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املحاور التي تبحث فيها املجلة

املحاور الرئيسة التي تبحث فيها املجلة
• تفسري القرآن الكريم بمنهج جديد يتامشى والتطور الفكري واالجتامعي والعلمي

واالقتصادي للمجتمع.

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

• إعجاز القرآن (يف اللغة والنظم والغيبيات واحلقائق العلمية والترشيع...الخ).
• تاريخ القرآن بنمط حتلييل مدعوم بالدليل العقيل من خالل فلسفة الرواية.
• أحكام القرآن أي فقه القرآن وتوجهاته الترشيعية.

• املصطلح القرآين (الناسخ واملنسوخ املحكم واملتشابه املطلق واملقيد والتأويل
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وأسباب النزول واألحرف السبعة واملكي واملدين...الخ).
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• 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 قدي ًام وحديث ًا 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 األخرى (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 األعالم املؤلفني يف علومه أو مشاهري كتاب املصحف
وخطاطيه (عرض ًا ونقد ًا وحتلي ً
ال...الخ).

املحاور التي تبحث فيها املجلة

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

• قصص األنبياء (من الوجهة التارخيية ومدى وثاقتها كحدث...الخ).

• حتقيق نصوص كتب ورسائل مل يسبق طبعها تنرش مجلة واحدة أو يف حلقات متعددة
عىل أن يكون التحقيق علمي ًا مصحوب ًا بصورة فوتوغرافية لعينات من صحائفه اخلطية
ويقدم املحقق بمقدمة تضم دراسة منهجية عن املؤلف والكتاب بالطرق املتعارف عليها

• روايات القراءات (السبع والعرش والشاذة) وأحكام الوقف والبسملة والتكبري...الخ.
• أية موضوعات أخرى هلا عالقة بالقرآن وتفسريه وعلومه وتارخيه وكتابته وتدوينه
وقواعد جتويده وتالوته ولغته ومواعظه وفقهه ووصفه وأمثاله وإعجازه ومصطلحاته

وفلسفة أفكاره وحواره وقصصه...الخ.

• تلتزم املجلة بنرش البحوث التي تعنى بشؤون القرآن الكريم خاصة ويف اإلطار الوارد
• أن ال يكون املوضوع نمطيا تقليديا يعرض ملوضوع مطروق أو منشور يف كتاب أو
جملة إال إذا احتوى عىل رأي جديد قد تراءى 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
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يف ميادين األبحاث.

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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كلمة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي
األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة
املرشف العام عىل جملة املصباح

دعوة نحو تعاضد اجلهود واهلمم من محلة القرآن لنجعل منه ربيع ًا حلياتنا ...

وع َل َم نجاة ال ِ
يض ُّل من
احلمد هلل الذي جعل القرآن نور ًا هنتدي باتباعه من ُظ َلم اجلهالة والضاللة َ
هدى ال يط َف ُأ عن الشاهدين ُبرهانه.
َّأم َق ْصدَ ُس َّنتِ ِه ،ونو َر ً

والصالة والسالم عىل سيد املب ِّلغني رساالته الذي جاهد إلعالء كتابه ونرش معارفه وعلومه وعىل
آله الطيبني الطاهرين عدل القرآن العظيم وحجج اهلل عىل اخللق أمجعني .
انطلق العدد األول من (املصباح) ونحن نعيش األمل واللهفة يف أن يكون ما ُبحث فيه ُ
وكتِب

ُيسهم بإرشاقة فكرية وروحية وتربوية ترفرف بظالهلا عىل قلوب عشاق القرآن ومحلته وليكون بادرة
نحو تفجري مكامن الفكر الثاقب وإشعاع الروح القرآنية ملن حيملون مهوم غياب القرآن عن حياتنا...
ويف الوقت الذي نتوجه بأسمى آيات الثناء والتقدير لإلخوة األعزاء الذين كانوا الساهرين لي ًال وهنار ًا
إلخراج هذا العدد بام فيه من بحوث بِ ُح َّلة قرآنية رائعة ولإلخوة أصحاب الفضيلة العلمية الذين
وشحوا صفحات هذا العدد ببحوثهم القيمة فإننا نأمل من اإلخوة األعزاء محلة علوم القرآن أن يفيضوا
علينا بآرائهم ومقرتحاهتم نحو تطوير هذه املجلة القرآنية خاصة يف طبيعة ما هو مطلوب الكتابة فيه وبام
يتامشى مع واقعنا املعارص و ُيسهم يف جذب طبقات املجتمع _ خاصة الشباب منهم _ نحو التعايش مع
القرآن وفهمه ووعيه والتوجه إىل العمل به وحبه والتفاين يف حفظه بروحه وفكره ومنهجه .

ونوجه دعوة إىل مجيع اإلخوة واألخوات ممن حيرتقون أمل ًا حينام يرون ضعف اجلهود املبذولة خلدمة
يشمروا عن سواعد العزيمة واهلمة ويفجروا ما لدى أبنائنا
القرآن الكريم ونرش علومه ومعارفه  ...أن ِّ
وأساتذتنا من طاقات ومواهب لنعمل مجيع ًا وبروح واحدة وإخالص يف النية وصرب وثبات وتتوجه
مجيع األقالم الرصينة نحو محلة قرآنية واعية ونجعل من القرآن ربيع ًا لقلوبنا وأرواحنا بعد أن غاب
ربيع احلياة عنا ...
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كلمة األفتتاح

بسم اهلل الرمحن الرحيم

وله احلمد عىل ما انعم والصالة والسالم عىل سيد اخللق حممد وعىل
آله وسلم ..وبعد

فبحمد اهلل وحسن توفيقه ،أنجزنا إصدار العدد األول من جملة (املصباح) الفكرية القرآنية،
متوخني يف ذلك مرضاته – سبحانه – فجازانا بحسن تسديده ،وها نحن أوالء ننجز العدد الثاين منها،
سري ًا عىل الطريق نفسه الذي اختططناه ألنفسنا بالرغم من وعورة الطريق ،وما اعرتى مسريتنا من
صعاب ،وبالرغم من اإلمكانات املتواضعة التي عملنا حتت ظلها ،وتباين رأي القراء فيها .مقدر ًا اجلهد
املضني الذي عززته جهود سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي األمني العام للعتبة احلسينية املقدسة
– املرشف العام عىل جملة املصباح – والذي فتح الباب عىل مرصاعيه لدعمها ،ال يتوخى يف ذلك إال
مرضاته – سبحانه – وكانت آراء من وقعت املجلة يف أيدهيم متباينة فمنهم من أشاد واكرب وشكر
وأثنى ،ومنهم من مل يكرتث هلا ألهنا ال متثل نوازعه التي ينزع إليها فكري ًا ،ومنهم من شمر عن ساعده
مثبط ًا ،حياول يف ذلك إحباط اجلهد ،فراح يبحث عن كل ما يعزز رأيه فيها من املعايب واملثالب!..
كذلك عني السخط تبدي املساويا

وعني الرضا عن كل عيب كليلة

وإذا كنا ال ننكر إن عملنا مل يبلغ درجة الكامل ،لسبب أو آلخر ،فإننا نذكر قراءنا األعزاء بمقولة
(العامد األصبهاين) ( :إين رأيت انه ال َيكتب إنسان كتاب ًا يف يومه إال قال يف غده  :لو غري هذا لكان
أحسن ،ولو زيد كذا لكان يستحسن ،ولو قدم هذا لكان أفضل ،ولو ترك هذا لكان أمجل ،وهذا من
أعظم العرب ،وهو دليل عىل استيالء النفس عىل مجلة البرش  ).وإننا إذ نستشهد هبذه املقولة احلكيمة لعامل
فذ من أعالم الكتابة يف تاريخ العربية ،فإننا ال نتوخى تربير ٍ
هنة هنا أو هفوة هناك جاءت بسبب الغفلة
أو التصحيف الطباعي أو ما شابه ذلك ،ولكنه احلق الذي يقال والذي يوصد الباب ويزجله بألف
مزالج أمام من يريد أن ينتقص أو يتهم أو يثبط ودليلنا عىل ذلك إننا تركنا الباب مفتوحا أمام النقد
قوم ،عادين ذلك اسهامة مقبولة منه للوصول إىل اهلدف املنشود ((..ربنا ال
اهلادف البناء ملن يريد أن ُي ّ
حتملنا ما
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا .ربنا وال حتمل علينا إرص ًا كام محلته عىل الذين من قبلنا .ربنا وال ّ
ال طاقة لنا به واعف عنا وغفر لنا وارمحنا أنت موالنا فانرصنا عىل القوم الكافرين )) صدق اهلل العيل
العظيم..
رئيس التحرير
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خلص الباحث يف دراسته إىل أمور أمهها:

 -1إن القرآن الكريم ترك ومن خالل التشريع آثار ًا مهمة في اللغة العربية

منها ما هو عام وهو ما كانت اللغة بجملتها خطرا له لحفظها من الزوال كما زال

غيرها من اللغات ومنها ما هو خاص وهو ما كان لفظ اللغة أو معناها مظهرا له .
 -2توحيد لهجات اللغة حتى سلمت من الشوائب واللحن والدخيل.

 -3لقد جعل القرآن الكريم اللغة العربية لغة رسمية كونها لغة التفاهم بين الشعوب

المسلمة  .كما جعلها لغة تعليمية على المستوى العام والمستوى التشريعي الخاص
حيث إن التشريع معمول به في مفردات الحياة ومفاصلها كلها بصورة مستمرة ويجب

تعاطيه باللغة العربية أسوة بالعبادات والمعامالت والعقود.

 -4جعل اللغة العربية األساس في صنع الحضارة العربية اإلسالمية كونها انتشرت

وذاعت باآلفاق مما جعلها تتصل وتتالقح بالرغم من أنها بقيت محافظة على قواعدها

وضوابطها .

 -5بروز علماء أكابر في اللغة والنحو والبالغة والتشريع واألخ�لاق والعقائد

وصنوف المعرفة األخرى من غير العرب كونهم تعلموا العربية وعشقوها وتعلقوا بها
وهجروا لغاتهم.

�أ.د�.صاحب حممد ح�سني را�ضي
كلية الفقه  -جامعة الكوفة  -العراق
متهيد

حقل العربية والترشيع اللذين هلام ترابط
فاعل وجاد يف الكتاب العظيم.

من املعلوم أن القرآن هو الدستور

من اساسيات دراسة الرشيعة بصورة

األكمل للرشيعة اإلسالمية فقد تتحدد

عامة والفقه عىل وجه اخلصوص أن أول

مفاهيمه وأسسه وغاياته ويتوقف فهمه

ما يلم به ويدرسه وحييط بجوانبه مجيعها

وأستظهار أحكامه عىل فهم اللغة وما

هي العربية لغة وقواعد والفاظ ًا وبالغة

يتعلق هبا لكوهنا أداة ج��ادة وفاعلة يف

وكل ما يتصل هبا ألهنا بمثابة الركائز

فهم النصوص لكل زمان ومكان عىل

واألصول التي من خالهلا ينطلق لفهم

حدٍّ سواء.

حقيقة النصوص وحم��اول��ة للوصول

إن هدفنا يف البحث ،يف هذا املوضوع

إىل مراد اهلل عز وجل .والذي يؤكد ما

هو املشاركة املتواضعة يف خدمة جانب

أوردت��ه أن علامء الرشيعة هم أنفسهم

مهم من جوانب املعرفة املتصلة بكتاب

العلامء البارزون عىل مر العصور ويف

اهلل العظيم وه��و ال��ذي يعطي للبحث

شتى األمكنة يف جمال اللغة العربية حيث

أمهية وقيمة أك�بر ،فض ً
ال عن مدارسة
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األثر القرآين يف سالمة اللغة العربية من خالل الترشيع

نراهم يتكلمون باللغة الفصيحة واحلوار

النبي  كانوا متفرقني عىل قبائل وشعوب

رائعة من صور اإلعجاز القرآين ألنه نزل

من تلك القبائل املتنوعة والفصائل املتفرعة

السليم واملنطق الصائب ،وهنا متكن صورة
بلغة العرب وأهن��م م��ادة ون��واة اإلس�لام
العظيم.

املبحث األول:ـ العالقة بني القرآن
الكريم واللغة العربية

إن العالقة بني القرآن الكريم واللغة

العربية مشرتكة متشابكة متالزمة ،فهام

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

يمثالن القمة يف التاريخ احلضاري ،ويبدو
هذا جلي ًا وواضح ًا يف كل مفاصل احلياة،

فاملحافظة عىل ال��ق��رآن ومدارسته تعني
املحافظة عىل اللغة العربية ومدارستها وهذا

بالطبع يؤدي إىل صيانة لغة القرآن فهو يف
الوقت نفسه صيانة لغة العرب الرتباط

مكانة اللغة التارخيية واستمرار رقيها

بوجوده الترشيعي ،وسوف نستعرض يف
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هذا املبحث بعض املسائل املهمة وهي كام
يأيت:ـ

القسم األول:ـ أثر وفاعلية القرآن
الكريم يف اللغة العربية.

العرب واللغة العربية قبل اإلسالم.
إن العرب قبل ظهور اإلس�لام وبعثة

منقسمة عىل معارش ورضوب ولكل قبيلة
هلجة خمصوصة يف التلفظ بالكلامت وهيئة
معلومة يف النطق بالعبارات وكان العرب

جيتمعون كل عام يف مواسم عامة حيتفل هلا
االحتفال التام وحيرضها اجلم الغفري من

األقوام يتنارشون فيها األشعار ويتساءلون
األخبار فضال عن اجتامعهم يف مواقف
احل��روب وتالقيهم يف االش��ع��ار فكانت

تتجدد هلم كلامت عديدة وتنرش عىل ألسنة
الشعراء و اخلطباء منهم هلجات جديدة فاذا

سمع الواحد منهم هلجات اآلخرين قيدها

يف فكره وح��رره��ا أو سجلها ليستعمل
منها يف عبارته ما يستحسنه ويرتك هلا يف

لغته ما يستهجنه وهبذه املثابة صارت تلك

اللهجات حمطا للزيادة والنقصان وعرضة
للتغيري بتغري األزمان حتى طلعت شمس

اإلس�لام يف س�ماء اليقني وأن��زل اهلل بلغة
قريش قرآنه املبني(((.

وقد آثار القرآن منذ اللحظات األوىل
((( املقامة الرشيفة يف مزايا اللغة العربية:ـ حممد
أف��ن��دي ،املطبعة اخل�يري��ة م�صر  1306هـ
ط1ص.5

أ.د.صاحب حممد حسني رايض

لنزوله حركة فكرية عند العرب ،ودعاهم

اهلل به لغتها غري مجيع اللغات (((.

إىل االلتفات إليه ،ملا جاء به من جديد يف

وذل��ك لإلمكانية القرآنية الفائقة يف

وأسامعهم ب�ما مج��ع م��ن ك�لام رائ���ع ،فلم

املعرفية للعقلية اإلنسانية مما حدا بأصحاب

ويف العقول ،وأع�ترف بلغاؤهم وأول��وا

إي��اه��م ب��أس��ل��وب وم��ق��درة متميزة عن

أساليب التعبري والبيان ،وعلقت أفئدهتم

النصوص القرآنية ،فقد جتاوزت احلدود

يسعهم إال التسليم بروعة أثره يف النفوس

البالغة والبيان الذي أنزل القرآن متحدي ًا

الفطن منهم بذلك األثر وحتريوا فيه.

إن االختيار اآلهل��ي العربية ألعظم

وأوس��ع رسالة للبرشية كافة مما رشفها

النصوص األدبية األخرى شعر ًا ونثر ًا وما

إليها.

ونرى ذلك واضح ًا ومتجدد ًا مما حدا

ومعرفة مفرداهتا حتى هجروا هلجاهتم

لقوله عز من قائلﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

عىل الرغم من أهن��م من قوميات أخرى

هبا القرآن هي لغة قريش وهي األصل وقد

تزامنها وجتاورها فكانت هي لغة الترشيع

بشتى مناحيه مما حدا باملسلمني إىل تعلمها

وهو القرآن الكريم كونه من رب العزة

األصلية فربز علامء اشتهروا بفضل العربية

ﭖ ﭗ ﭘ ﱮ(((

إن اللغة التي نزل

كسيبويه وغريه كثري .فكان القرآن الكريم

نسب إىل الرسول األكرم( أنا أفصح

املحافظة عىل سالمتها وكانت الدراسات

يف القرآن الكريم ودرسه وتفسريه وإظهار

واساليبها وبالغتها فقد ذكر ابن

ومجعه وما إىل ذلك مما دفع علامء العربية

هو األساس والسبب يف انتشار العربية مع

العرب بيد أين من

منصبة عىل قواعدها ومفرداهتا

علومه ومعارفه وقراءاته وحروفه ونزوله

قتيبة (ت 276هـ) :إنام يعرف فضل القرآن
من كثر نظره ،واتسع علمه ،وفهم مذاهب

العرب وافتناهنا يف األساليب ،وما خص

ق��ري��ش)(((

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ومنحها االمتياز عىل سائر اللغات التي

هبم وبغريهم من الدارسني والباحثني اىل
منحه املنزلة الفريدة ألرق��ى إنموذج َأال

والبحث

وغريهم إىل اخل��وض يف غ�ماره ملعرفة كنهه
((( تأويل مشكل القرآن:ـ أبن قتيبة ص.11
( )3الواقعة.77،78 /
( )4رس الفصاحة:ـ أبن سنان اخلفاجي ص.60
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وحقيقته.

القسم الثاين:ـ األلفاظ القرآنية ومدى

من االهتامم ما مل يوله فكر قبله وال بعده

إن األلفاظ بنوعيها األلفاظ العربية

العلوم اإلنسانية والتطبيقية إىل استخراج

صلتها باللغة العربية وأثرها فيها:ـ

التي أكسبها ال��ق��رآن الكريم مدلوالت
جديدة واأللفاظ التي أتى هبا دخلت يف

ضمري الفكر العريب وأستعملها العرب

تأثر ًا بأسلوب القرآن يف أشعارهم وخطبهم

ورسائلهم .وق��د اس��ت��ف��ادوا م��ن الصور

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

القرآنية والتشبيهات التي وردت يف القرآن

الكريم:ـ (فالقرآن مث ً
ال كلمة مل تستعمل يف

عرص قبل االس�لام اجلاهيل هبذه الصيغة
وإنام عرفت مشتقاهتا ،فقيل قرأت املرأة
إذا طهرت أو حاضت ،وقرأت اليشء إذا

مجعته وضممت بعضه إىل بعض ،ثم قيل

إن القرآن سمي كذلك ألنه جيمع السور
فيضمها)(((
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فقد أوىل القرآن من خالل آياته العقل

إن بقاء اللغة وآداهب��ا رهني

ب��ال��ق��رآن ول���واله الن��درس��ت ه��ذه اللغة
وألمست يف األقل ،أقل بكثري مما هي عليه

اليوم من الدراسة والبحوث ،وهذا مامل
يتوافر يف اللغات األخرى .ألن لغة القرآن

هي اللغة العربية وهي لغة الترشيع.

( )5أثر القرآن يف األدب العريب:ـ إبتسام الصفار،
مطبعة الريموك بغداد 1974م ط 1ص.18

حتى حدا بأهل اللغة واملفرسين وأصحاب
ضالتهم من آياته ،وكتب كل ذي اختصاص

يف اختصاصه حتى أصبح القرآن العظيم
األكثر واألوسع انتشار ًا وبحوث ًا ودراسات

منذ أكثر من الف عام .وهو ما يزال بعد

بكر ًا يساير الزمن ويتعدى املكان.

وبام أن القرآن الكريم هو معجزة حممد

 اخلالدة ،وإنه يمثل الذروة يف قواعد
اللغة العربية فقد أنزل بلغة العرب ﱯﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱮ

(((

وب�ما إن مصادر الترشيع ومسائله

أس��اس��ه��ا االول ال��ق��رآن ال��ك��ري��م فإهنا
توضح عظمة الرتابط والعالقة بينهام غري

عناء وتكلف من خالل تفسريه ومدارسه
علومه وبصورة عامة وباألخص آيات
األح��ك��ام ،وه��ذا من الطبيعي ال يكون

إال بعد فهم امل��ف��ردات اللغوية فهام

صحيح ًا وم��ا هو امل��راد منها ،وه��ذا مما
جعلهام يف عطاء متجدد وترابط وثيق
العرى ال ينفك أحدها عن اآلخر والذي

( )6يوسف.2 /

أ.د.صاحب حممد حسني رايض

يؤكد ويرصن ما تقدم من قول الراغب

إن من أبرز مظاهر التطور هو توسيع

(فألفاظ القرآن هي لب كالم العرب

كاإليامن واالعتقاد وكل ما يتعلق هبا من

(ت502هـ).

وزبدته ،وواسطته وكرائمه وعليها اعتامد

الفقهاء يف أحكامهم وحكمهم ،وإليها

مفزع حذاق الشعراء ،والبلغاء يف نظمهم

ونثرهم)(((.

ويبدو األمر جلي ًا واضح ًا يف اجلانب

البالغي فقد توضحت معامل الصلة بينهام
بعلم البالغة العربية نشأة وتطور ًا من خالل

قمة يف كل الوجوه البالغية كلها فقد كانت
جهود مجع كبري من العلامء والباحثني يف

استجالء األسس البالغية ،فكان القرآن

هو السباق يف الصور واألساليب البالغية
من خالل آياته كثرية؟! حيث يربز التفاعل

والعطاء بني القرآن والبالغة ،لذا أخرست
بلغاء وأدب��اء العرب روعة ومجال الفاظه

ومفرداته .إذن ال بد أن يحُ ِدث تطور ًا كبري ًا

يطرأ عىل لغة العرب نظر ًا لتطور املعاين التي
جدت واستحدثت أو توسعت مفاهيمها

باإلسالم.

( )7املفردات:ـ الراغب ص.6

أسس ،وعبادية كالصالة والصوم واحلج
وال��زك��اة واجل��ه��اد وكذلك كل ما يتعلق
من اج��زاء وحيثيات لكل مفردة عبادية

وتعاملية لكل ما حتمل هذه العبارة من
أوج��ه تعامل املجتمع أرسي�� ًا واقتصادي ًا
وقضائي ًا وجهادي ًا وسياسي ًا وما إىل ذلك

ورصن وأمىض ووسع
وإن اإلسالم قد أكد َّ

بعض املفردات ومنحها ُبعد ًا آخر ًا ،لذلك
مل يقترص أثر القرآن يف اللغة العربية عىل

نرش بعض املصطلحات بل تعدى ذلك إىل
حفظ مفرداهتا من النسيان والضياع وقد

أحدث حركة علمية واسعة مما حفز العلامء
إىل تدوين علوم كثرية عىل مجيع املستويات،
فقد كانت هذه العلوم قد أسهمت إسهام ًا

جاد ًا يف صيانة اللغة العربية وسالمتها منها
علوم القرآن كالتفسري وغريه بعد أن كانوا
يتوقفون يف تفسريهم عىل توضيح املعنى
وبذلك تطور التفسري تطور ًا رسيع ًا واتسع

وتشعب إىل أن��واع كثرية ،وأصبحت له
مناهجه ومدارسه واساليبه.

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

اإلعجاز القرآين ،فإن النصوص القرآنية

م��ادة الفاظها بشتى م��ف��رداهت��ا عقائدية
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ومل يكن أثر القرآن عىل اللغة العربية

العرب بألسنتها وكيف تقيم أحرفها وحتقق

خ�لال األل��ف��اظ واملصطلحات ب��ل كان

وهذا أمر يكون يف ذهابه ذهاب البيان

استحدثت أساليب بالغية كثرية وصور

احلروف واتساقها ،ومداره عىل الوجه الذي

فقد نزل القرآن هبذه اللغة عىل نمط

سامية غريبة انفردت هبا ،ولوال القرآن ما

يف مجلة نسقه ،وإنام كان ذلك ألنه صفى

ليس يف غريه ما يبلغ أن يكون حد ًا للكامل

وصيانتها وسالمتها واحلفاظ عليها من
من خالل األسلوب والطريقة واملنهج،

العريب مجلته أو عامته ،ألن مبناه عىل أجراس

رائعة.

ٍ
معان
تؤدي به األلفاظ فإن يف اللغة العربية

يعجز قليله وكثريه مع ًا ،فكان أشبه بالنور

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

اللغة من أكدارها ،وأجراها يف ظاهره عىل
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خمارجها.(((.

بواطن أرسارها.

ومن املعلوم أن القرآن الكريم قد مجع

أولئك العرب عىل لغة واحدة ،بام استجمع

كانت فيها وما تنبغي هلا بكالم غريه ،إذ

اللغوي يف الفطرة ،فيتعلق بام أثره يف العرب

وأحواهلم وتارخيهم(((.

وقد تأثرت اللغة بالقرآن الكريم من
طريقني مهمني ومها:ـ

فيها من حماسن هذه الفطرة اللغوية التي

1ـ طريق مبارش:ـ وه��و ما يف القرآن

كان العرب عىل حال يتوهم فيها كل قبيل

واألس��ل��وب ،فقد علمنا أن العرب حني

يف البيان.

وإعجاب ًا فرجعوا إىل أنفسهم يلتمسون

جعلت أهل كل لسان يأخذون هبا .وقد

من جديد من اللفظ واملعنى ،والغرض

منهم أنه أسلم فطرة يف اللغة ،وأبني مذهب ًا

سمعوا القرآن سمعوا به شيئ ًا مألهم روعة

وإن من تأثري القرآن يف اللغة ،هو إقامة

أدائها عىل الوجه الذي نطقوا به ،وتيسري

ذلك أهلها يف كل عرص ،ولوال هذا الكتاب

الكريم ملا وج��د عىل األرض من يعرف
اليوم وال قبل اليوم كيف كانت تنطق

عندها ما يمكن هلم أن يسابقوه يف ميدان

عرف هبم وهلم.

( )8إعجاز القرآن:ـ مصطفى الرافعي ،مطبعة
االس��ت��ق��ام��ة ،م�صر 1956م ط 6ص77
(بترصف).
( )9م .ن ص.84
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2ـ طريق غري م��ب��ارش:ـ وذل��ك متكينه

للعرب أن خيتلطوا بغريهم م��ن األم��م
ذوات احل��ض��ارة الرائعة ،ووضعه حتت

أنظار العربية املدنية والفارسية والرومية
واملرضية ،ترى فيها مامل متكنها منها حياهتا

البدوية ،فيكسبها ذلك غنى ث��روة فيام مل

تعرف ،إىل غنى وثروة فيام عرفت ،فقد رأينا
اململكة اإلسالمية تتكون من أمم خمتلفة يف

عاداهتا وجتارهبا ومناهج تفكريها وسائر
مظاهر حياهتا .والعرب قد امتزجوا هبذه

اإلمم بالتزاوج واألختالط بعد أن كانت
وليس من شك يف أن القرآن هو الذي

مكن العرب من أن خيتلطوا بغريهم من
األم��م التي كانت ُتعدّ باملنزلة السامية،

واملحل املرموق وترى نفسها فوق أولئك
الذين نشأهتم الصحراء القاحلة.

وأخير ًا فإن المعلوم إن النحاة جميع ًا

قدماء ومحدثين يحتجون بألفاظ القرآن
الكريم وأساليبه ويبنون عليها قواعدهم

وأصولهم اللغوية والنحوية والصرفية
مستعينين في ذلك بما وثقوه من المسموع

ف��ي ك�لام ال��ع��رب والفصحاء ف��ي حصر

األساليب التي لم ترد في القرآن الكريم
وتحديدها ،ووض��ع القواعد المستنبطة

منه ال��واردة فيه ،لقد اهتم النحاة األوائل
بكتاب الله العزيز وكان استشهادهم بآياته

وأضح ًا ،كما بين الذين أ ّلفوا في شروط
اللغة التي يعتمد عليها وتعد أساس ًا لبناء

قواعد النحو والصرف أن��واع هذه اللغة

المسموعة وجعلوا آيات القرآن الكريم

أعالها منزلة ،وأسماها رتبة ،وأفضلها

إسلوب ًا وأفصحها تعبير(.((1

ويجب أن ال يعزب عن البال إنه لم

ومل تقف هيمنة لغة القرآن وأثرها عىل

يقتصر االحتجاج بالقرآن الكريم في علم

فقد ورد أن��ه (دع��م اإلس�لام لغة القرآن

عموم ًا في أص��ول الفقه ال��ذي هو نحو

ه��ذا احل��د بل تعدته إىل أوس��ع من ذلك

التحويل بل إن األصوليين في مباحثهم

فأصبحت هي السائدة وانسحبت املعينية

( )11تأثري العربية باللغات اليمنية القديمة:ـ هاشم
الطعان ،مطبعة اإلرشاد بغداد  1968ص.7
( )12موقف النحاة من االحتجاج باحلديث:ـ
د.خدجية احلديثي ،مطبعة بغداد1981 /م
ص.14

والسبائية واضمحلتا حتى صارتا يف عداد
( )10أثر القرآن الكريم يف اللغة العربية أمحد حسن،
دار املعارف مرص  1969ص.11
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ثروهتا يف حدود بيئتها(.((1

اللغات األثرية)(.((1
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ال��دالل��ة ك��ان المصدر األول لمصادر

الفصحاء لريتفعوا بلغتهم حتى يتمكنوا

وكذلك البالغيون وعلماء المعاني في

الكريم ،فال غرو إن رأيناهم هبذه اجلزالة

االستنباط عندهم ه��و الكتاب العزيز
بحوثهم التي تعد (نحو األسلوب) لهم

والفصاحة فقد اشرتط العلامء يف املجتهد

البالغية.

يكون عىل جانب كبري من التضلع يف اللغة

القدح المعلى في ال��دراس��ات القرآنية

واملفتي واحل��اك��م الرشعي وال��ق��ايض أن

املبحث الثاين:ـ أثر القرآن يف احلفاظ

ويف قواعدها وفروعها وتطبيقاهتا ( ((1فقد

عىل اللغة من خالل حماور الترشيع:ـ
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إن من أساسيات الفقهاء اللغة ،فهي
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م��ن استنباط األح��ك��ام م��ن لغة القرآن

َع َّرف ابن جني اللغة اهنا:ـ (أصوات يعرب

هبا كل قوم عن أغراضهم)(.((1

األرضية الصاحلة التي يقفون عليها يف

ومن اجلدير بالبيان والذكر إن اللغة

وفكر ًا وأصو ً
ال ،وما يتبعها فإنه ال بد للفقيه

ومراجعة ومعايشة األعراب ،أما بعد ذلك

من أبرز أدواته يف معاجلة املسائل املبحوثة

وذلك للحاجة املاسة واملطلوب هلا.

تفهم علوم الرشيعة كافة ،ق��رآن� ًا وسن ًة

لدى األوائ��ل من العلامء تؤخذ بمخالطة

من إسهام لغوي واطالع واسع فيها ،فهي

وحتى يومنا هذا تؤخذ تعلام من الكتب،

وأن يكون بتفكري لغوي وا ٍع يف جتديد

ف�ما م��ن علم (م��ن العلوم اإلسالمية

معرفة احلكم وحتديده وهو امر ركز عليه

وافتقاره إىل العربية َبينِّ ال يدفع ومكشوف

املعنى اللغوي املقصود الذي تتوقف عليه

فقهها وك�لام��ه��ا وعلمي تفسريها إال

الفقهاء .ذلك ان اللغة العربية (أوتيت

ال يتقنع)(.((1

حظ ًا وأفر ًا من الوضوح والدقة هتيأت ألن

تكون لغة الترشيع اإلسالمي)( ،((1لذلك
وجدنا الفقهاء كافة قد بلغوا يف اللغة مبلغ

( )13أثر الداللة النحوية واللغوي يف إستنباط
األح��ك��ام:ـ عبد القادر السعدي /مطبعة
اخللود بغداد ط1986 ،1م ص.333

فإن الفقيه هيتم (إىل حد كبري بالتعرف

عىل التطور الداليل للفظ حتى يتمكن من

( )14ملع األدلة يف اصول النحو:ـ األنباري ص/95
رشح املفصل:ـ ابن يعيش  8/1أصول الفقه:ـ
املفيد طبع بريوت عام  1988ص.18
( )15اخلصائص:ـ ابن جني .33/1
( )16رشح املفصل:ـ ابن يعيش .8/1
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حتديد املعنى املقصود من وراء األساليب

الدستور اإلسالمي وهو القرآن.

التي يتعرض هلا ،فتحديد املعنى يتوقف

وإن هذه اللغة العربية بجوانبها كلها،

يبدو جلي ًا إن أية لغة يف العامل مل يكن هلا

الفصيح غري لكنة وحلن يف أثناء العبادة

كاللغة العربية ففي اجل��وان��ب العلمية

أن ترتجم النصوص القرآنيةوالذي سوف

عليها معرفة احلكم وحتديده)(.((1

تأثري واضح ومتميز من بني اللغات العاملية

يظهر وي�برز هذا األث��ر بصورة ملموسة

وباألخص يف جانب علوم الرشيعة ألهنا

(أساس ًا) هي لغة اإلسالم التي اختارها

اهلل عز وجل لتكون هي اللغة املختارة عىل

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﱮ (.((1
وك����ان ل��ل��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي واألديب

واحلضاري الذي أزهر وتبلور خالل سني

انتشار اإلسالم عىل أرجاء املعمورة خالل
القرون اهلجرية األوىل وهي القرن األول
والثاين اهلجريني وما تالمها يف هيمنة اللغة

العربية التي هي العبادة احلقة وهي لغة

ال��ق��رآن الكريم وق��د فرضت شخصيتها
وهيمنتها بال إك��راه عىل الفرد املسلم من

شتى أصقاع العامل حيث كانت هي لغة

( )17التصور اللغوي عند االصولني:ـ السيد أمحد
عبد الغفار ،دار عكاظ للطباعة جدة ط،1
 1981ص.5
( )18الزخرف.3 /

والتي يف مقدمتها أداء الصالة حيث ال جيوز
أخصص له قس ًام من البحث برتديد فصول

اآلذان وق���راءة س��ور من ال��ق��رآن وبعض

األدع��ي��ة واألوراد فض ً
ال عن العبادات
األخرى واملعامالت وأجراء العقود كعقد
ال��زواج ال��ذي يكون بلغة القرآن العظيم
وهي اللغة العربية ،فيظهر ذلك جلي ًا لدى

مجيع األم��م والشعوب اإلسالمية رشق ًا

وغرب ًا .فقد ورد واضح ًا يف الروضة البهية
ما نصه (ال جيوز العقد إجياب ًا وقبو ً
ال بغري

العربية مع القدرة)(.)1

وإن تأثري اللغة العربية ب��دا واضح ًا

م��ن خ�لال تأثري لغة اإلس�ل�ام وه��ي لغة
الكتاب العزيز يف نواحي األدب واحلضارة

اإلسالمية من خالل إجراء أغلب املراسيم

يف املناسبات اإلسالمية كخطب العيدين
واجلمعة واحتفال األعياد وذكرى املولد

للرسول األعظم  وهذا يتطلب بالفعل
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الصعيد الترشيعي لقوله تعاىل ﱯ ﮅ ﮆ

م��ف��رداهت��ا وخطها وق��راءهت��ا باألسلوب
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إقامة االحتفاالت وإجراء املراسيم األدبية

شعر ًا ونثر ًا وم��ا إىل ذل��ك .إذن اإلس�لام
برشيعته الغراء وبلغته العظيمة التي هي لغة
القرآن هو السائد لدى شعوب األرض كافة

من التي اعتنقت اإلسالم كتثبيت وترسيخ
أثر اللغة العربية لدى أفرادها املسلمني

وكلام كانت هذه الرابطة الدينية متأصلة
ومتعمقة إسالمي ًا كان أثر ذلك واضح ًا وقد

تم هذا التأثري بصورة غري مبارشة حيث
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نرى عرشات األلفاظ واملفردات التعبدية
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والرتاتيل ل��دى األق��وام املسلمة من غري
العرب فهذا يمنح للغة السامء البعد االخر

من األمم معجزة مثله بالغي ًا يف األسلوب
وأث��را يف النفس البرشية بجميع اجتاهاهتا
وكذلك األخالق واألحكام العملية فجاء

قمة يف التنظيم والرتتيب والتقعيد .وإن
القرآن نقل العربية إىل لغة دينية ساموية
معجزة ،ومن خالله أدخل فيها معاين مل

تكن معروفة قبله ،وكذلك أورد الفاظ ًا
ابتدأها ابتداء مثل:ـ

اإلس�لام واإلي�مان وال�شرك والنفاق،

وذكر املصطلح العبادي كالصالة والصوم

والزكاة والتيمم والركوع والسجود وغريها

كثري.

ليس عىل صعيد العرب واملسلمني وإنام

إن اإلس�لام بكيانه الشامخ ودستوره

وأقوامهم وهذا واضح املعامل لدى مجيع

العرب عىل سابقة هبا وهي مل تكن مسألة

وسوف ينتظم البحث يف ثالثة أقسام

اهلل بعد االعرتاف بوحدانيته وأنه اخلالق،

كان لكل مسلمي العامل مهام كانت لغتهم

القرآن العظيم له مضامينه التي مل يكن

العامل املسلم.

الفاظ حسب وإنام كانت دعوة إىل عبادته

وكام يأيت:ـ

القسم األول:ـ مباحث األلفاظ يف

علم أصول الفقه اإلسالمي واألثر
القرآين يف الترشيع:ـ

القرآن الكريم حمط اعتزاز وفخر العرب

يف لغتهم ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل مل يتح ألمة

واالع�تراف باألنبياء والرسل وما يتصل

هبم وكذلك املعاد وما يرتبط به عقائدي ًا

فض ً
ال عن اجلوانب األخالقية واألحكام

الرشعية.

إذن ال بد أن نذكر باجالل واعتزاز أن

العلوم اإلسالمية كلها إنام قامت خلدمته

فهو الذي هي ًا بقوة العقيدة لنهضة العرب

أ.د.صاحب حممد حسني رايض

بحسب قابليته العلمية وثروته اللغوية.

العلمية ،وكذلك هذب اللغة من األلفاظ

وإن نصوص ال��ق��رآن باللغة العربية

بل دعا إىل تعلمها كل املسلمني ألهنا لغة

صحيح ًا إذا روعي فيه مقتىض األساليب يف

الغريبة ومل يقف دور القرآن عند هذا احلد

وفهم األحكام الرشعية منها إنام يكون فهام

العبادة بصورة عامة ،وهذه الدعوة لتساعد

اللغة العربية وعبارهتا ومفرداهتا ،واستمدوا

املدنية ،ألهنا أداة فاعلة عىل تفاهم الشعوب

قواعد وض��واب��ط ،يتوصل بمراعاهتا إىل

مشرتك آخر يضاف إىل عنرصي العقيدة

صحيح ًا ،يطابق ما فهمه منها العريب الذي

بشكل كبري عىل وح��دة احل��ض��ارة ورقي

من هذا االستقرار ومما قرره علامء هذه اللغة

املسلمة املختلفة اللغات لوجود عنرص

فهم األحكام من النصوص الرشعية فهام

والترشيع.

وردت هذه النصوص بلغته(.((1

الكريم وإن املسلمني إذا نزلت هبم حادثة

يتمكن الفقيه مهام أويت من العلم واملعرفة

حكمها بحسب فهمهم فإن مل جيدوا حكمها

ما يوجهه من املوضوعات األساسية هو

كان أول ما اهتم به العلامء هو االجتاه

اللفظية) وه��و مرتبط ارتباط ًا وثيق ًا يف

ألن القرآن ولو أنه أنزل بلغة العرب وعىل

لدى املحدثني من األصوليني ،ولكنه ظل

األول ملعرفة األحكام الرشعية هو القرآن

األساس األول لعلم الفقه والذي بغريه ال

أو وقعت واقعة رجعوا لكتاب اهلل يف معرفة

واالطالع أن يستنبط حك ًام رشعي ًا ،وأول

فيه رجعوا للسنة املصدر الثاين.

إىل فهم ما انغلق عليهم فهمه من القرآن،

أساليب كالمهم ،وأول من خوطب به هم
العرب ،غري أهنم كانوا يتفاوتون يف فهمه،
فلم يكن ال��ق��رآن مجيعه يف متناول مجيع

العرب ،وإن�ما كانوا يفهمون القرآن كل

مباحث األلفاظ أو ما يسمى (باألصول

أغلب موضوعاته بعلم النحو والسيام
عل ًام مستق ً
ال كأنه ال يلتقي علم النحو .إن

علامء أصول الفقه كلهم يدرسون ويبحثون

( )19تطور دراس��ات اعجاز القرآن:ـ عمر املال
ح��وي��ش ،مطبعة األم���ة ب��غ��داد1974 ،م
ص.99

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

وجيب أن ال يغرب عن البال أن املصدر

وإن الدارس علم أصول الفقه الذي هو
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ويتابعون علم اللغة وما يتصل به متابعة

أحكام ترشيعية وأسس عامة للعبادة بشتى

فهم النص وقراءته سواء أكان النص قرآن ًا

املذاهب اإلسالمية إىل مخسمئة آي��ة فقد

دقيقة وفاحصة ومتأنية ألنه يوصلهم إىل
أو سنة ق��راءة صحيحة ألنه عليه يتوقف

فهم املراد والغاية وبالتايل يفيض إىل استنباط
واستخراج احلكم الرشعي.
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فقد ورد هبذا اخلصوص ما نصه (إن
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حم��اوره��ا ،أوصلها أغلب علامء وفقهاء
أوضح الدواليبي عدد آيات األحكام من
مجيع آيات القرآن الكريم ما نصه:ـ

م��ن��ه��ا مخ��س��م��ئ��ة آي����ة ف��ق��ط تتعلق

باألحكام(.((2

املسائل النحوية كان منها قسم يبحث .عىل

فعىل الرغم من أن هناك آراء معارصة

للحكم ال�شرع��ي)( .((2أود اإلش��ارة إىل

من هذا العدد ولكن مل تصل إليها أفهامنا

أساس أنه يتوصل به إىل طريق االستنباط

يعتد هبا بشأن عدد آي��ات األحكام أكثر

مسألة مهمة بشأن النص سالف الذكر فقد

وعقولنا وهذه جوانب من جانب األعجاز

هل��ذه املسائل التي هي يف حقيقتها جزء

وتتمحور يف هذا اجلانب اخلطري والعظيم

وضع ًا.

واألصويل والفقيه وحتى اللغوي والنحوي

ذكرت املسائل النحوية ألين أردت اإلشارة

القرآين ( .((2فإذا برزت كتب تكاد ختتص

من علم اللغة الذي هو أسبق من النحو

سميت ب��آي��ات األح��ك��ام ف��ع�لى املفرس

القسم الثاين:ـ تفسري آيات األحكام
من خالل فهم لغة النص القرآين

ال يستطيع الباحث وال���دارس مهام

يلم أو حييط
أويت من العلم واملعرفة أن َّ

بالرتابط وامل�لازم��ة والعالقة املتينة بني

الكتاب الكريم والترشيع ألن جل آياته

( )20علم أص��ول الفقه:ـ عبد الوهاب خالف
ص.140

مراعاة دالالت األلفاظ عىل مقاصدها كل
حسب فهمه ومقدرته العلمية ،وه��ذا

يؤدي بالطبع إىل اختالف اآلراء يف احلكم
الرشعي نتيجة اختالفهم يف النص املعتمد

( )21املدخل إىل علم أص��ول الفقه:ـ معروف
الدواليبي ص.2
( )22اللغة العربية معناها ومبناها:ـ د .متام حسان،
مطابع اهليئة املرصية القاهرة عام 1973م
ص.24
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عليه ,وكذلك املصادر التبعية لالستنباط

املحدثني (السايس) يف آي��ات األحكام

وامل��ق��درة يف استنباط واستظهار املسألة

أحد مفرسي آيات األحكام إن القرآن مل

وختتلف من فقيه آلخر وكذلك الكفاءة
الفقهية التي ي��راد بحثها وما منح الفقه
اإلسالمي مساحة ليؤكد ويرصن ما ذهب
إليه باألدلة النحوية والبالغة واملنطقية
فض ً
ال عن األسس األصولية وغريها والتي

من جمموعها يستنبط احلكم الرشعي.

وإن بدايات وأوائل موضوعات أصول

الفقه ومسائله مباحث األلفاظ كام ورد يف

والداللة واملشرتك واملشتق والعام واخلاص
واإلط�لاق والتقييد السيام املتعينة بآيات
األحكام جتدها مليئة عىل أس��اس اللغة

وما يتصل هبا والبالغة كتفسري الكشاف
وتفسري الطربي والطربيس وغريها معتمدة

عىل آراء سيبويه واألخ��ف��ش والكسائي
والفراء وغريهم من اللغويني النحويني
البرصيني والكوفيني مسندة بأشعار العرب

وأقواهلم املأثورة .أما كتب تفسري آيات
األحكام املتخصصة أمثال كتاب القرطبي

واجل��ص��اص يف أح��ك��ام ال��ق��رآن وامل��ق��داد
السيوري اجلزائري يف قالئد ال��درر ومن

يتخذ لنفسه طريقة خاصة إلفهام مقاصده

غري ما هو املفهوم من لغة العرب وأصول
حماوراهتم بلسان عريب مبني ،ليدبروا آياته

ويفهموا معانيه ،نعم للفصاحة والبالغة

أصول وقواعد ،وللبيان مقاصد ومفاهيم

وأساليب خاصة ال يصل إليها كل أحد

مامل يعرف قواعدها وأصوهلا ومفاهيمها
وأساليبها ،كام أن يف القرآن العظيم ما هو
ظاهر املعنى واضح الداللة عىل املقصود،
وف��ي��ه م��ا ه��و جم��م��ل ال��دالل��ة ذو وج��وه
وحمتمالت م��ن حمكم ومتشابه وناسخ
ومنسوخ وعام وخاص وجممل ومبني ،إىل
غري ذلك من أنواع البيان وأصول األلفاظ

(((2

ل��ق��ول��ه ت��ع��اىل ﱯ ﮗ ﮘﮙ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣ ﱮ (.((2

وعليه فال يصح تفسري القرآن والكشف

( )23رأي األستاذ الفاضل الدكتور مصطفى الزملي
حمارضات يف أصول الفقه لطلبة الدكتوراه
جامعة بغداد عام .1993
( )24آل عمران .7/
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القسم األول مبني عىل علم اللغة كالوضع،

وغريها فهي كثرية ومتعددة ،وق��د ذكر

23

األثر القرآين يف سالمة اللغة العربية من خالل الترشيع

عن مراد اهلل سبحانه وتعاىل إال بعد معرفة

ما هو مكتوب ،يسمع ويتىل يف أوق��ات

العربية ومشتقاهتا ومتييز حمكم اآلي��ات

يتذكروا ،فإذا هم عىل دينهم كام هم عىل

ما هو مقرر يف أصول البيان وقواعد اللغة
ومتشاهبها وناسخها ومنسوخها ،وعندئذ
يرجع إىل آي الذكر احلكيم ،فام كان منها
واض��ح الداللة ظاهر املعنى مل يكن من
املتشابه الذي حيتمل الوجوه واملعاين وال

بمخصص وال منسوخ وال جممل ،أو بعد
معرفة الناسخ واملخصص واملبني وأعامل
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لغتهم ،وإذا هذه اللغة وذاك الدين يعكسان
األمة اإلسالمية فال تضل عنها لغتها وال

تضل هي عن دينها(.((2

القسم الثالث:ـ عدم جواز ترمجة

النص القرآين وآثره يف احلفاظ عىل
اللغة العربية:ـ

القواعد املقررة يف إرجاع العام إىل اخلاص

القرآن ع��ريب ورسه يف عربيته ،وأبى

وال بد أن يكون ذل��ك بعد الفحص

يسمع بنظمه العريب ،وأن يؤثر بتالوته

وعلم أص��ول األل��ف��اظ ،وحينذ فام يظهر

جرسه الغافل ،قال تعاىل ﱯ ﯗ ﯘ

والكشف عن مراد املوىل ظاهرا(.((2

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

املنسوخ إىل الناسخ وغريه ذلك.

اهلل إال أن يكون القرآن املجيد عربي ًا وأن

والتتبع كام هو املذكور يف حمله يف علم البيان

العربية ،ويتذكر به السامع ،ويصحو عىل

بعد هذا من معنى فهو حجة بظاهر اللفظ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

وهبذا وغريه محى الكتاب الكريم اللغة

24

متالحقة متصلة ال يكاد الناس ينسون حتى

ألهلها العرب من ان يتفرقوا وكام حفظ
هذا الكتاب هذا املقوم لألمة العربية ،حفظ

هلا مقوم ًا آخر هو الدين ،فلقد عاش هذا
الكتاب عىل األلسنة ويف القلوب ،فوق

( )25تفسري آي���ات األح��ك��ام امل��ق��ارن :حسني
الطباطبائي .مطبعة النجف ،النجف 1385
هـ .5/1

ﯩ ﯪ ﱮ(((2

ومل تقترص آيات القرآن

عىل عربيته ،وتأثريه بعربيته ،وأن يميض

بأثره يف العامل عربي ًا ،وإنام رفض ايض ًا أن

يكون أعجمي ًا ،أو ينزله أعجمي ًا ،أو يبدله

أعجمي ًا .فقال عز من قائل:ـ ﱯ ﭑ ﭒ
( )26املوسوعة القرآنية:ـ إبراهيم األبياري ،مطبعة
سجل العرب ،القاهرة  1388هـ.24/1
( )27الزمر.28 -27/

أ.د.صاحب حممد حسني رايض

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ

فقد ورد هبذا الشأن (كان من األمور املتفق

ﭠ ﭡ ﭢ ﱮ( ،((2ﱯ ﯗ ﯘ ﯙ

هو األلتزام باللغة العربية بشأن الصالة)(((3

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

عليها لدى املسلمني عىل أختالف مذاهبهم،

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

وال أع��رف خمالف ًا يف ذلك إال ما يبدو من

ﯡ ﯢ ﯣﱮ“( ((2وقال تعاىل ﱯ ﯖ

أيب حنيفة حيث (جوز القراءة بالفارسية يف

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

الصالة ملن ال يعرف العربية وال يقدر عىل

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

وقيل إنه عدل عن ذلك وأفتى ملن ال يقدر عىل

ﯶ ﯷ ﯸ ﱮ( ((3وقد رفض يف قدرة

ولتأكيد ما أوردن��اه بشأن القول بعدم

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

القراءة هب��ا)( ،((3ووافقه بعضهم عىل ذلك

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

القراءة هبا أن يصيل ساكت ًا.((3( .

فقد أمجع أغلب فقهاء املسلمني

(((3

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱮ(.((3

عىل أنه إذا قرأ املصيل بغري العربية يف حالة

فاملسلمون ع�لى اخ��ت�لاف أقطارهم

صالته ألن املقروء ليس بقرآن النعدام

وعقيدهتم واحدة ،وقبلتهم واحدة ،وكأن

كونه ق��ادر ًا عىل القراءة بالعربية فسدت
اللفظ ال��ع��ريب ،وق���ال ال��ن��ووي يف رشح

صحيح مسلم (حترم قراءة الفاحتة بالعجمة

وال تصح الصالة هبا سواء أعرف العربية

أم ال)(.((3

( )28النحل.103/
( )29الشعراء.198 /
( )30فصلت.44 /
( )31موجز البيان يف مباحث ختتص بالقرآن :مجلة
من األساتذة ،مطبعة الفيض األهلية ،بغداد
(1940م) .177
( )32موجز البيان يف مباحث ختتص بالقرآن مجاعة

وأج��ن��اس��ه��م أم���ة واح����دة ،رهب���م واح��د
اهلل أراد أن جيمعهم عىل لغة واح��دة هي

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

وأبى عن حكمة أن تبدل كلامته.

الرتمجة قال تعاىل:ـ ﱯ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

لغة هذا الكتاب الكريم ،فواجب املسلمني
من غري العرب أن يسعوا إليه ،ال أن يسعى

من األساتذة ص.180
( )33األص��ول العامة للفقه املقارن:ـ حممد تقي
احلكيم ص.99
( )34علم أص��ول الفقه:ـ عبد الوهاب خالف
ص.24
( )35املبسوط:ـ الرسخيس 27/1 /وكذلك علم
أصول الفقه:ـ خلف ص.24
( )36األنبياء.92 /
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األثر القرآين يف سالمة اللغة العربية من خالل الترشيع

إليهم وأن يتعلموا لغته ،ال أن يرتجم إىل

باللغة العربية الفصيحة كعقدة الزواج عىل

املسلمني بأجناسهم كلها يتكلمون لغة

من هذا القبيل وغريه كثري نرى مدى

يف شتى أصقاع العامل اإلسالمي إهنم مجيع ًا

األكثر واألوضح فهنا تكمن اإلرادة اإلهلية

لغتهم ،ومن مزاي ًا اإلسالم اخلالدة أن جتد
واحدة ،وال جتد صعوبة يف خماطبة املسلم

احلفاظ واحلامية للغة يف هذا اجلانب هو

يتكلمون لغة واحدة.

ان تكون هذه اللغة لغة اإلسالم اخلالد.

وهذا يعد من أعظم األمور التي تقوم

باحلفاظ عىل سالمة اللغة ومحايتها من
خالل االلتزام احلريف بالقرآن الكريم وعدم

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ترمجته فضال عن أن له تأثري ًا يف النفوس
ما ال يمكن أن يوجد يف الرتمجة ،لذا جيب

استبعاد الرتمجة عن القرآن لكونه أسلوب ًا
خاص ًا ذا نكهة خاصة وأنه املعجز ببالغته.

روح يف ثنايا األلفاظ
وإن هذا القرآن ٌ

واملعاين لقوله تعاىل:ـ

ﱯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺ

26

سبيل املثال ال احلرص وغريها كثري.

ﯻ ﯼ ﱮ(((3

ومن اجلدير

بالبيان أنه مل يقترص عدم جواز ترمجة النص

القرآين عىل الصالة وحدها بل أن هناك من

العبادات ما ال جتوز ترمجته وكذلك أجراء

أغلب صيغ العقود واملعامالت أن تكون
( )37النحل.102 /

أ.د.صاحب حممد حسني رايض
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خلص الباحث يف دراسة إىل أمور أمهها:

ُي َف ِّصل السيد الباحث الحديث عن الشيعة من فرية تحريف

القران ،ومسألة سالمة النص القراني حيث كثر الحديث حول هذه المسالة

واتخذها بعض الناس سبب ًا للطعن في إيمان القوم ووصفهم بالزنادقة ،واعتقاد النقص

والزيادة في كتاب الله .

ويرى الدكتور الباحث إن الطعن بسالمة النص القراني منقول عن طائفة من علماء الشيعة

وفي مصادرهم المعتبرة وهو ما يزيد المسألة تعقيدا ويورد جملة من األمثلة من أوثق مراجع
القوم في الرواية .ويعود بالحقيقة ويضعها نصب العين بعيدا عن الكراهية والتعصب قائ ً
ال والحق
إن من يعتقد بتحريف القران كافر باإلجماع ،مخالف هذه األمة ولكن ينبغي أن ال نتعجل على

الناس حتى تتبين حقيقة ما يعتقدون ،فليس مجرد الرواية في كتبهم دلي ً
ال على إن لهم اعتقاد.

وينبه الدكتور الباحث على إن كثير ًا من الروايات التي حملها المتجادلون محمل التحريف،

إنما هي أوهام رجال توهموها ثم فاؤوا إلى رشدهم فيها ،وهي موجودة في كتب السنة كما في
كتب الشيعة وال مسوغ التهام إحدى الطائفتين األخرى انها تعتقد شيئ ًا من ذلك بعد أن ثبت
سالمة مراجع اعتقاد الطائفتين بسالمة النص القرآني .

ويجمل الدكتور الباحث تقريره ان سائر أهل التوحيد متفقون إن القران الذي نزل به جبرائيل

األمين على النبي محمد (هو المسطور في المصحف ذاته لم يسقط منه حرف ولم يزد فيه
حرف ومن خالف هذا اإلجماع فهو كافر مفارق األمة).

�أ.د.حممد حب�ش
اجلمهورية العربية ال�سورية
نجد م��ن األم��ان��ة العلمية هنا أن

للكليني((( ،وهو من أوثق مراجع القوم

موقف الشيعة من فرية حتريف القرآن،

عن جعفر بن حممد ق��ال :مل جيمع

احلديث ح��ول ه��ذه املسألة ،واختذها

جاء به جربيل إىل حممد كان سبع

يف الرواية النصوص االتية:

نتطرق إىل أم��ر غاية يف األمهية ،وهو
ومسألة سالمة النص القرآين ،فقد كثر

القرآن كله إال األئمة ،وإن القرآن الذي

بعض الناس سبب ًا للطعن يف إيامن القوم

عرشة ألف آية(((.

ووصمهم بالزندقة ،واعتقاد النقص

( )1الكليني (ت  329هـ) هو أبو جعفر حممد
بن يعقوب بن اسحق الكليني الرازي،
فقيه وحمدث ومؤرخ إمامي ،من أهم رواة
الشيعة اجلعفرية ،اشتهر بكتابه :الكايف،
وه��و جمموع يتضمن  16199حديث ًا
تصبح عند حذف املكرر منها 8781
حديث ًا ،وقد كتبت عليه مئات الرشوح
والتعليقات ،ويعترب من أوس��ع كتب
الرواية عند الشيعة.
( )2الكايف للكليني جــ4ص ،446باب 471
ح 28

والزيادة يف كتاب اهلل.

واحل��ق أن الطعن يف سالمة النص

ال��ق��رآين منقول ع��ن طائفة م��ن علامء

الشيعة ،بل يف بعض الكتب املصادر
عند القوم ،وهو ما يزيد املسألة تعقيد ًا،
فقد ورد ع�لى سبيل امل��ث��ال يف الكايف
29

موقف جمتهدي الشيعة من سالمة النص القرآين

عن أيب احلسن املضاي ق��ال :قرأ أمري

املؤمنني :يا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك
من رب��ك (م��ن خالفة ع�لي) وإن مل تفعل

ومثل ذلك يف الكايف أيض ًا عن اإلمام

حممد الباقر قوله:

فام بلغت رسالته ،فقلت :تنزيل؟ فقال:

(ما ادعى أحد من الناس أنه مجع القرآن

ويف الكايف للكليني أيض ًا يف تأويل

كام أن��زل إال عيل بن أيب طالب واألئمة

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﱪ( :إن اهلل تعاىل ملا قبض

وقد أدى ورود مثل هذه الروايات عن

رس��ول اهلل ،فاعتزلت ال��ن��اس مخسة

وذهب بعض املتشددين من أهل السنة إىل

نعم(((.

قوله تعاىل :ﱫ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
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أزكى من أئمتكم)(((.

كله كام أنزل إال كذاب ،وما مجعه وحفظه
بعده)(((

نبيه ،ونوزعت فاطمة يف مرياثها من

القوم إىل فتح باب الطعن يف عقائد الشيعة،

وسبعني يوم ًا حتى كتبت مصحفها ،فأرسل

احلكم بكفر القوم وفساد عقائدهم(((.

اهلل جربيل إليها ،حتى كتبت مصحف ًا فيه

علم ما كان وما يكون ،وما مل يكن إىل يوم

القيامة(((.

واحل��ق أن من يعتقد بتحريف القرآن

الكريم كافر باإلمجاع ،خمالف هذه األمة،
ولكن ينبغي أن ال نتعجل عىل الناس حتى

عن حممد بن جهم اهلاليل أن أبا عبد اهلل

نتبني حقيقة مـا يعتقـدون ،فليــس جمرد

النحل ،ليست كذاك ،ولكنها( :أئمة هي

اعتقاد ،وكذلك فإنه ينبغي أن نتبني مذهبهم

ق��ال :ﱫ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﱪ يف سورة
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( )3أصول الكايف للكليني ،كتاب احلجة ،باب
النكت من التنزيل يف الوالية .جـ1ص،412
رقم الباب يف املعجم املفهرس 166
( )4الكايف ،باب فيه ذكر الصحيفة ،جـ1ص،240
وان��ظ��ر كذلك ب��اب  98ح  1و  2و  3و
 4ج���ـ1ص 344وق��د ع� ْن� َ�و َن الكليني هلذا
الباب بقوله :باب فيه ذكر الصحيفة واجلفر
واجلامعة ومصحف فاطمة عليها السالم

وجود الرواية يف كتبهم دلي ً
ال عىل أهنا هلم

يف تأويل ما يروون.

( )5الكايف للكليني باب  92ح 7
( )6الكايف للكليني ،كتاب فضل القرآن
( )7انظر عىل سبيل امل��ث��ال :اخلطوط العريضة
لألصول التي قام عليها دين الشيعة اإلمامية
ملحب الدين اخلطيب ،طـ املكتب اإلسالمي
 1391هـ.
وكذلك كتاب الشيعة وال��ق��رآن إلحسان إهلي
ظهريص 92و .133

أ.د.حممد حبش

واملحققون من الشيعة ال يعتقـدون

بصحة سائر ما يف الكايف للكليني ،ومل

ينزلوه عندهم منزلة صحيح البخاري عندنا
كام يعتقد عامة الناس ،بل إهنم يذكرون أن

فيه ضعيف ًا ومرس ً
ال كثري ًا ،وإن الشيخ املتقي

الكليني صنف كتابه يف عرشين سنة ،يسند
عمن يسمع ،فالعهدة عىل اإلسناد ،كام صنع

اإلمام الطربي ،إذ أثبت لك أسانيده ،وقال
هذا إسنادي ،ومن أسند فقد أعذر.

ويف دراسة علمية صدرت حديث ًا ملحقق

بقوله( :إن املتقدمني مل جيمعوا عىل مجيع
مرويات الكليني مجلة وتفصي ً
ال)(((.

ويقول :إن أحاديث الكايف التي بلغت

ستة ع�شر أل��ف ح��دي��ث وم��ائ��ة وتسعة

وت��س��ع�ين ،ي��ك��ون الصحيح منها مخسة

آالف واثنني وسبعني حديث ًا ،واحلسن مئة
وأربعة وأربعني حديث ًا ،واملوثق ألف ًا ومئة

وثامنية وعرشين حديث ًا ،والقوي ثالثمئة
وحديثني ،والضعيف تسعة آالف وأربعمئة

وثامنني حديث ًا(((.

( )8دراسات يف احلديث واملحدثني للسيد هاشم
معروف احلسيني ص 134 - 132
( )9املصدر نفسه ص 137

احلسن144 :
املوثق1128 :
القوي302 :
الضعيف9480 :
جمموع ما يف الكايف(16199 )76
وقد تعقب النقاد من الشيعة روايات

حتريف القرآن ال��واردة يف الكايف فإذا هي
نحو ثالثمئة رواية وردت من طريق أربعـة

وهم :أبو عبيـد اهلل السيـاري ،ويونس بـن

ظبيان ،ومنخل بن مجيل الكويف ،وحممد بن
حسن بن جهور(.((1

وهؤالء األربعة مطعون يف عدالتهم عند
( )10يالحظ أن جمموع ما أورده احلسيني هو
 16126وهو أقل بثالثة وسبعني حديث ًا
من املجموع ال��ذي ص��دَّ ر خطابه بتقريره!
ونوضح هنا تعريف علامء االصطالح عند
الشيعة الصطالحي القوي واملوثق:
املوثق :هو ما دخل يف طريقه من نص األصحاب
عىل توثيقه مع فساد عقيدته ومل يشتمل باقيه
عىل ضعف.
القوي :ما اتصل إسناده إىل املعصوم برواية من وثقه
غري اإلمامية ،ومل يأت أئمتنا عىل توثيقه وال
جترحيه.
انظر قواعد احلديث ملحي الدين املوسوي الغريفي
من علامء اإلمامية ط مكتبة املفيد رقم ص
.24
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شيعي هو السيد هاشم احلسيني جزم فيها

الصحيح5072 :
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علامء االصطالح من الشيعة ،وإليك ما قالوه
فيهم :يقول الغضائري( ((1عن السياري:

(ضعيف متهالك غ� ٍ
��ال

م��ن��ح��رف)(((1

ويقول عنه الشيخ النجايش(( :((1ضعيف

احلديث ،فاسد املذهب)( .((1وقال الشيخ

النجايش يف يونس بن ظبيان( :ضعيف

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

وأم��ا منخل بن مجيل فقد نقل السيد

هاشم احلسيني عن علامء الرجال أنه من
الغالة املنحرفني(.((1

قال العالمة احليل( ((1يف حممد بن حسن

ابن جهور( :كان ضعيف ًا يف احلديث ،غالي ًا

جد ًا ،ال يلتفت إىل كل ما رواه( ،((1بل كل

يف املذهب ،فاسد ًا يف الرواية ،ال يلتفت إىل

وقال عنه ابن الغضائري( :كويف ٍ
غال

وهكذا ،فإن تواثب القوم عىل توهني

كتبه ختليط).

32

كذاب ،وضاع للحديث)(.((1

( )11أكذوبة حتريف القرآن بني السنة والشيعة،
تأليف الشيخ رسول جعفريان ص .46
( )12الغضائري ( 441...هـ) وهو احلسني بن
عبيد اهلل بن إبراهيم الغضائري (أبو عبد اهلل)
شيخ اإلمامية يف عرصه ،كثري الرتحال ،كان
حكمه أنفذ من حكم امللوك ،يرمى بالغلو ،له
كتب منها:

البيان عن حياة اإلنسان ،النوادر يف الفقه ،وأدب
العاقل وتنبيه الغافل يف فضل العلم ،وفضل
بغداد وع��دد األئمة ،وم��ا شذ عن األئمة
يف ذل��ك ،وي��وم الغدير ،وال��رد عىل الغالة
واملفوضة.
( )13قاموس الرجال جـ 1ص 403
( )14النجايش ( 450 - 373هـ) هو أمحد بن عيل
بن أمحد بن العباس النجايش األسدي (أبو
العباس) مؤرخ إمامي ،يعرف بابن الكويف،
ويقال له الصرييف من أهل بغداد وتويف بمطري
آب��اد ،له كتاب :ال��رج��ال ،يف تراجم علامء
الشيعة وأسامء مصنفاهتم ،والكوفة وما فيها
من اآلثار والفضائل ،وأنساب بني نرص بن
قعني وأيامهم وأشعارهم ،وهم أجداده.
( )15معجم رجال احلديث جـ 3ص 290

حديثه ،وال يعتمد عىل ما يرويه)(((1

رواية هؤالء وجترحيهم والطعن يف صدقهم
وأمانتهم دليل واض��ح عىل تربؤ مراجع

الشيعة من هذه األوه��ام ويبقى وروده��ا
يف الكايف مرشوط ًا بصحة اإلسناد ،وهو مل
يتحقق كام رأيت.

وقد نقل عن أئمة الشيعة نصوص كثرية
( )16رجال النجايش ص 838
( )17خالصة الرجال للعالمة احليل ص 266
( )18دراسات يف احلديث واملحدثني ص 198
( )19ابن املطهر احليل ( 726 - 648هـ) هو احلسن
ابن يوسف بن عيل بن املطهر احليل مجال
الدين ويعرف بالع َّ
المة من أئمة الشيعة وأحد
كبار علامئها وله كتب أكثر من أن حتىص منها:
هتذيب طريق الوصول إىل علم األص��ول
قواعد األحكام يف معرفة احلالل واحلرام،
كنز العرفان يف فقه القرآن ،هناية املرام يف علم
الكالم ،القواعد واملقاصد ،خالصة األقوال
يف معرفة الرجال ،وغريها.

أ.د.حممد حبش

تدفع توهم اعتقادهم بيشء من التحريف،

جمموعـ ًا مؤلف ًا عىل ما هو عليه يف ذلك الزمان

 - 1العالمة أبو جعفر حممد بن عيل بن

حفظهم له ،وك��ان يعرض عىل النبي

وأنا أنقل لك طائفة منها:

بابويه القمي املشهور بـ(الصدوق) املتوىف
 381ه��ـ(( .((2اعتقادنا أن القرآن الذي

أنزله اهلل تعاىل عىل نبيه حممد هو ما بني
الدفتني ،وهو ما يف أيدي الناس ليس بأكثر

من ذلك ،ومن نسب إلينا أننا نقول أكثر من

ذلك فهو كاذب)(.((2

 - 2السيد امل��رت�ضى ع�لي ب��ن احلسني
إن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم

بالبلدان واحل���وادث الكبار ،والوقائع

العظام ،والكتب املشهورة ،وأشعار العرب
املسطورة ،فإن العناية اشتدت ،والدواعي

توفرت عىل نقله وحراسته ،وبلغت إىل حد
مل يبلغه يشء آخر.

إن القرآن كان عىل عهد رسول اهلل
( )20خالصة الرجال للحيل ص 251
( )21ابن بابويه القمي ( 329...هـ) هو عيل بن
احلسني بن موسى بن بابويه أب��و احلسن،
القمي :شيخ اإلماميني بقم يف عرصه ،مولده
ووفاته فيها له كتب يف التوحيد ،اإلمامة،
التفسري ،ورسالة يف (الرشائع) وغري ذلك.
( )22االعتقادات للشيخ الصدوق جـ 1ص 57

ويتىل عليه ،وإن مجاعة من الصحابة مثل

عبد اهلل بن مسعود ،وأيب بن كعب وغريمها
ختموا القرآن عىل النبي عدة ختامت

وكل ذلك يدل بأدنى تأمل عىل أنه كان
جمموع ًا مرتب ًا غري مبتور وال مبثوث ...وإن

من خالف من اإلمامية واحلشوية ال يعتقد

بخالفهم ،ف��إن اخل�لاف يف ذل��ك مضاف

إىل قو ٍم من أصحاب احلديث نقلوا أخبار ًا

ضعيفة ظنوا صحتها ال يرجع بمثلها عن

املعلوم املقطوع عىل صحته(((2

.

 - 3الشيخ أبو عيل الطربيس صاحب

تفسري جممع البيان(((2

:

( )23الرشيف املرتىض ( 436-355هـ) هو عيل
ابن احلسني بن موسى بن حممد بن إبراهيم
أبو القاسم نقيب الطالبيني وأح��د األئمة
يف علم الكالم واألدب والشعر ،مولده
ووفاته ببغداد له تصانيف كثرية منها( :الغرر
وال��درر) و(الشهاب يف الشيب والشباب)
و(الشايف يف اإلمامة) وغريها كثري.
( )24جممع البيان للطربيس جـ 1ص )91( 15
الطربيس ( 548...هـ) هو الفضل بن احلسن
بن الفضل الطربيس ،أمني الدين ،أبو عيل،
مفرس حمقق لغوي ،من أج�لاء اإلمامية،
نسبته إىل طربستان له :جممع البيان يف تفسري
القرآن والفرقان جملدان ،جوامع اجلوامع،
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املوسوي العلوي املتوىف( 436 ((2هـ:

حتى عني النبي عىل مجاعة من الصحابة
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الكالم يف زيادة القرآن ونقصانه ،فأما

من مذاهب املسلمني خالفه وهو األليق

منه ،فقد روى مجاعة من أصحابنا وقوم

املرتىض ريض اهلل عنه ،وهو الظاهر من

الزيادة فمجمع عىل بطالهنا ،وأما النقصان
من احلشوية العامة أن يف القرآن تغيري ًا أو

نقصان ًا ،والصحيح من مذهب أصحابنا

خالفه وهو الذي نرصه املرتىض قدس اهلل

روحه(.((2

لنرتك الكلمة الفصل يف هذه املسألة

لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن
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الطويس املتوىف 460ه��ـ ( ،((2إذ يلخص
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اعتقاد الشيعة يف سالمة النص القرآين،

وأسباب هذه الشائعة عنهم بقوله:

وأم��ا الكالم يف زيادته ونقصانه فمام

ال يليق ب��ه ألن ال��زي��ادة فيه جممع عىل

بطالهنا وأما النقصان منه فالظاهر أيض ًا

يف التفسري أيض ًا ،تاج املواليد ،غنية العابد،
خمترص الكشاف ،إعالم الورى بأعالم اهلدى،
وغريها كثري.

انظر األعالم جـ 5ص 148
( )25تفسري جممع البيان للطربيس جـ 1ص 15
( )26أبو جعفر الطويس ،شيخ الطائفة (- 385
 460هـ) هو حممد بن احلسن بن عيل الطويس،
مفرس من فقهاء الشيعة ومصنفيهم ،استقر
بالنجف إىل أن تويف فيها ،وأحرقت كتبه
عدة مرات ،من تصانيفه اإلجياز يف الفرائض،
اجلمل والعقود ،يف العبادات ،الغيبة ،التبيان
اجلامع لعلوم القرآن ،تفسري كبري ،االقتصاد
يف العقائد وغريها كثري.

بالصحيح من مذهبنا وه��و ال��ذي نرصه
الروايات ،غري أنه رويت رواي��ات كثرية

من جهة اخلاصة والعامة بنقصان كثري من
آي القرآن ،ونقل يشء منه من موضع إىل
موضع طريقها اآلحاد وال يستوجب عل ًام،
فاألوىل اإلعراض عنها وترك التشاغل هبا،
ألنه ال يمكنه تأويلها ،ولو صحت ملا كان

ذلك طعن ًا عىل ما هو موجود بني الدفتني،

فإن ذلك معلوم صحته ال يعرتضه أحد

من األمة وال يدفعه ،وروايتنا متنارصة عىل

قراءته والتمسك بام فيه ،ور ِّد ما يرد من
اختالف األخبار يف الفروع إليه وعرضها

عول عليه ،وما خالفه جيتنب
عليه فام وافقه ِّ

ومل يلتفت إليه ،وق��د ورد عن النبي
رواية ال يدفعها أحد أنه (قال« :إين خملف

فيكم الثقلني ما إن متسكتم هبام لن تضلوا،

كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي وإهنام لن يفرتقا

حتى يردا ع َّ
يل احلوض» وهذا يدل عىل أنه

موجود يف كل عرص ألنه ال جيوز أن يأمرنا
بالتمسك به ،كام أن أهل البيت  ومن

جيب اتباع قوله حاصل يف كل وقت ،وإذا

أ.د.حممد حبش

كان املوجود بيننا جممع ًا عىل صحته فينبغي

 - 10ال����ق����ايض س���ي���د ن�����ور اهلل

سواه)(.((2

إض��اف��ة إىل ع���دد م��ن ع��ل�ماء الشيعة

أن يتشاغل بتفسريه وبيان معانيه وترك ما

التسرتي(.((2

وقد قام صاحب كشف االرتياب يف رد

ومراجعهم املعارصين كالشيخ كاشف

أئمة الطائفة اإلمامية بشأن سالمة النص

الطباطبائي والسيد حمسن األمني العاميل

فصل اخلطاب بنقل جمموعة من توكيدات

القرآين ،فعد منهم:

 - 1أب��و جعفر اب��ن بابويه القمي ت

 381هـ.

 - 2السيد املرتىض عيل املوسوي ت

 - 3شيخ الطائفة الطويس ت  460هـ.
 - 4أبو عيل الطربيس ت  548هـ
 - 5السيد ابن طاووس ت  644هـ.
 - 6مال حمسن الفيض الكاشاين ت

 1091هـ.

 - 7حممد هباء الدين العاميل البهائي ت

 1030هـ.

 - 8حممد بن احلسن احلر العاميل ت

 1104هـ.

 - 9املحقق زين الدين البيايض.
( )27تفسري الصايف ج��ـ 1ص  55عن الشيخ
الطويس

وحممد مهدي ال��ش�يرازي وشهاب الدين
النجفي املرعيش والسيد عبد احلسني رشف

الدين العاميل والسيد حممد رضا الكلبايكاين
والسيد آية اهلل اخلميني وغريهم كثري(.((2

جيب القول هنا أن كثري ًا من الروايات

ِ
املتجادلون حممل التحريف،
التي محلها

إنام هي أوه��ام رج��ال تومهوها ثم فاؤوا
إىل رشدهم فيها ،وهي موجودة يف كتب
السنة كام يف كتب الشيعة ،وال مسوغ الهتام

إحدى الطائفتني األخرى ،اهنا تعتقد شيئ ًا

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

 436هـ.

الغطاء وحممد ج���واد البالغي ومهدي

من ذلك بعد أن ثبت سالمة مراجع اعتقاد
الطائفتني مجيع ًا بسالمة النص القرآين.

وه��ك��ذا فإنه ال مسوغ الهت��ام طائفة

عظيمة م��ن املسلمني بالقول بتحريف
( )28كشف االرتياب يف رد فصل اخلطاب ص
57
( )29انظر :أكذوبة حتريف القرآن ،تأليف رسول
جعفريان ص 60

35

موقف جمتهدي الشيعة من سالمة النص القرآين

القرآن ،بسبب هذه املرويات التي جيب
محلها عىل واحد من أربعة حمامل:

 - 1الطعن يف إسنادها ورواهتا.

َّ
وجل
 - 2محلها عىل أهنا أوهام رواة،

الذي مل يعصم غري نبيه.

 - 3محلها عىل أهنا من باب املنسوخ.
 - 4محلها عىل أهنا مما كتبه الصحابة يف

مصاحفهم عىل سبيل التفسري.

ومن أراد تفصيل القول يف هذه الوجوه
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فلريجع إىل اإلتقان للسيوطي( ((3أو مناهل
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العرفان للزرقاين((3(.

بقي أن نقول إن الشيعة اليوم تلتزم

القراءة برواية حفص عن عاصم ،وهي

ال��ق��راءة السائدة يف العامل اإلس�لام��ي ،ال
ختالف مجهور األم��ة يف يشء منها ،ال يف
رسم وال شكل وال ضبط وال عالمة وقف

وال عالمة ابتداء ،وال رقم آية وال رقم
سورة ،وال إثبات عالمة صلة وال حذفها،
وال إثبات ألف خنجرية وال حذفها.

سيأيت يف ه��ذه ال��دراس��ة أهن��م يقولون

بمسح األرج��ل يف ال��وض��وء ،ولكن مع

( )30اإلتقان للسيوطي جـ 1ص  76وما بعدها.
( )31مناهل العرفان للزرقاين جـ 1ص  441وما
بعدها.

ذل��ك ي��ق��رؤون ق���راءة اجل��م��ه��ور ،اآلم��رة

بالغسل ،وذلك موافق ًة لرواية حفص التي
يلتزموهنا:

ﱯﭝﭞ ﭟﭠ
ﭡ ﱮ.
وهو وجه ظاهر يف التزامهم ما التزمه

املسلمون من القراءة عىل رغم خمالفتهم يف

بعض الفروع الفقهية.

ويتضح مما سبق أن األمة اإلسالمية عىل

اختالف طوائفها تتفق يف التسليم ان القرآن
الكريم املسطور بني الدفتني هو عني ما تلقاه

النبي من الوحي األمني ،وأن القراءات
املتواترة ال خترج يف حرف من حروفها عن

الرسم الذي كتبه عثامن ريض اهلل عنه يف
املصاحف ،وال��ذي يتفق املسلمون اليوم

عىل أدق تفصيالته« ،فقد تكفل اهلل تعاىل
بحفظ القرآن أبد الدهر ﱯ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛﮜﮝﱮ

(س��ورة احلجر :اآلي��ة )9

واملعنى إنا للقرآن حافظون من أن يزاد فيه
ما ليس منه أو ينتقص منه ما هو منه من

أحكامه وحدوده وفرائضه(((3وهذا احلفظ

أكد وثاقة النص القرآين مكتوب ًا ومقروء ًا،

( )32انظر الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي
القرآن ،جـ 6ص .14

سلي ًام م��ن التغيري والتبديل منذ نزوله

أ.د.حممد حبش

من اختالفات بني النسخ ،وقارنوا بني هذه

وحفظه باالستظهار يف الصدور والتدوين

النسخ عىل العصور والبلدان املختلفة فلم

فيه يشء غري تطور رسمه عرب العصور

من التغيري والتحريف والتبديل ،وهو رد

يف الصحف وبقي املصحف كذلك مل يتغري
ومل يكن االعتامد عىل جمرد حفظ الصدور

وقراءة املصحف عىل وفقه العمل واحلكمة

التي طبقها الرسول.

قد حفظ القرآن بظهر الغيب رجال

مؤمنون ونساء مؤمنات من ل��دن عرص
الصحابة ومن تبعهم بإحسان وظل العدد
الظروف بام حقق تواتر نقله يف األجيال

الالحقة.

وي��أيت دور األج��ي��ال الالحقة يف فهم

املعاين واستخراج احلكم ،واستخالص
احللول ومعاجلات مشكالت احلياة املتجددة

السلف الصالح.
مع تقديرنا جلهود ّ

من داخل الدراسات الغربية عىل كل ما أثري

الصحة ،وال
من شبهات ال أساس هلا من
ّ

غرابة يف ذلك ،بعد ما شهد القرآن الكريم
ان اهلل توىل حفظه أبد الدهر.

ك�ما تكفل اهلل تعاىل بحفظ القيم يف

الكتاب والسنة من أي حتريف أو تبديل

سواء يف ذلك حتريف الكلم عن مواضعه

أو حتريفه بالتأويل واخل��روج باملعنى عام

وضع لـه اللفظ ﱯ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﱮ (سورة احلجر :اآلية.)9 :

ﱯﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇ ﰈﰉﰊ ﰋﰌﱮ

(س��ورة القيامة:

اآليات .)19 - 17

وقد شهد املنصفون من الباحثني حتى

وه���ذا التكفل بحفظ ال��ن��ص اإلهل��ي

م��ن ال��ت��ح��ري��ف وال��ت��ب��دي��ل وم���ن ه��ؤالء

من أب��رز س�مات الرسالة اخلامتة وأخص

من غري املسلمني بسالمة النص القرآين
املسترشقون األمل��ان حيث مجعوا النسخ
اخلطية املتداولة للمصحف ،يف رشق العامل

اإلسالمي وغربه للوقوف عىل ما توهمّ وا
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يتنامى ويزيد عىل توايل القرون ورغم كل

جيدوا اختالف ًا أص ً
ال .مما يؤكد سالمة القرآن

وحراسة بيانه وقيمه عن طريق النبوة يعدّ

خصائصها((3(».

( )33مقالة علمية بعنوان هيمنة القرآن وعامليته
وخ���ل���وده ،ل�لأس��ت��اذ ال��دك��ت��ور أمح���د عيل
اإلمام مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم
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موقف جمتهدي الشيعة من سالمة النص القرآين

واخلالصة أن سائر أهل التوحيد متفقون

أن القرآن الذي نزل به جربيل األمني عىل
النبي حممد هو املسطور يف املصحف ذاته،
مل يسقط منه حرف ومل يزد فيه حرف ،ومن

خالف هذا اإلمجاع فهو كافر مفارق امللة.
.
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اإلسالمية ،أحتفظ بصورة منها .
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يتناول الباحث اإلنسان الذي يمثل مفردة من مفردات الوجود
وان له أبعاد ًا ثالثة تميزه عن سائر الموجودات ،ولكل بعد من هذه األبعاد
ظهورات وتجليات يصفها القران بدقة فائقة تحير العقول .
ثم يقسم تلك األبعاد على أقسام عدة منها-:
 -1البعد الطبيعي
 -2البعد المعنوي
 -3البعد اإللهي
ويرى سماحته إن القران ال يرضى لإلنسان أن يبقى واقف ًا على هذا المستوى .
ً
سؤاال مفاده ،هل في الرؤية القرآنية مستوى آخر لإلنسان يختلف عن البعد الطبيعي والبعد
ثم يطرح
المعنوي؟
ثم قسم الباحث النفس إلى اإلنسانية كما ُتصورها الرؤية القرآنية على:
 -1النفس األمارة المتمثلة في البعد الطبيعي
 -2النفس اللوامة
 -3النفس المطمئنة
ثم ينتقل مرة أخرى إلى البعد اإللهي ويبين صفات هذا البعد كما تبينها وتشرحها الرؤية القرآنية
ويخلص سماحته في موضوع المجتمع اإلنساني في الرؤية القرآنية إلى النتائج االتية:
أ -إن علل التحوالت االجتماعية تكمن في حقيقة اإلنسان .
ب -إن العامل الذي يحرك ويغير التاريخ هو اإلنسان نفسه .
ت -إن المجتمعات تشبه كثير ًا الفرد اإلنساني .
ثم يتناول المجتمع ويبين أبعاده فيقول إن له بعدين:
 -1ثبات المجتمع وهذا يرجع إلى الشخصيات التي تصلح أن تمثل دور األئمة ألفراد األمة الواعية
العاقلة.
 -2تغير المجتمع وهذا يرجع إلى أفراد األمة بوعيها وفاعليتها وأعمال اختيارها في
حركتها نحو الكمال واالزدهار.

�سماحة ال�شيخ تقي جعفري
ترجمة :ال�شيخ ف�ضيل احل�سيني اجلزائري

( رحمه اهلل تعاىل )

القسم األول

نفيس و مجيل ألجل ذاته فقط .و نشري
يف ما يأيت إىل اخلصوصيات التي يتجىل

نجد عند التأمل يف املفاهيم القرآنية

فيها اإلنسان الطبيعي كام ّبينتها الرؤية

ّ
أن لإلنسان ،ال��ذي يمثل مفردة من

القرآنية:

متيزه
م��ف��ردات ال��وج��ود ،أب��ع��اد ًا ثالثة ّ

 :1-1-1حيب املال حب ًا شديد ًا ،قال

عن سائر امل��وج��ودات ( جم��ردة كانت

تعاىل :ﱯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﱮ ((( .و

أو مادية) ،و لكل بعد من هذه األبعاد

قال تعاىل :ﱯ ﮋ ﮌ ﱮ ((( ،وقال

ظهورات و جتليات يصفها القرآن بدقة

تعاىل :ﱯ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﱮ (((.

فائقة حتيرّ العقول.

��رار م��ن ال�ض�رر ،قال
 :2-1-1ف� ّ

 .1أبعاد اإلن��س��ان :و ه��ذه األبعاد

ت��ع��ال :ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

يعرضها القرآن الكريم كام يأيت:

ﭗ ﭘ ﱮ (((

 :1-1البعد الطبيعي ( احليواين ):

و قال تعاىل:ﱯ ﮠ ﮡ

()1العاديات/اآلية 8
()2التكاثر1/
()3الفجر20/
()4الروم33/

اإلن��س��ان يف ه��ذا البعد ال ي��رى سوى

ذات��ه ،بل هو مستعد ْ
ألن يضحي بكل
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ﮢﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﱮ(((.
 :3-1-1ذو مكر ،قال تعاىل:ﱯﭤﭥ

 :9-1-1جم���ادل ،ق��ال تعاىل:ﱯ ﭛ

ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱮ

 :10-1-1كفور النعمة ،قال تعاىل:

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱮ (((.

و ال���س���ؤال امل���ط���روح ه��و ه��ل ه��ذه

ﭦ ﭧ ﭨﱮ ((( ،و قال تعاىل:ﱯ

((( ،و قال تعاىل :ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
 :4-1-1الطغيان عند االستغناء،
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ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﱮ(.((1
ﱯﯔ ﯕ ﯖﱮ(.((1

األوص��اف املتعددة تبينّ ماهية اإلنسان

قال اهلل تعاىل :ﱯ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

احلقيقية؟ أم هي عبارة عن ظواهر تعرض

 :5-1-1عجول ،قال تعاىل:ﱯﭣ

اجلواب عن السؤال السابق نحاول كشف

ﮚﮛ ﱮ(((.
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ﭼﭽ ﭾ ﱮ(.((1

ﭤ ﭥ ﭦ ﱮ ( ،((1و قال أيض ًا:ﱯ ﮀ

ﮁﮂ ﱮ (.((1

 :6-1-1ضعيف ،قال تعاىل :ﱯ ﭥ

ﭦ ﭧ ﱮ (.((1

 :7-1-1بخيل ،ق��ال تعاىل :ﱯ ﮥ

ﮦ ﮧ ﱮ(.((1

 :8-1-1غري معتدل ،قال تعاىل:ﱯ ﭻ
()5الزمر8/
()6يونس21/
()7األنفال30/
()8يونس21/
()9العلق7-6/
()10األنبياء37/
()11األرساء11/
()12النساء28/
()13اإلرساء100/

اإلن��س��ان لعوامل خ��اص��ة؟ وك��ي ي ّتضح

منشأ هذه األوصاف يف نفس اإلنسان .و
عند التأمل يمكن إرج��اع هاته الصفات
املتعددة إىل ثالثة أقسام:

األول :إنهّ ا صفات ناجتة و
أ .القسم ّ

نابعة من اختيار اإلنسان ،و تندرج حتت
هذا القسم الصفات اآلتية:
ا :1-املكر.
ا :2-اجلدال.
و ا :3-كفران النعمة.

ب .القسم ال��ث��اين :يمثل ن��وع � ًا من
()14املعارج19/
()15الكهف54/
()16الشورى48/

سامحة الشيخ تقي جعفري

الصفات نابعة من خلقة اإلنسان ذاهتا ،و
تندرج حتت هذا القسم الصفات االتية:
ب :1-عجول.
ب:2-ضعيف.
ب :3-هلوع.
ج .القسم الثالثّ :
إن هذا السنخ من

الصفات ال يربز عن اخللقة بمفردها ،بل

ّ
تنضم إليها عوامل خارجية جتعلها تتصف

هبذه الصفات:

ج :1-حب املال.
ج :3-الطغيان مع الغنى.
ج :4-البخل.
و ما نحصل عليه من هذه الرؤية القرآنية

هو ّ
أن اإلنسان يف بعده الطبيعي و بمعزل
عن الوجدان ،يخُ تزَ ل يف حقيقتني:

 .1اإلنسان حقيقة مادية ختضع للقوانني

احلاكمة عىل الوجود املادي.

 .2اإلنسان يف هذا البعد ال يرى سوى

نفسه و ذاته ،حيث متثل ذاته بالنسبة إليه
املعبود املطلق الذي يتحرك من أجل تلبية

مقتضياته و يسعى نحو جلب رضاه.

هذا البعد هي ّ
أن اإلنسان حقيقة ضائعة ال

وزن هلا ،كام يعبرّ عن ذلك القرآن الكريم:

ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﱮ(.((1

ط��رح إش��ك��ال :تبقى مسألة تتصل

باملطالب السابقة ،و ه��ي ّ
أن الصفات
االختيارية ال تقع م��ورد ًا لإلشكال؛ ّ
ألن

اهلل تعاىل يقول:ﱯ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﱮ(((1

 ،لكن اإلش��ك��ال ي��رد عىل

ِ
الناشئة ع��ن اخللقة أو عن
األوص���اف
العوامل املنضمة إىل اخللقة ،فكيف تكون

رذيلة و قبيحة؟!

لإلجابة عن اإلشكال السابق ،حيسن بنا

التفكيك بني مسألتني ،مها:

األوىل :بيان وضع اخللقة و مقتضياهتا.
الثانية :البقاء عىل هذا الوضع و هذه
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ج :2-الفرار من الضرّ ر.

و النتيجة التي نحصل عليها من حتليل

احلالة.

و من الواضح ّ
أن ال��ذي يقع م��وردا

للذم و التوبيخ هو البقاء عىل هذه احلالة و
الوضعية التي عليها اخللقة ،و ليس أصل

الوضع و احلالةّ .
فإن أصل «الضعف» يف
تبينه اآلية املباركة من سورة
اإلنسان كام ّ

( )17العرص1/
( )18البقرة286/
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النساء ،و أصل «عدم االعتدال» كام تعكسه

و الثقافية  ...فعىل مستوى هذا البعد تظهر

«العجلة» التي ُخ ِلقَ عليها اإلنسان كام نرى

و يشعر هبموم من حوله ،و يتعامل مع

اآلية 19من سورة املعارج ،و كذا أصل
ذلك يف اآلية 11من سورة اإلرساء  ...ك ّلها

غريه .و بعبارة جامعة :تبدأ احلياة املعنوية

يف خلقته ،لكن البقاء عىل هذه الوضعية و

مميزة تتمثل يف ما يسمى«:بالرتبية».
ّ

ال ّ
تشكل عيبا يف اإلنسان بوصفها مغروسة
اخللود يف حضنها هو الذي يشكل عيبا و

نقصا يف اإلنسان.

إذن ،ليس من شأن اإلنسان البقاء عىل

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ه��ذا املستوى ،بل هو مطالب عىل وفق
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إنسانية اإلن��س��ان ،و من هنا حي�ترم غريه

اهلدف الذي خلق ألجله أن يعرج و يسمو
فوق هذه األوصاف و هذا الضعف.

يف اإلنسان ،بالظهورحيث تتجىل فيه صفة
و إذا تأملنا جيد ًا يف اإلنسان عىل مستوى

هذا البعد ،نجده يسعى اىل او (نحو) توفري
هذه األجواء من تربية و قوانني و حقوق

متبادلة [ يسعى ] نحو هدفني أساسني:
األول :املال و املقام ( اجلاه ).
ّ
الثاين :الفرار من القصاص.

و بالبيان نفسه يتضح اجل���واب عن

ِ
األول حتى يوفر
فهو يسعى نحو
اهلدف ّ

الثالث ،فمن الواضح ّ
أن ال ّلوم و التوبيخ

من النفوذ لرفع حاجاته و نقائصه ،و يسعى

متطلباهتا ،بل ينصب ال��ذم عىل اإلنسان

من مال و جاه.

اإلشكال ال��وارد عىل الصفات من القسم

الترصف و كسب قدر أكرب
لنفسه سعة يف
ّ

ال ينصان عىل اخللقة الساعية نحو تلبية

يف اهلدف الثاين إىل احلفاظ عىل ما اكتسبه

الذي يتجاوز عىل حقوق اآلخرين يف أثناء
تلبية مقتضيات اخللقة و الطبيعة فيسقط يف
ظلم اآلخرين و التعدي عىل حقوقهم.

و اآلن نأيت لنرى ما هو موقف القرآن

من هذه احلالة يف اإلنسان .عند الرجوع إىل
الرؤية القرآنية نجد اهلدفني مقبولني من جهة

 :2-1البعد املعنوي :يتجىل هذا البعد

و مرفوضني من جهة أخرى ،فهام مقبوالن

ثمة معنى للعالقات اإلقتصادية ،احلقوقية

و م��ردودان بوصفهام غاية و هدفا .فمثال

يف احلياة االجتامعية لإلنسان ،حيث نجد

بوصفهام وسيلة لغاية أسمى و أرشف،

سامحة الشيخ تقي جعفري

يقول القرآن فيام يتصل بالقصاص:ﱯ ﯔ

 :3 -1البعد اإلهلي :و اآلن ،و بعدما

ﯛ ﱮ( ،((1فاحلياة يف اآلي��ة الرشيفة

َ
و رأينا ّ
القرآن ال يرىض لإلنسان أن
أن

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

تبينّ لنا معنى اإلنسان يف البعدين السابقني،

أي ّ
أن احلياة ال تبقى
منوطة بالقصاصّ ،

يمكث و يبقى واقف ًا عىل هذا املستوى،

لكن السؤال األساس هو «أ ّية حياة هذه

مستوى آخر لإلنسان خيتلف عن البعدين

و ال تدوم إ ّ
ال بإقامة احلدود و القصاص.

التي تبقى بإقامة القصاص و احل��دود؟».
فإذا كان اجلواب هو احلياة الطبيعية املتمثلة

يف األك��ل و ال�شرب و النكاح و التفاخر

حيق لنا أن نسأل :هل يف الرؤية القرآنية
السالفني؟ لكي تتضح اإلجابة عن السؤال
السابق ،نعرض ألقسام النفس اإلنسانية كام

تصورها الرؤية القرآنية:
ّ

الرؤية القرآنية .و أ ّما إذا كان املقصود من

السابقة .وه��ذه النفس خاضعة مقهورة

القرآن الكريم ،فال قيمة هل��ذه احلياة يف
احلياة حياة أخرى «احلياة الطيبة»:ﱯ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

الطبيعي الذي تناولنا صفاته يف البحوث

حتت تأثري الغرائز ،السيام ُ
القوة الشهوية و

الغضبية ،و ال هيمها إ ّ
ال ذاهتا جتذب بالقوة

ﮒ ﮓ ﮔ ﱮ( ،((2فنعم احلياة

الشهوية ما ينسجم معها و تدفع بالقوة

أن اإلن��س� َ
و املحصلة ّ
�ان ،و إن جتاوز

اللوامة :و هي عبارة عن
ب .النفس ّ

احلقوق و الفنون و الرتبية و مقتضيات

هذه ُ
القوة يشعر اإلنسان بالرسور إذا َّأدى

هي.

هبذا البعد طبيعته و وصل إىل حياة تسودها
احلضارة عامة ،لك ّنه مل يصل إىل حقي َقتِه

الواقعية التي تتمثل يف اإلنسان اإلهلي و
املثايل.

()19البقرة179/
( )20النحل97/

الغضبية ما ال يالئمها.

واح��د من جتليات «ال��وج��دان» ،و بفضل
ال حسن ًا و باحلزن إذا َّأدى فع ً
فع ً
ال قبيح ًا .و

اإلنسان ،عىل مستوى هذه النفس ،ال يمثل

أي البعد
تلك احلقيقة التي يصورها القرآنّ ،
اإلهلي الذي بفضله يتصل اإلنسان بالكامل

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

 ...فهي حياة هلو و هلب كام ينعتها بذلك

أ .النفس األ ّم���ارة :املتمثلة يف البعد
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املطلق ( احلق تعاىل ).
ج .النفس املطمئنة :تعد النفس املطمئنة

أعىل مقام يصل إليه اإلنسان يف حركة نحو

الكامل و الرشد ،يقول تعاىل :ﱯ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﱮ (.((2
و ال��س��ؤال امل��ط��روح م��ا ه��و العامل

األساس الذي بموجبه يصل اإلنسان إىل
ه��ذا الكامل«النفس املطمئنة»؟ ثمة بعد

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

آخر يف حياة اإلنسان تربزه الرؤية القرآنية

يتمثل يف «حقيقة اإلي�مان» ،و بفضل هذه

البعد ينجذب اإلنسان إىل الغيب و يتصل

بالكامل املطلق.

و إليك صفات ه��ذا البعد يف حياة

تبينها و ترشّ حها ال��رؤي��ة
اإلن��س��ان ك�ما ّ
القرآنية:

 .1اإلي�مان نور إهلي :قال تعاىل:ﱯ ﭑ
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 .2األخالق و السلوك .3 .العالقات.4.

املعارشة ،و األهم من ذلك كله النورانية

يف الفكرة و املعتقد .و بعبارة ثانية:
النورانية يف الرصاط(الرشيعة السمحة ) و
املبدأ و املقصد ،و هذا األمر عبارة أخرى

املعاد و الطريق :النبوة و
عن :التوحيد و َ

لوازمها.

 .2اإلي�مان و امل��ودة :قال تعاىل :ﱯﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﱮ( .((2و من آثار

اإلي�مان ،كام نلمح ذلك يف اآلية املباركة،
املحبة املتمثلة يف:

 :1-2حمبة اهلل عباده املؤمنني.
 :2-2حمبة العباده هلل تعاىل.
 :3-2حمبة الناس بعضهم بعضا.
و النتيجة التي نحصل عليها من اآلثار

أن َّ
الناجتة عن «حقيقة اإلي�مان» هي ّ
كل

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

حركة و كل تعلق ال يتمحور حول هذه

حقيقة رائعة ،و هي ّ
أن «حقيقة اإليامن»

بطالن.

ﭘ ﭙﱮ( .((2نلمح يف اآلي��ة املباركة

مالزمة اخلروج من الظلمة إىل النورانية.
أية نورانية؟ نورانية تتجىل يف  .1الرتبية،
( )21الفجر30-27 /
( )22البقرة257/

املحبة و ال يورث هذه املودة فهو بطالن يف
 .3اإليامن و التقوى و العلم :قال تعاىل:

ﱯﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
( )23مريم96/

سامحة الشيخ تقي جعفري

ﰀ ﰁ ﱮ( ،((2تربط اآلية الكريمة بني

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱮ(.((2

اإليامن و العلم الذي يمثل االتصال بالعلم

نلحظ م��ن جم��م��وع اآلي���ات السابقة

 .4اإلي�مان ضد اخل��وف و احل��زن :قال

أي العالقة بني «اإلي�مان» كحالة نفسانية
ّ

املطلق.

املالزمة بني «اإلي�م�ان» و»ال��رش��د»[ ،] 1

تعاىل:ﱯ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ

و وجودية و بني «الكامل» كحالة وجودية

اإليامن و عدم اخلوف و احلزن ،و هذا من

غ�ير م���وج���وده م��ن ح��ي��ث امل���ص���داق يف

الكامل اإلنساين

الرشد قد انتقل من مرتبة دانية إىل مرتبة

ﮑﮒ ﮓ ﱮ( .((2تربط اآلية الكريمة بني
روائع البيانات القرآنية.

السؤال الذي يفرضه الذهن هو ماذا

املتعددة السابقة؟ نلتمس اإلجابة عن هذا
السؤال من املفاهيم التي يثريها القرآن

الكريم ،حيث يقول تعاىل:ﱯ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﱮ(،((2

و يقول تعاىل أيض ًا :ﱯﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛﱮ( ،((2و قال تعاىل يف موضع

آخ����ر:ﱯﮝ ﮞ ﮟﮠﱮ(((2

و

أيض ًا يقول تعاىل:ﱯﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

( )15البقرة282/
( )25األنعام48/
( )26البقرة186 /
( )27اجلن14/
( )28األنبياء،51/

«الكامل» ،هي ّ
أن اليش َء الواصل إىل مقام
ِ
عالية .و بعبارة ثانيةّ :
لليشء املتصف
أن

بالرشد مراتب متغيرّ ة يصعد و يرقى فيها،
فمث ً
ال :إذا قلنا ّ
إن حبة احلنطة وصلت إىل

حالة الرشد ،يعنى هذا أنهَّ ا مل تكن هلا هذه

احلالة من الرشد و وصلت إليها عن طريق

تغيرّ ها و تبدهلا التي اكتسبتهام من خالل
حركتها التكاملية ،و لذا ال يتصف اهلل تعاىل

 الذي يمثل عنيَ الكامل املطلق -بالرشد،فال حيق لنا أن نقول اهلل تعاىل يرشد يف حني

أنّه تعاىل مطلق الكامل.

مالك الكامل اإلنساين

ّ
إن لإلنسان أو املجتمع نوعني من

الكامل ( الرشد ) ،أحدمها ظاهر للجميع
( )29الكهف10/
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يرتتب عىل االتصاف باإليامن ذي املواصفات

خاصية
أخرى .لكن «الرشد» ينطوي عىل
ّ
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و الثاين ال يتصف به إ ّ
ال املؤمنون كام أرشنا

و القوة املاديني ،بل يتمثل يف «اإلي�مان»

األول ( الظاهري) يف «صفة اجلامل» و «صفة
ّ

من شؤونه و جتلياته ،و بفضل هذا النور

إىل ذلك يف الفصل السابق .و يتمثل الكامل

القدرة» .من الواضح ّ
أن اجلامل و القدرة -

هنا  -اجلامل املادي و القدرة املادية،فكل
من اتصف – فرد ًا كان أو مجاعة – باجلامل و

القدرة ينال الرشد املناسخ هلاتني الصفتني.
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لكن ه��ذي��ن ال��وص��ف�ين«:اجل�مال» و
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بالكامل املطلق و ما يتصل بالكامل املطلق

اإلهلي يصل اإلنسان إىل كامله املطلوب:
القرب اإلهلي ،سواء كان يف جمتمع إنساين

أو يف عزلة عن غريه.

القسم الثاين:

املجتمع اإلنساين يف الرؤية القرآنية

«القدرة» ترفضهام الرؤية القرآنية رفضا

 .1السنن الكونية :إذا تأملنا يف مفاهيم

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

ّ
أن هذا التكامل حتكمه قوانني ال حييد عنها

ﯠ ﯡ ﯢ ﱮ( ،((3و قال

يف سنن كونية حاكمة عىل كل مفردة من

ب��ات��ا ،ي��ق��ول ال��ق��رآن ال��ك��ري��م :ﱯ ﮝ ﮞ

القرآن فيام يتصل بالتكامل االجتامعي ،نجد

ﮥﱮ( ،((3و ي��ق��ول أيض ًا:ﱯ ﯟ

بحال من األحوال .و تتمثل هاته القوانني

تعاىل:ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

م��ف��ردات ال��وج��ود ،س��واء كانت مفردة

و

متاس مع باقي املفردات .نلمح هذه احلقيقة

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﱮ(،((3

يقول أيض ًا:ﱯ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﱮ(((3

.

اخل�لاص��ةّ :
إن م�لاك الرشد اإلنساين

(الفردي و االجتامعي ) ال يتمثل يف اجلامل

( )30املائدة100/
( )31املنافقون4/
( )32التوبة55/
( )33طه131/

بمعزل عن األخريات أو يف إطار مجاعة و

يف قوله تعاىل :ﱯ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﱮ( ،((3و يف قوله تعاىل:ﱯ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﱮ( ،((3و يف

قوله تعاىل :ﱯ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
( )34مريم94-93/
( )35يس12/

سامحة الشيخ تقي جعفري

ﮂ ﮃ ﮄﮅﮆ ﱮ(.((3
فيظهر من اآليات التي سقناها ّ
أن كل

ظاهرة وجودية – فردية كانت أو مجاعية –
ختضع لقانون أو سنة كونية ،و كل صعود و

سقوط يتم عىل وفق قانون حاكم ال خيتلف و

ال يتخلف .و ثمة آيات تبينّ احلقيقة السابقة

نفسها فيام يتصل باحلضارات و األمم و

املجتمعات ،من قبيل قوله تعاىل :ﱯ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﱮ(،((3

و قوله تعاىل:ﱯ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

 .2علل صعود املجتمعات و سقوطها:

ّبينا يف ما مسبق ّ
أن الظواهر اإلنسانية ( يف

بعدهيا :الفردي و االجتامعي ) ختضع لسنن
حاكمة و مسيطرة ال يمكن التخلص منها،
و هي حقيقة ثبتتها الرؤية القرآنية نفسها.
و اآلن نأيت لنرى ( يف الرؤية نفسها ) ما

هي العلل األساسية التي تقع وراء قيام
احلضارات و سقوطها.

يظهر ح�ين التأمل يف بعض اآلي��ات

الكريمة ّ
أن علل سقوط املجتمعات و
( )36احلجر21/
( )37احلجر5/
( )38آل عمران140/

ذاهت��م ،يقول اهلل تعاىل:ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟ ﱮ( ،((3و يقول أيض ًا:ﱯ ﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﱮ (،((4
و يف آية أخرى:ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﱮ(.((4
و يظهر من طائفة أخ��رى من اآليات

ّ
أن علل صعود األمم سقوطها يرجع إىل
املجتمعات نفسها ،يقول تعاىل:ﱯ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﱮ (.((4

و من هنا ،يمكن لنا استخالص النتائج

اآلتية:

أّ -
إن علل التحوالت اإلجتامعية تكمن

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ﯣ ﱮ(.((3

هنوضها ترجع يف النهاية إىل ال ّناس يف حد

يف حقيقة اإلنسان.

بّ -
إن العامل ال��ذي
حي��رك ويغيرّ
ّ

التاريخ هو اإلنسان نفسه.

جّ -
إن املجتمعات تشبه كثري ًا الفرد

( )39األنفال53/
( )40الرعد11/
( )41األعراف96/
( )42البقر134/
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اإلنساين كام يظهر من قوله تعاىل :ﱯ ﰅﰆ

ٍّ
ح��ل لإلشكالية
بغية ال��وص��ول إىل

ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﱮ

الفرد اإلنساين ،حيث نجده متشك ً
ال من

 .3تبرصة :يمكن ّ
أن يثار يف الذهن هذا

ضحك ،بكاء  ...و األم��ر ال��ذي يشكل

ﰇ ﰈ ﰉ ﱮ ( ،((4و قوله تعاىل:ﱯ ﯴ
(.((4
السؤالّ :
إن الظواهر الكونية و االجتامعية

ع�لى قسمني :أ .ظ��اه��رة ختضع الختيار
اإلن��س��ان ،و ظ��اه��رة رضوري���ة ال دخل

لإلنسان يف حتققها و وجودها .و عىل هذا،
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ملن ننسب السقوط و النهوض ،للقسم
األول أم للقسم الثاين؟
ّ

جزئيات متعددة :رجل ،رأس ،ظفر ،لون،

حقيقة الفرد اإلنساين هو املكونات ختضع

هلا هذه اجلزئيات ،و يمكن إرج��اع هاته

املكونات إىل ركنني أساسني:
أ .العقالنية.

ب .الوجدان ( العاطفة ).
فالعقالنية ( التعقل ) و ال��وج��دان

من ال��واض��ح ّ
أن عوامل السقوط و

(العاطفة) يف تفاعلهام و تعاوهنام عىل مستوى

عالقة هلا بالظواهر احلتمية االضطرارية،

السقوط .و هنا يثار السؤال األساس :من

االرتفاع مرتبطة باألفعال االختيارية ،و ال
لكن اإلشكالية تكمن يف جهة أخ��رى ،و

تصور حركة اختيارية
هي أنّه من الصعب ّ
«فعالية اختيارية» جلميع
ملجتمع ما ،فهل هي ّ
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السابقة ،نحتاج إىل التأمل قلي ً
ال يف مكونات

ٍ
لبعض منهم؟ و غري خفي :إنّنا مل
األفراد أو

نر إىل اآلن حتركا اختياريا ملجتمع ما بحيث
يشمل مجيع أفراده رشيطة ّ
أن يكون حتركا
واعيا قادرا.

( )43املدثر38/
( )44البقر134/

حقيقة اإلنسان حيددان عوامل الصعود و
يضع هذه املكونات عىل الرصاط املستقيم

و املسلك الصحيح؟ لإلجابة عن السؤال
األس��ايس ،نرى ّ
أن الرؤية القرآنية تطرح
حقيقة يف غاية األمهية و اخلطورة ،و هي

ّ
أن األمة أو اجلامعة ال يمكن هلا التحرك
اختياري ًا نحو التغيري إ ّ
ال إذا حركت أفراد
خارقة للعادة عقالنيتها و وجداهنا نحو
هدف خاص .و نلمح هذه احلقيقة يف قوله

سامحة الشيخ تقي جعفري

تعاىل :ﱯ ﭥ ﭦﭧﭨ ﭩ ﱮ(.((4

فاخلالصة إنّ املجتمع له بعدان:

 .1ثبات املجتمع :و ه��ذا يرجع إىل

الشخصيات التي تصلح أن متثل دور األئمة
ألفراد األمة الواعية العاقلة ،فهي التي حترك

فعاليتها و إعامل اختيارها
األمة ،بوعيها و ّ

يف حركتها نحو الكامل و االزدهار.
ـــــــــــــــــــــــ

 .1يستعمل الرشد بمعنى ال��ك�مال ،نقول:
وصلت الفاكهة إىل حالة الرشد بمعنى اكتملت
بحيث تصري قابلة ألن تستهلك.

املجتمع نحو الصعود أو السقوط.

 .2تغيرّ املجتمع :و هذا يرجع إىل أفراد
()45النحل120/
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استكماال للجزء األول من تفسير سورة لقمان

منه:

المنشور في العدد األول ربيع  2010يأتي الجزء الثاني

وكان سماحة السيد المدرسي قد أوضح انه اليكفي التأمل في حقائق آيات

الكتاب ولكن علينا االنبعاث إلى التأمل في حقائق الخلق ،ويرى سماحته إن الهدى ذروة
سامقة والضالل واد سحيق وعلى المرء أن يقطع مسافة بينهما بالتوكل على الله وبعزم

راسخ .ويمضي سماحته بالقول انه لبلوغ قمة الهدى يتحدى المؤمن عقبات شتى منها

الثقافة الجاهلية وإنها ليست سوى وساوس إبليس في نسيج مزخرف ومنها االستهزاء
بالحق واثارة ميول البشر نحو اللعب واللهو .ثم يعرض سماحته موضوع كيف تتجاوز

االستكبار ؟ مبين ًا إشارات االستكبار ،ثم عالجه.

وينتقل بالحديث إلى دار الدنيا وما فيها من فتنة فيذكرنا بالتصدي لها لقاء نعيم دائم

أعده الله للمؤمنين  .ثم يعيد سماحته إلى األذهان مسألة النظام المعرفي اإلسالمي ان يقدم
على قاعدة التوحيد ،ويتوسع عبر فقه السنن اإللهية ومن ثم األخالق واألحكام واآلداب

وهكذا يسموا المؤمن إلى درجة اليقين باآلخرة عبر معرفته بالله وأسمائه الحسنى ومنها
الحكمة والعزة .ويختم سماحته بحثه بالقول انه كلما تجلت لإلنسان ومن خالل النظر في
آيات الله في خلقه قدرته الواسعة ازداد عرفانا باآلخرة وانه سبحانه بعزته يعيد الخالئق
بحكمته ليجزيهم فأما يثيبهم برحمته أو يعذبهم بعدله .
(وللحديث صلة بالعدد القابل ان شاء الله).

�سماحة العالمة ال�سيد حممد تقي املدر�سي
كربالء املقد�سة

اجلزء الثاين

بدرهم يتصدق به(((.

