وهي ثامنية وعرشون حرفاً 
حتتمل  وال  العربيّة  اللغة  منها  ن  تتكوّ التي 
غريها، بينام اللغات األخر قد حتوي أقل 

أوأكثر عدداً..

مما يعني ويشري إىل أن اهلل سبحانه وتعاىل 

قد علم اإلنسان علوم الكون هبذه احلروف 

أن  من  خملوقه  ن  ومكّ املعدودة،  القصرية 
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ل إىل ماليني الكلامت. (3) بها، فتتحوّ يركّ

ما  يتناول  أعمق،  ثالث  تفسري  وهناك 
املوجودة  األبجديّة  احلــروف  كانت  إذا 

واملعروفة ذات معانٍ أم ال؟ 

القديمة  واآلراء  األقوال  بعض  وهناك 
معنىً  حرف  لكلّ  أن  إىل  تذهب  واحلديثة 
شأنه  من  به،  اً  خاصّ ووقعاً  ونــربة  ونغمة 
التأثري عىل أعصاب اإلنسان...ومن خالل 
التأثري تنعكس عىل اإلنسان من حيث  هذا 
احلقيقة  دة.وهذه  وحمدّ معيّنة  معانٍ  لديه  أن 
ــروف  احل داللــة  يف  العبثيّة  نظرية  تنفي 
القصديّة  نظريّة  د  وتؤكّ املواضعة  أونظرية 
نه  تتضمّ بــدوره  األلسنيّة...وهذا  علم  يف 
هذا  يف  بصددها  لسنا  عمقاً  أكثر  بحوث 

احليز من القول. 

هــذه  بـــأن   يـــر آخـــر  تفسري  ــاك  ــن وه
األحرف حتوي إشارات معيّنة إىل حوادث 
وقعت قبل نزول الوحي، أوحوادث ستقع 
بعد نزول الوحي...وأن القرآن قد بنيّ تلك 
هذه. احلروف  إشارات  خالل  من  الوقائع 

التفسري،  هذا  عىل  بناء  العموم،  عىل  وهي 

وعميقة  عديدة  بحوثاً  حيــوي  املعنى  هــذا   (3)
ومــســارات  أدوات  جعل  كيف  تتناول 
احلروف...وهذا  إلقاء  من  نها  ومكّ النطق 

خلق اهلل سبحانه وتعاىل. 

إالّ  يفهمها  ال  ــة  خــاصّ حلقائق  إشـــارات 
األكرم  النبيّ  أعني  بالقرآن،  خوطب  من 
وسالمه  اهلل  صلوات  املعصومني  واألئمة 

عليهم أمجعني.

سؤال  يفرض  التفسري  هذا  عىل  وبناءً 
نفسه، إال وهو: إذا كانت هذه احلروف عبارة 
ة بني اهلل واملصطفني من  عن إشارات خاصّ
املجيد؟  القرآن  يف  ذكــرت  فلامذا  عباده، 
نبيّه  إىل  تعاىل  اهلل  يلقيها  أن  كافياً  يكن  وأمل 
من  حقيقتها  ويعي  فيفهم   ،املصطفى

دون احلاجة إىل تدوينها يف القرآن؟

جيعل  سبب  من  أكثر  هناك  احلقيقة؛  يف 
هذه اإلشارة تذكر يف اآليات القرآنيّة. 

ل:  السبب األوّ

هذه  ــود  وج خــالل  نعرف-من  لكي 
الدين  معرفة  يف  بحاجة  ــا  ــن ــارة-أن اإلش
الصالة  عليهم  بيته  وأهل  النبي  تبيني  إىل 
ب  يتوجّ املعرفة  والسالم، ومن خالل هذه 
حول  ة  األمّ متحور  برضورة  االعتقاد  علينا 
من  املعصومني  األئمة  وإمامة  النبي  إمامة 
حفظ  عــىل  ــاء  األوصــي باعتبارهم  بــعــده، 
الرشيعة  أحكام  وتوضيح  القرآنية  املفاهيم 
لعمري فضيلة  للناس عرب األجيال. وهذه 

ما بعدها فضيلة..
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السبب الثاين: 

واآلذان  املتفتّحة  القلوب  من  هناك  أن 
التلقي- قابليّة  ى-أوله  تتلقّ ما  الواعية 
اهلل  كتاب  ألن  القرآنية...نظراً  اإلشــارات 
ته.. رفيع ال يعيه حقّ وعيه إالّ من يرتفع هبمّ

هناك  أن  كام   ،ــر أخ أسباب  وهناك 
احلروف...ولكننا  هلــذه   ــر أخ تفاسري 

نكتفي هنا هبذا القدر البسيط. 

بصائر واحكام

تسموفوق  ايــات  الكريم  الــقــران  يف 
تدلنا  الظاهرة  وهذه  الناس،  فهم   مستو

عىل أمرين: 

واهل  النبي  كلامت  اىل  الرجوع  االول: 
ملعرفة  طلباً  اهلل  صلوات  وعليهم  عليه  بيته 

حقائق االيات.

الثاين: السعي الدائب من اجل التسامي 
 القران بالتدبر والتفقه وبالتقو اىل مستو

والعرفان. 

آفاق اآليات

[سورة   ﴾ يمِ كِ َ احلْ تَابِ  الْكِ آيَاتُ  ﴿تِلْكَ 
لقامن، آية ٢]. 

هذه  عرب  حقائق  القرآن  يبنيّ  أن  بعد 
إشارة   ﴾ ــاتُ آيَ ﴿تِلْكَ  يقول:  ــرف،  األح
عة  املقطّ الكلامت  هذه  ومن  ﴿الـم﴾.  إىل 

ويصنع  القرآن  يصوغ  البسيطة،  واألحرف 
آيات...فامذا تعني كلمة اآلية يا تر؟

تعني  والــعــالمــة  عــالمــة،  تعني  اآليــة 
بل  بذاهتا،  ليست هدفاً  اإلشارة، واإلشارة 
ماورائه،  معرفة  إىل  يؤدي  بمثابة جرس  هي 

أوالعلم الذي يأخذ بأيدينا إىل علم آخر. 

الــرب،  آيــات  من  -آية  فالشمس-مثالً
هذه  إىل  نظرنا  إذا  ألننا  آيــة؟  نسميها  فلامذا 
ة حركتها ونظام رسها  الكرة امللتهبة، وإىل دقّ
سائر  عن  تفصلها  التي  الدقيقة  واملسافات 
عرفنا  األرض،  ومنها  هبا  املحيطة  الكرات 
قدرة اهلل خالقها سبحانه وتعاىل وعظيم علمه 
اهنا من  آيات  القرآن  وتدبريه...كذلك ما يف 
حقائق  إىل  خالهلا  من  نصل  حيث  كلامت، 

اخللق ولكن من خالل تدبّرنا يف آياته..

الناس  بعض  نجد  وذاك،  هــذا  وبــني 
جيعلون القرآن املجيد هناية املطاف يف مرحلة 
املعرفة، يف حني أن القرآن هواملنطلق.وكونه 
القرآن،  تــدرس  حني  أنــك  يعني  كذلك، 
الذي  اخللق  تفاصيل  تكتشف  أن  عليك 

أبدعه اهلل تعاىل.

انَ مِنْ  نَا اإلِنسَ قْ لَ دْ خَ لَقَ كقوله تعاىل: ﴿وَ
ارٍ  رَ قَ يفِ  ةً  فَ نُطْ اهُ  نَ لْ عَ جَ مَّ  ثُ نيٍ طِ مِنْ  ةٍ  اللَ سُ
ةَ  قَ لَ ا الْعَ نَ قْ لَ خَ ةً فَ قَ لَ ةَ عَ فَ طْ ا النُّ نَ قْ لَ مَّ خَ ثُ نيٍ كِ مَ
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امَ  ظَ نَا الْعِ وْ سَ كَ اماً فَ ظَ ةَ عِ غَ ُضْ ا املْ نَ قْ لَ خَ ةً فَ غَ ضْ مُ
نُ  سَ ُ أَحْ كَ اهللاَّ بَارَ تَ رَ فَ قاً آخَ لْ نَاهُ خَ أْ مَّ أَنشَ امً ثُ ْ حلَ
﴾ [سورة املؤمنون، آية ١٢-١٤].  الِقِنيَ َ اخلْ

 ُ كَ اهللاَّ بَارَ تَ بعد ذلك قال اهلل سبحانه: ﴿فَ
﴾ [سورة املؤمنون، آية١٤]. الِقِنيَ َ نُ اخلْ سَ أَحْ

وليس كافياً أن نحوم حول اآلية، بل البدّ 
حقائق  لفهم  الرشيفة  باآلية  االستعانة  من 

اخللق باعتبارها مصباحاً ينري احلقائق. 

الكتاب والكتابة وخمتلف مشتقاهتا يدل 
القرآن  أن  ذلــك  ثابت.ومعنى  يشء  عىل 
تغريّ  الكائنات يف  أن  ثابتة، رغم  إهلية  سنن 
دَ  تَجِ لَنْ  ﴿وَ سبحانه:  اهلل  قال  كام  مستمر، 
﴾ [سورة فاطر، آية٤3].  يالً وِ هِ تَحْ ةِ اللَّ نَّ لِسُ

املجيد؛  الكتاب  هذا  يف  ما  أبــرز  ومن 
هواحلكمة.فامذا تعني احلكمة؟ 

احلكمة. اهلل-عــن  شاء  ث-إن  سنتحدّ
إنّ  نــقــول:  االختصار  سبيل  عــىل  ولكن 
سنن  ــي  وع عــن  تعبري  ــدورهــا  ب احلكمة 
هبا  االتصال  اإلنسان  عىل  التي  الثابتة  اهلل 
رها لصاحله، فال يصطدم  واستيعاهبا، ويسخّ

هبا، بل يستفيد من كلّ خريها..

احلكيم  صفة  تعاىل  اهلل  أحلــق  وحيث 
هذا  يف  حرف  كلّ  أن  يعني  فإنام  بالكتاب، 
الكتاب، وكلّ كلمة منه، وكلّ آية من آياته 

متشبّع باحلكمة. 

بصائر واحكام
ال يكفي التأمل يف حقائق ايات الكتاب 
التأمل يف حقائق  اىل  االنبعاث  ولكن علينا 
ربنا  كتاب  يعكس  اليها  ايات  الهنا  اخللق 
خلقه،  يف  الثابتة  اهلل  سنن  الكريمة  باياته 
معها  السلوك  وتنظيم  السنن  تلك  وبوعي 

بعض افاق احلكمة. 

اخللق الفاضل مرياث احلكمة

[سورة   ﴾ نِنيَ سِ حْ مُ لِلْ ــةً  َ محْ رَ وَ   ــدً ﴿هُ
لقامن، آية3]. 

التي  السورة  هي  لقامن  ســورة  يبدوأن 
تبنيّ اخلطوط العريضة للحكمة، ليس فقط 
باحلكمة، وإنام ألن  لقامن كان مشهوراً  ألن 
املباركة-كام  السورة  هذه  يف  املحوريّة  اآلية 
قال  حيث  عرشة،  الثانية  اآلية  يبدويل-هي 
رْ  كُ ةَ أَنْ اشْ مَ كْ انَ الْحِ مَ قْ ا لُ نَ يْ دْ آتَ لَقَ تعاىل: ﴿وَ

﴾ [سورة لقامن، آية١٢].  هِ لِلَّ

احلكمة  كلمة  جاءت  الزاوية  هذه  ومن 
يف بداية السورة كإشارة إىل حقائق السورة 
ثنا  وإطارها العام، (حيث أن كل سورة حتدّ
عن حقيقة حموريّة، هي إطارها العام، رغم 
سورة  أيضاً).ولعلّ   أخر حلقائق  تناوهلا 
احلكمة،  حول  متحورت  قد  املباركة  لقامن 
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ولذلك أشري إليها يف البداية. 

نفسه  الكريم  القرآن  يصف  أيضاً  وهنا 
بصفتني أساسيتني: 

 .الصفة األوىل: اهلد

الصفة الثانية: الرمحة. 

يصل- أن  لإلنسان  أن  يعني   واهلــد
ينبغي  ماذا  معرفة  الكريم-إىل  القرآن  عرب 
ليهتدي إىل احلق...واحلديث عن  أن يفعل 
إىل  حيتاج  كافٍ  بشكل  وآفاقه   اهلد معنى 
نجد  ذلك،  مع  التفصيل.ولكننا  من  مزيد 
ثنا عن هذه الكلمة التي  القرآن الكريم حيدّ
واألبعاد  املفاهيم  عرشات  طياهتا  يف  حتمل 

الغيبيّة..

فاحتة  يف  املباركة  الكلمة  هذه  نجد  إننا 
م الكتاب).  القرآن، وهي سورة احلمد (أُ

املباركة،  الفاحتة  ــورة  س نقرأ  فحينام 
، ثم نثني عليه ونبني صفاته،  الً نحمد اهلل أوّ
والواسعة... الدائمة  الرمحة  صفاته  ومن 

إىل  حاجاتنا  نبني  الدين.ثم  يوم  مالك  وأنه 
إِيَّاكَ  وَ دُ  بُ نَعْ ﴿إِيَّاكَ  ونقول:  املتعال،  ب  الرّ
نطلب  آية5].ثم  الفاحتة،  ﴾ [سورة  نيُ تَعِ نَسْ
اطَ  َ الرصِّ نَا  دِ ﴿اهْ نقول:  حيث   ،اهلد منه 
آية٦].كذلك  الفاحتة،  [سورة   ﴾ يمَ تَقِ ُسْ املْ

البقرة،  ســورة  بداية  يف  الكلمة  هذه  تأيت 
حيث  الــقــرآن،  يف   الكرب السورة  وهــي 
فِيهِ  يْبَ  رَ ال  تَابُ  الْكِ لِكَ  ﴿املذَ  :يقول

﴾ [سورة البقرة، آية١-٢].  تَّقِنيَ مُ  لِلْ دً هُ

فاحتة  يف  الكلمة  هــذه  وردت  كذلك 
ــةً  ــمَ حْ رَ وَ   ـــدً ﴿هُ املباركة:  لقامن  ــورة  س

 .﴾ نِينَ سِ حْ مُ لِلْ

القول  عرب  باختصار  التوضيح  ويمكن 
اإلنسان  مخ  عليها  ر  يتوفّ برجمة  ثمة  بــأن 
تكفيه ملعرفة احلقائق، ولكن املشكلة تكمن 
يف أن ابن آدم حيجب عن هذه الربجمة بسبب 
به...وال ريب  التي حتيط  القاسية  الظروف 
نفسه  الظروف ما جيد اإلنسان  أن من هذه 
خيلقها  ما  ومنها  عنه،  رغامً  هبا  حماطاً  فيها 

أويستدعيها لنفسه. 

الرتبية  فمثالً  مربمج،  كائن  اإلنسان؛ 
والشهوات،   اهلــو أوضغوط  اخلاطئة، 
أومنظومة احلميات والثقافات الباطلة أيضاً 
العقلية  برجمته  تعطيل  إىل  باإلنسان  تنتهي 
ه ير خالهلا  وحجبه عن احلقائق، حتى لعلّ

اً.  احلقّ باطالً والباطل حقّ

وهكذا جيب عىل اإلنسان إصالح نفسه 
اهلل  آتاه  ما  عرب  الفطرية  برجمته  إىل  والعودة 
من عقل يصلحه ويبعد عنه العوامل املسيئة 
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واملخربة...

هذا  يف  الشيطان  هودور  ما  نسأل  وقد 
املجال؟ 

يف  يتمثل  الشيطان  دور  أن  اجلــواب: 
والثقافة  الفاسدة  الرتبية  كــوامــن  إثـــارة 
أن  والعصبيّات...دون  والشهوات  املزيفة 
يكون للشيطان القدرة واهليمنة اجلربية عىل 
بمستطاع  أن  يعني  ومصريه...مما  اإلنسان 
لة واملفسدة  املرء أن يبعد هذه العوامل املعطِّ
عن نفسه، والوصول إىل نور عقله، والتحرر 
من األرص واألغالل الضاغطة التي أحاطت 
به...فرتاه ينطلق، ويفهم نفسه ويعي جوهر 
ورسّ احلياة، حيث يفهم حميطه.عىل العكس 
من أولئك الذين ورطوا أنفسهم يف رشنقة 
بقشور  كوا  ومتسّ والضغوط،  األباطيل 
الوحي  اخلــادعــة...أمــا  ومظاهرها  احلياة 
فانه يوفر للبرش اهلد الذي جيعل اإلنسان 
ذلك  إىل  وعقله،  ووجدانه  فطرته  إىل  يعود 
الربنامج الذي جعله اهلل تعاىل يف قلبه ليفهم 
مل  تعاىل  اهلل  وأن  وآفاقها...خصوصاً  احلياة 
خيلق ابن آدم سد.وحاشا لرمحته الواسعة 
أن يرتكه يغرق يف أمواج الشهوات دون أن 

يوفر له فرصة النجاة. 

ال  من  «سبحان  الــدعــاء:  يف  جــاء  وقــد 
يأخذ أهل األرض بألوان العذاب»(٤).

إن ربنا خلق اإلنسان يف أحسن تقويم، 
وهيّأ له كل ما حيتاج إليه، وهداه النجدين، 

وأهلمه فجوره وتقواه، وأعطاه كلّ يشء..

ملعضالت  ض  يتعرّ حني  اإلنسان  إن 
الفتن جيد نفسه بمسيس احلاجة إىل الفطرة، 
ــداه... ه إىل  ويعيده  بيده  يأخذ  من  وإىل 

اآليــات:                          هلــذه  الفذ  التنسيق  جتد  ولذلك 
أي   ﴾ دً هُ يمِ كِ َ احلْ تَابِ  الْكِ آيَاتُ  ﴿تِلْكَ 
إىل  وصل  احلكمة...فإذا  هبذه  هيتدي  أنه 
﴾ والرمحة  ةً َ محْ رَ قت له الرمحة. ﴿وَ اهلداية حتقّ

تتمثل يف الفالح. 

اإلحسان الطموح األرقى 

﴾ نِنيَ سِ حْ مُ ةً لِلْ َ محْ رَ  وَ دً ﴿هُ

) هنا أن من  نِنيَ سِ ـُحْ نستفيد من كلمة (امل
ع  األبعاد احلقيقيّة واجلوهريّة للرمحة هي تطلّ
أسباب  أبرز  ومن  اآلخرين،  لنفع  اإلنسان 
ينعكس  هــواإلحــســان.إذ  لإلنسان  الرمحة 
حمسناً  يصبح  حني  آدم  ابن  عىل  اإلحسان 
وعقله  وجدانه  عىل  ينعكس  كام  لآلخرين، 
وجممل حياته، فيكون مثله يف ذلك مثل من 
يقذف  ثم  بجدران،  حماطة  غرفة  يف  جيلس 
بكرة تعيدها اجلدران عليه.وهكذا األحسان 

(٤) الدعوات، قطب الدين الراوندي، ص٩3. 
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 . إىل اآلخرين يعود إليك عاجالً أم أجالً

ة  مرّ احلقيقة  هذه  يبني  املجيد  القرآن  ثم 
ِمْ  هبِّ  مِنْ رَ دً ىلَ هُ لَئِكَ عَ وْ أخر ويقول: ﴿أُ
لقامن،  [ســورة   ﴾ ونَ لِحُ ُفْ املْ مْ  هُ ــئِــكَ  لَ وْ أُ وَ

آية5]. 

مرتبة  إىل  يصلون  الذين  هــؤالء  ن  مَ فَ
هؤالء  ــن  مَ وَ الفالح؟  حقيقة  وما  اهلــد؟ 

الذين يصفهم القرآن باملفلحني؟

أن  قبل اإلجابة عن هذه األسئلة، البدّ 
طموح  ومعه  يولد  إنسان  كلّ  بأن  نعرف 
ع إىل اخلري والكامل والسموّ  ع، إذ يتطلّ وتطلّ
الفطرة  جوهر  هي  والسعادة...والسعادة 
هذه  املثىل.ولوال  الغاية  وهي  اإلنسانية، 
املخلوقات  كسائر  آدم  ابن  لبقي  الفطرة، 

م.. األرضيّة، ال يسمووال يتقدّ

املثىل-أهيا  غايتك  السعادة  كانت  فــإذا 
اإلنسان-فلك أن تتساءل وتقول: أين هي؟

السعادة  أرادوا  الناس  من  الكثري  إنّ 
، إالّ أهنم مل يصلوا  وسعوا إليها سعياً حثيثاً
عىل  يكونوا  مل  إذ  طريقها،  ضلوا  بل  إليها، 

... هدً

وواضح أن من ينطلق يف طريق خاطئ، 
فإنه ال يزداد عن الغاية إالّ بعداً. 

أن  د  تؤكّ املجيدة  القرآنية  اآليات  وهذه 

السعادة-كلّ السعادة-إنام تكون من نصيب 
د بمنطق حكيم وخلق عظيم  اإلنسان املتزوّ

وسلوك سليم...

وهذه امليزات الثالث قد بيّنت يف اآليات 
األوىل، ثم إنّ اهلل تعاىل يبنيّ النهاية السعيدة 
  دً ى هُ لَ لَئِكَ عَ وْ ألصحاهبا، حيث قال: ﴿أُ
﴾ [سورة  ونَ لِحُ فْ الْمُ مْ  لَئِكَ هُ وْ أُ مْ وَ بِّهِ مِنْ رَ

لقامن، آية5]. 

﴿تِلْكَ  قال:  فحيث  احلكيم،  املنطق  ا  أمّ
﴾ إذ من ال يملك املنطق  يمِ كِ َ تَابِ احلْ آيَاتُ الْكِ
احلكيم، يفتقر العقيدة الصحيحة يف احلياة، 
ولنفسه...  للكون  الشمولية  الرؤية  ويفتقد 
ومثل هذا ال ينفعه اخللق العظيم وال السلوك 
هلذا  ة  العامّ االسرتاتيجية  ألن  السليم، 
االبتعاد  اسرتاتيجية خاطئة، حيث  االنسان 

عن اهلل واملثل الساموية العليا. 

سبحانه  ربّنا  يبينها  التي  احلكمة  وهذه 
أن  ينبغي  الكريمة  اآليــات  هذه  يف  وتعاىل 
الصدق  يف  يعني  العظيم؛  اخللق  يف  تتجىلّ 
كل  وإعطاء  والعدل  واإلحسان،  والوفاء 
احلكمة  هذه  جتلّت  حقوقهم...فإذا  الناس 
يف هذه األمور، فسوف تنفع هذه الفضائل. 

مل  أي  احلكمة؛  عن  املــرء  د  جتــرّ إذا  ــا  أمّ
اهلل،  يعرف  مل  السليمة،  العقيدة  يمتلك 
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برسالة  يؤمن  ومل  اآلخر،  باليوم  يؤمن  ومل 
احلقيقيني  الراشدين  اخللفاء  وبمنهج  النبي 
سيصاب   . وآله.  عليه  اهلل  صلوات  للنبي 
باألمواج  الطافحة  الدنيا  هــذه  يف  بالتيه 

الت.. والتحوّ

احلكمة،  هومرياث  الفاضل  اخللق  إنّ 
تبنى  أخالقيّة  خصلة  كلّ  يف  تتجىلّ  حيث 

احلياة عىل أساسها. 
بصائر واحكام

جيب عىل االنسان العودة اىل فطرته التي 
املختلفة  العوامل   ويتحد عليها  اهلل  فطره 
الفالح  اىل  يتطلع  وهــو  عنها  تبعده  التي 
الذي يتحقق عرب منطق سليم وخلق عظيم 
اىل  االحسان  ومفتاحها  سليم،  وسلوك 

االخرين. 
حقيقة العبادة

اةَ  كَ الزَّ تُونَ  ؤْ يُ وَ الةَ  الصَّ ونَ  قِيمُ يُ ينَ  ﴿الَّذِ
لقامن،  [سورة   ﴾ وقِنُونَ يُ مْ  هُ ةِ  رَ بِاآلخِ مْ  هُ وَ

آية٤]. 

ا الصالة والزكاة التي أرفقها اهلل تعاىل  أمّ
بمثابة  فهي  والــفــالح،  واحلكمة  باهلداية 
د باخللق... الركيزة المتالك احلكمة والتزوّ

اً  فالذي ال يلتزم هبا، فإنه سيفقد جانباً أساسيّ
من سعادته. 

ألن هناك تفاعالً يف التأثري بني جوانب 
حياة اإلنسان، حيث يؤثر قلبه يف عمله، كام 
أن عمله يؤثر يف قلبه...والصالة باعتبارها 
كام  الفاضل،  اخللق  تعكس  الدين،  عمود 
أن اخللق الفاضل يعكس احلكمة يف جممل 

حياة اإلنسان. 

عن  صاحبها  الــصــالة  تــنــهَ  مل  إذا  ـــا  أمّ
الزكاة،  بتقديم  تقرن  ومل  واملنكر،  الفحشاء 
فإن هذه الصالة ليست صالة خالصة لوجه 
اهلل تعاىل؛ ألهنا قد ختدعه فيتصور نفسه عىل 
دون  من  الصالة  إقامة  بمجرد  الصواب 
فيه:  ربنا  قال  فيصبح ممن  إلتزام برشوطها، 
﴾ [سورة املاعون، آية٤].  نيَ لِّ صَ مُ يْلٌ لِلْ وَ ﴿فَ

ومن هنا؛ نقول بوجوب عرض أنفسنا 
ف لنا خفايا ذواتنا... عىل القرآن حتى تتكشّ
ف إىل حقيقة صلواتنا ووجهتها، وهل  فنتعرّ
 ،﴾ نيَ لِّ صَ مُ يْلٌ لِلْ وَ تنخرط ضمن عنوان: ﴿فَ
ــالن:                    إع حتــت  املنضوية  الــصــالة  هــي  أم 
ِمْ  الهتِ مْ يفِ صَ هُ ينَ  الَّذِ نُونَ مِ ُؤْ املْ حَ  لَ فْ أَ دْ  ﴿قَ

﴾ [سورة املؤمنون، آية١-٢].  ونَ عُ اشِ خَ

هناك صالة وصالة!

قال:  حيث  تعاىل،  اهلل  منها  يتربأ  صالة 
اءً  كَ مُ إِالَّ  بَيْتِ  الْ نْدَ  عِ مْ  ُ الهتُ صَ انَ  كَ ا  مَ ﴿وَ
 ﴾ ونَ رُ فُ مْ تَكْ نتُ ابَ بِامَ كُ ذَ وا الْعَ وقُ ذُ ةً فَ يَ دِ تَصْ وَ
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ــي صالة  ــه ــة35].ف ــال، آي ــف ـــورة األن [س
الناس،  عىل  للتعايل  صاحبها  يستخدمها 
من  فسد  ما  هبا  ي  ويغطّ هبــا،  أويستأكل 
أفكاره وأعامله...فهوال يؤمن باهلل، ألنه من 
 ﴾ ونَ َاعُ املْ ونَ  نَعُ يَمْ وَ ونَ اءُ رَ يُ مْ  هُ ينَ  ﴿الَّذِ
وابتزازاً  رياءً  آيــة٦-٧]،  املاعون،  [سورة 

وقطيعةً بني الناس..

وصالة مفيدة مثمرة، هي صالة اخلاشعني 
دون طاعتهم هلل وللرسول ولإلمام  الذين يؤكّ

من خالهلا. 

وكذلك أمر الزكاة، حيث احتواؤها عىل 
الزكاة  غايات  من  األوىل  ســام...إذ  هدفٍ 
الكريم  القرآن  ألن  النفوس،  استصالح 
مْ  هُ رُ هِّ طَ تُ ةً  قَ دَ صَ مْ  الِهِ وَ أَمْ مِنْ  ذْ  ﴿خُ يقول: 
﴾ [سورة التوبة،  مْ يْهِ لَ لِّ عَ صَ ا وَ مْ بِهَ يهِ كِّ زَ تُ وَ

آية١٠3]. 

فالفائدة األسمى من الزكاة وقاية النفس 
وحفظها من الشح والبخل واجلبن والكرب، 
يُوقَ  نْ  مَ حيث يقول الرب جلّ جالله: ﴿وَ
[سورة   ﴾ ونَ لِحُ ُفْ املْ مْ  هُ لَئِكَ  وْ أُ فَ هِ  سِ نَفْ حَّ  شُ
ي  يزكّ من  الناس  من  آية٩].ولكن  احلرش، 
داً عن أن تستوعب الزكاة حياته،  ، أوجمرّ رياءً
ب من تقديم احلقوق الرشعيّة  عىل أن من يتهرّ
خيرس من أجر اهلل تبارك وتعاىل أكثر مما يربحه 

من حطام الدنيا..

 ، الً أوّ النفس  لتزكية  رشعت  الزكاة  إن 
إنسان  كلّ  ألن  نظراً  ــوال،  األم لتزكية  ثم 
بشائبة  ماله  يصاب  أن  البــدّ  ــال،  امل جيمع 
يف  يتمثل  ثالث  هدف  إىل  احلرام...إضافة 
احليلولة دون تكديس الثروة وجعلها دولة 

بني األغنياء. 

ا الزكاة التي ال تتحقق هذه الغايات من  أمّ
خالهلا، فهي ليست تلك الزكاة املطلوبة..

ولذلك، جتد اآلية الرشيفة رصحية يف هذا 
الةَ  ونَ الصَّ قِيمُ ينَ يُ املجال، حيث قالت: ﴿الَّذِ
وعمل،  دين  الصالة  إذ   ﴾ اةَ كَ الزَّ ــونَ  تُ ــؤْ يُ وَ

والزكاة ممارسة عملية هادفة عرب املال..

بذلك،  يكتفي  ال  املجيد  القرآن  ولكن 
مْ  هُ ةِ  ــرَ ــاآلخِ بِ ــمْ  هُ ﴿وَ  : قائالً يضيف  وإنــام 
الصادق  ي  واملزكّ املصيلّ  أن  أي   ﴾ وقِنُونَ يُ
ي انطالقاً من علمه بأن هناك يوماً  يصيلّ ويزكّ
ا الشاكّ يف  عسرياً سيلقاه، وهويوم القيامة.أمّ

ذلك، فإنه قد ال ينتفع من صالته وزكاته. 

إذن؛ فإن هذه املفردات الثالث: احلكمة 
يف املنطق، والفضل يف اخللق، والسالمة يف 
بعض  إىل  بعضهن،  اجتمعن  السلوك..إذا 
وكان  ربّه  من   ًهد عىل  اإلنسان  أضحى 
العقيدة،  تزعزعت  إذا  ا  املفلحني.أمّ من 
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وساء اخللق، وفسد السلوك، فإنه لن حيظى 
من احلكمة واهلد والفالح بيشءٍ مذكور. 

ما هي احلكمة؟
فانه  احلكمة،  الكريم  القرآن  يبني  حينام 
يعني غلبة عقل اإلنسان عىل هواه، وعلمه 
عىل جهله...كام أن احلكمة قد تنتهي به إىل أن 
رات  يعرف احلقائق كام هي، بعيداً عن التصوّ
مقاييس  املرء-وفق  يضبط  الباطلة.وهكذا 
ضمن  أخالقه  يضبط  كام  احلكمة-حركته، 

القيم التي فطر اهلل تعاىل قلبه عليها..

كلّ  تعني  بالغة-  احلكمة-برصاحة  إنّ 
خري، ولذلك نجد اهلل سبحانه وتعاىل يقول: 
 ﴾ ثِرياً اً كَ ريْ َ خَ دْ أُويتِ قَ ةَ فَ مَ ِكْ تَ احلْ نْ يُؤْ مَ ﴿وَ

[سورة البقرة، آية٢٦٩]. 

ومن هنا؛ فان اخللق الذي ال ينبعث من 
احلكمة وال ينطلق من قواعدها ومقاييسها، 
اخللق  عىل  يعتمد  ال  الــذي  السلوك  وإنّ 
إنسانيّة  أزمة  د  جيسّ فإنه  واحلكيم  الفاضل 

 .كرب

أية صالة وأية زكاة؟ 
 : ولنرضب لذلك مثالً

ي  نعرف أن الصالة من طبيعتها أن تؤدّ
بأهنا  وصفت  ولذلك  الفضائل،  كــلّ  إىل 

الفحشاء  عن  تنهى  وأهنــا  الدين،  عمود 
واملنكر.فهل كل صالة كذلك؟ 

ملواصفات  املــحــرز  املــصــيلّ  ــام  إن ــال؛  ك
عن  ينفض  أن  جيــب  الصحيحة  الــصــالة 
عن  وامتناعاً  خشوعاً  وهوأكثر  صالته 
الفضائل...ولعلّ  عىل  وإقــبــاالً  الــرذائــل 
اخلاطئة  األمور  بعض  يف  ر  يفكّ كان  ياً  مصلّ
قبل إقامته الصالة، ولكنّه بعد ذلك، يضبط 
وساوس  من  حتوطه  ما  عىل  ويتغلب  نفسه 
الصالة هي  أوشيطانيّة...ومثل هذه  نفسيّة 

التي تصبح قربان كلّ تقي. 

احلكيم  الزكاة...والقرآن  شأن  وكذلك 
كلّ  قدم  إذ   ،آدم ابني  ة  قصّ عن  ثنا  حيدّ
أحدمها،  من  اهلل  فتقبّل  وقرباناً،  زكاةً  منهام 
وهوهابيل، ومل يتقبّل من اآلخر، وهوقابيل. 

يقع  مل  من  فعل  ة  ردّ كانت  كيف  ولكن 
قربانه موضع القبول؟ 

قابيل  يراجع  أن  املفرتض  من  كان  لقد 
زكاته،  رفض  أسباب  عن  ويبحث  نفسه 
ليصلح نفسه...لكنّه أرصّ عىل نيته اخلاطئة 

: د أخاه قائالً يف دفع الزكاة وراح هيدّ

آية٢٧]،  املائدة،  [سورة   ﴾ نَّكَ لَ تُ قْ ﴿ألَ
داً عزمه عىل ارتكاب جريمة كرب.مما  مؤكّ
القربان من أجل اهلل  أنه مل يكن يقدم  يعني 



...................................................................................... بينات من فقه القرآن

٦٨

العدد األول: ربيع(٢٠١٠م -١٤3١هـ)

تعاىل، وال من أجل تطهري نفسه وتزكيتها، 
من  القربان  ويقدم  الزكاة  يدفع  كان  وإنام 
أجل السيطرة، ومن أجل أن يكون األفضل، 
 ُ بَّلُ اهللاَّ تَقَ ومن هنا قال له أخوه املؤمن: ﴿إِنَّامَ يَ
﴾ [سورة املائدة، آية٢٧]، وقال:  ُتَّقِنيَ مِنْ املْ
[سورة   ﴾ ِنيَ املَ الْعَ بَّ  رَ  َ اهللاَّ ــافُ  أَخَ ﴿إِينِّ 

املائدة، آية٢٨]. 

فقابيل هنا قام بمامرسة فعل الزكاة، بينام 
 . مارس هابيل نوعاً آخر مناقضاً

ي أونصوم  إذن؛ علينا-حني نصيلّ أونزكّ
العباديّة-أن  املــامرســات  من  ذلــك  أوغــري 
لئالّ  يكون،  ما  بأشد  احلــذر  جانب  نــالزم 
اخلاطئ... االجتاه  يف  املامرسات  هذه  تقع 

لتتجه  احلــرص  كلّ  نحرص  أن  علينا  كام 
عباداتنا وممارساتنا األخالقية صوب تزكية 
املطاف  هناية  يف  لتتصل  وتطهريها،  النفس 
إىل  ل  وتتحوّ وتعاىل،  سبحانه  اهلل  يريض  بام 

قربان خالص لوجه اهلل. 

احلكمة،  بدايتها  متصلة،  سلسلة  اهنــا 
العبادة. الفاضل، ومنتهاها  ووسطها اخللق 

فإذا كانت السلسلة متصلة، أثمرت احلكمة، 
وطاب اخللق، ونفعت العبادة.أما إذا انقطعت 

فهي الطامة الكرب واملصري املشؤوم.

الزكاة؛ وسيلة تطهري 
من  النفس  تطهري  إىل  ي  تـــؤدّ الــزكــاة 

ووفــاء  حرامه  من  ــال  امل وتطهري  شحها، 

ة  حلقوق الناس...ذلك أن هناك فريضةً عامّ

تتمثل، يف إيامن اإلنسان بحقّ اآلخرين عليه، 

ثم أن الرشيعة السمحة حددت هذا احلق بام 

يكون  وال  ي،  املزكّ بحقّ  إجحافاً  يكون  ال 

ة.  تقصرياً بحقّ الناس، ورعاية العدل بدقّ

القرآن  يف  الزكاة  كلمة  ترد  مل  ولذلك؛ 

هــي يف  كــام  ــاة  ــزك ال عــن  للتعبري  الــكــريــم 

وردت  وإنام  فحسب،  الفقهي  االصطالح 

سة قد  أيضاً ببعدها اللغوي...والرشيعة املقدّ

وضعت الزكاة عىل هذه األموال(5) املعروفة، 

وأضافت إليها اخلمس، وقد قال ربنا سبحانه 

وا  مُ لَ اعْ وتعاىل يف سورة األنفال املباركة: ﴿وَ

﴾ [سورة  هُ سَ ُ مخُ  ِ َّ هللاِ أَنَّ  فَ ءٍ  ْ مِنْ يشَ مْ  تُ نِمْ غَ نَّامَ  أَ

األنفال، آية٤١].كام أضاف إليه الصدقات، 

واألضحية يف احلج، والنذور وغري ذلك...

عىل  الزكاة  يف  االقتصار  نستطيع  ال  ونحن 

يملك  ال  مــن  أن  بحيث  ــة،  خــاصّ مـــوارد 

العطاء. من  يعفى  التسع،  الزكاة  مفردات 

كال؛ إن عليه اخلمس فيام يغنمه ويستفيده من 

(5) النقدان- األنعام الثالثة- الغالت األربع. 
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أمواله خالل السنة بعد أن حيرز منها مؤونة 

املأثور  العرفية...بل ورد يف  سنّته وحاجاته 

أنه   ،طالب أيب  بن  عيل  أمرياملؤمنني  عن 

قال: زكاة العلم نرشه، زكاة اجلاه بذله، زكاة 

زكاة  االفضال،  املال  زكاة  االحتامل،  احللم 

القدرة االنصاف، زكاة اجلامل العفاف، زكاة 

الظفر االحسان، زكاة البدن اجلهاد والصيام، 

زكاة اليسار برّ اجلريان وصلة األرحام، زكاة 

الصحة السعي يف طاعة اهلل، زكاة الشجاعة 

إغاثة  السلطان  زكاة  اهلل،  سبيل  يف  اجلهاد 

املعروف،  اصطناع  النعم  زكــاة  امللهوف، 

زكاة العلم بذله ملستحقيه وجهاد النفس يف 
العمل به. (٦)

َّا  ممِ واآلية يف سورة البقرة التي تقول: ﴿وَ
آية3]،  البقرة،  [سورة   ﴾ ونَ قُ نفِ يُ مْ  نَاهُ قْ زَ رَ
حقاً  املؤمن  إنفاق  رضورة  إىل  تشري  حيث 
ة ونعمة البرص  مما اُويت من نعمة، كنعمة القوّ
وذلك   ،أخر نعمة  وأية  والفكر  والسمع 

يف مساعدة الضعفاء والعجزة. 

تستوجب  النعمة،  تزكية  عىل  فالقدرة 
يقول  تعاىل  واهلل  منها،  اإلنفاق  إىل  املبادرة 
رْ  أْمُ وَ وَ  فْ الْعَ ذْ  ﴿خُ احلكيم:  كتابه  حمكم  يف 

الربوجردي،  السيد  الشيعة،  أحاديث  جامع   (٦)
ج٨، ص3١3. 

[سورة   ﴾ لِينَ اهِ الْجَ نْ  عَ رِضْ  أَعْ وَ فِ  رْ بِالْعُ
األعراف، آية ١٩٩]. 

أواجلــاه،  املــال،  نعمة  عن  فضل  ام  فكلّ
ذلك،  أوغري  اجلسميّة،  ة  أوالقوّ أوالعلم، 
واملحتاجني  القربى  ذوي  عىل  إنفاقه  ينبغي 

وعموم املجتمع...

األوســع  بــاألفــق  الــزكــاة  معنى  ــذا  وه
كلمة  استخدم  حني  القرآن  للكلمة.ولعلّ 
هلا،  األوسع  املعنى  هذا  منها  أراد  الزكاة، 

بداللة أسلوب االستخدام القرآين؛ مثل:

.﴾ ونَ قُ نفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ َّا رَ ممِ ﴿وَ

 ﴾ فِ رْ بِالْعُ ــرْ  أْمُ وَ وَ  فْ الْعَ ذْ  ﴿خُ وقوله:   
وآيات أخر متشاهبة. 

كون  الدين  حكمة  من  أن  نعلم  ونحن 
بصورة  الناس،  النعم جلميع  أراد  تعاىل  اهلل 
عليهم  البيت  أهل  ــد  أكّ عادلة...ولطاملا 
فقري  يفتقر  مل  ــه  أن عــىل  ــالم  والــسّ ــالة  الــصّ
من  اإلنفاق  عن  الغني  إحجام  بسبب  إالّ 
ما فرض  وا  أدّ األغنياء مجيعاً  ماله...ولوأن 
ولردمت  فقري  بقي  ملا  اإلنفاق  من  عليهم 

الفجوة بني الطبقات. 

ومن ذلك قول اإلمام أمري املؤمنني عيل 

 :بن أيب طالب
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«إن اهللا سبحانه فرض يف أموال األغنياء 

به  تِّع  مُ بام  إال  فقري  جاع  الفقراء.فام  أقوات 

غني، واهللا تعاىل سائلهم عن ذلك»(٧). 

أن  أخــر...لــوفــرضــنــا  ناحية  ــن  وم

أوفيضان  كزلزال  وقاسية،  قاهرة  ظروفاً 

حدوث  يف  تسبّبت  أشبه،  ومــا  أوحــرب 

الناس.هنالك  بني  عميقة  ماليّة  فجوات 

إىل  يبادر  أن  الرشعي  احلاكم  عىل  ب  يتوجّ

إجياد اآلليات املناسبة لردم الفجوة احلاصلة 

بسبب الظروف القاهرة، وحيق له إذ ذاك أن 

أواستقبال  الزكاة  جباية  د  بمجرّ يكتفي  ال 

اخلمس.بل يفرض حسب العناوين الثانوية 

حقوقاً أخر انطالقاً من القاعدة الرشعية 

التي أمر هبا النبي، حيث قال: «ال رضر 

انَ  كَ إِنْ  ﴿وَ تعاىل:  أوقوله  رضار»(٨)،  وال 

احلج،  [سورة   ﴾ ِنيَ املِ لَظَ ةِ  يْكَ األَ ابُ  حَ أَصْ

العرس  حالة  إىل  ة  األمّ وصلت  آيــة٧٨].إذا 

الطارئة  بالظروف  األمر  ووصل  واحلرج، 

الدولة  تتدخل  فهنالك  الرضر،  درجة  إىل 

ة حتى اجتياز املحنة. وتضع القوانني اخلاصّ

(٧) هنج البالغة، حكمة رقم 3٢٨. 
(٨) الكايف، الشيخ الكليني، ج5، ص٢٩٤. 

بصائروأحكام

القران  عىل  انفسنا  نعرض  ان  علينا 

لنقيمها عىل اساسه فليست ممارسة الشعائر 

وحدها كافية بل جيب ان تكون لوجه الرب، 

ومؤثرة يف سائر جوانب السلوك. 

احلكمة تغليب العقل عىل اهلو، وبلوغ 

روح الدين واحكامه. 

بني اهلد واخلرافة
لَئِكَ  وْ أُ وَ ِمْ  هبِّ رَ مِنْ    دً هُ ىلَ  عَ لَئِكَ  وْ ﴿أُ

﴾ [سورة لقامن، آية5].  ونَ لِحُ ُفْ مْ املْ هُ

نعود إىل القرآن الكريم حيث يقول ربّنا 

﴾، إذ  مْ بِّهِ  مِنْ رَ دً ى هُ لَ لَئِكَ عَ وْ املتعال: ﴿أُ

احلديث عن جمموعة من الناس بلغة اجلمع، 

ونَ  قِيمُ ينَ يُ ﴾ و: ﴿الَّذِ نِنيَ سِ حْ مُ فيقول: ﴿لِلْ

و:            ﴾ ــئِــكَ لَ وْ ﴿أُ و:   ﴾ ــمْ هُ ﴿وَ و:   ﴾ الةَ الصَّ

 .﴾ ِمْ هبِّ ﴿رَ

القرآن  هوأن  ذلك  يف  السبب  ويبدوأن 

. فاضالً جمتمعاً  يصوغ  وكتاب  ة،  أمّ كتاب 

أوليس الفرد يعجز عن تطبيق كلّ الرشائع 

اإلسالمية لوبقي فرداً؟

ــةٍ  مَّ أُ ــرَ  ــيْ خَ مْ  تُ نْ ﴿كُ سبحانه:  اهلل  قــال 

وفِ  رُ عْ بِالْمَ ونَ  ــرُ مُ ــأْ تَ لِلنَّاسِ  ــتْ  جَ ــرِ خْ أُ
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عمران،  آل  [سورة   ﴾ رِ نكَ الْمُ نْ  عَ نَ  وْ نْهَ تَ وَ

تعاىل:        قال  ملــاذا  ســؤال:  آيــة١١٠].وهــنــا 

قال  بينام   ﴾ مْ بِّهِ رَ مِنْ    دً هُ ى  لَ عَ لَئِكَ  وْ ﴿أُ

 ﴾ نِنيَ سِ حْ مُ لِلْ ــةً  َ محْ رَ وَ   ــدً ﴿هُ ذلك:  بعد 

يا  تشري-   ﴾ ــمْ ــهِ بِّ رَ ــنْ  ﴿مِ الكلمة:  فهذه 

تر- إىل أية حقيقة؟ 

اهلل  من  ليست  اهلداية  هــوأن  اجلــواب: 
يف  أيضاً  وهــي  ــا،  أوهل يف  وتعاىل  سبحانه 
اسمه...وهذا  تبارك  اهلل  من  استمرارها 
الرصاط  إىل  دي  هُ الذي  اإلنسان  أن  يعني 
اهلداية- إذ  بنفسه،  يغرت  أالّ  ينبغي  املستقيم 
دائم... وعطاء  مستمر  حقيقتها-فيض  يف 

ويمكن أن ينقطع ذلك الفيض يف أي وقت 
ا  نَ بَّ من األوقات.وهلذا قال اهلل سبحانه: ﴿رَ
مِنْ  نَا  لَ بْ  هَ وَ نَا  تَ يْ دَ هَ إِذْ  دَ  بَعْ ا  نَ وبَ لُ قُ غْ  زِ تُ ال 
[سورة   ﴾ ابُ هَّ الْوَ أَنْتَ  إِنَّكَ  ةً  مَ حْ رَ نْكَ  لَدُ
املأثور  الدعاء  يف  آيــة٨].وورد  عمران،  آل 
ال  «ربّ   :الصادق جعفر  ــام  اإلم عن 

 .(٩)« تكلني إىل نفيس طرفة عني أبداً

ذات  تعترب  هنا  الواردة   ( (الربّ وكلمة 
هوالذي  الــربّ  ألن  اً،  جـــدّ لطيفة  ــة  دالل
، وهويواصل نعمه عىل املخلوق حلظة  يريبّ
ثم  نطفة،  من  خلقه  بلحظة...وهوالذي 

(٩) الكايف، الشيخ الكليني، ج٢، ص5٨١. 

كساه  ثم  مضغة،  ثم  علقة،  النطفة  جعل 
إىل  يرعاه من طور  أطــواراً؛  ثم خلقه  حلامً، 
أن  إىل  احلــاالت  كــلّ  يف  طور...فهومعه 
وهوالذي  ــاً،  ســويّ رجــالً  وأصبح  اكتمل 
يفرض  باستمرار...مما  والنور   اهلد منحه 
إىل  ه  التوجّ ــم  دائ يكون  أن  اإلنسان  عىل 
دونه  أوحتول   ،اهلد عنه  ينقطع  لئالّ  ربّه، 

األسباب عن الفالح. 

وقد سبق إنّ التطلع إىل السعادة من فطرة 

اإلنسان، فكلّ إنسان يبحث عنها ولكن ال 

يعرف كيف حيصل عليها، وقد جاء القرآن 

ق له هذه األمنية الشائقة  احلكيم لبيان ما حيقّ

التي تداعب الوجدان..

إرادة اإلنسان وهداية اهللا 
اإلنــســان  إرادة  بــني  وطــيــدة  العالقة 
يته يف االختيار، وبني هداية اهلل تبارك  وحرّ
اهلل  أن  يعني  ال  اهلل  هــداه  وتعاىل...فمن 
اهلل  أن  يعني  ال  عنه  انقطعت  ومن  أجربه، 
 اشرت هوالذي  إنه  بل  سبحانه،  ظلمه  قد 

 .الضاللة باهلد

فتيضء  رهبــا  بــنــور  تــرشق  فالشمس 
األرض، ولكن من ال يمتلك العني البصرية 

.. فلن ير نوراً، وال أرضاً، ومجاالً
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كذلك هد اهلل تعاىل ييضء، ولكن من 
نفسه، وكانت  فقد خرس  قلبه،  منافذ  أغلق 

خسارته بسوء اختياره..

...ولكن  حقّ اهلل...هــذا  من  اهلداية  إنّ 
، وله القدرة عىل استقبال اهلداية  ابن آدم حرّ
اإلذاعية  الذبذبات  كهذه  أورفضها...متاماً 
جهاز  يملك  ومــن  حولنا،  مــن  ــرة  املــتــوفّ
استقبال، كان بمقدوره االستفادة منها عرب 
جاهدين  نسعى  أن  علينا  .إنام  مثالً مذياعه 
اهلل  هلداية  استقبالنا  أجهزة  ختتل  ال  لكي 

سبحانه وتعاىل. 

ونَ  بَّرُ تَدَ ال يَ وربّنا املتعال حينام يقول: ﴿أَفَ
وبٍ  لُ قُ ىلَ  عَ ﴿أَمْ   : قائالً يضيف   ﴾ آنَ ــرْ ــقُ الْ

َا﴾ [سورة حممد، آية٢٤].  اهلُ فَ قْ أَ

به  واملحيطة  املغلق  القلب  أن  بمعنى 
اكتسبه  ما  عليه  ران  ــذي  أوال الشهوات، 
أنوار  استقبال  عن  يعجز  اإلثــم...إنــه  من 

الكتاب. 

ــاألرض  ــوك ــع ه ــاش ـــام الــقــلــب اخل وإن
التي  العذبة  املياه  تستقبل  التي  اخلاشعة 
وخصباً.ولكن  غيثاً  لتكون  الرياح  تسوقها 
رضعاً؟  أوتنفع  زرعاً  تنبت  أرض  كل  هل 
دُ  لَ بَ الْ جواب ذلك نقرأه يف قول اهلل: ﴿وَ

بُثَ ال  ي خَ الَّذِ بِّهِ وَ نِ رَ هُ بِإِذْ اتُ بَ جُ نَ رُ ْ يِّبُ خيَ الطَّ
مٍ  وْ لِقَ فُ اآليَاتِ  ِّ لِكَ نُرصَ ذَ داً كَ جُ إِالَّ نَكِ رُ ْ خيَ

﴾ [سورة األعراف، آية5٨].  ونَ رُ كُ يَشْ

قول  اإلنــســان،  ية  بحرّ فالقول  إذن؛ 
يته يف استقبال اهلد، وبمقدوره أيضاً  بحرّ
أن يسدّ منافذ قلبه فيبقى يف ضالل، فيخرس 

الدنيا واآلخرة. 

بني اهلد واخلرافة 
يربز  احلكمة،  عن  احلديث  سياق  يف 
إىل  ف  التعرّ نستطيع  كيف  هو:  هام  سؤال 
نميّزها عن غريها،  أن  لنا  احلكمة؟ وكيف 
وال سيّام عن األساطري واخلرافات واألفكار 

ة؟  الضالّة واملضلّ

تعرف  ما  عــادة  احلقائق  إنّ  اجلــواب: 
خييم  حني  جيّداً  يعرف  بأضدادها.فالنور 
ة  الظالم، والليل والنهار متناقضان، والصحّ

ف أحدمها اآلخر.. واملرض يعرّ

ام  كلّ أنه  القرآين  املنطق  يف  نجد  كذلك 
يبنيّ لنا ربّنا سبحانه جانباً من حقيقة، يبنيّ 
اجلانب. بذلك  معرفة  لنـزداد  ه،  يضادّ ما 
احلكمة، حدثنا عامّ هوضد  فإذا حدثنا عن 
اهلل  سبيل  هي  احلكمة  كانت  وإذا  احلكمة، 
والرضوان...فإن  اجلنّة  إىل  يوصلنا  الذي 
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رشّ  كلّ  إىل  يوصلنا  ويعاكسها،  يضادها  ما 
وعذاب مهني. 

وعىل الضفة األخر، ال يمكن لإلنسان 
أن يصل إىل احلكمة ما مل يصل إىل معرفة ما 
ما  يواجه  أي  ويواجهه؛  فيتجنبه  يضادها، 
ية.فمن ال يكفر  يضاد احلكمة مواجهة جدّ
  يتحدّ ال  ومن  باهلل،  يؤمن  ال  بالطاغوت 
التوحيد  معنى  يعرف  ال  املزيفة  اآلهلــة 
اخلالص...بل إن كلمة التوحيد تبدأ أساساً 

بأداة النفي لكلّ إله مزعوم. 

الــقــرآن  يكشف  الــزاويــة،  ــذه  ه ــن  وم
اجلانب  عن  السورة  هذه  سياق  يف  الكريم 
هلواحلديث  جانب  أي  الصورة؛  من  اآلخر 
سوف  ــذي  وال للحكمة،  هومضاد  الــذي 
تعاىل.  اهلل  ان شاء  به  اآلية اخلاصة  نتدبر يف 
وما  ما هوالفالح  نعرف  أن  فعلينا  اآلن  أما 

هي السعادة. 

ما هوالفالح؟ وما هي السعادة؟ 
بأهنم  يزعمون  الــنــاس  مــن  فريقاً  إن 
يعرفون اخلري، ولكن احلقيقة هي أن الكثري 
من البرش يعيشون العذاب ويعانون اهلوان، 
حياة  هي  فال  باملامت؛  أشبه  حياهتم  وإنــام 

حياة، وال هي ممات..

قوا طعم  والسبب يف ذلك؛ أهنم مل يتذوّ
ولذلك  السعادة،  سوا  يتحسّ ومل  الكرامة 
ومربٍّ  هادٍ  ألي  يمكن  مسؤولية  ل  أوّ فإن 
اضطلع  التي  املسؤولية  هيا-وهي  يؤدّ أن 
الربّانيون-هي  هبا األنبياء واألئمة والعلامء 
عاته  وتطلّ السليمة،  اإلنسان  مشاعر  اثارة 
انساناً، وتذكريه  الفطرية، وخماطبته بوصفه 
بأنه مل يولد لكي يعذب، وأن العذاب ليس 

مصريه األبدي..

ولطاملا كان األنبياء واألئمة وخلفاؤهم 
يبينون دور اإلنسان وآفاق كرامته، وأن هذا 
املخلوق مل يوجد إالّ ليعيش يف مملكة املحبّة 
البن  والكرامة...والتأكيد  ية  واحلرّ والعدل 
ية بالغة إىل امتالك  آدم يرضوره التطلع وبجدّ
اجلنّة واحلبور فيها...وأن يسمويف تكامله إىل 
قٍ  دْ دِ صِ عَ قْ حيث وصفه الربّ املتعال: ﴿يفِ مَ
﴾ [سورة القمر، آية55]. رٍ تَدِ قْ لِيكٍ مُ نْدَ مَ عِ

إذ يكون جليس الرمحن. 

إن هذه هي اخلطوة األوىل التي البدّ أن 
خيطوها اإلنسان نحوالفالح والسعادة...إذ 

لق.. َ خُ عاته املرشوعة، ويعرف ملِ يثري تطلّ

اجلاهلية- الــثــقــافــات  مــن  هــنــاك  إن 
الطغاة  حيــاول  اخلرافة-التي  عىل  القائمة 
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الكرامة  النتزاع  الناس،  بني  بثها  وأعواهنم 
من اإلنسان، حتى أهنم ليوحون له بأنه قد 
خلق ليعذب، وقد أضحى من البرش اليوم 
من حيرم عىل نفسه ممارسة أي نوع من أنواع 
ما  ولذائذها...وهذا  احلياة  طيبات  استثامر 

يعترب عني اخلرافة!

انتزعت  التاريخ-من  الناس-عرب  ومن 
منه الكرامة، حتى عىل مستو اإلحساس، 
وقد قيل له من قبل: إنك خلقت عبداً، وال 
اإلهليّة  الرساالت  عبداً...فيام  تبقى  أن  بدّ 
، إذ اهلل تعاىل خلق  ترفض ذلك رفضاً قاطعاً
بعد  قال  وقد  تقويم،  أحسن  يف  اإلنسان 
 ﴾ الِقِنيَ َ اخلْ نُ  سَ أَحْ  ُ اهللاَّ كَ  بَارَ تَ ﴿فَ خلقه:  أن 
ذلك  يقل  ومل  ــة١٤]،  آي املؤمنون،  [ســورة 
الذي  الرحب  الفضاء  هذا  خلقه.كلّ   لد

قد ال يصل حتى اخليال إىل مداه..

يفهم  مل  من  األشخاص  من  كان  فــإذا 
ر اآلفاق  هذه احلقيقة بعد، ويعجز عن تصوّ
التي يتكامل هبا...فإن رسالة السامء-بآياهتا 
وحتى   ،بيته وأهــل  النبي  وبأحاديث 
أدعيتهم املأثورة التي هي بمثابة كنوز إهليّة-

الوجود  بحقيقة  وعيهم   مستو من  لرتفع 
وراء  تقف  التي  الربّانية  واحلكمة  اإلنساين 

خلقة اإلنسان..

الثاميل  محــزة  أيب  ــاء  دع نصوص  ومــن 
 املروي عن اإلمام عيل بن احلسني السجاد

ما جاء فيها: 

وفرجاً   ، مجيالً صرباً  أسألك  إين  هم  «اللّ
عظيامً.أسألك  وأجراً  صادقاً،  وقوالً  قريباً، 
مل  منه وما  ما علمتُ  ه؛  كلّ يا ربّ من اخلري 
منه  سألك  ما  خري  من  اللهم  أعلم.أسألك 
ن سئل، وأجود  عبادك الصاحلون.يا خري مَ
وأهيل  نفيس  يف  سؤيل  أعطني  أعطى،  ن  مَ
وإخواين  حزانتي  وأهل  وولــدي  ووالــدي 
د عييش، وأظهر مرويت، وأصلح  فيك، وأرغِ
عمره،  أطلت  ممن  واجعلني  أحوايل،  مجيع 
نعمتك،  عليه  وأمتمت  عمله،  نت  وحسّ
أدوم  يف  طيبة  حياةً  وأحييته  عنه،  ورضيت 
إنك  العيش،  وأتمّ  الكرامة  وأسبغ  الرسور 

تفعل ما تشاء، وال يفعل ما يشاء غريك. 

ذكــرك،  ة  بخاصّ منك  خصني  اللّهم 
الليل  آناء  يف  به  ب  أتقرّ مما  شيئاً  جتعل  وال 
اً وال  وأطراف النهار رياءً وال سمعة وال رشّ

بطراً، واجعلني لك من اخلاشعني. 

واألمن  الرزق،  يف  السعة  أعطني  هم  اللّ
واملــال  ــل  األه العني يف  ة  وقــرّ الــوطــن،  يف 
ة  والصحّ عندي،  نعمك  يف  واملقام  والولد، 
يف  والسالمة  البدن،  يف  ة  والقوّ اجلسم،  يف 
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الدين، واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك 
د أبداً ما استعمرتني...». (١٠) حممّ

من  املقطوعة  هذه  أن  كيف  جتدون  أال 
عات  التطلّ الرائع حتتوي عىل أغلب  الدعاء 
البرشيّة الراقية؟ وكيف تثري يف اإلنسان كلّ 
ع  التطلّ تبنّي  إىل  به  وتدفع  الكامنة  مشاعره 

الرفيع؟

أبعاد  مــن  أســـايس  لبعد  ذلــكــم  وإن 
ثم  ع،  بالتطلّ الــفــالح  يبدأ  الــفــالح...إذ 

بالعمل الدؤوب والسعي املستمر. 

برباجمها  الــســامء؛  رســالــة  لنا  حتقق  ثــم 

احلياتية وأحكامها الدينية ووصاياها اخللقية، 

واستقرار،  سالم  من  املجتمع  يف  ختلفه  وبام 

الناهضة  الثقافة  من  املتكاملة  وباملنظومة 

حتقق حياة طيبة، ملؤها األمن ودرء البأساء 

والرضاء وحتسني العالقات االجتامعية، وكلّ 

ما من شأنه التسبّب بالشقاء والتعاسة..

قلب  يف  الرضا  اإلسالم  يزرع  وأخرياً؛ 

عن  بعيداً  آمناً  مطمئناً  ليبقى  اإلنــســان، 

وما  العصبية  والتوترات  النفسية  األمراض 

واحلرص  املوت  خماوف  من  احلياة  ينغص 

والطمع واحلسد وغريها...واإلسالم يضع 

(١٠) مصباح املتهجد، الشيخ الطويس، ص5٩٤. 

احللول الناجعة لكلّ العقد النفسيّة املعطلة 

نفسه  عن  ليطرد  املؤمن  أن  حتى  للحياة، 

ألكثر  منغص  وهوأكرب  املوت،  من  اخلشية 

الناس.أوَ تدري كيف؟ 

سٍ  نَفْ ــلُّ  ﴿كُ بأن  البرش  يعلم  اإلســالم 
ــورة آل عــمــران، آية  ﴾ِ [س تِ ــــوْ َ املْ ــةُ  ــقَ ائِ ذَ
اهلل  عىل  ل  التوكّ رضورة  له  ويؤكد   ،[١٨5
إليه، إضافة إىل أمهيّة  تعاىل وتفويض األمر 
عامل  إىل  جرساً  تها  برمّ الدنيا  املؤمن؛  اعتبار 
ة...ومن (االستقرار  آخر له حساباته اخلاصّ
ع املؤمن إىل  واالطمئنان إىل غفران اهلل) يتطلّ
الرمحة الربّانية املطلقة، وبالتايل فهوغنىً عن 

عقدة مواجهة املوت..

والرضا  الرضا،  بصفة  يمتاز  واملؤمن 
أمام  يفتح  الرضا  السعادة...وهذا  نصف 

عينيه أفقاً راقياً.كيف؟ 

إما بتكيف احلياة مع  إن السعادة تقيض 
احلياة...فإذا  مع  الذات  أوبتكيف  الذات، 
ل فبها ونعمت،  ن املؤمن من اخليار األوّ متكّ
وإالّ وفق نفسه مع احلياة بام ال يسقط به يف 

املحاذير، وريض بام قسم اهلل له..

لذا ينبغي لنا أن نطلب من اهلل تعاىل أن 
مصائب  علينا  ن  هيــوّ ما  اليقني  من  يرزقنا 
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الرضا  لنا...وهذا  قسم  بام  ونرىض  الدنيا 
جزء أسايس من السعادة، ألن السعادة قبل 

أن تكون يف واقع اإلنسان هي يف قلبه. 

وكلمة رائعة هذه التي يبينها ربّنا املتعال 
يف اآلية اخلامسة من السورة املباركة، حيث 
ئِكَ  لَ وْ أُ ِمْ وَ هبِّ  مِنْ رَ دً ىلَ هُ لَئِكَ عَ وْ يقول: ﴿أُ
السعادة... غري  الفالح  إذ   ﴾ ونَ لِحُ ُفْ املْ مْ  هُ

ألن املرء قد يكون سعيداً بنفسه، ولكنه من 
اخلطأ أن يتخيّل السعادة فيام أخوه أوصديقه 
أوجاره يعاين الشقاء، فتلك ليست بالسعادة 
احلقيقيّة...ال سيّام وأن اإلنسان ال يستطيع 
من  بحر  آمنة ومن حوله  العيش يف جزيرة 
الشقاء...مما يعني لزوم سعيه إلحراز اخلري 
كلمتي  بني  هوالفرق  ولآلخرين.وهذا  له 

السعادة والفالح. 

عىل  تقترص  ال  اإليامنية  السعادة  إنّ  ثم 
الربزخ  إىل  متتد  هي  وإنام  فحسب،  الدنيا 
وعند  املــيــزان،  وعند  القيامة،  يــوم  وإىل 
الفالح  اجلنّة...وكلمة  إىل  ي  املؤدّ الرصاط 

تشمل كلّ هذه األبعاد لسعادة اإلنسان. 

نفسه  عن  ينفض  أن  ينبغي  واإلنسان 
غبار اخلمول واجلمود...وينطلق إىل احلياة 
من  نوع  والطموح...وأرقى  ع  التطلّ عرب 

أنواع ترمجة هذا التطلّع-احلقيقي والصادق 
واملرشوع-هوالدعاء..

ل ثمرة للدعاء-يف احلقيقة-هوأنه  إنّ أوّ
حيث  الفاضل،  اخللق  النفس  يف  يكرس 
املتعال  ــربّ  ال من  ويطلب  يدعوالداعي 
من  قلبه  تطهري  حيث  إىل  بيده  يأخذ  أن 
األمراض والعقد النفسيّة، كالطمع والرياء 

واحلسد والفواحش الباطنيّة..

  وباإلضافة إىل كون الدعاء يمثّل مستوً
كذلك  املطلوب،  النفيس  اإلحياء  من  سامياً 
هونوع عبادة،بل هومخ العبادة، ألنه خيتزل يف 
طياته استيعاب اإلنسان الداعي رسّ وجوده، 

فضالً عن معرفته ربّه ومعرفته نفسه. 

وقد ورد يف احلديث املروي عن رسول 
العبد  اهللا  يسأل  ما  «خري  قال:  أنه   ،اهلل

العافية»(١١).

ة  والعافية تعني الكامل يف األمن والصحّ
واملاليّة... واجلسديّة  الروحيّة  والسالمة 
والصدق يف اليقني، وعدم وجود العيب يف 

ين.  ك بالدّ التمسّ

ل أن يُرشك فيه اآلخرون،  ثم الدعاء يفضّ
كام هوالوارد يف صالة الليل، حيث يستحب 

(١١) الدعوات، قطب الدين الراوندي، ص١١3. 
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ألربعني  الوتر  ركعة  يف  يدعواملصيلّ  أن 
يعكس  املؤمنني...مما  إخوانه  من  شخصاً 
إىل  ره  وحتــرّ نفسه،  يف  األنا  عقدة  عىل  به  تغلّ
هذا  طبيعة  لغريه...ومن  اخلري  إرادته  حيث 
الدعاء: أنه يقرب بني الداعي واملدعوله؛ أي 
أنه يوجد صلة غيبيّة بينهام، وتتوثّق عر هذه 
ل. األوّ للداعي  املدعوله  دعا  ما  إذا  الصلة 

ونحن نعلم كم للصلة الوثيقة الطيبة من دور 
يف حتقيق السعادة احلقيقية لإلنسان. 

هذا إضافة إىل إجيابية األدعية اجلمعيّة، 
إخوته  أدعية  مع  الفرد  دعاء  يتفاعل  حيث 

املؤمنني. 

بصائر وأحكام
اهلـــد مــن اهلل ولــكــن عــىل الــبــرش ان 
يفتحوا منافذ قلوهبم عىل ضياء اهلد، ولن 
جيرب الرب عباده عىل اهلد وال يمنعهم عنه 

عبثاً سبحانه. 

اثارة  الفالح  طريق  عىل  االوىل  اخلطوة 
اىل  وتطلعه  االنــســان  عىل  الكرامة  فطرة 
اهلل  ليعبد  خلق  انــام  انــه  ويعلم  االسمى، 

وحده فيحظى بكرامته البالغة. 

املؤمن بني حسنيني اما بتكيف احلياة معه 
بنعم اهلل السابغة اوتكيفه مع احلياة بالرضا. 

للحديث صلة إن شاء اهلل تعاىل





٧٩

بسم اهللا الرمحن الرحيم
إِالَّ  ٍ رسْ خُ لَفِي  انَ  ِنسَ اإلْ إِنَّ  ِ رصْ الْعَ ﴿وَ
ا  وْ اصَ تَوَ وَ اتِ  َ احلِ الصَّ وا  لُ مِ عَ وَ وا  نُ آمَ ينَ  الَّذِ

 .﴾ ِ ربْ ا بِالصَّ وْ اصَ تَوَ قِّ وَ َ بِاحلْ

صدق اهلل العيل العظيم

يف  السور  قصار  غرر  من  العرص  سورة 
غرر  اهلل  كتاب  آيات  وكل  الكريم،  القرآن 

وبصائر. 

اختصارها  عىل  السورة  تضمنت  وقد 
ثالثة حماور. 

م  سَ القَ وجــوابِ  م  سَ قَ من  تتألف  فهي 
م.  سَ واالستثناء من جواب القَ

وهذه حماور ثالثة. 

كام لوقلت: واهلل إين أحج هذه السنة إال 
أن يعرض يل مانع. 

ــن قسم  فـــإن هـــذه اجلــمــلــة تــتــألــف م
هذه  هو(أحج  للقسم  وجواب  هو(واهلل)، 
أن  وهو(إال  اجلواب  من  واستثناء  السنة)، 

يعرض يل مانع).

العرص  ســورة  تنقسم  النظام  وبنفس 
للقسم،  وجواب  قسم،  حماور:  ثالثة  عىل 

واستثناء من اجلواب. 

﴾...و(الواو)  ِ رصْ الْعَ ا القسم: فهو﴿وَ أمّ
يف هذه الكلمة للقسم و(العرص) املقسم به، 
إىل  التفاسري  أقرب  يف  الزمان  وهوبمعنى 
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سياق السورة املباركة. 

لَفِي  ــانَ  ــسَ ِن اإلْ ﴿إِنَّ  القسم:  ــواب  وج
هذه  روح  هي  اجلملة  ﴾...وهـــذه  ٍ ـــرسْ خُ
السورة  انعقدت  التي  وجوهرها،  السورة 
غرر  من  وهي  تقريرها،  اجل  من  املباركة 

بصائر كتاب اهلل. 

هوقوله  القسم  جواب  من  واالستثناء 
اتِ  َ احلِ وا الصَّ لُ مِ عَ وا وَ نُ ينَ آمَ تعاىل: ﴿إِالَّ الَّذِ

 .﴾ ِ ربْ ا بِالصَّ وْ اصَ تَوَ قِّ وَ َ ا بِاحلْ وْ اصَ تَوَ وَ

احلقيقة  مــن  استثناء  اجلملة  وهـــذه 
القسم يف  قررهتا مجلة جواب  التي   الكرب

هذه السورة. 

متصل  رسْ  خُ يف  الناس،  كل  الناس  إنّ 
وعملوا  آمنوا،  الذين  إال  الدنيا،  هذه  يف 
وتواصوا  باحلق،  وتــواصــوا  الصاحلات، 
ان  اهلل،  نهم  مكّ قد  هــؤالء  بالصرب...فان 

يقلبوا (اخلرس) إىل ربح وفالح. 

شطرين،  من  تتألف  االستثناء  ومجلة 
وكل منهام بصرية: 

الشطر األول: 

 ،﴾ اتِ َ احلِ وا الصَّ لُ مِ عَ وا وَ نُ ينَ آمَ ﴿إِالَّ الَّذِ
الصالح  والعمل  االيامن  رشط  وهوبمعنى 

يف اخلالص والنجاة من اخلرس. 

والشطر الثاين: 

 ،﴾ ِ ربْ بِالصَّ ا  وْ اصَ تَوَ وَ قِّ  َ بِاحلْ ا  وْ اصَ تَوَ ﴿وَ
الصالح،  والعمل  اإليــامن  ان  وهوبمعنى 
و(الرصاط  (احلق)  منهاج  عىل  يكونا  مل  إن 
فال  لعباده  تعاىل  اهلل  قرره  الذي  املستقيم) 
خيرجان صاحبهام من (اخلرس) وال يدخالنه 

يف النفع والفالح...

وألن أمر (احلق) صعب وعسري، فالبد فيه 
من (التوايص باحلق والتوايص بالصرب عليه). 

وهاتان بصريتان يف مجلة االستثناء. 

وإذا أضفنا اليهام بصريتني اخريني، ومها 
السورة  القسم)، كانت  (القسم) و(جواب 
تتألف  واختصارها  وجازهتا  عىل  املباركة 

من أربعة بصائر: 

واالستثناء  القسم،  وجــواب  القسم، 
الثاين  واالستثناء  القسم،  جلــواب  االول 
جلواب القسم...وهذه اربع بصائر تتضمنها 

سورة العرص املباركة. 

هذه  عن  اهلل  شــاء  إن  ــدث  احت ــوف  وس
االختصار،  سبيل  عىل  االربــعــة،  البصائر 
بصرية بصرية، رزقنا اهلل وعي بصائر كتابه، 

إن شاء اهلل. 
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البصرية والبصائر

الــبــصــرية  ــدث عـــن  ــح ــت ن ـــدء  ـــب ال يف 
والبصائر. 

القرآن بصائر من عند اهلل. 

 َ نْ أَبْرصَ مَ مْ فَ بِّكُ آئِرُ مِن رَّ م بَصَ اءكُ دْ جَ ﴿قَ
﴾ [االنعام/ ١٠٤].  هِ سِ لِنَفْ فَ

البصائر  عــن  نتحدث  أن  أردنـــا  ــإذا  ف
نتساءل  أن  فالبد  العرص  سورة  يف  االربعة 

أوالً عن (البصرية) و(البصائر) ما هي؟

البصائر يف القرآن هي االفكار واملفاهيم 
يف  احلقائق  فهم  من  متكننا  التي  واملبادئ 

الكون والتاريخ واملجتمع واحلياة. 

ففي الكون، والتاريخ، واملجتمع، وحياة 
وواضحة،  وهامة  كبرية  حقائق  ــرة  اآلخ
ولكنها رغم وضوحها ختفى عىل الكثريين.

كام أن هناك حقائق رقيقة اليدركها اال من 
يمكن  وال  كتابه،  بصائر  من  نوراً  اهلل  آتاه 

الوصول اليها اال من طريق الوحي. 

تغيب عن  التي  الواضحة  احلقائق  فمن 
يف  تعاىل  هوقوله  وضوحها  رغم  الكثريين 
 ﴾ ٍ رسْ خُ لَفِي  انَ  ِنسَ اإلْ ﴿إِنَّ  العرص:  سورة 
الناس  الناس رغم أنّ  فهي تغيب عن اكثر 

تناقص  حالة  يف  اإلنسان  أنّ  يعلمون  مجيعاً 
دائم، ومع كل نقص خسارة اال أن يستثمر 
عىل  خيفى  ذلك  ومع  اهلل،  أحب  فيام  عمره 

الكثريين. 

ــني يف الــكــون  ــوان ــاك حــقــائــق وق ــن وه
ال  واآلخرة  الدنيا  ويف  والتاريخ،  واملجتمع 
واملناهج  بالوسائل  اليها  الوصول  يمكن 
والكيمياء  الفيزياء  يف  املعروفة  العلمية 
األحياء. وعلم  النبات  وعلم  والرياضيات 

هذه  منه  نستقي  ــذي  ال الوحيد  واملــصــدر 
املعارف هو(الوحي) ولوحجبنا عن الوحي 
مل يبق لنا سبيل إىل الوصول إىل هذه احلقائق. 

مْ  تُ رْ كَ شَ ئِنْ  ﴿لَ تعاىل:  قوله  ذلك  من 
﴾ [إبراهيم/ ٧]، ومن ذلك قوله  مْ نَّكُ يدَ زِ ألَ
[غافر/   ﴾ مْ لَكُ بْ  تَجِ أَسْ ــوينِ  عُ ﴿ادْ تعاىل: 
يف  قائمة  حقائق  وتلك  هــذه  فــان   ،[٦٠

العالقة بني اإلنسان وبني اهلل تعاىل. 

ولكن ال سبيل إىل إثباهتا بصورة علمية 
يف  املعروفة  العلمية  بالوسائل  منهجية، 

الرياضيات والعلوم التجريبية. 

تَّقِ  يَ ـــنْ  مَ ﴿وَ تعاىل:  قوله  ذلــك  ومــن 
يْثُ  حَ مِنْ  هُ  قْ زُ يَرْ وَ جاً رَ خْ مَ هُ  لَ لْ  عَ يَجْ هَ  اللَّ
[الـــطـــالق/٢-3]، ومن   ﴾ ــبُ ــسِ ــتَ ــحْ يَ ال 
 ﴾ مْ كُ رْ كُ أَذْ وينِ  ــرُ كُ ــاذْ ﴿فَ تعاىل:  قوله  ذلك 
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بعض  اإلنسان  يدرك  فقد  [البقرة/١5٢]، 
ختضع  ال  ولكنها  بالتجربة،  احلقائق  هذه 
الرياضيات  يف  املعروفة  العلمية  للمناهج 
هبا. إثباهتا  يمكن  وال  التجريبية،  والعلوم 

احلقائق  هذه  إىل  للوصول  املفردة  واألداة 
هوالوحي. 

وهذه اآليات وغريها من بصائر القرآن 
من رقائق سنن اهلل تعاىل يف الغيب والشهود 
ال يعرفها الكثريون ممن أعرضوا عن بصائر 

القرآن. 

اإلنسان  ن  كّ متُ ذكرنا  كام  البصائر  وهذه 
واملجتمع  والتاريخ  الكون  فهم حقائق  من 

واحلياة يف الشهود والغيب. 

لَ  أَهْ أَنَّ  ــوْ  لَ ﴿وَ تعاىل:  قوله  ذلك  ومن 
اتٍ  كَ بَرَ م  يْهِ لَ عَ نَا  تَحْ فَ لَ واْ  قَ اتَّ وَ واْ  نُ آمَ   رَ الْقُ

﴾ [االعراف/ ٩٦].  ضِ رْ األَ ءِ وَ امَ نَ السَّ مِّ

التاريخ  يف   كرب حقيقة  اىل  تشري  فهي 
 واملجتمع ويف حياة االفراد يف عالقة التقو
النعم، كام أنّ  التقو تستنزل  بنعم اهلل فإن 

العصيان تصدّ النعم. 

 وهبذه البصرية نبرص العالقة بني التقو
ورمحة اهلل تعاىل عىل الناس. 

ومن أمثلة هذه البصائر قوله تعاىل: 

ائِفٌ  طَ مْ  هُ سَّ مَ ا  إِذَ ــواْ  ــقَ اتَّ يــنَ  ــذِ الَّ ﴿إِنَّ 
 ﴾ ونَ ُ بْرصِ مُّ م  هُ ا  إِذَ فَ واْ  رُ كَّ تَذَ انِ  يْطَ الشَّ نَ  مِّ

[االعراف/٢٠١]. 

نطرد  كيف  نتعلم  البصرية  هــذه  ويف 
الشيطان عن أنفسنا بالتقو.فمن يتقي اهلل 
تعاىل ال يقتحم الشيطان قلبه وعقله ونفسه، 
ل منها إىل  وإنام يطوف حوله ليجد ثغرة يتسلّ
ر اإلنسان فجأة ويف وقت مبكر  نفسه، فيتذكّ
منه،  ذ  ويتعوّ فيحذره،  الشيطان  حضور 
واالنتباه،  احلذر  إىل  تدفعه   التقو وكأنام 

بْرص، فيتوار عنه الشيطان.  فيتذكر ويُ

لْ  مَ يَعْ نْ  مَ ﴿فَ تعاىل:  قوله  ذلك  ومن 
ةٍ  رَّ الَ ذَ ثْقَ لْ مِ مَ يَعْ نْ  مَ هوَ يَرَ اً  ريْ ةٍ خَ رَّ الَ ذَ ثْقَ مِ

ه﴾.  اً يَرَ رّ شَ

وهذه البصرية القرآنية قانون بقاء العمل 
له من الدنيا إىل اآلخرة، من خري اورش،  وحتوّ

وصواب أوخطأ. 

م عليه اإلنسان إالّ ويلقاه  دِ قْ فام من عمل يُ
الفناء  يترسب  وال  اهلل،  يلقى  يوم  اهلل،  عند 
حقيقة  اإلنسان...وهي  أعامل  اىل  والــزوال 
كرب من حقائق الشهود والغيب بني الدنيا 
احلقيقة  هذه  اإلنسان  عرف  وإذا  واآلخــرة 
إىل  وتفكريه  وسلوكه  حياته  منهج  يتحول 
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الــوعــي واحلـــذر واحلـــرص عىل  حالة مــن 
حلظات العمر التي يرشب إليها الفناء..

منها  كثرية  أنحاء  عىل  القرآن  بصائر  إن 
ما تبني العالقة بني الدنيا والدنيا، مثل قوله 
وا  يِّرُ غَ تَّى يُ مٍ حَ وْ ا بِقَ يِّرُ مَ غَ هَ ال يُ تعاىل: ﴿إِنَّ اللَّ
تغيرياً  ينالون  ال  الناس  فإن   ،﴾ مْ هِ سِ نفُ بِأَ ا  مَ
يف دنياهم يف حياهتم االقتصادية والسياسية 
والعسكرية والعمرانية، من جانب اهلل، اال 
عندما يبدأون التغيري بأنفسهم فريزقهم اهلل 
االقتصادية  حياهتم  يف  واالنتعاش  التقدم 
واالزدهــــار يف اســواقــهــم، والــعــمــران يف 
العلمية.ومن  قدراهتم  يف  والتقدم  بالدهم، 
هِ  اللَّ ى  لَ عَ لْ  كَّ تَوَ يَ نْ  مَ ﴿وَ تعاىل:  قوله  ذلك 

 .﴾ هُ بُ سْ وَ حَ هُ فَ

وهذه املعادلة من املعادالت القائمة بني 
اآلخرة  بني  العالقة  ومنها  والدنيا،  الدنيا 
فِي  فِخَ  نُ ا  ذَ ــإِ ﴿فَ تعاىل:  نحوقوله  واآلخرة، 
﴾ [فصلت/  ئِذٍ مَ مْ يَوْ نَهُ يْ ابَ بَ ال أَنسَ ورِ فَ الصُّ
اً  فّ ةُ صَ الئِكَ الْمَ وَ وحُ  الرُّ ومُ  يَقُ مَ  ١٠٢]، ﴿يَوْ
الَ  قَ وَ نُ  مَ حْ الرَّ هُ  لَ أَذِنَ  نْ  مَ إِالَّ  ونَ  مُ لَّ تَكَ يَ ال 

اباً﴾ [النبأ/ ٧٨].  وَ صَ

ومنها ما تبني العالقة بني الدنيا واآلخرة، 
ى  مَ هِ أَعْ ذِ انَ فِي هَ نْ كَ مَ مثل قوله تعاىل: ﴿وَ

 ﴾ بِيالً سَ ـــلُّ  أَضَ وَ ى  مَ أَعْ ةِ  ـــرَ اآلخِ فِي  وَ  هُ فَ
اءَ  جَ نْ  ﴿مَ تعاىل:  وقوله  [االرساء/٧٢]، 
ا﴾ [االنعام/١٦]. الِهَ ثَ رُ أَمْ شْ هُ عَ لَ ةِ فَ نَ سَ بِالْحَ

الشهود  بــني  العالقة  يبني  مــا  ومنها 
انَ لَفِي  والشهود نحوقوله تعاىل: ﴿إِنَّ اإلِنسَ
نحوقوله  والغيب،  الغيب  ﴾.أوبني  رٍ سْ خُ
 ﴾ وبُ لُ الْقُ ئِنُّ  مَ تَطْ هِ  اللَّ رِ  كْ بِذِ ﴿أَال  تعاىل: 

[الرعد/٢٨].

فان طريف املعادلة كليهام من الغيب. 

والشهود  الغيب  بني  العالقة  أوتعكس 
هُ  لَ لْ  عَ يَجْ هَ  اللَّ تَّقِ  يَ نْ  مَ ﴿وَ تعاىل:  نحوقوله 
 ﴾ بُ تَسِ يَحْ ال  يْثُ  حَ مِنْ  هُ  قْ زُ يَرْ وَ جاً رَ خْ مَ
الغيب  من   التقو فــإن  ــالق/3]،  ــط [ال

والرزق وانفراج االزمات من الشهود. 

الشهود  ــني  ب الــعــالقــة  تعكس  وقـــد 
نحوقوله  السابقة)  احلالة  (بعكس  والغيب 
يْراً  خَ ةٍ  رَّ ذَ الَ  ثْقَ مِ لْ  مَ يَعْ نْ  مَ ﴿فَ تعاىل: 
ه﴾  يَرَ اً  ــرّ شَ ةٍ  رَّ ذَ الَ  ثْقَ مِ لْ  مَ يَعْ نْ  مَ هوَ يَرَ
[الزلزلة/٧-٨]، فان اخلري والرش يف الدنيا 
غالباً من الشهود وحضوره عند صاحبه يف 

اآلخرة من الغيب. 

منها  خمتلفة،  متعددة  القرآن  بصائر  إذن 
ما يتعلق بعالقة الدنيا بالدنيا. 
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ومنها ما يتعلق بعالقة اآلخرة باآلخرة. 

ومنها ما يتعلق بعالقة الدنيا باآلخرة. 

الشهود  بني  بالعالقة  يتعلق  ما  ومنها 
والشهود. 

الغيب  بني  بالعالقة  يتعلق  ما  ومنها 
والغيب. 

الغيب  بني  بالعالقة  يتعلق  ما  ومنها 
والشهود. 

الشهود  بني  بالعالقة  يتعلق  ما  ومنها 
والغيب. 

نقية  صافية  برؤية  اإلنسان  جتهز  وهي 
ـــور هبــا بغري مــا يــراه  ــر االشــيــاء واالم ي
والباطل،  احلــق  بني  هبا  ويفرق  الــنــاس، 
واخليانة،  واألمــانــة  والــكــذب،  والصدق 

والنصح والغش. 

وهذه رؤية وتفريق ال يناهلا اال اصحاب 
التقو والذكر من عباد اهلل الصاحلني. 

وا  قُ تَّ وا إِنْ تَ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ يقول تعاىل: ﴿يَ
﴾ [االنفال/ ٢٩].  اناً قَ رْ مْ فُ لْ لَكُ عَ هَ يَجْ اللَّ

عىل  يلتبس  ال  متميزة  رؤيـــة  وهـــذه 
صاحبها احلق بالباطل والصدق بالكذب. 

وقد توجه فكره وعقله، وهوأمر آخر غري 
ونوضح  عنها،  حتدثنا  التي  الصافية  الرؤية 

يف  واالستعانة  والعبادة  احلمد  بآيتي  ذلك 
سورة احلمد: 

ونعمة  رمحة  كل  أنّ  اإلنسان  عرف  إذا 
هورب  اهلل  وأنّ  اهلل،  عند  من  وقوة  وحول 
العاملني، وليس من حول وال قوة وال نعمة 
اهلل، عندئذ ال حيمد  اال من عند  وال فضل 
اإلنسان أحداً غري اهلل، اال يف امتداد احلمد 
هلل، وال يستعني بأحد غري اهلل اال يف امتداد 

االستعانة باهلل، وال يعبد أحداً غري اهلل. 

اإلنسان  حيمد  ال  أن  ذلك  معنى  وليس 
بأحد  يستعني  ال  أن  وال  مجيل،  عىل  أحــداً 
ــإن ذلــك عــىل خالف  اوبـــيشء غــري اهلل، ف
يعرف  أن  ذلك  معنى  وإنّام  تعاىل،  اهلل  سنن 
اإلنسان أنّ اهلل تعاىل هوأهل لكل محد، وإنام 
نحمد الناس ونحمد األشياء بام وهبهم اهلل 
من اجلميل، فاهلل تعاىل هوالذي يستحق كل 
احلمد وأي يشء آخر غري اهلل فهوإنام يستحق 
اهلل،  مع  وليس  هلل  احلمد  امتداد  يف  احلمد 

وهومعنى توحيد احلمد هلل (احلمد هلل). 

وكذلك االستعانة، فإن كل حول وقوة 
باهلل،  يكون  استعانة  كل  وبالرضورة  باهلل، 
وما من يشء اوشخص يمكن ان نستعني به 
اال ان تكون استعانتنا به يف امتداد االستعانة 
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باهلل. 

حمض،  ذهني  عقيل  معنى  املعنى  وهذا 
اإلنسان.فالفالح  سلوك  يف  له  دخل  وال 
يستعني بالبذور والسقي والرتبة واحلرث...

من دون أن يكون هلذا املعنى تأثري يف طريقة 
بصائر  حيمل  الــذي  الفالح  ولكن  عمله، 
وكلّ  به  يستعني  ما  كل  أن  يعلم  التوحيد، 
من يستعني به يأيت يف امتداد االستعانة باهلل، 
مع  ــادي  امل تعامله  كل  يف  احلقيقة  وهــويف 
وهبم  هبا  واستعانته  واألشخاص،  األشياء 
ال يستعني بغري اهلل، وكلام استعان بيشء فقد 
نستعني)،  (إيــاك  وهومعنى  باهلل،  استعان 
ومعنى حرص االستعانة باهلل، وهواملقصود 

بتوحيد االستعانة. 

وكام توجه البصائر عقل اإلنسان وفكره 
ومواقفه  اإلنــســان  سلوك  ــه  تــوجّ كذلك 

وحركته وعالقاته. 

نّة  سُ االبتالء  أن  عرف  اذا  اإلنسان  فإن 
الناس  تصيب  مرشوطة،  غري  مطلقة  إهلية 
فإذا  أحــد،  االبتالء  من  يسلم  وال  مجيعاً، 
االبتالء  ل  وحتمّ واستقام  اإلنــســان  صرب 
موضع  يف  نفسه  يضع  فإنه  صــدر،  بسعة 
االبتالء  يف  جزع  ورمحته.وإذا  اهلل  صلوات 

الرفيع،  الرشيف  املوقع  هــذا  خيرس  فإنه 
يصرب  االبتالء...عندئذ  من  يسلم  أن  دون 
اإلنسان ويستقيم ويقاوم، وال ينفد صربه. 

[من  الكريمة  اآليـــة  ــذه  ه يف  تأملوا 
ءٍ  ْ بِيشَ مْ  نَّكُ وَ لُ بْ نَ لَ ﴿وَ  :[١55 البقرة/  سورة 
الِ  ــوَ مَ األَ نَ  مِّ صٍ  نَقْ وَ ــوعِ  ُ اجلْ وَ ــوفْ  َ اخلْ نَ  مِّ
ينَ  الَّذِ ينَ  ابِرِ الصَّ  ِ بَرشِّ وَ اتِ  رَ الثَّمَ وَ سِ  األنفُ وَ
يْهِ  إِلَ ـا  إِنَّ وَ  ِ ّ هللاِ إِنَّا  واْ  الُ قَ ةٌ  يبَ صِ مُّ م  تْهُ ابَ أَصَ ا  إِذَ
ِمْ  هبِّ ن رَّ اتٌ مِّ وَ لَ مْ صَ يْهِ لَ ـئِكَ عَ ولَ ، أُ عونَ اجِ رَ

 .﴾ ونَ تَدُ ُهْ مُ املْ ـئِكَ هُ ولَ أُ ةٌ وَ َ محْ رَ وَ

اهلل  كتاب  بصائر  من  البصرية  هذه  إن 
اإلنسان  سلوك  مــبــارشة  بــصــورة  ــه  يــوجّ
ويمنحه  والشدائد  ــات  األزم يف  وموقفه 

القوة واملقاومة. 

ينَ  الَّذِ ا  هَ يُّ أَ ــا  ﴿يَ تعاىل:  قوله  وكذلك 
عَ  مَ هَ  اللَّ إِنَّ  الةِ  الصَّ وَ بْرِ  بِالصَّ وا  ينُ تَعِ اسْ وا  نُ آمَ

﴾ [البقرة/١53].  ينَ ابِرِ الصَّ

فإن اإلنسان اذا وعى معية اهلل للصابرين 
يزداد قوة وصموداً  الصابرين)  (إن اهلل مع 

 . ومقاومة وثباتاً

برؤية  اإلنسان  ز  جتهّ القرآن  بصائر  إذن 
ه عقله وفكره  .وتوجّ ربانية صافية نقية أوالّ
ومواقفه  ومنطقه  سلوكه  وتوجه  ثانياً، 
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 . وعالقاته ثالثاً

واآلن ننتقل اىل البصائر االربع يف سورة 
(العرص). 

البصائر االربع يف سورة العرص
يف  بصائر  أربع  جتتمع  العرص  سورة  يف 
ثالث آيات، وتنتظم هذه البصائر االربع يف 

االجزاء الثالثة للسورة. 

هي  السورة  هذه  يف  الثالثة  ــزاء  واالج
و(االستثناء  القسم)،  و(جــواب  (القسم) 

من جواب القسم) بالرشح التايل: 

١- القسم وهو(والعرص). 

٢- و(جواب القسم) وهوالقضية التي 
اإلنسان  وهــو(إن  القسم  جيري  أجلها  من 

لفي خرس). 

القسم،  ــواب  ج مــن  واالستثناء   -3
الصاحلات  وعملوا  آمنوا  الذين  وهــو(إالّ 
بالصرب)،  وتــواصــوا  بــاحلــق  وتــواصــوا 
وهواستثناء من القضية املتقدمة (إن اإلنسان 

لفي خرس). 

هذه هي األجزاء والفصول الثالثة هلذه 
السورة التي تتضمن بصائر اربع: 

والبصرية  القسم،  يف  االوىل  البصرية 
الثالثة  والبصرية  القسم،  جواب  يف  الثانية 

والرابعة يف االستثناء من جواب القسم. 

حتتاج  البصائر  هــذه  من  بصرية  وكــل 
نتمكن  مل  إن  ونحن  كثري  وتأمل  توقف  إىل 
الطويل  التوقف  هــذا  من  املقالة  هــذه  يف 
عند  نتوقف  ان  اهلل  إن شاء  نحاول  فسوف 
االربع وقفات  البصائر  كل واحد من هذه 
قصرية، عمالً باألصل العقالئي املعروف: 

إن امليسور ال يسقط باملعسور.

البصرية االوىل
مْ  سَ القَ

(والعرص)
فيه، وال حاجة  ريب  اهلل حق، ال  كالم 

فيه للقسم. 

معروف  بياين  أسلوب  القسم  ولكن 
لتأكيد القضايا وتثبيتها يف نفوس املخاطبني.

جيري  البياين  األسلوب  هــذا  عىل  وجرياً 
مثل  عديدة،  مواقع  يف  القرآن  يف  القسم 
والقرآن)،  (ص  والقلم)،  (ن  تعاىل:  قوله 
(والليل اذا يغشى)، (والفجر وليالٍ عرش)، 
اذا جتىل)، (والشمس وضحاها)،  (والنهار 
(يس والقرآن احلكيم)، (والضحى والليل 

اذا سجى)، (والتني والزيتون). 
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السنخية بني القسم واملقسم له
السنخية  القرآن:  يف  القسم  رقائق  ومن 
السنخية  القسم.وهذه  وجواب  القسم  بني 
ل  من رقائق نكات القرآن ال يسعنا أن نفصّ
ما  بقدر  املقال.ولكن  هذا  يف  احلديث  فيها 
العالقة  إنّ  أقــول:  العرص،  بسورة  يتعلق 
القسم)  (جــواب  له:  واملقسم  القسم  بني 
واملقصود  العرص هوالزمان،  فإن  واضحة، 
هواحلالة  القسم  جـــواب  يف  ــرس  اخل مــن 
ساعة  لعمره،  اإلنسان  خلسارة  التدرجيية 
حالة  وهي  دقيقة،  بعد  ودقيقة  ساعة،  بعد 
لعمر  التدرجيي  والتناقص  االستهالك 
يف  له  اهلل  قدره  الذي  وهوزمانه  اإلنسان، 
هذه الدنيا.وبناءً عليه، فإن القسم وجواب 

القسم من سنخ واحد، كام هوظاهر. 

داللتان يف القسم

ومعنى  قضائياً،  معنى  حيمل  والقسم 
بيانياً واملقصود بالقسم يف هذه السورة ويف 

سائر السور املعنى الثاين، بالتأكيد. 

وللقسم من الناحية البيانية داللتان: 

والتذكري  به  باملقسم  االهتامم  عىل  داللة 
بأمهيته وخطورته. 

اهتامم  عىل  الداللة   :االخــر والداللة 
املتكلم بجواب القسم. 

هذين  يتضمن  السورة  هذه  يف  والقسم 
بالعرص،  االهتامم  ومها  بالرضورة،  املعنيني 
يف   الكرب وقيمته  الــزمــان،  وهوبمعنى 
اآلخر:  واالهتامم  وفالحه،  االنسان  حياة 
تعاىل:  وهوقوله  القسم،  بجواب  االهتامم 
قبل  قلت  خرس)...وقد  لفي  االنسان  (إن 
هذه  لبيان  منعقدة  العرص  سورة  إنّ  قليل: 
كل  وأن  السورة  هذه  وهــوروح  احلقيقة، 
االدوات البيانية يف هذه السورة من القسم، 
للتأكيد  املفيدة   ( (إنّ بكلمة  والتصدير 
والتحقيق (إن اإلنسان لفي خرس) موجهة 

للداللة عىل أمهية املقسم له. 

يدل  السورة  هذه  يف  بالعرص  والقسم 
عىل أمهية العرص والزمان عند اهلل، وتعظيم 
الزمان  ألمــر  التعظيم  ــه.وهــذا  ل الــقــرآن 
يف  االوىل  هوالبصرية  به  الكثري  واالهتامم 

هذه السورة. 

اإلنسان. تكامل  تاريخ  الــزمــان  فــإن 
حضارة  تتكامل  ومل  اإلنسان،  يتكامل  ومل 
اإلنــســان  معرفة  تتكامل  ومل  ــان،  ــس اإلن

وعلومه إالّ عىل عمود الزمان. 
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فقد  احلساب،  من  الزمان  ألغينا  وإذا 
هواحلركة  التاريخ  ألنّ  التاريخ،  ألغينا 
التاريخ توقف  ألغينا  التدرجيية للزمان.وإذا 
يف  اإلنسان  عند  وتوقفنا  اإلنسان  تكامل 
عرصه احلجري األول، يوم كان اإلنسان يف 
بدايات املعرفة، ال يعرف بعد صنعة لبوس، 
وال يعرف كيف يستخرج النار من الطبيعة.

وحيدثنا القرآن: إن قابيل ملا قتل أخاه هابيل مل 
يعرف كيف يواري جثامن أخيه، حتى بعث 
مه كيف يواريه يف الرتاب.  اهلل إليه غراباً علّ

وحضارته  اإلنسان  حركة  تكامل  إنّ 
والتاريخ  هوالتاريخ،  وعلومه  ومعرفته 

هوحركة الزمان. 

وال خيتلف دور الزمان يف تكامل الفرد 
عن دور الزمان يف تكامل الشعوب واألمم.

ه ال يعرف شيئاً كام  فإن اإلنسان يولد من أمّ
ونِ  بُطُ مِنْ  مْ  كُ جَ رَ أَخْ هُ  اللَّ ﴿وَ القرآن  يقول 
﴾ [النحل/٧٨].  ئاً يْ ونَ شَ مُ لَ مْ ال تَعْ اتِكُ هَ مَّ أُ

اإلنسان،  يتكامل  الزمان  عمود  وعىل 
للعلم،  س  ويُؤسّ م،  علّ ويُ لم  ويَعْ م  فيتعلّ
دنا اإلنسان من عامل  ر العلم، وإذا جرّ ويطوّ
الزمان بقي اإلنسان كام يقول اهلل تعاىل (ال 

تعلمون شيئاً). 

عىل  اإلنسان  قه  حيقّ ما  بعض  والعلم 
مواقع  يكسب  اإلنسان  الزمان.فإن  عمود 
ويرقى  الزمان  عمود  عىل  اهلل  من  القرب 
يكون  اهلل...حتى  إىل  عروجه  يف  اإلنسان 
القرب من  العقل من  يتصوره  ما  أقرب  يف 
نْدَ  عِ قٍ  ــدْ صِ دِ  عَ قْ مَ ﴿فِــي  وذلــك  تعاىل  اهلل 
﴾، وناهيك هبذا املوقع الرفيع  رٍ تَدِ قْ لِيكٍ مُ مَ
الذي ال يناله إالّ ذوحظ عظيم من املعرفة، 
اهلل.ويتم  إىل  والعروج  واللقاء،  والقرب، 
م الزمان،  ذلك كله يف وعاء الزمان وعىل سلّ
ولوال الزمان لبقي اإلنسان يف عالقته مع اهلل 

يف املوقع األول الذي خلقه اهلل تعاىل فيه. 

م  صحيح ان اإلنسان قد يسقط عىل سلّ
فتكون  الصفر،  نقطة  دون  ما  إىل  الزمان 
عكسية،  حركة  الزمان  عمود  عىل  حركته 
ولكن ذلك يتم بإرادته واختياره، وهوفقط 

يتحمل مسؤولية هذا السقوط. 

هوعامل  ــان)  ــزم (ال أن  نقول  ونحن 
اإلنسان  تــاريــخ  يف  والتكامل  الصعود 

وحياته، اذا كان هويريد ذلك. 

وال نقول الزمان وعاء لتكامل اإلنسان 
تكامل  يف  ــزمــان  ال دور  فــحــســب...فــإن 
اإلنسان يشء أكثر من الوعاء، وأبلغ تعبري 
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يف ذلك أن نقول: إنه (عامل لتكامل اإلنسان 
وعروجه وله دور يف تكامل اإلنسان). 

الكبرية  القيمة  اإلنسان هذه  وإذا عرف 
فيه  ط  يفرّ فال  وعروجه،  تكامله  يف  للزمان 

ر يف السنني واأليام والساعات.  وال يبذّ

إنه رأس ماله الذي آتاه اهلل يف هذه الدنيا، 
والتفريط فيه تفريط يف رأس املال. 

يف  العمر  قيمة  عن  النبوي  التعبري  إن 
احلديث املعروف عن رسول اهلل أليب ذر 
تعبري بليغ: «يا أبا ذر، اغتنم مخساً قبل مخس: 
شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، 
شغلك،  قبل  وفراغك  فقرك،  قبل  وغناك 
العمر  وحياتك قبل موتك» وهوبمعنى أن 
غنائم  والشباب  والفراغ  والغنى  والصحة 

جيب ان يغتنمها اإلنسان. 

أنت  ــام  إن آدم  ــن  اب ــا  «ي احلــديــث:  ويف 
أيامك» وهوتعبري بليغ ال أعرف أبلغ منه يف 
قيمة الوقت، وكلمة (إنّام) من أقو أدوات 
يكون  العربية...وعليه  اللغة  يف  احلــرص 
معنى احلديث الرشيف: «إنّ كل رأس مال 
اإلنسان» يف حركته الصاعدة إىل اهلل هوأيامه 
التي رزقه اهلل يف هذه الدنيا.ففي هذه األيام 
يرقى اإلنسان إىل اهلل، وينال ما ال عني رأت 
املقيم عند اهلل،  النعيم  وال أذن سمعت من 

وأعظم من ذلك كله وأرشف وأرفع من كل 
يَ  ضِ ﴿رَ ورضوانه:  وجواره  اهلل  لقاء  ذلك 
   [١١٩ ﴾.[املائدة/  هُ نْ عَ وا  ضُ رَ وَ مْ  نْهُ عَ هُ  اللَّ

﴾ [التوبة/ ٧٢].  رُ بَ هِ أَكْ انٌ مِنْ اللَّ وَ رِضْ ﴿وَ

هذه  يف  األوىل  الــبــصــرية  هــي  وهـــذه 
والعمر،  الوقت  قيمة  يف  املباركة  السورة 
والتحذير من إهداره، وتعطيله وإنفاقه فيام 
ال يعود إىل صاحبه بعائدة جليلة يف حركته 

التكاملية إىل اهلل.

البصرية الثانية
جواب القسم

(إن اإلنسان لفي خرس)
نزيف العمر: 

تقررها  التي  احلتمية  اخلــســارة  ــذه  ه
خرس)،  لفي  اإلنسان  (إنّ  العرص  ســورة 
العمر...وكلام ينقص من عمر  هي خسارة 
من  شطراً  صاحبها  خيرس  ساعة  اإلنسان 
بالالم  آتاه اهلل، والتعريف  الذي  رأس ماله 

يف (اإلنسان) لالستغراق، أي كل الناس. 

هذه  يف  االوىل  البصرية  يف  عرفنا  وقد 
السورة أن عمر اإلنسان هورأس ماله الذي 
ره اهلل تعاىل له يف احلياة الدنيا، فاذا مضت  قدّ
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من عمره ساعة، دون أن يستغلها فقد خرس 
شطراً من رأس ماله. 

يف  متصلة  مستمرة  ــارة  ــس اخل وهـــذه 
حياته...يف كل ساعة وكل دقيقة، بل يف كل 

ثانية، بصورة تدرجيية انسيابية. 

كم  اإلنسان  حيسب  أن  باإلمكان  فــإنّ 
يعيش من الثواين يف هذه الدنيا اذا رزقه اهلل 
ثامنني سنة من العمر، فهي كمية حمدودة من 
حال...يمكن  كل  عىل  والثواين،  الدقائق 
حساهبا بعملية حسابية بسيطة.وعندئذ مهام 
انرصم من عمر اإلنسان دقيقة أوثانية خيرس 

ض.  شطراً من رأس ماله الذي ال يعوّ

اإلنــســان  ــة عند  ــوامه ال أغـــالط  ــن  وم
واألشهر  والليايل  ــام  األي أنّ  يتصور  أنــه 
حياته... يف  تتكرر  والسنني  والفصول 

من  ينقص  شطر  كل  بتكرار.إنّ  وهوليس 
يتكرر  ولن  إليه،  يعود  لن  اإلنسان  عمر 
وهذه  لغد،  تكراراً  ليس  واليوم  حياته،  يف 
السنة ليست تكراراً للعام الذي مىض، وإنام 
هي أجزاء من عمر اإلنسان تتفتت وتتقطع 
وتستهلك مع األسف، من غري أن يستغلها 

اإلنسان، وتذهب من غري رجعة..

جزءاً  االجزاء  هذه  عمره  من  وتتساقط 

تدرجيية  بــصــورة  وتستهلك  جــزء،  بعد 
القاتل،  العمر  هونزيف  وهــذا  مستمرة، 
اإلنسان.  حياة  يف  النزيف  أنــواع  وهــورشّ 
آخر  نفد  فإذا  ذلك،  غفلة من  واإلنسان يف 
هذه  من  ذلــك  عند  يفيق  عمره  من  جــزء 

الغفلة القاتلة. 

مرة  الدنيا  احلياة  إىل  يعود  أن  فيتمنى 
عمره،  من  فيه  فرط  ما  قيمة  عارفاً   ،أخر
ليستغلّ هذه املرة رأس املال الذي منحه اهلل 
من العمر يف طاعته، من غري غفلة، يوماً بعد 
 . يوم وساعة بعد ساعة، فيكون اجلواب كالّ

حلظة الندامة

وحلظة الندامة هي اللحظة األخرية من 
عليه،  رغامً  باإلنسان  حتلّ  اإلنسان،  عمر 
أن  وحياول  قبل،  من  حييد  عنه  كان  وهوما 
يتغافل عنه ويتناساه، فتحل به، وهي حلظة 
رهيبة من عمر اإلنسان تشغل اإلنسان عن 
قِّ  بِالْحَ تِ  وْ الْمَ ةُ  رَ كْ سَ تْ  اءَ جَ ﴿وَ يشء  كل 

﴾ [ق/١٩].  يدُ هُ تَحِ نْ نْتَ مِ ا كُ لِكَ مَ ذَ

فتحل الندامة باملجرمني، حيث ال تنفع 
الندامة، وتتساقط يف رهبة هذه اللحظة كل 
احلجب التي كانت حتجب اإلنسان من قبل، 
فال حيجبه األمل، وال اهلو وال الغفلة، عام 
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إىل  نفسه  وعــى  أن  حياته...منذ  يف  جنى 
الغفلة  حجب  عنه  اللحظة...تتساقط  هذه 
املوت،  األمل، يف حلظات سكرات  وطول 
من  ينتزعه   املوت وملك  واحــدة،  مرة 
اهلل  لوأن  فيتمنّى   ، قرسياً انتزاعاً  الدنيا  هذه 
صاحلاً،  ليعمل   أخر ة  كرّ الدنيا  إىل  يعيده 

فيأتيه اجلواب الصادع بالنفي. 

بِّ  الَ رَ تُ قَ وْ مْ الْمَ هُ دَ اءَ أَحَ ا جَ تَّى إِذَ ﴿حَ
تُ  كْ تَرَ ا  فِيمَ الِحاً  صَ لُ  مَ أَعْ ي  لِّ لَعَ ونِ عُ جِ ارْ
خٌ  زَ مْ بَرْ ائِهِ رَ مِنْ وَ ا وَ هَ ائِلُ وَ قَ ةٌ هُ لِمَ ا كَ الَّ إِنَّهَ كَ
﴾.[املؤمنون/٩٩-١٠٠].  ثُونَ بْعَ مِ يُ إِلَى يَوْ

إن اإلنسان لووعى هذه البصرية القرآنية: 
(إن اإلنسان لفي خرس)، وعرف أنّ كل يوم 
وكل ساعة يمرّ من عمره، إنام يقتطع جزءاً من 
عمره، لن يعود إليه أبداً...لوعرف اإلنسان 
هذه البصرية القرآنية حق املعرفة، تغريّ وجه 

حياته كلها، وتغريّ منهجه يف احلياة. 

بن  عــيل  كلامت  يف  والــنــدامــة  احلــرسة 
زين  االمــام  كلامت  أمجل  وما   :احلسني
السالم يف  عليهام  احلسني  بن  العابدين عيل 
يف  الثاميل،  محزة  أيب  برواية  األسحار،  دعاء 

هذا املضامر، فاسمعوا إليه: 

نفيس. عىل  البكاء  عىل  (إهلي)  «وأعنّي 

فقد أفنيت بالتسويف واآلمال عمري، وقد 
نزلت منزلة اآليسني من خريي.فمن يكون 
أسوأ حاالً مني، إن أنا نقلت عىل مثل حايل 
بالعمل  أفرشه  لرقديت، ومل  ده  أمهّ مل  إىل قرب 
وال  أبكي،  ال  يل  وما  لضجعتي؟  الصالح 
نفيس   وأر مصريي؟  يكون  ما  إىل  أدري 
ختادعني، وأيامي ختاتلني.وقد خفقت عند 

رأيس أجنحة املوت. 

نفيس. خلــروج  أبكي  أبكي؟  ال  يل  فام 

حلدي. لضيق  قربي.أبكي  لظلمة  أبكي 
إيــاي.أبــكــي  ونكري  منكر  لــســؤال  أبكي 
حامالً   ، ذليالً عرياناً،  قربي  من  خلروجي 

ثقيل عىل ظهري». 

يشري  التي  النفس  من  املخادعة  وهذه 
اليها االمام: «وأر نفيس ختادعني» هي 
فيتوهم  اإلنسان،  يصيب  الذي  الوهم  هذا 
أنّ أيامه ولياليه وأسابيع عمره وشهوره هي 
تكرار متصل مستمر، يذهب ويعود، وليس 
كذلك لألسف، إهنا قطع من عمر اإلنسان 
ورأس ماله الذي البد منه تقتطع من عمره، 
 .رغامً عليه من غري ان تعود إليه مرة أخر

وهذا الوهم من آثار الغفلة. 

ختاتلني»  «وأيامي   :االمام يقول  ثم 
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يف  يــوم،  بعد  يوماً  يــدي،  من  تترسب  أي 
ختلة وغفلة، وخفية، من غري أنْ تكاشفني 

وتصارحني بأهنا تذهب ولن تعود. 

البصرية  هذه  اإلنسان  لووعى  أقــول: 
حق  خرس)  لفي  اإلنسان  (إن  القرآن:  من 
آخر  يف  املعرفة  حق  يعرفها  كام  الــوعــي، 
وتغريّ  حياته،  وجه  لتغريّ  حياته،  من  حلظة 
وبكى   ، قليالً ولضحك  احلياة،  يف  منهجه 
 ﴾ ثِيراً كَ وا  بْكُ يَ لْ وَ لِيالً  قَ وا  كُ حَ يَضْ لْ ﴿فَ كثرياً 

[التوبة/٨٢]. 

رأس املال الذائب
ماله... رأس  هوكل  اإلنسان  عمر  إنّ 

(الصعب)  املال  نوع رأس  ليس من  ولكنه 
الذي يثبت عىل حالة واحدة، وإنام هورأس 
من  غفلة  ويف  بالتدريج،  ينفذ  ذائب،  مال 
نفذ  وقد  اال  صاحبه  ينتبه  فال  صاحبه  قبل 
رأس ماله كله، من غري أن يتمكن أن ينتفع 

به، ويستبدله بالعمل الصالح. 

إن حالة اخلرس الدائم والتناقص املستمر 
يف حياة اإلنسان يشبه كثرياً من يشرتي برأس 
ماله ثلجاً ليتاجر به، ويضعه حتت الشمس 
يلتهي  للبيع، ثم  الطريق ليضعه  عىل قارعة 

عن جتارته ويغفل عنها، ويأخذ الثلج حتت 
وينقص  املتصل،  الدائم  بالذوبان  الشمس 
عنه...وال  انشغل  قد  وصاحبه  باستمرار، 
الثلج،  يذوب  أن  بعد  إالّ  غفلته  من  يفيق 

فيخرس كل رأس ماله يف هذه الغفلة. 

يكون  عندما  اإلنــســان  مــال  رأس  إنّ 
تلقاء  من  وينقص  يذوب  الذي  النوع  من 
الصلب  الصعب  النوع  من  وليس  نفسه، 
اإلنسان  يتفرغ  ان  جيب  ويدوم  يبقى  الذي 

الستثامره واستغالله قبل أن ينفد. 

إنّ عمر اإلنسان هورأس ماله، الذي ال 
فإذا خرسه خرس كل يشء... يملك غريه، 
نفسه. خرس  قد  عندئذ  اإلنــســان  فيكون 

يشء،  كــل  خــرس  فقد  نفسه  خــرس  ــن  وم
وهواخلرسان املبني. 

ونِهِ  ئتم من دُ وا ماشِ دُ اعبُ يقول تعاىل: ﴿فَ
مْ  هُ سَ نْفُ أَ وا  رُ سِ خَ ينَ  الَّذِ ينَ  رِ اسِ الْخَ إِنَّ  لْ  قُ
انُ  رَ سْ الْخُ وَ  لِكَ هُ ةِ أَال ذَ يَامَ قِ الْ مَ  يَوْ مْ  لِيهِ أَهْ وَ

﴾ [الزمر/١5].  بِينُ الْمُ

خيرس  هوأن  اخلــرسان  أخرس  أن  وذلك 
كل  خرس  نفسه  خرس  فإذا  نفسه،  اإلنسان 
حياة  يف  إذن  املــبــني  فــهــواخلــرسان  يشء، 

اإلنسان حقاً. 



الشيخ حممد مهدي اآلصفي .............................................................................

٩3

هـ)
١٤

3١
م -

٢٠
١٠

ع (
 ربي

ل:
ألو

دد ا
الع

من  احلقائق  هــذه  اإلنسان  عــرف  فــإذا 
بقوله  العرص  سورة  صها  تلخّ التي  عمره 
إىل  بــادر  خرس)  لفي  اإلنسان  (إن  تعاىل: 
االستفادة من عمره واستثامر ساعاته وأيامه 

يف العمل الصالح، ابتغاءً لوجه اهلل. 

يوم احلرسة
(يوم  القرآن  يف  القيامة  يوم  أسامء  من 

احلرسة). 

ةِ إِذْ  رَ سْ مَ الْحَ مْ يَوْ هُ رْ أَنذِ يقول تعاىل: ﴿وَ
 ﴾ نُونَ مِ ؤْ مْ ال يُ هُ ةٍ وَ لَ فْ مْ فِي غَ هُ رُ وَ مْ يَ األَ ضِ قُ

[مريم/3٩]. 

هلــا عالقة  ـــرة  اآلخ احلـــرسة يف  وهـــذه 
ال  ــمْ  هُ وَ ةٍ  لَ فْ غَ فِي  ــمْ  هُ ﴿وَ الدنيا  بغفالت 

﴾ [مريم/3٩].  نُونَ مِ ؤْ يُ

وهذه الغفلة هي سبب اخلسارة العظيمة 
التي تنذرنا به سورة العرص (إن اإلنسان لفي 
خرس).ولوأن اإلنسان كان منتبهاً حذراً يف 
رس  واخلُ التناقص  هذا  عن  يغفل  مل  الدنيا 
منه،  ر  وحتذّ وجتنّبه  الدنيا،  يف  يصيبه  الذي 
باستمرار  يتناقص  الذي  عمره  واستخدم 
يف اإليامن والعمل الصالح والتوايص باحلق 

والتوايص بالصرب. 

الغفلة،  مرتابطة:  مفاهيم  ثالث  فهذه 
واخلرس يف الدنيا، واحلرسة يف اآلخرة. 

والغفلة سبب للخرس وإهدار العمر يف 
الدنيا، وهوسبب احلرسة يوم القيامة. 

والغفلة حتجب عن اإلنسان هذه احلالة 
وتوهم  والتناقص،  اخلــرس  مــن  املتصلة 
والشهور  والــلــيــايل  االيـــام  ــان  ب اإلنــســان 
والسنني تتكرر.فإذا حلّت اللحظة األخرية 
اإلنسان  عن  تساقطت  اإلنسان،  عمر  من 
احلقيقة  لــه  وتكشفت  الغفلة،  حجب 
التي  الكبرية  اخلسارة  له  ومتثلت  بكاملها، 
عمره  وهوخسارة  الغفلة،  بسبب  حلقته 

الذي ال يعود إليه البتّة. 

عندئذ تنتابه احلرسة التي تتصل حلقاهتا 
 .إىل يوم احلرسة الكرب

اخلــرسان،  (الغفلة،  الثالثة  هــذه  وإىل 
مريم  ســورة  من   3٩ اآليــة  تشري  احلــرسة) 
و(قيض األمر) يعني انتهى كل يشء ونفدتْ 
...الكرب احلرسة  وجاءت  كلها،  الفرص 

وكل ذلك بسبب الغفلة. 

باحلرسة،  يشعرون  يومئذ  الناس  وكل 
الدنيا،  يف  لوها  حتمّ التي  اخلسارة  قدر  عىل 
وخسائر الناس يف الدنيا متفاوتة وحرساهتم 
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يف اآلخرة كذلك متفاوتة، فليس من خرس 
والعمل  ــامن  اإلي غري  يف  عمره  من  سنني 
من  وليس  كله،  عمره  خرس  كمن  الصالح 
أياماً من عمره كمن خرس سنني من  خرس 
عمره...ولكن الناس كلهم تنتاهبم احلرسة 
عباد  من  القليل  إالّ  الرهيب  اليوم  ذلك  يف 
بصرية  اهلل  آتــاهــم  الــذيــن  الصاحلني  اهلل 
الدنيا،  غفالت  من  أنقذهم  وذكراً  وحذراً 
فلم خيرسوا شيئاً من أعامرهم يف غري االيامن 

والعمل الصالح وأولئك قليل. 

البصرية الثالثة
﴾ اتِ الِحَ وا الصَّ لُ مِ عَ وا وَ نُ ينَ آمَ ﴿إِالَّ الَّذِ

وهذه هي البصرية الثالثة يف هذه السورة 
العجيبة العظيمة، وهي االستثناء األول من 
اإلنسان  خرسان  يف  القسم  جواب  حتمية 

(إن اإلنسان لفي خرس). 

ة للناس احلالة العامّ
اإلنسان  تاريخ  يف  الغالبة  احلالة  إن 
لفي  اإلنسان  (إنّ  هي:  االرض  وجه  عىل 

خرس). 

يف  الناس  عامة  ــإنّ  ف ذلــك  عىل  وبــنــاءً 

خيرسون  االرض،  وجــه  وعــىل  التاريخ، 
أعامرهم كلها أوشطراً منها من دون مردود 

مكافئ من اإليامن والعمل الصالح. 

االستثناء
الغالبة من اخلرسان  العامة  وهلذه احلالة 
التي  اخلــرسان  دائــرة  يف  يدخل  ال  استثناء 
يدخل فيها عامة الناس، وهو(الذين آمنوا، 
باحلق،  ــواصــوا  وت الــصــاحلــات،  وعملوا 

وتواصوا بالصرب). 

أركان االستثناء: 

معاً  منهام  البد  ركنان  االستثناء  وهلذا 
ليخرج اإلنسان من دائرة اخلرسان إىل دائرة 

الفالح. 

والــعــمــل  (اإليـــــامن  األول:  الــركــن 
الصالح). 

والتوايص  احلق  (معرفة  الثاين:  والركن 
به، والصرب عىل التمسك باحلق، والتوايص 

به). 

األول  الركن  عن  هنا  نتحدث  وسوف 
هذه  يف  الصالح)  والعمل  (اإليـــامن  منها 
البصرية، وعن الركن الثاين (التوايص باحلق 
والتوايص بالصرب عليه) يف البصرية الرابعة. 
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كيف ينقلب النقصان إىل ربح

حالة التناقص يف اإلنسان حالة حتمية، 
التناقص. هذا  إيقاف  إىل  ألحد  سبيل  وال 

تناقص،  يف  والشباب  تناقص،  يف  العمر 
تناقص  يف  واالدراك  تناقص  يف  والصحة 

(ومن نعمره ننكسه). 

هذا  يتحول  أن  املمكن  مــن  ولــكــن 
يكسب  عندما  وذلــك  ربــح،  إىل  التناقص 
اإليامن،  املستهلك:  النافد  بالعمر  اإلنسان 
والتوايص  احلق،  وابتغاء  الصالح،  والعمل 
احلق...عندئذ  عىل  بالصرب  والتوايص  به، 
إىل  والشباب  العمر  يف  التناقص  يتحول 

تكامل يف اإلنسان. 

التناقص  فــإن  الــصــورة  هــذه  غري  ويف 
إىل  يتحول  والسالمة  والشباب  العمر  يف 
يف  العامة  القاعدة  لألسف  وهي   ( ــرسْ (خُ

حاالت الناس (إن اإلنسان لفي خرس). 

