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هاتف سكرتري التحرير
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هاتف املستشار التنفيذي
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الربيد األريض
العتبة احلسينية املقدسة – كربالءاملقدسة
مجهوريةالعراق
البحوث وماتتضمنها من افكار وآ راء تعرب عن
رأي كتاهبا
رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد
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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 حتليأيت مدعوم بالدليل العقيل من خالل فلسفة الرواية.
• أحكام القرآن أي فقه القرآن وتوجهاته الترشيعية.

• املصطلح القرآين (الناسخ واملنسوخ املحكم واملتشابه املطلق واملقيد والتأويل
وأسباب النزول األحرف السبعة املكي واملدين...الخ).

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

• لغة القرآن ونظمه ونحوه ورصفه وطريقة استخدام اللفظ للداللة عىل املعنى...الخ.
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• القصة القرآنية–طريقة العرض–أهدافها ومراميها...الخ.
• املثل القرآين.

• منهج تفسري القرآن الكريم قديام 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 أعالم اخلائضني يف علومه أو مشاهري كتاب املصحف
وخطاطيه (عرض ًا ونقد ًا وحتلي ً
ال...الخ).

• املفاهيم الفكرية يف القرآن الكريم (التصوف والعرفان–الفلسفة–الفقه–الوعد

املحاور التي تبحث فيها املجلة

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 بمقدمه 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 عىل وفقهه ووصفه وأمثاله وإعجازه ومصطلحاته

وفلسفة أفكاره وحواره وقصصه...الخ.

• تلتزم املجلة بنرش البحوث التي تعنى بشؤون القران الكريم خاصة ويف اإلطار الوارد

يف ميادين األبحاث.

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
أي اعتبار آخر بل إن ذلك يتعلق بدواع فنية.

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

• أن ال يكون املوضوع نمطيا تقليديا يعرض ملوضوع مطروق أو منشور يف كتاب أو

• 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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امل��ح��ت��وي��ات

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

املحتويات
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• كلمة املرشف العام ملجلة املصباح

سامحة الشيخ عبد املهدي

• كلمة اإلفتتاح

رئيس التحرير حممد عيل هدو

• التأويل وتفسري النص مقاربة يف االشكالية

أ.د.عبد األمري كاظم زاهد

• بينات من فقه القرآن تفسري سورة لقامن

سامحة العالمة السيد حممد تقي

• االسترشاف املستقبيل يف النصوص القرآنية

أ .م .د عامر عبودي نصار

• آية الوضوء وإشكالية الداللة بني القراءة

سامحة العالمة السيد عيل

• التوثيق القرآين ملواقف الصاحلني من االمم

الدكتور عيل االسدي

دراسة آليات الغيب يف القرآن الكريم
والنحو واملأثور

السالفة يف مواجهة التحديات

الكربالئي

املدريس

احلسيني الشهرستاين

النص الديني  ...القرآن
• إشكالية قراءة ِّ

الشيخ الدكتور طالل احلسن

• توظيف املنهج املوضوعي يف تفسري القرآن

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

أنموذج ًا

لقراءة إشكاليات الواقع

امل��ح��ت��وي��ات

• املحاجة و اإلقناع يف القرآن الكريم

الباحث أمحد حسني خشان

• املظاهر اللغوية يف القراءات الواردة يف

أمحد عبد اهلل ظاهر

• اجلنة يف القران الكريم

أ.د.ابتسام عبد الكريم املدين

• أهل البيت يف القرآن الكريم بحث

سامحة السيد أمحد احلسيني

• إقراء يف العدد القادم

العدد الرابع

للقرآن

سورة الفرقان

ببليوغرايف

األشكوري

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

• الظواهر اللغوية يف قراءة اإلمام عيل

أ.م.د.انامر عبد اجلبار جاسم

7

كلمة األفتتاح

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل يف عاله و الصالة و السالم عىل حممد رسول اهلل وعىل آله و
من وااله.

و بعد :ففي زمحة التيارات الفكرية املتصارعة التي متخض عنها القرن الثالث
اهلجري و ما بعده ،نشط ميدان مهم من ميادين املعرفة التي تتصل بالعقيدة
اإلسالمية و اللغة العربية بكل فروعها ،من لغة و نحو و بالغة اىل جانب العلوم
الوافدة بالرتمجة من منطق و فلسفة ،و ما صاحب ذلك من علوم تتعلق بالفقه و
أصوله من خالل النوافذ املساعدة عىل الوصول اىل كل ذلك ،و التي يعد القرآن
الكريم ميسم الزهرة فيها ،ينهلون منه ما شاء اهلل هلم أن ينهلوا عرب علوم القرآن من
تفسري و تبويب و عرفان و تصوف و مصطلحات و حتليل و تأويل ،حتى لقد رأى
الدارسون و من يليهم من الفقهاء و اللغويني و الفالسفة و أصحاب علم الكالم،
أن هناك عالقة جدلية بني القرآن الكريم و كل تلك امليادين.

و ابتعد األمر عن فطرته حتى ظن الظانون أن عظمة القرآن الكريم ال تتجىل
بأجىل صورها إال من خالل فهمه عرب تلك العلوم التي ما وجدت إال هلذا الغرض.
و بخالفه فإن فهم الكتاب العظيم سوف يكون رضبا من التفسري بالرأي ،و التأويل
حرمته الرشيعة اإلسالمية السمحة عىل لسان النبي األكرم {صىل
باهلوى ،و هو ما َ
اهلل عليه و آله و سلم}.
و عىل الرغم من حتفظ العلامء عىل جانب كبري من هذه الدعاوى ،إال أن صحتها
تكمن يف كون التطور اللغوي و االجتامعي و طريقة بسط العلوم بعد ثالثة قرون
من الزمن ،قد أجلأت اىل مثل تلكم الدعاوى ،و التي كشفت – بحق – عن كثري من
اجلوانب العلمية و العملية للقرآن الكريم مما مل يتيرس فهمها و استيعاهبا يف العرص
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األول لنزوله بني ظهراين قوم فهموه فهام فطريا،
مستندين يف ذلك اىل موروثهم اللغوي و األديب من شعر
و أمثال و حكم.

لقد أثبتت علوم القرآن الكريم صدق قوله تعاىل{ :قل لو كان البحر مدادا
لكلامت ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلامت ريب و لو جئنا بمثله مددا} الكهف:
 ،901و ها هم علامء املسلمني و غري املسلمني يمتحون منه كل علم طارف و تليد،
فال يبلغون منه إال كام يبلغ املغرتف من البحر املحيط .و ربام كان هذا األعامم هو
الذي عناه علامء السلف من ذوي العرفان بأن للقرآن بطنا ،و للبطن بطن ،اىل سبعة
أبطن ،بل اىل سبعني بطنا ،بل اىل سبعني ألف بطن! فالبطون هنا ،عىل ما نعتقد،
تعني املوارد التي يمكن استنباطها من القرآن الكريم و البحث فيها عن عجائب
اخللق و الكون و التاريخ و العلوم .....الخ.
و إذا كنا نتجنب ترويج مثل هذه اآلراء لكي ال يذهب الباحث بعيدا يف اخلوض
بآي القرآن الكريم ،فإننا ال ننفي أبدا استحالة الوصول بالقرآن الكريم اىل (خامتة
املطاف) ..و تبقى سعة العلم بالقرآن الكريم ،و تدبره ،و وعي مبتنياته و مرتكزاته،
هي الفيصل يف استنباط كل جديد منه مما مل خيض به علامء السلف الصالح أو مما
خاضه اجليل اجلديد من العلامء عىل أمتن األسس البحثية املنهجية املستحدثة .و
هذا هو هدفنا يوم دعونا األقالم الواعية اىل اجتناب املوضوعات اجلامدة التي ختلو
من التفريعات احلية التي تتجدد كلام خيضت جلجها ،مثلها يف ذلك كمثل البئر،
كلام أخذ منها ،صفا ماؤها و زكا.

اللهم سد ْد خطانا عىل طريق القرآن العظيم ،و تقبل منا و ارمحنا أنت موالنا
فانرصنا عىل القوم الكافرين.
رئيس التحرير
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خلص الباحث يف دراسة إىل أمور أمهها:

يرى األستاذ الباحث أن الثقافات القائمة اليوم ،مردها مبادرات فكرية

بشرية تحولت إلى نصوص وقد أعيدت قراءة تلك النصوص وعولجت بالتفسير....

وبانتقالة سريعة يذهب الباحث الى تحديدات اصطالحية منعا لالختالف على المفاهيم

مثل :النص ،تفسير النص ،التأويل.

وقد قسم التأويل على أقسام من حيثيات متعددة ،ثم تتشظى تلك الحيثيات الى أقسام

أخرى حتى يصل في نهاية المطاف الى بلورة مفهوم التأويل ،والصلة بينه وبين التفسير.

ويطرح الباحث آراء أغلب العلماء المعاصرين القائلين بأن إعادة القراءة جزء من عملية

التأويل ،على أساس أن النص تجربة عقلية قصدية أي محاولة لتفكيك النص و إعادة تركيبه

بفاعلية جديدة.

ويستعرض الباحث نماذج من الذين تمت إعادة قراءتهم على خلفية النظرية التفكيكية

لـ(ميشيل فوكو) و–بال شار -بعد ذلك يتناول موضوع التأويل في الثقافة العربية واإلسالمية

ويحصره بظهور اإلسالم ونزول القرآن الكريم.

ثم قسم اتجاهات التأويل فجعلها ثالث اتجاهات ....ويختم بحثه بذكر تسعة ُأسس هي

التي تشكل المنهج.

�أ .د عبد الأمري كاظم زاهد
عميد كلية العلوم الإ�سالمية-جامعة كربالء
أو ًال -املدخل

النص قضيه قد توافر عليها الدارسون،

اتفقوا عىل ما يشكله من مفردات (اجزاء

لعل الثقافات القائمة اليوم ،والتي

النص) و إن التفسري مل يكن

كانت تيار ًا فعليا فتحولت إىل تراث

عصي ًا ع�لى حتليل ال��ن��ص ،فكانت

لالنسانية مردها م��ب��ادرات فكريــــة

اغلب عنارصه حمل اتفاق ،فأن املعضلة

برشية ،حتولت إىل نصوص ،وقد أعيدت

الفكرية ،واإلشكالية املعرفية واملنهجية

قراءة تلك النصوص ،وعوجلت بالتفسري

يف عموم الفكر اإلن��س��اين ،هي قضية

ك��أداة مـــــن ادوات رشح غوامضها

التأويل مصطلح ًا ومفهوم ًا وضابطا

وب��ي��ان مقاصدها ومعانيها األول��ي��ة

ومعايري.

واملبارشة ،وربام داخلها التأويل فغاص

يف اعامقها فأعاد تصفيف افكارها فظهر

لذلك حتاول هذه الورقة ان تقرتب

اىل سطح افكار النص ما كان متواريا بني

م��ن ه��ذه القضية وت��ب��دأ اوال بتحديد

جنباتـــــه ،فالنص ،و التفسري ،و التأويل

املفاهيم (التأويل-والنص-والتفسري)

أسس مكونة الثقافات مجيعا ،وإذا كان

وتلج حيز العالقة بني التفسري والتأويل
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التأويل وتفسري النص مقاربة يف االشكالية

والتفسري والنص ،وبيــــــن التأويل والنص
والتأويل واعادة القراءة وتعرض اىل انواع

النص وانواع التـــــأويل وادوات التأويل
وتنتهي اىل الكشف عن اجابة السؤال املهم

املنتزع من املعارك الفكرية يف تراثنا حول
التأويل اي_ملاذا اختلفنا عىل التأويل؟

وهل نحن –العرب – نعاين من اشكالية

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

تنسحب اىل (مصادر النص) فمردها اثنان:

أ -أما انه يكون نص ًا من صنع اإلنسان،

فهو خالصة لتفكري االنسان يف قضية –
مطروحة للحوار ،أو معروضة كخطاب .

ب -أو هو من وحي اهلل تعاىل لألنبياء

والرسل كالكتب الساموية((( وقد ختم اهلل

التأويل؟ أم أن هذه اإلشكالية ،معضلة

كتبه بالقرآن املجيد وأنزله معجزا و حمميا

ث��م ختتم ال��ورق��ة ه��ذه بعرض بعض

ال يامثل (ألنه مصمم فوق قدرة البرش) وأن

الفكر اإلنساين كله؟

املقرتحات للدخول يف جهد املؤسيس لبناء

مــــنهج علمي برهاين أو ورق��ة للحوار
حول منهجية التأويل .

 1-1حتديدات اصطالحية :

حتى ال نختلف ع�لى املفاهيم ،نبدأ

بالتعاريف االجرائيه ملقوالت هذه الورقة
فنقول:
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من األفكار

واملعاين)(((

وهذه العمومية

 2-1النص مكتوب

أو مسموع ،أو هو أداء لغوي يتضمن

معاين تشكل معلومه أو إسهامة معرفية،

سواء كان منطوقا أو مكتوبا .ولعله بذلك
يتسم بعمومية (االداء اللغوي حلزمة

من تدخل والتداخل البرشي فهو من جهة

اهلل تعهد بحفظه فال سبيل اىل تغيري ألفاظه
أو معانيه من جهة أخرى.

لذلك إذا اطلق مصطلح النص ،فرياد به

النوعان ،و يدخل فيه النص الديني مطلقا،
و النص لبرشي الفلسفي و التارخيي و

((( ظ جبور عبد النور املعجم األديب 282/1
ظ نرص حامد أبو زيد مفهوم النص /ص.5
((( البد من اإلشارة هنا إن القرآن الكريم هو
ال��ذي مح��ل ال��ن��اس ع�لى تصديق االنجيل
والتوراة العرتافه هباموهو ال��ذي أش��ار اىل
عملية التحريف فيهام ومن الناحية الوثائقية
التارخيية فإن التوراة قد أعيدت كتابتهابعد
نزوله بزمن طويل وترمجة عن العربانية يف
القرن الرابــــع اهلجري وهو عبـارة عن
سرية(بني إرسائيل) أما اإلنجيل فقد كتبه
احلواريون بام فهموه من وصايا املسيــــح
لذلك تــــعددت االناجيل و عموما فكالمها
مل يبقيا كام أو حيا.

أ.د.عبد األمري كاظم زاهد

االديب .......ال�����خ وك�ما تنسحب هذه

امتداد املعنى فيه يف حيز الوضوح ،ويبقى

اخرى يقسم اىل:

التفسري وال يكتفي به ،ويعاجله التأويل

العمومية يف مصطلح النص فمن حيثية
أ -نص حمدود (يف معانيه) :وهو الذي ال

التخاطب فيه مظنة اجتهادية ،فيداخله

وبحسب رتبة عمق النص .

 3-1تفسري النص

تكتنز ألفاظه بمعان عميقة.

ب -ونص ال حم��دود (يف معانيه) وهو

اختلف العلامء يف جذر كلمة ( التفسري)

يف ثـــــنايا الفاظه وهذا النوع يتفاوت يف

الـــــفرس :اإلبانة ،ومنهم من قال أصلها

الذي تتكثف فيه املعاين واملفاهيم واألفكار
الدرجة فمنه ما هو ال حمدود ومنه ما هو

ال هنائي يف تــــــــــعدد معانيه وإذا كان
فإن القرآن ال هنائي املعاين كـــــام هو الواقع

من السفر فهو مقلوب ج��ذره (والسفر:

ال��وض��وح) ومنهم من ذه��ب اىل أن��ه من
التفرسة أي املاء القليل الذي يستدل به عىل

املرض(((

.

واالعتقاد معا فالنص املحدود ،يتعامل

واختلفوا يف االصطالح :فقالوا فيه أقوال

وينتهي خطابه يف نطاق الوضوح الذهني،

يف أنه «الكشف عن مراد النص بقدر الطاقة

مداخــلة أول��ي��ة ،توضيحية ،وليست

التأويل – تبعا للقول األشهر يف املعاجم

والنص املتعدي ملا تكتنزه ألفاظه من

ذلك القول ،وتابعه عليه عدد من الدارسني

معه عقل امللتقي تعامال مبارش وتــــبادريا،

ال يــــــتسع املــــقام لعرضها بيد أهنا تتجمع

واليقني التخاطبي ،فال يداخله إال التفسري،

ال��ب�شري��ة»(((

انتزاعية.

اللغوية فقد قال صاحب القاموس وغريه

طبقات املعاين ،وتتوارى فيه األفكار فهو
حتد لـــــحركة ذهنية ،لذلك يتعامل معه

عقل املتلقي تعامال مبارشا وتعامال ما
ورائيا( ،ما وراء التـــــبادر) ،وال ينتهي

ورادف بعضهم بينه وبني

ويشيع هذا املعنى عند املتقدمني كالطربي

((( ظ السيوطي االتقان 179/2ظ الزركيش يف
الربهان .156 /2
((( التعريفات  :ج ص.

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

النص الفلسفي من اجلزء املتسع يف معانيه،

عىل ثالثة أقوال ،فمنهم من قال أصلها من
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وجماهد (((

النص ،واملتلقي ،مع حلظة وع��ي النص

.

وال��راج��ح ان��ه حماولة عقلية تسعى اىل

إيضاح أفكار النص املتــــــبادرة والكشف

عن الــمعاين املبارشة

الن

(((

التي يعرب عنها

 4-1اما التأويل :

فهو لغة:من أل األمر اىل كذا ،أي رجع

إليه ،و امل��آل :املقصد مرة و األص��ل مرة

اخرى فهو لعوده اىل أصل اليشء الكتشاف

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

داللته و مغزاه ،فليست العودة هي كل

مضمون ال��ت��أوي��ل ،إن�ما فحص أص��ول
اخلطاب للوصول اىل مقاصده و مغزاه و

هنايات مفاهيمه فهو حركة عكسية مرتدة
و متطورة اىل هنايات املعنى ،و الصيغة
الرصفية (تفعيل) دالة عىل احلركة ،و لكن ي

اتــجاهني األوىل أسس اخلطاب ،ثم هنايات
معانيه ،بينام حركة التفسري عىل منتصف
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اخلط ،ال عودة اىل أصول اخلطاب ،و ال
االندفاع لنــــهايات معانيه ،أي الوقوف

عىل ما تدل علـــــيه حلظة الــــتلقي بني

((( مناهل العرفان :ج 2ص.5
((( وردت كلمة تفسري يف القرآن الكريم مرة
واحدة ووردت كلمة تأويل سبع عرشة مرة
فكلمة تأويل كانت حمط عناية قرآنية وربام
هي اكثر تداوال يف لغة العرب.

ورتبته.

لذالك :فالتأويل هو املتمكن من ضبط

الظواهر الفكرية يف النص ،وأداته االستنباط

من خالل حماولة عقلية تأمله يف اداء لغوي
للمعاين الكامنة بالنص املرصح هبا وامللمح
الستنطاق املعاين واملتوارية فيه وبجمع

املعاين واملفاهيم وإعادة تــــشكيلها يـصل
التأويل اىل توصيف الظواهر باالستقراء،
والتحليل ،واملقارنة والقياس ومناظرة

املفهوم مع املنطوق وغريها من االدوات
العقلية املنهجية املتعددة.

 5-1عالقة التفسري بالنص ،وعالقة
التأويل بالنص:

مما تـــــقدم يظهر أن التفسري قرين النص،

وأنه املرحلة األوىل لفهمه وحتليله ،وهو

بمثابة جتميع بيانات النص ،وال يفرتق

التفسري ع��ن النص س��واء ك��ان حم��دود ًا
أو متسع ًا ،وال حيتاج التفسري إىل آليات
معقدة للكشف ع��ن ال��ن��ص ،ويقترص

دوره عىل استجالء معانيه ،بينام التأويل:

ال يقرتن مع كل نص إن�ما مع النصوص
الكثيفة املعاين واملتعدية يف أفكارها نطاق

أ.د.عبد األمري كاظم زاهد

اللفظ الظاهر وهو املرحلة التي تستثمر

كانت املشكالت التي يعاجلها النص تغطي

مستوى(الربهان) والكلـــــــــية والشمول

املتلقني فاالجتاه نحو التفسري.

النص وتفسري النص ،ومتتلك آليات عىل

حاجة الواقع ،أو تضاؤل استعداد وأوضاع

ذه��ب غ�ير واح��د اىل التميز ب�ين مفهوم

نطاق املتبادر واملعاين املبارشة لذلك فاغلبه

النص ،وق��وة استرشاف النص يف وضع

النص االدوات اللغوية الكاشفة عن معاين

فالتأويل آلية للكشف عن الــــنص الذي

أما التأويل :فهو حركة عمودية يف طبقات

منافذ أضيق يف النص املقتصد ،هلذا قال

وما بعد املبارش من املعاين ،لذلك فاغلبه

واملتجاوز ملعطياته التارخيية (حلظة الوعي

جزء من التأويل الفلسفي االنساين وإذا

التفسري بالنص عالقة هلا صلة بتارخيية

ومفــرسي الرمز ،واخلطاب الصويف وارفع

خ��ارج حمدودية التاريخ ،لذلك فاملتلقي

حينام يفلسف التاريخ او اسلوب البالغيني

من جهة االستعداد الذهني ،املشهد الثقايف

املجاز ،عرفنا أن التأويل كشف عن املعاين

الواقع اىل ابراز التجليات من النص التي

التفسري م��ادة للفهم املستقبيل من خالل

(املدروس) والنصوص املشاهبة إياه ،لذلك

ظاهرية أفقية عىل سطح النص تعمل يف

التفسري ومفهوم التأويل رب�ما تبعا لقوة

قطعي واغلب آلياته جزء من آليات علم

نجمد فيه دور السلطة املعرفية السائدة،

النص .

يثري التداعيات ،والتجليات وجيد التأويل

النص وأعامقه ،تعمل يف نطاق ما بعد التبادر،

( :)kadamirإنه الفــــهم العميق للنص،

اجتهادي ،وأغلب آلياته عقلية فلسفية فهو

احلارضة ملضمون اخلطاب)...فـــــعالقة

الحظـــــنا الــــتأويل يف رشوحات الفلسفة،

املفرس ،أما عالقة التأويل بالنص فعالقة

اشكال النقد للروائع االدبية وطريقة املفكر

خطاب النص إذا كان من أهل االجتهاد

يف رصف معـــاين النص من خ�لال أداة

الــــعام ،ومنـــــهجية لـــــتأويل و حاجة

املتوارية يف أع�ماق الـــنص ،وال يصلح

تفرس الواقع ،فاملسار نحو التأويل ،وإذا

النص كام يصلح

التأويل(((

ألنه يستطيع

((( ينسجم مع هذا الفارق تأويل افعال العبد

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

وقد حيتاج اىل أسلوب املقارنة بني النص

من ه��ذا نصل اىل:ان التفسري:حركة
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الوصول اىل الظواهر املؤهلة لكي تكون

(((1ومن حيثية احتواء التأويل عىل

ثانيا :أنواع التأويل

أ -ت��أوي��ل خيضع ال��ن��ص ملقتضياته،

مادة للتنبؤ والتوقع.

يقسم العلامء ال��ت��أوي��ل اىل أق��س��ام من

حيثيات متعددة:

فمن جهة عمق التجليات .يقسم اىل ثالثة

اقسام:

 -أالتأويل القريب :وهو ما يكفي فيه

أدنى مرجح برهاين.

 -بالتأويل الوسيط :وهو ما حيتاج اىل

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

مرجح تقوم به احلجة عىل الراجح .
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 -توالتأويل البعيد :وهو ما احتاج

ملرجح قوي جيعله راجحا عىل املعنى

السائد والظاهر من لكالم أو دليل

يتناسب مع بعد االحتامل(((.

الصالح يف س��ورة الكهف (خ��رق السفينة
وقتل ال��غ�لام وإق��ام��ة اجل���دار التي بدت
أفعال غري مسوغة يف نظر موسى  لذلك
قال ((سأنبئك بتأويل ما مل تستطيع عليـــه
صربا))....الكهف . 82-78
((( ظ للتفاصيل ظ ختريج الفروع عىل األصول
ص  ،73احل�لي :هناية ال��وص��ول اىل علم
األصول ص  ،140الشوكاين :نيل االوطار
 185/1اآلمدي :األحكام 89/3
*

بناء عىل رأي من يرى أن لكل نص منطق
خاص به

منهج برهاين اىل قسمني:

ومنهجه ،خارج عن منطق النص الداخيل
* أي أن��ه حركة عقلية ح��ول أو خارج
النص فالنص يف هذا النوع مادة وليس

املوجه واملحدد واإلطار.

ب -تأويل خاضع للنص :يف منهجه

ويتساوق مع منطق النص الداخيل أي انه

حركة عقلية داخل

النص(((

ويعد النص

حمددا وموجها شموليا حلركة العقل وإطار

عام اليسوغ اخلروج عنه .مع يقينية احتواء
النص عىل احلقائق الفكرية يرتجح الثاين

ومع ظنية احتواء النص عىل تلك احلقائق
فيتساوى النوعان والراجح االول.

( -)3الصلة ب�ين مصطلح التفسري

ومصطلح التأويل.

يلحظ من يتتبع الدارسني أن العالقة بني

التفسري والتأويل قد صيغت عىل وجهات

نظر ثالث:

األوىل :إن التفسري مرادف للتأويل فبينهام
((( راجع آراء العلامء يف تفسري اآلية ( )7من
س��ورة آل عمران واإلش��ك��ال القرآين عىل
(أنامط التأويل اخلارجة عىل منطق النص)

أ.د.عبد األمري كاظم زاهد

عالقة التطابق :مستدلني عىل قوهلم :بأنه

التأويل يف اإلهليات بينام يستعمل التفسري

هلا جذر يف ذلك النص فال فارق بني اعتامد

لنظرية التعاضد.

طاملا احتمل النص أكثر من معنى وكلها

فيها ويف غريها( ((1مما يعني اعتامد الراغب

هذا املعنى أوذاك فاملائز هو زاوية النظر اىل

ويقول أبو طالب التغلبي :التأويل إخبار

الدرجة يف أحسن األحوال ألنه ال يقول

املراد ألنه اللفظ يكشف عن املراد=املعاين

له ج��ذر يف النص أي محله عىل خالف

السيوطي عن أيب نرص القشريي إنه قال:

أما إذا كان النص حم��دودا – ال حيتمل

االستنباط(((1

النص فالفارق بينهام ليس يف النوع انام يف

عن حقيقة املراد والتفسري إخبار عن دليل

أحد بمرشوعية اعتامد التأويل ملعنى ليس

واللفظ هو الكاشف = الدليل( ((1ونقل

معناه .فهو من متبينات النص.

التفسري مقصور ع�لى ال��س�ماع واإلت��ب��اع

للتأويل(((1

ويقترص التعامل معه عىل الفهم التبادري

(التفسري) .

الثانية :إن ال��ت��أوي��ل خيالف التفسري

بالعموم واخلصوص فالتفسري أعم مطلقا
ألن التأويل يالحق غري املتبادر والتفــــسري
يالحق املتبادر وغري املتبادر وهي نظرية

التعاضد أي إن التفسري يقدم للتأويل غالبا
بيانات التـــــحليل العلمي ليكون التأويل

املحاولة الكتامل الفهم والتحليل بعد
التفسري يقول الراغب :أكثر ما يــــستعمل

( ((1الزرقاين:مناهل العرفان :ج 2ص .5

فالتأويل ما استنبطه العلامء من معاين
اخلطاب من خالل ما وضح وظهر من

جهود املفرسين

ل��ل��ن��ص(((1

.

ووجهة

النظر هذه تؤيد كون التعامل مع النــــص
جيتاز مراحل ثالث :األوىل مرحلة فهم

النص ( )compcehensionثم تفسري

النص ( )lnterpretaianثم التطبيق

()application

الثالثة :ترى التباين التام بني التفسري

والتأويل:

( ((1السيوطي :اإلتقان ج.168/4
( ((1السيوطي :اإلتقان .168/4
( ((1السيوطي :اإلتقان .168/4
( ((1السيوطي :اإلتقان .168/4

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

إال وجها واحدا– فليس هناك متسع

والتأويل مقصور عىل
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ألن التفسري ج���زء م��ن ع��ل��م النص

والتأويل جزء من احلكمة العقلية لوقوف

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

االول عىل الظاهر املتبادر املبارش ولوقوف

يرتبط بالنص املقروء أي جتربة قصدية

أيضا.

الــــــثاين عىل الباطن أي ما بعد التبادر وما

أي إهنا – إعادة القراءة – حماولة لتفكيك

والتأويل اجتهاد ألن��ه ترجيح إلحدى

جديدة – وفهم حم��دد -فيتحول النص

وألنه األول غالبا ما يعتمد الرواية ويعتمد

الفلسفية للتأويل – التفاوت الزمني بني

والراجح عند الباحث :النظرية الثانية

برؤية تضع يف اعتبارها املتغريات املعرفية

بعد املبارش املرموز وألن الــــتفسري قطعي

خطاب النص واستعادة تركيبه بفاعلية

املحتمالت دون القطع كام يقول املاتريدي

اىل أطروحة معارصة ألن من املسوغات

الثاين الدراية باالستدالل.

إنتاج النص األصيل وإعادة إنتاج النص

حيث إن التفــــسري كعمومه أفقي

املـــــسار والتأويل خلصوصه عمودي
امل��س��ار وك��ل مت��اس ع��م��ودي م��ع النص

يقاطع هندسيا نقطة من سطح النص وهو
يف مراحل التفكري ال يعمل ما مل يستفد من

تفسري النص.

( -)3التأويل–واعادة القراءة
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إلع��ادة إنتاج التجربة يف خطاب جديد

ظهر يف اآلونة األخرية مصطلح إعادة

القراءة فهل هو جزء من التأويل أو مباين

معه؟

يرى أغلب العلامء املعارصين أن إعادة

القراءة جزء من عملية التأويل .ألن النص
جتربة عقلية قصدية وإعادة القراءة حماولة

التي سببها البعد الزمني بني االنتاج االول
واع��ادة ال��ق��راءة وم��ن أمثلة إع��ادة ق��راءة

النص :إمج��اال ق��راءة (ك��ان��ت) ألرسطو

وقراءته للغزايل (منهجية الشك) ،وقراءة
املاركسيني للفارايب يف حم��اوالت حسني

مروة وطيب تيزيني وإع��ادة القراءة عند

طه

حسني للتاريخ واآلداب ال��ذي انتقل

اىل عائشة عبد الرمحن تلك التي اعتمدت

منهج امني اخلوىل وطورته.

ومـنها تفصيال مثال :إعادة قراءة «نجيب

حمفوظ» فقد عده البعض كاتب الرواية
االشرتاكي االول وع��ده عبد املــــحسن

أ.د.عبد األمري كاظم زاهد

طه بدر كاتب االسالين األول( ((1ومنها:
إعادة قراءة أمحد عباس صالح لالجتاهات
يف صـــــدر اإلسالم عىل أساس مفهومي

اليمني واليسار( ((1وإعادة قراءة ابن رشد

ومنها قراءة نوما االكويني وقراءة حممود

قاسم ال��ذي جعل أفكاره كلها يف خدمة
الرشيعة وقراءة طه عبد الرمحن الــــــــذي

جــــعله منظر العلامنية االول(((1ء وقراءة
اجلابري له بوصفه صاحب النظام الربهاين

بل إن ماجلابري «الــــعقل العريب النقد
والتكوين»( ((1كله حماولة أساسها إعادة
ع�لى خلفية النظرية التفكـــــــيكية

ملـــيشيل فوكو وب�لاش��ار ()blashar

وقراءة ادونيس للرتاث واألدب العريب يف

كتابة الثابت واملـــتحول الذي جعل الثابت

فـــــــجعل (ك��ل اتباع) واملتحول (كل
( ((1ظ :طه بدر :نجيب حمفوظ (ا لرؤية االداة
دار الثقافة للطباعة والنرش /القاهرة ،1978
ص. 7
( ((1امحد عباس صالح اليمني واليسار يف اإلسالم
دار الوحدة  /بريوت . 1968
( ((1ظ حمارض املؤمتر الفلسفي العريب الثاين املنعقد
يف بيت احلكمة  /بغداد آذار . 2001
( ((1حممد عابد اجلابري :نقد العقل العريب البنية
والتكوين ،بريوت مركز دراسات الوحدة
.1985/1984/

والراجح عند الباحث  :إنه عىل رغم

الصلة ب�ين التــــأويل وإع����ادة ق��راءة
النص إال أن التأويل – تفرد الباحث مع
النص ،بال رؤية مصممه لتوجيه الـــنص

أي إنه نظر موضوعي يف اص��ول النص
ومغزاه بينام إعادة قراءة النص رؤية قبلية

ومــحاولة لتوجيه النص نحو خدمة أفكار
أساسية و وضع النص شاهدا عىل صحتها
بإعادة تصفيف معاين النص او حتميله ما ال

حيتمل وإعادة إنتاج خطابه من جديد يرى
كثريون أن أغلب حماوالت علم الــكالم

اإلسالمي تربير للاميض ال سيام يف تنظري
اخل�لاف ال��داخ�لي واغلب علم اخلالف

(يف الفقه اإلس�لام��ي) حماولة لالنتصار
لوجهة نظر وهدم ما عداها وقد نقل عن

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

قراءة النظم املعرفية للثقافة العربية.

ابداع)(((1

.

الكرخي احلنفي (ت  )310هجري إنه

قال «كل أيـــة أو حديث خيالف مذهبنا
فهو أما مؤول أو منسوخ» فإعادة القراءة:

تأويل – لألفكار السائدة يف النص نـــحو
وجــــهة مقــــصودة وعىل وفق رؤية قبلية
( ((1ظ ادونيس :الثابت واملتحول باجزائه الثالثة
(األص���ول ( )1974وت��أص��ي��ل األص��ول
)1977و(صدمة احلداثة ط)1979 2
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مصممة إلع��ادة انتاج النص باجتاهات

( )1التأويل يف فكر وثقافة الغرب:

من ذلك يتحصل :

والنص يف الثقافة الغربية وليد العقل وألن

قصدية حمددة.

()1أو ً
ال إن النص هو اخلطاب وإنه

متعدد األنواع فمــــــنه ما يصلح للتأويل

التفسري حركة هي جزء من علم الـــــــنص،

عاجلها – تنظري ًا – افالطون الذي دعا اىل

أفقية املسار قطعية النتائج ،و التأويل حركه

عقلية و جزء من الفلسفة عمودية املسار
ظنــــية النتائج ،و إن إع��ادة ق��راءة النص

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

اإلنسان وجد عىل األرض كائنا مفكر ًا فإن
قضية التأويل ليست قضية جديدة إنام هي

لكثافة معانيه ،و منه يكفيه التفسري ،و إن

عبارة عن إعادة وضع معاين النص حتت
رؤية مصممة مسبقا واجتاه حمدد وتشكيل
عنارص النص من جديد.

فإذا انتهينا من التحديدات :نعود اىل

سؤالنا االس��ايس مل��اذا اختلف الناس يف
مرشوعية التأويل؟

وهل االشكالية يف مرشوعية التأويل

20

ملا كان التفسري والتأويل توأما النص

– اشكالية متوطنة يف الفـــــكر العريب
اإلسالمي ،أو يف عموم الفكر االنساين؟

سأبدأ بالتحليل معكوس ًا من السؤال الثاين
صعود ًا اىل االول ..

ثالثا :ايديولوجيات التأويل يف الفكر

اإلسالمي والفكر العريب.

قديمة قدم الفكر اإلنساين .ولعل أول من

أن يوحد التأويل بني الدالالت اخلارجية
للنص م��ع احلــــقيقة = املثل املتوارية
وراء عامل الظواهر املحسوسة واملتعالية

عىل الوجود امل��ادي( .((2وكبديل لنظرية

اف�لاط��ون التي انتقدها تلميذه ارسطو
ذهب األخري اىل أنه ينبغي أوال أن يـــكون

للفكر أدلة ضابطة فصار التأويل كجزء
من الفكر يلزم انه يتحدد بمنهج يفصله
عن الواقع ظل هذا احلال حتى هناية عرص

الفكر الكالسيكي يف القرن اخلامس عرش
امليالدي فيه املوجة الرومانسية التي أكدت
عىل دور املبدع عىل حساب الواقع .

فالنص :تعــــبري عن العامل الداخيل

للمبدع وفهم النص حماولة تنطلق عن العامل
الداخيل للناقد

( ((2ديفيد ديتشس مناهج النقد األديب ترمجة حممد
يوسف نجم دار صادر ص . 44-41

أ.د.عبد األمري كاظم زاهد

فصار فهم النص يتعدد بتعدد القارئني

للقيم واملعاين وال يتم إال بمنهجة التأويل

بعد هذه املرحلة أسس (ت.س .أليوت)

هيدجر عىل اســــاس فلسفي فتختفي

إياه.

صاحب املوجة الظاهرية يف االدب الغريب
ان النص هو املحور وينحرص الــتأويل
فيه بأداة املقارنة بنظائره فمهد للمدرسة

البنيوية التي اعتمدت عىل نظام الرموز
وال��دالالت والــــسياق داخ��ل النص فام
قصده (فكر النص) وشكلياته (تشكيل

النص) وال ينبغي هلذا التأويل غري العناية
يف سنة  1843حـــــاول شلـــــري ماخر أن

ينقل قواعد (اهلرمنيوطيقا) :قواعد تفسري

النص الكني ( التوراة واإلنجيل) من دائرة
االستعامل الالهويت اىل تكوينه علام لتحليل
النصوص عامة فمهد ملفكرين جاؤوا بعده

لتطوير هذه الفكرة.

ومم��ن واص��ل تــــــطـوير فكرة ماخر

ويلهلم ديلثي ال���ذي بنى نظريته عىل

أساس إن مادة العلوم االجــتـــامعية هي
العقول البرشية وال يمكن الوصول اىل

غاية تلك العلوم إال من خالل اإلدراك
الفني واإلنساين بالــــتــحديد الدقــــــيق

فيه ثنائية ال��ذات واملوضوع وال��ذي مهد

ملدرسة (بيتي -ديكور -ه�يرش) إلقامة

الــــــتأويل عىل أساس منـــــــهجية مطوره
من

اهلرمنيوطيقا(((2

ثم جاءت األلسنية

لتعيد للنص تفرده واستقالله والتأويل
ملعطياته اللغوية ثم ج��اءت احلداثة التي
رك��زت عىل توظيف الرمز وهكذا نشهد

أن ثقافة الغرب كانت وال تزال ختتلف عىل
مرشوعية التأويل وآلياته وإنتاجه املعرفة

وبقيت للتأويل اشكالياته يف تلك الثقافة

التي تـــــــــجاوزت بل وحسمت الكثري

من اإلشكاليات األخرى.

( )2التأويل يف الثقافة العربية
اإلسالمية:

مل تظهر اشكالية ال��ت��أوي��ل يف خضم

ثقافة العرب قبل اإلس�لام بسبب كون

النص ال��ذي ك��ان سائدا يف تلك الثقافة
بمستوى األح���داث وكونه منحرصا يف

( ((2للتفاصيل ظ نرص حامد أبو زيد إشكاليات
ال��ق��راءة وال��ي��ات ال��ت��أوي��ل ص 49-29
ومصادره.

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

بتحليل املقاصد والدالالت .

ب��اإلف��ادة م��ن اهلرمنيوطيقا التي اقامها

21

التأويل وتفسري النص مقاربة يف االشكالية

نطاق احتياجاته الثابتة والسكونية فلام نزل

والفحص والتقيص يف ثنايا النص ومن

يف اسلوبه ومجاليته ويف مضامينه الفكرية

اخللق الطبيعية «التكوينية» وقوانني السلوك

النص القرآين الذي اتسم بأنه نص معجز
ورؤيته الكونية الشمولية وجوهر اإلعجاز

إن النص هذا يتسم بالتكامل النهائي –
احتواءه عىل احلقائق الوجودية كافة .

فالنص القرآين كالم اهلل ومفهوم اإللوهية

تعني الكامل املطلق اخل��ارج عن حمدودية

املخلوقات كافة «الزمن -املكان -الوعي

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

املوجه» فهو إذن معرب عن إرادة اهلل وكامله.

اإلنساين القرآنية «الترشيعات» بحيث تقوم
بينهام جدلية وتأثري متبادل فكل اخالل يف
القوانني الطبيعية ال متكن اإلنسان من حتسني

احلياة وكل إخالل يف تطبيق الترشيع

القرآين ضار بمعطيات الكون النافعة

لالنسان.

ف��إذا تقرر إن النص القرآين يتحمل يف

وملا كان القرآن الكريم خطابا هلل تعاىل

ذات��ه ع�شرات املعاين بل املئات وه��ذا هو

(بالكرس) كل اإلنجازات العقلية والعلمية

خمصصة ملستوى معني من االنجاز العقيل

موجها هلداية البرش فقد أنزله اهلل مستوعبا
والفلسفية يف وجهيها النظري والعميل
وإحاطة القرآن بالزمان من عرص النزول
حتى يرث اهلل االرض ومن عليها جيعله

أطول نص يف عمر البرشية من جهة حاكمتيه
22

تلك جتليتاهتا التوحد والتناسق بني قوانني

عىل األجيال وأكثر نص وجه اإلنسان نحو
اخلري واحلق والسعادة .

لذلك :فاالفرتاض األقرب للحقيقة إن

ألفاظه الثابتة ومبانيه اللغوية احتوت طبقات
من املعاين حيق لكل جيل أن يستمطر جتليتها
كلام امتلك ناحية االسترشاف واالستنتاج

جوهـر اإلعجاز وإن كل جمموعة من املعاين
رتبــة ومرحلة فأن من متطلبات التعامل
مع هذا النص استعامل التأويل لديمومة
حتكيم النص فـــــي نطاق املعرفة واملنهج
ويؤيد هذه الرؤية وجود املحكم واملتشابه
يف النص وق��د رصح هبا ال��ق��رآن يف قوله

تعاىل :ﱫ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﱪ(((2

ووظيفــة املتشابه

تغطية التطور اإلنساين يف املعرفة ووظيفة
املحكم ضبط االستفادة من املتشابـــه.

( ((2اآلية السابعة من سورة آل عمران.

أ.د.عبد األمري كاظم زاهد

منهج التأويل

إن التأسيس يؤصل مرشوعية االجتهاد

اإلنساين داخ��ل النص القرآين ويؤسس
مرشوعية التأويل الذي خيضع للمحكم

فالعالقة ب�ين ال��ن��ص ال��ق��رآين والتأويل

عالقة «املادة الفكرية املنصوصة املستوحاة
بمفاتيح اإلفادة منه» ومتى ما ضبط التأويل

بمنهج (أص��ويل) وأط��ر حلركة (املحكم)

فال يتصور بينهام التعاكس والتضاد إنام
يتصور يف عالقة التأويل بثقافة النـــــــص

النص) الحتامل تأثره باألوضاع العقلية

واملاديـــــــــة ومضادته املعطيات العقلية
الربهانية وإذا كان النص ال يساير الزمن إال

بالتأويل املحكوم بمنهــج وإطار وحيث

الب��د م��ن التأويل ف��إن تعدد التأويالت

واالج��ت��ه��ادات م��ن النص تعدد طبيعي
ومرشوع إن مل نقل رضورة حتمية لالفادة

من النص وعىل هذا األساس فإن القاعدة

الكربى التي تنتزع منه:

م�شروع��ي��ة ظ���اه���رة ت��ع��دد ال��ت��ف��اس�ير

وم�شروع��ي��ة ظ��اه��رة امل����دارس الفكرية

– هلذا االطار النظري لفلسفة التأويل مل جير
جريانه الطبيعي فلقد كان املشهد الثقايف
والعقيل وحاجات البيئة العربية لفرتة من

ال��ن��زول حتـــــــــى القرن األول تكفية
النظرة املبارشة للنص( ((2فقد غمرت احلياة

العربية بالنص ومل يكن فيهـــــا ثقافات

سابقة فكان هذا السبب اىل جنب أسباب
أخرى تقف أمام التأويل كعملية تطويرية

لفهـــــــم النص ومن ذلك سيادة منهج
التفسري باملأثور وتضيق النطاق عىل التفسري

العقيل للقرآن ثم شيوع النزعة الظاهرية يف
الفقه وشيوع الظاهرية يف علم الكالم التي
متثلت بالتجسيد (املشبهة) بيد أن :عدد ًا من

العلامء أفادوا بأن التأويل ومعاجلة النص

القرآين معاجلة عقلية إنام فرضت نفسها عىل
ذلك الواقع بسبب احتكاك ثقافة القرآن

بالثقافات األخرى سواء ببقاء االعتقادات

( ((2ظ د .عبد األمري كاظم زاهد :جدلية النص
والعقل املجلة الفلسفية  /بيت احلكمة العدد
 1999/3ص .26-25
( ((2أقصد هنا األعم األغلب واملشهد العام وإن
كان هناك بعض الشواهد التي تؤرش لظهور
التأويل مبارشة بعد ربع قرن من النزول إال
إهنا كانت قليلة بحيث ال تشكل ظاهرة يعول
عليها أو حيسب حساهبا يف مكونات الثقافة
العربية.

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

أي العالقة (بالفكر االجتهادي املنتزع من

اإلسالمية املتعددة( ((2إال أن املسار الفعيل

23

التأويل وتفسري النص مقاربة يف االشكالية

السابقة عند من أسلم من أهل الكتاب

(املجاز وغريها) دليل عىل أن الفكر العريب

اجلديدة أو كون أهل الكتاب ممن بقى عىل

ألن التأويل مورس كأداة إلنتاج املعرفة –

فانتقلت إشكاليتهم معهم اىل الثقافة
دينه وهو يدفع اجلزية ي�مارس احل��وار مع
الفكر اجلديد(.((2

وي��رى اجل��اب��ري« :أن عمليات الفتح

اإلسالمي مل تكن فتحا للبلدان فقط بل
كانت فتحا للثقافات»

واحلقول املعرفية بمكوناهتا كافة ومن

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

هنا حصل نوع جتاذب بني تداعيات النص

واملوروث الثقايف للشعوب فاختذ سبيلني:
األول ترسيب مضمون ال�تراث الثقايف

لألمم اىل (ثقافة النص) مثل اإلرسائيليات

يف التفسري والتشبيه والتجسيم والقدرية

وال��ث��اين :ممارسة التأويل مـــــــع النص
مبارشة مع انعكاسات الثقافات يف حوارها
م��ع ال��ق��رآن بحيث اض��ط��ر للغوص يف
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مبانيـه(((2

وه��ذا ليس العامل األس��اس فيام نرى

لدليل بسيط هو أن نشأة البالغة العربية
( ((2حسام االلويس :دراسات يف الفكر الفلسفي
االسالمي ص . 93
( ((2حممد عابد اجلابري :تكوين العقل العريب ()1
ص.

من خالل اللغة ال يستسيغ الظاهر ولكن
كجزء من قواعد املنهج – ومل حيكم ذلك
اإلنتاج بمنهج عدّ التأويل ال سيام البعيـــد
وغري املربهن عليه جمافي ًا املنطق القرآين
ناهيك عن املستقى من ثقافة أخ��رى هلا

منطقـــــها اخلاص وألن املجال التداويل
القرآين ال يتحمله فقد تراصف ضد عموم

التأويل كمبدأ تيــــــــار يدعو اىل الظاهرية

كمنهج يف التعامل مع النص.

وإذا كان املعتزلة ــــ قد مارسوا التأويل

ــــ باستثامر أساليب البيان فقد أهتموا بأهنم

كانوا بـــال وعي منهم قد تبنوا شظايا من

تراث ثقايف أجنبي وما اقتصار األشاعرة
عىل التأويل البياين فليس إال اعتبارهم إن
أي تأويل خارج قواعد البيان العريب يأيت

معارض ًا املنطق القرآين ومناقضا إياه ،ومن
هنا حصل التعارض بني الفقهاء من جهة

والفالسفة واملتكلمني السيام من املعتزلة
ومع املتصوفة أيضا من جهة أخرى ،ومن

زمن تأسيس الثقافة العربية اإلسالمية انقسم
الناس إزاء قضية التأويل اىل اجتاهات ثالثة

أ.د.عبد األمري كاظم زاهد

ولعلها ظلت مستمرة إىل يومنا هذا وسنضع

احلركة االخبارية والشيخية ويف االعتقاد

حتى يومنا هذا والتى ربام ظهرت حتى

واملجسمة واملشبهة وبقي هذا االجتاه حاليا

الصورة األوىل لتلك االجتاهات وامتداداهتا
باملشاريع النهضوية املعارصة .

(  – )3االجتاهات الثالثة إزاء التأويل

 -1االجت���اه األول :وه��و اجت���اه يمنع

التأويل مطلقا ويعده خروجا عن املنطق

القرآين ويتمسك بظاهر النص ويقف إزاء

الفكر الوافد موقفا سلبيا متحفظا جدا
– فينظراليه عىل أنه باطل مطلقا ويركز

ايديولوجية هتيمن عىل احلارض متغرياتـــــه

كلها بتوصيف بعض عصور ازدهاره بأنه
النموذج املحتذى ال��ذي اليسوغ مطلقا
اخلروج عــــــــنه ويعد الرتاث كله صحيحا

صحة مطلقة حتوطه القداسة ويمنع من
نقد الرتاث وتشخيــــــــص التموضع فيه

( )context of situationويالحظ

أن هذا االجتاه ظهر أوال يف موجة التمسك

متمثال يف الفكر السلفي أو يطلق عليه
بالسلفية التي متثله حاليا احلركة الوهـابية

وما شاكلها من االجتاهات التي تسري عىل
وفق هذا املنطق من االجتاهات املعارصة
التي اخفقت يف جم��ال املناظرة الفكرية

فاعتمدت العنف السيايس .

 -2االجتاه الثاين :االجتاه الذي يأخذ
بالتأويل

وقد بدأ هذا باالجتهاد داخل النصوص

وان��ت��زاع املفاهيم واألف��ك��ار من املنطوق
واملفهوم وقد بدأ هذا االجتاه بتطوير آليات
التفسري ب��ال��رأي س��واء م��ن خ�لال اللغة
واستخدام املجاز ثم تأثري العلوم املرتمجة

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

ه��ذا االجت���اه ع�لى حتويل ال�ت�راث اىل قوة

وعلم الكالم ظهر هذا االجتاه يف املعارصة

فاستعملت يف ثنايا التفسري و قد تكامل
اهليكل النظري بظهـــور املعتزلة واستعامهلم

املنظم للمجاز وأساليب املناظرة .

باملأثور وبفقه احلديث ومدرسته احلجازية

ثم ظهر التصوف الذي تعامل مع الرمز

املذهـــــب الظاهري الذي طوره ونظره

القرآنية مثل ابـن عريب فالتسلسل التطوري

ث��م بتبنيه م��ن قبل (داود األص��ف��ه��اين)

وامل��رم��وز فنظم آليات استثامر الرموز

ابن حزم يف منهجه االصويل وظهر يف اجتاه

ملستعميل ال��ت��أوي��ل ب��دأ عند أصحاب
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االجتهاد يف تفسري النص من الطبقة األوىل

ثم دعوة حممد أمحد خلف اهلل يف القصة

وازداد توسعا عىل يــــــــــد الصوفية ثم

ث��م دع���وة اجل��اب��ري (الع��ت�ماد النظام

يف رسائلهم وخلطها مع الرشيعة بعض

ودعوة اراكوان اىل جتديد االجتهاد ونقد

(الصحابة) ث��م توسع ع�لى ي��د املعتزلة
خلط إخوان الصفا بني الفلسفة والرشيعة

الفالسفة املسلمني كابن سينا وهكذا

توسع التأويل كأداة وآلية فكرية تستهدف
إنتاج معرفة منحازة ومذهبية وهذا كله عىل

مستوى دراس��ات الفكر والعقيدة (علم

الكالم) أما علــــــــــــى مستوى الفقه
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

فقد كانت الكوفة – مدرسة ترعرع فيها
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الرأي والقياس حتى كاد يتجاوز النـــص

كرد فعل عىل مدرسة املأثور من احلديث

(املدينة املنورة) حتى جاء اإلمام الشافعي

( )204فاختط منهجا جيمع فيه بني الرأي
والقياس عىل وفق منهج التعاضد والتكامل
وظل اجتاه التأويل ينافس بدرجاته املتعددة
اجتاه املأثور السلفي حتى عرصنا احلارض
الذي ظهر يف صـــــــور متعددة منها دعوة

عيل عبد الرزاق إلعادة قراءة النصوص-
وثقافة النص.

ومنها دعوة طه حسني يف إع��ادة تقيم

التاريخ اإلسالمي (فلسفة التاريخ).

القرآنية.

الربهاين) يف مرشوعية نقد العقل العريب.
العقل اإلسالمي.

وادونيس اىل اعتامد التحول عن الثابت

اىل املتحول.

ونرص حامد أبو زيد – ملحاكمة األصول

والثوابت يف كتبه الثالثة.

وحممد شحرور يف مرشوعية (الكتاب

وال��ق��رآن) ق���راءة م��ع��ارصة وغ�يره��ا من
املحاوالت.

ويزعم هذا االجتاه :أن النص القرآين نص

قابل ملامرسة االجتهاد ،وإال لو كان التفسري
بالرأي غري جائز ملا كان االجتهاد جائزا

ولتعطل الكثري م��ن

االح���ك���ام(((2

وملا

ساير القرآن العصور الالحقة عىل نزوله
واملفرتض هيمنته وحاكمتيه.

ويرون أن ليس هناك ْ
يش مقدس وال

يتناول ب��احل��وار واملناقشة غري (النص:

املوحى) أما ثقافة النص فكلها اجتهاد قابل

( ((2الذهبي :التفسري واملفرسون ج . 263/1

أ.د.عبد األمري كاظم زاهد

للمناقشة واملحاكمة بل والرد فليس هنالك

االجتاه الثالث :

ال يرون يف جيل أو طبقة النموذج األرقى

املوقف واملفاهيم والنظريات والنظم العامة

للرتاكم من املتقدمني.

كان ذلك كافيا أي أنه متى يكتفى بالظاهر

اجتهاد يعلو عىل آخر وتبعا لذلك فإهنم

وهو الذي يدعو اىل أن األصل يف حتديد

يف فهم النص بل املتأخرون عندهم اوىل

يلزم أن ينطلق من معاين النص املبارشة متى

ويتحدد يف ض��وء ما تقدم ان الفكر

فال رضورة للباطن ومتى اكتفي بالتفسري

سليام فهو ال يتعارض مع الصريورة الثقافية

تأويل هلذا االجتاه التأويل البياين «اللغة-

االنساين – من الثقافات األخرى – إذا كان

لألمة وال يتعارض م��ع النص ولذلك
فال حتسس مـن فكر اآلخ��ر والثقافات

النص فاملداخلة بني الواقع والنص مداخلة
منتجة للفكر ألن النص كام استوعب صور

الواقع املايض فهو يستوعب الواقع احلايل
لذلك فإن رضورات الواقع تدفع ملامرسة
االجتهاد وتأويل النص ،السيام إذا تعارض

مع أو تومهنا التعـــــــارض لكن ألن ذلك

كله – تطرف – نحو اليسار األقىص عكس
اجت��اه ال��وق��وف عىل النص وألن اآلي��ات
املتشاهبة مل ترد اىل املحكم وألننا مارسنا
التأويل بال منهج ضابط فقد اتسع البعد بني

(ثوابت النص) ونتائج التأويل حتى مل يعد

يف بعض االحيان بينهام قاسم مشرتك .

وجم��از البالغة»وعند احلاجة اىل التأويل
برشط عدم كفاية ظاهر النص وشخوص

مساس حاجة ال��واق��ع اىل حتديد موقف
مستند اىل النص ال بد من مراعاة جمموعة

من الضوابط التي أبرزها مراعاة املحكم
وتطبيق املنهج العلمي الربهاين وال يامرس

التأويل إال املجتهدون فلو وجد نص يتحمل
أكثر من معنى حيمل عىل األظهر إال إذا قام

الدليل عىل أن املراد ما دون

الظاهر((2(.

أو م��ا ب��ع��ده ،ف��إن استويا يف الظهور أو
اخلفاء فاحلمل عىل ما يوافق أصول الرشع
األخرى وإذا تعارضــــت احلقائق اللغوية
والعرفية فاحلاكمية للعرف وإن استويا يف

املوافقة مع منطق الرشع أو يف كوهنام معا من

العرف ومل يمكن اجلمع بينهمـــــا ،اجتهد

( ((2الزركيش :الربهان ج ص.

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

املعارصة وأخريا يرون حاكمية الواقع عىل

فال حاجة اىل التأويل ،لذلك فإن أقىص
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املجتهدون يف اعتامد أحدمها بدليل مرجح
ألن الرتجيح بال مرجح فوىض فكرية فـــإن

مل يظهر بالدليل وجب احلمل عىل املعاين
مع العقل (الرأي والتأويل) تعارض التنايف

وحجة العقليني :إن الواقع سمة لصحة

عليه بربهان ٍ
كاف فهو قطعي واملأثور قطعي

رضورة واق��ع��ي��ة ،ف��امل��أث��ور الظني تابع

فيقولون أهنا فرضية غري متصورة فال يعقل

باملحكم و املنهج):

الحتمــــال صدوره عىل هذا الوجه .

فال خيلو أما أنه يكون الرأي والتأويل مربهن ًا

النص ف��إذا تعارض التأويل املنطبق عىل

يف صدوره عن اهلل ،ويف الفرض يرى الكثري

له(((3مثل هذا االجت��اه (التأويل املنضبط

تعارض القطعي مع الظني( ((3ألهنام معا

معرب عن احلقيقة أو أن يكون التأويل قطعي

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

حجة األولني :إن ما صحت نسبته – و

إن كان ظنيا يف داللته – فالنفس إليه أميل

املتعددة( ،((2فلو تعارض النقل (املأثور)
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و قال آخرون :حيمل عىل التأويل العقيل.

والنص ظني فالقطعي منهام مقدم أخذا
باألرجح وعمال باألقوى ألن كل قطعي

(عقيل أو رشعي) مقدم عىل الظني (عقيل
أم رشعي).

فإذا كان النص ظنيا و التأويل ظنيا ،فمتى

أمكن اجلمع بينهام وجب اجلمع و إن تعذر
اجلمع فقداختلفوا عىل قولني:

قال بعضهم :حيمل عىل املأثور النقيل و إن

كان ظنيا.

( ((2السيوطي :اإلتقان ج  2ص .182
( ((3ابن رشد :فصل املقال ص  24ظ د .عبد
األمري كاظم زاهد مشاركته يف املؤمتر الفلسفي
العريب االول .

أغلب األصوليني ،و وأغلب املتكلمني

من املعتزلة ،و علامء املنهج يف تاريخ الثقافة

العربية و لوحظ يف هذا االجتاه .

أ–انه حياول أن يقف وسط ًا بني اجتاهني

متطرفني وهو وإن كان له هيكل نظري
مستقـل إال إنه بحاجه اىل جتديد هيكيل
وحتديث يف خطابه ومضامينه.

ب–و إنه يصادر يف طول نظريته رشعية

التأويل إال إذا قام الدليل عىل رضورة .

ج–و إن قواعده تنحاز اىل املأثور و إن

كان ظنيا.

د -و يمنع غالبا من إج��راء ق��راءات
( ((3الزرقاين :مناهل العرفان . 517/1
الزركيش الربهان . 152/2

أ.د.عبد األمري كاظم زاهد

معارصة ل��ل�تراث ،ألهن��ا عندهم أم��ا أن

 -5إن التأويل استمطار لتجليات النص

معا ،و لذلك نصدر بني آون��ة و أخرى

خارج حمدودية التاريخ واحلضارات فال بد

ختطيء يف الدليل أو يف املدلول أو فيهام
فتاوى التكفري.

إذن :البد من قواعد منهجيه أكثر دقه

ملامرسته التأويل ممارسه عقليه و علميه و

موضوعيــه و نحن بحاجه اىل تفكري عقيل
و رشعي .

وال بد من جهد مؤسيس لتشكيل معارص

ملنهجية التأويل املعارص.

 -1ملا كانت حضارتنا متشكلة حول

النص ،فإننا أساس ًا نرى أن التأويل يلزم ألاّ

يتعارض مع حقائق النقل (النص) تعارض ًا
كام ً
ال .

- 2وال يتعارض مع قواعد األداء اللغوي

تقاطعا تاما .

 -3و مع عدم تعارضه فإن التأويل أبرز

وأه��م األدوات إلنتاج املعرفة وديمومة

حاكمية النص.

 -4ال يتصور يف التأويل املوضوعي أنه

ينطلق من موقف انتامئي فهو ممارسة عقليه
وعلميه وبرهانيه خارج االنتامء.

من قدر من املرشوعيه إلعادة قراءة الرتاث

قراءة واعية وكاملة وقدر من إعادة التأمل
بالنص واستخراج االفادات املعارصة منه.

 -6ال يطلب من التأويل – بوصفه جهدا

برشيا اجتهاديا – أن ينتج حقائق مطلقة إنام
تقبل منه األفكار النسبية وعليه ال مانع من
أن تتعارض التأويالت فال بد من مرشوعية

للتعددية ومنهج للحوار.

 -7م��ن ح��ق التأويل أن��ه يستثمر كل

التفسريات السابقة للنص والرتاكامت من
التأويالت السابقة عليه ألن طبيعة العلم

تراكمية .

 -8الب��د للتأويل أن يتقيد بمنطق
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رابع ًا  :األسس التي تشكل املنهج:

يتساوق مع اف�تراض إن النص القرآين

النص القرآين وليس عليه أن يتقيد بمنطق

(الدراسات االجتهادية لذلك النص) فعليه
أن يميز بني الثابت (النص) واملتغري (ثقافة

النص).

 -9الب��د م��ن رس��م امل�لام��ح العامة-

والقواعد الكلية الضابطة ملامرسة التأويل

وه���ذا ه��و امل��ق�ترح ع�لى قسم املفكرين

29

التأويل وتفسري النص مقاربة يف االشكالية

واملشتغلني يف حقول الفلسفة واملنهج

فهم املؤهلون إلعادة تأسيس فلسفة وفقه
التأويل ومنهجه  ..حتصينا للفكر املعارص

م��ن أن يقع ضحية اجل��م��ود أو ضحية

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

االغرتاب .
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أ.د.عبد األمري كاظم زاهد
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خلص الباحث يف دراسة إىل أمور أمهها:

يستمر سماحته في التبصير بما جاء في سورة لقمان الكريمة

من حكم وأمثال وبصائر ،فيقرر أن القرآن الكريم بعد ما اختصر في هذه

السورة المباركة الكثير من آيات الله (تعالى) في آية واحدة ،رسمت قدرة الله في السماء

المبنية الى األرض المدحية الى الجبال الراسيات  .....الى آخر مظاهر قدرته – جل شانه ،يبين
– سبحانه – بعد ذلك ما نستوحي منها المعرفة اإللهية التي تختلف عن معرفة خلقه وبمنهج
يهدينا الى آياته وبمنهج مختلف عن غيره من المناهج يبحثه – سماحته – في مبحث( :المنهج

الصائب لمعرفة الرب).

ثم يبحث – سماحته عالقة الحكمة بالشكر ويقرر أن :شكر النعمة يأتي أيضا باإلبقاء على

عواملها فيقول :ولعل السبب الذي يربط بين الشكر ونعمة الحكمة :إن الحكمة تعني المعرفة
العميقة بالحقائق ،و التكليف معها بصورة مطرودة.

بعد ذلك يحصر – سماحته – انواع الكفر بالنعم فيقرر انه أعظم الكفر.

ويختم – سماحته – حديثه عن ضوابط العالقة بالوالدين إذ يقف عند هذا المبحث وقفة فيها

شيء من التفصيل.

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

اجلزء الثالث
سبيل معرفة اهلل

املعرفة اإلهلية.
وليكن باحلسبان أن معرفة اهلل تعاىل

ختتلف عن معرفة خلقه ،وإن املنهج

ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ال��ذي هيدينا إىل آي��ات اهلل ،خيتلف عن

ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﭼ

عز
املنهج الذي هيدينا إىل معرفة خلق اهلل ّ

(سورة لقامن ،آية .)11

اسمه؛ وهذا ما ِّ
نذكر به إن شاء اهلل.

بعد ما اخترص ال��ق��رآن الكريم يف

بني خلق اهلل وصناعة البرش

هذه السورة املباركة كثري ًا من آيات اهلل

يذكرنا ر ّبنا املتعال ب��أن خلق اهلل
خيتلف جذر ّي ًا عن مصنوعات عباده،

املبنية ،إىل
تعاىل يف آية واحدة؛ من السامء ّ
األرض املدحية ،إىل اجلبال الراسيات،

فهو أحسن اخلالقني .أ ّما ابن آدم؛ فإنه

وال����دواب املبثوثة ،وحتى النباتات

حينام يصنع شيئ ًا ،فإنه حمتاج ملا ّدة ّأولية

املختلفة ،التي تعد كل واحدة منها دلي ً
ال

صنع
لصناعته ،إضافة إىل أن صنعه
ٌ

هيدي إىل خالقها ومدبرها ..بعد ذلك،

ناقص ..وأك�بر دليل عىل ذلك حاجة

يبني ر ّبنا عرب آية أخرى ما نستوحي منها
33
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صناعته إىل التطوير املستمر .لكن اهلل تبارك

وتعاىل قد جعل بعض هذه العروق بمثابة

﴿ َف َي ُكون﴾ وخلقه خلق حسن ال يعتوره

جراحة القلب..

وتعاىل حينام خلق اخللق ،قال لهُ :
﴿ك ْن﴾..
نقصان ،ألنه العامل املطلق ّ
بكل يشء .فال
جيد الناظر – اخلبري – خل ً
ال يف خملوقات اهلل
ومنظوماهتا وأنظمتها.
قال اهلل تعاىل:

ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

ﭺﭻ*ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄﮅﮆﭼ

سورة امللك ،آية .4-3

ّ
ولعل بعض أشباه العلامء ،حاول البحث

معينة يف اخللقة ،فحال هلم أن
عن ثغرات ّ
يسموا هذا اجلزء أو ذاك بالزائد ،ولك ّنهم ما
ّ

تطوروا بعلمهم شيئ ًا ما ،حتى بان هلم
إن ّ

خطأ رأهيم.

ومن ذل��ك ،أهنم كانوا يظ ّنون خط ً
ال
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أن بعض العروق يف صدر اإلنسان كانت
زائدة وال وظيفة هلا ،فقالوا بأهنا قد تكون

تطور
من بقايا خلق اإلنسان ّ
األول الذي ّ
بمرور الزمن .ولكن حينام اشتهرت جراحة

القلب استفادوا من هذه العروق وعرفوا

ّ
لكل منها وظيفته اخلطرية ..وكأن اهلل تبارك

قطع غيار لالستفادة منها يف بعض عمليات
ّ
إن خلقة اهلل متتاز بالتوازن الفذ والد ّقة

عز اسمه قد وضع اجلبال
املتناهية ،حتى أنه ّ

يف مواضعها ..ولو افرتضنا أن احلضارة

توصلت يف وقت ما إىل القدرة
البرش ّية ّ
عىل نقل اجل��ب��ال ،فنقلتها من مواضعها

إىل أماكن أخ��رى ،فال ري��ب أن األرض

ستتعرض ملا ال حتمد عقباه من ال��زالزل
ّ

وال��ق��واص��ف وال��ع��واص��ف وغ�ير ذل��ك..
والدليل عىل ذلك( ،ظاهرة أنينو) الراهنة،

حيث عمدت البرش ّية إىل االستفادة بحدود

ال ّ
فتسببت
معينة،
ّ
المعقول من غ��ازات ّ
خرق ًا يف الغالف الواقي لألرض ،فزادت

الفيضانات واألعاصري ،وحتى ارتفعت

ّ
ولعل ذلك مما
درج��ات ح��رارة األرض،

تسبب بحدوث بعض الزالزل هنا وهناك.
ّ

بل إن حيوان ًا من احليوانات إذا انقرض

أو تناقص عدده ،فال ريب يف أنه سيؤ ّدي
إىل فقدان حلقة من حلقات البقاء ،وكذلك

األمر بالنسبة إىل النباتات.

املنهج الصائب ملعرفة الرب

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

ولكن م��ع ذل��ك ك� ّل��ه ،حيث اآلي��ات

واملتهربني من معرفة
امللحدين واملرشكني
ّ

تدل عىل وحدانيته ،ترانا بعيدين عن اهلل،

حاجة وحمدود ّية ونقاط ضعف ،جعلتنا

قريب م ّنا أشد القرب ،فيسمعنا ،ويسمع

املخلوقات.

كل الوجودٌّ ،
الر ّبانية مبثوثة يف ّ
وكل منها

وهو األق��رب إلينا من حبل الوريد .إنه

رهبم ،وإنام معرفتنا باخلالئق وما فيها من

رب كان السبب يف وجود هذه
نبحث عن ّ

حتاورنا ونجوانا ،ولكننا ال نعرفه ،أو ال

فلكي نعرف اهلل سبحانه وتعاىل ،البدّ

نتعرف إليه؟ وكيف نقرتب
فكيف
ّ

فإذا رأينا يف اخللق نقص ًا ،لزمنا أن نقول:

نستفيد من هذه اآلية وآيات مباركات

وإذا أدركنا أن هلذا املخلوق أو ذاك أج ً
ال،

أمهية.
نعري
للتعرف عليه ّ
ّ
منه؟

إىل معرفة ر ّبنا سبحانه وتعاىل خيتلف جذري ًا

عن أي منهج معريف آخر.

إن عقد البرش العملية تتمثل يف أنه

بالتصور أو التشبيه؛ أي
يريد معرفة الرب
ّ
التعرف إليه كام يتعرف عىل بعض
يريد
ّ

تصور ذات الرب،
املخلوقات .ال يمكن
ّ
وال شبيه له يف خلقه حتى يعرف به .وإنام

خلقه يعرفون به .ولو كان اهلل يشبه خلقه

ملا كانت بنا حاجة إليه ،حيث نكتفي بشبيهه
التعرف عليه ،ألن
عنه ،وملا ك ّنا نحتاج إىل
ّ
لدينا ما يشبهه..

ّ
إن األمر ليس كام حيلو لبعض اجلهلة من

سبحان اهلل؛ فهو وحده الذي النقص فيه.
عرفنا أن ر ّبنا ال أجل له .وإذا كانت اخلليقة

مؤطرة بحدود الزمان واملكان ،فان اهلل

سبحانه ال حدّ له ،ألنه هو اخلالق ّ
لكل
حدّ .

السالم يف
ونقرأ ألمري املؤمنني عليه ّ

دعاء الصباح هذه املقطوعة الرائعة ،حيث

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

أخرى بأن املنهج الذي نود الوصول عربه

أن نعرفه بطريقة خمتلفة عن معرفة اخلليقة.

جاء فيها:

«يا من َّ
وتنـزه عن
دل عىل ذاته بذاته،
ّ

ّ
كيفياته.
جمانسة خملوقاته،
وجل عن مالءمة ّ

يامن ق��رب من خطرات الظنون ،وبعد

عن حلظات الظنون وعلم بام كان قبل أن
يكون»(((.

((( مفاتيح اجلنان ،الشيخ عباس القمي ،دعاء
الصباح ألمري املؤمنني عليه السالم

35

بينات من فقه القرآن تفسري سورة لقامن

كثري ًا ما نقرأ مثل هذه الكلامت الرائعة

من أن جيارى ،وأكرب من أن يمكن حتدّ يه..

بمجموعها إىل أن اهلل تعاىل ليس كخلقه،

اهلل ال يقاس بطول أو ع��رض ..ومتى تم

عن أهل البيت سالم اهلل عليهم ،وهي تشري
وهو الذي ليس كمثله يشء ..إذ ّ
كل يشء

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

ي��رى ،وه��و سبحانه ال ُي��رى ،فال تدركه

قياسه حتى يمكن معرفة حجمه؟

ّ
إن املنهج القرآين يف معرفة اهلل ،هو املنهج

األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف

السالم
الذي استقى منه أهل البيت عليهم ّ

ولو كان يدرك بذاته ملا عاد ر ّب ًا ،تعاىل اهلل

تسمى
وهذا املنهج له كلامته املضيئة التي ّ

وحينام يقول القائل :سبحان اهلل ..فذاك

وروي أنه سئل عيل بن احلسني عليهام

منـزه عن أن يكون له ندٌّ أو شبيه ..وبالتايل
ّ

ّ
وجل علم أنه يكون يف آخر الزمان أقوام

اخلبري ..وال تدركه حتى أوهام القلوب،

كيفية معرفة اهلل.
أسلوب عرضهم للناس ّ

عماّ يصفون.

آيات ،سواء آيات الكتاب ،أو آيات اخللق.

يعني أنه تباركت أسامؤه ليس كخلقه ،وهو

عز
السالم عن التوحيد ،فقال« :إن اهلل ّ

يتوجب عىل القائل واملعتقد بذلك أن يبعد
ّ

ّ
عز
وجل :ﭽ ﭑ ﭒ
متعمقون ،فأنزل اهلل ّ

عن قلبه هذا احلاجز النفيس ،وبالتايل يبعد
عن تفكريه األسلوب اخلاطئ يف معرفة اهلل؛

أي أسلوب تشبيه اهلل بخلقه.

وبالضبط يف اللحظة التي خيرتق القلب
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وليس أكرب من خلقه من حيث احلجم ،إذ

ﭓ ﭔ * ﭖ ﭗ ﭼ واآليات من سورة

احلديد ،إىل قوله :ﭽﮌﮍﮎﮏﭼ

فمن رام ما وراء هنالك هلك »(((.

�وح��د أن تعرف اهلل
فال حت��اول أهي��ا امل� ّ

حاجز التشبيه ،ويعرف أن ربنا ليس كخلقه،

بالطريقة التي تعرف هبا خلقه ،ألن خلقه

يف تلك اللحظة يرشع القلب بمعرفة الرب

والوالدة والتوالد ،بينام ال يعرف الرب إال

وإن كلمة (اهلل أك�بر) تعني – أصل

فإذا رفع ابن آدم حاجز اجلهل بالقرآن

وأنه ليس كمثله يشء ،وأنه سبوح قدوس..

يعرف ب��احل��دوث وبالتجزئ والتشبيه

عرب آياته.

بالتقديس والتنزيه والتسبيح.

ما تعني – أنه أكرب من أن يوصف ،وأكرب

((( التوحيد ،الشيخ الصدوق ،ص283

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

ومنهجه ،ورفع حاجز التكبرّ عىل جربوت

حتى أن من شطحات بعض الفلسفات

يتعرف به عىل اخللق ..يف هذه
نفسه الذي ّ

(عفنة) قديمة بقدم اهلل ،فخلق منها اخللق..

التعرف عىل ر ّبه باألسلوب
اهلل ،ومل حياول
ّ

احلالة جيد اهلل سبحانه وتعاىل قريب ًا منه،

متجلي ًا يف آيات اخللقية؛ وقد شهده قلبه،

وأضحى عقله وعا ًء حلقاق اإليامن به.

يتقرب إىل اهلل
ولذا ،نجد املؤمن الصادق ّ

تعاىل بالتسبيح والتقديس ..وذلك مصداق
السالم
ما ورد عن اإلمام حممد الباقر عليه ّ
حيث قال:

وكل ما وقع عليه اسم يشء ما خال اهلل تعاىل

فهو خملوق ،واهلل خالق كل يشء((( ».

وهذا هو التاميز بني اخلالق واملخلوق،

حيث انعدام الندية والتشابه.

اليونانية القديمة التي
أ ّم��ا الفلسفة
ّ

تطورت عند بعض املسلمني
تسللت ثم ّ

إىل علم الكالم ،فهي قد حاولت تشبيه اهلل
بخلقه سعي ًا الكتشاف أبعاده ..وهي قد

وقعت يف أخطاء كبرية وقاتلة ،إذ جهدت

لتصور
الرب واملربوب،
إلجياد تسلسل بني ّ
ّ

اخللق كاخلالق بمرتبة أنزل.

((( الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،1ص.82

هذا اخلطل ليس سوى وليد االبتعاد عن
منهج األنبياء ووح��ي ال��س�ماء يف معرفة
الرب .إذ ال يعدو أن يكون خرافة عفنة،

منها خرجت عبادة النور والظلمة..

أ ّما منهج الوحي فقد جاء ليزيل مثل

هذه اخلرافات ،ويؤكد للمخلوق بأنه غري
اهلل ،ويستحيل أن يرقى املخلوق فيصل إىل
الرب
الرب ،وإن من اخلرافة تنـزيل ّ
مستوى ّ
إىل حيث عجز املربوب وضعفه وفنائه.

وليكن واضح ًا أن من صميم الدين

ووحي السامء ،القول بأن ما يقوم به ابن آدم

من خري ،فهو من اهلل ،ألنه هو الذي ع ّلمه
وأ ّي��ده وس��دّ ده وأعطاه ،فيام ابن آدم ك ّله

ضعف وعجز وحم��دود ّي��ة؛ ومن الضعف
أرص عليه – يتو ّلد اجلهل
والعجز – إذا ما ّ
وخبث ال�سري��رة ،فتتو ّلد عنه املعصية
والرشك واخلرافة.

نتعرف إىل أنفسنا عىل واقعها
فتعالوا ّ

وإمكاناهتا ..وحيث نعرف حقيقة أنفسنا،
نعرف ر ّبنا ،فنحس بعمق احلاجة إىل تأييده

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

خلو منه،
خلو من خلقه ،وخلقه ٌ
«إن اهلل ٌ

القديمة ،تلك التي أشارت إىل وجود مادة
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وعطائه.

بصائر وأحكام

 -1إني كانت متانة صناعة البشر فإنها

بحاجة الى التطوير بينما خلق الله متكامل

تفصيل القول

ّ
لعل هذه اآلية هي اآلية املحور يف سياق

ال يرى فيه تفاوت فهذا خلق الله فماذا صنع
 -2عندما نرفع عن بصائر أفئدتنا

باسمه ،إضافة إىل ابتدائها بقوله سبحانه

حجاب تشبيه ال��رب بخلقه نشرع في
االهتداء إليه عبر آياته فأول معرفته سبحانه

تقديسه عن مجانسة خلقه.
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

قال :أويت معرفة إمام زمانه(((.

سورة لقامن ،باعتبار أن لقامن كان م ّتس ًام

اآلخرون!

آفاق احلكمة

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭼ

(سورة لقامن ،آية.)12

من احلديث

روي عن ابن عمر قال  :سمعت رسول

اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يقول  ( :حق ًا
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فداك؛ قوله ( ولقد آتينا لقمن احلكمة )؟

أقول  :مل يكن لقامن نبي ًا  ،ولكن كان عبد ًا

كثري التفكر  ،حسن اليقني  ،أحب اهلل فأحبه
 ،ومن عليه باحلكمة )(((.

ّ

عن عيل بن ( القصري ط ) النرض ،عن

أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قلت جعلت

((( تفسري جممع البيان  -الشيخ الطربيس ج 8
ص .80

سميت هذه السورة املباركة
باحلكمة ،وقد ّ
وتعاىل:

ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ.

ما هي احلكمة؟

فام هي احلكمة؟ وما هي العالقة بينها

وب�ين الشكر؟ وم��ا هي آف��اق احلكمة يف

حياتنا؟ ه��ذه أسئلة تثار حينام نتد ّبر يف
اآلية الثانية عرش ،حيث يقول ر ّبنا سبحانه
وتعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ.

وقبل البدء يف تفصيل املوضوع ،البدّ

من تقديم مالحظتني:

األوىل :أن احلكمة هي مستوى رفيع يف

تكامل اإلنسان ،متام ًا كام يقول اهلل تعاىل:
ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﭼ (س��ورة البقرة ،آي��ة  .)269ولكي يصل
((( تفسري القمي ،عيل بن إبراهيم القمي ،ج ، 2
ص 161

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

اإلن��س��ان إىل ذل��ك املستوى األسمى من

حركته التكاملية ،البدّ له من طي مسافات

واسعة..

وه��ك��ذا؛ نجد السياق ال��ق��رآين هلذه

السورة املباركة محلنا من مرحلة إىل أخرى

قبل بيان احلكمة ..فمن مرحلة اإليامن إىل

مرحلة اهل��دى ،وإىل مرحلة الرمحة ،وإىل
مرحلة اليقني .وهكذا كأنه يأمرنا أن نطوي

هذه املراحل حتى نبلغ احلكمة ،ونتجاوز

عقبات الشك وهلو احلديث واالستهزاء،
الثانية :فهي تتصل باستنطاق القرآن

السالم
املجيد ،كام أمرنا أهل البيت عليهم ّ

بذلك.

يف القضايا وحيدّ د به موقفه من احلوادث.
وبتعبري آخ��ر؛ األس��اس ال��ذي يبنى عليه
احلكم الصائب واملوقف السليم ..فهي-

بتعبري أدق -معيار احلكم.

فإذا أراد اإلنسان أن حيكم ،أو خيتار رأي ًا

من بني اآلراء ،أو مذهب ًا من بني املذاهب..

عىل أن تكون أرضاها عند اهلل ،وآمنها

وأعدهلا ..فالبدّ له من توفري ميزان ومعيار
يستند إل��ي��ه ..واحلكمة هو ذل��ك امليزان
واملعيار.

حقائق احلكمة

ولكن علينا – إذا اتضح ذل��ك – أن

نعرف مصاديق هذه احلكمة ومفرداهتا..

ويعني ذلك إثارة األسئلة وتركيز الفكر

ألف :فيام يتصل بالعقائد؛ أي بام يتع ّلق

كام طرحنا األسئلة عن حقيقة احلكمة أو

بخصوص جوهرنا ومصرينا ،ع��اد ًة ما

سعي ًا للوصول إىل اإلج��اب��ة عنها؛ متام ًا
عالقتها بالشكر ،أو كيف نستطيع جعل

احلكمة معيار ًا حلياتنا أو صبغ ًة هلا .فالبدّ أن

نطرح مثل هذه األسئلة عىل القرآن ،ونسعى

جاهدين إىل احلصول عىل األجوبة الشافية
عرب التد ّبر العميق يف آيات الكتاب املجيد.

األول :ما هي احلكمة؟
السؤال ّ

بالنظرة الشمولية للكون ،هناك أسئلة كثرية

يطرحها اإلنسان يف مرحلة نضجه وبلوغه

أش��دّ ه ..واإلجابة الصحيحة والشافية هلا

نسميها بالعقائد ،حيث النظرة الشمولية إىل
ّ
الكون واحلياة وإىل ذات اإلنسان.

وفيام يتصل هبذه األسئلة ،فإن احلكمة

هي الكفيلة باإلجابة عليها ،حيث هي

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

وغريها..

يمكن القول إهنا ما حيكم به اإلنسان
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بينات من فقه القرآن تفسري سورة لقامن

املنطق السليم ،وه��ي العقل والوجدان

يتعجل ويتكالب للحصول عىل أكثر وأكرب
ّ

اخلارجية ،والبعيدة عن ّ
كل
والضغوط
ّ

مصلحته العاجلة ،ويفضلها عىل مصلحته

واحلجة البعيدة عن العاطفة والتقليد

املؤثرات السلبية ،وهي يف هناية املطاف

تفكري اب��ن آدم بصورة مستق ّلة وجدية
الكتشاف احلقائق.

يسميها اإلمام ع ّ
السالم يف حديثه
ّ
يل عليه ّ
املعروف« :كم من ٍ
أكلة
منعت أكالت»(((.
ْ

باء :وفيام يرتبط بالرصاعات االجتامعية،

سلبيات املجتمع ،ف�لا يتأثر بضغوطه

تلك ال ّ
يقيم ما يواجهه
متكن اإلنسان من أن ّ

وخلفياته ..ليتسنى له أن حيكم بالعدل؛

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

اآلجلة ،التي تتمثّل يف سالمة العاقبة ،والتي

جيم :واحلكمة – كام هو واضح – تقف

ف� ّ
�إن احلكمة تقيض إىل أن يعلو امل��رء عىل

لنفسه ولغريه.

واحلكمة يف حياة اإلنسان نفسه؛ فينظر

إىل مصاحله نظرة شفافة ،ف�لا يفضلها

عىل مصالح اآلخرين ،وذلك عرب نظرته

الشمولية الواعية ليختار – فيام بعد –
الطريق األم��ث��ل لتحكيم ال���رأي األمثل

واألف��ض��ل .فهو ال يفضل مصلحته عىل
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قدر ممكن من النفع ال��ذايت ،أو أنه خيتار

مصالح اآلخرين ليأكل أمواهلم بالباطل،
مث ً
ال ..وإنام خيتار اخلري؛ أي ما ينفع نفسه

وينفع اآلخرين ،وهو عىل يقني بأنه – لدى

حتكيم احلكمة – لن يتناقض بمصلحته
ومصلحة غريه ،العاجلة منها أو اآلجلة.

غري أن من ال يعي احلكمة يف يشء ،تراه

بالضد من الشهوات الباطلة واحلرام ،ألن

من أفكار وآراء ومواقف .فيام احلكمة تبلغ
به إىل حيث جيد منهج ًا سلي ًام ليتخذ املوقف

السليم من ّ
كل ما يواجهه يف احلياة.

ّ
إن العقل – وهو وعاء احلكمة – بمثابة

ّ
سكان اإلنسان واإلرادة مثل الكوابح ،وهو

جهنمية من دوهنا .ونقول:
ينطلق برسعة
ّ

رسعة جه ّنمية ،ألن هذه الرسعة توصله إىل
حيث اجلحيم واخلسارة األبد ّية إن مل تكن

هناك حكمة بالغة ،وإن كثري ًا من الناس

هيلكون لعدم استثامرهم عقوهلم..

إذن؛ فاحلكمة هي املعيار الصحيح

للتقييم ،وهذا املعيار متو ّفر لدى اإلنسان،
وه��و بمسيس احلاجة لبلورته وتفعيله

((( هنج البالغة ،حكمة رقم.171

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

واالعتامد عليه ،يف ظل جت ّنب الشهوات

اخلارجية ،واللجوء إىل خالق
والضغوط
ّ
هذه احلكمة ومؤتيها أهلها ،وهو اهلل تبارك

وتعاىل.

بىل؛ ّ
إن احلكمة مستوى سا ٍم ،ولإلنسان

أن يصل إليه ويرقاه بعد اإلي�مان واليقني

وجت��اوز العقبات الفكرية واالجتامعية..
واهلل تعاىل قد و ّفر البن آدم هذه الفرصة،

كام حتدّ ثنا اآلية القرآنية عن لقامن الذي ُاويت
احلكمة فصار حكي ًام.

ﯿﰀﭼ

(سورة اإلنسان ،آية.)4

ثم يقول:

ﭽﰂﰃﰄﰅﰆﰇ

ﰈﰉﭼ

(سورة اإلنسان ،آية.)5

إذن؛ هناك نمطان من البرش؛ شكور

وكفور ،شاكر وكافر.

فمن هو الشكور يا ت��رى؟ وم��ن هو

الكفور؟

ّ
إن الكفور هو من يواصل كفرانه بنعم

اهلل واحدة تلو األخرى ،حتى يصل به األمر

وأ ّم���ا العالقة ب�ين احلكمة والشكر،

ّ
وجل ،وإذ ذاك
عز
إىل مستوى الكفر باهلل ّ

ّ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭼ.
وتتوضح هذه

بينام الشكور ،من يشكر اهلل عىل نعمه

ّ
عز اسمه :ﭽ ﭑ ﭒ
فنذكر بقول اهلل ّ

األول يف
العالقة بعد متهيدين نقدّ مهامّ ..
معنى الشكر ،والثانية يف معنى لفظته.

أ ّما بالنسبة إىل معنى الشكر ،فالقرآن

الكريم يقول يف سورة اإلنسان:ﭽ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
*ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯﯰﯱ*ﯳﯴﯵﯶ

ﯷ ﯸ ﯹﭼ

(سورة اإلنسان ،آية.)3-1

ثم يقول سبحانه بعد ذلك:

يعاقب بالسالسل واألغالل والسعري.

– ضمن معرفته التفصيلة بالنعم ،وحسب
مستواه اإليامين والعقائدي – حتى يصل

إىل مستوى الرب ،وإذ ذاك جيزيه اهلل تعاىل

بأعذب الرشاب ،الذي هو عنوان دخوله
وبقائه وخلوده يف اجل ّنة.

ونفهم من ه��ذه العالقة – باختصار

شديد نعمد إىل تفصيله فيام ييل من البحث

– أن الشكر يعتمد عىل ثالث مفردات:

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

عالقة احلكمة والشكر

ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

41

بينات من فقه القرآن تفسري سورة لقامن

امل��ف��ردة األوىل :االع��ت�راف بالنعمة

شكر احلاكم ال ينبغي أن يكون شكر ًا لفظي ًا

الرشك يفتقرون يف احلقيقة إىل معرفة النعم،

إمرته ونفوذه يف أداء مسؤولياهتم ،فإهنم يف

وفهمها ..عل ًام أن كثري ًا ممن يقع يف براثن

وأبعادها يف األقل.

املفردة الثانية :معرفة املنعم ،أو معرفة أن

ما لدينا من النعم مل تكن ،ثم كانت.

وردت مفردات الشكر عىل ألسنتهم.

أ ّما املعنى األقرب – كام يبدو – للكلمة

املفردة الثالثة :احتامل زوال النعمة..

عليها بإبداء الشكر ،وبالقيام بام تلزم من

الشكر ال��ذي يامرسه لقامن ،هو منطلق

مسؤوليات؛ مثل عدم اإلرساف فيها ،ومثل
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

احلقيقة يقعون يف فخ كفران النعم ،وإن

ﭽ ﭕ ﭖ ﭗﭼ فيشري إىل أن احلكمة هي

مم��ا ي��وض��ح أمه� ّ�ي��ة السعي إىل املحافظة

تزكيتها وإخراج حق املحتاج منها..

وشكر النعمة يتأتى أيض ًا باإلبقاء عىل

عواملها ،ك��أن يشكر امل��رء من يسهم يف
صحته وأمنه وجتارته ،ليكون
املحافظة عىل ّ

باعث ًا هلم عىل أداء واجباهتم هبذا الصدد.
والشكر قد يأخذ يف أغلب األحيان صبغة

عملية ،ومصداق ذل��ك ،قول اهلل تعاىل:
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حسب ،فإذا قصرّ احلاكم ومن يعملون حتت

ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ (س���ورة س��ب��أ ،آي���ة،)13

ومل يقل هلم :اشكروا يا آل داود .وخوطب
آل داود هبذه الصيغة ،ألهنم كانوا حيكمون
ال��ب�لاد وال��ع��ب��اد .واحل��ك��م واق���ع عميل،

وعملهم اخلالص لوجه اهلل توفري حاجات
الناس ن��وع من شكر مطلوب ..أي أن

وتتجسد فيه وتنبثق منه .فكان
الشكر هلل،
ّ

احلكمة التي حظي هبا.

فمن ال يملك فضيلة الشكر ،ال يعرف

معنى احلكمة .وكام أن الشكر درجات ،فإن
احلكمة درجات أيض ًا .أ ّما لقامن ،فقد ُاويت
احلكمة بإطالقها وعمومها ،نظر ًا لورود

مفردة احلكمة بصيغة التعريف ،ودرجات

احلكمة يف معرفة اهلل ،ومعرفة الكون،
ومعرفة املنطق السليم ،ومعرفة املجتمع،
واختيار التيار األفضل ،وفيام يتصل بحياة

اإلنسان الفرد ّية.

واملفردة العملية للشكر ،أن ّ
كل نعمة

هلا شكرها ،والشكر عىل نعمة املال بإنفاقه
الترصف به ،وشكر العلم يف نرشه
وبصحة
ّ
ّ

القوة استعامهلا
وتعليمه ،ويف اجلاه بذله ،ويف ّ

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

يف الطرق واألساليب الصاحلة ..وهكذا

ّ
لكل نعمة شكرها اخلاص هبا.

هكذا تتو ّلد احلكمة

بالتفكري العميق ..وليس التفكري املنهجي

إ ّ
ال وليد ًا لتم ّتع الفرد بنفس هادئة.

وواض���ح أن اطمئنان النفس وع��دم

م��ن اآلف���اق السامية للحكمة أن هبا

توترها واضطراهبا ،أن��ه م�يراث الشكر،

منهجي ًا ،به يغورون يف
تفكريهم تفكري ًا
ّ

قلبه هبا ،ويعرتف هبا ،وتشغل نفسه هبا عن

يكون منطق املؤمنني منطق ًا سلي ًام ،ويكون
أعامق احلياة ،ويعون سنن اهلل فيها..

ّ
ولعل السبب ال��ذي يربط بني الشكر

ونعمة احلكمة واهل��دى ،أن احلكمة تعني

عوامل عدة ،منها:

أو ًال :السكينة

إذ النفس املضطربة تعجز عن االستقرار

عىل فهم ،وك ّلام كانت نفس املرء أكثر طمأنينة
وسكينة ،ك ّلام كانت أقرب إىل فهم احلقيقة

واإليامن هبا ..ولذلك ،نقرأ يف قول رسول

اهلل صىل اهلل عليه وآله« :إذا رأيتم املؤمن
صموت ًا ،فادنوا منه ،فإنه ُيل ّقى احلكمة»(((.

ف��ه��ي تتصل بالصمت ال��ن��ات��ج عن

االس��ت��ق��رار ال��روح��ي والنفيس ،وتتصل
((( حتف العقول ،الشيخ اب��ن شعبة احل��راين،
ص.397

غريها مما يفتقدها.

ف��إذا دعونا اهلل تبارك وتعاىل وسألناه

العافية ،ال نلبث أن ندعوه بعد ذلك أن

يرزقنا الشكر عىل هذه العافية املطلوبة.
فإذا ك ّنا نعتقد أن العافية هي سالمة اجلسد
وصحته ،فإن الشكر عىل العافية ،هو سالمة
ّ
وصحة الروح.
النفس
ّ

والعالقة بني االطمئنان النفيس وبني

القدرة عىل التفكري املنهجي ،عالقة معروفة
وواضحة ،وال حاجة لكثري من الرشح.

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

والتكيف معها
املعرفة العميقة للحقائق
ّ
بصورة ّ
مطردة ..وأن هذه احلكمة وليدة

ألن الشكور ينظر إىل نعم اهلل تعاىل فيطمئن

ثاني ًا :معرفة املنعم

الشكر ينتهي بالشاكر إىل معرفة املنعم

احلق ،ألن التأمل يف النعمة وأسباهبا جيعلنا

هنتدي إىل من أنعم وه��و اهلل عّ��ز وج� ّ
�ل.

ولذلكّ ،
فإن الفالسفة حينام أرادوا رشح

معنى العبادة ،قالواّ :
إن شكر املنعم واجب
عق ً
ال ،والشكر جتسيد ملا يطرأ عىل ضمري
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اإلنسان.
وأهم نوع من أنواع الشكر وأجالها،

األول.
أن نعرف خالقنا هو املنعم ّ

وقد روي عن اإلم��ام جعفر الصادق

عليه السالم أن��ه ق��ال« :أوح��ى اهلل (عز

وجل) إىل موسى عليه السالم :يا موسى؛
اشكرين حق شكري.

ف��ق��ال :ي��ا رب؛ وكيف أش��ك��رك حق

شكرك ،وليس من شكر أشكرك به إال

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

وأنت أنعمت به ع ّ
يل.

ق��ال :يا موسى؛ اآلن شكرتني حني

علمت أن ذلك مني »(((.

ومعرفة املنعم تؤ ّدي إىل عدم االغرتار

هبا ،يف حني أن اجلهل باملنعم من ناحية،
وتواتر النعم من ناحية أخ��رى ،يؤ ّديان

يف كثري من األحيان إىل الغفلة عن شكر

املنعم.
44

ماسة إىل
بىل؛ إن تواتر النعم بحاجة ّ

مضاعفة املعرفة باهلل املنعم ،ليتم التوازن

وحيصل الشكر املطلوب واملناسب من
املنعم عليه .وقد ورد يف الدعاء عن
اإلنسان َ

((( تفسري ال��ص��ايف ،الفيض الكاشاين ،ج،4
ص.141

السالم قوله:
اإلمام
ّ
السجاد عليه ّ

«إلهي؛ أذهلني عن إقامة شكرك تتابع

طولك»(((

.

وهذه هي حالة اإلنسان اجلاهل التي

ّ
حذر منها إمامنا عيل بن احلسني السجاد

السالم ،إذ يصاب غري العارف بموجة
عليه ّ

من الذهول وتيار من الغفلة ،عندما تتواتر
عليه النعم ،فإذا به ينشغل هبا عن أنعمها

عليه .والعياذ باهلل.

ثالث ًا :معرفة الوسائط

ثم ّ
إن اإلنسان حينام يعرف املنعم ،فإنه

هيتدي بإذن اهلل إىل معرفة وسائط النعم ،إذ

أن العلم احلق هو العلم باهلل.

يتوسع ،حتى
ثم ال يلبث هذا العلم أن ّ

يعرف املرء من جعلهم اهلل تعاىل وسيلة إىل
إيصال النعمة إليه؛ مثل األبوين ،والزوجة

والزوج ،والعلامء واألصدقاء ،وأويل األمر

الصاحلني ..ومعرفتهم تدعو إىل مزيد من
اهلداية.

ذلك إن اإلنسان حينام يتحلىّ بفضيلة

الشكر ،ويكون عىل استعداد دائم إلبدائها،
((( الصحيفة السجادية ،اإلمام زين العابدين
عليه السالم ،ص ،409مناجاة الشاكرين.
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عمن أنعم عليه.
يبحث ّ

جتد ذلك يف شخصية لقامن ،حيث قال

اإلم��ام جعفر الصادق عليه السالم حينام
سأله محاد :عن لقامن وحكمته ،قال« :ومل
يسمع قو ً
ال قط من أحد استحسنه إال سأل

عن تفسريه وعمن أخذه »(.((1

رابع ًا :معرفة األسباب

يتعرف شيئ ًا
وبحثه عن عوامل النعمة،
ّ
فشيئ ًا إىل حقائق الكون واحلياة االجتامعية
والسياسية والثقافية واالقتصادية..
ّ

ولعليّ قد خلصت إىل هذه احلقيقة من

خالل قراءيت لآليتني ( )121 – 120من

عز
س��ورة النحل املباركة ،حيث قال اهلل ّ

اسمه:

إن شكر النعمة يدعو الشاكر إىل أن

ﭽﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

النعمة ،فيحاول املحافظة عليها بشكل

ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭼ .وه��ذا

يتعرف عىل العوامل املساعدة عىل بقاء
ّ

والصحة ٌ
مثل عىل ذلك،
الفرد عليها.
ّ
نتصور فرد ًا يشكر ر ّبه
حيث ال يمكن أن
ّ
يفرط هبا وال هيتم
عىل نعمة
ّ
الصحة ،وهو ّ

لصوهنا .وكذلك نعمة األمن واملال واجلاه
والعلم وغري ذلك..

ٍ
كمرياث
االجتباء وهذه اهلداية قد تأتّيان

لشكره .وإذا كنت أكثر د ّقة ،وجدت العالقة
قريبة من قوله تعاىل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

* ﭱ ﭲﭼ ،ألن الشكر يقف
يف النقطة املقابلة للرشك.

التوجه إىل اهلل املنعم .بينام
فالشكر هو
ّ

واملؤمن ّ
يتفطن من خالل الشكر ،ومن

التوجه إىل غري اهلل املنعم ،وإرشاك
الرشك هو
ّ

إىل حقائق احلياة وسننها العميقة ..هذه

به من النعم قد جاءته من غري اهلل ،فإنه ال

خالل اهتاممه بعوامل وجود النعمة وبقائها،
السنن الثابتة التي ال تعرف اهلزو واللعب.
ولذلك ،أضحى الشكور فطن ًا ذكي ًا ،ينظر

إىل األمور نظر ًة عميقة ،ومن خالل نظرته

( ((1تفسري القمي ،الشيخ عيل بن إبراهيم القمي،
ج ،2ص.162

غري اهلل يف النعمة ،وحيث يظن املرء بأن ما

أمهية لرضورة شكر اهلل وإبداء الطاعة
يعري ّ

له ..وهذا هو الرشك بعينه.

إن رج� ً
وهب��ذا الصدد ،قيل ّ
لا ُاخ��ذ إىل

احلجاج بتهمة باطلة ،فأمر احلجاج برضب
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عميل .إذ النعم عاد ًة ما ال تبقى ،ما مل حيافظ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ * ﭱ ﭲﭳ
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يؤجل قتله إىل صباح
عنقه ،فطلب منه أن ّ

ويسوي ما
الغد ،ليذهب إىل أهله ويو ّدعهم
ّ
عليه من ديون ..فلم يقبل منه احلجاج ذلك،

إ ّ
ال أن يأتيه بكفيل .فنظر املتهم يف وجوه من

كبري ًا ،وقد كنت سبب ًا يف إنقاذ حيايت.

فسأله قائ ً
ال :ولك ّنك رسعان ما ذهبت

كانوا حارضين يف قاعة القرص ،فلم يعرف
يكفله ،فقبل عىل أن يأتيه يف صباح الغد.

فأجابه الرجل :لقد أرسعت باألمس

ليلته أرق ًا خائف ًا من القتل إذا مل يأته الرجل

أنقذين ،ثم جئتك اليوم أشكرك ليتم شكري

ذلك..

فتعهد له املتهم .أ ّما الرجل الكافل فقد بات
ّ

وقضيت ليلتي أشكر اهلل ،ألنه هو الذي

املتهم .وحينام أصبح الصباح أرسع إىل

هلل .فأعجب الرجل بقوله هذا واستحسنه.

يرسع إليه ،فقال له :ما الذي جاء بك وأنت

يتوجه املرء بالشكر
اجليد أن ّ
بىل؛ إن من ّ
إىل طبيبه أو مع ّلمه أو أبيه أو ُأ ّمه ،ولك ّنه ملزم

مكان املوعد الذي حدده مع الرجل ،فرآه
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عنده وس ّلم عليه وقال له :إن لك ع َّ
يل ح ّق ًا

ومل تشكرين باألمس وق��د كنت تستطيع

منهم أح��د ًا ،إ ّ
ال أنه طلب من أحدهم أن
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ويف اليوم التايل جاءه الرجل ،فجلس

تعرف إرصار احلجاج عىل قتلك؟
فأجابه :جاء يب وعدي لك.

فانطلقا إىل احلجاج الظامل الذي سأله

عن هتمته ،فأجابه :ال أدري ما هتمتي..

وحينام حتقق احلجاج مل يره إ ّ
ال بريئ ًا ،فأطلق
رساح��ه ،فغادر الرجل مرسع ًا لئ ّ
ال يندم

احلجاج عىل إطالق رساحه.

يتوجه بأصل الشكر؛ قبل
يف الوقت ذاته أن ّ

ذلك وبعده إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،ألنه هو

مهيئ األسباب ،وهو أسبع النعمة عليه.

وليكن واضح ًا ّ
لكل إنسان أن نعمتي

الصحة واألمان مها أعظم نعمتني ظاهرتني
ّ

يتوجه بالشكر إىل اهلل
عليه ،فينبغي له أن
ّ

سبحانه وتعاىل عىل أنه حيفظه من آالف

أ ّم��ا الكفيل؛ فقد تساءل يف نفسه عن

األنواع من األمراض املكتشفة حتى اآلن

بكلمة شكر واح��دة ،وه��و ال��ذي تك ّفله

أعدائه من أنواع املجرمني والسفهاء ،فض ً
ال

يتوجه إليه
سبب م��غ��ادرة الرجل دون�ما
ّ
وأنقذ حياته..

وغري املكتشفة ،وعىل أنه حيفظ له أمنه من
عن احلوادث غري املتو ّقعة.
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وهناك نعم أخ��رى أعمق من هاتني

مل ينم هنار ًا ّ
قط ،ومل يره أحد من الناس عىل

والسلوك القويم ،ونعمة غنى النفس

وعمق نظره وحت ّفظه يف أمره ،ومل يضحك

النعمتني ،مثل نعمة اهلدى والعقل واإليامن

وحمبة اآلخرين املتوجهة إليه،
والقناعة
ّ
وغري ذلك..

بول وال غائط وال اغتسال ،لشدّ ة تسترّ ه

قط خمافة اإلثم ،ومل يغضب ّ
من يشء ّ
قط.

ومل يامزح إنسان ًا ّ
قط ،ومل يفرح بيشء

وهناك نعم ر ّبانية عىل اإلنسان ،هلا طابع

إن أتاه من أمر الدنيا ،وال حزن منها عىل

يتعرف املرء عليها ،ومنها ما
النوم ،وقد ّ
يبقى جمهو ً
ال حتى يغادر هذه الدنيا ..مما

األوالد الكثري ،وقدم أكثرهم إفراط ًا ،فام

يدرء تعاىل عنه وهو يف سكينة
خفي ،مثلام ُ

يشء قط ،وقد نكح من النساء ،وولد له من
بكى عىل موت ٍ
أحد منهم.

املكشوفة وغري املكشوفة ،فض ً
ال عن النعم

ومل يسمع ق��و ً
ال استحسنه إ ّ
ال سأله عن

تبارك وتعاىل عىل ما يدفع عنه من األخطار
التي يلمسها ويشهدها.

اإلمام الصادق  +يتحدّ ث عن لقامن

ِ
يمض عنهام حتى يتحابا،
أصلح بينهام ،ومل

وعمن أخ��ذه .وكان يكثر جمالسة
تفسريه ّ

الفقهاء واحلكامء.

مما روي بشأن لقامن احلكيم وأسباب

وكان يغشى القضاة وامللوك والسالطني،

السالم،
موالنا وإمامنا جعفر الصادق عليه ّ

لغرهتم باهلل وطمأنينتهم يف
والسالطني ّ
ذلك ،ويعترب ويتع ّلم ما يغلب به نفسه،

بلوغه إىل ما بلغه من املكانة السامية ،قول
حيث جاء فيه:

أما واهلل ما ُاويت لقامن احلكمة بحسب

وال مال وال أهل وال بسط يف جسم وال

مجال ،ولك ّنه كان رج ً
ال قو ّي ًا يف أمر اهلل،
متورع ًا يف اهلل ،ساكت ًا سكين ًا ،عميق النظر،
ّ

طويل الفكر ،حديد النظر ،مستعرب ًا بالعرب،

فريثى للقضاة بام ابتلوا به ،ويرحم امللوك

وجياهد به هواه ،وحيرتز به من الشيطان.

ّ
بالتفكر ،وي��داوي
فكان ي��داوي قلبه

نفسه بالعرب ،وكان ال يضعن إ ّ
ال فيام ينفعه،
فبذلك ُاويت احلكمة ومنح العصمة.

فإن اهلل تبارك وتعاىل أمر طوائف من
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يتوجه بالشكر إىل اهلل
جيدر باإلنسان أن
ّ

ومل يمر برجلني خيتصامن أو يقتتالن إ ّ
ال
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املالئكة حني انتصف النهار وهدأت العيون

ومنهجية
ومنهجية النظر العميق،
الشكر،
ّ
ّ

يراهم ،فقالوا :يا لقامن؛ هل لك أن جيعلك

وبعبثية..
قواعد احلياة وجمرياهتا باستخفاف
ّ

بالقايلة ،فنادوا لقامن حيث يسمع وال
اهلل خليفة يف األرض حتكم بني الناس؟

فقال لقامن :إن أمرين اهلل بذلك فالسمع

والطاعة ،ألنه إن فعل يب ذلك أعانني عليه
وعلمني وعصمني ،وإن هو خريين قبلت

العافية.
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وإن�ما يبحث من خالهلا ،وباستمرار عماّ

ينفعه وينهض بمستواه ،ويبتعد به عن
مواقع اخلطأ والزلل ،لينهي إىل حيث هييمن

عىل هواه ويزيد من علمه وعقله..
احلكمة بني الصرب والشكر

فقالت املالئكة :يا لقامن؛ لـ ِ َم قلت

وم��ن عظيم احلكمة وعنواهنا الشكر

ق��ال :ألن احلكم بني الناس من أشد

متر به خالل حياته ،فيواجه
يمر هبا ،أو ّ
ّ

خيذل وال يعان ويغشاه الظلم من كل مكان،

وشجاعة وأمل بمن خلقه وأنعم عليه ،دون

ذلك؟

املنازل من الدين وأكثرها فتن ًا وب�لاء ًا ما
وصاحبه فيه بني أمرين :إن أصاب فيه احلق

فباحلري أن يسلم ،وإن أخطأ أخطأ طريق
اجلنة .ومن يكن يف الدنيا ذلي ً
ال وضعيف ًا

كان أهون عليه يف املعاد أن يكون فيه حك ًام
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احلياء ،أن يل ّقى احلكمة ،فال يتعامل مع

رسي ًا رشيف ًا ،ومن اختار الدنيا عىل اآلخرة
خيرسمها كليتهام؛ تزول هذه وال تدرك تلك

»((1(.

ومما يدل عىل أن من املمكن لشخص

منهجية
املنهجية الصحيحة ،وأعني هبا
يتبع
ّ
ّ

( ((1تفسري القمي ،الشيخ عيل بن إبراهيم القمي،
ج ،2ص.163-162

أهنا تنفع اإلنسان يف أحلك الظروف التي

بحكمته وبشكره ساعات احلرج بكل وعي

أولئك الذين ينهزمون عند أبسط املواقف
واالم��ت��ح��ان��ات ،الفتقارهم إىل احلكمة
الشخصية..
ونضج
ّ

ول��ذل��ك ،جتد يف اآلي��ات وال��رواي��ات

حديث ًا عن الصلة بني الصرب والشكر ،كقوله

تعاىل:

ﭽﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢﭼ

(سورة إبراهيم ،آية. )5

وقول رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله:

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

«املؤمن كاجلبل ،ال حتركه
صرب ًا وشكر ًا واحتساب ًا..

ثقافة الشكر تصنع احلضارة

العواصف»(((1

انطلقت احل���ض���ارات ال��ب�شري��ة من

والعالقة بني الصرب والشكر تتمثّل يف

الشكر ،ولك ّنها انتهت وتالشت عند نقطة

وهي نعم اهلل تعاىل ،فإذا فقد نعمة واحدة

احلضارات ،نجد هذا اخلط البياين كيف

اإلجيابيات،
أن اإلنسان الشكور ينظر إىل
ّ
منها ال جي��زع وال هي��ل��ع ،وإن�م�ا يستغني
ويتقوى بغريها من النعم ..حتى أن من
ّ

يتصف هباتني الصفتني الرائعتني تراه دائم
االنرشاح ،وإن اقرتبت روحه من مغادرة
بدنه ،ألنه يرى مقام السعادة املعدّ له عند

الكفر باهلل أو بأنعمه .وحينام ندرس تاريخ

تصاعد له احلضارة اإلنسانية مع الشكر،
وكيف تتو ّقف دون الشكر ،وكيف تصل
إىل أدنى اهلبوط عند الكفر باهلل أو بنعامئه

وآالئه..

والشكر – كام بي ّنا سابق ًا – هو وعي

بل ّ
إن كثري ًا من العلامء يتجلىّ علمهم

املحيطة به والوقت ال��ذي يعيشه ..هذا

خضم الظروف الصعبة والقاسية ،فهم ال

وإذ يعي الفرد هذه احلقائق الثالث ،تبتدئ

جمرد افتقاده نعمة من النعم.
عن ّ

وي��ع�ّب�رّ ون ع�ّم�اّ لدهيم من وع��ي وإهل��ام يف

تتجلىّ
شخصياهتم عىل حقيقتهام كام هي
ّ
تتجلىّ يف ساعات املحنة والفتنة ،فيظهرون

كأسمى األشخاص وأروعهم ..ألهنم ال

النعمة ،حيث يعي ابن آدم طاقاته واألرض
الثالثي؛ أي :اإلنسان والطبيعة والزمان.
احلضارة وينطلق يف التقدّ م.

عقبى الكفر بالنعم

وق��د سبق م ّنا القول – منطلقني من

ربم واالنزعاج ،أو
يعرفون
ّ
التضجر والت ّ
لنقل :هكذا ر ّبتهم احلكمة وع ّلمهم الشكر

فتعالوا نتحدّ ث عن القسم الثاين من اآلية

افتقادها.

فيه:

وقادهم الصرب ،إزاء توافر وتواتر النعم ،أو

( ((1رشح أص��ول الكايف ،الشيخ حممد صالح
املازندراين ،ج ،9ص.181
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اهلل تعاىل قبل أن يفارق احلياة ،هذا فض ً
ال

النعم ومعرفة املنعم واملحافظة عىل عوامل

القرآن املجيد – عن آفاق احلكمة والشكر،

الثانية عرشة من سورة لقامن ،حيث جاء
ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ.
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فنقول :إننا ال نستطيع أن نعرف الشكر

نعرف الكفر ،باعتباره
بواقعه العميق ،ما مل ّ
الصفة املضا ّدة للشكر.

أنواع الكفر

الكفر بالنعم أو الكفر باملنعم ،وهو

أعظم الكفر ،يعني أحد أمور:

ألف :اجلهل بالنعمة

إ ّما عدم وعي النعمة ،كمن يملك أرض ًا

وما ًء ثم يفتقر ،لعدم وعيه بأن من املمكن

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

أن حترث هذه األرض ثم تسقى ما ًء ،لتنبت

50

ما ينفع الناس ..وهذا مثل ابن آدم ال يعي

قيمة دماغه وفكره ،فيام إذا عرف ذلك،
حصل عىل كثري من النعم.

باء :اجلهل باإلنتفاع

كيفية املحافظة عىل النعمة،
أو أن جيهل ّ

مع معرفته بالنعمة ،فرتاه يبطر هبا ،حيث ال

أمهية تذكر ،مما يعرضه للرضر بدل
يعري هلا ّ

االستثامر ..كالشاب املغرور الذي يبتاع له
بتهور حتى يصطدم
سيارة ،فيقودها ّ
والده ّ

هبا ،وإنام انتهى إىل ذلك بسبب جهله سبيل
االستفادة من هذه النعمة.

وكذلك ابن آدم حني يأكل أكثر مما حيتاج

جسمه ،أو يتناول ما يرضّ ه ..فهو إنام يامرس

نوع ًا من البطر ..إذ ال يعرف ماذا يصنع بام
لديه.

جيم :اجلهل هبدف النعمة

أو أن اإلن��س��ان يستفيد م��ن النعمة

ويتعامل معها ،ولكن دون أن يضع هلذه

االستفادة أهداف ًا صحيحة ..كأن يستثمر

النعمة يف إط��ار التكبرّ عىل اآلخرين أو

حتطيمهم أو ابتزازهم ..مما يكشف حقيقة
أن بعض األف��راد ال يصلحهم إ ّ
ال الفقر،
فإذا أوتوا ما ً
ال تكبرّ وا به وجتبرّ وا وفقدوا

أصدقائهم ..فهم ال يضعون الستفادهتم
من النعم أهداف ًا صحيحة.

وه��ذه احلقائق تظهر وتتجلىّ عندما

نالحظها يف املجتمعات واألمم ،ألهنا تكرب

عىل الصعيد اجلمعي ،ويبدو ّ
خطه البياين

حينام تتحلىّ األ ّمة بفضيلة الشكر ،أو يستويل

عليها الكفر..

ففرعون – مث ً
ال – مل يامرس الظلم ،ومل

يستضعف بني إرسائيل ،ومل يرفض دعوة

السالم ،ومل يغرت بام
موسى وهارون عليهام ّ
الربوبية..
لديه من وسائل وطاقات ،ومل يدّ ِع
ّ

إ ّ
ال يف خضم جهله بسبل استثامر ما لديه من
النعم ،حيث وضع هلا أهداف ًا غري صاحلة.

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

وكذلك قوم عاد الذين استطاعوا أن

ودعونا نذكر ما رضبه القرآن من األمثلة

ولك ّنهم بطروا واستكربوا واغرتّوا بالنعم

فقد كانت سبأ يف بالد اليمن جنوب

العربية،
يشيدوا حضارة يف جنوب اجلزيرة
ّ

التي ُاسبغت عليهم ،ف��راح��وا يبطشون
ج� ّ�ب��اري��ن ،ف ُاهلكوا ب��ع��ذاب العواصف
واألعاصري..

وال يذكر لنا القرآن املجيد أمثال األقوام

اليومية.
مما يرتبط بحياتنا
ّ

أسست حضارة كبرية،
اجلزيرة
العربية ،قد ّ
ّ

وأخذت هلا اسم سورة قرآنية ،جاء فيها:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ أي

عالمة وعربة ،وقد أمرهم الرب بام ييل:

واحلضارات السالفة لكي نتسلىّ هبا ،وإنام

ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ ولكن ال يكفي

ق������������ال اهلل س�����ب�����ح�����ان�����ه:

ﭽ ﭡ ﭢﭼ إذ الرزق تتبعه حقوق

لكي نعترب بقصصهم وأحواهلم.

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﭼ

(سورة إبراهيم ،آية.)45

ولقد ان��ح��رف بعض األق���وام بسبب

ر ّبانية تعود بالنفع يف هناية األمر إىل الناس

أنفسهم.