ع��ن أيب عبد اهلل  إن��ه ق��ال :هو

الطعن باحلق ،واالستهزاء به ،وما كان

هلو احلديث نقيض احلكمة

أبو جهل وأصحابه جييئون به إذ قال:

ﭽﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ

يا معرش قريش أال أطعمكم من الزقوم

ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

الذي خيوفكم به صاحبكم ؟ ثم أرسل

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂﭼ

إيل زب��د ًا ومت��ر ًا ،فقال :هذا هو الزقوم

( سورة لقامن ،آية.)6

الذي خيوفكم به  .قال :ومنه الغناء(((.

من احلديث

عن حممد بن مسلم ،عن أبى جعفر

روى الواحدي باإلسناد عن نافع،

 قال :سمعته يقول :الغناء مما أوعد

عن اب��ن عمر ،أن��ه سمع النبي  يف

اهلل عز وجل عليه النار؛ وتال هذه االية:

هذه اآلي��ة ﭽ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ

((( تفسري جممع البيان  -الشيخ الطربيس ج
8ص .77
((( تفسري جممع البيان  -الشيخ الطربيس ج
8ص .76

ﭵ ﭼ ق��ال :باللعب والباطل

كثري النفقة ،سمح فيه ،وال تطيب نفسه
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ﭽﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ

ﮀﮁ ﮂ ﭼ.

(((

عن احلسن بن هارون قال :سمعت أبا

عبد اهلل  يقول :الغناء جملس ال ينظر اهلل

إىل أهله وهو مما قال اهلل عز وجل :ﭽ ﭰ

ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭼ.

(((

تفصيل القول
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قدمنا القول يف السياق القرآين أن القرآن
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حكمة ،والقرآن كله حكمة ،ألنه وصف

نفسه هبا ..ومعنى ذلك أن احلكمة حتيط

بالكتاب من جوانبه ،مجيعها ولكن ما الذي
يتناقض مع احلكمة؟

إنه اللهو الذي يبعد املرء عن الرتكيز

ومتوجه إليه ..وعادة ما
عىل ما هو مفيد
ّ
يكون حديث اللهو حديث ًا ال حمتوى له،
ومتميز هبدف معقول..
وغري حامل
ّ

وحيث إن اهل��دف املعقول يف أسمى

التقرب إىل اهلل تعاىل.
صوره هوّ :

والقرآن الكريم بينّ هذا املوضوع يف

((( تفسري نور الثقلني  -الشيخ احلويزي ج 4ص
194
((( املصدر.

أكثر من آية ،كام يف سورة النور حيث قال:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛ ﭜﭝ ﭼ

(س���ورة ال��ن��ور ،آي���ة..)37

نظر ًا ألن اللهو يبعد الفرد عن طريقه
الصحيح..

أ ّما احلديث (اللهو)؛ فهو الكالم الفارغ

الذي ال يؤ ّدي إىل ذات املؤ ّدى..

فيام ال�شراء؛ يعرف بعطاء يشء وأخذ

يشء آخر يقابله ،واالشرتاء أبلغ وأقوى من

الرشاء..

فامذا يمكن لإلنسان أن يقدّ مه من أجل

هلو احلديث؟ هناك أكثر من تفسري..

األول :هناك من الناس من
التفسري ّ

يقدّ مون أموا ً
ال طائلة من أجل هلو احلديث،

ك�ما يشاهد ف��ع� ً
لا ،حيث ت�صرف مئات
املليارات من ال��دوالرات إلنتاج األفالم

املخ ّلة باحلياء والع ّفة ومثيالهتاّ ،
وكل هدفها

قتل الوقت وإفساد النفوس وإهلاء اإلنسان
عن تط ّلعاته وإعاقته عن أداء مسؤولياته..
وال ريب أن للشيطان وأعوانه من اإلنس
واجلن أساليبهم املاكرة يف صنع وترويج

هذا النوع من هلو احلديث.

أ ّما التفسري الثاين :فإن أي إنسان يرصف

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

وقته وعمره ويبيل شبابه يف اللهو واألباطيل،

مسؤولياته ،ألنه أنى فعل ،فلن يستطيع

أغىل ما لديه؟

سوا ًء يف اليقظة كان أو يف املنام ،وسوا ًء يف

أو ليس عمره ودينه
فانام يشرتيه بأغىل ثمنَ .
ف��ل�ماذا ي��ش�تري امل���رء هل��و احل��دي��ث،

ويرصف وقته ،فيام اهلل تعاىل ينهاه عن ذلك،

حيث يقول﴿ :ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮧﮩﮪﮫ
ﮣﮤﮥﮦ ﮨ

ﮬﮭﮮ﴾

(سورة املنافقون ،آية.)9

ولقد جعل اهلل مسؤولية اإلنسان جتاه

نفسه ومستقبله وجمتمعه مسؤولية كبرية،
مسؤولياهتم ،بينام البعض اآلخ��ر يتف ّنن

التهرب من مسؤوليته ..هذا من
يف سبل
ّ
جانب.

ومن جانب آخر ،جعل اهلل تعاىل بعد ًا

اللوامة..
يف النفس اإلنسانية أسامه بالنفس ّ

فهي تلومه ل��دى تقصريه وهت��رب��ه من

وعيه أو يف عقله الباطن.

ولذلك نجد القرآن الكريم واضح ًا يف

ه��ذه اللفتة ،إذ يقول :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ

ليتهرب من أداء مسؤوليته ،وهي
ﭹﭼ ؛ أي ّ
املتمثّلة بالسري يف سبيل اهلل القويم املؤ ّدي إىل
احلياة الفاضلة ،بد ً
ال من أن يرصف وقته يف
هلو احلديث وجمالس البطالني انواعها..

تتكون املجالس
نعم؛ من املفرتض أن
ّ

حول حماور مفيدة ،حيث يتم فيها مطارحة
األفكار النافعة.

أما إذا حتولت هذه املجالس إىل مقار

ملامرسة الغيبة والتهمة والنميمة وإثارة الفتنة
بني الناس ..فتلك تكون حمافل مبغوضة
عند اهلل ،وضارة باملجتمع.

مسؤولياته .فرتى البعض لكي يتخ ّلص من

وال ري��ب يف أن اب��ن آدم سيسأل يوم

يسعى جاهد ًا من أجل إشغال نفسه عرب

وساعاهتا ،وحتى ثوانيها وحلظاهتا ..أين

اللوامة ..تراه
وخز الضمري وتأنيب نفسه ّ

سني حياته وأشهرها وأيامها
القيامة عن ّ

رشاء هلو احلديث لينسيه مسؤولياته..

وكيف رصف��ه��ا ..واحل��س��اب عسري واهلل

وهو من أجل ذلك ك ّله ،يغفل عن أن ما

متحم ً
ال
يفعله أخطر وأغىل بكثري مما لو كان
ّ
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وأضحى بعض الناس يكربون مع عظمة

اخلالص من وخز الضمري ولوم النفس،

سبحانه رسيع احلساب وهو احلاكم وهو
الشاهد وهو الناقد البصري البصري ،وقد

55

بينات من فـقه القرآن

قدم املزيد من الوعد والوعيد...
وهكذا نجد القرآن الكريم حني يبينّ لنا

جانب احلكمة ،يبينّ أيض ًا اجلانب اآلخر،

وهو جانب هلو احلديث ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ
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ﭽ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﭼ.

هنا يبني ر ّبنا سبحانه وتعاىل العاقبة التي

تقف باملرصاد ملثل ه��ؤالء ،وهي ال شك

ﭹ ﭼ ثم يقول :ﭽ ﭺ ﭻﭼ .وهذا يعني

عاقبة أليمة جدّ ًا وخمزية للغاية ..والعذاب

العقل والوحي .والعلم هو املعيار السليم

وظ�لام ،أو معاناة حالة ال هي موت وال

ال حيقق شيئ ًا مفيد ًا لنفسه وال لآلخرين ،بل

سيام إذا
اإلنسان هو اإلهانة واإلذالل ،ال ّ

وحيث أن الوحي يثري العقل ويزيد

سبحانه :ﭽﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ

أن اإلن��س��ان هي��رب من العلم املتمثل يف
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العلم ..الختياره الفرار من املسؤولية..

س��واء كان بصورة ن�يران ملتهبة أو ضيق

ووسيلة النجاة ،فإذا ضل البرش عنه فرتاه

حياة ..ولكن يبدو أن أشد العذاب عىل

ويرضّ مها أيض ًا..

كان اإلذالل يف أشد صوره ،كام يقول اهلل

يتهرب منه .ﭽﭼﭽﭾ
العلم ..فهو ّ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﭼ (سور آل عمران ،آية

يتهرب من
كيف يستطيع اإلنسان أن ّ
العلم؟

وخي��ط��ئ امل��ت��ه� ّ�رب ع��ن مسؤولياته

الرشعية واحلكيمة ،والداخل يف املجون

وبحجة بالغة ،فرتاه
الوحي بكلمة طيبة
ّ

يتخ ّلص من وخز الضمري ..إذ العكس هو

ﭿﮀﮁﮂﭼ.

إهنا بالسخرية؛ ألنه يعجز عن مواجهة

يستهزئ به ،وإنام هو يستهزئ بنفسه ،حيث

هيبط من مستوى اجلد إىل مستوى اللعب..
ومن مواجهة احلقائق بشجاعة إىل ممارسة
خداع الذات.

والقرآن احلكيم ّ
يؤكد هنا عىل كلمة

املتهرب ،جاهل مع ادعائه
العلم ،ألن
ّ

 ،)192مطلق اخلزي ومنتهى اإلذالل.

واإلباحية واالستهزاء بالدين ،يف أنه قد

الصحيح ،ألنه هو اهلينّ  ،وهو من اشرتى
املهانة واهلوان ،وقد ديست كرامته بعمله

الفسوق..

والب��دّ من القول هناّ ،
إن معايرينا يف

تقييم الثقافة ّ
ككل ،أو تقييم حياتنا بصورة
أعم ،ينبغي أن تكون معايري إهلية وعقالئية،

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

واملعيار احلقيقي واألس���اس لذلك ،هو

وإذا كانت هذه السورة املباركة تدور

السعادة وع��ن السلوك الصحيح ،وعن

ر ّبنا املتعال يبني من خالهلا كيف يتس ّنى

أن أي أمر يبعدنا عن الدين ،ويبعدنا عن

مسؤولياتنا ،هو معيار مرفوض .وال فرق
يف ذلك بني الرجل واملرأة ،وال فرق أيض ًا
يف أن يكون ه��ذا األم��ر ذا ظاهر أنيق أو

ج� ّ�ذاب ،أو ال يكون كذلك ..ألن كليهام
يبعداننا عن احلقيقة.

عقبات يف طريق اهلدى

حول احلكمة ،وهي من أبعاد اهلدى ،فإن
التخ ّلص من العقبات التي تعيق الوصول
إىل اهلدى..

اجلاهلية
الثقافة
ّ

ومن العقبات؛ عقبة الثقافات اجلاهلية،

طبع ًا مع التح ّفظ عىل تسمية الوساوس

والنفسية الباطلة بالثقافة..
الشيطانية
ّ

ّ
وتوكله عىل
يقطعها اإلنسان بوعيه وهبمته

يسميها القرآن يف آية أخرى
احلقيقة ،والتي ّ

أس��ف��ل ..وب�ين اجلانبني مسافة الب��دّ أن
ّ
وجل.
عز
اهلل ّ

وبني اإلنسان وبني اهلدى عقبات ،فإذا

عرفها وعقد العزم عىل حتدّ هيا وجتاوزها،

استطاع إىل ذلك سبي ً
ال؛ بإذن اهلل تعاىل.

والقرآن الكريم – كام هو شأنه – يشري إىل

منظومة هذه العقبات بني الفينة واألخرى،

ألن كتاب اهلل ليس كتاب تذكرة حسب،
وإن�ما هو أيض ًا برنامج تزكية ،حيث أنه

يضع أمام اإلنسان منهاج ًا متكام ً
ال لتزكية
نفسه من أدران اجلهل والغفلة وحجب

الشهوات..

الكلمة التي تلهي ابن آدم وحتيد به عن

بالشجرة اخلبيثة ،حيث يقول :ﭽ ﭟ

ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ(سورة إبراهيم ،آية .)24

فالكلمة اخلبيثة تعادل هلو احلديث

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

اهل��دى ذروة وق� ّ�م��ة ،والضاللة درك

يسميه اهلل تعاىل بلهو احلديث ،هو
وم��ا ّ

هنا ،وهو الذي هيوي باإلنسان إىل الدرك

األس��ف��ل حتى حي�شره يف حفر التمنيات
والعصبيات
الشيطانية ،والثقافة اجلاهلية،
ّ

التي ال تزيده إ ّ
ال خسار ًا..

إذن؛ فهناك من يريد أن يضلك أهيا

اإلنسان ..ولكن بأية وسيلة؟

بوسيلة هلو احلديث .ﭽﭰ ﭱﭲ
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ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ إذ هدفه النهائي

من يستغل جهل اآلخ��ري��ن؛ فيجعل من

اهلدى ،وعن فطرهتم وعقلهم وضمريهم..

ولكن املستمع – أنى كان – مدعو إىل

هو إضالل الناس ،وإبعادهم عن طريق
وم��ن امل� ّ
�ؤك��د أن ه��ذا احلديث امللهي

– الذي حياول البعض تسويقه وإضالل

الناس به – هو حديث ال يدور حول العلم،

وهو بعيد عن العقل والوجدان ،ويتناىف مع

اليقني ..ولذلك؛ فهو ي��دور مع اهل��وى،
ويتحرك باجتاهات خمتلفة ،وليس له قرار،
ّ

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ويتفرق به السبيل يمين ًا وش�ما ً
ال ،ألن ال
ّ

مطالبة املتك ّلم باإلتيان بالدليل الذي كانت

جمرد نسبة
السامء قد حددته من قبل ،ألن ّ
قول أو حكم ما إىل اهلل والدين ،وإىل الرسول
واألئمة صلوات اهلل عليهم أمجعني ،من غري

وحجة بالغة وبرهان ساطع ،انه بذاته
علم
ّ
يعدُّ ضاللة وافرتا ًء ًا.

وحجة العقل،
بينام القرآن واحلديث
ّ

هدف له حمدد وال غاية واضحة ،وإنام هدفه

أد ّلة واضحة ومتاحة ملن أويت العلم ..فهي

وإنام هدفه اإلضالل ..ثم اإلضالل.

س ّنة متفق عليها ،وإ ّما عقل واضح ورشيد،

معينة،
أن ال يصل اإلنسان إىل نقطة إجيابية ّ
وهنا إشارة لطيفة ورائعة إىل أن حمور

احلق والعلم يتناغم ّ
كل التناغم مع وجدان

اإلن��س��ان ،حيث ي��ع��رف ب��ه أن احلديث
العلمي هو الذي يفتح له باب احلقائق عىل
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نفسه متحدّ ث ًا وناطق ًا باسم السامء..

– إذن – أد ّلة أربعة ،إ ّما كتاب حمكم ،أو

وا ّما بالتايل؛ إمجاع يرجع إىل واحدة من هذه
احلجج الثالث ..اما بخالف ذلك ،فإنه

ضالل مبني.

عقبة االستهزاء

املجرد عن العلم،
مرصاعيه ،أ ّما احلديث
ّ

أ ّما العقبة الثانية التي يشري إليها ر ّبنا

ّ
ولعل القرآن الكريم يشري من خالل

ﭽﭼ ﭽﭼ ؛ أي إث��ارة عواطف

اهلل تعاىل كذب ًا ،يدّ عي – يف معظم احلاالت

اللعب واللهو وامل��ج��ون والتهرب من

فهو حديث بال يقني ،وينتهي بالضاللة.

كلمة ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ إىل أن من يفرتي عىل

– أن اهلل يؤ ّيد ذلك ،وهناك كثري من الناس

سبحانه وت��ع��اىل؛ فإهنا تتمثل يف قوله:
الناس وامليل الطبيعي عند البرش نحو
املسؤولية ،وبالتايل إثارة اجلوانب السلبية يف

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

البرش جتاه احلقائق..

الساقطني عند أعتاهبام ،أرادوا إبعاد الناس

وياللعجب أن حيمل رس��ول اهلل 

عن معرفة احلكمة الر ّبانية من وجودهم يف

سفهاء العرب وسفلتهم يقولون له جمنون

يرتصد
بأجىل صوره ..وان العذاب املهني
ّ

كتاب اهلل إىل الناس ،ف�ترى جمموعة من
وس��اح��ر وك��اه��ن ،وينسبون إليه التهم
الرخيصة ،هيدفون من وراء ذل��ك إث��ارة

سخر ّية الغوغاء من الناس ،الذين مل يصلوا

إىل مستوى من الوعي.

وهكذا؛ نجد أن هذا النوع من االستهزاء

القرآنية الرشيفة ،تعبري عن إثارة
باآليات
ّ

اهلروب من املسؤولية والدخول يف غياهب
األفكار الباطلة ،وبالتايل إبعاد الناس – ولو

للحظات – عن احلقائق.

ومن هذه اإلث��ارات ما نجده اليوم يف

أولئك الساقطني عند العقبتني .ﭽ ﭿ
ﮀﮁ ﮂ ﭼ.

والواقع ّ
إن هذه اإلث��ارات هتدف اىل

جتهيل اإلنسان وإضالله بعيد ًا عن حياة
العقل والعلم واملعرفة ،واقامة بنيان احلياة
عىل األساطري واخلرافات.

بينام رساالت اهلل تدعوا إىل تنمية العقل

وتكريس العلم .دعنا إذ ًا نعرف ما هي

حقيقة العلم ،وكيف نبني املجتمع اإلنساين

عليه؟

حقيقة العلم

بعض وسائل اإلعالم ،حيث ترمى الثقافة

العلم – يف حقيقة األم��ر – ن��ور من

وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ه��ذه حتى ع��ن التنابز

وعالمته اطمئنان النفس به ،وغايته األسمى

الصحيحة بالتهم الرخيصة ،وال ترعوي

شأنه الكشف عن احلقائق بصورة مبارشة،

بالكلامت البذيئة ،من غري إثبات بدليل

إسعاد اإلنسان.

وبرهان..

ور ّبنا سبحانه حينام يبينّ هاتني احلقيقتني،

وأعني هبام عقبة الكلمة اخلبيثة ،وعقبة
االستهزاء والسخر ّية ،ال يلبث أن ّ
يؤكد ان

وبكلمة؛ العلم ن��ور ،ومرياثه اليقني،

وعاقبته الفالح.

أ ّم��ا ما س��وى ه��ذا ،فقد يكون مفردة

علمية يستخدمها ف��رد م��ا للتعبري عن
ّ

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

نقاط الضعف عند البرش ،واملتمثلة يف

احلياة الدنيا ..هذه احلكمة التي ترتجم احلق
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حقيقة ما ،ككشف أو اخ�تراع ..وهو يف

حقيقته جاهل بأصل احلياة يف الدار األوىل

املتشبهني
والدليل عىل بطالن هؤالء
ّ

العلمية ،وأكرب من أي اكتشاف واخرتاع –
ّ

– طيلة الدهر – عن تقديم نظرية كاملة

إىل العلامء والفضالء بطريقة وبأخرى.

تتنـزل عليهم من
عكس رؤى األنبياء التي ّ

واآلخرة ،ومها – بال ريب – أكرب من املفردة

مع إجيابية هذين – أو كونه ينسب نفسه

بني العلم والتواضع

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

بالعلامء واملتجبرّ ين بعلمهم ،أهنم عجزوا
نافعة للبرشية بام ينقذها من مآسيها ،عىل

السامء..

ونستطيع من خالل عقبى العلم معرفة

فبينام هؤالء خيدعون أنفسهم واآلخرين

خري الناس ،ترى شبيه العلم كيف يصبح

السخرية واالستهزاء ،ويعربون غريهم عن

حقيقته .فبينام العلم يدعو حامله إىل ما فيه
أداة للتجرب وتسخري البرش .لذا جتد األول

كلام ازداد عل ًام ازداد تواضع ًا ،بينام اآلخر

بظاهر من العلم ويشيعون  -بني الناس-
احلقائق الناصعة ،نجد األمر بالعلم والتع ّلم

وطلب اليقني طافح ًا يف وع��اء القرآن

يدعوه جهله إىل األستكبار يف األرض بغري

أول آية من آياته ،أمرت
املبارك ،حتى أن ّ

وقد ورد يف املأثور عن رسول اهلل ،

الرب الع ّ
الم .فالعلم احلق هيدف اىل
باسم ّ

احلق.

أنه قال« :من ازداد عل ًام ،ومل يزدد هدى ،مل
يزدد من اهلل إال بعد ًا »(((.
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بحقكم»(((.

ويف حديث عن اإلمام جعفر الصادق

 ،ق��ال« :اطلبوا العلم وتزينوا معه
باحللم والوقار ،وتواضعوا ملن تعلمونه
العلم ،وتواضعوا ملن طلبتم منه العلم،

وال تكونوا علامء جبارين فيذهب باطلكم

((( ب��ح��اراالن��وار ،العالمة املجليس ،ج،2
ص.37

والتعمق
اإلنسان بالقراءة وطلب الربكة
ّ

هداية اإلنسان وإيصاله إىل شاطئ احلقيقة

مبارشة ليشاهد بنفسه ما ينفعه ،بينام اآلخر

صاحب ثقافة السخرية حياول إبعاد الناس
عن وعي احلقائق وهي��يء هلم حشو ًا عن
أفكاره كبديل للمعرفة.

َ
ُ
ومن هنا ّ
اإلنسان بالعلم
القرآن
رغب

وطلب احلقيقة بوسيلة الوحي والعقل
((( الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،1ص.36

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

والوجدان ،كذلك نجد التي ّقظ واالبتعاد

عن الغفلة ،وليس بمتع ّلم وببالغ حكمة

الوجود من كان غاف ً
ال.

ضاللة االستكبار

واملرشوعة..

بصائر وأحكام

 -1لكي يتهرب البعض عن وخز

الضمري ،وعن النفس اللوامة تراه يشرتي

أ ّما العقبة الثالثة يف طريق املعرفة ،التي

هلو احلديث لعله يبتعد ولو ملدة قصرية من

السورة الكريمة ،فهي االستكبار .إذ يعيش

املصلحني ،وهكذا جيب ان يتجنب املؤمن

لع ّلنا نستفيدها من اآلية السابعة من هذه
امل��رء يف زن��زان��ة نفسه بعيد ًا عن احلقائق
وتعمق
اخلارجية ،وك ّلام ازداد جهل اجلاهل ّ
ّ

غمرته أم��واج اجلهلة ..حتى يصبح أكثر
ولذلك ،نقرأ يف اآلية الثامنة عرش من

ذلك اللهو ليتفرغ كلي ًا لواجباته الرشعية.

 -2اهلدى ذروة سامقة والضالل واد

سحيق وعىل امل��رء ان يقطع مسافة بينهام

بالتوكل عىل اهلل وبعزم راسخ.

 -3لبلوغ قمة اهلدى يتحدى املؤمن

هذه السورة املباركة قوله تعاىل:ﭽ ﯷ ﯸ

عقبات ش��ت��ى :منها الثقافة اجلاهلية،

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ (سورة لقامن ،آية.)18

نسيج مزخرف ومنها :االستهزاء باحلق

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
واالستكبار حقيقته االبتعاد عام يف

اخلليقة من حقائق ،والعيش يف الزنزانة
الداخلية للذات ،وم��ن ثم عبادة اهلوى

وماهي سوى وس��اوس ابليس تنتظم يف

واث��ارة ميول البرش نحو اللعب واللهو
ومنها االستكبار واستبدال مرجعية العلم

بمحورية الذات.

اجلاهلية.
العصبيات
واالنسياب مع منظومة
ّ
ّ

 -4والبديل عن هلو احلديث العلم

التي متنع اإلنسان من اهلدى ،فهو – يف هناية

وهكذا ّ
رغبنا الوحي يف حتصيله والتزين

وهذا االستكبار هو أحد األسباب الرئيسة

املطاف – عقبة يف طريق اهلدى ،ومن أراد

اهلدى جتاوز هذه العقبة بالطرق املرسومة

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

استكبار ًا ،فيشعر انه ّ
كل يشء..

حماكمة الوجدان ،وعن مالحقة وعدات

والذي يتجىل باسمى الصفات يف حامله،

معه باحللم والتواضع.
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كيف نتجاوز االستكبار؟

ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ ( سورة لقامن ،آية.)7

ﮇ ﭼ ؛ أي تكشف له احلقائق وتتوارد

يتهرب من هذه
عليه امل��وج��ودات ..فإنه ّ

من أجل اقتحام عقبة االستكبار ،علينا

أو ًال :أن يعرف اإلنسان أن االستكبار
ّ

ﮉﭼ.

يرض به رضر ًا بالغ ًا وانام مصلحته تكمن يف

زنزانة ذات��ه املغلقة ،حتى يستكرب ﭽ ﮈ

وهنا إش��ارة قرآنية لطيفة وردت عرب

االبتعاد عن التكبرّ يف األرض ،ذلك ألن

كلمة ﭽ ﮈ ﭼ؛ أي ه��رب م��ن اإلي�مان

والتكيف معها ع�بر مزيد م��ن احلكمة
ّ

ورشد ذهنه عن احل��ق ..إنه وبكل إرادته
ُ
ق��وة حي��اول
وع��زم��ه ،وبكل م��ا أويت م��ن ّ

مصلحة ابن آدم تتمثّل يف اكتشاف احلقائق

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ي��ق��ول اهلل ت��ع��اىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ

ضيق ،حيث
اآليات ،وحيرش نفسه يف فضاء ّ

املكابدة عرب سبل شتى بجملة من الطرق:

والتواضع..

ثاني ًا :دع اإلنسان يعرف ذاته ويقيسها

بمخلوقات اهلل تعاىل التي هي أكرب منه؛
مثل اجلبال الراسيات ،والبحار الواسعة،
واألرض التي ال يضاهيها ح��ج� ً
ما ..ثم

يعرف ذات��ه وم��دى قدراته عىل حتمل أمل
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الوقت..

بسيط يف جسمه قد يقيض عليه وينتهي به
إىل املوت..

وحيث يعمد ابن آدم إىل قياس نفسه

ب��األش��ي��اء واحل��ق��ائ��ق امل��وج��ودة يف هذا

الكون ،فإنه يتواضع – وهكذا يتو ّقع له
– حتى يصبح أكثر تعاد ً
ال واتزان ًا مع مرور

حتمل املسؤولية،
واملعرفة ،وبالتايل من ّ

التهرب من احلقائق ..كمن يغلق عىل نفسه
ّ
الضيقة املظلمة النتنة الرائحة،
باب غرفته
ّ
ثم يسدل عليها الستائر ،ويضع عىل رأسه

هترب ًا من نور الشمس.
غشا ًءّ ،

التهرب من اآليات
وليس اهلدف من
ّ
واحلقائق إ ّ
ال االستكبار بداعي اجلهل
والغفلة وسحق الضمري.

وبعدها؛ يشري القرآن املجيد إىل وقوع

اإلنسان يف فخ الرغبة يف االستكبار عىل

احلقائق ..فيقول:

ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ.

فهذه قد سمعها وسمع هبا ،ولكن موقفه

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

إشارات االستكبار

من اآلي��ات والدالئل والرباهني العقلية

والعلمية ،كان كأنه مل يسمع بذلك كله..

وب��ن��ا ًء عىل ه��ذا ،نفهم من ه��ذه اآلية

االستكبار ح��ال��ة ف��رد ّي��ة ،وع���ادة ما
عمن حوله ،حتى أن
يعيش املستكرب بعيد ًا ّ

اإلنسان حتى تصل إىل أعامقه ،شاء أم أبى،

االستكبار يعزل أفراده بعضهم عن بعض،

اإلهلية تقارب
احلجة
القرآنية الكريمة أن
ّ
ّ

لكن يبقى كل فرد بعدئذ يف رضا أي اجتاه
يعزم عليه .فبينام جتد بعض ًا هيرب من احلقّ

املستكربين يصعب عليهم التعايش ،ألن

ولذلك جتدهم خيوضون حروب ًا طاحنة فيام
بينهم.

مستكرب ًا ،جتد اآلخر يستقبل احلقّ استقبا ً
ال

ولكن بالرغم م��ن ذل��ك ،ف��ان ثقافة

ويشبه القرآن الكريم هذا الذي يستكرب،
ّ

االستكبار متشاهبة ،وهكذا فان ثقافتهم

جيد ًا..
ّ

ﭽ ﮍﮎ ﮏ ﮐﭼ

.

تتمثل يف الكلمة اخلبيثة ويف هلو احلديث

وما أشبه .إهنا ثقافة تيار فاسد.

ملا فيهام من ضعف يمنعه من استامع

ومن عالمات الكرب؛ إنكار احلقّ  ،مهام

منومة ،فهو
ذلك ،مثل من تناول أقراص ًا ّ

احل��قّ  .وكذلك من عالماته؛ غمط اخللق

احلقائق .فهو يسمع وال يستمع! مثله يف
قد يفتح عينه إذا ما أوقظ ،ولك ّنه رسعان ما
يعود إىل رقاده ،لفرط استيالء األدوية عىل

حواسه.
ّ

ك��ان مستوى اإلن��ك��ار ،ومهام ك��ان شكل
وجت���اوز حقوق اآلخ��ري��ن وع��دم رعاية

حرماهتم.

واملستكرب ينكر احلق ويغايل يف اإلرصار

وه��ذه طبيعة املستكربين ..ومادامت

حجة مقنعة أو برهان ساطع،
عىل رأيه غريما ّ

فإهنم يسمعون اآليات ،وكأهنم اليسمعون

والب��دّ يل من التذكري هنا ان أسلوب

جرثومة امل��رض اخلبيثة مسيطرة عليهم،
من فرط الغفلة..

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

فيقول:

االستكبار ،هي ثقافة متشاهبة ،ألن عوامل

العزة باإلثم.
حتى يصل إىل حيث تأخذه ّ

القرآن الكريم يتمثل برضب األمثال للناس
لع ّلهم ّ
يتفكرون ،في ّتعضوا..
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املثل القرآين ج��زء من احلقيقة وباب

وإذا قرأ آية فيها ذكر للجحيم ،وقف

فرعون وهامان والعديد من املستكربين،

مستح ّق ًا النار والعذاب املهني ،فيستعيذ

مرشعة إىل معرفة احلقّ  .فهو يرضب هلم مثل
وهم الذين كان يشار إليهم بالبنان بسبب

أفعاهلم وطبيعة مستواهم .لكن هذه األمثلة
خاصة هبم وحدهم؛ ففرعون –
ليست
ّ
مث ً
ال – كان شخص ًا واحد ًا ،لكن من يعمل
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باهلل من ذلك ،أو من أن يكون من الذين
يشرتون هلو احلديث ،أو الذين يتخذون
آيات اهلل هزو ًا..

وهبذا الصدد ،روي عن اإلمام جعفر

بعمله ويسري بسريته ،وإن كان أدنى منه،

الصادق  ،أنه قال« :إن رسول اهلل 

وكذلك بالنسبة إىل الطرف اآلخ��ر،

األن��ص��ار وه��و يف املسجد خيفق وهي��وى

املؤمنني واألول��ي��اء وال��ص��احل�ين ..وه��ذا

وغارت عيناه يف رأسه .فقال له رسول اهلل

فإنه سوف يكون حمسوب ًا عليه.

64

عندها متسائ ً
ال يف نفسه عماّ إذا كان مستكرب ًا

حيث يرضب القرآن الكريم األمثلة من
ال يعني أن من كان أدن��ى منهم درج��ة يف
اإليامن والصالح واجلهاد ،ال حيظى باهتامم

تأييد القرآن الكريم.

ول��ذل��ك نجد أن م��ن ص��ف��ات الفرد

صىل بالناس الصبح ،فنظر إىل شاب من

ب��رأس��ه ،مصفر ل��ون��ه ،نحيف جسمه،

 :كيف أصبحت يا فالن؟

فقال :أصبحت يا رسول اهلل موقن ًا.
فعجب رسول اهلل  من قوله ،وقال

لهّ :
إن لكل يشء حقيقة ،فام حقيقة يقينك؟

املؤمن جديته يف االستفادة من التوجيهات
القرآنية ،فيحملها عىل حممل اجلدّ بام ُأويت
ّ
من وعي وق� ّ�وة ..فرتاه يقف عند ّ
كل آية،

نفيس عن الدنيا وما فيها ،حتى كأين أنظر

وقف عندها متسائ ً
ال عماّ إذا كان من أهلها،

اخلالئق لذلك وأنا فيهم .وكأين أنظر إىل

قال :إن يقيني يا رسول هلل؛ هو أحزنني

وأسهر ليأيت وأظمأ ه��واج��ري ،فعزفت

وعند ّ
مر بآية فيها ذكر اجل ّنة،
كل مثل ..فإذا ّ

إىل عرش ريب وقد نصب للحساب وحرش

وإذا مل يكن تساءل كيف يصبح من أهلها،

أهل اجلنة يتنعمون فيها ويتعارفون ،عىل

وعن املسافة الفاصلة بينه وبينها..

األرائك متكئني .وكأين أنظر إىل أهل النار

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

فيها معذبني يصطرخون .وكأين أسمع اآلن

ولكن من الناس من يقرأ القرآن وكأن

قال رسول اهلل  ألصحابه :هذا عبد

وبمفاهيمها ..فينطبق عليه املثل القائل:

زفري النار ينقرون يف مسامعي.
ّنور اهلل قلبه لإليامن.

ثم قال :الزم ما أنت عليه.
فقال له الشاب :يا رسول اهلل ،ادع اهلل يل

أن ارزق الشهادة معك.

فدعا له رسول اهلل  بذلك .فلم يلبث

أن خرج يف بعض غزوات النبي فاستشهد

بعد تسعة نفر وكان هو العارش(((.

بصورة مبارشة وجدّ ية ،ولقد رأيت بنفيس
– خالل موسم احلج أو شهر رمضان أو يف
مناسبات أخرى – من تستويل عليهم حالة
معينة ،فيعايشوا احلقائق ،وبكاؤهم
إيامنية ّ

ليس بكا ًء مصطنع ًا ،وإقباهلم ليس إقبا ً
ال
ظاهر ّي ًا ،فتتصل قلوهبم بنور اهلل ..وهذه

احلالة ممكنة ّ
لكل إنسان يريد الوصول إىل

مستوى راق من اإليامن ،وذلك يف خضم

قراءة القرآن والوقوف عند ّ
كل آية والتد ّبر
والتأ ّمل فيها..

((( املحاسن ،امح��د ب��ن حممد ال�برق��ي ،ج،1
ص.251-250

املوت حقّ ولكن للجار!

ونالحظ أن عديد ًا من الناس تراهم

كأهنم يريدون اخلري لآلخرين ،ف��إذا هبم

يطالبوهنم ب��ال��ت��زام األخ�ل�اق الفاضلة
الزكية واملواقف الصحيحة..
واألع�مال
ّ

ولكنهم ال يطالبون أنفسهم بذلك ،فرتاهم

يتحولون يف يوم القيامة إىل جسور يعرب
ّ

الناس عليهم إىل اجل ّنة ،بينام هم قد يساقون

إىل النار ،والعياذ باهلل.

وإىل هذا أشار رسول اهلل  يف وصيته

أليب ذر الغفاري ،حيث قال« :يا أبا ذر؛

يطلع قوم من أهل اجلنة إىل قوم من أهل
النار ،فيقولون :ما أدخلكم النار ،وإنام

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ب�لى ،إن هناك من يعيش مع احلقائق

معني هبا
آياته نزلت لغريه ،وكأنه غري
ٍّ

دخلنا اجلنة بفضل تعليمكم وتأديبكم؟!

فيقولون :إن��ا كنا نأمركم باخلري وال

نفعله»(((.

خزي وأمل

ومن هنا ،نعود إىل قوله تعاىل:ﭽ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐﭼ ،حيث قال بعد ذلك :ﭽﮒ

((( وسائل الشيعة ،الشيخ احلرالعاميل ،ج،11
ص.420
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ﮓ ﮔﭼ ،بينام قال قبلها :ﭽ ﮁ

ﮂﭼ ،إذ يبتىل ويعاقب بعذاب فيه
اخلزي واألمل.

من العجب أن يستخدم القرآن الكريم

أ ّما اخلزي؛ فحيث حياسب أمام مرأى

إىل النار ..بعد أن تبىل رسيرته وتكشف يف

ّ
ولعل السبب يف ذل��ك ،أنه س ُيستهزأ

املحكمة اإلهلية الكربى وامليزان احلقّ ..

ف��إذا ك��ان امل��رء ال يريد لآلخرين من

يتعرفوا إىل مشاكله
اإلخوان واألصدقاء أن ّ

يف الدنيا ،فكيف سيكون موقفه يف ذلك اليوم
العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ﭽﮒ ﮓ ﮔﭼ.
لفظة البشارة ،واحلال أن البشارة تستخدم

املاليني من البرش ثم يساق أمامهم أيض ًا

الذي يفتضح فيه عىل رؤوس األشهاد؟

حق ًا إن��ه العذاب املهني ،حيث يقول

ربنا سبحانه :ﭽ ﭸ ﭹﭺ* ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﭼ (سورة الطارق ،آية .)10-9

ّ
إن كثري ًا من الناس ،جيهدون أنفسهم

إلظهارها بمظهر اإلي�مان والصالح ،فيام
رسائرهم يباب ،لئ ّ
ال تالحقهم الشتائم
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املخزي واألليم.

واللعنات ،ولك ّنهم غافلون عن كوهنم

ملا هو خري..

ب��ه ك�ما استهزأ ه��و باحلقائق الواضحة
والرضوريات الدينية.

واآليات القرآنية احلكيمة ّ
تؤكد ان الذين

استهزؤوا باآليات يف الدنيا ،سيستهزأ هبم

يف اآلخرة..

قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ*ﯛ ﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ* ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﭼ

(س���ورة البقرة ،آية

.)15-13

عاجزين عن اهلروب من عذاب احلزب،

وقال تعاىل:ﭽﭰ ﭱﭲ

تعرضت للعذاب اإلهل��ي يف
الظاملة التي ّ

ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ

سواء يف الدنيا أو يف اآلخ��رة ..إذ األقوام

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ

الدنيا ،الت��زال تالحقهم اللعنات ،ويف

(سورة التوبة ،آية.)64

اآلخ��رة تستقبلهم أيض ًا اللعنات بعذاهبا

رد مبارش عىل ما كان
وهذا االستهزاء ٌّ

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

يقدم به من االستهزاء باآليات وباملؤمنني

التجرؤ
وشبيهاهتا تعني قطع الطريق عىل
ّ

إنه كان يف احلياة الدنيا يستهزئ – وبالتايل

التنبه إىل واقع احلقّ  ،سواء كان صغري ًا أو
لنا ّ

الذين كانوا ينهونه عن مسلكه الشائن.

عىل احلقائق واآليات ..ويف احلقيقة ،ينبغي

– يستكرب عىل ّ
كل يشء ،بام يف ذلك حقوق

كبري ًا ،وسواء كان لقريب أو بعيد ..واملهم

وال يرعوي أبد ًا ملقولة حقّ  ،وال يك ّلف نفسه

حممل اجلد.

الناس ،فيستغ ّلهم ويظلمهم ويسخر منهم،

التدرب عىل حفظ حرمات اآلخرين،
عناء
ّ

هو االهتامم باحلق واحلقوق ،ومحلها عىل

بصائر وأحكام

بد ًءا من أرسته وأصدقائه وزمالئه ،وانتها ًء

لالستكبار عالمات منها انكار احلق،

استهزاؤه واستكباره يف الدار اآلخرة إىل أن

انه خزي يف الدنيا واالخرة وعذاب شديد،

سيتحول
بمن هم غرباء عنه ..مثل هذا
ّ

يكون أمله أمل ًا مزدوج ًا يف البدن والروح.

وحيث تغيب الثقافة الدينية األصيلة،

السيئات (االس��ت��ه��زاء واالستكبار
جت��د
ّ
وال��ت��ط��اول ع�لى احل��ق��وق) تسترشي يف

صميم املجتمع ،فال ترى األب حيرتم ابنه،
وال االبن حيرتم أباه ..وتتفشى البذاءة يف

احلديث لدى حصول االختالف ،أو حتى
يف احلاالت العادية.

وعىل االنسان أن يتوجه اىل عظيم خلق
اهلل ،وقياس نفسه به لعله يعود اىل واقعه

املحدود.

السعادة املطلقة

ﭽﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ *ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
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يبشرّ بالعذاب وهيان يف سواء اجلحيم ،حتى

وظلم اخللق ،وع�لاج االستكبار التذكر

ﮦﮧ ﮨ ﭼ (سورة لقامن ،آية.)9-8

الدنيا دار ابتالء ،وألهنا دار ابتالء ،فإهنا

حتتوي عىل مثل من اآلخرة حمدود ،ولذلك

وإن جممل هذه النصوص القرآنية حترضنا

فإن فيها ضغث ًا من اجل ّنة وضغث ًا من النار.

وتع ّلمنا االلتزام بحقوق اآلخرين ،وتنمية

العسري ،فإنام بالتأمل يف أحوال هذه الدنيا

– فيام حترضنا – عىل نبذ ثقافة االستكبار،

وإذا أردنا معرفة اليوم اآلخر ،ذلك اليوم

فضيلة احرتام احلرمات ..ألن هذه الصفة

يتسنى لنا ذلك الغيب الذي ينتظرنا ،والبدّ
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لنا منه..
ومن أبعاد االبتالء الدنيوي :التفاوت

بمجرد
فأ ّما الذي هو من أهل اجل ّنة ،فإنه
ّ

التفاضل .فليس الناس س���واء ..ال فيام

املالئكة باجل ّنة ،وربام يرى األنبياء ويرى

امل��ش��ه��ود يف درج���ات ال��ن��اس م��ن حيث
اإلهلية ،وال فيام يرتبط
يستفيدون من النعم
ّ

االجتامعية .فثم متايز طبقي ،ومتايز
بحياهتم
ّ
عنرصي ،ومتايز يف الصحة والعافية واألمن

وغري ذلك ..وهذه األنامط من التاميز توحي

لنا ان هناك متايز ًا أعظم يف اآلخرة حيث ان

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

الفجوة بني إنسانني يعيشان يف الدنيا مع ًا
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بينام اآلخر من أهل النار.
أن يموت ،بل وقبل أن يموت ،تبشرّ ه

النبي األعظم  واألئمة
الصدّ يقني ،ويرى ّ

الطاهرين  فيبرشوه باجل ّنة ..ولكن كيف

يراهم؟ وكيف تستقبله املالئكة؟ وكيف

تبشرّ ه بمثواه السعيد اخلالد؟ ال نعرف عن

ذلك العامل شيئ ًا كثري ًا...

وكثري ًا ما حدث أن بعض املؤمنني –

ثم يموتان ،وقد كان أحدمها عىل رصاط

قبيل وفاهتم ،وعند حالة االحتضار – كانوا

الفجوة غاثرة وبعيدة وعظيمة إىل حد

الرمحة..

متفرقة ..هذه
مستقيم واآلخ��ر عىل سبل ّ

تصوره .فهي أوسع من حدود
ال يمكن
ّ

اخليال ..وما نعرفه هبذا الصدد هو الضياء

ّ
وجل:
عز
الذي أوقده لنا قوله ّ

ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ (سورة احلرش
آية.)20

النبي واألئمة وعىل مالئكة
يس ّلمون عىل
ّ
وع�لى عكس ه���ؤالء ،هناك األرشار

الذين يرون مالئكة غالظ ًا ش��داد ًا ،حتى
قبل أن يموتوا ..فريوا من املالئكة الذين

حيملون سياط ًا من نار ويأمروهنم بإخراج
أنفسهم ،ثم يلعنوهنم ّ
ويعذبوهنم..

هذا يف البداية ،ثم يف القرب ،يرونه إ ّما

ال يمكن لنا تقدير املسافة الفاصلة

روضة من رياض اجل ّنة أو حفرة من حفر

أخوين يتعايشان ضمن نطاق واحد وعمل

القيامة ،حيث ينطلق املؤمن حتت راية

بينهام ،عل ًام أن الشخصني ربام كانا يف الدنيا

واحد ،ولكن كان أحدمها من أهل اجل ّنة،

ال��ن�يران .وك��ذل��ك األم��ر ينساق إىل يوم

احلمد ،فينظر إىل ذلك احلرش األكرب وهو يف

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

راحة بال مطلقة ،إذ تبرشه املالئكة باجل ّنة،

خرسناه؛ خرسنا ّ
كل يشء ..إن فهمنا هذا

وعىل الضفة األخرى ،يعيش من يناقضه

الشخصية ،ألنه سيشعر أنه قادر
متكامل
ّ

املحرش ،وأحسنهم حا ً
ال من يملك موضع

وإذ ذاك سيستطيل عىل حقائق الكون ك ّلها،

ويرى مقامه فيها..

يف يوم القيامة ،فرتى العرق يلجم أهل
ّ
وجل:
عز
قدميه ،والوضع كام يقول ر ّبنا ّ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙﭚ*ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭯ ﭰ ﭱﭼ (سورة احلج ،آية .)2-1

عىل اختا.ذ القرار العظيم ذي النتائج اهلائلة..
أي أنه لن يأبه بعد ذلك بام قد خيرس من متاع
الدنيا ،وبام قد يواجه من املواقف الصعبة..

لن يأبه هلا أبد ًا ..وهذه احلقيقة العظيمة هي
التي نستفيدها من اآلية املباركة.

وقوله :ﭽ ﮒﭼ إشارة إىل ما يطفح

سار أو
عىل برشة الوجه من أثر بسبب خرب ّ
سيئ..
ّ

فذاك يذهب إىل اجل ّنة ذات النعيم املطلق

ثم ان هذا اخليار الصعب الذي يواجه

أشكال املنغصات ..حتى يصبح ملك ًا مطلق

وال��ن��ار ،حيث اب��ن آدم ق��د يكون ضيف ًا

ﭽ ﮛ ﮜ ﮝﭼ ،وهي بعيدة عن ّ
كل
ختيل
اإلرادة يف مملكته التي – قد – يستحيل ّ

آفاقها وأبعادها وإمكاناهتا..

أ ّم��ا ذل��ك اآلخ��ر ،فيساق إىل اجلحيم

ويدفع يف توابيت مغلقة وأعمدة موصدة

وظالم ولعنة وعذاب.

تصورنا هذه املسافة – ونحن يف
فإذا
ّ

الدنيا – وعرفنا أننا أزاء اختيار صعب

ج���دّ ًا ،إن ربحنا؛ ربحنا ك� ّ
�ل يشء ،وإن

اإلنسان وذل��ك التميز العظيم بني اجل ّنة
للرمحن يف اجل ّنة ،أو حيرش إىل اجلحيم ،يف

نتنبه إىل
سجن قد يكون ابدي ًا انه جيعلنا ّ
م��دى دور االنتخاب الصعب يف مصري

البرش الذي تسجل عليه كل افعاله وحتى
مسجلة عليه ،مما
نواياه ،مهام كان حجمهاّ ،

صور لنا
يدعوه إىل مزيد من احلذر ،و قد ّ

القران مشهد ًا خمترص ًا عن عرس احلساب يف
يوم اجلزاء ،حيث قال:

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

االختيار الصعب ،أصبح ّ
كل واح��د م ّنا
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ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

شخصية ابن
وليكن يف احلسان أن يف
ّ

ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ

اإلنسان هو الذي يغلب بعد ًا عىل آخر..

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

آدم بعدين :بعد النار ،وبعد النور ،وعمل

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

فإذا غلب جانب النور ،فهو يلحق بالنور،

ث��م إذا ك��ان اإلن��س��ان يف ال��دن��ي��ا من

غلب جانب النار ،فال شك يف التحاقه

ﮚ ﭼ (سورة الكهف ،آية.)49

أه��ل ال��ص�لاح واإلص�ل�اح ،وأه��ل اخلري

تتحول شيئ ًا فشيئ ًا إىل
واإلحسان ..فإن نيته
ّ
هذا املسار؛ بمعنى أنه لو عاش ألف عام،
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لعاش هبذه الطريقة ،و إنام خيلد أهل اجل ّنة
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لنياهتم احلسنة ،كام خيلد أهل النار
يف اجل ّنة ّ
السيئة أيض ًا..
لنياهتم ّ
يف النار ّ

حيث اجلنان والرضوان والنعيم .أ ّما إذا
بالنار ،حيث العذاب والغضب..

هذه حقيقة نقتبسها من اآلية القائلة:

ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﭼ.

فكأهنم امتلكوا اجل ّنة واشرتوها بأعامهلم

وأقواهلم ونواياهم..

ّ
تتجذر نواياه
وم��ن طبع اإلنسان أن��ه

أ ّما العذاب األليم ،فهو عذاب للميسء،

معه أعامله ونواياه ،حتى تتحول اىل طبيعة

ّ
النبي 
ولعل الرواية املأثورة عن
ّ

ال��ذي قىض عمره يف امل��ع��ايص ،وق��د بلغ

يب إىل السامء ،دخلت اجلنة فرأيت فيها

وعاداته بمرور الوقت؛ فهو يكرب ،وتكرب

وعبارة عن يشء خارجي يلحق به..

ثانوية عنده حتى أن الشيطان ليأيت لإلنسان

تشري إىل هذا املنحى ،حيث قال« :ملا أرسي

من عمره األربعني عام ًا ،فريبت عىل كتفه

قيعان ًا ورأيت فيها مالئكة يبنون ،لبنة من

وخياطبه قائ ً
ال :مرحب ًا بوجه ال يفلح أبد ًا..

وهذا نوع تعبري عن مدى ارتياح الشيطان
من ّ
متكنه من خ��داع مثل هذا الشخص،

إضافة إىل إلقائه اليأس والقنوط من رمحة

اهلل يف روعه..

ذهب ولبنة من فضة ،وربام أمسكوا .فقلت

هلم :مالكم قد أمسكتم؟

قالوا :حتى جتيئنا النفقة.
قلت :وما نفقتكم؟
قالوا :قول املؤمن سبحان اهلل واحلمد هلل

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

وال إله إال اهلل واهلل أكرب .فإذا قال بنينا ،وإذا

اهلل تعاىل – كأكرم من خلق – ودور قراراته

فحني يقول اإلنسان «ال إله إ ّ
ال اهلل»

لتحقيق الفالح لنفسه يف دار الدنيا ودار

سكت أمسكنا(((.

تزرع له – عىل الفور – شجرة يف اجل ّنة،
ّ
ولعل حجم هذه الشجرة يعادل مسرية

ثالثني عام ًا ..وبالعكس ،حينام ينظر الرجل

نظرة خائنة إىل امرأة ال حتل له – مث ً
ال – أو

الصعبة ،سيكتشف أن أمامه آفاق ًا واسعة
اآلخرة.

ثم إن رمحة اهلل قد وسعت ّ
كل يشء،

ولكن املؤسف يف األمر هو إن بعض الناس
يستغ ّلون هذه الرمحة – فإذا به يستصغر

تنظر الفتاة نظرة مريبة إىل شاب ال جيور هلا

ويسوف التوبة – .فنراهم بدل
الذنوب
ّ

تسجل عليهام ،وقد ينسياهنا ،ولك ّنها تبقى
ّ

السيئات ،ينغمسون يف املساوئ ك ّلام طال
ّ

النظر إليها – مث ً
املحرمة
ال – فإن هذه النظرة ّ

توجههم إىل اهلل وإتيان احلسنات وترك
ّ

وهكذا هو الشأن يف سائر املعايص ،وال

إن م��ن امل� ّ
ب�لى؛ ّ
�ؤك��د ك��ون اهلل غفور ًا

أن يعيد حساباته جراء خطورهتا وعظيم

املسوف
هي الضامنة للعبد املستصغر ذنبه،
ّ

القيامة...

سيام الكبرية منها ،وهي التي ينبغي لإلنسان
ّ
شأهنا..

ومن الناس من يعاين مرض استصغار

عمن يعيص يف احلقيقة،
السيئات ،ويغفل ّ
ّ

عز ّ
فيتحول هذا االستصغار
وجل.
وهو اهلل ّ
ّ

السيئة نفسها.
للسيئات ذنب ًا أكرب من ّ
ّ

كذلك هناك من يستصغر احلسنات ،فال

يفعلها ،بيد أن اإلنسان إذا عرف قيمته عند

((( وسائل الشيعة ،الشيخ احلر العاميل ،ج،4
ص.1208

وتعاىل..

رحي ًام ،وكونه يدعو عباده للتوبة ،ولكن ما
توبته ،يف أن تستمر حياته حتى أن يعىل وفق
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مسجلة يف كتابيهام اللذين يفتحانه يف يوم
ّ

هبم األمر ،معتمدين عىل غفران اهلل تبارك

للتوبة؟

ّ
حتول ّنية
إن املشكلة الكربى
تتجسد يف ّ
ّ

السيئة إىل عمل – حيث إن النوايا
اإلنسان ّ
اخلبيثة حتىص عىل ابن آدم – فإن مل يعمل

هبا غفرت له ،ولكن النية السيئة عادة ما

تظهر عىل فلتات لسانه أو بعض ممارساته،

حتى أن علم النفس احلديث وضع باب ًا يف
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اكتشاف خفايا املرىض النفسيني عرب فلتات

يف اآليات السابقة من هذه السورة املباركة

من ال وعيهم ،مما يكشف طبيعة اجتاهاهتم

يصفه باخللود ،فيام اآلية التاسعة وصف

اللسان؛ أي الكلامت التي يطلقها املرىض
النفسية..
ّ

والعكس صحيح أيض ًا ،فإن من يضمر

ّنية حسنة جي��ازى عليها ،وه��ي ال تكلفه
عنا ًءا يذكر ،ولع ّله يصل إىل حتقيقها ..وإن
كثري ًا من الناس ينوون نوايا حسنة للرغبة
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يف القيام بعمل صالح ..فيهيئ الرب تعاىل

دخول املؤمنني وبقاءهم يف اجلنان بقوله

الكريم :ﭽ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ

ﮨﭼ .وهذا يدلنا عىل أن رمحة اهلل
تسبق غضبه.

ﭽ ﮦﮧ ﮨﭼ.

من الرائع أن نتأ ّمل يف هذه الكلمة ،وهي

هلم أسباب ذلك العمل الصالح ،فيقوموا به

األخرية من اآلية التاسعة من سورة لقامن..

وقد روي عن رسول اهلل  ،أنه قال:

وعد أهل اجل ّنة باخللود يف اجل ّنات ،عزيز،

وحيصلوا عىل حسن الثواب..

«إذا مرض املؤمنّ ،
وكل اهلل به ملك ًا يكتب
له يف سقمه ما كان يعمل من اخلري يف صحته
حتى يرفعه اهلل ويقبضه»((1(.

وهي تعني – فيام تعني – أن اهلل تعاىل الذي

وهو قوي مبسوطة ي��داه يف ممارسة قوته
املطلقة وفرض إرادته.

وحكيم؛ بمعنى أن ادخاله شخص ًا يف

لقد وعد اهلل سبحانه وتعاىل املؤمنني

اجل ّنة وختليده فيها تابع حلكمته البالغة التي

اجلنان .وحاشى له أن خيلف وعده ،فقوله

الرب الظاهرة فوق عباده..
أساس إرادة
ّ

الذين يعملون صاحلات ان خيلدهم يف نعيم
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ع��ن ع��ذاب املستهزئني واملستكربين مل

الصدق ووعده احلقّ  ..وال سبب يف البني

الرب املتعال جيعله ال يفي
أعىل من إرادة
ّ
بوعده.

وامللفت النظر أن اهلل تعاىل حني حتدّ ث

( ((1الفصول املهمة يف أصول األئمة ،الشيخ احلر
العاميل ،ج ،3ص.291

تتجىل يف قيم احلق والعدل والرمحة وهي

ولذلك فإهنم يستح ّقون اخللود يف اجلنان

إليامهنم برهبم وطاعتهم إياه.

واآلي��ات اآلتية هلذه اآلي��ة ّ
عزة
تؤكد ّ

اهلل وحكمته والعديد من صفاته وأسامئه
احلسنى التي تتجلىّ يف الكون املحيط بنا..

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

بصائر وأحكام

بني أصابعه.

 /1ألن الدنيا دار فتنة فان فيها من نعيم

فقلت :كيف تكون حمبوكة إىل األرض

ما حيذرنا منها ولكن الدنيا جمرد تذكرة

فقال :سبحان اهلل؛ أليس يقول بغري

اجلنة ما تذكرنا هبا ،ومن عذاب اجلحيم

بينام االخرة هي احلق وهكذا التفاضل بني
الناس فيها ال يقاس بام يف االخرة.

 /2من عظيم ابتالء البرش ان انتخابه

صعب وعظيم وحسابه عسري فحتى نيته
حمسوبة عليه ان خري ًا او رش ًا.؟

 /3والنية تتحول اىل عمل وكلام طال

نية السوء فاهنا قد تتحول اىل طبع.

معرفة اهلل أسمى البصائر

ﭽ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ (سورة لقامن ،آية.)10

من احلديث

عن احلسني بن خالد ،عن أبى احلسن

الرضا  قال قلت له :أخربين عن قوله

تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ ؟

فقال :هي حمبوكة إىل األرض وشبك

عمد تروهنا ؟

فقلت :بىل.
فقال :فثم عمد ولكن ال تروهنا((1(.

ّ

ق��ال أم�ير املؤمنني عيل بن أيب طالب

 :فمن شواهد خلقه خلق السموات
موطدات بال عمد ،قائامت بال سند((1(.

وفال اإلم��ام عيل  وهو يذكر خلق

السموات :جعل سفالهن موجا مكفوفا

وسمكا مرفوعا
وعلياهن سقفا حمفوظا َ

بغري عمد تروهنا وال دسار ينتظمها((1(.

تفصيل القول

بصائر الوحي ذات ص��ورة هرمية..

عز ّ
وج��ل .أ ّما
يف قمة هرمها؛ معرفة اهلل ّ
قاعدهتا؛ فتغور يف ّ
كل املعارف والعلوم ،ألن

كل يشء موجود آية هلل سبحانه وتعاىل.

قمة اهلرم والقاعدة؛ فهناك
وأ ّما ما بني ّ
( ((1تفسري القمي ،ج ،2ص.328
( ((1هنج البالغة،خطبة رقم . 182
( ((1هنج البالغة ،خطبة رقم .1
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العمر جتذرت وعىل االنسان ان يتحذر من

واهلل يقول:ﭽﭥﭦﭧﭨﭩﭼ ؟
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الرشعية والقيم
اإلهلية واألحكام
السنن
ّ
ّ
املثىل وغريها ..ولذلك؛ فإنه ك ّلام ازداد

يبعث هذه األشالء املتناثرة؟ وكيف يعيد

ازدادت معرفته باحلقائق الرشعية كلها

وبقعة؟

ابن آدم معرفة بر ّبه ويقين ًا بأسامئه احلسنى،

والبصائر القرآنية كلها.

وعزته
عز اسمه بقدرته ّ
هنا يذكر اهلل ّ

ومن هذه الزاوية نجد القرآن املجيد

يتصل بالدنيا ،أو باآلخرة ،أو باألحكام

ﭽ ﮔ ﮕﮖ ﮗﮘﮙ ﮚ ﮛ

الناس ،وهو القائل يف سورة يس املباركة:

الرشعية ،أو بسنن وسرية األمم السابقة،

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ*ﮡ ﮢ ﮣ

ال يلبث أن يذكرنا باهلل سبحانه وتعاىل،

(سورة يس ،آية .)79-78

أو بأي جانب من جوانب احلياة – نجده
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هلا احلياة وقد ذرهت��ا الرياح يف ّ
كل صقع

عزته؛ القدرة عىل إعادة
وحكمته ..ومن ّ

ك ّلام حدّ ثنا عن حقيقة – أنّى كانت ،فيام

ألن معرفته مع ّ
كل معرفة ،وتزيدها مجيع ًا
عمق ًا واتساع ًا ،فض ً
ال عن كوهنا أساس ّ
كل
معرفة..

ويف اآليات التي سبق أن تأ ّملنا يف بعض

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﭼ
فاهلل اجلبار الذي خلق من ال يشء نطفة

ثم حوهلا عرب اط��ور إىل إنسان سوي هل
كيفية إحيائه ،العظام
يمكن ان يسأل عن ّ

وهي رميم!!

أبعادها ،رأينا أن اهلل تعاىل قد حدّ ثنا عن

كال ان احلقائق كلها ّ
تؤكد أن قدرة

نمط هم الذين يشرتون هلو احلديث،

احلقيقة للبرش ازداد يقين ًا باآلخرة ،وازداد

ونمط ه��م املؤمنون ال��ذي��ن يعملون

قوته
ف��اهلل ّ
بعزته – التي ه��ي مظهر ّ

نمطني من الناس.
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مفادها :كيف يعيد اهلل اإلنسان؟ وكيف

فلهؤالء عذاب أليم ومهني.

الصاحلات ،وهلؤالء نعيم مقيم وخالد.

شبهات شيطانية

ّ
ولعل شبهات شيطانية تثار يف البني

اهلل تعاىل غري متناهية وانه كلام جتلت هذه
اطمئنان ًا انه سيبعث ال حمالة..

املطلقة – يعيد الناس ،وبحكمته جيازهيم؛

فمن عمل خري ًا دخل اجل ّنة ،ووجد فيها

سيئ ًا جزي بعذاب
نعي ًام مقي ًام ..ومن عمل ّ

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

مهني أليم.
وح��ي��ث ت��ذك��ر أس�م�اء اهلل احلسنى يف

القرآن ،فإنه يأتيها آياته سبحانه وتعاىل يف
خلقه ،كتذكري برضورة التفكر فيها سعي ًا
وراء اليقني بتلك األسامء.

كيف أن اهلل سبحانه رب��ط بني األج��رام

بوساطتها وضبط مواقعها واجت��اه��ات
وعزته..
حركتها ..حلار يف آفاق قدرة اهلل ّ

وه��ن��ا ي��ق��ول ر ّب��ن��اس��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل:

ﭽﮪﮫ ﭼ وال ي��ق��ول :السامء،

ويف اآلية التاسعة من سورة لقامن نقرأ

لوجود أكثر من سامء ..فهي إ ّما ساموات

ليأتيه قوله سبحانه :ﭽﮪﮫ ﮬ

األقاليم السبع يف كوكبنا والتي حتيط هبا

ّ
وجل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨﭼ
عز
قوله ّ
ﮭﮮ ﭼ.

وبمجرد أن تنظر إىل ال��س�ماوات وما
ّ

تسبح ّ
كل واح��دة منها يف فلك ومنظومة
معلومة بمسافات دقيقة فيام بينها ،جتد
عمن سيرّ ها وحفظها ،بال
نفسك تتساءل ّ

عمد كام تبدو للعيان..

الرب وتدبري اخلالئق
قدر ُة ّ

وق��د ورد عن اإلم��ام عيل بن موسى

الرضا  يف تفسري هذه اآلية ،قال« :فثم

عمد ،ولكن ال ترى»((1(.

واليوم؛ اكتشف العلم احلديث حقيقة

تعمق اإلنسان فيها ،وعرف
اجلاذبية التي لو ّ
( ((1تفسري جممع البيان ،الشيخ الطربيس ،ج،9
ص.254

سمواتنا حيث ان ّ
لكل إقليم سامؤه .وأ ّما
الساموات املرتامية يف الفضاء ،فمنها سامؤنا
املطبقة عىل املجرات يف كوننا املعروف ،وال

ريب أن هناك ساموات وطبقات أخرى..
وه��ذه العظمة يف اخللقة إش��ارة إىل منع

السائل أن يسأل عن مكان اجل ّنة أو مكان

النار ،ألن قدرة اهلل أكرب من أن يعجزها
خلق كرات جديدة ،بل كرات مستحدثة.
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فيها من آيات القدرة ..وهذه الكرات التي

حميطة بأرضنا ،أو هي ساموات سبع باعتبار

وعىل أية حال ،هناك س�ماوات سبع..

ثم إنه سبحانه يقول :ﭽ ﮬ ﮭﮮﭼ؛
أي أن األعمدة موجودة ،ولكن اإلنسان

خلق عاجز ًا عن رؤيتها ..وهذه األعمدة

القوة ما تستطيع به املحافظة عىل
هلا من ّ
حركة ومواقع النجوم ،رغم ثقلها ..حتى
إن شمسنا – كواحدة من الشموس كثرية
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حبة رمل يف صحراء مرتامية،
جدّ ًا – تشبه ّ

إىل أضخم يشء يصادفه ،وهو اجلبال ،ومن

التي أحاطت ّ
بكل يشء ،وقد يكون مصداق

األرض ،ال يثري اهتاممه – بالدرجة األوىل

وال حيافظ عليها خالل حركتها إ ّ
ال قدرة اهلل
اجلاذبية وقوانينها ،أو
هذه القدرة أعمدة
ّ
أعمدة أخرى مل يكتشفها البرش بعد.

أفقية ،وإنام يرى أمام
حتته حينام ينظر بحالة ّ

وحيث إن هذه الساموات عبارة عن

وثيق تعتمد عليه لضامن بقائها ،وليس

لنا يف آية واح��دة الصورة املتكاملة بكافة

الركن الوثيق هذا سوى قدرة اهلل تعاىل .مما

يعني بالتأكيد أن اهلل اخلالق غني عن احلاجة

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

– الرتاب ،ألن اإلنسان عادة ال ينظر إىل ما
احلية ،ونقصد به
عينيه املوجودات
املتحركة ّ
ّ

موجودات خملوقة ،فهي بحاجة إىل ركن

ّ
وجل.
عز
لغريه ،فهو قائم بحد ذاته ّ

والعزة واجلربوت
والرب املطلق القدرة
ّ
ّ

وجه أنظارنا وعقولنا إىل ميزة من ميزات
ّ
الساموات ،ثم إىل اجلبال ،ثم إىل األرض

املنبسطة ،وعليها الدواب املبثوثة – من ِقبله

– يف ّ
كل ناحية ..ثم لفت انتباهنا إىل ما يف

األرض من نباتات..
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ثم إىل األرض من حتته ..وحينام ينظر إىل

مدارج الرؤية

وهذا التنسيق يف رسم الصورة أمام عقل

اإلنسان وإدراك��ه احل�ّس�يّ  ،إش��ارة واضحة

إىل أن اإلنسان ينظر – وهكذا ينبغي أن

للسمو
يكون – إىل السامء ،يعدّ ها رم��ز ًا
ّ
والتسامي ،وهي املحيطة به ،ثم ينتقل بنظره

احليوانات ومن ثم النباتات ..وهكذا يبينّ

أبعادها ..السامء واجلبال واألرض وما فيها
من حيوان ونبات..

مما يعني رضورة أن هيتم املرء بتحويل

فرتة وجوده يف األرض إىل مدرسة مفيدة..

ينظر ّ
ويفكر فيها ويتد ّبر حقائقها أينام ذهب
سيام
واجته ،ألن العربة تتأتى بالفكرة ..ال ّ

أن اهلل سبحانه وتعاىل قد أضفى من مجاله

وجالله عىل هذه املوجودات التي ال جيد
املرء مناص ًا من النظر إليها ومواجهتها يف

ّ
كل حلظة من حلظات حياته ..وهذا اجلامل
واجل�لال من شأهنام أن يزيدا امل��رء هيام ًا

الرب العزيز
وتع ّلق ًا ،ألهنام من إبداعات
ّ
احلكيم.

وعىل هذا األس��اسّ ،
يذكرنا اهلل تعاىل

آمر ًا ان ال نعبد الشمس أو القمر وغريمها

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

من املخلوقات ،وأن نعبد اهلل اخلالق ّ
كل

فتجمدت وأصبحت جبا ً
ال؟ أم أن األرض
ّ

أن تكون نظرتنا هلذه املخلوقات القائمة به

الشمس؟ أم أن اهلل تعاىل جعل فيها اجلبال

عز اسمه ّ
يذكرنا بلزوم
األشياء ..كام أنه ّ
بوجودها كله نظرة عبود ّية؛ أي أن نستعني

بنظرتنا إىل األشياء لالهتداء ثم لإليامن

وضعت فيها اجلبال منذ أن انفصلت عن

منذ أن خلقها كيان ًا مستق ًّ
ال؟
هنا نحتاج إىل تأ ّمل..

واليقني بعظمة خالق وم��د ّب��ر وإل��ه هذا

فاجلبال وصفها اخلالق اهنا راسيات،

فإذا فعلنا ذلك ،فإننا نظل يف تكامل علمي

أهنا كام املرساة التي يستعملها أصحاب

العامل.

فمع كوهنا شاخمات ،إ ّ
ال أهنا راسيات؛ أي

وروحي ،باعتبار التواصل مع الرب تعاىل

السفن إليقاف سفنهم يف عرض البحر أو

روح ًا وعل ًام وإراد ًة ..فال يقترص تكامله عىل

وصفة الرسو هنا جاءت ،ألن احلديث

يزيد اإلنسان تكام ً
ال عىل مجيع األصعدة؛

العلامء الذين هم أشبه ما يكونون باجلهال،
ألن علمهم ال يؤثر فيهم ..وإنام املقصود

عن استقرار األرض ،وال حيصل االستقرار
إ ّ
ال بوجود مشدٍّ ومرساة.

ونحن حني ن��رى اجلبال بام فيها من

بالعلم ،هو علم احلق وعلم العرفان ،علم

شموخ وارتفاع ،إ ّ
ال أن شموخها هو القسم

عمل صالح وموقف صائب وحكمة بالغة

أساس ًا بصخور متشابكة فيام بينها ،لتحافظ

يتحول إىل
معرفة اهلل سبحانه وتعاىل ..علم
ّ

وتزكية النفس وحتمل مسؤولية..
ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ.

الظاهر من حقيقتها ،ألن هذه اجلبال متصلة

عىل متاسك األرض.

وه��ذه األرض يفرتض هلا أن تكون

ُترى ماذا تعني كلمة اإللقاء هنا؟ ومن

قو ّية األسس ،ألهنا خلقت لنعيش عليها،

الرب املتعال؟ ترى هل كانت األرض
يلقيها ّ

املتحركة ،ملا
األرض راخية مثل الرمال
ّ

أين ألقاها اهلل؟ وأين كانت اجلبال حتى

وه��ي الرتبة املمهدة حلياتنا .ول��و كانت

بمثابة بحر ،وكانت فيها أم��واج عاتية،

استقر اإلنسان عليها ..ولو كانت عكس
ّ

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

اجلانب العلمي فقط ،عىل عكس أولئك

عند املرافئ..

77

بينات من فـقه القرآن

ذلك؛ أي كانت جرم ًا صخر ّي ًا صلد ًا ،كام

يتصورون
للطفل ،حتى أن القدماء كانوا
ّ

اجلبال الصم الصياخيد ،الستحالت احلياة

ملا وج��دوا يف ه��ذه األخ�يرة من استقرار

احلال يف بعض الكرات السامو ّية ،أو كام

عليها أيض ًا .وإنام األرض مجعت ّ
كل هذه
األح��وال؛ فهي تربة يف ظاهرها ،ومن ثم

صخور راسية عليها ،وهي قو ّية ج��دّ ًا يف

العمق ..وهذا خلق اهلل يف ّ
كل يشء ،بام يف
ذلك جسم اإلنسان ،حيث العظام القو ّية

يف عمقه ،بينام البرشة اللينة يف سطحه ،ثم

القوة والليونة..
طبقة اللحم التي توازن بني ّ
العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

فيستطيع اإلنسان مواصلة العيش.
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ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ مل���اذا؟

تتحرك وهتتز بشدة
ﭽﯕﯖ ﯗﭼلكي ال ّ
فال يتس ّنى للبرش العيش عليها ..ولكن ال

يعني ذلك أهنا التتحرك أص ً
ال ،وإنام تتحرك

انسيابية .قال سبحانه :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ

(س��ورة النمل،

آية.)88

تتحرك حول األرض،
أن الشمس هي التي ّ

وحبه
وت��وازن ..وهذا عني الرمحة اإلهلية ّ
خلقه ،مما يفرض عىل اإلنسان مضاعفة
ّ
والتفكر يف فعل خالقه،
اهتاممه بالتأمل

وما ينبغي أن يبدي هو من عبودية خلالقه
املتعال.

ن��ع��مّ ،
إن اإلن��س��ان حم��ج��وب بجهله

وغفلته ،وق��د ي��ك��ون حم��ج��وب� ًا بأفعاله

القبيحة ..ومن مسؤوليته أن يبحث عن

سبل إزاحة احلجب عن نفسه.

دور البرش يف اهلداية

انظروا إىل قوله تعاىل يف هذه السورة

ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭼ..

تكرر ضمري ﭽ ﭣ ﭼ اضاف ًة إىل
فهنا ّ

تعبري آخر نجده يف كلمة ﭽ ﭤﭼ مع

جميء كلمة اليقني بصفة الفعل ،فكأنه فعل

وهكذا جعلت حركتها ضمن توازن

اإلنسان ،بام يدل عىل أن مسؤولية اهلدى

حول نفسها ،أو حول الشمس ،أوضمن

وتعاىل ،هي مسؤولية اإلنسان نفسه بعد أن

دقيق ،بل هو الغاية يف الد ّقة ،سواء حركتها

واليقني والعرفان والوصول إىل اهلل سبحانه

مسار امل��ج��رة .وهل��ذا أصبحت كام املهد

ّ
يتفضل عليه ر ّبه بخلق األشياء وباعطائه

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

موهبة العقل ،وبام أرسل إليه من األنبياء

ﭽﯘﯙﯚﯛﯜﭼ

.

ونصب له من األئمة صلوات اهلل عليهم،

ّ
بث :بمعنى نرش ،حيث كانت جمتمعة يف

البرش اخرتاق احلجب والوصول اىل نور

حية .حتى
التي ال
نتخيل وجود كائنات ّ
ّ

وهذا هو االبتالء ..حق ًا حيث جيب عىل

مكان ما ،فنرشها يف األرض ،بام فيها املواقع

اهلداية.

الرتبة التي ندوسها بأقدامنا ،فيها من املواد

ﭽ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭼ.

فهم وهم وحدهم من يوقنون باآلخرة

لينقذوا أنفسهم من اجلهل والعذاب املهني

واألليم..

حتمل األمانة
وهذا يدعونا إىل رضورة ّ

أن حيملنها وأشفقن منها ،وقبلناها من قبل،
وعهدنا لنحملها .هكذا علينا أن نرتفع إىل

مستوى الشهامة يف أداء مسؤوليتنا ،حتى
نصل إىل العرفان احلقيقي.

غري قابلة للزرع.

وعبارة :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ؛ أي

ّ
تصوره ،حتى قيل يف علم
كل ما يمكن
ّ

األحياء أن هناك ثالثني مليون ن��وع من

احلية تعيش عىل األرض وفيها،
الكائنات ّ

وليس اإلنسان إ ّ
ال نوع ًا واحد ًا منها.

ف�تران��ا نقصد البحار فنمتلئ دهشة

املتنوعة والغريبة.
من احليوانات العديدة
ّ
ونقصد األرض وغ��اب��اهت��ا وصحارهيا

أ ّما ما يف الدنيا ،فإنام هو يف احلقيقة متاع

ّ
مكتظة بانواع احليوانات
وجباهلا ،لنرى أهنا

توصلنا إليه من توافه األمور ..وإنام علينا
ّ

(األنواع) – حلقات يتصل بعضها ببعض

زائل ،فال يكن أمرنا علينا ُغمة ،فنطغى بام
أن نجعل منتهى غاياتنا معرفة اهلل سبحانه
وتعاىل ،وم��ن ثم إطاعته إطاعة خملصة،

ثم اكتشاف انظمة احلياة وسنن اهلل فيها
لالستفادة منها يف حياتنا حسبام رسمها

اخلالق.
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التي عرضت عىل سائر املخلوقات ،فأبني

احلية واحليو ّية التي لوالها لكانت تربة ميتة
ّ

وال��دواب والزواحف والطيور ،وهي –

بإحكام متني لتكمل دورة البقاء.
ﭽﯞﯟﯠﯡﭼ

.

اختلف التعبري هنا ،تبع ًا لقواعد األدب

واإلب��داع األديب اخل��اص بالقرآن املجيد،

طرد ًا للملل ،وزيادة يف التشويق ،وجذب ًا
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للمتابعة ،ث��م زي���ادة يف ال��وع��ي ان هذه

ّ
ألن األرض تتكامل مع السامء ،والرياح

من السامء ،حيث يسوق اهلل سبحانه وتعاىل

وبالتايل هناك نوع باهر من التنسيق بني

النباتات التي خترج من األرض ،تسقى
بعض اخلالئق إىل بعضها ويسخرها مجيع ًا
لنبات األرض..

فأشعة الشمس هلا دور ،ومياه البحر
ّ

ّ
تتبخر ،والرياح تنقل األبخرة لتتكثّر يف
السامء ،واجلاذبية هتبط باملياه إىل األرض،

معينة ،لع ّلها تبعد
حتى توصلها إىل مواقع ّ

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

عن مصادر املياه مسافات شاسعة لتسقى
بمياه األمطار.

تتجمد فوق
وبعض هذه املياه اهلاطلة
ّ

اجلبال ،لتذوب يف فصل الربيع أو الصيف..

مما يشري إىل احلكمة الر ّبانية يف سقي األرض
والنظام العجيب يف اإلرواء.

وأص��ب��ح التعبري هنا جامع ًا بكلمة

ﭽﯞ ﭼ إش��ارة إىل ق��درة اهلل اهلائلة يف
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تسخري األنظمة كثرية لتيسري هذه العملية

احلكيمة ..إضافة إىل احتامل أن احلديث

سيكون عن احلالة الزوجية يف النباتات
ﭽ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ أي:

شيئني متكاملني ،س��واء كانا حيوانني أو

نباتني.كيف؟

تتكامل مع املياه ،واألرض تتكامل مع املاء،
شيئني يسخرمها اهلل تعاىل لتحقيق هدف
واحد

حديث الكرامة

ﭽ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ

.

يقول ال��ق��رآن املجيد :ﭽ ﯤ ﯥ

ﯦﭼ كام يقول :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜﭼ .بمعنى

أن يف ّ
كل دا ّب��ة زوج�ين ،والبرش زوج��ان،
وه��ك��ذا ال��ن��ب��ات ..ول��زوج��ي��ة األح��ي��اء
والنباتات دالالت عديدة ..منها أن حاجة

الزوج إىل الزوج اآلخر دليل عىل أن هذا
غني ًا بذاته ،بل هو
الزوج – املفرد – ليس ّ

حمتاج .وهو دليل من األد ّلة كثرية عىل أن

اهلل سبحانه وتعاىل – اخلالق – غني ،ألنه
ال حيتاج إىل آخر ،وليس له كفء ..بينام ّ
كل

يشء يف احلياة له زوج يتبادل احلاجة معه،
نبات ًا أو حيوان ًا أو إنسان ًا..

ويف البني مالحظة ها ّمة أخرى يف قوله

تعاىل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ ،وهي أن

معنى الكرامة هنا عىل درجة قصوى من

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

األمهية ،إذ لو كان أحد الزوجني حمتاج ًا

وقوهتا وعطائها وإعطائها
بجامهلا وأناقتها ّ

أحدمها يميل إىل اآلخر ،من غري أن يميل

وماء السامء وعرشات احلاجات األخرى..

اآلخر ،من غري حاجة اآلخر إليه ،أو كان

وأشعة الشمس
رزقها من م��واد األرض
ّ

اآلخر اليه ،لكانت اإلهانة حتل بالطرف

وإن���ك ق��د تشاهد ش��ج��رة يانعة عىل

وتعاىل خلق يف الذكر رغبة باجتاه األنثى ،كام

وجودها ،ملعرفتك أهنا قد نبتت وأينعت

األول ،حلاجته إىل الثاين ..لكن اهلل سبحانه
ّ
خلق فيها رغبة فيه ،فكانا مع ًا ،زوج ًا كري ًام..

مرتفع شاهق يف جبل ،فتجهل ّ
كل أسباب
غري تدخل إنسان ،وهي صامدة رغم ما

وكذلك األمر بالنسبة إىل ّ
كل يشء يف هذه

حر وبرد وجفاف وغري ذلك..
تصادف من ٍّ

حتافظ عىل كرامة األطراف ك ّلها ،باعتبار

مرة بذرة فسقطت من
محل يف منقاره ذات ّ

حاجة اآلخر إليه ،وهنا حيتفظ بالكرامة.

شجرة ،بعد أن رعتها سنن الرب يف الطبيعة

األرض ،إذ هناك حاجة متبادلة ،وهي التي
كل طرف ال حيتاج إىل اآلخر إ ّ
أن ّ
ال بنسبة

مر عليها زمن فأنبتت وأينعت
فيه ،حتى ّ

بإذن اهلل تعاىل.

القرآن احلكيم ،ألن القرآن يرشدنا إىل أن

إذن؛ فر ّبنا سبحانه وتعاىل حينام خلق

مستوى من العيش ومن النعم،
األشياء يف
ً

نبات ،وإىل أرض وقمر وشمس ..تفضل

فيه الكرامة ،وهذه يف الواقع لفتة قرآنية

غني ًا ،وهذه هي الكرامة.
هبا ّ

مع اخللقة كانت الكرامة من اهلل الذي جعل
ويف مستوى من العطاء الذي يستشعرون
ّ
فذة..

اخللق ك ّلهم ،من إنسان إىل حيوان وإىل
عليها من النعم وأسباب الوجود ،ما جعله
ﭽ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ

.

تتصور شجرة يف بيتك ،ولك
ولك أن
ّ

ثم ّ
إن اهلل سبحانه وتعاىل قد أراد لكرامة

العديدة سبحانه وتعاىل التي أسبغها عىل

الكرامة ويكون لإلنسان – املؤمن خصوص ًا

أن ّ
تفكر لدى مشاهدتك إياها يف نعم اهلل

هذه الشجرة ..ولتكن شجرة تفاح مث ً
ال،
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واحلديث عن الكرامة حديث غريب يف

وقد يتأتّى لك أن تكتشف أن طائر ًا ما قد

اإلنسان أن حتفظ ،وما أروع أن حتفظ هذه

– دور فيها ..وهكذا نفهم أن اهلل تعاىل ينرص
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بينات من فـقه القرآن

عباده املؤمنني حينام ينرصونه ،وأنه ال يغيرّ

ما بقوم – يعيدهم إىل حيث الكرامة – حتى

�ي م��وس��ى عليه
وت��ع��اىل بخصوص ال��ن��ب� ّ

ونكتة مهمة أخرى هبذا الصدد ،تتمثّل

ﭽﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ

يغيرّ وا ما بأنفسهم.

يف أن احلديث القرآين عادة ما يبدأ بصيغة
الغائب ،ثم ينتقل إىل احلارض.
فمث ً
ال ،يقول القرآن:

ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ *
ﭼ (س��ورة

ﭛﭜ*ﭞﭟﭠ
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وه��ذه احلقيقة ّ
تذكرنا بقوله سبحانه

فهو كالم عن غائب وهو حارض .ولكن

حينام نتحدّ ث عنه سبحانه فنتذكره ،فكأنه

حرضنا عنده يف الواقع ..فنقول:

ﭽﭢﭣﭤﭥ

الفاحتة ،آية.)5

ﭼ (سورة

ويف هذه السورة ،كان احلديث بمفردات

ال��غ��ائ��ب :أل��ق��ى ،خلق ،ب� ّ
��ث ..ث��م ق��ال:

ﭽﯥ ﭼ وهي مفردة تعبرّ يف الواقع عن

احلضور ..احلضور معك ،واحلديث معك..
فقد يصادف أن يغفل املؤمن عن ذكر اهلل يف

البداية ،أو يشوب فكره نوع اهتامم بغريه،

ولك ّنه حينام يذكر ر ّب��ه ،فإنه حيرض عنده،

ويكون جليسه..

السالم:
ّ

ﭼ(سورة مريم ،آية.)52

فهو كان بعيد ًا ،ولك ّنه بلطف اهلل وكرامته

نجي ًا..
اقرتب واقرتب حتى أصبح ّ

فاحلكاية يف ال��ب��دء كانت م��ن��اداة ثم

أصبحت مناجاة ..واملناجاة إن�ما تكون

بني اثنني قريبني من بعضهام ،بينام املناداة
األدبية
بالعكس .وهذا يف الواقع من الروح
ّ
الرفيعة للقرآن وعظمة آياته البليغة جدّ ًا.

ونحن إزاء هذه البالغة السامية نترشّ ف

أن نبقى تالميذ صغار ًا للقرآن الكريم حتى
هناية أعامرنا .فكلام ازدادت معرفتنا بالقرآن،
عرفنا املزيد عن إعجاز أدبه ،ومدى عمق

أغ��واره ..مما حيملنا إىل البحث عمن يدلنا

إىل معاين الذكر ،فال نجد إال النبي وأهل
بيته صلوات اهلل عليه وعليهم أمجعني،

الذين أمرنا اهلل بالرجوع إليهم.

فال ينبغي بحال من األح��وال الركون

املترسع،
إىل اهلوى ورأي الذات ،والتفسري
ّ

وإب���داء اآلراء اجلاهلة بحقيقة اآلي��ات

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

القرآنية املباركة..

بصائر وأحكام

 -1النظام املعريف اإلس�لام��ي يقدم

عىل قاعدة التوحيد ،ويتوسع عرب فقه

السنن اإلهلية ومن ثم األخالق واألحكام
واآلداب وهكذا يسمو املؤمن إىل درجة

اليقني باآلخرة عرب معرفته باهلل وأسامئه
احلسنى ومنها احلكمة والعزة ،وإنام بتحويل

احلياة إىل مدرسة للعرفان وبالنظر األعمق
إىل آيات الرب فيها يشع نور معرفته عىل

خالل النظر يف آي��ات اهلل يف خلقه قدرته

الواسعة ازداد عرفان ًا باآلخرة وانه سبحانه
بعزته يعيد اخلالئق وبحكمته جيازهيم فأما

يثيبهم برمحته أو يعذهبم بعدله.

 -3اإلنسان عن هواه ،وعليه اخرتاق

حجب الضالل وحتمل أمانة العقل وحتدي
ما يعرتض سبيل ه��داه ،ومعايشة آيات
الرب يف اخلالئق.

للحديث صلة يف العدد القابل إن شاء

اهلل تعاىل

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

أفئدتنا بإذنه سبحانه.

 -2وهكذا كلام جتلت لإلنسان من
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يتناول الدكتور الباحث موضوع المثلث اللغوي

الذي هو واحد من الموضوعات الكثيرة التي تناولها العلماء

في مؤلفاتهم وال سيما في المعجمات اللغوية والكتب التفسيرية َع َ
رف

ً
اوال بالمثلث اللغوي لغة واصطالح ًا ثم خرج إلى القراءات الصحيحة والقراءات

الشاذة  .ثم يورد عدة تعريفات لبعض العلماء للقراءات القرآنية والقصد منها هو إن القراءة
معرفة النطق بألفاظ كتاب الله تعالى المنزل على نبيه المرسل كما نطقها النبي  ثم
يورد السيد الباحث أركان القراءة القرآنية الصحيحة كما ورد عن أكثر علماء المسلمين
وأوجزها في ثالثة وهي-:

-1موافقتها اللغة العربية ولو بوجه .

 -2صحة اإلسناد.

 -3موافقتها في الرسم أحد المصاحف العثمانية .

ثم ينتقل السيد الباحث إلى موضوع االحتجاج بالقراءات حيث عدَّ القران الكريم أوثق

عرف القراءة الشاذة .
نص عرفته العربية وقبلها َّ

ثم يسلط الضوء على عدد من األلفاظ المثلثة والتي وردة في القران الكريم مما اتفقت

أوزانه وتعادلت أقسامه ،ولم ُيختلف إال بحركة ِ
فائه فقط أو بحركة عينه فقط أو كانت فيه
َض َّمتان تقابالن فتحتين وكسرتين .وختم الدكتور الباحث موضوعه بتراجم القراء.

الدكتور �صالح مهدي عبا�س
مركز �إحياء الرتاث العلمي العربي  -جامعة بغداد
والصالة
رب العاملني،
احلمد هلل ِّ
َّ

البحث والدِّ راسة والتأليف يف معرفة

املنتجبني ،وم��ن دع��ا بدعوته إىل يوم

فشمروا عن سواعدهم
اجلهد واف��ر ًاَّ ،
َعهدَ ونه بضبط َن ِّصه إعراب ًا ،ومعرفة
َيت ّ

علومه ،وكان نصيب علامء ال ّلغة من هذا

والسالم عىل نب ِّيه حممد األم�ين ،وعىل
َّ
الط ِّيبني َّ
آله َّ
الغر
الطاهرين ،وصحبه
ِّ
الدين.

ألفاظه ومعانيه وأسلوبه وإع��ج��ازه

القرآن الكريم أفضل كتب اهلل تعاىل

ومشْ ِك ِله ...إىل غري ذلك ،فأفرد
وغريبه ُ

الصادق
به كتابه املبني عىل لسان رسوله َّ

منها :إع��راب القرآن ،ومعاين القرآن،

العلامء املص َّنفات يف موضوعاته ،كان

عامة ،شهد
املنزلة ،أنزله عىل خري خلقه َّ

األم�ين ،جعله كتاب ًا فارق ًا بني َّ
الش ِّك

وغريب القرآن ،والقراءات القرآنية،

الرسول
األمة اإلسالمية اخلالد،
َّ
َّ
وحجة َّ

هذه املوضوعات أو بعضها يف مص َّنفات

والو ُجوه وال ّنظائر ،ومنهم من تناول
ُ

واليقني ،وملَّا كان القرآن الكريم دستور

القرآنية ،فجاءت
اختصت بالدراسات
َّ
َّ
مصنفاهتم شاملة كثري ًا من املوضوعات

الكريم وآيته الكربى ،فقد اعتنى به

املسلمون عناية كربى ،ورصفوا إليه وجه
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ال ّلغو َّية وال َّتفسري َّية واإلعرا َّبية.

اللغوي واحد من املوضوعات
وا ُمل َث َّلث
ُّ

الكثرية التي تناوهلا العلامء يف مؤ َّلفاهتم

سيام يف املعجامت اللغوية ،والكتب
ال َّ

نص أصحاهبا عىل تثليث
ال َّتفسري َّية ،فقد َّ

هذه الكلامت ،وأشاروا إىل ألفاظ ال َّتنزيل
العزيز والقراءة فيها باحلركات الثّالث –
كام سيأيت يف هذا البحث.
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وي
ماملقصود باملث َّلث ال ّل ُغ ِّ

يتمثَّل يف إي���راد ث�لاث ح��رك��ات لثالث
والوزْ ن وترتيب
كلامت تتشا َب ُه يف األصل َ
احلروف ،وختتلف يف حركة فائها أو َع ْينها

سواء أكانت هذه الكلامت بحركاهتا الثَّالث
متفقة املعنى أو خمتلفة)(((.

غوي ينقسم عىل قسمني مها:
واملث َّلث ال ُّل ُ

م َّتفق املعاين ،وخمتلف املعاين.

األول،
وموضوع البحث ُّ
خيتص بالقسم ّ

وهو األلفاظ املث ّلثة القراءة امل َّتفقة املعنى يف

ِ
االشياء
املث َّلث لغة :هو (ما كان من
عىل ثالثة َأثناء ،واملَ ْث ُلوث من ِ
احل َبالَ :ما
ُفتِ َل عىل ثالث ُق ًوى ،وكذلك ما ُي ْن َس ُج أو

صحيحة متواترة أو َش َّاذة ،فمثال ما ات ّفقت

وق��ال ال� َّ�ز
خم�شري( :و َم����زَ ادة مثلوثة:
ُّ

وج ْذ َوة ِ
وج ْذ َوة) بفتح
بحركة َفائهَ :
(ج ْذ َوة ُ

ُي ْض َف ُر)(((.

ُع ِم َلت من ثالث ُج ُلود ...و َم ٌ
ال مثلوث:
ُأ ِخ َذ ُث ْل ُثه ...وأرض مثلوثةُ :ك ِر َبت ثالث

مرات)(((.
َّ
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لذلك يمكن القولَّ :
(إن املث َّلث أسلوب

ويف ( :هو ما اتَّفقت اوزان��ه وتعادلت

أقسامه ،ومل خيتلف إلاَّ بحركة فائه فقط،

أو بحركة َع ْينِه فقط ،إن كانت فيه َض َّمتان
تقابالن َف ْت َحتَني َ
وكسرْ َ

تني)(((

((( لسان العرب.321/2 :
((( أساس البالغة.75 – 74 :
((( املثلث  298باختصار.

القرآن الكريم ،سواء كانت القراءات فيه
َ
أقسامه ،ومل خيتلف إال
أوزا ُن��ه وتعادلت
ُ
وضمها َ
وكســِرها ،واملعنى واحد
اجليم
ِّ

وهو :ال َق ْب َسة من ال َّنار ،ومثال ما مل خيتلف
(و َه َن َو َو ُه َن َو َو ِه َن) بفتح
إلاّ بحركة َع ْينِهَ :

وضمها َ
وكسرْ ِ ها ،واملعنى واحد ،وهو
اهلاء
ِّ
َّ
الض ْعف يف العمل واألمر.

الصحيحة والقراءات
تعريف القراءات َّ

َّ
الش َّاذة:

وضع العلامء تعريفات عدَّ ة للقراءات
((( املثلث ( 48مقدمة املحقق).

الدكتور صالح مهدي عباس

القرآنية ،نقتبس منها اآليت:

الز ْر َكشيِ ُّ ( :والقراءات :آختالف
قال َّ

الفاظ الوحي املذكور يف احلروف وكيفيتها
من ختفيف وتشديد وغريمها)(((.

وع َّرفها ابن َ
اجلزَ ري بقوله( :القراءات
َ

وهي:

ٍ
بوجه.
العربية ولو
 -1موافقتها ال ّلغة
َّ

اإلسنَاد.
َّ -2
صحة ْ

الرسم أحد املصاحف
 -3موافقتها يف َّ

العثامنية.
ّ

ِع ْل ٌم َ
بكيفية أداء كلامت ُ
القرآن واختالفها

َ
وأضاف بعضهم إىل هذه األركان ركن ًا

�ي ب��ق��ول��هِ :
(ع � ْل� ٌ�م
وع��رف��ه��ا ال��دم��ي��اط� ُّ
ْي� ْ�ع � َل� ُ�م منها ا ِّت��ف��اق ال َّناقلني ك��ت��اب اهلل

بصحته يف قبول القراءة ما مل يكن
ُيكتَفى
َّ

معزو ًا ِ
لناقل ِه)(((.
ّ

احل ْ���ذ ِ
تعاىل واختالفهم يف َ
ف واإلثبات،

متواتر ًا(((.

قال ابن َ
ريُّ :
(كل ق��راءة وافقت
اجل��زَ ِّ

العربية ولو َبو ْجه ،ووافقت أحد املصاحف
َّ

وغري ذلك من هيئة ال ُّنطق واإلبدال ،وغريه

العثامنّية و َلو احتام ً
وص َّح َسنَدُ ها ،فهي
الَ ،

و ُي ْق َصدُ من هذه ال َّتعريفاتَّ :
إن القراءة

االئمة
وال يحَ ُّل إنكارها ،سواء أكانت عن
َّ

السماَ ع)(((.
من حيث َّ

معرفة ال ّنطق بألفاظ كتاب اهلل تعاىل ا ُمل ْن ِ
زل

بي 
عىل نبيه ا ُمل ْر َسل  كام نطقها ال َّن ُّ
بالسامع الثابت ا ُملتصل.
ُ
ور ِويت عنه َّ

الصحيحة:
أركان القراءة
القرآنية َّ
ّ

أكثر علامء املسلمني ع�لى َأ َّن أرك��ان

الصحيحة املقبولة التي ُي ْتلىَ هبا
القراءة َّ

ُ
الصالة وخارجها ،ثالثة
القرآن الكريم يف َّ

((( الربهان يف علوم القرآن.318/1 :
((( منجد املقرئني.3 :
((( إحتاف فضالء البرش.5 :

ال��ق��راءة الصحيحة التي ال جي��وز َر ُّده��ا،

السبعة أو عن العرشة ،أو عن غ ِ
ريهم من
َّ

األئمة املقبولني.((()....
َّ

تعريف القراءة َّ
الشا َّذة:

العربية،
وه��ي ال��ق��راءة التي وافقت
َّ

الرسم من زيادة
َ
وص َّح َسنَدُ ها ،وخالفت َّ

ونقصان وإبدال كلمة بأخرى ،ونحو ذلك،

تسمى «شاذة» لكوهنا َش ّذت
فهذه القراءة َّ
((( لطائف األشارات.69/1 :
((( النرش.9/1 :
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والو ْصل،
وال َّتحريك والتسكني ،وال َف ْصل َ

السن َِد ،حيث ال
رابع ًا وهوُ :و ُجوب َتواتر َّ
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عن رسم املصحف ا ُمل ْج َمع عليهْ ،
وإن كان

قررة
وأقيستهم ،فام وافق هذه القواعد ا ُمل َّ

الصالة ،وال يف غريها(.((1
يف َّ

ووصفوه َّ
بالشذوذ»(.((1

إسنادها صحيح ًا ،فال جتوز القراءة هبا ،ال
ُ
الصالة
وهذه القراءة التي ال جتوز يف َّ

َّأم��ا الكوفيون فقد كانوا أكثر تساحم ًا

السبعة أو َع َّمن هو
باطلة سواءكانت عن َّ

النحوي
القراءات التي تتجاىف عن املنطق
ِّ

َّ
ش��اذة أو
وال يف غريها ُت َعدُّ «ضعيفة أو
أكربمنهم»(.((1

االحتجاج بالقراءات:

ص عرفته العربية،
القرآن الكريم أوثق َن ٍّ
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العربية التي
وهو ُي َعدُّ يف َصدَ ارة ال ُّنصوص
َّ
البغدادي:
َشهدُ هبا فصاحة وبالغة ،قال
ُّ
ُي ْست َ

اسمه أفصح كالم وأبلغه ،وجيوز
ُ
«كالم ُه َع َّز ُ
االستشهاد بمتواتره َ
وشا ّذه»(.((1

وملَّا بدأ التأليف يف القراءات القرآنية

�ش� َّ
املتواترة وال� َّ
�اذة أصبح ال� ُّ�رج��وع إليها
رضوري���� ًا يف وض���ع ال��ق��واع��د النحو َّية

وال� ّل��غ��و َّي��ة ،ف��ب��دأت مرحلة االستشهاد
88

واحتجوا به ،وما خالفها رفضوه
قبلوه
ُّ

القرآنية يف مدرستي البرصة
بالقراءات
َّ
والكوفة ،ومل يكن موقف ُنحاة املدرستني
واح��د ًا« ،فال َبصرْ ُّيون منذ سيبويه حاولوا

أن خيضعوا هذه القراءات إىل قواعدهم
منجد املقرئني ،16 :لطائف اإلشارات.72/1 :

(((1
( ((1النرش.9/1 :
( ((1خزانة األدب.4/1 :

البرصيني يف قبول القراءات فقد قبلوا
من
ِّ

الرواية وال َّنقل،
وأساليبه ،ألنهّ ا تقوم عىل ِّ
َوبنوا عليها كثري ًا من القواعد ال َّنحو َّية،
السبع وبغريها
وكانوا يأخذون بالقراءات َّ

تجون هبا فيام له نظري من
من القراءات ،يحَ ُّ

العربية ،ويجُ ُيزون ما ورد فيها ممِ َّا خالف
َّ

ال����وارد ع��ن ال��ع��رب ،ويقيسون عليها

فيجعلوهنا اص ً
ال من أصوهلم التي يبنون
عليها القواعد واألحكام(.((1

ِ
البرص ّيني
وقد َر َّد أئِ َّمة القراءات عىل

يتمسكوا
وعا ُبوا أقيستهم ،ومل
منهجهمَ ،
َّ

(وأئمة القراءة
هبا ،قال أبو َع ْمرو الدَّ اينُّ :
َّ
ٍ
يشء من حروف القرآن عىل
ال تعمل يف

العربية،
األفشى يف اللغة ،واألقيس من
َّ

واألص ِّح يف ال َّنقل،
بل عىل األثبت يف األثر
َ
خمرشي:
الز
ِّ
( ((1الدراسات النحوية واللغو َّية عند َّ
 ،40وال��دِّ راس��ات اللغو َّية عند العرب:
.349
( ((1الشاهد واص��ول النحو يف كتاب سيبويه:
.47

عربية ،وال
وإذا ثبتت ِّ
الرواية َمل ير ّدها قياس َّ
شياع لغةَ ،
أل َّن القراءة ُس ٌنة ُم َّت ٌ
بعة يلزم قبوهلا
واملَ ِصري إليها)(.((1

األلفاظ املث َّلثة القراءة ُم َرتَّبة عىل
حروف املعجم:

( َف َبصرُ َ ْتَ /ف َبصرَ َ ْتَ /ف َبصرِ َ ْت)

يف قوله تعاىل :ﱯ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﱮ

(سورة القصص اآلية .)11

َ
قرأ مجهور ُ
الق َّراء(((1ﱯ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﱮ َ
الصاد.
بض ِّم َّ

الدكتور صالح مهدي عباس

الفصحى ،وقد َيتَعدَّ ى بنفسه ،وهو ذو

ير ٍة) ،أيِ :ع ْلم ِ
وخ�ْب�رْ َ ٍة،
( َب�َصَ) و ( َب��ص� َ

و َي � َت��ع��دَّ ى بال َّتضعيف إىل ث� ٍ
��ان فيقال:

(بَصرَّ ُته ِ
به َت ْب ِصري ًا) .واالستبصار بمعنى
(ال َب ِصيرَ ة)(.((1

(جذاذ ًاِ /ج َذاذ ًاَ /ج َذاذ ًا)(.((2
ُ

يف ق��ول��ه تعاىل:ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﱮ(سورة األنبياء اآلية .)58

قرأمجهور القراء إال ِ
سائي ( َف َج َع َل ُه ْم
الك َّ
ُج َذاذ ًا) َ
بض ِّم اجليم.

و ُق�� ِرئ َش��ا ّذ ًا أيض ًا ( َف � َب�ِص�رِ َ ْت) بكرس

(ج� َ
���ذاذ ًا) بفتح اجليم،
و ُق��� ِرئ َش���اذ ًا َ

وهي قراءة َقتَا َدة(.((1

الصاد ،وهي قراءة عيسى بن عمر(.((1

َّ
–بالض ِّم –
ص�ر ُت ب��ال�َّش�يَّ ِء
املعنىَ :ب� ُ
والكرس ل��غ��ة( َب�َص�رَ ًا) بفتحتنيَ :ع ِل ْم ُت،

اجليم(.((2

وهي قراءة ابن َع َّباس ،وأيب نهُ َ يك ،وأيب
السماَّ ل(.((2
َّ

بصري ب��ه ،و َي� َت� َ�ع��دَّ ى بالباء يف ال ّلغة
َفأنا
ٌ

املعنىَ :
الص ْلب،
اجل ُّ��ذَ :ك ُ�سر ال�َّش�يَّ ِء ُّ
ذت الشيَّ َءَ :كسرَ ْ ُت ُه و َق َط ْع ُت ُهُ ،
واجل َذ ُاذ:
وج َذ ُ
َ

( ((1اإلتقان يف علوم القرآن.211/1 :
( ((1املراد به القراء العرشة أصحاب القراءات
املتواترة املشهورة ،وهم:نافع ،ابن كثري،
مح��زة ،عاصم ،الكسائي ،أب��و عمرو ،ابن
عامر ،يعقوب ،أبو جعفر ،وخلف.
( ((1البحر املحيط.107/7 :
( ((1خمترص شواذالقراءات ،112 :والكشاف:
 ،167/3والبحر املحيط.107/7 :

( ((1املصباح املنري.50 :
( ((2الدرر املبثثة.134 :
( ((2املبسوط ،254 :والتبرصة ،264 :والعنوان:
 ،132والكنز ،199 :والنرش،324/2 :
وإحتاف فضالء البرش.311 :
( ((2خمترص شواذ القراءات ،92 :واملحتسب:
 ،64/2وجممع البيان ،52/7 :واجلامع:
 ،298 :11والبحر املحيط.322/6 :
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الصاد،
و ُق�� ِرئ َش��ا ّذ َا (ﮱ) بفتح َّ

وقرأ ِ
(ج َ
ائي َو ْح��دَ ه ِ
��ذاذ ًا) بكرس
الك َس ُّ
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َما ُكسرِ َ منهَ ،
أفص ُح من َكسرْ ِ ه(.((2
وض ُّمه َ

«ج َذاذ ًا» َّ
قال
بالض ِّم
ُّ
األزهريَ ( :م ْن قرأ ُ
فهو بمعنى مجَ ْ � ُ�ذوذ ،وبِ ْن َي ُة ِّ
كل ما ُكسرِ َ أو

ُق ِط ُع أو ُح ِط َم عىل « ُف َعال» نحوُ :
اجل َذاذ،
ُ
والرفاتُ ،
والك َسار ،وما أشبهها،
واحل َطامُّ ،
و َم ْن قرأ ِ
«ج َذاذ ًا» فهو جمَ ْ ُع َج ِذيذ ،كام يقال:

يف ِ
وص ِغ ٌري ِ
وص َغ ٌار ،و َث ٌ
َخ ِف ٌ
وخ َف ٌ
قيل
افَ ،
وثِ ٌ
قال)( ،((2فاملعنى جمذوذين(.((2
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ِ
(ج ْذ َوةُ /ج ْذ َوةَ /ج ْذ َوة)(.((2
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���ذ َو ُة َ
���ذ َو ُة ُ
واجل ْ
واجل ْ
جل ْ
املعنى :ا ِ
���ذ َو ُة:

ال َق ْب َس ُة من ال � َّن��ار ،وقيل :هي اجل��ذوة،
وج ّذ ًاَ ،
ود
واجل ْذ َو ُةُ :ع ٌ
واجلمعِ :ج ّذ ًا َ
وج َذ ًا ُ

ٌ
غليظ يكون أحد رأسيه جمَ ْ َر ًةِّ ،
هاب:
والش ُ

والش ْع َل ُةَ :ما َك َ
ُد ْونهَ ا يف الد َّفةُّ ،
ان يف سرِ َ اج
أو َف ٍ
تيلة(.((2

جل ْذ َو ُة ِمث ُْل ا ِ
وقال ابو ُعبيدة( :وا ِ
جل ْذ َم ِة:

وهي القطعة الغليظة من اخلشب كان يف
طرفها نار أو مل يكن)(.((2

يف ق���ول���ه ت���ع���اىل ﱯ ﭨﭩ

َ
(احل َبكُ /
احل َبكِ /
احل َبك)

قرأ نافع ِ
ائي ،وأبو َع ْمرو ،وابن
والك َس ُّ

َ
(احل ْبكُ /
احل ْبكِ /
احل ْبك).

ﭪﱮ(سورة القصص اآلية .)29

احل ُبكِ /
(احل َبكِ /
ِ
احلبِك).

(أو
كثري ،وابن عامر ،وبعقوب ،وأبو جعفر ْ
من ال ّنا ِر) بكرس اجليم.
ِج ْذ َو ٍة َ

َّ
الذاريات اآلية .)7

اجليم.

ثالث قراءات ُم َث ّلثة ،هي عىل هذا النحو:

يف قوله تعاىل :ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﱮ (سورة

(أو ُج ْ
��ذ َو ٍة) َ
بض ِّم
وقرأ محزة ،وخلف ْ

قرئ هذا احلرف تسع قراءات َشا ّذة يف

(أو َج� ْ
������ذ َو ٍة) بفتح
وق����رأ ع��اص��م ْ

األوىل :بفتح احلاء َ
وض ِّمها وكرسها مع

اجليم(.((2

( ((2لسان العرب.479/3 :
( ((2معاين القراءات.308 :
( ((2البحر املحيط.322/6 :
( ((2املثلث ،413 ،393/1 :وال���درر املبثثة
.135
( ((2احلجة الب��ن خالويه ،277 :واملبسوط:
 ،286واملوضح ،596 :والكايف،350 :
ورساج القارئ ،294 :والنرش.341/2 :

فيهن(:((3
فتح الباء َّ

قرئ َ
(احل َبك) بفتح احلاء وفتح الباء،

( ((2لسان العرب.138/14:
( ((2اجلامع ألحكام القرآن ،281/13 :وينظر:
الكشاف.174/3 :
( ((3خمترص شواذ القراءات ،145 :واملحتسب:
 ،287-286/2واجلامع ،32/17 :والبحر
املحيط.134/8 :

الدكتور صالح مهدي عباس

عباس ،وأيب مالك ِ
اري،
الغ َف ِّ
وهي قراءة ابن َّ

وق��رئ ُ
َ
ك)بض ِّم احل��اء وسكون
(احل ْب

وقرئ ُ
(احل َبك) َ
بض ِّم احلاء وفتح الباء،

بخالف ،وأيب مالك ِ
الغ َفا ِر ِّي ،وأيب َح ْي َوة،

وقرئ ِ
احل َبك بكرس احلاء وفتح الباء،

َع ْمرو.

ِ
وع ْك ِر َمة.

وهي قراءة ِع ْك ِر َمة أيض ًا.
وهي قراءة َ
احل َسن.

والثانية :بفتح الباء َ
وض ِّمها وكرسها مع

فيهن(:((3
كرس احلاء َّ

الباء ،وه��ي ق��راءة اب��ن َع� َّ�ب��اس ،واحلسن
السماَّ ل ،و ُن َع ْيم عن أيب
وأبن أيب عبلة ،وأيب َّ
ِ
(احل ْبك) بكرس احلاء وسكون
وقرئ
ال��ب��اء ،وه��ي ق��راءة أيب مالك ال� ِ�غ� َف��ا ِر ِّي،
واحلسن ،وأيب َح ْي َوة.

قرئ ِ
(احل َبك) بفتح الباء وكرس احلاء،

احلجة
وقد َّ
فصل ابن ِجن ِّّي القول يف بيان َّ

وقرئ ِ
(احل ُبك) َ
بض ِّمم الباء وكرس احلاء،

أما القراءة املتواترة املشهورة جلمهور

وهي قراءة احلسن.

وقرئ ِ
(احلبِك) بكرس الباء وكرس احلاء،

وهي ق��راءة ايب مالك ِ
الغ َفا ِر ِّي ،واحلسن
بخالف ،ورواية عن أيب َع ْمرو.

والثالثة :بفتح احلاء َ
وض ِّمها وكرسها

هن(:((3
مع سكون الباء يف َّ

قرئ َ
(احل ْبك) بفتح احلاء وسكون الباء،

وهي قراءة احلسن.

( ((3خمترص شواذ القراءات ،145 :واملحتسب:
286/2
( ((3خمترص شواذ القراءات ،145 :واملحتسب:
 ،287-286/2وال��ك��ش��اف،14/4 :
والبحراملحيط.134/8 :

الق َّراء فهي ُ
ُ
(احل ُبك) بضم احلاء والباء مع ًا.

املعنى :يف احلبك سبعة أق��وال ذكرها

اخل ْلق َ
العلامء هيَ :ذات َ
احل َسن املستوي،
و َذات ال��زِّ ي��ن��ة ،و َذات ال� ُّن��ج��وم ،و َذات
َّ
الطرائق ،و ّذات ِّ
الصفاقة،
الشدَّ ة ،وذات َّ

واملَجر ُة التي يف السامء(((3

َ َّ

َّ
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وهي قراءة احلسن ،وأيب مالك ِ
الغ َفا ِر ِّي.

لمِ َ ْن قرأ هبذه احلروف الشاذة(.((3

.