لــون  حيــوّ كيف  يعرفون  الــذيــن  وأمـــا 
والعمل  بــاإليــامن  التكامل  إىل  التناقص 
ة من الناس،  الصالح وابتغاء احلق فأولئك قلّ
(اال  القاعدة  تلك  من  االستثناء  حدود  يف 
وتواصوا  الصاحلات  وعملوا  آمنوا  الذين 

باحلق وتواصوا بالصرب).

االيامن والعمل الصالح
والعمل  ــاهلل،  ب هــواإليــامن  ــل  األص إنّ 
حياة  يف  االيــامن...واإليــامن  ثمرة  الصالح 
اإلنسان حالة مثمرة، وليس حالة عقيمة...

العمل  وضعف  ثمرته،  الصالح  والعمل 
وبالعكس:  اإليامن،  ضحالة  أمارة  وشحته 
عالمة  اإلنسان  من  الصالح  العمل  ق  تدفّ

عمق اإليامن وجتذره يف النفس. 

حياة  يف  الطيبة  هوالكلمة  ـــامن  واإلي
اإلنسان، التي ترقى إىل اهلل، ولكن (العمل 
اهلل،  إىل  (اإليامن)  يرفع  هوالذي  الصالح) 
(اإليامن)  يبقى  الصالح  العمل  دون  ومن 

عىل وجه االرض وال يرقى إىل اهلل. 

يِّبُ  لِمُ الطَّ دُ الْكَ عَ يْهِ يَصْ يقول تعاىل: ﴿إِلَ
﴾ [فاطر/١٠].  هُ عُ فَ الِحُ يَرْ لُ الصَّ مَ الْعَ وَ

إن الكلم الطيب هي التي تصعد إىل اهلل، 
ومنها االيامن.ولكن العمل الصالح يرفعها. 

فإذا جترد االيامن عن العمل الصالح فال 
يرقى اإليامن إىل اهلل. 

العمل  بقدر  اهلل  إىل  اإليـــامن  ويــرقــى 
الصالح. 

فمن خيلوإيامنه عن العمل ال يرقى إيامنه 
إىل اهلل. 
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 . ومن قلّ عمله يرقى عمله إىل اهلل قليالً

ومن كثر عمله يرقى عمله إىل اهلل كثرياً. 

وعىل هذه القاعدة: اإليامن الكلمة الطيبة 
العمل  ولكن  اهلل،  إىل  (تصعد)  ترقى  التي 
الصالح يرفع اإليامن إىل اهلل...وعىل مقدار 

العمل الصالح يصعد اإليامن إىل اهلل. 

وهذه العالقة التكاملية بني اإليامن والعمل 
الصالح من رقائق الثقافة القرآنية التي تشري 

اليها اآلية العارشة من سورة فاطر.

البصرية الرابعة
﴾ رِ بْ ا بِالصَّ وْ اصَ تَوَ قِّ وَ ا بِالْحَ وْ اصَ تَوَ ﴿وَ

رشط احلق: 

و(العمل  (اإليــــامن)  ــــرِجُ  ْ خيُ ال  ولكن 
وال  اخلــرسان،  دائــرة  من  اإلنسان  الصالح) 
يدخالنه يف دائرة االستثناء، إالّ برشط احلق، 
وما مل يتحقق هذا الرشط، فال خيرج (اإليامن) 
ــرة  دائ مــن  صاحبهام  الصالح)  و(العمل 
اخلرسان إىل دائرة االستثناء والربح والفالح.

وهذا احلق هو(الرصاط املستقيم) الذي 
طاملا ندعواهلل أن هيدينا إليه وأن جيعل إيامننا 
الرصاط  (اهدنا  وهداه  هنجه  عىل  وأعاملنا 

املستقيم). 

أمته  أن   اهلل رســول  عن  صــحّ  وقــد 
يف  كلهم  فرقة،  وسبعني  اثنني  إىل  ستفرتق 
الفرق  أن  شك  وال  واحدة.  فرقة  إالّ  النار 
العمل  ختلومن  وال  ــاهلل،  ب تؤمن  اهلالكة 
والعمل  بــاهلل  اإليـــامن  الصالح...ولكن 
دائرة  من  خيرجاهنم  ال  وحدمها  الصالح 
مل  ما  خــرس)  لفي  اإلنسان  (إن  ــرسان:  اخل
(احلق)،  رشط  وعملهم  إيامهنم  يف  يتحقق 
والـــرصاط  ـــق)،  احل (املنهج  وهــوســلــوك 

املستقيم، يف اإليامن والعمل الصالح. 

مسالك  الصالح  والعمل  لإليامن  إن 
هذه  كــل  ليس  ولــكــن  كــثــرية،  ومــنــاهــج 
عن  اخلــروج  إىل  بصاحبها  تؤدي  املسالك 
دائرة اخلرسان إىل دائرة (النجاة).فإن النجاة 
يتم اال من خالل مسلك احلق، من بني  ال 

هذه املسالك واملناهج مجيعاً. 

ــره  وزي مــن  معاوية-بتدبري  رفــع  لقد 
العاص-يف معركة صفني، عندما  عمروبن 
صفني... يف  عليهم  تنقلب  الدوائر  بدأت 

الناس  بنداء  وأمر  املصاحف  معاوية  رفع 
بإله  نؤمن  وإياكم  بإننا   عيل جيش  من 
فيها  ونتوجه  واحدة  صالة  ونصيل  واحد، 
واحــد،  بكتاب  ونعمل  ــدة،  واح قبلة  إىل 

فلامذا القتال؟ وهومغالطة واضحة. 
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وهوان  واضح،  املغالطة  هذه  وجواب 
ال  وحدمها  الصالح  والعمل  باهلل  اإليــامن 
اذا  إالّ  الــضــالل،  عن  صاحبهام  خيرجان 
وقبل  (احلــق)  لرشط  صاحبهام  استجاب 
عىل  صفني  حــرب  يف   عيل ــه...وكــان  ب
بإمجاع  الباطل،  عــىل  ومعاوية  ـــق(١)،  احل
املسلمني، وما مل خيرج أصحاب معاوية من 
إىل طاعة عيل ال خيرجهم  معاوية  طاعة 
اإليامن والعمل الصالح، حتى لوكان صالةً 
دائرة  إىل  اخلــرسان)  (دائــرة  من  القبلة،  إىل 

االستثناء والنجاة والفالح.

لقد جعل اهلل تعاىل (احلق) رشطاً للنجاة 
باإليامن والعمل الصالح، وجعل للحق معامل 
 وا، وكان عيل يف حياة املسلمني، لئال يضلّ

 .من معامل احلق يف أحاديث رسول اهلل

التوايص بمعرفة احلق، والصرب عليه: 

وأمر (احلق) صعب عسري شاق. 

ومشقة احلق يف أمرين أحدمها أشق من 
اآلخر. 

املشقة االوىل يف معرفة احلق، وتشخيص 

 مع احلق  (١) وردت النصوص الكثرية بأن علياً
الشيعية  املصادر  أمهات  واحلق مع عيل) يف 
وأسانيد  بطرق   اهلل رسول  عن  والسنية 
يمكن  ال  صحيحة،  منها  مجلة  مستفيضة، 
ميزان  (عــيل  كتاب  هيــا.راجــع:  التشكيك 

احلق) للعامل املحقق حممد كوزل اآلمدي.

احلق من بني املسالك التي يسلكها الناس. 

احلق  عــىل  الثبات  يف  الثانية  واملشقة 
والصرب عليه. 

، غري ان الثاين أشق من  وكل منهام شاقّ
بعد  إالّ  (احلق)  إىل  أحد  هيتدي  األول.فال 
والتحري  التحقيق  يف  وعسري  شاق  جهد 

والتثبت. 

أحرز  فقد  (احلق)  اإلنسان  عرف  فإذا 
الشوط  وأمامه  الطريق،  من  االول  الشوط 
الثاين، وهوالثبات عىل احلق والصرب عليه، 

وهوأشق من الشوط االول.

يثبتوا  ومل  للحق،  كثريون   اهتد فقد 
عليه، والثبات عىل احلق أصعب من معرفة 

احلق واالهتداء إليه. 

يف  (احلــق)،  يف  املزدوجة  املشقة  وهــذه 
عليه،  والصرب  الثبات  ويف  احلــق،  معرفة 
باحلق،  يتواصوا  أن  الناس  من  تتطلب 
ويتواصوا بالصرب عىل احلق والثبات عليه. 

(وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب). 

ومن التوايص: األمر باملعروف، والنهي 
والتوجيه،  باحلق،  والتعريف  املنكر،  عن 
والتبليغ،  والتعليم،  والتثقيف،  واإلرشاد، 
الناس  عرف  ملا  كله  ذلك  ولوال  والدعوة، 
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لِّ  كُ مِن  رَ  نَفَ الَ  وْ لَ ﴿فَ عليه  ثبتوا  وملا  احلق، 
واْ  رُ نذِ لِيُ ينِ وَ واْ يفِ الدِّ هُ قَّ تَفَ يَ ةٌ لِّ آئِفَ مْ طَ نْهُ ةٍ مِّ قَ فِرْ
 ﴾ ونَ رُ ذَ ْ حيَ مْ  هُ لَّ لَعَ مْ  يْهِ إِلَ واْ  عُ جَ رَ ا  إِذَ مْ  هُ مَ وْ قَ

[التوبة/١٢٢].

ولكيال تزلّ أقدام الناس عىل طريق احلق 
زلّت  كام  الضالل،  مسالك  إىل   ،ــد واهل
أقدام الكثريين من الناس، البد أن يتواىص 
لئالّ  بعض،  مع  بعضهم  بينهم،  فيام  الناس 
خيرجهم  وال  احلــق،  رصاط  عن  ينحرفوا 

اهلو والطاغوت إىل مسالك الباطل. 

حمور احلق
والبد ان نتوقف قليالً عند هذه البصرية 

من بصائر سورة العرص..أن قوله تعاىل: 

بْرِ﴾  بِالصَّ ا  وْ اصَ تَوَ وَ قِّ  بِالْحَ ا  وْ اصَ تَوَ ﴿وَ
التوايص بتعريف احلق واالعالن عنه  يعني 
لئال يضيع احلق والتوايص بالصرب عىل احلق، 

لئال يدع الناس احلق ملشقته وكلفته العالية. 

هــو(احلــق):  البصرية  هــذه  حمــور  إذن 
التعريف به والصرب عليه. 

والعمل  ـــامن  االي غــري  ــر  آخ ــر  ــوأم وه
الثالث  الصالح.وإن شئت قلت هوالضلع 

لاليامن والعمل الصالح. 

الصالح  والعمل  االيـــامن  يكفي  وال 

حتى  اخلــرسان  حالة  من  اإلنسان  خلــروج 
واملعاد  والرسالة  بااللوهية  االيــامن  يكون 
والعمل الصالح عىل مسلك احلق، ويتعرف 
اإلنسان عىل (احلق) ويأخذ به ويصرب عليه. 

العرص  ـــورة  ــن س واآليــــة األخــــرية م
من  للخروج  تذكر  فإهنا  ذلك،  يف  واضحة 

حالة اخلرس ثالث نقاط: 

و(عملوا  ــامن)  اإلي آمنوا:  الذين  (إال 
و(تواصوا  الصالح)  العمل  الصاحلات: 
باحلق  التعريف  بالصرب:  وتواصوا  باحلق 

واإلعالن عنه والصرب عليه). 

ظاهر  غري  زائدة  مؤونة  إىل  نحتاج  وال 
من  الثالثي  هذا  الستخراج  الكريمة  اآلية 

هذه اآلية. 

الرصاط املستقيم
أعلم-  -واهلل  املستقيم  وهــوالــرصاط 
الذي نسأل اهلل تعاىل ان هيدينا إليه كلام نقرأ 
سورة الفاحتة (إهدنا الرصاط املستقيم).وال 
احلمد  سورة  يف  املستقيم  الرصاط  أن  شك 
يشء آخر غري اإليامن باهلل والرسالة واملعاد 
كثريون  الناس  الــصــالــح...ويف  والعمل 
يؤمنون باهلل ويعملون الصاحلات، ولكنهم 
عــىل غــري اهلـــد وهنــج احلــق والـــرصاط 
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العزيز من  بعزيز.بل  املستقيم، وليس ذلك 
جيري  من  بالصاحلات  العاملني  املؤمنني 
والصواب  احلــق  هنج  عىل  وعمله  إيامنه 

واهلد والرصاط املستقيم. 

ال  الــذي  املستقيم  الــرصاط  وهومعنى 
نزال ندعواهلل تعاىل أن هيدينا إليه يف كل يوم 
يف  الواجب  الدعاء  يف  مرات  عرشة  وليلة 

فريضة الصالة. 

التعددية الدينية
املذهبية  التعددية  ان  شك  من  وليس 
أن  يستطيع  أحد  وليس  اإلسالم  يف  قائمة 
تارخينا. ويف  الديني  واقعنا  يف  ذلك  ينكر 

فقد تفرق اإلسالم إىل مذاهب واجتهادات 
ويوم  ورسوله  باهلل  اإليــامن  جيمعها  شتى، 
القيامة، وال خيلواصحاب هذه املذاهب من 
األعامل الصاحلة بالتأكيد من صالة وصوم 

وزكاة وحج وأنفاق...

إنكاره  إىل  سبيل  ال  ــع  واق أمــر  ــذا  وه
هذه  تكون  أن  يمكن  فيه.وال  والتشكيك 
املذاهب مجيعا عىل احلق فيام خيتلفون فيه يف 

األصول والفروع. 

فال يتعدد احلق، وال يمكن أن تكون هذه 
املذاهب مجيعاً عىل احلق فيام خيتلفون فيه. 

ويوجد اليوم من يدعوإىل إقرار التعددية 
االعرتاف هبا مجيعاً،  إىل  والدعوة  الدين  يف 
وأن  حق،  مجيعاً  وأهنــا  اهلل،  دين  من  بأهنا 
احلق مسألة نسبية، وال نعرف حقاً مطلقاً يف 
األديان واملذاهب، وأن لكل دين ومذهب 

نصيب وحظ من احلق. 

كام  الدعوة  هذه  يقرّ  ال  اإلسالم  ولكن 
نتوقف  أن  إىل  نحتاج  العقل.وال  ها  يقرّ ال 
طويالً عند هذه النقطة، فهي أوضح من أن 
والتفكري...سواءً  للدراسة  وقفة  إىل  حيتاج 
كان ذلك بني األديان اإلهلية اوبني املذاهب 

اإلسالمية. 

نعم، ليس ذلك بمعنى نفي اإلسالم عنها 
بالكتاب  تأخذ  التي  املذاهب  قطعاً.وكل 
من  ــالم  اإلس بـــرضورات  وتأخذ  والسنة 
املذاهب  هذه  اندراج  أن  حقاً.إالً  اإلسالم 
ليس  العريض،  العنوان  هذا  حتت  مجيعاً 
بمعنى أهنا مجيعاً عىل احلق فيام خيتلفون فيه. 

وهذه النقاط مجيعاً من الواضحات التي 
ال حتتاج إىل التوضيح والرشح.

حديث افرتاق األمة
«وتفرتق   :اهلل رسول  عن  صحّ  وقد 
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أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة»(٢). 

قال رسول  قال:  مالك،  بن  وعن عوف 
وسبعني  ثالث  عىل  أمتي  «لتفرتقن   :اهلل
فرقة، واحدة يف اجلنة واثنتان وسبعون يف النار، 
قيل: يا رسول اهللا ومن هم؟ قال: اجلامعة»(3). 

وألفاظه  كثرية،  طــرق  احلديث  وهلــذا 
كثرية  بطرق  الفريقان  رواه  وقد  متقاربة، 
عىل  يمكن  االســتــفــاضــة.وال  حــد  بالغة 
هذا  صـــدور  يف  التشكيك  نــحــواإلمجــال 

 .احلديث عن رسول اهلل

وواضح أن هذه الفرق ال يمكن ان تكون 
كلها عىل حق فيام خيتلفون فيه، وال يمكن ان 

يكون الرأي وخالفه كل منهام عىل حق. 

اخلالصة
الرشح  من  استخلصها  التي  واخلالصة 

املتقدم: 

أمر . ١ والدينية  املذهبية  التعددية  أن 

حسن  حديث  عنه  وقــال  الرتمذي  أخرجه   (٢)
 ١٨ اإليامن  كتاب  الرتمذي  (سنن  صحيح 
ــم٦٤٠،  ــة رق ــرتاق األم بــاب ما جــاء يف اف
وأخرجه ابن ماجة يف السنن١3٢١/٢، ١٦ 
كتاب الفتن، باب افرتاق االمم رقم3٩٩١، 
 3٤  ،٤  :5 له  واللفظ  ابــوداود،  واخرجه 

كتاب السنة، باب رشح السنة رقم٤5٩٦. 
كتاب   3٦  ،١3٢٢/٢ ماجة  ابــن  أخرجه   (3)
الفتن، ١٧ باب افرتاق االمم، رقم3٩٩٢، 

واحلاكم يف املستدرك ٦/١ كتاب اإليامن. 

والعمل  اإليــامن  مع  يقيناً  حاصل 
والعمل  اإليامن  يمنع  ومل  الصالح، 
يف  التعددية  حــدوث  من  الصالح 

هذا الدين. 

ان . ٢ وعقالً  إسالمياً  صحيح  وغري 
تكون هذه احلالة من التعددية كلها 
عىل احلق فيام خيتلفون فيه، ويكون 
منهام عىل حق،  الرأي وخالفه كل 
 . ومها خمتلفان، بل متقاطعان أحياناً

بركات احلق يف حياة األمة
األمة،  حياة  يف  عظيمة  بركات  وللحق 
وتفصيلها،  لرشحها  اآلن  املجال  يسعنا  ال 
فقرة واحدة وردت يف دعاء  إىل  نشري  وإنام 
االفتتاح املروي عن االمام املهدي لليايل 
إىل  إشارة  الفقرة  هذه  رمضان...ويف  شهر 
طائفة واسعة من بركات احلق يف حياة الفرد 

واألمة، وإليك هذه الفقرة: 

 ، ناهُ لْ مِّ حَ فَ ــقِّ  َ احلْ مِن  تَنا  فْ رَّ عَ ما  مَّ  ـهُ «اَللّ
ثَنا،  عَ ُمْ بِهِ شَ مَّ املْ ـهُ ، اَللّ ناهُ غْ لِّ بَ هُ فَ نْ نا عَ ْ ما قَرصُ وَ
بِهِ  ثِّرْ كَ نا، وَ تْقَ بِهِ فَ قْ  تُ ارْ نا، وَ عَ دْ بْ بِهِ صَ عَ اشْ وَ
اَقْضِ  نا، وَ نِ بِهِ عائِلَ اَغْ تَنا، وَ لَّ زْ بِهِ ذِ زِ اَعْ تَنا، وَ قِلَّ
تَنا،  لَّ دَّ بِهِ خَ سُ نا، وَ رَ قْ بِهِ فَ ْ ربُ اجْ نا، وَ مِ رَ غْ نْ مَ بِهِ عَ
كَّ بِهِ  فُ نا، وَ وهَ جُ بَيِّضْ بِهِ وُ نا، وَ َ رسْ ْ بِهِ عُ يَرسِّ وَ
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نا،  واعيدَ زْ بِهِ مَ اَنْجِ تَنا، وَ لِبَ حْ بِهِ طَ اَنْجِ نا، وَ َ اَرسْ
نا  غْ بَلِّ لَنا، وَ ؤْ نا بِهِ سُ طِ اَعْ تَنا، وَ وَ عْ بْ بِهِ دَ تَجِ اسْ وَ
قَ  وْ بِهِ فَ نا  طِ اَعْ ةِ آمالَنا، وَ رَ االْخِ نْيا وَ بِهِ مِنَ الدُّ
 ، طنيَ ُعْ املْ عَ  سَ اَوْ وَ ؤولنيَ  َسْ املْ  َ ريْ خَ يا  تِنا،  بَ غْ رَ
وبِنا،  لُ قُ يْظَ  غَ بِهِ  بْ  هِ اَذْ وَ نا،  ورَ دُ صُ بِهِ  فِ  اِشْ
، اِنَّكَ  نِكَ قِّ بِاِذْ َ لِفَ فيهِ مِنَ احلْ تُ َا اخْ نا بِهِ ملِ دِ اهْ وَ
نا  ْ انْرصُ تَقيم، وَ سْ اط مُ نْ تَشاءُ اِىل رصِ ْدي مَ هتَ

 .« قِّ آمنيَ َ نا اِلـهَ احلْ وِّ دُ عَ كَ وَ وِّ دُ ىل عَ بِهِ عَ

حياة  يف  (احلق)  بركات  من  طائفة  هذه 
الدعاء  هذا  يف  ذكرها  ورد  والفرد  األمــة 
وتفصيل ال  املوضوع رشح  وهلذا  الرشيف 

يسعه املقام. 

معرفة احلق والصرب عليه
التوايص  إىل  العرص  تدعوسورة  وإنــام 
بعوامل  دائـــامً  حمفوف  ــق  احل ألن  بــاحلــق، 
التضليل والتمويه، فالبد يف هذه املرحلة من 
التوايص والتعاون إلظهار (احلق) وإبرازه، 
والدفاع عنه، وإعالنه، حتى ال يضيع احلق. 

عىل  بالصرب  التوايص  من  كذلك  والبد 
لئال  عليه،  والثبات  به  والتمسك  احلــق 
اد  بــروّ واالرهــاب  ــراء  االغ عوامل  تتفرد 
احلق، ويقرسوهنم عىل االنحراف عن احلق 
إذا  واإلرهاب.فإهنم  بالطمع  الباطل  باجتاه 
كتلة  ــاب  واإلره اإلغــراء  عوامل  واجهوا 

واحدة مرتاصة ومتواصية كانوا أقو عىل 
الصرب عىل احلق والثبات عليه. 

وهذا هورسّ الدعوة إىل التوايص باحلق 
والتوايص بالصرب وأعلم ببصائر كتابه. 

معامل احلق
وللحق دليل هيدي احلق، ويقطع سبيل 
الباطل وهوحجة عىل الناس مجيعاً، وال يدع 

اهلل تعاىل احلق من غري دليل وحجة. 

 وقد أسهب علامء مدرسة أهل البيت
اهلل  جعلها  التي  واحلجج  ــة  االدل بيان  يف 
التي  الصعبة  الفتنة  للناس يف ظروف  تعاىل 
 اهلل رسول  حياة  بعد  املسلمني  اكتنفت 
 .أسوة بسائر األمم، كام يقول رسول اهلل

فقد رو حممد بن اسامعيل البخاري يف 
الصحيح عن رسول اهلل:  «لتتبعن سنن 
بذراع،  قبلكم شرباً بشرب، وذراعاً  من كان 

جر ضب تبعتموهم».  حتى لودخلوا حُ

قلنا: يا رسول اهلل، اليهود والنصار؟

قال: «فمن ذا؟»(٤). 

أهل  مدرسة  علامء  وفصل  أسهب  لقد 
املذهب  عىل  الدالة  ــة  األدل يف   البيت
اآلن  والسنة.ولسنا  الكتاب  من  احلــق 

بالكتاب  االعتصام  كتاب  البخاري،  صحيح   (٤)
والسنة، باب قول النبي لتتبعن. 
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بصدد هذه األدلة. 

ولكننا نقول: إنّ اهلل تعاىل جعل للناس 
يوضح  معامل  جانبها  وإىل  األدلــة  هذه  مع 
احلق  منهج  ويوضح  املستقيم،  ــرصاط  ال

الذي أمرنا اهلل تعاىل باتباعه. 

سبيل  ال  وبيّنة  واضحة  املعامل  ــذه  وه
أن  اآلن  بامكاننا  فيها.وليس  التشكيك  إىل 
تعاىل  اهلل  وضعها  التي  املعامل  هنا  نستعرض 
منها  طائفة  ذكر  احلق.وقد  رواد  طريق  عىل 
العامل املحقق الرتكي (حممد كوزل اآلمدي) 
حفظه اهلل يف كتابه القيم: (عىل ميزان احلق). 

كله. يــرتك  ال  كله  يــدرك  ال  ما  ولكن 
وسوف اشري إىل بعض نصوص هذه املعامل 
التي جعلها اهلل تعاىل للناس لتشخيص احلق 
الباقة  والتعريف به.وسوف نقترص يف هذه 
من الروايات عىل ما ورد منها يف كتب أهل 
لألبحاث  ذلك  عدا  ما  ونرتك  فقط،  السنة 

املفصلة يف هذا الباب. 

رو مسلم بسنده عن عيل قال: 

والذي فلق احلبة وبرأ النسمة: إنه لعهد 
: «أنه ال حيبّني إالّ مؤمن، وال  النبي األمي إيلّ

يبغضني إالّ منافق». (5)

(5) صحيح مسلم كتاب اإليامن، باب الدليل عىل 
أن حب األنصار وعيل ريض اهلل عنهم من 

اإليامن: ٨٤/١. 

ورواه النسائي(٦)، والبالذري(٧)، وأمحد 
بن حنبل(٨)، وابن ماجة. (٩)

قال أبونعيم: هذا حديث صحيح، متفق 
عليه، رواه اجلم الغفري عن األعمش. (١٠)

برواية  احلديث  هذا  يف  كثري  ابن  وقال 
األعمش: وهذا الذي أوردناه هوالصحيح 

من ذلك واهلل أعلم. (١١)

وقد رو أمحد بن حنبل عن أيب سعيد 
نعرف  كنا  «إنــام  يقول:  كــان  أنــه  ــدري  اخل

منافقي األنصار ببغضهم لعيل». (١٢)

ورواه ابن عساكر عن أيب سعيد اخلدري 
املنافقني إالّ ببغضهم  ولفظه «ما كنا نعرف 

علياً واألنصار». (١3)

ورو ابن املغازيل يف املناقب بسنده عن 
أبيه، قال كنا  عبد الرمحن بن أيب سعيد عن 
املهاجرين،  من  نفر  يف   النبي بيت  عند 
 :النبي (يعني  علينا  فخرج  واألنصار، 
فقال: أال أخربكم بخياركم؟ قلنا: بىل، قال: 

(٦) سنن النسائي، عالمة املنافق: ١١٧/٨. 
(٧) أنساب األرشاف: 35٠/٢. 

(٨) مسند أمحد بن حنبل: ٨٤/١. 
(٩) سنن ابن ماجه: 5٦/١ ح١١3. 

(١٠) حلية األولياء: ٤/١٨5-١٨٦. 
(١١) البداية والنهاية: 3٩١/٧. 

(١٢) فضائل الصحابة: 5٧٩/٢. 
(١3) تاريخ دمشق: ٤٢/٢٨5. 
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عزّ وجلّ  اهللا  إنّ  املطيبون،  املوفون  خياركم 
أيب  بن  عيل  ومــرّ  فقال  التقي،  احلفي  حيب 

طالب فقال: «احلق مع ذا، احلق مع ذا».(١٤)

من  التاريخ  يف  عساكر  ابــن  أخرجه 
يف  اهليثمي  وأورده   (١5) يعيل.  أيب  طريق 
أبويعيل ورجاله  الزوائد، وقال رواه  جممع 

ثقات. (١٦)

سلمة،  أم  عن  بسنده  الــطــرباين   رو
«عيل  اهلليقول:  رسول  سمعت  قالت: 
حتى  يفرتقان  ال  معه،  والقرآن  القرآن  مع 

يردا عيلّ احلوض». 

يف  الذهبي  احلــاكــم-وأقــره  وصححه 
ذلك. (١٧)

وأخرجه العاصمي يف سمط النجوم(١٨)، 
واملتقي يف الكنز. (١٩)

وقال الرازي يف تفسريه:

(من اختذ علياً إماماً لدينه فقد استمسك 
بالعروة الوثقى). (٢٠)

(١٤) املناقب البن املغازيل: ٢٤٤ ح ٢٩١. 
(١5) تاريخ دمشق: ٤٤٩/٤٢. 

(١٦) جممع الزوائد للهيثمي: ٢3٤/٧-٢35. 
(١٧) مستدرك الصحيحني: ١٢3/3. 

(١٨) سمط النجوم: ٦3/3. 
(١٩) كنز العامل: ١١/٦٠3. 

(٢٠) تفسري الرازي: ١/٢٠5-٢٠٧. 

ورو ابن عساكر يف تاريخ دمشق عن 
أمحد بن حنبل أنه قال: 

مل يزل عيل بن أيب طالب مع احلق واحلق 
معه حيث كان. (٢١)

رسول  قال  قالت   سلمة أم  وعن 
والقرآن مع عيل،  القرآن،  مع  «عيل   :اهلل

لن يفرتقا حتى يردا عيلّ احلوض». 

الشيخني  رشط  عىل  احلاكم  صححه 
وصححه الذهبي. (٢٢)

وعن أنس بن مالك: 

تبنيّ  «أنــت   :لعيل قال   النبي أن 
بعدي»، صححه  فيه من  اختلفوا  ما  ألمتي 

احلاكم عىل رشط الشيخني. (٢3)

ملا  قالت  الرمحن  عبد  بنت  عمرة  وعن 
سار عيل إىل البرصة دخل عىل أم سلمة 
ْ يف  عها، فقالت: رسِ يودّ  النبي زوج 
حق،  لعىل  إنّك  واهلل  كنفه،  ويف  اهلل  حفظ 
أعيص  أن  أكــره  أينّ  ولــوال  معك،  واحلــق 
اهلل ورسوله، فإنّه أمرنا أن نقر يف بيوتنا 
معك  ألرسلن  واهلل  ولكن  معك،  لرست 

(٢١) تاريخ دمشق: ٤١٩/٤٢. 
 ١3٤/3 الصحيحني:  مستدرك  يف  حلاكم   (٢٢)
ذكر اسالم أمري املؤمنني عيل ريض اهلل عنه. 
(٢3) احلاكم يف مستدرك الصحيحني: 3/١٦٠. 
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نفيس  من  عيلّ  وأعز  عندي  هوأفضل  من 
رشط  عــىل  احلــاكــم  عمر.صححه  ابــنــي 
الذهبي  رشطهام  عىل  وصححه  الشيخني، 

يف اهلامش. (٢٤)

 .وعن أيب ذر قال: قال رسول اهلل

من أطاعني فقد أطاع اهلل، ومن عصاين 
فقد عىص اهلل، ومن أطاع علياً فقد أطاعني، 

ومن عىص علياً فقد عصاين. 

صححه احلاكم يف املستدرك، وصححه 
وعن  املــســتــدرك(٢5)،  هامش  يف  الذهبي 
قال  ــال:  ق األسلمي،  ــاوس  ش بن  عمور 

رسول اهلل من آذ علياً فقد آذاين. 

وصححه  املستدرك  يف  احلاكم  صححه 
الذهبي يف اهلامش. (٢٦)

ــول  رس قـــال  ـــال:  ق  ذر أيب  وعـــن 
اهلللعيل: «من أطاعني فقد أطاع اهللا، 
ومن عصاين فقد عىص اهللا.من أطاعك فقد 
أطاعني، ومن عصاك فقد عصاين».صححه 

احلاكم يف املستدرك. (٢٧)

قال  النهدي،  عثامن  أيب  بن  عوف  وعن 

(٢٤) احلاكم يف مستدرك الصحيحني: 3/١٢٩. 
(٢5) مستدرك الصحيحني: 3/١3١. 

(٢٦) مستدرك الصحيحني: 3/١3١-١3٢. 
(٢٧) مستدرك الصحيحني: 3/١3٩. 

رجل لسلامن ما أشد حبك لعيل.فقال ريض 
«من  يقول:   اهلل رســول  سمعت  عنه  اهلل 
علياً  أبغض  ومن  أحبني،  فقد  علياً  أحب 
رشط  عىل  احلاكم  أبغضني».صححه  فقد 

الشيخني، وصحح الذهبي عىل رشطهام. (٢٨)

اخلالصة والنتيجة
وأحــاديــث  ــث  ــادي األح ــذه  ه ومعنى 
وهي  املضمون  بنفس  وردت  كثرية   أخر
إمجاالً بالغة حد االستفاضة، وصحيحة يف 

مجلة من طرقها. 

مهام  إننا  األحاديث  هذه  معنى  أقــول: 
يف  وخيتلفون  يتشعبون  الــنــاس  وجــدنــا 
عىل  يقف  حيث  نقف  واملذاهب  املسالك 
فتن  يف  احلــق  فهومعلم   طالب أيب  بن 

الضاللة. 

الذين  املستقيم  الــرصاط  لــرواد  والبــد 
يطلبون احلق يف فتن الضاللة ان يقتفوا أثر 

 .عيل بن أيب طالب

بالصرب عليه،  به ويتواصوا  يتواصوا  ثم 
(وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب). 

هذه  يف  الــرابــعــة  البصرية  هــي  وهــذه 
السورة املباركة.

(٢٨) مستدرك الصحيحني: 3/١٤١. 
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التي متخضت  النتائج  أهم  كان من بني 
بالد  يف  اإلسالمية  الفتوح  عمليات  عنها 
إجبار  اخلصوص  وجه  عىل  ومرص  الشام 
البيزنطية والرومانية املسيطرة عىل  اجليوش 
وبفعل  بمرارة  تتخىل  أن  إىل  الشام  بــالد 
نفوذها  مناطق  عن  املسلمني  انتصارات 
اإلمــرباطــور  ها  عدً التي  املنطقة  هــذه  يف 
البيزنطي والكنيسة الرومانية ملكا مسيحيا 
الطربي  نقله  ما  يف  غرابة  ال  متوارثا.هلذا 
اإلمرباطور  توديع  من  آخرون  ومؤرخون 
من  ــراره  وف الشام  بالد  من  انسحابه  بعد 
الشاملية  السواحل  إىل  اإلسالمية  اجليوش 

والغربية من حوض البحر املتوسط قائال: 

تسليم  سورية  ارض  عليكم  (السالم 

سالما  سورية،  يا  السالم  الوداع.عليك 
رومــي  إليك  يعود  وال  بعده  اجــتــامع  ال 
املشؤوم،  املولود  يولد  حتى  االخائفا  أبدا 
عاقبته  رَّ  وأمَ فعله  احىل  ما  يولد  ال  وياليته 
عىل الروم)(١) أوكام ذكر املسترشق گربيييل 
يف كتابه (حممد والفتوحات اإلسالمية) إن 
اإلمرباطور قال: (وداعا يا سوريا، أي بلد 

طيب وصالح سيكون خاضعا للعدو)(٢). 

(١) تاريخ الرسل وامللوك (حتقيق حممد أبوالفضل 
ابرهيم) جزء 3 ص ٦٠3. 

والفتوحات   حممد فرانشيسكوگربيييل:   (٢)
د.عبد  وتعليق  وتقديم  (تعريب  اإلسالمية 
 ٢١١ ص   ،٢٠٠٩ ــم  ق ــي)  ــاج ن ــار  ــب اجل
اإليطالية  باللغة  املسترشق  الفه  وهوكتاب 
وروزا   Luling لولنغ  فرجينيا  وترمجته 
بعنوان:  اإلنجليزية  إىل   Lineu لينل  مند 
Muhamad and the Islamic con-

 quests
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ومنذ تلك اللحظات العسكرية احلاسمة 
الوجود  املسيحيني  البالد من  أهايل  استقبل 
اإلسالمي برحابة صدر وترحيب واحرتام.

مؤرخوالغرب  املواقف  هبــذه  رصح  وقــد 
أنفسهم(3)، إذ مل يفرض املقاتلون املسلمون 
الدين اإلسالمي عىل األهايل كبديل للديانة 
السالح  قوة  يستعملوا  ومل  بالقوة  املسيحية 
إهنم  اعتبار  عىل  ذلك  اجل  من  واإلرهــاب 
األخر  اجلانب  من  املعارك.  يف  املنترصون 
البيزنطية  املسيحية  (بمعنى  الغرب  فــان 
حلظات  ومنذ  الكاثوليكية)  والكنيسة 
أمام  الديني  والفشل  والتقهقر  االنسحاب 
الدين اجلديد وانتكاسة رجال الدين ورجال 
الكنيسة يف نظر مسيحيي أوربا من الغربيني 
شحن  قد  سواء  حدً  عىل  والرشقيني  منهم 
بخزين هائل من احلقد والكراهية واالنتقام 
لالندفاع بأخذ الثأر أواسرتداد مناطق نفوذه 
إن  السالح واحلرب  بواسطة  إما  الرشق  يف 
أثبتت  قد  السياسة  هذه  ولكن  ذلك  أمكن 
أمام  الوغى  ساحات  يف  وهزيمتها  فشلها 
املقاتلني املسلمني، وإما وهواألهم بواسطة 
الفكر  سالح  عىل  اعتامدا  احلقد  هذا  توجيه 
والتسفيه  اجلديد  الدين  لتشويه  (القلم) 

(3) م.ن ص ٢١3-٢١5. 

وبالطعن  اإلسالمية  الساموية  بالرسالة 
أل  وسرية  وسريته   اهلل رسول  بشخصية 
بيته وبالتنقيص من عظمة اإلسالم واالزدراء 
باملبادئ اإلسالمية. واالكثرخطورة بالسعي 
اللغة  املتواصل وبذل اجلهود املضنية لتعلم 
وتعليمها  تعلمها  عىل  أوالتشجيع  العربية 
املجيد  القران  قــراءة  هبدف  الدين  لرجال 
ترمجة؟  أي  ولكن  الالتينية،  إىل  وترمجته 
والرهبان  البابا  من  وبتوجيه  ينبغي،  إذ 
املتطرفني، إن تكون ترمجة القصد منها تشويه 
والدسً  الكريمة  آياته  وحتريف  القران  بناء 
إىل  هتدف  مشوهة  برتمجة  باألباطيل  عليه 
اإلسالم  فهم  الغربية يف  العقلية  التأثري عىل 
رفا  وكتاب اهلل وسرية نبيه فهامً خاطئاً وحمً
للغرب  تتهيأ  مرشوعهم-  وبذلك-حسب 

النتائج اآلتية: 

للكنيسة . ١ واالطمئنان  األمن  توفري 
ــر) املــحــدق هبــا جــراء  ــط مــن (اخل

انتصار اإلسالم. 

إشاعة عنارص الكره واحلقد املتأججة . ٢
يف صدور رجال الدين بني صفوف 
املجتمع الغريب والتأثري عىل العقلية 
الغربية إبان عرص الكنيسة وعصور 
أوربا الوسطى.وهبذه الوسيلة حيقق 
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عــالٍ  ــدار  ج بناء  الكنيسة  ــال  رج
وراسخ عازل ليمنع املسيحيني من 

 . تقبل اإلسالم مستقبالً

الساذجة . 3 الغربية،  العقلية  تأجيج 
الفرتة  تلك  بحدود  واملتعلمة  منها 
املظلمة،  الوسطى  العصور  مــن 
املعركة  هذه  يف  واإلسهام  لألقدام 
ضد  واجلــديــدة  الضارية  الفكرية 
من أطلق عليه الرهبان والكنسيون 
الذي  أواملغتصب  (العدوالكافر) 
أو  نفوذهم  مناطق  عــىل  اســتــوىل 
املناطق  ــىل  ع ــول  ــق ال  بــاألحــر
عنه  ــربوا  ع بام  املقدسة  املسيحية 
الصليب  ـــــرتداد  اس بمصطلح 

أواسرتداد بيت املقدس. 

هـــوادة . ٤ وبــــدون  احلثيث  السعي 
الرشق  مسيحيي  عىل  نحوالتأثري 
ملقاومة  ومـــرص  ــام  ــش ال ـــالد  ب يف 
الفتوح  ومقاومة  اإلسالمي  الدين 
اإلسالمية وعىل تبني مواقف مؤيدة 
يعرف  بــام  دورهـــا  مايكون  أشبه 
للغرب  املساعد  اخلامس  الطابور 
واملعادي  املضاد  اإلعالم  إشاعة  يف 
لإلسالم وذلك بوسيلة نرش ترمجات 

حمرفة ومزيفة للقران الكريم ونرشها 
بني صفوف الناس. 

لتشجيع . 5 مــتــعــددة  ــل  وســائ إجيـــاد 
املبرشين وحركات التبشري املعاكس 
حساب  ــىل  ع املسيحية  ــرش  ن أي 
الدؤوب  والعمل  اإلسالمي  الدين 
اجلبهة  توحيد  سبيل  يف  واملضني 
املسيحية ضد اإلسالم وقد  الغربية 
بلغت هذه العملية الدينية-السياسية 
عرفت  التي  احلـــروب  يف  أوجــهــا 
 �e الصليبية  باحلروب  بالغرب 
نظرية  من  انطالقا   Crusades

الصليب واسرتجاع بيت املقدس. 

األنام  سيد  وسرية   اهلل كتاب  وكان 
اللذان  الرئيسيان  امليدانان  مها   حممد
فضال  نحومها،  الغربية  ــالم  األق صوبت 
إىل  املرحلة  هذه  يف  الكنيسة  مساعي  عن 
التي  كاحلالة  املسؤولية  هبذه  القيام  تشجيع 
الراهب  مساعي  بشان  قليل  بعد  سنذكرها 
بطرس  املسيحية  إىل  الــدعــوة  يف  النشيط 
ترمجة  الكيتوين عىل  روبرت  وحثه  الناسك 
املبالغ فيه إن  القران الكريم ولعله من غري 
من  األكرب  احلصة  ناال  املوضوعني  هذين 
إىل  الرامية  معركتها  يف  الكنيسة  توجهات 
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مقارعة اإلسالم ومناهضة القران واإلساءة 
 .إىل الرسول

ــن الــعــلــامء الــعــرب  ـــددا م حــقــا إن ع
الباب  هذا  أمهية  إىل  التفتوا  قد  واملسلمني 
عن  الدفاع  يف  الدراسات  يكتبون  فرشعوا 
القران  قداسة  وحــول  اإلســالمــي  الدين 
كام  وليس  تعاىل  اهلل  كتاب  وكونه  الكريم 
من  وعــدد  الكنسيون  الكتًاب  عليه  شدد 
حممد)،  (قــرآن  بأنه  الغربيني  املسترشقني 
وانه هومؤلفه وقد ألفه شخصيا أوبتأثري 
عن  أوانشقوا  انحرفوا  الذين  الرهبان  من 
اخلط الكنيس الكاثوليكي أوأنه (حاشاه اهلل 
املنشقني  الرهبان  هؤالء  من  واحد  تعاىل) 
وتويل  السيادة  إىل  يتطلعون  كانوا  الذين 
هذه  أمثال  وجــود  ومع  الكنسية  الزعامة 
امليدان كان ومازال بحاجة  فان  الدراسات 
عىل  بحثية  وتوجهات  دراســات  إىل  ملحة 
وندوات  وكتب  ودوريــات  جمالت  صيغة 
وحلقات  جامعية  ورســائــل  ومــؤمتــرات 
وبني  الــعــرب  العلامء  بــني  جتمع  دراســيــة 
امليدان.فاملسترشقون  هذا  يف  املسترشقني 
القرآنية  الــدراســات  يف  كبريا  دورا  أدوا 
واللغوية  والعلمية  الدينية  اجلوانب  من 
الكريم  ــقــرآن  ال معاين  ويف  والتفسريية 

وأسلوبه ومراحل نزوله التارخيية.

فاملسترشقون  ذلــك  ــل  ك ــن  ع فضال 
العرب  العلامء  إىل  التهمة  يوجهون  مازالوا 
واملسلمني بافتقارهم إىل منهج بحث علمي 
واستنتاجاهتم  أرائهم  لعرض  وموضوعي 
ـــر ظلت  ــاب أخ ــب ـــذا الــســبــب وأس وهل
يف  واملؤثرة  السائدة  هي  الغربية  الكتابات 

العقلية الغربية. 

الدراسات االسترشاقية املتعلقة بالقران 
ومتنوعة  شاملة  تــزال  وال  كانت  الكريم 
سيقف  هــذا  املتواضع  والبحث  وكثرية، 
عىل حمور واحد من هذه اإلسهامات ذلك 
املهتم بتارخيانية املحاوالت املسيحية الغربية 
لرتمجة النص القراين وهي دراسة إنام هتدف 
واللغوي- التارخيي  التطور  تشخيص  إىل 

العربية-والعلمي يف  باللغة  ماله عالقة  أي 
ناهيك عن توضيح  ترمجة كتاب اهلل تعاىل، 
اإلسالم  فهم  يف  الغربية  العقلية  يف  التطور 
مفهومية  من  أكثر  بشكل  الكريم  والقران 
يف  األيت  ستلحظ  ولذلك  الكنسية  العقلية 

التسلسل التارخيي يف هذا امليدان: 

بتطور . ١ الغربية  الــرتمجــات  تطور 
لتاريخ  الــغــرب  ايستمولوجيا 
اللغة  وغنى  وحضارته  ــرشق  ال
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وإعــراهبــا  مــفــرداهتــا  يف  العربية 
وأساليب الكتابة فيها. 

بدءاَ . ٢ األوربية  فالرتمجات  كذلك 
بتطور  ــورت  ــط ت ــد  ق بالالتينية 
واالقتصادية  السياسية  العالقات 
املسيحي  الــغــرب  بــني  والفكرية 
سواءً  واإلسالمي  العريب  والرشق 
طيبة  بصيغ  العالقات  هذه  كانت 

واجيابية أم بروح عدائية وحاقدة. 

دفــعــت . 3 قـــد  ــذه  ــه ك ــــاالت  ح إن 
باملسترشقني الذين أعلنوا إسالمهم 
أكثر  أجنبية  ترمجات  تقديم  عىل 
من  حيملونه  ملا  دقة  وأكثر  اجيابية 
الذي  اجلديد  بالدين  عاطفة وإيامن 
إجبار  دون  ومن  بإرادهتم  اعتنقوه 

أوتعسف من جانب املسلمني. 

األفكار  ــذه  ه مجيع  مــن  الــرغــم  ــىل  وع
السليمة فان ثمة ترمجات بعينها ظلت مؤثرة 
يف الكتابات التارخيية االسترشاقية نظري ترمجة 
الربيطاين ثم األمريكي رود ويل  املسترشق 
J. M.Rodwell أستاذ الدراسات الرشقية 

 (�e Quran) يف جامعة كمربدج بعنوان
املطبوع يف باريس عام ١٨٤٠، وترمجه باملر

األمريكي  ثم   E. H. Palmerالربيطاين 

بعنوان (e Quraan�) املطبوع يف مطبعه 
جامعة أكسفورد عام١٨٨٠وباملر هواألخر 
كمربدج  جامعة  يف  العربية  اللغة  أستاذ 
عدة  طبعتا  قد  الرتمجتني  هاتني  إن  والواقع 
مرات فرتمجة رود ويل قد طبعت أوال عام 
عام  يف  وبعدها   ١٨٦١ عام  يف  ثم   ١٨٤٠
يعاد طبعها  ما  ١٨٧٦وعام ١٩٠٩ (وكثريا 
حتى سنة ١٩٦3) أما ترمجة باملر فطبعت أوال 
(واستمرت   ١٩٠٠ عام  يف  ثم   ١٨٨٠ عام 
عملية إعادة طبعها حتى عام ١٩٦5) وعىل 
الرغم من إن هاتني الرتمجتني مل تكونا األكثر 
أخطاء  مجلة  عىل  احتوتا  إذ  الرتمجة  يف  دقة 
ومصطلحات  وتعبريات  كلامت  فهم  يف 
ترمجات  عن  فضال  فإهنام  القرآين  النص  يف 
الربيطاين  سيل  جــورج  كرتمجة  سبقتهام 
وترمجة (املان) ULLmann األملاين وترمجة 
 LUdovico Marraci لودوفيكر مرايش
بأمهيتهام  حيتفظان  ظال  أهنــام  إال  الالتينية 
بالنسبة لتارخيية الرتمجات األوربية ولنرضب 
أمثلة عىل ذلك اللبس واخلطأ ألهنا رضورية 
جدا كوهنا أخطاء وسوء فهم بقصد أوبدونه 
قد دخلت يف الرسد التارخيي للقران الكريم، 
فقد ترمجا اآلية القرآنية الكريمة التي نزلت 
الغدير-غدير  بيعة  قبيل   اهلل رسول  عىل 



............................................................................دور املسترشقني يف ترمجة القرآن

١١٠

العدد األول: ربيع(٢٠١٠م -١٤3١هـ)

ولُ  سُ الرَّ ا  هَ أَيُّ ا  خم قوله سبحانه وتعاىل: ﴿يَ
لْ  عَ تَفْ لَمْ  إِنْ  وَ بِّكَ  رَ مِنْ  إِلَيْكَ  لَ  نــزِ أُ ا  مَ غْ  بَلِّ
كَ مِنْ النَّاسِ  مُ صِ هُ يَعْ اللَّ هُ وَ تَ الَ سَ تَ رِ غْ ا بَلَّ مَ فَ
﴾) [سورة  ينَ افِرِ الْكَ مَ  وْ الْقَ ي  دِ يَهْ هَ ال  اللَّ إِنَّ 

املائدة أية ٦٧]. 

أوال وقبل كل يشء فان الرتمجة أشارت 
رقم  بجعلها  الكريمة  اآلية  رقم  إىل  خطأ 
هو(٦٧)  إليه  ارشنا  كام  والصحيح   (٧١)
بخصوص  ــا  وإم بــنيً  وضعف  وهوخلل 

الرتمجة فقد جاءت هبذه الصيغة: 

 «O Apostle، declare all that

 has been sent down to thee

 from thy Lord.No Part of it is

 to be withheld God will protect

 you against men for he does

not quide the unbelievers»

 (V، 71)

ادخل  قد  املرتجم  إن  القارئ  فيالحظ 
بعضها  الكريمة  اآلية  يف  الــواردة  األفكار 
غري  فهمه  عن  فضال  ــر،  األخ البعض  يف 
كرتمجة  اإلهلية  التعبريات  لبعض  الصحيح 
بام  رسالته)  بلغت  فام  تفعل  مل  (وان  مثال 
مجلة  حسب  العربية  إىل  نصا  ترمجته  يمكن 

اآلية  من  جزء  أي  هناك  (ليس  املسترشق 
حجبه  يمكن  ــرســول  ال عــىل  انـــزل  أوممـــا 
تشري  ال  ترمجة  وهــي  لنفسه)  به  أوحيتفظ 
وهدف   فحو عىل  بعيد  أو  قريب  من  ال 
إن  فضال عن  الكريمة  اآلية  من  اجلزء  هذا 
املرتجم استخدم تعبري  Apostleلإلشارة 
معاين  بني  من  إن  صحيح   الرسول إىل 
الكلمة (رسول) ولكن املقصود به (حواري 
 Apostle وجاءت معاين (السيد املسيح

باللغة اإلنجليزية بالصيغ آالتية: 

1- One sent one a mission

 أي الشخص الذي يرسل يف بعثه (تبشريية)
(البرش)

2- One of an authoritative New 

Testament group sent out to 

preach the gospel and made 

up especially of Christis 12 
original disciples and Paul

بالعهد  معرفته  يف  املوثوق  الشخص  أي 
باإلنجيل  للتبشري  يرسل  ــذي  ال اجلــديــد 
عرش  أالثــنــي  بخاصة  أوجيــمــع  ويشكل 

حواري وبولس. 
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3- One who initiates a great 

moral reform or �rst 

advocates any import and 

belief or system(4). 

أويستهل أصالحا  يبدأ  الذي  الشخص 
يدافع  الــذي  أوالشخص  عظيام  أخالقيا 

أويدعم معتقداً أونظاماً مهامً. 

التي  للكلمة  ــاين  ــع امل هـــذه  فجميع 
عن  بصدق  تعرب  ال  املرتجم  استخدمها 
املسيحي  إىل املبرش  تشري  إنام   اهلل رسول 
خاطئ  وهوفهم  اجلــديــد،  بالعهد  العامل 
وحيتمل إن يكون مقصودا من قبل املرتجم 
 انه إىل  اإلســاءة  هبدف  الكريم  للقران 

رسول من اهلل تعاىل ليس مبرشا. 

كذلك فقد عرب املرتجم عن كلمة (بلًغ)
ح  بكلمة (declare) التي تعني (أعىل أورصً
بالغي  فرق  وأعلن  غ  بلً وبني  أواظــهــر)، 
متاما مع  اهلل وتنسجم  به كتاب  متيز  واضح 
سبب نزول اآلية الكريمة.كذلك فقد الغى 
املرتجم فكرة أومفهوم جزء مهم من اآلية 
وهوتعبري  رسالته)  بلًغت  (فام  تعاىل  بقوله 

(٤) يراجع قاموس: 
 WEBSTER'S Seventh New colle-
 giate dicitioary London 1967

 .p 42

مهم جدا يف رسالة التبليغ باألمر الذي انزله 
تبليغه  بلزومية   اهلل رسول  عىل  الوحي 
ذلك  عن  خم.فضال  غدير  يف  للمسلمني 
البالغة  استبدل  قد  املرتجم  املسترشق  فان 
القرآنية يف هذا اجلزء برتمجة ضعيفة مفادها 
(الحتجب أوال حتتفظ به لنفسك).واألكثر 
مبارشة إن املسترشق يبدوانه مل يدرك أمهية 
وبعد التعبري اإلهلي (واهلل يعصمك) فحوهلا 
إىل ترمجة تظهر وكأن الرسول كان خائفا 
من املسلمني الذين كانوا يصحبونه فرتجم 
 god will protect يعصمك)  (واهلل 
الناس  ضــد  ويصونك  حيميك  واهلل  أي 
ألقراين  التعبري  إن  الواضح  أوالرجال.ومن 
له عالقة وطيدة بام كان رسول اهلل مشموال 
إما لعصمة فهومعصوم من ارتكاب الكبائر 
الذي  اخلــوف  معنى  فان  وهلــذا  والذنوب 
له.فضال  المعنى   protect كلمة  يتخلل 
كلمة  استعمل  ــد  ق املــســتــرشق  إن  ــن  ع
(إن  اآلية  يف  ماورد  عىل   Guideللداللة 

 guideاهلل الهيدي القوم الكافرين) فكلمة
(هيدي)  لكمة  ــامين  اإلي احلــسً  تتضمن  ال 
تشابه  ال  اهلداية  الن  ضعيف  وهواختيار 
التوجيه واإلرشاد.كذلك رب سائل يسأل 
عن السبب الذي دفع باملسترشق إىل التعبري 
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عن (الكفار) بكلمة unbelievers؟ علام 
يعربً  اإلنجليزية  باللغة  تعبريا  هناك  بان 
 in�delsوهو الكفار  عن  أوضح  بشكل 
 W.املسترشق أورده  مـــا  أوحـــســـب 
 Bjorkmanيف دائرة املعارف اإلسالمية 

 Concealing تعني   (ka�r (مقالة 
God's blessings(5).

الوقوف  املهم  من  األخر  اجلانب  ومن 
أبضا عىل ترمجة باملر لآلية الكريمة املتعلقة 
ربه.هنا  جــوار  إىل   اهلل رســول  برحيل 
أيضا يالحظ إن باملر قد اخطأ يف رقم اآلية 
الواردة يف سورة هود رقم (٧٦) عىل وفق 
ترقيم باملر بينام واقعا إن رقم اآلية هو(٧3) 
بِينَ  جَ تَعْ أَ وا  الُ ﴿قَ وتعاىل:  سبحانه  قال  إذ 
مْ  يْكُ لَ عَ هُ  اتُ كَ بَرَ وَ هِ  اللَّ ةُ  مَ حْ رَ هِ  اللَّ ــرِ  أَمْ مِنْ 
وكذلك   ،﴾ يدٌ جِ مَ يدٌ  مِ حَ ــهُ  إِنَّ يْتِ  بَ الْ ــلَ  أَهْ
لتعبري  ويل  برود  املسترشقني  ترمجة  نلحظ 
ترقيم  حسب  إيه   33 سورة  يف  البيت  أهل 
 33 إيه  ــزاب  األح ســورة  وهي  املسترشق 
مْ  نْكُ عَ بَ  هِ ذْ لِيُ هُ  اللَّ يدُ  رِ يُ ا  تعاىل: ﴿إِنَّمَ قوله 
 ﴾ يراً هِ تَطْ مْ  كُ رَ هِّ طَ يُ وَ بَيْتِ  الْ لَ  أَهْ سَ  جْ الرِّ

وترمجتها رودويل وباملرعىل الشكل اآليت: 

 Ka�r) in Encyclopedia of islam) (5)
 (new edition) volume 4 PP

 .407- 409 by W.Bjurkman

(Peace and god's mercy 

and blessing be upon you¨ ye 

people of the House)

حزما  قد  املسترشقني  إن  القارئ   وير
الوحي،  نزول  أسباب  يوضح  مهام  تعبريا 
يعرف  وال  جـــاء  ــا  صــوت (إن   فــهــويــر
الشخص القائل أوصاحب الصوت عندما 
بقوله  تبدأ  فاآلية  مسجى)  اهلل  رسول  كان 
ترمجها  فان  اهلل)  أمر  من  (أتعجبني  تعاىل 
تارخيية  إىل  االشارة  عليه  لزاما  يكون  باملر 
(أتعجبني)،  بكلمه  هواملقصود  التعبريومن 
(أتعجبني)  ــول  ــق ال ــني  ب ربــطــت  ــة  ــاالي ف
احلالة  وهذه  وبركاته)  اهلل  (رمحت  والقول 
انه ترجم اآلية بأضافة  مل يوضحها باملر.ثم 
والــســالم  األمـــان  كلمةPeace بمعنى 
وانه  اآلية.كذلك  وكالمها غري مضمون يف 
التعبريات  وهــذه  جميد)  محيد  (انــه  حذف 
مهمة إذ تسلط الضوء عىل ما انطوت عليه 
(أهل  وهو  األساس  وفحواها  اآلية  بداية 
البيت).آخذين بنظر االعتبار انه ترجم أهل 
غري  ترمجة  وهي   People بكلمة  البيت 
مبارشة، فلامذا مل يرتك أهل البيت عىل حاهلا 
 1. جولدتسيهر  أمثال  من  املسترشقني  ألن 
 A. S.Tritton وترتون   Goldziher
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 Van Arendonk ــك  ــدون أرن وفـــان 
 Ahl ومقاله   Sh Meir مائري  وشــارون 
al-Bayt يف دائره املعارف االسالميه(٦) قد 

باستعامهلم  وأثروا  التعبري  نفس  استخدموا 
عىل املسترشقني اآلخرين.ال يقصد هبا مجيع 
يف  ورد  أوكام  ــايل  أواأله أواألنبياء  الناس 

قاموس ويبسرت Websterفأن معناها: 

1- Human beings الناس

2- �e mass of a community 

املجتمع

3- A body of persons جمموعه من 
 الناس

واقرب وصف ألهل البيت هو: 

4- the membersof afamily or 

kinship(7). 

بيت  ـــراد  أف عــىل  ــرصا  ح تشري  فــاآليــة 

(٦) ينظر: 
 A. A. A fyzee: A shiite creed (Bombay
 Meir، sh. (�e umayyads (١٩٤٢
 as Ahl al-Bayt) in Jerusalem
 stadies in Arabic and islam
 5١١-٢5  .pp  (١٩٩٢/  ١٤  (volum
 Ahl al-Bayt) in Encyclopedia) ;
 of islam (new edition) volume
 .by I Goldziher ،5٢- ٨5٫٧ .I pp
 Webester's seventh قاموس:  ينظر   (٧)

ص٦٢5. 

الكريم،  الرسول  النبوة دون غريهم وهم: 
اإلمام عيل، وفاطمة الزهراء، واحلسن، ثم 
املفرسين  عند  عليه  متفق  وهذا   احلسني
ســواء. حد  عىل  والشيعة  السنة  أهــل  من 

جاء  قد  ويل  رود  املسترشق  إن  عن  فضال 
  houhsholdشكل عىل  للتعبري  برتمجة 
ويل  رود  ترصف  فقد  كذلك  ارسة(٨)  أي 
عمران  آل  سورة  يف  القرآنية  اآلية  برتمجة 
وردت  املسترشق  عند  وهي   (١٨5) أية 
ةُ  ائِقَ سٍ ذَ لُّ نَفْ خطا (١٨٢) بقوله تعاىل: ﴿كُ
ةِ  يَامَ قِ الْ مَ  يَوْ مْ  كُ ورَ أُجُ نَ  وْ فَّ وَ تُ ا  إِنَّمَ وَ تِ  وْ الْمَ
ازَ  دْ فَ قَ ةَ فَ نَّ لَ الْجَ خِ دْ أُ ارِ وَ نْ النَّ حَ عَ زِ حْ نْ زُ مَ فَ
﴾.فرتمجها  ورِ رُ تَاعُ الْغُ ا إِالَّ مَ يَ نْ اةُ الدُّ يَ ا الْحَ مَ وَ

رود ويل عىل الشكل األيت: 

(Every soul shall taste of 

death and ye shall assuredly be 

tried in your possessions and 

in youselves). 

فنالحظ انه ترجم قوله تعاىل (إنام توفون 
حرفيا  يرتجم  بام  القيامة...)  يوم  أجوركم 
(أنكم بالتأكيد تبتلون أومتتحنون باألمالك 

 (8) see Rodwell، j. m.the Koran
 (London and hertford، 1861);
palmer، E. H.�e qur'an (Ox-

 ford 1900).
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أواألموال وأنفسكم) وهي ترمجة بعيدة إىل 
حد غري قليل عن تعبري (توفون أجوركم)، 
احلياة  (وما  بني  عالقة  هناك  ليس  كذلك 
possessions.كلمة وبني  الدنيا...الخ) 

توفون،  كلمة tried لرتمجة  استخدم  وانه 
أويمتحن  أويبتيل  جيرب  أما  هي  والكلمة 
عدة  منها  حذف  التي  الرتمجة  يف  ويستمر 
برقم  الالحقة  الكريمة  لآلية  إهلية  تعبريات 
املسترشق  عند  خطأ  وردت  وقد   (١٨٦)
مْ  الِكُ وَ أَمْ فِي  نَّ  وُ بْلَ تُ ﴿لَ تعاىل:  قوله   (١٨3)
ــوا  وتُ أُ يــنَ  ــذِ الَّ ــنْ  مِ نَّ  عُ مَ تَسْ لَ وَ مْ  كُ سِ نْفُ أَ وَ
  وا أَذً كُ رَ ينَ أَشْ مِنْ الَّذِ مْ وَ بْلِكُ تَابَ مِنْ قَ الْكِ
مِ  زْ لِكَ مِنْ عَ إِنَّ ذَ وا فَ قُ تَّ تَ وا وَ بِرُ إِنْ تَصْ ثِيراً وَ كَ

﴾ فجاءت الرتمجة كاأليت:  ورِ مُ األُ

(Many hurtful things shall 

ye hear from those to whom 

the scriptures were given befor 

you and from those who join 

other gods with god but if ye 

be stead fast and fear god- this 

verily is needed in the a�airs 

of life). 

فالرتمجة قد حذفت االستهالل يف االية 
وقد  اموالكم...)  بلون يف  (لتُ أي  الكريمة، 

(إن  ترمجته حرفيا  يمكن  بام  اآلية  ادخله يف 
تسمعوهنا  سوف  املؤذية  األشياء  من  كثريا 
من الذين أعطوا الكتاب) كذلك فقد ترجم 
ربطوا  الذين  (أولــئــك  بتعبري  (أرشكـــوا) 
أواحلقوا آهلة أخر مع اهلل) وهي ترمجة غري 
ألقراين.كذلك  النص  توافق  وال  مسبوكة 
ترجم (فان ذلك من عزم األمور) بام يمكن 
ترمجته حرفيا (إن هذا حقا هوما حيتاج إليه 
املرء يف شؤون احلياة) وهنا أيضا قد ترصف 
عزم  (من  البليغ  القرآين  للتعبري  ترمجته  يف 
إن  هي  املهمة   األخــر والنقطه  ــور)  األم
جعلها  البيت  أهل  ترجم  عندما  ويل  رود 
 (e people of the house�)يف حني 
 THOSE...(الكتاب (أهل  تعبري  ترجم 
 WHOM THE SCRIPTURE

 (�e people أيضا ب  مل يرتمجها  فلامذا 
 (? of Scripture فانه هنا خيص الكتاب 
بشكل خاص بينام ال خيصص ألهل البيت 
اخلطأ  يبدوعامل  ولذلك  خاصة  مكانه 

املتعمد. 

تم  اللتني  الرتمجتني  عن  أخــر  ومثال 
املهتمني  املسترشقني  من  عليهام  االعتامد 
ترمجه رود ويل  أي  التارخيية  الدراسات  يف 
وباملر بام يتعلق برتمجتها قوله تعاىل يف سورة 
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يْكَ  لَ عَ ضَ  رَ فَ ي  الَّذِ آية ٨5: ﴿إِنَّ  القصص 
نْ  مَ مُ  لَ أَعْ بِّي  رَ لْ  قُ ادٍ  عَ مَ إِلَى  كَ  ادُّ لَرَ آنَ  رْ الْقُ
 ﴾ بِينٍ مُ اللٍ  ضَ فِي  وَ  هُ ــنْ  مَ وَ   دَ بِالْهُ اءَ  جَ
املعنى  عن  وبعيدة  خمالفة  الرتمجة  وجاءت 
تارخييا  معناها  يرتبط  التي  لألية  األساس 
سريجع   املسيح إن  عىل   النصار بقول 
فقد كان  إىل األرض، هلذا  السامء  نازال من 
املعتقد بأن الرسول هوأعىل من املسيح، 

فتقول الرتمجة: 

(Verily he who hath given 

thee the Koran for a rule will 

certainly bring thee back 

home). 

فيالحظ القارئ انه: 

بتعبري . ١ فرض...)  الذي  (إن  ترجم 
(احلكم  بمعنى   rule هو  ــد  واح
أوكــقــانــون أوســلــطــة) وهــذا غري 
مــدلــول  ــع  م يتفق  وال  صحيح 

(فرض عليك القرآن...). 

كذلك نلحظ انه ترجم (لرادك) إىل . ٢
 bring you وهي  ضعيفة  مجلة 
أوجيلبك؟)  بك  يأيت   back(أي 

البليغ  التعبري  ترجم  فانه  كذلك 
إىل  (لــرادك  إىل  omeأي  (معاد) 

أوامللجأ)  أوالوطن  أواملنزل  البيت 
املعنى  اليعطي  ممــا  ــك  ذل أوغـــري 
واضح  والفرق  احلقيقي،  األهلــي 
جدا بني املعاد من جهة وبني البيت.

اغفل  قد  املسترشق  إن  عن  فضال 
ترمجة بقية اآلية الكريمة. 

تؤرش  التي  النامذج  من  الكثري  وهناك 
الكريم  للقرآن  الرتمجتني  إن هاتني  رصاحة 
عديدة  حــاالت  ويف  أخطاء  عىل  حتتويان 
ترمجة  ــدم  أوع حــذف  إىل  املسترشقان  جلا 
ألجزاء مهمة من اآليات الكريمة مثلام جاء 
يف سورة القصص أية 3 وما أوردته سورة 
آيات  عمران  آل  وسورة   ١٦٤ أية  األنعام 
رود  عند  خطا  وردت  التي   ٢5  ،٢٤  ،٢3

ويل بأرقام ٢٢ و٢3. 

الغربيون والقرآن الكريم 
املسترشقني  إسهام  دراسة  يف  البدء  قبل 
يف ترمجة القران الكريم، مع العلم بان هناك 
بخصوص  كثرية  وإســهــامــات  دراســـات 
ميادين أخر عن القرآن لكن هذا البحث 
فحسب،  الرتمجة  ميدان  عىل  يركز  سوف 
العلامء  من  عــددا  إن  القول  من  هنا  البــد 
شتى  بلغات  بحوثا  ألفوا  قد  املسترشقني 
للقران.واملالحظ  األجنبية  الرتمجات  حول 
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كتب  فمثال  املجال  هذا  يف  املبرشين  دور 
 S. زويمر  الصيت  الذائع  األمريكي  املبرش 
املجلة  يف  نــرشه  بحثا   M. Zewemer 

اإلسالمي  العامل  التبشريية  الصبغة  ذات 
بعنوان   ١٩١5  muslim worldعام 

كذلك كتب املسترشق  (ترمجات القرآن)(٩) 
وولورث  W. Swoolworthبحثا نرشه 
عام ١٩٢٧ يف نفس املجلة بعنوان (فهرسة 
ونرش  وتــرمجــاتــه)(١٠)  القرآنية  النصوص 
 A. Bodroligeti املسترشق بودروليجتي
اهلنغارية  الرشقية  بحثا سنة ١٩٦١ يف جملة 
بحروف  للقرآن  ألفارسيه  (الرتمجة  بعنوان 
زكي  الرتكي  األســتــاذ  ــام  وق التينية)(١١) 
بدراسة   velidi Togan توقان  وليدي 
يف  نرش  الكريم  للقران  الرتكية  الرتمجات 
جمله دراسات تركية اسالمية عام(١٢)١٩٦٤ 

 Zwemer، S. M. (Transtations  (٩)
 of the Koran) in MW، volume

5/1915 pp. 244- 261
Woolworth، W. S.(A bibliogra- (١٠)
phy of Koran texts and transla-
 tions) in M. W.volum 17/1927

pp.279 -89
 Bodroligeti، A. (the Persian  (١١)
 translation of tae Koran in
 lalin letters) in Acta Orientali
 Hungarian.Volume 13 (1961)

 .pp. 261-76
 Zeki velidi Togan: (�e earliest (١٢)

باللغة  خان  اهلل  محيد  حممد  األستاذ  ودرس 
عام  أصــدره  كتاب  يف  املوضوع  الفرنسية 
اللغات  مجيع  يف  (القرآن  بعنوان   ١٩٦٦
الربيطاين  الفهرسة  االوربية)(١3) ونرش عامل 
تاريخ  بحثا يف   J. D. Pearson بريسون 
(فهرس  بعنوان  العريب  لــألدب  كمربدج 
االوربيه)(١٤). اللغات  يف  للقران  الرتمجات 
 J. Vernet كذلك نرش املسترشق فرينيت
 Die الرشق  جمله  يف   (١5) سنه١٩٦٧  بحثا 

 translation of the quran into
 Turkish) in islam Tetkikeri
 Ernst Dergisi (volume 4 1964)

.PP.1-19
 M. Hamidullah: Le coran،  (١3)
traduction integrate avec.

 Une bibliographie de toutes
 les traductions en langues
 europeennes (Paris 1966) ;
 idem quran in every language
(Hyderabad، Deccan 1939 (re-
.vised (ed) France islam) 1967

 Pearson، G.D.(Bibliography  (١٤)
 of translation of the Koran
 into European Languages) in
 cambridge history of Arabic

.literature
 vernet، j. " traducciones  (١5)
 moriscas de el coran" in der
orient in der forschung، fest-
schri� fur otto spies (Wies-

.baden 1967) pp.686- 705
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املوركية  ــات  ــرتمج (ال بعنوان   Orient

قدمت  قد  املهمة  الدراسات  فهذه  للقران) 
اخلاصة  اللوحة  تصنيف  يف  كبريا  عونا 
يف  ألواردة  ألقرآنيه  والدراسات  بالرتمجات 

هناية هذا البحث. 

قد  الغربيني  أن  السابق  يف  املحنا  لقد 
الكريم  القران  ودراسة  ترمجة  إىل  تسارعوا 
احلــروب  حقبة  منذ  اإلسالمي  والتاريخ 
الراهب  فتوىل  الكنيس،  والعرص  الصليبية 
 Robert of ketton الكيتوين  روبرت 
أو باألحر إعادة صياغة قدم  بأول ترمجة 
وألفاظ خمتلفة هي من  بكلامت  املعاين  فيها 

بنات أفكاره وسوء مصدره. 

 ١١٤3 عــام  الالتينية  باللغه  ونرشها 
وذلك بطلب أوأمر كنيس من قبل الراهب 
يف  األســـاس  العامل  يعد  ــذي  ال النشيط 
الناسك  بطرس  الصليبية  احلروب  تأجيج 
آنذاك   Peter the Venerableوكان 

يشغل منصب رئيس دير الرهبان يف كلوين 
نسخة  إن  (بــريســون)   Clunnyويذكر 

الكيتوين موجودة  من سرية وحياة روبرت 
 Biblio باريس  يف  االرســنــت  مكتبة  يف 
وصف   theque de Arsentلقد 

بأنه  الكيتوين  روبــرت  عمل  املسترشقون 

صياغتها  أعــاد  التي  النصوص  يف  ف  حــرَّ
انه قدمه  للقرآن إىل درجه  وبالغ يف اساءته 
دانيال  عنه  فيقول   nasty بذيئة بطريقه 
والغرب  (اإلسالم  كتابه   N.Danielيف 

دائام  ــان  (ك ــال)(١٦)  ــث م أو  ــورة  ص صناعة 
يف  فيها  املبالغ  والــزيــادة  للمبالغة  عرضة 
فيدخل  املؤذية  وغري  السليمة  النصوص 
االلتزام  أوعدم  والفسق  البذاءة  من  وخزة 
ــه  أوان الــصــارمــة.  االخــالقــيــه  بالقواعد 
البغيض  التفسري  ويفضل  يستحسن  كان 
من  بدال  القرآن  ملعاين  االحتامل  والبعيد 
والشائعة  االعتيادية  والتفسريات  املعاين 

واملحتشمة أواملهذبة)(١٧). 

ومع إن ترمجة روبرت الكيتوين أو إعادة 
الكريم  للقرآن  واملحرفة  الرديئة  صياغته 
أثرت  قد  أهنا  غري  االنتشار  حمدودة  كانت 
العرص  كتًاب  كتابات  يف  واضحا  تأثريا 
األساس  تعدً  قدمها  بسبب  فهي  الكنيس، 
األوريب  الــعــرص  خـــالل  ــات  ــرمج ت لــعــدة 
للقران  األوائل  املرتمجني  الوسيط.ويبدوإن 
مارك  إىل  بالنسبة  كاحلالة  عليها  يطلعوا  مل 

 N. Daniel: islam and the west، (١٦)
the making of an image (Edin-

.burgh 1960)p. 196 (ketton)
.Ibid.p.196 (١٧)
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 mar of Toledo (الطليطيل) التوليدي

يف الوقت ذاته فقد ظهرت عدة دراسات 
يف أوربا كانت فاحصة وناقدة لرتمجة روبرت 
املسترشق  دراســة  مثال  بينها  من  الكيتوين 
(ترمجة  كريتزك J. Kritzeckاملوسومة 
روبرت الكيتوين للقرآن) املنشورة يف املجلة 
 ،(١٨) الفصلية(IQ)عام١٩55  اإلسالمية 
  M. th.فضال عن دراسة املسترشق الفريين
 d'alvernyباللغة الفرنسية بعنوان (ترمجتان 

الوسطى)  العصور  من  للقرآن  التينيتان 
املنشورة يف ارشيف جملة األدب والتاريخ يف 
العصور الوسطى سنة ١٩٤٧ (١٩). ودراسة 
حول   W. kohler كوهلر املسترشق 
ببلندر Bibliandereوالقران  (املسترشق 
الذي ترمجه روبرت الكيتوين(٢٠) هلذا نلحظ 

 j. kritzeck: (Robert of ketton's  (١٨)
 translation of the quran) in IQ
 .volume 2 (1955) pp.309- 312
m.th.d' alverny: (deaux tra-  (١٩)
 ductions latines du coran au
 moyen age) in archives history
doctor litt moyen (volume 22-

 .24/ 1947-48) pp.69- 131
 w. kohler: (zu biblianders'  (٢٠)
 Koran-ausagabe) in bullelin of
 shool of oriental and African
 studies (volum 2 /1921-23)

 .pp.117-23

الكيتوين  روبرت  حتريفات  تأثري  كان  كيف 
من  الغربيني  مواقف  عىل  واحلاقدة  السيئة 
القران الكريم.وقد انتقد املسترشق بريسون 
مركزا  الكيتوين  روبرت   pearsonعمل 

عىل دهائه يف حتوير النص وحتريفه)(٢١).

الطليطيل  مــارك  ترمجة  بخصوص  أما 
فأهنا مل تنهج منهج ترمجة روبرت، فالطليطيل 
مل يكن عىل معرفة هبا. وقد جتاوز  أنه  يبدو 
وتزيفات  أحقاد  أقل  درجة  إىل  الطليطيل 
كان   األخــر هي  الرتمجة  وهــذه  ــرت  روب
انتشارها حمدودا وقد أعاد دومنيكوس جري 
 dominiccus germanus مانوس 
للميالد. عرش  السابع  القرن  يف  نسخها 

مكتبات  يف  مــوجــودة  الطليطيل  ونسخة 
 Montpelier، واالسكوريال  مونبلييه 
ضمن  نــرشهــا  وتـــم   the escurial 

  cropus chuniac كلوناك  جمموعة 
التي   األخر املسيحية  األعامل  بعض  مع 
ثيودور  نرشها  مسيحية  إعالمية  صفة  هلا 
ثالثة  ببلندر  theoder biblianderيف 
١5٤3ونرش  عام  بازل  مدينة  يف  حتقيقات 

 Koran) in encyclopedia)  (٢١)
 of islam (new edition) by

 .j.d.pearson
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١55٠.وللتحقيق  عام  نرويج  منها  واحدة 
عىل   حيتو لكونه  أمهية  (األخــري)  الثالث 
مقدمة كتبها املصلح األملاين مارتن لوثر(٢٢) 
martin luther، وهوأمر يف غاية األمهية 

املسيحي  الديني  اإلصالح  رائد  قراءة  الن 
يف أملانيا تعكس لنا أمهية الرتمجة هذه وربام 
لكوهنا أكثر موضوعية من غريها، فضال عن 
أمهيتها يف إبراز هدف لوثر يف اإلطالع عليها 
بشان  اإلصالحية  أفكاره  عىل  التأكيد  بغية 
وجوده  واحتكار  اإلنجيل  انتشار  حمدودية 
الكنيسة ثم ترجع أمهية احلدث  عىل رجال 
بان لوثر أراد اعتامد القران ويف اآليات التي 
الكنيسة  رجال  ادعــاءات  بتكذيب  ترصح 
بخصوص صكوك الغفران واحتكار تفسري 
اإلنجيل تفسريا يتفق وأهواءهم ومصاحلهم 

الشخصية وباألخص املادية منها. 

العرص  انتاجات  مــن  انتقلنا  مــا  ــإذا  ف
الكنيس والوسيط باجتاهات الرتمجات التي 
تم إنجازها باللغات االوربية احلديثة خالل 

 M.� d' Alverny، G.Vajda  (٢٢)
 (Marc de Toledo traducteur d'
 lben Tumert) in and.(volume
 16 /1951pp.99-140، 250-307
 ; C.de، (La prima traduzione
 italiana del corane (Naples

 .(1967

القرن السادس عرش فصاعدا يتبني أن أول 
هي  العدد  هــذا  يف  الذكر  تستحق  ترمجة 
أندريه أريف  التي هند هبا  الرتمجة االيطالية 
سبه  أبانيه Andrea Arrivabaneيف 
راجع  قد  أندريه  يبدوأن  م وحسبام   ١5٤٧
روبرت  بحقد  صياغته  أعاد  الذي  النص 
عىل  أعتامدا  ولعله  الذكر،  السابق  الكيتوين 
أعتمد  أنــه  بريسون  املسترشق  أورده  ما 
القران  معاين  حتوير  يف  الصياغة  إعادة  عىل 
مع  الذكر(٢3).  السابقة  ببلندر  نرشها  التي 
أملانية  ترمجة  أول  اعتامد  قوله  املهم  من  أنه 
شفيغر  سليامن  هبا  قام  التي  الكريم  للقرآن 
أريف  أندريه  ترمجه  عىل   Schweidgger

للمسيحية  مبرشا  هذا  شفيغر  أبانيه.وكان 
 Frauenkriche فراونكرجي  مدينه  يف 
الرتمجة  هذه  نورنربغ.وشكلت  يف  ألواقعه 
األساس ألول ترمجة للقران أنجزت باللغة 
اسمه  يذكر  مل  رجل  أنجزها  التي  اهلولندية 

ولكنها نرشت عام١٦٤١ (٢٤). 

مهم  الــفــرنــيس  ـــرشاق  ـــت دوراالس أن 
ــة  دراس إىل  بالنسبة  ــاألخــص  وب وقــديــم 
وفيام  النبوية،  والــســرية  الكريم  الــقــران 

A. Fischer: Der welt der vork- (٢3)
 (andenen Koran (Leipzig 1937

 .Pearson، op.cit.P. 431 (٢٤)
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للمسترشق  واحلاقدة  املتطرفة  اآلراء  عدا 
الراهب هنري المانس(٢5) فأن املسترشقني 
بولونفيه  دي  أمثال  اآلخرين  الفرنسيني 
وهنري  وبالشري   De Boulanvillres 

موضوعية  أكثر  هم  كوربن  وهنري  ماسيه 
أرائهم وتفاسريهم  أن يف  من المانس. مع 
جماال للمناقشة أوحتى للتفنيد واملحاججه.

الكريم  للقران  القديمة  الــرتمجــات  فمن 
دوراير  أندريه  أداها  ترمجه  الفرنسية  باللغة 
زويمر  عرفه  وقد   Ander' du Ryer 

وولورث Wool wroth بأنه كان وجيها 
 Sieur La Grand الكبري  املاليزيه  يف 
أن  بريسون  املسترشق  ويذكر   Malezais

هذه الرتمجة طبعت بطبعات كثرية جدا بني 
عامي ١٦٤٧ حتى ١٧٧5: مما يدل عىل أهنا 
إىل  تشري  كذلك  ومقروءة،  مطلوبة  كانت 
لقراءة  الفرنسيني  قبل  من  الواسع  االهتامم 

(٢5) ينظر عن اراء المانس ودراسته: 
 K.S.Salbi: (islam and Syria in the
 writingsof Henri Lammens)
 in historiansof the Middle East
 ،33٢  ،33١  .P(١٩٦٤  (London

 .33٩
يف  االسترشاق  تطور  ناجي:  د.عبداجلبار  كذلك: 
الصغريه  املوسوعه  (سلسله  العريب  دراسة 

بغداد ١٩٨١) ص 5٩، ١٠3، ١٠٤. 

مسيحية. وجهة  متثل  وهي  سيام  ال  الرتمجة 
إىل  ضــم  أنــدريــه  إن  باملالحظة  واجلــديــر 
تأرخيي  ملخص  صيغه  عىل  مقدمة  الرتمجة 
الــدول  متثله  مــا  أي  ــرصه،  ع يف  لــإلســالم 
العثامنية أطلق عليه عنوان (ملخص يتعلق 
بدين األتراك)(٢٦) ويقصد الدين اإلسالمي 
متجنبا ذكر اإلسالم رصاحة وهودليل عىل 
كذلك  ترمجته  يف  سيتخذه  الــذي  املوقف 
إىل   أخر تأرخييه  جوانب  الرتمجة  ن  ضمّ

جانب النبذة التأرخيية املشار إليها. 

ترمجة  إن  بريسون  الربوفيسور   ويــر
االسترشاق  عىل  بنيّ  تأثري  هلا  كان  أندريه 
يف  األســاس  العامل  وصــارت  الربيطاين، 
 Alexander روس  ألكسندر  تــوجــه 
اللغة  إىل  الــقــران  ترمجه  إىل   Ross (٢٧)

االنجليزية وقد طبعت أوال عام ١٦٤٩ ثم 
أعيد طبعها عام ١٦٨٨ وثالثه عام ١٧١٩ 

Zewemer ; Samuael: Trans-  (٢٦)
lation of the Koran in mus-

 lim world، volume 5 /1915
 ' p.244-45 ; M.Hamidullah:
Quranin every European lan-

 guages Hyderabad، deccan
 .1967، p. 10- 12

 .see (kuran) in ei (2) by pearson (٢٧)
وكان روس قد اختار عنوانا يظهر بوضوح موقفه 

احلاقد والعنوان هو(قران حممد). 
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ورابعه عام ١٨٠٦.ان وصف بريسون هلذه 
قبل  من  أعقبتها  والتي  االنجليزية  الرتمجة 
(الرتمجات  بعنوان   G. Sale سيل  جورج 
 versions by christains)املسيحية
الديني يف االندفاع نحوترمجة  يعكس األثر 
من  روس  بريطانيا(٢٨).وترمجة  يف  القران 
الرتمجات املعروفة، وهي ال تتعلق بام قام به 
 Denison rossاملسترشق دينسون روس
مراتيش  لودوفيكا  ترمجة  درس  الذي   (٢٩)

 ludovica marraciمثلام خلط البعض 

إىل  الكسندرروس  ترمجة  شجعت  بينهام، 
باللغة  الكريم  للقران  كثرية  طبعات  ظهور 
سميكر  غال  هبا  dutchهنض  اهلولندية 
وأعيد   ١٦5٨ عــام   glazemakerيف 

و١٧٠٧  و١٦٩٨   ١٦٩٦ ــوام  أع طبعها 

(٢٨) وينظر أيضاً: 
  the alcoran of mohomat holt. p. m
 (the treatment of arab history
byu prideaux and sale) in his-

 .torians p.293
Denson Ross، (Lludovica Mar- (٢٩)
 raci) in Bullein of school of
 Oriental and Afrcan Studies
(volume 2/ 1921-93) pp.117-

 .123
كذلك عبد الرمحن د.وجيه محد (ترمجات انجليزيه 
بحث  اإلســـالم)  ميزان  يف  الــقــران  ملعاين 
القران  يف  السعودية  عناية  حول  نــدوه  يف 

وعلومه ص ٨-١٠. 

للقران  هولندية  ترمجة  بوجود  علام   ١٧٢١
ترمجها شخص جمهول وظهرت عام ١٦٤١ 
ترمجة  من  سنوات  عرش  من  أكثر  قبل  أي 
اللغة األملانية يف ترمجة  (غال سميكر)، ويف 
ثم   ١٦١٦ عام   schweigger شغابغر
عام ١٦٢3 وعام ١٦5٩ واملسترشق النغ 
 langيف ترمجته عام ١٦٨٨. وهناك ترمجة 

قام  روس  ألكسندر  برتمجة  تأثرت  روسية 
 postinikov بوستنيكوف  املسترشق  هبا 
فريوفكني  املسترشق  وترمجة   ١٧١٦ عام 

 veryovkinاملطبوعة عام ١٧٩٠ (3٠). 

التي  تلك  الذكر  تستحق  التي  والرتمجة 
التي  املسترشقني  عند  حسنة  سمعة  نالت 
قام هبا لود وفيكومراتيش من النص العريب 
املسترشق  الالتينية.ولعل  اللغة  إىل  مبارشة 
دينسون روس عىل حق عندما ذكر يف مقدمته 
التي قدم هبا ترمجة جورج سيل للقران بان 
الرتمجات األوربية للقران مدينة إىل ماحققه 
.(marraci (او   marracci مراتيش
وألف دينسون أيضا بحثا مستقال عن سرية 
وعمل. لود وفيكومراتيش يف ترمجة القران 

See Pearson، J.D.'' Biblio gra- (3٠)
phy of translations of the Ko-

 ran into European Languages
in Cambridge History of Ara-

 .bic literature
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وعنوان بحثه (لودوفيكومراتيش).وطبعت 
سنة  طبعت  ثم   ١٦٩٨ سنة  مراتيش  ترمجة 
املسترشق  احلق  الطبعة  هذه  ويف   ،١٧٢١
املعروف رايندكيوس reinccius بالرتمجة 
حوايش وتعليقات  annotalion مهمة، 
عىل  للغربيني  مفيدة  القارئ  يراها  ملا  وهي 
هذه  حققته  ملــا  اخلــصــوص.ونــظــرا  ــه  وج
املسترشق  ترمجها  فقد  شهرة  من  الرتمجة 
األملانية  اللغة  اىل   Nerreter نريترياالملاين 

كام يذكر بريسون (3١). 

ـــيش اإليـــطـــايل  ـــرات ــهــج م ــن ــع م ــج ش
االعتامد  يف  عمله  مواصلة  إىل  املسترشقني 
العربية  باللغة  ألقرآين  النص  عىل  املبارش 
القرن  ــالل  خ شائعا  أصــبــح  وهومنهج 
الصدد  هذا  يف  البد  للميالد  عرش  الثامن 
اإلشارة إىل الرتمجة اإلنجليزية التي احتلت 
عليها  االعــتــامد  لكثرة  ــدارة  ــص ال مكانة 
اإلنجليزي  املسترشق  انجزها  التي  تلك 

Dension ross ; (lodovico mar- (3١)
raci) in bulletin of soas (vol-
 ume 2/ 1921-23) pp.117 -23 ;
nallino، c، "le fonti arabe mono-
 scritte dell، opera dl ludovico
marracci sul corano '' in rend.
accad.linei.، cl.sci.mor.stor.

 �lol، ser.6 volum 7 (1931) pp
 .303-349

عىل  واعتامدا  انه  مع   .Sale سيل  جــورج 
نللينواملوسومة  اإليطايل  املسترشق  دراسة 
للمسترشق  القران  خمطوطة  حول  (دراسة 
سلسلة  يف  املنشورة  لودوفيكومراتيش) 
جورج  فــان   (3٢) ســنــة١٩3١  اللغة  علوم 
سيل قد اعتمد عىل ترمجة مراتيش بالآلتينية 
الربيطاين  املسترشق  ترمجة  عىل  وكذلك 
إن  واملالحظ   pococke. بوكوك  ادورد 
الدارجة  اللغة  ترمجته  يف  اعتمد  قد  سيل 
اإلنجليزية  باللغة  قراءهتا  ليسهل  العامل  يف 
بدأ  فانه  الزمان.كذلك  من  القرنني  لقرابة 
رسول  عن  مسهب  تارخيي  بفصل  الرتمجة 
واسعا  جماال  هناك  إن  وسريته.مع   اهلل
وتفسريات  أراء  مــن  أورده  مــا  ملناقشة 
اإلسالمية. املصادر  عىل  اعتامدا  وتفنيدها 

وجورج سيل راجع تفسريين من التفاسري 
القرآنية ومها تفسري البيضاوي والسيوطي. 

التي  سيل  ترمجة  ان  نذكر   أخــر مرة 
أثبتت  قد   (the alcoran) بعنوان كانت 

(3٢) ينظر يعقوب افرام منصور: تطور االسترشاف 
اإلنكليزي جملة املعرفة ص 92-106.أيضا 
الربيطانيون  املسترشقون   A j. arberry

(لندن 1946) ص 16. 
 B.Lewis '' British contributors to
 Arabic studies '' in B.SOAS

 .(1941) PP.25-26
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موازنة  نسبيا  وموضوعيتها  مصداقيتها 
إىل  ترمجتها  تــم  إذ  السابقة.  بالرتمجات 
البعثات  إن  عن  فضال  أوربية،  لغات  عدة 
التبشريية الربوتستانتية يف مرص قد ترمجتها 
اعتامدها  اجل  من  وذلك  العربية  اللغة  إىل 
هذا  يف  مالحظات  ثمة  التبشري.وهناك  يف 
اجلانب قد تعكس إن جورج سيل قد تعرف 
أواحلــذف  اإلضــافــة  يف  قليل  غري  حد  إىل 
لكلامت اهلل تعاىل مثال عىل ذلك: انه ترصف 
يف ترمجة سورة الفاحتة فجعل (العاملني) عىل 
شكل  all–creaturesربام ترتجم حرفيا 

مجيع الكائنات أومجيع الناس. 

عىل  الدين  يــوم  (مالك  تعبري  وترجم 
 the king of the day of صيغة 
املباركة  اآليــة  يف  judjment.والواضح 

أهنا  امللك kingمع  أبدا  اليعني  املالك  ان 
من جذر ثالثي مشرتك.كذلك ترجم (وال 
 whom thou art بعبارة  الضالني) 
الكلمة  إن   incensed، noوالواضح 

األخرية التعرب عن (الضالني) تعبريا دقيقا، 
اللغة  يف  كلامت  فيه  توجد  الذي  الوقت  يف 
تلك  من  املعنى  إىل  كثريا  اقرب  اإلنجليزية 
الكلمة.كذلك فانه ترصف يف أية من سورة 
امة  جعلناكم  (وكذلك  تعاىل  قوله  البقرة 

وسطا لتكونوا شهداء عىل الناس...) فادخل 
كلمة(33) (O Arabian) دون إن تذكر يف 
يا  بمعنى (وكذلك جعلناكم  الكريمة  اآلية 
أعراب) واملسترشق جورج سيل املتوىف عام 
١٧3٦ أي بعد سنتني من طبعه القرآن عام 
العربية  بالدراسات  مشغوفا  وكان   ١٧3٤
باللغة  اإلنجيل  صحح  وقد  واإلسالمية، 
حوايل  القرآن  برتمجة  انشغل  وقد  العربية 
١٧٢٦-١٧3٤.وهــــي  من  سنوات  ثــامين 
الرتمجات  أفضل  من  تعد  سابقا  قلنا  كام 
أوربا،  يف  الوقت  ذلك  حتى  ظهرت  التي 
أوضــح  كوهنا  عــىل  افضليتها  والتقترص 
املعروفة  واألوربية  اإلنجليزية  الرتمجات 
خوان  األسباين  ترمجة  منها  بالذكر  واخص 
اإلنجليزي  ــرت  روب أوترمجة  السيكوقي 
روس. الكسندر  اوترمجة  الكيتوين)  (أي 

وصارت ترمجة سيل هي املتداولة والواسعة 
قد  املشهور  فولتري  إن  ويذكر  االنتشار، 
ذكرها يف مؤلفه (القاموس الفلسفي).وعىل 
الرغم من الترصفات التي تكررت يف ترمجته 
باملقدمة  السابقة  الرتمجات  عن  متتاز  لكنها 
إسالمية  مواضيع  تناولت  التي  التفصيلية 
أركانه  ورشح  اإلسالمي  كالدين  عديدة 

 .g.Sale. the Koran، p. 3، 142 (33)
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فرتة  املقدمة  فصول  احد  وأصوله.وخص 
اجلاهلية وأخر عن سرية الرسول وكذلك 
عرج عىل موضوع مهم أخر عن املسترشقني 

وهوالفرق واملذاهب اإلسالمية(3٤). 

تداوهلا  انترش  التي  الثانية  الرتمجة  إما 
التي  تلك  فهي  (سيل)  ترمجة  بعد  أوربا  يف 

ترمجها املسترشق الفرنيس. 

سفاري اوسفري-savary وقد اعتمد 
للقران  العريب  النص  عىل  املسترشق  هذا 
عام  سفري  ترمجة  طبع  وتم  مبارش  بشكل 
إذ  السائدة  الــرتمجــة  هــي  وظلت   ١٧5١
أعيد طبعها عام ١٩٦٠، وترمجت إىل اللغة 
 Boysen األملانية ترمجها املسترشق بوسيني
ترمجات  عدة  هناك  بان  ١٧٧3.علام  عام 
باللغة األملانية قد سبقت ترمجة بوسني أمثال 
لنغ وترمجة  الذكر  السابقة  شفايغر  ترمجة 

نريتر-nerreterوترمجة  -Langوترمجة 

 See Holt.treatment، pp.295-98، (3٤)
 Arberry، A.j.the Cambridge
 school of Arabic (Cambridge

 .(1948
كذلك اربري املسترشقون الربيطانيون ص١٦، 
والدراسات  الغربية  (ألصوره  رودلسن  مكسيم 
الغربية االسالميه) بحث يف تراث اإلسالم (حتقيق 
د.شاكر مصطفى، الكويت ١٩٧٨، ص 5٤، ٦٧ 

ويعقوب افرام منصور: تطور ص ٩٧). 

Megerlin عام ١٧٧٢.واعتامدا  ميغرلني 
 Chauvin جوفني  املسترشق  قول  عىل 
ترمجة  الواقع  يف  هي  سفري  ترمجة  فان   (35)

مراتيش اللغة الالتينية، مع أهنا تتميز بفارق 
يف  ذكره  تم  وحسبام  طبعت  قد  هوأهنا  بني 
الصفحة األوىل بعنوان أحد الطبعات يف 

مكة سنة ١١٦5 هجرية. 

الفرنسية  سفري  ترمجة  عن  وفضال 
املسترشق  هنــض  فقد  الــكــريــم  لــلــقــران 
لرتمجة  -Kasimirskiكسمرسكي 
بالفرنسية وقد متتعت بسمعة جيدة  القرآن 
هذه  سفري.وكانت  ترمجة  تشابه  إهنا  مع 
املعتمدة  الرتمجة  هي  أومــاتــزال  الرتمجة 
مرات،  عدة  طبعها  تكرر  وقد  أالن  حتى 
سنة  وأخرها   ١٨٤٠ سنة  أوال  فظهرت 
١٩٧٠.وكذلك فقد اعتمدها املسترشقون 
املطهرة. النبوية  السرية  عن  دراساهتم  يف 

وجيدر املالحظة إن كسمر سكي قد طلب 
-Pautheirتنقيح  بوثيه  املسترشق  من 
فضل  بوثيه  ان  ترمجة سفري.غري  وهتذيب 
بدال  الكريم  للقران  جديدة  برتمجة  القيام 

V.Chauvin: bibliographie ou-  (35)
 vrages arabes ou relatifs aux
 arabes X le coran et la tradition

 .((liege and Leipzig 1910
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سفري.وكانت  ترمجة  وهتذيب  تنقيح  من 
للقران  الــعــريب  النص  مــن  أيضا  ترمجته 
العلمية  األمهية  من  يقلل  إن  دون  مبارشة 
يراجعها  كان  إنام  أوهيملها  مراتيش  لرتمجة 
راجع  وانه  حــاالت،  عدة  يف  ويستشريها 

أيضا ترمجة جورج سيل(3٦). 

الكريم  القران  ترمجة  يف  املهم  التطور 

خالل القرنني التاسع عرش والعرشين كان 

مهام من عدة وجوه: 

الكريم - ١ للقران  العريب  النص  اعتامد 

مبارشة. 

ظهور ترمجات قام هبا العلامء املسلمون - ٢

اعتنقوا - 3 قد  املسترشقني  ترمجات  ظهور 
مــادوك  مــار  أمثال  اإلسالمي  الدين 
(معاين  بعنوان   Pickthell-بكثال

القران العظيم). 

فرش - ٤ املــســتــرشق  فــعــل  رد  وحــســب 
مسلمني  علامء  فــإن   a.Fischer-
قد  والثالثة  الثانية  العلمية  الدرجة  من 
جترأوا يف حتملهم مسؤولية هذا العمل 

املهم جدا. 

جرد حسب التسلسل الزمني بالرتمجات 

 .pearon، op cit، p.432 (3٦)

األوربية للقران الكريم: 

القرن الثاين عرش للميالد: - 1

صياغته  أوأعــاد  الكريم  القران  ترجم 

من  أمر  عىل  بناء  وبذيئة  جدا  رديئة  إعــادة 

.١١3٤ ــام  ع الناسك  بطرس  الــراهــب 

وظلت عىل شكل خمطوطة إىل أن تم طبعها 

سنة ١5٤3 وطبعت الرتمجة ثالثة ١55٠م. 

القرن السادس عرش: - 2

تقع املرحلة األوىل لرتمجة القرآن الكريم 

هذا  أن  املحتمل  ومــن  القرن  هــذا  خــالل 

وانتشار  الطباعة  ظهور  إىل  يرجع  التحول 

استعامهلا.فضال عن كونه القرن الذي أنتج 

يف  للطباعة  ليدن-هولندا  يف  مطبعة  أول 

اللغة العربية بحروف مجيلة تعرف بالطبعة 

تاريخ  فيها  طبع  التي  كاحلروف  األوربية 

البلدان  ومعجم  للطربي  وامللوك  الرسل 

لياقوت احلموي وغريها 

بعد ترمجة روبرت أ-  أول ترمجة مطبوعة 

الالتينية. باللغة  اإلنجليزي  الكيتوين 

روبرت  من  واضح  تدخل  الواقع  يف 

 pharaphrase صياغة  ـــادة  إلع

القران بلغة مشوهة وحاقدة. 
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اإليطالية ب-  باللغة  كانت  الثانية  الرتمجة 

Arrivabene-ابانية اريف  هبا  قام 

عام ١5٤٧ م وأعيد طبعها يف ١5٤٨. 

ترمجات القرن السابع عرش: - 3

عدة  فيه  ظــهــرت  ـــذي  ال ــقــرن  وهــوال

منها  والكثري  أوربية خمتلفة  بلغات  ترمجات 

االعتامد  دون  أي  السابقة  التجارب  اعتمد 

عىل النص ألقراين العريب: 

هبا أ-  ــام  ق اهلولندية  اللغة  يف  الــرتمجــة 

ترمجها  ثم   ١٦٤١ عام  جمهول  مؤلف 

غالسميكر Glazemake عام ١٦5٨ 

القرن  يف  ــرات  م عــده  طبعها  وأعيد 

السابع عرش اخرها سنه ١٦٩٨. 

هبا ب-  قــام  االنجليزيه  اللغه  يف  الرتمجه 

 ١٦٤٩ عــام   Ross روس  الكسندر 

القرن  هذا  خالل  مرتني  طبعها  وأعيد 

(قرآن  الرتمجة  ١٦٨٨.وعنوان  أخرها 

حممد). 

الرتمجه يف اللغة االملانيه قام هبا شفايغر ج- 

-Schwweiggerعام ١٦١٦ وأعيد 

وترمجها   ،١٦5٩ عــام  مرتني  طبعها 

النغ-Langعام ١٦٨٨. 

ــام د-  ــة ق ــي ــس ــرن ــف ــغــة ال ــل ــال ـــة ب ـــرتمج ال

 Du Ryer-دورايــــــــــــــــر ـــــا  هب

عام ١٦٤٧. 

روبرت ه-  بعد  الالتينية  باللغة  الرتمجة   

لودوفيكومراتيش  هبا  قــام  الكيتوين 

Marracci عام ١٦٩٨. 

الثامن  القرن  يف  أنجزت  التي  الرتمجات 

عرش: 

اخذ  الكريم  القرآن  إن  نجد  أيضا  هنا 

يرتجم إىل لغات أوربية خمتلفة: 

ـــر و-  دواري تــرمجــة  الفرنسية  اللغة  يف 

وترجم   ،١٧٧5 -Duryerعام 

يف  ترمجة   ،١٧5١ عام  سفري  القران 

أعيد  إذ  مراتيش  هبا  قام  الالتينية  اللغة 

طبع ترمجته عام ١٧٢١. 

هبا ز-  ــام  ق الــروســيــة  اللغة  إىل  الــرتمجــة 

 Bostnikov ــوف  ــدك ــي ــن ــت ــوس ب

فــريوفــكــني  ــا  ــرمجــه وت  ١٧١٦ ـــام  ع

كوملاكوف  Veryovkin-وترمجها 

Kolmakov-عام ١٧٩٢. 

أعيد ح-  فقد  اهلولندية،  باللغة  الرتمجة 

غالسميكر  املــســتــرشق  تــرمجــة  طبع 
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ثانية  ثم   ١٧٠٧ -Glazmekerعام 

عام ١٧٢١ وثالثة عام ١٧3٤. 

الرتمجة باللغة اإلنجليزية، إذ أعيد طبع ط- 

.١٧١٩ عــام  روس  ألكسندر  ترمجة 

وترجم جورج سيل القران عام ١٧3٤ 

عن  فضال  العريب  النص  عىل  اعتامدا 

اعتامده عدداً من التفاسري. 

نريتر ي-  هبا  قــام  األملانية  باللغة  الرتمجة 

من  ترمجة   ،١٧٠3 -Nerreterعام 

 .١٧٤٦ ارنولد  Arnoldعام  قبل 

عام   Megerlin وميغرلني  وترمجة 

بويسن-Boysenعام  وترمجة   ١٧٧٢

١٧٧3 وأعيد طبع الرتمجة عام ١٧٧5

القرن  يف  أنجزت  التي  ٦-الــرتمجــات 

التاسع عرش: 

وهي ترمجات كثرية تدل داللة واضحة 

ــا  أورب يف  املسترشقني  اهــتــامم   ــد م عــىل 

هذا  إن  الكريم.واملعروف.  القران  برتمجة 

والتوسع  السياسة  بقرن  يوصف  القرن 

اجلغرافية  واالستكشافات  واالستعامر 

املنتجات  لترصيف  ــواق  األس وراء  بحثا 

الصناعية األوربية بعد تطور وتوسع الثورة 

السياسية  اخلــارطــة  الصناعية.فشملت 

األوسط  الرشق  بعمومه،  الرشق  األوربية 

السياسية- العمليات  هذه  يف  واالدنــى، 

والربتغال  هولندا  تزعتمها  التي  العسكرية 

من  بات  وهكذا  وأملانيا  وبريطانيا  وفرنسا 

الالزم اإلطالع والتعرف عىل تراث املنطقة 

الديني واالجتامعي واحلضاري: 

الرتمجة باللغة اهلولندية قام هبا املسترشق أ- 

وترمجة   ١٨5٩ عام   Tollens تولينز 

كيزر Keyzer عام ١٨٦٠ وأعيد طبع 

الرتمجة عام ١٨٧٩. 

إذ أعيد طبع ب-  باللغة اإلنجليزية  الرتمجة 

ترمجة سيل عام ١٨٩٢. 

الرتمجة األمريكية باللغة اإلنكليزية قام ج- 

 ١٨٦١ رودويل-Rodwellعام  هبا 

باملر  وأعيد طبعها عام ١٨٧٦ وترجم 

-Palmerالقران عام ١٨٨٠. 

(أملان)د-  هبا  قام  األملانية  باللغة  الرتمجة 

وأعيد   ١٨٤٠ -Ullmannعام 

طبعها عدة مرات خالل هذا القرن. 

ترمجة ه-  طبع  أعيد  الفرنسية  اللغة  ويف 

 ١٨٤٠ عام  كاسمرسكي  املسترشق 
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وأعيد طبع الرتمجة عدة مرات. 

يف و-  ــــرة  م ألول  الــــقــــرآن  ـــم  ـــرج وت

سزدميجر  هبــا  ــام  ق اهلنغارية  اللغة 

الرتمجة  هذه  عن  (ينظر   .Szdmajer

اهلنغارية دراسة سزدميجر املنشورة يف 

 Muslim world جملة عامل اإلسالم

ــويل ــزوك س ــم  ــرج وت  (١٩٢٧ عـــام 

-Szokolayالقرآن عام ١٨٤٧. 

قام ز-  االيطالية  اللغة  إىل  القرآن  وترجم 

Galza عام ١٨٤٧ وترجم  هبا غالزا 

ملرتجم جمهول اهلوية عام ١٨٨٢. 

Polish ح-  البولندية  اللغة  إىل  وترجم 

ـــن املــســتــرشق ســوبــولــوفــســكــي  م

وترمجة   ١٨٢٨ عام   Soboloweski

لبوكزاسكيBuczacki عام ١٨5٨. 

أول ط-  وظهرت  الربتغالية  باللغة  الرتمجة 

ترمجة ملرتجم جمهول عام ١٨٨٢. 

ــة قـــام هبا ي-  ــي ــروس ــة بــالــلــغــة ال ــرتمج ال

 Niko lave نيكواليف  املسترشق 

مرات  عده  طبعها  وأعيد   ١٨٦٤ عام 

بوغوسالفسكي  وترمجه  القرن  هذا  يف 

وترمجة   ١٨٧١ عام   Boguslavski

سابلوكوفSablukov عام ١٨٧٧-

-١٨٩٤ عام  الطبع  وأعيد   ،١٨٧٩

 .١٨٩٨

هبا ك-  ــام  ق الكرواتية  الرصبية  الــرتمجــة 

 Ljubibratic جلوبرباتك  املسترشق 

عام ١٨٩5. 

غريرب ل-  هبا  قام  األسبانية  باللغة  الرتمجة 

Graber de robles- رويلز  دي 

بوبال  ال  اورتــز  وترمجة   ١٨٤٤ عــام 

وترجم   ،Ortiz de la puebla

مورغيوندو-Murguiondo عام 

١٨٧5 القران الكريم.

ترمجة القران الكريم اللغة السويدية قام م- 

 Crusenstople ينستوبل  كروز  هبا 

عام ١٨٤3 وترمجة املسترشق تورنربغ

-Tornbergعام ١٨٧٤. 

7- الرتمجات التي أنجزت يف القرن العرشين 

ومتيز هذا القرن بعدة تطورات أمهها: 

للقرآن أ-  الــعــريب  النص  عــىل  االعــتــامد 

النصوص  إىل  اللجوء  دون  الكريم 

تطورت  لــذلــك  أوغــريهــا  الالتينية 
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يف  للرتمجة  العلمي  التقويم  وسائل 

العربية،  اللغة  باعتامد  وذلك  لغة  أية 

القواعد، والنحو، وفقه اللغة والتفسري 

والتاريخ والقران واحلديث الرشيف. 

املسترشقني ب-  عىل  الرتمجة  أمر  يقترص  مل 

من  عدد   أد إنام  أوالكبار  املشهورين 

أمر  وهو  كذلك  املحدثني  املسترشقني 

الشديد عىل  باإلقبال  القوم  إىل  يدعونا 

القراءة  بقصد  ال  العربية  اللغة  تعلم 

فحسب إنام القراءة والتفهم والكتابة. 

كثرة الرتمجات نوعا وكام. ج- 

الدين د-  اعتنقوا  الذين  إقدام املسترشقني 

اإلسالمي عىل ترمجة القرآن الكريم. 

إقدام العلامء املسلمني عىل ترمجة القرآن ه- 

إىل اللغات األوربية. 

االندفاع إىل االعتامد عىل علوم احلديث و- 

وتفسري القران حلل اإلشكاليات العلمية 

غري  والتعبريات  الكلامت  ترمجة  يف 

الواضحة بالنسبة إىل املسترشق واإلقدام 

عىل صنع مالحق لغوية وحضارية ودينية 

وعقائدية وتتوزع ترمجات القرآن الكريم 

عىل الشكل األيت: 

الدانمركية قام هبا . ١ اللغة  الرتمجة إىل 

عام   Madsenمادسن املسترشق 

املعروف  املسترشق  ونرش   ١٩٦٧

حسب  قرآنية  خمتارات   Buhlهبل

 selections التارخيي  التسلسل 

 in chronological order

عــام  طبعه  ــد  ــي وأع  ١٩٢١ عـــام 

 .١٩5٤

الرتمجة االمريكية باللغة اإلنكليزية . ٢

قام هبا باملر إذ أعيد طبع ترمجته عام 

١٩٠٠ ثم تكرر طبع الرتمجة حتى 

رودويل  ترمجة  وأعيد   ١٩٦5 عام 

مرارا  الرتمجة  طبع  ثم   ١٩٠٩ عام 

حتى عام ١٩٦3. 

بيلBell وكان يدرس  وترجم ريتشارد 

طبع  ادنــربه.وتــم  جامعة  يف  العربية  اللغة 

وأعيد  نيويورك  يف   ١٩3٧ عــام  الــرتمجــة 

١٩٦٠.وقــد  عام  ١٩3٩وثانية  عام  طبعها 

ترتيب  ختص  تنفيذ  إىل  بحاجه  أراء   أبــد

انه  عن  فضال  الكريمة  ـــات  واآلي السور 

أقحم كلامت وتعبريات غري منصوص عليها 

 Arاربري وترجم  املجيد  القرآن  يف  أصال 

االسالمية  الدراسات  وهوأستاذ   berry
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 �e بعنوان  الــقــرآن  كمربج  جامعه  يف 

مفرسا)  (القرآن   Koran intrepeted

وطبع الرتمجة عام ١٩55 ثم أعيد الطبع عام 

١٦٦3، ١٩٦٤ وعام ١٩٦٩ وعام ١٩٧١. 

للمسترشقني . 3 األنجليزية  الرتمجة 

مار  حممد  ترمجة  أمثال  املسلمني 

 Mar maduk.بكثال مــادوك 

القران  (معاين  بعنون   Pickthel 

 �e meaning of العظيم) 

-the glorious Koranوطبع 

بكثال  ركز  ١٩3٠.وقـــد  لندن  يف 

ألقرانيه  لآليات  املعنى  عىل  ترمجته 

من دون إن يتقيد باجلانب اللغوي. 

وأعيد طبع الرتمجة عام ١٩3٨ وكذلك 

وترجم  كثرية   ــر أخ وطبعات   ١٩٦٧

عنوان  حتت   N.A.Dawood-داوود

بالرتمجة  احلق  ثم  القران   (�e Koran)

مالحظات وتعقيبات نص عليها يف العنوان 

 Translation with notes بقوله 

١٩5٦.وهوأيضا  عام  يف  الرتمجة  وطبعت 

قد ركز عىل ترتيب السور القرآنية واآليات 

هذا   فــاد الشعرية  النغامت  عىل  معتمدا 

كتاب  ترتيب  يف  وتأخري  تقديم  إىل  العمل 

اهلل تعاىل، ويعد هذا خرقا غري مألوف ملا تم 

عليه االتفاق بني املسلمني كافة ومنذ العرص 

ــات  واآلي الــســور  ترتيب  عــىل  ــراشــدي  أل

الكريمة.والحيق ألحد أن يبدي رأيا فخالفا 

يوسف عيل وترجم  اإلهلي  النظام  ذلك  يف 

عام  الكريم  الــقــران   a.Yousuf ali-

 ١٩5٤

هبا . ٤ ــام  ق األملــانــيــة  باللغة  الــرتمجــة 

عام   Grigullغريغل املسترشق 

 .١٩٠١

هيننغ-Henningعام  القرآن  وترجم 

١٩٠١ وأعيد طبعه عام ١٩٦٠ وثانية عام 

١٩٦٨ كام ترجم املسترشق غولد شميدت 

 ١٩١٦ عــام  -Goldschmidtالقران 

 ١٩5٧ عام  القران   Aubierاوبري وترجم 

باريت  األملـــاين  املسترشق  أيضا  وتــرمجــة 

عام  طبعه  وأعيد   ١٩٦٦ -Paret، rعام 

بعنوان   ١٩٨٠ وعام   ١٩٧٩ وعام   ١٩٧٧

 der Koran

هبا . 5 قــام  الفنلندية  باللغة  الرتمجة 

عام   Ashen bore بور  أحسن 

 .١٩٤٢
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هبا . ٦ قــام  الفرنسية  باللغة  الرتمجة 

مونتيه-montetيف  املسترشق 

عام ١٩٢٩. 

 laimeche ليمشيه  املسترشق  وترجم 

وتيجاين   بسل  وترمجة   ١٩3١ عام  القران 

 ١٩3٦ عــام   Pesle and Tidjani-

بالشيه  ــور  ــه ــش امل ــرشق  ــت ــس امل وتــرجــم 

 ١٩5٠ عام ١٩٤٩-  القران   Blachere 

 ١٩٦٦ عام  ثم   ١٩5٧ عام  الطبع  وأعيد 

Mauritius-املورييش املسترشق  وترمجة 

مارسيه  وتــرمجــة   ١٩٤٩ عــام  اهلل  رجــب 

غديره وترمجة   ١٩5٦  Mercierعــام 

-Ghediraعام ١٩5٧ وترمجة حممد محيد 

 ١٩٦٦ عام  طبعه  وأعيد   ١٩5٩ عام  اهلل 

 Massonماسون املــســتــرشق  ــرمجــه  وت

اليهود  عند  والوحي  القران  عنوان  حتت 

واملسيحيني: 

Masson: le coranet la 

reve'lation judeo chretienne (z 

volumes، paris 1908). 

الرتمجة باللغة اإليطالية قام هبا مرتجم . ٧

الطبع  وأعيد   ١٩١3 عــام  جمهول 

عام ١٩١3 كام ترجم القرآن املجيد 

فراكايشFracassi عام ١٩١٤. 

بويل-Bouelliعام  املسترشق  وترمجه 

١٩٢٩ وأعاد طبعه عدة مرات عام ١٩٤٠، 

املسترشق  تــرمجــه  ــام  ك  ١٩5٦  ،١٩٤٨

 Bausani، بوساين  املــعــروف  اإليــطــايل 

.Aعام ١٩55 وأعاد طبعه عام ١٩٦١ وقد 

كتب هذا املسترشق بحثا قيام عن (ترمجات 

القرآن بعنوان: 

On some recent trannlations 

of the quran) in numen، volume 

4 (1957) pp.75- 81. 

 Morenoمورينو املسترشق  وترجم 

القرآن عام ١٩٦٧ وأعاد طبعه عام ١٩٦٩ 

تاريخ  دون  فيوالنتيه  ــرآن  ــق ال وتــرجــم 

 violante

هبا . ٨ قــام  الربتغالية  باللغة  الرتمجة 

إذ   Kastroكاسرتو املسترشق 

ترجم القرآن عام ١٩٦٤. 

الرومانية . ٩ اللغة  يف  القرآن  وترجم 

عام   Isopesculسكول اســويب 

 .١٩١٢
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ــة قــام . ١٠ ــي ــروس ــة بــالــلــغــة ال ــرتمج ال

ييف  ــوال  ــك ــي ن املـــســـتـــرشق  ـــا  هب

ترمجته  طبع  أعاد   Nikolaevإذ 

ترمجة  طبع  وأعــيــد   ١٩٠١ ــام  ع

 Sablukovاملسترشق سابلوكوف

املسترشق  وتــرجــم   ١٩٠٧ ــام  ع

 ١٩٠٢ ــام  ع الــقــران  كريمسكي 

وترجم   ١٩٠5 عام  الرتمجة  وأعاد 

املسترشق املشهور كراتشكوفسكي 

عام  -Krackovoskiyالقران 

 .١٩٦3

الرصبية-. ١١ باللغة  ــرآن  ــق ال تــرمجــة 

بندزا  املسترشقان  هبا  قام  الكرواتية 

 Pandza and وكــاوشــفــيــك 

وأعيد   ١٩3٦ -Causvvicعام 

الطبع عام ١٩٦٩ وترجم املسترشق 

عام  كارابيج  Karabegالقرآن 

العريب  املسترشق  ١٩3٧.وقد كتب 

بحثا   A. popvic(بوبوفيش) 

يف  للقرآن  جديدة  (ترمجة  بعنوان 

اللغة الرصبية-الكرواتية) ونرشه يف 

 /٢٠ ارابيكا Arabicaجزء  جملة 

١٩3٧) ص ٨٤/٨٢. 

األسبانية . ١٢ باللغة  الــقــران  ترمجة   

ــا مــرتجــم جمــهــول فرتجم  قـــام هب

املسترشق  ١٩3١.وتـــرجـــم  ــام  ع

عــام  ــران  ــق ــوا  Berguaال ــرغ ب

هلذا  ترمجات  تسع  (وهناك   ١٩3١

املسترشق حتى عام ١٩٧٠ وترجم 

 Cansinos ــني  اس كانزينوس 

 ١٩5١ ــام  ع .Assensالقرآن 

عام  حتى  ترمجات  مخس  (وترجم 

جينس  فرينيت  وترجم   (١٩٦3

عام  -Vernet Ginesالقران 

 ١٦٦3 عــام  طبعه  ــاد  وأع  ١٩53

وترجم املسترشق كاردونا كاسرتو 

 Cardona Castroالقران عام 

١٩٦5 وترجم املسترشق هري نناس 

كاتا Hernandez Cata القرآن 

الكريم كذلك ترجم غراشيا برافو

الكريم   Garcia Bravoالقران 

دون ذكر تاريخ الطبع. 

اللغه . ١3 إىل  املجيد  القرآن  وترجم 

املسترشق  قــبــل  ــن  م الــســويــديــة 

سيرتستني  ــروف  ــع امل الــســويــدي 

 ١٩١٧ ـــام  ع  Zetterstten
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اوهلامركز  املسترشق  ترجم  كذلك 
Ohlmaks القران عام(3٧)١٩٦١.

الكريم . ١٤ للقران  ترمجه  وأحــدث 

املسترشق  هبا  قام  الفرنسية  باللغة 

 Jacques ــريك  ب ــاك  ج املــعــارص 

ــران  ــق ال ــم  ــرج ت -Berqueإذ 

 (Le coran) الكريم حتت عنوان

١٩٩٠.واملسترشق  عام  يف  وطبعه 

ــادة  (أع بعنوان  كتابا  ألــف  بــريك 

 ١٩٩3 عام  وطبعه  القرآن)  قراءة 

وهناك  ــقــرآن)  ال (مــعــاين  بعنوان 

M.Hamidallah، op.cit.; pear-  (3٧)
 .son، op.cit

هبا  قــام  الفرنسية  باللغة  ترمجات 

أندريه خوراكي  املسترشق  كل من 

Ander Chouraqui

إىل  ــاره  االش وجيــدر  واملسيورينيه 

الدكتور حسن بن أدريس عزوزي 

القرآن)  انه قد درس ترمجة (معاين 

الفرنسية  والــرتمجــات  بــريك  جلــاك 

مبينا  عميقة  دراســــة  ــارصه  ــع أمل

فيها  وقع  التي  واألخطاء  اهلفوات 

املسرشق بريك.وطبع عزوزي كتابه 

يف عام ١٩٩٩ يف مدينه فاس. 





١35

بسم اهللا الرمحن الرحيم

لقد قرئ القرآن قراءات خمتلفة ومنوعة 
منذ نزوله حتى هذا العرص.فقد قرئ نحويآ 
يف كتب اعراب القرآن وقرئ لغويآ يف كتب 
كتب  يف  دالليآ  وقرئ  وغريبه  القرآن  جماز 
شاملة  قراءة  وقرئ  وتأويله،  القرآن  معاين 
مذاهبها  اختالف  عىل  التفسري  كتب  يف 
قراءات  كتب  يف  صوتيآ   وقر وأساليبها، 
أساليبه  دراســة  يف  بالغيآ  قرئ  كام  القرآن 
الفنية، ودراسة الفواصل هنا تتصل بظواهر 

نصه اإليقاعية والداللية. 

فالقرآن نص خالد والنص اخلالد يكون 
العرص  يف  إبداعية  منوعة  لقراءات  مفتوحآ 
تكون  أن  عىل  العصور  مر  أوعىل  الواحد 

وهوكام  مضادة،  قــراءة  ال  خالفية  القراءة 
«التفنى  قوله:  يف   عيل ــام  اإلم وصفه 

عجائبه وال خيلق عىل كثرة الرد»(١)

ويرتنم  قارئه  وجيود  ترتيآل  يرتل  القرآن 
الوقوف وجتويد  قراءته و«الرتتيل معرفة  يف 
التأمل  عىل  قدرة  قراءته  ففي  احلــروف»(٢) 
والتطريب ملا يف نظمه من اإليقاع واملوازين 
حروفه  نظم  يف  املتأمل  للقارئ  تظهر  التي 
أواخر  هي  التي  وفواصله  كلامته  وتركيب 

آياته وهي موضع الوقف عند قراءته. 