ﭽﭤﭥﭦﭧﭼ .فالبلدة فيها

�رب الغفور
النعيم واجلنان املزدهرة ،وال� ّ

بطرهم واغ�تراره��م وع���دم استفادهتم

عمن يسري يف خط اهلدى ،وقد تصدر
يعفو ّ

النعم ،كقوم لوط الذي قىض الفساد اخللقي

أ ّما إذا انحرف الفرد خالل مسريته بعيد ًا

االستفادة الصحيحة بام ُاسبغ عليهم من

وال��ش��ذوذ اجلنيس عليهم ،وكأصحاب
األيكة – قوم شعيب – الذين قىض عليهم

الفساد االقتصادي..

�ل أ ّم��ة وك� ّ
وهكذا نجد ك� ّ
�ل حضارة،

حينام تقدّ مت؛ فسدت بأخالقها وأفكارها
ضيعت النعم ،فانتهت.
ونظر ّياهتا ،بعد أن ّ

عنه بعض األخطاء والز ّ
الت..

عن هدى الرب ﭽﭩﭼعن الشكر.
فكان جزاؤهم:

ﭽﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ.
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ﭽﭸﭹﭺ ﭻ ﭼ

هنائي ًا.
هلم أن يأكلوا ،إذ األكل ليس هدف ًا ّ
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ه��ن��ال��ك ق����ال ر ّب���ن���ا :ﭽ ﭡ

ﭢﭼ ،وهنا قال :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭼ ّ
فلعل الكفر هنا هو الكفر بالنعمة،
باملنعم شيئ ًا فشيئ ًا.

تعيش التخمة إىل أبعد مدياهتا ..مما يشري

ﭽﭿﮀﮁﮂﭼ

(س��ورة سبأ،

البلدان تعاين فقر ًا مدقع ًا ،فيام دول أخرى

يتحول
إىل أن التقدّ م احلضاري وامل��دين
ّ

آية ّ )17-16
ألن اهلل تعاىل أعظم جود ًا وكرم ًا

تدرجيي ًا إىل نقمة ،ما مل تضبط حركته ،ومل
ّ

نعمة ثم يسلبه إياها بال سبب .بىل؛ إنه

وخياطب ر ّبنا سبحانه وتعاىل يف القرآن

وأوس��ع فض ً
ال عىل اإلنسان من أن يرزقه

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

هذا اإلضافة إىل أن بقاء النعمة رهني

باشرتاك اآلخرين فيها ،بينام العديد من

ّ
ولعل هذا النوع بالكفر ي��ؤ ّدي إىل الكفر

تتم االستفادة منه بصورة صحيحة.

يسلبها بسبب حصول تغيرّ يف ذات اإلنسان

الكريم ثالثة نامذج من البرش ،وهم :قوم

ويف ه��ذا السياق احلكيم ،ج��اء قوله

السالم ،وق��وم خاتم األنبياء واملرسلني

وسلوكه..

تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖﭼ

(سورة الرعد ،آية.)11

وهذا ديدن ّ
كل جمتمع ال يعي حقيقة

النعمة ،وال يعطيها ح ّقها .وها نحن نالحظ

يف حقبتنا الراهنة كيف ّ
أن اهلل سبحانه وتعاىل
52

األمني عىل أشدّ ه.

السنة الثابتة – ُس ّنة التغيري – عىل
جيري هذه ُّ

موسى عليه السالم ،وق��وم عيسى عليه
حممد صلىّ اهلل عليه وآله ،ويذكرهم بسننه

الكونية الثابتة ،وما تفرع عنها من اخلالص
ّ
م��ن الظلم وال��ع��ذاب إىل حيث العدالة

والسعادة ..وإن رسيان هذه السنن بمثابة
اآليات والعالمات والتنبيهات ّ
صبار
لكل ّ

شكور.

بعض الشعوب املسلمة التي يبدو أن نسبة

فالقتل العظيم الذي كان بنو إرسائيل

والغنى ،متناسني رضورة التعامل معه عىل

السالم ،كان
نجاهتم عىل يد موسى عليه ّ
ّ
وجل منهم،
عز
يفرتض أن يتبعه شكر هلل ّ

مميزة من أفرادها ّ
فضلوا التهالك عىل املال
ّ

أساس الشكر وما يتبعه من تفاصيل ،وإننا
لنجد األم��راض واألوب��ئ��ة واالضطراب

يتعرضون له عىل يد فرعون ،وما تاله من
ّ

ل��ي��زدادوا نعمة ،والعكس يتبعه عذاب

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

تعرض له قوم موسى
شديد .وهو الذي ّ
نبيهم كليم اهلل
بعد أن كفروا ومل يطيعوا ّ

سبحانه وتعاىل.

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭼ
(سورة املائدة ،آية.)14

نقرأ ذل��ك يف ق��ول اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ

فهم مل يأهبوا بثقافة الشكر يف أنفسهم،

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

الغاية التي رسمها القرآن هلم ،إن هم كانوا

ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ

وجهاد وزكاة وإحسان ..وأمهها التفافهم

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ

ّ
إن ذكر النعمة هو شكرها ،وهو أفق من

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

فانتكست حضارهتم ،حيث مل يصلوا إىل

ﭨﭩﭪﭫ*ﭭﭮ

عينها اهلل هلم.
حول قيادهتم
الرشعية التي ّ
ّ

ﭵﭶﭷﭸ*ﭺﭻﭼ

آفاقها ،أ ّما تنايس النعمة والبطر هبا ،فهو

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﭼ

(سورة إبراهيم ،آية.)8-6

واألمر نفسه انساق إىل من عدوا أنفسهم

السالم ،إذ
أنصار ًا لعيسى بن مريم عليهام ّ

والكراهية فيام
أضحوا عرضة للخالف
ّ

بينهم إىل يوم القيامة ،وذلك بعد أن أعرضوا
عماّ أخذه اهلل تعاىل منهم امليثاق وتناسوا

االلتزام به ..كام يقول القرآن املجيد يف آية
كريمة:

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

أذان بزواهلا واحلرمان منها..

وبالنسبة إىل األمة اإلسالمية ذكرمه الرب
سبحانه كيف عاشوا قبل اإلسالم وكيف أنقذمه
{و ْاعت ِ
َص ُمو ْا
الله باإلسالم فقال سبحانه:
َ
بِ َح ْبلِ اللهّ ِ جمَ ِ ًيعا َو َ
ال َت َف َّر ُقو ْا َوا ْذ ُك ُرو ْا نِ ْع َم َة اللهّ ِ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ ُكنت ُْم
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ﭞﭟﭠﭡﭢ

يلتزمون بام أمرهم اهلل تعاىل به؛ من صالة

َأ ْعدَ اء َف َأ َّل َ
ف َبينْ َ ُق ُلوبِ ُك ْم َف َأ ْص َب ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوا ًنا َو ُكنت ُْم
َعلىَ َ َش َفا ُح ْف َر ٍة ِّم َن النَّا ِر َف َأن َق َذ ُكم ِّم ْن َها َك َذلِ َك ُي َبينِّ ُ اللهّ ُ َل ُك ْم
ون*و ْلت َُكن ِّم ُ
ون إِلىَ
نك ْم ُأ َّم ٌة َيدْ ُع َ
آ َياتِ ِه َل َع َّل ُك ْم تهَ ْ تَدُ
َ
ون بِالمْ َ ْع ُر ِ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن المْ ُ َ
الخْ َ يرْ ِ َو َي ْأ ُم ُر َ
نك ِر َو ُأ ْو َلـئِ َك ُه ُم
*و َ
المْ ُ ْف ِل ُح َ
اخ َت َل ُفو ْا ِمن َب ْع ِد
ون
ين َت َف َّر ُقو ْا َو ْ
ال ت َُكو ُنو ْا َكا َّل ِذ َ
َ
ما جاءهم ا ْلبينَات و ُأو َلـئِ َك لهَ ُ م ع َذاب ع ِظيم}(((1
َ َ ُ ُ َ ِّ ُ َ ْ
ْ َ ٌ َ ٌ

( ((1آل عمران 105-103 :
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والفرق بني هذه املجموعات الثالث،

وب�ي�ن س��ائ��ر األق����وام ال��س��ال��ف��ة غ�يره��ا،

حيث قىض اهلل عليها واستأصلها ،فألن
واملسيحيون
املجموعات الثالث – اليهود
ّ

األول واألخري..
أنه هو املنتفع ّ

ومن هنا ،فإننا نرى يف مفهوم الشكر

النبوة ،وكام
واملسلمون – بقيت فيها آثار ّ

السالم ،أن اهلل تعاىل قىض
البيت عليهم ّ

حلقيقة اإليامن واليقني ..كام أنه – الشكر

ظهور املصلح العاملي يف آخر الزمان ،أعني

الطيبة يف
النية ّ
وهو التعبري األص��دق عن ّ

ببقاء ه��ذه املجموعات الثالث إىل حني
عجل اهلل تعاىل فرجه
اإلمام املهدي املوعود ّ

الرشيف..
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ أي

اإلهلية ،باعتباره
وقيمته ،مفتاح ًا لسائر النعم
ّ

تشري الروايات الصحيحة الواردة عن أهل

54

وإنام الناس هم الذين يترضّ رون ،كام

أن:

التجسيد األج� ّ
قدسية ووعي ًا
�ل واألكثر
ّ
واق��ع أخالقي ال يضاهي سمو ًا ورفع ًة،
ممارسة فضائل األخالق.

تعمم
وهذه النعمة الكربى ينبغي أن ّ

ولكن بام نقضت أجيال هذه املجاميع

وت��ن�شر يف األوس����اط االج��ت�ماع��ي��ة ل��دى

الشكر عىل ما ُاوتيت من النِعم والنعيم،

الشكر إىل كفر باهلل املنعم أو كفر بالنعم..

وانقطعت عنها حضارة السامء التي ألجلها

فإذا ّ
فكر اإلنسان بأن النعمة قد وصلته

والقرآن الكريم يف هذه اآلية من سورة

ﭖﭼ (س��ورة القصص ،آي��ة )78كام قال قارون؛

الشكر وعدم الكفر – حينام يقول﴿ :ومن

وتسبب
فعبده أو أطاعه ،فقد عىص ر ّبه،
ّ

بالشكر ،وإنام البعض من الناس يكفرون،

بمثابة الظلم الذي يامرسه الفرد بحقّ نفسه،

الثالث ميثاقها مع اهلل ،ومل ِ
تبد من نفسها

املؤمنني .أ ّم��ا إذا انعكس األم��ر ،وحت� ّ�ول

حب الدنيا،
رفعت عنها الربكة ،و ُارشبت ّ

ّ
فإن احلضارة ستصاب بانتكاسة مروعة.

خلق البرش أساس ًا.

لقامن املباركة ّ
القضية –
بأمهية هذه
يذكرنا
ّ
ّ

من نفسه ،وق��ال :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

أو ّ
فكر أن النعمة وصلته من عمر أو زيد،

كفر﴾ إذ ليس ّ
كل من ُاويت نعم ًة يقابلها

بزوال النعمة ..حتى إن عملية إزالة النعمة

فإذا كفرواّ ،
فإن اهلل ال يرضّ ه كفرهم لنعمة،

بل هو ظلم عظيم وقبيح يف الوقت ذاته.

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

ويتصف هذا الظلم هبذه الصفة ،ألنه

واهلدى والرمحة واليقني ،وهي ميزان احلكم

واهلل هو املنعم املعطي بال حساب .ثم هو

 )2الفطرة النقية واملنطق السليم،

جاء بد ً
ال من أن يشكر الفرد فيزداد نعمة..

يف خمتلف القضايا.

عدم وفاء بحقّ اهلل سبحانه وتعاىل عليه ،إذ

واحل��ج��ة البالغة والبعيدة ع��ن العاطفة

أ ّما بعد النعمة ،ينبغي أن يشكر أولوا

احلكم يف العقائد ،والعدل والتقوى وجتنب

ام��ت��داد ًا لشكر اهلل .عل ًام أن وج��ود ُاويل

 )3حينام نعرتف بالنعمة ونخشى

إذن ،شكر امتدادي طويل ،وليس يف عرض

حياتنا حكيمة ،وهكذا احلكمة تغور يف

وق��د ذك��ر اهلل سبحانه وت��ع��اىل شكر

 )4واذا كانت احلكمة مرياث املعرفة

كام هي الكلامت السابقات ،باعتبار عدم

والوالئج واألس��ب��اب ،تعد وسائل تلك

أمهية
وهكذا نعرف من السياق القرآين ّ

 )5واحل��ك��م��ة زاد امل���رء يف مسريته

تعاىل ،وأن الطاعة للوالدين ليست طاعة

كاجلبل صابر ًا مستقي ًام ألنه ينظر اىل النعم

بد ً
ال من أن يشكره ،يشكر غريه ويطيعه.

النعمة ،ولكن ينبغي أن يكون شكرهم

والتقليد والتسليم للضغوط هي ميزان

اهلوى هي احلكمة يف القضايا االجتامعية.

شكر الرب أو متوازن ًا معه.

عمق الفطرة.

الوالدين عىل لسانه دون لسان لقامن،

التامة فإن سكينة النفس ومعرفة املنعم

مناسبة قول لقامن البنه أن يشكره..

املعرفة.

شكر الوالدين؛ باعتباره امتداد ًا لشكر اهلل
بمنأى عن طاعة اهلل سبحانه
مستق ّلة و
ً

وتعاىل.

بصائر وأحكام

 )1لعل احلكمة هي أسمى مرحلة

يبلغها املؤمن بعد طي مراحل منها اإليامن

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

النعمة ،كاألبوين ،هو نعمة بحد ذاته .فهو

زواهلا نعمل عىل إبقاء عواملها وهبذا تكون

الطويلة التي يواجه التحديات فتجعله
التي عليه بروح الشكر فيتحىل بالصرب.

 )6واحلكمة وثقافة الشكر منطلق

احل��ض��ارة البرشية ألهن��ا تفعل ما يملكه
الشعب من أسباب القوة بمعرفتها واالنتفاع

منها.
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 )7لقد ذكر القران األمم التي تبنت

عن حممد بن م��روان ق��ال :سمعت أبا

واملسلمون ب��أن شكرهم نعمة الرسالة

يقول :إن رج ً
ال أتى النبي صىل اهلل عليه واله

منهج التوحيد وه��م اليهود والنصارى
وسيلة بقاء حضارهتم.

ﭽﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ

لقامن١٣ ،

من احلديث

عن أيب جعفر (اإلمام حممد الباقر) عليه

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

السالم قال :الظلم ثالثة ؛ ظلم يغفره اهلل

 ،وظلم ال يغفره اهلل  ،وظلم ال يدعه اهلل
 .فأما الظلم الذي ال يغفره اهلل فالرشك ،
وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه
فيام بينه وبني اهلل ،وأما الظلم الذي ال يدعه

اهلل فاملداينة بني العباد((1(.

عن سيد العابدين اإلمام عيل بن احلسني

عليه السالم قال :حق اهلل األكرب عليك أن
56

تعبده وال ترشك به شيئ ًا ،فإذا فعلت ذلك
بإخالص جعل لك عىل نفسه أن يكفيك

أمر الدنيا واآلخرة((1(.

( ((1الكايف  ،الشيخ الكليني  ،ج ، 2ص-330
.331
( ((1من ال حيرضه الفقيه  ،الشيخ الصدوق  ،ج، 2
ص. 619-618

عبد اهلل (اإلمام جعفر الصادق)عليه السالم

فقال :يا رسول اهلل أوصني.

فقال :ال ترشك باهلل شيئ ًا وإن حرقت

بالنار وعذبت إال وقلبك مطمئن باإليامن،

ووال��دي��ك فأطعمهام وب��رمه��ا حيني كانا
أو ميتني ،وإن أم��راك أن خترج من أهلك

ومالك فافعل  ،فان ذلك من اإليامن((1(.

تفصيل القول

من أف��اق احلكمة التي أويت لقامن إنه

وعظ ابنه أوليس يف ذلك داللة عىل مدى

اهتاممه بحكمته واعتزازه هبا والتي خص
هبا أحب الناس إليه وهو ابنه ،بل إن بولده
ومعرفته إنه امتداد له وإنه حييى به وإنه من
الباقيات الصاحلات كل ذلك دعاه إىل أن

خيصه بحكمه ،وهو إىل ذلك كان يعلم أن

الوصية لألبناء هي السبيل لبلوغ احلكمة
اىل غريهم من ذوي القربى ومن ثم للناس،

وهكذا نجد إن من سرية احلكامء نقل جتاربه
إىل أق��رب الناس إليهم ليكونوا وساقط
نقلها اىل غريهم.

(– ((1تفسري نور الثقلني–الشيخ احلويزي ج 4
ص .200

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

ووصايا لقامن البنه كثرية وينقل الكتاب

ألست
ذريتهم وأشهدهم عىل أنفسهم
ُ

املزيد إال إن لقامن بدء وصاياه بحكمته

إنا كنا عن هذا غافلني* أو تقولوا إنام أرشك

لنا خالصة منها ويف التفاسري واألحاديث
األساسية  ،التي هي قاعدة سائر احلكم
وه��ي أخ�لاص العبودية للرب وجتنب

بربكم قالوا بىل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة
آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أهتلكنا

بام فعل املبطلون}(.((1

الرشك به ،وحينام تنطلق هذه الوصية من

من هنا فان موعظة لقامن البنه ابتدأت

ألن م��ن ع��وام��ل ال�شرك األس��اس��ي��ة باهلل

كلام أقول لك من قول أو أعمله من عمل

وما سمي اليوم بالسلفية فإهنا من أعظم

إطار توحيد اهلل فإذا رأيت شيئ ًا منه خمالف ًا

سبحانه طاعة الوالدين أو تقليد اآلب��اء

فتسعه لالقتداء يب فيه فإنه جيب أن يكون يف

أسباب الرشك يف التاريخ ذلك إن األمم

لطاعة ال��رب ،فال تطعني ألن��ك تصبح

وتعتذر بأهنم عىل دي��ن آبائهم وحتى يف

وربام يظن البعض بأنه مادام كل جيل

ذرية آدم وأشهدهم عىل أنفسهم ،حذرهم

ملوعظة ال��وال��دي��ن ،ك�لا  ..ه��ذا ن��وع من

اآلباء (والسلفية) ليست عذر ًا مقبو ً
ال ملاذا؟

أقىص درجات النصح لألوالد ولكن مع

إنسان منذ عامل امليثاق وهكذا فإن صلة كل

الدين وتعاليم الرب وبتعبري آخر تذكريهم

السلف صاحل ًا كان أو طاحل ًا.

كالمهم ،حسب مقاييس الرشع والعقل.

كانت ترفض – يف البدء – دعوة الرسل

بذلك مرشك ًا.

عامل الذر حينام أخذ ربنا ميثاق التوحيد من

مكلف مبارشة من الرب سبحانه فال قيمة

من هذا العذر الواهي وأنذرهم بأن تقليد

اهلروب عن املسئولية عىل الوالدين تقديم

ألن دين اهلل سبحانه مغروز يف فطرة كل

حتذيرهم بعدم إتباعهم مطلق ًا وإنام يف إطار

شخص بالدين صلة مبارشة وال متر عرب

بأن عليكم إتباع الناصحني بعد متحيص

قال اهلل سبحانه:
{وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم

وهذا ما نستفيده من آية كريمة إذ يقول
( ((1االعراف 173-172 :

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

الوالد لولده تكون لذلك مزية بالغة ملاذا؟

بالتحذير من الرشك ،كأنه قال البنه :إنه
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ربنا سبحانه{ :والذي ق��ال لوالديه أف

لكام أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون

من قبيل ومها يستغيثان اهلل ويلك آمن إن

 -1حكمة ل��ق�مان تلخص يف كلمة

وع��د اهلل حق فيقول ما ه��ذا إال أساطري
إن الوالدين هنا ركزا حدهيام مع الولد

وحينام وىص لقامن بتجنب الرشك فكأنه

وبينهام فرق كبري ..وهكذا لقامن يعظ ابنه

 -2ومن حكمة لقامن انه وعظ ابنه

أهل اجلنة ولعله لذلك ولكي يبني مدى

من احلكمة ،ويف ذلك داللة عىل أن جتارب

بأن عامل البنوة يدفعه لنصحه بعدم الرشك

بأحسنها وأنفعها هلم.

ب�ضرورة إتباع الدين وليس إتباعهام..

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

بصائر وأحكام

التوحيد ونفي الرشك والتي وىص هبا ابنه

األولني}(.((1

ومن الرشك السلفية وإتباع اآلباء بغري علم

أمره بأال يسلم وجهه له إنام لربه.

انطالق ًا من حبه إياه – ومتنيه أن يكون من

بعبادة اهلل وكام وصاه بسائر ما وجهه اهلل إياه

شفقته عليه يبدأ كلمته بقوله يا بني للتأكيد

األمم البد أن يتوارثها األجيال ليأخذوا

ثم يؤكد:

{إن الرشك لظلم عظيم}.

والظلم أساس ًا هو إنكار احل��ق قو ً
ال

ضوابط العالقة بالوالدين

ﭽﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

وعم ً
ال وأي حق أعظم من حق اخلالق

ﮃﮄﮅﮆ*ﮈﮉﮊ

البرش حق نفسه عىل نفسه والرشك إعتداء

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ

عىل املخلوق وإن من أعظم احلقوق عىل
58

فام بالك باآلخرين..

عليه ،بل جتاوز و إعتداء عىل كل احلقوق
املفروضة عليه فمن ظلم نفسه بالرشك ال
يدع حق إال يظلمه ألنه هيدم أساس املروة

ويزعزع قاعدة العدالة ،إنه يكفر باهلل العظيم
( ((1األحقاف17 :

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﭼ

(سورة لقامن ،آية)15-14

من احلديث

عن أيب احلسن الرضا عليه السالم قال:

إن اهلل عز وجل أمر بثالثة مقرون هبا ثالثة

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

أخرى :أمر بالصالة والزكاة ،فمن صىل ومل

ما يعجبك ،فاعلم أن أب��اك أصل النعمة

وللوالدين ،فمن مل يشكر والديه مل يشكر

ذلك ،وال قوة إال باهلل ((2( .

يزك مل يقبل منه صالته .وأمر بالشكر له
اهلل .أمر باتقاء اهلل وصلة الرحم ،فمن مل

يصل رمحه مل يتق اهلل عز وجل ((1( .

عن عبد اهلل بن سنان قال :سمعت أبا

عبد اهلل عليه السالم يقول :إن من الكبائر
عقوق الوالدين ،واليأس من روح اهلل،
واألمن من مكر اهلل ((2(.

قال اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين

أهن��ا محلتك حيث ال حيتمل أح��د أح��د ًا،
وأعطتك من ثمرة قلبها ما ال يعطى أحد
أحد ًا ،ووقتك بجميع جوارحها ،ومل تبال

أن جتوع وتطعمك ،وتعطش وتسقيك،
وت��ع��رى وت��ك��س��وك ،وتضحى وتظلك،
وهتجر النوم ألجلك ،ووقتك احلر والربد

ليكون هلا؛ فانك ال تطيق شكرها إال بعون
اهلل وتوفيقه.

وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك،

فإنك لواله مل تكن .فمهام رأيت من نفسك
(– ((1عيون أخبار الرضا عليه السالم  ،الشيخ
الصدوق  ،ج ، 2ص.234
(– ((2الكايف  ،الشيخ الكليني ،ج ، 2ص.278

عن معمر بن خ�لاد ق��ال :قلت أليب

احلسن الرضا عليه السالم :أدعو لوالدي

إن كانا ال يعرفان احلق؟

أدع هلام وتصدق عنهام ،وإن كانا
قالُ :

حيني ال يعرفان احلق فدارمها ،فإن رسول
اهلل صىل اهلل عليه واله قال :إن اهلل بعثني

بالرمحة ال بالعقوق((2( .

عن هشام بن سامل عن أبى عبد اهلل عليه

السالم قال :جاء رجل إىل النبي صىل اهلل
عليه واله فقال :يا رسول اهلل؛ من أبر؟
قال :أمك.
قال :ثم من؟
قال :أمك.
قال :ثم من؟
قال :أمك.
قال :ثم من؟
قال :أباك((2( .

(– ((2من ال حيرضه الفقيه  ،الشيخ الصدوق ،
ج ، 2ص.622-621
(– ((2الكايف  ،الشيخ الكليني  ،ج ، 2ص. 159
(– ((2تفسري نور الثقلني–الشيخ احلويزي ج 4
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عليه ال��س�لام :وأم��ا حق أم��ك؛ أن تعلم

عليك فيه ،فامحد اهلل واشكره عىل قدر
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وبإسناده إىل حممد بن مروان قال :قال

أبو عبد اهلل عليه السالم :ما يمنع الرجل
منكم أن يرب والديه حيني وميتني يصىل

عنهام ،ويتصدق عنهام وحيج عنهام ويصوم
عنهام ،فيكون الذي صنع هلام وله مثل ذلك،

فيزيده اهلل عز وجل بربه وصلته خري ًا كثري ًا.

(((2

عن معىل بن خنيس ،عن أيب عبد اهلل

عليه السالم قال :جاء رجل وسأل النبي
صىل اهلل عليه واله عن بر الوالدين فقال:

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

أبرر أمك أبرر أمك أبرر أمك ،أبرر أباك
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أبرر أباك أبرر أباك .وبدء باألم قبل األب.
(((2

عن عمر بن يزيد قال :سمعت أبا عبد

اهلل عليه السالم يقول :شكر كل نعمة وإن

عظمت أن حيمد اهلل عز وجل((2( .

عن أبى بصري قال :قلت أليب عبد اهلل

عليه السالم :هل للشكر حد إذا فعله العبد

كان شاكر ًا ؟

ص .200
( ((2تفسري نور الثقلني–الشيخ احلويزي ج  4ص
.200
( ((2تفسري نور الثقلني–الشيخ احلويزي ج  4ص
.201
( ((2تفسري نور الثقلني–الشيخ احلويزي ج  4ص
.201

قال :نعم.
قلت :ما هو؟
قال حيمد اهلل عىل كل نعمة عليه يف أهل

ومال ،وإن كان فيام أنعم عليه يف ماله حق

أداه ((2( .

عن إسامعيل بن أبى احلسن ،عن رجل،

عن أب��ى عبد اهلل عليه السالم ق��ال :من
أنعم اهلل عليه بنعمة فعرفها بقلبه فقد أدى

شكرها((2(.

ع��ن أب��ى عبد اهلل عليه ال��س�لام ق��ال:

أوحى اهلل عز وجل إىل موسى عليه السالم:

يا موسى؛ اشكرين حق شكري.

ف��ق��ال :ي��ا رب وك��ي��ف أش��ك��رك حق

شكرك وليس من شكر أشكرك به إال و

أنت أنعمت به ع ّ
يل؟

ق��ال :يا موسى؛ اآلن شكرتني حني

علمت أن ذلك منى((2( .

ع��ن األص��ب��غ ب��ن نباتة أن��ه س��أل أمري

املؤمنني عليه السالم عن قوله تعاىلْ :
(أن

( ((2تفسري نور الثقلني–الشيخ احلويزي ج  4ص
.201
( ((2تفسري نور الثقلني–الشيخ احلويزي ج  4ص
.201
( ((2تفسري نور الثقلني–الشيخ احلويزي ج  4ص
.201
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اشكر يل ولوالديك إيل املصري) فقال:
ْ

ال��وال��دان اللذان أوج��ب اهلل هلام الشكر،

معصية اخلالق((3(.

عن عبد اهلل بن مسكان عمن رواه،

فمصري العباد إىل اهلل ،والدليل عىل ذلك

يف بر الوالدين يف قول اهلل عز وج��ل :ﱫ

وصاحبه فقال يف اخل��اص وال��ع��ام :وإن

يف بنى إرسائيل :ﱫ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

وتعدل عمن أمرت بطاعته فال تطعهام وال

التي يف لقامن ﱫ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

فقال :وصاحبهام يف الدنيا معروفا يقول:

ﭬ ﭭ ﱪ .فقال :إن ذلك أعظم من

وذل��ك قوله :ﱫ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ

إن جاهداك عىل ْ
ْ
أن ترشك بى ما ليس لك

الناس بطاعتهام .ثم قال اهلل( :إيل املصري)

قال–وأنا عنده–لعبد الواحد األنصاري

الولدان ،ثم عطف القول عىل ابن حنتمة

ﯠ ﯡ ﱪ فظننا أهن��ا اآلي��ة التي

جاهداك عىل أن ترشك بى تقول يف الوصية

ﮛ ﮜ ﱪ .فلام كان بغد سألته فقال :هي

تسمع قوهلام ،ثم عطف القول عىل الوالدين

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

وادع إىل سبيلهام،
ع��رف الناس فضلهام
ُ

أن يأمر بصلتهام وحقهام عىل كل حال (و

ﮡ ﮢ ﮣ ﱪ فقال :إىل اهلل ثم إلينا

به علم) فقال :ال؛ بل يأمر بصلتهام وإن

فاتقوا اهلل وال تعصوا الوالدين فإن رضامها

رضا اهلل وسخطهام سخط اهلل((3( .

كتب اإلمام عيل بن موسى الرضا عليه

السالم للمأمون العبايس من حمض اإلسالم
ورشائع الدين :وبر الوالدين واجب وإن

كانا مرشكني ،وال طاعة هلام يف معصية
اخلالق وال لغريمها ،فإنه ال طاعة ملخلوق يف

( ((3تفسري نور الثقلني–الشيخ احلويزي ج  4ص
.202

جاهداه عىل الرشك ما زاد حقهام إال عظ ًام.

(((3

عن سليم بن قيس اهلاليل قال :سمعت

أم�ير املؤمنني عليه السالم يقول–وذكر
كالم ًا طوي ً
ال–وىف أثنائه :ال طاعة ملخلوق

يف معصية اخلالق ،وال ينبغي للمخلوق أن

( - ((3من ال حيرضه الفقيه  ،الشيخ الصدوق ،ج1
،ص.132

–3تفسري نور الثقلني–الشيخ احلويزي ج  4ص
.202
( ((3تفسري نور الثقلني–الشيخ احلويزي ج  4ص
.203
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مها اللذان ولدا العلم وورثا احلكم ،وأمر

ع��ن أب���ى ع��ب��د اهلل عليه ال��س�لام ق��ال:
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يكون جنة ملعصية اهلل ،فال طاعة يف معصية

وال طاعة ملن عىص اهلل((3( .

ق��ال رس��ول اهلل ص�لى اهلل عليه وال��ه:

أطيعوا آباءكم فيام أمروكم ،وال تطيعوهم

يف معايص اهلل((3( .

وىف رواية أبى اجل��ارود عن أبى جعفر

عليه السالم يف قوله :ﱫ ﮛ ﮜ ﮝ

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

تتحمل عبادتني،
ولكن حياة اإلنسان ال
ّ

حبان متناقضان يف قلب ابن
وال جيتمع ّ

آدم ..وبالتايل ،ال يمكن للقلب أن يتسع

إلهلني ،وإنام هو إله واح��د ،ال إله إ ّ
ال هو
األحد ،الفرد الصمد ،ال رشيك له.

وهكذا؛ فإن عالقة اإلنسان بغري اهلل

اتبع
ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱪ يقولْ :

تعاىل ،إذا كانت يف امتداد العالقة باهلل،

تفصيل القول

املؤمنني ونطيع أولياء اهلل .فنتيجة هذا احلب

سبيل حممد صىل اهلل عليه واله((3(.
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اخلالق ،بيده األمر ،وإليه املصري..

الشكر وضدّ ه الرشك ،وبينهام اإلحسان؛

ه��ذه ث�لاث م��ف��ردات نجدها يف اآلي��ات
القرآنية الرشيفة أع�لاه .ورغم أن مفردة

اإلحسان مل ترد برصاحة ،إ ّ
ال أهنا جاءت يف

قرآنية مماثلة.
سياقات ّ

فحينام يكون الشكر هلل سبحانه وتعاىل،

يتحول إىل عبادة .إذ شكر اهلل
فالبدّ أن
ّ

عبادته ،بل أرق��ى أل��وان العبادة ،والبد
أن يتمثل يف طاعة مطلقة للرب ،ألن هلل
احلاكمية التا ّمة عىل اإلن��س��ان؛ فهو اهلل،
ّ

( ((3املحاسن  ،الشيخ الربقي  ،ج ، 1ص.248
( ((3تفسري القمي  ،الشيخ عيل بن إبراهيم القمي،
ج، 2ص165
(((3

فهي عالقة سليمة ..ومثال ذلك :أننا نحب

والطاعة ،هي حب اهلل وطاعته.

أ ّما إذا كانت العالقة عالقة ندية ،وخلو ًا

عن العالقة ب��اهلل؛ فهي عالقة رشكية ،ال

يمكن القبول هبا أبد ًا.

ضوابط العالقات

ومن أجل بلورة هذه الرؤية – وهي

رؤي��ة دقيقة وحاسمة يف حياة اإلنسان

املخلوق – البدّ من القول:

ّ
إن أقرب الناس إىل اإلنسان وأح ّقهم
باإلحسان منه ،هم الوالدان ،وبالذات ُأ ّمه.
إذ هي التي تبدأ هبا عالقته بغريه ،باعتبارها
التي ولدته ،ثم هي التي ترعاه وحتتضنه

وترضعه ..ومن ثم تتسع هذه العالقة لتعود

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

إىل األب الذي أخرج اإلنسان من صلبه

رب العاملني؛ أي بالقيام بعمل
بام خيالف أمر ّ

املتنوعة..
مواقعهم وأدوارهم ّ

يكون اإلنسان أمام مفرتق طرق؛ فإ ّما أن

بادئ بدء ..ومن ثم إىل اآلخرين؛ حسب
فكان حر ّي ًا باإلنسان أن يرسم عالقته

بغريه ،ابتدا ًء من ترسيم عالقته باهلل سبحانه،

فينظمها وجيعل هلا ضوابط حمدّ دة ..وهذا

ال يرضاه اهلل ويتناىف مع طاعته ..إذ ذاك
يعبد اهلل أو يعبد أباه ..فإذا عبد أباه ،خرج

وتورط يف رذيلة الرشك .عل ًام
عن طاعة اهللّ ،

أن للرشك درجات ومستويات؛ منها رشك

الركوع والسجود ،ومنها رشك الطاعة التي

الرتسيم قد كفانا الرب عنا َءه ،حيث ُاكد
عىل رضورة أن تكون العالقة ُبأ ّمه عالقة

ال تصب يف طاعة اهلل تعاىل ..فيام اهلل قد

وسهرت عليه وأتعبت نفسها من أجله

الطاعة ،ومل جيز له أن يرشّ ع لذاته قانون ًا

شكر ،ألهنا محلته وهن ًا عىل وهن واحتضنته

مع أمنياهتا له بالسعادة والرسور ..ودفاعها

عنه دفاع املستميت.

ال شكر مع رشك

ولكن الشكر – مع ّ
كل ذلك – ينبغي

يتحول إىل طيف من أطياف الرشك؛
أن ال
ّ

ّ
وج��ل ،وهو
خي��رج به عن قانونه هو ع� ّ�ز
القائل يف حمكم كتابه املجيد:

ﭽﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﭼ

(سورة الشورى ،آية)21

فيام الترشيع ،وحتديد نوع الطاعة – التي
هي عبادة يف حقيقتها – خاص باهلل وحده،

ال رشيك له.

أي إىل الطاعة املطلقة ،وإىل العبود ّية ..وقد

يقول ر ّبنا املتعال يف اآلية اخلامسة عرشة

إ ّ
ال هلل سبحانه وتعاىل .وإذا كان اهلل قد أمر

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ.

تقدّ م القول ،بأن الطاعة والعبود ّية ال تكون

عز
بطاعة الوالدين ،فإنام نطيعهام طاع ًة له ّ

اسمه.

أ ّما إذا اختلفت احلالة ،فأمر أحد األبوين

من سورة لقامن :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ف��أي رشك ه��ذا؟ وه��ل هناك وال��دان

يأمران ولدمها بأن يسجد أو يركع هلام أو

لصنم؟

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

ووهبته من عصارة حياهتاّ ..
وكل هذا العناء
قد بذلته ُ
األم لينمو ابنها الصغري ويرتعرع،

حرم عىل اإلنسان أن يرسم لنفسه خارطة
ّ
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شكر
اإلحسان ٌ

أقول :أن اآلباء ليس من طبعهم عادة

أن يأمروا أوالدهم بمثل هذا ،وإنام يطلبون

منهم رشك الطاعة؛ أي يأمرونه بام خيالف

ال ري��ب أن الشكر إيامها ال ينحرص

عز ّ
وجل بأن نتخذ موقف
وهنا أمرنا اهلل ّ

ّ
وجل:
عز
هذا الشكر املطلوب ،إذ قال ّ

تعاليم الدين ويتعارض مع الرشيعة..

املواجهة ..نواجه الوالدين ونواجه الشعور
ب�ضرورة إطاعة الوالدين وإب��داء الشكر
هلام .ف��إذا حت��دّ ى الولد الوالدين ،حدثت

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

احتكاكية وحتادد ،وهي التي
جتاههام حركة
ّ

تصور لنا
باأللفاظ فقط ،وإنّام اآلية اآلتية ّ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ

(س��ورة

األحقاف ،آية.)15

واإلح��س��ان ه��و أن ن��ق��دم هل�ما م��ا هو

مستطاع من اخلدمة ،وهو يدل عىل مفهوم

نسميها باملجاهدة .ولذلك يعبرّ القرآن
ّ

أوس��ع من مفهوم العدل ،ال��ذي هو الر ّد

إخضاعك بش ّتى الوسائل وأنواع الضغوط

قلب ،بال مقابل ،أو أعىل من املقابل ،بال

بقوله :ﭽﮈ ﮉﭼ؛ أي حاوال
حلملك عىل طاعتهام؛ خالف ًا ملا فيه طاعة اهلل

تعاىل.

والواقع أن الوالدين مها القناة األوىل

لإلرتباط باملجتمع ،وعادة يتعرض الفرد
لتيار الضغط اإلجتامعي من خالهلام ،ويعد
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ولكن كيف يكون الشكر إياها؟

جماهدهتام اخلطوة األوىل يف سبيل االستقالل
وجتنب التسليم للمجتمع الفاسد.

ف���إذا قلنا أن ال�ش�رك ه��ن��ا ه��و رشك

طاعة وليس رشك ع��ب��ادة ،ف��اآلي��ة هنت
عن إطاعتهام ،وأمرت بالشكر هلام :ﭽ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ.

باملثل .أ ّما اإلحسان؛ فهو العطاء عن طيب

خضوع أو اس��ت��س�لام ..وه��ذا ه��و اخلط
الفاصل بني الطاعة وبني الشكر .إذ الشكر

أمر رضوري ،فيام الطاعة العمياء ،والطاعة
املنفلتة عن طاعة اهلل ،أمر مرفوض وواقع

مذموم ومنهي عنه.

واهلل سبحانه وت��ع��اىل ق��د وض��ع هبذه

املنهجية الرصينة وال��واع��ي��ة حصن ًا بال
ّ
انحراف األجيال ،باعتبار أن الطاعة العمياء
من جانب األوالد آلبائهم ُ
وأمهاهتم تؤ ّدي

إىل تصاعد احتامل االنحراف يف أنفسهم

وسلوكياهتم؛ هذا االنحراف الذي البدّ أن
ّ
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السلبية عىل أوالد هؤالء
يكون له مردوداته
ّ

��روج���ون هل��ا دم���اء الناس
الثقافات وامل� ّ

ومثل ذل��ك ،مثل األم��ر ال��ص��ادر عن

ّ
للحكام
يامرسون رشك الطاعة وخيضعون

األوالد فيام يأيت من الزمن.

اهلل تعاىل يف إطاعة أويل األمر ،ولكن ليس

وحرماهتم .واحلال نجدهم يف الوقت ذاته
وامللوك واألم��راء وذوي الثروة خضوع ًا

خيتارهم ويعينهم هو دون غريهم ،ألهنم

تا ّم ًا ،حتى ولو أن هؤالء املطاعني كانوا
األكثر فسق ًا وإجرام ًا وانحراف ًا عن رشيعة

ّ
وجل للناس.
عز
رسمه اهلل ّ

العامل جرائم اإلرهابيني من أتباع هذا

ّ
كل ذي أمر ..وإنام هم أولوا األمر الذين

هم الذين يعكسون بد ّقة وصفاء اخلط الذي
قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﯺﯻﯼﯽﭼ

(سورة النساء ،آية.)59

لطاعة اهللّ ،
ألن الرسول يبلغ الناس رشع
اهللّ ،
ويطهرهم ويتلو عليهم آياته
فيزكيهم
ّ
تصورهم
ويع ّلمهم ..وأولوا األمر ال يمكن ّ

إ ّ
ال إذا كانوا يضعون أقدامهم عىل آثار أقدام

رشعيته،
رشعيتهم من
الرسول ،ويست ّلون
ّ
ّ

التي هي من أمر اهلل تعاىل.

رشك الطاعة

أساسية
وهنا؛ الب��دّ من وقفة تأ ّمل
ّ

شيطانية خطرة
فيام نرى اليوم من ثقافات
ّ
منترشة؛ تدّ عي أن زي��ارة قبور األولياء

واالستشفاع هبم إىل اهلل سبحانه وتعاىل

نوع من ال�شرك ،ويستحل أصحاب هذه

املذهب اهلدام ،حيث يقتل األبرياء ويذبح
األطفال بداعي الطاعة ألمري اجلامعة ،إن
هذه الطاعة العمياء هي الرشك بذاته ،أما

زيارة قبور أولياء اهلل فأهنا إذا كانت أقامة

لشعائر الدين ،وإظهار ًا لإلهتامم بالدين،

فإهنا من صلب التوحيد ،وق��د ق��ال اهلل

سبحانه :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖﯗﯘﯙﯚﭼ

(سورة النساء،

آية.)64

والرسول صلىّ اهلل عليه وآله قال برواية
ّ

مجيع املسلمني:

«حسني م ّني وأن��ا من حسني ،أحب

اهلل م��ن أح��ب حسين ًا ،حسني سبط من

األسباط»((3(.
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فإطاعة الرسول تصب يف االجتاه نفسه

السامء .كام نشاهد اليوم يف كثري من بالد

(– ((3ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى،
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كام قال أيض ًا« :احلسن واحلسني إمامان،

قاما أو قعدا»((3(.

ّ

واحلقيقة الواضحة هي أن الزائر حينام

من ذر ّيتهم الصاحلة ،فيدعو اهلل تعاىل،

الصحيح والدقيق حلقيقة اآلية الرشيفة ،مع

إنام يطبق قوله تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ

السببني.

فيستشفع؛ أي يتخذ منه شفيع ًا إىل ر ّبه،

ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ إذ الرسول ومن
يمثّل الرسول من بعده يدعو للزائر العارف

بح ّقه ويؤ ّمن عىل دعائه ،ويشفع له عند اهلل

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

هذه األمة »((3(.

أي أن هلام احلقّ األكرب يف رقاب املسلمني

يقصد ق�بر النبي أو اإلم���ام أو ق�بر أحد

ليقبل دعاءه..

إىل يوم القيامة ..وهذا هو التفسري الرشعي
اإليامن التام بشمول ظاهر مفرداهتا لألبوين
إذن ،فالثقافة اخلاطئة التي تنتهي إىل

طاعة املخلوق عىل حساب طاعة اخلالق،
ينبغي أن تهُ جر ك ّلي ًا؛ سواء كان هذا املخلوق

فرد ًا عادي ًا أو أحد الوالدين ،أو كان سلطان ًا

ولذلك ،فقد ورد عن األصبغ بن نباتة،

أو أم�ي�ر ًا جل�ماع��ة ..ألن ه��ذه الثقافة من

قوله تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

باإلنسان ..خصوص ًا إذا كان هذا اإلنسان

أن��ه س��أل أم�ير املؤمنني عليه السالم عن

ﮆﭼ فقال :الوالدان اللذان أوجب
اهلل هلام الشكر ،مها اللذان ولدا العلم وورثا

احلكم ،وأمر الناس بطاعتهام((3(.
66

عليه وآله ،أنه قال« :يا عيل؛ أنا و أنت أبوا

واملقصود هب�ما :النبي املصطفى صلىّ

اهلل عليه وآله ،وأمري املؤمنني ع ّ
يل سالم اهلل

عليه ..وقد روي عن رسول اهلل صىل اهلل

احلافظ حمب الدين الطربي ،ص.133
( ((3مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب ،ج،3
ص.163
( ((3الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،1ص.428

وس��اوس الشيطان ،الداعية إىل التغرير
وتعصبه األعمى وضمريه
متشدّ د ًا بجهله
ّ

امليت ،ف�تراه ينجر إىل رغبات الشيطان،
ّ
تطرف ًا ،حتى يك ّفر اآلخرين ويريق
ويزداد ّ
دماءهم ،ضمن أفكار منحرفة عن الدين
والوجدان والعقل..

اإلجرامية،
واألدهى من هذه املامرسة
ّ

عملية التنظري والفتوى التي تقف وراءها،
ّ
وهي الصادرة عن ُاناس ال علم هلم وال برص

( ((3ينابيع املودة لذوي القربى ،الشيخ القندوزي،
ج ،1ص.370

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

وال بصرية ،وير ّددون بعض املقوالت التي

الصحة ،هذا بغض النظر
ال أساس هلا من
ّ

عن عالقاهتم املشبوهة بأعداء اإلسالم..

وال��دل��ي��ل ع�لى ذل��ك ،ن��وع خطاباهتم

وأفكارهم وطبيعة ممارساهتم التي ال ولن
تصب يف صالح اإلس�ل�ام واملسلمني..

وعاظ السالطني الذين
شأهنم يف ذلك شأن ّ

أمية ،ويقبضون
كانوا يلعقون موائد بني ّ
ثمن تشوهيهم مفاهيم اإلس�لام ،وتوزيع

االهتامات ملن قام اإلسالم عىل أكتافهم؛

العدو اللدود
السالم ،وهو
ّ
املؤمنني عليه ّ

الشيطانية ،فاهتموا أبا
أمية وثقافتهم
ّ
لبني ّ
طالب بالرشك انتقام ًا من أمري املؤمنني عليه

شخصية أيب سفيان
السالم ،وتغطية عىل
ّ
الذي قىض عمر ًا طوي ً
ال يف حماربة الرسالة

املحمدية حتى مات من غري أن يؤمن باهلل
ّ

طرفة عني..

تقليدهم من يعدوهنم علامء ومفتني ،ممن

يكفر من يقول بكرو ّية األرض ..ومثل

هؤالء من يعمل عىل تشويه صورة الدين
اإلسالمي يف عيون غري املسلمني ،خصوص ًا

مع اهنيار العامل املاركيس وفشل النظر ّية
الرأساملية يف إدارة العامل ،مما يتيح للمسلمني

ودينهم احلنيف املزيد من االنتشار..

ولكن اجلهل امل� ّ
�رك��ب ل��دى البعض،

والتقليد األعمى من قبل آخرين ،وإفراطهم

املتعمد الستعامل العنف – مع بطالنه أساس ًا
ّ

– ضد من ال يوافقهم الرأي ،وتبعيتهم أئمة

الكفرّ ..
كل ذلك أ ّدى إىل ابتعاد البرش ّية إىل
حدّ ملموس ،عن أصالة اإلسالم وحقائقه
النورانية..
ّ

وع���ود ًا عىل ب��دء ،نجد أن اهلل تبارك

ّ
ويؤكد عىل
وتعاىل يوصيّ اإلنسان بوالديه،
مكانة ُ
األم باعتبارها اجلهة التي تبذل مزيد ًا

بل إن من املطيعني غري اهلل طاعة عمياء

من اجلهد ،من ناحية ،وكذلك ألهنا تعاين

له ّ
حظ ًا وفري ًا من العاقبة احلسنى ،ودافعه يف

ولذلك ،كان من احل��ري ّ
بكل إنسان
أن يويل ُ
األم مكانتها ال ّ
الزمة ،وذلك عرب

يمجد شخص أيب سفيان وجيعل
َمن جتده ّ
ذلك التز ّلف ّ
أمية ومن هو سائر
حلكام بني ّ

عىل ّ
خطهم إىل يومنا هذا.

واقع ًا مزري ًا لكوهنا احللقة األضعف.

اإلحسان (إليها) الذي قد يسد مقدار ًا مما
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�س�لام وال��د أمري
مثل أيب طالب عليه ال� ّ

وتعصبهم األعمى،
ومن تشدّ د هؤالء
ّ
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عانته خالل أدائها مسؤوليتها جتاه وليدها.

مراحل الشكر

ثم إن الشكر ينبغي أن يكون هلل ّأو ً
ال،

ويليه الوالدانّ ،
ألن اهلل هو خالقهام ،وهو

بحب األط��ف��ال يف قلبيهام،
ال��ذي ألقى
ّ
ولواله ما كان اآلباء ُ
واألمهات ينجذبون
إىل صغارهم أبد ًا.

وهذا الشكر اخلاص بالوالدين ينبغي

أيض ًا أن يكون لوجه اهلل تعاىل ،بسبب أن
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املصري النهائي إىل اهلل تعاىل ،فال حاجة تبقى

إىل إحداث الفصل بني الشكر هلل والشكر

للوالدين.

هذا اإلضافة إىل بطالن تفكري من جيد

وتوجهات
رضورة يف الذوبان يف أفكار
ّ

املحبة والتع ّلق
الوالدين ،كطريقة إلثبات
ّ
بأن ّ
هبام ..وإنام املفرتض القول ّ
لكل جيل
أسلوبه يف احلياة ،مع املحافظة عىل الثوابت
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الدينية واألخالقية ،ألن التجديد رضورة

إنسانية ألننا نسعى من أجل تكامل البرش
وتصاعد األج��ي��ال ،حيث جيب عىل ّ
كل

جيل أن يسعى لبناء حيا ًة أفضل وأرقى مما

بناه اجليل السابق له.

ولذلك قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﭼ.

وقد تو ّقفنا – فيام سلف من البحث –

عند كلمة ﭽ ﯰ ﯱ ﭼ يف اآلية السادسة،

حيث قال تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼ وقلنا هناك :بأن هذه الكلمة توحي

بجعل العلم حمور ًا للدين؛ أي أن ال نتبع

شيئ ًا من الدين إ ّ
ال بام نعلم .ف��إذا نسب
باحلجة
شخص ما رأي ًا إىل الدين ،طالبناه
ّ

وال�بره��ان ..أي :طالبناه بآية حمكمة ،أو
س ّنة متواترة ،وإ ّما عقل يتفق العقالء عىل
رشده.

واألزم���ة املشكلة تكمن يف كثري من

األحيان أن اآلباء أو أفراد اجليل السابق وما

لدهيم من آليات ضغط ،حياولون اهليمنة
عىل اجليل ال ّ
الحق ،مستفيدين حتى من

الدين.

ولكن؛ أين هو الدين؟ ومن هم ذوو

الصالحية يف التحدّ ث باسم الدين؟

إنه يف كتاب اهلل تعاىل ،ويف س ّنة الرسول

صىل اهلل عليه وآله ،ويف منهج أهل البيت
عليهم ال��س�لام ،ال��ذي نعرف سلف ًا أنه

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

األولني ،ويف اإلمجاع
مستقى من املصدرين ّ

.)18

الذي يعكس الكتاب والس ّنة ،ويف العقل

وهكذا وصف عباده الصاحلني بأهنم ال

املؤهالت التي طاملا حتدّ ثت عنها املصادر
ّ

وإنام هم يتبعون األحسن؛ أي يبحثون عن

أ ّما دون ذلك ،فمن حتدّ ث عن الدين،

وه��ن��ا ي��ق��ول :ﭽ ﮓ ﮔﭼ أي:

الرصيح الذي يتم ّتع به من مجع يف نفسه

كل قول ،وال يميلون مع ّ
يتبعون ّ
كل ريح،

الدينية ،ونقصد به الفقيه واملرجع الكريم.

األفضل ليبنوا الواقع األسمى.

فله أن يتحدّ ث ملي ًا ،ولكن عليه أن يأيت

واحلجة الواضحة.
بالدليل القاطع
ّ

مساحة طاعة الوالدين

أن املقياس يف الطاعة – وإن تعاظمت

ضغوط الوالدين عىل الولد – هو إرادة اهلل
وحكمه.

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﭼ

أفراد األرسةّ ،
فإن القرآن الكريم يبينّ ما

اهلل وحكمه يف املحتوى واألداء..

وجراء
اآلباء أوالدهم حلملهم عىل الطاعةّ ،

يقول ر ّبنا املتعال هنا :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ

أي :ال تطع إ ّ
ال من علمت أنه يعبرّ عن إرادة

املحبة والعدل بني
وغايتها إرساء أوارص
ّ
جراء جماهدة
خيفف احلدّ ة املتو ّقع حصوهلا ّ

وبنا ًء عىل ما تقدّ م ،يفرتض بالعالقة

مترد األوالد عىل أوامر اآلباء فيام ال يريض
ّ

أو املصادر األخرى مثل الكتب والصحيفة

ﮙ ﭼ إذ البدّ من ّبر الوالدين ،مؤمنني

بني اإلنسان ووالديه ،وبينه وبني املع ّلم،
الفضائية ومواقع األنرتنيت
واإلذاعة والقناة
ّ

وغري ذلك ،أن تكون عالقة واعية ..ذلك

عز ّ
ّ
وج��ل قد قال يف حمكم كتابه
ألن اهلل ّ
الكريم :ﭽ ﮦ ﮧ * ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ (س��ورة الزمر ،آي��ة-17

اهلل تعاىل ،فيقول :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ
كانا أو فاجرين ،م��ادام��ت العالقة هي

األب��وة والبنوة؛ سواء
العالقة؛ أي عالقة ّ
كانا مؤمنني أو فاجرين.

وك��ل��م��ة ﭽﮙﭼ ال�����واردة هنا،

وردت قبلها ،وهي:
قرآنية
تفسرّ ها كلمة
ْ
ّ

ﭽﮝ ﮞﭼ بم��ع��ن��ى إس���داء
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وإضافة لآلية السادسة يف سورة لقامن،

وحيث أن مشيئة اهلل تعاىل هي السالم،
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املعروف الذي رسمته الرشيعة يف التعامل

بني الطرفني.

هذا ما قاله الدين ،إ ّ
ال أن من األوالد

املتمردين عىل أوامر الوالدين غري
املؤمنني
ّ

ّ
وجل.
عز
وال يطيع األنداد من دونه ّ

واقعية الدين
ّ

الرشعية ..من يواجه ردود أفعال شديدة
ّ
األرسة ،والتربؤ من االنتساب إليهام بداعي

اآلخرين حرسات لغرض إقناعهم بأفكاره،

غري أن اهلل تعاىل – إزاء ه��ذا الواقع

ثابت .ومادامت الدنيا دار فتنة وابتالء،

الدينية والفكر ّية..
اخلالفات
ّ

الصعب– يعطي للولد خري سبيل وحل،
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

إذ عنده اجلزاء األوىف ملن يشكره ويطيعه

ومما نستنتجه من خامتة هذه اآلية املباركة،

من الوالدين ،قد تنتهي إىل الطرد من إطار

فيقول :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ.

الطيبة يف
أي :اب��ح��ث ع��ن ال��ن�ماذج ّ
ُ
واقف أثر الصاحلني ،وهم املنيبون
املجتمع،

إىل اهلل تعاىل ،الذين رسعان ما يتوبون إىل

ربهّ م إذا ما صدر عنهم اخلطأ ..أي :الذين

أن عىل الفرد املؤمن أن ال ُيذهب نفسه عىل
سيام أن وجود اخلالفات يف دار الدنيا أمر
ال ّ

فهي دار غموض وغ��رور ،ويعرتهيا كثري

من أوجه اللبس .ولذلك ،فإن كثري ًا من
قضاياها – خصوص ًا العقائد ّية منها – حمالة

إىل يوم القيامة ،حيث تكشف احلقائق وتبىل

الرسائر ،فيتضح احلقّ للجميع ،و ُيعرف
آنذاك ملاذا آمن هذا ،بينام أرشك ذاك..

يو ّفر لدهيم املعيار األصيل يف حياهتم؛ املعيار

أ ّما يف الدنيا ،فسيبقى ُاناس يعتقدون

ﭽﮡﮢﮣﮤﮥ

تستميت عناد ًا وعتو ًا ..وال يمكن ضبط

فاملرجع احلقّ هو اهلل – يف الدنيا واآلخرة

الناس ،وألن الدنيا دار امتحان ،وليست

عز اسمه.
املتمثّل بمعرفتهم حكم اهلل ّ
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أن النفع األكرب هو عند اهلل سبحانه وتعاىل،

ﮦ ﮧ ﭼ.

– وهو الذي يرسم منهج احلياة ،وهو املالك

ليوم املعاد ..وحتى إن نفع األبوان ولدمها
معينة ،إ ّ
ال
يف الدنيا ،فهو نفع مو ّقت وملدة ّ

بفكرة ،وآخرون يؤمنون بغريها ،وطائفة
العقائد ،ألهنا من أعقد ما اختلف عليها

دار جزاء.

هدف العالقة

وانطالق ًا من اإلقرار بمقولة :أن رضا

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس

الناس غاية ال تدرك ،فإن من الرضوري

ٍ
هدف
نوع
لإلنسان املؤمن ،أن جيعل لنفسه َ
مميز من خالل رأيه باآلخرين وبمقوالهتم..
ّ
وهذا ما يستدعي أن تكون لديه قدرة فائقة

عىل اإلقناع ،وعىل معرفة العدل يف التعامل

مع اآلخ��ري��ن ،لكي ال يبتىل – يف خضم
االختالف – إىل طرد هذا أو تقريب ذاك.

فالولد مطالب بالتعامل باحلسنى مع

الطيب معه؛ وفيام يتصل
من ُامر بالتعامل ّ

أن إتاحة الفرصة للتقدّ م مطلب رضوري..
أمهية إيالء جانب الثقة
وهذا ما يشري إىل ّ
مساحته املطلوبة .فكام أن اآلباء ُ
واألمهات
شبوا وأصبح هلم ُارس
كانوا صغار ًا ثم ّ
َ
وخ َلف ،كذلك األوالد هم يف طور النمو،

شخصياهتم
وهلم كامل احلقّ يف أن تكون هلم
ّ

املستق ّلة ،خصوص ًا فيام ال يمس مكانة

واحرتام األبوين.

وحيث يقول سبحانه :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ

بالعالقة مع الوالدين ،إنه مطالب بالتذلل

ﭾﭿﭼ

أن يستجيب هلام فيام ال خيالف أوام��ر اهلل

ّ
والتفضل عليهم حسب الظروف
حقّ ح ّقه

سبحانه وتعاىل.

فيعني االحرتام واالهتامم وإعطاء ّ
كل ذي
واإلمكانات املتاحة..

وأما الوالدان فإهنام ملزمان بأن ال يتعامال

خاصة
أ ّما بخصوص والية اآلباء ،فهي ّ

ويكرب عىل أنه ما ي��زال طف ً
ال صغري ًا ،كام

شب عن الطوق ،انتهت والية األب عليه.
َّ

مع الولد – ذكر ًا كان أو أنثى – حينام يشب

بالصغري ال��ذي مل يبلغ احللم ،ولك ّنه إذا

زمنية رشوطها
عليهام أن يعيا بأن لكل فرتة ّ

وهنا يأيت دور املعروف واإلحسان ومزيد

ّ
وخصوصياته ..وهذا
لكل جيل أعرافه
ّ

الوالية جتاه االبن والبنت ،ويبقى أن لآلباء

وأوضاعها ،وأيض ًا جيلها اخلاص هبا ،وأن

الوعي هو ال��ذي يسهم يف املحافظة عىل
التوازن االجتامعي ،ويدرأ احتامل حدوث
اخللل ،بام يسمى اليوم برصاع األجيال.

فاالحرتام والشفقة أمران مطلوبان ،كام

من االحرتام .وقد بينّ الفقهاء حدود هذه
حقّ االهتامم باألوالد من خالل نصحهم
وتوجيههم بسبب ما أودع اهلل تعاىل يف

قلوهبم من احلنان والعطف جتاه األوالد.
وقد وجدنا يف لقامن نموذج ًا رائع ًا يف تطبيق
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هلام فيام يتع ّلق بالشؤون املا ّدية البحتة ،وعليه

(س�����ورة ال��ن��ح��ل ،آي����ة)90
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بينات من فقه القرآن تفسري سورة لقامن

هذه املقولة .والصحيح يف األمر – بشكل

ع��ام – أن يعمد ال��وال��دان إىل اختصار

جتارهبم ،وحتويلها إىل حكم ،ونقلها إىل
أوالدهم.

وه��ذا ما يدفعنا إىل القول أن العرص

احل��ارض هو عرص تعدّ د مصادر الثقافة

سيام مصدر الشاشة الصغرية
والتوجيه ،وال ّ

ذات التأثري البالغ ،مما يدعو الوالدين إىل
مضاعفة جهودهم يف وضع سبل الوقاية
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والعالج من ال��دور السلبي للفضائيات

ومواقع األنرتنيت ..تبع ًا مل��ردود آليات
التأثري التي تستعملها هذه املصادر ،وتبع ًا

ذهنية األوالد بام مل تكن عليه
ملدى انفتاح ّ

يف الفرتات السابقة.

بصائر وأحكام

 -1الب��د أن ينظم اإلن��س��ان عالقته

باآلخرين يف إطار عالقته بربه والتي هي
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األساس ،فعبادة اهلل واإلحسان إىل اخللق،

وكالمها شكر ،وهكذا حتتمل حياة البرش
عبادتني فمن عبد اخللق مل يعبد الرب.

 -2وألن الوالدين يشكالن احللقة

االجتامعية األوىل ف��ان رف��ض ال�شرك قد
يدعوا إىل جماهدهتام إذا أمراه بام حرم اهلل أو

هنياه عام أمر اهلل.

سامحة العالمة السيد حممد تقي املدريس
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خلص الباحث يف دراسة إىل أمور أمهها:

يبدأ السيد الباحث حديثه بتقرير ما شكله التعرف على

الغيب والكشف عن أغ��واره وخفاياه من هاجس لدى اإلنسان منذ بدء

الخليقة ،وكيف أنه وظف كل ما وقع عليه ذهنه ويده من وسائل وأساليب إلشباع هذا

الفهم الحاصل من نفس اإلنسان بإزاء هذا األمر ،وكيف أن الباحثين اهتموا برصد ممارسات

العرب (قبل اإلسالم وبعده) في التعرف على الغيبيات ،وكيف تطورت لتأخذ منعطفا جديدا

تمثل بظهور (المالحم) لكي يصل بعد ذلك الى تقرير كيف شكل النص القرآني بجملة ،الهوية

التي ميزت المسلم عن باقي أصحاب الديانات األخرى لما مارسه من نحت لشخصية المعتقد
به وتحديد تصوراته وقناعاته بإزاء الحياة.

وربما كانت مسألة اإلخبار الغيبي في القرآن الكريم باعتبارها مسألة إعجاز ال يمكن إنكارها

هي لب البحث ومداره مستشهدا بأحاديث شريفة ووقائع من السنة النبوية إلثبات ذلك ،وكان
كل مراد السيد الباحث بيان حقيقة «إن إخبار القرآن بالغيب ال تعني كون إعجازه متأصال بهذه

الحالة بل هو وجه من األوجه المتعددة لمضامين اإلعجاز القرآني.

�أ.م  .د عماد عبودي ن�صار
كلية الآداب /جامعة الكوفة
َّ
شكل التعرف عىل الغيب ،و الكشف

العريب قبل وبعد اإلسالم و شاب هذه

عن أغ���واره و خفاياه  ،هاجس ًا لدى

املامرسات االختالف و التعقيد والتطور

ّ
فوظف كل ما وقع عليه ذهنه و يده من

تلك العصور  ،فضال عن املسميات و

اإلنسان منذ أن وطأت أقدامه األرض،

و التأثري يف أذهان الناس الذين عاشوا يف

وسائل و أساليب إلشباع ه��ذا النهم

القنوات التي وظفت هبا تلك املامرسات

احلاصل من نفس اإلنسان ب��إزاء هذا

و اآللية التي من خالهلا حصل ذلك

األمر .

ال��ت��ع��رف ع�لى م��ا س��ي��ج��ري يف الح��ق
األيام.

ك��ان ال��ع��رب و املسلمون م��ن بني

الشعوب و اجلامعات التي شغلها هذا

اهتم الباحثون برصد ممارسات

األمر  ،واهتمت بشكل أو بآخر يف إثراء

العرب يف التعرف عىل الغيبيات والسيام

املامرسات املؤدية للتعرف عىل املستقبل

يف العرص الذي سبق اإلسالم ،إذ شكلت

و معرفة أحداثه .

الدراسة املوسعة التي قدمها الدكتور
ج��واد عيل يف كتابه املهم ( املفصل يف

تنوعت تلك املامرسات يف املجتمع
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تاريخ العرب قبل اإلسالم ) والسيام اجلزء

ميزت املسلم عن سائر أصحاب الديانات

تأيت دراسة الدكتور حممد عبد املعيد خان (

املعتقد به وحتديد تصوراته وقناعاته إزاء

السادس منه كشف ًا مهام هلذه املامرسات  ،ثم
األساطري و اخلرافات عند العرب ) و كذلك

دراسة حممد سلم احلوت عن ( املثيولوجيا
عند العرب ) ،فكانت ه��ذه الدراسات

املعمقة كشف ًا علمي ًا مه ًام ملامرسات العرب
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احلياة يف ماضيها وحارضها ومستقبلها ،

فقد حامت حول هذا الكتاب وتأسست
العقيدة والثقافة اإلسالمية بمختلف

تنوعاهتا ومفاصلها.

القدامى يف التعرف عىل الغيب و التي أطلق

وملا كان القرآن الكريم هو املعجزة التي

أما يف العصور اإلسالمية فقد تنوعت

أن يأتوا بسورة أو آية مثله ،فقد حوى هو

متثل بظهور و تبلور مصطلح جديد عرف

يقترص عىل مفهوم واحد الذي هو (اخلرق

عليها العلامء مصطلح ( األوابد ).
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األخ��رى ملا مارسه من نحت لشخصية

املامرسات و تطورت لتأخذ منعطف ًا جديد ًا،

( باملالحم ) غذته النقلة الفكرية للمجتمع

قدمها نبينا حممد إىل من حوله وحتداهم
اآلخر آيات جسدت هذا اإلعجاز الذي مل

للعادة)(((.

العريب بظهور اإلس�لام  ،واعتامد القرآن

حتت هذا املصطلح نظر علامء املسلمني

الرسول األساس الرشعي يف توجهاهتم

وج��وه شتى وزواي��ا متعددة ،إذ تبلور ما

املوارد املتعددة و املهمة ؛ فضال عام إطلع

بنيت عليه تلك األوجه التي متثل هبا ذلك

امل��ن��زل م��ن اهلل ج��ل وع�لا ؛ وأح��ادي��ث

واملفرسين إليه عىل وجه اخلصوص من

و ممارساهتم اليومية  ،حيث أسهمت هذه

يسمى بمفهوم (اإلعجاز القرآين) الذي

عليه العرب من علوم البلدان املفتوحة أيام
الفتوحات اإلسالمية  ،والسيام األخبار
املتعلقة بالتنبؤات ،يف ارث تلك االمم و

الشعوب .

شكل النص القرآين بمجمله اهلوية التي

اإلعجاز(((.

((( البستاين  ،حممود ،دراسات بيانية يف القرآن ،
(قم ،جممع البحوث اإلسالمية) 1994 ،
،ص.53
((( ُأنظر ،الباقالين  ،أبو بكر ،إعجاز القرآن ،حتقيق
سيد أمحد صقر،ط ( 3مرص ،دار املعارف
،) 1981،ص.48
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كان من بني هذه األوج��ه هو اإلخبار

إيام ًء((( .

بالغيب واملستقبل ،إذ اندرجت حتت هذه

ومن ثم فان مثل هذا الرسد قد وقف

وأسسوا عليها تصوراهتم عن النص القرآين

تعدد األوجه التي نفذ من خالهلا املسلمون

خ���وارق ال��ع��ادات ألهن��ا ج��اءت مصورة

قدم رؤاه عن اآليات التي تضمنت إخبار ًا

األوج��ه آي��ات متعددة رصدها املسلمون

منه املسلمون موقف ًا يتسم بالتنوع  ،نتيجة

أحداث ًا ال جدال يف حتمية حدوثها سواء

بالغيب وعرض أسباب نزوهلا ومدلوالهتا

األي��ام ،حتى أن ال��ذي يستقرئ نصوص

تقديمها كدليل عىل صدق وإثبات نبوة

طويلة ومتعددة حول مسألة اإليامن بالغيب

وقسم ،وهم أهل احلديث ،حاولوا رصد

الديني عىل السواء ((( .بدليل تكرار هذه

املالحم ،ومجعها والتأسيس عليها بعد

القرآن الكريم ((( ،أما مضامني ذلك الغيب

هذه األمور للخروج بنتيجة وتصور عن

منه والسيام املتعلقة بأخبار املستقبل والحق

حاول علامء املسلمني إبداء وجهة نظرهم

يف ثنايا سوره وآياته ما سيجري عىل األرض

النفوس الطاحمة للتعرف عىل تلك األشياء

أكانت وشيكة احلدوث أم بعيدة يف الحق

 ،أم��ا املتكلم فقد نظر إليها م��ن خالل

اآلي��ات القرآنية جيد أهنا تضمنت مقاطع

سيدنا حممد ومنهم من مجع بني األمرين،

عىل أساس إهنا مصدر النصوص والسلوك

تلك اآليات الغيبية والتي تضمنت أخبار

اللفظة (الغيب) أكثر من مخسني مرة يف

ممازجتها بأقوال الرسول بخصوص

ومدلوالته وتطبيقاته فقد رسد القران مجلة

ما يعرف بعالمات الساعة وأرشاطها التي

األيام  .إذ قطع العلامء بأن القرآن قد عرض

فيها واإلدالء بدلوهم يف إشباع و أرواء

من املالحم ورسدها أما إمجاال أو تفصي ً
ال أو

التي غيبت عنهم(((.

((( خليل  ،عامد الدين ،مع القرآن يف عامله الرحيب،
ط( 1بريوت ،دار املعرفة  ،)1976 ،ص-11
.12
((( ُأنظر ،عبد الباقي ،حممد فؤاد ،املعجم املفهرس
أللفاظ القرآن ،مادة غيب.

((( السخاوي ،شمس الدين حممد ،القناعة فيام
حيسن اإلحاطة به من أرشاط الساعة ،حتقيق
حممد العقيل ،ط( ، 1الرياض ،دار أضواء
السلف ،) 2002،ص.7
((( األنصاري ،إبراهيم  ،مالحم القرآن  ،ط( 1
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وما حيويه من دالالت ومعاين عدوها ضمن

إىل فهم النص القرآين  ،فنشاهد املفرس قد
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أما اخللفاء وأهل السياسة فقد حاولوا

 .ثم عطف قائ ً
(و َل ْن َيت ََم َّن ْو ُه َأ َب��د ًا بِام
الَ :
َقدَّ َم ْت َأ ْي ِدهيِ ْم)((( ،فام متناه واحدٌ منهم (((،

طياهتا بشارات وأم��اين يف النرص والغلبة

مل تفعلوا ولن تفعلوا )( ((1فقطع باهنم ال

ب��دوره��م توظيف تلك اآلي���ات يف شد
اجلامهري ،والسيام اآليات التي تضمنت يف
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عىل األعداء  ،أما الوعاظ واملتصوفة  ،فقد
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وكذلك احلال يف قوله تعاىل لقريش ( :فان

يفعلون فلم يفعلوا (. ((1

قالوا هم اآلخرون كلمتهم يف تلك اآليات

كذلك احل��ال مع القرطبي (ت654

اإلنسان عىل تتبع ودراي��ة بام جيري حوله

احد األوجه العرشة التي ذكرها يف حديثه

من مضالت الفتن التي حذر القرآن منها.

ومن أوجه اإلعجاز اإلخبار عن املغيبات

والسيام آيات اإلنذار والوعيد لكي يكون

هـ1247 /م) الذي يعد اإلخبار باملغيبات

حتى يتسنى له االتعاظ واالعتبار واحليطة

عن دالئل إعجاز القرآن ( .((1إذ يقول»:

عىل وفق تلك املنعطفات الفكرية كان

يف املستقبل التي ال يطلع عليها إال بالوحي،

النص القرآين والسيام اآلي��ات التي اخرب
هبا اهلل تعاىل عن الغيوب ،القاسم املشرتك
بينها ،إذ عد أه��ل التفسري إن من أوجه

إعجاز القرآن ـ حينام حاولوا إثبات كونه

ليس من كالم البرش وذل��ك يف مقدمات
كثري م��ن كتبهم – ه��و م��ا فيه م��ن علم

الغيب واإلخبار بام يكون ،فيوجب صدقه
وصحته واستدل املاوردي (ت  450هـ)

بقوله جل وعال لليهود ُ ( :ق� ْ
�ل إِ ْن كا َن ْت
َل ُك ُم الدَّ ُار ْ
اآل ِخ َر ُة ِع ْندَ اللهَّ ِ خالِ َص ًة ِم ْن ُد ِ
ون
اس َفت ََم َّن ُوا المْ َ ْو َت إِ ْن ُك ْن ُت ْم ِ
ال َّن ِ
صاد ِقنيَ)(((()

بريوت ،دار الصفوة ، ) 1999،ص.22
((( سورة البقرة ،آية ..94:

فمن ذلك ما وعد نبيه سيظهر دينه عىل
(ه َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه
األديان بقوله تعاىلُ :

ين الحْ َ قِّ لِ ُي ْظ ِه َر ُه َعلىَ الدِّ ِ
بِالهْ ُ دى َو ِد ِ
ين ُك ِّل ِه َو
َل ْو َك ِر َه المْ ُشرْ ِ ُك َ
ون)( ((1ففعل ذلك ،وكان
أبو بكر إذا غزت جيوشه عرفهم ما وعدهم
اهلل يف إظهار دينه ليثقوا بالنرص وليستيقنوا

((( سورة البقرة ،آية.95 :
((( ال��ن��ك��ت وال��ع��ي��ون يف ت��ف��س�ير ال���ق���رآن ،
ج،1ص.43
( ((1سورة البقرة  ،آية . 24
( ((1املاوردي  ،النكت والعيون يف تفسري القرآن ،
ج،1ص32
(ُ ((1أنظر ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج،1ص-73
.78
( ((1سورة التوبة ،آية .33
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بالنجح ،وكان اخلليفة عمر يفعل ذلك،

خصوصية وع���رض أك��ث��ر ب��م��دل��والت

ين آ َمنُوا
وبحر ًا ،قال
تعاىل*(:و َعدَ اللهَّ ُ ا َّل ِذ َ
َ

املستقبل وما سيجري فيه ،فنالحظ الطربي

فلم يزل الفتح يتواىل رشق ً��ا وغرب ًا وبر ًا
الصالحِ ِ
ات َل َي ْست َْخ ِل َف َّن ُه ْم فيِ
ِم ْن ُك ْم َو َع ِم ُلوا َّ

ْ
األ ْر ِ
ض َكماَ ْ

ف ا َّل ِذين ِمن َقب ِل ِهم)(((1
است َْخ َل َ

َ

ْ ْ

ْ

الرؤْ يا
وقال تعاىلَ ( :ل َقدْ َصدَ َق اللهَّ ُ َر ُسو َل ُه ُّ

رام إِ ْن شا َء اللهَّ ُ
بِالحْ َ قِّ َلتَدْ ُخ ُل َّن المْ َ ْس ِجدَ الحْ َ َ
آمنِنيَ )(((1
ِ
وقال(:و إِ ْذ َي ِعدُ ُك ُم اللهَّ ُ إِ ْحدَ ى
َ

(ت310هـ885 /م) قد حرص يف تفسريه
اآلية القرآنيةُ ( :ق ْل لِ ْل ُم َخ َّل ِفنيَ ِم َن َْ
األ ْع ِ
راب

س َش ِد ٍ
َستُدْ َع ْو َن إِىل َق ْو ٍم ُأوليِ َب ْأ ٍ
يد ُتقاتِ ُلونهَ ُ ْم
َأ ْو ُي ْس ِل ُم َ
ون)( ((1عىل تلمس اجلانب الغيبي
يف هذه اآلية يف ما متثله من أخبار بمالحم
قادمة ،فكان املسلمون ُيعدون عىل حد قوله

حروب الردة مع هوازن وبني حنيفة ،فض ً
ال

عن ح��روب التحرير والفتوح هي تلك

الغيوب التي ال يقف عليها إال رب العاملني

احلروب التي وعدهم هبا القرآن وان القوم

أن اهلل تعاىل قد أوقف رسوله لتكون داللة

بعد عرض اختالفات الرواة حول انطباق

أو من أوقفه عليها رب العاملني ،فدل عىل
عىل صدقه(.((1

هذا بالنسبة للذين نظروا إىل القرآن

ال��ك��ري��م ب��ص��ورة شمولية ؛أم���ا م��ن قام

باجتزاء النصوص القرآنية والتعليق عليها
فاملسألة خمتلفة نوعا ما  ،إذ نالحظ وجود

( ((1سورة النور ،آية .55
( ((1سورة الفتح ،آية .27
( ((1سورة األنفال ،آية .7
( ((1سورة الروم ،آية .3-1
( ((1ال��ق��رط��ب��ي ،اجل��ام��ع ألح��ك��ام ال��ق��رآن،
ج،1ص.77

أويل بأس شديد هم أولئك ولكنه ينتهي

اآلية عىل تلك األق��وام( ((2وأوىل األقوال
يف ذلك بالصواب إن يقال أن اهلل تعاىل ذكر
خرب ًا عن هؤالء املخلفني من األعراب إهنم

سيدعون إىل قتال قوم أويل بأس يف القتال،
نجده يف احلروب ومل يوضح لنا دليل من
خرب وال عقل من األحاديث التي يرووهنا

عن الرسول يف أخبار املالحم والفتن
وأرشاط الساعة بام يوافقها من آيات القرآن

( ((1سورة الفتح ،آية .16
(ُ ((2أنظر ،جامع البيان ،ج ،26ص.48

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

الطائِ َفتَينْ ِ َأنهَّ ا َل ُك ْم)( ((1وقال( :امل ُغ ِل َب ِ
َّ
ت
وم فيِ َأ ْد َن���ى َ
األ ْر ِ
�ن َب ْع ِد
��ر ُ
ض َو ُه� ْ�م ِم� ْ
ال� ُّ
َغ َلبِ ِه ْم َس َيغْ ِل ُب َ
ون)( ((1فهذه كلها أخبار عن

اآليات القرآنية التي تضمنت إخبار ًا عن
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الكريم ،حتى أن السخاوي (ت 902هـ)

يرتاد خواطرهم ويتحدثون به يف جمالسهم.

املحدّ ثني وم��ا سطرته أق�لام العلامء هبذا

بطرق متعددة إىل جمموعة من الصحابة

قد خرج بنتيجة بعد أن استقرأ مجيع كتب

اجلانب  ،إىل أن أخبار املالحم وأرشاط

مفاده «اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر

أو إيام ًء(.((2

قال :إهنا لن تقوم حتى ترون عرش آيات.

الساعة قد ذكرت كلها يف القرآن أما رصحي ًا

فقال :ما تذاكرون؟ قالوا :نذكر الساعة.

أن الذي يتصفح كتب احلديث جيد أن

فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع

مستقل لألحاديث املتعلقة هبذه اجلوانب

ويأجوج ومأجوج وثالثة خسوف ،خسف

هنالك تركيز ًا واضح ًا عىل ختصيص باب
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والسيام أرشاط الساعة إذ نرى أن وراء
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نقل أصحاب الصحاح حديث ًا ورد

تكرار القرآن الكريم هذا املفهوم (الساعة)
يف س��ور ع��دي��دة تأكيد ًا ع�لى م��ا ي��دور يف

خواطر وهواجس الناس حول هذا األمر

اع ِة)(( ((2إِ َل ْي ِه ُي َر ُّد
الس َ
(إِ َّن اللهَّ َ ِع ْندَ ُه ِع ْل ُم َّ
ون إِ َّ
(ه ْل َي ْن ُظ ُر َ
اع َة
اع ِة)(َ ((2
الس َ
الس َ
ِع ْل ُم َّ
ال َّ

الشمس من مغرهبا ونزول عيسى بن مريم
باملرشق وخسف باملغرب وخسف بجزيرة
العرب وآخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد

الناس إىل حمرشهم «(.((2

وال��ذي نستقريء من خالل مراجعة

كتب احلديث أن أصحاهبا كانوا يتحفظون
أيام حتفظ يف رواية مثل هذه األخبار ،وهذا

(((2
َ ْ
اع ِة َأ َّي َ
ان
الس َ
أ ْن َتأتِ َي ُه ْم ( ( َي ْس َئ ُلو َن َك َع ِن َّ

ما انعكس عىل ع��دد األح��ادي��ث املروية

تساؤالت يف ذهنية مستمعيها األوائل من

التحفظ راجع إىل مصداقية األحاديث يف

ُم ْرساها)( ،((2هذه اآليات كلها قد أثارت

يف تلك األب��واب

(((2

وأحسب أن هذا

الصحابة (ريض اهلل عنهم) عن هذا املفهوم

ودالالت��ه ومضامينه حتى أصبح هاجس ًا

صحة نسبتها إىل الرسول ،حتى أن الذي

يلحظ الباب الذي عقده احلاكم النيسابوري

( ((2القناعة يف ارشاط الساعة،ص.7
( ((2سورة لقامن  ،آية .34
( ((2سورة فصلت  ،آية .47
( ((2سورة الزخرف  ،آية .66
( ((2سورة االعراف  ،آية .187

( ((2البخاري ،حممد بن إسامعيل ،الصحيح ،
(القاهرة ،املطبعة امليمنية1309،هـ )ج8
،ص 86ـ  ،116مسلم ،الصحيح  ( ،بريوت
دار الفكر  ،ال.ت )ج،8ص .179
( ((2جدعان  ،املحنة  ،ص.113
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(ت405ه��ـ1141/م) يف الفتن واملالحم
لتدهشه الكثرة الكاثرة من تلك األخبار مل
خيرجها كل من حممد بن إسامعيل البخاري
(ت256هـ 869 /م) ومسلم بن احلجاج
(ت261ه����ـ874 /م) يف صحيحيهام،

بالرغم من توافر ال�شروط التي اعتمدها
كل منهام يف تبيان األحاديث صحيحها من

عدمه( .((2وتعطينا كلمة امحد بن حنبل

ال��ش��اف��ع��ي(ت204ه��ـ819/م) يف قوله
(ه َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِالهْ ُ دى َو
تعاىلُ :

ين الحْ َ قِّ لِ ُي ْظ ِه َر ُه َعلىَ الدِّ ِ
ِد ِ
ين ُك ِّل ِه َو َل ْو َك ِر َه
المْ ُشرْ ِ ُك َ
ون)( .((3مفاده« :قد اظهر اهلل جل

ثناؤه دينه ال��ذي بعث به رسوله عىل
األديان بأن أبان لكل من سمعه انه احلق،
وم��ا خالفه من األدي���ان باطل ،وأظهره

بأن مجاع الرشك دينان :دين أهل الكتاب

(ت241هـ855 /م ) »:ثالثة ال أصل هلا

ودين األميني ،فقهر رسول اهلل األميني

عىل ذلك التحفظ .

من أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم

التفسري و املغازي واملالحم «(( .)((2إجابة

اإلشارات األخرى عىل مدى تأثري النص

ال��ق��رآين يف التأسيس ألخ��ب��ار املالحم
وكيف نظر إليها أهل احلديث من خالل

أق��وال الصحابة (ريض اهلل عنهم) عنها
وم��ن خ�لال نظرهتم هم أيضا ،إذ حفظ

لنا امحد بن احلسني البيهقي(ت458هـ/
1065م) رأي�� ًا لإلمام حممد بن إدري��س

(ُ ((2أن���ظ���ر ،امل��س��ت��درك ع�لى الصحيحني ،
ج،4ص.558-419
( ((2الزركيش ،بدر الدين حممد ،الربهان يف علوم
القرآن  ،حتقيق حممد أبو الفضل  ،ط( 2
القاهرة  ،دار إحياء الكتب العربية )1957،
ج، 2ص. 156

باإلسالم وأعطى بعضهم اجلزية صاغرين
وجرى عليهم حكمه وهذا ظهور الدين

كله»(.((3

َّ
دل هذا الرأي يف تأويل هذه اآلية عىل

نوع من بعدها الغيبي ليعطيها حضورا يف
واقعها الذي نزلت فيه ،وان كانت كلمة

(ليظهره) تتضمن معنى املستقبل أما فيام
يتعلق برؤية الصحابة لآليات الغيبية يف

القرآن من خالل املحدثني.

فينقل احلاكم النيسابوري يف معنى اآلية

َت
الكريمة (ال َي ْن َف ُع َن ْفس ًا إِيامنهُ ا لمَ ْ َت ُك ْن آ َمن ْ

( ((3سورة التوبة  ،آية .33
( ((3دالئل النبوة  ،ج،6ص.316
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وم��ع كل ما قيل فإننا نلتمس بعض

حتى دان��وا باإلسالم طوع ًا وكرها وقتل
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ِم ْن َق ْب ُل َأ ْو َك َس َب ْت فيِ إِيامنهِ ا َخيرْ ًا)( ((3حديثا

مسندا إىل عبد اهلل بن عمرو بن العاص يف

(ح َّتى إِذا
ومأجوج التي ذكرها القرآن َ
وج َو ُه ْم ِم ْن ُك ِّل
وج َو َم ْأ ُج ُ
ُفتِ َح ْت َي ْأ ُج ُ
ب َي ْن ِس ُل َ
ون )(( ،((3قالوا يا َذا ا ْل َق ْر َنينْ ِ
َحدَ ٍ

عن رسول اهلل مفتاحه اآلية آنفة الذكر:

)(.((3

العالمات والدالالت التي يف آخر الزمان
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وما سيجري من املالحم واخلطوب ،ينقله
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إِ َّما َأ ْن ُت َع ِّذ َب َو إِ َّما َأ ْن َت َّت ِخ َذ ِفي ِه ْم ُح ْسن ًا

«أن أول اآليات خروج ًا طلوع الشمس من

وه��ك��ذا فإننا نجد م��ن خ�لال هذه

عىل أثرها قريب ًا ،وعند ذلك تتحقق اآلية

مصنفاهتم واألب��واب املتعلقة منها بأخبار

عىل وفق هذا السياق نالحظ أن زوج

الفتن ،إهنم قد ضمنوها جانب ًا مما ذكره

اهلل يقول « :ال يذهب الليل والنهار حتى

الرسول والصحابة (ريض اهلل عنهم)

مغرهبا أو الدابة آيتها كانت األوىل فاألخرى

النامذج املهمة التي أشار إليها املحدّ ثون يف

الكريمة» (.((3

امل�لاح��م وم��ا سيجري يف املستقبل من

الرسول عائشة حينام سمعت رسول

تعبد الالت والعزى .قالت له :يا رسول
اهلل إين كنت أظ��ن ح�ين ان��زل اهلل تبارك

وتعاىل (هو ال��ذي أرس��ل رسوله باهلدى

القرآن الكريم من هذه األخبار وتعليقات
عليها فضال عن تبيان مدى االستشهاد هبذه

اآليات ووقعها يف ذهنية وخميلة املستمع و

متدبرها.

* ...املرشكون) أن ذلك يكون تاما؟ فقال:

نظر آخ��رون (املتكلمون) إىل النص

رحي ًا طيبة يتوىف كل من كان يف قلبه مثقال

ذوات ال��ع�لاق��ة ب��امل��غ��ي��ب��ات ،وذل���ك يف

فيه فريجعون إىل دين آبائهم» (.((3

م��ن معارضيهم ،فهم مل جيعلوا الدليل

إنه سيكون من ذلك ما شاء اهلل ثم يبعث اهلل

القرآين من زاوي��ة أخرى والسيام اآليات

حبة من خردل من خري فيبقى من ال خري

إث��ب��ات أرائ��ه��م وتفنيد ح��ج��ج غريهم

وكذلك هو احل��ال مع أخبار يأجوج

العقيل وح��ده املهيمن عىل استدالالهتم

( ((3سورة األنعام ،آية .158
( ((3املستدرك ،ج ،4ص.547
( ((3احلاكم النيسابوري ،املستدرك،ج 4ص-446
.447

واستنتاجاهتم ،بل نالحظهم قد جعلوا من

( ((3سورة األنبياء ،آية .96
( ((3سورة الكهف ،آية .86
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نصوص القرآن مادة يف الدفاع عن العقيدة

يتبني هلم انه احلق)(.((3

الذي كان اهلدف املبارش لظهور علم الكالم

ومل��ا ك��ان ال��ق��رآن املعجزة اجلوهرية

كان شغل املتكلمني الشاغل هو إثبات

رس ذلك اإلعجاز والسيام املتكلمني منهم

معرفتها وه��ي يف نظرهم (التوحيد و

والناكرين نبوة الرسول ومصداقية

يف اإلسالم(.((3

األص��ول الرشعية التي جيب عىل املكلف

العدل والنبوة واإلمامة واملعاد) ،وملا كان

عليهم إثبات كل أصل من هذه األصول

كان عليهم الرجوع إىل األصول الرشعية
(الكتاب والسنة) واستنطاقها لتحقيق تلك
إن ال��ذي هيمنا من ه��ذه األص��ول هو

(النبوة) ألن مدار البحث هو حول الكتاب
ال���ذي ق��دم��ه شخص النبي للعاملني

لكي يوظفوها يف جدهلم مع املعرتضني
دعوته ،حتى حدد العلامء عرشة أوجه من
اإلعجاز القرآين كانت بني اخذ ورد حول
حقيقة كل وجه من هذه األوج��ه العرشة

(.((4

إن الوجه الذي يعنينا من هذه الوجوه

العرشة هو اإلخبار بالغيب واملستقبل يف
النص القرآين ،الذي كان دلي ً
ال عىل صدق

نبوة سيدنا حممد.((4(

ليثبت فيه صدق نبوته ،وهذا الكتاب هو

نحى املتكلمون منحيني يف عرض هذا

بقيت عىل مدى العصور والدهور متجددة

أقرانه من وجوه اإلعجاز األخرى ،وتارة

(سنرهيم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حتى

الرسول ومضامينها (.((4

(القرآن الكريم) تلك املعجزة اخلالدة التي

الوجه فتارة يعرضونه بصورة مستقلة مع

ومتحدية كل من حياول التقليل من شأهنا

ضمن املصنفات املشتملة عىل دالئل نبوة

( ((3التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون ،
ص29ـ.30
(ُ ((3أنظر،صبحي  ،أمحد حممود  ،يف علم الكالم
،ط ( 5بريوت ،دار النهضة العربية )1995،
ج،1ص  31ـ.38

( ((3سورة فصلت ،آية .53
(ُ ((4أنظر ،جمموعة باحثني ،علوم القرآن عند
املفرسين (،قم ،مؤسسة بقية اهلل 1994،
)،ج،2ص.565-427
( ((4الباقالين  ،إعجاز القرآن ،ص.50
( ((4جمموعة باحثني ،علوم القرآن عند املفرسين،
ج،2ص.427
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الغاية(.((3

للرسول اجتهت أنظار العلامء إىل التامس
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كان املنحى األول اقل إسهاب ًا من الثاين

يف عرض أثر األخبار الغيبية يف القرآن عىل

انتهى الرماين بعد إي��راد هذه األمثلة إىل

من خصوصية األول وعمومية الثاين،

األم��ور املستقبلية فانه ملا كان ال جيوز أن

آليات اجلدل الكالمي عند املسلمني بالرغم
إذ نرى عيل بن عيسى الرماين (ت384

ه��ـ996/م) قد اقترص يف حتديد اإلعجاز
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نتيجة مفادها»:وأما األخبار الصادقة عن
تقع عىل االتفاق دل عىل أهنا من عند عالم
الغيوب»(.((4

القرآين يف ما عرضه من األخبار الصادقة

ويستدل متكلم آخ��ر وه��و امح��د بن

(و إِ ْذ َي ِعدُ ُك ُم اللهَّ ُ إِ ْحدَ ى َّ
الطائِ َفتَينْ ِ
القرآن َ
ون َأ َّن َغيرْ َ ِ
َأنهَّ ا َل ُك ْم َو َت َ��و ُّد َ
ذات َّ
الش ْو َك ِة

عىل حقيقة اإلع��ج��از ال��ق��رآين يف إخباره

برأيه عن األمور املستقبلية والتي أشار إليها
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تباين حقيقة إخبار القرآن بالغيوب ،إذ

إبراهيم اخل��ط��ايب (ت388ه�����ـ998/م)

عن الكوائن يف مستقبل الزمان من حيث

َت ُك ُ
ون َل ُك ْم)( ((4فعلق عليها بقوله« :فكان

تضمنه من اآلي��ات بحسب قوله تعاىل:

العري التي كان فيها أبو سفيان أو اجليش

للمخلفني من اإلعراب ستدعون إىل قوم

عز وجل بقريش يوم بدر»(.((4

تقنني املسافة التي حاولت طائفة من العلامء

األمر كام وعد من الظفر بإحدى الطائفتني

«غلبت الروم يف أدنى األرض»(((4و (قل

الذي خرج من قريش حيميها فأظفرهم اهلل

أويل ب��أس ش��دي��د)( ((4ولكنه ذه��ب إىل

وكذلك احلال يف قوله تعاىل( :امل ُغ ِل َب ِ
ت
وم فيِ َأ ْد َنى َْ
األ ْر ِ
ض َو ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َغ َلبِ ِه ْم
الر ُ
ُّ
َس َيغْ ِل ُب َ
ون)( ((4ومنه أيضا ( َل َقدْ َص��دَ َق

إسباغها عىل جممل النص القرآين بكون
إعجازه فيام حواه من األخبار عن املغيبات
إذ قال« :وال يشك أن هذا وما شاهبه من

الرؤْ يا بِالحْ َ قِّ َلتَدْ ُخ ُل َّن المْ َ ْس ِجدَ
اللهَّ ُ َر ُسو َل ُه ُّ
رام)( ((4إىل غري ذلك من األمثلة القرآنية
الحْ َ َ

باألمر العام املوجود يف كل سورة من سور

( ((4سورة األنفال  ،آية .7
( ((4النكت يف إعجاز القرآن ،ص.100
( ((4سورة الروم  ،آية  1ـ.3
( ((4سورة الفتح آية .27

( ((4الرماين ،النكت يف إعجاز القرآن ،ص.101
( ((4سورة الروم  ،آية .2
( ((4سورة الفتح آية .16؟

التي اشرتك معه بإيرادها مجع من العلامء يف

إخبار ،نوع من أنواع اإلعجاز ،ولكنه ليس

ال��ق��رآن ،وق��د جعل سبحانه يف صفة كل
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سورة أن تكون معجزة بنفسها ال يقدر احد

من اإلخبار عن الغيوب يكثر جد ًا وإنام

أن الرأي آنف الذكر يف حمدودية اآليات

فكانت تلك األخبار (عىل حد قوله) مما ال

من اخللق أن يأيت بمثلها» (.((5

الغيبية يف القرآن قابله رأي متكلم آخر وهو

أبو بكر الباقالين (ت403ه���ـ1012/م)
الذي استشهد بجملة من اآليات القرآنية

أردن��ا أن ننوه بالبعض عن ال��ك��ل»(.((5

يقدر عليه برش وال سبيل إليهم من ذلك،
وذلك مصداق لقوله تعاىل( :تِ ْل َك ِم ْن َأن ِ
ْباء
ب ُن ِ
ا ْل َغ ْي ِ
وحيها إِ َل ْي َك ما ُك ْن َت َت ْع َل ُمها َأن َْت َو

ال َق ْو ُم َك)(.((5

عىل مضموهنا الغيبي( .((5إذ نراه قد أردف
(ه َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِالهْ ُ دى َو
ذكره اآلية ُ

ولكن الرشيف املرتىض (ت436ه��ـ/

مفاده إن أبا بكر وعمر وق��ادة اجلند من

يف آرائ��ه ما ذهب إليه اخلطايب من حتديد

ما وعد اهلل من إظهار دينه ليثقوا بالنرص

آيات القرآن الكريم وعد سحب التحديد

ين الحْ َ قِّ لِ ُي ْظ ِه َر ُه َعلىَ الدِّ ِ
ِد ِ
ين ُك ِّل ِه)(((5بتعليق

ويستيقنوا بالنجح ،حتى افتتحت األقاليم
ومل يبق منها إال ما حجز دونه بحر أو حال

عنه جبل منيع أو أراض خشنه أو بادية غري
مسلوكة ،فذلك مما وعد اهلل تعاىل نبيه إنه

سيظهر دينه عىل األديان(.((5

وينتهي الباقالين بعد ه��ذا ال�سرد إىل

القول« :ومجيع اآليات التي تضمنها القرآن
( ((5اخلطايب ،بيان إعجاز القرآن  ،حتقيق عبد
العليم اهلندي  )،عليكرة ،اهلند  ،اجلامعة
اإلسالمية ،) 1957،ص.4-3
(ُ ((5أنظر ،إعجاز القرآن  ،ص.50-48
( ((5سورة الفتح  ،آية .28
( ((5الباقالين إعجاز القرآن  ،ص33ـ.34

اإلطار أو السمة الغيبية املستقبلية يف بعض

ال��ذي زخ��رت ب��ه آي��ات ال��ق��رآن الكريم
ور ٍة ِم ْن ِمث ِْل ِه)( ،((5إىل أن جهة
( َف ْأ ُتوا بِ ُس َ

إعجاز القرآن إىل ما تضمنه من األخبار

عن الغيوب إذ يقول« :يصح ق��ول هذا
الفريق إذ ذهبوا إىل أن تلك احد وجوه محله
إعجاز القرآن ورضب من رضوب دالئله
عىل النبوة ،ألننا ال ندفع هذا وال ننكره

وه��و من وج��وه دالئ��ل ال��ق��رآن املذكورة
وجهات إعجازه الصحيحة ،فأما أن أرادوا

( ((5إعجاز القرآن ،ص.34
( ((5سورة هود ،آية .49 ،
( ((5سورة البقرة  ،آية .23

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

الصحابة إذا غ��زت جيوشهم اخربوهم

1044م) الذي عارص الباقالين ،قد قارب
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اختصاصه باإلخبار عن الغيوب هو الوجه

عادهتم ،وقد بينا فيام مىض أن التحدي مل

غريه عىل النبوة ،وان التحدي به وقع دون

بعضهم بعضا به.

الذي كان منه معجز ًا أو دا ً
ال وانه يدل من
ما عداه فذلك يبطل من وجوه»(.((5

ويستمر الرشيف املرتىض بعرض أوجه

مفهوم التحدي القرآين ملن يريد أن يعارضه

هو خرب عن مستقبل كقوله تعاىلَ ( :لتَدْ ُخ ُل َّن
�رام إِ ْن شا َء اللهَّ ُ ِ
آمنِنيَ محُ َ ِّل ِقنيَ
المْ َ ْس ِجدَ الحْ َ � َ

وعدم حرص هذا التحدي عىل ما تضمنه
القرآن الكريم من اإلخبار عن الغيوب
وجعله املعجز ،إذ برهن عىل الفكرة بعدة

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

الثالث -:أن أخبار القرآن عن رضبني:
منها ما هو خرب عن ماض كاإلخبار عن

بطالن وفساد هذا الرأي من خالل فصل
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يكن إال بام ألفوه وجرت عاداهتم يف حتدي

مضامني((5( :

األمم السالفة ،واألنبياء املتقدمني ومنها ما

ين)(((5وقوله تعاىل( :امل
ُرؤُ َس ُك ْم َو ُم َقصرِّ ِ َ
وم يف َأ ْد َنى َْ
ُغ ِل َب ِ
األ ْر ِ
ض َو ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد
الر ُ
ت ُّ
َغ َلبِ ِه ْم َس َيغْ ِل ُب َ
ون)( ((6وما شابه ذلك من

األول  -:إنه يوجب أن يف سور القرآن

اإلخبار عن االستقبال التي ستقع غري أهنا

السور غري متضمن اإلخبار عن الغيوب،

ومن ثم فان مثل هذه االستدالالت التي

ما ليس بمعجز وال ُيتحدى به ألن كثري ًا من

وقع اخلرب عنها.

وق��د علمنا أن التحدي وق��ع بسورة من

عرضها الرشيف املرتىض عن طبيعة اآليات

خيتص من السور باإلخبار عن الغيب دون

املستقبل؛ لتصور حقيقة هذه اآليات ،وما

عرضه غري معينة ،وان��ه مل يتوجه إىل ما

الغيبية يف القرآن وما اخرب به من كوائن

غريها.

حتويه نصوصها من داللة ومعنى ،أوصلت

الثاين -:أن التحدي لو وقع بذلك لكان

خارج ًا عن عرفهم ،وواقع ًا عىل خالف
( ((5املوضح عن جهة إعجاز القرآن  ،حتقيق حممد
رضا األنصاري ( ،مشهد  ،جممع البحوث
اإلسالمية 1424 ،هـ2004/م )،ص.116
( ((5الرشيف املرتىض ،املوضح  ،ص117ـ.118

أولئك العلامء إىل تلك القناعات.

أردن��ا من هذا العرض املسهب تبيان

هذه احلقيقة وهي إن إخبار القرآن بالغيوب

ال تعني كون إعجازه متأصال هبذه احلالة؛

( ((5سورة الفتح آية.27 :
( ((6سورة الروم  ،آية .2 .1:

أ .م .د عامر عبودي نصار

بل هو وجه من األوجه املتعددة ملضامني

التسليم ،ومل يفعل ذلك إال وهم يتمكنون

ألجل ما تقدم يلزم متدبر القران أن

م�تراخ ،وهذا
يف العلم إىل حضور زم��ان
ٍ

األعجاز القرآين.

يعي حقيقة هذه النصوص وعدم حتميلها
فوق ما يقتضيه سياقها ودالالهتا ،وبذلك
فهو يريد أن خيفف من املسلك القائل بان

القرآن كونه معجز ًا ،ملا ح��واه من أخبار
الغيوب ،وهذا مما يبني لنا األثر الذي تركته

تلك اآليات الغيبية يف أذهان داريس النص
القرآين حتى عدَّ هذا مسلك ًا واسع ًا أوجب

املبالغة يف هذا التصور.

يسرتسل الرشيف املرتىض يف عرض

أوجه نظره يف املسألة اآلنف ذكرها ،فيبدأ
من حيث انتهى من تقسيم األخ��ب��ار يف

القرآن عىل رضبني ،فيقول« :فأما القسم

الثاين وهو اخلرب عن املستقبل فانه إنام يكون
دا ً
ال عىل وقوع خمربه موافق ًا اخلرب قبل وقوعه

ال فرق فيه بني الصدق والكذب ،اللهم إال

أن تقع مما دلت داللة غري ذلك اخلرب عىل
صدقه ،فيعلم صحة اخلرب بتلك الداللة
املتقدمة ال بنفسه ،ومعلوم أن النبي

كان يطالب القوم باإلقرار به ويدعوهم إىل

يبطل أن تكون جهة إعجازه مما يتضمنه من
األخبار عن احلوادث املستقبلة»(.((6

وبعد أن يستعرض مجلة من اآلي��ات

القرآنية التي شاطر العلامء باالستشهاد

هبا والتي عرضناها يف مواضع عدة،ينتهي

الرشيف املرتىض إىل القول(« :((6ومجيع ما

تلوناه من إخبار القرآن وحدثنا به من أخباره
اخلارجة عن القرآن وقعت خمرباهتا وفق ًا هلا،
والذي أردنا إنكاره يف صدر الكالم أن يكون

الوجه الذي منه لزم العلم بصدق النبي،

يف االبتداء هو تضمن القرآن اإلخبار عن
الغيوب أو تكون جهة إعجازه مقصورة

عىل ذلك دون غريه ،فأما إذا قيل إن هذه
اجلهة من إحدى جهات اإلعجاز ورتب
عىل االستدالل هبذا الرتتيب الذي ذكرناه،
فذلك الصحيح الذي ال يمكن دفاعه» ومن

ثم فإن آراء العلامء هذه قد أوضحت األثر
الثقايف الذي تركته تلك اآليات ،فضال عن

( ((6الرشيف املرتىض ،املوضح ،ص.118
( ((6الرشيف املرتىض ،املوضح ،ص123ـ.124
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عىل علامء الكالم اإلسالمي التنبيه عىل

من االستدالل عىل صدقه وغري مفتقرين
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املواقف التي انتهجها الذين سمعوا تلك
نوهت به من
اآليات من املسلمني ،فكان ما
ْ

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

األحداث حتمي احلدوث.
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خلص الباحث يف دراسة إىل أمور أمهها:

آية الوضوء هي اآلية السادسة من سورة المائدة المباركة،

وهي قوله تعالى:

الص َ
ال ِة َف ْ
اغ ِس ُلوا ُو ُجوهَ ُك ْم َو َأ ْي ِد َي ُك ْم إِ َلى ا ْل َم َر ِاف ِق
« َيا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا إِ َذا ُق ْمت ُْم إِ َلى َّ
َوا ْم َس ُحوا بِ ُر ُؤ ِ
وس ُك ْم َو َأ ْر ُج َل ُك ْم إِ َلى ا ْل َك ْع َب ْي ِن».
الجر والنصب ،وقراءة غير مشهورة وهي الرفع،
ففي «أرجلكم» قراءتان مشهورتانّ :

والمفسرون والنحاة والقراء اختلفوا في مفاد تلك القراءات ونتائجها وثمراتها بعد االتفاق

صحتها ،متواترة وغير متواترة.
على ّ

كيفية طهارة األرجل هل هي المسح أو الغسل
وإنّ اختالف الفقهاء –من كل المذاهب -في ّ

خلفيات هاتين القراءتين( )1المشهورتين ونتائجهما ،أو قل من تلك القراءات
كانت من
ّ

وكيفية قراءتهم لها.
حجة الجميع هي هذه اآلية،
الثالث؛ ألنّ ّ
ّ

ثم من قرأ بالرفع ،وأخير ًا عرض
وإليك اآلن أسماء من قرأ منهم
بالجر ،ومن قرأ بالنصبّ ،
ّ

ألي من تلك القراءات تميل.
آراء النحويين و ّ

�سماحة العالمة
ال�سيد علي احل�سيني ال�شهر�ستاين
م�شهد�-إيران
ّ
وإن اخ��ت�لاف الفقهاء –من كل

آية الوضوء هي اآلية السادسة من

سورة املائدة املباركة ،وهي قوله تعاىل:

كيفية ط��ه��ارة األرج��ل
امل��ذاه��ب -يف ّ

ين آ َمنُوا إِ َذا ُق ْم ُت ْم إِلىَ
« َي��ا َأيهُّ َ ��ا ا َّل ِذ َ
الص َ
وه ُك ْم َو َأ ْي ِد َي ُك ْم إِلىَ
ال ِة َف ْ
اغ ِس ُلوا ُو ُج َ
َّ

ه��ل ه��ي املسح أو الغسل كانت من

خلفيات هاتني القراءتني((( املشهورتني
ّ

المْ َ َر ِاف ِق َوا ْم َس ُحوا بِ ُرؤُ ِ
وس ُك ْم َو َأ ْر ُج َل ُك ْم
إِلىَ ا ْل َك ْع َبينْ ِ ».

ونتائجهام ،أو قل من تلك القراءات

ال��ث�لاث؛ ّ
حجة اجلميع هي هذه
ألن ّ
وكيفية قراءهتم هلا.
اآلية،
ّ

ففي «أرجلكم» قراءتان مشهورتان:

اجل� ّ�ر والنصب ،وق��راءة غري مشهورة

((( قالت اإلماميّة :هي املسح فرض ًا معيّناً،
وقالت السنّة :هي الغسل فرض ًا معيّناً،
الرازي–يف تفسريه–إىل الزيديّة
ّ
ونسب
البرصي
ّ
اجلمع بينهام وجوباً ،وإىل احلسن
الطربي التخيري بينهام .وإنكار
ّ
وابن جرير
الطربي
ّ
آألل��ويسّ لنسبة هذا ال��رّ أي إىل
مكابَرَ ة ودفعٌ للدليل بالصدرِ .راجع:
الرازي
ّ
التبيان للطويسّ  ،452 :3تفسري
 ،127 :11جممع البيان للطربيسّ : 3
. 288–281

وهي الرفع،

واملفرسون والنحاة والقراء اختلفوا

يف مفاد تلك القراءات ونتائجها وثمراهتا
صحتها ،متواترة وغري
بعد االتفاق عىل ّ
متواترة.
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باجلر،
وإليك اآلن أسامء من قرأ منهم
ّ

وم��ن ق��رأ بالنصب ،ث� ّ�م من ق��رأ بالرفع،
ألي من
وأخ�ير ًا عرض آراء النحويني و ّ

تلك القراءات متيل.

باجلر((( وهم:
القراء ِّ
ّ
 -1ابن كثري ّ
املك ّي:

وهو أبو معبد ،عبد اللهَّ بن كثري ّ
العطار

القراء ألهل
اري،
الدَّ ّ
ّ
الفاريس األصل ،إمام ّ

ّ
مكة ،ولد سنة  45ه وت�وفيّ سنة  120ه.
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األنصاري،
أخذ عن مجاعة منهم :أبو أ ّيوب
ّ
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وأنس بن مالك ،وغريمها.

محاد بن زيد بن
وروى عنه مجاعة منهمّ :

محاد بن سلمة بن ِدينا ٍر ،واخلليل
ِد ْرهم ،و ّ

الفراهيدي وعيسى ب��ن عمر
اب��ن أمح��د
ُّ

النحوي
العالء
ّ
الثقفي ،وأب��و عمرو بن َ
ّ
القارئ ،وغريهم.

 -2أبو جعفر املدينّ:

وه��و أب��و جعفر ،ي��زي��د ب��ن القعقاع
((( قدّ منا قرّ اء اجلرّ عىل قرّ اء النصب–لتقدّ م
قراءة اجلرّ عىل النصب عىل ما أثبتت البحوث
حتّى اآلن–وهي القراءة األصل ،ثمّ حدثت
قراءة النصب ملصلحة اقتضتها السياسة ،ثمّ
رأوا تلك القراءة أيض ًا غري وافية بالغرض
فأحدثوا قراء ًة ثالثة وهي قراءة الرَّ فْع ،وهي
أيض ًا ال تُسمِن أولئك وال تُغنهم من جوع.

ين القارئموىل عبد اللهَّ بن
املخزومي امل��د ّ
ّ
عياش بن أيب ربيعة ،املتوفىّ سنة 130ه،
ّ
وهو أحد العرشة ،عرض القراءة عىل عبد

عباس وأيب
عياش وعبد اللهَّ بن ّ
اللهَّ بن ّ
هريرة وروى عنهم(((.

العالء:
 -3أبو عمرو بن َ

التميمي
العالء
وهو أبو عمروَ ،ز َّبان بن َ
ّ
�ب�صري ،ول��د سنة 68ه ،وت�وفيّ
ين ال�
امل��از ّ
ّ

سنة 154ه بالكوفة املباركة ،كان أعلم
والعربية والشعر .قال ابن
الناس بالقرآن
ّ

خ ِّلكان :والصحيح ّ
أن كنيته اسمه ،وقيل

غري ذلك(((.

روى عنه اثنان:

«أ»«-حفص الدُّ و ِر ّي» ،وهو أبو عمر،

األزدي
حفص بن عمر بن عبدالعزيز
ّ
النحوي الرضير ،املتوفىّ سنة
البغدادي
ّ
ّ

246ه(((.

«ال��س��ويس» وه��و أب��و شعيب،
«ب»-
ّ

الر ِّق ّي ،املتوفىّ سنة
صالح بن زياد
ّ
السويس َّ

261ه.

((( انظر ترمجته يف هتذيب التهذيب 61 :12
وهتذيب الكامل . 200 :33
((( وفيات األعيان . 740–466 :3
حجة القراءات ،55 :األعالم . 191 :3
ّ
(((
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 -4محزة:
وهو أبو عامرة ،محزة بن حبيب الز ّيات

الكو ّ
بالوالء ،ولد سنة 80ه،
يف،
التيمي َ
ّ
القراء
وت��وفيّ سنة 156ه ،من مشاهري ّ
السبعة ،كان من موايل ال َّت ْيم فنسب إليهم،
الز ْيت من الكوفة إىل ُح ْلوان
وكان جيلب َّ

وجيلب اجلبن و اجلوز إىل الكوفة ،ومات

اختياره(((.

«ب» -أب��و عيسى ،خ�ّل�اّ د ب��ن خالد

يف ،توفيّ
يف الكو ّ
الصيرْ ّ
َّ
الشيبا ّ
بالوالءَّ ،
ين َ
سنة 220ه.

 -5عاصم برواية أيب بكر:

عياش بن سامل
وهو أبوبكر شعبة بن ّ
يل الكو ّ
األزدي النهش ّ
اخلياط،
األسدي
ّ
ّ
يف ّ

بح ْلوان ،انعقد اإلمجاع عىل َتل ّقي قراءته
ُ

راوي عاصم ،عرض عليه القرآن ثالث

ق��ال أب��و ُز ْرع���ة :أخ��ذ ال��ق��راءة عرض ًا
عن سليامن األعمش ،وحمُ ��ران بن َأ ْعَي�نَ� ،

الكسائي وخ�ّل�اّ د
�ري ،وأخ��ذ عنه
امل��ن��ق� ّ
ّ
الصيرْ ّ
يف(((.
َّ

بالقبول(((.

الصادق(((.

روى عنه اثنان:
األسدي
حممد ،خلف بن هشام
ّ
«أ» -أبو ّ

البغدادي ،ولد سنة
املقرئ
البزار
ُ
َموالهم ّ
ّ

150ه ،وت �وفيّ سنة 229ه ببغداد ،وهو
ٍ
اجلهمية.
خمتف من
ّ
.

ك���ان خ��ل��ف ي��أخ��ذ ب��م��ذه��ب مح��زة،

إلاّ أ ّن��ه خالفه يف مائة وعرشين حرف ًا يف
حجة القراءات ،55 :األعالم . 191 :3
ّ
(((
((( األعالم . 277 :2

وروى عنه مجاعة أشهرهم اثنان:

«أ» -أب��و احل��ارث :عيسى بن وردان

ين ّ
احلذاء ،املتوفىّ سنة 160ه(.((1
املد ّ

«ب» -وأبو الربيع ،سليامن بن مسلم

هري بالوالء ،امل��دينّ ،املتوفىّ
مجازُّ ،
بن ّ
الز ّ

سنة 170ه(.((1
وهم:

قر ِاء بال َّن ْصب:
ا ْل ّ

حجة القراءات
((( انظر مقدمة املحقق لكتاب ّ
أليب زرعة. 59 :
حجة ال��ق��راءات ،60–59 :األع�لام :2
ّ
(((
. 312
حجة القراءات ،58 :األعالم . 165 :3
(ّ ((1
( ((1األعالم . 95 :4
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حممد
وأيب إسحاق
السبيعي ،وجعفر بن ّ
ّ

مرات ،وأخذ عنه عطاء بن السائب وأسلم
ّ
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 -1ابن عامر:

وه��و :أب��و عمران ،عبد اللهَّ بن عامر

القراء
بن يزيد ،ال َي ْح ُصبِ ّي
الشامي ،أحد ّ
ّ
السبعة.

ولد يف البلقاء بقرية رحاب سنة 8ه،

وتوفيّ بدمشق سنة 118ه ،ويل قضاء دمشق
ين(.((1
يف أ ّيام الوليد بن عبدامللك املروا ّ
روى عنه اثنان:

«أ» -هشام بن عماّ ر :وهو أبو الوليد،
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السلمي،
هشام بن عماّ ر بن نصري بن ميرسة
ّ
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القراء املشهورين.
القايض
الدمشقي ،من ّ
ّ

ق��ال��وا فيه :خطيب ال��ق� ّ�راء يف دمشق

ومقرئها وحمدِّ ثها وعاملها ،ت �وفيّ هبا سنة
 245ه وكانت والدته سنة 153ه(.((1

«ب» -ابن َذ ْك���وان :وهو أبو عمرو؛

ّ
القريش
عبد اللهَّ بن أمحد بن بشري بن ذكوان

القراء ،مل يكن يف عرصه
ّ
الفهري ،من كبار ّ

أقرأ منه ،ولد سنة 173ه ،وتوفيّ بدمشق

سنة 242ه(.((1

 -2عاصم برواية حفص:

حجة القراءات ،57 :األعالم . 248 :3
(ّ ((1
حجة القراءات،59–58 :
( ((1التيسريّ ،19 :
األعالم . 264 :2
(((1

وعاصم هو :أبو بكر بن هبدلة احل ّناط،

بالوالء ،توفيّ سنة 127ه ،وهو
األس� ّ
�دي َ
كو ّ
يف ،مجع بني الفصاحة واإلتقان والتحرير
والتجويد ،أحسن الناس صوت ًا وق��راءة

بالقرآن ،أخذ القراءة عرض ًا عن ِز ّر بن
مي ،وروى
حبيش ،وأيب عبد الرمحن ُّ
الس َل ّ

عنه :أبان بن تغلب ،وحفص بن سليامن،
عياش.
و ّ
محاد بن زيد ،وأبو بكر بن ّ

وروى عنه :أبو عمرو بن العالء واخلليل

بن أمحد ومحزة بن حبيب الزيات(((1

ّ

.