ِ
(ح ْج ٌرُ /ح ْج ٌرَ /ح ْج ٌر)

(((3

يف ق�����ول�����ه ت�������ع�������اىل:ﱯ ﭔ
( ((3املحتسب.288-286/2 :
( ((3ي��ن��ظ��ر ال��ك��ش��اف ،14/4 :واجل��ام��ع:
 ،32/31/17والبحراملحيط-134/8 :
.135
( ((3الدرر املبثثة.138 :
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ﭕﱮ(سورةاألنعام اآلية .)138

���ر ٌث ِح ْج ٌر)
ق��رأ مجهور ال��ق��راء َ
(و َح� ْ

بكرساحلاء املهملة وسكون اجليم ،بمعنى

الزخمرشيِ :ح ْج ٌر ِ
«ف ْع ٌل»
املَ ْح ُجور ،قال
ُّ
َّ
والطحن،
بمعنى « َم � ْف� ُ�ع��ول» ك��ال� َّ�ذب��ح
َّ
املذكر واملؤَ َّن َث،
الو ْصف به
ويستوي يف َ
ِ
والواحدُ َ
واجل ْمعَّ ،
األسامء
كم
ألن ُح ْك َمه ُح ُ

الصفات(.((3
غري ِّ

(ح ْج ٌر) َ
بض ِّم احلاء املهملة
وقرئ َشا ّذ ًا ُ
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وسكون اجليم ،وهي قراءة احلسن ،و َقتَا َدة،
واألع��رج( ،((3قال هارون( :كان َ
احل َسن

«ح ْجر» يف مجيع القرآن ،إال
يضم احلاء يف ُ
ُّ
يف

قولهﱯ ﯨ ﯩ ﯪ ﱮ(سورة الفرقان/

اآلية  )53فإنه كان يكرسها ها هنا)(((3

��ر) بفتح
وق���رئ َش����ا ّذ ًا أي��ض � ًا َ
(ح� ْ
��ج� ٌ

احلاءاملهملة وسكون اجليم ،وهي قراءة

َ
احل َسن و َقتَا َدة أيض ًا(.((3
92

املعنىِ :
(احل ْج ُر :لفظ مشرتك ،وهو هنا

( ((3الكشاف.55-54/2 :
( ((3إعراب القرآن ،583/1 :وخمترص الشواذ
القراءات ،41 :والكشاف ،43/2 :والبحر
املحيط ،231/4 :وإحت��اف فضالء البرش:
.218
( ((3اجلامع ألحكام القرآن.94/7 :
( ((3اجلامع ألحكام القرآن ،94/7 :والبحر
املحيط.231/4 :

بمعنى َ
الع ْق ُل
وس ِّمي َ
احل َرام ،أصله املَ ْن ُعُ ،
ِح ْجر ًا ،ملنعه من القبائح ،وفالن يف ِح ْج ِر

بي
القايض،أيَ :م ْن ِعهَ ،
وح َج ْر ُت عىل َّ
الص ِّ
س األنثىِ ،
حجر ًاِ ..
واحل ْج ُر:
واحل ْج ُر :ال َف َر ُ
ْ
ال َق َرا َبةِ ...
وح ْج ُر ُه :لغتان،
وح ْج ُر اإلنسان َ

وج َع ُلوها
وح ْرث ًا َ
والفتح أكثرَ ،ح َرموا أنعام ًا َ

ألصنامهم)(.((4

َات /ا ُمل ْح ِصن ِ
(ا ُمل ْح َصن ِ
َات/
ا ُمل ْح ُصن ِ
َات)(.((4

يف ق���ول���ه تعاىل:ﱯ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﱮ(سورة النساء اآلية .)25

ال ال� ِ
ق���رأ مج��ه��ور ال���ق���راء إ َّ
�ي
�ك� َ
�س��ائ� َّ
(وا ُمل ْح َصن ِ
الصاد يف مجيع القرآن،
َات) بفتح َّ
بالزواج.
أح َص َّن
أنفسهن َّ
َّ
ألنهَّ َّن ْ

وقرأ ِ
ائي َو ْح��دَ ه (وا ُمل ْح ِص ِ
نات)
الك َس ُّ
الصاد يف مجيع القرآن ،إ َّ
ال احلرف
بكرس َّ
األول يف س���ورة ال��نِّ��س��اء ،وه���و قوله

تعاىل:ﱯﭒ ﭓ ﭔ

ﱮ(النساء

��ن أسلمن
�ص��اد ،ألنهَّ َّ
  )24فإنه بفتح ال� َّْ
فهن محُ َْصنات(.((4
هنَّ ،
أنفس َّ
وأ ْح َص َّن َ
(((4
( ((4الدرر املبثثة.139 :
( ((4السبعة ،230 :واملبسوط ،155 :والعنوان:
اجلامع ألحكام القرآن.94/7 :

وقرئ ّشاذ ًا (وا ُمل ْح ُص ِ
نات) َ
بض ِّم الصاد،

وهي قراءة يزيد بن ُق َط ْيب ،إتباع ًا َ
لض َّمة
امليم ،كام قالواِ :م ْنتِ ٌن ،ومل َي ْعتَدّ وا َ
باحل ِ
اجز،
أل َّنه ساكن ،فهو حاجز غري َح ِصي(.((4

اإلح��ص� ُ
�ان :هو املَ� ْن� ُ�ع يف كالم
املعنىَ ْ :

العرب وامرأة َح َصان – بفتح احلاء – عفيف َة

ِّبينة َ
ُ
تزوجة أيض ًا،
احل َصانة
وم ِّ
واحل ْصنُ ،
وح َص ٍ
اصن من
وح ٌ
اناتَ ،
من نِ ْس ِوة ُح ُص ٍن َ
وح َّص ِ
نِ ْس َوة َح َو ِ
نت
وحاصناتَ ...
اصن َ
نفسها ،وتحَ َ َّصنت ْ
وح َّصنها
وأ ْح َصنَهاَ ،
املرأة َ

الدكتور صالح مهدي عباس

ِ
(د َّر ْي ٌءو ُد ِّر ْي ٌء و َد ِّر ْي ٌء)
يف قوله

تعاىل:ﱯ ﯛ ﯜ ﱮ (سورة النورة

اآلية .)35

قرئ هذا احلرف بقراءتني.
األوىلَ :
بض ِّم الدَّ ال وفتحها وكرسها مع

تشديد الياء من غري َمدٍّ وال همَ ْز:

ق��رأ ن��اف��ع ،واب���ن ك��ث�ير ،واب���ن عامر،

وعاصم يف رواية حفص ،ويعقوب ،و أبو
(د ّر ٌّي) َ
بض ِّم الدَّ ال وتشديد
جعفر ،وخلف ُ

زوجها َو ُه َّن
أح َصنَها ُ
 ،)91وا ُمل ْح َصن َُة التي ْ
زواجهن
ا ُمل ْح َصنات ،فاملعنى :إِنهَّ َّن ُأ ْح ِص َّن ب َا
َّ

وقرئ ّشا ّذ ًا ( َد ّر ٌّي) بفتح الدَّ ال وتشديد

ﭑ ﭒ ﭓ ﱮ (س���ورة األن��ب��ي��اء اآلي��ة

الع َفائِ ُف من ال َّنساء(.((4
وا ُمل ْح َصنات َ

ِ
ََ
(واحل��ص� ُ
اجلملة:
�ان يف
الراغب:
قال َّ
نع من
ا ُمل ْح َصن َُة إِ َّما بِ ِع َّفتها أو َتزَ ُّو ِجها أو بماَ ٍ

وح ِّر َّيتها)(.((4
شرَ َ ِفها ُ

(د ِّر ٌّيَ /د ِّر ٌّيِ /د ِّر ٌّي)
ُ

(((4

 ،84والكايف ،239 :والكنز ،146 :والنرش:
.249/2
( ((4املحررالوجيز ،78/4 :والبحر املحيط:
.214/3
( ((4لسان العرب.120/13 :
( ((4املفردات.121 :
( ((4الدرر املبثثة ( 151دري)

وأدغم)(.((4

الياء ،وهي قراءة سعيد بن ا ُمل َس َّيب ،ونرص

ابن عاصم ،وأيب رجاء و َقتَادة ،وزيد بن

ع ّ
َّ
والض َّحاك ،واحلسن،
يل،

واملجاهد(((4

نسبة إىل ال���دُّ ٍّر فيكون منسوب ًا عىل غري
قياس(.((5

( ((4البديع ،549 :التيسري ،162 :الكتاب
الوجيز ،404 :وحجة ال��ق��راءات،498 :
والنرش ،332/2 :واملكرر.90 :
( ((4البحر املحيط.456/6 :
( ((4إع���������راب ال������ق������رآن،442/2 :
وخمترصشواذالقراءات ،102 :واملحتسب:
 ،110/2والبحراملحيط.456/6 :
( ((5لسان العرب.282/4 :

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

وأح َصنَت نفسها ،ويف التنزيل العزيز:ﱯ
ْ

الياء(( ((4نسبة إىل الدُّ ِّر لبياضه وصفائه،
وحيتمل أن يكون أصله ا َْهل��م��ز،ف��أب��دل
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وقرئ َشا ّذ ًا أيض ًا ِ
(د ِّر ٌّي) بكرس الدَّ ال

�ري(،((5
وتشديد الياء ،وهي ق��راءة ال� ُّ�زه� ِّ
والثانية :بكرس الدَّ ال َ
وض ِّمها وفتحها

ألن « َف ِّعي ً
َّ
ال» بالفتح وتشديد العني عزيز،

مع املَدِّ وا َهل ْم ِز:

قرأ أبو عمرو ِ
ائي ِ
(د ّر ْي ٌء) بكرس
والك َس ُّ

الراء وا َهل ْمز ،وذلك
بفتح الدال ،وتشديد َّ

السني
الس ِّكينة – بفتح ِّ
إ َّن�ما ُحكي منهَّ :
وتشديد الكاف – َح َكاها أبو زيد(.((5

كثري يف األسامء نحو
عىل املبالغة ،وهو ٌ
بناء ٌ

ُ
العظيمة...
املعنى :ال���دُّ َّرة :ال ُّلؤ ُلؤة
َ
وكوكب
ود َر ٌر...
ود َّر ٌ
اتُ ،
واجل ْمعُ :د ٌّرُ ،
ٌ

وقرأ محزة ،وعاصم يف رواي��ة أيب بكر

والكوكب الدُّ ِّر ُّي عند العرب :هو
الدُّ ِّر...
ُ

ِ
ممدودة(ص َف ُة َك ْو َك ِ
ب
الدَّ ال وياء بعدها مهزة

ِس ِّكني ،ويف األوصاف نحوِ :س ّكري)(.((5

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

َُ

ِّ

ِّ

قال ابن ج ّن ّي :الغريب من هذا « ّد ِّر ْي ٌء»

ِ
ضعيف.
نسبة إىل الدُّ ِّر أيض ًا ،وهو عىل ال َّت

(د ّر ْي ٌء) َ
بض ِّم الدَّ ال وياء ساكنة بعدها مهزة
ُ
ممدودة (من الدَّ ْرء) بمعنى :الدَّ فع ،أي يدفع

بعضها بعض ًا ،أو يدفع َض ْوؤُ ها َخفا َءها،
ووزنه « ُف ِّع ْيل»(.((5()((5

وقرئ َشا ّذ ًا ( َد ّر ْي ٌء) بفتح الدال وياء

ساكنة بعدها مه��زة مم��دودة ،وه��ي ق��راءة
َقتَادة ،وابن ا ُمل َس َّيب ،وأبان بن عثامن ،وأيب

94

والشنبوذي ،وا ُمل َّط ِوعي((5(.
ابن عاصمَّ ،

وع ْمرو بن َفايد ،ونرص
رجاء ،واالعمشَ ،

( ((5إعراب القرآن ،442/2 :وإمالء ما من به
الرمحن ،156/2 :والبحر املحيط.465/6 :
( ((5إحتاف فضالء البرش.324 :
( ((5املصدر نفسه.
( ((5السبعة ،456 :التبرصة ،273 :العنوان:
 ،139الكنز ،20 :البدورالزاهرة،398 :
إحتاف فضالء البرش.324 :

فأما ُد ِّر ٌّي فمنسوب إىل
ُد ِّر ٌّي :ثاقب ُمضيِ ٌءَّ ،

العظيم املقدار ،وقيل :هو أحدُ الكواكب
اخل ْم ِ
َ
الس َّيارة)(.((5
سة َّ

ُ
(ذ ِّر َّيتِيِ /ذ ِّر َّيتِيَ /ذ ِّر َّيتِي)(.((5

يف قوله

تعاىل:ﱯ ﯓ ﯔ ﯕ ﱮ(سورة

البقرة اآلية .)124

بض ِّم َّ
القراء ُ
(ذ ِّر َّيتِي ) َ
الذال.
قرأ مجهور َّ

وقرئ َشا ّذ ًا ِ
(ذ ِّر َّيتِي) َ
بكسرْ ِ َّ
الذال،وهي
قراءة َز ْيد بن ثابت ،وا ُمل َّط ِ
وع ِّي(.((5

( ((5خمترص شواذ القراءات ،102 :واملحتسب:
 ،110/2واجل����ام����ع،262/12 :
والبحراملحيط ،456/6 :وإحت��اف فضالء
البرش.324 :
( ((5املحتسب.110/2 :
( ((5لسان العرب.282/4 :
( ((5الدرر املبثثة.154 :
( ((5املحتسب ،156/1 :جممع البيان ،199/1

الدكتور صالح مهدي عباس

وق��رئ َش����ا ّذ ًا أي��ض� ًا ( َذ ِّر َّي���تِ���ي) بفتح

السائب(.((6
وع ْمرو بن ُع َب ْيدَ ،
َ
وعطاء بن َّ

وق��د أف���اض ال��ع��ل�ماء يف ال��ك�لام عىل

وهي قراءة ابن َع ّباس أيض ًا و َق َت َادة(.((6

َّ
الذال،وهي قراءة َز ْيد بن ثابت أيض ًا(.((6

اشتقاق هذااحلرف واالحتجاج للقراءات
َ
ال��واردةف��ي��ه ب��ال� ّ
وال��ك�ْس�رْ ِ والفتح،
�ض� ِّ�م

وقد مجعوا فيه أق��وال ال ُّنحاة ،واملفسرِّ ين

والقراء(.((6
َّ

ومعنى ُّ
الذ ِّر َّية :ال َّن ْس ُل ،أو َن ْس ُل

الثَّقلني(.((6

( ِر ِّب ُّيونَ ُ /ر ِّب ُّيونَ َ /ر ِّب ُّيونَ ).

(ر ِّب ُّي َ
الراء،
وقرئ َشا ّذ ًا أيض ًا َ
ون) بفتح َّ

�ض� ُّ�م يف «ر ِّب� ُّ�ي� َ
�ي( :ال� َّ
�ون»
ق��ال اب��ن ج� ِّن� ّ

تمَ ِيميِ َّية ،والكرس أيض ًا لغة)(.((6

«ر ِّب ُّ��ي َ
��ون»
وق��ال ال�
ُّ
�زخم�شري :وق���رئ َ

باحلركات الثَّالث فالفتح عىل القياس،
َّ
والض ِّم والكرس من تغيريات ال َّنسب(.((6

املعنى :اختلف العلامء يف معنى (ر ِّب ُّيون)

ِ
عىل أقوال هيَ :
العلامء،
اع ُة
اجلماَ َع ُة ،وجمَ َ َ

الق َّراءَ ..( :
قاتل َم َع ُه ِر ِّب ُّي َ
قرأ مجهور ُ
ون)

�ص�ُب�رُ ُ ع�لى م��ا يصيبهم ،وهم
األت��ق��ي� ُ
�اء ال� ُّ
العا ِرفون باهللِ ،واالتباع(.((6
الصاحلون َ
َّ

ﯓ ﯔﱮ(سورة آل عمران اآلية .)146
الراء.
بكرس َّ

(ر ِّب ُّي َ
ون َ
الراء ،وهي
وقرئ شاذ ًا ُ
)بض ِّم َّ
قراءة اإلمام ع ٍّ
يل  ،وابن مسعود ،وابن
َع َّباسِ ،
وع ْك ِر َمة ،واحلسن وأيب رجاء،

والشوارد يف اللغة ،145 :اجلامع ألحكام
القرآن ،107/2 :والبحر املحيط،373/1 :
إحتاف فضالءالبرش.147 :
( ((6املحتسب ،156/1 :اجلامع ألحكام القرآن:
 ،107/2البحر املحيط.373/1 :
( ((6ينظر :املحتسب ،156/1 :جممع البيان:
 ،199/1اجلامع ،107/2 :لسان العرب:
 ،80/1البحر املحيط.374-373/1 :
( ((6املصادر نفسها.

األل� ُ
العلامء
�وفَ ،و ُهم عرشة اآلف ،وهم
ُ

(ر ْب َو ٍةُ /ر ْب َو ٍةِ /ر ْب َو ٍة)(.((6
َ

( ((6خمترص ش��واذ ال��ق��راءات ،22 :املحستب:
 ،173/1اجلامع ،230/4 :لسان العرب:
 ،407/1البحر املحيط ،74/3 :إحتاف
فضالء البرش.180 :
( ((6املصادر نفسها.
( ((6املحتسب.173/1 :
( ((6الكشاف.469/1 :
( ((6ينظر :معاين القرآن وإع��راب��ه،476/1 :
واملفردات ،185-148 :اجلامع،230/4 :
لسان العرب ،407/1 :البحر املحيط:
.74/3
( ((6املثلث ،92/2 :والدرر املبثثة.156 :

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

يف قوله تعاىل:ﱯ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

َ
َ
واجلماَ َع ُة كثري ٌة،
ات كثري ُةَ ،و ُهم
واجلماَ َع ُ

95

األلفاظ املثلثة القراءة يف القران الكريم

يف ق���ول���ه ت�����ع�����اىل:ﱯ ﭛ ﭜ

ﭝﱮ(سورة البقرة اآلية )265

ويف قوله تعاىل:ﱯ ﮚ ﮛ ﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﱮ(سورة املؤمنون اآلية .)50

قرأ عاصم ،واب��ن عامر َ
(ك َمثَلِ َج َّن ٍة

بِ َر ْب َو ٍة) و (إِلىَ َر ْب َو ٍة َذ ِ
الراء
ات َق َرا ٍر) بفتح َّ

فيهام.

وقرأ الباقون (بِ ُر ْب َو ٍة) و (إىل ِر ْب َو ٍة) َ
بض ِّم

الراء فيهام(.((6
َّ

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

���و ٍة)
��و ِة)و (إىل ُر ْب َ
وق��رئ َش���ا ّذ ًا(بِ��� ِر ْب� َ
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الراء فيهام ،وهي قراءة ابن َع َّباس،
بكرس َّ
يعي(.((7
عي ،وأيب إسحاق ِّ
السبِ ِّ
وا ُمل َّط ِو ِّ

ويف ه��ذا احل��رف ق��راءة َش���ا ّذة أخرى

وض ِّمها َ
(رب��اوة) بفتح ال� َّ�راء َ
وكسرْ ِ ها مع

إثبات االلف بعد الباء ،وهي خارجة عن

مرسوم مصاحف األمصار ،وقد قرئت عىل
هذا ال َّنحو(:((7

( ((6احل��ج��ة أليب ع�لي ،290/2 :الكشف:
 ،313/1الكايف ،222 :االقناع،611/2 :
رساج القاري ،192 :النرش.232/2 :
( ((7اع��راب ال��ق��رآن ،420/2 :خمترص شواذ
ال��ق��راءات ،98 :الكشاف،33/3 :جممع
البيان ،377/2 :البحر املحيط،408/6 :
إحتاف فضالء البرش.319 :
( ((7الشوارد يف اللغة ،143 :اجلامع ألحكام
القرآن ،315/3 :البحر املحيط.408/6 :

ال��راء ،وهي ق��راءة زيد
(ر َب� َ
َ
��اوة) بفتح َّ

قي ِّ
ابن ع ِّ
ْ
والس َل ِم ِّي
يل،
يل،
واألش َهب ُ
ُّ
الع ْ
وال َف َرزْ َدق.

�اوة) َ
الراء ،وهي قراءة ابن
(ر َب� َ
و ُ
بض ِّم َّ

أيب إسحاق.

��راء ،وه��ي ق��راءة
و( ِر َب َ
����اوة) بكسرْ ِ ال� َّ
ْ
الع َق ْيليِ ِّ أيض ًا.
األش َهب ُ

ُ
والر ْب َو ُة،
املكان
والر ْب َو ُة ِّ
املعنى :ا َل ّر ْب َو ُة ُّ
املر ْت َفع َ
بض ِّم ال َّ��راء وهو األكثر ،والفتح
ُ
لغة بني متيمّ ،
والكسرْ ُ لغةُ ،س ِّميت (ربوة)
ألنهَّ ا َر َب ْت َف َع َل ْتَ ،
بى ،مثل ُمدْ َي ٍة
واجل ْم ُع ُر ً

والر ُ
ابية مثله.
وم ً
ُ
دىَّ ،

واجلمع :الروايب(((7
او ُة
َ ْ ُ َّ َ
والر َب َ
والر َب َ
َّ
او ُة ُّ

والر َبا ُةُ :ك ُّل ما ارتفع من
والر َب َ
ِّ
والرابِ ُية َّ
او ُة َّ
ور َبا(.((7
األرض َ

الر َع ُاء)
ِّ
الر َع ُاءُّ /
(الر َع ُاءَّ /

يف قوله تعاىلﱯ ﭴ ﭵ ﭶ ﱮ (سورة
القصص اآلية .)23

الر َع ُاء)
القراء َ
(ح َّتى ُي ْص ِد َر ِّ
قرأ مجهور ّ

الراء.
بكرس َّ

الراء ،وهي
(الر َع ُاء) بفتح َّ
وقرئ شاذ ًا َّ

( ((7املصباح املنري.218-217 :
( ((7لسان العرب.306/14 :

الدكتور صالح مهدي عباس

قراءة َع َّياش عن أيب َع ْمرو(.((7

(الر َع ُاء) َ
الراء ،وهي
بض ِّم َّ
وقرئ شاذ ًا ُّ

ين(.((7
الصغَّ ا ُّ
قراءة اخلليل نسبها إليه َّ

وق��د َع َّلل أب��و َح� َّ�ي��ان ه��ذه ال��ق��راءات

خمرشي
الز
ِّ
الثالث يف َمْ��ع� ِرض َر ِّده عىل َّ

�اء»
فقال (ق��ال ال� َّ�ز
ُّ
وأم��ا «ال� ِّ�ر َع� ُ
خم�شريَّ :

كص َيام ِ
بالكرس فقياس ِ
وق� َي��ام  .انتهى.
��ع َرا ٍع ،وقياس
وليس بقياس ،أل َّن��ه جمَ ْ ُ
الصفة التي للعاقل ْ
أن ُت َكسرَّ َ عىل
«فاعل» َّ
ة»كقاض و ُق َض ٍ
ٍ
اة ،وما ِسوى جمَ ْ ِعه هذا
« ُف َع َل

الصفة
الراء -وهو
مصدر أقيم َم َق َام ِّ
ٌ
بفتح َّ

ُ
اجة)
اجةَ /ز َج َ
اجةِ /ز َج َ
(ز َج َ

(((7

يف قوله تعاىل:ﱯ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﱮ(سورة النور اآلية .)35

ُ
اج ٍة
قرأ
اح فيِ ُز َج َ
مجهورالق َّراء (المْ ِ ْص َب ُ
اج ُة) َ
الزاي يف املوضعني.
بض ِّم َّ
ُّ
الز َج َ
اج ُة)
�اج� ٍ�ة الزِّ َج َ
وق��رئ َش��ا ّذ ًا ( يف ِز َج� َ

الزاي يف املوضعني ،وهي قراءة ايب
بكرس َّ
رجاء ،ونرص بن عاصم(.((7

اج ُة)
اج ٍة َّ
الز َج َ
وقرئ شا ّذ ًا أيض ًا (فيِ َز َج َ

الزاي يف املوضعني ،وهي قراءة ابن
بفتح َّ
أيب عبلة ،ونرص بن عاصم يف رواية(.((8

فأستوى لفظ الواحد َ
واجلماَ َعة فيه ،وجيوز

وق��ال ابن ِجن ِّّي( :فيها ثالث لغات:
�اج��ةُ ،
��اج��ة ،بالفتح
��اج��ة ،و ِز َج َ
وز َج َ
َز َج� َ

املعنى :ال� َّ�راع��ي َي� ْ�ر َع��ى املاشية ،أي
ْفظهاَ ..
وطها ويحَ ُ
يحَ ُ ُ
واجل ْم ُعُ :ر َعاة مثل َق ٍ
اض

ُ
وز َجاج ،و ِز َجاج)(.((8

أنه حذف منه املضاف)(.((7

و ُق َض ٍ
اة ،و ِر َع ُاء مثلَ :جائِع ِ
ور ْعيان
وج َياعُ ،

وش َّبان ...وأكثر َما ُي ُ
اب ُ
قال ُر َعاة
مثلَ :ش ِّ

( ((7الكشاف ،170/*3 :والبحر املحيط:
.113/7
( ((7خمترص شواذ القراءات ،112 :والكشاف:
 ،170/3وإمالء ما من به الرمحن،177/2 :
والشوارد يف اللغة ،167 :البحر املحيط:
.113/7
( ((7البحر املحيط.113/7 :

َّ
��م وال��ك�سر ،يف اجل��م��عَ :ز َج���اج،
وال��ض ِّ
والز َجاج والزِّ جاج :ال َق َوا ِر ْي ُر،
والز َجاج َّ
ُّ

( ((7لسان العرب.325/14 :
( ((7املثلث ،67/2 :والدرر املبثثة.163 :
( ((7خمترص شواذ القراءات ،102 :والكشاف:
 ،68/3البحر املحيط.456/6 :
( ((8خمترص شواذالقراءات،102 :واملحتسب:
 ،109/2والكشاف ،68/3 :واجلامع:
 ،216/12والبحر املحيط.456/6 :
( ((8املحتسب.109/2 :

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

الر َع ُاء َ
الراء،
بض ِّم َّ
فليس بقياس ،وقرئ ُّ
والر َع ُاء –
وهو اسم جمَ ْ ع كالِ ُّر َخال وال ُثناءَّ ،

ِ
والرعيان لِ َراعي
الغنم(.((7
ِ
للوالةُّ ،
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والواحدة من ذلك :زجاجة باهلاء ،وأق ُّلها

الكرس(.((8

وس ِّم ِ
وس ِّم)
َ
(س ِّم ُ

(((8

يف قوله تعاىلﱯ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﱮ (سورة االعراف اآلية .)40

اخل َي ِ
قرأ مجهور القراء (فيِ َس ِّم ِ
اط) بفتح

السني.
ِّ

اخل � َي� ِ
وق��رئ َش���ا ّذ ًا (فيِ ُس� ِّ�م ِ
�اط) َ
بض ِّم

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

السني ،وه��ي ق��راءة عبداهلل بن مسعود،
ِّ
و َقتَادة ،وأيب َرزين ،وطلحة ،وابن ِسريين،

98

السماَّ ل(.((8
وأيب َّ

وقرئ َشا ّذ ًا أيض ًا (فيِ ِس ّم ِ
اخل َي َ
اط) بكرس

األصمعي عن نافع،
السني ،وهي ق��راءة
ِّ
ِّ
وأيب ُع ْم َران َ
اجل ْو ِّ
السماَّ ل
يف ،وأيب نهُ َ يك ،وأيب َّ
أيض ًا ،وأيب َح ْي َوة ،وأيب البرَ َ ْه َسم(.((8

ُّ
ب َض ِّي ٍق َ
كل َث ْق ٍ
كخ ْر ِق األ ْب َر ِة ،وثقب األنف
والس ُّم ال َقاتِ ُل وهو
ومجعهُ :س ُم ٌ
واالذنُ ،
ومُّ ،

يح
والس ُم ُ
الر ُ
ومِّ :
مصدر يف معنى الفاعلَّ ،
َ
الس ِّم(.((8
احل َّارة التي ُتؤ ِّثر تاثري ُّ

وصدُّ وا ِ
وصدُّ وا)
(صدُّ وا َ
ُ

يف قوله تعاىل:ﱯ ﰀ ﰁ ﰂ ﱮ
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ق���رأ ع��اص��م ،ومح����زة ،وال��ك��س��ائ��ي،

السبِيلِ )
ويعقوب وخلفَ ،
(و ُص��دُّ وا َع ْن َّ
َ
الصاد.
بض ِّم َّ

وأبوع ْمرو ،وابن
وقرأ نافع ،وابن كثري،
َ

السبِيلِ )
عامر ،وابو جعفر َ
(و َص��دُّ وا َع ْن َّ
الصاد(.((8
بفتح َّ

�ريَ ( :م ْن قرأ» َو َص��دُّ وا َع ْن
قال األزه� ُّ
السبِيلِ « فله وجهانَ :ص��دُّ وا ُ
انف ِسهم،
َّ

ٍ
وس ُّم ِّ
يشء
كل
الس ُّم ،ال ُّث ْق ُبَ ،
املعنىَّ :

وم َضا ِر ُعه َي ِصدُّ ون بالكرس،
أي :اعرضواُ ،

(((8
َس ُّم ِ
والس ُّم:
اخل َياط  ،قال الراغبَّ :
الس ُّم ُّ

َقبلهَ :ي ُصدُّ َ
السبيل َ
ون،
وم ْست ُ
فأض ّلوهمُ ،
َّ
��ن قرأ
وه��ذا ُم � َت� َ�ع��دٍّ  ،واألول ال ِزم ،و َم� ْ

وم ،ومنه
وس ُّمهَ :خ ْر ُت ُه وث ْق ُب ُه ،واجلمعُ :س ُم ٌ
ُ
( ((8لسان العرب.287/2 :
( ((8املثلث ،403/2 :والدرر اللمبثثة.169 :
( ((8خمترص ش���واذ ال���ق���راءات ،43 :اجلامع:
 ،207/7البحر املحيط.297/4 :
( ((8خمترص ش��واذال��ق��راءات ،43 :والكشاف:
 ،79/2والشوارد يف اللغة ،150 :والبحر
املحيط.297/4 :
( ((8لسان العرب.303/12 :

والوجه الثاين :أنهَّ ��م َص��دُّ وا َغيرْ َ هم َع ِن

«و ُص���دُّ وا» فمعناهِ :
أض� ُّل��وا ال يكون إال
َ

( ((8املفردات.241 :
( ((8احلجة الب��ن خالويه ،201 :والكشف:
 ،22/2واملوضح ،496 :والكتاب الوجيز:
 ،329وحتبري التيسري ،131 :واملكرر.65:

مفعو ً
ال)(.((8

السبِيلِ )
وق��رئ ش��اذ ًاَ :
(و ِص���دُّ وا َع� ْ
�ن َّ

الصاد وهي ق��راءة األعمش ،وابن
بكرس َّ
وثاب ،وحييى بن يعمر ،وعلقمة(.((9

بكرسالصاد،
(و ِصدُّ وا)
قال
القرطبيَ :
َّ
ُّ

وكذلكﱯ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﱮ(سورة

يوسف األي��ة  )65بكرس ال� َّ�راء أيض ًا عىل َما ْمل
ُي َس َّم َف ِ
(صدُ ْدوا) و( ِر َد ْدت)
اع ُله ،وأصلها َ
فلماَّ ُأدغمت الدَّ ال األوىل يف الثانية ُن ِقلت

حرك ُتها إىل َما قبلها فانكرس(.((9

َ
الصاد.
بض ِّم َّ

وقرأ نافع ،وابن كثري ،وأبو َع ْمرو ،وابن

السبِيلِ ) بفتح
عامر ،وأبو جعفر َ
(و َصدَّ َع ِن َّ

الصاد(.((9

(و ِص����دَّ َع ِ
السبِيلِ )
وق��رئ ش���اذ ًا َ
��ن َّ

الصاد وهي قراءة حييى بن َو َّثاب،
بكرس َّ
وع ْل َق َمة(.((9
َ

احلجة مل ِ ْن
ينظر معنى وأقوال العلامء يف َّ

قرأ هذا احلرف َّ
بالض ِّم والفتح والكرس ،فيام

تقدَّ م ذكره يف حرف  -سورة الرعد اآلية
 -33قوله تعاىل ﱯ ﰀ ﰁ ﰂ ﱮ برقم

 14من هذا البحث.

َّ
بالض ِّم -ال َّناحية من ال��وادي،
والصدُّ –
ُّ
–بالض ِّم والفتحَ -
َّ
اجل َب ُل(.((9
والصدُّ
ُّ

يف قوله تعاىل:ﱯﮧﮨﮩﮪ

يف ق����ول����ه ت������ع������اىل:ﱯ ﮥ ﮦ

القراء غري عاصم يف رواية
قرأ مجهور َّ

ق���رأ ع��اص��م ،ومح����زة ،وال��ك��س��ائ��ي،

(ص � ْن� َ�وان) َ
بض ِّم
عاصم يف رواي��ة حفص ُ

( ((8معاين القراءات.233-232 :
( ((9خمترص شواذ القراءات ،67 :والكشاف:
 ،362/2اجلامع ،323/9 :البحر املحيط:
 ،395/5إحتاف فضالء البرش.270 :
( ((9اجلامع ألحكام القرآن.323/9 :
( ((9املصباح املنري.335-334 :

( ((9املبسوط ،216 :التبرصة ،234 :العنوان:
 ،114حجة القراءات ،374-373 :النرش:
 ،298/2والبدور الزاهرة.302 :
( ((9خمترص شواذ القراءات ،132/67 :اجلامع:
 ،323/9و ،315/15البحر املحيط:
 ،395/5و.466/7
( ((9الدرر املبثثة.175 :

(صدَّ َ /صدَّ ِ /صدَّ ).
ُ

ﮧﱮ(سورةغافر اآلية .)37

السبِيلِ )
ويعقوب ،وخلف َ
(و ُص��دَّ َع� ْ
�ن َّ

ِ
(ص ْن َوانُ /ص ْن َوانَ /ص ْن َوان)(.((9

ﮫ ﮬ ﱮ(سورة الرعد اآلية .)4

حفص ِ
الصاد فيهام ،وقرأ
(ص ْن َوان) بكرس َّ

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

وصدَ ْد ُته عن كذا:
الصدُّ :املَ ْن ُعَ ،
املعنىَّ :
وصدَ ْد ُت عنهَ :أ ْع َر ْض ُت،
َمن َْع ُت ُه وصرَ َ ْف ُت ُهَ ،
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الصاد.
َّ

الصاد يف
قال ابن جماهد :وك ُّلهم َكسرَ َ َّ
أن َ
ِ
«ص ْن َوان» إال َّ
الع َّباس َحدَّ ثني
احل َس َن بن َ

عن ُ
احل ْلوانيِ ِّ ،عن ال َق َّواس ،عن َح ْف ٍ
ص ،عن

«ص ْن َوان» َ
الصاد وال َّتنوين،
عاصمُ :
بض ِّم َّ
َ
ريه عن حفص(.((9
ومل ُيق ْل ُه غ ُ
وقد ذكر هذا احلرف يف َّ
الشواذ ،وقرأه

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

الصاد َز ْيد بن ع ّ
َ
الرمحن
بض ِّم َّ
يل ،وأبو عبد َّ

100

جاء اس ًام مفرد ًا للجميع َغيرْ َ ُم َكسرَّ قوهلم:
الس ْعدَ ان َّ
والض ْم َران(.((10
َّ

الص ْن ُو :األخ َّ
والع ُّم،
الشقيقَ ،
املعنىَّ :
واالبنَ ،
اصن ٌَاء ِ
وص ْن َو ٌان ،واألنثى:
واجل ْمعْ :

وروي عن البرَ َ اء
ِص ْن َوة،
ِّ
والص ْن ُو :املِث ُْلُ ،

ابن عازب يف قوله تعاىلِ :
(ص ْن َو ٌان َو َغيرْ ُ
ِص ْن َو ٍ
ري
ان) قالِّ :
الص ْن َوان :ا ُمل ْجت ُ
َمع ،وغ ُ
الص ْن َوان:ا ُمل َفترَ ِّ ق.
ِّ

والص ْنوان :ال َّنخلتان والثَّالث َ
واخل ْمس
ِّ

مي ،ومجُ َاهد ،وابن ُمصرَ ِّ ف( ،((9و َم ْن
ُّ
الس َل ُّ
«ص ْن َوان» فإنه جع َله مثل:
الصاد من ُ
َض َّم َّ

ٌ
روع َّن َش ّتى،
والس ّت أص ُل ُه َّن
واح��د ،و ُف ُ
ِّ

يف ال�بِ� َن� ِ
وح� َ
�اء ال��واح��د نحوِ :ح ّ
�ش��ان
��ش ُ

( َي ْط ِمث ُْه َّنَ /ي ْط ُمث ُْه َّنَ /ي ْط َمث ُْه َّن)

ِذئب ُ
ور َّبام َت َعاقب ِف ْعالن و ُف ْعالن
وذؤ َبانُ ،
ِ
وح َشان(.((9

الصاد،
وق��رئ ش��اذ ًا َ
(ص � ْن� َ�وان) بفتح َّ

(((9
وهي قراءة َ
اسم
احل َسن ،و َقتَا َدة ؛ أل َّنه ٌ
ال من أمثلة ال ّتكسريِ ،
للج ْمع ال ِم َثا ً
ومث ُله ممِ َّا
َ

( ((9السبعة ،356 :وينظر :املبسوط 213 :يف
رواي��ة أيب بكر ال َّن َّقاش عن احللواين ،عن
ال َق َّواس ،كذلك.
( ((9خمترص شواذ القراءات ،39 :جممع البيان:
 ،275/6والشوارد يف اللغة ،159 :واجلامع:
 ،282/9والبحر املحيط.363/5 :
( ((9جممع البيان.275/6 :
( ((9خمترص شواذ القراءات ،39 :واملحتسب:
 ،351/1وجممع البيان ،275/6 :والشوارد
يف اللغة ،159 :واجلامع ،282/9 :والبحر
املحيط.363/5 :

ري ِص ْن َوان:ال َفا ِر َد ُة(.((10
وغ ُ

يف قوله تعاىل:ﱯ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ

ﭳﱮ(سورة الرمحن اآليتان .)74-56

ق��رأ مجهور ال��ق� َّ�راء إال ِ
ائي (لمَ ْ
الك َس َّ
َي ْط ِمث ُْه َّن) بكرس امليم يف املوضعني.

وق��رأ ِ
وح���دَ ُه ( َي ْط ُمث ُْه َّن)
ائي ْ
الك َس ُّ

َ
بض ِّم امليم يف احل��رف األول ،وبكرسها
يف احل��رف الثاين ،وق��ال أب��و ُعبيد(:((10

كان ِ
ائي َي َرى َّ
الض َّم فيهام والكرس،
الك َس ُّ
ور َّب�ما كرسإحدامها َ
وض َّم األخ��رى ،وعن
ُ

(((10
(((10
(((10

املحتسب.351/1 :
لسان العرب.470/14 :
السبعة.621 :

أيب احل��ارث ،عن ِ
ائي (لمَ ْ َي ْط ُمث ُْه َّن)
الك َس ِّ
بالرفع والكرسمجيع ًا ،ال ُيبايل كيف
يقرؤمها َّ

قرأمها(.((10

الدكتور صالح مهدي عباس

(بِا ْل ِعدْ َو ِة الدُّ ْن َيا َو ُه ْم بِا ْل ِعدْ َو ِة ا ْل ُق ْص َوى)

بكرس العني فيهام.

وق��رأ الباقون (بِ��ال� ُ�ع��دْ َو ِة) َ
بض َّم العني

وقرئ ش��اذ ًا ( َي ْط َمث ُْه َّن) بفتح امليم يف

فيهام(.((10

املعنىِ :
طم َث ِ
ت امل��رأة َت ْط َم ُث َط ْمث ًا،

وع ْمرو بن عبيد واحلسن،
وهي قراءة َقتَا َدةَ ،

املوضعني وهي قراءة َ
دري(.((10
اجل ْح ِّ

َ
َّ
–بالض ِّمَ -ط ْم َث ًا وهي
وط َم َث ْت َت ْط ُم ُث
ِ
طام ٌثَ :ح َ
اضت ...يقالَ :ط ِم َثت املَ ْرأة :إذا

اضت ،فهي َط ِ
ام ٌثَ ،
َح َ
يت
وط َم َث ْت إذا َد ِم ْ
َّ
باالفتِ َضاض،
ِّكاح،
والط ْم ُث :الــدَّ م والن ُ
��ط� ِ
��ث يف ل��غ��ت��ه��مَ :
وال� َّ
احل���ائِ� ُ
��ام� ُ
��ض،

وز ْيد بن ع ّ
َ
يل(.((10

(العدْ َو ِة)
قال ابن جن ِِّّي الذي يف هذا َ
ور ْغ َوة
إنهَّ ا لغة ثالثة كقوهلم يف ال َّلبنِ :ر ْغ َوة َ

ور ْغوة((10(...

ُ َ

املعنىِ :
والعدْ َوة ك ُّله:
والعدْ َوة َ
العدْ َوة ُ

ق��ال ثعلب :األص��ل َ
احل� ْ�ي� ُ
�ض ،ث� َّ�م ُج ِع َل

شاطئ الوادي ...ومن َّ
الشا ِّذ قراءة َقتَا َدة (إِ ْذ
َأ ْن ُت ْم بِا ْل ِعدْ َو ِة الدُّ ْن َيا) ِ
والعدْ َوة أيض ًا:
والعدْ َوة ُ
العدْ َوة شاطئ
املكان املرتفع ،قال ال َف َّراءُ :

يف قوله تعاىل:ﱯ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

الس ِّكيتُ :عدْ َوة الوادي
يأيت َم َّكة ،قال ابن ِّ

اح(.((10
للن َِّك ِ

ِ
العدْ َوة)
العدْ َوةَ /
(العدْ َوةُ /

(((10

ﭹ ﭺ ﭻ ﱮ(سورة األنفال اآلية .)42

قرأ ابن كثري ،وأب��و عمرو ،ويعقوب
( ((10املبسوط ،329 :والكشف،303/3 :
ال��ع��ن��وان ،184 :الكنز ،246 :النرش:
 ،382-381/2البدور الزاهرة.578 :
( ((10اجلامع ألحكام ال��ق��رآن،181/18 :
والبحراملحيط.198/8 :
( ((10لسان العرب.165/2 :
( ((10الدرر املبثثة.182 :

الوادي ،الدّ نيا ممِ َّا ييل املدينةُ ،
والق ْص َوى ممِ ّا

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

وط َمث ُْت َ
َ
اجلاري َة :إذا افْترَ َ ْعتَها.

العدْ َو ِة) بفتح العني فيهام،
وقرئ شاذ ًا (بِ َ

ِ
َ
واجل ْم ُعِ :عدً ى
وحا َّف ُت ُه،
وعدْ َوتهَ :جانِ ُب ُه َ
101

( ((10امل��ب��س��وط،190 :وال��ت��ي��س�ير،116 :
التبرصة ،212 :واإلقناع ،654/2 :ورساج
القارئ ،241 :والنرش ،276/2 :وإحتاف
فضالء البرش.237 :
( ((10خمترص شواذ القراءات ،50 :واملحتسب:
 ،280/1والكشاف ،159/2 :والشوارد
يف اللغة ،152 :والبحر املحيط.499/4 :
( ((10املحتسب.280/1 :

األلفاظ املثلثة القراءة يف القران الكريم

وعدً ى(.((11
ُ

ِ
اوة َ
اوة ُ
اوة)
وغ َش َ
وغ َش َ
(غ َش َ

(((11

يف ق���ول���ه ت�����ع�����اىل:ﱯ ﭤ ﭥ

ﭦﱮ(سورة البقرةاآلية  )7وقوله تعاىل:ﱯﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﱮ(سورة اجلاثية االية .)23

قرأ نافع ،واب��ن كثري ،وعاصم ،وأبو

عمرو ،وابن عامر ،ويعقوب ،وابو جعفر

ِ
اوة) بكرس الغني(.((11
(غ َش َ

وق��رئ ش���ا ّذ ًا َ
(غ َ
��اوة) بفتح الغني،
��ش َ

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

يوة،
وهي قراءة عبد اهلل بن مسعود ،وأيب َح َ

102

واالعمشَ ،
واحل َسن(.((11

والفتح»(.((11
والقراءة املختارة يف رأي ابن منظور:

وك��ل ما ك��ان ُمشْ ت َِم ً
ُّ
(ال� ِ�غ� َ
ال عىل
�اوة)
�ش� َ
ال�شيءف��ه��و َم� ْ�ب��ن��ي ع�لى ِ
��ع�� َال��ة) نحو:
(ف َ

والعماَ َمة ِ
ِ
اوة ِ
والع َصا َبة ،وكذلك أسامء
الغ َش َ
الصناعة عىل ِّ
كل ما
الصناعات ،الشتامل ِّ
ِّ
والقصارة(((11
اطة ِ
فيها نحوِ :
اخلي َ

َ

.

َ َ

وقرأ محزةِ ،
ائي ،وخلف َ
(غشْ َوة)
والك َس ُّ

���ذ ِ
وح ْ
بفتح ال��غ�ين وس��ك��ون ال� َّ
ف
�ش�ين َ

األلف،وهي ممِ َّا خيرج عن قراءات املثلث

غوي املذكورءانف ًا(.((11
ال ّل ِّ

وقرئ شاذ ًا أيض ًا ُ
اوة) َ
بض ِّم الغني،
(غ َش َ

الغ َش ُاءِ :
املعنىِ :
الغ َط ُاءِ ،
وغ َّش ْي ُت الشيَّ َء
ِ
تَغْ ش َي ًة :إذا َغ َّط ْيت َُه...
او ُةَ :ما َغشيِ
والغ َش َ

(غ ِ
خم�شري« :وق���رئ ُ
��اوة)
ال��ز
ق��ال َّ
ُّ
��ش َ

ِج ْلدَ ٌة ُغ ِّش َي ِ
ت ال َق ْل َب ،فإذا َ
لب
انخ َل َع هبا ال َق ُ
ات َص ِ
اح ُبه.((11(...
َم َ

وهي ق��راءة عبد اهلل بن مسعود َ
واحل َسن
أيض ًاِ ،
وع ْكر َمة(.((11

ِ
��وة) ّ
بالكسرْ ِ
باحلركات ال �ثَّ�لاث
(وغ��شْ َ

( ((11لسان العرب.40/15 :
( ((11املثلث ،311/2 :والدرر املبثثة.91 :
( ((11السبعة ،141-140 :والبديع،593 :
واملوضح ،653 :والكتاب الوجيز،504 :
والكايف ،382 :واملكرر.122 :
( ((11خم��ت�صر ش����واذ ال����ق����راءات،138 :
والكشاف ،512/3 :وجممع البيان،43/1 :
اجلامع ،191/1 :البحر املحيط،49/8 :
إحتاف فضالء البرش.128 :
( ((11املصادر نفسها.

الط ْب ِع ،وقال بعضهم ِ
ال َق ْل َب من َّ
اوة:
الغ َش َ

ِ
(غ ْل َظ ًةَ /غ ْل َظ ًةُ /غ ْل َظ ًة)

(((11

يف قوله تعاىل:ﱯ ﭙ ﭚ ﭛ ﱮ
(سورة التوبة اآلية )123

(((11
(((11
(((11
(((11
(((11

الكشاف.512/3 :
لسان العرب.126/15 :
املصادر نفسها يف قراءة نافع ومجاعته.
لسان العرب.126/15 :
املثلث» .311/2

القراء ِ
(غ ْل َظ ًة) بكرس الغني.
قرأ مجهور َّ

وقرئ شاذ ًا َ
(غ ْل َظ ًة) بفتح الغني ،وهي

قراءة األعمش برواية ا ُمل َّط ِو ِع ِّي ،وأبان بن
تَغْ لب وا ُمل َف َّضل عن عاصم(.((12

وقرئ شاذ ًا أيض ًا ُ
(غ ْل ِظ ًة) َ
بض ِّم الغني،

الس َل ِم ِّي ،وابن أيب َع ْب َلة وأيب
وهي قراءة ُّ
َح ْي َوة ،وان وا ُمل َف َّضل أيض ًا(.((12
املعنىِ :
الغ َل ُظِ :ض��دُّ ا َل� ِّ�ر َّق��ة يف َ
اخل ْل ِق
ِ
َّ
والع ْي ِ
ش ،ونحو
والف ْعلِ واملَ ْن ِطق
والط ْب ِع
َ

وغ � ْل� َ�ظ��ة َ
ذل���ك ...وف��ي��ه ِغ� ْل� َ�ظ��ة ُ
وغ ْل َظة
(و ْل َي ِجدُ وا ِف ُ
يك ْم ِغ ْل َظ ًة)(.((12
َ

(الغ ُيوبِ /
الغ ُيوبَ /
ُ
الغ ُيوب)

يف قوله

تعاىل:ﱯ ﰗ ﰘ ﱮ(سورة سبأ

اآلية .)48

قرأ اجلمهور إال حمَ ْ زَ َةُ ،
وش ْع َبة عن عاصم

(ع َّ
وب) َ
ال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
بض ِّم الغني.
َ

وقرأ محزة ،وأبو بكر ُش ْع َبة عن عاصم

ِ
(الغ ُي ِ
وب) بكرس الغني(.((12

وق��رئ ش��اذ ًا َ
(الغ ُي ِ
وب) بفتح الغني،

القراء مل ُت ْن َس ْب لقارئ
وهي قراءة لبعض َّ
بعينه(.((12

ال���ز
خم�ش�ري :وق���رئ «غ � ْل� َ�ظ��ة»
ق���ال َّ
ُّ

وقد َع َّ
لل أبو َح َّيان القراءات الثَّالث
وأما َ
بقولهَّ :أما َّ
الض ُّم َف َج ْم ُع َغ ْيبَّ ،
الكسرْ

َ
ُ
َّ
كالس ْخطة
والغ ْلظة
كالضغْ طة،
والغ ْل َظة
ُّ

لتناسب الكرس مع الياءَّ ،
والض َّمة التي عىل

ونسب أبو َح َّيان القراءة األوىل لبني

اب َ
وخفي
كالصبور،وهو الشيَّ ُء الذي َغ َ
َّ

( ((12السبعة ،320 :واحلجة البن خالويه:
 ،179وخمترص شواذ القراءات ،55 :اجلامع:
 ،298/8البحر املحيط.115/5 :
( ((12خمترص شواذ القراءات ،55 :واجلامع:
 ،298/8والبحر املحيط.115/5 :
( ((12لسان العرب.449/7 :
( ((12الكشاف.222/2 :

( ((12ينظر البحراملحيط.115/5 :
( ((12الكشف ،284/1 :التيسري،80 :
اإلقناع ،607/2 :الكنز ،301 :املكرر:
 ،107إحتاف فضالء البرش.360 :
( ((12الكشاف ،295/3 :اجلامع،313/14 :
البحر املحيط.292/7 :
( ((12البحر املحيط.292/7 :

باحلركات ال��ث�لاثَ ،ف ِ
ِّ
كالشدَّ ِة،
الغ ْل َظة
ونحوه(.((12

أسد ،والثانية ألهل احلجاز ،والثَّالثة لبني

فكذلك ،استثقلوا َض َّمتني والواوَ ،ف َكسرَ وا
وأما الفتح َف َف ُعول للمبالغة
الياء مع الواوَّ ،

جدّ ًا(.((12

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ِ
وغ َ
الظة ،أي ِشدَّ ة واستطالة ،قال اهلل تعاىل:

تمَ ِيم(.((12

الدكتور صالح مهدي عباس
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األلفاظ املثلثة القراءة يف القران الكريم

املعنىَ :
الغ ْي ُبَّ :
اب
الش ُّك ،وجمَ ْ ُع ُه ِغ َي ٌ

والغ ْي ُبُّ :
ُ
وبَ ،
اب عنك...
كل ما َغ َ
وغ ُي ٌ

وقوله

تعاىل:ﱯ ﭞ ﭟ ﱮ( سورة البقرة اآلية

،)3أي ُي ْؤ ِمن ُ
اب عنهم ممِ ّا أخربهم به
ُون بام َغ َ

ث َ
بي  من أم ِر ال َب ْع ِ
واجل َّنة وال َّنار.
ال َّن ُّ

اب عنهم ممِ َّا َ
ُّ
أنبأ ُههم به فهو
وكل َما َغ َ

َغ ْي ٌب(.((12

ِ
(ق ْن َوانٌ ُ /ق ْن َوانٌ َ /ق ْن َوانٌ )

(((12

يف قوله تعاىل:ﱯ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
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ﮬ ﮭ ﱮ(سورة االنعام اآلية .)99

104

القراء ِ
(ق ْن َو ٌان) بكرس القاف.
قرأ مجهور ّ

وقرئ شا ّذ ًا ُقنوان َ
بض ِّم القاف ،وهي
عي ،وعبد الوهاب
قراءة االعمش وا ُمل َّط ِّو ِّ

َع ْمرو( ،((13قال ابن جن ِِّّي :ينبغي ْ
أن يكون

غريمكسرَّ بمنزلة
« َق ْن َوان» هذا اس ًام َ
للج ْمع ُ
َر ْكب عند سيبويهَ ،
واجلامل وال َباقر ،وذلك

أن َف ْعالن ليس من أمثلة َ
َّ
اجل ْمع(.((13

املعنىِ :
الق ْنوِ :
الع ْذ ُق الذي فيه َّ
الشامريخ،

ثنيته ِق ْن َوان ،ومجعه ِ
(قنوان) جاء يف لسان
و َت ُ

ِ
يقولون:قنوان .
ال��ع��رب :اه��ل احلجاز
يسُ :ق � ْن� َ�وان ،ومتيم َ
وض َّبةُ :ق ْن َيان...
و َق ْ

ْمع َ
ون فيقولونِ :ق ْنو و َق ْنو ،وال يقولون:
ويجَ ُ
ِق ْن ٌي ،قالَ :
وك ْل ٌب تقولِ :ق ْن َيان(.((13

(املَ ْر ِء وامل ِ ْر ِء وا ُمل ْر ِء)(.((13

يف قوله تعاىل:ﱯ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﱮ(سورة البقرة األية )102

َ
اخل َّفاف عن أيب َعمرو ،وابن ُه ْر ُمز ،واألعرج

قرأ مجهور القراء ( َبينْ َ املَ ْر ِء) بفتح امليم
الراء وا َهل ْمز.
وسكون َّ

وقرئ شا ّذ ًا أيض ًا ( َق ْن َو ٌان) بفتح القاف،

الع َق ْي ِّ
الراء وا َهل ْمز ،وهي قراءة ْ
يل
األش َهب ُ
َّ

( ((12لسان العرب.654/1 :
( ((12الدرر املبثثة.208 :
( ((13خمترص شواذ القراءات ،39 :واملحتسب:
 ،223/1والكشاف ،55-54/2 :اجلامع:
 ،48/7البحر املحيط ،189/4 :إحتاف
فضالء البرش.214 :

( ((13خمترص شواذ القراءات ،39 :املحسب:
 ،223/1الكشاف ،55-54/2 :الشوارد
يف اللغة ،15 :اجلامع ،48/7 :البحر املحيط:
.189/4
( ((13املحتسب.223/1 :
( ((13لسان العرب.205/15 :
( ((13املثلث ،147/2 :والدرر املبثثة-220 :
.222

مي عن ع ّ
يل بن أيب طالب،
يف روايةُّ ،
والس َل ِّ

عىل أ َّنه جمَ ْ ُع ُق ْنو َ
بض ِّم القاف(.((13

وه��ي ق���راءة االع���رج ،وه���ارون ع��ن أيب

وقرئ شا ّذ ًا (امل ِ ْر ِء) بكرس امليم وسكون

الدكتور صالح مهدي عباس

َ
واحل َسن يف رواية(.((13

��ر ِء) َ
بض ِّم امليم
وقرئ ش��اذ ًا أيض ًا( :ا ُمل ْ

وق��رأ اب��ن كثري ،وأب��و َع� ْ�م��رو ،واب��ن

عامر ،ويعقوب (بِ ِم ْل ِكنَا) بكرس امليم ،وقرأ

وسكون ال� َّ�راء وا َهل ْمز وهي قراءة ابن أيب

ِ
وخ َلف (بِ ُم ْل ِكنَا) َ
ائيَ ،
بض َّم
محزة،
والك َس ُّ

(وأما َف ْت ُح امليم َ
وكسرْ ُ ها
قال أبو َح َّيانَّ :
َ
وض ُّمها َف ُل َغات)(.((13

َم ْن قرأ (بِ َم ْل ِكنَا) بفتح امليم ،فمعناها:

إسحاق(.((13

امليم(.((14

بِ َطا َقتِنا ،وقيل :لمَ ْ َن ْم ُلك أن ُْف َسنا ،أيُ :ك َّنا
طرين ،ومن قرأ (بِ ِم ْل ِكنَا) بكرس امليم،
ُم ْض ِّ

الرجل – بفتح امليم –
املعنى :املَ ْ��ر ُءَّ :
فإن مل َت� ِ
وضمها لغةْ ،
�أت باأللف واللاَّ م
ُّ

فألنهَّ ا ال ّلغة الغالبة ،وهو مصدر َم َل ْك ُت

ِ
هبمزة َو ْص��لٍ ،
غري لفظه ،واألنثى :ام��رأة

الفاعل واملفعول حم��ذوف ،وك��أ َّن��ه قال:

قلت :ا ْم ُر ٌؤ ،وا ْمرآنَ ،
واجل ْم ُعِ :ر َجال ،من

ِ
حركة هذه اهلمزة إىل الَّ��راء ف ُت ْح َذ ُف
نقل
و َت ْب َقى ( َم َرة) ِو َزان َس ٍ
نة(.((13

(بِ َم ْل ِكنَا /ب ِم ْل ِكنَاُ /بم ْل ِكنَا)

(((13

يف قوله تعاىل:ﱯ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﱮ (سورة طه اآلية .)87

قرأ نافع ،وعاصم وأبو جعفر( ،بِ َم ِ
لكنَا)

بفتح امليم.

( ((13خمترص شواذ القراءات ،8 :واملحتسب:
 ،101/1وال��ك��ش��اف ،301/1 :البحر
املحيط.332/1 :
( ((13املصادر نفسها.
( ((13البحر املحيط.332/1 :
( ((13املصباح املنري ،570 :وينظر :لسان
العرب.157/1 :
( ((13املثلث ،145/2 :والدرر املبثثة.230 :

أخ َطأنا ،فهو اعرتاف
الصواب بل ْ
بِ ِم ْل ِكنا َّ

منهم َ
باخل َطأ ،و َم ْن قرأ (بِ ُم ْل ِكنَا) َ
بض ِّم امليم،
واملعنى :بِ ُس ْل َطانِنَا ،أي :لمَ ْ يكن لنا ُم ٌ
لك
َفن ُْخ ِل َ
ف َم ْو ِعدَ ك(.((14

ال��ز َّج��اج :جي��وز ال� َّ
ق��ال َّ
�ض� ُّ�م وال� َ�ك�ْس�رْ ُ
وال َف ْت ُح يف امليم :بِ ُملكنا وبِملكنا وبِ َملكنا،
السلطان ُ
والقدْ َر ُة ،وامل ِ ْل ُكَ :ما
ْ
فأص ُل ا ُمل ْلكُ :

املصدر ،تقولَ :م َل َك ُت
حوت ُْه ال َيدُ  ،واملَ ْل ُك:
ُ
َ

الشيَّ َء أ ْم ِل ُك ُه َم ْلك ًا(.((14

( ((14السبعة ،422 :والبديع ،534 :والكايف:
 ،327والنرش ،321/2 :والبدور الزاهرة:
 ،365وإحتاف فضالء البرش.306:
( ((14اجلامع ألحكام القرآن.234/11 :
( ((14معاين القرآن وإعرابه.371/3 :

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ُ
وجيوز
وفيها لغة أخرى ( َمرأة) وزان تمَ ْ َرة،

ٌ
مضاف إىل
ال�َّش�يَّ َء أ ْم ِل ُك ُه ِم ْلك ًا ،واملصدر
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(و ْج ِد ُك ْمِ /و ْج ِد ُك ْمَ /و ْج ِد ُك ْم)
ُ

(((14

يف قوله تعاىل :ﱯ ﭕ ﭖ ﱮ

(سورة الطالق

اآلية )6

ق��رأ مجهور ال��ق� َّ�راء إال َي ْعقوب ِ
�ن
(م� ْ
ُو ْج ِد ُك ْم) َ
بض ِّم الواو.

ﭙﱮ(سور مريم اآلية )96

الرحمْ َ ُن
القراء َ
(س َي ْج َع ُل لهَ ُ ْم َّ
قرأ مجهور َّ

ُو ّد ًا) ّ
بض ِّم الواو.

�ن ِو ْج� ِ
وق��رأ يعقوب َو ْح��دَ ه ِ
�د ُك� ْ�م)
(م� ْ

وقرئ شاذ ًا ِ
(م ْن َو ْجدَ ُك ْم) بفتح الواو،

وقرئ شاذ ًا ايض ًا ( ِو ًّدا) بكرس الواو،

وهي قراءة َ
هري،
والز ِّ
احل َسن ،واألعرجُّ ،
أيب َح ْي َوة وابن أيب َع ْبلة(.((14

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

يف ق��ول��ه تعاىل:ﱯ ﭖ ﭗ ﭘ

(و ًّدا) بفتح ال��واو ،وهي
وقرئ ش��اذ ًا َ

بكرس الواو(.((14
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(و ًّداَ /و َّد ًاِ /و ًّد ًا)
ُ

(((14

قراءة أيب احلارث َ
احلن َِف ِّي(.((14

وهي قراءة َجنَاح بن ُح َبيش(.((15

والو ْجدُ وال ِو ْجدُ  :ال َي َس ُار
الو ْجدُ َ
املعنىُ :

الو ُّد :محَ َّبة الشيَّ ِء وتمَ َنِّي كونه،
املعنىُ :
ٍ
ويستعمل يف ِّ
واحد من املَ ْعنَيني ،عىل
كل

والو ْجدُ – بالفتح – يستعمل يف
الو ْسعَ ،
َ
والغ َضب ُ
ُ
احل ْزن َ
واحل ِّب ،ويقالَ :و َجدْ ُت

هو َت َش ِّهي ُح ُص ِ
ول ما َت� َ�و ّد ُه ،وال� َ�و ُّدَ :صن ٌَم
ُس ِّمي بذلك َّإما لمِ َ َو َّدهتم إياه ،أو العتقادهم

ُ (((14

�س� َ�ع��ة
وال� َّ

وهي«لغات ثالث بمعنى

يف املَ� ِ
��الَ ،و َو َج����دْ ت عىل ال� َّ�ر ُج��ل َو ْج��د ًا

��و َج��د ًةَ ،و َو َج���دْ ُت َّ
الضا َّلة ِو ْج��دَ ان � ًا،
َو َم ْ

بالض ِّم – الغنَى ُ
والو ْجدُ – َّ
والقدْ َرة ،يقال:
ُ
الر ُج ُل َب ْعدَ َو ْجدً (.((14
ا َف َت َقر َّ

( ((14املثلث ،467/2 :والدرر املبثثة.245 :
( ((14املبسوط ،373 :الكنز ،252:النرش:
 ،388/2إحتاف فضالء البرش.418 :
( ((14خم��ت�صر ش����واذ ال����ق����راءات،158 :
والكشاف ،22/4 :واجلامع،168/18 :
والبحر املحيط.285/8 :
( ((14لسان العرب.445/3 :
( ((14البحر املحيط.285/8 :

الو ِّد؛ َّ
َّ
ألن ال َّتمن َِّي:
أن ال َّتمنِّي
يتضم ُن معنى ُ
َّ

َّ
أن َب ْينَه وبني ال َباري َم َ��و َّد ًة ،تعاىل اهلل عن

القبائح)(.((15

(وهَ َنَ /و ِه َنَ /و ُه َن)(.((15
َ

يف قوله تعاىل:

مريم اآلية .)4

ﱯ ﭢ ﭣ ﭤ ﱮ (سورة

( ((14املثلث ،467/2 :والدرراملبثثة.245 :
( ((14البحر املحيط.221/6 :
( ((15خمترص شواذ القراءات ،86 :والكشاف:
 ،527/2والبحر املحيط.221/6 :
( ((15املفردات.517 :
( ((15الدرر املبثثة.252 :

الدكتور صالح مهدي عباس

(و َه��ن ا ْل َع ْظ ُم ِمنِّي)
القراء َ
قرأ مجهور َّ

وأشدُّ ما َت َر َّكب منه َ
َ
الو ْه ُن
اجل َسد قد أصابه َ

وقرئ شاذ ًا ِ
�ن) بكرس اهلاء ،وهي
(وه� َ

ض ِع َظ ِ
لمَ ْ يهَ ِ ْن منه َب ْع ُ
امه ولكن ك ّلها(.((15

بفتح اهلاء.

قراءة األعمش(.((15

ولو جمُ ِ َع لكان َق ْصد ًا إىل معنى آخر ،وهو أ َّنه

س)(.((15
سُ /يونِ َ
سُ /يو َن َ
( ُيو ُن َ

بض ِّم اهلاء ،ولمَ ْ
(و ُه َن) َ
وقرئ شاذ ًا ايض ًا َ

يف قوله

الع َملِ
�نَّ :
املعنى :ال� َ�و ْه� ُ
الضعف يف َ

وقوله تعاىل:ﱯ ﮓ ﮔ ﱮ(سورة األنعام

تنسب لقارئ بعينه(.((15

�ح��وه..
واأل ْم����ر ،وك��ذل��ك يف ال� َ�ع� ْ�ظ� ِ
�م و َن� ْ

�ن َ
�ن فيهام اي:
وو ِه� َ
وقد َو َه� َ
بالكسرْ ِ يهَ ِ� ُ
�ن َ
ضعف(((15
الو ْه ُنَ :ض ْع ٌف
َ ُ
الراغبَ :
وقال َّ

النساء اآلية .)163
اآلية .)86

س) َ
بض ِّم ال ُّنون،
القراء َ
(و ُيو ُن َ
قرأ مجهور َّ

«وه��ي لغة أه��ل ِ
�ج��از َي ُض ُّم َ
ون ال ُّنون
احل� َ
ويرتكون ا َهل ْمز»(.((15

«وهن» باحلركات
الز
قال َّ
خمرشي :وقرئ ُ
ُّ

�س) بفتح ال ُّنون،
وق��رئ ش��اذ ًا َ
(و ُي��و َن� َ

وبه قوامه ،وأل َّنه َ
لبه ،فإذا
وأص ُ
أشدُّ ما فيه ْ

وطلحة ،وحييى ،واألعمش ،وعيسى بن

عمود ال َبدَ ن
الع ْظ َم ،أل َّنه
ُ
الثالث ،وإ َّنام َذ َك َر َ

وهي قراءة ال َّن َخ ِع ِّي ،وابن َو َّثابَ ،
واحل َسن،

�ن كان َما َو َرا َءه ْأو َه��نَ ،و َو َّح���دَ ُهَّ ،
ألن
َو َه� َ

ُعمر يف مجيع ال��ق��رآن ،وه��ي لغة لبعض

ود ِ
أن هذا ا ِ
إىل َّ
والق َوام
الع ُم ُ
جل ْنس الذي هو َ

س) بكرس ال ُّنون،
وقرئ َشا ّذ ًا أيض ًا ( ُيونِ َ

الواحد هو الدَّ ُّال عىل معنى ا ِ
جل ْن ِس َّي َة ،وقصده

( ((15خمترص شواذ القراءات ،83 :واملحتسب:
 ،174/1والكشاف ،502/2 :واجلامع:
 ،77-76/11البحر املحيط.173/6 :
( ((15خمترص شواذ القراءات ،83 :واملحتسب:
 ،174/1والكشاف ،502/2 :الشوارد
يف اللغة ،163 :واجلامع،77-76/11 :
والبحر املحيط.173/6 :
( ((15لسان العرب.453/13 :
( ((15املفردات.535 :

ُع َقيل(.((16

وه��ي ق��راءة اب��ن جمَ َّ ��از عن نافع ،وق��راءة

َ
احل َسن أيض ًا(.((16

( ((15الكشاف.502/2 :
( ((15املثلث ،477/2 :والدرر املبثثة.259 :
( ((15البحراملحيط.397/3 :
( ((16اجلامع ،17-16/6 :والبحر املحيط:
 ،397/3و.174/4
( ((16اع���رب ال��ق��رآن ،472/1 :اجل��ام��ع:

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

من حيث َ
اخل ْل ُق ُ
واخل ُل ُق(.((15

تعاىل:ﱯ ﭦ ﭧ ﱮ(سورة
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وسف»
قال
فأما « ُيو ُنس و ُي ُ
القرطبيَّ :
ُّ
َف ُروي عن َ
احل َسن أ َّنه قرأ «و ُيونِس» بكرس

ال ُّنون ،وكذلك « ُي ِ
وسف» جيعلهام من آنس
َ
وأسف ،وجيب عىل هذا ْ
أن يُصرْ َ فا ويهُ ْ َمزَ ا
س و َي َا ِس ُف ،و َم ْن لمَ ْ يهَ ْ مز
ويكون جمَ ْ ُع ُها َيأنِ ُ
قالُ :يوانس و ُيواسف.

وسف بفتح
وحكى أبو زيدُ :يو َنس و ُي َ

ويَّ :
وكأن « ُيونِس»
والسني ،قال املَ ْهدَ ُّ
ال ُّنون ِّ

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ُمصرَ ِّ ف ،وابن َو َّثاب(.((16

تقدَّ م الكالم عىل قراءة هذا احلرف يف

( ُيونس) حرف( ،سورة النساءاآلية ،)163

و(سورة األنعام اآلية  )86برقم ( )28من
هذا البحث.

تراجم القراء:

أبان بن تغلب الربعي الكويف النحوي

ني للفاعل ،و« ُيو َنس»
يف األصل ِف ْعل َم ْب ِ

امل��ق��رئ ،ق��رأ ع�لى ع��اص��م ،وأيب عمرو،

وسفُ /ي ِ
وسف)(.((16
وسفُ /ي َ
( ُي ُ

وقيل 153ه��ـ) (مشاهري علامء األمصار:

ِف ْعل َم ْبني للمعفول َف ُس ِّم َي هبا(.((16
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السني ،وهي قراءة طلحة َ
مي ،وأبن
ِّ
احلضرْ َ ِّ

يف قوله

تعاىل:ﱯ ﭿ ﮀ ﱮ(سورة

األنعام األية .)84

واألعمش وختم عليه القرآن (ت141هـ

 164وغاية النهاية.)4/1 :

أبان بن عثامن بن عفان األموي ،الفقيه

��وس َ
��ف) َ
بض ِّم
ق��رأ مجهور ال��ق� َّ�راء َ
(و ُي ُ

(ت105هـ) (تاريخ خليفة ،189 :مشاهري

السني،
وقرئ ش��اذ ًا َ
(و ُي َ
وسف) بفتح ِّ
وه��ي ق���راءة َ
�س��ن ،وطلحة ،وحييى،
احل� َ

ابن أيب إسحاق -عبد اهلل بن أيب إسحاق

السني.
ِّ

واألعمش ،وعيسى بن عمر(.((16

(و ُي� ِ
�وس� َ
�ف) بكرس
وق��رئ ش��اذ ًا ايض ًا َ

 ،17-16/6البحر املحيط.397/3 :
( ((16اجلامع ألحكام القرآن.17-16/6 :
( ((16املثلث ،477/2 :وال���درر اللمبثثة:
.259
( ((16إع��راب ال��ق��رآن ،562/1 :واجلامع:
 ،17-16/6والبحر املحيط.174/4 :

علامء األمصار.)67 :

زيد بن احلارث احلرضمي البرصي النحوي

املقرئ (ت129ه��ـ وقيل 117ه��ـ) (غاية
النهاية ،410/1 :وهتذيب التهذيب:

.)148/5

اب��ن أيب عبلة – إبراهيم بن أيب عبلة

شمر بن يقظان العقييل الشامي املقرئ
(((16

املصادر نفسها.

الدكتور صالح مهدي عباس

(ت152ه���ـ وقيل 151ه���ـ) (سريأعالم

األعمش – أبو حممد سليامن بن مهران

أبو إسحاق السبيعي ،عمرو بن عبد

148هـ) ( معرفة القراء الكبار-94/1 :

النبالء ،323/6 :وغاية النهاية.)19/1 :

اهلل بن عيل السبيعي اهلمداين الكويف املقرئ

الكبري (ت132ه��ـ وقيل 128ه��ـ) (سري

اع�لام النبالء ،392/5 :وغاية النهاية:

.)603/1

االشهب العقييل .له ذك��ر يف اسانيد

ال��ق��راءة ولعله :مسكني بن عبد العزيز
ابن داود بن إبراهيم املرصي ابو عمرو،

(ت بعد  200هـ) غاية النهاية،296/2 :
وتقريب التهذيب.)80/1 :

االص��م��ع��ي – عبد امل��ل��ك ب��ن قريب

االصعمي ،أبو سعيد ،أمام اللغة والشعر
واالدب روى ح��روف � ًا م��ن ال��ق��رآن عن

الكسائي (ت 215هـ وقيل 216هـ) (تاريخ

خليفة ،778 :وغاية النهاية.)470/1 :

 ،96وغاية النهاية.)316-315/1 :

أبو الربهسم – عمران بن عثامن الزبيدي

الشامي ،صاحب ال��ق��راءة ال��ش��اذة روى

احل��روف عن يزيد بن قطيب السكوين،
روى احلروف عنه رشيح بن يزيد (ميزان

االع���ت���دال ،495/4 :وغ��اي��ة النهاية:

.)605-604/1

اجل��ح��دري – أب��و املجرش عاصم بن

أيب الصباح اجلحدري البرصي املقرئ،

(ت130هـ وقيل 128هـ) (تاريخ خليفة:
 ،589وغاية النهاية.)349/1 :

ابن مجاز ،أبو الربيع سليامن بن مسلم

ابن مجاز الزهري املدين املقرئ اجلليل(تبعد

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

املعروف باشهب روى القراءة عن نافع

االس���دي ال��ك��ويف ،اإلم���ام اجلليل (ت

170هـ) (غاية النهاية.)315/1 :

جناح بن حبيش –مل أقف له عىل ترمجة.

األع��رج – أبو صفوان محيد بن قيس

أب��و احل����ارث -ه��و الليث ب��ن خالد

جرب روى القراءة عنه سفيان بن عيينة وأبو

عرض عىل الكسائي وهو من جلة أصحابه

األمصار ،144 :غاية النهاية.)265/1 :

.)34/2

األعرج املكي ،أخذ القراءة عن جماهد بن

البغدادي ثقة م��ع��روف ،ح��اذق ضابط،

عمرو بن العالء (ت130هـ) (مشاهري علامء

(ت سنة 200هـ أو نحوها) (غاية النهاية:
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احل��س��ن – أب��و سعيد احل��س��ن ب��ن أيب

احلسن يسار البرصي ،شيخ أهل البرصة
عل ًام وعم ً
ال (ت110هـ)(املعارف،440 :

ابو حيوة – رشيح بن يزيد احلرضمي

 ،391-389/5وف����وات ال��وف��ي��ات:

(ت203ه���ـ) (غاية النهاية،325/1 :

سعيد بن املسيب بن حزن املخزومي،

أبو رجاء – عمران بن متيم العطاردي

القرآن (ت94هـ) (مشاهري علامء األمصار:

عباس( ،ت105هـ) (معرفة القراءالكبار:

السلمي – أب��و عبد الرمحن عبد اهلل

أبو رزين – مسعود بن مالك وقيل عبد

ع��رض � ًا ع��ن ع�لي وع��ث�مان واب���ن مسعود

عنه االعمش (ت85ه��ـ) وغاية النهاية:

القراء الكبار ،57-52/1 :وغاية النهاية:

احل��م�صي امل���ؤذن امل��ق��رئ ،م��ق��رئ الشام
وهتذيب التهذيب.)231/9 :

ال��ب�صري ،أخ��ذ ال��ق��راءة ع��رض� ًا ع��ن أبن
العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب

طالب اهلاشمي العلوي (قتل يف الثاين من

وسري أعالم النبالء.)588-563/4 :

 )61-60/1وغاية النهاية.604/1 :

اهلل الكويف ،روى عن أبن مسعود روى

 ،296/2وتقريب التهذيب.243/2 :

الزهري -حممد بن مسلم بن شهاب
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النهاية.)296/1 :

ال��زه��ري ال��ق��ريش احل��اف��ظ (ت124ه���ـ)

(طبقات الفقهاء ،63 :وغاية النهاية:
.)263-262/2

زيد بن ثابت بن الضحاك األنصاري

اخلزرجى املقرئ وكاتب الوحي (ت45هـ)

(معرفة القراءالكبار ،38-36/1 :وغاية

صفر سنة 122ه��ـ) (سري أع�لام النبالء:
.)38-35/2

عامل التابعني ،وردت الرواية عنه يف حروف

 ،63غاية النهاية.)308/1 :

ابن حبيب بن ربيعة السلمي،أخذ القراءة

وغريهم (ت74ه��ـ وقيل 73ه��ـ) (معرفة

.)414-413/1

أب��و ال��س�مال – قعنب ب��ن أيب قعنب

العدوي البرصي ،له اختيار يف القراءة شاذ

عن العامة (غاية النهاية.)27/2 :

ابن سريين – حممد بن سريين البرصي،

إمام البرصة وعاملها ،وردت عنه رواية يف

حروف القرآن (ت110هـ) (مشاهري علامء
االمصار  88وغاية النهاية .)151 /2

الدكتور صالح مهدي عباس

الشنبوذي – حممد بن أمحد بن ابراهيم

ابن يوسف ،أبو الفرج الشنبوذي البغدادي،

أبو عبد الرمحن السلمي= السلمي.
عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب

املقرئ املفرس ،استاذ من أئمة هذا الشأن

اهلذيل ،من السابقني األولني ،ومن مهاجرة

الضحاك – أب��و حممد الضحاك بن

معرفة القراء الكبار ،36-32/1 :وغاية

عنه الرواية يف حروف القرآن ( ت105هـ)

عبد الوهاب بن عطاء بن مسلم اخلفاف

(ت )388غاية النهاية.)51-50/2 :

مزاحم اهلاليل اخلراساين التابعي ،وردت

احلبشة ،اإلم��ام املفرس املقرئ (ت32ه��ـ)
النهاية.)459-458/1 :

(سري اعالم النبالء ،600-598/4 :وغاية

العجيل البرصي البغدادي ،روى القراءة

طلحة – هو أبو حممد بن مرصف بن

وال��واق��دي (ت204ه���ـ) (غاية النهاية:

كبري له اختيار يف ال��ق��راءة (ت112ه���ـ)

عطاء بن أيب رباح أسلم القريش املكي

النهاية.)337/1 :

.)479/1

(سري أعالم النبالء193-191/5 :نوغاية

املفرسالفقيه ،مفتي احلرم ،وردت الرواية

طلحة احلرضمي – هو أبو حممد طلحة

114هـ) (سري أعالم النبالء،88-78/5 :

احل��روف عن ابن كثري (ت156ه��ـ وقيل

عكرمة الرببري ثم املدين ،أبو عبد اهلل،

اب��ن ع��ب��اس – ه��و أب��و العباس عبد

والفقه (ت104هـ وقيل 107هـ) (مشاهري

النهاية.)343/1 :

ابن عمرو بن عثامن احلرضمي املكي،روى
152هـ) (غاية النهاية.)342/1 :

اهلل بن العباس بن عبد املطلب اب��ن عم

الرسولحرب األمة (ت68هـ) (معرفة
القراء الكبار،46-45/1 :وغاية النهاية:
.)426-425/1

عنه يف ح��روف القرآن (ت115ه��ـ وقيل
وغاية النهاية.)513/1 :

موىل احلرب عبد اهلل بن عباس ،عامل بالتفسري

ع��ل�ماء األم��ص��ار ،82 :وغ��اي��ة النهاية:
.)515/1

علقمة بن قيس بن عبد هلل بن مالك

ال��ن��خ��ع��ي ال��ف��ق��ي��ه (ت62ه�����ـ) (ت��اري��خ

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

عمرو بن كعب اهلمذاين الكويف ،تابعي

عن أيب عمرو ،وروى عنه خلف بن هشام
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بغداد ،200-296/12 :غاية النهاية:

(ت149هـ) مراتب النحويني ،21 :وغاية

أب��و ع��م��ران اجل��وين – عبد امللك بن

ال���ف���رزدق – اب���و االخ��ط��ل مه���ام بن

(تاريخ خليفة ،577 :وشذرات الذهب:

(ت110ه�����ـ) (ت��اري��خ اخل��ل��ي��ف��ة،498:

.)516/1

حبيب البرصي (ت128هـ) عن سن عالية
.)*175/1

وشذرات الذهب.)141/1 :

عمرو بن عبيد بن باب البرصي ،أبو

القرآن ،روى احلروف عن احلسن البرصي

علامء األمصار ،96 :غاية النهاية-25/2 :

(ت144ه��ـ) (تاريخ خليفة ،647 :غاية

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

غالب التميمي املجاشعي الشاعر املشهور

قتادة بن دعامة بن قتادة السدويس البرصي

ع��ث�مان ،وردت ال��رواي��ة عنه يف ح��روف

النهاية.)602/1

عمرو بن فايد األس���واري البرصي،

وردت ال��رواي��ة عنه يف ح��روف القرآن

وهو م�تروك احلديث (ميزان االعتدال:

 ،283/3وغاية النهاية.)602/1 :

عياش – لعله :عياش بن حممد اجلوهري

ال��ب��غ��دادي ،أب��و الفضل ،مشهور ،روى
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النهاية.)613/1 :

القراءة عن ايب عمر ال��دوري ،وروى عنه
القراءة عبد الواحد بن عمر ،وابن شنبوذ

(ت299هـ) (غاية النهاية.)608/1 :

عيسى بن عمر الثقفي النحوي البرصي،

معلم النحو ،ومؤلف كتاب اجلامع واإلكامل

كان له أختيار يف القراءة عىل مذاهب العربية

املفرس الفقيه املحدث (ت117هـ) (مشاهري
.)26

أبو مالك الغفاري ،هو غزوان أبو مالك

الغفاري ال��ك��ويف ،وهوبكنيته اشهر ،ثقة
(الكاشف ،375/2 :وهتذيب التهذيب:

.)245/8

جم��اه��د ب��ن ج�بر امل��ك��ي امل��ق��رئ املفرس

(ت103ه��ـ وقيل 104ه��ـ) (معرفة القراء
الكبار ،67-66/1 :وغاية النهاية-41/2 :

.)42

ابن مسعود= عبد اهلل بن مسعود.
ابن املسيب = سعيد بن املسيب.
ابن مرصف= طلحة بن مرصف.
املطوعي -أبو العباس احلسن بن سعيد

الدكتور صالح مهدي عباس

ابن جعفراملطوعي البرصي ،إم��ام عارف،

أبو عبد اهلل األع��ور ،له قراءة معروفة روى

(ت371هـ).

بن العالء وغريهم (ت قبل 200هـ وقيل بعد

غاية النهاية ،215-213/1 :ثقة يف القراءة
املفضل بن حممد بن يعىل بن عامر الضبي

الكويف إم��ام مقرئ نحوي أخ��ب��اري ،ثقة،

روى عن عاصم بن أيب النجود واالعمش

القراءة عن عاصم ،وابن كثري ،وأيب عمرو

170هـ) (غاية النهاية ،348/2 :بغية الوعاة:

.)321/2

ابن هرمز – أبو داود عبد الرمحن بن هرمز

(ت168ه���ـ) غاية النهاية ،307/2 :بغية

األعرج املدين -تابعي جليل أخذ العربية عن

النخعي -إب��راه��ي��م ب��ن يزيد ب��ن قيس

(معرفة القراء الكبار ،78-77/1 :وغاية

الوعاة.297/2 :

النخعي اليامين الكويف ،اإلم��ام احلافظ فقيه

 ،101غاية النهاية.)30-29/1 :

نرص بن عاصم الليثي ال��دؤيل البرصي

النحوي الفقيه (ت89هـ وقيل 90هـ) (تاريخ

خليفة ،401 :غاية النهاية.)336/2 :

نعيم بن ميرسة الكويف النحوي ،أبو عمرو،

املقرئ ،كان ثقة (غاية النهاية-342/2 :

النهاية.)381/1 :

ابن وثاب= حييى بن وثاب.
حييى بن وثاب االسدي الكويف التابعي ،ثقة

من األعالم ،روى عن ابن عباس وابن عمر

وغريمها (ت103ه��ـ) (تاريخ خليفة،476:
غاية النهاية.)380/2 :

حييى بن يعمر العدواين البرصي ،تابعي

جليل ،كان عامل ًا بالقرآن والنحو (ت129هـ)

 )343روى احل��روف عن مجاعة من القراء

(معرفة القراء الكبار ،68-67/1 :وغاية

أبو هنيك علباء بن أمحر اليشكري اخلرساين،

يزيد بن قطيب السكوين الشامي ،له

املشهورين (ت174هـ).

له حروف من الشواذ تنسب إليه (غاية النهاية:

 ،515/1وهتذيب.)274-273/7 :

ه���ارون ب��ن موسى العتكي البرصي،

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

العراق (ت96هـ) (مشاهري علامء األمصار:

أيب األسود الدؤيل (ت117هـوقيل 119هـ)

النهاية.)381/2 :

اختيار يف القراءة ينسب إليه (غاية النهاية:

 ،382/2وتقريب التهذيب.)369/2 :
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يتناول الشيخ الباحث موضوع اإلخباريين واتجاههم

في كيفية االستفادة من كتاب الله المجيد ،فجاءت هذه الدراسة

لتميط اللثام عن منهج اإلخباريين في االستفادة من القران الكريم فانتظمت

بالشكل اآلتي:

 -1التعريف باإلخباريين

 -2دراسة مختصرة حول جذور هذا االتجاه
 -3بيان وتحليل مصطلح حجية الظهور

 -4عرض وتحليل أربعة اتجاهات في المنهج األخباري

 -5الخاتمة التي توصل لها الشيخ الباحث من هذه الدراسة

ويالحظ الباحث ومن خالل خوض غمار البحث والتحقق في موضوع الخطاب القرآني

عند اإلخباريين انه قد توصل إلى نتائج عدة منها:

 -1إن اآلراء المذكورة في األسباب والعلل التي فرزت التيار اإلخباري كلها مردودة وال

تستند إلى دليل مقبول .

 -2إن معنى حجية الظهور باصطالح األصوليين ال ينسجم مع مضامين القران الكريم .
 -3تقسيم اإلخباريين على أربعة اتجاهات .

 -4عدم جواز النسبة إلى األخباريين القول بعدم حجية الظواهر القرآنية وان فهم
الخطاب القرآني منحصر بالمعصوم وذلك الختالفهم في هذا المعنى .

ال�شيخ نعيم ال�ساعدي
اي ـ ـ ـ ـ ــران
املقدمة

املجيد ،فالبعض نسب إليهم القول

بعدم إمكان تفسريه واالحتجاج به إال

القرآن هو الكتاب الساموي الوحيد

مع وجود النصوص الواردة عن النبي

بني أيدينا ،مل متتد اليه يد البرش بالتحريف

وأهل بيته ،وهناك من َّبرأهم من ذلك،

والتزوير باعرتاف اجلميع.

ف��ج��اءت ه��ذه ال��دراس��ة لتميط اللثام

ولكن االختالف حصل يف كيفية

وتكشف الغطاء عن منهج اإلخباريني يف

االستفادة منه ،فهناك من ذهب إىل إمكان

االستفادة من القران الكريم ،فانتظمت

تفسريه آياته بآياته نفسها وأنه يفرس بعضه

بالشكل اآلتي:

بعض ًا وهناك من يرى الرجوع يف فهمه

1ـ التعريف باإلخباريني.

إىل النبي وأهل البيت  ،وهناك من

2ـ دراسة خمترصه حول جذور هذا

ذهب إىل املزج بني الطريقتني للتوصل

االجتاه.

إىل معرفة األهداف من آياته النورانية.

3ـ بيان وحتليل ومصطلح حجية

وكثر الكالم حول االجتاه األخباري

الظهور.

يف كيفية االستفادة من ه��ذا الكتاب
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اخلطاب القرآين يف نظر اإلخباريني

4ـ ع��رض وحتليل أربعة اجتاهات يف

واحلسن واملوثق والضعيف وغريها ،بل

5ـ اخل��امت��ة التي توصلنا هل��ا م��ن هذه

الشك يف التحريم ،ولو مع عدم سبق العلم

املنهج اإلخباري.
الدراسة

الكلامت املفتاحية

استعملنا يف ه���ذه ال���دراس���ة كلمة

(اخلطاب القرآين) ،ونقصد بذلك فهم هذا
اخلطاب اإلهلي ،وهل هو خمتص بالنبي 
وأهل بيته  ،أم هو عام وشامل جلميع

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

البرش؟ إذ املعروف عن اإلخباريني أهنم

يقولون باختصاص فهمه باملعصومني؛
ألهنم أع��رف بناسخه ومنسوخه ،وعامه
وخاصة ،ومطلقه ومقيده ،واملتعارف عند

غريهم بإمكان فهمه واالحتجاج به لعامة

البرش.

َمن هم األخباريون؟

األخباريون :هم أصحاب اجتاه فقهي
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يف املذهب اإلم��ام��ي يمنعون االجتهاد،

ويعملون باألخبار ،ويرون أن ما يف ُكتب

األخبار األربعة املعروفة للشيعة قطعي

كلها صحيحة ،ويوجبون االحتياط عند
اإلمج���ايل ،ويسقطون من األدل��ة األربعة

امل��ذك��ورة يف أص��ول الفقه دليل العقل
واإلمجاع ،ويقترصون عىل الكتاب واخلرب؛

ولذلك عرفوا باألخبارية نسب ًة إىل األخبار،
وال يرون حاجة تع ُّلم أصول الفقه ،وال
يرون صحته(((

.

جذور األخباريني

هنالك آراء عديدة أبداها املحققون

يف السبب ال��ذي يعود النبثاق االجت��اه
األخباري منها:

نصائح املريزا حممد االسرتابادي :وهو

العامل املشهور صاحب الكتب الرجالية
الثالثة املشهورة:

1ـ هنج املقال :وهو كتاب مطبوع.
2ـ الوسيط :وه��و كذلك من الكتب

املطبوعة.

3ـ الوجيز :وهو مل يطبع ،غري أن هناك

السند ،أو موثوق ب��ص��دوره ،فال حيتاج

نسخة واحدة منه يف املكتبة الرضوية.

إىل أقسام احلديث املعروفة من الصحيح

((( األم�ي�ن ،حسن ،دائ���رة امل��ع��ارف الشيعية
ج1ص.94

إىل البحث عن سنده ،وال يرون تقسيمها

األستاذ الشيخ نعيم الساعدي

ح��ي��ث ي���ذك���ر ال��ش��ي��خ حم��م��د أم�ين

ويمكن لنا أن نعدّ هذا الكالم دلي ً
ال

األساس لتكفري األخباري يف كتابة املوسوم

االحت��اه األخ��ب��اري ،من غري أن ُن ِّ
�شرق أو

والذي ينقل عنه صاحب كتاب روضات

هذه احلركة يف الفقه الشيعي؛ ألهنا كانت

االس�تراب��ادي ،وه��و ال��ذي وض��ع احلجر
بـ (دان��ش نامه) ،وه��و باللغة الفارسية،
اجلنات فيقول :إىل أن وصل املطاف إىل أعلم

العلامء املتأخرين يف علم احلديث والرجال،
وأورعهم ،أستاذ الكل يف الكل(مريزا حممد

اسرتابادي) نور اهلل مرقدة الرشيف ،وبعد

أن قرأت عنده علم احلديث أشار إيل قائ ً
ال:

تفرعت منه شجرة
واضح ًا عىل اجلذر الذي َّ

غرب يف بيان الدواعي واألسباب لظهور
ُن ِّ
شهادة واضحة من املؤسس األول هلذه
النظرية ،وإقرار العقالء عىل أنفسهم نافذ

أو حجة كام يف القاعدة الفقهية ،ولكن هناك
من املحققني من ال يرتيض هذا الكالم،

ويقف منه موقف ًا مرتاب ًا.

ولكن اهلل
هذا املعنى كان يدور يف خاطري،
َّ

الرجال ،وأن األخباريني يقولون بصحة

وبعد أن أخ��ذت العلوم املتعارفة من

قائ ً
ال(:وعىل أية حال فالنفس ال تقنع بام

وكتب العامة واخل��اص��ة ،بنظرة دقيقة

بالتوجه احليس واإلعراض عن العقل:

املرسلني واألئمة الطاهرين ،فأجبته مؤمتر ًا

ال�بروج��ردي ،حيث يذكر أن��ه سافر إىل

عليه أجانبي مستحسن ًا ملا جاء فيه ،وأثنى

السيد مل ينتقل إىل مدينة قم حيث سمع منه

املعارضة ايامها .ثم أشار األستاذ بقوله :ان

ذلك؛ ألن املشري صاحب مصنفات يف علم

قدَّ ر أن يكون عىل يدك.

كل ما ج��اء يف الكتب األربعةثم يعقب

أعظم علامئها ،فجددت النظر يف األحاديث

قيل)(((.

متعمقة ،حتى وفقني اهلل بربكات سيد

هذا املعنى نقله الشهيد املطهري عن السيد

طائع ًا فألفت الفوائد املدنية ،وملا عرضته

بروجرد يف سنة  1322هـ ق حينام كان

عيل باجلميل .(((

يف ضمن انتقاده هذا االجتاه أن سبب ظهوره

((( اخلوانساري حممد باقرروضات اجلنات يف
أحوال العلامء والسادات ج 1ص.311

((( السبحاين ،جعفر ،أدوار الفقه اإلمامي ص
.254
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جدد طريقة األخباريني وارف��ع الشبهات

يقول الشيخ جعفر السبحاين :أستبعد
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هو (اجتياح الفلسفة احلسية يف أوربا)(((.
ومعنى ذلك إن اإلع��راض عن العقل

واالنكباب عىل األمور احلسية يف الغرب،

وال��ذي كان بقيادة علامء جتريبيني ،أمثال

(ف��ران��س بيكون) و(دي��ك��ارت) ك��ان يف

الرشق بقيادة حممد أمني االسرتابادي.

إال أن هذا الرأي يمكن أن يوجه له:
1ـ إن الشهيد املطهري نفسه يذكر إنه مل

جيد أي دليل عىل ذلك املدَّ عى(((.
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2ـ أن غاية ما يشري إليه ذلك ال��رأي،
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هو أن هنالك تقارن ًا موجود ًا بني احلركتني
املذكوريتن ،ومل ُيبينِّ سبب ذلك(((.

3ـ مل ينقل ل��ن��ا ال��ت��اري��خ أن األم�ين

االسرتابادي قد سافر إىل أوربا ومل يذكر يف

ترمجته أنه كان جييد اللغة اإلنجليزية لكي
يتعرف عىل تلك األفكار يف ذلك الوقت.

تأثري البيئة :إن الشيخ االس�تراب��ادي

ك��ان يسكن يف احل��ج��از ،وق��د أل��ف كتابه
الفوائد املدنية ،والذي يعد املصدر األول

((( املطهري مرتضىده گفتار باللغة الفارسية ص
.85
((( املصدر السباق ص .85
((( السبحاين ،جعفر ،أدوار الفقه اإلمامي ص
.256

هل��ذه احلركة يف تلك املنطقة ،واملعروف
عن مدرسة احلجاز أهنا مدرسة حديثية،

بخالف م��درس��ة ال��ع��راق ،فإهنا مدرسة

العقل وال��رأي ،وإن بيئة احلجاز هي التي

تركت بصامهتا عىل الشيخ وجعلته يتجه
هذا االجتاه.

ولكن ه��ذا الكالم بعيد عن الواقع؛

ألن األجواء البيئية يمكن أن تؤثر يف فكر

َمن يعيش فيها ،فتكون استدالالته أكثر ما

تكون حديثية ،ال أن يؤسس منهج ًا جديد ًا،
خيالف ما سار عليه علامء الشيعة طيلة ثامنية
أو عرشة قرون(((

.

إىل هنا نسدل الستار عىل هذا املوضوع؛

لكثرة َم��ن تنبأ واح��ت��م��ل االح��ت�ماالت

والوجوه يف معرفة جذور الفكر األخباري،
ولعدم توصلنا إىل أسباب مقنعة يف الوقت
احلارض يف هذا املجال.

األخباريون واخلطاب القرآين

من املتعارف عليه عند كثري من الباحثني

يف تفسري القرآن وعلومه أن األخباريني

يقولون :إن اخلطاب القرآين متوجه إىل
((( انظر :السبحاين ،جعفر ،أدوار الفقه اإلمامي
ص .256
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النبي وأهل بيته؛ وعليه فهم الذين يفهمون

ما املراد من آياته ،ويرتتب عىل ذلك املنع

ومعتدلون.
إن فهم األخباريني عن طريق كالم

من تفسري القرآن ،إال مع وجود نصوص

الغري ،أو عن طريق الشواذ منهم قد ينسبهم

 ،ويذكرون أدلة األخباريني عىل ذلك،

فالبد لنا أن ندرس التيار األخباري عن

يعرف القرآن من خوطب به)((( والسبب

األمر يف موقفهم من تفسري القرآن ،ولكن

وروايات واردة عن النبي  وأهل بيته

إىل ما ال يقولون به.

والتي من مجلتها احلديث القائل ...( :إنام

طريق علامئه املعروفني ،لتتضح لنا حقيقية

الذي دعا املحققني يف هذا املجال ان يدَّ عوا

قبل أن نتطرق إىل كلامهتم علينا أن نفتح

يرتتب عليه مبدأ خطري ،وهو إن القرآن ال

خصوص النبي وأهل البيت نابع من ذلك

بحجية الظواهر القرآنية ،وه��ذا األمر

القول إليهم بتوجيه اخلطاب القرآين إىل

يستطيع أن يفهمه أحد ،وإن املفرس الوحيد

املوضوع.

هلذا الكتاب املجيد هم النبي وأهل بيته؛ مما

جيعل فكرة توجه اخلطاب القرآين إىل فئة
خاصة تتبلور أكثر؛ وذلك إلن فهم عموم

الناس القرآن سوف ال يكون مؤه ً
ال أن

حيتج به عىل اآلخرين ،أو يتمسك به ،ولكن
نسبة هذا الكالم إىل مجيع األخباريني قد

جيانب الصحة وذلك:

إن ال��ت��ي��ار األخ���ب���اري ي��ض��م علامء

متعددين ،وهذا التعدد يمكن أن تتنوع فيه
األفكار والرؤى ،فينبثق من ذلك مترشدون

((( الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف ج 8ص
.486

حجية الظهور :احلجة يف اللغة بمعنى

(الربهان)(((.

وأم��ا يف االص��ط�لاح األص���ويل ،فهي

كون الدليل يف حالة يمكن من خالهلا أن

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

هذا االدعاء هو أن األخباريني ال يقولون

موضوع ًا أال وهو حجية الظهور؛ ألن نسبة

حيتج امل��وىل به عىل العبد بقصد املؤاخذة
سمى عندهم
إذا مل يعمل العبد به (وهذه ُت َّ

باملنجزية) ،وكونه صاحل ًا الحتجاج العبد به

عىل املوىل ليتخلص من العقوبة عند العمل
سمى باملعذرية)(.((1
عىل طبقه (وهذه ُت َّ

((( ابن منظور ،لسان العرب ج ص .228
( ((1الصدر ،حممد باقر ،دروس يف علم االصول
–احللقة االوىل ص211وما بعدها
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وأما الظهور فهو يف اللغة :مصدر (ظهر

يظهر) الوضوح بعد اخلفاء ،والظاهر اسم
ُ
فاعل ،ومقابله الباطن َ
(ظ َه َر ُظهور ًا) برز

بعد اخلفاء(.((1

ٍ
معان متعددة ولكن يسبق أحد هذه
حيتمل
املعاين إىل الذهن ،فهل يمكن ملثل هكذا

وأم��ا يف االصطالح ،فهو كون اللفظ

إم��ا أن ال نفهم غري ذل��ك املعنى ،وهذا

فالقائلون بحجية الظهور يكون اجلواب

املوىل عىل العبد أو من العبد عىل املوىل؟

ُيقال له :النص .وإما أن نحتمل معنى أو

عندهم باإلثبات ،وأما النافون هذا املبدء

يسبق إىل الذهن ،ويرتجح عىل تلك املعاين

ولكن هذا الكالم يكون صحيح ًا يف
َّ

املرجوح فيقال له املؤول .وإما أن حيتمل

اختاذ موقف عميل ليتأتى موقف االحتجاج

ٍ
معان أخرى معه ،ولكن أحد االحتامالت
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فيتحصل مم��ا تقدم أن الدليل ال��ذي

دليل أن يكون صاحل ًا لالحتجاج به من ِقبل

املوضوع ملعنى حينام نسمعه من متكلم
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الظاهري(.((1

فيذهبون إىل النفي.

األخرى ،وهذا يقال له :الظاهر .وأما املعنى

آيات األحكام وغريها ،والتي يراد منها

معان متعدد ًة من غري رجحان بعضها عىل

من املوىل عىل العبد أو العكس.

بعض اآلخر وهذا يقال له :املجمل.

والقرآن كتاب هداية تك َّلم عن كثري من

يقول السيد الشهيد حممد باقر الصدر

املوضوعات ،وبأساليب خمتلفة ،كاحلديث

مدلوله م��ردد ًا بني أمرين أو أمور ،وكلها

حصلت للنبي ولبعض الصحابة ،فال معنى

يف هذا املجال :الدليل الرشعي قد يكون

عن قصص األمم الغابرة ،واألحداث التي

متكافئة يف نسبتها إليه ،وه��ذا املجمل،

لدخول حجية الظهور يف ه��ذه األم��ور،

قد يكون مدلوله متعين ًا يف أمر حمدد ،وال

ال آخر ب��د ً
حيتمل مدلو ً
ال عنه ،وه��ذا هو

النص ،وقد يكون قاب ً
ال ألحد مدلولني،

ولكن واحد ًا منها هو الظاهر عرف ًا واملنسبق
َّ

إىل ذهن اإلنسان العريف ،وهذا هو الدليل

( ((1ابن منظور ،لسان العرب ج  4ص .523

فمث ً
ال يف قوله تعاىل:

أﱯﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩﯪ ﱮيوسف .12

( ((1الصدر ،حممد باقر ،دروس يف علم األصول
احللقة الثالثة ص 169ومابعدها.

األستاذ الشيخ نعيم الساعدي

ب ﱯ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﱮطه

حتديد موقف األخباريني

ج ﱯ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ

م��ن اخل��ط��اب ال��ق��رآين ،وه��ل ه��و لعموم

أين التنجيز والتعذير يف هذه اآليات؟

موضوع مهم ،وهو القول بحجية الظهور،

.17

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﱮنوح .1

وكيف يكون االحتجاج هنا من ِق َبل الرب

عىل العبد املسلم وبالعكس؟

إذن؛ الب��د لنا أن ن��أيت بتعريف آخر

للحجية يف التفسري ،يتناسب مع التنوع
املوجود يف الكتاب املجيد ،وعند املراجعة

أجد َمن طرح تعريف ًا للحجية يف التفسري
يتناسب وأسلوب القرآن ،وكمحاولة لسد
الثغرة يف هذا الباب نقرتح هذا التعريف.

احلجية يف التفسري :قبول مطابقة مفاد

اآلي��ة للواقع واالل��ت��زام بلوازم ذلك ٌّ
كل

بحسبه.

ف��إذا ك��ان مفاد اآلي��ة ه��دف اإلخبار،

فاملناسبة هنا التصديق وقبول ذلك ،وإذا
كانت اآلية تتحدث عن العقائد ،فاملناسبة
هي عقد القلب ،وإذا كانت تتحدث عن

موقف عميل فاملناسبة العمل.

الناس أو لفئة خاصة ،يرتكز يف احلقيقة عىل

فمن يتمسك بذلك يكون اخلطاب القرآين

عنده عام ًا وشام ً
ال للجميع ،وعليه تكون
اجتهادات العلامء يف التفسري صحيحة،
ويمكن االحتجاج هبا واألخذ بمضامينها.

وم��ن ينفي حجية الظواهر القرآنية

فسوف يكون ملزم ًا بالقول بتوجه اخلطاب
القرآين إىل النبي وأهل بيته.

وعليه ،فلكي نعرف موقف األخباريني

يف هذا املجال ،علينا أن نرجع إىل آرائهم
يف موضوع حجية الظهور ،وعند مراجعة

كالمهم يف هذا امليدان وجدنا أهنم ينقسمون
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لكتب التفاسري وكتابات علامء القرآن مل

ذكرنا سابق ًا إن حتديد موقف األخباريني

عىل االجتاهات اآلتية:

االجت���اه األول :ال��ق��ول ب��ع��دم حجية

الظواهر القرآنية مطلق ًا:

مل نجد كالم ًا رصحيـــ ًا من األخباريني

ينكر مجيع الظواهر القرآنية ،إال ما قد
يظهر مما نقله السيد نعمة اهلل اجلزائري

عن صاحب جوامع الكلم حيث يقول:
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(إين كنت ح��ارض ًا يف املسجد اجلامع يف

يف العمل بالقرآن يف األحكام الرشعية

جعفر البحراين ،وشيخي املحدث صاحب

يف اآليات املتعلقة باألحكام الرشعية ،وهي

ش�ي�راز ،وك��ان أس��ت��اذي املجتهد الشيخ
جوامع الكلم قدس اهلل روحيهاميتناظران

فانجر الكالم بينهام حتى
يف هذه املسألة،
َّ
قال له الفاضل املجتهد :ما تقول يف معنى
ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱮ ،فهل ،حيتاج يف فهم
معناها اىل احلديث؟ فقال :نعم ،ال نعرف
معنى (األح��دي��ة) ،وال الفرق بني األحد
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والواحد ونحو ذلك إال بذلك(.((1

فيظهر من هذا الكالم أن صاحبه يقول

بعدم حجية الظواهر القرآنية يف مجيع آيات

القرآن ،إال بالرجوع إىل كالم أهل البيت؛
رصح ان فهم اخلطاب القرآين
وعليه فإنه ُي ّ
منحرص بالنبي وأهل البيت .

االجتاه الثاين :الذي يظهر من أصحاب

هذا االجتاه هو القول :ان الظواهر القرآنية
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حجة .ولكن يستثنون حجيتها يف آيات
األحكام ،فيوجبون الرجوع يف ذلك إىل

النبي وأه��ل بيته  ،وه��و ما يظهر من
الشيخ يوسف البحراين ،حيث يقول يف هذا

املجال( :ال خالف بني أصحابنا األصوليني
( ((1اجلزائري ،نعمة اهلل ،منبع احلياة وحجية قول
املجتهد ص.47

واالعتامد عليه حتى ص َّنف مجلة منهم كتب ًا

مخسمئة آي��ة عندهم ،وأم��ا األخباريون،
فهم يف هذا املسألة بني اإلفراط والتفريط،

فمنهم من منع فهم يشء منه مطلق ًا حتى

مثل قوله تعاىلﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱮ ويقول

يف كالم آخر( :فإن داللة اآليات عىل الوعد

والوعيد والزجر ملن تعدى احلدود اإلهلية
والرتغيب والرتهيب ظاهر ال مرية فيه،

وهو املراد من التدبر يف اآلية كام ينادي عليه

سياق الكالم)(.((1

وهذا االجت��اه يمكن أن نسميه االجتاه

األخ��ب��اري املعتدل يف اخلطاب القرآين؛

وذلك ألن كثري ًا من املفرسين والباحثني

يف القرآن وعلومه يذهبون إىل هذا الرأي،

حتى َم��ن ظ��اه��ره ال��ق��ول بتفسري القرآن
بالقرآن نفسه فال نحتاج يف تفسريه إىل

غريه ،وأنه نور وهدى حيث يقول العالمة
الطباطبائي( :وكيف يكون القرآن هدى

وفرقان ًا ون���ور ًا مبين ًا للناس يف مجيع ما
( ((1الدرر النجفية من امللتقطات اليوسفية ج2
ص  340339و ص  ،350احلدائق الناظرة
ج 1ص  27و ص .32
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حيتاجون ،وال يكفيهم يف احتياجهم إليه
وهو أشد االحتياج)( .((1ويقول يف كالم

أخر( :وحاشا أن يكون القرآن تبيان ًا لكل
يش ،وال يكون تبيان ًا لنفسه)( .((1ويقول:

ن املعارف القرآنية يمكن أن يناهلا الباحث
بالتدبر والبحث يرتفع به ما ي�تراءى من
االخ��ت�لاف ب�ين اآلي���ات واآلي���ة يف مقام

التحدي ،وال معنى إلرج��اع فهم معاين
اآليات واملقام هذا املقام إىل فهم الصحابة

وتالمذهتم من التابعني حتى إىل بيان النبي
.((1(

يستثني فيقول :نعم تفاصيل األحكام مما

ال سبيل إىل تلقيه من غري بيان النبي ،

كام أرجعها القرآن إليه يف قوله تعاىل:ﱯﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧﱮ

(.((1
ويف الواقع ،هذا الكالم يعود إىل دور

املعصوم يف تفسري القرآن؛ إذ بغريه ال يمكن

( ((1الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزان يف تفسري
القرآن ج 1ص .
( ((1الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزان يف تفسري
القرآن ج 1ص .
( ((1الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزان يف تفسري
القرآن ج 3ص.74
( ((1احلرش .7 /

وكيف ما ك��ان فنحن نفهم من كالم

الشيخ يوسف البحراين:

1ـ إنه يذهب إىل القول بالرجوع لكالم

املعصوم يف آيات األحكام مطلق ًا.

2ـ إن��ه ال يقول بعدم ج��واز التفسري

مطلق ًا ،وال يمنع من انعقاد الظواهر جلميع

آي��ات الكتاب العزيز؛ وذل��ك ألن كالمه
رصيح يف الرجوع إىل القرآن يف األخالق

والوعد والوعيد.

3ـ إن دائ���رة فهم اخل��ط��اب ال��ق��رآين

وحجيته يف نظر الشيخ البحراين يكون يف

غري آيات األحكام.

االجت��اه الثالث :هنالك َمن ذهب من

األخباريني إىل حجية الظواهر يف مجيع آيات

القرآن الكريم يف آيات األحكام وغريها،
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ولكنه حينام يصل إىل آي��ات األحكام

فهم أكثر اآليات الرشيفة.

وهو ما ذهب اليه السيد نعمة اهلل اجلزائري
إذ رصح باستنكاره من صاحب جوامع
الكلم .يف تلك املناظرة التي حصلت يف

شرياز ،والتي ذكرناها سابق ًا ،حيث كان

ينكر كل ظواهر القرآن حتى قوله تعاىل:

ﱯﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱮ .

ولكن السيد نعمه اهلل اجلزائري يرى
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عكس ذلك متام ًا ،حيث يقول يف رسالة
منبع احلياة :والذي نقوله يف ذلك :إنه ال

جيوز إن يكون يف كالم اهلل تعاىل وكالم نبيه
 تناقض وتضاد ،وقد قال اهلل تعاىل:

ومن أدلته عىل ذلك:

ً
أوال :لو مل نقل بتفسري القرآن وحجية

ﱯﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱮوقال:ﱯ ﮣ ﮤ

ﮛﮜﱮ.

وأنه تبيان للناس فكيف يكون غري واضح

فكيف جيوز ان يصفه انه عريب مبني وأنه

بلسان قومه وأنه بيان للناس وال يفهم من
ظاهره يشء؟! وهل ذلك إال وصف له
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يرى جواز تفسري القرآن وحجية ظواهره

ظ��واه��ره للزم التناقض؛ ألن اهلل تعاىل

ﮥ ﱮوقال:ﱯ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
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ومما تقدم من كالمه عليه الرمحة نفهم أنه

واملعمى ،الذي ال يفهم املراد به إال
باللغز
َّ

بعد تفسريه ،وذلك منزه عنه القرآن ،وقد
مدح اهلل تعاىل قوم ًا عىل استخراج معاين

ين َي ْس َت ْنبِ ُطو َن ُه
القرآن فقال ( َل َع ِل َم ُه ا ّل ِذ َ
ِم ْن ُه ْم) ،وقال تعاىل يف قوم يذمهم حيث مل
يتدبروا القرآن ومل يتفكروا يف معانيهَ :
(أ َف َ
ال
ون ا ْل ُق ْر َ
َي َتدَ ّب ُر َ
آن َأ ْم َعلىَ ُق ُل ٍ
وب َأ ْق َفالهُ َا...).

وصف كتابه انه بلسان عريب مبني ،وواضح

هلم؟!

ثاني ًا :إن اهلل تعاىل م��دح قوم ًا ألهنم

يستخرجون معاين القرآن فقالَ ( :ل َع ِل َم ُه
ين َي ْس َت ْنبِ ُطو َن ُه ِم ْن ُه ْم) ،وذم قوم ًا ألهنم
ا ّل ِذ َ

مل يتدبروا يف معاين القرآن ،ومل يتفكروا ،فيه
فقال :ﱯ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﱮ.

ثم ختم كالمه بموافقة املجتهدين يف

جواز تفسري القرآن وحجية ظواهره.

ثالث ًا :إن السيد نعمة اهلل اجل��زائ��ري

فهم منه
وكيف يكون حجة م��اال ُي َ

ي��ق��ول ب��إم��ك��ان ف��ه��م اخل��ط��اب ال��ق��رآن

وحاصل هذه املقالة أن أخذ األحكام

به بالنسبة لعموم الناس ،وال خيتص ذلك

يشء...

من نص القرآن أو ظاهره أو فحواه ونحو

ذلك جائز كام فعله املجتهدون.((1(...

( ((1اجلزائري ،نعمة اهلل ،منبع احلياة وحجية قول
املجتهد ص.5248

وحجيته ،وجواز االستدالل واالحتجاج

باملعصومني.

وأما َمن ظاهره املوافقة مع السيد نعمه

اهلل اجلزائري من اإلخباريني فهو .الفيض
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الكاشاين ،حيث ذهب إىل إمكانية التفسري

ان ُيتسارع إىل تفسري ال��ق��رآن بظاهر

واآلثار تدل عىل أن يف معاين القرآن ألرباب

فيام يتعلق بغرائب القرآن ،وما فيها من

وجوازه ،فيقول يف مقدمة تفسريه :واألخبار
الفهم متسع ًا بالغ ًا وجما ً
ال رحب ًا قال اهلل عز

وجل:ﱯ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﱮ  .وقال تعاىل:ﱯ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

العربية ،من غري استظهار بالسامع والنقل
األل��ف��اظ املبهمة واملبدلة ،وم��ا فيها من

االقتصار واحلذف .((2(....

ومن هذا الكالم نستفيد ما يآيت:

وافق كتاب اهلل فاقبلوه ،وما خالفه فارضبوا

كقوله تعاىل :ﱯ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

يفهم به يشء...؟!