(١) سنن الرتمذي (كتاب ثواب القرآن- باب ما 
البالغة  هنج  رشح  القرآن)،  فضل  يف  جاء 

البن أيب احلديد ٢٨٨/١. 
(٢)-هذا القول لإلمام عيل.الربهان للزركيش 
إلبن  العرش  القراءات  يف  النرش   ،٢٢5/١

اجلزري ٢٠٩/١
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العدد األول: ربيع(٢٠١٠م -١٤3١هـ)

ما هي الفاصلة القرآنية؟ وما الفرق بينها 
وبني السجع يف النثر والقافية يف الشعر؟

عــرف ابــواحلــســن الــرمــاين(3٨٦هـــ) 
الفاصلة قائآل: «حروف متشاكلة يف املقاطع 
املعاين...والفواصل  إفهام  حسن  توجب 
أن   يــر فهو  عــيــب»(3)  بالغة واالســجــاع 
يف  يقصد  فهوالذي  املعاين  تتبعه  السجع 
والفواصل  عليه،  املعنى  حيمل  ثم  نفسه 
نفسها،  يف  مقصودة  تكون  وال  املعاين  تتبع 
الباقالين  ابوبكر  املذهب  هذا  ذهب  وقد 
الدين  بدر  وعــرف  واصحابه(٤٠3هـ)(٤) 
الزركيش (ت٧٩٤هـ) الفاصلة: «هي كلمة 
آخر اآلية، كقافية الشعر وقرينة السجع»(5). 

اخلفاجي  سنان  ابن  عرف  يف  والسجع 
مقاطع  يف  احلـــروف  «متــاثــل  ـــــ):  (٤٦٦ه
(٦3٧هـــ)  االثري  ابن  وعرفه  الفصول»(٦) 
بأنه «تواطؤ الفواصل يف الكالم املنثور عىل 

حرف واحد»(٧).

فالتعريفات متقاربة واملفهوم خمتلف بني 

ثالث  ضمن  (يف  القرآن  إعجاز  يف  النكت   (3)
رسائل يف إعجاز القرآن) ص٩٧ 

(٤) انظر كتابه إعجاز القرآن 5٧..
(5) الربهان يف علوم القرآن ١/٨3
(٦) رس الفصاحة- ابن سنان ١٦3

(٧) املثل السائر ٢٧١/١

البالغيني. وبني  القرآن  إعجاز  أصحاب 
خيصصوا  أن  أرادوا  اإلعجاز  فأصحاب 
وملا  الفواصل،  مصطلح  الكريم  للقرآن 
توافق  القرآنية  الفواصل  من  قسم  كــان 
ويرص  سجعآ،  البالغيون  جعلها  السجع 
قائآل:  القرآن  السجع يف  نفي  الباقالين عىل 
خارج  غري  لكان  سجعآ  القرآن  «ولوكان 
فيها  داخآل  ولوكان  كالمهم  اساليب  عن 
أنه  يقدرونه  إعجاز...والذي  بذلك  يقع  مل 
سجع فهووهم؛ ألنه قد يكون الكالم عىل 
سجعآ...ألن  يكن  مل  وأن  السجع  مثال 
اللفظ  فيه  املعنى  يتبع  الكالم  من  السجع 
الذي يؤدي السجع...»(٨) وذلك ماسبق يف 

كالم الرماين. 

جزء  مقاطعها  وتشاكل  فالفواصل 
وااليــقــاع  الــقــرآين  النص  االيــقــاع يف  مــن 
عن  وهوخيتلف  الفني  النثر  خصائص  من 
النثر يكون  الشعري ففي  النص  االيقاع يف 
إيقاعآ متوازيآ متوازنآ غري مطرد يف املقاطع 
االيقاع  فيكون  الشعري  النص  اللغوية.أما 
فيه متتابع املقاطع مطرد االيقاع حتى يتألف 
القافية  البيت بكلمة  الشعري وخيتم  الوزن 
البيت،  يف  املوزون  لاليقاع  خامتة  هي  التي 

(٨) إعجاز القرآن 5٧، 5٨ 
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القصيدة  قافية  يف  املتكرر  امللتزم  واحلرف 
القصيدة  ابيات  هناية  حتى  ويتكرر  يتواىل 
اجلمل  هنــايــة  يف  يــتــواىل  الـــذي  كالسجع 
اآلية،  التي هي يف هناية  النثرية وكالفاصلة 
فيهام  يتكرر  قد  والفاصلة  السجع  لكن 
نوع من  فلكل  امللتزم وقد اليتكرر  احلرف 
يعدم  وال  به  اختص  مصطلح  األنواع  هذه 
التشابه بينهام يف تشاكل املقاطع كام ال يعدم 

اخلالف يف أشياء منها كام سيتضح(٩). 

والشعر  الفصاحة  عرفت  قد  والعرب 
واخلطب كام عرفت السحر وسجع الكهان 
القرآن  من  نصوصآ  سمعت  حني  لكنها 
والسالم  الصالة  عليه  الــرســول  يقرؤها 
أهنا حارت  هبا غري  اليها وذهلت  انجذبت 
الرسول  يقرؤه  كــان  فام  عليها  بحكمها 
الشعر  إيقاع  فيه  لكن  ا  شعرً ليس  وتسمعه 
فيه  لسامعه  بيته  وجلاذبية  القوايف  يشبه  وما 
فيها شبه من سجع  السحر.وفواصله  تأثري 
فيها  وليس  اياها  ليست  لكنها  الكهان 
الغموض الذي يف سجع الكهان، فمن آمن 

(٩) حينام نذكر القافية يف مقابل الفاصلة هنا نعني هبا 
القافية املوحدة يف الشعر العريب أما يف عرصنا 
دَ  قَ فَ بل  القافية  وحدة  الشعر  دَ  قَ فَ فقد  هذا 
يف  النثر  وقارب  ا  أيضً وتتابعه  الوزن  وحدة 
القصيدة اإليقاعية التي يطلق عليها مصطلح 

ا باملصطلح الغريب. «قصيدة النثر» تأثرً

بالدعوة اجلديدة آمن بانه منزل من عند اهلل 
فصاحة  أهل  وهم  قريش  مرشكي  أنّ  إال 
يف  شيوخهم  اىل  يفزعون  كانوا  طابة  وخَ
املغرية  بن  الوليد  اىل  فزعوا  كام  الفصاحة 
موسم  قــرب  النبي  امــر  يف  معه  فتداولوا 
احلج وكيف يفرقون الناس عنه ويقنعوهنم 
وا مِنْ حوله، فقالوا: نقول هوجمنون،  لينفضّ
فيجدونه  فيكلمونه  يأتونه  ــم:  هل فقال 
فيكذبونكم.قالوا:  عادآل  فصيحآ  صحيحآ 
نقول هوشاعر، قال: هم العرب، وقد رووا 
يشبه  ليس  وقوله  الشعراء  وفيهم  الشعر 
كاهن،  نقول  فيكذبونكم.قالوا:  الشعر 
مل  قوله  سمعوا  فاذا  الكهان  لقوا  اهنم  قال: 
جيدوه يشبه الكهنة فيكذبونكم ثم انرصف 
صبأ  فقالوا:  به  وا  فشكّ منزله،  اىل  عنهم 
يسلم  أن  أسلم- وهم خيشون  الوليد -أي 
أخيه  ابن  فأتاه  الناس،  فيتبعه  منهم  كبري 
فأخربه بشك  املغرية  بن  بن هشام  ابوجهل 
قريش به فأتاهم الوليد يلومهم عىل شكهم 
به ويلومهم عىل اهتام حممد بام ليس فيه وال 
اوالكهانة  باجلنون  بتهمته  الناس  يصدقهم 
اوالشعر، فقالوا: فكيف تقول يا أبا املغرية؟ 
قال أقول هوساحر.قالوا وأي شئ السحر؟ 
ق بني الرجل  قال قد يكون ببابل من حذقه فرّ
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وامرأته والرجل وأخيه- وحديث آخر لعتبة 
بن ربيعة اذ جاء اىل النبي يعرض عليه أمورآ 
ليختار منها: املال أوالرياسة أواجلامل...فلام 
فاسمع  اهلل:  رسول  له  قال  قوله  من  انتهى 
يلٌ  حمتَنزِ الرحيم،  الرمحن  اهللا  ﴿بسم 
هُ  اتُ آيَ لَتْ  صِّ فُ تَابٌ  كِ يمِ حِ الرَّ نِ  َ محْ الرَّ مِنْ 
يراً  نَذِ وَ رياً  بَشِ ونَ مُ لَ يَعْ مٍ  وْ لِقَ اً  بِيّ رَ عَ آناً  رْ قُ
 ١-٤] ﴾ ونَ عُ مَ مْ ال يَسْ هُ مْ فَ هُ ثَرُ ضَ أَكْ رَ أَعْ فَ
عتبة  وانصت  قراءهتا  يف  مىض  ثم  فصلت] 
له وهوباهت، فلام عاد اىل اصحابه أحسوا 
بتغريه فلام سألوه ما وراءك؟ قال: ورائي أين 
سمعت قوالً واهلل ما سمعت بمثله قط وما 
والالكهانة.يامعرش  والالسحر  هوبالشعر 
قريش، أطيعوين، خلوبني هذا الرجل وبني 
ماهوفيه واعتزلوه..(١٠) فام كان جواهبم اال 

ان قالوا: سحرك بلسانه. 

نفس  يف  تأثري  قرأه  وملا  للسانه  كان  لقد 
القول  هذا  غرابة  تصديق  اىل  دفعه  سامعه 
قومه  جعل  ما  العرب  فصحاء  عىل  حتى 

ا. يتصورونه سحرً

وحكاية أخر يف حديث ايب ذر الغفاري 

(١٠) انظر الرسالة الشافعية- عبد القاهر اجلرجاين 
القرآن)  (يف ضمن ثالث رسائل يف إعجاز 
هشام  ابن  سرية  وانظر   ،١٢5-١٢٢ ص 

 .٢٧٠/١

انيس حني عاد من مكة وقد لقي  مع اخيه 
النبي وسمع شيئآ من القرآن، وسمع الناس 
يصفون الرسول بالساحر، قال انيس: تاهلل 
الشعر فلم  أقراء(١١)  لقد وضعت قوله عىل 
قول  سمعت  وقــد  احــد  لسان  عىل  يلتئم 

الكهنة فام هوبقوهلم. 

سمع  اذ  عقبة  بن  الوليد  عن  وي  ورُ
لِ  ــدْ ــعَ بِــالْ ــرُ  مُ ــأْ يَ  َ اهللاَّ ﴿إِنَّ  يقرأ:  الــرســول 
نْ  عَ ى  نْهَ يَ وَ بَى  رْ الْقُ ذِي  إِيتَاءِ  وَ انِ  سَ اإلِحْ وَ
مْ  كُ لَّ لَعَ مْ  كُ ظُ يَعِ يِ  بَغْ الْ وَ رِ  ُنكَ املْ وَ اءِ  شَ حْ الْفَ
﴾ [٩- النحل] فقال: «واهللا إنّ له  ونَ رُ كَّ تَذَ
حلالوة وانّ عليه لطالوة وانّ أسفله ملعرف 

وانّ أعاله ملثمر وما يقول هذا برش»(١٢). 

يف  ملا  والتصور  االحــســاس  هــذا  كــان 
يف  النغمة  حالوة  من  القرآنية  اجلملة  بنية 
يظهر  وملا  قــراءتــه(١3)،  يف  وترتيله  جتويده 
الرتتيل امكان احياءات اصواته وتأثريها يف 
القرآن  ﴿ورتل  اآلية  جاءت  السامع  نفس 

(١١) أي طرق الشعر وقوافيه.
دالئل   ،١٢5  -١٢٤ الشافعية  الرسالة   (١٢)
هذا  وروي   3٨٨ للجرجاين  اإلعــجــاز 
إبن  ســرية  يف  املغرية  إبــن  للوليد  الوصف 

هشام ٢٧٠/١. 
(١3)  الرتتيل كام روي عن اإلمام عيل: «معرفة 
الوقوف وجتويد احلروف» النرش يف القراءات 

العرش ١/٢٢5
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اهلل  عبد  وقــول  املزمل]   -٤ [آيــة   ﴾ ترتيالً
دوا القرآن وزيّنوه بأحسن  بن مسعود: «جوّ
ـــوال اخــر يف هذا  ـــــوات»(١٤) واق األص
عبارته  امتازت  فيام  اإلبداع  الشأن...تظهر 
هبذا االيقاع الذي يتوازن يف مجله وخيتم يف 
فواصل آياته، وفواصل اآليات هي موضع 
القارئ  صوت  ليتخذ  ايضآ؛  فيه  الوقف 
د جماله يف تلوين قراءته.فالفاصلة جزء  املجوّ
ا كان النص القرآين  من االيقاع يف اآلية، وملّ
العرب   لد الفصاحة  الــوان  كل   احتو
الفصاحة  الوان  من  لون  ليتحداهم.فكل 
الشعر  يف  واحد  أديب  جييده  قد  واالبــداع 
أوالنثر، فالشاعر قد جييد القول يف الوصف 
أواملــديــح أوالــغــزل أوالــشــكــو...وكــذا 
املعاين  من  نوعآ  جييد  أوالكاهن  اخلطيب 
واسلوبآ من القول، فاخلطيب يف اجادة مجله 
واجيازها والكاهن يف تسجيعها وما حييط هبا 
 من غموض...لكن القرآن الكريم احتو
شملت  التي  معانيه  يف  االجادات  هذه  كل 
تعبريه  أساليب  ويف  بعدها،  ومــا  احلــيــاة 
الشعر  صفات  بعض  من  حتتويه  ما  وألوان 
وكااليقاع  قوافيه  تشبه  التي  كالفواصل 
املتوازن الذي له شبه بايقاع الشعر املوزون 

(١٤)  النرش ٢١٠/١

احيانآ لكنها ال تطابق قوايف الشعر ثابتة يف 
هناية كل ابيات القصيدة وهي جزء مما سمي 
الروي  حرف  اختلف  فاذا  الشعر  بعمود 
الفواصل  لكن  القافية  يف  عيبآ  دّ  عُ امللتزم 
بالسجع  الفواصل  شبّه  ثم  كذلك  ليست 
لكنها اختلفت عن سجع الكهان الغامض 
تكراره،  كثرة  يف  اململ  واملتكلف  جهة  من 
وكأنه هواملقصود، أما السجع يف الفواصل 
فقد جاء من دون تكلف ألنه تابع للمعنى 
مكمل له وتزيني اليقاع عبارته اوهومل يكن 
تكرار  أي  البالغي  باملعنى  الزمــآ  سجعآ 
ا يف إيقاعه  أصوات بعينها وانام يكون سجعً
وموازنته أي تكون الفاصلة يف وزن سابقتها 
الرصيف، كام سيأيت بيانه يف انواع الفواصل. 

هذا ما جعل العرب يواجهون الرسول يف 
بداية دعوته واصفني إياه بالشاعر أوالكاهن 
وصفه  يف  صدقآ  ــدوا  جي مل  فلام  أوالساحر 
بالشاعر والكاهن متسكوا بوصفه بالساحر ملا 
يف القرآن الكريم من جاذبية يف سامعه تسحر 
سامعه وتبهره فريوح متأمآل معانيه اجلديدة 
من انواع  وأساليبه اجلديدة ايضآ، فهوقد تضّ

ابداع النصوص الفنية يف نضجها. 

لقد نفى القرآن الكريم السحر والشعر 
بقوله  السحر  فنفى  الرسول،  والكهانة عن 
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رَ  دَّ قَ يْفَ  كَ تِلَ  قُ فَ رَ دَّ قَ وَ رَ  كَّ فَ ــهُ  ﴿إِنَّ تعاىل: 
بَسَ  عَ مَّ  ثُ رَ نَظَ مَّ  ثُ رَ دَّ قَ يْفَ  كَ تِلَ  قُ مَّ  ثُ
إِالَّ  ا  ذَ هَ إِنْ  الَ  قَ فَ َ ربَ تَكْ اسْ وَ بَرَ  أَدْ مَّ  ثُ َ بَرسَ وَ
-١٨] ﴾ ِ لُ الْبَرشَ وْ ا إِالَّ قَ ذَ إِنْ هَ رُ ثَ ؤْ رٌ يُ حْ سِ

ا  مَ ٢5 املدثر] ونفى صفة الشعر بقوله: ﴿وَ
لِ  وْ ال بِقَ نُونَوَ مِ ؤْ ا تُ لِيالً مَ رٍ قَ اعِ لِ شَ وْ وَ بِقَ هُ
﴾ [٤١- ٤٢ احلاقة]  ونَ رُ كَّ ا تَذَ لِيالً مَ نٍ قَ اهِ كَ
 ْ أَملَ ونَ اوُ الْغَ مْ  هُ بِعُ تَّ يَ اءُ  رَ عَ الشُّ ﴿وَ وقوله: 
ولُونَ  مْ يَقُ ُ أَهنَّ وَ ونَ ِيمُ ادٍ هيَ لِّ وَ مْ يفِ كُ ُ  أَهنَّ تَرَ
وا  لُ مِ عَ وَ وا  نُ آمَ ينَ  الَّذِ إِالَّ  ونَ لُ عَ يَفْ ال  ا  مَ

...﴾ [٢٢٤- ٢٢٧ الشعراء].  اتِ َ احلِ الصَّ

السابقة ويف  اآلية  الكهانة يف  عنه  ونفي 
نٍ  اهِ بِكَ بِّكَ  رَ ةِ  مَ بِنِعْ أَنْتَ  امَ  فَ رْ  كِّ ذَ ﴿فَ قوله: 

﴾ [٢٩- الطور].  نُونٍ ْ ال جمَ وَ

مصطلح  ميزوا  االعجاز  اصحاب  ان 
يف  السجع  عن  الكريم  القرآن  يف  الفاصلة 
سجعآ  حروفه  متاثلت  ما  وا  يسمّ ومل  النثر 
الوصف  عن  الكريم  القرآن  تنزيه  يف  رغبة 
وغريهم،  الكهنة  كالم  من  بغريه  الالحق 
واحلق أن ال فرق بني مشاركة بعض القرآن 
لغريه من الكالم يف كونه مسجوعآ وال فرق 
بني الفواصل التي متاثلت حروفها يف املقاطع 

وبني السجع اذا مل يكن كله مسجوعآ.

وعىل  العرب  بلغة  نزل  الكريم  فالقرآن 
عرفهم وعاداهتم وكان الفصيح من كالمهم 
ال يكون كله مسجوعآ ملا يف ذلك من التكلف 
واالستكراه والتصنّع وال سيام فيام يطول من 

الكالم، كام ذهب ابن سنان(١5). 

يف  الباقالين  يقف  ذلــك  عكس  وعــىل 
مٌ  هْ ع فهووَ قوله: «والذي يقدرونه انه مسجّ
ألنه قد يكون الكالم عىل مثال السجع وان 
مل يكن سجعآ» وقد رو قول الرسول ملن 
خاطبه يف شأن دية اجلنني بكالم مسجوع: 
«أسجعآ كسجع الكهان؟» ثم قال: «وكيف 
العرب  من  الكهان  يألفه  كان  مما  والسجع 
حجة  يكون  بأن  اجــدر  القرآن  من  ونفيه 
النبوات  تنايف  الكهانة  الشعر، ألن  نفي  من 
قول  جاء  لذلك  الشعر»(١٦)  كذلك  وليس 
الرماين: «الفواصل بالغة والسجع عيب».

لكننا نر السجع جاء يف القرآن الكريم 

سنان  ابن  ذكرت  وقد   ١٦٦ الفصاحة  رس   (١5)
ف االسجاع: «حروف متامثلة يف مقاطع  يعرّ

الفصول»
كالم  األثري  5٨.وإلبن  القرآن  إعجاز  انظر   (١٦)
لطيف يف هذا املجال قال: «لوكره النبي^ 
السجع مطلقآ لقال: أسجعآ؟ ثم سكت...

نعلم أنه إنام ذم من السجع ماكان مثل سجع 
[املثل  اإلطــالق»  عىل  السجع  ال  الكهان 
الصناعتني  كتاب  وانظر   ٢٧3/١ السائر 

أليب هالل العسكري ٢٦١. 



د. زهري غازي زاهد .....................................................................................

١٤١

هـ)
١٤

3١
م -

٢٠
١٠

ع (
 ربي

ل:
ألو

دد ا
الع

«كسورة  مسجوعة  كلها  السورة  تأيت  حتى 
يف  يف  جاء  وكذا  القمر»،  و«سورة  الرمحن» 
عليه،  وسالمه  اهلل  صلوات  الرسول  كالم 

وكذا يف كالم الصحابة وخطبهم. 

إىل  فهوأقرب  الفواصل  يف  قــويل  أمــا 
قول البالغيني يف أنّ قسمآ منها كان سجعآ 
باعتبار أن السجع متاثل احلروف يف مقاطع 
اليه  ذهب  مما  فائدة   أر وال  الفواصل، 
السجع  ان  والباقالين وارضاهبام يف  الرماين 
الفواصل  أنّ قسمآمن  يؤكدان  عيب، ومها 
فيها  املصطلح  هذا  ينكران  ولكنهام  سجع 
الكريم  القرآن  الكريم.أليس  للقرآن  تنزهيآ 
أن  فصحاءهم   وحتــد العرب  بلغة  نزل 
اإلِنسُ  تْ  عَ تَمَ اجْ ئِنْ  لَ ــلْ  ﴿قُ بمثله؟  يأتوا 
تُونَ  أْ آنِ ال يَ رْ ا الْقُ ذَ ثْلِ هَ وا بِمِ تُ أْ ىلَ أَنْ يَ ِنُّ عَ اجلْ وَ
 ٨٨] ﴾ رياً هِ ضٍ ظَ مْ لِبَعْ هُ ضُ انَ بَعْ لَوْ كَ لِهِ وَ ثْ بِمِ
 ﴾ لِهِ ثْ مِ مِنْ  ةٍ  ورَ بِسُ وا  تُ أْ اإلرساء] وقوله: ﴿فَ

[٢3 البقرة]. 

بمثله  بــاالتــيــان  الــتــحــدي  هــذا  كــان 
عىل  وغاياته  ومعانيه  ونظمه  تراكيبه  يف 
من  ألفوه  وبام  بلغتهم  نزل  أنه  من  الرغم 
غري  عىل  جاء  أنه  غري  والبالغة  الفصاحة 
 احتو ألنه  وتركيب؛  نظم  من  ألفوا  ما 

والرتكيب  والنظم  الفصاحة  فنون  كل  عىل 
من  قسم  يف  السجع  ننكر  للتعبري.فلامذا 
اخلالف  جيعلون  ال  فالبالغيون  فواصله؟ 
بني مصطلحي فواصل واسجاع بل سجع 
بليغ وآخر متكلف.فالسجع البليغ مايطلبه 
كام  القرآن  فواصل  ومنه  ويستدعيه  املعنى 

سيأيت احلديث(١٧).

أنواع الفواصل

تقسم الفواصل عىل نوعني: 

كلامته  اتفقت  وهوما  املـــوازي:  ــا  أوهل
يمكن  ما  وهذا  املقاطع،  حروف  متاثل  يف 
تسميته سجعآ، فالفواصل يف القرآن الكريم 
والفصاحة  البيان  يف  العايل  النوع  من  هي 
سواء أكانت املوازية أم املتوازنة واملتقاربة. 

رٍ  دْ فمن النوع االول قوله تعاىل: ﴿يفِ سِ
 ﴾ ودٍ ــدُ ْ ممَ لٍّ  ظِ وَ ودٍ نْضُ مَ حٍ  لْ طَ وَ ودٍ ْضُ خمَ
ارَ  بْــرَ األَ ﴿إِنَّ  وقوله:  [٢٨–3٠الواقعة] 
 ﴾ يمٍ حِ جَ لَفِي  ارَ  جَّ الْفُ إِنَّ  وَ يمٍ نَعِ لَفِي 
التِ  سَ ُرْ املْ ﴿وَ وقوله:  ١٤االنفطار]   ،١3]

(١٧)-انظر ارسار البالغة للجرماين ص١٠، كتاب 
 ،...٢٦٠ العسكري  هالل  أليب  الصناعتني 
رس الفصاحة ١٦3، ١٦٤، االعجاز البياين 

للقرآن- بنت الشاطئ ص٢5٨...
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 ٢  ،١]  ﴾ ــفــاً ــصْ عَ اتِ  فَ اصِ الْعَ فَ فاً رْ عُ
ــاتِ  يَ ــادِ ــعَ الْ ﴿وَ تعاىل:  وقوله  املــرســالت] 
بْحاً  اتِ صُ ريَ ُغِ املْ فَ حاً دْ قَ يَاتِ  ُورِ املْ فَ بْحاً ضَ
 5-١]  ﴾ عاً ْ مجَ بِهِ  نَ  طْ سَ وَ فَ عاً نَقْ بِهِ  نَ  ثَرْ أَ فَ

العاديات]. 

وقرائن  اآليات  بنيات  هنا  تساوت  قد 
الفواصل (السجع) وذلك أقرب إىل ما ألفه 
أوهم  ما  الشعر  أشطر  مساواة  من  العريب 
أهنم  ا  أنه شعر عند سامعه خصوصً خياهلم 
سمعوا بعضه موزونًا كأوزان الشعر كقوله 
 (١٨)﴾ ونَ دُ تُوعَ َا  ملِ اتَ  يْهَ هَ اتَ  يْهَ ﴿هَ تعاىل: 

[3٦- املؤمنون]. 

وقد تطول إحد قرائن الفاصلة كقوله 
مْ  كُ بُ احِ لَّ صَ ا ضَ مَ وَ ا هَ مِ إِذَ النَّجْ تعاىل: ﴿وَ
وهُ  ذُ ﴾ [١-٢ النجم] وقوله: ﴿خُ وَ ا غَ مَ وَ
ةٍ  لَ سِ لْ سِ يفِ  مَّ  ثُ وهُ لُّ صَ يمَ  حِ َ اجلْ مَّ  ثُ وهُ لُّ غُ فَ
 3٢-3٠] ﴾ وهُ كُ لُ اسْ اعاً فَ رَ ونَ ذِ بْعُ ا سَ هَ عُ رْ ذَ

احلاقة]. 

تــأيت قرائن  ـــد  ـــة أوق تــطــول اآلي وقــد 
﴿إِنَّ  تعاىل:  كقوله  الطول  منوعة  الفواصل 

(١٨) جاءت مجلة من اآليات عىل أشطر من وزن 
غري  هذا  أن  الباقالين  تعليل  وكــان  الشعر 
مقصود والذعر ما قصد له وزاد عىل البيتني. 

انظر إعجاز القرآن ص5١ وما بعدها.

ينَ  الِدِ خَ رياً عِ ُمْ سَ دَّ هلَ أَعَ ينَ وَ افِرِ نَ الْكَ َ لَعَ اهللاَّ
 ،٦٤] ﴾ رياً نَصِ ال  وَ اً  لِيّ وَ ونَ  ِدُ أَبَداً ال جيَ ا  فِيهَ
يْكَ  لَ نَا عَ لْ نْزَ ا أَ ٦5 األحزاب] وقوله: ﴿طهمَ
يالً  ىتَنزِ ْشَ َنْ خيَ ةً ملِ رَ كِ ىإِالَّ تَذْ قَ آنَ لِتَشْ رْ الْقُ
نُ  َ محْ الالرَّ اتِ الْعُ وَ مَ السَّ ضَ وَ رْ قَ األَ لَ َّنْ خَ ممِ
ا  مَ اتِ وَ وَ مَ ا يفِ السَّ هُ مَ لَ تَوَ شِ اسْ رْ ىلَ الْعَ عَ
إِنْ  وَ الثَّرَ ْتَ  حتَ ا  مَ وَ امَ  نَهُ يْ بَ ا  مَ وَ ضِ  رْ األَ يفِ 
ُ ال  ىاهللاَّ فَ أَخْ َّ وَ مُ الرسِّ لَ يَعْ هُ  إِنَّ فَ لِ  وْ بِالْقَ رْ  هَ ْ جتَ
نَى﴾ [١-٨ طه].  سْ ُ ءُ احلْ امَ سْ هُ األَ وَ لَ هَ إِالَّ هُ إِلَ

ــات أوبــعــض آيــات  إن مــا حــاء مــن آي
وتقابلت  مفاصلها  إيقاع  انتظم  قد  موزونة 
حركة وسكونًا مل تستمر يف فقرات موحدة 
بأصوات  فقرة  كل  ختتم  متتالية،  نغمية 
والنغم  اإليقاع  متوحدة  منسجمة  متكررة 

كام هويف قافية الشعر. 

ــد جتــئ فــقــرات تــوازنــت أواتــزنــت  وق
متساوية  وحدات  تنّظمها  ولكن  مقاطعها 
الكم كأبيات الشعر وال حرف واحد ختتم 
به كام خيتم به كل بيت يف الشعر فهواإليقاع 
يف النثر.فإذا ختمت بكلامت ذات أصوات 
متقاربة  كانت  وإذا  فهوالسجع  متامثلة 

أومتوازنة فهي الفاصلة.

النوع الثاين: املتوازنة املتقاربة: 
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وحــروفــه  مقاطعه  تقابلت  ــا  ــوم وه
كقوله  تتامثل(١٩)  ومل  مقاطعه  أوتــوازنــت 
 ﴾ ةٌ وثَ ثُ بْ ُّ مَ ايبِ رَ زَ وَ ةٌ وفَ فُ صْ قُ مَ رِ نَامَ تعاىل: ﴿وَ

[١5، ١٦ الغاشية]. 

ـــابَ  ـــتَ ـــكِ ـــا الْ َ ـــامهُ ـــنَ ـــيْ آتَ ـــه: ﴿وَ وقـــول
 ﴾ يمَ تَقِ ُسْ املْ اطَ  َ الــرصِّ ا  َ نَامهُ يْ دَ هَ وَ بِنيَ تَ ُسْ املْ
دُ  مْ َ [١٧، ١٨ الصافات] وقوله تعاىل: ﴿احلْ
مِ  الِكِ يَوْ مَ يمِ حِ نِ الرَّ َ محْ الرَّ ِنيَ املَ بِّ الْعَ ِ رَ َّ هللاِ
﴿ق  وكقوله:  الفاحتة]   3-١]  ﴾... ينِ الدِّ
رٌ  نْذِ مْ مُ هُ اءَ وا أَنْ جَ بُ جِ بَلْ عَ يدِ َجِ آنِ املْ رْ الْقُ وَ
 ﴾ يبٌ جِ عَ ءٌ  ْ يشَ ا  ذَ هَ ونَ  افِرُ الْكَ الَ  قَ فَ مْ  نْهُ مِ

[١-٢ ق]. 

هذا  من  كاملة  سورة  فواصل  تأيت  وقد 
«سورة  كفواصل  املتقارب  املتوازن  النوع 
احلج» (عظيم، شديد، مريد، السعري، هبيج، 
قدير، القبور، منري، احلريق، للعبيد، البعيد، 

العشري، يريد، يغيظ، بريد...). 

الفواصل ال تأيت قوايف للشعر. إن هذه 
ا.  فهذه هي فواصل وليست سجعً

ا  سجعً تكون  قد  القرآنية  فالفاصلة 
ا  كالنوع األول املذكور وقد ال تكون سجعً
إذا مل تكن حروفها متامثلة وإنام هي متقاربة 

الربهان   ،١٦5 سنان  ابن  الفصاحة،  رس   (١٩)
للزركيش ١٠٤/١، ١٠5 

من  القسامن  الثاين.وهذان  كالنوع  متوازنة 
الفواصل قد يأتيان يف النثر من دون تكلف 
فهي تابعة للمعاين، وهي الفصيحة وحسنة 
البيان، وقد يكونان متكلفني تتبعهام املعاين 

فهذه هي الضعيفة وليست حسنة البيان. 

وظيفة الفواصل: 

وظــائــف  ثـــالث  نــحــدد  أن  نستطيع 
للفواصل القرآنية هي: 

يتم . ١ فبها  ــة  اآلي يف  املعنى  مناسبة 
هي  املتمكنة  معناها.فالفواصل 
لفظها  أويتخلل  لفظها  يتقدم  التي 
الفاصلة  تأيت  ثم  اآلية  يف  ومعناها 
تقرأ  ــومل  ل بحيث  اآليـــة  هبــا  ختتم 
الفاصلة أولوسقطت الختل املعنى 
وهوما  الــقــارئ  فهم  أواضــطــرب 
يسميه أهل البديع «التمكني»، ويف 
أوصفة  بعبارة  اآلية  ختتم  الغالب 
اتصاالً  اآلية  بداللة  معناها  يتصل 
ينَ  الَّذِ ﴿إِنَّ  تعاىل:  كقوله  ا  وثيقً
مْ  هُ ثَرُ اتِ أَكْ رَ جُ ُ اءِ احلْ رَ ونَكَ مِنْ وَ نَادُ يُ

﴾ [٤- احلجرات].  ونَ لُ قِ ال يَعْ

تناسب  يعقلون)  ال  (أكثرهم  عبارة  إن 
ينادون  من  حلال  وبيان  اآلية  من  سبقها  ما 
الرسول بأهنم لوعقلوا ملا قاموا هبذا الفعل. 
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نَ  وْ تَنسَ وَ  ِّ بِالْربِ النَّاسَ  ونَ  ــرُ مُ ــأْ تَ ﴿أَ وقوله: 
 ﴾ ونَ لُ قِ ال تَعْ تَابَ أَفَ ونَ الْكِ تْلُ مْ تَ نْتُ أَ مْ وَ كُ سَ أَنفُ
تعقلون)  (أفال  عبارة  كانت  البقرة]   -٤٤]
أوهلا  التي  اآلية  من  قبلها  ما  داللة  تناسب 
يأمروا  استفهام تعجبي من فعل غريب أن 
الناس بيشء ال يفعلونه هم بنسيان أنفسهم 
يتدبرونه  وال  الكتاب  يــقــرأون  أهنــم  مع 

ا.  فالفاصلة استفهام لوم وعجب ايضً

إِىلَ  ــاءَ  َ املْ وقُ  نَسُ ا  أَنَّ ا  وْ ــرَ يَ  ْ ملَ ﴿أَوَ وقوله: 
هُ  نْ مِ لُ  أْكُ تَ عــاً  رْ زَ بِهِ  جُ  رِ نُخْ فَ زِ  ــرُ ُ اجلْ ضِ  رْ األَ
 -٢٧]  ﴾ ونَ ُ بْرصِ يُ ال  أَفَ مْ  هُ سُ أَنفُ وَ مْ  هُ امُ أَنْعَ
السجدة] فاصلة اآلية عبارة (أفال يبرصون) 
اآلية وتتصل هبا. ما سبق من  تناسب  فهي 

فسوق املاء إىل األرض املاحلة يناسبه اإلبصار 
التعجبي. وقوله  لذا جاء بصيغة االستفهام 
أُوتِيَتْ  وَ مْ  هُ ْلِكُ متَ أَةً  رَ امْ دتُّ  جَ وَ ﴿إِينِّ  تعاىل: 
ا  َ هتُ دْ جَ وَ يمٌ ظِ عَ شٌ  ــرْ عَ ــا  َ هلَ وَ ءٍ  ْ يشَ لِّ  كُ مِنْ 
يَّنَ  زَ ِ وَ ونِ اهللاَّ سِ مِنْ دُ مْ ونَ لِلشَّ دُ جُ ا يَسْ هَ مَ وْ قَ وَ
بِيلِ  السَّ نْ  عَ مْ  هُ دَّ فَصَ مْ  ُ هلَ امَ أَعْ انُ  يْطَ الشَّ مْ  ُ هلَ
رِجُ  ْ ي خيُ ِ الَّذِ َّ وا هللاِ دُ جُ أَالَّ يَسْ ونَ تَدُ ْ مْ ال هيَ هُ فَ
ا  مَ مُ  لَ يَعْ وَ ضِ  رْ األَ وَ اتِ  وَ مَ السَّ يفِ  ءَ  ــبْ َ اخلْ

لِنُونَ ﴾ [٢3-٢5 النمل].  عْ ا تُ مَ ونَ وَ فُ ْ ختُ

نجد الفاصلة (ال هيتدون) متصلة بداللة 
من  للشمس  يسجدون  .فهم  اتصاالً اآلية 

اهلداية.أما  عن  الشيطان  فصدهم  اهلل  دون 
وال  العرش  صفة  فهي  األوىل  اآلية  فاصلة 

يمكن استبداهلا بأخر وال حذفها. 

فهي  (تعلنون)  الثالثة  اآلية  فاصلة  أما 
هذا  من  هبا.  النطق  قبل  الذهن  إىل  تتبادر 
الــقــرآن  يف  الكثري  الــفــواصــل  مــن  الــنــوع 
التي  الفواصل  هي  منها  وأكثر  الكريم(٢٠) 
أويتبادر  هبا  توحي  أوإشــارة  بكلمة  تسبق 
(تعلنون)  السابقة  كالفاصلة  إليها  الذهن 

بعد عبارة (ختفون). 

هُ  فَ نِصْ لِيالً يْلَ إِالَّ قَ مْ اللَّ وكقوله تعاىل: ﴿قُ
آنَ  رْ تِّلْ الْقُ رَ يْهِ وَ لَ دْ عَ أَوْ زِ لِيالً هُ قَ نْ صْ مِ أَوْ انْقُ
ا  إِذَ تَّى  ﴿حَ املزمل].وقوله:   ٢-٤]  ﴾ تِيالً تَرْ
فُ  عَ أَضْ نْ  مَ ونَ  مُ لَ يَعْ سَ فَ ونَ  دُ يُوعَ ا  مَ ا  أَوْ رَ
ا  مَ يبٌ  رِ أَقَ ي  رِ أَدْ إِنْ  لْ  قُ داً دَ عَ لُّ  أَقَ وَ اً  نَارصِ
يْبِ  الْغَ  ُ املِ عَ داً أَمَ يبِّ  رَ هُ  لَ لُ  عَ ْ جيَ أَمْ  ونَ  دُ تُوعَ
 ٢٤-٢٦]  ﴾ ـــداً أَحَ بِهِ  يْ غَ ــىلَ  عَ رُ  هِ ظْ يُ ــال  فَ
ىلَ  مْ عَ هُ ارَ زَ ونَ أَوْ لُ مِ ْ مْ حيَ هُ اجلن].وقوله: ﴿وَ
﴾ [3١- األنعام]  ونَ رُ ا يَزِ اءَ مَ مْ أَال سَ هِ ورِ هُ ظُ
انُوا  نْ كَ لَكِ مْ وَ هُ لِمَ ُ لِيَظْ انَ اهللاَّ امَ كَ وقوله: ﴿فَ
التوبة].وهذا   -٧٠]  ﴾ ونَ لِمُ يَظْ مْ  هُ سَ أَنفُ
كثري يف القرآن ويسميه البالغيون التصدير.

وما   ١٠٨/١ للزركيش  الــربهــان  انظر   (٢٠)
بعدها.
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من  الفاصلة  لفظ  الذهن  إىل  يتبادر  وهكذا 
يناسبها ويلتئم معها  أولفظ  أوعبارة  إشارة 
فواصل سورة  النوع  أويوحي هبا، من هذا 

اجلن واملرسالت وكل السور املكية. 

يضاف . ٢ بمعنى  الفاصلة  تــأيت  قد 
متام  بعد  ويؤكده  اآليــة  معنى  إىل 
مَ  كْ حُ ﴿أَفَ تعاىل:  معناها.كقوله 
 ِ نُ مِنْ اهللاَّ سَ نْ أَحْ مَ ونَ وَ بْغُ ةِ يَ لِيَّ اهِ َ اجلْ
﴾ [5- املائدة].  وقِنُونَ مٍ يُ وْ امً لِقَ كْ حُ

من  يبغونه  ما  أنكر  األول  فاالستفهام 
باالستفهام  عليها  زاد  ثم  اجلاهلية  حكم 
ثم  حكام)  اهلل  مــن  أحسن  ــن  (وم ــر  اآلخ
يوقنون) فحكم اهلل  الفاصلة (لقوم  جاءت 

خيتاره من يوقن ويؤمن به. 

ويسمي البالغيون هذا النوع (اإليغال)؛ 
«ألن املتكلم قد جتاوز املعنى الذي هوآخذ 

فيه وبلغ إىل زيادة عىل احلد»(٢١). 

وقد يكون املعنى اإلضايف يراد به زيادة 
لْ  التحدي وبيان منتهاه كام يف قوله تعاىل: ﴿قُ
ثْلِ  وا بِمِ أْتُ ىلَ أَنْ يَ ِنُّ عَ اجلْ تْ اإلِنسُ وَ عَ تَمَ ئِنْ اجْ لَ
مْ  هُ ضُ بَعْ انَ  كَ لَوْ  وَ لِهِ  ثْ بِمِ أْتُونَ  يَ آنِ ال  رْ الْقُ ا  ذَ هَ
فالفاصلة  اإلرساء]   -٨٨] رياً﴾  هِ ظَ ضٍ  لِبَعْ
معناها  تم  أن  بعد  ــة  اآلي جــزء  يف  جــاءت 

(٢١) السابق ١٢٦/١

ووضح بقوله (ال يأتون بمثله) ثم ختم ما 
يزيد املعنى معنى إضافيا. 

توكيد  ــادة  زي الفاصلة  يف  يكون  وقــد 
وفصل بني حالني كقوله تعاىل خماطبا رسوله 
يضِ  يَقْ بَّكَ  رَ ﴿إِنَّ  إرسائيل:  بني  يف  الكريم 
لْ  كَّ تَوَ فَ لِيمُ الْعَ يزُ  زِ الْعَ وَ  هُ وَ هِ  مِ كْ بِحُ مْ  نَهُ يْ بَ
ال  إِنَّكَ  ُبِنيِ املْ ــقِّ  َ احلْ ــىلَ  عَ إِنَّــكَ   ِ اهللاَّ ــىلَ  عَ
ا  إِذَ اءَ  عَ الدُّ مَّ  الصُّ عُ  مِ تُسْ ال  وَ تَى  َوْ املْ عُ  مِ تُسْ
نْ  عَ يِ  مْ الْعُ ادِي  َ هبِ أَنْتَ  ا  مَ وَ ينَ بِرِ دْ مُ ا  لَّوْ وَ
مْ  هُ ا فَ اتِنَ مِنُ بِآيَ ؤْ نْ يُ عُ إِالَّ مَ مِ مْ إِنْ تُسْ تِهِ اللَ ضَ

﴾ [٧٨-٨١ النمل].  ونَ لِمُ سْ مُ

يؤكد  العليم)  (العزيز  األوىل  فالفاصلة 
القوة يف احلكم والقضاء بينهم وختتم بالعلم 
وضوحا،  الصورة  لتزيد  املبالغة،  بصيغة 
عىل  ألنه  ل  بالتوكّ بأمره  الثانية  والفاصلة 
احلق وختمت بـ (املبني) لوضوحه فهوحق 
للحق. يصدعون  كانوا  إن  عليهم  خيفى  ال 

ويف الثالثة اآلية التي أوضحت اخلطاب بأنه 
للحق  ظهورهم  أداروا  إذا  مّ  الصُ يسمع  ال 
وجاءت (مدبرين) فاصلة حلال ضاللتهم.
واألخرية تواسيه، فالذين أصاهبم العمى يف 
بصائرهم ال يمكن هدايتهم فال يسمع احلق 
بني  واحلق  ودالئله  اهلل  بآيات  آمن  من  إالّ 

فهؤالء (مسلمون). 
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ختتم  موضعها  يف  مستقرة  فاصلة  كل 

اآلية بام يؤكد مضموهنا ويزيده وضوحا. 

لِهِ إِينِّ  هْ ى ألَ وسَ الَ مُ وقوله تعاىل: ﴿إِذْ قَ

مْ  آتِيكُ أَوْ   ٍ ربَ بِخَ ا  نْهَ مِ مْ  آتِيكُ سَ نَاراً  تُ  آنَسْ

 ٧]  ﴾ ونَ لُ طَ تَصْ مْ  كُ لَّ لَعَ ــبَــسٍ  قَ ابٍ  هَ بِشِ

النمل]. 

ما  الفاصلة (تصطلون) أوضحت  نجد 

يراد بالقبس من النار وهم يعيشون حلظات 

احلاجة إليها للتدفئة، لكن الفاصلة أضافت 

فاستخدم  منها،  الغرض  مؤدية  املعنى  هذا 

أبرصت،  يقل:  ومل  (آنست)  الفعل  موسى 

فحني رأ ما يشبه النار فرح والفعل آنس 

يعربّ عن هذا املعنى ثم أراد أن يتعرف عىل 

(امرأته)  ألهله  ليأيت  نارا  تصوره  ما  خرب 

بقبس منها لتقيهم الربد، فالفاصلة ختمت 

املعنى ملا يراد من القبس مؤكدة إياه. 

3.وظيفتها اإليقاعية: 

لآلية  اإليــقــاعــي  القفل  بمثابة  فهي 

به  يسرتيح  الــذي  الــوقــف  موضع  وهــي 

ثلت  ما  التي  وهي  للقرآن  املرتل  القارئ 

القوايف  عن  اختلفت  أهنا  غري  الشعر  قوايف 

العريب  الشعر  يف  القافية  نظام  أن  باعتبار 

إىل جانب  القصيدة  القديم جزء من عمود 

حرف  الشعر  يف  املوزون.فالقافية  اإليقاع 

من  بيت  كل  هبا  خيتم  وحركات  أوحروف 

القصيدة  سميت  القصيدة.وقديام  أبيات 

فقصيدة  هناياهتا  يف  امللتزم  احلــرف  باسم 

دالية...أما   وأخر ميمية  وقصيدة  المية 

فواصل القرآن الكريم فهي خواتيم اإليقاع 

يف  الواحد  احلــرف  يتكرر  وقد  اآليــات  يف 

وإنام  ذكره  مر  كام  يتكرر  ال  وقد  الفواصل 

من  إيقاعها  يف  متوازنة  الفواصل  تكون 

وهذا  منيب...)  عزيز،  (محيد،  الثاين  النوع 

سمي  فيام  إال  الشعر  قصيدة  يف  يكون  ال 

بالشعر املرسل ومع ذلك يظل فرق اإليقاع 

والوزن املعتمد عىل الكم قائام بينهام(٢٢). 

املكية  ــســور  ال فــواصــل  معظم  نجد 

خاصة ثابتة مستقرة هي جزء من اآلية بنيةً 

اآلية هبا كفواصل  إيقاع نظم  ً خيتم  ومعنى 

ــــورة اإلخـــــالص» و«ســــورة  آيــــات «س

قريش  تومهتها  وغريمها.ولذلك  الناس» 

كهان  وسجع  مــرة  ا  شــعــرً إسالمها  قبل 

ال  لكنها  شعرهم  قوايف  تشبه  وهي   أخر

حسان  نامم  القرآن،  روائــع  يف  البيان  انظر   (٢٢)
١٩3 ،١٩٢/١
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اللغوية يف  تطابقها؛ ألن اإليقاع يف املقاطع 

موزونة  الشعر  بيت  وإيقاع  متوازنة  اآلية 

من   األخر األبيات  لوزن  مطابق  ووزهنا 

نوع  ويف  ــوزن  ال يف  فرق  القصيدة.فهناك 

القرآن، فمن  الفواصل يف  الشعر عن  قافية 

السور ما مجيع فواصل آياهتا بإيقاع متوازن 

وموحدة احلرف يف الفواصل مثل: (سورة 

الشمس،  ــورة  س األعـــىل،  ــورة  س القمر، 

سورة الليل) ومنها ما أكثر فواصل حروفها 

آياهتا٦٢  وعدة  النجم»  «كسورة  موحدة 

و٦  احلـــرف  مــوحــدة  فواصلها  منها5٦ 

متوازنة.وحلفظ اإليقاع يف مقاطع اآلية مع 

يالئم  القرآين  النص  أسلوب  كان  قريناهتا 

ذلك بطرق خمتلفة: 

فمرة بالتقديم والتأخري لبعض األجزاء 

باحلذف   وأخر املناسبة  بالفاصلة  لتختم 

أخر  بنظام  املعطوفة  اجلملة  بإيراد   وأخر

وأحيانًا بتغيري بنية الكلمة. 

دُ أ-  بُ نَعْ ﴿إِيَّاكَ  تعاىل:  قوله  التقديم  فمن 

بتقديم  الفاحتة]   -5]  ﴾ نيُ تَعِ نَسْ إِيَّاكَ  وَ

(إياك) تقديم  ليوافق  الضمري(إياك) 

(نستعني)  الفاصلة  جميء  ثم  األوىل، 

(الرحيم)  السابقة  قريناهتا  مواصلة 

وأكثر  أبلغ  (الدين)...وهي  (العاملني) 

ا من نستعينك وكذا قوله تعاىل:  توكيدً

-٤٠] ﴾ ونَ دُ بُ انُوا يَعْ مْ كَ الءِ إِيَّاكُ ؤُ ﴿أَهَ

حكامً  وأعظم  ا  توكيدً أكثر  فهي  سبا] 

من (يعبدونكم) أو(عبدوكم). وقوله: 

 -٤١] ﴾ رُ ذُ النُّ نَ  وْ عَ اءَ آلَ فِرْ دْ جَ لَقَ ﴿وَ

موافقة  الفعل  فاعل  بتأخري  القمر] 

واً  فُ كُ هُ  لَ نْ  يَكُ  ْ ملَ ﴿وَ لقراءهتا.وقوله: 

اسم  تأخري  اإلخــالص]   -٤]  ﴾ ــدٌ أَحَ

كان وهوفاصلة اآلية ملوافقة قراءهتا. 

وقد يقدم ما هومتأخر يف الزمان كقوله 

 -٢5]  ﴾ وىلَ األُ وَ ةُ  ـــرَ اآلخِ هِ  لِلَّ ﴿فَ تعاىل: 

األفضل  عىل  الفاضل  يقدم  وقد  النجم] 

وا  الُ قَ داً  جَّ ةُ سُ رَ حَ السَّ لْقِيَ  أُ تعاىل: ﴿فَ كقوله 

طه]   -٧٠] ى﴾  وسَ مُ وَ ونَ  ــارُ هَ بِّ  بِــرَ ا  نَّ آمَ

فقدم هارون وأخر موسى ليوافق الفواصل 

(وأبقى) وبعدها  ــى)  (أت ــىل)  (األع قبلها 

يف  االســامن  يــأيت  الدنيا).وحينام  (احلــيــاة 

 ١٢٢] وهارون)  يكون(موسى  اآلية  درج 

األعراف، ٧5 يونس]. 

هِ  سِ نَفْ سَ يفِ  جَ أَوْ التقديم قوله: ﴿فَ ومن 
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ى﴾ [٦٧ طه].  وسَ ةً مُ يفَ خِ

وقد يكون باحلذف أوالزيادة للفاصلة.ب- 

بـــ(ال)  املتصل  املنقوص  ياء  كحذف 

ةِ  ادَ هَ الشَّ وَ يْبِ  الْغَ  ُ املِ ﴿عَ تعاىل:  قوله  يف 

ا  يَ ﴾ [٩ الرعد] وقوله ﴿وَ ايلِ ُتَعَ بِريُ املْ الْكَ

 3٢] ﴾ ادِ نَ مَ التَّ مْ يَوْ يْكُ لَ افُ عَ مِ إِينِّ أَخَ وْ قَ

املجزوم  الفعل غري  ياء  غافر] وحذف 

الفجر]   ٤]  ﴾ ِ ــرسْ يَ ا  إِذَ يْلِ  اللَّ نحو﴿وَ

يْفَ  كَ ﴿فَ نحو:  اإلضافة  ياء  وحذف 

﴾ [١٦القمر] ونحو:  رِ ذُ نُ ايبِ وَ ذَ انَ عَ كَ

﴾ [3٢ الرعد].  ابِ قَ انَ عِ يْفَ كَ كَ ﴿فَ

بـ  اتصل  مــا  هناية  يف  ألــف  بــزيــادة  أو 
 ١٠]  ﴾ نُونَ الظُّ  ِ بِــاهللاَّ ونَ  نُّ تَظُ نحو﴿وَ (ال) 
ا  نَ عْ أَطَ َ وَ نَا اهللاَّ عْ ا أَطَ نَ تَ يْ ا لَ األحزاب] ونحو﴿يَ
ا  إِنَّ ا  نَ بَّ ﴾ [٦٦ األحزاب] ونحو﴿رَ ولَ سُ الرَّ
 ﴾ بِيلَ السَّ ونَا  لُّ أَضَ فَ نَا  اءَ َ ربَ كُ وَ نَا  تَ ادَ سَ نَا  عْ أَطَ

[٦٧ األحزاب]. 

فهذه األلف يف قافية الشعر تسمى ألف 
اإلطالق أما يف النثر فهي تنوب عن التنوين 
نُونَ إِالَّ  مِ ؤْ ال يُ يف النكرة عند الوقف نحو﴿فَ
ال  األلف  هذه  لكن  النساء]   ٤٦]  ﴾ لِيالً قَ
تأيت مع املقرتن بـ (ال) التعريف فجاءت هنا 

للفاصلة. 

 باستعامل املفرد عن اجلمع ملوافقة قرينة ت- 

ا نحوقوله  الفاصلة والكتفاء املعنى أيضً

 ﴾ ــرٍ َ هنَ وَ نَّاتٍ  جَ يفِ  ُتَّقِنيَ  املْ ﴿إِنَّ  تعاىل: 

[٢٤ القمر] أي أهنار رعاية للفواصل 

قبلها وبعدها. 

اد هاء السكت للفاصلة نحوقوله:  زَ وقد تُ

﴿إِينِّ  احلاقة]   ١٩]  ﴾ هْ ابِيَ تَ كِ وا  ءُ رَ اقْ مْ  اؤُ ﴿هَ

ا  ﴾ [٢٠ احلاقة] ﴿مَ هْ ابِيَ سَ القٍ حِ نَنتُ أَينِّ مُ ظَ

﴾ [٢٨ احلاقة] كانت زيادة  هْ الِيَ نِّي مَ نَى عَ أَغْ

السورة  يف  قريناهتا  الفواصل  لتوازي  اهلاء 

يف  اآليــات  مجل  وتتوازن  اإليقاع  ويتصل 

ذلك براعة االنسجام يف نظمها.

ــنْ  َ ملِ ﴿وَ كقوله:  ــراد  اإلف عن  أوالتثنية 

الرمحن]   ٤٦]  ﴾ تَانِ نَّ جَ ــهِ  بِّ رَ امَ  قَ مَ ــافَ  خَ

حتتمله  ما  قبيل  من  هذا  اء  الفرّ جعل  وقد 

والنقصان، ونظري ذلك  الزيادة  القوايف من 

ثَ  انْبَعَ ﴿إِذْ  تعاىل:  قوله  ا-  ايضً اء  الفرَّ قول 

دار  ا﴾ [١٢ الشمس] ومها رجالن قُ اهَ قَ أَشْ

وآخر معه ومل يقل أشقياها للفاصلة(٢3). 

يف اخلتام أقول: 

يف  العرب  بلغة  نزل  الكريم  القرآن  إن 

اء 3/١١٨، ٢٦٨ (٢3)  انظر معاين الفرَ
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وأساليبها  ظواهرها  وفيه  نضجها  مرحلة 

بني  وانسجام  نظم  بأعىل  مــؤداة  التعبريية 

أصواهتا وتراكيب كلامهتا ومواضع فواصلها 

عىل اختالف أنواعها وألوان إبداعها، سواءٌ 

لتكون  سجعها  يف  القرائن  متساوية  أكانت 

بشعر  ليست  أهنا  إال  الشعر  بقوايف  شبيهة 

النص  تضمن  عام  للتعبري  متساوية  غري  أم 

من املعاين التي ال تنتهي بقراءة واحدة وال 

ما  بعصور  تنتهي بعرص وال  بقراءات، وال 

دام قراؤه ودارسوه عىل ظهر األرض فتبقى 

العقول  باختالف  ختتلف  فيه  الــقــراءات 

عىل  يــدل  مقبول  كله  فذلك  والثقافات، 

خلود نصه وحيوية نظمه ومضامينه فال متلّ 

الفكر  يقرص  تنتهي عجائبه وال  قراءته وال 

التأمل  وال  دالالتــه  استنباط  من  والعقل 

الكتشاف أشياء من عوامله. 

يف  الفصاحة  ومتكن  العربية  صفاء  إن 

باللغة  للترصف  له  املجال  يفسح  املبدع 

رؤبة  يف  قيل  هذا  القول،  مقام  يناسب  بام 

الذي  الوحي  بفصاحة  فكيف  اج  العجّ بن 

ينبغي  لذا  العربية،  الفصاحات  هوأعىل 

علم  خالل  من  الكريم  القرآن  نقرأ  ال  أن 

النحومهام اتسعت آفاقه وإنام ينبغي أن نقرأ 

اهلل  فتبارك  القرآين  النص  خالل  النحومن 

أحسن اخلالقني. 





١5١

املقصود  ما   : أوالً القارئ  يتساءل  قد 
يتساءل  ثم  البنائي)؟  (التفسري  بمصطلح 
من  النمط  هلــذا  الفكرية  املسوغات  عن 

التفسري...

يمكن  األول:  التساؤل  إىل  بالنسبة 
الذهاب إىل أن املقصود من التفسري البنائي: 
خالل  من  الكريم  القرآين  النص  هودراسة 
هلا  لغوية  ـــدة)  (وح بصفتها  ــورة)  ــس (ال
آياته  ترتابط  املتمثل يف نص  بناؤها اخلاص 
بعضها  وأدواتـــه  وعنارصه  وموضوعاته 
يف  بتوضيحه  نبدأ  نحوما  عىل  اآلخــر  مع 

الفقرات الالحقة.

الفكرية  املسوغات  إىل  بالنسبة  ــا  وأم
يف  تلخيصه  فيمكن  التفسري  من  النمط  هلذا 

احلقيقة املتمثلة بأن الدراسات التفسريية قديامً 
وحديثاً، سواء أكانت تفاسري عامة أوتفاسيري 
من  الكريمة  السورة  تناول  أن  إما  أهنا  فنية، 
لآليات  (التجزيئية)  ــات  ــدراس ال ــالل  خ
بحسب تسلسلها يف السورة، أوتناول الدراسة 
(املوضوعية) للظواهر املطروحة فيها، وكلتامها 
ال تتناوالن السورة بام أهنا نص ترتابط وتتناغم 
آياته ومقاطعة وموضوعاته وعنارصه وأدواته 
العابرة إىل  بينها، خال بعض اإلشــارات  فيام 
العالقة بني بعض اآليات أواملوضوعات مع 
نحو  من  مصطلحات  حتت  اآلخر،  البعض 
(النظم) كام هومالحظ يف الدراسات القديمة، 
وهي أشارات جزئية كام قلنا لبعض املواقع من 

النص.
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من  فبالرغم  احلديثة،  الدراسات  وأما 
اجلانب،  توفر عىل هذا  قد  منها  البعض  أن 
يتناول  مل  أطلعت عليه،  ما  نطاق  أنه يف  إال 
البعض  عىل  أقترص  ما  بقدر  مجيعاً  السور 
(املناخ  خالل  من  ولكن  أوتناوهلا  منها، 
تناول  أن  حيث  للسورة،  العام)  الفكري 
موضوعاهتا  بتبيني  يضطلع  إنام  العام  املناخ 
واملحاور التي تركز عليها، وهوأمر خيتلف 
متاماً عن التناول النبايت أوالعضوي هلا، أي 
صلة كل آية بام قبلها وما بعدها، وصلة كل 
بعضها  مع  مجيعاً  هذه  وصلة  بذلك  مقطع 
بدايته  حيث  مــن  النص  وصلة  اآلخـــر، 
ووسطه وهنايته مع بعضها، ثم صلة اولئك 
ونحوها  واأليقاعية  الصورية  بالعنارص 
القصصية  ـــاألداة  ك الفنية  ــــاألدوات  أوب
وغريها، أولئك مجيعاً مل يتوفر عليها دارس 

موروث أومعارص.

أن لكل من املناهج املتقدمة معطياهتا...
املطلوب  تفرز عطاءها  التجزيئية  فالدراسة 
من خالل األنارة التي تلقيها عىل حمتويات 
التفسريية  النص، ولعلها أوسع الدراسات 
من  ــة  آي كــل  تــتــنــاول  دامـــت  مــا  شمولية 
السورة، والدراسة املوضوعية بدورها تفرز 
متكاملة  رؤية  تقدمها  خالل  من  عطاءها 

أوالسياسية  األقتصادية  الظواهر  حيال 
ألخ.مما  أوالفقهية  أوالكونية  اواألخالقية 
يستخلصه من جمموع السور الكريمة لكن 

يف اآلن ذاته، يظل ثمة تساؤل مهم هو: 

 (١١٤) يف  الكريم  القرآن  أنتظم  ملاذا 
بطرح  ســورة  كل  أتسمت  ــاذا  ومل ــورة؟  س
موضوعات حمددة، قد تتكرر وقد ال تتكرر 
هذه  يف  تكرارها  ومــع  ــر؟  أخ ســورة  يف 
خيتلف  سياق  يف  ترد  ملاذا  أوتلك،  السورة 
عن السياق الذي وردت من خالله يف هذه 
يأمر   النبي كان  وملاذا  أوتلك؟  السورة 
يف  الفالنية  اآلية  يضعوا  بأن  الوحي  كتاب 
السورة الفالنية إىل جانب اآلية الفالنية...

تنتثر  أن  مثالً  املمكن  من  كــان  أمــا  ألــخ؟ 
متفرقة  مقاطع  شكل  عىل  القرآنية  اآليات 
وهل  مستقلة؟  سور  يف  توزع  أن  دون  من 
من  تم  أنام  مستقلة،  سور  يف  أنتظامها  أن 
؟ أومن أجل توظيفها يف  أجل حفظها مثالً

صلوات أوأذكار ونحوها.
األمر  يكون  أن  املمكن  ومن  ال:  طبعاً، 
قد  الكريم  القرآن  إن  أفرتضنا  إذا  كذلك 
يبلغ  أن  أمــا   ، مثالً قصار  ســور  يف  أنتظم 
ال  فأمر  ــة،  آي  (3٠٠) يقارب  ما  بعضها 

يأتلف والتصور املذكور.
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انتظام  وراء  تكمن  (أرسار)  ثمة  إذن: 
وهوما  (مستقلة)،  سور  يف  الكريم  القرآن 

يضطلع املنهج (البنائي) بتوضيحها.

ويمكننا أن نقرر عىل عجل بعض احلقائق 
احلقائق  من  فنقول:  اجلانب،  هبذا  املتصلة 
أواألستجابة  األدراك  حقل  يف  الواضحة 
البرشي  الذهن  أن  ومتثلها،  املعرفة  حيال 
وهوأمر  (الكل)  خالل  من  الظواهر  يدرك 
النفسية:  األجتاهات  بعض  إليه  أنتبهت  قد 
أن  ذلك  يف  يستوي  مجيعاً،  ذلك  نعرف  كام 
يتم األدراك لـ(الكل) من خالل (جزئياته) 
أوالً  خالله  أومن  إليه،  األنتقال  ثم   ، أوالً
ثمة  احلالتني  ويف  جزئياته،  إىل  األنتقال  ثم 
وال  (جزئه)  عن  (كله)  ينفصل  ال  أدراك 

جزؤه عن كله.

كان  ــاً  (أي النص  أن  ذلــك:  عىل  يرتتب 
أفكاره  (توصيل)  يستهدف  أنه  بام  نمطه) 
(التلقي)  عملية  فإن  حينئذ  اآلخرين،  إىل 
إال  هدفاً  حتقق  ال  للنص  (األستجابة)  أو 
من خالل أستثارته عقلياً وعاطفياً، وهوما 
يتطلب معرفة بطرق األستجابة وما يواكبها 
من العمليات النفسية التي تفيض إىل حتقيق 
ما،  بظاهرة  النص  كأفتتاح  املطلوبة  اإلثارة 
أوأختزاهلا،  أوحذفها  أوتفصيلها  أوأمجاهلا 

أوتوشيحها  هبــا،  أوالتصاعد  أوالــتــدرج 
كالصورة  أوعــاطــفــيــة:  ختيلية  بعنارص 
بأدوات قصة  أوالرمز وكاأليقاع، أورفدها 
يعتمدها  مجيعاً  أوحوارية...ألخ.أولئك 

النص لتحقيق االثارة املطلوبة كام قلنا.

يمكننا  املألوفة،  احلقائق  هذه  ضوء  ويف 
أن نتبني أمهية الدراسة للنص...

فام دام املتلقي يستجيب للنص من خالل 
(الكل)، حينئذ فإن األنتهاء من تالوة السورة 
يظفر  أن  إىل  باملتلقي  تفيض  سوف  الكريمة 
السورة،  أستهدفتها  التي  النهائية  باحلصيلة 
(معرفة  أو  أوتأمالً  أنطباعاً  لديه  ترتك  أي 
أمجالية) حتى لوكانت غائمة أومضببة بحيث 
بحسب  بنحوأوبآخر  عليه  أثرها  تعكس 
نتلوسورة  فعندما  بالقراءة)،  (وعيه  درجة 
ما عندئذ قد نركز عليها مجيعاً أوعىل بعض 
مع  لكن  اآلخـــر،  البعض  دون  مقاطعها 
الرتكيز الشامل عليها نتحسس دون أن نعي 
أرسار ذلك أن (أثراًَ ما) قد تركته يف ذاكرتنا، 
الدنيا،  احلياة  زينة  نبذ  يف  األثــر  يكون  قد 
من  أوالتخوف  تعاىل،  اهلل  بأبداع  أواألنبهار 
املصري اآلخروي، أوالتشجيع عىل األنفاق، 
أواحلرص عىل تزكية النفس...ألخ، بحسب 
املحور الذي حتوم السورة عليه، أوحماورها 
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نحس  مجيعاً  ــاالت  احل يف  ولكن  املتنوعة، 
الرئيسية  أفكارها  من  (مركب)  أمجايل  بأثر 
نسجها  قد  والطارئة  والعرضية  والثانوية 
أو(التامثل)  أو(التضاد)  الذهني)  (التداعي 
التي   األخر والنفسية  الذهنية  أواآلليات 
وهبذا  إليه،  املشار  االثــر  لتصوغ  تتشابك 
عامرهتا  خالل  من  للسورة  التناول  يفرتق 
أويفرتق  آياهتا  لبعض  التناول  عن  العامة 
العامة  عامرهتا  خالل  من  للسورة  التناول 
عن التناول لبعض آياهتا أومقاطعها، حيث 
املذكور،  البعض  يف  ذلك  معطيات  تنحرص 
كام لوكانت تتناول ظاهرة االنفاق أوالصالة 
ينسحب  فيام  أوغريها،  الكوين،  ــداع  أواألب

أثرها اجلزئي عىل املتلقي.

القرآنية  هنا يثار تساؤل وهوأن السورة 
عىل  تقترص  بل   ، مجيعاً الظواهر  تتناول  ال 
البعض منها مما يعني ذلك أن عمومية أثرها 
ال تتحقق إال من خالل دراسة السور مجيعاً 
من خالل عالقة بعضها باآلخر، وهذا ما ال 
حيققه التناول البنائي للسورة الواحدة، فهل 
الذي  اجلزئي  األثــر  نفس  عليها  ينسحب 
نلحظه يف الدراسة التجزيئية واملوضوعية؟ 

يستهدف  مل  الــقــرآن  أن  الــواضــح  مــن 
قراءته  خالل  من  املتلقي  يف  األثر  أحداث 

للنص القرآين مجيعاً يف مفصل زماين واحد، 
بام  املقروءة  (الوحدة)  هي  السورة  جعل 
وهذا  إليه،  ــا  أرشن الــذي  ــر  األث من  ترتكه 
ترتكه  الذي  اجلزئي  األثر  عن  خيتلف  األثر 
اجلزئية  الظواهر  يتناول  أواملقطع.أنه  اآلية 
يتجانس  الــذي  (الكل)  خالل  من  ولكن 
األثر  بطبيعة احلال عن  بينها، وهذا خيتلف 
سورة  لوقرأنا  فمثالً  الكل،  عن  املنفصل 
بني  لوجدنا (١٢) ظاهرة مشرتكة   مريم
بينها  فيام  تتناغم  ظواهر  وهي  جزئياهتا، 
تعاىل. اهلل  بعظمة  خاصة  (معرفة)  لتشكل 

ــرُ  كْ ﴿ذِ (الرمحة)  عن  يتحدث  حمور  فثمة 
الَ  لِكِ قَ ذَ الَ كَ ا﴾ ﴿قَ يَّ رِ كَ هُ زَ بْدَ بِّكَ عَ ةِ رَ َ محْ رَ
ةً  َ محْ رَ ةً لِلنَّاسِ وَ هُ آيَ لَ عَ لِنَجْ ٌ وَ نيِّ َّ هَ يلَ وَ عَ بُّكِ هُ رَ
ُم  هلَ نَا  بْ هَ وَ ﴿وَ  ،عيسى إىل  بالنسبة  ا﴾  نَّ مِّ
 ﴾ اً لِيّ عَ قٍ  دْ صِ انَ  لِسَ مْ  ُ هلَ نَا  لْ عَ جَ وَ تِنَا  َ محْ رَّ ن  مِّ
 ،ويعقوب إبراهيم وأسحاق  إىل  بالنسبة 
ويالحظ إن عبارة (الرمحن) ترتدد مراراً يف 
أسم  من  بدالً  بنحوملحوظ  السورة  هناية 

، ولنقرأ:  (اهلل) تعاىل مثالً

نتَ  ن مِنكَ إِن كُ َ محْ وذُ بِالرَّ الَتْ إِينِّ أَعُ ﴿قَ
.قول مريم ﴾ اً يّ قِ تَ

مَ  لِّ كَ أُ نْ  لَ فَ ماً  وْ صَ نِ  َ محْ لِلرَّ تُ  رْ نَذَ ﴿إِينِّ 
.قول مريم ﴾ اً يّ مَ إِنسِ يَوْ الْ
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﴾ قول  اً يّ صِ نِ عَ َ محْ انَ لِلرَّ انَ كَ يْطَ ﴿إِنَّ الشَّ
.إبراهيم

َن﴾ محْ مْ آيَاتُ الرَّ يْهِ لَ تْىلَ عَ ا تُ ﴿إِذَ

﴾ هُ بَادَ نُ عِ َ محْ دَ الرَّ عَ تِي وَ نٍ الَّ دْ نَّاتِ عَ ﴿جَ

.﴾ اً تِيّ نِ عِ َ محْ ىلَ الرَّ دُّ عَ ﴿..أَشَ

﴾ اً دّ نُ مَ َ محْ هُ الرَّ دْ لَ دُ يَمْ لْ ﴿...فَ

نِ  َ محْ الرَّ ندَ  عِ ــذَ  َ اختَّ أَمِ  يْبَ  الْغَ ــعَ  ــلَ ﴿أَاطَّ
داً...﴾  هْ عَ

 ﴾ داً فْ نِ وَ َ محْ ُتَّقِنيَ إِىلَ الرَّ ُ املْ رشُ مَ نَحْ ﴿يَوْ

 ﴾ داً هْ نِ عَ َ محْ ندَ الرَّ ذَ عِ َ نِ اختَّ ﴿إِالَّ مَ

لَداً...﴾  نُ وَ َ محْ ذَ الرَّ َ وا اختَّ الُ قَ ﴿وَ

 ﴾... لَداً نِ وَ َ محْ ا لِلرَّ وْ عَ ﴿أَن دَ

لَداً...﴾  ذَ وَ تَّخِ نِ أَن يَ َ محْ ي لِلرَّ نبَغِ ا يَ مَ ﴿وَ

إِالَّ  ضِ  رْ َ األْ اتِ وَ وَ امَ ن يفِ السَّ لُّ مَ ﴿إِن كُ
 ﴾ بْداً نِ عَ َ محْ آيتِ الرَّ

اتِ  َ احلِ الصَّ وا  لُ مِ عَ وَ وا  نُ آمَ ينَ  الَّذِ ﴿إِنَّ 
 ﴾ اً دّ نُ وُ َ محْ مُ الرَّ ُ لُ هلَ عَ يَجْ سَ

أن حموراً من بني (١٢) سمة  فاملالحظ 
رسمتها  التي  الشخصيات  بني  مشرتكة 
السورة، قد أكتسب طابعاً عضوياً يف النص 
مكررة  رسمتها  حيث  (الرمحة)  هوسمة 
إبراهيم،  عيسى،  زكــريــا،  من  كل  حيال 
هارون...كام  موسى،  يعقوب،  أسحاق، 

أنتخب النص أسم (الرمحن) ليتجانس مع 
صفة (الرمحة)، وكررها بنحوملفت للنظر: 
يف  حيرض  سوف  مجيعاً  وذلك  الحظنا،  كام 
وواهبها  (الــرمحــة)  مفهوم  املتلقي  ــرة  ذاك
ذلك  إىل  أضفنا  فــاذا  تعاىل،  اهلل)  (الرمحن 
سامت أخر (عاجلناها مفصالً يف دراستنا 
عن عامرة السورة القرآنية الكريمة) كاحلنان 
ــام واملــبــاركــة واحلــفــاوة  ــع والــســالم واإلن
والتقرب...ألخ، نجد أهنا تتناغم أوتندرج 
ترتك  بحيث  (الرمحة)  سمة  أوضمن)  (مع 
أثراً إضافياً لد املتلقي (الواعي يف قراءته) 

سواء أنتبه عىل ذلك أم متثلها بنحوال واع. 

املشار  السورة  يف   أخر حماور  وهناك 
والظواهر  املعجز،  األنجاب  مثل:  إليها 
تتكرر  فيام  واكبتها...الخ،  التي  االعجازية 
تعاىل  اهلل  صفات  مع  وتتناغم  بــدورهــا، 
حيث  و(الرمحة)  (القدرة)  صفة  بخاصة: 
نعرف مجيعاً أهنام ال ينفصالن عن فاعلية اهلل 

تعاىل حيال الظاهرة الكونية. 
حيث  من  السورة  تتناول  عندما  إذن: 
سترتك  املتلقي،  عند  ترتكه  الذي  (الكل) 
حتققه  ال  يعه)  مل  أم  املتلقي  (وعـــاه  أثـــراً 
حتققه  ال  ــام  ك للنص،  اجلــزئــيــة  الــقــراءة 
التفسري  يتناول  مل  املوضوعية طاملا  الدراسة 
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الظاهرة  أطار  عن  هوخارج  ما  املوضوعي 
البنائي  التفسري  يتناوهلا  بينا  املبحوث عنها، 
عنها  املبحوث  بالظاهرة  ترتبط  دامت  ما 
برابط (التجانس) و(األشرتاك) و(التضاد) 

أيضاً.

بسورة  مــثــالً  نستشهد  أن  ويمكننا 
الــذي  الكيل  ــر  األث حيث  مــن  (الكهف) 
يرتكه النص من خالل (التضاد)، فالسورة 
الدنيا)  احلياة  (زينة  ظاهرة  تطرح  الكريمة 
عرب مجلة آيات، وتتوكأ عىل العنرص القصيص 
الظاهرة املذكورة، أهنا تطرح قصة  يف جتلية 
أهل الكهف بعد أن متهد هلا أولنقل: عقيب 
ةً  ينَ ضِ زِ رْ َ ىلَ األْ ا عَ نَا مَ لْ عَ اآلية القائلة ﴿إِنَّا جَ
﴾...الخ،  الً مَ عَ نُ  سَ أَحْ ــمْ  ُ أَهيُّ مْ  هُ وَ بْلُ لِنَ َا  هلَّ
وتطرح قصة صاحب اجلنتني، وتطرح قصة 
النص،  من  خمتلفة  مواقع  يف  القرنني،  ذي 
وصاحبه   موسى قصة  أيضاً  وتطرح 
(موسى: املشهور جداً، وصاحبه: املجهول 
جداً)، أن املتلقي وهوينتهي من قراءة النص 
سيزدحم يف خاطره أكثر من موقف (يضاد) 
اآلخر، وأكثر من شخص (يضاد) اآلخر...

ونبذوا  متــامــاً  ـــزووا  أن قــد  الكهف  فأهل 
مراكز  حيتلون  أهنم  (مع  الدنيا  احلياة  زينة 
القو يف السلطة)، إال أن صاحب اجلنتني 

(تشبث)، بزينة احلياة الدنيا، حتى أنه يشكل 
بني  (التضاد)  يعني  وهــذا  الساعة،  بقيام 
أيضاً  نالحظه  و(التضاد)  القصتني،  بطيل 
ــر بــني (صــاحــب اجلنتني  مــن زاويـــة أخ
األرض  (رشق  صاحب  وبني  املزرعتني) 
ملك  اآلخر  أن  فمع  القرنني،  ذي  وغرهبا) 
األرض رشقها وغرهبا فأنه هتف قائالً هذا 
املزرعتني  صاحب  بينام  تعاىل  اهلل  رمحة  من 
ومها عديام القيمة بالقياس إىل صاحب رشق 
وهذا  تعاىل،  اهلل  بنعم  كفر  وغرهبا  األرض 

يعني عنرص (التضاد) بني بطيل القصتني.

وقد نتساءل: ماذا يعني مثل هذا التضاد 
بني أبطال متفاوتني يف املراكز واألدوار؟ 

حتتفظ  سوف  النص  قارئ  أن  ونجيب 
هذه  ترتكه  الــذي  (الكيل)  باألثر  ذاكرته 
إىل  منها  خيلص  بحيث  املتضادة،  القصص 
من  ولكن  الدنيا،  احلياة  زينة  نبذ  رضورة 
خالل التمييز بني خمتلف املواقف أواملنبهات 
يتطلب  التي يستجيب حياهلا، فثمة موقف 
(النبذ  لتحقيق عملية  األجتامعية)،  (العزلة 
(احلضور  يتطلب  موقف  وثمة  للزينة)، 
وثمة  ذاهتــا،  العملية  وحتقيق  األجتامعي) 
منبه عادي ويقابله منبه قوي ينبغي أن تصدر 
الشخصية عن كليهام بأستجابة واحدة هي 
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واألخطار  اهلواجس  للزينة).هذه  (النبذ 
أن  بعد  املتلقي  حيياها  ســوف  وتداعياهتا 
ينتهي من قراءة النص لترتك أثرها (الكيل) 
عىل حتديد موقفه من زينة احلياة الدنيا، بينام 
لوأقترص عىل جزئية من النص: سوف ترتك 
لديه  لوحصلت  (كام  أيضاً  اجلزئي  أثرها 
لقصة  قراءته  بالعزلة األجتامعية عند  قناعة 
بالقناعة  يردفها  أن  دون  الكهف)  أهــل 
يف  حتى  الزينة  نبذ  أمكانية  وهي  املضادة، 

الدخول إىل قلب احلياة األجتامعية.

عىل آية حال، تظل القراءة الكلية للنص 
القراءة (التجزيئي)  أثر أشد سعة من  ذات 
األخرية  دامــت  ما   ، أيضاً و(املوضوعية) 
أن  دون  املحدود  نطاقها  يف  املسالة  حترص 
واملتممة  املتساندة  ــزاء  األج إىل  يتجاوزه 

واملعمقة للظاهرة املبحوث عنها.

املذكور  املنهج  تطبع  التي  السمة  وهذه 
تتمثل ليس يف نطاق املوضوعات أوالعنارص 
العنارص  أن  بل  هبا،  األستشهاد  تم  التي 
والشكلية  واللغوية  الداللية  واألدوات 
تعميق  يف  تسهم  سوف  صياغتها  وطرائق 

األستجابة املطلوبة التي يستهدفها النص.

النص،  لبناء  متنوعة  خطوطاً  ثمة  أن 
واملقاطع  اآليــات  بعالقات  يتصل  ما  منها: 

يتصل  ما  بعضها.ومنها:  مع  واملوضوعات 
أوتــوازيــاً،  أوأفقياً  طولياً  العامرة  بخطوط 
عىل  الرسو  النص  يقطعها  التي  الرحلة  أي: 
الشاطئ، ومنها: ما يتصل بالعنارص واألدوات 

الثانية التي يوظفها النص إلنارة هدفه.

التفصيل  من  بيشء  نلم  أن  بنا  وجيــدر 
بمستويات البناء املذكور، مع دعمها بنامذج 
من التناول...وليكن ذلك يف البدء ما يتصل 
باخلط األول من البناء وهو: معاجلة النص 
أوموضوعاته  أومقاطعة  آياته  خالل  من 

امللتحمة عضوياً.

من احلقائق التي ينبغي لفت النظر إليها 
أن عالقة اآليات بعضها مع اآلخر ال تعني 
بالرضورة أن كل آية جتسد سبباً أومسبباً ملا 
قبلها وما بعدها بقدر ما تعني: أن ثمة شبكة 
من اخلطوط تتواصل فيام بينها بنحوأوبآخر 
مبارشة أوبنحوغري مبارش، ولكنها تفيض يف 
بالنحو  كلية)  معرفية  (أستجابة  إىل  النهاية 
: عندما  الذي أوضحناه يف فقرة سابقة...مثالً
نواجه أحد السور املباركة (سورة امللك) 
نجد أن اآلية األوىل تتحدث عن (املباركة) 
ي  الَّذِ كَ  بَارَ ﴿تَ اإلهلية  و(القدرة)  و(امللك) 
﴾، ونجد  يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ ُلْكُ وَ هِ املْ بِيَدِ
املوت  خلق  عن  تتحدث  تليها  التي  اآلية 
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أواخلالفية  العبادية  املامرسة  هبدف  واحلياة 
مْ  كُ يُّ أَ مْ  كُ وَ بْلُ لِيَ اةَ  يَ َ احلْ وَ تَ  َوْ املْ قَ  لَ خَ ي  ﴿الَّذِ
ونجد   ﴾ ورُ فُ الْغَ يزُ  زِ الْعَ وَ  هُ وَ الً  مَ عَ نُ  سَ أَحْ
خلق  عن  تتحدث  بعدها  وما  الثالثة  اآلية 
الساموات السبع، وإحكامها، ومنها: السامء 
الدنيا وتزينها مجالياً باملصابيح، وجعلها يف 
وإعداد  الشياطني،  لرجم  (أداة)  ذاته  اآلن 

العذاب هلم، ثم إعداد العذاب للكافرين. 

من  الشبكة  هــذه  ترتبط  كيف  واآلن: 
واحلياة  املــوت  عن  تتحدث  التي  اخلطوط 
ومجاليتها  السبع  ــاموات  ــس وال وهدفهام، 
وتتحدث  الدنيا)،  (السامء  أحدامها  ومهمة 
والكفار،  للشياطني  اآلخروي  العقاب  عن 
واألهم من ذلك هو: كيفية أستجابتنا لألثر 
(الكيل) الذي يرتكه النص يف هذا الصدد...
الثالثة  ثم  الثانية  اآليــة  أن  فيه،  شك  ال  مما 
وما بعدها هي جتسيد أوأمتداد لآلية األوىل 
يرتبط  حيث  الــقــدرة)  امللك،  (املــبــاركــة، 
القسامن بشبكة اخللق (خلق املوت...) (خلق 
سبع ساموات...) لكن: ما العالقة بني املوت 
واحلياة وبني خلق الساموات السبع؟ صحيح 
إهنام (تشرتكان) يف (اخللق)، لكن ثمة مئات 
أيضاً،  (اخللق)  لعملية  ختضع  الظواهر  من 
الرتكيز  مع  مثالً  السبع)  (الساموات  فلامذا 

عىل السامء الدنيا؟...أن النص عندما يرتبط 
بني الوظيفة اجلاملية للمصابيح (الكواكب) 
وبني الوظيفة التأديبية (رجوماً للشياطني)، 
العذاب  اعــداد  ثم  هلا،  العذاب  إعــداد  ثم 
للمنحرفني، إنام يصل بني اخليط الذي ربط 
عملية خلق املوت واحلياة باملامرسة العبادية، 
من  املصابيح  ابداع  ربط  الذي  اخليط  وبني 
عىل  التمرد  وبــني  للشياطني  رمجها  خــالل 
العمل،  من  هوأحسن  بام  العبادية  املامرسة 
التقيا يف شبكة واحدة هي: (العقاب  حيث 
اآلخروي) فيام ذكر النص ان اهلل تعاىل أعد 
للشياطني عذاب السعري (واعتدنا هلم عذاب 
السعري) وفيام ذكر النص ان اهلل تعاىل جعل 
ا  نَّ وا لَوْ كُ الُ قَ الكفار من أصحاب السعري ﴿وَ
 ﴾ ريِ عِ ابِ السَّ حَ نَّا يفِ أَصْ ا كُ قِلُ مَ عُ أَوْ نَعْ مَ نَسْ
ألصحاب  فسحقاً  بذنبهم  ــأعــرتفــوا  (ف

السعري).

التقتها  التي  هوالشبكة  (السعري)  إذن: 
متمردي  بني  مجعت  التي  اآليــات  خطوط 
من  النمط  ــذا  ــرش...وهب ــب وال الشياطني 
تأخذ  التي  اآليــات  بني  التواصل  خطوط 
سمتها األستقاللية من جانب، وأنصباهبا يف 
أكثر من شبكة أويف شبكة واحدة من جانب 

آخر، نتبني مد عالقة بعضها مع اآلخر.
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من  واحدة  يوضح  املتقدم  النموذج  إن 
آليات الربط بني آيات النص أوموضوعاته، 
تر: ما هي اآلليات املتنوعة التي يسلكها 
النص يف بناء املوضوعات وأنعكاساته عىل 

أستجابه املتلقي حيال ذلك؟ 

األجـــزاء  لــربــط  متنوعة  طــرائــق  ثمة 
خالل  من  يتم  بعضها  السور،  تنظم  التي 
مفهوماهتا،  نمو  أو  الذهنية،  التداعيات 
أوجتانسها، أوالتمهيد هلا...الخ، فإذا أخذنا 
مثالً  (التمهيد)  وهي  اآليات  هذه   أحد
ملوضوع ما، نجد أن هذا التمهيد قد يتصدر 
السورة، وقد يتخللها، ويف احلالة ألوىل يكون 
) للنص، فيعكس  التمهيد (مقدمة) أو(بدايةً
أواخلتام)... و(النهاية  (الوسط)  عىل  أثره 

سمة  إىل  األشــارة  يمكن  السياق  هذا  ويف 
من  أوالغالبية  الكثري  أن  هي:  مهمة  بنائية 
بموضوعاهتا  التنبؤ  يمكن  الكريمة  السور 
السورة  هبا  تستهل  التي  املقدمة  خالل  من 
موضوعاً  بنحوجممل  املقدمة  تطرح  حيث 
أويتكرر  بعد،  فيام  تفصيالته  يأخذ  أوأكثر، 
النص،  من  أومتباعدة  متقاربة  مواقع  يف 
حيث نجد بعض السور حتوم بأكملها عىل 
ما طرحته (املقدمة) من أفكار، ونجد بعضاً 
ونجد  ذلــك،  عىل  مجيعاً  ال  غالبيتها  حتوم 

يف  املقدمة  موضوع  (يكرر)  ثالثاً  بعضها 
النص...وهكذا.ولعل  من  متنوعة  مواقع 
ختضع  الكريمة  القرآنية  السور  من  الكثري 
طرح  أي  البناء،  من  ــر  اآلخ النمط  هلــذا 
عرشات  طرح  ثم  املقدمة،  يف  (موضوع) 
أن  إال  النص،  خالل  املستقلة  املوضوعات 
وآخر،  حني  بني  يتسلل  املقدمة  موضوع 
إىل هذا املوقع أوذاك من النص، ليسل بني 

... أجزائه املتباعدة مثالً

هذا  يف  بنموذج  نستشهد  أن  ويمكننا 
من  األول  أوالقسم  املقدمة  وهو:  الصدد 
لظاهرة  عرضت  حيث  ــدة)  ــائ (امل ــورة  س
أواحلرمة،  احللية  من  يواكبها  وما  (األكل) 
والتذكية أوعدمها بالنسبة لألنعام، وبالنسبة 
إىل طعام أهل الكتاب، وبالنسبة إىل الصيد 
طرحتها  مجيعاً  أولــئــك  واهلـــدي...ألـــخ، 
لكم  (أحلت  األسهاب  من  بيشء  املقدمة 
تْ  مَ رِّ هبيمة األنعام) (غري حميل الصيد) ﴿حُ
لَّ  هِ أُ ا  مَ وَ يرِ  ِنْزِ اخلْ مُ  ْ حلَ وَ مُ  الْدَّ وَ ةُ  تَ َيْ املْ مُ  يْكُ لَ عَ
يَةُ  دِّ َ ُرتَ املْ وَ ةُ  وذَ قُ َوْ املْ وَ ةُ  نِقَ ُنْخَ املْ وَ بِهِ   ِ اهللاّ  ِ ريْ لِغَ
ا  مَ مْ وَ تُ يْ كَّ ذَ ا  مَ إِالَّ  عُ  بُ السَّ لَ  أَكَ ا  مَ ةُ وَ يحَ النَّطِ وَ
الطيبات  لكم  (أحل   ﴾.. بِ النُّصُ ىلَ  عَ بِحَ  ذُ
أسم  ــروا  (وأذك اجلــوارح)  من  علمتم  وما 
اهلل عليه) (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام 
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الذين أوتوا الكتاب حل لكم...).

ومن الطبيعي أن يستخلص املتلقي من 
وراء  من  يستهدف  النص  أن  املقدمة  هذه 
ظاهرة  خــالل  من  النفس)  (تزكية  ذلــك 

(الطعام).

بعد ذلك يقطع النص رحلة طويلة يطرح 
خالهلا عرشات املوضوعات، بعضها يتصل 
بسلوك  يتصل  وبعضها  والتيمم،  بالوضوء 
وبعضها   ،والنصار واليهود  املكذبني 
يتصل بابني آدم عليه السالم وقتل أحدمها 
 :أخر متنوعة  موضوعات  إىل  لآلخر، 
لكن مع الرتكيز عىل الكتابيني وأنحرافاهتم، 
إىل  (املقدمة)   صد يتسلل  ذلك،  خالل 
هذا املوقع أوذاك، مثل: (ال حترموا طيبات 
ما أحل اهلل لكم)، ومثل (وكلوا مما رزقكم 
الذين  عىل  (ليس  ومثل  طيبا)  حــالالً  اهلل 
آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيام طعموا) 
الصيد)،  من  بيشء  اهلل  (ليبلونكم  ومثل 
(أحل  ومثل  الصيد...)  تقتلوا  (ال  ومثل 
لكم صيد البحر...) ومثل(ما جعل اهلل من 
حام)... وال  وصيلة  وال  سائبة  وال  بحرية 

هذه النصوص وردت يف مواقع متفرقة من 
السورة الكريمة، وهي ذات صلة بمقدمتها 

 ، أوالً يعني ذلك  ماذا  كام هوواضح.ولكن 
وما هوموقعها من عامرة السورة؟ ومن ثم: 
من  املتلقي،  عىل  ذلك  انعكاسات  هي  ما 
كونه  حيث  ومن  للنص،  أستجابته  حيث 
عن  تتحدث  متفرقة  آيــات  وليس   ( ــالً (ك

الطعام؟ 

أساساً  النص  أستهالل  أن  شك  ال  مما 
بموضوع ما يعني من حيث األستجابة أن 
بأمهية  املوضوع،  بأمهية  يتحسس  املتلقي 
البدن  وتطهري  تزكية  وأثره يف  الطعام  حلية 
والنفس، أي: الشخصية، بنحوعام...املهم 
املتلقي ستحتفظ ذاكرته هبذا اجلانب ما  أن 
خالل  به،  احلديث  أستفتح  قد  النص  دام 
 أخر موضوعات  املتلقي  سيواجه  ذلك، 
أو  (التزكية)  مفهوم  إىل  بذهنه  تتداعى 
(التطهري)، مثل: الوضوء والغسل والتيمم 
يلفت  النص  أن  بخاصة  تطهرياً،  بصفتها 
له:  ويقول  اجلانب،  هذا  إىل  مبارشة  نظره 
ليطهركم)...وتتواىل  اهلل  يريد  (ولــكــن 
ليواجه  اآلخــر،  بعد  ــداً  واح املوضوعات 
يطهر  أن  اهلل  يرد  (مل  تقول  عبارة  املتلقي 
مرات  تكرر  عبارات  يواجه  كام  قلوهبم)، 
متعددة عن (واكلهم السحت) وصلة ذلك 
اخلمر  (إنام  عبارة  يواجه  التطهري، كام  بعدم 
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رجــس...)  واألزالم  واألنصاب  وامليرس 
الوضوح  التطهري من  بعدم  الرجس  وصلة 
يستوي  ال  (قل  عبارة  بمكان...ويواجه 
الوضوح  من  وهذا  والطيب...)  اخلبيث 
وعدمها،  التزكية  حيث  من  أيضاً  بمكان 
الرتكيز  أستهدف  قد  النص  أن  يعني  وهذا 
الطعام  خــالل  مــن  النفس)  (تزكية  عــىل 
بخاصة، مضافاً إىل ممارسات أخر تصب 

يف املفهوم املشار إليه.

إىل  النص من موضوع  انتقال  كيفية  أما 
آخر، وصلة ذلك بمقدمة السورة ووسطها 
وهنايتها، فأمر ال يمكن األستشهاد به اآلن، 
حيث فصلنا احلديث عن ذلك يف الدراسات 

اخلاصة بعامرة النص.

من  النص  أنتقال  يمكننا  ذلــك  ومــع 
موضوع إىل آخر.

بنص  نستشهد  أن  يمكننا  ذلــك  ومــع 
قصري، لتتضح الصورة؟ 

خــالل  ــك  ــذل ب األســتــشــهــاد  يمكننا 
ومنها:   ،األخر البنائية  لالشكال  عرضنا 
عىل  (مــقــدمــتــه)  تنعكس  الـــذي  الشكل 
(ســورة  نحو  مــن  ــذا  وه الــســورة،  غالبية 
مقدمتها  طرحت  حيث   ، مثالً ــزاب)  األح
اهلل  أتق  النبي  أهيا  (يا  أحدمها:  موضوعني، 

واآلخر  واملنافقني...)  الكافرين  تطع  وال 
(ما جعل اهلل لرجل من قلبني يف جوفه وما 
منهن  تظاهرون  الألئي  أزواجــكــم  جعل 
ابناءكم...)  أدعياءكم  جعل  وما  أمهاتكم 
واملوضوعان مرتابطان، حيث طالب األول 
واآلخر  والكافر،  املنافق  إطاعة  بعدم  منهام 
عرض لبعض الوحدات األجتامعية متمثلة 
هو:  بينهام  والرابط  ونطاقاهتا،  (األرسة)  يف 
أنكار العالقة املزدوجة بني احلب والكراهية 
يف آن واحد(ما جعل اهلل لرجل من قلبني) 
(كام  أعداءهم  وباآلخر  قوماً  بأحدمها  حيب 
ورد ذلك من اإلمام الصادق...كذلك: 
ما جعل اهلل تعاىل الزوجة التي يظاهر الرجل 
منها (أما) يف آن واحد، وكذلك ما جعل اهلل 
تعاىل (املتبنّى) (ابناً) للرجل يف اآلن ذاته...

املقدمة  موضوعي  بني  النص  وصل  أذن: 
احلب  يف  (األزدواجـــيـــة)  نفي  خــالل  مــن 
الزوجة  يف  األزدواجية  ونفي  والكراهية، 
املوضوعان  واالبن.هذان  والدعي  واألم، 
ينعكسان  سوف  السورة،  ملقدمة  املجسدان 
عىل غالبيتها، حيث يتجه النص إىل عرض 
الكافرون  ــزب)  (حت فيام  اخلندق،  معركة 
عرض  وفيام  اإلسالميني،  حيال  واملنافقون 
إىل  يتجه  ثــم  املنحرفة،  ملواقفهم  النص 
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ونطاقاهتا،  (األرسة)  إىل  ليعرض   النبي
كام  ــــه،  أزواج مــع   عالقته يف  متمثلة 
وعالقة  (الــطــالق)،  ــك  ذل بعد  يــعــرض 
النبي  املهر، ثم خماطبة  ذلك بمن مل يسم هلا 
املهر،  أعطاهن  ممن  له  الزوجات  بإحالل 
العم  بنات  يمينه، وباقربائه من  وما ملكت 
والــعــامت واخلــالــة واخلـــاالت...ألـــخ، كام 
ثم   ،بيوته إىل  الدخول  آداب  يعرض 
البني  لــزوجــاتــه...ومــن  احلاجب  أحكام 
مجيعاً  تدخل  إليها  املشار  املوضوعات  أن 
أي:  وأحكامها)  ونطاقاهتا  (األرسة  ضمن 
كان  أن  بعد  (املقدمة)،  موضوعي  أحد  مع 
املوضوع  جيسد  األحزاب،  ملعركة  العرض 
عن  احلديث  (أي:  (املقدمة)،  من  اآلخــر 
إىل  اآلن  يتجه  هو  وها  واملنافقني)،  الكفار 
ينته  مل  (لئن  فيقول  املنافقني  عن  احلديث 
املنافقون...)، وكان قبل ذلك (أي قبل أن 
تطع  (وال  خياطب  الطالق)  عن  يتحدث 
الكافرين واملنافقني)، كام أنه يف آخر آية من 
النص يقول: (ليعذب اهلل املنافقني...) ألخ.

من خالل هذا العرض الرسيع ملحتويات 
السورة  غالبية  أن  نجد  ــزاب،  األح سورة 
تتحدث عن موضوعي (الكفار واملنافقني) 
من جانب، و(األرسة) ونطاقاهتا من جانب 

طرحتهام  اللذان  املوضوعان  ومها  آخــر، 
مجلة  النص  يطرح  ذلك،  (املقدمة)...خال 
موضوعات رسيعة ال تتجاوز آيات معدودة 
وإىل  وجزاءاته،  اآلخر  اليوم  إىل  كاألشارة 
األمانة  وعرض  وتسبيحه،  تعاىل  اهلل  ذكر 
واجلبال...ألخ،  واألرض  الساموات  عىل 
وهبذا نستكشف أن غالبية السورة قد حامت 
عىل ما طرحته (املقدمة)، وأن (الوصل) بني 
املوضوعات الثابتة والطارئة قد أحكم بناؤه 
عىل النحوالذي أوضحناه، واملهم أن املتلقي 
ستحتفظ  الــســورة  قــراءة  من  وهوينتهي 
ذاكرته بأفكار وأحكام األرسة واجلهاد من 
حيث (العالقات) التي تطبع أوالمها بسمة 

(احلب) واألخر بسمة (الكراهية).

حيث  من  النص  ببناء  يرتبط  فيام  هــذا 
املوضوعات  غالبية  عىل  (مقدمته)  أنعكاس 
املطروحة يف النص.وأما من حيث أنعكاسها 
ذلك  مالحظة  فيمكن  بأكمله،  النص  عىل 
حيث  الطالق،  ســورة  يف  املثال  سبيل  عىل 
أستهلت السورة بآية تتضمن حمورين بتفرع 
أحدمها من اآلخر، ومها التقو وما يرتتب 
عليها من تيسري األمر (وأتقوا اهلل) (لعل اهلل 
حيدث بعد ذلك أمرا)...طبيعياً، تتحدث اآلية 
النساء  طلقتم  أذا  النبي  أهيا  (يا  الطالق  عن 
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نواجه  ذلك  لعدهتن...)...بعد  فطلقوهن 
يتق  باإلشهاد، وتعقبان (ومن  تطالبان  آيتني 
املحورين  نفس  أي:  خمرجا)،  له  جيعل  اهلل 
جتيء  ذلــك  بعد  األمـــر)،  وتيرس   التقو)
البالغ  وغري  اليائس  عدة  لتطرح  جديدة  آية 
له  جيعل  اهلل  يتق  (ومــن  وتعقب  واحلامل، 
 من أمره يرسا) أي: نفس املحورين (التقو
باأللتزام  تطالب  آيــة  جتــيء  ثم  والتيرس)، 
بأحكام اهلل، وتعقب: (ومن يتق اهلل، يكفر عنه 
 ،(التقو) سيئاته ويعظم له أجرا) وهوحمور
لكن: من خالل املرور بقنوات تتصل بسكنى 
ويعقب  العدة،  يف  عليها  واألنفاق  املطلقة 
وهواملحور  يــرسا)  عرس  بعد  اهلل  (سيجعل 
املتفرع من التقو.أخرياً يتقدم النص بحكاية 
أوأقصوصة تتحدث عن جمتمع منحرف بائد، 
ولكن ختاطب جمتمع الرسالة (فاتقوا اهلل...) 
اهلل  أغدقها  التي  باملعطيات  السورة  ختتم  ثم 
تعاىل عىل جمتمع الرسالة من خالل األشارة 
 النبي عىل  ونــزولــه  الكريم  الــقــرآن  إىل 
وعطاءاته األبداعية، فاملالحظ، أن (املقدمة) 
عكست أثرها عىل النص بأكمله: مع أختالف 

املوضوعات، بالنحوالذي عرضنا له.

للنص  النهائية  احلصيلة  فأن  وحينئذ، 
تظل  املستجيب)  عىل  الكيل  أثرها  (أي: 
وما   التقو بمفهوم  املتلقي  ذاكــرة  تقرع 

يرتتب عليها من تيرس األمر.

وقد ذكرنا أن (التمهيد) للموضوعات، 
واألمثلة  يتخللها،  وقد  السورة  يتصدر  قد 
التي عرضت هلا متثل تصديراً للموضوعات 
الداخيل  التمهيد  أمــا  هلــا،  (مقدمة)  اي 
للموضوعات فال تزال املوضوعات بحاجة 
باملستويات  يرتبط  هلا،  نموذج  تقديم  إىل 
هذا  يف  النص  يسلكها  التي  أوالــطــرائــق 

الصدد.

أن  إىل  الــنــظــر  لــفــت  ــن  م ــد  ب هــنــا، ال 
(التمهيد) للموضوعات، يظل أحد طرائق 
فثمة  واال  النص،  ــزاء  أج بني  (الــوصــل) 
الفنية)  (الوصلة  ألجيــاد  متنوعة  طرائق 
الذهنية)  (التداعيات  مثل  إليها،  املشار 
(النمو) (التجانس)...ألخ، لذلك نجد أن 
الطرائق  جمموعة  يسلك  قد  الــوارد  النص 
املتقدمة إلجياد الرابطة العضوية، بخاصة يف 
السور الطوال.ففي القسم األول من سورة 
الربط  تم   ، مثالً مقاطع  مجلة  نواجه  البقرة 
بينها من خالل التجانس والنمووالتداعي، 
وأيضاً من خالل التمهيد، فقد ختم املقطع 
اآلتية:  باآلية  املذكور  القسم  من  الرابع 
 ، مجيعاً األرض  يف  ما  لكم  خلق  (هوالذي 
ثم أستو إىل السامء فسواهن سبع ساموات 
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وهوبكل يشء عليم).أن الفقرة األخرية من 
نموذجاً  متثل  عليم)  يشء  (وهوبكل  اآلية 
مهدت  حيث  (التمهيد)،  لظاهرة  واضحاً 
للمقطع اجلديد من النص وهواملقطع الذي 
حيث  البرشي)  (امليالد  جتربة  عن  يتحدث 
للمالئكة  قال ربك  (وإذا  النحو،  يبدأ هبذا 
أجتعل  قالوا  خليفة  األرض  يف  جاعل  أين 
ونحن  الدماء  ويسفك  فيها  يفسد  من  فيها 
أعلم  أين  قال  لك  ونقدس  بحمدك  نسبح 
كلها... األسامء  آدم  تعلمون.وعلم  ال  ما 

قالوا سبحانك ال علم لنا أال ما علمتنا أنك 
أنبئهم... آدم  يا  احلكيم.قال  العليم  أنت 

قال: أمل أقل لكم أين أعلم غيب الساموات 
واألرض، وأعلم ما تبدون...)

القصيص  املقطع  هــذا  يف  فــاملــالحــظ 
أن  املالئكة)  وبني  تعاىل  اهلل  بني  (املحاورة 
العصب الفكري هلذه املحاورة هو(العلم)، 
(واهلل  بفقرة  األسبق  املقطع  له  مهد  حيث 
اجلديد  املقطع  فجاء  عليم)،  يشء  بكل 
متمثالً  تعاىل،  اهلل  (علم)  عىل  حيوم  بأكمله 
ما  علم،  تعلمون،  ال  أعلم،  عبارات:  يف 
الطبيعي  وأعــلــم...ومــن  أعلم،  علمتنا، 
جداً، أن املتلقي وهوينتهي من قراءة املقطع 
ويواجه  عليم)  يشء  بكل  (واهلل  األسبق 

خالل  من  تعاىل  اهلل  علم  عىل  حيوم  بمقطع 
النحواملدهش  بذلك  البرشي،  املولد  جتربة 
متمثالً  النص  يدعو  ــام  أن ــاورة،  ــح امل مــن 
إبداع  بني  الربط  لعملية  واع)  (ولوبنحوال 
إبداعه  تعاىل لألرض وللساموات وبني  اهلل 
للجنس البرشي، حيث كانت اآلية األخرية 
من املقطع األسبق تقرر أنه خلق الساموات 
اإلنسان،  خيلق  هوتعاىل  وهــا  واألرض، 
أنه  األعتبار  بنظر  ولكن: من خالل األخذ 
غيب  يعلم  وأنــه  عليم)  يشء  (بكل  تعاىل 
نتذكر  وهنا،  واألرض.ألــــخ،  الــســاموات 
خللق  عرض  األسبق  املقطع  يف  النص  أن 
املقطع  يف  هو  وهــا  واألرض،  السموات 
اجلديد يتحدث عن (علمه) غيب الساموات 
عملية  إىل  األشــــارة  واألرض...أذن: 
واألرض)  (الــســاموات  وعملية  (اخللق) 
بني  يتناغم   صد تظل  (العلم)  وعملية 
األول  متهيد  خــالل  من  الــســورة  مقطعي 
ال  ما  وهذا  هو،  اجلديد...واملهم  للمقطع 
نمل تكراره ما ينعكس أثره عىل املتلقي من 
(املرتابطة)  للموضوعات  أستجابته  حيث 

من خالل التمهيد املذكور وأمثلته. 

ما تقدم جيسد نامذج متنوعة لبناء النص 
أوصالته  وأنعكاساته  التمهيد  خالل  من 
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أن  إىل  أرشنـــا  حيث  بالنص،  العضوية 
ثمة  وأن  الوصل،  طرائق  هوأحد  التمهيد 
تشكل  والنمووالتجانس  كالتداعي  طرائق 
نقدم  بأن  باس  وال  أيضاً،  الربط  أدوات 

نامذج هلذه األنامط من أدوات الوصل.

تتداخل  إليها  ــار  ــش امل األدوات  أن 
هوأحداث  واملهم  مــا،  نص  يف  أوتستقل 
(كلية)  القارئ  أستجابة  يف  املطلوب  أثرها 
النص، ويمكننا عىل سبيل املثال أن نستشهد 
بأحد السور القصار وهي سورة (الصف) 
حيث أستهلت بإشارهتا إىل من مل يقرن قوله 
بالعمل، ثم أنتقلت إىل موضوع هو(القتال) 
إىل  وأنتقلت  املــرصــوص،  كالبنيان  صفاً 
إىل  باالشارة  مكتفية   موسى عن  حكاية 
أذ قومه، ومعاقبتهم، ثم أنتقلت إىل حكاية 
تبشريه  إىل  باألشارة  مكتفية   عيسى عن 
(فلام  بفقرة  النص  وختمت   ،بمحمد
مبني). سحر  هذا  قالوا:  بالبينات،  جاءهم 

 أنتقلت إىل احلديث عن جمتمع حممد ثم 
الكذب  اهلل  عىل   ــرت أف ممن  أظلم  ــن  (وم
وهويدعى إىل اإلسالم، واهلل ال هيدي القوم 
موضوعات  نتابع  أن  قبل  الظاملني)...هنا 
من  كال  نالحظ  أن  يمكننا  املتبقية  السورة 
"النمو"  "التجانس"  "التداعي"  "التمهيد" 

 تتداخل مجيعاً يف (النقلة) من جمتمع عيسى
إىل جمتمع حممد، فمجتمع عيسى وقد برش 
بمحمد أيضاً، أهتم عيسى بالسحر، وجمتمع 
كالمها  باألفرتاء،    حممداً أهتم   حممد
سلوك (متجانس)، ويف اآلن ذاته فإن اآلية 
للحديث  (متهيد)  هي   بمحمد املبرشة 
الذين  قومه  إىل  بالنسبة   حممد املبرش  عن 
أهتموه باألفرتاء عىل اهلل تعاىل، ويف اآلن ذاته 
(يتداعى بالذهن) من جمتمع سابق إىل جمتمع 
الحق، وأيضاً فإن عملية األفرتاء هي (نمو) 
بالنسبة  بالسحر  األهتــام  هي  سابقة  لفكرة 

.ملجتمع عيسى

األدوات  لتداخل  بني  نموذج  ــذا  وه
الرابطة بني املوضوعات.ويمكننا أن نلحظ 
أدوات  يف  تستقل  (أجــزاء)  ذاته  النص  يف 
عملية  وفيها   ،األخر األجزاء  مع  ربطها 
(النمو) للموضوعات، فالنص تابع حديثه 
ونَ  يدُ رِ ﴿يُ وقال   ،صىل حممد  جمتمع  عن 
إِالَّ  هُ  بَى اللَّ أْ يَ مْ وَ هِ اهِ وَ فْ بِأَ هِ  نُورَ اللَّ وا  ئُ فِ طْ يُ أَنْ 
ي  الَّذِ وَ  هُ ونَ افِرُ الْكَ هَ  رِ كَ لَوْ  وَ هُ  نُورَ تِمَّ  يُ أَنْ 
هُ  رَ هِ ظْ لِيُ قِّ  الْحَ دِينِ  وَ   دَ بِالْهُ هُ  ولَ سُ رَ لَ  سَ أَرْ

 ﴾ ونَ كُ رِ شْ هَ الْمُ رِ لَوْ كَ هِ وَ لِّ ينِ كُ ى الدِّ لَ عَ

املذكور،  املجتمع  عن  حديثه  يتابع  ثم 
وممارسة  ورسوله،  باهلل  اإليــامن  إىل  فيبرش 
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 ، اجلهاد، واألثابة عىل ذلك دنيوياً وأخروياً
بإن  املؤمنني  إىل  بالدعاء  حديثه  خيتم  ثم 
يصبحوا كحواريي عيسى، وخيتم ذلك 
عدوهم  عىل  آمنوا  ــذي  ال (فأيدنا  بفقرة 
ــاملــالحــظ أن  ــن)...ف فــأصــبــحــوا ظــاهــري
(أظهار)  عن  تتحدث  ــرية  األخ األجـــزاء 
الدين  عىل  (ليظهره  (وهواألسالم)  الدين 
كله) وختتم حديثها بإظهار املؤمنني يف زمن 
(فأصبحوظاهرين)... عدوهم  عيسى عىل 

(ظاهرين)  النص  هبا  ختم  التي  فالفقرة 
(ليظهره)،  النص  هبا  توسط  التي  والفقرة 
لكن  اآلخر  لفكرة  (نمواً)  منها  األوىل  يعد 

من خالل األرتداد إىل حدث سابق.

وأما النموذج التي متثل (النمو) بحسب 
باحد  نستشهد  أن  يمكننا  الزمني،  تسلسله 
سورة  ففي  الــطــوال،  السور  من  الــنــامذج 
األعراف عرب قصة عيسى عليه السالم مع 
الذين  قومه  خاطب  فرعون،  ومع  قومه 
ربكم  (عسى  قائالً  فرعون  شدائد  حتملوا 
أن هيلك عدوكم، ويستخلفكم يف األرض، 
اخلطاب  تعملون)...فهذا  كيف  فينظر 
هبــالك  التنبؤ  ــر:  ــواه ظ ثـــالث  يتضمن 
فرعون، التنبؤ بأستخالفهم يف األرض، اال 
تعملون)  كيف  (فينظر  الثالثة  الظاهرة  أن 

مفتوحة  تركها  بل   موسى هلا  يتنبأ  مل 
هالك  بعد  القوم  سيعمله  ما  عىل  تتوقف 
ذلك  رس  وسنبني  واستخالفهم  فرعون 
فيام بعد وهذا بطبيعة احلال أحد مستويات 

(النموالفني) لألحداث.

عن  حديثها  الــســورة  تتابع  ذلــك  بعد 
فرعون  مع  وتعامله  السالم  عليه  موسى 
(فأنتقمنا  القول  إىل  تصل  حتى  وجمتمعه، 
القوم  اليم...وأورثنا  يف  فاغرقناهم  منهم 
األرض  مشارق  يستضعفون  كانوا  الذين 
عىل  السابقة  الفقرة  ومغارهبا...)...أذن: 
فرعون،  جمتمع  (إغـــراق  احلدثني  هذين 
الفقرة  ــا  مــوســى) ومه ــوم  ق واســتــخــالف 
عدوكم،  هيلك  أن  ربكم  (عسى  القائلة 
(تنامت)  الــفــقــرة  هــذه  ويستخلفكم) 
طور  إىل  (الــكــالم)  طــور  من  أنتقلت  أي 
أولنقل:  بالفعل،  حتقق  الــذي  (احلــدث) 
تنامياً  اليم)  يف  (فأغرقناهم  فقرة  جــاءت 
كانوا  ــن  ــذي ال ــقــوم  ال (وأورثـــنـــا  لــعــبــارة 
ومغارهبا)  األرض  مشارق  يستضعفون 
األرض...)  (ويستخلفكم يف  لعبارة  تنامياً 
األخرية  موسى  عبارة  إىل  بالنسبة  لكن: 
وهي (فينظر كيف تعملون) نجدها ال تتنبأ 
هالك  إىل  بالنسبة  الحظناها  التي  بالبشارة 
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جعلت  بــل  جمتمعه،  وأستخالف  الــعــدو 
عىل  تتوقف  أو(مفتوحة)  (معلقة)  القضية 
نظراً ملجهولية سلوكهم،  القوم،  ما سيفعله 
حتى  البحر  قومه  جــاوز  أن  ما  وبالفعل، 
(يا  فقالوا:  األصنام،  يعبدون  قوماً  شاهدوا 
أذن:  آهلة...)  اهلاً كام هلم  لنا  موسى: إجعل 
(حدث  احلدث  قومه...وهذا  أنحرف  قد 
األنحراف وسواه من األحداث التي رسدهتا 
كيف  (فينظر  لفقرة  جواباً  بجسد  القصة) 
تعملون) حيث تعني هذه الفقرة أن اهلل تعاىل 
إجيابياً أوسلبياً عىل نمط  سوف يرتب األثر 
األرسائيليون،  عنه  سيصدر  الذي  السلوك 
(النمو)  عملية  مصاديق  أحــد  هو  ــذا  وه
العضوي للموضوعات، مضافاً إىل مصداقية 

اآلخرين: هالك العدو، واألستخالف.

أستقلت  قد  (النمو)  األداة  هذه  املهم، 
بينام  اآلن،  لــه  عرضنا  الـــذي  الــنــص  يف 
(التداعي)   األخر األدوات  مع  تداخلت 
األسبق،  النص  يف  (التمهيد)  (التجانس) 
ال  ممــا   األخـــر األدوات  سائر  وكــذلــك 

حاجة إىل األستشهاد بنامذج هلا.

الثالثة  اخلطوط  أحد  اآلن  حتى  أتضح 
وهو:  القرآنية،  السورة  عامرة  تنظم  التي 
النص)  (أجـــزاء  صلة  عىل  القائم  البناء 

بعضها مع اآلخر، ويبقى اخلطان اآلخران، 
النص،  (هيكلية)  عىل  القائم  البناء  ومها: 

واألدوات املوظفة ألنارة هدفه.

مادته  فإن  النص)،  (هيكلية  إىل  بالنسبة 
املــوضــوع)  (وحـــدة  تطبعها  قــد  املعرفية 
وهونادر بالقياس عىل (تعددية املوضوعات) 
ولكن يف احلالتني ثمة بناء عام خيضع بطبيعة 
الفارق  أن  اال  العضوية،  للوحدة  احلــال 
أن  أواهليكلية)،  الشكل  حيث  (من  بينهام 
األول منهام يأخذ يف الغالب تسلسله الزمني 
تسلسله  يأخذ  آخر  وحيناً  أواملوضوعي، 
النفيس، ويف احلالتني فإن املرحلة التي يقطعها 
النص ال تتجاوز (بدايتها ووسطها وختامها) 
ختوم املوضوع املحدد، بعكس اآلخر منهام 
(أي: ألنص متعدد املوضوعات) فيها خيضع 
بناؤه للزمان النفيس يف الغالب، ومن ثم فإن 
 الرحلة التي يقطعها النص تتقاطع أوتتواز
(بــدايــتــهــا ووســطــهــا وهنــايــتــهــا) بحسب 
يستهدفها  التي  الكلية  األستجابة  متطلبات 

النص يف هيكليته.

ببعض  أوالً  نستشهد  أن  ويمكننا 
النص  (أي:  األول  النمط  مــن  الــنــامذج 
أن  إىل  ـــارة  االش مــع  املــوضــوع)  املتوحد 
يف  أنحصارها  تعني  ال  املوضوعية  الوحدة 
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هبا  أوختتتم  تتصدرها  قد  بل  مقفل،  سياج 
التي  السور  خاصة يف   ،أخر موضوعات 
سورة  مثل  القصيص:  للعنرص  تتمحض 
من  مجلة  وتتعقبها  تتصدرها  فيام  يوسف 
قد  أهنــا  النص.كام  يف  املستهدفة  األفكار 
تأخذ  ثم  للموضوع،  جممل  بعرض  تبدأ 
بتفصيالته، ومثاله من السور القصار جداً: 
أمجال  أوالً  عرضت  حيث  الفيل  ــورة  س

املوضوع.

(امل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، 
احلدث  فصلت  ثم  كيدهم...)،  جيعل  أمل 
عليهم  (وأرســل  الزمني  تسلسله  بحسب 
سجيل  من  بحجارة  ترميهم  أبابيل  طــرياً 
تصدير  أن  الطبيعي،  فجعلهم...)...ومن 
مسوغاته  له  هوجممل  بام  أواملوقف  احلدث 
يدع  حيث  األستجابة،  عملية  يف  النفسية 

املتلقي متشوقاً إىل معرفة تفصيالته.

املقدمة  عــىل  الــنــص  ينطوي  ال  ــد  وق
التي  النصوص  مــن  ومثاله  األمجــالــيــة، 
تتضمن (احلدث) سورة القدر، وامثاله من 
سورة  (املوقف)  تتضمن  التي  النصوص 
فــإن احلدث  احلــالــني،  (الــكــافــرون)، ويف 
أرشنا  كام  الغالب  يف  يأخذان  أواملــوقــف 
نادراً  اال  أواملوضوعي،  الزمني  تسلسلهام 

فيام  نــوح،  ســورة  منه...مثل  جزئية  أويف 
منذ  املوضوعي  الزمني  تسلسلها  أخذت 
األنذار، وحتى عملية الغرق (مما خطيئاهتم 
النص  أن  إال  نـــارا...)  فأدخلوا  أغرقوا، 
الغرق  عملية  بعد   لنوح نموذجاً  نقل 
من  األرض  عىل  تذر  ال  رب  نوح:  (وقال 
الكافرين دياراً...)، فهذا املوقف هوأرتداد 
إىل (الوسط) كام هوواضح، أي: أن دعاءه 
كان قبل حدث الغرق، ولكن النص رسمه 
بعد احلادثة، وهوأثر له مسوغاته يف عملية 
من  كــالً  ان  الــواضــح  األستجابة...فمن 
أكثر  أثراً  حيمل  و(هنايته)  النص  (مقدمة) 
فاعلية لد املستجيب حيث حتتفظ ذاكرته 
هبام، وهذا ما جتسد يف السورة التي نحن يف 
تتفاوت  الطوفان  حادثة  أن  فيام  صددها، 
للمنحرفني  الشاملة  باألبادة  سواها  عن 
(من الناحية اجلغرافية) بالقياس إىل األبادة 
األقليمية التي تعرضت املجتمعات املنحرفة 
آخر  جانب  من  أهنــا  وبــام  إليها،   ــر األخ
املؤمنني  من  القليلة  الثلة  بأنقاذ  أقرتنت  قد 
وأستمرارية  مليالد  الــنــواة  كانت  حيث 
الوجود البرشي، وبام اهنا من جانب ثالث، 
كبرية  بخطورة  متسمة  بظاهرة  أقرتنت  قد 
مسوغه  محــل  قــد   نوح ــاء  دع أن  هــي: 
وشأنه  لوترك  جمتمعه  أن  وهو:  جداً،  املهم 
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عليه:  سيرتتب  املبيدة  العقوبة  أنزال  دون 
إضالل العباد وأستيالء الفجار الكفرة (أن 
تذرهم يضلوا عبادك، وال يلدوا اال فاجراً 
النص  أختتام  فأن   ، مجيعاً كفارا)...لذلك 
سيرتك  القصة،  وســط  إىل  يرتد  بموقف 
أثره األجيايب عىل املتلقي بحيث يتمثل هذه 
التي  املسوغات  له  توضح  التي  الدالالت 
دفعت (نوحاً) عليه السالم إىل دعائه املشار 

إليه وما يرتتب عىل ذلك من النتائج.