وح��ف��ص ه���و :أب���و ع��م��ر ح��ف��ص بن

األسدي الكو ّ
البزاز ،ولد سنة
سليامن،
يف ّ
ّ

90ه ،وت �وفيّ سنة 180ه ،أب��رز أصحاب

عاصم وأعلمهم بقراءته ،ثقة يف القرآءة
ثبت ،ضابط

قال :قال يل عاصم :ما كان من القراءة

التي أقرأتك هبا فهي القراءة التي قرأت هبا

مي عن أمرياملؤمنني
عىل أيب عبدالرمحن ُّ
الس َل ّ

ع ّ
يل بن أيب طالب ،وما كان من القراءة التي

عياش فهي القراءة التي
أقرأهتا أبا بكر بن ّ

زر بن حبيش عن ابن
كنت أعرضها عىل ّ

مسعود(.((1

حجة القراءات . 71–70 :
(ّ ((1
( ((1التيسري ،17 :األعالم  ،5 :8وفيات األعيان

سامحة العالمة السيد عيل احلسيني الشهرستاين

 -3األعمش

«أ»« -قالون» :وهو :أبو موسى ،عيسى

حممد ،سليامن بن مهران الكو ّ
يف
وهو أبو ّ

بن ميناء بن َو ْردان املدينّ ،موىل األنصار،

سنة 148ه ،مقرئ جليل صاحب نوادر

«و ْرش» :وه��و :أب��و سعيد،
«ب»َ -
القراء ِ
الكبار،
عدي
عثامن بن
ّ
ّ
املرصي من ّ

بالوالء ،ولد سنة 60ه ،وتوفيّ
األس� ّ
�دي َ
وحكايات(.((1

زر بن
أخذ القراءة عن مجاعة منهمّ :

حبيش ،وعاصم بن أيب ال َّنجود ،وجماهد،
َ
وأ ْبو العالية ،وأخذ عنه مجاعة عرض ًا وسامع ًا

وحممد بن
منهم :محزة بن حبيب الز ّيات،
ّ
عبد الرمحان بن أيب ليىل ،وغريمها(.((1

وهو أبو رويم ،وقيل :أبو احلسن ،وقيل:

أبو عبد الرمحن ،نافع بن عبد الرمحن بن أيب
بالوالء ،أصله من إصبهان،
ُن َع ْيم،
الليثي َ
ّ

وسبب تلقيبه بذلك شدّ ة بياضه ،أصله من

«ال��ق�يروان» ،ولد سنة 110ه وت �وفيّ سنة
197ه بمرص.

وهؤالء األربعة من السبعة الذين قرؤوا

بالنصب ،وأضف إليهم واحد ًا من غريهم
وهو احلرضمي املذكور الحقا(.((2

الكسائي:
-5
ّ

وهو أبو احلسن ،ع ّ
يل بن محزة بن عبد

بالوالء ،الكو ّ
يف ،كان إمام ًا يف
اللهَّ ،
ّ
األسدي َ

اشتهر يف املدينة ،وانتهت إليه رياسة القراءة

اللغة ،وال َّن ْحو ،والقراءة ،من أهل الكوفة،

هبا سنة 169ه وكان مولده سنة 70ه(.((1

وتصدّ ر يف علم النحو ،وتن ّقل يف البادية

فيها ،وأقرأ الناس ّنيف ًا وسبعني سنة ،وتوفيّ
روى عنه اثنان:

. 368 :5
( ((1التيسري ،17 :األعالم  ،110 :5الوفيات :5
. 369
احلجة للقرّ اءات السبع  ،112 :1التيسري:
(ّ ((1
حجة القراءات ،221 :اإلقناع،394 :
ّ ،82
إحتاف الفضالء ،251 :النرش . 254 :2
( ((1التيسري ،19 :األعالم . 283 :4

ولد يف إحدى ُقراها سنة 119ه ،وتع ّلم هبا

وسكن بغداد ،وتوفيّ بري سنة 189ه(.((2
روى عنه اثنان :

«أ» -أب��و احل����ارث :ليث ب��ن خالد
( ((2التيسري. 20 :
حجة القراءات ،64 :النرش . 186 :1
(ّ ((2
الضحاك . 322 :1
ّ
( ((2تفسري
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 -4نافع املدينّ:

ولد سنة 120ه وتوفيّ سنة 220ه(. ((2
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البغدادي ،املتوفىّ سنة 240ه(.((2
ّ

الدوري :وهو أبو عمر حفص
«ب»-
ّ

البغدادي
األزدي
بن عمر بن عبد العزيز،
ّ
ّ

النحوي الضرَّ ير ،املتوفىّ سنة 246ه ،إمام
ّ
القراء يف عرصه ،من الثِقات َ
األ ْثبات ،وقرأ
ّ
بالس ْب ِع وبالشوا ّذ.
َّ

احلرضمي:
-6
ّ
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القراء والعلامء قد
هناك جمموعة من ّ
ِ
باجلر ،وإليك أسام َءهم:
قرؤوا آية
الوضوء ّ

الضحاك (ت 105ه)
-1
ّ

الضحاك «وأرجلكم» بالكرس -كام
قرأ
ّ

هو املنصوص عنه يف تفسريه( -.((2وهي

رصحية يف إفادة املسح عطف ًا عىل الرؤوس
املجرورة لفظ ًا ،لك ّنه مل يزد عىل ذلك ،ومل

حممد ،يعقوب بن إسحاق بن
هو أبو ّ
احلرضمي،
زيد بن عبد اللهَّ بن أيب إسحاق
ّ

اجلر إىل أنّه من باب العطف عىل
يفصح عن ّ

القراء
القراءة يف البرصة يف عرصه ،وأعلم ّ

شاعت بني اجلمهور فيام بعد ،ولكن املطلق

املولود سنة 117ه واملتوفىّ سنة 205ه ،إمام
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راء ِة الجْ َ ِّر
فيِ ْ ِق َ

بمذاهب النحويني يف القراءات.
روى عنه اثنان:

حممد
«أ»« -رويس» :وهو أبو عبد اللهَّ ّ ،

ّ
البرصي ،املتوفىّ سنة
اللؤلؤي
املتوكل
بن
ّ
ّ
238ه.

الرؤوس لفظ ًا ،أو من باب املجاورة التي

عند اإلط�لاق ينرصف إىل الفرد الكامل

وهو العطف عىل الرؤوس كام ال خيفى عىل
ذوي البصائر.

البرصي(ت110ه)
 -2احلسن
ّ

اجلر عطف ًا عىل
يظهر من تفسريه أنّه جييز ّ

«ب»« -روح بن عبد املؤمن» :وهو

الرؤوس ،واحلكم فيه املسح كام ال خيفى،

بالوالء ،املتوفىّ سنة 234ه،
ّ
البرصي اهلذ ّيل َ

واحلكم فيه الغسل عىل االحتامل ،فهو عىل

النحوي
أبو احلسن روح بن عبد املؤمن
ّ
احلرضمي
مقرئ مشهور م��ن أص��ح��اب
ّ
أيض ًا.

األو ُل
ال َف ْص ُل ّ

البرصي . 12 :3
ّ
( ((2تفسري احلسن

كام أنّه جييز النصب عطف ًا عىل «الوجوه»

يتعصب لرأي دون آخر(،((2
حد زعمه ال ّ
النيسابوري يف «غرائب
ّ
( ((2نقل عنه التخيريَ:
��رازي يف «التفسري الكبري»،
ّ
ال��ق��رآن» ،وال�
والطربي يف «تفسريه» وغريهم .
ّ
( ((2اختالف احلديث . 521 :1

وسوف نناقش ما ذهب إليه الحق ًا يف قراءة
النصب ،بالدليل واحلجة إن شاء اللهَّ تعاىل.
جيوز األمرين(.((2
واملنقول عنه أنّه ّ

الشافعي(ت204ه)
-3
ّ

اجلر وحكم بقراءة
أنكر
الشافعي قراءة ّ
ّ

النصب فقط(.((2

الفراء(ت207ه)
 -4أبو زكر ّيا ّ

ّ
ينص عىل إحدى القراءتني
الفراء مل ّ
إن ّ

اجلر وال َّن ْصب -بل اختار عبارة حتتملهام،ّ

حيث قال:

وه��ذه اجلملة حيتمل منها أنّ��ه يريد

ان «ارجلكم» م��ردودة أي معطوفة عىل

الوجوه ،فتفيد الغسل ،وحيتمل أن تكون
بالس َّن ِة إىل
مفيدة للمسح إلاّ أنهّ ��ا ُر َّدت ُّ
الغسل ،واالحتامل الثاين هو األقرب؛ َ
أل ّن

الفراء ّأكد عىل ّ
أن القرآن ال يفيد إلاّ املسح،
ّ
بأن الس ّنة جرت َ
وإن ا ّدعوا ّ
بالغ ْسل؛ راوي ًا

عن اإلمام ع ّ
يل أنّه قال:

«ن����زل ال��ك��ت��اب ب��امل��س��ح ،وال��س � ّن��ة
( ((2التفسري الكبري . 129 :11
( ((2معاين القرآن . 302 :1
( ((2معاين القرآن . 302 :1

بالغسل»(.((2

«والس ّنة بالغسل» مكذوبة عىل ع ّ
يل

عليه السالم وأنّه مل يقله؛ ّ
ألن الكتاب نزل
باملسح ،والس ّنة أيض ًا جاءت باملسح ،وهو
املروي عنه صىل اهلل عليه وآله صحيح ًا.
ّ
الشعبي أنّه قال:
الفراء عن
وروى ّ
ّ

حممد
نزل جربيل عليه السالم باملسح عىل ّ

صىل اهلل عليه وآله وعىل مجيع األنبياء(.((3
نص آية الوضوء إلاّ
الفراء مل ير ّد َّ
إذن ّ

حمتاط ًا محُ ِ
اذر ًا ،إذ علم ّ
أن اإلعراب وقواعد

كالم العرب ال تساعد عىل إِرا َدة الغسل

فتشبث بالس ّنة التي قد ّبي ّنا فيها ّ
بأن
أبد ًا؛
ّ

رس��ول اللهَّ صىل اهلل عليه وآل��ه مل يغسل

رجليه إلاّ للتنظيف وهذا ما كان يفعله َا ْب َناؤُ ُه
المْ ُ َع ْص ْو ُم ْو َن كاإلمامني الباقر والصادق

(عليهم السالم) يف بعض األحيان ،فال
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وأرجلكم» مردودة عىل الوجوه(.((2
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جيوز أن تكون سنة عامة ُم َّت َبع ًة.

البلخي سعيد
 -5األخفش األوسط
ّ
املجاشعي(ت215ه)
بن مسعدة
ّ
قال األخفش األوسط:

ويجَ ُ ُ
اجلر عىل اإلتباع وهو يف املعنى
وز ّ
( ((2معاين القرآن . 303 :1
( ((3معاين القرآن. 168 :
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الغسل(.((3
تقريب االستدالل
ّ
إن «األرج��ل» معطوفة عىل «الوجوه»

ك��ذل��ك ،وامل��ع��ن��ى :اغ��س��ل��وا وجوهكم

فكذا يمكن مسحها ،وال يتبينّ املراد منها

وأرجلكم.

وق��ي��ل :امل��ف��ع��ول م��ن��ص��وب ،وعالمة

النصب الفتحة ،ف� ِ�ل� َ�م ك�سر ال�ّل�اّ م من

«أرجلكم» مع أنّه معطوف عىل املنصوب
-وهو «الوجوه»-؟
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االضطرار(.((3

��ر ب��اجل��وار يف اآلي���ة يوجب
إذن اجل� ّ

فهي مفعول «اغسلوا» كام ّ
أن «الوجوه»

جر للمجاورة ،أي وقع يف
يقال  :إِ َّن ُه إنّام ّ

االلتباس ،إذ «األرجل» كام يمكن غسلها،

مع ه��ذا اإلع���راب ال��ذي يلزم منه نقض
الغرض من وضع علم اإلعراب.

اجلر باجلوار ممّا أنكره السريا ّ
ّ
يف وابن
إن ّ

ضب
وتأوال قوهلم« :جحر ٍّ
جني ومها مهاّ ،
ّ
ٍ
«ضب»
باجلر -عىل أنّه صفة لخرب»
ّ
ّ
حيث قال السريا ّ
يف:

�رب ُ
األص��ل :خ� ٍ
�ح� ُ�ر منه -بتنوين
اجل� ْ

فجر حفظ ًا
جوار املجرور وهو «الرؤوس» ّ
للمشاكلة وحسن اجلوارُ ،فأعرب بإعرابه

«خ���رب» ورف���ع ُ
ث��م حذف
«اجل� ْ
��ح���ر»ّ -

قد يؤخذ اجلار بذنب اجلار(.((3

�ب» وخفض ُ
�ح��ر» كام تقول:
«ال��ض� ّ
«اجل� ْ

لفظ ًا وهو منصوب تقدير ًا ،وقدي ًام ما قالوا:
ّ
اجلر باجلوار لو ثبت يف كالم العرب
أن ّ

فهو يف غاية الضعف اتّفاق ًا ،فال حيمل عليه

98

وال��ن��ص��ب أج����ود وأس��ل��م م��ن ه��ذا

كالم اللهَّ -تعاىل -الذي أمجع املسلمون عىل

أنّه أفصح الكالم وأقواه ،فال يمكن توجيهه
يف اآلية؛ الختصاصه بالرضورة ،وكالم اللهَّ

ّ
وأجل من ذلك ،ولذا قال األخفش
أعىل
معرتف ًا بذلك:

(((3
( ((3معاين القرآن. 168 :

وحول اإلسناد إىل ضمري
الضمري للعلم بهّ ،
ِ
«مررت برجلٍ
حسن الوجه» -باإلضافة-
ُ

ٍ
ثم أتى بضمري
«حسن
واألصل:
ُ
الوجه منه» ّ
ُ
«اجل ْحر» مكانه لتقدّ م ذكره فاسترت(.((3
وقال ابن ج ّن ّي:

ٍ
ثم ُأنيب املضاف
األصل:
«خرب ُج ْح ُر ُه» ّ
( ((3راجع :املغني . 896 :2
( ((3املغني  ،896 :2كتاب اخلصائص :1
. 194–191
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إليه عن املضاف فارتفع واسترت(.((3

منزلة األخفش اللغوية.

وقد اعرتض ابن هشام عىل ما ذهبا إليه

 -7هود بن ا ُمل ّ
اري (من
اهلو ّ
حكم ّ

ويلزمهام استتار الضمري مع جريان

نص عىل
اجلر كام ّ
مل ّ
ينص َّ
الرجل عىل ّ

طبق ًا ملذهبه النحوي البرصي حيث قال:

الصفة عىل غري من هي له وذلك ال جيوز
عند البرص ّيني وإن ُأ ِمن اللبس(.((3

املحاسبي(ت243ه)
-6
ّ

باجلر ومحله
املحاسبي «األرج��ل»
قرأ
ّ
ّ

اجلر باجلوار وقال:
عىل ّ

«وأرجلكم» جمرور بالباء وهي مشرتكة

األول ،أي:
تفعل هذا باجلوار للمعنى عىل ّ
«واغسلوا أرجلكم»(.((3

عباس
النصب ،إلاّ أنّه روى املسح عن ابن ّ

بقوله:

أبى الناس إلاّ الغسل وال أجد يف كتاب

اللهَّ إلاّ املسح(.((3

وه��ذا ظاهر يف ق��راءة اجل� ّ�ر ،وأ ّن��ه يفيد

املسح ،ول��و ق��رئ بالنصب أيض ًا حيتمل
املسح عطف ًا عىل «الرؤوس» حملاّ ً  ،املجرورة
التبعيضية لفظ ًا.
بالباء الزائدة
ّ

وق��ال ال��ريض يف رشح��ه عىل الكافية:

أق��ول :االستدالل به عىل الغسل إنّام

 4وقيل جاءت للتبعيض نحو قوله تعاىل

اجلر باجلوار -يف اآلية،باإلعراب املذكور
ّ

أهل اللغة ال يعرفون هذا املعنى ،بل يورده

جاء تقليد ًا لألخفش؛ إذ هو ّأول من قال
واملحاسبي
ثم قاس اآلية بقول العرب،
ّ
ّ
ق ّلده ،وقد تقدم إبطالنا كالم األخفش(،((3

املحاسبي الذي ال يبلغ
ولذا فقد بطل كالم
ّ

( ((3املغني . 896 :2
( ((3املغني  ،895 :2وانظر كالم البغدادي يف
اخلزانة . 91 :1
( ((3خزانة البغدادي . 93–92 :5
( ((3فهم القرآن–احلروف الزوائد–. 491 :1

:

«وامسحوا برؤوسكم» قال ابن جني :إن
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األول م��ن املغسول ،والعرب
بالكالم
ّ

علامء القرن الثالث اهلجري)

الفقهاء ،ومذهبه أنهّ ا زائد ٌة(.((4

ّ
اإلبايض
الوهبي
حممد بن يوسف
ّ -8
ّ
املصعبي (ت ه)
ّ

اإلبايض ّ
ّ
اجلر إنّام يكون
الوهبي
زعم
أن ّ
ّ

بالعطف عىل «ال���رؤوس» ،لك ّنه ال يفيد
(((3
( ((4تفسري كتاب اللهَّ العزيز . 453 :1
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املسح وال يوجبه ،بل يفيد الغسل اخلفيف

يف «األرجل» واملسح يف «الرؤوس»(.((4

ثم ْاعترَ َ َ
ض عىل نفسه بالقول :إِ ّن العطف
ّ

وثاني ًاّ :
أن القرآن إنّ�ما نزل عىل لسان
قريش وهم أفصح قبائل العرب ُفأسلوبه هو

تعرتفون بعطف «األرجل» عىل «الرؤوس»

متعصب لرأيٍ دون آخر
عىل منصف غري
ّ

يقتيض تشارك املتعاطفني يف احلكم ،فكيف

تفرقون يف احلكم بينهام ّ
بأن احلكم يف
ّ
ثم ّ

احلقيقي ،ويف
«ال���رؤوس» املسح بمعناه
ّ
«األرج���ل» املسح بمعناه امل��ج��ازي وهو

الغسل اخلفيف ،وه��ذا مجع بني احلقيقة
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وامل��ج��از ،وتفريق احلكم يف املتعاطفني،

ّ
والكل جممعون عىل بطالنه؟(.((4

وأجابّ :
إن التخ ّلص من ذلك إنّام يتيسرّ

بعموم املجاز؛ وهو بإرادة الوضوء اخلفيف
للرؤوس واألرجل ،ففي الرؤوس املسح،

ويف األرجل الغسل اخلفيف.

األنصاري
وأ ّيد زعمه بام نقله عن أيب زيد
ّ

والفاريس من ّ
أن
األنباري
وأيب حاتم وابن
ّ
ّ
100

باب التالعب باألحكام عىل مرصاعيه.

املسح خفيف الغسل(.((4
واجلواب:

ّأو ً
الَّ :
إن عموم املجاز يخُ ِر ُج اآلية عن

كوهنا من آيات األحكام املحكمة ،ويفتح
( ((4رشح الريض عىل الكافية . 281 :4
( ((4مهيان الزَّ اد . 336–335 :5
(((4

ُأسلوب كالمهم ،ولو عرضت هذا الكالم

مل يفهم من هذا العطف إلاّ املسح ،وذلك

قانون املتعاطفني ،ف� ّ
�إن ح��روف العطف

موضوعة لغرض الوصل بني املتشاركني يف
احلكم وإلاّ لكان العطف عبث ًا ولغو ًا .وإذا
مل نحمل القرآن عىل الرأي واهلوى مل نحتج

املتأولون
إىل تلك التأويالت التي اعرتف
ّ
بفسادها أي��ض � ًا؛ وإ ّن�م�ا ذك��روه��ا لتوجيه

والتمرد عىل
العلمية
اخلروج عىل القوانني
ّ
ّ
املنطق والشطط عىل األد ّلة.

فإن الرجل اعرتف ّ
ّ
بأن االعرتاض عليه

ثم حاول التفصيّ عنه بعموم املجاز.
وارد ّ

وهو خطأّ ،
ألن عموم املجاز أيض ًا جماز

األول وهو ال حيفظ احلقيقة
آخر أوسع من ّ
األول جنب ًا إىل ٍ
جنب قطع ًا.
واملجاز ّ

وقد اختلفوا يف وقوع املجاز يف القرآن،

عز الدين عبد
فمن قائل بوقوعه ،ومنهم ّ
السالم ،وأمحد بن حنبل الشيباينّ.

مانع منه ،ومنهم :أب��و إسحاق
وم��ن
ٍ
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القشريي ،وابن
أستاذ اب��ن برهان -وّ

اجلر فإنّه حيمله عىل املسح عطف ًا
وأ ّما ّ

القاص،
العباس بن
ّ
خويز منداد ،وأب��و ّ

لألرجل امل��ج��رورة عىل ال���رؤوس ،وقال

يف «أحكام القرآن» ،وأبو مسلم بن حييى

غري ّ
أن ذلك وإن كان كذلك وكانت

البلوطي
الظاهري ،ومنذر بن سعيد
وداود
ّ
ّ

اإلصبهاينّ.

أحس بضعف استدالله بادئ
والوهبي
ّ
ّ

ذي ٍ
اجلر باجلوار واملعنى عىل
بدء والتجأ إىل ّ
الغسل ،فكان كمن انتقل من قطرات املطر
إىل وابل امليزاب.

اجلر باجلوار حيث إنّه
ّ
ثم استجار من ّ

رصح به ابن هشام يف القاعدة الثانية من
كام ّ
الباب الثامن من كتاب «املغني» -بالشذوذ
واع�ترف ّ
اجلر باجلوار ضعيف ملكان
بأن ّ
العطف ،فحمل القرآن عىل الشذوذ(.((4

الطربي(ت310ه)
 -9ابن جرير
ّ

القراءتان كلتامها حسن ًا صواب ًا ،فأعجب

القراءتني إ ّيل أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك
خفض ًا(.((4

ّ
واستدل عىل ذلك بأد ّلة:

األولّ :
أن «امل��س��ح» جيمع املعنيني
ّ

-الغسل واملسح -قال:

ّ
ألن يف عموم الرجلني بمسحهام باملاء

غسلهام ،ويف إمرار اليد وما قام مقام اليد

عليهام مسحهام(.((4

«وا ْم َس ُحوا
الثاين :أ ّن��ه قال بعد قوله َ

بِ ُرؤُ ِ
وس ُك ْم»:

فالعطف به عىل «الرؤوس» مع قربه منه

الطربي القراءتني
ص� ّ�وب اب��ن جرير
ّ

أوىل من العطف به عىل األيدي ،وقد حيل

أ ّما النصب فسيأيت ذكر رأيه فيها حيث

التيمم فإنهّ ا
ّ
واحتج إلثبات ذلك بآية ّ
آمرة بأن يمسح ما كان غس ً
ال و ُي ْل َغى ما كان

اجلر والنصب -كلتيهام.ّ
حيملها عىل الغسل.

( ((4مهيان ال��زاد  ،339–328 :5ويمكننا أن
صح هذا فام الفرق بني املسح
نجيبه بأنه لو ّ
عىل الرأس والغسل عىل اخلفيف يف األرجل
فإنه عىل هذا هو املسح أيضاً؟

بينه وبينهام بقولهَ « :وا ْم َس ُحوا »(.((4

مسح ًا .وقال -عىل ما رواه عنه املغرية:-

الطربي . 130 :6
ّ
( ((4تفسري
الطربي . 131 :6
ّ
( ((4تفسري
الطربي . 131 :6
ّ
( ((4تفسري
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ممتنع يف العطف -ألنّه يمنع من التجاور

بعد ْصوهبام مجيع ًا:-
أن ّ
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بالتيمم فيام أمر به الغسل(.((4
أمر
ّ

اجلر يف «األرجل» عن علقمة،
وحكى ّ

والشعبي ،وأيب جعفر
واألعمش ،وجماهد،
ّ

،
والضحاك -برواية سلمة عنه.((4(-
ّ

اجلر بحكمني
لقد حكم ّ
الزجاج يف قراءة ّ

رصح يف «معاين القرآن»
متناقضني حيث ّ

 -6رواي��ة احل���ارث ،عن القاسم بن

ّ
فتوضأ
رأيت رسول اللهَّ أتى سباطة قوم

ونقل عن بعض أهل اللغة« :أنّه َج ٌّر عىل

يب ،عن
حممد بن عبيد املحار ّ
 -7رواية ّ

فأ ّما اخلفض عىل اجل��وار فال يكون يف

أبيه ،عن أوس بن أيب أوس قال:
ومسح عىل قدميه(.((5

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

الزجاج(ت311ه)
ّ -10

ّ
اجلر إنّام يكون عطف ًا عىل «ال��رؤوس»
إن ّ
واملفاد املسحّ ،
وأن جربيل نزل به ،والس ّنة

سلاّ م ،عن هيثم ،عن يعىل بن عطاء ،عن
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وآله.

اجلنبي ،عن مسلم ،عن َح ّبة
أيب مالك
ّ

ين قال:
الع َر ّ
ُ

علي ًا بن أيب طالب عليه السالم
رأيت ّ

ثم ّ
توضأ ومسح عىل
الر ْحبة قائ ًام ّ
رشب يف َّ
[قدميه ( ،]((5وقال« :هكذا رأيت رسول
اللهَّ صنع»(.((5

ّ
وكل هذه الروايات ّ
تؤكد لزوم املسح

عىل القدمني ّ
ألن جربيل عليه السالم قد
نزل باملسح عىل رسول اللهَّ صىل اهلل عليه

الطربي . 129 :6
ّ
( ((4تفسري
الطربي . 130–129 :6
ّ
( ((4تفسري
الطربي . 134 :6
ّ
( ((5تفسري
( ((5ه��ذا ه��و الصحيح لكنّهم ت��ع��وّ دوا عىل
التحريف فوضعوا «نعليه» مكان «قدميه».
الطربي . 135 :6
ّ
( ((5تفسري

الغسل(.((5

اجلوار» وأنكره أشدّ اإلنكار وقال:
كلامت اللهَّ .

اجلر
ولك ّنه محل املسح الذي هو مفاد ّ

عىل الغسل.

ّ
واستدل بالتحديد ،وزعم ّ
أن التحديد

بقوله« :إىل الكعبني» قرينة عىل ّ
أن املراد من
تفصي ً
ال.
املسح الغسل ،وسيأيت( ((5ذكره
ّ

اجلر
ّ
فالزجاج يف «معاين القرآن» أنكر ّ
باجلوار أشدّ اإلنكار ،ولك ّنه نا َق َ
ض نفسه

اجلر
يف «إعراب القرآن» حيث أفتى بجواز ّ
باجلوار ،ورأى ّ
اجلر يف «أرجلكم» من
أن ّ
باب املجاورة ،أي :أنهّ ا منصوبة معطوفة

( ((5تفسري العيّايشّ . 301–300 :1
( ((5السبعة يف القراءات . 242 :1
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جرت
عىل «األي��دي» أو «الوجوه» ،وإنّام ّ

لوقوعه يف جماورة املجرور وهو «الرؤوس»
ويعبرّ عنه باملطابقة ويقول:

ب��اب املطابقة ب��اب حسن ج���دّ ًا(،((5

انتهى.

–11العي ّ
السمرقندي (ت320ه)
ايش
ّ
ّ
مل ي��ش��ك ال��ع� ّ�ي� ّ
�دي يف
�ايش ال��س��م��رق��ن� ّ

ّ
أن «األرج����ل» جم���رورة عطف ًا ع�لى لفظ

يدّ عيه بعض القوم ،أو من باب العطف عىل
العربية
لفظ الرؤوس كام هو مقتىض ُأصول
ّ
ُ
وأسلوب كالم الفصحاء؟ فجعل نفسه يف
مندوحة عن التعيني الذي اختلفوا فيه.

املاتريدي
 -13أبو منصور
ّ
(ت333ه)

اجلر
مل جيد
ّ
املاتريدي مناص ًا عن محل ّ
عىل املسح عطف ًا عىل الرؤوس ،لك ّنه محل

«ال���رؤوس» فهي جم��رورة لفظ ًا منصوبة

املسح عىل املسح عىل اخل ّفني ّأو ً
ال بشبهة

ّ
وتدل
العربية،
املسح ،كام تقتضيه قواعد
ّ

واملسح مجيع ًا(.((5

تقدير ًا أو حملاّ ً (- ((5عىل الرأيني -واملفاد:

واعرتف به غري واحد من أعالم الس ّنة ّ
بأن

القرآن نزل بآلمْ َ ْس ِح لك ّنهم ا ّدعوا ّ
أن الس ّنة

جرت بالغسل ،وهذا ما أثبتنا بطالنه يف
البحث الروائي من هذه الدراسة.

البغدادي (ت324ه)
-12
ّ

اجل��ر يف «األرج���ل»
�دادي
روى ال��ب��غ� ّ
ّ

عن ابن كثري ومحزة وأيب عمرو ،وعاصم
برواية أيب بكر عنه( ،((5ومل ُي َبينّ ّ
اجلر
أن ّ

يف «األرجل» هل هو من باب املجاورة كام
املاتريدي . 471 :3
ّ
( ((5تفسري
( ((5معاين القرآن . 272 :2
( ((5إعراب القرآن . 9 :2

أي :إذا ع��ط��ف «األرج�������ل» عىل

«الرؤوس» يدخل حتت حكمه نزو ً
ال عىل

حكم العطف؛ فيكون األمر فيها املسح،

ولك ّنهم أبوا إلاّ الغسل بمقتىض التحديد
وهو «إىل الكعبني» وزعموا ّ
أن هذا قرينة

عىل الغسل يف األرج��ل ،فيكون حكمها
الغسل ت��ار ًة واملسح ت��ارة ُأخ��رى ،وهذا
تناقض ،وأرادوا التفصيّ

عن التناقض

املزعوم فقالواّ :
اجلر ال يكون من باب
إن ّ

العطف عىل ال��رؤوس بل يكون من باب
اجلر باجلوار ح ّتى ال يلزم التناقض.
ّ
( ((5معاين القرآن . 273–272 :2
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عليه األحاديث النبو ّية من الشيعة والس ّنة،

أنّه تناقض :إذ أنّه ال جيوز أن يأمر بالغسل
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حممد بن
 -14أبو جعفر أمحد بن ّ
النحاس(ت328ه)
إسامعيل ّ

اجل��ر يف «األرج��ل» عىل
محل ّ
النحاس ّ
اجلر باجلوار ،ونقل ذلك عن
أحدهاّ :

و رابعها :ما رواه عن أمرياملؤمنني عليه

األخفش وأيب عبيدة ،واملعنى عىل الغسل،

قال:

ضب
ونظريه رأى األخفش« :هذا جحر ٍّ

ٍ
خرب»(.((5

ثم ر ّد هذا القول قائ ً
ال:
ّ

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

ّ
إن املسح والغسل واحد(.((6
الشعبي من ّ
أن
وثالثها :ما رواه عن
ّ

ٍ
وجوه:

104

ٍ
زيد:

وه��ذا القول غلط عظيم؛ ّ
ألن اجلوار

ال جيوز يف الكالم أن يقاس عليه؛ وإنّام هو

غلط ،نظريه :اإلقواء يف الشعر(.((6

جربيل نزل باملسح ،والغسل س ّنة(.((6
السالم من أ ّنه أجاز املسح(.((6

اجلصاص (ت270ه)
ّ -15

اجلر يف «األرجل»
روى
ّ
اجلصاص يف ّ

ع��ن أيب بكر ب��ن جم��اه��د ،واب���ن ع� ّ�ب��اس،
ثم
واحلسن ،وعكرمة ،ومحزة ،و ابن كثريّ ،

احتمل له وجهني(:((6

األول :أن تكون «األرج���ل» جم��رور ًة
ّ
عطف ًا عىل لفظ «ال��رؤوس» وهي جمرورة

وثانيهاّ :
اجلر من باب العطف عىل
أن ّ

بالباء ال��زائ��دة ،وامل��ف��اد هو املسح كام ال

وامل��ع��ط��وف عليه ه��و «ام��س��ح��وا» وهو

وه����ذا ال��دل��ي��ل ك�ما ت���رى خ� ٍ
���ال من

لفظ «ال����رؤوس» والعامل يف املعطوف

بمعناه بالنسبة إىل املعطوف عليه -وهو
«ال��رؤوس» -وبمعنى الغسل بالنسبة إىل

املعطوف -وه��ي «األرج���ل» -وق��د ورد
املسح بمعنى الغسل(.((6

واحتجوا هلذا الوجه الثاين بقول أيب
ّ

(((5
( ((6معاين القرآن . 273–272 :2
( ((6معاين القرآن . 273–272 :2

خيفى.

اإلي��رادات التي يف ق��راءة النصب -عطف ًا

عىل الوجوه...

��ر ب��امل��ج��اورة
وال��ث��اين :أن ي��ك��ون اجل� ّ
( ((6أحكام القرآن . 350–349 :3
( ((6الواقعة. 17 :
( ((6الواقعة. 22 :
وكاس
ٍ
«بأكواب وأباريق
ٍ
( ((6أي يف قوله تعاىل:
ني »...
من مع ٍ

ّ
واستدل لذلك
والعطف عىل «الوجوه»،
بدليلني:

 -1قراءة بعضهم يف قوله تعاىلَ « :ي ُط ُ
وف

ون»(((6
َع َل ْي ِه ْم ِو ْلدَ ٌان مخُ َ َّلدُ َ
«و ُحو ٍر
ثم قالَ :
ّ
ني»(((6
ِع ٍ

وهن
فخفضهن باملجاورة(،((6
ّ
ّ

معطوفات يف املعنى عىل الولدان ،ألنهّ ّن
هبن(.((6
ُي َط ْف َن وال يطاف ّ
 -2قول الشاعر:

فهل أنت إن ماتت أتانك راكب
إىل آل بسطام بن قيس فخاطب
معطوف عىل املرفوع من قوله« :راكب»
والقوايف جمرورة ،أال ترى إىل قوله:
فنل مثلها يف مثلها أو َف ُل ْم ُه ُم

دارمي بني ليىل وغالب
عىل
ّ

أقول :وهذان الدليالن باطالن:
ّ
ف�لأن قوله تعاىل
األول:
أ ّم��ا بطالن ّ
«و ُحو ٍر ِع ٍ
باجلر يف قراءة بعضهم فليس
ني»
َ
ّ
بمجرو ٍر عىل اجلوار بل حيتمل أمرين:

األول :أن ي��ك��ون عطف ًا عىل
األم���ر ّ

(((6
( ((6الواقعة. 18–17 :
( ((6راجع :فقه القرآن . 21 :1
( ((6الواقعة. 12 :

«أكواب» يف قولهُ َ « :ط ُ
وف َع َل ْي ِه ْم ِو ْلدَ ٌان
مخُ َ َّلدُ َ
ون * بِ َأ ْك َو ٍ
اب َو َأ َب��ا ِري��قَ َو َك� ْ�أ ٍ
س ِمن
َم ِع ٍ
ني»(.((7

وقوله« :يطفن وال يطاف ّهب��ن» غري

مس ّلم بل ال يمتنع أن يطاف باحلور العني

كام يطاف بالكأس.

هبن
وق��د ذك��روا من مجلة :ما يطاف ّ

الفاكهة واللحم(.((7

«ج َّن ِ
ات
األمر الثاين :أن يكون عطف ًا عىل َ

يم»( ((7فكأنّه قال :هم يف ج ّنات النعيم
ال َّن ِع ِ
ويف مقاربة أو معارشة ُحو ٍر ع ٍ
ني -ذكره أبو

ع ّ
يل الفاريس( -((7فقال:

��ور ِع�ينٌ » عن ابن
روي الرفع يف ُ
«ح ٌ

كثري ونافع وعاصم وأيب عمرو وابن عامر،
واجلر فيه عن ّ
املفضل عن عاصم ،ومحزة و
ّ

احلجة . 20 :4
(ّ ((7
( ((7قال البغدادي يف اخلزانة « :93 :5وقال
ابن هشام يف (املغني) :وقيل به يف «وحور
عني» فيمن جرّ ها فإن العطف عىل «ولدان
خم��ل��دون» ال عىل (أك���واب وأب��اري��ق) ،إذ
ليس املعنى أنّ ال��ول��دان يطفون عليهم
باحلور ،وقيل العطف عىل جنات ،وكأنّه
َّات وفاكهة وحلم طري
قيل :املقرَّ بون يف جن ٍ
وحور .وقيل عىل أكواب باعتبار املعنى ،إذ
ُ
ِدان خملدون بأكواب
معنى يطوف عليهم ول ٌ
يَنعَ مون بأكواب».
(((7
السقْط. 53–52 :
( ((7ضوء َّ
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وخرج الرفع عىل تقدير «وهلم
الكسائي،
ّ
ّ
اسمية .ومل
حور عني» مبتدأ وخرب ًا واجلملة
ّ
واجلر مح ً
ال
فيهن الطواف وال اإلطافة.
يذكر ّ
ّ
ُ
املقربون
عىل ج ّنات النعيم والتقدير :أولئك ّ
يف ج ّنات النعيم ويف ُح ْو ٍر ع�ين( ،((7أي:

ألنّه مرفوع حقيقة -واإلقواء من عيوبالقوايف -إذ هو حتريك املجرور بحركتني

يف مقارنة حور عني ومعارشة حور ع ٍ
ني
وإذا قام االحتامل بطل االستدالل كام

رتب ًة من الفرزدق فكيف يصدر عنه مع أنّه

نص عليه ابن ج ّن ّي يف اخلصائص(.((7
ّ
ٍ
فلوجوه:
وأ ّما بطالن الثاين

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

(((7
اجلر
الفرزدق؛ الشاعر املشهور لو كان ّ
جر ًا باملجاورة لكان مشتم ً
ال عىل اإلقوا َء
فيه ّ

خمتلفتني غ�ير متباعدتني مثل الكرسة

فحذف املضاف ،انتهى.
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الس ْقط» ونسبه إىل
املعر ّي يف «ضوء َّ
العالء ّ

األول :إِ ّن هذا الشعر الذي أورده أبو
ّ
( ((7عروض آل الرسول. 254 :
( ((7فهل أنت إن ماتت أتانُك را ِكب

فخاطب
ِ
إىل آل بسطام بن قيس

ولو مثلُك اختار الدنُوّ إليهم

ِب
لالقى كام القى يَسارُ الكواع ِ 

وكان الفرزدق خطب امرأ ًة من ولد بسطام
بن قيس الشيباينّ–أحد فرسان العرب
الثالثة وه��م :عامر بن الطفيل الكاليبّ،
وعتيبة بن احل��ارث بن شهاب ،وبسطام
بن قيس بن مسعود بن خالد–فلماّ طالبهم
الفرزدق بدفع َحدْ راء إليه أخربوه أنهّ ا قد
ماتت .ويقال :إنهّ م كذبوه يف ذلك خمافة أن
هيجوهم جرير.

وأمّا يسار الكواعب فهو عبد لرجلٍ من
العرب ولذلك الرجل بنات حسان فجعل
يتعرّ ض هلنّ  ،فقلن له :إنّا نريد أن نبخرك
بم ِْجمَ ٍر أي :عُ ودٍ ،فأمكنّا من ذلك ،وأعددن
له موسى ليخصينه.

(((7
عمن هو أدنى
ّ
والضمة  -وهو قبيح ّ

دليل العجز واإلفحام ،والفرزدق بعيد عنه
بمراحل.

الثاينّ :
أن قوم ًا محلوه عىل أنّه أراد:
*فهل أنت راكب إىل آل بسطام وآل

خاطب(*((7

أي قوم يصلح أن خيطب إليهم.
الثالثّ :
أن «خاطب» أمر من املخاطبة،

رصح
وهو يأمر جرير ًا بذلك ،وعىل هذا ّ

املعر ّي أبو العالء يف «ضوء السقط» وهو
ّ
ُأستاذ الشعر وأسبق من غريه يف معرفة
فحواه ومغازيه إذ قال:

والذي أذهب إليه ّ
أن قوله« :فخاطب»

أمر جلرير من قولك :خاطبهم ،خياطبهم،
( ((7ضوء السقط. 53 :
احلجة . 129 :1
(ّ ((7
السمرقندي . 396 :1
ّ
( ((7تفسري
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خطاب ًا ،كام تقول للرجل إذا لمُ ْت َُه عىل يشء

فعله ،واملطلق -أي املسح مطلق ًا -ال حيمل

فعلت(.((7

دليلٍ .

فسكت :تك َّل ْم أي ه� ِ
حجتك عىل ما
�ات ّ

 -16ابن خالويه (ت370ه)

آلر ُج ُل ُبن َّي ِ
ات َّ
آلطر ْي ِق َو َقفا عىل
سلك َّ
َغيرْ ِ َسدَ ٍد سوا ُه يف محل القرآن عىل الغسل

س من جهة اإلع��راب والقواعد،
لكن َل ْي َ
بل زعم كغريه من اجلمهور ّ
أن الس ّنة د ّلت

عىل ذلك ،واحلال ّ
أن تلك القراءة من ناحية
اإلع��راب ّ
تدل عىل املسح بحكم العطف

وحاصل كالمه هوّ :
أن النحو والبالغة

واجلر باملجاورة
 -2العطف عىل األيدي
ّ

ّ
واستدل هلذا الوجه بقوله تعاىل يف سورة
«وحو ٍر ِع ٍ
ني»(.((8
الواقعةُ :

واجلوابّ :
اجلر باجلوار -لو ثبت يف
أن ّ

العربية -فهو غري فصيح ،والقرآن ال
اللغة
ّ

حيمل عليه.

الفاريس (ت377ه)
 -18أبو عيل
ّ

�اريس ب �الجْ َ � ِّ�ر ،الن القانون
حكم ال��ف� ّ
النحوي ال يفيد إلاّ املسح ،لك ّنه أراد من
ّ

ي��ش��ه��دان ب��امل��س��ح ،ل��ك��ن ال��س � ّن��ة ج��رت

امل��س��ح :الغسل؛ بدليلني:

السمرقندي (ت373ه)
-17
ّ

اجلارة.
الغسل ،واآلخر :الباء ّ

 -1العطف عىل «الرؤوس» ومحل اآلية

التنزيل فالوجه أن حتمل عىل األقرب منهام

استدال ً
ال بالس ّنة ،ونحن ّأكدنا يف بحوثنا

ُ
«و َأنهَّ ُ ْ���م َظ ُّنوا َكماَ
األوىل :قوله تعاىلَ :
َظنَن ُت ْم َأن َلن َي ْب َع َث اللهَّ ُ َأ َحد ًا»(.((8

بالغسل.

واحتمل هلا وجهني:

عىل املسح ،لك ّنه ّقيده باملسح عىل ُ
اخل ّفني
السابقة ّ
بأن املسح عىل اخل ّفني هو ما أمر به
عمر الناس ومل يثبت عن رسول اللهَّ  أنّه
احلجة . 113–112 :2
(ّ ((7
( ((8اجلنّ . 7 :

مه���ا(((8

-ما

ملخصهّ :-
ّ
أن يف الكالم عاملني :أحدمها:
واتفقوا عىل ّ
أن العاملني إذا اجتمعا يف

ّ
واستدل عىل ذلك بآيات:
دون األبعد،

الثانية :قوله تعاىلَ « :ي ْس َت ْف ُتو َن َك ُقلِ اللهَّ ُ

( ((8النساء. 176 :
( ((8احلاقّة. 19 :
( ((8الكهف. 96 :
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عىل «الرؤوس» ّ
وأن التنزيل كان هبذا(.((8

املقيد -أي املسح عىل اخل ّفني -بال
عىل ّ
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ُي ْفتِ ُ
يك ْم فيِ ا ْل َك َ
ال َل ِة»(.((8

���رؤُ ا
الثالثة :قوله ت��ع��اىلَ :
«ه����اؤُ ُم ا ْق َ

ِكتَابِ َي ْه»(.((8

الرابعة :قوله تعاىل« :آ ُتونيِ ُأ ْف ِر ْغ َع َل ْي ِه

باجلر ّ
أن
ِق� ْ�ط��ر ًا»( ((8 ((8فلماّ رأى القارئ
ّ
العاملني إذا اجتمعا محل الكالم عىل أقرهبام

إىل املعمول ،محل يف هذه اآلية عىل أقرهبام
وهو الباء دون قوله تعاىل« :اغسلوا» إلاّ

ّ
متشبث ًا
الفاريس محل املسح عىل الغسل
أن
ّ
ّ

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

بدليلني َع ِل ْي َلينْ ِ مها:
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 -1م��ا رواه بعضهم -ال���ذي زعم

الفاريس أنّه غري م ّتهم بالكذب(ّ :-((8
أن
ّ
( ((8رشح التسهيل البن مالك . 177 :2
( ((8وال خيفى لطف هذه العبارة فإنّ الذي مل
يشتهر بالكذب ال يستلزم أن ال يكذب
لا فهو قد يكذب غايته أ ّن��ه مل يعرف
أص� ً
بذلك ومل يشتهر ،وإذا كان نقل هذا الرجل
حجة وسبب ًا لرصف القرآن عن
املجهول ّ
ظاهره وإخراج حمكمه عن حكمه فكيف ال
حجة للامسحني وهو
يكون كالم ابن عبّاس ّ
حرب ا ُألمّة والذي كان من العلم والفضل
والصدق بمكان قلّام يبلغه غريه .ويا ليت
الفاريسّ سمّ ى لنا ذاك الرجل حتّى ننظر يف
شأنه وروايته .ولعلّ الفاريسّ أراد غمز ًا يف
كالم الغاسلني ومل يرصّ ح بذلك ألنّ التقية
مل تتح له أكثر من ذلك.
( ((8ص. 33 :
( ((8مشكل إعراب القرآن . 220 :1
َص ُل عَ دَ مُ آ َّلتْق ِديْر .
( ((8إِ ْذ قالُوْ ا :اال ْ

وقوى ذلك
املسح بمعنى الغسل اخلفيفّ .

بام رواه عن أيب عبيدة ّ
أن املسح ورد بمعنى

الس ِ
وق
«الضرَّ ْ ب» يف قوله تعاىلَ « :م ْسح ًا بِ ُّ
َو َ
األ ْعن ِ
َاق»(.((8

 -2التوقيت والتحديد وإنّ�ما ورد يف

املغسول ال املمسوح عىل ما زعموا.

ّ -19
القييس
مك ّي بن أيب طالب
ّ
(ت386ه)

القييس يف توجيه هذه القراءة
تعرض
ّ
ّ
ٍ
لوجوه:
األولّ :
اجل��ر يف «األرج����ل» ر ّب�ما
ّ
أن ّ

يكون من باب العطف عىل «ال��رؤوس»
لفظ ًا ويقدّ ر ما يوجب الغسل ،كأنّه قال:

«وأرجلكم غس ً
ثم ا ّدعى ّ
أن اآلية مع
ال»ّ ،

ذلك حمكمة(.((9

أو ًال :إِ ّن التقدير حيتاج إىل
واجل��واب ّ

املوجب ،وهو هنا مفقود ،إذ املعنى يف اآلية
ال يطلبهِ ،
فلم تقدّ ر بال سبب؟

وثاني ًاّ :
أن التقدير خالف األصل( ((9ال

ُيصار إليه إلاّ بدليل ،وما هو الدليل الذي
اضطرنا إىل تقدير التمييز -غس ً
ال -وتقدير
ّ

حجة القراءات . 223 :1
(ّ ((8
الثعلبي . 27 :4
ّ
( ((9تفسري
( ((9النساء. 75 :

سامحة العالمة السيد عيل احلسيني الشهرستاين

التمييز؟ -لو فرض ثبوته -فغري معينّ أن

«متسحت للصالة ،أي
للتعميم ،يقولونّ :

املرجح ألحدمها
مقدّ ر ًا لكان مسح ًا ،وهو ّ

ين(.((9
حاتم السجستا ّ

يكون «غس ً
ال» إذ اآلية حتكم بأنّه لو كان

وهو املسح -عىل اآلخر -وهو الغسل-وهذا التقدير مؤ ّيد باللفظ واملعنى َو َأ ْع َل ُق
بمحكمية اآلية.

 -20ابن زنجلة (ت403ه)

رواها عن ابن كثري ،وأيب عمرو ،ومحزة،

وأيب بكر عطف ًا عىل لفظ ال���رؤوس ،ومل
ّ
يتمكن من أن ينكر ّ
اجلر يفيد املسح ال
أن ّ

عباس وردت ّ
بأن «الوضوء غسلتان
ابن ّ
الشعبي :نزل جربيل
ومسحتان» ،وكذا عن
ّ

باملسح ،أال ترى أ ّن��ه أمهل ما كان مسح ًا
ومسح ما كان غس ً
التيمم(.((9
ال يف ّ

الثعلبي (ت427ه)
-21
ّ

الثعلبي اجل� ّ�ر يف «األرج��ل» عن
روى
ّ

الشعبي ،وأيب
أنس ،واحلسن ،و علقمة ،و
ّ

اجلر وجوه ًا ثالثة:
حاتم ،وذكر يف توجيه ّ

األول :إِ ّن «األرج����ل» عطف عىل
ّ

ال��رؤوس ،واملسح بمعنى الغسل ،والباء
( ((9البيت بال نسبة يف اخلصائص 341 :2
واخلزانة  ،142 :3 ،231 :2معاين القرآن
للفرّ اء . 121 :1

معنى؛
الثاين :إِ ّن ّ
اجلر عىل اجلوار لفظ ًا ال ً

ضب َخ ِر ٍ
ب» ،وقوله
كقول العربُ :
«ج ْح ُر ٍّ
«ر َّبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن ِ
هذ ِه ا ْل َق ْر َي ِة َّ
الظالمِ ِ
تعاىلَ :
َأ ْه ُل َها»( ((9وقول الشاعر:
ورأيت زوجك يف الوغى

متق ّلد ًا سيف ًا ورحما(((9

والرمح ال يتق ّلد وإنّام حيمل.

وق��ول لبيد صاحب املع ّلقة املشهورة

فيها:

( ((9البيت يف ديوانه 298 :واخلصائص ،432 :2
واإلنصاف يف مسائل اخل�لاف ،611 :2
للشنقيطي. 118 :
ّ
ورشح املعلّقات العرش
التربيزي:
ّ
ورشح القصائد العرش للخطيب
ب�ر ّي.
 . 133و«األي��ق��ه��ان» اجل��رج�ير ال� ّ
«أطفلت» صار هلا أطفال« .اجللهتان» جانبا
الوادي .
الثعلبي . 28 :4
ّ
( ((9تفسري
الثقفي وتشدّ ده
ّ
احلجاج
( ((9انظروا إىل حرص ّ
يف تطبيق الرشيعة ،يف الوضوء الغسيل عىل
وج��ه اخلصوص  ،فهل عرفتم من سرية
احلجاج وأمثاله حرص ًا عىل حفظ الرشيعة
ّ
والعمل بالكتاب وانتهاج السنّة غري هذه
�وي
املسألة وأمثاهلا مما أبدعه النهج األم� ّ
الناصب لرسول اللهَّ  وسنّته ؟ سؤال يثري
عقولنا باحث ًا عن جواب !!!
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غري ،واعرتف ّ
بأن الرواية الصحيحة عن

ّ
األنصاري وأيب
توضأت وهذا قول أيب زيد
ّ
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فروع َ
األيهْ ُ َق ِ
ان وأطفلت
َف َعال
ُ
َ
باجل ْل َهتَينْ ِ

ظباؤها و َنعامها(((9

والنعام ال تطفل وإنّام تفرخ.

َ

ُ

الثالث :إِ ّن املراد به املسح عىل األرجل

لقرب اجل��وار كقوله« :غمر ال��رداء» أي:
«قبل رأس زيد ويده
واسع الصدر .ويقالّ :

ورجله» وإن كان ىف العاممة رأسه ويف ُ
الك ّم
يده ويف ّ
اخلف رجله.
ويف احلديثّ :
النبي صىل اهلل عليه
أن
ّ
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وآله كان إذا ركع وضع يده عىل ركبتيه،
وليس املراد أنّه مل يكن بينهام حائل(.((9

الثعلبي يف الوجه الثالث إىل
وملّا رجع
ّ

احلقّ صار مبسوط اليدين من ناحية األد ّلة،
رصح ّ
بأن قوم ًا من العلامء
وأوردها بعد أن ّ

أجرى اآلية عىل ظاهرها وأج��ازوا املسح
عباس:
عىل القدمني ،وقال :وهو قول ابن ّ

«ال��وض��وء مسحتان و غسلتان» وأن��س
110

أيض ًا:

روى ابن ُع َل َّي َة ،عن محيد بن موسى بن

أنس أنّه قال ألنس ونحن عندهّ :
احلجاج
إن ّ
خطبنا باألهواز فذكر الطهر وقال« :اغسلوا

الثعلبي . 29–28 :4
ّ
( ((9تفسري
( ((9رسائل املرتىض . 163 :3

وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم،
فإنّه ليس يشء من ابن آدم أقرب إىل خبثه

من قدميه فاغسلوا بطوهنام وظهورمها
وكعبهام وعراقيبهام»(.((9
فقال أنس:

احلجاج ،قال تعاىل:
صدق اللهَّ وكذب ّ
«وا ْم َس ُحوا بِ ُرؤُ ِ
وس ُك ْم َو َأ ْر ُج َل ُك ْم».
َ
وكان أنس إذا مسح قدميه ب ّلهام.
والشعبي قاال:
وكذا احلسن
ّ

املتيمم
نزل جربيل باملسح ،أال ترى
ّ

يمسح م��ا ك��ان غ��س� ً
لا ،ويلغي م��ا كان

مسح ًا.

وحدّ ث يونس عن عكرمة :أنّه [كان]

يمسح رجليه وال يغسلهام.
ونقل عن قتادة قوله:

افرتض اللهَّ غسلني و مسحني.

ثم نقل عن داود بن ع ّ
ين وابن
يل اإلصبها ّ
ّ
الطربي َو َأيب يعىل ّ
ّ
أن
جرير
ّ
املتوضئ يتخيرّ

بني املسح والغسل(.((9

والصحيح من هذه الوجوه هو الوجه

الثالث ،وهو ال حيتاج إىل توجيه وجواب.
( ((9الكهف. 96 :
( ((9احلاقّة. 19 :

 -22الرشيف املرتىض ع ّ
يل بن

املوسوي علم اهلدى رمحه اهلل
احلسني
ّ
(ت436ه)

اجلر َأ ّوىل
والرشيف املرتىض يرى قراءة ِّ

من قراءة النصب يف إِفا َد ِة املسح وإن كان
النصب ،يفيد ذلك أيض ًا(.((10

االستدالل:

األول:
الدليل ّ

ّ
أن النصب حيتاج إىل عامل النصب،

والعامل فيه حيتمل وجوه ًا:

أو ُي َقدَّ ُر هلا ِ
ٌ
حمذوف.
عام ٌل

�ار
أو تكون معطوفة عىل موضع اجل� ّ

واملجرور يف قوله« :برؤوسكم».

واألول -وهو العطف عىل «األيدي» ال
ّ

جيوز ألمرين:

 -1لبعدها ع��ن ع��ام��ل النصب يف

«األيدي».

ّ
وألن إعامل العامل األق��رب أوىل
-2

من إعامل األبعد وذلك كام يف قوله تعاىل:
«هاؤُ ُم
«آ ُتونيِ ُأ ْف ِر ْغ َع َل ْي ِه ِق ْطر ًا»( ((10وقولهَ :

( ((10اجلنّ . 7 :
(((10

«و َأنهَّ ُ ْم َظ ُّنوا َكماَ
ا ْق َرؤُ ا ِكتَابِ َي ْه»( ((10وقولهَ :
َظنَن ُت ْم َأن َلن َي ْب َع َث اللهَّ ُ َأ َحد ًا»(.((10

وكذا قول القائل -إذا قال« :-رضبت

عبد اللهَّ  ،وأكرمت خالد ًا وب�شر ًا» ّ
فإن ر ّد

«ب�شر ًا» إىل حكم اجلملة املاضية التي قد
انقطع حكمها ووقع اخلروج عنها هو حلن

وخروج عن مقتىض اللغة.

وقوله« :اغسلوا وجوهكم وأيديكم»

مجلة مستق ّلة بنفسها وقد انقطع حكمها
بالتجاوز هلا إىل مجلة ُأخ��رى وهو قوله:

«امسحوا برؤوسكم».
مقدّ

وال���ث���اين -وه���و ال��ن��ص��ب بمحذوف
ر–ال جيوز ألمرين أيض ًا((10(:

( ((10رسائل املرتىض . 164 :3
( ((10رسائل املرتىض . 164 :3
والشاهِدُ فيه «أنّ قوله
( ((10البيت يف ديوانهَّ 25 :
«مزمّل» ُجرَّ ملجاورته ل «اُناس» تقدير ًا ال
لِ «بجاد» لتأخره عن «مزمّل» يف الرتبة.
وإن كان املعروف عند القائلني باجلر عىل
اجلوار أنّه ُجرَّ ملجاورته ل «بجادٍ» فاملجاورة
عىل قسمني :مالحقة حقيقية ،وتقديريه كام
يف هذا البيت ،وقال رشاح املعلقات ومن
تبعهم :جرّ «مزمّل» عىل اجلوار لِ «بجاد»
وحقه الرفع ألنّه نعت لِ «كبري» .املحتسب
 ،135 :2تذكرة النحاة ،346 ،308 :مغني
للشنقيطي:
ّ
اللبيب  ،515 :2رشح املعلّقات
يل الفاريسّ « :إنّه ليس عىل
 .49وقال أبو ع ّ
لا صفة
اخلفض ب��اجل��وار ب��ل جعل م��زمّ� ً
حقيق ّي ًة لبجادٍ ،قال :ألنّه أراد مزمّل فيه ثمّ
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النّه إ ّما «اغسلوا» عطف ًا عىل «األيدي».
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 -1ألنّه ال فرق بني أن تقدّ ر حمذوف ًا هو

الغسل ،وبني أن تقدّ ر حمذوف ًا هو املسح.

ّ
وألن احلذف ال ُيصار إليه إلاّ عند
-2

غري تقدير حمذوف مل جيز محله عىل حمذوف.

محل القراءة بالنصب عىل ما يطابق معنى

حتتمل سواه بخالف النصب ،فالواجب

وال��ث��ال��ث -وه���و احل��م��ل أي :محل

باجلرّ ،
ألن القراءتني املختلفتني
القراءة
ّ

-جائز وشائع إلاّ أنّه موجب للمسح دون

اجلر
بينهام ،وهذا الوجه أيض ًا ّ
يرجح قراءة ّ

فام عطف عىل موضعها جيب أن يكون

األندليس (ت458ه)
 -23ابن ِس ْي َدة
ّ

إلاّ أنّه ملّا كان إعامل أقرب العاملني أوىل

اجلر
اجلر عىل ّ
عىل لفظ «الرؤوس» بل محل ّ
باملجاورةّ ،
وأن أصله النصب عطف ًا عىل

لفظة ال��رؤوس -أوىل من نصبها وعطفها

الشريازي ّ
أن القرآن
ونقل عن أيب إسحاق
ّ

اجل���ار وامل��ج��رور
النصب ع�لى م��وض��ع
ّ

الغسلّ ،
ألن ال���رؤوس ممسوحة اتفاق ًا،
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الدليل الثاين:

إِ ّن ال��ق��راءة ب��اجل� ّ�ر تقتيض املسح وال

ّ
استقل الكالم بنفسه من
ال�ضرورة ،وإذا

ممسوح ًا(((10مثلها.-

وأكثر يف القرآن ولغة العرب وجب أن

جت��ري��ان جم��رى آيتني يف وج��وب املطابقة
عىل قراءة النصب(.((10

اجلر عطف ًا
مل ُت ْع ِجب ابن سيدة ق��راء ُة ّ

جر اآلية -ح ّتى تكون معطوفة عىل
يكون ّ

«الوجوه» واآلية تفيد الغسل -عىل زعمه-

اجلار واملجرور ،ألنّه أبعد قلي ً
ال
عىل موضع ّ

ولسان العرب يشهدان بجواز اجل� ّ�ر عىل

اجلر يف «األرجل» عىل
فلذا ّ
ترجحت قراءة ّ
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قراءة نصبها.

حذف حرف اجلرّ فارتفع الضمري واسترت يف
املفعول» انتهى باحلروف.
( ((10البيت لألعشى يف ديوانه 127 :والشاهد
فيه قوله «وي��س��أم» حيث رفعه أل ّن��ه خرب
واج��ب معطوف عىل «تقىض» واس��م كان
مضمر فيها و ُي��روى «تقضيِّ لُبانات وَ يتأمَ
س��ائ��مُ » .والشاهد يف ه��ذه ال��رواي��ة نصب
«يسأم» ب��ـ«أن» مضمرة .اُنظر الكتاب :3
 ،38واملقتضب ،297 :4 ،26 :2 ،27 :1
ورشح املفصل البن يعيش .65 :3

املجاورة(.((10

واجل��وابّ :
أن اللهَّ تبارك وتعاىل فرض

البينة عىل املدّ عي ولوالها ال ّدعى ّ
كل أحد
ّ

كل يش ٍء من غري أن يلوي عىل ٍ
ّ
يشء .ونحن
( ((10الكشّ اف . 643 :1
نص عىل البطالن من أعالم السنّة أبو
( ((10وقد ّ
شامة وسيأيت عرض رأيه يف ذلك ،وقد تقدّ م
يل الفاريسّ أيض ًا .
يف اجلواب عن أيب ع ّ

سامحة العالمة السيد عيل احلسيني الشهرستاين

نطالبه بالدليل الذي أخذ بيده إىل محل اآلية
عىل الغسل دون املسح.

حممد بن
 -24الشيخ أبو جعفر ّ
الطويس (ت460ه)
احلسن
ّ

الطويس اجل ّ��ر عىل حممله
محل الشيخ
ّ

الصحيح ،وهو العطف عىل «ال��رؤوس»

لفظ ًا ،واملفاد املسح ال غري ،وأبطل رمحه
اجلر باملجاورة الذي نحته القوم تأييد ًا
اهلل ّ

لرأهيم وإيثار ًا هلواهم ،وقال ما حاصله:

ُت َقضيّ

ُلبا َنات ويسأم سائِم(((10

ٌ َْ

ُ َ ُ

وأجاب ّ
بأن هذا باطل.

الزخمرشي
 -25أبو القاسم
ّ
(ت538ه)

����ر ع�ل�ى مثل
مح���ل
ّ
ال���زخم�ش�ري -اجل� ّ

النصب -بإفادتِ ِه ا ْل َغ ْس َل بِزَ ْع ِمه وقالّ :
إن

اجلر أيض ًا ُي ْفيدُ الغسل ال املسح ،ووقع يف
ّ
َخ َلده أنّه لو ُسئل :لمِ َ عطف عىل الرؤوس
املمسوحة باالتفاق؟ أي :لو ك��انامل��راد

بل هي معطوفة عىل «الوجوه» وكان ح ّقها

فأجاب عن ذلك قائ ً
الّ :
بأن العطف عىل

«األرجل» ليست للعطف عىل «الرؤوس»

عىل املمسوح؟

جرت لوقوعه يف جماورة
النصب ،لك ّنها ّ

املمسوح ليس إلفادة املسح بل للداللة عىل

�ب َخ�� ِر ٍ
ب» و«اخل��راب» ممّا يوصف به
َض� ٍّ

صب املاء عليها(.((11
وجوب االقتصاد يف ّ

«ج ْح ُر
املجرور وهو «الرؤوس» كام قالواُ :

ُ
«الضب».
«اجل ْح ُر» ال
ُّ

عدم اإلرساف والنهي عنه ،والتنبيه عىل
وجعل التحديد قرينة عىل ذلك وقال:

وكقول امرئ القيس املشهور:

إ ّن��ه جاء يف املغسول وثبت ،ومل يثبت يف

ملِ (((10

وتشبث أيض ًا بروايات قد تقدّ م اجلواب
ّ

ري ًا يف َع َرانني َو ْب ِ
له
َك َأ َّن ثب ُ
ري ُأ ٍ
َكب ُ
ناس يف بِجاد ُمزَ ّ

واملز ّمل ممّا يوصف به الكبري ال البجاد.

وكام قال األعشى:

لقد كان يف َح ْو ٍل َث ٍ
واء َث َو ْي ُته

( ((10األعراف. 31 :

املمسوح وأنّه مل ترضب له غاية يف الرشيعة.
الروائي.
عنها يف البحث
ّ

ث� ّ�م ق��الّ :
�س��ك� ْ�وا بظاهر
إن مج��اع� ًة تمَ َ� ّ

( ((10الوسيط . 159 :2
( ((11الوسيط . 160 :2
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أنّ���ه ل��و اع�ت�رض أح���د ّ
اجل���ر يف
ب���أن
ّ

الغسل ِ
فل َم مل يعطف عىل املغسول وعطف
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فأو ْج ُبوا املسح ثم دعم ذلك برواية
القرآن ْ

الشعبي ،ولك ّنه يف الوقت نفسه ا ّدعى ّ
أن
ّ

الس ّنة جرت بالغسل ،وفيام تقدم أثبتنا عدم

ومل جي��ئ يف امل��م��س��وح» ف��ب��اط��ل ،وي��أيت

نظريه يف كالم الفصحاء من العرب ،ولو

أ ّما قولهّ :
«إن التحديد جاء يف املغسول

بيان البطالن( ،((11بل ّ
كل من املغسول
واملمسوح إن احتاجا إىل التحديد ُحدّ دا
وإلاّ فال.

وأ ّم��ا كالمه ال��ذي تقدم فهو دعوى

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

سبحانه يف سعة من أن يبينّ ذلك بالترصيح
«ك ُلوا َواشرْ َ ُب��وا َو َ
كام بينّ يف آية ُ
ال ُتسرْ ِ ُفوا
إِ َّن ُه َ
ال يحُ ِ ُّب المْ ُسرْ ِ ِفنيَ »( ((11وهل ألحد أن

جرياهنا بذلك.

صح العطف عىل يشء ال
بال دليل ،فلو ّ

يدّ عي مثل ذلك يف مواضع ُأخرى ،أو جاء

الزخمرشي هلا نظري ًا ألورده يف ذيل
وجد
ّ
ذاك البحث من غري َت� َ�ر ُّد ٍد دع ًام لرأيه ،وملّا

مل يورد ذلك ّ
دل عىل ّ
أن ما ذكره عا ٍر عن
الصحة.
ّ

واحلاصلّ :
أن ال��ذي خياف اإلرساف

يستحقّ أن يعطف عليه بمثل ما ذكره

ُص َعىل َعدَ م جواز االرساف
ينبغي أن َين َّ

الكالم ،فوضع الكلم يف غري موضعها أن

النيسابوري
الواحدي
-26
ّ
ّ
(ت468ه)

الزخمرشي ألمكن ّ
لكل من أخطأ مواقع
ّ

ينحت من عنده عذر ًا ويتحدث بمثل ما

فيها بام ال يتطرق إليه االحتامل.

ٍ
وحينئذ ي ّتسع اخلرق
الزخمرشي،
حتدث به
ّ

الواحدي ّ
اجلر يف اآلية من
اعرتف
ّ
بأن ّ

عىل ّ
أن اإلشارة إىل هذه النكتة املزعومة

امل��س��ح ،إلاّ أنّ��ه مح��ل املسح ع�لى الغسل

صحت -لكانت
هبا من سلطان وأنهّ ا -لو ّ

ممسوحان إلاّ ّ
الرجل مراد به
أن املسح يف ِّ

الراقع.
عىل َّ
114

ولو كان املراد النهي عن اإلرساف لكان

الزخمرشي من عنده ما أنزل اللهَّ
التي نحتها
ّ

ُم ْو ِق َع ًة يف اللبس والغلطَ ،ومخُ ْ ِر َج ًة لآلية عن
املحكامت.

( ((11يف عرض رأى الشيخ الطربيسّ صاحب
التفسري .

باب العطف عىل لفظ ال��رؤوس ،ومفاده

حيث قال :وعىل هذا «الرأس» و«الرجل»

الغسل( ((11انتهى.

ّ
واستدل عىل ذلك بدليلني:

( ((11عند مناقشة كالم الفاريسّ .
( ((11أُصول الرسخيسّ . 20–19 :2
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األول :قول نسبه إىل أيب زيد األنصاري،
ّ

أن املسح خفيف الغسل ،وال ّ
وهوّ :
شك أنّه
جمازي وهو حيتاج إىل القرينة ،والقرينة
معنى
ّ
ً

لذلك التحديد وهو «إىل الكعبني» حيث إنّه
خيتص الغسل ،وال جيري يف املسح(.((11
ّ
واجلواب عن ذلك:

ّأو ً
ال :أ ّن����ه غ�ير ث��اب��ت وس��ي��أيت يف

الرسخيس (ت486ه)
-28
ّ

الرسخيس ّ
اجلر يف األرجل
اعرتف
ّ
بأن ّ

ال يفيد إلاّ املسح بعطف الرجل عىل الرأس،

ولك ّنه بغى عىل احلقّ أخري ًا  ،فحمله عىل
املسح عىل اخل ّفني(.((11

أن اخل� ّ
واجل���وابّ :
�ف ليس برجلٍ ال

رشع ًا وال عرف ًا ،وكذا ال يطلق الرجل عىل

ت��ف��ص��ي��ل��ه( .((11وأمج��ل��ن��ا اجل����واب عنه

ّ
اخلف يف كالم العرب ،فإن كانوا صادقني

«مسح» ومل
وثاني ًا :إذا كان كذلك فهو
ٌ

بعربيتهم -وقد كان كثري من
املوثوقّ
يسمون املسح عىل اخل ّفني
الصحابة ال
ّ

وألزم من محله عىل املجاز ،مع أن التحديد

أحب إ ّيل من
لئن أمسح عىل جلد محا ٍر ّ

سابق ًا(.((11

عىل الغسل ،ثم إن املسح عىل احلقيقة أوىل
ليس فيه قرينية ،ألنّه واقع يف املسح أيض ًا.

اجلويني (ت 478ه)
 -27أبو املعايل
ّ

��ر يف «األرج���ل»
�ي اجل� ّ
اع��ت�بر اجل��وي��ن� ّ

بالعطف عىل لفظ «ال���رؤوس» ،واملعنى
عىل الغسل واملرادّ :
أن «امسحوا» عامل يف

«ال��رؤوس» بمعناه ويف «األرج��ل» بمعنى
ّ
واستدل لذلك بأد ّل ٍة.
الغسل.

( ((11التفسري الكبري . 163 :11
( ((11مسند زي��د ب�شرح ال���روض النضري،
واالعتصام بحبل اللهَّ . 218 :1
( ((11قواطع األدلّة . 412 :1

مسح ًا ح ّتى جاء عن عائشة أنهّ ا قالت:
أن أمسح عىل اخل ّفني(.((11

وقوهلا هذا أزعج عمر فقال ذا ّم ًا هلا :ال

تأخذوا بقول امرأة(.((11

ين (ت489ه)
الس ْمعا ّ
 -29أبو املظ ّفر َّ

ين إف��ادة اآلية الغسل ال
ا ّدع��ى السمعا ّ

ٍ
لوجوه:
املسح

اجل��ر ب��اجل��وار مستدلاّ ً بقول
ّ
األولّ :
مكرر ًا والذي تقدّ م جوابنا
العرب املنقول ّ

( ((11يف 
ص
( ((11الواقعة. 18–17 :
البزدوي . 204 :1
ّ
( ((11أُصول
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يبلغ «الغسل» فهو اعرتاف بعدم داللة اآلية

ٍ
بشاهد من كالم العرب
فيام يقولون فليأتوا
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َع ْن ُه .وقول امرئ القيس يف املع ّلقة:
ّ
كأن ثبري ًا يف عرانني وبله

بجاد مزملِ (((12
ٍ
كبري ُأ ٍ
ناس يف

ُ

ُ َّ

الثاين :أنّه من باب العطف عىل الرؤوس

واملفاد الغسل كام زعم ذلك يف قوله تعاىل:
« َي ُط ُ
وف َع َل ْي ِه ْم ِو ْلدَ ٌان مخُ َ َّلدُ َ
ون* بِ َأ ْك َو ٍ
اب
ني»(((12
س ِمن َم ِع ٍ
َو َأ َبا ِريقَ َو َك� ْ�أ ٍ
ثم قال:
ّ

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

ّ
اخلف؛ ال لغ ًة وال رشع ًا.

 -31عامد الدين ِ
الطربي
الكيا ا َهل َّراس
ّ
(ت504ه)
اهلراس ّ
بأن «األرجل» يف حالة
اعرتف َّ

اجل� ّ�ر معطوفة عىل «ال���رؤوس» لفظ ًا ،كام
اعرتف أيض ًا ّ
بأن اللفظ ظاهر يف املسح(،((12

هبن عىل
�ور ِعنيٌ » وهؤالء ال ُيطاف ّ
َ
«و ُح� ٌ

إلاّ أنّه زعم ّ
ثم
أن القرائن تثبت الغسلّ ،

البزدوي (ت493ه)
-30
ّ

كان املراد املسح «فالبلل اخلارج من املاء يف

أزواجهن.
ّ

116

يف اآلية ُيراد منه آلأْ َ ْر ُج ُل حقيقة وال يراد به

ال��ب��زدوي يف ق���راءة اجل� ّ�ر
لقد سلك
ّ

الصواب وق��ال( :((12إنّه معطوف
مسلك َّ
عىل «ال���رؤوس» ومعنى كالمه ان يكون

ُمفاد اآلية املسح ،لكنه عنى باملسح املسح

عىل اخل ّفني ال عىل القدمني فهو كمن زعم
الرساب ما ًءّ ،
ألن إِطالق كلمة «وارجلكم»

( ((12أحكام القرآن . 50 :3
( ((12الغَ زالة قرية من قرى طوس–كام يف املصباح
املنري–وهي خمفّفة الزاي وإليها ينسب أبو
حامد حممّ د الغزايلّ ،والناس يشدّ دون الراء
طوس القديمةِ .وينسب إليه
ٍ
خطأً ،وقبرُ ُه يف
اليوم قربٌ عليه قُبة سامقةٌ يف بغداد قرب
قرب الشيخ عبد القادر اجلييل (الگيالين)
الصويف احلنبيل املشهور (ت  561ه) وليس
بصحيح.
( ((12املنخول . 201 :1

ذكر قرينة التحديد إىل الكعبني ،وقال :لو

ّ
خف املاسح كيف يمتدّ إىل الكعبني وكيف
يمكنهم ذلك؟».

ويظهر من هذا أنّه ال ينكر ظهور اللفظ

وداللته عىل املسح عىل القدمني مطلق ًا -ال

املسح عىل اخل ّفني ،-إلاّ ّ
أن قرينة التحديد

عنده ّ
تدل عىل الغسل.

والقرينة الثانية هي الرواية املوضوعة

ساء َف ْه ُمها:
عىل لسان رسول اللهَّ  أو المْ ُ ُ
«ويل للعراقيب من النار» وقد تقدّ م َر ُّدها.

الطويس
 -32الغزا ّيل()254
ّ
(ت505ه)

لقد َف ِط َن الغزا ّيل ّ
اجلر ال يفيد إلاّ املسح،
أن ّ
( ((12املنخول . 202 :1

سامحة العالمة السيد عيل احلسيني الشهرستاين

وهتجم
وأنّه ينايف معتقده فأنكره من أساسه ّ
عىل قومه يف تعرضهم لقراءة اجلر َ
وأ ِس َ
ف
ّ
ّ
هم إىل إنكاره وأغلظ هلم يف
من عدم ِف ْطنَتِ ْ

الضمة إىل
أي :استثقلوا النقل من
ّ

ال���ك�س�رة ،إذا ك��ان��ت��ا الزم��ت�ين بخالف

العارضتني نحو« :ضرُ ِ ب» واستثقلوا النقل

القول به واالستدالل عىل من قال من باب

الضمة مطلق ًا أي سواء أكانتا
من الكرسة إىل
ّ

الع َر ِ
«ج ْح ُر َض ٍّب َخ ِر ٍ
ب» وقول
بُ :
بقول َ

البغوي (ت 510أو 516ه)
-33
ّ

ورصح ّ
بأن استدالهلم للمجاورة
املجاورةّ ،

الزمتني أم عارضتني.

ام��رئ القيس« :م��ز ّم��ل» ،و «ح��ور عني»

��ر يف األرج���ل عىل
مح��ل ال��ب��غ� ّ
�وي اجل� ّ

يف األمثلة ليس سببه امل��ج��اورة بل سببه

األول :أن ي��ك��ون ع��ط��ف� ًا ع�لى لفظ
ّ
فاد ِ
اآلية المْ َ ْس ِح ،ولك ّنه
«الرؤوس» فيكون ُم ُ

جر «األرجل» ّ
اجلر
وأن ّ
ليس بصحيح يف ّ
ّ
أن الرفع أثقل من

الكرس(((12

فاستثقلوا

االنتقال من حركة خفيفة إىل حركة ثقيلة،

واحلاصلّ :
أن العرب كرهت االنتقال

الضمة كام كرهت االنتقال
من الكرسة إىل
ّ
الضمة إىل الكرسة .قالوا :النقل من
من
ّ

الضمة والعكس ثقيل ،فلذا
الكرسة إىل
ّ
الثالثية « ُف ِعل»
تركوا يف أبنية األس�ماء
ّ
ِ
و«ف ُعل».

قال ابن احلاجب :سقط « ُف ِعل» ِ
و«ف ُعل»

استثقا ً
ال( ((12انتهى.

( ((12رشح الشافية . 36–35 :1
البغوي . 16 :2
ّ
( ((12تفسري
( ((12منوهني إىل أن أ ََحدَ تالمذت ِه املقلدين مذهبه
«اجلريري»
ُّ
وهو املعاىف بن زكريا النهراوين
كتاب عنوانه «املَسْ ُح عىل األرْ ُجلِ » ذَكَ رَ ُه
له ٌ

حمكميتها ،بل أراد
مل َي ُر ْقه إبقاء اآلية عىل
ّ
التقليل من مكانة هذا املعنى فقال :وإنّه

قول مجاعة من أهل العلم قليلة(.((12
َل ْف ُت َن َظ ٍر:

لقد عرفت -فيام تقدمّ -
أن ابن جرير

فاضطر إىل
الطربي مل ُت ْقنِ ْع ُه أد ّل��ة الغسل
ّ
ّ
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فوالوا بني الكرستني( ((12انتهى.

وجهني:

القول بالتخيري واملراد بالتخيري :التخيري بني

املسح عىل الرجلني(((12

أو غسلهام.

املسح باملسح عىل

لكن
ّ
البغوي فسرّ
اخل ّفني والغسل بغسل القدمني ،وهذا من
ابن النديم يف «الفهرست» .
( ((12أحكام القرآن  ،72–70 :2املحصول :1
. 97–96
( ((12املحرّ ر الوجيز . 163–162 :2
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ٍ
بمكانّ ،
ألن املسح عىل اخل ّفني
التحريف

حمتملتانّ ،
وأن اللغة تقيض بأنهّ ام جائزتان،

العا ّمة ،وما معنى التخيري إذن؟ إن كان

العطف عىل الوجه واليدين ،ودخل مسح

ليس ق��ول اب��ن جرير وح��ده بل هو قول
هو التخيري بني املسح عىل اخل ّفني والغسل،

يف صفة التطهري ،وجاء اخلفض ليبينّ ّ
أن

كالم الطربي يفهم إِحداثه لقول ثالث يف

وهو ّ
اخلف بخالف سائر األعضاء ،فعطف

صحة النقلني
الوضوء وهو التخيري؛ لتكافؤ ّ

عنده -الغسل وامل��س��ح ع�لى القدمني-
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ال��رأس بينهام ،أل ّن��ه مفعول قبل الرجلني

فهذا ليس بقول جديد؛ وال تعليل فريد
ب��ل ه��و تعليل قديم وطريقة مج��ع َأق��دم

عليها أكثر علامء العا ّمة ،بينام الواقف عىل

ال بعدمها فذكر لبيان الرتتيب ال ليرشكا

الرجلني يمسحان حال االختيار عىل حائل

بالنصب مغسو ً
ال عىل مغسول–وعطف
باخلفض ممسوح ًا عىل ممسوح(.((12

وحيث مل يمكنه ترجيح أحدمها عىل اآلخر

أق��ول :والدليل ال��ذي ذك��ره ال يمكن

الغسل.-

أو ًال :إِ َّن الس ّنة ليست قاضية بعطف
ّ

لزمه أن يعذر العامل بأيهّ ام شاء -املسح أو

قبوله لوجوه:

يب (ت543ه)
 -34أبو بكر ابن العر ّ

اجلر إنهّ ا قراءة
قال ابن العر ّ
يب عن قراءة ّ

الرجلني عىل الوجه واليدين ،وإنّ�ما َم ْن
ُي َس ُّم َ
ون َأن ُْف َس ُه ْم «أهل الس ّنة» قالوا بذلك
استنصار ًا ملذاهبهم تبع ًا لسرية عثامن

العربية ّ
أن «األرج��ل» نصب ًا وج� ّ�ر ًا عطف
ّ

وثاني ًا :إِ ّن النحويني بأمجعهم مل يقولوا ّ
بأن

عباس
أنس و علقمة وأيب جعفر ،واب��ن ّ

والشعبي ،وحكم بمقتىض
وقتادة وعكرمة
ّ
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ّ
ّ
ب��أن النصب يوجب
وأن الس ّنة قاضية

عىل «الرؤوس» -حملاّ ً ولفظ ًا -فيكون مفاد

اآلية املسح عىل الرجلني ،لكن الس ّنة -عىل

حد زعمه -ج��رت بالغسل ،وه��و الذي

الروائي) .إِ ْذ َ
قال:
أجبنا عنه يف (البحث
ّ

وط��ري��ق النظر البديع ّ
أن القراءتني

واألمويني فيه.

الواو تفيد الرتتيب بني املعطوف واملعطوف

عليه بل هي ملطلق اجلمع ،والرتتيب مشهور
يف الفاء و ُث��م العاطفتني ،فذكر َ
األ ْر ُج��لِ
ّ
وإن كا َن ْت َمغْ ُس ْو َل ًة -كام يقولون -بعد
( ((12املحرّ ر الوجيز . 164–163 :2

سامحة العالمة السيد عيل احلسيني الشهرستاين

ٍ
بحال ،بل لو
«ال��رؤوس» ال يفيد الرتتيب
كرت َ
لذ ِ
كان األمر كام زعم ّ
األ ْر ُج ُل بعد ما
يغسل باالتفاق وهو ا ْل ُو ُجو ُه َ
واأل ْيدَ ي.
ْ

حممد
ور ّده بام نقله هو عن القايض أيب ّ

اخل ّفني ممّا ال يتفق مع اللغة وال الرشعّ ،
ألن

الوضوء عبارة عن مغسولني حدّ أحدمها

وثالث ًا :إِ ّن محل املسح عىل املسح عىل

يسمى رج ً
ّ
ال كام مىض.
اخلف ال ّ

األندليس (ت546ه)
عطية
ّ
 -35ابن ّ

اجلر عن ابن كثري
عطية
ّ
نقل ابن ّ
األندليس ّ

وأيب عمرو ومحزة ومحله عىل معنيني(:((13

األول :املعنى ال��ذي ن��زل به
املعنى ّ

عباس
العاملني ،وأ ّي��ده بام روي عن ابن ّ
والشعبي وقتادة وأيب جعفر
وأنس وعكرمة
ّ
والضحاك.
و علقمة واألعمش
ّ

ال��ث��اينّ :
��ر بالعطف ع�لى لفظ
أن اجل� ّ
«الرؤوس» ،و ُيراد باملسح الغسل مستدلاّ ً
بدليلني:

ُ
الغسل
األول :قول أيب زيد :إِ ّن املسح
ّ

اخلفيف.

الثاين :التحديد يف قوله« :إىل الكعبني»
النحوي:
ّ
األزهري :قال أبو إسحاق
ّ
( ((13قال
اخلفض عىل اجلوار ال جيوز يف كتاب اللهَّ  ،إنّام
جيوز ذلك يف رضورة الشعر .راجع هتذيب
اللغة . 352–351 :4

زعمهم.-

ّ
يف ّ
فكأن
أن الوجه مغسول وغري حمدود،
وممسوحني حدّ أحدمها(.((13

الطربيس (ت548ه)
 -36الشيخ
ّ

الطربيس الوجوه واالحتامالت
استوىف
ّ

ثم أثبت الصحيح منها را ّد ًا
يف هذه القراءة ّ
ٍ
واحد.
الباطل فيها واحد ًا بعد

 -37حممود بن أيب احلسن

النيسابوري (ت بعد 553ه)
ّ

اجلر باجلوار لتأويل
اختار
ّ
النيسابوري ّ

اجلر(- ((13املشهور عندهم واملردود
قراءة ّ

باالتفاق.

ومعنى
وذكر العطف عىل الرأس لفظ ًا
ً

وأنّه يفيد املسح ال الغسل؛ لك ّنه ا ّدعى نسخ
املسح بثالثة دالئل:
 -1الس ّنة.
 -2التحديد إىل الكعبني.
( ((13إجياز البيان عن معاين القرآن –271 :1
. 272
( ((13احلاقّة . 19 :
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القرآن وهو املسح؛ بجعل العامل أقرب

وهذا ّ
يدل عىل الغسل ال املسح–بحسب
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األزه��ري يف
 -3ما رواه أبو منصور
ّ

�اري ّ
أن
هتذيب اللغة عن أيب زيد األن��ص� ّ
املسح عند العرب غسل ومسح(.((13

 -38أبو عبد اللهَّ نرص بن ع ّ
يل

الفسوي املعروف بابن أيب
الشريازي
ّ
ّ
مريم (ت بعد  565ه)

رصح اب��ن أيب مريم عىل ّ
أن اجل ّ��ر إنّام
ّ

يكون من باب العطف عىل «ال��رؤوس»
وه��ي جم���رورة بالباء فكذلك احلكم يف

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

جانب املعطوف إلاّ أ ّن��ه محل املسح عىل

معنى الغسل بقرينة التحديدّ ،
وأن التحديد
إنّام جاء يف املغسول دون املمسوح.

اللهَّ ورسوله وهو ّ
اجلر من باب العطف
أن ّ

عىل لفظ «الرؤوس» ،وال يمكن أن يكون

ٍ
لوجوه:
ذلك باملجاورة،

منهاّ :
إن القائلني باملجاورة استشهدوا

ضب خ��رب» وال
بقول العرب« :جحر
ّ
ألن العرب مل تتك ّلم به إلاّ
يستشهد بهّ ،
«خرب» فإنهّ م ال يقفون إلاّ
ساكن ًا فقالوا:
ْ

عىل الساكن كام ال َي ْبت َِدئ ُْو َن إلاّ
بمتحرك فال
ّ

يكون صاحل ًا لالستشهاد(.((13

ومنهاّ :
أن اإلعراب باملجاورة لو فرضنا

وقوعه يف كالم العرب فهو ال يمكن يف

وذك��ر يف ق��راءة اجل� ّ�ر ّ
أن قانون تنازع

اآلي��ة ،ألنهّ ��م أمجعوا عىل ع��دم وقوعه يف

معطوفة عىل «الرؤوس» التي هي معمول

توهم
والتأكيد ،وم��ا ذك��روه يف العطف ّ

العاملني أيض ًا يقيض أن يكون «األرجل»
«امسحوا»ّ ،
ألن «امسحوا» أقرب العاملني

إىل ه��ذا املعمول ،وحكم العاملني إذا
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الراوندي يف اآلية بام حكم به
لقد حكم
ّ

اجتمعا أن حيمل املعمول فيه عىل أقرهبام
«هاؤُ ُم ا ْق َرؤُ ا
دون األبعد .نحو قوله تعاىلَ :

ِكتَابِيه»(((13(.((13

َْ

الراوندي (ت573ه)
 -39القطب
ّ

( ((13املوضح يف وجوه القراءات . 437 : 1
( ((13فقه القرآن . 20 :1
(((13

العطف باحلرف لو قلنا بوقوعه يف النعت
كقول الشاعر:

فهل أنت إن ماتت أتانك راحل
إىل آل بسطام بن قيس فخاطب(((13

ق��ال��وا :ج� ّ�ر مع ح��رف العطف الذي

هو الفاء ،فإنّه يمكن أن يكون أراد الرفع
( ((13وقيل« :خاطِ ْب» فعل أمر من املخاطبة
مأخوذ من اخلِطْ بة ،وكرس الباء لإلطالق.
ال .
مفص ً
وقد تقدّ م ر ّد ذلك ّ
( ((13فقه القرآن . 21 :1

جر الراوي ومه ًا .ويكون عطف ًا عىل
وإنّام ّ
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ٍ
َخ��� ِر ٍ
ب» عىل ّ
جحره»
«خ��رب
أن امل��راد:
ُ

«راحل» املرفوع ،ففي القصيدة إقواء؛ ّ
ألن

ٍ
وجهه» وعىل
حسن
مثل «م��ررت برجل
ُ

صحته أيض ًا مل جيز محل القرآن
لو فرض ّ

الفصيح ،فال يقاس عليه كتاب اللهَّ الذي مل

القصيدة جمرورة واإلقواء جيوز( ((13وهذا
عليه باالتفاق.

ومنهاّ :
أن اإلعراب باملجاورة إنّام جيوز

مع ارتفاع اللبس ،فأ ّما مع حصول اللبس

فرض اجلواز شا ّذ ،نادر ،واقع يف كالم غري

ّ
يشك يف بالغته الك ّفار واملرشكون من أهل
اجلاهلية ُ
األوىل فض ً
ال عن املسلمني(.((14
ّ

حممد عبد املنعم املعروف
 -41أبو ّ

أن «اخل���راب» من أوص��اف ُ
ّ
�ح��ر» ال
«اجل� ْ

القراءة عىل احلقّ وقال :إنّه من باب العطف

يمكن أن تكون ممسوحة ومغسولة فاللبس

والشعبي
عباس وأنس وعكرمة
عن ابن ّ
ّ
َ
وأبيِ ْ جعفر وقتادة(.((14

ألن ّ
تسليمه -ال لبس؛ ّ
كل واحد يعرف

�دل�سي يف تلك
ج��رى اب��ن الفرس األن�
ّ

«الضب» وال كذلك اآليةّ ،
ألن «األرجل»
ّ

عىل «رؤوسكم» َو ُمفاده املسح ،وروى ذلك

حاصل(.((13

احللبي
السيد ابن زهرة
ّ -40
ّ
(ت585ه)

احللبي فيها هو
السي ِد ابن زهرة
ومذهب ّ
ّ

العطف عىل لفظ «الرؤوس» ،وال يمكن أن

اجلر باملجاورة -الذي
يكون ذلك من باب ّ
مال إليه أصحاب الغسل -ألنّه ال يمكن
توجيهه يف كتاب اللهَّ ّ ،
ألن املح ّققني من أهل

العربية نفوا اإلع��راب باملجاورة أساس ًا،
ّ
«ج ْح ُر َض ٍّب
اجلر يف قول العربُ :
ّ
وأولوا ّ
( ((13غنية النزوع. 56 :
( ((13أحكام القرآن . 375–373 :2

تعرض لسائر الوجوه ور ّدها:
ّ
ثم ّ

 -42ابن َ
زي احلنب ّ
يل البغدا َد ّي
اجل ْو ّ
(ت597ه)
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فال جي��وز ،ويف ق��ول العرب -ع�لى فرض

األندليس (ت597ه)
بابن الفرس
ّ

ذكر هلا وجوه ًا حمتمل ًة:

منها :العطف عىل «ال��رؤوس» وا ُملفاد

املسح وهو احلقّ الرصيح.

ومنهاّ :
أن العطف أيض ًا عىل «الرؤوس»،

وا ُملفاد الغسل بقرينة التحديد؛ ّ
ألن التحديد
ين . 17 :2
( ((14تفسري السمعا ّ
( ((14إبراز املعاين . 427 :2
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إىل الكعبنيّ -يدل عىل الغسل فاآلية من

اجلر
أص��اب أبو شامة يف إف��ادة ق��راءة ّ
للمسح ،لك ّنه أخطأ يف محله عىل اخل ّفني،

الرازي (ت606ه)
 -43الفخر
ّ

ّ
يدل عىل الغسل يف هذه القراءة معل ً
ال ّ
بأن

قبيل قوله:

* متق ِّلد ًا سيف ًا ورحم ًا *

وعلو
وتعصبه
الرازي مع عناده
الفخر
ّ
ّ
ّ

العلمي عىل أه��ل اخل�لاف كافة،
مقامه
ّ
انقاد وخضع ألد ّلة الشيعة يف إثبات املسح
للرجلني من الكتاب.

البغدادي َ
احل ْن َب ّ
يل
 -44أبو البقاء
ّ
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العكربي (ت616ه)
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البغدادي العكربي باشتهارها
حكم
ّ

كالنصب.

ين (ت617ه)
 -45السمعا ّ

اجلر أيض ًا عىل الغسل
محل السمعا ّ
ين ّ

وق���دّ ر اجل��م��ل��ة« :فامسحوا برؤوسكم
واغسلوا أرجلكم» ث� ّ�م ق��ال :وجي��وز أن

يعطف اليشء عىل اليشء وإن كان خيالفه يف
الفعل( ،((14قال الشاعر:

* متق ِّلد ًا سيف ًا ورحم ًا *
أي ّ
متنكب ًا رحم ًا.

 -46أبو شامة (ت665ه)

( ((14كذا وردت يف تفسري القرطبي .

فهو رجع إىل احلقّ يف إثبات ّ
أن التحديد ال
التحديد ال داللة فيه عىل غسل وال مسح،

وإنّام يذكر عند احلاجة إليه ،فلماّ كانت اليد
والرجل حمدّ دة يف الذكر احلكيم فهي تفهمنا

ّ
بأن اللهَّ سبحانه ذكرها كي ال يقترص الغاسل

لأليدي عىل ما جيب قطعه يف الرسقة ،وكذا
ليس له أن يتجاوز غسلها إىل غسل اإلبطني،
وكذا احلال يف غسل «األرج��ل» فحدّ دها

سبحانه كي ال تتجاوز إىل غسل الفخذ.

أ ّم��ا لو مل حيتج إىل حتديد كام يف غسل

الوجه ومسح الرأس ،فال حتديد فيه سواء

كان غس ً
ال أو مسح ًا(.((14

القرطبي (ت671ه)
-47
ّ

القرطبى أنّه غري مرت ّدد
يظهر من كالم
ّ

يف ّ
أن اجل ّ��ر يفيد املسح ،وذل��ك إلعجابه
املالكي الناقل اتفاق
يب
بقول اب��ن ال��ع��ر ّ
ّ

العلامء عىل وجوب الغسل يف الرجلني ،ومل
الطربي من فقهاء املسلمني
ير ّد ذلك سوى
ّ

والرافضة( ((14من غريهم ،وتع ّلقوا بقراءة

القرطبي . 91 :6
ّ
( ((14تفسري
( ((14الرسائل التسع. 87–84 :
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اخلفض(.((14

 -48املح ّقق احلليّ ّ (ت676ه)

متسك املح ّقق احلليّ ّ بمحكم التنزيل يف
ّ

ّ
وبأن
باجلر أيض ًا
الفتوى باملسح لو قرئ
ّ
اإلعراب باملجاورة نادرَ ،قصرَ َ ُه َأ ْه ُل َ
األ َد ِ
ب
عىل موارده فال يقاس عليه(.((14

عىل ّ
أن فضالء ال ُّنحاة أنكروا اإلعراب

باجلوار أص ً
وتأولوا املواضع التي توهم
الّ ،

ذلك فيها.

البيضاوي (ت682ه)
-49
ّ

اجلر أيض ًا عىل الغسل ،وجعل
شعرة محل ّ

اإلع��راب باملجاورة مدّ عي ًا ورود ذلك يف
القرآن والشعر.

االسكندري
 -50ابن املنري
ّ
(ت683ه)

مل جي��دوا هلذه القراءة معنى مقنع ًا إلاّ

املسح ،ولك ّنهم أ َب� ْ�وا إلاّ الغسل .قال ابن

اجلر بام يشفي
املنري :قال أمحد :ومل ّ
يوجه ّ
الغليل ،والوجه فيه ّ
أن الغسل واملسح

إن ك� ّ
متقاربان من حيث ّ
�ل واح��د منهام

الع ْض ِو ،فيسهل عطف املغسول
إمساس بِ ُ

«األرج���ل» عىل زعمه -عىل املمسوحثم كقوله:
«الرؤوس» -من ّ* متق ّلد ًا سيف ًا ورحم ًا *

* ع ّلفتها تبن ًا وما ًء بارد ًا *
ونظائره كثرية(.((14

استدل بآية «وح��ور ِع�ينٌ »(((14
ّ
باجلر
َ ُ ٌ
ّ

في
 -51أبو الربكات ال َّن َس ّ
(ت710ه)

اجلر باجلوار تقليد ًا عن
ّ
ثم ذكر فائدة ّ

عطف «األرجل» عىل «الرؤوس» مستد ً
ال

ضب
الكسائي و«جحر
يف ق��راءة محزة و
ّ
ّ
ٍ
خرب» يف قول العرب(.((14

اجلر عىل الغسل مع
محل أبو الربكات ّ

الزخمرشي بأنهّ ا التنبيه عىل االقتصاد يف
ّ

الزخمرشي من عنده ،و الزخمرشي
بام أبدعه
ّ

( ((14الواقعة. 22 :
( ((14وقد تقدم يف صفحه.
( ((14اإلنصاف فيام تضمّ نه الكشّ اف –597 :1
. 598
النسفي . 271 :1
ّ
( ((14تفسري

فتح هلؤالء اجلامعة باب التفسري بالرأي عىل
مرصاعيه فأوردهم موارد اهللكة.

 -52عالء الدين ع ّ
حممد
يل بن ّ

( ((14تفسري اخلازن . 17 :2
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مل يحَ ِ� ِ
�اوي ع��ن الباطل قيد
��د ال��ب��ي��ض� ُّ

َص ّب املاء والنهي عن اإلرساف.
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البغدادي الشهري باخلازن (ت725ه)
ّ

مل جيد اخلازن البغدادي ُبدّ ًا من االعرتاف

ّ
اجلر يف «األرجل» من باب العطف عىل
بأن ّ

«ال���رؤوس» ،ونقل عن أيب حاتم و ابن
�اري و أيب ع ّ
يل الفاريس ذلك أيض ًا
األن��ب� ّ
إلاّ أ ّن��ه انقاد أخ�ير ًا للهوى ومح��ل املسح

ّ
أن «األرجل» يف هذه الصورة معطوفة عىل

وأن اآلية ال تفيد املسح أص ً
«الرؤوس» ّ
ال،
مستد ً
ال ُبأمور:
األول :قول السلف« :ع��اد األم��ر إىل
ّ

يف «األرج��ل» عىل الغسل بدليل التحديد
ح ّتى ّ
توغل يف الباطل فأمهل وظيفة حرف

ّ
اجلر يفيد املسح فقط.
أن ّ

العطف يف إفادة اجلمع حيث يقول:

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

زعم ابن تيمية ّ
اجلر يفيد الغسل مع
أن ّ

الغسل» ألنهّ م هم الذين قرؤوها باخلفض

املجاب عنه فيام سبق .ومل يقتنع بذلك
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ين (ت728ه)
احلرا ّ
 -54ابن ّ
تيمية ّ

ّ
إن العطف وإن كان عىل املمسوح أيض ًا

ومع ذلك اعرتفوا بالغسل ،وهذا دليل عىل
واجل���واب :قد تقدّ م ّ
أن األم��ر ما عاد

اجلر وأ ّن��ه ال
إىل الغسل وإذا َث ُبت ْ
َت ق��راءة ّ

ال يفيد املسح يف جانب األرج���ل؛ ألنّه

يمكن توجيهه مع االحتفاظ بكرامة القرآن

خمتلف.

بالقرآن فيرضب به عرض اجل��دار ،ألنّه

قد ينسق باليشء عىل غريه واحلكم فيهام
مستدلاّ ً بقوله:

* متق ّلد ًا سيف ًا ورحم ًا *

* ع ّلفتها تبن ًا وما ًء بارد ًا(* ((15

 -53العلاّ مة احلليّ ّ احلسن بن
املطهر (رضوان اللهَّ عليه)
يوسف بن ّ
(ت726ه)

عطف «األرجل» عىل «الرؤوس» يفيد

املسح ال الغسل.

( ((15دقائق التفسري . 25 :2

معارض
وبالغته إلاّ باملسح فقول السلف َ
النص وهو باطل باعرتاف
اجتهاد قبال
ّ

املسلمني.

جر أص ّ
الثاينّ :
يل
أن الباء يف اآلية حرف ّ

ومعناه اإللصاق ال أنهّ ا زائدة ،ومفادهّ :
أن
اللهَّ أمر باملسح بالعضو ،ال مسح العضو،

فلو كانت «األرجل» عطف ًا عىل «الرؤوس»

ل��ك��ان امل��أم��ور ب��ه مسح «األرج�����ل» ،ال
«وا ْم َس ُحوا
املسح هبا ،وه��ذا ينايف قولهَ :

بِ ُرؤُ ِ
وس ُك ْم»(.((15

ث� ّ�م ق��ال يف ال��ف��رق ب�ين مسح العضو

واملسح بالعضو:

ّ
إن امل��س��ح بالعضو يقتيض إلصاق

املمسوحّ ،
ألن الباء لإللصاق ،وهذا يقتيض

إيصال املاء إىل العضو ،و«مسح العضو»

ب��دون الباء ال يقتيض ذل��ك أي مل يقتض
إيصال املاء إىل العضو(.((15

مرص عىل ّ
أن الباء الداخلة
فابن تيمية
ّ

عىل «الرؤوس» غري زائدة ،وأنهّ ا لو حذفت

املجرور هبا بل عىل لفظ املجرور هبا أو عىل

ما قبله.

تيمية ال يعرفه أهل
وال��ذي ذكره ابن ّ

العربية والذين هلم شأن يف هذا من غريهم،
ّ
تيمية ليس من علم األدب يف قبيل
وابن ّ

وال دبري؛ فقوله غري معتدّ به ومردود إليه.
والفرق الذي ذكره اختلقه من عنده وال

يعرفه أهل اللغة واللسان أبد ًا.

كام يمكننا أن نقول بأن قول ابن تيمية

اآلن��ف يف بيان الفرق بني مسح العضو
واملسح بالعضو :و «مسح العضو بدون

( ((15دقائق التفسري . 25 :2
( ((15دقائق التفسري . 26 :2

األرجل
الباء ال يقتيض ذلك» مردود ألن
ُ
لو عطفت عىل الرؤوس املجرورة بالباء،

األرجل أيض ًا جمرورة بالباء،
لزم أن تكون
ُ
األرج��ل وال���رؤوس متحدّ ين يف
فتكون
ُ

كوهنام جمرورين بباء اإللصاق عىل زعمه،
فيجب أن يمسحا باملاء .وهذا هو مقتىض

العطف عىل «برؤوسكم» فتكون العبارة:
فامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم.
وهذا ما أغفله ابن تيمية.

ثم كون الباء لإللصاق هنا ،مل يقل به

أحد ،كام ال معنى له بل املراد التبعيض .هذا
كله عىل اجلر يف أرجلكم ،وأ ّما عىل النصب

فهو عىل حمل ال��رؤوس ،فتكون األرجل
األرجل
ممسوحة بغري باء التبعيض ،ألن
ُ
مقيدة بكوهنام إىل الكعبني فهي حم��دودة

ببعضها وال حتتاج إىل الباء وحينئذ فام قاله
ابن تيمية من كون الباء لإللصاق ،وأن ذلك
يقتيض إيصال املاء ،ا ّدعاء منه مل يعرفه أهل

العرف وال أهل اللغة فهو باطل.

الثالث :أنّه لو كانت «األرجل» معطوفة

ع�لى م��وض��ع «ال�����رؤوس» ل��ق��رئ يف آية
التيمم« :فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
ّ
اجلر يف آية
منه» بالنصب ،فلماّ اتفقوا عىل ّ
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أخل باملعنى فعنده ال جيوز العطف عىل ّ
ّ
حمل
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ّ
املحل لو
التيمم -مع إمكان العطف عىل
ّ

هي من أسباب اإلخالل بالبالغة كام ّبي ّناه

التيمم منصوب ًا معطوف ًا عىل
ومل يكن يف آية ّ

الكعبني»(((15

كان صواب ًا -علم ّ
أن العطف عىل اللفظ
اللفظ–كام يف آية الوضوء(.((15

أو ًال :منع امل�لازم��ة بني
واجل����وابّ :

القراءتني من حيث اإلعراب ،وأنّى البن
تيميه إثبات تِ ْل َك املالزمة؟
ّ

وثاني ًاّ :
التيمم لو كان هلا عالقة
أن آية ّ

بآية الوضوء من حيث اإلع��راب ،وقرئ
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صحة
باجلر فقط لكان ُمفاد ذل��ك
فيها
ّ
ّ

باجلر فقط يف آية الوضوء ،وال سبيل
القراءة ّ
ٍ
يفر منه ابن
إىل خترجيه
حينئذ إلاّ املسح الذي ّ

تيمية َونُظراؤُ ُه ،فأين راح الدليل؟
ّ

وثالث ًاّ :
التيمم شاهدة عىل املسح،
أن آية ّ

إذ مل يقرأ فيها إلاّ اجل ّ��ر عطف ًا عىل لفظ

الرابع :التحديد ب «إىل

وهو -عىل زعمه -دليل الغسل ال املسح،

حيث مل يقل« :إىل الكعاب» فلو قدّ ر ّ
أن

ّ
املحل كالقول اآلخ��رّ ،
وأن
العطف عىل

كل رجلني كعبني ويف ّ
أن يف ّ
التقديرّ :
كل

رجل كعب واحد لقيل« :إىل الكعاب» كام

قيل« :إىل املرافق» منع املالزمة ملا كان يف ّ
كل
يد مرفق.

واجلوابّ :أو ً
ال :منع املالزمة بني الرشط

واجلزاء رشع ًا وعرف ًا وعق ً
ال.

وثاني ًا :املراد به رجال ّ
متطهر وفيهام
كل
ّ
عندنا كعبان ،وهذا َأ ْوىل من قول خمالفينا:

إ ّن��ه أراد رج��ل ك� ّ
متطهر ّ
ألن الفرض
�ل
ّ

تيمية-
«الوجوه» -حسبام اعرتف به ابن ّ

يتناول الرجلني مع ًا  ،فرصف اخلطاب إليهام

باجلر عطف ًا عىل لفظ «ال��رؤوس»
أن يقرأ
ّ

وثالث ًا :املراد بالتثنية يف جانب «األرجل»

احليثية فينبغي
وآية الوضوء ِمث ْلها من هذه
ّ
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مر ٍة.
يف املباحث املتقدّ مة غري ّ

وهي القراءة التي ال مر ّد هلا ،وليس مفادها
إلاّ املسح ،والذين أحدثوا فيها قراءة النصب
بعد ذلك فرار ًا من املسح وجلو ًء إىل الغسل

النحوي التي
وقعوا يف ورطة خمالفة القياس
ّ
( ((15دقائق التفسري . 26 :2

أوىل(.((15

واجلمع يف جانب «األيدي» حيث قال« :إِلىَ

( ((15غنية النزوع ،57 :فقه القرآن . 120 :1
الذهبي يف «تذكرة احلفّاظ» ،وابن
ّ
( ((15ومنهم
اهليثمي يف «الصواعق» ،وابن الصبّاغ
ّ
حجر
والشبلنجي يف
ّ
املالكي يف «الفصول املهمّ ة»،
ّ
والقندوزي يف «الينابيع»
ّ
«نور األبصار»،
وغريهم.

ثم «إِلىَ ا ْل َك ْع َبينْ ِ » التف ّنن يف التعبري
المْ َ َر ِاف ِق» ّ
وهو من موجبات حتسني الكالم وأسباب

ال َّت ْط ِرية وال َّنشاط بالنسبة إىل السامع ،فال

بأس باشتامل القرآن عليه.

اخلامس :فصل املمسوح بني مغسولني
وقطع اجلملة ُ
األوىل قبل متامها بجملة املسح
األجنبية للداللة عىل الرتتيب املرشوع يف
ّ

الوضوء.

واجل��وابّ :
أن هذا الرتتيب إنّام حصل

عىل فرض التسليم -بثمن ٍغال وهو ذبح

ّ
ف��إن لبيان الرتتيب حروف ًا
وه��و خطأ،

ٍ
بحال.
معهودة ال يعدل عنها

أن اللهَّ
وهذا التعليل العليل ّ
يدل عىل ّ

عز وعال مل يكن قادر ًا باجلمع بني البالغة
ّ
والرتتيب فآثر الرتتيب عىل البالغة ،وهذا

ممّا يقود نسبة العجز أو اجلهل إليه تعاىل عماّ

علو ًا كبري ًا.
يقول الظاملون ّ

السادسّ :
أن الس ّنة ُت َفسرِّ ُ القرآن وتبينه،

وهي قد جاءت بالغسل.

واجل���واب :صحيح ّ
أن الس ّنة ُتفسرِّ ُ

القرآن لكن السنة الصحيحة املوجودة عند

أهل البيت ال سنة اخللفاء املانعني للتحديث

والتدوين عن رسول اللهَّ .

ومن املعلوم َّ
أن أهل البيت أعرف بس ّنة

جدّ هم رسول اللهَّ  من غريهم ،مع اعرتاف

اجلميع بفضلهم( ((15وعدالتهم وصدقهم

عليهم ّ
ألن
وأمانتهم ولزوم عدم ال َّت َقدُّ ِم
ِ

من تقدمهم هلك ،وهؤالء قد نقل عنهم

املفسرّ ون املسح عىل الرجلني(.((15

ثم ّ
تيمية مفسرّ ًة
ّ
إن الس ّنة التي يدّ عيها ابن ّ
للقرآن ودا ّل ًة عليه ومعبرّ ًة عنه ،قد جاءت
باملسح ال الغسل ،وإن كان بعض األمويني

قد نقل الغسل عن رسول اللهَّ خمالف ًا ملا جاء
يف الذكر احلكيم ،أجل إن عمر بن عبد
العزيز أراد أن يدون سنة احلكام ويوصلها

إىل من بعده ،والعباسيون جاءوا ليؤصلوا

هذه الفكرة يف أطار تأسيسهم للمذاهب
األربعة ،فدخل املختلف فيه أو املشكوك
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بالغة القرآن للوصول عىل هذا الرتتيب

سامحة العالمة السيد عيل احلسيني الشهرستاين

عىل أنّه دين.

تيمية هي
إذن الس ّنة التي يدّ عيها ابن ّ
س ّنة أمو ّية جيب أن ُيضرْ َ َب هبا َع ْر ُ
ض اجلدار
ملخالفتها كتاب اللهَّ  ،وإن املروي يف كتبهم

خيالف رصي��ح القرآن املجيد وه��و يعني
( ((15التفسري الكبري  ،129 :11غرائب القرآن
. 557 :2
( ((15تفسري غرائب القرآن . 557 :2
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كوهنا موضوعة عىل لسان رسول اللهَّ .

النيسابوري
 -55نظام الدين
ّ
(ت728ه)

النيسابوري يف تفسري هذه
لقد أنصف
ّ
اآلية َأ َّيام إِن ٍ
ملخصهّ :
ْصاف حيث قال ما ّ
إن

اجلر هو من باب العطف عىل «الرؤوس»،
ّ

مذهب
اإلمامية من الشيعة(.((15
ّ

ثم إنّه نقل عن اجلمهور فرض الغسل
ّ

فيهام ،وعن داود بن عيل الظاهري وجوب
اجلمع بني املسح والغسل ،وعن احلسن

وال يمكن أن يقال :إنّه كرس عىل اجلوار؛

السعة ،وأيض ًا إنّه جاء حيث ال لبس وال

ثم تصدّ ى لبيان التأويالت التي ارتكبها
ّ

عطف بخالف اآلية.
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والشعبي وأيب جعفر الباقر  ،وقال :وهو
ّ

الطربي الس ّن ّي التخيري
البرصي وابن جرير
ّ
ّ

ّ
ألن ذل��ك مل جيئ يف ك�لام الفصحاء ويف
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الرجلني ،وكذا املروي عن أنس وعكرمة

كام اع�ترف ب� ّ
حجة
�أن ن� ّ
�ص اآلي��ة هي ّ

للامسحني ع�لى ال��غ��اس��ل�ين ،يف ح�ين ّ
أن
احتجوا ع�لى الغسل بأخبار
الغاسلني
ّ

آحاد ال تصلح أن تعارض القرآن وال أن
تنسخه(.((15

الكلبي (ت741ه)
 -56ابن جزي
ّ

اجل���ر حي��ك��م ب��امل��س��ح ع��ط��ف� ًا هل��ا عىل
ّ

عباس.
«الرؤوس» كام روي عن ابن ّ

األندليس (ت754ه)
حيان
ّ
 -57أبو ّ

َ
��و حيان من ق��راءة اجل� ّ�ر يف
استظهر أ ُب ْ

«األرج��ل» اندراجا يف املسح مع الرأس،
عباس إجياب مسح
وأ ّيد ذلك برواية ابن ّ

( ((15البحر املحيط . 452 :3

بينهام .

اجلر ور ّدها.
القائلون بالغسل يف قراءة ّ

 -58ابن كثري (ت774ه)

فتشبث بالتأويل،
مل يقتنع ابن كثري
ّ
بالنص ّ

حيث ذكر ّأو ً
ال ّ
احتجت هبا عىل
أن الشيعة
ّ
املسح عطف ًا عىل «الرؤوس» لفظ ًا–وروي

عن طائفة من السلف ما يوهم القول باملسح
تعرض للروايات
عىل حدّ تعبريه -ثم ّالدا ّلة عىل ذلك:

 -1رواي��ة موسى بن أنس عن أبيه يف

احلجاج يف القول بغسل الرجلني
تكذيب ّ
وتصديق القرآن يف األمر باملسح.

 -2رواية عاصم عن أنسّ :
أن القرآن

نزل باملسح.

( ((15تفسري ابن كثري . 26 :2

سامحة العالمة السيد عيل احلسيني الشهرستاين

عباس:
 -3رواي���ة عكرمة ع��ن اب��ن ّ

الوضوء غسلتان ومسحتان.

 -4رواي��ة يوسف بن مهران عن ابن

عباس أيض ًا للقول باملسح.
ّ

وق��الُ :ر ِوي املسح عن علقمة وأيب

جعفر واحلسن -يف إح��دى ال��رواي��ات-
وجابر بن يزيد وجماهد
والشعبي(.((16
ّ

ث� ّ�م ق��ال :ه��ذه آث��ار غريبة ج��دّ ًا وهي

حممولة عىل ّ
أن امل��راد باملسح هو الغسل
ٍ
بوجوه.
اجلر
اخلفيفّ ،
وتأول رواية ّ

عطف الشهيد األول «األرج��ل» عىل

«ال��رؤوس» وا ُملفاد املسح ،وهذا من قبيل

العطف عىل اللفظ املجمع عىل شهرته
وكثرته يف لغة العرب.

وال يمكن جعله عىل اجلوار كام ا ّدعى

يف قول العرب املذكور جوابه يف السابق.

وبيت امرئ القيس الذي تقدم ذكره(،((16
وكذا آية «حور عني» عىل قراءة محزة(.((16

 -60التفتازاين (ت793ه)

(((16
(((16
( ((16الربهان . 101 :4

اجلر -تفيد املسح عطف ًا لألرجل عىل لفظّ

«الرؤوس».

ّ
الزركيش (ت794ه)
-61

اجلر
أفتى الزركيش بالغسل يف ق��راءة ّ

بعد أن اعرتف بأنهّ ا عطف عىل «الرؤوس»

واملفاد منه بحكم اإلعراب املسح ،مدّ عي ًا ّ
أن

خمالفة حكم اإلعراب واحلمل عىل الغسل
ٍ
إنّام ثبت
يرجح(.((16
لعارض ّ

املرجح للغسل عىل املسح،
ومل يذكر
ّ

ولع ّله ٍ
مبتن عىل أمر مفروغ عنه عند أبناء

العا ّمة وهو جعل الغسل حكم «األرجل»

تفسري ًا للقرآن عىل مباين املذهب وتطبيق ًا له

عليه .ولعله استناد ًا إىل ما نسبوه إىل رسول
اللهَّ عنوة ،أو إلمجاع زعموه عىل الغسل من
فعل السلف.
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حممد بن ّ
مك ّي
 -59الشهيد ّ
(املستشهد 786ه)

ين ّ
ب��أن ه��ذه ال��ق��راءة
اع�ترف التفتازا ّ

لكن كل هذه املعاذير مرفوضة يف مقابل

حمكم القران وظاهره املوافق لقواعد اللغة.