( :إذا جاءكم عني حديث ،فاعرضوه

حديث فاعرضوه عىل كتاب اهلل تعاىل ،فام

التفسري ،ودليله عىل ذلك آيات من القرآن،

به عرض احلائط ،وكيف يمكن العرض وال

ﮖ ﮗ ﱮ  ،ومن األحاديث عن النبي

وقال أمري املؤمنني  ( :إال أن يؤيت اهلل

عىل كتاب اهلل تعاىل ،فام واف��ق كتاب اهلل

فالصواب أن يقال :إن َم��ن أخلص

احلائط).

عبد ًا فه ًام يف القرآن)...

االنقياد هلل ولرسوله  وألهل البيت ،

فاقبلوه ،وم��ا خالفه فارضبوا به عرض
ثاني ًا :إن اإلنسان الذي أخلص االنقياد

وأخذ علمه منهم  ....فله أن يستفيد من

هلل ولرسول وألهل البيت ،فله أن يستفيد

عجائبه  ...فالبد من تنزيل التفسري املنهي

ثالث ًا :إن التفسري املمنوع هو التفسري

أن يكون ملفرس اآلية رأي ،وله ميل من

أن يتبع املفرس هواه يف تفسري القرآن،

القرآن بعض غرائبه ،ويستنبط منه نبذ ًا من

من تفسري القرآن.

عنه عىل أحد وجهني:

بالرأي ويكون عىل وجهني:

طبعه وهواه ،فيتناول القرآن عىل وفق رأية

فيبينه بام يتطابق مع ميله ورغباته.

...

( ((2الفيض الكاشاين ،حمسن ،تفسري الصايف ج1
ص.3637

وهواه ،ليحتج عىل تصحيح غرضه ومدعاه
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ﮄ ﮅ ﱮ وقال النبي  :إذا جاءكم عني

ً
أوال :إن الفيض ي��ذه��ب إىل ج��واز
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ان يفرس القرآن ببعض ظواهر اللغة

العربية ،من غري الرجوع إىل استظهار بعض

مبهامته.

االجتاه الرابع

َمن كان كالمه جمم ً
ال

يمكننا أن نضيف لألخباريني رأي ً��ا مل

نستطع أن نفهم مرادهم فيه بشكل دقيقه

وهو رأي العالمة حممد أمني االسرتابادي
رئيس األخ��ب��اري�ين وح��ام��ل لوائهم وال
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نعرف عىل وجه التحديد ما يذهب إليه،
فهل هو ينكر حجية الظواهر القرآنية مطلق ًا

أم فقط يف آيات األحكام؟ وذلك ألن له
كالمني ،ظاهر األول أنه ينكر ذلك فقط

يف آيات األحكام ،حيث يقول يف الفوائد
املدنية( :وإن��ه ال سبيل لنا يف ما ال نعلمه

من األحكام النظرية الرشعية ،أصلية كانت
أو فرعية إال السامع عن الصادقني ،وإنه ال
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جيوز استنباط األحكام النظرية من ظاهر

الكتاب)(.((2

فهنا ترصيح واضح ان األحكام الرشعية

ال يمكن االستناد فيها اىل ظواهر الكتاب.

وظاهر الثاين تعميم عدم احلجية إىل

( ((2االس�تراب��ادي ،حممد أم�ين ،الفوائد املدينة
ص.104

خارج األحكام الرشعية ،فعند تعرضه اىل
أن األصوليني يعملون بالظواهر القرآنية،

ذكر األدلة عىل بطالن قول علامء األصول
فقال( :ومن مجلتهام ترتب املفاسد عىل فتح
هذا الباب أال ترى أن علامء العامة قالوا يف

قوله تعاىل :ﱯ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﱮ  .إن املراد السالطني(((2

.

وه��ن��ا خي���رج األم��ي�ن ع��ن األح��ك��ام

الفقهية إىل ما يشمل األص��ول ،خصوص ًا
لو أمعنا النظر يف كلمته السابقة( :وأنه ال

جيوز استنباط األحكام النظرية من ظاهر
الكتاب) ،فهل معنى كالمه انه لو كانت

هنالك أحكام ليست نظرية يف القرآن هل

جيوز االعتامد فيها عىل الظواهر القرآنية؟
هذا ما ال نعرفه.

وأم��ا الشيخ حممد ه��ادي معرفة ،فقد

ذهب إىل القول :ان حممد أمني االسرتابادي
يرى العمل بالظواهر القرآنية بعد الفحص
والتدقيق يف كالم أهل البيت ،فذكر يف كتابه

التفسري واملفرسون (مراد االسرتابادي) ال

جيوز استنباط األحكام من الكتاب والسنة
النبوية ،ما مل يعلم أحواهلام من جهة أهل

( ((2االس�تراب��ادي ،حممد أم�ين ،الفوائد املدينة
ص.207
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ال��ذك��رأي بعد الفحص ع��ن ال��دالئ��ل يف

كالمهم بشأهنام ،أما العثور عىل بيان منهم،
أو اليأس من التخصيص ،أو التقييد ،فعند

ذلك جيوز(.((2

لكننا نرى ان االسرتابادي ينفي ذلك؛

حيث يقول يف موضع آخر من كتابه الفوائد
املدنية :أن يقال :كيف عملكم معارش

األخباريني يف الظواهر القرآنية مثل قوله
ود) وقوله تعاىلَ :
تعاىلَ :
(أ ْو ُف��وا بِا ْل ُع ُق ِ
(أ ْو
َ
ال َم ْس ُت ُم ال ّن َسا َء) ...وجوابه أن يقال :نحن
كالم العرتة الطاهرة ،فإذا ظفرنا باملقصود،
وعلمنا حقيقة احلال عملنا هبام ،وإال أوجبنا

التوقف والتثبت(.((2

فكالمه واضح عند عدم وجود رواية

من أهل البيت يكون املوقف هو التوقف
والتثبت ،ال األخذ بالظواهر القرآنية.

وكيف ما كان فإن القدر املتيقن من كالم

الشيخ حممد أمني االس�تراب��ادي هو عدم

القول بحجية الظواهر القرآنية ،أما سعة
ذلك وهل هو يف مطلق القرآن ،أم فقط يف

( ((2معرفة ،حممد هادي ،التفسري واملفرسون ج1
ص .90
( ((2االسرتابادي ،حممد أمني ص .336

خامتة يف النتائج التي توصلنا اليها

م���ن خ��ل�ال خ����وض غ��م�ار ال��ب��ح��ث

والتحقيق يف موضوع اخلطاب القرآين عند
األخباريني توصلنا إىل النتائج اآلتية:

1ـ إن اآلراء امل��ذك��ورة يف األسباب

والعلل التي أفرزت التيار األخباري كلها
مردودة وال تستند إىل دليل مقبول.

2ـ إن معنى حجية الظهور باصطالح

األصوليني ال ينسجم مع مضامني القرآن
الكريم؛ وذلك الن الكتاب املجيد حتدَّ ث

ع��ن م��وض��وع��ات ع��دي��دة ،ك��األح��ك��ام،
والقصص ،والعقائد وغريها من ألمور،
وحجية الظواهر باالصطالح األص��ويل

تنسجم مع األحكام فقط.

3ـ قسمنا األخباريني عىل أربعة اجتاهات،

األول منهم :من نفى حجية الظهور مطلق ًا،
ويرتتب عىل هذا القول ان اخلطاب القرآين

ال يفهمه إال املعصوم ،والثاين :من يرى
حجية الظواهر فقط يف غري آيات األحكام،

ومعنى ذلك إمكان فهم اخلطاب القرآين
ما عدا آيات األحكام ،الثالث :من يرى
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نوجب الفحص عن أحواهلام ،بالرجوع إىل

آيات األحكام فغري واضح من كالمه.
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التمسك بحجية الظهور مطلق ًا؛ وعليه

فالقرآن الكريم يفمهمه اجلميع ،وجيوز
االستدالل والحتجاج به ،والرابع :من

5ـ الكليني ،حممد بن يعقوب ،الكايف،

نفى حجية الظواهر القرآنية ،وهو املتيقن
ذلك النفي ،فهل هو يف مطلق القرآن أم يف

6ـ البحراين ،يوسف ،احلدائق الناظرة،

آيات األحكام فقط؟

 -4ال جيوز لنا أن ننسب إىل األخباريني

القول بعدم حجية الظواهر القرآنية ،وأن

فهم اخلطاب القرآين منحرص باملعصوم؛
العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

تابستان .16

دار الكتب اإلسالمية إيران ،الطبعة الثانية

من كالمه ،ولكن مل نستطع معرفة دائرة

128

الفارسية ،انتشارات ص��درا ،چاپ أول

وذلك الختالفهم يف هذا املعنى.

فهرست املصادر

1ـ األمني ،حسن ،دائرة املعارف الشيعية،

 1389هـ حتقيق عىل أكرب غفاري.

النارش مجاعة املدرسني قم إي��ران ،حتقيق

حممد تقي األيرواين.

7ـ الدرر النجفية من امللتقطات اليوسفية

ج.2

8ـ الطباطبائي ،حممد حسني ،امليزان

يف تفسري القرآن ،مؤسسة التاريخ العريب

بريوت لبنان ،الطبعة األوىل 2006م.

9ـ الفيض الكاشاين ،حمسن ،تفسري

الطبعة الرابعة 1989م دار التعارف بريوت

الصايف ،مؤسسة األعلمي ب�يروت لبنان

2ـ اخلوانساري ،حممد باقر ،روضات

10ـ االسرتابادي ،حممد أمني ،الفوائد

 -لبنان.

اجلنات يف أحوال العلامء والسادات ،مطبعة
احلبل املتني أصفهان .1341

3ـ السبحاين ،جعفر ،أدوار الفقه

الطبعة األوىل 1979م.

املدينة ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة
جل�ماع��ة امل��درس�ين ب��ق��م ،الطبعة الثانية

.1426

اإلمامي ،الطبعة األوىل  ،1424مؤسسة

11ـ ال��ص��در ،حممد ب��اق��ر ،دروس يف

4ـ املطهري ،مرتىض ،ده گفتار باللغة

اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم ،بال

اإلمام الصادق.

علم األصول احللقة الثالثة ،مؤسسة النرش

األستاذ الشيخ نعيم الساعدي

تاريخ.
12ـ الصدر ،حممد باقر ،دروس يف علم

األص���ول ،احللقة األوىل ،مؤسسة النرش

التابعة جلامعة املدرسني بقم املقدسة.

الرضوية للعلوم اإلسالمية ،الطبعة األوىل

 1377هـ ش.

15ـ ابن منظور ،لسان العرب ،النارش

أدب احلوزة ،الطبعة األوىل .1405

13ـ اجل��زائ��ري ،سيد نعمة اهلل ،منبع

احلياة وحجية قول املجتهد من األموات،

مؤسسة األعلمي ،الطبعة الثانية .140

14ـ معرفة ،حممد ه���ادي ،التفسري

وامل��ف�سرون يف ث��وب��ه القشيب ،اجلامعة
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في بحث مطول من قسمين نشر األول منه في العدد األول

الذي كان قد تناول فيه الشيخ الدكتور الداللة االفرادية ،واالستعمالية

والتأويأتية في القران الكريم وبناء النص القرآني يكمل بحثه بشرح الداللة االستعمالية

والداللة التأويلية وبشيء من التفصيل المعمق ان تفسر نصوص القران كما هي الكما توحي به أذهاننا

وينبه الباحث إلى أن نجعل من أنفسنا تالميذ ال أساتذة له .

ويرى سماحته إن عملية التعاطي مع األلفاظ وفهم الداللة التأويلية تعد مسلك ًا تحتاج من المتعاطي

إلى اعتبارات عدة .

ثم يدعو الدكتور العلي إلى مشروع المنهجية المعرفية للقران الكريم ليس من باب إضافة مجرد

عبارة وإنما هو مشروع يهدف إلى إعادة توظيف المعرفة اإلنسانية والموروث الفكري اإلنساني
والحضاري بشكل عام وما احتوته الحضارة اإلسالمية بحصادها وتفاعالتها بشكل خاص .

ويوضح األستاذ الباحث في موضوع (منهجية المعرفة) إن من أهم ما يميز البحث العلمي هو

إعطاءه أسس ًا تنظم مساره وتحدد أفكاره .

ويرى ان المنهجية تعد الخيط الذي ينظم جواهر المعرفة من نظريات وآراء وماني وإبداعات

منطلق ًا من قاعدة الترابط بين العلوم وأثرها بعضها في البعض األخر إذ تشكلت منها منظومة لتطوير
الفكر اإلنساني .

ثم يتناول الباحث موضوع األسس المنهجية للمعرفة القرآنية وموقف مؤسستنا العلمية
من نقل التقييم والدرجات العلمية على وفق األسس االكاديميه الجامعية ..

�أ.د.علي العلي
الكويت
59الع َلن .
َ

ﱯ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﱮ ((( .

ﱯ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﱮ(((.

ﱯ ﮂ ﮃﮄﮅ ﮆ ﱮ((( .
ﱯ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ

ﱯﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸ ﱮ ((( .

ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﱮ((( .

60العهد.

62الفتوى .

ﱯﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﱯ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

ﮚ ﮛ ﱮ((( .

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

61الفؤاد .

(((
((( النجم. 11 :
((( القصص. 10 :

(((
((( النمل. 74 :
((( االعراف. 134 :

امللك. 23 :

النحل. 19 :

131

العلم واملعرفة يف القران الكريم

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﱮ((( .

63التفسري .

ﱯﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﮄ ﮅﮆ ﮇﱮ(.((1
ﱯ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﱮ(. ((1

67الفكر .

ﭗ ﭘ ﱮ((( .

64الفصاحة .

ﱯ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ﯮ ﱮ((( .

132

65التفصيل .

ﱯﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﱮ(. ((1

ﱯﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﱮ(. ((1

68الفهم .

ﱯ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﱮ(. ((1

69القبس .

ﱯﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﱮ(. ((1

66الفقه .

ﱯﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
(((
((( الفرقان. 33 :
((( القصص. 34 :
( ((1التوبة. 11 :
( ((1االعراف. 52 :
النساء. 127 :

ﱯﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﱮ(. ((1
ﱯﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
(((1
( ((1التوبة. 122 :
( ((1الرعد. 3 :
( ((1االنبياء. 79 :
( ((1طه. 10 :
هود. 91 :

أ.د.الشيخ عيل العيل

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﱮ (. ((1

70التقدير .

ﱯ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ

ﱯ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﱮ (. ((2
ﱯ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱮ (. ((2

73القضاء .

ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﱮ(. ((1
ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﱯ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ

ﮌﱮ(. ((2

ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ

ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ

ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ

71القراءة .

ﱯﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇ ﱮ(. ((2

ﱯ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﱯ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﱮ(. ((2
ﱯ ﯕ ﯖ ﯗ ﱮ (. ((2

72القصص .

(((1
( ((1سبأ. 11 :
( ((1األنعام. 91 :
( ((2القيامة. 1718 :
( ((2االرساء. 106 :
( ((2األعىل. 6 :
النمل. 7 :

74ال َق ْفو.

ﱮ(. ((2
ﱯﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

(((2
( ((2القصص. 11 :
( ((2االرساء. 4 :
( ((2طه. 114 :
( ((2االرساء. 36 :
الكهف. 64 :

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ﱮ(. ((1

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﱮ(. ((2

133

العلم واملعرفة يف القران الكريم

ﯢ ﯣ ﯤ ﱮ(. ((2

75القلب .

ﱯ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ

ﯾﯿﰀ ﰁ ﰂ

ﮕ ﱮ(. ((2

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

76الكتاب .

ﱯ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

134

واثنتا عرش مرة .

ﱮ(.((3

ُ
ريس.
77الك ّ

ﱯ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

ﱯ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲﯳ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

ﯻ ﱮ(. ((3
ﱯﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﱮ(. ((3
مع مالحظة ان اطالق [لفظ القلب عىل

العقل جماز مشهور وجاء لفظ القلب دا ً
ال

عىل العقل والرأي واجلارحة يف الصدر يف
آيات الذكر احلكيم] ( ((3بام يقدر به مائة

(((2
( ((2االحزاب. 4 :
( ((3احلج. 46 :
( ((3احلرش. 14 :
( ((3اصالح الوجوه والنظائر الفقيه الدامغاين ص 388
البقرة. 87 :

حتقيق عبد العزيز سيد األهل الطبعة الثانية دار العلم

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﱮ(. ((3

ُ
78الكشف.

ﱯﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﱮ(. ((3
ﱯ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﱮ(. ((3
بريوت . 1977

(((3
( ((3البقرة. 255 :
( ((3ق. 22 :
( ((3النجم. 5758 :
االحقاف. 12 :

أ.د.الشيخ عيل العيل

79االلباب .
ﱯ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﱮ(. ((3

80اللحن .

ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﱮ
(. ((3

81اللطف .

ﱯﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﱮ(. ((3
ﱯ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱮ(.((4

82االهلام .

ﱯﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﱮ(. ((4

83التمحيص .

(((3
( ((3حممد. 30 :
( ((3يوسف. 100 :
( ((4امللك. 14 :
( ((4الشمس. 78 :
الرعد. 19 :

ﭖ ﱮ(. ((4
ﱯ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱮ(((4

84التمييز .

.

ﱯ ﮩ ﮪﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ
ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﱮ(((4

.

85النبأ .

ﱯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎ ﱮ(. ((4

ﱯ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨ ﱮ(. ((4
(((4
( ((4آل عمران. 154 :
( ((4آل عمران. 179 :
( ((4التحريم. 3 :
( ((4القمر. 4 :
آل عمران. 141 :

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﱯﭑﭒﭓﭔﭕ

135

العلم واملعرفة يف القران الكريم

86االستنباط .

ﱯﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﱮ(. ((4

87اإلنذار .

ﱯ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﱮ(. ((4

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ﱯ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ

136

ﮯﱮ(.((4

ﭗ ﱮ(. ((5

89النظر .

ﱯﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱﭲﭳ ﭴ
ﭵﭶ ﭷ ﱮ(. ((5

90النقيب .

ﱯﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ

ﱯ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ
ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﱮ (. ((5

88النصح .

ﱯﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﱮ(. ((5
(((4
( ((4القمر. 36 :
( ((4القمر. 41 :
( ((5امللك. 17 :
( ((5التوبة. 91 :

ﱯﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

النساء. 83 :

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﱮ (((5

.

ﱯﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
(((5
( ((5االنعام. 158 :
( ((5املائدة. 12 :

االعراف. 68 :
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ﱮ(. ((5

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ

91النهى .

ﱯ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﱮ(. ((5
ﱯ ﮒ ﮓ ﮔ ﱮ(. ((5

92اهلدى .

ﱯ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﱮ(. ((5
ﱯﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﱮ(. ((5
ﱯ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﱯﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﱮ(. ((6
وق��د وردت يف أكثر من  316مورد

اشتقاق أو مادة .

93الوجدان .

ﱯﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ

(((5
( ((5طه. 54 :
( ((5النجم. 14 :
( ((5البقرة. 2 :
( ((5البقرة. 16 :
( ((6اجلن. 2 :
( ((6حممد. 17 :
ق. 36 :

94االجياس .

ﱯﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﱮ (. ((6

95الوحي .

ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﱮ(. ((6
ﱯ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﱮ (. ((6

96التوسم .

ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﱮ(. ((6

ﱯ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﱮ(((6

 97الوعظ .

ﱯﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓ
(((6
( ((6هود. 70 :
( ((6النساء. 163 :
( ((6النجم. 4 :
( ((6القلم. 16 :
( ((6احلجر. 75 :
البقرة. 96 :
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ﭨ ﱮ(. ((6

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱮ(. ((6
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ﰔ ﱮ(. ((6
ﱯﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﱮ(. ((6

ﱯ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙﰚ ﰛ ﰜ ﰝ
ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﱮ(. ((7
ﱯ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﱮ(. ((7

ﱯﮤﮥﮦﮧﮨ
ﱯﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
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 100التوقيف .

 101اليأس .

ﮩ ﱮ(. ((7
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ﱯ ﯧ ﯨ ﱮ(. ((7

ﭩ ﭪ ﭫ ﱮ(. ((7

 98الوعى .

ﱯ ﭷ ﭸ ﱮ (. ((7

ﱯ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﱮ(.((7
ﱯ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﱮ(. ((7

 99الوقار .

ﱯﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﱮ(. ((7

 102اليقني .

ﱯ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﱮ(. ((8
ﱯ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﱮ(.((8
ﱯ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ
ﮧ ﱮ (. ((8

ﱯ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﱮ(. ((7
(((6
( ((6سبأ. 46 :
( ((7آل عمران. 138 :
( ((7املائدة. 46 :
( ((7املعارج. 18 :
( ((7احلاقة. 12 :
( ((7االنشقاق. 23 :
( ((7نوح. 13 :
الشعراء. 136 :

(((7
( ((7االنعام. 27 :
( ((7الصافات. 34 :
( ((7يوسف. 87 :
( ((8الواقعة. 95 :
( ((8احلجر. 99 :
( ((8التكاثر. 57 :
الذاريات. 2 :
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الداللة االستعاملية

ليس من السهل التعاطي مع النص

القرآين وذلك خلصوصيات عالية وعديدة
فيه تتمثل عند التعاطي معها خصوصية

تنعكس عىل األبعاد التي يريدها هذا النص
أو ذاك ،سيام إذا نظرنا اىل لقرآن الكريم

بصفته النص اإلهلي الذي تتشكل حمورية
الدين من خالله ،وليس أي دين بل الدين

اخلاتم ،من هنا نجد أن هناك أساليب ولربام
مناهج وضعت لكي تكون أساس ًا يف فهم
ويكون املفرس مستنطق ًا النص لكن

التساؤل األهم كيف للمفرس أن يتجاوز
م��ا يمتلكه م��ن م��درك��ات وخم��زن فكري

وآفاق ذهنية ومسلامت ورؤى حيملها سابق ًا
ويدخل النص القرآين ،وه��ذا ما يكتنف

العالقة التي تتكون ما بني النص واملفرس
وم��ن أح��د اف��رازات��ه هو استيعاب النص
القرآين تفسريات ومناهج تنوعت وتعددت
بتعدد املفرسين إياه مع ما محله هذا التنوع
والتعدد من ثقافة وفكر ومذهب .

لذا نجد أن الصيحات تتعاىل بتجاوز

ذلك باستنطاق القرآن بام هو هو ،لكن

الدقيقة لفهم النص ال��ق��رآين وحماكاته

وتفعيل دوره ولعل أحدث ما يمكن أن
يتعامل معه هو املنهج املتبع يف تفسري القرآن
بالقرآن ولسنا هنا بصدد عرض املناهج أو

األساليب بقدر ما نحن بصدد بيان كيفية
فهم الداللة استعاملية الفاظ القرآن الكريم

السيام ما يتعلق بموضوع الدراسة .

ان ما يتبع من تفسري القرآن بالقرآن مل

يكن من حيث التسمية أو التعامل بشكل
عام مع اآليات القرآنية اسلوب ًا حديث ًا وإنام

هو يف واقعه متبع من قبل مفرسين عدة،
حيث ك��ان معوهلم األس���ايس يف تفسري
القرآن بالقرآن هو كشف اآليات وما شاهبه

من األساليب حيث كانوا يقطعون اآلية

التي يرومون تفسريها إىل كلامت ومجل ثم
يبحثون عن تلك الكلامت واجلمل يف سائر
أنحاء القرآن وجيمعون كل اآلي��ات التي

تتضمن تلك الكلامت وحياولون تفسريها
وقد أصبحت هذه العملية أكثر سهولة يف

الوقت احلارض بسبب توفر املعجم املفهرس
أللفاظ القرآن ،وقد درج الطربي يف تفسريه

عىل هذا األسلوب وبقى هذا املنهج موجود ًا
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139

العلم واملعرفة يف القران الكريم

وس��ار عليه صاحب الكشاف ومن بعده

يعىل وفق بينهام وإن كان اثبات ًا يستعضد هبام

إىل زمن العالمة الطباطبائي الذي أكد أيض ًا

وك��ان قبل ال��ف��راغ من اآلي��ة يطابقها مع

اإلمام الرازي ثم بقي هذا املنهج موجود ًا
عىل أن القرآن يفرس بعضه بعض ًا (. ((8

وه��ذا ال يعني أننا بصدد بيان املشابه

لكن نحن بصدد ع��رض ما ذكرناه آنف ًا

واملفرس بطبيعة احل��ال له اليد الطوىل يف

ذل��ك ،ل��ذا لو جتاوزنا (احلالة املعجمية)
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نجد أننا إزاء اسلوب سيحدد منهج ًا أكثر
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وهكذا نجح بتفسري القرآن هبذا االسلوب

ال��رواي��ات ويتخذ من ال�براه�ين العقلية

كمنظار له يف متحيصها] (. ((8

لعل ه��ذه ال��رؤى تعطينا فه ًام أشمل

للنص القرآين من خالل الفاظه حتى نصل

من خالهلا اىل عاملية هذا الكتاب وبعده
التكاميل واإلنساين .

فاعلية عرب دمج البعد املعجمي مع التحليل

ان الدواعي التي تدعونا لدراسة اللفظ

الكريم من غري إغفال الدعم من الروايات

لعرض منهجيته املعرفية والعلمية بأفقها

[منهج تفسري القرآن بالقرآن كام ذهب إليه

األلفاظ بدائرة البعد االستعاميل املنحرص

حينام كان يريد تفسري آية معينة مل يكتف

اىل آفاق القرآن والدين اإلسالمي العاملية .

املفهومي ،مع عرض ذلك عىل آيات القرآن

ال��ق��رآن املستوعب مفرداته ه��ي حماولة

والربهنة العقلية ،لذا نجد أننا لو درسنا

العاملي متجاوزين بذلك تضيق دائ��رة

صاحب تفسري امليزان رضوان اهلل عليه فهو

بزمان ومكان معني بل االنطالق من خالله

بجمع اآليات التي حتمل كلامت تلك اآلية

ان عدم إمجال املادة اللغوية الفاظ القرآن

كشواهد وإنام كان حيلل أيض ًا مضامينها أي

الكريم ال يعني الوقوف عند حدود داللتها

كذلك بالتحليل املفهومي ثم يعرض تلك

هبذا البعد إنام هو فهم القرآن بآفاقه وأبعاده

واملتعارضة معها نفي ًا أو اثبات ًا فان كان نفي ًا

معريف ينطلق من أسس ويستمر من خالهلا

فض ً
ال عن التحليل املعجمي كان يستعني

اآلية عىل سائر اآلي��ات األخ��رى املتوافقة

(((8

التفسري والتأويل ،الشيخ جوادي آميل ص  27حوار

يف جملة قضايا اسالمية معارصة عدد ( 1999 )6م .

يف عرص النزول أو املعنى املستقىص آنذاك
العاملية والداعية اىل رؤية منهجية ذات بناء

(((8

التفسري والتأويل ،الشيخ جوادي آميل ص  28حوار

يف جملة قضايا اسالمية معارصة عدد ( 1999 )6م .
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بأبعاد العلم واملعرفة ،خصوص ًا ان املفردة

ما متلكه البيئة العربية من أساليب بالغية

ال��دالل��ة االستعاملية جسدت اإلعجاز

الكريم مل يستعمل لفظ العقل ( ((8بل جاء

القرآنية متتعت بميزات أعطت أبعاد من
القرآين فعندما تناولت اآلية القرآنية مفردة

البصرية كام يف سورة يوسف آية . 108

ﱯ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ

عالية فعندما نأيت للعقل( ((8نجد أن القرآن
ترصف منه يف صيغة الفعل َع َق َل وأكثر
ما ّ
ما جاء يف مادهتا صيغة فعل املضارع عىل

الرتجي
سبيل االستفهام (أفال تعقلون) أو
ّ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

(لع ّلكم تعقلون) أو التقرير (لقو ٍم يعقلون)

أو يف س���ورة القيامةﱯ ﯮ ﯯﯰ

وعندما ننظر يف اآلي��ات التي وردت

ﮒ ﱮ(. ((8
ﯱﯲ ﱮ(. ((8

أوصلت املفردة إىل بعد اليقني الثابت .

إن استعامل االل��ف��اظ ه��ذا جعل من

[ألفاظ القرآن الكريم بطريقة استعامهلا
ووج��ه تركيبها كأهنا ف��وق اللغة (متى
أرادها) ولكن ال تقع له بمثل ما جاءت يف

القرآن ] (. ((8

هذا االسلوب املعجز الستعامل األلفاظ

أعطانا أبعاد ًا واسعة لعمق اللفظ واستعامالته
أوس��ع من دائ��رة االستعامل املتعارف مع
(((8
( ((8القيامة. 14 :
( ((8إعجاز القرآن ،مصطفى صادق الرافعي ،ص256
يوسف. 108 :

طبعة  6مطبعة االستقامة القاهرة  1956م .

ُ
فيها هذه الصيغُ
الفعلية من مادة َع َق َل،

ّ
والتفكر من خالل
نجدها تدعو إىل التأ ّمل

القضايا الفكرية التي تقتيض خماطبة العقل

التي يدور عليها السياق القرآين  ...ومن

ذلك :السموات واألرض ،الليل والنهار،
حييي ويميت ،والشمس والقمر ،واملرشق
واملغرب .
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وغ�ير ذل��ك فهي اعطت دالل��ة عالية

أو النفي (ال يعقلون) .

ﱯﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

(((8

معجم ألفاظ العلم واملعرفة يف اللغة العربية ،عادل

(((8

ّ
بالزمن غري االسم الذي يعني االثبات
الن الفعل
مشعر ّ
ٌ

عبد اجلبار زاير ص. 128

املطلق غري املشعر بالزمان  ....وقد جاءت مادة العقل
ألن املقصود ّ
التفكر والتد ّبر يف ّ
بصيغة الفعلّ ،
كل حني
ٍ
وأوان وليس خمصوص ًا بعرص صدر الرسالة  ...كام

نرج ُح .
ّ
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ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ

ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ

ﭱﭲﭳﭴﭵ

ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼﯽ ﯾ

ﱮ(. ((9

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﱮ(. ((9

ﱯﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

وقد ُك� ّ�رر قوله (أف�لا تعقلون) ثالث

ﱯﮙﮚﮛﮜﮝ

حيتج عىل قومه بكون القرآن
والسالم أن ّ

ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﱮ(. ((9
ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﱮ(.((9
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ﱯ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ

142

ﮚ ﮛ ﱮ(. ((9
ﱯﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﱮ(. ((9
ف�يراد هب��ذه اآلي���ات يف الغالب آي��ات

الكون الدالة عىل علم اهلل ومشيئته وحكمته

ورمح��ت��ه  ...وي��أيت ذل��ك آي��ات الترشيع

والوصاياﱯ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﯧ

(((9
( ((9املؤمنون. 80 :
( ((9النحل. 12 :
( ((9الشعراء. 28 :
( ((9اجلاثية. 5 :
البقرة. 164 :

م��ر ًة ،كأمره رسوله عليه الصالة
ع�شرة ّ
من عند اهلل ال من عندهﱯ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐ ﱮ(((9

.

وجعل إمه��ال استعامل العقل سبب

عذاب اآلخرة بقوله يف أهل النارﱯ ﯫ ﯬ

ﯭﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﱮ(. ((9

فربط السمع هنا بفعل العقل ّ
دل عىل

أن سامع دعوة اإليامن يقتيض فهم(((9
ّ

هذه

ّ
للتفكر والتد ّبر
الدعوة  ...فهذه اآليات هي

والنظر العقيل  ...يف هذه احلقائق واألدلة

والعالمات التي جاء هبا اهلل تعاىلﱯ ﭺ
(((9
( ((9يونس. 16 :
( ((9امللك. 10 :
( ((9تفسري املنار ،حممد رشيد رضا ،ج ،11ص ،246ط
األنعام. 151 :

 ،2بريوت  /تنوير املقابس ،ص. 479
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ﭻ ﱮ(. ((9
قال الطربي( :لقوم يعقلون) أي ملن

َع َق َل مواضع احلجج وفهم عن اهلل تعاىل

أدلته عىل وحدانيته ،فأعلم تعاىل عباده ّ
ان

األدلة والتمييز  ...ألهنم املك ّلفون بالطاعة
والعبادة وهلم الثواب والعقاب .

ّ
تصور املعنى أو املضمون اللغوي
إن
ّ
(ع َق َل) بدأ ي ّتضح أنّه الفهم واإلدراك
للفظ َ
والعلم واملعرفة .

والعلم احل��ديس يعرفه العاقل ،وأ ّم��ا

سابقة  .ومن ذلك األمثال البليغة يف القرآن
ّ ...
صحته
ألن املثل مما يفتقر يف إدراك ّ

وحسن موقعه إىل أم��ور سابقة والحقة
يعرف هبا تناسب مورده ومرضبه ،وفائدة

صحة هذه األمثال إ ّ
ال
إي��راده ،فال يعقل ّ

العلامءﱯ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﱮ(. ((10
ويستعمل القرآن كلمة (يعلمون) يف

األم��ور التي ترجع إىل العقلﱯ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
(((9
( ((10العنكبوت. 43 :
البقرة. 164 :

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﱮ (((10

ّ
ألن الذين آمنوا

ّ
فكروا بعقوهلم فوصلوا إىل هذه النتيجة
املرضية ،والذين كفروا مل يفكروا بعقوهلم

ّ
وحكموا شعورهم
بل فكروا بعواطفهم ن
الذي طبعهم عىل التقليد الزائفﱯ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﱮ(((10

و ﱯﯜﯝ

ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮﱮ(((10

.

وروع��ة ال��ق��رآن الكريم ال تقف عند

هذا احلد بل االنتقاء الرائع يف ختم اآليات

القرآنية كقوله تعاىل:

ﱯﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘﯙ ﱮ(. ((10
(((10
( ((10األنعام. 114 :
( ((10يونس. 5 :
( ((10البقرة. 13 :
البقرة. 26 :
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إذا كان فكري ًا دقيق ًا الفتقاره إىل مقدمات

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
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وقوله تعاىل:ﱯ ﮝ ﮞﮟ ﮠ

حكمه يف مدلول هذا اللفظ أو ذاك ،من

فالسفاهة أمر يرجع إىل طبيعة استعامل

التأويل اللغوية ،ألن التأويل منزلق خطري

ﮡ ﮢﮣ ﱮ(. ((10

العقل فالعلم خاص بالعقل أما النفاق

الذي يؤدي اىل الفساد يف األرض فهو أمر

حمسوس ومن هنا يفرق الرشيف املرتىض

(((10

بني العلم واالدراك من وجه علم

اليشء باألدلة ال باإلدراك يف قوله تعاىل:

ﱯﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
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ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ
ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ
ﰚ ﰛ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﱮ(. ((10

الداللة التأويأتية

اللغة هلا دور فاعل يف بيان الداللة

التأويأتية فهي كداللة يتم حتصل من خالل
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معطيات عدة منها طبيعة استعامل األلفاظ
عرب حتديد مدى عالقة اللفظ والداللة ولو

أخذنا السياق نجد أن األسلوب يتجىل

(((10
( ((10بترصف عن غ��رر الفرائد ودرر القالئدأمايل
البقرة. 12 :

ال�شري��ف امل��رت�ضى جملد  2ص 303حتقيق حممد
ابوالفضل داراحياء الكتب العربية  1954م .

(((10

النور. 4344 :

هنا تربز أمهية ادراك واستيعاب األصول
حيث يتعلق بداللة األل��ف��اظ وطبيعتها

األلفاظ باللغة العربية تتغري حمورية داللتها
من خالل األساليب التي تسعمل هبا ومن
ذلك ما نجده يف تفسري القرآن لذا [جيب أن
نفرس نصوص القرآن كام هي ال كام توحي

به أذهاننا وبعبارة أخرى جيب أن نجعل
من أنفسنا تالميذ ال أساتذة له وإ ّ
ال فسنقع
حينذاك يف دائرة التفسري بالرأي وهو من

أخطر اآلفات التي تعتور فهم القرآن](((10

ولعل أكثر من تعامل مع اآليات القرآنية
عرب دالالت تأويأتية علامء علم الكالم
من خالل تطويع اآليات القرآنية ملناهجهم
وأدلتهم الداعية ملانيهم العقائدية .

ان عملية التعاطي مع األلفاظ وفهم

الداللة التأويأتية تعترب مسلك ًا حتتاج من

املتعاطي:

أن يتناول اللفظ من خالل داللة اللفظ

عىل املعنى .

أن يتناول اللفظ من خالل داللة املعنى

(((10

التعامل مع القرآن نارص مكارم الشريازي ص10

جملة قضايا إسالمية معارصة العدد ( 1999 )6م .

أ.د.الشيخ عيل العيل

الذي دل عليه اللفظ عىل معنى آخر (.((10

فض ً
ال عن هذا قد يدخل املفرس يف دائرة

التأويل داخل التأويل بأغراض عديدة منها

االستفادة من النص الديني لدعم رأي أو
دفع تناقض أو الفوز يف مقاصد النص ،ان

الرباهني العقلية هلا مدخلية فائقة يف استعامل
التأويل فهي تتحرك يف دائرة تأويل النقل

يف قبال العقل ،وهذا ما نجده يف األلفاظ
القرآنية التي تعطي بظاهرها معنى لكن

ختتزل يف باطنها بعد ًا آخر .

الكريم:

ان اخلوض يف منهجية القرآن املعرفية

ليس من باب إضافة جمرد عبارة وإنام هو

م�شروع هيدف إىل إع��ادة توظيف املعرفة

اإلنسانية وامل���وروث الفكري اإلنساين
واحلضاري بشكل عام ومااحتوته احلضارة

اإلسالمية بمصادرها وتفاعالهتا بشكل

خاص بحيث يكون هذا التوظيف ضمن

منظومة ت��رس��م املنهج امل��ع��ريف باسسه
(((10

بترصف ظاهر التأويل وصلتها باللغة ،السيد أمحد

عبد الغفار ص 87دار املعرفة اجلامعية االسكندرية
 1981م .

قواعد علمية منهجية ضمن اإليدلوجية
والرؤية الكونية التي يشكلها الفكر الديني

اإلسالمي بأصالته.

إذن نحن أم��ام أطر معرفية ومنهجية

تنبع م��ن ال�ض�رورة االنسانية والدينية

للتوحيد وما خيتزله من أصول والذي يف
ضوئه س��وف يعاد النظر يف مجيعها التي
تراكمت من امل���وروث البرشي وإع��ادة

تقييمها منهجي ًا ومعرفي ًا عىل وف��ق هذه

األط��ر األصيلة لتكون قاعدة للتجديد

وديمومة العطاء للفكر الديني ،حيث
نستمد من اآليات القرآنية ذلك عرب رؤية

مدى انسجام القواعد املنهجية واملعرفية

املتوفرة لدينا ،كذلك أي استحداث أو

تطوير يف أث��ن��اء ذل��ك أو م��ا تنتجه تلك
احلركة ،مبتعدين عن مرشوع احتواء املدنية
املعارصة سلبي ًا والتعاطي معها عرب موقع
املتلقي غري الفاعل أو املترصف املتأقلم أو

ّ
املطور املزيف.

ان م��ا نعيشه ال��ي��وم ه��و نتاج واض��ح

لدراسات انتقدت عند باحثيها من الطرف
اآلخر بمعنى اهنا حاكت أسسها يف ضوء
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دعوة ملرشوع املنهجية املعرفية للقرآن

ومصادرة األصيلة مما يعني أننا ندعو إىل
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ضحالة يف الطرف املقابل ،فكان نتاج

نجد أمثال الدكتور كامل عبد اللطيف وخري

دينية إسالمية افتقدت يف كثري من مناهجها

يدافع  ...عن االصالح السيايس يف صورته

ذلك هو اجياد منهجية معرفية ذات مظاهر

العمق الديني اإلسالمي ،أما ما ندعوا إليه
فهو إعادة صياغة منهجية ومعرفية تنطلق
من بناء األسس املنهجية واملعرفية مفردات
كافة املنظومة الدينية للدين اإلسالمي .

ان ما وصلنا من نتاجات ما هو إ ّ
ال

مقايسات حم��اك��اة اآلخ���ر انتجت لدينا

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ب��ص��ورة ت��ت��ق��ازم م��ع ال��زم��ن ف��ض� ً
لا عن
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الدين التونيس إذ يرى األول ان خري الدين ]
الليربالية ،انه يدافع عن رضورة االستفادة

من ال��غ��رب ،رضورة اقتباس ما يشكل

أس��اس قوة الغرب وعند حماولته اقناعنا
بذلك يلجأ إىل إظهار عدم تناقض املفاهيم
السياسية الليربالية مع بعض املفاهيم التي

تبلورت يف إطار األحكام السلطانية ومتت
صياغتها ضمن أبواب السياسية الرشعية .

تقادمها حتى تقاعدها إضافة ملا تزدحم به

انه ال ينتبه إىل أن املامثلة التي يقيمها بني

وحتت عباءة الفكر االصالحي أو األصالة

العقلية ت��ؤدي إىل تكسري كال املنظومتني

الدراسات املعارصة واملعنونة باإلسالمية
والتجديد أو غري ذلك بمثل هذه املفاهيم
املفعمة باملحاكاة بني النظم املستعملة لدى

اآلخ��ر وما لدينا ،فاصبحت االشرتاكية

حتاكي العدالة االجتامعية والديمقراطية ما
هي إ ّ
ال بشورى أو الدستورية النيابية ،وما
جرته علينا هذه األساليب من اجياد منظومة
ال تنتمي ال إىل اإلسالم وال إىل الغرب إنام

هي هجني من ذلك وعقيمة غري منتجة،

وقد تنبه اىل ذلك عدد من الباحثني وحتمس
البعض حتى النخاع ملثل هذا الطرح حيث

مفاهيم السياسة الرشعية ومفاهيم السياسة
املرجعيتني إهن��ا تكرس اإلس�لام والغرب

مع ًا ،ان غياب الوعي النقدي أثناء عملية
الرتمجة والتأويل يسمح لنا بوصف ممارسة

خري الدين النظرية باخليانة وال نقصد

باخليانة النص األص�لي والنص السيايس
الليربايل بل خيانة منطوق ومضمر املفهوم

اإلسالمي أيض ًا من األمثلة التي توضح
هذه املامثالت التي نغشاها باملستحيلة نعثر
يف النص املدروس عىل النامذج اآلتية:

ال���ش���ورى م��ق��اب��ل احل��ك��م ال��ن��ي��ايب

أ.د.الشيخ عيل العيل

(الديمقراطي) .
أهل احلل والعقد مقابل النواب .
التمدن مقابل التقدم .
ال ينتبه خري الدين إىل التحويل والتبديل

الذي يطرأ عىل املفهوم عندما يرتمجه بحسب

مفاهيم تنتمي إىل جم��ال م��ع��ريف خمالف
املجال الذي انتجه ثم تبلور يف سياقه ...

لقد الحظنا ان املامثلة يف النص عبارة عن
تصالح بني مفاهيم تتعذر كل امكانيات
انجاز أي وفاق أو توافق فيام بينها ،وذلك

نقصد بذلك املنظومة الرشعية (اإلسالم)
واملنظومة النظرية العقلية (الفكر السيايس
الليربايل) إذن من امل��ع��روف ان مفاهيم

السياسة الرشعية تتضمن من منطلقات
ذات طبيعة دينية خالصة ،منطلقات تعرتف

للنص الديني بالقداسة واملطلقية وينتج
عن ه��ذا ب��ال�ضرورة تصور حم��دد للكون

واملجتمع والفرد ،تصور ذو طبيعة الهوتية

حيث يشكل الكون دائرتني دائ��رة الدنيا
ودائرة اآلخرة .

 ...ال شك ان وراء هذا اخللط ووراء

هذه املامثلة املستحيلة عوامل متعددة يمكن

الكتابة السياسية كام وضح ذلك ألربت

ح��وراين عندما ق��ال :كانت القضية التي
شغلت الطهطاوي وخري الدين وإن عرب

كل منهام بشكل خمتلف ت��دور حول هذا
السؤال كيف يمكن للمسلمني أن يصبحوا

جزء ًا من العامل احلديث من غري أن يتخلوا
عن دينهم (((11

.

وم��ا نحن بصدده نجد فيه مثل هذه

املحاوالت من قبيل ما يغايل به بعضهم

من ان كل ما يكتشفه العلم له آية قرآنية،
والتي إذا تقادم عىل مثل هذه األصوات

الزمن سوف يصبح القرآن الكريم شيئ ًا

فشيئ ًا إما كتاب ًا مدرسي ًا أو موسوعة علمية

حلركة األفالك واهلالل واحلمل ويف اآلونة

األخ�يرة الغذاء وه��ذا ال يعني أننا ننفي

بأي شكل من األشكال اإلعجاز العلمي
للقرآن الكريم بل نحن نؤكد عليه ولكن
حرص هذا الكتاب الفريد بجزئية ومفردة

من مفرداته هو تضييق دائ��رة هذا النص
اخلالد ،وحرص دائرة عملية هبذا البعد هذا

(((11

للتوسع راج��ع االنتلجنسيا يف املغرب العريب

الكتابة السياسية عند خري الدين التونيس د.كامل عبد
اللطيف ص 9396دار احلداثة بريوت الطبعة األوىل

 1984م .
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نظر ًا لألولويات التي تضم املنظومتني،

أن حتدد منها مسألة التوجه االصالحي يف
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خلل منهجي فادح يف التعاطي مع الكتاب

لتكون يف ضوئها هذه الفيوضات املستوحاة

الساموية واملهيمن بمبادئه ورسوله حممد

منهجية وهو أوسع من دائرة أن يكون هذا

ال��س�ماوي اخل��ات��م وامل��ص��دق ع�لى الكتب

 عىل سائر الديانات الساموية التي مل
تنلها يد التحريف .

نحن بحاجة إىل منهجية معرفية تنتشل

الفكر الديني اإلس�لام��ي إىل م��ا يقابل

النظريات األخ���رى ع�لى نحو املجاهبة
واألسس املعرفية واملنهجية بصورة تضمن

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

لنا عمق الرؤية الكونية لكل مفاصل هذا
الفكر بنحو تفاعيل علمي وموضوعي
ونظري .

منهجية املعرفة:

من أه��م ما يميز البحث العلمي هو

اعطاؤه أسس ًا تنظم مساره وحتدد أفكاره
فنحن أزاء أسس علمية عملية ذات ُبعد

نظري ينعكس عملي ًا عىل الواقع لتنقل
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التصورات والنتائج من مرحلة التأمل
واخلواطر واألفكار اهلائمة من غري أسس إىل
مرحلة جتعل منها مبادئ وقوانني منهجية،

ان منهجية املعرفة التي نطمح باملسامهة

بوضعها تعمل عىل إجي��اد ضابط لتقنني
األفكار املستوحاة وكيفية استوحائها،

من عبق النص القرآين مبنية عىل أسس
املنهج أو ذاك معتمد ًا يف فهم وتفسري القرآن

الكريم إنام ما نطمح إليه هو ادراك منهجية

ومعرفية القرآن الكريم .

اننا قبال نص إهلي حيمل أبعاد ذات آفاق

كونية وأنفسية مما يعني أننا البد أن نرسم
مالمح املنهجية املعرفية عىل هذه األسس
والتي تولد لنا نتائج متالئمة مع مادة النص

القرآين ،متجاوزين بذلك احلالة العشوائية
التي يفرزها بعض املناهج التي تتعامل مع

النص القرآين ،والتي مل تتجاوز يف عطائها

سوى تفسري النص القرآين حتى دخلت مرة
أخرى لدينا بطريق أو بآخر (اهلرمنتوتيك)

( ((11كمنهج عد ّه بعضهم ،وهذا من غري

مالحظة طبيعة تعامالته وان��ه متولد من
اف��رازات عرص النهضة وكذلك األسس

القائمة عليها والتي من املؤسف مل نجد يف

دراستنا من استوعب حركتها بشكل واضح
قبل أن يتبناها فأدى بمثل هذه املناهج ان

(((11

للمزيد راجع حمارضتنا التي ألقيت عىل طلبة

ال��دراس��ات العليا يف املذاهب واملفاهيم الفكرية

(علم الكالم اجلديد) عند تعرضنا بشكل مسهب

للهرمينوتيك .

أ.د.الشيخ عيل العيل

تعود يف فهم النص القرآين عىل وفق دائرة

ال تعني (االح��ادي��ة) يف التفكري بمعنى

العلمية واملوضوعية عدّ ذلك ،إذ ليس من

متناقض ًا ومتعارض ًا أو املادية والوضعية

املقاربات أو التوفيقات ،وليس من املنهجية

سامت املنهج أن يتقبل أي توفيقية أو انتقائية

متام ًا كالقانون يف الظاهرات الطبيعية ،فال
يمكن أن نقول ان احل��رارة متدد األجسام

ثم نقول يف الوقت ذاته ان االجسام تتمدد
بذاهتا ،وهذه هي أزمة الفكر االنتقائي يف

اشكاله كلها بام يشمل اولئك الوصفيني
الذين قبلوا األخذ بفلسفة العلوم الطبيعية
ث��م رف��ض��وا نتائجها امل��ادي��ة يف التأريخ
كثري من م��دارس املتكلمني االسالميني

الذين قالوا باجلربية واضطروا يف حتديد

مسؤولية اإلن��س��ان عن اعامله أو الذين
قالوا باالختيار واضطربوا يف مطلق اهليمنة

اإلهليةأوالذين قالوا باالثنني مع ًا ( ((11ان
املنهجية ال تقبل التوفيق وال التوسط فهي

قانون حمدد إلنتاج األفكار  ...ان املنهجية
( ((11يضيف صاحب هذه الدراسة بعد ذلك ]أو الذين
قالوا باالثنني مع ًا[ ولعله ال يقصد العدلية الذين قالوا
بنظرية األمر بني األمرين وهي من أدق النظريات
يف هذا الصدد لكن ال حيكم عليها من خالل منهج
املتكلم بل حتتاج أس��س علمية من علوم أخرى

كالفلسفة وعلم العرفان النظري للوقوف أكثر عىل

أبعادها .

االنتقائية ولكن ثمة فارق كبري بني معاجلة

ما يبدو متناقض ًا ومتعارض ًا يف إطار الضابط

املنهجي نفسه قانون األفكار وغري توفيقية
وبني معاجلة ما يبدو متناقض ًا ومتعارض ًا

بال منهج ومن خالل التأمل العقيل فقط

وهذا هو معنى املنهجية كناظم مقنن إلنتاج
األفكار ذات النسق الواحد فكل تعدد

مقوالته وتتضارب إنام هو فكر غري منهجي
ولو التزم يف انتاجه الذهني باطار مرجعي

أرقى منه فالقرآن الكريم  .مث ً
الحيمل ضمن

وحدته الكتابية العضوية منهجية كاملة غري
ان اجلهد البرشي املبذول يف التفسري انطالق ًا

من النصوص امل��ج��زأة وتبع ًا للمقاصد

املوقوفة عىل أحكام بعينهامرور ًا بمحطة
اهلرمينوتيك املعارصةال يمنح املفرسين

صفة املنهجية(. ((11

إننا ندعوا إلجياد أسس تعمل عىل ابراز

نص القرآن الكريم وما حيمله من فيوضات
(((11

منهجية القرآن املعرفية ،أبوالقاسم حاج محد

ص 190جملة قضايا اسالمية معارصة العدد السادس

 1999م  1420هـ .

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

واملجتمع واألخ�ل�اق وكذلك هي أزمة

ان قانون األف��ك��ار ال يستوعب ما يبدو
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و كنوز معرفية هلذه اإلنسانية فض ً
ال عن

هناك خل ً
ال عند التطبيق أو غفلة عند إبراز

مقاربات أو توفيقات أو غريها حتتاج إىل

اننا نسعي إىل إرس��اء ما يتناسب مع

مشوهة وغ�ير واضحة املعامل هل��ذا النص

(كتاب اهلل وع�تريت أهل بيتي) الثابت يف

أو االف��راط يف الغور بالتأويل من داخل

إليه ان املنهجية [ التي نعنيها هي خروج

يريد مقاصديه كان بادعائه أو مؤو ً
ال النص

إىل اكتشاف النسق املرجعي الذي حياكم

إنام املنهج احلقيقي هو الذي يربز نص

حيكم التطبيقات يف خمتلف احلقول األخرى

الفريده واع��ج��ازه املعجز وآفاقه املبهرة

نظريات بدورها إىل إطار مرجعي وليس
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املسلمني أنفسهم من غري تناقضات أو
عناء يف التوجيه والعرض تنتج عنه صورة

مدرسة أهل البيت  بموجب حديث

اإلهل��ي إضافة اىل التحجيم ال��ذي يامرس

مصادر املسلمني للوصول إىل ما نصبوا

التأويل حتت اسقف عديدة كل ينال منها ما

العقل من حالة التوليد ال��ذايت للمفاهيم

بادعائه اآلخر أو (هرمنوتيقي ًا) .

هذه املفاهيم نفسها ويؤطر انتاجها بحيث

ال��ق��رآن بكامله وبشكله املحكم ونظمه
ومرونته املعهودة ومعارصته اخلالدة بني
ثابته ومتغريه وأصالته وجتديده وزمكانيتة.

فاملنهج ه��و خالصة ق��وان�ين حتولت إىل

جمرد صياغة موضوعية للتفكري] (. ((11

وهذا اليتم هبذه األساليب التي إن متت

يف ذاهتا وأسسها ففي الغالب تعمل عىل
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التحليل والنتائج(.((11

إبراز مفهوم مستعملها وافقه الذايت الذي

حياكم النص بام يمتلكه من قدرات ومعرفة
وأسس وقدرة عىل استنطاق النص من غري
مرجعية واضحة لتحكم هذه األسس ،وان

وضعت يف ضمن منظومة مدرسة أهل
البيت  قواعد ملحاكمة النص لكن لعل

ملاذا املنهجية واملعرفية ؟

املنهجية ت��ع��د اخل��ي��ط ال����ذي ينظم
(((11

ورد يف األثر ان القرآن هو الضابط يف تقييم النص

الروائي (فكل ما خالف القرآن فهو زخرف) وقد
وضع أئمة أهل البيت طرق ًا أوضحوا فيها طريقة

التعامل مع النص القرآن لكن قد نخفق يف فهم ذلك
أو تطويره بطبيعة احلال ،لذا البد أن نستند ملرجعية

أهل البيت (ع) يف ذلك والتي تضمن لنا سالمة ما يتم
تطويره أو اكتشافه من أسس لفهم النص املعصوم .

(((11

منهجية القرآن املعرفية ص 191أبوالقاسم حاج

حممد .

أ.د.الشيخ عيل العيل

جواهر املعرفة من نظريات وآراء ومعاين

تتشكل منها منظومة متكاملة لتطوير الفكر

وجد ،لذا ال نستغرب ما حدث يف منتصف

املعرفية (بمنهجية الالمنهجية) املؤدية اىل

املؤمتر الثاين لفلسفة العلوم ،حيث وقف

التطور اهلائل عىل املستوى التقني وكذلك

الفكري) للعامل من وجهة نظر احلضارة

النتاجات البرشية ،بحيث يرسم مسار ًا دقيق ًا

الالهويت ولكن بال تبني االحلاد الذي يعني

 .وقد قامت ليست بالقليلة بل واسعة يف

قوانينها الذاتية) من غري إضافة عامل (غيبي

وحركته يف إطار عالقة تفاعلية بني اإلنسان

يف العلوم التطبيقية واملختربية ولكن عالقة

ان تكتشف منظومة القيم يف قانون الطبيعة

خارج نطاق احلركة املادية من زاوية التأثري

أساسي ًا ومكون ًا رئيس ًا للمعرفة خصوص ًا

يمكن تلخيص مناقشات املؤمتر بالتساؤل

َّ
وينظم من
والرئيسة التي البد أن ينظم

ويف امل���ق���اب���ل وق����ف ال�ب�روف���س���ور

بني العلوم وأثرها عىل بعضها البعض إذ

أو تثبيت املنتج األخالقي واالجتامعي ان

اإلنساين مع احلرص عىل اغراق املنظومة

ه��ذا القرن سنة  1954م يف زي��ورج يف

اي معرفية ،وإنام نحن بحاجة ماسة مع هذا

(فغونسيت) رئيس املؤمتر ليعرض (النظام

االبداعي إىل منهج مولد ومنتج جمموع هذه

األوربية التي أزاحت جانبي الدين والرتاث

حلفظها وتطويرها وتفعي ً
ال أكثر لدورها

عملي ًا (النظر إىل حركة امل��ادة عىل وفق

إبداع فلسفة العلوم والتي [متنهج الوجود

خارجي)  .مل تكن مشكلة املؤمتر يف البحث

والطبيعة بمعزل عن البعد الغيبي ومن غري

النظام الكوين باإلرادة اإلهلية وبكل ما هو

ن��ف��س��ه]( ،((11مما يعني اهن��ا عزلت بعد ًا

أو عدم التأثري فيها ،وبقول يقارب عقولنا

إذا حلظنا ان اإلنسان له أبعاده األساسية
خالهلا وهي األبعاد

(((11

األخروية

نفسية

الدنيوية
بدنية
خارجية
منهجية القرآن املعرفية ص 192أبوالقاسم حاج

حممد .

حول الناحية العملية .

خ.فـ(فاتالييف)متمنطق ًا باجلدلية املادية
مؤكد ًا عىل أن مهمة فلسفة العلوم إنام تكمن
يف تعميم املبادئ العلمية عىل النظام الكوين
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واب��داع��ات ،منطلق ًا من قاعدة الرتابط

ومن هنا اخفق ذلك املنهج يف إرساء
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وليس فقط استعامل األساليب التطبيقية

يف األخالق اإلنسانية كام تتحكم اجلاذبية

عىل تعميم املبادئ العلمية لصياغة املنهج

خيترص اإلنسان إىل مستوى األشياء الطبيعية

لالستقصاء العلمي  .فـ (فاتالييف) يرص
العلمي ال��ذي جيعل ك��ل يشء (داخ��ل)

الكون .

لتلك املناقشات منعكساهتا عىل علم

األخ�لاق والقانون والبناء الدستوري
واحلياة االجتامعية وكل متعلقات اإلنسان،

فاما ان يفهم اإلنسان النظام الكوين فه ًام
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ثنائي ًا يف حدود العالقة بينه وبني الطبيعة
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فقط مستـثني ًا (الغيب) وإما أن يعود إىل

الفكرة احلضارية املركزية حول الغيب .

ويف هذه احلالة يتوجب عىل العلامء اثبات

(احلضور الغيبي يف احلركة املادية) وبشكل

تطبيقي وخمتربي ال االكتفاء بالقول إن اهلل

سبحانه قد خلق فقط ،فمفهوم اإللوهية
يتخذ منحى جديد ًا يف التعرف عليه وكذلك

(مفهوم العالقة مع اهلل) .

يف سقوط التفاحة  .انه منطق ضيق جد ًا إذ
وخيترص البناء الكوين من تكوينه الغائي غري
العبثي كبيت لإلنسان ،إىل مفهوم تتجه فيه

احلركة بال غاية .

ثغرات املنهج امل��ادي للنظام الكوين

الذي طالب به فاتالييف كثرية جد ًا وكبرية

كذلك ومل تكن مشكلة العلامء الوضعيني

من العدميني غري امللحدين هي (اثبات

وج���ود اهلل) وإن�م�ا كمنت مشكلتهم يف
(معرفة العالقة باهلل) وإنام كمنت مشكلتهم

يف (معرفة العالقة ب��اهلل) ضمن النظام

الكوين وعىل وفق معطيات املنهج العلمي
ومل يكن (االنجيل) املتداول اليوم ليشكل

مصدر ًا لتحديد هذه العالقة منذ أن نقد

بشكل كامل عىل يد (برونوباور) الذي قدم
يف سنة  1840دراسته اجلريئة (نقد تاريخ

ك��ان موقف العلامء العدميني (غري

انجيل القديس يوحنا) ثم نقده اآلخر (نقد

فالتفاحة تسقط بجربية اجلاذبية النيوتونية

حيث زعم ببحوثه كافة ان األناجيل ال

امل��ادي�ين وغ�ير امللحدين) حمزن ًا للغاية،
وعىل وفق قانون طبيعي ،وبالتايل فان منطق

احلاجة الطبيعية املبارش هو الذي يتحكم

تاريخ األناجيل األربعة وانجيل يوحنا)
تتضمن نصوص ًا صحيحة ص��درت عن

نبي اهلل عيسى بن مريم وان النصوص كافة

أ.د.الشيخ عيل العيل

املنسوبة إليه هي من اختالق ووضع الكتاب
املتأخرين ثم مىض برونوباور فصب مزيد ًا

من الزيت عىل النار امللتهبة حني أصدر يف

سنة  1852دراسته يف برلني حتت عنوان

(نقد التفسري الالهويت لألنجيل) مؤكد ًا
هذه املرة عىل احدى دواهي القرن التاسع

عرش عدم وجود رابط تارخيي بني العهد
القديم كام يربزه اليهود والعهد اجلديد كام

تتضمنه األناجيل .

ربام مل يعارص العلامء الوضعيون الذين

قطع ًا قد عارصوا جهود املؤرخ الربيطاين
ال��ذي يميل لال أدري��ة يف التفكري الديني
وهو آرنولد توينبي حيث اثبت يف حوار

بينه وبني عامل الديانات املقارنة ،اليهودي
روزنتال ان نصوص االنجيل أو االناجيل
ال حتمل سوى أربعة مقاطع فقط يمكن

نسبتها إىل عيسى بام فيها نص ينفي فكرة
احللول والتجسد عن املسيح [ (. ((11

وم��ا تبع ذل��ك من ممارسات معارصة

أدت إىل ما نراه اليوم من تعامل مع املعرفة
( ((11منهجية القرآن املعرفية ص 216أبوالقاسم
حاج حممد نق ً
ال عن جريدة التايمز اللندنية بتاريخ
 1975/12/20م .

عىل:

1النقدية .
2التحليلية .
3الرتكيبية .
وع�لى ق��واع��د تبلورت منذ منتصف

القرن التاسع عرش تعتمد عىل املناهج
املادية أو الوضعية االنتقائية التي قاطعت
البعد الغيبي وحتى بعد اإلنسان الدنيوي
ذوالطابع الغيبي ،وهذا ما جتسد يف العلوم

اإلنسانية واالجتامعية وما انبثق عنها من

دراسات ،من هنا يرتسم التساؤل الكبري يف
كيفية وضع العلوم اإلنسانية واالجتامعية

(((11

وال��دراس��ات املتعلقة هبا يف أفقها

احلقيقي وتطلعات فكرها باألبعاد التي

ذكرناها آنف ًا ،فاملعرفة التي نتوخاها ليست
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جادلوا فاتالييف أعامل برونوباور ولكنهم

عرب ثالثة أساليب تتمحور بشكل أسايس

فكر ًا مادي ًا وليست نظرية ملذهب فكري

وصفي ،إنام هي أبعاد لعلوم مرتابطة بأفقها
وتطلعاهتا لبناء اإلنسان وجمتمعه بآفاقه

(((11

لعل من املامرسات التي حتاول أن تفرز وتؤسس

لذلك ما يتم من إنشاء مؤسسات ملعاجلة وصياغة
العلوم اإلنسانية كام نجده يف إنشاء جامعة اإلمام

الصادق  يف طهران منذ ما يقارب عقدين من
الزمن والتي تتخصص يف العلوم اإلنسانية ،وهذا ما

يلمح من فكر مؤسسيها .
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وأبعاده ،مما يعني أننا أزاء عملية ال تقف

النامء والتطور الفكري والعلمي والعميل

متازج وتالقح معريف واسع يشمل إعادة

واملفاهيم ،وإبعاد منتجات املعرفة وعلومها

عند النقد أو التحليل أو الرتكيب بل هي
جتذير وتأصيل مجيع اإلنجازات اإلنسانية

بأبعادها وآفاقها لبناء احلضارة املستدامة
واملتجددة يف عطائها وبقائها ال الراكدة

عند إنجازاهتا أو املستلبة إرادة اإلنسانية
حتت هيمنية تقنيتها عىل حساب إنسانيتها
وجمتمعها الذي ركن إليها من غري أن جيد

نفسه صانع ًا إياها أو موظف ًا عطاءها بل
العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

مستهلك ًا ومستغ ً
ال أكثر منه منتج ًا ومطور ًا.
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ان ما نتحرك إليه وندعوا إليه باستمرار

هو البناء اإلنساين الذي جيسد ركن املرشوع

احلضاري املتكامل ال��ذي رسمته رسالة
السامء ووضعت أسسه وحددت منهجه،

واآلل��ي��ات التي توظف تفعيله مع فسح
املجال الواسع للتطوير والتجديد ،بام ال خيل

بجوهر وأصول اإلطار الساموي ،فعندما
نضع مثل هذه األطر لبناء منهجية معرفية

تتامشى مع أبعاد املرشوع احلضاري وأركانه
وحم��وره ،فنحن أزاء مرشوع حضاري ال

يسعى إىل العودة إىل السلف وقطع اإلنسان
عن واقعه املعارص بحيث يتم قطع أوارص

كلها هلذا اإلنسان وخلخلة منظومة القيم
وقطع أوصاهلا عرب التمسك بمنهج السلف

عرب دعوة منقطعة وجت��ارب الواقع التليد
والتقادم الزمني موقفه بذلك ساعة الزمن
عرب توسع رقعة وآليات النفوذ عىل املكان
متغافلة عن التجديد الواعي واملنسجم

واملتناسق وغري معارض بتات ًا مع األصالة

وجوهر هذه الرسالة اخلالدة ،ونحن هنا
أيض ًا ال ندعوا اىل اي قطعية أو جفاف أو

جتفيف تراثنا ،وإنام ننطلق من تراثنا وكنوزه
نحو إع��ادة توظيفه عىل نحو يتناسب مع
متطلبات الزمان واملكان عرب منهجية معرفية

نابعة من رحم ذلك الرتاث وجواهره ،وال

يبدو هذا األمر متوفر ًا ومتوازن ًا ومستوعب ًا

الرتاث كله وإنام من خالل الرتاث املعصوم
الذي يتشكل من القرآن الكريم والعرتة

الطاهرة (الثقلني) الذي سيأيت بيان ذلك

باذن اهلل من خالل ما سيتضح ان املرجعية
القرآنية بأبعادها متتلك املقومات كلها
وبكفاءة عالية لرفع تداخالت وتداعيات
املناهج املعرفية التي أصبحنا نتداخل

أ.د.الشيخ عيل العيل

من خالهلا وال نعرف خمارجها وآليات

توظيفها.

وقفة مع األزمة احلضارية:

يقف اإلنسان بزمانه املعارص ومكانه

احلايل أمام مأزق إنساين تتشكل منه مشاكله
احلضارية وم��ن الطبيعي إن ه��ذا امل��أزق

يتوالد من داخله خلارجه والعكس .

ان ما نعيشه اليوم هو ما أف��رزت��ه لنا

األفكار املولدة أبعاد منهجية واملنعكسة عن

بحيث تتداعى أمام أعني إنسان اليوم أهم
عنارص بناء احلضارة وهي املنهجية واملعرفة

التي تبني املرشوع احلضاري وتبني اإلنسان
احلضاري وحضارة اإلنسان وهو ما نفتقر

إليه اليوم فام نمتلكه اليوم هو حضارة
إن صح التعبري ذا منهجية فاقدة الصياغة
احلضارية ،ومتأطرة بإطار ردة الفعل عىل

الفكر الديني أكثر منها مستوعبة معطيات
فلسفتها وخمرجاهتا كفلسفة العلوم والتي

ترفض نتائجها عىل موازينها العلمية من
قبيل ما يتعلق باألخالق فأصبحت تتحرك

بإطار االنتقائية بعدما انطلقت بردة الفعل

ال��واق��ع العميل والتي اليشار اىل امكان

وصوهلا ،اي مفهوم احلضارة فض ً
ال عن
جتسيده مما يعني أهنا ال متتلك رؤية معرفية

كونية ذات منهجية عاملية .

األسس املنهجية للمعرفة القرآنية

لعل هذه الدعوى ليست بجديدة عىل

مستوى ال��دع��وى والتصور لكن سبك
هذا اإلطار وحماولة تقعيد أركانه ووضعه

يف س��دة ال��ري��ادة كمرشوع بديل وفاعل
ومتطور ومتجدد يعطيه صفة اخللود ،أمر

ليس بالسهل مع وجود هذه التقاطعات
والتداخالت يف التطبيق ،وكذلك اخللل

والفجوة يف االدراك والتصور فض ً
ال عن

ضيق حلقات الربط بني مفردات مقاطعة

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

تصورها املنهجي عىل وفق أطر أفكارها

واستظلت بأفق الوجودية كغاية ومهية

الزمانية واملكانية ومفاصله املحورية .

فنحن أزاء رك��ود ال م��ن جهة امل��ادة

واالساس واملحتوى ،إنام نعاين من آلياتنا
وأساليبنا املتعاملة مع هذا النص والتي

حيكمها بعدنا التصوري فنحن نعيش

اليوم يف دائ��رة الفراغ املنهجي واملعريف
بسبب متلقى املادة ال امل��ادة ،وذلك سببه
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االفرازات الفكرية واالجتامعية التي تغذت

تأخرت فيه أو كانت نتائجه ضئيلة قياس ًا

اآلخر ،وإذا تطورت اجتهت نحو التحليل

واملفعلة .

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

عىل عقلية التلقي املشوه خصوص ًا من
والنقد املستعار والذي ال يتجاوز اسلوب

فعىل سبيل املثال نجد أن من مؤسساتنا

ومهجنة تتحرك بعقلية قلقة ومضطربة

العلمية ع�لى وف��ق األس���س األكاديمية

خالل االفراط أو التفريط فافتقرت بذلك

اللغة فنجد أننا حصلنا عىل كم من شهادات

للتقلب حتت سقف األصالة والتجديد مع

ما بني املناهج والقراءات التقليدية واملناهج

أحادية الزاوية أدى بنا إىل أن نجد كثري ًا

عرضه وأساليب تقييمه وغري ذلك ،كل

اخفقت يف عطائها أو

بلغت يف بعض ال��دول ما يقارب 500

التقابل واملقاربة مما يعني نظريات خمتلطة

من أرادت أن تنقل التقييم والدرجات

تسعى أما لتجاوز تراثها أو لتشبث به من

اجلامعية ملخاطبة املؤسسات اجلامعية هبذه

اىل ال��ت��وازن ال��واع��ي ،وه��ذا م��ا أدى هبا

الدراسات العليا لكن املحتوى أصبح مهجنا

عدم نيل أطرافه إ ّ
ال عرب تصورات فكرية

اجلامعية فض ً
ال عن املادة ونوع املقرر وطرق

من األط��روح��ات عىل املستوى الفردي
أو

املؤسسايت(((11

(((11

عند مالحظة اخللل الذي تعيشه بعض مؤسساتنا

عىل مستوى مقوماهتا اإلداري���ة أو الفنية والتقنية
والعلمية لربام تكون األرقام رهيبة خصوص ًا مع الكم
اهلائل من املؤسسات املعنونة بالدراسات اإلسالمية
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باجلهود املبذولة واالمكانيات املرصدة

أو اجلامعات والتي نجد مع األس��ف نسبة كبرية

من جمالسها العلمية ذات آفاق مل تتجاوز بعد إعطاء
اإلجازة اجلامعية وتتصدى بأفقها ملناقشة أو اإلرشاف

عىل رسائل وأطروحات الدراسات العليا وهذا ال
يعني عدم وجود مؤسسات وجامعات ذات أسس

دقيقة لكن قد تضيع أمام سيل من الشكلية فتمحى
هي كواقع فاعل وجاد وطبيعي املميز والناظر للكيف
نادر الوجود بطبيعة احلال إ ّ
ال أننا ال نحتاج إىل أرقام بل

نظرة واعية للمجتمع تفرز لنا عطاؤنا الكمي والكيفي

.

ذلك أدى بنا لوجود جامعات وكليات

مؤسسة علمية وعدد منتسبيها قد جتاوز
مئات األلوف لكن العطاء

واإلنتاج(((12

ع�لى أحسن النتائج ك��ان ضمن ال��دائ��رة

املحلية بعمق حمافظة من حمافظات تلك
الدولة وهذا له أسباب عدة نذكر منها ما

يتناسب مع هذه األسطر وهي:

1هيكلية الواقع املعارصة تؤسس وتبنى
(((12

الحظ التعليم والتعليم العايل نظرة من الداخل

ورقة عمل قدمت للملتقى الثاين للرتبية والتعليم
والتنمية املستدامةبريوت  2006م .

كمي ًا أكثر منها كيفي ًا .
2هيكلية الواقع املعارصة تؤسس وتبنى

بصورة شخصية ال نوعية .

3معظم أطروحاتنا املطبقة ذات أفق

زمني حمدود وتضيق زماني ًا ومكاني ًا .

4تتسم األطروحات واخلطط واملشاريع

اهنا نسخ طبق األصل أو معدلة شكلي ًا يف

معظمها عن ما هو مستورد من اخلارج

مع ابتعادها عن واقعنا الثقايف والفكري
واحلضاري والتأرخيي .

معطياته اخلارجية مأساة حقيقية بحق
منظومتنا الفكرية والدينية واالجتامعية
والثقافية بمعنى الكلمة ،وما نسعى ونحاول

أن نجدد به أصبح عين ًا بل مالذ ًا آمن ًا ملسخ
هويتنا ،لذا جتد أننا نواكب احلضارة بآفاقها
ٍ
كيان منها
وهويتها من غري أن نشعر أننا

يؤثر ويتأثر يف بنائها وم��ن املؤسف أننا
نقيس ما نتعاطاه وما ننتجه مع من هو أكثر
ختلف ًا منا بدرجات متفاوتة معنا فال نقيس

تقدمنا التكنولوجي مث ً
ال مع اليابان بل

نذهب إىل ما غري خط االستواء أو نقيس

املستوى العالجي مع ما يتوافر من حاالت

يف الصحراء الكربى ،وهكذا مما يعني أننا
حتى يف مقاييس املقارنة نضع ما يتالءم معنا

أو ما نتالءم معه فض ً
ال عن أننا نحرص عىل

إجياد املظاهر احلضارية وحتى هذه باملناسبة

مستوردة فأصبحت مظاهرنا احلضارية
املستوردة يف العادة تكون عمرانية تتشكل
لنا منها حضارة أسمنـتية.

القرآن واملنهجية واملعرفة

لعل بعضهم عندما نضع مثل هذا

العنوان يتصور أننا ندور يف تلك العبارات

التي تعود عند جتريدها إىل الطريقة أو
األسلوب أو التصورات التي نصوغ من

خالهلا عرض ما حيتويه واقعنا بمخزونه
الزماين واملكاين وما حييط به .

ان املنهجية واملعرفة أوسع من الفهم

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ان ما نعيشه اليوم مما يتجسد من خالل

أ.د.الشيخ عيل العيل

اللفظي أو تصور األل��ف��اظ وذل��ك ألن

إع��ادة تشكيل وهيكلة العقل اإلنساين
عىل وفق الرؤية اإلسالمية بصفتها خامتة
ال��دي��ان��ات ت��دع��وا اىل صياغة عقل يعيد

صياغة نفسه آني ًا وذاتي ًا عرب أفق التجديد
ومنبع األصالة

(((12

فعندما نصنع عق ً
ال

( ((12عند رئاستنا جلامعة آل البيت  العاملية 
وضعنا شعار ًا يمثل هدف ًا نصبوا إليه وه��و أن
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يصنع التقدم واالزدهار احلضاري فإننا يف

املطورة واملبدعة له
الواقع نصنع اآلليات
ّ
ذاتي ًا وآني ًا ونحصنه ليتجاوز العقبات نحو

منحرصة يف أفق معني ولعل هذه اجتاهات

واملعرفة التي حواها الدين اخلاتم فتتحقق

من حماكمة النص الديني القرآين عىل غرار

آفاق التطوير واالزدهار لكي نعي املنهجية

بذلك رسالة السامء وخامتية الديانة .

ان القرآن الكريم يتضمن رؤية كونية

شاملة متثل املنهجية احلقيقية نحو بناء

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

امل�شروع احلضاري لإلنسان متجاوز ًا به

التقطيعات للقرآن الكريم من خالل زوايا
قد خدمت يف جماالهتا ،لكن ما نراه اليوم

ما تم للتوراة واإلنجيل يعد كارثة حقيقية

لفهم النص الديني واسقاطات ال معنى هلا
وال غاية منها سوى اقصاء النص الديني

عن دوره املعريف .

الزمان واملكان مما يعني أن ما يستوعب هبذا

فنحن نعاين من ه��ذه الرؤية الضيقة

املنهجية التي يشكلها ،وبطبيعة احلال فأن

هلا ظروفها ومكاهنا وزماهنا ومفكروها

الصدد يبلور لنا املعرفة احلقيقية عىل وفق

القرآن صامت ويستنبط من خالل ِعدله
وأعني أه��ل البيت  كام ورد يف األثر
(كتاب اهلل وعرتيت) الثقلني .

ان املنهجية التي يرسمها القرآن الكريم

تؤدي بنا لبناء معريف متكامل ذي بعد عاملي
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ت��رى القصص ال��ق��رآين أو غري ذل��ك من

إنساين حضاري ومن األجحاف ُيتعامل

مع ال��ق��رآن الكريم عرب عني ال ت��رى إال

األحكام الرشعية العبادية أو تلك التي
تكون اجلامعة بأفقها العلمي منبع ًا لألصالة
وأفق ًا للتجديد وقد اقرتحنا هذا عىل رئاسة
جملس إدارة اجلامعة فأصبح شعار ًا هلا حتت
عنوان منبع األصالة وآفاق التجديد وأمتنى
أن يكون هدف ًا لكل مؤسساتنا العلمية .

التي جاءت هبذه املنهجيات املستعارة التي
وفالسفتها ونضعها عىل ما لدينا من غري

وع��ي وال ادراك حتى بعض اخلصائص
واجلزئيات ،مما يعني أننا حرمنا أنفسنا

بالدرجة األوىل واآلخ��ري��ن م��ن املعرفة
القرآنية ومنهجيته الرائدة يف بناء اإلنسان
احلضارة واحلضارة اإلنسانية التي هي غايته

املثىل سواء كان يف الرشق أو يف الغرب .

القرآن الكريم ينظر اىل إنسان بأبعاده

وال ينظر اىل اإلنسان ببدنه بل يشذب أبعاده

كلها يف بعد منها ويوظف كل بعد نحو تلك

األبعاد عرب توازن عايل الدقة فلم يستهلك

أ.د.الشيخ عيل العيل

اإلنسان بقوته العضلية أو طاقته االنتاجية

ملتقيات للتعارف والتبادل احلضاري

بأفراده وجمتمعاته أن يكون إنسان ًا ال منتج ًا

ملجتمع الفضلية والعدالة وحققت العدل

باجتاه واحد بل يريد لإلنسان اإلنسان كله
أو استهالكي ًا أو رأساملي ًا أو اشرتاكي ًا أو غري

الواعي واملطور ،وجعلت من االيامن بناء ًا
الذايت الذي ينعكس عىل املجتمع وجعلت

ذلك من األسس والنظريات التي وظفت

من القانون رقابة داخلية ،قبل أن تكون

ومنه وضعت انسان ًا ذا بعد أو بعدين ال

هو نداء الذات قبل أن يكون نداء املجتمع،

بعد ًا أو بعدين لإلنسان فاستهلكته وسحقته
يستطيع أن يتحرك إال من خالهلام فكان

نتاج ذلك عمران ًا أو سد ًا أو سور ًا أو غري

ذلك لكن مل يكن يوم ًا من األيام علي ًا أو

سلطة ترشيعية أو قضائية ،وهذا اخلطاب
لذا ما تـقوم به األذهان البرشية من نتاجات

سوف تلفظ وترفض مهام بلغت مغرياهتا أو

أساليب التأقلم معها ألهنا ختالف الذات،

ان ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ي��ض��ع اإلن��س��ان

البديل احلقيقي عن البدائل الناجته عن

.

احلضاري يف وسط خطته حلضارته اإلنسانية

ويرسم اإلنسان العاملي وفوق االنسانية
العاملية عرب منظومة اقتصادية وفكرية
ودينية واجتامعية وسنن تأرخيية وضوابط
معرفية عالية املضامني وضعت القتال نحو

حفظ احلقوق واملضاربة لتنمية األم��وال
وازده���ار األم��م ونسف منطق الفردية

والربوية القائمة عىل سحق اآلخر وجعلت

من التواصل بني اجلنسني امساك ًا بمعروف
أو ترسحي ًا باحسان وخلقت من الشعوب

ختاطب وتبنى ال��ذات وتدركها لتكون

ردود الفعل أو ارهاصات الزمان واملكان
أو تصورات النخب ذات النفوذ وهذا ما

خياطبنا به القرآن الكريم حيث هناك حتمية
أزلية وسنن تأرخيية ذات نتائج حمسوبة
ودقيقة تفرض بل توجب إجي��اد البديل

السامي وال��ذي يتحتم يف ال��واق��ع احلايل
أن يدخل منتسبو هذا الكتاب الكريم إىل

دائرة القرار يف صياغة اإلنسان ليس عرب
العودة اىل املايض التليد وال بتبعية احلارض

السليب فنحن إذ ًا أمام رؤية كونية عاملية
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حسن ًا أو حسين ًا أو سلامن ًا أو عامر ًا أو مقداد ًا

ل��ذا س��وف ت�برز احلاجة ملنهجية معرفية
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تتحتم علينا ببعدها الزمني العاملي ان ندر

 -2تناوله مفردات العرض من خالل

حملي ًا أو اقليمي ًا أو دين ًا ينحرص يف دائرة قبله

مع اآلخ��ر أي معول البناء ومعول اهلدم

هلا ان أمامنا دور ًا عاملي ًا قبل أن يكون دور ًا
املسلمني وذلك عرب النقاط اآلتية:

ً
أوال :بناء املعرفية عىل وف��ق منهجية

عاملية من خالل الثقلني .

ثاني ًا :تبني ع��رض اإلي�مان من خالل

التوحيد اخلالص وما ينبثق عنه .

ثالث ًا :احل��رص عىل إجي��اد املؤمن عىل
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وفق رؤية معرفية ومنهجية تبني عالقته مع
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الغيب أو لنقل املعرفة املنهجية لواقع عالقة

اإلنسان بالغيب .

رابع ًا :عرض الغيب عىل وفق أساس

وفهم منهجي ومعريف ذي أفق عاملي .

الدين وعاملية اخلطاب القرآين

لعل عاملية ال��ق��رآن الكريم تستحوذ

عىل معظم آياته الكريمة وذل��ك يتجسد

من خالل عرض اإلنسان وأممه من خالل
عرض مساراته يف هذا اخللق كام يأيت:

 -1عرض التجارب البرشية والتوجيه

اإلهلي من آدم  إىل النبي حممد . 

امل��ح��اورة األساسية والبناءة ورصاعاهتا

للوقوف عىل جممل الرصاع وأسس البناء
احلضاري الذي ينطلق من االيامن ويرسيه

كحق ملجاهبة النقيض وسحقه كباطل .

 -3حرص القرآن الكريم عىل عرض

املنهج املعريف من إعطاء رؤية أساسية يف
التعاطي عرب االشارة يف خواتم اآليات إىل
التدبر والتفكر والتعقل .

 -4تركيز القرآن الكريم عىل عرض

الدين عىل وفق إطار (اهلدى ودين احلق)

ونجد العاملية يف قوله تعاىل:

ﱯﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭﯮ ﱮ(((12

.

فهنا احلنيفية تشكل التوحيد املشرتك

لكل األديان فض ً
ال عام تشكله االبراهيمية

للديانات من اشرتاك ساموي تقره الوقائع

والكتب الساموية .

 -5عرضه الديانات الساموية ببعدها
(((12

آل عمران. 68-67 :

أ.د.الشيخ عيل العيل

التوحيدي ونقده ترسبات فهم التوحيد
اخلاطئ .

 -6حرص الدائرة التي تناقض التوحيد

بالكفر واملزيفة إي��اه والداعية اىل طمسه

بالرشك والنفاق .

فلو مجعنا هذه املفردات لتشكلت لدينا

رؤي��ة معرفية ذات أس��اس منهجي لفهم
الدين من خالل العاملية عرض ًا والتزام ًا

ٍ
مصدق
فهو هدى ،لذا هو دين حق وهو

ٍ
وكاشف
ما قبله وبعده مقو ِم ما تم تداوله
أخ��ذت من الساموية لكنها تالعبت يف

صياغتها ،والقرآن أعطانا منهجية يف معرفة

زيف الصياغة الذي عكس معرفتها الزائفة
الدين بني رهبانية مبتدعة أو الوهية مفتعلة
وح��دد لنا أس��س التعاطي مع الطبقات

أساس ًا وتتفرع يف ضوء معطياته لبناء أصول
الدين بفروعه وفروع الدين وتشعباته .

لعل هناك مشكلة يف توظيف املعرفة

عىل وف��ق املنهجية القرآنية تتصادم مع
الواقع الرافض النص الديني وهذا يمكن
جتاوزه عرب عرض نتائج املعرفة ومعطياهتا
املنهجية التي تناولت اهلل واإلنسان والكون

وبذلك توحدت لغة اخلطاب مع رافض
النص الديني أن يكون حمور ًا معرفي ًا .

وقد أشار التصور الذي طرحه االستاذ حممد

أبوالقاسم حاج محد يف الدراسة التي أعدت
حول منهجية القرآن املعرفية ملثل ذلك:

(كام يف املخطط القابل)
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زيف من تالعب بفهم التوحيد من كتب

املعريف عىل وفق منهجية تعتمد التوحيد

التي تعارض املرشوع احلضاري اإلنساين
وانسانية احل��ض��ارة من خ�لال الكفر أو

من هم يف داخل دائرة األديان كاملرشكني
واملنافقني الذين يريدون صياغة التوحيد

عىل وفق رشكهم أو نفاقهم .

لذا البد من إدراك التوحيد عرب املرجعية

القرآنية وعدهلا الناطق ومن ثم بناء التسلسل
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خمطط االصطفاء الرأيس ثم االنتقال إىل العاملية
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خمطط اخلطاب العاملي يتدرج من األميني يف اجلزيرة العربية وإىل كافة الشعوب األمية
وإىل ظهور اهلدى ودين احلق عىل الدين كله

أ.د.الشيخ عيل العيل

مفاهيم القرآن الكريم املعرفيه

ان التعاطي مع املفردة القرآنية لنا أن

نتعامل معه عىل وف��ق رؤي��ة اصطالحية
متشعبة الوظائف ومتعددة النتائج عند

توظيفها بمنظور ال��ن��ص ال��ق��رآين أو ً
ال
والتطبيق املعصوم ثاني ًا  .مما يعني أننا أمام

مفهوم متكامل يشكل رؤية معرفية خيتزهلا
ه��ذا املفهوم أو ذاك تنبسط ع�لى جممل

العرض القرآين وبنائه املعريف من خالل
اآلي���ات القرآنية وتنعكس ع�لى الواقع

الثالثة:

روح الرشيعة .
أخالق الرشيعة .
فقه الرشيعة .
وما ختتزله من أصول وف��روع ،والتي

تتحرك يف أفقها من هنا يربز دور العدل

الناطق والثقل اآلخ��ر للقرآن الكريم
وهم أهل البيت املعصومني  حيث يف

تطبيقية معصومة ،أما حرص املفردة القرآنية
ببعد لغوي أو مناسبة النزول أو مذهب

كالمي أو توظيف فقهي فقط فهو تضييق
دائرة االصطالح القرآين ولغة القرآن عرب

مفاهيمه املعرفية (. ((12

ان مثل هذه الرؤىة حتقق لنا الرتابط

ب�ين الغيب وال��واق��ع وال���ذي غيب كلي ًا
فعندما نأيت اىل لقرآن الكريم فهو يمثل

الغيب بصفته الوحي املنزل وعندما نأيت اىل

املعصوم وهو العدل املؤمتن بالنص عىل فهم

وعرض هذا الكتاب واملكلف بعرض هذا
اهلدى ودين احلق واملطبق إياه قو ً
ال وفع ً
ال

وتقرير ًا والساعي من خالله نحو درجات
الكامل التي وصل إليها هو أو ً
ال ورسم له

مسار ومنازل الرصاط هلذا املكلف أو ذاك

(((12

ولعل وضع آليات شاملة ممكن أن حتاول مجع هذا

الشتات عرب جلب اللفظة القرآنية وحماولة اسرتجاع
االستفادات التي كانت عىل رؤية بناها املعصوم وتم
االستفادة منها وثاني ًا البعد الثاين للفهم املنسوب

ببعد غري مبارش للمعصوم وثالث ًا اسرتجاع املوروث

التفسريي والتأويأيت الذي قامت به األمة يف دوراهتا

ضوء ما توفر لدينا خالل عقدين ونصف

التفسريية متجاوزين املرشب الذي تبناه املفرس سوف

وجماالت حركتها وآفاق توظيفها وأبعاد

املتداول ليس إ ّ
ال وال تعني التبني أو االعتامد بل ختضع

تقريب ًا استنطاق أساليب التوظيف وفهمها

استنباطاهتا وادراك آل��ي��ات التوظيف
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الترشيعي للرشيعة بأبعادها و بمستوياهتا

واالستنباط املعريف عىل وفق منهجية قرآنية

يكشف لنا مدى التداخل ومدى اخللل ومدى التطور
إن وجد وكيف تم وهذا ما هي إ ّ
ال اسرتجاع للموروث
للتقييم والتدقيق عىل وفق الرؤية التي حددها القرآن
وعدله وإن حاول البعض .
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لتحقيق الغايات التطبيقية للمفاهيم املعرفية

للقرآن الكريم نظري ًا وعملي ًا .

ومن نافلة القول هو القيام بوضع آليات

خ�لال مجع ه��ذا الشتاة عرب جلب اللفظ

يف جمال معريف متعني) فيكون النص القرآين

القرآين ومعاجلة املفردة القرآنية من خالل
اسرتجاع االستفادات واملحاوالت ذات
املنهجية املوضوعية والتي حتاكي الرؤية

التي بناها املعصوم وتستفيد منها هذا ً
أوال.
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لو انطلقنا من ق��ول

[ف��وك��و(((12

ان

االبستيومولوجيا (هي مجلة من العالقات

جادة وفاعلة وشاملة لسرب كل ذلك من

التي تنتظمها النصوص وتربط بني العلوم

هب��ذا التشخيص جمتمع العلوم ومنطلق
احلضارة والفعل الثقايف الديني فعىل هذا

تكون لدينا قاعدة مهمة لفهم وإدراك أبعاد
املفاهيم التي احتواها النص القرآين ،إذ أن

ثانيا :حماولة استجالب البعد الثاين

املفاهيم هي األساس الذي تبنى عليه رؤيتنا

ثالث ًا :اس�ترج��اع امل���وروث التفسريي

لفهم املفاهيم عرب إرجاعها اىل أصالتها

للفهم املنسوب ببعد غري مبارش للمعصوم.

وال��ت��أوي�لات ال��ذي قامت ب��ه األم��ة عىل

تشعباهتا يف دوراهت��ا التفسريية متجاوزين
املرشب الذي تبناه املفرس .

والذي يكشف لنا بعد كل ذلك مدى

التداخالت والتقاطعات واخللخلة التي
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املفاهيم واملنهجية ومرجعية بنائهام

رسمناها بأيدينا ووظفناها بعقولنا وكذلك
من اجلهة األخرى التطور اإلجيايب والسلبي
بطبيعة احلال فنكون بذلك قد جتاوزنا أو يف

األقل تكيفنا مع مرحلة مهمة من خالل
اخضاع التقييم والتدقيق ذاتي ًا عىل وفق
الرؤية التي حددها القرآن الكريم وعدله .

املنهجية ،لذا البد من عودة واعية وأمينة
وفهمها األصيل وال��ذي يتحقق جزء منه
عرب ما تقدم ذك��ره من خطوات منطلقني
منه لبناء كيان املفاهيم القرآنية األصيلة

فه ًام وإدراك ًا وتوظيف ًا وتطوير ًا لكي نكون
مدركاتنا املعرفية ومنهجيتنا املفاهيمية .

من هنا تتضح لنا شيئ ًا فشيئ ًا أبعاد املحكم

واملتشابه يف النص القرآين ودور املعصوم يف

إراءة املفاهيم وأبعادها وتطبيقاهتا وآليات
( ((12نق ً
ال عن (اركيولوجيا املعرفة) طبعه غاليامر
الفرنسية  2501969م عىل وفق ًا ملا ذكره د.حممد

أمحد اخلرضاوي يف مقالته تنقيح القرآن ،لعبة التأويل

والنص ال��ق��رآين ! موقع إس�لام أون الي��ن نرش يف

 2004/4/3م .

أ.د.الشيخ عيل العيل

تفعيلها فنحن قبال ركنني أساسيني عند

التعاطي مع النص القرآين:

يشكالن قوام حركتنا املعرفية واملنهجية
املنطلقة أساس ًا من بنائها وتعاملنا مع كيان

املفاهيم القرآنية .

1املفاهيم .

ولعل تصور األصالة والتجديد يمكن

2نظام املفاهيم .
نحن نعيش حالة من التداخل ما بني

حتديد تلك املفاهيم ومستوى التعامل

معها وآليات بنائها وأسس نظامها لتوليد

بناؤه عىل وفق املخطط التايل والذي تتشكل

منه منظومة الفكر الديني بأصوله وفروعه
ومدخالته وخمرجاته .

خمرجاهتا املعرفية واملنهجية ،وهذا ال يتحقق
إ ّ
ال من خالل النص القرآين وعدله اللذين
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منظومة
الترشيع
___________
األصول والفروع

عنارص النظام
مدخالت

املجتمع
(الفرد)
كنواة

تغذية عكسية

خمرجات

تفاعلية حمققة لألصالة والتجديد

منظومة القيم
واألخالق
والتطبيقات
الترشيعية
____________
اإلنسان وتكامله
باملجتمع
(احلضارة)
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يف اجلزء الثاين من البحث يعرج الباحث عىل موضوع

(اإلبدال اللغوي )يف قراءة اإلمام عيل  القران الكريم ويقرر

إهنا ظاهرة من ظواهر اللغة الصوتية التي يقصد هبا إقامة بعض احلروف

مقام بعض أو جعل حرف مكان حرف غريه لقرب املخرج أو الصفة أو فيهام مجيعا من

اجل إرادة اخلفة واملجانسة .ثم يعرض ما ورد من ذلك يف القران الكريم ،عارضا احلجة
اللغوية يف تلك القراءة والتي قال هبا اللغويون أمثال :الفراء ،وابن خالويه ،والطربيس
وغريهم  .ثم يعرض ( ملسالة الزيادة واحلذف) يف هذه القراءة املروية عنه ( ) والقائمة

عىل حذف بعض حروف املد ومنها (األلف ) للتخفيف واالكتفاء بالفتحة عنه ،ويستمر يف
عرض تطبيقات هذه الظاهرة يف القران الكريم  .ثم يعرض لظواهر صوتية متفرقة سجلت

يف قراءته  كاملد واهلمز والتمكني (وتسمى التحقق ،وهي الغالبة عند أهل احلجاز ،إذ
يضغطون آخر الكلمة املمدودة ).

وللبحث صلة إن شاء اهلل تعاىل

�أ.م.د.امنار عبد اجلبار جا�سم
كلية الآداب  -جامعة القاد�سية  -العراق
القسم الثاين

ذلك قراءة اإلمام عيل :

طلح – طلع:

اإلبدال اللغوي

قرأ اإلمام عيل " طلع" بالعني من

وه���ي ظ��اه��رة م��ن ظ��واه��ر اللغة

الصوتية ،و ُيقصد هبا إقامة بعض احلروف

قوله تعاىل :ﮋ ﮍﮎ ﮊ الواقعة:

غريه ،وذلك لوجود تقارب يف املخرج أو

امل��وز ،،وله أن��وار كثرية طيبة الرائحة.

 ،)(((( ٢٩قيل َّ
إن الطلع ه��و شجر

مقام بعض أو جعل حرف مكان حرف
الصفة ،أو فيهام مجيع ًا( ،إ ّما رضورة وإما

قال الطربي( :وروي عن عيل بن أيب

صنعة واستحسان ًا) (((() ،وهي ٌ
سنة من

طالب  أنه كان يقرأ (وطلع منضود)

بالعني ..حدثنا جماهد عن احلسن بن

سنن العرب يف كالمهم (((() ،والغرض

منها :إرادة اخلفة واملجانسة (((() ،ومن

سعد عن قيس بن سعد ،قال :قرأ رجل

(((رشح املفصل  57/10؛ وينظر :رشح
امللوكي يف الترصيف213 :؛ ورشح
الشافية 197/3؛ املزهر . 460/1
((( الصاحبي. 203 :
((( املوضح يف وج��وه ال��ق��راءات117 :؛

واملشكالت اللغوية يف ال��ق��راءات
القرآنية.193 :
(((( ) معاين القرآن للفراء  124/3؛ وخمترص
ابن خالويه. 151 :

عند عيل (وطلح منضود) فقال عيل :ما
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شأن الطلح إنام هو (وطلع منضود) ثم قرأ

قال ابن جني( :يقال :جن عليه الليل وأج ّنه

القرآن ال هياج اليوم وال حيول ،وأما الطلح

حرف جر ...ومن قرأ (ج ّنة املأوى) يريد:

(طلعها هضيم) فقلنا أو ال نحوهلا فقال إن
ف��إن معمر بن املثنى ك��ان يقول هو عند

العرب شجر عظام كثري الشوك (((() .

وبينّ ابن خالويه معنى الطلع انه املوز

بعد أن ذكر قراءة اإلمام  فقال :وأول

من غرس املوز بمدينة رسول اهلل  ع ّ
يل
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ج ّنة – ج َّن ُه:

قرأ اإلمام عيل  " ج ّن ُه املأوى " باهلاء

من قوله تعاىل :ﮋﮖﮗﮘﮊ النجم:
وجن فعل ٍ
ماض،
 ،١٥بمعنى فعله املأوى َّ .

واهل���اء ضمري النبي ص��ل��وات اهلل عليه،

بمعنى :عندها سرته إيواء اهلل تعاىل ومجيل
صنعه ،وقيل :ج ّنه بظالله ودخل فيه (((،

((( الطربي  .103/27وهي ق��راءة اإلمام
جعفر بن حممد وعبد اهلل أيض ًا .ينظر:
معاين الفراء 124/3؛ والكشاف 54/4
؛ والبيضاوي 179/5
(((خمترص ابن خالويه151 :؛ وينظر :معاين
ال��ق��رآن وإع��راب��ه 89/5؛ والقرطبي
 ،208/17والبحر املحيط . 293/8
(((معاين الفراء 97/3؛ معاين القرآن وإعرابه
59/5؛ وخمترص اب��ن خالويه146 :؛
والبحر املحيط  ،227/8وق��رأ بقراءة
اإلمام أبو الدرداء ،وأبو هريرة وابن الزبري

الليل ،وقالوا أيض ًا :ج ّنه بغري مهز ،وال

جن عليه فأجنه اهلل ،قال قطرب أيض ًا :وقد
َّ

(جنه) يعني فعله .
ُحكى عن عيل  أنه قرأ َ
قال أبو حاتم :روي عن ابن عباس وعائشة
وابن الزبري قالوا :من قرأها (جنة املأوى):

فأجنه اهلل ،قال :وقال سعد بن مالك :وقيل

أن فالن ًا يقرأ :ج ّنه املأوى ،فقال :ماله أج ّنه
اهلل ؟ ،وروى أيض ًا أبو حاتم عن عبد اهلل

بن قيس ق��ال :سمعت عبد اهلل بن الزبري
يقرؤها( :ج ّنه املأوى) باهلاء املبينة ،قال:

يعني فعله املأوى ،واملأوى هو الفاعل ،فقد
ترى اىل اختالف هذا احلديث .والذي عليه

وجن
اللغة أن ج ّنه الليل :أدرك��ه الليل،
ّ
جن عليه
عليه الليل ،وأج ّنه :ألبسه سوادهَّ ،

وجنانا ،وأج ّنه إجنانا ...واملعنى
جنون ًا َ

اجلامع لترصيف جنن أين وقعت إنام هو
(((()

االستخفاء والسرت

.

خلفك – خلقك:

قرأ اإلم��ام ع ّ
يل " خلقك" بالقاف
و ِز ُّر بن ُح َب ْيش وحممد بن كعب وقتادة
وأنس أيض ًا .
((( املحتسب . 294-293/2
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من قوله تعاىل:ﮋ ﮆﮇ ﮈﮊ

سبح – سبحان ريب:
ّ

(وقرأت فرقة :ملن خلقك من اخللق وهو

" من قوله تعاىل :ﮋﮟﮠﮡﮢﮊ

يونس ،٩٢ :من اخللق ،ق��ال أب��و حيان:

قرأ اإلمام ع ّ
يل  " سبحان ربيّ األعىل

اهلل تعاىل ،أي :ليجعلك اهلل آية له يف عباده،

األعىل ،١ :قال الزجاج( :أي ّنزه ر ّبك عن

وحدك ،ومتييزك من بني املغرقني لئال يشتبه

ِجبِلاّ – ِجيال:

وقيل املعنى :ليكون طرحك عىل الساحل

عىل الناس أمرك ،ولئال يقولوا الدعائك

السوء ،وقل :سبحان ربيّ األعىل) ((. )((1

لي ِ 
ق��رأ اإلم��ام ع� ّ
"جيال" من قوله

العظمةَّ :
إن مثله ال يغرق وال يموت ،آية

ت��ع��اىل :ﮋ ﮊﮋﮌﮍﮎﮊ

(((().

طالب وبعض اخلراسانيني ِ
«جيال» بكرس

من آي��ات اهلل التي ال يقدر عليها غريه )

قرأ اإلم��ام ع ّ
يل " زاغت" من قوله

تعاىل :ﮋ ﮔﮕﮖﮊ التحريم،٤ :
واخلطاب حلفصة وعائشة وقد مال قلبامها

لتحريم الرسول مار ّية وسرُ ّ ا بذلك ،إذ
زاغ��ت قلوبكام ومالت وعدلت عماّ كان

جيب عليكام من اإلخالص لرسول اهلل ،قال
الزجاج( :ومعنى صغت قلوبكام ،عدلت

قلوبكام وزاغت عن احلق) ((. )((1

(((البحر املحيط 246/5؛ وينظر :الكشاف
 252/2؛ والقرطبي . 381/18
(((1م��ع��اين القرآن وإع��راب��ه  ،150/5وقرأ
بقراءة اإلمام األعشى أيض ًا  .ينظر :معاين
الفراء  166/3؛ ولغات القبائل،285 :
وتفسري ابن كثري . 387/4

اجليم بعدها ي��اء آخ��ر احل���روف ،واح��د
األجيال؛ واجلبل بالباء بواحدة من أسفل
األمة العظيمة (. ((1

عبادا – عبيد ًا:

قرأ اإلمام ع ّ
يل " عبيد ًا" من قوله تعاىل:

ﮋ ﮒ ﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮊ

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

َص َغ ْت – زاغت:

يس ،٦٢ :قال أبو حيان :وقرأ عيل بن أيب

اإلرساء ،٥ :قال أبو الفتح( :أكثر اللغة أن

ُتستعمل العبيد للناس والعباد هلل ،قال تعاىل:

ﮋﯤﯥﯦﯧﯨﯩﮊ

اإلرساء ،٦٥ :وقال تعاىل :ﮋﮘﮙﮊ

( ((1معاين القرآن وإعرابه  241/5؛ وينظر:
خمترص ابن خالويه. 172 :
( ((1البحر املحيط  455/7؛ وينظر :إعراب
القرآن  272/3؛ والكشاف 328/3؛
والقرطبي . 47/15
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ال����زم����ر ،١٦ :وه�����و ك���ث�ي�ر وق�����ال:

ﮋﰗﰘﰙﰚﮊ فصلت.)٤٦ :

فهو أيض ًا وجه صحيح ،وأما ما قلنا من أن

ق�����رأ اإلم�������ام ع��ل�ي " يقض"

وج��اء يف رواي��ة أيب عبيد عن اب��ن عباس

ص – يقض:
َي ُق ُّ

ب��ال��ض��اد ب���د ً
ال م��ن ال��ص��اد ق��ول��ه تعاىل:

ﮋﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﮊ األن��ع��ام:
 ،٥٧وذكر النحاس َّ
أن معنى يقيض يأيت

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

معناه الرمي فإنه يف لغة أهل نجد ((،)((1
(حصب جهنم :يعني حطب جهنم ،بلغة
قريش ((. )((1

أفلم ييئس – أفلم يتبينّ :

ويصنع ،فاملعنى :يأيت احلق ،وجيوز أن يكون

ق��رأ اإلم��ام ع� ّ
لي " أفلم يتبي" من

(كذلك قرأ ع ّ
يل بن أيب طالب  وأبو عبد

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮊ الرعد:

املعنى يقيض القضاء احل��ق ،وق��ال أيض ًا:

ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﮋ ﮌﮍﮎﮏ

السلمي وسعيد بن املسيب واحتج
الرمحن ُّ

 ،٣١وييئس بمعنى يتبينّ ويعلم ،وهي لغة،

خري الفاصلني) والفصل اليكون إال يف

آمنوا أن يؤمن هؤالء املرشكون) ((،)((1

بعض من قرأ هذه القراءة َّ
ان بعده (وهو
القضاء واحلكم ) (.((1

حصب – حطب:

قرأ اإلمام ع ّ
يل  بالطاء قوله تعاىل:

ﮋﮢﮣﮤﮥﮦ

170

أهل اليمن احلطب ،فإن يكن ذلك كذلك

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮊ
األنبياء ،٩٨ :وذكر أن احلصب يف لغة أهل

اليمن احلطب ،واحلصب يف لغة نجد ما

رميت به يف النار وما يرمي يف التنور واملوقد،
قال الطربي( :وقد ذكر أن احلصب يف لغة

( ((1املحتسب . 14/2

قال الكسائي( :معناه :أفلم ييأس الذين

فهؤالء املرشكون علم اهلل تعاىل منهم أهنم

ال يؤمنون  .قال الفراء :قال املفرسون:
ييأس :يعلم ،وهو يف املعنى عىل تفسريهم

َّ
ألن اهلل قد أوقع اىل املؤمنني أنّه لو يشاء اهلل

( ((1معاين القرآن . 335/1
ُ
(((1الطربي  . 74/17وقرأ بقراءة اإلمام أيب بن
كعب وابن الزبري وعكرمة وعائشة وزيد
بن عيل  .ينظر :معاين الفراء ،212/2
ومعاين القرآن وإعرابه  ،329/3وخمترص
ابن خالويه  ،93ولسان العرب ،مادة
(حصب) .
( ((1لغات القبائل 198 :؛ وينظر :املحتسب
 67/2؛ والبيضاوي  ،61/4والبحر
املحيط . 416/6

هلدى الناس مجيع ًا ،فقال :أفلم ييأسوا عل ًام،
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عىل هذا القول (( ،)((1ومجع أبو حيان آراء

يقول :يؤيسهم العلم ،فكان فيهم العلم

من سبعة من العلامء يف بيان القراءة واملعنى

منك أال تفلح عل ًام ،كأنك قلت :علمته

العلم لتضمنه معناهّ ،
ألن اليائس من اليشء

مضمر ًا كام تقول يف ال��ك�لام :قد يئست
عل ًام ،وقال الكلبي عن أيب صالح عن ابن

وأضاف :وقيل :إنام استعمل اليأس بمعنى

عامل ا ّن��ه اليكون ،كام استعمل الرجاء يف

عباس ،قال :ييأس يف معنى لغة للنخع،

معنى اخل��وف ،والنسيان يف معنى الرتك،

فرست((.)((1

يف اللغة وهو :القنوط من اليشء ،وتأولوا

العربية إ ّ
ال عىل ما
قال الفراء :ومل نجدها يف
ّ
وذهب الزجاج إىل أن املعنى (أفلم ييأس

الذين آمنوا من إيامن هؤالء الذين وصفهم

يف هذه اآلية اختالف كثري ،روى جرير بن

حازم عن َي ْعىل بن حكيم وعكرمة عن ابن

ذلك)((.)((2

فاسعوا – فامضوا:

ق����رأ اإلم�����ام ع��ل� ّ
ي " فامضوا"

ب����د ً
ال م��ن "اسعوا" م��ن ق��ول��ه ت��ع��اىل:

ﮋﭚﭛﭜﭝﮊ اجلمعة،)((2(( ٩ :

عباس أنه قرأ (أفلم يتبينّ ْ للذين آمنوا) ،ويف

قال الفراء :وامليضّ والسعي والذهاب يف

للذين آمنوا) ،وروى املنهال عن ُعمري عن

يف األرض يبتغي من فضل اهلل ،وليس هذا

الذين آمنوا) أي أفلم يعلم ،وأكثر أهل اللغة

(فاسعوا) الش��ت��ددت ،يقول :ألرسعت

كتاب خارجة أن ابن عباس قرأ (أفلم َيتبينّ

معنى واحد ،أنك تقول للرجل :هو يسعى

سعيد بن ُجبري عن ابن عباس (أفلم َييأس

باشتداد ،وقد قال بعض األئمة :لو قرأهتا

(((1م��ع��اين القرآن للكسائي . 171 :وقرأ
بقراءة اإلمام ابن عباس وعكرمة وابن أيب
يل َ
مليكة وزيد بن ع ّ
واجلحدري وجعفر
بن حممد وابن مسعود أيض ًا  .ينظر :جماز
القرآن 332/1؛ ولغات القبائل150 :؛
وخمترص ابن خالويه67 :؛ ولسان العرب،
مادة (يأس) .
(((1معاين القرآن . 79/2

والعرب جتعل السعي أرسع من امليض،

والقول فيها القول األول (( ،)((2وقال
ابن جني :يف هذه القراءة تفسري للقراءة

(((1معاين القرآن وإعرابه . 121/3
(((2معاين القرآن . 573/1
(((2البحر املحيط . 504/5
(((2املحتسب. 321/2 :
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اهلل اهنم اليؤمنون) (( ،)((1وذكر النحاس َّ
أن

ومحل مجاعة هنا اليأس عىل املعروف فيه
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العامة (فاسعوا اىل ذكر اهلل) ،أي :فاقصدوا

خيم يخُ ّم  .قال الفراء :لو كانتَ :صللنا
وخم ّ
ّ
ولكني ال أعرفها
بفتح الالم لكان صواب ًا،
ّ

ونقل النحاس معنى السعي عن قتادة

وصارت عظامنا وحلومنا تراب ًا كاألرض ومل

وتوجهوا ،وليس فيه دليل عىل اإلرساع،
وإنام الغرض امليضّ إليها((.)((2

فقال( :قال قتادة :أي بقلوبكم وأعاملكم،

أي أمضوا) ((. )((2

َ
ضللنا – َض ِل ْلنا:

ق��رأ اإلم���ام ع� ّ
لي َ 
"ض ِل ْلنا" بكرس

ال�لام ب��د ً
ال م��ن فتحها م��ن قوله تعاىل:
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ﮋﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳ ﮊ

السجدة ،)((2(( ١٠ :وكذلك يف قوله تعاىل:

ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮊ
األنعام ،٥٦ :وتروى عنه «صللنا» بالصاد

يتبينّ يشء من خلقنا وغبنا يف األرض أن
نبعث من جديد .قال الزجاج( :ومعنى إذا

ض َللنا إذا ُم ْتنَا َفصرِ نا ُتراب ًا وعظام ًا َ
فض ِللنا يف
األرض فلم يتبينّ يشء من َخ ْلقنا )

((.)((2

لنبوئنهم – لنثوي ّنهم:

قرأ اإلمام ع ّ
يل " لنثوي ّنهم" بالثاء من

قوله تعاىل :ﮋ ﯸﯹﯺﯻ ﮊ

النحل ،)((2(( ٤١ :عىل إرادة نزول املدينة

املنورة وإحالل الغنيمة هلم ،قال األزهري:

وكرس الالم ،ومعنى ِ
صللنا بالصاد (أن َّتنا)

قرأ محزة والكسائي (لنُثوي ّنهم) بالثاء .وقرأ

إذا انت ََّن ،قال الفراء :وقد ذكر عن احلسن

( ((2خمترص اب��ن خالويه37 :؛ واملحتسب
. 173/2
( ((2معاين ال��ق��رآن  .331/2وق��رأ بقراءة
اإلم��ام بن سعيد واب��ن عباس واحلسن
البرصي وحييى وابن أيب ليىل والسلمي
واب��ن وث��اب ،وطلحة  .ينظر :الطربي
61/21؛ ومعاين النحاس  944/2؛
واملخترص الب��ن خالويه 118 ،37 :؛
واحلجة البن خالويه182 :؛ واحلجة
للفاريس 277/3؛ واملحتسب 173/2
؛ والبيضاوي 220/4؛ والبحر املحيط
.185/4
(((2معاين القرآن وإعرابه . 157-156/4

�ل ِ
�ل اللحم وأص� َّ
من قوهلمَ :ص� ّ
وصالال

وغريه أنّه قرأ «إذا َص ِللنا» حتى لقد ُرفعت
172

ودفنا
بالكرس (( ،)((2واملعنى إذا مهدنا ُ

اىل ع ّ
«ص ِللنا» بالصاد ولست أعرفها ،إال
يل َ

أن تكون لغة مل نسمعها إنام تقول العرب:

يصل ،وأص� َّ
قد َّ
ّ
�ل ُي ِص ّل
اللحم فهو
صل
ُ

(((2معاين القرآن  . 156/3وقرأ بقراءة اإلمام
ُأيب وابن مسعود ومرسوق وابن عباس
لمي .
وابن الزبري وأبو العالية ُّ
والس ّ
( ((2املحتسب . 322 -321/2
( ((2إعراب القرآن . 282/4

الباقون «لنبوئنهم» قال الفراء :يقالّ :بوأته
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َمنَزال وأثويته منزال ،بمعنى :أنزلته منزال،
وقال غريه :ثوى الرجل باملكان إذا أقام.
وأثويته أنا ،إذا أنزلته منزال يقيم به ،و ّبوأته

منز ً
وبوأ فالن امرأته منزال
ال أي :أسكنتهّ ،

إذا أسكنها إياه ((. )((2

((. )((3
وذكر الفراء يف وقوفه عند قوله تعاىل:

ﮋ ﯦﯧﯨﯩﮊ ف��اط��ر،١٠ :

َ
َّ
عىل(الك ِلم) إال أبا عبد
القراء جمتمعون
أن ّ
ٌّ
وكل
الرمحن فإنّه ق��رأ (الكالم الطيب)

فثوى من الثواء ،فعل الزم ،و ّبوأ يتعدى

َ
و(الك ِلم) أجود ،ألهنا كلمة وكلم،
حسن،

"لنثوينهم" بالثاء .قال أبو الفتح :نصب

عىل َّ
أن الكلم أجود ؛ والعرب تقول كلمة

الثنني .قال ابن ج ّني :وروي عن ع ّ
يل 
احلسنة هنا أي :حيسن إليهم إحسان ًا ،وضع
حسنة موضع إحسان كأنه واحد من احلسن

وقوله (الكلامت) يف كثري من القرآن يدل
ِ
وكلم ،فأما الكالم فمصدر(. ((3

شغفها – شعفها:

بإطالة ُمدّ هتم وم��دّ ة خلفهم فقد أحسن

من قوله تعاىل :ﮋ ﰅﰆﰇﮊ يوسف:

ذل��ك الفعل أل ّن��ه إذا أق� ّ�ره��م يف األرض

إليهم ((. )((3

الكلم – الكالم:

املهملة بد ً
ال من "شغفها" بالغني املعجمة

 ،)((3(( ٣٠عنى «شعفها» بالعني وصل

حبه اىل قلبها فكاد حيرقه حلدّ ته ،وأصله
ّ

ق����رأ اإلم������ام ع ّ
يل" الكالم"

من البعري ،يهُ نأ بالقطران فيصل حرارة ذلك

ﮋﭞﭟﭠﭡﭢﮊ

فمعناه َّ
عمها فدخل اجللد حتى
أن َّ
احلب قد ّ

ب������د ً
ال م����ن "الكلم" م����ن ق���ول���ه:

النساء ،٤٦ :قال ابن خالويه( :حيرفون
لمي)
الكالم عيل بن أيب طالب ُّ 
والس ّ

() (((2املحتسب . 10-9/2
(((3معاين القراءات .371 :وقرأ بقراءة اإلمام
عبد اهلل والربيع بن خيثم واب��ن وثاب
وطلحة وزيد بن ع ّ
يل ومحزة والكسائي ؛
وينظر :البحر املحيط . 203/7

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

دال عليهّ ،
ُبوئنهم) عىل
ودل قوله تعاىل (لن َ

ق��رأ اإلم��ام ع� ّ
لي " شعفها" بالعني

اىل قلبه ،ومن قرأ «شغفها» بالغني املعجمة

أصاب القلب ،قال الفراء :وتقرأ قد شعفها

(((3املحتسب . 10 -9/2
(((3خمترص ابن خالويه .46 :وقرأ بقراءة اإلمام
النخعي وأبو رجاء ،ينظر :البحر املحيط
. 372/3
(((3معاين القرآن 367/2؛ وينظر :خمترص ابن
خالويه123 :؛ والبحر املحيط . 400/7
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بالعني ،وهو من قولكُ :ش ِعف هبا ،كأنّه
ذهب هبا كل مذهب ((. )((3

وأض��اف النحاس عن ابن عباس أنه

قال «شغفها» غلبها ،وعنه قال :دخل حتت
شغافها ،والقوالن يرجعان اىل يشء واحد،

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

َّ
ألن الشغاف حجاب القلب ،فغلب عىل

174

مضمومة والثانية ساكنة(( ،)((3ومن قرأ:

ِ
«ننسها» يريد أو نرتكها فال ننسخها .