النص  ــإن  ف ــك  ذل عــن  النظر  وبغض 
خاضعاً  ــدوره  ب يظل  موضوعه  وحــدة  يف 
أنتخاب  حيث  مــن  العضوية  لــلــوحــدة 
ألهداف  وأخضاعها  وتنظيمها  (جزئياته) 
وهي  مثالً  (الــنــاس)  ــورة  س النص.ففي 
تعاىل  باهلل  األتعاذة  موضوع  عن  تتحدث 
من شياطني اإلنس واجلن...نجد أن النص 
األستعاذة  عن  يتحدث  املثال  سبيل  عىل 
باهلل تعاىل عرب صفات ثالث (رب الناس) 
من  أنه  مع  الناس)،  (آلــه  الناس)  (ملك 
املمكن أن يكتفي بعبارة (اهلل) تعاىل وحدها 
من  آخر  موقع  يف  متمثالً  ذلك  يالحظ  كام 
القرآن  قرأت  (فإذا  الكريم  القرآين  النص 
فأستعذ باهلل...) وحينئذ عندما ينتخب هنا 
ثالث صفات، فهذا يعني أن ثمة رساً وراء 

يف  النص  أن  ذلك  نحتمل  كام  وهو  ذلك، 
صدد عملية األستعاذة باهلل تعاىل يف مطلق 
وعندها:  الوساوس،  مطلق  من  السلوك، 
أنام  واأللـــه  واملــلــك  الــرب  أنتخاب  ــإن  ف
تستوعب مستويات األستعانة أواألستعاذة 
بظواهر  ترتبط  مثالً  (الرب)  فصفة  مجيعاً، 
(امللك)  وصفة  ونحومها،  والرتبية  التدبري 
ونحومها،  والسلطة  القدرة  بظواهر  ترتبط 
العبودية. بصفات  ترتبط  ــه)  (األل وصفة 

من  إىل  حيناً  يفتقر  بدوره  اإلنسان  وسلوك 
يسنده سلطة،  من  إىل  تدبرياً، وحيناً  يسنده 
عبادة...وعندها:  إليه  يتجه  من  إىل  وحيناً 
حتقق  واألله  وامللك  بالرب  األستعاذة  فإن 
مستوياته.وهذا  شتى  عىل  املستعيذ  هدف 
منه،  جزئية  جيسد  النص  بناء  من  النمط 
وكلك إذا أجتهنا إىل سائر اجلزئيات كصفتي 
التكرار  وظــاهــرة  واخلــنــاس،  الــوســواس 
 ، مجيعاً السورة  آيــات  يف  (الناس)  لعبارة 
(بنائية)  لعمليات  ختضع  بدورها  أولئك 

تنظم هيكل النص يف هناية املطاف.

يف  النص  هيكلية  إىل  أنتقلنا  إذا  أمــا 
يف  أرشنــا  كــام  وهوالغالب  اآلخــر  نمطه 
(تعدد  به:  ونعني  الكريمة،  القرآنية  السور 
تأخذ  البناء  عملية  فــإن  املــوضــوعــات)، 



........................................................................................... التفسري البنائي

١٧٠

العدد األول: ربيع(٢٠١٠م -١٤3١هـ)

أملحنا  متشابكة  مــســارب  ــال  احل بطبيعة 
واألمر  سابقة،  فقرات  يف  منها  جانب  إىل 
أي:  بنائها)  (هيكلية  إىل  بالنسبة  كذلك 
واملحطات  النص،  يقطعها  التي  املرحلة 
يسري  الــتــي  واجلــهــة  عندها،  يقف  الــتــي 
الذي  اوالشاطئ  األخــرية  واملحطة  إليها، 
إىل  نشري  أن  يمكننا  وبنحوعام،  يرسوعليه 

مجلة (هياكل) يف هذا الصدد، منها: 

األفقية •  باملرحلة  تسميته  يمكن  ما 
للنص، أي أن السورة تبدأ بموضوع 
وأما  نفسه،  باملوضوع  وختتم  ما 
الوسط فيتناول موضوعات متنوعة 
بعضها  مع  ــال  احل بطبيعة  ترتبط 
اآلخر وفق ما املحنا إليه يف فقرات 
األفقية  املرحلة  أن  سابقة.واملهم، 
للنص هي ما تبدأ بموضوع وختتم 
باملوضوع ذاته، وهذا من نحوسورة 
أهيا  (يا  تبدأ  حيث  مثالً  (املزمل) 
نصفه  قليال،  اال  الليل  قم  املزمل 

، أوزد عليه...)  أوأنقص منه قليالً

يعلم  ربك  (أن  ذاتــه  باملوضوع  وختتم 
ونصفه  الليل  ثلثي  من  ــى  أدن تقوم  أنــك 
الثالثة  بمستوياته  الليل  فقيام  وثلثه...) 
به،  وختم  النص  به  بدأ  الذي  هواملوضوع 

 وأما الوسط فقد تناول موضوعات أخر
كام هوواضح، ومنها: 

الطولية، •  باملرحلة  ما يمكن تسميته 
بموضوع  الــســورة  تبدأ  أن  وهــي 
آخر...وهوما  بموضوع  وتنتهي 
يطبع غالبية السور القرآنية الكريمة، 
وتتالقى  وتتنامى  تتشابك  حيث 
والنهاية  والوسط  البداية  خطوط 
وفق هيكل حمكم البناء، سواء أكانت 
مئات  بل  عرشات  تتضمن  السورة 
والثانوية  الرئيسية  املوضوعات 
واملعرتضة  والــطــارئــة  والفرعية 
أوضحنا  حيث  البقرة  (كــســورة 
ذات  أوكــانــت  هيكلها)،  مفصالً 
ســورة  مثل  فحسب،  موضوعني 
(بدايتها)  كانت  حيث  (املطففني) 
و(هنايتها)  التطفيف،  عن  تتحدث 
ـــروي  ــع اآلخ ــوق ــن امل تــتــحــدث ع
بينهام  النص ربط  أن  للمؤمنني، إال 
هو(اليوم  مشرتك  حمور  خالل  من 
حتدث  حيث  وجـــزاءاتـــه)  اآلخـــر 
أولئك أهنم  املطففني (اال يظن  عن 
املكذبني  عن  حتدث  ثم  مبعوثون) 

وجزاءاهتم، واملؤمنني وجزاءاهتم. 
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ومنها: 

أوالبناء  باملرحلة  تسميته  يمكن  مــا 
من  مجلة  تطرح  السورة  أن  أي  املقطعي، 
املوضوعات، وتصل بينها عرب حمطة مشرتكة 
جتتمع عندها املوضوعات، وأمثلته كثرية يف 
النصوص القرآنية، بعضها يسم اهليكل العام 
املرسالت، حيث جتتمع  مثل سورة  للنص 
موضوعاهتا عند اآلية الكريمة (ويل يومئذ 
عدا  السورة،  طوال  متكررة  للمكذبني)، 
مقدمتها التي تطبع كثرياً من السور القرآنية 
األبداعية  بالظواهر  كالقسم  الكريمة: 
بل  للنص  (بداية)  تعد  ال  فيام  ونحوذلك، 
الرمحن  سورة  لبدايتها.وكذلك  (مقدمة) 
املقدمة) عند  التي جتتمع موضوعاهتا (عدا 

فقرة (فبأي آالء ربكام تكذبان).

وأما صياغة هذا النمط من البناء املقطعي 
يف ثنايا النص، أي ما يطبع جزءاً من النص 
(ال النص بأكمله) فيمكننا مالحظته يف كثري 
من السور القرآنية الكريمة: مثل (املؤمنون) 
(القمر)...ألخ  (الصافات)  (الشعراء) 
التي  املشرتكة  املحطة  فإن  السياق  هذا  ويف 
تلتقي عندها املوضوعات من التنوع بحيث 
ال يمكننا أن نلم بمستوياهتا يف هذه الفقرة 
إىل  القارئ  نحيل  بل  عنها،  نتحدث  التي 

دراستنا املفصلة يف هذا احلقل.

من  أوخــطــني  نمطني  إىل  أرشنــا  ــد  وق
ما  أحدها  للنص،  العضوي  البناء  أشكال 
يرتبط بصلة أجزاء النص بعضها مع اآلخر، 

واآلخر ما يرتبط بـ (هيكلية النص).

الثالث  النمط  عن  نتحدث  أن  يبقى 
منها، وهوالعنارص اواألدوات التي تشكل 
كالعنارص  النص،  ــداف  أله ـــاءات)  (إض
أواألدوات القصصية والصورية واأليقاعية 

ونحوها.

(يوظفها)  متنوعة  وعنارص  أدوات  ثمة 
مقدمة  ويف  أهدافه  ألنارة  ذكرت  كام  النص 
ذلك األداة القصصية، فبالرغم من أن القصة 
، إال أن املوروث  تشكل جنساً أدبياً مستقالً
الشكل  يألف  مل  العربية  باللغة  املكتوب 
املذكور إال يف بعض نامذجه النادرة أواملرتمجة 
غريها،  دون  خاصة  فــرتات  يف  أواملكتوبة 
املعارصة  الفرتة  أستثنينا  اذا  مجيعاً  أهنا  إال 
خصائص  فيها  تتوفر  ال  هزيلة  نامذج  تظل 
الصياغة القصصية، لذلك فإن النص القرآين 
أنام  املذكور  العنرص  أستخدم  حينام  الكريم 
جسد أحد وجوه أعجازه بحيث مل تستطع 
القرون  خالل  ألفت  التي  البالغية  الكتب 
أوخصيصة  لقاعدة  ولو  تعرض  أن  املاضية 
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قصصية واحدة بل جهلت ذلك متاماً، واملهم 
العنرص  هــذا  وظــف  قد  القرآين  النص  أن 
وتشويقاً  أستثارة  األدوات  أشد  (بصفته 
حتى  بنحوملحوظ،  وأستخدمه  للمتلقي) 
أنه خصص سوراً كاملة أحياناً هلذا اهلدف، 
نـــوح، وغــريهــا كام  يــوســف،  مثل ســـورة 
(غلب) هذا العنرص عىل النثر غري القصص 
يف نصوص أخر، فضالً عن أستخدامه يف 
التي  السياقات  النصوص بحسب  من  كثري 
كاملة  ــات  دراس كتبنا  وقــد  ذلــك،  تتطلب 
مجيعاً،  السور  يف  القصصية  النصوص  عن 
من حيث خصائصها عىل شتى املستويات، 
الرئيسة  لألفكار  توظيفها  كيفية  ومنها: 
أوالثانوية التي حتوم السورة عليها، وهي ما 

تعنينا اآلن يف هذه الفقرة من األجابة.

لبعض  نعرض  أن  بنحورسيع  ويمكننا 
العنرص من حيث  (التوظيف) هلذا  اشكال 
صلته ببناء السورة الكريمة أوبناء جزئياهتا، 

منها: 

تستقل •  عاماً  بناء  بذاته  يشكل  ما 
نامذجه  ومن  أرشنا،  كام  السورة  به 
سورة نوح، حيث أعتمدت (اهليكل 
واملوقف،  احلدث  بناء  يف  الطويل) 
املقدمة  عدا  (احلــوار)  وأعتمدت 

أداةً لتجسيد ذلك، كام تنوع احلوار 
يف أنامط ثالثة احلوار املستقل (مثل 
حماورته مع قومه قال يا قوم أين لكم 
نذير...ألخ) واحلوار املتداخل مثل 
جانب  من  تعاىل  اهلل  مع  حمــاورتــه 
قومه  مع  حماورته  ثم  إليه،  ونقله 
ليالً  قومي  دعوت  أين  رب:  (قال 
حيث  املتكرر،  واحلوار  وهنــاراً...) 

تكررت املحاورة املتداخلة مثل: 

(قال رب أين دعوت قومي...).

(قال نوح: رب أهنم عصوين).

عىل  تــــذر  ال  رب  نـــــوح:  (وقــــــال 
األرض...).

ملستويات  نعرض  أن  اآلن  يمكننا  وال 
لفت  نعتزم  ما  بقدر  إليها،  املشار  احلــوار 
عالقته  حيث  من  منها،  البعض  إىل  النظر 
بطور  وعالقته  للنص،  الطولية  باملرحلة 
الزمن املستغرق قرابة الف سنة، حيث يفرس 
املتكرر)  (احلــوار  وهو  ــوارد  ال أحــداث  لنا 
أعاله،  الثالثة  النصوص  الذي الحظناه يف 
فيام يمكن الذهاب إىل أن طول املدة تستتبع 
مثالً أن يتجه نوح إىل اهلل تعاىل لينقل جتربته 
مع قومه بني حني وآخر من الدهر، أويمكن 
قومه  مــع  تعامله  نمط  أن  إىل  ــذهــاب  ال
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حيث  املحاورة،  تكرار  يستتبع  وتعاملهم 
(ليالً  أنذاره  أن األوىل حتدثت عن أسلوب 
متردهم  أسلوب  إرسارا)  جهاراً،  ــاراً،  وهن
وحيث  آذاهنـــم...)،  يف  أصابعهم  (جعلوا 
حتث األخر عن أسلوب آخر من متردهم 
ــروا...)  ــك (وم ـــزده...)  ي مل  من  (وأتبعوا 
اهلــتــكــم...)، وحيث  ــذرن  ت ــوا: ال  ــال (وق
اهلل  إىل  الطلب  عن  الثالثة  املحاورة  حتدثت 

تعاىل بأن يبيدهم.

املحاورة  أشكال  أحــد  هــذا  أن  املهم 
املرتبطة هبيكيل النص من حيث انطوائه عىل 
طول املدة التي قضاها نوح مع قومه، أومن 
حيث نمط دعوته ونمط مترد قومه...الخ، 
بينام نجد يف النصوص األخر، مستويات 
تتناسب  نــوح  لقصة  العرض  من   أخــر
بطبيعة احلال مع األفكار املطروحة يف هذه 
إىل  بالنسبة  نفسه  واألمر  أوتلك،  السورة 
حيث   ، مثالً السالم  عليه  موسى  قصص 
النص  ملتطلبات  القصيص  العنرص  يوظف 
تبدأ  موسى  قصص  أن  حيناً   فرت ــه،  ذات
اهلل  عن  (كالبحث  األحــداث  منتصف  من 
تعاىل)، وحيناً تبدأ من املواجهة مع فرعون، 
من  يذكر  كام  فرعون...،  هالك  مع  وحيناً 
مواقف القصة وأحداثها ما يتناسب ومناخ 

األفكار  نمط  حيث  من  الكريمة  السورة 
املطروحة فيها، وهوأمر ال يسعنا أن نعرض 
له اآلن (ونحيل القارئ إىل دراستنا املفصلة 
عن قصص القرآن دراسات فنية يف قصص 

القرآن)...ومنها: 

جزئيات •  لبعض  توظيفياً  يشكل  ما 
أوعنرصاً  الفكرية،  وحماوره  النص 
ــرة الــنــص،  ــك ــاً ملــحــور وف ــي جــزئ
كثرية  نــامذج  إىل  االشــارة  ويمكننا 
يف هذا الصدد، ففي سورة (القلم) 
 مثالً تشكل ظاهرة (احللق) احد
حماور النص (وال تطع كل حالف 
رسد  من  أهنى  أن  ما  لذلك  مهني) 
ــذا احلــالف  الــصــفــات الــرديــئــة هل
بقصة  ــك  ذل أردف  حتى  املــهــني 
ليرص  قسموا  أذ  اجلنة  (أصحاب 

منها مصبحني...).

النص  أنتهى  أن  ما  الكهف  سورة  ويف 
(أنا جعلنا ما عىل االرض زينة  من اآليتني 
لنبلوهم أهيم أحسن عمالً وأنا جلاعلون ما 
مبارشة  أعقبها  حتى  جرزاً)  صعيداً  عليها 
نبذوا زينة احلياة  الذين  الكهف  بقصة أهل 
الكهف  أصحاب  أن  حسبت  (أم  الدنيا 

والرقيم كانوا من آياتنا عجبا). 



........................................................................................... التفسري البنائي

١٧٤

العدد األول: ربيع(٢٠١٠م -١٤3١هـ)

النص  أنتهى  أن  ما  (ياسني)  سورة  ويف 
عليهم  (وســواء  قالت:  التي  مقدمتها  من 
أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون...) حتى 
حيث  القرية)  (أصــحــاب  بقصة  أعقبها 
فعززا  فكذبومها،  رســوالن  أليهم  أُرســل 
من  الرجل  وساندهم  فكذبوه،  بثالث، 
فجاءت  يؤمنوا  مل  ذلك  ومع  القرية،  أقىص 
بأن  القائلة  اآلية  لتعزيز  (مواظفة)  القصة 

الكفار أنذروا أومل ينذروا ال يؤمنون.

النص  جلزئيات  نــامذج  جيسد  تقدم  ما 
نامذج  القصصية...وثمة  بــاألداة  معززة 
كثرية جتسد توظيفاً مبارشاً لفكرة أوالفكرة 
التي حتوم السورة عليها مثل سورة (القمر) 
لظاهرة  توظف  قصص  جلملة  عرضها  يف 
(التكذيب) التي طرقتها املقدمة (وأن يروا 
تغن  (...فام  (وكذبوا...)  يعرضوا...)  آية 
وعاد  نوح  قوم  قصص  فجاءت  النذر). 
عىل  مجيعاً  حتــوم  وفــرعــون  ــوط  ول وثمود 
عرض ظاهرة (التكذيب) حيث أستفتحت 

كل قصة بعبارة (كذبت) مثل: 

كذبت قبلهم قوم نوح، فكذبوا عبدنا...
بالنذر...كذبت  ثمود  عاد...كذبت  كذبت 
قوم  (أي:  بآياتنا  بالنذر...كذبوا  لوط  قوم 

فرعون)...

بنموغري  توظف  التي  القصص  وأمــا 
مبارش للمحاور الرئيسة للنص، مثل سورة 
 ،(التقو (هو:  حمور  يتضمنها  التي  البقرة 
ــاء)،  ــي ــة واألح ــر (هـــو: األمــات وحمـــور آخ
وعرض لسلوك األرسائيليني يستغرق ثلث 
التوظيف  عملية  أن  نجد  تقريباً،  السورة 
بناء  يف  مهامً  دوراً  تلعب  القصيص  للعنرص 
املحاور  بعض  خالل  من  الكريمة  السورة 
واألحياء)  (األماتة  حمور  إليها.ففي  املشار 
متجاور،  بعضها  قصص  مجلة  ــواجــه  ن
من  متنوعة  مواقع  بني  متباعد  وبعضها 
ذبحت  التي  البقرة  قصة  فهناك  السورة، 
وأحيي بذيلها املقتول، وهناك قصة الطيور 
األربعة التي قطعت وأحييت، وهناك قصة 
املار عىل القرية التي فيها أماتة اهلل تعاىل مائة 
الذين  األلــوف  قصة  وهناك  وأحياه،  سنة 
فضالً  أحياهم...ألخ،  ثم  موتوا  هلم  قال 
عن قصة إبراهيم مع الكافر الذي زعم أنه 
القصص وظفتها  حييي ويميت...ألخ.هذه 
إىل  الذاهبة  الفكرة  لتجلية  املباركة  السورة 
أنه تعاىل قادر عىل األحياء واألماتة، حيث 
املشار  العملية  عىل  اآليات   أحد عقبت 
قالتها  املوتى...)،  اهلل  حييي  (كذلك  إليها 
واألمهية  البقرة،  قصة  بعد  الكريمة  اآلية 
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البالغة ملثل هذا التكثيف للعنرص القصيص، 
الكلية  أستجابته  حيث  مــن  الــقــارئ  أن 
حمفوراً  عصبه  يظل  وحمــاورهــا،  للسورة 

بقصص الفكرة املذكورة.

ويف هذه السياقات، يلعب بناء القصص 
املشار  املحاور  جتلية  يف  املهم  دوره  ذاهتــا 
حيث  من  طالوت  قصة  نجد  فمثالً  اليها، 
ومن  ــورة،  ــس ال مــن  هلــا  العضوي  املــوقــع 
العضوي  وموقعها  ذاهتا  القصة  بناء  حيث 
نموذجاً  جيــســدان  ــور،  ــذك امل الــبــنــاء  مــن 
القول  سبق  حيث  إليها،  أرشنا  ملا  واضحاً 
السور  أكــرب  (وهــي  الكريمة  الــســورة  أن 
تقريباً  ثلثها  يتمحص  حــجــامً)  القرآنية 
من  ــيل،  ــي األرسائ السلوك  عــن  للحديث 
ومتردهم  أنحرافاهتم  عىل  الربهنة  خالل 
جاءت  حيث  وتشكيكهم...ألخ،  وجبنهم 
قصة طالوت موظفة للربهنة عىل سلوكهم 
املذكور، وفيام قالوا لنبي هلم أن يرسل إليهم 
وأخرجوهم  استذلوهم  ممن  ينقذهم  قائداً 
بالفائدة  اوالً  شككوا  أهنم  إال  دارهم،  من 
املالكة ومل يؤت  ينتسب إىل األرسة  وأنه ال 
بعدم  يلتزموا  مل   : وثانياً ــال،  امل من  سعة 
عن  جبنوا  وثالثاً:  منهم  القليل  إال  الرشب 
عدوهم،  بجنود  لنا  طاقة  ال  وقالوا  القتال 

(وهــو:  احلــدث  وســط  من  بــدأت  فالقصة 
الطلب إىل نبيهم بأرسال قائد)، ثم أرتدت إىل 
بدايته وهوأخراجهم من ديارهم وابنائهم...

وسط  من  للقصة  األستهالل  وهــذا  الــخ، 
يكذهبم  واضحة  صلة  عىل  يظل  أحداثها 
الذي عرض له النص يف مواقع متنوعة من 
السورة الكريمة، وها هويقدم قصة لتعميق 
فيعرض  املتلقي،  ذهن  يف  املذكورة  الظاهرة 
لعملية القتال يف سبيل اهلل عىل لساهنم، لرتكز 
أخرياً  ويقتنع  املتلقي  ذهن  يف  الداللة  هذه 
خالل  من  وذلك  يفعلون،  ال  ما  بأدعائهم 
االستهالل املذكور، واال كان من املمكن أن 
تعرض السورة هذه القصة بحسب تسلسلها 
الزمني، أي: األستهالل بحدث أستذالهلم، 

ثم طلب قائد هلم للقتال من أجل اهلل تعاىل.

هذا، إىل أننا سبق أن ذكرنا مجلة أدوات 
منها:  ــه،  أهــداف أنـــارة  يف  النص  يوظفها 
مسامهته  حيث  مــن  األيــقــاعــي،  العنرص 
العضوية يف بناء النص، وفيام ييل يمكننا أن 

نقدم نموذجاً يف هذا امليدان.

من الواضح، أن العنرص األيقاعي يتمثل 
والنص  والقطع  واملركبة  املنفردة  نطاق  يف 
األيقاع  أحــدمهــا:  نمطان،  بعامة...وهو 
أوالفاصلة  القرار  يف:  ويتمثل  اخلارجي، 
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(وهوهناية اآلية)، وتقابلها القافية من الشعر، 
ويتمثل يف (جتانس) االصوات، سواء أكان 
أوالفقرة،  أواملركبة  املفردة  نطاق  يف  ذلك 
مع  بعضها  العبارات  ــوازن)  (ت يف  ويتمثل 
اآلخر.والنص القرآين يعتمد هذه املستويات 
وفق  األيقاع  تنظيم  أن  شك  ال  ومما  مجيعاً، 
كتوحد  املوضوعات:  مع  تتألف  صياغات 
وتبدهلا  ــد،  ــواح ال للموضوع  ــرارات  ــق ال
بلورة  يف  يسهم  ونحوذلك،  آخر  ملوضوع 
بطبيعة  مضافاً  الــدالالت  وتوهج  وتعميق 

احلال إىل أمتاعها الصويت الرصف.

وأما األيقاع الداخيل فيعني كام هوواضح 
أواملقطع  الــعــبــارة  ــوت  ص جتــانــس  ايــضــاً 
أوالنص بعامة مع دالالهتا، والنص القرآين 
الكريم يعتمد هذا اخلط من األيقاع بدوره.

ونكتفي بتقديم نموذج رسيع جلزئية من 
النص من حيث التالحم العام بني أصوات 
من  األخــري  وهواملقطع  ــه،  ودالالت املقطع 
عند  الحظنا  كام  فالسورة  القمر،  ســورة 
يف  وأسهامها  القصصية  األداة  إىل  أشارتنا 
العنرص  وظفت  النص  ــداف  وأه هيكلية 
حكايات  جمموعة  يف  املتمثل  القصيص 
ولوط  وثمود  ــاد  وع نــوح  جمتمعات  عن 
الدنيوية  ـــزاءات  اجل حيث  من  وفــرعــون 

وظفتها  املذكورة،  املجتمعات  حلقت  التي 
وها  التكذيب،  عىل  املرتتبة  النتائج  ألرادة 
هوالنص وهوخيتم حديثه عن ذلك، يردفه 
العنرص  اجلزاءات اآلخروية، موظفاً  برسم 

األيقاعي يف بلورة ذلك.

القسم  بني  وصل  النص  أن  فاملالحظ 
﴿بَلْ  اآلتية:  باآليات  اخلتام  وبني  السابق 
إِنَّ  رُّ أَمَ وَ ى  هَ أَدْ ةُ  اعَ السَّ وَ مْ  هُ دُ عِ وْ مَ ةُ  اعَ السَّ
بُونَ يفِ  حَ مَ يُسْ يَوْ رٍ عُ سُ اللٍ وَ مِنيَ يفِ ضَ رِ ُجْ املْ
...﴾ لقد  رَ قَ سَّ سَ وا مَ وقُ مْ ذُ هِ وهِ جُ ىلَ وُ النَّارِ عَ
أعتمد النص من حيث (جتانس) العبارات 
حرف أوصوت (السني) (الساعة، الساعة، 

سعر، يسحبون، مس، سقر).

سواها  إىل  بالقياس  األصـــوات  هــذه 
الذي  العضوي  واالسهام  بوضوح،  تطغى 
حيققه صوت السني يتمثل يف مجلة خطوط، 
منها: أن النص قد أنتخب عبارة (الساعة) 
يستخدمها  التي  العبارات  من  غريها  دون 
اليوم  عن  للتعبري  متنوعة  الكريم  القرآن 
تتضمن  فهي  وجــزاءاتــه،  وأهواله  اآلخــر 
بعدين، أحدمها: أشتامهلا عىل حرف (السني) 
األداة:  (ومثله  أستقبايل  حــرف  والسني 
األستقبالية  هوداللتها  واآلخــر  ســوف)، 
أساساً، بصفة أن (الساعة) حدث أستقبايل، 
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خاصة  ــارات)  ــب (ع النص  أنتخب  ــد  وق
بأهوال الساعة وجزاءهتا، من حيث أشتامهلا 
(سقر)،  (ســعــر)  مثل  السني  حــرف  عــىل 
نعرف  ونحن  و(يسحبون)،  (مس)  ومثل 
مجيعاً أن جلهنم أسامء متنوعة، وأن للساعة 
هلا  املصاحبة  لألهوال  وأن  متنوعة،  أسامء 
أسامء متنوعة، بينام أنتخب النص هنا: لليوم 
عبارات  ومالبساته:  وجــزاءاتــه،  اآلخــر، 
هــذا  ليتسق  ــني)  ــس (ال صـــوت  تتضمن 
إليها،  أرشنا  التي  الــدالالت  مع  الصوت 
فالذي ينتظر املكذبني هو(الساعة)، والذي 
سعر)،  هو(سقر،  العذاب  من  ينتظرهم 
والذي يصاحبه من التعامل هو(يسحبون) 
جتانس  أي:  وهكذا،  (وســقــر)،  ــس)  و(م
األستقبالية  داللــتــه  مــع  املقطع  ــوت  ص
املناسب  من  أوضحناه...هنا،  بالنحوالذي 

أن نطرح السؤال اآليت: 

يف  احلديثة  األجتــاهــات  بعض  تذهب 
حماولة  أية  أن  إىل  املقدسة  النصوص  تأويل 
عىل  تنفتح  النص  من  حقيقة  ألستخالص 
حقيقة  ال  أنــه  بزعمها  الــقــراءات)  (تعدد 
بل  النص،  من  عليها  القبض  يمكن  كلية 
النصوص  وحتليل  ترشيح  جمــاالت  حتى 
النزاهة  أدعــت  مهام  وخمادعة  تغدوخماتلة 

(نسبية)  ــك  ذل يعني  اال  واملــوضــوعــيــة، 
بل  املقدس،  النص  هبا  بيشء  التي  احلقيقة 
النص  تفسري  تغدوعملية  ثم  ومن  نفيها، 

وأستجالء مدلوله غري ممكنة؟ 

أن األجتاهات املشار إليها، تظل منتسبة 
املعرفة،  بيقينية  يشكك  فلسفي  تيار  إىل 
يف  ظهر  نقدي  تيار  عىل  أثره  سحب  حيث 
مصطلح  عليه  يطلق  فيام  املعارصة  سنواتنا 
بـ  يسمى  ما  أنحرس  أن  بعد  (التفكيك) 
(البنيوية)، وهي تيار يعتمد البنية اللغوية يف 
 أنساقها ومرجعيتها الثابتة، مما شكلت لد
هوالتشكيك  مضاد،  فعل  رد  التفكيكني 
حتقق  بإمكانية  والتشكيك  اللغة  بمرجعية 

سائر الظواهر املوضوعية.

األرضية  األجتاهات  أن  احلظ  وحلسن 
ذاهتا (أي: أالجتاهات العلامنية املنعزلة عن 
فقد  املذكور،  األجتــاه  أنكرت  قد  السامء) 
فوضوية  يف  ترتكز  مكثفة  نقود  إىل  تعرض 
هذا األجتاه، وجنوحه إىل ال هنائية الداللة، 
فيام تعني أن التعامل مع النص ال يفيض اىل 
داللة ثابتة بقدر ما يبقى (مفتوحاً) لقراءات 
متعددة ال ترسوعىل شاطئ، بل تشكل كل 
قراءة) كام يصطلح عىل ذلك  قراءة (اساءة 
تظل  بدورها  وهــي  التفكيكية،  اللغة  يف 
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عرضة ألساءة قراءة أخر، وهكذا.

بالشأن  املعنيني  أن  ــره،  ذك جيــدر  وممــا 
األجتاه  قادة  أن  مؤخراً  أكتشفوا  قد  الثقايف 
ال  مما  (هيــوديــة)،  شخصيات  هم  املذكور 
حتتاج فيه إىل التعقيب عىل أنحرافية األجتاه 
املعرفية  الثوابت  تدمريه  وحماولة  املذكور، 
وسواها، وحتى مع فرضية براءة هذا األجتاه 
يف  انبثاقه  فأن  املذكورة،  األنحرافات  من 
الذي  (العلامين)  األريض  األوريب  املناخ 
حييا بعيداً عن مبادئ السامء، حيملنا عىل أن 
نتحفظ حياله اال يف حالة كونه جمسداً ملبادئ 
منها  األفادة  يمكن  (حمايدة)  أوفنية  علمية 
(مثل سار الروافد األنسانية املشرتكة) التي 
إهلامية  خالل  من  البرشي  العقل  يكتشفها 
يف  البرشية  يف  تعاىل  اهلل  ركبها  التي  املعرفة 
النطاق املعريف املحدود بطبيعة احلال، وإال 
الذي  املعريف  النطاق  فأن  بصفتنا أسالميني 
نرتكن إليه ينحرص يف مبادئ السامء، كام هو 

واضح.

ويف ضوء هذه احلقائق، فإنه من املؤسف 

جداً، أن نجد كتاباً عرباً، وأسالميني بعض 

مع  أنسياحاً  األجتاه  هبذا  تأثروا  قد  األحيان 

(املوضة) اجلديدة، حيث حتولوا آلياً من نقاد 

ينتسبون إىل تيارات سابقة عىل (البنيوية) التي 

أنبثقت مع أواخر الستينات من هذا القرن، 

حتولوا إىل التيار البنيوي الذي دام عقدين من 

التفكيكي،  التيار  اىل  آلياً  حتولوا  ثم  الزمن، 

هلؤالء  الذليلة  التبعية  عن  يكشف  وهوأمر 

األعتبار  بنظر  يــأخــذوا  أن  دون  الكتاب 

مناخهم الثقايف واحلضاري وتبيانه عن املناخ 

األوريب، فضالً عن مناخهم األسالمي.

بصفتنا  تعاملنا  فأن  األمر،  كان  ما  وأياً 
أكانت  ســـواء  النصوص  مــع  أسالميني 
أن  هوواضح  كام  ينبغي  عادية،  أم  مقدسة 

ينطلق من التصور اإلسالمي للسلوك.

: ملاذا نتعامل مع  أننا نبغي أن نتساءل أوالً
النص، سواء أكنا قراءً عاديني أم نقاداً؟ وقبل 
ذلك ينبغي أن نتساءل: ما هواهلدف من وجود 
(سواء  النص  يستهدف  هل  اساساً؟  النص 
عادياً  أم  مثالً  الكريم  كالقرآن  مقدساً  أكان 
كالقصيدة أوالرواية أوالبحث املعريف بعامة) 
هل يستهدف النص توصيل مبادئه الينا، أم أنه 
عمل مفتوح يستهدف تنشيطاً ذهنياً فحسب، 
النص  من  يستخلص  متلق  كل  يدع  بحيث 
فيصاغ  الثقافية،  مرجعيته  مع  تتوافق  داللة 
أنه  أم  التأويالت،  لتعدد  بنحوخيضع  النص 

عمل عابث فحسب؟ 

(من  املذكورة  التساؤالت  عن  األجابة 
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بطبيعة  تنفي  للسلوك)  اإلسالمي  التصور 
التساؤل  أن  يعني  مما  السلوك،  عبثية  احلال 
مع  يتسق  ال  النص)  عبثية  (وهــو:  الثالث 
(هدفية) السلوك وأما التساؤل الثاين وهو: 
أستتباعه  حيث  من  املفتوح  النص  صياغة 
يف  لكن  مقبول:  فأمر  ــقــراءات)  ال (تعدد 
مواقع خاصة من النص (كام هومالحظ يف 
نصوص  ويف  الكريمة،  القرآنية  النصوص 
النص  يدع  حيث   ،بيته وأهل   للنبي
خالهلا  من  يسهم  للمتلقي  خاصة  مناطق 
حيث  من  ليس  الــداللــة،  أستخالص  يف 
خالل  من  بــدوره  للنص  (مبدعاً)  كونه 
قراءته للنص ما يزعم التفكيكيون)، بل من 
جعلها  قد  داللة  (يستخلص)  كونه  حيث 
النص (مفتوحة) لتذوقه اخلاص حتى حيقق 
يمأل  كونه  حيث  أومــن  الــقــراءة،  متعة  له 
من  للمتلقي،  النص  تركها  التي  الفراغات 
حيث األختزال أواألقتصاد اللغوي للنص.

ومن أمثلة النمط األول من األستخالص 
ما نالحظه من كثافة الصور والرموز الفنية 
التي يستخدمها القرآن الكريم، مثل رمزي 
(النور والظلامت) حيث تتعدد داللته الرامزة 
أوالقيم  أوالطاعة  أواأليـــامن  ــالم  اإلس إىل 
وأحسان  عفووتسامح  مــن  األخــالقــيــة، 

وتعاون...الخ، أوالقيم السياسية، كالتحرر 
من األستعباد، أوالقيم املعرفية، تلقي العلم، 
يستخلصه  مما  للحقائق...ألخ  وأستكناه 
مما  ذلك  عكس  أو  (النور)  رمز  من  املتلقي 
يستخلص من رمز (الظلامت)، بل نجد من 
إىل  متاماً  النص  يرتكها  ما  أوالرموز  الصور 
املتلقي بحيث يستخدم ذائقته اخلاصة به، أي 
يفرس النص وفق خلفيته أو مرجعيته الثقافية 
التشبيهية  الصور  نحو  من  وهذا  اخلاصة، 
إىل  بالنسبة  الكريم  القرآن  رسمهم  التي 
(املنافقني) حيث رسهم عىل النحواآليت: ﴿
تْ  اءَ ا أَضَ مَّ لَ دَ نَاراً فَ قَ تَوْ ي اسْ ثَلِ الَّذِ مَ مْ كَ هُ لُ ثَ مَ
فِي  مْ  هُ كَ تَرَ وَ مْ  هِ بِنُورِ هُ  اللَّ ــبَ  هَ ذَ هُ  لَ وْ حَ ا  مَ
مْ ال  هُ يٌ فَ مْ مٌ عُ مٌّ بُكْ صُ ونَ رُ بْصِ اتٍ ال يُ مَ لُ ظُ
اتٌ  مَ لُ اءِ فِيهِ ظُ مَ يِّبٍ مِنْ السَّ صَ أَوْ كَ ونَ عُ جِ يَرْ
مْ  انِهِ آذَ فِي  مْ  هُ ابِعَ أَصَ ونَ  لُ عَ يَجْ قٌ  بَرْ وَ دٌ  عْ رَ وَ
يطٌ  حِ مُ هُ  اللَّ وَ تِ  وْ الْمَ رَ  ــذَ حَ قِ  اعِ وَ الصَّ مِنْ 
مْ  هُ ارَ أَبْصَ فُ  طَ يَخْ قُ  بَرْ الْ ادُ  يَكَ ينَ افِرِ بِالْكَ
مْ  يْهِ لَ مَ عَ لَ أَظْ ا  إِذَ فِيهِ وَ ا  وْ شَ مْ مَ لَهُ اءَ  ا أَضَ مَ لَّ كُ

وا..﴾ ألخ.  امُ قَ

ضبابية  ذات  تظل  املتقدمة  الصور  أن 
يف  يفرسها  أن  متلق  كل  يستطيع  شفافة 
التي تطبع  النفسية  بالعمليات  ضوء خرباته 
شيئاً  يظهرون  بصفتهم  املنافقني  سلوك 
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حتى  أعــامهلــم،  يف  آخــر  شيئاً  ويستبطنون 

وأجتامعية  أقتصادية  مكاسب  هلم  حيققوا 

من  فهم  االســالمــي،  املجتمع  يف  وأمنية 

جانب حيرصون عىل حتقيق املكاسب املشار 

الفضيحة،  خيشون  آخر  جانب  ومن  إليها، 

احلال،  بطبيعة  داخلياً  رصاعاً  يستتبع  وهذا 

طريق  هلــم  لتيضء  نـــاراً  يستوقدون  أهنــم 

يف  األمل  داعبهم  أن  ما  لكن  (املكاسب)، 

حتقيق ذلك، حتى ذهبت األضاءة من خالل 

يواجهون  أوأهنم  خيشونه،  الذي  األفتضاح 

أن  إال  (املــكــاســب)،  أمــل  هلم  يتيح  مطراً 

من  وكل  وبرق  وظلمة  رعد  يصاحبه  املطر 

هذه الظواهر مصحوبة بعملية رصاع: خيبة 

مصحوب  توجس  ثم  وبرق،  ظلمة  وأمل، 

األمل  برق هلم  أن  ما  ثم  (الرعد)،  باخلوف 

(كلام أضاء هلم مشوا فيه) إذن ثمة عالمات 

نفسية متشابكة تدعهم حييون الرصاع يف أشد 

مستوياته متزقاً وتوتراً وأنشطاراً...ألخ. 

هذه القراءة العجىل للنص املتقدم، تظل 

بطبيعة احلال تأويالً ألحد الدالالت التي 

بينام يمكن  أوذاك،  املتلقي  يستخلصها هذا 

دالالت  يستخلصوا  أن  مفاوتني  لقراء 

متعددة بتعدد مرجعيتهم الثقافية.

إذن: ثمة مواقع من النص قد أخضعها 

(كالنص  التأويالت  لتعدد  الكريم  القرآن 

املتقدم)، وثمة مواقع من النص قد أخضعها 

(كالنص  املصاديق  لتنوع  الكريم  القرآن 

األسبق، أي رمزي النور والظلامت).وهذا 

يف  والتنوع)  (التعدد  عمليتي  إىل  بالنسبة 

أستخالص الداللة.

فأن  الفراغات،  مــلء  إىل  بالنسبة  أمــا 

النصوص القصصية بخاصة حتفل بعرشات 

(من  القرآين  النص  أختزهلا  التي  املواقع 

للقارئ  تاركاً  واملواقف)  األحداث  حيث 

إىل  حاجة  ال  فيام  بنفسه،  يستحرضها  أن 

االستشهاد هبا.

التساؤل  عن  األجابة  حيث  من  إذن: 
هوتنشيط  النص  هــدف  هل  وهــو:  الثاين 
الذهن وجعل املتلقي مسامهاً يف أستخالص 
أتضح  قد  فأمر  أواملتنوعة،  املتعددة  داللته 
بأنه (حمدود) يف مواقع خاصة من النص،...

يسمح  ال  النص  ــإن  ف ذلــك  عــن  خــارجــاً 
يستهدف  أنــه  لبداهة  داللته:  بتأويل  لنا 

(توصيل) مبادئ خاصة للمتلقي.

وهذا ما يقتادنا اىل األجابة عن التساؤل 

األول وهو: ما هواهلدف من وجود النص 
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كبري،  بمكان  الوضوح  من  اهلدف  أساساً؟ 

الينا:  مبادئه  توصيل  يستهدف  النص  أن 

مع  تعاملنا  فــإن  وحينئذ:  املتلقني،  نحن 

داللته  عــن  الكشف  يف  ينحرص  الــنــص 

وتقريبها اىل املتلقي، ويف حالة النص الفني، 

يأخذ  الفنية  اخلصائص  عن  الكشف  فإن 

حيث  من  النص  مع  املتعامل  اىل  طريقه 

النظر إىل كيفية توظيفها يف إنارة النص.

ــعــادي:  ال الــنــص  مــع  التعامل  ـــا  وأم

فأن  البحث...الخ)  املرسحية،  (القصيدة، 

يف  اإلسالمي  تصورنا  خالل  (من  التعامل 

األخذ  أي  املسا:  نفس  يكتسب  التعامل) 

بنظر األعتبار (ما يقوله النص) أي (هدفيته) 

أو(القصدية) التي يستبطنها: إجيابياً أوسلبياً 

أوعدمها،  بمرشوعيتها  احلكم  حيث  من 

مضافاً إىل توظيفها فنياً.

العبادية  املهمة  من  انطالقاً  هذا  تقرر 

التي أوكلتها السامء الينا، اال وهي: أيصال 

كتابة  ــالل  خ مــن  ــن  اآلخــري إىل  مبادئها 

مع  تعاملنا  ينحرص  بحيث  أونقده،  النص 

األسالمية،  النظر  وجهة  خالل  من  النص 

عن  املنعزلة  األجتاهات  تعنينا  ال  وعندها 

دمنا  ما  النص،  مع  تعاملها  نمط  يف  السامء 

عن  ينفصم  ال  ثقافياً  سلوكاً  نامرس  أساساً 

الينا.وهبذا  املوكل  العام  العبادي  السلوك 

(التفكيكية)  األجتاهات  من  موقفنا  يتحدد 

عن  تتحدث  التي  التيارات  من  ونحوها 

أو  النص،  يستبطنها  التي  احلقيقة  (نسبية) 

(تعدد)  من  ذلك  عىل  يرتتب  وما  (نفيها)، 

القراءات أو (الهنائيتها)، حيث تبقى أمثلة 

معنى  ال  أي  املعنى  عديمة  التيارات  هذه 

اإلسالمي،  الكاتب  مهمة  إىل  بالنسبة  هلا 

بالنحوالذي متت األشارة إليه.

من الواضح، أن التيار املتقدم يمثل أحد 

حماور التعامل مع النص، وهو: التعامل من 

مع  تتعامل  تيارات  وهناك  القارئ،  خالل 

املبدع)  (النص  حماور  وهي   ،أخر حماور 

(النص البيئة) (النص النص)، ما هي وجهة 

خالل  من  املذكورة  املحاور  حيال  النظر 

الدراسات البنائية للسور القرآنية الكريمة؟ 

لقضية  اإلسالمي  التصور  أن  قلت: 

عملية  يف  ينحرص  الــنــص،  مــع  التعامل 

املتلقي،  إىل  وتقريبها  خلصائصه،  الكشف 

أية أضاءة خارجية عىل النص  وعندئذ فإن 

سوف  الكشف،  عملية  بتجلية  تتكفل 

تفرض مسوغاهتا دون أدنى شك، يستوي 
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بمبدع  مرتبطة  االضاءة  تكون  أن  ذلك  يف 

التي  األجتامعية  بالبنية  أومرتبطة  النص، 

احلاجة  أوتنتفي  النص،  نطاقها  يف  ولــد 

أساساً إىل أية سلطة خارجية من األضاءة، 

قوانينه  وفق  النص  مع  التعامل  يتم  بحيث 

واملهم  بذاته،  مكتفياً  بناء  بصفته  الداخلية 

اىل  احلاجة  حيــدد  هوالذي  السياق  هــوأن 

ينبغي أن نضع يف  األضاءة أوعدمها، لكن 

األعتبار أن حمور (النص املبدع) بالنسبة اىل 

التعامل مع النص املقدس كالقرآن الكريم 

بطبيعة  (مغىل)  يكون  الرشيفة،  أوالسنة 

احلال، وينحرص ذلك يف النصوص العادية 

فحسب، والرس هو كام نعرف ذلك مجيعاً أن 

 اهلل تعاىل (منزه) عن احلدوث وأن النبي

وأهل بيته حتجزنا (عصمتهم) من عملية 

وبني  عنهم  الصادرة  النصوص  بني  الربط 

الرتكيبة النفسية الكامنة وراء ذلك، ما داموا 

عن  وليس  مقدسة  قنوات  عن  يصدرون 

وجهة نظر شخصية، وهذا بعكس التعامل 

أن  يمكننا  حيث  العادية،  النصوص  مع 

نصل بني النص وبني احلالة النفسية ملبدعه، 

لكن مع حتفظ بالغ املد بالنسبة إىل عملية 

الربط، فاملالحظ كام نعرف أيضاً ذلك مجيعاً 

(السرية)  عىل  القائم  التعامل  غالبية  أن 

ينطلق من وجهة نظر  النفيس)  أو(التحليل 

 ( هو(إعالءٌ الثقايف  أوالنشاط  الفن  أن   تر

ثنايا  إىل  شعورياً  ال  تتسلل  خاصة  لغرائز 

(العصاب) وليس (االستواء)  النص، وأن 

مما  الشخصية،  يطارد  الــذي  (القدر)  هو 

يرتتب عىل ذلك، أن يكرس الناقد جهوده 

النص  اىل  املتسلل  اخليط  ذلك  أقتناص  يف 

ودمغه بالسامت السلبية بطبيعة احلال.

طبيعياً ال يعني هذا عدم وجود نصوص 

نقدية تصل بني احلالة السوية لد املبدع وبني 

احلالة  بني  أوتصل  نتاجه،  عىل  أنعكاساهتا 

املوضوعية  األنعكاسات  وبني  لديه  العادلة 

عىل النص، وهذا يعني أن الناقد اإلسالمي 

يتعني عليه يف احلالة األوىل أن يلتزم باملبادئ 

املعائب،  كشف  عليه  حتظر  التي  األخالقية 

السامت  زاويــة  من  عليها  التسرت  ورضورة 

زاويــة  مــن  وليس  ــال  احل بطبيعة  النفسية 

يتعني  حيث  واجلاملية،  الداللية  السامت 

عليه يف احلالة األخرية أن (يبرص) بالسامت 

املذكورة ما دام هدف التعامل مع النص هو: 

كشف خصائصه اإلجيابية والتبصري بسامت 

ذلك حتى يفيد املبدع واملتلقي من ذلك يف 
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تعديل سلوكه العبادي والثقايف.

هنا ينبغي األنتباه عىل أن حظر الكشف 
النصوص  يــطــال  ال  النفسية  للمعائب 
املامرس اإلسالمي  يتعني عىل  املنحرفة، بل 
ــرف وبــني  ــح ــن امل ــص  ــن ال بــني  يــصــل  أن 
لفت  ينبغي  لكاتبه.كام  النفيس  األنحراف 
النص  بــني  الــوصــل  عملية  أن  إىل  النظر 
بأكثر  تقرتن  النفسية)  الزاوية  (من  ومبدعه 
أن  املمكن  من  النص  أن  منها:  من حمذور، 
عمل  الكتابة  أن  بصفة  كاتبه،  عن  ينفصل 
مصطنع (يف نامذج كثرية منه) خيضع لتقاليد 
بنفسية  له  عالقة  ال  وعملية  ومنهجية  فنية 
الكاتب، فالبكاء عىل الطلل مثالً ال يعني أن 
مبدع النص ينطلق من جتربة نفسية تنعكس 
عىل أستهالله للنص بقدر ما يشكل تقليداً 
فنياً دأب عليه الشعراء املوروثون.وهذا ما 

يرتبط باألضاءة النفسية.

النص،  يف  البيئة  تتجىل  كيف  لكن: 
القيم  فيها  ترتسم  مــرآة  النص  فيكون 
واألزمــات  الثقافية  والظواهر  األجتامعية 
ظروف  من  وغريها  السياسية  والوقائع 

وأحوال متغرية؟

فيام يرتبط بـ (النص البيئة)، فأن السياق 

الوصل  مسوغات  حيدد  هوالذي  املحنا  كام 

يف  ولد  التي  األجتامعية  والبيئة  النص  بني 

أن  نطاقها، أوعدم ذلك، يستدعي يف ذلك 

أوالنص  املقدس  النص  التعامل: مع  يكون 

 ، مثالً القرآين  النص  نطاق  ففي  العادي، 

البيئة  وبني  بينه  يصل  بأن  للمامرس  يمكن 

النزول،  أسباب  اىل  كاالشارة  له:  املواكبة 

بعامة،  األجتامعية  احلياة  اىل  ـــارة  أواالش

فمثالً عندما نتحدث عن الصور الفنية التي 

عالقتها  اىل  بالنسبة  اليها  األشــارة  سبقت 

البائدة  اآليات  هبا  ونعني  املنافقني،  بسلوك 

الذي أستوقد... بقوله تعاىل (مثلهم كمثل 

بينها  يصل  أن  للامرس  املمكن  من  ألــخ). 

وبني احلياة السياسية واألقتصادية للمجتمع 

املنافقة  بالرشائح  ذلك  وصلة  اإلسالمي، 

حتتلها  التي  األجتامعية  أواملراكز  واألدوار 

الرشائح املشار إليها، واألمر كذلك بالنسبة 

إىل رسم الشخصيات أواحلوادث اواملواقف 

أوالبيئات التي يعرض هلا القرآن الكريم.

يتناول يف جزئية  القرآين  النص  أن  فمع 
رشحية  مثالً  كالقصة  الــســورة:  من  معينة 
(نوح،  األبطال  حياة  من  ينتخبها  خاصة 

إبراهيم، موسى، سليامن الخ).

الكريمة،  السورة  ببناء  تتصل  ألسباب 
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حيث يوظفها أي الرشحية املنتخبة من حياة 

ألضاءة  إليها  املشار  الشخصيات   أحد

اهلدف أواملحور العام للسورة، اال أن وصل 

للقصة،  املواكبة  األجتامعية  بالبيئة  ذلك 

(تذوقنا)  من  شك  أدنــى  دون  من  تعمق 

يستهدف  التي  لداللته  وأدراكنا  للنص، 

توصيلها الينا، لكن مع مالحظة أن األضاءة 

احلاجة  بقدر  تسلط  أن  ينبغي  األجتامعية 

زاويــة  مــن  الــكــالم  فضول  نتجنب  حتى 

األلتزام باملبادئ األخالقية أسامياً.

ال  املذكور  األلتزام  عىل  احلرص  وهذا 

فحسب،  اإلسالمي  التصور  يف  ينحرص 

العلامنيني  (أي:  املامرسني األرضيني  أن  بل 

عىل  حيرصون  السامء)  مبادئ  عن  املعزلني 

السلطة  أن  إىل  ذهــاهبــم  خــالل  مــن  ذلــك 

اخلارجية عىل النص ينبغي أن تتحدد بقدر 

االضاءة التي يتحملها النص، واال تتحول 

املامرسة اىل بحث أجتامعي أوتارخيي.
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النبوة،  عرص  منذ  الكريم  القرآنُ  ُيعدُّ 
عليها،  مــن  وَ األرضَ  اهللُ  ـــرِثَ  يَ أن  وإىل 
املعارفَ  منه  تقتبس  للمجتمعات،  دستوراً 
ومناراً  الفقهية(١)،  واألصــول  املتنوعة، 
والصالح  واخلري،  احلق،  طريق  يف  لألفراد 
هلم، ومرضباً للقياس يف كل جوانب احلياة، 
وفلسفة عميقة يف الكون واإلنسان، وقاعدة 
وتوسيع  األلباب،  توعيةِ  يف  صلبة  عريضة 
األدبــاء  اهلــام  يف  ساحراً  ومنبعاً  املـــدارك، 
، وسمواملشاعر، وقمة يف اهلرم  مِ ببدائع احلِكَ

البالغي يستحيل الوصول إليها(٢)...

(١) ينظر مثالً بيان اثر القرآن الكريم يف تطور النقد 
األديب، يف/ أثر القرآن الكريم يف تطور النقد 
اهلجري/٩/  الرابع  القرن  آخر  إىل  العريب 
وينظر كذلك األنموذج يف أصول الفقه /١٠. 
اخلالد،  الكتاب  هذا  إعجاز  من  جانب  ينظر   (٢)

الكريم يف  القرآن  أدل عىل أمهية  وليس 
اللغة  مباين  عىل  حفاظه  من  العربية،  علوم 
العربية ومعانيها، وإثراءِ خياهلا اخلصب(3)، 
الرسائل  إنشاء  متطلبات  ضمن  كونه  ومن 
النايشء  املتدرب  بإكثار  وذلك  أوتأليفها، 
يف  هبا  واألستشهاد  منه،  نصوص  ظِ  فْ حِ يف 
كل  البيانية(٤)،  والفنون  األدبية،  األغراض 

يف/ ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، للرماين، 
واخلطايب، وعبد القاهر اجلرجاين.

أثر  -يف/  ذلــك-مــثــالً عن  احلديث  (3)-ينظر 
العربية/ ١٩، ٢٤،  اللغة  الكريم يف  القرآن 
 ،٧٨  ،٦٧  ،٦3  ،٦٠  ،53  ،٤١  ،٢٧  ،٢5

.١٠٠، ١٠٤، ١٠٦، ١١٨، ١٢٤
(٤) ينظر يف أمر حفظ نصوص من القرآن الكريم، 
الدين  ضياء  رأيُ  ـ/  هبا-مثالً  واألستشهادِ 
الكاتب،  أدب  يف  سائر  املثل  يف/  األثري  بن 
 ،١٠3  ،١٠١  ،٦١  ،35/١ والشاعر/ 

.١٠5 ،١٠٤
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دقةَ     فيه واألدباء،  العلامءُ  بعد أن خربَ  ذلك 
العبارةِ، وبراعة املجاز، وصواب املضامني، 
الكريم  بالقرآن  األنبهار  أخذهم  لقد  بل 
هُ املعجز،  بْكَ أخذاً، وتأملوا فيه بإعجاب، سَ
«مزايا  فيه  فــوجــدوا  العظيمة،  ومعانيه 
هِ، وخصائصَ صادفوها  مِ ظهرت هلم يف نَظْ
مبادئ  من  راعتهم  وبدائعَ  لفظهِ،  سياق  يف 
ومواقعها،  ألفاظه  وجماري  ا،  هَ ومقاطعِ آيهِ 
 ،ٍ ربَ خَ لِ  كُّ ساقِ  مَ وَ  ، ثَلٍ مَ لِ  كُّ بِ  َ ــرضْ مَ ويف 
وصورة كل عظمة، وتنبيه، وإعالم وتذكري، 
وترهيب وترغيب ومع كل حجة وبرهان، 
سورةً  تأملوهُ  مْ  ُ أَهنَّ م  هُ رَ َ هبَ وَ وتبيان،  وصفة 
اجلميع  يف  جيــدوا  فلم  آيــة،  ــة  ــورة...وآي س
أن   أويُر ا،  َ أهنُ شَ رُ  نْكَ أويً ا،  ينبومكاهنً لفظة 
أتساقاً  وجدوا  هناك،...بل  أصلح  ها  غريَ
هبر العقول، ونظامً أعجزَ اجلمهور...مل يدع 

.(5)«.. سِ بليغ منهم...موضعَ طمعٍ يف نَفْ

أشهر  فمن   ،( (لــغــةً  ( (الــرســالــةُ ــا  وأم
ومن   ، والــتــوجــيــهُ  ، ــــالقُ اإلط معانيها: 
اللغوي ترتكب ألفاظ (اإلرسال)،  جذرها 
ــل)، و(الــرســول)،  سَ ــرْ ــل)، و(املُ سِ ــرْ و(املُ
ها(٦). عِ ْ مجَ وَ الكلمة،  مشتقات  من  وغريها 

(5) اثر القرآن الكريم يف اللغة العربية/ ١٢. 
(رســل)/  مــادة  املحيط/  القاموس  (٦)-ينظر 

-.٩٢5

الكتابية،  املخاطبة   : اصــطــالحــاً وتعني 
طرفني  بني  باخلط  اإلنشائية  أواملــحــاورة 
أوموضوعات  واحد،  موضوع  يف  أوأكثر، 
أوالتعزية،   ، التهنئةِ كأغراض  متقاربة(٧)، 
أوالسياسة،  أوالوصف،  أوالــذم،  أواملــدح 

أواحلرب، أوغريها.

بلغ  ــري،  ــج اهل ــادس  ــس ال الــقــرن  ويف 
وبــالــرســائــل   ، ــاً عــمــوم بالنثر  األهــتــامم 
خصوصاً، شأواً بعيداً، وال سيام يف املرشق 
الكتابات  زامحــت  إذ  اإلســالمــي،  العريب 
الشعرَ عىل منزلتهِ السامقة، بل تغلبتْ عليه 
املشارقة  الكتاب  من  عددٍ  بمقدرة   ، أحياناً
بْكِ  سَ وَ املعاين،  وإبــرازِ   ، األلفاظِ ختري  عىل 
يوائمها  بام  واخلربية،  اإلنشائية  األساليب 
من الصور، واألخيلة، والعواطف، وفنون 
ليناسب  املتنوعة،  البديع  وحمسنات  البيان، 
حتى  املبتغى،  املقام  وغرض،  اسلوب  كلّ 
واإلخوانية،  الديوانية،  الرسائل  غــدت 
بألوان  تزخر  فنية  عاً  قِطَ العلمية،  والتأليفية 
ورضوبٍ  الــتــعــبــريي،  الـــويش  مــن  شتى 
وفقرات  اإليقاع،  يف  املتناسقة  اجلمل  من 
املضامني  عن  املتفرعة  اخلاصة  املعاين  من 
(٧) مل يتضح عىل وجه الدقة، من تعريف التهانوي 
أصطالحات  كشاف  كتابه/  يف  للرسالة، 
جامع،  حد   /٧5  ،٧٤  ،٧3/3 الفنون/ 

مانع، واضح هلا. 
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األديب  براعةِ  عىل  ا،  هَ لّ كِ العامة...للداللة 
معارف  من  وافراً  نصيباً  وأمتالكهِ  املنشئ، 
املقاصدَ  وتوجيههِ  العربية،  اللغة  أبــواب 
املفرتضة أَنّى شاء...وهذا ما كان يف توظيف 
السادس  الــقــرن  ـــان  إبّ املــرشقــي  الكاتب 
الكريم،  الــقــرآن  من  نصوصاً  اهلــجــري، 
ويف  أوأدبية،  أوأجتامعية،  سياسية،  لغايات 
ثَبَّتُ ظواهرُ  تُ سَ القادمة،  القليلة  الصفحات 
املشارقة  الكتابِ  إفادة  عن  متخضت  عدة، 
املتنوعة  رسائلهم  ضمن  القرن  ذلــك  يف 
أقتباساً،  الكريم  الــقــرآن  من  األغـــراض 

أوتضميناً، ومن هذه الظواهر املهمة: 

: ظاهرة الدليل:  أوالً

قرآنية  بآية  الرسالة  يف  يؤتى  ــوأن  وه
ثْبِتُ  يُ دليالً  أوباملضمون،  بالنص،  أوأكثر، 
مِن  السابقةً  الفقرةُ  إليه  بَتْ  هَ ذَ ما  صحةَ 
سواء  نتائج،  من  إليه  تْ  خلصَ أوما  فكرة، 
للموضوع،  إثــبــاتــاً  النتائج  تلك  كانت 
الديوانية  الرسائل  من  ذلك  له.مثال  أونفياً 

(السياسية، الرسمية).

هـ)   5٧3 (ت  الوطواط  رشيدِ  كتابُ 
أحدِ كتاب الدولة اخلوارزمية يف تقليدِ أحدِ 
مصداقيةُ  تْ  زَ زِّ عُ إذ  بلدةٍ،  قضاءَ  األعيان، 
اليتامى مِن الغاصبِنيَ  ظِ أموال  فْ وجوبِ حِ

كريمة،  قرآنية  بآية  م،  هُ تُ معاقبَ ِبُ  جتَ الذي 
ناً فالنا  دْ جَ ّا وَ : (ملَ جاءت ضمن سياق قولهِ
ومستحقاً  للصنيعةِ،  أهالً  هُ  لَ فَضْ اهللُ  أدامَ 
فيه...دالئلَ  نَا  آنِسْ َا  الرفيعةِ...ملِ للمنزلة 
فيه...خمايلَ  نا  سْ وتفرَّ  ، ــدِ شْ والــرُّ النجابةِ 
مِ  لْ نَا من اشتغالهِ بالعِ قْ قَّ َ حتَ الدرايةِ والزهد، وَ

، وإقبالهِ عىل العمل الرافع... النافعِ

من  يليها  وما  كذا،  بلدةِ  قضاءَ  نَاه  دْ لَّ قَ
 أطرافها ونواحيها...وأمرناهُ أن جيعلَ اهلد
، والعفةَ  هُ ، والورعَ زادَ هُ ى دثارَ قَ ، والتُّ هُ عارَ شِ
، وأن حيكمَ بني الناس بالعدل...وأن  هُ عتادَ
الغاصبة،  األيــدي  من  يتامى  أمــوالَ  حيفظ 
مِ  كَ ْ إِنَّ اهلل تعاىل قال يف حمُ لف الناهبة، فَ واألَ
ينَ  الَّذِ ﴿إِنَّ   : القائِلنيَ وهوأصدقُ  تنزيلهِ 
يفِ  ونَ  لُ أْكُ يَ إِنَّامَ  امً  لْ ظُ ى  تَامَ يَ الْ الَ  وَ أَمْ ونَ  لُ أْكُ يَ
[سورة   ﴾ رياً عِ سَ نَ  وْ لَ يَصْ سَ وَ نَاراً  ِمْ  وهنِ بُطُ

النساء/ اآلية ١٠]...)(٨). 

الرمحن  عبد  الــديــن  كــامل  خيتلف  ومل 
من  غريه  عن  هـ)،   5٧٧ (ت  األنباري  بن 
اللغوية  آرائهِ  الربهنة عىل صحة  النحاة، يف 
الكريمة،  القرآنية  بــاآليــات  والنحوية، 
املبثوثة ضمن رسائلهِ التأليفية اللغوية، مِن 
ثْلِ قوله: (والشمس مؤنثة، قال اهلل تعاىل:  مِ

(٨) جمموعة رسائل رشيد الدين الوطواط/ ٧٩/١.
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العدد األول: ربيع(٢٠١٠م -١٤3١هـ)

[سورة  ــا﴾  َ هلَّ رٍّ  تَقَ ُسْ ملِ ي  ــرِ ْ جتَ سُ  مْ الشَّ ﴿وَ
ياسني/ اآلية 3٨](٩).

ثانياً: ظاهرة التأكيد: 

من  املوضوع  هــذا  يف  به  ــرادُ  يُ التأكيدُ 
الدراسة، تكرارُ مضمونِ الفقرة، أوالفقرات 
السابقة، يف الرسالة املرشقية، بآية، أوبآيات 
عقب  تأيت  أوبشبهه،  بالنص  كريمة،  قرآنية 

تلك الفقرات، توكيداً لوجه الشبه بينهام. 

ومن الشواهد األدبية عىل هذه الظاهرة: 
الديوانية  الــرســائــل  مــن  ــأيت  ي مــا  نختار 
مرص  يف  داخيل  رصاعٌ  بَ  نَشِ واإلخوانية: 
 ، مِ كْ احلُ مقاليد  تويل  أحقية  عىل  والشام، 
عمومتهم  وابناءِ   ، الفاطميِنيَ اخللفاء  بني 
(ت  الصرييف)  (ابنُ  فهاجمَ  نزار،  لْدِ  وِ مِن 
الدولة  كتاب  أحدَ  يومذاك  وكان  5٤٢هـ) 
املوالية  الفرقةَ  ورسائله،  بقلمهِ،  الفاطمية 
م عىل اخلليفة  هُ هَ خروجَ بَّ شَ لنزار وأوالدهِ، وَ
هـ)   5٢٤ ت  اهلل  بأحكام  (اآلمر  الرشعي 
يومئذ بحال اليهود يف كتامن احلق الذي نزلَ 
عىل حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم وذلك 
اليهود،  تْ موقفَ  فَ صَ وَ قرآنية كريمة،  بآية 
رأي  يف  احلق  كتامن  يف  الشبه  وجهَ  وأكدتْ 
رسالته  يف  ها  عرضَ ــذي  ال الــصــرييف  ــنِ  اب

(٩) البلغة يف الفرق بني املذكر، واملؤنث/ ٦٤.

الديوانية املوسومة (اهلداية اآلمرية يف إبطال 
الدعوة النزارية)، وقد جاء يف هذه الرسالة 
بآذان  أصغوا  املؤمنني!  معرشَ  (يا  ه:  قولُ
اهلل،  سبيلِ  يف  لكم  ه  حُ أوضَ ما  إىل  واعية 
عليكم  هُ  أعرضُ ما  صافية  بقلوب  وا  مُ وتفهَّ
ها  من حجج اهلل...أَما تعجبون لطائفة حالفَ
يف  وكسبتْ   ، القرآنَ ت  فخالفَ  ، الشيطانُ
 ، معصوماً منه  ــتْ  وأبــاحَ عظيامً،  اهللِ  يــن  دِ
 ، ..يف كتامن احلق بعد عرفانهِ تِ اليهودَ فأشبهَ
َّا  ملَ وأجتنابِ الصدق بعد وضوحه وبيانهِ ﴿وَ
مْ  هُ عَ َا مَ قٌ ملِّ دِّ صَ ِ مُ ندِ اهللاّ نْ عِ تَابٌ مِّ مْ كِ اءهُ جَ
واْ  رُ فَ ينَ كَ ىلَ الَّذِ ونَ عَ تِحُ تَفْ بْلُ يَسْ واْ مِن قَ انُ كَ وَ
اهللاَّ  نَةُ  عْ لَ فَ بِهِ  واْ  رُ فَ كَ واْ  فُ رَ عَ ا  مَّ م  اءهُ جَ امَّ  لَ فَ
﴾ [سورة البقرة/ اآلية ٨٩]،  ينَ افِرِ ىلَ الْكَ عَ
دليل  دون  نزار  بإمامةِ  قالوا  قومٌ  وهــؤالء 
إىل  م  هُ قادَ جيلٍّ  نصٍّ  وال  م،  داهُ هَ واضح 

ذلك وأداهم...)(١٠).

وكــان من إفــرازات احلــروب يف القرن 
األسعارُ  تِ  أرتفعَ أن  اهلجري،  السادس 
كثرياً يف البيئات املرشقية اإلسالمية، ومحلت 
الكثري،  املكوس  لَ  قْ ثُ كاهلها  عىل  الرعيةُ 
م، حاولَ  وغري املنصفة، لكن لفيفاً من احلكّ

قٌ يف/ جمموعة الوثائق الفاطمية،  قَّ َ (١٠) النصُّ حمُ
والــوزارة/  العهد،  ووالية  اخلالفة،  وثائق 

 .٢٠٨/١
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بإسقاط  الظرف،  هذا  وطأة  من  التخفيفَ 
تْ عىل العامة يف وقتٍ  رِضَ مكوسٍ كانت قد فُ
سابق، ومن هؤالء احلكام: نورُ الدين حممود 
بإسقاط  أمــرَ  الــذي  هـــ)،  (ت5٦٩  زنكي 
منشور  يف  الرعية،  بحق  املجحفة  اجلبايات 
القيرساين)  بن  الدين  (موفقُ  كتبَهُ  ديــواين 
األيوبية  الدولة  كتّابِ  أحــدُ  (ت5٨٨هــــ) 
ضعف  كريمة،  قرآنية  آية  بنص  فيه  وأكــد 
(قد  قوله:  يف  وذلك  لألعباء،  الرعية  لِ  حتمّ
ورعاكم  اهللُ  م  كُ قَ فَّ وَ الرعايا   َ معارشِ تُم  لِمْ عَ
باً من املظامل املجحفة بأحوالِكم،  ما كان مرتَّ
م،  رٍ من أموالِكُ طْ واملكوسِ املستوليةِ عىل شَ
والرسومِ املطبقة عليكم يف أرزاقكم، واملؤن 
التي تسامهكم يف منافع أمالككم، وأستمرار 
لَّ إلينا  جَ وَ ضَ اهللُ عزَّ وَّ ذلك عليكم، إىل أن فَ
صغريِكم  عىل  وأسرتعاناً  م،  أموالِكُ تدبريَ 
عنكم...رأفةً  ذلك  بإزالةِ  نا  أَمرْ فَ وكبريِكم، 
فَ  فَّ فاً، ﴿اآلنَ خَ طْ لُطفاً، وختفيفاً عليكم وعَ وَ
[سورة   ﴾ فاً عْ ضَ مْ  فِيكُ أَنَّ  لِمَ  عَ وَ مْ  نكُ عَ  ُ اهللاّ

األنفال/ اآلية ٦٦](١١).

ـــامدُ الــكــاتــب)  ـــع ـــدَ (ال كِّ ـــؤَ ــى يُ ــت وح
والشام،  لدمشق  هُ  حَ دْ مَ أَنَّ  (ت5٩٧هـــ)، 
ة  لَ زَ رسالتَهُ اإلخوانيةَ املرسَ زَّ ، عَ هِ كان من حملّ

أيــوب/  بني  أخــبــار  يف  الــكــروب  مفرج   (١١)
.٩5 ،٩٤/٢

بنّصِ  نجية)،  بن  الدين  (زين  القايض  إىل 
تْ  رً كِ ذُ وقد   ، ذاتَهُ املضمون  تفيد  قرآنية  آيةٍ 
مكاتبةُ  تْ  (وردَ اآليت:  العامد  جــوابِ  يف 
بقاءهُ  اهلل  الدين...أطالَ  زين  اإلمام  الشيخِ 
هواءها  ورقةَ  املرصية،  الديار  يبَ  طِ عرفنا 
من  ها  أرضِ وضحكَ  ــا،  آالئِــهَ وتــزخــرفَ 
نِ الئحة،  سْ بكاء سامئها...إىل مباهجَ يف احلُ

ومناهج يف احلسنى واضحة...

رِ  وتوفُّ يبها،  طِ يف  املسألةَ  نسلم  ونحن 
نسيمها...ولكن...الشامَ  ورقة  نصبيها، 
وأَنَّ   ، أميلُ إليها  القلوبَ  ...وأَن  أفــضــلُ
اهلواءَ  وأَن   ، ــلُ َ وأَهنْ أعلُّ  هبا  الباردَ  ل  الــزالَ
به  ــرَ  هْ الــزَّ وأَنَّ   ، لُ ـــدَ أعْ وشتائه  صيفهِ  يف 
، وأن اجلامل أكمل،  به أكهلُ أشبُّ والنبتَ 
عقيلته،... ...ودمشق  أمجلُ فيه  والكامل 

هي  الناظرة،  هُ  تُ قَ دَ حَ وَ  ، النارضةُ ه  وحديقتُ
وصرييف  عينهِ،  إنــســانُ  بل   ، إنسانهِ عني 
ا  َ ينهِ...شادياهتُ جلُ وَ نضاره  عني  يف  نقوده 
وساجعاهتا   ، تُطربُ وَ تُطري  األعواد  عىل 
سواقٍ  من  ...كم  رِبُ عْ تُ وَ مُ  تُعجِ باألوزان 
اهللُ  مَ  ساقيات...أَقسَ ــوارٍ  وج جاريات، 
 ﴾ تُونِ يْ الزَّ التِّنيِ وَ تعاىل بدمشق يف قوله: ﴿وَ

[سورة التني/ اآلية ١](١٢).

بمدح  الفاضل،  والقايض  للعامد  رسائل   (١٢)
دمشق/ ٦٨، ٦٩، ٧٠.
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ثالثاً: ظاهرة املعنى اخلاص التام: 

وهوأن تعرب اآلية القرآنية الكريمة، عن 

باملعنى  مرتبط  غري  جديد،  خاص  معنى 

وحــدة  يف  إالّ  السابقة،  للفقرة  اخلــاص 

املشتمل  املعنى  يف  أي:  الرسالة،  موضوع 

املكاتبة... يف  اجلزئية  للتفصيالت  الرابط 

من  الــرضب  هذا  يف  النثرية  األمثلة  ومن 

التأثر بالنص املقدس يف الرسائل، ما يأيت: 

أفادت آيةٌ قرآنيةٌ كريمة، وجوبَ صونِ 

وقد  نقضها،  عن  والنهي  املواثيق،  أمانة 

التفويضية  للوزارة  تقليدٍ  يف  اآليةُ  ــتِ  نَ وِّ دُ

اهلل  لدين  العاضد  اخلليفة  مــن  ــلٍ  سَ ــرْ مُ

الدين  أســد  إىل  5٦٧هــــ)  (ت  الفاطمي 

شريكوه، جاء فيه: 

بسم اهللا الرمحن الرحيم 

حممد  أيب  اهلل  عبدِ  ووليِّهِ،  اهلل،  عبدِ  مِن 

السيد  املؤمنني، إىل  ين اهلل، أمريِ  لدِ العاضد 

األجل، وامللك املنصور، سلطانِ اجليوش، 

ريِ األمة، أسد الدين...سالم  ويل االئمة، جمُ

إله  ال  الذي  اهلل،  إليك  حيمد  فأنه  عليكم، 

خاتم  حممدٍ  عىل   ِ يصيلِّ أن  هُ  ويسألُ هو،  إال 

لِنيَ صىل اهلل عليه وعىل  سَ ، وسيدِ املُرْ النبيِنيَ

مَ تسليامً  آله الطاهرين، واألئمة املهديني وسلَّ

دْ  لَّ قَ تَ ، فَ دْ بوزير مثلهِ هَ عْ كثرياً،...هذا عهدٌ ملَ يُ

ذ  خُ ِها.فَ لَ مْ َ حلِ أهالً  املؤمنني  أمريُ  رآكَ  أمانةَ 

واْ  ضُ تَنقُ الَ  بقوة...﴿وَ املؤمنني  أمري  كتاب 

مْ  يْكُ لَ َ عَ مُ اهللاّ تُ لْ عَ دْ جَ قَ ا وَ هَ يدِ كِ دَ تَوْ نَ بَعْ يْامَ األَ

﴾ [سورة النحل/ اآلية ٩١]...(١3). فِيالً كَ

هـــ)،  (ت5٧3  ــواطُ  ــوط ال لنا  ونــقــلَ 

لِكِ  مَ عن  ثَها  بَعَ حربية  ديوانيةٍ  رسالة  يف 

ألمرِ  املقتفي  العبايس  اخلليفة  إىل  خوارزم، 

رُ  وّ اهلل، آيتني من القرآن الكريم، األوىل، تُصَ

دُ  سِّ َ جتُ والثانية  واأللتحام،  األشتباك  شدة 

وكل  والغضب،  رِ  ذَ باحلَ املصحوبَ  الفزعَ 

آية هلا معنى خاص يف النص، ال يامثلُ معنى 

العامة،  الفكرة  يف  إال  ا  هَ تسبِقُ التي  الفقرة 

 ، اخلوافِقُ تِ  قَ فَ خَ امَّ  لَ (فَ قوله:  يف  والنص 

وأمتدَّ   ، اهلياجُ ...وأشتدَّ  قُ البوارِ قَتِ  بَرَ وَ

وتطايرت   ، امُ ـــرضِّ ال أشتَعل  وَ  ، جاجُ العَ

، وتكرست  ـــراحُ اجل تِ  ــرَ وتــكــثَّ  ، ــهــامُ الــسِّ

الرماح،...ومحى الوطيس، ودمى املرؤوسُ 

﴾ [سورة  اقِ اقُ بِالسَّ تِ السَّ تَفَّ الْ والرئيس ﴿وَ

األسيافُ  بتِ  وتالعَ  ،[٢٩ اآلية  القيامة/ 

ــوب/  أي بني  أخــبــار  يف  الــكــروب  مفرج   (١3)
.١٦5 ،١٦٤/١
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اخلناجر  ــاء  ــدم ال ــتِ  ــبَ وخــضَّ بــاألعــنــاق، 

﴾ [ســورة  ــرَ ــاجِ ــنَ َ ــوبُ احلْ ــلُ ــقُ ــتِ الْ ــغَ ــلَ بَ ﴿وَ

األحزاب/ اآلية ١٠](١٤).

(ت5٩٦هـــ)  الفاضل  القايض  ثَ  بَعَ وَ

عن  فيها  هُ  أخربَ صديق،  إىل  إخوانية  رسالةً 

بمدينتِهم،  تْ  عصفَ هوجاء،  رياح  هبوب 

، وخافَ  تْ فيها السامء، وأبرقَتْ وقد أظلمَّ

فالذوا  وشيك،  عذاب  من  بسببها  الناس 

 ، ــونَ ويــصــلُّ اهلل،  يستغفرون  بــاجلــوامــع، 

يف  الكاتب  أستعانَ  وقد  النجاة،  ويرجون 

، بآية قرآنية جاءت  لَ صَ فِ بعض ما حَ صْ وَ

من  التاسع  اجلمعة  ليلة  "يف   : قولهِ ضمن 

فيه ظلامتٌ  أتــى عــارض  ــرة،  مجــاد اآلخ

عاصفة،  ورياح  خاطفة،  وبروقٌ  متكاثفة، 

تْ هلا  ا، فرجفَ َ فقويَ اجلوُّ هبا، وأشتدَّ هبوهبُ

ها  بُعدِ عىل  وتالقَتْ   ، تْ وأصطفقَ اجلدران 

، وثارت السامء واألرض عجاجاً  تْ وأعتنقَ

 ( تْ بَقَ أنطَ قد  (إن هذه عىل هذه  قيل:  حتى 

مْ  هُ ابِعَ ونَ أَصْ لُ عَ ْ فكنَّا كام قال اهلل تعاىل: ﴿جيَ

البقرة/  [سورة   ﴾ قِ اعِ وَ الصَّ نَ  مِّ ِم  اهنِ آذَ يفِ 

م عىل أعينِهم من  ُ اآلية ١٩]، ويردون أيدهيَ

الوطواط/  الدين  رشيد  رسائل  جمموعة   (١٤)
 .١١/١

وال  األبصار،  فِ  طْ َ خلِ مَ  عاصِ ال  البوارق، 

األستغفار،  معاقل  إال  اخلطب  من  ملجأ 

وفرَّ الناس...فأعتصموا باملساجد اجلامعة، 

وأذعنوا للنزلة بأعناق خاضعة،...ينظرون 

خطبٍ  أي  ويتوقعون   ، خفيٍّ فٍ  ــرَ طَ من 

لنا  عَ ...واحلمدُ هللِ الذي مِن فضلِه قد جَ جيلٍّ

نَّا..."(١5). ُ عَ ربَ ْ ُ عنها وال خيُ ربِ نُخْ

رابعاً: ظاهرة تتمة املعنى اخلاص: 

الكريمة  القرآنية  اآلية  تدمج  أن  وهو 

مع  (اآلية   : معاً ليكمال  ا،  تْهَ قَ بَ سَ ألفاظٍ  مع 

 ، واحــدةً فكرةً  املتقدمة)،  ــر  خَ األُ األلفاظ 

بفقرة عبارة واحدة، والشواهد من الرسائل 

الفنية عىل هذا األسلوب كثرية، ومنها: 

الفاضل (ت 5٩٦ هـ)  القايض  وصفَ 

يف رسالة أدبية رسمية، جريانَ املسلمني من 

اإلفرنج، باإلجرام، واجلهل، والغرور، وقد 

تمَّ التعبريُ عن هذه اخلِصالِ السيئة املذكورة 

بحد ذاهتا يف آيتني قرآنيتني منفصلتني، برع 

من  آية،  كل  الفاظ  بعض  دمج  يف  الفاضل 

عُ الشاهدِ يف رسالة  ألفاظ أخر، ليكونَ موضِ

: (ولنا من اجلريان  هُ القايض الفاضل ما نصُّ

(١5) البداية والنهاية/ ١3/١5، ١٦. 
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... حيــورَ لن  اهللِ  إىل  ــهُ  نَّ أَ ويظنُّ   ، جيــورُ ن  مَ

وتصدرُ عنهُ كلُّ عظيمةٍ وجيهلُ أنَّ اهللَ عليمٌ 

نَّهُ يَرِثُ األرضَ  بذات الصدور(١٦)، ويظنُّ أَ

بُور(١٧)...(١٨). تَبَ اهللُ يف الزَّ وينسى ما كَ

الكيالين  الــقــادر  عبد  الشيخُ  ــرَ  وأكــث

الصوفية،  الفقهية  رسائلهِ  يف  (ت5٦١هـــ) 

بالنص  القرآين،  والوعيد  الوعد  آيات  من 

لتصبَّ   ،ــر أخ تــارة  النص  وبشبه  ــارة،  ت

هذه اآليات مع مفردات جاورهتا يف ملتقى 

الشيخ  وهومطلب  اجلديدة،  باملقاصد  يعجُّ 

نحوِ  من  ــاد،  واإلرش الوعظ  عند  الكيالين 

مِنْ  ءُ  ــرْ َ املْ رُّ  يَفِ مَ  ــوْ ﴿يَ يوم  من  ف  قولهِ:-خِ

[٢٨ـ   ﴾ نِيهِ بَ وَ تِهِ  بَ احِ صَ وَ بِيهِ،  أَ وَ هِ  مِّ أُ وَ يهِ،  أَخِ

رُ يف  سورة عبس/ اآليات 3٤ـ 3٦]، ويفكِّ

وهُ  فُ ْ مْ أَوْ ختُ كُ سِ ا يفِ أَنفُ واْ مَ بْدُ إِن تُ حماسب ﴿وَ

﴾ [سورة البقرة/اآلية٢٨٤]،  ُ م بِهِ اهللاّ بْكُ اسِ َ حيُ

 ﴾ امِ نْعَ األَ كَ ـئِكَ  لَ وْ ﴿أُ بحظوظ  تشتغلْ  وال 

[سورة األعراف/ اآلية ١٧٩]...(١٩).

فِي  ْ ختُ ــا  مَ وَ  ِ ـــنيُ عْ َ األْ ةَ  ائِنَ خَ مُ  لَ ﴿يَعْ ــة:  اآلي  (١٦)
﴾ /سورة غافر/ اآلية ١٩.- ورُ دُ الصُّ

دِ  بَعْ مِن  بُورِ  الزَّ يفِ  نَا  بْ تَ كَ دْ  لَقَ ﴿وَ هي:  اآلية   (١٧)
ونَ ﴾/  ُ احلِ بَادِيَ الصَّ ا عِ هَ ثُ ضَ يَرِ رْ َ رِ أَنَّ األْ كْ الذِّ

سورة األنبياء/ اآلية ١٠5.
(١٨) أنوار الربيع يف أنواع البديع/ ٢١٢.

. (١٩) الفتح املبني فيام يتعلق برتياق املحبِّنيَ

خامساً: ظاهرة التفسري: 

 ، هُ نفسُ القرآينُّ  النصُّ  يكونَ  أن  وهي 

الديني(٢١)،  أوللتأويل  للتفسري(٢٠)،  خاضعاً 

ــة،  ــي ــامع ــت وأحــكــامــه الــرشعــيــة، واألج

والسياسية، والثقافية، وما قد يواكب التفسري 

ابنية،   ، ــاتٍ ــرتادف مل تبيان  من  أوالــتــأويــل، 

، أوأضداد، أومشكل، أوغريب،  أودالالتٍ

عاطفي،  أودفق  أوجــرس،  أولغة،  أونحو، 

أوأساليب إمالء، أوأماكن نزول، أوأسباب 

نزول، بمعنى آخر، أن تكون اآلية املقدسة، 

موضوع الرسالة، أو جزءاً مهام منه.

(٢٠) وضع املفرسون فروقاً بني التفسري والتأويل، 
خيتص  التفسري  أنَّ  منهم،  طائفةٌ  ــرأت  ف
أنَّ التأويلَ خيصُّ املعاين واجلمل،  باأللفاظ، وَ
ورأَتْ طائفةٌ ثانية، أن التفسري للرواية، وأَنَّ 
التأويل للدراية، أو للبيان، أو للكشف، أو 
 ، ينَ ِ املفرسِّ عٌ من  ْ اتفق مجَ لإليضاح، يف حني 
عىل  تدل  للتأويل،  مرادف  التفسري  أنَّ  عىل 
عنوانات  منها:  كثريةٌ  أدلــة  ــرتادف  ال هــذا 
بعض كتب التفسري، كتفسري (الكشاف عن 
وجه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل،  حقائق 

التأويل)/ ينظر علوم التفسري/ ١٤. 
التفسري  موضوعات  متابعة  عند  لألستزادة   (٢١)
التفسري  مصطلحي  بني  وللتفريق  القرآين، 
والــتــأويــل، تــراجــع املــصــادر، واملــراجــع، 
القرآن  البيان عن تأويل آي  اآلتية،/ جامع 
التنزيل، وعيون  الكشاف عن حقائق  /و/ 
التفسري  و/  التأويل/  وجــه  يف  األقــاويــل 

الكبري/ و/ مناهج املفرسين.-
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ومن الرسائل الدالة عىل هذه الظاهرة: 

(ت5٠5هــــ)  الــغــزايل  حامد  أليب  رســالــةٌ 

ةٌ إىل سنجر السلجوقي، وقد جابَهَ فيها  لَ سَ رْ مُ

نيَ عليه: (كيف يستحقُّ اجلوابَ  عِ بعضَ املدَّ

أبداً؟!!  مٍ  لْ عِ الذين مل خيوضوا يف  أعرتاضُ 

يف  السالم  عليهام  واخلــرض  موسى  وقصة 

إِنَّهُ  فَ الدقيقة؟!!  هذه  عىل  تنبيهٌ  القرآن(٢٢)، 

بَ  وام الستوجَ قَ السفينةَ أحدُ من العَ رَ لوخَ

الكامل،   ُ العاملِ إذا خرقها  وأما  األعرتاض، 

فال يمكن األعرتاضُ عليه“(٢3).

الــوطــواط)  الــديــن  لنا (رشــيــد  ونــقــلَ 

(ت5٧3 هـ) يف رسالة علمية لغوية، بعثَها 

مناقشاته  من  جانباً   ، هُ فُ رِ يَعْ لغويٍّ  فقيهٍ  إىل 

مع الزخمرشي، يف عدد من املسائل اللغوية، 

حمــاورات،  ضمن  ــة،  ــي واألدب والنحوية، 

مكاتبةٌ  منها:  بينهام،  جــرت  ومكاتبات، 

أقــوال  عىل  الــوطــواط  تعليق  فيها   جــر

الزخمرشي يف وجه نصب (شهر رمضان)، 

بَا  كِ رَ ا  إِذَ تَّى  حَ ا  قَ لَ انطَ ﴿فَ -تعاىل:  قولَهُ دَ  صَ قَ  (٢٢)
ا  هَ لَ رِقَ أَهْ غْ ا لِتُ تَهَ قْ رَ الَ أَخَ ا قَ هَ قَ رَ ينَةِ خَ فِ يفِ السَّ
ل لَّكَ إِنَّكَ لَن  ْ أَقُ الَ أَملَ راً، قَ ئاً إِمْ يْ ئْتَ شَ دْ جِ قَ لَ
اً﴾ سورة الكهف/ اآليتان  ربْ عِي صَ يعَ مَ تَطِ تَسْ

.٧١-٧٢
اإلسالم/  حجة  رسائل  من  األنام  فضائل   (٢3)

.٤٨

تِبَ  كُ واْ  نُ آمَ ينَ  الَّذِ ا  َ أَهيُّ ا  ﴿يَ تعاىل:  قولهِ  من 

مِن  ينَ  الَّذِ ىلَ  عَ تِبَ  كُ امَ  كَ يَامُ  الصِّ مُ  يْكُ لَ عَ

ن  مَ فَ اتٍ  ودَ دُ عْ مَّ يَّاماً  أَ  ، ونَ تَّقُ تَ مْ  كُ لَّ لَعَ مْ  بْلِكُ قَ

امٍ  يَّ نْ أَ ةٌ مِّ دَّ عِ رٍ فَ فَ ىلَ سَ يضاً أَوْ عَ رِ م مَّ نكُ انَ مِ كَ

نيٍ  كِ امُ مِسْ عَ يَةٌ طَ ونَهُ فِدْ يقُ طِ ينَ يُ ىلَ الَّذِ عَ رَ وَ أُخَ

واْ  ومُ تَصُ أَن  وَ هُ  لَّ  ٌ ريْ خَ وَ  هُ فَ اً  ريْ خَ عَ  وَّ تَطَ ن  مَ فَ

انَ  ضَ مَ رَ رُ  هْ شَ  ، ونَ مُ لَ تَعْ مْ  نتُ كُ إِن  مْ  لَّكُ  ٌ ريْ خَ

نَاتٍ  يِّ بَ لِّلنَّاسِ وَ   دً آنُ هُ رْ الْقُ فِيهِ  لَ  نزِ أُ يَ  الَّذِ

البقرة/  [ســورة   ﴾ ــانِ قَ ــرْ ــفُ الْ وَ   ـــدَ ُ اهلْ ــنَ  مِّ

اآليات ١٨3-١٨5].

النحوي:  تعليقهِ  يف  ــواط  ــوط ال ــال  ق

عىل  بالنصب  رمــضــان)  (شــهــرَ   : ــهُ ــولُ (ق

من  اإلبــــدال  أوعـــىل  (صـــومـــوا)،  تقدير 

ــه مفعول  أن ــىل  ــدودات)، أوع ــع ــاً م ــام (أي

األوالن  قواله  أقول:  تصوموا)...)،  (أن 

الثالث،  وأما  فيهام،  مطعن  ال  صحيحان، 

البتة، ألنه  إذ ال جيوز مثله  فموضع بحث، 

لوكان كام زعم، لكان (شهر رمضان)، تتمة 

حكم  يف  جمموعها  ولكان  تصوموا)،  لـ(أن 

تقديره: صوم رمضان  مبتدأ واحد، وصار 

خري لكم...)(٢٤).

هذه  به  خرجت  ما  تلخيص  ويمكن 

(٢٤) رسائل البلغاء/ 3٨٠، 3٨١. 
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الصفحات القليلة باأليت:

االستشهاد أ-  عــدة،  أحيان  يف  يكون  قد 
الكريم،  القرآن  من  باآليات  الواسع 
عىل  واإلخوانية،  الديوانية  الرسائل  يف 
رضوب  من  ــاً  رضب اخلصوص،  وجــه 
الصنعة(٢5) السائدة عند املشارقة يف القرن 
السادس اهلجري، ولكن من املؤكد، أن 
ذلك األستشهاد، ما حصلَ إالّ لغايات، 
أوتوضيحية   ، الناشئةَ هتمُّ  تعليمية  أما 
تتعلق  أوشخصية  املــعــنــى(٢٦)،  ختــصُّ 
هذه  أولكل  األدبية،  الكفاءة  بإثبات 

 . الدوافع وغريها متضافرةً

لقد أثبت أقتباس الكتاب الوارد ذكرهم ب- 
يف البحث آليات من القرآن الكريم يف 
يف  هلا  أستخدامهم  وحسن  الرسائل، 
تسلحوا  قد  الكتاب  أي  أهنم  السياق، 
ورأي   ، قــويٍّ وبيان  منهجية،  بعقلية 

حسن، وبصرية نافذة، وحجة دامغة. 

القرآن ت-  من  بآيات  األستشهاد  يكثر 

نظر حديث الدكتور زكي مبارك عن الصور  (٢5)-يُ
الفنية يف نثر الكتب، يف/ النثر الفني يف القرن 

الرابع اهلجري/ ٦/١...
(٢٦) يُنظر-عىل سبيل املثال ال احلرص-بناء النص-

الرتاثي/ دراسات يف األدب والرتاجم/ ٨، 
.١٢، ٢١، ٢٢

السياسية  الديوانية  الرسائل  الكريم يف 
أوزرع  أوالتأكيد،  الدليل،  إىل  املتطلعة 
النص،  قــارئ  به  ينتفع  جديد  معنى 
الرسائل  يف  كذلك  األستشهاد  ويكثر 
إىل  املحتاجة  والرشعية،  الصوفية، 
قد  بل  األغــراب،  وتوضيح  التفسري، 
آية  من  بأكثر  فيهام  األستشهاد  حيصل 
يف  ــر  األم ــذا  وك الــواحــدة  الرسالة  يف 
حني  يف  واللغوية،  النحوية،  الرسائل 
بالنصوص  األستشهاد  داعي  يضعف 
ذات  اإلخوانية  الرسائل  يف  املقدسة 
ــة، كــالــغــزل،  ــي ــدان ــوج ــصــفــات ال ال
الفلسفية،  الرسائل  ويف  والــشــوق، 
البعيدة يف موضوعاهتا عن  والطبيعية، 

حيز الترشيع اإلسالمي. 

 كثرياً ما يعرب النص القرآين الكريم، عن ث- 
كان  وإِن  الرسالة،  يف  ظاهرة  من  أكثر 
فُ من سياق املكاتبة، ترجيحُ تطبيق  رَ عْ يُ
بعينها،  لظاهرة  الكريم،  القرآين  النص 
لكن هذا ال يمنع أن تكون للنصوص 
أوجوانب،  أوآثار،  إحياءات،  الرشيفة، 
الرسالة،  يف   أخر أومعان  أوظواهر، 
الشبه  وجه  القرآين  النص  يؤكد  كأن 
صحة  ثْبِتُ  يُ مثلام  السابقة،  الفقرة  يف 
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فحواها، ويكشف ايضاً عن غامضها. 

يالحظ إن أغلب األستشهادات بآيات ج- 
كانت  الرسائل،  يف  احلكيم  القرآن  من 
ذلك،  ــردُّ  وم بألفاظها،  اً  نصَّ تكتب 
اعجازها  عــىل  يتيرس  ــام  وب املحافظة 
ــي،  ــرشع ــي، وال ــالغ ــب ــلــغــوي، وال ال
االسلوب  املنشئني  تعليم  وكــذلــك 
يف  ــرآن  ــق ال آيـــات  لتوظيف  األمــثــل 

نصوص الرسائل املختلفة. 

ومن املمكن الظفر بعقيدة الكاتب الدينية، 
من  الفقهي،  أومعتقده  السيايس،  أوتوجهه 
يف  ـــواردة  ال لآليات  حتليلية  دراســة  خــالل 
قبيل  من  والسياسية،  الرشعية،  الرسائل 
الفاطمية،  الصرييف)  (ابــن  بعقيدة  معرفتنا 
والتزام (القايض الفاضل)، و(العامد الكاتب) 

خط الدولة األيوبية، ووقوفنا عىل مذهب عبد 
الرمحن بن اجلوزي احلنبيل.

 يف ذلك العرص، كان القايض الفاضل ح- 
من  ــات  آي أستعامل  يف  متفوقاً  كاتباً 
الديوانية  رسائله  يف  احلكيم  الذكر 
واإلخوانية، غري أنه مل يكن خمرتع هذا 
الفن، وال املتفرد األول فيه مثلام يعتقد 
ذلك الدكتور عبد اللطيف محزة(٢٧) بل 
سبق القايض الفاضل، أدباء من القرآن 
يف  حقهم  يبخس  ال  اهلجري،  الرابع 
هذا امليدان، من أمثال (أيب الفضل بن 
الكفاة؛  و(كايف  (ت3٦٠هـ)،  العميد) 
الصاحب بن عباد) (ت 3٨5هـ)(٢٨). 

(٢٧) ينظر: أدب احلروب الصليبية/ ١٨5.
احلرص-رسائل  ال  املثل  سبيل  نظر-عىل  تُ  (٢٨)

الصاحب بن عباد. 





١٩٧

مرشوعا  القراين  الفلسفي  التصور  قدم 
قضية  مافيه  ابرز  كان  لالنسانيه  حضاريا 
قوة هائلة  اإلنسان  اعتربت  التي  التكليف، 
قادرة  وطاقه  الكونية،  للمعطيات  وحمركه 
عىل صنع التقدم والسعادة للنوع فلم ترتكه 
حقوق... وحزمه  واجبات،  منظومة  بال 

التكليف  نظرية  أساس  أن  ضامنة  وقيـــم 
التي  االسالميه)  االستخالف  (فلسفة  هي 
يتضمنه  بام  فيها  األول  الركن  التوحيد  يعد 
والربوبية  واخلالقيه  لإللوهية  توحيد  من 
وقد دلت عىل ذلك آيات كريامت جتاوزت 
ملك  هلل  (أن  يف  مضموهنا  توحد  املئات 
السموات واألرض) وان (بيده مقاليد كل 
واملحور  املنطلق،  هي  فالوحدانية  يشء)، 

العقائدي والفلسفي للتكليف ثم انه تبارك 
يف  أساسيا  دورا  لإلنسان  أعطى  وتعاىل 
بان استخلفه يف  بناء احلياة وعامرة األرض 
األرض، وجعله املترصف يف معطياهتا عىل 
وَ  قال: ﴿هُ فقد  االهليه  األهداف  الئحة 
ا﴾  فِيهَ مْ  كُ رَ مَ تَعْ اسْ وَ ضِ  رْ األَ مِنْ  مْ  أَكُ أَنشَ

[سورة هود/ ١١]

قال املفرسون: 

املزيده  اإللف  الن  بعامرهتا،  أمركم  أي 
والسني والتاء (صيغه تدل عىل الطلب)(١). 

م  نَّهُ لِفَ تَخْ يَسْ ﴿لَ الكريم:  كتابه  يف  وذكر 
مِنْ  يــنَ  ــذِ الَّ لَفَ  تَخْ اسْ ا  مَ كَ ضِ  رْ األَ ــي  فِ

﴾ [سورة النور /٢٤] مْ لِهِ بْ قَ

(١)-الطربيس: جممع البيان. 
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ي  ــذِ الَّ ـــوَ  هُ ﴿وَ املجيد:  كتابه  يف  وقــال 
مْ  كُ ضَ بَعْ ــعَ  فَ رَ وَ ضِ  رْ األَ الئِفَ  خَ مْ  كُ لَ عَ جَ
مْ  آتَاكُ ا  مَ فِي  مْ  كُ وَ بْلُ لِيَ اتٍ  جَ رَ دَ ضٍ  بَعْ قَ  وْ فَ
األنعام/  [سورة   ﴾ ابِ قَ الْعِ يعُ  رِ سَ بَّكَ  رَ إِنَّ 

[١٦5

فِي  ــالئِــفَ  خَ مْ  نَاكُ لْ عَ جَ ــمَّ  ﴿ثُ ــال:  وق
 ﴾ ونَ لُ مَ تَعْ يْفَ  كَ رَ  نْظُ لِنَ مْ  هِ دِ بَعْ مِنْ  ضِ  رْ األَ

[سورة يونس/ ١٠]. 

مْ  كُ لَ عَ ي جَ وَ الَّذِ وقال يف سورة فاطر: ﴿هُ
 ﴾ هُ رُ فْ يْهِ كُ لَ عَ رَ فَ فَ نْ كَ مَ ضِ فَ رْ الئِفَ فِي األَ خَ

[سورة فاطر/ 3٩]. 

من  املقدس  اجلمع  هذا  من  واملستفاد 

اإلنسان ختويال  منح  انه  تعاىل  الباري  كالم 

البرشية  الطاقات  معطيات  من  بــاالفــادة 

واملوارد الطبيعية الكونية، وأمره بإقامة حياة 

كريمة لإلنسان، بعد أن خلق له الكون كله 

مسخرا خلدمته فجاءت أيضا آيات التسخري 

لتفصح عن تلك النعم اجلليلة التي تشجع 

طواعيتها  الستثامر  ــدام  األق عىل  اإلنسان 

لَمْ  وإمكان اإلفادة منها، فقد قال تعاىل: ﴿أَ

لْكَ  الْفُ ضِ وَ رْ ا فِي األَ مْ مَ رَ لَكُ خَّ هَ سَ تَرَ أَنَّ اللَّ

احلج/  هِ..﴾[سورة  رِ مْ بِأَ رِ  بَحْ الْ فِي  رِي  تَجْ

مْ  لَكُ رَ  خَّ سَ هَ  اللَّ أَنَّ  ا  وْ تَرَ لَمْ  ﴿أَ وقال:   [٦5

بَغَ  أَسْ وَ ضِ  رْ األَ فِي  ا  مَ وَ اتِ  وَ مَ السَّ فِي  ا  مَ

[سورة   ﴾... ةً نَ بَاطِ وَ ةً  رَ اهِ ظَ هُ  مَ نِعَ مْ  يْكُ لَ عَ

لقمان/ ٢٠]. 

مْ  لَكُ ا  هَ رَ خَّ سَ ــكَ  لِ ــذَ ﴿كَ  :قال ثم 
 .﴾ مْ اكُ دَ ا هَ ى مَ لَ هَ عَ وا اللَّ بِّرُ كَ لِتُ

فلم تكن االنابه الربانيه لإلنسان أنابه عىل 
(ما ال يطيقه)، إنام عىل الكون الذي طوعه اهلل 
تعاىل خلدمة أغراضه وأهدافه فكانت معادلة 
التقدم يف األرض كام تفهم من آيات الكتاب 

املجيد مكونه من العنارص االتيه:

بالنص . ١ لإلنسان  الرباين  التكليف 
املنزل. 

اجلسدية . ٢ ــقــوة  وال العاقلة  الــقــوة 
لإلنسان + املوارد الطبيعية للكون، 

والوقت املتاح ووجوب العمل. 

وضع املثوبة واجلزاءات احلسنة عىل . 3
الفعل احلسن ونظام املسؤولية.

وباجلمع بني هذه العنارص وجد اإلنسان 

ومل  ويعمل  يفكر  مريدآ  عاقال  كائنا  نفسه 

جيد نفسه كائنآ عبثيآ انام وجد حممالً بأعباء 

افاق زمنية ممتدة  إنسانية عاملية ذات  رسالة 

انتهاء الزمن املخصص  اىل قيام الساعة اي 

للتكليف. 
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بعد ذلك يلحظ املتتبع ان هذا التكليف 
مل يرد يف القران الكريم تكليفآ اجباريآ قهريآ 
انام  واالختيار  لألرادة  قوانني سالبة  حتكمه 
تأمل  عن  نتج  متى  صحيحآ  التكليف  يعد 

حر واختيار حمض. 

اءَ  شَ لَوْ  ﴿وَ البقرة:  سورة  يف  تعاىل  قال 
﴾ [سورة  يمٌ كِ يزٌ حَ زِ هَ عَ مْ إِنَّ اللَّ تَكُ نَ عْ هُ ألَ اللَّ

البقر/ ٢٢٠]. 

مْ  هُ عَ مَ هُ لَجَ اءَ اللَّ لَوْ شَ ةٍ وَ وقال تعاىل: ﴿بِآيَ
 ﴾ لِينَ اهِ الْجَ مِنْ  ونَنَّ  تَكُ ال  فَ   دَ الْهُ ى  لَ عَ

[سورة األنعام/ 35]. 

ا  مَ وَ وا  كُ رَ أَشْ ا  مَ هُ  اللَّ اءَ  شَ لَوْ  ﴿وَ وقال: 
األنعام/  [سورة   ﴾ فِيظاً حَ مْ  يْهِ لَ عَ نَاكَ  لْ عَ جَ

 .[١٠٧

نْ  مَ نَ  بُّكَ آلمَ رَ اءَ  شَ لَوْ  تعاىل: ﴿وَ وقال 
﴾ [سورة يونس/  يعاً مِ مْ جَ هُ لُّ ضِ كُ رْ فِي األَ

 .[٩٩

املجيده  النصوص  هذه  من  يستفاد  ما 
وعلومرتبته-حينام  سموه  عىل  اإليــامن  ان 
وان  للعنت،  مدعاة  يكون  بالقرس  يفرض 
اهلل تعاىل مل يعنت اإلنسان حتى بقصد محله 
برهانيآ  حرآ  ايامنآ  اراده  انام  ــامن،  االي عىل 
قائمآ  للتكليف  الفلسفي  األساس  ليكون 

عىل مركب احلرية و(العقالنية واالختيار). 

البدائل  كــل  مــع  التعامل  فــاحلــريــة: 
واخليارات. 

األيامن  عىل  العقل  استقرار  والعقالنية: 
من خالل الربهان. 

بعيدا عن كل  املوضوع  تبني  واالختيار 
ما يمت بصلة إىل القرس واإلكراه واإلجبار، 

املبارش وغري املبارش. 

–السيام  األمــامــيــة  الشيعة  ويعتقد 
عامل  تعاىل  اهلل  إن   الطويس الشيخ 
ما  عىل  إضافة  هلم  فأرسل  باللطف  الناس 
خلقهم  وفطرة  اإليامن  من  عقوهلم  تقتضيه 
ورسل  أنبياء  بالتوحيد  االعتــــــقاد  مــــن 
فكانوا حججاً ظاهره وبينام العقل والفطرة 
حجج باطنه(٢)، ولــعل ذلك مستسقى من 
روايات األئمة كام نقلها الكليني(3) فلقد 
إِذْ  نِينَ  مِ ؤْ ى الْمُ لَ هُ عَ نَّ اللَّ دْ مَ قال تعاىل: ﴿لَقَ
﴾ [سورة آل  مْ هِ سِ نْفُ والً مِنْ أَ سُ مْ رَ ثَ فِيهِ بَعَ

عمران/ ١٦٤]. 

فبالعقل والفطرة ولطف اهلل بـــــــإرسال 
اجللية  واألدلة  باملعجزات  مزودين  األنبياء 

غري  رسالة  رصحية،  آراء  املظفر،  رضا  حممد   (٢)
منشورة. 

(3) الكليني: الكايف (االصول) كتاب البعثة. ج١-
ص١١٨. 
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وإمتام  الدين  وباكامل  صدقهم،  عـــــــىل 
اإلهلية  السفارة  باستمرار  وذلــك  النعمة 
الطاهرين  باألئمة   اخلــــــاتم النبي  بعد 
(احلــجــج  يشكلون  ــن  ــذي ال املــعــصــومــني 
باالسالم  ــامن  االي ارجحية  عىل  الباهرة) 
عىل القناعات فقد دعمت إرادة اهلل البالغة 
سامها  التي  اإلهلية  باملهام  اإلنسان  بتكليف 
القران (األمانة الكرب) التي عرضت عىل 

اجلبال فأبينها ومحلها اإلنسان. 

ى  لَ عَ انَةَ  مَ األَ نَا  ضْ رَ عَ ــا  ﴿إِنَّ تعاىل:  قال 
أَنْ  بَيْنَ  أَ فَ بَالِ  الْجِ وَ ضِ  رْ األَ وَ اتِ  وَ مَ السَّ
انُ  اإلِنْسَ ا  هَ لَ مَ حَ وَ ا  نْهَ مِ نَ  قْ فَ أَشْ وَ ا  نَهَ لْ مِ يَحْ
﴾ [سورة األحزاب/  والً هُ وماً جَ لُ انَ ظَ إِنَّهُ كَ

 .[٧٢

حتمل  يــعــنــي  ـــة)  ـــان األم (قـــبـــول  ان 
عقالين  اختياري  وهومفهوم  مسؤوليتها، 
قصدي خيرج هذا التحمل من كل األشكال 
التي تتحقق بدون القناعة الذاتية، الكاملة، 
فلم يكن اإليامن وليد تناقض طبقي، أو من 

صنع املستغلني. 

كذلك ليس ناجتاً عن املخاوف من الطبيعة 
أوالشعور بالرعب من الكوارث(٤).

(٤) حممد باقر الصدر:الفتاو الواضحة (ص٢٠) 
 .مقدمة الرسالة والرسول

للمهمة،  عميق  ادراك  عن  ناتج  انــه 
ليكون  يؤدهيا،  إن  اإلنسان  عىل  جيب  التي 
عموم  إىل  (ليضاف  الــنــاس  عــىل  شــاهــدا 
املركب)،  الشهود  مفهوم  التصورالقراين 
الربانية  املهمة  الرسالة  هذه  ربطت  فلقد 
األوىل  مرحلتني  عــىل  املــركــب  بالشهود 
شهادة  والثانية  األمة،  عىل  الرسول  شهادة 

 .األمة املسلمه عىل أمم األرض األخر

ــةً  مَّ أُ مْ  نَاكُ لْ عَ جَ لِــكَ  ــذَ كَ ﴿وَ تعاىل:  قال 
ونَ  يَكُ وَ النَّاسِ  ى  لَ عَ اءَ  دَ هَ شُ ونُوا  لِتَكُ طاً  سَ وَ
البقرة/  [سورة   ﴾ يداً هِ شَ مْ  يْكُ لَ عَ ولُ  سُ الرَّ
١٤3]، فاملسلمون ليسوا امة مشهودة فقط 
إنام امة شاهدة من جهة وظيفتها التارخيية، 
ومشهودة من جهة إتباعها التكليف الرباين 
للتكليف  األول  املمتثل  بوصفها  التبليغي 

واملكلفة بحمل الرسالة إىل الناس كافة. 

ويالحظ إن بعض ءايات القران الكريم 
فقال:                 البالغ  كلها  األمــة  وظيفة  جعلت 
ونَ  رُ مُ أْ تَ لِلنَّاسِ  تْ  رِجَ أُخْ ةٍ  مَّ أُ يْرَ  خَ مْ  تُ نْ ﴿كُ

﴾ [سورة آل عمران/ ١١٠].  وفِ رُ عْ بِالْمَ

ةٌ  مَّ أُ مْ  نْكُ مِ نْ  تَكُ لْ قال يف أخر: ﴿وَ بينام 
 ﴾ وفِ رُ عْ بِالْمَ ونَ  رُ مُ أْ يَ وَ يْرِ  الْخَ إِلَى  ونَ  عُ يَدْ
األوىل عرب  ففي  آل عمران/١٠٤]  [سورة 
تكليفاً  مكلفة  بوصفها  كلها  (األمــة)  عن 



أ. د. عبد األمري كاظم زاهد .................................................................................

٢٠١

هـ)
١٤

3١
م -

٢٠
١٠

ع (
 ربي

ل:
ألو

دد ا
الع

اىل  اسند  بينام   ، باملعروفً تامر  كلها  عاما 
طائفة من هذه األمة الكبرية، تكليفاً خاصاً 
التثقيف  بمامرسة  اخلــري  اىل  وهوالدعوة 
كام  االنساين  بمعناه  التكليف  رسالة  عىل 

هومنطوق اآلية الثانية. 

ان اإلنسان املسلم- يف املدخل القرآين-
للتكليف حتكمه حزمتان من السنن الكونية. 

كله  للوجود  املنظمة  السنن  األوىل: 
فهوكبقية املخلوقات.

والثانيه: سنن خاصة له بوصفه قد منح 
وجود  من  ــدف  اهل وتعيني  االختيار  حق 
له عىل رسم اخلطط  الباعث  الذي سيكون 
النظر  وإعادة  واملراجعة  والتقييم  وتنفيذها 
من  الدائم  االجتهاد  وممارسة  والتعديل 
التكليف  جعل  لذلك  األرقى،  احلياة  اجل 
مواقفه  بني  اجلديل  الرتابط  عىل  فوقياً  بناءً 
العملية واألهداف التي خطها لنفسه وهذا 
هوالقانون الذي سينظم ظاهرة االختيار(5). 

(مصلحة)  فتحددها  أهــدافــه:  أمــا 
ليست  التكليف  فأهداف  النوع،  اإلنسان 
طبقاً (ملصلحة مجاعة ما)، إنام املصالح العليا 
وكرامته  احلياة،  يف  ودوره  اإلنسان  لنوع 

الواضحة   الفتاو مقدمة  الصدر:  باقر  حممد   (5)
ص٢١. 

وتكريمه، وبناء السالم الطوعي بني البرش، 
الذي  العبادة هلل  والتقدم من خالل مدخل 
 ال يعني إال حترير اإلنسان من عبادة القو
الوحيدة  اخلالقة  القوه  عبادة  إىل  املخلوقة 
للقيمة  ستكون  التكليف  فحركة  املطلقه، 
إما  اهلــدف،  عليها  يشتمل  التي  االجيابية 
معطيات تلك القيمة فإهنا تعود عىل عموم 

الناس بصوره تلقائية. 

إن التكليف-خيلق الظروف املوضوعية 
مصالح  وفق  عىل  اإلنسان  حركة  لضامن 
املتكرر  القرآين  التأكيد  يف  النوع،  اإلنسان 
بقصديه عاليه وواضحة عىل مفهوم العمل 
يف  اقرتن  قد  نجده  ما  غالباً  الذي  الصالح 

اآليات الكريمة باإليامن. 

رٍ  كَ ذَ مِنْ  الِحاً  لَ صَ مِ عَ نْ  تعاىل: ﴿مَ قال 
 ﴾ ةًَ بَ يِّ طَ اةً  يَ حَ هُ  نَّ يِيَ نُحْ لَ فَ مِنٌ  ؤْ مُ وَ  هُ وَ نثَى  أُ أَوْ 

[سورة النحل/ ٩٧]. 

وارتبط مفهوم العمل الصالح بأنموذج ما 
بعد التوبة، فصار رشطاً لقبوهلا، بل املصداق 

حلصوهلا التحول إىل فضاء العمل الصالح. 

نَ  آمَ نْ تَابَ وَ ارٌ لِمَ فَّ إِنِّي لَغَ قال تعاىل: ﴿وَ
طه/  [سورة   ﴾ تَدَ اهْ مَّ  ثُ الِحاً  صَ لَ  مِ عَ وَ

 .[٨٢

التكرارات  مئــــات  بل  عــرشات  إن 
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املسلم  اعتامد  رضورة  عىل  املؤكدة  القرآنية 
فقد  هلــا،  وتبنيه  الصالح  العمل  قيم  عىل 
لقبول  مقدمة  الصالح  العمل  اهلل  جعل 
للمؤمن  ومعياراُ  للتوبة،  وأساسا  املغفرة 
باهلل  لإليامن  منفك  غري  وقريناُ  األفضل، 
وباليوم األخر، والعمل الصالح هوالقانون 
طول  يف  حضارة  فال  للحضارة،  الطبيعي 
التاريخ أال من خالل ثقافة العمل الصالح، 

ثم سلوكيات العمل الصالح. 

التجسيد النبوي للتصور القرآين
 يظهر للمتابع أن سرية النبي املصطفى
العميل  التجسيد  بوصفها  متاما  تتطابق 

للنظرية القرانية للتكليف..

بدأ رحلة اإليامن  اوال قد  فالنبي األكرم 
نفسه  ونزع  بالوجود،  احلر  والتأمل  بالتفكر 
فتفرد عن عينه يف  من كل مؤثرات عرصه، 
مقدمات الربهنة لالجابة عىل سؤال الوجود 
لكي  ارتقى  ثم  والنهاية،  والغاية  واملوجود 
للتكليف(٦)  االستجابة  نزعة  ذاتــه  يف  جيد 
وتبني قيم العمل الصالح فلام جاءه الناموس 
بتعمق  احلر  االختيار  اىل  وصل  قد  وجــده 

هشام  ابــن  ص١٢،  األنـــوار:ج٨١  بحار  ظ   (٦)
السرية النبوية ج١/ص٩١. 

صوره وانتهى من اقامة الربهان، وتوافق مع 
وحتمل  املهمة.  بأداء  نودي  فعندئذ  الفطرة. 
للتكليف  باالستجابه  والترشف  االمانه، 
 حممد النبي  ارسال  ظروف  ان  ولنلحظ 
كانت يف اشد بقاع االرض ختلفا، فلم تعرف 
عرصه،  حضارات  من  شيئا  العرب  جزيرة 

ومل متارس جتربه حضارية. 

والوثنية،  الــرشك  يف  غارقة  كانت  لقد 
حتكمها قيم بدائية وتعيش عىل الرصاع الذي 
يفتقد اىل قضية حقيقيه(٧)، وتاكل من غزوها 
جمتمع  اىل   حممد ــل  ارس لقد  لبعضها 
 القو اما  احلقوق،  وال  الدولة،  يعرف  مل 
احلروب  اىل  متجهة  كانت  فقد  فيه  املنتجه 
الداخلية، ومعروف ان تلك البقاع مل تتعامل 
الفلسفة  وال  الكتابة  تعرف  ومل  احلرف  مع 
وال النزعة اىل االفادة من جتارب الغري واظن 
املجتمع  هذا  ملثل  اخلاتم  الدين  ارســل  انام 
مرة  اول  التكليف ترشع  نظريه  حتى تكون 
املجتمع  ذلك  لتحول  الظروف،  يف اصعب 
حيمل  رسايل  جمتمع  اىل  املواصفات  وبتلك 
للعامل اطروحة القيم الناهضة ويبرش بالعدل 
من  اقل  يف  والرقي  التقدم  وحيقق  والسالم 

الواضحة   الفتاو مقدمة  الصدر:  باقر  حممد   (٧)
ص٢٢. 
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ربع قرن ويف ذلك حكمه ربانية جوهرها. 

الظروف االكثر  املسلمني يف  (ان نجاح 
يف  نجاحا  اكثر  سيكونون  فأهنم  تعقيدا 

جمتمعات املعرفة والتحرض). 

ان انتقال املجتمع العريب من نظام القبيلة 
اىل جمتمع حيمل رسالة. 

اىل  حيتاج  كــافــة)،  البرش  بني  (وحــدة 
عرب  لالنسان  وناقل  فاعل  ذهني  تصور 
حلقات يف غاية التعقيد ان انتقال ابن البيئة 
اجلنس،  اساس  عىل  التمييز  مارست  التي 
اوالعرق اوالنسب اوالوضع االجتامعي اىل 

وضع يرفع فيه شعار. 

(الناس سواسية كاسنان املشط) وجيعل 
مقتضاها  يرسي  دستورية  قاعدة  ذلك  من 
واللوائح  والترشيعات  واالدارة  القضاء  يف 
حني  منه  واعجب  عجيب،  امــر  والنظم 
عىل  للقوة  الغاشمة  املامرسة  من  ينتقل، 
وضع  اىل  واملستضعفني  والفقراء  الضعفاء 
حيمل فيه لواء حترير العامل وانقاذ املظلومني 

من االستبداد. 

لك  تكشف  املهمة،  تلك  قداسه  ان 
االنموذج  من  حولته  قد  التكليف  قيم  ان: 
ان يكون  انموذج اخر، وعلمته  اىل  املحبط 

التحوالت  خيلق  الـــذي  ــان  ــس اإلن ــك  ذل
اإلنسان  يكدح  طاملا   الكرب االجتامعية 
ألجلها يف أجيال متعددة، يقدم التضحيات 
ألجل أن حيقق بعضها، فلقد حققها كاملة 

وأشاع جتربة حضارية التزال حية

 وساعد القران الكريم عىل بلورة نظرية 
التكليف يف جانب الوضوح يف بيان أركاهنا 
ودعمها  ومعطياهتا،  ورشوطها  وأجزائها 
بتوجهات ذهنية مساعدة هلا ومنها القصص 
القراين فقد كانت مهمتها الكشف عن عنارص 
النهضة،  وأسباب  الناهضة  األمم  يف  القوة 
وعوامل تطورها؛ كذلك األمم العاجزة عن 

أحداث النهوض وعوامل ذلك. 

اهنا  اىل  يوصلك  القصص  استقراء  ان 
تركز عىل:

للفطرة االنسانية؛ . ١ املالئم  الفكر  ان 
هوالفكر املوهل لقيام احلضارات. 

قرين . ٢ دائـــام  املستنري  العقل  وان 
النص؛ واساس االجتهاد. 

هي . 3 السليمة  الدينية  الرؤية  وان 
عن  البعيدة  املعتدلة  الوسطيه 

الغلوواال كراه. 

ايضا  للتكليف  املــؤازرة  العنارص  ومن 
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الذي  النص  هذا  يف  البياين  السحر  ذلك 

بامهية  الشعور  ويعمق  املشاعر  يلهب 

واملؤثرات  الظروف  فبوجود  (املخاطب) 

وروحيا  فكريا  يتعمق  تيار  الستحداث 

متارس  كفوءه  قيادات  داخلهم  يف  فتنضج 

مهامت التكليف احلضاري العبادي ممارسة 

متميزة، صحيح: ان حممد مل يكن جزءاً 

(لطف)  هو  انام  النزول)  (جيل  وعي  من 

املؤسس  كــان   لكنه للبرش  اهلل  منحه 

واحلياة،  الكون  حضارة  لبناء  اجيايب،  لتيار 

يف  تتعمق  الــذي  االنسان  هدفها  حضارة 

داخله وتتجذر ارادة التغري االجيايب، وتتوقد 

لصالح  التغيري  ذلك  احداث  عن  مسؤليته 

االنسان. 

يْكَ  إِلَ ا  نَ يْ حَ أَوْ ــكَ  لِ ــذَ كَ ﴿وَ تعاىل:  قال 

تَابُ  الْكِ ا  مَ رِي  تَدْ نْتَ  كُ ا  مَ نَا  رِ أَمْ مِنْ  وحاً  رُ

نْ  ي بِهِ مَ دِ اهُ نُوراً نَهْ نَ لْ عَ نْ جَ لَكِ انُ وَ ال اإلِيمَ وَ

اطٍ  رَ صِ إِلَى  ي  دِ تَهْ لَ إِنَّكَ  وَ نَا  بَادِ عِ مِنْ  اءُ  نَشَ

ان هذة   [  5٢ /الشور ﴾ [سورة  يمٍ تَقِ سْ مُ

االية تعرب عن جدلية يف نظرية التكليف هي: 

ضمن  واالمتثال  املطلقة  االفكار  (جدلية 

فهمهام  استعىص  الذي  زمانية)(٨)  ظروف 

(٨) ظ-نرص حامد أبو زيد مفهوم النص ظ-سبب 

عىل كثري من الدارسني مثل الباحث املرصي 

االمام  اوضحها  فقد  ابوزيد،  حامد  نرص 

الذي  اللبس  موضحا   الصدر الشهيد 

 كمحتو الرسالة  ان  الدارسون:  فيه  وقع 

والظروف  ــرشوط  ال فــوق  ربانية  حقيقية 

واىل  حركة  اىل  حتولت  ان  بعد  لكنها  املادية 

عمل متواصل يف سبيل التغري يصبح (امكان 

مالبسات  من  تكتنفها  وما  بظروفها  ربطها 

التطبيق  من  لالفادة  جمال  فال  وأحاسيس)، 

االول للنص عىل الواقع الزمني ان يتحول 

الجمال  كام  تارخيي)  (فعل  اىل  ذاتــه  النص 

تطبيقاته  وبني  النص  بني  التعسفي  للفصل 

املتعددة والتي حيكمها جوهر واحد. 