 -62ع ّ
حممد ُ
الق ّم ّي (من أعالم
يل بن ّ
القرن السابع)

اجل� ّ�ر ال خيالف النصب يف ّ
أن ُمفاده
للجر إلاّ
واح��د وه��و امل��س��ح ،وال وج��ه
ّ
( ((16جامع اخلالف والوفاق. 39–38 :
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العطف عىل «ال��رؤوس» لفظ ًا كام ال وجه

املتعبدين إلاّ العطف عىل ّ
حمل
للنصب عند ّ
«الرؤوس»(.((16

 -63الفريوز آبادي (ت817ه)

ادع���ى ال��ف�يروز آب���ادي دالل���ة ق��راءيت

النصب واجلر املروية عن ابن عباس عىل

الغسل غري مستدل عىل مدعاه بيشء(.((16

يف حني َأ ّن ال��رواي��ات الثابتة عن ابن

كالرازي و
عباس -بشهادة أهل اخلالف-
ّ
ّ

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

القرطبي و الطربي و أمثاهلم-
الزخمرشي و
ّ
ّ

تنفي نسبة الغسل إىل ابن عباس وتثبت
مسحه عىل القدمني ،إِذ أ ّن��ه َأنكر غسل

الر ّبيع
«األرجل» أشدّ اإلنكار معرتض ًا عىل ُّ

بنت معوذ يف نقلها.

َف َقد روي عنه :نزل القرآن باملسح ويأبى

الناس إلاّ الغسل.

وّ :
إن الوضوء غسلتان ومسحتان.
130

إىل غريها من النصوص.
فهذه الفتوى املنقولة عن ابن عباس

املسمى بـ «تنوير
يف التفسري املنسوب إليه
ّ
املقباس» تأليف ال��ف�يروز آب��ادي ختالف

( ((16تنوير املقباس . 89 :1
( ((16سنن أيبداود  ،43 :1السنن الكربى :1
. 286

الثابت الصحيح عنه.

 -64املقداد بن عبد اللهَّ
السيوري
ّ
(ت826ه)

اجلر ظاهر يفاملسح بالعطف عىل لفظ
ّ

النبي  من
«الرؤوس» ،وهو املروي عن ّ
أنّه ّ
توضأ ومسح عىل

قدميه(((16

ونعليه،

ومثله املروي عن أمري املؤمنني .((16(

عباس أنّه وصف وضوء
كام روي عن ابن ّ

رس��ول اللهَّ  فمسح عىل

رجليه(((16

وقال :الوضوء غسلتان ومسحتان(.((16

وع�لى ه��ذا إمج���اع أه��ل بيت الوحي

(عليهم السالم)(.((17

ين
 -65ابن حجر العسقال ّ
(ت852ه)

نقل ابن حجر قول القائلني باملسح وأنهّ م

متسكوا بظاهر هذه اآلية فعطفوا «األرجل»
ّ
ثم َأض��اف بأن هذا هو
عىل «ال���رؤوس»ّ ،
مذهب مجاعة من الصحابة والتابعني.

واب��ن حجر نقل َأدل��ة املاسحني وهو

( ((16سنن ابن ماجة  ،156 :1كنز العماّ ل :9
 ،435املغني  ،120 :1ا ُملحلىّ . 56 :2
( ((16سنن أيب داود . 37 :1
( ((16كنز العماّ ل . 433 :9
( ((16كنز العرفان يف فقه القرآن . 58–57 :1
( ((17فتح الباري . 268 :1

غري مقتنع بأقواهلم ،إذ نقل أيض ًا عن طريق
آخرين احلكم بالغسل َ
وأن العطف عىل
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واجلواب قد تقدّ م عند مناقشتنا لكالم

ابن الفرس األندليس(.((17

الرؤوس جاء للتحذير من ا ِ
إلرساف ،مع ّلق ًا

 -68برهان الدين أبو احلسن إبراهيم

عباس يف رواي� ٍ�ة ضعيفة والثابت
عن ابن ّ

اجل���ر يف «األرج����ل»
مح��ل ال��ب��ق��اع��ي
ّ

عىل املروي عن ابن عباس بقوله« :حكي

عنه خالفه»(.((17

 -66جالل الدين املحليّ ّ (ت864ه)

اجلر باملجاورة واملفاد الغسل(.((17
جعل ّ

مفصال(.((17
وقد تقدّ م اجلواب عنه ّ

الثعالبي (ت875ه)
-67
ّ

األول :العطف عىل لفظ «ال��رؤوس»
ّ

واملعنى عىل املسح يف الرأس والرجلني ومل

ّ
يستدل بيش ٍء ،إذ هي من الوضوح بحيث ال

حيتاج إىل الدليل.

عىل اجل��وار مشري ًا إىل ل��زوم االقتصاد يف

صب املاء عليها؛ ّ
ألن غسل الرجل مظ ّنة
ّ
اإلرساف(ّ ،((17
كل ذلك تقليد لمِ ا ذهب
مر ر ّده.
إليه
ّ
الزخمرشي ،وقد ّ

السيوطي
 -69جالل الدين
ّ
(ت911ه)

اجلر:
ذكر السيوطي وجهني يف توجيه ّ

اجلر عىل اجل��وار ،وقد عرفت ر ّده
ّ -1

وبطالنه(.((17

يسمه ،كأنّه
اجلر عىل اجلوار ومل ّ
 -2غري ّ

ال��ث��اين :ال��ع��ط��ف ع�لى «ال�����رؤوس»،

غضبان عىل الوجه الثاين حيث ال يوافق

بمعناهبالنسبة إىل «الرؤوس» وبمعنى املسح

وذلك الغري ال جيوز أن يكون إلاّ العطف

واملسح العامل يف «الرؤوس» و«األرجل»
عىل اخل ّفني بالنسبة إىل «األرجل»(.((17

( ((17تفسري اجلاللني . 137 :1
( ((17أُجيب عن اجلرّ باجلوار بوجو ٍه عديدةٍ،
�رازي
الزجاج وال� ّ
ّ
وأظهرها كان يف كالم
وغريمها .
الثعالبي . 448 :1
ّ
( ((17تفسري
( ((17يف صفحه.

رأيه(.((17

عىل «الرؤوس» لفظ ًا ،واملؤ ّدى املسح وهو

( ((17نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور :2
. 402
( ((17يف صفحه.
( ((17اإلتقان . 544 :4
( ((17ه��ود ،26 :ال��زخ��رف .65 :وق��د تقدم
الكالم عنه يف صفحه.
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للجر وجهني:
بينّ الثعالبي
ّ

البقاعي (ت885ه)
بن عمر
ّ
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احلقّ ّ ،
ألن اجلوار يف القرآن ممنوع.

 -70أبو السعود (ت951ه)

تشبث َأ ُب� ْ�و السعود باملجاورة الباطلة
ّ
يف كالم الفصحاء فض ً
ال عن كتاب اللهَّ ،
واستشهد بقوله« :ع َذاب يوم َألِيم»(((17
َ َ َْ ٍ ٍ

العربية إ ّياه ّأو ً
ال ،وعدم كونه الئق ًا بكتاب
ّ

اللهَّ ثاني ًا لو فرضنا وروده يف كالم الضعفاء.

وه��ذه م��ص��ادرة إذ ثبوته يف ال��ق��رآن ّأول
والتوجيه هو التوجيه ال��ذي اختلقه

مفقود يف اآلية ،إذ االلتباس حاصل ّ
ألن

ثم تبعه القوم عليه عن
ّ
مر ٍة ّ
الزخمرشي ّأول ّ

بكرة أبيهم.
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

ّ
واحل��ذاق من أهل
 -1إنكار الثقات

 -2وروده يف كالم غري الفصحاء منوط

الكالم.

132

عىل اجلوار املردود يف القرآن عامة ويف اآلية
خاصة ُألمور:

ثم دفع اعرتاض الفصل بني املتعاطفني

إيامء إىل الرتتيب(.((18
بأنّه ٌ

بعدم االلتباس واألم��ن منه وهذا الرشط

«األرجل» يمكن فيها املسح والغسل.

 -3اإلمجاع عىل عدم وروده يف عطف

النسق.

واآليات التي استد ّلوا هبا عىل املجاورة

واجل���وابّ :
أن لبيان الرتتيب حروف ًا

مؤولةّ ،
الن
عىل فرضّ
الصحة -فهي ّ
يم»( ((18لو
جر «أليم» يف َ
اب َي ْو ٍم َألِ ٍ
«ع� َ�ذ َ
ّ

بيان الرتتيب ومل يقدم لنا الشيخ َأبو السعود

الن ِعيم»(((18
املقربون
َّ ِ
بتقدير مضاف؛ أيّ :

خاصة مذكورة يف باب العطف ومل يذكر
ّ

األول إىل اآلن ّ
أن
أح��د من العلامء من ّ
الفصل بني املتعاطفني أيض ًا من أدوات
دلي ً
ال عىل صدق ما ذهب إليه.

 -71الشهيد الثاين (املستشهد
966ه)

اجلر من باب العطف عىل «الرؤوس» ال
ّ

( ((17تفسري أيب السعود . 11 :3
( ((18هود ،26 :الزخرف . 65 :وقد تقدمت يف
صفحه.

ور
صح فهو مأمون االلتباس ،وكذا َ
«و ُح ٌ
ّ
«ج � َّن� ٍ
ِع� ٌ
�ات
�ي��ن»( ((18جم��رور عطف ًا ع�لى َ
يف ج ّنات النعيم ومصاحبة «حور عني»؛

وذلك ملنع العاطف عن التجاور.

 -72املح ّقق األردبي ّ
يل (ت993ه)

ّ
استدل املحقق األردبييل عىل املسح عىل

( ((18الواقعة . 22 :وقد تقدمت يف صفحه.
( ((18الواقعة. 12 :
( ((18زبدة البيان . 41 :1
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اإلمامية وأخبارهم وظاهر
القدمني بإمجاع
ّ
اآلية ،مرصح ًا ّ
اجلر هي رصحية يف
بأن قراءة ّ

ذلك ،ألنّه عطف عىل «رؤوسكم» من دون
احتامل آخر(.((18

حممد العام ّ
يل
 -73الشيخ بهِ اء الدين ّ
(ت1031ه)

يظهر من كالم الشيخ العاميل بأنّه يعتقد

النبوي
كغريه من علامء مدرسة أهل البيت
ّ
بظهور ق��راءة اجلر يف املسح ،والظهور ال

حيتاج إىل الدليل ،وذلك بالعطف عىل لفظ

ين (ت1091ه)
 -74الفيض الكاشا ّ

ّ
استدل الفيض الكاشاين عىل املسح
بعدة ُأمور:
اجلر.-
 -1بظاهر القرآن -عىل قراءة ّ

 -2ترصيح اإلمام أيب جعفر الباقر وغريه

األئمة (عليهم السالم) عىل املسح وهم
من ّ

الذين نزل الكتاب يف بيوهتم(.((18

 -3اعرتاف الغاسلني بداللة القرآن عىل

املسح.

اخلوانساري
–75املح ّقق
ّ

( ((18التفسري الصايف . 18–16 :2
( ((18مشارق الشموس . 118 :1

احل��قّ ّ
أن اجل� ّ�ر يفيد املسح عطف ًا عىل
«الرؤوس» وهو ظاهر الكتاب وما َ
اقتض ْته
قواعد لغة العرب وعليه إمجاع أهل البيت
النبوي (عليهم السالم).
ّ

تعرض اخلونساري لر ّد اإلعراب
ّ
ثم ّ
باجلوار ُبأمور أربعة:
 -1الفاصل بالعاطف مانع منه.
 -2شا ّذ ال حيمل القرآن عليه.

يتصور يف مقام األم��ن من
 -3إنّ�ما
ّ

االلتباس.

-4
خيتص بالشعر والرضورة(.((18
ّ

عىل ّ
أن أهل الس ّنة أيض ًا نقلوا املسح عن

النبي صىل اهلل عليه وآله وعن أمري املؤمنني
ّ
والشعبي
عباس وعكرمة
 وعن ابن ّ
ّ

وقتادة وأنس بن مالك وموسى بن أنس

مضاف ًا إىل الباقر والصادق(عليهم السالم)

و . ...

احلويزي (ت1112ه)
-76
ّ

للجر والنصب بل
يتعرض احلويزي
ّ
مل ّ

حكم باملسح من دون تر ّدد من باب العطف
عىل «ال���رؤوس» ومحل الباء الزائدة عىل

( ((18نور الثقلني . 596 :1
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«الرؤوس».

(ت1099ه)
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التبعيض -فأثبت املسح ببعض الرأس-

املعترب عند الشيخ يوسف البحراين قراءة

وأث��ب��ت مثل ذل��ك يف جانب املسح عىل

أيب جعفر الباقر للعلوم  حينام سأله عن

ر ّد ًا عىل مالك حيث أوجب االستيعاب،
الرجلني(.((18

 -77البناء صاحب اإلحتاف
(ت1117ه)

اجلر عىل املسح جري ًا
محل املؤلف قراءة ّ

عىل ظاهر العطف ،وحكم ّأو ً
ال باملسح يف
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«األرجل» أهي جمرورة أم منصوبة؟ قال:

«بل هي عىل اخلفض»(.((18

وهي قراءة أهل البيت (عليهم السالم)

وهي األصل عندنا.

اآللويس (ت1270ه)
-79
ّ

ثم ا ّدعى ّ
أن ذلك منسوخ
الرأس والرجلنيّ ،

نقل اآللويس التواتر -عىل اجلر -عن

منبه ًا بام ذكر من تعليل

أيب بكر -ث��م جعل تلك ال��ق��راءة دليل

بوجوب الغسل ،أو أنه حممول عىل اخل ّفني
ال

القدمني(((18

صب املاء ألنّه مظ ّنة
وهو عدم اإلرساف يف ّ

لصب املاء كثري ًا ،فعطف عىل املمسوح.
ّ

وأنت تعلم ّ
بأن هذا التعليل عليل الن

ّ
وأج��ل من أن
اللهَّ -تبارك وتعاىل -أعىل

يكون عاجز ًا عن أداء مقصود بالرصاحة
حتى يلجا إىل اإللغاز والتعمية.
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اجلر ،مستد ً
ال بام رواه غالب بن اهلذيل عن
ّ

واحتمل اجل� ّ�ر ب��اجل��وار أي��ض� ًا ،ولكنه

ضعفه من الثبوت ،بحيث ال خيفى عىل

الغاسلني ،ولذا نقل ضعفه عن بعضهم يف
املقام نفسه.

ين (ت1186ه)
 -78املح ّقق البحرا ّ

( ((18إحتاف الفضالء . 251 :1
( ((18احلدائق النارضة . 289 :2

ابن كثري ومحزة وأيب عمرو وعاصم -برواية
القائلني باملسح بمقتىض حكم العطف وهو

الترشيك يف احلكم.

واجلر باجلوار
اآللويس
ّ
ّ

لكنه ضعف اجلر باجلوار من وجوه:

ّ -1
يتمحل
أن اجل� ّ�ر باجلوار لحَ ْ � ٌ�ن قد
ّ
الرشعية ،وان كالم اللهَّ
ألجل ال�ضرورة
ّ

جيب تنزهيه عنه.

 -2أن اجلر باجلوار يصار إليه يف مقام

األم��ن من اللبس ،واألم��ن يف اآلي��ة غري
حاصل.

 -3فقدانه يف العطف ،ونقل ّ
أن القائلني

( ((18روح املعاين . 75–74 :6

اجلر يف إفادة
باملسح ر ّدوا النصب أيض ًا إىل ّ
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�ويس
القارئ عىل تفسريي
ّ
ال��رازي واآلل� ّ

املسح عطف ًا لألرجل عىل ّ
حمل «الرؤوس»

حيث ّ
إن صاحب الفهم السليم يعرف

يف املسح ،مؤيد ًا استدالل املاسحني ّ
بأن

اآللويس نفسه به وأنّه ضليع يف التحقيق إنّام
ّ

مراعا ًة للقريب فالقريب ،واحلكم الترشيك

ّ
املحل هو مذهب مشهور
العطف عىل
لل ُّنحاة.

الرازي
التسور عىل مقام
اآللويس و
ّ
ّ
ّ

اعرتف اآللويس ّ
بأن البحث يف الغسل

واملسح ممّا كثر فيه اخلصام وطاملا ز ّلت

باجلرَ ،
وقال:
«األرجل» بالنصب أم ّ

الرازي ّ
ّ
يدل عىل أنّه راجل يف
إن كالم
ّ

هذا امليدان و ظالع ال يطيق العروج إىل شأو
ٍ
حتقيق تبتهج به اخلواطر واألذهان.
ضليع
ِ

ثم زعم نفسه أنّه ضليع التحقيق وأنّه
ّ
يبسط الكالم يف ذلك َرغ ًام ُألنوف الشيعة

السالكني ك� ّ
�ل سبيل حالك -ع�لى حدّ

تعبريه.-

أقول :ال خيفى عىل املنصف ّ
الرازي
أن
ّ

�ويس وأمثاله يف غالب
أعىل رتب ًة من اآلل� ّ
والسيام علم التفسري،
اإلسالمية
العلوم
ّ
ّ
ّ
أستدل عىل مدعاي َبأكثر من إحالة
وأنا ال

للرازي ال لنفسه ،كام ّ
أن ما نبز
هو وصف
ّ

الرازي هو وصف لنفسه يف احلقيقة ألنّه
به
ّ
راجل يف هذا امليدان.

ين (ت1255ه)
 -80الشوكا ّ

اجلر :إنّه يفيد املسح
قال الشوكاين يف ّ
عطف ًا هلا عىل «الرؤوس» لفظ ًا ،وإليه ذهب

امل��روي عن ابن
الطربي وه��و
اب��ن جرير
ّ
ّ

عباس(((19
ّ
استدل يف محل اآلية عىل
ثم
ّ ،
ّ

والقرطبي ،وقد
يب
الغسل بقول ابن العر ّ
ّ
ناقشنامها مناقشة تثبت بطالن قو َل ْي ِهام وهي
ين أيض ًا.
تكفي الشوكا ّ

اجلواهري (ت1266ه)
-81
ّ
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الرازي ملوافقته
هتجم عىل
ّ
ثم ّ
فيه األقدامّ ،
للشيعة يف إِفادة اآلية للمسح سواء َأ ُق ِر َئت

بعد قراءته هلذين التفسريين ّ
بأن ما وصف

اجلر عن أيب جعفر الباقر
نقل
ُّ
اجلواهري ّ

 ب��رواي��ة غالب بن اهلذيل عطف ًا عىل

اجلر
«الرؤوس» لفظ ًا ،واملفاد املسح ،وقالّ :
أئمة أهل البيت(.((19
ّ
مروي صحيح ًا عن ّ
ر ّد مقالة الغاسلني:

( ((19فتح القدير . 18 :2
( ((19اجلواهر . 208 :2
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آية الوضوء وإشكالية الداللة بني القراءة والنحو واملأثور

أش��ار صاحب «اجل��واه��ر» إىل مذهب

القائلني ّ
بأن العطف عىل «الرؤوس» واملراد
ُ
الغسل:
من املسح

أو ًال.
الشتامله عليه ّ

والتحذير عن اإلرساف ثاني ًا.

والتحديد ثالث ًا ،بدليل أنّ املسح غري

حمدّ د.

وتعرض لر ّدهم:
ّ

ّ
ب��أن الكلمتني خمتلفتان لفظ ًا
أو ًال:
ّ

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

َو َم ْعن ًَى ،عرف ًا ورشع ًا.
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غري املحدود كام يف عطف «األي��دي» عىل

«ال��وج��وه» ،بل الظاهر أ ّن��ه أوىل لتتوافق
اجلملتان.

ثم قال يف ر ّد مقالة احلاملني للمسح

األول ،وان
عىل اخل ّفني :بأنّه أشنع من ّ
األصحاب أطالوا البحث معهم وال فائدة

يف البحث معهم كام قيل:

حي ًا
لقد َ
أسم ْع َت لو نا َد ْي َت ّ

نادي(((19
ولكن ال حيا َة لمِ َن ُت ِ

َ

ْ

ين (ت1367ه)
 -82الزرقا ّ

وثاني ًا :االشتامل ال يوجب صدق االسم

اجل� ّ�ر يفيد املسح عطف ًا لألرجل عىل

وثالث ًا :لو كان الفرض الغسل ملا كان

لكن الزرقاين محله عىل املسح عىل
قطع ًاّ ،

عليه كام قال املرتىض(.((19

صب امل��اء إرساف � ًا ح ّتى حي� ّ�ذر عنه ،الذي
ّ

خي��اف اإلرساف عليه أن يتد ّبر يف وضع
أحكامه وال يضع حك ًام موجب ًا لإلرساف،
هذا أهون عليه وعىل املك ّلفني.

ورابع ًا :ال مانع من التحديد يف املسح

قابلية التحديد
إذ هو والغسل س��واء يف
ّ

وصالحيته.
ّ

وال م��ان��ع م��ن ع��ط��ف امل��ح��دود عىل

( ((19مثل اشتامل السكنجبني عىل اخللّ والسكّ ر
وال يصدق عليهام اسمه .

لفظ «الرؤوس» املجرورة ،والرأس ممسوح
ً
زاع�ما ّ
النبي  فعل ذلك ،يف
أن
اخل ّفني
ّ
حني قد أثبتنا سابق ًا ّ
النبي )صىل اهلل عليه
أن ّ

وآله( مل يفعل ذلك(.((19

الشنقيطي (ت1393ه)
-83
ّ

اجلر إمجا ً
الشنقيطي ّ
ال،
زعم
أن يف قراءة ّ
ّ

ّ
ألن اآلي��ة مفيدة للمسح ع�لى الرجلني
كالرأس وهو خالف األحاديث الصحيحة
الرصحية -ع�لى ح��دّ تعبريه -يف وجوب

( ((19اجلواهر . 209 :2
( ((19مناهل العرفان . 105 :1

سامحة العالمة السيد عيل احلسيني الشهرستاين

الغسل(.((19
اجل��ر عىل
ومحلها عىل الغسل بجعل ّ
اجلوار دفع ًا للتعارض بني القراءتني اللتني

مها بحكم اآليتني وذلك باحلمل عىل الغسل

فيهامّ ،
ألن النصب عىل زعمهم يفيد الغسل
اجلر.
فكذا ّ

واحلقّ أن ال تعارض بينهام أص ً
ال -نصب ًا

��ر ًاّ -
ألن اجل� ّ�ر عىل لفظ «ال���رؤوس»
وج� ّ

ّ
املحل وكلتامها تفيدان املسح
والنصب عىل

مع االحتفاظ بالقوانني النحو ّية ومراعاة
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

البالغة.
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( ((19أضواء البيان . 330 :1

نوه
طيبة كريمة ّ
يحوم هذا البحث حول مواقف ّ
بمسؤوليتهم
بها القرآن الحكيم ُألناس صالحين شعروا
ّ
فأحسنوا في صنع تلك المواقف المحمودة التي د ّلت على بصيرة ثاقبة

تحليلية
و وعي سليم .ويس ّلط هذا البحث أيضا األضواء على تلك المواقف برؤية
ّ

ّ
لتدل على قيمة سامقة من القيم التي يزخر بها القرآن المجيد ،وعلى مفهوم في غاية الروعة

االجتماعي ،وله
دره في الواقع
طابع
القرآنية .فهو إذن ذو
من المفاهيم
ٍ
كي له َق ُ
ّ
ّ
عملي َح َر ّ
ّ

قرآنية رفيعة مازال بعضها رهين األفكار أو حبيس النظريات التي
قسطه في تبيان مفاهيم ّ
ال ترفد شيئ ًا في كثير من األوقات؛ إذ إنّ آية القرآن أ ّنه كتاب للعمل ال للتنظير .و خطاب
بالمسؤولية و لزومه لدى ّ
كل مسلم و مسلمة ،و ضرورة
تعين الشعور
ّ
هذا البحث بإيجاز ؛ ّ

تغير مجرى تاريخ بحذافيره .وهو في الحقيقة استنباط
صنع المواقف الحميدة التي قد ّ

قرآنية تدعونا جميع ًا إلى اتّخاذ مواقف مماثلة لها .وقد يعالج شيئ ًا من داء الغفلة.
لمواقف ّ

وقد يق ّلص ظاهرة «الهجر» التي ّ
(يارب إنَّ َقومي اتّخذوا هذا
تدل على ُظالمة القرآن؛
ِّ
القرآن مهجور ًا) الفرقان . 3-

الرسالية.
المفردات الدليلية :الشعور – المسؤولية – الموقف – المثل األعلى –
ّ

الدكتور علي اال�سدي
جامعة فردو�سي – م�شهد ايران
املقدّ مة

املسؤولية غري
منهم أن يكونوا بمستوى
ّ

ّ
إن من عجائب القرآن التي التفنى

غ�ير ذي
متفرجني والحمايدين حياد ًا َ
ّ

من أراد أن يستلهمه و َيرفد ّ
كل من يروم

و ّمم��ا ُيلهم الطالبني ويرفدهم هو

نفع.
ٍ

و غرائبه التي التنقيض هي أنّه ُيلهم َّ
كل

املواقف التي وردت فيه ،فاملتد ّبر ّ
املتفكر،

اسرتفاده عىل تواتر األزمنة و الدهور .و

بح فيه ،يقف عىل آيات
إذا كان ذا َس ٍ

هذه من آيات عظمته و روائعه التي ُترغم

تنطق بمواقف حممودة نابعة من شعو ٍر

العقول عىل التسليم له .وال يتأتّى هذا إ ّ
ال

للمتأ ّمل اهلادف الذي ينتهجه ،وهو عىل

باملسؤولية .وخليق بالذكر
حي متد ّفق
ّ
ّ
أن هذا الشعور ّ
يدل عىل أنّه حركة أكثر

تفوق ّ
كل مز ّية إذ يريد ألتباعه و لسائر
الناس أن يكونوا ُأويل بصرية ووعي و

وهنا تتبينّ لنا روعة كالم رسول اللهّ9

ٍ
بصريةُ ،مقب ً
ال ح ّق ًا .وال غرو فهو نفسه

جمرد ًا.
من أن يكون مفهوم ًا ّ

ّ
والتفكر .وتلك مز ّية
يدعو إىل التد ّبر

مأدبة اللهّ ،فتع ّلموا من
إذ يقول« :القرآن ُ

ينهجوا سبيلهم راشدين واعني كام يريد

مأدبة اللهّ ما استطعتم»(((.

املجليس ،بحار األنوار .19 :92
(((
ّ
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التوثيق القرآين ملواقف الصاحلني من االمم السالفة يف مواجهة التحديات

وكذلك يستبني لنا مجال كالم اإلمام

�س ،ويستتبع ع��اد ًة تغيري ًا ملموس ًا أو
احل� ّ
إصالح ًا حمسوس ًا أو حتسين ًا ملحوظ ًا .وقد

لك أن تنظر ما فيها»((( .ويف مأثور آخر

كالذي ُيتقن عم ً
ال يناط به ومثل
عملي ًا
ّ
ّ

السجاد ع ّ
يل بن احلسني إذ يقول« :آيات
ّ

ٌ
خزانة ينبغي
القرآن خزائن فك ّلام ُفتحت

عنه أيض ًا :ما نصه « :آيات القرآن خزائن

العلم ،فك ّلام ُفتحت خزانة فينبغي لك أن
الطيبة
وم��ن خزائنه خزانة امل��واق��ف
ّ

َ
االنسان
باملسؤولية صفة حتمل
والشعور
ّ

باملسؤولية ،ومل ُتفتح إ ّ
ال بمفتاح
الشعور
ّ
ّ
التفكر .و ما يتناوله هذا البحث
التد ّبر و

ٍ
ٍ
عملٍ
حممود ،أو إبداء رأيٍ
سديد ،أو تقديم

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
معروف فهي أداء
إسداء
مناسبة ،أو
معونة

ثم مظاهره و دعوة القرآن الكريم
أهدافهّ ،

بالعرف يف البيان القرآينّ ،قال تعاىل:
أمر ُ

ثم التعريج عىل املواقف
للشعور باملسؤوليةّ ،

اجلاهلني)(((والشعور املقصود يف هذا

احلميدة التي ازدانت به و تأ ّلقت من قبس
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قضية
ذلك ،كام قد ُي َّتخذ موقف معينّ من ّ

ير مسبوق بشعو ٍر ما كبعض املواقف
غ� َ

تنظر فيها»(((.
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باملسؤولية وال يتط ّلب موقف ًا
يكون شعور ًا
ّ

باملسؤولية ،وطبيعته و
هو تعريف الشعور
ّ
إل��ي��ه ،ي�لي ذل��ك التعريف باملثل األع�لى
التي ذكرها القرآن ،وأبرزها و أ ّ
مهها َعشرَ َ ُة

مواقف دارت عليها مضامني هذا البحث.

الشعور باملسؤولية لغة و اصطالح ًا

قبل ال��دخ��ول يف امل��وض��وع تناسب

االش��ارة إىل ّ
حس
أن الشعور
باملسؤولية ّ
ّ
باطني جيعل صاحبه مستعدّ ًا إلنجاز ّ
كل
ّ
مايلزم .أ ّما املوقف فهو جتسيد عم ّ
يل لذلك

الكليني ،الكايف .609/2
(((
ّ
املجليس ،بحار األنوار .216/89
(((
ّ

العاطفية.
اآلنية التي تصنعها الفورات
ّ
ّ

املخول إليه ،أو إنجاز
عىل إتقان العمل
َّ

لواجب أو اضطالع بأم ٍر ٍ
ٍ
محيد طواعي ًة ،أو
بالعرف و أع��رض عن
(خذ العفو ُ
وام��ر ُ
البحث هو الشعور ال��ذي ُينتج املوقف

الطيب الكريم من أج��ل احل��قّ و القيم
ّ

الصحيحة .أي :هو ُصنع املوقف املطلوب

يف ّ
قضية ،عل ًام انّه اليقتيض يف بعض
كل
ّ
األحيان صنع موقف معينّ كام ُأشري إليه يف
املقدّ مة.

باملسؤولية و أهدافه
طبيعة الشعور
ّ

تتكون ه��ذه العبارة من كلمتني مها
ّ

((( األعراف.199 ،

الدكتور عيل االسدي

ال��ش��ع��ور وامل��س��ؤول� ّ�ي��ة .و ال��ش��ع��ور هو

اإلح��س��اس الكامن يف النفس ومركزه

الضمري.
إنسانية رفيعة
باملسؤولية قيمة
والشعور
ّ
ّ

القلب .وال يعتمل إ ّ
ال عند لبيب يتمثّله

لالنسانية .فصاحبه
�ي
ّ
بل هو جتسيد ح� ّ

النفس أو بام يف البيئة ،وعىل ما يشتمل عليه

ولذا قالواّ :
إن للشعور ثالثة مظاهر هي:

واالستجابة لنداء الضمري ،وإشاعة منطق
املباالة واالهتامم ُ
فضولية و
باألمور بال
ّ
ال تط ّفل ،وإحالل القيم الصحيحة مكان

صناعي مصوغ
املسؤولية فهي مصدر
ّ
ّ
ّ
عرف
من اسم املفعول
ليدل عىل وصف ُي َ

ومثلهام ،و ترويض النفوس البرش ّية عىل

ف ُيمثّله .و يطلق أيض ًا «عىل العلم بام يف

وجدانيات و َنزَ عات.
العقل من إدراكات و
ّ
اإلدراك ،وال��وج��دان،

وال��ن��زوع»(((.

أ ّما

عن عائدته .أو هي «حال أو صفة من ُيسأل

القيم الغالطة ،ورفد املجتمع ما ّد ّي ًا ومعنو ّي ًا،
وقطع دابر األدواء الناهشة َ
كاأل َث َرة ُّ
والشح

ممارسة الفضائل ،وتطييبها .فهو واجب

أخالقي ًا
عن أم ٍر تقع عليه تبعته ...و ُتط َلق
ّ

سموا و
اجتامعي يقطر
ين
أخالقي إنسا ّ
ّ
ّ
ّ
ال .وهو فضيلة هلا بالغ َ
نب ً
األ َثر يف العالقات

عم ً
ال» .2فامل ّتصف به هو الذي يشعر أنّه

عن الناس ،وراحة الضمري ،ورخاء البال،

عىل التزام الشخص بام يصدر عنه قو ً
ال أو

مسؤول أمام اللهّ تعاىل إذا كان متد ّين ًا موقن ًا،

وأمام الضمري إذا كان لبيب ًا فاكر ًا ،و أمام
مباليا؛ أو هو الناصح
آدمي ًا ّ
الناس إذا كان ّ

االجتامعية .واليستتيل عاد ًة إ ّ
ال رفع العناء
ّ
وحسن الثناء.
ومجيل الذكرُ ،

َب ْيدَ ّ
أن آفات قد تعرتي هذا الشعور بني
ح ٍ
ني و آخر .ومنها بالدة الفكر؛ واستحواذ

الشفيق يف املأثور من كالم أمري املؤمنني

األنانية ؛ وعثرة الغفلة؛ و نبوة الظروف ؛
ّ

ومراقبوه الثالثة :اللهّ سبحانه ،والضمري،

باملسؤولية
مظاهر الشعور
ّ

ع ّ
يل .3فأركان الشعور هذا هي االنسان

والناس .و قيل ّ :
إن الضمري صوت اللهّ يف

داخل االنسان .فالشعور هو استجابة لنداء

((( املعجم الوسيط. 485-484 :

وفتور النفس و تثاقلها.

احلس
يتبينّ الشعور
باملسؤولية يف إعامل ّ
ّ
الديني كالتذكري باللهّ تعاىل و اآلخرة مث ً
ال؛
ّ
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و ُيرجى منه يشء .وقد ُيطا َلب َبأ َثره و ُيسأل

احلقيقية لالنسان،
يرمي إىل بيان اهلو ّية
ّ
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والصدع باحلقّ ؛ واإلخ�لاص يف العمل ؛

والصدق يف التعامل؛ والتسليم للحقيقة

واجلهاد و دفع اخلمس و الزكاة واإلنفاق

واإلن��ص��اف يف التقويم؛ وقضاء حوائج

النبوي الكريم ،والدعوة
هم أهل البيت
ّ

بعد بياهنا؛ و كتامن السرّ ّ ؛ والوفاء بالعهد؛
والتثبت قبل
الناس ؛ وإق��راء الضيف،
ُّ

الترصف السليم
احلكم عىل األشياء؛ و
ّ

املتنوعة؛ و التفكري
عند ممارسة األع�مال
ّ

بحقوق اآلخرين ،و نظري ذلك .ومن معامل
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احل��ق ،كام
هذا الشعور أيض ًا اإلعانة عىل ّ
ُأثر عن أمري املؤمنني ع ّ
يل بن أيب طالب
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واحلج
باملسؤولية .فاألمر بالصالة و الصوم
ّ
ّ

قوله« :رحم اللهّ ا ْم َر ٌأ رأى ح ّق ًا فأعان عليه،

وإطاعة اللهّ و رسوله وأويل األمر ،الذين
إىل اللهّ و حتكيم الدين واألمر باملعروف،

و غريها من األوامر ،والنهي عن الرشك و

عن ّ
ذميم من األخالق
حمرم و
ٍ
كل منك ٍر و َّ
و سواها من النواهيّ ،
كل أولئك دعوة
إىل الشعور باملسؤولية دعوة غري مبارشة.

بيد أ ّن��ن��ا نقرأ يف الكتاب العزيز آي��ات

رصحية يف دعوهتا إىل ذلك .وعددها تسع

أو رأى جور ًا فر ّده وكان عون ًا باحلقّ عىل

آي��ات .وه��ي قوله تعاىل(:وقفوهم إنهّ م

وعون املظلوم5؛ وإصالح ذات ال َبني(((؛

بالعهد ّ
إن العهدَ كان مسؤوال)(((؛ وقوله

صاحبه»4؛ واإلي��ص��اء بخصومة الظامل،
واألمر باملعروف و النهي عن املنكر.

فهل هذا ك ّله أو ُج ّله ماثل يف القرآن

الكريم؟ واجلواب هو ما نجده يف القسم
اآليت من املقالة.

دعوة القرآن الكريم إىل الشعور
باملسؤولية
ّ

ّ
القرآنية هي
إن معظم األوامر و النواهي
ّ

دعوة غري مبارشة وغري رصحية إىل الشعور
((( املعجم الوسيط.411 :

مسؤولون)(((؛ وقوله سبحانه( :وأوفوا

تبارك اسمه( :ولتكن منكم أ ّم��ه يدعون

إىل اخل�ير و ي��أم��رون باملعروف وينهون

عن املنكر)(((؛ وقوله ّ
جل شأنه( :لوال
انيون واألحبار عن قوهلم اإلثم
ينهاهم الر ّب ّ
وأكلهم

السحت)(((1

؛ وقوله بورك كنهه:

(فلوال كان من القرون من قبلكم اولو

((( هنج البالغة :اخلطبة.35 :
((( هنج البالغة ،اخلطبة.205 :
((( هنج البالغة ،قسم الرسائل47 :
( ((1هنج البالغة ،اخلطبة.16 :

الدكتور عيل االسدي

بقية ينهون عن الفساد يف األرض((1()...؛
ّ

معناه ّ
ضت
ان العهد ُيسأل فيقال له :بام ُن ِق َ

وقوله تعاىل( :فلوال َن َفر من ّ
كل فرقة طائفة

بأي ذنب ُقتلت»(.((1
كام ُتسأل املؤودة ّ

بمعنى املضارع ـ ؛ وقوله سبحانه( :نحن

جلية ج��دّ ًا يف الدعوة إىل الشعور
وه��ي ّ

ليتف ّقهوا يف الدين -((1() ...واملايض هنا

كي،
وأ ّما اآلية الثالثة فهي ذات ٍّ
حس َح َر ّ

خلقناكم فلوال ُتصدّ قون)(((1؛ وقوله ّ
جل

املتجسدة بتنظيم أ ّمة تدعو اىل
باملسؤولية
ّ
ّ

اسمه( :ولقد علمتم النشأة االوىل فلوال

اخلري و تأمر باملعروف و تنهى عن املنكر.
الست ُ
األخرى فانهّ ا ّ
حتض عىل
وأ ّما اآليات
ّ

فاآلية االوىل واضحة أشدّ الوضوح إذ

لوال يفيد التحضيض كام يقول النحاة(.((1

السيد
فانه ُيطالب بذلك و ُيسأل عنه .وقال ّ

يف تبشري اللهّ تعاىل للذين يستمعون القول

ت� ّ
�ذك��رون)(((1؛ وقوله( :لو نشاء جعلناه
ُاجاج ًا فلوال تشكرون)(.((1

توجب عىل ّ
بمسؤوليته
كل شخص أن يشعر
ّ

الشعور املذكور ّ
ألن الفعل املضارع بعد
وتستبني حقيقة الشعور املذكور أيض ًا

اعتقاد حقّ أو عمل صالح استكبار ًا عىل

باملسؤولية ،وموقفهم احلميد أنهّ م
يشعرون
ّ

وأ ّما اآلية الثانية فهي ّبينة يف أنهّ ا حت ّتم

وكذلك الذين يسجدون ويبكون و

إن ّ
بالوفاء بالعهد« .وقيل ّ
كل ما أمر اللهّ به

أصحاب موقف كريم وإحساس سليم
علم يستجيبون للحقّ ويتفاعلون
ألنهّ م ُأولو ٍ

عنه هو ّ
كل حقّ أعرضوا عنه يف الدنيا من
احلقّ ».((1(...

عىل ّ
بمسؤوليته املتمثّلة
كل إنسان أن يشعر
ّ
و هنى عنه فهو من العهد»(« .((1وقيلّ :
إن

( ((1الصا ّفات.24 :
( ((1اإلرساء.34 :
( ((1آل عمران.104 :
( ((1املائدة.63 :
( ((1هود.116 :
( ((1التوبة.122 :
( ((1الواقعة.57 :

القول في ّتبعون

أحسنه)(((2

ألنهّ م أناس

ٍ
بصرية.
وعي و
ي ّتبعون أحسن األقوال عن ٍ
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الطباطبائي ...« :فقد تبينّ به ّ
أن املسؤول
ّ

ِ
في ّتبعون أحسنه (فبشرّ
عباد الذين يستمعون

يزداد خشوعهم إذا ُتيل عليهم القرآن ،فهم

معه عن معرفة حثّتهم عىل ذلك ّ
(إن الذين
( ((1الواقعة.62 :
( ((1الواقعة .70
( ((2الع ّ
الطباطبائي،
حممد حسني
المة
السيد ّ
ّ
ّ
امليزان .132 :17
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خيرون
اوتوا العلم من قبله إذا ُيتىل عليهم ّ

مخس
حممد ،9إذ نقرأ يف التنزيل العزيز
ّ
َ
ع�شر َة آي � ًة تد ّلنا عىل ذل��ك و ترشدنا اىل

وملّ��ا عتب البعض عىل َمن َو َع َ
��ظ ِمن
باملسؤولية ُأجيب أنّه ِ
معذرة
وحي الشعور
ّ

محله اللهّ إىل العباد ،وجاهد يف
«وأ ّدى ما ّ

خيرون لألذقان يبكون
لألذقان ّ
سجد ًا ...و ّ
و يزيدهم خشوع ًا)(.((2

ّ
ولعل املوعوظ ي ّتعظ (وإذ قالت أ ّم ٌة
إىل اللهّ،
عذاب ًا شديد ًا قالوا ِ
معذر ًة إىل ر ّبكم ولع ّلهم

اآلي��ات هي قوله( :ط��ه .ما أنزلنا عليك

ي ّتقون)(.((2
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ٍ
عز ّ
دعاء
وجل حقّ اجلهاد» ،كام جاء يف
اللهّ ّ
من أدعية اإلمام
السجاد  .((2(و ُتوقفنا
ّ

منهم لمِ َ تعظون قوم ًا اللهُّ مهلكهم أو ّ
معذهبم

ٍ
ّ
والتفكر .وهذه
حقيقة بالتأ ّمل
عىل حقائق

باخع
القرآن لتشقى)(((2؛ وقوله( :فلع ّلك
ٌ

ك� ّ
�ل اولئك ومثله َع� َل� ٌ�م عىل الشعور
باملسؤولية املقصودة ،وكفى به ُمبين ًا.
ّ

نفسك عىل آثارهم إن مل يؤمنوا هبذا احلديث
نفس َك َأ ّ
ال
أسفا)(((2؛ وقوله« :لع ّلك ٌ
باخع َ

وحري بالذكر ما حفلت
ملن يبتغي النور.
ّ

ٍ
نفسك عليهم
ح�سرات)(((2؛ وقوله( :إن

والقرآن الكريم زاخر بأمثلة ُكث ٍر تعدّ منار ًا

النبوي
به الس ّنة النبو ّية و هدي أهل البيت
ّ

الكريم من أمثلة أخرى ،ليس هنا موضع

ذكرها.

باملسؤولية يف
املثل األعىل للشعور
ّ
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بمسؤوليته
أ ّن���ه 9ك��ان أعظم م��ن شعر
ّ

القرآن الكريم

ّ
باملسؤولية
إن املثل األع�لى للشعور
ّ

وسيد األنبياء
سيد ّ
األولني واآلخرين ّ
هو ّ
وامل��رس��ل�ين أس��و ُت��ن��ا احلسنة رس���ول اللهّ

الطربيس ،جممع البيان :6
( ((2الفضل بن احلسن
ّ
.414
( ((2نفسه .414 :6

يكونوا مؤمنني)(((2؛ وقوله( :فال تذهب

حت��رص عىل هداهم ف� ّ
�ان اللهّ الهي��دى من
ُي ّ
ضل وماهلم من

ن��ارصي��ن)(((2

؛ وقوله:

ٌ
رسول من أنفسكم عزيزٌ عليه
(لقد جاءكم

حريص عليكم باملؤمنني رؤوف
ما َعنِ ُّتم
ٌ

رحيم)(((2

؛ وقوله« :وما أكثر الناس ولو

( ((2ابن هشام ،مغني اللبيب .361 :1
( ((2الزمر.18 ،17 :
( ((2اإلرساء .109 ،107
( ((2األعراف.164 :
السجاد ّية :دعاء يوم اجلمعة.
( ((2الصحيفة ّ
( ((2طه.2 ،1 :
( ((2الكهف.6 :
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حرصت بمؤمنني)( ((3؛ وقوله( :والحيزنك
َ

الذين يسارعون يف الكفر ((3() ...؛ وقوله:

الحيزنك الذين يسارعون
(يا أيهّ ا الرسول
ُ

نفسك يف سبيل تبليغه بالتك ّلف يف محل
الناس عليه( .((3ويف اآلية الثانية يقول له:

يف ال��ك��ف��ر)( ((3؛ وق��ول��ه( :ق��دَ نعلم ا ّن��ه

ُمهلك وقاتل نفسك عىل آثار قومك ...إن مل
يصدّ قوا هبذا القرآن الذي ُأنزل عليك حزن ًا

ولكن الظاملني بآيات اللهّ جيحدون)( ((3؛
ّ

عن قبول ما أتيتهم به .وقيل :عىل آثارهم،

ّ
اليكذبونك
ليحزنك الذي يقولون فانهّ م

تلهف ًا ووجد ًا بإدبارهم عنك و إعراضهم
و ّ

وقوله( :والحيزنك قوهلم ّ
العزة للهّ مجيع ًا
إن ّ

أي :بعد موهتم لشدّ ة شفقتك عليهم»(.((4

فننبئهم بام
فال حيزنك كفره إلينا مرجعهم ّ

نفسك وقاتل نفسك بأن ال يكونوا مؤمنني

هو السميع العليم)(((3؛ وقوله( :ومن َك َفر

عملوا ((3() ...؛ وقوله( :فال حيزنك قوهلم
(واص�بر وم��ا ص�برك إ ّ
ال ب��اللهّ و ال حتزن

عليهم وال َت ُك يف َض ٍ
يق ممّا يمكرون)(((3؛

وب��أن ُيقيموا عىل الكفر .إنّ�ما ق��ال ذلك

لنبيه 9و ختفيف ًا عنه بعض ما
سبحانه تسلي ًة ّ
كان يصيبه من االغتامم لذلك»(. ((4

ومجيل القولّ :
إن اآليات الكريمة ك ّلها

وقوله( :والحتزن عليهم والتكن يف َضيق

تستأهل التأ ّمل والتد ّبر ،وتسرتعي األنظار.

ونكتفي بالتعليق عىل ثالث آيات .يف

وحتمسه وحرصه عىل هداية قومه ،وعظيم
ّ

ممّا يمكرون)(.((3

اآلية االوىل يقول له :ما أنزلنا القرآن ل ُتتعب
( ((3الشعراء.3 :
( ((3فاطر.8 :
( ((3النحل.37 :
( ((3التوبة.128 :
( ((3يوسف.103 :
( ((3آل عمران.176 :
( ((3املائدة.41 :
( ((3األنعام.33 :
( ((3يونس.65 :

فهي ّ
حبه الشديد ربه ورسالته،
تدل عىل ّ
ومهمته ،و َن َصبه يف عبادته
إخالصه هلدفه
ّ

و دع��وت��ه ،وشفقته ع�لى ره��ط��ه ،ورأفته

مسؤوليته .و
باملؤمنني ،وشعوره بثقل
ّ
حزنه املذكور يف اآلي��ات الثامن ليس عىل

نفسه املقدّ سة الرشيفة بل عىل قومه الذين
( ((3لقامن.23 :
( ((4يس.76 :
( ((4النحل.127 :
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رسون و ما يعلنون)( .((3وقوله:
إنّا نعلم ما ُي ّ

ويقول له يف اآلية الثالثة« :لع ّلك ُمهلك
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عتو ًا و نفور ًا منهم،
مل يستجيبوا للحقّ
ّ

الكريم ٍ
باملسؤولية هي ـ
آيات عىل الشعور
ّ

باملسؤولية.
بحقّ ـ املثل األع�لى للشعور
ّ

األنبياء و أهل البيت عليهم السالم ،كموقف

فتحسرّ عليهم للهّ سبحانه و تعاىل .فهو ـ

ومن أراد أن يتو ّقد عنده الشعور املذكور
ُفأسوته رسول الل .وهو القائل يف

ابنه اسامعيل  حني أراد أبوه  ذبحه،

باملسؤوليةّ :
«إن قوم ًا
دع��و ًة إىل الشعور
ّ

حني سقى هلام؛ و موقف يوسف من

حديث ننقل مضمونه هنا ،وهو يستبطن

ٍ
سفينة فاقتسموا .فصار ّ
لكل رجل
ركبوا يف
منهم موضع ،فنقر رج� ٌ�ل منهم موضعه
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ٍ
بفأس ،فقالوا له :ما تصنع؟ قال :هو مكاين
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فيام أحسب ـ َعشرَ ة مواقف ما عدا مواقف

شئت .فإن أخذوا عىل يده نجا
أصنع فيه ما ُ
ونجوا ،وإن تركوه هلك وهلكوا»(.((4

يشع منه
فهذا احلديث بيان للناس
ّ
باملسؤولية ،وااله��ت�مام ُبأمور
الشعور
ّ

إبراهيم يف رضب األصنام ،وموقف

وموقف موسى  من بنتَي شعيب

إخوته؛ وموقف أمري املؤمنني ع ّ
يل يف
تصدّ قه بخامته؛ وموقف أهل البيت :يف
إطعامهم الطعام ،وأمثاهلا من املواقف التي

ذكرها القرآن الكريم.

ورسالتها وخطاهبا لنا أن نكون من

أهلها ،و نصنع ـ عند احلاجة ـ مثلها؛ ّ
وأن

اإلنسان املؤمن موقف بل مواقف ،وقيمته

اآلخ���ري���ن ،وال���وق���وف ب��وج��ه اجلريمة

رهينة بموقفه الرسا ّيل ،وال نفع يف إيامنه إ ّ
ال

واالن��ع��زال ،ويرفض أصحاب الضامئر

وال موقف هلا ،أو ُتيسء يف بعض مواقفها!

واملجرمني .ويريد م ّنا ترك منطق الالمباالة

امليتة يف املجتمع .وهو بعدُ موعظة شافية
ّ
ونصيحة وافية.

املواقف احلميدة النابعة من الشعور
باملسؤولية
ّ

ّ
إن أه� ّ�م املواقف التي ذكرها القرآن
( ((4النمل.70 :

بموقفه .وياحرس ًة عىل األكثرية التي تؤمن
ّ
وقل من ي ّتخذ موقف ًا شافي ًا «اولئك األق ّلون

ع��دد ًا» .وجدير بالذكر ّ
أن صنع املوقف
حيتاج إىل توفيق من اللهّ سبحانه ،و بصرية

و ّقادة ،وشجاعة فائقة ،وشهامة كريمة.

الع َش َرة المذکورة:
وفيما يأتي المواقف َ

 1ـ موقف السحرة حني حتدّ وا فرعون و

آمنوا باللهّ ّ
جل شأنه.
 2ـ موقف مؤمن آل فرعون من قومه.
 3ـ موقف الذي جاء من أقىص املدينة

يسعى و طلب من أهل انطاكيه اتّباع رسل
عيسى إليهم .

 4ـ موقف الناصح موسى عليه باخلروج

من مرص بعد ائتامر املأل به ليقتلوه.

 5ـ موقف امرأة فرعون إذ عرضت عىل

فرعون و جنوده أ ّ
ال يقتلوا موسى  يوم

كان وليد ًا.

رب العاملني .
سليامن  للهّ ّ

اجلن الذين طلبوا من
 7ـ موقف النفر من ّ

قومهم إجابة داعي اللهّ واإليامن بالقرآن.

 8ـ موقف أصحاب الكهف صيارفة

الكالم من قومهم.

الرجلني اللذين أنعم اللهّ
 9ـ موقف
ُ

عليهام فقاال لبني إرسائيل( :ادخلوا عليهم
الباب فاذا دخلتموه فانّكم غالبون وعىل اللهّ

ّ
فتوكلوا إن كنتم مؤمنني)(.((4

 10ـ موقف الذين اوت��وا العلم من

قارون و زينته.

( ((4امليزان .119 :14

ونقرأ يف القرآن أيض ًا مواقف أخرى

النستعرضها كاملواقف السابقة بل نشري

تقشعر
إليها هنا عابر ًا وهي موقف (الذين
ّ
قلوهبم لذكر الل)( ،((4وم��وق��ف عباد
ال��رمح��ان املتمثّل بقوهلم( :س�لام � ًا ،حني

خياطبهم اجلاهلون)( ،((4وموقف صاحب
اجل ّنة إذ قال له:

(أكفرت بالذي خلقك من ُتراب((4()...

و أمثاهلا من املواقف.

 1ـ موقف السحرة

ّ
إن أعظم موقف ّنوه به القرآن الكريم

باملسؤولية
هو موقف السحرة الذين شعروا
ّ
فصنعوا ذلك املوقف اجلليل الذي اليأيت

عليه ال��وص��ف .وموقفهم ه��ذا مذكور
مفص ً
اختص
ال يف سورة طه ( 57ـ  )76إذ
ّ
ّ

ثم يف س��ورة األع��راف
بعرشين آي� ًة منهاّ ،
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 6ـ موقف ملكة سبأ حني أسلمت مع

الدكتور عيل االسدي

( 113ـ  ،)126ول��ه فيها أرب���ع عرشة
آية ،وتناولته إحدى عرشة آية من سورة

الشعراء ( 41ـ  ،)51وأشارت إليه إشار ًه
( ((4جممع البيان .450 :6
( ((4نفسه.184 :7 ،
( ((4ورد احل��دي��ث بألفاظ متباينة يف صحيح
البخاري ،كتاب الشهادات ،رقم 2686؛
ّ
ويف املعجم األوس���ط للطرباين 149 :3
وغريمها.
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ثالث ٍ
ُ
آيات من سورة يونس ( 79ـ
عابر ًة

 . )81ونكتفي هنا بذكر اآليات الواردة

بشأهنم يف سورة طه.

ق��ال ت��ع��اىل :ﱫ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
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ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗ
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ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ

ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯ

ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﰌﰍﰎﰏ ﰐﰑﰒﰓ

ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ

ﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮ

ﰞ ﱪ (.((4

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ

نجد يف هذه اآلي��ات الكريمة أنهّ م قد

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ّأول امللقني و «ختيريهم إ ّي��اه أدب َح َس ٌن

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ

التقوا كاملتناظرين قبل أن يتخاوضوا يف

ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻ

خ�ّي�رّ وا موسى بني أن ُيلقي أو يكونوا

ﰅﰆﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗ

راع��وه معه كام يفعل أهل الصناعات إذا

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

اجل��دال ...وقوهلم( :وإ ّم��ا أن )...فيها ما

ﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ونلحظ فيها ثقة موسى بموقفه و

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

لتتبينّ هشاشة موقفهمَ .بيد أنّه مل ُيوجس

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

يدل عىل رغبتهم يف أن يلقوا قبله»(((4
ّ

ُ

.

ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

اطمئنانه إليه إذ طلب منهم أن ُيلقوا قبله

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ

( ((4املائدة.23 :
( ((4الزمر.23 :

خيف ًة عىل نفسه بل أشفق من غلبة ُ
اجل ّهال و
ِد ِ
ول الضالل كام ُأثر هذا عن أمري املؤمنني

الدكتور عيل االسدي

رؤوسهم بعد ساعة للشكر و السجود .فام

أعظم الفرق بني اإللقا َءين!»(.((5

ع� ّ
لي بن أيب طالب .((4(وتفسريه

وتنازلوا عن جتربة طويلة من العمل

لنبي
موسى) أحسن تفسري وأفضل تربئة ّ
ّ
اللهّ من
الشك يف أمره(.((5

ٍ
بصرية« .وهنا خترتق احلقيقة
أدرك��وه عن

لقوله ت��ع��اىل( :ف��أوج��س يف نفسه خيف ًة

الذي كانوا يتعاطونه ،وأسلموا للحقّ الذي

قلوب أهل العلم و ُتيضء هلم احلقّ يف دعوة

و نرى يف اآليات ّ
أن السحر كيدٌ ال ُيفلح

سجد ًا:
خيروا ّ
موسى فال يملكون سوى أن ّ

ختصصهم بسجودهم
ماهية ّ
أبدعوا يف إثبات ّ

ويتوعد بجلجلة الباطل:
دهشة احل��قّ ،
ّ

رس عظمتهم اذ
صاحبه .و نقف فيها عىل ّ
فور ًا «ألنهّ م كانوا يف الطبقة العليا من علم

(آمنتم له قبل أن آذن لكم إنّه لكبريكم الذي
ع ّلمكم السحر) .فيعتصمون بسلطان احلقّ

عن صناعتهم عرفوا أنّه ليس من السحر

و ُيرشق عليهم نوره ،واليعبؤون بتهديده،

الناس بالسحر ،وكانت اآلالت تبقى علينا

البينات وال��ذي فطرنا
عىل ماجاءنا من ّ

البتة .ويقال :ق��ال رئيسهم :ك ّنا نغالب

لو غلبنا ،فلو كان هذا سحر ًا فأين ما ألقيناه؟
فاستد ّلوا بتغيرّ أحوال األجسام عىل الصانع

العامل القادر ،وبظهورها عىل يد موسى 
عىل كونه رسو ً
ال صادق ًا من عند اللهّ تعاىل.

فال َج َر َم تابوا وآمنوا وأتوا بام هو النهاية يف

شأن العلامء الواثقني بعلمهم (لن نؤثرك

ِ
قاقض ما أنت ٍ
قاض إنّام تقيض هذه احلياة
الدنيا) .وستلقى جزاءك»(.((5
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السحر .فلماّ رأوا ما فعله موسى خارج ًا

برب هارون و موسى) .فتأخذ فرعون
(آم ّنا ّ

ورضب ال��س��ح��رة امل��ث��ل األع��ل�ى يف

تطويع أنفسهم عىل اإلقبال عىل حقيقة

اخلضوع وهو السجود ...وقال صاحب

جلية ملسوها .وانفتحوا عىل االيامن ّ
بكل
ّ
ّ
وبكل ابتهال و خشوع ...وبدأت
ق� ّ�وة،

ثم ألقوا
حباهلم
وعصيهم للكفر واجلحودّ ،
ّ

األيدي واألرجل والصلب ليرتاجعوا...

ال��ك��شّ ��اف :م��ا أعجب أم��ره��م ق��د ألقوا

حرب األعصاب بالتهديد بالعذاب وقطع

( ((4الفرقان.63 :
( ((5الكهف.37 :

( ((5طه 57 :ـ .76
الزخمرشي ،الكشّ اف .486 :2
(((5
ّ
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القوي
فلم يرتاجعوا ...وواجهوه بااليامن
ّ

حم��ذور اخل���روج ع��ن ط��ور ه��ذا الكتاب

يرتاجع أمام ّ
كل أساليب التهويل والتهديد.

إنهّ م ملّا رأوا ّ
أن عصا موسى ليست

الصامد ال��ذي الي��ت��زل��زل والي��ن��ه��ار وال
وك��ان املوقف من أسمى امل��واق��ف التي

من سنخ السحر ال��ذي كانوا بارعني فيه

والطغيان ح ّتى املوت(.((5

من معامل عظمتهم و دروس جمدهم .و نرى

جتسد الثبات عىل العقيدة أمام قوى الكفر
ّ

عتو ونفور .وهذا
استسلموا ومل ّ
يرصوا يف ّ

وأب��دوا شجاعة فائقة ن��ادرة املثال يف

ّ
أن فرعون قد أنكر عليهم أن يؤمنوا قبل

معتقدهم واعرتافهم بخطأهم من جهة،

اإلذن الفرعوينّ ...وتلك هي سرية الطغاة

التعبري عن ضالل سبيلهم وتنازهلم عن

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

وحتدي طاغية كان يرى نفسه إهل ًا ور ّب ًا من
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ألوردنا شذر ًة منها يف هذا املقام»(.((5

جهة أخرى« .وقد جاؤا بالعجب العجاب

أن يأذن هلم ّ
كأن عملية االي�مان حتتاج اىل
وعقليتهم يف ّ
كل زمان ومكان.
ّ

«ومل ُيفلح هتديده إياهم يف جعلهم

اجلبار
يف مشافهتهم هذه مع فرعون ،وهو ّ

يرتاجعون عن موقفهم ،بل وقفوا موقف

ويعبده ملك مرص فلم ُيذعرهم ما شاهدوا

يطلقها فرعون ،ليقولوا له ّ
قوة :إنّنا
بكل ّ

العنيد ال��ذي ينادي (أن��ا ر ّبكم األع�لى)
حجتهم
من قدرته و سطوته .فأعربوا عن ّ

ّ
بكل رصخ��ات التش ّنج التي
الالمباالة

البينات عىل
لن نؤثرك عىل ما شاهدناه من ّ

بقلوب مطمئنة ،و نفوس كريمة ،وعزم

احلقّ  .فافعل ماتريد ،فليس أمامك إ ّ
ال أن

بليغ؛ وإن تد ّبرت ماحكاه اللهّ سبحانه من

أل ّن��ن��ا سنحصل ع�لى ال��س��ع��ادة يف الفوز

راسخ ،وإيامن ثابت ،وعلم عزيز ،وقول

تقيض علينا .ولن ُيشقينا ذلك ،بل ُيسعدنا

مشافهتهم و حماورهتم فرعون يف موقفهم

بالشهادة يف سبيل اللهّ ،ومن أجل الوقوف

طه و الشعراء أرشدك مايف خالل كالمهم

فانّك إنسان زائل ال متلك إ ّ
ال القليل...

هذا يف هذه السورة [األعراف] ويف سوريت
مجة ،وحاالت
من احلجج البالغة إىل علوم ّ

روحية رشيفة ،وأخ�لاق كريمة .ولوال
ّ

( ((5هنج البالغة :اخلطبة .4

مع كلمته وقفة إيامن كبري ـ وعىل ّ
كل حال ـ
إنّه املوقف الرائع ،والنموذج العظيم
حممد عبده ،رشح هنج البالغة.40 :
( ((5الشيخ ّ

الدكتور عيل االسدي

لاليامن الصامد إزاء الكفر الطاغي يف أروع

هذا املوقف احلكيم اهلادف يف ثامن عرشة
آي ًة من سورة غافر .وسبقتها آيتان ُأوالمها

ومن معامل عظمتهم وجاللة موقفهم

نفسها واآلي��ة األخ��رى مرتبطتان بصميم

ص��ورة للرصاع ال��دام��ي بني ق��وى الكفر

والطغيان ،وبني قوى احلقّ واإليامن»(.((5

احلميد أنهّ م مل يبالوا بتهديد فرعون إياهم

ألنهّ م استغرقوا ملّا جتلىّ هلم نور هذه الكلمة
فلم يلتفتوا إىل قطع األيدي
واألرجل(.((5
ُ

الزخمرشي عن قتادة أنهّ م كانوا
ونقل
ّ

ّأول النهار ك ّفارا سحرة ،ويف آخره شهداء

بررة .وعن احلسن :تراه ولد يف اإلسالم،
وهؤالء ك ّفار نشؤوا يف الكفر ،بذلوا أنفسهم
للهّ( .((5وتتمثّل قيمة موقفهم بإيثارهم احلقَّ

عىل ما اعتقدوا به ،واستقامتهم عىل ما آمنوا
به ،وثباهتم عىل املبدأ عىل رغم ما ُفتنوا به،

فام ّ
أجل موقفهم وما أواله باحلمد والثناء!

 2ـ موقف مؤمن آل فرعون

وهو املوقف الرسا ّيل الثاين الذي أنتجه

باملسؤولية ّ
متميز
وعي
ودل عىل
الشعور
ٍ
ّ
ّ
ٍ
وحكمة حممودة .وجاء
إيامنية نافذة
ورؤية ّ

( ((5الفخر الرازي ،التفسري الكبري .86 :22
( ((5الشيخ حممود شلتوت ،اىل القرآن الكريم:
.107
حممد حسني فضل اللهّ ،احل��وار يف
السيد ّ
(ّ ((5
القرآن.271 :

املوضوع ،فنذكرمها مع اآليات الثامين عرشة
فيام يأيت:

(و َ
ى َو
قال ِف ْر َع ْو ُن َذ ُروين َأ ْق ُت ْل ُموس 
َ
ْل َيدْ ُع َر َّب ُه إِنيِّ َأ ُ
خاف َأ ْن ُي َبدِّ َل دين َُك ْم َأ ْو َأ ْن
()26و َ
ُي ْظ ِه َر فيِ الأْ َ ْر ِ
قال ُموسى
ض ا ْل َفسا َد
َ

إِنيِّ ُع ْذ ُت بِ َربيِّ َو َر ِّب ُك ْم ِم ْن ُك ِّل ُمت ََكبرِّ ٍ ال
()27و ق� َ
ُي ْؤ ِم ُن بِ َي ْو ِم الحْ ِ ِ
�ال َر ُج� ٌ�ل
ساب
َ
ُم ْؤ ِم ٌن ِم ْن ِ
آل ِف ْر َع ْو َن َي ْك ُت ُم إيام َن ُه َأ َت ْق ُت ُل َ
ون

ول َربيِّ َ اللهَّ ُ َو َقدْ جا َء ُك ْم بِا ْل َب ِّي ِ
ال َأ ْن َي ُق َ
َر ُج ً
نات
ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو إِ ْن َي ُك ِ
كاذب ًا َف َع َل ْي ِه َك ِذ ُب ُه َو إِ ْن

َي ُك ِ
صادق ًا ُي ِص ْب ُك ْم َب ْع ُ
ض ا َّلذي َي ِعدُ ُك ْم إِ َّن

اب ()28
اللهَّ َ ال يهَ ْ دي َم ْن ُه َو ُمسرْ ِ ٌف َك َّذ ٌ
يا َق ْو ِم َل ُك ُم المْ ُ ْل ُك ا ْل َي ْو َم ِ
رين فيِ الأْ َ ْر ِ
ض
ظاه َ
س اللهَّ ِ إِ ْن جا َءنا َ
َف َم ْن َي ْنصرُ ُ نا ِم ْن َب� ْ�أ ِ
قال

ال ما َأرى َو ما َأ ْه ُ
ِف ْر َع ْو ُن ما ُأ ُ
ريك ْم إِ َّ
ديك ْم

الر ِ
()29و َ
إِ َّ
ال َس َ
قال ا َّلذي آ َم َن يا
شاد
َ
بيل َّ
َق ْو ِم إِنيِّ َأ ُ
خاف َع َل ْي ُك ْم ِمث َْل َي ْو ِم الأْ َ ْح ِ
زاب
وح َو ٍ
(ِ )30مث َْل َد ْأ ِ
عاد َو َث ُمو َد َو
ب َق ْو ِم ُن ٍ
ذين ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َو َما اللهَّ ُ ُيريدُ ُظ ْل ًام لِ ْل ِع ِ
باد
ا َّل َ
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ونشأ بني املسلمني ،يبيع دينه بكذا و كذا.

هي الباعثة عىل ُصنع املوقف املذكور ،وهي
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خاف َع َل ْي ُك ْم َي ْو َم ال َّت ِ
()31و يا َق ْو ِم إِنيِّ َأ ُ
ناد
َ
(َ )32ي ْو َم ُت َو ُّل َ
رين ما َل ُك ْم ِم َن اللهَّ ِ ِم ْن
ون ُمدْ بِ َ

عاص ٍم َو َم ْن ُي ْض ِللِ اللهَّ ُ َفام َل ُه ِم ْن ٍ
ِ
هاد ()33

وس ُف ِم ْن َق ْب ُل بِا ْل َب ِّي ِ
نات َفام
َو َل َقدْ جا َء ُك ْم ُي ُ

ِز ْل ُت ْم يف َش ٍّك ممِ َّا جا َء ُك ْم بِ ِه َح َّتى إِذا َه َل َك
ُق ْل ُت ْم َل ْن َي ْب َع َث اللهَّ ُ ِم ْن َب ْع ِد ِه َر ُسو ً
ال َكذلِ َك

تاب ()34
ُي ِض ُّل اللهَّ ُ َم ْن ُه َو ُمْس�رْ� ِ ٌف ُم ْر ٌ
ذين يجُ ِ
ِ
آيات اللهَّ ِ بِ َغيرْ ِ ُس ْل ٍ
اد ُل َ
طان
ون يف
ا َّل َ
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ذين آ َمنُوا
َأ ُ
تاه ْم َكبرُ َ َم ْقت ًا ِع ْندَ اللهَّ ِ َو ِع ْندَ ا َّل َ
َكذلِ َك َي ْط َب ُع اللهَّ ُ َعىل ُك ِّل َق ْل ِ
ب ُمت ََكبرِّ ٍ َج َّبا ٍر
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(َ )35و َ
ُ
هامان ا ْب ِن 
قال ِف ْر َع ْو ُن يا
يل صرَ ْ ح ًا
ِ
اموات
الس
باب (َ )36أ ْس َ
َل َعليِّ َأ ْب ُلغُ الأْ َ ْس َ
باب َّ

ىل إِ ِ
ى َوإِنيِّ لأَ َ ُظ ُّن ُه ِ
كاذب ًا َو
له ُموس 
َف َأ َّط ِل َع إِ 
وء َع َم ِل ِه َو ُصدَّ َع ِن
َكذلِ َك ُز ِّي َن لِ ِف ْر َع ْو َن ُس ُ

السبيلِ َو ما َك ْيدُ ِف ْر َع ْو َن إِ َّ
ال يف َت ٍ
باب ()37
َّ
َو َ
قال ا َّلذي آ َم َن يا َق ْو ِم ا َّتبِ ُع ِ
ون َأ ْه ِد ُك ْم َس َ
بيل
شاد ()38يا َق ْو ِم إِ َّنام ِ
الر ِ
هذ ِه الحْ َ يا ُة الدُّ نْيا
َّ
دار ا ْل َقرا ِر (َ )39م ْن
َم ٌ
تاع َو إِ َّن الآْ ِخ َر َة ِه َي ُ
ى إِ َّ
ال ِم ْث َلها َو َم ْن َع ِم َل
َع ِم َل َس ِّي َئ ًة َفال يجُ ْز 
صالحِ ًا ِم ْن َذ َك ٍر َأ ْو ُأنْثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف ُأولئِ َك

ون الجْ َ َّن َة ُي ْر َز ُق َ
َيدْ ُخ ُل َ
ون فيها بِ َغيرْ ِ ِح ٍ
ساب
وك ْم إِلىَ ال َّن ِ
يل َأ ْد ُع ُ
جاة َو
()40و يا َق ْو ِم ما 
َ

ي إِلىَ ال َّنا ِر (َ )41تدْ ُعو َنني لأِ َ ْك ُف َر
َتدْ ُعو َنن 

ُ
س يل بِ ِه ِع ْل ٌم َو َأ َنا
بِ��اللهَّ ِ َو أشرْ ِ َك بِ ِه ما َل ْي َ
َأ ْد ُع ُ
الج َر َم َأ َّنام
وك ْم إِلىَ ا ْل َعزي ِز ا ْل َغ َّفا ِر (َ )42
س َل ُه َد ْع َو ٌة فيِ الدُّ نْيا َو ال فيِ
َتدْ ُعو َنني إِ َل ْي ِه َل ْي َ

الآْ ِخ َر ِة َو َأ َّن َم َر َّدنا إِلىَ اللهَّ ِ َو َأ َّن المْ ُسرْ ِ فنيَ ُه ْم
ون ما َأ ُق ُ
حاب ال َّنا ِر (َ )43ف َست َْذ ُك ُر َ
ول
َأ ْص ُ

َل ُك ْم َو ُأ َف� ِّ�و ُ
صري
ض َأ ْمري إِلىَ اللهَّ ِ إِ َّن اللهَّ َ َب ٌ
بِا ْل ِع ِ
باد (َ )44ف َوقا ُه اللهَّ ُ َس ِّي ِ
ئات ما َم َك ُروا َو

حاق بِ ِ
َ
وء ا ْل َع ِ
ذاب)
آل ِف ْر َع ْو َن ُس ُ

هذا الرجل املؤمن قدوة عليا َ
للغرية عىل

الدين و نموذج أسمى َ
للغيارى عىل دينهم.

بمسؤوليته فأخرج االي�مان من
فقد شعر
ّ
ٍ
دائرة أرحب ذات
الضيقة إىل
الذاتية
دائرته
ّ
ّ
رس جاللة
صفة رسالية
حركية هادفة .وذلك ّ
ّ

ق��دره إذ مل حيرص الدين يف نطاق األعامل
واملامرسات الفرد ّية بل أطلقه ليكون رسال ًة
اجتامعي ًة عا ّم ًة للجميع وقانون ًا للحكم يف
ّ
«قيضه اللهّ للحقِّ الذي يدعو
احلياة .وقد ّ

إليه موسى من بيئة الكفر والعناد ،وأخذ
ُيلقي عليهم مواعظه التي من شأهنا أن

ّ
تستل من قلوهبم حماربة احلقّ  ،واالستكبار
عن قبولهّ .
حذرهم تنفيذ ماعزموا عليه من

قتل موسى ،وأنذرهم عاقبة استمرارهم
يف الطغيان ،ورضب هلم يف ذلك األمثال

الدكتور عيل االسدي

بمصائر ّ
خوفهم عذاب
املكذبني قبلهم ،كام ّ

مميز يف خدمة املبدأ ...وهذا
أحيانا عىل تأثري ّ

عاصم فيه من أمر اللهّ ،ودعاهم إىل اتّباع

قام به هذا الرجل املؤمن عىل املأل املستكرب

اآلخرة الذي سيناهلم يوم اجلزاء الذي ال

احلقّ  ،وتلبية اهلدى والرشاد ،وأنكر عليهم

تع ّلقهم بالدنيا الزائلة ،وبينّ هلم ّ
أن العاقل
جيب أن يربط نفسه بالباقي الدائم ،ال باملتاع

القصة ّ
ان احلقّ مهام
الفاين ...والعربة من ّ
ُ
أعوان الباطل،
تك ّتل عىل إخفائه ورفضه

ما تبينّ لنا من خالل احلوار الرصيح الذي
املتمثّل بفرعون وقومه وال��ذي يعبرّ عن

توزيع األدوار يف تبليغ الدعوة وبأساليب
خمتلفة حيث استفيد من ّ
ال�سري يف
اخلط ّ

ستثمر يف الفرصة
اجلهاز الفرعو ّ
ين كي ُي َ

املناسبة بطريقة حكيمة بعيدة عن حالة

يقيض اللهّ له من بيئة املبطلني
الب��دّ أن ّ

املواجهة والرصاع
العلني(.((5
ّ

بنفسه و راحته يف سبيله ح ّتى يظهره اللهّ...

دي مضاف ًا لما ذكرنا هي:
المؤمن َ
الع َق ّ

غاية وسعه يف دعوة قومه إليه.((5( »...

ّ
التفكر ،وباعثة عىل انبثاق األم��ل يف
و

ويضحي
أنفسهم من يؤمن به ،ويغار عليه،
ّ

حترك هذا الرجل املتخ ّفي مقدّ ما
لقد ّ

نصيحته لقومه من الداخل ممّا كان له عميق

اهتزت
نفسياهتم ومعنو ّياهتم التي ّ
األثر عىل ّ

من حواره معهم و زلزلت معتقداهتم.

ّ
اإلرهابية التي افتعلها
إن طبيعة الظروف
ّ

السيايس القايس
سالطني اجلور  ،واملناخ
ّ
يستدعي استعامل مثل هذا االسلوب إذ

 1ـ انّه يمثّل ظاهر ًة متأ ّلق ًة َح ِر ّي ًة بالتأ ّمل

ظلامت اليأس.

2ـ ا ّن��ه ك��ان شديد احل��رص عىل قومه

رسالي ًا هادف ًا.
بوصفه إنسان ًا
ّ

3ـ ّ
إن ح��واره اجلميل اهل��ادىء مدعوم

باألد ّلة القاطعة والرباهني الساطعة املستمدّ ة

التارخيي .كام انّه
من العقل واملنطق واملأثور
ّ
يشجع عىل التفكري ويبعث عىل اليقظة.
ّ

فاعلية أكرب يف حركة
يكون تأثريه أحيان ًا ذا
ّ

4ـ ّ
إن ُأسلوبه يف املجاهبة غري مبارش،

الطباطبائي ،امليزان :9
حممد حسني
( ((5السيد ّ
ّ
.218

حممد حسني فضل اللهّ ،احل��وار يف
السيد ّ
(ّ ((5
القرآن 273 :ـ .274

األح��داث حيث ّ
إن سمة الكتامن تنطوي
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ّ
وان عىل من تبينّ له احلقّ وآمن به أن يبذل

إنّ الدروس المستوحاة من موقف هذا

إذ اتجّ ��ه إىل قومه ليمنعهم من االستجابة
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لفرعون.

5ـ ّ
إن كتام َنه إيام َنه مل ينطلق من اخلوف

عىل نفسه ،بل من حماولته احلصول عىل
واقعي
حر ّية احلركة ليخدم رسالته ُبأسلوب
ّ

م��رن يف إط��ار اإلحي��اء باحلياد واالعتدال
التطرف الذي يمثّله فرعون .كام
حيال واقع
ّ

أن الكتامن املذكور ّ
يدل عىل ّ
ّ
التقية ،التي
أن ّ

ين
تعني إخفا َء اإليامن اِتّقا َء الظلم ،مبدأ قرآ ّ

رص ٌح به بال ريب أو شبهة ،واليدع
وقائي ُم َّ
ّ
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جما ً
ّ
للشك والرت ّدد واالنتقاد .
ال
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6ـ ّ
إن هنجه احلكيم يف الدعوة اىل اللهّ
سبحانه و إسناد رسوله موسى ُ أسو ٌة
حسنة ّ
لكل العاملني يف سبيل اللهّ .فقد

يسرّ إمكان وج��ود مؤمنني داع�ين إىل اللهّ

غري جاهرين يف جمتمع كافر وبالط كافر
ظامل ّ
ليدل عىل حنكة يف التدبري ،وذكاء يف

التخطيط فتكون متابعة للعمل الرسا ّيل من

أجل كسب أكرب عدد ممكن من األشخاص
اىل الدينّ ،
واطالع عىل اخلطط املوضوعة

ض��دّ االي�مان وأتباعه ،وحماولة إحباطها
ووأدها.

7ـ ّ
إن موقفه ُيرشدنا إىل أن يكون الدين

وحده هو املعيار يف احلياة وهو الشعار ّأو ً
ال و

قبل ّ
كل يشء .وال معيار لنا غريه وال شعار.
وشعائره هي الشعائر التي تصبغ احلياة .كام

ّ
بامهية احلياة
أن تذكري هذا الرجل املؤمن
ّ

الدنيا و حقيقة احلياة اآلخرة و مصري من
يعمل سوء ًا ومن يعمل صاحلا مع َلم عىل

استحضاره العالقة ب��اللهّ سبحانه ويقينه
املستحكم .وكذلك تذكريه بمصائر املاضني

آية عىل أنّه من املعتربين .وما ترصحيه َهبور
دعوة الكافرين يف الدنيا واآلخرة وهشاشة

أساسها و ُهراء أتباعها إ ّ
ال دليل عىل صالبة
توجهه
عقيدته و استقامة مبدئه
ورسالية ّ
ّ
وطمأنينة نفسه يف إيامنه.

إن ظاهرة مؤمن آل فرعون ّ
8ـ ّ
تؤكد

اإلسالمية التي ترفض َعدَّ البيئة
الفكرة
ّ
عنرص ًا حاس ًام ّ
يشل عنرص االختيار واإلرادة
فيام ي ّتخذه من مواقف ،وفيام يقوم به من

رشعي ًا لالنحراف
ربر ًا
أعامل ،ليكون ذلك م ّ
ّ
م��ن ج��ه��ة ،ودل��ي� ً
اجل�بري
لا ع�لى االتجّ ���اه
ّ

الفلسفي الذي ينكر عىل اإلنسان حر ّيته،
ّ

من موقع البيئة التي تسيطر عىل تفكريه و
توجه إرادته يف اتجّ اهها املعينّ  ،سوا ًء منها
ّ
املنحرف أم املستقيم.

ّ
إن وجود مثل هذا اإلنسان الذي يولد يف

الدكتور عيل االسدي

جمتمع الرشّ  ،أو مثل امرأة فرعون التي تعيش

منزله عند أقىص ٍ
باب من أب��واب املدينة.

جو الرشّ عنرص تشجيع للرشّ  ..يضعف
تعد ّ

بقتلهم جاء يعدو و يش ّتد (قال ياقو ِم اتّبعوا

حتت ضغط هذا املجتمع ّ
يؤكد الفكرة التي
املقاومة ،ولك ّنه اليلغيها ..بل ُيبقي لالنسان

ممارسة اإلرادة يف ّ
ظل الظروف الصعبة التي
تسمح لالنسان بتجربة االنتصار» (.((6

ثم متثّل موقف آل فرعون بدفاعه
ومن ّ

أن قومه قد ّ
فلماّ بلغه ّ
كذبوا الرسل و ّ
مهوا
وأقروا
املرسلني) الذين أرسلهم اللهّ إليكم ّ

برسالتهم(.((6

والدروس المستفادة من موقفه هي:
أ ـ استثامر الفرصة يف دعم ُر ُسلِ عيسى

خاصة
عن رسول اللهّ موسى  ،وهو من ّ

وإشعار ُه
 الذين بعثهم إىل أهل انطاكية؛
ُ

املستمرة الدائمة
بقوة استدالله ،و معايشته
ّ
ّ

ب ـ تأثري الصوت الواحد يف تراجع ُأمة

فرعون ـ وهذا أمر جدّ عجيب ـ كام تتمثّل

عن عقيدهتا املنحرفة أو تنازهلا عن مبدئها
أو تشكيكها يف مذهبها؛ والتطبيق العم ّ
يل

احلكمية ،وعدم مباالته
لتقيته
ّ
اللهّ سبحانه ّ

للعقيدة النظر ّية.

 3ـ موقف الذي جاء من أقىص املدينة

موقفه الذي ّ
دل عليه قدومه من أبعد نقطة

باألخطار املتو َّقعة.

يسعى

وهو مذكور يف اآلية العرشين من سورة

ّ
ستشف منه ثقته التا ّمة بصواب
ج ـ و ُي

يف املدينة وسعيه احلثيث من أجل إعالم

قومه وإبالغهم باتّباع الرسل.

«وج��اء من أقىص املدينة
يس .قال تعاىلَ :

د ـ و ُيستنبط منه كذلك أ ّن��ه مل ّ
يفكر

وه��ذا الرجل هو حبيب ال ّنجار عن ابن

وبمصلحتهم إذ أراد إرشاك���ه���م يف

آمن بالرسل عند وروده��م القرية .وكان

الصحيحة ،وقصد خريهم و سعادهتم يف

رسلني».
رجل يسعى قال ياقو ِم اتّبعوا ا ُمل َ

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

عملي ًا ،وبصريته الثاقبة
لعالقته ب��ر ّب��ه
ّ
ُ
باألمور ،واعتباره ببصائر الغابرين ،وتأييد

قو َمه بخطأ موقفهم من الرسل املذكورين.

الذاتية بل ّ
فكر بقومه
بنفسه ومصلحته
ّ

عباس ومجاعة من املفسرّ ين .وك��ان قد
ّ

االستضاءة بنور اإلي�مان وقبس العقيدة

( ((6الفخر الرازي ،عجائب القرآن.62 :

الزخمرشي ،الكشّ اف  488 :2ـ .489
(((6
ّ
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رس جمده الذي خ ّلده
الدنيا واآلخرة .وذلك ّ

نبي من
اخلطر قبل وقوعه ،وإنقاذ حياة ّ

 4ـ موقف الناصح موسى 

وتدبري حكيم ،وذلك من وحي الشعور

مهمته.
شعوره بوجوب أداء ّ

باخلروج من مرص بعد ائتامر املأل به
ليقتلوه.

وهذا املوقف ذكرته اآلية العرشون من

سورة ال َق َصص .قال سبحانه( :وجاء رجل

من أقىص املدينة يسعى قال ياموسى ّ
إن املأل
يأمترون بك ليقتلوك فاخرج إنيّ لك من

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

الناصحني).

قبطيا من أقباط
وذلك بعد أن قتل ّ 

م�صر .فتشاور األع��ي��ان م��ن آل فرعون

ليقتلوه ،فجاءه ذلك الرجل ناصح ًا إياه

باخلروج من مرص .وقيلّ :
إن الرجل هو
حزقيل مؤمن آل فرعون .وقيل :رجل

اسمه شمعون .وقيل :سمعان(.((6

وماهيمنا هنا هو شعوره باخلطر عىل
ّ
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حياة موسى  ،وإرساع��ه إليه من أجل
إنقاذ حياته .وقد خرج ،فنجا من القوم

الظاملني.

وتكمن قيمة ه��ذا املوقف يف تقديم

النصح وإرادة اخل�ير لآلخرين ،وتو ّقي

( ((6الشيخ حممود شلتوت ،إىل القرآن الكريم:
 131ـ .132

أنبياء اللهّ عليه وعليهم السالم بتفكري سليم

الرسا ّيل أو اإلن��س��اينّ .و هو ي� ّ
�دل عىل ّ
أن
الرجل شعر كأنّه مسؤول عن حياة موسى

 .كام ّ
أن موقفه قد أحبط حماولة اغتيال
دنيئة تستهدف رسو ً
ال من ُأويل العزم عليهم

السالم .وقد كاد هلم فأفلح يف كيده املحمود.
أخالقية تتمثل بإحياء ٍ
نفس فيها
و ُيعدّ فضيلة
ّ

لنبي
إحياء الناس مجيع ًا ّ
السيام نفس مقدّ سة ّ
(و َم ْن َأ ْحياها
من أنبياء اهلل عليهم السالم َ
اس جمَ
َف َك َأ َّنام َأ ْح َيا ال َّن َ

يعا)(((6

.

 5ـ موقف امرأة فرعون إذ عرضت
عىل فرعون وجنوده ا ّال يقتلوا

موسى بعد أن التقطه آلفرعون.

وهذا املوقف احلميد الذي صنعته تلك

املرأة الصاحلة مذكور يف اآلية التاسعة من

سورة ال َقصص .قال ّ
جل شأنه( :وقالت
امرأة فرعون ُق ّرت ع ٍ
ني يل ولك التقتلوه
عسى أن ينفعنا أو ن ّتخذه ول���د ًا و هم

اليشعرون) .وإنماّ قالت ذلك ألنّه مل يكن َل ُه
عباسّ :
إن
ولد فأطمعته يف الولد .قال ابن ّ

احلركي يف القرآن
( ((6عبداللطيف الرايض ،املنهج
ّ
الكريم.131 :

الدكتور عيل االسدي

أصحاب فرعون ملّا علموا بموسى جاؤوا

هالك فرعون وجنوده كان عىل يد ذلك

يل ولك التقتلوه .قال فرعونّ :ق��رة عني

و فضيلته).

قرة عني
ليقتلوه فمنعتهم وقالت لفرعونّ :

ِ
لك ،وأ ّما يل فال .قال رسول الل :9والذي
قرة
يحُ َلف به لو أ َق َّر فرعون بأن يكون له ّ

دره وفضيلته (قدر املوقف
الطفل .وذلك َق ُ

 6ـ موقف ملكة سبأ حني أسلمت مع
رب العاملني.
سليامن للهّ ّ

أقرت امرأته هلداه اللهّ به كام هداها،
عني كام ّ

وهذه امللكة هي بلقيس بنت رشاحيل.

اليشعرون) أي :ال يشعرون ّ
أن هالكهم

اثنتني وعرشين آي ًة من سورة النمل .وهي

املطلوب الذي يطلبونه(.((6

واألرب��ع�ين .و ما يرتبط بموضوعنا هنا

عىل يديه .وقيل :ال يشعرون ّ
أن هذا هو

من اآلية الثالثة والعرشين إىل اآلية الرابعة

«وإنّ�ما قالت ما قالت ّ
ألن اللهّ سبحانه

سجلت
هو اآلية الرابعة واألربعون التي ّ

تضمه إليها...
دون أن تدفع عنه القتل و
ّ

فلماّ رأته حسبته لجُ ّ ًة وكشفت عن سا َقيها

حمب ًة منه يف قلبها فعادت المتلك نفسها
ألقى ّ

موقفها .قال تعاىل« :قيل هلا ادخيل الرصح

وقوله( :عسى أن ينفعنا أو ن ّتخذه ولد ًا)

قال إنّه
رب إنيّ
ممرد من قوارير قالت ّ
ٌ
رصح َّ

وسيامء اجلذبة
اإلهلية»(.((6
ّ

العاملني».

قالته ملّ��ا رأت يف وجهه من آث��ار اجلالل

رب
ظلمت نفيس
ُ
ُ
وأسلمت مع سليامن للهّ ّ

أخالقي ًا
رسالي ًا
لقد انطلقت املرأة منطلق ًا
ّ
ّ

استغاثت ّأو ً
ال بربهّ ا باالعرتاف بالظلم

وأحست بخط ٍر فادح ،فأ ّدت دور ًا
ال ُتغت َفر،
ّ

ثم شهدت باإلسالم للهِّ مع
هذه اآلي��اتّ ،

يف موقفها ،وشعرت ّ
بأن السكوت جريمة

ِّ
مرشف ًا باقرتاحها ،وأنقذت حياة الطفل

وحسب موقفها قيم ًة ّ
أن
الصغري الربيء.
ُ

حممدحسني فضل اللهّ ،احل��وار يف القرآن:
(ّ ((6
 389ـ . 390
الطربيس ،جممبع البيان :8
( ((6الفضل بن احلسن
ّ
.419

إذ مل تعبد اللهّ من ب��دء ،أو من حني رأت

سليامن.

ويف قوله« :وأسلمت مع سليامن للهّ»

التفات بالنسبة إليه تعاىل من اخلطاب إىل

الغيبة .ووجهه االنتقال من إمجال اإليامن

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

ولك ّنه أبى للشقاء الذي كتبه اللهّ عليه (وهم

وقصتها مذكورة يف
وسبأ مدينة باليمن.
ّ
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«رب إنيّ ظلمت نفيس» إىل
باللهّ إذ قالتّ :

تتعصب ومل تعاند
وقيمة موقفها أنهّ ا مل
ّ

للهِّ مع سليامن فهو عىل هنج إسالم سليامن

نبي من أنبياء اللهّ سبحانه ،فخلدت بجميل
ّ

التوحيد الرصيح فانهّ ا تشهد ّ
أن إسالمها

ثم ّ
تؤكد الترصيح بتوصيفه
وهو التوحيد ّ

رب غ�يره تعاىل
�رب العاملني فال ّ
تعاىل ب� ّ
الربوبية
ليشء من العاملني ،وهو توحيد
ّ
املستلزم لتوحيد العبادة الذي اليقول به
مرشك(.((6

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

قصتها ّ
تدل عىل ّ
أن
اآليات التي ذكرت ّ
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بل تساحمت وأجابت ،وتفاعلت مع دعوة

الذكر و حسن الثناء.

اجلن الذي طلبوا
 7ـ موقف النفر من ّ
من قومهم إجابة داعي اللهّ واإليامن
بالقرآن

اجلن ،ويف
هذا املوقف مذكور يف سورة ّ

أربع آيات من سورة األحقاف .وهي من

موقفها حممود .فقد ذكرت مللئها وصول

اآلية التاسعة والعرشين إىل اآلية الثانية و

اهتمت به
عليهم شأن كثري من امللوك ،بل ّ

اجلن يستمعون القرآن فلماّ حرضوه قالوا
من ّ

كتاب سليامن  إليها ،أي :ما أخفته
ثم وصفته بأنّه كتاب
ّ
ورصحت بالقائه إليهاّ ،
كريم و أنّه مبدوء بالبسملة ،وهذا ّ
يدل عىل

الثالثني .قال تعاىل( :وإذ رصفنا إليك نفر ًا
أنصتوا فلماّ ُقيض و ّلوا إىل قومهم منذرين
( )29قالوا يا قومنا إنّا سمعنا كتابا ُأنزل

أدهبا وحسن سريهتا .وبعد ذلك استفتتهم

من بعد موسى مصدّ ق ًا ملا بني يديه هيدي إىل

مستبدّ ة يف احلكم بل مستشرية راغبة يف

أجيبوا داعي اللهّ و آمنوا به يغفر لكم من

عماّ تفعله ،وهذا ُيرشد إىل أنهّ ا كانت غري
ثم أرسلت هد ّيتها إىل
إرشاكهم يف الرأيّ ،
سليامن لتنظر نتيجتها ،وهذا مع َلم عىل

احلقّ وإل0ى طريق مستقيم ( )30ياقومنا

ٍ
عذاب أليم ( )31ومن
ذنبوكم ويجُ ِركم من

اليجُ ِب داعي اللهّ فليس بمعج ٍز يف االرض

وتروهيا قبل اتخّ اذ القرار ...وملّا أتى
تثبتها
ّ
ّ

ٍ
ضالل
وليس له من دونه أولياء اولئك يف

ما رأت استجابت للحقّ و أعلنت إسالمها

ّ
إن هذا االستامع كان له أثره البالغ يف

الذي عنده علم من الكتاب بعرشها ورأت

بعدما اعرتفت بظلمها لنفسها.

الطربيس ،جممع البيان .246 :7
(((6
ّ

مب ٍ
ني).

وطهر
صحح عقائدهم يف اللهّ،
ّ
نفوسهمّ ،

نفوسهم من األوه��ام واخلرافات املتع ّلقة
هب���م ،وك� ّ�م��ل��ه��م ب��امل��ع��ارف الصحيحة،

ُ
ياأويل األبصار»(.((6

الدكتور عيل االسدي

 8ـ موقف أصحاب الكهف صيارفة

واندفعوا به إىل إنذار قومهم فأرشدوهم

الكالم من قومهم

وإىل احلقّ يف عالقتهم باإلنس ،وإىل احلقّ يف

قصتهم .وهي من اآلية التاسعة إىل اآلية
عن ّ

وحسبنا يف بيان عظمة موقفهم وقيمته

مفص ً
ال .و متثّل موقفهم يف اعتزاهلم
إليها ّ

قال :ملّا قرأ رسول الل 9الرمحان عىل الناس

بموضوعنا ثالث آيات وهي اآلية العارشة،

قرأت
اجلن كانوا أحسن جواب ًا منكم .ملّا
ُ
ّ

وهييء لنا من أمرنا
ر ّبنا آتنا من لدنك رمح ًة ّ

إىل احلقّ يف العقيدة ،وإىل احلقّ يف الرسالة،

معرفتهم الغيب(.((6

حممد بن املنكدر عن جابر بن عبداللهّ
مارواه ّ

سكتوا فلم يقولوا شيئ ًا .فقال رسول اهلل :9

حتدّ ثت ثامين عرشة آية من سورة الكهف

تطرقت كتب التفسري
السادسة والعرشين .و ّ

قومهم وجلوئهم إىل الكهف .ويرتبط
قال تعاىل« :إذ أوى الفتية إىل الكهف فقالوا

وق��ال الشيخ حممود شلتوت« :ويف

قومنا اتخّ ذوا من دونه آهل ًة لوال يأتون عليهم

إلنسانية اجلاحدين
هزة عنيفة
هذا النحو ّ
ّ

كذبا» ،واآلية السادسة عرشة ،وهي قوله

ٍ
بيشء من آالئك ر ّبنا ّ
ال وال
نكذب(.((6

احلقّ ّ
اجلن وتأ ّثرهم بالقرآن عىل
قصة ّ
أن يف ّ

املستكربين من اإلنس .وفيها فوق ذلك من

ِ
العبرَ ما ُيلقم الدّ جالني يف ّ
كل عرص ومكان

عن رأهيم يف قومهم ،قال سبحانه« :هؤالء

بسلطان بينّ فمن أظلم ممّن افرتى عىل اللهّ

ّ
جل ذكره« :وإذ اعتزلتموهم و ما يعبدون

إ ّ
ال اللهّ فأوا إىل الكهف ينرش لكم ر ِّبكم من

حجر احلقّ الذي يف ّتت أمعاءهم و يذهب

وهييئ لكم من أمركم مرفقا».
رمحته ّ

عىل عقول الضعفاء من الناس فاعتربوا

وحبهم دينهم ،وإيثارهم
رسوخ إيامهنم،
ّ

بكيدهم و ُيفسد عليهم أمرهم يف التس ّلط

( ((6املائدة .32 :
الطربيس ،جممع البيان .241 :7
(((6
ّ

ّ
ويدل موقفهم عىل صالبة عقيدهتم ،و

ضحوا هبا وبحياهتم
ربهَّ م عىل أنفسهم إذ ّ
( ((6الع ّ
الطباطبائي ،امليزان .12 ،11 :16
المة
ّ
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«فبأي آالء ر ّبكام ّ
تكذبان» ،قالوا:
عليهم:
ّ

رشد ًا» .واآلية اخلامسة عرشة التي حتكي
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فهاجروا هاجرين قومهم الذين اتخّ ذوا آهل ًة

«وقد ذكر املعظم من مفسرِّ ي الفريقني
ّ
الرج َلني مها يوشع بن نون وكالب بن
أن ُ

استحبوا عبادة ربهّ م واالنقطاع إليه
أنهّ م
ّ
ع�لى ه��ذه احل��ي��اة الدنيا ول� ّ�ذاهت��ا الفانية،

عرش»(.((7

من دون إهلهم وربهّ م و خالقهم ،معتزلني

ّ
كل يشء يف احلياة .وتكمن عظمتهم يف

واستوحشوا ماألفه قومهم والناس أمجعون
حب ًا
فاستأنسوا هبجرهتم واعتزاهلم املحمود ّ

�دى .فكيف يستوحش
برهبم وزاده��م ه� ً

سبحانه ّ
فان أولياء اللهّ ال خيشون غريه(.((7

لوال َ
الغرية عىل الدين؟ وتلك قيمة موقفهم

واالستعانة باحلقِّ  ،واألمل بالنرص َ
والغ َلبة،

راحة احلياة ورخاءها وزبرجها .أغارنا اللهّ

شأهنم .لقد عظم اللهّ سبحانه وتعاىل يف

االنسان من االنبساط ويستأنس باالعتزال
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وأشار الع ّ
الطباطبائي إىل ّ
أن النعمة
المة
ّ
إذا ُأطلقت يف عرف القرآن يراد هبا الوالية
اإلهلية .فهام كانا من أولياء اللهّ تعاىل ،وهذا
ّ

لربهّ م .والهيون هذا أبد ًا إ ّ
ال عىل فتية آمنوا
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يوفنا ،ومها من نقباء بني ارسائيل االثني

و َقدره إذ ملكتهم َ
الغرية عىل دينهم فأنستهم

أصحاب الكهف رمحهم
عىل ديننا كام أغار
َ
اللهّ تعاىل.

ِ
اللذين أنعم اللهّ
الرج َلني
 9ـ موقف ُ

عليهام فقاال لبني ارسائيل( :ادخلوا
عليهم الباب فإذا دخلتموه فإ ّنكم
غالبون وعىل اللهّ ّ
فتوكلوا إن كنتم

مؤمنني)( ((7وذلك بعد أن عىص بنو
ارسائيل موسى و رفضوا دخول

اجلبارين
القدس بسبب وجود القوم ّ
فيها.

( ((7نفسه.367 :15 ،

يف نفسه قرينة عىل ّ
أن املراد باملخافة خمافة اللهّ
وتأ ّلق موقفهام بقول احلقّ واألمر باحلقّ

باجلبارين وامتهاهنم واستصغار
واإلزدراء
ّ
اجلبارون يف أعينهام ح ّق ًا.
نفسيهام فصغر ّ

وه��ذه هي قيمة موقفهام إذ مل يكرتثا

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
موهومة وأشعرا
وهيبة
مزعومة
بسطوة

نبيهم ّ .
ودل
قومهام بسوء موقفهم من ّ
موقفهام أيض ًا عىل شجاعة وإق��دامّ ،
ألن

ّ
بالتوكل عىل اللهّ تعاىل
االقتحام املصحوب
والثقة به ضامن َ
للغ َلبة برشط اإليامن .وما

أراداه هو اإلقدام عىل االقتحام املذكور لئ ّ
ال
( ((7الشيخ حممود شلتوت ،إىل القرآن الكريم:
.172
الطربيس ،جممع البيان .93 :9
(((7
ّ

الدكتور عيل االسدي

نبي اللهّ  وحده.
يبقى ّ

قارون إنّه لذو ٍّ
عظيم» ،قالوا« :ويلكم
حظ
ٍ

ِ
وع َظ ُم موقفهام هو حرصهام عىل وجوب

خري ملن آمن وعمل صاحل َا وال
ثواب اللهّ ٌ

االهلية
طبق التعاليم
يتح ّقق هدف رسالته و ُت َّ
ّ

ل��ق��د نصحه ق��وم��ه أن ي�ت�رك البغي

انية وتشيع القيم السامو ّية ،ويكون
بصبغة ر ّب ّ

ثانية وه��ي رضورة االع��ت��دال يف سلوكه

اتّباع كليم اللهّ  واالمتثال ألوامره كي

كام يشاء اللهّ سبحانه وتعاىل فتصطبغ احلياة
األمر ك ّله للهّ ورسوله.

 10ـ موقف الذين ُأوتوا العلم من
قارون و زينته

ّ
قصة قارون مذكورة يف سبع آيات
إن ّ

السادسة والسبعني ،وتنتهي باآلية الثانية

والثامنني وإن كان لآلية الثالثة و الثامنني
بقصته ن��وع � ًا م��ا ،لكن ملّ��ا كان
ارت��ب��اط ّ

ظاهرها ي� ّ
�دل عىل العموم ،مل ندخلها يف

ذات َسامع ،وهي
وقصته ُ
العدد املذكورّ .

زاخرة بالعرب والعظات ،حافلة بالدروس

املاثالت .بيد ّ
أن مايرتبط بموضوع املقالة

هو موقف قومه الذين قالوا له ،حني بطر و

طغى وعليهم بغى« :التفرح ّ
الحيب
إن اللهّ
ّ

الفرحني» ،وموقف الذين اوتوا العلم حني
خرج «عىل قومه يف زينته» و «قال الذين
يريدون احلياة الدنيا يا ليت لنا َ
مثل ما اويت

واالستعالء عليهم ،كام قدّ موا له نصيحة
«وابتغ فيام
ترصفاته بقوهلم له:
ِ
والتوازن يف ّ

آتاك اللهّ الدار اآلخرة والتنس نصيبك من

الدنيا» حيث أرادوا له أن جيمع بني أمر الدنيا

واآلخرة فيام أعطاه اللهّ ،كام قدّ موا له نصيحة
خاصة
ُأخرى وهي عدم الفساد يف األرضّ ،

و ان اللهّ أنعم عليه هبذه النعم العظيمة ..إ ّ
ال

أن الغرور والصلف ملك ّ
ّ
كل وجوده...

(.((7

ّ
إن العظات املستنبطة من موقف عقالء

قومه هي ّ
اليصح االطمئنان إليها،
أن الدنيا
ّ

ّ
وأن أحواهلا يف تغيرّ وتق ّلب ،وأنّه ال عاصم
رشها إ ّ
من ّ
ال اإليامن باحلقّ والعمل الصالح،

ّ
وأن سعادة اإلنسان إنّام هي يف أن ي ّتخذ من
يومه لغده ،ومن دنياه آلخرته ...وقيمة

موقفهم أنهّ م قدّ روا الدنيا قدرها ،وأدركوا
منها ماال ي��درك غريهم ،وأنّبوا ِضعاف
العقول من قومهم عىل مت ّنيهم مثل ما ُأويت
( ((7إىل القرآن الكريم.174 :
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م��ن س��ورة ال� َق��ص��ص .وه��ي تبدأ باآلية

ُيل ّقاها إ ّ
ال الصابرون».
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ق��ارونّ ،
وأك��دوا هلم ّ
أن وراء هذه املظاهر

أي
كلها ،ح ّتى
نحس هبا يف اهنيار دائم أمام ّ
ّ

حقّ اللهّ يف نعمهّ ،
وأن للبغي من العواقب

هبا أصحاب الثروة يف املجتمعات الفقرية

الفاتنة الفانية ماهو أسمى منها ،وهو معرفة

ماجيدر بالعاقل أن يقدّ ره ،وأن يدخله يف
حسابه(.((7

إنهّ م مل يشعروا باإلنسحاق والضعف

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

النفيس
كأسلوب من أساليب التحطيم
ّ

للفقراء ...وقد ضعفت أمام ثراء قارون
منبهر ًة ،فوقف اولئك املؤمنون لري ّدوها إىل
واقع احلياة الصحيح.

النفيس أم��ام الثروة الطاغية ،بل وقفوا
ّ
رسالي ًة تواجهه بالكلمة القو ّية
أمامه وقف ًة
ّ

إنهّ ��ا ص��ورة الذين ينظرون إىل ظاهر

الصحيح للسلوك العم ّ
يل لإلنسان إزاء

فهؤالء يعيشون الشعور العاجل يف إطار

ّ
باخلط
الناصحة امل��ع�ّب�رّ ة التي توحي له
مايملك من الثروة.

وذكروه باللهّ الذي أعطاه الثروة بام ّ
ّ
مكنه

ّ
وحذروه من الفرح الطاغي
من أسباهبا...
الذي يملك أحاسيس اإلنسان وأفكاره
فيبطر و يزهو ويتكبرّ  ...وأرش���دوه إىل

السبيل األقوم يف االلتزام باألهداف اخليرّ ة

للملكية الفرد ّية للامل ،حيث يربط أعامله
ّ
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االستعراضية التي يقوم
مظهر من املظاهر
ّ

ك ّلها بفكرة الدار اآلخرة التي تدفعه إىل ّ
كل

غاية صاحلة...

وأظ���ه���ر م��وق��ف��ه��م ص����ورة ال��ف��ئ��ات

الضعيفة التي تأخذ مظاهر الثروة بألباهبا
و مشاعرها ،فتملك عليها كياهنا و أفكارها

( ((7إىل القرآن الكريم.121 :

ُ
األم���ور ،والذين ينظرون إىل باطنها...

ّ
بكل
اللحظة اخلاطفة ،ف ُتغرهيم احل��ي��اة
مظاهرها و زخارفها .واولئك ينفذون إىل

أعامق األمور ،ويعيشون الشعور باالمتداد
الزمني لألشياء ،ممّا جيعلهم يروهنا عىل
ّ
أي تضخيم أو هتويل.
طبيعتها بعيد ًا عن ّ

أن هناية ك� ّ
وهل��ذا فهم يعرفون ّ
�ل ق� ّ�وة إىل

اللهّّ ،
وان ثواب اللهّ ـ عىل هذا األساس ـ هو

ألن ّ
الباقي لالنسانّ ،
كل هذه املظاهر زائلة
ً (((7

إن عاج ً
ال أو آجال

.

نتيجة البحث

ّ
حب اللهّ سبحانه أن
إن من مفردات ّ

نتلو كتابه ،ونرت ّبى يف أجوائه ،ونعيش معه
( ((7احلوار يف القرآن.345-341 :

الدكتور عيل االسدي

باستمرار .ومن بركات التالوة و الرتبيّ

استنباطي هادئ عىل ذلك الشعور وطبيعته
ّ

و العيش املتواصل ال��وق��وف عىل آيات

و أهدافه و مظاهره و ِ
ِ
رسول
مثل ِه األعىل

واملسؤولية كام
باملسؤولية،
وهو الشعور
ّ
ّ
حممد عبداللهّ دراز هي قبل ّ
كل يشء
يقول ّ

الرسالية التي صنعها صاحلون من
املواقف
ّ
خمتلف ُ
األمم ،وهي من صميم القرآن ،ويف

منه ناطقة بتعليم سامق من تعاليمه ،أال

فطري تلزم املرء ّأو ً
ثم جتعله
استعداد
ّ
ال ّ
قادر ًا عىل أن يفي بالتزامه بوساطة جهوده

اخلاصة .و د ّلت اآليات بعد جولة هادفة
ّ

يف رحاهبا ،وحماولة استنطاقها ،وباسلوب

الشهية املتمثّلة بتلك
اللهّ ،9وقطوفه الدانية
ّ

ثنايا آياته .ورصاحتها أبني من أن حتتاج إىل

بيان لو تد ّبرنا وتأ ّملنا بعمق .فهي ليست
ِ
بدع ًا بل ترشق و تزهر باإلبداع.

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)
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بدا الباحث موضوعه بأن نعى على السواد األعظم من

المتخصصين بالبحث الديني – السيما المتقدمين منهم – اقتصار

أبحاثهم على البعد التفسيري والتوجيهي لمسارات النص نظرا إليمانهم

العميق والمسبق بحقانية القرآن الكريم هذا المنحى الذي ترك آثارا سلبية وخطيرة

تمثلت بخلو أبحاثهم القرآنية من الروح النقدية ثم يضرب أمثلة على الرؤى والتصورات التي
اجتاحت كل طائفة منهم ،في الوقت الذي تتعالى فيه بين الحين واآلخر صيحات تروج إلعادة

قراءة النص الديني عموما والقرآني خاصةّ ،مما نجم عنها نوع من اإلشكالية في تلكم القراءة.

وقد حاول السيد الباحث الوقوف على أصل اإلشكالية ومنشئها وبيان جذورها التاريخية ثم
تعرض لموضوع (عصرنة قراءة النص) واإلشارة إلى حدودها و رسومها بما ينسجم وسمت

القرآن وأهدافه المتعلقة بالهداية ورسم حركاته العباداتية و المعامالتية.

والسيد الباحث مع قراءة النص الديني قراءة معاصرة على أن ال تتخطى الثوابت التي تؤطر

هذه القراءة مشيرا الى أن كون القرآن الكريم هو خاتمة الكتب تملي علينا اإليمان بضرورة
مواكبته لكل عصر .وكل هذه األفكار والرؤى يثبتها سماحته باألدلة العقلية و النقلية.

ال�شيخ الدكتور طالل احل�سن
قم� -إيران
الـمـقـدمـة.

ثقافة الرصد والنقد فكانت أوساطهم

ُ
مـة إىل أبحاث لغة
ّ
تعرض أعالم األ ّ

العلمية أش��ب��ه م��ا ت��ك��ون ب��ال�برك غري

ا ُملتحركة وما ذلك إلاّ ألهنم مل يلحظوا

النص الديني عموم ًا منذ
القرآن وحتليل ّ

النص
البعد الزمكاين وتأثريه يف صياغة ّ

النص الديني وإىل يومنا هذا إلاّ أن
انتشار ّ

وقراءته فكانت أبحاثهم عىل ما متتلكه

السيام املتقدمني
السواد األعظم منهم ـ
ّ

من قيمة علمية ليست إلاّ جمرد أبحاث

منهم ـ اقترصت أبحاثهم عىل البعد

اجرتارية يشبه بعضها بعض ًا.

النص
التفسريي والتوجيهي ملسارات
ّ
نظر ًا إليامهنم العميق واملسبق بحقانية

للنص الديني
القراء
ّ
هذا ما يطرحه ّ

القرآن ولكن هذا املنحى ترك آثار ًا سلبية

املعارصون حماولني بذلك خلق روح

نقدية يتجاوزون هبا اخلطوط ُ
احلمر التي

وخ��ط�يرة ج��د ًا متثلت بخلو أبحاثهم

كان يقف عندها املتقدِّ مون.

القرآنية من ال��روح النقدية ورب�ما من

بعبارة ُأخرى:إهنم جت��اوزوا قدسية

املوضوعية أيض ًا يف موارد عديدة فكانت

ثقافة التل ِّقي واألخذ هي احلاكمة عىل

النص فرفعوا احلواجز
نصية
النص إىل ِّ
ّ
ّ
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النص الديني  ...القرآن أنموذج ًا
إشكالية قراءة ِّ

الومهية التي ك��ان ُيقـنـّن هلا املتقدّ مون
ويغلقون االحتامالت املقابلة أما من باب

السالبة بانتفاء املوضوع أو السالبة بانتفاء

املحمول(((.

فصار بعضهم ُيثري مسألة تطور اللغة

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

بل َّ
إن اخلطاب القرآين حمصول ثقايف

ال ُيمكن فصله عن مخُ اطبيه األوائل وبيئة
نزوله فهو نتاج بيئته((( وبذلك سوف يكون

ُمقترص ًا عىل أهل زمانه مما يعني باملالزمة َّ
أن

قبال خت ّلف لغة القرآن عن ذلك والبعض

الـمتأخرين غري معنيني بذلك وهذا يعني
ُ

عرص النزول وثقافته وثقافة ذلك العرص

�ن يرى َّ
أن كثري ًا من القصص
وثمة َم� ْ

واجلن
واألساطري من قبيل وجود املالئكة
ّ

قصص توليفية خيالية اهلدف منها تربية

القرآن خرافات و أساطري أيض ًا َّ
وأن هذه

ص الحْ َ ُّق َو َما
قال تعاىل{:إِ َّن َه َـذا لهَ ُ َو ا ْل َق َص ُ
ِم ْن إِ َل ٍـه إِ َّ
يم
ال اللهّ ُ َوإِ َّن اللهّ َ لهَ ُ َو ا ْل َع ِز ُيز الحْ َ ِك ُ

يرى َّ
أن لغة القرآن قد استفادت من لغة
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للعصور الالحقة أو األخذ هبا((( !.

تعطيل القرآن بالرضورة.

ـ كام هو ثابت تأرخيي ًا ـ مليئة باخلرافات

واألمثال القرآنية ال واقعية هلا فهي جمرد

تضمن
والشيطان وما شابه ذلك ممَّا يعني
ّ

اإلنسان مع َّ
أن القرآن الكريم يصفها باحلقِّ

ا ُملسميات استعرضها القرآن نتيجة ظروف

خاصة حتكي عرصها وثقافته ولذلك ال
�أي ح� ٍ
�ال من األح���وال ترسيتها
ُيمكن ب� ِّ

(((	ـ هذان اصطالحان منطقيان أما األول فهو
من قبيل انتفاء وجوب األحكام الرشعية
عىل الصبي نظر ًا النتفاء موضوعه وهو
التكليف فنقول:هل الصالة واجبة عىل
الصبي ؟ فيقال لنا:كال ألهنا سالبة بانتفاء
امل��وض��وع .وأم��ا انتفاء وج��وب احل��ج عىل
املكلف غري املستطيع فإنه من باب السالبة
بانتفاء املحمول أي سالبة بانتفاء الرشط .
فالتكليف يف القضية ُ
األوىل هو موضوعها
وبانتفائه ينتفي احلكم تلقائي ًا واالستطاعة يف
القضية الثانية هي رشط الوجوب وليست
موضوعا له وبانتفائها أيضا ينتفي احلكم.

}((( ويف قصة أص��ح��اب الكهف يقول
ص َع َل ْي َك َن َب َأ ُهم بِالحْ َ قِّ .(((}...
َ {:ن ْح ُن َن ُق ُّ

وبالتايل سوف (يصبح العقل اإلسالمي

غري ملزم باإليامن برأي معني يف هذه األخبار
التارخيية الواردة يف القصص القرآين وذلك

دين ُي َّتبع وإنام ُب ِّلغت
ألهنا مل ُتب َّلغ عىل أهنا ٌ
النص (دراسة يف علوم القرآن)
(((	ـ انظر:مفهوم ّ
نرص حامد أبو زي��د:ص 24ص 201ص
 215ـ. 220
(((	ـ املصدر السابق.
(((	ـ آل عمران . 62 :
((( الكهف .13 :
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عىل أهنا املواعظ واحلكم واألمثال التي

منها من قبيل أحكام القصاص واملرأة وما

العقل البرشي أن هيمل هذه األخبار أو

ون��ح��ن يف ه���ذه ال��ع��ج��ال��ة سنحاول

��ن ي��رى َّ
أن ال��وح��ي ناسويت
و ثمة َم ْ

التعرض
و بيان ج��ذوره��ا التأرخيية ثم
ّ

(اهلل) يف صياغة معارفه ممَّا يستلزم القول

حدودها ورسومها بام ينسجم مع سمت

ُترضب للناس ،ومن هنا يصبح من حق
جيهلها ،أو خيالف فيها أو ينكرها)(((.

(إن��س��اين حم��ض) وال دخ��ل جلهة الغيب
بعدم معرفة القرآن الواقعية فيقول يف جمال
ّ
الوحي(:إن النبوة هي نوع من
تبيني ماهية
التجربة والكشف)((( وهذه املقولة ما هي

الوقوف عىل أص��ل اإلشكالية ومنشئها
النص واإلشارة إىل
ملوضوعة عرصنة قراءة ّ
القرآن وأهدافه املتعلقة باهلداية ورسم

حركاته العباداتية و املعامالتية.

نصوص ما قبل اإلسالم.

النص الديني اإلهلي ـ ُمنذ انطالقة
تفرد ُّ
ّ

جمال الوحي الذين يرون َّ
أن الوحي عبارة

رس��االت السامء ـ بخطابية استعرضت

الوجود اإلنساين وهو نوع من العبقرية التي

الغيب والشهادة((( متناغ ًام بذلك مع ُبعدي

ع��ن إهل��ام��ات روح��ي��ة تنبعث م��ن داخ��ل

احلقيقة من خالل ُبعدين أساسني مها ُبعدا

يصل إليها البعض(((.