رزْ قكم – ْ
شك َركم:

ق���رأ اإلم����ام ع� ّ
ل�ي  " ش��ك��رك��م "

ب���د ً
ال م��ن "رزقكم" م��ن ق��ول��ه ت��ع��اىل:
ﮋﭨﭩﭪﭫﮊ الواقعة:

قلبها ،وقال أبو جعفر :معناه عند أكثر أهل

العربية هو الرزق،
 ،)((3((٨٢والشكر يف
ّ

شعفا
اجلبال أعاليها ،وقد ُش ِعف بذلك ْ

العربية حسن أن تقول:
شكركم ،وهو يف
ّ

والشع ْ
الشعبي أنه قالَ :
ف
حب .
َ
الشغ ُفٌّ :

فيكون املعنى :جعلت ث��واب ال��زي��ارة –

اللغة قد ذهب هبا كل مذهبَّ ،
ألن َشعفات

قال الفراء( :جاء يف األثر :جتعلون رزقكم:

بإسكان العني ،أي أولع به  ....وروى عن

جعلت زي��اريت إي��اك أنك استخففت يب،

جنون ((. )((3

ِ
ننسها – ُن ْنسكها:

قرأ اإلمام ع ّ
يل ُ " ن ْنسكها" من قوله

اجل��ف��اء ،كذلك :جعلتم شكر ال��رزق –
التكذيب) ((. )((3

ووق��ف الزجاج عىل ق��راءة اإلم��ام 

ت���ع���اىل :ﮋ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﮊ

فقال( :وقرئت :وجتعلون شكركم أنكم

مصاحف ع ّ
يل قراءة سامل موىل أيب حذيفة

املصحف ،وقد قالوا :إن تفسري رزقكم ههنا

البقرة ،١٠٦ :ق��ال الكسائي :رأي��ت يف

(ما ننسخ من آية أو ُن ْنسكها) النون األوىل

(((3املحتسب . 339/1
(((3معاين القرآن  . 42/2وقرأ بقراءة اإلمام
عيل بن احلسني وحييى بن يعمر وجماهد
وأبو رجاء واألعرج وقتادة وحممد الباقر
وابن حميصن وجعفر الصادق أيض ًا .ينظر:
الطربي  118/12؛ واملحتسب 339/1
؛ وال��ك��ش��اف 462/2؛ والبيضاوي
161/3؛ والقرطبي . 176/9

ُت ّ
كذبون ،والينبغي أن يقرأ هبا خلالف

الشكر ،ورووا أنه قال( :وجتعلون رزقي يف
( ((3معاين القرآن للنحاس . 540-539/1
(((3معاين القرآن 78 :؛ وينظر :معاين الفراء
 64/1؛ والطربي  379/1؛ ومعاين
األزه���ري60:؛ واحلجة البن خالويه:
36؛ وال��ك��ش��ف  311-308/1؛
والبيضاوي . 99/1
() (((3خمترص ابن خالويه 151:؛ واملحتسب
. 310/2
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معنى شكري) ،وليس بصحيح ،إنام الكالم

ّ
ينقض – ينقاص:

يدل عىل معنى (وجتعلون شكركم إنكم

غ�ير معجمة وب��األل��ف م��ن قوله تعاىل:

تقولوا :مطرنا بنوء كذا ،فتكذبون يف ذلك)

الكهف ،٧٧ :وق��د استعريت اإلرادة

كان – كاد:

وح ُسن
أن يقولوا :اجلدار يريد أن يسقطَ ،

يف قوله (وجتعلون رزقكم إنكم تكذبون)

قرأ اإلم��ام ع ّ
اص" بالصاد
يل َ " ي ْن َق ُ

تكذبون) ،أي :جتعلون شكر رزقكم أن

ﮋﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ ﭼﮊ

((. )((3

للمداناة واملشارفة ،ذلك من كالم العرب

ّ
ع��ل��ي " كاد"
ق�����رأ اإلم��������ام

هنا لفظ اإلرادة ألنّه أقوى يف وقوع الفعل

ﮋﮎﮏﮐﮑﮒ ﮊ

باإلرادة جماز ومعناه قرب أن ينقض وأرشف

ب����د ً
ال م���ن "كان" م���ن ق��ول��ه ت��ع��اىل:

عىل أن ينهدم ،وذلك عىل التشبيه بحال من

مكرهم عيل  وابن مسعود وابن عباس

يريد الفعل يف الثاين ،وهذا من فصيح كالم

عيل ابن أيب طالب (وإن كان مكرهم لتزول

وقد َّنزل اجلدار وهو مجاد منازل اإلحياء

واملشهور بالدال هذا املعروف من قراءته)

فانقاص ،أي كرسته فانكرس ،مأخوذ من
َ

رمحهم اهلل) (( ،)((4وقال النحاس( :وقرأ

منه اجلبال) بفتح الالم ورفع الفعل ....

((.)((4

(((3م��ع��اين ال��ق��رآن  ،130/3وق��رأ بقراءة
ابن عباس أيض ًا .وينظر:
اإلم��ام
ال��ط�بري107/27؛ ومعاين األزه��ري:
479؛ واحل��ج��ة ل��ل��ف��اريس 25/4؛
واملخترص البن خالويه151 :؛ واملحتسب
. 310/2
( ((4معاين القرآن وإعرابه . 93/5
(((4املخترص البن خالويه ،69 :وقرأ بقراءة
اإلمام زيد بن عيل وأبو مسلمة وعبد اهلل.



العرب ومثله يف أشعارهم كثري) ((. )((4

اص» ُمطاوع ِق ْص ُته
ذات اإلرادة ،وقوله «ين َق ُ
السن إذا انشقت طو ً
ال ،وقد قالوا:
انقصت َّ

َ
فانقاض ،أي :هدم ُته فاهندم ،بالضاد
ِق ْض ُته

معجمة ،قال الفراء :وقد ُذكرت (ينقاض)
للجدار ،واالنقياض :الشق يف طول اجلدار،

�ي البرش ويف سن ال��رج��ل ،يقال:
ويف ط� ّ
(((4معاين القرآن للنحاس  592/1؛ وينظر:
معاين القرآن وإعرابه 136/3؛ ومعاين
األزهري 237 :؛ واملحتسب . 365/1
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إبراهيم ،٤٦ :قال ابن خالويه( :وإن كاد

وداعية اىل وقوعه ،وقد (وص��ف اجلدار

175

الظواهر اللغوية يف قراءة اإلمام عيل عليه السالم للقران الكريم

انقاضت ِس ّن ُه إذا انشقت طوال) ((. )((4

الزيادة واحلذف

قرأ أمري املؤمنني  بعض املفردات

القرآنية عىل حذف بعض أحرف املدّ  ،من
ّ

ذلك األلف للتخفيف واالكتفاء بالفتحة
عنه ،وقرأ اإلمام بعض املفردات عىل زيادة
ِ
وحتقيقه ،والزيادة يف
"ال" لتوكيد النفي

مواضع خمصوصة تذكر يف موضعها من
هذا املبحث .
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ُصيبن:
تصيبن – لت
ال
ّ
ّ

ق��رأ اإلم���ام ع� ّ
صيبن" من
لي " ل ُت
ّ

ق���ول���ه ت���ع���اىل :ﮋ ﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸ ﮊ األنفال ،٢٥ :وقد خرج
ابن جني ذلك عىل حذف األلف من (ال)

واالستغناء بالفتحة عنها ،فقال :أن يكون

ُيراد ال تصيبن ،ثم حيذف األلف من (ال)

ختفيفا واكتفاء بالفتحة عنها ،فقد فعلت
176

العرب هذا يف أخت من «ال» ختفيفا واكتفاء

بالفتحة عنها ،وهي أ َما ،من ذلك ما حكاه

حممد بن احلسن من قول بعضهمَ :أم واهلل
(((4جممع البيان 629/3؛ وينظر :الطربي
 186/15؛ وامل��ح��ت��س��ب 31/2؛
والكشاف 737/2؛ البيضاوي 289/3
.

ليكونن كذا ،فحذف ألف أما ختفيف ًا ((،)((4

ومن هذا احلذف قراءة ابن عامر وأيب جعفر
واألعرج ﮋ ﯦﮊ يوسف ،٤ :بفتح التاء

عىل إرادة :يا أبتا ويا أبتاه ،فحذفت األلف

واستغني بالفتحة منها ختفيف ًا ((. )((4

ابن ُه – اب َنهَ:

قرأ اإلم��ام ع ّ
يل  ابنه بفتح اهلاء من

غري ألف ،أي :ابنها مضاف ًا لضمري امرأته،

فاكتفى بالفتحة عن األلف من قوله تعاىل:

ﮋ ﮡﮢﮣﮊ هود ،٤٢ :وذلك عىل

حذف األلف ،أي :ابنها ،يعني ابن امرأته،

ألنّه قد جرى ذكرها يف قوله :ﮋ ﭾﮊ

هود ،٤٠ :فحذف األلف ختفيف ًا

(()((4

.

قال أبو عبيد القاسم بن سالم (أي ابن

نوح
امرأته بلغة طيئ ،ويؤيده قراءة (ونادى ٌ

ابنها) وهي شاذة) ((. )((4

(((4معاين القرآن للفراء . 156-155/2
(((4املحتسب  .277/1وقرأ بقراءة اإلمام
زيد بن ثابت وأبو العالية وحممد الباقر
وابن مجاز أيض ًا .
(((4ينظر :املحتسب  322/1؛ والبحر املحيط
 365-364/5؛ واالحتاف. 158 :
(((4املحتسب  ،322/1وقرأ بقراءة اإلمام
ع��روة بن الزبري وعكرمة وحممد الباقر
وجعفر ال��ص��ادق أي��ض� ًا ،ينظر :معاين
القرآن للنحاس  508/1؛ والكشاف
 70/2؛ والطربيس 161/5؛ واالتقان

أ.م.د.انامر عبد اجلبار جاسم

وقرأ اإلمام أيض ًا باأللف :ابنها ،بفتح

قال الفراء :وقد قرأها بعضهم «أال يطوف»

ابنه لصلبه ،وإنام كان ابن امرأته وأضاف أبو

«ال» مع ْ
«أن» صلة عىل معنى اإللغاء،

اهلاء واأللف ،أي :ابن امرأته ،وكونه ليس
حيان :وأما قراءة من قرأ ابنه أو ابنها فشاذة
ويمكن أن نسب اىل ِ
أمه وأضيف إليها ،ومل

يضف اىل أبيه ألنه كان كافر ًا مثلها ،يلحظ
فيه هذا املعنى ومل يضف إليه استبعاد ًا له،

ورعيا أن ال يضاف إليه كافر ،وإنام ناداه

وهذا يكون عىل وجهني؛ أحدمها أن جتعل

كام قال( :ما منعك أال تسجد إذ أمرتك)
واملعنى :ما منعك أن تسجد  .والوجه
اآلخر أن جتعل الطواف بينهام يرخص يف

تركه  .واألول املعمول به ((. )((4

وت��ن��اول اب��ن جني ق��راءة اإلم��ام «أال

أحب
ظن ًا منه أ ّن��ه مؤمن ،ول��وال ذلك ما
َّ

يطوف» فقال :فظاهره أنه مفسوح له يف

أن يطوف – أ ّال ّ
يطوف:

املنصوص عليه املأمور به ختفيف ًا كالقرص

نجاته((. )((4

ترك ذاك ،كام قد ُيفسح لإلنسان يف بعض

ﮖﮊ ال���ب���ق���رة ،١٥٨ :ع�ل�ى زي����ادة

تكون «ال» عىل هذه القراءة زائدة ،فيصري

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﮊ احل��دي��د:

ِ
السامء إله – الذي جعل يف
الذي يف

تعاىل :ﮋﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

«ال» ك�ما زي���دت يف ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﮋ ﯣ
 ،٢٩أي :ليعلم ،ويف قوله :ﮋ ﭑﭒﭓﭔ

الرخص املسموح فيها ،وقد يمكن أيض ًا أن
تأويله وتأويل قراءة الكا ّفة واحد ًا) ((. )((5

السامء اهلل:

ﭕﮊ األع���راف ،١٢ :وذل��ك إن�ما كان

ق���رأ اإلم����ام ع� ّ
ل�ي  ق��ول��ه ت��ع��اىل:

كانت قبل اإلسالم منصوبة بينهام ،وقد اعلم

( ((4البحر املحيط . 295/5
( ((5معاين القرآن  . 95/1وقرأ بقراءة اإلمام
ُأيب وابن مسعود وابن عباس وأنس بن
مالك وسعيد بن جبري وشهر بن حوشب
وابن سريين .ينظر :معاين القرآن وإعرابه
204/1؛ واملخترص البن خالويه11 :؛
والبحر املحيط . 651/1

املسلمون اجتنبوا الطواف بينهام َّ
ألن األوثان
اهلل سبحانه أنه ال ُجناح يف الطواف بينهام.

. 175/1
( ((4لغات القبائل 134 :؛ وينظر :املخترص
البن خالويه. 60 :

ﮋﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮊ
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يل " أ ّ
ال ّ
قرأ اإلمام ع ّ
يطوف" من قوله

بالسفر وت��رك ال��ص��وم ،ونحو ذل��ك من
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الزخرف ،٨٤ :وهو الذي جعل يف السامء

زوجناكها -زوجنكها:
َّ

مسعود رمحه اهلل وحييى بن يعمر واليامين

أل��ف م��ن ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﮋ ﮅﮆﮇ

ابن مسعود أنّه قرأ (وهو الذي يف السامء اهلل

زوجنكها بال ألف قراءة
قال ابن خالويهّ :

حمَ .ع َسق – حم  .سق:

احلنفية .ق��ال :فقيل
ابن حممد وحممد بن
ّ

اهلل ويف األرض ُ
اهلل ع ّ
يل  وعبد اهلل بن

قرأ اإلم��ام ع ّ
"زوجنكها" بغري
يل ّ 

ومجاعة (( ،)((5وذكر النحاس ما روي عن

ﮈﮉﮊﮊ األح����زاب،٣٧ :

ويف األرض اهلل) ((. )((5

ق���رأ اإلم����ام ع�لي " حم  .سق"

جلعفر بن حممد فلام قىض زيد منها وطرا

ﮋﭑﭒﭓﮊ ال��ش��ورى،٢ – ١ :

ال واهلل الذي ال إله إال هو ما قرأهتا عىل
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إذ ال جيعل فيها عين ًا م��ن ق��ول��ه تعاىل:
قال الفراء :ورأيتها يف بعض مصاحف عبد
اهلل (حم .سق) كام قال ابن عباس( ...حم
عسق) يقال :أهنا أوحيت اىل كل نبي ،كام
أوحيت اىل حممد  ،قال ابن عباس :وهبا

كان ع ّ
يل بن أيب طالب يعلم الفتن ((. )((5

زوجنكها أليس ُتقرأ عىل غري ذلك ،فقال:
أيب أال كذلك ،وال قرأ هبا أيب عىل أبيه إال

كذلك ،وال قرأ هبا احلسني بن عيل عىل أبيه
إال كذلك ،وال قرأها عيل بن أيب طالب عىل
النبي  إال هكذا (. ((5

والعرص – والعرص ونوائب الدهر:

وقال الزجاج( :ورويت حم .سق -بغري

ق���رأ اإلم�����ام ع�ل�ي  " وال��ع�صر،

(((5املحتسب . 116/1
(((5املخترص البن خالويه. 136 :
(((5معاين القرآن 1159/2؛ وينظر :تفسري
اب��ن كثري 229/7؛ وتفسري القرطبي
.121/16
(((5معاين القرآن  ،21/3وقرأ بقراءة اإلمام
ابن عباس وابن مسعود أيض ًا ينظر :تفسري
الطربي  ،6/25ومعاين القرآن للنحاس
 1125/2؛ واملخترص الب��ن خالويه:
134؛ واملحتسب . 249/2

ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﮊ

عني -واملصاحف فيها العني بائنة) ((. )((5
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النبي  ع ّ
يل واحلسني وجعفر
أهل بيت ّ

ون���وائ���ب الدهر" م���ن ق��ول��ه ت��ع��اىل:
العرص ،٢ – ١ :وقد ذكر ابن خالويه أن
هذه القراءة عىل التفسري ((. )((5

( ((5معاين القرآن وإعرابه . 298/4
( ((5املخترص البن خالويه. 119 :

أ.م.د.انامر عبد اجلبار جاسم

وتدعوا – أو تدّ عوا:

قرأ اإلمام عيل " أو َتدَّ ُعوا" من قوله

تعاىل :ﮋ ﮛﮜﮝﮞ ﮟﮊ حممد:
 ،٣٥قال ابن خالويه( :وال هتنوا أو َتدَّ ُعوا

ع ّ
لمي) ((. )((5
يل بن أيب طالب ُّ 
والس ّ

وذك��ر أبو حيان هذه القراءة بتشديد

الدال ،أي تفرتوا وقال :وقرئ :والتدَّ عوا

من أدعى القوم ،وتداعوا إذا ادعوا ،نحو
قولك :ارمتوا الصيد وتراموا ،والتالوة بغري
ال ،وكان جيب أن يأيت بلفظ التالوة فيقول:

لِ
هتن:
عدهتن – يف ُقبل عدَّ ّ
ّ

ق���رأ اإلم����ام ع� ّ
�ن
ل�ي ع��ل «ف��ط��ل��ق��وه� َّ

���ن» م���ن ق��ول��ه ت��ع��اىل:
يف ُق��ب��ل ع����دَّ هت� َّ

ﮋﭖﭗﮊ ال���ط�ل�اق،١ :
وق��راءة اإلم��ام عل تفسري وتصديق قوله

تعاىل :ﮋ ﯻ ﯼﯽﯾﯿ ﮊ األع��راف:
 ،١٨٧أي :عند وقتها :فينبغي للرجل إذا

أراد أن يطلق امرأته للعدّ ة أمهلها حتى
حتيض حيضة ثم يطلقها ،ف��إذا حاضت

حيضة بعد الطالق طلقها أخ��رى ،فأن
( ((5إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم:
188؛ واملخترص البن خالويه. 179 :
(((5املخترص البن خالويه.141 :

طالق العدّ ة ،وقد با َنت منه ،فال ّ
حتل له حتى
السنة :أن يطلقها
تنكح زوج ًا غريه ،وطالق ّ

طاهر ًا يف غري أن تنكح زوجا غريه ،وطالق
السنة :أن يطلقها طاهر ًا يف غري مجاع ،ثم
ّ

يدعها حتى حتيض ثالث حيضات ،فإذا

فعل ذلك انت منه ومل ّ
حيل له نكاحها إال

بمهر جديد ،وال رجعة له عليها ((. )((5

وما َ
الذكر واألنثى – والذكر
خلق
َ
واألنثى:

ق����رأ اإلم������ام ع ّ
يل« وال����ذك���� ِر

واألن��ث��ى» بجر «ال��ذك��ر» من قوله تعاىل:

ﮋﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮊ
واجلر هنا عىل تقدير حرف
الليل،٣ – ٢ :
ّ

ِ
«والذكر» عىل أنّه بدل
اجلر «من» وقوله

من حمل (وم��ا خلق) بمعنى :وم��ا خلقه

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

وقرئ ((. )((5

حاضت بعد التطليقتني طلقها ثالثة ،فهذا

اهلل ،أي :وخملوق اهلل الذكر واألنثى ،عىل

تقدير حرف اجل��ر ،وهو باب احلمل عىل

التوهم ،وتقديره :والذي خلق من الذكر
واألنثى .قال الفراء :هي يف قراءة عبد اهلل

(والذكر واألنثى) ،فلو خفض خافض يف
(((5البحر املحيط 120/8؛ وينظر :معاين
ال��ق��رآن للفراء  64/3؛ واملحتسب
273/2؛ والكشاف . 539/3
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قراءتنا (الذكر واألنثى) بجعل (وما خلق)

من املفردات القرآنية نعرض هلا بالرشح

ِ
(خلقه الذكر
وقرأه العوام عىل نصبها يريد:

أمرنا – آمرنا:

كأنّه قال :والذي خلق من الذكر واألنثى،
واألنثى) (. ((6

صوتية متفرقة
ظواهر
ّ

ﮋﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﮊ

من الظواهر الصوتية التي سجلت

والتمكني وتسمى التحقيق وهي الغالبة

وآم��رن��ا مرتفيها بمعنى أكثرنا جبابرهتا

املمدودة  .قال احلسن بن عيل بن إبراهيم

الكثرة إال آمرنا باملد  .ق��ال :وأصلها:

عند أهل احلجاز إذ يضغطون آخر الكلمة

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

قرأاإلمامع ّ
يل آمرناباملدّ منقولهتعاىل:

اإلرساء ،١٦ :والقراءة باملدّ زنة « فاعلنا»

يف ق���راءة اإلم���ام  ظ��اه��رة امل��دّ واهلمز
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والتحليل:

األه��وازي( :وأص��ل التحقيق املدّ واهلمز
والتمكني ،وأن يكون ذلك كي ً
ال واحد ًا )

آمرت اليشء بمعنى كثرته
مثل آم ّنا ،تقول:
ُ
وأم��راءه��ا .ق��ال الكسائي( :ال يقال من
أأم��رن��ا فخفف) ( ،((6وع��ن أيب عمرو:

معنى أ َمرنا مرتفيها ،أي :أمرناهم بالطاعة

(( ،)((6وهذه الظاهرة عند ابن جني (متثل

فعصوا ( ،((6وقال الفاريس :من قرأ «آمرنا

وقد قرأ اإلمام  باملدّ والتمكني جمموعة

كثروا ،وآمرهم اهلل ،أي :أكثرهم ،وذلك

مظهر ًا من مظاهر الروية والتثبت) (،((6

(((6معاين القرآن  162/3؛ وينظر :املحتسب
. 323/2
(((6معاين القرآن  270/3؛ وقرأ بقراءة اإلمام
 7ابن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس
والكسائي والفراء أيض ًا .ينظر :معاين
الكسائي 256 :؛ واملحتسب 364/2
؛ وال��ك��ش��اف 217/4؛ وال��ط�بريس
 500/30؛ والبحر املحيط -678/8
 679؛ وقراءة اإلمام الفراء 121-120
.
(((6امل��خ��ص��ص  16/16؛ وت��اج العروس
العربية. 61 :
196/10؛ ويف اللهجات
ّ

القوم إذا
آمر
ُ
مرتفيها» فإنه يكون :أفعلنا من َ

أن ضاعف فقال :أمرنا  ،...وكام عدّ ي
(((6املحتسب . 165/1
(((6معاين القرآن ،181 :وقرأ بقراءة اإلمام
 ،7اب��ن عباس وق��ت��ادة وأب��و العالية،
وأب��و رج��اء واب��ن أيب إسحق واب��ن كثري
والكلبي والثقفي وخ��ارج��ة عن نافع
وس�لام ويعقوب ،ينظر :معاين الفراء
 119/2؛ وتفسري الطربي 42/15؛
والسبعة379 :؛ واحلجة البن خالويه:
 124؛ والتذكرة  498/2؛ والبيضاوي
251/3؛ والنرش يف ال��ق��راءات العرش
. 230/2
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بتضعيف العني ،كذلك عدّ ي بالنقل باهلمز

القراءتني فقال :قرأ ع ّ
يل بن أيب طالب وابن

يف اللغة ( ،((6وعن أيب عبيدة أمر اهلل ما له

وسالم وعبد اهلل بن أيب يزيد والكلبي :آمرنا

فيكون آمرنا ،وزعم اجلرمي أن آمرنا أكثر

أيب إسحق وأب��و رج��اء وعيسى بن عمر

وآمره بمعنى واحد ،وذكر األزهري( :آمرنا

باملدّ  ،وجاء كذلك عن ابن عباس واحلسن

كثرة عدد املرتفني ،واآلخر :كثري حروثهم

كثري وأيب عمرو ونافع وهو اختيار يعقوب

مرتفيها) يصلح أن يكون يف شيئني أحدمها:
وأمواهلم (. ((6

وروي عن اإلم��ام  أنّ��ه ق��رأ أيض ًا

بالتشديد « أ ّم ّرنا ُمرتفيها» ،قال النحاس:

وقتادة وأيب العالية وابن هرمز وعاصم وابن

ومعناه كثّرنا  .يقال :أمر اهلل القوم وآمرهم
فتعدى باهلمزة ،وقرأ ابن عباس وأبو عثامن

النهدي والسدّ ي وزيد عيل وأبو العالية

(وروي عن عيل بن أيب طالب أنّه قرأ

«أ ّمرنا» بتشديد امليم ،وروي ذلك عن ع ّ
يل

النهدي وأبو العالية ،وقرأ احلسن واألعرج

(أمر) بالتضعيف ،واملعنى أيض ًا كثرنا ،وقد
َّ

واب��ن أيب إسحق «آمرنا مرتفيها» ،وقال

الكسائي :جيوز أن يكون (أمرنا) بمعنى

(أمرنا)
(أمرنا) من اإلمارة ،وأنكر أن يكون َّ
َّ

آمرنْا
بمعنى أكثرنا ،وقال ال ُيقال يف هذا إال َ
 .قال أبو جعفر :وهذا القول الثالث – أعني

قول الكسائي – ُينكره أهل اللغة) (. ((6

«أمرنا» بالتشديد بمعنى وليناهم
يكون َّ
وصريناهم أمراء ((. )((6

سينني – سيناء:

قرأ اإلمام ع ّ
يل « سيناء» بفتح السني

واملد من قوله تعاىل :ﮋﭔﭕﮊ التني:

 ،٢وم���ن ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﮋ ﭱﭲﮊ

ونقل النحاس عن ابن عباس َّ
إن معنى

املؤمنون ،٢٠ :ومتثل هذه القراءة باملد وفتح

(((6املحتسب . 17-15/2
(((6احلجة ،للفاريس  54-53/3؛ وينظر:
الكشاف  442/2؛ والطربيس 405/6
.
(((6معاين القراءات. 254 :

عمر بن اخلطاب وعبد اهلل وطلحة واحلسن:

«أ َم ْرنا» س ّلطنا مستكربهيا ،ومجع أبو حيان

السني لغة يف سينني ،قال أبو حيان :وقرأ
سيناء بكرس السني واملدّ  ،وعمر أيض ًا وزيد

بن عيل :بفتحها واملّ��د ،وهو لفظ رسياين

(((6معاين القرآن . 649/2
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(أم��رن��ا ُمرتفيها) وكذلك ق��رأ أب��و عثامن
َّ

واحلسن والباقر وعاصم وأيب عمر ،وعدّ ى
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اختلفت هبا لغات العرب ((َّ ،)((6
فإن فتح

السني أو كرسها لغة ،ويقال سيناء ،وسينني

العني َّ
أن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

سيناء ،وقيل :معناه احلسن أو املبارك ،وقيل

يشبع الضمة يف النون ،وكان عربي ًا قلب ًا أي

بالقرص واملد  .قال ابن األنباري سينني هو

أنه اسم للشجر ،وقيل :اسم للبقعة واجلبل

يف بالد الشام((.)((7

ِضعاف ًا – ُضعفاء:

قرأ اإلمام ع ّ
يل ُ 
«ض َعفاء» باملدّ من
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ك���ان ي��ق��رأ ﮋ ﭢﭣﭤﭥﮊ

حمض ًا ،قال ابن خالويه وقد روي عن ورش

أنّه كان يقرؤها كذلك ((. )((7

تطهرين:
ا ُمل ّطهرين – ا ُمل ّ

ق���رأ اإلم����ام ع ّ
يل « ا ُمل��ت��ط��ه��ري��ن»

قوله تعاىل :ﮋ ﭺﭻ ﮊ النساء،٩ :

ب��ف��ت��ح اإلدغ�������ام م���ن ق���ول���ه ت��ع��اىل:

ضعيف ُ
وضعفاء)(( ،)((7وذكر ابن خالويه

إذ وردت يف املصحف ب��اإلدغ��ام ،وهو

قال الزجاج( :وإن قيل ُضعفاء جاز ،تقول

ق��راءة اإلم��ام فقالُ :ضعفاء ع� ّ
لي بن أيب

طالب وابن مسعود ُ .ضعاىف َ
وضعاىف

ﮋﮃﮄﮅﮊ التوبة،١٠٨ :

تقريب صوت من صوت  .قال ابن جني:
(وقد ثبت أن اإلدغام املألوف املعتاد ،إنام هو

يف مثل ُسكارى عن عيسى .ذر ّية ضعفا عن

تقريب صوت من صوت) (( ،)((7فاللفظ

نستعني – نستعنيُ :

وجودها يف حالة اإلدغام ،ثم إبدال األول

بعضهم((. )((7

قرأ اإلمام ع ّ
يل« نستعني» بالتمكني
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قال ابن خالويه :ذكر اخلليل بن أمحد يف

وإش��ب��اع ض� ّ�م��ة ال��ن��ون م��ن ق��ول��ه تعاىل:

ﮋﭢﭣﭤﭥﮊ الفاحتة،٥ :
(((6البحر املحيط . 24/6
(((7البحر املحيط  . 690/8وقرأ بقراءة اإلمام
 7سعد بن أيب وقاص وأبو العالية .
(((7ينظر :الطربي  19-18/18؛ والقرطبي
115/12؛ والبحر املحيط . 488/6
(((7معاين القرآن وإعرابه . 14/2

بصوتني كالثاين يقتيض حذف احلركة عند

من مثل الثاين ،فيكون الصوت مشدّ د ًا ،قال
أبو حيان( :وقرأ ابن أيب طالب املتطهرين)

((. )((7

َد َر ُسوا – ا ّدارسوا:

قرأ اإلمام عيل« ا ّدارس��وا» من قوله
(((7املخترص البن خالويه. 24 :
(((7املصدر نفسه. 1 :
(((7اخلصائص . 139/2

أ.م.د.انامر عبد اجلبار جاسم

تعاىل :ﮋ ﯭﯮﯯ ﮊ األع��راف،١٦٩:

فهؤالء ذاك��رون ما أخذ عليهم ،قال أبو
حيان :وق��رأ ع ّ
لمي :وا ّدارس���وا،
يل
والس ّ
ُ
وأصله وتدارسوا ،كقوله :ﮋ ﮁﮊ

البقرة ،٧٢ :أي :تدارأتم(. ((7

للبحث صلة يف العدد القادم
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(((7البحر املحيط . 132/5
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( َأ ْش ُك َر نِ ْع َمت َ
َك ا َّلتِي َأن َْع ْم َت َعليَ َّ َو َعلىَ َوالِدَ َّي َو َأنْ َأ ْع َم َل َصالحِ ًا ت َْر َضا ُه َو َأ ْص ِل ْح ليِ فيِ ُذ ِّر َّيتِي إِنيِّ ت ُْب ُت إِ َل ْي َك َوإِنيِّ ِم َن المْ ُ ْس ِل ِمنيَ()15
اوزُ َع ْن َس ِّي َئاتهِ ِ ْم فيِ َأ ْص َح ِ
اب (-)16سورة األحقاف ،اآلية 16 - 15
ُأو َلئِ َك ا َّل ِذ َ
ين َن َت َق َّب ُل َع ْن ُه ْم َأ ْح َس َن َما َع ِم ُلوا َو َنت ََج َ
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ال لِ َوالِدَ ْي ِه ُأ ٍّف َل ُكماَ َأت َِعدَ انِنِي َأنْ ُأ ْخ َر َج َو َقدْ َخ َل ِ
ون(َ )16وا َّل ِذي َق َ
ون ِم ْن َق ْبليِ َوهمُ َ ا َي ْست َِغي َث ِ
وعدُ َ
ت ا ْل ُق ُر ُ
ان
الصدْ ِق ا َّل ِذي َكا ُنوا ُي َ
الجْ َ ن َِّة َو ْعدَ ِّ
اللهَّ َ َو ْي َل َك ِ
آم ْن إِ َّن َو ْعدَ اللهَّ ِ َح ٌّق َف َي ُق ُ
ول َما َه َذا( -)17سورة األحقاف ،اآلية 17 - 16
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إِلاَّ َأ َس ِ
ين َحقَّ َع َل ْي ِه ُم ا ْل َق ْو ُل فيِ ُأ َم ٍم َقدْ َخ َل ْت ِم ْن َق ْب ِل ِه ْم ِم َن الجْ ِ ِّن َوالأْ ِن ِ
ين (َ )18ولِ ُك ٍّل
ْس إِنهَّ ُْم َكا ُنوا َخاسرِ ِ َ
ري الأْ َ َّولِنيَ (ُ )17أو َلئِ َك ا َّل ِذ َ
اط ُ
ات ممِ َّا َع ِم ُلوا َولِ ُي َو ِّف َي ُه ْم َأ ْعماَلهَ ُ ْم َو ُه ْم ال ُي ْظ َل ُم َ
ون (َ )19و َي ْو َم ُي ْع َر ُ
ين (- )20سورة األحقاف ،اآلية 20 - 18
َد َر َج ٌ
ض ا َّل ِذ َ

أ.م.د.انامر عبد اجلبار جاسم

اب الهْ ُ ِ
ون بِماَ ُك ْنت ُْم ت َْست َْكبرِ ُ َ
ون فيِ الأْ َ ْر ِ
ض بِ َغيرْ ِ الحْ َ قِّ
است َْمت َْعت ُْم بهِ َ ا َفا ْل َي ْو َم تجُ ْ زَ ْو َن َع َذ َ
َ ك َف ُروا َعلىَ النَّا ِر َأ ْذ َه ْبت ُْم َط ِّي َباتِ ُك ْم فيِ َح َياتِ ُك ُم الدُّ ْن َيا َو ْ
ون (َ )20وا ْذ ُك ْر َأ َخا َع ٍ
َوبِماَ ُك ْنت ُْم َت ْف ُس ُق َ
اد إِ ْذ ( -)21سورة األحقاف ،اآلية 21 - 20
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َأن َْذ َر َق ْو َم ُه بِالأْ َ ْح َق ِ
اف َو َقدْ َخ َل ِ
ت الن ُُّذ ُر ِم ْن َبينْ ِ َيدَ ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه َألاَّ ت َْع ُبدُ وا إِلاَّ اللهَّ َ إِنيِّ َأ َخ ُ
يم (َ ) )21قا ُلوا َأ ِج ْئ َتنَا
اب َي ْو ٍم َع ِظ ٍ
اف َع َل ْي ُك ْم َع َذ َ
الص ِ
اد ِقنيَ ) (- )22سورة األحقاف ،اآلية 22 - 20
لِت َْأ ِف َكنَا َع ْن آلهِ َتِنَا َف ْأتِنَا بِماَ ت َِعدُ َنا إِنْ ُك ْن َت ِم َن َّ
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َق َ
ال إِ َّنماَ ا ْل ِع ْل ُم ِع ْندَ اللهَّ ِ َو ُأ َب ِّل ُغ ُك ْم َما ُأ ْر ِس ْل ُت بِ ِه َو َل ِكنِّي َأ َر ُاك ْم َق ْوم ًا تجَ ْ َه ُل َ
ون (َ )23ف َلماَّ َر َأ ْو ُه َعا ِرض ًا ُم ْس َت ْقبِ َل َأ ْو ِد َيتِ ِه ْم َقا ُلوا َه َذا َعا ِر ٌ
ض
يم ( - )24سورة األحقاف ،اآلية 24 - 23
يح ِف َيها َع َذ ٌ
است َْع َج ْلت ُْم بِ ِه ِر ٌ
ممُ ِْط ُر َنا َب ْل ُه َو َما ْ
اب َألِ ٌ

186

َّاك ْم ِف ِ
تُدَ ِّم ُر ُك َّل شيَ ْ ٍء بِ َأ ْم ِر َربهِّ َ ا َف َأ ْص َب ُحوا ال ُي َرى إِلاَّ َم َس ِ
َّاه ْم ِفيماَ إِنْ َم َّكن ُ
يه َو َج َع ْلنَا لهَ ُ ْم
اكن ُُه ْم َك َذلِ َك َن ْج ِزي ا ْل َق ْو َم المْ ُ ْج ِر ِمنيَ (َ )25و َل َقدْ َم َّكن ُ
َس ْمع ًا َو َأ ْب َصار ًا َو َأ ْفئِدَ ًة فَماَ َأ ْغنَى َع ْن ُه ْم َس ْم ُع ُه ْم َوال َأ ْب َص ُار ُه ْم( -)26سورة األحقاف ،اآلية 26 - 25

أ.م.د.انامر عبد اجلبار جاسم

ون بِ ِ
آيات اللهَّ ِ َو َح َ
اق بهِ ِ ْم َما َكا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِزئ َ
َوال َأ ْفئِدَ تهُ ُْم ِم ْن شيَ ْ ٍء إِ ْذ َكا ُنوا يجَ َْحدُ َ
ُون(َ )26و َل َقدْ َأ ْه َل ْكنَا َما َح ْو َل ُك ْم ِم َن ا ْل ُق َرى َوصرَ َّ ْفنَا
الآْ ِ
ين اتخَّ َ ُذوا ِم ْن ُد ِ
يات َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
ون ( -) )28سورة األحقاف ،اآلية 28 - 26
ون (َ )27ف َل ْوال َنصرَ َ ُه ُم ا َّل ِذ َ
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اللهَّ ِ ُق ْر َبان ًا آلهِ َ ًة َب ْل َض ُّلوا َع ْن ُه ْم َو َذلِ َك
َأن ِ
ْصتُوا َف َلماَّ ُقضيِ َ

ون ا ْل ُق ْر َ
ون(َ )28وإِ ْذ صرَ َ ْفنَا إِ َل ْي َك َن َفر ًا ِم َن الجْ ِ ِّن َي ْست َِم ُع َ
إِ ْف ُك ُه ْم َو َما َكا ُنوا َيفْترَ ُ َ
آن َف َلماَّ َحضرَ ُ و ُه َقا ُلوا
ين (َ )29قا ُلوا (-)30سورة األحقاف ،اآلية 30 - 28
َو َّل ْوا إِلىَ َق ْو ِم ِه ْم ُم ْن ِذ ِر َ
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َو َم ْن ال يجُ ِ ْب َد ِ
س َل ُه ِم ْن ُدونِ ِه َأ ْولِ َي ُاء ُأو َلئِ َك فيِ َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
س بِ ُم ْع ِج ٍز فيِ الأْ َ ْر ِ
ني (َ )32أ َولمَ ْ َي َر ْوا َأ َّن اللهَّ َ ا َّل ِذي َخ َلقَ
ض َو َل ْي َ
اع َي اللهَّ ِ َف َل ْي َ
ض َولمَ ْ َي ْع َي بِ َخ ْل ِق ِه َّن بِ َق ِ
السماَ َو ِ
ات َوالأْ َ ْر َ
اد ٍر َعلىَ َأنْ يحُ ْ يِ َي المْ َ ْوتَى َبلىَ إِن َُّه ( -)33سورة األحقاف ،اآلية 33 - 32
َّ
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َ
س َه َذا بِالحْ َ قِّ َقا ُلوا َبلىَ َو َر ِّبنَا َق َ
َعلىَ ُك ِّل شيَ ْ ٍء َق ِد ٌير(َ )33و َي ْو َم ُي ْع َر ُ
اب بِماَ ُك ْنت ُْم
ض ا َّل ِذ َ
ال َف ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ
ين َك َف ُروا َعلىَ النَّا ِر أ َل ْي َ
ُ
ت َْك ُف ُر َ
الر ُسلِ َوال ت َْست َْع ِج ْل لهَ ُ ْم َك َأنهَّ ُْم( -)35سورة األحقاف ،اآلية 35 - 33
ون(َ )34ف ْ
اصبرِ ْ َكماَ َصبرَ َ أو ُلوا ا ْل َع ْز ِم ِم َن ُّ

أ.م.د.انامر عبد اجلبار جاسم

است َْكبرَ ْ ت ُْم َو ُك ْنت ُْم َق ْوم ًا مجُ ْ ِر ِمنيَ (َ )31وإِ َذا ِق َ
اع ُة ال َر ْي َب ِف َيها ُق ْلت ُْم َما َندْ ِري َما
الس َ
َأ َف َل ْم ت َُك ْن آ َياتيِ ُت ْتلىَ َع َل ْي ُك ْم َف ْ
يل إِ َّن َو ْعدَ اللهَّ ِ َح ٌّق َو َّ
َات َما َع ِم ُلوا( - )33سورة اجلاثية ،اآلية 33 - 30
اع ُة إِنْ َن ُظ ُّن إِلاَّ َظ َّن ًا َو َما َن ْح ُن بِ ُم ْست َْي ِقنِنيَ (َ )32و َبدَ ا لهَ ُ ْم َس ِّيئ ُ
الس َ
َّ
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َو َح َ
ُون(َ )33و ِق َ
اق بهِ ِ ْم َما َكا ُنوا بِ ِه َي ْست َْه ِزئ َ
ين ()34
َّار َو َما َل ُك ْم ِم ْن نَاصرِ ِ َ
يل ا ْل َي ْو َم َن ْن َس ُاك ْم َكماَ َن ِسيت ُْم لِ َقا َء َي ْو ِم ُك ْم َه َذا َو َم ْأ َو ُاك ُم الن ُ
َذلِ ُك ْم بِ َأن َُّك ُم اتخَّ َ ْذت ُْم آ َي ِ
ات اللهَّ ِ ُهزُ و ًا َو َغ َّرت ُْك ُم الحْ َ َيا ُة الدُّ ْن َيا َفا ْل َي ْو َم (-)35سورة اجلاثية ،اآلية 35 - 33

درس سماحة الشيخ الباحث عدد ايات االحكام

في القران الكريم في دراسة مقارنة فبدأ بالمحور االول

وهوتحديد عدد ايات االحكام وبعد ان ذكر االقوال المختلفة وناقشها،

رجح سماحته القول بعدم حصرها ضمن عدد معين وهو ما اختاره (ابن دقيق) ثم نبه

على انه الجدوى من التأكيد على حصر عدد ايات االحكام بل المهم امران:
اولهما:تحديد الضابطه الكلية اليات االحكام وتعريفها .
وثانيهما:تعميق مستوى البحث في ايات االحكام.

وقد فصل سماحته البحث في المحور الثاني الدائر حول االسباب الكامنة وراء

اختالف االقوال في تحديد عدد ايات االحكام ،واما فيما يتعلق بالروايات الواردة في بيان
نسبة ايات االحكام الى كل القرآن فقد ذكر سماحته ثالثة وجوه فنية لها ،مستبعد ًا ادارة

التقسيم الكمي والرياضي منها.

�سماحة ال�شيخ خالد الغفوري
قم  -ايران
املقدّ مة:

املتعارف يف املصاحف املتداولة ( (((،

رجحها الطربيس
وهي اإلحصائية التي ّ

لقد تفاوتت اإلحصائيات املذکورة

وعدّ ها أعالها إسناد ًا ؛ ألنهّ ا مأخوذة عن

لعدد آيات القرآن الکريم ،وهي ترتاوح

اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

بني (  ) 6000و (  ) 6666آي��ة ،مع

 ،((( ( ومن الواضح ّ
إن هذه اآليات

اختالف يف عدّ بعضها آية مستق ّلة أو

تتفاوت م��ن حيث ال��ط��ول والقرص،

جزء آية أو عدّ البسملة آية أو عدّ احلروف

فبعضها يتأ ّلف من کلمة واحدة نحو:

ّ
املقطعة آية ،وليس هذا االختالف ناشئ ًا

(الرمحن ) ،وبعضها يتأ ّلف من عشـرات

من االختالف يف وجود زيادة أو نقيصة
يف الکتاب ،لکن اإلحصائية املعروفة هي

((( ال��روح��اين ،حممود ،املعجم اإلحصائي
أللفاظ القرآن الکريم ،طباعة الروضة
الرضوية املقدّ سةمشهد ،ط 1368 / 1
هـ  .ش =  1410هـ =  1990م:1 ،
. 159160
((( الطربيس ،أبو عيل الفضل بن احلسن،
جممع البيان يف تفسري القرآن ،دار املعرفة
ط  1365 / 1ه��ـ:1 ، 118119 :1 ،
. 77

(  ) 6236آية .

ث��م ّ
إن ه��ذه اإلحصائية األخ�يرة
ّ
ال��ت��ي ذک��رن��اه��ا حسب ق���راءة حفص

عن عاصم ،وهي املتطابقة مع الرتقيم
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دراسة مقارنة حول عدد آيات األحکام

الکلامت کآية الدَّ ين وهي اآلية (  ) 282من

املجاالت ،قال الفاضل التوين يف الوافية:

آيات أحکام .

نحو من مخسمئة آية  ،ومل ّ
أطلع عىل خالف

سورة البقرة ،وقسم من هذه اآليات ُتعدّ

وقد تصدّ ی علامء اإلسالم من خمتلف

امل��ذاه��ب لتحديد ع��دد آي��ات األحکام،
وقد اختلفت أقواهلم يف ذلك ،وعقدنا هذا
البحث لبيان تلك األقوال وأد ّلتها وتقويمها

ومناقشتها .

وهذا البحث يقع يف ثالثة حماور:
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األول :ذکر األقوال يف عدد آيات
املحور ّ

األحکام

لقد ح��اول کثري من الباحثني يف هذا

الفن ومن بداية تأسيسه إعطاء إحصائية
ّ

آليات األحکام ،ومن الواضح أنّه ال بحث

يف کون بعض آي��ات الکتاب العزيز دا ّلة
علی أحکام رشعية کام ال بحث يف إمکان

استنباط األحکام من القرآن يف اجلملة،
192

وإنّ�ما وق��ع االخ��ت�لاف يف حتديد عددها،

وقد تباينت املواقف جتاه ذلك تباين ًا کبري ًا،
ويمکن تقسيمها عىل ما يأيت:

القول األولّ :
إن عدد آيات األحكام

مخسمئة آي��ة م��ن جمموع ال��ق��رآن  ،وه��ذا

هو ال��رأي املشهور واملتداول يف کثري من

« واملشهور ّ
أن اآليات املتع ّلقة باألحكام
يف ذلك »(((.

والرائج عىل األلسن ّ
أن أول من طرح

ه��ذه اإلحصائية ه��و مقاتل ب��ن سليامن

( 150هـ ) وإن مل يكن هو أول من أ ّلف يف
آيات األحكام  ،والظاهر ّ
أن مراده من هذا

العدد هو األحكام الفرعية(((.

وقد تل ّقى ذلك كثري من العلامء بالقبول،

نظري :منذر بن سعيد البلوطي قايض قرطبة

اجلصاص أمحد بن
( م =  ،350وأيب بكر
ّ

عيل ال���رازي ( م =  ،370وال��ق��ايض ابن

العريب ( م =  ،543وغريهم .

ح ّتى ّ
أن هذا الرقم دخل يف عنوانات

بعض كتب آيات األحكام وأساميها نحو:

( تفسري مخسمئة آية يف األحكام ) ملقاتل بن

سليامن  ،و ( تفسري مخسمئة آية ) للبهالوي ،
و ( شفاء العليل يف رشح مخسمئة آية من

((( التوين البرشوي ،عبداهلل بن حممد ،الوافية يف
ُاصول الفقه ،جممع الفکر اإلسالمي قم ،ط 1
 1412 /هـ. 256 :
((( الزرکيش ،بدر الدين حممد بن عبداهلل ،الربهان
يف علوم القرآن ،دار الکتب العلميةبريوت ،ط
 1408 / 1هـ =  1988م ،حتقيق مرعشيل ،
. 130 :2
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التنزيل ) ،و ( النهاية يف تفسري اخلمسمئة

وأن العدد الواقعي ّ
هذا العدد ّ
أقل بكثري ممّا

ابن متوج البحراين ( م =  771ومابعدها )

هذا العدد التقريب ال التحقيق(((.

آية ) لفخر الدين نارص بن أمحد بن عبداهلل
و ( منهاج اهلداية يف بيان مخسمئة اآلية )

جلامل الدين أمحد بن عبداهلل بن حممد بن
متوج البحراين ( ت =  ،820وقد ذكرت
ّ
هذه االحصائية يف كتب فقه القرآن وغريها

كبعض الكتب االصولية(((.

ولكن مل يقبل بعض املح ّققني هذه

اإلحصائية وبدؤوا ّ
يشكون فيها  ،وهذا ما

يظهر من املنقول عن امل��اوردي ( -364
وثمة من يرى ّ
أن عدد آيات
القول الثاينّ :

األحكام ال تبلغ مخسمئة آية ،ويرى زيادة
((( ان��ظ��ر :ال��س��ي��وري ،مج��ال ال��دي��ن الفاضل
امل��ق��داد بن ع��ب��داهلل ،كنز العرفان  ،املكتبة
املرتضوية – طهران ،ط  1369 / 4هـ . ش،
 . 5 :1الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد،
املستصفی من علم ا ُالصول ،بوالق ،ط / 1
 1322هـُ ،افسيت منشورات الرشيف الريض
 1364 /هـ  .ش . 35 :2 ،العالمة احلليّ ،
املطهر ،مبادئ الوصول الی
احلسن بن يوسف ّ
علم ا ُالصول ،دار األضواءبريوت ،ط / 2
 1406هـ = . 242 :1986
((( ُانظر :الشوكاين ،حممد بن عيل ،إرشاد الفحول
الی حتقيق احلق من علم ا ُالصول ،دار الکتب
العلميةبريوت. 371 :

وإليك آراء بعض من اختار ذلك:
 -1الفاضل املقداد حيث يعتقد انهّ ا بعد

املكرر منها يف األحكام الرشعية ال
حذف ّ
تبلغ هذا العدد((( ،بل ّ
إن جمموع ما بحثه

الفاضل املقداد نفسه يف کتابه کنز العرفان

قد بلغ (  ) 420آية ،کام قيل .

 -2واقترص املح ّقق األردبييل عىل بحث

ثالثمئة وسبعني آية تقريب ًا .

 -3وقال بعض :إنهّ ا باعتبار العنوان

ثالثمئة وثامنية وأرب��ع��ون آي��ة  ،وباعتبار

املعنون أربعمئة وسبع وستون آية(((.

 -4وع��دّ شلتوت ّ
أن آي��ات األحکام

تقرب من ثالثمئة وأربعني آي��ة أو تزيد

قلي ً
ال ،ق��ال « :فجاء يف ال��ع��ب��ادات علی
((( الطهراين احلائري ،حممد حسني ،الفصول
الغروية يف ا ُالص��ول الفقهية ،دار إحياء
العلوم اإلسالميةقم ،ط حجرية  1404 /هـ
=  1363هـ  .ش. 404 :
((( السيوري ،مجال الدين الفاضل املقداد بن
عبداهلل ،كنز العرفان . 5 :2 ،
((( الدهرسخي ،حممود ،اجلامن احلسان يف أحکام
القرآن ،ط  1403 / 2هـ. 4 :
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 450هـ ((().

يدّ عى  ،ومن هنا يرى البعض ّ
أن املراد من
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اختالف أنواعها من صالة وصوم وزکاة

 -5ويرى خرضي بك ّ
أن آيات األحكام

يقرب من مئة وأربعني آية ،وجاء يف أحکام

املدنية والقضائية والسياسية يف حدود عرش

وح��ج وج��ه��اد ويمني ون��ذر ما
وص��دق��ة
ّ

الزواج والطالق وما يتبعهام من مهر ونفقة
وحضانة ورض��اع ونسب وع��دّ ة ووصية
وإرث ما يقرب من سبعني آية ،وجاء يف

أحکام املعامالت املالية کالبيع واإلجارة

والرهن واملداينة والتجارة ما يقرب من
نحو سبعني ،وج��اء يف أحکام اجلنايات

کالقتل والرسقة وحماربة اهلل يف أرضه والزنا

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

والقذف ما يقرب من ثالثني آية ،کام جاء
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نحو هذا تقريب ًا يف أحکام احلرب والسلم
وم��ا جي��ب علی احل� ّ�ک��ام�ين م��ن الشوری

والعدل واملساواة وسائر ما جيب عليهم
للناس أو ما جيب علی الناس هل��م ،کام
يصح أن تکون أساس ًا لتنظيم
جاءت آيات
ّ

احلياة االجتامعية وعالقة األغنياء بالفقراء

والقيام بحقوق العماّ ل ممّا يعرفه الناس اليوم

باسم العدل االجتامعي » .

لك ّنه أوض��ح بعد ذلك ّ
ان هذا الرقم

ليس قطعي ًا ؛ لعدم االتفاق عىل العدد بني

أهل النظر ّ ،
وأن ما ذك��ره كان عىل نحو
فإن ّ
التقريب  ،وإال ّ
لكل رأيه(.((1

(((1شلتوت ،حممود ،اإلسالم عقيدة ورشيعة،
دار الرشوق ط  1411 / 17هـ = 1990

ال تتعدّ ى الثالثمئة آي��ة ّ ،
وأن األحكام
آيات(.((1

 -6إنهّ ا يف حدود الثالثمئة آية أو تزيد

عليها بقليل(. ) ((1

 -7وأ ّم��ا عبدالوهاب خ�لاف ( م =

 ) 1375فقد عدّ ها مئتني ومخس ًا وثامنني

وفصل ذلك باآليت :ففي جمال األحوال
آية ّ ،
الشخصية واالرسة واألق����ارب ح��وايل

(  ) 70آية  ،ويف املعامالت (  ) 70آية  ،ويف
األحكام اجلنائية واحلقوقية (  ) 30آية  ،ويف
املرافعات والقضاء (  ) 13آية  ،وفيام يرتبط

باحلاكم والعالقة باملجتمع (  ) 10آيات ،

ويف األحكام الدولية واحل��رب والصلح

(  ) 20آي��ة  ،ويف األح��ك��ام االقتصادية
والغنى والفقر (  ) 10آيات(((1

.

م. 481 :
( ((1حسن أمحد اخلطيب 14 :؛ نق ً
ال عن تاريخ
الترشيع خلرضي بك. 45 :
( ((1حتقيق بخشاييش ،طبقات مفسرّ ي الشيعة (
باللغة الفارسية ) ،مؤسسة آل البيت ( إلحياء
الرتاث -قم ،ط  1371 / 1هـ. 293 :2 ،
( ((1خ�لاف ،عبد الوهاب ،علم ُاص��ول الفقه
وخ�لاص��ة ت��اري��خ الترشيع اإلس�لام��ي –
القاهرة ،ط  1366 / 3هـ =  1947م:
. 3031
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 -8ومنهم م��ن اكتفى بطرح مئتني

کمحمد بن حسني قاسم بن
وأربعني آية،
ّ

حممد من الزيدية ( م = .((1( ( ) 1067

 -9وقد نقل السيوطي عن بعضهم أنهّ ا

مئة ومخسون(.((1

وع ّلق البعض االخر انّه ّ
لعل مرادهم

خصوص
املرصح به من األحکام ( (.((1
ّ

القول الثالثّ :
إن عدد آيات األحکام

أکثر من مخسمئة آية ،فنری ّ
أن عبداهلل بن

املبارك ي��رى ّ
ان آي��ات األحكام تسعمئة

ور ّبام ُتذکر بعض املؤ ّيدات هلذا القول،

منها:

 -1م��ن ال��واض��ح ّ
أن األح��ک��ام تعدّ

جزء ًا مهماّ ً وأصلي ًا من الدين ومتثّل القسم

العميل من تعاليم الوحي ،وحيث ّ
إن عدد

آي��ات ال��ق��رآن تربو علی ستة آالف آية،
فمن املستبعد جدّ ًا ختصيص (  ) 500آية
يف األحکام فقط والتي تبلغ نسبتها الی

جمموع القرآن ّ
أقل من نسبة ( واحد الی

اثني عرش).

نسب إىل أيب حامد الغزايل ( م = ) 505

وق��د يجُ ��ابّ :
ان أمهية األح��ک��ام يشء

اختيار اخلمسمئةأبدى اعرتاضه ّ
ان دعوى

الکريم عىل رغ��م تأکيده علی فريضتي

وإىل ال��ق��ايض اب��ن ال��ع��ريب ( م = ) 543

انحصار الرشيعة هبذا العدد بالقياس إىل

ظاهر اآليات ،وإال فمن املمكن استخراج
وعدّ أضعاف هذا العدد من اآليات املتع ّلقة

( ((1منتهى املرام يف رشح آيات االحكام. 459 :
نق ً
ال عن :األيازي ،حممد عيل ،حتقیق يف فقه
القرآن ( باللغة الفارسية = فقه بژوهي قرآين
) مکتب اإلعالم اإلسالمي – قم ،ط / 1
 1380هـ  .ش. 121 :
( ((1السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن ،اإلتقان
يف علوم القرآن  ،املكتبة العرصية – بريوت /
 1408هـ =  1988م. 35 :4 ،
( ((1السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن ،اإلتقان
يف علوم القرآن . 35 :4 ،

وبيان تفصيالهتا يشء آخر ،فنجد القرآن

الصالة والزکاة (((1
يتعرض الی
لک ّنه مل ّ
مفص ً
ال ،فلم يذکر عدد
بيان أحکامهام
ّ

رکعات الصالة وال أجزاءها وال أحکامها،

وکذلك مل يذکر األعيان التي جيب فيها

الزکاة وال األنصبة وال املقدار الذي جيب
( ((1القرضاوي ،يوسف ،االجتهاد يف الرشيعة
اإلسالمية ( ،مع نظرات حتليأتية يف االجتهاد
املعارص ) ،دار القلاملکويت ،ط 1417 / 1
هـ =  1996م. 17 :
( ((1من قبيل قوله تعاىل ( :قل لعبادي الذين
رس ًا
آمنوا ُيقيموا الصالة و ُينفقوا ممّا رزقناهم ّ
وعالنية ) إبراهيم. 31 :
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آية  ،كام ّ
أن الشوكاين ( م = ) 1255الذي

باألحكام الرشعية(.((1
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إخراجه ،وهکذا ،وإنّ�ما أوکل البيان الی

الس ّنة الرشيفة .

ثم ّ
إن أمهية احلکم ال ُتقاس بعدد اآليات
ّ

قيل إنهّ ا أطول آية .

– کام سيأيت علی ّ
أن آيات األحکام متثّل نسبة

کالنهي عن تزکية النفس ( ( ،) ((2أو املباحة

والنصف ،وهذا ما يتنافی مع اإلحصائية

الطيبات ( ( ) ((2وطلب الرزق
کاألکل من ّ

( ( ،) ((2يف الوقت الذي ال نجد مثل ذلك
التکرار بالنسبة لبعض األحکام اإللزامية
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فصل القرآن بيان الشهادة
وکميته ،فقد ّ
ّ
علی الدَّ ين يف آية الدَّ ين الطويلة ( ((2التي

کرر القرآن
وامل� ّ�رات التي ذکر فيها ،فقد ّ
الکريم ذکر بعض األحکام الرتخيصية ،کام
هو احلال بالنسبة لبعض ا ُالمور املستحبة
کذکر اهلل وتسبيحه ( ( ،) ((1أو املکروهة
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کام ّ
أن األمهية ال ُتقاس بحجم البيان

مرة يف آية واحدة (،((2
کالوضوء الذي ُذکر ّ
يتکرر ذکره ( (. ) ((2
وکحدّ الرسقة الذي مل ّ

( ((1من قبيل قوله تعاىل ( :يا أيهّ ��ا الذين آمنوا
وسبحوه بكرة وأصي ً
ال)
اذكروا اهلل ذكر ًا كثري ًا ّ
األحزاب. 42 – 41 :
( ((2من قبيل قوله تعاىل ( :فال ّ
تزكوا أنفسكم هو
أعلم بمن اتقى ) النجم. 32 :
( ((2من قبيل قوله تعاىل ( :يا أيهّ ا الذين آمنوا كلوا
طيبات ما رزقناكم واشكروا هلل إن كنتم
من ّ
إ ّياه تعبغري ) البقرة. 172 :
( ((2من قبيل قوله تعاىل ( :فإذا قضيت الصالة
فانترشوا يف األرض وابتغوا من فضل اهلل .
 ) . .اجلمعة. 10 :
(ُ ((2انظر :قوله تعاىل ( :يا أيهّ ا الذين آمنوا إذا قمتم
اىل الصالة فاغسلوا وجوهكم  ) . . .املائدة:
.6
(ُ ((2انظر :قوله تعاىل ( :وال��س��ارق والسارقة
فاقطعوا أيدهيام جزاء بام كسبا نكا ً
ال من اهلل
واهلل عزيز حكيم ) املائدة. 38 :

ً 2ـــ لقد د ّلت بعض األحاديث الرشيفة

عالية من جمموع القرآن کالربع والثلث بل
آيات األحکام املشهورة.

وقد يجُ اب :انّه ال ُيراد هبذه الروايات

بيان العدد
والکم .
ّ

القول الرابع :ذهب ابن دقيق ( م =

 ) 702إىل عدم صحة حرص آيات االحكام

يف عدد معينّ ، بسبب اختالف األنظار ،
فمن َم َّن اهلل عليه بملكة االستنباط يمكنه
اإلفادة من كثري من آيات الكتاب حتى ما
ورد منها يف القصص واألمثال(.((2

وقد ُيؤ ّيد :بام ُيری من اختالف يف عدد

آيات األحکام املبحوثة يف الکتب املؤ ّلفة

قوة
يف هذا املجال ،بل و ّمم��ا ُيضاعف يف ّ

( ((2البقرة. 282 :
( ((2كولسون ،يف تاريخ الترشيع اإلسالمي،
امل��ؤس��س��ة اجلامعية ل��ل��دراس��ات والنرش
والتوزيع ،ط  1412 / 1هـ =  1992م:
. 31
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هذا القول ما سنذکره عند بيان األسباب

الکامنة وراء اختالف األق��وال يف تعداد

آيات األحکام .

نظرنا يف هذه النقطة:

الس ّنة ،وما هو عدد األحاديث الفقهية،

اهتم الفقهاء ببحث األحاديث متن ًا
وإنّام
ّ
وسند ًا غري اخلوض يف ا ُالمور اإلحصائية .
املهم بعد حتديد موضوع علم فقه
وإنّام ّ

 -1لقد بولغ يف أمهية البحث يف حتديد

القرآن هو فتح البحث يف مسائله وتعميقه

ان ّ
املطالع ّ
منية صعبة
حل هذا اللغز بات ُا ّ

لذلك بعدد اآليات ؛ فر ّبام تطرح أبحاث

تصور ًا لدی
عدد آيات األحکام ممّا خلق
ّ

املنال تنتظر َمن يحُ ّققها بيد ّ
األه��م من
أن ّ

ذل��ك ک ّله حتديد تعريف آي��ات األحکام
وتعيني الضابطة العا ّمة هلا ّأو ً
الّ ،ث��م يف
املرحلة الالحقة يمکن تعيني العدد ونحوه

العدد وأتعبوا أنفسهم من غري الوصول الی
نتيجة واضحة أو حاسمة يف ذلك .

عديدة وتعالج مسائل کثرية يف آية واحدة
ور ّبام يف جزء من آية .

 -3سوف يتضح جلي ًا يف البحث القابل

حول أسباب االختالف يف العددأنّه من
الصعوبة بمکان إعطاء نتيجة حاسمة
وتقديم إحصائية قطعية آليات األحکام،

ال سيام ّ
وإن حرکة البحث يف هذا العلم
ثمة إرصار علی ذلك
بطيئة  .أجل ،إذا کان ّ

 -2يتضح ممّا تقدّ م ّ
أن مسألة حتديد

أولية عىل وفق
فيمکن تقديم إحصائية ّ

املستوی البحثي والعلمي ،وإنّام هي ال تعدو

 –1إ ّما بلحاظ احلدّ األدنی وهو القدر

العدد يف نفسها ليست هلا کثري أمهية علی

أحدى اللحاظات اآلتية:

جمرد مسألة ف ّنية إحصائية ليس
أن تکون ّ
غري.ومن الواضح ّ
أن بحوث هذا العلم ال

أک��ان االتفاق بني اجلميع ؛ إذ ال شك يف

عىل عدد املسائل ،وال أثر لذلك علی العلم
بتات ًا کام هو احلال يف سائر العلوم ا ُالخری،

والصيام ،أم کان االتفاق بني األکثر أو بني

تتو ّقف علی معرفة عدد آيات األحکام وال

بل مل َنر من طرح هذه املسألة بالنسبة الی

املتفق عليه من عدد آيات األحکام ،سواء

املتضمنة ترشيع
وجود مقدار من اآليات
ّ
مجلة من األحکام کالصالة والزکاة واحلج

املشهور .
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من احليثيات  .وحيث ّ
الفن مل
إن أه��ل ّ
ُي ّ
رکزوا علی تعيني الضابطة راح��وا وراء

وتکثري حيثياته وجوانبه ،وال ارتباط مبارش
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2ـــ وإ ّما بلحاظ العدد املشهور بني أهل

ضمن قائمة آيات األحكام كام هو املناسب

 3ــ وإ ّما بلحاظ ّ
کل ما يمکن أن ُيستنبط

- 3بل لو ُاريد إضافة اآليات املرتبطة

الفن .
ّ

منه حکم رشعي ولو بحسب نظر بعض

باألخالق أو األحکام العقائدية الشتامهلا
ٍ
ونواه ،الرتفع العدد أيض ًا .
علی أوامر

ويف مجيع احل��االت سوف تکون هذه

ّ -4
إن بعض النصوص القرآنية
متضمنة
ّ

غري آخر .

اإلحصائية إحصائية تقريبية .

املحور الثاين

أسباب االختالف يف عدد آيات
العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

األحکام

198

الرتفع العدد بشكل ملحوظ(.((2

والوجه يف اختالف املحققني يف عدد

آيات األحکام يعود إىل أسباب متعددة،
وهي کثرية يصعب حرصها ،منها:

 -1ح�صر آي���ات األح��ک��ام يف دائ��رة

األح��ک��ام الفقهية حسب ،يف حني يری

آخ��رون توسعة احلکم ملا يشمل احلکم
ا ُالصويل أيض ًا .
 ً 2ـ هناك جمموعة كبرية من اآليات ناظرة

إىل بيان آداب إسالمية قد ُامهلت اإلشارة
إليها يف كتب آيات األحكام  ،ولو ُادرجت

بيان أحکام رشعية إال أنهّ ا ال متثّل آية قرآنية
کاملة بل ّ
تشکل جزء آيةّ ،
فلعل هناك من مل
يعدّ هذا النوع من النصوص القرآنية ضمن

العدد .

تکرر ذکرها يف القرآن
ّ -5
ثمة آيات ّ

املتکرر وعدم عدّ ه يؤ ّثر علی
الکريم ،فعدّ
ّ
اختالف إحصائيات آيات األحکام .

 - 6هناك جمموعة من اآليات هي من

آيات األحكام حقيقة  ،ولكن ر ّبام ال تعدُّ

منها لعدم دخوهلا يف ّ
حمل االبتالء  ،من

قبيل:

قوله تعاىل :ﱯ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ
( ((2االي��رواين ،باقر ،دروس متهيدية يف تفسري
آيات األحكام  ،دار الفقه للطباعة والنرش –
قم  1425 /هـ. 1922 :1 ،
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ﭜ ﭝ ﱮ(.((2
قوله تعاىل:ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﱮ
(. ((2

ّ -7
إن آيات األحكام بعضها رصيح

ال��دالل��ة ع�لى احل��ك��م  ،ول��ع� ّ
�ل ذل��ك هو
امللحوظ لدى من حرص اآلي��ات يف عدد

م��ع�ّي�نّ  ،وبعضها دالل��ت��ه ع�لى احلكم غري
رصحية ،وهذه كثرية .

ع��دُّ ه��ا ول��وح��ظ ان��ف��راده��اض��م��ن آي��ات

بضمها إىل آي��ات ُاخری
األحكام إال أ ّن��ه
ّ

يمكن عدُّ ها منها  .ومثل هذه اآليات إذا
أدرجت يف آيات األحكام فسوف خيتلف

العدد  ،من قبيل:

قوله تعاىل :ﱯ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﱮ ( ،((3فإنّه بدو ًا ليس من آيات األحكام

ولكن مع مالحظة اتصاله بام سبقه فقد
حيسن إدراج��ه يف ذل��ك  ،فانظر إىل قوله

( ((2احلجرات. 45 :
( ((2املجادلة. 12 :
( ((3املطففني. 46 :

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﱮ(((3

 ،ف��إ ّن��ه بمالحظته سوف

يستفاد من ذلك حرمة التطفيف  ،حيث

يهُ دَّ د من خالله املط ّفف .

بقوله تعاىل:ﱯ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫ

ﮬﱮ(((3

،

يتضمن حك ًام رشعي ًا لو الحظناه
فإنّه ال
ّ
انفراده إ ّ
ضمه إىل ما قبله  ،وهو
ال أنّه مع ّ

ق��ول��ه تعاىل:ﱯ ﮖﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ

ﮠﮡ ﮢ ﱮ (((3

يستفاد منه حكم

رشعي  ،وهو حرمة القذف  .وهذا األخري

وإن كان ّ
يدل عىل حرمة القذف بنفسه إال

ّ
األول عليها أيض ًا .
أن هذا ال ينايف داللة ّ

-9االختالف يف فهم احلكم من اآلية ،

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

 8ـ هناك بعض اآليات التي ال يمكن

تعاىل :ﱯ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ

معينة
فهناك آيات ُّادعي داللتها عىل أحكام ّ

ولك ّنها بنظر آخرين قد ُيدّ عى عدم داللتها
عىل ذلك فال تكون من آيات األحكام ،
ونذكر لذلك أمثلة عدّ ة:

َّ
استدل بعض عىل حجية اإلقرار بقوله
( ((3املطففني. 13 :
( ((3النور. 24 :
( ((3النور. 23 :
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تعاىل :ﱯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

تعاىل:ﱯﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﱮ( ،((4لك ّنه

(،((3

كون املقصود ّ
أن دقائق القرآن الكريم ال

ﯗ ﯘ ﱮ( ،((3ﱯ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﱮ

ﱯﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ
ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

وهم أهل بيت العصمة ، فاملقصود

املس املادي .
املس هو هذا املعنى وليس ّ
من ّ

ﮀ ﮁ ﮂ ﱮ ( ،((3لك ّنها بنظر آخرين
ّ
استدل بعض عىل حجية قضاء احلاكم

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

بعلمه بقوله ت��ع��اىل :ﱯ ﮄ ﮅ ﮆ
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يناهلا وال يصل إليها إال املطهرون من الزلل

ّ
واس��ت��دل بعض ع�لى حجية القرعة

قد تكون بعيدة عن ذلك البعد ك ّله .

200

بنظر آخر أجنبي عن ذلك  ،باعتبار احتامل

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﱮ( ،((3ﱯ ﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﱮ( ،((3ﱯ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﱮ ( ،((3لك ّنها

بنظر آخرين قد تكون هذه اآليات بعيدة

بقوله تعاىل :ﱯ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮘﮙﱮ

(،((4

ﱯ ﯟ ﯠﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﱮ ( ،((4لك ّنهام
بنظر آخر أجنبيان عن ذلك .

واستفاد بعض من قوله تعاىل :ﱯﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

عن ذلك .

ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

واس��ت� ّ
مس
�دل بعض عىل ع��دم ج��واز ّ
ّ
خل��ط ال��ك��ت��اب ال��ك��ري��م بقوله
امل��ح��دث

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﱮ( ((4لزوم اختبار

املقاتلني من قبل القائد ملعرفة مدى طاعتهم

( ((3آل عمران. 81 :
( ((3التوبة. 102 :
( ((3األعراف. 172 :
( ((3األعراف. 181 :
( ((3األعراف. 159 :
( ((3النساء. 105 :

( ((4الواقعة. 79 :
( ((4الصافات. 139141 :
( ((4آل عمران. 44 :
( ((4البقرة. 249 :
( ((4الرفسنجاين ،ع�لي أک�بر ،التفسري املرشد
(باللغة الفارسية = تفسري راهنام ) ،مکتب
اإلعالم اإلسالمي – قم ،ط  1376 / 2هـ .

وثباهتم(.((4
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واستفيد من قوله تعاىل :ﱯ ﮥ ﮦ

ق��د اختلفت األن��ظ��ار يف حتديد نسبة

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱮ (ّ ((4
أن

الفقهية
اآلي��ات املشتملة عىل األح��ك��ام
ّ

بعد إحراز كفاءته(.((4

البيت أنهّ ا ربع القرآن أو ثلثه أو أكثر:

إعطاء املسؤولية لشخص البدّ أن يكون
واستفيد من قوله تعاىل:ﱯ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞ
ﯟ ﱮ(((4

أفضلية حفظ كرامة االنسان

بالقياس إىل تأمني حاجته االقتصادية(.((4

ّ
واستدل بعض بقوله تعاىل :ﱯ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ
نذرت لك  ،لکن ال يری بعض هذه الداللة

(.((5

املحور الثالث

نسبة آيات األحکام الی جمموع
القرآن الکريم

ش. 188 :2 ،
( ((4البقرة. 251 :
( ((4الرفسنجاين ،ع�لي أک�بر ،التفسري املرشد
(باللغة الفارسية = تفسري راهنام ). 196 :2 ،
( ((4البقرة. 263 :
( ((4الرفسنجاين ،ع�لي أک�بر ،التفسري املرشد
(باللغة الفارسية = تفسري راهنام ). 336 :2 ،
( ((4آل عمران. 35 :
( ((5الرفسنجاين ،ع�لي أک�بر ،التفسري املرشد
(باللغة الفارسية = تفسري راهنام ). 404 :2 ،

أ-فقد روى الكليني يف الصحيح عن

أيب بصري عن أيب جعفر  ق��ال « :نزل
القرآن أربعة أرب��اع :ربع فينا  ،ورب��ع يف

عدّ ونا  ،وربع سنن وأمثال  ،وربع فرائض

وأحكام »(.((5

ب-وع���ن األص��ب��غ ب��ن نباتة  ،ق��ال:

سمعت أم�ير املؤمنني  ي��ق��ول « :ن��زل

عدونا  ،وثلث
القرآن أثالث ًا  ،ثلث فينا ويف ّ

سنن وأمثال ،وثلث فرائض وأحكام »(.((5

جـ -وأيض ًا روي عن أمري املؤمنني 

أنّ���ه ق���الُ « :ان����زل ال��ق��رآن ع�لى سبعة
شاف ك� ٍ
ٍ
أحرف ك ّلها
�اف :أمر  ،وزجر ،
وترغيب  ،وترهيب  ،وج��دل  ،و َم َثل ،

وقصص »(.((5

حممد بن يعقوب ،الكايف ،دار
( ((5الكلينيّ ،
الکتب االسالمية  -طهران ،ط 1388 / 3
هـ ، 628 :2 ،باب النوادر  ،فضل القرآن  ،ح
.4
(ُ ((5انظر  :السيوري ،مجال الدين الفاضل املقداد
بن عبداهلل ،كنز العرفان . 5 :1 ،
حممد باقر ،بحار األنوار اجلامعة
( ((5املجليسّ ،
ل���درر أخ��ب��ار األئ� ّ�م��ة األط��ه��ار ،مؤسسة
الوفاءبريوت ،ط  1402 / 3هـ =  1982م،
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ﮬﱮ

(((4

عىل حتقق النذر بقول :إنيّ

يف ال��ق��رآن الكريم  .ففي رواي���ات أهل
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وقد يقال :إ ّن��ه ر ّب�ما يستفاد من األمر

ويدعوه للتأ ّمل ؛ نظر ًا الی ّ
أن تلك النسب

الرشعي أيض ًا ،فيصري أكثر آيات القرآن من

الواقعية  ،فإنهّ ا ّ
أقل من ذلك بكثري إال أنّه

وال��زج��ر وال�ترغ��ي��ب وال�تره��ي��ب احلكم

أد ّلة األحكام  ،أي من آيات األحکام .

د-ويف رواية عن أيب عبداهلل  قال:

« ّ
إن القرآن نزل أربعة أرباع :ربع حالل ،
وربع حرام  ،وربع سنن وأحكام  ،وربع

خرب ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم
وفصل ما بينكم »(.((5

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ومن الواضح كون احلالل واحلرام من
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الفقهية  ،فطبق ًا هلذه الرواية تكون
األحكام
ّ

آيات األحكام نصف القرآن تقريب ًا  ،وإن

زدنا عليه السنن واألحكام الواردة يف الربع
الثالث  ،وبعض ما ورد يف الربع األخريوهو

فصل ما بينكم فتصري آيات األحكام أكثر

من ثالثة أرباع القرآن .

ونالحظ ّ
أن هذه الروايات قد ذکرت

مساحة واسعة آليات األحکام وأنهّ ا ّ
تشکل
نِ َسب ًا عالية من جمموع القرآن الکريمّ ،
فإن

هذه النسب ترتاوح بني ( الربع ،والثلث،
وما يزيد علی النصف ،والثالثة أرباع )،

لکن من الواضح ّ
أن هذا يستوقف الباحث

. 97  :93
حممد بن يعقوب ،الكايف، 627 :2 ،
( ((5الكلينيّ ،
ح.3

املذکورة يف الروايات ال تتالءم مع النسبة

بعد التأ ّمل يمكن ّ
حل هذا املعضل ؛ حيث
يتصور هلا وجوه عدّ ة:
ّ

ال��وج��ه األول :إنّ��ه يمكن فهم هذه

الروايات يف اجلملة عىل أساس أنهّ ا ليست

الكم الريايض
ناظرة إىل التقسيم من جهة ّ
وال من جهة عدد اآلي��ات  ،بل ناظرة إىل
التنويع  ،وهذا االستعامل شائع يف اللغة،

وأيض ًا وارد يف النصوص احلديثية ،نظري:

قول اإلمام عيل بن أيب طالب  يف کتاب
له البن عباس « :واعلم ّ
ان الدهر يومان:
يوم لك ويوم عليك » ( (((5

؛ إذ من الواضح

هنا إرادة التنويع ّ
وأن األ ّي��ام ليست ک ّلها

متر علی اإلنسان
علی نمط واح��د ،فکام ّ
متر به أ ّيام صعبة ،وليس
أ ّيام مرحية کذلك ّ
املراد تقسيم العمر الی نصفني متساويني

أو متقاربني قسمة رياضية :نصف حلو

ونصف ُم ّر .

وثمة قرائن عديدة تشهد هلذا املعنی،
ّ
( ((5عبده ،حممد ،رشح هنج البالغة ( لإلمام
عيل  ،) مکتب اإلعالم اإلسالميقم ،ط
 1411 / 1هـ =  1370م ،133 :3 ،رقم
الكتاب . 72
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منها:
القرينة ا ُالول���ی :ک��ون الغرض الذي

سيقت له هذه الروايات هو بيان شمولية
القرآن ّ
کل ما تقتضيه اهلداية من وسائل
متنوعة ،ال سيام مع حلاظ
وأساليب وأبعاد ّ
التفاوت يف حتديد نسبة آيات األحکام من

القرينة الرابعة :عدم جامعية القسمة ؛

مهمة کالعقائد ،وعليه
نظر ًا إلمهال أقسام ّ

فاألقسام املذکورة ستکون ّ
أقل من جمموع
القرآن .

القرينة اخلامسة :استبعاد إرادة التقسيم

الکمي والريايض يف نفسه ؛ وذل��ك ألنّه
ّ

رواية الی ُاخری ،وکذا التفاوت يف بيان ما

إن کان امل��راد التقسيم علی أس��اس عدد

بعض الروايات التعبري باألقسام کاملروي

الثالثي والسباعي ،مضاف ًا الی أنّنا نری

تضمنته الروايات من أقسام ،بل مل يرد يف
ّ

عن أمري املؤمنني ُ « :انزل القرآن علی
شاف ٍ
سبعة أحرف ک ّلها ٍ
کاف » ،وهو ظاهر
القرينة الثانية :ع��دم تطابق النسب

ا ُالخری املذکورة لسائر األقسام الواردة يف

عرض آيات األحکام ويف مقابلها ،فليست
املشکلة ختتص بآيات األحکام حسب،

بل هي عا ّمة ّ
تضمنتها
لکل األقسام التي
ّ
الروايات .

القرينة الثالثة :تداخل هذه األقسام

املذکورة ؛ فقد ورد يف بعض الروايات:

تتضمن أحکام ًا ويف الوقت
بعض اآليات
ّ

تتضمن أقسام ًا ُاخ��ری کالرتهيب،
نفسه
ّ
والرتغيب ،وفصل ما بينکم ،و ...وهذا ما
جيعل القسمة غري ممکنة واحلال هذه .

وإن کان املراد التقسيم علی أساس عدد

الکلامت فهو غري مقصود ؛ ّ
ألن ما يعبرّ عن
املعاين الرتکيبيةکاألمر والزجر والرتهيب
والرتغيب إنّ�ما ه��و اجلمل وال��ع��ب��ارات،
مضاف ًا الی أنّه غري ممکن أيض ًا ؛ القتضائه
تقسيم الکلمة الواحدة .

« رب��ع ح�لال ،ورب��ع ح���رام ،ورب��ع سنن

وأ ّم��ا إرادة التقسيم علی أساس عدد
احلروف فهو غري حمتمل عرف ًا ؛ ّ
ألن املقصود

غري مباينة مع األحکام ،کام هو واضح .

الواضح ّ
أن ما يعبرّ عن املعاين ليس حروف

وأحکام » ... ،؛ ّ
فإن احلالل واحلرام والسنن

هو بيان معاين األلفاظ ومفاداهتا ،ومن

البناء ،بل العبارات واجلمل ،کام ذکرنا .

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

يف إرادة التنويع .

ّ
اآلي��ات فإنّه
متعذر يف بعضها کالتقسيم
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الوجه الثاين :کام يمکن أن تفهم تلك

الروايات عىل أساس ّ
أن املراد باحلكم هنا

األعم من احلکم باملعنی املصطلح ،فليس
ّ
املراد خصوص احلکم الفقهي  ،كام يؤ ّيده

بعض ال��ع��ب��ارات( ،((5ب��ل امل���راد احلکم

باملعنی اللغوي أو العريف الواسع الشامل
للحکم ا ُالص���ويل واألخ�لاق��ي ،أي ّ
کل
موقف حدّ ده الشارع .

الوجه الثالث :وهو كون هذه الروايات

ناظرة إىل اآليات التي يستفاد منها حكم
العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

رشع��ي يف نفسها وإن خفي علينا ذلك
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أحيان ًا لقصور علمنا  ،لك ّنه مبني بالنسبة

للنبي  وهو بدوره ّبينها ألهل بيته

أو لبعض أصحابه .

فلو سألتموين عنه لع ّلمتكم »(.((5

نتائج البحث:

األول وهو حتديد
 -1فيام يرتبط باملحور ّ

عدد آيات األحکام فبعد أن ذکرنا األقوال
رجحنا القول بعدم
املختلفة وناقشناها ّ

حرصها ضمن عدد معينّ  ،وهو ما اختاره

ابن دقيق .

ونبهنا علی أنّه ال جدوی يف التأکيد
ّ -2

املهم
علی حرص عدد آيات األحکام ،بل ّ
أمران:
ّأوهل�ما :حتديد الضابطة الک ّلية آليات

األحکام وتعريفها .

ويدعمه ما روي عن أمري املؤمنني ع ّ
ىل

ابن أيب طالب  أنّه قال . . . « :فجاءهم
بنسخة ما يف الصحف ا ُالوىل  ،وتصديق
الذي بني يديه  ،وتفصيل احلالل من ريب
احل��رام  ،ذل��ك القرآن فاستنطقوه  ،ولن

ينطق لكم ُ ،اخربكم عنه ّ ،
إن فيه علم ما

مىض  ،وعلم ما يأيت إىل يوم القيامة  ،وحكم
ما بينكم  ،وبيان ما أصبحتم فيه ختتلفون ،

(ُ ((5انظر :السيوري ،مجال الدين الفاضل املقداد
بن عبداهلل ،كنز العرفان . 5 :1 ،

( ((5الكليني ،حم� ّ�م��د ب��ن ي��ع��ق��وب ،ال��ك��ايف،
 ، 6061 :1باب الر ّد إىل الكتاب والس ّنة  ،ح
.7

سامحة الشيخ خالد الغفوري
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يف هذا البحث يسلط األستاذ الباحث الضوء عىل

املصاحف التي خطها اإلمام عيل  وما وصل إىل أسامع

الناس وذك��ره املؤرخون من أخبار تلك املصاحف ،وي��ورد أخبار عن

مصاحف بخط اإلمام عيل  حمفوظة بعدد من ديار املسلمني مثل املصحف املحفوظ

يف املشهد الرشيف الغروي وهو مصحف يف ثالثة جملدات  ،ونسخة أخرى يف مشهد عبيد

اهلل يف (املزار) بلدة يف وسط العراق وينبه السيد الباحث بالقول (ومن يدري انه مل يكتب
غريها وهو الذي ابعد عن احلكم واعتزل اخللفاء ،وليس بعيد عىل رجل يقطع ليله بالعبادة

والتهجد أن يشغل وقته املمتد بني وفاة رسول اهلل  وتوليه اخلالفة بالعناية بالقران  ،ومجعه
ً
سؤاال ثم جييب عنه  ،هو كيف
وكتابته وحفظه ولعله كتب غري ما وصل  ،ويطرح الباحث
بقي مصحف اإلمام عيل  ،مع إن املعروف إن عثامن بن عفان اتلف املصاحف اخلاصة عند

الصحابة ؟ جييب عن هذا السؤال وبيشء من التفصيل من خالل صفحات البحث ثم ينتقل
السيد الباحث إىل موضوع نسخ القران الكريم التي وصلت إلينا والتي حتتفظ هبا خزائن
كتب عدد من املراقد املقدسة واملتاحف واملكتبات يذكر منها ثامين نسخ ويقول قد ُتظهر لنا

قابالت األيام نسخا أخرى تنسب إىل اإلمام عيل  وقد شك أكثر الباحثني يف صحة نسبتها

إىل اإلمام عيل .

�أ.د.عبد اهلل ال�سوداين
اجلامعة امل�ستن�صرية – بغداد  -العراق
منذ أقدم األزم��ان واإلنسان يفكر،

ترحتل حيث مواطن العشب واملياه،

قليلة وبسيطة ،ويتقدم اإلن��س��ان يف

حتفظ أشعارها وأخبارها عن ظهر قلب

وكان حيفظ أفكاره عن ظهر قلب ألهنا

فحاجتها إىل حفظ أفكارها قليلة ،فهي

مضامر احلضارة واملعرفة ،وتزداد أفكاره

دون�ما حاجة للكتابة لقلتها وإمكان

ّ
تذكرها.

ومعارفه كثرة يصعب عليه معها حفظها،
ومل يعد عقله قادر ًا عىل تذكرها لكثرهتا

وك��ان أبناء احل��وارض عىل أط��راف

حلفظها وتوثيقها فكانت الكتابة ،أعظم

ولذا تعلموها وأحسنوها حلاجتهم إليها

وس��ارت يف مراحل عديدة عىل درب

وعهودهم ،فال عجب أن وجدنا تذكر

اجلودة واإلتقان والدقة واإلبداع.

احلرية و ُب�صرى ومكة واليمن وغريها

وتشعبها وتنوعها ،فاحتاج إىل طريقة

اجلزيرة العربية حيتاجون إىل الكتابة،

االخ�تراع��ات البرشية عىل اإلط�لاق،

يف توثيق بيعهم ورشائهم وعقودهم

التطور حتى بلغت درج��ة عالية من

وجود الكتابة وانتشارها وشيوعها يف

كان جل العرب قبل االسالم قبائل

من املدن يؤمذاك.
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وق��ص��ة الشاعرين املتلمس وطرفة

ومع نشأة اإلسالم أزدادت احلاجة يف

عمرو بن هند ،فكتب هلام كتابني إىل عامله

وأعطياهتم ،ولكتابة ال��ق��رآن كتاب اهلل

مشهورة ،وكانا قد وفدا عىل ملك احلرية
عىل البحرين يأمره بقتلهام ،وأخربمها أنه

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

وحفظه واشاعته بني الناس.

كتب إليهام بجائزة ،وي��روى أن املتلمس

سمي القلم الذي كان يكتب به الناس

له وسلم بحياته( ،)1ويفهم من هذا مدى

حارضة اإلسالم ،حتى اذا أنتقل املسلمون

ويروي ابن قتيبة أن محاد ًا جد الشاعر

الرسولاختطت البرصة سنة  14هـ،

أعطى صحيفته إىل غالم من احلرية فقرأها

يف مكة (القلم امل��ك��ي) ي��وم كانت مكة

شيوع الكتاب يف احلرية يؤمذاك.

سموه (اخلط املدين) وبعد وفاة
إىل املدينة ّ

عدي بن زيد العبادي كان يكتب للنعامن
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الدولة اجلديدة لتوثيق أسامء اجلند وقبائلهم

األكرب ملك احل�يرة ،وأن حفيده عدي ًا بن
زيد كان يكتب بالعربية مللك الفرس(.)2

ويروي الطربي أن خالد ًا بن الوليد بعد

أن فتح األنبار ،وأمن أهلها ،وظهروا رآهم

يكتبون بالعربية ويتعلموهنا(.)3

وذكر ياقوت احلموي أن خالد ًا حني

خرج إىل عني التمر وجد صبيان ًا يتعلمون

الكتابة)4(،

وكانت احل�يرة وم��ا جاورها

من أرض السواد مشهورة بالكتابة ،وقد
استمرت إىل زم��ن اإلس�ل�ام ،فقد ذكر

السجستاين أن عبد ال��رمح��ن ب��ن عوف
أستكتب رج� ً
لا نرصاني ًا من أه��ل احلرية

مصحف ًا وانه أعطاه ستني درمه ًا(.)5

فكانت اول مدينة يبنيها املسلمون فأصبح
اخلط فيها يسمى بـ (اخلط البرصي)(.)6

وأختط املسلمون مدينة الكوفة سنة17

هـ عىل بعد أميال من مدينة ذات حضارة

عريقة هي احلرية عاصمة املناذرة ،ونقل

العرب كتابتهم إىل مدينة الكوفة فأسموأ

خطهم (اخل��ط ال��ك��ويف) ي��وم أنتقل إليها
اإلمام عيل سنة 36هـ حتى استشهاده يف

حمرابه سنة 40هـ(.)7

ونقل ال��ع��رب ال��ق��ادم��ون م��ن املدينة

خطهم إىل هذه املدينة اجلديدة وتعهدوه

بالعناية والتهذيب والتطوير والتشذيب،

وساعد مركز الكوفة العسكري والسيايس
والعلمي عىل أزده��ار الكتابة وحتسنها،

أ.د.عبد اهلل السوداين

فأصبح العرب املسلمون يقلدوهنا وأنترش

خطها ،لكثرة م��ن فيها م��ن الصحابة

ال انخساف فيه وال انحطاط كاملحقق.
والكويف اللني واملدور :هو الذي تكون

والتابعني من قراء وحمدثني عىل وفقهاء،

عراقاته وما يف معناها منحطة إىل اسفل

املفتوحة ،كام كان اإلمام عيل جمود ًا يف

تأنق املسلمون يف كتابة املصحف وكرهوا

قياس ًا إىل معارصيه وسابقيه مم��ن كتب

ليمتد ويطول ،ومشق اخلط يمشقه :مده

أخذ اخلط العريب ،حتى أصبح رأس ًا ألكثر

من غمده ،وم��ن معاين املشق يف الكتابة

بأن يتعلقوا به بسبب ،واستقر اسم اخلط

وعدم وضوح حروفها ،حتى قال عمر بن

يومنا هذا ،وأندرست وزالت اسامء املكي

أبينه) ،وكره أبن سريين( :أن يكتب القرآن

فكان كل ذلك سبب ًا يف نرش اخلط يف البالد

كالثلث والرقاع(.)10

اخلط العريب ،ولذا تنتهي إليه سلسلة من

وأرسع فيه ،ومشق السيف إذا سله وجذبه

من سلسلة( ،)8يترشف الكثري من افرادها

رسعة الكتابة وخفة يد الكاتب وامتدادها

الكويف عل ًام هلذا الرضب من الكتابة حتى

اخلطاب( :رش الكتابة املشق ،وأجود اخلط

واملدين والبرصي وأحمت.

ق���ال أب���و احل��س��ن ع�لي ب��ن مقلة (ت

مشق ًا ،ألن فيه تعجرف ًا وخرق ًا)( ،)11ولعل
التعجرف واخلرق من أمتداد احلروف.

328ه��ـ) إن للخط الكويف طرائق كثرية

وتطور معنى املشق يف العرص العبايس

اخلط اليابس املبسوط الذي ليس فيه

يقابل (املشق) ،ذكر ابن النديم أن خشنام

اخل��ط املستدير.والكويف أق�لام عدة

الرشيد كانت ألفاته ذراع� ًا مشق ًا بالقلم،

ترجع إىل نوعني أساسني(:)9
يشء مستدير.

مرجعها اىل اصلني مها التقوير والبسط،
قال القلقشندي:

معنى الكويف اليابس واملبسوط :هو ما

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

اخلط والكتابة يف فنون املعارف األخرى

املشق فيها ،واملشق يف اللغة :جذب اليشء

حتى أصبح يطلق عىل رضب من اخلط

ال��ب�صري الكاتب ال���ذي ك��ان ع�لى عهد

أي سحب ًا ومد ًا بقدر الذراع( ،)12ويبدو أن

خط املشق رضب من رضوب اخلط كانت

تكتب به نسخ من املصاحف عىل عهد ابن
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النديم يف هناية القرن الرابع اهلجري(.)13
ويدل معنى املشق اليوم عىل ما يكتبه

الطلبة مقلدين نامذج كتبها هلم أساتذهتم

يمشقون عليها ،أي حياكوهنا ويباروهنا.
***

تويف رسول اهلل يف سنة  11للهجرة،

وتوىل أبو بكر أمر املسلمني ،قال ابن أيب
احلديد ،نق ً
ال عن أيب بكر اجلوهري يف كتاب

السقيفة :ملا بويع أبو بكر ختلف عيل 
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فلم يبايع ،فقيل أليب بكر إنه كره إمارتك،
فبعث إليه :اكرهت إماريت؟ قال :ال ،ولكن

خشيت عىل القرآن أن يزاد فيه ،فحلفت
َأ ّ
ال أرتدي ردا ًء حتى أمجعه يف مصحف،

اللهم إال إىل صالة اجلمعة ،فقال أبو بكر:
احسنت ،قال اجلوهري :فكتبه عليه الصالة

والسالم بناسخه ومنسوخه(.)14

ويروي السجستاين اخلرب نفسه ،ويعلق
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قائ ً
ال :مل يذكر (املصحف) إال األشعث،
وفرس قوله( :حتى أمجعه) أي :أتم حفظه،

ف��أن��ه ي��ق��ال ل��ل��ذي حيفظ ال��ق��رآن ق��د مجع

القرآن(.)15

وجيهد السيوطي نفسه يف رد هذا اخلرب

ف�يراه ضعيف ًا ألنقطاعه ،ويفرس معنى

كلمة (مجعه) بقوله :حفظه يف ص��دره،

وهو بال شك ّيل لعنق النص لرييض نفسه
املريضة(.)16

مجعت أصول املصحف يف عهد ايب بكر،

وآلت إىل عمر بن اخلطاب بعد وفاته ،ثم
اىل حفصة بنت عمر زوج رسول اهلل

بعد وفاة أبيها ،واعتمدت هذه األصول

حني مجع القرآن عىل عهد عثامن بن عفان،

وألفت جلنة استخرجت منها نسخة أم ًا،

نسخ عنها نسخ عديدة ،اتلف ما بأيدي
الناس من نسخ القرآن ،ومن العجيب أن

يستبعد اإلمام عيل ع وعبد اهلل بن مسعود

عن جلنة مجع القرآن.

قال املسعودي :وكتب عثامن يف مجع

نسخ املصاحف من االمصار حتى مجعت

ثم سلقها باملاء واخلل ،وقيل أحرقها ،ومل

يبق مصحف إال فعل به مثل ذلك ،خال

مصحف ابن مسعود(.)17

قال ابن كثري :ثم عمد عثامن إىل بقية

نسخ املصحف التي بأيدي الناس مما خيالف
ما كتبه فأحرقها لئال يقع بسببه اختالف.

وقال ابن كثري :إن عثامن كتب إىل عبد

اهلل بن مسعود يدعوه إىل اتباع الصحابة

أ.د.عبد اهلل السوداين

فيام أمجعوا عليه من مصلحة يف ذلك ومجع

جملدات بخط أمري املؤمنني  ،احرتق

وترك املخالفة(.)18

وسبعمئة ،يقال إنه كان يف آخ��ره :وكتب

الكلمة وعدم االختالف ،فأناب وأجاب
وتقول الناس عىل عثامن حلرقه األصول
َّ

التي اعتمدت يف مجع القرآن ،حتى ُعدت

أحد أسباب الفتنة التي قتل فيها.

ومل ي��ت��ل��ف امل��س��م��ل��ون ك��ل��ه��م نسخ

مصاحفهم الشخصية ،فقد قال ابن النديم
املتوىف يف أواخ��ر القرن الرابع للهجرة:

رأي��ت مصاحف ع��دة ذك��ر نساخها أهنا
متفقان( ،)19وذكر أيض ًا :رأيت يف زماننا

{يف القرن الرابع للهجرة} عند أيب يعىل محزة
احلسيني  مصحف ًا قد سقط منه أوراق

بخط عيل بن أيب طالب ،يتوارثه بنو
مر الزمان ،قال :وترتيب السور
حسن عىل ّ
يف ذلك املصحف هو هذا( ،)20ومل يذكر ابن
النديم وصف ذلك املصحف وال ترتيبه.

عيل بن أيب طالب.)21(

وينقل ابن عنبة عن السيد النقيب تاج

معية
الدين أيب عبد اهلل حممد بن القاسم بن ّ
احلسني النسابة وعن جده امل��وىل الشيخ

العالمة فخر الدين أيب جعفر حممد بن
احلسني بن حديد االس��دي رمحه اهلل :إن
الذي كان يف آخر ذلك املصحف (عيل أبن

ايب طالب  ، )والياء فيه مشتبهة بالواو
باخلط بالكويف الذي كان يكتبه اإلمام عيل

.)22(

وهذا اخلرب يدل عىل أنه مل ير املصحف

عيان ًا بل سمع به عن ثقاة.

ويذكر ابن عنبة أيض ًا انه كان يف مشهد

عبيد اهلل بن عيل يف املذار مصحف آخر بخط

اإلمام عيل  :واملذار :بلدة يف واسط بني

ويطلع علينا ابن عنبة املتوىف يف سنة

واسط والبرصة ،كام يقول ياقوت احلموي،

آل أيب طالب ،بأخبار عن مصاحف تنسب

نواحي العامرة يف العراق ،قال :وقد رأيت

828هـ يف كتابه عمدة الطالب يف أنساب
كتابتها ألمري املؤمنني  يقول :وقد كان

باملشهد الرشيف الغروي مصحف يف ثالثة
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مصحف ابن مسعود ،ليس هبا مصحفان

حني اح�ترق املشهد سنة مخس ومخسني

اق��ول :ومشهد عبيد اهلل بن عيل اليوم يف

أنا مصحف ًا باملذار يف مشهد عبيد اهلل بن عيل

بخط أمري املؤمنني يف جملد واحد ،ويف آخره
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بعد متام كتابة القرآن املجيد :بسم اهلل الرمحن

البسيط ،ويضيف املنجد :إذا افرتضنا أن

قال ابن عنبة :واتصل يب أن مشهد عبيد

بكر فال بد أن يكون كتبه باخلط املدين ال

الرحيم كتبه عيل ابن ايب طالب.)23(

اهلل احرتق ،واحرتق املصحف الذي فيه(.)24
فابن النديم وابن عنبة – وكالمها عدل

ثقة بال شك – خيربان عن ثالثة مصاحف

تنسب لإلمام عيل  احرتق منها اثنان،
وال يدرى مصري الثالث منهام.

هذا ما وصل إىل أسامع الناس وذكره
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املؤرخون من أخبار املصاحف التي كتبها
اإلم��ام عيل  وم��ن ي��دري أن��ه مل يكتب
غريها ،وهو الذي ُابعد عن احلكم وأعتزل

اخللفاء ،حتى ويل أمور املسلمني يف سنة 36

للهجرة ،وليس بعيد ًا عىل رجل يقطع ليله

بالعبادة والتهجد أن يشغل وقته املمتد بني
وفاة رسول اهللوتوليه اخلالفة بالعناية

بالقرآن ،ومجعه وكتابته وحفظه ،ولعله
212

كتب غري ما وصل إلينا.

كتب اإلم��ام  مصحفه عىل طريقة

معارصيه جمرد ًا من النقط والشكل والزينة،
وم��ن عالمات اوائ��ل ال��س��ور ،وفواصل

املنجد أن
اآليات ،ويفرتض صالح الدين ّ
يكون مصحف اإلمام مكتوب ًا باخلط املدين

اإلمام عيل  كتب مصحفه عىل عهد ايب
باخلط الكويف ألن الكوفة مل تكن قد ُانشئت

بعد ،ومل يكن اخلط الكويف قد ظهر بعد ،ففي
ذلك الوقت كان اخلط املدين البسيط(.)25

والرد عليه سهل يسري ،فام الفرق بني اخلط

املكي واملدين ومن بعدمها اخلط الكويف ،ليس

ثمة فرق كبري بني هذه اخلطوط ،بل أن هذه
املسميات أطلقت ،وهي مأخوذة من اسامء
العواصم اإلسالمية مكة فاملدينة وأخري ًا

الكوفة ،التي ثبت اسم اخلط الكويف عليها

لشهرة اإلمام عيل  بجامل خطه وتناسق
حروفه ،وظل هذا االسم عل ًام هلذا الرضب

من اخلط حتى يومنا هذا ،ويسأل املنجد:

كيف بقي مصحف اإلمام عيل  ،مع أن

املعروف أن عثامن بن عفان اتلف املصاحف

اخلاصة عند الصحابة؟

ف��ن��ق��ول :إن امل��ص��اح��ف ال��ت��ي تنسب

كتابتها ألمري املؤمنني عيل  هي مما كتبه
بعد اجلمع الذي تم يف عهد عثامن ،ويمكن

أن يكون كتبها اإلمام عيل  له شخصي ًا،
أو كتبها طلب ًا لألجر والثواب.

أ.د.عبد اهلل السوداين

وقدوصلت إلينا نسخ من املصحف

نسخة ثالثة يف مشهد اإلمام عيل الرضا

حتتفظ هبا يف خزائن كتب عدد من املراقد

غري منقوط وال مشكول ،يف كل صفحة

الرشيف تنسب كتابتها إىل اإلمام عيل 
املقدسة واملتاحف واملكتبات ،منها:

نسخة يف مكتبة (طوب قبورساي) يف

استانبول برقم (أمانة خزينة ،رقم (25

 ،)2 .E. Hع��دد أوراق��ه��ا  ،414ورقة

مكتبوة عىل الرق ،ويف كل صفحة  15أو
 16سطر ًا ،مساحة صفحاهتا 25.5سم

 بمشهد ،مكتوبة عىل الرق ،بخط كويف
 15سطر ًا مساحة الصفحة  33.2ص
23.5س��م ،ذكر مفهرس كتب الروضة
الرضوية أن كتابتها تعود إىل القرن الثالث

للهجرة .ينظر شكل .5

نسخة يف خزانة الروضة احليدرية يف

النجف األرشف ،مكتوبة عىل الرق ،بخط

بخط اإلم���ام ع�لي ،وكتب م��ا بعد ذلك

الزنجاين أنه رآها يف شهر ذي احلجة سنة

من بداية املصحف حتى س��ورة القارعة
بخط متأخر اضيف يف سنة سبع وثالثمئة

للهجرة .ينظر شكل .1

كل صحفة  14سطر ًا ،ذكر أبو عبد اهلل
1353هـ ،ويف آخرها (كتبه عيل بن ايب 

طالب سنة اربعني للهجرة).

نسخة أخرى يف مكتبة (طوب قبورساي)

وذكرها جعفر آل حمبوبة ،فقال :ومن

ورقة ،مساحة الصفحة  18ص 12.5سم،

النجف مصحف بقطع سفينة مكتوب عىل

برقم ( )29 .E. H 36عدد أوراقها 147

املصاحف املوجودة يف اخلزانة احليدرية يف

مكتوبة عىل الرق املبشور {وهو رق استعمل

رق بخط كويف ويف آخره (تم سنة اربعني

واستعمل للكتابة عليه ثانية} ،ويف آخره

ينظر شكل .8

للكتابة من قبل وغسلت كتابته األوىل

كتب (كتبه عيل ابن أيب طالب{ )كذا}

ويف كل صفحة سبعة أسطر ،وهي ختتلف

عن النسخة السابقة خط ًا .ينظر شكل .3

من اهلجرة ،كتبه عيل بن أيب طالب .)
نسخة مكتبة أمري املؤمنني يف النجف

األرشف وهي ناقصة ،يف كل صفحة تسعة

أسطر ،فيه عالمات الشكل ،وختتم كل آية
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ص18.5س��م ،وهي ناقصة اآلخر ،فهي

كويف مشكول ،وفيه عالمات العشور ،يف
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مصاحف بخط اإلمام (عيل عليه السالم)

بثالث نقاط كبار ،نقل صالح الدين املنجد

كلها أو بعضها ،فال نشك يف أهنا جارت

العراقي برقم  ،139وقد كتب عىل حسب

نسخت عن أصل بخط اإلمام.

عن الشيخ رضا األميني أن تتمته يف املتحف
نسخة مصحف املدينة األم .ينظر الشكل

.10

نسخة من مصحف أمري املؤمنني ،

نقل املنجد عن الزرقاين صاحب (مناهل
العرفان) أهنا مكتوبة باخلط الكويف القديم،
ورجح أن يكون كاتبها اإلمام عيل أو يكون

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

أمر بكتابتها .ينظر شكل .11

وذكر االستاذ جعفر اخللييل أن الشيخ

_____________

1

ابن قتبية ،الشعر والشعراء  179/1وغانم
قدوري احلمد ،رسم املصحف .26

3

الطربي ،تاريخ الطربي  ،385/3رسم
املصحف .26

2

الشعر والشعراء  ،228/1رسم املصحف
.26

4

ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،مادة (نقرية)
.311/2

6

املنجد ،دراس���ات يف ت��ارخ اخل��ط العريب
ص.78

5

السجستاين ،كتاب املصاحف ص.133

حممد زبارة اليامين أخربه أن يف مكتبة اإلمام

7

املصدر نفسه ص.78

(كتبه عيل بن أبو طالب { )كذا}.

9

القلقشندي ،صبح األعشى  .48/3و:
الزبيدي ،مرتىض ،حكمة االرشاق ص.85

حييى نسخة من مصحف مكتوب يف آخرها
وإن يف متحف طهران مصحف ًا مكتوب ًا

عىل الرق مشكو ً
ال ،مكتوب ًا عليه كتبه عيل

ابن أيب طالب) {كذا} ،ويشك يف نسبته إىل

214

خط اإلمام وبارته تيمن ًا وتربك ًا ،وأهنا

اإلمام عيل . 

وق��د ُتظهر لنا قابالت األي��ام نسخ ًا

أخ��رى تنسب إىل اإلم���ام ع�لي  ،وقد

شك أكثر الباحثني يف صحة نسبتها إىل

اإلمام عيل ،كتب أكثرها عىل الرق ،وكانت
خطوطها خمتلفة ،فإذا شككنا يف صحتها

8

الكردي ،حممد طاهر ،تاريخ اخلط العريب
وآدابه ،ط ،2ص.247

10

املنجد ،دراسات يف اخلط العريب ص.79

12

ابن النديم ،الفهرست ص.10

11

ابو حيان التوحيدي ،رسالة اخلط

 13املنجد ،دراس���ات يف تاريخ اخل��ط العريب
ص.77
 14ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،287/2
السجستاين ،كتاب املصاحف ص.10
15

السجستاين ،كتاب املصاحف ص.10

17

اليعقويب ،تاريخ اليعقويب .159/2

16

18
19

السيوطي ،االتقان يف علومالقرآن .57/1
ابن كثري ،البداية والنهاية .217/7

غانم ق���دوري احل��م��د ،رس��م املصحف،

أ.د.عبد اهلل السوداين
ص.122

20

ابن النديم ،الفهرست ص.61

22

املصدر نفسه.

21
23
24
25

ابن عنبة ،عمدة الطالب ص.5

املصدر نفسه.
املصدر نفسه.