املضمون  يف  العقائدي   املحتو إن 

األزلية  األسئلة  عن  اإلجابة  حيدد  القرآين 

عن الوجود، الزمن، والنهاية، واملسؤولية، 

العقل  وهييئ  التكليف  مقدمات  وهــي 

املتلقي للنص القرآين أن ينتهي من مقدمات 

الربهان عىل ممارسة (الدورالرسايل العاملي، 

والتارخيي)(٩). 

حيدد  فهوالذي  الترشيعي   املحتو أما 
النزول (ص ٧٢). 

زاهد:مقدمات  ــري  األم عبد  د.  للتفاصيل   (٩)
منهجية-يف تفسريا لنص القرآين/١١٠. 
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سلوكيات  من  واملمنوع  واملمكن  املتاح 

التحوالت  أوفعاليات  التغيريي،  العمل 

ليامرس  واقتصادياًَ  اجتامعياًَ  احلضارية 

جزئيات التكليف عىل بينة من أمره. 

لكي  فهوالضامن  ألقيمي:   املحتو أما 

للجانب  ـــامًَ  دائ اإلســالمــي  العقل  ينحاز 

باملصالح  اصــطــدم  إذا  الســيــام  ألقيمي، 

(الذاتية) أو (الفئوية) فالتكليف حيول االنتامء 

تفاعل  إىل  رسمي،  انتامء  مامن  عقيدة  إىل 

يقول  وأهدافها  الرسالة   حمتو مع  شمويل 

هذه  (إن   :الصدر السيد  الشهيد  اإلمام 

دخلت  التطبيق  مرحلة  إىل  بنزوهلا  الرسالة 

التاريخ وسامهت يف صنعه إن هذه الرسالة 

امتد  بناء هذه األمة بل  أثرها عىل  مل يقترص 

من خالهلا ليكون قوة مؤثرة وفاعلة يف العامل 

التاريخ، وال يزال املنصفون  كله عىل مسار 

يعرتفون بان الدفعة احلضارية لإلسالم هي 

التي حركت شعوب األرض كافة نحوبناء 

حضارة راقية لإلنسان املعارص)(١٠). 

أن  أسجل  أن  ــد  أري املــطــاف  هناية  يف 

يمكن  وتوجهاته  املعارص  العامل  حضارات 

 الــفــتــاو مــقــدمــة  الــصــدر:  ــاقــر  ب حمــمــد   (١٠)
الواضحة-ص ٧5. 

 وأخــر رساليه  حضارات  إىل  تقسيمها 

 ذاتيه منكفئة عىل ذاهتا واملعيار يف ذلك مد

شعور إتباع التجربة احلضاريه بمسؤوليتهم 

واملدنيه  الطبيعيه  االنــســان  حقوق  عــن 

ورضورة  العامل  يف  والعقائديه  والسياسيه 

واالستغالل  االستبداد  من  اإلنسان  حترير 

الشعوب  تنمية  يف  الصادقة  واملــشــاركــة 

األخر، ونزع السالح وإيقاف النزاعات، 

اإلنسان،  لصالح  التكنولوجيا  وتسخري 

واملسؤولية املشرتكة يف احلفاظ عىل البيئة يف 

عموم األرض. 

بينهام  تفاوت  عىل  والغرب:  أمريكا  إن 

األنموذج  نرش  إىل  يسعيان  أهنــام  يزعامن 

كريمه،  حــيــاة  بــنــاء  يف  لإلنسان  األخـــري 

الطبيعة  عــىل  وســيــطــره  ــاين،  ــس ان وتــقــدم 

اطروحة  هناية  وفق  عىل  االنسان  لصالح 

بالديمقراطية  التاريخ (فوكوياما) ويبرشان 

السلطة  رشور  عالج  بوصفهام  والليربالية 

اىل  اليرقى  عمليا  ذلك  لكن  املتأصل(١١) 

التوصيف النظري االيديولوجي. 

ان  املسلمني  املفكرين  عــىل  أقـــول: 

التأريخ،  هناية  ظ-فوكوياما:  للتفاصيل   (١١)
اإلنسان األخري ص ٩٢. 
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العامل  عــىل  حضارهتم  رسالية  يعرضوا 

املعارص للمطالبة باحلكم الرشيد الذي تبناه 

التكافل  وحتقيق  األمم،  كل  قبل  اإلسالم 

وابـــراز  الــبــرش،  بني  مجيع  بــني  والــضــامن 

مسؤولية املسلم عن الرضر الذي يصاب به 

ابناء البرش ليقدم كل العون لكل املحتاجني، 

بل يمنع حصول الرضر فقد جاء يف حديث 

وال  رضر  قوله:-«ال   األكرم الرسول 

رضار».

مما تقدم يظهر: 

إن رسالية القرآن الكريم الواضحة يف . ١

تصوره  عىل  انعكست  وقيمها  عامليتها 

تضمنتها  التي  التكليف  نظرية  عن 

نصوصه املجيدة. 

العبادات . ٢ عىل  يقترص  ال  التكليف  إن 

إىل نرصة  يتعداها  بل  بمعناها األخص 

عنه،  الكوارث  ومنع  مطلقاً  اإلنسان 

اإلقليمي  املجتمعي  السالم  وحتقيق 

لالنسان  احلياة  حق  ومحاية  والعاملي 

ا بَنِي  نَ مْ رَّ دْ كَ لَقَ مطلقا لقول اهلل تعاىل: ﴿وَ

االسالم  يف  يقترصالتكليف  فال   ،﴾ مَ آدَ

ترتبط  انام  العبادية  الفروض  أداء  عىل 

لإلنسان  العليا  باملصالح  كلها  احكامه 

وهي غري مقطوعة عن األفق اإلنساين. 

وتعليل . 3 العبادية،  التكاليف  ربط  إن 

األحكام ألفقهيه يف العقود واملعامالت، 

 وربط عقوبات النظام اجلنائي، باملغز

علامء  بعض  ــح  أوض كــام  االجتامعي 

الرشائع)  (علل  كتاب  مثل  اإلمامية 

جيعل املسلم عىل بينه من هدفية العبادة 

التكليف  وحكمة  الترشيع،  وفلسفة 

اثناء ممارسته اجلانب العبادي. 

واالختيار . ٤ والعقالنية  احلرية  تزال  ال 

لإليامن،  قوية  اسساً  والقصدي  احلر 

االعــتــدال  يقوم  ــس  هــذه األس وعــىل 

من  االنسانيه  الثقافات  عىل  واالنفتاح 

احلضاري  ــذر  اجل عــن  اغـــرتاب  دون 

ــالم،  ــإلس ــظــومــة الــعــقــائــديــة ل ــن وامل

مظاهر  تــاليش  ذلــك  معطيات  ومــن 

ــــدار احلــقــوق  الــغــلــووالــتــطــرف وإه

اإلنسانية حتت مدعيات دينية. 

التكليف . 5 لنظرية  الفلسفي  املدخل  إن 

خيدمه  بــل  الــقــرآين  التصور  يسانده 

ال  لذلك  واالتفاق  والتطابق  بالتوافق 
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الفلسفي  املدخل  بأن  لالفرتاض  جمال 

العقالين يتعارض مع املدخل اإليامين، 

فال  واحدة  حقيقة  عن  يعربان  مها  بل 

يتصور فيهام التقاطع والتضاد. 

مفردة . ٦ جعلت  الذي  الرشد  مفهوم  ان 

للتعرف  ــاً  ورشط اساساً  منه  ــدة  واح

باألحوال الشخصيه..

يدعونا اىل نقل مفهوم الراشد وتوسيعه 

تؤسس  فالتكاليف  التكاليف  عموم  اىل 

والنفيس)  والعقيل   الفكر (الرشد  عىل 

واالرسي  الشخيص  النطاق  وتــتــجــاوز 

ويتخطى  االنساين.  النطاق  اىل  واملجتمعي 

جوانب العبادات باملعنى االخص اىل جانب 

بمعرفة  املقرون  الربانيه  لالوامر  االمتثال 

املغز االنساين واملعطيات االجيابية للفعل 

احلياة  ترقيه  يف  يظهر  الذي  واالثر  العبادي 

االنسان  بني  الصلة  وتطوير  القيم  وتنمية 

وبني اهلل. 





٢٠٩

املقدمة
حممد  جعفر  أبو  الشيخ  االمــام   تصد
يف  ٤٦٠هـ  عام  املتوىف  الطويس  احلسن  بن 
لقضايا  القرآن)  تفسري  يف  (التبيان  كتابه 
مثار  كانت  وفكرية،  وكالمية  عقائدية 
بغداد  مدينة  يف  العلمية  االوساط  يف  جدل 
وبخاصة يف القرن اخلامس اهلجري املوافق 
كانت  فقد  امليالدي،  عرش  احلــادي  للقرن 
الفكر  العلم حتتضن رجال  ودور  املجالس 
فيها  وتــدور  كافة،  املسلمني  مذاهب  من 
املناظرات الكالمية والفكرية وكان موضوع 
من  الصدارة  مركز  يف  والعصمة)  (االمامة 
هذه املناظرات، وقد عايشها علامء االمامية 
والرشيف  املفيد،  الشيخ  أمثال:  من  الكبار 

املرتىض، والشيخ الطويس.

فرض  األعـــالم  ــؤالء  ه استطاع  ــد  وق
يف  املتناظرين،  عىل  العلمية  شخصياهتم 
سائدة  الفكرية  احلرية  كانت  الذي  الوقت 
عىل املجتمع البغدادي يف املدة-الواقعة بني 
احلاكمة  السلطة  تكن  ومل  33٤هـ-٤٤٧هـ 
ذاك،  أو  الــرأي  هذا  عىل  أوامرها  تفرض 

ويقول األستاذ الدكتور مصطفى جواد: 

ازدهاراً رسيعاً،  تزدهر  العلوم  (أخذت 
العصور  ــر  أزه من  أيامها  ــارت  ص حتى 
احلرية  لتوفر  وذلــك  االسالمية،  العلمية 
هذه  وكــانــت  العلمية  واحلــريــة  الفكرية 

احلريات مزمومة مكمومة)(١). 

املجمع  جملة  (الــدكــتــور)،  ــواد  ج مصطفى   (١)
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العلم  لرجال  احلرية  هذه  هيأت  وقد 
واملناظرة  التأليف  فرصة  واألدب  والفكر 
ــد املــجــالــس وتــشــيــيــد املــؤســســات  ــق وع
البغدادية قد  العلم)  العلمية، وكانت (دور 
أسهمت يف انعاش احلركة العلمية والفكرية 
والثقافية، وكان روادها يقصدون بغداد من 
أماكن بعيدة، ويقيمون فيها مدة طويلة وان 
يسهمون  العلمية  الدور  هذه  عىل  القائمني 
بنفقات أولئك الرواد(٢).ومنها مؤسسة (دار 
أبو نرص سابور  الوزير  أسسها  التي  العلم) 
بن اردشري، املتوىف عام ٤١٦هـ، فقد كانت 
بابه حمط الشعراء واألدبــاء(3)، وقد محل اىل 
وكانت  فن،  كل  من  العلم  كتب  مؤسسته 
ووقف  جملد،  آالف  عــرشة  من  أكثر  فيها 
مصحف  مئة  ضمت  وقد  الوقوف،  عليها 
بخطوط بني مقلة، ومل تكن يف الدنيا أحسن 
املعتربة،  األئمة  بخطوط  كلها  منها  كتباً 
واصوهلا املحررة(٤). وقد كانت (دار العلم) 

العلمي العراقي، املجلد الرابع، اجلزء الثاين، 
ص5٠٩ (الثقافة العقلية واحلالة االجتامعية 

يف عرص الرئيس ايب عيل بن سينا). 
االمامية،  عند  الرتبية  تاريخ  فياض:  اهلل  عبد   (٢)

ص٨٧.
3/١٠.ابــن  التاريخ  يف  الكامل  األثــري:  ابن   (3)

خلكان: وفيات األعيان ٩٩/٢.
(٤) ابن اجلوزي: املنتظم ٢٢/٨، ياقوت احلموي: 

معجم البلدان ٧٩٩/١.

الذي  احلكمة  بيت  غــرار  عىل  السابورية 
شاده هارون الرشيد، وغذاه من بعده ولده 
واالدباء  العلامء  عليها  يرتدد  فكان  املأمون، 
ــىل اخــتــالف  والــفــالســفــة والــبــاحــثــون ع
دار  عىل  االرشاف  توىل  وقد  اجناسهم(5)، 
امحد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الرشيف  العلم 
بن  احلسني  اهلل  عبد  أبو  والقايض  احلسني، 
هارون الضبي، وكلف الشيخ أبا بكر حممد 
هبا(٦)،  عناية  فضل  اخلوارزمي  موسى  بن 
ومن اجلدير بالذكر ان دار العلم السابورية 
قد تأسست يف مدينة بغداد عام 3٨١هـ وقد 
عام  افتتحت  التي  النظامية  املدرسة  سبقت 
الشيخ  وصول  وعند  طويلة،  بمدة  ٤5٩هـ 
الطويس اىل بغداد عام ٤٠٨هـ كان يقصدها 
املكتبة  لالستفادة من كتبها املخزونة ولكن 
طغرلبك  لنريان  طعاماً  أصبحت  وتراثها 
ياقوت  ويقول  ـــ،  ٤5١ه عام  السلجوقي 
احلموي: وقد احرتقت فيام أحرق من حمال 
-٤٤٧ بني  الواقعة  املدة  بغداد(٧).وكانت 

٤5١هـ من أخطر األوقات عىل رجال العلم 
املؤسسات  وعىل  بغداد،  مدينة  يف  والفكر 

خارطة  دليل  سوسة:  وامحد  جواد  مصطفى   (5)
بغداد ص١٤٦.

(٦) ابن اجلوزي: املنتظم ١٧٢/٧.
(٧) ياقوت احلموي: معجم البلدان ٤/٢55.
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الشيخ  تعرض  وقــد  والثقافية،  العلمية 
وأحرقت  داره  فكبست   ،لــألذ الطويس 
اهلل  عبد  الدكتور  األستاذ  ويقول  كتبه(٨)، 
فياض: ان محلة السالجقة كانت عنيفة ضد 
بحيث  االمامية  عند  الفكرية  املؤسسات 
تناولت معظم مؤسساهتم الدينية والتعليمية 
التعليم(٩).وبذلك أصبحت  أوقاف  فيها  بام 
ألطامع  هدفاً   األخــر والنفائس  الكتب 
اخلاصة(١٠). الغنائم  وأصحاب  املوظفني 
املضطربة  األحـــوال  ــذه  ه أرغــمــت  ــد  وق
مدينة  اىل  اهلــجــرة  عــىل  الــطــويس  الشيخ 
فيها  فوجد  ٤٤٨هـــ  عام  األرشف  النجف 
وتطويرها،  انامئها  يف  فسعى  علمية  حركة 
أن جيعل  قليلة  استطاع خالل سنوات  وقد 
مركزاً  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  مدينة  من 
من  وغريمها  واألصول  الفقه  يف  متخصصاً 
(التبيان)  كتاب  وأصبح  االسالمية  العلوم 
من أهم كتب التفسري عند االمامية ومصدراً 
وقد  االسالمي  الرتاث  مصادر  من  أصيالً 
امجع الباحثون عىل أمهيته العلمية والفكرية. 

كثري:  ابن   ،١٧3/٨ املنتظم  ــوزي:  اجل ابن   (٨)
البداية والنهاية ٧١/١٢.

االمامية،  عند  الرتبية  تاريخ  فياض:  اهلل  عبد   (٩)
ص٢٦١.

(١٠) ابن األثري: الكامل يف التاريخ ١٠/3.

األصالة يف كتاب التبيان

واملتخصصني  الباحثني  من  كثري  أشار 
كتاب  ان  عــىل  ــال  ــرج وال احلــديــث  بعلم 
يف  النضري  عديم  الطويس  للشيخ  (التبيان) 
الشيخ  العالمة  أوضح  وقد  التفاسري(١١). 
(ان أصحابنا  بقوله:  احلقيقة  الطربيس هذه 
غري  ــك  ذل يف  ــوا  يــدون مل  عنهم  اهلل  ريض 
يف  اليهم  وصــل  ما  فيها  نقلوا  خمترصات 
املعاين  ببسط  يعنوا  ومل  األخبار،  من  ذلك 
وكشف األرسار اال ما مجعه الشيخ األجل 
السعيد أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس 
فانه  التبيان،  كتاب  من  روحــه  اهلل  قدس 
الكتاب الذي يقتبس منه ضياء احلق ويلوح 
املعاين  من  تضمن  قد  الصدق  رواء  عليه 
واألرسار البديعة واقتىض من األلفاظ اللغة 
تبيينها وال  بتدوينها دون  يقنع  الوسيعة ومل 
استىض  القوة  وهو  حتقيقها،  دون  بتنميقها 
بأنواره وأطأ مواقع آثاره)(١٢)، وقد أوضح 
وانفراد  (التبيان)  كتاب  اصالة  القول  هذا 
حمتوياته وبصفته أول كتاب يف التفسري عند 
التفسري  ملعاين  شموليته  حيث  من  االمامية 

القمي:   ،٢٢٨/3 الرجال  العلوم:  بحر   (١١)
الكنى واأللقاب ٢/3٦3.

(١٢)-الطربيس: جممع البيان ١٠/١.
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يف  نظرنا  (واذا  اخلضريي  الشيخ  ويقول 
يف  الــطــويس-  الشيخ  –ويقصد  مؤلفاته 
التفسري مل يسعنا اال االعجاب بغزارة انتاجه 
اخلاصة  األخبار  من  وصلنا  فيام  تأملنا  اذا 
القرآن)(١3)،  تفسري  التبيان يف  الكبري  بكتابه 
صفحة  عمومه  يف  (التبيان)  كتاب  ويعد 
مضيئة يف الفكر االسالمي، تعرب عن مقدرة 
واليه  والفكرية  العلمية  الطويس  الشيخ 
أشار الشيخ الرشبايص بقوله: برز يف القرن 
التفسري  يف  رجــال  عــدة  اهلجري  اخلامس 
منهم شيخ الطائفة االمامية وفقيهها الشيخ 
الــطــويس(١٤). احلسن  بن  حممد  جعفر  ابو 
وقد أشارت املصادر اليه ووصفته بالقول: 
التفسري الكبري، والتفسري املشهور، والتفسري 
الكبري  العالمة  اعتمده  وقــد  الكثري(١5)، 
الشيخ املجليس يف كتابه (بحار األنوار)(١٦).
وقد اخترصه الشيخ املحقق حممد بن ادريس 
هارون  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  والفقيه  احليل 

(الدكتور).جملة  حممد  حممود  اخلضريي:   (١3)
السنة  األول،  الــعــدد  االســــالم،  رســالــة 
مؤسس  الطويس  (الشيخ  ص٤٦  السابعة، 

املركز العلمي بالنجف).
(١٤) الرشبايص: قصة التفسري ص٩٠.

 ،٨٢/5 الزاهرة  النجوم  بردي:  تغري  بن   (١5)
ص٢٩،  املفرسين،  طبقات  السيوطي: 
العاين: مقدمة كتاب (دمية القرص) ١/٢5.

(١٦) املجليس: بحار األنوار ١/5.

املعروف  بالكال(١٧).ومن  والده  املعروف 
ان الشيخ حممد بن ادريس احليل املتوىف عام 
5٩٨هـ، مع كثرة وقائعه مع الشيخ الطويس 
فانه يقف عند كتاب (التبيان) موقف احرتام 
واستخدام  شأنه  بعظم  ويعرتف  واجــالل 
الشيخ  شخصية  يمثل  ــه  ألن بــنــيــانــه(١٨)، 
للتيارات  واستيعابه  ثقافته  وسعة  الطويس 
الفكرية والعقائدية واالفصاح عن اجتاهاهتا 
ومضامينها ونقد مصادرها ففيه نتعرف عىل 
الشيخ الطويس: الفقيه واألصويل واألديب 
واملفرس  والكالمي  واملــحــدث  واللغوي 
متميزة  وشخصية  تام  استقالل  يف  واملؤرخ 
ومالمح معينة يمكن التعرف عليها وحتديد 
سامهتا وتشخيص مميزاهتا باملقارنة بينه وبني 
ان  القول:  ويمكننا  املفرسين  من  سبقه  من 
يف  جتلت  قد  العربية  الطويس  الشيخ  ثقافة 
كتابه (التبيان) الذي يعد بحق دائرة معارف 
شاملة للعلوم العربية من نحو ولغة وبالغة 
مهامً  مرجعاً  ويعد  العلوم  من  ذلك  وغري 

ملعرفة اشعار العرب وتارخيهم. 

اعتمد الشيخ الطويس يف تفسريه (التبيان) 
وأقــوال  الرشيفة،  النبوية  االحاديث  عىل 
(١٧) احلر العاميل: امل االمل 3١١/٢، الطهراين: 

الذريعة ١٨٤/٢٠.
(١٨) بحر العلوم: الرجال 3/٢٢٨-٢٢٩.
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جيب  سنة  أقواهلم  الذين   البيت آل  أئمة 
سبقه  من  تقليد  رفض  وقد  هبــا(١٩)،  األخذ 
واملنطق  العقل  استخدم  وقد  املفرسين،  من 
والرجوع اىل األدلة الرشعية الصحيحة وعند 
حديثه عن أسباب نزول اآليات الكريمة كان 
يعطي سلسلة من االراء، ومن ثم يقدم أقرهبا 
اىل الصحة وهذا مما أعطى لكتاب التبيان أمهية 
كبرية يف التفسري، وانه يف الوقت نفسه يقف 
بوجه املطاعن التي يرددها القائلون بوجود 
زيادة أو نقصان يف القرآن الكريم بقوله (وأما 
الكالم يف زيادته ونقصانه مما ال يليق به أيضاً 
ألن الزيادة فيه جممع عىل بطالهنا والنقصان 
رويت  التي  الروايات  ان  بدليل  فيه)(٢٠)، 
التي  االحــاد  باب  من  هي  املضامر  هذا  يف 
، واألوىل االعراض  التوجب علامً وال عمالً
 افرت وقد  هبــا)(٢١)،  التشاغل  وترك  عنها، 
بعض املسترشقني عىل االمامية كذباً وهبتاناً، 

يف  نقصان  بحصول  القول  عليهم  ومحــل 

املسلمني  بعض  تابعهم  وقد  الكريم  القرآن 
ال  انصار  عىل  حقداً  قلوهبم  امتألت  الذين 
بيت النبوة فيقول املسترشق (جولدتسهر) 

(١٩) الطويس: التبيان ٤/١.
(٢٠) املصدر نفسه ١/3.
(٢١) املصدر نفسه ١/3.

(ويسود امليل عند الشيعة عىل وجه العموم، 
اىل ان القرآن الكامل الذي أنزله اهلل سبحانه 
كان اطول بكثري من القرآن املتداول يف مجيع 
األيدي ومن قرآهنم أيضاً)(٢٢)، وهذا القول 
يفتقر كلياً اىل املوضوعية والتجرد والنزاهة 
لتفسري  متعمد  جتاهل  انه  كام  احلكم،  ودقة 
اعتمد  وقــد  (التبيان)  يف  الطويس  الشيخ 
ذات  مصادر  عىل  (جولدتسهر)  املسترشق 
رأي  عىل  وقف  واذا  لالمامية،  العداء  طابع 
مزاعمه  عن  يرتاجع  فلعله  الطويس  الشيخ 
(وسمعت  بقوله  التبيان  يف  أورده  وقد  هذه 
يرغبون  وحديثاً  قديامً  أصحابنا  من  مجاعة 
فنون  مجيع  عىل  جيتمع  مقتصد  كتاب  يف 
واالعراب  واملعاين  القراءة  من  القرآن  علم 
والكالم عىل املتشابه واجلواب عىل مطاعن 
كاملجربة  املبطلني  وانـــواع  فيه،  امللحدين 
واملشبهة واملجسمة وغريهم وذكر ما خيتص 
أصحابنا من االستدالل بمواضع كثرية منه 
الديانات  أصــول  يف  مذاهبهم  صحة  عىل 

وفروعها)(٢3).

(٢٢) جولدتسهر: مذاهب التفسري ص٢٩٤.
(٢3) الطويس: التبيان ١/١-٢.
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االمامة والعصمة يف تفسري التبيان
االمــامــة  عــن  الــطــويس  الشيخ  ــدث  حت
كتابه  مــن  عــديــدة  مــواضــع  يف  والعصمة 
يف  االسالمية  الفرق  اراء  وناقش  (التبيان) 
اهلي سنه  فاالمامة منصب  املسألتني،  هاتني 
عباده  من  واختار  النبوة  سن  كام  للبرش  اهلل 
أصلحهم واتقاهم سو ان االمام ال يوحى 
مع  منه  األحكام  يتلقى  وانــام  كالنبي،  اليه 
تسديد اهلي فالنبي مبلغ عن اهلل واالمام مبلغ 
حسن  حممد  الشيخ  ويقول  النبي(٢٤)،  عن 
املظفر: ان االمامة بمثابة رئاسة دينية، وزعامة 
اهلية ونيابة عن الرسول يف اداء وظائفه(٢5).

تؤهله  رشوط  االمــام  يف  تتوافر  ان  وجيب 
والنص  كالعصمة  االمامة  منصب  لتسنم 
االمام  أشار  الرشوط  هذه  واىل  واألعلمية، 
عندنا- بيت  أهل  «انا  بقوله:   الصادق

الكتاب،  وعلم  النبوة  وآثــار  العلم  معاقل 
لقد  «واهللا   :وقال الناس»  بني  ما  وفصل 

أعطينا علم األولني واآلخرين»(٢٦). 

باالختيار  االمتناع  فهي  العصمة  أما 

وأصوهلا  الشيعة  أصــل  الغطاء:  كاشف   (٢٤)
ص١٠٢.

(٢5) املظفر: دالئل الصدوق ١٧/٢. 
شهر  ابن  ص3٠3،  االختصاص  املفيد:   (٢٦)

اشوب: مناقب آل أيب طالب 3/3٧٤.

اللطف  عند  والقبائح  الذنوب  فعل  عن 
الذي حيصل من اهلل تعاىل يف حقه، ويقصد 
ومبعدة  الطاعة  من  مقربة  هو  باللطف 
املفيد:  الشيخ  ويقول  املعصية(٢٧)،  عن 
التوفيق  هي  حلججه  اهلل  من  العصمة  ان 
عن  هبام  احلجج  من  واالعتصام  واللطف 
الذنوب والغلط يف دين اهلل تعاىل، والعصمة 
تفضل من اهلل تعاىل عىل من علم انه يتمسك 
املعتصم وليست  بعصمته واالعتصام فعل 
وال  القبيح  عىل  القدرة  من  مانعة  العصمة 
مضطرة للمعصوم اىل احلسن وال ملجئة له 
اليه، بل هي الشئ الذي يعلم اهلل تعاىل انه 
اذا فعله بعبد من عبيده مل يؤثر معه معصية 
باآلية  الطويس  الشيخ  استدل  وقد  لــه(٢٨)، 
تٍ  لِامَ بِكَ هُ  بُّ رَ يمَ  اهِ إِبْرَ ابْتَىلَ  إِذِ  ﴿وَ الكريمة 
الَ  قَ اماً  إِمَ لِلنَّاسِ  كَ  لُ اعِ جَ إِينِّ  الَ  قَ نَّ  َّهُ متَ أَ فَ
 ﴾ ِنيَ املِ الظَّ ي  دِ هْ عَ نَالُ  يَ الَ  الَ  قَ تِي  يَّ رِّ ذُ مِن  وَ
[البقرة/ ١٢٤]، فيقول (واستدل أصحابنا 
يــكــون اال  ــذه اآليـــة عــىل ان االمـــام ال  هب
نفى  تعاىل  اهلل  ألن  القبائح،  من  معصوماً 
ظامل،  االمامة-  هو  –الذي  عهده  ينال  أن 
أو  لنفسه  اما  ليس بمعصوم فهو ظامل  ومن 

(٢٧) العالمة احليل: االلفني ص١١-١٤، كشف 
املراد ص١٨١. 

(٢٨) املفيد: تصحيح االعتقاد، ص٦٠-٦١. 
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لغريه)(٢٩)، وقد ناقش الشيخ الطويس اراء 
املذاهب  أصحاب  من  وغريهم  املعتزلة 
عند  والعصمة  االمامة  حالة  يف  والفرق 
ةِ  اعَ نِ السَّ ونَكَ عَ لُ أَ تفسريه لقوله تعاىل: ﴿يسْ
ا  يهَ لِّ َ يبِّ الَ جيُ ندَ رَ ا عِ هَ مُ لْ لْ إِنَّامَ عِ ا قُ اهَ سَ رْ يَّانَ مُ أَ
ضِ  رْ األَ اتِ وَ وَ امَ لَتْ يفِ السَّ وَ ثَقُ ا إِالَّ هُ تِهَ قْ لِوَ
ا  نْهَ فِيٌّ عَ نَّكَ حَ أَ ونَكَ كَ لُ أَ ةً يَسْ تَ مْ إِالَّ بَغْ تِيكُ أْ الَ تَ
ثَرَ النَّاسِ الَ  نَّ أَكْ لَـكِ ِ وَ ندَ اهللاّ ا عِ هَ مُ لْ لْ إِنَّامَ عِ قُ
﴾ [األعراف/ ١٨٧] وناقش رأي  ونَ مُ لَ يَعْ
حول  عــرصه)  يف  املعتزلة  (شيخ  اجلبائي 
االمامة والعصمة بقوله: (وهذا الذي ذكره 
باطل)(3٠)، وأعطى أدلة تعزز رأي االمامية 
اآلخر،  بعد  األئمة.الواحد  تعاقب  يف 
ولذا أصبحت طاعتهم واجبة وفق منطوق 
واْ  يعُ أَطِ واْ  نُ ينَ آمَ الَّذِ ا  َ أَهيُّ اآلية الكريمة: ﴿يا 
إِن  مْ فَ نكُ رِ مِ مْ يلِ األَ وْ أُ ولَ وَ سُ واْ الرَّ يعُ أَطِ َ وَ اهللاّ
ولِ  سُ الرَّ وَ  ِ اهللاّ إِىلَ  وهُ  دُّ ــرُ فَ ءٍ  ْ يشَ يفِ  مْ  تُ عْ نَازَ تَ
لِكَ  ذَ رِ  اآلخِ مِ  يَوْ الْ وَ  ِ بِاهللاّ نُونَ  مِ ؤْ تُ مْ  نتُ كُ إِن 
وقد   [5٩ [النساء/   ﴾ يالً أْوِ تَ نُ  سَ أَحْ وَ  ٌ ريْ خَ
عىل   الصادق واإلمام  الباقر  االمام  أكد 
آل  من  األئمة  الكريمة  باآلية  املقصود  ان 
طاعتهم  تعاىل  اهلل  أوجب  ولذا   ،حممد
أوجب طاعة رسوله وطاعة  باالطالق كام 

(٢٩) لطويس: التبيان ٤٤٩/١. 
(3٠) الطويس: التبيان 5/5٧. 

احد  طاعة  اجياب  جيوز  وال  كذلك،  نفسه 
منه  ماموناً  معصوماً  كــان  من  اال  مطلقاً 
الطويس  الشيخ   وير والغلط(3١)،  السهو 
النبي  بعد  األمــر  ــوا  أول هم   األئمة ان 
كام  والسالم  الصالة  أفضل  عليه  الكريم 
أَوِ  نِ  مْ نَ األَ رٌ مِّ أَمْ مْ  اءهُ ا جَ إِذَ قال تعاىل: ﴿وَ
إِىلَ  ولِ وَ سُ وهُ إِىلَ الرَّ دُّ لَوْ رَ واْ بِهِ وَ اعُ فِ أَذَ وْ َ اخلْ
ونَهُ  نبِطُ تَ يَسْ ينَ  الَّذِ هُ  لِمَ لَعَ مْ  نْهُ مِ رِ  مْ األَ يلِ  وْ أُ
مُ  تُ بَعْ تَّ هُ الَ تُ َ محْ رَ مْ وَ يْكُ لَ ِ عَ لُ اهللاّ الَ فَضْ لَوْ مْ وَ نْهُ مِ

﴾[النساء/ 83].  لِيالً انَ إِالَّ قَ يْطَ الشَّ

املقصود  عىل   الباقر االمام  أكد  وقد 
خصوا  الذين   األئمة هم  األمــر  ــأويل  ب

بالعصمة(3٢). 

وتأيت األعلمية لألئمة مضافة لالمامة 
رعيته  أعلم  ــام  االم كــون  عىل  والعصمة 
وأفضلهم يف خصال الفضل، ألن اهلل تعاىل 
 وأقو أعلم  بكونه  عليهم  تقديمه  علل 
معنى(33)،  له  يكن  مل  واال  رشط  انه  فلوال 
ــام  االم عــن  الكليني  الشيخ  أورد  ــد  وق
الصادق قوله: «نحن والة أمر اهللا وخزنة 
الشيخ  علم اهللا وعيبة علم اهللا»(3٤)، ويورد 

(3١) الطويس: التبيان 3/٢3٦. 
(3٢) الطويس: التبيان ٢٧3/3.

(33) املصدر نفسه ٢٩٢/٢.
(3٤) الكليني: الكايف 5/٢٠١. 
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 الطويس الدالئل عىل امامة أمري املؤمنني
الكريمة:  لآلية  تفسريه  عند   النبي بعد 
واْ  نُ آمَ ينَ  الَّذِ وَ ــهُ  ــولُ سُ رَ وَ  ُ اهللاّ مُ  كُ لِيُّ وَ ــامَ  ﴿إِنَّ
مْ  هُ وَ اةَ  كَ الزَّ تُونَ  ؤْ يُ وَ ةَ  الَ الصَّ ونَ  قِيمُ يُ ينَ  الَّذِ
﴾[املائدة/ 55] فيقول: (واعلم ان  ونَ عُ اكِ رَ
امامة  عىل  الواضحة  الداللة  من  اآلية  هذه 
أمري املؤمنني بعد النبي بال فصل ووجه 
اآلية  يف  الويل  ان  ثبت  قد  انه  فيها  الداللة 
بمعنى األوىل واالحق وثبت أيضاً ان املعنى 
 بقوله تعاىل (والذين آمنوا) أمري املؤمنني
فاذا ثبت هذان األصالن دل عىل امامته)(35)، 
وقد ذهب الشيخ الصدوق يف كتابه (عيون 
اخبار الرضا) والشيخ املفيد يف كتابه (اوائل 
املقاالت) اىل األدلة القاطعة عىل امامة أمري 
املؤمنني، ومناقشة الفرق واملذاهب التي 
وانام  بالنص،  االيــامن  دون  ذلــك،  ختالف 
انعقاد رأي األمة عىل االختيار، وقد استدل 
 االمام عيل أفضلية  الطويس عىل  الشيخ 
إِىلَ  وبَا  تُ تَ ﴿إِن  الكريمة:  لآلية  تفسريه  عند 
هِ  يْ لَ عَ ا  رَ اهَ تَظَ إِن  وَ امَ  وبُكُ لُ قُ تْ  غَ صَ دْ  قَ فَ  ِ اهللاَّ
نِنيَ  مِ ُؤْ الِحُ املْ صَ ِيلُ وَ ربْ جِ هُ وَ الَ وْ وَ مَ َ هُ إِنَّ اهللاَّ فَ
 [٤ ﴾[التحريم/  ريٌ هِ ظَ لِكَ  ذَ دَ  بَعْ ةُ  ئِكَ َالَ املْ وَ
املسلمني  امجاع  عىل  الطويس  الشيخ  واكد 

(35) الطويس: التبيان 3/5٤٩. 

املؤمنني)  (صالح  تعاىل  بقوله  ــراد  امل بــأن 
اىل  بن أيب طالب وأشار  االمام عيل  هو 
اآليات الكريمة التي نزلت فيه ومنها قوله 
اء  هُ ابْتِغَ سَ ي نَفْ ِ ن يَرشْ مِنَ النَّاسِ مَ تعاىل: ﴿وَ
﴾[البقرة/  ادِ بَ وفٌ بِالْعِ ؤُ ُ رَ اهللاّ ِ وَ اتِ اهللاّ ضَ رْ مَ
غْ  بَلِّ ولُ  سُ الرَّ ا  َ أَهيُّ تعاىل: ﴿يا  ٢٠٧]، وقوله 
تَ  غْ امَ بَلَّ لْ فَ عَ ْ تَفْ إِن ملَّ بِّكَ وَ لَ إِلَيْكَ مِن رَّ نزِ ا أُ مَ
الَ   َ اهللاّ إِنَّ  النَّاسِ  مِنَ  كَ  مُ صِ يَعْ  ُ اهللاّ وَ تَهُ  الَ سَ رِ
 [٦٧ ﴾[المائدة/  ينَ افِرِ الْكَ مَ  وْ الْقَ ي  ــدِ ْ هيَ
هلذه  تفسريه  عند  الطويس  الشيخ  وكــان 
حممد  االمــام  من  يستقي  الكريمة  اآليــات 
الباقر معانيها الدقيقة، وابعادها التارخيية 
وعند وقوف الشيخ الطويس عىل قوله تعاىل 
لَ  سَ أَهْ جْ مْ الرِّ نْكُ بَ عَ هِ ذْ هُ لِيُ يدُ اللَّ رِ ا يُ ﴿إِنَّمَ
[األحــزاب/   ﴾ يراً هِ تَطْ مْ  كُ رَ هِّ طَ يُ وَ بَيْتِ  الْ
عىل  الصحابة  من  عــدد  عىل  33].يستند 
نزول اآلية الكريمة بأهل بيت النبوة: حممد 
وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني فيقول: 
(واستدل أصحابنا هبذه اآلية عىل ان يف مجلة 
أهل البيت معصوماً الجيوز عليه الغلط وان 
ليس  قالوا  بان  اال صوابا  امجاعهم اليكون 
أهل  عن  الرجس  إلذهــاب  اهلل  ارادة  خيلو 
من  منهم  أراد  ما  هو  يكون  أن  من  البيت 
فعل الطاعات واجتناب املعايص، أو يكون 
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بأن  الرجس  عنهم  أذهــب  انــه  عن  عبارة 
عن  االمتناع  عنده  اختاروا  لطفاً  هلم  فصل 

القبائح)(3٦). 

ــدارس  ال ان  الــقــول:  يمكننا  وختاماً 
كتابه  يف  الطويس  الشيخ  الراء  املتفحص 
موضوع  يف  ــقــرآن)  ال تفسري  يف  (التبيان 
العقائد،  من  وغريمها  والعصمة  االمامة 
ذهب  الذي  املقارن  الفكر  عىل  يقف  فانه 
بحياد  االراء  ناقش  قد  فانه  املسلمون،  اليه 
التعصب  عــن  بعيدة  وبموضوعية  ــام  ت
التبيان  لكتاب  يعطي  مما  وهذا  واالنحياز، 

األصالة واالبداع.

املصادر واملراجع

القرآن الكريم

ابن األثري: عز الدين أبو احلسن عيل بن 
أيب الكرم حممد الشيباين (ت٦3٠هـ). 

١-الكامل يف التاريخ، املطبعة األزهرية 
املرصية، الطبعة األوىل ١3٠١هـ

الطباطبائي  مهدي  حممد  العلوم:  بحر 
(ت١٢١٢هـ). 

حتقيق  الرجالية،  الفوائد  أو  ٢-الرجال 
بحر  حسني  والسيد  صــادق  حممد  السيد 

(3٦)-الطويس: التبيان 3٤٠/٨.

األرشف  اآلداب/النجف  مطبعة  العلوم، 
١3٨5هـ/١٩٦5م. 

ابن تغري بردي:مجال الدين أبو املحاسن 
يوسف االتابكي(ت٨٧٤هـ)

ــرة يف مــلــوك مرص  ــزاه 3-الــنــجــوم ال
والقاهرة، مطابع كوستاتسوماس ورشكاه. 

جولدتسهر، اجنتس. 

حتقيق  االسالمي،  التفسري  ٤-مذاهب 
السنة  مطبعة  النجار  احلليم  عبد  الدكتور 

املحمدية/القاهرة ١3٧٤هـ١٩55م. 

ابن اجلوزي:مجال الدين أبو الفرج عبد 
الرمحن بن عيل (ت5٩٧هـ)

واألمــم،  امللوك  تاريخ  يف  5-املنتظم 
اباد  العثامنية/حيدر  املعارف  دائرة  مطبعة 

الدكن، الطبعة األوىل ١35٩هـ. 

ــد بـــن احلــســن  ــم احلــــر الـــعـــامـــيل: حم
(ت١١٠٤هـ). 

امحد  السيد  حتقيق  ـــل،  اآلم ـــل  ٦-ام
احلسيني، مطبعة اآلداب/النجف األرشف، 

الطبعة األوىل املحققة ١3٨5هـ. 

اخلضريي: حممود حممد (الدكتور)

املركز  مــؤســس  الــطــويس  ٧-الــشــيــخ 
االسالم/  رسالة  جملة  النجف  يف  العلمي 

القاهرة، العدد األول، السنة السابعة. 
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العباس  أبو  الدين  شمس  خلكان:  ابن 
امحد بن حممد (ت٦٨١هـ)

الزمان،  ابناء  وانباء  األعيان  ٨-وفيات 
احلميد،  عبد  ــن  ــدي ال حمــي  حممد  حتقيق 
األوىل  الطبعة  الــســعــادة/مــرص،  مطبعة 

١3٦٧هـ/١٩٤٨م. 

السيوطي: جالل الدين عبد الرمحن بن 
أيب بكر (ت٩١١هـ)

اوفست/طهران  املفرسين،  ٩-طبقات 
١٩٦٠م. 

الرشبايص: امحد. 

القلم/  دار  مطابع  التفسري،  ١٠-قصة 
القاهرة ١٩٦٢م. 

ابن شهر اشوب: رشيد الدين ابو جعفر 
حممد بن عيل الرسوي (ت5٨٨هـ)

طـــالـــب،  أيب  آل  ــــاقــــب  ١١-مــــن
األرشف  ــنــجــف  ــة/ال ــدري احلــي املــطــبــعــة 

١3٧٦هـ١٩5٦م. 

الطربيس: أمني الدين الفضل بن احلسن 
(ت5٤٨هـ). 

١٢-جممع البيان يف تفسري القرآن، رشكة 
املعارف االسالمية/طهران ١3٧٩هـ. 

ــزرك)  ب ــا  (اغ حمسن  حممد  الــطــهــراين: 
(ت١3٨٩هـ). 

١3-الذريعة اىل تصانيف الشيعة مطابع 
الغري واالداب/النجف األرشف وجملس 

الشور ودولتي واالسالمية/طهران. 

احلسن  بن  حممد  جعفر  ابــو  الطويس: 
(ت٤٦٠هـ). 

املطبعة  القرآن،  تفسري  يف  ١٤-التبيان 
األرشف  النعامن/النجف  ومطبعة  العلمية 

١3٧٦-١3٨3هـ. 

العاين: سامي مكي (الدكتور)

١5-مقدمة كتاب (دمية القرص وعرصة 
املعارف/ مطبعة  للباخرزي،  العرص)  أهل 
بغداد، الطبعة األوىل ١3٩١هـ/١٩٧١م. 

عبد اهلل فياض (الدكتور)

مطبعة  االمامية  عند  الرتبية  ١٦-تاريخ 
اسعد/بغداد ١3٩٢هـ/١٩٧٢م. 

القمي: عباس (ت١35٩هـ)

املطبعة  واأللــــقــــاب،  ١٧-الـــكـــنـــى 
١3٧٦هـــ  األرشف  النجف  احلــيــدريــة/ 

/١٩5٦م. 

ــد احلــســني  ــم كـــاشـــف الـــغـــطـــاء: حم
(ت١3٧3هـ). 

مطبعة  وأصــوهلــا  الشيعة  ـــل  ١٨-أص
العباد/بريوت الطبعة التاسعة.

ابن كثري:عامد الدين ابو الفداء اسامعيل 
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بن عمر القريش (ت٤٧٧هـ)
التاريخ،  يف  والنهاية  ــة  ــداي ــب ١٩-ال
األوىل  الطبعة  الــســعــادة/مــرص  مطبعة 

١35١هـ/١٩3٢م. 
يعقوب  بن  حممد  جعفر  أبو  الكليني: 

(ت3٢٩هـ). 
صالح  حممد  املوىل  رشح  ٢٠-الكايف، 

املازندراين. 
املجليس: حممد باقر (ت١١١١هـ)

احلجرية  الطبعة  األنـــوار،  ٢١-بــحــار 
١3١5هـ. 

مصطفى جواد (الدكتور)
االجتامعية  واحلالة  العقلية  ٢٢-الثقافة 
جملة  سينا،  بن  عيل  ايب  الرئيس  عرص  يف 
الرابع،  املجلد  العراقي،  العلمي  املجمع 

اجلزء الثاين. 

بغداد باالشرتاك مع  ٢3-دليل خارطة 
الدكتور امحد سوسة. 

املظفر: حممد حسن. 
٢٤-دالئل الصدق، املطبعة احليدرية/ 

النجف األرشف ١3٧٢هـ /١٩53م. 
بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  ابو  املفيد: 

النعامن (ت٤١3هـ)
احليدرية/  املطبعة  ٢5-االختصاص، 

النجف األرشف ١3٩٠هـ/ ١٩٧١م. 
عقائد  رشح  أو  االعتقاد  ٢٦-تصحيح 
الطبعة  رضائي/تربيز  مطبعة  الصدوق، 

الثانية ١3٧١هـ. 
يــاقــوت احلــمــوي:شــهــاب الــديــن ابو 

عبداهلل ياقوت بن عبد اهلل (ت٦٢٦هـ)
طهران  اوفست/  البلدان،  ٢٧-معجم 

١٩٦5م. 





٢٢١

بسم اهللا الرمحن الرحيم

مة املقدّ
األلفاظ  من  األحكام)  (آيات  لفظة  إنّ 
محلت  وقد  العلمية،  األوساط  يف  املتداولة 
صت  صّ وخُ العنوان،  هذا  املؤلّفات  بعض 
ت من قِبل علامء  ة مصنّفات اُعدّ لبحثها عدّ
اإلسالم من خمتلف املذاهب اإلسالمية منذ 
ولی وحتی عرصنا الراهن.وقد  املراحل االُ
وعلامً  اً  فنّ األحكام  آيات  يف  البحث  صار 
أوباسم  آيات األحكام)  باسم (علم  رف  عُ

(فقه القرآن). 

لبحث  ت  تصدّ املؤلّفات  تلك  أنّ  إال 
ببيان  هتتمّ  ومل  ومصاديقها،  اآليــات  نفس 

تعريف هلا وما هواملراد هبا وما هي الضابطة 
وبني  األحكام  آيــات  بني  للتمييز  ية  الكلّ
ومدرسياً. منهجياً  فراغاً  يرتك  ممّا  غريها، 
تعريف  لبيان  دراستنا  يف  انطلقنا  هنا  من 
اللغوية  الناحية  مــن  ــام)  ــك األح (آيـــات 

واالصطالحية.

ويتجلّی مدی أمهية هذا البحث ودرجة 
رضورته من خالل حلاظ أمرين: 

ل: الرضورة املنهاجية، حيث  األمر األوّ
تدوين  عملية  يف  منهجية  فراغات  ة  ثمّ إنّه 

علم البدّ من ملئها. 

األمر الثاين: أمهية ذات البحث يف آيات 
علوم  أحد  باعتباره  القرآن؛  وفقه  األحكام 
يف  األمهية  هذه  وتتجلّی  ة،  املهمّ الرشيعة 
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ناحيتني: 

عن  يقع  البحث  كون  ولــی:  االُ الناحية 
يف  فيدخل  دالالهتا،  وحتديد  الكتاب  آيات 
ختفی  وعلومه.وال  القرآن  معارف  دائــرة 
تدور  ا  ألهنّ القرآنية؛  البحوث  أمهية  مدی 

حول كتاب اهلل العزيز. 

عن  يدور  البحث  كون  الثانية:  الناحية 
ن أحكاماً رشعية بشكل  اآليات التي تتضمّ
األحكام  تلك  استخراج  وكيفية  خــاص 
االستنباط  علم  دائرة  يف  فيقع  واستنباطها، 
وما يرتبط به من سائر املعارف االجتهادية 

والترشيعية كعلم اُصول الفقه. 

من  األحكام)  (آيــات  لفظ  إنّ  وحيث 
ب من مفردتني،  بة لكونه يرتكّ األلفاظ املركّ
عن  البحث  فينبغي  وأحكام،  آيات  ومها: 
كلّ منهام علی حدة، فوقع البحث يف ثالث 

نقاط: 

لغةً  اآليـــة  تعريف  ــــی:  ول االُ النقطة 
 . واصطالحاً

تعريف اآلية لغة

ة معانٍ بعضها  إنّ آيات: مجع آية، وهلا عدّ
أصيل: 

األصــيل: . ١ اللغوي  معناها  يف  ــة  اآلي
أوالعالمة  الثابتة  أوالعالمة  العالمة 

الظاهرة(١). 

آيات اهلل عجائبه، وتأيت بمعنی العرة(٢). . ٢
وقيل: تأيت بمعنی املعجزة (3). 

يف  املعاين  هذه  يف  استعامهلا  ر  تكرّ وقد 
إِنْ  ﴿وَ تعالی:  قوله  يف  كام  الكريم،  القرآن 

بن  فــارس  بن  أمحد  أبواحلسني  فــارس،  ابن   (١)
الفكر-بريوت/  دار  اللغة،  جممل  زكريا، 
عبّاد،  ـــن  ٦١.اب م:   ١٩٩٤  = هـــ   ١٤١٤
يف  املحيط  إسامعيل،  الصاحب  الكفاة  كايف 
 ١٤١٤  /١ ط  بريوت،  الكتب  عامل  اللغة، 
هـ = ١٩٩٤ م، ١٠: ٤٧٢. بيات، بيت اهلل، 
معجم الفروق اللغوية (احلاوي لكتاب أيب 
هالل العسكري وجزء من كتاب السيد نور 
الدين اجلزائري)، مؤسسة النرش االسالمي 
 ١٤٢١ سني قم، ط ٢/  املدرّ التابعة جلامعة 
حميط  بطرس،  م  املعلّ 3٦٨.البستاين،  هـ: 
م:   ١٩٨٧ بــريوت/  لبنان  مكتبة  املحيط، 
ألفاظ  مفردات  اإلصفهاين،  ٢٠.الراغب 
القرآن، دار القلم دمشق، ط ١/ ١٤١٢ هـ 

= ١٩٩٢ م: ١٠١. 
املقري،  عيل  بن  حممد  بن  أمحــد  الفيومي،   (٢)
املصباح املنري، دار الفكر – بريوت: 3٢.ابن 
لسان  م،  مكرّ بن  حممد  األفريقي،  منظور 
العرب، دار إحياء الرتاث العريب و مؤسسة 
التاريخ العريب – بريوت، ط ١/ ١٤١٦ هـ 
جمد  ٢٨٢.الفريوزآبادي،   :١ م،   ١٩٩٩  =
املحيط،  القاموس  يعقوب،  بن  الدين حممد 
 /١ ط  العريب-بريوت،  الرتاث  إحياء  دار 
١٤١٢ هـ = ١٩٩١ م، ٤: ٤3٦-الزبيدي، 
جواهر  من  العروس  تــاج  مرتىض،  حممد 
احلــيــاة-بــريوت/  مكتبة  دار  الــقــامــوس، 

١3٠٦ هـ.ش، ١٠: ٢٧. 
(3) فتح اهلل، أمحد، معجم ألفاظ الفقه اجلعفري، 
ام (السعودية)، ط ١/  مطابع املدخول-الدمّ

١٤١5 هـ = ١٩٩5 م:٢٢. 
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ا﴾[األعراف: ١٤٦]،  َ وا هبِ نُ مِ ؤْ لَّ آيَةٍ الَ يُ ا كُ وْ يَرَ
َنْ  ملِ ونَ  لِتَكُ نِكَ  بِبَدَ يكَ  نَجِّ نُ مَ  يَوْ الْ ﴿فَ وقوله: 
ا  اتِنَ آيَ نْ  عَ النَّاسِ  مِنْ  ثِرياً  كَ إِنَّ  وَ ةً  آيَ كَ  فَ لْ خَ
يِّنْ مِنْ  أَ كَ ﴾ [يونس: ٩٢]، وقوله: ﴿وَ ونَ افِلُ لَغَ
مْ  هُ ا وَ يْهَ لَ ونَ عَ رُّ ضِ يَمُ رْ األَ اتِ وَ وَ مَ آيَةٍ يفِ السَّ
وقوله:   ،[١٠5 ﴾[يوسف:  ونَ رِضُ عْ مُ ا  نْهَ عَ
لَّتْ  ظَ فَ ةً  آيَ ءِ  امَ السَّ مْ مِنْ  يْهِ لَ لْ عَ نَزِّ نُ أْ  نَشَ ﴿إِنْ 

﴾ [الشعراء: ٤].  نيَ عِ اضِ َا خَ مْ هلَ هُ نَاقُ أَعْ

كام 3.  اجلــامعــة،  بمعنی  ــأيت  ت ــا  أهنّ كــام   
أي  بآيتهم؛  القوم  خــرج  قوهلم:  يف 

عوا وراءهم شيئاً (٤). بجامعتهم، مل يدَ

 وقيل: تأيت بمعنی الكالم املفيد القليل ٤. 
عنّي  غوا  «بلّ اخلرب:  يف  كام  الواحد  أو 
أحاديث  عنّي  غوا  بلّ أي  آيــة»(5)،  ولو 

ولو قليلة(٦)، كذا قيل. 

اللغة  تــاج  محــاد،  بن  إسامعيل  اجلــواهــري،   (٤)
 ١٤٠٧ _ ط ٤/  وصحاح العربية، بريوت 
هـ = ١٩٨٧ م، ٦: ٢٢٧٦.ابن فارس، أبو 
معجم  زكريا،  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني 
قم/   – العلمية  الكتب  دار  اللغة،  مقاييس 

بدون تاريخ، ١: ١٦٨. 
(5) الرتمذي، حممد بن عيسی، سنن الرتمذي، دار 
– بريوت/ ١3٧5 هـ  إحياء الرتاث العريب 

= ١٩3٨ م، 5: ٤٠، ح ٢٦٦٩. 
(٦) الطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين، املكتبة 
١3٦5هـ.ش،   /٢ ط  املرتضوية–طهران، 

 .١٠5:١

تعريف اآلية اصطالحاً:

املقطع  هبا  راد  يُ القرآنية  العلوم  يف  اآلية 
ي  وَ الَّذِ د من كتاب اهلل: قال تعالی: ﴿هُ املحدّ
نَّ  هُ تٌ  امَ كَ ْ حمُ آيَاتٌ  نْهُ  مِ تَابَ  الْكِ يْكَ  لَ عَ لَ  نْزَ أَ
عمران:  ﴾[آل  َاتٌ اهبِ تَشَ مُ رُ  أُخَ وَ تَابِ  الْكِ مُّ  أُ
مِنْ  ليْكَ  عَ وهُ  تْلُ نَ ــكَ  لِ ﴿ذَ أيضاً:  وقال   [٧
﴾[آل عمران: 5٨]- يمِ كِ َ رِ احلْ كْ الذِّ اآليَاتِ وَ

اآليات  حرص  املصاحف  يف  تعورف  وقد 
يف  خــاصّ  ورقــم  عالمة  بوضع  وحتديدها 
آخرها، والشائع بني املسلمني قديامً وحديثاً 

هو انرصاف لفظ اآلية الی ذلك.

وهذا اإلطالق مأخوذ من املعنی اللغوي، 
فهو:

وهو  األول،  املعنی  مــن  مــأخــوذ  ــا  إمّ
ح به كثري من اللغويني(٧). العالمة، وقد رصّ

فقد  الــثــاين،  املعنی  مــن  مــأخــوذ  ـــا  وإمّ
ب من  تعجّ يُ ا عجب  آية؛ ألهنّ يت  قيل: سمّ

قال: فالن آية من اآليات(٨).  إعجازه، كام يُ

مجهرة  احلسن،  بن  حممد  بكر  أبو  دريــد،  ابن   (٧)
ط  للماليني-بريوت،  العلم  دار  اللغة، 
منظور  م، ١: ٢5٠-٢5١.ابن   ١٩٨٧  /١
العرب،  لسان  م،  مكرّ بن  حممد  األفريقي، 
الصاحب  الكفاة  كايف  عبّاد،  ٢٨٢.ابن   :١
.٤٧٢  :١٠ اللغة،  يف  املحيط  إسامعيل، 

املقري،  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  الفيومي، 
املصباح املنري، ١: 3٢.

إسامعيل،  الصاحب  الكفاة  كايف  عبّاد،  ابن   (٨)
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وهو  الثالث،  املعنی  من  مأخوذ  ــا  وإمّ
القرآن  من  حــروف  مجاعة  ــا  ألهنّ اجلامعة؛ 

وطائفة منه(٩). 

قال  ــري،  األخ املعنی  من  مأخوذ  ــا  وإمّ
حيسن  مــا  ــقــرآن:  ال مــن  «اآليـــة  الفيومي: 

السكوت عليه»(١٠). 

ولكن قال الراغب بأنّ اآلية هي: «كلّ 
آية، سورة  دالّة علی حكم  القرآن  مجلة من 

كانت أو فصوالً أو فصالً من سورة»(١١).

أقول:

األخري . ١ املعنی  هــذا  كــون  يبعد  ال 
الذكر  يف  الكتاب  بآيات  املــراد  هو 

٤٧٢.وانـــظـــر:   :١٠ الــلــغــة،  يف  املحيط 
يف  املعاين  روح  شكري،  حممود  اآللــويس، 
دار  املثاين،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسري 
 /٤ ط  ــريوت،  ب  – العريب  ــرتاث  ال إحياء 

١٤٠5 هـ = ١٩٨5 م، ١: ٢٤٠. 
(٩) ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، 
جممل اللغة: ٦١.ابن فارس، أبو احلسني أمحد 
اللغة،  مقاييس  زكريا، معجم  بن  فارس  بن 
تاج  بن محاد،  إسامعيل  ١: ١٦٩.اجلوهري، 
اللغة وصحاح العربية، ٦: ٢٢٧٦.ابن األثري 
النهاية يف غريب  الدين حممد،  اجلزري، جمد 
بدون  االسالمية/  املكتبة  واألثــر،  احلديث 

تاريخ، ١: ٨٧. 
املقري،  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  الفيومي،   (١٠)

املصباح املنري، ١: 3٢. 
(١١) الراغب اإلصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن: 

 .١٠٢

مة  املتقدّ ـــات  اآلي نظري  احلكيم، 
لَ  ــزَ نْ أَ ي  ــذِ الَّ ــوَ  ﴿هُ تعالی:  كقوله 
 ﴾ تٌ امَ كَ ْ نْهُ آيَاتٌ حمُ تَابَ مِ يْكَ الْكِ لَ عَ
ــكَ  لِ ﴿ذَ وقوله:   [٧ عمران:  [آل 
[آل   ﴾... ــاتِ اآليَ مِنْ  ليْكَ  عَ وهُ  تْلُ نَ

عمران: 5٨].

وبني . ٢ ــري  األخ املعنی  هــذا  بــني  إنّ 
واخلصوص  العموم  الشائع  املعنی 
علی  يصدق  ل  األوّ فإنّ  وجه،  من 
مجيع اآلية وعلی جزئها وعلی أكثر 

من آية واحدة.

اً . 3 إنّ هذا املعنی األخري متناسب جدّ
القرآن  فقه  يف  البحث  طبيعة  مع 
وأهدافه؛ إذ أنّنا كثرياً ما نجد البحث 
مجيعها،  ال  اآليــة  جزء  حول  يــدور 
بمقطع  ق  تتعلّ بحوث  ة  ثمّ وأيضاً 
وإن  آيات،  ة  عدّ من  ل  يتشكّ قرآين 
ق البحث بتامم اآلية. كان أحياناً يتعلّ

لغةً  األحكام  تعريف  الثانية:  النقطة 
واصطالحاً

: تعريف احلكم لغةً

أصله  واحلكم  حكم،  مجع  األحكام  إنّ 
من  املنع  وهــو  احلكم،  ذلــك  وأول  املنع، 
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كذا  بأنّه  تقيض  أن  باليشء:  الظلم.واحلكم 
أو ليس بكذا سواء أكان مع إلزام للغري أو 

ال(١٢). 

تعريف احلكم اصطالحاً:

م  قدّ وقــد  الرشعي،  احلكم  هنا  ــراد  امل
ة تعريفات،  صوليون للحكم الرشعي عدّ االُ

منها:

بأفعال . ١ ق  املتعلّ الشارع  خطاب  إنّه 
املكلّفني(١3).

بأفعال . ٢ ق  املتعلّ الشارع  خطاب  إنّه 
العباد(١٤).

بأفعال . 3 ق  املتعلّ الشارع  خطاب  إنّه 
فني باالقتضاء أو التخيري(١5). املكلّ

بأفعال . ٤ ق  املتعلّ الشارع  خطاب  إنّه 
أو  التخيري  أو  باالقتضاء  فني  املكلّ

الوضع(١٦).

(١٢) الراغب اإلصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن: 
3٤٨.معجم مقاييس اللغة (ابن فارس) ٢: 

 .٩١
اُصول  د، اإلحكام يف  (١3) اآلمدي، عيل بن حممّ
األحكام، دار الكتاب العريب – بريوت، ط 

٢/ ١٤٠٦ هـ = ١٩٨٦ م، ١:١35. 
اُصول  د، اإلحكام يف  (١٤) اآلمدي، عيل بن حممّ

األحكام، ١:١35. 
يف  اإلحكام  د،  حممّ بن  عيل  اآلمدي،   (١5)

اُصول األحكام، ١:١35.
اُصول  د، اإلحكام يف  (١٦) اآلمدي، عيل بن حممّ

ق . 5 املتعلّ الــرشعــي  االعــتــبــار  ـــه  إنّ
غري  أو  مبارشاً  قاً  تعلّ العباد  بأفعال 

مبارش(١٧). 

اهلل . ٦ قِبل  من  الصادر  الترشيع  ــه  إنّ
سبحانه لتنظيم حياة اإلنسان(١٨).

أقول:

إنّ هذه التعاريف املذكورة تتفاوت . ١
السعة والضيق  بينها من حيث  فيام 
وأيضاً من حيث طبيعة الرؤية حول 
واخلوض  الرشعي،  احلكم  ماهية 
وحتليلها  التعاريف  هذه  تنقيح  يف 
بينها خارج عن  وتقييمها واملوازنة 
مسؤولية هذه الدراسة، والبتّ فيها 

صويل. مرتوك للبحث االُ

التعاريف . ٢ نظرنا  حمطّ  هو  والــذي 
اجلامعة التي شملت احلكم الرشعي 
بكلّ أنواعه التكليفية والوضعية، يف 

األحكام، ١: ١35-١3٧.وانظر: احلكيم، 
املقارن،  للفقه  ة  العامّ صول  االُ تقي،  د  حممّ

مؤسسة آل البيت ،) ط ٢/ ١٩٧٩ م:55.
للفقه  ة  العامّ صول  االُ تقي،  د  حممّ احلكيم،   (١٧)

املقارن:55. 
احلياة  يقود  اإلســالم  باقر،  د  حممّ الصدر،   (١٨)
للشهيد  الكاملة  املجموعة  ضمن  (املطبوع 
للمطبوعات- التعارف  دار  ــصــدر)،  ال

بريوت/ ١٤١٠ هـ = ١٩٩٠ م، 5٢:١. 
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م حرص احلكم الرشعي يف  قبال توهّ
هذا  ــإنّ  ف فقط،  بالتكليفي  املقام 
، وهو  التفاوت يرتتّب عليه أثر مهمّ
سعة دائرة موضوع علم فقه القرآن 
ل وضيقها علی  ومسائله علی األوّ
ح بالثاين أراد  ن رصّ الثاين، ولعلّ مَ
باجلملة  احلكم  لتعريف  ــارة  اإلش
التكليفي  يف  احلكم  حرص  يُرد  ومل 

فحسب. 

وانتخابنا للدائرة الواسعة للحكم مل يتمّ 
مراجعة  ضوء  يف  تمّ  بل  عشوائية،  بصورة 
فقه  علم  نات  ومدوّ واهتاممات  دراســات 
نصوص  معاجلة  علی  توفّرت  التي  القرآن 
التكليفية  األحكام  علی  دلّ  بعضها  خمتلفة 

وبعضها دلّ علی األحكام الوضعية.

عة،  متنوّ الرشعية  األحــكــام  إنّ  ــمّ  ث
فبعضها: أحكام تكليفية، وهي الترشيعات 
مبارشة- اإلنسان  سلوك  لتتنظيم  هة  املوجّ
أمراً وهنياً-وهي األحكام اخلمسة املعروفة: 
والكراهة  واالستحباب  واحلرمة  الوجوب 
وهي  وضعية،  أحكام  وبعضها  واإلباحة، 
ه سلوك اإلنسان بشكل غري مبارش  التي توجّ
د عالقات اإلنسان بأخيه  كاألحكام التي حتدّ

د عالقاته  ة أو حتدّ بوّ اإلنسان كالزوجية واالُ
بالطبيعة كامللكية واإلباحة. 

الشارع  أحدثها  تأسيسية  بعضها  أنّ  كام 
م، وبعضها إمضائية كانت  كالوضوء والتيمّ
متعارفة قبل جميء الرشع لكنّه أمضاها ومل 
ذلك  غري  واإلجارة...الی  كالبيع  عنها  ينهَ 

من األنواع املختلفة لألحكام الرشعية. 

رؤية  إعطاء  يف  تساعد  البيانات  وهذه 
ا  حميطة حول سعة دائرة آيات األحكام، فإهنّ

واسعة بسعة احلكم الرشعي وامتداداته. 

النقطة الثالثة: تعريف آيات األحكام.
األحكام  ــات  آلي تعريف  عىل  نعثر  مل 
حسب  ــقــني  الــســاب ــامء  ــل ــع ال ــامت  ــل ك يف 
ضوا  هم تعرّ تتبّعنااملتواضع ملظانّ ذلك، ولعلّ
طيّات  ويف  بحوثهم  غضون  يف  ضمناً  له 
مل  هم  لعلّ أو  عليه  للعثور  ق  نوفّ ومل  كلامهتم 
كل  لوضوحها.وعىل  لتعريفها  ضوا  يتعرّ
كتب  يف  تعاريف  ة  عدّ هلا  وجدنا  فقد  حالّ 

ن قارب عرصنا: رين وبعض مَ املتأخّ

نت  ا اآليات التي تضمّ فت بأهنّ أ-فقد عرّ
ية(١٩).  ترشيعات كلّ

اُصول  يف  امليرسّ  حممد،  إبراهيم  سلقيني،   (١٩)
ودار  الفكر-بريوت  دار  اإلسالمي،  الفقه 
١٤١١ هـ = ١٩٩١  الفكر-دمشق، ط ١/ 

م:3٧٧. 



الشيخ خالد الغفوري .....................................................................................

٢٢٧

هـ)
١٤

3١
م -

٢٠
١٠

ع (
 ربي

ل:
ألو

دد ا
الع

ن  تتضمّ التي  اآليــات  ــا  إهنّ ب-وقيل: 
ق بمصالح العباد  األحكام الفقهية التي تتعلّ

يف دنياهم واُخراهم(٢٠). 

ق بغرض  ا اآليات التي تتعلّ ج-وقيل: إهنّ
 .(٢١) الفقيه؛ الستنباطه منها حكامً رشعياً

التعريف  جامعية  عدم  الواضح  ومن 
الثاين،  التعريف  مانعية  ــدم  وع األول، 
(التي  بــ  التعبري  كان  وإن  ثالثها  وأفضلها 
ق بغرض الفقيه) قد يوهم عدم املانعية  تتعلّ
يف  اليها  يُرجع  التي  اآليات  لدخول  ؛  أيضاً

حتديد املفادات اللغوية. 

وربّام ال نكون مصيبني إذا أردنا اخلوض 
عىل  وحماكمتها  التعاريف  هذه  تقويم  يف 
للتعريف؛  املثبّتة  املنطقية  الضوابط  ضوء 
ألنّ الظاهر أنّه ال يقصد من هذه التعاريف 
رها علی  معنى اصطالحي خاص؛ لعدم توفّ
ي  تصدّ وعدم  للتعريف،  املنطقية  الرشوط 
بل  لبيانه،  العلم  هذا  يس  مؤسّ من  األوائل 
هو  ذكره  من  رين  املتأخّ هدف  إنّ  الظاهر 

ون،  التفسري واملفرسّ (٢٠) الذهبي، حممد حسني، 
دار الكتب احلديثة – بغداد، ط ٢/ ١3٩٦ 

هـ = ١٩٧٦ م، ٤3٢:٢. 
دائرة  كاظم،  البجنوردي،  املوسوي  اُنظر:   (٢١)
املــعــارف اإلســالمــيــة الــكــربی-طــهــران/ 

١3٧٠ هـ.ش = ١٩٩١م، ٧٢٢:١. 

اإلشارة إىل معناها يف اجلملة. 

ومن هنا كان املنهج األفضل يف التعريف 
مور التالية: هو حلاظ االُ

وما  هلا  اللغوي  املدلول  األول:  األمــر 
ولدی  لغةً  األحكام)  (آيــات  لفظ  يوحيه 

العرف العامّ من مفهوم. 

بحثها  التي  احليثيات  ــاين:  ــث ال األمــر 
ــرة  دائ وحـــدود  العلم  هــذا  يف  املصنّفون 

بحثهم. 

الــذي  البحثي  ــدی  امل الثالث:  األمــر 
نفسه؛  حدّ  يف  العلم  هذا  يبلغه  أن  يمكن 
وذلك بلحاظ رسالة القرآن الكريم اخلطرية 

وأهدافه الترشيعية الكبرية. 

يصحّ  اللحاظات  هــذه  من  وانطالقاً 
القول: إنّ آيات األحكام هي اآليات التي 
اجلملة  يف  منها  يستنبط  أن  للفقيه  يمكن 
حكامً أو جعالً رشعياً سواء أكان تكليفياً أم 

وضعياً. 

ــف آيـــات  ــعــري إيــضــاحــات حـــول ت
األحكام:

بسعته  يمتاز  م  املــتــقــدّ التعريف  إنّ 
هذا  أبعاد  الی  نشري  وســوف  وشموليته، 

التعريف بالنقاط التالية:
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بلحاظ . ١ مطلق  التعريف  هــذا  إنّ 
يشمل  فهو  أنــواعــه،  بكلّ  احلكم 
ــنــة لــألحــكــام  ـــــات املــتــضــمّ اآلي
والتأسيسية  والوضعية،  التكليفية 
واإلمضائية، واملولوية واإلرشادية، 

ية واجلزئية. والكلّ

ن . ٢ إمكانية دخول اآليات التي تتضمّ
 ،بالنبي ة  اخلاصّ األحكام  بيان 
مِ  قُ لُ مِّ ُزَّ املْ ا  َ ﴿ياأَهيُّ تعاىل:  كقوله 
صْ  انقُ أَوِ  هُ  فَ نِصْ لِيالً قَ إِالَّ  يْلَ  اللَّ
آنَ  رْ الْقُ تِّلِ  رَ يْهِ وَ لَ دْ عَ أَوْ زِ لِيالً هُ قَ نْ مِ
ه  جّ وُ فقد  ل: ١-٤]،  ﴾[املزمّ تِيالً تَرْ
 النبي إىل  ــة  اآلي هــذه  يف  ــر  األم
النصف  بني  اً  خمريّ الليل  يف  بالقيام 
أكثر  أو  بقليل  النصف  من  أقلّ  أو 

منه بقليل(٢٢).

وشبهها  ــة  اآلي هــذه  اعتبار  يف  والوجه 
اختصاصها  -رغــم  األحــكــام  آيــات  مــن 
، وربّام  نها حلكم رشعيّ بالنبي-وهو تضمّ

تفسري  يف  امليزان  حسني،  د  حممّ الطباطبائي،   (٢٢)
القرآن، مؤسسة األعلمي – بريوت، ط 3/ 
ــر:  ــظ ٦١:٢٠.وان م،   ١٩٧3  = هـ   ١3٩3
الدين حممد،  اهلل شمس  أبو عبد  الكاظمي، 
األفهام  مسالك  اجلواد،  بالفاضل  املعروف 
إىل آيات األحكام، طهران املكتبة املرتضوية– 

طهران، ط ٢/ ١3٦5هـ.ش، ٢١٨:١. 

يف  البحث  جهة  من  الفقيه  بغرض  ق  تتعلّ
وادلة   به اختصاصها  وعدم  اختصاصها 
ذلك، بل يمكن أن يقع الكالم والبحث يف 

داللتها عىل الوجوب أو االستحباب. 

إمكانية دخول اآليات التي تشتمل . 3
املفعول  ــافــذة  ن غــري  أحــكــام  عــىل 
ككونه  فيها  احلكم  النتفاء  اآلن 
منسوخاً ونحو ذلك، كقوله تعاىل: 
مْ  آتُوهُ فَ مْ  نُكُ أَيْامَ تْ  دَ قَ عَ ينَ  الَّذِ ﴿وَ
عىل  بناء   [33 ﴾[النساء:  مْ يبَهُ نَصِ
ــام،  األرح اُويل  بآية  منسوخة  ــا  أهنّ
األرحام  اُولو  ﴿وَ تعالی:  قوله  وهو 
كتابِ  يف  ببعضٍ  أولـــی  بعضهم 
٧5.األحــــزاب:  ــال:  ــف [األن اهللا﴾ 
خارجة عن غرض  غري  لكوهنا   [٦
الفقيه، ألنّ أصل النسخ حيتاج الی 
إثبات وبحث، وأيضاً حتديد الناسخ 
واملنسوخ، وكذا حتديد دائرة النسخ 
ببعض  أو  احلكم  بأصل  قه  وتعلّ

حاالته ونحو ذلك من اجلهات.

ن . ٤ إمكانية دخول اآليات التي تتضمّ
ترتبط  ا  ألهنّ الفقهية؛  القواعد  بيان 
متثّل  نفسها  هي  بل  الفقيه،  بغرض 

جعوالً رشعية.



الشيخ خالد الغفوري .....................................................................................

٢٢٩

هـ)
١٤

3١
م -

٢٠
١٠

ع (
 ربي

ل:
ألو

دد ا
الع

ن . 5 إمكانية دخول اآليات التي تتضمّ
يف  ا  ألهنّ صولية؛  االُ القواعد  بيان 
الواقع متثّل أحكاماً وضعية وأيضاً 
ترتبط بغرض الفقيه، وربّام يعتربها 
مبادئ  من  لكوهنا  خارجة  البعض 

احلكم الرشعي والفقهي.

فيها . ٦ ذكــرت  قد  اآليــات  بعض  إنّ 
السابقة،  مم  باالُ ق  تتعلّ ترشيعات 

وهي علی نوعني:

وال  مــم  االُ بتلك  خيتصّ  األول:  النوع 
واْ  لُ خُ ادْ ا  نَ لْ قُ إِذْ  ﴿وَ تعاىل:  كقوله  يشملنا، 
داً  غَ رَ مْ  تُ ئْ شِ يْثُ  حَ ا  نْهَ مِ واْ  لُ كُ فَ ةَ  يَ رْ الْقَ هِ  ذِ هَ
رْ  فِ نَّغْ ةٌ  طَّ حِ واْ  ولُ قُ وَ داً  جَّ سُ بَابَ  الْ واْ  لُ خُ ادْ وَ
﴾ [البقرة:  نِنيَ سِ حْ يدُ املُْ نَزِ سَ مْ وَ ايَاكُ طَ مْ خَ لَكُ
5٨]، فقد ذكرت اآلية جانباً من أخبار بني 
بدخول  سبحانه  اهلل  أمرهم  حينام  إرسائيل 
بيت املقدس وبدخول الباب-عىل اختالف 
عبارة  ــن  دي ــردّ م خاضعني  هبــا  ـــراد  امل يف 

االستغفار(٢3). 

ومن الواضح أنّ هذا احلكم خاصّ ببني 
د، فمثل  ة حممّ إرسائيل، وال جيري عىل اُمّ

عيل  أبو  السعيد  اإلمــام  الطربيس،  اُنظر:   (٢3)
تفسري  يف  البيان  جممع  احلسن،  بن  الفضل 
 :١ ـــ،  ١3٦5ه  /١ ط  املعرفة  دار  القرآن، 

 .١١٨-١١٩

هذه اآليات ليست يف مقام اجلعل والترشيع 
اإلخبار  ن  تتضمّ هي  وإنّام  احلكم،  وإنشاء 
عن وجود ترشيعات ملن كان قبلنا، ومن هنا 
كان هذا النوع خارجاً عن آيات األحكام؛ 
هدف  أنّ  إذ  الفقيه،  بغرض  ق  تتعلّ ال  ا  ألهنّ
اآليات  ببحث  ق  يتعلّ إنّام  وغرضه  الفقيه 

ذات البعد الترشيعي بالنسبة لنا. 

بيان  يف  ــواردة  ال اآليــات  الثاين:  النوع 
ا عامة ال ختتص  مم السابقة إال أهنّ أحكام لالُ
، أو ربّام يقع البحث  هبا، بل تشمل اُمتنا أيضاً
بناءً علی  تكون  ا  إهنّ أو  يف شموهلا وعدمه، 
كان  وملن  لنا  ة  عامّ صولية  االُ املباين  بعض 
مم وبناءً علی مبانٍ اُخری تكون  قبلنا من االُ
قوله  قبيل:  من  دوننا،  مم  االُ بتلك  ة  خاصّ
هُ  رْ أْجِ تَ اسْ أَبَتِ  ا  يَ ا  َ امهُ دَ إِحْ الَتْ  ﴿قَ تعالی: 
الَ إِينِّ  مِنيُ قَ يُّ االَْ وِ تَ الْقَ رْ أْجَ تَ نِ اسْ َ مَ ريْ إِنَّ خَ
ىلَ أَن  ِ عَ اتَنيْ تَيَّ هَ نَ  ابْ دَ كَ إِحْ حَ نكِ يدُ أَنْ أُ رِ أُ
نْ  مِ فَ اً  رشْ عَ تَ  َمْ أَمتْ إِنْ  فَ ج  جَ حِ  َ ينِ ثَامَ ينِ  رَ أْجُ تَ
ينِ  دُ تَجِ سَ يْكَ  لَ عَ قَّ  أَشُ أَنْ  يــدُ  رِ أُ ا  مَ وَ كَ  ندِ عِ
يْنِي  بَ لِــكَ  ذَ الَ  قَ ِنيَ  احلِ الصَّ مِنَ   ُ اهللاَّ اء  شَ إِن 
 َّ يلَ انَ عَ وَ دْ الَ عُ يْتُ فَ ضَ ِ قَ نيْ لَ جَ يَّامَ االَْ يْنَكَ أَ بَ وَ
ى  وسَ مُ قَىضَ  امَّ  لَ فَ يلٌ كِ وَ ولُ  نَقُ ا  مَ ىلَ  عَ  ُ اهللاَّ وَ
﴾ [القصص: ٢5-٢٩]، فمثل هذه  لَ جَ االَْ

اآليات تكون داخلة يف دائرة البحث. 
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مسألة  أنّ  الی  نشري  أن  املناسب  ومن 
حجية رشع من قبلنا بالنسبة إلينا من املسائل 
رحت  املبحوثة يف علم اصول الفقه، وقد طُ

: بشأهنا ثالث نظريات، وهي إمجاالً

النظرية االوىل: إنّ الرشائع السابقة التي 
ثبت  ما  إال  مطلقاً  لنا  رشع  تعاىل  اهلل  أنزهلا 

نسخه يف رشيعتنا. 

لنا  برشع  ليست  ــا  إهنّ الثانية:  النظرية 
 . ا منسوخة مجلة وتفصيالً ؛ فإهنّ مطلقاً

ه اهلل  النظرية الثالثة: التفصيل بني ما قصّ
السابقة  الرشائع  أحكام  من  علينا  ورسوله 
ومل يرد يف رشعنا دليل يبنيّ لنا الوظيفة يكون 
رشعاً لنا وعلينا اتباعه، وبني ما مل يذكر يف 

الكتاب والسنّة فال يكون كذلك(٢٤). 

وال خيفی علی اخلبري أنّ هذا البحث ال 
فيكون  اآليات،  من  األول  النوع  يف  يتأتّی 
ورد  ما  ألنّ  العلم؛  هذا  دائرة  عن  خارجاً 
هي  حيث  من  لوحظت  أحكام  من  فيها 

قضية تارخيية ال من حيث هي ترشيعية. 

: إشكال وردّ

يأبی  ال  املختار  التعريف  بأنّ  قال:  يُ قد 
ل من اآليات، وعليه  عن شمول النوع األوّ

صول  االُ تقي،  د  حممّ احلكيم،  اُنظر:   (٢٤)
ة للفقه املقارن: ٤١5-٤٢١. العامّ

سبيل  علی  أمرين  أحد  اختيار  من  فالبدّ 
املنفصلة احلقيقية:

آيات  تعريف  يف  ما  علی  اإلبــقــاء  ــا  إمّ
التسليم  ومقتضاه  سعة،  مــن  األحــكــام 
موضوع  دائــرة  يف  ل  األوّ النوع  بدخول 

العلم. 

ا اإلرصار علی إخراج هذا النوع عن  وإمّ
دائرة البحث، ومقتضاه تضييق التعريف. 

اجلواب: إنّ التعريف الذي تبنّيناه آليات 
ل؛ إذ  األحكام مل يكن بتلك السعة منذ األوّ
من الواضح أنّ غرض الفقيه استنباط حكم 
املكلّف املعارص ال الغابر.وإن أبيت فنختار 
قال:  الشقّ الثاين، وهو تضييق التعريف، فيُ
الرشعية  األحكام  استنباط  فنّ  أو  علم  هو 

للمعارصين من القرآن الكريم. 

ة آيات قرآنية إنّام تتمّ داللتها علی  ٧. ثمّ
الرشيفة،  السنّة  بضميمة  احلكم 

وهي علی أنواع:

يكون  التي  اآليات  وهي  األول:  النوع 
احلكم  علی  داللتها  ــل  أص انعقاد  فيها 
ا  إهنّ حيث  الرواية،  علی  فاً  متوقّ الرشعي 
احلكم  عىل  فيها  ــة  دالل ال  يل  األوّ بالنظر 
املعروفة  القواعد  الرشعي ظاهراً وبحسب 
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يف استنباط األحكام، لكن وقع االستدالل 
وا ببعض املعارف اإلهلية  صّ ن خُ هبا من قِبل مَ

كأهل البيت املعصومني، من قبيل:

أيب  بن  عىلّ  املؤمنني  أمري  عن   يُرو ما 
طالب فيمن أوىص بعتق كل ّعبد قديم 
يف ملكه ومات، ومل يعرف الويص ما يصنع 
نَاهُ  رْ دَّ رَ قَ مَ الْقَ من االستدالل بقوله تعاىل: ﴿وَ
﴾[يس:  يمِ دِ ونِ الْقَ جُ رْ الْعُ ادَ كَ تَّى عَ لَ حَ نَازِ مَ
ستّة  عليه  أتى  له  كلّ مملوك  عتق  3٩ ]عىل 
ألنّ  عليه،  «القديم»  لفظ  لصدق  أشهر؛ 
يعوج  الذي  العذق  أصل  العرجون-وهو 
الشبه  إىل  ينتهي  إنّام  الشامريخ  منه  وتقطع 
أشهر  ستّة  بعد  وضآلته  سه  تقوّ يف  باهلالل 

من أخذ الثمرة منه(٢5).
د بن عيل  وكذا ما يُرو عن اإلمام حممّ
اجلواد يف جوابه لسؤال املعتصم العبّايس 
االستدالل  من  الرسقة  يف  القطع  حدّ  عن 
وا  عُ تَدْ الَ  فَ  ِ َّ هللاِ دَ  اجِ َسَ املْ أَنَّ  ﴿وَ تعاىل:  بقوله 
: ١٨] عىل أنّ املساجد  ﴾[اجلنّ داً ِ أَحَ عَ اهللاَّ مَ
هي األعضاء السبعة التي يسجد عليها، وما 
كان هلل مل يقطع، فيجب أن يكون القطع من 

د بن احلسن، تفصيل  (٢5) اُنظر: احلرّ العاميل، حممّ
وسائل الشيعة الی حتصيل مسائل الرشيعة، 
ط ١/  الــرتاث،  )إلحياء  البيت  آل  مؤسسة 
١٤١٢هـ، 5٧:٢3، ب 3٠ من العتق، ح ٢. 

 .(٢٦) مفصل اُصول األصابع ويرتك الكفّ

ورد  ما  بلحاظ  اآليات  من  النوع  وهذا 
ةفيه احتامالن: يف شأهنا من الروايات املفرسِّ

أمثال هذه  االحتامل األول: كون داللة 
الی  مستندة  الرشعي  احلكم  علی  اآليات 
العلوم اخلاصة بالنبي وأهل بيته، وحينئذٍ 
بناءً  تعبّداً  األحكام  آيات  يف  دخوهلا  ه  يتجّ

علی متاميتها سنداً وداللة. 

االحتامل الثاين: كون املراد هبذه الروايات 
لدی  مة  املسلّ املباين  علی  بناءً  االستدالل 
علی  التعويل  من  الفقهية  املذاهب  بعض 
اُصول  بحسب  ة  تامّ غري  كانت  وإن  الظنّ 

 .االستنباط لدی مدرسة أهل البيت

هذه  عــدّ  يتجه  االحتاملني  كال  وعلی 
هو  كام  األحكام،  آيات  ضمن  من  اآليات 

واضح.

تكون  التي  اآليات  وهي  الثاين:  النوع 
هلا نحو داللة علی احلكم الرشعي، فأصل 
الداللة  متامية  لكن  حاصل  الداللة  انعقاد 
صة  املخصّ كالروايات  السنّة،  علی  تتوقّف 
ة أو املقيّدة لآليات املطلقة أو  لآليات العامّ

الی  الشيعة  وسائل  تفصيل  العاميل،  احلرّ   (٢٦)
سابق)  ،(مصدر  الرشيعة  مسائل  حتصيل 

٢5٢:٢٨-٢53، ب ٤ من الرسقة، ح 5. 
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املبيّنة لآليات املجملة ونحو ذلك. 

أيضاً  بأقسامه يكون داخالً  النوع  وهذا 
ضمن آيات األحكام. 

تنبيه: ومن هنا يتضح أنّه ليس املقصود 
من داللة اآلية علی احلكم وإمكانية استنباطه 
بل  وفقط،  فقط  اآلية  علی  االعتامد  منها: 
سائر  بضميمة  كان  ولو  اآلية  داللة  املــراد 
خری كالروايات واإلمجاع  األدلّة املعتربة االُ

أو بضميمة آيات اُخری. 

عىل  داللتها  يشرتط  ال  اُخری:  وبعبارة 
كانت  لو  حتى  بل  ة،  مستقلّ بصورة  احلكم 
فتعدّ  معترب  آخر  دالّ  بضمّ  حكم  عىل  دالّة 

 . من آيات األحكام حينئذٍ

ومن هنا يتضح أنّ قيد (يف اجلملة) الذي 
ذكرناه يف التعريف إنّام هو ألجل استيعاب 

هذه احلاالت وأمثاهلا.

يشرتط  ال  أنّه  بالذكر  اجلدير  ومن   .٨
بكلّ  دالّة  كوهنا  األحكام  آيات  يف 
بل  ترشيعي،  حكم  عــىل  فقراهتا 
يكفي داللة جزء منها عليه، وأيضاً 
املراد داللة اآلية علی  م أنّ  ال يتوهّ
حكم رشعي واحد، بل ربّام يستفاد 
من آية واحدة أو من بعضها أحكام 
دراسة  يف  ذكره  سيأيت  كام  عديدة، 
مقارنة حول عدد آيات األحكام يف 

حديث الحق ان شاء اهلل تعاىل.
(للبحث صلة)
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الوقوف عىل الفكر اإلنساين هو البحث 

التعلم  عرب  نحوها  والسعي  املعرفة  عن 

أن  نجد  الكريم  القرآن  إىل  النظر  وعند 

املصادر التي تتناول مناسبة النزول تذكر أن 

الكريم كان مرتبطاً  القرآن  أول ما نزل من 

بالعلم واملعرفة.

ي  ــذِ الَّ ــكَ  بِّ رَ مِ  بِاسْ أْ  ـــرَ ﴿اقْ تعاىل:  قال 
بُّكَ  رَ وَ أْ  رَ اقْ قٍ لَ عَ مِنْ  انَ  ِنسَ اإلْ قَ  لَ خَ قَ لَ خَ
ا  انَ مَ ِنسَ مَ اإلْ لَّ عَ مِ لَ مَ بِالْقَ لَّ ي عَ الَّذِ مُ رَ كْ َ األْ

﴾[العلق: ١-5]. مْ لَ ْ يَعْ ملَ

احلكيم  لدن  من  اإلهلية  الدعوة  فهذه 
رصحية  دعــوة  هي  الرحيم  الرمحن  العليم 
هداية  أمــام  أننا  يعني  مما  واملعرفة  للعلم 
واملعرفة  العلم  نحو  اهلية  وإيصالية  إرائية 

متثلت بالنص القرآين الكريم والتي تكشف 
البناء اإلنساين واحلضاري  أثر ذلك يف  عن 
هلذا اإلنسان، عندما تم بناءه معرفياً وعلمياً 
وسبله   الباري من  مستمدة  بصورة 

الداعية واهلادية إىل الكامل واخلري املطلق.

الدراسات  أهم  إليه  تذهب  ما  فان  لذا 

العقلية واملنطقية يف إرجاع العلوم احلصولية 

للعلوم احلضورية قد يتجانس ويتامشى مع 

هذه الرؤية لكن عرب حتليل وتعميق فلسفي 

الدراك ذلك.

املتعلقة  القرآنية  األلــفــاظ  دراســة  ان 

أساسياً  هيكالً  لنا  تشكل  واملعرفة  بالعلم 

األلفاظ  عرب  والعلم  املعرفة  يف  منهج  لبناء 
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الواردة يف القرآن الكريم(١).

(١) لعل البحث يف املعرفة والعلم من خالل القرآن 
مفردات  مــع  للتخاطب  يدعونا  الكريم 
واملعرفة  العلم  عىل  الدالة  الكريم  القرآن 
عرب حتليل مادة كل منها ومتابعة أصوهلا يف 
املعجامت  يف  بغزارة  واملتوفر  اللغوي  تراثنا 
بطبيعة  البحث  وهــذا  داللتها.  رشح  عرب 
االستقراء  خــالل  من  مادته  يستمد  احلــال 
بصورة  اللغة  تناولت  التي  املصادر  تلك  يف 
تضييق  يتم  ثم  ومن  مبارشة  وغري  مبارشة 
دائرة البحث من خالل استقصاء املادة ذات 
إالّ  ذلك  يتم  البحث.وال  بموضوع  الصلة 
بالعلم  الداللية  العالقة  استنباط  خالل  من 
أو  مسبباً  أو  سبباً  أو  لفظاً  أو  داللة  واملعرفة 
االفرازات التي تنتج عن مجيع ما تقدم.ولكي 
تفرز هذه املواد بشكل أدق نظراً لسعة الدائرة 
املفردات  من  جداً  كبرية  فئة  ضمنت  والتي 
املعجامت  يف  املتوفرة  اللغوية  املــادة  بطبيعة 
والتي تضم اللفظ أو الداللة احلقيقية أو التي 
حتمل بعداً جمازياً أو املتداخلة بني هذا وذاك 
منها كانت املحاولة لتبويب األسلم من حيث 
السبك العلمي وهذا ما نجده يف الدراسات 
األلفاظ  تبويب هذه  تناولت ذلك عرب  التي 
وذلك [لكثرة هذه األلفاظ-لذا-وضعت يف 
بلغ عددها ثالث عرشة جمموعة  جمموعات 
األلفاظ  هذه  مدلوالت  عنواناهتا  تستوعب 
وتبني املسوغ لوضعها بضمن كل جمموعة مع 
االشارة إىل أن هناك كثرياً من األلفاظ يصلح 
ألن يدرس يف أكثر من جمموعة لتعدد دالالته 
وال سيام لفظتي العلم واملعرفة] (بترصف عن 
معجم ألفاظ العلم واملعرفة يف اللغة العربية) 
وهي تشكل جمموع ما تم رصده يف اللغة التي 
مداليلها  االعالم  والتي وضع  مادهتا  دونت 
املخطط  يف  امجــاالً  ونعرضها  هبا  يتعلق  وما 

التايل:

و لكي يتسنى لنا الوقوف عىل ذلك البد 
ودراستها  داللياً  األلفاظ  أغــوار  نسرب  ان 
بشكل معمق عرب مثلث تتشكل منه الداللة 

بصورهتا املتكاملة.

الداللة

االفرادية، االستعاملية، التأويلية.

الداللة 

يف القرآن الكريم

الكريم  القرآن  يف  للداللة  تناولنا  ان 
يتمحور عرب مثلث الداللة ان صح التعبري:

االفرادية                                     التأويلية
االستعاملية

جمموعة ألفاظ العلم واملعرفة يف املعجامت العربية 
جمموعة: االظهار واالطالع 53 لفظاً.

ة-3٨ لفظاً.  جمموعة: النشاط واحلِدّ
جمموعة: الضمّ واجلمع ٢٧ لفظاً. 

جمموعة: احلذق واملهارة ٢5 لفظاً. 
جمموعة: اإلحكام والضبط٢3 لفظاً. 

جمموعة: الضخامة والكثرة والقوة٢3 لفظاً.
جمموعة االثر من اليشء ٢١ لفظاً. 

جمموعة االستقرار والثبات ١٨ لفظاً. 
جمموعة الغور يف اليشء ١٧ لفظاً. 
جمموعة الدرك واالنتهاء١٧ لفظاً. 
جمموعة االمساك واملنع ١3 لفظاً. 

جمموعة االستقصاء واالحاطة ١٢ لفظاً. 
جمموعة البحث والفحص والطلب٩ ألفاظ.

املجموع:-٢٩٦ لفظاً. 
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أوضــح  بشكل  عنده  سنقف  والـــذي 
إالّ  الدراسة  هذه  أثناء  لذلك  تناولنا  عند 
الكريم  القرآن  للداللية يف  العام  أن اإلطار 
أصــوالً  تعد  معطيات  عــدة  عرب  يتمحور 

أساسية يف البحث يف النص القرآين:

: القرآن الكريم قطعي الصدور. أوالً

احلــضــارة  أن  جـــدال  بــال  الثابت  مــن 
عرب  الكريم  القرآن  مع  تتعاطى  اإلسالمية 
عليه  بنيت  ــذي  وال ــايس،  األس البعد  هذا 
أسس املعرفة والعلم بكافة تشعبات العلوم، 
واجلادة  العلمية  الدراسات  وضعت  وقد 
تناولت ذلك واستخلصت  التي  والرصينة 
األســايس  الركن  تعد  التي  النتيجة  هــذه 
الوقوف  وعند  والعلمي  املعريف  البناء  يف 
عليها سواء املعارصة منها كالدراسات التي 
وكذلك  املسترشقني،  مناقشات  تناولت 
الرتاث  يف  وردت  التي  النصوص  معاجلة 
كالبحوث  عصوره  تنوع  عرب  اإلسالمي 
الكريم  القرآن  حتريف  عىل  بالرد  املتعلقة 

ندرك هذه املحصلة.

ثانياً: النص القرآين قطعي الصدور ظني 
الداللة.

نجد  األول  ــل  األص مــن  الــفــراغ  بعد 
قد  الــداليل  للبحث  واسعاً  جماالً  هناك  أن 

نستطيع  معطيات  عدة  عرب  البعض  يتناوله 
أن نوجزها بام ييل:

1 - النص القرآن قطعي الداللة:

وهذا ما نرجعه يف حالة تعارض النص 
الظاهر مع املبنى العقيل عندها يقدم العقل 
القطعية  هــذه  للنص  فيعطي  النقل  عىل 
النص  عنه  يعرب  مما  العقيل  االستدالل  عرب 

الرصيح.

2 - النص القرآن ظني الداللة:

أبعاد  معه عرب عدة  التعامل  يتم  والذي 
لتوجيه هذا الظن وإرسائه عىل املعنى الذي 
يعطيه البعد األسايس الذي ال خيلق بطبيعة 
يتم  وإالّ  والنقل  العقل  بني  تعارضاً  احلال 

الرجوع ملا تقدم.

عدة  له  الظنية  الداللة  مع  التعامل  ان 
مستويات: 

أ. الظاهر (ظاهر النص).

(القرينة  بالنص  املحفوفة  القرائن  ب. 
تتفرع  والتي  الظهور)  الصارفة عن 
بالتفصيل  تذكر  مستويات  عدة  إىل 
الفقه  أصول  ودراسات  مباحث  يف 
وفقه اللغة كبحوث حجية الظهور.

الداليل أللفاظ  النصوص يف املجال  إن 
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القرآن الكريم، هي حالة تقرتب من وضع 
األلفاظ حتت سقف تتضح من خالله عالقة 
األلفاظ فيام بينها والتي تفرز لنا املشرتك منها 
واملرتادف واملتضاد والتي تنوعت النظريات 
فاصلة  خطوطاً  فوضعت  ذلك  يف  العلمية 
بني هذه األلفاظ وذلك لعدم وجود مطابقة 
بمعناه  اللفظ  عالقة  عىل  تنعكس  متكاملة 

وعالقة املفهوم وداللته. 

البحث  يف  الدخول  أمهية  تربز  هنا  من 
الداليل خصوصاً ما يتعلق باللفظ. 

التصور  وهذا  تصوراً  يستدعي  فاللفظ 
الزمانية  ــه  ــوائ أج عــن  ـــرداً  جم يــكــون  قــد 
عن  جمرد  لفظ  أمام  أننا  يعني  مما  واملكانية، 
جاءت  لــذا  ومناسباته،  وأجــوائــه  أبعاده 
لفرز  املعاجم  ــاب  أرب خــالل  من  الدعوة 
املعجمي عن وجودها  الكلمة يف وجودها 
عن  عربّ  هنا  من  التعبري،  صح  إن  اللفظي 
املجال  يفسح  وهذا  باملفردة  هناك  الكلمة 
مع  التعاطي  آليات  ــام  أم ــح  واض بشكل 
اللغوية  الرتمجة  جمال  يف  السيام  املفردات 

للغات أخر أو الرتمجة لذات اللغة. 

ان الكلمة إذا كانت خارجة عن إطارها 
النص  املعجم فهي تعيش حالة  كمفردة يف 

النص واجوائه وداللته  أفق  وتتحرك حتت 
الزمانية واملكانية وما هو أبعد من ذلك. 

عند  دقيقة  موازين  نضع  أن  لنا  عندها 
دراستنا للمفردة اللغوية وادراك أهنا مفردة 
أم لفظ ومن ثم االنتقال إىل األبعاد الداللية 
هلذا اللفظ مع ادراك أن اللفظ يتحرك عرب 

هيئته ومادته اللغوية والتي شكلها اللفظ. 
ثالثاً

بناء النص القرآين

دقيق  بانتقاء  الكريم  الــقــرآن  يتميز 
تشغل  كلمة  كل  جتد  بحيث  للمفردات 
القرآنية بحيث  الدقيق هلا يف اآلليات  احليز 
تشغل  مفردة  أبعاد  يستحيل  بل  يمكن  ال 
هذا احليز يف حال فراغه ومن هنا تربز هذه 
البند  يف  ورد  ما  عىل  قطعي  كدليل  النقطة 

أوالً آنف الذكر. 

وقد أكد أعالم اللغة ذلك حيث جاء يف 
وإحياءً  خاصة  داللة  لفظة  [لكل  الصحايب 

خاصً وانسجاما يف الرتكيب] (٢). 
رابعاً

املعنى االفرادي والرتكيبي للكلمة القرآنية 

اللغة  ــول  يـــدور ح ــة  ــدراس ال  حمــتــو

(٢) الصاحبي يف فقه اللغة ابن فارس ص3 حتقيق 
بريوت  بدران  مؤسسة  الشويمي  مصطفى 

١٩٦3 م. 
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هلا  احلافظ  هو  الكريم  والقرآن  العربية، 
وألساليب  هلا  ر  واملــطــوّ واملقيّم  م  واملــقــوّ
استخدامها، كام أن خاصية الكلمة يف اللغة 
العربية، تعطيها التوظيف املتنوع ]إن اللغة 
املعددة  الفكر  عن  تعرب  ان  استطاعتها  يف 
بواسطة تلك الطريقة احلصيفة القادرة التي 
للقيام  وتأهيلها  الكلامت  تطويع  يف  تتمثل 
هذه  وبفضل  املختلفة  الوظائف  من  بعدد 
من  نوعاً  نفسها  الكلامت  تكتسب  الوسيلة 
املرونة  هذه  لكن   (3) والطواعية[  املرونة 
التعاطي  يف  النصاف  حتتاج  والطواعية 
وأمانة وإالّ تستخدم استخداماً يف مدركات 
الكالمية  املباحث  معينة السيام ما نجده يف 
والتفسريية وقد عربّ عنه اإلمام عيل بن أيب 
طالب عند وصيته لعبد اهلل بن عباس ملا 
قال:  حيث  اخلــوارج  عىل  لالحتجاج  بعثه 
ذو  ال  محّ القرآن  فإن  بالقرآن  ختاصمهم  «ال 

وجوه تقول ويقولون»(٤). 

ضامن  إلجياد  أسايس  دور  يربز  هنا  من 
اللفظ  واعطاء  املدلول  فهم  لدعم  واقعي 

(3) املعاين الثانية يف األسلوب القرآين فتحي أمحد 
عامر ص٦5 جلنة الشؤون اإلسالمية مرص 

.١٩٧5
(٤) هنج البالغة-الرسائل والوصايا الوصية رقم 

٧٧ مجعه الرشيف الريض. 

مبتعداً  معه  ينسجم  ما  أو  احلقيقي  مدلوله 
ذلك  ادراك  يتم  أن  البد  لذا  املزالق،  عن 
الكلمة  ان  حيث  فــرزه  واستيعاب  بدقة 
دجمها  عند  لكنها  خاصاً  معنىً  هلا  كلفظ 
السيام يف األسلوب والتوظيف حتمل معناً 
آخر وهذا ما تناولته الدراسات اخلاصة بالـ 
والنظائر)  (االشباه  أو  والنظائر)  (الوجوه 
الوجوه،  ان  الزركيش  اإلمام  عرفها  والتي 
اللفظ املشرتك الذي يستعمل يف عدة معانٍ 
كاأللفاظ  والنظائر   ــد واهل الزبر  كلفظ 
اللفظ والوجوه  النظائر هي  املتواطنة وقيل 
يف املعاين[ (5) وهذا ما يشيع استخدامه حالياً 
بني افراط عند البعض وتفريط عند اآلخر فيام 

يتعلق باملقاصد السيام املقاصد الرشعية. 

التي حتمل  لنا فرز األلفاظ  لكي يتسنى 
داللة ملفهوم املعرفة والعلم عرب استعراض 
األلفاظ  فيها  وردت  التي  القرآنية  اآلليات 
ــك عــرب فــرزهــا مــن خالل  الــدالــة عــىل ذل

داللتها. 

: اإلفرادية.  أوالً

ثانياً: االستعاملية. 

: التأويلية.  ثالثاً

 ١ ج  الــزركــيش  الــقــرآن  علوم  يف  الــربهــان   (5)
ص١٠٢. 
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املادة عرضاً وحتليالً من  توفر هذه  وقد 
القرآن  تفسري  تناولت  التي  األسفار  خالل 

الكريم وعلامء اللغة (٦).

الداللة االفرادية

لعل لبحث الداللة االفرادية يتضح من 
حيث  الداللة  علم  يف  عنها  ذكر  ما  خالل 
مدلول  هو  االفــرادي  املعجمي  املعنى  (إن 
عالقات  حمصلة  هو  أو  اللفظ  أو  الرتكيب 
املجال  نفس  يف   األخر بالكلامت  الكلمة 

الداليل)(٧).

الداللة  هــذه  حتت  نرصد  أن  نستطيع 
خالل  من  تباعاً  نستعرضها  لفظاً   ١٠٢

(٦) وضعت يف رسالة علمية لنيل درجة املاجستري 
يف علوم اللغة العربية تناولت مرشوعاً علمياً 
ألفاظ  معجم  عنوان  حتت  باالهتامم  جدير 
للباحث  العربية  اللغة  يف  واملعرفة  العلم 
عادل عبد اجلبار زاير يسهم بشكل أسايس 
لبناء مالمح املعجم الداليل التأرخيي أللفاظ 
العلم واملعرفة يف العربية وهي حماولة جادة 
للحضارة  العلمي  التفكري  ومعرفة  لدراسة 

اإلسالمية. 
ص١٤  عمر  خمتار  أمحد  الداللة  علم  راجع   (٧)
الــعــروبــة-الــكــويــت-١٩٨٢  دار  طبعة 
وكذلك معجم ألفاظ العلم واملعرفة يف اللغة 
العربية عادل عبد اجلبار زاير ص٦3 طبعة 
مكتبة لبنان نارشون-بريوت-١٩٩٧ م عن 

رسالة ماجستري يف علوم اللغة العربية. 

اآليات التي ترد فيها:

1-األثَر. 

اهللا  ونِ  دُ مِن  ــونَ  عُ ــدْ تَ ا  مَّ ــم  ــتُ يْ أَ أَرَ ــلْ  ﴿قُ

كٌ  ْ ُمْ رشِ هلَ أَمْ  ضِ  رْ َ األْ مِنَ  وا  قُ لَ خَ ا  اذَ مَ وينِ  أَرُ

أَوْ  ا  ذَ هَ بْلِ  قَ ن  مِّ تَابٍ  بِكِ تُوينِ  اِئْ اتِ  وَ امَ السَّ يفِ 

.﴾ قِنيَ ادِ مْ صَ نتُ مٍ إِن كُ لْ نْ عِ ةٍ مِّ ثَارَ أَ

ان.  2-األذَ

مَ  يَوْ النَّاسِ  إِىلَ  ولِهِ  سُ رَ وَ اهللا  نَ  مِّ انٌ  أَذَ ﴿وَ

نيَ  كِ ِ ُرشْ املْ نَ  مِّ يءٌ  ــرِ بَ اهللا  أَنَّ   ِ ــربَ كْ األَ ــجِّ  َ احلْ

مْ  تُ يْ لَّ إِن تَوَ مْ وَ ٌ لَّكُ ريْ وَ خَ هُ مْ فَ تُ بْ إِن تُ هُ فَ ولُ سُ رَ وَ

ينَ  ِ الَّذِ بَرشِّ زِي اهللا وَ جِ عْ ُ مُ ريْ مْ غَ نَّكُ واْ أَ مُ لَ اعْ فَ

.﴾ لِيمٍ ابٍ أَ ذَ واْ بِعَ رُ فَ كَ

 . 3-اإليناسُ

إِينِّ  وا  ثُ كُ امْ لِهِ  ألهْ الَ  قَ فَ ا  ــارً نَ  َأ رَ ﴿إِذْ 

دُ  أَجِ أَوْ  بَسٍ  بِقَ ا  نْهَ مِّ م  آتِيكُ يلِّ  لَّعَ ا  نَارً تُ  آنَسْ

﴾ دً ىلَ النَّارِ هُ عَ

نِيًّا  غَ ــانَ  كَ ــن  مَ وَ واْ  ُ ــربَ ــكْ يَ أَن  ا  ارً ـــدَ بِ ﴿وَ

وفِ  رُ َعْ لْ بِاملْ أْكُ يَ لْ ا فَ قِريً انَ فَ ن كَ مَ فِفْ وَ تَعْ يَسْ لْ فَ

مْ  يْهِ لَ عَ واْ  دُ هِ أَشْ فَ مْ  ُ اهلَ وَ أَمْ مْ  يْهِ إِلَ مْ  تُ عْ فَ دَ ا  إِذَ فَ

يبًا﴾. سِ ى بِاهللا حَ فَ كَ وَ

اه.  ٤-األوّ

 ﴾ نِيبٌ اهٌ مُّ لِيمٌ أَوَّ َ يمَ حلَ اهِ ﴿إِنَّ إِبْرَ
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ن  يمَ ألبِيهِ إِالَّ عَ اهِ ارُ إِبْرَ فَ تِغْ انَ اسْ ا كَ مَ ﴿وَ

 ِ ّ هللاِ وٌّ  دُ عَ نَّهُ  أَ هُ  لَ  َ بَنيَّ تَ امَّ  لَ فَ اهُ  إِيَّ ا  هَ دَ عَ وَ ةٍ  دَ عِ وْ مَّ

﴾ لِيمٌ اهٌ حَ يمَ ألوَّ اهِ هُ إِنَّ إِبْرَ نْ أَ مِ َّ تَربَ

5-البدو. 

اآليَاتِ  اْ  أَوُ رَ ا  مَ دِ  بَعْ ن  مِّ ُم  هلَ ا  بَدَ مَّ  ﴿ثُ

 ﴾ نيٍ تَّى حِ هُ حَ نَّ نُ جُ يَسْ لَ

ِم  اقَ هبِ حَ وا وَ لُ مِ ا عَ ئَاتُ مَ يِّ ُمْ سَ ا هلَ بَدَ ﴿وَ

ون﴾  ؤُ زِ تَهْ انُوا بِهِ يَسْ ا كَ مَّ

٦-البصري.

ا﴾  ريً ا بَصِ نتَ بِنَ ﴿إِنَّكَ كُ

تُ  بَضْ قَ فَ بِهِ  وا  ُ يَبْرصُ  ْ ملَ بِامَ  تُ  ْ بَرصُ الَ  ﴿قَ

لِكَ  ذَ كَ وَ ا  َ هتُ بَذْ نَ فَ ولِ  سُ الرَّ ــرِ  ثَ أَ نْ  مِّ ةً  بْضَ قَ

 ﴾ يسِ لَتْ يلِ نَفْ وَّ سَ

ثَرة.  7-البَعْ

 ﴾ تْ ثِرَ عْ بُورُ بُ ا الْقُ إِذَ ﴿وَ

 ﴾ ورِ بُ ا يفِ الْقُ ثِرَ مَ عْ ا بُ مُ إِذَ لَ ال يَعْ ﴿أَفَ

 . 8-البَالغُ

مْ  لَكُ حُ  أَنصَ وَ يبِّ  رَ ــاالَتِ  سَ رِ مْ  كُ غُ بَلِّ ﴿أُ

 ﴾ ونَ مُ لَ ا الَ تَعْ مُ مِنَ اهللا مَ لَ أَعْ وَ

حٌ  مْ نَاصِ اْ لَكُ نَ أَ يبِّ وَ االتِ رَ سَ مْ رِ كُ غُ بَلِّ ﴿أُ

 ﴾ أَمِنيٌ

ا﴾  دً دَ ءٍ عَ ْ لَّ يشَ ىصَ كُ أَحْ ﴿وَ

 . وُّ 9-البِلُ

نَّ  َّهُ متَ أَ فَ تٍ  لِامَ بِكَ هُ  بُّ رَ يمَ  اهِ إِبْرَ ابْتَىلَ  إِذِ  ﴿وَ

مِن  وَ ــالَ  قَ ا  امً إِمَ لِلنَّاسِ  كَ  لُ اعِ جَ إِينِّ  ــالَ  قَ

 ﴾ ِنيَ املِ ي الظَّ دِ هْ نَالُ عَ الَ الَ يَ تِي قَ يَّ رِّ ذُ

تْ  فَ لَ أَسْ ا  مَّ سٍ  نَفْ ــلُّ  كُ و  بْلُ تَ نَالِكَ  ﴿هُ

ا  م مَّ نْهُ لَّ عَ ضَ قِّ وَ َ مُ احلْ هُ الَ وْ واْ إِىلَ اهللا مَ دُّ رُ وَ

 ﴾ ونَ ُ رتَ واْ يَفْ انُ كَ

10-البيان. 

بِيلِ  مْ يفِ سَ بْتُ َ ا رضَ واْ إِذَ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ ﴿يَ

مَ  الَ مُ السَّ يْكُ ى إِلَ لْقَ َنْ أَ واْ ملِ ولُ الَ تَقُ واْ وَ نُ يَّ بَ تَ اهللا فَ

ندَ  عِ ا فَ يَ نْ اةِ الدُّ يَ َ ضَ احلْ رَ ونَ عَ تَغُ بْ ا تَ نً مِ ؤْ تَ مُ لَسْ

نَّ  مَ فَ بْلُ  قَ ن  مِّ نتُم  كُ لِكَ  ذَ كَ ةٌ  ثِريَ كَ انِمُ  غَ مَ اهللا 

ونَ  لُ مَ تَعْ بِامَ  انَ  كَ اهللا  إِنَّ  واْ  نُ يَّ بَ تَ فَ مْ  يْكُ لَ عَ اهللا 

ا﴾. بِريً خَ

11-الثبات. 

بِتُوكَ أَوْ  ثْ واْ لِيُ رُ فَ ينَ كَ رُ بِكَ الَّذِ كُ إِذْ يَمْ ﴿وَ

اهللا  رُ  كُ يَمْ وَ ونَ  رُ كُ يَمْ وَ وكَ  جُ رِ ْ خيُ أَوْ  وكَ  لُ تُ قْ يَ

.﴾ ينَ رِ َاكِ ُ املْ ريْ اهللا خَ وَ

ةً  لِمَ كَ ثَالً  مَ اهللا  بَ  َ رضَ يْفَ  كَ ــرَ  تَ  ْ ملَ ﴿أَ

ا يفِ  هَ عُ رْ فَ ثَابِتٌ وَ ا  هَ لُ أَصْ ةٍ  بَ يِّ رةٍ طَ جَ شَ بَةً كَ يِّ طَ

ء﴾. امَ السَّ
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 . فَ 12-ثَقَ

ــمْ  ــوهُ ــمُ ــتُ ــفْ ــقِ ــثُ ثَ ــيْ ــمْ حَ ــوهُ ــلُ ــتُ اقْ ﴿وَ

ةُ  نَ تْ فِ الْ وَ مْ  وكُ جُ رَ أَخْ يْثُ  حَ نْ  مِّ م  وهُ جُ رِ أَخْ وَ

دِ  جِ َسْ املْ ندَ  عِ مْ  وهُ اتِلُ قَ تُ الَ  وَ تْلِ  الْقَ مِنَ  دُّ  أَشَ

مْ  وكُ اتَلُ قَ إِن  فَ فِيهِ  مْ  وكُ اتِلُ قَ يُ تَّى  حَ امِ  ــرَ َ احلْ

.﴾ ينَ افِرِ اء الْكَ زَ لِكَ جَ ذَ مْ كَ وهُ لُ تُ اقْ فَ

. وْ لُ 13-اجلُ

ا﴾ الهَ ا جَ ارِ إِذَ النَّهَ ﴿وَ

﴾ ىلَّ َ ا جتَ ارِ إِذَ النَّهَ ﴿وَ

الَ  هُ قَ بُّ هُ رَ مَ لَّ كَ اتِنَا وَ ِيقَ ى ملِ وسَ اء مُ َّا جَ ملَ ﴿وَ

نِ  لَـكِ وَ اينِ  تَرَ لَن  الَ  قَ يْكَ  إِلَ رْ  أَنظُ ينِ  أَرِ بِّ  رَ

فَ  وْ سَ فَ انَهُ  كَ مَ رَّ  تَقَ اسْ إِنِ  فَ بَلِ  َ اجلْ إِىلَ  رْ  انظُ

رَّ  خَ وَ ا  كًّ دَ هُ  لَ عَ جَ بَلِ  جَ لِلْ هُ  بُّ رَ ىلَّ  َ جتَ امَّ  لَ فَ اينِ  تَرَ

بْتُ  تُ انَكَ  بْحَ سُ الَ  قَ اقَ  فَ أَ امَّ  لَ فَ ا  قً عِ ى صَ موسَ

﴾ نِنيَ مِ ُؤْ لُ املْ اْ أَوَّ نَ أَ إِلَيْكَ وَ

ر. 15-احلِجْ

الَّ  رٌ  جْ حِ ثٌ  ــرْ حَ وَ امٌ  نْعَ أَ هِ  ـذِ هَ واْ  الُ قَ ﴿وَ

تْ  مَ رِّ امٌ حُ نْعَ أَ مْ وَ هِ مِ عْ اء بِزَ ن نّشَ ا إِالَّ مَ هَ مُ عَ يَطْ

ا  يْهَ لَ عَ اهللا  مَ  اسْ ونَ  رُ كُ يَذْ الَّ  امٌ  نْعَ أَ وَ ا  هَ ورُ هُ ظُ

.﴾ ونَ ُ رتَ واْ يَفْ انُ هيِم بِامَ كَ زِ يَجْ يْهِ سَ لَ اء عَ َ رتِ افْ

ئِذٍ  مَ يَوْ   َ ــرشْ بُ ال  ةَ  َالئِكَ املْ نَ  وْ ــرَ يَ مَ  ــوْ ﴿يَ

ا﴾.  ورً ْجُ ا حمَّ رً جْ ولُونَ حِ يَقُ مِنيَ وَ رِ جْ مُ لْ لِّ

 ﴾ ثْ دِّ حَ بِّكَ فَ ةِ رَ مَ ا بِنِعْ أَمَّ ﴿وَ

اْ  وُ صَ عَ وَ واْ  ــرُ ــفَ كَ ينَ  الَّذِ دُّ  ــوَ يَ ئِذٍ  مَ ﴿يَوْ

ونَ  مُ تُ الَ يَكْ ضُ وَ رْ ِمُ األَ  هبِ وَّ ولَ لَوْ تُسَ سُ الرَّ

يثًا﴾ دِ اهللا حَ

مْ  نتُ لَوْ كُ تُ وَ َوْ مُ املْ ككُّ رِ دْ واْ يُ ونُ نَامَ تَكُ يْ ﴿أَ

واْ  ولُ يَقُ ةٌ  نَ سَ حَ مْ  بْهُ تُصِ إِن  وَ ةٍ  يَّدَ شَ مُّ وجٍ  رُ بُ يفِ 

واْ  ولُ يَقُ ةٌ  ئَ يِّ سَ مْ  بْهُ تُصِ إِن  وَ اهللا  ندِ  عِ مِنْ  هِ  ـذِ هَ

امَ  فَ اهللا  ندِ  عِ ــنْ  مِّ ــلًّ  كُ ــلْ  قُ كَ  ندِ عِ ــنْ  مِ هِ  ـذِ هَ

يثًا﴾ دِ ونَ حَ هُ قَ ونَ يَفْ ادُ مِ الَ يَكَ وْ الء الْقَ َـؤُ هلِ

مِ  يَوْ إِىلَ  مْ  نَّكُ عَ مَ يَجْ لَ وَ  هُ إِالَّ  ـهَ  إِلَ ال  ﴿اهللا 

اهللا  مِنَ  قُ  ــدَ أَصْ ــنْ  مَ وَ فِيهِ  ــبَ  يْ رَ الَ  ةِ  يَامَ قِ الْ

يثًا﴾  دِ حَ

1٦-احلديث. 

ا  إِذَ وَ ا  نَّ آمَ واْ  الُ قَ واْ  نُ آمَ ينَ  الَّذِ واْ  لَقُ ا  إِذَ ﴿وَ

بِامَ  م  ُ ثُوهنَ دِّ َ أَحتُ واْ  الُ قَ ضٍ  بَعْ  َ إِىلَ مْ  هُ ضُ بَعْ الَ  خَ

مْ  بِّكُ رَ ندَ  عِ بِهِ  م  وكُ آجُّ لِيُحَ مْ  يْكُ لَ عَ اهللا  تَحَ  فَ

﴾[البقرة: ٨٦].  ونَ لُ قِ الَ تَعْ أَفَ

﴾[الضحى:  ثْ دِّ حَ فَ بِّكَ  رَ ةِ  مَ بِنِعْ ا  أَمَّ ﴿وَ

 .[١١

اْ  وُ صَ عَ وَ واْ  ــرُ ــفَ كَ ينَ  الَّذِ دُّ  ــوَ يَ ئِذٍ  مَ ﴿يَوْ

ونَ  مُ تُ الَ يَكْ ضُ وَ رْ ِمُ األَ  هبِ وَّ ولَ لَوْ تُسَ سُ الرَّ

يثًا﴾[النساء: ٤٢].  دِ اهللا حَ
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 . بَ سِ 17-حَ

ُونَ  املِ لُ الظَّ مَ امَّ يَعْ افِالً عَ بَنَّ اهللا غَ سَ ْ الَ حتَ ﴿وَ

﴾ ارُ بْصَ صُ فِيهِ األَ خَ مٍ تَشْ مْ لِيَوْ هُ رُ خِّ ؤَ إِنَّامَ يُ

إِنَّ  هُ  لَ سُ رُ هِ  دِ عْ وَ لِفَ  ْ خمُ اهللا  بَنَّ  سَ ْ حتَ الَ  ﴿فَ

امٍ﴾. تِقَ و انْ يزٌ ذُ زِ اهللا عَ

ا  إِذَ ونَ  دُ لَّ َ خمُّ انٌ  ــدَ لْ وِ مْ  يْهِ لَ عَ وفُ  يَطُ ﴿وَ

ا﴾. نثُورً ا مَّ ؤً لُ ؤْ مْ لُ تَهُ بْ سِ مْ حَ تَهُ يْ أَ رَ

فِ  هْ الْكَ ــابَ  ــحَ أَصْ أَنَّ  بْتَ  سِ حَ ﴿أَمْ 

بًا﴾.  جَ اتِنَا عَ انُوا مِنْ آيَ قِيمِ كَ الرَّ وَ

تْهُ  بَ سِ تْهُ حَ أَ امَّ رَ لَ حَ فَ ْ يلِ الرصَّ خُ َا ادْ ﴿قِيلَ هلَ

دٌ  َرَّ حٌ ممُّ ْ الَ إِنَّهُ رصَ ا قَ يْهَ اقَ ن سَ تْ عَ فَ شَ كَ ةً وَ َّ جلُ

يسِ  نَفْ تُ  مْ لَ ظَ إِينِّ  بِّ  رَ الَتْ  قَ يرَ  ارِ وَ قَ ن  مِّ

.﴾ ِنيَ املَ بِّ الْعَ ِ رَ َّ نَ هللاِ يْامَ لَ عَ سُ تُ مَ مْ لَ أَسْ وَ

هُ  لَ أَالَ  قِّ  َ احلْ مُ  هُ الَ وْ مَ اهللا  إِىلَ  واْ  دُّ رُ مَّ  ﴿ثُ

.﴾ بِنيَ اسِ َ عُ احلْ َ وَ أَرسْ هُ مُ وَ كْ ُ احلْ

هِ  ــرِ مْ ــأَ بِ ــم  هُ وَ لِ  ــوْ ــقَ ــالْ بِ ونَهُ  بِقُ يَسْ ﴿ال 

.﴾ ونَ لُ مَ يَعْ

م  ُ وهنَ سُّ ُ حتَ إِذْ  هُ  دَ عْ وَ اهللا  مُ  كُ قَ دَ صَ دْ  لَقَ ﴿وَ

رِ  مْ األَ يفِ  مْ  تُ عْ نَازَ تَ وَ مْ  تُ لْ شِ فَ ا  إِذَ تَّى  حَ نِهِ  بِإِذْ

م  نكُ مِ ونَ  ِبُّ حتُ ا  مَّ م  اكُ أَرَ ا  مَ دِ  بَعْ ن  مِّ تُم  يْ صَ عَ وَ

مَّ  ثُ ةَ  رَ اآلخِ يدُ  رِ يُ ن  مَّ م  نكُ مِ وَ يَا  نْ الدُّ يدُ  رِ يُ ن  مَّ

مْ  نكُ عَ ا  فَ عَ دْ  لَقَ وَ مْ  لِيَكُ تَ بْ لِيَ مْ  نْهُ عَ مْ  كُ فَ َ رصَ

.﴾ نِنيَ مِ ُؤْ ىلَ املْ لٍ عَ و فَضْ اهللا ذُ وَ

18-اإلحسان. 