تركيبة اإلنسان أعني:الروح واجلسد وقد

وهكذا جتد بني الفينة ُ
واألخرى صدور

النص الديني
روج إلعادة قراءة ّ
صيحات ُت ّ

عموم ًا والقرآين خصوص ًا و تبع ًا لذلك

السيام الرشعية
سوف تتغري أحكام القرآن
ّ

(((	ـ انظر :الفن القصيص يف القرآن الكريم
للدكتور حممد أمحد خلف اهلل :ص . 45نرش
مكتبة األنجلو املرصية.
((( –انظر :بسط التجربة النبوية للدكتور عبد
الكريم رسوش  :ص.11
(((	ـ انظر :التمهيد للشيخ العالمة حممد هادي
معرفة :ج 1ص ( 51الوحي عند الغرب).

النص الديني اإلهلي حركة فاعلية
حترك
ّ
ّ
ُ
وأخ���رى انفعالية( ((1ح��اول من خالل

(((	ـ قال تعاىلُ (:قلِ ال َّل ُه َّم َف ِ
اط َر َّال��س�َم�اَ َو ِ
ات
ض َعالمِ َ ا ْل َغ ْي ِ
َوالأْ َ ْر ِ
ب َو َّ
الش َها َد ِة) الزمر46:
احلس وعامل
فعامل الشهادة هو عامل امل��ادة و
ّ
واحلس وينبغي
الغيب هو عامل ما وراء املادة
ّ
أن ُيعلم ّ
بأن وصف الغيب إنام هو بلحاظنا
نحن ال بلحاظ اهلل سبحانه فاهلل تعاىل كل
يشء له حارض وليس هنالك مفردة وجودية
غائبة عنه.
(	((1ـ احلركة الفاعلية التأسيسية تعني أن يكون
النص مؤثر ًا يف الفرد واملجتمع بلحاظه هو
ّ
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إال ترديد ملقوالت بعض ا ُملسترشقني يف

شابه ذلك.
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النص الديني  ...القرآن أنموذج ًا
إشكالية قراءة ِّ

ؤسس لإلنسان منظومة
حركته الفاعلية أن ُي ِّ

النص الديني قبل جميء
هذا ما كان يعيشه ّ

اإلنسان وقابليته وأما عىل صعيد حركته

بالقرآن والسنة الرشيفة(.((1

فكرية و عملية تنسجم مع استعدادات

االنفعالية فقد حاول سدّ مواطن الفراغ

َّ
إن األزم��ات العنيفة ـ التي طاملا كان

للنص.
التطبيقية إزاء حركة النص الفاعلية ّ

اإلسالم وأعني به حتديد ًا :التوراة واإلنجيل

وطمر النتوءات التي ُتفرزها جتربة اإلنسان

وراءه���ا النص الديني يف ع�صر م��ا قبل

سجل لنا اإلنسان نجاح ًا كبري ًا
ومل ُي ّ

ـ ّ
رك���زت فكرة ال��ت��أوي��ل بأبعد صورها

للنص
يف إطار تطبيقاته للحركة الفاعلية
ّ

الـملحة إىل اخلروج من
وعمقت احلاجة ُ
ّ

وال ري��ب َّ
أن عامل ق���راءة وفهم النص

أحضان البديل املدين والنتاج البرشي.
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رغم طول املساحة الزمنية وعمق التجربة
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اإلسالم وظهور نصوصه الدينية املتمثلة

ّ
شكل حجر ال��زاوي��ة يف ّ
تشظي اخلالف

أحضان النص الديني والنتاج الساموي إىل
ال��ص��دوق��ي��ون و الفريسيون وأزم��ة

واالخ��ت�لاف وم��ن ثم ب��روز املوقف عىل

النص.
ّ

هذا الطفح والترشذم ـ الذي كان أرضيته

للنص الديني كان
التأويل يف املسار التأرخيي ّ
هنالك يف الضفة ُ
األخرى من ُيدافع برضاوة

النص الديني يف ضوء املتغريات
إعادة قراءة ّ

سبيل املثال ال احلرص إن القسمة الثنائية

شكل أزم��ة عويصة وعميقة .ويف ضوء
النص الديني
الوجوه املحتملة يف ق��راءة
ّ

وبقدر ميادين النجاح التي أحرزها دعاة

املتديـنني منهم
السيام
ـ حاول املفكرون
ّ
ّ

عن تشكيالت
النص الظاهرية(((1فعىل
ّ

الفكرية وتفاقم اإلشكاالت املعرفية التي

التي ك��ان عليها اليهود إىل زم��ن ظهور

الـمسقط علومه ومعارفه دون أي
أي هو ُ
تأثر بآخر وأما احلركة االنفعالية فيرُ اد هبا أن
الفرد واملجتمع عرض حاجاته ومتطلباته
النص هلا فيكون معنى انفعاليته
فاستجاب ّ
هو استجابته لآلخر وعادة ما تكون احلركة
جراء ما ينتهي إليه اإلنسان يف
االنفعالية هي ّ
للنص.
تطبيقاته لنتاج احلركة الفاعلية ّ

(	((1ـ املراد بالسنة الرشيفة سنة املعصوم  ϕحيث
تشمل قول وفعل وتقرير النبي  νوأئمة أهل
البيت  βبمعية السيدة الزهراء .η
(	((1ـ م��ن وج��وه التأويل ه��و الفهم الباطني
للنص وه��و منحرص بأهل االختصاص
ّ
وأما التشكيالت الظاهرية فاملراد منها الفهم
للنص الذي يشرتك فيه األعم األغلب
األويل ّ
القراء.
من ّ

ألقت بظالهلا عىل كل مفردة تنتمي للسامء
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السيد املسيح  ϕترجع باألساس إىل التنوع

كاملة.

يرون رضورة إبقاء التوراة عىل ظواهرها

النصوص الدينية السابقة ألقت بظالهلا

االجتهاد(((1يف حني كان يرى الصدوقيون

ولتوضيح ذلك أو ّد لفت النظر إىل قضية

يف قراءة النص التورايت فكان الفريسيون

إن هذه ُ
َّ
احل ّمى الشديدة التي اعرتضت

وعدم تأويلها وقد دعاهم ذلك إىل حتريم

النص القرآين.
وإضالهلا عىل نوعية فهم ّ

رضورة ال��ت��أوي��ل ف��احت�ين ب��ذل��ك أب��واب

تأرخيية يف غاية اخلطورة شك ّلت انعطافة

كثريا من موروث احلضارة اليونانية يف دفع

هبا حركة الرتمجة التي هنض هبا حكام بني

االجتهاد عىل مرصاعيه وق��د استفادوا

كبرية جد ّا يف س ّلم املعرفة القرآنية وأعني

احلركة االجتهادية حتى انتهى هبم املطاف

العباس يف عهد هارون العبايس.

إىل إنكار مجلة من املعتقدات التي جاءت هبا

التوراة.

َّ
إن هذه احلركة العلمية والفكرية التي

وه��ك��ذا احل���ال جت��ده ب��ق��وة وع��م��ق يف

وعوا ِّمها باجتاهها كان وراءها هدف خفي

النص اإلنجييل
م��دارس عديدة يف ق��راءة
ّ

النص الديني الذي انتهت إليه التوراة
لواقع ّ

النص(((1وبني
الفرد العادي يف ممارسة فهم ّ

َّ
إن الفلسفة اإلغريقية املشائية أسهمت

ُمتبنيات الديانة املسيحية التي أف��رزت

عميق حتركوا باجتاهه بعد ق��راءة عميقة

بني َم ْن اعتمد التأويل إىل درجة إلغاء دور

و اإلنجيل.

مقترص عىل الظاهر إىل درجة ُيمكن معه
�ص اإلنجييل بصورة
للجميع فهم ال��ن� ّ

(	((1ـ انظر مقارنة األديان (اليهودية) :ص. 223
(	((1ـ كام يرى ذلك ّ
املفكر والفيلسوف املسيحي
ُاورجني ( )origenوهو من خرجيي مدرسة
اإلسكندرية عاش يف ( 185ـ  254م) كتب
تفسري ًا لإلنجيل مل يرتضه البابا آنذاك وأمر
بإخراجه من الكنيسة انظر:حتليل زبان قرآن
ـ دراس��ة لغة القرآن ـ للدكتور حممد باقر
سعيدي :ص 48نرش مؤسسة زيتون قم .
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ُ
حكومة بني العباس األم َة بخواصها
عبأت
ّ

النصية للتوراة
إىل حدٍّ كبري يف إلغاء الظواهر ِّ
واإلنجيل ونحن نؤمن إىل حدٍّ كبري بأمهية
هذه اخلطوة فيام يتعلق بالتوراة واإلنجيل
نظر ًا ملا فيهام من ّ
غث
وتلوث يفوق حدّ
ّ

بعض نصوصها َّ
ُ
أن
صور
التصور حيث ُت ِّ
اهلل تعاىل عبارة عن فالح بسيط يف أرض
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النص الديني  ...القرآن أنموذج ًا
إشكالية قراءة ِّ

ولديه ُشجريات  ...الخ(.((1

وألج����ل اخل����روج م��ن ت��ب��ع��ات ه��ذه

الظواهر املحرجة واملخجلة مل يكن أمامهم

والتشبث بمعطيات الفلسفة
سوى التأويل
ّ
املشائية األرسطية والفلسفة اإلرشاقية
األفالطونية.

َّ
إن ه���ذه ال��ن��ص��وص وغ�يره��ا دع��ت

والتزمت
املتحررين من الرتبية التلمودية
ُّ
ّ

الكنائيس(((1
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واإلرشاقية.

وهكذا خ ُلصت اجلهات املسؤولة عن

حركة الرتمجة يف العهد العبايس إىل هذه

املرة فسعوا جاهدين إىل تطبيقها عىل
احلقيقة ّ
النصوص القرآنية لتشتغل األمة باألقيسة
واالس��ت��ق��راء وال��ت��م��ث��ي��ل(((1واألش��ك��ال

واحلدود ...الخ.

إىل اخلروج من أجواء شبه

فلم يكن إقصاء العرتة الطاهرة ـ أئمة

فأولوا النصوص عىل وجوه خترج هبا من
ّ

كافي ًا يف نظر ُدعاة الرتمجة فآلوا إىل تشويش

ُأس��ط��وري��ة رسمها الكتاب امل��ق��دس هلم
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الـمستقاة من الفلسفات املشائية
وثقافتهم ُ

التخبطات املعرفية حتى وجدوا أنفسهم
أم��ام نصوص جديدة رسمتها تأويالهتم
(	((1ـ املصدر السابق :ص. 48
(	((1ـ ّ
حيتل التلمود مكان ًة هامة داخ��ل الديانة
اليهودية،ويعترب الركن األسايس فيها،وما
يعرف باليهودية الربانية ليست سوى تلك
اليهودية التلمودية التي تدين إىل الرباين
هيوذا بن سيميون بن جامليل 217-135م.
والتلمود هو جمموعة قواعد ووصايا ورشائع
دينية وأدب��ي��ة ومدنية ورشوح وتفاسري
وتعاليم ورواي��ات تتناقلها األلسن وعليه
فالرتبية التلمودية هي التعاليم التي ُيدّ عى
انتساهبا إىل نصوص التوراة ومتثل رشيعة بني
إرسائيل التي اجتمعت فيها الشدة والعنف
واخلرافات والتجاوزات عىل مقام اهلل تعاىل
واألنبياء بشكل منقطع النظري من قبيل نسبة
اخلطأ إىل اهلل تعاىل وأنه مصدر الرشّ أيضا وأما
الرتبية الكنائسية فيرُ اد هبا التعاليم املسيحية.

أهل البيت  βـ عن أداء وظيفتهم اإلهلية
وتشويه ذائقة املتل ّقي.

تتحرك
وهكذا بدأت احلركة التشكيكية َّ

السيام َّ
أن
بقوة وتسترشي يف جسد األمة
ّ
مجلة من تلك األدوات األرسطية قد ارتدت

غطا ًء رشعي ًا بواساطة متفقهة الدولة آنذاك
الذين غلب عليهم فقدان الذوق العريب(((1

وامليل إىل تقعيد العلوم الدينية واألدبية بنحو

وحتولت إىل
فقدت مجلة منها هدفها وغايتها ّ

جمرد قوالب خاوية.
ّ

(	((1ـ التمثيل املنطقي هو بعينه القياس الفقهي
الذي وردت النصوص بالنهي عنه.
(	((1ـ ّ
األعم األغلب من فقهاء وحمدِّ ثي مدرسة
إن
َّ
اخللفاء هم من العجم الفرس وقد غلب عىل
الفرس امليل الواضح إىل الفلسفة واملنطق.

الشيخ الدكتور طالل احلسن

ما ُنريد أن نخلص إليه هو َّ
أن حركة

ُمفسرّ وال أهل بيته ُمفسرِّ ون فض ً
ال عن

وا ّدعت فيه النرصة للعلم قد جلبت معها

ولكي ال نبتعد كثري ًا عن موضوعة

الرتمجة التي هنضت هبا حكومة بني العباس

الصحابة والتابعني واملعارصين!.

عواصف التشكيك وفتحت نوافذ البدع

النص
البحث نعود إىل إشكالية ق��راءة
ّ

حتمية وتلقائية فكرة القراءات املختلفة

ال��ق��رآن وإن كانت ت ّتصف بخصوصية

من الضالالت الترتى وموقف النارص لدين
اهلل وسنة الرسول تارة ُأخرى!.

تعدو عن كونه معجز ًا يف عباراته وصياغاته
اجلمـة
وبالغته وأما ُأصول عرض مطالبه
ّ

التأويلية والضالالت لتنشأ بعدها بصورة

ونسبية احلقِّ ولتقف بعد ذلك موقف املتفرج

وليشتغل العلامء ـ الصالح منهم والطالح

ميـزت نصوصه عماّ عداه ولكن هذه امليزة ال
ّ

فإنهَّ ا مل تتجاوز الطريقة العقالئية والعرفية

وهذا ما ُيفسرّ لنا حصول الفهم االبتدائي

شق األهنر اجلديدة
طي ذلك ُت ُّ
فيام كتبوه ويف ّ

لغري أهل االختصاص(.((2

واألهم أو األخطر من
والفلسفة والعرفان
ّ

يف فهم القرآن بقدر ما تمُ ِّثـل ُبعد ًا معرفي ًا
عميق ًا للقرآن نحتاج فيه إىل ا ُملحكم القرآين

مل��ذاه��ب وم����دارس ج��دي��دة يف ال��ك�لام

ذلك ك ّله هو انعكاس ذلك مجلة وتفصي ً
ال

َّ
ثــل حاجة أولية
إن مطلوبية التأويل مل تمُ ِّ

عىل قراءة القرآن والسنة الرشيفة لتمتلئ

وبيانات املعصوم  ϕفليست هنالك نتائج

والصوفية والعرفانية حتى يصل املطاف

متثــل الظاهر القرآين بخالف
األولية التي ِّ

رضب ًا من التفسري بالرأي إذا كان من باب

وه��ذا ما يدعونا للوقوف عىل منشأ

املكتبات اإلسالمية بالتفاسري الفلسفية

متعارضة ومتناقضة عىل صعيد نصوصه

ببعضهم إىل اعتبار تفسري القرآن بالسنة

النص الديني يف التوراة واإلنجيل.
ما عليه ّ

النبي
احتياج القرآن إىل الغري( !!! ((1فال
ّ

(	((1ـ ُينسب ذلك للسيد العالمة الطبأطبائي
انظر:رابطة متقابل كتاب وسنت للدكتور
عيل نصريي :ص. 254

(	((2ـ من لطف صنيعه بنا ج ّلت قدرته أن قرن
اهلداية الواجبة وا ُملنقذة من النار بالفهم
االبتدائي وترك الس ّلم املعريف بال هناية يستقي
منه ُطالبه بقدر ما يستطيعون.
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ثم يشتغل من يأيت بعدهم
ـ بالر ّد ور ّد الر ّد ! ّ

الديني عموم ًا والقرآين خصوص ًا َّ
فإن لغة
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النص الديني  ...القرآن أنموذج ًا
إشكالية قراءة ِّ

مهدت
اإلشكالية القادمة من أرضيات ّ

بل لو أدرك ُن� ّق��اد النصوص الدينية

النص الديني حتى
ورؤى ح ّللت لغة
ّ

أو أهنم قرؤوا ُجزء ًا يسري ًا منها بموضوعية

النص والدين مع ًا وأوقفت مهامه
واقعية
ّ

بشكل مطلق.

وعمقـتها شيئ ًا فشيئ ًا عرب نظريات
لطرحها ّ

انتهت يف األع��م األغلب منها إىل إنكار
عىل اجلوانب الرتبوية واألخالقية.

وال خيفى َّ
أن مجيع النظريات الغربية

َّ
إن مجيع النظريات الغربية التي حاولت

اجلوهري له وحماولة عرض البديل إنام هي

ُو ِجدت هلا مرجحات كثرية يف النصوص

واجلديد (اإلنجيل) وهي نصوص تسمح

الدينية اإلسالمية عموم ًا والقرآن خصوص ًا

منطلقة من دوائر العهدين القديم (التوراة)
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

لرت ّددوا كثري ًا يف توجيه نقدهم النص الديني

للنص الديني هي من إفرازات فكرة
الناقدة ّ

النص الديني ومن ثم توجيه النقد
معاجلة ّ
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السابقة مقدار ًا من أح ّقية النصوص الالحقة

للقارئ املح ّقق أن يتناوهلا بالنقد الالذع
واهتام مجلة كبرية منها باخلرافة واألساطري

التعارض بني العلم والدين وهذه الفكرة

التوراتية واإلنجيلية وأم��ا يف النصوص
فال جمال للفصل بني الدين والعلم البتة.

ولنا أن نسأل أو ً
ال :هل َّ
أن احلاجة لتقديم

و ال ريب َّ
أن هذه النقود إنام هي أجنبية

للنص الديني اإلسالمي منتفية
قراءة جديدة ّ

خصوص ًا والسنة الصحيحة عموم ًا ـ َّ
فإن

ربر لظهور الصيحات التجديدية
فام هو ُ
الـم ّ

اليهودية واملسيحية واملباين املعتمد عليها

النص  ...مفرتق طرق.
قراءة ّ

عن النصوص الدينية اإلسالمية ـ القرآن
األرضية الدينية والفكرية والثقافية للديانة

تكاد أن تتفاوت بشكل كليِّ مع األرضية
الدينية والفكرية والثقافية للدين اإلسالمي

وامل��ب��اين التي يعتمدها فال جم��ال لتطبيق
النظريات الغربية الناقدة للنصوص السابقة

عىل النصوص الالحقة.

بالفعل ؟ .وثاني ًا :عىل فرض انتفاء احلاجة

النص الديني بني احلني واآلخر ؟.
لقراءة ّ

األول ف��إن كان
أ ّم��ا بالنسبة للسؤال ّ

امللحوظ هو القصور ال��واض��ح يف نتاج
العملية التفسريية فالريب ّ
بأن وجه احلاجة

إىل ق��راءات جديدة سوف يبقى قائ ًام إىل

ي��وم القيامة مل��ا ه��و واض��ح م��ن حاكمية

الشيخ الدكتور طالل احلسن

النص
دوائ��ر اإلف��راط والتفريط يف ق��راءة
ِّ

نص بحالة
ّ
يف الوجوه التطبيقية فإذا ما ُفسرّ

القرآن (قرآنيون) ولو بصور ُمبطنة وخفية

بقدر ما هو وجه تطبيقي جديد ال يلغي

سمى بمحورية
الديني وأعني بذلك ما ُي ّ

وبمحورية السنة (األخباريون التقليديون)
هذا أو ً
ال وثاني ًاَّ :
إن إعامل الذوق الشخيص

جديدة فليس ذلك من باب القراءة اجلديدة
للنص.
الوجه التطبيقي األول ّ

ُيؤثـر كثري ًا يف رسم النتائج التفسريية ونتائج

إذن فاملسألة ليست يف قصور القراءة
النص فتلك ُأمور
املعصومة وال يف ضعف ّ

سمى أحيان ًا باالجتهاد
املصنفات وربام ُي ّ

افتقرت إىل:

ال��ذوق الشخيص تكاد تلمسها يف أغلب

عانت منها النصوص الدينية السابقة التي

الذي ال كالم يف رجوعه إىل التفسري بالرأي

 1ـ قراءة معصومة ـ أو ُح ّرفت كام هو

النص الديني
وأ ّما إذا كان امللحوظ هو ّ

 2ـ املتانة والعمق مما يكشف لنا خلفية

بل هو أبرز مصاديقه.

ألية ق��راءة جديدة بل ال معنى للقراءات

السالفة.

بيان ذلك:

ُك ّتـاهبا وأن املعصوم مل يكن ُمرشف ًا عليها أو
أنه أرشف ابتداء ال انتهاء.

وعىل أي حال فاحلاجة تكمن يف الوجوه

ُ
حاجة
التطبيقية التي ُتفرز موضوعاهتا

َّ
�اس��ة واحلقيقية ليست
إن احل��اج��ة امل� ّ

ُ
والتجربة البرشية ال يف إعادة أصل
اإلنسان

للنص فالقراءة األصلية وال بديل
جديدة
ّ

وينبغي أن ُيعلم ب� َّ
�أن احلاجة لوجوه

والـمعطى الذي قدمه أهل
الـمعطى القرآين ُ
ُ

مجيع متون النص الديني نظر ًا ألبدية مجلة

ويف ضوء هذه القراءة اإلهلية املعصومة

(	((2ـ من باب (حالل حممد حالل إىل يوم القيامة
وحرامه حرام إىل يوم القيامة) فتدور القراءة
فيها ح��ول حت��دي��د موضوعاهتا ال حول

لقراءة جديدة بقدر ما هي حاجة لتطبيقات

القراءة.

منها أبد ًا هي القراءة الواحدة املشرتكة بني

تطبيقية جديدة ليست هي احلالة احلاكمة يف

العصمة.

كبرية منها( ((2وإنام تقترص عىل النصوص

ينبغي السري مع مراعاة مستجدات العرص
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نفسه ال قراءته فالصحيح هو انتفاء احلاجة

الصحيح ـ .
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النص الديني  ...القرآن أنموذج ًا
إشكالية قراءة ِّ

ثــل عنوان ًا عام ًا و ُفسرّ ت يف أواهنا
التي تمُ ِّ

يف العهدين وق��د عرفت بعض الفروق

احلارض أو أهنا موجودة ولكنها قد ظهرت

املوروث التورايت واإلنجييل.

بمصاديق معينة مل تعد موجود ًة يف الوقت

يف عرضها ح��االت و مصاديق جديدة

النص أو أن امللحوظ يف
مشمولة لعموم
ّ
املصداق األول مالكا ومناط ًا ُمعين ًا تو ّفر

يف مصداق آخر كام يف موضوعة السالح

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

الـمثارة
رس اإلشكالية ُ
من هنا ُيفهم ّ
النص القرآين جتديد ًا ودعوى لزوم
حول
ّ

إعادة قراءته فإهنا ال تعدو كوهنا جمرد عدوى
ُ
مـة ومحى رست يف
أصابت بعض عقول األ ّ

وحرمة بيعه للكافر ففي عصورنا هذه

جسد البعض ممّن عاش إشكاليات الغرب

حرصها فصار السالح شام ً
ال للمعلومة يف

الكتاب والكمبيوتر واإلنرتنيت فض ً
ال عن

وكيف َّ
أن األوربيني خت ّلصوا من مرجعيات
الكنيسة ورجعيتها وانطلقوا إىل ُأفق العلم

الفاصلة بني األزمة والعدوى.

قيامة ولظلوا يرزحون حتت نري الكنيسة

توسعت رقعة املصاديق إىل درجة يصعب
ّ

األسلحة التقليدية املعارصة .

فالنص الديني اإلس�لام��ي غري
إذن
ّ

مشمول بالعروض احل��داث��وي��ة الداعية
إلع��ادة ق��راءة ال��ق��رآن بام ُيناسب العرص

بالصورة التي قدّ مها أعالم اهلرمنيوطيقا
174

اجل��ذري��ة ب�ين امل���وروث اإلس�لام��ي وبني

النص الديني
اجلديدة(((2فذلك ما اقتضاه ّ

أحكامها سعة وضيق ًا.
(	((2ـ اهلرمنيوطيقا مصطلح قديم ظهر يف الالهوت
الكنيس بمعنى جمموعة القواعد التي يعتمد
عليها املفرس يف فهم الكتاب املقدس وقد
استعمل اهلرمنيوطيقا يف الدراسات الالهوتية
للداللة عىل هذا املعنى منذ سنة 1654مـ ومل
يزل مستخدم ًا باملعنى نفسه يف الالهوت
الربوتستانتي غري أن مفهومه اتسع بالتدريج

حول اقرتان الدين بالعلم وحاكمية الكنيسة

الرحب ول��وال ذلك ملا قامت ُ
لألوربيني
وعصورها املظلمة.

فشمل دوائ���ر أخ���رى تستوعب بجوار
الدراسات الالهوتية العلوم اإلنشائية والنقد
األديب وفلسفة اجلامل والفلكلور .وان لفظ
اهلرمنيوطيقا لفظ يوناين (بريي هرميناس)
وضعه أرسطو كجزء من أجزاء املنطق ويعني
كام ترمجه قدماء املناطقة:قضية العبارة أي
كيف يمكن تفسري العبارة ثم تطور األمر عند
اللغويني وأصبح يسمى(ذانرتتسيونك) أي
قضية التفسري ثم تطورت األمور يف العرص
الوسيط عند أوغسطني وعند تاسيان وعند
اورجني ويف العرص املبكر عند آباء الكنيسة
من أج��ل معرفة كيف يمكن فهم النص
الديني .انظر:جملة قضايا إسالمية معارصة
ال��ع��دد ال��س��ادس اهلرمنيوطيقا والتفسري
الدكتور حسن حنفي.

الشيخ الدكتور طالل احلسن

و ال ريب َّ
النص
بأن ترسيب احلكم إىل ّ

ال��دي��ن��ي اإلس�لام��ي فيه م��ن اإلج��ح��اف

هذا بل وإىل قيام الساعة؟.

وهنا ال ينبغي املجازفة يف اإلجابة سلب ًا

والالموضوعية بام ال خيفى فتكون ترسية

أو إجياب ًا فاألمر يقتيض الفراغ ابتدا ًء من أهلية

�ص الديني
يعيشها البعض ال أزم��ة ال��ن� ّ

االكتفاء بقراءة غري أهل العصمة للقرآن

إنـ ّيـ ًا عن أزمة العدوى التي
احلكم كاشف ًا ّ

اإلسالمي.

النص الديني  ...قراءة معارصة.

النص الديني ال يشكو من أزمة
إذا كان ّ

حقيقية فهل يعني ذل��ك أ َّن��ه قد استطاع
مواكبة العرص بام حيمله وما سيحمله من

روج هلا إعالمي ًا ؟.
والـم ّ
ُ

البدّ أن نؤكد أو ً
ال َّ
بأن القرآن بصفته

مثــل دستور اإلس�لام َّ
وأن اإلس�لام هو
ُي ِّ

خاتم األدي��ان فإنـّه يتطلب مواكبته ِّ
لكل
العصور وإال لزم أن ُيردف بكتاب ساموي
قيـ ًا وعرصنة ممَّا بأيدينا.
أخر أكثر ُر ّ

فخصوصية اخلامتية تمُ يل علينا رضورة

مواكبته كل عرص هذا من حيث اإلمكان
واالقتضاء ولكن الكالم يف الوقوع كام هو
واضح فهل حت ّقق هذا املعنى يف القرآن عىل

نحو القضية اخلارجية الفعلية يف كل زمان

النص القرآين وإىل يومنا
ومكان ُمنذ وصول ّ

الكريم ف� َّ
�إن كل ق��راءة ُتقدّ م من سواهم
هلي قراءة ناقصة أو حمدودة ُ
األفق مهام بلغ

القارئ من املراتب العلمية واملعرفية وما
ُيقال من االكتفاء بسواهم هلو من اخلطل
والزلل ولذلك ُيعدّ غياب املعصوم خسارة

ُك�برى يظهر أثرها بوضوح يف مثل هذه
امليادين املعرفية.

وحيث إننا نعيش عرص الغيبة والغربة

املعرفية فإنه من املجازفة أن نقول ّ
النص
بأن ّ

القرآين قد واكب الواقع والعرص بشكل

عميل وفعيل فالقرآن الكريم له املكنة من
ِّ
كل ذلك فيام إذا ُقرئ بصورته الواقعية التي

هو عليها.

فام هو العمل يف ضوء إمكان االستيعاب

القرآين ملقتضيات العرص وغياب القراءة

التامة التي ُيقدمها املعصوم؟.

بأن قراءة ِّ
وهنا ينبغي أن ُيعلم َّ
كل معصوم

قد ُلوحظ فيها خصوصية عرصه وهذا ما
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اكتشافات مذهلة بحسب األنباء األولية

النص القرآين فمن الواضح جد ًا عدم
قارئ ّ
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النص الديني  ...القرآن أنموذج ًا
إشكالية قراءة ِّ

جيعل املشكلة أكثر تعقيد ًا فام وصلنا من

ثم ننطلق بعد ذلك إىل نموذج
ظرف البحث َّ

ما قدمناه والشواهد عىل ذلك كثرية وهذا

خالل اجلنبة التطبيقية.

النصوص الروائية التفسريية قد لوحظ فيها
ال يعفينا من مسؤولية قراءة هذه النصوص
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النص بلغة املعارصين
احتاملية قراءة
ّ

الروائية ملا حتمله من ُاس��ل��وب توجهي

نود اإلشارة إىل َّ
النص بلغة
وهنا ُّ
أن قراءة ّ

للنص القرآين وهذا ما
هو اجلنبة التطبيقية
ّ

والسائرين بركاهبم ـ وإن كانت فاقدة

وجه وإن ك��ان احتامل اخلطأ يف
بشكل ُم ّ

سوف تبقى ُتشكل نسبة احتاملية تصاعدية

وتعليمي بالغ الدقة والروعة وأبلغ ما فيها

النص التورايت واإلنجييل
قراء ّ
املعارصين ـ ّ

جيعل األبواب ُمرشعة أمامنا ملامرسة القراءة

النص القرآين إال أهنا
ألرضية احلركة يف
ّ

التطبيق سيبقى قائ ًام.
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ِّ ِ
النص من
آخر نحاول من خالله عرصنة

مع تفاقم املشكالت وتع ّقد أو ضعف آليات

النص القرآين
إذن ف��امل��راد من ق��راءة
ّ

الفهم وال ُيعلم ما الذي سيأيت به املعصوم

ممارسة اجلنبة التطبيقية وهذه اجلنبة تعتمد

جديد(((2

يف عصورنا هذه ـ بحسب ما نفهم ـ هي
باألساس عىل مالحظة املالك واملناط يف

يف دولته السياسية واملعرفية القابلة فقد ورد
يف األخبار أنه سوف يأيت بدين
محال وجوه.
وهذا املعنى ّ

امل��ص��داق اخل��ارج��ي فهي عملية أشبه ما

ما ُنريد قوله هو َّ
القراء املعارصين
أن ّ

فإذا ما تو ّفر يف املصداق اجلديد ما ُلـوحظ

ُتشاطرهم مهومهم املعرفية وتعذر نواياهم

تكون بعملية انطباق املفهوم عىل املصداق

قد يلمحون هلم بارقة يف املستقبل القريب

صح االنطباق وصار للمفهوم
يف املفهوم ّ

ا ُملستفهمة م��ن ال��دوائ��ر املغلقة ! حيث

مصداق أو فرد جديد.

وسوف نحاول تقريب الصورة برضب

مثل ق��رآين ُمورست فيه اجلنبة التطبيقية
مرة ُأخرى عند
من املعصوم بعد أن نقف َّ
العملية التفسريية التطبيقية بام يسمح به

َّ
(:ωإن املصلحة اإلهلية
(	((2ـ يقول السيد اخلوئي
قد اقتضت إخفاء عدَّ ة من األحكام إىل
زمان ظهور املهدي  γولعل هذا املعنى هو املراد مما
ورد يف بعض الروايات من أنه عليه السالم
يأيت بدين جديد).انظر:مصباح األصول–
تقرير بحث السيد اخل��وئ��ي للسيد حممد
رسور البهسودي :ج 2ص 271نرش مكتبة
الداوري الطبعة اخلامسة  1417هـ قم.

سيجدون أمامهم ُأف��ق � ًا رح��ب � ًا ينسجم

الشيخ الدكتور طالل احلسن

أئـمة أه��ل البيت
يف أكثر من م��ورد من ّ

م��ع حم��اوالهت��م اجل���ادة ورؤاه���م املنفتحة

وهنا سنحاول عرض أنموذج تقريبي هلذه

هبا وترسيم حدودها فهم وم��ا عليه كام

تعاىل{:و َما َأ ْر َس ْلنَا ِمن َق ْب ِل َك إِ َّ
ال
قال
َ
ال ن ِ
ِر َجا ً
اس َأ ُلو ْا َأ ْه َل ِّ
الذ ْك ِر إِن
ُّوحي إِ َل ْي ِه ْم َف ْ

التي تضيق ـ أحيان ًا ـ عباراهتم عن البوح

قال النفري :إذا اتسعت الرؤية ضاقت

العبارة(((2ولسنا ُنبايل إذا قلنا َّ
إن قلوبنا

معهم وسيوفنا ليست عليهم البتة.

معنى التطبيق القرآين .

امل��راد من التطبيق هو حتديد مصداق

معني ملفهوم عام فيه صالحية الشمول له
النزول ال��ذي ي��دور حول حتديد مقاصد

النص القرآين ولكن من غري االقتصار عىل
ّ

ذلك ولذلك سوف تبقى صالحية انطباق
النص القرآين عىل موارد ُأخرى مادامت
ّ
تتوفر فيها ضوابط االنطباق سواء كانت
النص أو بعد
تلك املوارد واقعة يف عرص
ّ

ذلك.

َّ
إن هذه العملية التطبيقية قد ُمورست
(	((2ـ هو أب��و عبد اهلل حممد بن عبد اجلبار بن
احلسن النفري (ت  354ه ) صويف من آثاره
كتاب (املواقف واملخاطبات يف التصوف).
انظر:معجم املؤلفني عمر كحالة:ج 10ص
 .125وقد ورد كلمته القيمة هذه يف كتابه
املواقف.

ُكن ُت ْم َ
ال َت ْع َل ُم َ
ون}(((2وهنا ذكر مجلة من
املـفسرّ ين نق ً
ال عن ابن عباس (رض) ّ
بأن
ُ

املـراد من (أهل الذكر) هم خصوص أهل
ُ

الكتاب حيث روي عنه ق��ول��ه:إن امل��راد
بأهل الذكر أهل الكتاب ،أي :فاسألوا أهل
التوراة واإلنجيل (إن كنتم ال تعلمون)
فهو خياطب مرشكي مكة ،وذل��ك أنهّ م

كانوا يصدقون اليهود والنصارى فيام كانوا
خيربون به من كتبهم ،أهنم كانوا ُي ِّ
كذبون

النبي لشدة عداوهتم له( ((2فالقرآن الكريم

حيتج عىل مرشكي قريش بمن ُيصدِّ قون هبم
وهم أهل الكتاب بغية إمتام ُ
احل ّجة عليهم

بكون الرسول املبعوث هلم إنسان ًا ال غري
وهذه الطريقة االستداللية عقالئية من باب

ألزموهم بام ألزموا به أنفسهم.

(	((2ـ النحل . 34 :
(	((2ـ انظر:جممع البيان يف تفسري القرآن أليب
الفضل ب��ن احل��س��ن ال��ط�بريس:ج  6ص
 ،951ن�شر مؤسسة األعلمي،الطبعة
األوىل5141،هـ،بريوت.

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

دون احلرص به كام هو احلال بالنسبة لسبب

الفكرة التطبيقية وهو:
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النص الديني  ...القرآن أنموذج ًا
إشكالية قراءة ِّ

وعىل أي حال َّ
فإن هنالك قرينة لفظية

ونحن املسؤولون)(((2وهذا النص القرآين

كون املراد من أهل الذكر هم أهل الكتاب
وهي قوله تعاىل {:بِا ْل َب ِّين ِ
الز ُب ِر َو َأنزَ ْلنَا
َات َو ُّ
إِ َل ْي َك ِّ
الذ ْك َر لِ ُت َبينِّ َ ((2(}...والبينات والزبر

املعارص فاملرجعية الدينية اآلن ربام ينطبق

سياقية جاءت يف اآلية الالحقة تدل عىل

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

ـ وهي الكتب الساموية السابقة عىل القرآن
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ُيمكن إجراء تطبيق آخر عليه حيكي واقعنا

عليها عنوان أهل الذكر فهم املسؤولون من
قبل ُ
األمة عماّ حكم به الشارع املقدَّ س.
إذن فالتطبيق ب��إجي��از شديد ُي���راد به

ـ ش��اه��دة ع�لى ك��ون ال��رس��ل ه��م م��ن بني

رف��ع خصوصيات امل���ورد األول أعني:

يسألوا أصحاب هذه الكتب ل ُيخربوكم

املفهوم العام عىل مصداق جديد توافرت

مثـل تفسري اآلية
وال ُيمكن أن ُيدَّ عى بأن ُي ِّ

ال ُيتو َّقف عنده ففي عصورنا هذه ُيمكن

اإلنسان ولذلك ُتطالبهم اآلية الكريمة بأن

ثم ُيصار إىل تطبيق ذلك
مورد نزول اآلية َّ

بصحة ذلك هذا هو الوجه التطبيقي األول
ّ

فيه ضوابط املفهوم وه��ذا التطبيق الثاين

حرص ًا به.

تطبيق عنوان أهل الذكر عىل املرجعيات

وأم��ا التطبيق الثاين ألهل الذكر فإنه

الدينية العليا بل ُيمكن تطبيقه عىل مجيع

هو أهن��م كانوا ُيمثـِّلون املرجعية العليا
ُ
لألمة اإلسالمية يف ُأمورهم الدينية ولذلك

من أهل الذكر يف جماله ولكن حيث َّ
إن اآلية
الكريمة تدور حول ُأمور عقدية دينية َّ
فإن

يتمثـل بأئمة أهل البيت َّ
فإن القدر ا ُملتيقن
َّ

كانت ُ
األم��ة مجعاء تعودهم وتأخذ عنهم

أصحاب االختصاص فكل واحد مهم هو

املصداق األوفر حظ ًا هو املؤسسة الدينية.

عوامها وقد
سواء كان من
ِّ
خواصها أو من َّ

من هنا يتضح َّ
أن االقتصار عىل الوجه

وكوهنم أهل الذكر يف زماهنم عىل لساهنم

ع��دَّ التطبيق الثاين هو الوجه التفسريي

(	((2ـ النحل . 44 :

(	((2ـ األص��ول من الكايف،للشيخ ثقة اإلسالم
أيب جعفر حممد بن يعقوب الكليني :ج1
ص 210ح، 3حتقيق عيل اكرب الغفاري،نرش
دار الكتب اإلسالمية،الطبعة السادسة.

ورد الترصيح هبذا املنصب املرجعي هلم

فعن ال��وش��اء ق��ال:س��أل��ت ال��رض��ا فقلت
اس َأ ُلو ْا َأ ْه َل ِّ
الذ ْك ِر إِن
له:جعلت فداك ( َف ْ
ُكن ُت ْم َ
ال َت ْع َل ُم َ
ون)؟ فقال(:نحن أهل الذكر

التطبيقي األول قصور يف الفهم كام َّ
أن

الوحيد قصور آخر يف الفهم كام َّ
تصور
أن ُّ

الشيخ الدكتور طالل احلسن

وجه التنايف بني الوجهني قصور أعظم من

األولني.

النص القرآين .
نموذج تطبيقي لعرصنة ّ

َّ
إن القرآن الكريم ُمتحرك كاحلياة فهو

َّ
الصادق(:إن
عىل حد تعبري اإلمام جعفر
حي مل يمت وإ َّنه جيري ما جيري الليل
القرآن ٌّ
والنهار وكام جتري الشمس والقمر و جيري

عىل آخرنا كام جيري عىل أولنا)(((2وهذه

احلياة وذلك اجلريان ال ُيمكن تصورمها

م��ع بقاء شخص امل��ص��داق إال يف دائ��رة
املناسبة والضابط .

النص إنام تتجىل من خالل االلتزام
فحياة ِّ

املكثـف يف أكثر من مصداق وإِال
بالظهور
ّ
النص وموته ولذلك
سوف نلحظ احتضار ّ

التطبيق مع حفظ الضابط ُمرشعة وبانفتاح

أبواب التطبيق سوف تنتهي تتحجم أزمة

النص وتضعف اح��ت�ماالت وقوع
ق��راءة
ّ

التنايف حيث سوف يثبت لدينا َّ
بأن املضامني

القرآنية غري حمدودة اآلفاق جارية يف اخللق
جمرى الليل والنهار أي مادامت الساموات
واألرض وهبذه الصور االنطباقية املستمرة

وع��دم انغالق ال��دوائ��ر املصداقية سوف
نلحظ االنفتاح املعريف ال��ق��رآين ونعيش
املعنى احلقيقي لدور اهلداية الذي يضطلع

به القرآن الكريم وفق ًا هلذه احلقيقة القرآنية
النص.
التي ُيمكن تسميتها بعرصنة ّ

رب العاملني وله األمر واملنة
واحلمد هلل ِّ

من قبل ومن بعد.

ين
نجد اإلمام الصادق يف قوله
تعاىل(:وا َّل ِذ َ
َ
�وص� َ
َي ِص ُل َ
�ل)(((3؟
ون َما َأ َم� َ�ر اللهّ ُ بِ ِه َأن ُي� َ

يقول(:نزلت يف رحم آل حممد وقد تكون
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يف قرابتك فال تكونن ممّ ن يقول لليشء:إنه

(	((2ـ تفسري ال��ع��ي��ايش،أليب ال��ن�ضر حممد بن
مسعود العيايش :ج،204 2حتقيق قسم
اإلسالمية،مؤسسة البعثة،الطبعة
الدراسات
ّ
األوىل1421،هـ قم املقدسة.
(	((3ـ الرعد . 12 :

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

االنحصار وإال فالباب ُمرشع مع وجود

يف يشء

واح����د)(((3

وعليه َّ
ف��إن دوائ��ر

(	((3ـ ُ
األص���ول من الكايف مصدر سابق :ج2
ص. 202

يقدم السيد الباحث لبحثه بمقدمة يقرر من خاللها أن البد

للعقل البشري من أن يواجه في مساره إشكاالت معرفية تبتغي حال أو

معالجة.

ثم يسير في البحث عبر ثالثة مباحث ،فيتحدث في المبحث األول عن (التفسير الموضوعي بين

المنهج واإلتجاه) وفيه يرى أن األساس من المنهج الموضوعي هو البحث عن حل لمشكلة حدثت
في الواقع.

وفي المبحث الثاني يتحدث السيد الباحث في موضوع (العموم والخصوص بين التفسير

الموضوعي ومنهج تفسير القرآن بالقرآن) وفيه يخالف من يرى بأن منهج التفسير الموضوعي هو جزء

أو نوع من أنواع التفسير القرآني كما ذهب الى ذلك محمد علي رضائي في كتابه (دروس في المناهج

واالتجاهات التفسيرية للقران)

ويعد المبحث الثالث من البحث ،الشكل التطبيقي لما سبق عرضه حيث يتحدث السيد الباحث

عن اشكالية (قيمة المرأة) في المجتمع انموذجا تطبيقيا على جدوى التفسير الموضوعي الذي يعمل
على إزالة الحدود بين المستعصي الواقعي والمستجيب النصي.

ويختم بحثه بتلخيص ما وصل إليه من النتائج في خمس نقاط .

د� .سريوان عبد الزهرة اجلنابي
كلية الآداب/جامعة الكوفة
إذا كان النص القرآين يمثل يف إحدى

يف مساره إشكاالت معرفية تبتغي ح ً
ال

تواجه العقل البرشي؛ فان هذا يتطلب

تسري عليه احلياة يقتيض االنتقال من

خصائصه ح ً
ال ألزمة التحديات التي

السنني الذي
أو معاجل ًة ،لذلك بان املبدأ ُّ

أن ينطوي ذل��ك النص عىل مجلة من

فسحة البساطة إىل سلطة التعقيد؛ من

وصف بأهنا
املضامني التي يمكن أن ُت َ

هنا كانت خصوصيات احلياة تشرتط

نصية إذا ما ُط ِّب َقت عىل أرض
معاجلات ِّ

عىل العقل موضوع ًا ُمشك ً
ال يقع أمامه

الفكر ح��ائ��ر ًا يرجو له تفصي ً
ال
ذل��ك
ُ

الوقع اإلنساين فإهنا ستثمر يف تقديم ٍّ
حل

انموذجي يسهم يف إقصاء ما يواجهه

فيلجأ – واحلال هذه -إىل النص القرآين

أكان ذلك عىل املستوى االجتامعي أم

يتجلىّ ما يسمى بـ(املنهج املوضوعي يف

ملتمس ًا إجابة لذلك املشكل ،من هنا

ذلك الواقع من معرقالت وعوائق سواء
االقتصادي أم السيايس أم العقائدي أم

التفسري القرآين).

ما يناظرها.

املراد تفسريه أو استنطاقه
فاملوضوع
ُ
ُ

بيان ًا من النص الب��دَّ من أن ينبثق من

إذ البد للعقل البرشي من أن يواجه
181

توظيف املنهج املوضوعي يف تفسري القرآن لقراءة إشكاليات الواقع

الواقع املعاش وهبذا يعدُّ ُنشوء اإلشكالية

املكون األساس
يف احلياة املنطلق األول أو ُّ

وي��س��م��ى ه���ذا ال��ن��م��ط م��ن التفسري

فلوال وجود املشكل اخلارجي (املوضوع)

أخ��رى ،فـ «اصطالح املوضوعية هنا ...

الستخراج اإلجابة؛ وهنا يرد املنطلق الثاين

اخلارجي من اليشء اخلارجي ،ويعود إىل

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

لعملية وجود املنهج املوضوعي وتكامله،

بـ(املوضوعي) تار ًة و بـ(التوحيدي) تار ًة

توجه العقل للبحث يف طيات النص
ما ّ

بمعنى أن يبدأ من املوضوع من الواقع

واألخري من املنهج املوضوعي يف التفسري

القرآن الكريم .... ،وتوحيدي باعتبار

إشكال ذلك الواقع ،والوايف بمراد سؤال

الكريم ،ال بمعنى أنه حيمل التجربة البرشية

املبحث األول

يوحد بينهام
للتجربة البرشية؛ بل بمعنى أنه ِّ

أال هو (النص القرآين) ،فهو املجيب عن

يوحد بني التجربة البرشية وبني القرآن
أنه ِّ

احلياة.

عىل القرآن ،ال بمعنى أنه خيضع القرآن

التفسري املوضوعي بني املنهج واالجتاه

إن املرتكز املنطقي لداعي تسمية هذا

النمط التفسريي بـ(املنهج املوضوعي)

ينص عىل أنه قد أطلقت عليه هذه التسمية
ٍ
مستعص من
تأسيس ًا عىل أنه يبدأ بموضوع

احلياة وينتهي باستفهام داليل من النص
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ليخرج بايفاءات عن ذلك التساؤل.

ل��ق��راءة ذل��ك املشكل عىل أس��اس منطق

احلل؛ وبذلك يدور بني قطبني مها (التساؤل

عن إشكالية خارجية) و(البحث داخل
النص)؛ والرابط بينهام هو (العقل البرشي)
فهو الذي ُي ِّ
شخص ما يف اخلارج لريكن نحو

البحث إىل ما يف الداخل (النص املقدس)

يف سياق بحث واحد لكي يستخرج نتيجة
املوحد من البحث ،يستخرج
هذا السياق
َّ

املفهوم القرآين الذي يمكن أن حيدد موقف
اإلسالم من هذه التجربة أو املقولة الفكرية

التي ادخلها يف سياق بحثه»(((

.

خاطر عىل ذهن بعضهم بأن
وقد يرد
ٌ

داعي تسمية هذا املنهج بـ(املوضوعي) إنام
صادرة من مجع نصوص من التعبري القرآين

تقوم عىل موضوع واحد وتفسريها تفسري ًا
شمولي ًا النتزاع رؤية قرآنية متكاملة عن ذلك

املوضوع املراد بيانه((( ،فاملنهج املوضوعي
((( حممد باقر الصدر :املدرسة القرآنية.23 :
((( ينظر :عبد الستار حامد :مباحث يف علوم

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

«حياول القيام بالدراسة القرآنية ملوضوع من

وهكذا»((( فهو يدور ضمن نطاق موضوع

أو الكونية فيبني ويبحث وي��درس مث ً
ال

اخلارجي.

موضوعات احلياة العقائدية أو االجتامعية

واح��د ب�صرف النظر عن وج��ود املشكل

عقيدة التوحيد يف القرآن ،أو يبحث عقيدة

نقول إن األساس من املنهج املوضوعي

يف القرآن ،أو عن سنن التاريخ يف القرآن ،أو

الواقع غري أن هذا يستدعي أن جيمع املفرس

��ن هب��ذا االجت��اه يف
التفسري.197 :وق���د آ َم َ
بيان مفهوم التفسري املوضوعي أمني اخلويل
وشاطره يف ذلك الدكتور الصغري ،ينظر:
دراس��ات قرآنية (املبادئ العامة يف تفسري
ال��ق��رآن) ،121 -120 :بيد أننا نجد أن
الدكتور الصغري يف موضع آخر من كتابه
رجح بناء مفهوم االجت��اه املوضوعي يف
ُي ِّ
التفسري عىل أساس داعي املشكل اخلارجي،
حيث يقول – وهو يف معرض بيان أفضلية
التفسري املوضوعي وعلة ترجيحه عىل
غريه(( : -إن مهمة التفسري القرآين يف العرص
احلديث ويف املنظور العرصي للمفاهيم
والقيم تتبلور يف بيان مواكبة القرآن للحياة،
وتتأكد يف ممازجة اهلدف الديني يف القرآن
للهدف االجتامعي ،وإن�ما يربز هذا الدور
البناء لتفسري القرآن الكريم بإعطاء احللول
اإلنسانية املناسبة ملشكالت اجليل يف احلياة ...
ويبدو أن التفسري التقليدي الذي دأب عليه
السلف وتناوله بالوراثة اخللف عن السلف
ال ينهض بمهمة مواكبة القرآن للحياة هنضة
متكاملة  ...إننا نريد للقرآن أن حيتل مكانه يف
احلياة والعلم واالجتامع والفلسفة واالقتصاد
والتاريخ ،وذل��ك إن�ما يتأتى لنا بالتفسري
املوضوعي للقرآن)) ،ينظر :دراسات قرآنية
(املبادئ العامة يف تفسري ال��ق��رآن)-150:
.152

(املوضوع) يف التعبري القرآين ،ومن ثم ال

النبوة يف القرآن ،أو عن املذهب االقتصادي

ه��و البحث ع��ن ح��ل ملشكلة حدثت يف

عن الساموات واألرض يف القرآن الكريم،

سائر اآلي��ات التي تتعلق بتلك املشكلة
غضاضة من أن نقول إن هذه العملية متثل

جزء ًا من أجزاء التفسري املوضوعي؛ فلعله
املوضوعي باعتبار حيثية األداء ال باعتبار
منطلق األداء غري أن األوجه واألصح هو

أن التسمية متأتية باعتبار الداعي ال باعتبار

خصوصية مضمون األداء التفسريي هلذا
النمط من التفاسري.
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يسوغ هذا اخلاطر يف فهم التفسري
من هنا َّ

وإذا كان التفسري املوضوعي ينهض عىل

أساس قراءة النصوص القرآنية القائمة عىل

موضوع واحد من أجل استحصال اإلجابة
عن املعضل اخلارجي الذي واجهه العقل
البرشي فإن ثمة قسي ًام آخر هلذا النمط من

((( حممد باقر الصدر :املدرسة القرآنية،11 :
وينظر :حممد عيل رضائي :دروس يف املناهج
واالجتاهات التفسريية للقرآن.310:
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عرفه
التفسري أال هو التفسري التجزيئي وقد َّ

يف املصحف؛ من هنا ن��درك أن الطريقة

التجزيئي املنهج الذي يتناول املفرس ضمن

يندرج يف عمقه خصوصية املنهج التفسريي

السيد الصدر بقوله« :ونقصد باالجتاه
إطاره القرآن الكريم آية فآية وفق ًا لتسلسل

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

املراد تطبيقه ضمن إطار هذا االجتاه.

تدوين اآليات يف املصحف الرشيف»(((،

وإال ال يسعنا أن نطلق عىل هذا النسق

ي��دع��وه ُمعضل خ���ارج ال��ن��ص للبحث

أن السيد ال��ص��در ق��د مل��س ه��ذا امللحظ

املوضوعي -بل يبدأ مبارش ًة بتفسري اآليات

بقوله« :واملفرس يف نطاق هذا املنهج يسري

ُس ِّم َي هذا النمط بـ(التفسري التجزيئي أو

يؤمن به من أدوات ووسائل للتفسري من

شيوع ًا واستعام ً
ال وأقدمه ًا رضب ًا يف العمق

أو اآلي��ات األخ��رى التي تشرتك مع تلك

ونحسب أن هذا النمط من حيثيات

يلقي ض��وء ًا عىل مدلول القطعة القرآنية

يمكن أن نطلق عليه تسمية (االجت���اه)،

وضعت تلك القطعة ضمنه بعني االعتبار

فاملفرس يف ه��ذا ال��ل��ون م��ن التفاسري ال

من العمل التفسريي بأنه (منهج) ،ويبدو

داخ��ل النص–كام هي احل��ال يف التفسري

حينام ع َّقب عىل تعريف االجتاه التجزيئي

القرآنية بشكل تسلسيل جزء ًا فجزء ًا؛ وهلذا
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التجزيئية يف التفسري ما هي إال اجتاه عام

التسلسيل) ،وهو من أكثر أنواع التفاسري
التأرخيي حلركة التفسري القرآين.

التفسري ال يتفق وتسميته بـ(املنهج)؛ بل
ومصطلح (االجت��اه) – فيام نخال -أوسع

شمو ً
ال وأكثر عمومي ًة من مصطلح (املنهج)؛

مع املصحف ويفرس قطعاته تدرجيي ًا بام

الظهور أو املأثور من األحاديث أو العقل
اآلية يف مصطلح أو مفهوم بالقدر الذي
التي يراد تفسريها مع أخذ السياق الذي

يف ك��ل تلك احل����االت»((( هب��ذا نجد أن
السيد الصدر يدرك متام ًا بأن هذه احليثية

ذلك بان سائر املناهج التفسريية تتبع هذا

التفسريية الب��د من أن تتكئ عىل منهج

آي ًة فآي ًة بغض النظر عن خصوصية املنهج

هي الكشف والبيان ،فقد يركن املفرس إىل

((( حممد باقر الصدر :املدرسة القرآنية .8 :

((( م.ن.9 -8 :

االجتاه يف التفسري أي تأخذ املصحف بيان ًا
املتبع يف إيضاح تلك اآلي��ات املتسلسلة

معني من أجل إنجاز الغاية التفسريية أال
املنهج التحلييل يف قراءة النصوص القرآنية

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

الستمطار مدلوالت اخلطاب الساموي،

إىل غايته ،واألظهر أن السيد الصدر قد

يف بيان مضامني التعبري امل��ق��دس ،وقد

وذلك ٌّ
جيل من طريقة تقسيمه إياها حيث

عىل حني قد يلجأ أحيان ًا إىل املنهج األثري

يضطره األمر أحيان ًا أخرى إىل أن يستعني

بمنهج تفسري النص بنظريه أي بـ(منهج

تفسري القرآن بالقرآن) إذا ما َعسرُ َ عليه بيان

مفهوم أو إيضاح مصطلح –كام عرب السيد

أدرك الفاصل االصطالحي بينهام ابتدا ًء،

أطلق عىل احدمها اسم (االجتاه التجزيئي)
أما اآلخر فاسامه بـ (االجتاه املوضوعي أو
ِ
يسمهام
التوحيدي يف التفسري)((( ،فلم

بـ(املنهج) البتة.

الصدر ، -من هنا نفهم أن التجزيئية يف

من هنا نرى أن يطلق عىل هذين النمطني

يسلكه املفرس من أجل أداء املنجز التفسريي

ألهنام ال يعتمدان عىل منهج معني يف حتقيق

عىل نوع املسلك األدائي الذي يتبعه (املنهج

املبحث الثاين

التفسري ما هي إال اجتاه عام أو تيار شمويل

فهو ال يعتمد عىل التجزيئية بقدر ما يعتمد

وكذا احلال للمنهج املوضوعي فهو ال

يبتعد كثري ًا عن هذا املنظور؛ إذ األحرى

تسميته ب��ـ(االجت��اه املوضوعي) ألن هذا
االجتاه يوظف سائر املناهج التفسريية بغاية

الوصول إىل حمصلته النهائي ،فهذا االجتاه
وإن كان يعتمد بالدرجة األوىل عىل مجع

النصوص القرآنية الدائرة عىل موضوع
واح��د مقارب ًة لقراءهتا بحيثية التوحيد

ال��داليل إال أنه ال يتخىل عن سائر مناهج
التفسري األخ��رى التي ُتعينه يف الوصول

غايتيهام.

العموم واخلصوص بني التفسري

املوضوعي ومنهج تفسري القرآن
بالقرآن

الب��د لنا م��ن أن ن��ذك��ر أن م��ن أكثر

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

الذي يتخذه يف بيان دالالت النص).

من التفسري لفظة (االجتاه) بد ً
ال من (املنهج)

املناهج التفسريية التي يعتمد عليها االجتاه

املوضوعي يف التفسري هو (منهج تفسري

القرآن بالقرآن) بوصفه من اقدر املناهج
عىل مللة النصوص وع��رض بعضها عىل

بعضها اآلخر مما ُييَسرِّ ُ عىل املفرس مهمته
البيانية؛ ذلك بـ «أن منهج تفسري القرآن

((( ينظر :حممد باقر الصدر :املدرسة القرآنية8 :
و.21
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بالقرآن يمثل دف� َ�ع� ًة ج��ادة نحو ِ
احل��راك

{املـ ِ
شكل}»(((.
{املـعالـِج} إىل الواقع ُ
ُ

القرآين والقدرة عىل ربط اجلزئيات بعضها

طبيعة هذا النمط التفسريي وهو يف صدد

فكثري من اهبامات
لذلك النص املعجز ....
ٌ

«أما التفسري املوضوعي فيقوم املفرس بجمع

عىل الناظر فيه إال التأ ّمل والتأين حتى

من طريقة تفسري القرآن بالقرآن ،بأن جيعل
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الفكري وممارسة التأمل العقيل يف النص
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ولقد استشعر رضائي هذا امللحظ يف

ببعض من أجل إنتاج الداللة التفسريية

تعريفه التفسري املوضوعي حيث يقول:

القرآن جرى إيضاحها بالقرآن نفسه وما

كل ما يتعلق باملوضوع من آيات ثم يستفيد

يتسنى له التقاط الداللة ومللمتها تكمي ً
ال

َّ
كل آية قرينة عىل فهم اآلية األخ��رى ،ثم

يف النص القرآين تو ِّلد قدر ًة عالي ًة عىل شد

القرآين»(((.

لتحقق تكاملها ،وباملحصلة فإن كثرة النظر

اخل��روج ب��رأي هنائي حول هذا املوضوع

الوشائج النصية وإعادة قراءهتا عىل أساس

بيد أننا ال نتفق ومن يقول بأن منهج

عنه نص ًا ال تكام ً
ال -ومن ثمة تسهم هذه

أن��واع التفسري القرآين؛ إذ يرى رضائي بـ

اإلهبام وعالقته اجلدلية بالبيان -املنفصل

التفسري املوضوعي هو جزء أو نوع من

العملية يف حل الكثري من اإلشكاالت

«أن التفسري املوضوعي هو أحد األنواع

سلوك منهج تفسري النص بالنص واعتامد

العكس متام ًا ،إذ إن منهج تفسري القرآن

الواقعية التي يعيشها اإلنسان؛ ذلك بأن

الفرعية لتفسري القرآن بالقرآن»(((؛ بل نرى

حيثية ربط اجلزء بام يوضحه يمثل جزء ًا

بالقرآن يعد أحد الوسائل التي يستعني

مه ًام من منهج التفسري املوضوعي للقرآن
الكريم ،وهذا األخري يسهم بفاعلية عالية
عىل انتزاع احلل األمثل من النص املعجز من

أجل معاجلة الواقع اإلنساين املعاش ،وهبذا
يعد انتهاج مبدأ تفسري اخلطاب باخلطاب
مورد ًا من موارد احلل املوضوعي من القرآن

((( امل��ؤل��ف :منهج تفسري ال��ق��رآن بالقرآن يف
مرويات الكايف للشيخ ُ
الكليني ،بحث منشور
يف كتاب (جمموعة مقاالت املؤمتر الدويل
للشيخ ثقة االس��م الكليني)-402/1 :
.403
((( حممد ع�لي رض��ائ��ي :دروس يف املناهج
واالجتاهات التفسريية للقرآن.311:
((( م.ن  ،311:وينظر :حممد فاكر امليبدي:
قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة.415 :

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

هبا املفرس املوضوعي للوصول إىل احلل

واملـ ِ
ا ُملست َ
شكل اخلارجي
َكشف بالتأمل
ُ

يدرس اآليات مجيعها التي تتعلق بموضوع

إىل هذا االجتاه عىل أنه وسيلة من وسائل

النهائي ملا يريد؛ ذلك بأن املفرس املوضوعي
واحد ليستكشف نظرية متكاملة اجلوانب

من هذه النصوص؛ وه��ذا يعني أن عليه

أن يدرس كل نص بصورة منفصلة ليفهم

دالالته ثم يعرض النصوص بعضها عىل
بعضها اآلخر ليزيح إهبام بعض ما يعرتي
النصوص الغامضة ببيانات النصوص
الواضحة تلك التي ترتبط معها بذات

املوضوع ،وال تكون ُ
ِ
ِ
النصوص
عرض
غاية
النص الغامض حسب؛ بل إن الغاية أبعد
من هذا املورد أال هي تشكيل نظرية معرفية
منظمة وواض��ح��ة من خ�لال مللمة مجيع
النصوص ومقاربتها مع ًا الستنطاق تلك
النظرية (احلل األمثل ملوضوع اإلشكال

أو املشكل املوضوعي)؛ وهبذا يعد كشف

الغامض بالواضح النيص جزء ًا من مهمة
تشكيل النظرية العامة ملوضوع التفسري يف
هذا املنهج وليس العكس.

إذ يسعى هذا النمط القرائي إىل تقليص

املسافة؛ بل إىل ردم ا ُهلوة بني احلل النيص

بناء احلياة وديمومتها ،وفرصة سانحة من

فرص اقتناص (املفقود) الواقعي يف حال

تفرق النيص تأسيس ًا عىل
املـ ِّ
عرضه عىل ُ
ق��راءة األخ�ير بلغة التواصل واالنتظام؛
إذ إن عملية مد اجلسور بني منصوصات

ص منه بالرضورة إىل
املوضوع امل��راد يخُ َل ُ
توحيد الداللة (نظرية املعاجلة)*.

املبحث الثالث

اشكالية (قيمة املرأة) يف املجتمع
أنموذجا تطبقي ًا عىل نجوع التفسري
املوضوعي

إذا ما شئنا أن ن��ورد مصادقا تطبيقيا

يثبت بأن التفسري املوضوعي هو األوىل يف

حل مشكالت املجتمع و األنجع يف بناء
الرؤية السديدة للواقع؛ فإنه يمكن القول
إن من إش��ك��االت ال��واق��ع املجتمعي هو

منطق النظرة الذكورية لقيمة املرأة ومكانتها

يف احلياة فهو منطق يعامل امل��رأة عىل أهنا
يشء ثانوي القيمة؛ بل يصل األمر بالكثري
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املبهم من
إيضاح
بعضها عىل بعضها اآلخر
ِ
َ

الداعي إىل ذلك التأمل؛ لذا يمكن أن ينظر
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من الرجال أحيان ًا إىل أن يستعمل كلامت

املوضوعي ونستفتي النصوص القرآنية

رجل من الرجال؛ حتى ألهنا تحُ َرم من حقها

مصداقية هذا التعامل املجتمعي املجحف

ُّ
التعذر والرت ُّفع حينام يبتغي ذكر املرأة أمام

يف املرياث ال ليشء وإنام بسبب أنوثتها ولو

معها؛ فإنا سنصل إىل قناعة تأخذ بأيدينا إىل

هبة ساموية يقتيض بموجبها تفضيل الرجل

ُت��ق� َ�رأ ع�لى أس��اس��ه حيثيات التعامل مع

احلق املوجب هلا؛ إذ جيب عليها التنازل

باملقاييس واألنظمة اإلنسانية كلها ،وإذا

كانت رج ً
ال الختلف األمر ،فكأن الرجولة

وترجيحه عىل امل��رأة يف كل يشء حتى يف

عنه وحيق للرجل االستيالء عليه ،ويبدو

أن هذه النظرة اجلاهلية ما زالت ُمست َْح َك َم ًة
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

ُ
الرجال
عىل املجتمع العريب عامة؛ إذ يعامل
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لتحديد مكانة املرأة من اآلخر وللت ُّ
َحقق من

أهنن درجة ثانية من البرشية
نسا َءهم عىل َّ

فال حيق هلا االحرتام وال جيري عليها قانون

احلقوق وال ُت َف ِّك ُر أبد ًا بأن يؤخذ رأهيا يف
يشء؛ بل جيب أن تؤدي كل ما عليها من
غري أن تتفوه بكلمة أو تتذمر من سلوك
يفرض عليها أو تطالب بإقصاء واجب

ُيناط هبا وهي منه بمنأى عن املسؤولية يف
حقيقة األمر.

نقول إن هذا اإلشكال ٍ
متأت من أن املرأة

ال مكانة هلا يف املنطق املجتمعي؛ بل هي تبع
مطيع وال تتعدى ذلك البتة ،وإذا ما أردنا

أن ُن ِ
خض َع هذا املوضوع ملنظور التفسري

بناء منظومة سلوكية واضحة متثل مرتكز ًا
املرأة؛ ذلك التعامل الذي جيب أن تستحقه

م��ا حاولنا أن نعرض ه��ذا املشكل عىل
التعبري القرآين فإنا سنجد أن ثمة نصوص ًا

قرآني ًة تناولت هذا املوضوع وعرضت له
ٍ
وبإشارة تار ًة أخرى ويمكن
بتفصيلٍ تار ًة

ِ
اإلشارة والتفصيلِ أن نصل إىل
من خالل

منظور متكامل يف هذا الشأن ،ومن تلك
اس ات َُّقو ْا
النصوص قوله تعاىلَ « :يا َأيهُّ َ ا ال َّن ُ
س َو ِ
َر َّب ُك ُم ا َّل ِذي َخ َل َق ُكم ِّمن َّن ْف ٍ
احدَ ٍة َو َخ َلقَ

ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُهماَ ِر َجا ً
ال َكثِري ًا َونِ َساء
ون بِ ِه َو َ
َوات َُّقو ْا اللهّ َ ا َّل ِذي َت َساء ُل َ
األ ْر َح َام إِ َّن
اللهّ َ َك َ
ان َع َل ْي ُك ْم َر ِقيب ًا»( ((1فعند النظر يف

(*) أما املدونات التفسريية التي تعد من النامذج
الرائدة يف سريها عىل هذا االجتاه يف إيضاح
امل��راد املوضوعي من التعبري القرآين فهي
(أحكام القرآن) ملحمد بن السائب الكلبي،
و(زبدة البيان) للمحقق األردبييل ،و(أحكام
القرآن) للجصاص ،و(كنز العرفان يف فقه
القرآن) للمقداد السيوري ،و(فقه القرآن)

هذه اآلية الكريمة نجد يف قولهَ :
(خ َل َق ُكم

( 10 ((1سورة النساء.1 :

س َو ِ
ِّم��ن َّن ْف ٍ
اح���دَ ٍة) أن لفظة (نفس) قد
وردت نكرة يف سياق إثبات والنكرة املثبتة

تدل عىل اإلطالق (املاهية) ،وهذا يعنى أن
اخللق قد ِ
وجدَ من ماهية النفس وحقيقتها،

فكل إنسان حيمل يف داخله جوهر هذه
النفس وكينونتها ،بيد أن ِمن العلامء َمن
حرص معنى لفظة (نفس) يف اآلية بالداللة
عىل آدم ((1(فقط.

أما الصفة (واح��دة) التي تلت لفظة

(نفس) فهي تدل عىل قدرة اهلل تعاىل عىل
إب��داع ه��ذا اخللق العظيم كله من ماهية
واح���دة ال أك��ث��ر ،وه��ذا يوحي م��ن جهة

أخرى بأن حواء  قد ُخ ِل َقت من ذات

النفس الواحدة ،فـ(من) يف قوله تعاىل( :من

نفس واح��دة) تدل عىل اجلنس يف معناها
ولو قلنا بأهنا تبعيضية القتىض املعنى أن

تكون حواء خملوقة من آدم  حيث ذهب
أكثر املفرسين إىل أن حواء قد ُخ ِل َقت من

ضلع آدم  ،((1(وهذا ما ال دليل عليه؛

( ((1ي��ن��ظ��ر :ال���ط���ويس :ال��ت��ب��ي��ان،410/1 :
والشوكاين :فتح القدير ،626/1:والبغوي:
تفسري البغوي ،159/1:والبيضاوي :تفسري
البيضاوي ،138/1:والسبزواري النجفي:
إرشاد األذهان.82/1:
( ((1ينظر:الطويس :التبيان ،99/3 :والطربيس:
جممع البيان ،8/3:والشريازي :األمثل.80/3:
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للراوندي ،و(أحكام القرآن) أليب بكر بن
العريب ،و(اجلامع ألحكام القرآن) للقرطبي،
والظاهر أن الطابع الفقهي هو السمة الغالبة
عىل مدونات التفسري املوضوعي وقتذاك،
وقد تنبه عىل ذلك الدكتور الصغري حيث
يقول(( :إن التفسري الفقهي واألح��رى أن
نسميه استخالص واستقصاء آيات األحكام
من القرآن الكريم ،ما هو إال نموذج من نامذج
التفسري املوضوعي للقرآن الكريم الذي
حربه األوائل دون قصد إىل ذلك فيام يبدو
يل)).أما يف العرص احلديث فقد ألف العلامء
والباحثون مجلة من املصنفات والتفاسري
ال��ت��ي سلكت م��س��ار االجت���اه املوضوعي
منها (امل��درس��ة املوضوعية) و(اقتصادنا)
و(جمتمعنا) ومجيعها للسيد حممد باقر الصدر
ويعدُّ رائ��د االجت��اه املوضوعي يف التفسري
القرآين للعرص احلديث تنظري ًا وتطبيق ًا بال
خالف ،و(مفاهيم القرآن) جلعفر السبحاين،
و(التفسري املوضوعي للقرآن الكريم) لعبد
اهلل جوادي اآلميل ،و(نفحات القرآن) لنارص
مكارم الشريازي ،و(القرآن والقتال) و(من
هدى القرآن) وكالمها ملحمود شلتوت،
و(الربا يف القرآن) للمودودي ،وغري ذلك
من املصاديق ال�لايت تناط بـ(املوضوعية)
يف تفسري النصوص القرآنية.لالستزادة
ينظر :حممد حسني الصغري :دراسات قرآنية
(املبادئ العامة يف تفسري ال��ق��رآن)-123:
 ،124وحممد عيل رضائي :دروس يف املناهج
واالجتاهات التفسريية للقرآن ،312 :وحممد
فاكر امليبدي :قواعد التفسري لدى الشيعة
والسنة ،405 :وينظر :حممد فاكر امليبدي:
قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة،405 :
وعبد الستار حامد :مباحث يف علوم التفسري:
.201

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب
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ب��ل نحسب أن آدم وح���واء ع�لى درج��ة
واح��دة من املكانة َ
الـخلقية؛ ويؤيد ذلك

نص الطويس إذ يقول« :من النفس بمعنى
ُّ

اجلنس فهو يف اللفظ عىل خمرج الراجع إىل
النفس األوىل ،ويف حتقيق املعنى لغريها،

وهذا قول أكثر املفرسين»(((1؛ فض ً
ال عن

أن النفس حينام جاءت نكرة دلت عىل معنى
املاهية ثم أردفت بالصفة (واح��دة) ففهم

هبذا أن اخللق مجيع ًا قد انحدروا من هذه
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النفس الواحدة ،وال يمكن لتلك النفس أن
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نق ِّيدَ ها بالداللة عىل (آدم) حتى نقول بأن

حواء خملوقة منه لتكون بذلك حواء ثانوية
القيمة قياس ًا به؛ بل نرى أن هذه النفس

تعني املاهية بصورة مطلقة وأن آدم وحواء
كليهام قد ُخ ِلقا منها–من النفس الواحدة-

ذلك بأن قوله( :منها) يراد به أهنا خملوقة

من ماهية النفس املطلقة ،وال تعني أن حوا َء

«و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َلقَ َل ُكم
أما قوله تعاىلَ :
س ُكم َأزْ واج � ًا ِّلتَس ُكنُوا إِ َليها»(((1
َْ
ِّم ْن َأ ُنف ِ ْ َ
ْ
فليس املقصود منه أن كل إنسان ُتـخ َلق

له من نفسه زوجه؛ بل ُتـخ َلق الزوجة من

ماهية النفس التي ُيـخ َلق منها الرجل؛
فض ً
ال عن أن القول بأن اهلل تعاىل خلق آدم

وحواء من نفس واحدة هو أدعى لتعظيم
قدرته سبحانه وأوج��ب عىل اخللق ألداء
الطاعة إليه خصوص ًا أن السياق يتمحور

عىل معنى وجوب تقوى اهلل تعاىل من الناس

ألنه خالقهم من جهة ورضورة مقابلة شأن
اخللق بالطاعة من أولئك الناس من جهة
أخ��رى؛ من هنا كان القول بوجود نفس
واحد ُخ ِلقَ منها آدم وحواء أوفق وأحرى

لوجوب ف��رض الطاعة عىل العباد جتاه

خالقهم.

من هنا نستدل عىل أن حواء (املرأة) هلا

جزء من آدم باعتبار أن النفس الواحدة هي
ٌ

املكانة نفسها التي آلدم (الرجل) بدليل أهنام

عن اإلمامني الباقر والصادق  حيث

من ذات الطينة أيض ًا وهذا يرسم يف الذهن

آدم ،ويسند هذا التوجيه املضموين ما نقل

حيمالن ذات النفس فض ً
ال عن أهنام خملوقان

قاال« :إن اهلل تعاىل خلق حواء من فضل

ك��ون امل���رأة مساوية للرجل يف احلقوق

( ((1الطويس :التبيان.410/1 :
( ((1ينظر :الطويس :التبيان ،99/3 :والطربيس :جممع
البيان.8/3:

مطلق ًا.

الطينة التي خلق منها آدم»(.((1

والواجبات ماداما خملوقني من ذات املاهية

( ((1سورة الروم.21 :
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ومن النصوص القرآين التي يمكن أن

عليك عىل غري جهة املثامنة»(((1؛ وهلذا

«وآ ُتو ْا ال َّن َساء َصدُ َقاتهِ ِ َّن نِ ْح َل ًة َفإِن ِط ْب َن َل ُك ْم
َ
عن شيَ ْ ٍء منه َن ْفس ًا َف ُك ُلوه هنِيئ ًا م ِريئ ًا»(((1
ِّ ْ ُ
ُ َ
َ
َّ

مستند ًا فقيه ًا ينص عىل أن « َمن تزوج امرأة

ومل ين ِو أن يوفيها صداقها فهو عند اهلل

التساوي بني معاملة نفسية الرجل ومعاملة

عن يشء من مهرها إال بطيب نفس وهذا

تدور عىل هذا املوضوع اإلشكايل قوله تعاىل:

فاملالحظ يف هذه اآلية أن هناك لون ًا من

نفسية املرأة من حيث احلقوق والواجبات؛
ألنا لو تأملنا قلي ً
ال يف النص فسنقف عىل

لفظتني متقابلتني مها احلال (نحل ًة) والتمييز

(نفس ًا) ،وهاتان اللفظتان تنصان عىل أن
الرضا النفيس جيب أن يكون هو منطق

املهر إىل الزوجة من جهة وبخصوص تنازل
الزوجة عن بعض مهرها للرجل من جهة

أخرى ،حيث اشرتط سبحانه يف تقديم املهر

إىل الزوجة تقييده باحلال (نحل ًة) وذلك يف

(وآ ُتو ْا ال َّن َساء َصدُ َقاتهِ ِ َّن نِ ْح َل ًة)؛ ألن
قولهَ :
نحلة تعني طيب النفس والرضا الكامل
عن مقدار املهر( ،((1واملصداقية يف تقديمه

ٍ
زان»( ،((1وباملقابل ال جيوز للمرأة التنازل
تجسد يف التمييز (نفس ًا) يف قوله
املعنى ُم ِّ

تعاىل ( َفإِن ِط ْب َن َل ُك ْم َعن شيَ ْ ٍء ِّم ْن ُه َن ْفس ًا)

فاشرتاط طيب النفس يف ترك املرأة بعض

مهرها يامثل وجوب طيبة نفس الرجل يف

حال إعطاء الصداق للمرأة – والذي هو

ح َّقها الرشعي -ويف ه��ذا التقابل داللة
جلية عىل التساوي يف املكانة ما بني الزوج

(الرجل) واملرأة (الزوجة)؛ من هنا نفهم أن
ال أفضلية ألحدمها عىل اآلخر؛ بل مها سيان

يف التعامل مع بعضهام بعض ًا من حيث أداء

احلقوق الواجبة واالحرتام املتبادل وحتقق

الرضا النفيس من الطرفني يف إنجاز املراد
بينهام.

إىل الزوجة بال منية أو غصب أو إضامر أذى

بفعل مقدار املهر املعطى« ،فالنحلة عطية

فض ً
ال عن أن إطالة النفس يف هذه اآلية

يدعونا إىل القول ب�ضرورة تقديم احرتام

( ((1سورة النساء.4 :
( ((1ينظر :الفيض الكاشاين :األصفى،193/1:
وحممد رضا املشهدي :كنز الدقائق.356/2:

( ((1ينظر :الطويس :التبيان.109/3 :
( ((1ينظر:الفيض الكاشاين :الصايف-421/1:
 ،422واألصفى.193/1:
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التعامل ما بني الرجل واملرأة بشأن تقديم

أسس األمام الصادق  عىل هذا امللحظ
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امل��رأة عىل الرجل يف هذا الشأن ذلك بأن

واجب هلا وإنام قد حيدث ذلك فإن حدث

ألنه حقها؛ بل جيب عليه أن يمنحه بطيب

أن املرأة يف حال تنازهلا عن مهرها توحي

الصداق هو واجب عىل املرأة من الرجل
نفس أيض ًا ،أما املرأة فهي إن شاءت التنازل

ع��ن بعض حقها يف ال��ص��داق ف��إن هذا
خشي َة أن يضطرها الرجل إىل ذلك فيكون

وبني زوجها تأسيس ًا عىل تواشج املحبة

املأخوذ–واحلال هذه – غصب ًا يدخل ضمن
مصطلح احلرمة والسحت املحظور ،أما
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بالفضيلة عىل الرجل واألفضلية عليه يف

مسألة ترك بعض حقها من أجل استمرار

مباح هلا لكن باشرتاط طيب النفس أيض ًا
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فال بأس به عند ال�ضرورة؛ من هنا ندرك

احلياة الزوجة وزيادة توثيق العالقة ما بينها

وإشاعة التوادد وإظهار التسامح وتقديم
التضحية حتى ألهنا ترتك حقها الواجب

قوله تعاىلَ ( :فإِن ِط ْب َن َل ُك ْم َعن شيَ ْ ٍء ِّم ْن ُه
واضح لتقييم املرأة وبيان
توجيه
َن ْفس ًا) ففيه
ٌ
ٌ

النص ال ُّ
حيث املرأة عىل التنازل عن مهرها

للقراءة التحليلية فسنجد أن استعامل النص

بد ً
ال من (عنه) ألن األخري يقيض يف معناه

فضلها عىل الرجل؛ ألنا لو أخضعنا النص

لـ(إن) االشرتاطية ينظوي عىل دعوة ضمنية
إىل عدم التنازل؛ ألن (إن) ال تستعمل إال

يف املواضع الدالة عىل الظنية يف احلدوث
دون اليقينية ،ولو استعمل النص (إذا)

لكانت فيه دع��وة واض��ح��ة إىل مداومة
التنازل للرجل (ال���زوج) من (زوجته)
املرأة؛ ألن (إذا) ال تستعمل إال يف املواضع
الدالة عىل يقينية حدوث اليشء؛ من هنا

نفهم أن اهلل تعاىل ال يدعو املرأة (الزوجة)
إىل التنازل عن حقها ألن ه��ذا املهر هو

عىل زوجها من أجله ،والذي يدل عىل أن

أيض ًا هو استعامله سبحانه حلرف (منه)
أن تتنازل الزوجة عن مهرها كله عىل حني

أن قوله (منه) تبعيضية تدل عىل أنه يمكنها

أن تتنازل عن ٍ
جزء من مهرها فكان يف هذا
االستعامل دعوة إىل اجلزئية يف ترك املهر

ٌ
فضل عىل
ال الكلية مما يوحي بأن املرأة هلا
الرجل حتى يف اجلزء دون الكل ،هلذا جيب

عىل الرجل احرتامها وتقييمها ألهنا وهو
عىل مستوى واحد من املكانة واالحرتام.

ومن النصوص التي تدخل ضمن هذا

لر َج ِ
ال َنصيِ ٌب ممِّ َّا َت َر َك
النطاق قوله تعاىلِّ « :ل ِّ

ان َو َ
ا ْل َوالِدَ ِ
األ ْق َر ُب َ
يب ممِّ َّا َت َر َك
ون َولِلن َِّساء َن ِص ٌ
ان َو َ
ا ْل َوالِدَ ِ
األ ْق َر ُب َ
ون ممِ َّا َق َّل ِم ْن ُه َأ ْو َك ُث َر َن ِصيب ًا
(((2
لر َج ِ
ال َنصيِ ٌب
َّم ْف ُروض ًا» فقوله تعاىل ( ِّل ِّ

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

(مخسني دينار ًا) أيض ًا من مال زيد ،عىل حني

لو قيل( :ملحمد نصيب من مال زيد وخلالد
نصيب من مال زيد) ُلف ِه َم أن املراد إثبات

ان َو َ
ممِّ َّا َت َر َك ا ْل َوالِدَ ِ
األ ْق َر ُب َ
ون) يقابل قوله
يب ممِّ َّا َت َر َك ا ْل َوالِدَ ِ
ان
(ولِلن َِّساء َن ِص ٌ
سبحانهَ :

بغض النظر عن مقدار ذلك السهم واحلال

نصيب حمدد يرثونه من الوالدين و األقربني

املـ ِّ
ترشع يف حتديد
لفظة (نصيب ًا) أفاد ُّحرية ُ

َو َ
األ ْق َر ُب َ
ون)؛ إذ لكل من الرجال والنساء

وه��ذا ي��دل عىل التساوي ما بني الرجل
وامل��رأة حيث أع��اد اهلل سبحانه الرتكيب

كام ً
ال مع النساء كام هو مع الرجال؛ إذ مل

اخلطاب متكام ً
ال كام هو مر ًة ثاني ًة ليؤكد

بذلك أن الرجل واملرأة عىل حد سواء من

كذلك يف اآلية الكريمة؛ ذلك بأن تنكري
نصاب السهم لكل من الرجل واملرأة؛ من

هنا أعاد سبحانه الرتكيب مع النساء من أجل

«إيراد حكمهن عىل االستقالل دون الدرج
يف تضاعيف أحكامهم بأن يقال للرجال
والنساء الخ لالعتناء بأمرهن واإلي��ذان

بأصالتهن يف استحقاق

يستحقه الرجال.

اإلرث»(((2

كام

وجهة نظر السامء ،فاملرأة مساوية الرجل يف

وال حم��ل مل���ورد م��ن ي��رى أن تقديم

كذلك) الختل املعنى واختلف ألنه تأسيس ًا

أفضليتهم عىل النساء؛ ألن تقديم الرجال يف

مساوي ًا نصيب الرجل من حيث املقدار عىل

املتوارثة من الرجال أال هي حرمان النساء

اإلرث من حيث األحقية ولو قال( :للنساء

الرجال يف بداية النص إنام سيق للداللة عىل

عىل ه��ذا اخلطاب سيكون نصيب امل��رأة

هذا املوضع قد سيق الستظهار عادة الظلم

حني أن الواقع و الشرَّ ع خيالفان هذا االجتاه؛

من اإلرث؛ ذلك «أهنم كانوا قد اعتادوا

كاآليت( :ملحمد مخسون دينار ًا من مال زيد

الضعفاء وإبقاءهم عالة عىل أشدائهم

( ((2سورة النساء.7 :

( ((2أبو السعود :تفسري أيب السعود،146/2 :
وينظر :االلويس :روح املعاين.210/4:

ألن هذه العبارة تقتيض أن يكون احلال
وخلالد كذلك) ،فهنا جيب أن يأخذ خالد

إيثار األقوياء واألشداء باألموال وحرمان

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

ال َنصيِ ٌب ممِّ َّا ََت��ر َك ا ْل َوالِدَ ِ
لر َج ِ
ْ
ان
يقلِّ ( :ل ِّ
َو َ
األ ْق� َ�ر ُب� َ
�ون َولِلن َِّساء كذلك)؛ بل أجرى

السهم يف مال زيد لكل من (حممد وخالد)
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حتى يكونوا يف مقاهتم فكان األول��ي��اء

بالنكرة إال يف حال وجود ُمسوغات معينة

العائلة حيرم أخوته من املرياث معه فكان

عىل إح��دى املوجبات التي يفرتض بنا ًء

يمنعون عن حماجريهم أمواهلم وكان أكرب

لضعفهم يصربون عىل احلرمان ويقنعون
العائلة بالعيش يف ظ�لال

أق��ارهب��م»(((2

لفظة (نصيب ًا)؛ ذلك بأن املبتدأ (نصيب ًا)
الوضع الرتكيبي يوجب تقديم اخلرب عىل

أن لكم نصيب ًا من اإلرث فإن للنساء نصيب ًا

البتة االبتداء بالنكرة يف حال كون اخلرب شبه

أيض ًا ،فض ً
ال عن أن الذي يقسم اإلرث يف

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

عليها أن تتقدم لفظة (للرجال) وتتأخر

فجاء خطاب الرجال أو ً
ليوضح
ال يف اآلية
َ
هلم ُ
ترتيب اإلرث عىل وجه
اهلل سبحانه
َ
األحقية ،فكأن املعنى يا أهيا الرجال كام
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علامء النحاة ،أما هذا النص فينطوي
قررها
ُ
َّ

نكرة واخل�بر (للرجال) شبه مجلة وهذا
املبتدأ الن من ُمس َّلامت النحاة أن ال جيوز
مجلة.

األعم األغلب هم الرجال؛ من هنا وجب

هب��ذا نصل إىل أن اهلل تعاىل قد جعل

يتولوا عملية القسمة ألهنم األولياء عىل

يوحي بوجود التساوي بني الرجل واملرأة

موجه ًا إليهم أو ً
ال ح ّتى
أن يكون اخلطاب َّ
النساء ،أما إذا سيق املورد االعرتايض لبيان
أفضيلة الرجال عىل النساء بحيثية أن لفظة

(للرجال) مقدمة عىل لفظة (نصيب ًا) من

حيث الرتكيب الداخيل للجملة ال من حيث

للنساء نصيب ًا كام هو احلال للرجال وهذا
يف التعامل ،بيد أن ظن ًا قد ُيساق يف هذا

املوضع يدحض ما أسسنا له وهو أن قوله
يك ُم اللهّ ُ فيِ َأ ْو َ
وص ُ
تعاىلُ « :ي ِ
ال ِد ُك ْ��م لِ َّ
لذ َك ِر
ِمث ُْل َح ِّظ ُ
األن َث َيينْ ِ »( ((2فيه داللة واضحة

التقابل الكيل مع نص ذكر إرث النساء،

عىل أفضلية الرجل عىل امل��رأة ،وإن املرأة

اف� ِ َ
تصديرهم ِذك��ر ًا يف
ض
كربى؛ وهلذا ُت�رُ
ُ

إزاء الرجل ،وملناقشة هذا العارض نقول

وإن هذا التقديم يدل عىل أن للرجال أمهية

ضئيلة القيمة قليلة الشأن ضعيفة القدر

اآلية وتأخري لفظة (نصيب ًا) ،وللرد عىل هذا

قطع ًا إن اآلية الكريمة تثبت أن حظ الذكر

نقول َّ
إن هذا املورد ال حمل له أيض ًا؛ ألن ثمة

اقتضا ًء نحوي ًا ينص عىل كراهية االبتداء

( ((2ابن عاشور :التحرير والتنوير.37/4 :

ضعف ما تأخذه األنثى من امل�يراث عىل
حني أهنام متساويان يف املرتبة بالنسبة إىل

( ((2سورة النساء.11:

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

املتوفىَ وهي (النسب) إليه فكالمها ولداه،

هلا بام يفرض عىل الرجال يف اجلوانب التي

الذكر عىل األنثى ولعل يف املنهج األثري

من هنا يثبت من ق��ويل اإلم��ام�ين 

غري أن ه��ذا ال يعني ب��ال�ضرورة أفضلية

ذكرها اإلمام الصادق .

للتفسري ما يدفع شبهة األفضلية و ُيعيد

وتعليلهام ِّل�سر ال��زي��ادة يف حصة الرجل
َض َّع َ
�ن املـُفسرِّ ين أن
ف اجت��اه من ي��رى َم� ْ
الرجل قد زيد سهمه لفضله وزيادة شأنه

�ن يرى رجاحة مكانة الرجل عىل
عىل َم� ْ

ولعل سائ ً
مقبول عق ً
َّ
ال يسأل ما
ال ومنطق ًا،

الر َتبي ما بني الذكر واألنثى إىل
التساوي ُّ

نصابه؛ ذلك بأن ما جاء عن اإلمام الرضا
رد ًا
 يف ه��ذا الشأن يمكن أن يكون َّ

وتكامله عىل املرأة(((2؛ ألن هذا االجتاه غري

املرأة عند اهلل تعاىل؛ إذ قال« :إ ُهن َّن يرجعن

الغاية أو العلة يف تقديم الذكر عىل األنثى يف

عيا ً
ال عليهم»( ((2بمعنى أن الرجل الذي

هذه اآلية ،نقول َّ
إن هناك ثالثة موارد لذلك

ملا أخذه من زيادة يف إرثه إىل النساء أيض ًا

استحقاقية وملا كان الذكر يأخذ ضعف حق

زوجته وبناته (عياله) فيكون بذلك مؤ ِّديا
فكأن حصتهن حمفوظة هبذه احليثية هذا من
جهة ،أما من جهة أخرى فقد أوىف القول

فيها اإلمام الصادق ؛ إذ قالَّ :
«إن املرأة

ليس عليها جهاد وال نفقة وال معلقة ،فإنام
ذلك عىل الرجل؛ فلذلك جعل للمرأة سه ًام

وللرجل سهم ِ
ني»(((2؛ ألن منافذ إنفاقاته

أكثر وأن ما يتحمله من الصعاب والتبعات
يف احلياة أعرس ،عىل حني أن املرأة ال شأن

( ((2الطربيس :جممع البيان.13/2 :
( ((2ال��ب��ح��راين :ال�ب�ره���ان ،33/2 :وينظر:
الطباطبائي :امليزان.220/4 :

أو ًال :إن (ال�ل�ام) يف قوله (للذكر)

األنثى كان تقديمه أوىل.

ثاني ًا :إن الذكور غالب ًا ما يقومون بعملية

توزيع الرتكة؛ لذا ق��دَّ َم سبحانه ذكرهم

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

يأخذ حصتني سوف ينفق من سهمه عىل

التقديم يف اآلية هي:

لتوجيههم إىل حتمل مسؤولية التوزيع
والقسمة ابتدا ًء وزيادة يف اطمئناهنم عىل أن
حقوقهم حمفوظة ومصانة ثاني ًا (((2

.

ثالث ًا :أفاد من التقديم اإلش��ارة إىل أن

احلديث هنا ي َّتجه إىل تأكيد حق األنثى أكثر
( ((2ينظر :الزخمرشي :الكشاف ،511/1 :و
شرب :اجلوهر الثمني. 16 /2 :
( ((2ينظر :الزخمرشي :الكشاف. 511/1 :
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املـقيس عليه
من الرجل؛ إذ جعل حقها هو َ

وقد حيدث أن يعضلها ويضيق عليها وال

الذي دعا إىل أن ُيقاس حق الرجل عليها

مهرها وما متلكه من أبيه املتوىف كره ًا إذا

َّ
مقدم عىل حقِّ الرجل؛ األمر
فكأن ح َّقها
ٌ

فهذا تأكيد عىل حق امل��رأة وأنه هو املقدم

شاءت أن تتزوج فكأهنا – واحلال هذه-

حق عمرو) فكنت هبذا قد جعلت حق زيد

جاء توثيق النص القرآين و تأكيده عىل حق

عىل غريه فهذا شبيه بقولك( :لزيد مثل

َمقيس ًا عىل حق عمرو ،فكأن عمر ًا قد أخذ

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

حقه وانتهى األمر ثم جاء زيد فأردت أن
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تنفك منه إال بالتنازل عن حقوقها أو يأخذ

تفتدي نفسها بسلبها حقوقها(((2؛ من هنا

امل��رأة كي ال تظلم يف عهد احلق والعدالة

عهد اإلسالم القويم.

تبني له مقدار حقه فقلت له ذلك؛ ح ّتى يرى

وال يتوقف األمر يف التعبري القرآين عند

وكذا احلال حلصة املرأة فقد جعلها اهلل تعاىل

احلياة؛ بل يتجاوز هذا املستوى من التعامل

أن حقها أوجب باألداء قبل حقه ابتدا ًء.

(العمل)؛ إذ أباحت الرشيعة اإلسالمية

مقدار الذي أخذه (عمرو) فيأخذ ضعفه،

هذه احلد يف مسألة تعامله مع حق املرأة يف

أص ً
ال ُيقاس عليه حظ الرجل؛ ليعلم بذلك

إىل منح املرأة حقها يف مشاطرة الرجل يف

هبذا نجد أن اهلل تعاىل قد أبدع يف بنائه

للمرأة أن تبذل جهد ًا لكسب معيشتها

النظر أن املرأة مراعاة ومقدمة عىل غريها

من وج��ود اإلنسان هو العمل؛ إذ يقول

هذه اآلي��ة الكريمة التي بينَّ فيها لذوي
حتى يف الصياغات التعبريية؛ فاآلية ال تدل

عىل أفضلية الرجال بقدر ما تدعو إىل تأكيد
حقوق النساء ألهنن مستضعفات؛ إذ كانت

النساء املتزوجات يف عهد ما قبل اإلسالم

يرثهن االبن األكرب للرجل املتوىف بعد وفاة
َ

والده فيأخذ زوجة أبيه ويلقي بعباءته عليها
ويتزوجها ويستأثر بامهلا من حقوق رشعية

إن مل يكن لدهيا معيل؛ ذلك بأن األصل

�س إِلاَّ
«و َم��ا َخ َل ْق ُت الجْ ِ� َّ
سبحانهَ :
�ن َوالإْ ِن� َ

لِ َي ْع ُبدُ ِ
ون»( ((2وقد أمجع املفرسون عىل أن
العبادة يف هذا املوضع تعني

الطاعة(((3

،

( ((2ينظر :البغوي :تفسري البغوي،185/1 :
والبيضاوي :تفسري البيضاوي.162/1 :
( ((2سورة الذاريات.56 :
( ((3ينظر:الرشيف الريض :حقائق التأويل،276:
و الطويس :التبيان ،38/5:السيوطي :الدر
املنثور ،624/7 :وأب��و حيان األندليس:
البحر املحيط.585/1 :

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

والطاعة الب��د من أن تتحقق يف العمل؛

هبا احلياة وتتم تلبية متطلباهتا فحينئذ

يتفق ورشيعته سبحانه إنام هو من جنس

لضامن عيش اإلنسان ومواصلة نشاطه

ذلك بأن العمل النافع واألداء املنتج الذي
عبادته التي خلق الناس من أجلها ،ونلحظ

موجه للجميع الرجال
أن اخلطاب يف اآلية َّ
والنساء معا عىل حد سواء(((3؛ ألن لفظة

يمكن عدّ ه؛ أي (العمل) مصدر ًا أساسي ًا

يف احلياة االجتامعية ...هذا من جهة ومن
جهة ثانية فإن العمل يعد املصدر الوحيد

لعمران األرض واستغالل ما سخره اهلل

(اإلن��س) مجع يدل عىل العموم وال مورد

تعاىل له من الكون»( ((3وهذا تطبيق ملنظور

ُمك َّلف بالعمل من غري حتديد جنس دون

هبذا نصل إىل أن العمل حق للمرأة؛ بل

للتخصيص فيه؛ وهب��ذا ن��درك أن اجلميع

آخر ،وملا كانت العبادة «تعرف بأهنا فعل ما
يريض الرب من خضوع وامتثال واجتناب

تعظيام لربه»( ،((3فإنا نجد أن هذا املفهوم

يصل أحيانا اىل حد الواجب يف حال فقدان

املعيل هلا؛ عىل حني نجد أن جمتمعنا يعرت
ض عىل هذا املنحى التعاميل مع املرأة؛ بل

يعارضه بشدة يف األعم األغلب؛ إذ يرفض

متجسد يف العمل؛ فالعمل املنتج يريض

أن تعمل املرأة؛ وذلك من حيثيتني :األوىل

يعد تكليفا رشعيا جيب عىل اإلنسان أداؤه

منه رزق��ا فتعد بذلك بمصاف الرجال

الرب وهو خالف اهلوى ويف الوقت نفسه

لئال يضطر إىل ركوب املحرم؛ هبذا ندرك أن

اهلل تعاىل قد خلق اإلنسان كي يعمل ألعامر
األرض وسعادة النوع وهذه احلقيقة تدخل

يف ب��اب (العقيدة) أم��ا من جهة القانون
والترشيع فإنه ملّا كان العمل وسيلة من

وسائل احلصول عىل األم��وال التي تتقوم
( ((3ينظر :الشوكاين :تفسري القدير.131/4:
( ((3ابن عاشور :التحرير والتنوير.104/1 :

إهنا أصغر شأنا من أن تؤدي عمال تتكسب

ومستواهم يف احلياة باعتبار أن العمل من

مهام الرجولة ال األنوثة وهبذا تعد منافس ًة

له يف املكانة والقيمة ،أما احليثية الثانية فهي
أن املرأة ال حيق هلا العمل من باب أهنا تأخذ
دور الرجل وفرصته يف احلصول عىل عمل

ومن ثمة فهي تتعدى عىل حدوده وتتجاوز
( ((3حممد جبار هاشم :حقوق اإلنسان املدنية
والسياسية يف الرشيعة اإلسالمية .189:

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

أو هي فعل املكلف عىل خالف هوى نفسه

االستخالف الذي ك َّلف اهلل تعاىل به عبا َده؛
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مكانتها التي رسمها هلا املجتمع؛ حتى إن

الكريم لبيان رواية موسى  مع النبي اهلل

كانت تلك املرأة تعمل يف نطاق عمله أو

قد التقى بابنتي شعيب ومها تسقيان املاء

الكثري من الرجال من يستهني باملرأة إذا ما

دائرته؛ بل إن منهم من يؤذهيا ويسمعها

بعض الكلامت التي حتسسها بالدنو ِّ
والض َعة
وضعف القيمة ،ومنهم من يصل به األمر

إىل مداهنتها من أجل استغالهلا عاطفيا
وجسديا فينظر إليها عىل أهنا شهوة وليس

إنسان ًا له مكانته وحريته يف العمل واحلياة

معا؛ إما إذا ما طالعنا النص القرآين فإنا
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

سنجد حال هلذا املشكل املتأصل يف املجتمع
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«ولمَ َّا َو َر َد َماء َمدْ َي َن
حيث نقرأ قوله تعاىلَ :
اس َي ْس ُق َ
َو َجدَ َع َل ْي ِه ُأ َّم ًة ِّم َن ال َّن ِ
ون َو َو َجدَ

ان َق َ
ِمن ُدونهِ ِ ُم ا ْم َرأ َتينْ ِ َت ُذو َد ِ
ال َما َخ ْط ُب ُكماَ
الر َعاء َو َأ ُبو َنا
َقا َلتَا لاَ َن ْس ِقي َح َّتى ُي ْص ِد َر ِّ

(شعيب) حيث يعرض لنا النص إن موسى
فـ( َق َ
ال َما َخ ْط ُب ُكم) وقد يبدو ألول وهلة إن
سؤال موسى إيامها ينم عن اعرتاض فهو

بمعنى ملاذا تعمالن بالسقي والرعي وأنتن
التصور االبتدائي
نساء؟! ،عىل حني إن هذا
ّ

لداللة سؤال موسى ليس صحيحا والدليل

عىل ذلك هو اجابة ابنتي شعيب حيث ( َقا َلتَا
الر َعاء َو َأ ُبو َنا َش ْي ٌخ
لاَ َن ْس ِقي َح َّتى ُي ْص ِد َر ِّ
الر َعاء)
َكبِ ٌري) فقوهلام (لاَ َن ْس ِقي َح َّتى ُي ْص ِد َر ِّ
يدل عىل أهنن قد فهمن سؤال موسى إذ

سأهلن عن السبب الذي يدفعن اىل االنتظار
اىل حني انتهاء الرعاء من السقي ومن ثمة
يسقيان ،فمعنى السؤال «أي ما شأنكام ال

َش ْي ٌخ َكبِ ٌري* َف َس َقى لهَ ُماَ ُث َّم َت َولىَّ إِلىَ ِّ
الظ ِّل
َف َق َ
ال َر ِّب إِنيِّ لمِ َا َأنزَ ْل َت إِليَ َّ ِم ْن َخيرْ ٍ َف ِق ٌري*
استِ ْح َياء َقا َل ْت
َف َجاءت ُْه إِ ْحدَ اهمُ َ ا تمَ ْشيِ َعلىَ ْ

أداء هذا العمل وهذا يوحي بأن األنبياء

ص َق َ
ال لاَ تخَ َ ْ
ف
ص َع َل ْي ِه ا ْل َق َص َ
َف َلماَّ َجاء ُه َو َق َّ

أن تؤدي واجبها يف احلياة ،وقد عللتا –ابنتا

إِ َّن َأبيِ َيدْ ُع َ
وك لِ َي ْج ِز َي َك َأ ْج َر َما َس َق ْي َت َلنَا

َن َج ْو َت ِم َن ا ْل َق ْو ِم َّ
الظالمِ ِنيَ * َقا َل ْت إِ ْحدَ اهمُ َ ا
َيا َأ َب� ِ
است َْأ َج ْر َت
�ت ْ
است َْأ ِج ْر ُه إِ َّن َخيرْ َ َم ِن ْ

ا ْل َق ِو ُّي الأْ

َ ِم ُ�ي�ن»(((3

فقد سيق هذا النص

( ((3سورة القصص.26 -23 :

تسقيان»(((3؛ فهو مل يعرتض عىل عملهام؛

بل اعرتض وسأل عن سبب تأخرمها يف

يؤمنون بأن للمرأة احلق يف العمل وأن هلا
شعيب -سبب تأخرمها يف السقي بأن أبومها
شيخ كبري ،أال هو النبي شعيب  وهذا
يوحي من جهة ثانية ويثبت من طرف آخر

( ((3ينظر :ابن اجلوزي :زاد املسري.212/6:

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

بأن النبي شعيب  هو من دفعهن اىل أداء

محاية كافية هلن – كل ه��ذه التسهيالت

كبري ،فموافقة النبي شعيب عىل هذا األمر

اإلسالمية وال��دول املتقدمة تؤكد عىل أن

هذا العمل فهو غري قادر عىل أدائه ألنه شيخ

ينطوي عىل داللة واضحة عىل جواز عمل

املرأة – وخصوصا يف حال فقدان املعيل-

نبي ِ
ني يف ح ِّلية عمل
من هنا جتتمع إجازتا َّ

املرأة وإباحة ذلك هلا ،فضال عن هذا فإن
استعراضنا النص كام ً
ال يدل عىل أن موسى

 قد قدم املساعدة هلام وأسهم يف انجاز

التي نجدها يف قوانني نظم العمل يف البالد
العمل ذاته غري حمرم عىل املرأة ولكن ينظر

إىل قدرهتا البدنية والنفسية عليه وإىل ما

يعرضها للمشقة الزائدة أو الرضر يف بدهنا
أو نفسها أو عرضها وهذا أمر يرتبط بام ال
يقبل الشك بصالح املرأة وصالح املجتمع

كله يف كل زمان ومكان» (.((3

من الرجل؛ ويبدو أن الرشيعة اإلسالمية

معه اىل أن تؤدي عمال فإن هلا أن تتنازل

عام
«التزام
الكريم أبدا؛ إذ ثمة
اجتامعي ٌ
ٌ
ٌّ

النص يف قوله تعاىل عىل لسان ابنة شعيب:
« َقا َل ْت إِ ْحدَ اهمُ َ ا َيا َأ َب ِ
است َْأ ِج ْر ُه إِ َّن َخيرْ َ َم ِن
ت ْ
است َْأ َج ْر َت ا ْل َق ِو ُّي الأْ َ ِم ُ�ين» وقد استأجره
ْ

إعانة املرأة يف عملها والتسامح معها أكثر

ويكفيها مؤنتها اىل احل��د ال��ذي ال حتتاج

مل تغفل عن هذا امللحظ الداليل يف النص

عن حقها يف هذا النطاق ،وسند هذا تتمة

يف املجتمع اإلسالمي وهو رضورة رعاية
املرأة والتخفيف عنها وال يمكن إغفال تلك

الرعاية ألن هلا أصلها الديني والرشعي مما
يوجب عىل املجتمع أن يتكفل هبا وأن تظهر
يف نظمه وقوانينه ولذلك فإن مراعاة أحوال
املرأة يف العمل مثل ختفيف ساعاته ومنحها

بعض التسهيالت يف ختصيص وقت ألداء
واجبات األمومة – كالرضاعة – أو منع

تشغيلهن لي ً
ال أو يف أماكن ال تتوافر فيها

النبي شعيب فعال بدليل قوله تعاىلَ « :ق َ
ال
إِنيِّ ُأ ِريدُ َأ ْن ُأ ِ
نك َح َك إِ ْحدَ ى ا ْب َنت ََّي َها َتينْ ِ َعلىَ
َأن َت ْأ ُج َرنيِ َثماَنيِ َ ِح َج ٍج َفإِ ْن َأتمْ َ ْم َت َعشرْ ًا

( ((3حممد جبار هاشم :حقوق اإلنسان املدنية
والسياسية يف الرشيعة اإلسالمية -191:
 ،192وينظر:باقر رشيف القريش :العمل
وحقوق العامل يف اإلسالم237 :؛ وحسن
ك�يرة :أص��ول قانون العمل 228 :ومجال
الدين حممد حممود :املرأة املسلمة يف عرص
العوملة192 – 191 :
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عملهام ختفيفا عنهام وهذا ينص عىل رضورة

ولكن يف حال توافر من يعمل عن املرأة
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َف ِم ْن ِع ِ
ند َك َو َما ُأ ِريدُ َأ ْن َأ ُشقَّ َع َل ْي َك َست َِجدُ نيِ

الصالحِ ِنيَ * َق َ
ال َذلِ َك َب ْينِي
إِن َشاء اللهَّ ُ ِم َن َّ
َو َب ْين َ
ان َعليَ َّ
َك َأ َّيماَ الأْ َ َج َلينْ ِ َق َض ْي ُت َفلاَ ُعدْ َو َ
َواللهَّ ُ َعلىَ َما َن ُق ُ
ول َو ِك ٌ
يل»( ،((3إن التأمل يف

طيات هذا النص يوصل اىل قناعة تنص

عىل أن الرجل إذا تكفل بحاجات املرأة
وأوىف هلا متطلباهتا فإن هلا أن ترتك العمل

وهتتم بشؤون منزهلا -يف الوقت الذي
حيق هلا العمل ألنه جزء من حقوقها رشعا
وقانونا -أما يف حال فقدان املعيل فإن عمل

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

امل��رأة واحل��ال هذه يعد واجبا من املحتم
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الوفاء به وانجازه عىل أتم وجه.

من هنا نستدل عىل أن النص القرآين مل

يعامل املرأة عىل أهنا كيان إنساين مستقل

جي��ب اح�ترام��ه وتقيمه م��ن قبل الرجل
حسب؛ بل أعطى للمرأة احل��ق حتى يف

بناء حياهتا وحياة أرسهتا حتى ألهنا تعمل
بمصاف ال��رج��ل وهل��ا حرية يف الكسب

املعايش – عىل وفق أصول الرشيعة -مع

الرجل وخصوصا يف فقدان املعيل هلا؛ ال
بل عىل الرجل مراعاهتا يف العمل والتسامح

معها قدر اإلمكان بناء عىل خصوصياهتا
وهذا يدل عىل أن املرأة مساوية للرجل يف
( ((3سورة القصص.28 -27 :

كل يشء مطلق ًا.

اخلـــــامتـــــة

من ممارسة التفسري املوضوعي عىل

هذه النصوص القرآنية حلل إشكالية صفة
(الثانوية) لقيمة امل��رأة من منظور الرجل
خيلص الباحث إىل مجلة من النتائج يمكن
تلخيصها عىل النحو اآليت:

 -1إن امل��رأة ال تباين الرجل يف يشء

– قطع ًا -من حيث اخللق فكالمها يتحد

يف املاهية (النفس) ذاهتا وال اختالف أو

تفاضل أو ترجيح بينهام البتة وتأسيس ًا عىل
هذا املنظور الساموي للمرأة جيب القول

بتساوي الرجل مع امل��رأة؛ وه��ذا املنطلق

ُ
الرجل امل��رأ َة
يفرض بمنطقه أن يعامل

عىل أس��اس أهن��ا صنو ُه يف احلياة ِ
وع��دْ ُل� ُ�ه

يف الوجود والتكريم ،فإذا كان اهلل تعاىل
قد كرمها فإنه حيق عىل الرجل؛ بل جيب
عليه تكريمها أيض ًا وعدم إهانتها مطلق ًا؛

«و َل َقدْ َك َّر ْمنَا َبنِي آ َد َم
إذ يقول سبحانهَ :
َاهم ِّم َن
َوحمَ َ ْلن ُ
َاه ْم فيِ ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
الط ِّي َب ِ
َّ
َاه ْم َعلىَ َكثِ ٍ
ري ممِّ َّْن َخ َل ْقنَا
ات َو َف َّض ْلن ُ

َت ْف ِضي ً
ال»(. ((3

( ((3سورة اإلرساء.70 :

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

 -2عىل الرجل اح�ترام امل��رأة ومنحها

قيمة امل��رأة يف حال إعطائها نصف حصة

حقيقية؛ فاملسألة ال تتعلق بوجوب إعطاء

وعقلية أوضحتها نتاجات املنهج األثري يف

حقها (صداقها) عن طيب نفس ومصداقية

املرأة حقها حسب؛ بل ينص التعبري القرآين

الرجل من اإلرث وذلك لدواعي منطقية
التفسري القرآين كام سبق احلديث يف ذلك.

عىل مراعاة الناحية النفسية يف هذا اجلانب

َّ -4
إن للمرأة احلق الكامل يف العمل

منجز ًا عىل أساس الصدق وصفاء النفس

للرجل أو تقلي ً
ال من شأنه؛ بل ينظر النص

أيض ًا؛ ليتفق الفعل مع النية فيكون أمر ًا

التكسبي مع الرجل وال يعد هذا منافسة

وحقيقة اإلرادة ،وكذا احلال للمرأة فإن هلا

القرآين اىل هذا الشأن عىل أنه حق واجب

طيب نفس أيض ًا؛ ألن الترشيع اإلسالمي

يف حال فقدان معيلها؛ فال اعرتاض البتة

راعى من املجتمع الذكوري
وهلذا عليها أن ُت َ

بناء املجتمع ما زال النص املقدس قد أباح

احلق يف التنازل عن بعض حقها ولكن عن

من حقوق بناء احلياة للمرأة؛ وخصوص ًا

نفس ًا وجسد ًا يف وقت مع ًا؛ ألهنا إنسان قبل

ذلك؛ بيد أن من الواجب التزامها بمسلامت

كل يشء؛ فهي توأم الرجل ونصف احلياة

الرشيعة جتاه خصوصياهتا يف هذا األمر؛ ال

لفقدت احلياة غايتها ومتعتها وبناءها.

عملها والتخفيف عنها قدر املستطاع يف

لفقدت احلياة نصف قيمتها؛ بل
ولوال املرأة
ْ

بل دعا النص القرآين اىل احرتام املرأة يف

َّ -3
إن للمرأة حق ًا يف اإلرث كام أن

حال حاجتها اىل ذلك وهذا يوحي برضورة

عىل نقطة متساوية املسافة من الشخص

دورها يف احلياة ويف مجيع املجاالت املباحة

للرجل حق ًا أيض ًا وهذا يدل عىل أهنام يقفان

املتوىف فكالمها ولده ،ومن ثمة فإن املرأة
–واحلال ه��ذه -تساوي الرجل متام ًا يف

أحقيتها باإلرث برصف النظر عن مقدار
ذل��ك اإلرث ،وال غضاغة أو تقليل من

االه��ت�مام ب��امل��رأة وفسح املجال هلا ألداء

بال استثناء أو عرقلة وتسخيف.

هبذا ندرك أن النص القرآين قد عامل

املرأة عىل أهنا مساوية الرجل ومل يقلل من

شأهنا أو ينظر إليها عىل أهنا تبع أو الحق
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يقر أبد ًا بأن املرأة أقل شأن ًا من الرجل
ال ُّ

وال سبيل لتقبل أي رفض لعمل املرأة يف
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توظيف املنهج املوضوعي يف تفسري القرآن لقراءة إشكاليات الواقع

ضئيل القيمة؛ بل َّقيمها ورفع من شأهنا
وأوجب هلا القبول يف املجتمع بلحاظ أهنا

نصف ذلك املجتمع وعىل أهنا صنو الرجل
عىل هذا جيب عىل اجلميع النظر إليها عىل

األمثل الذي يعمل عىل مواراة احلدود بني

فقد خالف رؤية اإلسالم إياها قطع ًا ،من

التأمل وإطالة النظر هو الوصلة القارئة

بأن التفسري املوضوعي للقرآن الكريم هو

عىل ما نطق به النص.

اخل��ارج��ي يعد احل��ل األن��ج��ع وال��ع�لاج

َ
خالف هذا املنظور
أساس هذا املنطلق ومن

املستعيص الواقعي واملستجيب النيص؛ وأن

هنا تأخذنا القناعة التامة واإليامن القاطع

إياها من خالل عرض ما صمت عنه العقل

احلل األنجع إلشكاالت املجتمع والواقع
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 -5لقد آم��ن الباحث إي�مان��ا قاطعا

بأن توظيف املوضوعية يف ق��راءة املشكل

يف بناء احلياة وديمومة وجود األجيال؛ وبنا ًء
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حيث ما ِ
وجدَ ت وأينام كانت.

د .سريوان عبد الزهرة اجلنايب

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)
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في الجزء الثالث من البحث يتطرق السيد الباحث

الى الفوارق األخرى التي تميز قراءة اإلمام علي  للقرآن

الكريم والتي وردت رواياتها في كتب القراءات المنتشرة بين أيدي

الناس .فيتطرق الى (األوزان والصيغ) المتنوعة والتي قرأ بها  القرآن الكريم إذ قرأ

بعض المفردات بصيغة المصدر وبعضها بصيغة الوصف أو الحدث أو المبالغة والتكثير
 ..الخ.

ثم ينتقل السيد الباحث الى ذكر ميزة (اإلف��راد والجمع ثم الى قراءته  +طائفة من

المفردات بصيغة البناء للمجهول وأخرى بصيغة البناء للمعلوم.

ثم ينتقل الباحث الى بسط الكلمات التي قرأها  بصيغة التشديد وهي مخففة أو

العكس على أن يتم بقية الحديث في العدد القادم.