املنجد ،املصدر السابق ص.63
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شكل رقم  - 1صفحة من مصحف ينسب لإلمام عيل،طوب قبو -استانبول ،امانة 2
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شكل رقم  - 3صفحة من مصحف ينسب لإلمام عيل،طوب قبو -استانبول ،امانة 29

أ.د.عبد اهلل السوداين
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شكل رقم  - 5صفحة من مصحف ينسب لإلمام عيل،خزانة االمام الرضا 
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شكل رقم  - 8صفحة من مصحف ينسب لإلمام عيل،يف الروضة احليدرية بالنجف
االرشف (عن نرشة اجلمعية املؤسسة جلامعة الكوفة)

مصاحف بخط اإلمام (عيل عليه السالم)
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شكل رقم  - 10صفحة من مصحف ينسب لإلمام عيل،مكتبة أمرياملؤمنني  منها
صورة يف دار املخطوطات ببغداد
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شكل رقم  - 11صفحتان من مصحف ينسب لإلمام عيل  ،مشهد االمام احلسني
يف القاهرة (نقلها صالح الدين املنجد من جملة ((املصور)) املرصية ،العدد 8 ،2265
مارس  1968م
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يبني السيد الباحث يف ثنايا بحثه حقيقة املحاجة يف القرآن
الكريم انطالق ًا من املدلول اللغوي واالصطالحي للمحاجة

وانطباق هذين املدلولني عىل ما جاء يف النصوص القرآنية بام يتفق مع دقة

املعنى وإصابة املحز والوقوف عىل الغرض .ثم يوضح الباحث إن القرآن الكريم قد

أحاط مظاهر املحاجة مجيعها واستوعبها عىل اختالف أنواعها  ،وشخص دوافعها وعاجلها

بأدلة مقنعة يف خماطبة روح اإلنسان وعقله .

وبقناعة ال يساورها الشك يرى الباحث إن من بني خصائص هذا الكتاب التي تصل إىل
حد اإلعجاز  ،انه كلام اشتد اهلجوم عليه من معارضيه ومنكريه ازداد تألق ًا وقوة  ،فحقائق

القرآن اخلالدة تدحض الزيف واالفرتاء وكل ما يثري أعداء القرآن من شبهات .

ويذهب السيد الباحث إىل موضوع آخر ذي صلة هو الفرق بني مدلول املحاجة عن

يعرف كل منهام لغويا ثم يقوي املعنى بآيات
مدلول االحتجاج يف القرآن الكريم بعد أن ِّ
من القرآن الكريم  .وينتقل الباحث إىل موضوع (إشكالية املحاجة ) ومظاهرها  .ويقسم

الباحث مظاهر املحاجة يف القران عىل  -1 -:اجلدل واجلدال  -2املراء -3اللجاج

ثم يتناول الباحث إشكالية املحاجة الثانية وهي الداللة اللفظية للقرآن الكريم كام

اإلشكالية الثالثة وهي (خلو القرآن من املناظرة ) ويعزو ذلك اىل أسباب عديدة جيملها يف
ست نقاط .

�أحمد ح�سني خ�شان الها�شمي
بغداد – العراق.
أو ً
ال:حقيقة املحاجة يف القرآن

وحيث ال سبيل اىل ذلك فإن

الكريم انطالق ًا من املدلول اللغوي

هذه الظاهرة استهوت اجلاحدين من

واالصطالحي للمحاجة ،وانطباق

املرشكني واملنكرين من أهل الكتاب يف

القرآنية ،بام يتفق مع دقة املعنى وإصابة

فيه كله من تعاليم وأحكام ال تروقهم،

هذين املدلولني عىل ما جاء يف النصوص
املجاز،

والوقوف

عىل

مناهضة القرآن الكريم والطعن بام ورد

(إن اهلجوم عىل القرآن الكريم واالفرتاء

الغرض،

عليه بتحريف مقاصده بدأ منذ شع نور

فإن املحاجة التي جاء هبا املعاندون

اإلسالم يف األرض بنزول القرآن وبعث

واملنكرون يف نسبة القرآن الكريم هي

املصطفى املختار ،لكن اهلل  حفظه،

احلرية واملكابرة( ،لكن هؤالء الطاعنني

وحفظ دينه)(((.

ما فتئوا .منذ نزول القرآن إىل يومنا هذا

حائرين يف نسب هذا القرآن)(((.

وسبيل املحاجة الذي سلكه هؤالء
((( شاهني ،عبد الصبور :تاريخ القرآن،
هنضة م�صر ،القاهرة ،ط2007 ،3م،
.274

((( دراز ،حممد عبد اهلل :النبأ العظيم ،دار
القلم ،ال��ك��وي��ت ،ط1390 ،2ه����ـ -
1970م.67 ،

221

املحاجة واإلقناع يف القرآن الكريم

ضد القرآن هو التشكيك وزعزعة ثقة

كالعبادة ،ومنها ما يرتقي ويرتفع فوق

إثارة مثل هذه الشبهات وتغليفها بلباس

بعطاءاته وآالئه كاللطف ،والرمحة ،واألجر

الناس به ،إذ هم ظنوا ان االستمرار يف
(املحاجة) ربام يعوق ويثني الدعوة القرآنية،
ويرصف الناس وينفرهم عنها ،مع علمهم

ومعرفتهم – ال كغريهم – إن القرآن الكريم

ال جيارى وال يلحق ،وإنام عنه ناكصون ،بل
أقعدوا منه مقعد العجز واهلوان.
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والثواب ،ومنها ما يفند حماجاهتم باحلكمة

واملوعظة احلسنة ،قال تعاىل:ﱯﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﱮ(الشورى آية .)16
وليس للناس عىل اهلل تعاىل من حجة

لقد أحاط القرآن الكريم بجميع مظاهر

بعد أن أرسل سبحانه الرسل والكتب ،قال

وشخص دوافعها وعاجلها بأدلة مقنعة

 ،)65وبني هلم أحكام الدين ،وعرفهم بام

املحاجة واستوعبها عىل اختالف أنواعها،

222

نواياهم كالتوحيد ،ومنها ما يتوجه إليهم

يف خماطبة روح اإلنسان وعقله( ،إن من
بني خصائص هذا الكتاب التي تصل إىل

حد األعجاز :أنه كلام اشتد اهلجوم عليه

تعاىل :ﱯ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﱮ(آل عمران آية

يرضيه وما يسخطه ،قال سبحانه:ﱯ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﱮ(النساء :اآلية .)165

من معارضيه ومنكريه ازداد القرآن تألق ًا

واملحاجة يف القرآن الكريم إنام تصدر

الزيف واالفرتاء وكل ما يثريه اعداء القرآن

ومن االريض إىل الساموي ،ومن الباطل

وقوة؛ فحقائق القرآن اخلالدة تدحض

من األدنى باجتاه األعىل –قدس مقامه،-

من شبهات)((( ،بمعنى أن طريقة القرآن

عىل احلق ،مع احتوائها عىل كذب رائن

النظر العقيل وما جيده اإلنسان يف داخله من

ومن ثم تكراره من غري علم وال بصرية،

الكريم يف عرض آياته البينات قد مجعت بني

وهبتان بائن ،رسعان ما يتبني وهنه وضعفه،

حاجة فطرته ،وبأساليب عديدة ومتنوعة،
منها ما يستقيم ويستوي مع نوازعهم

قال سبحانه:ﱯ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

((( داود ،حممد حممد :كامل اللغة القرآنية ،دار
املنار ،القاهرة ،ط2007 ،2م.16 ،

ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﱮ(آل عمران اآلية
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.)66
ومن حيث إن ال جدوى من مناجزة

اهلل تعاىل ،فإن املصري الذي تؤول إليه هذه
املحاجات هو الفشل واخلرسان املبني؛

ألهنا تواجه حقائق ثابتة وراسخة يف العلم
واليقني ،وليس يف نطاق البرش من ينازع

اهلل ،او األنبياء  ،احلجة التي ختالف منهاج
الدعوة إىل اإلسالم والصالح ،وليس

بإمكان أحد أن يوازن بني املحاجة عىل هذا
النحو ،وبني دين له هذه املبادئ السامية،

واملثل العليا ،التي جاءت لتنقذ البرشية

جاءت يف القرآن الكريم ،يوقنون – يقني

العارف اخلبري – أن القرآن ليس من قول

البرش ،ولكنهم حياولون أن ُّ
حيطوا من شأنه،

هيونوا من أمره بعد أن هبرهتم روعته،
وأن ِّ

وراعهم عجزهم عن معارضته.

وخالصة أمر املحاجة أهنا تدخل يف

نعت الدعاوى الباطلة اآللية إىل السقوط

متى ما واجهت احلقائق أو انكشفت
وتعرت أزاء الرباهني الساطعة ،منهزمة جتر
أذيال اخلرسان املبني.

إن للمحاجة أو احلجاج مفهوم ًا أوسع

من الظلم واالستعباد ومتيض هبا إىل التحرر

وأشمل من االستدالل الربهاين( ،إن

يف ظاهرها ،وهي فرية يف باطنها ومغزاها،

وليس كل حجاج جد ً
ال)((( ،واالستدالل

والفضيلة ،وحقيقة املحاجة؛ اإلتيان بحجة

احلجاج أوسع من اجلدل فكل جدل حجاج،

مع علم صاحبها بأهنا غري ناهضة ،وال

الربهاين مقيد باجلدل ،او املراء ،أو اللجاج،

ولكنه يرمي هبا للخصومة والغلبة من

تشرتك يف معنى اخلصومة والغلبة ،فانقلب

(فجعل ما حيتج هبا الذين ظلموا مستثنى

ال تستعمل إال يف معنى املخاصمة بباطل،

تصمد قبال انكشاف احلقائق والرباهني،
خالل إثارة الشبهات واإلشكاالت.

من احلجة وإن مل يكن حجة ..وجيوز أن

يسمى ما حيتجون به حجة)(((.
((( األصفهاين :مفردات219 ،

أو ا ُملحادة ،أو ا ُملشاقة ،فجميع هذه املظاهر

مدلول املحاجة إىل ضده ،وصارت املحاجة
(ومن العجيب إن احلجة يف كالم العرب هي

حاج ال
الربهان املصدق للدعوى مع أن َّ

((( صولة ،عبد اهلل :احلجاج يف القرآن ،دار
الفارايب ،بريوت ،ط2007 ،2م.17 ،
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واألحكام الساموية ،والقيم األخالقية،

بمعنى أن أصحاب هذه املحاجات التي
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يستعمل غالب ًا إال يف معنى املخاصمة ..وإن

اجلدل هو علم املتناقضات بذاته)((( ،وهذا

يعني أن مفهوم املحاجة قد أخذ مدلو ً
ال

(اجلدل) واضطرابه بعد ًا وقرب ًا يف املدلول

األغلب أنه يفيد اخلصام بباطل)((( ،وهذا

عكسي ًا ملا وضع له اساس ًا ،إذن فاجلمع بني

معاين األلفاظ املتقدمة هو (التخاصم).

دقيق ًا ومالئ ًام مقتىض احلال ،وهذا ما متيل

لقد جرت مناهج الدراسات القرآنية،

الكتب التي تتعلق بموضوع املحاجة

الترصيح( ،فالزركيش والسيوطي إذ وسام

واحلجاج واالحتجاج بسمة (اجلدل) ،وال
يعرف سبب ذلك عىل نحو الدقة والتعليل،
العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

واملفهوم ،يف حني يعرب لفظ املحاجة تعبري ًا

إليه مصادر الدراسات القرآنية ومناهج

وعلوم القرآن قدي ًام وحديث ًا ،وسمت

ومما يزيد يف الطمبور نغمة صوت املكاء،

ورنة التوكيد عىل لفظ اجلدل دون غريه،

مع أن اجلدل قد َي ِر ُد يف معنى املدح ،كقوله

تعاىل:ﱯ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﱮ(هوآية  ،)74ويرد
يف معنى الذم يف قوله تعاىل:ﱯ ﭝﭞ ﭟ

ﭠ ﱮ(البقرة .)197

إن اجلدل هو علم التناقض ،وهو

224

التفاوت يتيح املجال أمام تشعب لفظ

غري املجادلة القرآنية التي هلا معان خمتلفة
عديدة( ،ليس القرآن الكريم كتاب جدل،

وإن تضمن كثري ًا من املجادالت ،وإظهار

املتناقضات ،فاجلدل هو غري املجادلة،
((( ابن عاشور ،الطاهر :تفسري التحرير والتنوير،
مؤسسة التاريخ ،بريوت ،ط1420 ،1هـ -
2000م.32 – 31/3 ،

علوم القرآن الكريم من غري اإلشارة إىل

الفصل الذي عقداه هلذا العلم بـ (جدل

القرآن) أكثرا داخله من استعامل ألفاظ

(املحاجة) (واحلجاج) و (االحتجاج) عىل
أهنا مرادفة للفظ اجلدل وتسد مسده ،بل

إن حمتوى فصل الزركيش وهو غري قصري
مل ترد فيه لفظة اجلدل البتة ووردت عوض ًا

عنها مشتقات مادة (حجج) بام يف ذلك

(املحاجة) و(االحتجاج) مرات)(((.

ويفهم من ذلك إن املحاجة أوسع

مفهوم ًا ،وأدق مدلو ً
ال ملقتىض احلال يف

هذا املجال ،وبموجب ذلك يكون لفظ
املحاجة أقرب إىل الصحة من غريه من
األلفاظ يف مدونة القرآن الكريم عىل ألسنة

((( خليل ،خليل أمح��د :جدلية ال��ق��رآن ،دار
الطليعة ،بريوت ،ط1977 ،1م.22 ،
((( صولة( :م .س).13 ،
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املعاندين واملكابرين واملعارضني ،وبأدب

– عن مدلول االحتجاج ،فاالحتجاج هو

حيل لفظ (املحاجة) أو (احلجاج) بد ً
ال

حيج ُه حج ًا غلبه عىل حجته...
ُ
وحجه ُ

الباحث وتواضعه أرى من األصوب أن
من لفظ (اجلدل) ،يف الدرسات القرآنية

احلديثة ،ويكون العنوان (املحاجة يف

القرآن) أو (احلجاج يف القرآن) بد ً
ال من
(جدل القرآن) الذي يعطي معاين متقاربة
ومتداخلة وغري دقيقة ،وال يعرف هلا قرار،
ويكون رد القرآن الكريم عىل املحاجة بـ

(االحتجاج القرآين) ،سد ًا لباب الذريعة
بأن القرآن الكريم كتاب جدل.

الرشك من الوثنيني واملنكرين ،ومن أهل

الكتاب من اليهود والنصارى ،واملجوس،
والصابئة ،واملنافقني وغريهم من الناكبني

واملعاندين ،قد أظهروا يف حماجاهتم خصومة
ضد الرسول األكرم  وضد القرآن
الكريم ،ووصفوا بألد اخلصام ،قد فصل

عىل نحو ما يليق هبم من ثوب املحاجة

املبنية عىل أساس اخلصومة بالباطل وعىل
قدر حقيقتهم املنكرة.

واحتج باليشء اختذه حجة)((( ،وتوكيد
َّ

احلقيقة بدليل قطعي ويقني ثابت دال

عىل علو مقام اجلهة التي صدر عنها حق ًا
وعد ً
ال ،كأن تكون من اهلل عز وجل يف

احتجاجه عىل أرباب العقائد الفاسدة كام

هو االحتجاج يف القرآن الكريم ،أو من

األنبياء والرسل  يف احتجاجاهتم عىل
اقوامهم من املنكرين والناكبني ،وقال تعاىل

حكاية عن إبراهيم  أيض ًا ملا احتج عىل

عبدة الكوكب املعروف بالزهرة وعبدة
الشمس والقمر مجيع ًا بزواهلا وانتقاهلا

وطلوعها وأفوهلا وعىل حدوثها وإثبات
حمدث هلا وفاطر إياهاﱯ ﭢ ﭣ

ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﱮ ،إىل قوله تعاىل:ﱯﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﱮ
(األنعام اآليات – 75

 ،)83وغري ذلك من

ثاني ًا :املحاجة غري االحتجاج.

اآليات التي فيها األمر باالحتجاج)(،((1

خيتلف مدلول املحاجة – عىل ما تقدم

(حج).
((( لسان العرب ،مادة ّ
( ((1الطربيس ،أمحد بن عيل بن أيب طالب (من
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إن اجلميع ممن ينطبق عليهم وصف

ُ
(حاجة حماج ًة نازعه احلجة،
إقامة احلجة
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واالحتجاج ال حيتمل البهتان ،ألنه حقيقة

الرسل واألنبياء ،يمثل احلق ،والدين القيم،

القاطعة ،وحجة اهلل عز وجل هلا قوة

العقل والفطرة ،وهذا ما دفع بعض العلامء

بينة قائمة عىل الرباهني الساطعة واألدلة
وسلطان يف كون هذه احلجة هي للرسول

 وإن احلكمة البالغة هي القرآن الكريم
التي تقطع كل عذر ،وشاءت حكمته تعاىل

أن يعامل عباده بالنصح واألمر والنهي،

وعليه فإن احلجة الكربى هي هلل عز وجل،
وكل حجة تعارضها هي حمل اإلمهال؛

ألهنا تنفي العقل ،وجتانب الصواب ،قال
العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

عز وجل:ﱯﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﱮ(األنعام اآلية .)149

وال يكون احتجاج اهلل تعاىل عىل أرباب

امللل والنحل املنحرفة يف كتابه الكريم ،إال

بعد التعريف والتبيني ،قال سبحانه:ﱯ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﱮ ( اإلرساء آية .)15

ويتميز االحتجاج بالوضوح والصدق
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والقوة والغلبة عىل املكذبني واملعاندين،

قال عز وجل:ﱯ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ

ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﱮ(املجادلة آية .)21

وكل احتجاج من اهلل تعاىل ،أو من
علامء القرن اخلامس اهلجري) :االحتجاج،
ت��ح :حممد باقر اخل��رس��ان ،دار النعامن،
النجف1386 ،هـ.5 ،

ونرصته بآيات اهلل العظيمة التي تتفق مع
إىل القول بأن أحد وجوه إعجاز القرآن
الكريم إنام يكون من جهة االحتجاج ،جاء

النبي  يف قرآنه بكثري غزير من احلجج

الساطعة عىل أهم املعارف وأرشفها ،تلك
احلجج اجلارية عىل أحسن هنج وأعمه

نفع ًا يف االحتجاج والتعليم ،جاء هبا
عىل ارقى نحو يستلفت العامي إىل نور
الغريزة الفطرية فيمثله لشعوره ،وإىل سناء
البدهييات فيجلوه إلدراكه ،وجيري بمؤدى

تلك احلجج مع الفيالسوف (الفيلسوف)
يف قوانني املنطق وتنظيم قياساته عىل

أساسيات املعقول(.((1

ومن املعلوم إن عقل اإلنسان ووجدانه

قلام يلتقيان عىل مشرتك واحد ،ذلك إن
العقل حيتاج إىل إغنائه بالقناعات الثبوتية

املؤيدة ،اما الوجدان فإنه حيتاج إىل
االحساس باللذة واملتعة االستئناس ،فلكل

منهام وجهة مغايرة لآلخر ،إال أن االحتجاج

( ((1البالغي ،حممد ج��واد :الوجيز يف معرفة
الكتاب العزيز ،تح :حممد مهدي نجف،
املجمع ال��ع��امل��ي للتقريب ب�ين امل��ذاه��ب
اإلسالمية ،إيران ،ط1419 ،1هـ.43 ،
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القرآين هو الوحيد الذي تفرد يف ميزة اجلمع

ومن مظاهر املحاجة يف القرآن:

أخرى يف أحتجاجات القرآن هو حينام

اجلدل واجلدال املباحثة يف طلب ما،

ال يتغافل عن إمتاع النفس بلطائف كالمه

احلق وتوضيح املطلب ،أو بدافع التعصب

بني إقناع العقل وإمتاع الوجدان ،ميزة

 .1اجلدل واجلدال

حياول إخضاع العقل برباهينه املتينة ،تراه

مع ورود الشك والرتدد ،بدافع طلب

الظريفة ،ورقائق بيانه العذبة السائغة بني

والعناد أو إظهار التفوق والفضل عىل

اناقة وفخامة املحتوى(((1

إشكالية املحاجة:

أو ً
ال :مظاهر املحاجة يف القرآن الكريم:

الطرف األخر ،أو الظهور بمظهر العامل

الذي ال يجُ ادل( ،اجلدال :املفاوضة عىل

جدلت
سبيل املنازعة واملغالبة ،وأصله من
ُ
احلبل ،أي أحكمت فتله)(.((1

عن كل ما يقف بوجه اإلسالم ويمنع من

واجلدل :هو القياس املؤلف من املشهورات

شبهات اخلارسين الذين راحوا يبحثون
أنتشاره ،وشككوا بكل ما يرتبط بالرسالة

مراء يتعلق بإظهار املذاهب وتقريرها،
واملسلامت ،والغرض منه إلزام اخلصم

والنبوة ،قال عز وجل:ﱯ ﭑ ﭒ

وإفحام من هو قارص عن إدراك مقدمات

ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

إفساد قوله بحجة أو شبهة ،أو يقصد

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﱮ(التوبة اآليتان .)33 – 32
( ((1معرفة ،حممد ه��ادي :تلخيص التمهيد،
م��ؤس��س��ة ال��ن�شر اإلس�ل�ام���ي ،ق���م ،ط،6
1428هـ.448 /2 ،

الربهان ،واجلدل :دفع املرء خصمه عن
به تصحيح كالمه ،وهو اخلصومة يف

احلقيقة)( ،((1ومجيع هذه التعريفات تصب
يف معنى واحد هو املباحثة بني طرفني ال

ختلو من اخلصومة والغلبة وربام الشجار،
واجلدال غالب ًا ما يسلك طريق املعاندة

( ((1األصفهاين :مفردات.189 ،
( ((1اجلرجاين :التعريفات.47 ،
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تعرض القرآن الكريم إىل محلة من

واجلدل يف تعريف آخر( ،عبارة عن
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ونقض اآلخر واألنتقام منه عن طريق

وهذا بيان صادع عىل أن من يأيت باجلدل

الكريم إىل نوعني مها:

سبحانه وتعاىل ابتدا ًء عباده الصاحلني باجلدل

الكالم ،وينقسم اجلدل واجلدال يف القرآن
أ -اجلدل واجلدال بالباطل.
ب -اجلدل واجلدال بالتي هي أحسن.
واجلدال بالباطل مذموم ،ويصدر من

أصحاب النحل املنحرفة والعقائد الباطلة،
قال تعاىل:ﱯ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢﮣ ﱮ(غافر آية .)5
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أما النوع الثاين من اجلدال فهو

احلسن الذي أمر به القرآن الكريم ،قال

سبحانه:ﱯﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﱮ
(النحل آية  ،)125ويصدر هذا النوع من اجلدل

واجلدال من األنبياء والذين آمنوا وعملوا

الصاحلات ،وال يتحقق إال بالعلم واهلدى
وكتاب اهلل املنري.

ويعد اجلدل واجلدال بالباطل من أعظم
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أسباب الضاللة واحلرية واخلصومة بني

الناس؛ ألن نتائجه تورث األذى والعداوة،

ويف احلديث النبوي الرشيف( :ما ضل قوم
بعد أن هداهم اهلل إال أوتوا اجلدل)(،((1

( ((1الغزايل ،أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن
أمحد (ت 505هـ) :إحياء علوم الدين ،مكتبة
الصفا ،القاهرة ،ط1423 ،1هـ 2003 -م،

بعد هدى فمآله إىل الضاللة ،لذا أمر اهلل

باحلسنى ملا له من أثر طيب يف أدب احلديث،
وحسن االستامع إليه غري إن اجلدل واجلدال

بالباطل أعتمده أصحابه يف التحريض عىل
القرآن الكريم والرتدد حوله بشكوك ليس

هلا حظ من الصحة ،وال حرف من البيان،

نصيب من العلم ،قال تعاىل:ﱯ ﭳ
وال
ٌ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﱮ(احلج اآلية .)3
ليس القرآن الكريم كتاب جدل ،وإن

تضمن كثري ًا من املجادالت ،فاجلدل يف

القرآن يف معظمه يعني :املخاصمة أو
املخالفة أو املحادة أو املشاقة ،واملجادلة

ال تسعى وال تظهر إال بأثر من خصومة،
واستبطان النفس عىل السوء ،وهذه من

الصفات املهلكة التي عاجلها القرآن الكريم
بأساليب أخالقية رفيعة( ،وأما عالجه :فهو

بأن يكرس الكرب الباعث له عىل إظهار فضله،

والسبعية الباعثة ال عىل تنقص غريه ...فإن
عالج كل علة بإماطة سببها)(.((1

.75/3
( ((1الغزايل :إحياء علوم الدين76 /3 ،

أمحد حسني خشان اهلاشمي

الرشيفة ،قال رسول اهلل ( :ذروا املراء

 .2املراء:
هو مظهر آخر من مظاهر املحاجة،

(املرية :الرتدد يف األمر ،وهو أخص من
الشك ...واالمرتاء واملامراة :املحاجة فيام

فيه مرية)(.((1

واملراء هو االعرتاض عىل كالم الغري

مجلة وتفصيال( ،وحد املراء :هو االعرتاض

عىل كالم الغري بإظهار خلل فيه ،إما يف اللفظ

فإنه ال تفهم حكمته وال تؤمن فتنته)(.((2

ودوافع املراء خمتلفة ،منها :العناد

واالستكبار واإلنكار واجلهل ،وكثري ًا ما

تعرض أهل األباطيل إىل القرآن الكريم
بضالهلم املبني ،قال عز وجل:ﱯ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙﱮ(مريم

اآلية .)34

وإما يف املعنى ،وإما يف قصد املتكلم)(.((1

.3اللجاج:

الظاهر ،قال عز وجل:ﱯ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

والغي( ،اللجاج :التامدي والعناد يف تعاطي

عىل اليقني يف حقيقة األمر ،وهو املراء
ﮒﮓﱮ(الكهف اآلية

 ،)22وينطوي املراء

يف الغالب عىل سوء طوية لتحقري الغري،

عنه ،وهو رضب من رضوب االستكبار
يلج
لج يف األمر ُ
الفعل املزجور عنه ،وقد َّ

جلاج ًا)(.((2

(املراء :طعن يف كالم الغري إلظهار خلل

واللجاج أحد األساليب التي تعرض

الغري)( ،((1واملراء منهي عنه يف القرآن

العمى والطغيان ،قال تعاىل:ﱯ ﭒ ﭓ

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

ﭜ ﱮ(املؤمنون اآلية .)75

فيه ،من غري أن يرتبط به غرض سوى حتقري

هلا القرآن الكريم يف حماولة للنيل منه بدافع

الكريم ،قال عز وجل:ﱯ ﯯ ﯰ ﯱ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﯹﯺﯻﯼ

ﯽﯾﱮ(احلج

اآلية  ،)55وهني عن املراء يف السنة النبوية
( ((1األصفهاين :مفردات.766 ،
( ((1الغزايل :إحياء علوم الدين.75 / 3 ،
( ((1اجلرجاين :التعريفات.116 ،

( ((2الطرباين ،أبو القاسم ،سليامن بن أمحد بن
أي��وب (ت 360ه��ـ) :املعجم الكبري ،تح:
محدي عبد املجيد السلفي ،مكتبة العلوم
واحلكم ،املوصل ،ط1404 ،2هـ 198 -م،
.152 /8
( ((2األصفهاين :مفردات.736 ،

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

واألصل يف املراء املحاورة التي تبنى

هو اإلرصار عىل العناد يف أمر باطل منهي
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إن توكيد فعل السوء مع وجود التحذير

واألساليب يفوق أهتامم الكتب الساموية

عىل سوء الطوية ومرض القلب ،واللجاج

الكريم من دالئل وشواهد ،وإيقاظ وتنبيه

املسبق من تبعاته وعواقبه الوخيمة يدل

يشرتك مع اجلدل واجلدال بالباطل واملراء
يف املكابرة والتعنت واجلهل ،قال عز
وجل:ﱯﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﱮ(امللك اآلية .)21

ثاني ًا :الداللة اللفظية للقرآن الكريم:

ينفرد القرآن الكريم ويتميز من سائر

الكتب الساموية األخرى بدقته املتناهية يف

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

داللة املنطوق ،وداللة املفهوم يف وجوه

اخلطاب واجلواب وموافقته الواقع،

ومطابقته مقتىض احلال( ،إن لتنزيل القرآن
تأرخي ًا خيتلف متام ًا عن تاريخ العهد القديم

واألناجيل ...لذا فمن املرشوع متام ًا أن
ينظر إىل القرآن عىل أنه تعبري الوحي من
اهلل ،وإن تعطى له مكانة خاصة جد ًا ،حيث

أن صحته أمر ال يمكن الشك فيه)(.((2
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ومع دقة املوضوع وتشعبه وتشاهبه

يف اللغة واألسلوب واملغزى ،فإن القرآن
الكريم يصيب املقصد إصابة حمكمة يف

الداللة عليه( ،وكان اهتامم القرآن هبذا األمر
وبتكرير الرباهني عليه بمختلف الوسائل

( ((2يوكاي( :م .س).291 – 290 ،

املنزلة كلها ،بل ال نجد فيها ما نراه يف القرآن

العقول اجلامدة اجلاحدة)( ،((2فاملحاجة

واجلدل واجلدال واملراء واللجاج ،بعضها

من بعض ،وبينها معان مشرتكة ،ولشدة

قرهبا من بعضها يكاد ال يفرق بينهام ،وعدم
التفريق والتدقيق يف معاين بعض األلفاظ

فالعالمة
قد شمل بعض اجلهود املعجميةَّ ،
الزخمرشي ،وهو املفرس الكبري يقول يف

مادة (مري)( :وماريته مماراة :جادلته
والججته)( ،((2مع داللة املراء غري اجلدل،
وغري اللجاج.

واحلقيقة أن هناك فرق ًا واضح ًا بني

أنواعها ومدلوالهتا وأساليبها وأهدافها،
أشار إليها القرآن الكريم ٌّ
كل يف موضعه،
يف مجال تأليفه ودقه معانيه ،وهذا وجه من
وجوه معاجزه التي ال تنقيض وآالئه التي

ال تنتهي( ،قال ابن

عطية(((2

 :الصحيح

( ((2آل ياسني ،حممد حسن :اهلل بني الفطرة
والدليل ،دار مكتبة احلياة ،ب�يروت ،ط،2
1392هـ 1972-م.28 ،
( ((2اساس البالغة ،دار الفكر ،بريوت ،ط،1
1426هـ 2006 -م ،مادي (مري).
( ((2عبد احل��ق ب��ن غ��ال��ب ب��ن عبد امل��ل��ك بن
متام بن عطية ،ق��دوة املفرسين ،كان فقيه ُا

أمحد حسني خشان اهلاشمي

والذي عليه اجلمهور واحلذاق يف وجوه

ألفاظ اللغة العربية ،التي تتجاذب وتتقارب

معانيه وتوايل فصاحة ألفاظه ،وذلك أن

اللغة العربية ،فام بالك يف القرآن الكريم؟!،

إعجازه إنه (أي االعجاز) بنظمه وصحة
اهلل أحاط بكل يشء عل ًام ،وأحاط بالكالم
كله عل ًام ،فإذا ترتبت اللفظة يف القرآن علم
بإحاطته أي لفظة تصلح أن تيل األوىل

وتبني أن املعنى بعد املعنى :ثم كذلك من
أول القرآن إىل آخره)(.((2

إىل معنى ما ،أما الرتادف فال سبيل له إىل

(وأدىل جممع اللغة العربية يف القاهرة يف هذا
املضامر دلوه بالقول :بينام نحن املسلمني

نجعل كتاب اهلل حك ًام لكثري من أمورنا،
ونرجع يف خمتلف املسائل إىل القرآن ،إذن ما

أمجل لو جعلنا كالم اهلل مالك ًا وميزان ًا يف هذه

فاجلدل واجلدال يف القرآن الكريم هو

املسألة ،وهكذا راجعوا القرآن وأستنتجوا

ومفهوم خيتلف عن اآلخر ،يف دقة املقصد

مصداق ،وإنام لكل لفظ مفهوم خاص ،وال

غري املراء ،واملراء غري اللجاج ُك ٌّل له مدلول

واألساليب املختلفة.

وال ينطبق ما يعرف بالرتادف عىل لغة

القرآن الكريم؛ ألن أحد وجوه إعجازه

إنام يكون يف اللفظ واملعنى واملالئمة( ،إن
إعجاز القرآن الشتامله عىل تفرد األلفاظ
التي يرتكب منها الكالم ،مع ما تضمنه

من املعاين ،مع مالءمته التي هي نظوم

تأليفه)( ،((2وعليه فإن الفروق واضحة بني
عارف ًا باألحكام واحلديث والتفسري ،ولد
سنة 480ه��ـ تويف يف لورقة سنة 542ه��ـ.
(الصفدي :الوايف بالوفيات.)48 / 6 ،
( ((2السيوطي :معرتك االقران.28 -27 / 1 ،
( ((2الزركيش ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن

يمكن أن حيل حمله لفظ أخر)(.((2

فألفاظ القرآن الكريم ال حتل حملها الفاظ

أخرى بنفس الداللة قطع ًا( ،شهد التتبع
االستقرائي أللفاظ القرآن يف سياقها ،أنه

يستعمل اللفظ بداللة معينة ال يؤدهيا لفظ
آخر ،يف املعنى الذي حتشد له املعاجم وكتب
هبادر (ت 794هـ) :الربهان يف علوم القرآن،
تح :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء
الكتب العربية ،القاهرة ،ط1376 ،1هـ -
1957م.174 /2 ،
( ((2مقدمة حمقق كتاب هبجة اخلاطر ونزهة الناظر
يف الفروق اللغوية واالصطالحية للشيخ
حييى بن حسني بن عشرية البحراين (القرن
العارش اهلجري) ،حتقيق :أمري رضا عسكري
زادة ،جممع البحوث اإلسالمية ،إيران ،ط،1
1426هـ .8 ،

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

واملغزى والتشخيص الدوافع واألسباب،

أن ليس للرتادف يف اللغة العربية معنى أو
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التفسري عدد ًا َّ
قل أو كثر من األلفاظ)(،((2

لذلك فالقرآن الكريم قطعي الداللة.

أما الفروق بني األلفاظ التي يتوهم

ترادفها يف موضوع البحث ،فاالحتياط

بيان الفرق بينها كام وردت يف كتاب هبجة
اخلاطر ونزهة الناظر(:((3

 -1الفرق بني الربهان والدليل :مع

إهنام مشرتكان يف كوهنام حجة ،فالربهان
رضوري والدليل نظري.

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

 -2الفرق بني احلجاج واجل��دال :إن

احلجاج يتضمن إما حجة او شبهة يف صورة
احلجة واجلدال هو فتل اخلصم إىل املذهب

بحجة أو شبهة أو إهي��ام يف احلقيقة ألن
أصله من اجلدل وهو شدة الفتل ،واحلجة

هي البيان الذي يشهد بصحة املقالة ،وهي
والداللة بمعنى واحد.

 -3الفرق بني اجلدال واملراء :إن املراء
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مذموم؛ ألنه خماصمة يف احلق بعد ظهوره،

 -4الفرق بني اجل��دال واملناظرة :ان

املتجادلني البد أن يكون أحدمها مبط ً
ال،

واملناظرة قد تكون بني حمقني.

 -5الفرق بني املجادلة واملخاصمة:

إن املجادلة هي املنازعة فيام وقع فيه خالف

بني أثنني ،واملخاصمة املنازعة باملخالفة بني
االثنني عىل وجه الغلظة.

 -6الفرق بني املناظرة واملحاجة :إن

املناظرة فيام يقع بني النظريين ،واملحاجة
هي جمادلة :إظهار احلجة واصل املجادلة
من اجلدل وهو شدة الفتل.

 -7الفرق بني امللل والنحل :فاألول

للمسلمني والثاين للكفار.

 -8الفرق بني احلجة والبينة :إن احلجة

حيج ،إذا غلب ،وهي
أخص
ُّ
مشتقة من َّ
حج ُّ

من البينة ،إذ ال تسمى حجة إال مع الغلبة،
والبينة سواء كانت مع الغلبة أو غريها.

لقد اشتملت املحاجة يف القرآن الكريم

كمري الرضع بعد دروره ،وليس كذلك

عىل مجيع املظاهر املناهضة إياه ،من اجلدل

( ((2بنت الشاطئ ،عائشة عبد الرمحن :اإلعجاز
البياين للقرآن ،دار املعارف ،القاهرة ،ط،3
(د .ت .ن).215 – 214 ،
( ((3ينظر :البحراين :هبجة اخلاطر،40 ،39 ،
.194 ،187 ،168 ،58

هبا من املعاين أو ما يقرب منها يف املدلول

اجلدال.

واجلدال ،واملراء ،واللجاج ،وما يتصل

كاملحادة ،واملشاقة ،واملخاصمة ،واملخالفة،
وكلها ختتزل يف مفهوم املحاجة وتندرج فوق

أمحد حسني خشان اهلاشمي

عباءته ،فجميعها يدعو إىل الباطل والدفاع

يف الشعر والنثر)( ،((3وذاع يف العرص

النبوة وتكذيب القرآن الكريم( ،اعلم أن

النظر بالبصرية؛ وإصطالح ًا :هي النظر

عنه ،ويرص عىل رفض اإلسالم ،وإنكار
اهلل سبحانه ذكر لفظة اجلدل وما ترصف

منها يف كتابه العزيز يف تسعة وعرشين

موضع ًا ،ولفظة احلجة وما ترصف منها

العبايس( ،املناظرة :لغ ًة من النظري أو من
بالبصرية من اجلانبني يف النسبة بني الشيئني

إظهار ًا للصواب)(.((3

وغاية املناظرة إظهار وجه احلقيقة

يف سبعة وعرشين موضع ًا ولفظة السلطان

من خالل بسط األدلة والرباهني العقلية

به احلجة سوى موضع واحد يف احلاقة:

واملناظرات نتاج تفاعل وانفتاح الثقافة

ايض ًا يف ثالثة وثالثني موضع ًا ،اجلميع املراد

واملوضوعية يف التناظر.

ثالث ًا :خلو القرآن من املناظرة:

حصل بني العرب وغريهم يف العرص

وقيل :املراد به احلجة)(.((3

وفارسية ،والسيام بعد االختالط الذي

املناظرة هي املحاورة الفكرية التي

العبايس ،وانتشار حركة الرتمجة والتأليف،

يف موضوع ما ،والفصل فيه ،إلظهار

املسلمون من العمران ،والسلطان ما مل

تعقد بني نظريين لعرض وجهات النظر
الصواب ،وتوخي احلقيقة ،وهي جنس
أديب ظهر يف مطلع العرص األموي (ونجد
مظاهر أدبية كثرية جلدال الطوائف يف

شكل مناظرات منذ مطلع العرص األموي،
( ((3ابن احلنبيل ،ناصح الدين عبد الرمحن بن
نجم (ت634هـ) :كتاب استخراج اجلدال
من القرآن الكريم ،تح :زاه��ر بن عواض
األملعي ،مطابع الفرزدق ،الرياض ،ط،2
1401هـ.51- 49 ،

(عرص الدولة العباسية ...الذي بلغ فيه
يبلغوه من قبل وال من بعد ،أثمرت فيه
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(هَ َل َك َعنِّي ُس ْل َطانِ َي ْه) (احلاقة اآلية ،)29

العربية عىل الثقافات األخرى من يونانية،

الفنون اإلسالمية ،وزهت اآلداب العربية،
ونقلت العلوم األجنبية ،ونضج العقل

ال إىل البحث وجما ً
العريب ،فوجد سبي ً
ال
للتفكري)(.((3

( ((3هالل ،حممد غنيمي :األدب املقارن ،هنضة
مرص ،القاهرة ،ط2007 ،8م.208 ،
( ((3اجلرجاين :التعريفات.127 ،
( ((3الزيات ،أمحد حسن :تاريخ األدب العريب،
دار هنضة مرص ،القاهرة ،ط( ،25د .ت .ن)،
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للمناظرة تقاليد ورشوط ،عىل املتناظرين
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والديانة إىل اإلحلاد وقلة األمانة)(.((3

االلتزام هبا والتقيد بأحكامها ومن

وملا كانت املناظرات تقام بني أهل

االختصاص كاألدب والفلسفة أو الدين،

دحض وقبول،وإثبات ونفي ،أصبح الزم ًا

رشوطها :أن تعقد بني طرفني متكافئني يف

العلم واملذاهب واآلراء وما حيدث فيها من

وأن يكون املتناظر عىل درجة علمية قيمة،

أن تكون هناك آداب وضوابط وأحكام

خصمه إال بحجة ودليل ،وعىل املتناظر أن

عىل وفق اسس علمية وفنية بعيدة عن كل

أو عقيدة معينة ،وأن يبتعد عن الغضب

حتفظ لكل واحد من املتناظرين حقه

يف تقبل ما يصدر من خصمه عليه ،وإذا ما

ملا كان باب املناظرة يف الرد والقبول متسع ًا

وذا معرفة واسعة بحيث ال يقبل قو ً
ال من

يلتزم هبا املتناظرون بحيث تسري املناظرة

خيرج من دائرة التعصب واالنغالق لفكرة

ما يشينها من حاالت التمرد ،وهذه اآلداب

والغيظ عىل اخلصم ،وأن يتمتع بحلم واسع

وأحرتامه وكرامته يف جمالس النظر( ،فإنه

عمل هبذه الرشوط فإن املناظرة ستكون

وكل واحد من املتناظرين يف االستدالل

موضوعية ،وقد أخذت حقها وحققت

واجلواب يرسل عنانه يف االحتجاج ومنه
ما يكون صواب ًا ومنه ما يكون ً
خطأ فاحتاج

قصده احلق ،وبغيته الصواب ،وأال حتمله

املتناظران عند حدودمها يف الرد والقبول،

وجودة خاطره ،وحسن بدهييتيه ،وبيان

وحيث يسوغ له أن يكون مستد ً
ال ،وكيف

غرضها ،وحتققت هبا الفائدة يف الوصول

إىل احلق والصواب( ،هو أن جيعل املجادل
قو ٌة أن وجدها يف نفسه وصحة يف متييزه،
عارضته ،ثبات حجته ،عىل أن يرسع يف

األئمة أن يضعوا آداب ًا وأحكام ًا يقف

وكيف يكون حال املستدل واملجيب،
يكون خمصوص ًا (خمصوم ًا) منقطع ًا ،وحمل

إثبات اليشء ونقضه ،ويرشع يف االحتجاج

أعرتاضه أو معارضته ،وأين جيب عليه

ويطفئ نور فهمه ،وينسبه به أهل الورع

لذلك قيل فيه أن معرفة بالقواعد من

له ولضده ،فإن ذلك مما يذهب ببهاء علمه،
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السكوت خلصمه الكالم واالستدالل،

( ((3ابن جعفر ،قدامة (ت 337هـ) :نقد النثر،
دار الكتب العلمية ،بريوت1995 ،م.128 ،

أمحد حسني خشان اهلاشمي

احلدود واآلداب)(.((3
وما إىل ذلك من اآلداب النبيلة التي

يتمسك هبا املتناظر ،عند ذلك يكون كل
واحد من املتناظرين قد علم ما له وما

عليه ،وكيف يأيت خصمه ،وبأي أسلوب،

إذن فمجالس النظر أصبحت معاهد للعلم
واآلدب.

 .2ال يوجد لفظ (املناظرة) ،أو ما يدل

عليها ،أو ما يشري إليها من بعيد يف مفردات

ألفاظ القرآن الكريم.

 .3ليس يف كتب التفسري أو الدراسات

القرآنية عىل وجه التحديد من إش��ارة أو

بينة عىل وجود مناظرات بشكلها وهيئتها

املعروفة مع رشوطها يف القرآن الكريم.

إن العرص العبايس يسجل البداية

 .4يعد جنس املناظرة يف األدب عموم ًا

الثقافة العربية ،يف األدب والدين والفلسفة

جنس عام ،يتخذه الكاتب أو الشاعر قالب ًا

احلقيقية النطالق املناظرات بأنواعها يف

إىل ما جاء يف القرآن الكريم من حماجة أو

جدل أو مراء أو جلاج؛ ألنه جنس متأخر
عن القرآن الكريم ،وحمدث عند العرب،

وله قواعده واسسه ،تواضع عليها العلامء
بعد اطالعهم عىل الثقافات املختلفة.

ويعزى خلو القرآن الكريم من

املناظرات لألسباب اآلتية:

 .1إن القرآن الكريم كتاب هداية

وإرش��اد وب�لاغ للناس وليس حم� ً
لا لعقد
امل��ن��اظ��رات ب�ين املتناظرين ع�لى النحو

املعروف من رشوطها ،وحتقيق نعتها.
( ((3ابن خلدون( :م .س).466 ،

ألغراض كثرية ،ونواحيه الفنية – يف ذاته

– ضئيلة ومن أجل ذلك يعد جنس ًا أدبي ًا

ثانوي ًا)( ،((3ولو كان جلنس املناظرة – عىل
هذا النحو – ما يتعلق بالقرآن الكريم،

لذاع صيته ،وظهر أمره ،وشاع وجوده يف
كتب التفسري ،وعلوم القرآن الكريم ،ويف
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والعلوم ،وهذا اجلنس األديب ال يمت بصلة

جنس ًا عام ًا وثانوي ًا( ،ولكن جنس املناظرة

كتب األدب قدر هذا التعلق برشف القرآن
وجالله وقدسه ،وليس جنس ًا ثانوي ًا.

 .5إن املناظرة بمفهومها املتقدم تقع

بني نظراء متكافئني يف العلم واالختصاص،
وقد تكون بني حمقني ،وما يوجد يف القرآن

ليس كذلك.

( ((3هالل( :م .س).212 ،
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 .6إن امل��ن��اظ��رات تقع ب�ين أط��راف

هلا دواف��ع شتى ،وحتتمل الشد واجل��ذب

يف املناظرة ...وأنواع من مناظرات القرآن

الطرفني يف مناظرة وانتصار اآلخ��ر يف

ويف ضوء ما تقدم يف موضوع (خلو

واهلزيمة بني املتناظرين ،وهذا مما ال يصح

لفظة املناظرة يف هذه املؤلفات وأمثاهلا يف

الكريم.

من غري متييز ومتحيص ،ويظهر أن الذي

والشطط والزيغ ،وتستلزم انتصار أحد
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وأدلته)(.((4

م��ن��اظ��رة أخ���رى وه��ك��ذا ي�ت�راوح النرص

القرآن من املناظرة) يمكن االستنتاج أن

أن يقع مع اهلل – تنزه عن ذلك – يف كتابه

الدراسات القرآنية جاءت عفو اخلاطر

رابع ًا :إشارة وحتليل:

يقصدونه (باملناظرة)هو؛ اجلدل أو املحاجة

جاء بعض الدراسات القرآنية يف املكتبة

العربية بعنوانات حتاول أن جتمع بني مفهوم

املناظرة عىل ما هو معروف ومعلوم،

مع القرآن الكريم ،منها عىل سبيل املثال

ال احلرص لألستاذ منري القايض بعنوان

(مناظرات القرآن الكريم وحماوراته)(،((3

ويفرس العالمة حممد جواد مغنية آية املباهلة

إذ يقول( :إن رؤساء الكنيسة يف نجران
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جدل القرآن إىل احلديث عن (طريقة القرآن

اليمن ناظروا النبي حممد ًا  يف الدين

فأفحمهم)( ،((3ومع أن نص وداللة اآلية
وتفسريها موسومة باملباهلة ،ويف كتاب

(مباحث يف علوم القرآن) يعدل مؤلفه من

( ((3جملة املجمع العلمي العراقي ،العدد الثامن،
.25 -3 ،196
( ((3التفسري املبني ،دار الكتاب اإلسالمي ،قم
ط1426 ،4هـ 2005 -م.72 ،

أو املراء أو اللجاج ،إذ ليس ما يدل عىل

مفهوم املناظرة ال يف عرص نزول النص أو
فيام بعده ،أما يف العرص العبايس فقد أخذ
حقه كجنس أديب ثم انتقل إىل
هذا املفهوم ُ

سائر العلوم واآلداب والفنون ،وانترشت
جمالس النظر يف احلوارض اإلسالمية مجيعها،

وليس من الصحيح أن يستحدث مصطلح

لعلم أو فن ما يف عرص متأخر ويعمم عىل
سائر العصور املتقدمة كمدلول أو مفهوم،
أو أن توضع مصطلحات أو دالالت هي
وليدة العرص العبايس وتوظفيها يف القرآن

الكريم كاملناظرة.

إن الكشف عن املدلول القرآين لكل

لفظة من ألفاظه يبني أنه غري خاضع ألي
( ((4القطان( :م .س).276 -274 ،

أمحد حسني خشان اهلاشمي

ظاهرة طارئة أو الحقة ،تفهم الداللة يف

واعتقاد باخلرافات واألساطري ،واجتاه

(الوقوف عند ما ورد يف القرآن الكريم،

وتفيش بعض العقائد الفاسدة ،والسواد

ضوئها ،أو توظف يف سياق القرآن الكريم،
مع األحتفاظ بداللة األلفاظ اللغوية عىل

معانيها وإفادهتا لواقع هي تعبري صحيح
عنه ،بال تزيد عليه بام مل يرد ...وبالحتيف

معانيها ,...،وبال رصف األلفاظ عن معانيها
معان أخرى)(((4
ٍ
الوضعية إىل

مقتضيات املحاجة (اآللية)

كثرية هي دوافع املحاجة فمنها ما هو

شخيص ومنها ما هو اجتامعي ومنا ما هو
عقائدي ،وتتحد مجيعها لغرض واحد هو

عرقلة مسرية القرآن الكريم ،واحلد من
تأثريه ،وتشتيت الناس من حوله وتنفريهم

عنه ،وعبث ًا حاول هؤالء املبطلون بمختلف
دوافعهم ألهنم ينطلقون من أرض يباب

ويمنون النفس ٍ
بامء رساب.

ولعل يف مقدمة هذه الدوافع ما يرتبط

ببيئة القرآن الكريم ،وما يكتنفها من رشك
( ((4شلتوت :حمود :تفسري القرآن الكريم ،املجمع
العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية،
طهران1421 ،هـ.50 ،

منهم ال يروقهم أن يبعث يف ارضهم رسول
مثل حممد ص ،أو أن ُينزل كتاب من السامء

مثل القرآن الكريم ،ألن يف ذلك تقويض
أحالمهم وتسفيه معتقداهتم ،وهم يعلمون
علم اليقني ان الذي جاء به الرسول
حممدو القرآن الكريم هو احلق ،ولكن

ال يؤمنون.

ومن دوافع املحاجة ما هو شخيص يستند

إىل التكرب عىل اإلسالم والنبوة ،وكيف أن

هذه الرسالة جتاوزت سادة قريش والعرب

وهم علية القوم وأثرياؤه ،ويسألون ملاذا
ال ينزل الوحي عىل ساداهتم ونبالئهم من

أمثال الوليد بن املغرية(((4

مسعود الثقفي(((4

بمكة وعروة بن

بالطائف؟

( ((4الوليد بن املغرية بن عبد اهلل بن عمرو بن
خمزوم ،أبو عبد شمس ،وهو عدل قريش،
ومن املستهزئني الذين ي��ؤذون رسول اهلل،
مات بعد اهلجرة بثالثة اشهر( .حبيب ،حممد:
املحرب ،161 – 160 ،ابن األثري :الكامل يف
التاريخ.71 /2 ،
( ((4عروة بن مسعود بن معتب الثقفي ،صحايب
مشهور ،كان أحد األكابر يف قومه ،وقيل
أنه املراد بقوله تعاىل(عىل رجل من القريتني
عظيم) ،قتل سنة 9هـ( .ابن حجر :اإلصابة
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أو ً
ال :دوافع املحاجة:

بعض العرب إىل اليهودية والنرصانية،
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قال تعاىل:ﱯ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﱮ(الزخرف :اآلية ،)31

(من إحدى القريتني بمكة والطائف عظيم
ابن مسعود الثقفي بالطائف فإن الرسالة

ومن الدوافع ما يرتبط بالعصبية ،والتي

منصب عظيم ال يأيت إال بعظيم ومل يعلموا

أهنا رتبة روحانية تستدعي عظيم النفس

بالتحيل بالفضائل والكامالت القدسية ال

التزخرف بالزخارف الدنيوية)(.((4
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يقول للناس( :أنا واهلل يا معرش قريش

أحسن حديث ًا منه ...بامذا حممد أحسن

باجلاه واملال كالوليد بن املغرية بمكة وعروة
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حممد  كالنرض بن

احلارث(((4

حيث

حديث ًا مني؟)(.((4

استكثرت أن خيتص اهلل تعاىل بني عبد

املناف من هاشم بالرسالة والنبوة من غري

أن يكون هلم حظ من هذا الرشف العظيم

فأنطوت أنفسهم عىل الضغينة واحلقد

ومن دوافع املحاجة ما هو شخيص

وراحوا حيوكون الفتن والشبهات حول

من كرباء قريش للنبي ( ،فلام جاءهم

يوضحه احلوار الذي دار بني األخنس بن

يستند إىل التحاسد والتنابذ والتباغض

رسول اهلل  بام عرفوا من احلق وعرفوا
صدقه فيام حدث وموقع نبوته فيام جاءهم
به من علم الغيوب حني سألوه عام سألوه

عنه فحال احلسد منهم له بينهم وبني اتباعه
وتصديقه فعتوا عىل اهلل وتركوا أمره عيان ًا

وجلوا فيام هم عليه من الكفر)(.((4

وبعضهم من يرى أنه أحق بالنبوة من
يف معرفة الصحابة.)406 /4 ،
( ((4الكاشاين ،حممد بن املرتىض املدعو باملوىل
حمسن امللقب بالفيض (ت1091ه����ـ):
تفسري الصايف ،مكتبة الصدر ،طهران ،ط،3
1415هـ.388 /4 ،
( ((4ابن أسحق( :م .س).205 /4 ،

اإلسالم ،و القرآن الكريم ،وهذا الدافع
رشيق( ((4وايب جهل( ((4حول ما سمعه من
( ((4النرض بن احلارث بن علقمة بن كلدة بن عبد
مناف من بني عبد ال��دار ،كان أشد قريش
يف تكذيب النبي واألذى له وألصحابه،
ُارس يوم بدر وأمر رسول اهلل برضب عنقه.
(املحرب ،161 – 160 ،الكامل يف التاريخ،
.73 /2
( ((4ابن اسحق( :م .س).201 /4 ،
( ((4األخنس بن رشيق بن عمرو بن وهب بن
عالج بن أيب سلمة بن عبد العزى الثقفي،
أبو ثعلبة حليف بني زهرة ،اسمه ُأيب ،أسلم
فكان من املؤلفة قلوهبم ،مات يف أول خالفة
عمر( .ابن حجر :اإلصابة.)192 /1 ،
( ((4أبو جهل بن هشام املخزومي ،أسمه عمرو،
كان أشد الناس عداوة للنبي وأكثرهم أذى له
وألصحابهُ ،قتل ببدر( .ينظر :املحرب،162 ،
الكامل يف التاريخ)74 /2 ،

أمحد حسني خشان اهلاشمي

القرآن الكريم( ،فقال :يا أبا احلكم ،مارأيك

أما دوافع أهل الكتاب فإهنا تنطلق من

تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الرشف،

بالقرآن وتنكروا لنبوة حممد  ،ومتسكوا

فيام سمعته من حممد؟ فقال :ماذا سمعت،

أطعموا فأطعمنا ،ومحلوا فحملنا ،وأعطوا
فأعطينا ،حتى إذا حتاذينا عىل الركب ،وكنا
كفريس رهان ،قالوا :منا نبي يأتيه الوحي

من السامء ،فمن ندرك مثل هذه ،واهلل ال
نؤمن به أبد ًا وال نصدقه)(.((5

احلقد واألنانية ،إذ كفروا باإلسالم وجحدوا

– وهم الضالون – بدياناهتم املحرفة عن
األصل والتي خالفت الناموس ،واليهود

أكثر تعرض ًا للقرآن الكريم من النصارى

ولكنهم مجيع ًا ما فتئوا يثريون الشكوك

واألوهام حوله.

أما ما حسبته قريش يف إن الدين اجلديد

وألن نبوة حممد  قد برش هبا يف التوراة

امللك إىل بني هاشم ،ويكون النبي حممد

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

ينازعها ملكها ورشفها ،وينقل منها هذا

عنادهم وغطرستهم( ،إن األخنس بن
رشيق خال بأيب جهل فقال له :يا أبا احلكم
أخربين عن حممد  أصادق هو أم كاذب

فإنه ليس ها هنا من قريش أحد غريي
وغريك يسمع كالمنا فقال له أبو جهل:

وحيك واهلل أن حممد ًا لصادق ،وما كذب
حممد قط ،ولكن إذا ذهب بنو قيص باللوى

واحلجابة والسقاية والندوة والنبوة ماذا

يكون لسائر قريش)(.((5

( ((5ابن هشام( :م .س).343 /1 ،
( ((5املرتىض ،أبو القاسم عيل بن الطاهر بن أمحد
احلسني امللقب بالرشيف (ت436هـ) :أمايل
السيد املرتىض يف التفسري واألدب واحلديث،

ﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﱮ(األعراف

اآلية  ،)157قبل حتريفها وتزييفها( ،إن تعدد
الروايات والنصوص يف التوراة وتعدد

األناجيل ،والتغيريات والتبدالت واإللغاء

واإلضافة تدل عىل مدى تدخل البرش يف

الصياغة النهائية هلذه الوثائق املقدسة)(،((5
فقد حتامل أحبارهم ورهباهنم عىل اإلسالم
والنبوة والقرآن الكريم ،وحاولوا طمس

منشورات امل��رع�شي النجفي ،ق��م ،ط،1
1325هـ 1907 -م.174 /4 ،
( ((5امل��درس ،ع�لاء الدين :الظاهرة القرآنية
والعقل ،مطبعة العاين ،بغداد ،ط1968 ،1م،
.46
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 ،هو املقدم عليهم ،فيام يفرتون ،ويظنه

واإلنجيل ،قال تعاىل:ﱯﭴ ﭵ
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معامل البرشى بالنسخ ألنفسهم يف هذين

الكتابني مما أدى إىل وجود نسخ عدة من

التوراة واإلنجيل التي خرجت عن نصاهبا

ومتامها احلقيقيني واحتملت هبتان ًا عظي ًام،

وانطالقا من الدوافع نفسها ،أو قريبة منها،

كانت حماجات األقوام السابقة التي كذبت

األنبياء والرسل وكفرت برشائعهم كام هو
واضح يف قصص القرآن الكريم عن قوم

لوط ،وقوم تبع وأصحاب األيكة وكفار
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مكة وعبدة األوثان واملنافقني.

أما دوافع حماجة فرعون فتنطلق من

خوفه عىل ملكه وهو امللك الذي يدعي

الربوبية ،وكذلك قارون فإن دافع حماجته

خوفه عىل أمواله وثرواته الطائلة فبغى،

بعد أن كان مؤمن ًا مع موسى .

أما إبليس فإن دافع حماجته يرتكز عىل

سنخ اخللقة ،وأنه خملوق من نار فكيف
240

يسجد ملخلوق خلقه اهلل تعاىل من طني

فعىص أمر ربه وكان من املدحضني.

وبناء عىل ما تقدم فإن املحاجة عند

أصحاهبا هلا دوافع ترتبط باألهواء واملنافع
واحلسد واألنفس الشح واحلقد ،واخلوف

عىل امللك والثروة واجلاه ،فكفروا برساالت

اهلل وأنبيائه ورسله وكان أمرهم فرطا ،غري

أن أمر اهلل تعاىل واقع من أجل نرصة دينه
ورسله يف إمتام وإكامل احلجة عىل الناس

أمجعني قبل األخذ باحلساب يوم القيامة.

ثاني ًا :موضوعات املحاجة:

حفل القرآن الكريم بكثري من

مظاهر املحاجة التي جرت عىل ألسنة
املعاندين واملكابرين من املرشكني وأهل

الكتاب

قال

تعاىل:ﱯ ﯛ ﯜ

ﯝﯞ

ﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﱮ
(آل عمران اآلية  ،)186وكل ما حيتمل موضوع ًا
ينطوي عىل فرية أو شبهة يف صبغة املحاجة،

وتعرض هؤالء إىل مجلة من املوضوعات

التي بينها القرآن الكريم منها:

 .1اهلل عزوجل :من أعظم ما جاء يف

حماجات املرشكني واهل الكتاب يف اهلل تعاىل

اإلرشاك به سبحانه( ،ذكر اهلل تعاىل بام ال يليق

به ،من أن املالئكة بناته وأن له ولد ًا ورشيك ًا
وأنه ثالث ثالثة)( ،((5فاملرشكون هم الذين

( ((5الغزايل :جواهر القرآن.20 ،

أمحد حسني خشان اهلاشمي

رسخوا الرشك باهلل بعبادهتم األوثان

وأه��ل الكتاب عىل نبوة الرسول األكرم

إىل برهان ،قال تبارك وتعاىل:ﱯﭟ ﭠ

بمزاعم شتى منها :نسبة السحر ،واجلنون،

واالصنام متذرعني بدعاوى باطلة ال تستند

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

وحاولوا التشكيك هبا وإثارة الفتنة حوهلا

والتعلم من البرش ،ونسبة الكذب ،وكذلك

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

أهتامه بالكهانة وقول الشعر( ،ذكر رسول

أما اليهود فقد قالوا :إن عزير ًا ابن اهلل –

نبوته وأنه برش كسائر اخللق فال يستحق أن

ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵﱮ(األنعام اآلية ،)148

اهلل بأنه ساحر وكاهن وك��ذاب وإنكار

سبحانه – والنصارى قالوا :إن املسيح أبن

يتبع)(.((5

اهلل – سبحانه – وليس لدهيم غري القول من

 .3القرآن الكريم :تنوعت الشبهات

حجة)(.((5

واضغاث أح�لام ،وإف��ك ،وشعر ،وقول

بأفواههم مل يأهتم به كتاب وماهلم به
قال عز وجل:ﱯ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

القرآن الكريم عىل أنه :أساطري األولني،

كاهن.

 .4املالئكة :قال تعاىل:ﱯ ﭑ ﭒ

ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

ﭙﱮ(النجم اآلية .)27

ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﱮ(التوبة اآليتان

.)31 – 30
 .2نبوة حممد  :افرتى املرشكون

( ((5الكاشاين :الصايف.336 /2 ،
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دليل صدق عىل دعواهم املضلة( ،أخرتعوه

يف حماجات املرشكني واه��ل الكتاب عىل

 .5البعث والنشور :قال تعاىل:ﱯﰋ

ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓﱮ(اإلرساء اآلية .)49
 .6إعادة اخللق :قال تعاىل:ﱯ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﱮ(اإلرساء اآلية

( ((5الغزايل :جواهر القرآن.20 ،
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 .2التهديد

.)51
 .7يوم احلساب :قال عز وجل:ﱯﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﱮ(النبأ :اآلية  ،)27اي ال
يؤمنون باحلساب واجلزاء.

 .8إحياء املوتى :قال تعاىل:ﱯﯝ

ﯞ

ﯟ

ﯠ

ﯡ

ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﱮ(البقرة اآلية .)28

ثالث ًا :أساليب املحاجة:
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األسلوب هو الطريقة( ،سلكت

أسلوب فالن ،طريقته)( ،((5اختصت

املحاجة بأساليب متباينة ،وطرائق ملتوية،
ومظاهر مبطنة باالفرتاءات والشبهات،
عىل كل ما جاء به اإلسالم ،وإذا ما فشل

اسلوب تعلق أصحاهبا بآخر قصد إثارة
الفتنة والتشكيك ،ومل يألوا جهد ًا يف ذلك

حتى جعلوا بني القطع والسيف ،ومن
242

أساليب حماجاهتم:

 .1االستهزاء أي االستهزاء بالرسل

واألنبياء :قال تعاىل:ﱯ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﱮ(االنعام اآلية .)10
( ((5الزخمرشي :أساس البالغة ،مادة (سلب).

أي

هتديد

الرسل

واألنبياء :قال تعاىل:ﱯ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﱮ(يس اآلية .)18
 .3التكذيب أي تكذيب الكتب

والرسل :قال تعاىل:ﱯ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﱮ(البقرة اآلية .)87

 .4نسبة السحر ونسبة اجلنون إىل

األنبياء والرسل ،قال تعاىل:ﱯ ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﱮ(الذاريات اآلية .)52

 .5التعجيز :أي طلب اخلارق

واملادي ،قال تعاىل:ﱯ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﱮ(اإلرساء اآليات .)92 – 90
 .6النفاق :قال تعاىل:ﱯ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﱮ(املنافقون اآلية .)1

أمحد حسني خشان اهلاشمي

 .7اإلعراض :قال تعاىل:ﱯ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯ ﱮ(فصلت اآلية .)13
 .8االفرتاء :قال تعاىل:ﱯ ﭑ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﱮ(التغابن اآلية .)7

 .14النفور :قال تعاىل:ﱯ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﱮ(اإلرساء

اآلية .)41

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

 .15التقليد :قال تعاىل:ﱯ ﮭ ﮮ ﮯ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ

 .16االفتخار :قال تعاىل:ﱯ ﮖ ﮗ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﱮ(األنعام اآلية .)138
 .9الظن باهلل :قال تعاىل:ﱯ ﭡ

.)154
 .10العناد :قال تعاىل:ﱯ ﰈﰉ ﰊﰋ ﰌ

ﰍ ﱮ(املدثر اآلية .)16

 .11االستكبار :قال تعاىل:ﱯ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﱮ(فصلت اآلية .)15
 .12التويل والكفر :قال تعاىل:ﱯﮛ

ﮜﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﱮ(التغابن اآلية .)6
 .13الكذب :قال تعاىل:ﱯﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝﯞ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﱮ(سبأ:

اآلية .)35
 .17اإلفك :قال تبارك وتعاىل:ﱯ ﯳ
ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﱮ(الصافات اآليتان .)152 -151
 .18املكر :قال تعاىل:ﱯ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﱮ(الصافات اآليات .)169 -167
 .19اخلرص :قال تعاىل:ﱯ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﱮ(الزخرف اآلية .)20
 .20اإلنكار :قال تعاىل:ﱯ ﮫ

ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﱮ(حممد اآلية .)26
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ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﱮ(آل عمران اآلية

ﮰ ﮱﯓ ﱮ(الشعراء اآلية .)74
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 .21الرتبص :قال تعاىل:ﱯ ﯼ ﯽ

خاصة بفرعون أيض ًا ،قال تعاىل:ﱯ ﯻ

 .22الظلم والزور :قال تعاىل:ﱯ ﭨ

ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﱮ(الطور اآلية .)30

ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﱮ(الفرقان

 .23نسبة التقول إىل األنبياء ،قال

ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

تعال:ﱯ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ ﱮ(الطور

اآلية .)33
 .24نسبة الكهانة إىل النبي  ،قال
العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ﰌ ﱮ(الشعراء اآليتان .)19 -18
 .29الصدُّ عن سبيل اهلل :قال تعاىل:

اآلية .)4

تعاىل:ﱯ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﱮ(احلاقة اآلية

.)42
 .25القول بأن الرسول الكريم

ُمع َّلم ،قال تعاىل:ﱯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﱮ(الدخان اآلية .)14

 .26نسبة الشعر إىل النبي :ﱯ ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
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ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ

ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﱮ(األنبياء اآلية

.)5
 .27االدعاء بالربوبيةوهذه املحاجة

خاصة بفرعون ،قال تعاىل:ﱯ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﱮ(النازعات اآلية.)24

 .28التهكم والتشهري :وهذه املحاجة

(ﱯﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰇ ﰈ ﰉ ﱮ(هود اآليتان .)19 – 18
 .30الصدف :قال تعاىل:ﱯ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﱮ(األنعام اآلية .)157
 .31االستكبار

أو

العلو:

قال

تعاىل:ﱯﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶﱮ(ص اآليتان .)76 -75

 .32ادعاء العلم :قال تعاىل:ﱯ ﭑ

ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ

أمحد حسني خشان اهلاشمي

ﭮ

ﱮ(القصص اآلية

املحاجة خاصة بقارون.

 .)78وهذه

للبحث صلة يف العدد القابل إن شاء
اهلل تعاىل.
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بعد مقدمة مقتضبة حول عظمة كتاب اهلل (القرآن الكريم) وكيف ُانزل

بكلامت راسخة يعلن السيد الباحث بأنه ال ُيسمح ألحد أن يستبدل بعضها

ببعض كيفام يشاء .فهي مرتبة بطريقة يصعب عىل اي شخص ان يغريها بتقديم

أو تأخري .ثم يتحدث عن مفهوم الداللة اللغوية واالصطالحية فيقول ان الدالة
هي جوهر الظاهرة اللغوية واهنا الغاية عندما تكون الكلمة هي الوسيلة.
ويوضح ايض ًا بام أن القرآن الكريم ُانزل باللغة العربية فأنه حيفظ كلامته

واساليب خطاباته من اساءة االستعامل واساءة الفهم .ويبني البحث الداليل
االمهية الكربى يف التفسري ألن لغة القرآن الكريم بام فيها الكلامت والرتاكيب

هي (لغة اجتامعية ذات خصائص داللية تشتق فعاليتها الرتكيبية من الرباهني
البالغية املتطابقة.

بعد ذلك يذهب الباحث اىل تقسيم العلامء املسلمني للنصوص القرآنية
داللي ًا.

ثم يشري السيد الباحث اىل البحث الداليل كام تعامل معه السيد السبزواري

من دون إضاعة طرق االسلوب القرآين وتقسيامت قدامى العلامء.

الدكتور حممود �شاكر عبود اخلفاجي
اجلامعة الإ�سالمية يف النجف اال�شرف
متهيد:

واملفاهيم التي قد تتعدى إىل العقائد

والثوابت.ولكننا قد نتقبل تعددها عندما

نزل القرآن الكريم بألفاظ ثابتة،وال

تستند إىل دليل علمي مقنع.

ينبغي ألح��د إن يضع واح���دة بدل

ول��ع��ل أك��ث��ر اخل��ص��وم��ات اجلدلية

األخرى،وبنظم متسق ال جيوز ألحد إن

ترتكز عىل هذا املحور من الفهم.وقد

يغيرّ نظمه بتقديم أو تأخري ،وإال خلرج
عن كونه قرآن ًا .

أدىل اللغويون بدلوهم يف هذا املضامر
مجودا واشتقاقا  ،وتفرع البالغيون عليه،

فألفاظه واحدة ال تعدد ،وأسلوب

فبحثوا عن العالقة بني الدال واملدلول،

نظمه ثابت متفرد ،وعىل وفق هذا يكون

حقيقة أو جمازا.ومل يأل األصوليون جهدا

املقصود احلقيقي للنص القرآين واحد.

يف مباحث األلفاظ تعيينا أو تعينا.

فال نوافق النظرية التي تذهب إىل أن

وك���ل أول��ئ��ك ال غ��اي��ة هل��م س��وى

تعدد املعاين ل ّلفظ الواحد مقبول عىل

الوصول إىل حقيقة املراد ،وقد أطلق عىل

نحو احلقيقة واملراد يف القرآن الكريم،الن

تلك املحاور بتعدد طرقها (بعلم الداللة)

ذلك سيؤدي إىل االختالف يف املقاصد
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وال نستبعد أن تتداخل بعض تلك

املباحث،غايات وأهداف املتكلم أو األديب

لذلك أطلق عىل هذا النوع من العمل

القول أو املكان أو األشخاص املخاطبني.

األصوليون قوهلم عىل النص القرآين بأنه

الشاعر أو األديب يف أثناء نظمه القصيدة

الداللة هذه جاءت من االختالف يف مفهوم

أو لربام احلالة النفسية للشاعر أو األديب أو

وقد تتداخل مع الداللة هذه ،منهجية

أو الشاعر ،كالظروف التي حتيط به زمن

بالقراءات متعددة النص ومن هنا أطلق

عند ذلك تستوجب احلالة ،دراسة ظروف

(قطعي ال��ص��دور ظني ال��دالل��ة) وظنية

أو املقالة،للوصول إىل داللة املراد احلقيقية

النص واالجتهاد يف معانيه.

املنشئ يف أثناء قوله وهذا يكثر يف الشعر أو

تفسري القرآن الكريم،حسب ذائقة املفرس

أم����ا يف ال��ب��ح��ث يف دالل�����ة ال��ن��ص

ففي املنهج اللغوي البحت،تأخذ
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النثر أو ارضاهبام.
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من اختالفات قد حتور موضوعية البحث.

وثقافته.

القرآين،فذلك األمر مستبعد فيه الن القائل

الداللة املعنى املوضوع ل ّلفظة الواحدة

فتستبعد يف هذا البحث ظروف القول

ويف املنهج البالغي يتأرجح النص

حوادث أسباب النزول صادقة ال لبس فيها

والكناية،فيختلف املفهوم عىل وفق ذلك

ال يتأثر بالظروف اخلارجية بل ومنزه عنها.

ويقف النص عند ذلك املعنى .

ومالبسات إطالقه،حتى وان وصلتنا

بني احلقيقة وامل��ج��از ،أو بني االستعارة

فهي هتدينا إىل حقيقة املراد،أو تساعدنا عىل

السياق .

الوصول اليها ،الن (العربة بعموم اللفظ ال
بخصوص السبب)

ويف املنهج األث��ري ربام تأخذ الرواية

النص إىل داللة جديدة ال حتتملها األلفاظ

ولكن قد تؤثر الظروف واملالبسات

وال استعامالهتا ،وذلك ما ندعوه بالتأويل

ال��ك��ري��م،ي��ض��اف إليها ان��ت�ماءات املفرس

صحيحة بسندها ،سليمة بمتنها.عند ذلك

ه����ذه ع�ل�ى م��ت��ل��ق��ي أو م��ف�سر ال��ق��رآن

خاصة وان وردت الرواية عن املعصوم

وموروثاته ومذهبيته،وما يتفرع عن ذلك

يصبح التأويل تفسريا وتتوقف الدالالت

األخ��رى أزاء تلك الرؤية ،عىل وفق هذا
املنهج.وهكذا يف مناهج التفسري األخرى.

فضال عن خصوصية النص القرآين

وم��زي��ت��ه ال��ت��ي يتميز هب��ا م��ن النصوص

األخ��رى ،أال وهي تارخييته ،للتعامل مع
األجيال التي عارصته ومعارصته األجيال

الالحقة عليها كونه ال��دس��ت��ور األخ�ير

الدكتور حممود شاكر اخلفاجي

علمي،وان اختلفنا عىل سالمة الدليل.وإال

فمن غريذلك يعدّ التفسري رأيا لصاحبه،
والذي اتفق اجلميع عىل رفضه.

الداللة بني اللغة واالصطالح:

ال��دالل��ة يف اللغة :مصدر من الفعل

َّ
َّ
،ودل
دل َي���دُ ُّل ،بضم ال���دال ،إذا ه��دى
ِ
من بعطائه.
يد َّل،بكرس الدال» إذا َّ

والدائم للحياة منذ نزوله إىل هناية احلياة

َّ
واألدل :املنان بعمله ...ودليل من

وهذا األمر يتطلب مرونة يف دالالت

دللت هبذا الطريق دالل��ة ،أي عرفته(((.

صعودا او نزوال ،سلبا أو إجيابا ما دام (تبيانا

افتخر...ودله عىل اليشء تدله دال وداللة

فراغ وال هي مطلقة من غريضوابط وهي

به ،والدليل :الدال ،وقد دله عىل الطريق

الفكر اإلسالمي عىل مدى عصوره .

ودلولة،والفتح أع�لى ...والدلييل علمه

عىل األرض هكذا عقيدتنا به كمسلمني.

��ل:دل ف�ل�ان إذا ه���دىّ ،
ّ
ودل إذا
وق���ي�

لكل يشء) وهذه التغيريات ال تنطلق من

فاندل :سدده إليه ...والدليل :ما يستند

نفسها التي دعت إىل حركة االجتهاد يف

يدله دالل��ة «بالفتح» وداللة«،بالكرس»

وطبيعي أن حركة االجتهاد هذه تتبع

بالداللة ورسوخه فيها(((.

ضوابط وتنتهج مناهج دقيقة ،وتؤسس عىل

وجاء يف قوله تعاىل :ﱯ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

واملؤثرات،كوهنا تتعامل مع اهلل املطلع

أرشدكم وأهديكم إليها.وقيل املعنى:هل

موضوعية متجردة من األه��واء والنوازع

ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﱮ((( ،أي:هل

اخلبري.

((( األزهري ،هتذيب اللغة(48/1:باب الدال
والالم.
((( اب��ن منظور ،لسان ال���ع���رب،248/11:
(249مادة دلل).
((( الصف.10:

وم��ن هنا ي��أيت قبول ق���راءات النص

ال��ق��رآين املتعددة كوهنا تستند إىل دليل
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ت��رغ��ب��ون يف جت���ارة منجية م��ن ال��ع��ذاب

ه��ي عند األص��ول��ي�ين دالل���ة اللفظ عىل

أما الداللة يف االصطالح :فهي كون

من اللفظ أن احلكم يف املنطوق ألجل ذلك

األليم(((.

اليشء بحالة يلزم من العلم هبا العلم بيشء
آخر ،واليشء األول هو الدال ،والثاين هو

املدلول ،وكيفية دالل��ة اللفظ عىل املعنى
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احلكم ،يف يشء يوجد فيه معنى ،يفهم لغة

املعنى ،وتسمى بفحوى اخلطاب ،وبحسن
اخلطاب أيضا(((.

أمهية البحث يف دالل��ة النص القرآين

وضوابطه:

عبارة النص ،وإشارة النص وداللة النص،

تعدّ الداللةجوهر الظاهرة اللغوية وقمة

واملعنى االصطالحي هذا تقارب كبري،

كانت األلفاظ الوسيلة ،وكل دراسة لغوية

القرآين أقرب من املعنى اللغوي ،إذا انصب

موضوعها األول واألخري هو املعنى.

واقتضاء النص((( ،وبني املعنى اللغوي

الدراسات اللغوية واألدبية وهي الغاية إذا

ولكن املعنى االصطالحي للبحث يف النص

يف كل لغة من لغات العامل البد من أن يكون

البحث ال���داليل فيه ع�لى امل��دل��ول(ال��ذي

وقد شهد البحث الداليل تطورا كبريا

الدال(الذي يمثل النص القرآين) واختيارنا

اللغة،وظهرت نظريات دالل��ي��ة كثرية

يمثل معنى النص التفسريي) استنطاقا من

يف العرص احل��دي��ث ،ون��ال اه��ت�مام علامء

هذا املعنى خيرجنا من تقسيامت الداللة

تناولت املعنى وحاولت حتديد ماهيته(((.

األخرى((().

والذي هيمنا يف بحثنا هذا هو الداللة

اللفظية ،أي ما ندعوه بداللة النص التي

((( الطربيس،جممع البيان.465/9:
((( اجلرجاين ،التعريفات.61:
((( فقد قسموا الداللة عىل(:طبيعية ،وعقلية
ووضعية ،وكل واحدة من هذه التقسيامت
ع�لى(:دالل��ة لفظية ،ودالل���ة غ�ير لفظية.
ينظر :ال��ت��ه��ان��وي :ك��ش��اف اصطالحات
الفنون.120/2:

وم��ادام القرآن الكريم نزل عربيا وقد

حفظ اللغة العربية من التجوز والضياع يف

ألفاظها ومعانيها وأساليب اخلطاب فيها،
بل هو األساس يف وضع قواعد ذلك كله،

((( ال���ت���ه���ان���وي ،ك���ش���اف اص���ط�ل�اح���ات
الفنون.126/2:
((( حامد كاظم عباس ،الداللة القرآنية عند
الرشيف املرتىض.7:

الدكتور حممود شاكر اخلفاجي

وعليه مدار الدراسات التي تناولت ذلك عىل

جاء هبا ،حتى لوأعطى بعضهم احلق يف

الداليل أمهيته القصوى يف التفسري،ألن لغة

لتعدد املعاين للفظ الواحد من باب الرتادف

طابع داليل خاص،تستمد نشاطها البنائي

الوجوه ،بحسب ما يروى عن اإلمام عيل

مدى مخسة عرش قرنا ،ومن هنا يأخذ البحث

القرآن وتراكيب ألفاظها لغة اجتامعية ذات

من بنيات بالغية متجانسة حتى عادت لغة

مسيطرة يف عمقها الداليل لدى عامة الناس

إعطاء حرية منطلقة الختيار املعنى نظرا

أو االش�تراك اللفظي ،أو من باب تعدد

محال أوجه ،ولكنها ليست
 بأن(:القرآن ّ

كذلك ،فاحلرية يف نقل األلفاظ واستعامل

يف الفهم األويل ،وعند خاصة العلامء يف

املعاين يف تفسري القرآن الكريم ليست مطلقة

العريب املجرد حضورا تكامليا ،بعيدا عن

األول :أن يكون بني املعنى املنقول إليه

املعاين الثانوية ،وتوافر حضورها يف الذهن

اإلهب��ام ،والغموض واملعميات وال جمال

وإنامهلا رشطان البد من مراعاهتام:الرشط
اللفظ واملعنى املنقول عنه عالقة ما.

الغريب ،وتقرتب من السهل املمتنع ،ذلك

وعىل الفرد أن يتبع يف عباراته وأساليبه

الفررد واألمة مما أفرز حالة حضارية متميزة

قبله ،من غري أن خي��رج عىل ه��ذه األطر

الرضورية يف التقاء الفكر بالواقع واللغة

لنفسه القياس عليها ،والغاية وراء هذين

ثقايف جير إىل تكوينات متنافرة(((.

اللغة وظيفتها االجتامعية ووظيفة اإلبانة،

اجلاهلية يف ث��رواهت��ا ،تبتعد عن الوحيش

النقل من حق اجلامعة ال من حق الفرد،

من خ�لال التعامل اللغوي ال��ذي يوجه

طرق الداللة التي س��ارت عليها اجلامعة

تعنى باجلهد الفني تلبية للحاجة اإلنسانية

الداللية أو التعبريية ،أو من غري أن يسمح

بالعاطفة ،والشكل باملحتوى ،من غري تعقيد

الرشطني هي الوضوح الذي البد منه ألداء

وهبذا تبقى داللة النص القرآين تدور

فلو مل جتد عالقة بني املعنى املنقول عنه

حول مفهوم النص وثوابت العقيدة التي
((( ال��ص��غ�ير ،حممد ح��س�ين ،ت��ط��ور البحث
الداليل59:

اللفظ واملعنى املنقول إليه الختلت داللة

األلفاظ عىل املعاين ،ولو ترك األمر ّ
لكل
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متكلم وحريته يف ان يستمل األلفاظ حيث
يشاء ،وجيرهيا حيث يريد لصار ّ
كل فرد

2ـ وظاهر يغلب فيه الظن عىل تفصيل

واإلبانة لغريها عن نفسها(.((1لذلك ال

3ـ وجم��م��ل ت�ت�ردد م��ع��ان��ي��ه وحتتمل
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الكاشف كشفا مؤكدا عن غرض املتكلم:
عندهم ،بأنه مراد املتكلم.

يمكن حتديد الداللة بعيدا عن اللغة،ألن

وجودها تساويا ال يمكن البت هبا ملصلحة

تتداخل الداللة باللغة واللغة بالداللة

القرآين عند بعضهم ،وهبذا أخضعت اللغة

ومادامت اللغة غري فردية تكون الداللة

االحتامل الذي تعطيه أو يؤخذ منها ،فصار

التعبري عن الداللة حيتاج إىل لغة ،لذلك

واح��د منها ،وهو التشابه يف االصطالح

تداخال ال يمكن الفصل بينهام.

يف التعامل معها للتقسيم القائم عىل قوة

غري فردية ألهنا تؤدي إىل فقدان التواصل،

االح��ت�مال امل��وج��ود يف الذهن هو املعيار

الفرد وحده ،أية عناية لكوهنا ال متثل سوى

وم���ن ه��ن��ا تنبه ال��س��ي��د ع��ب��د األع�لى

ومن هنا ال يمكن أن نويل الداللة التي يتبناها

لتقسيم دالالت اللغة(.((1

رأيه وإن الشاغل األول لعلامء الداللة هو

السبزواري(قده) يف تفسريه البحث الداليل

الداللية من صفاهتا التكامل،ألنه ال يمكن

البحث الداليل عند السيد

داللة اجلملة ال داللة التعابري،وإن الدراسة
التفكري بإجرائها من غري اهتامم بمستويات

البنية النحوية وغريها(.((1

وهل��ذا مل يرتك العلامء املسلمون األمر

ف��رط��ا وإن�م�ا قسموا ال���دالالت اللغوية

للنصوص عىل أقسام:

1ـ ن��ص يتسم ب��ال�صراح��ة والتعبري
( ((1ن�صر ح��ام��د أب��و زي���د ،االجت���اه العقيل يف
التفسري.111:
( ((1فرانك باملر ،مدخل إىل علم الداللة.40:

يف أمهيته وضوابطه.

السبزواري:

مل ت���ف���ت ال���س���ي���د ع���ب���د األع��ل�ى

السبزواري(قده) وسائل األسلوب القرآين

يف اخلطاب ،ومل يكن بعيدا عن تقسيامت
القدماء اي��اه ،فإن ابن قتيبة(ت276هـ)

قد أشار من قبل إىل أن للعرب يف القول

جم��ازات وط��رق ومآخذ ففيهااالستعارة
( ((1حيدر حب اهلل ،دالالت القرآن.5:

الدكتور حممود شاكر اخلفاجي

والتمثيل والقلب والتقديم والتأخري

واحلقائق اإلهل��ي��ة( ،((1وعنده امل��ورد وإن

والتعريض واإلفصاح والكناية واإليضاح،

يفيد العموم ،وأن التعبري باخلطوات كناية

واحل��ذف والتكرار واإلخ��ف��اء واإلظهار
وخماطبة الواحد خماطبة اجلميع ،واجلميع

خطاب الواحد ،والواحد واجلميع خطاب

االثنني ،والقصد بلفظ اخلصوص ملعنى

كان خاصا ،ولكن احلكم «وما يشعرون»
عن هناية اخلسة والدناءة(.((1وله رأي يف

التفريق بني ما جاء من األلفاظ نكرة يف
مكان ومعرفة يف مكان آخر(.((2

العموم وبلفظ العموم ملعنى اخلصوص مع

وي��رب��ط السيد ال��س��ب��زواري أساليب

وقد فصل السيد السبزواري يف تلك

القرآنية املتعاقبة يرتبط الالحق منها بالسابق

ذكر اهلل تعاىل األمثال يف القرآن الكريم

ويرى أن ذلك سنة اهلل تعاىل يف القرآن

إن:ح��ذف املتعلق يفيد العموم( ،((1ويف

والرتغيب فكلام يذكر شيئا من مظاهر

التقديم والتأخري باعتبار املراتب والثبات

امتاما للحجة ،ولئال ييأس من رمحته أحد

املعنى يتبع التقديم والتأخري يف االسلوب

بيشء من موجبات غضبه ،لئال يتكل عىل

كناية عن عدم انتفاعه باملعارف الربوبية

ولكنه رك��ز عىل اجلانب ال��داليل فيها

أشياء كثرية(.((1

األساليب ،ومنها مثال ،أنه يرى أن سبب

اخلطاب القرآين بعضها ببعض فاآليات

عىل وفق سياق منتظم بليغ معجز.

موضع آخ��ر يقول:يمكن أن يكون هذا

غضبه ،يعقبه بيشء من موجبات رمحته،

عليها ،ال باعتبار أصل اإلي�م�ان(،((1وإن

وكلام يذكر شيئا من جهات رمحته ق ّفاه

ال��ق��رآين( ،((1وي��رى أن اخلتم عىل القلب

( ((1ابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن.80:
( ((1ال��س��ب��زواري ،م��واه��ب ال���رمح���ن،83/1:
و ،138/1و.180/1
( ((1املصدر نفسه.86/1:
( ((1املصدر نفسه.10/1:
( ((1السبزواري ،مواهب الرمحن.122/1:

عمله أحد(.((2

اعتامدا عىل األسلوب ،وق��د أش��ار نفسه
( ((1املصدر نفسه.339/2:
( ((1املصدر نفسه.356/2:
( ((2املصدر نفسه.386/2:
( ((2املصدر نفسه.174/1:
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؛ألهن���ا أوق���ع يف ال��ن��ف��وس( ،((1ويقول

الكريم إذ ه��و مثاليقرن ب�ين الرتهيب
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إىل ذلك بقوله:وقد ذك��رت فيها املبحث

إثبات وحدة املعبود .ورابعها :داللة عىل

إليه اآلية املباركة من الدالالت الظاهرة،

الدِّ ِ
ين) .وخامسها :يراها يف إثبات النبوات

ال��داليل،وأردت منه املعنى العام مما تشري

أو الدقائق العلمية أو غ�يره��ا( ،((2وعدّ

ذلك من منهجه يف التفسري ،إذ يرى أن
وه��ذه ال���دالالت هي التي أعطت للغة

غري مستقيمة(.((2

دالالت ضمنية بتوافر رصاط��ات أخرى

غايتها ،وعىل هذا النحو فإنه يقسم الداللة

فاستدل من سورة الفاحتة عىل أصول

1ـ دالل���ة وضعية منشؤها الفطرة

يف يوم القيامة.ثم يستظهر من معاين سورة

عىل((:)((2
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الساموية والرشائع اإلهلية ،وذلك يف قوله

(اه ِد َنا الصرِّ َ َ
يم) ألن فيها
تعاىلْ :
اط المْ ُ ْست َِق َ

اللغة جمرد أصوات ،ولكنها ذات دالالت

العقائد الثالثة يف التوحيدوالنبوة واملعاد

اإلنسانية،ثم تعددت استعامالت اللفظة إىل

الفاحتة ودالالت ألفاظهاالرس يف تكرارها

2ـ داللة استعاملية ،والتي يرى أهنا ألفاظ

هلا من الفضل وأهنا نزلت من كنوز العرش

لذلك أف��رد يف تفسريه بحوثا داللية

عىل ذاته األقدس ،ومثل هذه املزية قلت يف

معاين متقاربة حتى تصل إىل:

ٍ
معان خمصوصة.
خاصة كاشفة عن

يف عنوانات منفردة استخرج من اآليات
دالالت متعددة استنطقها م��ن النص
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عقيدة املعاد يف قوله تعاىلَ ( :م��الِ� ِ
�ك َي� ْ�و ِم

القرآين.

فهو ي��رى أن لسورة الفاحتة دالالت

متعددة:

أوالها :إثبات وحدة الذات املقدسة.

وثانيها :إثبات وحدة فعله تعاىل .وثالثها:

( ((2املصدر نفسه.5/1:
( ((2ينظر :املصدر نفسه.226/1:

يف الفرائض ،وغريها من الصلوات وما
مرتني ،لكوهنا جامعة حتى يف احلمد والثناء
سائر السور القرآنية(((2

.

ومنه يعطي لترشيعها ووجوب قراءهتا

يف الصلوات مقاصد ال تستبعد أن تكون

صوابا ألهنا مقنعة ومقبولة ،والسيام أنه
ي��ردف استظهاره هذا بروايات عن أئمة

أه��ل البيت  تعضد رأي���ه ،ليبعد عن
( ((2ينظر :السبزواري ،مواهب الرمحن63/1:
وما بعدها.
( ((2املصدر نفسه.65/1:

الدكتور حممود شاكر اخلفاجي

تفسريه القول بأنه تفسري بالرأي.وذلك

السبزواري(قده)يف البحث عن مقاصد

بالرأي غري االستظهار من اآليات املباركة

التي هي أوىل وأهم مهامت اإلنسان عىل

ما أشار إليه يف مقدمة تفسريه بأن التفسري
بالقرائن(.((2ويف موضع آخر يقول:فاآلية

باختصارها مجعت بني األصول االعتقادية،
وأهم األع�مال اجلوارحية وأعظم األمور
االجتامعية ،وهذا من إعجاز القرآن(.((2

الرشيعة يف تقويم حركة اإلص�لاح هذه
األرض ،وهي الغاية من وجوده عليها.

ولعل بحثه الداليل يف قوله تعاىل :ﱯ ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﱮ (((2

يؤكد قولنا يف غاية السيد

ويركز السيد السبزواري يف بحثه

السبزواري يف بيان ما تسعى إليه آيات القرآن

بالسلوك االجتامعي ،الرتكاز الرشائع

واألنبياء واملرسلون،يف بناء اإلنسان جمتمع ًا

الداليل عىل ربط العقائد بالعبادات ،وكالمها

والعبادات ،واألخالق ،إذ ال يمكن فصل

أحد هذه املبادئ عن غريه.

وال يمكننا التعبري عن صحة العقيدة

ما مل يرافقها االلتزام بالعبادات أو األوامر
وال��ن��واه��ي ،وتفقد العبادات مقاصدها

وغاياهتا ما مل تتحول إىل سلوك أخالقي
م��ن��ض��ب��ط ي��دع��م ح���رك���ةاإلص�ل�اح عىل
األرض.

ول���ذل���ك ت��ش�ترك م��ع��ظ��م ال��ب��ح��وث

ال���دالل���ي���ةإن مل ت��ك��ن كلهاعند السيد
( ((2السبزواري ،مواهب الرمحن.5/1:
( ((2املصدر نفسه(.101/1:إشارة إىل اآليات
من  5-1من سورة البقرة.

فاض ً
ال مثالي ًا تسوده األخ�لاق الرفيعة

الفاضلة واهل��دف األسمى يف اإلص�لاح

والسعي إىل السعادة األبدية .فيقول يف

ذلك ال ريب يف داللة اآليات املباركة عىل
فضل العلم ،وان��ه الغرض األق�صى من

خلق اإلنسان وجعل اخلليفة،إذ ال معنى

للخالفة اإلهلية ،بل مطلقها،إال علم اخلليفة
فيام يستخلف فيه ،وتدبريهاحلاصل بالعلم
أيضا  ،فيكون العلة هو العلة الغائبةخللق
املوجودات كلها،كام أنه العلة إلجيادها،ففي
مثله جتتمع العلة الغائبة والفاعلية(.((2

ويستظهر منها تفضيل بني اإلنسان عىل
( ((2البقرة30:
( ((2السبزواري ،مواهب الرمحن.224/1 :

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

الساموية كلها عىل مبادئها الثالثة:العقائد،

الكريم ،وما ترنو إليه الرساالت الساموية
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سائر املخلوقات وغاية التفضيل مقدرته

أهل البيت  التي توضح تلك املعاين أو

العلم والتعلم .

بينّ الداللة والدليل .بل يبحث عن الدليل

أكثر من غريه من املخلوقات عىل حتصيل
وال يكتفي هب��ذا حسب ب��ل يتعدى

بالقول عىل أن اجلهل واجلهالء بمعزل عن
مبدأ اخللق وغايته وتدبريه ويكون كاجلزء

الفاسد من العامل(.((3

ثم يؤكد هذا بأوضح عنوان وبأسهل

أسلوب فيفرد له بحثا حتت عنوان بحث

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

اجتامعي .وما أحوج العامل اليوم إىل تفهم
اإلن��س��ان إىل وظيفته ه���ذه ،وم��ا أح��وج
املسلمني إىل ه��ذه املعاين وال���دالالت يف

آيات القرآن الكريم ،ليتميز اخلبيث من

الطيب ،وليعرف القول من زخرفه.

فالقرآن عىل وفق هذه املعاين والصور

ينطق بالتفكر ،ويأمر بالتعقل ويدعو إىل

التعلم ،وجيند تلك املعاين كلها إىل مهمة
256

إصالح األرض وما عليها.

وال حييد السيد السبزواري عن

طريقه الذي اتبعه ومنهجه الذي سار عليه
يف تفسريه ف�يردف قوله ذاك كله ببحث
روائ��ي ،يذكر فيه بعض ًا من رواي��ات أئمة

( ((3املصدر نفسه.224/1 :

تشري إىل تلك الدالالت ،وهو هبذا يفصل
إلثبات ما يراه من داللة ويكثر من ارتباط

اآليات القرآنية بالسلوك اإلنساين ودعوهتا

إليه ،ويعدد فضائل ذلك السلوك ،وحيذر
من االنحراف عن تلك الفضائل(.((3

وال ي��ف��رط ال��س��ي��د السبزواري

باإلسهاب يف البحوث الداللية ،بل يوجز
إجيازا غري خمل وكثري ًا ما يرتكه يف كثري من
اآليات التي يفرسها ،ربام ألنه ال يرى طائال

يف ذلك ،أو ربام يكتفي بإيصال املعنى املراد

من خالل بحوثه الروائية ،أو من إعطاء
املعنى اللغوي الواضح الداللة لأللفاظ
املستعملة يف النص ال��ق��رآين ،ولربام أن

دالالهتا متكررة يف اآليات األخرى التي
مرت أو ستمر.وقد يتفرع عىل ذلك ببحث

أخالقي منفرد يستعرض فيه غايته((.((3

وتتعدد دالالت السيد السبزواري(قده)

بتعدد موضوعاهتا ،وتعدد العلوم التي

يتقنها،وذلك ي� ّ
�دل عىل موسوعية علمه
( ((3ينظر :املصدر نفسه ،550/1:و .581/1
( ((3ي��ن��ظ��ر :ال��س��ي��د ال���س���ب���زواري ،م��واه��ب
الرمحن 297/1:وما بعدها.

الدكتور حممود شاكر اخلفاجي

ونقاء نفسه،فتارة يبحث يف اللغة،كلغوي

ويتوسع يف داللته عىل أن بعض العلوم

قواعدهم ،وتارة أخرى فيلسوف ومتكلم

الضياع ،وينفي أن إحياء السحر إىل امللكني،

بارع استجمع آراء أهل الفن واحتكم إىل
حاذق وعى األدلة واآلراء املختلفة وجال

يف حلبة السباق معهم مربما رأي هذاوناقضا
رأي ذاك.

التي يتعلمها اإلنسان تؤدي به إىل الكفر واىل
يدلل عىل املالزمة بإباحته:ألن اإلنزال من
اهلل تعاىل أعم من ذلك خصوصا إذا كان من

باب دفع األفسد بالفاسد(.((3

ودالل��ة ثالثة يف مباحث األصوليني،

ويتخذ من قوله تعاىل :ﱯ ﭨ ﭩ

فيفصل يف أصوهلا و يستظهر الفروع،

معنى اآلية الظاهري كوهنا احلجة أو الدليل

فيسرب الغور يف مجلتها،ورابعة يف العقائد

وخامسة يف التاريخ ،فيناقش أحداثه،
فللداللة اللغوية سهم وافر يف بحوثه

ال��دالل��ي��ة ،ف��ه��و ي���رى م��ن خ�ل�ال اآلي��ة
ال��ق��رآن��ي��ة( ،((3أن حقيقة السحر(ختيل

ورضب من اخل��داع النفيس) ثم يستدل
منها عىل أن السحر يف العصور تلك كان
أم��را اعتياديا ،والثالثة:أن ن��زول السحر
عىل امللكني(هاروت وم��اروت) من غري
األنبياء ،هو الفارق بينه و بني معاجزهم

 ومنها يتفرع إىل داللة فقهية عىل حرمة
السحر ،وعقائدية عىل أنه مظنة للكفر،ألنه

من عمل الشيطان الذي يوجب البعد عن
ساحة الرمحن.

( ((3البقرة.103-102:

أو الربهان وكذلك معنى(اهلزو) وداللته

املعجمية عىل االستخفاف واالستهزاء فهو
يرى أن املعنى األعم هلذه اآلية يدل عىل

وجوب احرتام حدود اهلل تعاىل وأحكامه
وحرمة التهاون هبا والتواين يف العمل هبا

واإليراد عليها،ألنه يعدّ استهزاء ًا بأحكامه

املقدسة التي رشعها ملصالح العباد))(.((3

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ويفلسف وقائعه.

ﭪﭫﭬﱮ( ،((3معنى أعم وأشمل من

وترتبط هذه املعاين بالعمل أو الفعل

ال بالقول أو الفكر ،ومثل ذلك قوله عن

عموم داللة القرض يف قوله تعاىل :ﱯ ﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
( ((3ال���س���ي���د ال�����س�����ب�����زواري ،م���واه���ب
الرمحن.494/1:
( ((3البقرة.231:
( ((3السبزواري ،مواهب الرمحن.49/4:
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ﯫﱮ ( .((3عىل أن أهم ما تشمل عليه هذه

لذلك املعنى،أوكان أحدمها جمهوال واآلخر

كان لنجاة النفوس املحرتمة ،وكان خالصا

أو ما يدعونه بمعنى املعنى ،ويقصدون

اآلية قرض اجلاه بمراتبه مجيعها ،السيام إذا

لوجهه الكريم(،((3فام أح��وج املسلمني

اليوم إىل هذه الدالالت السامية من آيات

القرآن الكريم.

ذلك املعنى إىل معنى آخر(.((4

ومل يكن البحث ال��داليل عند السيد

ومل يرتك السيد السبزواري الداللة

عىل ذل��ك ،فقد أش��ار إىل املعنى مستعينا

باب املشرتك اللفظي ،أو الرتادف يف املعنى

الدالة عليها،ولكنه افرد للبحث الداليل

أو التباين ،وإنام من باب التوسع واإلطالق

باملعاجم والروايات وبعض أسباب النزول
العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

به أن تعقل من اللفظ معنى ثم يؤدي بك

السبزواري بحثا لغوي ًا بحت ًا يعتمد يف

اللغوية املعجمية للفظة القرآنية ،ومل يتعدّ

منها أبحاثا خاصة هب��ا ،توسع يف املعنى
وأطلق عنانه ليثري معاين القرآن الكريم،

وجييل أهدافه ويستنطق ألفاظه ليحيلها إىل
عمل.

اللفظة ال��واح��دة عىل أكثر من معنى من

أو التضاد ،أو التقابل ،أو األشباه والنظائر
ملفهوم السياق للنص القرآين بام يشتمل عليه
من معاين أعم من خصوصية املعنى األصيل
واملراد فمباحثه الداللية ختتلف عام كانت

عند الرشيف املرتىض(ت436هـ) الذي

وعمله يف مباحثه الداللية يف عموم

حاول أن يسخر قواعد اللغة خلدمة النص

الرشعية التي هي اللفظ الذي استفيد من

أثارها كان الدافع إىل أثارهتا تفسري النص

تفرعاهتا أق���رب م��ا ي��ك��ون إىل ال��دالل��ة
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معلوما(.((3

الشارع وضعه للمعنى ،سواء كان اللفظ
أو املعنى جمهولني عند أهل اللغة أو كانا
معلومني،لكنهم مل يضعوا ذل��ك االسم
( ((3البقرة.245:
( ((3ال���س���ي���د ال�����س�����ب�����زواري ،م���واه���ب
الرمحن.129/4:

ال��ق��رآين ،فاملسائل النحوية الكثرية التي
القرآين العظيم والوصول إىل فهمه،ودفع

الشبهات عن لغته ومعانيه(.((4

( ((3الشوكاين ،إرشاد الفحول.21:
( ((4اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز.263:
( ((4حامد كاظم عباس:الداللة القرآنية عند
الرشيف املرتىض.320 :

الدكتور حممود شاكر اخلفاجي

وق����د اس��ت��ن��د يف ذل����ك إىل م��ع��ي��ار

فيقول عنها:إن اآليات املتقدمة وما يف

رصيف،وحتى املعيار العقيل الذي اعتمده

قتل الكافرين واملعاندين احلق،أو املجاهدة

أس���ل���ويب،وم���ع���ي���ار ن��ح��وي،وم��ع��ي��ار
السيد املرتىض فهو يستدل عليه باللغة

وعلومها(.((4

وقد يستفيد السيد السبزواري(قده)من

لغة احلوار واملجادلة التي تضمنتها بعض

آيات القرآن الكريم( .((4األسلوب األمثل

يف املحاججة وم��راع��اة األدب الكامل
يف احل��وار ،وال�ترق��ي من ال��داين بأسلوب

يف هتذيب النفس وتزكيتها بمكارم األخالق
وترويضها بصالح األعامل ،ويسمى هذا

باجلهاد األكرب ...أو املجاهدة يف السعي يف
قضاء حوائج املؤمنني وغري ذلك(.((4

فأعطى هبذا املعنى معنى آخر للجهاد،

يصب يف خلق جمتمع متامسك صالح يسعى

ّ
كل واحد منهم إلسعاد غريه ،ومن ذلك

تتحقق سعادة اجلميع وينقلنا من جو اجلهاد

الذي تتطلبه املرحلة احلارضة للمسلمني

والقتال أو التقاعس فيه التي تتحدث عنه

من جهة أخرى ثانيا.

اهلادئة ،فال يرفض التمتع باحلياة الدنيا

فيام بينهم أوال،وفيام بينهم وبني خمالفيهم

اآلي��ات القرآنية(((4إىل جو احلياة العامة

وينتقل يف دالالت��ه من املعنى احلقيقي

وال اخلنوع لنكد العيش أو الرضا بالظلم

عمقا وشموال ،ك�ما هو يف اآلي��ات التي

الدنيا حتى تصبح هي الغاية الوحيدة

ٍ
معان أعم وأكثر
الظاهر لآليات القرآنية إىل
تتحدث عن اجلهاد والقتال يف سبيل اهلل

(.((4

( ((4ينظر :حامد كاظم عباس :الداللة القرآنية
عند الرشيف املرتىض.356 :
( ((4منها اآلي���ات ،141 – 135 :من سورة
البقرة.
( ((4ي��ن��ظ��ر :ال��س��ب��زواري:م��واه��ب ال��رمح��ن:
.105/2
( ((4البقرة.157 – 153 :

والعذاب فيها ،وإنام يرفض اجلري وراء

بحيث تكون حتى األع�مال املحرمة فيها

وحيمل اإلنسان مسؤولية العمل
سبال هلا،
ّ
احلسن والسيئ(.((4

وال يقف بحثه ال���داليل ع�لى الداللة

( ((4السبزواري :مواهب الرمحن.224 /2 :
( ((4النساء.80-77:
( ((4ينظر :السبزواري ،مواهب الرمحن62/9:
وما بعدها.
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رصني( ،((4وهذا هو طبيعة احلوار املتحرض

سياقها،تستنهض الناس عىل املجاهدة يف
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اللغوية،وإنام يعدد أمورا يراها مما تتضمنه

يصل إىل مجيع ذلك إال بتصفية النفس أو

الصفات اإلهلية ،أو قد تتعلق باملخلوقات

بعد ذلك يفصل القول يف عنوان منفرد

االختالفات العقائدية كاجلرب والتفويض

ابتداع منهجه يف التفسري يف وحدة املوضوع

والفقه أو غري ذلك ،ولكنه ال يسهب يف

بالتفسري ،وليس من التفسري ذاته.وقد ينقلنا

يف الفقه،أو يقول:وتفصيلها مذكور يف علم

اآليات القرآنية إىل صور غيبية أخرى يعيها

التفصيل أكثر(.((4

اهلل احل��رام ،فهو ينقلنا من تلك املناسك

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

اآليات ،بعضها عقائدية تتعلق بالتوحيد أو
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املجاهدة يف سبيل اهلل تعاىل(.((5

وارت��ب��اط��ه��ا ب�ما حي��ي��ط هب���ا ،وق���د يناقش

يدعوه بالبحث العرفاين( ،((5وذلك من

أو القدم واحلدوث أو يف األحكام الرشعية

التي يفصلها يف املباحث باعتبارها ملحقة

أكثرها ،وإنام يكتفي بالقول(:كام هو مفصل

يف داللته من الصورة الواقعية التي تصورها

الفلسفة والكالم)،إذا كان أألمر يستوجب

املتلقي ،كام هو يف حضور احلجاج يف بيت

يفصل أحيانا يف دالالت فلسفية
وقد ّ

إىل احلرش ويوم القيامة ،وذلك من أعظم

بالصفات( ((5يف حني يرى يف بعض اآليات

احل��اج يف مكة ،من املساواة يف االح��رام،

ح��ول ال���ذات وال��وح��دان��ي��ة وارتباطهام

املقاصد يف احلج،فاملناسك التي يؤدهيا

تأمل أه��ل العرفان ودالالت رياضاهتم

والسعي واإلفاضة والتلبية واأليام املعدودة

من اآليات الرشيفة من سورة آل عمران،

والعبد والغني والفقري ،والراعي والرعية

فيقول:إن املتأمل من أهل العرفان يف مجلة

واآلي��ات املباركة من آخر س��ورة احلرش،
األول من س��ورة احلديد ،يعلم
واآلي��ات َ

أهنا تتضمن أبوابا من املعارف ،وحقائق من

واملواقيت الثابتة ،والتي يتساوى فيها السيد

وينتهي فيه التفاخر ّ
بكل فوارقه االجتامعية

والعرقية(((5

.

وقد يرى داللة عامة ولو كان اخلطاب

الواقعيات وإش��ارات من املعنويات ،وال

القرآين خاصا بقوم أو بعرص من دون غريه

( ((4ينظر:املصدر نفسه.299/2:
( ((5ينظر :السبزواري ،مواهب الرمحن25/5:
وما بعدها.

( ((5املصدر نفسه.28/5:
( ((5ينظر :م.ن ،36/5 :و ،73/5و.155/5
( ((5ينظر :املصدر نفسه 197/3:وما بعدها.

الدكتور حممود شاكر اخلفاجي

فيستظهر من اآلي��ات التي تتحدث عن

يف آخ��ره��ا(.((5ويف موقع آخ��ر يقول إن

من رسالته(.((5فيقول إن خطاب القرآن

األعظم  ، بل يستفاد منها أن التبشري

اليهود يف عرص ال��رس��ول  وموقفهم
مع اليهود يف عرص التنزيل ،كاخلطاب مع

اليهود يف غري عرصه(.((5

ويرى أن ذلك من اإلعجاز القرآين يف

اخلطاب واألسلوب وقد نقل املايض إىل
احلارض ،وخاطب احلارضين بلغة املاضني

اآليات الرشيفة ّ
تدل عىل صحة نبوة نبينا

به من أصول الدعوات اإلهلية والرساالت
الساموية(.((5

ويف موقع ثالث يستدل عىل نظرية(األمر

بني األمرين)يف البحث الكالمي حول اجلرب

التفويض(.((6

يف االجتامع اإلنساين ،أن تكون متكافلة

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﱮ (.((6فإنه يذهب

ويعد سعادته بسعادهتا( ،((5ويف اجلانب

وإغوائه ،األوىل :تزيني ما ترغب إليه النفس

اخلطاب القرآين العام ،فمن قوله تعاىل:

بأساليب خمتلفة ،وهو بذلك يبعد اإلنسان

أهناتدلل عىل استمرارية االرتباط يف هذه

التعقل والتدبر.

عرص حارض ويف هذابيان أن سنة اهلل تعاىل

تعاىل :ﱯ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ

متعاونة ،يسعى كل فرد يف إسعاد أمته،

اىل أن للشيطان ركيزتني يف إضالل اإلنسان

اآلخر قد يرى داللة خاصة يستظهرها من

األمارة بالسوء والفحشاء والرتغيب إليهام

.يستدل عىل

عن اجلانب األهم يف طبيعته ،أي جانب

ﱯﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﱮ (((5

اآلي��ة من إبراهيم  إىل حممد  وإن

مل يذكروا رصحيا يف هذه اآلي��ة الرشيفة،

ولكنهم داخلون فيها،بمقتىض التعليل
( ((5البقرة.96-55:
( ((5السبزواري ،مواهب الرمحن.442/1:
( ((5املصدر نفسه.442/1:
( ((5آل عمران.34:

( ((5السبزواري ،مواهب ال��رمح��ن.317/5:و
 13/6وما بعدها عن آية املباهلة(آل عمران
.63-61
( ((5امل���ص���در ن����ف����س����ه.120/6:يف تفسريه
لآليات()85-81من سورة آل عمران.
( ((6ينظر :املصدر نفسه ،66/10:وكذلك ما
يظهره من اآلي���ة( 124من س��ورة البقرة)
يف  15/2وم��ا بعدها ،وك��ذل��ك،37/2:
و.52/2
( ((6البقرة.169:
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وحتدث يف عرص النزول ،كام يتحدث يف ّ
كل

ومن إبداعات دالالته الرتبوية يف قوله
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الثانية :تلبيس احل��ق بالباطل وإراءة

أن يف داللة اآليات التي تتحدث عنهم إيامء

الدين إىل الدين ،فيجتهد يف ذلك ويريد

احلق بعد ظهوره ،يرى ما رآه بنو إرسائيل

الباطل حقا ،بحيث ينسب ما ليس من
بذلك طمس الفطرة اإلنسانية ،فإن اإلنسان

بفطرته يميل إىل احل��ق والتدين بالدين
اإلهلي(.((6

من العربة بام جرى عليهم ،ونبذ مساوئ

األخ�لاق ،وااله��ت�مام بإصالح النفوس،

والداللة الثانية هذه فرقت الكلمة يف

وفرقا متعددةّ ،
وكل يدعي أنه احلق وقد

وهبذا حتذير ضمني عىل صناعة املستقبل،

يصم
تستيقنها بعض األنفس منهم ،حتى
ّ

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

من العذاب  ،لوجود التشابه بينهام ،فال بد

فإن اهلل تعاىل مل ِ
حيك لنا قصص املاضني إال

ك� ّ
�ل األدي��ان الساموية وجعلتها طوائف

أذنيه عن سامع احلق ودالئله.