أَ  ــدَ بَ وَ هُ  قَ لَ خَ ءٍ  ْ يشَ لَّ  كُ نَ  سَ أَحْ ي  ــذِ ﴿الَّ

نيٍ﴾. انِ مِن طِ ِنسَ قَ اإلْ لْ خَ

يَ  ىلَ الَّذِ ا عَ َامً تَابَ متَ ى الْكِ وسَ نَا مُ يْ مَّ آتَ ﴿ثُ

ةً  َ محْ رَ وَ   دً هُ وَ ءٍ  ْ يشَ لِّ  لِّكُ يالً  صِ تَفْ وَ نَ  سَ أَحْ

 ﴾ نُونَ مِ ؤْ ِمْ يُ هبِّ اء رَ م بِلِقَ هُ لَّ عَ لَّ

ص.  حَ صْ ٢٠-حَ

ن  فَ عَ نَّ يُوسُ دتُّ اوَ نَّ إِذْ رَ بُكُ طْ ا خَ الَ مَ ﴿ قَ

وءٍ  يْهِ مِن سُ لَ نَا عَ لِمْ ا عَ ِ مَ ّ اشَ هللاِ نَ حَ لْ هِ قُ سِ نَّفْ

اْ  نَ أَ قُّ  َ صَ احلْ حَ صْ يزِ اآلنَ حَ زِ ةُ الْعَ أَ رَ الَتِ امْ قَ

 ﴾ قِنيَ ادِ ِنَ الصَّ هُ ملَ إِنَّ هِ وَ سِ ن نَّفْ هُ عَ دتُّ اوَ رَ

٢١-التحصيل. 

 ﴾ ورِ دُ ا يفِ الصُّ لَ مَ صِّ حُ ﴿وَ

٢٢-االحصاء. 

واْ  دُّ إِن تَعُ وهُ وَ مُ تُ لْ أَ ا سَ لِّ مَ ن كُ م مِّ آتَاكُ ﴿وَ

ومٌ  لُ لَظَ انَ  اإلِنسَ إِنَّ  ا  وهَ ْصُ حتُ الَ  اهللا  تَ  مَ نِعْ

 ﴾ ارٌ فَّ كَ

ا إِنَّ اهللا  وهَ ْصُ ةَ اهللا الَ حتُ مَ واْ نِعْ دُّ إِن تَعُ ﴿وَ

 ﴾ يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ لَغَ

٢3-احلِفظ. 
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العدد األول: ربيع(٢٠١٠م -١٤3١هـ)

إِال  انٍ  طَ لْ سُ ن  مِّ م  يْهِ لَ عَ هُ  لَ ــانَ  كَ ــا  مَ ﴿وَ

يفِ  ا  نْهَ مِ وَ  هُ َّنْ  ممِ ةِ  رَ خِ بِاآلْ مِنُ  ؤْ يُ ن  مَ مَ  لَ لِنَعْ

 ﴾ فِيظٌ ءٍ حَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ بُّكَ عَ رَ كٍّ وَ شَ

اهللا  أَولِيَاء  ــهِ  ونِ دُ مِن  وا  ــذُ َ اختَّ يــنَ  ــذِ الَّ ﴿وَ

.﴾ يلٍ كِ م بِوَ يْهِ لَ ا أَنتَ عَ مَ مْ وَ يْهِ لَ فِيظٌ عَ حَ

لْتُ  سِ رْ أُ ا  مَّ م  تُكُ غْ بْلَ أَ دْ  قَ فَ اْ  وْ لَّ تَوَ إِن  ﴿فَ

مْ  كُ َ ريْ غَ ا  مً وْ قَ يبِّ  رَ لِفُ  تَخْ يَسْ وَ مْ  يْكُ إِلَ بِــهِ 

ءٍ  ْ يشَ لِّ  كُ  َ ــىلَ عَ يبِّ  رَ إِنَّ  ا  ئً يْ شَ ــهُ  ونَ ُّ تَــرضُ الَ  وَ

.﴾ فِيظٌ حَ

إِينِّ  ضِ  رْ األَ آئِنِ  زَ خَ ىلَ  عَ نِي  لْ عَ اجْ الَ  ﴿قَ

 .﴾ لِيمٌ فِيظٌ عَ حَ

ــورٌ  نُ وَ   ــدً هُ ا  فِيهَ اةَ  رَ ــوْ الــتَّ ا  نَ لْ أَنزَ ــا  ﴿إِنَّ

ينَ  ذِ لِلَّ واْ  مُ لَ أَسْ ينَ  الَّذِ ونَ  بِيُّ النَّ ا  َ هبِ مُ  كُ ْ حيَ

واْ  فِظُ تُحْ اسْ بِامَ  بَارُ  حْ األَ وَ ونَ  انِيُّ بَّ الرَّ وَ واْ  ادُ هَ

اْ  وُ شَ ْ الَ ختَ اء فَ دَ هَ يْهِ شُ لَ واْ عَ انُ كَ تَابِ اهللا وَ مِن كِ

نًا  ثَمَ بِآيَايتِ  واْ  ُ رتَ تَشْ الَ  وَ نِ  ــوْ ــشَ اخْ وَ النَّاسَ 

مُ  ـئِكَ هُ لَ وْ أُ لَ اهللا فَ م بِامَ أَنزَ كُ ْ ْ حيَ ن ملَّ مَ لِيالً وَ قَ

.﴾ ونَ افِرُ الْكَ

. فِيّ 2٤-احلَ

ا  اهَ سَ رْ مُ يَّانَ  أَ ةِ  اعَ السَّ نِ  عَ ونَكَ  لُ أَ ﴿يَسْ

إِالَّ  ا  تِهَ قْ لِوَ ا  يهَ لِّ َ يبِّ الَ جيُ ندَ رَ ا عِ هَ مُ لْ إِنَّامَ عِ لْ  قُ

مْ  تِيكُ أْ تَ الَ ضِ  رْ األَ وَ اتِ  وَ امَ السَّ يفِ  لَتْ  ثَقُ وَ  هُ

لْ  قُ ا  نْهَ عَ فِيٌّ  حَ نَّكَ  أَ كَ ونَكَ  لُ أَ يَسْ ةً  تَ بَغْ إِالَّ 

النَّاسِ  ثَرَ  أَكْ نَّ  لَـكِ وَ اهللا  ندَ  عِ ا  هَ مُ لْ عِ ــامَ  إِنَّ

.﴾ ونَ مُ لَ يَعْ الَ

يبِّ إِنَّهُ  رُ لَكَ رَ فِ تَغْ أَسْ يْكَ سَ لَ المٌ عَ الَ سَ ﴿قَ

ا﴾. يًّ فِ انَ يبِ حَ كَ

25-احلكمة. 

مَ  كْ ُ اهُ احلْ نَ يْ آتَ ةٍ وَ وَّ تَابَ بِقُ ذِ الْكِ يَى خُ ْ ﴿يَا حيَ

ا﴾. بِيًّ صَ

اةَ  رَ التَّوْ وَ ةَ  مَ ِكْ احلْ وَ تَابَ  الْكِ هُ  مُ لِّ عَ يُ ﴿وَ

.﴾ يلَ اإلِنجِ وَ

مُ اهللا مِن  ا آتَاهُ ىلَ مَ ونَ النَّاسَ عَ دُ سُ ْ ﴿أَمْ حيَ

ةَ  مَ ِكْ احلْ تَابَ وَ يمَ الْكِ اهِ نَآ آلَ إِبْرَ يْ دْ آتَ قَ لِهِ فَ فَضْ

 .﴾ يامً ظِ ا عَ كً لْ م مُّ نَاهُ يْ آتَ وَ

ليم.  2٦-احلَ

مٌ  وْ قَ مْ  هُ أَمْ  ا  ذَ َ هبِ م  هُ المُ أَحْ مْ  هُ رُ مُ أْ تَ ﴿أَمْ 

 ﴾ ونَ اغُ طَ

 ْ ملَّ إِن  مْ  كُ اجُ وَ أَزْ كَ  تَرَ ا  مَ فُ  نِصْ مْ  لَكُ ﴿وَ

عُ  بُ مُ الرُّ كُ لَ لَدٌ فَ ُنَّ وَ انَ هلَ إِن كَ لَدٌ فَ ُنَّ وَ ن هلَّ يَكُ

يْنٍ  دَ أَوْ  ا  َ نيَ هبِ يُوصِ ةٍ  يَّ صِ دِ وَ بَعْ نَ مِن  كْ تَرَ َّا  ممِ

إِن  لَدٌ فَ مْ وَ ن لَّكُ ْ يَكُ مْ إِن ملَّ تُ كْ َّا تَرَ عُ ممِ بُ ُنَّ الرُّ هلَ وَ

دِ  ن بَعْ تُم مِّ كْ َّا تَرَ نُ ممِ مُ نَّ الثُّ هُ لَ لَدٌ فَ مْ وَ انَ لَكُ كَ

لٌ  جُ رَ انَ  كَ إِن  وَ يْنٍ  دَ أَوْ  ا  َ هبِ ونَ  تُوصُ ةٍ  يَّ صِ وَ
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لِّ  لِكُ تٌ فَ هُ أَخٌ أَوْ أُخْ لَ ةٌ وَ أَ رَ ةً أَو امْ لَ الَ ثُ كَ يُورَ

لِكَ  ثَرَ مِن ذَ اْ أَكْ وَ انُ إِن كَ سُ فَ دُ امَ السُّ نْهُ دٍ مِّ احِ وَ

ةٍ يُوىصَ  يَّ صِ دِ وَ ثِ مِن بَعْ لُ اء يفِ الثُّ كَ َ مْ رشُ هُ فَ

اهللا  وَ اهللا  نَ  مِّ ةً  يَّ صِ وَ آرٍّ  ضَ مُ  َ ريْ غَ يْنٍ  دَ أَوْ  آ  َ هبِ

.﴾ لِيمٌ لِيمٌ حَ عَ

 . ةُ 27-اإلحاطَ

 ْ ملَ بِامَ  طتُ  أَحَ الَ  قَ فَ يدٍ  بَعِ  َ ريْ غَ ثَ  كَ مَ ﴿فَ

.﴾ إٍ يَقِنيٍ بَ إٍ بِنَ بَ ئْتُكَ مِن سَ جِ ِطْ بِهِ وَ حتُ

 ْ ملَ بِآيَايتِ وَ م  بْتُ ذَّ أَكَ الَ  قَ وا  اؤُ ا جَ إِذَ تَّى  ﴿حَ

.﴾ ونَ لُ مَ مْ تَعْ نتُ ا كُ اذَ امً أَمَّ لْ ا عِ َ وا هبِ ِيطُ حتُ

. يُّ 28-احلَ

الَ  ومُ  يُّ الْقَ ــيُّ  َ احلْ ــوَ  هُ إِالَّ  ـهَ  إِلَ الَ  ﴿اهللا 

ا  مَ وَ اتِ  وَ امَ السَّ يفِ  ا  مَ هُ  لَّ مٌ  نَوْ الَ  وَ نَةٌ  سِ هُ  ذُ أْخُ تَ

نِهِ  هُ إِالَّ بِإِذْ نْدَ عُ عِ فَ ي يَشْ ا الَّذِ ن ذَ ضِ مَ رْ يفِ األَ

ونَ  ِيطُ الَ حيُ مْ وَ هُ فَ لْ ا خَ مَ هيِمْ وَ يْدِ َ أَ ا بَنيْ مُ مَ لَ يَعْ

هُ  يُّ سِ رْ كُ عَ  سِ وَ اء  شَ بِامَ  إِالَّ  هِ  مِ لْ عِ نْ  مِّ ءٍ  بِــيشَْ

وَ  هُ امَ وَ هُ ظُ فْ هُ حِ ودُ الَ يَؤُ ضَ وَ رْ األَ اتِ وَ وَ امَ السَّ

.﴾ يمُ ظِ ُّ الْعَ يلِ الْعَ

ا  مَّ ثَالً  مَ بَ  ِ يَرضْ أَن  يِي  تَحْ يَسْ ﴿إِنَّ اهللا الَ 

ونَ  مُ لَ يَعْ واْ فَ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ مَّ أَ ا فَ هَ قَ وْ امَ فَ ةً فَ وضَ بَعُ

ولُونَ  يَقُ واْ فَ رُ فَ ينَ كَ ا الَّذِ أَمَّ ِمْ وَ هبِّ قُّ مِن رَّ َ نَّهُ احلْ أَ

ي  ْدِ هيَ ثِرياً وَ لُّ بِهِ كَ ثَالً يُضِ ا مَ ـذَ َ ادَ اهللا هبِ ا أَرَ اذَ مَ

قِنيَ﴾. اسِ لُّ بِهِ إِالَّ الْفَ ا يُضِ مَ ثِرياً وَ بِهِ كَ

رب.  29-اخلَ

ا  نَارً تُ  آنَسْ إِينِّ  لِهِ  ألهْ ى  وسَ مُ الَ  قَ ﴿إِذْ 

بَسٍ  قَ ابٍ  هَ بِشِ م  آتِيكُ أَوْ   ٍ ربَ بِخَ ا  نْهَ مِّ م  آتِيكُ سَ

 ﴾ ونَ لُ طَ مْ تَصْ كُ لَّ عَ لَّ

لِهِ  بِأَهْ ارَ  سَ وَ لَ  جَ َ األْ ى  وسَ مُ قَىضَ  امَّ  لَ ﴿فَ

لِهِ  ألهْ ــالَ  قَ ا  ــارً نَ ورِ  الطُّ انِبِ  جَ مِن  ــسَ  آنَ

 ٍ ربَ ا بِخَ نْهَ م مِّ يلِّ آتِيكُ ا لَّعَ تُ نَارً وا إِينِّ آنَسْ ثُ كُ امْ

.﴾ ونَ لُ طَ مْ تَصْ كُ لَّ ارِ لَعَ ةٍ مِنَ النَّ وَ ذْ أَوْ جَ

 . جَ رَ 30-خَ

اهللا  وَ ا  فِيهَ ــمْ  تُ أْ ارَ ــادَّ فَ ساً  نَفْ مْ  تُ لْ تَ قَ إِذْ  ﴿وَ

.﴾ ونَ مُ تُ مْ تَكْ نتُ ا كُ جٌ مَّ رِ ْ خمُ

ا  مَ اهللا  اء  شَ لَوْ  واْ  كُ َ أَرشْ ينَ  الَّذِ ولُ  يَقُ ﴿سَ

لِكَ  ذَ ءٍ كَ ْ نَا مِن يشَ مْ رَّ الَ حَ نَا وَ الَ آبَاؤُ نَا وَ كْ َ أَرشْ

لْ  نَا قُ واْ بَأْسَ اقُ تَّى ذَ م حَ بْلِهِ ينَ مِن قَ بَ الَّذِ ذَّ كَ

ونَ  بِعُ تَّ ا إِن تَ نَ وهُ لَ جُ رِ تُخْ مٍ فَ لْ نْ عِ م مِّ كُ ندَ لْ عِ هَ

.﴾ ونَ صُ رُ ْ مْ إَالَّ ختَ نتُ إِنْ أَ نَّ وَ إِالَّ الظَّ

31-اخلشية. 

ينَا  شِ خَ ِ فَ نَنيْ مِ ؤْ اهُ مُ بَوَ انَ أَ كَ المُ فَ ا الْغُ أَمَّ ﴿وَ

ا﴾[الكهف: ٨٠]. رً فْ كُ انًا وَ يَ غْ امَ طُ هُ قَ هِ رْ أَن يُ

تَلِفٌ  ْ امِ خمُ االنْعَ ابِّ وَ وَ الدَّ مِنَ النَّاسِ وَ ﴿وَ

ء  امَ لَ هِ الْعُ بَادِ ى اهللا مِنْ عِ شَ ْ لِكَ إِنَّامَ خيَ ذَ هُ كَ انُ لْوَ أَ
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ورٌ﴾ [فاطر: ٢٨] فُ يزٌ غَ زِ إِنَّ اهللا عَ

الكريم  القرآن  يف  التلفظ  هذا  وتكرر 

أكثر من ٤٨ ثامنية وأربعني مرة يغلب عليها 

صيغة املضارع. 

32-التدبري. 

ندِ  انَ مِنْ عِ لَوْ كَ آنَ وَ رْ ونَ الْقُ بَّرُ تَدَ الَ يَ ﴿أَفَ

ا﴾ ثِريً ا كَ فً تِالَ واْ فِيهِ اخْ دُ جَ ِ اهللا لَوَ ريْ غَ

وبٍ  لُ قُ ىلَ  عَ أَمْ  آنَ  رْ الْقُ ونَ  بَّرُ تَدَ يَ ال  ﴿أَفَ

َا﴾  اهلُ فَ قْ أَ

33-الدراسة. 

واْ  ولُ لِيَقُ وَ ــاتِ  اآليَ فُ  ِّ ــرصَ نُ لِــكَ  ــذَ كَ ﴿وَ

يَ  ا أُوحِ بِعْ مَ اتَّ ونَ مُ لَ مٍ يَعْ وْ هُ لِقَ نَ يِّ بَ لِنُ تَ وَ سْ رَ دَ

نِ  رِضْ عَ أَعْ وَ وَ  إِالَّ هُ ـهَ  إِلَ بِّكَ ال  رَّ مِن  إِلَيْكَ 

 ﴾ نيَ كِ ِ ُرشْ املْ

ىلَ  عَ تَابُ  الْكِ لَ  نـــزِ أُ ــامَ  إِنَّ واْ  ولُ تَقُ ﴿أَن 

مْ  تِهِ اسَ دِرَ ن  عَ ا  نَّ كُ إِن  وَ لِنَا  بْ قَ مِن   ِ تَنيْ آئِفَ طَ

﴾ افِلِنيَ لَغَ

رك.  3٤-الدَّ

مِن  لَتْ  خَ ــدْ  قَ ــمٍ  مَ أُ يفِ  ــواْ  ــلُ خُ ادْ ــالَ  ﴿قَ

لَتْ  خَ امَ دَ لَّ ارِ كُ اإلِنسِ يفِ النَّ ِنِّ وَ ن اجلْ م مِّ بْلِكُ قَ

ا  ِيعً ا مجَ واْ فِيهَ كُ ارَ ا ادَّ تَّى إِذَ ا حَ تَهَ نَتْ أُخْ عَ ةٌ لَّ مَّ أُ

ونَا  لُّ الء أَضَ ـؤُ نَا هَ بَّ مْ رَ هُ والَ مْ ألُ اهُ رَ الَتْ أُخْ قَ

فٌ  عْ لٍّ ضِ الَ لِكُ ارِ قَ نَ النَّ ا مِّ فً عْ ابًا ضِ ذَ ِمْ عَ آهتِ فَ

.﴾ ونَ مُ لَ ن الَّ تَعْ لَـكِ وَ

بَادِي  ِ بِعِ ى أَنْ أَرسْ وسَ ا إِىلَ مُ نَ يْ حَ دْ أَوْ لَقَ ﴿وَ

افُ  َ ختَ ا ال  بَسً يَ رِ  بَحْ الْ يفِ  ا  يقً رِ طَ ُمْ  هلَ بْ  ِ فَارضْ

ى﴾. ْشَ ال ختَ ا وَ كً رَ دَ

35-الدراية. 

.﴾ اقِبُ مُ الثَّ النَّجْ قُ ارِ ا الطَّ اكَ مَ رَ ا أَدْ مَ ﴿وَ

إِنَّامَ  لْ  قُ ةِ  اعَ السَّ نِ  عَ النَّاسُ  لُكَ  أَ ﴿يَسْ

ةَ  اعَ السَّ لَّ  لَعَ يكَ  رِ دْ يُ ا  مَ وَ اهللا  ندَ  عِ ا  هَ مُ لْ عِ

يبًا﴾. رِ ونُ قَ تَكُ

انَ  ِيزَ املْ قِّ وَ َ بِاحلْ تَابَ  الْكِ لَ  أَنزَ ي  الَّذِ ﴿اهللا 

.﴾ يبٌ رِ ةَ قَ اعَ لَّ السَّ يكَ لَعَ رِ دْ ا يُ مَ وَ

كر.  3٦-الذِّ

ال  وْ لَ فَ وىلَ  ُ األْ ةَ  أَ النَّشْ مُ  تُ لِمْ عَ ــدْ  ــقَ لَ ﴿وَ

.﴾ ونَ رُ تَذكَّ

ــا  ــاعً ــتَ مَ ةً وَ ـــرَ كِ ـــذْ ــا تَ ــاهَ ــنَ ــلْ ــعَ ــنُ جَ ــحْ ﴿نَ

.﴾ ينَ وِ قْ مُ لْ لِّ

اهللا  يفِ  ــوينِّ  ــاجُّ َ أَحتُ ــالَ  قَ هُ  مُ وْ قَ هُ  آجَّ حَ ﴿وَ

ونَ بِهِ إِالَّ أَن  كُ ِ ا تُرشْ افُ مَ الَ أَخَ انِ وَ دَ دْ هَ قَ وَ

الَ  امً أَفَ لْ ءٍ عِ ْ لَّ يشَ يبِّ كُ عَ رَ سِ ئًا وَ يْ يبِّ شَ اء رَ يَشَ

.﴾ ونَ رُ كَّ تَذَ تَ

ؤية.  37-الرُّ
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ةٌ  فِئَ ا  تَ قَ تَ الْ  ِ تَنيْ فِئَ يفِ  آيَةٌ  مْ  لَكُ انَ  كَ دْ  ﴿قَ

م  ُ هنَ وْ يَرَ ةٌ  افِرَ كَ   ــرَ أُخْ وَ اهللا  بِيلِ  سَ يفِ  اتِلُ  قَ تُ

اء  ن يَشَ هِ مَ ِ يِّدُ بِنَرصْ ؤَ اهللا يُ ِ وَ نيْ أْيَ الْعَ مْ رَ يْهِ لَ ثْ مِّ

.﴾ ارِ بْصَ يلِ األَ ةً الوْ َ ربْ لِكَ لَعِ إِنَّ يفِ ذَ

يفِ  مْ  نكُ مِ واْ  تَدَ اعْ ينَ  الَّذِ مُ  تُ لِمْ عَ دْ  لَقَ ﴿وَ

.﴾ ئِنيَ اسِ ةً خَ دَ واْ قِرَ ونُ ُمْ كُ نَا هلَ لْ قُ بْتِ فَ السَّ

38-الربانيون. 

تَابَ  الْكِ اهللا  تِيَهُ  ؤْ يُ أَن   ٍ لِبَرشَ ــانَ  كَ ا  ﴿مَ

ا  بَادً واْ عِ ونُ ولَ لِلنَّاسِ كُ مَّ يَقُ ةَ ثُ وَّ بُ النُّ مَ وَ كْ ُ احلْ وَ

مْ  نتُ انِيِّنيَ بِامَ كُ بَّ واْ رَ ونُ ن كُ لَـكِ ونِ اهللا وَ يلِّ مِن دُ

.﴾ ونَ سُ رُ مْ تَدْ نتُ بِامَ كُ تَابَ وَ ونَ الْكِ مُ لِّ عَ تُ

ثِريٌ  كَ ونَ  بِّيُّ رِ هُ  عَ مَ اتَلَ  قَ بِيٍّ  نَّ ن  مِّ يِّن  أَ كَ ﴿وَ

واْ  فُ عُ ا ضَ مَ بِيلِ اهللا وَ مْ يفِ سَ ُ اهبَ َا أَصَ واْ ملِ نُ هَ امَ وَ فَ

.﴾ ينَ ابِرِ ِبُّ الصَّ اهللا حيُ واْ وَ انُ تَكَ ا اسْ مَ وَ

نِ  جْ بِثَ يفِ السِّ لَ بِّهِ فَ رَ رَ انُ ذِكْ يْطَ اهُ الشَّ ﴿سَ

.﴾ نِنيَ عَ سِ بِضْ

خ.  39-الراسِ

مْ  نْهُ مِ مِ  لْ الْعِ يفِ  ــونَ  ــخُ اسِ الــرَّ نِ  ﴿لَّـكِ

لَ  نزِ أُ ا  مَ وَ إِلَيكَ  لَ  نزِ أُ بِامَ  نُونَ  مِ ؤْ يُ نُونَ  مِ ُؤْ املْ وَ

ــونَ  تُ ــؤْ ُ املْ وَ ةَ  ــالَ الــصَّ نيَ  ُقِيمِ املْ وَ بْلِكَ  قَ ــن  مِ

ـئِكَ  لَ وْ أُ رِ  مِ اآلخِ يَوْ الْ بِاهللا وَ نُونَ  مِ ُؤْ املْ اةَ وَ كَ الزَّ

.﴾ يامً ظِ ا عَ رً مْ أَجْ تِيهِ ؤْ نُ سَ

شد.  ٤0-الرُّ

لَوْ  اهللا  ـــولَ  سُ رَ مْ  فِيكُ أَنَّ  ــوا  ــمُ ــلَ اعْ ﴿وَ

اهللا  نَّ  لَكِ وَ مْ  نِتُّ لَعَ رِ  مْ َ األْ نَ  مِّ ثِريٍ  كَ مْ يفِ  كُ يعُ طِ يُ

هَ  رَّ كَ مْ وَ وبِكُ لُ نَهُ يفِ قُ يَّ زَ نَ وَ ِيامَ مُ اإلْ يْكُ إِلَ بَّبَ  حَ

لَئِكَ  وْ أُ يَانَ  صْ الْعِ وَ وقَ  سُ الْفُ وَ رَ  فْ الْكُ مُ  يْكُ إِلَ

.﴾ ونَ دُ اشِ مُ الرَّ هُ

احَ  النِّكَ واْ  غُ بَلَ ا  إِذَ تَّىَ  ى حَ تَامَ يَ الْ واْ  لُ تَ ابْ ﴿وَ

مْ  ُ اهلَ وَ مْ أَمْ يْهِ واْ إِلَ عُ فَ ادْ ا فَ دً شْ مْ رُ نْهُ تُم مِّ إِنْ آنَسْ فَ

ن  مَ وَ واْ  ُ ربَ يَكْ أَن  ا  ارً بِدَ وَ ا  افً َ إِرسْ ا  وهَ لُ أْكُ تَ الَ  وَ

لْ  أْكُ يَ لْ ا فَ قِريً انَ فَ ن كَ مَ فِفْ وَ تَعْ يَسْ لْ ا فَ نِيًّ انَ غَ كَ

واْ  دُ هِ أَشْ مْ فَ ُ اهلَ وَ مْ أَمْ يْهِ مْ إِلَ تُ عْ فَ ا دَ إِذَ وفِ فَ رُ َعْ بِاملْ

يبًا﴾. سِ ى بِاهللا حَ فَ كَ مْ وَ يْهِ لَ عَ

بر.  ٤1-الزَّ

نُوحٍ  إِىلَ  ا  نَ يْ حَ أَوْ امَ  كَ إِلَيْكَ  ا  نَ يْ حَ أَوْ ا  ﴿إِنَّ

يمَ  اهِ إِبْرَ إِىلَ  ا  نَ يْ حَ أَوْ وَ هِ  دِ بَعْ مِن  بِيِّنيَ  النَّ وَ

بَاطِ  سْ األَ وَ وبَ  قُ يَعْ وَ قَ  حَ إْسْ وَ يلَ  عِ امَ إِسْ وَ

نَ  يْامَ لَ سُ وَ ونَ  ارُ هَ وَ يُونُسَ  وَ أَيُّوبَ  وَ ى  يسَ عِ وَ

ا﴾. بُورً ودَ زَ اوُ نَا دَ يْ آتَ وَ

اتِ  وَ ــامَ ــسَّ ــن يفِ ال ــمُ بِــمَ ــلَ ــــكَ أَعْ بُّ رَ ﴿وَ

ىلَ  عَ بِيِّنيَ  النَّ ضَ  بَعْ ا  نَ لْ فَضَّ دْ  لَقَ وَ ضِ  رْ األَ وَ

ا﴾. بُورً ودَ زَ اوُ نَا دَ يْ آتَ ضٍ وَ بَعْ

.﴾ رِ بُ وهُ يفِ الزُّ لُ عَ ءٍ فَ ْ لُّ يشَ كُ ﴿وَ
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رِ أَنَّ  كْ دِ الذِّ بُورِ مِن بَعْ نَا يفِ الزَّ بْ تَ دْ كَ لَقَ ﴿وَ

.﴾ ونَ ُ احلِ بَادِيَ الصَّ ا عِ هَ ثُ ضَ يَرِ رْ َ األْ

ؤال.  ٤2-السُّ

مِنْ  وحُ  الرُّ لِ  قُ وحِ  الرُّ نِ  عَ ونَكَ  لُ أَ يَسْ ﴿وَ

.﴾ لِيالً مِ إِالَّ قَ لْ ن الْعِ وتِيتُم مِّ ا أُ مَ يبِّ وَ رِ رَ أَمْ

.﴾ اقِعٍ ابٍ وَ ذَ ائِلٌ بِعَ أَلَ سَ ﴿سَ

مْ  لَكُ وَ  هُ فَ ــرٍ  أَجْ ــنْ  مِّ م  تُكُ لْ أَ سَ ا  مَ ــلْ  ﴿قُ

ءٍ  ْ يشَ لِّ  كُ ىلَ  عَ وَ  هُ وَ اهللا  ىلَ  عَ إِال  يَ  ــرِ أَجْ إِنْ 

.﴾ يدٌ هِ شَ

حر.  ٤3-السِّ

ا  ـذَ هَ إِنَّ  نَ  ــوْ عَ ــرْ فِ مِ  ــوْ قَ مِن  ــألُ  َ املْ ــالَ  ﴿قَ

.﴾ لِيمٌ رٌ عَ احِ لَسَ

َ النَّاسِ  نيُ واْ أَعْ رُ حَ اْ سَ وْ لْقَ امَّ أَ لَ اْ فَ وْ لْقُ الَ أَ ﴿قَ

.﴾ يمٍ ظِ رٍ عَ حْ اءوا بِسِ جَ مْ وَ بُوهُ هَ ْ رتَ اسْ وَ

مْ  هُ يُّ صِ عِ وَ ُمْ  بَاهلُ حِ ا  إِذَ فَ وا  لْقُ أَ بَلْ  الَ  ﴿قَ

ى﴾. عَ ا تَسْ َ مْ أَهنَّ هِ رِ حْ يْهِ مِن سِ يَّلُ إِلَ َ خيُ

فر.  ٤٤-السِّ

ا  وهَ لُ مِ ْ ْ حيَ مَّ ملَ اةَ ثُ رَ وا التَّوْ لُ ِّ ينَ محُ ثَلُ الَّذِ ﴿مَ

مِ  وْ الْقَ ثَلُ  مَ بِئْسَ  ا  ارً فَ أَسْ لُ  مِ ْ حيَ رِ  ِامَ احلْ ثَلِ  مَ كَ

مَ  وْ الْقَ ي  ْدِ اهللا ال هيَ بِآيَاتِ اهللا وَ بُوا  ذَّ ينَ كَ الَّذِ

.﴾ ِنيَ املِ الظَّ

.﴾ ةٍ مَ رَّ كَ فٍ مُّ حُ ﴿يفِ صُ

.﴾ ةٍ رَ فَ ي سَ يْدِ ﴿بِأَ

.﴾ ةٌ رَ فِ سْ ئِذٍ مُّ مَ وهٌ يَوْ جُ ﴿وُ

مع. ٤5-السَّ

فِيهِ  مْ  نَّاكُ كَّ مَّ إِن  فِيامَ  مْ  نَّاهُ كَّ مَ دْ  لَقَ ﴿وَ

نَى  امَ أَغْ ةً فَ ئِدَ فْ أَ ا وَ ارً بْصَ أَ ا وَ عً مْ ُمْ سَ نَا هلَ لْ عَ جَ وَ

م  ُ هتُ ئِدَ فْ أَ ال  وَ مْ  هُ ارُ بْصَ أَ ال  وَ مْ  هُ عُ مْ سَ مْ  نْهُ عَ

اقَ  حَ ونَ بِآيَاتِ اهللا وَ دُ حَ ْ انُوا جيَ ءٍ إِذْ كَ ْ ن يشَ مِّ

ون﴾. ؤُ زِ تَهْ انُوا بِهِ يَسْ ا كَ ِم مَّ هبِ

ِنِّ  نَ اجلْ رٌ مِّ عَ نَفَ تَمَ هُ اسْ نَّ َّ أَ يَ إِيلَ لْ أُوحِ ﴿قُ

بًا﴾. جَ آنًا عَ رْ ا قُ نَ عْ مِ وا إِنَّا سَ الُ قَ فَ

ـيِّد. ٤٦-السَّ

يفِ  يلِّ  يُصَ ائِمٌ  قَ ــوَ  هُ وَ ةُ  َآلئِكَ املْ هُ  تْ نَادَ ﴿فَ

ا  قً دِّ صَ مُ يَـى  بِيَحْ كَ  ُ بَرشِّ يُ اهللا  أَنَّ  ابِ  ــرَ ِــحْ املْ

نَ  مِّ ا  بِيًّ نَ وَ ا  ورً صُ حَ وَ ا  يِّدً سَ وَ اهللا  نَ  مِّ ةٍ  لِمَ بِكَ

.﴾ ِنيَ احلِ الصَّ

رٍ  بُ هُ مِن دُ يصَ مِ تْ قَ دَّ قَ بَابَ وَ ا الْ بَقَ تَ اسُ ﴿وَ

نْ  اء مَ زَ ا جَ الَتْ مَ بَابِ قَ  الْ ا لَدَ هَ يِّدَ يَا سَ فَ لْ أَ وَ

ابٌ  ذَ عَ أَوْ  نَ  جَ يُسْ أَن  إِالَّ  ا  ءً وَ سُ لِكَ  بِأَهْ ادَ  أَرَ

.﴾ لِيمٌ أَ

. حُ ٤7-الرشَّ

وَ  هُ فَ المِ  ِسْ لِإلْ هُ  رَ دْ صَ اهللا  حَ  َ رشَ ن  مَ ﴿أَفَ

ن  مِّ م  ُ وهبُ لُ قُ ةِ  يَ اسِ قَ لْ لِّ يْلٌ  وَ فَ بِّهِ  رَّ ن  مِّ نُورٍ  ىلَ  عَ
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.﴾ بِنيٍ اللٍ مُ لَئِكَ يفِ ضَ وْ رِ اهللا أُ ذِكْ

هُ  رَ دْ صَ حْ  َ يَرشْ هُ  يَ دِ ْ هيَ أَن  اهللا  دِ  رِ يُ ن  مَ ﴿فَ

هُ  رَ دْ صَ لْ  عَ ْ جيَ هُ  لَّ يُضِ أَن  دْ  رِ يُ ن  مَ وَ مِ  الَ لِإلِسْ

لِكَ  ذَ كَ ء  امَ السَّ يفِ  دُ  عَّ يَصَّ نَّامَ  أَ كَ ا  جً رَ حَ ا  يِّقً ضَ

.﴾ نُونَ مِ ؤْ ينَ الَ يُ ىلَ الَّذِ سَ عَ جْ لُ اهللا الرِّ عَ ْ جيَ

عور. ٤8-الشُّ

مْ  ُ اءهتْ ئِن جَ ِمْ لَ هنِ يْامَ دَ أَ هْ واْ بِاهللا جَ مُ سَ أَقْ ﴿وَ

ا  مَ وَ اهللا  ندَ  عِ اآليَاتُ  إِنَّامَ  لْ  قُ ا  َ هبِ نُنَّ  مِ ؤْ يُ لَّ ةٌ  آيَ

.﴾ نُونَ مِ ؤْ اءتْ الَ يُ ا جَ ا إِذَ َ مْ أَهنَّ كُ رُ عِ يُشْ

٤9-الشهادة.

ــنِــنيَ  مِ ــؤْ ُ ــونَ بِــاملْ ــلُ ــعَ ــفْ ــا يَ ــىلَ مَ ـــمْ عَ هُ ﴿وَ

.﴾ ودٌ هُ شُ

اهللا  ضِ وَ رْ َ األْ اتِ وَ وَ امَ لْكُ السَّ هُ مُ ي لَ ﴿الَّذِ

.﴾ يدٌ هِ ءٍ شَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ عَ

يدٍ  هِ بِشَ ةٍ  أمَّ لِّ  كُ مِن  نَا  ئْ جِ ا  إِذَ يْفَ  كَ ﴿فَ

ا﴾. يدً هِ الء شَ ـؤُ ىلَ هَ ا بِكَ عَ نَ ئْ جِ وَ

مع مالحظة أن لفظ الشهادة باشتقاقاته 

ورد يف القرآن الكريم يف مائة وستني مورداً.

.ور 50-الشّ

ــوا  ــامُ قَ أَ وَ ِــمْ  هبِّ لِــرَ ابُوا  تَجَ اسْ ــنَ  ي ــذِ الَّ ﴿وَ

مْ  نَاهُ قْ زَ َّا رَ ممِ مْ وَ نَهُ يْ  بَ ورَ مْ شُ هُ رُ أَمْ الةَ وَ الصَّ

.﴾ ونَ قُ نفِ يُ

نتَ  كُ لَوْ  وَ مْ  ُ هلَ لِنتَ  اهللا  نَ  مِّ ةٍ  َ محْ رَ بِامَ  ﴿فَ

لِكَ  وْ حَ ــنْ  مِ واْ  ضُّ نفَ الَ لْبِ  الْقَ لِيظَ  غَ ا  ظًّ فَ

يفِ  مْ  هُ رْ اوِ شَ وَ ُمْ  هلَ رْ  فِ تَغْ اسْ وَ مْ  نْهُ عَ فُ  اعْ فَ

ِبُّ  ىلَ اهللا إِنَّ اهللا حيُ لْ عَ كَّ تَوَ تَ فَ مْ زَ ا عَ إِذَ رِ فَ مْ األَ

.﴾ لِنيَ كِّ ُتَوَ املْ

51-االطالع.

ا  هَ دَ جَ وَ سِ  مْ الشَّ لِعَ  طْ مَ غَ  بَلَ ا  إِذَ تَّى  ﴿حَ

ا﴾. ً رتْ ا سِ َ وهنِ ن دُ ُم مِّ ل هلَّ عَ ْ نَجْ مٍ ملَّ وْ ىلَ قَ عُ عَ لُ تَطْ

.﴾ رِ جْ عِ الْفَ لَ طْ تَّى مَ يَ حَ المٌ هِ ﴿سَ

آهُ يفِ  رَ عَ فَ لَ اطَّ فَ ونَ لِعُ طَّ نتُم مُّ لْ أَ الَ هَ ﴿قَ

.﴾ يمِ حِ َ اء اجلْ وَ سَ

مْ  نتُ أَ آ  مَ ىلَ  عَ نِنيَ  مِ ُؤْ املْ رَ  لِيَذَ اهللا  انَ  كَ ا  ﴿مَّ

انَ  ا كَ مَ يِّبِ وَ بِيثَ مِنَ الطَّ َ يزَ اخلْ تَّىَ يَمِ يْهِ حَ لَ عَ

بِي  تَ ْ جيَ اهللا  نَّ  لَكِ وَ يْبِ  الْغَ ىلَ  عَ مْ  كُ لِعَ طْ لِيُ اهللا 

إِن  وَ لِهِ  سُ رُ وَ بِاهللا  واْ  نُ آمِ فَ اء  يَشَ ن  مَ لِهِ  سُ رُّ مِن 

.﴾ يمٌ ظِ رٌ عَ مْ أَجْ كُ لَ واْ فَ قُ تَّ تَ واْ وَ نُ مِ ؤْ تُ

. نّ 52-الظَّ

.﴾ ورَ ُ نَّ أَن لَّن حيَ ﴿إِنَّهُ ظَ

مْ  يْكُ لَ عَ دَ  هَ يَشْ أَنْ  ونَ  ُ تَرتِ تَسْ مْ  نتُ كُ ا  مَ ﴿وَ

ن  لَكِ مْ وَ كُ ودُ لُ ال جُ مْ وَ كُ ارُ بْصَ ال أَ مْ وَ كُ عُ مْ سَ

.﴾ ونَ لُ مَ َّا تَعْ ا ممِّ ثِريً مُ كَ لَ مْ أَنَّ اهللا ال يَعْ نتُ نَ ظَ

53-الظهور.
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دِينِ   وَ ُدَ بِاهلْ هُ  ولَ سُ لَ رَ سَ أَرْ ي  الَّذِ وَ  ﴿هُ

هَ  ــرِ كَ ــوْ  لَ وَ هِ  لِّ كُ ينِ  الدِّ ــىلَ  عَ هُ  رَ هِ ظْ لِيُ ــقِّ  َ احلْ

.﴾ ونَ كُ ِ ُرشْ املْ

اهللا  ارَ  أَنصَ ونوا  كُ وا  نُ آَمَ ينَ  الَّذِ ا  َ أَهيُّ ا  ﴿يَ

نْ  مَ يِّنيَ  ارِ وَ حَ لِلْ يَمَ  رْ مَ ابْنُ  ى  يسَ عِ الَ  قَ امَ  كَ

ارُ  نُ أَنصَ ونَ نَحْ يُّ ارِ وَ َ الَ احلْ ي إِىلَ اهللا قَ ارِ أَنصَ

ت  رَ فَ كَ ائِيلَ وَ َ إِرسْ بَنِي  ن  ةٌ مِّ ائِفَ نَت طَّ مَ آَ فَ اهللا 

مْ  هِ وِّ دُ عَ ــىلَ  عَ وا  نُ آَمَ ينَ  الَّذِ نَا  يَّدْ أَ فَ ةٌ  ائِفَ طَّ

.﴾ ينَ رِ اهِ وا ظَ بَحُ أَصْ فَ

ثار. 5٤-العِ

انِ  رَ آخَ ا إِثْامً فَ قَّ تَحَ امَ اسْ ُ ىلَ أَهنَّ ثِرَ عَ إِنْ عُ ﴿فَ

مُ  يْهِ لَ عَ قَّ  تَحَ اسْ ينَ  الَّذِ مِنَ  امَ  هُ امَ قَ مَ انُ  ومَ يِقُ

مِن  قُّ  أَحَ ا  نَ تُ ادَ هَ لَشَ بِاهللا  نِ  امَ سِ قْ يُ فَ يَانِ  لَ وْ األَ

.﴾ ِنيَ املِ ِنَ الظَّ ا ملَّ ا إِذً ا إِنَّ نَ يْ تَدَ ا اعْ مَ ِامَ وَ هتِ ادَ هَ شَ

أَنَّ  وا  مُ لَ لِيَعْ مْ  يْهِ لَ عَ نَا  ثَرْ أَعْ لِكَ  ذَ كَ ﴿وَ

إِذْ  ا  فِيهَ يْبَ  رَ ال  ةَ  اعَ السَّ أَنَّ  وَ قٌّ  حَ اهللا  دَ  عْ وَ

م  يْهِ لَ عَ وا  ابْنُ وا  الُ قَ فَ مْ  هُ رَ أَمْ مْ  نَهُ يْ بَ ونَ  عُ نَازَ تَ يَ

ىلَ  عَ بُوا  لَ غَ ينَ  الَّذِ الَ  قَ ِمْ  هبِ مُ  لَ أَعْ مْ  ُ هبُّ رَّ انًا  يَ نْ بُ

ا﴾. دً جِ سْ م مَّ يْهِ لَ نَّ عَ ذَ تَّخِ نَ مْ لَ هِ رِ أَمْ

55-املعرفة. 

.﴾ ةَ النَّعيمِ َ م نَرضْ هِ وهِ جُ رِفُ يفِ وُ ﴿تَعْ

امَ  كَ ونَهُ  فُ رِ يَعْ تَابَ  الْكِ مُ  نَاهُ يْ آتَ ينَ  ﴿الَّذِ

ونَ  مُ تُ يَكْ لَ مْ  نْهُ مِّ يقاً  رِ فَ إِنَّ  وَ مْ  بْنَاءهُ أَ ونَ  فُ رِ يَعْ

.﴾ ونَ مُ لَ مْ يَعْ هُ قَّ وَ َ احلْ

لفظ  أن  نجد  العلم  لفظ  مع  وقياساً 

املعرفة ورد باشتقاقاته أقل من لفظ العلم. 

زم.  5٦-العَ

نتَ  كُ لَوْ  وَ مْ  ُ هلَ لِنتَ  اهللا  نَ  مِّ ةٍ  َ محْ رَ بِامَ  ﴿فَ

لِكَ  وْ حَ ــنْ  مِ واْ  ضُّ نفَ الَ لْبِ  الْقَ لِيظَ  غَ ا  ظًّ فَ

يفِ  مْ  هُ رْ اوِ شَ وَ ُمْ  هلَ رْ  فِ تَغْ اسْ وَ مْ  نْهُ عَ فُ  اعْ فَ

ِبُّ  ىلَ اهللا إِنَّ اهللا حيُ لْ عَ كَّ تَوَ تَ فَ مْ زَ ا عَ إِذَ رِ فَ مْ األَ

.﴾ لِنيَ كِّ ُتَوَ املْ

نَّ  عُ مَ تَسْ لَ مْ وَ كُ سِ أَنفُ مْ وَ الِكُ وَ نَّ يفِ أَمْ وُ بْلَ تُ ﴿لَ

مِنَ  وَ مْ  بْلِكُ قَ مِن  تَابَ  الْكِ ــواْ  أُوتُ ينَ  الَّذِ مِنَ 

واْ  قُ تَّ تَ واْ وَ ُ ربِ إِن تَصْ ا وَ ثِريً  كَ واْ أَذً كُ َ ينَ أَرشْ الَّذِ

ورِ﴾. مُ مِ األُ زْ لِكَ مِنْ عَ إِنَّ ذَ فَ

57-العقل. 

ا  َ هتِ وْ دَ مَ ضَ بَعْ رْ َ يِي األْ ْ وا أَنَّ اهللا حيُ مُ لَ ﴿اعْ

.﴾ ونَ لُ قِ مْ تَعْ كُ لَّ يَاتِ لَعَ مُ اآلْ ا لَكُ نَّ يَّ دْ بَ قَ

تِالفُ  هُ اخْ لَ يتُ وَ مِ يُ يِي وَ ْ ي حيُ وَ الَّذِ هُ ﴿وَ

.﴾ ونَ لُ قِ ال تَعْ ارِ أَفَ النَّهَ يْلِ وَ اللَّ

ومن املالحظ ان لفظ العقل مل يرد بامدة 

منه  ترصف  ما  نحو  عىل  ورد  وإنام  (عقل) 

تسعة  حــوايل  يف  تعقلون)  (يعقلون،  مثل 
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وأربعني مورداً من القرآن الكريم. 

58-العلم. 

ا  مُ مَ لَ اهللا يَعْ مْ وَ ينِكُ ونَ اهللا بِدِ مُ لِّ عَ تُ لْ أَ ﴿قُ

ءٍ  ْ لِّ يشَ اهللا بِكُ ضِ وَ رْ َ ا يفِ األْ مَ اتِ وَ وَ امَ يفِ السَّ

.﴾ لِيمٌ عَ

ومن اجلدير ذكره ان لفظة ألعلم مرتبطة 
والتدبر  التأمل  بمورد  الكريم  القرآن  يف 
اسم  أحصينا  لو  لــذا  واملعرفة،  والتعقل 
قد  نجده  ومشتقاً  معرفاً  أو  العلم-منكراً 
ثامنامئة  يقارب  الكريم يف ما  القرآن  ورد يف 
ومخسني مورداً ومن اللطيف أن لفظة املعلم 
آية  الدخان  ســورة  يف  واحــدة  مرة  جــاءت 
 ﴾ نُونٌ ْ جمَّ مٌ  لَّ عَ مُ وا  الُ قَ وَ نْهُ  عَ ا  لَّوْ تَوَ مَّ  ﴿ثُ  ١٤
أما ما ذهب له اإلعالم من املفرسين يف أن 
للعلم  مرادفة  أهنا  ]يظن   (٨) التي  األلفاظ 

وهي ثالثون: 

اللقاء والوصول  أحدها: االدراك وهو 
قال  الثمرة  ــت  وأدرك الغالم  أدرك  يقال 
 ﴾ ونَ كُ رَ ُدْ ا ملَ ى إِنَّ وسَ ابُ مُ حَ الَ أَصْ تعاىل: ﴿قَ
وصلت  إذا  العاقلة  فالقوة   [٦١ [الشعراء: 
ذلك  كــان  وحصلتها  املعقول  ماهية  إىل 

إدراكاً من هذه اجلهة. 

الـــرازي-جـــزء  الكبري-الفخر  التفسري   (٨)
١-ص٢٠3. 

وثانيها: الشعور وهو إدراك بغري استثبات 
القوة  إىل  املعلوم  وصول  مراتب  أول  وهو 
العاقلة وكأنه إدراك متزلزل وهلذا يقال يف اهلل 

تعاىل إنه يشعر بكذا كام يقال إنه يعلم كذا. 

وثالثها: التصور إذا حصل وقوف القوة 
العاقلة عىل املعنى وأدركه بتاممه فذلك هو 
التصور، واعلم أن التصور لفظ مشتق من 
فإنام  وضع  حيث  الصورة  ولفظ  الصورة 
اجلسم  يف  احلاصلة  اجلسامنية  للهيئة  وضع 
حقائق  أن  ختيلوا  ملا  الناس  أن  إالّ  املتشكل 
كام  العاقلة  القوة  يف  حالة  تصري  املعلومات 
املادة اجلسامنية  واهليئة حيالن يف  الشكل  أن 

أطلقوا لفظ التصور عليه هبذا التأويل. 

الصورة  حصلت  فإذا  احلفظ  ورابعها: 
وصارت  واستحكمت  وتأكدت  العقل  يف 
العاقلة من  القوة  بحيث لو زالت لتمكنت 
احلالة  تلك  اسرتجاعها واستعادهتا سميت 

حفظاً. 

الصورة  أن  وهــو  التذكر  وخامسها: 
فإذا  العاقلة  القوة  عن  زالت  إذا  املحفوظة 
املحاولة  فتلك  اسرتجاعها  الذهن  حــاول 
هي التذكر. واعلم أن للتذكر رساً ال يعلمه 
إالّ اهلل تعاىل وهو أن التذكر صار عبارة عن 
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الزائلة  املمحية  الصورة  تلك  رجوع  طلب 
فهي  هبا  مشعوراً  كانت  إن  الصورة  فتلك 
حارضة حاصلة واحلاصل ال يمكن حتصيله 
تكن  مل  وإن  اسرتجاعها  حينئذ  يمكن  فال 
وإذا  عنها  غافالً  الذهن  كان  هبا  مشعوراً 
طالباً  يكون  أن  استحال  عنها  غافالً  كان 
السرتجاعها ألن طلب ما ال يكون متصور 
حمال فعىل كال التقديرين يكون التذكر املفرس 
بطلب االسرتجاع ممتنعاً مع أنا نجد من أنفسنا 
أنا قد نطلبها ونسرتجعها وهذه األرسار إذا 
توغل العاقل فيها وتأملها عرف أنه ال يعرف 
مع أهنا من أظهر األشياء عند الناس فكيف 
األمور  أخفى  هي  التي  األشياء  يف  القول 

وأعضلها عىل العقول واألذهان. 

إذا  الزائلة  فالصورة  الذكر  وسادسها: 
وحرضت  عادت  فإذا  اسرتجاعها  حاول 
بعد ذلك الطلب سمي ذلك الوجدان ذكراً 
فان مل يكن هذا االدراك مسبوقاً بالزوال مل 

يسم ذلك. 

االدراك ذكراً وهلذا قال الشاعر:

اهلل يعلم أنى لست أذكره

وكيف أذكره إذ لست أنساه

حلصول  رشطاً  النسيان  حصول  فجعل 

ــر ألنه  الــذكــر ويــوصــف الــقــول بــأنــه ذك
سببب حصول املعنى يف النفس قال تعاىل:                
 ﴾ ونَ افِظُ َ حلَ لَهُ  ا  إِنَّ وَ رَ  كْ الذِّ ا  نَ لْ نَزَّ نُ  نَحْ ا  ﴿إِنَّ
[احلجر: ٩] وههنا دقيقة تفسريية وهي أنه 
 ﴾ مْ كُ رْ كُ وينِ أَذْ رُ كُ اذْ سبحانه وتعاىل قال: ﴿فَ
يتوجه عىل  األمر هل  فهذا  [البقرة: ١5٢] 
زواله  بعد  أو  النسيان  حصول  حال  العبد 
غافل  النسيان  حال  فهو  األول  كان  فان 
مع  التكليف  عليه  يوجه  وكيف  األمر  عن 
والذكر  ذاكر  فهو  الثاين  كان  وإن  النسيان 
حاصل وحتصيل احلاصل حمال فكيف كلفه 
مْ  لَ اعْ ﴿فَ قوله:  عىل  متوجه  أيضاً  وهو  به 
قوله  يف  اجلواب  أن  إال  اهللا﴾  إِال  هَ  إِلَ ال  نَّهُ  أَ
فاعلم أن املأمور به إنام هو معرفة للتوحيد 
فيه   يقو فال  التصديقات  باب  من  وهذا 
باب  من  فهو  الذكر  وأمــا  االشكال  ذلك 
االشكال  ذلــك  فيه   فيقو الــتــصــورات 
وجوابه عىل االطالق أنا نجد من أنفسنا أنه 
ما  كان  ممكناً  ذلك  كان  وإذا  التذكر  يمكننا 
ذكرته تشكيكاً يف الرضوريات فال يستحق 

اجلواب.

ال  فنقول  يتذكر  فكيف  يقال  أن  بقى 
نعرف كيف يتذكر لكن علمك بتمكنك يف 
االشتغال  يكفيك يف  اجلملة  بأن يف  علمك 
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باملجاهدة وعجزك عن إدراك تلك الكيفية 
يكفيك من التذكر ذاك ليس منك بل ههنا 
إدراك  عن  عجزت  ملا  أنك  وهو  آخر  رس 
فأنى  صفتك  أنه  مع  والذكر  التذكر  ماهية 
أنه  مع  املذكور  كنه  عىل  الوقوف  يمكنك 
من  فسبحان  منك  مناسبة  األشياء  أبعد 
العبد  ليتوصل  جعل أظهر األشياء أخفاها 
فحينئذ  قصوره  وهناية  عجزه  كنه  إىل  به 
كونه  أرسار  مقادير  مبادئ  من  شيئاً  يطالع 

ظاهراً باطناً.

األقوال  اختلفت  وقد  املعرفة  وسابعها: 
يف تفسري هذه اللفظة فمنهم من قال املعرفة 
الكليات  إدراك  والعلم  اجلزئيات  إدراك 
هو  والعلم  التصور  املعرفة  قالوا  وآخــرون 
أعظم  العرفان  جعلوا  ــؤالء  وه التصديق 
العلم قالوا ألن تصديقنا باستناد  درجة من 
هــذه املــحــســوســات إىل مــوجــود واجــب 
تصور  فأما  بالرضورة  معلوم  أمر  الوجود 
حقيقته فأمر فوق الطاقة البرشية وألن اليشء 
فعىل  ماهيته  تطلب  فال  يعرف وجوده  مل  ما 
هذا الطريق فكل عارف عامل وليس كل عامل 
عارفاً ولذلك فان الرجل ال يسمى بالعارف 
من  وترقى  العلم  ميادين  يف  توغل  إذا  إالّ 
مطالعها إىل مغالقها ومن مبادئها إىل غايتها 

بحسب الطاقة البرشية ويف احلقيقة فان أحداً 
االطالع  ألن  تعاىل  اهلل  يعرف  ال  البرش  من 

عىل كنه هويته ورس ألوهيته حمال. 

وانحفظ  شيئاً  أدرك  من  قالوا  وآخرون 
ثانياً  الــيشء  ذلك  أدرك  ثم  نفسه  يف  أثــره 
وعرف أن هذا املدرك الذي أدركه ثانياً هو 
فيقال:  املعرفة  هو  فهذا  أوالً  أدركه  الذي 
كنت  الذي  فالن  وهو  الرجل  هذا  عرفت 
يقول  من  الناس  يف  كــذا.ثــم  وقــت  رأيته 
بتقدمها  يقول  من  ومنهم  األرواح  بقدم 
عىل األبدان ويقول إهنا هي الذر املستخرج 
باالهلية  أقــرت  وإهنــا   آدم صلب  مــن 
العالقة  لظلمة  أهنا  إالّ  بالربوبية  واعرتفت 
البدنية نسيت موالها فإذا عادت إىل نفسها 
اجلسم  وهاوية  البدن  ظلمة  من  متخلصة 
عرفت رهبا وعرفت أهنا كانت عارفة به فال 

جرم سمي هذا االدراك عرفاناً. 

من  اليشء  تصور  وهو  الفهم  وثامنها: 
املعنى  اتصال  هو  واالفهام  املخاطب  لفظ 

باللفظ إىل فهم السامع. 

بغرض  العلم  وهــو  الفقه  وتاسعها: 
كالمك  فقهت  يقال  خطابه  من  املخاطب 
اخلطاب  هذا  من  غرضك  عىل  وقفت  أي 
ثم ان كفار قريش كام كانوا أرباب الشبهات 
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فــام كــانــوا يقفون عــىل مــا يف  والــشــهــوات 
تكاليف اهلل تعاىل من املنافع العظيمة ال جرم 
﴾ أي  الً وْ ونَ قَ هُ قَ ونَ يَفْ ادُ قال تعاىل: ﴿ال يَكَ
والغرض  األصيل  املقصود  عىل  يقفون  ال 

احلقيقي.

بصفات  العلم  وهو  العقل  وعارشها: 
األشياء من حسنها وقبحها وكامهلا ونقصاهنا 
فانك متى علمت ما فيها من املضار واملنافع 
داعياً  النفع  من  اليشء  يف  بام  علمك  صار 
الرضر  من  فيه  بام  وعلمك  الفعل  إىل  لك 
داعياً لك إىل الرتك فصار ذلك العلم مانعاً 
فيجري   أخر الرتك  ومن  مرة  الفعل  من 
ذلك العلم جمر عقال الناقة، وهلذا ملا سئل 
العلم  العقل، قال هو  بعض الصاحلني عن 
عن  سئل  وملا  الرشين  ورش  اخلريين  بخري 
أمره  اهلل  عن  عقل  من  العاقل  قال  العاقل 
املكان  هبذا  الالئق  القدر  هو  فهذا  وهنيه، 
إن  آخر  موضع  يف  جييء  فيه  واالستقصاء 

شاء اهلل تعاىل. 

املعرفة  ــة وهــي  الــدراي احلـــادي عــرش: 
تقديم  وهــو  احليل  من  بــرضب  احلاصلة 
من  وأصله  الــرويــة  واستعامل  املقدمات 
دريت الصيد والدرية ملا يتعلم عليه الطعن 

ال  وهذا  الشعر  به  يصلح  ملا  يقال   واملدر
الفكر  المتناع  تعاىل  اهلل  عىل  إطالقه  يصح 

واحليل عليه تعاىل. 

لكل  اسم  وهي  احلكمة:  عرش:  الثاين 
بالعلم  وهــو  صالح  وعمل  حسن،  علم 
ويف  النظري  بالعلم  منه  أخــص  العميل 
ومنها  العلم،  يف  منه  استعامالً  أكثر  العمل 
يقال أحكم العمل إحكاماً إذا أتقنه وحكم 
ما  خلق  تعاىل  اهلل  من  واحلكمة  بكذا حكام 
احلال ويف  العباد ومصلحتهم يف  منفعه  فيه 
املال ومن العباد أيضاً كذلك ثم قد حدت 
معرفة  هي  فقيل  خمتلفة  بألفاظ  احلكمة 
أن  إىل  إشــارة  ــذا  وه بحقائقها،  األشــيــاء 
ادراك اجلزئيات ال كامل فيه ألهنا ادراكات 
متغرية. فأما إدراك املاهية، فانه باق مصون 
عن التغري والتبدل وقيل هي األتيان بالفعل 
االقتداء  هي  وقيل  حممودة  عاقبته  الــذي 
بقدر  السياسة  يف  وتعاىل  سبحانه  باخلالق 
ينزه  بأن  جيتهد  بأن  وذلك  البرشية  الطاقة 
وجوده  اجلور  عن  وفعله  اجلهل  عن  علمه 

عن البخل وحلمه عن السفه. 

اليقني  وعني  اليقني  علم  عرش:  الثالث 
وحق اليقني قالوا ان اليقني ال حيصل إالّ إذا 
اعتقد أن اليشء كذا وأنه يمتنع كون األمر 



أ. د. عيل العيل ............................................................................................

٢53

هـ)
١٤

3١
م -

٢٠
١٠

ع (
 ربي

ل:
ألو

دد ا
الع

االعتقاد  لذلك  كان  إذا  معتقده  بخالف 
نظر  وإمــا  الفطرة  بدهيية  أمــا  هو  موجب 
الروح  خلق  وتعاىل  سبحانه  أنه  فيه  القول 
هبا  العلم  وعن  األشياء  حتقيق  عن  خالياً 
ونِ  بُطُ ن  مِّ م  كُ جَ رَ أَخْ اهللا  ﴿وَ تعاىل:  قال  كام 
سبحانه  لكنه  ئًا﴾  يْ شَ ونَ  مُ لَ تَعْ الَ  مْ  اتِكُ هَ مَّ أُ
وتعاىل إنام خلقها للطاعة عىل ما قال تعاىل: 
  ﴾ ونِ دُ بُ لِيَعْ إِال  ِنسَ  اإلْ وَ ِنَّ  اجلْ تُ  قْ لَ خَ ا  مَ ﴿وَ
موضع  يف  وقال  بالعلم  مرشوطة  والطاعة 
أمر  أنه  رِي﴾ فبني  كْ لِذِ الةَ  الصَّ أَقِمِ  آخر ﴿وَ
بالطاعة لغرض العلم والعلم البد منه عىل 
كل حال فالبد وأن تكون النفس متمكنة من 
حتصيل هذه املعارف والعلوم فأعطاه احلق 
حتصيل  عىل  أعان  ما  احلواس  من  سبحانه 
اهُ  نَ يْ دَ هَ ﴿وَ السمع  يف  فقال  الغرض  هذا 
ا  اتِنَ هيِمْ آيَ رِ نُ ﴾ وقال يف البرص: ﴿سَ يْنِ دَ النَّجْ

﴾ وقال يف الفكر: مْ هِ سِ يفِ أَنفُ اقِ وَ فَ يفِ اآلْ

فإذا   ﴾ ونَ ُ ــرصِ ــبْ تُ ــال  فَ أَ مْ  كُ سِ أَنفُ يفِ  ﴿وَ
اجلاهل  الــروح  صار   القو هذه  تطابقت 
مَ  لَّ عَ نُ  َ محْ تعاىل: ﴿الرَّ قوله  معنى  عاملاً وهو 
النفس  استعداد  أن  فاحلاصل   ﴾ آنَ ــرْ ــقُ الْ

لتحصيل هذه املعارف هو الذهن. 

اخلامس عرش: الفكر وهو انتقال الروح 
التصديقات  إىل  احلارضة  التصديقات  من 

الفكر  إن  املحققني  بعض  قال  املستحرضة 
جيري جمر الترضع إىل اهلل تعاىل يف استنزال 

العلوم من عنده. 

أن  شك  وال  احلــدس  عــرش:  السادس 
الفكر ال يتم عمله إالّ بوجدان يشء يتوسط 
املجهولة  النسبة  لتصري  املجهول  طريف  بني 
معلومة فان النفس حال كوهنا جاهلة كأهنا 
يقودها  قائد  من  هلا  والبد  ظلمة  يف  واقفة 
بني  املتوسط  هو  وذلــك  يسوقها  وسائق 
الطرفني وله إىل كل واحد منهام نسبة خاصة 
فيتولد من نسبته إليهام مقدمتان فكل جمهول 
مقدمتني  بواسطة  إالّ  به  العلم  حيصل  ال 
فكام  كالشاهدين  مها  واملقدمتان  معلومتني 
البد  فكذا  شاهدين  من  الرشع  يف  البد  أنه 
يف العقل من شاهدين ومها املقدمتان اللتان 
تنتجان املطلوب فاستعداد النفس لوجدان 

ذلك املتوسط هو احلدس. 

احلس  شدة  وهو  الذكاء  عرش:  السابع 
وذلــك   القصو الغاية  وبلوغه  وكــاملــه 
ورسعة  األمــر  يف  املضاء  هو  الــذكــاء  ألن 
القطع باحلق وأصله من ذكت النار وذكت 
الريح وشاة مذكاة أي مدرك ذبحها بحدة 

السكني. 

عن  عبارة  وهي  الفطنة  عرش:  الثامن 
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فانه  ولذلك  تعريضه  قصد  لــيشء  التنبه 
األحاجي  استنباط  يف  األكثر  يف  يستعمل 

والرموز. 

التاسع عرش: اخلاطر وهو حركة النفس 
ذلك  احلقيقة  ويف  الدليل  حتصيل  نحو 
بالنفس  بالبال واحلارض  املعلوم هو اخلاطر 
ولذلك يقال: هذا خطر ببايل إالّ أن النفس 
جعلت  اخلاطر  املعنى  لذلك  حمالً  كانت  ملا 

خاطراً إطالقاً السم احلال عىل املحل. 

العرشون: الوهم وهو االعتقاد املرجوح 
وقد يقال إنه عبارة عن احلكم بأمور جزئية 
جسامنية  جزئية  ألشخاص  حمسوسية  غري 
وعــداوة  األم  بصداقة  السخلة  كحكم 

املؤذي. 

احلادي والعرشون: الظن وهو االعتقاد 
للقوة  االعتقاد  قبول  كــان  وملــا  الــراجــح 
الظن  والضعف غري مضبوط فكذا مراتب 
عن  عبارة  أنــه  قيل  فلهذا  مضبوطة  غري 
عىل  القلب  يف  املعتقد  طريف  أحد  ترجيح 
اآلخر مع جتويز الطرف اآلخر ثم إن الظن 
العلم  القوة قد يطلق عليه اسم  املتناهي يف 
اسم  العلم  عىل  أيضاً  يطلق  قد  جرم  فال 
الظن كام قال بعض املفرسين يف قوله تعاىل:  
﴾ قالوا إنام  ِمْ هبِّ و رَ قُ الَ م مُّ ُ ونَ أَهنَّ نُّ ينَ يَظُ ﴿الَّذِ

أطلق لفظ الظن عىل العلم ههنا لوجهني:

أحدمها: التنبيه عىل أن علم أكثر الناس 
يف الدنيا باالضافة إىل علمه يف اآلخر كالظن 

يف جنب العلم. 

ال  الدنيا  يف  احلقيقي  العلم  أن  والثاين: 
الذين  والصديقني  للنبيني  إالّ  حيصل  يكاد 
ينَ  ﴿الَّذِ تعاىل:  قوله  يف  تعاىل  اهلل  ذكرهم 
واعلم  ابُوا﴾  تَ يَرْ  ْ ملَ مَّ  ثُ ولِهِ  سُ رَ وَ بِاهللا  وا  نُ آمَ
أن الظن إن كان عن أمارة قوية قبل ومدح 
وعليه مدار أكثر أحوال هذا العلم. وإن كان 
نَّ  عن أمارة ضعيفة ذم كقوله تعاىل: ﴿إَنَّ الظَّ
ضَ  ئًا﴾. وقوله: ﴿إِنَّ بَعْ يْ قِّ شَ َ نِي مِنَ احلْ غْ الَ يُ

.﴾ نِّ إِثْمٌ الظَّ

عبارة  -وهو  اخليال  والعرشون:  الثاين 
بعد  املحسوس  عن  الباقية  الــصــورة  من 
صورة  من  الـــوارد  الطيف  غيبت-ومنه 
لتلك  يقال  قد  واخليال  خياالً  املحبوب 
ال  والطيف  اليقظة  ويف  املنام  يف  الصورة 

يقال إالّ فيام كان يف حال النوم. 

الثالث والعرشون: البدهية وهي املعرفة 
الفكر  بسبب  ال  النفس  يف  ابتداء  احلاصلة 

كعلمك بأن الواحد نصف االثنني. 

ــات وهي  ــي ــع والــعــرشون: األول ــراب ال
البدهييات بعينها والسبب يف هذه التسمية أن 
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الذهن حيلق حممول القضية بموضوعها أوالً 
ال بتوسط يشء آخر فأما الذين يكون بتوسط 

 . يشء آخر.ذاك املتوسط هو املحمول أوالً

اخلامس والعرشون: الروية، وهي ما كان 
 .من املعرفة بعد فكر كثري، وهي من رو

السادس والعرشون: الكياسة.وهي متكن 
النفس من استنباط ما هو أنفع -وهلذا قال 
عليه الصالة والسالم: «الكيس من دان نفسه 
وعمل ملا بعد املوت» -من حيث إنه ال خري 

يصل إليه اإلنسان أفضل مما بعد املوت-.

معرفة  وهي  اخلربة،  والعرشون:  السابع 
يتوصل إليها بطريق التجربة، يقال خربته قال 
ةٍ.وقيل  لَ أبو الدرداء: وجدت الناس أخرب نَقَ
هو من قوهلم: ناقة خربة -أي غزيرة اللبن، 
فكان اخلرب هو غزارة املعرفة-وجيوز أن يكون 

قوهلم ناقة خربة: هي املخرب عنها بغزارهتا. 

إحاطة  وهو  الرأي،  والعرشون:  الثامن 
إنتاج  منها   جير التي  املقدمات  يف  اخلاطر 
من  املستنتجة  للقضية  يقال  وقد  املطلوب، 
الرأي رأي، والرأي للفكر كاآللة للصانع، 
وهلذا قيل: إياك والرأي الفطري، وقيل: دع 

الرأي تصب. 

وهي  الــفــراســة  والــعــرشون:  التاسع 
الــظــاهــر عــىل اخللق  بــاحلــق  االســتــدالل 

هذا  صدق  عىل  تعاىل  اهلل  نبه  وقد  الباطن، 
آليَاتٍ  لِكَ  ذَ يفِ  ﴿إِنَّ  تعاىل:  بقوله  الطريق 
م  هُ فُ رِ ﴿تَعْ تعاىل:  وقوله   ،﴾ نيَ مِ سِّ تَوَ مُ لْ لِّ
نِ  ْ مْ يفِ حلَ نَّهُ فَ رِ تَعْ لَ ﴾ وقوله تعاىل: ﴿وَ مْ هُ يامَ بِسِ
﴾، واشتقاقها من قوهلم: فرس السبع  لِ وْ الْقَ
املعارف،  اختالس  الفراسة  فكأن  الشاة، 
وذلك رضبان: رضب حيصل لإلنسان عن 
خاطره وال يعرف له سبب، وذلك رضب 
وإيــاه  الوحي،  من  رضب  بل  ــام  االهل من 
ملحدثني  أمتي  يف  «إن  بقوله:   النبي عن 
النفث  وإن عمر ملنهم» ويسمى ذلك أيضاً 
ما  الفراسة  من  الثاين  والرضب  الروع،  يف 
االستدالل  وهي  متعلمة  بصناعة  يكون 
الباطنة  األخالق  عىل  الظاهرة  باألشكال 
ن  مَ ﴿أَفَ تعاىل:  قوله  يف  املعرفة  أهل  وقال 
﴾ إن  هُ نْ دٌ مِّ اهِ وهُ شَ تْلُ يَ بِّهِ وَ ن رَّ نَةٍ مِّ يِّ ىلَ بَ انَ عَ كَ
البينة هو القسم األول وهو إشارة إىل صفاء 
جوهر الروح والشاهد هو القسم الثاين وهو 

االستدالل باألشكال عىل األحوال](٩). 

أما علامء وجوه القرآن فنجد أهنم ذكروا 

(٩) وحسب التتبع ذكر مثل ذلك العالمة الطباطبائي 
يف تفسريه القيم امليزان وهذا يشكل أمهية بالغة 
الطباطبائي  حسني  حممد  العالمة  أن  باعتبار 
من فالسفة املسلمني املعارصين ومن حمض 

التخصص ذكر ذلك. 
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العلم عىل ستة عرش وجهاً هي(١٠):

مْ  نتُ أَ اجلهل، كقوله: ﴿وَ  ( أحدها: (ضدّ

 ﴾ ونَ مُ لَ ا الَ تَعْ مُ مَ لَ ﴾ وقوله: ﴿إِينِّ أَعْ ونَ مُ لَ تَعْ

نَا﴾ وقوله:  تَ مْ لَّ ا عَ ا إِالَّ مَ نَ مَ لَ لْ وقوله: ﴿الَ عِ

.﴾ ضِ رْ األَ اتِ وَ وَ امَ يْبَ السَّ مُ غَ لَ ﴿إِينِّ أَعْ

مَ  آدَ مَ  لَّ عَ ﴿وَ كقوله:  اإلهلــام،  والثاين: 

  انَ ِنسَ اإلْ قَ  لَ ﴿خَ وقوله:  ا﴾  هَ لَّ كُ ء  امَ سْ األَ

 ْ ملَ ا  مَ انَ  ِنسَ اإلْ مَ  لَّ ﴿عَ وقوله:   ﴾ يَانَ بَ الْ هُ  مَ لَّ عَ

.﴾ مْ لَ يَعْ

ا  مَ دِ  بَعْ ن  ﴿مِّ كقوله:  البيان،  والثالث: 

م  يْهِ لَ نَّ عَ صَّ نَقُ لَ ﴾ وقوله: ﴿فَ مِ لْ اءكَ مِنَ الْعِ جَ

دِ  ﴾ وقوله: ﴿إِالَّ مِن بَعْ آئِبِنيَ ا غَ نَّ ا كُ مَ مٍ وَ لْ بِعِ

نْ  مَ ﴾ وفيها: ﴿فَ مْ نَهُ يْ ا بَ يً مُ بَغْ لْ مُ الْعِ اءهُ ا جَ مَ

لْ  قُ مِ فَ لْ اءكَ مِنَ الْعِ ا جَ دِ مَ كَ فِيهِ مِن بَعْ آجَّ حَ

.﴾ اْ الَوْ تَعَ

ا  نَ لْ عَ جَ ا  مَ ﴿وَ كقوله:  التميّيز،  والرابع: 

بِعُ  تَّ يَ ن  مَ مَ  لَ لِنَعْ إِالَّ  ا  يْهَ لَ عَ نتَ  كُ تِي  الَّ ةَ  لَ بْ قِ الْ

[البقرة:   ﴾ هِ يْ بَ قِ عَ ىلَ  عَ لِبُ  يَنقَ َّن  ممِ ولَ  سُ الرَّ

ن  مِّ م  يْهِ لَ عَ ــهُ  لَ ــانَ  كَ ــا  مَ ﴿وَ ١٤3]وقــولــه: 

وَ  َّنْ هُ ةِ ممِ رَ خِ مِنُ بِاآلْ ؤْ ن يُ مَ مَ لَ انٍ إِال لِنَعْ طَ لْ سُ

وجوه  كتاب  مثل  مراجعة  يمكن  للتوسع   (١٠)
كتاب  النيسابوري  الرمحن  عبد  أليب  القرآن 

العني باب العلم. 

﴾ [سبأ: ٢١]. كٍّ ا يفِ شَ نْهَ مِ

م  كُ مُ لِّ عَ يُ التعليم، كقوله: ﴿وَ واخلامس: 

﴾ [لبقرة: ١5١]، وقوله:  ونَ مُ لَ واْ تَعْ ونُ ْ تَكُ ا ملَ مَّ

﴾، [النساء: ١١3] مُ لَ نْ تَعْ ْ تَكُ ا ملَ كَ مَ مَ لَّ عَ ﴿وَ

﴾ [النجم: 5 ]،  وَ يدُ الْقُ دِ هُ شَ مَ لَّ وقوله: ﴿عَ

[الرمحن:   ﴾ آنَ رْ الْقُ مَ  لَّ عَ نُ َ محْ ﴿الرَّ وقوله: 

 .[١-٢

واْ  لُ عَ ا تَفْ مَ والسادس: القبول، كقوله: ﴿وَ

هُ اهللا﴾ [البقرة: ١٩٧].  مْ لَ ٍ يَعْ ريْ مِنْ خَ

مِ  لَ يَعْ ــا  َّ ملَ ﴿وَ كقوله:  الرؤية،  والسابع: 

 ﴾ ينَ ابِرِ مَ الصَّ لَ يَعْ مْ وَ نكُ واْ مِ دُ اهَ ينَ جَ اهللا الَّذِ

اهللا  مَ  لَ لِيَعْ ﴿وَ وقوله:   ،[١٤٢ عمران:  [آل 

﴾ [احلديد: ٢5]،  يْبِ هُ بِالْغَ لَ سُ رُ هُ وَ ُ ن يَنرصُ مَ

مْ  نكُ واْ مِ دُ اهَ ينَ جَ مِ اهللا الَّذِ لَ َّا يَعْ ملَ وقوله: ﴿وَ

الَ  وَ ولِهِ  سُ رَ الَ  وَ اهللا  ونِ  دُ مِن  واْ  ذُ تَّخِ يَ  ْ ملَ وَ

﴾[التوبة: ١٦]. ةً لِيجَ نِنيَ وَ مِ ُؤْ املْ

لِمَ  عَ لَوْ  ﴿وَ كقوله:  االثبات،  والثامن: 

﴾ [األنفال: ٢3]. مْ هُ عَ مَ ا السْ ً ريْ مْ خَ اهللا فِيهِ

بِّ  رَّ ــل  قُ ﴿وَ كقوله:  احلفظ،  والتاسع: 

﴾[طه: ١١٤].  امً لْ ينِ عِ دْ زِ

امً  لْ عِ امً وَ كْ نَا حُ يْ الً آتَ كُ والعارش: الفهم ﴿وَ

﴾[األنبياء: ٧٩ ]، وقوله:  ودَ اوُ عَ دَ نَا مَ رْ خَّ سَ وَ
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﴾ [النمل:  امً لْ نَ عِ يْامَ لَ سُ ودَ وَ اوُ ا دَ نَ يْ دْ آتَ لَقَ ﴿وَ

.[١5

واحلادي عرش: اسم اهلل: يا حي يا قيّوم، 

تَابِ  الْكِ نَ  مِّ مٌ  لْ عِ هُ  ندَ عِ ي  الَّذِ الَ  كقوله: ﴿قَ

﴾ [النمل: ٤٠]، قال ابن عباس:  نَا آتِيكَ بِهِ أَ

(اسم اهلل األعظم، يعني يا حيّ يا قيّوم). 

ـــرش: الـــصـــدق، كــقــولــه:                      ـــاين ع ـــث وال

مٍ  وْ ﴾ [البقرة: ٢3٠] و ﴿لِقَ ونَ مُ لَ مٍ يَعْ وْ ﴿لِقَ

﴾ [يونس: 5]. ونَ مُ لَ يَعْ

كقوله:                    الـــثـــواب،  عـــرش:  ــث  ــال ــث وال

نَّ  مَ لَ يَعْ لَ وَ وا  نُ آمَ يــنَ  ــذِ الَّ اهلل  نَّ  مَ لَ يَعْ لَ ﴿وَ

﴾ [العنكبوت: ١١ ] ُنَافِقِنيَ املْ

مْ  لَ اعْ والرابع عرش: الثبوت، كقوله: ﴿فَ

هَ إِال اهلل﴾ [حممد: ١٩]. نَّهُ ال إِلَ أَ

لْ  ﴿قُ كقوله:  العمل،  عرش:  واخلامس 

﴾ [الزمر: ٩]. ونَ مُ لَ ينَ يَعْ ي الَّذِ تَوِ لْ يَسْ هَ

والسادس عرش: العلم رشط من أرشاط 

 ﴾ ةِ اعَ لِّلسَّ مٌ  لْ لَعِ ــهُ  إِنَّ ﴿وَ كقوله:  الساعة، 

[الزخرف: ٦١]، يعني أن عيسى رشط 

من أرشاط الساعة. 

للبحث صلة يف العدد القادم إن شاء اهلل.





٢5٩

املقدمة
والــصــالة  الــعــاملــني  رب  هلل  احلــمــد 
والسالم عىل النبي الصادق األمني وعىل آل 

بيته الطيبني الطاهرين..

قال عبد اهلل بن مسعود: قال لنا عيل بن 
 :أيب طالب

تقرأوا  أن  يأمركم   اهللا رسول  «إن 
لمتم».  القرآن كام عُ

أيب  عن  النجود  أيب  بن  عاصم   ورو
أحداً  رأيت  (ما  قال:  السلمي  الرمحن  عبد 
جماهد  ابن  وأفــرد   ،(عيل من  أقرأ  كان 
كتاباً  القراءات  يف  السبعة  كتاب  صاحب 

 .عن قراءة اإلمام عيل بن أيب طالب

قرأ،  (مصدر:  هي:  اللغة  يف  والقراءة 

والضم،  اجلمع  ومعناها   ،( ــاً قــرآن يقرأ، 
مجعته  أي   ، وقرآناً قــراءةً  الكتاب  وقــرأت 
سمي  ومنه  بعض،  إىل  بعضه  وضممته 
وجاء  ويضمها،  السور  جيمع  ألنه  القرآن 
الكتابَ  وقرأتُ  فهوقارئ،  تال  بمعنى  قرأ 

قراءةً وقرآناً بمعنى تلوته. 

والقراءة يف االصطالح: (علمٌ يُعلم منه 
اتفاق الناقلني لكتاب اهللا تعاىل، واختالفهم 
واإلثبات،  واحلــذف  ــراب،  واإلع اللغة  يف 
والوصل،  والفصل  والتسكني،  والتحريك 
والتخفيف والتشديد، وغري ذلك من حيث 
إمام  إليه  أو هي: (مذهب يذهب  السامع). 
النطق  يف  غريه  به  خمالفاً  القراءة  أئمة  من 
والطرق  الرواية  اتفاق  مع  الكريم  بالقرآن 
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نطق  يف  املخالفة  هذه  أكانت  سواء  عنه)، 
احلروف، أم يف هيأهتا. 

اخللف  فيها  يتبع  ســنــة  ـــراءة  ـــق وال
املتصل كام نطقها  بالسند الصحيح  السلف 
فأقرأها  أمامهم  نطقت  أوكــام   ،النبي
 ، فعالً املنقول  باللفظ  النطق  كــان  ســواء 
التغري  وأن  أومتعدداً،  ــداً،  واح أوتقريراً 
يعدوتنوع  ال  معظمه  بالقراءات  احلاصل 
إداءاً من األمالة أوالرتقيق لبعض احلروف 
الرباعي  املــضــارع  أوضــبــط  أوالتفخيم، 
أوتشديداً،  ختفيفاً  أوالنون  أوالياء،  بالتاء، 
والقراءة  املعنى،  وحدة  مع  لفظني  أوتغاير 
يف أنواعها منفردة أومشرتكة فيها مسندة إىل 

رسول اهلل منقولة عن أئمتنا الثقات. 

وقد قرأ عىل اإلمام عيل خلق كثرياً 
من الصحابة والتابعني منهم: 

أبواألسود الدؤيل. 

وزر بن حبيش. 

كان  إذ  السلمي،  الــرمحــن  وأبوعبد 
يقول: (قرأت عىل أمري املؤمنني القرآن 
كثرياً وأمسكت عليه املصحف، فقرأ عيل، 
حتى   واحلسني احلــســن  ــــرأت  وأق
أمري  عىل  يدرسان  وكانا  القرآن،  عيل  قرأ 
املؤمنني عيل فربام أخذ عيل احلرف بعد 

احلرف). 

 ،وكان ابن أيب ليىل جيود حرف عيل
أبوبكر  وقال  فهوعنه،  قراءته  من  كان  وما 

بن عياش: 

حرفاً  أحد  أقــرأين  ما  عاصم  يل  (قال 
أبوعبد  وكان  السلمي،  الرمحن  أبوعبد  إال 

 .(الرمحن قد قرأ عىل عيل

روايته  يف  حفص  قــراءة  من  كان  وما 
عن عاصم، فهي رواية عاصم، عن أيب عبد 
الرمحن السلمي، عن عيل بن أيب طالب عن 
الزيات  محزة  وقرأ  عليه،  اهلل  صوات  النبي 
عىل ابن أيب ليىل، ومحران بن أعني، وجعفر 
قراءهتم  ترجع  الصادق، وهؤالء مجيعاً 

 .إىل اإلمام عيل

تعتمد  والــتــالوة  الــقــراءة  ظلت  وقــد 
من  اخللف  واألخـــذ  واملشافهة  السامعة 
املصحف،  يف  ن  دوّ القرآن  أنَّ  مع  السلف 
ومل يتحول األساس يف تالوته عىل االعتامد 
منذ  االعتامد  وظل  املكتوب  املصحف  عىل 
عهد رسول اهلل عىل الرواية بالسند الصحيح 
املتواتر عنه فالرواية عن رسول اهلل هي 
حفظاً  صحابته  عنه  تلقاها  وقد  األســاس، 
القرآن  التابعون  وتلقى  ومشافهة،  وسامعاً 
املتواتر جيالً  بالسند  من صحابة رسول اهلل 
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املتأخر  فيها  يتبع  نة  سُ فالقراءة  جيل،  بعد 
اهلل  رســول  صحابة  القرآن  فحملة  املتقدم 
القرآن  لواء  حامل   عيل اإلمام  يتقدمهم 
والدين املخصوص بدعوة الرسول والقائم 
بأمر اهلل سبحانه وتعاىل، فهواإلمام املنتجب 
املرتىض، واهلادي املنتخب، والقائم املرجتى، 
أهل  عىل  واحلجة  تعاىل،  بعلمه  واملختار 
عامله، والضياء ألهل دينه، والقيّم عىل عباده 
رسه،  واستودعه  ألهله  إماماً  به  اهلل  ريض 
لدينه  واستحفضه علمه وحكمه واسرتعاه 
وانتدبه لعظيم أمره، وأحيا به مناهج سبيله، 
بالنور  اجلهل  أهــل  حتري  أن  بالعدل  فقام 
الذي  األبلج  باحلق  النافع  والشفاء  الساطع 
مىض عليه الصادقون، فهوالناصح لعباد اهلل 

احلافظ لدين اهلل وقرآنه. 

املؤمنني  أمــري  اإلمــام  استحفظ  لقد 
رســولــه،  ـــة  ـــنّ وسُ اهلل  كــتــاب   عيل
ة، وتلقى العلم  كونهترعرع يف بيت النبوّ
من  فكان   ،األمني الــصــادق  فــم  مــن 
أحفظ من ضبط النص القرآين، ومن أشهر 
الزم  وقد  األكرم،  لرسولنا  الوحي  كتّاب 
التنزيل  أيام  امللقى عليه طيلة  الواجب  هذا 
يدي  بني  يكتب   ، ـــدينّ وامل املكيّ  الزمني 

الكريم(١)،  القرآن  من  ينزل  ما  اهلل  رسول 
وهذه مهمة جتعله عىل معرفة وثيقة يف النص 
عىل  دقيقة  قدرة  وعىل  به،  املوحى  القرآين 
يف  القرآنية  واملعاين  الداللة  ومعرفة  التمييز 
له ألن يكون مرجعاً  العرضة األخرية، ممّا أهّ
  النبيّ لغريه من الذين مل حيرضوا قراءة 
ممّن  كان   وأنّه ــرية،  األخ العرضة  بعد 
مجع القرآن حفظاً عىل عهد رسول اهلل عليه 
ه عىل حفظه، وقد روي أنّه مجع القرآن  واقرّ
 .(٢) عىل ترتيب النزول عقب وفاة النبيّ

كان اإلمام من محلة القرآن الكريم 
يقرأ طول أيامه بقراءة العامة، وهي القراءة 
التي يوافق نطقها قراءة رسول اهلل وهبا 
تب املصحف الرشيف بلسان قريش، وقد  كُ
جنّد نفسه إلقراء القرآن، حتى كان من أشهر 
اء واملقرئني للقرآن(3)، وأخذ عنه خلقٌ  القرّ
انتهت  وإليه  والتابعني،  الصحابة  من  كثري 
وقارئني  السبعة(٤)،  القراء  من  أربعة  قراءة 

(١) ينظر: االستيعاب (بريوت) ٦٨/١، وفتح 
الباري ٢٢/٩، واالتقان ٢٠٢/١. 

(٢) االتقان ٢٠٠/١-٢٠٢. 
(3) معرفة القراء للذهبي ٤٦/١. 

أيب  بن  وعاصم  العالء  أبوعمروبن  هم   (٤)
محزة  بن  وعيل  حبيب  بن  ومحزة  النجود 
الكسائي، ينظر: السبعة: ٧٠، والربهان 
 ،٢٧٦/١ النهاية  وغــايــة   ،33٨/١
 ،١33/١ العرش  القراءات  يف  والنرش 
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بن  خلف  مها  العرشة،  تكملة  الثالثة  من 
هشام ويعقوب احلرضمي. 

لــواء  حامل  بحق   اإلمام فكان 
عنه،  يشغله  ما  نفسه عن كل  د  القرآن، جرّ
القرآن  قــراءة  من  اإلكثار  اىل  يدعوالناس 
كتاب  تبليغ  يف  وفهمه  ومدارسته  وحفظه 

ة.  اهلل تعاىل اىل الناس عامّ

املبحث األول
اهلمز والتسهيل

ض  عوّ الــقــراءات  من  طائفة  وردت 
حروف  بعض  عن  املحققة  باهلمزة  فيها 
وظيفة  أداء  لغرض  ــك  وذل والــلــني،  ــدّ  امل
صوتية يف نرب مقاطع معينة يف بناء الكلمة، 
التخفيف  يف  عادته  عىل  جرياً  ــالم  واإلس
عىل القبائل العربية ومراعاة هلجاهتا مل يلزم 
أحداً بتحقيق اهلمزة، وإن ألتزمه يف الوحي، 
فاملت قراءات كثري منهم إىل التسهيل، غري 
بالقرآن  آخذين  النرب  فضلوا  الفصحاء  أن 
بأهل  لقبوا  قد  وهــؤالء  بصنيعه،  متأثرين 
من  أرقــى   مستو إىل  طموحاً  التحقيق 

الفصاحة(5). 
١٦٠، ١٧٢، واالتقان ٢٠٤/١. 

واخلصائص  ٤٦/١؛  املحتسب  ينظر:   (5)
قراءة  يف  اللغوية  والظواهر  ١٤٨/3؛ 

أهل احلجاز: 3٧.

من  خصيصة  اهلمز  حتقيق  ويــبــدوأن 
زيت إىل هلجة متيم، واىل  التي عُ اخلصائص 
وأن  وأســد(٦)،  قيس  منها  نجدية  هلجات 
القبائل  هلجة  هبا  انــامزت  ظاهرة  التسهيل 
أبوزيد  ذكر  فقد  واحلجاز،  اجلزيرة،  شامل 
(ت٢١5هـ) أنَّ أهل احلجاز وهذيالً وأهل 
أن  واملعروف  ينربون(٧)،  ال  واملدينة  مكة 
يف  "االختالف  توارثوا  واملسلمني  العرب 
نطق اهلمزة حتقيقاً وتسهيالً حتى يومنا هذا، 
فهي ظاهرة طبيعية ضاربة يف القدم كغريها 
من الظواهر اللغوية والنحوية التي تفاوتت 
فيها القبائل العربية بسبب انتشارها عىل رقعة 
واسعة من األرض تتقاسم جغرافيتها جبالٌ 

.(٨)"وهضاب وسهول وأودية وصحار

الظاهرة  العربيّة هذه  أرجح علامء  وقد 
تقليل  منها  وظيفة  من  بأكثر  لتقوم  أهنا  من 
الرسعة يف النطق، واهلرب من تتابع احلركات، 

واملبالغة يف إبراز بعض مقاطع الكلمة.

 عيل اإلمــام  قــراءة  يف  وردت  وقد 

ل  املفصّ ورشح  5٤٢/3؛  الكتاب  ينظر:   (٦)
١٠٧/٩؛ ويف اللهجات العربية: ٧5.

واملزهر  (برأ) ٢٢/١؛  مادة  العرب  لسان   (٧)
٢٧٦/٢؛ واللهجات العربية يف الرتاث 

.3١٨/١
العربية  املعجامت  يف  القرآنية  القراءات   (٨)

حتى القرن السابع اهلجري: 5٤٨.
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ة  بعض املفردات عوض فيها باهلمزة املحققّ
املد واللني، ويف بعضها  عن بعض حروف 
اآلخر مال إىل تسهيل اهلمز فيها، من ذلك: 

( ئْتُ -هِ (هيْتَ
 " ئْتُ "هِ  : عيلّ اإلمــام  عن  رويــت 
بكرس اهلاء ومهزة الياء وضمّ التاء من قوله 
تعاىل: ﴿* + ,- . / 0﴾ 
مثال:  عىل  هتيأت(٩)،  من   ،[٢3 [يوسف: 
)، من (هاء، هييء، إذا هتيّأ)، بمعنى:  ئتُ (جِ
ضمري   « ــئــتُ «هِ يف:  لك).والتاء  (هتيّأت 
فيه:  يقال  الفعل(١٠)،  إليه  املسند  الفاعل 
أجيء،   ، ئتُ (جِ كـ:  هيئة)   ، يءُ أهِ  ، ئتُ (هِ
 ، فتُ (خِ كـ:   ( اءُ أهَ  ، ئَتُ (هِ وقالوا:  يْئة)،  جَ
ئَتُ  )، هذا بمعنى خذ، والالم يف: (هِ أخافُ
 : ئتُ لك) متعلقة بالفعل نفسه، فمعنى: (هِ
هتيّأ يل أمرك، وحسنت هيئتُك)، ألن امرأة 
كل  يف  به  اخللوة  عىل  لتقدر  تكن  مل  العزيز 
وتفيّأت)،   ، (فِئتُ  :« ئتُ «هِ ونظري  وقت، 

ابن  وخمترص  ١٤٤؛  القبائل:  لغات  ينظر:   (٩)
خالويه: ٦3؛ واملحتسب 33٨/١.

والسبعة:  ١٠٦/١؛  الــطــربي  ينظر:   (١٠)
٦3؛حجة  خالويه:  ابن  3٤٧؛وخمترص 
النحاس  إعـــراب  ٤٤٢/٢؛  الــفــاريس 
535/١؛  النحاس  ومعايل  ١٩٨/٢؛ 
والنرش ٢٢١/٢؛ واإلحتاف: ٢٦3، وهي 
قراءة ابن عباس وحييى وأيب رجاء وجماهد 

وعكرمة وابن عامر برواية هشام. 

وقد ورد ذكرها يف القرآن الكريم يف مواضع 
معلومة(١١).

عباس  وابن   عيل اإلمــام  عن  ذكر 
الفعل  من  لــك»  يّئتُ  «هُ قــرءا  أهنــام  أيضاً 
(١٢)، وهي فعل  (هيّأ)والالم من صلته أيضاً

ئتُ لك».  رصيح مثل: «هِ

بفتح   « لــكَ «هيتَ  الكسائي  وحكى 
اهلاء والتاء، وقال: (هي لغة األهل حوران 

وقعت إىل احلجاز معناها تعال)(١3).

أنا  ومعناها:  بالقبطيّة  أهنا  واألرجــح 
ملك لك، وهذا مدلوله أنَّ القصة قد جرت 
أحداثها بمرص القديمة، فجرت هذه اللفظة 
القرآن  واستعمل  العزيز،  امرأة  لسان  عىل 
اللفظة عىل سبيل االستئناس والتنويه بلغة 

البيئة التي جتري فيها أحداث القصة(١٤). 

يف  تداوهلا  وعدم  الكلمة  غرابة  ولعلّ 
العربيّة عىل نطاق واسع سبب االختالف يف 

(١١) النحل: ٤، احلجرات: ٩، البقرة: ٢٢٦.
القبائل: ١٤٤؛ واملحتسب  لغات  ينظر:   (١٢)
خــالــويــه:  البـــن  ــة  ــج واحل 33٨/١؛ 
والطربيس  ٤55/٢؛  والكشاف  ١١١؛ 

٢٢٢/5؛ والبيضاوي 3/١٦٠.
وينظر:  ١٦٨؛  للكسائي:  القرآن  معاين   (١3)
القرآن  ــاز  وجم ٤٠/٢؛  الــفــراء  معاين 
3٠٦/١؛ ولغات القبائل: ١٤٤-١٤5؛ 

والبحر املحيط 5/3٨3-3٨٢. 
(١٤) الطربي ١٠٦/١.
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د، وقد بلغت  نطقها والتلفظ هبا عىل نحوموحّ
وجوه القراءة هبا ما يزيد عىل ست قراءات. 

( بَذأَنَّ نْ يُ -لَ نَّ نبذَ يُ (لَ
قرأ   عيل اإلمــام  أنَّ  العلامء  ذكــر 
 C BA﴿ :باهلمز قوله تعاىل « أنَّ بَذَ نْ يُ «لَ
٤ٍٍ] ،قال ابن خالويه:  E D﴾ [اهلمزة: 
، واحلسن، ومجاعة،  : باهلمز عيلّ نْبذأَنَّ (ليُ
احلاطمة  يف  بَذنّ  نْ عمرو.ليُ أيب  عن  لينبذنه 

بعضهم)(١5). 

اجلمهور  ــراءة  ــق ل ــراء  ــف ال ـــرض  وع
احلسن  ولــقــراءة  التوحيد  عىل   " نبذنَّ "ليُ

 . " يريد: الرجل ومالهُ نْبذانِّ يُ البرصي "لَ

وذكر  فيها  الــقــراءات  الزجاج  وبــنيّ 
 " نَّ "لينبذَ املعنى  أن  عــىل  احلسن  قـــراءة 
 " بُذنَ نْ تَ "لَ وقرئت:  احلطمة،  يف  هووماله 
يف  ه  هوومجعُ لينبذ  أنه  فمعناه:  احلطمة  يف 
اإلمام  قراءة  إىل  ابوحيان  وأشار  احلطمة، 

نْ قرأ هبا من القراء(١٦).  عيلّ وإىل مَ

بقراءة  ١٧٩.وقــرأ  خالويه:  ابن  خمترص   (١5)
احلسن  منهم  القراء،  من  جمموعة  اإلمام 
البرصي وابن حميض ومحيد وهارون عن 

أيب عمرو.
ومعاين  ٢٩٠/3؛  الفراء  معاين  ينظر:   (١٦)
القرآن وإعرابه ٢٧٦/5؛ والبحر املحيط 

.٧٢٧/٨

ؤات) طُ (خطوات-خُ
ؤات"  طُ "خُ  عيل ــــام  اإلم ـــرأ  ق

بضمتني ومهزة من التعويض عن حرف املدّ 

 Ã Â Á﴿ :واللني من قوله تعاىل

١٦٨] ،وأحــدهــا  ــقــرة:  ــب [ال  ﴾Ä

قال  اخلطأ،  بمعنى  أو"خطيئة"  طأة"،  "خُ

أبوالفتح: 

فمردود  املوضع  هــذا  يف  اهلمز  ــا  (أم

والذي  أخطأت،  من  ال  خطوات  من  ألنه 

يرصفُ هذا إليه أن يكون كام هتمزه العرب 

السويق  له يف اهلمز، نحو: حألت  والحظّ 

يسنشئ  والذئب  بأبيات،  روحي  ورثــأت 

ريح الغنم، واحلملُ عىل هذا فيه ضعف، إال 

أن الذي فيه من طريق العذر أنه ملا كان من 

الشيطان غلب عليه معنى اخلطأ، فلام  فعل 

رأسها،  اهلمزة  أطلعت  املعنى  ذلك  ر  تصوّ

ؤات)(١٧). طُ وقيل: خُ

وات  طْ خُ واحدة وجيمع  وة  طُ خُ ويقال 
الشيطان  وات"  طُ "خُ ت  وات.وفرسّ طُ وخُ
ما بني  وآثاره، وأصل اخلطوة مسافة  قهُ  طرُ

األعرج  قراءة  وهي  املحتسب١١٧/١،   (١٧)
وعمروبن عبيد واألعمش وسالم أيضاً. 
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القدمني(١٨). 

هدوا) أُشِ دوا-أَ هِ (أَشَ

  عيلّ اإلمام  أنَ  العربية  علامء  ذكر 
تعاىل:  قوله  من  هبمزتني  دوا"  "أَأُشهِ قرأ: 
 ،[١٩ ــرف:  ــزخ [ال  ﴾©  ¨﴿
بال  الثانية  بتسهيل  ثانية  قــراءة  له  وذكــروا 

(١٩)، قال الفراء:  مدّ

عاصم  «أشهدوا»  من  األلف  (نصب 
عىل  احلــجــاز  ــل  أه ورفعها  ــش،  ــم واألع
يُسمَّ  مل  ألنه  خلقهم»،  ــدوا  ــهِ «أُشْ تأويل: 
مهز  بغري  ـــرأوا  وق واحــد  واملعنى  فاعله 

يريدون االستفهام)(٢٠). 

وقراءة اإلمام األويل هبمزة داخلة عىل 
«أشهدوا» رباعياً مبنياً للمفعول بال مدّ بني 

اهلمزتني، قال األزهري: 

فمعناه:  ــــدوا»  ــــهِ «آواشْ قـــرأ  (مـــن 
اهلل،  خلقهن  حني  املالئكة  قَ  لْ خَ وا  أَأُحــرضُِ

األزهري:  معاين  ١٧٤؛  السبعة:  ينظر:   (١٨)
٦٨؛ واحلجة البن خالويه: ٤٠؛ وحجة 
3٢٧/٢؛  والتذكرة  ٤٠٦/١؛  الفاريس 

والبحر املحيط ٦٨١/١.
١35؛  خــالــويــه:  ــن  الب املخترص  ينظر:   (١٩)
واملحتسب ٢5٤/٢؛ والبحر املحيط ١٦/٨، 
ل عن عاصم. وقرأ بقراءة اإلمام األوىل املفضّ

وقرأ بقراءة اإلمام الثانية ابن عباس وجماهد 
ونافع يف رواية له.

(٢٠) معاين القرآن 3/٢٩-3٠.

أوإناث؟ وهذا استفهام  م ذكور  أهنّ وا  علِمُ فَ
خلقهم.وفيه  ْرضوا  حيَ مل  أي:  النفي،  معناه 
خلقهم»:  دوا  هِ «أَشَ قرأ  ومن  هلم،  تقريح 

وا خلقهم)(٢١).  أحرضَ

ياء) ئاء-رِ (رِ
هبمزة  ـــاء»  «ري  : عيلّ اإلمـــامُ  قــرأ 
واحدة من قوله تعاىل: ﴿ « ¼ ½ 
تسهيل  عىل   ،[٢٦٤ [البقرة:   ﴾¿  ¾

اهلمزة األوىل منها بجعلها ياء(٢٢). 

املبحث الثاين
الضبط والتحريك

ثالث:  العربيّة  يف  القصرية  احلركات 
هذه  وتتفاوت  والكرسة،  والفتحة  الضمة 
ة، فالضمة  الثقل واخلفّ احلركات من حيث 
وبينهام  أخفها،  والفتحة  احلركات  أثقل 
يف  العربيّة  القبائل  اختلفت  وقد  الكرسة، 
نطق هذه احلركات، فبعض القبائل تستعمل 
الضمة وبعضها يستعمل الفتحة أوالكرسة، 
اللهجات  (اخــتــالف  بسبب  ذلــك  وكــل 
العربيّة يف نطق الصوائت القصرية اختالفاً 
احلرف  حيرك  فقد  ألفاظها،  بعض  يف  بينا 
بالضمّ  ويكون  هلجة،  يف  بالكرسة  لفظة  يف 

(٢١) معاين القراءات: ٤3٨.
(٢٢) املخترص البن خالويه: ١٦.
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يكون احلرف ساكناً يف  ثانية، وقد  يف هلجة 
هلجة وهومتحرك يف أخر)(٢3)، ويف قراءة 
قرأها  األصوات  من  طائفة   عيل اإلمام 
(عينها)  أويف  الكلمة  (فــاء)  يف  بحركات 
عليها  التي  القصرية  احلركات  عن  ختتلف 

القراء اآلخرين، ومن ذلك: 

بيّون) بيّون-رُ (رِ
بضم  ــون»  ــيّ ب «رُ  : عيلّ ــام  اإلم قــرأ 
 £  ¢  ¡ تعاىل: ﴿  الراء من قوله 
بمعنى  وهي   ،[١٤٦ عمران:  [آل   ﴾¤
بيّون» يكون  الفرق واجلامعات، وبالفتح «رَ
قال  ب(٢٤)،  ـــرّ ال اىل  منسوباً  منها  الواحد 
أهنم  كثري  ربيّون  تفسري  (وقيل يف  الزجاج: 
الربوة  بعضهم:  وقال  الكثرية،  اجلامعات 
عرشة آالف.وقيل: الربيّون العلامء األتقياء 
وكال   اهلل يف  يصيبهم  ما  عىل  ــربّ  الــصُ

القولني حسن مجيل)(٢5).

ابن  عند  والصوتية  اللهجية  الدراسات   (٢3)
العربيّة  اللهجات  وينظر:  ٢٠٩؛  جني: 

يف القراءات القرآنية: ١١٨. 
وابن  مسعود  ابن  اإلمــام  بقراءة  وقــرأ   (٢٤)
واحلسن  ــاء  رج وأيب  وعكرمة  عباس 
بن  وعطاء  عبيد  وعمروبن  البرصي 
خالويه:  البن  املخترص  السائب.ينظر: 
والبحر  ٧٤؛  القبائل:  ولــغــات  ٢٢؛ 

املحيط 3/١٠٦.
القرآن وإعرابه ٤٠٠/١؛ وينظر:  (٢5) معاين 

عند  واألكثر  الرجال،  هم  فالربيّون 
الزجاج القراءة بكرس الراء، قال أبوالفتح: 

والكرس  متيميّة،  ــون  ــيّ ربُ يف  (الــضــمّ 
اجلامعة.وكان  بة:  الرُّ يونس:  لغة.قال  أيضاً 
رب.قال  الصُ العلامء  بيون  الرِّ يقول:  احلسن 
قطرب: واجلامعة أيضاً مع يونس، أي: فِرق 

ومجاعات)(٢٦). 

عىل  بالفتح  بيّون»  «رَ البيضاوي  وذكر 
النسب  تغيريات  وهومن  وبالضمّ  األصل، 
كالكرس(٢٧)، فهم الفرق واالتباع املنسوبون 
اىل التأله والعبادة ومعرفة الربوبيّة هلل تعاىل. 

د) مُ د-عُ مَ (عَ
د» بضم العني  مُ  «عُ قرأ اإلمام عيلّ
 ﴾[  Z  Y﴿ تعاىل:  قوله  من  وامليم 
د»  مُ «عُ فقوله:  لغتان،  ومها   ،[٩ [اهلمزة: 
يكون  وقد  ل،  سُ ورُ رسول  مثل  عمود  مجع 
فتح  ن  ومَ ر،  ــدُ وجُ جدار  مثل  «عــامد»  مجع 
العني وامليم فهومجع عمود(٢٨)، قال الفراء: 

خالويه:  البن  واحلجة  ٢١٧؛  السبعة: 
ولسان  ١١١؛  األزهــري:  ومعاين  55؛ 

العرب مادة: "ربب".
(٢٦) املحتسب ١/١٧3.

(٢٧) تفسري البيضاوي ٤١/٢.
بن  وزيد  مسعود  ابن  اإلمام  بقراءة  قرأ   (٢٨)
ثابت وحييى بن وثاب واألعمش ومحزة 
الــطــربي١٩٠/3٠؛  والكسائي.ينظر: 
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للعمود،  مجعان  د  مَ والعَ ــد  ــمُ (والــعُ
ــاب  واألهَ واألدضــم،  م  واألدُ األديــم  مثل 
م  ضُ والقُ والقضيم  ـــب،  هَ واألَ ـــب  واألهُ

مد من نار)(٢٩).  م.ويقال أهنا عُ ضَ والقَ

كالم  يف  يأتِ  مل  أنَّه  خالويه  ابن  وذكر 
أربعة:  أحرف  إالّ  الوزن  هذا  عىل  العرب 
وأفــق  وأفــيــق  وعمد  وعــمــود  وأدم  ــم  أدي
خامساً  حرفاً  الفراء  ــب.وزاد  وأه وإهاب 
كاك واجللود(3٠).  قضيم وقضم، يعني الصّ

( هنّ -رصُ هنّ (رصِ
بضم  هن»  «فرصُ  : عيلّ اإلمام  قرأ 

تعاىل: ﴿4 5 6 7  قوله  الصاد من 
[البقرة: ٢٦٠]، عىل   ﴾: 9 8
قول  من  الصاد  بضم  والعطف  امليل  إرادة 
ور  ت هذا األمر إذا مِلت إليه أصُ القائل رصُ
عبيدة  أيب  عن  النحاس  وذكر   ،(3١) صـــوراً

ومعاين  ١٨١/5؛  النحاس  وإعـــراب 
ــن  الب واحلـــجـــة  5٦١؛  األزهــــــري: 
١٨٦/٢٠؛  والقرطبي  ٢٤٨؛  خالويه: 

والبيضاوي 5/33٨.
(٢٩) معاين القرآن 3/٢٩١.

(3٠) إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم: 
٢٠١؛ والكشف ٢/٤٨5-٤٨٦.

وجماهد  السلميّ  اإلمـــام  بــقــراءة  ــرأ  ق  (3١)
محزة. غري  والسبعة  واحلسن  وعكرمة 
البن  واحلــجــة  ١٨٩؛  السبعة:  ينظر: 
35٩/١؛  والكشف  ٤٦؛  خــالــويــه: 
املحيط  والبحر  3٠٩/١؛  والكشاف 

قال  ت،  مجعْ  : تُ ْ ورصُ قطعت   : تُ ْ رصِ أنَّ 
أبوجعفر: 

هن»  «فرصِ معنى  يف  قيل  ما  (وأوىل 
بمعنى  واحـــد،  بمعنى  أهنــام  هــــن»  ْ و»رصُ
ذ إليك  القطع عىل التقديم والتأخري، أي فخُ
اء  القرّ ومن   .(3٢)( هنًّ فرصْ الطري  من  أربعة 
يم  لغة يف هذيل وسلّ الصاد وهي  من كرس 
ث الكسائي أنّه سمع بعض بني سليم  (حدّ

ته فأنا أرصه)(33).  يقول: رصِ

ومحــزة،  مسعود،  ابــن  قــرأ  وبالكرس 
وأبوجعفر، ويعقوب عىل إرادة القطع، قال 

الطربي: 

(إنَّ معنى قوله: «فرصهن» غري خارج 
أضممهنّ  وأما  قطهن  أما  معنيني  أحد  من 
ففي  أوبالضم،  ذلك  قرئ  بالكرس  إليك 
مراعاة  غري  عىل  ذلك  عىل  مجيعهم  إمجــاع 
ها وال تفريق منهم  منهم كرس الصاد وضمّ

بني معنيي القراءتني)(3٤). 

قال   ، والضمّ امليل  بمعنى  لغتان  فهام 

٤٨٠/٢-٤٨١؛ والبيضاوي ١5٧/١.
(3٢) معاين النحاس ١٠٠/١-١٠١.

(33) معاين الكسائي: ٩٤.
معاين  وينظر:  3٧/3؛  الطربي  تفسري   (3٤)
٦٢؛  القبائل:  ولغات  ١٧٤/١؛  الفراء 

ولسان العرب مادة (صري).



 الظواهر اللغوية يف قراءة اإلمام عيل...................................................................

٢٦٨

العدد األول: ربيع(٢٠١٠م -١٤3١هـ)

هن  أبومنصور: (والذي عندي يف معنى رصِ
هن أنّ معنامها واحد)(35).  ورصُ

وب) وب-لَغُ غُ (لُ
بفتح  ــوب»  ــغُ «لَ  : عيلّ اإلمــام  قرأ 
تعاىل:  قوله  من  الوصف  إرادة  عىل  الالم 
.[35 [فاطر:   ﴾t  s  r  q﴿

غوب األعياء، واللغوب قال فيه الفراء:  واللُ
ومعناه  وب)(3٦)،  لَغُ مثل  غِب،  لْ يُ ما  (جعله 

ب منه.قال أبوالفتح:  غَ بالفتح يشء يَلْ

محلته  شئت  إن  وجــهــان:  فيها  (لــك 
ول نحو:  عُ الفَ املصادر عىل  ما جاء من  عىل 
قود.وإن شئت محلته  لوع والوَ ضوء والوَ الوَ
نا  عىل أنّه صفة ملصدر حمذوف، أي: ال يمسَ
شعرٌ  هذا  قوهلم:  عىل  وب  لَغُ وب  غُ لُ فيها 
وب  اللغُ يصف  كأنه  مائت،  وموتٌ  شاعر 
وهذا  وتعب،  أعياد  أي:  ب،  لَغَ قد  بأنه 

رضب من املبالغة)(3٧). 

(35) معاين القراءات: ٨٧.
بقراءة  وقــرأ  3٧٠/٢؛  القرآن  معاين   (3٦)
اإلمام طلحة ويعقوب والسلميّ وسعيد 
٢5٢؛  القبائل:  لغات  جبري.ينظر:  بن 
ومعاين  ١٢٤؛  خالويه:  البن  واملخترص 
النحاس  إعــراب  ١٠٠٢/٢؛  النحاس 
والبحر  3١٠/3؛  والكشاف  ٢53/3؛ 

املحيط ٤١٦/٧.
(3٧) املحتسب ٢٠٠/٢-٢٠١.

 H﴿ :تعاىل وكذلك ما جاء من قوله 
الالم  بفتح   [3٨ [ق:   ﴾K  J  I

ن ذلك  وب» إذ قال فيها ابن جني: (وحسّ «لَغُ
صاحبه  أحدمها  فكأنَّ  لفظه،  من  أنّه  عتدي 

البتة)(3٨).

فاللغوب جاز أن يكون صفة للمصدر 
موت  قالوا:  كام  لغوب  كأنه  املــحــذوف، 
كالقبول،  مصدراً  يكون  أن  وجاز  مائت، 
أمرٌ  بمعنى  ملضمر  صفة  يكون  أن  وجــاز 

وب.قال الزجاج:  لَغُ

واإلعياء.يقال:  التعب  ــوب:  ــغُ (الــلُ
وباً، وهذا فيام ذكر أن اليهود  غُ بُ لُ غُ لْ ب يَ لَغَ
، قالت: خلق اهلل السموات واألرض  نَتْ عِ لُ
اجلمعة  وآخرها  األحــد  أوهلــا  أيــام  ستة  يف 
واسرتاح يوم السبت، فأعلم أنه خلقها 
يوصف  أن  وتعاىل  وسبحانه  أيــام  ستة  يف 

بتعب أونصب)(3٩). 

ية) رْ ية-مُ رْ (مِ
ية» بضم امليم من  رْ  «مُ قرأ اإلمام عيلّ
قوله تعاىل: ﴿¥ ¦ § ¨ ©﴾ [هود: 
١٧]، واملرية يف اللغة الشك واجلدل بالكرس 
فيه،  الشك  الــيشء:  يف  واألمــرتاء  والضم، 

(3٨) املصدر نفسه ٢/٢٨5.
(3٩) معاين القرآن وإعرابه 5/٤١.
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واجلدل،  املامراة  واملــراء:  التامري،  وكذلك 
قال  أيضاً من االمرتاء، والشك(٤٠)،  واملراء 
ها،  الزجاج: (جيوز كرس امليم يف مرية وضمّ

رية)(٤١). ية ومُ رْ رِئ هبام مجيعاً يف مِ وقد قُ

ا) ا-أَدّ (إِدّ
ا» بفتح األلف  : «أَدّ قرأ اإلمام عيلّ
 ﴾§  ¦  ¥  ¤﴿ تعاىل:  قوله  من 
[مريم: ٨٩]، واألدّ بمعنى اليشء العظيم، 
والقراءة  بالفتح  القراءة  الفراء  ذكر  وقد 
بالكرس ومها بمعنى واحد يراد منها اليشء 

العظيم من الكفر، قال الفراء: 

(قرأت القراء بكرس األلف، إال أبا عبد 
ا»، ومن  لذميّ فإنّه قرأها بالفتح «أَدّ الرمحن السُ
 ، العرب من يقول: لقد جئت بيشء آدٍ مثل مادّ

وهويف الوجوه كلها: بيشء عظيم)(٤٢). 

البرصي  احلسن  اإلمــام  بــقــراءة  ــرأ  وق  (٤٠)
والسدويس.ينظر:  وأبورجاء  والسلمي 
النحاس  ومعاين   ،٢٢٢ القبائل:  لغات 
البن  واملــخــتــرص  ١١٢٢؛   ،٩٤٧/٢
مــادة  الــعــرب،  ولــســان  5٩؛  خالويه: 

(مرا)، البحر املحيط ٢٧5/5- ٢٧٦. 
(٤١) معاين القرآن وإعرابه 3/3٦.

الطربي  القرآن ١٧3/٢؛ وينظر:  (٤٢) معاين 
ــه  وإعــراب ــرآن  ــق ال ومــعــاين  ٩٨/١٦؛ 
٢٨3/3؛ واملخترص البن خالويه: ٨٦؛ 
واملحتسب ٤5/٢؛ والكشاف 5٢5/٢؛ 

والطربيس 5٢٩/٦. 

أنَّ  ــر  وذك القراءتني  النحاس  ــنيّ  وب
اىل  أبوحيان  وأشار  أعرف(٤3)  فيهام  الكرس 
«إِدذا»  اجلمهور  (وقرأ  فقال:  اإلمام  قراءة 
بكرس اهلمزة، وعيلّ بن أيب طالب وأبوعبد 
حذف  ا،  إدّ شيئاً  أي:  بفتحها،  الــرمحــن 

املضاف وأقيم املصدر مقامه)(٤٤). 

نوان) (قِنوان-قُ
نوان» بضم القاف  : «قُ قرأ اإلمام عيلّ
[األنعام:   ﴾}  |﴿ تعاىل:  قوله  من 
العني.قال  بكرس  ق  ــذْ الــعِ  : ــوُ ــنْ والــقِ  ،[٩٩
عبد  القاف  بضم  دانية  نوان  (قُ خالويه:  ابن 
ميّ  لَ الوهاب عن أيب عمروواألعمش والسُ
)(٤5)، ونقل أبوحيان ختريج أيب  عن عيلّ
ألن  فعالن،  عىل  مجع  اسم  أنه  (عىل  الفتح 
فعالنا ليس من ابنية مجع التكسري، ويف كتاب 
ابن عطية وروي عن األعرج ضم القاف عىل 
أنه مجع قنوبضم القاف، وقال الفراء: وهي 
يف  أشهر  والكرس  احلجاز،  وأهل  قيس  لغة 

العرب وقِنوعىل قنوان)(٤٦).

(٤3) معاين النحاس ٧٤٠/٢.
(٤٤) البحر املحيط ٢٧٠/٦.

وينظر:  3٩؛  خالويه:  البــن  املخترص   (٤5)
معاين القرآن وإعرابه ٢٢٢/٢.

3٩؛  خالويه:  البــن  خمترص  ال  البحر   (٤٦)
وينظر: معاين القرآن وإعرابه ٢٢٢/٢.

؟ البحر حميط ٢٤٤/٤.
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ورا) حُ ورا-دَ حُ (دُ
ـــــورا»  ح «دَ  : عيلّ اإلمـــــام  ـــرأ  ق

 H﴿ تــعــاىل:  قوله  مــن  الـــدال  بفتح 
 ﴾Q  P  O  NMK  J  I
ــدحــرون  يُ بمعنى   ،[٨-٩ [الــصــافــات: 
وذكر  ويدفعون(٤٧)،  ويُطردون  ون  دُ باعَ ويُ
أيب  (ويُرو عن  وقال:  القراءتني  النحاس 
الدال،  بفتح  ــورا»  حُ «دَ قرأ  أنّه  الرمحن  عبد 
بعض  وقال  قليلة،  ل»  وْ عُ «فَ عىل  واملصادر 
بمعنى  ولكنه  بمصدر،  ليس  النحويني: 
لكان  قــال  ما  عىل  ولــوكــان  يدحرهم،  بام 

 .(٤٨)( حور» أي بمباعدٍ «بدَ

( سوهتنّ -كُ سوهتنّ (كِ

بضم   « سوهتنَّ «كُ  : عيلّ اإلمام  قرأ 
 ª © ¨ §﴿ :الكاف من قوله تعاىل
قال   [٢33 [البقرة:   ﴾¬«

ابن خالويه: 

عن  لَميّ  السُ الكاف  بضم  وهتنَّ  سْ (كُ
 .(٤٩)( عيلّ

والطربي  ٢33؛  القبائل:  لغات  ينظر:   (٤٧)
٢٧/٢3؛ ومعاين القرآن وإعرابه ٢٢5/٤؛ 
والقرطبي  ١٢٧؛  خــالــويــه:  ــن  اب خمترص 

 .٦٨/١5
(٤٨) معاين القرآن ١٠٢٦/٢.
(٤٩) خمترص ابن خالويه: ١٤.