د � .أمنار عبد اجلبار
جامعة القاد�سية – العراق
اجلزء الثالث

آخر الكأس التي يرشبوهنا ،ومعناه ما

خيتم به ويقطع ،ومعنى " ختامه مسك "

األوزان والصيغ

بصيغة املصدر :هو ما يطبع عىل اخلاتم

الرصفية
تنوعت األوزان والصيغ
ّ

من كل خمتوم عليه ،قال الفراء :وحدثني

التي ق��رأ هبا أم�ير املؤمنني  ،إذ قرأ

حممد بن الفضل عن عطاء بن السائب

بعض املفردات بصيغة املصدر ،وبعضها

عن أيب عبد الرمحن عن ّ
ع�لي أن��ه قرأ

بصيغة االسم أو صيغة احلدث أو صيغة

"خامتة ِم ْسك" .حدثنا أبو العباس قال:

الوصف  ،وأخرى بصيغ املبالغة والتكثري

حدثنا حممد ق��ال :حدثنا الفراء قال:

أو صيغ اجلموع ،ومن ذلك قراءة اإلمام

:

وحدثني أبو األحوص عن أشعث بن

أيب الشعثاء املحاريب ق��ال :قرأ علقمة

ختامه – خامتة:

بن قيس (خامته مسك) وقال :أما رأيت

قرأ اإلم��ام ع ّ
يل « خامتة» بصيغة

املرأة تقول العطار :اجعل يل خامته مسك ًا

االسم من قوله تعاىل :املطففني، ٢6 :

تريد :آخره ،واخلاتم واخلتام متقاربان

وهو اسم فاعل كالطابع والتابل ،وهو
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يف املعنى ،إال َّ
أن اخلاتم االس��م ،واخلتام

اآليات لوال ذلك كان أعجب القراءتني إ َّيل

اخلاتم واخلتام ف��رق غري َّ
أن اخلاتم اسم

أن ذكر القراءتني« :والقراءتان حسنتان َّ
ألن

املصدر(((  ،وقال أبو منصور« :وليس بني
واخلتام مصدر»((( .

نخرة – ناخرة:

ُدولة – َدولة:

قرأ اإلم��ام ع ّ
يل َ " ن ِخرة" من قوله

نخر العظم ينخر فهو ِ
نخرة من ِ
ِ
رم
نخ ٌر إذا َّ

احلرش ، ٧ :قال الكسائي« :الدولة يف املال

وبىل .ومن قرأ بصيغة اسم الفاعل «ناخرة»

املجوفة تقع فيها
فمعناها العظام الفارغة
ّ
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

اجلامعة نقلتهام» ((( .

قرأ اإلمام عيل َ « دولة» بفتح الدال

تعاىل :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﮊ النازعات ،١١ :ومعنى

هبت ،ومها سواء يف املعنى بمنزلة
الرياح إذا ّ

الطامع والطمع والباخل والبخل ،وقيل َّ
أن

صيغة ِ
«فعل» هنا أبلغ من «فاعل» ،وقد قرئ

أن أفصح اللغتني ِ
هبام ،ذكر الطربي َ
«نخرة»
بمعنى البالية «غري َّ
أن رؤوس اآلي قبلها

وبعدها جاءت باأللف فاعجب إ َّيل لذلك

أن تلحق ناخرة هبا ليتفق هو وسائر رؤوس
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حذف األلف منها» (((  ،وقال النحاس بعد

((( معاين الفراء  ،248/3وقرأ بقراءة اإلمام
علقمة وش��ق��ي��ق وال��ض��ح��اك وط���اووس
والكسائي ،ينظر :السبعة  ، 676حجة
الفاريس 105/4؛ التيسري 179 :؛ القرطبي
265/19؛ البيضاوي 296/5؛ والنرش يف
القراءات العرش . 298/2
((( معاين القراءات لألزهري 535 :؛ وينظر:
الطربي 68/30؛ واحلجة البن خالويه :
241؛ والتذكرة 758/2؛ واالحتاف 435 :؛
وقراءات أهل البيت . 129 :

مصدر امل� َّ�رة من قوله تعاىل :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ
يتداوله القوم بينهم ،والدَّ ولة يف احلرب،

وق��ال الكسائي أيض ًا :الفتح يف ا ُمللك –

ّ
والضم
بضم امليم -ألهنا الفعلة يف الدهر،

يف املِلك – بكرس امليم ، ((( » -وقد يكونان
مجيع ًا يف امل��ال واحل��رب وال ف��رق بينهام،

فالدولة ما يتداوله األغنياء ويدور بينهم
كام كان يف اجلاهلية ،أو أن يكون الفيء ذا

((( الطربي  ، 23/30وقرأ بقراءة اإلمام  ابن
عامر وابن كثري وأبو عمرو ونافع وحفص.
ينظر :السبعة 670 :؛ ومعاين األزه��ري :
526؛ واحلجة البن خالويه 238 :؛ التذكرة
753/2؛ والكشاف 213/4؛ والنرش
 297/2؛ قراءة اإلمام الفراء.114 :
((( إعراب القرآن  90/5؛ وينظر :معاين الفراء
231/3؛ وجماز القرآن 284/2؛ والقرطبي
97/19؛ والبحر املحيط . 582/8
((( معاين القرآن للكسائي242 :؛ وقرأ بقراءة
اإلمام  السلمي وابن عامر وأبو جعفر
املدين ،وينظر :قراءات أهل البيت . 119 :

أ.م.د.انامر عبد اجلبار جاسم

تداول بينهم ،أو أخذة غلبة تكون بينهم،

ُخ ِّل ُفوا – خالفوا:

السلمي -فيام أعلم -فإنّه قرأ :
الدال إال
ّ

قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ التوبة ،١١٨ :بمعنى

قال الفراء« :والدولة :قرأها الناس برفع

قرأ اإلمام ع ّ
يل « خالفوا» بألف من

دولة بالفتح ،وليس هذا للدولة بموضع أنام

أهنم مل يوافقوا عىل الغزو ،قال ابن خالويه:

اهلازم فتقول :قد رجعت الدولة عىل هؤالء،

عكرمة بن خالد وزر بن حبيش ،وعىل

الدولة يف اجليشني هيزم هذا هذا ،ثم يهُ زم

«وع�لى الثالثة الذين َخ َلفوا بالتخفيف

املرة ،والدولة يف امللك والسنن التي
كأهنا ّ

الثالثة الذين خالفوا ع ّ
يل وجعفر بن حممد

 ،وبني الطربي أن هناك فرق ًا بينهام «وقال

«خ َل ُفوا» أقاموا َب ِ
عق ِ
ومعنى َ
ب رسول

تغري ،وتبدّ

ل عىل الدهر ،فتلك الدولة» (((

بعضهم ف��رق ما بني الضم والفتحَّ ،
أن

الدولة هي اسم اليشء الذي يتداول بعينه

الص ْع َقة:
الصاعقةَّ :

قرأ اإلمام ع ّ
«الص ْع َق ُة» عىل زنة
يل َّ 

«ال َف ْع َل ُة» من قوله تعاىل :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ

اهلل  ،وعن اإلم��ام حممد الباقر أنه
قال« :ولو ُخلفوا مل يكن هلم» (.((1

َع َب َدَ -ع َبدة:

ِ
قرأ اإلمام ع ّ
الطاغوت»
يل َ « ع َبد َة

بالتاء واإلض��اف��ة من قوله تعاىل :ﮋﮇ ﮈ ﮊ
املائدة ، ٦0 :قال الفراء :وكان أصحاب

البقرة ،٥٥ :والصاعقة هي املوتة بلغة ُعامن

ِ
(وعبدَ
الطاغوت) عىل
عبد اهلل يقرأون َ

ما يصعقون منه ،أي يموتون ،فأخذهتم

ِ
الطاغوت ،فأراد قوم قوم هذا املعنى،
خدَ َمة

 ،ويف معناها قال الزجاج« :معنى الصاعقة

الصعقة فامتوا» (((.

((( معاين القرآن . 145/3

((( الطربي26/28؛ وينظر :املحتسب316/2؛
والبيضاوي200/5؛واالحتاف.413 :
((( معاين القرآن وإع��راب��ه 125/1؛ وينظر:
لغات القبائل 46 :؛ واملخترص البن خالويه:
5؛ وقراءات أهل البيت . 16 :

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

والدولة الفعل» ((( .

لمي» (((.
ريض اهلل عنهام ُ
والس ّ

فع َل ،ويضيفوهنا إىل الطاغوت ،ويفرسوهنا
َ

((( خمترص ابن خالويه . 55 :وقرأ بقراءة اإلمام
 أبو زيد وأب��و جملز والشعبي وعيل بن
احلسني وزيد بن عيل وحممد الباقر وجعفر
الصادق  ، :ينظر :معاين القرآن للنحاس
 ،468/1واملحتسب  ، 305/1والبحر
املحيط . 145/5
( ((1البحر املحيط . 145/5
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ِ
الطاغوت؛ م َثل ثامر
فرفعوا العني فقالواُ :ع ُبد

(وعبدَ
مجع ،ولو قرأ قارئ َ
مر ،يكون مجع ٍ
و ُث ُ

ِ
الطاغوت) كان صواب ًا جيد ًا ،يريد عبدة

 ،ووقف النحاس عىل هذه القراءة وأشار

ﮊ األعراف ،١٤٦ :قال ابن خالويه« :وإن

ِ
(وعبدَ
الطاغوت) باخلفض
بعض العلامء َ

أو حيان :وأبو عبد الرمحن وهي مصادر

تحُ ذف من مثل هذا يف اإلضافة (. ((1

بن العالء( :الرشد :الصالح يف النظر)

إىل اخلفض وح��ذف اهل��اء فقال :وأج��از

ٍ
ٍ
وكتبة  ،واهلاء
كاتب
عىل معنىَ :عبدَ ٍة  ،مثل:

َيسبتون – ُيسبتون:

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

الر ْشد – الرشاد:
ُ

ق��رأ اإلم���ام ع� ّ
لي « ال��رش��اد» وهو

الطاغوت فيحذف اهلاء ملكان اإلضافة (((1

ق��رأ اإلم��ام ع� ّ
لي ُ " ي ْسبِتون" بضم
الياء من َ
(أسبت) ،من قوله تعاىل :ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ

صيغة مصدر أيض ًا من قوله تعاىل :ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
يروا سبيل الرشاد ع ّ
يل  ،((1( » وقال

والسقم والسقام .وقال أبو عمرو
كالسقم َ
ُ
(.((1

َن ُصوحا – ُن ُصوحا:

ق��رأ اإلم��ام ع� ّ
�ص��وح��ا» بضم
لي ُ « ن� ُ

األعراف ، ١٦٣ :إذا دخل يف السبت ،قال

النون عىل إرادة املصدر من قوله تعاىل:

وأسبت ،ومعنى أسبتوا :دخلوا يف
بت
َ
وس َ
َ

ينصحون فيها ُن ُصوحا ،وي��ق��الَ :نصح

الفراء« :والعرب تقولُ :ي ْسبِتون و َي ْسبِتون

ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ التحريم ،٨ :واملعنى فيه:

السبت ،ومعنى َيسبتون يفعلون سبتهم،

اليشء ُنصوحا إذا خلص ،كام قالواَ :صلح

مرت بنا
ومثله يف الكالم :قد أمجعنا ،أي ّ
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شهر» (. ((1
مر بنا ٌ
أرادَّ :

مجعة ،وجمَ َّ عنا :شهدنا اجلمعة .قال ،وقال
ُ

يل بعض العرب :أترانا أشهرنا مذ مل نلتق؟
( ((1م��ع��اين ال��ق��رآن  ،314/1وينظر :معاين
القرآن وإعرابه  ،153/2ومعاين القراءات
لألزهري ،143 :وخمترص ابن خالويه 34 :
 ،والكشف . 453/1
( ((1معاين القرآن للنحاس . 295/1

ُصلوح ًا ،و َقعد ُقعود ًا ،ومن قرأ بفتح النون

( ((1معاين القرآن  ،398/1وينظر :معاين القرآن
وإعرابه  ،312/2ومعاين النحاس ،403/1
وخمترص ابن خالويه ،47 :والبحر املحيط
. 518/4
(((1خمترص ابن خالويه . 46 :
( ((1البحر املحيط 493/4؛ وينظر :معاين
القرآن للنحاس  398/1؛ ومعاين القراءات
لألزهري 189 :؛ وقراءات أهل البيت 36 :
.
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« َنصوحا» فهي عىل إرادة الصفة للتوبة،
يعني توبة بالغة يف النصح لصاحبها ،ألن

توبوا ُن ُصوحا ألنفسكم» (. ((1

َت ْنسوا – تناسوا:

َفعوال جييء للمبالغة ،وحذف اهلاء ألهنا

ق��رأ اإلم���ام ع� ّ
لي « ت��ن��اس��وا» زنة

فلام عدلت من فاعل اىل َف ُعول حذفت اهلاء

 ،٢٣٧وصيغة «تفاعل» هنا الئقة باجلامعة،

بنَت العرب َف ُعوال بغري هاء أيض ًا من ذلك

عن فعله ،قال ابن جني« :الفرق بني تنسوا

وأم َن ُزور
ورمكة َع ُضوض ومجوح وعثور ّ

اإلطالق :أنسوه ،أو تناسوه ،فأما تناسوا

و ربام يكون قد وصف باملصدر بمعنى

وتصام وتناسى :إذا أظهره من
قد تغافل
ّ

النصح وهو صفة التائب فإنّه ينصح نفسه

تعمل األمر وتكل ّفه» ( ، ((1فقراءة اإلمام
ّ

ُ
واألصل فيها ناصحة،
معدولة عن أصلها،

«تفاعل» من قوله تعاىل :ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ البقرة:

منها داللة عىل العدل ،قال الكسائي« :وقد

واملأمور هنا مجاعة ،وهي أن تنهي اإلنسان

هذه امرأة ولود ،وكسوب وخدوم وودود

وتناسوا أن تنسوا هني عن النسيان عىل

إذا كانت قليلة الوالدة»(.((1

فإنّه هني عن فعلهم الذي اختاروه ،كقولك:

بالتوبة ،وصفت به عىل اإلسناد املجازي

هنا متمكنة املنى ،ذلك ألنّه موضع تناس ال

تنصح ما خرق الذنب ،وقرأ أبو بكر بضم

أسلام – س ّلام:

مبالغة أو يف النصاحة ،وهي اخلياطة كأنهّ ا

النون ،وهو مصدر بمعنى النصح كالشكر

والشكور أو النصاحة كالثبات والثبوت
تقديره ذات نصوح  ،أو تنصح ُن ُصوحا ،أو

( ((1معاين القرآن للكسائي .244 :وقرأ بقراءة
اإلمام  احلسن البرصي وخارجة عن نافع
وأبو بكر عن عاصم .ينظر :معاين القرآن
للفراء  ، 168/3والسبعة  ، 641 :واحلجة
الب��ن خالويه ،288 :واحل��ج��ة للفاريس
 ، 52/4والكشف . 426/2

نسيان إال عىل سبيل التشبيه.
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توبة صادقة ،قال البيضاوي« :بالغة يف

تفعل فإنّه
فعله وتعاطاه وتظاهر به ،وأما ّ

قرأ اإلمام ع ّ
«فعل»
يل « س ّلام» زنة َّ

من قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ الصافات،١٠٣ :

( ((1تفسريالبيضاوي،225/5وينظر:تفسري
الطربي  ،108/28ومعاين األزه��ري:
 ،496والتذكرة .724/2

( ((1املحتسب  .127/1وق��رأ ب��ق��راءة اإلم��ام
 أبو رجاء وجؤيه بن عائذ عن عاصم.
ينظر :القرطبي  ،208/3والبحر املحيط
.378/2
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ومعنى «س ّلام» من التسليم والرضا ومعنى

«أس��ل�ما» م��ن التفويض واإلط��اع��ة ،قال

�س��ن يحُ ِ
��ن إحسانا زنة
ْ��س ُ
األول م��ن أح� َ

ويف قراءة عبد اهلل «س ّلام» يقول :س ّلام يقول:

حيسن ُح ْسا
زنة «إفعاال»  ،والثاين من َح ُس َن ُ

فوضا وأطاعا،
الفراء« :يقول :أسلام أي ّ
س ّلام من التسليم ،كام تقول :إذا أصابتك

ُمصيبة فسلم ألم��ر اهلل ،أي :ف��ارض به»
(َّ ،((1
فإن س َّلم ألمر اهلل  إذا أعطى بيده

وريض ،ويقال :أسلم واستسلم وس ّلم

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

حيسن إحسانا
«إفعاال»  ،والثاين من َح ُس َن ُ

زنة « ُف ْعال» (.((2

ُ
اللغة يف ق��راءة اإلم��ام  أن
وحتتمل

احلسن هنا اس ًام صفة ال مصدر ًا أي:
تكون َ
وصيناه بوالديه فعال َح َسنا .قال أبو الفتح:
ّ

ففوضا
جني« :أما أسلام ّ
بمعناه .قال ابن ّ
وأطاعا وأ ّما «س ّلام» فمن التسليم ،أي :س ّلام

كاملصادر التي اعتقب عليها ُ
الفعل وال َف َعل،

ومل خيالفا ما أريد منهام من إمجاع إبراهيم

واضح ،وحتتمل أن يكون َ
«احل َسن» هنا اس ًام

أنفسهام وآراءمها ،كالتسليم باليد ملا أمرا به
الذبح ،وإسحق الصرب» (.((2

إحسانا – َح َسن ًا:

قرأ اإلم��ام ع ّ
«ح َسنا» من قوله
يل َ 
تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ األحقاف« ،١٥ :إحسان ًا»

قراءة أهل الكوفة ،وقرأ احلجازيان وأبو
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وح ْسنا مصدران
وسكون السني ،وإحسانا ُ

«حسنا» بضم احل��اء
عمرو واب��ن عامر
ْ

( ((1معاين القرآن  .390/2وقرأ بقراءة اإلمام 
ابن مسعود وابن عباس وجماهد والضحاك
وجعفر بن حممد واألعمش والثوري .ينظر:
إع��راب النحاس  ،292/3ومعاين القرآن
للنحاس  ،1037/2والكشاف 348/2
 ،والقرطبي  ،104/15والبحر املحيط
. 492/7
( ((2املحتسب . 222/2

حسنا هنا مصدر ًا
«حتتمل اللغة أن تكون َ
الشغْ ل َ
نحوُ :
والش َغل وال ُب ْخل وال َب َخل وهو
صفة ال مصدر ًا لك ّنه رسيل القبيح كقولنا:

َ
احل َسن من اهلل ،والقبيح من الشيطان ،أي:
وصيناه بوالديه فعال َح َسنا» (.((2
َ

دار ْس َت:
َد َرست – َ

قرأ اإلمام ع ّ
«فاعل»
«دار ْس َت» زنه َ
يل َ 
( ((2ينظر :م��ع��اين ال��ف��راء  ،52/3وال��ط�بري
 ،10/26وال��س��ب��ع��ة  ، 596 :وم��ع��اين
األزه��ري ،447 :واحلجة البن خالويه :
 ، 212واملخترص البن خالويه.139 :
( ((2املحتسب  ، 265/2وق���راءة اإلم���ام 
السلمي أيض ًا .ينظر :البيضاوي
هي قراءة
ّ
 ، 113/5والبحر املحيط  ،84/8والنرش
يف القراءات العرش  ، 279/2واإلحت��اف :
 ،391وقراءات أهل البيت. 110 :

أ.م.د.انامر عبد اجلبار جاسم

من قوله تعاىل :ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ األنعام، ١٠٥ :

وهي راجعة اىل معنى التليني والتذليل،

حقه إذا جحدته» (.((2

َن ُمدُّ – ُن ِمدُّ :

قال النحاس بعد أن عرض للقراءات فيها

قرأ اإلمام ع ّ
يل ُ « ن ِمدُّ » بضم النون

عيينة عن عمرو بن عبيد عن احلسن أنّه

قوله تعاىل :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ مريم ،٧٩ :قال

يذهب اىل َّ
أن هذه القراءة ال جتوز ،قال:

له) ،يقالَ :مدَّ ه وأمدَّ ه بمعنى»(.((2

وذكر قراءة اإلمام « وروى سفيان بن

«أم��د» من
وكرس امليم من الفعل الرباعي َّ

ارس َت) ،وكان أبو حاتم السجستاين
قرأ ( َد ْ

أبو حيان« :وقرأ ع ّ
يل بن أيب طالب(و ُن ِمدُّ

َّ
ألن اآليات ال ُتدارس ،وقال غريه :القراءة

أثارةَ -أ ْث َرة:

هبذا جتوز ،وليس املعنى عىل ما ذهب إليه
ولكن معناه :دارست أمتك ،أي:
أبو حاتم
ّ

دارستك أمتك ،فإن كان مل يتقدم هلا ذكر،
»(.((2

أفتامرونه – افت َْمرونه:

ق��رأ اإلم���ام ع�لي « اف� َت� ْ�م��رون��ه» من

َم َريت ،من قوله تعاىل :ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ النجم:

 ،١٢واملراء النكرات واجلحود واملجادلة،

قال أبو حيان« :وقرأ ع ّ
يل وعبد اهلل وابن
عباس واجلحدري ويعقوب وابن سعدان
ومحزة والكسائي :بفتح التاء وسكون امليم،

مضارع مريت :أي جحدت ،يقال :مريته

( ((2م��ع��اين النحاس  .347/1وق���رأ ب��ق��راءة
اإلم���ام  اب��ن عباس وسعيد ب��ن جبري
وجماهد وعكرمة وأب��و عمرو وأه��ل مكة.
ينظر:الكشف ،23-22/2والتيسري.87 :

وسكون الثاء من قوله تعاىل :ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ
األح��ق��اف ،٤ :بمعنى خاصة م��ن علم

أوتيتموه ومن قرأ «أثارة» باأللف عىل إرادة
بقية من علم ،واملعنى واحد يف القراءتني

بمعنى ال�شيء املأثور من كتب األول�ين،
وذكر الكسائي :أثارة وأثرة َ
وأ َث��رة ،ذلك

كله تقوله العرب ،وحكى لغة رابعة وهي:
ُ«أث���ارة» بضم اهلمزة وإِ ْث��رة بكرس اهلمزة
(.((2

( ((2البحر املحيط  .225/8وينظر :الكشف
 ،395-394/2والتيسري . 166 :
( ((2البحر املحيط  ، 265/6وينظر :الكشاف
 ،523/2وقراءات أهل البيت.72 :
( ((2ينظر :معاين القرآن للكسائي  ،232:والطربي
 ،3/26وإعراب النحاس  ،104/4معاين
النحاس  ،1183/2واملخترص البن خالويه:
 ،136والبيضاوي . 111/5
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فإنّه يكون مثل قوله تعاىل :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮊ ص٣2 :

يل َ 
قرأ اإلمام ع ّ
«أ ْثَ��رة» بفتح اهلمزة
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واألث���ارة كاملصدر عند ال��ف��راء ،مثل

ذلك قولك :السامحة والشجاعة و(األ ْثرة)
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مثل :اخلطفة والرجفة ( ،((2قال أبو الفتح:
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َأدبار – إِدبار:

يل َ 
قرأ اإلمام ع ّ
«وأدبار» بفتح اهلمزة

عىل اجلمع من قوله تعاىل :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ ق:

«واألث���رة واألث���ارة التي تقرأ هبا العامة:

مجع ُدبر
 ،((3( ٤٠قوله «أدبار» بفتح اهلمزة ُ

يأثره أثر ًا وأثرة ...وأما األثرة ساكنة الثاء

أدب��ر ُيدبر إدب���ار ًا ،قال الفراء« :من قرأ:

من هذا األصل فهي كذلك :أئتوين بخرب

بعد امل��غ��رب ،ج��اء ذل��ك عن ع� ّ
لي بن أيب

االحتجاج لكم هبذا القدر عىل قلته ،وأفراد

بعد املغرب ،ﮋ ﰎ ﰏﮊ الطور ،٤٩ :الركعتان

تعاىل :ﮋﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ الصافات ،١٠ :وهي واحدة

قاف ،ويكرس التي يف الطور وتكرسان مجيع ًا

البقية ،وما يؤثر ،وهي قوهلم :أثر احلديث

وأدبار ،ومن قرأ بالكرس «إدبار» فهو مصدر

فهي أبلغ معنى ،وذلك أهنا الفعلة الواحدة

وأدبار مجعه عىل ُدبر وأدبار ،ومها الركعتان

واحد ،أو حكاية شاذة ،أي :قد قنعت يف

طالب أنّه قال :وأدبار السجود :الركعتان

عدده» ( ،((2واألثرة مثل اخلطفة كام يف قوله

قبل الفجر ،وكان عاصم يفتح هذه التي يف

مجعها أثر نحو قرتة وقرت ،قال أبو حيان:

وتنصبان مجيع ًا جائزان» (. ((3

«وقرأ ع ّ
يل وابن عباس بخالف عنهام وزيد
بن عيل وعكرمة وقتادة واحلسن ،والسلمي

واألعمش وعمرو بن ميمون :أو أثرة بغري

ألف ،وهي واحدة مجعها أثر؛ كقرتة وقرت.
وعيل والسلمي وقتادة أيض ًا :بإسكان الثاء،

وهي الفعلة الواحدة مما يؤثر ،أي :قد قنعت
لكم بخرب واحد وأثر واحد يشهد بصحة

قولكم»(.((2

( ((2معاين القرآن للفراء . 50/3
( ((2املحتسب  ، 264/2وينظر :ق��راءات أهل
البيت . 110 : :
( ((2البحر املحيط . 78/8

فرقوا – فارقوا :
ّ

ق��رأ اإلم��ام ع� ّ
لي « ف��ارق��وا» بإثبات

األلف والتخفيف من قوله تعاىل :ﮋﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ األنعام ،١٥٩ :معنى صيغة

«فاعل» من املفارقة واخل��روج ،واالرتداد
( ) ( ((3احلجة البن خالويه  216 :؛ واإلحتاف :
. 397
( ((3معاين القرآن  ،80/3وقرأ بقراءة اإلمام 
عاصم وأبو عمرو والكسائي ،ينظر :الطربي
 ،114/26وم��ع��اين األزه���ري ،461 :
واحلجة البن خالويه  ،216 :والبيضاوي
 ، 144/5واالحتاف . 397 :

أ.م.د.انامر عبد اجلبار جاسم

وامل��ب��اي��ن��ة ،فهم ت��رك��وه وان�صرف��وا عنه،

(عبيد ًا هلل) عىل التصغري ،واملقربون،
«وقرأ ُ

وضعف
ومعنامها قريب كام تقول :ضاعف
ّ

كجربيل وميكائيل وإرساف��ي��ل ،وم��ن يف

ومعنى صيغة «فعل» من التغريف ِ
والف َرق،
وبعد ،قال األزهري:
وصاعر وصعر وباعد ّ

« َمن قرأ (فارقوا دينهم) ففيه قوالن :أحدمها

أي :الكروبيون الذين هم حول العرش

طبقتهم» (.((3

َحرام – ِح ْرم:

أهنم تركوا دينهم وفارقوه فلم يدوموا عليه،

قرأ اإلمام ع ّ
«حرام» لفتح احلاء
يل َ 

ضعف وضاعف وعاىل
واح��د كام يقالّ :

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ األنبياء ،٩٥ :معناها ضدَّ

يف دينهم وتفرقهم فيه» (.((3

فعال،
حرم حتري ًام زنة َ
وحرام ،وهي مصدر ّ

وفرقوا بمعنى
والقول الثاين :إن فارقوا ّ

وال��راء وإثبات األل��ف من قوله تعاىل :ﮋ

وصعر ،ومعنامها اختالفهم
وعلىّ وصاعر
ّ

��ل وح�لال ِ
احل�لال ك�ما ت��ق��ولِ :ح ّ
��رم
وح ْ

املسلمة ففرق ذل��ك اليهود والنصارى،

َّ
أن احلل هو احلالل ،وقيل :أن احلرم بمعنى

متفرقة» (.((3

للجزاء ،وقيل :مها لغتانِ :ح� ْ�رم وحرام
ِ
وحل وحالل قال األزه��ري« :مها لغتان:

دين اهلل واحد وهو دين إبراهيم احلنيفية
وتنرص آخ��رون فجعلوه شيعا
فتهود قوم
ّ

َعبد ًا – ُع َبيد ًا:

قرأ اإلمام ع ّ
يل ُ « عبيد ًا هلل» صيغة

« ُفعيل» عىل التصغري من قوله تعاىل :ﮋ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ النساء ،١٧٢ :قال أبو حيان:

( ((3معاين األزهري ،174 :وقرأ بقراءة اإلمام 
قتادة ومحزة والكسائي وابن عامر وأيب بكر
عن عاصم .ينظر :معاين النحاس 366/1
 ،واحلجة البن خالويه ،82 :والبيضاوي
 ،191/2والبحر املحيط  ،336/4والنرش
يف القراءات العرش . 266/2
( ((3تفسري الطربي . 77/8

فإن ِ
وحذف األلفَّ ،
احلرم هو احلرام ،كام

واجب عىل قرية الرجوع
عزم عليها ،وقيل:
ٌ
ٌ

حرم وح��رام بمعنى واحد كام يقالِ :حل
وح�لال ونحو ذل��ك .قال الفراء :وروى
عن ابن عباس أنه قرأ ِ
��رم عىل قرية
(وح ْ

أهلكناها) وفسرّ ه :وجب عليها أن ال يرجع
اىل دنياها» (.((3

( ((3البحر املحيط . 567/3
( ((3معاين األزه���ري  ، 311 :وينظر :معاين
الفراء  ، 211/2وتفسري الطربي 68/17؛
واحلجة البن خالويه152 :؛ واملحتسب
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«فرقوا» بقولهّ :
«إن
وفرس الطربي معنى ّ

ومن قرأ ِ
(ح ْرم) بكرس احلاء وسكون الراء
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ورقكم – وارقكم:

قرأ اإلمام ع ّ
يل « بوارقكم» بصيغة

اسم اجلمع عىل زنة (فاعل) من قوله تعاىل:
ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ الكهف ،١٩ :والوارق عىل زنة

(فاعل) جعله اسم مجع كباقر وجائل ،ومن
قرأ (بورقكم) مكسورة الراء عىل األصل
أو خمففة بالسكون «بورقكم» فهي الفضة
مرضوبة كانت أو غري مرضوبة ،قال الفراء:

«ومن العرب من يقول كام يقال :كبدَ ِ
وكبد

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

وك ْلمة ِ
وك ْبدِ ،
وكلمة َ
َ
لمة» (.((3
وك ْ

214

صحتها»(.((3

األفراد واجلمع

قرأ أمري املؤمنني  بعض املفردات

بصيغة األفراد ،وقرأ بعضها بصيغة اجلمع،

ومن ذلك:

مثل – أمثال:

ق��رأ اإلم���ام ع� ّ
لي « أم��ث��ال» بصيغة

اجلمع للداللة عىل الكثرة من قوله تعاىل:
ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ الرعد ،٣٥:إذ ُأري��د هبا مثل
اجلنة ،أمثال اجلنة صفاهتا ،وهو رأي الفراء،

وق��ال الطربي« :وك� ّ
�ل هذه القراءات

وقال الكسائي :مثل اجلنة كذا وفيها كذا،

وهن لغات معروفات من كالم العرب غري
ّ

هؤالء يف اخلري كمثل هؤالء يف الرشّ  ،فهؤالء

متفقات املعاين وإن اختلفت األلفاظ منها

وهلم فيها كذا ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ حممد ،١٥ :أي مثل

ّ
أن األصل يف ذلك فتح الواو وكرس الراء

كهؤالء ،وقال الكسائي أيض ًا تقديره :مثل

داخل عليه طلب التخفيف ،وفيه أيض ًا لغة

بمعنى التمثيل  ،وليس بمعنى صفة اجلنة

فإذا كان ذلك هو األصل فالقراءة به إيل

ُ
النرض بن ُشميل عن
إسحق فقال« :روى

والقاف ألنه ال��ورق ،وما عدا ذلك فإنه

ربد اىل َّ
أن (مثل)
أصحاب اجلنة ،وذهب امل ّ

أخرى وهو ال��ورق ،كام يقال للكبد كبد،

( ،((3وعرض النحاس لرأي اخلليل وأيب

أعجب من غري أن تكون األخريان مدفوعة

اخلليل قالَ « :م ُ
ثل» بمعنى صفة ،فاملعنى

 ،65/2والبحر املحيط .413/6
( ((3معاين ال��ف��راء  ، 137/2وينظر :معاين
األزه��ري  ، 265 :واحلجة البن خالويه:
 ،130والكشاف  ،710/2والبيضاوي
 ،276/3والبحر املحيط .139/6

( ((3تفسري الطربي .148/15
( ((3ينظر :معاين الفراء  ،60/3 ،65/2ومعاين
الكسائي ،235-234:واملقتضب ،225/3
وقرأ بقراءة اإلمام  ابن عباس وابن مسعود
لمي.
ُ
والس ّ

عىل ه��ذا :صفة اجلنة التي وع��د املتقون

أ.م.د.انامر عبد اجلبار جاسم

جتري من حتتها األهن��ار ،كام تقول :صفة

جعفر :فهذا ٌ
قول ،ويكون عىل هذا ( َم َث ٌل)

غاب بام نراه وكذلك كالم العرب ،فاملعنى:

أن يف ِ
فيه خالف معناه ،كام َّ
(عدْ ل) خالف

ٍ
فالن أسمر ،وقال أبو إسحق :مثّل اهلل لنا ما

َم ُ
ثل اجلنة التي ُو ِعد املتقون ٌ
جنة جتري من
حتتها األهنار» ( ،((3ومن قال َّ
بأن اجلنة هي

(مثْلٍ ) عىل معنى ِ
عىل معنى ِ
(مثْلٍ ) ويكون

(عدْ ٍل) » (.((4
معنى َ

غمرهتم – غمراهتم:

صفاهتا ،ألنهّ ا صفات خمتلفة ،فلذلك مجع،

يل ُ 
قرأ اإلمام ع ّ
«غمراهتم» بصيغة

القراءة العامة التي هي ( َم ُ
ثل) بالتوحيد-

 ،٥٤قال أبو حيان« :وع ّ
يل بن أيب طالب

بلفظ الواحد ،-ومعنى الكثرة ،وذلك ملا

لمي يف غمراهتم عىل
وأب��و حيوة
ُ
والس ّ
اجلمعَّ ،
ألن لكل واحد غمرة ،وعىل قراءة

وبامرأة مثل رجل ،وبرجل مثل امرأة أال

(.((4

فيه من معنى املصدرية ،وهلذا جاز مررت
برجل مثل رجلني وبرجلني مثل رجال،

تعم إذا أضيفت اىل عام»
اجلمهور فغمرة ّ

ترى أنك تستفيد يف أثناء ذلك معنى التشبيه

ُ
وكتُبه – وكتابه:

والتمثيل» (.((4

وذكر النحاس يف تفسريه لقوله تعاىل:

ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ حممد ،١٥ :ق��راءة اإلم��ام 

فقال« :وروي عن عيل بن أيب طالب أنه

قرأ (أمثال اجلنة التي ِ
وعد املثقون) قال أبو
( ((3معاين القرآن لنحاس  ،575/1وينظر:
إع��راب النحاس  ،225/2وخمترص ابن
خ��ال��وي��ه ،67 :ومشكل إع���راب ال��ق��رآن
 ، 307/2وال��ب��ح��ر املحيط ،509/5
وقراءات أهل البيت. 57 :
( ((4املحتسب 270/2؛ وي��ن��ظ��ر :الكشاف
 ، 533/3والطربيس  ،99/9والقرطبي
. 236/16

ق��رأ اإلم��ام ع� ّ
لي  وكتابه من قوله

تعاىل :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ النساء ،١٣٦ :قال
ابن خالويه« :ومالئكته وكتابه ع ّ
يل بن أيب

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

قال أبو الفتح« :هذه القراءة دليل عىل َّ
أن

اجلمع من قوله تعاىل :ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ املؤمنون:

طالب .((4( »

َع ِشريتهَ م – ِ
عشرياهتم:

قرأ اإلمام ع ّ
يل « عشرياهتم» بصيغة
( ((4معاين النحاس . 1197/2
( ((4البحر املحيط  ، 500-499/6وينظر:
قراءات أهل البيت . 79 :
( ((4خمترص ابن خالويه  ،29 :وينظر :قراءات
أهل البيت . 27 : :
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اجلمع من قوله تعاىل :ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ
املجادلة ،٢٢ :قال ابن خالويه :وعشرياهتم
عىل اجلمع ع ّ
يل .((4( »

خالله – خلله:

ق��رأ اإلم���ام ع� ّ
لي « خل َله» بصيغة

األفراد من قوله تعاىل :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ الروم٤٨ :

 ،واخلالل :السحاب بلغة جرهم والودق

ه��و املطر بلغتهم ( ،((4ق��ال اب��ن جني:

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

«جيوزان يكون «خلل» واحد خالل ،كجبل
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ك��ان ال��داع��ي وه���ارون امل��ؤ ِّم��ن ،فالتأمني

كالدعاء ،ويقرأ (دعواتكام) »(.((4

ووقف الزجاج عىل هذه اآلية وأنه يرى

«أن موسى دعا َّ
يف التفسري َّ
وأن هارون َّأمن

عىل ُدعائه ،ويف اآلية دليل أهنام دعوا مجيع ًا

ألن قوله( :قد أجيبت دعوتكام) يدل أن

ال��دع��وة منهام مجيع ًا ،وامل��ؤم��ن عىل دعاء
الداعي داع أيض ًا ،ألن قوله « آمني « تأويله

استجب فهو سائل كسؤال الداعي» (.((4

ودار وديار ،وجيوز أن يكون خالل واحد ًا

َ
آلهِ َ
إالهتك:
تك –

وسمي الرجل خلي ً
والصالء،
ال كأنّه يسدّ
ّ

األفراد من قوله تعاىل :ﮋﮜ ﮝ ﮊ األعراف،١٢٧ :

دعواتكام:
دعوتكامَ -

اآلهلة فقال« :وقرأ ابن عباس (وإالهتك)

عاقب خلال ،كالغرا وال��غ��راء ،والصىل
َ
خلل خليله» (.((4

قرأ اإلمام ع ّ
«دعواتكام» عىل صيغة
يل َ 

اجلمع من قوله تعاىل :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ يونس، ٨٩ :

قرأ اإلم��ام ع ّ
يل « إالهتك» بصيغة

الفراء قراءة ابن عباس وتفسريه ملعنى
ونقل ّ

وفسرّ ها :وي��ذرك وعبادتك؛ وق��ال :كان

فرعون يعبد وال َيعبد» ( ،((4وذكر النحاس

قال الفراءُ « :نسبت الدعوة إليهام وموسى

معنى قراءة اإلمام « وقال من احتج هبذه

( ((4املخترص البن خالويه ،154 :وقرأ بقراءة
اإلمام  أبو رجاء أيض ًا .ينظر :البحر املحيط
 ،335/8وقراءات أهل البيت. 119 :
( ((4لغات القبائل . 209-208 :
( ((4املحتسب  ،164/2وقرأ بقراءة اإلمام 
ابن عباس والضحاك واحلسن البرصي.
ينظر :إعراب النحاس  ، 188/3والطربيس
 ، 308/8ولسان العرب م��ادة «خلل»،
قراءات أهل البيت . 89 : :

( ((4معاين القرآن . 478/1
( ((4معاين القرآن وإعرابه  .26/3وقرأ بقراءة
لمي والضحاك أيض ًا .ينظر:
اإلمام ُ 
الس ّ
معاين القرآن للنحاس  ،490/1املخترص
البن خالويه ،58 :والبحر املحيط .243/5
( ((4معاين القرآن  ، 391/1وينظر :معاين القرآن
وإعرابه  ،297/2واملخترص البن خالويه:
45؛ وقراءات أهل البيت . 36 : :

عبدُ
القراءة :الدليل عىل أنه كان ُيعبد وال َي ْ

أ.م.د.انامر عبد اجلبار جاسم

أنّه قال :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ القصص، ٣٨ :

جم��ازاة لسوء فعلكم (((5ق���ال الزجاج:

وذك��ر أبو حيان أن ابن مسعود وابن

وعد اآلخرة ليسوء الوعد وجوهكم ،ومن

القصص.((5(»38 :

عباس وأنس ومجاعة غريهم قرأوا بقراءة

اإلمام وفسرّ وا ذلك بأمرين« :أحدمها :أن
املعنى :وعبادتك فيكون إذ ذاك مصدر ًا،
وقال ابن عباس( :كان فرعون ُي ْع َبد وال
َي ْعبد).

والثاين :إن املعنى :ومعبودتك ،وهي

الشمس التي كان يعبدها ،والشمس تسمى

لنسوء:
ليسؤوا –
َ

قرأ اإلمام ع ّ
يل « لنسو َء» بالنون وفتح

اهلمزة واإلفراد من قوله تعاىل :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ

ّ
(لنسون)
اإلرساء ،٧ :وروي أنّه قرأ أيض ًا

بالنون م��ع التشديد يف الثانية وبالياء

«ليسون» والفاعل ما تقدم من اسم اهلل
تعاىل ،ونسبة املساءة اىل اهلل سبحانه ألهنم
فعلوا املساءة بقوة اهلل تعاىل ومتكينه ،والفعل
يف األفراد واجلمع منصوب بالم كي ،وهو

فعل للوعد والعذاب ،والنون أخبار من اهلل
 عن نفسه ،أي :لنسو َء نحن وجوهكم
( ((5معاين القرآن . 393/1
( ((5البحر املحيط . 465/4

قرأ (ليسؤوا) فاملعنى :ليسوء هؤالء القوم
وجوهكم ،وقد قرئت( :لنسؤن وجوهكم)

بالنون اخلفيفة ،ومعناه :ليسوءن الوعد
وجوهكم  ...وجي��وز :لنسوء بالنون يف

موضع الياء» (.((5

وذكر النحاس قراءة اإلمام  بالنون

«لنسوء» ،وهي قراءة الكسائي أيض ًا «ويف

ٌ
ح��ذف ،واملعنى :ف��إذا ج��اء وعد
الكالم
اآلخرة بعثناهم لنسوء وجوهكم» (.((5

ريشا – رياشا:

قرأ اإلم��ام ع ّ
يل « وري��اش��ا» بصيغة

اجل��م��ع م��ن ق��ول��ه ت��ع��اىل  :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ
( ((5ينظر :معاين ال��ق��رآن للكسائي ،181 :
والطربي  ، 25-24/15والسبعة ،378 :
ومعاين األزه���ري ، 252 :واحلجة البن
خالويه ،124 :واملخترص الب��ن خالويه:
 ، 75وإعراب النحاس  ، 266/2واحلجة
 ،للفاريس  ، 49/3والتذكرة 497/2
 ،والقرطبي  ، 227/10والبيضاوي
.249/3
( ((5معاين القرآن وإعرابه . 187-186/3
( ((5معاين القرآن  ، 646-645/2وينظر :معاين
الفراء  117-116/2؛ واملحتسب ،15/2
والبحر املحيط . 14/6
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(إهلة) علام عليها ممنوعة من الرصف» (.((5

«وتقرأ «ليسوء وجوهكم» املعنى :فإذا جاء
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األعراف ،٢٦ :والرياش مجع واحدة الريش

البناء للمجهول ،وطائفة من املفردات

ولباس .ق��ال ال��زج��اج« :ويقرأ ورياشا.

َتوليتم – ُتوليتم:

ِ
بكسوته ،والريش :كل ما سرت
بريشته أي

والواو وكرس الالم من قوله تعاىل :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

فالن :أي صار له ما يعيش به» (.((5

«ويقرأ :أن توليتم وأن ُتوليتم -بضم التاء
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أو أنه مصدر بمعنى الريش ،كقوهلم :لِ ْبس
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بصيغة البناء للمعلوم ،ومن ذلك:

ُ
والريش :اللباس ،العرب تقول :أعطي ُته

قرأ اإلمام عيل ُ « توليتم» بضم التاء

الرجل يف جسمه ومعيشته ،يقال :تريش

ﮊ حممد ،٢٢ :أي :ويل عليكم ،قال الزجاج:

وذكر األزه��ري القراءات فيها وقال:

وفتحها ،فمن قرأ (توليتم) بالفتح – ففيها

أحد «ورياشا» غري احلسن .أخربين املنذري

أن توليتم عماّ جاءكم به النبي أن تعودوا اىل

«أمجع القراء عىل قراءة «وريشا» ومل يقرأ

وجهان :أحدمها :أن يكون املعنى :لعلكم

ع��ن اب��ن فهم ع��ن حممد ب��ن س�لام ق��ال:

أمر اجلاهلية ،فتفسدوا ويقتل بعضكم بعض ًا

سمعت سالم ًا أبا املنذري القارئ يقول:

(وتقطعوا أرحامكم) أي :تئدوا البنات،

فسألت يونس فقال :مل يقل شيئ ًا ،مها سواء،
ُ

فلعلكم أن توليتم األم��ر أن تفسدوا يف

الريش ،وإن شئته مصدر ًا يف معنى الريش،

بني هاشم ،وبنو هاشم قريش ًا ،وكذلك إن

الريش :الزينة ،والرياش :كاللباس ،قال:

تدفنوهن أح��ي��اء ،وجي��وز أن يكون:
أي
ّ

وقال الفراء :إن شئت جعلت الرياش مجع

األرض وتقطعوا أرحامكم ،ويق ُت ُل قريش

بس
ولباس» (.((5
ٌ
كام قالوا :لِ ٌ

املعلوم واملجهول

قرأ اإلمام  طائفة من املفردات بصيغة

( ((5معاين القرآن وإعرابه ،266/2وقرأ بقراءة
اإلمام  احلسن البرصي ،وعاصم برواية
ّ
الضبي وأبو عمرو برواية احلسني
املفضل
ّ
اجلعفي .ينظر :معاين القرآن للفراء، 375/1
معاين القرآن للنحاس ،377/1وخمترص ابن
خالويه ،43 :قراءات أهل البيت .35 ::
( ((5معاين القراءات . 177 :

ُتوليتم»( ،((5وذلك بالرجوع اىل أمركم

األول من قطيعة الرحم والكفر والفساد

يف األرض ،وذل��ك لضعفهم يف الدين

وحرصهم عىل الدنيا بأن يتوقع ذلك منهم
من عرف حاهلم ويقول هلم :هل عسيتم،
ومن قرأ بالبناء للمعلوم فهو عىل إرادة إن

توليتم أمور الناس أن تفسدوا يف األرض
( ((5معاين القرآن وإعرابه . 12/5
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وتقطعوا أرحامكم ،ويقال :ولعلكم أن

ونبوة .والدليل عىل ذلك قول اهلل (وهم
ّ

تصريوا اىل أمركم األول ( ،((5وقال ابن

ويوم يغلبون يفرح املؤمنون إذا غلبوا ،وقد

انرصفتم عن النبي الكريم وتوليتم عنه أن
«وروي عن ع ّ
يل «إن ُت ُوليتم» قال
جنيُ :

أبو الفتح :قال أبو حاتم :معناه :إن توالكم

الناس» (.((5

ُغ ِلبت – َغلبت:

ّ
ع�ل�ي َ « غ�� َل��ب��ت «
ق���رأ اإلم�����ام

بفتح ال��غ�ين وال��ل�ام م��ن ق��ول��ه ت��ع��اىل:
ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ الروم ،٢ – ١ :وقراءة اإلمام عىل

عىل ُ
«غ ِلبت» إال اب��ن عمر فإ َّنه قرأها «
َغ َل ِ
عالم َغل ُبوا ؟ فقال:
الروم» فقيل له:
بت
َ
ُ

كان ذلك ك ّله» (.((6

وق������راءة اإلم�����ام  م���رو ّي���ة عن

النبي،وقرأ هبا ابن عمر وأب��و عمرو،

ق��ال ال��زج��اج« :وق��رئ��ت ُ
«غلبت» بضم
الغني ،وقرأ أبو عمرو َ
«غ َلبت» بفتح الغني،

واملعنى عىل َغ ِلبت ،وهي إمج��اع القراء،

وذلك أن فارس كانت قد َغ َلبت الروم يف

ذلك الوقت ،والروم مغلوبة» (.((6

َن ْق ِدر – ُي َقدَّ ر:

قرأ اإلمام ع ّ
يل ُ « ي َقدَّ ر» بضم الياء

عىل أدنى ريف الشام والتفسري ير ّد قول

وفتح القاف والدال مشدّ دة من قوله تعاىل:

فح ِزن لذلك املسلمون ،وفرح مرشكو أهل

وق��راءة اإلم��ام  بالبناء للمجهول قرأ

ابن عمر ،وذلك أن فارس ظفرت بالروم

ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ األنبياء،٨٧ :

مكةَّ ،
ألن أهل فارس يعبدون األوثان وال

القراء منهم :اليامين وعبيد
هبا جمموعة من ّ

املسلمون اىل ال���روم ،ألنهّ ��م ذوو كتاب

القارئ « ُيقْدَ َر» بضم الياء والتخفيف ،قال

( ((5وقرأ بقراءة اإلمام  يعقوب أيض ًا .ينظر:
معاين الفراء  ،62/3والطربي ،36/26
ومعاين األزهري  ، 451 :واملخترص البن
خالويه  ، 140 :والبيضاوي ، 123/5
والبحر املحيط  ، 115/8والنرش . 80/2
( ((5املحتسب . 272/2

( ((6معاين القرآن . 319/2
( ((6معاين القرآن وإعرابه  ، 133/4وينظر:
معاين القرآن للنحاس  ، 921/2واملخترص
البن خالويه  ، 116 :وقراءات أهل البيت :
. 88

فأحبهم املرشكون لذلك ،ومال
كتاب هلمّ ،

بن عمري وقتادة واألع��رج ،وقرأ يعقوب
أبو حيان« :وع ّ
يل بن أيب طالب واليامين

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

«القراء جمتمعون
البناء للمعلوم ،قال الفراءّ :

من بعد غلبهم سيغلبون) ثم قال بعد ذلك:
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بضم الياء وفتح القاف وال��دال مشدّ دة»

فأصبحوا بحيث لو حرضت بالدهم ال

ُيرى – َترى:

ال ُيرى يشء إال مساكنهم  ،فهو حممول عىل

(.((6

يل  « ال َترى إ ّ
قرأ اإلمام ع ّ
ال مساكنَهم

« بفتح التاء عىل اخلطاب ونصب ،من
قوله تعاىل :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ األحقاف ،٢٥ :إذ

قام أحدٌ إال هندٌ »(.((6

رجعون – َت ْر َجعون:
ُت َ

بنى الفعل للفاعل ومحله عىل اخلطاب

املساكن بوقوع الفعل عليهاَّ ،
ألن «ترى»

ﮃ ﮄ ﮊ العنكبوت ((6( ،٥٧ :قال ابن خالويه:

من رؤية العني تتعدّ ى ملفعول واحد ،ومن

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

املعنى ،كام تقول :ما قام إال هند ،املعنى  :ما

قرأ اإلم��ام ع ّ
يل َ « ت ْرجعون» بفتح

للنبي الكريم صلوات اهلل عليه ،وانتصب
ّ
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َترى إال مساكنهم ،قال الكسائي« :معناه:

ضم فقال « ُيرى» أنّه ّ
دل بذلك عىل بناء ما
َّ

التاء عىل البناء للمعلوم من قوله تعاىل :ﮋ ﮂ

«ثم إلينا َت ْرجعون بفتح التاء عن عيل بن أيب

طالب .((6( »

سم فاعله ورفع االسم «مساكنهم» َّ
ألن
مل ُي ّ

َي ُطوفون – ُيطافون:

حممد قال حدثنا الفراء قال :حدثني حممد

للمجهول من قوله تعاىل :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ الرمحن:

الفعل صار حديث ًا عنه ،قال الفراء« :حدثنا

قرأ اإلمام ع ّ
يل ُ « يطافون» عىل البناء

بن الفضل اخلرساين عن عطاء بن السائب

 ، ٤٤فإذا استغاثوا من النار ُجعل غياثهم

أنه ق��ال( :ال ترى إال مساكنهم) » (.((6

وم��رة اىل النار .قال
هبم م��رة اىل احلميم
ّ
أبو حيان« :وقرأ ع ّ
لميُ :يطافون
يل
ُ
والس ّ

عن أيب عبد الرمحن عن ع ّ
يل بن أيب طالب

( ((6البحر املحيط  ، 409/6وينظر :معاين
الفراء  ، 210/2وإعراب النحاس ،55/3
والكشاف  ، 581/2والقرطبي ، 332/11
والنرش . 243/2
( ((6معاين القرآن  ، 55/3وقرأ بقراءة اإلمام
 ابن عامر وابن كثري وأبو عمرو ونافع
والكسائي ،ينظر :الطربي  ، 18/26والسبعة
 ،598 :ومعاين األزه��ري ،448 :واحلجة
البن خالويه  ،213 :والتذكرة ،680/2
والكشف  ، 375/2واحلجة أليب زرعة:

احلميم األين الذي قد صار كاملهل ،ف ُيطاف

 666والقراءة اإلمام الفراء .96-95 :
( ((6معاين ال��ق��رآن للكسائي ،233 :وينظر:
الكشاف  ،524/3والبيضاوي ،115/5
والبحر املحيط . 91-90/8
( ) ( ((6التيسري 141 :؛ واملخترص.149 :
( ((6امل���خ���ت�ص�ر الب������ن خ�����ال�����وي�����ه،115:
وينظر:التيسري،141:وقراءات أهل البيت
.87::

أ.م.د.انامر عبد اجلبار جاسم

واألعمش وطلحة وابن مقسمُ :يطوفون

سم فاعله ،واألصل
فبنى الفعل عىل ما مل ُي ّ

وقرئّ :
يطوفون ،أي :يتطوفون ؛ واجلمهور:

فنقلوا فتحة اهلمزة اىل ال��راء وهي ساكنة

بضم الياء وفتح الطاء وكرس الواو مشدّ دة،
يطوفون مضارع طاف »(. ((6

آتوا – ُأو ُتوا:

ق��رأ اإلم���ام ع� ّ
لي «ُ أو ُت����وا» بالبناء

للمجهول من قوله تعاىل :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﮊ آل عمران ،١٨٨ :قال ابن خالويه:
ُ
لمي عن ع ّ
يل بن
«يفرحون بام أو ُت��واُ ،
الس ّ
أيب طالب  ،((6( »tوذلك َّ
أن اليهود فرحوا
والنبوة ،ومعنى بام آتوا بام فعلوا (.((6

لترَ ونّ – لترُ ونّ :

قرأ اإلمام ع ّ
يل « لترُ َ ُو ّن» بضم التاء

عىل البناء للمجهول من قوله تعاىل :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ التكاثر ،٧ – ٦ :بضم التاء األوىل،
وفتح التاء الثانية من الفعل ،وذل��ك من

أريته اليشء ،أي :حترشون إليها فرتوهنا،
( ((6البحر املحيط  ، 278/8وينظر :معاين القرآن
وإعرابه  ،81/5واملخترص البن خالويه:
.149
( ((6املخترص البن خالويه.23 :
( ((6ينظر :معاين القرآن وإعرابه  ،417/1ومعاين
القرآن للنحاس  ،180/1والبحر املحيط
.192-189/3

ففتحوها ،وحذفوا اهلمزة خفيف ًا فبقيت الياء

والضم فيها ُمستثقل ،فحذفوا
مضمومة،
ّ
الضمة عنها فبقيت ساكنة وواو اجلمع
ّ

ساكنة ،فحذفوا الياء اللتقاء الساكنني،
فالتقى حينئذ ساكنان :واو اجلمع والنون

املدغمة فحذفوا ال��واو اللتقائهام ،قال
الفراء« :حدثنا أبو العباس قال حدثنا حممد

قال :حدثنا الفراء قال :وحدثني حممد بن
الفضل عن عطاء عن أيب عبد الرمحن عن

ع ّ
(ل� َّ
ون اجلحيم ثم
يل رمحه اهلل أنه قرأُ :ت�رُ
لرتوهنا) بضم التاء األوىل وفتح الثانية»
(((7

.

وعن الكسائي أنه قال :إنك لرتى أو ً
ال

ثم ت��رى ،ت��رى بنفسك واهلل اعلم .ومن
فتح التاء فهو عىل إرادة ل�ترون اجلحيم

بأبصاركم عىل البعد ،وقد جعل الفعل
( ((7معاين القرآن  ،288/3وقرأ بقراءة اإلمام
مى وابن عامر والكسائي .ينظر:
ُ 
الس َل ّ
السبعة ،695 :واحلجة البن خالويه، 247 :
ومعاين األزهري ،559 :والتذكرة ،771/2
واحلجة أليب زرعة ،771 :والنرش ،301/2
قراءة اإلمام الفراء.124-123 :

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

بام أويت آل إبراهيم من الكتاب واحلكم

يف الفعل «لرتْأ ُي ّ
ون» عىل وزن :لتفعلون،
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وال��رؤي��ة للمخاطبني ،أي ل�ترون أنتم يا

قدرت هلمِ ،
أعلمِ ،
وقدروا هلا سواء» (،((7

ضم كان جائز ًا
ذكر اهلل  وعبادته ،ومن َّ

وذكر أبو حيان القراءات فيها ووقف

أن يكون الفعل هلم ،كام تقول :متى ُتراك

وابن عباس والسلمي والشعبي وابن بزي

«ل� َّ
ون» أهنم حيرشون إليها فريوهنا يف
يف ُت�رُ

بن عبيد بن عمري وأبو حيوة وعباس عن

لرتوهنا كأنه أراد :لرتوهنا فرتوهنا ،ويف قوله

عبد اخلالق عن يعقوبُ :ق��دّ روه��ا مبني ًا

معرش من أهلاه التكاثر حتى زار املقابر عن

أن يكونوا مفعولني يرهيم غريهم ،وجائز ًا
خارج ًا ( ،((7وقال الفاريس« :ووجه الضم

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

عند ق��راءة اإلم��ام  فقال« :وق��رأ ع ّ
يل
وقتادة وزيد بن ع ّ
واجلحدري وعبد اهلل
يل
َ

حرشهم إليها فريوهنا ولذلك قرأ الثانية ثم

أب��ان ،واألصمعي عن أيب عمرو ،وابن

«لرتوهنا» داللة عىل أهنم إذا أروها ،رأوها،

للمفعول ،قال أبو عيل :كأن اللفظ قدروا

َقدَّ ر – ُق ِد ّر:

يقال :قدرت عليهم ،فهي مثل قولهَ [:ما إِ َّن
ُوء بِا ْل ُع ْص َب ِة ُأوليِ ا ْل ُق َّوة ِ] القصص:
َم َفاتحِ َ ُه َل َتن ُ

إال أن اليشء قد يذكر للتأكيد»(.((7

قرأ اإلم��ام ع ّ
يل ُ « ق��دّ روه��ا» بالبناء

وه��ا َت ْق ِدير ًا[
للمجهول من قولهَ ] :ق��دَّ ُر َ
اإلن��س��ان ،16 :بمعنى ُق� ِ
��درت هل��م ،قال

عليها ،ويف املعنى قلب َّ
ألن حقيقة املعنى أن

 ،76ومثل قول العرب :إذا طلعت اجلوزاء

ألقي العود عىل احلرباء» (.((7

الفراء« :ق��دروا الكأس عىل رأي أحدهم

يخَ ُر ُجون – يخُ َرجون:

الشعبي:
الرشاب ،وقد روى بعضهم عن
ّ

للمجهول من قوله تعاىلَ ]:ي ْو َم يخَ ْ ُر ُج َ
ون ِم َن
الأْ َ ْجدَ ِ
اث[ املعارج ،43 :قال ابن خالويه:

ال فضل فيه وال عجز عن رأيه ،وهو ألذ
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واملعنىُ :قدِّ رت عليهم.

( ُق��دِّ روه��ا تقدير ًا) واملعنى واح��د ،واهلل

( ((7ينظر :إعراب ثالثني سورة  ،183 :والكشف
 ،483/2والكشاف  ،281/4والطربيس
.533/30
( ((7حجة الفاريس  ،140/4وينظر :الطربي
 ،184/30وال��ق��رط��ب��ي ،174/20
والبيضاوي .334/5

قرأ اإلمام ع ّ
يل  « يخُ َر ُجون» بالبناء

( ((7معاين ال��ق��رآن  ،217/3وينظر :الطربي
 ،134/29واحل��ج��ة للفاريس ،83/4
واملحتسب  ،117/2والقرطبي .141/19
( ((7البحر املحيط  ،555/8وينظر :معاين القرآن
وإعرابه  ،202/5واملخترص البن خالويه:
 ،166والبيضاوي .271/5

أ.م.د.انامر عبد اجلبار جاسم

«يوم يخُ رجون بضم الياء ع ّ
يل ، ((7( »

( ،((7وذكر ابن خالويه قراءة اإلمام ،

وهي ق��راءة اإلم��ام  فقال« :واجلمهور

ع ّ
يل بن أيب طالب وابن مسعود وابن

وذكر أبو حيان رواية أيب بكر عن عاصم

(يخَ رجون) مبنيا للفاعل  .قال ابن عطية:
وروى أبو بكر عن عاصم مبني ًا للمفعول»

(. ((7

ُسئلت – سألت:

قرأ اإلمام ع ّ
ئلت
يل  « وإذا املوؤدة ُس ْ
« من قوله تعاىلَ ] :وإِ َذا المْ َْ��وؤُ و َد ُة ُسئِ َل ْت[

عباس وعن عرشة من أصحاب رسول اهلل

.((7( »

ين – ُز ِّين:
َز َّ

ق��رأ اإلم���ام ع� ّ
لي ُ 
����ن» بالبناء
«ز ِّي َ

للمجهول عىل تقدير :زين هلم رشكاؤهم

من قوله تعاىلَ ] :و َك َذلِ َك َز َّي َن لِ َكثِ ٍ
ري ِم َن
المْ ُشرْ ِ ِكنيَ َق ْت َل َأ ْو ِ
الد ِه ْم شرُ َ َكاؤُ ُه ْم[ األنعام:

ين بضم
 ،137قال ابن خالويه« :وكذلك ُز ّ

أي :خاصمت عن نفسها وسألت .قال

الزاي لكثري من املرشكني ُ
قتل أوالدهم ع ّ
يل

جماهد عن أبيه عن ابن عباس أنّه قرأ (وإذا

وق��ال ال��ف��راء« :وك��ان بعضهم يقرأ:

هي التي تسأل وال ُتسأل  ...ومن قرأ (وإذا

سم فاعله،
أوالده��م) فريفع القتل إذا مل ُي ّ

لت ،كام جاز
(بأي ذنب ُقتلت) ثم جيوز ُقتِ ْ
هلا ّ

( ((7معاين القرآن  ، 241-240/3وقرأ بقراءة
اإلمام ُ أبيّ وابن مسعود وابن عباس وجماهد
وجابر بن زي��د  .ينظر :معاين الكسائي:
 ،250والطربي  ،45/30وإعراب النحاس
 ،99/5والبيضاوي  ،289/5والبحر
املحيط . 604/8
( ((7املخترص البن خالويه.169 :
( ((7املخترص البن خالويه ،41-40 :وينظر:
معاين األزهري ،170 :وقراءات أهل البيت:
.32

الفراء« :وحدثني عيل بن غراب عن ابن

لت) ،وقال:
املوؤدة سئلت) (بأي ذنب َقتِ ْ

املوؤدة ُسئِ َلت) ففيه وجهانُ :سئِلت فقيل

يف املسألة األوىل ،ويكون ُسئلتُ :سئل عنها
طلبت منهم،
وأدوها ،كأنك قلت:
الذين
ْ
ُ

وبأي ذنب قتلتموهم»
فقيل :أين أوالدكمّ ،

( ((7املخترص البن خالويه ،161 :وينظر :قراءات
أهل البيت . 121 : :
( ((7البحر املحيط .472/8

بن أيب طالب .((7( »

(وك��ذل��ك ُز ّي��ن لكثري من املرشكني ُ
قتل

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

التكوير ،8:بالبناء للمعلوم  ،واملَ ْودة عىل
وسئلت
حيةُ ،
زنة املَ ْوؤزة  ،وهي املدفو َنة ّ

فقال« :وإذا املوؤدة َسألت بأي ذنب ُقتِ ْل ُت

ويرفع الرشكاء بفعل ينويه؛ كأنّه قال :ز َّينه
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هلم رشكاؤهم» (.((8

ُي ِض َّل – َي ّ
ضل:

يل َ « ي َّ
قرأ اإلمام ع ّ
ضل» بفتح الياء
من قوله تعاىلَ ] :ف َل ْن ُي ِض َّل َأ ْعماَلهَ ُ ْم[ حممد:
ضل أعامهلم ع ّ
 ،4قال ابن خالويه« :فلن َي ّ
يل

 ،فلن َي ّ
ضل أعاملهُ م عنه» (.((8

َأمىل – ُأ ِميل:

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

يل ُ 
قرأ اإلمام ع ّ
«وأمليِ » بضم اهلمزة

]الش ْي َط ُ
وكرس الالم من قوله تعاىلَّ :
ان َس َّو َل
لهَ ُ ْم َو َأ ْملىَ لهَ ُ ْم [ حممد ،25 :عىل أنه مضارع
من َ
«أ ْمىل» ،والفاعل ضمري اسم اهلل تعاىل،
تقديره « أنا « ،خيرب اهلل تعاىل عن نفسه،
واملعنى :الشيطان سول هلم ُ
وأميل أنا هلم،
ّ
أيُ :أ ُ
أخر عذاهبم .قال ابن خالويه« :يقرأ
بضم اهلمزة وكرس الالم وفتح الياء ،وبفتح

اهلمزة وال�لام وإسكان الياء ،فاحلجة ملن

ضم اهلمزة أنّه ّ
دل بذلك عىل بناء الفعل ملا مل
ّ
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سم فاعله ،ألنّه جعل «التسويل» للشيطان،
ُي َّ
و»اإلم�لاء» لغريه واحلجة ملن فتح اهلمزة

( ((8معاين القرآن .357/1
( ((8املخترص البن خالويه  ،041 :وذكر
أبو حيان أنَّ اإلمام  قرأ الفعل بالبناء
يل «فلن يضلّ » مبني ًا
للمفعول فقال(( :وقرأ ع ّ
للمفعول «أعامهلم» رفعٌ )) البحر املحيط
.601/8

أنه جعل الفعل مبني ًا للفاعل ،فكأنه قال:

سول هلم ،واهلل أمىل هلم» (.((8
الشيطان ّ

فمن ق��رأ ُ(أم�ِلِ) بضم اهلمزة وكرس

الالم وفتح الياء عىل أنّه فعل ماض مبني

للمجهول ،والقائم مقام الفاعل «هلم»،
ومن قرأ «أ ْم�َل�ىَ » بفتح اهلمزة وال�لام مع

ٍ
ماض والفاعل
إسكان الياء عىل أنّه فعل

ضمري اسم اهلل تعاىل وتقديره :أ ْملىَ هو أي

«اهلل» ،فتكون مجلة مستأنفة ،قال الطربي:

قراء احلجاز والكوفة «وأمىل
«قرأته عامة ّ
هلم» بفتح األلف منها بمعنى وأمىل ُ
اهلل هلم،
وأميل
وقرأ ذلك بعض أهل املدينة والبرصة ُ

سم فاعله ،وقرأه جماهد
هلم عىل وجه ما مل ُي ّ

وأم�لي بضم األلف وإرسال
فيام ذكر عنه ُ
الياء عىل وجه اخلرب من اهلل  عن نفسه
(((8

سول
أنّه يفعل ذلك هبم»  ،فالشيطان ّ
الهم عىل الغواية ،وأنا أنظرهم ُ
هلم ود ّ
وأميل

( ((8احلجة البن خالويه ،412 :وقرأ بقراءة
اإلم���ام  اب��ن مسعود وزي��د ب��ن ثابت
وجماهد واألع��رج واجلحدري واألعمش ،
وينظر :السبعة  ،006 :ومعاين األزهري:
 ،154واحلجة للفاريس  ،504/3والتذكرة
 486/2؛ والكشف  ،873/2والنرش يف
القراءات العرش .082/2
( ((8الطربي  ،37/26وينظر :معاين الفراء
 ،63/3واملحتسب  ،272/2والبيضاوي
 ،123/5والبحر املحيط .117/8
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هلم.

استَحقّ  -استُحقّ :

قرأ اإلمام ع ّ
يل « استَحقّ » بفتح التاء

�آخ� َ�ر ِ
مبني ًا للمعلوم من قوله تعاىلَ ] :ف� َ
ان

َي ُقو َم ِ
است ََحقَّ َع َل ْي ِه ُم
ان َم َقا َم ُهماَ ِم َن ا َّل ِذ َ
ين ْ
الأْ َ ْو َل َي ِ
ان [ املائدة ،107 :وذلك عىل البناء

للفاعل وهو األوليان ،األحقان بالشهادة
لقرابتهام ومعرفتهام وهو خرب حمذوف ،أي:
مها األوليان أو خرب «آخران» أو مبتدأ خربه

«آخ��ران» أو ُ
بدل منهام أو من الضمري يف
يوجهوا
قرؤوا ذلك بفتح التاء أرادوا أن ّ
تأويله إىل :فآخران يقومان مقامهام مقام

املؤمتنني اللذين عثر عىل خيانتهام يف القسم
واالستحقاق به عليهام قبلهام من الذين
استحق عىل املؤمتنني عىل املال عىل خيانتهام

القيام مقامهام يف القسم واالستحقاق يف

األوليان باملّيت» (.((8

ومن قرأ «استحق» بضم التاء فإنّه جعله

سم فاعله والتثنية يف «األوليان»
فعل ما مل ُي ّ
فاملعنى االسم الذي يف «يقومان» كأنه قال:

( ((8الطربي  .97-77/7وقرأ بقراءة اإلمام
يب واب��ن عباس واحل��س��ن البرصي
ُ أ ّ
وحفص عن عاصم.

يقوم األوليان ،وهو التثنية األوىل ،ومعنى

«عليهم» بمعنى «منهم»(((8وقال مكي

«وحجة من فتح التاء أنّه بنى الفعل،
القييس:
ّ

فأضاف الفعل إىل «األول��ي��ان» فرفعهام

بـ(استَحقّ ) التقدير :من الذين
استحقّ
َ

عليهام أوليان بامليت وصيته التي أوىص هبا
إىل غري أهل دينه ،أو إىل غري قبيلته ،وحجة

ضم التاء أنه بنى الفعل للمفعول ،وهو
من ّ
األوليان ،فأقام األوليان مقام الفاعل عىل

تقدير حذف مضاف ،واملعنى :من الذين
استحق عليهم إثم األولنيَّ ،
ألن األوليني
الوصية أو
التستحق نفسامها ،إنام استحق
ّ

اإلثم ،وجيوز ذلك» (.((8

فل َي َ
من – ف ُي ِ
عل َم َّن:
عل َّ

لي « ف ُي ِ
ق��رأ اإلم��ام ع� ّ
عل َم َّن» بضم
الياء وكرس الالم من قوله تعاىلَ ] :ف َل َي ْع َل َم َّن

ين َصدَ ُقوا َو َل َي ْع َل َم َّن ا ْل َك ِ
اذبِنيَ [
اللهَّ ُ ا َّل ِذ َ
العنكبوت ،3 :ذلك عىل جعل « ُي ِ
من»
عل َّ

فن الناس َم ْن هم»  ،فحذف
عر ّ
بمعنى « ُي ِّ

( ((8ينظر :معاين القرآن للنحاس  ،313/1معاين
األزهري ،147 :واحلجة البن خالويه،71 :
تفسري البيضاوي  ،148/2والبحر املحيط
.61/4
( ((8الكشف .458/1
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يقومان ،قال الطربي« :وأحسب أن الذين

فآخران يقومان من الذين استحق عليهم،
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املفعول األول  ،قال ابن جني« :وأن شئت

َو َي َذ ُر َ
ون َأزْ َواج ًا [ البقرة ،234 :وفتح الياء

من قوهلم :ثوب ُم ْعلم ،ومن قوهلم :فارس

يتوفون أعامرهم .قال ابن جني« :وذلك أنه

مل حتمله عىل حذف املفعول لكن عىل أنه

ُم ْع َلم ،أي :أعلم نفسه يف احلرب بام ُيعرف

هر ّن
به من ثوب أو غريه ،فكأنه قال :ول َيشْ َ

وليشهر ّن الكاذبني ،فريجع
الذين صدقوا،
َ

أيامهم أو أعامرهم أو آجاهلم»(.((8

وذكر َّ
أن حذف املفعول كثري يف القرآن

إىل املعنى األول ،إال أنه ليس عىل تقدير
املفعول الثاين ال األول ،كأنّه قال :فل ُي ِ
من
عل ّ

َخ ِل َق ْت – َخ َل ْق ُت:

اهلل الصادقني ثواب صدقهم ،والكاذبني
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عىل حذف املفعول ،أي:والذين يتوفون

وفصيح الكالم ،وذلك إذا كان هناك ٌ
دليل

حذف املفعول ،وإن شئت كان عىل حذف
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يف الفعل عىل إرادة حذف املفعول ،واملعنى:

علمن»
عقاب كذهبم»( .((8ومن قرأ «فل َي ّ

بفتح الياء وال�لام ،فهي بمعنى فليكافئن

مسببة عن علم،
اهلل الذين آمنوا ،واملكافأة ّ
صحت املكافأة ،وأعلمت إذا
ولو مل ُيعلم ملا ّ

مل تكن بمعنى أعلمت الثوب فهي بمعنى
َعرفت ،وهي متعدية إىل مفعول واحد.

ُيتو ّفون – َيتو ّفون:

قرأ اإلمام ع ّ
يل َ « يتو ّفون» بفتح الياء

ين ُيت ََو َّف ْو َن ِم ْن ُك ْم
من قوله تعاىلَ ] :وا َّل ِذ َ

( ((8املحتسب  ،061-951/2وقرأ بقراءة
اإلم��ام  الزهري وجعفر بن حممد ،وقد
ذكر ابن خالويه(( :فليَعْ لَمُ نّ اهلل وليَعْ لَمُ نّ
الكاذبني بضم امليم عيل بن أيب طالب 
وال��زه��ري .فليُعْ لَمن اهلل بضم الياء عن
ّ
يل  ))املخترص
الكلبي ،وقد روي عن ع ّ
البن خالويه.411 :

عليه.

قرأ اإلمام ع ّ
يل َ « خ َل ْق ُت ،ر َف ْع ُت،

طح ُت « بفتح أوائل هذه األفعال
َن َص ْب ُتَ ،س ْ
وضم التاء فيها من قوله تعاىلَ ] :أ َفال َي ْن ُظ ُر َ
ون
ّ
السماَ ِء َك ْي َ
إِلىَ الأْ ِبِلِ َك ْي َ
ف
ف ُخ ِل َق ْت * َوإِلىَ َّ

ُر ِف َع ْت * َوإِلىَ الجْ ِ َب ِ
ف ُن ِص َب ْت * َوإِلىَ
ال َك ْي َ
ض َك ْي َ
الأْ َ ْر ِ
ف ُس ِط َح ْت [ الغاشية،20-17 :

وقد ُأسندت هذه األفعال إىل اهلل سبحانه،
وح��ذف املفعول للداللة عليه ،ق��ال ابن

فيهن ع ّ
«بضم التاء
خالويه:
يل ،((8( »
ّ
ّ
( ((8املحتسب  ،125/1وق��رأ ب��ق��راءة اإلم��ام
مي أي��ض � ًا .ينظر :جممع البيان
ُ
الس َل ّ
 ،336/2والكشاف  ،143/1قراءات أهل
البيت .21 : 
( ((8املخترص البن خالويه .172 :وقرأ بقراءة
اإلم��ام  أبو حيوة وابن أيب عبلة وحممد
بن السميفع وأبو العالية .ينظر :معاين القرآن
للفراء  ،258/3وإعراب ثالثني سورة من
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والفعل مبني للفاعل واملفعول حمذوف

مقابل التخفيف يف ألفاظ أخ��رى لتميم

قال ابن جني« :املفعول هنا حمذوف لداللة

«تقول :كسرَ ْ هتا وقطعتها ،فإذا أردت كثرة

أي :خلقتها ورفعتها ونصبتها وسطحتها،

املعنى عليه ،أي :كيف خلقتها ورفعتها
ونصبتها وسطحتها وقد تقدّ م القول عىل

( ،((9وفائدة التشديد ذكرها سيبويه بقوله:
ومزقته...
العمل قلت :كسرّ ته وقطعته ّ
وجرحته :أكثرت
وجرحتهم،
رحتَه
َ
وج ْ
َّ
َّ

حسن حذف املفعول به ،وأن ذلك أقوى

موتت
اجل��راح��ات يف ج��س��ده ...وق��ال��واَّ :

التشديد والتخفيف

جيول أي ُيكثر اجلوالن ،و ُي َط ّوف
وقالواّ :

عربية الناطق به» (.((9
دليل عىل قوة ّ

َّ
إن التشديد سمة من سامت اللهجات

البدوية التي كانت غالب ًا متيل إىل الشدّ ة
اتسم نطقهم بسلسلة من األص��وات
إذ ّ

القوية الرسيعة ،وجلوء املتكلم إىل استعامل
التفخيم والتغليظ والتشديد واإلدغام مما

جعل كالمهم غليظ ًا قوي ًا يناسب احلال يف

معيشتهم وبيئتهم (.((9

وقد ُنسب التشديد إىل بني متيم وسفىل

قيس وربيعة والتخفيف أله��ل احلجاز
وقريش ،و ُنسب الشديد كذلك إىل قريش

القرآن الكريم ،79 :والطربيس ،477/10
وال��ق��رط��ب��ي  ، 36/20وال��ب��ح��ر املحيط
.652/8
( ((9املحتسب .356/2
العربية
العربية ،89 :واللهجات
( ((9يف اللهجات
ّ
ّ
يف الرتاث .657/2

كثر التطويف ،واعلم َّ
أن التخفيف يف
أي ُي ُ

فعلت إدخاهلا هاهنا
هذا جائز ك ّله ،إال أن ّ
لتبيني الكثري» (.((9

فزيادة املبنى بالتشديد تؤدي إىل زيادة

املعنى ،ونقصان املبنى يؤدي إىل نقصان،
وقد وردت يف قراءة اإلمام ع ّ
يل  قسم

من األصوات قرأها بالتشديد ،وقسم قرأها
بالتخفيف ،ومن ذلك:

فوسطن:

قرأ اإلمام ع ّ
«فوسطن» مشددة
يل 
ّ
السني من قوله تعاىلَ ] :ف َو َس ْط َن بِ ِه جمَ ْ ع ًا

[ العاديات ،5:عىل معنى التمييز وجعله

شقني ومعنى التخفيف فيه صرِ ْ َن يف وسطه،
واملعنى واحد وأن كان يف التشديد معنى

( ((9ينظر :القرطبي  ،378/2املزهر .277/2
( ((9الكتاب .64/4
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يف كالمها نتيجة طبيعة حياهتم اخلشنة،

وقومت ،إذا أردت مجاعة اإلبل وغريها،
َّ
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التكثري ،قال الفراء« :اجتمعوا عىل ختفيف

ون َو ُي ْق َت ُل َ
من قوله تعاىلَ ] :ف َي ْق ُت ُل َ
ون[ التوبة:

وسطت اليشء
صواب ًا ،ألن العرب تقولَ :

الرقايش (.((9

بالعدو مجع ًا ،وأضمر املصدر لداللة اسم

وسطن
جني« :فأما ّ
الفاعل عليه ،قال ابن ّ

من قوله تعاىلَ ] :و َي ْق ُت ُل َ
ون ال َّنبِ ِّينيَ بِ َغيرْ ِ
الحْ َ قِّ [ البقرةَّ ،61 :
فإن بني إرسائيل قتلوا

جعلنه شطرين ،قسمني ،شقني ومعنى

أبو حيانَ « :م ْن قرأ ُيق َّتلون بالتشديد لظهور

�وس��ط��ن» كان
«ف� َ
�وس��ط��ن» ول��و قرئت «ف� ّ

(((9
وسطن
ّ
ووسطته ،بمعنى واحد»  ،أيّ :

ميزن به مجع ًا ،أي:
بالتشديد فعىل معنىّ :
(وسطنه) صرِ ْ ن يف وسطه ،وإن كان املعنيان
َ
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متالقيانّ ،
فإن الطريقني خمتلفان :ومعنى
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ووسطنه
َ
توسطّ ...
«وسطن» خفيفة كمعنى ّ
وسطنه خمفف ًا ملا يف
مشددة أقوى معنى من َ
التشديد من معنى التكثري والتكرير» (.((9

 ،111وهي قراءة احلسن وأيب نعيم الفضل
«و ُي َق َّت ُلون» بالتشديد
وقرأ اإلمام َ 

سبعني نبي ًا منهم حييى وشعيبا و زكريا ،قال

املبالغة يف القتل ،وهي قراءة ع ّ
يل .((9( »
وقرأ اإلمام « وال ُت َق ّتلوا» بالتشديد

عىل التكثري من قوله تعاىلَ ] :وال َت ْق ُت ُلوا
َأن ُْف َس ُك ْم[ النساء ،29 :قال ابن خالويه:
«وال َتقتلوا أنفسكم بالتشديد ع ّ
يل بن أيب

وذكر أبو حيان َّ
«فوسطن» بالتشديد
أن
ّ

طالب والسلمي» ( ،((9وذل��ك عىل

أن وسط خمفف ًا ومثق ً
يف وسطن ،ونقلوا َّ
ال

لن» مشدد ًا من
وقرأ اإلمام « وال ُي َق ّت َ
قوله تعاىلَ ] :وال َي ْق ُت ْل َن َأ ْوال َد ُه َّن[ املمتحنة:

للتعدية ،والباء مزيدة للتوكيد ،وهي مبالغة
بمعنى واحد ،وأهنام لغتان بمعنى(.((9

ويقتلون:

قرأ اإلمام ع ّ
يل  « و ُي َق َّت ُل َ
ون» بالشديد

( ((9معاين القرآن  .285/3وقرأ بقراءة اإلمام
ابن أيب لييل وأبو رجاء وقتادة وأبو حيوة وزيد
بن عيل وابن أيب عبلة .ينظر :املخترص البن
خالويه  ،178 :والبحر املحيط ، 715/8
قراءات أهل البيت .136 :
( ((9املحتسب .371-370/2
( ((9البحر املحيط .715/8

التكثري واملبالغة يف القتل.

( ((9املخترص البن خالويه  .55 :وينظر :قراءات
أهل البيت .44 : :
( ((9البحر املحيط  ، 346/1وينظر :املخترص
البن خالويه .6 :
( ((9املخترص الب��ن خالويه ،25 :وه��ي ق��راءة
احلسن البرصي أيض ًا .ينظر :معاين النحاس
 ،260/1واملحرر الوجيز  ، 28/4القرطبي
 ، 156/5وال��ب��ح��ر املحيط ، 324/3
وقراءات أهل البيت .25 : :
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 ،12قال الفراء« :هذا فيام كان أهل اجلاهلية

سواء»(.((10

يئدون ،فبويعوا عىل أ َّ
ال يفعلوا ،فقالت هند:

وختلقون مضارع «خلق» واألص��ل يف

«فعل» يراد منها املبالغة والتكثري يف
وصيغة ّ

قال أبو حيان« :وقرأ ع ّ
لمي وعون
يل ُ
والس ّ

ينزل:

بفتح التاء واخلاء والالم املشدّ دة .قال ابن

قد ربيناهم صغارا،وقتلتموهم كبارا»(،((10

الفعل.

قرأ اإلمام ع ّ
يل ُ « ين ََّزل» بالتشديد من

السماَ ِء[ احلديد:
قوله تعاىلَ ] :و َما َي ْن ِز ُل ِم َن َّ

 ،4قال ابن خالويه« :وما ُي َّنزل من السامء

ع ّ
يل .((10(»

العقييل وعبادة وابن أيب ليىل وزيد بن ع ّ
يل:
جماهد :رويت عن ابن الزبري» (.((10

يكذبونك:

��ك ِ
يلُ « ي ْ
ق���رأ اإلم����ام ع ّ
��ذ ُب��ون��ك»

��م ال
بالتخفيف م��ن قوله ت��ع��اىلَ ] :ف���إِنهَّ ُ � ْ
ُي َك ِّذ ُبو َن َك[ األنعام ،33 :إذ نقل النحاس

قرأ اإلم��ام ع ّ
يل « وتخَ َ َّل ُق َ
ون» بفتح

صح
عن أيب عبيد القاسم بن سالم أنّه قد ّ

َوتخَ ْ ُل ُق َ
ون إِ ْفك ًا[ العنكبوت ،17 :واملعنى يف

«ومعنى (اليكذبونك) :ال جيدونك كاذب ًا،

التاء واخلاء والالم املشدّ دة من قوله تعاىل] :

عنه ال��ق��راءة بالتخفيف .ق��ال النحاس:

التشديد والتخفيف واحد فيهام .قال الفراء:

ك�ما ت��ق��ول :أمح��دت��ه إذا وج��دت��ه حم��م��ود ًا،

مي فإنّه قرأ (تخَ ّلقون إفكا)
عبد الرمحن ُ
الس َل ّ

عليك أن��ك ك��اذب؛ ألن��ه يقال :أكذبته،

«وقد اجتمعوا عىل ختفيف (تخَ ْ ُلقون) إ ّ
ال أبا
ينصب التاء و ُيشدّ د الالم ،ومها يف املعنى

( ((10معاين ال��ق��رآن  ،152/3وه��ي ق��راءة
مي واحلسن البرصي أيض ًا .ينظر:
ُ
الس َل ّ
املخترص البن خالويه ،155 :والقرطبي
.73/18
( ((10املخترص البن خالويه .152 :وينظر:
قراءات أهل البيت .118 : :

وجيوز :أن يكون معنى املخففة :ال يبينون

إذا احتججت عليه وبي ّنت أنه ك��اذب...

والقول يف هذا مذهب أيب عبيد واحتجاجه

الزم َّ
علي ًا – رمح��ة اهلل عليه – هو
ألن ّ

( ((10معاين القرآن  .315/2وينظر :الطربي
 ، 89/20وم��ع��اين النحاس ،911/2
واملخترص البن خالويه ،114 :والكشاف
 ،201/3والقرطبي .335/13
( ((10البحر املحيط .185/8
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ختلقون:

التشديد تتخلقون بتاءين ،فحذفت إحدامها،
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بالتخفيف ،وحكى الكسائي عن العرب:

���ن ُي َس ّلم وجهه هلل ع� ّ
لي 
ف��ق��الَ :
«و َم ْ
مي وعبد اهلل بن مسلم بن يسار»
ُ
والس ّل ّ

ورواه ،وكذبته :أخربت أنّه كاذب» (.((10

ُي ْس ِلم) مضارع أسلم ،وع� ّ
والسلمي
لي
ّ

صح عنه أنه قرأ
الذي روى احلديث ،وقد َّ

أكذبت الرجل ،أخربت أنّه جاء بالكذب
واحتجاج أيب عبيد بأنه روي َّ
أن أبا

جهل قال للنبي : إنّا ال نكذبك ،ولكنا
نكذب ما جئت به ،فأنزل اهلل َ ( فإِنهَّ ُ ْم
ال ُي َك ِّذ ُبو َن َك) ،وعن ابن عباس إنهَّ م كانوا
يسمون النبي األمني (.((10
ّ

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

يسلم:

قرأ اإلمام ع ّ
يل ُ « ي َس ِّلم» بتشديد الالم،

]و َم ْن ُي ْس ِل ْم َو ْج َه ُه
مضارع س َّلم قوله تعاىلَ :

وعبد اهلل بن مسلم بن يسار :بتشديد الالم،

مضارع س ّلم» (.((10

ُعجاب:

قرأ اإلم��ام ع ّ
"ع َّجاب" بتشديد
يل ُ 
اجليم من قوله تعاىل ] :إِ َّن َه َ��ذا َلَش�يَ� ْ ٌء

ص ،5 :ع�لى معنى املبالغة
��ج� ٌ
ُع� َ
��اب[ ّ

والتكثري ،قال الفراء« :قرأ أبو عبد الرمحن

إِلىَ اللهَّ ِ[ لقامن ،22 :واملراد من التسليم هو

لمي (ليشء ُع ّجاب) والعرب تقول:
ُ
الس ّ
وك ّرام ُ
هذا رجل كريم ُ
وكرام ،واملعنى كله

القراء
مضارع أسلم .قال الفراء« :قرأها ّ

نعت
[ نوح ،22:معناه كبري ًا ...فكل نعت َّ

التفويض إىل اهلل ،ومن قرأ « ُي ْسلم» فهو

بالتخفيف ،إال أبا عبد الرمحن فإنّه قرأها

أس ِلم
«و َم ْن ُي َس ّلم» ،وهو كقولك للرجلْ :
230

( ،((10وقال أبو حيان« :قرأ اجلمهور (من

وس ّلم»(.((10
أمرك إىل اهلل َ

ووق��ف ابن خالويه عىل ق��راءة اإلمام

( ((10معاين القرآن  ، 330/1وينظر :التيسري :
 ،84وقراءات أهل البيت .31 : :
( ((10معاين النحاس .329/1
( ((10معاين القرآن  ،329/2وينظر :إعراب
ال��ق��رآن  ،196/3والكشاف ،235/3
والقرطبي  ،74/14واإلحتاف .350 :

واحد مثله قوله تعاىلَ ] :و َم َك ُروا َم ْكر ًا ُك َّبار ًا

به اس ًام ذكر ًا أو أنثى أتاك عىل ُف ّعال ُمشدّ د ًا
وخم ّفف ًا فهو صواب» (.((10

وذكر الزجاج أنّه يف معنى عجيب وجيوز

ُع ّجاب يف معنى عجيب .وبينّ النحاس َّ
أن

( ((10املخترص البن خالويه .117 :
( ((10البحر املحيط .249/7
( ((10معاين القرآن  ،398/2وقرأ بقراءة اإلمام
مي وعيسى بن عمر وابن مقسم ،ينظر:
ُ
الس ّل ّ
املخترص البن خالويه  ،129 :واملحتسب
 ، 230/2والبحر املحيط  ،512/7قراءات
أهل البيت.104 :
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عجيب وعجاب بمعنى واح��د وكذلك

مقاتلة وقتاال ،وكتب كتاب ًا ،فصار املصدر

يمشون:

عط ًا ،فجرى املصدر عىل الثقيلة لداللة

ُع ّجاب(.((11

قرأ اإلمام ع ّ
يل ُ « ي َّ
مشون» بضم الياء

وتشديد الشني وفتحها من قوله تعاىل] :
ون فيِ الأْ َ ْس َو ِ
َو َي ْم ُش َ
اق[ الفرقان ،20 :ومن
ون فيِ َم َس ِ
قوله تعاىلَ ] :ي ْم ُش َ
اكنِ ِه ْم[ السجدة:
 ،26وقراءة اإلمام أريد هبا الكثرة ،قال أبو
الفتحُ « :يمشّ ون كقولك ُيدْ َعون إىل امليش،

وحيملهم حامل إىل امليش ،وجاء عىل ُف ّعل
جاءت الصيغة للتكثري يف الفعل.

كذابا:

يِ 
«ك َ
ق����رأ اإلم������ام ع��ل� ّ
����ذاب����ا»

تعاىل]:و َك َّذ ُبوا بِآياتِنَا
بالتخفيف من قوله
َ
ِك� َّ�ذاب � ًا[ال��ن��ب��أ،28:وم��ن قوله ت��ع��اىل]:ال
َي ْس َم ُع َ
ون ِف َيها َلغْ و ًا َوال ِك َّذاب ًا[ النبأ35:

إذ جعل ِ
«كذابا» بالتخفيف مصدر كاذب

ُيكاذب مكاذبة ِ
وكذابا ،مثل :قاتل ُيقاتل

( ((11ينظر :معاين القرآن وإعرابه ، 240/4
ومعاين النحاس .1049/2
( ((11املحتسب  ،120/2وقرأ بقراءة اإلمام
اليامين وعيسى بن عمر وابن مسعود ينظر:
املخترص البن خالويه ،118 :وقراءات أهل
البيت .83 : :

الفعل عىل صاحبه ،فهو بمعنى الكذب
وأقيم مقام التكذيب ( ((11ومن شدّ د فهو

(كذب) تكذيب ًا ّ
من ّ
وكذابا ،قال أبو الفتح:

«يقال كذب يكذب ِكذابا وكذابا ،وكذب

ّ
كذابا ،بتثقيل ال��ذال فيهام مجيع ًا ،وقالوا
أيض ًاِ :كذابا خفيفة ،وقال قطرب :رجل

ِكذاب صاحب ِكذب» (.((11

فرق الكسائي بني األول والثاين،
وقد ّ

بـ(كذبوا) فقرأه ّ
ّ
َّ
«كذابا»
ألن األول مقيد

ألنه مصدر ّ
«كذبوا» ،وخفف الثاين ألنّه
غري مقيد بام قبله ،ومعناه :ال يكذب بعضهم

بعض ًا من كاذبته كذابا ،ومكاذبة ويشدّ د

«كذبوا» يفيد ّ
األوىل ويقول قولهّ :
الكذاب

باملصدر ،وهي لغة يامنية فصيحة (.((11

( ((11ينظر :الطربي  ،11/30معاين األزهري:
 ،524واحلجة البن خالويه ،237 :والتذكرة
 ،751/1واألوىل ق��راءة عيسى بن عمر
والثانية قراءة الكسائي.
( ((11املحتسب  ،348/2وينظر :أع��راب
ثالثني سورة ،124 :والبيضاوي ،280/5
والنرش يف القراءات العرش .297/2
( ((11معاين القرآن للكسائي ،250 :ومعاين

الفراء  ، 229/3والسبعة .669 :
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لتكثري فعلهم ،إذ هم :مجاعة» ( ،((11فقد

هنا يف معنى الفعل دون لفظه مثل أعطيته
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ملساكني:

قرأ اإلمام ع ّ
«ملساكني» بتشديد
يل ّ 

مساك مجع تصحيح من قوله
السني مجع ّ
َ
الس ِفين َُة َف َكا َن ْت لمِ َ َس ِ
اكنيَ
تعاىل ] :أ َّم��ا َّ

َي ْع َم ُل َ
ون فيِ ا ْل َب ْح ِر[ الكهف ،79 :وقد

ع��رض أب��و حيان ل��ق��راءة اإلم��ام ومعنى
التخفيف والتشديد فيهام ،فقال« :وقرأ
اجلمهور :مساكني بتخفيف السني مجع

مسكني ،وقرأ ع ّ
يل كرم اهلل وجهه بتشديد
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مساك مجعه تصحيح ،فقيل:
السني مجع ّ
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نجومه فإنّه نزل يف تضاعيف عرشين سنة،
الفراء« :واملعنى
ّنزل شيئ ًا بعد يشء ،قال ّ

أحكمناه

وفصلناه»(((11

وقال أبو الفتح:

ونزلناه شيئ ًا بعد يشء،
فصلناه ّ
«تفسريه ّ

ودليله قوله تعاىل (عىل مكث) » (،((11
فنزول القرآن كان شيئ ًا بعد يشء ،آية بعد

آية وقصة بعد قصة ،وقد يكون يف التشديد
معنى التأكيد واملبالغة ،والتكثري.

يدعون:

قرأ اإلمام ع ّ
يل َ « يدْ َع َ
ون» بسكون

املعنى مالحني ،واملساك الذي يمسك رجل

ال��دال وفتح العني من ال��دع��اء من قوله

املساكون دبغة املسوك وهي اجللود وأحدها

الطور ،13:وقد روى أبو عبيد القاسم بن

كانت لقوم ضعفاء ينبغي أن يشفق عليهم،

يم[ املاعون:
بلغة قريش ،وكذلك ] َيدُ ُّع ا ْل َيتِ َ

السفينة ،وكل منهم يصلح لذلك ،وقيل
مسك ،والقراءة األوىل تدل عىل أن السفينة
واحتج هبذه اآلية عىل َّ
أن املسكني هو الذي

له بلغة من العيش كالسفينة هلؤالء  ،وأنّه
أصلح حاال من الفقري» (. ((11

فرقناه :

قرأ اإلمام ع ّ
فرقناه « بالتشديد
يل َّ « 

من قوله تعاىلَ ] :و ُق ْرآن ًا َف َر ْقنَا ُه[ اإلرساء:

«فرقناه» لكثرة
 ،106وق��راءة التشديد َّ

(((11البحر املحيط ،191/6وينظر:القرطبي،34/11
وقراءات أهل البيت.69::

تعاىلَ ] :ي ْو َم ُيدَ ُّع َ
ون إِلىَ َنا ِر َج َه َّن َم َد ّع ًا [

سالم عن ابن عباسُ « :يدَ ُّعونُ :يدْ َفعون

 ،((11( »2وذل��ك أ ّهن��م يساقون برسعة
( ((11معاين القرآن ،132/2 :وق��رأ بقراءة
يب وابن مسعود وأبو رجاء والشعبي
اإلمام ُأ ّ
وقتادة وابن حميصن وحمُ يد وعمرو بن فائد،
وينظر :الطربي  ،118/15والبيضاوي
 ،269/3والظواهر اللغوية يف قراءة أهل
احلجاز .48 :
( ((11املحتسب .23/2
( ((11لغات القبائل ، 260-259 :وينظر:
معاين القرآن للفراء  ،91/3تفسري ابن كثري
 ،239/4ولسان العرب ،م��ادة (دع��ع)،
قراءات أهل البيت .115 :

أ.م.د.انامر عبد اجلبار جاسم

وشدَّ ة وعنف ،قال أبو حيان« :وقرأ عيل

من القدرة وامللك ،أو من التقدير واملوازنة،

لمي وزيد بن عيلَ :يدْ َع َ
ون
وأبو رجاء ُ
والس ّ

ومعنى التشديد «قدّ ر» يف قراءة من قرأ هبا

يقال هلم :هلموا إىل النار ،وأدخلوها (دعا)

( ،((12وج��اءت ق��راءة التخفيف (ق��دَ ر)

بسكون الدال وفتح العني :من الدعاء ،أي
مدعوعني ،يقال هلم( :هذه النار) » (.((11

يدع:

قرأ اإلم��ام ع ّ
يل َ « ي��دَ ُع» بالتخفيف

�ك ا َّل� ِ
قوله تعاىلَ ] :ف� َ�ذلِ� َ
يم [
�ذي َي��دُ ُّع ا ْل َيتِ َ

املاعون ،2:ومعنى « َي��دَ ُع» يرتك ،ومعنى
« َيدُ ّع» يدفع بعنف وشدّ ة اليتيم عن حقه.

بالتخفيف ع ّ
يل واليامين واحلسن وأبو

رجاء» (.((12

وقال أبو حيان« :وقرأ اجلمهور «يدُ ُّع»

بضم الدال وشدّ العني ،وع ّ
يل واحلسن وأبو

رجاء واليامين بفتح الدال وخف العني ،أي:

يرتكه بمعنى ال حيسن إليه وحيفوه» (.((12

قدر:

قرأ اإلمام ع ّ
يل « قدَ ر» خمففة من قوله

تعاىلَ ] :وا َّل ِذي َقدَّ َر َف َهدَ ى [ االنسان،3:

( ((11البحر املحيط .209/8
( ((12املخترص البن خالويه ،181 :وينظر:
معاين القرآن وإعرابه  ،282/5وق��راءات
أهل البيت .139 :
( ((12البحر املحيط .738/8

للمطابقة بني اللفظني ،إذ جعل قدَ ر كهدى،

وأضل فحذف « َّ
َّ
أضل»
وقيل معناه :فهدى

للداللة عليه وملوافقة رؤوس اآلي ،وقيل:

قدر الذكر لألنثى وهداه ألتياهنا ،وقيل:

قدّ ر أجناس األشياء وأنواعها وأشخاصها،
ومقاديرها وصفاهتا وأفعاهلا وآجاهلا (.((12

قال أبو منصور« :مها لغتان ،يقال :قدّ ر

وقدَ ر» ( ،((12وقال أبو ع ّ
يلَّ :
«أن قدَ ر يف

معنى (قدّ ر) فكال الوجهني حسن» (.((12

فقدَّ رنا:

قرأ اإلم��ام ع ّ
يل « فقدَّ رنا» مشددة

من قوله تعاىلَ ] :ف َقدَ ْر َنا َفنِ ْع َم ا ْل َق ِ
اد ُر َ
ون[
( ((12ينظر :السبعة ،680 :واحل��ج��ة البن
خ��ال��وي��ه ،243 :وال��ت��ذك��رة ،761/2
والكشف  ،468/2والنرش يف القراءات
العرش  ،299/2وقرأ بقراءة اإلمام أبو عبد
الرمحن السلمي والكسائي أيض ًا.
( ((12ينظر :معاين الفراء  ،256/3الطربي
 ،97/30والكشاف  ،243/4والطربيس
م ،473/10وال��ق��رط��ب��ي ،15/20
والبيضاوي .305/5
( ((12معاين القراءات. 540 :
( ((12احلجة للفاريس .114/4
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قال ابن خالويه« :فذلك الذي َيدَ ُع اليتيم

من القدر والقضاء أو من التقدير واملوازنة
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الظواهر اللغوية يف قراءة اإلمام عيل للقرآن

املرسالت ،23:قيل للكسائي «مل اخرتت

يف ذلك أهنام قراءتان معروفتان فبأيتهام قرأ

هذا الفعل ،فقال :هذا بمنزلة قولهَ ] :ف َم ِّهلِ
ين َأ ْم ِه ْل ُه ْم ُر َو ْيد ًا [ الطارق ،17:ثم
ا ْل َك ِاف ِر َ

عرف:

التشديد يف «فقدّ رنا» واسم الفاعل ليس عىل

مهلهم» ( ،((12فقد
قال (أمهلهم) ومل يقل ّ
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أتى باللغتني كلتيهام ،ومنه قوله تعاىل] :
َفإِنيِّ ُأ َع ِّذ ُب ُه َع َذاب ًا [ املائدة ،115 :ومل يقل
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القارئ فمصيب» (.((12

قرأ اإلمام ع ّ
«عرف» بالتخفيف
يل َ 
من قوله تعاىلَ ] :ع� َّ�ر َف َب ْع َض ُه َو َأ ْع� َ�ر َ
ض

َع ْن َب ْع ٍ
ض[ التحريم ،3 :وذلك عىل إرادة

أنّه عرف بعضه من نفسه وغضب بسببه،

تعذيب ًا ،فجاء باللغتني ،والعرب تقول :قدّ ر

وج��ازى عليه ،والعرب تقول ملن ييسء

«وال تبعدون أن يكون املعنى يف التشديد

ألجازينك عليه ،يقول هذا ملن يتوعده قد

وقدر عليه رزقه ،و ُق� ِ
�در عليه
املوت
عليه
ُ
ّ

وم��ع��ن��اه :امل��ج��ازاة عليه ،ق��ال الطربي:

وق��راءة من خفف من القدرة إذ أتى

رسه،
ذلك الفعل الذي فعلته ،من إفشائها ّ

عليه املوت ِ
وقدر ،فهام بمعنى ،قال الفراء:

إليها :أم��ا واهلل ألع��رف��ن ل��ك ذل��ك ،أي

والتخفيف واحد ًاَّ ،
ألن العرب تقول :قدِّ ر

علمت ما علمت ،وعرفت ما صنعت،

بالتخفيف والتشديد» (.((12

«بتخفيف الراء بمعنى عرف حلفصة بعض

بالفعل عىل ما أتى به اسم الفاعل بعده يف

وقد استكتمها إي��اه ،أي غضب من ذلك

فعل» ،ومن شدّ د أنه أتى باللغتني
«م ِّ
زنة ُ

«عرف» أنّه أراد ترداد
و َمن قرأ بالتشديد ّ

فعل يأيت عىل
قوله القادرون من َ
فعل ومن ّ
مع ًا .قال الطربي« :والصواب من القول
( ((12معاين القرآن للكسائي ،249 :وهي
امى واحلسن البرصي وأيب جعفر
قراءة ُ
الس ّ
املدين ونافع والكسائي أيض ًا.
( ((12معاين القرآن  ،223/3وينظر :معاين
األزه���ري ،540 :واحلجة الب��ن خالويه:
 ،236واحلجة للفاريس  ،91/4والتذكرة
 ،748/2والبيضاوي  ،275/5والنرش يف
القراءات العرش .297/2

عليها رسول اهلل  ،rوجازها عليه» (.((12

( ((12تفسري الطربي .144/29
( ((12تفسري الطربي  ،103/28وقرأ بقراءة
مي واحلسن البرصي وطلحة ابن
اإلمام ُ
الس ّل ّ
مرصف وقتادة والكلبي والكسائي واألعشى
أيض ًا .ينظر :السبعة ،640 :واحلجة البن
خالويه ،228 :واحلجة للفاريس ،50/4
والتذكرة  ،724/2والكشف ،425/2
وال��ن�شر يف ال���ق���راءات ال��ع�شر ،290/2
واإلحتاف .419 :

أ.م.د.انامر عبد اجلبار جاسم

الكالم يف حماورة التعريف فشدّ د لذلك ،ويف

معناه أنّه عرف بعض احلديث ،وأعرض
عرف النبي الكريم حفصة
عن بعضه ،فقد ّ

ما أظهره اهلل عليه من حديثها صاحبتها،
وإفشائها اخلرب يف أمر مارية.

«علم»،
«عرف» بمعنى َ
وقراءة التخفيف َ

ِ
وعل َم بمعنى جازى وقراءة التشديد ،أي
َ
وأعرض عن بعض عىل وجه
عرفها بعضه
ّ

التكرم واإلغضاء(.((13
ّ
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( ((13ينظر :معاين القرآن للكسائي،244 :
ومعاين الفراء  ،166/3ومعاين األزهري:
 ،495والقرطبي  ،178/18والبيضاوي
.224/5

يعني الباحث بتحليل ظاهرة المحاجة بوصفها

اشكالية تأخذ معنى الجدل اغترابا وعالقتها بتجسيد داللة

النص القرآني ،ودراسة آليتها في الدوافع واألساليب وما يرتبط بها من

مفاهيم ذات إهتمام مشترك في اإلسلوب والمغزى .

ودراسة ردود القران الكريم على هذه المحاجات وتحليل مبادئ و أسس اإلقناع

القرآني وأساليبه األخالقية واإلنسانية التي تعتمد الحوار إسلوبا للتخاطب وكذلك يهتم
البحث بما يثبت أن القرآن الكريم كتاب إقناع يهدي للتي هي أقوم وليس كتابا للجدل

والخصومة .إذ رد بطرق وأساليب مقابلة لطبيعة ما جاء في المحاجة من موضوع وإسلوب

ومعنى ومن ثم تفنيدها باالحتجاج القرآني المتضمن إقامة الحجة على الناس وتذكيرهم
بالرسل والكتب ،والتبشير ،واإلنذار ،والعقاب والثواب بحيث ال يدع لهم ذريعة يتذرعون
بها إال اإلقرار بالحق واإليمان بالدين الحنيف.

الباحث �أحمد ح�سني خ�شان
بغداد – العراق
اجلزء الثاين

يف اقتباس نور اهلدى عليه»(((.

كان العرب حني ُأنزل القرآن الكريم

أوال :تأثري القران الكريم.

كأنام شدت أنوفهم راغمني إعجابا و

يبني اهلل سبحانه و تعاىل قوة تأثري

اعرتافا بروعة أسلوبه و جالل قدسه،

القران الكريم يف قلوب و عقول الذين

و ح�لاوة ألفاظه ،و سالمة منطقه ،و

يتفكرون ،يف قوله تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ

براعة تعبريه ،و دقة تصويره ،و حسن

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﭼ (((

بيانه ،فالقران الكريم يف الذروة العليا

 ،و ه��ذا متثيل و

تصوير لعلو ش��أن ال��ق��ران الكريم و

فصاحة و بالغة و بيانا ،قال تعاىل :ﭽ

اجلبال الراسيات ،و الصخور القاسيات

ﮝ ﮞﭼ(((

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

مهابته ،و شدة تأثريه يف النفس« ،يؤثر يف

 .و ال��ق��ران الكريم

كتاب معجز ل��ه هب��اء ينفذ إىل أع�ماق

فكيف ال يؤثر يف قلب املتدبر إياه ،املتعلم

اإلنسان أمنا ووجدا ،و يأخذ بمجامع

منه ،املعول يف مجيع املهامت عليه ،الراجع

((( ابن الوزير ( :م  .س) .106 ،
((( هود :اآلية . 1

((( احلرش :اآلية . 21
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عقول و قلوب العامة و اخلاصة مع تفاوهتم
يف تذوقه و فهمه« ،كتاب عزيز ...أحكمت
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آياته و فصلت كلامته ،و هب��رت بالغته

سفله ملغدق ((( ،و إن أعاله ملثمر ما يقول

هذا برش»(((.

و هذا عتبة بن

ربيعة(((

يقر و يعرتف

العقول ،و ظهرت فصاحته عىل كل مقول،

بتأثري القرآن الكريم عليه ،مأخوذا به« ،و

حقيقته و جمازه ،و تبارت يف احلسن مطالعه

قد علمتم إين مل اترك شيئا إال و قد علمته

بدائعه ،و اعتدل مع إجيازه حسن نظمه ،و

اهلل ما سمعت مثله قط ،ما هو بالشعر و ال

و يظهر جليا تأثري القرآن الكريم بقوة

إن مرتبة القران الروحية حتدث تأثريا عىل

قبل غريهم ،و هم فرسان الفصاحة و

شعوره بجرس األلفاظ و إيقاعها و تنقالهتا

عليهم اعرتاف املقر ّين« ،ملا سمع الوليد بن

رأوا حروفه يف كلامته ،و كلامته يف مجلة،

ﭿ ﭼ ( النحل ،)09 :اآلية ،قال :و

((( املغدق  :املاء ( الغدق ) بفتحتني  :الكثري .
(الصحاح  ،مادة غدق) .
((( القايض عياض ( :م  .س ) . 169 ،
((( عتبة بن ربيعة بن عبد شمس  ،أبو الوليد :
كبري قريش و احد سادهتا يف اجلاهلية  ،أدرك
اإلسالم و لكنه طغى فشهد بدرا مع املرشكني
و قتل فيها  ( .ينظر  :املحرب 162 – 160 ،
–  ، 175ابن هشام  :السرية ، 322 / 1 ،
. )324
((( الكهانة  :هو كاهن بني الكهانة  ،و تكهن أي:
تبع القول بالنجوم  ( .الزخمرشي :أساس
البالغة  ،مادة ( كهن ) ) .
( ((1القايض عياض  ( :م  .س ) . 171 ،

و تضافر إجي��ازه و إع��ج��ازه ،و تظاهرت

قال عتبة بن ربيعة حني سمع القران :يا قوم

و مقاطعه ،و حوت كل البيان جوامعه و

وقرأته و قلته ،و اهلل لقد سمعت قوال و

انطبق عىل كثرة فوائده خمتار لفظه»(((.

بالسحر و ال بالكهانة (((»(.((1

عىل عتاة قريش ،و رؤوس الكفر فيها

سامعه أو قارئه ،و جتذب حواسه ،و ترهف

نبالء البالغة ،فقد اعرتفوا بتأثري القران

الصوتية« ،فلام قرئ عليهم (العرب) القرآن،

املغرية من النبي  ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

اهلل إن له حلالوة و إن عليه لطالوة ((( و إن
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((( القايض عياض ،أبو الفضل عياض بن موسى
بن عياض بن عمرون (ت  544هـ) :الشفا
بتعريف حقوق املصطفى  ،دار إحياء الرتاث
العريب  ،بريوت  ،ط  1424 ، 1هـ– 2003م
 168 ،م .
((( الطالوة بضم الطاء و فتحها  :احلسن و
القبول  ،يقال  :ما عليه طالوة  (.اجلوهري
 ،الصحاح  ،مادة ( طال ) ) .

الباحث أمحد حسني خشان

أحلانا لغوية رائعة»( ،((1و التي متلك عليه

وألن القرآن نور هداية – ال كاألنوار –

اخلشوع بأدنى تدبر و أقل التفات ،و كيف

يف قوله تعاىل( :ولكن جعلناه نورا هتدي به

هذا التأثري الكبري و له هذه الروعة عند

اهلداية القرآنية العرب وغريهم ،ونقلتهم

ال يتسنى للقرآن الكريم إن يؤثر يف الناس

تالوته ،و تلك اهليبة عند سامعه ،و هلذا قال

الرسول ( :إن القران صعب مستصعب
عىل من كرهه و هو احلكم ،و أما املؤمن فال
تزال روعته به و هيبته إياه مع تالوته توليه
انجذابا و تكسبه هشاشة ( ((1مليل قلبه إليه

و تصديقه به)( .((1إن تالوة القرآن الكريم

من تشاء من عبادنا)( ،((1فقد شملت هذه
من اجلاهلية اجلهالء إىل املكانة العلياء( ،إن
القران آيات معجزة ،ألهنا مبرصة مبينة ،وال

ختفى عىل أصحاب العقول النرية ،وذات

تأثري يأخذ القلوب بأزمتها وتبارش خماطبة

العقل والفطرة والفكر بالربهان القائم عىل
العلم)(((1

دقة تصويره« ،وتنشا من مجال التعبري ،ودقة

وقدسه يف قلبه ،وكتاب ه��ذا شانه فهو

كبريا بفعل معانيه الغزيرة و مجال تعبريه ،و

اإلنسان أو سمعه ازداد تأثريه يف نفسه

التصوير خاصة أخ��رى وهي قوة التأثري

احلجة الكربى ،عىل الناس أمجعني.

يف العقول والقلوب معا ،فالقرآن الكريم

خياطب العقل والعاطفة ،وال خياطب
العقل وحده ألنه ليس كتاب فلسفة يقف

عند حدود املقدمات ،واستنتاج النتائج يف

إسلوب متقعر أو جاف متحجر»(.((1

( ((1الرافعي  ،مصطفى صادق  :إعجاز القران و
البالغة النبوية  ،دار الكتاب العريب  ،بريوت،
ط  1393 ، 9هـ– 1973م 214 ،
( ((1اهلشاشة  :بالفتح االرت��ي��اح و اخل��ف��ة( .
الصحاح ،مادة هش ) .
( ((1القايض عياض  ( :م  .س) . 176 ،
( ((1إسامعيل  ،حممد بكر  :دراس��ات يف علوم

ثانيا :احلوار القرآين

احل�����وار :ه��و م��راج��ع��ة ال��ك�لام بني

املتكلمني« ،احلوار :املرادة يف الكالم ،ومنه

التحاور» (.((1

ولعل احلوار من أبرز أساليب اخلطاب
القران  ،دار املنار  ،ط  1419 ، 2هـ–1999
م 339 – 338 ،
( ((1الشورى  :اآلية 52
( ((1السرتاوي( :م  .س).23 ،
( ((1األصفهاين :مفردات.262 ،
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أو اإلنصات له حتدث انجذابا قويا و تأثريا

ذل��ك ه��و ال��ق��ران الكريم ،كلام ق��رأه
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القرآين الفعالة يف ع��رض دعوته للناس

يمثل املدرسة التي انطلق منها النبي حممد

اخل��ال��ق ت��ع��اىل خللقه بحسب عقوهلم

للحوار واإلطار العام للخط اإلسالمي يف

وإرش��اده��م وتوجيههم ذلك أنه خطاب
ومقتضياهتم االجتامعية ،وق��د ورد ذكر

احلوار ثالث مرات يف القرآن الكريم:

قال تعاىل :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ(((1

وق��ول��ه ت��ع��اىل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
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ﭷﭸﭹﭺﭼ

(((1

أما اآلية الثالثة التي وردت فيها هذه

الكلمة فقد جاءت يف سورة املجادلة قال

(عز وجل) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ(((2

واحل����وار ال��ق��رآين إس��ل��وب م��ث��ايل يف

اخلطاب والبيان ووسيلة حكيمة إلصالح
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الكثري من التصورات واألوهام واملفاسد
التي كانت تسري أح��وال الناس ونظمهم
املختلفة قبل اإلس�لام« ،وقد كان القرآن

الكريم – يف حياة اإلس�لام واملسلمني –
( ((1الكهف :اآلية .34
( ((1الكهف  :اآلية .37
( ((2املجادلة  :اآلية . 1

 وأصحابه يف اعتامد األساليب املتنوعة
ذلك والدروس العملية التي جتسد وصول

احل��وار إىل هدفه الطبيعي يف حركة احلياة
واإليامن» (((2

وي��م��ت��از احل����وار ال��ق��رآين بالسهولة

وال��وض��وح وال��ل�ين ،واستعمل أحسن

األلفاظ وأعذهبا وصوال إىل حتقيق أهداف
ال��دع��وة القرآنية ،وجعل احل��وار سبيال
عمليا هيدف إىل تعديل املعتقد وإصالح

الفكر ،وبالتايل حتسني السلوك وترسيخ
املثل األخالقية يف التفاهم والتواصلوهكذا
كانت مسرية القرآن الكريم العملية طيلة

دعوته إىل اهلل تعاىل.