أم���ا ال��دالل��ة ال��ت��ارخي��ي��ة ع��ن��د السيد

السبزواريفإنه يستدل من النص القرآين

ويتحدث عن األقوام الغابرة ،عرب التاريخ

ودوره يف الرقي أو االنحطاط احلضاري،
ولو انه ال يرصح بأن اإلنسان هو صانع
التاريخ وارداته هي مسرية األحداث،ولكن
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إىل أن من أرص عىل جهله وعناده يف إنكار

بحثه الداليل عن اآليات التي تتحدث عن
موقف بني إرسائ��ي��ل(،((6وع��ن��اده��م مع

لالعتبار هبا(.((6

فاإلنسان سيد املوقف عىل األرض بصناعة
التاريخ ،إن شاء الرقي سار عىل هداه وإن

ش��اء االنحطاط م�ضى يف م���دارك ه��واه،
وتعددت يف القرآن صور التاريخ وتعاقبت

أحداثه ،وحتدثت آياته عن جرائم املاضني
وما أدت إليه تلك اجلرائم من انحطاط
حضارات كان هلا دور بارز يف التاريخ ،يف

حني ارتقت الفضائل بأصحاهبا حتى غريوا
وجه التاريخ.

وي��ؤك��د ال��س��ي��د السبزواري يف

أنبيائهم ورفضهم نداء اهلل والعقل ،ومشاهبة

ت��ف��س�يره(اآلي��ة  214م��ن س��ورة البقرة)

الرسول  تومئ إىل ذلك املعنى ألنه يرى

يف األمم وجرياهنا عىل وفق السنة اإلهلية،

تلك امل��واق��ف م��ع م��واق��ف امل�شرك�ين مع

( ((6السبزواري ،مواهب الرمحن.340/2:
( ((6يف آيات البقرة.59-55 :

بأهنا:تدل عىل دوام االبتالء واالمتحان

وال يستثني من ذلك قوم وال أمة وتدل

( ((6السبزواري ،مواحب الرمحن.355/1:

أيضا عىل تكرار احل��وادث وما جرى عىل
األمم الغابرة ،وهو املعرب عنه بعود التاريخ

وتكراره(.((6

فاألمر األول :وهو االبتالء واالختبار،

أمر ثابت من سنن اخلالق مع خلقه التي
ال تبديل هلا وال حتويل ،والنزاع بني اخلري
وال�شر يف ذات اإلنسان ،هذه من طبيعة

الدكتور حممود شاكر اخلفاجي

إع��ادة ما ج��رى ،والرجوع إىل العقل من
مغبة ما يفعل احلارضون.

ولذلك اختلفت العقوبات التي أصابت

األقوام السابقة تبعا الختالف جرائمهم،

وليس تبعا إلنكارهم التوحيد والرسالة
التي أرسلت إليهم فحسب(.((6

وم��ا أح��وج اإلع�لام اإلسالمي اليوم

ويتبع طريق الغواية والعناد،وهناية الطريق

ﮐ ﮑ ﮒ ﱮ ( ،((6التي يذهب هبا اىل

الثاين الشقاء الدائم ،ﱯ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

اإلنسان من حقيقتها ،او تكون موجبة

اخلري والرشاد ،ومنهم من جيحد ويعاند

قوله تعاىل :ﱯ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

األول السعادة واخللود فيها،وهناية الطريق

ذم إذاعة األنباء ونرش األخبار التي مل يتأكد

ﭬ ﭭ ﭮ ﱮ (.((6

ولكن األمر الثاين يف االستدالل وعودة

إشاعة البلبلة يف صفوف املؤمنني( ،((7وما

أكثرها اليوم.

التاريخ مل يكن ضمن السنن ولكنه موكول

وه��ذاغ��ي��ض م��ن فيض م��ن دالالت

حذره اهلل تعاىل يف كثري من آياته من مغبة

واستنطاقه ،حاولنا جاهدين اإلجي��از

التي سبقته ،ففي قوم لوط مثال قال تعاىل:

ب��اإلش��ارة والتلميح م��ن غ�ير اإلسهاب

إىل اإلنسان نفسه لصناعة األح��داث وقد

السيد السبزواري يف النص القرآين

عمله من عودة أحداث ما مىض عىل األقوام

واالختصار ملا يتطلبه هذا البحث ،فاكتفينا

ﱯ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ

والتوضيح،وإال فالبحث يتطلب مرشوعا

ﮉ ﱮ ( ،((6ودالل��ة ه��ذه حتذير من
( ((6م.ن.306/3:
( ((6الشمس.8-7:
( ((6الصافات.138-137:

( ((6قد فصلنا يف ذلك يف كتابنا(مالمح الفكر
التارخيي يف القرآن الكريم)
( ((6النساء.83:
( ((7السبزواري ،مواهب الرمحن.94/9:
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خلق اهلل فيه ،ومنهم من يؤمن ويتبع طريق

إىل دالل��ة السيد ال��س��ب��زواري(ق��ده) من
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بحثيا كامال متخصصا أرجو أن ال يكون

حمدثا ،م��ؤرخ��ا ،لغويا ،أدي��ب��ا ،فيلسوفا،

القرآنية يف فكر حممد حسني الطباطبائي،

العلم اقرتبنا منه وعارصناه ورعا تقيا يدخل

شبيها باملرشوع الذي حيمل عنوان(الداللة
امليزان انموذجا) ملؤلفه الدكتور الشيخ شرب

الفقيه(.((7

وال���ذي ه��و نسخة م��ص��ورة منقولة
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بنصوصها من كتاب(الداللة القرآنية عند

القلوب من غري إذن ،ريض اهلل عنه ورمحه
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

مصادر البحث ومراجعه

القرآن الكريم.

الرشيف املرتىض)للدكتور:حامد كاظم

ابن قتيبة (أبو حممد عبد اهلل بن مسلم

مباحثه ومنهجه ،من غري أن يذكر ذلك

القرآن ،حتقيق السيد أمحد صقر ،الطبعة

البحث العلمي من األمانة العلمية.

1427هـ2006-م.

عباس( ،((7بدءا من مقدمته إىل تفصيالت

الدينوري276-213(،هـ) ،تأويل مشكل

حتى يف قائمة مصادره ،خالفا ملا يتطلبه

اجل��دي��دة ،مكتبة دار ال�تراث،ال��ق��اه��رة،

ويف هناية املطاف أن تفرعات السيد

ابن منظور(أبو الفضل مجال الدين حممد

ي��دل ع�لى موسوعيته وسعة اط�لاع��ه يف

ل��س��ان ال����ع����رب،دار ص����ادر ،ب�ي�روت،

السبزواري يف بحوثه الداللية للقارئ

ابن مكرم بن منظور اإلفريقي املرصي)،

اللغة والنحو واألدب وعلومها ،ويف الفقه

1375هـ1956-م.

واستنباط األحكام وترشيعاهتا  ،ويف علم
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متكلام،عرفانيا ،وف��د عىل رب��ه وبضاعته

ٌ
فيلسوف يناقش
األصول ومباحثه ،وهو

الفالسفة آراءه���م ،ومتكلم ينقض آراء
ويربم أخرى ،وعرفاين يغوص يف مباحثه،

فهو بحق ك��ان فقيها ،أص��ول��ي��ا مفرسا

( ((7املطبوع يف طبعته األوىل ،بدار اهلادي ،بريوت،
2008-1429م.
( ((7املطبوع طبعته األوىل ،دار الشؤون الثقافية
العامة،بغداد2004 ،م.

األزهري(أبو منصور حممد بن أمحد)

(370-282ه��ـ ،هتذيب اللغة ،ط ،1دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت1421 ،هـ-

.2001

التهانوي(حممد عيل بن عيل بن حممد

التهانوي احلنفي) (ت1158ه��ـ) ،كشاف

اصطالحات الفنون ،وضح حواشيه أمحد

حسن بسج ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بريوت1418 ،هـ1998-م.

اجلرجاين(،أبو احلسن عيل بن حممد بن

عيل املعروف بالسيد ال�شري��ف)(-740

816ه��ـ ،التعريفات ،طبع دار الشؤون
الثقافية العامة،بغداد.

الدكتور حممود شاكر اخلفاجي

بريوت1429 ،هـ2008-م.

ال��ش��وك��اين(حم��م��د ب��ن ع�لي ب��ن حممد)

(ت1255ه��ـ) ،إرشاد الفحول إىل حتقيق
احل��ق م��ن علم األص����ول ،دار املعرفة،
بريوت1399 ،هـ1979-م.

الصغري(د.حممد حسني ع�لي) ،تطور

اجل�����رج�����اين(ع�����ب�����د ال����ق����اه����ر)

البحث الداليل،ط ،1دار الكتب العلمية،

حممد شاكر،ط ،3مطبعة اخلانجي،القاهرة،

الطربيس(،أبو عيل الفضل بن احلسن

حامد كاظم عباس ،الداللة القرآنية عند

يف تفسري ال��ق��رآن،ط ،1مؤسسة األعلمي

(ت471هـ)،دالئل االعجاز ،حتقيق حممود
1410هـ1989-م..

العامة ،بغداد2004 ،م.

الطربيس) (من أعالم ق6هـ)،جممع البيان

للمطبوعات ،بريوت1415 ،هـ1995-م.
فرانك باملر ،مدخل إىل علم الداللة،

حيدر حب اهلل ،دالالت القرآن(،وقفة

ترمجة د .خالد حممود مجعة ،ط ،1مكتبة دار

يف جملة /االجتهاد والتجديد العدد()6

نرص حامد أبو زيد ،االجت��اه العقيل يف

مع نظرية العالمة السبحاين) ،بحث منشور

ربيع1428هـ2007-م.

السبزواري(السيد عبد األعىل املوسوي)

 ،مواهب الرمحن يف تفسري القرآن ،ط،2

مطبعة رشي��ع��ت ،إي����ران 1428،ه����ـ-
2007م.

شرب الفقيه ،الداللة القرآنية يف فكر

حممد حسني الطباطبائي ،ط ،1دار اهلادي،

العروبة ،الكويت1997،م.
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الرشيف املرتىض،ط ،1دار الشؤون الثقافية

بغداد1408 ،هـ1988-م.

التفسري ،ط ،6املركز الثقايف العريب ،دار
البيضاء،بريوت2007 ،م.

265

تناول سامحة السيد مسألة املعاد ورجوع املوجودات

إىل املبدئ املتعال بصفة إمجالية وعودة اإلنسان بصفة تفصيلية

وذلك يف ضوء اآليات والروايات والتحقيقات احلكمية والعرفانية .

وقد ركزالسيد الباحث أكثر عىل النصوص الدينية وما تنطوي عليه من كنوز ودقائق

وجعلها حمور بحثه هذا.

وبني الباحث يف مقدمة بحثه إن الرجوع كيل وعام حيث إن الرجوع ال يطال اإلنسان

فقط أو طيفا خاصا يف املوجودات كام توهم ذلك بعض الباحثني ولكن الرجوع إىل اآليات

القرآنية والروايات والتأمل القليل من اإلشارات التي تنطوي عليها نعلم بكلية املسالة

وعموميتها.

ويشري الباحث إىل آيات هلا حلن خاص يتصل هبذه املسألة وهي متثل من اآليات القرآنية

التي تنطوي يف جمموعها عىل مضمون واحد وهو :إن إجياد املخلوق يالزم اإلعادة والرجوع
 ،بعد استفاضة مركزة يف موضوع املعاد ويف إطار ثالثة عرش حمور ًا ينتقل الباحث إىل موضوع

آخر وهو تسبيح املوجودات الفتا إىل إن هذا األمر غري معلوم لدى الناس العاديني.

وخيتم السيد الباحث بحثه بان احلركة العبودية حركة تسبيحية إذ إن هويتها تكمن يف

االنقطاع عن االغيار والتعلق باحلق والتحرك نحوه .

�سماحةال�سيد حممد ال�شجاعي � -إيران
ترجمة :ال�شيخ ف�ضيل اجلزائري
مقدمة

معها ،مع االستفادة من القراءات التي
ال تصطدم بالنصوص و تبدوأقرب إىل

تناولنا يف هذا البحث مسألة املَ َعاد

احلقيقة ،و حاولنا أن نجتنب القراءات

و رجوع املوجودات إىل املبدئ املتعال

التي حتدّ من حرية الفكر و ال ترتتب

بصفة إمجالية ،و ع��ود اإلنسان بصفة

عليها نتائج معرفية مهمة ،مع اإلشارة

تفصيلية ،و ذل��ك يف ض��وء اآلي��ات و

إىل ما وصلنا إليه من حتقيقات.

ال��رواي��ات و التحقيقات احلكمية و

نأمل أن ال خيلو هذا العمل املعريف

العرفانية .و نظرا لعمق املسألة و لطافتها،

من فائدة ،و أن يكون قد أسهم يف تعميق

و ما حتمله من أرسار شأهنا شأن احلقائق

هذه املسألة أكثر ،و نأمل من املحققني

القرآنية و الوجوديةّ ،
ركزنا أكثر عىل

أن يسعوا إىل معرفة أكمل و أوسع هبذه

النصوص الدينية و ما تنطوي عليه من

املسألة و األرسار التي تنطوي عليها

كنوز و دقائق ،و جعلناها حمور دراستنا

بالتعمق يف النصوص الدينية أي القرآن
ّ

هذه .و لفهم املسألة بشكل أحسن و أدق

الكريم و ال��رواي��ات و البيانات التي

ابتعدنا عن السطحية يف التعاطي معرفيا
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وصلت إلينا من املعصومني . و ال خيفى

ما فتئت تتحرك بعشق نحو أعىل مرتبة منه.

قراءتنا للنصوص الدينية ،و هذا شأن مجيع

و كليته كثرية كام ال خيفى عىل املحقيقني.

أنّه قد نجانب احلقيقة يف هذه الدراسة حني
القراءات البرشية .و اهلل هو اهلادي.

ً
أوال الرجوع الكيل:

ُيعدُّ املَ َعاد أو الرجوع إىل احلق تعاىل

يف النصوص الدينية مسألة كلية و عامة،
ال تطال فقط اإلنسان أو طيفا خاصا من
املوجودات ،كام توهم ذلك بعض الباحثني،
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و لكن بالرجوع إىل اآلي��ات القرآنية و
الروايات و التأمل القليل يف اإلش��ارات

التي تنطوي عليها ،نعلم بكلية املسألة و
عموميتها.

الوجود أص ُله من املبدأ املتعال و إىل هذا

املبدأ يعود يف هنايته ،و هذا العود يتم عىل

أساس حب املوجود مجال املطلق و جالله
و كامالته العالية و غري املتناهية.
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العلم أو الشعور سار يف مجيع مراتب

الوجود ،مما جيعل كل وجود ينال حظه من
هذا الشعور بام يتناسب و مرتبته الوجودية،

اآليات القرآنية التي تشري إىل عموم املَ َعاد

ثاني ًا :املَ َعاد الكيل يف القرآن:

نشري يف ما يأيت إىل اآليات التي هلا حلن

خاص يتصل هبذه املسألة:

ﱯﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺﱮ
األنبياء.104/
فالعبارة ه��ذه { كام بدأنا ّأول خلق

نعيده} تشري برصاحة إىل َّ
أن أصل املسألة

أي َّ
أن اخللق الذي أوجدناه ّأول مرة هو
تفسه الذي نعيده يف املرة األخرية.

ﱯ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﱮ
يونس.4/
بعدما بينّ تعاىل رجوع ال ّناس مجيعهم

و ليس صحيحا ما يقال أن بعض املراتب

إليه تعاىل ﱯ ﮖ ﮗ ﮘ ﱮ ،و َّ
أن

وجودية نالت حظا من هذا الوصف اجلاميل

ﮜ ﱮ ،عمد إىل بيان حقيقة أخرى هي َّ
أن

ال تتحىل هبذه احليثية .و بالتايل كل مفردة

هذا األم��ر يمثل وعد اهلل تعاىل ﱯﮚ ﮛ

سامحة السيد حممد الشجاعي

هذا العود يمثل زاوية من عملية عود كلية

ّ
التفكر يف سياق هذه اهلداية الشاملة املشرية

فإنّه تعاىل بعدما بينّ عود خصوص اإلنسان

الوجود جيدون ّ
أن بدء اخللق كام كان هينّ

تتمثل يف إعادة مجيع اخللق .و بعبارة أجىل:

إىل الدار األخرة ،و َّ
أن هذا العود وعدٌ إهلي
تعرض إىل مسألة كلية تتضمن عود
حقّ ،

اإلنسان و أنّه حتمي ال يمكن أن يتخلف.

و املسألة الكلية هي أ َّنه تعاىل كام بدأ اخللق
ّأول مرة ،يعيده هو بذاته إليه تعاىل ﱯﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﱮ.

إىل حقيقة هي أنهّ م إذا تأملوا جيدا يف نظام

بالنسبة إىل ال��ذات املقدسة كذلك عود
اخللق يكون سهال و يسريا ،و يف النهاية

يلتفتون إىل ّ
أن رجوعم إليه تعاىل ال حمالة
يشوقهم إىل
واقع كذلك .و يف اآلية الثانية ّ
السري يف األرض حتى ينظروا يف خلق اهلل

تعاىل كيف بدأ و كيف يعود متصال إىل نشأة

إن الضمري يف كلمة (ﮢ) ِ
َّ
يرجع ،كام

أخرى ،و كل ذلك خاضع لقدرته تعاىل و

مهام كانت داللة كلمة ( ﮠ ) يف اجلملة

فبالتأمل يف مضمون اآليتني الكريمتني

( ﮟ ﮠ ) فإنهَّ ا تشمل اخللق ،و بالتايل

تطال اإلعادة أيضا.

ﱯﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﱮ العنكبوت.20-19/

ّ
يذكر اهلل تعاىل يف اآلي��ة األوىل هؤالء

الذين غفلوا عن مسألة العود إىل اهلل تعاىل،
مبينا هلم بقصد اهلداية و اإلرشاد َّ
أن هذا
ّ

األمر كيل يطال مجيع اخللق ،و حيثّهم عىل

و التد ّبر جيدا يف السياق يتجلىّ لنا ّ
أن اهلل

تعاىل يريد من خالل هذا اإلرشاد أن يبينّ

هلؤالء الغافلني عن املعاد ّ
أن رجوع اإلنسان
إىل اهلل تعاىل يقع يف سياق كيل و شامل هو

عود اخللق بأمجعهم إىل اهلل تعاىل .و بعبارة
جليةّ :
إن اهلل تعاىل يريد أن يفهم ال ّناس هذه
ّ

وعوده بمشيئة
احلقيقة أنّه ملا كان الوجود
ُ

احلق تعاىل ،و ّ
أن هذا العود و احلركة نحوه

أمر معلوم لديكم إذا تدبرتم يف آياته
تعاىل ٌ
تعاىل ،و أنّه سنة كلية خيضع هلا الوجود،
فكذلك أنتم بوصفكم قطعة من الوجود ال
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هو جليّ عند علامء ال ّلغة ،إىل ( ﮠ ) ،و

مشيته.
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ُتستثنون عن هذه السنة ،فمصريكم الرجوع

اإلرادة اإلهلية .بعبارة اوضحّ :
إن العناية

ﱯﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

بنحو جيعلها تتحرك باجتاه أمر مرتكز يف

ال حمالة إىل احلق تعاىل.

ﯛ ﱮ الروم.11/
ّ
إن التأمل جيدا يف اآلية املباركة يوصلنا

إىل حقيقة ،هي ّ
أن اهلل تعاىل هو الذي بدأ

اخللق ﱯ ﯕ ﯖ ﱮثم هو الذي يعيده

ﱯ ﯗ ﯘ ﱮ ،فاإلنسان بوصفه مفردة من
مفردات اخللق ال ُيستثنى عن هذا األمر
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الكيل و السنة احلاكمة ،فيعود هو كذلك

ﱯﯙ ﯚ ﯛ ﱮ .

ﱯ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﱮ الروم.27/
اآلي��ة املباركة تشري إىل السنة نفسها،

إ َّ
ال أهنا تتضمن نكتة جديدة هي ّ
أن عملية

اإلعادة ( أي احلرش ) ليست عسرية بالنسبة
إىل اهلل تعاىل ،و ّ
أن هذا العود الكيل شأنه
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شأن أصل اخللق يتحقق عىل أساس املشيئة
اإلهل��ي��ة املطلقة و بمقتىض إرادت���ه تعاىل

النافذة .فكام ّ
أن الوجود حتقق عىل وفق

نظام يمثل جت ّليا للمشية اإلهلية ،كذلك
العود إليه تعاىل سيتحقق عىل وفق سنن

حاكمة و قوانني متقنة متثل بدورها جتليّ

اإلهلية اقتضت أن تكون مفردات اخللق
فطرهتا ،متبعة يف ذل��ك سبال حم��ددة عىل
وفق سنن خاضعة إلرادته تعاىل ال ختتلف

و ال تتخلف ،و كل هذا هينّ َ بالنسبة إىل اهلل

تعاىل .فكام ّ
أن إجياد املوجودات أو حتققها
خيضع لسلسلة من السنن احلاكمة التي متثل
املشية اإلهلية ،فأن رجوعها أو حركتها نحو

احلق تعاىل يبدأ من ّأول حتققها اخلارجي

عىل وفق سنن حاكمة حمددة إىل أن تصل
إىل احلق تعاىل .إذا شئنا التمثيل هلذه احلقيقة

بمثال مادي نقول :الرتاب بوصفه حقيقة
خارجية أوجده اهلل تعاىل بإرادته عىل وفق

سلسلة من السنن احلاكمة و األسباب

القاهرة ،يتحرك عىل وفق سنن تكوينية
مفجرا ما ُأ ِ
ود َع فيه من
و أسباب حاكمةِّ ،

قابليات و قاطعا مراحل تكاملية و مراتب
عروجية حتى يصري نباتا معينا .فالرتاب

وج��د يف اخل��ارج عىل وف��ق سنن تكوينية
حاكمة و علل قاهرة خاضعة لربوبية اهلل و

مسلمة إلرادته تعاىل ،فحركته نحو النباتية

ختضع لسنن قاهرة و علل حاكمة حتت

سامحة السيد حممد الشجاعي

هيمنة إهلية شاملة .فكذلك عود اخللق إىل

إشارة إىل هذا األصل أي ّ
إن إجياد املخلوق

قاهرة و أسباب حاكمة ،حتت هيمنة إرادته

م��ا سبق يمثل ن��م��وذج� ًا م��ن اآلي��ات

احلق تعاىل و رجوعه إليه أمر خيضع لقوانني

مالزم ًا إعادته.

و مشيئته ،وذلك هينّ كله و سهل بالنسبة

القرآنية التي تنطوي يف جمموعها عىل

ﱯﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

اإلعادة و الرجوع ،فاآليات السابقة حتكي

إليه تعاىلﱯﭳ ﭴ ﭵ ﱮ .

مضمون واحد هوّ :
إن إجياد املخلوق يالزم

ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ

عن هذه احلقيقة ّ
أن إرادة اهلل إذا تعلقت

اآلي��ة زي��ادة عىل تعرضها إىل اإلع��ادة

اإلعادة ال تتم إ ّ
ال إذا تم اجلعل و اإلجياد يف

ﭣ ﱮ يونس.34/
الكلية تشري إىل حقيقة أخ��رى ه��ي ّ
أن

املرة األوىل.

ثالث ًا :إعادة املوجود مالزم اخللقة:

املطلقة ،فهو الوحيد الذي خيلق بنحو جيعل

تأسيسا عىل ما سبق و بالتأمل يف حمتوى

نبيه قائال :ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
خياطب ّ

اخللق و اإلجياد مالزم اإلعادة و اإلرجاع؛

املخلوقات كلها ترجع و تعود إليه تعاىل.

اآليات السابقة نصل إىل هذه احلقيقة ّ
أن

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﱮ ،ثم جييبه تعاىل قائال:

عىل معنى ّ
أن إعطاء الوجود لكل موجود

ﱯ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

خصوصيات العود و احلركة نحو املبدأ (

اآلية تشري إىل ّ
أن إعادة اإلنسان وظيفة

العناية اإلهلية يف صميم كيانه ،و بالتايل

ﱯﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﱮ .
ﭦ ﭧ ﱮ اإلرساء.51/

مبدأ الوجود الذي أوجد اإلنسان يف البداية:

ﱯ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﱮ .فقو ُله خماطبا نبيه

الكريمﱯ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﱮ الذي يعني

ّ
أن موجد اإلنسان بدوا هو معيده مرة ثانية،

م��ن ج��ان��ب احل���ق ت��ع��اىل ال ي��ن��ف� ّ
�ك عن

احلق تعاىل ) ،و ّ
اخلاصية أودعتها
أن هذه
ّ
تقتضيها ذات كل خملوق .و ببيان آخرّ :
إن
كل خملوق أودعت العناية اإلهلية يف متن
ذاته الشعور بالكامل املطلق و اللاّ متناهي،
ينجذب حتام نحو هذا الكامل املطلق ،و
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هذه اإلع��ادة الكلية مظهر للقدرة اإلهلية

بإعادة املخلوق و إرجاعه نحو املبدأ فهذه
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يرشع يف طي مراحل العروج و السري يف

يتمتع بام يتناسب مع هندسته اخلاصة بكامل

إىل احلق تعاىل { ّ
إن إىل ربك املنتهى }.

ذلك ،و يتحىل أيضا بقابليات و استعدادات

مراتب الكامل إىل أن ينتهي به املطاف

فبمجرد أن تتحقق عملية اخللق أو اإلجياد
يرشع املوجود ( متعلق اإلجياد) يف احلركة

و السري ،و ذلك ملا استودع يف فطرته من

شعور بالكامل املطلق و النسبة احلبية
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حتركه نحو هذا الكامل .ف��إذن :كل
التي ّ

 ..تأهله لطي طريق التكامل و السري نحو
الكامل األع�لى ،حتت هداية موجود غري

متناه يف الكامالت و الفعليات.

خامس ًا :املوجودات و اهلداية نحو
املبدأ:

جمهز هبيئة وجودية خاصة يمتلك
خملوق ّ

تتمثل هذه اهلداية يف اهلداية التكوينية

ويتحرك نحوه بام يناسب هذا الشعور ،و

يف مواطن متعددة .و قد أش��ار إىل هذه

الالمتناهي ( احلق تعاىل ).

حينام سأله عن هوية احلق تعاىل:ﱯ ﰎ ﰏ

يف أعامقه الشعور بالكامل الذي ال يتناهى،

الكلية التي أشارت إليها اآليات القرآنية

يسعى جاهدا إىل الوصول إىل هذا الكامل

احلقيقة النبي موسى يف جوابه فرعون

رابع ًا:جهاز كل موجود جهاز

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﱮ طه.50/

ٌ
مرتبة خاصة من حقيقة
لكل موجود

إليه ،هو الذي ألبس ّ
كل يشء حلة الوجود

بالتايل متثل ال��وج��ودات املختلفة مراتب

ﰔﱮ و هذه اهلندسة التكوينية هي التي

بعبارة أخ��رىّ :
إن لكل مرتبة وجودية

سريه نحو املقصدّ .
فإن لكلمة ﱯﰔﱮ التي

وجودي خاص:

�ور خاص من أطوارها ،و
الوجود ،و ط� ٌ
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احلياة و العلم و القدرة و اإلرادة و ما أشبه

خمتلفة و أط��وار متعددة هل��ذه احلقيقة .و

هندسة خاصة تنطوي عىل كامالت وجودية

و فعليات خاصة ،و استعدادات و قابليات
أودعت يف متن ذاهتا .و عليهّ ،
فإن كل وجود

قال موسى لفرعون :ريب الذي أدعوك
و هندسه هبندسة خاصة ﱯ ﰑ ﰒ ﰓ

هتديه إىل الطريق الذي يتعينّ عليه اتباعه يف

جاءت يف اآلية الرشيفة و التي تعني اخللقة
معنى
اخلاصة التي يتمتع هبا كل خملوق،
ً

ساميا و عميقا جدا ،وأعمق منها كلمة ﱯﰕ

سامحة السيد حممد الشجاعي

ﰖﱮ التي تشري إىل اهلداية إىل املقصد،

ن��رى ( اهلداية ) يف اآلي��ة املباركة جاءت

اخلاص و اهلندسة اخلاصة .و بعبارة أخرى:

لفظة ﱯﰕﱮالتي تفيد الرتتب .ففي احلقيقة

و هذه اهلداية مرتتبة عىل إعطاء الوجود
ما حتقق يف املرحلة األوىل هو إعطاء الوجود
الذي حيمل يف صميمه اهلندسة اخلاصة ،ثم
اهلداية إىل املقصد األسنى و الكامل الذي ال

يتناهى بام يتناسب مع ذلك التصميم و تلك
اهلندسة ،مما جيعله يتحرك بحب و شوق

بعد ال��ع��ب��ارة ﱯ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﱮ مع

ّ
إن عملية إعطاء الوجود اخلاص و اهليئة
اخلاصة من ناحية العناية اإلهلية ،متثل عني
اهلداية نحو املقصد و الطريق املوصل إليه.

سابع ًا :اهلندسة اخلاصة و موجبات
العروج التكاميل:

الكريمة ﱯ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱮو أشباهها

بالفعل و من جهة أخرى عىل كامالت بالقوة

فيه من الشعور بالالمتناهي و التع ّلق احلبي

هو مستودع بالفعل أو بالقوة يف موجود ما

كله هداية و عناية منه تعاىلﱯ ﰏ ﰐ ﰑ

هذا اإلختالف و التفاوت يف الفعليات و

سادس ًا :اهلندسة اخلاصة حتدد الطريق

األسنى ،و بتبعه تتفاوت الطرق و احلركات

اهلندسة اخلاصة لكل موجود املستفادة

حركة حمددة و طريقا واحدا من املوجودات

ﰓ ﰔﱮ هي التي حت��دد جهة اهلداية

و نقيس اإلنسان مثال بغريه من املخلوقات،

األسمى .و هذا التحليل جيليّ لنا معنى اآلية

هندسة خاصة تنطوي من جهة عىل كامالت

من اآليات األخرى .فالوجود و ما أودع

مندكة يف صميم ذاته .و ما جيدر ذكره ّ
أن ما

به و احلركة نحوه و تعيني الطريق  ..ذلك

غري ما هو مستودع يف آخر ،و عىل أساس

ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﱮ.

القابليات يتفاوت الشعور و احلب باملقصد

و املقصد:

من كلمة ﱯ ﰔﱮيف العبارة ﱯ ﰑ ﰒ
نحو املقصد الذي ُيط َلب و ُيتوخى ،و تحُ دِّ د

الطريق الذي ُيتعني قطعه و اتباعه .و هلذا

نحو املقصد .و عىل هذا ،جيب أن ال نتوقع
مجيعها ،حتى ال نسقط يف املقايسة اخلاطئة،
احلب ذاته
نفسه و َ
فإذا مل نجد فيها الشعور َ

كماّ و كيفا ،نحكم عليها حينها أنهّ ا فاقدة
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نحو ذل��ك الكامل الالمتناهي و املقصد

ذكرنا من قبل ّ
أن لكل موجود خاص
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تلك األمور و احليثيات ،و كذلك بالنسبة

الزلفى و تسعى إىل أن تتحقق بمقتضيات

ف��إذا مل نعثر فيها عىل النوعية ذاهت��ا التي

أجابوا رسيعا :إنهّ ا تشبه اإلنسان و تتحىل

إىل احلركة و العروج نحو املقصد األعىل،

لإلنسان يف عروجه التكاميل كماّ و كيفا،

نحكم عليها انهّ ��ا فاقدة احلركة و السري
َ
اإلنسان هو
نحواحلق تعاىل .و هكذا نجعل

املعيار يف حكمنا عىل املوجودات األخرى،

و نحكم عليها بأحكام خاطئة انطالقا من
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ختص اإلنسان فقط.
أمور ُّ

بالكامالت نفسها التي يتحىل هبا اإلنسان
من قبيل العلم و احلب و القدرة و اإلرادة،

و تتصف بالعبودية شأهنا شأن اإلنسان ،و

تتحرك نحو املقصد األعىل مثله متاما .و
إذا اتفق أن عثروا عىل حيثيات فيها ختتلف
عن اإلنسان عمدوا إىل املقايسة اخلائطة

ثامن ًا :املقايسة اخلاطئة مانعة عن

رافضني املثلية يف تلك الكامالت ،و بالتايل

ه��ذه املقايسة اخلاطئة حرمت رشحية

يتحىل به اإلنسان من الشعور و احلب و

الوصول إىل احلقائق:

كبرية من ال ّناس من الوصول إىل احلقائق
ع�لى مستوى أب��ع��اد خمتلفة ،و أضحت
حجابا مانعا أمام نيل هاته اخلريات .فمن

ال ّناس من جيعل نفسه م��رآة كاشفة ينظر

من خالهلا إىل غريه ،و حيكم عليه بأحكام
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العبودبة حتى تصل إىل املقصد األسنى..

غري صحيحة ،و بالتايل حيرم نفسه و غريه

من املعارف اإلهلية و احلقائق الواقعية .فإذا
قلنا ّ
أن ثمة موجودات تتحىل بالكامالت

اإلهلية كاحلياة و الشعور و اإلرادة و القدرة
و ما أشبه ذل��ك ،و تتحرك نحو الكامل
املطلق بشوق و معرفة ،و تطلب الوصال و

ينفون عنها كل كامل يشبه الكامل الذي
احلركة العبودية و ما أشبه ذلك .و إذا كانت

هناك نصوص دينية ترفض هذا األم��ر و

تؤكد عدم الفرق بني هاته املخلوقات و
بني اإلنسان يف احليثيات نفسها ،راحوا

يلوون معانيها بتأويلها حسب ما يعتقدون،
مستخدمني املغالطة تفسها أي تلك املقايسة

اخلاطئةّ .
إن ما يرفضه هؤالء عىل مستوى

هاته الوجودات التي ال تشبه اإلنسان من
كامالت و ما أشبه ذلك ،يمثل يف احلقيقة

رفضا لشدة الكامالت املوجودة يف اإلنسان
أي ّ
أن رفض الوحدة الكيفية و الكمية ،و

سامحة السيد حممد الشجاعي

ليس رفض مطلق الكامالت و احليثيات،
فالوجودات الدانية منها تتحىل بمرتبة دانية من

الكامالت.

ّ
املشككة:
تاسع ًا :احليثيات

تلك الكامالت .فمثال :إذا قالواّ :
إن الرتاب ال

عىل ضوء التحليل السابق ،يتجلىّ لنا

املفقودة هي املرتبة التي يتحلل هبا اإلنسان من

واحدة ،بل ُي ِ
ربز آثاره يف كل مرتبة حسب ما

احلياة يف الرتاب ،و التحليل نفسه جيري عىل

يسعه ظر ُفها .إذن :كل مرتبة تقع يف الرسيان

فإن مقصودهم من هذا القول ّ
ّ
إن املرتبة العالية

املطلق ،و بالتايل تتحىل باحليثيات الكاملية

و كذلك األمر يف احلب و احلركة العبودية

و مأ أشبه ذلك حسب السعة التي يتصف

مفقودة يف ال�تراب بتلك الشدة و الكيفية

ٍ
ٍ
مرتبة أخرى شدة و ضعفا،
ريه يف
يف
مرتبة غ ُ

ينكر حتقق هاته احليثيات الكاملية يف اجلامدات

ٍ
مرتبة أخ��رى شدة و ضعفا ،و احلركة
يف

قوهلم أن الرتاب ال علم له و ال إرادة و ...

الوجودي متثل مرتبة خاصة من الوجود

من تلك احليثيات غري متحققة يف الرتاب.

من قبيل احلب و الشعور و احلركة العبودية

نحو املقصد األعىلّ ،
فإن مرادهم هذه األمور

هبا ظر ُفها و بام ينتاسب مع قابلياهتا .فاحلب

املتحققتني يف اإلنسان .ببيان آخ��رّ :
إن من

ٍ
مرتبة غري الشعور
و كذلك الشعور يف

غافال عن املراتب األخرى من تلك الكامالت

ٍ
ٍ
مرتبة أخرى
مرتبة غريها يف
العبودية يف

ال مطلق الكاملّ .
فإن املحجوب عن املراتب

مجيع احليثيات .و هذه احلقيقة ترشدنا إليها

اإلنسانية و احليوانية و النباتية ،ال يمكن له أن

حي�
و بمحتوى ّي�رّ

يمكن له مثال أن ينفي مطلق احلياة عن اجلامد

 .فاملراحل الثالث املتمثلة يف ( اخللق ) و

أو جاهال هبا ،ينفي عنها املرتبة الشديدة منها،

شدة و ضعفا ،و هكذا األمر بالنسبة إىل

األخ���رى ،و ال��ذي يعلم فقط بالكامالت

اآليات األوىل من سورة األعىل ببيان خمترص

ينفي تلك احليثيات عن غري هاته املراتب ،فال

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﱮ

و كذا مطلق الوعي و مطلق احلب و احلركة

العبودية نحو احلق تعاىل و ما أشبه ذلك من

العقول:ﱯ ﮟ ﮠ ﮡ

(التسوية ) و ( التقدير ) متقدمة عىل املرحلة
الرابعة املتمثلة يف ( اهلداية ) ،و التقديم و
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حياة فيه فمعنى قوهلم هذا يف احلقيقة ّ
أن املرتبة

ّ
أن الوجود ال يرسي يف مراتبه عىل وترية
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التأخري هذا راجع إىل كون اهلداية مرتتبة

ّ
ّ
املشخص لكل موجود يتناسب
أن املسري

تلك اآليات املباركة و التدقيق يف الرتتيب

املقصد النهائي الملوجودات مجيعها واحدٌ

يف التحقق عىل تلك املراحل .و بالتأمل يف
بني فقراهتا يتجلىّ لنا جيدا ّ
أن املرحلة الثالثة

أي ( التقدير ) هي نفسها املرتبة الوجودية

(اهلندسة اإلهلية ) التي حتدد ما تتمتع به
املرتبة من فعليات و قابليات .و عىل أساس

هاته الفعليات و القابيالت يتحدد أيضا
الطريق إىل املقصد األعىل ،و تتعينّ احلركة
العبودية نحو احلق تعاىل ﱯ ﮪ ﱮ  .فاليشء
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بعدما تفاض عليه الكامالت مثل احلياة
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و الشعور و القدرة و احلب و الشوق و

جيهز باالستعدادات بنحو
ما أشبه ذلكّ ،
تؤهله ملعرفة الطريق و التحرك نحو املقصد

األسنى (احلق تعاىل ).

عارش ًا :احلركة العبودية تناسب املرتبة
الوجودية:

نصل ،من التحليل السابق ،إىل نتيجة

هي ّ
إن إعطاء الوجود أو اهلندسة اخلاصة

ل�شيء م��ا يعني م��ن زاوي���ة م��ا تشخيص
املقصد و املسري ،و جعل ه��ذه اهلندسة

تتحرك وحدها يف هذا املسري و نحو هذا
املقصد .و إذا تأملنا يف هذه املسألة ندرك

مع هندسته اخلاصة التي هندس عليها .و

هو الوجود املطلق و الكامل الالمتناهي،

لكن الطرق املؤدية إليه متعددة و متنوعة.
و يف توضيح ه��ذه احلقيقة ن��ق��ولّ :
إن

خصوصيات كل موجود ترجع إليه فقط،
و تفرتق عن خصوصيات موجود آخر ،و

بلسان فلسفي ّ
إن احلدود هي التى تورث
التعدد و الت ّنوع ،و إ ّ
ال فال معنى للتعدد و

الكثرة يف حقيقة الوجود الواحدةّ .
إن كون

النسق الوجودي خمتلفا و متعددا راجع
إىل ّ
أن الوجودات ليست واحدة من مجيع

احليثيات ،فالوجودات يف عني اشرتاكها

يف حقيقة الوجود خمتلف و متكثرة من
حيث احلدود و التقدير .و هذا االختالف

أن ّ
راجع إىل ّ
لكل موجود طورا و نحوا من

خيصه.
الوجود ّ

و هذه احلقيقة أي ّ
أن املسري يتناسب مع

نحو الوجود و اهلندسة اخلاصة ،نلمسها
يف ك�لام موسى يف حماولة تعريفه اهلل
ت��ع��اىل ﱯ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ

ﰕ ﰖﱮ ،ف� ّ
�إن اهلداية يف اآلي��ة املباركة
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مرتتّبة عىل إعطاء الوجود اخلاص ( اخللقة

متنوعة و عليه أن يتحرك بام يناسب اهلندسة

تعاىل تتعدد بتعدد الوجود اخلاص و اخللقة

يف حركته نحو كامله يعد يف النهاية من مجلة

اخلاصة) لكل خملوق ،و ّ
أن الطرق إىل احلق
اخلاصة (اهلندسة اخلاصة ).

اخلاصة التي ُصنِع عليها ،و كل مسري اختذه

املسارات التي ُعينت له من قبل ،و من

حادي عرش :التسليم بالطريق املحددة

الرضوري اخلضوع هلذا املسري أو الطريق،

ما يرتتب عىل املطالب السابقة ّ
أن حركة

ُحددت عىل وفق هذا املسري و الطريق فقط.

بام يتناسب و اهلندسة اخلاصة ،و ّ
أن هاته

يتناسب و اهلندسة اخلاصة ،واملقصود من

رضورة تكوينية:

املوجود و عبوديته ُحدِّ دت ُط ُ
رق تكاملها

الطرق متحققة بالفعل يف النسق الوجودي،

أم� ٌ�ر رضوري ،و ه��ذه ال�ضرورة رضورة
تكوينية ال ختتلف و ال تتخ ّلف مطلقا.
مثال :البذرة التي تتمتع هبندسة خاصة

يتعينّ ط��ري� ُ
�ق تكاملها ب�ما يناسب هذه

اهلندسة ،فتحركها نحو املقصد املحدد هلا

جيعلها تستسلم باحلتم و الرضورة للطريق
املشخص هلا ،و التسليم ال�ضروري هذا

حتمية تكوينية يف حد ذاته ال معنى لتخلفه
و اختالفه.

ري خفي ّ
أن الطريق املحدد الذي يطويه
غ ُ

املوجود يف حركته التكاملية ال ينحرص يف
ٌ
طرق
طريق واحد أبدا ،بل أمام املوجود

و بتعبري آخر :املراد من تعيني الطريق بام
رضورة التسليم هل��ذا الطريق من طرف

املوجودّ ..
أن أمام كل موجود طرقا متعددة
تناسب هندسته اخلاصة ،و ّ
أن اختاذه مسبقا

ألي طريق املحدد بخصوصياته و نتائجه
ّ
يف مسريه نحو مقصده ،خيضع  -شاء أم

أبى – للسنن احلاكمة و القوانني املهيمنة
التي ال ختتلف و ال تتخ ّلف يف أداء وظيفتها

مطلقا .ففي املثال الذي سقناه :البذرة حني
حتركها يف طريقها التكاميل نحو مقصدها
املحدد هلا أي النباتية ،مسلمة و خاضعة

للسنن احلاكمة عىل هذا الطريق ،و ال يتأتى
هلا أن تتمرد عىل هاته السنن و أن ال ختضع

هلا .و إذا مل تتخذ هذا الطريق املحدد هلا
مسبقا ،الختذت هلا سبيال آخر من السبل

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

فالتسليم و اخلضوع هلا من طرف املوجود

و النتائج التي يصل إليها هي النتائج التي
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املحددة األخ��رى .و أي سبيل من السبل

املخلوق بام يناسب رتبته الوحودية بالكامل

جيب أن تس ّلم للقوانني اخلاصة القاهرة و

و شوقه ،و يتحرك يف مسارات متعددة

اختذته و يف أية حالة من احلاالت متوضعت

السنن التكوينية احلاكمة ،و جيب أن تنتهي
إىل النتائج املحددة حسب اهلندسة اخلاصة

التي صنعت يف ضوئها.

ثاين عرش :أال إىل اهلل تصري األمور
األول و اآلخر ):
(هو ّ
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نحوه ،و هذا هو العود الكيل أو املعاد العام
الذي دلت عليه اآليات املباركة التي مرت

اإلشارة إليها يف ما سبق من األبحاث.

الثالث عرش :العود ال يعني البطالن و
ال يعني حلوق اجلزء بالكل:

ّ
إن الطريق ال��ذي ينتهجه املتحرك يف

العود الكيل حقيقة ال تقبل الشك ،و قد

و اليوم الذي تنتهي فيه احلركة  -أي يوم

املباركة التي سبقت اإلشارة إليها ،غري أنّه

حركته التكاملية سينتهي إىل نتيجة خاصة،
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ال ّلقاء – يلقى ر ّبه بنحو خاص .و بعبارة

أخرىّ :
فإن أية حركة اختذها املوجود يف

مسريه التكاميل سيصل بنحو خاص إىل
احلق تعاىل ،و هذا النحو خيتلف عن نحو

وص��ول غ�يره من امل��وج��ودات األخ��رى؛

ّ
فإن كل موجود سيصل إىل مقصده ( احلق

تعاىل ) بام يناسب خصوصياته الوجودية،
و بام يناسب املسري الذي اختذه يف حركته
التكاملية هذه ( تأمل ).

توصلنا ،من خالل البيانات السابقة،

إىل نتيجة هي أ ّن��ه بنا ًء عىل رسي��ان العلم

و الشعور يف امل��وج��ودات مجيعها ،يشعر

مر عليك من اآليات
استفدنا هذا املعنى كام ّ
ما جيب االلتفات إليه هو أن هذا العود أو

بـأي حال من األحوال
انتهاء احلركة ال يعني ّ
البطالن و التاليش املحض و االختفاء من

التوهم الذي يعتقد
صفحة الوجود .و هذا ّ
به البعض خيالف الواقع و الرباهني العقلية،

بل خيالف النصوص الدينية السيام اآليات

التي مرت علينا يف الفقرات السابقة .صحيح
هناك آي��ات قرآنية تشري إىل ه�لاك مجيع

األشياء ،و ّ
أن الباقي هو ( وجه اهلل ) فقط،
نظري اآلية  88من سورة القصصﱯﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ

ﮙ ﮚﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟﱮ و اآلية 26
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و  27من سورة الرمحنﱯ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

آيات قرآنية كثرية و روايات متعددة رصحية

هالك األشياء و فناءها ال يعني أنهّ ا تصري

إذا كان لكلمتي ( الفناء ) و (اهل�لاك ) يف

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﱮ  .بيد ّ
أن

معدومة و بطالنا حمضا ،و لو بنينا عىل هذه

ىف خلود اإلنسان يف اجلنة يوم القيامة .أما

معنى آخ��ر ،و هو ال��ذي جاء يف
املوردين
ً

القراءة لواجهتنا إشكالية يف األق��ل يف ما

العبارة ﱯﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

روايات متضافرة تشري إىل خلود اإلنسان يف

فيها اإلنسان و غري اإلنسان ،فال يمكن أن

يتصل باإلنسان ،تتمثل يف ّ
أن آيات كثرية و
نعيم اجلنة ،األمر الذي ال ينسجم بتات ًا مع
فنائه و هالكه.

األول ّ
يؤكد
و بعبارة أوض��ح :امل��ورد ّ

ﮚﮛﱮ ،إذ تشمل كلمة ﱯﮗ ﮛﱮ مجيع

يكون املعنى ذا وجوه متعددة بحيث يكون
يف غري اإلنسان بمعنى البطالن و يف اإلنسان

بمعنى آخ��ر خمتلف .و عليه ،ف� ّ
�إن هالك
األشياء أو فناء اإلنسان يوم القيامة ال يعني

البطالن املحض و اإلنتفاء املطلق ،بل يشري

األشياء بام فيها اإلنسان ،السيام إذا التفتنا

معنى خاص يظهر لنا حني التدبر جيدا
إىل
ً

و يف اآلي��ة  26و  27م��ن س��ورة الرمحن

نكات علمية ،و هو ّ
أن األشياء مجيعها ( بام

إىل كلمة ﱯﮗ ﮛﱮ يف العبارة ﱯﮖ ﮗﮛﱮ،

ﱯﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﱮ  .و غري خفي ّ
أن اإلنسان بحكم
األول ﱯ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﱮ
امل��ورد ّ
يشمله اهلالك شأنه شأن األشياء األخرى

مجيعها ،كام يشمله الفناء بحكم املورد الثاين

ﱯﭿﮀﮁﮂﱮ أيضا .و بالتايل :إذا فسرّ نا (

الفناء ) و (اهلالك ) انعدام اإلنسان و انتفائه
من صفحة الوجود ،فهذا ال ينسجم مع

يف اآليات و الروايات و ما ينطويان عليه من
فيها اإلنسان ) تتخىل يوم القيامة ( يوم انتهاء
احلركة ) عن وجوداهتا السابقة الظاهرية
و الباطلة ،و تتحىل بوجودات حقيقية و
مرتقية .و بتعبري أرباب األذواق :يوم القيامة
يوم ظهور الوجه احلقيقي لألشياء ،يوم بروز

اجلهة الباطنية من اإلن��س��ان؛ و ذل��ك ّ
ألن

للمخلوقات جهتني :األوىل :اجلهة اخللقية
أو الرسابية و بتعبري آخر جهة ما يأيت اخللق

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

عىل فناء كل األش��ي��اء ﱯ ﮖﮗ ﮘ ﮙ

ﮈ ﮉﱮ الشامل األشياء مجيعها بام
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يف اإلنسان ،تشري يف ظاهرها إىل احلقيقة،

وجه اهلل تعاىل ﱯ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱮ

الثانية :اجلهة احلقية التي متثل ما يأيت احلق يف

استثنينا غري املحجوبني الذين وصلوا إىل

غري أنهّ ��ا رساب و ظاهر ال�شيء فقط ،و
اإلنسان ،تشري يف ذاهتا إىل احلق تعاىل فقط.

يوم القيامة ،نرى املوجودات حاجبة لوجه

قد حجبتها اجلهة األوىل الكاذبة و أخفتها

ّ
اتضح ،مما سبق ،املقصود من هالك

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

وهذه اجلهة التي متثل اجلهة احلقيقية لإلنسان
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و أما يف هذا اليوم ( النشأة الدنيوية ) فإذا

اهلل و خمفية للجهة احلقية فيها.

عن األنظار ،و يوم القيامة هو يوم بروز هذه

األشياء و فناء اإلنسان يوم القيامة ،فليس

هالك اجلهة الرسابية ﱯﮖﮗ ﮘ ﮛﱮ ،فال

امل��راد اجلدي هلاته املفردات ّ
أن املخلوق

يأيت احلق تعاىل ﱯﮙﮚﮛﱮ.

اخللقي فيه ،و يتحىل حينها بوجود جديد

احلقيقة الباطنية ،و يوم فناء اجلهة اخللقية و

يراد بذلك االنعدام و االضمحالل ،بل

يبقى من املخلوقات إ ّ
ال الوجه احلقيقي و ما

وج���وده الفعيل و ينتهي الوجه
يبطل
ُ

إذن :امل��وج��ودات بصورهتا الفعلية

يتمثل يف الوجه احلقي .و عىل هذا ،يمثل

العود)؛ عىل معنى ّ
أن املوجود يوم العود

ل��ل��وج��ودات و ظ��ه��ور جهتها احلقية،

ري املوجودات بصورهتا هناك ( يوم
هنا غ ُ

حيكي عن احلق تعاىل و املبدأ املتعال ،فكلام
الحظنا موجودا ما هناك نجده قائام باحلق

و مشريا إليه تعاىل بصورة حقية تناسب
ذلك اليوم ،متخليا عن تلك الصورة التي

كانت متثل اجلهة اخللقية و الرسابية احلاجبة

ع��ن احل��ق ت��ع��اىل ،فبدال م��ن أن تشري إىل
احلق تعاىل كانت توهم أنهّ ا واقعية مستقلة

كاشفة عن نفسها و حدودها فقط .أما يف

أي صوب اجتهنا ال نرى إ ّ
ال
يوم العود فإىل ّ

يوم العود اختفا َء اجلهة اخللقية الرسابية
بقيوميته
حينها تبقى بإبقاء احلق و تقوم
ّ
تعاىل .فعود املوجودات مجيعها إىل احلق

و حركتها العبودية نحوه تعاىل بمقتىض

هندستها اخلاصة ،يزيل عنها اجلهة اخللقية
و الرسابية و جيليّ فيها اجلهة احلقية التي
خترب عن احلق تعاىل بحق ،فتقوم حينها به

تعاىل و تبقى بإبقائه.

ن��ش�ير ف��ي�ما ي���أيت إىل ك�ل�ام للع ّ
المة

الطباطبائي (ق.س) يف (امليزان ) يف تفسري

سامحة السيد حممد الشجاعي

اآلي���ة امل��ب��ارك��ة :ﱫ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﱪ

هي ّ
أن عود املوجودات و رجوعها إىل املبدأ

يونس:4/أما قوله { يبدأ اخللق ثم يعيده}

من قبيل رجوع اجلزء إىل الكل و انصهار

يفيض الوجود عىل من خيلقه من يشء و

املبعثرة باليشء نفسه مرة أخرى ،أو مثل

و يعيش و يتنعم برمحة منه تعاىل ما دام

أجزاء تفرقت و تبعثرت من املبدأ املتعال ثم

ليس انتهاؤه إىل أجله املعدود املرضوب له

عن ذلك } .فهذا الزعم خطأ خيالف منطق

هبا وجوده و بقاؤه و سائر ما يلحق بذلك

البينات .فال
و ترفضه الروايات و اآليات ّ

املتعال ،و حركتها نحو احلق تعاىل ،ليس

ّ
فألن اجلاري من سنة اهلل – سبحانه – أنّه

اجلميع يف الكل ،مثل حلوق أجزاء اليشء

يمده من رمحته بام تتم له به اخللقة ،ف ُيوجد

حلوق الفروع بأصوهلا ،فتكون الوجودات

موجودا حتى ينتهي إىل أجل معدود .و

رجعت مضمحلة فيه مرة أخرى { تعاىل اهلل

فنا ًء منه و بطالن الرمحة اإلهلية التي كان

تقره الرباهني العقلية اجل ّلية،
العقل ،و ال ّ

ما أفاضه اهلل عليه من عنده هو وجهه تعاىل،

ﭚ ﭛ ﭜ ﱮ و ليست بمعنى

فنفاد وجود األشياء و انتهاؤها إىل األجل

ترجع إليه األجزاء و املكونات من جديد

رجوعا و عودا منها إىل عنده ،و قد كانت

تتمثل عملية اإلجياد و اخللق يف إعطاء

إ ّ
ال بسطا ثم قبضا .فاهلل – سبحانه – يبدأ

يتحقق بتناسب هذا العطاء و هذا التجليّ .

و هو املعاد و املوعود».ج  ،10ص 7 :و .8

الوجود كله ،و معطي الوجود و مفيض

بقبضه تعاىل ما بسطه عليه من الرمحة؛ ّ
فإن

و اخللق ليست بنحو التوليد و التجزئةﱯﭙ

و لن هيلك وجهه.

تفكيك األجزاء و تبعثرها عن الكل ،حتى

ليس فناء ًا منها و بطالنا هلا عىل ما نتومهه ،بل

{تعاىل اهلل عام يقول الظاملون.}...

نزلت من عنده ،و ما عند اهلل باق ،فلم يكن

الوجود أو التجليّ  ،و الرجوع بطبيعة احلال

األشياء ببسط الرمحة ،و يعيدها إليه يقبضها،

و باصطالح الفالسفة ّ
إن احلق تعاىل علة

النقطة األخ��رى التي جيدر بنا ذكرها

الربكات ،و كل موجود بوصفه معلوال له

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

من حياة و قدرة و علم و نحو ذلك ،بل

حيتاج إىل الرد و النقد؛ ّ
ألن عملية اإلجياد
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تعاىل  -بوساطة أو بغري وساطة  -يستمد

منه تعاىل التحقق و ال��ق��وام ال استقالل

نشري فيام يأيت إىل اآليات التي تناولت

تعاىل .و إذا كان الفقر و اإلحتياج يف متن

اآلية  44من سورة اإلرساء:

لوجوده ،بل يمثل عني الفقر و الربط باحلق
املخلوق و صميمه ،فال يمكن أن يفارقه

وأن ينسلخ عنه أبدا ،ال ّلهم إ ّ
ال إذا تغري يف

ذات��ه و انقلب يف جوهره ( تأمل ) .و يف
هنايةاملطاف ،العود هو أن يصل اليشء إىل

نقطة يتخلىّ فيها عن وجوده الرسايب و يظهر

بوجوده احلقي الذي هو أعىل من وجوده
العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

اخللقي السابق ،و خيتفي الصبح الكاذب

و يطلع حمله الصبح ال��ص��ادق ،فرتتفع

الوساطة بني اخللق و بني احلق تعاىل ،و

حينها يقوم بقيومية اهلل تعاىل و ال يشري إ ّ
ال

إليه و ال حيكي إ ّ
ال عنه تعاىل.

تسبيح املوجودات

كلنا مرت علينا اآليات التي تشري إىل
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األمر غري معلوم لدى ال ّناس العاديني.
هذا األمر:

ﱯ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﱮ  .اآلية املباركة
بعدما أش��ارت إىل تسبيح اجل�مادات و من

فيهن أي من يشعر و يعقل من املوجودات،

دلت عىل ّ
أن اإلنسان العادي ال يفقه نوعية
هذا التسبيح و ال كيفيتهﱯ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤ ﱮ .لكن ه��ذا احل��ك��م ال يطال
�اب احلقائق و
اجلميع ،بل ُيستثى منه أرب� ُ

البصرية من األنبياء و األولياء ،و أصحاب

الكشف و الشهود ،و هذه املعرفة بدورها
ّ
مشككة ) حسب املرتبة الكاملية
خمتلفة (

التي حيتلها النبي أو الويل .فالنبي أو الويل

تسبيح املخلوقات و األشياء ،و كلنا نعلم

يدرك ببصريته ماهية هذا التسبيح ،و يرى

بام فيه الكفاية يف معنى التسبيح و النكات

له كام هي يف واقعها و حقيقتها.

هبا بنحو اإلمج��ال ،و الالفت أنّنا مل نتأمل

مسبحة
ذرات الوجود مريدة احلق تعاىل و ّ

التي تنطوي عليها تلك اآليات املباركة .و

اآلية  79من سورة األنبياء:

تعرضه إىل تسبيح
القرآن الكريم زيادة عىل ّ

املخلوقات مجيعها يشري أيضا إىل ّ
أن هذا

ﱯﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﱮ  .اآلي���ة تشري

سامحة السيد حممد الشجاعي

برصاحة إىل ّ
تسبح
أن اجلامدات و احليوانات ّ

من كان يف حمرضهو شاهد ذلك الترضّ ع

أنهّ ا سبحت اهلل تعاىل لوجودها مع النبي

كيانه و حترك عاشقا و مريدا الذات املقدسة

القاعدة ،و يف غري هذه احلالة ال يصدر عنها

مظهر للصالبة و
اجلبال خاصة ألن اجلبال
ٌ

النبي داودلكونه متمحضا يف العبودية

هاته األوصاف.

خال َقها مع نبي اهلل داود . و هذا ال يعني

داود ،و بالتايل يكون فعلها استثنا ًء من

التسبيح؟! بل املراد من اآلية املباركة هو ّ
أن

{أواب} صار برصه حديدا مما جعله يرى

تسبح
من أفاق عالية حقائقَ األشياء و هي ّ
احلق تعاىل.

ﱯﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﱮ .اآلية تشري إىل احلقيقة تفسها أي

ذكر
و الكامل املطلق .و جاء يف اآلية املباركة ُ
الشدة ،يستبعد منها التسبيح الذي ال يسانخ

اآلية  41و  42سورة النور:

ﱯ ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﱮ  .هاتان

خطاب لرسول اهلل 
اآليتان املباركتان
ٌ

ّ
تسبح اهلل
أن اجلبال التي هي من اجل�مادات ّ

تسبح
حيثّه عىل التأمل يف املخلوقات و هي ّ

عىل ّ
أن اجلبال تتحرك بشوق و حب نحو احلق

اآليتني و ما تنطويان عليه من نكات علمية،

تعاىل برفقة نبي اهلل داود  ،و هذا الفعل يدل

تعاىلّ .
إن النبي داود متثل بحقيقة العبودية
و اندجمت هويته باحلب احلقيقي ،و فنى بتامم

خال َقها و تصيل له تعاىل .و بالتأمل جيدا يف

هنتدي إىل حقائق متعالية .يف املرحلة األوىل

هنتدي إىل حقيقة هي ّ
أن الرسول األكرم

كيانه يف الذات اإلهلية متام الفناء ،األمر الذي

 يتحىل برؤية إهلية عالية إىل األشياء،

أرشف عىل مجيع ذرات الوجود ( املادية منها

مسبحة و مصلية هلل
املتعالية ) املخلوقات ّ

جعله يرتقى إىل قمة الكامل املطلق بحيث
ِ
لتسبيحها و ح ِّبها
و غري املادية ) مشاهدا

الذات اإلهلية و ِ
حتركها العبادي نحوها .و كل

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

اآلية  18من سورة ص:

و ذلك البكاء و تلك املناجات اإلهلية ،اهتز

بحيث يرى من أفق أعىل ( املرتبة الكاملية
تعاىل .األم��ر ال��ذي يكشف عن ّ
أن النبي
األكرم ليس من صنف املحجوبني الذين
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ال يبرصون تلك احلقائق و املواصفات .و

األول��ي��اء و أصحاب الكشف و الشهود

يامرس فعل التسبيح و الصالة بوعي منه و

يصدر عنها من أفعال إهلية مجيلة من قبيل

أن ّ
يف املرحلة الثانية هنتدي إىل ّ
كل خملوق

شعور { كل قد علم صالته و تسبيحه } .و

هذا يؤ ّيد ما ذكرناه سابقا من ّ
أن املخلوق
املطلق حسب مرتبته الوجودية و هندسته

احلالة اإلهل��ي��ة .و إذا حتقق ه��ذا األم��ر يف

اإلهلية ،مما يدفعه إىل احلركة بحب و شوق

نحو هذا الكامل طالبا للزلفى و القرب منه.
و كلام تأملنا جيدا يف حمتوى العبارة ﱫ ﯠ ﯡ

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

احلب و التسبيح و الصالة و ما أشبه ذلك.

فاألساس يف املسألة هو رف��ع احلجب و

يتصف بصفات الكامل كالعلم بالكامل
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هم الذين حييطون هباته املوجودات و ما

املوانع التي متنع من اإلنفتاح عىل تلك

اإلنسان انكشفت له ذرات الوجود كلها

عىل حقيقتها ،و حينها يرى فيها حيثيات
إهلية مثل الصالة و التسبيح و ما أشبه ذلك.

ﯢ ﯣ ﯤﱪ نصل إىل نتائج رفيعة،

و ما ترويه األحاديث من ّ
أن األشياء تغرق

فإن قوله تعاىل { ٌّ
كل } يفيد ّ
ّ
أن هاته األعامل

 ،ينتمي إىل هذا الباب أيضا.

السيام إذا ّ
ركزنا عىل البنية النحوية للجملة.

( الصالة و التسبيح ) خاصتان بكل خملوق،
و ليس صحيحا قول من قال بالتساوي بينها
كماّ و كيفا ،مرتكزا يف ذلك عىل املقايسة

اخلاطئة التي أرشنا إليها سابقا .فمن اخلطأ
– إذن  -أن نتوقع من باقي املخلوقات أن

يمر عليها الرسول األكرم
يف التسبيح حينام ّ

معنى التسبيح احلب و املرور الرسيع
نحو احلق تعاىل

يقول الراغب األصفهاين يف املفردات:
«السبح املر الرسيع يف املاء و يف اهلواء .و

التسبيح تنزيه اهلل تعاىل ،و أصله املر الرسيع

تسبح و تصيل كصالة اإلنسان و تسبيحه
ّ

يف عبادة اهلل تعاىل» .التسبيح ،الذي يعني

و عليهّ ،
فإن تسبيح ذرات الوجود و

األساس هو املرور الرسيع يف مقام العبودية

و معلومة جلميع ال� ّن��اس ،بل األنبياء و

ال ّلغوي لكلمة ( التسبيح ) ندرك معنى هذه

بالكمية و الكيفية نفسيمها.

دركة
حركتها نحوه تعاىل ليست أم��ورا ُم َ

تنزيه احلق تعاىل عن العيب و النقص ،يف
نحو اهلل تعاىل .فبااللتفات إىل األصل
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املفردة السارية يف ذرات الوجود ،و نتصور

ال تحُ َ ب و ال يمكن أن ال يتحرك نحوها

املوجود يعي ،بام ينطوي عليه من شعور،

ُيتحرك إىل ما سواها ،يريد املتحرك بحركته

تلبس الوجودات هبا تصورا صحيحاّ .
فإن
بالوجود املطلق و الكامل الالمتناهي أعني
احلق تعاىل الذي ال حد جلامله و جالله ،و

يدرك ما سواه تعاىل من الواقعيات املحدودة
و املشوبة بالنقائص ،و يعي ّ
ان وجوده و ما

ينطوي عليه من كامالت وجودية صادر عن

احلق تعاىل و قائم به ،ينال من كامالت احلق

عبوديا و تسليام ،فال ُيتحرك إ ّ
ال إليها و ال

احلبية الوصول إىل تلك احلقيقة و اإلقرتاب
منها حتى تناله رحيميتها و يمسه نورها
رس هذه احلركة املتصلة
اجلميل و
البهي .و ّ
ّ

و غري املنقطعة سار يف املخلوقات مجيعها و

حاكم عىل الكل ،بحيث ال ّ
تشذ عنه مفردة
وجودية تنتمي إىل عامل اخلالق أبدا.

املخلوق مظهرا مشريا إىل مجال اهلل تعاىل

مع أ ّن��ه حيب وج��وده و الكامالت التي يف

له أمام ذات احلق تعاىل املستقلة بالذات و

يف االستحواذ عليه و حيرص عىل إبقائه و

النقص أبدا ،يراد بالذات
و جالله ال يشوبه
ٌ

حبا بالوجود املتعايل و الكامل املتسامي الذي

قابلياته و ظرفه الوجودي .و هبذا يصري

عىل هذه احلقيقة ،و هي ّ
أن املوجود املحدود

و جالله ،ال هوية له يف ذاته و ال استقالل

صميم وجوده ،و جلامل هذا الوجود يرغب

احلقيقة .فاحلق تعاىل بوصفه مطلقا يف مجاله

املحافظة عليه  [ ..مع هذا كله ] يتعلق قلبه

و يطلب باحلقيقة؛ ّ
ألن املخلوقات ال ترى

ال حد لكامله و سنائه ،و يتأمل من حمدوديته

و جالال إ ّ
ال جالله و مجاله ،هو الوجود

جيعله يتحرك من بدو وجوده بحركة حبية

عن النقائص و العيوب ،و هو الغني احلميد

و البهاء ال��راين .و إذا برز مانع سارع إىل

املواصفات اجلاملية و اجلاللية ال يمكن أن

و صعوده ال يتوقف يف حركته إىل أن يصل [

وجودا إ ّ
ال وجوده تعاىل ،و ال تشاهد مجاال

الوجودية و ضيقه الكاميل ،األم��ر الذي

املحض و القائم بالذات ،هو الوحيد املنزه

رسيعة و متصلة قاصدا ذاك اجلامل اإلهلي

و غريه هو الفقري و املحتاج .و الذات هبذه

جتاوزه و رفعه من البني ،مستمرا يف عروجه

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

الصفاتية و األسامئية بمقدار ما تتحمله

تأملت جيدا يف ذرات الوجود تقف
إذا
َ
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متسه]
متسه [ و لن ّ
ولن يصل ] إىل املقصد و ّ

احلقيقة املطلقة بجامهلا و جالهلا .و هذه

التكاميل عند النبات هلو خري شاهد عىل ّ
أن

و دراستها دراسة وافية ،و هي ملاذا السالك

نفسه يصدق عىل الكامل احليواين فإنّه ملا

نقطة يف غاية األمهية حتتاج إىل أن نتأمل فيها
و املتحرك ال يمكنه أن يصل إىل الغاية و
املقصد؟ و ال يمكن أن يلمسه املطلق بام هو
مطلق؟ و ملاذا ال هتدأ نفسه يف طلبه للحق

تعاىل مهام ترقى يف مراتب الكامل؟ و ملاذا ال
ينفد ما استودع يف فطرته من حب احلركة
و التكامل؟ مثال :الرتاب بوصفه ذا مراتب

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

وجودية خاصة ،ال يتوقف يف حركته نحو
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(تأمل )ّ .
عدم توقف الرتاب يف مسريه
إن َ

املراتب العالية ،و كلام وصل إىل مرتبة من

هذا الكامل مل يكن هدفه النهائي ،و الكالم

جتاوزه يف حركته التكاملية عرفنا ّ
أن احليوانية

مل تكن هي هدف احلركة يف أساسها .فنعلم

من هذا ّ
آخر غري تلك
أن للرتاب مقصدا َ
املقاصد السابقة ،حينام يصل إليه يفرت طلبه
و تستقر حركته .و هذا الوصول و العبور أو

االستمرار يف احلركة يشري كله إىل ّ
أن مقصد

ال�تراب هو مقصد ذرات الوجود مجيعها
ﱯﭺﭻﭼﭽﭾﱮ.

مراتبه املتوسطة استمر يف مسريه إىل أن

هذه احلركة و املرور برسعة بال توقف يف

إذا هتيأت الرشوط املوضوعية املواتية إىل أن

تسبيح احل��ق تعاىل و احلركة العروجية

هي اإلنسانية ،و هكذا يستمر يف حركته و

الكامل يرى ّ
أن املرتبة التي وصل إليها مل

يصل إىل مرتبته النباتية التي يتجاوزها أيضا

أية حمطة من حمطات الوجود هي التسبيح:

يصل إىل مربته احليوانية ثم مرتبة أرقى منها

نحوه .فكلام ترقى امل��وج��ود يف درج��ات

ال يقف عند َحدٍّ من حدودها .و لو كان

ترق اليه ،فام فتئ يطلب مرتبة أخرى أعىل

لتوقفت حركته بمجرد أن يصل إىل هذه

مسريه التكاميل أبدا ،يطلب غايته القصوى

كيانه املقصد احليواين لفرت شوقه و توقفت

و هذه العملية التصاعدية يف درجات اخلري

مغروسا يف تكوين الرتاب املقصد النبايت

كامال و أرشف منزلة ،و هكذا ال يقف يف

املرتبة الكاملية ،و لو كان مرتكزا يف صميم

و هدفه األسمى الذي هو الكامل املحض،

حركته بمجرد أن يعانق ه��ذه الكامالت

و الكامل هي تقديس احلق تعاىل و تنزهيه

سامحة السيد حممد الشجاعي

عمليا .و هلذا التسبيح و التنزيه لسان خاص

األغيار بأية كيفية كانت و حركة تسبيحية

عند املحجوبني شأنه شأن التسبيح ،و منكر

أساس هذه القراءة يمكننا فهم مجلة كبرية

معلوم عند األولياء و األصفياء ،و جمهول

عند أهل الضالل.

احلركة العبودية حركة تسبيحية

تأسيسا عىل ما سبق ،ندرك ّ
أن العبودية

هي ذلك التسبيح و التنزيه؛ إذ ّ
أن هويتها
تتمثل يف االنقطاع عن األغيار و التع ّلق
التحرك نحوه ،و هذا ال يتأتى
باحلق تعاىل و
ّ
إ ّ
ال إذا جتاوز السالك و املتحرك كل يشء

الذي ال يشوبه نقص أو عيب .أما األشياء
األخرى ( غري احلق تعاىل ) فهي عنده آيات

هلل تعاىل و مظاهر أسامئه اجلاملية و اجلاللية
و جمايل صفاته الكاميل ،ال متثل يف ذاهتا شيئا
بل فقرية و حمدودة يلفها النقص من مجيع
اجلهات ،و لو انقطعت العناية اإلهلية عنها و

لضمها البطالن
توقف عنها الفيض اإلهلي ّ
املحض و لصارت إىل ال يشء .و عىل هذا،
من حتقق بالعبودية و حصل له االنكسار و

فنى يف اهلل تعاىل ،كان لسان حاله :وجدك

أهال للعبادىة.

إذن :العبودية يف ماهيتها هي جتاوز عن

من اآليات و الرويات .نشري فيام يأيت إىل

بعض منها:

اآلية  19و  20من سورة األنبياء:

ﱯ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﱮ.
رس عدم اتصاف من
اآلية الثانية تشري إىل ّ
عنده بالتكرب عىل عبادته تعاىل ،و هو كوهنم

يسبحونه تعاىل ليال و هنارا و ال يم ّلون من
ّ

خفي ّ
أن املقصود
هذه العمل املبارك .و غري ّ

من التسبيح هو تلك احلركة العبودية نحو

ذلك الكامل املطلق بحب و شوق ،و هذه
الشاخصة ال تفارقهم و ال تنفك عنهم

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

بداعي احلب و الشوق إىل الكامل املطلق

نحو احل��ق تعاىل بقصد ال��وص��ال .و عىل

أب��دا ،يامرسوهنا بقصد الوصل التام و ال

يلتفتون إىل غ�يره تعاىل ،بل ال يلتفتون
حتى إىل الطريق الذي يقطعونه يف مسريهم
التكاميل هذا .و نوعية هذا التسبيح ختتلف

عن التسبيح القويل ( الت ّلفظ بكلمة سبحان

اهلل )ّ ،
فإن التسبيح هبذا املعنى يمثل مرتبة
من التسبيح الكيل و احلركة العبودية ،ال كل
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التسبيح.

اآلية  41و  42من سورة األحزاب:

ﱯﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ

ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﱮ اآلي���ة األوىل

عبارة عن أمر املؤمنني بذكر اهلل تعاىل كثريا،
و اآلية الثانية تأمرهم بالتسبيح املستمر و

املتصل .و ج ّ
يل ّ
أن كلمة التسبيح – هنا –

تعنى تلك احلركة العبودية التي مرت علينا،
و ليس املراد منها قسام من معناها املتمثل يف

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

التقديس و التنزيه اللسانني.

اآلية  130من سورة طه:

ﱯﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﱮ اآلية
املباركة تأمر النبي األكرم  بالتسبيح يف
وقت يطال مجيع اليوم بنهاره و بليله .ال

هيمنا اآلن ما اسنتبطه علامؤنا من فقهيات
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و غريها من اآلية املباركة ،ما ّ
نركز عليه
هنا هو ّ
نبيه بالتسبيح يف
أن اهلل تعاىل أمر َّ

األوق��ات و احل��االت مجيعها ،مما يعني ّ
أن

العمل يمثل حركة متواصلة و دؤوبة للنبي

األكرم  نحو احلق تعاىل .و الغاية التي
ذكرهتا اآلي��ة املباركةﱯ ﮙ ﮚ ﱮ هلذه

احلركة ال يعلم مغزاها و مدلوهلا إ ّ
ال أرباب
األذواق .و ما استنبطه فقهاؤنا العظام

يؤ ّيد هذا املعنى الذي ذهبنا إليه؛ إذ معنى

التسبيح يف اآلية املباركة عندهم هو الصالة
اليومية ،و الصالة من مصاديق التسبيح
الكيل أو شأن من شؤون تلك احلركة احلبية

و املتصلة نحو احلق تعاىل.

كانت تلك ن�ماذج من اآلي��ات كثرية

التي تناولت مفردة التسبيح و ّبينت أهنا
حركة حبية متصلة نحو احلق تعاىل ،يطوي

السالك يف أثنائها مراحل متعاقبة متجاوزا

إياها إىل مرتبة أعىل ( الكامل املطلق ) ال
يرىض عنها بديال .و نوعية هذه احلركة
العبودية ال هتم يف حد ذاهتا ،إذ قد تكون
صالة أو صوما أو حجا أو جهادا أو ذكرا

بال ّلسان و ما أشبه ذلك .و هذه احلركة يف

حمرض احلق تعاىل تصدق عليها هذه الكلمة
النوارنية ( :وجدتك أهال للعبادة ) و ( تلك

عبادة األحرار ).

النصوص الدالة عىل التسبيح الكيل دالة

عىل العود الكيل

وصلنا ،من خالل التحليل السابق ،إىل

حقيقة هي ّ
تسبح اهلل
أن املخلوقات بتاممها ّ

سامحة السيد حممد الشجاعي

تعاىل ،و ّ
أن هذا العمل ( التسبيح ) عبارة عن

اآلي���ات أع�لاه تشري ب�صراح��ة إىل ّ
أن

العمل للعود الكيل الذي نحن بصدد أمر ال

يشري بعضها إىل تسبيح املالئكة ،فيام يشري

حركة حمبة متصلة نحوه تعاىل .و مالزمة هذا
ّ
لتجلية املوضوع أكثر
الشك فيه .و
يمكن
ّ
و دفع أي ّ
شك قد يعلق يف األذهان ،إليك

تسبح اهلل تعاىل ،حيث
املخلوقات مجيعها ّ
ُ
بعضها إىل تسبيح الرعد و السموات و
ذكرها
األرض .كام تشري اآلي��ة التي ّم��ر ُ

فيام يأيت مجلة أخرى من اآليات و الرويات

ﱯﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﱮ إىل التسبيح

اآلية األوىل من سورة احلديد:

مجيع ما سوى اهلل تعاىل ،و بالتايل ال يمكن

تشري إىل احلقيقة نفسها:

ﱯ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﱮ .

ﱯ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ
ﯷﱮ.

اآلية  75من سورة الزمر:

ﱯﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘﭙ ﱮ .

اآلية  7من سورة غافر:

ﱯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﱮ.

اآلية  5من سورة الشورى:

ﱯ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﱮ.

أن خيلو خملوق عن هذا العمل املقدس.

أما الروايات التي تشري إىل هذا املعنى

فهي:

يف كتاب الدرر املنثور:

ّ
ّ
قال»:إن نوحا ملا حرضته
إن النبي 

الوفاة ،قال البنيه :آمركام ( بسبحان اهلل ) و
( بحمده )؛ فإنهّ ا صالة ِّ
كل يشء و هبا يرزق

ّ
كل يشء» .فإذا تأملنا جيدا يف الرواية نصل

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

اآلية  13من سورة الرعد:

الكيل و العام ،إذ أن كلمة ( يشء ) تطال

إىل نكتة مهمة ،هي ّ
أن التسبيح و التحميد

صال ُة اليشء و ُ
رزق له أيضا ،مما يعني ّ
أن

موجب لبقاء
اتصال هذا العمل املبارك
ٌ

اليشء و جربان نقصه ( تأمل ).

يف تفسري العيايش:

عن أيب عبد اهلل  قال»:قلت له :قول

اهلل :ﱯ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﱮ قال :كل
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يسبح ،و إنّا لنرى أن تنقض اجلدار هو
يشء ّ

أرواحها هو اهلل تعاىل نفسه ،و ال عالقة

يف تفسري العيايش:

املوجودات .و أما كيف تقبض أرواحها و

تسبيحها».

ع��ن جعفر ب��ن حم��م��د ع��ن أب��ي��ه 

قال»:هنى رسول اهلل  أن يوسم البهائم،
تسبح بحمد
و أن يرضب وجهها؛ فإنهّ ا ّ

رهبا».

يف كتاب الدرر املنثور:

ّ
ّ
���ال«:إن النمل
إن رس��ول اهلل  ق�

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

يسبحن».
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يف الدرر املنثور:

هنى رسول اهلل  عن قتل الضفادع ،و

قال»:نعيقها تسبيح».

يف الدرر املنثور:

قال رسول اهلل « :آجال البهائم كلها

و خشاش األرض و النمل و الرباغيث و
اجلراد و اخليل و البغال و الدواب كلها و

غري ذلك آجاهلا يف التسبيح ،فإذا انقىض

تسبيحها قبض اهلل أرواحها و ليس إىل ملك

املوت منها يشء» .الرواية الرشيفة تشري
برصاحة إىل ّ
أن الواقعيات املذكورة تعيش

بالتسبيح و هنايتها بالتسبيح ،و ّ
أن قابض

مللك امل��وت قابض أرواح ال��ن��اس هباته
بأي طريق فنرتك بيانه ألهله.

يف الدرر املنثور أيضا:

مر عىل قوم
عن رسول اهلل «:إنّه ّ

و هم وقوف عىل دواب هلم و رواحلهم،
فقال :اركبوها ساملة و دعوها ساملة ،و ال
تتخذوها كرايس ألحاديثكم يف الطرق و

فرب مركوبة خري من راكبها و
األسواق؛ ّ
أكثر ذكرا هلل منه» .تشري اآلية املباركة إىل

نكتة يف غاية الروعة ،هي ّ
أن الدواب دائام
يف حالة تسبيح ،و تسبيحها قد يفوق تسبيح

اإلنسان الغافل الذي يركبها.

هذه نامذج من الروايات التي تشري إىل

مرت
احلقيقة التي حققناها يف البحوث التي ّ
علينا ،و هي تلك احلركة احلبية املتصلة التي

يطوهيا املخلوق نحو احلق تعاىل.

دالئل العود الكيل عامة و كلية
األدلة التي تتعرض إىل عموم العود أدلة

عامةّ ،
تشكل رؤية قرآنية عميقة نلمحها
يف ن�ماذج كثرية من اآلي��ات و الروايات،
و ندركها بالشهود و بالربهان .و بعبارة

سامحة السيد حممد الشجاعي

يتعرض من ّأوله إىل
خمترصة :القرآن الكريم ّ

نلمس هذه احلقيقة أيضا يف األدعية التي

من أين جاء؟ و ما هو الطريق الذي يسلكه؟

العلم و العرفان و أهل العصمة و الطهارة.

آخره إىل الوجود و النسق الذي خيضع له ،و

كيفية السلوك؟ و إىل أين ينتهي؟ و من

خالل هذا التوضيح ،نريد لإلنسان بوصفه

مفردة من هذا النسق اخل��اص أن يلتفت
إىل نفسه و ينتبه عن غفلته و أن يتحرك يف

هذا الطريق حتى يعيش االنسجام مع هذا

النسق ،و أن ال يتحرك خالف اجلهة التي

تتحرك إليها مجيع موجودات العامل ،و إ ّ
ال
واجه قاهرية احلق تعاىل و غضبه.

وصلت إلينا من أئمة أهل البيت  معدن
و لعل حث املؤمنني عىل قراءة هذه األدعية
و التد ّبر يف مضامينها العالية ،هو الوقوف

عىل األرسار التي تنطوي عليها و املعارف

العالية التي تثريها املتصلة باملبدأ و املعاد
وما أشبه ذلك ،زيادة عىل ما يف هذه القراءة

من ثواب و بركة .و هبذا ْيبصرِ اإلنسان هبذه
احلقائق و خي ّلص عن الغفلة املميتة و تتسع
رؤيته إىل الوجود و النسق الدقيق الذي
العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

خيضع له.
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تتناول الباحثة موضوع اجلنة يف القرآن الكريم يف

إطار اجلامل بشكل عام  ،ففي القسم األول من البحث تعريف

الطاقة اجلاملية ثم تعريف بـ(اجلامل ) من وجهة نظر بعض علامء اجلامل  ،ثم

أشكال الطاقة اجلاملية ومصادرها وكيفية إدراك اجلامل يف اجلنة من خالل آيات كريمة

وردت يف القرآن الكريم .

ثم تنتقل الباحثة إىل موضوع خصائص األجواء العامة للجنة برفقة كتاب اهلل العزيز

لتصوير احلالة العامة للمؤمنني وهم وسط هذه املثوبة جزاء بام عملوا يف احلياة الدنيا قال
تعاىل (ال يرون فيها شمس ًا وال زمهريرا) (،ظل ممدود)( ،ظال ظليال)( ،حدائق وأعنابا )( ،يف

سدر خمضود)(،فيها فاكهة ونخل ورمان )( ،قطوفها دانية )( ،أكلها دائم) وتتوسع السيدة
الباحثة يف موضوع اجلنة يف القرآن الكريم لتنقل للقارئ الكريم الفنون املعامرية والتطبيقية
فيها (ومساكن طيبة يف جنات عدن ) ثم تتطرق إىل املوائد وما حتتوهيا من فاكهة وحلم طري

ورشاب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وانية من فضة ثم تنتقل الباحثة إىل مجال أهل اجلنة

ومجاليات املكان – هذا وللبحث صلة يف العدد القابل – إن شاء اهلل -

�أ .د .ابت�سام عبد الكرمي املدين
جامعة الكوفة -العراق
السبب واملسبب ُسنة اهلل يف خلقه،

القدرة حركة الفضاء أن تطوف باألكوان

يف الكون ،وهي ظاهرة حتى يف مسألة الـ

متنح القدرة حبة ا ُلرب أن تنفلق يف الرتبة

أكثر غرابة من املسببات واألسباب التي

من أصغر جزء يف املادة إىل أعظم يشء

ُ
«كن فيكون»((( ،فلوال األمر «املسبب»

وتنبت ،فكال األمرين يف هناية املطاف

كن فال كان السبب الذي سيكون.

يعود إىل العلة الكربى تبارك وتعاىل.

وب��غ��ض النظر ع��ن حكمته جل

وع�لى أس��اس ذل��ك يمكننا القول

صاحبها ،فالكون كله لوال االعتياد لكان

القرآن من الدالئل الكافية عىل ذلك

السنة ،نجدها ُسنة تعظم
شأنه يف هذه ُ

إن الدنيا هي املسبب اجلنة والنار ،ويف

كالسحر يبدو أمام العالمِ قبل اجلاهل ،إذ

ق��ال ت��ع��اىل :ﱯ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ

كلام فتح اهلل تعاىل بصريتنا عىل علة علمية

ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

اتضحت العظمة اإلهلية غري املتناهية..

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ

فام غرابة املسببات واألسباب التي متنح

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﱮ (((.

((( قال تعاىل( :إِ َذا َقضىَ َأ ْمر ًا َفإِ َّنماَ َي ُق ُ
ول َل ُه ُك ْن
َف َي ُك ُ
ون) (البقرة )117

((( يونس4 :
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اجلنة يف القرآن الكريم

تبني اآلية الكريمة أن الدنيا موطن تأهيل

أنفسهم فيها ال يقىض عليهم فيموتوا،

واملؤمن هو وارثها((( ،فال نعتقد ومه ًا

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

املؤمن – موضوع بحثنا -لدخول اجلنة.

إن قلنا لوال حمطة الدنيا ملا استطاع ساكنو
اجلنة أن يدركوا مجاهلا ،فقد أكدت أغلب

آيات البعث واحلرش يف تصويرها أحوال

الناس ،أهن��م يبعثون بطباعهم الدنيوية
العادية ،إال ما هذب اهلل به املؤمنني من نزع

الغل من أنفسهم وما شابه ذلك((( ،فطباع
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الكافر يف الدنيا هي نفسها يف اآلخرة.

ففي الدنيا عندما قصم اهلل تعاىل القرية

الظاملة ،وأح��س الكفار ببأسه :ﱯ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﱮ ((( ،وكذلك قوهلم

يوم تشخص أبصارهم ساعة الوعد احلق:
ﱯﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﱮ ((( ،ويف الدنيا عندما

ت��أيت ال��س�ماء ب��دخ��ان مبني يغشى الناس
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يستغيث الكفار :ﱯ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦﱮ ((( ،ويف جهنم عندما يرون
(((
(((
(((
(((
(((

تنظر سورة املؤمنون.11-1 :
ِ
ِ
ِ
زَعنَا َما فيِ ُصدُ و ِره ْم م ْن غ ٍّل
(و َن ْ
قال تعاىلَ :
إِ ْخ َوان ًا) (احلجر )47
تنظر سورة األنبياء.14-11 :
تنظر سورة األنبياء.97 :
تنظر سورة الدخان.12-9 :

وال خيفف من ع��ذاهب��ا :ﱯ ﯛ ﯜ

ﯤ ﯥ ﱮ ((( ،أما املنافقون فنفاقهم يف
اآلخرة كنفاقهم يف الدنيا ،ففي الدنيا كانوا
يرتبصون باملؤمنني ،فإن كان هلم فتح من

اهلل :ﱯ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﱮ ((( ،ويف يوم
القيامة ملا يرضب بينهم وبني املؤمنني بسور:
ﱯ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱮ ( ،((1وأما املؤمنون

فكذلك نرى طباعهم يف اآلخ��رة ،فمثلها

كانوا يف حياهتم الدنيا يرددون يف صلواهتم

ويف رسه��م وإع�لاهن��م :ﱯ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﱮ ( ،((1كانوا يف اجلنة :ﱯ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﱮ
(((1

 ،وكام هم يف احلياة الدنيا :ﱯ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﱮ ( ،((1نجدهم أشداء

عىل اهل النار ،فحني يلتمس املنافقون منهم

ن���ور ًا يقولون هل��م :ﱯﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ

ﱮ (((1

(((
(((
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1

 ،وملا ينادوهنم أمل نكن معكم؟

تنظر سورة فاطر.37
تنظر سورة النساء.141
تنظر سورة احلديد.14-13 :
الفاحتة .2
تنظر سورة يونس.10-9 :
تنظر سورة الفتح.29 :
احلديد.13 :

أ .د .ابتسام عبد الكريم املدين

يعيدون عليهم الكرة :ﱯ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ

بينام استطاع التعرف عىل احلروف واألرقام

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

مل تتطور ثقته ببرصه فصار يشعر باخلوف

ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ

يتجول بالدراجة مع صديق يمسك كتفه

يتبني م��ن املشاهد القرآنية تلك إن

كان العامل يبدو له مضطرب ًا من رشائح

ﮋﮌ ﮍ ﮎﮏﮐ

بمدرسة العميان عىل طريقة «برايل».

ﮙ ﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟ ﮠﮡ

عند اخرتاقه الطريق بعد أن كان يمكنه أن

ﮬ ﱮ (.((1

ليقوده.

اإلنسان يبعث بطبيعته البرشية ،فإدراكه
األخروي يكون امتداد ًا لإلدراك الدنيوي،

وهذه مسألة مهمة ،فاإلنسان ال يسعد بام مل

األلوان التي تلطخ األشياء مما جعل الكآبة

واليأس يدبان إليه تدرجيي ًا.

أكد «دايفيدوف» أن معظم من يسرتدون

ف��ق��د أج���رى ال��ع��امل ال��ن��ف�سي «ل��ن��دال

اخلربة ،وبذلك فاتته إمكانية إنتاج أفكار

له برصه جراحي ًا ،وهو يف الثانية واخلمسني

إذ إن اإلدراك هو « عملية تنظيم وتفسري

علامء النفس هذا املعنى.

دايفيدوف» دراسة عىل رجل أعمى أعيد

من عمره فتوصل من خالل تلك الدراسة
إىل النتائج اآلتية:

وق��د ع��زا ذل��ك إىل أن اإلدراك قد فاتته

عن األشياء التي ُحرم منها أثناء العمى،
املعطيات احلسية التي تصلنا»(.((1

يبدو يل يف ضوء تلك اآلراء أن الدنيا

القدرات اإلدراكية املعتمدة عىل البرص

حمطة رضورية إلدراك مجال اجلنة وأن كل

املعتمدة عىل اللمس ،فالرجل كان يعتقد

وقد شجعنا عىل قول ذلك ما التفت إليه

التي تبعد عن األرض عرشة أضعاف طوله،

يربط نعم اجلنات التي وعدها الذين آمنوا

متخلفة نسبي ًا عن ال��ق��درات االدراك��ي��ة

إمكانية ملس االرض خارج نافذة غرفته

( ((1احلديد.15-14 :

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

يألف ،وال يألف إال بطول خربة وقد اكد

برصهم بعد سنوات طويلة يصابون بالكآبة

ما يف الدنيا وسائل إيضاح ملا هي اآلخرة،

بعض الدارسني من أن «القرآن الكريم

( ((1مدخل علم النفس ،دافيدوف.246 :
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وعملوا الصاحلات يوم اآلخرة بنعم الدنيا،

كان للحواس نوع خاص من اإلثارة  -كام

لتلك التي هي أعظم منها واوفر بمقدار ال

لإلحساس كان للذاكرة والعادة العقلية دور

فهو جيعل من هذه النعم الدنيوية مقدمة

يعلمه إال اهلل سبحانه»( ،((1لذلك كان أهل

اجلنة إذا رأوا ثمر اجلنة العجيب فرحوا به

عن فرحهم هذا بقوهلم( :((1ﱯ ﭦ ﭧ

ترجع أيض ًا إىل متعة االستجابة اإلدراكية

ﭨ ﭩ ﭪ ﱮ (.((1

وهبذا يبني القرآن الكريم أن الصلة بني

نعم الطبيعة يف الدنيا ليست مقطوعة عن
العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ملحوظ يف ذلك النوع من اإلث��ارة ،فصار
واضح ًا أن قيمة األدارك احليس ال ترجع

حني ألفوه من جنس ثمر الدنيا ،وقد عربوا

النعم األخروية يف اجلنة(.((2

وملا كان مجال اجلنة من السمو والرفعة

صار من الالزم تربية أهل اجلنة تربية مجالية
راقية ،ترقى عىل اجلامل الدنيوي ،وتؤهلهم
إلدراك ذلك املستوى من اجلامل.

فقد أكد علامء اجلامل رضورة تربية الذوق

اجلاميل إلصدار حكم مجايل مطابق( ،((2وملا
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يرى بعض العلامء – ترتبط به القيمة اجلاملية

( ((1الطبيعة يف القرآن الكريم ،د .كاصد يارس
الزيدي ،دار الرشيد (العراق – )1980
سلسلة دراسات (.)422
( ((1الكشاف  ،اإلمام حممود بن عمر الزخمرشي
(528هـ) ضبط مصطفى حسب ط 2مطبعة
االستقامة (القاهرة 1373ه���ـ1953-م):
.18/1
( ((1البقرة.25 :
( ((2الطبيعة يف القرآن الكريم ،الزيدي.416 :
( ((2م��ق��دم��ة يف ال���دراس���ات اجل�مال��ي��ة ،أب��و

إىل املؤثر اخلارجي من إمتاع حسب ،بل
الباطنية ،وتزيد أمهية ال�شيء امل��درك كلام

كان معناه وشكله يعتمدان اعتامد ًا كبري ًا عىل
جتاربنا السابقة ،وعىل ميولنا اخليالية لذلك
ا ُملدرك ،كام أن القيمة اجلاملية للشكل تعتمد
اعتامد ًا كبري ًا عىل العالقة بني االنطباع احليس
والشكل الذي يندرج حتته ذلك االنطباع ،إذ

إن هذه العالقة هي التي حتدد قيمة اليشء

بصفته مثا ً
ال للنوع الذي ينتمي اليه ،فإن
حتققت هذه الصورة العقلية ،وزيد عليها

سمو وغنى ،جتسدت لنا بشكلها اجلاميل(((2

،

وعليه فإن إدراك مجال اجلنة سوف يعتمد

أمور ًا مهمة منها:

التزود بالطاقة اجلاملية املجانسة مجال

اجلنة.

ريان.106:
( ((2مدخل علم النفس ،دافيدوف.139 ،

أ .د .ابتسام عبد الكريم املدين

ميول اإلنسان اخليالية للجنة

االنطباعات الذاتية عنها.

القرآن الكريم كفيل بتلك األمور الثالثة

ليؤسسها ويطورها لدى تالمذته.

فهو من فاحتته إىل معوذته شدٌّ إىل اجلنة

وهداية إىل سبيلها ،وإثراء اخليال وتطوير

االنطباع عنها.

أما اخليال يف القرآن الكريم فإنه اتبع

أسلوب ًا خاص ًا يف إثرائه وتنميته ،ألجل اجلامل
اهلائل يف اجلنة ،فهو يدعو دعوة ملحة لتدبر
حتى إذا متكنت من النفوس وسمت هبا

األذواق إىل مستوى الشعور باللذة اجلاملية

فاجأهم باستهانة قصوى بكل ما يف هذه
الدنيا قياس ًا إىل ما عند اهلل سبحانه وتعاىل يف

اآلخرة ،فالقرآن حيثنا عىل النظر يف السامء:

ﱯﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﱮ (.((2
وكذلك األرض وما أب��دع فيها رهبا،

إذ مدها وجعل فيها روايس ،وأهنار ًا ومن

كل الثمرات واجلنات من أعناب وزرع
( ((2سورة ق.6 :

واجل��ب��ال تبس بس ًا ،حتى تكون كاهلباء
املنبث(.((2

اما الشمس التي جعلها سبحانه وتعاىل

رساج ًا وهاج ًا( ،((2فتكور( ((2والكواكب

التي زينت السامء هبا( ،((2فتكور(((2

.

هذه اهلزات العنيفة التي هتز اخليال جتعله

يقفز بعد ان استوعب عظمة الساموات
واألرض إىل ما ورائها من عظمة كربى

فيتلقاه القرآن الكريم :ﱯﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﱮ (((3

 ،ﱯﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﱮ(((3

.

حرص القرآن الكريم يف أسلوبه هذا

عىل دفع املؤمن عن التوهم ،بأن مجال الدنيا
هو اجلامل األسمى ،ألن ذلك من شأنه أن

جيعل اخليال متقوقع ًا عىل مستوى اجلامل

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

الكون ويلفت األنظار إىل هذه العظمة،

ونخيل( ،((2إذا هبا يوم القيامة ترج رج ًا،

الدنيوي ،فال تسمو من خالله االنطباعات
املالئمة إلدراك املستوى اجلاميل يف اجلنة.

(((2
(((2
(((2
(((2
(((2
(((2
(((3
(((3

تنظر سورة الرعد.4-3 :
تنظر سورة الواقعة.7-4 :
تنظر سورة نبأ.13 :
تنظر سورة التكوير.1 :
تنظر سورة الصافات.6 :
تنظر سورة التكوير.2 :
الكهف.46:
النحل.30 :

297

اجلنة يف القرآن الكريم

فمن شأن اخليال أن يسمو عىل الواقع

املحسوس سمو ًا بعيد ًا ،فيحقق لنفسه ما ال

حد له من االنطباعات.

قال بعض الدارسني يف حديث حول

الروحانية عند (ابن عريب) :كانت أعظم

موهبة روح��ي��ة يتمتع هب��ا اب��ن ع��ريب هي

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

اخليال ...فكان يتخيل التجليات التي يريد
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ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﱮ (،((3
وق���ال ت��ع��اىل :ﱯ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥ ﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﱮ (.((3

إدراك اجلامل يف اجلنة

رؤية اهلل فيها ،فهو يقول« :لقد بلغ يب اخليال

قال بعض العلامء :كل املؤمنني يطالع

عيني ...كلام قدمت يل املائدة يقف عىل

واألرض ،ال يضيق بعضهم عىل بعض

عملية اخللق»( ،((3فالتخيل ملا يسمو يسمو

بقدرتفاوهتم يف اتساع نظرهم واتساع

الركود أخذ الذوق اجلاميل بمذهب مجال

لتفاوهتا(.((3

أنه كان حبي جيسد يل حمبويب من خارج

مجال امللكوت يف جنة عرضها السموات

حرفها ....وكان ينادي باستخدام التخيل يف

أص ً
ال ،إال أهنم يتفاوتون يف سعة متنزهاهتم

معه االنطباع وإذا ركد ركد معه ،فإذا كان

معارفهم فهم درجات عند رهبم ،ال حرص

الدنيا ،وهذا األخري ال يشكل يف حقيقته
إال صورة «دنيا» جلامل اجلنة ،وحينئذ يرتبى

الذوق تربية مجالية قارصة عن إدراك ذلك
اجلامل ،فيكون دخول اجلنة عبث ًا ،وسنة اهلل

تعاىل يف خلقه تأبى العبث ،ولذلك نجد أن
القرآن الكريم حيذر من االغرتار بالدنيا:

ﱯ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

( ((3الروحية عند حمي الدين بن عريب ،د .عيل
عبد اجلبار رايض ،مكتبة النهضة املرصية
(القاهرة)(،د .ت).494 :

يدرك ساكن اجلنة يف مجاهلا عىل مقدار

ما طور به انطباعه عنها ،ويعتمد ذلك عىل

عمق إيامنه ،وثقته بعمله يف احلياة الدنيا
ف��إن :ﱯ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﱮ ( ،((3فهم

ليسوا يف رقي واحد ،قال تعاىل :ﱯ ﮆ

( ((3لقامن.33 :
( ((3آل عمران.14 :
( ((3إحياء علوم الدين ،لإلمام أيب حامد حممد بن
حممد الغزايل (505ه��ـ) دار الندوة اجلديدة
بريوت (د .ت).109/4 :
( ((3االحقاف.19 :

أ .د .ابتسام عبد الكريم املدين

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﱮ ( ،((3لكن

أهل اجلنة متساوون يف مسألة واحدة وهي:

ﱯ ﭤ ﭥ ﭦ ﱮ( ،((3إن هذا الذي يدعونه

افرتقت أزماهنم أو طرق معيشتهم.

توحيد صفات املؤمنني

اجلنة سكن مشرتك للمؤمنني ،فقد بني

سيعتمد عىل تربيتهم اجلاملية الدنيوية التي

القرآن الكريم اشرتاكهم يف

إعطاء كل درجته ويف وفاء وعده بإعطائهم

فإذا علمنا أن أهل اجلنة بالقياس الزمني

فلوال ذلك التباين يف مستوى الرتبية

امل��ك��اين م��ن م��ش��ارق األرض ومغارهبا،

الدرجات العليا ولصارت اجلنة مستوى

إمكانية األلفة بينهم ،وقانون احلياة يثبت

املجالس(((4

ارشنا إليها ،وبذلك يتحقق العدل اإلهلي يف

والتحاور( ((4واملطاعم(((4

ما يدعون.

من عهد آدم  إىل يوم يبعثون ،وبالقياس

الدع����ى أه���ل اجل��ن��ة م��ا أله��ل
اجل�مال��ي��ة َّ

النفس :إن املخلوقات إذا تساوت يف مدى

استجابتها لنفس املثريات فإهنا ستتنافس

عىل نفس م��وارد الغذاء وامل��أوى ،إال أن
اختالف احلساسية يسمح باقتسام البيئة
الطبيعية( ،((3واالختالف ذاك يقترص عىل
االختيارات اجلاملية حسب.

فال يمس صفاهتم العامة ،فالدين حيرص

عىل توحيد املؤمنني بصفات عامة واحدة،

متكنهم من معارشة بعضهم بعض ًا معارشة
منسجمة سعيدة ،فيوحدهم بميوهلم مهام

( ((3األرساء .21
( ((3يس.57 :
( ((3مدخل علم النفس ،دافيدوف.245 :

فسوف يتبادر إىل ال��ذه��ن استفهام عن
أن لكل زمان ومكان إنسان ًا بصفات وقيم،

َّ
إن ال��رس��االت الساموية مصدرها واحد

جاءت بعقائد عامة ..قال تعاىل :ﱯ ﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﱮ (،((4

وق��ال ت��ع��اىل :ﱯ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

واح���د ًا ال تفاضل فيها ،إذ يقول علامء

بألفة محيمة،

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱮ
(.((4

زَعنَا َما فيِ ُصدُ و ِر ِه ْم ِم ْن ِغ ٍّل
(و َن ْ
( ((4قال تعاىلَ :
ِ
إِ ْخ َوان ًا َعلىَ سرُ ُ ٍر ُم َت َقابِلنيَ) (احلجر )47
(و َأ ْق � َب� َ
�ل َب ْع ُض ُه ْم َع�َل�ىَ َب ْع ٍ
ض
( ((4قال تعاىلَ :
َيت ََسا َء ُل َ
ون) (الطور )25
ْ
ِ
ِ
َ
َاز ُع َ
( ((4قال تعاىلَ ( :ي َتن َ
ون ف َيها َكأس ًا ال لغْ ٌو ف َيها
يم) (الطور )23
َوال َت ْأثِ ٌ
( ((4النحل.2 :
( ((4النحل.36 :
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تبني اآلي��ات أن التوحيد ركيزة أوىل

جيتمع عليها املؤمنون باختالف أزماهنم
وأقطارهم ،ونظرة يف سورة هو د  نلمس

أكد املفرسون أنه ليس يف اجلنة فارق بني

فيها ركائز أخرى تشكل املشرتك األعظم

اخلصائص اجلاملية يف الطبيعة

ﯺ ﱮ ( ،((4إنه كناية عن دوام الرزق،

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

اجلنة :احلديقة ذات النخل والشجر

وإال فليس يف اجلنة بكرة وال عيش بل مقدار

بأشجارها ،أي تسرتها ،واجلنة ي��راد هبا

ويغلقون األب���واب ،وم��ق��دار زم��ن آخر

والبستان قيل هلا جنة ألهنا جتن األرض

يف كل األدي���ان :املكان املعد للصاحلني،
العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

خصائص األجواء العامة

ليل أو هنار وقيل يف تفسري قوله تعاىل :ﱯ ﯯ

بني املؤمنني عامتهم.

ينقلون إليه بعد موهتم ،ينعمون هناك

بالغبطة والسعادة األب��دي��ة( ،((4وقيل إن
لفظ األرض عندما يطلق عىل اجلنة يكون

استعارة ،ألن أرض اجلنة تشبه ارض الدنيا
من حيث جريان األهنار فيها ونمو األشجار

والثامر(.((4

خيتفي هناك التعايش املتعارف عليه يف
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غري أن يكون السكان خدم ًا ليشء.

احلياة الدنيا ،وكل ما نسميه بتبادل املنفعة فال

أنعام نطعمها لتعيش وتدر علينا منتوجاهتا
لنعيش ،بل كل ما يف اجلنة خلدمة سكاهنا من

( ((4دائرة املعارف ،املعلم بطرس البستاين ،مطبعة
املعارف بريوت1882 ،م.559/6 :
( ((4جملة األزهر :املجلد  ،26اجلزء،16-15 :
الصادر يف (1955م).916 :

من الزمن يعرفه أهل اجلنة فريخون احلجب
يعرفونه أيض ًا ،فريفعون احلجب ويفتحون

األب��واب وليس هناك ليل وإنام هو ضوء

ونور يرد الغدو عىل الرواح ،والرواح عىل
الغدو ،وتأتيهم ُطرف اهلدايا من اهلل تعاىل

بمواقيت صالهتم يف احلياة الدنيا وتسلم

عليهم املالئكة(.((4

ُي � َن� ِّ�وه ال��ق��رآن الكريم بتلك األج��واء

فيقول :ﱯ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﱮ (،((4
بحرها،
فاجلنة ال ترى فيها شمس تؤذي ّ
وال زمهرير يؤذي بربده( ((5بل هواء دائم
االعتدال( ،((5وعىل مزاج واحد رسمدي

(((4
(((4
(((4
(((5
(((5

مريم.62 :
روح املعاين ،اآللويس.112/16 :
اإلنسان13 :
جممع البيان ،الطربيس.410/5 :
الكشاف ،الزخمرشي.536/4 :

أ .د .ابتسام عبد الكريم املدين

ال يبغي عنه أحد حو ً
ال(.((5

خصائص أشجار اجلنة

ق��ال ت��ع��اىل :ﱯ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﱮ ( ،((5السدر اس��م لشجرة النبق

أما الطلح فقيل إنه شجر عظام من شجر
العضاة والواحدة «طلحة»( ،((5وهو شجر

ب��ارد رطب تعرفه ارض اليمن واحلجاز
حسن املنظر وقيل إنه شجر املوز.

ق��ال ت��ع��اىل :ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱮ

( ،((5وج��اء يف تفسري ابن عباس ،
وألوان الرمان يف الطعم واملنظر(.((5

النخل :قيل إن النخل يف اجلنة جذوعها

زم��رد اخ�ضر

وكرانيفها(((5

ذه��ب أمحر

وسعفها كسوة أهل اجلنة منها مقطعاهتم

وحللهم وثمرها أمثال القالل( ،((5أشد
( ((5تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري.456/4 :
( ((5الواقعة29-28 :؟
( ((5خمتار الصحاح ،حممد بن أيب بكر الرازي،
مبطعة بابل( ،بغداد – 1983م).395 :
( ((5الرمحن.68 :
( ((5الكشاف ،الزخمرشي.367/4 :
( ((5كرانيف ،مفردها كرناف :أصول الكرب التي
تبقى يف جذوع النخل بعد قطع السعف ،تاج
العروس الزبيدي ،حتقيق مصطفى حجازي:
.305/24
( ((5القلة :إناء كاجلرة :خمتار الصحاح الرازي:

والني من الزبد ،وليس به عجم( ((5وهناك

نخيل أصوله فضة وجذوعه فضة وسعفه
حلل ومحله الربط( ((6وقيل ال تعارض بني

الوصفني.

الثامر:قال تعاىل :ﱯ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﱮ ( ،((6فثامر اجلنة تشبه

ثامر الدنيا إال أهنا تفوقها مجا ً
ال وطع ًام إىل

غاية ال يعلمها إال اهلل ،وليس املراد بالثمرة

التفاحة الواحدة أو الرمانة الواحدة الفذة،
وأنام املراد النوع من انواع الثامر ،وما يتناول

أهل اجلنة الثمرة حتى تنمو مكاهنا أخرى،
والثامر فيها نضيدة من أصل الشجرة إىل

فرعها(،((6

(ُ ...أك ُلها

دائ��م((6()....

خمصوص بمواسم وال يلحقه

غري

فناء(((6

،

ولذته دائمة ال تزاد بجوع ،وال متل بشبع(((6

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

أن يف اجلنتني ألوان الفاكهة وألوان النخيل

بياض ًا من اللبن وأحىل طع ًام من العسل،
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.549
( ((5العجم :النوى ،خمتار الصحاح.415 :
( ((6روح املعاين :اآللويس.122/27 :
( ((6البقرة.25 :
( ((6الكشاف ،الزخمرشي.81/1 :
( ((6الرعد.35 :
( ((6تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري.278/4 :
( ((6روح املعاين ،اآللويس.163/13 :

اجلنة يف القرآن الكريم

( ...وجني اجلنتني دان ،((6()...أي ثمرها
قريب متدل يف

أغصانه(((6

و (قطوفها

دانية)( ،((6يناهلا القائم والقاعد( ((6وهي

(ذ ِّل َل ْت ُق ُطو ُف َها َت ْذلِي ً
ُ
ال)(.((7

رشاء(.((7

خصائص اجلامل يف العيون واألهنار:

أغلب صور اجلنة تكرر ًا ،صور اجلنان

جتري من حتتها األهنار ،فقد تكررت هذه
ال��ص��ورة ث�مان وعرشين م���رة( ،((7سوى

جريان العيون واملاء وسوى ما أملته اآلية
العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

طينها املسك وحصاؤها اجل��وه��ر(،((7

وماؤها (مسكوب)( ،((7ينساب حيث شاء

مسخرة هلم يقطفوهنا كيف شاؤوا( ،((7فقد
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ب�لا ت��وق��ف( ،((7وأهن��ا م��ن غ�ير أخ��دود،

الكريمة (إن املتقني يف جنات وهن��ر)(،((7

فوضع(هنر) ليعني مجيع االهن��ار من ماء
ولبن ومخر وعسل؛ ألنه يعني اسم جنس

يطلق عىل الكثري والقليل(.((7

إن الصفة العامة يف أهنار اجلنة :الدوام

يف اجلريان ،ومن حتت األشجار واملساكن،
( ((6الرمحن.54 :
( ((6تفسري القرآن العظيم ،أبن كثري.278/4 :
( ((6احلاقة.23 :
( ((6الكشاف ،الزخمرشي.483/4 :
( ((7امليزان :الطباطبائي.129/29 :
( ((7اإلنسان.14 :
( ((7ينظر املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم،
حممد فؤاد عبد الباقي ،مطابع الشعب (د .م)
(1378هـ).168-167 :
( ((7القمر.54 :
( ((7جممع البيان ،الطربيس.195/5 :

أهل اجلنة ،ال حيتاجون فيه إىل سانية وال
ومن اجلدير بالذكر أن أغلب املفرسين

يرصحون بعدم دخول احليوانات الدنيوية

اجلنة ال سيام النفعية منها النتفاء احلاجة

إليها ،فقد أكد بعض العلامء فناء البهائم
والطري والدواب يوم املحرش ،فيقول« :يبلغ

من عدل اهلل تعاىل أن يأخذ للجامء من القرناء

ثم يقول كوين تراب ًا»( ،((7ويقول آخرون:

«حيرش كل يشء حتى الذباب للقصاص،

إذا قيض بينهام ردت تراب ًا فال يبقى منها إال
ما فيه رسور لبني أدم وإعجاب كالطاووس

ونحوه(((8

 ،وقيل حرش البهائم موهتا وحرش

كل يشء امل��وت غري اجلن واألن��س ،فأهنام
يوقفان يوم

القيامة»(((8

 ،وال حيرض يوم

القيامة غري الثقلني لعدم تكليف غريهم

(((7
(((7
(((7
(((7
(((7
(((8
(((8

م .ن.418/1 :
تفسري القرآن الكريم ،ابن الكثري.62/1 :
الواقعة31 :
روح املعاين ،اآللويس.140/27 :
إحياء علوم الدين :الغزايل.522/4 :
الكشاف ،الزخمرشي.565/4 :
تفسري القرآن العظيم ،إبن كثري.476/4 :

أ .د .ابتسام عبد الكريم املدين

ولعدم أهلية سواهم بالكرامة ،ثم ال دليل

فقال :هو من اخلريالكثري(.((8

يف الكتاب او ما عول عليه من السنة بدخول

وق��ي��ل :إن���ه ح���وض ت���رد ع��ل��ي��ه أم��ة

إن م��ا يؤكد ع��دم دخ��ول احليوانات

السامء ،أو هو :هنر أشد بياض ًا من اللبن

األربعة بصفاهتا املبينة يف القرآن الكريم

حممدعبقه زاك ،وعرضه وطوله ما بني

سوى الثقلني اجلنة(.((8

اجلنة صغريها وكبريها ،وجود تلك األهنار
وهي:

أهنار من ماء غري آسن(.((8
أهنار من لبن مل يتغري طعمه(.((8
أهنار من مخرة لذة للشاربني(.((8

الكوثر

قال تعاىل :ﱯ ﮆ ﮇ ﮈﱮ

( ،((8اختلفت األق��وال يف معنى الكوثر

وت��ض��ارب��ت ( ،((8إال أن اش��م��ل تفسري

تنضوي حتته أغلب اآلراء ما روي عن ابن
عباس  أنه فرس الكوثر باخلري الكثري،

فقيل له :إن أناس ًا يقولون هو هنر يف اجلنة!،
( ((8روح املعاين ،اآللويس.52/30 :
( ((8حممد.15 :
( ((8حممد.15 :
( ((8حممد.15 :
( ((8الكوثر.1 :
( ((8ينظر :روح املعاين ،اآللويس-244/30 :
.245

حفتاه ق��ب��اب ال�����در( ،((8ت��رد عليه أمة

املرشق واملغرب.