خل) دْ ل-مَ خَ دْ (مُ
بفتح  ــل»  خَ ــدْ «مَ  : عيلّ اإلمــام  قرأ 

 \ [ Z﴿ :تــعــاىل قــولــه  مــن  املــيــم 
٨٠] ،وبالفتح  [اإلرساء:   ﴾^  ]
دون  املعنى  عــىل  «مــدخــل»  املــصــدر  جــاء 
أن يكون اسم  العربيّة  اللفظ، وأجاز علامء 
مكان منصوب عىل الظرف، قال أبوحيان: 
بضم  رج»  و«خمُ دخل»  «مُ اجلمهور:  (وقرأ 
ميمها، وهوجار قياساً عىل «أفعل» مصدر، 
كرماً أي إكراماً، وقرأ قتادة  نحو: أكرمته مُ
عبلة  أيب  بن  وإبراهيم  ومحيد  وأبوحيوة 
مها  الــلــوامــح:  صاحب  وقــال  بفتحهام، 
من  جاء  لكنه  وخرج،  دخل  من  مصدران 
املتقدمني  و«أخرجني»  «أدحلني»  معنى 

 O  N  M  L﴿ومثلهام لفظهام  دون 
اسم  يكونا  أن  وجيوز   ،[١٧ [نوح:   ﴾P
املكان وانتصاهبام عىل الظرف، وقال غريه: 
أي:  فعل،  تقدير  عىل  مصدرين  منصوبان 
«أدخلني» فأدخل مدخل صدق وأخرجني 

فأخرج خمرج صدق)(5٠). 

لِنحمل) لْنحمل-وَ (وَ

بكرس  مل»  «لِنَحْ  :عيل اإلمام  قرأ 

خمترص  وينظر:  ٩٢/٦؛  املحيط  البحر   (5٠)
٤٢٦/١؛  والكشف  ٧٧؛  خالويه:  ابن 

والقرطبي ٢٧٢/١٠.
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قوله  من  العطف،  حــرف  مع  ــر  األم الم 
[العنكبوت:   ﴾~  }﴿ تعاىل: 
قوله  يف  ــر  األم الم  بكرس  قــرأ  كــام   ،[١٢
 ﴾y x w v u﴿ :تعاىل
[البقرة: ١٨5]، قال أبوحيان: (وقرأ احلسن 
وعيسى ونوح القارئ: ولنحمل بكرس الم 
احلسن  لغة  وهي  عيل،  عن  ورويت  األمر، 

يف الم األمر)(5١).

واحلسن  الزهري  أن  أبوحيان  وذكر 
بكرس  قــرأوا  عمر  بن  وعيسى  حيوة  وأبــا 
«فليتقوا»،  ويف  «وليخش»  يف  األمــر  الم 

«وليقولوا»، وقرأ اجلمهور باإلسكان(5٢). 

نِه) (لدنه-لَدْ
» بفتح الالم  نِهِ قرأ األمام عيل: «لَدْ
وسكون الدال وكرس النون من قوله تعاىل: 
¿﴾ [الكهف:   ¾  ½  ¼  »﴿
 Ä﴿ :٢] كام قرأ بفتح الالم من قوله تعاىل
È Ç Æ Å﴾ [آل عمران: ٨]، وقوله 
 ﴾U  T  S  R  Q﴿ تــعــاىل: 
نِه  لَدْ ابن خالويه: (من  قال  [النساء: ٤٠]، 

.(53)( بفتح الالم عيلّ

خمترص  وينظر:  ١٨3/٧؛  املحيط  البحر   (5١)
ابن خالويه: ١٢؛ واالحتاف: 3٤٤.

(5٢) البحر املحيط 3/٢٤٧.
البحر  وينظر:  ٢٠؛  خالويه:  ابن  خمترص   (53)

املحيط ١٢١/٦.

لُ مَّ -اجلُ ملُ اجلَ
بضم   « ــلُ ــمَّ «اجلُ  : عيلّ اإلمــام  قرأ 
 j﴿ تعاىل:  قوله  من  امليم  وتشديد  اجليم 
[األعـــراف:   ﴾o  n  m  l  k
٤٠]، قال الفراء: (وقد ذكر عن ابن عباس 
ويراد  املجموعة)(5٤)،  احلبال  يعني  ل  مَّ اجلُ
ل هوقلس  مَّ .واجلُ يط األبرةُ من اخلياط واملخِ

السفينة وحباهلا الغليظة. 

قا) حُ قا-فسُ حْ  (فسُ
بضم  قا»  حُ «فسُ  : عيلّ اإلمــام  قرأ 
 Ë﴿ :السني وضم احلاء من قوله تعاىل
Í Ì﴾ [امللك: ١١]، ومها لغتان 
 ، عبُ ب والرُ عْ ت والرُ حُ ت والسُ حْ مثل السُ
سلوك  فهم  القراءة  يف  احلركة  حذف  ن  ومَ
هلجة  به  ومتيّزت  التخفيف،  به  يراد  لغوي 
فهوعىل  مثقالً  بالضمّ  به  جاء  ــنْ  ومَ متيم، 
لغة أهل احلجاز مضافاً كان أوغري مضاف.

ق،  حْ قال الفراء: (اجتمعوا عىل ختفيف السُ
قاً كانت لغة حسنة)(55).  حُ ولوقرئت: فسُ

معاين  وينظر:  3٧٩/١؛  الــقــرآن  معاين   (5٤)
النحاس  ومعاين  ٢٧3/٢؛  وإعرابه  القرآن 
3٨١/١؛ خمترص ابن خالويه: ٤3؛ املحتسب 

٢٤٩/١؛ والبحر املحيط ٤/3٨5.
اإلمام  بقراءة  ١٧١/3.وقــرأ  القرآن  معاين   (55)
معاين  ينظر:   ، أيضاً والكسائي  املدين  أبور 
٧٢5/٢؛  والــتــذكــرة  ٤٩٧؛  األزهــــري: 
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أوعىل  الدعاء،  عىل   « حقاً «سُ ونصب 
املــصــدر، ويـــراد بــه األبــعــاد عــن رمحــة اهلل 
املصدر  عىل  (نصب   : أبوعيلّ سبحانه.قال 
نْب  والطُ نُق  والعُ نْق  كالعُ ق  حُ وسُ ق  حْ وسُ

ه حسن)(5٦). نُب، وما أشبه ذلك، وكلّ والطُ

ون) دُّ ون-يَصُ دُّ (يَصِ
بضم  ون»  دُّ «يصُ  : عيلّ اإلمام  قرأ 
 ®  ¬  «﴿ تعاىل:  قوله  من  الصاد 
ومها   ،(5٧)[5٧ [الــزخــرف:   ﴾¯
عن  النحاس  ونقل  واحــد،  بمعنى  لغتان 
ون  دّ ويَصِ ون  دّ يَصُ (أنّ  والفراء  الكسائي 
مُّ  نُ نِمُّ ويَ يَ نَمّ  لغتان بمعنى واحد، كام يقال: 
القاسم  أبوعبيد  ق  وفرّ  ، دُّ ويَشُ دّ  يَشِ دَّ  وشَ
دُّ  يَصِ معنى  أنّ  فزعم  بينهام،  ســالم  بــن 
دُّ من الصدود عن احلق،  يَصُ جُّ ومعنى  يَضِ
دُّ بالضم لكانت إذا  وزعم أهنا لوكانت يصُ
ون.قال أبوجعفر: ويف هذا  دِّ قومك عنه يصُ
وقد  ة  حجّ قراءهتم  الذين  اجلامعة  عىل  ردّ 
اء، والذي  خالف بقوله هذا الكسائي والفرّ

والكشف ٤٢٨/٢؛ والقرطبي ٢١3/١٨؛ 
والبيضاوي 5/٢٢٩.

الطربي  وينظر:  5٤/٤؛  الفاريس  حجة   (5٦)
ابن  وحــجــة  ٦٤٤؛  والسبعة:  5/٢٩؛ 

خالويه: ٢٢٩. 
(5٧) ينظر: السبعة: 5٨٧.

يقال:  ألنّه  بواجب  ليس  ة  احلجَّ من  ذكره 
وعىل  قوله،  ألجل  أي  قوله  من  تُ  دْ ــدَ صَ
أعلم-إِنّام  وعزّ  جل  اآلية-واهلل  معنى  هذا 
وقد  القول،  ذلك  أجل  من  ون»  دّ هو«يَصُ
ضجيج  الصدود  ذلك  مع  يكون  أن  جيوز 

ون)(5٨). جّ : معناه يضِ ُ فيقول املُفرسّ

ون) صُ ون-تنكُ صُ (تنكِ
بضم  ون»  صُ «تنكُ   عيلّ اإلمام  قرأ 
 k j i﴿ :الكاف من قوله تعاىل
l﴾ [املؤمنون: ٦٦]، ونكص بمعنى 
األحجام  والنكوص:  سليم(5٩)  بلغة  رجع 
واآلنقداع عن اليشء، وال يقال ذلك إال يف 
الرجل  ونكص  خاصة،  اخلري  عن  الرجوع 
اىل  رجــع  ها  وضمّ الكاف  بكرس  ينكص 

 .(٦٠) خلفهِ

بقراءة  وقرأ  ٧٦/٤-٧٧؛  القرآن  إعراب   (5٨)
والكسائي  عامر  ــن  واب نافع  عــيل  اإلمـــام 
ــم وأبــوجــعــفــر وخــلــف واحلــســن  ــاص وع
وحييى  وشيبة  النخعي  وإبراهيم  واألعمش 
بن وئاب والسلميّ وعبيد بن عمري واألعرج 
وشعبة. والــربمجــي  واألعــشــى  وأبــورجــاء 

ينظر: معاين الفراء 3٦/3؛ والسبعة: 5٨٧؛ 
5٢/٩؛  والطربيس  ٤٩3/3؛  والكشاف 

والقرطبي ١٠3/١٦؛ والنرش 3٦٩/٢.
(5٩) لغات القبائل: ١١٦.

والقرطبي  5٧٨/١3؛  الطربي  ينظر:   (٦٠)
مــادة  الــعــرب  ولــســان  ١3٦/١٢؛ 
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بْلَس) بْلِس-يُ (يُ
بْلَس» بفتح الالم  قرأ اإلمام عيل: «يُ
من قوله تعاىل: ﴿± ²﴾ [الروم: 
.« بَلَّسُ «يُ والتشديد  بالفتح  قرأ  كام   ،[١٢
ته،  يقال: أبلس الرجل: حتريّ وانقطعت حجَّ

فلم هيتد هلا ويئس من اخلري.قال الفراء: 

هم  (ييأسون من كل خري، وينقطع كالمُ
ميّ  لَ السُ الرمحن  أبوعبد  وقرأ  وحججهم، 
الـــالم.واألوىل  بفتح  ون»  املجرمُ بْلَسُ  «يُ

أجود)(٦١). 

بقوله:  يْبلس»  «بُ معنى:  الزجاج  وذكر 
يف  ينقطعون  القيامة  يف  أهنم   اهلل (اعلم 
احلجة انقطاع يئسني من رمحة اهلل، واملبلس: 
أن  من  اليائس  حجته،  يف  املنقطع  الساكت 
فأبلس،  فالناً  ناظرت  تقول:  إليها،  ي  تدِ هيَ
أي انقطع وأمسك ويئس من أن حيتج)(٦٢). 

( تْ دَ -بَعُ (بَعِدتْ
» بضم العني  تْ دَ قرأ اإلمام عيل: «بَعُ
من قوله تعاىل: ﴿ ¾ ¿ À﴾ [هود: 
واملــوت  اهلــالك  بمعنى  هنا  والبعد   ،[٩5

"نكص"؛ والبحر املحيط ٦/5٠5.
وينظر:  3٢٢/٢-3٢3؛  القرآن  معاين   (٦١)
واملخترص  ٩٢3/٢؛  النحاس  معاين 

البن خالويه: ١١٦.
(٦٢) معاين القرآن وإعرابه ١3٦/٤.

فيكون دعاء عليهم باهلالك كام هلكت ثمود، 
تْ بضم العني معاذ  دَ قال ابن خالويه: (كام بَعُ

 .(٦3)( لَميّ وعيل t وعيسى والسُ

ران) طْ ران-قَ طِ (قَ
ران» بفتح القاف  طْ قرأ اإلمام عيل: «قَ
وإسكان الطاء من قوله تعاىل: ﴿¥ 
¦ §﴾ [إبراهيم: 5٠]، وقرأ اإلمام أيضاً: 
ر» بفتح القاف وكرس الطاء وتنوين الراء،  طِ «قَ
وان  وأبوهريرة،  عيل،  (وقرأ  أبوحيان:  قال 
عباس، وعكرمة، وابن جبري، وابن سريين، 
بن  سلمة  بن  وسنان  عنه،  بخالف  واحلسن 
وأبوصالح،  وقتادة،  عيل،  بن  وزيد  املحنق، 
فائد،  اهلمداين، وعمروبن  والكلبي وعيسى 
رٍ» بفتح القاف وكرس  وعمروبن عبيد: «من قطِ

الطاء وتنوين الراء)(٦٤). 

( ْوَ -هتَ ْوِ (هتَ
بفتح   « ــــوَ ْ «هتَ  :عيل اإلمــام  قــرأ 

 b﴿ :الواوبمعنى حتبُّ من قوله تعاىل
[إبراهيم:   ﴾g  f  e  d  c
الواوتنزع  بكرس  ـــوِي»  ْ «هتَ ومعنى   ،[3٧
 مضارع هو  م، وهتوْ إليهم هتواهم وجتلهُّ

معاين  وينظر:  ٦١؛  خالويه:  ابن  خمترص   (٦3)
القرآن وإعرابه 3/٦٢.

خمترص  وينظر:  5٦5/5؛  املحيط  البحر   (٦٤)
ابن خالويه: ٧٠؛ والقرطبي ٧/١٢3.
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ن معنى النزوع وامليل  ، وملّا ضمّ بمعنى أحبّ
 بـ»إىل» وقرأ بقراءة اإلمام زيد بن عيلّ  عدّ
وحممد بن عيل وجعفر بن حممد وجماهد(٦5). 

ه) مُ عِ ه-يَطْ مُ عَ (يَطْ
بكرس  ه»  مُ عِ «يَطْ  :عيل اإلمــام  قرأ 
 m  l  k  j  i﴿ تعاىل:  قوله  من  العني 
 ﴾s  r  q  p  o  n
[األنعام: ١٤5]، ونقل أبوحيان عن أيب بكر 
يطعمه»داللة  طاعم  «عىل  قوله  (يف  الــرازي 
األكل  فيه  يتأتى  ما  امليتة  من  م  املحرّ أنَّ  عىل 

منها)(٦٦).

قنّه) رُ نَحْ قنّه-لَ رَ (لنُحَ
بفتح  نّه»  رقُ نَحْ «لَ  :عيل اإلمام  قرأ 

 Ë﴿ :النون وضم الراء من قوله تعاىل
 ،[٩٧ [طــه:   ﴾Ð  Ï  Î  Í  Ì
بمعنى لنربدنه باملبارد برداً، من حرقه أحرقه 
قنّه»  «لنحرُ (وقوله:  الفراء:  قه.قال  وأحرِ
داً  ربْ كَ باحلديد  دنّه  لَنربُ و«لنَحرقنه»  بالنار 

(٦5) ينظر: معاين الفراء ٧٨/٢؛ ومعاين النحاس 
3٦٤/١؛  واملحتسب  5٨٩/١-5٩٠؛ 
3١٧/٦؛  والطربيس  3٨٠/٢؛  الكشاف 
املحيط  والــبــحــر  3٧3/٩؛  والــقــرطــبــي 

.55٦/5
(٦٦) البحر املحيط 3١٤/٤؛ وينظر: القرطبي 

.١٢3/٧

لغتان...حدثنا  رقه  وأحِ أحرقهُ  حرقت  من 
حدثنا  قــال  حممد  حدثنا  قــال  أبوالعباس 
بّان بن عيل عن الكلبي  الفراء قال حدثني حِ
قال:  طالب  أيب  بن  عيل  أنَّ  صالح  أيب  عن 
يقال حرق وحيرق  لنربدنّه)(٦٧)،  نّه»  قَ «لنَحرْ
والتشديد  وكــرسهــا،  املــضــارع  راء  بضم 
إذا  باملربد وذلك  برد  إذا  «حرق»  مبالغة يف 
كان مجاداً، قال أبوالفتح: (حرقت احلديد: 
إذا بردتَه فتحات وتساقط، ومنه قوهلم: إنّه 
م، أي: حيكّ أسنانه بعضها  رَّ ليحرق عيلّ األُ
عىل  «لنَحرقته»  ...فكأنّ  عيلّ غيظا  ببعض 
اً، ثم لننسفنّه يف اليمّ  تّه حتّ نّه ولنحُ دَ ُ هذا: لنَربْ
نسفاً)(٦٨)، ومن قرأ بضم النون وفتح احلاء 
بالنار  الراء وكرسها أراد اإلحراق  وتشديد 

قطعة قطعة(٦٩).

بــقــراءة  وقـــرأ   ،١٩١/٢ ــرآن  ــق ال مــعــاين   (٦٧)
املدين  وأبوجعفر  ومحيد  عباس  ابن  اإلمام 
أيضاً.وينظر:  فائد  وعمروبن  واألعمش 
القرآن  املخترص البن خالويه: ٨٩؛ ومعاين 

وإعرابه 3٠٦/3؛ والكشاف 55٢/٢.
(٦٨) املحتسب 5٨/٢.

البيضاوي   ،35١/٦١ الطربي  ينظر:   (٦٩)
٧3/٤، لسان العرب مادة (حرق)، البحر 

املحيط 3٤١/٦؛ والنرش ٢٤٢/٢.



٢٧5

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

وبه نستعني

وقائدنا  وقدوتنا  سيدنا  عىل  اهلل  وصىل 
املتأدب   املصطفى نفوسنا حممد  وطبيب 
بآداب ربه، املتخلق بأخالق القرآن الكريم، 
اهلل  أرسله  الــذي  األمــني،  الوعد  الصادق 
القلوب  طب  فهو  للعاملني،  رمحــة  تعاىل 
وشفاؤها، وعافية األبدان ودواؤها، وصىل 
اهلل عىل آله الطاهرين، واصحابه الذين معه 

أشداء عىل الكفار رمحاء بينهم، وبعد..

مقدمة: 

للناس  عاملي  منهج  الكريم  الــقــرآن 
عاملياً  منهجاً  يكون  أن  يمكن  وال  أمجعني، 
جيل،  كــل  يف  ــســان،  إن كــل  مــع  يتناسب 

احلياة  ــدد  وجت والنهار،  الليل  حركة  مع 
العامل  ويف  وزمان،  مكان  كل  يف  واألحياء، 
الكبري الفسيح...إال أن يكون حركياً فاعالً 
والناس  العقالء،  الناس  يألف  مــؤثــراً، 
ال  فيمن  خري  وال  تألفه،  الفضالء  العقالء 

يألف القرآن، وال القرآن الكريم يألفه!! 

وصداقة  وديــة،  عالقة  هناك  تكن  ومل 
محيمية علمية متبادلة ومتعادلة بينها!

املنهج  دفتيه  بني  يضم  الكريم  والقرآن 
وعلامً  حكمة  املــمــلــوء  احلــكــيــم،  اإلهلـــي 

ومعرفة..

مْ  يْهِ لَ عَ يداً  هِ شَ ةٍ  مَّ أُ لِّ  كُ يفِ  ثُ  نَبْعَ مَ  يَوْ ﴿وَ
الء  ؤُ هَ ىلَ  عَ يداً  هِ شَ بِكَ  ا  نَ ئْ جِ وَ مْ  هِ سِ أَنفُ مِنْ 
  دً هُ ءٍ وَ ْ لِّ يشَ اناً لِكُ يَ تَابَ تِبْ يْكَ الْكِ لَ نَا عَ لْ نَزَّ وَ
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﴾ [النحل: ٨٩].  نيَ لِمِ سْ مُ  لِلْ َ بُرشْ ةً وَ َ محْ رَ وَ

ائِرٍ  طَ ال  وَ ضِ  رْ األَ يفِ  ــةٍ  ابَّ دَ ــنْ  مِ ــا  مَ ﴿وَ
نَا يفِ  طْ رَّ فَ ا  مَ مْ  الُكُ ثَ أَمْ مٌ  مَ أُ إِالَّ  هِ  يْ نَاحَ بِجَ ريُ  يَطِ
 ﴾ ونَ ُ ــرشَ ْ حيُ ِــمْ  هبِّ رَ إِىلَ  مَّ  ثُ ءٍ  ْ يشَ مِنْ  تَابِ  الْكِ

[األنعام: 3٨].

كتاب ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 
ودائرة  أساسية،  معلومات  فهوكنز  خلفه، 
متكامل  حياة  وهومنهج  رئيسة،  معارف 
النموذجي،  الكامل  اإلنــســان  لصياغة 
وهوالنظام املميز عن كافة األنظمة الوضعية 

املختلفة يف العامل. 

عام،  ونظام  وترشيع  عقيدة  فهوكتاب 
والفكر  والعقل  واجلسد  وللروح  للنفس 

والسلوك...إلخ 

وهُ  بِعُ اتَّ فَ كٌ  بَارَ مُ اهُ  نَ لْ أَنزَ تَابٌ  كِ ا  ـذَ هَ ﴿وَ
﴾ [األنعام/١55]. ونَ ُ محَ رْ مْ تُ كُ لَّ واْ لَعَ قُ اتَّ وَ

وهو مصدر هداية ودراية ورعاية ومحاية 
أسايس.

تِي  ي لِلَّ ْدِ آنَ هيِ رْ ا الْقُ ـذَ قال تعاىل: ﴿إِنَّ هَ
ونَ  لُ مَ يَعْ ينَ  الَّذِ نِنيَ  مِ ُؤْ املْ  ُ بَرشِّ يُ وَ مُ  ــوَ قْ أَ يَ  هِ
[سورة   ﴾ بِرياً كَ ــراً  أَجْ ــمْ  ُ هلَ أَنَّ  اتِ  َ احلِ الصَّ

اإلرساء/ ٩].

أن  بد  فال  عطاياه،  يف  كريم  الــقــرآن: 

بالفعل  فــجــاء  هــدايــتــه،  يف  كــريــامً  يــكــون 
يعطي معنى  املضارع حتى  (هيدي) بصيغة 
وعىل  باستمرار  فهوهيدي  االســتــمــرار، 
الدوام ويف كل احلاالت، ولكل إنسان ويف 
اهلداية،  وظيفته  ومكان،  وزمان  ظرف  كل 
ولكن هيدي للتي هي أقوم، وأقوم: صيغة 
درجــات  أفضل  إىل  أي  التفضيل،  أفعل 
مجيع  ويف  احلـــاالت،  مجيع  ويف  التقويم، 
درجة  بعدها  يوجد  ال  بحيث  املجاالت، 
وا  يبُ تَجِ وا اسْ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ يُّ ا أَ أفضل منها: ﴿يَ
مْ  يِيكُ يُحْ ا  لِمَ ــمْ  ــاكُ عَ دَ ا  إِذَ ولِ  سُ لِلرَّ وَ هِ  لِلَّ
هُ  نَّ أَ بِهِ وَ لْ قَ ءِ وَ رْ ولُ بَيْنَ الْمَ هَ يَحُ وا أَنَّ اللَّ مُ لَ اعْ وَ

﴾ [األنفال: ٢٤]. ونَ رُ شَ يْهِ تُحْ إِلَ

السبل  إىل  هيــدي  أنــه  القرآن  يقل  فلم 
األقــوم،  إىل  هيــدي  وأنــام  فحسب،  القيمة 
عنده  يشء  وكل  يشء،  كل  يف  االرقــى  إىل 
هواألرقى، فهواألقوم واألفضل واألحسن 

واألكمل واألمجل واألجل...

(واألقوم): الدرجة املثىل األكثر اعتداال 
وانسجاماً  وموضوعية  وثباتاً  واستقامة 

وحركية..

مع  يتناسب  بشكل  ـــوم)  (أق ويــكــون 
ينُ  الدِّ ـــكَ  لِ ﴿ذَ اإلسالمي  الدين  قوامية 
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﴾ [التوبة/ 3٦]. يِّمُ قَ الْ

(ليس معنى القيم: ذلك الدين احلسن، 
ذوالقيمة العليا، الكبرية يف احلياة، فحسب 
وأهم،  أوسع  معنى  إىل  املعنى:  يتسع  وإنام 
واهليمنة  والوالية  القيمومة  معنى:  فيعطي 
الدين  هذا  أن  أي  والتمكني،  والسيطرة 
الذاتية  واإلرادة  الفائقة،  القدرة  له  القيم 
والروح  املعنوية  السيطرة  هلا  التي  الشاملة 
الوضعية  املــبــادئ  مجيع  عىل  االنسيابية، 
القرون   مد عىل  البرش  ينتجه  ما  ومجيع 

املتوالية، وإىل أن تقوم الساعة)(١).

اء  شَ ن  مَ فَ ةٌ  رَ كِ تَذْ هِ  ذِ هَ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قال 
﴾ [املزمل/ ١٩]. بِيالً بِّهِ سَ ذَ إِىلَ رَ َ اختَّ

إذن: القرآن الكريم هد ورمحة واسعة 
الصاحلني،  للمؤمنني   ــرش وب للعاملني، 
العريضة  األساسية  اخلطوط  وهــوحيــوي 
اليها  حيتاج  التي  احلياتية  املناهج  خمتلف  يف 

حركة  بني  اهلداية  (إشكالية  حــول:  دراســة   (١)
قرآنية  دراســـة  وهــي  والــســلــوك)،  الفكر 
إنسان  لكل  القرآن  هداية  حول  معارصة 
للتي هي أقوم، ولكن يميز املؤمنني يف هداية 
نموذجية متألقة يف الدنيا واآلخرة، للباحث 
القرآين: مكي قاسم البغدادي، وهي دراسة 
مقدمة إىل مؤمتر العودة إىل القرآن، يف دورته 
يف  العلمية  القائم  اإلمــام  حوزة  السابعة/ 
العدد  البصائر  جملة  زينب،  السيدة  الشام/ 

(٢٩) سنة ٢٠٠3.

تقادم  وعىل  وزمــان  مكان  كل  يف  اإلنسان 
أو  العبادية  املطالب  كانت  سواء  األجيال، 
األجتامعية أو الرتبوية أو الروحية او النفسية 
أو السياسية أو االقتصادية أو األخالقية أو 

املصريية. الخ.

  دً هُ وَ لِلنَّاسِ  ائِرُ  بَصَ ا  ذَ تعاىل: ﴿هَ قال 
﴾ [اجلاثية/ ٢٠]. وقِنُونَ مِ يُ وْ ةٌ لِّقَ َ محْ رَ وَ

الفصل األول
طبيعة املنهج احلركي يف القرآن الكريم، 

وردود األفعال املتباينة: 

تعريف املنهج احلركي: هومرحلة حتريك 
آفاق  إىل  النظرية  دائــرة  من  القرآين،  النص 
التطبيق، وبصورة الطبع والتطبع ال التصنع.

نظري  دستور  الكريم  القرآن  بمعنى: 
كافة،  املسلمني  عند  املضامني  عايل  حمرتم 
الفرد  ــرة  دائ من  حتريكه  حماولة  املطلوب 
حدود  ومــن  اإلسالمية،  ــة  األم ــاق  أف إىل 
اإلنسانية  األمم  أفاق  إىل  اإلسالمية  األمة 
الناس  وجــدان  يف  حتريكه  وعلينا  مجعاء، 
وأحاسيسهم،  وضامئرهم  ومشاعرهم 
حياهتم،  يف  رضوريــة  حاجة  يكون  بحيث 
ال  جزء  فيصري  ترفيِّة،  كاملية  حاجة  وليس 
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دائرة  من  النقلة  وهذه  حياهتم،  يف  يتجزأ 
املتوازن  الصحيح  التطبيق  أفق  إىل  النظرية 
الكالم  يكون  بحيث  واملتبادل،  واملتعادل 
من خالل الفعل، والفعل من خالل الكالم، 
وال كالم من دون فعل، وحيذرون من قوله 
ا الَ  مَ ولُونَ  تَقُ  َ ملِ وا  نُ آَمَ ينَ  الَّذِ ا  َ أَهيُّ ا  تعاىل: ﴿يَ
الَ  ا  مَ وا  ولُ تَقُ أَن   ِ اهللاَّ ندَ  عِ تاً  قْ مَ  َ ربُ كَ ونَ لُ عَ تَفْ

﴾ [الصف اية 3] ونَ لُ عَ تَفْ

وتسمى هذه النقلة من دائرة النظرية إىل 
يف  احلركي  باملنهج  السليم،  التطبيق  آفاق 

القرآن الكريم.

أمر  الكريم  القرآن  يف  احلركي  فاملنهج 
حضاري  وهوفكر  الناس،  من  كثري  جيهله 
حديث ومستحدث وبدأت تتداوله النخبة 
فكر  ولكنه  الناس،  من  احلركية  الواعية 
عليه  تسلط  ومل  الطريق،  بداية  يف  يزال  ال 
وهوالفكر  كافية،  بصورة  الشافية  األضواء 
يغلب  وسوف  املستقبل،  له  الذي  احليوي 
كل املناهج األخر يف املد القريب، وكل 

آت قريب، وكل قريب كاد أن يقع..

ولكن ينبغي الرتكيز عليه، وبيان أمهيته 
اخلليفة  اإلنسان  حياة  يف  وتأثريه  وفاعليته 
ــواء  األرض..س هذه  عىل  املوجود  العاقل 

أكان اإلنسان اخلليفة منذ التكوين أم خليفة 
فقبلها،  اخلالفة  عرف  سواء  الترشيع،  منذ 

أوجهلها فرفضها!!!.

عن  كان  الكريم  القرآن  نزول  نالحظ 
حركة  أحــداث  خالل  من  الواقع،  طريق 
القرآن  يفهم  ال  لذلك  املتغرية،  الــواقــع 
حركة  خالل  من  إال  الفهم)  (حق  الكريم 
الواقع املتغرية!، واالرتقاء املوضوعي بكل 
متغريات  مع  احلركي  واالنفتاح  الواقع، 

الواقع املتطور وتبدالته.

القرآن الكريم: واقعياً بمنهجه،  فيكون 
إنسانياً  بأحكامه،  عقائدياً  بأهدافه،  حركياً 
بأدائه،  علمياً  بروحه،  أخالقياً  برتبيته، 

تنظيمياً بمخططاته...إلخ. 

عىل  (األنفتاح  احلركي،  القرآن  معنى 
حركية اآليات القرآنية).

معنى القرآن احلركي: هوالقرآن الواقعي، 
م، فمن  الذي يتناسب مع حياة كل إنسان مكرّ
عرف أنه مكرم قد كرمه اهلل تعاىل، فعليه أن 
يكرم نفسه، ويعرف قدره ومن عرف قدره، 
ه وقف  ــوره، ومــن عــرف حــدّ يتعد ط مل 

عنده.

مَ  آدَ بَنِي  ــا  ــنَ مْ ــرَّ كَ ــدْ  ــقَ لَ ﴿وَ تعاىل:  قــال 
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نَ  مِّ م  نَاهُ قْ زَ رَ وَ رِ  بَحْ الْ وَ  ِّ ــربَ الْ يفِ  مْ  نَاهُ لْ َ محَ وَ
نَا  قْ لَ خَ َّنْ  ممِّ ثِريٍ  كَ ىلَ  عَ مْ  نَاهُ لْ فَضَّ وَ بَاتِ  يِّ الطَّ

﴾ [اإلرساء/ ٧٠]. يالً ضِ تَفْ

إمرءاً  اهللا  «رحم  الرشيف:  احلديث  يف 
عرف قدر نفسه».

ونحن نتساءل: ملاذا ينال اإلنسان رمحة اهلل 
تعاىل ملجرد أن يتوقف ويتفكر؟ كيف يعرف 
قدر نفسه؟ (ومن عرف نفسه فقد عرف ربه، 

ووصل إىل غاية كل علم معرفة).

ألن من يعرف قدر نفسه، سوف يعرف 
والغاية  وجوده،  وفلسفة  وأصوله  حدوده 
املفهوم  أولــيــات  مــن  مــن خــلــقــه...وهــذا 

احلركي يف القران الكريم. 

ومن يعرف قدر نفسه، سوف يعرف قدر 
أوالده  وقدر  زوجته  وقدر  دينه  وقدر  ربه 
وقدر أمته وقدر كل يشء، وال يبخس حق 

أي يشء. وال يتجاوز عىل حق كل يشء.

يَالَ  ِكْ املْ ـــواْ  فُ أَوْ مِ  ــوْ قَ ــا  يَ ﴿وَ تعاىل:  قال 
النَّاسَ  واْ  سُ بْخَ تَ الَ  وَ طِ  بِالْقِسْ انَ  ــزَ ــي ِ املْ وَ
 ﴾ ينَ دِ سِ فْ مُ ضِ  رْ األَ يفِ  اْ  ثَوْ تَعْ الَ  وَ مْ  يَاءهُ أَشْ

[هود/ ٨5].

سوف  الناس،  قــدر  يعرف  ال  ــذي  وال
يضعهم  وال  ومقاديرهم،  اشياءهم  يبخس 

الناس  وسلب  معهم،  املتناسبة  منازهلم 
أدوارهم املتناسبة معهم يف احلياة، مما يؤدي 
يسبب  ألنه  األرض،  يف  الكبري  الفساد  إىل 
ختلخالً يف موازين األشياء، ومقادير الناس 
احلضارة  إنشاء  يف  تساهم  التي  احلياة،  يف 
جيهل  انــه  دليل  وهــذا  اجلديد،  اإلنسانية 

النظام احلركي يف القران الكريم. 

ا  نَ يْ قَ لْ أَ وَ ا  نَاهَ دْ دَ مَ ضَ  رْ األَ ﴿وَ تعاىل:  قال 
ءٍ  ْ يشَ ــلِّ  كُ مِن  ا  فِيهَ ا  نَ تْ نبَ أَ وَ  َ ايسِ وَ رَ ا  فِيهَ

﴾ [احلجر/١٩]. ونٍ زُ وْ مَّ

هُ  رَ دَّ قَ فَ ءٍ  ْ يشَ لَّ  كُ قَ  لَ خَ ﴿وَ تعاىل:  وقال 
﴾ [الفرقان/٢]. يراً دِ تَقْ

احلركي:  الــقــرآن  معنى  يكون  لذلك 
الذي  الواقع،  يف  املؤثر  الواقعي  هوالقرآن 
معها،  املتناسبة  مقاديرها  األشياء  يعطي 
فيكون اإلنسان املناسب يف مكانه املناسب، 
والنزهات  بالكفاءات  التقييم  ويــكــون 
وبمقدار  والشهادات،  واالختصاصات 
اإلخــالص يكون اخلــالص، واإلخــالص 
ما  امــرئ  كل  و(قيمة  االختصاص،  قبل 
يملكه،  ما  امرئ  كل  قيمة  وليس  حيسنه)، 
ولكن  يملكون  الذين  الناس  أكثر  ومــا 

القليل منهم الذين حيسنون!!.



............................................................................ املفهوم احلركي للقرآن الكريم

٢٨٠

العدد األول: ربيع(٢٠١٠م -١٤3١هـ)

اء  نَّشَ ن  مِّ ـــاتٍ  جَ رَ دَ عُ  فَ ﴿نَرْ تعاىل:  قال 
﴾ [يوسف/ ٧٦]. لِيمٌ مٍ عَ لْ لِّ ذِي عِ قَ كُ وْ فَ وَ

وهذا معنى القرآن اهلادي للتي هي أقوم، 
السالمة  فيها  التي  االستقامة  إىل  اهلــادي 
هواملنهج  وهــذا  مالمة،  أية  بال  والكرامة 
احلركي، املنهج احليوي الفعال، الذي حيفز 
حتب  بحيث  نحواالستقامة،  احلياة  فيك 

احلياة مع االستقامة.

مَّ  ثُ  ُ اهللاَّ نَا  بُّ رَ وا  الُ قَ ينَ  الَّذِ قال تعاىل: ﴿إِنَّ 
الَ  وا وَ افُ َ ةُ أَالَّ ختَ ئِكَ َالَ مُ املْ يْهِ لَ لُ عَ نَزَّ تَ وا تَ امُ تَقَ اسْ
 ﴾ ونَ دُ مْ تُوعَ نتُ تِي كُ ةِ الَّ نَّ َ وا بِاجلْ ُ أَبْرشِ نُوا وَ زَ ْ حتَ

[فصلت/ 3٠].

احليوي،  هــوالــقــرآن  اهلـــادي  فالقرآن 
ذواملنهج املؤثر يف اإلنسان املفكر، اإلنسان 
العاقل يف مجيع أنحاء العامل، ألنه منهج عاملي 
الكرة  وجه  عىل  إنسان  لكل  أمــني،  كامل 
األرضية يريد أن يعرف احلقيقة ويعرف ما 
فلسفة احلياة وخلق األحياء وقيمة الوجود، 
أم  فحسب،  املوجود  دائرة  هوضمن  وهل 

أنه أكرب من ظاهره املشهود!.

نُورٌ   ِ اهللاّ ــنَ  مِّ م  اءكُ جَ ــدْ  ﴿قَ تعاىل:  قال 
انَهُ  وَ بَعَ رِضْ نِ اتَّ ُ مَ ي بِهِ اهللاّ ْدِ هيَ بِنيٌ تَابٌ مُّ كِ وَ
إِىلَ  تِ  امَ لُ الظُّ نِ  مِّ م  هُ جُ رِ ْ خيُ وَ مِ  الَ السَّ بُلَ  سُ

 ﴾ يمٍ تَقِ سْ مُّ اطٍ  َ رصِ إِىلَ  هيِمْ  ْدِ هيَ وَ نِهِ  بِإِذْ ورِ  النُّ
[املائدة ١5-١٦].

 املرسل والرسول والرسالة، عاملية: 

املنهج القرآين النموذجي الفريد: عاملي 
بمنطلقاته، واسع بأهدافه، سام بمقاصده، 
إنساين بطرحه، متوازن بمنهجه، فهومصدر 
هداية ودراية ورعاية ومحاية لكل إنسان يف 

العامل. 

أما املنهج الرسايل: فمنطلقاته عاملية: 

َن  ملِ ِنيَ املَ عَ لْ رٌ لِّ وَ إِالَّ ذِكْ قال تعاىل: ﴿إِنْ هُ
﴾[التكوير٢٧-٢٨]. يمَ تَقِ مْ أَن يَسْ نكُ اء مِ شَ

أما الرسول: فهورمحة مهداة للعامل، قال 
 ﴾ ِنيَ املَ عَ لْ لِّ ةً  َ محْ رَ إِالَّ  نَاكَ  لْ سَ أَرْ ا  مَ ﴿وَ تعاىل: 

[األنبياء/ ١٠٧].

اخلبري  احلكيم   فهواهلل املرسل:  أما 
دُ  مْ َ فهورب اخلالئق أمجعني، قال تعاىل: ﴿احلْ

﴾ [سورة احلمد/٢]. ِنيَ املَ بِّ الْعَ ِ رَ هللاّ

فصار عندنا املرسل والرسول والرسالة 
أمجع،  للعامل  بشارة  وحتمل  عاملية،  كلها 
السليم  املتدبر  العاقل  اإلنسان  وختاطب 
الفكر الباحث عن احلقيقة السليمة يف العامل، 
التي يرضاها اهلل تعاىل. وتوصيل القران إىل 
ومرغوب  حمبب  بشكل  العامل،  أنحاء  مجيع 
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يف  احلركي  النظام  تعليم  إىل  حيتاج  فيه، 
القران الكريم. 

لبناء  هداية  مصدر  الكريم  فالقرآن 
اإلنــســان كــل إنــســان عــىل وجــه األرض، 
املهتدي  اإلنسان  وبناء  الصني،  يف  ولوكان 
املنهج  ضوء  عىل  الكبري،  العامل  يف  املتكامل 
القرآين العاملي احلضاري املرن، فيخرجه من 
ومن  الضاللة،  حرية  ومن  اجلهالة،  ظلامت 
ومن  الكثرية،  الوضعية  األنظمة  جتاذبات 
روتني  واجــرتار  القاتل،  بالضياع  الشعور 

احلياة ومعاناهتا وبالياها وفتنها الكثرية...

كله،  والبالء  العناء  هذا  من  فيخرجهم 
املستقيم،  ـــرصاط  وال املطلق،  الــنــور  إىل 
احلكيم  املنهج  حيث  العاملني  رب  وهداية 
وا  نُ آمَ يــنَ  ــذِ الَّ ــيُّ  لِ وَ هُ  ﴿اللَّ األمــني  السليم 
ينَ  الَّذِ وَ ورِ  النُّ إِلَى  اتِ  مَ لُ الظُّ مِنْ  مْ  هُ جُ رِ يُخْ
مْ مِنْ  ونَهُ جُ رِ وتُ يُخْ اغُ مْ الطَّ هُ لِيَاؤُ وا أَوْ رُ فَ كَ
النَّارِ  ابُ  حَ أَصْ ئِكَ  لَ وْ أُ اتِ  مَ لُ الظُّ إِلَى  ورِ  النُّ

﴾ [البقرة: ٢5٧]. ونَ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ هُ

أعتمد  احلركي،  الكريم  القرآن  منهج 
مل  أبطاهلا،  يذكر  ومل  املهمة،  األحداث  ذكر 
ينزل القرآن الكريم يف منهجه احلركي العام 
املختلفة  والنزاعات  الرصاعات  معرتك  إىل 

مهام  نــزولــه،  مــد حركة  عــىل  الــســائــدة، 
من  هلا  والنزاعات  الرصاعات  هذه  كانت 
ذلك  التاريخ.ويف  حركة  يف  وفاعلية  أمهية 

دالالت كثرية!

رضبة  الكريم  القرآن  يذكر  مل  مثال1: 
وكانت  اخلــنــدق،  يــوم  يف   عيل اإلمـــام 
رضبته لعدوه واحدة وقاضية وتعادل عبادة 

الثقلني!

اإلمام  بروز   كام ورد عن رسول اهلل
بألف  يُعادل  الذي  املرشكني  لقائد   عيل
فارس، وهوعمر بن عبد ود العامري، كان 
وكان  كله!،  الــرشك  إىل  كله  اإليــامن  بــروز 
وحيدد  ومصريياً،  وأساسياً  حاسامً  املوقف 

مستقبل اإلسالم واملسلمني آنذاك...

ومع بالغ أمهيته مل يذكره القرآن الكريم، 
ومل يُرش إليه!

يذكر  ال  ــاذا  مل منطقي:  تــســاؤل  وهنا 
املهمة،  لإلحداث  الصانعة  الذوات  القرآن 
بناء األشخاص، مهام كانت  يركز عىل  وال 

قيمة األشخاص وأمهيتهم؟!

تعاىل  اهلل  أن  الــكــريــم  ــران  ــق ال وأكـــد 
هوالذي كان يدير املعركة، بل هويدير كل 

معركة، ويدبر أمر كل يشء!.
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مْ  قِكُ وْ فَ ن  مِّ م  وكُ اؤُ جَ ﴿إِذْ  تعاىل:  قال 
ــارُ  ــصَ بْ َ األْ ــتْ  اغَ زَ إِذْ  وَ مْ  نكُ مِ لَ  فَ أَسْ ــنْ  مِ وَ
 ِ بِــاهللاَّ ونَ  نُّ تَظُ وَ رَ  نَاجِ َ احلْ وبُ  لُ الْقُ تِ  غَ بَلَ وَ
وا  لُ لْزِ زُ وَ نُونَ  مِ ُؤْ املْ  َ ابْتُيلِ نَالِكَ  هُ  * ونَا  نُ الظُّ
-١٠ األحزاب/  [سورة   ﴾ يداً دِ شَ االً  ــزَ لْ زِ

.[١١

وقد أهنى القرآن الكريم تصوير املعركة 
 ُ اهللاَّ دَّ  رَ تعاىل: ﴿وَ بقوله  دقيق  فني  بأسلوب 
ى  فَ كَ وَ اً  ريْ خَ الُوا  نَ يَ  ْ ملَ مْ  هِ يْظِ بِغَ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ
 ﴾ يزاً زِ عَ اً  يّ وِ قَ  ُ اهللاَّ انَ  كَ وَ تَالَ  قِ الْ نِنيَ  مِ ُؤْ املْ  ُ اهللاَّ

[سورة األحزاب/ ٢5].

وبني القرآن الكريم أن اهلل تعاىل هوالذي 
كان يوهن كيد الكافرين، وينرص املؤمنني.

 َ اهللاّ نَّ  لَـكِ وَ مْ  وهُ لُ تُ قْ تَ مْ  لَ ﴿فَ تعاىل:  بقوله 
ى  مَ َ رَ نَّ اهللاّ لَـكِ يْتَ وَ مَ إِذْ رَ يْتَ  مَ ا رَ مَ مْ وَ هُ لَ تَ قَ
يعٌ  مِ َ سَ ناً إِنَّ اهللاّ سَ نْهُ بَالء حَ نِنيَ مِ مِ ُؤْ َ املْ بْيلِ لِيُ وَ
 ﴾ ينَ افِرِ يْدِ الْكَ نُ كَ وهِ َ مُ أَنَّ اهللاّ مْ وَ لِكُ ذَ لِيمٌ عَ

[سورة األنفال/ ١٧-١٨].

بناء  عىل  يركز  الكريم  القرآن  فالحظ 
من  املقصد  عىل  األضــواء  ويسلط  املنهج، 
املوقف، ولكنه يبتعد عن ذكر األشخاص، 
عىل  يركز  ومل  كافة،  بــالــذوات  د  يمجّ ومل 
صانعي املواقف وأبطال األحداث، باستثناء 

ذكر الرسول حممد باعتباره القائد املسدد 
 ،والرسول املؤيد، وبعض األنبياء الكرام
وذكر زيد بن حارثة فقط، ألنه كان يف حالة 
كانت  التي  األوالد  تبني  ظاهرة  معاجلة 
ولده،  املتبني  ويعتربه  اجلاهلية،  يف  منترشة 

وهوليس من صلبه عىل مرور األيام! 

راً  طَ وَ ا  نْهَ مِّ يْدٌ  زَ قَىضَ  امَّ  لَ ﴿فَ تعاىل:  قال 
جٌ  رَ نِنيَ حَ مِ ُؤْ ىلَ املْ ونَ عَ يْ الَ يَكُ ا لِكَ هَ نَاكَ جْ وَّ زَ
 ﴾ راً طَ نَّ وَ نْهُ مِ ا  وْ ضَ قَ ا  إِذَ مْ  ائِهِ يَ عِ أَدْ اجِ  وَ أَزْ يفِ 

[سورة األحزاب/ 3٧].

والسبب يف ذكر القرآن الكريم للحدث 
الذات  ألن  وبطله،  صانعه  يذكر  ومل  املهم 
تستوعب  ال  النموذجية  املميزة  اإلنسانية 
مجيع الذوات، وال تريض مجيع األشخاص، 
واملشاحنات،  الرصاعات  معها  وحيصل 
املواقف  وتنسى  املهمة،  األحداث  فتضيع 
الرصاعات  هذه  بسبب  املؤثرة،  البطولية 

واثبات الوجودات.

ينَ  الَّذِ وَ قِّ  َ بِاحلْ يضِ  يَقْ  ُ اهللاَّ ﴿وَ تعاىل:  قال 
وَ  َ هُ ءٍ إِنَّ اهللاَّ ْ ونَ بِيشَ ضُ ونِهِ الَ يَقْ ونَ مِن دُ عُ يَدْ

﴾ [غافر/٢٠]. ريُ يعُ الْبَصِ مِ السَّ

وأن الذات اإلنسانية البطلة النموذجية، 
الواقع،  أرض  عىل  خمتلفة  تأثرياهتا  يكون 
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تغري  مع  الناس،  عىل  متغرية  تأثريات  وهلا 
تعيش  فهي  واألشخاص،  واملكان  الزمان 
يف زمن، وتصنع أحداثه، وكل زمن حالته 
ورجاله، وتساهم يف بناء حضارته، وتنقش 
عملها النموذجي يف حركة التاريخ، ولكن 
هذه الشخصية املؤيدة واملسددة، ال تتمكن 
من حصول التأييد هلا من مجيع األشخاص، 

وهذا ما يؤيده الواقع!.

أما الرتكيز عىل املنهج واملقصد واملوقف 
الــنــمــوذجــي،...هــوالــرتكــيــز عــىل اهلــدف 
يف  تعاىل  اهلل  يثبته  أن  يريد  الذي  األسايس 
قرآنه املجيد، وهواملقصد املهم الذي ينشده 
 ُ اهللاّ اإلنسان يف العامل يف كل زمان ومكان ﴿وَ

﴾ [الرعد/٤١]. هِ مِ كْ ُ بَ حلِ قِّ عَ مُ الَ مُ كُ ْ حيَ

وإحياء املنهج ألقراين هوتطوير للهدف 
عىل مد حركة التاريخ، الن املنهج القرآين 
اإلنسانية  الذات  بينام  احلياة،  بقاء  مع  باقٍ 
فانية  تكون  املهم  للموقف  الصانعة  البطلة 
بمقدار  حية  تبقى  فهي  حمــدود،  اجل  وهلا 
هذا  وجتسد  احليوي،  املنهج  هذا  تصنع  ما 
أيضاً  واملنهج  به،  وحتيى  البطويل  املوقف 
يف  مؤثراً  حياً  بقاؤه  الكريم  القرآن  كفل 
حركة النفس املفكرة، يف أي مكان يف العامل: 

آئِرُ  م بَصَ اءكُ دْ جَ وهذا معنى قوله تعاىل: ﴿قَ
يَ  مِ عَ نْ  مَ وَ هِ  سِ لِنَفْ فَ  َ بْــرصَ أَ نْ  مَ فَ مْ  بِّكُ رَّ مِن 
[األنعام/   ﴾ فِيظٍ بِحَ م  يْكُ لَ عَ اْ  نَ أَ ا  مَ وَ ا  يْهَ لَ عَ فَ

.[١٠٤

َن  ملِ ِنيَ املَ عَ لْ رٌ لِّ وَ إِالَّ ذِكْ وقال تعاىل: ﴿إِنْ هُ
﴾[التكوير٢٧-٢٨]. يمَ تَقِ مْ أَن يَسْ نكُ اء مِ شَ

أول  من  عاملية  دعــوة  الكريم  القرآن 
ــوة  ــدع وال انــطــالقــتــه،  وأول  مــرحــلــتــه، 
ــاردة،  ــط ـــارصة م ــة يف مــكــة حم ــي اإلســالم
هذه  يف  العاملي،  السامي  املنهج  فهويثبت 
الشاملة، (ملن شاء منكم أن  الدعوة اإلهلية 
يريد  ملن  ميّرس  اهلداية  طريق  (إن  يستقيم) 
مسؤولون  إذن  وأهنم  العامل،  يف  يستقيم  أن 
اختيارهم،  عن  ومسؤولون  أنفسهم،  عن 
وهذا  التيسري  هذه  تعاىل  اهلل  منحهم  وقد 
عن  فهومسؤول  يستقم  مل  فمن  االختيار، 
أمامه  كانت  فقد  عليه،  وحماسب  انحرافه 
القرآن  ظالل  يف  يستقيم)  أن  ذهبية  فرصة 
ج٢ ص3٨٤3/ سيد قطب/ دار الرشوق/ 
لبنان مع الترصف.ومن خالل الرتكيز عىل 
قبل  املقصود،  العاملي  القرآين  املنهج  إحياء 
املميزة،  النموذجية  اإلنسانية  الذات  إحياء 
هواملنهج احلركي الفاعل يف القرآن الكريم، 
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ألنه يتمكن من أن يتفاعل مع كل نفس حية 
يف العامل أمجع، تواقة ملعرفة اهلد، وتريد أن 

تبتعد عن اهلو، وجتسيد األنا.

قوة  عىل  تعتمد  القرآين،  املنهج  حركية 
األصالة، وقدرة احلداثة: 

جاء  الكريم،  القرآن  يف  احلركي  املنهج 
يبقى  أن  أجل  من  كافة  الناس  عىل  حجة 
عىل  شافية  كافية  وحجة  الناس  يف  مؤثراً 
األصالة  فهويعتمد  اخللق)،  (كل  اخللق 
وقدرهتا،  احلداثة  مع  املمزوجة  قوهتا،  مع 
واألصالة هي الثوابت يف املنهج القرآين، غري 
االجتهاد،  وال  التبديل  وال  للتغيري  القابلة 

(فال اجتهاد مقابل النص).

فيأيت أصحاب املنهج احلركي يف القرآن 
الكريم يعتمدون األصالة، كقاعدة عقائدية 
أساسية وجيملوها بعنرص احلداثة وأساليب 
املعارصة، الذي فيه جانب احليوية والتأثري 

والديمومة والعطاء والبقاء...

وعنرص احلداثة: حالة جتديد األسلوب، 
الــطــرح،  حيوية  قــاعــدة  عــىل  ــامد  ــت واالع
عىل  الــقــدرة  وحمــاولــة  الــعــرض،  وفاعلية 
والضامئر  املشاعر  يف  والتحريك  التأثري 
املؤثر  احليوي  املنهج  وتبني  واألحاسيس، 

للقرآن الكريم العاملي، الذي يعطي للمنهج 
وأمهيته  وفاعليته  ــالزم،  ال وتأثريه  حياته 
يف  وتألقه...إلخ  ومقاصده  ونوره  وهدفه 
ويبني  له  أوالدارس  للقرآن،  القارئ  نفس 
قرآنية  أسس  عىل  نموذجية  قوية  شخصية 
لالجتهاد  ختضع  ال  متألقة،  عاملية  ربانية 
إىل  منقادة  تكون  وإنام  املختلف،  اإلنساين 
يف  املؤثر  املتسامي  احليوي  القرآين  املنهج 

النفوس املتفتحة.

القرآن  يف  (احلركي)  احليوي  فاملنهج 
التغيري والتبديل،  الكريم، بحاجة إىل ثقافة 

ال تغيري الثقافة األساسية والتحويل.

أولية  مقدمة  املؤثر،  احليوي  فاملنهج 
داعمة للمنهج احلركي يف القرآن الكريم.

فإذا تعرفنا عىل الدراسة القرآنية احليوية 
للقرآن الكريم، وال يقترص ذلك عىل آيات 
القرآين  النص  يعتمد  وإنام  فقط،  األحكام 
املنهج  مقدمات  نعرف  فسوف  مجيعه، 
الكريم.. القرآن  يف  املؤثر  العاملي  احلركي 

والقرآن الكريم يفيض باملفاهيم احلركية التي 
حيتاجها الدعاة املبلغون لرساالت اهلل تعاىل، 
مع معسكر  املستمر  يف رصاعهم احلضاري 

اجلاهلية احلديثة اخلطرية باشكاهلا املتنوعة.
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َّن  ممِّ الً  ــوْ قَ ــنُ  ــسَ أَحْ ـــنْ  مَ تعاىل: ﴿وَ قــال 
مِنَ  نِي  إِنَّ ــالَ  قَ وَ اً  احلِ صَ لَ  مِ عَ وَ  ِ اهللاَّ إِىلَ  ا  عَ دَ

﴾ [فصلت/33]. نيَ لِمِ ُسْ املْ

حيث تضافر الكفر كله يف كل مكان من 
حلصار  الرشيرة،  إمكاناته  وتالمحت  العامل، 
تعاىل،  اهلل  إىل  والــدعــاة  تعاىل  اهلل  منهج 
بأساليب جهنمية خبيثة، وضمن خمططات 
 املد عىل  وخمططات  القريب،   املد عىل 

البعيد!!.

 ِ واْ نُورَ اهللاّ فِؤُ طْ ونَ أَن يُ يدُ رِ قال تعاىل: ﴿يُ
هَ  رِ لَوْ كَ هُ وَ تِمَّ نُورَ ُ إِالَّ أَن يُ بَى اهللاّ أْ يَ مْ وَ هِ اهِ وَ فْ بِأَ

﴾ [سورة التوبة/3٢]. ونَ افِرُ الْكَ

أَن  إِالَّ  مْ  نْهُ مِ وا  مُ نَقَ ا  مَ ﴿وَ تعاىل:  وقال 
﴾ [الربوج /٨].  يدِ مِ َ يزِ احلْ زِ ِ الْعَ وا بِاهللاَّ نُ مِ ؤْ يُ

الداعية  األمــة  يؤسس  احلركي  القرآن 
الواعية: 

القرآن  يف  احلركي  العمل  منهجية  ومن 
مؤمنة،  حركية  مجاعة  هوتأسيس  الكريم، 
باحلق  ومتواصية  ومتعاونة  متكافلة  مؤهلة 
القرآين  املنهج  لتفعيل  بالصرب،  ومتواصية 
بقدر  كافة،  والناس  اإلسالمية،  األمة  يف 

املستطاع.

ونَ  عُ يَدْ ةٌ  مَّ أُ مْ  نكُ مِّ ن  تَكُ لْ بقوله تعاىل: ﴿وَ

نِ  عَ نَ  وْ نْهَ يَ وَ وفِ  رُ َعْ بِاملْ ونَ  رُ أْمُ يَ وَ  ِ ريْ َ اخلْ إِىلَ 
﴾ يعتمد املنهج  ونَ لِحُ ُفْ مُ املْ ـئِكَ هُ لَ أُوْ رِ وَ ُنكَ املْ
القرآين احلركي عىل تكوين األمة (الوسط)، 
دورها  تعرف  التي  املؤثرة،  الواعية  الداعية 
تبليغ  يف  الرشعية،  ومسؤوليتها  اإلنساين 
الرسالة قبل السعي لتكوين الدولة احلاكمة. 

سابقاً  املعدة  النخبة  احلركية  فاألمة 
تقود  التي  هي  الكريم،  القرآن  ضوء  عىل 
الدولة الكريمة احلاكمة بام أنزل اهلل، وكلام 
وأتقنت  خطتها،  النخبة  األمــة  أحكمت 
أمرها  عن  بصرية  عىل  وسارت  حركيتها، 
كلام  أسلوهبا،  يف  ودقة  وعيها،  من  ورشد 
أمرها وقدرها وأزداد  الدولة وظهر  قويت 
قوهتا  بزيادة  العامل،  يف  وهيبتها  تقديرها 

ووحدهتا وتوحيد صفوفها.

 ِ وإِىلَ اهللاّ عُ بِييلِ أَدْ هِ سَ ـذِ لْ هَ قال تعاىل: ﴿قُ
ا  مَ ِ وَ انَ اهللاّ بْحَ سُ نِي وَ بَعَ نِ اتَّ مَ اْ وَ نَ ةٍ أَ ريَ ىلَ بَصِ عَ

﴾ [يوسف/١٠٨]. نيَ كِ ِ ُرشْ اْ مِنَ املْ نَ أَ

اهلل  أنزل  بام  حاكمة  اسالمية  دولة  فال 
حركية  قرآنية  أمة  إعــداد  دون  من  تعاىل، 
داعية واعية فاعلة، لذلك جاء االستخالف 
وهذا  الكريم،  القران  يف  االستضعاف  بعد 
الكريم  القران  املنهج احلركي يف  من معاين 
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يفِ  وا  فُ عِ تُضْ اسْ ينَ  الَّذِ ىلَ  عَ نَّ  نَمُ أَنْ  يدُ  رِ نُ ﴿وَ
 ﴾ ثِنيَ ارِ مْ الْوَ هُ لَ عَ نَجْ ةً وَ ئِمَّ مْ أَ هُ لَ عَ نَجْ ضِ وَ رْ األَ

[القصص: 5].

والقادة  الدعاة  ومنهج  الكريم:  القرآن 
احلركيون: 

يف دعاء األفتتاح املروي عن اإلمام املهدي 
صفتان  فيها  للنظر،  ملفتة  فقرة   املنتظر
يف  حيتاجها  مندجمتان،  مشرتكتان  مهمتان 
أصحابه، املقربني، إلنجاح مرشوعه اإلهلي 
بقوله:  العادل  اجلديد  العاملي  النهضوي 
(اللهم إنا نرغب إليك يف دولة كريمة تعز هبا 
اإلسالم وأهله وتذل هبا النفاق وأهله، وأن 
إىل  والقادة  طاعتك،  إىل  الدعاة  من  جتعلنا 

سبيلك، وترزقنا هبا كرامة الدنيا واآلخرة).

تعاىل  اهلل  من   املهدي اإلمــام  يطلب 
بمعناها  كريمة  دولــة  الكبري  اهلــدف  هــذا 
بمعناها  إسالمية  ــة  دول يقل  مل  الــواســع، 
املخصص، ألنه مل يعد األمة النخبة احلاكمة 
فيها  يعز  الكريمة  الدولة  هذه  ولكن  فيها، 
مقومات  ومن  النفاق،  فيها  ويذل  اإلسالم 
هذا اهلدف الكبري، أن جتعلنا فيها من الدعاة 
(وبعدها  سبيلك،  إىل  والقادة  طاعتك،  إىل 
حيصل)، وترزقنا هبا كرامة الدنيا واآلخرة.

الدعوة  طاعتك:  إىل  الــدعــاة  ومعنى 
الدعوة  وحـــده،  تعاىل  اهلل  إىل  الــرشــيــدة 
بأسلوبه  وطــاعــتــه  ــه  ــرآن وق منهجه  إىل 
دعوة  السديد،  احليوي  احلركي  العاملي 
إىل  دعــوة  ال  تعاىل،  اهلل  إىل  خالصة  قرآنية 
والذوات  والقناعات  واألحزاب  املذاهب 
قادرة عىل خماطبة  والقيادات، دعوة حيوية 
به،  والتأثري  أمجع  العامل  يف  العاقل  اإلنسان 
اإلنسان  إىل  موجهة  خاصة  دعوة  وليست 
يف املذاهب، دعوة كفوءة ونزهية وذات أفق 
الناس  قلوب  حتريك  عىل  وقــادرة  واســع، 
مدروسة،  واعية  علمية  بأساليب   ، مجيعاً

وتلبية حاجاهتم العقائدية وغريها.

فإذا استطعنا  سبيلك:  إىل  القادة  ومعنى 
العامل،  يف  للجامهري  خطابنا  يف  نؤثر  أن 
وتأثرت اجلامهري بنا، فسوف حتصل احلاجة 
قادرة  سديدة،  رشيدة  قيادة  قيادهتم،  إىل 
املتفاعلة،  املتأثرة  عىل استثامر طاقات األمة 
وحسن توجيهها إىل سبيل اهلل تعاىل، سبيل 

النجاة.

قيادة قرآنية حركية علمية عملية، تقول 
وتفعل، وال تقول ما ال تفعل، قيادة نموذجية 
هلا طموح كبري إلنجاح مرشوع قرآين هنضوي 
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حركي عاملي، وليس قيادة مطلوبة لتجسيد 
الناس من  ذاهتا ولذاهتا الشخصية، وأخرس 
لْ  هَ ةً فَ ا آيَ نَاهَ كْ د تَّرَ لَقَ اته.﴿وَ عاش لذاته ولذّ

﴾ [القمر/ ١5]. رٍ كِ دَّ مِن مُّ

والفرق بني الصفتني: 

مقدرة  قــدرة  طاعتك:  إىل  للدعاة  أن 
ومدبرة، وإمكانية فائقة عىل خماطبة اجلامهري 
الكبرية، والتأثري هبا، ألن الكالم الرضوري 
القلب،  من  النابع  الواعي  احليوي  املستقيم 
كاملاء  فيكون  برسعة،  القلوب  معه  تتفاعل 
للظمآن...فتتوجه هذه اجلامهري وتتعبأ وتتأثر 
خطاب  ألنه  النموذجي،  الدعاة  بخطاب 

قرآين حركي هادي وهدئ وشفاف.

تعبأت  إذا  سبيلك:  إىل  ــادة  ــق ال ــا  أم
بحاجة  ذلك  بعد  فهي  وتأثرت،  اجلامهري 
وشاطئ  النجاة  سبيل  إىل  يقودها  من  إىل 
بَتْ  سَ كَ بِامَ  سٍ  نَفْ لُّ  كُ   زَ لِتُجْ األمان...﴿وَ

﴾ [اجلاثية/ ٢٢]. ونَ مُ لَ ظْ مْ الَ يُ هُ وَ

طاعتك،  إىل  للدعاة  تكون  أن  فينبغي 
قدرة مؤثرة خاصة مميزة عىل خماطبة اجلامهري 
اهلواء مبارشة،  الكبرية يف كل مكان، وعىل 
وقيادهتا  توجيهها  عىل  الكافية  والــقــدرة 
واستثامر إمكانيتها للتي هي أحسن، فتكون 

هلا قدرة حسنة. وقيادة رشيدة صاحلة.

 ُ اهللاّ   دَ هَ ينَ  الَّذِ ـئِكَ  لَ وْ ﴿أُ تعاىل:  قال 
﴾ [األنعام/ ٩٠]. هْ تَدِ مُ اقْ اهُ دَ بِهُ فَ

 َ وا اهللاَّ قُ وا اتَّ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ قال تعاىل: ﴿يَ
﴾ [األحزاب/ ٧٠]. يداً دِ الً سَ وْ وا قَ ولُ قُ وَ

يندمج  النموذجي  املنهج احلركي  وهبذا 
القول مع العمل، والطموح مع االستعداد، 
القول  يكون  وهبذا  التطبيق،  مع  والنظرية 

سديداً والعمل رشيداً، واألمل جديداً.

وعن اإلمام عيل: «قولوا اخلري تُعرفوا 
به، واعملوا اخلري تكونوا من أهله»(٢)(3).

احلركية،  اهلداية  ومنهج  الكريم  القرآن 
واالستقامة الواقعية: 

م  هُ جُ رِ ْ واْ خيُ نُ ينَ آمَ ُّ الَّذِ يلِ ُ وَ قال تعاىل: ﴿اهللاّ
البقرة/  [سورة   ﴾ رِ وُ النُّ إِىلَ  تِ  امَ لُ الظُّ نَ  مِّ

.[٢5٧

طرق الضالل متنوعة، وسبل (الظالم) 
كلمة  جاء  لذلك  كثريون،  وأهله  خمتلفة، 
(الظلامت) بصيغة اجلمع يف اآلية، ونالحظ 
ألنه  املفرد،  بصيغة  جاءت  (النور)  كلمة 
واحلق  االستقامة  وكذلك  واحــد،  طريق 

(٢) بحار األنوار ج٧/ص3١١.
الكتاب/للمؤلف مكي  أم  القرآن يف  أهداف   (3)
سورة  دراســة  ص553،  البغدادي  قاسم 

احلمد.
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النور،  طريق  يمثله  واحد  طريق  والعدل 
ال  والباطل  احلق  وسبيل  قليلون،  وأهله 
يقاسان بالكمية وإنام بالكيفية، وال يقاسان 
العملية،  واملصداقية  بالنوعية  وإنام  بالكثرة 
ويقاسان باحلجة والربهان والعلم الواضح 
احلق  حقيقة  ومعرفة  والعمل  والبيان، 
احلق  (اعرف  قاعدة:  الباطل، عىل  وحقيقة 

تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله).

نَّ  لَكِ وَ قِّ  َ بِاحلْ م  نَاكُ ئْ جِ دْ  ﴿لَقَ تعاىل:  قال 
﴾ [الزخرف/٧٨]. ونَ هُ ارِ قِّ كَ حَ مْ لِلْ كُ ثَرَ أَكْ

يف غرر احلكم: «اصرب عىل مرارة احلق، 
وإياك أن تنخدع حلالوة الباطل».

رضورة  إىل  املاسة  احلاجة  تتجىل  وهنا 
والعلوم  احليوية،  والدراية  احلركية،  اهلداية 
اإلنسانية، واالستقامة الواقعية، واحلاجة إىل 
القادة والقدوة واألسوة واملبلغني منهج اهلل 
القيم إىل اإلنسان يف العامل، بأساليب حيوية 
اإلنسان  هلداية  مساعد  عامل  فهم  قيمة، 
الواحد،  األصيل  املستقيم  الــرصاط  إىل 
تتعدد  التي  اهلادية  األنظمة  له  ويضعون 
واختصاصاهتا  سبلها  وختتلف  أدوارهـــا 

وتتوحد أهدافها وغايتها املقدسة.

ــتــي ال  ــة اإلنــســان ال وحيــــددون حــري

تصطدم  وال  اآلخرين،  حرية  مع  تتعارض 
مع مصلحتهم، ويرفعون عنه كافة الشبهات 
واملعاناة، وهيذبون عنده الشهوات وامللذات 
وحب الذات، ويدعون إىل التقدم والتحرض 
ويعرتضون  واالعتدال،  والتوازن  والتطور 
وحيثون  والرتاجع،  والتخلف  التأخر  عىل 
عىل التوافق والرتافق واالنسجام والتعاون 
التفرق  من  وحيــذرون   ،والتقو الرب  عىل 
فيوجهون  والتباغض،  والتكاره  والتنازع 
اإلنسان اىل اهلل تعاىل عىل بصرية من أمرهم، 

مقتدين بالصاحلني ومتبعني للنبيني. 

وا  ينُ تَعِ هِ اسْ مِ وْ ى لِقَ وسَ الَ مُ قال تعاىل: ﴿قَ
اءُ  ن يَشَ ا مَ هَ ثُ ِ يُورِ ّ ضَ هللاِ رْ واْ إِنَّ األَ ُ ربِ اصْ ِ وَ بِاهللاّ
[األعراف/   ﴾ تَّقِنيَ مُ لِلْ ةُ  اقِبَ الْعَ وَ هِ  بَادِ عِ مِنْ 

.[١٢٨

يف  احلركي  للمنهج  الرئيسة  األســس 
القرآن الكريم: 

تعترب البنية الفكرية والعقائدية، والدوافع 
احلركية اهلادية، واألساليب احليوية املؤثرة، 
اخلصائص  عليه  تقوم  الذي  االســاس  هي 

احلركية بأسسها العامة.

وإذا  السلوك،  صح  الفكر  صح  فــإذا 
صحت املقدمات صحت النتائج.
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املاديني، مبني عىل  فاملنهج احلركي عند 
املعيشية  اجتاهاهتم  خمتلف  يف  املادي  اللون 

واحلياتية.

فيجعل  احلــركــي  ــقــرآين  ال املنهج  ــا  أم
األسس الرئيسة التالية: 

واملقتدر، . ١ واملقدر  املدبر  تعاىل  اهلل 
للمنهج  ع  واملرشّ وحده  هواحلاكم 
وكذلك  أبعاده،  بكل  كله  القرآين 
والعلوم  والرتبية  التوجيه  يف  األمر 

املختلفة...

فمنهج اهلل تعاىل ليس جمرد عقيدة عبادية 
جتعل االطمئنان يف القلوب، وال جمرد شعائر 
تقام...بل منهج يشمل مجيع  عبادية خمتلفة 
مطاليب  بني  ويربط  املتنوعة،  النشاطات 
واالقتصادية  السياسية  املختلفة  اإلنسان 

والعبادية واالجتامعية واألخالقية...إلخ.

أصيل  واحد  هدف  إىل  مجيعاً  ويوجهها 
تتعدد  بحيث  تــعــاىل،  وهـــواهلل  ومــقــدس 
األدوار بني الناس، ولكن تتوحد األهداف 
املشرتكة، وهي رضا اهلل تعاىل ومنافع الناس 
 ﴾ امِ رَ ِكْ اإلْ وَ لِ  الَ َ اجلْ ذِي  بِّكَ  رَ مُ  اسْ كَ  بَارَ ﴿تَ

[الرمحن /٧٨].

ا  يَهَ تَعِ ةً وَ رَ كِ مْ تَذْ ا لَكُ هَ لَ عَ قال تعاىل: ﴿لِنَجْ

﴾ [احلاقة/١٢]. ةٌ يَ اعِ نٌ وَ ذُ أُ

حركية  ممــارســة  أليــة  قيمة  ال  إذن: 
تــوزن  مل  أوتنظيمية  أوحزبية  أودعــوتــيــة 

بميزان اهلل تعاىل.

يف . ٢ احلركي  املنهج  خصائص  ومن 
املسؤولية  حتمل  الكريم،  القرآن 
بشكل  املنهج  لتطبيق  الرسالية، 
سليم، ودعوة الناس إليه عن طريق 
آلَ  ــوا  ــلُ ــمَ ﴿اعْ القول  قبل  العمل 

﴾ [سورة سبأ/ ١3]. راً كْ ودَ شُ اوُ دَ

والقول  العمل،  خالل  من  القول  أو 
عمل  دون  من  القول  ألن  عمل،  دون  من 

يغضب اهلل تعاىل.

ولُونَ  َ تَقُ وا ملِ نُ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ قال تعاىل: ﴿يَ
ا  وا مَ ولُ ِ أَن تَقُ ندَ اهللاَّ تاً عِ قْ َ مَ ربُ كَ ونَ لُ عَ ا الَ تَفْ مَ

﴾ [سورة الصف/ ٢-3]. ونَ لُ عَ الَ تَفْ

وجــوب  يف  والبينات  اآليـــات  وذكــر 
التبليغ للمنهج القرآين احلركي للناس.

ينَ  يثَاقَ الَّذِ ُ مِ ذَ اهللاّ إِذَ أَخَ كقوله تعاىل: ﴿وَ
 ﴾ هُ ونَ مُ تُ الَ تَكْ هُ لِلنَّاسِ وَ نَّ نُ يِّ بَ تُ تَابَ لَ واْ الْكِ وتُ أُ
[آل عمران /١٨٧] ومسؤولية الدعوة إىل 
كل  هبا  القيام  جيب  بصرية،  عىل  تعاىل  اهلل 
والكفاءة  القدرة  ضمن  مسؤول  إنسان 
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 ﴾ ولُونَ ئُ سْ مَّ ــم  ُ إِهنَّ مْ  وهُ قِفُ والنزاهة﴿وَ
حتـــددت  ــام  ــل وك  .[٢٤ [الـــصـــافـــات/ 

اختصاصاته، ازدادت مسؤولياته.

يف  احلركي  املنهج  خصائص  ومن   .3
ــلــق،  اخلُ حسن  الــكــريــم،  ــرآن  ــق ال
ــق)  ــل ــســن اخلُ فـــإن (اإلســـــالم حُ
ــاملــعــروف، وإشــاعــة  والــتــعــامــل ب
بني  واإلنصاف  واإلحسان  العدل 
الناس، بحيث تكون عادة وعبادة، 
ــاس اشــيــاءهــم  ــن ـــدم بــخــس ال وع
الطاقات  واســتــثــامر  وقـــدراهتـــم، 
استثامر  فــإن  الكفاءات،  واعـــداد 
ــاس، من  ــن كــافــة الــطــاقــات بــني ال
احلضارية  احلركية  النهضة  عوامل 
يفوق  بشكل  اإلســالمــيــة،  لألمة 
مكارم  انتشار  ان  احلضارات،  بقية 
ــؤدي إىل  األخـــالق بــني الــنــاس، ي
اإلنساين  والسلوك  الفكر  يف  الرقي 
العامل  ويتحسن  فائقة،  برسعة 
واملجتمع  الفرد  صعيد  عىل  النفيس 

بشكل ملحوظ.

 ﴾ يمٍ ظِ عَ قٍ  لُ خُ ىل  لَعَ إِنَّكَ  ﴿وَ تعاىل:  قال 
ومل يقل: إنك لعىل عبادة عظيمة!الن اخللق 
اهلل  رضا  بني  جامعة  عظيمة  عبادة  العظيم 

تعاىل ورضا الناس ورضا النفس. 

ويف احلديث الرشيف: «إنام بعثت ألمتم 
مكارم األخالق».

٤.  اعتمد املنهج احلركي يف القرآن الكريم 
نحواألحسن  التغيري  قاعدة  عىل 
ــامن  واإلي نحواألفضل،  والتطلع 

بحياة أكمل.

ىلَ  عَ اً  بّ كِ مُ يشِ  يَمْ ــن  ــمَ فَ ﴿أَ تعاىل:  قال 
اطٍ  َ رصِ ىلَ  عَ اً  يّ وِ سَ يشِ  يَمْ ن  أَمَّ   دَ أَهْ هِ  هِ جْ وَ

﴾ [امللك/٢٢]. يمٍ تَقِ سْ مُّ

سٌّ  حِ نحواألحسن،  التغيري  قاعدة  إن 
وسنة  عام،  أسايس  رسايل  وقانون  إنساين، 
وتدبري  لنظام  ختضع   كرب حيوية  حركية 
قد   األنبياء حركة  فــإن  معني،  وتقدير 
رافقت التغيري يف خمتلف األشياء واألحياء، 
ووضعوا منهجاً حضاريا مستقيامً جديداً يف 
املسرية اإلنسانية العامة، لتقودها نحوالكامل 
اإلنساين، والتكريم الرباين لإلنسان (التزموا 

احلق تلزمكم النجاة).

نحواألحسن،  احلركي  التغيري  وعملية 
املجتمع،  ثم  للفرد  وىل  األَ املراحل  تبدأ من 
حتى  مــدروســة  خطوة  خطوة  تتدرج  ثم 
تصل إىل قمة اهلدف، وهي حتقيق االستقامة 
اإلهلي  والرضا  العامة،  املنشودة  اإلنسانية 



الباحث مكي البغدادي  ....................................................................................

٢٩١

هـ)
١٤

3١
م -

٢٠
١٠

ع (
 ربي

ل:
ألو

دد ا
الع

املقصود عىل األرض.

القرآن  يف  احلركي  املنهج  اعتمد   .5
وهي  الواقعية،  قاعدة  عىل  الكريم 
احلركي  الــقــرآين،  املنهج  انسجام 
العاملي الراقي مع متطلبات الفطرة 
اإلنسانية، ومع نظام الكون الفسيح، 

ومع حركة احلياة وتدفق األحياء.

الشمويل  الواقعي  احلركي  املنهج  وهذا 
املثالية  عــن  بــعــيــداً  الــعــقــالين،  ــاين  ــس اإلن
اجلسد  تعطي  كام  فهي  اخليالية  وانحرافات 
الروح  تعطي  كذلك  احلاجات،  من  حقه 
املتطلبات، بحيث ال يكون يشء  حقها من 

عىل حساب يشء آخر. 

بفرض  الواقعي  احلركي  املنهج  يبدأ 
الضمري  عــىل  وقناعاته  وهيبته  سلطانه 
واملــشــاعــر واألحـــاســـيـــس عـــىل أســس 
عقائدية، يربط القلوب بخالقها، ثم هيذهبا 
ويغذهيا   ،والتقو والصدق  باإلخالص 
باحليوية واجلدية والفاعلية، ويروضها عىل 
بالتوايص،  املشاق، وينظمها  الصرب وحتمل 
للعطاء  واالستعداد  والتواصل  والتعاون 

والفداء ونيل مراتب الشهداء السعداء(٤).

الترصف  مــع  ــرآن،  ــق ال يف  احلــركــي  املنهج   (٤)
دار  الــرايض/  اللطيف  عبد  واالختصار/ 
التعارف بريوت/ الطبعة (١) متوز ١٩٩٠.

القرآن  يف  احلركي  املنهج  اعتمد   .٦
اهلادي  التحرك  قاعدة  عىل  الكريم 
ــــدروس، واألســالــيــب  ـــادئ امل اهل
املؤثرة عىل حركة املشاعر، واملنسابة 
وراحــة  القلب،  ــات  دق نظام  مــع 
قاعدة  مــن  تــبــدأ  الــتــي  الــضــمــري، 

أساسية تقول: 

حتى  (هــو)  حيب  حيث  من  معه  (أبــدأ 
تنتهي معه من حيث حتب (أنت)!

ةِ  مَ ِكْ بِّكَ بِاحلْ بِيلِ رَ عُ إِىلِ سَ قال تعاىل: ﴿ادْ
نُ  سَ يَ أَحْ تِي هِ ُم بِالَّ هلْ ادِ جَ نَةِ وَ سَ َ ةِ احلْ ظَ عِ َوْ املْ وَ
وَ  هُ بِيلِهِ وَ ن سَ لَّ عَ ن ضَ مُ بِمَ لَ وَ أَعْ بَّكَ هُ إِنَّ رَ
ادعوا  [النحل/١٢5].   ﴾ ينَ تَدِ ُهْ بِاملْ مُ  لَ أَعْ
تعاىل،  اهلل  إىل  الناس  وحبب  تعاىل،  اهلل  إىل 
الناس  وعلم  تعاىل،  اهلل  إىل  الناس  وقرب 
احلجج  من  عندك  ما  بأحسن  القيم،  منهج 
واألدلة  املرنة،  لقية  اخلُ واألساليب  البالغة 
الشفاف،  املوضوعي  ــوار  واحل القاطعة، 
اآلخــر،  عىل  واالنفتاح  واللني  وبالرفق 
الذي  بالعمل،  املقرون  ــذاب  اجل الكالم 
يرضاه اهلل ويقبله عقالء الناس، فإن الرفق 
عنه  خرج  وال  زانــه،  إال  يشء  يف  دخل  ما 
كَ  نَاحَ جَ فِضْ  اخْ ﴿وَ تعاىل:  شأنه!.قال  إال 
اآلخر  إقبَل   .[٨٨ [احلجر/   ﴾ نِنيَ مِ ؤْ مُ لِلْ
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أنت  ما  عىل  يقبلك  حتى  هوعليه،  ما  عىل 
حيافظ  حتى  معه،  حدودك  وأعرف  عليه، 
اإلســالم  رسالة  فــإن  معك.  ــدوده  ح عىل 
رمحة للعاملني وللناس أمجعني، فعلينا خماطبة 
املميز يف كل مكان،  املفكر  العاقل  اإلنسان 
فإن قبل  بلغة مذهبية حمدودة،  قبل خماطبته 
فيه  الذي  اإلسالم  املفكر  العاقل  اإلنسان 
السالم واألمان، فسوف يقبله املسلم بكافة 
مذاهبه، ويقبله اإلنسان العاقل يف كل مكان 
وزمان، وبذلك ينطلق اإلسالم من احلدود 
رسالته  انطالقة  إىل  املتصارعة،  املذهبية 
ــا  َ أَهيُّ ــا  ﴿يَ تعاىل:  كافة.قال  للناس  العاملية 
ا  نَ لْ أَنزَ وَ مْ  بِّكُ رَّ ن  مِّ انٌ  هَ رْ بُ م  اءكُ جَ دْ  قَ النَّاسُ 

﴾ [النساء/ ١٧٤]. بِيناً مْ نُوراً مُّ يْكُ إِلَ

يَ  هِ تِي  بِالَّ ــم  ُ هلْ ــادِ جَ ﴿وَ تعاىل:  قال  ثم 
 .﴾ نُ سَ أَحْ

(أحــســن)،  هــي  بالتي  اجلـــدال  جــاء 
احلسن)  (اجلــدال  يقل:  مل  املبالغة،  بصيغة 
واألكمل  واألفضل  (األحسن)  قال  وإنام 
قمة  يــكــون  بحيث  واألجــــل،  ـــل  واألمج
اجلامل، وهويعطي معنى األصلح واألنجح 
السليم  املستقيم  ــدل  اجل ــه  ألن ــفــع،  واألن
الفاعل، الذي يفتح القلوب املغلقة، ويرشح 
النفسية  احلواجز  املنقبضة، ويزيل  الصدور 

رباين  وجــداين  إنساين  ــدال  ج املرتاكمة، 
ب وال يبّعد،  موضوعي عادل وشفاف، يقرّ
د وال يشتت، وهذا  ويبرشّ وال ينفر، ويوحّ
املستو األحسن ال بد أن يعتمده الطرفان، 
وا  قُ وا اتَّ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ يُّ ا أَ ويتبناه املتحاوران ﴿يَ
﴾ [األحزاب: ٧٠] يداً دِ الً سَ وْ وا قَ ولُ قُ هَ وَ اللَّ

ــق): شــعــار اإلســـالم،  ــل (وحــســن اخل
ويفرض  مقام،  وأفضل  الكرام،  وصفات 

حالة االحرتام املتبادل(5).

اسلوب البحث يتقدم عىل مادة البحث، 
الــقــران  يف  احلــركــي  املنهج  عــوامــل  مــن 

الكريم: 

األمهية البالغة يف األسلوب املرن اجلذاب 
إىل  األفكار  توصيل  يف  احلكيم،  الواضح 
اآلخرين، أواملدرس إىل الطالب، أواخلطيب 
إىل السامعني، بحيث يكون اسلوب البحث 
الطرح  وطريقة  البحث،  مادة  عىل  يتقدم 
أهم من موضوع الطرح، ورب حق مؤكد 
ويضعف  طرحه،  يساء  عندما  يضيع  قد 
احلكمة  برهانه.ومن  ويضطرب  بيانه، 
يكون  عندما  التأثري،  عىل  والقدرة  النافذة، 
القلب  يف  فينفذ  القلب  من  خارجاً  الكالم 

مع  /ص٧٢3  الكتاب  أم  يف  القرآن  أهداف   (5)
التعرف/ املؤلف مكي قاسم البغدادي.
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واإلقناع،  الصدق  عىل  مبني  ألنه  برسعة!، 
التعامل  بعيداً عن الكذب والكرب، ويكون 
وموارد  والعجب  الغرور  عن  بعيداً  مرناً 

اإلثارة والتحدي..

اسلوباً  احلركي  القرآين  املنهج  حيدد  ومل 
اهلل  إىل  الــدعــوة  يف  وثابتاً  ومعيناً  خاصاً 
تعاىل، فهومائدة مفتوحة، حسب القدرات 
األساليب  صفة  وإنــام  املتاحة.  اإلنسانية 
اإلبداع  عىل  تعتمد  إهنا  احلركية،  القرآنية 
الدقيق  الفني  جانبها  يف  والتعدد  والتطور 
كقاعدة  األصــالــة  تلتزم  فهي  املصيب، 
والرشائع  واملبادئ  القيم  تعتمد  التي  ثابتة 
والشفافية  واملعارصة  باحلداثة  املمزوجة 
معيناً  اسلوباً  يصلح  كان  فربام  الطرح،  يف 
األمة  منسجامً مع حاجات  يعد  مل  يف زمن، 

واجليل الصاعد يف زمن آخر.

يف  يصلح  ال  قــد  الــيــوم  هونافع  ــا  وم
املستقبل.

يعرض القرآن الكريم أساليب متعددة، 
النبيل  األســـايس  هدفه  حتقيق  أجــل  مــن 

واجلليل.

وهكذا أستخدم القرآن الكريم أساليب 
اهلدف  حتقيق  أجــل  من  متعددة،  حركية 

الواضحة  القطعية  املرسوم، وتثبيت احلجة 
عىل الناس، بال أية شكوك ومالبسات.

ينَ  رِ نذِ مُ وَ ينَ  ِ بَرشِّ مُّ الً  سُ ﴿رُّ تعاىل:  قال 
لِ  سُ دَ الرُّ ةٌ بَعْ جَّ ِ حُ ىلَ اهللاّ ونَ لِلنَّاسِ عَ لِئَالَّ يَكُ

﴾ [النساء/١٦5]. يامً كِ يزاً حَ زِ ُ عَ انَ اهللاّ كَ وَ

املوضوعي،  احلـــوار  بأساليب  فجاء 
واملناقشة اهلادئة، واجلدال بالتي هي أحسن، 
القصة  أسلوب  منها  خمتلفة  وبأساليب 
والرتهيب  والرتغيب  والتذكرة  واملوعظة 
املنكر،  عــن  والنهي  بــاملــعــروف  واألمـــر 

والتحذير واإلنذار والتهديد والوعيد..

بمثال  نأيت  األساليب،  هذه  ولتوضيح 
واقعي حركي نأخذه من القرآن الكريم، يبني 
أساليب الدعوة إىل اهلل تعاىل بطرق خمتلفة، 

مرنة ولينة، ومبارشة وغري مبارشة...

ابَ  حَ ثَالً أَصْ ُم مَّ بْ هلَ ِ ارضْ كقوله تعاىل: ﴿وَ
مُ  يْهِ إِلَ ا  نَ لْ سَ أَرْ إِذْ  ونَ لُ سَ ُرْ املْ ا  اءهَ جَ إِذْ  ةِ  يَ رْ الْقَ
م  يْكُ ا إِلَ وا إِنَّ الُ قَ نَا بِثَالِثٍ فَ زْ زَّ عَ ا فَ َ بُومهُ ذَّ كَ ِ فَ نَنيْ اثْ

﴾ [يس/١3-١٤]. ونَ لُ سَ رْ مُّ

االثنان  كان   :﴾ ِ نَنيْ اثْ مُ  يْهِ إِلَ ا  نَ لْ سَ أَرْ ﴿إِذْ 
هلام اسلوب واحد وطريقة واحدة ومبارشة 
ومواجهة ورصحية وفيها إثارة وردود أفعال، 
ع  وعادة ردود األفعال تأيت بإنفعال!، وترسّ
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أرضية  هتيئة  وال  متهيد  وال  مقدمات  وبال 
الدعاة  أحد  وكــان  الكالم،  لقبول  نفسية 
ويدعمه  ــر  اآلخ بجانب  يقف  املرسلني 
ضمن  يعمالن  دعوته...ألهنام  يف  ويؤيده 
واحد  وباسلوب  مقدس،  ــد  واح هــدف 
العقلية  أمــام  الصدمة  هواسلوب  حمــدد، 

اإلحلادية املتكلسة اجتاه سبيل التوحيد!.

كالمهام  الكافرون  القوم  سمع  وعندما 
 :﴾ ونَ لُ سَ رْ م مُّ يْكُ ا إِلَ الرصيح والفصيح: ﴿إِنَّ
غريب  ألنــه  يتفهموه،  ومل  يتحملوه  فلم 
وقامت  عندهم،  مألوف  وغري  وعجيب 
املستكربة،  احلاكمة  السلطة   قــو قيامة 
وصار عندهم نفري عام، وكأنام دق ناقوس 
بتغيري  الرسوالن جاءا  اخلطر عليهم!، ألن 
السائدة  املنحرفة  والقناعات  الثوابت 
القوم  ــامء  زع عند  واملــألــوفــة،  واملــعــروفــة 
مرور  عند  فقاال  وعامتهم،  ومجاهريهم 

امللك اجلبار املغرور!. 

(ال إله إال اهلل واهلل أكرب) وأفضل اجلهاد 
كلمة حق عند سلطان جائرـ وأعتقلهام امللك 
والعقاب،  للحساب  وحبسهام  وجلدمها 
تبيلغ  يف  ال  شِ وفَ كالمهام،  الناس  يسمع  ومل 
الرسالة اإلهلية للناس، فكان مربر لدعمهم 

لنجاح  آخــر،  اسلوب  له  ثالث،  برسول 
ا  َ بُومهُ ذَّ كَ فَ  ِ نَنيْ اثْ مْ  يْهِ إِلَ ا  نَ لْ سَ أَرْ الدعوة﴿إِذْ 
 ﴾ ونَ لُ سَ رْ مُ مْ  يْكُ إِلَ ا  إِنَّ وا  الُ قَ فَ بِثَالِثٍ  نَا  زْ زَّ عَ فَ

[يس: ١٤].

املتوتر،  املوقف  تعاىل  اهلل  عزز  لذلك 
ثالث  رســول  بإرسال  االثنني،  أزر  وشد 
الدعوة،  قيادات  وهومن  وحليم،  عليم 
والكفاءة  القدرة  وله  التأثري،  عنارص  ومن 
يف  وجتــربــة  خــربة  وعــنــده  التحريك،  عــىل 
جتربته)  قدر  عىل  الرجل  (ورأي  ــوار،  احل
وكامل  كفاءته،   ومستو خربته  ومقدار 

نزاهته، ومجال أسلوب، وجالل حمبته...

الثالث اسمه (شمعون)  الرسول  وكان 
 :وهومن حواري عيسى

فجاءهم باسلوب حركي حيوي جديد، 
رقيق ودقيق ومؤثر عىل املشاعر، وتركن له 
النفوس، وتصغي له العقول، وخيتلف عن 
اهلدف  بقي  ولكن  سبقوه،  الذين  اسلوب 
اختالف  ــاء  وج متحقق،  الــواحــد  النبيل 
االسلوب بشكل لطيف مناسب، ويف مكانه 
احلجة  مع  املناسب،  وقته  ويف  املناسب، 

العقلية والعلمية والوجدانية املناسبة...

له  واصغوا  وسمعوه  النتيجة،  فتغريت 
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عليهم  الربانية  احلجة  وألقى  ــاوروه،  وح
ونجحت  ومصيب،  واضح  بشكل  مجيعاً 

لقيت احلجة، وقضيت احلاجة! الدعوة، وأُ

فكان جواهبم: 

لَ  أَنزَ ا  مَ وَ نَا  لُ ثْ مِّ  ٌ بَرشَ إِالَّ  مْ  نتُ أَ ا  مَ وا  الُ ﴿قَ
وا  الُ قَ بُونَ ذِ مْ إِالَّ تَكْ نتُ أَ ءٍ إِنْ  ْ ن مِن يشَ محْ الرَّ
إِالَّ  ا  نَ يْ لَ ا عَ مَ وَ ونَ لُ سَ ُرْ ملَ مْ  يْكُ إِلَ ا  إِنَّ مُ  لَ يَعْ ا  نَ بُّ رَ

﴾ [يس ١5-١٧]. ُبِنيُ غُ املْ بَالَ الْ

ـــــرة احلــــوار  ــفــتــحــت دائ وهـــكـــذا ان
ــوب، وحتقق  ــرغ امل املــطــلــوب، واجلــــدال 
ةِ  مَ ِكْ بِاحلْ بِّكَ  رَ بِيلِ  سَ إِىلِ  عُ  ﴿ادْ تعاىل:  قوله 
يَ  هِ تِي  بِالَّ ــم  ُ هلْ ــادِ جَ وَ نَةِ  سَ َ احلْ ــةِ  ــظَ عِ ــوْ َ املْ وَ

﴾[النحل/١٢5]. نُ سَ أَحْ

تَابِ  الْكِ لَ  أَهْ وا  لُ ادِ َ الَ جتُ وقال تعاىل: ﴿وَ
﴾ [العنكبوت/٤٦]. نُ سَ يَ أَحْ تِي هِ إِالَّ بِالَّ

وجل  عز  اهلل  بأن  الكريم  القرآن  وذكر 
الرشيد،  واحلـــوار  السديد  املوقف  دعــم 
وخبرية  داعية  حركية  شخصية  بدخول 
وداعمة، وتكون الرابعة واحلاسمة، ودخل 
يف  ساهم  آخــر،  حركي  باسلوب  عليهم 
امللحوظ،  األثر  له  وكان  األجواء،  تلطيف 
عىل املوقف املشهود، مع االحتفاظ باهلدف 

النبيل الواحد املرسوم.

ةِ  ينَ َدِ املْ ــىصَ  أَقْ مِنْ  ــاء  جَ ﴿وَ تعاىل:  قال 
 ﴾ لِنيَ سَ ُرْ املْ وا  بِعُ اتَّ مِ  وْ قَ ا  يَ الَ  قَ ى  عَ يَسْ لٌ  جُ رَ

[يس/٢٠].

وجاءهم الرسول احلركي الرابع واسمه 
ينجح  كيف  هيدف  وكان  النجار)  (حبيب 
جاء  املهمة!)،  قدر  عىل  ة  (واهلمّ مهمته،  يف 
أي  من  ومحايتهم  الثالثة،  الرسل  لدعم 
أخالقي  حيوي  حركي  وباسلوب  اعتداء، 
بــاحلــوار  املتمثل  ــر،  ــؤث وم ولطيف  مميز 
الشخصيات  بعض  مع  ــادئ  اهل العقالين 
امللك  من  والقريبة  املنفتحة  املتنفذة  الوثنية 
املستكرب، الذي حيرك فيهم الفطرة والعاطفة 

والعقل واإليامن.

املشهد  هــذا  يصف  الكريم  والــقــرآن 
الناعم  البالغي  باسلوبه  األخري،  احلركي 
ــىصَ  أَقْ ــنْ  مِ ــاء  جَ ﴿وَ تعاىل:  بقوله  القدير: 
وا  بِعُ اتَّ مِ  ــوْ قَ ا  يَ ــالَ  قَ ى  عَ يَسْ ــلٌ  جُ رَ ينَةِ  َدِ املْ
م  هُ وَ راً  أَجْ مْ  لُكُ أَ يَسْ الَّ  ن  مَ وا  بِعُ اتَّ لِنيَ سَ ُرْ املْ
هِ  يْ إِلَ وَ ينِ  رَ طَ فَ ي  الَّذِ دُ  بُ أَعْ الَ  يلِ  ا  مَ ونَ تَدُ هْ مُّ

..﴾الخ [يس ٢٠-٢٢]. ونَ عُ جَ رْ تُ

حجته،  بقوة  هدفه  حيقق  أن  واستطاع 
وبنفوذ إرادته، باالستعانة بربه الرحيم.

نِّي  مِّ ةً  بَّ َ حمَ يْكَ  لَ عَ يْتُ  لْقَ أَ ﴿وَ تعاىل:  قال 
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يْنِي﴾ [طه/3٩]. ىلَ عَ نَعَ عَ لِتُصْ وَ

مْ  ُ ِ لِنتَ هلَ نَ اهللاّ ةٍ مِّ َ محْ بِامَ رَ وقال تعاىل: ﴿فَ
مِنْ  واْ  ضُّ نفَ الَ لْبِ  الْقَ لِيظَ  غَ اً  ظّ فَ نتَ  كُ لَوْ  وَ
مْ  هُ رْ اوِ شَ ُمْ وَ رْ هلَ فِ تَغْ اسْ مْ وَ نْهُ فُ عَ اعْ لِكَ فَ وْ حَ
 َ اهللاّ إِنَّ   ِ اهللاّ ىلَ  عَ لْ  كَّ تَوَ فَ تَ  مْ زَ عَ ا  إِذَ فَ رِ  مْ األَ يفِ 

﴾ [آل عمران/ ١5٩]. لِنيَ كِّ ُتَوَ ِبُّ املْ حيُ

وقال تعاىل: 

 ِ ــا إِىلَ اهللاَّ عَ ــن دَ َّ الً ممِّ ــوْ ــنُ قَ ــسَ ــنْ أَحْ مَ ﴿وَ
الَ  وَ نيَ لِمِ ُسْ املْ نِي مِنَ  إِنَّ الَ  قَ اً وَ احلِ لَ صَ مِ عَ وَ
يَ  هِ تِي  بِالَّ عْ  فَ ادْ ةُ  ئَ يِّ السَّ الَ  وَ نَةُ  سَ َ احلْ ي  تَوِ تَسْ
 ٌّ يلِ نَّهُ وَ أَ ةٌ كَ اوَ دَ نَهُ عَ يْ بَ يْنَكَ وَ ي بَ ا الَّذِ إِذَ نُ فَ سَ أَحْ
ا  اهَ قَّ لَ ا يُ مَ وا وَ ُ ربَ ينَ صَ ا إِالَّ الَّذِ اهَ قَّ لَ ا يُ مَ وَ ِيمٌ محَ

﴾ [فصلت/ 35-33]. يمٍ ظِ ظٍّ عَ وحَ إِالَّ ذُ

يف  مجود  وال  واحــد،  اسلوب  فال  إذن: 
األداء، وال ضعف يف العطاء، وال تكلس يف 
املامرسات  يف  حتجر  وال  احلركية،  الوسائل 
العرض،  مراوحة يف طريقة  اإلنسانية، وال 
توقف  وال  التغيري،  عملية  من  يــأس  وال 
ـــداع واالبــتــكــار يف كــل مــا خيدم  عــن اإلب
اهلدف النبيل، وكل ما يدفع لتحقيق الغاية 
الوسائل  تلك  مجيع  تكون  بحيث  املقدسة، 
احلديثة  واألساليب  املختلفة،  اجلــديــدة 
يف  الترصف  يف  الدقيقة  واملرونة  املتنوعة، 

رشيعته  وضمن  وجل،  عز  اهلل  طاعة  إطار 
السهلة السمحة، ربام ينفع الناس.

الفصل الثاين
(نقد األفكار واملناهج املعارصة يف فهم 

النص القرآين)

القرآن الكريم  املنهج املعارص يف تفسري 
اجلامع بني األصالة واحلداثة: 

املباحث  طــرح  يف  احلديث  هواملنهج 
يتناسب  بام  الكريم،  الــقــرآن  يف  املتنوعة 
مع  ينسجم  بحيث  العرص،  متطلبات  مع 
تطلعات اجليل اجلديد، يف مجيع أنحاء العامل 
املختلفة  واإلشكاالت  الشبهات  فهويرد 

باسلوب حديث، هذا من جهة.

وهو أيضاً: جتديد بيان املفاهيم القرآنية 
ومؤثرة  جديدة  حيوية  بطريقة  الكثرية، 
وفاعلة يف النفوس، وحتويل النظرية القرآنية 

إىل روح تتحرك، وإىل واقع يتجسد.

املسلمني  الكريم دستور  القرآن  باعتبار 
النظري، كيف نحوله من مرحلة النظرية إىل 

مرحلة التطبيق واملامرسة العملية ؟!

املسلمني،  ــع  واق بني  املفقودة  احللقة 
ودستورهم القرآن الكريم القيم
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ال بد لنا أن نبحث بجد عن هذه احللقة 
معها  ونتعامل  نجدها  أن  وينبغي  املفقودة، 
علمية  قنوات  فتح  يف  املطلوب،  باالهتامم 
ودستورهم  املسلمني  بني  مؤثرة  وحركية 

الغني الريض املريض.

وطرق  الفاعلية،  أساليب  عن  ونبحث 
التأثري بني القرآن الكريم وأهله ومريديه.

الباحثني  من  العديد  أن  نجد  هنا  ومن 
عىل  املفكرة  اهلادفة  والنخبة  املعارصين، 
اختالف ثقافتهم وتباين مستوياهتم العلمية 
بإخالص،  يتوجهون  الذاتية،  وقدراهتم 
املرتوك  الفراغ  هذا  ء  ملْ جاهدين  حماولني 
النفيس،  قلقها  وإهنـــاء  األمـــة،  ثقافة  يف 
املنشود،  أملها  وحتقيق  املستمرة،  ومعاناهتا 
تلك  سد  حماولني  املقصود،  ه  املرفّ وعيشها 
املفقودة، من خالل طرح دراساهتم  احللقة 
املتنوعة،  واإلنسانية  القرآنية  ومباحثهم 
مشاعر  يف  مؤثرة  حديثة  وأساليب  وبطرق 
الناس، ولفت األنظار إىل أمهيتها وفاعليتها، 

سواء أكانوا مسلمني أم غري مسلمني. 

تعدد مناهج املفرسين للقرآن الكريم: 

قد  القرآين  الفكر  يف  التجديد  مظاهر 
الزمان  مع  يتناسب  خاصاً  منحى  تتخذ 

هيتم  تفسري  اإلنسان.فهناك  ووعي  واملكان 
أوالً باجلانب اللغوي والنحوي واألعراب، 
وآخر  الفلسفي،  باجلانب  هيتم  من  وهناك 
باجلانب  العلمي، وآخر هيتم  باجلانب  هيتم 
باجلانب  هيتم  وآخــر  االجتامعي،  احلركي 
الفقهي، والرتكيز عىل آيات األحكام، وآخر 
باجلانب  وآخــر  األصـــويل،  باجلانب  هيتم 
وآخر  العرفاين،  باجلانب  وآخر  األخالقي، 
بمعنى:  الكريم،  للقرآن  الشبكي  باجلانب 
وشبكة  ــدة،  واح وحــدة  مجيعه  القرآن  إن 
متصلة غري منفصلة، متعاضدة غري خمتلفة، 
معلومات  شبكة  ــوره  وس آياته  مجيع  بني 
بعضه  وتفرس  بعضاً،  بعضه  تدعم  أساسية 
بعضاً، بحيث كل آية مرتبطة باآليات التي 
قبلها، وباآليات التي بعدها، فيكون أحسن 
الكريم،  للقرآن  القرآين  هوالتفسري  تفسري 
الذي  املوضوعي  باجلانب  االهــتــامم  مع 
يف  للقرآن،  املؤثر  احليوي  األسلوب  يعتمد 
واالسلوب  مستقل،  بشكل  موضوع  كل 
الذي  احلياة،  مضاعفة  من  جــاء  احليوي 

يبعث الرغبة يف املتابعة والقراءة واملعرفة. 

النبي  عــن  الصحيح  احلــديــث  ويـــأيت 
هلذا  ومؤيد  املنهج،  هلذا  داعــم   ،حممد

االسلوب احلديث.
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ينحى  املفرسين  هؤالء  من  واحد  وكل 

يف  مناسباً  يــراه  ما  حسب  خاصة،  بطريقة 

 زمانه وظروفه ووعي أمته...وأحدهم ير

عرض مجيع الوجوه لكل آية، الوجوه القوية 

والضعيفة، وال يبني رايه يف ذلك!!، ويبقى 

وأي  خيتار،  مــاذا  يعرف  ال  العام  القارئ 

ال  حمرية  دوامــة  يف  ويبقى  يفضل،  الوجوه 

يعرف اخلروج منها!، وهذا مما يفقد النص 

حيويته املؤثرة!! ورجاحته املُقدرة واملدبرة. 

بينام املطلوب: 

حياة  منهج  الكريم  الــقــرآن  يكون  أن 

لإلنسان اخلليفة العام عىل األرض، ويكون 

تفسريه نموذجياً عىل أنه منهج حياة أيضاً له.

عىل  فكره  يعتمد  ال  الكريم  والــقــرآن 
منهج واحد حمدد، وإنام يعتمد مجيع مناهج 
احلياة، يف مجيع االختصاصات والكفاءات 
املذاهب  مجيع  يف  والنزاهات،  والقدرات 
مجيع  ومــن  واألمــاكــن،  واألزمـــان  وامللل 

األقالم.

والقرآن الكريم اليفهم من عقل واحد، 
وال من علم واحد، وال من عامل وال باحث 
واحد،  مذهب  من  وال  واحــد،  مفكر  وال 

رؤية  من  وال  واحــد،  اختصاص  من  وال 

مكان  يف  ــد،  واح كاتب  من  وال  واحــدة، 

واحد، وزمان واحد.

 :عباس ابــن  قــول  معنى  وهـــذا 

(القرآن يفرسه الزمان!).

جمموع  إىل  بحاجة  الكريم  القرآن  وإنام 

وامتزاج  اخلـــربات،  وتالقح  الكفاءات، 

القدرات، وتعاون املؤسسات القرآنية، من 

مجيع األقالم واألزمان واألماكن واملذاهب 

واألفكار...إلخ.

ــه عىل  ــزول والـــقـــرآن الــكــريــم كـــان ن
يفهم  وال  املتغرية،  الواقع  أحــداث  ضوء 
الواقع،  حركة  خــالل  من  إال  الفهم  حق 
واقع  أمراض كل  يعالج  فهوكتاب حقيقي 
النموذجية،  احلقيقية  قواعده  ضــوء  عىل 
وكلام كان املفرس يفهم حركة الواقع بجميع 
عىل  أقدر  كان  كلام  وتعقيداته،  ومداخالته 
وروحه  حقه  وإعطاؤه  النص،  حركية  فهم 
النفوس،  يف  يؤثر  بحيث  معه،  املتناسبة 
عن  املعزول  جتاهه.واملفرس  الواقع  وحيرك 
الواقع  متطلبات  يعرف  وال  الواقع،  حركة 
ومعاجلاته وتعقيداته، ال يستطيع فهم النص 

وقــدره  حقه  يعطيه  بحيث  أبــعــاده،  بكل 

وروحه وتأثريه، بطريقة عرصية مؤثرة، وال 
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يعطي  وال  ومرغوب،  ومفيد  بجديد  يأيت 
يبخس  وبذلك  وفاعليته،  حيويته  للنص 

حقه من حيث ال يعلم!.

 :وهذا ما قاله اإلمام اخلميني

ب مفرس يقوم بحجب النص القرآين  (رُ
سيام  وال  املتعلم!)  القارئ  عن  املطلوب، 
الثانوية،  باألفكار  املفرس  يستطرد  عندما 
اهلامشية،  واملواضيع  الظاهرية،  واملعاين 
اللغوي والنحوي  أويزداد اهتاممه باجلانب 
واإلشتقاقات  أواملــعــاين  واالصطالحي 
الشكلية أواملقاصد والوجوه املختلفة البعيدة 

عن املعنى واملبنى واملغز والداللة.

وهناك مقولة لطيفة حتت عنوان (اهليبة 

اخلاطئة) فيقول: 

التعامل مع  اهليبة اخلاطئة يف  لقد لعبت 
الفكر  إعاقة  يف  كبرياً  دوراً  الكريم،  القرآن 
القرآين، من االنطالق نحواآلفاق املختلفة، 
وشلّت حركة اإلبداع يف التفسري، واحلداثة 
األســلــوب،  يف  ــارصة  ــع وامل التفكري،  يف 
وحرمت الكثري من املفرسين واملؤمنني نعمة 

التدبر الواعي يف آيات القرآن الكريم(٦).

واألسباب/  املظاهر  الكريم/  القرآن  هجر   (٦)
ضحى  دار  الترصف/  مع  رضا/  د.رياض 

دمشق ط(١) سنة ٢٠٠٨.

القرآن الكريم يف أقالم األساتذة والعلامء 

والفضالء والباحثني:

كتب األستاذ املرحوم عباس حممود • 

يف  العلمي  التفسري  أنتقاد  العقاد، 

كتابه: (الفلسفة القرآنية) قوله: (إن 

بالتفكري  القرآن  يف  مأمور  املسلم 

الدقيق،  الواعي  والتدبر  والتأمل 

ومعرفة  احلقيقة،  عــن  والبحث 

لوكان  حتى  الصحيحة،  العقيدة 

بذلك االستقالل عن تفكري اآلباء، 

وعادت األجداد)(٧).

ويف حماولة أقناع املخاطب يف كل مكان 

بالتفسري العرصي املتجدد.

قال املرحوم حممد جواد مغنية: (إن • 
الفن  نظري  الكريم  للقرآن  التفسري 
حسب  يعرضه  ــد  واح كل  متــامــاً، 
ال  مفرس  أي  وأن  الفن،  من  قدرته 
يأيت بجديد ومفيد وأصيل ومل يسبق 
هذا  يكون  واحدة،  ولوبفكرة  إليه 
 ، املفرس ال يملك عقالً حركياً واعياً

فيه  يرتسم  قارئاً  عقالً  يملك  وإنام 

مع  ص٢٠٢-٢٠3  الــقــرآنــيــة  الفلسفة   (٧)
الترصف.
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صورة  يرتسم  كام  لغريه،  يقرأه  ما 

اليشء يف املرآة)(٨).

 : ويقول أيضاً

أسلوب •  يعتمد  أن  املفرس  ــىل  (ع

الدين  بأن  للقارئ،  املقنعة  احلجة 

خري  يستهدف  القيم  اإلســالمــي 

وال  وسعادته،  وكرامته  اإلنسان 

دون  مــن  لإلنسان  كريمة  حــيــاة 

االلتزام بالدين القيم)(٩).

يداً •  هِ شَ ةٍ  مَّ أُ لِّ  كُ فِي  ثُ  نَبْعَ مَ  ــوْ يَ ﴿وَ

بِكَ  ا  نَ ئْ جِ وَ مْ  هِ سِ أَنفُ ــنْ  مِ مْ  يْهِ لَ عَ

يْكَ  لَ عَ نَا  لْ نَزَّ وَ الء  ؤُ هَ ى  لَ عَ يداً  هِ شَ

  دً هُ وَ ءٍ  ــيْ شَ لِّ  لِكُ اناً  يَ تِبْ تَابَ  الْكِ

 ﴾ ينَ لِمِ سْ مُ لِلْ   ــرَ ــشْ بُ وَ ــةً  ــمَ حْ رَ وَ

فِي  ةٍ  ابَّ دَ مِنْ  ا  مَ ﴿وَ  ،[٨٩ [النحل: 

هِ إِالَّ  يْ نَاحَ يرُ بِجَ ائِرٍ يَطِ ال طَ ضِ وَ رْ األَ

تَابِ  الْكِ فِي  ا  نَ طْ رَّ فَ ا  مَ مْ  الُكُ ثَ أَمْ مٌ  مَ أُ

 ﴾ ونَ رُ شَ مْ يُحْ بِّهِ إِلَى رَ مَّ  ثُ ءٍ  يْ مِنْ شَ

[األنعام: 3٨].

كان النبي يصف القران الكريم • 

ج١  مغنية  جــواد  حممد  الكاشف/  التفسري   (٨)
ص١٠ مع الترصف.

(٩) املصدر السابق ج١ ص١3 مع الترصف.

تنقيض  وال  غرائبه،  تفنى  (ال  انه: 

جذاب  رقيق  أنيق  ظاهره  عجائبه، 

منساب،  دقــيــق  عميق  وبــاطــنــه 

ودالئله كثرية تشمل مجيع اآلفاق، 

مل جيعله اهلل تعاىل لزمان دون زمان، 

جلامعة  وال  مكان،  دون  ملكان  وال 

 فهوهد غريهم،  دون  الناس  من 

أمجعني،  للناس  ورمحــة  للعاملني، 

ــرة  ودائ ومفيد  فهوجديد  لذلك 

معارف، وبنك معلومات غنية، يف 

كل زمان ومكان وإنسان)(١٠).

املعارف  هذه  عن  يكشف  الــذي  ومن 
ريب  ال  الكريم؟  القرآن  يف  واملعلومات 
فيه هي الدراسات القرآنية احلديثة املتنوعة 
املستقيمة األصيلة، لذلك جيب التعامل مع 

القرآن.

عن •  ختتلف  عالية  بقدسية  الكريم   
أي كتاب ساموي آخر، ألنه املصدر 
ــالم،  اإلس يف  الوحيد  الترشيعي 
فهومصدر اهلداية والغذاء الروحي 

لكل إنسان يريد أن يستقيم.

 /الرضا اإلمام  عن  مروي  ملثله  مشابه   (١٠)
ج٢  الصدوق  الشيخ  الرضا،  أخبار  عيون 

ص٨٧.
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التدبر  الكريم  الــقــرآن  جعل  لذلك 

الكثرية،  آياته  والتعقل يف  والتأمل  والتفكر 

رضورة ملحة.

كٌ  بَارَ مُ يْكَ  إِلَ اهُ  نَ لْ أَنزَ تَابٌ  تعاىل: ﴿كِ قال 

 ،﴾ بَابِ لْ األَ ــوا  لُ وْ أُ رَ  كَّ تَذَ لِيَ وَ اتِهِ  آيَ وا  بَّرُ لِيَدَّ

[ص: ٢٩].

وبٍ  لُ قُ ىلَ  عَ أَمْ  آنَ  رْ الْقُ ونَ  بَّرُ تَدَ يَ ال  ﴿أَفَ

َا﴾ [حممد: ٢٤]. اهلُ فَ قْ أَ

يف  خري  ال  «أال   :عيل اإلمــام  وعــن 

عبادة  يف  خري  ال  أال  تدبر،  فيها  ليس  قراءة 

ليس فيها تفقه»(١١).

أوتعامل معه  القرآن،  ومن أعرض عن 

بعلم  معه  يتفاعل  ومل  مباالة  وال  بسطحية 

وفهم وصدق...

فهومن املغلقة قلوهبم، واملقفلة نفوسهم، 
واملحجوبة عقوهلم عن معرفة فلسفة احلياة 
القرآين  النص  القرآنية احلقيقة، لذلك قابل 
بقوله: (أفال يتدبرون القرآن) وقال بعدها: 

(أم عىل قلوب أقفاهلا)!!

(فهم عطلوا أجهزة االستقبال عندهم، 
تسمح  فــال  القاسية،  قلوهبم  وانغلقت 
لدخول نور اهلداية والدراية والعلوم الربانية 

(١١) بحار األنوار ج٢ ص٤٩.

وإلفة  والشهوات،   باهلو مقفلة  ألهنا  هلا، 
مع  والتعايش  األعمى)  (واالتباع  املنكر، 
العادات املنحرفة، والتقاليد املتطرفة، والتي 
الشخصية،  واملصالح  الذات  حب  تعتمد 
حب  عىل  واالنغالق  املذهبي،  والتعصب 
األنا، واإلعراض عن منهج الدين احلنيف 
الضالل  إىل  تقود  ــي  ــت اآلراء...ال وتالقح 

املبني بأية نسبة من نسبة(١٢).

النظرة العرصية للقرآن الكريم: 

يتطور  أن  بد  ال  الكريم  القرآن  تفسري 

منهجه، ويكون متناسباً مع التطور العلمي 

من  املنشود،  البرشي  والتكامل  الدقيق، 

أن  بد  وال  العرص،  متطلبات  مواكبة  أجل 

تطور  مع  للقرآن،  احلركي  النص  يتناسب 

اجلديد،  للمفرس  الفاعلة،  احلركية  الذهنية 

احلديثة،  التفاسري  تطورت  السبب  وهلــذا 

وصدرت دراسات قرآنية معارصة رائعة يف 

وطريقة  حجيتها  وقوة  واسلوهبا  منهجيتها 

مجلها،  وانسيابية  عباراهتا  ومجالية  أدائها، 

واعتدال منظورها، وسعة آفاقها.

(١٢) أهداف القرآن يف أم الكتاب/ دراسة سورة 
احلمد/ للمؤلف مكي قاسم البغدادي/ مع 

الترصف واالختصار ص3٧-3٨..
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التدبر احليوي املنفتح للقرآن الكريم: 

ــتــدبــرون الــقــرآن  ــان الــفــضــالء ي ــوك ل

ــوزون،  م وانفتاح  وحيوية  بموضوعية 

ويتفكرون يف آثار معجزته، وأنوار هداياته، 

ونظم آياته، وكامل فصاحته، ومجال بالغته، 

ويتدبرون  مبانية،  ومتانة  معانيه،  ورزانــة 

ورقة  إشاراته  ودقة  وحقائقه،  أرساره  يف 

القلوب  وأنواع معاجلاته ألمراض  لطائفة، 

فيه  لوجدوا  واألبدان  والنفوس  والعقول 

ولكل   ، شفاءً مرض  ولكل   ، دواءً داء  لكل 

حالة عالجاً، ولكل اجتاه علامً، ولكل عني 

قرة، ولكل وجه غرة، فهوحجة اهلل البالغة 

عىل خلقه كافة.

وْ  لَ فَ ةُ  الِغَ بَ الْ ةُ  جَّ ُ هِ احلْ لِلّ فَ لْ  قال تعاىل: ﴿قُ

﴾ [األنعام/١٤٩]. نيَ عِ َ مْ أَمجْ اكُ َدَ اء هلَ شَ

والقرآن الكريم بحر هائل ال ساحل له، 

وال  وعمقه،  غوره  يدرك  ال  دقيق  وعمق 

ال  نقية  صافية  وروح  وحكمه،  درره  تفذ 

تباغض فيها، وال خالف يف علومه وآياته، 

فيه  عمره  يقيض  أن  اإلنــســان  حــق  فمن 

بالبحث والدراسة، واالشتغال فيه بالتعلم 

والتعليم بحيث جيذب الناس إليه، وتتعلق 

به، وخريكم من تعلم القرآن وعلمه، أوكان 

ضِ مِنْ  رْ ا فِي األَ نَّمَ لَوْ أَ يف سبيل تعلمه. ﴿وَ

ةُ  بْعَ سَ هِ  دِ بَعْ مِنْ  هُ  دُّ يَمُ رُ  بَحْ الْ وَ المٌ  أَقْ ةٍ  رَ جَ شَ

يزٌ  زِ عَ هَ  اللَّ إِنَّ  هِ  اللَّ اتُ  لِمَ كَ تْ  نَفِدَ ا  مَ رٍ  بْحُ أَ

﴾ [لقامن: ٢٧]. يمٌ كِ حَ

كثرة  أن  الكريم  القرآن  معجزة  فمن 

قراءته  كثرة  بل  امللل،  تولد  بتدبر ال  قراءته 

له،  ــب  واحل والــتــوق  الــشــوق  تولد  بعلم 

منه،  والتعلم  فيه،  والتفكر  به،  والتعلق 

والتأدب بانضباط معه!! 

اجلاذبية،  هذه  القرآين  للمنهج  كان  فإذا 

يعتمد  فني  بخطاب  معه  التعاطي  فجب 

هذه اجلاذبية واملوضوعية الشفافة.

بنا  اسلك  اللهم  نــقــول:  اخلــتــام  ويف 

نموت  ملتك  عىل  واجعلنا  املثىل،  الطريقة 

ونحيا.

وال  هبدايتك،  إال  لنا  نجاة  ال  اللهم 

عنايتك،  بغري  ســوء  كــل  مــن  لنا  عصمة 

وال  وطاعتك،  برمحتك  إال  لنا  سعادة  وال 

استقامة وال سالمة وال كرامة إال من أرشق 

وتفاعل  األرسار،  فلسفة  وعرف  واستنار، 

مع معادالت األقدار وموازين املقدرات. 
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اللهم أجعل يومنا خرياً من أمسنا، وغدنا 

خرياً من يومنا، وطموحنا خرياً من واقعنا، 

ومستقبلنا خرياً من حارضنا، وال جتعلنا ممن 

يتساو يوماه، فنكون من املغبونني.

مَ أَوْ  دَّ تَقَ مْ أَن يَ نكُ اء مِ َن شَ قال تعاىل: ﴿ملِ

﴾ [سورة املدثر/3٧]. رَ أَخَّ تَ يَ

 ِ وإِىلَ اهللاّ عُ بِييلِ أَدْ هِ سَ ـذِ لْ هَ وقال تعاىل: ﴿قُ

ا  مَ ِ وَ انَ اهللاّ بْحَ سُ نِي وَ بَعَ نِ اتَّ مَ اْ وَ نَ ةٍ أَ ريَ ىلَ بَصِ عَ

﴾ [سورة يوسف/١٠٨]. نيَ كِ ِ ُرشْ اْ مِنَ املْ نَ أَ

ا  َـذَ انَا هلِ دَ ي هَ ِ الَّذِ ّ دُ هللاِ مْ َ وقال تعاىل: ﴿احلْ

﴾ [سورة  ُ انَا اهللاّ دَ ال أَنْ هَ يَ لَوْ تَدِ ا لِنَهْ نَّ ا كُ مَ وَ

األعراف/ ٤3].