ثالثا :منهج القران الكريم يف اإلقناع:

بناء عىل مبدأ احلوار االجيايب ،استطاع

ال��ق��رآن الكريم لفت األن��ظ��ار وج��ذب

األل��ب��اب ومح��ل العقول والبصائر عىل
اعتناق اإلسالم ،واإليامن باآليات البينات

وال��دالئ��ل الباهرات من هنا ف��ان القرآن

( ((2فضل اهلل ،حممد حسني ،احلوار يف القران ،دار
املالك بريوت ط  1421 ،6هــ– 2001م،
.43

الباحث أمحد حسني خشان

الكريم كتاب إقناع عقيل يعتمد عىل الدليل

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ (،((2

بأساليب علمية مقنعة ،فام من أصل من

هذه اآلي��ة« :اخلطاب ملحمد  وضمري

وال�بره��ان ال�صري��ح يف العقل والقلب

أصول الدين وال فصل من فصول العقيدة
إال وآزرها القرآن الكريم باحلجج البالغة

ودعمها بالرباهني املقنعة« ،ق��د اشتمل

القرآن العظيم عىل مجيع أن��واع الرباهني
واألدل��ة» ( ،((2لقد واجه القرآن الكريم

منذ البواكري األوىل لنزوله – حتديت فكرية

ويقول الشيخ حممد جواد مغنية يف تفسري
اجلامعة يف يأتونك ألع��داء اهلل وأعدائه
الذين يعرتضون عىل القران ،واملعنى ال

ينطقون بآية شبهة وضاللة حولك أو حول

القران إال وأوحينا إليك بجواب احلق الذي
يفحمهم ويلجمهم»(. ((2

إن من خصائص القرآن الكريم قوة

حاولوا جاهدين – بمختلف الطرق وشتى

ما يثريه أعداء القران من شبهات فامذا بعد

والصابئة وامل��ج��وس واملنافقني ،الذين

تأثريه التي تدحض الزيف واالفرتاء وكل

السبل – عرقلة عجلته ،وتعطيل مسريته،

احلق إال الضالل؟! ومع ذلك كله فقد دعا

يف منهج احلياة واإلي�م�ان وجتسدت هذه

بالتي هي أحسن طلبا للحق والصواب،

الكريم وتسديد املطاعن نحوه لزرع القلق

قال تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

الكريم عىل ه��ؤالء املعاندين واملنكرين،

إن اإلقناع يف القرآن الكريم رضورة

ويقنعهم بمفردات احلوار التي حتمل هذه

يرتكز اإلقناع عىل أس��س رئيسة و ثابتة

وإيقاف دوره املؤثر يف حركة التغيري والبناء

القرآن الكريم إىل حوار املخالفني ،وجداهلم

التحديات ببث الشكوك ح��ول القران

هبدف إقناعهم عىل وفق هذه املعطيات،

والرتدد يف نفوس سامعيه ،وكان رد القرن

ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ(. ((2

أن يفند ما جاؤوا به من البهتان ويدحضه،

ملحة الختصاص العقل يف التفكري ،و

املرة االحتجاج عليهم وحيا باحلق وأحسن
تفسريا ق��ال ت��ع��اىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

( ((2السيوطي :اإلتقان. 344 / 4 ،

( ((2الفرقان :اآلية . 33
( ((2التفسري املبني. 474 ،
( ((2سبأ :اآلية . 24
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وتقليدية ،متثلت باملرشكني وأهل الكتاب

حجته ،وخلود حقيقته ودقة حكمه وشدة
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يف توضيح و بيان منهج اإلسالم كدين و

األسلوب الربهاين اإلقناعي ،و العرض

و احلجج القاطعة التي تالمس الوجدان و

دور تغيريي يف جماالت احلياة»(.((2

عقيدة و سلوك بإقامة الرباهني الواضحة
حترك العقل( ،للقرآن الكريم–كم يعلم كل
من تدبر فيه – عناية خاصة ببيان ُ
األ ُسس

اآلفاق ،فكل إىل انقطاع إال حجج القرآن

اهتامم كبري بإقامة الرباهني و األدل��ة عىل

سبيل التائهني ،و سلسبيل الصادين متتد

و اإلق���رار املنبعث م��ن العقل و القلب

و هذا وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم،

و اإلقناع يف القرآن الكريم هو فعل

أوال و أخريا عىل إقناع الناس باحلق عن

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

الرئيسة التي يقوم عليها كيان العقيدة و
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املشفوع بالدليل القاطع وسيلة فيام أداة من
و م��ع حركة ال��زم��ن ي�سرح النظر يف

و براهينه فإهنا تزداد تألقا و إرشاقا ،و إهنا

ذلك ،يكون اإلي�مان هبا قائام عىل اإلقناع

عىل جدب األرض و حملها معينا ال ينضب،

معا)(.((2

«و القرآن الكريم كتاب إقناع عقيل يعتمد

منظم يعتمد العقل مقابل األس��ل��وب
ال�بره��اين« ،م��ن بديع بيانه تعاىل إلقناع

طريق األدلة العقلية و القلبية و اإلسلوب
العلمي»(.((2

اخلصوم هو ذاك لطيف برهانه ،مهسا يف

إن اإلقناع يف القرآن الكريم قد أتى أكله،

عىل آراء و أفكار قارئيه و سامعيه من

الفكر و السلوك ،بعد أن رفض التقليد و

تغيري ما يف عقوهلم و أفكارهم بالتصويب و

ما إال بالدليل و الربهان« ،و القرآن يأمر بأن

و تثبت« ،و من عجيب أمر القرآن الكريم

عليه الربهان»( ،((3أما املسترشق هرشفلد

( ((2آل ياسني ،حممد حسن :يف رحاب القران،
مطبعة املعارف  ،بغداد  ،ط  1388 ،1هـ ،
. 61
( ((2معرفة( :م  .س) . 451/ 2

( ((2العطار( :م  .س). 94 ،
( ((2رضا ،فؤاد عيل :من علوم القران ،دار اقرأ،
بريوت ،ط  1402 ، 1هـ– 1982م .223 ،
( ((3طبارة( :م  .س). 269 ،

األسامع ووخزا يف القلوب»( ،((2للتأثري

املعاندين و املعارضني و غريهم هبدف
اإلصالح ،و حلملهم عىل اإليامن عن يقني

أنه ال يديل بأمر إال ومعه حجته ،فقد اختذ

و قطف ثامره ،إذ أحدث انقالبا جذريا يف
اجلهل و اإليامن األعمى ،و أنه ال يقبل أمرا

ال يقبل اإلنسان شيئا عىل أنه حق إال إذا قام

الباحث أمحد حسني خشان

( ((3فيقول عن إقناع القرآن الكريم« –:إنه

عقيدة راسخة ،و كذلك األسلوب الشائق

تركيبه وتصنيفه»( .((3فام كان هلذا اإلقناع

العقول بقصص األمم املاضية و األخبار

ال يسامى يف قوة إقناعه ،وبالغته ،حتى يف

إن يكون لوال احل��وار و اجلدل بالتي هي
أحسن ،و تلك هي آثار القرآن الكريم التي

يرتكها يف شخصية اإلنسان و املجتمع من

خالل تلك املامرسات احلميدة ،و تلك آثار
الرمحة اإلهلية التي كرم هبا هذا اإلنسان.

كانت دعوة القرآن لكريم إىل اإلسالم

بكافة الوسائل السليمة املدعومة باحلقائق
عىل الناس و إقناعهم بام يدعو إليه ،و
من هذه الوسائل حسن اإلبتداء و براعة
االس��ت��ه�لال ،و رضب األم��ث��ال لتقريب

املعنى و جتسيدها بأشكال حمسوسة ،و
التكرار جلذب اإلنتباه و للحث عىل بعض

املضامني ،و التكرار يف ع��رض احلقائق
يعمل عىل تثبيتها يف العقول حتى تصبح

( ((3باحث أملاين هيودي يف غاية التعصب ضد
اإلس�لام ،عمل مدرسا للغات السامية يف
الكلية اليهودية يف لندن ،تويف سنة  1934م.
(بدوي ،عبد الرمحن–:موسوعة املسترشقني،
.)609
( ((3ناديف ،سيد مظفر الدين :التاريخ اجلغرايف
للقران ،تر :عبد الشايف غنيم عبد القادر ،جلنة
البيان العريب( ،د  .م  .ن) 1956 ،م . 2 ،

بالغيب ،و سلوة القرآن يف حكمه ووصاياه

و هذه وسائل تعبريية شائقة رفيعة تستويل
عىل أفئدة الناس ،و تناسب أحواهلم ،و

تالئم ميوهلم ،و تراعي النواحي اإلنسانية
و النفسية و االجتامعية ،بلغة سهلة مفهومة

واضحة الداللة قوية احلجة.

أسس اإلقناع يف القرآن الكريم:

كان ال بد من وج��ود أسس يعتمدها

القرآن الكريم لإلقناع ،السيام أن��ه جاء
بانقالب عىل السنن اجلاهلية بكل مفاسدها،
وهنضة اإلصالح والتجديد يف كل مرافق

احلياة الدنيا ،ومنهج للرشوع يف العمل

لآلخرة ،فضال عن القوم املنذرين الذين
ن��زل القرآن الكريم بساحتهم بوصفهم

قوما لدا،ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ(((3

وال ن��زاع عند جم��يء اإلس�ل�ام ،وبعثة

النبي  ،ونزول القرآن الكريم ،يعد أكرب

وأوسع هنضة يف تاريخ الفكر اإلنساين ،لذا

( ((3مريم :اآلية .97
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العلمية و األدلة القطعية من أجل التأثري

للقرآن الكريم ال��ذي أحت��ف النفوس و
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فقد اعتمد القرآن الكريم يف اإلقناع عىل

أسس منها:

مصري اإلنسان يف الدنيا أما بحكمته وتوفيقه
وهو موضع تكريم ،ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ

أوال :العقل.

اخ��ت��ص اهلل – سبحانه – اإلن��س��ان

بفضائل ال تعد وال حت�صى ،لعل أبرزها
العقل والبيان« ،العقل :يقال للقوة املتهيئة

لقبول العلم ،ويقال للعلم الذي يستفيده

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

اإلنسان بتلك القوة عقل» (. ((3

244

ﭼ (((4

 ،ﭽ ﭶ ﭷﭼ

(((4

فناط

ﮫ ﭼ ( ،((4و ما بغفلته و تبلده و

هو موضع ذم اهلل تعاىل به الكفار بالعمى،
قال (عز و جل) :ﭽﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ (((4

 ،و كذلك

يقرر العقل مصري اإلن��س��ان يف اآلخ��رة

ولقد منح القران الكريم العقل البرشي

بناء عىل شكره فيكرم يف اجلنة ،ﭽ ﮯ

والتحليل والتمييز ،وأك��د عليه يف آيات

ﭼ( ،((4أو بناء عىل كفره فيهان و خيزى يف

ﮔ ﮕ ﭼ ( ، ((3ﭽﯾ ﯿ

ﯵﭼ(((4

مهمة خطرية ،ومسؤولية كربى يف النظر

ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

كثرية ،يقول اهلل تعاىل يف كتابه الكريم :ﭽ

النار ،ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﭼ ( ،((3ﭽ ﮪ ﮫﭼ (((3ﭽ

لقد كانت دعوة القرآن الكريم يف إقناع

ﮓﮔﭼ

 ،ﭽﮉ

العقول أك�بر و أوس��ع تأثريا من احلرص

 ،ﭽﮣﮤ

احل��روب ،و أخذ الناس عىل اإلستسالم

(((3

ﮊ ﭼ ( ((3ﭽ ﭸ ﭹ ﭼ
،ﭽﭻﭼﭼ

(((4

( ((3األصفهاين :مفردات.577 ،
( ((3البقرة :اآلية .73
( ((3يونس :اآلية .24
( ((3يونس :اآلية .67
( ((3األنعام  :اآلية .98
( ((3األنعام :اآلية .١٠٥
( ((4األنعام :اآلية .١٢٦
( ((4النساء :اآلية .82

(((4

و الصرب يف ساحات ال��وغ��ى ،و ميادين
و اإلنقياد فصال بحد السيف كام يتوهم

( ((4املؤمنون :اآلية .68
( ((4ص :اآلية .29
( ((4العنكبوت :اآلية . 43
( ((4البقرة :اآلية . 171
( ((4الزمر :اآلية .18
( ((4امللك :اآلية . 10
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البعض« ،و يأخذ بعضهم يف أكثر األحيان

يف العقيدة ،و التهذيب يف األخالق ،و زرع

لكنهم ينسون قبل كل يشء إن دور اإلقناع

اهلل تعاىل ،و التأمل يف اآلفاق ،و االطالع

عىل اإلس�لام نرش العقيدة بحد السيف،

كان أكرب من دور احلرب يف نرش اإلسالم
بشكك ع���ام»( ،((4و أيضا «و قد انترش

اإلسالم بالدعوة ،ال بالسيف»(.((4

ثانيا :حممد القائد و القدوة.

إن رسالة القرآن الكريم استطاعت أن

تؤسس لقواعد دين جديد ،و متكامل يف
العقيدة و الترشيع ،و األحكام و األخالق،

الدعامة األساسية لنبوة حممد  و معجزته
الكربى ،إال إن دور النبي  يف حركة

اإلنقالب و التغيري ،بوصفه الرسول اخلاتم،
و البشري بأتم وأكمل و آخر األديان ،كان له

األثر العظيم يف تبليغ رسالة اإلس�لام ،و

حتمل أعبائها ،و التضحية من أجلها ،و هتيئة
النفوس و أعدادها و تربيتها و توجيهها

صوب السامء ،و االرتقاء هبا إىل اإلدراك

( ((4شيون ،فريتجوف :كيف نفهك اإلسالم ،تر:
عفيف دمشقية ،دار اآلداب ،بريوت ،ط،2
 1982م.31 ،
( ((4لويون ،غوستاف ،حضارة العرب ،تر حممد
ع��ادل زعيرت ،دار إحياء الكتب العربية،
القاهرة1364 ،هـ–1945م.146 ،

عىل أرسار اخلالئق.

إن كالم النبي حممد  صادق منزه

عن التكلف ،و ال ينطق عن اهلوى إن هو
إال وحي يوحى علمه شديد القوى ،شهد

اهلل ل��ه ب��اهل��دى ،ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭼ (. ((5

لقب النبي حممد  قبل بعثته بالصادق

األم�ين« ،و كانت قريش تسميه األمني»

(.((5

و كان  من أوضح الناس حديثا و

أعذهبم قوال ،و من أفضل الناس مودة و
رمحة ،يستمع إىل الصغري و الكبري و حني

بعث شهدت له السامء باخللق قال (عز و
جل)

ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ(((5

و إنه

املعني الثر للفضائل و املحاسن و الكامالت
بانعدام النظري ،و كان يف قومهم كأحدهم،

( ((5الشورى اآلية . 52
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و عىل الرغم من أن القرآن الكريم هو

السجايا احلميدة ،و لفت األنظار إىل آيات

( ((5اليعقويب ،امحد بن اسحق بن جعفر بن وهب
بن واضح البغدادي (ت 292ه��ـ) :تاريخ
اليعقويب ،تح خليل منصور ،دار الزهراء ،قم
 ،ط1429 ،1هـ .14/2 ،
( ((5القلم :اآلية .4
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يثري برشيته بينهم بتواضعه األثري ،و زهده
الكثري ،و أدب��ه اجل��م ،و ص��ار ذك��ره نغام

راح يسحر األجواء املظلمة و يرسج فيها
الضياء« ،و لتحديد الظاهرة املحمدية،

يمكننا القول أيضا إن روح النبي خملوقة من
نبل و طمأنينة ،و إن هذه الطمأنينة تتضمن

الصرب و الصدق ،و ذاك النبل يتضمن القوة

و الكرم»(.((5
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ثالثا :األسلوب العلمي.

حث القرآن الكريم اإلنسان عىل التفكر

و التأمل كلام دعت احلاجة اىل ذلك بالة

العقل السوي ،و بأساليب علمية تثبت
احلقيقة ،و تنفي الشك و الريبة ،و تشجب

اجلهل و اخلرافة ،بالرباهني الواضحة،

فكان إن دل العقول ،و رشح أسباب

ﭽﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

كان تأثريه املبارش فيهم تأثري املطر يف األرض

و من وج��وه اإلعجاز القرآن لكريم

النزول ،و بني القرآن ،و عرف الفرقان ،و
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مغارهبا»(. ((5

اليباب ،فاستلزم استحضار عقول الناس و

قلوهبم ،و اإللتفات إليه بالسمع و الطاعة،
و حفز اهلمم النبيلة للخري و الفضيلة ،و مهد

هلا السبل اإلنسانية يف التقدم و االرتقاء« ،و
بفضل موهبة القيادة الرشيدة التي خلعها

اهلل عىل نبيه ،استطاع  أن ُي َف ِج َر أقوى

الطاقات اإلنسانية يف نفوس أصحابه و

أتباعه ممن آمنوا برسالته و أن يميض هبم
من نرص إىل نرص حتى دخل الناس يف دين
اهلل أفواجا ،و انترشت احلضارة اإلسالمية
التي أبدعها املسلمون يف مشارق األرض و
( ((5شيون( :م  .س).108 ،

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ(((5

.

إشتامله عىل مجيع أنوع الرباهني واألدل��ة،
وما من برهان وداللة وتقسيم وحتديد يبنى

من كليات املعلومات العقلية والسمعية إال

وكتاب اهلل قد نطق به ،لكن أورده عىل عادة

العرب دون دقائق طرق املتكلمني ألمرين
 :أح��دمه��ا بسبب م��ا ق��ال��ه (ع��ز وج��ل):

ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ

ﭼ (((5

.

وال��ث��اين :إن املائل اىل دقيق املحاجة
( ((5خان  ،حممد ظفر اهلل :اإلس�لام و اإلنسان
املعارص ،تر :حممد جالل رشف ،دار النهضة
العربية ،بريوت1981 ،م. 222-221 ،
( ((5النساء :اآلية . 174
( ((5إبراهيم :اآلية . 4

الباحث أمحد حسني خشان

هو العاجز عن إقامة احلجة بالدليل من

حتمل اىل البرشية أسس حضارة إنسانية

ال���ذي يفهمه األك���ث���رون مل ينحط اىل

هو احلجة الكربى ،فيه من األدلة واملناهج

الكالم ،فإن من استطاع إن يفهم باألوضح

األغمض الذي ال يعرفه إال األقلون ،ومل
يكن ملغزا ،فاخرج تعاىل خماطبته يف حماجة

شاملة « ،لذلك وجب أن يكون القرآن،
ما يقنع الناس مجيعا عىل اختالف أصنافهم

وتباين أفهامهم وتفاوت مداركهم»(. ((5

اخلواص من أثنائها ما يربى عىل ما أدركه

احلقائق ،و مثل هذه املواجهة حتتاج اىل

الكريم قد أسس ملنهج استداليل خاص

و احلجج ،و العمل عىل إقناع أصحاهبا ،أو

جاء من تعاليم وأحكام« ،ومهام يكن من

دعاوى باطلة ليس هلا أساس من الصحة،

له مناهج يف اإلستدالل تعلوا عىل براهني

الرباهني التي حاج هبا خصومه يف صورة

اخلطابية»(.((5

إبطل كل شبهة فاسدة و نقضها باملعارضة

دليلها ما يقنعهم ويلزمهم احلجة ،وتفهم

ح��اول أصحاهبا إث��ارة الشكوك ،و متويه

وبذلك يكون القرآن

تفنيد هذه الشكوك ،و مقارعتها بالرباهني

فهم

اخلطباء)(((5

به من خالل أساليب الربهنة عىل مجيع ما

إفحامهم و إجلامهم باعتبارهم أصحاب

قول يف إستدالالت القرآن الكريم ،فإن

«و القرآن الكريم تناول كثريا من األدلة و

املناطقة ،واألخيلة املثرية لإلقناع ،واألدلة

واضحة جلية يفهمها العامة و اخلاصة ،و

وي��ش�ير ال��ق��رآن ال��ك��ري��م أن ال يقبل

و املنع يف إسلوب واضح النتائج ،سليم

اإلنسان أمرا إال بتقديم الرباهني العلمية

واألدل��ة العملية للتثبت منه والطمئنان

الرتكيب ،ال حيتاج اىل إعامل عقل أو كثري
بحث»(.((6

إليه بام يوافق العقل السليم ،وبالنتيجة محل

يظهر من ذل��ك أن اإلقناع يف القرآن

الناس عىل التفكري الصحيح وفق املعطيات
العلمية القويمة ،والتأسيس لنهضة فكرية

الكريم يقوم عىل احلجة البينة ،و املنطق
السليم ،و الربهان الواضح« ،تدعو اآليات

( ((5السيوطي :معرتك األقران. 456 /1 ،
( ((5أبو زهرة( :م  .س). 341 ،

( ((5أبو زهرة( :م  .ن). 339 ،
( ((6القطان( :م  .س). 274 ،
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القرآنية ،و ب��ص��ورة ال تقبل اجل��دل أو

االختالف يف التفسري ،اىل مقارعة املخالفني
واملشككني و املكذبني باحلجج و الرباهني
و اجلدل الفكري»(.((6

ملاذا اإلقناع يف القرآن الكريم؟

إن خلق اهلل تعاىل لإلنسان و تكريمه إياه

بالعقل ،دعوة اىل التفكر و التأمل ،و اإليامن

الربهان التارخيي»(. ((6
أما اإلنكار و اإلرصار عىل املكابرة و

املعاندة فإنه مفارقة للحق و إرساف يف

الغي و الضاللة ،و مع هذا كله فإن القرآن

الكريم ينفي الكفر و الرشك و الضاللة ،و
يستمر بدعوته التي بلغت الغاية يف وضوح

الداللة عىل صدقه ،تبعا لألسباب اآلتية:

أوال :احلكمة اإلهلية.

بمعطيات اهل��دى و اإلص�لاح و اإلرش��اد
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لتحقيق ال��غ��اي��ة األس��م��ى و األن��م��وذج
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«احلكمة :إصابة احلق بالعلم و العقل،

األع�لى يف األرض ،و من هذه املعطيات

فاحلكمة من اهلل تعاىل :معرفة األشياء

هذا السمو و تضمن السعادة لإلنسان ،و

ي�ت�راوح مفهوم احلكمة اإلهل��ي��ة بني

إلقاء احلجة املحكمة و الربهان الواضح ،و

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

القرآن الكريم ال��ذي يضم تعاليم تكفل
اهلدف األساس من اإلرشاد هو اإلقناع و

وإجيادها عىل غاية األحكام»(. ((6

القرآن الكريم و النبوة الرشيفة ،ﭽﯢ

هذا هو بالذات إسلوب القرآن الكريم يف

ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ(((6

و يغذي العقل وصوال اىل القناعة بدين اهلل

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ

بكتابه العزيز« ،كان نبينا يدعو ،و من ورائه

ال��ن��اس و إقناعهم م��ن خ�لال ال��ق��رآن و

دعوته اىل ما يغري الوجدان و يفعل الفكر

تعاىل و اإليامن برسوله الكريم  و العمل
القران يثبت العقيدة عن طريق اإلقناع

العقيل ،و اإلغراء الوجداين ،و عن طريق

( ((6العطية ،حامد سوادي :النظام املعريف و منهج
البحث يف القرآن الكريم ،مطبعة الزاهر،
بغداد ،ط1425 ،1هـ–2004م . 105 ،

و

قال (عز و جل) ﭽﮒ ﮓ ﮔ
(((6

و تقتيض احلكمة اإلهل��ي��ة بتسديد

( ((6الرومي ،أمحد عبد اجلواد :املنهاج اإلشرتاكي
عىل ضوء اإلسالم ،مؤسسة اخلانجي ،مرص،
(د  .ت  .ن). 24 ،
( ((6األصفهاين :مفردات.249 ،
( ((6القمر :اآليتان . 5 – 4
( ((6األحزاب :اآلية . 43

الباحث أمحد حسني خشان

النبوة لبلوغ درج��ة اإلي�مان أحكاما ألمر

احلسنى هلل (عز وجل) « ،إن العدل واحد

العلم بحقائق األشياء عىل ما هي عليه

شعب مسألة التوحيد ،وأصل من أصول

اهلل سبحانه و تعاىل« ،احلكمة اإلهلية :هي
و العمل ب��م��ق��ت��ض��اه»( ،((6فكانت هذه

احلكمة سببا من أسباب اإلقناع باآليات

من صفاته الكاملية تقدست ذاته ،وإنه من
الدين التي ال يصح اإلعتقاد بدوهنا وال

خيلص إذا كان خاليا منها»(.((6

القرآنية و دالئ��ل النبوة ،و التي بدورها

إن اهلل (عز وجل) عدل يف خلقه منزه

العقيدة احلقة باختيار العقل من خالل

يف صفاته تقدست ذات��ه ق��ال سبحانه:

عىل الناس أن يتفكروا يف هذه احلكمة و أن

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ( ،((7وقال (عز

متيل بالناس اىل نصاب الفطرة و تثبيت

عن الظلم واجلور وحكيم يف تدبريه كامل

الدليل و الربهان ،و تبعا لذلك كان لزاما

ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

يعملوا بموجبها ،صيانة هلم من االنحراف

نورا و برهانا و شفاء و رمحة.

هو أصل اإلنصاف و القسط« ،فالعدل

ه��و التقسيط ع�لى

يف معنى

املساواة و إعطاء كل ذي حق حقه ،و هو
أيضا «العدل :عبارة عن األمر املتوسط بني
طريف اإلفراط و التفريط»(.((6

وهو أصل من أصول الدين اإلسالمي

احلنيف ،منكره كافر ،والعدل من األسامء

( ((6اجلرجاين :التعريفات. 55 ،
( ((6األصفهاين :مفردات . 551 ،
( ((6اجلرجاين :التعريفات. 85 ،

ﭚ ﭛﭼ (((7

 ،وق��ول��ه تعاىل:

ﭽﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ثانيا :العدل.

س����واء»(((6

ﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭱﭲ

ﭼ (((7

إن ال��ع��دل ك�مال هلل يف مجيع أفعاله
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اىل مهاوي الكفر و الضاللة ،و تعود عليهم

وج����ل) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

وأحكامه ،وترشيعاته يدركه اإلنسان يف

عقله ويستشعره يف فطرته ،يف العدل بني
العباد وترشيع األح��ك��ام ،وال��ع��دل يوم

( ((6عظيمة ،صالح :مصطلحات قرآنية ،اجلامعة
العاملية ،لندن ،ط1414 ، 1هـ– 1994م،
. 266
( ((7آل عمران :اآلية . 18
( ((7احلديد :اآلية .25
( ((7األنبياء :اآلية .47
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احلساب واجل���زاء« ،واحلقيقة إن اإلي�مان

القرآنية ووص��ف القرآن الكريم والنبوة

عن النص القرآين والدليل اللفظي ،فإن

املنان عىل عباده تلك الرمحة التي وسعت

بعدل اهلل (عز وجل) مستغن كل االستغناء

العقل دال عىل ذلك أوضح الداللة ،وإن
حسن العدل وقبح الظلم من البدهييات
العقلية التي ال حتتاج اىل دليل  ......إن
اهلل ال يفعل إال الفعل احلسن ،بل إن من
املستحيل عليه أن يفعل أي فعل قبيح ،ألنه

(جل وعال) يعلم بقبحه وليس لديه الداعي
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اىل فعله»(.((7
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ثالثا :الرمحة .

إن ه��دى اهلل اىل معرفته واإلي�مان به،

والعلم بتوحيده باحلجج م��ن النبوات
والكتب الساموية ،إن�ما حيتاج اىل إمهال
الناس عىل كفرهم وكثرة ذنوهبم ،لذا فإن

اهلل تقدست أسامئه قد أوج��ب عىل ذاته

الرشيفة بالرمحة إال رقة ورأفة من احلنان
كل يشء« ،الرمحة رقة تقتيض اإلحسان اىل
املرحوم وقد تستعمل تارة يف الرقة املجردة،

وتارة يف اإلحسان املجرد عن الرقة نحو:

رحم اهلل فالن ،وإذا وصف به الباري فليس
يراد به إال اإلحسان املجرد دون الرقة وعىل

هذا روي أن الرمحة من اهلل إنعام وإفضال،
ومن اآلدميني رقة وتعطف»( ،((7وجاء هذا

اإلمهال اإلهلي إلعطاء العباد فسحة للنهل

من إفاضات رمحته واالرتواء منها بعد طول
جدب الكفر والطغيان.

وتعد الرمحة يف العباد سبيال اىل توفري

القناعة والرضا يف معرفة اخلري« ،هي إرادة
إيصال اخلري»(. ((7

ﭽ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭼ ( ((7إن

الرمحة ،قال تعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

اهلل تعاىل غني عن كل يشء ،واليه يفتقر كل

ﭼ( ((7وهذه إفاضة من كامالته القدسية عىل

هلا مع أنه (عز وجل) غني عنهم يف تقابل

ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
عباده ،وما تصدير الرمحة يف مفتتح السور
( ((7آل ياسني ،حممد حسن :العدل اإلهلي بني
اجلرب واالختيار ،دار املعارف ،بغداد ،ط ،1
 1389هـ– 1970م .19 – 18 ،
( ((7األنعام :اآلية . 12

يشء ،ورمحته لعباده إنام كانت الفتقارهم
نادر يدل عىل عزته يف اقرتابه تعاىل منهم،
( ((7األصفهاين :مفردات.347 ،
( ((7اجلرجاين :التعريفات.64 ،
( ((7األنعام :اآلية . 33
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وفقرهم وحاجتهم إليه ،عىل بعدهم عنه

 -4ال��رمح��ة تعني :اجل��ن��ة ،املقصودة

كل يشء – قد أبى أن يكلف عباده بام يشق

( ((8يقول الفيض الكاشاين يف تفسري هذه

يكلف نفسا إال وسعها .وقد أورد القرآن

 -5ال��رمح��ة تعني العافية ،ق��ال (عز

 -1الرمحة تعني :الدين اإلسالمي

«صحة وسعة من بعد رضاء مستهم كحط

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﭼ

 -6الرمحة تعني :ال��رزق قال تعاىل:

سبحانه ،إن اهلل تعاىل – الذي وسعت رمحته

عليهم ،أو يثقل كاهلهم ،وإنه سبحانه ال
الكريم معاين متعددة ولطيفة للرمحة منها:

املقصود بقوله تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

(« ((7وتعني :عىل دين واحد هو اإلسالم

بقوله تعاىل :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ
اآلية« :رمحته التي مجلتها اجلنة»(. ((8

وج��ل) :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ

(((8

ومرض»(. ((8

ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ (« ((8أي :رمحة من

 -2الرمحة تعني النبوة :يف قوله تعاىل:

أم��ا اآلي��ة الرشيفة ،ق��ال (ع��ز وج��ل):

 -3الرمحة تعني :القرآن الكريم قال

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

يدخل من يشاء يف رمحته) باهلداية» (. ((7

ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ(. ((8

(ع��ز وج��ل) :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏﭼ
(« .((8أي ال��ق��رآن وه��و عظة ألن��ه يأمر
بالواجبات وينهى عن املحرمات»(.((8

( ((7الشورى :اآلية . 8
( ((7شرب ،عبد اهلل :تفسري القران الكريم ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت  1428 ،هـ– 2007م
. 532،
( ((8يوسف  :اآلية . 56
( ((8يونس  :اآلية .57
( ((8مغنية  :التفسري املبني . 275 ،

من األعداء»(. ((8

ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ

ﭱ ﭲ ﭼ ( ،((8فقد فرسها العالمة

( ((8اجلاثية  :اآلية 30
( ((8الكاشاين  :الصايف . 9- 5 ،
( ((8يونس  :اآلية 21
( ((8البيضاوي  ،نارص الدين أبو اخلري عبد اهلل
بن عمر بن حممد الشريازي الشافعي ( ت
691هـ  ..أنوار التنزيل وأرسار التأويل  ،دار
إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،ط 1418 ، 1
هـ– 1998م . 109 -3 ،
( ((8الكهف  :اآلية . 10
( ((8الزخمرشي  :الكشاف . 659 / 2 ،
( ((8االعراف  :اآلية . 156
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ولكنه مل يفعل ملنافاته التكليف (ولكن

خزائن رمحتك وهي املغفرة والرزق واألمن
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الطباطبائي بام يتسق معه سبب ومغزى
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لإلنسان عىل أربعة أوجه:

اإلقناع يف موضوع الرمحة اإلهلية ،فيقول:

األول :اهلداية التي عم بجنسها كل

أنه من مقتضيات اإللوهية ول��وازم صفة

الرضورية التي أعم منها كل يشء بقدر

نعمة لنفسه ولكثري ممن دونه ،الرتباط اجزاء

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﭼ (طه. )50 :

«أما سعة الرمحة وإفاضة النعمة فمن املعلوم

مكلف من العقل ،والفطنة ،واملعارف

الربوبية ،فام من موجود خملوق إال ووجوده

فيه حسب إحتامله كام قال :ﭽ ﰎ ﰏ ﰐ

اخللقة ...وعىل هذا فالرمحة اإلهلية واسعة

الثاين :اهلداية التي جعل للناس بدعائه

وال كافر وال ذي شعور وال غريه ،وال دنيا

ونحو ذلك ،وهو املقصود بقوله تعاىل :ﭽ

كل يشء فعال ال شانا وال ختتص بمؤمن

إياهم عىل السنة األنبياء وإن��زال القرآن

وال آخرة ،واملشيئة الزمة هلا»(. ((9

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ (األنبياء:

رابعا :اهلداية.

إن يف خلق اهلل (عز وج��ل) الكائنات

واملوجودات آيات باهرات ألويل العقول

واألفهام ،ويستحيل التصور أن يدع اهلل

سبحانه خملوقاته من دون غاية أو نظام
أو تدبري – وحاشا هلل – أن يرتكها عىل

غري هدى ،إذن فلسمو الغاية ودقة النظام

وب��راع��ة التدبري ينص ع�لى جممل املعاين
املشرتكة للهداية اإلهلية يف خلقه ويفصل
الراغب األصفهاين يف اهلداية ( ،((9فيقول:

اهلداية دالل��ة بلطف ..وهداية اهلل تعاىل

( ((9امليزان 274 /8 :
( ((9ينظر  :مفردات . 835 ،

.)73

الثالث :التوفيق ال��ذي اختص به من

اهتدى ،وهو املعني بقوله تعاىل :ﭽ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ (حممد:
)17

الرابع :اهلداية يف اآلخرة اىل اجلنة املعني

بقوله :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ (حممد)5 :

و تنقسم هداية اإلنسان يف القرآن الكريم

اىل عامة و خاصة« ،و اهلداية اراءة اليشء
الطريق املوصل اىل مطلوبه أو إيصاله اىل
مطلوبه ...إن املراد باهلداية ،اهلداية العامة
الشاملة لكل يشء دون اهلداية اخلاصة

الباحث أمحد حسني خشان

باإلنسان»( ،((9فأما العامة فهي املقصودة

ﮢﮣﮤ

ﭼ (((10

بقوله تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

إن اهلداية متثل املحجة البيضاء التي

ﮠ ﮡ ﭼ( ،((9و أما اخلاصة فهي

تبارك وتعاىل بتوفيق إهلي لطيف والتمسك

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ(.((9

والفوز بالدارين« ،اهلداية :الداللة عىل ما

ﯸﯹﭼ( ،((9و قوله (عز من قائل):ﭽ

يسلكها الطالبون للوصول اىل رضا اهلل

املقصودة بقوله تعاىل :ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

بالطريق املؤدي اىل حمبته واملوصل اىل جنته

و بموجب آي الكتاب العظيم فإن اهلل

يوصل اىل املطلوب ،وقد يقال :هي سلوك

و هيدي اهلل تعاىل

واهل��داي��ة هبة املنان وعطيته لعبده ما

سبحانه هيدي من يؤمن به قال تعاىل :ﭽﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ (((9

املتقني قال (عز و جل)

ﭽﭚ ﭛ ﭼ(((9

طريق يوصل اىل املطلوب»(.((10

دام هذا العبد خملصا يف عبادته مستقيام يف

ﰅ ﰆ ﭼ( ،((9و هيدي اهلل من يعتصم به

بالعمل الصالح قال عز وجل  :ﭽﭧ

و هيدي اهلل

مفتاح ب��اب الطريق املستقيم اىل النجاة

املقصود بقوله (عز و جل) :ﭽﰃ ﰄ

سبحانه ،قال تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭼ

(((9

(عز و جل) املجاهدين ،ﭽﮠ ﮡ
( ((9ري شهري ،حممدي :ميزان احلكمة  ،مكتب
اإلعالم اإلسالمي  ،قم 1403 ،هـ / 10 ،
. 319 –318
( ((9االنسان  :اآلية . 3
( ((9البلد  :اآلية .10
( ((9القصص  :اآلية .56
( ((9التغابن  :اآلية .11
( ((9البقرة  :اآلية . 2
( ((9الرعد  :اآلية . 27
( ((9آل عمران  :اآلية . 101

فآنا وحلظة فلحظة وإدامة اهلداية مرهونة

ﭨ ﭩ ﭼ ( ،((10فاهلداية اإلهلية

والفوز باجلنة ،وبخالف ذلك فان اهلداية

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

 ،و هيدي اهلل تعاىل من أن��اب إليه و هذا

دينه حمتسبا يف عمله ،وهو بحاجة إليها آنا

حمجوبة ،وأحوال العبد منكوبة .

ويعرج السيد اخلوئي عىل اهلداية يف

معرض تفسريه لسورة الفاحتة فيقول« :إن
اهلداية التي يطلبها املسلم يف صالته هي

هداية غري حاصلة له ،وإنام يطلب حصوهلا
( ((10العنكبوت  :اآلية .69
( ((10اجلرجاين  :التعريفات . 140،
( ((10الفاحتة  :اآلية .6
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من ربه فضال منه ورمحة ...وصفوة القول:
إن البرش بطبعه اهل�لاك والطغيان فال بد

للمسلم املوحد أن ال يتكل عىل نفسه بل
يستعني بربه ،ويدعوه هلدايته ،وليسلك به

اجل��ادة الوسطى فال يكون من املغضوب

عليهم ،وال ال��ض��ال�ين»( ،((10ومن ذلك
يتبني أن اهلداية من أعظم أسباب اإلقناع يف

القرآن الكريم وألطافها يف احلجة والبيان.

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

مبادئ القرآن يف اإلقناع
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يؤمن عن بينة وأما أن يكفر عن بينة»(.((10
ويمكن تلخيص م��ب��ادئ اإلق��ن��اع يف

القرآن الكريم عىل النحو األيت:

-1تطابق منهج القرآن مع الفطرة
اإلنسانية.

إن الناس مفطورون عىل العلم وفق

املوازين العقلية التي ال ينازع فيها أحد من

عقالء بني آدم ،ألن مبنى العقل عىل صحة
الفطرة وسالمتها ،فكانت دع��وة القرآن

يقوم اإلق��ن��اع يف ال��ق��رآن الكريم عىل

الكريم للقيام بالتكاليف العبادية اليسرية

قواعد املنطق السليم ،وسنن العقل القويم.

ال���روح ،ورض��ا النفس ،وصحة البدن،

وتباين مراميه ،وإتباع أوام��ره واجتناب

الفوز ملن تبعه باآلخرة ،قال (عز وجل):

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ (.((10

ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ

مجلة من املبادئ األخالقية التي تنجسم مع

التي حتقق لإلنسان راحة الضمري ،وسمو

إن القرآن الكريم مل ينزل إال ملعرفة معانيه،

والترشيع لنظام متكامل يف الدنيا وضامن

نواهيه ،قال تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

فاآليات القرآنية هي احلقائق املطلقة التي

تغني العقول ،وتشجي القلوب« ،وتقوم
آي��ات القران عىل إقناع العقل وطمأنينة

القلب وفضح الزيف واالف�تراء حتى ال

يبقى أمام املتمرد إال أحد أمرين :أما أن
( ((10البيان . 479 – 495 :
( ((10النحل  :اآلية . 44

ﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﭼ (.((10
-2املساواة بني الناس.

إن خطاب القرآن الكريم يف اإلقناع
( ((10داود ( :م  .س) . 16 ،
( ((10الروم  :اآلية . 30

الباحث أمحد حسني خشان

ذو نزعة إنسانية مطلقة قوامها املساواة بني

ليكون للعاملني نذيرا ،قد بارش دعوة القرآن

واملبدأ وليس عىل أساس النسب أو العرق

املطلقة يف تبليغ رسالته من خالل سفارته

الناس واملفاضلة بينهم عىل أساس العقيدة
أو اللون أو اجلنس ،قال تعاىل :ﭽ ﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (.((10

-3احلرية.

تأسيس مبدأ احلرية لإلنسان عىل قاعدة

العبودية هلل الواحد األحد ،تلك احلرية التي
اهلل تعاىل له ،وهي الطريق اىل اإليامن الذي

جيعل قلب اإلنسان معلقا باهلل سبحانه قال

(ع��ز وج��ل) :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈﭼ

(((10

-4املصداقية.

إن ال��رس��ول حممد  ه��و الصادق

األم�ين يف ق��وم��ه ،وكفى ب��اهلل شهيدا إنه

صاحب اخللق العظيم يف كتابه الكريم،
وهو رسول رب العاملني ،نزل عليه القرآن

( ((10احلجرات  :اآلية . 13
( ((10البقرة  :اآلية . 256

البرشية فكان  حيظى بالقبول والرضا

واالستحسان عند قومه ،والناس أمجعني
وبالتايل اإليامن بعد اإلقتناع به صدقا وعدال

قال (عز وجل) :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

ﰀﭼ (.((10

-5مراعاة أحوال املخاطبني:

دعوة الناس اىل التعاون ،وان حيسنوا كام

أحسن اهلل إليهم ،يف صياغات بارعة تقوي
األوارص ،وتضمن التكافل اإلجتامعي،

قال تعاىل :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ (.((11

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

حتقق لإلنسان كينونته احلقة التي أكرمها

الكريم بنفسه الطاهرة ،وهو يمثل الثقة

-6اإلقناع بعرض األفكار ،وليس
التحكم بالفكر:

إن اإلقناع يف القرآن الكريم طوعي

وبشكل غ�ير م��ب��ارش جي��ري ع�لى قاعدة
إحرتام اإلنسان وكرامته وإنسانيته وأحواله

( ((10األحزاب  :اآلية . 21
( ((11املائدة  :اآلية . 2

255

املحاجة و اإلقناع يف القرآن الكريم

وظروفه ،بام يدعوه اىل التفكر والتدبر يف

آيات القرآن الكريم بحيث يصدر إيامنه عن

قناعة ورضا ،بعيدا كل البعد عن األساليب
املبارشة كالضغط والغصب والقرس ،كام
فعل سحرة فرعون الذين سحروا أعني
الناس واسرتهبوهم.

-7مبدأ الثواب والعقاب:

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

وحياشة ( ((11هلم اىل جنته (.»((11

أساليب اإلقناع يف القرآن الكريم:

تنوعت أساليب اإلق��ن��اع يف القرآن
ْ

ال��ك��ري��م ،و يف ال���رد ع�لى امل��ع��ان��دي��ن و

املعارضني ،و مجيع هذه األساليب هلا سند

من البيان و الربهان ،مدعمة باحلقائق و

دع���وة ال��ن��اس اىل ت��ق��وى اهلل تعاىل،

األدلة ،و إن أساليب املحاجة ال تلحق هبا،

وجل) :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

اخلبث و املكر و اإللتواء مع شدة حرصها

وختويفهم من أهوال يوم القيامة ،قال (عز
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عىل معصيته ذيادة ( ((11لعباده عن نقمته،

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ال بل تنكص عنها مهام تسلحت بعنوانات
عىل معارضة القران و مناهضته.

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

و أساليب اإلقناع يف القرآن الكريم

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

يف اإلحتجاج فإهنا تستند اىل احلق و اليقني و

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

عالية بعلو مصدرها ،فهي فضال عن قوهتا

فمن هيتدي

العدل يف إقناع العقل و القلب بداللة علمية

ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ(((11

بإتباع هدي القرآن ،وطاعة الرسول 
فثواب إهتدائه له ،وجيزى اجلزاء األوىف،
وهو ال��ذي يقطف عاقبته احلميدة ،ومن

ضل عن احلق وزاغ عن سبيل الرشاد فإنام
جيني عىل نفسه بالعقاب والثبور ،ويف ذلك
يقول اإلمام عيل بن أيب طالب « :إن اهلل

سبحانه وضع الثواب عىل طاعته والعقاب
( ((11احلج  :اآليتان . 2 -1

(( ((11ذاده) عن كذا ي��ذوده (ذي��ادا) بالكرس
أي :الطرد (الصحاح ،مادة (ذود) ) ،ومعنى
قوله( :ذي���ادة) أي :منعا هلم عن املعايص
اجلالبة للنقم .
(( ((11حاش) الصيد جاءه من حواليه ليرصفه
(الصحاح مادة (ح��وش) ) ،وحاشية أي:
سوقا اىل جنته .
( ((11ال��ريض ،الرشيف أبو احلسن حممد بن
احلسني (ت  404ه��ـ) :هنج البالغة ،تح:
أمحد جاد ،دار الغد ،القاهرة ،ط1427 ، 1
هـ– 2006م . 525 / 4 ،

الباحث أمحد حسني خشان

توافق التفكر و التدبر يف التحليل و الفهم و

لقد رد القران الكريم بطرق و أساليب

و الواضح من دراسة جمموع األساليب

م��وض��وع و أس��ل��وب و معنى ،و م��ن ثم

اإلستيعاب و التصديق هبا.

للمحاجة و اإلقناع ،و املوازنة بينهام ،تظهر
حقيقة ال يستطيع أحد أن ينكرها ،أال وهي

إن اهلل (عز و جل) يتقرب بلطفه و رمجته و

هدايته اىل عباده ،إال أن الظاهر من أساليب
املحاجة إن املعاندين و املرشكني و أهل
الكتاب ممن اختذ املحاجة ذريعة للتنطع إزاء
احلقيقة ،إن مجيع هؤالء يبتعدون بظلمهم و

توضح بشكل ال يقبل اللبس و الشك،
إن اهلل (عز وجل) ال ظلام بالعباد ،و هذه

حكمة عدله اإلهلي.

حيتوي ال��ق��رآن الكريم ع�لى ط��رق و

أساليب ،ترتبط باملعاين الدقيقة التي حتلل
الدعاوى الباطلة يف حماجات املبطلني« ،و

هو إن املعاين التي تضمنها (القرآن) يف أصل
وضع الرشيعة و األحكام ،و اإلحتجاجات

يف أصل الدين ،و الرد عىل امللحدين ،عىل

تلك األلفاظ البديعة ،و موافقة بعضها
بعضا يف اللطف و الرباعة ،مما يتعذر عىل
البرش و يمتنع»(.((11

( ((11الباقالين( :م  .س).42 ،

تفنيدها باإلحتجاج القرآين املتضمن إقامة

احلجة عىل الناس و تذكريهم بالرسل ،و
الكتب ،و التبشري ،و اإلن��ذار ،و العقاب
و الثواب بحيث ال يدع هلم ذريعة و ال
وسيلة يتذرعون هبا ،إال اإلق��رار باحلق و

اإليامن باهلل العظيم و دينه احلنيف ،ذلك

أن املحاجة انطلقت بال علم و ال دليل و
ال كتاب منري ،و هي واهنة ال تصمد ،و ال

تلبث أن تسقط أما حقائق اإلقناع العلمية
باألدلة و الرباهني.

و تراوحت طرق الرد يف القرآن الكريم

عىل معانديه و معارضيه بني الرقة و احلزم
و األخ��ذ بالشدة التي يقتضيها موضوع
املحاجة و ما يستحق من ال��رد عليه ،و

من هذه الطرق و األساليب ،التحذير ،و
اإلنذار ،و التعليق ،و االعتذار ،و التنزيه ،و
الدعاء ،و التعجيز ،و التكذيب ،و الوعيد،

و رب�ما كانت طريقة رد ال��ق��رآن الكريم
تنمزج بني اثنني أو أكثر من هذه الطرق ،و

من يطالع كتب التفسري جيد هذه األساليب

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

جحدهم عن اهلل سبحانه – و تلك املفارقة

مقابلة لطبيعة م��ا ج��اء يف املحاجة من
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بشكل واضح.
و طريقة ال��ق��رآن يف ال��رد عىل مزاعم

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﭼ(.((12

 -1اإلعتذار :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ

الكافرين ال خترج عن واحدة مما يأيت(:((11

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭼ(.((11

 -2التنزيه :قال (جل و عال) ﭽﮣ
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 -6الوعيد :قال تعاىل :ﭽ ﭭ ﭮ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ

ﮄﮅﭼ(.((12

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

لقد عرض الدكتور متام حسان لطرق

 -3ال���دع���اء :ق���ال (ع���ز و ج��ل):

الوعيد من دون ذكر أسلوبني آخرين من

ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ(.((11
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ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ (((11

 -4التعجيز :قال تعاىل :ﭽ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﭼ(.((12

 -5التكذيب :ق��ال (ج��ل و ع�لا):

ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

( ((11ينظر :حسان ،متام :خواطر من تأمل لغة
القران الكريم ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط ،1
1427هـ–2006م.163 ،
( ((11الرعد :اآلية .7
( ((11البقرة :اآلية .116
( ((11املائدة :اآلية .64
( ((12البقرة :اآلية .111

الرد يف القرآن الكريم ووصل اىل إسلوب

املفرتض أن يتقدما عىل إسلوب الوعيد

مها :إسلوب التحذير و إسلوب اإلنذار

بموجب ت��درج إمت��ام احلجة القرآنية عىل
هؤالء املعاندين ،و هو مما ال يغفل يف منهج

القرآن الكريم.

 -7التحذير :قال تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

.

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ(((12

 -8اإلن���ذار :ق��ال (ع��ز و ج��ل) :ﭽ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
( ((12العنكبوت :اآلية . 12
( ((12األنعام :اآلية . 139
( ((12املائدة :اآلية . 92

الباحث أمحد حسني خشان

ﰁ ﰂ ﭼ(.((12

و من أساليب الرد يف القرآن الكريم

(:((12

 -9التعليق :قال (عز وجل) :ﭽﯬ

ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ(.((12

د -األم��ر باجلواب :قال جل و عال:

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ

ﭖﭗﭘﭙﭼ(.((12

ﭱﭼ(.((13

ﯸﯹﯺﭑ ﭒ ﭓﭔﭕ
 -10اإلجابة:

أ -بسؤال :قال تعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ(.((12

و ليس ألحد اإلحاطة بأساليب و طرق

التعليم القرآين ،ألن ذلك رس من أرسار
إعجازه ،و در مكنون يف حلية امتيازه ،قال

تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭼ(((13

ب -ب��األم��ر و ال���س���ؤال :ق���ال (ع��ز

وج����ل) :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
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ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﭼ(.((12

259

ج -اجل�����واب :ق���ال (ع���ز وج���ل):

(((12
(((12
(((12
(((12
(((12

األحقاف :اآلية . 12
ينظر :حسان( :م  .س). 166 ،
األنعام  :اآليتان 9-8
آل عمران  :اآليتان 25-24
البقرة  :اآلية . 80

( ((12النحل  :اآلية 38
( ((13األنعام  :اآلية . 37
( ((13الكهف  :اآلية . 54

يتمحور البحث حول أمور أمهها:
-1اختالف علامء اللغة والنحو والتفسري يف مسألة تواتر

القراءات القرآنية.

-2تعريف القراءات القرآنية بأهنا مذهب من مذاهب النطق يف القرآن يذهب إليه إمام

من أئمة القراء مذهبا خيالف غريه يف النطق يف القرآن.

-3الظواهر اللغوية التي زخرت القراءات القرآنية والتي نتجت عن أسباب خمتلفة.
-4ما تضمنته سورة الفرقان من ظواهر صوتية كثرية ومنها:
التشديد والتخفيف واهلمز واإلمالة وورود نوعني من اإلدغام فيها مل يشتهروا يف اللسان

العريب ،وبعض الظواهر الصوتية كاإلفراد واجلمع واالختالف يف حركة البنية الداخلية
وسبب هذا االختالف.

كام تعرض الباحث اىل اختالف القراء يف بعض التوجيهات النحوية يف السورة املباركة

وتعدد آرائهم بسبب اختالفهم يف فهم النص القرآين.

�أحمد عبد اهلل ظاهر
كلية الآداب – جامعة وا�سط – العراق
شائعة بني القبائل آن���ذاك؛ ألن كثري ًا

توطئة:

من االختالف يف هذه القراءات يرجع

عرفت القراءات القرآنية بأهنا :علم

إىل االخ��ت�لاف يف اللهجات العربية،

بكيفية أداء كلامت القرآن ،واختالفها

يف األص��وات ،أو وزن الكلامت ،أو يف

بعزو الناقلة((( ،أو هي( :مذهب من

االشتقاق ،أو يف امل��ف��ردات أو بعض

مذاهب النطق يف القرآن يذهب إليه إمام

األوجه اإلعرابية(((.

من األئمة القراء مذهب ًا خيالف غريه يف

وق���د وق���ف ال��ن��ح��اة وال��ل��غ��وي��ون

النطق يف القرآن الكريم)(((،وأشرتط

واملفرسون مواقف خمتلفة من القراءات

فيها النقل واملشافهة؛ ألهن��ا أشياء ال

فمنهم من قبلها ،ومنهم من قبل بعضها،

حتكم إال بالسامع.

وشذذ بعضها اآلخر ،ومنهم من طعن

وتعد القراءات القرآنية أغنى مادة

القراء وأهتمهم بالسهو والوهم ،قال

لغوية حفظت لنا هلجات عربية كانت

السيد اخلوئي( :وق��د اختلفت اآلراء

((( ينظر :منجد املقرئني :ابن اجل��زري،3 ،
ال��ق��راءات القرآنية بني املسترشقني و
النحاة.11 :
((( البيان يف علوم القرآن.183 :

((( ينظر :القراءات و اللهجات ،121 :فقه
اللغة :عيل عبد الواحد.124 -123 ،
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املظاهر اللغوية يف القراءات الواردة يف سورة الفرقان

حول القراءات السبع املشهورة بني الناس،

نطق نصوص الوحي ،أو اجتهاد لقارئ من

وربام ينب هذا القول غىل املشهور بينهم...

الذي أشكل عىل من قال بتواتر القراءات

فذهب مجع من علامء أهل السنة إىل تواترها،
وأف���رط بعضهم فزعم أن م��ن ق��ال :إن

القراءات السبع ال يلزم فيها التواتر فقوله

ك��ف��ر ...وامل��ع��روف عند الشيعة أهن��ا غري
متواترة ،بل القراءات بني ما هو اجتهاد من

القارئ ،وبني ما هو منقول بخرب الواحد،
وأختار هذا القول مجاعة من املحققني من
علامء السنة ،وغري بعيد أن يكون هذا هو

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

املشهور بينهم)(((.
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إن املتتبع أق��وال علامء اللغة والنحو

والتفسري جيد أن القرآن الكريم ،والقراءات

القرآنية حقيقتان متغايرتان ،إذ إن القرآن

الكريم هو :الوحي املنزل عىل الرسول األكرم
ص واملنقول عنه بالتواتر ،أما القراءات
القرآنية فهي :جمموعة من االختالفات

اللغوية يف ق��راءة ألفاظ الوحي املذكور

من نطق الكلامت أو كتابتها و توجيهها
اللغوي والنحوي((( ،وقد أمجع عدد كبري

من املفرسين عىل عدم تواترها ،واثبتوا أهنا
مظهر من مظاهر االختالف اللهجي يف

((( البيان يف تفسري القرآن.123:
((( ينظر :الربهان يف علوم القرآن221 /1 :

القراء ،ومن هؤالء املفرسين الفخر الرازي
بقوله( :ه��ذه ال��ق��راءات املشهورة إما أن
تكون منقولة بالنقل املتواتر ،أوال تكو ،فإن
كان األول فحينئذ قد ثبت بالنقل املتواتر
أن اهلل قد خري املكلفني بني هذه القراءات
وسوى بينها يف اجل��واز ،وإن كان كذلك،

كأن ترجيح بعضها عىل بعض واقع ًا عىل
خالف احلكم الثابت بالتواتر ،فوجب أن

يكون الذاهبون إىل ترجيح البعض عىل
البعض مستوجبني للتفسيق إن مل يلزمهم
التكفري ،لكنا نرى أن كل واحد من هؤالء
القراء خيتص بنوع معني من القراءة ،وحيمل
الناس عليها ويمنعهم من غريها ،فوجب

أن يلزم يف حقهم ما ذكرنا)((( ،وقال الشيخ

البالغي( :وإن القراءات السبع فض ً
ال عن

العرش ...ما هي إال روايات آحاد عن آحاد،
ال توجب اطمئنانا ،وال وثوق ًا ،فض ً
ال عن

وهنها بالتعارض ،وخمالفتها رسم املتداول
وامل��ت��وات��ر ب�ين عامة املسلمني يف السنني
املتطاولة ،وإن ك ً
ال من القراء هو واحد – مل

تثبت عدالته وال وثاقته -يروي عن أحاد،

((( التفسري الكبري.63 /1 :

أمحد عبد اهلل ظاهر

وي��روي عنه آح��اد وكثري ًا ما خيتلفون يف

البداوة إىل األصوات الشديدة يف نقطها؛

عدم تواتر هذه القراءات من خالل جمموعة

األصوات يف مسافات شاسعة فال يعقوها

وطرق أسانيدهم التي وجد أهنا تنتهي غىل

إىل توضيح األصوات بطرق عدة( ،((1منها

الرواية عنه)((( ،وبرهن السيد اخلوئي عىل

من األدل��ة((( ،التي استقرت حال القراء،
القراء أنفسهم ،فض ً
ال عن احتجاجه بإنكار

وذلك ألن البيئة الصحراوية تنترش فيها
عائق ،وال حيول دوهنا حائل؛ لذلك مالت
اجلهر والتفخيم والشدة( ،((1يف حني مالت

مجلة م��ن اإلع�ل�ام ع���دد ًا م��ن ال��ق��راءات،

القبائل التي تغلب عليها صفة التحرض

قراءة غريه(((.

مع بيئتهم وطبيعتهم املتحرضة( ،((1وزعم

واحتجاج كل قارئ بقراءته ،وإعراضه عن
وسأتناول يف هذا البحث أهم املظاهر

الفرقان ،إذ تضمنت هذه القراءات مجلة من
املظاهر اللغوية منها :التشديد والتخفيف،
واإلم��ال��ة ،واهل��م��ز واإلدغ����ام ،واإلف���راد

واجلمع ،واالختالف يف احلركة اإلعرابية

وحركة البنية ،واختالف يف صيغ اإلسناد،
ومن اهلل التوفيق.

 .1التشديد والتخفيف:

مالت القبائل التي تغلب عليها صفة

((( آالء الرمحن.30 -29 /1 :
((( ينظر :البيان يف تفسري القرآن.130 -123 :
((( ومزيد من األدل��ة عن هذه املسألة ،ينظر:
البيان يف علوم القرآن ،130 -123:التمهيد
يف علوم القرآن ،47 -41 :علوم القرآن:
السيد رياض احلكيم.234 -224 ،

بعض الباحثني أن التشديد والتخفيف
مظهر من مظاهر التطور اللغوي(،((1

وق��د قرئت بعض ألفاظ س��ورة الفرقان
بالتشديد ت��ارة ،وبالتخفيف تارة أخرى،

ومن أمثلة ذلك اختالف القراء يف قراءة

السماَ ُء
(تشقق) يف قوله تعاىلَ :
(و َي ْو َم َت َش َّق ُق َّ
بِا ْل َغماَ ِم َو ُنزِّ َل المْ َالئِ َك ُة َتن ِزي ً
ال)( ،((1إذ قرأها

عاصم (128هـ) ،وأبو عمرو (154هـ)،
ومحزة (156ه��ـ) ،والكسائي (189ه��ـ)،
وخلف (229هـ) بتخفيف الشني ،وقرأها

( ((1ينظر :يف اللهجات العربية.96 -89 :
( ((1ينظر :اللهجات العربية يف ال�ت�راث/2 :
.657
( ((1ينظر :يف اللهجات العربية.89 :
( ((1ينظر :قراءة الكسائي دراسة لغوية و نحوية:
.91
( ((1سورة الفرقان ،اآلية (.)25
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اللغوية يف ال��ق��راءات ال���واردة يف سورة

والتمدن إىل الليونة واخلفة يف نطقها انسجاما
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املظاهر اللغوية يف القراءات الواردة يف سورة الفرقان

الباقون بالتشديد( ،((1وأص��ل (تشقق)

يكون بعد تشقق ال��س�ماء( ،((2أم��ا ق��راءة

ح��ذف إح���دى ال��ت��اءي��ن ،لتصبح دالل��ة

الكثرة واملبالغة يف االنشقاق – واهلل العامل

ما ذهب إليه بعض املفرسين الذي يرون

زيادة يف املعنى( ،((2وسبب التشديد هنا هو

هو (تتشقق)( ،((1فمن خفف بنى عىل

الفعل حصوله مرة بعد م���رة( ،((1وهذا

أن السموات يتشققن سام ًء س�ما ًء( ،((1يف

إدغ��ام التاء يف الشني ال��ذي ع��زاه أبو عيل

حني يرى الزخمرشي (538ه��ـ) أن صيغة
قلت :أي فرق بني قولك انشقت األرض

فأغم التاء يف الشني؛ ألن الصوت بالشني

بالنبات ،وانشقت عن النبات ،قلت :معنى
انشقت به إن اهلل شقها بطلوعه فانشقت به،

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

-؛ ألن كل زيادة يف املبنى ال بد أن تصاحبها

الفاريس (377هـ) إىل إحلاق الشني بمخرج

(تشقق) فيها معنى املطاوعة ،إذ قال :فإن
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(تشقق) بتشديد الشني ف��إن فيها معنى

ومعنى انشقت عنه إن الرتبة انشقت عنه.
واملعنى إن السامء تنفتح بغامم خيرج منها ويف

التاء ،إذ قال( :وتقدير (تشقق) :تتشقق،
يلحق بمخارج ه��ذه احل��روف التي من
طرف اللسان وأصول الثنايا ،فأدغمن فيها

كام أدغمن يف الضاد ملا كانت كذلك ،وكام

يدغم بعضهن يف بعض(.((2

الغامم املالئكة ينزلون ويف أيدهيم صحائف

ومما قرئ بالتشديد والتخفيف أيضا يف

يراد هبا املايض وقد حكي ،والدليل عليه

املالئكة ت��ن��زي� ً
لا)( ،((2إذ قرأها أبن كثري

أعامل العباد( ،((1وقيل :إن صيغة (تشقق)

سورة الفرقان (نزل) يف قوله تعاىل(:ونزل

أنه عطف عليه (ونزل) وهو ماض ،وذكر

(120هـ) بنونني األوىل مضمومة ،والثانية

قوله(:و َي ُقو ُل َ
ون ِح ْجر ًا محَ ُْجور ًا) وهذا
بعد
َ

ساكنة مع ختفيف ال���زاي ،ورف��ع ال�لام،

( ((1ينظر :إحتاف فضالء البرش ،417 :اإلقناع:
 ،43إمالء ما َم َن به الرمحن.162 /2 :
( ((1ينظر :إمالء ما َم َن به الرمحن.162 :
( ((1ينظر :أوزان الفعل و معانيها.97 :
( ((1ينظر :جممع البيان.263/7 :
( ((1الكشاف ،812 /3 :و ينظر :تفسري القرآن
الكريم :عبد اهلل شرب.546 ،

واحدة ،بتشديد الزاي ،وفتح الالم ،ورفع

ونصب املالئكة ،وق��رأه��ا الباقون بنون

( ((2ينظر :إمالء ما َم َن به الرمحن ،162 :تفسري
غريب القرآن :الطرحيي.419 :
( ((2ينظر :املثل السائر.41 /2 :
( ((2احلجة.210 /3 :
( ((2سورة الفرقان ،اآلية (.)25

أمحد عبد اهلل ظاهر

املالئكة( ،((2وروى ابن جني (392هـ) يف

واح��د ،ومن ق��ال( :و ُن��زل املالئكة) فبنى

املالئكة) بتشديد ال��زاي ،ورفع املالئكة،

وح ِف َيها) ( ،((2ف(تنزل)
الر ُ
َتن ََّز ُل المْ َالئِ َك ُة َو ُّ

مكتبه عن أبن كثري أيض ًا ،وأهل مكة (و ُن ُ
زل
وقد وجهت هذه القراءة بأن (و ُن ُ
زل) أصلها

(ننزل) إال أن النون الثانية التي هي فاء فعل

(نزل) حذفت؛ اللتقاء النونني استخفافا،
وشبهت بام حذف من أحد املثلني الزائدين

يف نحو قوهلم :أنتم َتفكرون و َتطهرون ويريد
تتفكرون وتتطهرون ،ونحو من قرأ (كذلك
حق ًا علينا ُننج املؤمنني)(( ،((2كذلك حق ًا

الفعل للمفعول ،فمن الداللة عليه قوله( :
مطاوع (نزل) تقول( :نزلته فتنزل) (،((3

وروى أبو الفتح بن جني عن عبد الوهاب

عن أيب عمرو (154ه��ـ) (و ُنزل املالئكة)

خفيفة ( ،((3وقد محل ابن جني هذه القراءة

عىل الشذوذ ،أو عىل تقدير حذف املصدر
املضاف ،وإقامة املضاف إليه مقامه ،إذ

يقول( :هذا غري معروف؛ ألن (ن��زل) ال

(نجي) ( ،((2أما قراءة ( ُننزل) فقد أعرتض

ٍ
متعد كام ترى ...فأما
املالئكة و ُنزلت غري

هو (تنزي ً
ال) ،وهو مصدر (نزل) ( ،((2وقد

رد أبو عيل الفاريس هذا االعرتاض بقوله:

أن يكون عىل حذف املضاف ،يريد و ُن َ
زل
نزول املالئكة ،ثم حذف املضافُ ،
وأقيم

املصدر عىل (فعل) ،ولو كان عىل (تبتل)

مضاف ًا إليها (.((3

وإن كانت أص� ً
لا فحملت (ن���زل) عىل

عليها بأن املصدر الذي جاء بعد هذا الفعل

«و َت َب َّت ْل إِ َل ْي ِه َت ْبتِي ً
ال» ( ،((2فجاء
أن يف التنزيل َ
لكان (تبت ً
ال) ،فأما(:ننزل املالئكة)نصب ًا
ُ
املالئكة)
فاملعنى يف (نزل املالئكة) ،و( ُنزل

( ((2ينظر :النرش.250 /2 :
( ((2سورة يونس ،اآلية (.)103
( ((2ينظر :املحتسب164 /2 :
( ((2ينظر :احلجة ،210 /3 :معاين النحو/2 :
587
( ((2سورة املزمل ،اآلية (.)8

ألن هذا إنام جييء عىل نزلت املالئكة ،و ُنزل

أن يكون ذلك لغة طارقة مل تقع إلينا ،وإما

املضاف إليه مقام املصدر الذي كان املصدر
وقرأ أبن كثري (ضيق ًا) يف قولهَ ( :وإِ َذا

ُأ ْل ُقوا ِم ْن َها َم َكان ًا َض ِّيق ًا ُم َق َّرنِنيَ َد َع ْوا ُهنَالِ َك
( ((2سورة القدر ،اآلية (.)4
( ((3احلجة211 -210 /3 :
( ((3ينظر :املحتسب ،164 /2 :تفسري البحر
املحيط494 /6 :
( ((3املحتسب164 /2 :

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

علينا نجي املؤمنني) ،فحذف النون الثانية،

يتعدى إىل مفعول به ،فيبنى هنا للمالئكة؛
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ُث ُبور ًا) ( ،((3بتخفيف الياء وإسكاهنا ،وقرها

الباقون بالتشديد ( ،((3و(ضيق) عىل وزن

(فيعل) ليس بمصدر؛ ألنه جرى وصف ًا

وضم الكاف مع ختفيفها ،وقرأها الباقون

واهلني) ،و ما كان من هذا النحو يف الواو

وحجة من قرأ بالتخفيف أن (يذكروا)

عىل مكان ،ومن خفف ،فكتخفيف (اللني
نحو (سيد وميت) فاحلذف فيه يف القياس
أشيع؛ ألن العني تعل فيه باحلذف كام أعل

بالقلب إىل الياء ،واحل��ذف يف الياء أيض ًا
كثري؛ ألن الياء جتري جمرى الواو يف نحو

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

أترس جعلوه بمنزلة أتعد (.((3
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صرَ َّ ْفنَا ُه َب ْين َُه ْم لِ َي َّذ َّك ُروا َف َأ َبى َأ ْك َث ُر ال َّن ِ
اس
إِ َّ
ال ُك ُفور ًا) ((((3ليذكروا) بإسكان الذال،

وروي عن عيل 40( ه���ـ) ،وعبد

الرمحن بن عبد اهلل (47ه��ـ) ق��راءة قوله
ون َّ
الط َع َام َو َي ْم ُش َ
تعاىل (:إِنهَّ ُ ْم َل َي ْأ ُك ُل َ
ون فيِ
َ
��و ِ
اق) (( ،((3ويمشون يف األسواق)
األ ْس َ

بفتح ال��ذال والكاف مع تشديدمها (،((4

بمعنى (يتذكروا) قدرة اهلل ،وموضع نعمته

عليهم ،أما من قرأ (ي��ذك� ُ�روا) بالتشديد

فحجته أن (التفعل) أكثر يف التذكر والنظر،

وهذه املبالغة يف املعنى من مقتضيات السياق
بحد زعمهم ( ،((4وقد أيد علم الصوت

احلديث مزاعم القائلني بداللة التشديد عىل

البالغة ،إذ يرى دارسوه أن صيغة (يذكر)

تتألف مقطعي ًا من أربعة مقاطع هي:

مقطع طويل مغلق  مقطع طويل

بضم الياء ،وفتح الشني وتشديدها (،((3

مغلق  مقطع قصري مفتوح  مقطع

وحيملهم حامل إىل امل�شي ،وج��اء (فعل)

أما صيغة (يذكر) فأهنا تتألف مقطعي ًا

ومعنى (وي��م��ش��ون) :يدعون إىل امليش،
لتكثري فعلهم (.((3

وقرأ محزة وخلف قوله تعاىلَ (:و َل َقدْ

( ((3سورة الفرقان ،اآلية (.)13
( ((3ينظر :الكنز ،156 :النرش197 /2 :
( ((3احلجة ،208 /3 :و ينظر :تفسري غريب
القرآن421 :
( ((3سورة الفرقان ،اآلية (.)20
( ((3ينظر :جممع البيان255 /7 :
( ((3سورة الفرقان ،اآلية

قصري مفتوح.

من ثالث مقاطع هي:

مقطع طويل مغلق  مقطع قصري

مفتوح  مقطع قصري مفتوح.

( ((3سورة الفرقان ،اآلية
( ((4ينظر :النرش ،231 /2 :إحتاف فضالء البرش:
.418
( ((4احلجة.212 /3 :

أمحد عبد اهلل ظاهر

واستنتجوا من هذه الدراسة املقطعية أن

االجتزاء الذي أصاب البنية الرصفية يف قراءة
(يذكر) فحوهلا من بنية ذات أربعة مقاطع إىل
بنية ذات ثالثة مقاطع أدى إىل اجتزاء داللة

الفعل (يذكر) ليدل عىل قلة التذكر (.((4
وق���رأ مح���زة ،وال��ك��س��ائ��ي ،وخ��ل��ف قوله

تعاىل(:و ُي َل َّق ْو َن ِف َيها تحَ ِ َّي ًة َو َسالم ًا)
َ

(((4

للمفعول؛ لذا عدي إىل مفعولني؛ لتضعيفه

أحدمها نائب الفاعل – واو الضمري ،-

واآلخر (حتية) (.((4

 .2اإلمالة:

وه��ي(:ع��دول ب��األل��ف ع��ن استوائه

وج��ن��وح ب��ه إىل ال��ي��اء فيصري خمرجه بني

األلف املفخمة وبني خمرج الياء) ( ،((5أو

(ويلقون) بفتح ال��ي��اء ،وإس��ك��ان ال�لام،

(هي أحدى الظواهر اخلاصة بنطق الفتحة

وفتح الالم وتشديد القاف ( ،((4وحجة من

والكرسة الرصحية) ( ،((5أما سبب اإلمالة

اه ْم
قرأ ( ُيل َقون) بتشديد قوله
تعاىل(:و َل َّق ُ
َ
َنضرْ َ ًة َوسرُ ُ ور ًا) ( ((4فحمل (يلقون) عىل

فهي كام يرى أبن جني رضب من التجانس

الصويت؛ ألن األلف يكون تابع ًا للحركة

تعاىلَ (:ف َس ْو َف َي ْل َق ْو َن َغ ّي ًا) ( ،((4والفعل

ليست فتحة حمضة كانت األلف التي بعدها

(ل��ق��اه��م) ،وحجة م��ن خفف

(((4

قوله

(لقي) فعل متعد إىل واح��د ،فإذا ضعف

تعدى إىل أثنني ( ،((4ففي قراءة التخفيف

يكون ه��ذا الفعل قد تعدى إىل مفعوله

(حتية) ،أما قراءة التضعيف فقد بني معها
( ((4ينظر :التفسري الصويت لقراءة عبس191 :
( ((4سورة الفرقان ،اآلية (.)75
( ((4ينظر :النرش251 /2 :
( ((4سورة اإلنسان ،اآلية (.)11
( ((4ينظر :جممع البيان.283 /7 :
( ((4سورة مريم ،اآلية (.)59
( ((4ينظر :أبنية الرصف يف كتاب سيبويه-393 :
.394

التي قبله – الفتحة -فلام كانت تلك احلركة

ليست ألف ًا حمضة (.((5

وعللها أبن يعيش (643ه��ـ) بتعليل

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

وختفيف القاف ،وقرأه الباقون بضم الياء،

الطويلة نطق ًا جيعلها بني الفتحة الرصحية

مقارب لتعليل أبن جني عندما عزاها إىل

التقارب الصويت واالبتعاد عن التنافر ،إذ

يقول( :ففي اإلمالة قربوا األلف من الياء؛
ألن األلف تطلب من الفم أعالم ،والكرسة

( ((4إحتاف فضالء البرش.419 :
( ((5رشح املفصل.164 /9 :
( ((5ينظر :إعراب القرآن :النحاس،118 /1 ،
( ((5ينظر :رس صنعة اإلعراب.68 /1 :
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تطلب من أسفله ،وأدناه فتنافرا ،وملا تنافرا

وعامد) ( ،((5ويبدو يل أن التعليل األقرب

الياء فصار الصوت بني بني فأعتدل األمر

يف إمالة ه��ذه األل��ف أو تركها ،هو قول

أصبحت الفتحة نحو الكرسة واأللف نحو

بينهام وزال االستثقال احلاصل بالتنافر)

الدكتور إبراهيم أنيس ال��ذي يقول فيه:

ومما قرئ باإلمالة يف سورة الفرقان (يا
وليتيل) يف قوله تعاىلَ ( :يا َو ْي َلتِي َل ْيتَنِي لمَ ْ َأتخَّ ِ ْذ
ُفالن ًا َخ ِليالً) ( ،((5إذ قرأها محزة والكسائي

اإلمالة كوفيون ،أي تأثروا بتلك القبائل

(.((5

ممالة ،وباقي القراء ال يميلوهنا( ،((5ويرى

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

أبو عيل الفاريس أن اإلمالة وتركها حسنان
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إىل القبول يف تفسري سبب اختالف القراء

يف هذه اآلية ( ،((5أما سبب اإلمالة فيها
فهو أن (يا ويلتي) وقد قلبت الياء ألف ًا كام

( إن أئمة القراءة الذين اشتهرت عنهم
التي أقامت يف العراق ،أو تعودت النزوح

إليه ،وهي قبائل قريبة مساكنها من العراق،

وعرفت هلجاهتا باإلمالة) (.((5

وأم��ال مح��زة والكسائي أيض ًا (متىل)
ري َ
(و َق��ا ُل��وا َأ َس ِ
األ َّولِ َ�ين
يف قوله تعاىلَ :
اط ُ
ْاك َت َت َب َها َف ِه َي تمُ ْلىَ َع َل ْي ِه ُب ْك َر ًة َو َأ ِصيالً) (،((6

يف صحاري ومدارى ( ،((5فمن أمال هذه

وسبب اإلمالة يف هذا الفعل هو حماولة

–الياء -قال أبو عيل( :فإذا أمال –القارئ-

منه –الياء -ويرى الزخمرشي (538هـ) أن

األل��ف فإنه حي��اول أن يقرهبا من أصلها

كان عائد ًا إىل ما تركه ،وآخذ ًا بام رفضه أال

ترى أن اإلمالة إنام تكون يف األل��ف بأن

تنحو بالفتحة التي قبل األلف نحو الكرس؛

النزوح باأللف إىل أصلها الذي انقلبت

سبب اإلمالة (إن تقع بقرب األلف كرسة

أو ياء ،أو تكون هي منقلبة عن مكسور ،أو

ياء.((6( )....

فتميل األلف لذلك نحو الياء ،نحو عابد

وآم��ال أبو عمرو ،والكسائي األلف

( ((5رشح املفصل.165 /9 :
( ((5سورة الفرقان ،اآلية (.)28
( ((5ينظر :النرش ،250 /2 :إحتاف فضالء البرش:
.417
( ((5ينظر :احلجة.211 /3 :
( ((5ينظر :الكشاف.813 /3 :

( ((5احلجة.211 /3 :
( ((5يف اللهجات العربية ،54 :و ينظر :هلجة قبيلة
أسد.63:
( ((6سورة الفرقان ،اآلية (.)5
( ((6رشح املفصل.166 /9 :

ان َي ْوم ًا َعلىَ
(و َك َ
(الكافرين) يف قوله تعاىلَ :

ين َع ِسري ًا) ( ،((6وقد أجاز النحاة
ا ْل َك ِاف ِر َ

أمحد عبد اهلل ظاهر

 .3تسهيل اهلمز وختفيفه وحتقيقه

واللغويون إمالة األلف يف (الكافرين) يف

اهلمزة :صوت شديد ال هو باملجهور،

األلف إذا وقع بعدها حرف الراء ال متال؛

مغلقة إغالق ًا تام ًا ،فال نسمع هلذا ذبذبة

( ،((6واستثنوا من ذلك حالتني (((6مها:

ب��امل��رور إىل احللق إال حني تنفرج فتحة

اللهجات التي متيل األلف؛ ألهنم يرون أن

وال هبو باملهموس؛ ألن فتحة املزمار معها

بسبب صفة التكرار املوجودة يف هذا احلرف

الوترين الصوتيني ،وال يسمح للهواء

األول��ى :أن يفصل بين األل��ف وال��راء

املزمار ذلك االنفراج الفجائي الذي ينتج

فاصل.

الثانية :أن تكون الراء مكسورة.

اهلمزة (.((6

وقد اختلفت اللهجات العربية يف اهلمزة

املكسورة إذا وليت األل��ف منعت – أي

إىل حذفها أو تسهيلها ،فمث ً
ال عرف عن

(الكافرين) ،قال الزخمرشي( :ال��راء غري
اإلم��ال��ة -منع املستعلية – أي احل��روف
املستعلية – تقول :راشد وهذا محارك...

فإذا تباعدت مل تؤثر عند أكثرهم ،فأملوا

هذا الكافر) ( ،((6ويرى ابن يعيش أن الراء

إىل حتقيق اهلمز ،يف حني جنح القسم اآلخر

اللهجة احلجازية بأهنا متيل إىل التسهيل عىل
العكس من القبائل البدوية كتميم ،وقيس

فإهنا متيل إىل التخفيف (.((6

واملقصود بالتسهيل :أن يؤتى باهلمزة

إذا كانت مكسورة كام يف الكافرين (فاإلمالة

بني اهلمزة وبني حرف حركتها ( ،((6أو أن

وبعدها ياء) (.((6

بل بني بني (.((7

حسنة؛ ألن الكرس يف الكافرين الزم للراء،

( ((6سورة الفرقان ،اآلية (.)26
( ((6ينظر :املقتضب ،41 -40 /3 :رشح
املفصل.176 /9 :
( ((6ينظر :املقتضب ،41 -40 /3 :رشح
املفصل.176 /9 :
( ((6رشح املفصل.177 -176 /9 :
( ((6رشح املفصل.178 /9 :

ينطق هبا ال حمققة ،وال حرف ليس خالص

( ((6ينظر :األصوات اللغوية.90 :
( ((6ينظر :يف اللهجات العربية ،68 :القراءات
العربية يف ضوء علم اللغة احلديث.30 :
( ((6ينظر :التحديد يف اإلتقان و التجويد،99 :
رشح الشافية.54 /3 :
( ((7ينظر :األصوات اللغوية.91 :
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وقد اجتمعت هاتان احلالتان يف لفظ

حتقيق ًا وختفيف ًا فامل قسم من القبائل العربية
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أم��ا التخفيف :فهو التقليل من شدة

ص��وت اهلمزة بحذفه ،أو قلبه إىل أحد

ويبدو أن سبب اختالف القراء يف قراءة

ومن مظاهر تسهيل اهلمزة ،وختفيفها

هو قرهبا من مهزة االستفهام التي أوجدت

يف قراءة عني الفعل (رأى) – اهلمزة–بني
التسهيل ،واإلبدال يف قوله تعاىلَ :
(أ َر َأ ْي َت

صوتني شديدين يف كلمة واح��دة ،األمر
الذي محل القراء عىل تسهيل أحد هذين

( ،((7إذ قرأها ورش (197ه��ـ) ،وقالون

من الثقل ،وتسهيل النطق هبذه الكلمة ،وملا

بإسقاط الثانية ( ،((7وي��رى األخفش

يمكن إسقاطه أو حذفه؛ ألن أي تغيري فيه

أصوات املد ،أو اللني (.((7

يف قراءات سورة الفرقان :اختالف القراء

ون َع َل ْي ِه َو ِكي ً
َم ْن اتخَّ َ َذ إِلهَ َ ُه َه َوا ُه َأ َف َأن َْت َت ُك ُ
ال)
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(220هـ) بتسهيل الثانية ،وقرأها الكسائي

270

(.((7

(215ه��ـ) أن سبب إسقاط اهلمزة الثانية
من (أرأيت) هو كثرهتا يف الكالم ،إذ قال:
وما كان من (أرأيت) يف هذا املعنى ،ففيه
لغتان :منهم من هيمز ،ومنهم من يقول:

(أريت) ،وإنام يفعل هذا يف (أرأيت) هذه
التي وضعت لالستفهام لكثرهتا ...أما:
رأيت زيد ًا ،إذا أردت (أبرصت زيد ًا) فال

يتكلم هبا إال مهموزة خمففة ،وال يكاد يقال

عني الفعل (رأى) بني التسهيل واإلبدال
بدخوهلا عىل الفعل املهموز العني (رأى)

الصوتني أو إبدال صوت آخر به للتخلص

كان الصوت األول –مهزة االستفهام – ال
يؤدي إىل تغيري داللة الفعل من االستفهام

–الطلب -إىل اخل�بر؛ لذا وقع التسهيل
والتخفيف عىل اهلمزة الثانية –عني الفعل

– فسهلها بعضهم ،وخففها بعضهم اآلخر

كل حسب هلجته.

وق��رأ أب��ن كثري ،ومح��زة ،والكسائي،
�اس� َ�أ ْل بِ ِه
وخلف قوله ت��ع��اىل(:ال� َّ�رحمْ َ � ُ
�ن َف� ْ
َخبِري ًا)(( ،((7فسل) بإسقاط اهلمزة (،((7

(أريت)؛ ألن تلك كثرة يف الكالم فحذفت

وسبب احلذف هنا هو نقل حركة اهلمزة إىل

( ((7ينظر :ال��ع��روض ،35 :م��ع��اين ال��ق��رآن:
األخفش.102 -100 /1 ،
( ((7سورة الفرقان ،اآلية (.)43
( ((7ينظر :إحتاف فضالء البرش417 :

( ((7معني القرآن :األخفش.102 -100 /1 ،
( ((7سورة الفرقان ،اآلية (.)59
( ((7ينظر :إحتاف فضالء البرش.418 :
( ((7ينظر :املصدر نفسه.418 :

الصحيح الساكن قبلها ( ،((7وإسقاطها من

أمحد عبد اهلل ظاهر

الكالم للتخفيف ،هذا الوجه من التخفيف

( ،((8إذ قرأها قالون ،وأبو عمرو (أأنت)

املربد (285هـ) :أعلم أن اهلمزة املتحركة

وقرأها ورش ،وأبن كثري بتسهيل الثانية بال

مشتهر عند كثري من النحاة واللغويني ،قال

إذا كان قبلها حرف ساكن ،فأردت ختفيفها،

فإن ذلك يلزم فيه أن حتذفها ،وتلقي حركتها

عىل الساكن الذي قبلها ،فيصري الساكن
متحرك ًا بحركة اهلمزة ،وإنام وجب ذلك؛

بتسهيل اهلمزة الثانية مع الفصل باأللف،
فصل ،وقرأها الباقون بالتحقيق بال فصل

( ،((8وق��رأ نافع واب��ن كثري ،وأب��و عمرو
(هؤالء أم) بإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة

( ،((8وسبب اخ��ت�لاف ال��ق��راء يف ق��راءة

ألنك إذا خففت اهلمزة جعلتها بني بني قد

(أأنت) بني التسهيل والتخفيف هو اجتامع

ووجه مضارعتها أنك ال تبتدئها بني بني كام

اهلمزة صوت مستثقل –كام مر بنا سابق ًا-

ضارعت هبا الساكن ،وإن كانت متحركة

ال تبتدئ ساكن ًا ،وذلك قولك (من أبوك)؟
حكمها بعد كل ح��رف من غري حروف

اللني (.((7

(فإذا اجتمعت مهزتان ازداد الثقل ووجب
التخفيف ،فإذا اجتمعتا يف كلمة واحدة كان

الثقل أبلغ) (((8؛ وللتخلص من هذا الثقل
خفف النحاة ،واللغويون إح��دى هاتني

وق��ال األخفش(215هـ)( :وإذا كان

(واعلم أنه ليس من
اهلمزتني ،قال املربد:
ْ

حذفت اهل��م��زة ،و ألقيت حركتها عىل

مجيع ًا ،إذ كانوا حيققون واحدة ،فهذا قول

حرف ساكن قبل مهزة متحركة ،فإن شئت
الساكن) (.((7

ومن مظاهر ختفيف اهلمز يف ق��راءات
سورة الفرقان أيض ًا ،قوله تعاىلَ :
(أ َأ ْن ُت ْم
ادي َهؤُ ِ َ
َأ ْض َل ْل ُت ْم ِع َب ِ
السبِ َ
يل)
الء أ ْم ُه ْم َض ُّلوا َّ
( ((7املقتضب.193 -192 /1 :
( ((7العروض.133 :

كالمهم –العرب – أن تلتقي مهزتان فتحققا
مجيع النحويني إال عبد اهلل بن أيب إسحاق
احلرضمي ،فإنه يرى اجلمع بني اهلمزتني...

فإن كانتا يف كلمة واحدة ،أبدلوا الثانية منها
( ((8سورة الفرقان ،اآلية (.)19
( ((8ينظر :إحتاف فضالء البرش.416 :
( ((8ينظر :املصدر نفسه.416 :
( ((8رشح ابن يعيش.258 /9 :
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فتحرك ال��ن��ون ،وحت��ذف اهل��م��زة ...فهذا

مهزة االستفهام مع مهزة الضمري؛ ولكون
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وأخرجوها من باب اهل��م��ز)( ،((8ويرى

أما حتقيق اهلمز فلم يرد إال مرة واحدة

واحدة ،وكانتا مفتوحتني ختفف اآلخرة بني

(و َك��ذلِ� َ
�ك َج َع ْلنَا
الـ(نبي) يف قوله تعاىلَ :

األخفش أن اهلمزتني إذا اجتمعتا يف كلمة

بني ،إذ قال ( :والذي نختار ختفيف اآلخرة
إذا اجتمعت مهزتان ،...وختفيف اآلخرة

ق��راءة أه��ل املدينة ،وحتقيقها ق��راءة أهل
الكوفة ،وبعض أهل البرصة) ( ،((8وقد
نسب الزجاج (311ه��ـ) إىل أهل احلجاز

حتقيق اهلمزة الثانية (.((8

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

أما قراءة (هؤالء أم)بإبدال الثانية ياء
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فيمكن أن يعزى إىل سببني مه��ا :اجتامع

اهلمزتني ،وسبق اهلمزة الثانية بالكرس؛
وهلذين السببني خففت اهلمزة الثانية إىل

حرف لني من جنس احلركة التي قبله –
الكرسة -قال املربد( :فأما املفتوحة –اي
اهلمزة -فإنه إن كان قبلها كرسة جعلت

ياء خالصة؛ ألنه ال جيوز أن ينحى هبا نحو

األلف ،وما قبلها أن كان قبلها مكسور ،أو
مضموم؛ ألن األلف ال يكون ما قبله إال
مفتوح ًا) (. ((8

( ((8املقتضب.192 -191 /1 :
( ((8معاين القرآن :األخفش.42 /1 ،
( ((8ينظر :معاين القرآن و إعرابه :الزجاج/1 ،
.79
( ((8املقتضب.191 /1 :

يف ق��راءات س��ورة الفرقان ،إذ مهز نافع
لِ ُك ِّل َنبِ ٍّي َعدُ ّو ًا ِم ْن المْ ُ ْج ِر ِمنيَ ) ( ،((8فقرأها
(ن��ب��يء)( ،((8وي��رى سيبويه أن اهلمز يف

(النبي) لغة قليلة ورديئة؛ إذ قال( :وقد
بلغنا أن قوم ًا من أه��ل احلجاز من أهل
التحقيق حيققون نبيء وبريئة ،وذلك قليل

رديء) ( ،((9يف حني يرى اجلوهري أن

اهلمز والتخفيف جائز يف (النبي) ،إذ قال:

(والنبيء :املخرب عن اهلل ...وه��و فعيل

بمعنى فاعل ...وجي��وز فيه حتقيق اهلمز،
وختفيفه ،يقال نبأ هو نبأ وأنبأ) (.((9

 .4اإلدغام:

اإلدغ��ام مصدر من أدغ��م ،يقال دغم

الغيث األرض وأدغ��م��ه��ا إذا غشيها،

واإلدغ���ام إدخ��ال ال�شيء يف

ال�شيء (((9

،

واإلدغ�����ام ه��و أع�ل�ى ص���ور امل�ماث��ل��ة بني
األص���وات ،ف��إذا كانت املضارعة تؤدي

( ((8سورة الفرقان ،اآلية (.)31
( ((8ينظر :إحتاف فضالء البرش.417 :
( ((9الكاتب.555 /3 :
( ((9الصحاح :مادة (نبأ).399 -396 /5 ،
( ((9ينظر :لسان العرب :م��ادة (دغ��م)/12 ،
.203

أمحد عبد اهلل ظاهر

إىل تقريب صوت من صوت فإن اإلدغام

اإلدغ��ام��ان مها :إدغ��ام ال��دال يف اجليم يف

ونطقهام نطق ًا واحد ًا ( ،((9قال ابن الرساج

أدغمها أبو عمرو ومحزة والكسائي وخلف

ي��ؤدي إىل قلب الصوت إىل مثل نظريه،

(316ه��ـ) يف تعريفه( :هو وصلك حرف ًا

ساكن ًا بحرف مثله من موضعه من غري
حركة تفصل بينهام ،وال وقف فيصريان

بتداخلهام كحرف واح��د ،ترفع اللسان
عنهام رفعة واحدة ،ويشتد احلرف) (.((9

قوله تعاىلَ ( :ف َقدْ َج ُاءوا ُظ ْل ًام َو ُزور ًا) ( ((9إذ

( ،((9وإدغام الذال يف اجليم يف قوله تعاىل:
( َل َقدْ َأ َض َّلنِي َع ْن ِّ
الذ ْك ِر َب ْعدَ إِ ْذ َجا َءنيِ َو َك َ
ان

ان َخ ُذو ً
نس ِ
الش ْي َط ُ
ان لِ ِ
َّ
ال) ( ،((9إذ أدغمهام
إل َ

أبو عمرو وهشام أيض ًا (.((9

والسبب إع��راض العرب عن إدغ��ام

وق���د وج���ود ع��ل�ماء ال��ل��غ��ة ال��ق��دام��ى

ال���دال ،أو ال��ذل يف اجليم ه��و أن هذين

العالقة بني الصوتني املدغمني عىل ثالثة

( ،((10إال أن خمرجيهام مل يتقاربا مع خمرج

واملحدثون أن اإلدغام يقسم بحسب نوع

واملتجانسني ،قال ابن اجلزري (833هـ):
(اعلم أن احلرفني إذا التقيا إما أن يكونا
ْ

اجليم ،التقارب الذي حيقق اإلدغام عندهم؛

ألن خمرج الدال هو ما بني طرف اللسان،

وأصول الثنايا ( ،((10أما خمرج الذال فهو

مثلني ،أو جنسني ،أو متقاربني ،فاملثالن

ما بني طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا

واملتجانسان ما اتفقا خمرج ًا واختلفا صفة

بينه ،من وسط احلنك األعىل (.((10

ما اتفقا خمرج ًا وصفة كالباء وال��ي��اء...
كالذال والطاء ...والتقاربان ما تقاربا يف
املخرج ،أو الصفة كالذال والسني) (.((9

وق��د ورد يف ق���راءات س��ورة الفرقان

إدغامان مل يشتهرا يف ألسنة العرب ،وهذان

( ((9ينظر :املدخل إىل أصوات العربية-224 :
.225
( ((9األصول405 /3 :
( ((9النرش.178 /1 :

( ،((10يف حني خترج اجليم من وسط اللسان

( ((9سورة الفرقان ،اآلية (.)4
( ((9ينظر :إحتاف فضالء البرش.415 :
( ((9سورة الفرقان ،اآلية (.)29
( ((9ينظر :إحتاف فضالء البرش.417 :
( ((10ينظر :األصوات اللغوية،49 -48 :علم
األصوات.309 :
( ((10ينظر :األصوات اللغوية.49 :
( ((10ينظر :املصدر نفسه.48 :
( ((10ينظر :علم األصوات.186 :
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أقسام ،هي :إدغام املتامثلني ،واملتقاربني،

الصوتني وإن اتفقا مع اجليم يف صفة اجلهر
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أم��ا من أدغ��م ف��إن إدغ��ام��ه يمكن أن

مكونني وحدة واحدة ،العنرص األول هو

الدكتور كامل برش أن هلا ست صور نطقية

هو اجليم الشامي ،أو ما ينحو نحوها ،ومن

يعزى إىل كيفية نطقه للجيم التي يرى
تطورت فيها حتى وصلت إىل صورهتا التي

ننطقها هبا يف عرصنا احلارض ( ،((10ومن
هذه الصور نطقها دا ً
ال التي زعم الدكتور

الدولية (،)djإشارة إىل هذه البنية املركبة،
فلربام اكتفى بعض الناس يف البدء بنطق

برش أهنا كانت موجودة يف النطق السامي،
املستوحاة من املوروث العريب القديم نحو

فسيولوجي حمض – دا ً
ال خالصة ...فكان

قول العرب (رج��ل ده��وري) ،ويريدون

(جهوري) أي رفيع الصوت ( ،((10وعزز
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

ثم كان تصوير نطقها بالكتاب الصوتية

العنرص األول ،واستبدلوه باجليم اخلالصة

والبدوي القديم ،ومثل هلا ببعض األمثلة
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دال أو ما يشبه أن يكون كذلك ،والثاين

كالم الدكتور برش ما ذهب إليه الدكتور
إبراهيم أنيس يف احتامل نطق اجليم دا ً
ال

السماَ ِء َذ ِ
وج ()1
ات ا ْلبرُ ُ ِ
يف قوله تعاىلَ :
(و َّ

ود (َ )2و َش ِ
َوا ْل َي ْو ِم المْ َ ْو ُع ِ
اه ٍد َو َمشْ ُه ٍ
ود ()3
اب ُ
األ ْخدُ ِ
ود) (((10؛ لتتسق مع
ُقتِ َل َأ ْص َح ُ
الفاصلة القرآنية املنتهية بالدال (.((10

وقد علل دارسو علم الصوت املحدثون

هذه الظاهرة النطقية اخلاصة باجليم تعلي ً
ال

فسيولوجي ًا ،عندما قالوا :إن اجليم الفصيحة
 ...صوت مركب من عنرصين متالزمني،

(((10
(((10
(((10
(((10

ينظر :املصدر نفسه.339 :
ينظر :املصدر نفسه.339 :
سورة الربوج ،اآلية (.)4-1
ينظر :علم األصوات.186 :

املركبة اللثوية احلنكية ،وحولوه – بسبب

الصوت النهائي هو ال��دال { }dال اجليم

{ }djمع احتفاظ كل منهام بصفة اجلهر)

( ،((10فربام أن نطق اجليم دا ً
ال يف بعض
اللهجات البدوية القديمة هو السبب يف

وقوع مثل هذا اإلدغام.

 .5اإلفراد واجلمع:

اختلف القراء يف ق��راءة بعض ألفاظ

س��ورة الفرقان بني اإلف���راد واجل��م��ع ،إذ
ق��رأه��ا بعضهم بصيغة امل��ف��رد ،وق��رأه��ا
بعضهم اآلخ��ر بصيغة اجلمع ،ويبدو يل

أن سبب االختالف يف حتديد نوع اللفظ
يعود بصورة رئيسة إىل الرسم القرآين الذي

يرسم الصيغتني – املفرد واجلمع – بالرسم
( ((10املصدر نفسه.334 -333 :

أمحد عبد اهلل ظاهر

نفسه ،لكنه يفرق بينهام ببعض احلركات ،أو
احلروف التي ال ترسم ،وهذا األمر جعل
القراء يتأولون هذه األلفاظ عىل وفق فهم

سياق النص القرآين.

الكواكب باملصابيح كام شبهت املصابيح
اج ُة
بالكواكب ،كام يف قوله تعاىلُّ :
(الز َج َ
َك َأنهَّ َ ا َك ْو َك ٌب ُد ِّر ّيٌ) ( ،((11وإنام املصباح
الزجاجة يف املعنى (.((11

وم��ن أمثلة ذل��ك اختالفهم يف ق��راءة

وقرأ احلسن البرصي واألعشى (وقمر ًا

السماَ ِء
قوله تعاىلَ ( :ت َب َ
ار َك ا َّل ِذي َج َع َل فيِ َّ
ُب ُروج ًا َو َج َع َل ِف َيها سرِ َ اج� ًا َو َق َمر ًا ُمنِري ًا)

بصيغة اجلمع ( ،((11وقد وجه الزخمرشي

هذه القراءة بقوله :وهي مجع ليلة قمراء،

(رسج ًا) بضم السني ،والراء من غري ألف

ُق ُمر ًا بالقمر ،إضافة إليها ،ونظريه يف بقاء

(و َجَ��ع� َ
�ل ِف َيها سرِ َ اج � ًا
املفرد قوله تعاىلَ :
َو َق َمر ًا ُمنِري ًا)  ،إذ يرى أصحاب هذه القراءة

إليه مقامه قول حسان:

لفظ ال���ـ(رساج) بني اإلف���راد واجلمع يف

( ،((10إذ قرأ مح��زة ،والكسائي ،وخلف

أن معنى (ال�سراج) هنا هو الشمس ،وقد
حسن القراء هذا الوجه من القراءة (،((11

وهي القراءة املجمع عليها يف املصحف،

أما من قرأ (رسج ًا) بصيغة اجلمع فحجته

يح)
قوله تعاىلَ :
السماَ َء الدُّ ْن َيا بِ َم َصابِ َ
(و َز َّي َّنا َّ
( ،((11ومعنى (رسج ًا) عندهم الشمس،

والكواكب الكبار معها ( ،((11وقد شبهت

( ((10سورة الفرقان ،اآلية (.)61
( ((11ينظر :اإلقناع.435 :
( ((11ينظر :معاين القرآن الفراء ،33 /2 ،جممع
البيان.276 /7 :
( ((11سورة فصلت ،اآلية (.)12

كأنه قال وذا قمر ًا منريا؛ ألن الليايل تكون

حكم املضاف بعد سقوطه ،وقيام املضاف
بردى يصفصف بالرحيق السلسل
يريد :ماء ب��ردى ،وال يبعد أن يكون

ُ
والرشد،
كالر ُشد
الق ُمر بمعنى القمر،
ُ
ُ

والع ُرب والعرب (.((11
ُ

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

عىل اجلمع ،وقرأ الباقون (رساج ًا) بصيغة

منري ًا) يف اآلية آنفة الذكر( ،و ُق ُمر ًا منري ًا)

ومم��ا أختلف يف ق��راءت��ه ب�ين اإلف���راد

واجلمع أيض ًا يف ق��راءات س��ورة الفرقان

(ر َّبنَا َه ْب َلنَا ِم ْن
(وذرياتنا) يف قوله تعاىلَ :
( ((11ينظر :إمالء ما َم َن به الرمحن.165 :
( ((11سورة النور ،اآلية (.)35
( ((11ينظر :جممع البيان ،276 /7 :الكاشف:
.807 /3
( ((11ينظر :الكاشف.821 /3 :
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َأزْ َو ِ
اجنَا َو ُذ ِّر َّياتِنَا ُق َّر َة َأ ْعينُ ٍ ) ( ،((11إذ قرأها

أب��و عمرو ،ومح��زة ،والكسائي ،وخلف

ب��اإلف��راد ،وقرأها الباقون بصيغة اجلمع
القرائتني بقوهلم :إن الذرية يقصد هبا املفرد

العباد ،وتبليغهم به.

(ر ِّب َه ْب ليِ ِم ْن َلدُ ن َْك
كام يف قوله تعاىلَ :
ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َبةً) ( ،((11ويقصد هبا اجلمع كام يف

(و ْل َي ْخ َ
ين َل ْو َت َر ُكوا ِم ْن
ش ا َّل ِذ َ
قوله تعاىلَ :
َخ ْل ِف ِه ْم ُذ ِّر َّي ًة ِض َعاف ًا َخا ُفوا َع َل ْي ِه ْم) (،((12
فمن أفرد قصد اجلمع ،واستغنى عن مجعه

لداللته عىل اجلمع ،ومن مجع فإنه محل ذلك

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

باجلمع ( ،((12وقد وجهت هذه القراءة بأن
القرآن الكريم وإن كان منز ً
ال عىل الرسول

( ،((11وقد صوب كثري من العلامء هاتني
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�ار َك ا َّل� ِ
ان َعلىَ َع ْب ِ
�ذي َن� َّ�ز َل ا ْل ُف ْر َق َ
اد ِه)
( َت� َب� َ

عىل ما جيمع من األسامء الدالة عىل اجلمع
نحو (ق��وم –أقوام) ( ،ره��ط – أره��ط)

(.((12

األكرم  إال أن اهلدف منه هو إيصاله إىل
وهذا األمر جعل اخلطاب كأنه موجه

إليهم ،وخماطب إياهم ،وأحتج هلذا الرأي
بخطاب العباد باألمر ،والنهي ،والرتغيب،

الرتهيب ،يف القرآن الكريم (.((12

 .6احلركة اإلعرابية ،وحركة البنية:

متثل احلركة اإلعرابية العنرص املعنوي

يف األلفاظ يف البنية العربية؛ ألهنا تدل عىل

معاين الكالم كام تدل صور األلفاظ وأبنيتها
عليها ( ،((12وتعد ظاهرة اختالف القراء يف

وروى ابن جني يف حمتسبه ،و الزخمرشي

احلركة اإلعرابية من أبرز الظواهر انتشار ًا يف

يف إمالئه عن أبن الزبري أنه قرأ قوله تعاىل:

–احلركة اإلعرابية -يعود إىل عدم اتفاقهم

يف كشافه ،وأبو البقاء العكربي (616هـ)

القراءات القرآنية؛ وسبب االختالف فيها

ار َك ا َّل ِذي َن َّز َل ا ْل ُف ْر َق َ
ان َعلىَ َع ْب ِد ِه) (،((12
( َت َب َ

يف توجيه داللة تلك األلفاظ ،فض ً
ال عن

( ((11املصدر نفسه.821 /3 :
( ((11سورة الفرقان ،اآلية (.)74
( ((11ينظر :إحتاف فضالء البرش.419 :
( ((12سورة آل عمران ،اآلية (.)38
( ((12سورة النساء ،اآلية (.)9
( ((12ينظر :احلجة ،217 /3 :الكاشف:
 ،824/3إحتاف فضالء البرش ،417 :جممع
البيان.282 /7 :

التامس معان جديدة هلا يستنبطوهنا من سياق
النص القرآين ،وكام اختلف القراء يف حركة

( ((12سورة الفرقان ،اآلية (.)1
( ((12ينظر :املحتسب ،160 /2 :الكاشف:
 ،806/3إمالء ما َم َن به الرمحن.160 :
( ((12ينظر :املحتسب ،160 /2 :الكاشف:
.806 /3

أمحد عبد اهلل ظاهر

إعراب بعض ألفاظ سورة الفرقان اختلفوا

يف اجلزاء مع بعده ( ،((12يف حني وجهت

األخرى فيها؛ بسبب االختالف القراء يف

ألن (جعل) جزم بأنه جزاء الرشط (،((13

أيض ًا يف ضبط حركة بنية األلفاظ الداخلية

احلركة اإلعرابية ،وحركة البنية الداخلية يف

قراءات سورة الفرقان يف اآليت:

أ -احلركة واإلسكان:

ونعني به اختالفهم –القراء -يف حتديد

حركة إعراب بعض األلفاظ التي تناسب
هذه السورة بني احلركة والسكون ،ومن
أمثلة ذلك االختالف يف رفع الالم وجزمها

ُ
(وجيعل
إذ قرأها اب��ن كثري ،واب��ن عامر

ل��ك) ب��رف��ع ال�ل�ام ،وق��رأه��ا ن��اف��ع ،وأب��و
عمرو ،ومح��زة ،والكسائي ،وحفص عن
ْ
عاصم
(وجيعل لك) بجزم ال�لام (،((12

وقد أح ُتج ملن قرأ بالرفع بقول ابن مالك:

(وبعد ٍ
ماض رفعك اجلزاء حسن) ( ،((12إذ
يرى املحتجون أن األداة ملا تعمل يف لفظ

الرشط؛ لكونه ماضي ًا مع قربه فال تعمل
( ((12ينظر :يف النحو العريب نقد و توجيه:
 ،73-71مدرسة الكوفة.254 :
( ((12سورة الفرقان ،اآلية (.)10
( ((12ينظر :اإلق��ن��اع ،430 :الكنز،206 :
النرش.251 /2 :

ْ
(جعل) محله عىل ذلك ،قال أبو
فمن جزم

عيل الفاريس( :إذا كانوا قد جزموا ما مل يله
فعل؛ ألنه يف موضع جزم ،كقراءة من قرأ

ومن ُيضلل ُ
رهم)،
اهلل فال ه� َ
�ادي ُله و َي َذ ُ
وكقول الشاعر:

إني سلكت فإنني لك كاشح

وعلى انتقاصك في الحياة وأزدد

وك��ل ذل��ك ليس بأفعال ،وإن�ما هو يف

موضع األفعال ،فالفعل أوىل أن حيمل عليه
من حيث أن الفعل أشبه منه بغري الفعل،

وحكم املعطوف أن يكون مناسب ًا املعطوف

عليه ،ومشاهبا إياه ( ،((13وأضاف العكربي
وجه ًا أخر لقراءة اجلزم بقوله( :وجيوز أن
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(ويجَ َْع ْل َل َك ُق ُصور ًا) (،((12
يف قوله تعاىلَ :

قراءة اجلزم بالعطف عىل موضع (جعل)؛

يكون من جزم سكن املرفوع وأدغم (.((13

وقرأ أبو عمرو (ياليتني) يف قوله تعاىل:

( َيا َل ْيتَنِي اتخَّ

ال) (((13
َ ْذت مع الرس ِ
ول سبِي ً

ُ َ َ

َّ ُ

َ

،

( ((12ينظر :رشح ابن الناظم ،267 :رشح ابن
عقيل ،373 /2 :البهجة املرضية.156 :
( ((13ينظر :إع��راب القرآن :الدرويش/5 ،
.331
( ((13ينظر :جممع البيان.251 /7 :
( ((13احلجة.208 /3 :
( ((13إمالء ما َم َّن به الرمحن.161 :
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بفتح الباء ،وقرأها الباقون بالسكون (،((13

وقيل أن األصل يف هذه الياء هو احلركة؛

(نتخذ) يف قوله تعاىلَ ( :قا ُلوا ُس ْب َحا َن َك َما
َك َ
ان َي ْن َب ِغي َلنَا َأ ْن َن َّت ِخ َذ ِم ْن ُدونِ َك ِم ْن َأ ْولِ َيا َء)

أسكن من أسكن) (.((13

الصادق 148( هـ) بضم النون ،وفتح

(ألهنا بإزاء الكاف التي هي للمخاطب،
إال أن حرف اللني تكره فيه احلركة ،فلذلك
وقرأ ابن عامر ،وأبو بكر قوله تعاىل:
برفع الفعلني ،وقرأ الباقون

يف القراءتني اختالف يف املعنى ،ففي القراءة

ُم َهان ًا)

(((13

بجزمهام ( ،((13وقد وجه القراء قراءة اجلزم
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( ((14إذ قرأها زيد بن ثابت ،واإلمام جعفر
اخل��اء ،وقرأها الباقون بفتح النون وكرس

اب َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َويخَ ْ ُلدْ ِف ِ
اع ْ
يه
( ُي َض َ
ف َل ُه ا ْل َع َذ ُ
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اخلاء ( ،((14وقد ترتب عىل اختالف البنية
األوىل – أي ضم النون ،وفتح اخلاء -يكون

بقوله( :وذل��ك إن كل جمزوم فرسته ،ومل

الفعل (اختذ) قد بني للمفعول ،وتعدى إىل

ومحلت قراءة الرفع عىل القطع واالستئناف

أولياء) .والفعل (اختذ) يتعدى إىل مفعول

يكن فع ً
ال ملا قبله فالوجه فيه اجلزم) (،((13

(.((13

ب -حركة البنية:

مفعولني مها( :ما بني له الفعل) ،و(من
واحد كقولنا :اختذ ولي ًا ،وإىل اثنني كقوله
(واتخَّ َ ��ذ اللهَّ ُ إِ ْب َر ِ
يم َخ ِلي ً
ال) (،((14
تعاىلَ :
اه َ

وقد اختلف يف توجيه (من) يف هذه القراءة

ذك��رن��ا آن��ف � ًا أن اخ��ت�لاف ال��ق��راء يف

فهي عند الزخمرشي للتبعيض ،إذ قال( :و

احلركة اإلعرابية ،بل تعداها إىل حركة

( ،((14يف حني يرى ابن جني أهنا زائدة

احلركات يف سورة الفرقان مل يقترص عىل

(من) للتبعيض ،أي :ال نتخذ بعض أولياء)

البنية الداخلية يف بعض ألفاظ هذه السورة،

لتوكيد إذ قال( :ودخلت (من) زائدة ملكان

( ((13سورة الفرقان ،اآلية (.)27
( ((13ينظر :إحتاف فضالء البرش.417 :
( ((13احلجة.211 /3 :
( ((13سورة الفرقان ،اآلية (.)69
( ((13ينظر :النرش ،251 /2 :إحتاف فضالء
البرش.418 :
( ((13معاين القرآن :الفراء.35 /2 ،

ينظر :احلجة.216 /3 :
سورة الفرقان ،اآلية (.)18
ينظر :النرش.250 /2 :
سورة النساء ،اآلية (.)125

النفي ،كقولك اخت��ذت زي��د ًا وكي ً
ال ،فإن

(((14
(((14
(((14
(((14
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نفيت قلت :ما اختذت زيد ًا وكيل) (،((14

وعصامه ،يقال مالك أم��رك ،وقوامه أن

ندعي استحقاق الوالء ،والعبادة لنا.

وجهت قراءة الكرس بأن املعنى فيها :كان

وهبذا يكون املعنى يف هذه القراءة :لسنا
أما ق��راءة فتح النون وكرس اخل��اء فإن

الفعل (نتخذ) فيها بني للفاعل ،وقد تعدى
إىل مفعول واح��د هو (م��ن أول��ي��اء)؛ ألن

َ
نتخذ ِمن
األصل فيها – واهلل العام – (أن
ُد َ
ونك أولياء).

فزيدت (من) لتأكيد النفي ،وهبذا يكون

املعنى يف هذه القراءة :لسنا ندعي استحقاق

وقرأ قتادة عن حسان بن عبد الرمحن
ين إِ َذا َأن َف ُقوا
(وا َّل ِذ َ
(قوام ًا) يف قوله تعاىلَ :

لمَ ْ ُيسرْ ِ ُفوا َولمَ ْ َيقْترُ ُ وا َو َك َ
ان َبينْ َ َذلِ َك َق َوام ًا)

( ،((14بكرس القاف ،وقرأها الباقون بفتحها
( ،((14و (القوام)بفتح القاف االعتدال يف
األمر ،ومنه قوهلم :جارية حسنة القوام،
إذا كانت معتدلة الطول واخللق ( ،((14أما

(ال� ِ�ق��وام) بكرس القاف فإنه مالك األمر،

( ((14الكاشف،810 /3 :
( ((14املحتسب ،163 /2 :و ينظر :جممع
البيان.374 /9 :
( ((14سورة الفرقان ،اآلية (.)67
( ((14ينظر :املحتسب ،168 /2 :البحر
املحيط.514 /6 :

مالك ًا لألمر ونظام ًا وعصام ًا ( ،((14أما

ق��راءة الفتح فإن املعنى فيها :إن إنفاقهم

كان بني اإلرساف واإلقتار ،أي ال إرساف ًا
يدخلون فيه التبذير ،وال تضييق ًا يصريون

يف حد املانع ملا جيب ( ،((15وهذا االختالف
يف املعنى بني البنيتني أدى إىل اختالف يف
التوجيه النحوي هلام ،إذ أعربت ِ
(ق��وام)

بالكرس صفة مؤكدة

(((15

 ،أم��ا (ق��وام)

بالفتح فقد أجيز فيها وجهان (:((15

األول :أهن��ا خ�بر ل��ـ(ك��ان) الناقصة،

والثاين :أهنا حال مؤكدة.

وق���رأ طلحة ب��ن م�صرف (اكتتبها)
ري َ
(و َق��ا ُل��وا َأ َس ِ
األ َّولِ َ�ين
يف قوله تعاىلَ :
اط ُ
ْاك َت َت َب َها َف ِه َي تمُ ْلىَ َع َل ْي ِه ُب ْك َر ًة َو َأ ِصي ً
ال) (،((15

( ((14ينظر :لسان العرب :مادة (قوم)/12 ،
،501-499م��ع��ج��م مقاييس اللغة :مادة
(قوم).379 /1 ،
( ((14ينظر :القاموس املحيط :مادة (قوم)،
.1039
( ((15ينظر :املحتسب.168 /2 :
( ((15ينظر :جممع البيان.280 /7 :
( ((15ينظر :املحتسب.168 /2 :
( ((15ينظر :إع���راب ال��ق��رآن :ال��دروي��ش،
.380 -379/5
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الوالء والعبادة ألحد غريك.

تتقي اهلل يف رسك ،وعالنيتك ( ،((14وقد
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ُ
(اكتتبها) بضم التاء األوىل وكرس الثانية،

غيبة – وسبب ذل��ك يعود إىل اختالف

املصحف بفتح التاءين ( ،((15و(اكتتبها)

فمنهم من حيمله عىل الغيبة ،ومنهم من

وال��ق��راءة املشهورة ،واملجمع عليها يف

بفتح التاءين معناه :كتبها لنفسه وأخذها،

حيمله عىل املتكلم أو اخلطاب ،ومن أمثلة

وصبه لنفسه وأخ��ذه ( ،((15وقيل معناه:

استكتبها وإنام أسند الفعل إىل املخاطب

(و َيْ��و َم
بني الغيبة والتكلم يف قوله تعاىلَ :
ون ِم ْن ُد ِ
ون َّ
يحَ ْ شرُ ُ ُه ْم َو َما َي ْع ُبدُ َ
الل ِه) (،((15

منه ،كام يقول األمري كتبت إىل فالن كذا

أيب زيد (ويوم حيرشهم) بالياء ،وقرأ ابن

كام يقال :استكب املاء ،واصطبه ،إذا سكبه

بنوع من التجوز ككونه مكتوب ًا باستدعاء

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

وكذا ،وإنام كتبه كاتبه بأمره ،والدليل عىل
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ال��ق��راء يف حتديد املعني بالنص القرآين،

ذلك تكملة اآلي��ة ( َف ِه َي تمُ ْ�َل�ىَ َع َل ْي ِه) ،إذ

لو كان هو الكاتب مل يكن معنى لإلمالء

ذلك اختالفهم يف قراءة الفعل (حيرشهم)

إذ قرأ ابن كثري ،وحفص ،وأبو عمرو برواية

عامر ،ونافع ،وأبو عمرو برواية اليزيدي

(ويوم حيرشهم) بالنون (.((15

وحجة من قرأ بالياء أن املسند إليه يف

( ،((15أما قراءة (أك ُتتبها) فإن الفعل فيها

مجلة (يحَُش�رُ ُْ� ُه� ْ�م) –الضمري املسترت -جيب

(اس ُتكتبها) وهو عىل القلب ،أي استكتبت

سياق اآليات السابقة ،والالحقة هلذه اآلية

قد بني للمفعول ،وقيل يف معناه :أنه بمعنى

له (.((15

 -7التكلم واخلطاب الغيبي:

قرئت بعض األفعال يف سورة الفرقان

بصيغ إسنادية خمتلفة – تكلم ،خطاب،
( ((15سورة الفرقان ،اآلية (.)5
( ((15ينظر :املحتسب ،160 /2 :الكشاف:
.807 /3
( ((15ينظر :الكشاف.708 /3 :
( ((15ينظر :امليزان.181 /15 :

أن يكون عائد ًا بصيغة املفرد ،ليتناسب مع

�ان َعلىَ
( ،((16إذ سبقت بقوله تعاىلَ :
(ك� َ

َر ِّب َك َو ْعد ًا َم ْسئُو ً
ال) ( ،((16وختمت بقوله:
ادي َهؤُ ِ
(أ ََأ ْن ُت ْم َأ ْض َل ْل ُت ْم ِع َب ِ
الء َأ ْم ُه ْم َض ُّلوا
السبِ َ
يل) ( ،((16وحجة من قرأ بالنون (ويوم
َّ

نحرشهم  ...فيقول) إن السياق القرآين
(((15
(((15
(((16
(((16
(((16

ينظر :املحتسب.160/2 :
سورة الفرقان :اآلية (.)17
ينظر :اإلقناع ،435 :النرش.250 /2 :
ينظر :جممع البيان.255 /7 :
سورة الفرقان ،اآلية (.)16

أمحد عبد اهلل ظاهر

قد أفرد بعد اجلمع كام أفرد بعد اجلمع يف

أهيا املتخذون الرشكاء من دونه رصف ًا وال

َاب ......
وسى ا ْل ِكت َ
قوله تعاىل( :وَآ َت ْينَا ُم َ
َأ َّ
ال َت َّت ِخ ُذوا ِم ْن ُدونيِ َو ِكي ً
ال) ( ،((16وروي

اهلل وال نرص ًا منه ألنفسكم ( ،((16ويرى

فنقول) بالنون مجيع ًا ( ،((16وقد حسن أبو

يستطيعون) قراءة غري حسنة النتقاله من

عن ابن عامر أنه قرأ (ويوم نحرشهم...