العيون :قيل :إن كل أهنار اجلنة ماؤها

ولبنها ومخرها وعسلها مصدرها الرئيس

العيون ،قال تعاىل :ﱯ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﱮ( ،((9وكل أصناف األهنار تفور من
فوارة تلك العيون ثم جتري يف جمارهيا(((9

.

عني السلسبيل :قال تعاىل :ﱯ ﮭ

ﮮﮯ ﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﱮ ( ،((9الزنجبيل يف الدنيا رشاب

يصنع من نبت حيمل من بالد الصني له لذع

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

أهنار من عسل مصفى.

حممديوم القيامة ،انيته ع��دد نجوم

يف اللسان ،يمزج بالرشاب فيلتذ به(،((9
وقيل هو اخلمر(((9

.

(((8
(((8
(((9
(((9
(((9
(((9
(((9

الكشاف ،الزخمرشي.645/4 :
جممع البيان ،الطربيس.549/5 :
احلجر.45 :
جممع البيان ،الطربيس.549/5 :
اإلنسان.18-17 :
روح املعاين ،اآللويس.160/29 :
خمتار الصحاح.269 :
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التسنيم :قال تعاىل :ﱯ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﱮ ( ،((9وهي

يف االهن��ر ،وأثناء نضخهام تعطر املساكن

ال يرشهبا إال املقربون ،فهي هلم خاصة

العني اجل��اري��ة:ق��ال ت��ع��اىل :ﱯ ﮗ ﮘ

عني لرشاهبا رشف عىل بقية األرشب��ة ،إذ
برشبوهنا رصف ً��ا ،ويمزج منها لسائر أهل

ﮙﱮ (الغاشية  ،)12قيل :إن لكل انسان يف

اجلنة( ،((9وقيل سميت بذلك ألهنا تأتيتهم
ال��ك��اف��ور :ق��ال ت��ع��اىل :ﱯ ﰂ ﰃ

الطبيعة هبذا اجلامل الساحر إال أهنا ركن من

ﰄﰅﰆ ﰇ ﰈﰉ

وال تنقطع( ،((10وعىل الرغم من تبدي

أركان املوضوع اجلاميل يف اجلنة.

ﰊﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﱮ

الفنون املعامرية والتطبيقية:

يف اجلنة وقوله تعاىل :ﱯ ﭖ ﭗ ﱮ  ،أي

من فوقها غ��رف فن معامري مشهور يف

معناه تشقيق األرض ،ليجري امل��اء(،((9

مجايل اعتاده اإلنسان عىل وفق فنون تبنى

(((9
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والناس بعطرها وخرياهتا(.((10

قرصه عين ًا جارية متده بكل ألوانا الرشبة

من فوق جمالسهم وتصب يف كؤوسهم(.((9

304

فوارتنان باملاء من أصل الينبوع ثم جتريان

(اإلنسان  ،)6-5الكافور اسم لعني ماء

املساكن والغرف املبنية والغرف التي

يقودوهنا حيث شاؤوا يف منازهلم ،فالتفجري

احلياة الدنيا ،فالبيت كام قيل – موضوع

وماء تلك العني يف بياض الكافور وعرفه

عىل التناسق وختضع نوع ًا ما للمنطق(،((10

العني(.((10

ببناء القصور وزخرفتها وإقامة اجلنائن

وبرده ،فيمزج هلم اخلمر بالكافور من تلك

وع�لى الرغم من املقاالت الفنية أحيان ًا

العيون النضاخة :قال تعاىل :ﱯ ﯺ

حوهلا ،ورفع الفرقات يف شاهق السامء،

ﯻ ﯼ ﱮ (الرمحن  ،)66واملعنى أهنام
( ((9املطففني.28-27 :
( ((9جممع البيان ،الطربيس.456/5 :
( ((9الكشاف ،الزخمرشي.577/4 :
( ((9جممع البيان ،الطربيس.411/5 :
( ((9روح املعاين ،اآللويس.154/29 :
( ((10جممع البيان ،الطربيس.210/5:

وتأجج األن���وار فيها لتبدد ظلمة الليل
وتكيف دواخلها تدفئة وت�بري��دا ،وكأن

( ((10روح املعاين ،اآللويس.115/30 :
( ((10مقدمة يف الدراسات اجلاملية ،أبو ريان:
.177
( ((10روح املعاين :األلويس.136/1 :

أ .د .ابتسام عبد الكريم املدين

اخلطى حتث نحو منازل ﱯ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﱮ

(اإلن��س��ان )13

فإن مساكن اجلنة

تفوقها ب�ما ال ح�صر ل��ه م��ن اخلصائص،
فهي تعتمد فن ًا يعجز الفن الدنيوي أن

يرقى إليه ،فبيوت اجلنة مادهتا براقة مشعة

ملونة ،ألهنا جموهرات من الدر والياقوت
والزبرجد ،وأما هندستها فتتميز بالضخامة

والغرابة ،فهي ال ختضع للمنطق الدنيوي،

مثل املالبس واحل�لي ،ومثل األث��اث من
املوائد ومستلزماهتا ومثل الفرش والستور

وغري ذلك(.((10

والفنون التطبيقية يف اجلنة شأهنا شأن

كل مجاليات اجلنة تظهر بطاقات مجالية
هائلة ،قال تعاىل :ﱯ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱮ

(الكهف  ،)31وهناك الرسر ،قال تعاىل:

ﱯﯦ ﯧ ﯨ ﱮ (احلجر .)47

بل ملنطق فني جنتي خاص ،قال تعاىل :ﱯ

املوائد:مل تعد املوائد يف اجلنة غايتها نفعية

الصف  ،)12لقد أمجل القرآن الكريم وصف

حمضة ،فقد رصح القرآن الكريم بالفاكهة

أن لكل مؤمن جنة ومسكن ًا إال أهنا تتفاوت

وق��ال املفرسون ب��أن كلام يؤكل ويرشب

وأخ��رى من الفضة وغريها من اللؤلؤ

فال ج��وع يرجى دفعه ،وال ظمأ يرجى

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﱮ (التوبة ،72

كام هو احلال يف احلياة الدنيا ،بل غاية مجالية

يف رقيها( ،((10فمنها قصور من الذهب

هناك يعد فاكهة ،ألنه يتناول ملحض اللذة

وغريها من الياقوت( ،((10وكلها حسنة

سقيه ،وال دوام حياة ملتزم هبام(.((10

البناء طيبة القرار مالطها املسك وحصباؤها

اللؤلؤ والياقوت وتراهبا الزعفران(.((10

الفنون التطبيقية:الفنون التطبيقية ويراد

ومما يؤكد الغاية اجلاملية يف موائد أهل

اجلنة أن القرآن الكريم مل يصف أصناف

تلك املوائد كوصفه اهليئة اجلاملية التي

هبا كل الفنون التي يكون غرضها تزيني

حتفها ،فالطعام ﱯ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

( ((10روح املعاين اآللويس136/10 :
( ((10جممع البيان :الطربيس.393/4 :
( ((10تفسري ال��ق��رآن العظيم أب���ن كثري:
.369/3

( ((10اس��م علم اجل�مال امل��ارك�سي ،أوفيسا
نيكوس.57 :
( ((10ت��اج ال��ع��روس ،الزبيدي ،حتقيق عبد
الكريم العزباوي.439/26 :

اإلنسان وتزيني مسكنه بالكامليات اجلاملية

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

املساكن بأهنا طيبة ،ودلت االخبار املأثورة

واللحوم وال�شراب يف موائد أهل اجلنة،
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ﯞ ﱮ (الزخرف  ،)71أو ﱯ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﱮ (االنسان  ،)15والصحفة واآلنية يف
معنى واحد.

مجال أهل اجلنة

ثالثة أصناف يمكن متيزها يف سكان

اجلنة(.((10

املؤمنون واملؤمنات.
احلور العني.
اخلدم من الغلامن والولدان.
العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

وكل صنف له خصائصه اجلاملية.
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املؤمنون واملؤمنات

البياض :بياض الوجوه السمة املميزة

للمؤمنني واملؤمنات يف ساحة احلرش ويف
اجلنة ،قال تعاىل :ﱯ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﭛ ﭜ ﱮ (احلديد  ،)12فنورهم ضياء يرونه
بني أيدهيم وبأيامهنم ،فهو شعار للمؤمنني

واملؤمنات يومئذ وآية هلم .

الطهرُ :ط��ه��ر أه��ل اجل��ن��ة م��ن ك��ل ما

تستكرهه النفس يف احلياة الدنيا ،ومن ذلك
أن طعامهم ورشاهبم يتمثل كله ،وال ينزل

فضالت إال تعرق ينضح من أجسادهم

كاجلامن شك ً
ال وكاملسك عطر ًا( ،((11وإن
أول زمرة تدخل اجلنة صورهتم عىل صور
القمر ليلة البدر ،وان الذين يلوهنم عىل
ضوء أشد كوكب يف السامء إضاءة وهم عىل

خلق رجل واح��د( ،((11قال تعاىل :ﱯ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﱮ (اإلنسان .)20

املؤمنات واحلور :اختلف املفرسون يف

احلور :فقيل هن مؤمنات الدنيا وقيل :إهنن

ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

لسن من نساء الدنيا( ،((11إال أن أغلب

ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰ

وأهنن أدنى منزلة من املؤمنات هناك(،((11

ﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨ
ﯱ ﯲ ﯳ ﱮ (آل عمران .)107 – 106
ال��ن��ور :ق��ال ت��ع��اىل :ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ
( ((10مل نتناول يف بحثنا اجل��ن يف اجلنة وما
حدثتنا عنه سورة الرمحن لكون عامل اجلن
غيبي ًا يف الدنيا وعىل ما يبدو غيبي ًا يف اجلنة
أيض ًا.

األقوال تشري إىل أن احلور خملوقات جنتية

لكن خلط ًا واضح ًا نجده يف التفاسري حني

( ((11ينظر :الزهد والرقائص ،لشيخ اإلسالم
عبد اهلل بن مبارك املرزوي181( ،هـ) حتقيق
الشيخ حبيب الرمحن األعظمي علمي بريس
(اهلند1385 -هـ 1966 -م).70/2 :
( ((11حادي األرواح :ابن جوزيه.104 :
( ((11التفسري الكبري ،الرازي.253/27 :
( ((11جممع البيان ،الطربيس.65/1 :

أ .د .ابتسام عبد الكريم املدين

احلديث عن النساء املؤمنات واحلور(.((11
مجالية اخلدم :قال تعاىل :ﱯ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﱮ (الطور ،)24

وق��ال ت��ع��اىل :ﱯ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﱮ (اإلنسان  ، )19وقال

الفعالة التي يؤثر املبدع عن طريقها عىل
بيئة الطبيعة لكي يشكلها ويصوغها
ويكفيها( ،((11لتتمثل يف يشء يوجد خارج

الفاعل ،يتبني من خالله أن ارادة املبدع قد
حتققت فيه(.((11

تعاىل :ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

الفن الرباين يف اخللق الدنيوي يتمثل يف

يف التفسري أن الغلامن يف احلسن والصفاء

أما فنه جال جالله يف خلق اجلنة فيكمن يف

عليهم أية مشقة يف خدمة أهل اجلنة ،بل هم

الدنيا) ،واألنموذج األعىل (اجلنة)( ،((11مما

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﱮ (الواقعة  ،)18-17وجاء

والبياض كاللؤلؤ املصون املخزون وليس

والغلامن خمصوصون مملوكون ألصحاهبم
من املؤمنني ،مجاهلم غض رطب كالصدف
حسن ًا وصفا ًء.

الفارق الشاسع بني األنموذج األدنى (احلياة

يمكن اإلنسان أن يعي ذلك الفارق الفني

الشاسع بني األنموذجني فقيل :إن الطبيعة

تكون مجيلة عندما يكون هلا مظهر الفن حيث
يمكن لإلنسان أن يعيه فن ًا(.((12

أم��ا ال��ول��دان املخلدون فإهنم وصفاء

فإذا تأملنا مجال االنموذج االدنى (احلياة

يتغريون وقيل :إهنم مقرطون مما يدل عىل

عليه اجلامل يف اجلنة ،وأما الفارق بني مجال

للخدمة باقون ال يموتون وال هيرمون وال

صغر سنهم(((11

فلسفة الفن يف اجلنة

الفن جمموعة من العمليات املقصودة

( ((11ينظر جممع البيان ،الطربيس،65/1 :
وكذلك تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري:
.280/4
( ((11جممع البيان ،الطربيس.166/5 :
( ((11نفس املصدر السابق.216/5 :

الدنيا) استطعنا أن نتصور ما يمكن أن يكون
االنموذج االدنى (احلياة الدنيا) واالنموذج
االع�لى (اجلنة) فيتبني من خالل املقارنة
القرآنية الرائعة ،قال تعاىل :ﱯ ﮠ ﮡ

ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧ

(((11
(((11
(((11
(((12

فلسفة الفن ،زكريا ابراهيم.70 :
م .ن.10 .
ينظر :الكشاف ،الزخمرشي.81/1 :
علم اجلامل :هوسامن.197 :

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

يف لذة ورسور ،فليس يف اجلنة حمنة(،((11

خلق البيئة الطبيعية عىل الشكل الذي نراه،
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ﮨﮩﮪﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰ

الفن الرباين يف الدنيا من حيث الشكل
ومن حيث الدوام واخللود ،فإنسان اجلنة
يتميز مجاله بالبياض املشبع بالنور ،مما

جيعله حماط ًا هبالة فنية مجالية تشيع املحبة

(آل

ه��ذه املقارنة بني طبيعة احلياة الدنيا

جيتمعون متقابلني يف ُو ٍّد وس��ع��ادة ،قال

عمران .)15-14
وطبيعة اجلنة تؤكد أن املقياس الرباين
العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

من أرك��ان اجلنة ،بشاسع فرق بينه وبني

والتواد بينه وبني سائر سكان اجلنة ،حتى

ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﱮ

هيدف إىل إفهام اإلنسان معاين اجلامل اجلنتي
فقيل :إن اآلية تستعرض الرغائب النفعية

الدنيوية ولذائذها من الشهوات وهي

شهوات مستحبة مستلذة وليس مستقذرة
وال كرهية.

اإلبداع الفني يف اجلنة

إن عالقة الطبيعة بالفن عالقة العامل
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الفن الرباين يظهر بجالء يف كل ركن

الطبيعي الزائل بذلك العامل اإلنساين الذي
يلتمس اخللود عند الصورة املخلوقة(.((12

وعليه يكون اإلب��داع الفني يف اجلنة

يلتمس فيه وعنده اخللود عند قياسه بطبيعة
احلياة الدنيا.

(((12

مشكلة الفن ،زكريا إبراهيم88 :

نزع الغل من صدورهم وصاروا أخوان ًا،
تعاىل :ﱯﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﱮ (اجلحر .)47

أما الفنون املعامرية والتطبيقية يف اجلنة

فتسمو عىل الفن اإلنساين سمو ًا يعادل
الفارق بني العلة واملعلول ،فاملادة طيعة

سهلة منقادة إلرادة اخلالق جل وعال انقياد ًا
مطلق ًا ،وهذه احلرية منتهى غاية الفن عىل

وجه العموم.

غاية الفن يف اجلنة

إن غاية العظمة يف اجلنة :مرضاة اهلل

تعاىل ،قال عز وجل:ﱯﮭﮮﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

أ .د .ابتسام عبد الكريم املدين

ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﱮ (التوبة ،)72قال املفرسون

ﮂ ﮃ ﱮ (احلج .)59
إن ال��ف��ن يف اجل��ن��ة فيض م��ن اجل�مال

مل يستعمل القرآن الكريم (رضوان) إال يف

اإلهلي تفيض به الذات املقدسة عىل عبادة

سبحانه ،فقد كان الرضوان أكرب من كل ما

أولئك املخلصني بصورة مطابقة ملا يشتهون

الوصول لكل سعادة وكرامة ،وهو غاية

ت��ؤج��ج يف أه��ل اجل��ن��ة العنارص اجلاملية

وملا كانت املرضاة الربانية هي الغاية

الرفاهية يف احلياة يشعر معهام اإلنسان أنه

العنرص ال��ذي يعكسه الفن ،وع�لى مجيع

إن كل ما يف اجلنة طاقة مجالية ،أي

رضا اهلل سبحانه وتعاىل ،بيان ًا لعظيم شأنه

املخلصني فيظهر عىل شكل ما حمقق ًا إرادة

يف اجلنة ،فهو مبدأ حللول دار املقامة ،ومبدأ

ويستلذون ،وهو رفاهية واسعة األبعاد

املحبني ومنتهى أمنية الراغبني(.((12

الذاتية ،يقول علامء اجلامل :إن الفن نوع من

العظمى يف اجلنة ف�لا ب��د أن تكون هي

ممتلئ باحليوية.

الفني مما يؤدي إىل ترضية املشاعر والتسامي

النفسية  ،فهو ال حيتاج (حاجة نفعية –

وعليه تكون كل نسمة من نسامت اجلنة،

اجلنة من خملوقات ،إنام هي الرمحة اإلهلية

انعكاس ًا ملرضاة اهلل عز وجل ،يتلقاها أهل

وظيفة الفن :من املعلوم أن عالقة املؤمن

يعكس فكرة الفنان الكامنة وراء خلقه

أن حيقق له اهلل سبحانه االستقرار والسكينة

باحلس املتذوق(.((12

باملفهوم الدنيوي) إىل كل ما هو موجود يف

ٍ
رحيانة أو فنن ،وكل تأللؤ أنوارها
وكل هزة

والكرم الرباين الوارف.

اجلنة فيشيع الرضا يف نفوسهم ،ولعل ذلك

بربه عالقة حب يسمو إىل حد العبادة وعليه

ﱯﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ

املقدسة وعبادها ،وقد قيل :إن هناك ترابط ًا

( ((12روح املعاين ،اآللويس.137/10 :
( ((12مقدمة يف الدراسات اجلاملية ،أبو ريان:
.193

الفن لصار احلب حاجة (فسيولوجية)،

هو املدخل ال��ذي يرضونه ،ق��ال تعاىل:

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

األصعدة إذ يقول علامء اجل�مال :إن الفن

فائضة عن احلاجة النفعية إذ يكفي اإلنسان

يكون سكان اجلنة عامتهم من عشاق الذات
وثيق ًا بني احلب والفن ،بحيث لو استبعدنا
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فاحلب مبني عىل اجلامل واجلامل مبني عىل

املنفعة واجلامل :يطلب الكثري من علامء

الذي يؤكد لدى املشاهد وعي ًا مجالي ًا ،وتنشأ

الغرض متام ًا ،وتعسف بعضهم يف هذا

أس��اس احل���ب( ،((12والفن خيلق اجلامل
لديه استعادة من العمل الفني يضفيها عىل

الطلب ،ك��أن امل��رء ح�ين جي��د نفسه إزاء

يتفرس املشاهد اجلامل يف األشجار واجلبال

نحو امتالكه أو االستفادة منه ولكن من

املخلوقات واملشاهد الطبيعية ،وهكذا
والبحريات ،وحتى يف األشياء التي عرفها

سابق ًا(.((12

وحيس بلحظة اخللق الفني للفنان وعىل

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ق��در الرتبية اجلاملية التي تشع يف نفسية
املشاهد ،وعىل قدر ما يسمو بذوقه اجلاميل

ويكون ق��درة عىل فهم القيم اجلاملية يف

اآلثار الفنية التي يعانيها(.((12

وأظن أن هذا الذي جيعل أهل اجلنة (يف

شغل فاكهون) (يس  ،)55فاجلامل يف الفن

الرباين غري متناه ،فكلام وعوا مجال يشء
انفتحت مداركهم لوعي جديد ،اجلامل يف
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اجل�مال أن تكون املتعة اجلاملية خالية من

اجلنة هو احلياة وهو أدهبا وهو سعادهتا،

فلنطل بأبصارنا من بعض النوافذ التي

فتحها القرآن الكريم عىل اجلنة.

( ((12مبادئ علم اجلامل ،شارل اللو80 :ز
( ((12دائرة معارف الشعب ،مطابع الشعب
(القاهرة1959 -م).466/1 :
( ((12مقدمة يف الدراسات اجلاملية ،أبو ريان:
.177

موضوع مجايل ال يفكر مطلق ًا يف السعي
الطبيعي أن تكون هناك عالقة وثيقة بني
احلافزين( ،((12وعليه يكون كل ما يتناول
ويستعمل من أهل اجلنة ينطوي عىل األثر
اجلاميل ،فقد أكد بعض علامء اجلامل عىل أن

الفنون الصناعية والتطبيقية قد تنطوي عىل
صبغة مجالية حني جتيء أشكاهلا أو صورها
متالئمة مع استعامالهتا اخل��اص��ة ،وهبذا

يمكن اعتبار األواين واألدوات والفرش
املنزلية موضوعات مجالية فنية تثري جتربة

الشخص الذي يتأملها بعناية(((12؛ ألنه يف

احلقيقة ال يوجد فن خالص ،وفن مجيل،

وفن عميل ،وفن مفيد ،كام يرى بعض نقاد
اجل�مال ،اذ يمكن ان يستفاد من النتيجة
الفنية الواحدة بوجهات نظر متعددة(.((12

( ((12مقدمة يف علم اجلامل ،أمرية حلمي.26 :
( ((12فلسفة الفن ،زكريا إبراهيم.109 :
( ((12الدين واجل�مال للسيد ايب النرص أمحد
احلسيني ،مكتبة االنجلو (مرص –د .ت):
.35

أ .د .ابتسام عبد الكريم املدين

الفن واللعب :ربط البعض الفن اجلميل

بينام اللعب واللهو ما يستهلك احلياة

تأمل اجلامل وبذلك يكون هلوا يشبه اللهو

وبذلك ينقلب مفهوم النافع أيض ًا ،فالنافع

باللعب ،ولكن بصورته السامية ،فالفن
يف اللعب ،ويف الوقت نفسه هو انطالق

وكامل من الكامليات وترف تبنى به احلياة.

من أعامل ال توصلها إىل حياة اجلامل اخلالد،
اجلامل الثابت اخلالد الذي ختلد معه احلياة.

وق��د ملح بعض علامء اجل�مال إىل هذا

ومن الطريف أن معنى اللهو واللعب

املعنى ولكن بمهفوم دن��ي��وي ،تقرر أن

الفني الدنيوي صورة من صور اللعب ،بينام

الذي تبذله ملكاته ،وهبذا يصبح اللعب هو

ينقلب يف املفهوم القرآين ،فالفن يف املنظور

األعامل النفعية مثل الكد والكدح صورة

من صورة اجلد ،أما يف املفهوم القرآين فإن
واللعب ،بينام العمل للوصول إىل عامل

الفن واجلامل الباقي هو احلياة ،قال تعاىل:
ﱯﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

أكرب األفعال نفع ًا ،بينام كلمة العمل تتضمن
معنى الذم واالنتقاص( ،((13وقد أضاف

املفهوم القرآين للجامل أساس ًا يرتكز عليه،
وه��و عنرص الثبات فكل زائ��ل وه��و من
مشتقات اللهو واللعب ،وهذا ما نلمسه

يف رأي بعض املفرسين حني يفرسون اللهو

ﭵ ﭶ ﱮ (األع���راف  ،)98أي يشتغلون

اللعب يف تلك اآليات ،بأن :أعامل الدنيا

احلياة الدنيا واجلنة :ﱯ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

الصاحلة كالعبادة ورضورات املعاش(،((13

ﮯ ﱮ (األنعام  ،)32وهكذا ينفرد القرآن

احلياة ال تستهلك هبا وإن�ما متتد إىل الدار

من جهة واللهو واللعب من جهة أخرى...

الدَّ َار ِ
اآلخ َر َة لهَ ِ َي الحْ َ َي َو ُان)أي الدار احلياة

بمشاغلهم( ،((13وقال تعاىل مقارن ًا بني

ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
الكريم بإعالن مفهوم جديد للجامل والفن
فاحلياة يف املفهوم القرآين العيش يف حنايا
اجلامل والفن األبدي يف اجلنة.

(((13

روح املعاين ،اآللويس.12/9 :

املنعوتة باللعب واللهو يستثنى منها األعامل
فاألعامل الصاحلة يف ذاهتا مجال خالد؛ ألن
(وإِ َّن
الباقية التي عرب عنها القرآن الكريم َ
احلقيقية التي ال يعرض فيها ال موت وال

(((13
(((13

اإلحساس باجلامل ،سانتيافا.54-35 :
روح املعاين ،اآللويس.133/1 :
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األعامل التي تستهلك فيها احلياة هي اللهو

اإلنسان حيقق سعادته يف اجلهد التلقائي
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فناء(.((13

مجاليات املكان

اجلنة ذات األفنان :قال تعاىل :ﱯ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
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ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﱮ(الرمحن .((13()58-46/
اجلنتان كثريتا األفنان ،تتفرع يف اجتاهات

متباينة متتاز منها ذوات احلمل بانحنائها

اخلاضع حلملها من كل فاكهة زوجان من
جهة ،وللقاطف من جهة أخرى ،فجنى
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اجلنتني دان ،وم��ن بني ال��زخ��ارف التي
يكوهنا تالقي األفنان بصورة عفوية ،يبدو

ملعان العينني اجلاريتني ،عني املاء الزالل،

وعني اخلمر الرقراق من أعايل (جبل من
( ((13م .ن.12/21 :
( ((13ي��ن��ظ��ر روح امل���ع���اين  ،اآلل�����ويس:
.118/27

مسك) ،فتكون الصورة املرئية للجالسني
عىل الفرش بكامل تناسقها ،لقدرهتم عىل

أبصارها كال واحد ًا ،فال األشجار مدهامة
متنع رؤية العينني اجلاريتني من َع ٍّل وال

العينان تنبعان من أسفل االفنان فيصعب

عىل العني إبصار الصورة ك ً
ال واحد ًا ،بل

كانت لوحة فنية تظهر عناية الفنان اخلالق
إياها ،أما رائ��ي الصورة الكلية فتلفت

برصه الفرش الوثريه حتت جني األشجار
ال��داين ببطائن مضيئة

ب��راق��ة(((13

حتاكي

بريق العينني اجل��اري��ت�ين ،وه��ي موشاة
بالذهب حيث تكسو اخلرضة اجلنة بألوان

جتانسها ،ويف تلك الفرش التي تكاد أن
تغيب جالسيها بفخامتها كغياب امللوك
يف فرش النعام(((13

يتكيء املؤمنون برفقة

احلور العني بجامهلن الياقويت واملرجاين،
فمنهن كالياقوت ببرشة وردي��ة ضاربة

إىل البياض ،ومنهن ببرشة بيضاء ضاربة
إىل الصفرة برقة ون��داوة

نورانية(((13

،

وهناك حور كاملرجان ببرشة ناعمة شفافة
بيضاء ناصعة ،وأخريات ببرشة ناعمة

( ((13ينظر :الكشاف ،الزخمرشي.360/4 :
( ((13ي��ن��ظ��ر :روح امل���ع���اين ،اآلل����ويس:
.118/27
( ((13ومها لونان من ألوان الياقوت.

أ .د .ابتسام عبد الكريم املدين

شفافة بيضاء ترضب إىل السمرة(،((13

وكلهن خيفضن األجفان حياء

ورقة(((13

بام يناسب فخامة املكان وظواهر النعيم
املرتف.

تظهر الطاقة اجلاملية يف جزء من الصورة

عىل شكل كثرة تصنع بأنامل سحرية خفية

من أفنان الشجر زخارف فنية عفوية ،هلا
خصوصيتها اجلاملية ،فقد قيل :إن الكثرة

تقرتن ب�ضرب م��ن االط���راد والتجانس
فيظهر أن وحدة تكمن وراء هذا التعدد،

الكثر بتجانس بديع( ،((14واملشاهد يرى

الصورة عامرة بطاقة مجالية أخرى تبدو

عىل شكل حركة دائبة ،فالعيون اجلارية

والربيق املتأيت منها يعانق بريق الفرش تارة،
ونور وجوه املؤمنني واحلور تارة أخرى مما
يكرس مجود االط��راد ،إذ قال بعض علامء

اجل�مال :إن االط��راد يعد عام ً
ال سلبي ًا إذا

كان ساكن ًا ألن اجلامل سمته احلركة(،((14

( ((13وهو لون من ألوان املرجان.
( ((13ينظر تفسري امل��راغ��ي ،أمح��د مصطفى
املراغي ط ،2:دار إحياء ال�تراث (د ،م-
1985م).126/27 :
( ((14فلسفة الفن ،زكريا إبراهيم.82 :
( ((14مقدمة يف الدراسات اجلاملية أبوريان:
.27

يشكل عنرص ًا هام ًا من عنارص الطاقة

اجلاملية التناسبية ،فالوجوه البيضاء النارضة

للمؤمنني والبياض املشبع بالوردية ،أو
الضارب إىل الصفرة ،أو إىل السمرة للحور

العني بشفافية يشف ع��ن مج��ال ال��روح
الصافية النقية ،يعد من أسمى صفات
اجل�مال البرشي فقد قيل :إن اجل�مال مجال

النفس الذي يبدو وراء أغشية اجلسد بروح

مشعة متأللئة بجامل خارق( ((14وكل ذلك
يتناسب مع الطاقة اجلاملية العامة يف هذه

اجلنة.

اجلنة املدامهة :قال تعاىل :ﱯ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀﰁﰂﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﱮ (الرمحن .)76-62
(((14

علم اجلامل ،هوسامن.21:
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كوحدة السامء التي تربز من فوقها النجوم

ثم إن مجال املؤمنني عند احتاده بجامل احلور
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اجلنتان شديدتا اخلرضة ريانتان  ،يمتد

االمتدادات بكل واحد ،كيام تتفكك أجزاء

فوقه أشجار بارتفاعات خمتلفة من شاهقات

يف الصورة حتقق الوضع الصحيح للمتكئيني

بساط أخرض عىل كل مساحاهتام وتنبت

النخيل إىل قارعات الرمان(.((14

ل��ك��ن ال��غ��ل��ب��ة ل��ل��ري��اح�ين وال����زروع

املنسبطة( ،((14ومن فوق ذلك البساط

املمتد تنبثق عينان فواراتان يرتفع ماؤها
إىل االعىل ثم يعود متناثر القطرات كحبات

اللؤلؤ(.((14
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وتنترش فوق البساط خيام

لؤلؤية(((14

تنتصب هنا وهناك ،تكون يف داخلها احلور

العني ،ال نلمح أوصاف احلور ألن الصورة
مل ترفع عنهن أستار تلك اخليام ،فال ندري

أمجاهلن ياقويت أومرجاين إال أن الصورة
توحي بام يوحي احلورمن طهر وعفاف
ومجال.

اجل�مال يف الصورة ركيزة األرض مما

314

يستوجب هل��ؤالء املتأملني االت��ك��اء عىل

جمالس أرضية تؤهل البرص لرؤية تلك

( ((14نرى أن الرمان املقصود به شجر الرمان.
( ((14ي��ن��ظ��ر :روح امل���ع���اين ،اآلل����ويس:
.122/27
( ((14ي��ن��ظ��ر :تفسري امل���راغ���ي ،امل��راغ��ي:
.127/27
( ((14ينظر :م .ن.123/27 :

الصورة ،فكانت مواضع االتكاء التي تظهر
عليها ألجل رؤية شمولية ألجزاء اجلامل،

فاملتكآت أسرِ َّ ة ُب ِس َط ْت عليها ثياب خرض

ي��رف فضوهلا من

امل��ج��ال��س(((14

رفيف النبت يف تلك الرياض .

حماكي ًا

عامل البساطة يف الصورة يظهر طاقة

مجالية أخرى ،قال بعض املفرسين :الصورة

توحي بجو البداوة السهل البسيط(،((14
والطاقة اجلاملية يف التنوع والبساطة تسبغ
مجا ً
ال مناسب ًا يشد من أزر أجزاء الصورة،

فالبساطة كام قيل :يرتبط مجاهلا بالتنوع،
إذ إن البساطة اخلالية من التنوع ال تعد

مجا ً
ال(.((14

ج��ل��س��ة ع��ام��ة س��ام��ي��ة :ق���ال ت��ع��اىل:

ﱯﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦ ﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﭑﭒﭓ
( ((14ينظر :التبيان ،الطويس.485/9 :
( ((14يف ظ��ل�ال ال����ق����رآن ،س��ي��د ق��ط��ب:
.127/27
( ((14مقدمة يف الدراسات اجلاملية :أبو ريان:
.27

أ .د .ابتسام عبد الكريم املدين

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ
الصورة توحي أن موضوعها الرئييس

الفخامة والرتف يناسب جلسة لطبقة راقية
قد تكون من أرقى طبقات أهل اجلنة(.((15
واملالحظ يف هذه الصورة التعتيم عىل

عيون جارية غري أن جلسة من جلسات

جنة النعم.

أول م��ا يلفت النظر ال�سرر املذهبة

واملفضضة واملشبكة بالدر والياقوت،
يف

صفني متقابلني تتكيء عليها طبقة يوحي

مظهرها بالرقي والسمو املعنوي واملادي،
فمالمح االطمئنان وخلو البال ينطق هبا

اتكاؤهم اهل��ن��يء ،وظ��واه��ر النعيم تعلو

وجوههم النورانية ،وهم يف سمر هادئ
(((15
(((15

االحساس باجلامل ،سانتيانا.131 :
ينظر :م .ن.131/27 ،.

املالمح بجامل ندي

غ��ض(((15

يطوفون

بينهم ب��األك��واب واألب��اري��ق والكؤوس
املعينية الرباقة الذهبية والفضية(،((15

للذوق يف االختيار وبلحوم الطري املوافقة

ترن النفس باالشتهاء.

وهناك احل��ور العني يظهرن رقيقات

نديات يتفاوتن بني املشاركات يف اجللسة

وبني الطائفات مع الولدان للخدمة(.((15

تظهر الطاقة اجلاملية يف الرسر املوضونة

عىل شكل تناظر ،أو ما يسمى بـ (السيمرتية)

والتناظر يعني وج��ود االشياء بوحدات

مستقلة فردية ممتدة( ((15والتناظر يسبغ عىل
املوضوع كام ً
ال يكون مصدر ًا من مصادر
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معامل الطبيعة فال تظهر قطوف دانية وال

ترتاصف بعضها بجوار

الصورة ولدان صبايا صبح الوجوه رقيقو

ويرفدون اجللسة املفحمة بالفواكه املناسبة

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﱮ (الواقعة .)26-10

ب��ع��ض(((15

يرف ،ويشيع فيه السالم( ،((15ويظهر يف

اجلامل(.((15

جتمع الصورة يف جوانبها طاقة مجالية
( ((15يف ظ��ل�ال ال����ق����رآن ،س��ي��د ق��ط��ب:
.134/27
( ((15ينظر :الكشاف ،الزخمرشي.327/4 :
( ((15ي��ن��ظ��ر :روح امل���ع���اين ،اآلل����ويس:
.136/27
( ((15ينظر الكشاف ،الزخمرشي.366/4 :
( ((15االحساس باجلامل ،سانتيانا.117 :
( ((15م .ن.116 :
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تظهر ت��ارة عىل شكل جالل وتظهر تارة
أخ��رى ع�لى شكل مج��ال ،اي ع�لى شكل

جلسة خاصة سامية :قال تعاىل :ﱯ ﭴ

وهدوؤها وسكينتها توحي باجلالل ،فقد

ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

رق��ة ونعومة ،ففخامة اجللسة وهيبتها
قيل :إن اجلالل يتميز بالضخامة ومظاهره
القوة( ((15بينام يظهر اجلامل يف احلور العني

والولدان املخلدين إذ مل يظهر عليهام لباس

فخم يلفت النظر وال ح�لي ك��األس��اور

الذهبية واللؤلؤية ،فيوحي باجلالل ،بل َّ
كأن
مجال اخللقة هو الذي يلفت االنظار ،وذلك

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

حكمة فنية مجالية ،فقد أكد علامء اجلامل
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وضوح وبريق وهدوء(.((16

عىل إبراز ما يف اللذة من مجال إن كانت هي
الغرض اجل�مايل ،دون أن خيلط بام يشتت
االنجذاب ويوزعه لدى الن ُّظار(.((15

ف��ك� َّ
�أن مج��ال احل���ور ال��ع�ين ارشاق���ة يف

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﱮ (اإلنسان .)22-10

ال��وج��وه ،ون�ضرة نعيم ،ومج��ال الولدان

الصورة ُتظهر جلسة تنازع الصورة

ال���وج���وه ،((16(،وك��ل ذل��ك م��ن مظاهر

يبدو عليها طابع العمومية ،أما هذه اجللسة

اجلالل بخصائص أمهها :الرقة والنعومة يف

النساء وجمالستهن أزواج��ه��ن ،فاجللسة

مقدمة يف الدراسات اجلاملية ،أبو ريان:

األرائ���ك حتت ظ�لال الشجر التي تتدىل

امل��خ��ل��دي��ن ،ط��ه��ارة ال��ص��ب��ا ،وصباحة

السابقة سمو ًا ورقي ًا إال أن األوىل كان

اجل�م�ال ،فقد قيل :إن اجل�مال يتميز عن

فوجود األرائ��ك إيذانا بوجود األهل من

املظهر واختفاء أي أثر من مظاهر القوة مع

هييمن عليها طابع اخلصوصية ،تظهر

(((15
.31
( ((15االحساس باجلامل :سانتيانا.123 :
( ((16تفسري املراغي ،املراغي.137/27 :

(((16
.31

مقدمة يف الدراسات اجلاملية ،ابو ريان:

أ .د .ابتسام عبد الكريم املدين

قطوفها طائعة جذابة ،والظالل تلك تسمها

أنوار اجلنة املتأللئة( ،((16والنور أول آيات

إذ مل يظهر للشمس أي أثر يف الصورة.

املتزايدة ،حيث تغدو القوى املعروضة حتته

أنوار اجلنة املتأللئة وليس شعاع الشمس،
تلك ال��ظ�لال التي ترسمها األن��وار

ختف حدهتا ،ألن نضارة وج��وه املتكئني
وان��واره��م حتاكي النور اجلنتي املتأللئ،

وإىل جانب فخامة تلك األرائ��ك السامية

يظهر الولدان املخلدون بجامهلم اللؤلؤي
حيملون عىل أكفهم الندية الناعمة آواين

الطعام وأك��واب الرشاب وكلها من فضة
الناعمة للصبايا والولدان( ((16ومتتد أيدي

أكثر صفاء ووضوح ًا( ((16كام إن التناسب

والتناسق يشكل طاقة مجالية كربى يف هذه
ال��ص��ورة ،ففخامة املكان تناسب فخامة

املالبس السندسية وما يعلوها من استربق

عىل شكل طبقات توحي بالفخامة امللوكية،
بينام كانت اآلواين واألكواب صغرية تناسب

األنامل الصغرية للولدان من جهة وتناسب
ذوق املرتفني اللطيف من جهة أخرى.

أما التناسق املنبث بني أجزاء الصورة

املخدومني لتكشف عن أساور فضة التي

فيعكس مج���ا ً
ال هب��ي�� ًا ،ف��ال��ث��ي��اب اخل�ضر

مالبسهم السندسية اخلرض وما يعلوها من

الدانية من جهة ومع الوجوه البيض النرضة

حتاكي تلك القوارير الفضية وتناسب
استربق تشع منه االنوار(.((16

السندسية تتناسق م��ع خ�ضرة الظالل
املرسورة من جهة أخرى.

املتأمل يف ثنايا الصورة رسعان ما يلمس

واالستربق املتاللئ يتناسق مع االنوار

تظهر الطاقة اجلاملية يف جانب من جوانب

اجل�مال اللؤلؤي للولدان ،وتتناسق مع

وخفوت ًا تبع ًا ملا ترسمه الظالل الدانية ،حتت

ولذلك مل نجدها ذهبية مث ً
ال ،ألهنا ستكون

نعيم هذه اجلنة وملكها الكبري.

الصورة عىل شكل أن��وار تتباين سطوع ًا

( ((16ينظر :تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري:
.465/4
( ((16ينظر م .ن.457/4 :

العامة يف اجلنة ..بينام الفضية تتناسق مع
أس��اور الفضة للمتكئني ،التي حتاكيها،
( ((16ي��ن��ظ��ر ت��ف��س�ير امل���راغ���ي ،امل���راغ���ي:
.168/29
( ((16علم اجلامل ،هوسامن.50:
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شفافة صغرية احلجم تناسب تلك األكف

اجلامل ،إذ قيل :إن اجلامل نظام من األنوار
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أقل تناسقا مع مفردات تلك الصورة.
ومل ينظر إىل ف��ارق الثمن بني الذهب

والفضة ع�لى القياسات الدنيوية ،ألن

الثمن امل��ج��رد قلام يدخل يف القياسات
اجلاملية ،يقول علامء اجلامل :عىل املتذوق

جتريد اليشء من صفة الثمن ،ألن الثمن

يف حقيقته رمزي جربي ،واصطالح اخرتع
لتسهيل عملية ت��داول��ه ،ويف القياسات

اجلاملية يظل جاف ًا ال معنى له ،إذ كان يرمز

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

إىل املال فحسب(.((16

إن كل ما يف ال��ص��ورة يبدو متناسق ًا

متناسب ًا ،ومل��ا ك��ان اجل�مال ال يستقيم إال
بالنسق وامل��ق��دار – كام ق��ي��ل ((16(-ظهر

التكامل اجلاميل يف هذه الصورة.

جلسة عائلية سامية

ق��ال ت��ع��اىل :ﱯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞ
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ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

(((16
(((16

اإلحساس باجلامل ،سنتيانا.230 :
علم اجلامل ،هوسامن.41 :

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭ ﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﱮ

(الطور

.)28-7
يظهر يف الصورة التناظر «السمرتية»

يف أكثر من جانب ،مما يمدها بطاقة مجالية
عالية يظهر التناطر أو ً
ال يف الرسر املصفوفة

عىل صف واحد وخط مست ٍو( ،((16فهم
متجاورون جيلسون جلسة املتكئ الذي ال

كلفة عليه وال تكليف فاحلال حال أطمئنان
(((16

ينظر :روح املعاين ،اآللويس.32/27 :

أ .د .ابتسام عبد الكريم املدين

ورفع كلفة وخلو بال(.((16
فيظهر التناظر هنا طاقة مجالية أخرى ،إذ

تناسب التناظر يف الرسر مع التناظر االقرتان
باحلور فكانت كاللوحات الفنية املتالصقة
مع بعضها البعض يتعانق فيها نور املؤمنني

الذي يسعى بني أيدهيم مع اجلامل اخلالب

للحور العني.

وه��ذا التناظر يناسب تناظر الغلامن

بجامهلم اللؤلؤي ال��ن��دي الرقيق ،وهم

يطوفون عليهم بألوان الفاكهة واللحوم،
يفعل الندامى»( ،((17إال أن اهلدوء والوقار

هييمن عىل كالمهم فهم يتذاكرون بذكريات
عىل ما يبدوا أهنا لذيذة.

ن�لاح��ظ أن امل���وض���وع ال��رئ��ي�سي يف

هذه الصورة يظهر طاقة مجالية إنسانية،

فالصورة قد عمت عىل مناظر الطبيعية

إال ما يوحي أهنا يف اجلنة ،ثم أن تراصف
املؤمنني عىل ال�سرر املصفوفة مل يكشف

عن بطائن تلك الرسر ألن ذلك من شأنه

أن يفكك املوضوع الرئييس فيها لسببني،
األول :ما قيل من أن إدخال عنرص فائض

(((16
(((17

تفسري املراغي.74/27 :
تفسري املراغي ،املراغي.27/27 :

العضوية فيها( ،((17والثاين :ظهور البطائن

يدلل عىل عدم الرتاصف يف اجللسة مما يقلل

من معامل املودة الذي يشيعه ذلك التقارب
والرتاصف.

وكذلك عتمت ال��ص��ورة عىل نوعية

الثياب واحل�لي وصفة ال��ك��ؤوس ال��ذي
يتنازعونه ،إذ مل يطغ يف الصورة إال املوضوع
اإلنساين بام حيمل من مجال ظاهر وباطن،

فقد قيلَّ :
إن اإلنسان كان أقوى رمز شامل
جلميع معاين احلياة ،إذ يمتاز عن الطبيعة

أن��ه جيمع إىل مج��ال الطبيعة  ،العواطف
والتعبريات التي تتصل بعمق مع الناس،

أكثر من اتصال الطبيعة هب��م( ،((17كام أن

للنفس البرشية هبجتها وفتنتها ،وجلامل

الروح قدر ًا وهبا ًء أعىل من صنوف اجلامل

األخرى(.((17

أظن أن هذه الصورة اجلاملية استطاعت

أن تبوح لنا بنفحات من أسمى مجاهلا،
( ((17ينظر :مقدمة يف علم اجل�م�ال ،أمري
حلمي.45:
( ((17علم اجلامل عند أيب حيان التوحيدي،
البهنييس.146 :
( ((17م��ق��دم��ة يف ال����دراس����ات اجل�مال��ي��ة،
أبوريان.132:

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

أما الكأس فيتجاذبوهنا «جتاذب مالعبة كام
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واستطاعت أن تداعب إدراكنا ونحن يف

وإدراك اجلامل الفني ومستلزمات إدراك

اجلاملية التي يستوجبها التيهؤ إلدراك ذاك

الرضا ال��رب��اين ،حتقق األغ��راض النفعية

عامل غري عاملها ،وملا نمر بكل مراحل الرتبية
اجلامل ،وملا نحقق الغايات الكربى بإحراز
الرضا الرباين ،ومل��ا ..ومل��ا ..فعليه يكون

إدراك��ن��ا ه��ذا ال يمثل ال��ص��ورة احلقيقية
إلدراك مجال اجلنة.

أي مل نستطع إدراك مجال اجلنة كام يدركه

أهل اجلنة حني مبارشهتم التجربة اجلاملية

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

هناك.
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ويف القسم الثاين إن شاء اهلل سنحاول

أن نحدق أبصارنا ونرهف أسامعنا وكل

حواسنا لتسجيل ردود أفعال أهل اجلنة

وهم يف جتربتهم اجلاملية مبارشة ثم نعرف
اإلدراك اجل�مايل وإدراك اجل�مال املطلق

اجلامل ومن صوره :السالم النفيس ،احلب،
والتأهل.

للبحث صلة يف العدد القابل إن شاء اهلل

أ .د .ابتسام عبد الكريم املدين
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يتناول الباحث موضوع اإلحسان لغة واصطالحا  ،ثم

يعرج عىل اإلحسان يف القرآن الكريم  ،مبينا مواضع ورود هذا
اللفظ إذ إنه ورد يف ستة مواضع جمرد ًا من الضمري.ثم ينتقل األستاذ الباحث إىل

بيان عالقة اإلحسان بقرائنه  ،مثل عالقته باإليامن  ،عالقته بالتقوى  ،عالقته بالعدل.

ويقرر الباحث إن انرصاف معنى الرب يف كل املوارد التي وردت فيها الكلمة يف
القرآن الكريم إىل املعنى نفسه ولكنه يستثني املتصوفة من ذلك حيث إن هلم رأي ًا خاص ًا

يف تفسري اإلحسان  ،بعد االستفاضة عن موضوع اإلحسان يف القرآن الكريم ينتقل
الباحث إىل موضوع اإلحسان والرب يف احلديث الرشيف والسنة املطهرة  ،ومنه إىل أمهية

اإلحسان وعدّ ه فضيلة من الفضائل التي إذا حتىل هبا اإلنسان فانه ينال مرتبة متيزه عن

غريه من الناس .

وكام لالحسان أمهية قصوى فانه تعددت أنواعه وتعددت أغراضه حيث اإلحسان

باملال  ،واإلحسان بالقول  ،واإلحسان بالعمل وامليارسة .ثم خيتم حديثه فيعرج عىل
الشكر عىل اإلحسان فيعرفه ثم يتناول ارضب الشكر عىل اإلحسان فيجعله يف ثالثة

ارضب

*شكر القلب:وهو تصور النعمة.

*شكر اللسان :وهو الثناء عىل املنعم.

*شكر سائر اجلوارح :وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه.

حممد علي هدو
باحث �إ�سالمي يف الدين والرتاث -كربالء العراق.
اإلحسان لغة واصطالح ًا:

والصلة ،نظائر ،يقال :فالن بار وصول

ج���اء يف (ال���ق���ام���وس امل��ح��ي��ط):

حمسن ،وضد الرب العقوق ورج��ل ّبر،

وحمسان واحلسنة ضد السيئة ،مجعها:

و ُب ّر :لغتان.3أما (الزخمرشي) فإنه جيعل

وبر حجه،
ّ
وبارَّ ،
وبرت يمينه :صدقتّ ،

«اإلح��س��ان ض��دُّ األس���اءة ،وه��و حمسن

للرب خصوصية تتميز هب��ا ع��ن كلمة

حسنات».1وقال اخلليل :واملحاسن من

(اإلح��س��ان) ،فيقول« :ال�بر سعة اخلري

األعامل ضدُ املساوئ ،قال تعاىل يف سورة

رب) لِ ِسعته ،ويتناول
واملعروف ،ومنه (ال ّ

يونس :ﱯ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﱮ

كل خري».4أما يف املصطلح اإلخالقي،

وهي اجلنة».2وال ختتلف بقية املعاجم يف

فقد انرصف معنى (اإلحسان) و (الرب)

حتديد معنى الكلمة وال يف حتديد الفرق

إىل أم��ور كثرية ،تلتقي كلها يف حمور

بينهام وبني كلمة (الرب) ،بل مها مقرتنان

اخلري ،من ذلك ما جاء يف كتب الصحيح

ومعنى ،فحيثام ذكر (اإلحسان)
لفظ ًا
ً

كلها(ما عدا ابن ماجه) من قوله،

يذكر معه (الرب) يف األعم األغلب ،قال

وقد ُسئل عن (اإلحسان)« :اإلحسان

(الطربيس)« :الرب يف اللغة واإلحسان
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مقام اإلحسان يف االعتبار القرآين والتطبيق العميل والتوجه الصويف

أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه

ِ
وحيسن) واس��م الفاعل منه (حمسن) أما

والتفاين يف األداء ونبذ الرياء ،قال تعاىل:

جتريده من اجلار واملجرور؛ ألنه فعل ناقص

يراك» ،5وهذا يعني :اإلخالص يف العبادة
ﱯﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﱮ (لقامن  ،)31كام أهنا تعني

أوسع حدود اخلري ،وهي مع فضيلة العدل

تؤلفان أسس األع�مال الصاحلة التي أمر

اهلل تعاىل عباده املؤمنني بالتزامها :ﱯ ﭻ ﭼ
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ﭽ ﭾ ﭿ ﱮ (النحل .)90

324

يقول الزخمرشي يف تفسري ه��ذه اآلية

الكريمة« :العدل هو الواجب؛ ألن اهلل
تعاىل عدل فيه عىل عباده ،فجعل ما فرضه

عليهم واقع ًا حتت طاقتهم ،و( اإلحسان)
هو :الندب»

6

كام أعطى الرسول األعظممدلو ً
ال

دقيق ًا للرب ،قاليف ما أخرجه (مسلم)

عن (النواس بن سمعان) الذي سأله عن
(الرب) و (اإلث��م) فقال  « :الرب حسن
اخللق ،واإلثم ما حاك يف صدرك وكرهت

أن يطلع عليه الناس».7

اإلحسان يف القرآن الكريم:

اإلح��س��ان مصدر الفعل (أح��س��ن –

(املحسن إليه) والجيوز
اسم املفعول فهو:
َ
التعدي.

وق��د ورد الفعل (أحسن) يف القرآن

الكريم يف ستة مواضع جمرد ًا من الضمري

وهو قوله تعاىل:

ﱯﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﱮ (االنعام – .)154
ﱯ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﱮ
(يوسف .)23
ﱯﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﱮ
0يوسف .)100
ﱯﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﱮ
(الكهف )30

ﱯﯵﯶﯷﯸﯹﱮ
(القصص .)77
ﱯ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﱮ (الطالق .)11
فكلمة أحسن يف ما تقدم ،مصدرها:

(اإلحسان) أما ما جاء من مثل قوله تعاىل:

ﱯ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﱮ (السجدة ،)7

أو ق��ول��ه ت��ع��اىل :ﱯ ﮠ ﮡ

حممد عيل هدو

ﮢ ﱮ (غافر  ،)64وكذلك (التغابن

 )3فإن مصدرها (حتسني) بمعنى جتميل و
إكامل ،وهو ما لسنا بصدد احلديث عنه.

كام ورد الفعل مسند ًا إىل الضامئر مثل

ضمري اجلمع (أحسنتم) يف قوله تعاىل :ﱯ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﱮ

ﱯﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﱮ (النمل .)11
ﱯﭞ ﭟﭠ ﭡﱮ

(س�����ورة

العنكبوت .)8
ﱯﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭫﱮ
(الشورى .)23

(األرساء  ،)7وواو اجلامعة للاميض (أحسنوا)

ووص���ف سبحانه وت��ع��اىل اإلح��س��ان

 ،)172وقوله تعاىل:

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﱮ

يف قوله تعاىل :ﱯ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

باألمر احلسن يف مثل قوله تعاىل :ﱯ ﯣ ﯤ

ﱯﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱮ (املائدة ،)93

(البقرة  )245وامثاهلا التي تعني اإلحسان إىل

ﯳ ﯴﱮ

(ال عمران

(ي��ون��س ،)26ﱯ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﱮ

(النحل

 ،)30وكذلك

(ال��زم��ر )10

ﱯﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﱮ ( النجم .)31
وك��ذل��ك إىل واو اجل�ماع��ة للاميض

املخاطب يف قوله تعاىل :ﱯ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﱮ (النساء .)128
كام ورد بصيغة املصدر (ﯨ) بمعنى

(إحسان ًا) يف قوله تعاىل :ﱯ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﱮ (البقرة .)83

ﱯﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﱮ (الكهف .)86

معنى اإلحسان بلفظ (احلسنة) وهي ضد

(السيئة) يف مثل قوله تعاىل:

ﱯﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﱮ (النساء .)85
ﱯﰈﰉﰊﰋﰌ ﰍﱮ
(الزمر .)10

أو بلفظ ُ
(احلسنى) وهي ضد السوآى يف

مثل قوله تعاىل( :وكال ً وعد اهلل احلسنى )
(النساء  )95أي باإلحسان إليهم.

عالقة اإلحسان بقرائنه:
وأوهلا :عالقته باإليامن:

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

وقوله تعاىل :ﱯ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﱮ

اآلخرين بإقراضهم من دون ربا ،كام جاء
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فقد جعل اهلل سيحانه وتعاىل اإلحسان

قرين ًا لإليامن والتصديق برسالة النبي،

فاملؤمن حمسن ،واإلحسان من غري إيامن
هبا املؤمن ،يقول تعاىل :ﱯ ﯥ ﯦ ﯧ

اتبعوهم باإلحسان أن يتبعوهم بنوع من

(آل ع��م��ران

باحلق وه��و اتباعهم لكون احل��ق معهم،

فالذين أحسنوا بحسب اآلية الكريمة،

االتباع باإلحسان ،ويقرر أيض ًا – تفصي ً
ال ملا

لغو ال فائدة فيه يف ميزان األعامل التي جيزى

اإلحسان يف اآلية حني قرر أن املراد بالذين

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ

اإلحسان يف االتباع ،وهو أن يكون االتباع

.)172

وهذا يف نظر سامحته هو ما يظهر من معنى

هم الذين رسخ اإليامن يف قلوهبم ومل يلبسوا

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

أما العالمة الطباطبائي فإنه وجه املعنى

توجيه ًا لطيف ًا حني تعرض لتفسري كلمة

ﯰﯱﯲﯳ ﯴﱮ

إيامهنم بالشك والنكوص عىل أعقاهبم.

ومثلها قوله ت��ع��اىل :ﱯ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﱮ (النساء  ،)128ويف موضع آخر ،جعل

اهلل سبحانه احلسنى هي كلمة التوحيد،
فقال عز من قائل :ﱯ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﱮ (الليل .8)6
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باإليامن والطاعة إىل يوم القيامة.

9

وقد رصح بتسمية اإليامن بإسم اإلحسان

يف قوله تعاىل :ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﱮ (التوبة .)100
يقول البيضاوي يف تفسري اآلية الكريمة:

أي الالحقون بالسابقني ..أو من اتبعوهم

سبق  :-إن ما ذكره بعض املفرسين من أن
املراد ،كون االتباع مقارن ًا إلحسان يف امل َّتبع

عم ً
ال بأن يأيت باألعامل الصاحلة واألفعال

احلسنة ،فهو ال يالئم كل املالءمة تنكري
كلمة (إحسان) يف اآلية الكريمة ،الدال عىل

النوع يف اإلحسان ،وباملحصلة عند سامحته
أن ال مفر فيه من التقييد بام ذكر ،وبعدها

يكون االت��ب��اع للحق ويف احل��ق يستلزم

االتيان باألعامل احلسنة.10

وثانيها :عالقة اإلحسان بالتقوى:

فكام اق�ترن اإلح��س��ان ب��اإلي�مان ،فقد

اق�ترن بالتقوى واخل��وف من اهلل سبحانه

وتعاىل واتقاء غضبه ،والطمع يف جزائه،

يقول تعاىل ع�لى لسان أص��ح��اب النار:

حممد عيل هدو

 ،)90وهي آية كريمة مجعت

ﱯﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

(س��ورة النحل

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﱮ (الزمر ،)58

أص���ول م��ك��ارم األخ��ل�اق يف املجتمع

ﰂ ﱮ (االحقاف .)12

الذي يكفل لكل فرد ولكل مجاعة ولكل

وقوله تعاىل:ﱯﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
كام قرن التقوى باإلحسان يف قوله تعاىل:

ﱯﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﱮ (املائدة .)93
والقرآن الكريم حني يتحدث عن نساء

أردن اهلل ورسوله وال��دار اآلخ��رة ،وهي
أمور ال تنال إال بالتقوى ...يقول تعاىل:
ﱯﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﱮ (األحزاب .)29

وثالثها :عالقة اإلحسان بالعدل:

فكام قرن اهلل سبحانه اإلحسان باإليامن

والتقوى ،فقد قرنه بالعدل ،بل إنه تعاىل

قدم عليه العدل فقال عز من قائل:ﱯ ﭻ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﱮ

قوم قاعدة ثابتة للتعامل ال متيل مع اهلوى
وال تتأثر بالود والبغض ،والغنى والفقر،
وال��ق��وة والضعف إن�ما متيض يف طريقها

تكيل بمكيال واحد للجميع ،وإىل جوار
العدل اإلحسان يلطف من حدة العدل
الصارم ،ويدع الباب مفتوح ًا ملن يريد أن

يتسامح يف بعض حقه إيثار ًا لود القلوب.

ي��ق��ول (س��ي��د ق��ط��ب) ع��ن ه��ذه اآلي��ة

الكريمة « :إن اإلحسان أوسع مدلو ً
ال من
العدل ،فكل عمل طيب إحسان ،واألمر
باإلحسان يشمل كل عمل وكل تعامل،
فيشمل حميط احلياة كلها يف عالقات العبد
بربه ،وعالقاته بأرسته وعالقاته باجلامعة

وعالقاته بالبرشية مجعاء» .
11

وروى (الطربيس) عن (ابن مسعود)

أمجع
ريض اهلل عنه « :إن هذه اآلية الكريمة ُ
آية يف كتاب اهلل للخري والرش ،قال (قتادة):

أمر اهلل سبحانه وتعاىل بمكارم األخالق

وهناهم عن سفاسف األخ�لاق ،وجاء يف

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

النبيفإنه يصفهن باملحسنات إن هن

اإلس�لام��ي املستقيم ،فقد ج��اء بالعدل
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الرواية ،أن (عثامن بن مضعون) قال :كنت

(اإلح��س��ان) يذكر معه (ال�بر) يف األعم

م��ا ك��ان يعرض ع� َّ
يقر
لي اإلس�ل�ام ،ومل ّ

اإلح��س��ان والصلة ،نظائر ،يقال :فالن

أسلمت استحياء ًا من رسول اهلللكثرة

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

اإلسالم يف قلبي ،فكنت ذات يوم عنده
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األغلب ،قال (الطربيس)« :الرب يف اللغة

بار وصول حمسن ...وضد الرب العقوق،
ورجل بر وبار».14

حال تأ ّمله ،فشخص ببرصه نحو السامء
كأنه يستفهم شيئ ًا ،فلام رسي عنه ،سألته

أما الزخمرشي ،فإنه جيعل للرب خصوصية

رأيت جربائيل يف اهلواء فأتاين هبذه اآلية:

اخلري واملعروف ،ومنه :الرب لسعته ،ويتناول

وقرأها َع� َّ
لي إىل آخرها ،فقر اإلس�لام يف

ويف املصطلح األخالقي ،فقد انرصف

فقال :يا آل قريش اتبعوا حممد ًا ترشدوا

تلتقي كلها عند نقطة اخلري ،من ذلك ما

وأتيت (الوليد بن املغرية) وقرأت عليه

من قولهحني سئل عن اإلحسان :أن

ما قال ،وإن قاله ربه فنعم ما قال».12

يراك 16وهذا يعني :اإلخالص يف العبادة.

عن حاله ،فقال :نعم بينا أنا أحدثك ،إذ

يتميز هبا عن اإلحسان ،فيقول « :الرب سعة

ﱯ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ....ﱮ

كل خري».15

قلبي وأتيت عمه (أب��ا طالب) فأخربته

معنى (اإلح��س��ان وال�بر) إىل أم��ور كثرية

فإنه ال يأمركم إال بمكارم األخ�لاق،

جاء يف كتب الصحاح (ما عدا ابن ماجة)

هذه اآلية ،فقال« :إن كان حممد قاله فنعم

تعبد اهلل كأنك تراه ،فأن مل تكن تراه فأنه

وحني سئل اإلم��ام عيل  عن معنى

وقد انرصف معنى الرب يف كل املوارد

ه��ذه اآلي��ة ق��ال « :العدل هو اإلنصاف،

التي وردت فيها الكلمة يف القرآن الكريم

اإلحسان والرب

1 .1اإلي�مان ب��اهلل سبحانه وتعاىل وتقواه

واإلحسان هو التفضل» .
13

ت��ك��اد جتمع امل��ع��اج��م كلهاعىل عدم

التفريق يف املعنى بني اإلح��س��ان وال�بر،
فهام مقرتنان لفظ ًا ومعنى ،فحيثام ذكر

إىل املعنى نفسه ،وهي:
وجتنب معصيته.

2 .2الثواب اجلزيل من اهلل تعاىل.
3 .3التحاب والتكافل واإلح��س��ان إىل

حممد عيل هدو

الناس.

واجلرجاين يستشهد عىل ذلك باحلديث

ع��دم نقض اليمني:ﱯ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼﱮ
(البقرة .)224
وضد (الرب) العقوق ،والعقوق إساءة

وهي ضد اإلحسان أيض ًا.

وللمتصوفة رأي خ��اص يف تفسري

(اإلحسان) فهم يفرسون مث ً
ال قوله تعاىل:
ﱯ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﱮ(اإلرساء )7

بقوهلم« :إن أحسنتم

العقلية ،أحسنتم ألنفسكم وإن أسأتم

باكتساب الرذائل واهليآت البدنية ،فلها».17
فاإلحسان يف رأهيم هو حتصيل الكامالت

اخللقية واالراء العقلية ،وهو مذهب خاص

هبم ،مل يشاركهم فيه أي من املفرسين.

ويعرف (الرشيف اجلرجاين) وهو من

فالسفة املتصوفة (تويف 816هـ) اإلحسان

بأنه« :فعل ما ينبغي أن ُيفعل من اخلري)

وقال عنه أيض ًا « :التحقق بالعبودية عىل

مشاهدة حرضة الربوبية بنور البصرية» ،أي

«رؤية احلق موصوف ًا بصفاته ،بعني صفته،
فهو يراه يقين ًا وال يراه حقيقة»

18

تعبد اهلل  ...ألخ» وهو احلديث الرشيف
ال��ذي اخت��ذه األرشاق��ي��ون املتصوفة دلي ً
ال

لالنطالق إىل رح��اب تعريف اإلحسان
بمفهومه العام ،والذي ختصصه بعد ذلك
اآلي��ات الكريامت واالحاديث الرشيفة،
وإذا سألناهم عن معنى الكامالت اخللقية
واآلراء العقلية التي هبا يتم (اإلحسان) عىل

رأي (ابن عريب)؛ ألجابونا إن ذلك ينحرص

عندهم بـ (اخللوة) و ( املحبة) و (الرابطة) و
(السامع) و (الذكر) و (اخلواطر)و(اخلوف)

و (الرجاء)و (الصدق) و ( األخالص) و

(الصرب)و (الرضا) و (الشكر).19..

أم��ا (أب��و حامد ال��غ��زايل) فقد ع� ّ�رف

اإلحسان تعريف ًا ال خيتلف يف معناه عن غري
املتصوفة إال بام رضب له من املثل يف كونه

(جتارة)  ،فيقول« :وقد أمر اهلل تعاىل بالعدل
واإلحسان مجيع ًا ،والعدل سبب النجاة فقط

وهو جيري من التجارة جمرى رأس املال،
واإلحسان سبب الفوز ونيل السعادة ،وهو
جيري من التجارة جمرى الربح ،وال يعد من

العقالء من قنع يف معامالت الدنيا برأس
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بتحصيل ال��ك�ماالت اخللقية  ،واآلراء

امل���روي ع��ن النبي« :األح��س��ان أن
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ماله».20
ويضع الشيخ (عبد ال��ق��ادر اجليايت)

وعود ًا عىل اقرتان اإلحسان بالرب فإننا

أم��ور ًا كثرية ،أوهل��ا :معرفة اهلل تعاىل  ،ثم

وأسانيده يف القرآن الكريم ،مثل (الب) يف

اإلحسان يف سياق (املجاهدة) التي تعني
يقرر أن (املجاهدة) ال تتم إال باملراقبة...
ألن امل��راق��ب��ة علم العبد ب��اط�لاع ال��رب

سبحانه عليه ،واستدامته هذا العلم ،مراقبة
لربه ،وهذا هو اصل كل خري ،وإنام يصل
اىل هذه الرتبة بعد املحاسبة وإصالح حاله

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

مع الوقت ول��زوم طريق احل��ق وإحسان

330

ومقاساة تك ّلف.23

مراعاة القلب بينه وبني اهلل تعاىل.21

ولكي ندقق أكثر يف فهم الصوفية ملعنى

(اإلح��س��ان) فسوف نجد أن اإلحسان
عندهم (م��ق��ام) م��ن مقامات (الكشف
والشهود) ،يقول املحدث الصويف ( حممد

صديق الغامري)« :اإلحسان مقام مراقبة
ومشاهدة ،فمن أخ� َّ
�ل هبذا املقام والذي

هو (الطريقة) فدينه ناقص بال شك ،لرتكه

ركن ًا من اركانه ،فغاية ما تدعو إليه الطريقة

وتشري إليه هو مقام (اإلحسان).22

ويعرف (القشريي) املقام بأنه :ما يتحقق

به العبد بمنزلته من اآلداب بام يتوصل إليه
ت�صرف ويتحقق به ب�ضرب تط ّلب
بنوع
ّ

سنجد أن ال�بر قد وردت كل اشتقاقاته

قوله تعاىل :ﱯ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﱮ (مريم  ،)14ومجعها( :األب��رار)
كقوله تعاىل :ﱯ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﯫﯬﯭﱮ

(ال عمران

 ،)193وقوله تعاىل :ﱯ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﱮ
(املطففني ..)22

كام ورد (ال�بر) كمصدر يف ثامين آيات

بينات هي:

ﱯﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﱮ (البقرة .)44
ﱯﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﱮ (البقرة .)177
ﱯﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﱮ (البقرة .)189
ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﱮ

(آل عمران

.)92
ﱯ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ

حممد عيل هدو

ﯴ ﯵ ﯶ ﱮ (املائدة .)2
ﱯﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﱮ (املجادلة .)9
تلك هي املواضع التي وردت فيها كلمة

(الرب) والتي ينرصف معناها إىل ما ذكرناه
أنف ًا من األمور وبذلك يتحقق لدينا صواب

ما ذهب عليه (الطربيس) من آن الرب يف
اللغة واإلحسان والصلة ،نظائر.

اإلحسان والرب يف احلديث الرشيف
أخ�بر اهلل سبحانه وت��ع��اىل ع��ن نبيه

األكرمبقوله عز من قائل :ﱯ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﱮ (القلم  .)4وإذا أردن��ا أن
نتصور العظمة التي رآها اهلل تعاىل يف خلق

الرسول الكريم ،لوقف القلم عاجز ًا
عن ذل��ك التصوير ،اذ ال يعرب اهلل تعاىل
بكلمة (عظيم) إال ألمر هو غاية يف اخلطر

والعظمة ،وقد أفصح هوعن مصدر

ذل��ك اخللق فقال« :أدب��ن��ي ريب فأحسن
تأديبي» ،وحني ُسئلت السيدة (عائشة)

عن خلقه قالت ::كان خلقه القرآن» ،وقال

« :إنام ُبعثت ألمتم مكارم األخالق»،

(اإلحسان) بصورها كلها املرسومة عنها؟

إنهاإلنسان الكامل بحق ،واإلحسان

عنده احتساب األجر من اهلل تعاىل ،فال هو

بالرياء وال بالتذمم ،وقد وصفه اإلمام عيل
 حني سأله ولده (احلسني )  أن حيدثه

عن سريتهمع جلسائه ،فقال  :كان

رسول اهللدائم البرش ،سهل اخللق ،لني
اجلانب ،ليس بفظ وال غليظ ،وال صخاب

وال فحاش وال عياب وال مداح ....كان ال

يذم أحد ًا وال يعريه ،وال يطلب عورته وال

يتكلم إال يف ما يرجوا ثوابه»

24

وال نغايل إذا قلنا إن لكل مرتبة من

مراتب اإلحسان وال�بر ،حديث رشيف

للرسولقاله حيث املسلمني عليه من

غري أن يكون هناك استثناء جانب مل يرد

فيه حديث رشيف ،ومن الصعوبة بمكان

أن نحيص ما قاله الرسوليف احلث
عىل ال�بر واإلح��س��ان ،وق��د أف��ردت كتب

الصحاح والسنن أبواب ًا طويلة ،أوردت

فيها أحاديثهيف الرب بالناس واإلحسان
إليهم ،ال فرق يف ذلك بني صغري وكبري،

وغني عىل وفقري فالكل بالتعامل سواء
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بسواء ،فمام قالهيف الرب« :ال يزيد يف

الناس» .31قال النووي :حاك صدرك :أي

ال�سر ينفيان الفقر وي��زي��دان يف العمر

يف القلب منه الشك وخيف كونه ذنب ًا.

العمر إال ال�بر» ،25وأيض ًا« :الرب وصدقة

ويدفعان عن سبعني ميتة سوء» ،26وأيض ًا:

وبذلك يكون حد اإلي�مان احلقيقي يف

يف حوائجهم ،ففي ذلك مرغمة للشيطان

الذين آذوه وأخرجوه ،ولنا يف طلقائه يوم

وأيض ًا« :تواصلوا وتباروا وترامحوا وكونوا

أن نلتمس معنى اإلحسان والرب عنده يف

أيض ًا« :أحق الناس باإلحسان من أحسن

ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خري لك ،وإن

«اإلحسان غريزة األخيار واإلساءة غريزة

بمن تعول»
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«من صالح األعامل ،الرب باإلخوان والسعي
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حترك فيه وتردد ومل ينرشح فيه الصدر وحصل

نظره  هو الرب واإلحسان حتى خلصومه

وتزحزح عن النريان ودخول اجلنان»،27

فتح مكة مندوحة إلثبات ذلك ،وحسبنا

اخوة بررة كام أمركم اهلل عز وجل» ،28ومنه

حديثه الذي رواه (أمامة بن عجالن)« :يا

اهلل إليه وبسط بالقدرة يديه» ،29وأيض ًا:

متسكه رش لك ،وال تالم عىل كفاف وابدأ
32

األرشار ،30وقد روى (ال��راون��دي ) يف

وقوله « :اتقوا الظلم فإن الظلم

يف ال��ق��رآن ب��أس�ماء ،اح���ذروا أن تغلبوا

الشح أهلك من كان قبلكم ،محلهم عىل

(ن��وادره) قوله « :أال وإين خمصوص

ظلامت ي��وم القيامة ،وات��ق��وا الشح فإن

عليها فتضلوا يف دينكم .أن��ا املحسن

أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم».33

بقول اهلل تعاىل :ﱯ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﱮ

(.العنكبوت )96

كام أك��د الرسولعىل أن ال يكون

اإلحسان وال�بر ري��اء أو مم��األة األقوياءمن

الناس بل جيب أن يكون طلب ثواب اهلل تعاىل

ورض��اه قال« :الرب ُحسن اخللق واإلثم
ما حاك يف صدرك وكرهت أن يطلع عليه

واع��م من ذل��ك كله ،حديث (ش��داد بن
أوس) عنه « :إن اهلل كتب اإلحسان عىل

كل يشء ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،وإذا

ذبحتم فأحسنوا الذبحة ،وليحد أحدكم

شفرته ولريح ذبيحته».34

أمهية اإلحسان:

ال شك إن اإلحسان فضيلة من الفضائل

حممد عيل هدو

التي إذا حتىل هبا اإلنسان فأنه ينال مرتبة

بملكه بالشكل الرشعي فإن كل هؤالء ال

متيزه عن غريه من الناس ،ومن الواضح

ُيقدح يف عدالتهم يف ترصفهم واملجتمع لو

وتتداخل أحيان ًا بحيث أهنا قد جتتمع مع ًا،

ذي سلوك معقول وال استقامت األمور،

أن الفضائل املتنوعة تتشابك يف ما بينها
أو قد يكون الرتجيح م�تردد ًا يف ما بينها،
ومتقلب ًا بني فضيلة وأخرى ،وذلك بحسب

ظ��روف الوقائع واألح��وال التي تعرض

للفرد واملجتمع الذي يمثل درجة معينة من
درجات السمو اخللقي.

لقد مجع القرآن الكريم بني (العدل) و

ﭾﭿﮀﮁﮂﱮ
(النحل  ،)90وهذا اجلمع ال خيرج العدل عن

ولكن األم��ر خيتلف لو أن ذل��ك الدائن

أحسن إىل مدينه فأجل التقايض إىل حني
اليرس ،وويل املقتول اقتنع برضورة التسامح

واإلحسان عىل القاتل بالعفو عنه ولو جزئي ًا

لكي ال خيرس املجتمع عنرص ًا آخ��ر ًا من

عنارصه التي تعمل عىل بنائه ،يقول العالمة

الطباطبائي يف صدد اآلية الكريمة« :العدل

هو املساواة يف املكافأة ،إن خري ًا فخري ًا وإن

رش ًا فرش ًا ،واإلحسان أن يقابل اخلري بأكثر

كونه إحسان ًا ،وال خيرج اإلحسان عن كونه

منه ،والرش بأقل منه»35لقد أمر الرسول

اآلخر وبصورة (جدلية) عىل حد تعبري أهل

التي يفرتض فيها العدل ،فقال  يف ما

عد ً
ال ،فاخللقان متالزمان يكمل أحدمها
املنطق ،فالعدل أس��اس املجتمع القويم،

األعظمبالسامحة يف كل األمور احلياتية
رواه البخاري« :رحم اهلل رج ً
ال سمح ًا إذا

واإلحسان قرين العدل يف خلق املجتمع

باع وإذا اشرتى وإذا اقتىض» ،والسامحة يف

أضيفت عليه املساحمة والفضل والعطاء،

والرشاء واالقتضاء بالعدل وبال سامحة.

الصالح ،فقد يكون العدل إحسان ًا ،إذا

هذه األمور الثالثة إحسان ،فقد يتم البيع

فالدائن إذا طالب مدينه بسداد ما عليه،

وقد ينعكس األمر حني يبدأ اإلحسان

وصاحب احلق إذا طالب بحقه ،أو ترصف

عىل أخيه إحسان ،والرد باملثل ،أو بام هو

و كذا ويل املقتول إذا طالب بالقصاص،

ويكون الرد عد ً
ال ،فابتداء اإلنسان بالسالم
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(اإلحسان) يف قوله تعاىل:ﱯ ﭻ ﭼ ﭽ

قام عىل هذه الوترية ،ألمكن خلق جمتمع
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أحسن ،عدل ،وكذا احلال يف اهلدية يقدمها

ثم قال له :يا حممد ُم ْر يل من مال اهلل الذي

صاحبه ،ويكون عد ً
ال من املهدي إليه أن

له بعطاء».37

الصديق لصديقه ،فهي إحسان أبتدا به
يقبلها بقبول حسن وأن هياديه بمثلها او

ويف الظروف غري العادية التي متر هبا

من هنا تتجىل أمهية اإلحسان يف تربية

أكرب وأكثر من احلاجة إىل العدل وذلك ملا

أحسن منها.

املجتمعات والشعوب ،فليس بالعدل

وحده تستقيم احلياة وتسود املحبة واألمن

والوئام بني أفراد املجتمع وإنام بيشء آخر
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أوس��ع منه ه��و :اإلح��س��ان ال��ذي أكدته
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عندك ،فألتفت إليه الرسول فضحك وأمر

املجتمعات ،فإن احلاجة إىل اإلحسان تكون

لالحسان من سعة يف بناء املجتمع املتحاب
املتكافل املتعاضد.

أنواع اإلحسان

كام إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر

الرشيعة اإلسالمية السمحة من خالل ما

يكون إم��ا باليد أو باللسان أو بالقلب،

الرشيف.

أخيه بالعطاء املادي أو بالكلمة الطيبة ،أو

ورد يف القرآن الكريم واحلديث النبوي
روي عن (انس بن مالك) أنه قال :كان

فكذلك اإلحسان فقد حيسن اإلنسان إىل

بإضامر اخلري له.

رسول اهلليعود املريض ويتبع اجلنازة،

فاإلحسان حيصل بإطعام اجلائع ،أو

وكان يوم خيرب ويوم قريظة والنضري عىل

فع ً
املح َسن
ال بام يدخل الرسور عىل قلب ْ

وجييب دع��وة اململوك ،ويركب احل�مار،

بقضاء دين املعرس ،أو بالترصف قو ً
ال أو

محار خمطوم بحبل من ليف ،حتت أكاف من

إليه أو غري ذلك.

ليف».36

وق��د أوض��ح احل��دي��ث ال�شري��ف هذه

وعنه أيض ًا قال« :إن النبيأدركه

األمثلة منها م��ا روي عنهأنه ق��ال:

حتى نظرت إىل صفحة عنق الرسول وقد

املؤمن الرسور أو تقيض عنه دين ًا أو تطعمه

إعرايب فأخذ بردائه فجذبه جذبة شديدة

أثرت هبا حاشية ال��رداء من شدة جذبته،

«أف��ض��ل األع�م�ال أن تدخل ع�لى أخيك
خ��ب��ز ًا» ،38وق��ال « :من أفضل العمل

حممد عيل هدو

إدخال الرسور عىل املؤمن ،تقيض عنه دين ًا،

وريع الناتج الزراعي (ومما أخرجنا لكم من

اإلحسان باملال

3.3نوع املال املتصدق به وهو أن يكون من

تقيض له حاجة ....تنفس له عن كربة».39

لقد حث القرآن الكريم عىل االنفاق يف

أوجه اخلري بالصدقة واالقراض واإليثار يف
مواطن كثرية منه ،فض ً
ال عن فرض الزكاة

الواجبة أو الكفارات أو النذور أو ما إىل

ذلك مما ال يعد يف باب االحسان عىل وجه
النافلة.

األرض).

الطيب غري املستكره ،و آيته أن يقبله اإلنسان
نفسي ًا لو كان هو املتصدق عليه.

عدم إتباع الصدقات باملن واألذى ﱯ ﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﱮ
(البقرة .)264

الصدقات املندوبة ،قال تعاىل :ﱯ ﮓ

فإنه يفضل صدقة الرس ملا فيها من حفظ

عىل الفقراء ،إما فرض ًا كالزكاة أو نف ً
ال وهي
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

الصدقة يف حال الرس أو يف حال العالنية
كرامة اإلنسان وصون ماء وجهه ...ﱯ ﭢ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ

ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﱮ

ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

(البقرة .)267

ﭸ ﱮ (البقرة .)271

إن اآلي��ة الكريمة تشري إىل مجلة أمور

يقول (الزخمرشي) يف تفسري هذه اآلية

1.1وجوب كفالة األغنياء املورسين الفقراء

املتطوع هب��ا ،ف��إن األف��ض��ل يف الفرائض

هي:

املعرسين.

2.2جنس امل��ال املتصدق ب��ه ،فهو شامل

ل�لأم��وال املقتناة بالتجارة (م��ا كسبتم)،

إن اإلخفاء خري لكم وامل��راد :الصدقات

(الصدقات الواجبة) أن جياهر هبا ،وعن

(ابن عباس ريض اهلل عنه)  ،قال :صدقات

ال�سر يف التطوع تفضل عالنيتها سبعني
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الصدقة :هي مال ينفقه ذووا اليسار

ويف ال��وق��ت ال��ذي يبيح اهلل سبحانه
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ضعف ًا ،وصدقة الفريضة عالنيتها أفضل

وب���أزاء ه��ذا التحريم شديد اللهجة

املجاهر بالفرائض أفضل لنفي التهمة إذا

من قريب أو من بعيد ،فقد وضع سبحانه

افضل ،واملتطوع اذا اراد أن يقتدى به ،كان

اجل��م ،ونسبها إىل نفسه سبحانه ،وكأنه

من رسها مخسة وعرشين ضعف ًا ،وإنام كانت

كان املزكي ال يعرف باليسار ،كان اخفاؤه
إظهاره أفضل»

40

ووج��ه آخر من وج��وه اإلحسان هو:

اإلق���راض ،ومل��ا ك��ان اليهود يف اجلزيرة

العربية هم املسيطرون عىل تنظيم احلياة
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املالية للتجار قبل اإلسالم ،فقد كان الربا
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مبد ًءا معمو ً
ال به عندهم ،وجاء اإلسالم
فحرم الربا وحمقه بشكل قاطع ومؤكد ال

للربا ،والوعيد املتحمس للذين يتعاطونه
مبدا (القرضة احلسنة) وخصها بالثواب

هو املقرتض ﱯ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﱮ(احلديد  ،)18وقال تعاىل :ﱯ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢ ﱮ (التغابن  ،)17وقال تعاىل :ﱯ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱮ

(البقرة  ...)245وآي��ات أخ��رى غريها ،كل

لبس فيه وال استثناء ،وأحل حمله القرضة

منها قرنت اإلقراض باإلحسان ،وبذلك

جيد ًا لتوثيق عرى األخوة وضامن التكافل

الصدقة املتطوع هبا؛ ألهنا تقيم العالقات

احلسنة عىل أجل مسمى ،ونظم ذلك تنظي ًام
بني املسلمني ،قال تعاىل :ﱯ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈﱮ

(البقرة)276

وشدد النكري

عىل متعاطي الربا بصوره وأشكاله كلها،
ﱯﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱮ
(ال���ب���ق���رة ،)275وق��ال تعاىل ﱯ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﱮ (آل عمران .)130

يكون ه��ذا ال��ن��وع م��ن اإلح��س��ان بمنزلة
عىل خري ما يرام ،ومتحق الربا ديدن اليهود
أعداء اإلسالم وأع��داء البرشية مجعاء.إن

اإلحسان باملال اختياري –مبدئي ًا -وهو

إنام يعود إىل أرحيية اإلنسان املسلم ومروءته

وت��ق��واه ،وم��ن ثم يتوقف عىل حبه عمل
الصاحلات اخلريات ،وعىل ظروفه املالية،

وحاجاته الشخصية واألرسية واالجتامعية

وذلك باستثناء ما قد يفرضه أولو األمر من

حممد عيل هدو

تكليف ملصلحة الفقراء عن االقتضاء.
والسخاء باإلنفاق درجات – كام يقول

أبو حامد الغزايل – فهو كرم وجود وإيثار،

فالكرم – عنده – هو اعتدال بني البخل
والتبذير ،أما اجلود فهو إحسان كله ،ومعناه
بذل الفضل كله يف وجوه اخلري ،وقد يصل
إىل درجة اإليثار ،وهو :أن جيود املرء باملال

مع احلاجة إليه ،وهذا أرفع درجات السخاء

عىل اإلطالق

41

أعطى البعض وأمسك البعض فهو صاحب
سخاء ،ومن بذل الكثري فهو صاحب جود،
ومن آثر غريه باحلارض وبقي هو يف مقاساة

الرضر ،فهو صاحب اإليثار وأصل السخاء
هو السامحة ،وقد يكون املعطي بخي ً
ال ،إذا

صعب عليه البذل ،واملمسك سخي ًا إذا كان

ال يستصعب العطاء.42

اإلحسان بالقول:

ق��ال اإلم���ام أم�ير امل��ؤم��ن�ين ع�لي :

إفراط وال تفريط ...ﱯ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

يف ثناياها أدب التعامل بني الناس ،ذلك

يدعو إىل عدم اإلرساف يف اإلنفاق ،فال

ﭢ ﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩ

باإلنعام عليه) ،43كلمة عظيمة مجعت
األدب الذي جاء به القرآن الكريم وقرره

ﭪ ﱮ (األرساء  ،)29وأيض ًا :ﱯ ﯷ

ال��رس��ول األعظموانتهجه السلف

ﰀ ﰁ ﱮ (الفرقان .)67

املتنجبني والتابعني األخ��ي��ار وتابعيهم

ﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

الصالح من األئمة الطاهرين والصحابة

وال خيتلف (األبشيهي) عن (الغزايل)

إىل يومنا ه��ذا ،إنه اإلحسان بكل معانيه

هو :بذل امل��ال ،وأنفعه ما رصف يف وجه

تعضد متام ًا مقولته  املشهورة( :اتق رش

ك��ث�ير ًا يف ه��ذا التقسيم ،ف��اجل��ود يف رأي��ه

استحقاقه ،وقد ندب اهلل تعاىل إليه قوله
– سبحانه :-ﱯ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﱮ (آل عمران  ،)92قيل :إن اجلود

والسخاء واإليثار بمعنى واحد ،وقيل :إن

ومراميه السامية ...وهذه املقولة السامية
من أحسنت إليه) ،والتي تعني :إن أفضل
طريقة التقاء رش عدوك هو اإلحسان إليه،
ال كام يتوهم بعض العامة فيفرسها بالدعوة
إىل الكف عن اإلحسان إىل الناس ،ألن يف

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

و القرآن الكريم إىل جانب ذلك كله

(عاتب أخاك باإلحسان إليه واردد رشه
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ذلك مظنة للرش وجملبة لألذى.
ويتصدر أدب االستامع والتحدث قائمة

فهذا الرسول األعظميقول (يف ما

من االخالق التي رشعها اإلسالم احلنيف

أخيك ص��دق��ة» ،،44وقوله عليه الصالة

مفردات االحسان بالقول ،فإن هذه الصفة،
بوضع الضوابط التي حتدد مفهوم (حسن
التحدث واالستامع) ومن تلك الضوابط:

التزام الصدق واجتناب الكذب وسائر
آف��ات اللسان ،وه��ذا كله عدل واعتدال
واستقامة غري أن التحيل هبذه اآلداب قد

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

يكتيس شكل ال��دع��ة املحببة واإلي��ن��اس

رواه احلاكم والبيهقي)« :تبسمك يف وجه
والسالم« :إنكم ال تسعون الناس بأموالكم

ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن
اخللق» ،45وقال عليه الصالة والسالم« :إن
اهلل تعاىل اختار لكم اإلسالم دين ًا فأكرموه
بحسن اخللق والسخاء فإنه ال يكمل إال

هبام»

46

الرقيق بسبب ما يستند إليه من هتذيب

وللمتصوفة تعريفهم (اخل��ل��ق) عىل

ٍ
وتفان يف سبيل عمل اخلري ،فريتفع
خملص

(أب��و ع�لي ال��دق��اق) :إن اهلل تعاىل خص

اإلحسان بالقول والذي نحن بصدده.

من خصاله بمثل ما أثنى عليه بخلقه ،وقال

رفيع وم��ا ينبع عنه وم��ا يتبعه من وداد

جانب كبري م��ن ال��رق��ة والشفافية ،قال

ٍ
حينئذ عن درجة األفضال ويدخل يف معنى

نبيهبام خصه به ،ثم مل يثن عليه بيشء

وقد عد فالسفة األخالق بسط الوجه

(الواسطي) :اخللق العظيم أن ال خيصم وال

واإلحسان يف املجادلة والنصيحة والوعظ

(احل�لاج) :اخللق معناه :أن ال يؤثر فيك

والكلمة الطيبة والتودد بالكالم والتحية
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اإلنسانية.

والشفاعة والتعليم ذل��ك كله من فروع

خياصم من شدة معرفته باهلل تعاىل ،وقال
جفاء اخللق بعد مطالعتك للحق

47

اإلحسان بالقول ،ولإلسالم يف كل فرع

وإىل ذلك ذهب (ابن عريب) يف تفسري

يف توجيه اإلنسان نحو الطريق املستقيم يف

بقوله :ﱯ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱮ لكونك

من هاتيك الفروع موقف يعد مث ً
ال أعىل

احلياة للوصول به إىل الذروة السامقة من

قوله ت��ع��اىل :ﱯ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱮ ،
متخلق ًا بأخالق اهلل ،متأيد ًا بالتأيد القديس،

حممد عيل هدو

فال تتأثر بمفرتياهتم وال تتأذى بمؤذياهتم،

إنسان ،فينفي البغضاء بني املتناقشني ،ال بل

ﯱ ﯲ ﯳ ﱮ 48وربام كانت النصيحة

بذلك صديق ًا ،قال تعاىل» ﱯ ﮊ ﮋ

(ال�ب�ر) بعينه ،وق��د أك��د اإلس�ل�ام مبدأ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﱮ

إذ ب��اهلل تصرب ال بنفسك كام ق��ال :ﱯ ﯰ

من أسمى معاين اإلحسان بالقول فهي
النصيحة يف كل مواقف احلياة ،قال عليه

الصالة والسالم« :الدين نصيحة قلنا ملن

بني املتشاحنني أحيان ًا ،حتى ينقلب العدو
ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
(فصلت  ،)34وقال« :من كان يؤمن باهلل
واليوم اآلخر فليقل خري ًا أو ليصمت».50

يا رسول اهلل؟ قال :هلل ولكتابه ولرسوله

ويعلق (ال��ن��ووي) عىل ه��ذا احلديث

وال��غ��زايل ي��ويل مسألة األخ�لاق أمهية

أن ال ُيتكلم إال إذا كان الكالم خري ًا ،وهو

املرسلني وأفضل أعامل الصديقني ،وهو عىل

ظهور املصلحة فال يتكلم ،ومى استوى

وألئمة املسلمني وعامتهم».

التحقيق ،شطر الدين ورياضة املتعبدين،
واألخ�ل�اق السيئة ه��ي السموم القاتلة

واملهلكات الدامغة واملخازي الفاضحة
والرذائل الواضحة واخلبائث املبعدة عن

جوار رب العاملني»

49

ال��ذي ظهرت مصلحته ،ومتى شك يف

وتركه يف املصلحة ،فالسنة اإلمساك
الكالم
ُ
عنه؛ ألنه قد ينجر الكالم املباح إىل حرام أو

مكروه وذلك كثري يف العادة ،والسالمة ال

يعدهلا يشء»

51

اإلحسان بالعمل وامليارسة:

وعىل أي حال ،فاإلحسان بالقول من

وهذا اجلانب يلخصه احلديث الرشيف

اإلقناع ،وهو بال شك أعظم أثر ًا من القول

ريض اهلل عنه« :رحم اهلل رج ً
ال سمح ًا إذا

أرفع األخالق احلميدة ،ومن أوقع طرق

املروي عن (جابر بن عبد اهلل األنصاري)

اليسء ،وذلك أن القول اللني ينفذ بيرس إىل

باع وإذا اشرتى وإذا اقتىض».52

قلب السامع ،ويرضب عىل وتر العواطف
اإلنسانية الرقيقة الراسبة يف أع�ماق كل

والذي جيسد املعاين السامية لإلحسان

بالعمل واإلحسان بامليارسة (ونعني به:

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

بالغة ،فيقول :اخللق احلسن صفة سيد

الرشيف فيقول« :وهذا رصيح يف أنه ينبغي
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تيسري التعامل والتساهل مع الناس يف
امل��ق��اض��اة) ،فاإلحسان ب��اإلع�مال ال يقل

سخاء أو نب ً
ال عن اإلح��س��ان ب��األم��وال،
ويدخل يف ذلك ،كل مساعدة بالنفس أو

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﱮ (املطففني .)5 – 1

مؤازرة ببذل اجلاه أو إسعاف يف النوائب أو

وروي إن رج ً
ال أتى النبييتقاضاه

معروف أخر بقصد جلب النفع ،وما إىل

له القول ،فهم به أصحاب الرسول (اي

فكل معروف بوجه عام يعد من نوع

فإن لصاحب احلق مقا ً
ال ،ثم قال :أعطوه

مبارش ًا أو كان عن طريق التسبب بعمل

يا رس��ول اهلل ال نجد إال أمثل من سنه

صلة أو إصالح بني الناس ،أو إسداء أي

(أي يطلب منه قضاء ما له عنده) ،فأغلظ

ذلك.

ارادوا أن يبطشوا به) ،فقال  :دعوه

الرب واالحسان ،س��واء كان عم ً
ال أصلي ًا

340

ﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝ

اخلري او السعي له أو الداللة عليه ،فقد
جاء يف احلديث الرشيف« :كل معروف
ص��دق��ة»53واي��ض � ًا« :إن ال��دال عىل اخلري

سن ًا مثل سنه (أي ما ً
ال مماث ً
ال ملاله) ،قالوا:

(اي أحسن منه) ،قال :أعطوه فإن خريكم

أحسنكم قضاء ًا».55إن اإلحسان بالعمل
دليل صحة اإليامن باهلل تعاىل واليوم االخر،

كفاعله» ،54ومن أمثلة امل��ؤازرة بالعمل:

فقد روي عن رسول اهلل أنه قال« :املسلم

املرىض وإجابة الداعي وإماطة األذى عن

يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته ،ومن فرج

مواساة املحرومني وحضور اجلنائز وعيادة
الطريق وال��ت�برع ب��أداء اخل��دم��ات العامة

وسقي املاء وما شابه ذلك.

والرشيعة السمحة جعلت اإلحسان

بالعمل وامليارسة بالتعامل ،منهج ًا حثت
عليه املسلمني بنصوص القرآن الكريم
واحل��دي��ث ال�شري��ف ،ق��ال ت��ع��اىل :ﱯ ﯖ

أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه ،من كان
عن مسلم كربة ،فرج اهلل عنه هبا كربة من

كرب يوم القيامة ،ومن سرت مسل ًام سرته اهلل

يوم القيامة»

56

وال يمكننا يف هذا املقام من ان نحرص

املواقف التي أمر اإلسالم باختاذها لتحقيق
اإلحسان بالعمل وامليارسة ،مثل :بر اليتيم،

حممد عيل هدو

بر الوالدين ،كف األذى ،رعاية اجل��ار،

ويف األف���ع���ال واألع��م��ال ب��ص��ورة

للصغري وتوقري الكبري ،مما الفت فيه كتب

عىل ما ذكره آنف ًا بقوله“ :إن ما ذكره

عدم إجهاد األجري ،الرفق باحليوان ،الرمحة
كثرية ،ابرزها( :جامع السعادات) للعالمة
املتأله (حممد مهدي النراقي) وغريه.

الشكر عىل اإلحسان:

قال (الراغب األصبهاين ت يف حدود

502هـ)« :الشكر تصور النعمة وإظهارها»
وهو مقلوب عن (الكرش) أي :الكشف،
وي��ض��اده ال��ك��ف��ر ،وه���و ن��س��ي��ان النعمة
أي :ممتلئة ،فالشكر عىل هذا هو االمتالء من

ذكر املنعم عليه ،والشكر عىل ثالثة ارضب:
•شكر القلب :وهو تصور النعمة.
•شكر اللسان :وهو الثناء عىل املنعم.
•شكر سائر اجل��وارح :وهو مكافأة
النعمة بقدر استحقاقه58.وقد عرف

اإلمام (اخلميني) قدس رسه ،حقيقة

ال��ش��ك��ر ب�ما ال خي���رج ع��ن تعريف

(الراغب) فقال“ :إن الشكر عبارة
عن تقدير نعمة املنعم ،وتظهر آثار

ه��ذا التقدير يف القلب يف ص��ورة،
وع�لى ال��ل��س��ان يف ص���ورة أخ��رى،

املحققون يف الشكر مبني عىل املجاز
واملساحمة ،ألن الشكر ال يكون نفس
املعرفة بالقلب واإلظهار باللسان

والعمل باألعضاء واجلوارح ،بل هو

حالة نفسية نامجة عن معرفة املنعم
والنعمة ،وإن هذه النعمة من املنعم،

وتنتج من هذه احلالة األعامل القلبية
والقالبية –العمل باجلوارح”-

59

ومهام خضنا يف حقيقة الشكر ،فإننا

ال نتعدى تعريفه بأنه :الثناء عىل املحسن
بام أوىل من امل��ع��روف ،وليس هو جمرد

ق� ٍ
�ول ي�لاك باللسان ،وإن�ما ه��و :مقابلة
اإلحسان باإلحسان ،وملا كان اهلل تعاىل

هو املحسن عىل اإلط�لاق ،وه��و املنعم

عىل عباده بجميع النعم ،فإنه يستحق

شكرهم بمقتىض إحسانه وإنعامه ،ولكنه
جل وعال برغم هذا االستحقاق قىض
–رمحة منه بعباده وتفض ً
ال عليهم – إنه
إذا شكروه شكرهم ،يقول جل جالله:

ﱯﭭﭮﭯﭰﭱ

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

وسرتها ...وقيل أصله عن (ع ٍ
ني َش ْكرى)،

ثالثة”ويعقب (رض��وان اهلل عليه)
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ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﱮ (إبراهيم  ،)7فإن طلب اهلل تعاىل من

عباده أن يشكروه ،إنام هو لفت األنظار إىل
وفتح أبواب كرمه االهلي بعباده60
نعمهٌ ،

وكذلك فإن يف القرآن الكريم ما يدل

ال جمال حلرصها يف هذه العجالة.
*****

أما من الناحية السلوكية واألخالقية،

عىل أن الشكر هلل ،إنام يتحقق بالعمل ال
(سبأ

هذا اجلميل وأن يعرف هذا الفضل ،وينبغي

ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﱮ
.)13

فأمر بأن يكون شكرهم هلل عم ً
ال ،فكل

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

توجب عىل اإلنسان شكر إحسان ربه عليه

فبام أن اإلحسان كله نفع ومجيل و فضل

بمجرد القول ،يقول سبحانه :ﱯ ﯮ ﯯ

وعطاء ،فاملفروض فيه أن يقدِّ ر املحسن إليه

له التمسك بفضيلة العدل واالستقامة،

ِ
للمحسن،
يف األق��ل ،وذلك ب��أداء الشكر

نعمة أنعم اهلل هبا عىل اإلنسان تستحق شكر ًا

ومقابلة إحسانه باإلحسان ،واجتناب

مواطن اجلود واإلحسان ،ونعمة الصحة

ﯡ ﯢ ﯣ ﱮ (الرمحن  ،)60وفوق

عملي ًا عليها ،فنعمة املال تقتيض اجلود به يف

تقتيض بذل الطاقة والقوة يف العبادة ويف
ما ينفع الناس ،ونعمة احلياة كذلك ،ولقد

مقابلة إحسانه ب��اإلس��اءة ﱯ ﯟ ﯠ

ذلك يفرتض عرفان اجلميل من املحسن
اليه أن يذهب إىل أبعد من العدل فيتحىل

جسد رسول اهللهذه السجية شكر ًا هلل

بفضيلة اإلحسان نفسها – عند االمكان –

ففي اخلرب عن (ايب بصري) عن اإلمام الباقر

أو بالزيادة عليه.

عىل نعمة مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
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ويف القرآن الكريم كثري من اآليات التي

 ،أنه قال« :كان رسول اهلل عند (عائشة)
ليلتها ،فقالت :ي��ا رس��ول اهلل مل ُتتعب
نفسك(يف العبادة) وقد غفر اهلل لك ما تقدم
من ذنبك وما تأخر؟ فقال :يا عائشة ،أال
أكون عبد ًا شكور ًا».61

وذلك بمقابلة إحسان املحسن بأحسن منه
وه��ذا ال��واج��ب االخ�لاق��ي مصدره

احل��ب ال��ذي ي��ورث��ه اإلح��س��ان ع��ادة يف

نفوس م��ن يشملهم ،ج��اء يف احلديث

الرشيف« :جبلت النفوس عىل حب من

أحسن إليها وبغض من أساء إليها»،62

حممد عيل هدو

غري أن الشكر الذي ينجم عن اإلحسان

فهذا هو الرياء بعينه الذي ينبغي للمحسن

م��روءة غريزية ،قد ال حيصل يف بعض

لقد طرح القرآن الكريم هذه املسألة

فلذا وعىل كل حال ،ينبغي للمحسن

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ع��ادة عىل وف��ق ما فطر عليه البرش من

األحيان.

حب ًا بتزية فضله وبزيادته ،أن ال ينتظر

من املحسن إليه س��ؤا ً
ال سابق ًا أو اعرتاف ًا

باجلميل ،ولكي ينال املحسن ثواب القربة
إىل اهلل تعاىل جراء إحسانه إىل أخيه املسلم،

عليه أن يلتزم بقواعد وح��دود اإلحسان
وأول هذه احلدود :لزوم املحافظة عىل

اإلحسان نفسه وعدم نقضه بالسيئة أو املن
أو الرياء أو رجاء املقابلة باملثل من املحسن

إليه.

فاألصل يف اإلحسان أن حيافظ املحسن

عىل نبل غرضه ،وهو نية التربع لغاية عمل
اخلري املجردة عن أية مصلحة أخرى ،لذلك
ال بأس بظهور عمل اخلري إذا كان خالي ًا من

الرياء ،ملا يف ذلك من فائدة املثل الصالح

لرتغيب الناس يف اتباعه واالقتداء به ،أما

اذا كان هذا اإلحسان ينرصف يف إظهاره
إىل املباهاة والتفاخر وطلب اجلاه والشهرة،

بتفاصيل كافية شافية يف قوله تعاىل :ﱯ

ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﱮ (البقرة .)264 – 261
إذن وبموجب اآلية الكريمة أول ما جيب

عىل املحسن جتنب املن واألذى وهو مما قد

يقع عىل
املحسن إليه ،ف ُيسقط شكر املحسن،
َ

وقد أحبط سبحانه إحسان من ُيتبع إحسانه
باملن واألذىَ ،
وأسقط عنه ثوابه مهام بلغ من

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

اخلالص لوجه اهلل.

جتنبه.
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الكثرة وقرر :إن الكلمة الطيبة واملغفرة خري

التي أسداها له يف وقت الصنيع ،فال ينساها

هنا مطلق وع��ام ،ويشمل األذى امل��ادي

مهام كان ضئي ً
ال ليشجع املحسن عىل أن

بفقره أو التشهري به وما إىل ذلك.

الرضورة ،كام أن عليه أن يقتنص الفرصة

من تلكم الصدقة التي يتبعها أذى واألذى

واألذى النفيس كالسخرية منه أو تعيريه
إذن فالشكر عىل اإلحسان هو من أوىل

األم��ور التي جيب عىل متلقي اإلحسان

ان يقوم به جتاه املحسن ومهام كان ذلك

العدد الثاين � :صيف (2010م 1431-ه��ـ)

اإلح��س��ان ض��ئ��ي� ً
لا ،وق���د ت��وص��ل علامء
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وال جيازهيا باإلساءة وال يستهني باإلحسان

يكون إحسانه عليه أوس��ع إذا اقتضت

لرد هذا اجلميل ،وبذلك يسجل نفسه يف
عداد الشاكرين.

كام أن عىل طالب اإلحسان ان يتلطف يف

طلب حاجته ،وان ال يكون جلوج ًا كالذين

األخ�لاق إىل ظاهرة نفسية مهمة ،وهي:

وصفهم ال��ق��رآن الكريم :ﱯ ﮭ ﮮ

املحسن إل��ي��ه للمحسن،
اش��د م��ن حمبة
َ

ق��ال العتايب يف م��ا ورواه (اب��ن عبد ربه

إن حمبة املحسن للمحسن عليه قد تكون
فمحبة الوالدين لألوالد اشد وأقوى من

ﮯ ﮰ ﱮ  ،أي بإحلاح وجلاجة،

األندليس)« :إن طلبت حاجة إىل ذي سلطان

حمبة األوالد لوالدهيم ،ولذلك فإن الوالد

فأمجل يف الطلب إليه ،وإياك واإلحلاح عليه

منك) وهلذا أوىص القرآن الكريم الولد

ويريق ماء وجهك ،فال تأخذ منه عوض ًا

ال يأنف من أن يقال له (ول��دك أفضل
بوالديه أحسان ًا وشدد النكري عىل عقوقهام

ولو بكلمة (أف) ،ومل يوص الوالدين برب

الولد .
26

وملا كان اإلحسان نافلة ،أي :زيادة يف

الفضل ،صار لزام ًا عىل من يتلقاه أن يشكر
املحسن عىل إحسانه ،ويتم ذل��ك بطرق
كثرية أمهها :أن حيفظ للمحسن يده البيضاء

فإن إحلاحك يكلم (أي جي��رح) عرضك،

ملا يأخذ منك ،ولعل اإلحلاح جيمع عليك
إخالق الوجه وحرمان النجاح ،فإنه ربام مل
املطلوب إليه حتى يستخف بالطالب» .
64

إنكنتطالبحاجةفتجمل فيهابأحسنماطلبتوأمجل
إنالكريمأخااملروءةوالنهى من ليس يف حاجاته بمث ّقل
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1

الفريوز أبادي – القاموس املحيط -بابالنون
– فصل احلاء.

حممد عيل هدو
2

العني ج  3ص.143

4

الزخمرشي – الكشاف –  – 277/1ط /دار
الكتب العلمية – بريوت.1995 -
السيوطي -اجلامع الصغري .42/1-وأيض ًا:
رياض الصاحلني للنووي .92/1-

3

5

الطربيس – جممع البيان – – 216/1ط/
دار الكتب العلمية – بريوت.1997 -

ت .ص 72ج.2

 21عبد القادر اجليالين – الغنية لطالبي طريق
احلق – حتقيق – فرح الوليد – .1326 /3

 22حممد صديق الغامري – االنتصار لطريق
الصوفية – ط /دمشق –  -1965ص.6

23

 24ريض الدين الطربيس –مكارم األخالق-
ط /النجف -ص.13

6

الزخمرشي – الكشاف .424/2-

8

تفسري البيضاوي (أن��وار التنزيل وأرسار
التأويل ( 601/2-ط /بريوت.)1988 -

27

 10امليزان يف تفسري القرآن ( 386/9-ط1
األعلمي .)1997-

29

7

9

احلافظ ابن حجرالعسقالين -بلوغ املرام من
أدلة األحكام -ص.266

تفسري البيضاوي .419/1-

القشريي – الرسالة القشريية – ص.53

 25املجليس – بحار االنوار – ج 77ص– 166
ط /أيران.

26

املجليس – بحار االنوار – ج 74ص.81

املجليس – بحار االنوار – ج 74ص.312

 28الكليني – اصول الكايف – ج 2ص175
(عن – ميزان احلكمة – للري الشهري).
املجليس – بحار االنوار – ج  4ص.168

 13هن��ج ال��ب�لاغ��ة -رشح حممد عبده – ج3
ص.187

 32العسقالين – املصدر نفسه – (احلاشية)
ص.266

 15الزخمرشي – الكشاف –  – 277/1ط/
بيضون – بريوت – .1995

34

 17التفسري املنسوب الب��ن ع��ريب – حتقيق-
مصطفى غالب – .708/1

 36ريض الدين الطربيس – مكارم االخالق –
ص.84

 12الطربيس – جممع البيان -ط /العرفان –
صيدا  – 1936-ج 3ص.380

14

الطربيس – جممع البيان – .216 /1

 16النووي – رياض الصاحلني – حتقيق صبحي
صالح – ج 1ص.82

 18الرشيف اجلرجاين – التعريفات – ط /دار
الكتب العلمية – بريوت /ص.12
 19أبو القاسم القشريي – الرسالة القشريية/
بغداد دار الرتبية – ص 100وما بعدها.

20

الغزايل – إحياءعلوم الدين /ط /دمشق ب.

 31العسقالين (اب��ن حجر) – بلوغ امل��رام –
ص.266

 33ال��ن��ووي – خمترص ري���اض الصاحلني –
ص.134
الصديقي – دليل الفاحلني – ج 5ص.120

 35امليزان يف تفسري القرآن – ج 12ص( 331
الطبعة املفهرسة).

37

الطربيس – املصدر نفسه – ص.16 ،15

 38السيوطي – اجلامع الصغري – احلديث
 ،1236واحلديث .8230
39
40
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 11سيد قطب -يف ظ�لال ال��ق��رآن -ط-5/
 -1967ج5ص.92

 30نوادر الراوندي – ج 4ص 168نقله االعالمة
الري الشهري يف ميزان احلكمة .446 /2

السابق.

الزخمرشي – الكشاف – .397/1
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 41الغزايل – إحياء علوم الدين – ،222/3
وانظر أيض ًا :ابن حزم الظاهري -االخالق
والسري – ص.42 -29
 42األبشيهي – املستطرف من كل فن مستظرف
– .156/1

43

هنج البالغة – رشح حممد عبده – .177/3

 44السيوطي – اجلامع الصغري – ج 1احلديث
.3231

 45السيوطي – املصدر السابق – احلديث
.2545

 46املاوردي – أدب الدنيا والدين – ط /القاهرة
–  – 1916ص.238
 47أبو القاسم القشريي – الرسالة القشريية –
.188
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48

346

49

تفسري ابن عريب – مصدر سابق.684/2 -

النووي – خمترص رياض الصاحلني – .197

 50الغزايل – أحياء علوم الدين – , .49/3انظر
السلك يف طبائع
أيض ًا :ابن األزرق – بدائع ُ
امللك – حتقيق سامي النشار – ج 2ص393
وما بعدها.
 51النووي – خمترص رياض الصاحلني – ، 262
.263

52

النووي – املصدر نفسه ص.263

54

السيوطي – اجلامع الصغري – ح .6351

53
55

56
57

الصديقي – دليل الفاحلني – .183/7
السيوطي – املصدر نفسه ح .1966

الصديقي – دليل الفاحلني – .182/7

الصديقي – مصدر سابق – 19/3و .20

 58الراغب األصبهاين – مفردات الفاظ القرآن
– حتقيق صفوان عدنان – ص.461
 59اإلمام اخلميني – األربعون حديث ًا – ترمجة
حممد الغروي – ص318و .319
60

حممد حممد املدين – احلياة من القرآن الكريم

– ص.233

 61الكليني – أصول الكايف – حتقيق حممد جعفر
شمس الدين – ج 2ص 100احلديث .6
 62السيوطي – اجلامع الصغري – ج 1احلديث
– .3580

 63مسكويه – هتذيب االخالق – حتقيق :عبد
الرمحن بدوي – ص.146

 -65-64ابن عبد ربه-العقد الفريد-حتقيق امحد
أمني254،253/1-
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