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

(1)

ومناهج  وتفسريه،  الكريم  للقران  كان 
حظ  الشاْْئكني،  امليدانني  هذين  اخلوض يف 
احليدري  كامل  السيد  العالمة  فكر  يف  وافر 
وتعليقاته،  وحمارضاته،  وتقريراته  وكتاباته 
بشكل جاء متوازنا مع امليدان األصعب يف 
التي تتصل بشكل  العقيديه، تلك  املباحث 
الكالم  وعلم  والفلسفة  بالعرفان  مبارش 
وأصول الفقه وما نحا نحومها مما قد يشكل 
كانت  واذا  هبا  املتخصصني  غري  عىل  فهمه 
هذه املباحث قد سبقت من البحث العميق 
لد العالمة احليدري، فال مناص اىل القول 
بأن سامحته قد فطن اىل أن بحثه يف ميادين 

التفسري، ربام جاء متأخرا عام كان جيب، ذلك 
إن ساحة البحث يف علوم العقائد والفلسفة 
وغريها  الفلسفي  النفس  وعلم  ألروحيه، 
ال  قد  ألرصفه،  (العلامئيه)  املباحث  من 
جتد مندوحه من التعلق (اجلدي) بمباحث 
القران الكريم، بل حتى صبغ تلك العلوم 
بدون  عنها  العام  الفهم  انحسار  بــإزاء  هبا 
احلميمة  العالقة  ورسم  القران  مرامي  فهم 
باقامه رصح  املتعلقة  العلوم  آياته وكل  بني 
أن  احليدري  السيد  له  أراد  الــذي  اإليــامن 

يصل إىل (حق اليقني).

عنه  االجابه  تصعب  الــذي  والــســؤال 
هو: ملاذا خاض يف مباحث (تأويل القران) 
قبل أن خيوض يف مباحث (تفسري القران)؟ 
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السؤال  هلذا  منطقيا  تربيرا  نعطي  ولكي 
يرجع  ذلك  إن   نر التساؤل)  لنقل  (أو 
اىل حماولة استكامل مباحثه العقائدية والتي 
وليس  بالتأويل  تتعلق-  ما  تتعلق-أكثر 
مدخل  يمثل  التاؤيل  إن  ذلك  بالتفسري. 
ألروحيه،  العقائد  تفريعات  اىل  املداخل 
سطح  يطفوعىل  ملا  االعمق  العلة  فهويمثل 
علم العقائد من االمثله التي جيب أن تكون-

مثل  الكريم  القران  من  بكليتها-مستوحاة 
و(التوبة)  و(العصمه)  (االمامه)  مسألة 
بذلك  سامحته  إن  جرا  وهلم  و(األخالق) 
قد بدأ من حيث ينتهي التفسري ثم التأويل، 
وليس العكس. وهوتربير جينح بالصحة إىل 
تناثرت  ما  شتات  جيمع  الذي  احلال  واقع 
واملتكلمني  الفالسفة  آراء  يف  أجـــزاؤه 
ــا  أوردن ما  صحة  عىل  ودليلنا  والفقهاء. 
هوقول سامحته يف مقدمه كتابه القيم (تأويل 
القران-النظرية واملعطيات) والذي تأثر فيه 
الطباطبائي)  حسني  (حممد  العالمة  برأي 
ومنهم من ير إن التأويل هو: وجود معان 
مرتتبة بعضها عىل بعض ترتب الباطن عىل 
دراسة  (الرتتب)  أقتىض  وبذلك  ظاهره، 
(التحصيليه)  املقدمات  بمثابة  املعاين  تلك 
الكريمة  املراد من االيه  املعنى  اىل  للوصول 

أوبعبارة أوضح: إن سامحته قد قلب أملعادله 
(واسطة)  والتأويل  (غاية)  التفسري  فجعل 
وهورأي ال خيلومن بعد نظر برغم ما ينتابه 
واعتامد  الطريق،  رســم  يف  صعوبات  من 
املنهج كام انه منهج تفرد به سامحته إذ مل يسبقه 
املباحث  يف  للكالم   تصد ممن  احد  إليه 
انَ  كَ ــوْ  لَ ــلْ  ﴿قُ العمق:  يف  املوغلة  ألقرانيه 
بْلَ  قَ رُ  بَحْ الْ نَفِدَ  لَ بِّي  رَ اتِ  لِمَ لِكَ اداً  دَ مِ رُ  بَحْ الْ
 ﴾ داً دَ لِهِ مَ ثْ ا بِمِ نَ ئْ لَوْ جِ بِّي وَ اتُ رَ لِمَ دَ كَ أَنْ تَنفَ

[الكهف- ١٠٩].

وجامع القول يف هذا، إن السيد احليدري 

عليه  اصطلح  كام  (الرتتب)  بمبدأ  اخذ  قد 

بالتكليف  يقيض  والذي  األصول)  (علامء 

باألهم  التكليف  امتثال  عدم  برشط  باملهم 

باملهم  التكليف  امتثال  جهة  من  مطلقا 

ساغ  فقد  ذلـــك،  امــتــثــالــه.وعــىل  ـــدم  أوع

التي  العلوم  وهي  باملهم  الرشوع  لسامحته 

الزمن  من  دأب عىل خوض غامرها عقودا 

ينشئ  لكي  (التفسري)  وهو  األهم  واجل 

عليه مبتنياته ألعلميه والتي افرغ منها جعبته 

أوكاد، فنسأل اهلل له التوفيق

وربام كان أول خوض علمي ممنهج له يف 
(علم التفسري) وأصوله عام ٢٠٠٦ يف بحث 
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والتأويل)  التفسري  (أصــول  كتابه:  تضمنه 
منهجيه بني  مقارنه  فيه سامحته  أقام  والذي 
آراء الطباطبائي وآراء ابرز املفرسين، وكأنه 
ومن خالل هذه أملقارنه يريد أن يعطي أستاذه 
هذا  اىل  السبق  فضل  من  حقه  (الروحي) 
امليدان.فسامحته يقرران البداية ال تتحقق إال 
من خالل جمموعه من املرتكزات العقائدية 
االرضيه  بمنزله   ،- رأيه  هي-حسب  التي 
التي هتيء يف اإلنسان االستعداد عىل أن يقال 
له: ينبغي إن تفعل كذا وال ينبغي أن تفعل 
اخذ  قد  املقدمه  هبذه  احليدري  كذا.فالسيد 
بام اخذ به العالمة الطباطبائي نفسه يف تعيني 
الباب الذي يلج منه اىل علم التفسري وبشكل 

جيعل الغاية وسيله كام أسلفنا

(2)

املناهج  بأهم  احليدري  السيد  نوه  لقد 
املفرسين  نوازع  توزعت يف  التي  ألتفسرييه 
القدامى واملحدثني واملعارصين وأبد رأيه 
البحثية. ومشاربه  يتوافق  بام  منهج  كل  يف 

فأنه  أوأملقارنة  للمفاضلة  سبيال  جتد  وهي 
الطباطبائي عىل أن  العالمة  اىل منهج  يميل 
املنهج  ميدان  يف  األسمى  هوالفيصل  رأيه 

والعرض.

ذلك  اىل  يعود  ذلــك  سبب  كــان  وربــام 

السيد  به  امتاز  الذي  النظري  منقطع  اإلبداع 
والفلسفة  العقائد  مــيــدان  يف  احلــيــدري 
ألروحيه فضال عن علوم األصول واملنطق 
هذه  مباحث  إن  الظن  واكرب  ــالق.  واألخ
وأتت  فكره  يف  التصقت  قد  كانت  امليادين 
أكلها عنده قبل أن يفكر يف إن ذلك سوف 
يقوده اىل التطلع اىل مناهج التفسري املتشعبة 
ومراميها  ومناهجها  بمسمياهتا  واملشتبكة 
عند املعنيني هبا والذين عززوا تلك املناهج 
ألعقليه  والرباهني  االدله  من  يعضدها  بام 
الفن  أهــل  عليه  اصطلح  أومــا  واملــأثــورة 

(بعلم الدراية وعلم الرواية).

لقد كان تأثره بالعالمة الطباطبائي مبكرا 
منهجا  يلتزم  مل  الطباطبائي  إن  من  بالرغم 
بني  يوفق  أن  حاول  بل  (امليزان)  يف  واحدا 
عدد من املناهج احلية التي حيتاج إليها العامل 
واملتعلم عىل حد سواء، وبالرغم-أيضا-من 
إن السيد احليدري يوم مد نظره اىل العالمة 
الطباطبائي، مل يكن ليدور يف خلده-عىل ما 
اعتقد –انه سيأيت اليوم الذي ير نفسه فيه 
املتعلقة  القنوات  كل  عرب  إن  بعد  مضطرا، 
أن  اىل  العارفني،  طريقه  عىل  القران  بفهم 
يتصد لتفسري القران وبمنهج وال أقول عنه 
انه جديد عىل الفكر اإلسالمي بعامة والقران 
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بخاصة، بل هوجديد عىل فهم ذلك الفكر 
من خالل القران العظيم وهوعكس التوجه 
القديم الذي كان يريد إن يرسم معامل القران 
الكريم من خالل القيم الفلسفية، أويفهموا 
وهلم  الرواية،  خالل  من  التارخيية  الوقائع 
العالمة  الفكرة ربام استهوت  جرا. إن هذه 
احليدري ملا فيها من تساوق مع طبيعة الفهم 
منهج  يف  جمسدة  فوجدها  للقران،  البرشي 
العالمة الطباطبائي فانبهر هبا وحدد منهجه 
يف الكتابة عىل وفقه.وهويرصح هبذا االنبهار 
والتأويل)  التفسري  (أصول  كتابه  مقدمة  يف 
العالمة  حـــاول  هنا  ــن  (م يــقــول:  حيث 
إن يربز هذا  (امليزان)  تفسري  الطباطبائي يف 
امللمح يف مالمح القران الكريم (وهوالبعد 
عن  العقيدة  لدراسة  خمططاً  العقائدي)، 
قصد مسبق خالل تفسريه، ومل يأتِ البحث 
العقدي عفويا، ولذا يمكن عدً هذا التفسري، 
كتابا عقائديا يف الدرجة األوىل، بيد انه كتاب 
أراده  ما  وهذا  القران،  من  منطلق  عقائدي 

الطباطبائي يف هذه املوسوعة القيمة).

(وهذا  عبارة  عىل  حتفظي  من  وبالرغم 
املوسوعة  هــذه  يف  الطباطبائي  اراده  ما 
القيمة) ذلك إن تفسري (امليزان) اليقل عن 
فلسفية  فقهية  (عقائدية  فكرية  موسوعة 

كالمية تارخيية، عالج فيها سامحته كل تلك 
وكان  الكريم  القران  خالل  من  امليادين 
اجلانب األبرز فيها، علم العقائد وتشخيص 
اخللل الذي يؤدي اىل انتقاص عظمة القران 
 الكريم أوشخص الرسول األعظم حممد

أوصلب العقيدة اإلسالمية 

فإننا  التحفظ  هذا  من  بالرغم  أقــول: 
نستطيع إن نرصف قول السيد احليدري اىل 
إن املراد منه إن اهتامم السيد الطباطبائي هبذا 
اجلانب كان ينبع من (مركز شعوره) عىل حد 
تعبري علم النفس النظري وانه (الطباطبائي) 
كان مهتام بربط كل املباحث التي طرقها اىل 
يدرك  إن  يريد  ملن  أمهية  األكثر  تعد  دعامة 
هداية  كتاب  بصفته  الكريم  القران  مرامي 
يديه  بني  من  الباطل  الياتيه  عمل  ودستور 
احلقيقة  هي  كانت  خلفه...وربام  من  وال 
نفسه  احليدري  الساحة.فالسيد  يف  املاثلة 
والتأويل  التفسري  مباحث  خوض  جعل 
خامتة مطافه العلمي الذي نرشه بني مريديه 
خالل العقود املاضية كام أسلفنا.فقد جعل 
كل  به  حتيط  مركزا  بالتوحيد  األيامن  مبدأ 
منها  ألعقيدي األخر سواء  الفكر  مبادئ 
بأستاذه  ذلك  متأثرا يف  الفروع  أم  األصول 
منهجه  ومعتمدا  الطباطبائي  العالمة 
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يعلن عن  التفسريي.انه  البحث  العلمي يف 
إيامنه الراسخ بجدو هذا املنهج يف مقدمة 
حيث  والتأويل)  التفسري  ــول  (أص كتابه 
يقول:-(ينطلق السيد الطباطبائي من فكرة 
كثريا مايكررها يف (امليزان) ويعرضها بصيغ 
خمتلفة.فإذا ما أردنا أن نستثني اآليات التي 
حتدثت عن التوحيد مبارشة بأبعاده املختلفة 
من الذات والصفات واألفعال، فان السيد 
الطباطبائي يعتقد أن األصل الذي تعود إليه 
معارف  من  القرآنية  املعاين  تفاصيل  مجيع 
واحد  جذر  إىل  يرجع  وأخــالق،  ورشائــع 
رأي  حد  (عــىل  وهوالتوحيد.فالتوحيد 
التفاصيل  الطباطبائي) خيتزل مجيع  العالمة 

والفروع وهي تعود إليه بالرتكيب.

(3)

ولنا، بعد هذا اإليضاح أن نتعرض لرأي 
 لد التفسري)  (مناهج  يف  احليدري  السيد 
أن  ويمكن  وحديثا،  قديام  الفن  هذا  علامء 
يتلخص يف رأي سامحته يف أن تقسيم املناهج 
املتداولة يف مجلة من املصنفات إنام هي قسمة 
(استقرائية)، وليست عقلية حرصية. أي إننا 
قد توصلنا إليها بطريقة دراسة كل التفاصيل 
التي وضعها العلامء املختصون وحكمنا عىل 
مشرتكاهتا وقارنا بني مبتنياهتا لنخرج بمسمىً 

يكن  مل  فالتقسيم  أوذاك.  املنهج  هلذا  معني 
عقليا حرصيا. مما يعني إن تأسيس الضابطة 
العامة للتفسري ومنهجه هذا التفسري الخيتص 
آنا  بمنهج من دون أخر، وال بام هوموجود 
دون ما يمكن تأسيسه أواكتشافه من مناهج 
تفسريية أخر (انظر: املنهج التفسريي عند 
 ٢3 احلسن-ص  احليدري-طالل  العالمة 
وما بعدها) وربام يكون قد استقر يف تصنيف 
السيد احليدري ملناهج التفسري ما اليمكن أن 
يعرتض عليه معرتض، املناهج التايل ذكرها:

منهج التفسري الروائي.. ١

منهج التفسري العقيل.. ٢

منهج التفسري العلمي التجريبي.. 3

منهج تفسري القران بالقران.. ٤

املنهج التفسريي اجلامع.. 5

أواالستدراك  للرد  جماال  اليدع  ولكي 
ا  مصدرّ التقسيم  هــذا  عنوان  جعل  فقد 
هناك  أن  اىل  يشري  ــذي  وال ــم)  (أه بكلمة 
أقساما أخر من املناهج ليست بذات بال 

أوهي فروع ألحد هذه الفروع اخلمسة.

التفسري كام  ومن خالل مراجعة مناهج 
قسمها الذين وثقوا تقسيامهتا فإننا نقف أمام 

احلوظتني السبيل لتجاوزمها، ومها:
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اجلــامــع) . ١ (الــتــفــســري  مسمى  إن 
هوعنوان مل أقراه يف بحث، القديم 
من  ــه  ان إال  ــن  أظ وال  ــد  ــدي والج
بفضل  احليدري  السيد  مكتشفات 
أبحاثه. ميادين  أسامء  توزيعه  دقة 

يعتمد  الـــذي  املنهج  فهوعنده: 
أمكن  املعتربة.فإذا  املناهج  مجيع 
من  كان   ،ــر أخ بآية  تفسرياآلية 
بــالــقــران)،  ــقــران  ال (تفسري  ــوع  ن
بــالــروايــة،  تفسريها  أمكن  وإذا 
(املــأثــور)  بــالــروايــة  تفسريا  ــان  ك
هواعتبار  فيه  وهكذا...فالعمدة 
عىل  فهواليقترص  والدليل  املنهج 
منهج دون آخر، فبأي منهج معترب 
وصحيح، أمكن الوصول إىل املراد 
من النص، حترك املفرس باجتاهه...

للمناهج  ــع  ــام اجل املــنــهــج  هـــذا 
عن  كثريا  املؤونة  يرفع  الصحيحة، 
كاهل املفرس وجيعله يتحرك بمرونة 
عالية جدا (انظر: اللباب-ج ١ص 

٤٤ وما بعدها)...

التصنيف  السيد احليدري يشري هبذا  إن 
لبس  ال  واضحة  وبإشارة  التفسري،  ملناهج 
قد  كــان  ــذي  ال ــزان)  ــي (امل تفسري  اىل  فيها 

إن  يريد  وسامحته  إعجابه،  بمجامع  اخذ 
صبغة  نفى  من  عىل  مبارش  غري  بشكل  يرد 
يف  حتليق  هــو  بــل  املــيــزان  عــن  (التفسري) 
لدواعي  وحرص  القرآنية،  املباحث  سامء 
(التفسري)  كلمة  أن  ذلك  الفكرية.  عظمته 
قد  االصطالحي)  (دون  اللغوي  بمعناها 
السيد  إن  عليه.كام  ضعيفا  يبدوتطبيقها 
احليدري ير إن هذا املنهج (الذي وصفه 
بل  الــوالدة،  حديث  ليس  اجلامع)  باملنهج 
التي  التفسريية  التجربة  أفرزته  هومنهج 
املناهج  من  عديدة.فهوإذن  بمراحل  مرت 
واملنترشة  بل  رأيــه-  حد  -عــىل  القديمة 
أيضا.يقول سامحته: (تكفينا يف حتقيق ذلك 
مطالعة يسرية للمصادر التفسريية يف ضوء 
األمر  هذا  إن  نعتقد  كنا  وان  املنهج،  هذا 
قد وقع من باب االتفاق ال القصد.فبلوره 
جاءت  واصطالحاهتا،  وتسمياهتا  املناهج 
بقرون  التفسريية  العملية  بدء  عن  متأخرة 

كثرية. (انظر: اللباب-١ /٤5).

امليدان  هذا  يف  الباحثون  كان  اذا  نقول: 
منهجي  تقسيم  وضع  ألنفسهم  غوا  سوّ قد 
من  والزموا  واملحدثني،  القدماء  لتفاسري 
من  أهنا  عىل  هبا  األخذ  الباحثني  من  يليهم 
عامل  باحث  عىل  نستكثر  فلامذا  املسلًامت، 
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متبحر كالسيد احليدري إن يديل بدلوه يف هذا 
امليدان، خصوصا انه ممن اخذوا أنفسهم بسرب 
أغوار القران العظيم وإبانة معطياته الفكرية 
وأحاديث  وتقريرات  وأبــحــاث  كتب  يف 

وحمارضات فاقت حد العد واحلرص..!

إن . ٢  ير احليدري  السيد  إن  يبدو 
منحرص  التفسري  ملناهج  تــعــداده 
وان  ذكرها،  التي  اخلمسة  هذه  يف 
هوتبع  ــام  إن إليها  أضيف  مــا  كــل 
أوحشوألحدها. منها  أوجــزء  هلا 

قد  سامحته  بان  القول  أسلفنا  وقد 
استنبط القسم اخلامس من املناهج 
احد  إليه  يسبقه  مل  إذ  ذكرها،  التي 
أمثال  امليدان  هذا  يف  الباحثني  من 
حممد حسني الذهبي أوعبد العظيم 
الزرفاين أوالشيخ حممد هادي معرفة 
هنج  ــن  وم احلميد  عبد  أوحمــســن 
هنجهم.وال ندري هل قدم سامحته 
للميادين  اختصارا  التقسيم  هذا 
اىل  باب ضم بعضها  أم من  مجيعها 
هذه  كانت  وربام  اآلخــر؟  البعض 
حني  عنده  املعتمدة  هي  امليادين 
تفسري  يف  لــلــخــوض   سيتصد
املفيد  من  كان  الكريم.ربام  القران 

املناهج  تلك  بعض  نذكر  إن  هنا 
التي جتاوز ذكرها احليدري: 

البياين  التفسري  املــنــاهــج:  تلك  فمن 
لبسط  حي  وهوأنموذج  الكريم  للقران 
ألكلمه  توحيه  ما  عىل  اعتامدا  القران  آيات 
قليلة  ألفاظ  يف  جسيم  معنى  من  والعبارة 
والبيان عند أهل ألبالغه هو(مطابقة الكالم 
من  املنهج  هذا  اىل  دعا  وقد  احلال)  ملقتىض 
كتابه-مناهج  (يف  اخلويل  أمني  املحدثني: 
الرمحن-بنت  عبد  و(عــائــشــة  ــد-)  جتــدي
الشاطيء-يف كتاهبا (التفسري البياين للقران 
الكريم). وهومنهج اليتوغل يف اللفظة اىل 
هبا  ويقف  يساوقها  يظل  بل  (التأويل)  حد 

عند (املجاز العقيل) أو(املجاز املرسل).

الصويف  التفسري  املناهج:  تلك  ومــن 
الــروحــي  (التفسري  وبجانبه  االشـــاري 

ألعرفاين) وأمثلته أكثر من أن حيرصها عد.

يؤمن  الــذي  الفقهي  التفسري  ومنها: 
الناس  عىل  نزل  إنام  القران  بان  أصحابه 
باهلل  عالقتهم  وينظم  وينهاهم  ليأمرهم 
رهبم وببعضهم البعض.وخريمثل عىل هذا 
للقرطبي  القران)  ألحكام  (اجلامع  النوع: 
و(تفسري  للجصاص  الــقــران)  و(أحــكــام 

آيات األحكام) للسيوري وغريها 
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ومنها: التفسري اللغوي الذي يقوم عىل 
الداللة النحوية والترصيفية للمعنى 

ولعل أجىل صورة هلذا اللون من التفسري 
(البحر املحيط) أليب حيان االندليس الذي 

تأثر بمنهج شيخه (ابن عطية)...

أما يف عرصنا احلارض، فقد غلب اللون 
ووجدت  التفسري،  عىل  االجتامعي  األديب 
بعض حماوالت علمية، يف كثري منها تكلف 

ظاهر وغلوكبري 

أما اللون املذهبي، فقد بقي منه اىل يومنا 
هذا بمقدار ما بقي من املذاهب اإلسالمية: 
! (حممد حسني الذهبي-التفسري واملفرسون 
لإلفاضة  رضورة   والنــر  .(١٤٩  /١-
فيه ساكن يف  فاحلديث  املجال  أكثر يف هذا 

.بطون كتب من كتب وآراء من رأ

(٤)

التفسري بالرأي: 

بني  عليه  متفق  تعريف  عــىل  أقــف  مل 
للتفسري  الكريم  القران  أوعلامء  املفرسين 
هذه  اىل  تطرقوا  الذين  بالرأي.ومعظم 
متنع  التي  األحاديث  بإيراد  اكتفوا  املسالة، 
يرسموا  ومل  التفسري  من  اللون  هــذا  من 
صورة واضحة األبعاد له وال املقصود منه.

معرفوه  إليه  ذهب  ما  تلخيص  ونستطيع 
بأمور أمهها:

التفسري عىل وفق فهم املفرس الذي . ١
الفهم  أدوات  يمتلك  ال  كان  ربام 

التي متكنه من ذلك.

ــوازعــه . ٢ ون يتناغم  رأي  ترجيح 
الفكرية أوالعقيدية.

ظاهرة . 3 عىل  ألقراين  النص  تطبيق 
اجتامعية أوعلمية أوفقهية أومذهبية 

بقرينة موجهة توجيها متكلفا.

والعلامء . ٤ أالئمة  بأقوال  التقيد  عدم 
ــد مــذهــب  ـــوقـــوف عــن وعــــدم ال
خمصوص وعدم القول برأي معني 
اقتنع به، واال فال وعليه أن  إال إذا 

يرتكه إىل ما هوصواب يف نظره.

أما ما شاع يف عرصنا الراهن من منهج 
جديد يف تفسري القران، هوالذي أطلق عليه 
إال  ألتدبري)، فال يمكن عزوه  (التفسري  بـ 
إىل الدعوة إىل فهم القران فهام حيقق املطلوب 
ى  لَ آنَ أَمْ عَ رْ ونَ الْقُ بَّرُ تَدَ ال يَ من قوله تعاىل: ﴿أَفَ
.[٢٤ حممد-أية  [سورة  ا﴾  هَ الُ فَ قْ أَ وبٍ  لُ قُ
التفسري  من  اللون  هذا  إن  الظن  واغلب 
قد شاع بعد نفاد اجلدة من املناهج القديمة 
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من  اهلائل  اجلمع  هذا  قبل  من  واستنفادها 
هذا  قصد  من  واملفرسين.فوجدنا  التفاسري 
اللون متخذا من القران الكريم كتاب هداية 
اعجز الناس بقوة حجته ونفاذ مواعظه اىل 
القلوب واستعداد النفس لقبوله واألنس به 
والعيش يف أجوائه بال كلل أوملل.وربام كان 
(سيد قطب) من أوائل من ادخلوا التفسري 
القران)  كتابه (يف ظالل  املدخل يف  يف هذا 
وهنج سبيله مؤلفون ال حرص هلم كلهم عن 
نطاق إخضاع التفسري للرواية املحضنه (كام 
الكالم  أولعلم  الطربي) و(الطربيس)  فعل 

كام فعل (الرازي) وهلم جرا.

ــام لآليه  ــع ال اجلـــو  ــرســم  ب ــدوا  ــي ــق وت
وجعلوها منطلقا لدرس يف الفقه أوالفلسفة 
والعرب  أواملــواعــظ  أوالعقائد  ــالق  أواألخ
من  عليه  اطلعنا  ما  آخر  كان  وربام  وهكذا 
هذا اللون من التفسري هو (من هد القران) 
للعالمة السيد حممد تقي املدريس، بأجزائه 
الثالثة عرش. والذي دافع عن منهجه الذي 
يتهم بتصنيفه ضمن (التفسري بالرأي) حتت 

مسمى (تدبر القران).

أما العالمة احليدري فانه إذ مل يفضل ذكر 
هذا النمط من تفسري القران نعى عىل أولئك 
الذين قد طبقوا بحقه األحاديث املروية عن 

والتي  األطهار  واألئمة   األكرم النبي 
متنع بل وحتذر من تفسري القران بغري الوترية 
إن  احليدري  السيد   رأ وقد  ألفناها.  التي 
إعاقة  عوامل  من  مهم  عامل  التوجه  هذا 
حركة التفسري عند علامء املسلمني وحتويلها 
عن  يصدر  مانع  إىل  األحيان  من  كثري  يف 
التعاطي مع كتاب اهلل وعقبه تردع املفرسين 
من ارتياد معانيه والغوص يف أعامقه وذلك 
بإيراد نصوص عن املعصومني من قبيل 
 افرت فقد  برأيه  القران  قوله: «من فرس 
بعلامء  السعي  الكذب» وقد وصل  اهللا  عىل 
(التأويل)  جعل  اىل  التقليديني  (السلفية) 
رضبا من رضوب التفسري بالرأي املنهي عنه 
القائلون  استعمل  النصوص.وقد  تلكم  يف 
(العقل)  به  القول  وصحة  التأويل  بوجود 
يف توجيه روايات النهي والنفي.وقد خلص 
السيد احليدري تلك اآلراء تلخيصا غاية يف 
ذلك  بنقل  ملزما  أراين  لذا  واألمهية،  الدقة 
نصا كام ورد يف (اللباب-ج ١ ص ١5 وما 
بعدها) يقول سامحته: (إن املراد من مقولة 
(التفسري بالرأي) هواحد أمرين عىل سبيل 

(ما نعة اخللو) ال (مانعة اجلمع)(١).

منهام  األول  يعني  بالغيان  مصطلحان  مها   (١)
منفصلة  اجتامع طريف قضية  اخللو):  (مانعة 
أن  أمــا  اجلسم  مثل:  انفصاهلام  واستحالة 
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بالرأي  التفسري  من  ــراد  امل إن  األول:   

الكشف  طريق  إىل  راجع  أمر  عنه،  املنهي 
بالرأي،  التفسري  إن  املكشوف.بمعنى  دون 
الذي  الطريق  طبيعة  ويف  املنهج  يف  مقوله 
يسلك يف تفسري القران. فإذا ما سلك املفرس 
التفسري  حمــذور  يف  وقع  اخلاطئ،  الطريق 
وطبيعيا  منطقيا  ذلك  عىل  وترتب  بالرأي، 
تصيب  إن  يمكن  كان  وإن  النتائج،  خطا 

الواقع أحيانا. 

تفهم  هنى--عن  إنام   ،أخر بعبارة 
منه،  ــراد  امل واقتناص  –تعاىل–  اهلل  كــالم 
به كالم غريه، وان كان  يتفهم  ما  عىل نحو 
هذا النحو من التفهم والطريق ربام صادف 
كالمه-تعاىل- يقيس  بان  وذلك  الواقع، 

من  الكالم،  من  قطعة  فان  الناس.  بكالم 

يكون غري ابيض أوغري اسود أي عدم خلوه 
من إحد الصفتني وان اجتمعا.

أما (مانعة اجلمع) فهي القضية املنفصلة التي حيكم 
وبامكان  طرفيها  اجتامع  باستحالة  فيها 
ابيض  اجلسم  يكون  أن  أما  مثل:  ارتفاعهام 
يستحيل  واألســــود  فــاألبــيــض  أواســــود 
اجتامعهام يف جسم واحد ويمكن أن يرتفعا 
وال  ابيض  يكون  ال  قد  اجلسم  إن  بمعنى 
اسود بل قد يكون بلون آخر ومانعة اجلمع 
منها ماهوموجب ومنها ماهوسالب (راجع 
يف  والبالغية  العلمية  املصطلحات  معاين 

املصادر القديمة واملراجع احلديثة).

أن  دون  نلبث  مل  علينا  ورد  اذا  متكلم،  أي 
املراد  كشف  يف  املتبعة  القواعد  فيه  ل  نُعمِ

منه، ونحكم بذلك انه أراد كذا.

ــاورات  ــح ـــال يف مجــيــع امل ــو احل ــام ه ك
الن  العقالنية،  املجتمعات  يف  -عموماً- 
ونعهده  اللغة  من  مانعلمه  عىل  مبني  بياننا 

من مصاديق الكلامت حقيقة أم جمازا.

غري  اهلل  كالم  هو  الذي  ألقراين  والبيان 
جار عىل هذه الطريقة. بل هوكالم موصول 
ببعض ويشهد  بعضه  وينطق  ببعض  بعضه 
بعضه عىل بعض فال يكفي ما يتحصل من 
أية واحدة بإعامل القواعد املقررة يف العلوم 
من  منها  املراد  املعنى  انكشاف  يف  املربوطة 
هلا  املناسبة  اآليات  نقف عىل مجيع  إن  دون 

ونجتهد يف التدبر فيها.

ومذهب  اجتاه  للمفرس  يكون  أن  الثاين: 
معني، فيتأول القران عىل رأيه، ويرصفه عن 
املراد ويرغمه عىل حتمل ما ال يساعد عليه 
املعنى املتعارف: فلوأمكن هلذا املفرس، جتريد 
نظره التفسريي عن مذهبه واقترص نظره عىل 
النص وحده ملا انتهى اىل ما انتهى إليه. وقد 
دليال إلثبات مدعاة،  برأيه)  (املفرس  يسوق 
وقد يكون الدليل صحيحا يف أصله، إال انه 
املقام  عاه، وإنام سيق يف  غري منطبق عىل مدّ
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النص  يكن  مذهبه.فلم  طابق  ما  لتصحيح 
يف  املساق  الدليل  اصل  وال  له،  مقصودا 
واصطحبه  ابتداء  منه  انطلق  ما  وإنام  املقام، 

معه بغية إثباته بنصوص القران).

للتشنج  وإزالــة  البحثي  باجلو  وتلطيفا 
بالرأي،  التفسري  أهل  إنكار  من  احلاصل 
يردف السيد احليدري قوله اىل ما سبق: (وال 
ملعتقداته  املفرس  سوق  بطالن  توهم  ينبغي 
 عند قراءة النص ألقراين.فالتنصل –كام ير
سامحته-السوق أمر عسري جدا.وإنام الباطل 
وغري الصحيح، هوحتكيم تلك املعتقدات، 
وهذا  النص  تفسري  مــورد  يف  واملقبوالت 
ويعرض-  بــاالجتــاه)  عليه  اصطلحنا  ما 
تتخذها  التي  للمناهج  سامحته-نامذج 
منهج  أساس  عىل  أما  املفرسين:  من  فئات 
اآليات  تفسري  حاولوا  إذا  معني،  كالمي 
الكالمية،  واجتاهاهتم  مذاهبهم  يوافق  بام 
وفق  عىل  خالف  ما  وتأويل  وافق  ما  بأخذ 
الفكري، أوعىل  ما جييزه ويرتضيه منزعهم 
عرض  فانّه  معني،  فلسفي  منهج  أســاس 
يف  الوقوع  من  للمتكلمني  عــرض  ما  هلم 
بظاهرها  أملخالفه  ــات  اآلي تأويل  مزالق 
للمسلامت يف فنون الفلسفة باملعنى األعم، 
واإلهليات  والطبيعيات  الرياضيات  أي 

واحلكمة العملية (وخاصة أملدرسة املشائية 
ما  حقائق  يف  ألــوارده  ــات  اآلي تأولوا  فقد 
وحدوث  البرش  خلق  وآيات  الطبيعة  وراء 
املعاد...الخ،  وآيــات  واألرض  الساموات 
قد  املنهج  هــذا  أصحاب  أن  من  بالرغم 
رصحوا بأن هذه النظريات مبنية عىل أصول 
موضوعه وفرضيات مل يقم عليها أي دليل.

هذين  –اىل  -احليدري  السيد  ويضيف 
املنهجني، ما نجده يف التفاسري ألقائمة عىل 
منهج املتصوفة. فاهنم (املتصوفة)، وبسبب 
بالسري يف باطن أخللقه واعتنائهم  اشتغاهلم 
يسميها  كــام  (األنــفــســيــة)  ـــات  اآلي بــشــأن 
اآلفاقية،  وآياته  الظاهر  عامل  دون  سامحته، 
ورفضوا  التأويل  عىل  بحثهم  يف  اقترصوا 
عىل  الناس  اجرتاء  ذلك  فأستلزم  التنزيل، 
واالستدالل  شعرية  مجل  وتلفيق  التأويل، 
من كل شئ عىل كل شئ، حتى آل األمر إىل 
ل، ورد الكلامت  تفسري القران بحساب اجلمّ
غري  اىل  والظلامئيه،  النورانية  احلروف  اىل 
تلك  يف  رأيه  احليدري  السيد  وخيتم  ذلك 
القران  أن  الواضح  (ومن  فيقول:  املناهج 
يكن  ومل  خاصة  للمتصوفة   هد ينزل  مل 
األعداد  علم  أصحاب  هم  به  املخاطبون 
مبنية  معارفه  أن  وال  واحلروف،  واالوفاق 
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أهل  وضعه  الــذي  ــل  ــمّ اجلُ حساب  عــىل 
اليونانية  النجوم من  نقل علم  بعد  التنجيم 
وغريها اىل العربية). (راجع اللباب ١ /١٧ 

بترصف) 

نفهم مما تقدم أن التأويل يعد أكثر حتمال 
خلوضه بالرأي الذي خيدم النوازع واملآرب 
الرأي  التفسري الذي قد ال جيد  البرشية من 
بني  الرتجيح  باب  من  إال  اللهم  مكانا  فيه 
من  املفرس  أويت  ما  وفق  عىل  املروية  املعاين 
ثقافة لغوية أو بالغية أو روائية، مع إعطاء 
مع  أوذاك،  الرتجيح  هلذا  العلمي  املسوغ 
إبقاء باب حرية القبول أو الرفض مفتوحا 
هواألخر  ثقافته  بحسب  ــقــارئ  ال أمــام 

وقناعته ألشخصية...
احليدري يف  السيد  آراء  تلك هي جممل 
تلك  من  نستفيده  بالرأي.والذي  التفسري 
اآلراء انه قد ميز التفسري بالرأي عن تأويل 
انه  كام   أخر مرة  بينهام  ومجع  مرة،  القران 
من جهة أخر مل يوضح العالقة بني التفسري 
الباطني وتأويل القران الذي ال يعلمه إال اهلل 
والراسخون يف العلم. كام أن سامحته قد أمهل 
منهج  وفق  عىل  القرآن  تفسري  عن  احلديث 
عليها  وطارئ  القديمة  املناهج  عىل  جديد 
وهو(التفسري ألتدبري) للقران والذي اخذ 
بالشيوع يف مناهج املفرسين املحدثني الذين 

كان آخرهم وأجالهم منهجا هوالسيد حممد 
هذا  عىل  القران  فرس  الــذي  املــدريس  تقي 
ثالثة  يف  القران)   هد (من  واسامه:  النهج 
الذين  أولئك  فيه عىل  عرش جملدا وقد محل 
التفسري  نوع  من  املنهج وعدوه  هذا  انكروا 
 بالرأي املنهي عنه عىل لسان النبي األكرم

وان املتصدي له خمطئ وان أصاب..! 

إن  ـــدال)  (ج نــفــرتض  إن  ـــا  أردن وإذا 
التفسري بالرأي (عند السيد احليدري) يتجىل 
يف توجيه القران الوجهة التي توافق مذهب 
املفرس أونزعته أواعتقاده أوهواه، فامذا يعني 
القران له ظهر  قول اإلمام الكاظم: «إن 
أية ظهر  الرسول: «لكل  وبطن»، وقول 
وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع». 
الباطن  بني  يميز  إن  للمفرس  يتسنى  وكيف 
كان  ــه.اذا  أرائ يف  اخلطأ  والباطن  الصحيح 
األقيسة  تطبيق  بطريق  يأيت  إنام  التمييز  هذا 
وإذا...واذا...اىل  فهو(الفلسفي)  الفلسفية 
عنه  املنهي  الرأي  مكان  فأين  القائمة،  آخر 
تنهى  التي  النصوص  تعني  ومــاذا  ؟!  هنا 
معرض  يف  احلــيــدري  السيد  يقول  عنه؟ 
حديثه عن اجتاهي فهم بطون القرآن: (لقد 
هذه  من  املراد  يف  األعالم  بني  الكالم  وقع 
النصوص وقد وجد يف مقام فهمهام اجتاهان 
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إن  ذلــك  وبيان  رشحــامهــا)،  إن  له  (سبق 
وصف  يف  اشرتكت  مجيعا  النصوص  هذه 
القران بان له باطنا بل بطونا متعددة. ومن 
عمق  عىل  قاطعة  داللة  لذلك  إن  الواضح 
نفسه  يطرح  الذي  السؤال  إن  القران..بيد 
عىل الساحة: هل هذا العمق من سنخ املعاين 
الذهنية واملفاهيم النظرية والفكرية املستمدة 
هلا  اللفظ  وراء  حقائق  هي  أم  اللفظ،  من 
باالمكان  وهــل  األلــفــاظ؟  عن  استقالهلا 
االثنني  مابني  نوع  من  تركيبية  عالقة  إجياد 
التساؤل  هــذا  احلــيــدري  السيد  ويــوضــح 
فيقول: (بتعبري أخر، ماهومنشأ هذا العمق 
بالبطون  القران  اختصاص  وماهورس  ؟ 
وتوافره عىل شمولية املعنى؟ أيعود ذلك إىل 
ذات  حقائق  من  يتألف  وانه  القران  كينونة 
مرات متعددة تكمن وراء اللفظ واليكون 
اللفظ إال التعبري، األخري عن تلك احلقائق، 
ينشا منه  الذي  أن  اللب...أم  أوقرشة ذلك 
مفاهيمه  وثراء  معانيه  وغور  القران  عمق 
استعامله  وكيفية  هواللفظ  وتــعــددهــا، 
واملعاين  البطون  فان  ثم  ومن  وتركيبه... 
من  هي  اآلخر  البعض  عىل  بعضها  املرتتبة 
التي  الذهنية  والتاويالت  املفاهيم  مقولة 
الرتكيب،  وطبيعة  اللفظ  داللة  عن  تنبثق 

ويكون  ألقراين  اللفظ  حيتمله  مما  فيكون 
احد مدلوالته.وختضع عملية نيلها ووضع 
والنشاط  العقيل  اجلهد  بذل  اىل  عليها  اليد 
الذكاء  بحدة  واالتصاف  التاوييل،  الذهني 
(اللباب  ذلــك...)  اىل  وما  التفكري  وعمق 

(١/ ١١٦-١١٧

وربام اصطف السيد احليدري اىل جانب 
من تصور وجود ظاهر وباطن يف كل القرآن 
ويف كل سوره ويف كل آية بل ويف كل جزء 
من اآلية متأثرا يف ذلك برأي السيد (حيدر 
النصوص)  (نص  يف  به  أدىل  الذي  االميل) 
بعيدا  يذهب  ــذي  وال األرسار)  و(جامع 
بطنا  للقرآن  إن  تقريره  يف  جــدا  وبعيدا 
وللبطن بطن اىل سبعة أبطن، بل اىل سبعني 

بطنا بل اىل سبعني ألف بطن..! 

مجلة  اىل  يقود  فيه  املغاىل  الــرأي  هذا  إن 
فإذا مل جتد  اىل وقفة وتأمل  تصورات حتتاج 
تلك التصورات من يفتح عليها باب اإلقناع، 
وقع املحذور منه وهوال خيلو من: إما الشك 
يف حقيقة تلك التصورات أو إحباط جهود 
من يصبواىل فهم القران وتدبره إنفاذا ألمره 
ذلك  ذلــك،  حصول  بلزوم  وعــال-  -جل 
األمر الذي ورد يف مجلة من اآليات البينات 

ويف مقدمتها قوله-تعاىل-يف سورة حممد: 
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وبٍ  لُ قُ ى  لَ عَ أَمْ  آنَ  رْ الْقُ ونَ  بَّرُ تَدَ يَ ال  ﴿أَفَ
يف  نجملها  أمور  جانب  اىل  هذا  ا﴾  هَ الُ فَ قْ أَ

األيت:

إن هذه الدعو تشري اىل إن القران . ١
بالرغم  يفهموه  مل  قوم  نزل عىل  قد 
املــواضــع،  مــن  كثري  ويف  ــه  ان مــن 
الــقــوم أولــئــك بأهنم  ــف  قــد وص
ــو  و(أول و(يفقهون)  (يعلمون) 

األلباب) أي العقول...الخ.

قد . ٢ البرشي  العقل  حتمل  طاقة  إن 
اىل  ــد  واح (بــطــن)  فهم   التتعد
تتحمل  إن  واحد.إما  ظاهر  جانب 
فهم سبعني ألف بطن (عىل حد رأي 
السيد االميل) لكي يصل التفهم اىل 
مرحلة (التدبر) و(الفهم) و(العمل 
بمقتضاه) فهذا تعجيز خيرج القران 
الكريم من صفة (بيان للناس) وانه 
آياته  (فصلت  وانه  للناس)  (بالغ 
قرانا عربيا لقوم يعلمون) وعرشات 

اإلشارات إىل مثل هذه الصفات.

االدعـــاءات . 3 هــذه  مثل  ترويج  إن 
والعرفان  التصوف  أهل  قبل  من 
مشارهبم  ليخدم  جاء  الالهوتيني، 
مايشاؤون  يقولوا  لكي  الباطنية 

جيعلوا  إن  دون  من  يشاؤون  وبــام 
يرد  إن  يريد  ملــن  مفتوحا  الــبــاب 
عليهم دعواهم، وبطريقة أن (يقال 
إذا قالوا مايفهم،  ماال يفهم) ألهنم 
اىل  بضاعتهم.والسبيل  كسدت 
يدخلوا  مل  اذا  البضاعة  تلك  ترويج 
األبــواب  مــن  الكريم  الــقــران  اىل 

اخللفية املوصدة..

الرأي  هذا  الحيمل  ان  ارجــوه،  والذي 
السيد  أمثال  منزلة  من  احلــط  حممل  عىل 
العلمية،  عريب)  (ابن  وقبله  االميل  حيدر 
واجحاف  تصوره  ممن  جهل  احلمل  فهذا 
يف  ترسخ  الذي  العرفان  من  اهلائل  بالكم 
قلوهبم والذي طفح به فكرهم ذلك الفكر 
تطبيقه عىل  يكن  مل  إن  فهمه  بنا  الذي جيدر 
أغنموا  قــد  أهنــم  ذلــك  العميل،  الصعيد 
إىل  برصها  متد  جيعلها  بام  املؤمنة  العواطف 
إشاعة  مسالة  أن  بيد  (الــوصــول)  ساحة 
ألف  القران سبعني  لكل كلمة يف  إن  فكرة 
وابتعاد  الفكر  شطحات  من  هي  إنام  بطن 
انه  الطبيعة  وراء  ما  إىل  الصويف  باخليال 
إىل  القران  بتأويل  االبتعاد  يف  يغايل  خيال 
حد حرص العلم هبذا التأويل عند فئة دون 
أخر إىل جانب زرع الشك يف نفوس من 
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إىل  سيصلون  بأهنم  القران  فهم  حياولون 
مبتغاهم مادام األمر يسموعىل فهم الكلمة 
(سبعني  هلا  الن  عليه  ماهي  عىل  القرآنية 

ألف بطن)..!!

عرضه  احليدري-عند  السيد  ــاول  حي
 (١٢٠ ــاب-١/  ــب ــل (ال يف  املبحث  هلــذا 
الساحة  عىل  ويطرحها  جيلوالصورة  إن 
متكاملة األبعاد حني ير إن هذا الرتقي يف 
اختالف  منه  يستشف  البطون،  عدد  زيادة 
أواملخاطبني  للسائلني  املعرفية  املستويات 
أن  ــروا  أم  ،(املعصومني) الن  بذلك، 
عقوهلم.وطبقا  قــدر  عىل  الناس  يكلموا 
البطون  إطالق  يف  الغضاضة  فانه  لذلك 
عددا.فلوقدر إن يكون السائل أواملخاطب 
عدّ  ال  له:  لقيل  العدد  إلطالق  مستودعا 
لبطونه...واستدل السيد احليدري عىل هذا 
إىل  الكريم  القران  مرجعية  بان  التخريج 
أسامء اهلل احلسنى، والسري يف األسامء اإلهلية 
والــذي  الثاين)  (السفر  هومقتىض  الــذي 

هو(من احلق إىل احلق) ال حدً له والهناية. 

نقول:  الرواق  املطاف يف هذا  وخالصة 
إن اهلل تعاىل قد نعى عىل املسلمني استدبارهم 
هريّا) وأمرهم بتدبره  للقران واختاذهم إياه (ظِ
القيامة  يوم  ذلك  عن  وهوسائلهم  وفهمه 

وإذا  تركه.  عىل  ومعاقبهم  عليه  وحماسبهم 
كان األمر عىل هذه الصفة فمتى نفهم سبعني 
ألف بطن من كل كلمة يف القران -عىل رأي 
اآلميل- وكم من العمر نحتاج لنرصفه عىل 
الوصول إىل بعض ذلك ؟ وهل سوف ننزه 
القران الكريم من احتامالت التفسري بالرأي 
املنهي عنه يف تلك النصوص املستفيضة التي 
حذرت وانذرت وتوعدت من يفرس القران 

برأيه ؟! 

ويف زمحة هذه التساؤالت، جييب السيد 
بفضل  أويتها  التي  باملحجة  عنها  احليدري 
عرف  ما  وهذا  احلقائق،  استقراء  إىل  فطنته 
وعىل  واملزبورة  املنطوقة  أحاديثه  كل  يف  به 
امتداد حياته العلمية والبحثية.انه هنا يقول 
الشك  نريان  يطفيء  الذي  الفصل  الكالم 
القارصة.يقول  العقول  ذوي  مواقد  يف 
سامحته: (إذا كان النشاط الذهني والفعالية 
بطون  مع  التعاطي  عن  قارصين  العقلية 
القران بواقعها الوجودي الكامل، فان ذلك 
مايميل  بقدر  مطلقا  الطريق  انسداد  اليعني 
عىل اإلنسان االرتقاء من طور املعرفة أداته 
القلب...)  ــه  أدات أخــر  طــور  إىل  (العقل) 
من  ذكــي  خمــرج  انــه   (١٢3  /١ (اللباب 
إثارهتا  يف  كثرية  عــوامــل  تدخلت  أزمــة 
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لقد  هبا.  التعليم  ضعاف  تفكري  واستنزاف 
للقران  بان  املؤمنني  بلسان  سامحته  حتدث 
باطن وبلهجة ال  أكثر من ظاهر وأكثر من 
سبيل إىل ردها...لقد أوجب سامحته البدء 
بالناقص) له  الظاهر (برغم وصفه  بمعرفه 
من  تبدأ  (أملرحلة  يقول:  فهمه  يكمل  ومنه 
التي توفر إدراكا  الظاهر، وباملعرفة ألعقلية 
إذا  وحسب...إما  معد  إىل  وتتحول  ناقصا 
ال  فذلك  الشوط  استكامل  اإلنسان  رام 
ذلك  يبلغ  حيث  الوالية،  بقدم  إال  يكون 
الوضع الذي يقع فيه جتيل احلق (اهلل تعاىل) 
السابق)  (املصدر  إبعاده).  بجميع  قلبه  يف 
وعىل  االرشاقيني  رأي  عن  يعرب  بذلك  انه 
السيد  الخيفي  الــذي  عــريب)  (ابــن  رأسهم 

احليدري إعجابه به ومتثله لتوجهاته.

(5)

النص اللفظي واملعنى املفهوم يف القران: 

التي  والدقيقة  املهمة  املباحث  وهومن 
تطرق هلا السيد احليدري بكل إمعان ضمن 
مالحظات قيمة خلصها-سامحته-يف اآليت:

من . ١ املفرس  بــه  يــتــزود  مــا  مجيع  إن 
يقع- إن  ينبغي  ومــعــارف  علوم 

النص  خدمة  منها-يف  يصح  مــا 
ألقراين  النص  يقع  أن  ال  ألقراين، 

بمعنى  وتوكيدا.  اثباتا  خدمتها  يف 
عدم محل النتائج أملعرفية للمعارف 
والعلوم املتنوعة عىل النص ألقراين 
ينبغي  والتي  به  اخلاصة  ومعطياته 
وهذا  حمكومة  ال  حاكمة  تكون  إن 
ألقراين  النص  متكني  عــدم  يعني 
املستقاة  املعرفية  النتائج  ضوء  يف 
رتبة  يف   أخر وعلوم  معارف  من 
سابقة، فأن هذا يعني: تقعيد النص 
سلفا،  أعــدت  قوالب  يف  ألقراين 
بــدوره  وهــذا  معطياته  ومــصــادرة 
طبيعة  فرضتها  نتائج  إىل  يفيض 
فاملختلف  والعلوم  املعارف  تلك 
نفسه،  ــراين  ــق أل الــنــص  هوليس 
ألتفسرييه  ألعمليه  أنّ  يعنيان  مما 
سوف تكون عمليه تطويعية للنص 
تشخيصية  عملية  وليست  ألقراين 
فيكون  النص،  ومقاصد  ملــرادات 
األداء التفسريي جمرد عمل تطبيقي 
وبذلك   .األخــر املعارف  لنتائج 
تتحول العملية التفسريية املمنهجة 
إىل جمرد أداء اجتاهي، بل هي اخطر 

أنواع االجتاهات...

النص . ٢ وراء  تقف  التي  املعاين  إن 
ألقراين املراد تفسريه وكشف معانيه 
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هي-يف  وإنام  واحدة  مرتبة  المتثل 
مراتب  أربــع  األدنــى-عــىل  حدها 
والعبارة،  اإلشــارة،  وهي:  رأسية 
حتتها  وتقع  واحلقائق.  واللطائف، 
رأسية  مرتبة  فكل  كثرية.  مراتب 
مراتب  حتتها  تنضوي  ــرة  دائ متثل 
التفسريي  العرض  مستويات  متثل 
الذي حيدده-عادة-السقف املعريف 

للمفرس) (اللباب ١/ ١٦5).

وبشكل  -سامحته-  يقرر  وللتوضيح، 
تلك  إن  اإلقــنــاع  من  التصور  حد  يفوق 
املراتب الرأسية (األربع)، ختتلف يف العمق 
والشمول.فاملرتبة احلقائقية، برغم وجودها 
البسائطي، هي اشد املراتب قاطبة واشملها 
املرتبة  تليها  ثــم  ـــالق  اإلط عــىل  وأمهــهــا 

أللطائفية ثم االشارية ثم العبارية...

إن مجيع النتائج املعرفية التي تفيض . 3
أي  التفسريية-ضمن  العملية  إليها 
منهج كان وبأي أسلوب تبلورت-

للمعاين  بمطابقتها  القول  اليمكن 
الواقعية التي عليها النص القرآين-

الواقعية  املعاين  إن  من  عرفت  ملا 
ليست  ألقراين  النص  عليها  التي 
العرض  ـــدة-وان  واح مرتبة  عىل 

للسقف  ــرض  ــوع ه الــتــفــســريي 
وليس  املفرس،  عليه  الذي  املعريف 

رس...وهذا واضح. النص املفً

الينبغي للمفرس ان يقتحم بعمليته . ٤
القران  مراتب  من  مرتبة  التفسريية 
والعبارة  اإلشــارة  (وهــي:  األربــع 
بعد  إال  واحلــقــائــق)،  واللطائف 
ورشوطها  ضوابطها  عىل  التوفر 
فليس ملن مل يدرك املعنى االشاري 
هذه  يف  يلج  ان  ألقراين  النص  يف 
املرتبة، وأال فسوف ينتهي به املطاف 
إىل الوقوع يف دائرة التفسري بالرأي 
ــا وهــكــذا احلـــال يف  املــحــرم رشع
املراتب الثالث األخر (اللباب/ 

بترصف ١/ ١٦٦).

السيد  ــدن  ل مــن  ــارع  ــب ال التقرير  ــذا  ه
كل  يشرتطه  ما  مع  متاما  يتناغم  احليدري 
منعوا  الذين  واملحدثني  القدامى  املفرسين 
من التصدي لتفسري القران الكريم من دون 
هذه  ملثل  تؤهلهم  التي  األداة  يمتلكوا  ان 
يف  خيتلف  ال  هنا  فسامحته  الشاقة.  املهمة 
حتديد تلك املؤهالت مع احد منهم بالرغم 
من ان سامحته مل حيدد تلك األدوات لعلمه 
التفسري،  ألــوان  من  لون  لكل  بان  القاطع 
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أردنا  وإذا  يتخطاه.  أال  جيب  الذي  منهجه 
ان نرضب مثال توضيحيا لذلك، فان أمامنا 
البعض  يسميه  أوالذي  الروائي)  (التفسري 
هذا  باملأثور).  (التفسري  االعــامم  باب  من 
املنهج حيتاج من املفرس ان يكون عاملا بجملة 
من املعارف تؤهله خلوض مسعاه مثل: علم 
الرجال  وأحوال  الروايات  وحتليل  الدراية 
وأسباب النزول والناسخ واملنسوخ...الخ.

أويفلسف  يــتــنــاول  ان  عليه  ولــيــس 
أويرصف اآلية عن ظاهرها أوان يتفقه.

سامحته  تقرير  خالل  من  نراه  الذي  إن 
املفهوم  صوب  ينحوبالتفسري  ان  يريد  انه 
ألعرفاين للقران الكريم الذي يعتمد-أكثر ما 
يعتمد-الرؤية الروحية لآلية وكأن القارئ-

عنده-قد فرغ من فهم مبادئ املعنى فهوهبذا 
كالذي خيطط لعبور هنر عريض بعض اليشء. 
عليه أوال أن يسرب عمق هذا النهر ثم يقيس 
عرضه ومد إمكانية العبور بسالم وما هي 
متطلبات ذلك، وأخريا هل ان جدو عبور 
تتناسب طردا مع ما هييء من املتطلبات...

وهلم جرا.

وهنا تكمن أمهية وضع السيد احليدري 
لتفسريه للقران الكريم والذي مل يسبقه إليه 
احد (عىل حد علمي بذلك) انه تفسري عامل 

الذي  اململ  التقليد  طوق  عن  خرج  لعلامء 
استنزف أقالم املفرسين منذ زمان (الطربي) 
يف القرن الرابع اهلجري إىل يوم الناس هذا 
ونضارته  جدته  ينكر  ان  احد  يستطيع  وال 
مناهج  مــن  أخــر  منهجا  بــه  يــقــارن  أوان 
كان  مشارهبم.وإذا  اختالف  عىل  املفرسين 
لسورة  تفسريه  يف  القونوي)  الدين  (صدر 
احلقيقة  (أنــوار  يف  اآلمــيل)  (حيدر  احلمد، 
يف  عريب)  (ابن  وقبلهم  الطريقة)  وأطــوار 
احلكم)  أو(فصوص  امللكية)  (الفتوحات 
هذا  تفسري عىل  إمكان وضع  إىل  املحوا  قد 
إشــارات  من  مارسموا  خالل  من  املنهج 
أهل  طريقة  عىل  عرفانية  لنقل  أو  صوفية 
(التحصيل) فإهنم مل يغنوا الفكر اإلسالمي 
بام يصح معه ان يكون تفسريا شامال كامال 
محل  بام  أهل  هوله  عامل  إىل  بالقران  يدخل 
ولغة  وترشيع  وفكر  علم  من  البرشية  إىل 
وموعظة وأرسار كونية وما إىل ذلك ال عد 
 له وال حرص...وربام كانت لنا وقفة أخر
اسامه  الذي  تفسريه  يف  احليدري  السيد  مع 
(اللباب) لنتعرف عىل مجيع مبتنيات منهجه 

املتميز عن كثب...واهلل املسدد للصواب.
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املستخلص
لودققنا وتأملنا يف قضاء أوقاتنا اليومية، 
لوجدنا أنفسنا منهمكني يف األهتامم بمتابعة 
خطاب وسائل اإلعالم واألتصال املختلفة، 
بأشكاهلا ووظائفها كافة، نعيش يف وسطها، 
منها،  ونتعلم  اإلعالمية  بخطاباهتا  نتأثر 
وغري  مبارشة  بطرق  بوساطتها  ونتسىل 
مبارشة، وباساليب خمتلفة يف مجيع جماالت 

احلياة اليومية كافة.

اليوم  فيه  نعيش  الـــذي  الــعــرص  متيز 
طرقه  بتقنية  والتقني)،  (احلضاري  بالتقدم 
العلم  عرص  بوصفه  وأشكاله،  وأساليبه 
والتكنولوجيا، واألخرتاعات وغزوالفضاء 
ومن  وغــريهــا،  الــنــووي  التسلح  وسباق 

ــالم  ــا عــرص خــطــاب وســائــل اإلع ــرزه أب
واملرئية)  (السمعية  اإللكرتونية  واألتصال 

املختلفة، التي أثرت عىل حياة اإلنسان.

قد جيرب اإلنسان يف أنتقاء غاياته وأهدافه 
اإلعالم  وسائل  خطابات  تبثه  ما  متابعة  يف 
بطرق واساليب متعددة، قد يستوعب ويتفهم 
ويرتاح ألحد هذه الطرق واألساليب، التي 
قد أوصلت إليه ما كان يصبو ويطمح إليه، 
الدينية  واملسلسالت  الربامج  خطابات  من 
يف  لتعمل  واملنوعات،  والعلمية  والثقافية 
معينة  بطريقة  فيه  أوتؤثر  معيناً،  نفسه عمالً 
أوتــرصفــاتــه،  تفكريه  يف  تغيرياً  فتحدث 
كاحلاالت السلبية أواإلجيابية أواألثنتني معاً، 
الضار  اإلعالمي  اخلطاب  بني  ميز  أن  بعد 
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وحاجاته  وإيامنه  عقيدته  حسب  والنافع 
وأحتياجاته  ومفاهيمه  والدينيوية،  الروحية 

وتطلعاته.

اإلعالمي  اخلطاب  تأثري  مفهوم  كــان 
وحمدود،  ضيق  نطاق  ضمن  حمصوراً  قديامً 
وبوسائل إعالمية بدائية بسيطة، قد توصل 
وما  املفقودة،  واحلاجة  املطلوبة  املعلومة 
قومه،  إىل  اإليامنية   نوح النبي  رسالة 
الربانية،  تعاليمها  وأنترشت  أثرت  والتي 
قومه،  ابناء  مع  وختاطبها  تعاملها  وطريقة 
ندرك أنه كان رجالً إعالمياً مهنياً، يستخدم 
إعالمية  وأساليب  بطرق  اإلعالمي  خطابه 
اخلطاب  مفهوم  أن  رغم  ومؤثرة،  فاعلة 
اإلعالمي مل يكن معروفاً بوصفه إعالماً يف 

ذلك الوقت.

أساليب  استعامل  إىل  اإلنسان  جلأ  فقد 
اإلعالمية،  خطاباته  مع  تتناسب  وطــرق 
اإلعالمي  األســلــوب  بني  ــرتاوح  ت والتي 
اهلــادف  األقناعي  واألســلــوب  التمثييل، 
املألوفة  احلياتية  األمثلة  بعض  رضب  عند 
واملعروفة، عند ابناء قومه عند تناول قصص 
حياهتم اليومية لينقلهم إىل ما يعرفونه وإىل 
ما ال يعرفونه، من األمثلة املأخوذة من احلياة 

إىل  الوصول  هي  والغاية  لدهيم،  املعروفة 
وبأسلوب  لدهيم،  اإليامن  ترسيخ  يف  هدفه 
املقبول،  والعذب  اهلادئ  اخلطايب  اإللقاء 
والتهديد  القسوة  خيلومن  ال  قد  ــذي  وال
أراد هبا  والتي  األحيان،  والوعيد يف بعض 
اإليامن  إىل  ويرشدهم  يصلحهم  أن   اهلل
أمره  وكام  هلم،  وخملصة  صادقة  وبروح  به 
اهلل عز وجل يف إيصاهلا، هذا ما تبحث فيه 
دراستنا هذه، وكام جاء يف قصة نوح يف 

القرآن الكريم.

قسم البحث إىل مفردات اإلطار املنهجي 
للبحث، الذي ضم مشكلة البحث واحلاجة 
إليه، ومن ثم أمهية البحث وهدف البحث، 

وفرضياته وحدوده ومصطلحاته.

أما املبحث األول فقد تطرق إىل تاريخ 
اخلطاب اإلعالمي التمثييل، وتناول املبحث 
التمثييل،  الثاين أساليب اخلطاب اإلعالمي 
األول  اساسيني:  حمورين  عىل  ركز  الــذي 
والثاين  اإليامين  اإلعالمي  اخلطاب  تضمن 
إىل  وصــوالً  الدنيوي،  اإلعالمي  اخلطاب 

التعريف اإلجرائي لإلطار النظري.

طريقة  ملعرفة  الثالث  املبحث  ــاء  وج
يف  التمثييل  اإلعالمي  اخلطاب  وأسلوب 
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سورة نوح يف القرآن الكريم، وصوالً إىل 
اإلجراءات التطبيقية التي أعتمدها البحث، 

من منهجية وجمتمع وعينة البحث.

تنسجم  نــتــائــج  إىل  الــبــحــث  تــوصــل 
ـــه، وبعض  ل ــة  ــوم ــرس امل األهـــــداف  ــع  م
أن  يمكن  التي  والتوصيات  األستنتاجات 
الروائية  األفــالم  وخمرجي  منتجي  تشجع 
ونصوص املرسحيات، عىل أنتاج العروض 
واملسلسالت  الروائية  واألفــالم  املرسحية 
قصص  تتناول  التي  الدينية  ــج  ــربام وال

األنبياء والرسل.

املفردات البحثية 
: مشكلة البحث واحلاجة إليه:  أوالً

اخلطاب  طريقة  معاجلة  املشكلة  تتوىل 
النبي   لد التمثييل،  اإلعالمي واألسلوب 
 بوجود اهلل قومه  ابناء  إقناع  نوح يف 
واإليامن به، بطرق خمتلفة وأساليب متعددة، 
بام يعرف بمفهوم اخلطاب اإلعالمي، التي 
تسليط  بعد  بــه،  احلالية  دراستنا  أهتمت 

الضوء عىل مراحل مشكلة البحث.

ثانياً: أمهية البحث: 

تتجىل أمهية البحث بمعرفة إتقان طرق 

وأساليب اخلطاب اإلعالمي التمثييل، التي 
والثقايف  اإلعالمي   املستو مع  تتناسب 
للرشحية اإلجتامعية املستهدفة من ابناء قوم 

.لكسبها إىل اإليامن باهلل ،نوح

ثالثاً: هدف البحث: 

أفضل  عن  الكشف  إىل  البحث  هيدف 
ــب لــنــجــاح اخلــطــاب  ــي ــال ــرق واألس ــط ال
اإلعالمي التمثييل، والتي يمكن أستخدامها 
الروحي  اجلانب  عىل  السيطرة  أستثامر  يف 
واإليامين لد النبي نوح عىل النزاعات 
البرشية ألفراد عائلته والبناء قومه، الرافضة 

.لإليامن باهلل

رابعاً: فرضيات البحث: 

تعتمد عىل قدرة وطريقة وأسلوب . ١
اخلطاب اإلعالمي، للداعية اإليامين 
سيطرته  فرض  يف   ،اهلل بقدرة 
باإليامن  والكسب  ــاع  ــن اإلق عــىل 

.باهلل

اإلعالمي، . ٢ اخلطاب  لغة  أستخدام 
التمثييل  ـــوار  احل إلــقــاء  وطــريــقــة 
اإليامين الذي يمتاز باهلدوء والروية 

واإلنسيابية.

خامساً: حدود البحث: 
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لغة  نوعية  عىل  البحث  حــدود  تقترص 
النص  يف  ـــواري  احل اإلعــالمــي  اخلــطــاب 
ربه  خياطب  عندما   نوح لسورة  القرآين 
(تعاىل) مبارشة، وكذلك خياطب ابناء قومه 

بصورة مبارشة أيضاً.

سادساً: حتديد املصطلحات: 

اخلطاب اإلعالمي:. ١

اخلطاب  مفهوم  حــدد  اصطالحاً:  أـ   
اإلعــالمــي  املحلل  قبل  مــن  ــي  ــالم اإلع
متقن  تعبري  نظام  أنه  عىل  فوكو)  (ميشييل 
من  جمموعة  مــن  يتألف  ــوط(١)،  ــب ــض وم
مفيدة  مجل  شكل  عىل  احلوارية،  العبارات 

توصل املعنى املطلوب بطريقة مبارشة.

وتعبريات  مفردات  يتناول   : مفهوماً ب 
 :نوح النبي  قوم  البناء  املعاش  الواقع 
واحلــركــات  ــــارات  واإلش املفاهيم  متثله 
ــاع  ــن ــي غــايــتــهــا اإلق ــت ــــــاءات، وال واإلحي
واألستجابة السلوكية والفكرية، ملا يطرحه 

من األعراف واملوضوعات(٢).

سامل  ترمجة:  املعرفة،  مرفيات  فوكو:  ميشيل   (١)
يفوت، (الدار البيضاء: املركز الثقايف، ط٢، 

١٩٨٧ ص3٤.
(٢) ينظر: محيدة سميسم: اخلطاب اإلعالمي بني 
ـ  بغداد  جامعة  (بغداد:  والتطبيق،  النظرية 

كلية اإلعالم، ٢٠٠١) ص٧. 

األسلوب التمثييل: . ٢

يف  التمثييل  األسلوب  مفهوم  يساهم 
الذي  الدرامي،  الفعل  مراحل  بناء  حتقيق 
مفهوم  حسب  الواقع،  حماكاة  عىل  يعتمد 
نظام املرسح األرسطي اليوناين، عىل شكل 
جمموعة  حوادثها  جيسد  متثيلية  مشاهد 
جسدية  حركات  جمموعة  بواسطة  ممثلني، 
األفعال  تشخص  ـــامءات،  وإي وإشـــارات 
واحلوادث، بمفردات وتراكيب لغوية نثرية 

كانت أم شعرية.

عىل  ميليت)  ــردب  (ف الكاتب  يعرفه 
احلــيــاة...واجلــوهــر  لتمثيل  أســلــوب  ــه  أن
احلقيقية  احلياة  حــوادث  لكشف  احلقيقي 
املوهبة واإلبداع يف  تعتمد  التي  أواملتخيلة، 
ورد  للفعل  تستجيب  التي  تلقائيتها  صدق 
نجيب  (زكي  الدكتور  ويقسم  الفعل(3)، 

حممود) املحاكاة عىل أنواع ثالثة هي(٤): 

بمحاكاة . ١ التمثييل  العمل  خلق 
مرجع خارجي موجود بالطبيعة.

(3) فردب، ميليت: فن املرسحية، ترمجة: صدقي 
حطاب (بريوت: مؤسسة فرنكلني للطباعة 

والنرش، ١٩٦٦): ص١3.
التقاليد  حماكاة  السكاين:  احلميد  عبد  مهاد    (٤)
اجلامعة  (بغداد:  احلداثة  بعد  ما  عــامرة  يف 

التكنلوجية، ١٩٩٦) ص5٩ـ ٦١. 
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بمحاكاة . ٢ التمثييل  العمل  خلق 
مرجع داخيل خاص بذات الفنان.

خلق العمل التمثييل بمحاكاة نفسه . 3
(تكوينه الذايت) لكونه كياناً مستقالً 

بحد ذاته.

ــل  وأوائ عرش  الثاين  القرن  هناية  ويف 
الثالث عرش، بدأ جتسيد اخلطاب اإلعالمي 
التمثييل ملشاهد الروايات الدينية، التي متثل 
(املعجزات) الدينية يف سور القرآن الكريم، 
باحة  يف  متثل  ــتــي  وال اإلنــجــيــل  وكــتــاب 
الكنائس، ثم صار الناس يقتبسون اخلطب 
اإلعالمية هلذه التمثيليات الدينية، ليمثلوها 
خارج الكنيسة يف أيام عيد امليالد أويف عيد 
ثم  الدينية،  األعياد  من  أوغريها  الفصح، 
أدخل عىل موضوع هذه املرسحيات الدينية 
والسالم  كـــ(الــعــدل  األخـــالق  مــن  يشء 

والصدق والكذب)(5).

أساليب اخلطاب اإلعالمي التمثييل
: اخلطاب اإلعالمي اإليامين:  أوالً

يكون اخلطاب اإلعالمي اإليامين خطاباً 

فريد:  حسون  ــدري  وب احلميد  عبد  سامي   (5)
سابق:  مصدر  الثاين،  اجلــزء  اإللــقــاء،  فن 

ص٤3. 

ألعتامده  وعباراته  بكلامته   ، ــامً دائ متساحماً 
سور وآيات القرآن الكريم والسنة النبوية، 
البناء  متجددة  حضارية  رسالة  وحلمل 
اإلسالمية  للشعوب  وليس  كافة،  البرشية 
املؤمنة فقط، وبصفاته الطبيعية التي يتصف 
هبا: (التسامح العفو الصفح)، وكام يف قوله 
إِنَّ  وا فَ فِرُ تَغْ وا وَ حُ فَ تَصْ وا وَ فُ إِنْ تَعْ تعاىل: ﴿وَ
﴾ [سورة التغابن/آية١٤]،  يمٌ حِ ورٌ رَ فُ هَ غَ اللَّ
بالعفووالرمحة  الناس  يأمر   اهلل دام  ما 
اخلطاب  يكون  أن  بــد  ال  اآلخــريــن،  مــع 
والروية  باهلدوء  يمتاز  اإليامين،  اإلعالمي 
والصرب، وبذات الطبقات الصوتية اهلادئة، 
التي  واحلادة  القوية  النربات  حتمل  ال  التي 
الكالم،  يف  والتهور  العصبية  عــىل  تــدل 
إىل  الدعوة  وسائل  من  وسيلة  بأعتبارها 
اسلوب  الــوان  من  ولوناً   باهلل اإليــامن 
اخلطاب اإلعالمي التمثييل الذي له أصوله 
الفنية واملهنية ليحقق هدفه يف طريقة اإلقناع 

واإلستاملة للناس.

يمتاز اخلطاب اإلعالمي اإليامين بالفعالية 
اإلجيابية واملوضوعية الصادقة، التي يامرسها 
اسلوب  إتقان  بعد   ،باهلل اإليــامن  دعــاة 
تالوة  إلقاء  عند  والفعال،  املؤثر  اإللقاء  فن 
النبوية،  كلامت اآليات القرآنية واألحاديث 
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والتي يصفها الشيخ عبد الستار عبد اجلبار 
تتميز:  بأهنا  العراقية  املساجد  أحد  خطيب 
بروح شفافة وذكاء وقاد يرصد الكون بعني 
بام  أبعد  ما  لينقل  كاشفة،  وبــارصة  بصرية 
يملك من قدرة عىل التصوير إىل غريه، كام 
فهمه وبتعبري مؤثر(٦)، كام يؤكد الشيخ عبد 
الستار عىل: أشرتاك األداء املعرب مع اللفظ 
املعنى  جتسيم  يف  املناسبة  والنربة  املصور 
اخلطاب  موضوع  طرح  مع  واالفــعــال(٧)، 
ــني وشــواهــد  ــراه ــل وب ــدالئ ــي ب ــالم اإلع
اإلقناع  لعامل  وحقيقة  صدقاً  أكثر  لتجعله 
عبد  سامي  الدكتور  ويضيف  به،  واإليامن 
احلميد عامالً آخر لنجاح إيصال املضمون 
هو: عامل اإلثارة وذلك عن طريق إيصال 
ــواء  األج ملعرفة  وتأجيجها(٨)،  املشاعر 
لتلقي  املعينة  للرشحية  املخصصة  املناسبة 
األسلوب  حيدد  الذي  اإلعالمي،  اخلطاب 
اإلعالمي،  اخلطاب  إلقاء  لعملية  املناسب 

الثاين  اجلزء  املرسحية،  فن  أصــالن:  أوديــت   (٦)
املرصية، ١٩٧٠)  األنجلو  (القاهرة: مكتبة 

ص٤55.
(٧) عبد الستار عبد اجلبار: أصول اإللقاء اخلطايب 
مطبعة  السني،  الــوقــف  ديـــوان  ــغــداد:  (ب
السني،  الوقف  أموال  وأستثامر  إدارة  هيئة 

٢٠٠٨) ص١٦
(٨) املصدر نفسه: ص١٧.

والصوتية،  املعرفية  بالقدرات  املعرفة  مع 
التي جيب أن يتمتع هبا امللقي، والتي حددها 
الدكتور سامي عبد احلميد بثالث حاالت 

رضورية هي(٩):

الصحيحة . ١ اجلسامنية  الوضعية 
التي  ـــــامءات  واإلي ـــــارات  واإلش

يستخدمها اخلطيب.

مجال الصوت وقوته.. ٢

فن . 3 مبادئ  بتطبيق  األداء  حسن 
اإللقاء، ومنها حتديد أماكن الوقف 
بينها  ومــن  املختلفة،  لــألغــراض 

حمطة أخذ الشهيق.

مشاركاً  نفسه  املسلم  الرجل  جيد  قد 
بصورة معتادة يف اخلطاب اإلعالمي اإليامين 
اجلامعي، مع سواه من املسلمني عند ممارسة 
أحياناً  تتخذ  التي  اليومية،  الدينية  الشعائر 
معنى دينياً وتتخذ أحياناً أخر قيمة العادة 

املتبعة(١٠).

اإلذاعــة  يف  اإللقاء  فن  احلميد:  عبد  سامي   (٩)
مرتىض  مرص،  مؤسسة  (بغداد:  والتلفزة 

للكتاب العراقي، ٢٠٠٩) ص٧٦. 
ترمجة  واملـــرسح،  اإلســالم  عــزيــزة:  حممد   (١٠)
اهلالل،  كتاب  (القاهرة:  الصبان  رفيق  د. 
سلسلة ثقافية شهرية العدد ٢٤3، ١٩٧١) 

ص١55.
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سورة  يف  اإلعالمي  احلــواري  اخلطاب 
التمثييل  نوح يميل إىل أسلوب اخلطاب 
تتحدث عن رسد  السورة  (القصة) ألن  يف 
أحداث القصة بني النبي نوح وابناء قومه، 
والتي خياطب هبا ربه احلق بالشكو من 
عدم إيامهنم به، عىل شكل خطاب اعالمي 
زمني،  تسلسل  وفق  مبارش،  إيامين  حواري 
وتتابع مكاين، لتبادل النصائح والتحذيرات 
وعىل  الفعل)،  ورد  (الفعل  مبدأ  وفق  عىل 
احلــوار  ويتجسد  وجـــواب،  ــؤال  س شكل 
اإلعالمي اخلطايب بني نوح وابناء قومه، 
بخطاب تفاعيل صادق من كل عقله وقلبه 
سيؤل  بام  وتفهيمهم  لفهمهم  ومشاعره، 

. إليهم من عقاب اهلل

ثانيا: اخلطاب اإلعالمي الدنيوي: 

الدنيوي،  اإلعــالمــي  اخلطاب  يتميز 
ــاج وإخــــراج الــربامــج  ــت بــأعــتــامده عــىل أن
التلفزيونية واإلذاعية، وعرض املرسحيات 
امللحمي  ـــرسد  وال الشعر  ومــهــرجــانــات 
ألحداث تارخيية واقعية أومتخيلة يف بعض 
األحيان، وبعيدة عن تناول مواضيع إيامنية، 
والسنة  الكريم  القرآن  وآيات  سور  تناول 
ثقافياً  خطاباً  تعتمد  وإنام  الرشيفة  النبوية 
إىل  أورياضياً...وما  أوعلمياً  أوسياسياً 

حتقق  دنيوية،  وأهــداف  غايات  وله  ذلك، 
الرسالة واألفكار املقصودة، التي ال تقرتب 
يشذب  الذي  الروحي،  اإليامين  العمل  من 
ويستهدف  اإلصــالح،  إىل  ويدعو  اهلمم 

بعض الرشائح األجتامعية املقصودة.

إلقاء اخلطاب اإلعالمي  حيمل أسلوب 
املشاعر  تنقل  أدبية  خصائص  الدنيوي، 
اجلمهور  إىل  املوجه  باألسلوب  واملعاين، 
مبارشة، أوعن طريق أجهزة أتصال سمعية 
ودرجتها،  الصوتية  القوة  تعتمد  أومرئية، 
اإلنسانية،  املشاعر  تدفق  يف  والــرسعــة 
يف  املناسبة  املتنوعة  األجـــواء  ختلق  التي 
قصرية  مجل  شكل  عىل  األحــداث،  جتسيد 
أوطويلة، وخاصة عند إلقاء احلوار اخلطايب 
اإلعالمي، يف رسد احداث ومواقع الرواية 
التحكم  إتقان  بعد  أوالقصة،  أوامللحمة 
عوامل  وخلق  الدرامي،  التسلسل  بناء  يف 
فيها  متيزت  والتي  والتشويق(١١)،  الرتقب 
مدارس  من  أنبثقت  التي  التعبريية  املدرسة 
العاطفي،  اجلموع  يف  املختلفة  التمثيل 
أوشكل،  أوسلطة  قيد  كل  من  واألنفالت 
والتي  وحريته  اخللق  بعبقرية  واإليـــامن 

الشعر  يف  التعبريية  مكاوي:  الغفار  د.عبد   (١١)
املرصية  اهليئة  (القاهرة:  واملــرسح  والقصة 
العامة للتأليف والنرش،١٩٧١)ص٨٦ -٨٧.
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تأثرت بمدرسة شكسبري بوجه خاص(١٢).

بني  اإلعــالمــي  اخلــطــاب  احلـــوار  يبدأ 
شخصني، وقد يقرتب بني جمموعة أشخاص، 
ليضمن خصائص احلوار ومفرداته، ونجاح 
متطلبات  من  لتجسيده،  املرافقة  األجــواء 
واحلركي،  الصويت  اإليقاع  مؤثرات  توفر 
موضوع  معاين  أستيعاب  يضمن  ــذي  ال
اجلمل والكلامت، ويشخص املواقع املكانية 
واضحة  تصل  بحيث  الزمنية،  والفقرات 
فمثالً  املتابع،  اجلمهور  أذهان  إىل  وسليمة 
احلوار اخلطايب اإلعالمي املوجه إىل رشحية 
يتطلب  أوالفالحني،  أوالــعــامل  األطفال 
التأكيد فيه عىل أسلوب إلقاء مجل وكلامت 
صويت  أيــقــاع  ذات  اإلعــالمــي،  اخلــطــاب 
وبعيداً  والــرتوي،  التمهل  يعتمد  وحركي 
إال  الصويت،  واملؤثر  األداء  يف  املبالغة  عن 
النفسية  احلاالت  تتطلبها  معينة  حاالت  يف 
يف  الدرامي  املوقف  وصدق  واألجتامعية، 
واقعيته وتنوعه: وخصوصاً عند أداء إلقاء 

قصص األطفال.

سورة  يف  التعبريي  اإلعالمي  اخلطاب 
نوح يف نص القرآن الكريم.

: الطرق واألساليب احلوارية:  أوالً
(١٢) املصدر نفسه: ص٨٠.

السمعية  ــالم  اإلع وسائل  بأستطاعة 
هلا،  املتابع  اجلمهور  ختاطب  أن  واملرئية 
وحسب  مبارشة،  أوغــري  مبارشة  بصورة 
املستهدفة  ــة  ــال احل ومقتضيات  حــاجــة 
سواء  تغطيتها،  املــراد  الرضورية  واحلاجة 
كان األستهداف جتسيداً للحوادث مبارشة 
من قبل ممثيل العروض املرسحية داخل قاعة 
، أوبصورة غري مبارشة عندما  العروض مثالً
الدرامية، وتعرض  احلاالت  تصور وجتسد 
من خالل الشاشة املرئية واإلذاعة السمعية 
عىل اجلمهور، وقد تغني حركات وإشارات 
وإيامءات التعبري اجلسدي والروحي للمثل، 

بدالً عن األلفاظ والكلامت األعتيادية.

مع  التعامل  عىل  القدرة  له   اهلل إن 
ومجيع  والبرش  واملالئكة  والرسل  األنبياء 
من  واألرض،  السموات  يف  ما  مكونات 
شمس وقمر ونجوم ورياح، وبطرق خمتلفة 
وعىل  حلرصها،  جمال  ال  متعددة  وأساليب 
سبيل املثال ال احلرص، قصة النبي نوح مع 
قومه، وشكواه منهم إىل ربه يف اآليات 
املباركة يف سورة نوح من القرآن الكريم.

مجيع  الــســورة،  بــدايــة  يف   اهلل كلم 
ا  نَ لْ سَ أَرْ ا  ﴿إِنَّ مبارشة:  وبصورة  البرش  ابناء 
نــوح/آيــة:١]،  ﴾[ســورة  ــهِ مِ ــوْ قَ ــى  إِلَ نُوحاً 
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ليخربهم  الصاحلني،  عــبــاده  هبــا  خياطب 
املؤمنني،  رسالة  من  مرسل    نوحاً أن 
وبأسلوب  بوجوده  ليعرتفوا  قومه  إىل  بعثه 
وبصورة  ــوزون  م هــادئ  إعالمي  خطايب 
نبيه  خياطب   أخر جهة  ومن  النبيلة، 
أَنْ  بْلِ  قَ مِنْ  كَ  مَ وْ قَ رْ  ــذِ ن أَ ﴿أَنْ   : نوحاً
آية:١]،  نوح/  ﴾[سورة  لِيمٌ أَ ابٌ  ذَ عَ مْ  تِيَهُ أْ يَ
التعبري  يف  اللهجة  شديد  إعالمي  خطاب 
بالعقاب  فيها  ينذر  وعبارات  والتصوير، 
وهوعذاب  األمل  شديد  والثبور:  والويل 

النار، أوهوما نزل هبم من الطوفان(١3).

النبي  ل اخلــطــاب اإلعــالمــي مــن  حتــوّ
بكالم  وخيربهم  مبارشة،  قومه  إىل   نوح
 ﴾ بِينٌ يرٌ مُ مْ نَذِ مِ إِنِّي لَكُ وْ ا قَ الَ يَ اهلل: ﴿قَ
[سورة نوح/ آية: ٢]، بخطاب ذي نربة قوية 
شديدة البأس، وبلهجة مؤثرة، مع األستمرار 
يف تغري يشء من األسلوب اخلطايب وطريقة 
إلقائه التي تدل عىل أداء إلقائها الذي حيمل 
وا  دُ بُ اعْ النصيحة والوعظ، حينام قال: ﴿أَنْ 
مْ  نُوبِكُ مْ مِنْ ذُ رْ لَكُ فِ يَغْ ونِ يعُ أَطِ وهُ وَ قُ اتَّ هَ وَ اللَّ
هِ  اللَّ لَ  أَجَ إِنَّ  ى  مًّ سَ مُ لٍ  أَجَ إِلَى  مْ  كُ رْ خِّ ؤَ يُ وَ
﴾[سورة  ونَ مُ لَ تَعْ مْ  نتُ لَوْ كُ رُ  خَّ ؤَ يُ اءَ ال  ا جَ إِذَ

(١3) حممد سليامن عبد اهلل األشقر: زبدة التفسري 
الثانية،  الطبعة  (الكويت:  القدير  فتح  من 

١٩٨٨) ص٧٦٧. 

نوح/اآليتان:3-٤].

 ربه نوح فخاطب  النبي  أجته  ثم 
مـــبـــارشة، فــيــنــاشــده بــخــطــاب إعــالمــي 
عىل  والندم  واملشقة  احلرسة  حيمل  متثييل، 
جييبوا  مل  ألهنم  معه،  قومه  ابناء  ترصفات 
شاكياً  فقال  ــره،  ألم أنقادوا  وال  دعوته، 
يْالً  لَ مِي  وْ قَ تُ  وْ عَ إِنِّي دَ بِّ  الَ رَ لربه(١٤): ﴿قَ
إِنِّي  وَ اراً فِرَ إِالَّ  ائِي  عَ دُ مْ  هُ دْ يَزِ مْ  لَ فَ اراً نَهَ وَ
مْ  هُ ابِعَ أَصَ وا  لُ عَ جَ مْ  لَهُ رَ  فِ لِتَغْ مْ  هُ تُ وْ عَ دَ ا  مَ لَّ كُ
وا  ــرُّ أَصَ وَ مْ  ابَهُ ثِيَ ا  وْ شَ تَغْ اسْ وَ ــمْ  انِــهِ آذَ فِي 
ــورة نوح/  ﴾ [س ــاراً ــبَ ــتِــكْ وا اسْ ــرُ ــبَ ــكْ ــتَ اسْ وَ
 لربه يــؤكــد  ثــم   [٦-٧-5 اآليـــات: 
بخطاب إعالمي أخر فيه حرية وحرسة وآمل 
إِنِّي  مَّ  ثُ اراً هَ جِ مْ  هُ تُ وْ عَ دَ إِنِّي  مَّ  ﴿ثُ بقوله: 
لْتُ  قُ فَ اراً رَ إِسْ مْ  لَهُ تُ  رْ رَ أَسْ وَ مْ  لَهُ نتُ  لَ أَعْ
[سورة   ﴾ اراً فَّ غَ انَ  كَ إِنَّهُ  مْ  بَّكُ رَ وا  فِرُ تَغْ اسْ
أن  ألجل  أي   ،[٨-٩-١٠ اآليات:  نوح/ 
يستجيبوا، فإذا أستجابوا، غفرت هلم، وهذا 
حمض مصلحتهم، ولكن أبوا إال متادياً عىل 

باطلهم ونفروا من احلق(١5).

تيسري  السعدي:  نــارص  بن  الرمحن  عبد   (١٤)
الكريم الرمحن (بريوت: مؤسسة فؤاد بعينو 
للتجليد، مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي، د. 

ت) ص١٢5٢.
مصدر  السعدي،  نــارص  بن  الرمحن  عبد   (١5)

سابق: ص١٢53.
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تغيري  إىل  أحياناً   نوح النبي  يضطر 
من  والتحذير،  النصح  موضوع  خطاب 
املؤثر  وإيقاع  الصوتية  الطبقة  شدة  حيث 
من  إليه  بحاجة  هم  بام  ليذكرهم  الصويت، 
هطول املطر لسقي زروعهم التي تدر عليهم 
بالرزق والبنني: ويروي الشعاب والوهاد، 

وحييي البالد والعباد(١٦) قال تعاىل:

  اراً رَ دْ مِ مْ  يْكُ لَ عَ اءَ  مَ السَّ ــلْ  سِ ــرْ ﴿يُ
مْ  لَكُ لْ  عَ يَجْ وَ نِينَ  بَ وَ الٍ  ــوَ مْ ــأَ بِ ــمْ  كُ دْ ــدِ ــمْ يُ وَ
﴾ [سورة نوح/  اراً نْهَ أَ مْ  لْ لَكُ عَ يَجْ نَّاتٍ وَ جَ

اآليتان:١١-١٢]

بخطاب   نوح النبي  يعاتبهم  ثــم 
يف   اهلل بمكانة  هلم  حمذراً  أخر  إعالمي 
خلق السموات واألرض والبرش بمختلف 
أجناسهم: أي ال ختافون هلل عظمة، وليس 

هلل عندكم قدر(١٧). قال تعاىل:

دْ  قَ وَ اراً قَ وَ هِ  لِلَّ ــونَ  جُ ــرْ تَ ال  مْ  لَكُ ــا  ﴿مَ
﴾ [سورة نوح/ اآليتان: ١3- اراً وَ مْ أَطْ كُ قَ لَ خَ

١٤]، ويستمر اخلطاب اإلعالمي املبارش بني 
النبي نوح وربه ليشكوا له، من عناد 
 ،وارصار قومه عىل عدم األعرتاف باهلل
يف  املختلفة  اإلعالمية  اخلطابات  وبتعدد 
مصدر  نــارص،  بن  السعدي  الرمحن  عبد   (١٦)

سابق: ص١٢5٢.
(١٧) [سورة نوح/ اآليتان:3-٤].

املحذرة  قومه،  ابناء  مع  واالساليب  الطرق 
والوعظ  الكالم  هذا  وإن  هلم:  واملتوعدة 
والتذكري ما نجع فيهم وال أفاد(١٨). ويواصل 
املتكرر،  اإلعالمي  خطابه   نوح النبي 
الذي يتناول فيه الوعظ واإلرشاد والتبصري 
أداء  وباسلوب   بعظمة اهلل قومه،  البناء 
اإللقاء، الذي تربز فيه مالمح الروية والصرب 
عىل عنادهم الشديد: واألستدالل هلم بخلق 
السموات التي هي أكرب من خلق الناس(١٩)، 
نوح:  [سورة   ﴾ ينِ وْ صَ عَ مْ  ُ إِهنَّ بِّ  ﴿رَّ فقال: 
اآلية ١5]، فيه العجب واملقدرة هلل (سبحانه 

وتعاىل).

أستخدام  من   نوح النبي  أستفاد 
توظيف  يف  اإلعــالمــي،  اخلطاب  وسيلة 
بعد  الكفار،  مع  املتواصل  النبيل  جهاده 
املضنية،  الطويلة  والنقاشات  احلــوارات 
االسالمي  الداعية  عليها  عقب  ــذي  وال
امللح  الدائب  اجلهد  بقوله:  قطب)  (سيد 

الثابت املرص(٢٠).

مصدر  نــارص،  بن  السعدي  الرمحن  عبد   (١٨)
سابق: ص١٢5٤.

مصدر  نــارص،  بن  السعدي  الرمحن  عبد   (١٩)
سابق: ص١٢53.

املجلد  ــرآن،  ــق ال ــالل  ظ يف  قــطــب:  سيد   (٢٠)
دار  (بريوت:   3٢٦-٠ األجزاء:  السادس، 

الرشوق، ١٩٨٢) ص3٧٠٦.
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يناجي   نوح النبي  سلوك  أستمر 
مستغيثاً  ــي،  ــالم اإلع باخلطاب   ربه
نِي﴾  وْ صَ مْ عَ بِّ إِنَّهُ ومشتكياً إليه بقوله: ﴿رَ
به  أمرهتم  فيام  نــوح/اآليــة:٢١]  ــورة  [س
هُ  الُ مَ هُ  دْ يَزِ لَمْ  نْ  وا مَ بَعُ اتَّ وبام طلبته مني: ﴿وَ
نوح/اآلية:  [ســورة   ﴾ اراً سَ خَ إِالَّ  هُ  ــدُ لَ وَ وَ
٢١] فقد جلأ إىل ذلك بعد أن أستنفذ شتى 
الوسائل والطرق اخلطابية احلوارية معهم، 
بحيث وصل فيه األمر إىل الدعاء عليهم من 
ال  ربه دعوة احلق أمام الباطل بقوله: ﴿وَ
ىلَ  عَ رْ  تَذَ ال  بِّ  رَ  ، الالً ضَ إِالَّ  ينَ  الِمِ الظَّ دْ  تَزِ
مْ  هُ رْ يَّاراً، إِنَّكَ إِنْ تَذَ ينَ دَ افِرِ ضِ مِنْ الْكَ رْ األَ
 ﴾ اراً فَّ كَ راً  اجِ فَ إِالَّ  وا  لِدُ يَ ال  وَ كَ  بَادَ عِ وا  لُّ يُضِ
 [٢٤،٢٦،٢٧ ـــات:  اآلي نـــوح/  [ســـورة 
 التفرغ إىل اهلل ليتجىل يف هذا اخلطاب، 
أصوهلا،  وثبات  العقيدة  وحدة  حقيقة  مع: 
أرتباطها  يتجىل  كــام  جــذورهــا،  وتــأصــل 
بعد  وقـــدره(٢١)   اهلل وبـــإرادة  بالكون 
املختلفة  األهتامات  وسخرية  صرب  حتمل 
باجلنون،  قومه  وابناء  عائلته  أفراد  قبل  من 
فأنحرصت يف قلب واحد ينطوي عىل قبس 
من نور اهلل  ويتصل بروح اهلل طيلة 

مدة ألف سنة إال مخسني عاماً.

(٢١) سيد قطب، مصدر سابق: ص3٧٠٧.

يف  الطويل  جهاده   نوح النبي  وخيتم 
هناية السورة، بخطاب إعالمي إيامين، يغلب 
اهلل  حرضة  يف  الكريم  النبوي  األدب  عليه: 
اخلشوع  حالة  يصور  العظيم)(٢٢)  (العيل 
بالوالدين  النبوة  بر  ليدعوا  املتذلل،  الودود 
بِّ  ﴿رَ مؤمناً:  ببيتي  دخل  وملن  املؤمنني، 
 ﴾ ناً مِ ؤْ تِي مُ يْ لَ بَ خَ نْ دَ لِمَ يَّ وَ الِدَ لِوَ رْ لِي وَ فِ اغْ
[سورة نوح/اآلية: ٢٨] يف خطاب إعالمي 
متثلت فيه قمة اإليقاعات الكالمية التعبريية 
الصادقة واللقطات التصويرية املرئية املبدعة 

أمام عظمة اهلل ليستجب دعاءه.

مناقشة  التطبيقية:  اإلجـــراءات  ثانياً: 
اإلجراءات واخلطوات التي أتبعها الباحث 

يف الوصول إىل أهداف البحث:

البحث . ١ أعتمد  البحث:  منهجية 
عىل االستفادة من أنواع طرق إلقاء 
واألسلوب  اإلعــالمــي،  اخلطاب 
إىل  للوصول  (املحاكاة)  التمثييل 

النتائج املتوخاة منه.

آيات . ٢ إىل  أستند  البحث:  جمتمع 
التي  الكريم  القرآن  يف  نوح  سورة 
خياطب فيها النبي نوح ربه مرة، 

وابناء قومه ثانية.

(٢٢) املصدر نفسه: ص3٧١٧. 
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شملت . 3 (قصدية)  البحث:  عينة 
آيات سورة نوح يف القرآن الكريم، 
اآليات  أنتقاء  فيها  روعــي  والتي 
يكثر  الــتــي  احلـــواريـــة،  اخلطابية 
 نوح بني  واجلــدل  النقاش  فيها 

وربه وبني ابناء قومه.

خالل . ٤ مــن  ــي:  ــرائ اإلج التعريف 
واألساليب  الــطــرق  أســتــعــراض 
اإلعــالمــيــة  التمثيلية  اخلــطــابــيــة 
النبي  إليها  جلــأ  الــتــي  املــتــعــددة، 
إقناع وكسب  ينجح يف  مل   ،نوح
باهللرغم  لإليامن  قومه  ابناء 
يمكن  والتي  إليهم  املتكرر  تأكيده 

اخلروج ببعض املؤرشات التالية:

  نوح قوم  ابناء  وإرصار  جتاهل  أ- 
ملــعــرفــة (فـــائـــدة وأمهـــيـــة) طــرق 
وأساليب اخلطاب اإلعالمي، الذي 
مل تكن معروفة يف ذلك الوقت، مثل 
ما هوعليه اآلن، جعلهم مل يستجيبوا 
عاطفة   .النبي دعوة  ويستوعبوا 
فرض  يف   نوح النبي  وطيبة 
سيطرته اإليامنية، عىل إجبار زوجته 
وابنائه عىل اإليامن باهلل وتعاليمه 

، وثم ابناء قومه ثانياً. أوالً

النتائج: يمكن األستفادة من سور . 5
التي ترسد قصص  القرآنية  اآليات 
األنبياء والرسل، من قبل املخرجني 
واملنتجني للمرسحيات اإلسالمية، 
السمعية  والربامج  واملسلسالت 
واملرئية، ملحطات اإلذاعة والقنوات 
مالمح  تظهر  أن  دون  التلفزيونية، 

وشكل أجساد األنبياء والرسل.

قصص . ٦ تتضمن  األستنتاجات: 
القرآن  سور  يف  والرسل  األنبياء 
والتعليامت  التوجيهات  الكريم، 
ملختلف  ــة،  ــي واألخــالق اإليــامنــيــة 
رشائح املجتمع، عىل شكل نصائح 

(دينية تربوية ثقافية أجتامعية).

املقرتحات:. ٧

إعالمية (مرسحية  إقامة مهرجانات  أ- 
للعروض  تلفزيونية)  سينامئية 
بتناول  اخلاصة  الفنية،  اإلنتاجية 

ومعاجلة قصص القرآن الكريم.

علمية  وبحوث  دراســات  إجــراء  ب- 
املاجستري  رســائــل   مستو عــىل 
لتناول قصص  الدكتوراه  وأطاريح 
القرآن  ســور  يف  والرسل  األنبياء 

الكريم.
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علل القراءة القرآنية يف مرسوم مصاحف األمصار

أ. د. صالح مهدي عباس

يف  األمصار  أهل  أختالف  تناولتْ  البحث  جممل  عىل  الضوء  سلطت  بمقدمة 
قراءة القرآن الكريم حيث كان أهل كل أقليم يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من 
الصحابة، ينقل السيد الباحث إىل أصل منهجه يف البحث والذي اقترص عىل أختالف 

مرسوم مصاحف االمصار بالزيادة والنقصان دون غريه من االختالفات.

: أثبتُ أختالف مصاحف االمصار اإلسالمية  ويوسع الباحث دائرة بحثه قائالً
كام هو وارد يف الكتب املعنية بمرسوم املصاحف مستشهداً بأبيات قصيدة لإلمام 
القاسم بن قرية بن خلف الشاطبي التي نظم فيها كتاب القراءات القرآنية املعتمدة 
واصلتُ عىل مجلة خمتارة منها يف كل قراءة معتمداً يف تعليل القراءات عىل الكتب 
املختصة بعلل القراءات واالحتجاج هلا جممالً أقوال أصحاهبا يف الغالب، ومنها ما 

أثْبته الباحث حرفياً ذاكراً مصادره.
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بينات من فقه القرآن (تفسري سورة لقامن)
سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

"أليس الناس سواء يف مد أستيعاهبم ملا يف القرآن الكريم من نعم عظيمة، بل هم 
درجات، أهنم يتاميزون بمستو عقوهلم ومد فهمهم لرس احلياة"

القرآن  قراءة  إىل  تدعو  ربانية  لدعوة  املدرس  السيد  سامحة  ينطلق  التمهيد  هذا  من 
 الكريم مقرونة بتدبر معناه مبرصاً بالقول أن يف القرآن الكريم آيات تسمو فوق مستو

فهم اإلنسان وهذه الظاهرة تدلنا عىل أمرين.

االول: الرجوع إىل كلامت النبي وأهل بيته ع طلباً ملعرفة حقائق اآليات.

 القرآن الكريم بالتدبر والتفقه وبالتقو الثاين: السعي من أجل التسامي إىل مستو
الكريم  القرآن  عىل  أنفسهم  يعرضوا  أن  إىل  كافة  املسلمني  سامحته  ويدعو  والعرفان. 
لتقييمها عىل أساسه فليست ممارسة الشعائر وحدها كافية بل جيب أن تكون لوجه الرب 

ومؤثرة يف سائر جوانب السلوك.

ثم تناول سامحته فلسفة احلروف املقطعة، ثم ما هي حقيقة العبادة، ثم فرس سامحته 
سورة لقامن عىل وفق املنهج الذي وضعه للمسلم والداعي إىل تدبر القرآن الكريم وفهم 

معانيه ومراميه السامية.معانيه ومراميه السامية.
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بصائر سورة العرص

سامحة الشيخ حممد مهدي اآلصفي

يستعرض سامحة الشيخ األصفي سورة العرص ويصفها بأهنا من غرر قصار السور يف 
القرآن الكريم وقدضمنها عىل اختصارها ثالثة حماور..

ثم  القسم،  جواب  من  واالستثناء  القسم  وجواب  قسم  من  يتالف  األول:  املحور 
سياق  مع  تتناغم  التي  باألمثلة  مدعامً  املحاور  تلك  تفصيل  يف  الشيخ  فضيلة  يميض 
السورة املباركة. ثم ينتقل سامحته إىل موضوع البصرية والبصائر بأعتبار أن القرآن بصائر 
سؤاله؟  عن  بأقتضاب  فيجيب  هي؟  ما  والبصائر  البصرية  عن  يسأل  اهلل..ثم  عند  من 
ويشري الشيخ الباحث إىل أن يف الكون والتاريخ واملجتمع وحياة االخرة حقائق كبرية 
وهامة وواضحة ولكنها برغم وضوحها ختفى عىل الكثريين، كام أن هناك حقائق رقيقة 
ال يدركها إال من آتاه اهلل نوراً من بصائر كتابه ال يمكن الوصول إليها، إال من طريق 
الوحي. فمن احلقائق الواضحة التي تغيب عن الكثريين برغم وضوحها هو قوله تعاىل 
)، فهي تغيب عن اكثر الناس. بعد ذلك يغوص  ٍ رسْ انَ لَفِي خُ يف سورة العرص: (إِنَّ اإلِنسَ
البصائر  بقية  بالبصرية األوىل وهي (القسم)، ثم  فضيلة الشيخ األصفي يف بحثه مبتدأ 

(جواب القسم واالستثناء من جواب القسم)

واختتم الشيخ االصفي بحثه بالربط اليقيني بني معرفة احلق والصرب عليه، وهذا ما 
اتفقت االمة عليه.
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دور املسترشقني يف ترمجة القرآن الكريم
أ. د. عبد اجلبار ناجي

قبل أن يلج الدكتور الباحث يف موضوع بحثه أطره بمقدمة عن الدواعي واالسباب التي 
ادت بالغرب املسيحي والكنيسة الكاثوليكية منذ حلظات هزيمة اجليوش البيزنطينية والرومانية 
مناطق  ثانية السرتداد  العودة  إىل  املسيحي  بالغرب  الشام وغريها مما حدا  بالد  املسيطرة عىل 
نفوذهم أما بواسطة السالح واحلرب وأما وهو األهم بواسطة توجيه هذا احلقد اعتامداً عىل 
سالح الفكر (القلم) لتشويه الدين اجلديد والتسفيه بالرسالة اإلسالمية، وبالطعن بشخصية 
 وسرية سيد األنام وسريته ويسرتسل الدكتور الباحث بالقول (عن كتاب اهلل الرسول
مها امليدانان الرئيسيان اللذان صوبت االقالم الغربية نحومها) ثم يؤكد السيد الباحث القول 
الكريم كانت وما تزال شاملة ومتنوعة وكثرية،  بالقرآن  املتعلقة  الدراسات االسترشاقية  بأن 
املحاوالت  بتارخيية  املهتم  ذلك  االسهامات،  هذه  من  واحد  حمور  عىل  سيقف  هذا  بحثه  أن 
التارخيي  التطور  تشخيص  إىل  هتدف  أنام  دراسة  وهي  القرآين  النص  لرتمجة  الغربية  املسيحية 

اللغوي والعلمي يف ترمجة كتاب اهلل تعاىل.

وير الباحث أن ثمة ترمجات بعينها ظلت مؤثرة يف الكتابات التارخيية االسترشاقية نظري 
ترمجة املسترشق الربيطاين ثم االمريكي رود ويل...

وأستعرض الباحث ترمجات الكثري من املسترشقني، وأسهاماهتم يف ترمجة القرآن الكريم 
.وتفاصيل أخر
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الفاصلة القرآنية طبيعتها االيقاعية وأنواعها ووظيفتها
أ. د. زهري غازي زاهد

ثم  أنواعها  ثم  االيقاعية  وطبيعتها  القرآنية  الفاصلة  مسألة  الباحث  الدكتور  يتناول 
النثر والقافية يف  الفاصلة ووظيفتها وبام ختتلف عن السمع يف  آلية عمل  وظيفتها مبيناً 

الشعر.

الدين  وبدر  الرماين  مثل  القرآنية  للفاصلة  النحاة  تعريفات بعض  الباحث  يورد  ثم 
الزركيش.

التعريفات متقاربة إال أن املفهوم خمتلف بني أصحاب أعجاز  الباحث إىل أن  وينبه 
القرآن وبني البالغيني وأن اصحاب االعجاز ميزوا مصطلح الفاصلة يف القرآن الكريم 
عن السجع يف النثر ومل يسموا ما متاثلت حروفه سجعاً رغبة يف تنزيه القرآن الكريم عن 

الوصف الالحق بغريه من كالم الكهنة وغريهم.

ثم يتناول الباحث أنواع الفواصل ثم يدعم كل نوع بآية من القرآن الكريم وصوالً 
إىل وظيفة الفواصل.

النحو مهام  الكريم من خالل علم  القرآن  نقرأ  القول (ينبغي أن ال  الباحث  وخيتتم 
أحسن  اهلل  فتبارك  القرآين  النص  خالل  من  النحو  نقرأ  أن  ينبغي  وأنام  أفاقه  اتسعت 

اخلالقني).
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التفسري البنائي للقرآن الكريم
أ. د. حممود البستاين

يتناول الباحث موضوع (مصطلح التفسري البنائي واملسوغات الفكرية هلذا النمط من التفسري، 
معرفاً أياه بأنه دراسة النص القرآين الكريم من خالل السورة) بصفتها (وحدة) لغوية هلا بناؤها 

اخلاص املتمثل يف نص ترتابط آياته وموضوعاته وعنارصه وأدواته بعضها مع اآلخر.

يف  بتلخيصه  ويقوم  التفسري  من  النمط  هلذا  الفكرية  املسوغات  إىل  الباحث  يتحول  ثم 
تناول السورة الكريمة من  إما أن  التفسريية قديامً وحديثاً أهنا  الدراسات  بأن  املتمثلة  احلقيقة 
خالل الدراسات (التجزيئية) لآليات بحسب تسلسلها  يف السورة أو تناول الدراسة للظواهر 

املطروحة فيها.

الكريم يف ١١٤ سورة؟ وملاذا يف كل سورة  القرآن  انتظم  ملاذا  الباحث  السيد  يتساءل  ثم 
يطرح موضوعات حمددة قد تتكرر وقد ال تتكرر؟ ملاذا ترد يف سياق خيتلف عن السياق الذي 
وردت من خالله يف هذه السورة أو تلك؟ وملاذا كان النبي يأمر كتاب الوحي بأن يضعوا 

اآلية الفالنية يف السورة الفالنية إىل جانب اآلية الفالنية؟.

وهكذا يستطرد الدكتور البستاين بطرح الكثري من االسئلة يمكن للقارئ أن يستزيد منها 
خالل  من  النص  لبناء  متنوعة  نامذج  ايراد  إليها  مضافاً  البحث  هذا  قراءة  مع  تواصل  ما  إذا 

التمهيد وأنعكاساته أو صالته العضوية بالنص.
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ظواهر أستعامل آيات القرآن الكريم يف رسائل القرن السادس 
اهلجري املرشقية

أ. د. حممد عبد احلسني اخلطيب

يتناول السيد الباحث ظاهرة أستعامل آيات القرآن الكريم يف رسائل القرن السادس 
اهلجري املرشقية، حيث بلغ االهتامم بالنثر عموماً وبالرسائل خصوصاً شأوا بعيداً وال 

سيام يف املرشق العريب اإلسالمي.

ثم ينتقل الباحث إىل احلديث عن مقدرة عدد من الكتاب املشارقة عىل ختري االلفاظ 
واألخيلة  الصور  من  يوائمها  بام  واخلربية  االنشائية  االساليب  وسبل  املعاين  وأبــراز 

والعواطف وفنون البيان.

ويشري الباحث إىل أن موضوع تضمني الكاتب املرشقي نصوصاً من القرآن الكريم 
إنام كانت لغايات سياسية أو أجتامعية أو أدبية مستعرضاً ظواهر عدة متخضت عن إفادة 

الكتاب املشارقة من القرآن الكريم أقتباساً أو تضميناً.

وخلص السيد الباحث ما خرجت من صفحات بحثه موضوع أستعامل آيات القرآن 
الكريم يف نقاط عدة منها ظاهرة الدليل، وظاهرة التاكيد، وظاهرة املعنى اخلاص التام، 

وظاهرة تتمة املعنى اخلاص، وظاهرة التفسري.
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نظرية التكليف يف التصور القرآين
أ. د. عبد األمري كاظم زاهد

تناول االستاذ الدكتور عبد االمري كاظم زاهد قضية التكليف الرباين لإلنسان عىل 
أنه (فلسفة االستخالف اإلسالمية) وأن التصور الفلسفي القرآين قدم مرشوعاً حضارياً 
وحمركة  هائلة  قوة  اإلنسان  أعتربت  التي  التكليف  قضية  فيه  ما  أبرز  كان  لإلنسانية 

للمعطيات الكونية، وطاقة قادرة عىل صنع التقدم والسعادة.

ثم  فيها  األول  الركن  التوحيد  يُعد  التكليف  نظرية  أن  إىل  بالراي  الباحث  ويسمو 
االرض  يف  استخلفه  بأن  األرض،  وعامرة  احلياة  بناء  يف  اساسياً  دوراً  اإلنسان  أعطى 

وجعله املترصف يف معطياهتا عىل الئحة االهداف االهلية.

وأوضح السيد الباحث يف معرض حديثه عن االنابة الربانية لإلنسان عىل أهنا انابه 
ي  وَ الَّذِ عىل الكون الذي طوعه تعاىل خلدمة أغراضه وأهدافه أنطالقاً من قوله تعاىل: ﴿هُ

.﴾ هُ رُ فْ يْهِ كُ لَ عَ رَ فَ فَ نْ كَ مَ ضِ فَ رْ الئِفَ يفِ األَ مْ خَ كُ لَ عَ جَ

االهلي  التكليف  اوهلا:  ثالثة:  عنارص  يف  االرض  يف  التقدم  معادلة  الباحث  وأمجل 
ل. وثانيها: القوة العاقلة والقوة اجلسدية لإلنسان. وثالثها: وضع  لإلنسان بالنص املنزّ

املثوبة واجلزاءات احلسنة عىل الفعل احلسن.
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اإلمامة والعصمة يف كتاب (التبيان يف تفسري القرآن) للشيخ 
الطويس.

أ. د. حسن عيسى احلكيم

تناول االستاذ الدكتور حسن احلكيم قضية اإلمامة والعصمة يف كتاب الشيخ الطويس 
(التبيان يف تفسري القرآن) كونه أي (التبيان) عديم النضري يف التفاسري وأورد الباحث رأي 

كبار علامء الطائفة بخصوص علو كعب هذا التفسري منهم العالمة الشيخ الطربيس.

بعد مقدمة موجزة عن أمهية الكتاب حتدث السيد الباحث عن مسألة اإلمامة والعصمة 
يف كتاب (التبيان) الذي ناقش اراء الفرق اإلسالمية يف هاتني املسألتني فاالمامة منصب 
إن   النبوة وأختار من عباده اصلحهم واتقاهم سو للبرش كام سنّ  تعاىل  اهلل  اهلي سنّه 
اإلمام ال يوحى إليه كالنبي ثم يعرف الباحث (العصمة) قائالً هي االمتناع باالختيار عن 

فعل الذنوب والقبائح عند اللطف الذي حيصل من اهلل تعاىل يف حقه.

واختتم الباحث بالقول: إن الدارس املتفحص الراء الشيخ الطويس يف كتابه (التبيان) 
يف موضوع االمامة والعصمة، قد ناقش األراء بحياد تام وبموضوعية بعيدة عن التعصب 

واالنحياز وهذا مما يعطي لكتاب التبيان األصالة واألبداع.



...................................................................................... ملخصات البحوث

3٤٦

العدد األول: ربيع(٢٠١٠م -١٤3١هـ)

آيات األحكام بحث يف تعريفها لغة واصطالحاً
الشيخ خالد الغفوري

وهو دراسة لبيان تعريف (آيات االحكام) من الناحية اللغوية واالصطالحية، وقد 
لفت فضيلة الشيخ إىل مد أمهية هذا البحث ودرجة رضورته؛ وذلك من خالل حلاظ 

أمرين:

األمر األول الرضورة املنهاجية.

واألمر الثاين أمهية ذات البحث يف آيات األحكام وفقه القرآن.

الكريم باآلية لغة واصطالحاً ثم  القارئ  الشيخ بحثه بعد أن يعرف  وخيتتم فضيلة 
، أن  تعريف االحكام لغة وأصطالحاً ثم تعريف آيات األحكام بيشء من التفصيل قائالً
آيات األحكام هي اآليات التي يمكن للفقيه أن يستنبط منها يف اجلملة حكامً أو جعالً 

رشعياً سواء أكان تكليفياً أم وضعياً.
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العلم واملعرفة يف القرآن الكريم
أ. د. عيل العيل

يتناول الباحث العلم واملعرفة يف القرآن الكريم مذكراً بأن املصادر التي تتناول مناسبة 
النزول تنكر أن أول ما نزل من القرآن الكريم كان مرتبطاً بالعلم واملعرفة.

ويذهب الباحث إىل أن كلمة (إقرأ) إنام هي دعوة إهلية  رصحية للعلم واملعرفة.

لنا  بالعلم واملعرفة تشكل  املتعلقة  القرآنية  االلفاظ  إن دراسة  العيل   الدكتور   وير
هيكالً أساسياً لبناء منهج يف املعرفة والعلم عرب االلفاظ الواردة يف القرآن الكريم وأن 
االطار العام للداللية يف القرآن الكريم يتمحور عرب عدة معطيات تعد اصوالً اساسية يف 
: النص القرآين  : القرآن الكريم قطعي الصدور. ثانياً البحث يف النص القرآين منها: اوالً
: املعنى االنفرادي والرتكيبي  : بناء النص القرآين. رابعاً قطعي الصدور ظني الداللة. ثالثاً

للكلمة القرآنية.

واستطاع الباحث ان يرصد حتت هذه الداللة (١٠٢) لفظاً يستعرضها تباعاً من خالل 
اآليات التي ترد فيها ابتدأ بـ (اآلثر) وأنتهى بـ (العلم) الذي هو رشط من ارشاط الساعة.
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.الظواهر اللغوية يف قراءة اإلمام عيل
أ. م. د. أنامر عبد اجلبار

يتناول االستاذ الباحث موضوعه بعد تعريف لغوي وأصطالحي ملادة (القراءة)، ويؤكد أن 
ن  القراءة والتالوة ظلت تعتمد عىل السامع واملشافهة وأخذ اخللف من السلف مع أن القرآن دوّ

يف املصحف.

نة نبيه كونه ترعرع يف بيت  وير الباحث إن اإلمام أمري املؤمننياستحفظ كتاب اهلل وسُ
النبوة وتلقى العلم من فم الصادق األمني، وكان من أحفظ من ضبط النص القرآين وكان يقرأ 

طول ايامه بقراءة العامة.

حيث  والتسهيل،  اهلمز  األول:  املبحث  أثنني:  بمبحثني  بحثه  الباحث  االستاذ  ب  بوَّ وقد 
ض فيها باهلمزة املحققة عن بعض حروف املد واللني، وذلك  أورد طائفة من القراءات عوَ

لغرض أداء وظيفة صوتية يف نرب مقاطع معينة يف بناء الكلمة.

ومل يغفل السيد الباحث إيراد الكثري من األمثلة من القرآن الكريم جتعل القارئ يغيب بني ثنايا 
البحث ألمهيتها.

املبحث الثاين: الضبط والتحريك حيث أهتم هبا بسبب اختالف القبائل العربية يف نطق 
احلركات الثالث ورغبته يف وضع قواعد واسس ثابتة يف ضبط احلركات، وقد أعتمد الباحث 

العرشات من املصادر التي وثّق هبا بحثه.العرشات من املصادر التي وثّق هبا بحثه.
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املفهوم احلركي يف القرآن الكريم
مكي قاسم البغدادي

القرآن  يف  احلركي  (املفهوم  موضوع  البغدادي  قاسم  مكي  االستاذ  تناول  البحث  هذا  يف 
الكريم).

وبعد مقدمة مستفيضة عن منهجية القرآن الكريم وأنه دستورٌ عاملي للناس أمجعني ويف كل 
مكان وزمان ويف العامل الكبري الفسيح ويتناسب مع كل إنسان يف كل جيل مع حركة الليل والنهار 
وجتدد احلياة واألحياء ينتقل يف فصله األول إىل طبيعة املنهج احلركي يف القرآن الكريم وردود 

األفعال املتباينة.

رفه  بأنه مرحلة حتريك النص  ثم ينتقل السيد الباحث إىل تعريف املنهج احلركي حيث يعّ
القرآين، من دائرة النظرية إىل آفاق التطبيق وبصورة الطبع والتطبع  ال التصنع.

ويلفت الباحث إىل أن املنهج احلركي يف القرآن الكريم أمر جيهله كثري من الناس وهو فكر 
حضاري حديث ومستحدث قد بدأت تتداوله النخبة الواعية احلركية من الناس ولكنه فكر ما 

زال يف بداية الطريق ومل تتسلط عليه االضواء الشافية بصورة كافية.

وخيتتم الباحث بحثه بالقول أن أسلوب البحث يتقدم مادة البحث من عوامل املنهج احلركي 
يف القرآن الكريم ويدعم رأيه بأمثلة عديدة من القرآن الكريم يبني أساليب الدعوة إىل اهلل تعاىل 

بطرق خمتلفة مرنة ولينة ومبارشة وغري مبارشة.
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العدد األول: ربيع(٢٠١٠م -١٤3١هـ)

املنهج التفسريي عند السيد كامل احليدري

د. محيد جميد هدو

وثقوا  الذين  قسمها  كام  التفسري  مناهج  مراجعة  خالل  ومن  أنه  و  هدَّ الدكتور  يؤكد 
تقسيامهتا أنه يقف أمام احلوظتني ال سبيل لتجاوزمها، ومها:

: أن مسمى (التفسري اجلامع) هو عنوان مل يقرأه يف بحث ال قديم وال جديد، وانه  أوالً
من مكتشفات السيد احليدري.

ثانياً: أن السيد احليدري ير أن تعداده ملناهج التفسري منحرص يف هذه اخلمسة املذكورة 
يف مقدمة البحث.

ويسرتسل االستاذ الباحث يف االشارة إىل أن السيد احليدري ربام يكون قد استقرأ يف 
تصنيفه ملناهج التفسري ما اليمكن ان يعرتض عليه معرتض واملناهج التايل ذكرها:

١. منهج التفسري الروائي. ٢. منهج التفسري العقيل. 3. منهج التفسري العلمي التجريبي. 
٤. منهج تفسري القرآن بالقرآن. 5. املنهج التفسريي اجلامع.

و يف جممل بحثه قريباً من العالمة احليدري. وهكذا يقف الدكتور هدّ

مربزاً فطنته يف أستقراء احلقائق وميله إىل منهج العالمة الطباطبائي، وإنه قد ميّز التفسري 
.بالرآي عن تأويل القرآن مرة ومجع بينهام مرة أخر
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إعجاز اخلطاب اإلعالمي التمثييل يف آيات سورة نوح
أ. م. د. طالب عبد احلسني فرحان

بمتابعة  االهتامم  يف  منهمكني  أنفسنا  لوجدنا  اليومية  أوقاتنا  قضاء  يف  وتأملنا  دققنا  "لو 
خطاب وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة بأشكاهلا ووظائفها كافة".

االطار  مفردات  تقسيم  يف  الباحث  السيد  يميض  البحث  من  املستخلصة  العبارة  هبذه 
املنهجي للبحث الذي ضم مشكلة البحث واحلاجة إليه، ومن ثم أمهية البحث وهدف البحث 

وفرضياته وحدوده ومصطلحاته.

ز عىل  التمثييل  حيث ركّ الباحث بعد هذا املوضوع أساليب  اخلطاب اإلعالمي  ويتناول 
اإلعالمي  اخلطاب  الثاين:  اإليــامين.  اإلعالمي  اخلطاب  تضمن  األول:  أساسيني:  حمورين 

الدنيوي وصوالً إىل التعريف االجرائي لالطار النظري.

النبي نوح يف   أّطر الباحث موضوعه وهي طريقة اخلطاب اإلعالمي التمثييل لد ثم 
اقناع ابناء قومه بوجود اهلل جل جالله واإليامن به بطرق خمتلفة واساليب متعددة.

وأوضح الباحث أن هدف بحثه هو الكشف عن أفضل الطرق واألساليب لنجاح اخلطاب 
اإلعالمي التمثييل والتي يمكن أستخدامها يف استثامر السيطرة عىل اجلانب الروحي واإليامين 

.عىل النزاعات البرشية ألفراد عائلته وألبناء قومه الرافضة لإليامن باهلل النبي نوح لد
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إقرأ يف العدد القابل

موقف جمتهدي الشيعة من سالمة النص القرآين.• 

د.حممد حبش

 •.مصاحف اإلمام عيل

أ.د. عبد اهلل السوداين

األلفاظ املثلثة القرآءة يف القرآن.• 

أ.د. صالح مهدي عباس

اخلطاب القرآين يف نظر اإلخباريني.• 

الشيخ نعيم الساعدي

األثر القرآين يف سالمة اللغة العربية من خالل الترشيع.• 

أ.د. صاحب حممد حسني نصار