ن�صر ًا ،أي :ال تستطيعون رصف� ًا لعذاب

النحاة أن ق��راءة (كذبوكم بام تقولون فام

عيل الفاريس هذه القراءة إلجراء املعطوف

اخلطاب إىل الغيبة إىل اخلطاب ،قال أبو

وقرأ عاصم يف رواية حفص قوله تعاىل:

للمتخذين الرشكاء عىل االن�صراف من

جمرى املعطوف عليه يف لفظ اجلمع (.((16

( َف َقدْ َك َّذ ُب ُ
ون َفماَ َت ْست َِط ُيع َ
وك ْم بِماَ َت ُقو ُل َ
ون
صرَ ْ ف��� ًا َوال َن�ْص�رْ اً) ( ((16بالتاء مجيع ًا،

عاصم (يقولون) بالياء ،وقرأ الباقون (فقد

اخلطاب إىل الغيبة؛ ألن قبله خطاب ًا ،وبعده

(و َم ْن َي ْظ ِل ْم ِم ْن ُك ْم
خطاب ًا ،وذلك قوله تعاىلَ :
ُن ِذ ْق ُه) (.((16

كذبوكم بام تقولون) بالتاء (فام يستطيعون)

وق��رأ مح��زة ،والكسائي قوله تعاىل:
َ
(أ َن ْس ُجدُ لمِ َا َت ْأ ُم ُر َنا َو َزا َد ُه� ْ�م ُن ُفور ًا) (،((17

كثري بالياء مجيع ًا ( ،((16وتعدد القراءات

( ،((17فمن قرأ بالتاء ذهب إىل أن املعنى:

بالياء ،وقرأ قنبل عن ابن أيب بزة عن أبن

يف هذه اآلية بني اخلطاب والغيبة يعود إىل

اختالف القراء يف فهم النص القرآين فمن
قرأ بالتاء فإنه يرى أن املعنى :فقد كذبوكم

بام كنتم تعبدون بقوهلم فام تستطيعون أنتم
( ((16سورة الفرقان ،اآلية (.)17
( ((16سورة اإلرساء ،اآلية (.)2
( ((16ي��ن��ظ��ر :تلخيص ال��ع��ب��ارات بلطيف
اإلشارات.129 :
( ((16ينظر :احلجة.208 /3 :
( ((16سورة الفرقان ،اآلية (.)19

(مل��ا يأمرنا) بالياء ،وق��رأ الباقون بالتاء
إهنم تلقوا أمر النبي أنسجد ملا تأمرنا بالرد،

وزاده��م أمره هلم بالسجود نفور ًا (،((17

ومن قرأ بالياء فإنه أراد :أنسجد ملا يأمرنا

به حممد – مل تذكر الصالة مع لفظ النبي؛

( ((16ينظر :احلجة ،209 /3 :النرش/2 :
.250
( ((16ينظر :احلجة ،209 /3 :جممع البيان:
.358 /7
( ((17احلجة.209 /3 :
( ((17سورة الفرقان ،اآلية (.)60
( ((17ينظر :اإلقناع ،435 :النرش.251 /2 :

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

وقرأ ابن سعدان بن حييى بن أيب بكر عن

عيل :وليس باحلسن أن جتعل (يستطيعون)
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ألن الكالم بلسان املرشكني – بالسجود

له عىل وجه اإلنكار منهم ،وال يمكن محل

قوهلم (أنسجد ملا يأمرنا) أهنم يعنون أن
اآلمر هو اهلل؛ ألهنم أنكروه بقوهلم( :وما

الرمحن) ( ،((17وتفسري املعنى يف هذه اآلية

يعتمد عىل نوع (ما) فمن جعلها موصولة

قدر املعنى بـ(أنسجدُ ملا يأمرنا بالسجود)،

ومن جعلها مصدرية قدر املعنى :بـ(أنسجد

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

ألمرك ،أو ألمره) (.((17
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( ((17ينظر :احلجة ،213 /3 :جممع البيان:
.272 /7
( ((17ينظر :جممع البيان.272 /7 :

أمحد عبد اهلل ظاهر
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يف اجلزء الثاين من هذا البحث القيم ،تتعرض السيدة

الباحثة اىل مسألة (إدراك اجلامل يف اجلنة ومستلزماته) وتبدأ

بتعريف اجلامل ثم تنتقل اىل موضوع (إدراك اجلامل املطلق) ثم (إدراك اجلامل

الفني) وتقرر أن إدراك اجلامل ال يعتمد عىل مجاليات املوضوع فحسب ،بل عىل الفكرة

املتصورة كوحدة مبارشة بني املفهوم وواقعه بعد ما تتجىل هذه الوحدة.

ويف مبحث (جتليات إدراك اجلامل وصور التفاعل اجلاميل) تعرض السيدة الباحثة اىل

مجلة أمور تتعلق بمظاهر انطباعات أهل اجلنة كالسعادة ،والشعور بالنجاح والضحك و
اإلنشغال بامللذات فضال عن التسبيح والتأمل بعبقرية اجلامل الذي يسمو عىل اخليال.

وختتم السيدة الباحثة حديثها بعرض صور من التفاعل اجلاميل يف اجلنة كجامل الطبيعة

والرغبة يف الزينة وتستنتج أن االنطباعات املوحدة بني هذه الطبقات املختلفة دليل عىل
إدراكهم حلقيقة اجلامل بام يسمى باختالف األذواق....

�أ .د .ابت�سام عبد الكرمي املدين
جامعة الكوفة -العرق
اجلزء الثاين

تكون االنفعاالت و العواطف التي

حيصل بوساطتها الشعور باجلامل((( .

إدراك اجلامل يف اجلنة و مستلزماته

و يمكن أن يقسم الشعور اجلاميل

تعريف اإلدراك اجلاميل:

عىل قسمني شعور النفس باجلامل ،و

إدراك اجل��م�ال :عملية إلدراك

يربطها بعامل املعقوالت يف الغالب ألن

الرتكيبات البنائية الدقيقة املتوافرة يف
ذلك العمل .و الشعور

النفس هلا طبيعة أق��رب لطبيعة املثل.

بالراحة إليها(((

و شعور اجلسد باجلامل يرتبط غالبا يف

عن طريق ترحيب و استجابة الكائن

عامل املحسوسات((( .و ال يمكن وضع

احلي ملا يدركه يف بيئته اخلارجية ،من

ح��دود فاصله تامة بني إدراك اجلامل

نظام بحيث تكون استجابته هلذا النظام

النفيس و إدراك اجلامل اجلسدي إال من

ه��ي الشعور باملشاركة و التوافق و

االنسجام((( و حصول إحتاد بني جوهر

((( م.ن85 :
((( ع�لاق��ة اجل�م�ال ب��األخ�لاق يف فلسفة
افالطون سناء عبد الوهاب السامرائي
رسالة ماجستري مطبوعة عىل آلة الطابعة
(65 :)1989-1409

النفس و جوهر اجلسد فتحصل ثنائية

((( علم عنارص الفن فرج عبو650/2 :
((( القيم اجلاملية راوية عبد املنعم242 :
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حيث التغليب َّ
ألن إدراك اجلامل :انبساط

فهو األول و اخلالد الذي ال خيضع لكون

العقلية ((( و هذا االنبساط ال يمكن عزل

هو كامل اجلامل .فليس مجيال من ناحية و

جم��رد ع��ن ال��غ��رض و جم��رد ع��ن ال��دواف��ع

تأثريه النفيس و ال عزل تأثريه اجلسدي.
ألن��ه وليد الشعور باللذة اجلاملية التي

غري ذاته ال يف سامء و ال عىل أرض بل هو

يرافقها هدوء يف العضالت و األعصاب(((

يستقل بعضها عن البعض اآلخر فاإلنسان

ختالفه بالكون و الفساد(.((1

ّ
كل واحد حس و شعور و جسم و عقل

مادة و روح .يطل عىل العامل يامرس نشاطه
الروحي و املادي((( إال أنه يمكن ْ
أن تتبلور

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

قبيحا من ناحية أخرى و ليس له شبيه يف
مجال مطلق ال يوجد إال بذاته يفيض مجاال

و بذلك ال يمكن جتزئة اإلنسان اىل دوائر
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أو فساد و ال جيوز عليه نمو أو ذب��ول و

اللذة اجلسدية حول عضو معني من البدن(((

عىل املوجودات فتشاركه يف ذلك اجلامل و
«و ُج���و ٌه َيو َمئِ ٍذ
ق��ال تعاىل عن اجلنةُ :
َناضرِ َ ٌة إِلىَ َربهِّ ا َن ِ
اظ َر ٌة»( ((1املؤمنون عشاق

ال��ذات اإلهلية وحدهم ّ
نظاره ذلك اليوم

ألهن��م وح��ده��م ال��ذي��ن ال خ��وف عليهم

فنسمي تلك اللذة باسم ذلك العضو أو إهنا

و ال هم

يتبني العضو الذي أوعزها((( فنسمي ذلك

امل���رء مج��ال ا ُمل��ل��ك و ال��ك�مال و البهاء و

حي��زن��ون(((1

فهم مستغرقون يف

إحساسات ذاتية تتسع يف النفس من غري أن

مطالعة اجل�مال

اإلدراك باإلدراك النفيس.

اجل�لال!( ((1فجامله» ما ال عني رأت و ال

إدراك اجلامل املطلق:
يرى افالطون أن اجلامل املطلق املصدر

األس��ايس الذي تدين له مجيع املخلوقات
العقلية و املنظورة بوجودها و خصائصها.

(((
(((
(((
(((
(((

مبادئ علم اجلامل شارل اللو102 :
علم اجلامل هو سامن52 :
الفن و األدب ميشال عايص67 :
اإلحساس باجلامل سانتيانا20 :
الفن و األدب ميشال عايص67 :

ال��ق��ديس(((1

فهل يتصور

أذن سمعت و ال خطر عىل قلب برش»(((1

فإذا يف تلك احلرضة القدسية تكون مجيع

أقطار الساموات و األرض ميدان العارف
( ((1افالطون ثامر مهدي65 :
( ((1القيامة23-22:
( ((1الكشاف الزخمرشي529/4:
( ((1روح املعاين اآللويس145/29:
( ((1إحياء علوم الدين الغزايل308/4 :
( ((1صحيح مسلم143/8:

أ.د.ابتسام عبد الكريم املدين

يتبوأ منها حيث يشاء و هو يف مطالعة

املشاغل الروحية فينجرف نشوان ًا يف تلك

فيتفجر احل��ب يف قلوب

تفرده و هذا ما يسمح للفرد بالوصول اىل

مجال امللكوت يف جنة عرضها الساموات
و

األرض(((1

اخل�ب�رات حتى يتخىل ع��ن جسده و عن

املؤمنني ينابيع ال تنضب فالقلب جمبول

النقطة التي سيبلغ عندها التمرس ذروته و

قطعها املؤمن من احلياة الدنيا حتى وصوله

الرس أخريا مضاء أمام املحب الذي تيرس له

ذاته األشواق القدسية فقد قيل إن اإلنسان

اجل�مال املطلق السني الشامل و يالمس

عىل حب اجلامل( ((1و الرحلة الشاقة التي

مبتغاه يف ضيافة العزيز القدير تؤجج يف

صار عاشقا اجلامل الرباين متى سلك طريق

الصديقني( ((1إذ تستويل قوة حمبة اهلل تعاىل

عىل قلبه فيتطهر من شواغل

الدنيا(((1

و

مجال خالقه

فيقدسه(((2

و يرى أفالطون

إن اإلن��س��ان يبدأ بحب جسد مجيل ،ثم
يستلهم منه احلب ليكون بعد ذلك حمبا مجيع

األجساد اجلميلة ،و يشعر بعدئذ ببطالن
حب مقترص عىل األشكال املحسوسة و

انجذابه بروح من حيب و عندما تتجىل له

ضآلة قيمة هذا الغشاء اجلسدي يدرك أنه
ترفع عن األشكال املحسوسة و بلغ روعة

( ((1إحياء علوم الدين الغزايل309/4 :
( ((1م.ن303/4 :
( ((1م.ن19/1:
( ((1م.ن316/4 :
( ((2دائرة معارف الشعب55/1:

أن ينتظر حتى ذلك احلني و هنا حيظى برؤية
انموذج النامذج و مثال املثل و انطالقا من
ذاك اجل�مال يكون كل ما هو مجيل مجيال.
و إن هذه الرؤية هي احلقيقة

القصوى(((2

فأي حب سوف يغمر اإلنسان إذا ما طالع

ذاك اجلامل؟! انه سينبهر و يمتلئ بالعجب
و البهجة و يتملكه الذهول و يمتلئ حبا

حقيقيا جيعله يسخر من كل أن��واع احلب
األخرى و ينآي عن كل ما كان يظنه مجيال يف

ما مىض .فقد رأى اجلامل النقي غري املدنس
بامدة أو جسد و يوجد حيث يكون النقاء

يفيض عىل حمبيه مجاال و يملؤهم باحلب
و السعادة

األب��دي��ة(((2

عن طريق الوجد

و اجل��ذب و احل��دس .فالوجد و اجلذب
صفتان وجدانيتان غري معقولتني فوق نطاق

( ((2علم اجلامل هو سامن26-23 :
( ((2فلسفة اجلامل أمرية حلمى 106 :

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

يصبح كلام رنا إىل اجلامل أدرك من خالله

تبدو الغاية النهائية كأهنا ثمرة كشف فينجيل
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احلس .أما احلدس فيعني معارصة املوضوع

قلت هذه الرؤية حملها القلب أو العني؟!

جيعل النفس حتيى باجلامل و تشعر ِ
به(.((2

اىل أن رؤيته  أختلق يف عني الناظر أو

و إدراك الديمومة اخلالقة إدراك��ا مبارشا
لقد ثبتت الرؤية القدسية يف اجلنة قرآنا

و سنة إال إن االخ��ت�لاف فيام إذا كانت
الرؤية البرصية أو قلبية .قال بعضهم :إن

املؤمنني يرون رهبم عيانا مستندين إىل قوله
«و ُجو ٌه َيو َمئِ ٍذ َناضرِ َ ٌة إِلىَ َربهِّ ا َن ِ
اظ َر ٌة»
تعاىلُ :

و إىل آيات أخرى من القرآن الكريم( ((2و
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قوله...»:
مستندين إىل ما روي عن النبي ُ 
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سرتون ربكم كام ترون ليلة البدر ((2(»...و
للغزايل رأي شامل و دقيق يقول فيه :تتجىل

معرفته جل جالله يف اجلنة بمطالعة حرضته
و النظر اىل أرسار أمور اهليتة( ((2إذ يتجىل

احلق سبحانه و تعاىل جتليا فيه انكشاف و

هذه املشاهدة هي التي تسمى رؤية( ((2فإن
( ((2مقدمة يف ال��دراس��ات اجلاملية أب��و ري��ان:
125-124
( ((2ينظر :تفسري ال��ق��رآن العظيم اب��ن كثري:
450/4
( ((2حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي أليب
عيل حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املبار
كفوري( 1353هـ !) تصحيح عبد الرحيم
حممد عثامن ط 2 :مطبعة الفجالة ( املدينة
املنورة1387-هــ–1967م)270/7 :
( ((2إحياء علوم الدين :الغزايل309/4 :
( ((2م.ن313/4 :

فاعلم إن العربة يف الرؤية و ال يلتفت حينئذ
يف قلبه بل القصد الرؤية ذاهتا و احلق إن

القدرة األزلية ال حيكم عليها بالقصور يف
أحد األمرين(.((2

إدراك اجلامل الفني:

ينقسم إدراك اجلامل عىل ثالث مراحل

نفسية متاميزة لكنها مرتابطة و متداخلة
عنارصها »:الشعور و االستمتاع و التعبري»

فحينام يقع البرص عىل اجلميل يشعر الناظر
أوال بأنه حقا ملنظر مجيل و حيكم بأن ظاهرة

مجالية قد أدركت ثم يشعر باالستمتاع يف
مرحلة زمانية تالية لتقدير اجلامل ثم مرحلة

التعبري و هذا التمييز بني املراحل الثالث

ليس متيزا نفسيا إنام هو متييز منطقي ألن

من الناحية النفسية ترتابط و تتحدد حلظة
الشعور باجلامل مع حلظات االستمتاع و
ال تكاد تستبني إ ّ
ال أن االستمتاع يتدرج

من املتعة العابرة اىل حد االستغراق أي
االندماج و التوحد مع اجلامل و هذه الغاية

القصوى للذة الفنية التي تليها حتام مرحلة
( ((2م.ن315/4 :

أ.د.ابتسام عبد الكريم املدين

التعبري عن الشعور اجل�مايل بإظهار معامل

احلواس األخرى فإهنام أكثر احلواس جتردا

تظهر معامل إدراك اجلامل االستغراقي

جماال فسيحا من اإلحساسات املحايدة التي

الفرح و الغبطة(.((2

عىل أهل اجلنة كلام بدت مالحمهم يف صورة

من صور اجلنة فوجوههم « َ ...يو َمئِ ٍذ ُم ْس ِف َر ُة
َض ِ
اح َك ٌة ُم ْست َْبشرِ َ ٌة»( ((3و عىل الرغم من أن

مالحمهم تلك توحي بأن إدراكهم للجامل
إدراك��ا شموليا ال يستقل بحاسة خاصة

استقالال تاما عن باقي الكيان اإلنساين إال

أن للعني مكانة أسمى.

يف اجلنة ما تشتهيه األنفس من فنون املالذ
و هذا ذكر شامل لكل لذة و نعيم أما لذة
العني فتخصيص بعد تعميم ذلك إن العني

جاسوس

النفس(((3

و قد عدها علامء

اجل�مال إح��دى احلاستني األساسيتني يف
إدراك اجلامل إذ يقال :إن السمع و البرص

حاستان ساميتان عمليتان مجاليتان عليهام
تعتمد اللغة املقولة و املكتوبة و كل الفنون

اجلميلة .و هلام ميزات كربى متيزمها من بقية

( ((2مقدمة يف الدراسات اجلاملية أبو ريان76 :
( ((3عبس39-38 :
( ((3الزخرف71:
( ((3روح املعاين اآللويس99/25 :

ال تتعلق بالوجدان إال أقل التعلق و إهنام
األكثر

دق��ة(((3

فاخلربة الفنية التي تعتمد

عىل التأمل و العيان و االستبصار جوهرها

احل��دس ال��ذي يكون رؤي��ة تكاد ال تتميز

عن املوضوع املرئي مكونة أشبه ما يكون
باالحتكاك أو املالمسة( ((3و العني العضو
األهم الذي له قدرة هائلة عىل التميز فالعقل
يبني تصوره عىل ما جتمعه العني من البيئة و
عىل انطباعاهتا إذ إن للعني وظيفة تنبؤية

جتعلنا أكثر وعيا باألشياء مما جيعل االعتقاد
السائد بأن العني املصدر األسايس إلدراك

اجلامل(((3

و حقا إن اجلامل املنظور جيعلنا

أكثر رضا و أكثر سعادة( ((3إال أن الصور

القرآنية للجنة توضح أن احلواس اخلمس
كلها تتحدد لتعمل بلذة مجالية متميزة و

ذلك أوال خللو تلك اللذات من الغرض
النفعي مثل اجلوع و الظمأ أو السعي وراء

ديمومة احلياة.

( ((3مبادئ علم اجلامل شارل اللو102:
( ((3فلسفة الفن زكريا إبراهيم23:
( ((3اإلحساس باجلامل سانتيانا 99
( ((3م.ن284:
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...فيها َماتَشْ َت ِه ِ
قال تعاىلِ « :
س
يه األن ُْف ُ
األعُي�نُ�ُ  ((3(»...قال املفرسون :إن
َو َت َل ُّذ ْ

عن الغرض و تعمالن عن بعد و تشمالن
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و قد مر احلديث عنه -و ثانيا ألن ما

االبريسم( ((4يصنع منه ما َّ
رق من اللباس

باجلامل روحيا و ماديا .فالطعام و الرشاب

و بريقه و مزيد حسته( ((4أما اإلستربق فهو

يقدم يكون بأهبى صورة مما جيعل اإلحساس

يقدم بآنية الذهب و الفضة و تطوف به
عليهم أيد ناعمة رقيقة كأهنا اللؤلؤ املكنون
وهم مقرتنون بحور عني كأهنن الياقوت و

املرجان و متكئون مجيعا عىل فرش بطائنها

من إستربق يف ظل ظليل ال يسمعون فيها
لغوا و ال تأثيام إال قيال سالما سالما .فهل
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ما غلظ من الديباج ( ((4غلظة صفاقة و ليس

غلظة نسيج( ((4و الصفاقة متانة و كثافة يف
النسيج(((4

شتى(((4

و الثياب منه منسوجة بألوان

و له بريق

ن���وراين(((4

مويش بالذهب( ((4تتخذ منه
أو ما يلبس أعىل الثياب(.((5

و يكون

الرياش(((4

تتميز احلاسة التي سوف تدرك مجال مثل

تلك الثياب السندسية و اإلستربقية

و أما املالبس احلريرية فلم تعد جمرد

تكشف عن وجوه ناعمة مسفرة ضاحكة.

فوقها بل إن احلرير صار ثيابا سندسية و

تتضافر و تتآزر يف اإلدراك اجلاميل فلم» تعد

هذا الطعام؟!.
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كالقمصان و ما شاكلها جتانسا مع صقالته

ملسات تشيع االرتياح إذا مرت األنامل
إستربقية .قال تعاىلَ ...« :و َي ْل َب ُس َ
ون ثِ َياب ًا
ُخ�ْض�رْ ًا ِم ْن ُس ْندُ ٍ
إس � َت�ْب�رْ َ ٍق ((3(»...و
س َو ْ
قال تعاىل:
اس ُه ْم ِف ْي َها َح ِر ْي ٌر»( ((3و
َ
«...و لِ َب ُ

اب ُس ْندُ ٍ
س ُخضرْ ٌ َو
قال تعاىلَ « :عالِ َي ُه ْم ثِ َي ُ

إس َتبرْ َ
ْ

ٌق»( ((3و السندس رقيق الديباج(((4

و ه���و رضب م���ن احل���ري���ر ي��ت��خ��ذ من

( ((3الكهف31:
( ((3احلج 23 :فاطر33:
( ((3االنسان21:
( ((4تاج العروس الزبيدي حتقيق حممد حممد
الطناحي155/16 :

تكسو أجسادا يسعى نورها بني أيدهيم و
فاحلواس يف مثل هذه األجواء من الرتف
هناك حواس دنيا – كام يقال -تتعامل مع
( ((4م.ن حتقيق مصطفى حجازي544/5 :
( ((4روح املعاين اآللويس135/25:
( ((4ت��اج العروس الزبيدي حتقيق حممد حممد
الطناحي155/16 :
( ((4التبيان الطويس219/10:
( ((4تاج العروس الزبيدي حتقيق عبد الكريم
العزباوي29/26 :
( ((4م.ن :حتقيق مصطفى احلجازي544/5 :
( ((4التبيان الطويس219/10 :
( ((4جممع البيان الطربيس467/3:
( ((4الرياش املالبس الفخمة :خمتار الصحاح:
266
( ((5روح املعاين اآللويس135/25 :

أ.د.ابتسام عبد الكريم املدين

القطاع امل��ادي دون النشاط

العقالين(((5

الواقعي(((5من غري أن حيتفظ أي من احليس

اجلامل(((5

بل حققت تلك احل��واس ما تنبأ به علامء

أو املوضوعي بأي استقالل يف

تبق اهتامماهتا هناك حيوية( ((5ألهنا مل تعد

األشعة الضوئية الكاشفة عن املوضوع يف

اجل�مال من إمكانية

تطورها(((5

حيث مل

بل يتعاون اجلانبان تعاون شبكية العني و
األبصار(((5

وسيلة من وسائل احلياة فهي تطورت

حالة

اجلامل الروحي و احليس معا .و إال كيف

أيضا مما يستوجب متطلبات نفسية تتوافر

لتضاهي احلواس العليا و تشارك يف إدراك
نتصور عمل تلك احلواس الثالث و هي

تسهم مجيعا يف تلقي الرشاب الطهور من
الساقي األوحد جل شأنه .قال تعاىل....« :
ُ

سقاهم الرشاب الروحاين الذي جعله اهلل
تعاىل ألفاضل عباده فإن سقاهم رشبوا و
إن رشبوا طاشوا و إن طاشوا طاروا و إن
طاروا وصلوا و إن وصلوا اتصلوا فهم يف
مقعد صدق عند مليك مقتدر(. ((5

إن إدراك اجلامل ال يعتمد عىل مجاليات

املوضوع حسب بل عىل الفكرة املتصورة
ك��وح��دة م��ب��ارشة ب�ين امل��ف��ه��وم و واقعة

بعد ما تتجىل ه��ذه ال��وح��دة يف تظاهرها
( ((5ينظر :الفن و األدب ميشال عايص68 :
( ((5اإلحساس باجلامل سانتانا92:
( ((5ينظر الفنون و االنسان :اروين أدمان27:
( ((5االنسان21:
( ((5روح املعاين اآللويس164/29 :

معتمد ًا عىل النشاط

ال���ذايت(((5

للمدرك

فيه كيام يتمكن من إدراك اجلامل.

متطلبات إدراك اجلامل:

احلكم اجل�مايل ي��أيت من ملكة مستقلة

وظيفتها اإلحساس باللذة ،أو اإلحساس

بالكدر .و اجلامل ما هو إال موضوع الغبطة
هلذه امللكة( ((6و الغبطة هلا ظروفها اخلاصة
نحاول تلمسها يف صور اجلنة التي يعكسها

القرآن الكريم.
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اهم َربهَّ ُ ْم شرَ َ اب ًا
َو َس َق ُ

َطهور ًا((5(»...

أي

و عليه يكون اإلدراك

 -1السالم النفيس:

ين إذا َف َع ُلوا َف ِ
اح َش ًة
«وا ّل ِذ َ
قال تعاىلَ :

اس َتغْ َف ُروا
أو َظ َل ُ
موا أن ُْف َس ُه ْم َذ َك� ُ�روا اهلل َف ْ
وب إ ّ
لِ ُذ ُنوبهِ ِ ْم َو َم ْن َيغْ ِف ُر ُّ
ال اهلل َو لمَ ْ
الذ ُن َ

( ((5فكرة اجلامل هيغل40 :
( ((5م.ن33/2 :
( ((5مقدمة يف علم اجلامل شارل اللو5 :
( ((5علم اجلامل هوسامن129 :
( ((6م.ن59:
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ونُ .أولئ َ
يَصرِّ ُ وا َعلىَ َما َف َعلوا َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
َك
ات تجَ ْ ِري
اؤه ْم َمغْ ِف َر ٌة ِم ْن َربهِّ ِ ْم َو َج ّن ٌ
َجزَ ُ

أج ُر
ِم ْن تحَ ْ تِها األنهْ َ ُار َخالِ ِد ْي َن ِفيها َو نِ ْع َم ْ
الع ِ
ام ِلنيَ »(.((6
َ
قال املفرسون :إن من رمحة اهلل تعاىل:

أن جيعل التائب من الذنب كمن ال ذنب

له .فتطيب النفس و تنشط الروح بمفارقة

أن يقال لليشء مجيل ألن الناس تقول عنه

مجيل بل ال بد من الشعور بنشوة مجالية(((6

و ال يتحقق له ذلك ما مل يغص يف أعامق

املوضوع اجلاميل و ينسى ذاته و يبقى رهن

عبقريته التي هو عليها لتتحدد عمق تلك
النشوة ال سيام إذا كف املايض عن إزعاجه
،و أصبح املستقبل ال يثري القلق(.((6

اليأس و القنوط ال سيام إن املغفرة تأيت ممن

وحده قادر عىل املغفرة و حمو

الذنوب(((6

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

و ملحو الذنب أثر كبري يف إدراك اجلامل ألن

292

وجوده موطن كدر للنفس يعرقل الغبطة
اجلاملية مهام كرب املوضوع اجلاميل أو عظم
مادام إن اجلامل هو موضوع الغبطة مللكة
احلكم -كام أسلفنا -و قيل إن للطمأنينة
السلبية -أي اخل��ل��و م��ن األمل -أث��ر يف

إشاعة السالم النفيس العميق يف مشاعر

اإلن��س��ان( ((6مما جيعله ق��ادرا عىل احلكم
اجل�مايل .ألن إدراك اجل�مال -كام قيل -هو

 -2احلب:

احلب مبني عىل اجلامل و اجلامل مبني

عىل أساس

احل��ب(((6

و احلب يف اجلنة له

مظاهر عديدة أوله احلب القديس للخالق
املبدع و يتبدى من أهل اجلنة بالتسبيح و
واه ْم ِفيها ُس ْب َحا َن َك
احلمد .قال تعاىلَ « :د ْع ُ

ال ٌم َو ِ
الله َم َو تحَ ِ َّي ُت ُه ْم ِفيها َس َ
آخ ُر َد ْع َو ُاه ْم
ُ
ِ
أن الحْ َ ْمدُ هللِ َر ِ
العالمَ ِنيَ »(.((6
ب َ
و ه��ن��اك ح��ب اآلب����اء و األزواج و

الذرية.

القيمة اجلاملية من عامل الواقع حسب بل

«وا َّل ِ
��ن َص�َب�رَ ُ وا ا ْبتِ َغا َء
��ذ ْي َ
ق��ال تعاىلَ :
الصال َة َو أ ْن َف ُقوا ممِ َّا
َو ْج� ِ�ه َربهِ ِ� ْ�م َو َأ َق ُاموا َّ

( ((6آل عمران136-135:
( ((6الكشاف الزخمرشي320/1:
( ((6مشكلة الفن زكريا إبراهيم220:
( ((6القيم اجلاملية راوية عبد املنعم136 :

( ((6اإلحساس باجلامل سانتيانا18 :
( ((6فلسفة اجلامل زكريا إبراهيم104:
( ((6مبادئ علم اجلامل شارل اللو80:
( ((6يونس10:

احلكم

بالرضا(((6

و إن املدرك ال يستمد

مما يف نفسه من نشوة و ل��ذة .إذ ال يكفي

ون بِ َ
َاه ْم سرِ ّ ًا َو َعالنِ َّي ًة َو َيدْ َر ُء َ
احل َسن َِة
َر َز ْقن ُ

ات َعدْ ٍن
بى الدّ ا ِرَ .ج ّن ُ
َ
السيِ َئ َة ُأولئِ َك لهَ ُ ْم ُع ْق َ
َيدْ ُخ ُلونهَ َ ا َو َم ْن َص َل َح ِم ْن آبائِ ِه ْم َو َأزْ ِ
واج ِه ْم
لو َن َع َل ْي ِه ْم ِم ْن ُكلِ
َو ُذرياتهِ ِ ْم َو َاملَالئِ َك ُة َيدْ ُخ ُ

َب ٍ
الم َع َل ْي ُك ْم بِام َصبرَ ْ ُت ْم َفنِ ْع َم ُع ْق َبى
ابَ .س ٌ
ا ِر»(((6

أ.د.ابتسام عبد الكريم املدين

إحساسا بالغلظة و الفضاضة(.((7
ذلك التجمع العائيل الروحاين تشيع

فيه أصناف من احلب ،فحب اآلباء مكلل
باجلالل و االح�ترام و حب األبناء يرفل

الذرية و هؤالء يدخلون اجلنة بصالحهم

املشاعر االجتامعية مثل مشاعر األبوة ،و

شتاهتم و تالقي أحباهبم و هي لذة تضاعف

و مدة بقائه بوساطة عاطفة احلب( ((7إال

عرس قديس يستجلب املالئكة ببهاء أفراحه

من بني أصناف احلب األخرى عىل إدراك

باب تسلم عليهم و تبارك هلم الصرب الذي

شأنه أن خيلع إشعاعات من الوهج الدافئ

األجواء يف لذة مجالية شاملة و اللذة اجلاملية

فالعنرص العاطفي للحساسية اجلاملية واجب

الرحابة إذ تبدو معها الروح و كأهنا حتررت

اجلاميل و االنبهار أمام املحبوب( ((7و ذلك

هذه نشوة كربى ملا تكون اللذة غري منغمسة

السمو و السحر و اجل�مال( ((7و يف اجلنة

اللذة املنغمسة باجلسد ختلع عىل الوعي

مجاال متميزا فهم يلتقون و يتذاكرون األيام

ال���دّ

الصاحلني يف اجلنة من اآلباء و األزواج و

ب��األش��واق .و عىل الرغم مما قيل من إن

و استحقاقهم ولكنهم يكرمون بتجميع

البنوة و الوطنية هلا أمهية يف إدراك اجلامل

لذة الشعور باجلنان و يشيع هذا التالقي جو

أن حب األزواج املطهرة له القدرة املتميزة

فهي تدخل عليهم طوائف طوائف من كل

اجلامل .فقد قيل إن ذلك اللون من احلب

مما جتعلهم تلك

عىل املحبني ،و بغريه يتلكأ اجلامل يف الظهور

كام قيل تتميز عن باقي اللذات بالسمو و

من واج��ب��ات ان��ج��ذاب احل��واس للسحر

من اجلسد و حلقت بحرية يف أنحاء العامل و

ما يضفي عىل عالقة الزوج بزوجه هالة من

يف اجلسد و ال مقيدة بعضو من أعضائه ألن

يكون اللقاء األحبة بعد الفراق و األهوال

أوصلهم هذه

(((6

ال��دار(((7

الرعد24-22 :
( ((7يف ظالل القرآن سيد قطب92-91/13:

( ((7اإلحساس باجلامل سانتيانا62:
( ((7م.ن88:
( ((7م.ن67:
( ((7فلسفة الفن زكريا إبراهيم79:

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

قال املفرسون :يأتلف شمل

بالعطف و احلنان ،و حب األزواج متأجج
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«و
اخلوايل بأفراحها و أحزاهنا .قال تعاىلَ :
ض َيت ََسا َء ُل َ
أ ْق َب َل َب ْع ُض ُه ْم َعىل َب ْع ٍ
ونَ .قا ُلوا إ َّنا

ُك ّنا َق ْب ُل يف َأ ْه ِلنَا ُمشْ ِفقنيَ َف َم ّن ُ
اهلل َع َل ْينَا َو
السمو ِم .إ َّنا ُكنَا ِم ْن َق ْب ُل َندْ ُعو ُه
َو َّقا َنا َع َذ َ
اب َّ

يم»( ((7قال علامء اجلامل :إن
الر ِح ُ
َّإ ُنه ُه َو البرَ ُّ َّ

اليشء يكتسب قيمة مجالية إذا كان يمت إىل

اجلاميل ألن الكامل اجلاميل ما هو إال مظهر
النسجام الداخل مع اخل��ارج أي توافق
الطبيعة البرشية مع العامل اخلارجي(. ((7

و هناك صورة أخرى من صور احلب

ذكرى ماضية و كلام تصبح الذكرى بعيدة
أكثر(((7

وها بِ َسال ٍم ِ
يف َج َّن ٍ
آمنِنيَ .
ات َو ُع ُيون .ا ْد ُخ ُل َ

حول ذلك اليشء فيكسبه جاذبية

 .السيام إن ذل��ك اللقاء حيصل يف بيئة
جديدة سامية جاءت عىل أعقاب مرحلة

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

باحللم اجلميل( ((7و يكون ذلك متام الكامل

يف اجلنة .و هي صورة اإلخاء الذي جيمع

باهتة تسبغ هالة من اإلحي��اءات السعيدة
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رغباته بال عناء ،فسوف حييا حياة احلامل

من التمزق و الرصاع لذا سيحمل يف ثناياه

أهل اجلنة عامتهم .قال تعاىلَّ :
«إن ا ُمل َّت ِقنيَ

إخوا َن ًا َعىل
َو َنزَ ْعنَا َما يف ُصدُ و ِر ُه ْم ِم ْن ِغ َّل ْ

سرُ ُ ٍر ُمتَقابِلنيََ .
مس ُهم ِفيها َن َص ٌب َو َما
ال َي ُّ
ُه ْم ِم ْنها بِ ُم ْخ ِر ِجنيَ »( ((7قال املفرسون:

بذور حتقق اجلامل و سوف يرحب بام يلقاه

املتقون :الذين أضناهم العيش يف احلياة

استجابته هلذا النظام هي الشعور بالتوافق

من جهة و بني حرهبم الشيطان و النفس

التكامل مع البيئة القديمة ثم اسرتجاع

خائفون وجلون أن يصدر عنهم ما ينقض

يف هذه البيئة اجلديدة من نظام بحيث تكون

الدنيا إذ حييون بني شوقهم للقاء رهبم

و االنسجام ألن اإليقاع الناشئ عن فقدان

األم���ارة بالسوء م��ن جهة أخ���رى .فهم

االحت��اد هبا و الشعور بذلك التكامل هو

صدق عهدهم مع اهلل فيخرجوا من دائرة

التوازن مع البيئة كفيل بإحداث رضوب

حمجوبني( ((8فكانت حياهتم عناء و شقاء.

مظهر من مظاهر اخلربة اجلاملية و إن بلوغ
جديدة من التكيف ال سيام إذا كانت البيئة

مطاوعة إىل احلد الذي جيد فيه اإلنسان كل
( ((7الطور28-25:
( ((7اإلحساس باجلامل سانتيانا213:

الصديقني(((8

فيكونوا عن رهبم يومئذ

( ((7فلسفة الفن زكريا إبراهيم70:
( ((7م.ن77:
( ((7احلجر48-45:
( ((8ينظر:روح املعاين اآللويس101/30:
( ((8قال تعاىلَ :
((ك�لا َب� ْ
�ل َر َ
ان َعىل ُق ُلوبهِ ِم َما
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هؤالء اخلائفون الوجلون استقروا يف

بإمكاهنا أن تزيدنا حيوية من اخلارج و من

باإلستقرار فيها متلبسني بالسالم ساملني يف

احلسية و رفع التكليف ( ((8عن أهل اجلنة

جنات و عيون فاألمر بدخول اجلنة إذن

ذواهتم من كل آفة أو زوال( ((8فقد روي

الباطن( ((8ثم َّ
إن توافر امللذات الروحية و

جيعلهم مقبلني عىل اجل�مال .فقد قيل :إن

قوله »:من يدخل اجلنة ينعم
عن النبي ُ 

الرؤية اجلاملية ت��زداد كلام انكمش تعلقنا

و قلوهبم طاهرة من كل ّ
غل عامرة باملحبة

عالئم الصحة و العقل السليم و كامل

متضادين آمنني من كل تعب جسدي أو

احلقيقة و احلرية و التلبية يكن يف دائرة

ال يبأس و ال تبىل ثيابه و ال يفنى شبابه»(((8

األخوية جمتمعني غري متفرقني متقابلني غري
نفيس مالكني ال خيرجون من ملكهم(.((8

باملسالك العلمية النفعية( ((8و كلام ظهرت
اخل��ل��ق( ((8و إن من يعش يف دائ��رة جتمع

الوحدة العليا للجامل و يساوره اإلحساس

قلوهبم من حيث ال يريدون و أما باملوت

و بإمكان الطبيعة خلق هذا اجلو اجلاميل من

الدنيا أم��ا بمشاغل و أم��ا ّ
بغل تسلل اىل

اآلن جمتمعون بود قديس متآخون متقابلون

مغتبطون .فاللقاء كان بعد ف��راق طويل
و يف وطن جديد بالنسبة للجميع .و من

سنة االنسان أن تشعر نفسه باالرتياح و
االستمتاع و الغبطة للتعرف عىل من سبقت
معرفته يف مكان يعد جديدا .و قيل إن البيئة

التي تبعث عىل اللذة تكون بيئة سعيدة
َكا ُنوا َي ْك ِس ُب َ
ونَ .كال َإنهَّ ُ م َع ْن َربهِ ِم َيو َمئِ ٍذ
لمَ َ ْح ُجو ُب َ
ون)) املطففني15-14 :
( ((8روح املعاين اآللويس56/14:
( ((8صحيح مسلم148/8 :
( ((8ينظر :روح املعاين اآللويس59-57/14:

الشعور و هي املعرفة من منظور الفكر(((8

حيث أهنا متثيل حيس للمفهوم الفني و
للفكرة التي توافق للمفهوم عن مثل هذا

التطابق(. ((9

إن الصفات ال��ت��ي جتمع أه��ل اجلنة

جتعلهم ك��ال��ذات ال��واح��دة يف إدراك��ه��م
اجلامل .فقد قيل إن ال��ذوات املتحررة من

( ((8اإلحساس باجلامل سانتيانا131:
( ((8ينظر:روح املعاين اآللويس 32/27
( ((8فلسفة الفن زكريا إبراهيم17:
( ((8علم عنارص الفن فرج عبو80/2:
( ((8فكرة اجلامل هيغل20/2:
( ((9م.ن59/2:
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هؤالء املؤمنون بعد أن فرقتهم احلياة

بأن هذه احلقيقة هي السعادة من منظور
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اإلرادة املشوبة باألهواء و االنفعاالت و

من غري إن تتأثر تلك الفئة بالفارق الزمني

عىل تلك الذوات الفردية ،سوف تستسلم

تزداد عىل مر الزمن حتى لنراها اليوم أكثر

العواطف ،و جزئيات احلياة التي تسبغ

إىل املعرفة اخلالصة ،و تصبح مجيعها ذاتا
واح���دة ع��ارف��ة ،أو تصبح كعني واح��دة

متالشية فيها كل االختالفات الفردية،
فتستوي العني املدركة ،سواء أكانت عني

ملك أم عني شحاذ بائس ألنه حني تقوى
العالقة بني الذات و املوضوع فال البهجة

السابقة هلذه الوحدة ،و ال األمل يمكنه اجتياز
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

احل��دود .و حينئذ يصبح املوضوع اجلاميل
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مثاال خالدا و تصبح الذات ذات نظرة ثاقبة

موضوعية متجردة من األهواء( ((9تعتمد

عىل عبقريتها و ما تلقت من تربية مجالية
ف��اإلدراك و إن جترد من األه��واء اعتامده

عىل الدربة و الدقة التي يالحظ هبام النمط
اجلاميل( ((9و عليه سوف تكون نظرة مجالية

موحدة لكل منزل من منازل اجلنة .قال

علامء اجل�مال :إذا وجدنا اتفاقا مجاليا بني
فئة من الناس فنعلم إن االتفاق يقوم عىل

تشابه يف الطبيعة و الظروف و التدريب(((9

( ((9القيم اجلاميل راوية عبد املنعم160:
( ((9ينظر :اإلحساس باجلامل سانتيانا151 :
( ((9ينظر:م.ن67:

ألن علامء اجلامل الحظوا إن املعرفة العقلية
علام بالطبيعة و غريها من علوم أسالفنا

أما اإلدراك اجلاميل فال فرق جوهري بني
إدراك فرد من الناس يقف اليوم إزاء يشء
مجيل فيحس باللذة اجلامل ترسي يف نفسه

و بني لذة فرد من أسالفنا الغابرين يقف

إزاء موضوع مجايل آثار إدراك��ه اجلاميل يف

عرصه(.((9

 -3الرضا الرباين:

الرضا الرباين الغاية العظمى التي ال

غاية وراءه متتد إليها أعناق اآلم��ال و هبا
يتحقق رضا أهل اجلنة( ((9قال تعاىلَ « :ق َ
ال

ُ
الص ِ
اد َقنيَ ِصدْ ُق ُه ْم لهَ ُ ْم
اهلل َهذا َي ُو ٌم َي ْن َف ُع َّ
ين ِفيِها
َج َّن ُ
ات تجَ ْ ِري ِم ْن تحَ ْ تِها األنهْ َ ُار َخالِ ِد َ

أ َبدَ ًا َرضيِ َ ُ
اهلل َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْن ُه َذلِ َك ال َف ُو ُز
الع ِظ ُيم»(.((9
َ
تكرر ذكر رضا أهل اجلنة و رضوان اهلل

تعاىل عنهم يف آيات عدة و يف اآلية الكريمة
إشارة إىل إن رضوانه جل شأنه هو الفوز

( ((9م.ن19:
( ((9روح املعاين اآللويس72/7 :
( ((9املائدة119:

«...ر ُضوا َع ْن ُه َذلِ َك
العظيم ألن قوله تعاىل:
َ

أ.د.ابتسام عبد الكريم املدين

يف جوهرها استجابة مجالية ألهنا ال تقوم عىل

الع ِظ ُيم» معطوف عىل قوله تعاىل:
ال َف ُو ُز َ
«رضيِ َ ُ
اهلل َع ْن ُه ْم» و ليس عىل قوله تعاىل:
َ

تسمى عندئذ باحلساسية اخللقية ألهنا وليدة

تعاىل أفاض عليهم غري ما ذكر من صفات

يف إجياد اخلري يف املجتمع(. ((9

ات تجَ ْ ِري ِم ْن تحَ ْ تِها األنهْ َ ُار» فيتبني أنه
«لهَ ُ ْم َج َّن ُ

عنرص التفكري و إنام عىل حساسية املزاج .و
التدريب اخللقي الواعي و هي أشد فعالية

اجلنات و هو رضوانه عز وجل الذي ال

الصياغة اجلاملية التي يصوغها الرضا

و عليه تكون املوجودات اجلنتية كلها حتت

السال ِم ِع ْندَ َربهِّ ِ ْم َو ُه َو َولِ ُّي ُه ْم
تعاىل« :لهَ ُ ْم َد ُار َّ
بِماَ َكا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون»( ((10أي هلم دار السالمة

عىل إن أه��ل اجلنة حكموا بجامل اجلنة

من أبعاد تلك السالمة إن كل ما حرم اهلل يف

ملكة احلكم بالرضا أو عدمه عىل موضوع

أنفسهم يف طلبه أو اشتهائه( ((10و بذلك

و مشاعر الرضا ليس مسألة

حاولنا أن نستبعد من احلياة كلها ما فيها من

الضمري مبادئ سليمة .فللرضا سلطان عىل

تتألف منها السعادة اخلالصة فالعواطف

مثل الرشف و الصدق و الطهر إن تلبستها

و التي نجد فيها السعادة تتخذ لونا مجاليا

اشمئزازا غريزيا و االستجابة الغريزية هذه

أو التغري .و ملا كانت القيم اجلاملية مردها

ظيم»(((9
غاية وراءه و الذي هو «ال َفو ُز الع ِ

ُ

َ ُ

سقف الرضا الرباين مرضية من لدن أهل

بوجه كامله جيعل السالم مطلقا يف اجلنة .قال

عامتها .قال علامء اجلامل :إن الذوق اجلاميل

الدنيا ال خيطر عىل باهلم أصال و ال حتاكيهم

معني برشط أن يكون هذا احلكم مربأ من

تكون احلياة سعادة و مجاال .فقد قيل :إذا

مجالية حسب بل هي قيمة أخالقية تكسب

رشور فلن يبقى سوى اللذات اجلاملية التي

النفوس جيعلها بموقف مجايل دائم .فقيم

و الرغبات نفسها التي تبعث عىل الرضا

النفس اشمأزت مما يصادفها خمالفا ذلك

حينام نتصورها ثابتة غري قابلة للضياع

( ((9تنظر :املجادلة/22:البينة /8 :احلج/59 :
احل��اق��ة/21 :ال��غ��اش��ي��ة/9 :ال��ف��ج��ر/28:
القارعة /7 :آل عمران/15 :التوبة72:
( ((9القيم اجلاميل راوية عبد املنعم136:

( ((9مقدمة يف علم اجلامل أمرية حلمي37 :
( ((10األنعام127 :
( ((10روح املعاين اآللويس23/8:
( ((10م.ن135/5 :

الغرض(((9
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الذوق فسوف هتيمن عليه األخالق التي

اللحظة األوىل ل��دخ��ول اجلنة حتقق

و مأمون .و عليه يكون بمجرد إزالة اخلطر

املفهوم الدنيوي – بتاممها و كامهلا .حيث

تقيد السلوك اإلنساين يف حدود ما هو ممكن
و األمل و كل ما يثري الشفقة ختتفي احلاجة
إىل األخالق و يصبح ال مسوغ لنهي أحد
عن فعل يشء .فاحلواس و الغرائز هي التي

ترشد أصحاهبا إىل ما يناسبها .و هذه هي

السعادة احلقيقية االجيابية التي يتألف منها
الربح الصايف من احلياة بعد استبعاد ما حييط
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هبا من أل��وف املضايقات و
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التوافه(((10

ألهلها كل أغراضهم النفعية – حسب
اخللود و امللك و الغايات األخالقية و

جتنب األمل و ما شاكل ذل��ك .قال تعاىل:
ات َو َن ِع ْي ٍمَ .ف ِ
إن ا ُمل َّت ِقنيَ يف َج َّن ٍ
« َّ
اك ِهينْ َ بِام

اب َ
اجل ِح ْي ِم.
اهم َربهُّ ُ م َو َو َق ُ
آ َت ُ
اه ْم َربهُّ ُ م َع َذ َ

َ بوا هنِيئ ًا بِام ُكنتم َتعملون»(((10

ُك ُلوا َو اشرْ ُ

َ

ُْ ْ ْ

قال املفرسون :إن املتقني يف جنات عظيمة
و نعيم عظيم ملتذين بام أحسن اهلل تعاىل

فيتحقق بذلك اخلري املطلق فاخلري يف حقيقته

هلم و بام غفر هلم مما جينبهم عذاب اجلحيم

اجلامل مصدر فرح أبدي لإلنسان و ما دام

مسألة مهمة يستلزمها اإلدراك اجل�مايل.

يرتبط بالتجربة اخللقية و اجلاملية إذ إن
الناس حيتفظون باحلواس نفسها فال بدَّ أن
حيصلوا عىل االنطباعات نفسها من األشياء

اخلرية نفسها .و ما دام الناس حيتفظون بقوة
خيالية فال بد هلم من االش�تراك بالشعور

باملتعة .و هكذا يعيش الناس يف عامل مشرتك

ال سيام إذا كان جيمعهم دين مشرتك و مثل
أعىل ثابت احلدود(. ((10

 -4حتقق األغراض النفعية:
( ((10اإلحساس باجلامل سانتيانا56:
( ((10م.ن280:

و بام يكرمهم هبنيء

العيش(((10

و هذه

ألن الذات إن حققت غاياهتا النفعية كلها

سوف تكون لذاهتا بعدئذ لذة مجالية حمضة
مهام كان نوعها طعاما أو رشابا ملبسا أو
مسكنا أو غري ذلك .فقد قال علامء اجلامل

إن احلكم اجلاميل :غبطة لطف و غبطة خري

تأيت بطريقة خالية عن الغرض(((10

و حتى

اللذة املتأتية من مجال الطبيعة استقرارها

يعتمد عىل حتقق اخللود .فقد قيل أن عدم
( ((10الطور19/17 :
( ((10روح املعاين اآللويس31-30/27 :
( ((10علم اجلامل هوسامن58:

أ.د.ابتسام عبد الكريم املدين

حتقق الثبات يف مجال الطبيعة – يف الدنيا –

أكثر يشء يدعو للحزن و يعد من رضوب
عيوب مجاهلا(.((10

 -5التأمل:

ٌت ْع َر ْف يف ُو ُج ِ
يمُ .ي ْس َق َ
ون
وه ِهم َنضرْ َ َة الن َِع ْ

ِم ْن َر ِح ٍ
تام ُه ِم ْس ٌك َو يف َذلِ َك
يق مخَ ْ ُتو ٍمِ .خ ُ

َف ْل َيتَنا َف ِ
س

ون»(((11
ا ُملتن ِ
َافس َ

َ

ُ

قال املفرسون

ان األب���رار يف موضع تكريم ينظرون و
يتأملون حيث يشاءون و هم عىل األرائك

العودة املتكررة إىل األثر اجلاميل و التأمل

ينظرون ال ينغضون أبصارهم من خزي

فاجلامل ال يبوح برسه للمتأمل العابر أو

خيرجهم ذلك التأمل من مجال إال إىل مجال

املتأمل الذي يتحد به احتادا روحيا فيصبح

رشف متأن ملتذ أسري للجامل .إذ تتسلط

الصورة اجلاملية من حيث هي مثل ال من

املتأمل من طاقات مجالية جمانسة فتستوفر

العمل الفني يبني للمتأمل خصائص البنية

بدأ ضخ طاقاته للوصول إىل التوازن فيشعر

يكشف أيضا عن التنوع الالمتناهي ألنامط

اىل جلسات تأملية عديدة إذا كان ذا طاقات

األرائِ ِ
ك َي ْن ُظ ُر َ
ون.
رار َل ِفي َن ِع ْي ٍمَ .عىل َ
األ ْب َ

عىل االستيعاب فيكون الشعور اجلاميل

ال��ع��اب��رة أو االستمتاع ال�سري��ع ب��ل من

رشاهبم الطاهر يف اناقة و رفاهية فهم اليوم

املتأين ليستشف من اجلامل مرة بعد أخرى

و ال من مشقة( ((11فهم يف تأمل دائم ال

الناظر العاجل( ((10إنام يغمر سيل أرساره

آخر .و كأهنم يرتشفون اجلامل بكياهنم كله

كأنه معه يف هوية واحدة( ((11فيكون إدراك

ط��اق��ات امل��وض��وع اجلاملية ع�لى م��ا حيمل

حيث هي بواعث( ((11فالتأمل املتكرر يف

كل عنارصها يف حني يكون املوضوع قد

املعقدة للجوانب املضمونية و الشكلية و

املتأمل باالنجذاب الذي قد يطول فيحتاج

ق��ال تعاىلَّ « :
إن

هائلة ألن املتأمل بعد كل توازن تزداد قدرته

( ((10االحساس باجلامل سانتيانا226 :
( ((10مشكلة الفن زكريا ابراهيم4 :
( ((11القيم اجلاملية راوية عبد املنعم161:
( ((11مشكلة الفن زكريا ابراهيم 22
( ((11أس�����س ع���ل���م اجل���م���ال امل����ارك��س�ي
أوفيسانيكوس161:

دائام .قال علامء اجلامل :إن من خصائص

التفكري و

ال��ف��ه��م(((11

التجربة اجلاملية أهنا تبدأ بمنبه و توتر يدعوا

( ((11املطففني26-22 :
( ((11يف ظالل القرآن سيد قطب91/30 :
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للتأمل ثم يتبع ذلك خفض متدرج نتيجة

خ�برة مجالية سوية و ك��ل رق��ي إىل املثل

السلوك فيظهر توتر جديد يميض باملتأمل

تكتمل فيها اخلربة اجلاملية( ((11و عليه فان

اإلشباع و يف حالة بلوغ اإلشباع يتغري جمال
نحو خفضه يف جتربة مجالية أخرى .فتكون

حلظة انتهاء خربة مجالية ماهي إال حلظة بدء

خربة جديدة أخرى و بذلك تكون احلياة

يف سلسلة إيقاعية يصحبها شعور بالرضا
يتضخم الرضا حتى يصل حد النشوة و بني

الرضا و النشوة درجات من اللذة اجلاملية
تبقي التفاعل العام مستمرا بني الذات و
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ع��امل املوضوعات
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اجل�مال��ي��ة(((11

و يتجىل

ذلك التفاعل لدى أهل اجلنة بصور عديدة

نحاول إلقاء األض��واء عليها يف املبحث
اآليت:

انطباعات أهل اجلنة:

النطباعات أه��ل اجلنة مظاهر عدة

تتضح يف سامهتم الشخصية و ردود أفعاهلم

جتاه مجاليات اجلنة.

رصدنا منها الصور اآلتية:

-1السعادة

التجربة اجلاملية عبارة عن ترف واضح

و تطوير ظاهر للسامت التي تتميز هبا كل

( ((11سايكولوجية التذوق حنورة 240

األعىل .و ان اللحظة السعيدة هي تلك التي

اهل اجلنة « َف ِ
اكهينِ َ بِام آ َت ُ
اهم َربهُّ ُ

م((11(»...

نتيجة تكامل اخل�ب�رة اجل�مال��ي��ة ل��دهي��م و

مبارشهتم الفعلية للتجربة اجلاملية .فاجلامل
– كام قيل – سبب من اسباب السعادة ألن
السعادة التي تنشأ عن حب اجلامل اما ان

تكون حسية يعوزها الثبات أو روحانية
تتعلق بام يكون غاية الغايات بحيث ال
تصبح سعادة يف نظر العقلية

الدنيوية(((11

و معلوم ان اهل اجلنة سعادهتم روحانية

ناشئة عن حب اجلامل االهلي و مستغرقة

فيه( ((11و هي فعال سعادة ما خلقت للدنيا
و انام لدار السمو و النعيم و اخللود.

ان تلك السعادة تنبيء عن االحساس

اجل�م�ايل ب��ك�مال��ه .ق��ال ع��ل�ماء اجل�م�ال :ان
االحساس باجلامل حركة عاطفية يف الروح

و شعور عارم بالفرح و هزة انفعالية و لذة
( ((11فلسفة الفن زكريا ابراهيم104 :
( ((11الطور18 :
( ((11االحساس باجلامل سانتيانا90:
( ((11ينظر املبحث االول من الفصل الثالث
من الدراسة :اجلامل املطلق

أ.د.ابتسام عبد الكريم املدين

خالصة تنترش يف ارجاء املوضوع(.((12

ق��ال تعاىلٌ « :أ ْد ُخ�� ٌل��وا َ
اجل � َّن � َة أ ْن� ُت��م َو
طاف َع َلي ِه ْم بِ ِص ٍ
ونُ .ي ُ
اج ُكم تحُ ْ برَ ُ َ
حاف
أزْ َو ُ

أكو ٍ
ِم ْن َذ َه ٍ
س
ب َو َ
اب َو ِفيها َما تَشْ َت ِهيِه األن ُْف ُ
األعينُ ُ َو أ ْن ُت ْم ِفيها َخالِ َ
دون»( ((12و
َو َت َل ُّذ ْ
ين آ َمنُوا َو َع ِم ُلوا
قال تعاىلَ « :ف َّأما ا َّل ِذ َ
الصالحِ َ ِ
وض ٍة يحُ ْ برَ ُ ِ
ات َف ُه ْم يف َر َ
ون»(.((12
َّ
و احل�بر ومضة من ومضات جتليات

َ
فاحلبرْ :
االدراك اجل�مايل نلمحها بيرس.

الرسور والنعمة و االكرام( ((12و حتربون:

بصحاف الذهب و األكواب تتمتع بجامله

العني و ال��روح معا ألنه مزيج من اجلامل
و االك��رام .و ملا يتحقق للنفس اشتهاؤها
و للعني لذهتا قد حتققت اللذة احلسية و

املعنوية معا.

أما يف اخللود فتكمن كل معاين اجلامل و

حقا ما قيل إن احلياة يف ذاهتا غاية مجالية إذ

ال غاية وراءها ألن ما وراءها املوت(.((12

مل تكن هذه املعاين مجيلة يف تصورنا نحن

أبناء احلياة الدنيا حسب بل هي مجال مدرك

يف الفعل امل��وص��وف ب��اجل�مال و االك��رام

هو ما يرسنا بصورة شاملة دونام توهم .إذ

نرضة حسن عىل الوجوه و َ
احلبرَ ة» املبالغة

«(((12

و اآلي��ة املباركة تظهر ان احلبور

عىل وجوههم .قال علامء اجلامل :أن اجلامل
إن الذوق اجلاميل يملك إحساسا بالتنعم و

مصدره دخول اجلنة اما الصفات االخرى

حكام( ((12و احلكم باجلامل -عىل ما يبدو

رغبات النفس و لذائذ العني و اخللود فهي

صفة عامة لكل املأمورين بدخول اجلنة.

من طواف الصحاف و االك��واب و حتقق
العنارص املكونة لذلك احلبور بام حتمل

من مجاليات حسية و معنوية .فالطواف
( ((12االحساس باجلامل سانتيانا282 :
( ((12الزخرف71 -70 :
( ((12الروم15 :
( ((12تاج العروس الزبيدي حتقيق :ابراهيم
الرتزي506 /10 :
( ((12روح املعاين االلويس98 /25 :

يف الصورة -حكم عام ألن احلبور كان
قيل إن اجلميل يرجع إىل أصول مشرتكة
لدى اجلميع فيؤدي إىل استجابة واحدة
فاجلميل باحلكم اجلاميل هو الذي يستحيل

عكسه(.((12

( ((12فلسفة الفن زكريا ابراهيم372:
( ((12علم اجلامل هوسامن58:
( ((12مقدمة يف علم اجل�مال ام�يرة حلمي:
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و نالحظ إن احلبور يكون حال دخول

اجلنة أي قبل إن يبارش يف ل��ذة طعام أو
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رشاب أو كل ما يسمى باللذائذ النفعية يف
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تعجبهم يف ثنايا ترديدهم املتكررُ :
«ك َّلماْ

ُر ِز ُقوا ِم ْنها ِم ْن َث َم َر ٍة ِرزْ ق ًا َقا ُلوا َهذا ا َّل ِذي

ُر ِز ْقنَا ِم ْن َق ْب ُل».

مفهوم احلياة الدنيا .ثم إن مظاهر االكرام مل

ان الدهشة و التعجب مظهران من

الطواف بصحاف الذهب و األك��واب مما

الثامر كانت مما الفه اهل اجلنة يف احلياة الدنيا

أي حبور باهليئة العامة .فقد قيل أن اجلميل

ابتهاجهم و اغتباطهم( ((13ألن الثامر كانت

منفعة أو فائدة  .و هو خيتلف عن ما يرىض

مزية املفاجئة يف كل مرة يكشف هلم التشابه

ال حتتاج إىل أدلة عقلية أو براهني منطقية

باالشكال املتناظرة و يغتبط لتعرف اليشء

النظارة و يعرتفون بتلك البهجة(.((12

نوع من التوقع يشبه توقع النغمة التي البد

تظهر فيها ألوان الطعام أو الرشاب بل ظهر

مظاهر التجربة اجلاملية قال املفرسون :ان

يدل عىل أن احلبور كان حبورا مجاليا حمضا.

ولكنه ظهر يف اجلنة بمزية خاصة فافرط

هو ما يرسنا دون أن ترتتب عىل رسورنا أية

يف تشابه ظاهري و تنوع داخيل مما حيمل

حاجة جسامنية فمرسته كلية أو و فورية

الظاهري عن يشء جديد( ((13فاملشاهد يرس

إذ يبهجنا بدوافع نفسية يشرتك هبا مجيع

الذي سبق رؤيته( ((13اذ يطرأ عىل الذهن

ق��ال تعاىلَ « :و َب� ِّْش�رِّ ا َّل� ِ
�ن آ َم� ُن��وا َو
�ذ ْي� َ
الصالحِ َ ِ
أن لهَ ُ ْم َج َّن ٍ
ات َّ
ات تجَ ْ ِري ِم ْن
َع ِم ُلوا َ

من حدوثها أو توقع اللفظة املطلوبة .فان مل
يصدق هذا التوقع احس بصدمة فان كان

تحَ ْ تِها ٌاألنهْ َ ُار ُك َّلماْ ُر ِز ُقوا ِم ْنها ِم ْن َث َم َر ٍة ِرزْ ق ًا
�ذي ُر ِز ْقنَا ِم ْن َق ْب ُل َو ُأ ُت��وا ِ
َقا ُلوا َهذا ا َّل� ِ
به
اج ُم َط َّهر ٌة َو ُه ْم ِفيها
ُمتَشابهِ ًا َو لهَ ُ ْم ِفيها أزْ َو ٌ

تعوض تلك الصدمة اما العكس فيولد

ال��ص��ورة تعكس دهشة اه��ل اجلنة و

بالبشارة و البشارة تعني االخبار بام يظهر

َخالِدُ َ
ون»(. ((12

( ((12مقدمة يف علم اجل�مال ام�يرة حلمي:
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( ((12البقرة25 :

ما حيدث هذه الصدمة ظهور يشء ارقى من

املتوقع فان االثر سيولد يف النفس طرافة

شعورا

(((13
(((13
(((13
(((13

بالقبح(((13

و ملا كانت االية تبدأ

الكشاف الزخمرشي81/1 :
يف ظالل القران سيد قطب55/1 :
فلسفة الفن زكريا ابراهيم82 :
االحساس باجلامل ة سانتيانا116:
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الرسور( ((13فال بد ان التشابه ظهر بمزية

لو َن»( ((13فقد شبه اجلنة باالرث
ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُ

التعجب بتكرار الرزق.

يذكرونه برتديدهمَّ :
«إن َه��ذا لهَ ُ � َ�و ال َف ْو ُز
ال ِع َبا َد اهللِ
يم»( ((14قال تعاىل « :إ ّ
َ
الع ِظ ْ

اع�لى و افخم من املتوقع .بدليل تكرار

 -2الشعور بالنجاح:

الفرح ال يكون اال مع الشعور بالنجاح

فالتاجر الذي يوسع اعامله و رئيس املصنع
الذي يرى ازدهار مصنعه يشعرباالرتياح ملا

حققه من مال و شهرة اال ان الفرح احلقيقي
يكمن يف شعوره بأنه ح��اول ام��را فنجح

فيه(.((13

آتاه ُم ُ
اهلل ِم ْن َف ْض ِل ِه ((13(»...و الفرح
بِماَ ُ

جتل من جتليات ادراك اجل�مال .فقد قيل:
ان اجلامل ما حيقق الفرح .و الفرح اعم من

اللذة اذ انه ينبيء دائام بان احلياة قد نجحت
و اتسعت م��دى و نالت الظفر ففي كل
فرحة كبرية لرنة من ظفر(.((13

ان الشعور بالنجاح و الظفر سمة من

سامت اهل اجلنة .فهم ُ َي��ذ َّك� ُ�ر َ
ون به .قال
«و تِ ْل َك َ
اجل َّن ُة ا َّلتي ُأو ِر ْث ُت ُموها بِماَ
تعاىلَ :
(((13
(((13
(((13
(((13

الكشاف الزخمرشي79/1 :
الطاقة الروحية برجسون22-21 :
آل عمران170:
الطاقة الروحية برجسون22 :

ومَ .ف ِ
واك ُه
ٌا ُمل ْخ َل ِصنيَ ُ .أولئِ َك لهَ ُ ْم ِرزْ ٌق َم ْع ُل ٌ

ون .يف َج َّن ِ
َو ُه ْم ُم ْك َر ُم َ
ات ٌال َّن ِعيِ ِمَ .عىل سرُ ُ ٍر
ُمتَقابِ ِلنيَ ُ .ي َط ُ
أس ِم ْن َمع ٍ
اف َع َل ْي ِه ْم بِ َك ٍ
ني.

َب ْي َضا َء َل َّذ ٍة لِ َ
لشا ِربِنيَ  .ال فيها ُغ ْو ٌل َو ال ُه ْم
لط ْر ِ
ات ٌا َ
َع ْنها ُينْزَ ُف َ
ف
ونَ .و ِع ْندَ ُه ْم َقاصرِ ُ

ض َم ْكن ٌ
ِعنيٌ َ .كأنهَّ ُ َّن بِ ْي ٌ
ُونَ .فأ ْق َب َل َب ْع ُض ُه ْم
ون َقال َقائِ ٌل ِم ْن ُهم إِنيّ َك َ
ض َيتَسا َء ُل َ
َعىل َب ْع ٍ
ان
ينَ .ي ُق ُ
ول َأء َّن َك لمَ ِ َن ا ُمل َصدَ ِقنيَ َ .أ ِءذا ِم ْتنَا
ليِ َق ِر ٌ
َو ُك َّنا ُت َراب ًا َو ِعظ َام ًا َأء َّنا لمَ َ ِدين َ
ُونَ .قال َهل
اط َل َع َف َرآ ُه فيِ َس َو ِاء َ
ونَ .ف َّ
َأ ْن ُتم ُم َّط ِل ُع َ
يم.
اجل ِح ِ

.و َل ْو َ
َق َ
إن ِكدْ َت َلترُ ِْد ِ
ال َتاهللِ ْ
ال نِ ْع َم ُة َربيِ
ين َ
حن بِ َميِتنيَ  .إ ّ
ال
َل ُك ْن ُت ِم َن ا ُمل ْحضرَ ِ َ
ينَ .أ َفام َن ُ

َمو َت ُتنَا ُ
األوىل َو َما َن ْح ُن بِ ُم َع َّذبِنيَ َّ .
إن َهذا لهَ ُ َو
ْ

ال َف ُ
يم»(.((14
وز َ
الع ِظ ُ

الصورة تعكس مجاال موضوعيا حيكي

عن جلسة مرتفة من جلسات أهل اجلنة

لكنها ص��ورة ناطقة فيها ح��وار مسموع

(((13
(((13
(((14
(((14

الزخرف72 :
روح املعاين االلويس101/25 :
الصافات60 :
الصافات60-40 :

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

قال تعاىل عن الشهداء االبرارَ « :ف ِرحينْ َ

ال��ذي خيلفه العمل ال��ص��ال��ح( ((13و هم
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هيمنا هذا احلوار لنتلمس منه جتليات إدراك

مما حيقق رىض عقليا اكثر من كونه انفعاال

احلوار يقود للنظر و االطالع اىل سواء

حتقيق االنسجام نوعا من االنتصار و حيقق

اجلامل.

اجلحيم ليجد فيه قرينا له من العهد الغابر
كان هذا القرين يكذب باليوم اآلخ��ر و

يسائله يف دهشة أهو من املصدقني بأهنم

مبعوثون فمحاسبون بعد اذ هم تراب
و عظام ؟! ثم خيطر له ان حي��اوره فبارشه

بالقول :يا هذا لقد كدت ت��وردين موارد
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ال��ردي بوسوستك ل��وال ان اهلل قد انعم
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عيل و اعرضت عن االستامع اليك لكنت

من الذين يساقون اىل مواقف اخل��زي .و
تثري رؤيته لقرينه يف سواء اجلحيم شعوره

بجزالة النعمة التي ناهلا هو و اخوانه من
عباد اهلل املخلصني فيؤكدها و يستعرضها»:
افام نحن بميتني اال موتتنا االوىل و ما نحن

بمعذبني؟ ان هذا هلو الفوز العظيم»(. ((14

إن إعالنه عن شعوره بالفوز العظيم من

أوضح جتليات اإلدراك اجلاميل .قال علامء
اجلامل :إن اجلامل احلق هو االنسجام الذي

حيس به العقل و هو الذي يبلغ بال مشقة
اكرب قدرا من املعقول باقل قدر من الوسائل

( ((14يف ظالل القران سيد قطب-53/23 :
54

وجدانيا .و ان اجلامل اهلائل هو ما يفرض يف

االرادة املسيطرة املتحكمة يف نفسها و يف

االشياء(.((14

و إن ما يدعوا إىل ال�سرور اإلحساس

املفاجئ بالنرص ه��ذا اإلح��س��اس يوحيه
العلو احلايل للمشاهد عىل الشخص االخر

امل��ش��اه��د(((14

و يفرض ه��ذا االحساس

اعتزازا بالنفس من ناحية و احتقارا عدائيا

للمشاهد من ناحية

ثانية(((14

مما يصل

باملشاهد اىل درج��ة ال��رض��ا ع��ن نفسه و

االنبساط يف

اساريره(((14

شاعرا باجلامل

فقد قيل ان اجلامل ال حيتاج ان يعرفنا عليه

احد او ان يكون بالشكل الذي نريده انام
اجلامل شعور بالتمتع رسورا او امل ً��ا

(((14

اذ ان رؤية الرش مهام كان عظيام فشعورنا
بانه اليمسنا يوقظ فينا درجة غري عادية من
وعينا بسالمتنا و هذا هو احلالل العذب
ألن الشخص ال يرس برؤية غريه يتعذب و
(((14
(((14
(((14
(((14
(((14

مباديء علم اجلامل شارل اللو105 :
م.ن(117:هامش)
م.ن115:
م.ن117:
علم اجلامل هوسامن98 :
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يتأمل نتيجة للرش الذي وضع نفسه فيه و انام

اثرا اكرب للراحة عقيب تلك املشاهدة(.((15

رش يدرك ايضا انه يف مأمن منه( ((14و يدرك

احل��ي��اة و امهيتها هتتم بتجنب االمل .اما

يرس ألنه يف الوقت الذي يدرك الرش عىل انه

صورة الرش املعقدة و ما حييط هبا من مدهلامت
االمور .مما جيعل لذلك االدراك مردودات
نفسية تساعد عىل تأجج النشوة اجلاملية

الغامرة عند شعوره باالنتصار عىل تلك

الصعاب و االهوال و كأن النفس متارس
رياضة لرتوح

عنها(((14

فالرسوراحيانا

ال سيام ان النفوس اجلادة التي حتس بكرامة

اللذة فتنشدها بعد انتهاء الواجبات يف

حتقيق التخلص من الرشور املرعبة املنبثة
يف ارجاء احلياة مثل العزلة و االحتقار و
اخل��زي( .((15و هذا فعال ديدن املؤمنني.

قال تعاىل عىل لساهنمَ « :ر َّبنَا إ َّن َك َم ْن ُتدْ ِخلِ
ار َف َقدْ َأ ْخزَ ْيت َُه ((15(»...فاخلزي هو االمل
ال َّن َ

يدخل القلب عن طريق االحياء بالرش كام هو

الذي تتجنبه نفوس املؤمنني .لذلك مل يكن

تدخله السعادة عن طريق اث��ارة احياءات

حيث ان امل الروح اشد من امل اجلسد .فقد

احلال يف التمثيل الفكاهي او احلزين فالعقل

املضمون .كام ان هناك رغبة انسانية برؤية
املتنوع فرتاكم القيم اجلاملية وحدها قد تولد
احيانا يف شعور املشاهد بعض التكلف مما

جيعله يشعر بالرغبة الشديدة لعرض الواقع
املغاير يف شكله اجلاميل .و يكون عندئذ ما
يفقده املشاهد من صفاء اللذة يف مشاهدة

الواقع املغاير للجامل يعوضه قدرة كبرية
عىل معاينة اجلامل مرة اخرى ليثري يف ذاته

( ((14االحساس باجلامل سانتيانا252:
( ((14مقدمة يف الدراسات اجلاملية ابو ريان:
27

حكي القران الكريم عىل لسان الرجل

الصالح يف سورة يس( ((15قوله حني قيل

له « ٌا ْد ُخ ْل ٌا َ
جل َّن َة َق َ
ال َيا َل ْي َت َق ُو ِمي َي ْع َل ُم َ
ون

و جع َلني ِمن ا ُمل ْكر ِمنيَ »(((15

بِماَ َغ َف َر ليِ َربيّ ِ َ َ َ

َ

َ

( ((15االحساس باجلامل سنتيانا226 :
( ((15م.ن50 :
( ((15آل عمران192:
( ((15قيل ان هذا الرجل الصالح سمع دعوة
الرسل فاستجاب هلا .و ملا سمع ان قومه قد
كذبت الرسل جاء من اقىص املدينة يسعى
لينصح قومه فيجيبوا داعي احلق .فلم يمهله
قومه فقتلوه .و القرآن الكريم يطلعنا عىل
حاله عند مشاهدة ما عد له اهلل من جزاء/
ينظر :يف ظالل القرآن سيد قطب/23 :
19-16
( ((15يس27-26 :
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بالشقاء جيد فيها ل��ذة تعادل نفوره من

الدعاء جزعا من االمل بل جزع من اخلزي
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فلم يكن ايالمه اجلسدي عند ازهاق روحه

ٌا ُمل ْر َس ِلنيَ ٌ .ا َّتبِ ُعوا َم ْن َ
ال َي ْسأ ُل ُك ْم َأ ْجر ًا َو ُه ْم
ُم ْه َتدُ َ
أع ُبدُ ٌا َّل ِذي َف َط َرنيِ َو إ َل ْي ِه
ونَ .و َماليِ َ ال ْ

َي ْع َل ُم َ
ون» .قال املفرسون إن الرجل الصالح

ان هل��ذا الوعي املسبق اث��را كبريا عىل

عذابا له بل زيادة يف الغبطة و تضاعف يف
اللذة و الرسور اذ يناديَ « :يا َل ْي َت َق ُو ِمي

عندما ادخل اجلنة و عاين ما اكرمه اهلل به

ال��رؤي��ة اجلاملية .يقول علامء اجل�مال :ان

إن السبب يف إدخ��ايل اجلنة و اكرامي هو

انعكاس مثايل او نسخة من اليشء تطابق

الرجل قدم الغفران عىل التكريم مما ينبيء

 -3الضحك:

اليامنه و صربه قال يا ليت قومي يعلمون

اجلامل يؤسس عىل الوعي .اذ ان الوعي هو

ايامين باهلل و صربي فيه( ((15و نالحظ ان

ذلك الوعي تطابقا قليال او كثريا(.((15

ان الرسور حصل اوال باملغفرة التي تدفع
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

اخلزي عنه ثم باالكرام الذي فيه لذة الفوز.
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ُت ْر َج ُع َ
ون»(.((15

و االكرام – كام قيل : -اعطاء املنزلة الرفيعة

عىل وجه التبجيل و االعظام( ((15فلام اطلع
عىل منزلة متنى لويراه قومه و يرون ما يرى
من رضا و كرامة(.((15

ان هذا التجيل اجلاميل ألدراك الرجل

الصالح جاء عن وعي مسبق ملا سيؤول

اليه مصريه .ألنه قد آمن باهلل و بالرسل و
بالرجوع اىل اهلل تعاىل اذ قالَ « :يا َقو ِم ٌا َّتبِ ُعوا

( ((15جامع البيان يف تفسري القرآن أليب حممد
جعفر حممد بن جرير الطربي(310هـ!)
دار الفكر(بريوت) (1398هـ1978 -م):
104/22
( ((15جممع البيان الطربيس421 /4 :
( ((15يف ظالل القرآن سيد قطب19/23 :

اغلب نظريات الضحك تشتمل عىل

معاين االنسجام املفقود و االسرتخاءبعد
اجل��ه��د و االح��س��اس امل��ف��اج��يء بالنرص

يوحيه العلو احلايل للضاحك عىل اشخاص
آخرين( ((16او يكون الضحك معناه الرسور
االس��ت��ب��ش��ار(((16

و
ق��ال تعاىلُ « :و ُج��و ٌه
اح َك ٌة مستَبشرِ َ ٌة»(((16
َيو َمئِ ٍذ ُم ْس ِف َر ٌةَ .ض ِ
ُ ْ ْ
�ن آ َمنُوا ِم َن
وم ا َّلِ��ذي� َ
و قال تعاىلَ « :فال َي َ
ون»(((16
ي ْضح ُك َ

ُ
الك َّفا ِر َ

َ

و الضحك يف

( ((15يس22-20
( ((15اس�����س ع���ل���م اجل���م���ال امل����ارك��س�ي
اوفيسانيكوس7:
( ((16م�����ب�����اديء ع���ل���م اجل���م���ال ش����ارل
اللو(117:هامش)
( ((16ارشاد العقل ابو السعود836/5 :
( ((16عبس39-38 :
( ((16املطففني34:

أ.د.ابتسام عبد الكريم املدين

االي��ة االوىل غريه يف الثانية اال ان كليهام

آلرائِ��ك َي ْن ُظ ُر َ
ون.
اهنمَ « :ل ِفي َن ِع ٍ
يم َعىل ٌا َ
َت ْع ِر ُف يف ُو ُج ِ
وه ِه ْم َنضرْ َ َة ٌال َّن ِعيِ ِمُ .ي ْس َق َ
ون

النعيم املقيم( ((16و اما يف الثانية فالضحك

يف نعيم عظيم يتكئون عىل ارائكم يف سكينة

فيه جتليات الدراك اجل�مال .فالضحك يف
االوىل معناه الرسور و البهجة بام يشاهد من

حيصل فعال عندما يرى املؤمنون الكفار

اذالء مغلولني قد غشيتهم فنون اهلوان و
الصغار بعد الطغيان و التجرب و يرهقهم

ال��وان العذاب و اذا ما نظر املؤمنون يف

تلك الوجوه عرفوها و حرضت يف اذهاهنم

حال اصحاهبا يف احلياة الدنيا عندما كانوا

إن هؤُ ِ
أو ُهم َقا ُلوا َّ
الء
ٌا ْن َق َل ُبوا َف ِك ِهنيَ َ .و إذا َر ْ

ون»(((16
َل َضا ُّل َ

ْ

ناعمة ينظرون اىل ما وهبهم اهلل من كرامات
فتعكس وجوههم نرضة النعيم و يسقون

اطايب

ال�ش�راب(((16

بعد شقاء الدنيا و

عنائها و بعد املوتة االوىل و اوجاعها و بعد
احلرش و احلساب و اهواله .فهم االن يف

هدوء و اسرتخاءَ « :علىَ ٌاألرائِ ِ
ك َي ْن ُظ ُر َ
ون.
َهل ُث ٌ ِو َب ٌا ُ
لك َّف ُار َما َكا ُنوا َي ْف َع ُل َ
ون»(.((16

�وم ٌا َّل ِ
��ن ٌال� ُ�ك� َّف��ا ِر
��ذ ْي َ
« َف��ال � َُي� َ
��ن آ َم � ُن��وا ِم ْ

ون»(((17
ي ْضح ُك َ

َ

َ

عندما يظهر االنسجام

فقد كان اولئك املجرمون

املفقود املنفر بني صور طغياهنم يف احلياة

ه��زوا و جيعلوهنم موضوعا للضحك و

قيل ان ظهور االنسجام املفقود يفرض

اذا مر املؤمنون امامهم و يتخذوهنم موضوعا

يف هؤالء االشخاص حاال معاكسة ملا كانوا

يتخذون املؤمنني – ال سيام فقراءهم-

الدنيا و بني ذهلم و هواهنم يف االخرة .فقد

االستخفاف يتغامزون مع بعضهم البعض

اعتزازا بالنفس لدى املشاهد بعد ان يكتشف

للهزء يلتذون و يؤنسون به اهلهم عندما

حياولون الظهور عليه( ((17قال تعاىل حكاية

الصورتني ثم يلتفتون اىل انفسهم فيجدون

( ((16املطففني26-22:
( ((16روح املعاين االلويس75/30 :
( ((16املطففني36-35 :
( ((17املطففني34 :
( ((17م��ب��اديء ع��ل��م اجل��م�ال ش���ارل الل��و:
(17هامش)

يرجعون

اليهم(((16

فيقارن املؤمنون بني

( ((16ارشاد العقل ابو السعود836/5 :
( ((16املطففني32-29 :
( ((16ارشاد العقل ابو السعود849/5 :
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ين آمنوا َي ْض َح ُك َ
ونَ .و إذا َم ُّروا
« ِم َن ٌا َّل ِذ َ
بهِ ِ� ْ�م َيت ََغا َم ُز َ
أه ِل ِه ْم
ونَ .و إذا ٌا ْن َق َل ُبوا إىل ْ

ِم ْن َر ِح ٍ
َام ُه
يق مخَ ْ ُتو ٍم ِخت ُ

ك»(((16
ِمس ٌ

فهم
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عن نموذج منهمَ « :و َد َخ َل َج َّنت َُه َو ُه َو َظالمِ ٌ

أن َتبِ ْيدَ َه ِ
لِ َن ْف ِس ِه َقال َما َأ ُظ ُّن َّ
ذه أ َبد ًاَ .و َما َأ َظ ُّن
اع َة َقائِ َم ًة َو َلئِ ْن ٌر ِد ْد ُت إىل َربيِّ َ
أل ِجدَ َّن
لس َ
ٌا َّ

العقيل للمشاهد و هذا ما يقدره الذوق

صاحب تلك اجلنة كان منكرا ليوم القيامة

كل لطيف و انيق و رقيق فتكون حياته

َخيرْ ًا ِم ْنها ٌم ْن َق َلب ًا»( ((17قال املفرسون :ان

و فناء الدنيا و يقسم انه لو رد اىل ربه -عىل
سبيل االفرتاض -فانه سوف جيد خريا منها
العتقاد ان كرامته يف الدنيا هي ذاهتا عند اهلل

سبحانه( ((17فحري بمنظر هذا او امثاله ان
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يكون مضحكا ملا يرون « َو ُه ْم َي ْص َط ِر ُخ َ
ون
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السلبية يف اآلخرين و النظر اليها نظرة

أخ ِر ْجنَا َن ْع َم ْل َصالحِ ًا َغيرْ َ ٌا َّل ِذي ُك َّنا
ِفيها َر َّبنَا ْ

َن ْع َم ُل»(. ((17

ان للمنظر املضحك م��ردودات مجالية

عىل نفس املشاهد جتعله راضيا من اثرائه
بالوحدة املتامسكة ملظهره و مبسوطا من
افتقار هؤالء املضحكني هلذه املظاهر بعد

ان كانوا يبالغون يف ادعائها .و يكون بالغ

فوقية يعكس يف النفس احساسا باالنسجام
فيحقق انسجاما ذاتيا جيعله متعاطفا مع

قائمة عىل اساس سلمي مما يزيدها سحرا
و

مج��اال(((17

فالقيم اجلاملية متدنا بلذات

حقيقية اذ ان عامل اجلامل عامل اخلري املحض

عامل احلرية و االنطالق و االستمتاع و اللذة
النفسية اخلالصة و النشاط احلر املنطلق عامل

الوجود االجيايب املكتفي بذاته دون ان تكون
وراءه غاية(.((17

 -4اإلنشغال:

اب ٌا َ
قال تعاىلَّ « :
وم يف
أص َح َ
جل َّن ِة ٌال َي َ
إن ْ
ُش ُغلٍ َف ِ
واج ُه ْم يف ِظ َ
اك ُه َ
ال ٍل َعىل
ونُ .ه ْم َو َأزْ ُ
ُون .لهَ ُ ْم ِفيها َف ِ
ٌاألرائِ ِ
ك ُم َّت ِكئ َ
اك َه ٌة َو لهَ ُ ْم َما
الم َق ْو ً
َيدَّ ُع َ
ال ِم ْن َر ٍ
يم»(.((17
ب َر ِح ٍ
ونَ .س ٌ

الثقة بنفسه ملا يرى من مظاهر السخرية

الشغل هو الشأن ال��ذي يصد امل��رء و

ثم ان التعرف عىل املواطن

مرسة او كامل مساءة و املراد يف اآلية املباركة

منصبة عىل اشخاص كان تصورهم خمالفا

يشغله عام سواه من شؤون اما الجياده كامل

( ((17الكهف36-35 :
( ((17روح املعاين االلويس276-275/15 :
( ((17فاطر37 :
( ((17م��ب��اديء ع��ل��م اجل��م�ال ش���ارل الل��و:
(117هامش)

( ((17م.ن105:
( ((17فلسفة الفن زكريا ابراهيم72:
( ((17يس57-55 :

احلقيقة(((17
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الوجه االول( ((17ألهنم فاكهون و ألهنم
متكئون يف راحة و

تنعم(((18

بشخصية الفرد( ((18و الصورة يظهر فيها

و االتكاء

االزواج مما يدل عىل التجمع و هذا من

قال بعض املفرسين :ان انشغاهلم بالنعيم

قيمة االثر الفني تزداد بازدياد عدد املعجبني

يوحي ان االنشغال الفاكه انشغال تامل.

شغلهم عن كل ما خيطر بالبال و قد نكر لفظ

«شغل» تعظيام لشأنه و بيانا انه ال يدرك

شأنه ان يزيد األثر اجلاميل تاثريا .فقد قيل ان
و املتذوقني(.((18

 -5التسبيح:

و ال اهوال النار و من قد يكون فيها من

قال تعاىل عن املؤمنني الذين يتفكرون يف

فاكهون متعجبون بام يرون بنفس طيبة مجيلة

« َر َّبنَا َما َخ َل ْق َت َهذا َب ِ
اط ً
ال ُس ْب َحا َن َك َف ِقنَا

هلم جماال لتذكر اه��وال احلرش و احلساب

عن انبهاره بصنع اهلل بالتسبيح و احلمد.

اهليهم كيام تكون هناك حلظة تنغيص فهم

خلق الساموات و االرض اهنم يقولون:

ضحوكة مرحة ال تتحدث اال بام يرس و ال

ذاب ٌال َّنا ِر»(.((18
َع َ

تسمع اال ما يرس متمتعة ملتذة( ((18و لوال

و قال تعاىل حكاية عنهم عندما يرون ما

التي هذهبا االيامن و طيبها حب اهلل تعاىل

و حني يستوون عىل ظهورها و يقولون:

ذاك االنشغال الفاكه .قال علامء اجلامل :انه

ُم ْق ِرننيَ »(((18و قال تعاىل عن النبي ابراهيم

اهنم حيملون تلك النفوس اجلميلة الطيبة

سخر اهلل هلم من مراكب الفلك و االنعام

ملا استطاعت ادراك ذاك اجلامل و ملا حققت

« ُس ْب َح َ
ان ا َّل ِذي َس َّخ َر َلنَا َهذا َو َما ُك َّنا َل ُه

لوال محلنا اجلامل يف ذواتنا لكان من املحتمل

عليه السالم انه ق��الَ « :
احل ْمدُ هللِ ٌا َّل ِ��ذي
َو َه َب يل َعىل ِ
إس َح َ
إسماَ َ
اق َّ
إن
عيل َو ْ
الكبرَ َ ْ

إال نجد شيئا مجيال عىل اإلطالق( ((18ألن

قيمة األث��ر الفني ترجع اىل تاثريه اوال و

اخ�يرا يف من يدركه و االدراك مرهون.

(((17
(((18
(((18
(((18

ارشاد العقل ابو السعود390/4 :
يف ظالل القران سيد قطب30/23 :
روح املعاين االلويس34/23 :
علم اجلامل هوسامن52 :

( ((18مقدمة يف ال���دراس���ات اجل�مال��ي��ة ابو
ريان119:
( ((18م.ن119 :
( ((18آل عمران191 :
( ((18الزخرف13 :
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كنهه و من لطائف ذلك االنشغال انه اليدع

لقد اعتاد املؤمن من حياة الدنيا ان يعرب
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يع ٌالدُّ َ
َربيِ َل َس ِم ُ

عاء»(((18

املؤمنون يف اجلنة يتجىل إدراكهم اجلامل

بينهم و بني انفسهم و بينهم و بني مالئكة

ٌا َّلذيِ َن ٌا َّت َقوا َربهَّ ُ م اىل ٌا َ
جل َّنة ُز َم��ر ًا ح َّتى إذا
َج ُاء ْو َها َو ُفتِ َح ْت أ ْبوابهُ َ ا َو َ
قال لهَ ُ ْم َخزَ َن ُتها

و قال تعاىلَ « :و َنزَ ْعنَا َما يف ُصدُ و ِر ِه ْم
حلمدُ
ِم ْن ِغ ّل تجَ ْ ِري ِم ْن تحِ ْ تِ ِه ُم األنهْ ِ ُار َو َقا ُلوا ٌا ْ

بالتسبيح و احلمد أيضا قال تعاىلَ « :و ِس ْيقَ

َس َ
ينَ .و
ال ٌم َع َل ْي ُك ْم ِط ْب ُت ْم َفأ ْد ُخ ُل َ
وها َخالِ ِد َ
قا ُلوا ٌا َ
أو َر ْثنا
حل ْمدُ هللِ ا َّل ِذي َصدَ َقنَا َو ْعدَ ُه َو ْ
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الرمحن(.((19

هللِ ٌا َّل ِذي َهدَ ا َنا لهِ َذا َو َما ُك َّنا لِن َْهت َِد َي َل ْو َ
ال ْ
أن
هدَ َا َنا ٌا ُ
هلل َل َقدْ َ َ ْ ُ ُ

ق»(((19
جاءت رس ُل ربنَا بِ َ
احل ِ

َ َّ

ض َن َت َب َّوأ ِم َن ٌا َ
ألر َ
جل َّن ِة َح ْي ُث َن َش ُاء َفنِ ْع َم
ٌا ْ
أج� ُ�ر ٌال��ع� ِ
�ام� ِ�ل�ينَ »( ((18قال املفرسون :ان
ْ

نالوا و تلذذا بالتكلم ال بدافع التكليف

العطاء العظيم و النعيم املقيم و امللك الكبري

الدنيا ال يتاملك ان يقول كالما نحو ذلك

املؤمنني اذا عاينوا يف اجلنة الثواب الوافر و
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و محده اخريا و يتخلل هذا و ذاك حتيات

يقولون احلمد هلل الذي صدقنا وعده الذي
وعدنا عىل السنة رسله الكرام و اورثنا

ارض اجلنة نحل فيها اين شئنا(.((18

إن ٌا َّل ِ
و ق��ال ت��ع��اىلَّ « :
ي��ن أ َم � ُن��وا َو
��ذ َ
لصالحِ ِ
ات يهَ ْ ِدهيِ ْم َربهَّ ُ ْ��م بِإيماَنهِ ِ ْم
َع ِم ُلوا ٌا َّ

ات ٌا َّل ِ
َ ْجت ِري ِم ْن تحَ ْ تِ ِه ْم ٌاألنهْ ُار فيِ َج َّن ِ
يم.
نع ِ
َد ْع َو ُاه ْم ِفيها ُس ْب َحا َن َك ٌال ّل ُه َّم َو تحَ ِ َّي ُت ُه ْم

ال ٌم َو ِ
أن ٌا َ
واه ْم ِ
ِف ْيها َس َ
حل ْمدُ هللِ َر َّب
آخ ُر َد ْع ُ
العالمِ نيَ »( ((19ان اقىص ما يشغلهم حتى
َ

ليوصف بانه»دعواهم» هو تسبيح اهلل اوال
(((18
(((18
(((18
(((19

ابراهيم39 :
الزمر74-73 :
تفسري القرآن ابن كثري67/4 :
يونس10-9 :

يقول اهل اجلنة ذلك رسورا و اغتباطا بام

كام نرى ان من رزق خريا من املؤمنني يف
فرحا دون التفكري بمسائل التكليف و

القربة(((19

و قال تعاىلَ « :و َقا ُلوا ٌا َ
حل ْمدُ

هللِ ا َّل ِذي َأ ْذ َه��ب َع َّنا َ
احلزَ َن َّ
ور
إن َر َّبنَا َل َغ ْف ٌ
ور»( ((19فهم حيمدون اهلل ملا تكشف
َش ُك ٌ
هلم ذلك النعيم حتى صارت الدنيا حزنا

قياسا للنعيم املقيم(.((19

التسبيح و احلمد من اوض��ح جتليات

ادراك اجل�م�ال يف اجل��ن��ة و ك��أهن�ما الغاية
القصوى للتعبري اجلاميل.

(((19
(((19
(((19
(((19
(((19

يف ظالل القرآن سيد قطب124/11 :
االعراف43:
الكشاف الزخمرشي83/2 :
فاطر34 :
يف ظالل القرآن سيد قطب133/22 :
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 -6عبقرية اخليال:

مشحونة بامكانيات المتناهية للوقائع

ان من جتليات ادراك اجل�مال يف اجلنة

عبقرية اخليال و خصوبته لدى اهل اجلنة.

قال تعاىلَ « :و ُي َط ُ
اف َع َليِ ِه ْم بآنِ َي ٍة ِم ْن ِف َّض ٍة
َو َأ ْك َو ٍ
اب َكا َن ْت َق َوا ِر ْي َراَ .ق َوا ِر ْي َرا ِم ْن ِف َّض ٍة
وها َت ْق ِدير ًا»( ((19قال بعض املفرسين
ُقدَّ ُر َ

ان معنى « قدروها تقديرا» قدروها يف
انفسهم فجاءت حسب ما قدروها

(((19

و ملا نتأمل تلك القوارير نجد فيها مبتكرا
حيمل طابع الطرافة و الغرابة.حيث مجعت
و شفافية القوارير مما تعد اعجوبة فنية

يف املنظار

الدنيوي(((19

و مل نجد لتلك

االفراد املوهوبني حتت قوة جذب شديدة

متجهة نحو االنسجام و تكون هلا القدرة

عىل الرتابط ال��ذي حيمل طابع االناقة و
هو ميل فكري عام نحو ما موجود امامه
فيتخري ختري البلورة جلزيئات من نفس

عنرصها و التي تكون سابحة يف حملول

فوق املشبع بامللح .فتأيت هذه اجلزيئات
لتصطف يف مكاهنا املضبوط حيث تكتمل
صفحة البلورة كام خطط هلا يف املبدأ(. ((20

ان خصوبة اخليال هذه دليل عىل احلرية

املباحة ألن اخليال يعمد اىل تصور العنارص

القواريرمثيال يف صور اجلنات االخرى.

املوجودة مضيفا اليها رمزا جديدا شخصيا

هلؤالء االبراراصحاب تلك اجلنة .فقد قيل

و االجتامعية( ((20و اخليال يف اجلنة جتل من

مما جيعلنا نتصور ان خياال عبقريا خاصا

ان اخليال الفني يكون تعبريا عن شخصية

صاحبة و انه بقدر ما يكون مجيال( ((19و
اجلامل نوع من انواع الرتف تسبغه اخلربات

اجل�مال��ي��ة( ((20و اخل�ب�رة اجل�مال��ي��ة تكون
(((19
(((19
(((19
(((19
(((20

االنسان16-15 :
روح املعاين اآللويس159/29 :
ينظر :جممع البيان الطربيس411/5 :
مباديء علم اجلامل شارل اللو48 :
مقدمة يف الدراسات اجلاملية ابو ريان:

يستمد طاقاته من االبعاد اجلسمية و النفسية

جتليات االدراك اجل�مال ألن ذلك اخليال
متأت من فيض مجايل تفيضه اخلربة اجلاملية

ألهل اجلنة فتظهر عىل شكل صور خيالية
202
( ((20فلسفة الفن زكريا ابراهيم285 :
( ((20مباديء علم اجلامل شارل اللو-91 :
92
( ((20سايكولوجية التذوق الفني حنورة:
223-221

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

تلك القوارير يف معدهنا بني لون الفضة

الفنية(((20

فاملواد االبتدائية تقع يف حالة
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حتققها هلم االرادة االهلية بصورة مطابقة

بني الذات املدركة و مجال املوضوع استنادا

س»( ((20و قال جل جاللهَ « :و َل ُك ْم
األن ُْف ُ
ِفيِها َما َتدَّ ُع َ
ون»( ((20و االدعاء معنى من

رحلته من دار الدنيا اىل دار السالم و ما تزود

لذلك اخليال قال تعاىلَ « :و ِف َيها َما تَشْ َت ِه ِ
يه

معاين التمني اي هلم ما يتمنون( ((20و قد

ورد عن الرسول صىل اهلل عليه و اله و سلم
انه سأله بعض الصحابة عليهم السالم :ان

الولد قرة العني و متام الرسور فهل يولد
ألهل اجلنة؟ فقال عليه الصالة و السالم:

« ...اذا اشتهى املؤمن الولد يف اجلنة كان
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

محله و وضعه و سنه يف ساعة واح��دة كام
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يشتهي»( ((20احلديث الرشيف يدل عىل ان

الولد يكون مطابقا لصورة خيالية تصورها

املؤمن حني االشتهاء و ال بد ان يكون هذا
االشتهاء بمستوى مجايل مناسب جلامليات
اجل��ن��ة ألن اخل��ي��ال س��وف ي��ك��ون مشبعا

بالطاقات اجلاملية املستقاة من اجلنة فيكون
اخليال انعكاس خزين تلك الطاقات.

يتبني مما مىض ان اهل اجلنة يدركون

مجاهلا و باقىص طاقاهتم مما جيعلنا قادرين

عىل حتليل بعض من صور التفاعل اجلاميل

(((20
(((20
(((20
(((20

الزخرف71 :
فصلت31 :
روح املعاين االلويس37/23 :
مسند ابن حنبل9/3 :

اىل الرتبية اجلاملية التي تلقاها املؤمن خالل

به من طاقات مجالية خالل تلك الرحلة.

صور من التفاعل اجلاميل:

 -1مجال الطبيعة و الذات:

لإلنسان جذور عميقة تتآزر مع الطبيعة

املساملة بصورها كلها فينهل من خالهلا

طاقات مجالية جتعله ينشد إليها شدا نحسبه
فطريا للوهلة األوىل لكن حقيقته -كام
ارى -راف��د الطاقة اجلاملية التي حتملها

الطبيعة املساملة و ترفد به االن��س��ان من

ساعاته االوىل(((20و للطبيعة راف��دان اىل
قلب املؤمن االول كونه انسانا يقاسم
البرشية الرافد املبارش للطبيعة و الثاين:

كونه مؤمنا يقاسم املؤمنني الصور امللونة
و املجسمة للطبيعة التي يعرضها القرآن
ً
مهيأ كليا للتفاعل مع
الكريم .مما جيعله
مجال الطبيعة يف اجلنة.

قال تعاىلَ « :و َسا ِر ُعوا إىل َمغْ ِف َر ٍة ِم ْن
ُ
ألرض
وات َو ُا
لس َام ُ
َر ِّب ُك ْم َو َج َّن ٍة َع ْر ُض َها ٌا َّ
ُأ ِع���دَّ ْت لِ� ْل� ُ�م� َّت� ِ�ق�ينَ »( ((20ق��ال املفرسون:

( ((20ينظر التمهيد :القسم االول
( ((20آل عمران133 :

ألر ُ
ض» كناية عن
لس َام ُ
َ
وات و ٌا ْ
«ع ْر ُض َها ٌا َّ

غاية السعة بام هو يف تصور السامعني(((21

و قيل إن السعة و الضخامة جانبا مجاليا

يصل بالرائي حد اجلالل و الروعة( ((21و
السعة من ناحية اخرى تايت مالئمة الغرض.

فاجلنة دار املأوى .قال تعاىلَ « :ف َّ
إن ٌالجَ َّن َة
ِه َي ٌامل� ْ�أ َوى»( ((21هي مأوى صاحلي ذرية

أ.د.ابتسام عبد الكريم املدين

اب ٌال َي ْمينِ ِ  .يف ِسد ٍر مخَ ْ ُض ٍ
ودَ .و َط ْل ٍح
َأ ْص َح ُ
ودَ .و َم ٍ
ودَ .و ِظ ٍّل ممَ ْ ُ��د ِ
َم ْن ُض ٍ
اء َم ْس ُك ٍ
وب.

ْنوع ٍة.
وع ٍة و ال ممَ َ
َو َف َا ِك َه ٍة َكثِيرْ ٍة ال َم ْق ُط َ
��ر ٍ
اه َّن إن َْشا َء
�وع� ٍ�ة .إ َّن��ا َأنْشْ أ َن ُ
ش َم� ْ�ر ُف� َ
َو ُف ُ
ألص َح ِ
اب
َف َج َع ْلن ُ
َاه َّن أ ْب َك َ
اراُ .ع ُرب ًا َاتراب ًا .لِ ْ
ٌال َي ْمينِ ِ »(. ((21

الصورة تظهر اجل�مال الطبيعي بكامله

قد يتجاوز التصور .يقول علامء اجلامل:

و الطلح منضود من اسفل الساق اىل اعاله

التقمص الوجداين» فهو مع اآلهة الشجية

املنال و الفاكهة كثرية و النساء عدن شوابا

مشاعره و مع النسيم العليل يرف قلبه.

تبدو الطاقة اجلاملية واضحة يف الصورة

و

النفعية .فالسدر مل يكن خمضودا شوكه سالمة

هذه السعة غري املتناهية فتكون نفوسهم

ال يضطر اىل القطاف اضطرارا فالفاكهة

�اب ٌال َيمينْ ِ َ .ما
�ح� ُ
أص� َ
قال تعاىلَ « :و ْ

انام خضدت ألن النفس ال تأنس يف رؤية

فالبد هلذه اجلنة ان تكون واسعة اىل حد

عنه اشواك فهو خمضود ثنى غصنه كثرة محله

ان االنسان ليتفاعل مع اجلامل بوساطة»

و الظل ال يتقلص و املاء ال ينقطع و سهل

حيبس انفاسه .و مع املوجة اهلائجة هتيج

مرحات ودودات(((21

حتى يمكننا القول :ان هناك تبادال مستمرا

حيث ان دقائق فنها كله فائض عن احلاجة

عليه يكون تبادل روحي بني اهل اجلنة و

للمؤمن ان اضطر القطاف .ألن املؤمن

رحبة فارهة.

تطوف عليه بصحاف الذهب و الفضة و

بني شعوره و بني العامل

اخلارجي(((21

( ((21روح املعاين اآللويس56/4:
( ((21مقدمة يف ال���دراس���ات اجل�مال��ي��ة ابو
ريان133:
( ((21النازعات41 :
( ((21مشكلة الفن زكريا ابراهيم255:

االشواك و الملسها خلربة حصلت عليها من
احلياة الدنيا .و الطلح نضيد اللسد حاجة

( ((21الواقعة38-27:
( ((21الكشاف الزخمرشي318-317/4 :
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آدم عليه السالم من عهده اىل يوم يبعثون.

الذي حيلم به االنسان .فالسدر ال ترد اليد
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اهل اجلنة من الفاكهة ألن كل ثمرة تقطف

ِ
ُا َّل َث
مرات ِو َمغْ ِف َر ٌة ِم ْن َربهِّ ْ

ال من اجل محل او والدة ( ((21بل من اجل

الفن الرباين يف الطبيعة .فاألهنار وحدها

خصائص تلك الصورة كلها طاقة مجالية

العني لتشعر بلذة عندما تشاهد انسياب

النفس .و كلها صفات تطابق الغرض

انسياهبا يوحيان باحلرية و احلرية و اجلامل

موجودا يف مجيع اآلث��ار الفنية و الطبيعية

تعطل جمرى احلياة(.((22

تنمو حملها اخرى( ((21و النساء عدن شوابا

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

الصورة تكشف عن وج��ه من أوجه

ما حيمل الشباب من مجال .و هبذا يتبني ان

مجال يف نظر اإلنسان قال علامء اجلامل :ان

اي فائضة عن احلاجة النفعية و تأنس هلا

األهن���ار و ت�لاح��ق��ه��ا( ((22ألن شكلها و

من وجودها .فقد قيل :ان اجل�مال يكون

يشء واحد فاحلرية انطالق من القيود التي

و

و تزداد تلك األهنار مجاال عندما جتري

عندما حتقق الغرض من
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ِم((22(»...

وجودها(((21

وجودها غرضه اجلامل كام تبني فاجلامل -كام

بأطايب االرشب��ة التي اتفق عىل لذهتا يف

اشدها ضآلة و الكاشف عن اجلامل ملكة

فائضة عن احلاجة النفعية .حيث املشارب

إزاء اجلامل الطبيعي(.((21

كأس املعني .و هذه الطاقة اجلاملية ستجد

قيل -خاتم بسم اهلل تعاىل به صنائعه حتى

احلياة الدنيا .و هي يف األهنار طاقة مجالية أي

خاصة حيملها املشاهد جتعله يقف يف ذهول

تصل أهل اجلنة باألكواب و األباريق و

قال تعاىلَ « :م َث ُل اٌلجْ َ َّن ِة ٌا َّلتِي ُو ِعدَ اٌلمْ َّت ُق َ ِ
ون
اء َغيرْ ِ ِ
ِف ْيها أنهْ َ ٌار ِم ْن َم ٍ
آس ْن َو أنهْ ٌار ِم ْن َل َب ٍن

يف نفس املؤمن طاقة مجالية جتانسها تزود

لمَ ْ َيت ََغيرَّ ْ َط ْع ُم ُه َو أنهْ َا ٌر ِم ْن خمَ ْ ٍر َل َّذ ٍة لِ ْل َشا ِربِنيَ
َو أنهْ ُ ار ِم ْن َع َسلٍ ُم َص َّفى َو لهَ ُ ْم ِفيها ِم ْن ُك ِّل

( ((21م.ن81/1:
( ((21ينظر :ح��ادي االرواح اب��ن اجلوزية:
166
( ((21فلسفة اجلامل امرية حلمي28:
( ((21علم اجلامل هوسامن86 :

هبا من خالل الرسم القرآين لتلك الصورة

فتتفاعل معها بقوة و ال تنفرمنها ألهنا غري
مألوفة يف احلياة الدنيا .و ذلك ما جيعل اهل
اجلنة متفقني عىل مجال تلك االهنار .و هذا
االتفاق له اثر يف زيادة التفاعل اجلاميل مع

( ((22حممد15 :
( ((22مقدمة يف الدراسات اجلاملية ابو ريان:
26
( ((22فلسفة الفن زكريا ابراهيم372 :

أ.د.ابتسام عبد الكريم املدين

املشهد .فقد قيل :ان اجلميل احيانا يكون

املعقدة .و العسل خيرج نضحا من بطون

كوين حييطه(.((22

نحصل عليها يف احلياة الدنيا بمشقة و عناء

مجاله بسبب وجود قاسم مشرتك انساين
و املشهد يزداد مجاال بااللوان الناصعة

النقية لتلك االرشبة فاملاء زالل نقي يعكس
صور اجلنات التي جيري من حتتها .و اللبن

ي��زداد بياضه نصوعا حتت تأللوء االنوار
اجلنتية و اخلمر رقراق يتسلسل و العسل

مصفى براق بالوانه الشفافة

املختلفة(((22

و ه��ذا ما جيعل املشهد هائال يف اجل�مال.

ان اجلامل حقق نوعا من االنتصار السهل
عىل امل��ادة ال��ع�سرة( .((22فمياه االهن��ار يف

احلياة الدنيا جتري عليها عمليات معقدة و

اهنار جتري يف اجلنة بسهولة و يرس و صفاء

و نقاء .و قد قيل :ان ما ينزع االعجاب
انتزاعا نقاء امل��ادة و صقالة

ال��ل��ون(((22

فتظهر املادة العرسة للوعي املدرك بوساطة

شكل مفهوم ل��ل��ح��واس( .((22و األهن��ار
بتلك األشكال الغريبة املتنوعة هلا أثرها
اجلاميل يف النفس .إذ يذكر ان من عوامل

اذك��اء شعلة اإلحساس باجلامل الندرة و
الغرابة( ((22و ان التنوع من اهم العوامل
املؤثرة يف العنرص اجلاميل الذي خيلق نوعا

من اجلامل املشوق(.((22

 -2الرغبة يف الزينة:

تنشأ املنشآت لتصفيته و تنقيته وال يصل

احلد الذي جيعله غري آسن .و اللبن يسحب

جي��د امل��ؤم��ن يف أع�ماق تربيته اجلاملية

يصنع و يعتق و يمر بسلسلة من العمليات

شأنه .قال تعاىلَ « :يا َبني آ َد َم ُخ ُذوا ِز ْي َنت َُك ْم
ِع ْندَ ُك ِّل َم ْس ِج ٍد َو ُك ُلوا َو ٌأشرْ َ ُبوا َو ال ُتسرْ ِ ُفوا

قطرات قطرات من احليوانات .و اخلمر
( ((22علم اجلامل هوسامن53:
ِ
َ
لىَ
نحلٍ
((و َ
أوحي َر ُّبك ا ٌا ْل َ
( ((22قال تعاىلَ :
ممِ
ِ
ِ
ِ
أن ٌاتخَّ ِذيِ ِم َن ٌاجلبال ُب ُيوت ًا َو م َن ٌا َّ
لش َج ِر َو َّا
ون ُث َّم ُكليِ ِم ْن ُك ِّل الث ََّم ِ
َي ْع ِر ُش َ
اس ُلكي
رات َف ْ
ِ
ِ
ُ
ُ
ً
ُ
اب
ُس ُب َل َر ِّب��ك ذل�لا يخَ ْ � ُ�ر ُج م ْن ُبطونهِ ا شرَ َ ٌ
مخُ ْ ت َِل ٌف ألوا ُن ُه ِ
فاء لِل َّن ٍ
اس())...النحل:
فيه ِش ٌ
)69-68
( ((22مباديء علم اجلامل شارل اللو105:
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فقد قيل ان اجلامل اهلائل هو الذي يشعر

النحل .ه��ذه امل�شروب��ات الطبيعية التي

جذورا تربط اجلامل و الزينة بلقاء اهلل جل

إ َّن ُه ال يحُ ِ ُّب ٌا ُملسرْ ِ فينِ ُ .ق ْل َم ْن َح َّر َم ِزي َن َة اهللِ
أخ َر َج لِ ِع ِ
لطيِ ِ
باد ِه َو ٌا َّ
بات ِم َن ٌال ِرزْ ِق ُق ْل
ٌا َّلتي ْ

(((22
(((22
(((22
(((22

فكرة اجلامل هيفل76 :
م.ن56 :
الفن و االدب ميشال عايص66 :
القيم اجلاملية راوية عبد املنعم136 :
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حل َي ِ
ِه َي لِ َّلذ ْي َن آ َمنُوا يف ٌا َ
اة ٌا ُلد َنيا َخالِ َص ًة َي ْو َم
ٌالِ َقيا َم ِة ((23(»...و فرست الزينة التي تؤخذ

أسا ِو َر ِم ْن ِف َّض ٍة ((23(»...ورد
»َ ...و ُح ُّلوا َ

الطاهر إىل استحباب لبس خري الثياب و

اللؤلؤ و الفضة ال تفرض عىل اهل اجلنة

يف كل مسجد من وج��وب لبس الساتر
بيان إباحة الزينة واكل الطيبات بال إرساف

و اإلنكار عىل من حرمها(.((23

هذه املعاين اجلاملية تتطور و تسمو لدى

اهل اجلنة و تؤجج فيهم الرغبة يف اجلامل.

ففي احلياة الدنيا كان املؤمن ال يألو جهدا
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يف عامرة مساجد اهلل و زخرفتها و تزينها و
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يلبس للقاء ربه يف صلواته اخلمس أطهر ما
يملك من ثياب .و يف اجلنة و هو يف جوار

ربه و يف لقائه تسمو به نفسه اىل مراقي

الزينة حتى يمحي من الذهن الفارق بني
زينة الرجال و النساء يف القياسات الدنيوية.
فالكل يتزين بأسورة الذهب و الفضة و

اللؤلؤ و الكل يلبس ثياب السندس اخلرض

إن َ
و احلرير و االستربق قال تعاىلَّ « :
اهلل
لصالحِ َ ِ
ات
ُيدْ ِخ ُل ٌا َّل ْذ َ
ين آ َمنُوا َو َع ِم ُلوا ٌا َّ
َج َّن ٍ
ات تجَ ْ ري ِم ْن تحَ ْ تِها ٌاأل َهن ُار يحُ َ ّْل َ
ون ِف ْيها

أس��ا ِو َر ِم ْن َذ َه� ٍ
باس ُهم
ِم ْن َ
�ب َو ُل ْؤ ُلؤ ًا َو لِ ُ
ِف ْيها َح ِر ٌير َو ُهدُ وا اِلىَ َّ
الطيِ ِ
القو ِل َو
ب ِم َن ْ

( ((23األعراف32-31 :
( ((23ينظر :روح املعاين اآللويس109/8 :

ُهدُ وا اِىل صرِ ِ
اط ٌا َ
حل ِم ْي ِد»(((23و قال تعاىل:
يف تفسري :ان التحلية بأساور الذهب و
فرضا و انام املعنى ان اهل اجلنة يستحسنون

فيها تلك الزينة من األسورة فيحلون بأمر

اهلل( ((23و يتهادون احليل فيام بينهم فيحىل

بعضهم بعضا والكل يظفر باحليل( ((23و
مادة احليل هناك كلها راقية اجلامل فالفضة

التي هي ادناها يف املنظور الدنيوي هناك
تفوق الدر و الياقوت و الذهب و أهل اجلنة

يتخريون حليهم تارة من الذهب و تارة من

الفضة و اللؤلؤ( ((23و قد حيلون باألنواع
الثالثة(.((23

إن الرغبة باجلامل و الزينة فيه داللة عىل

التكيف و التفاعل مع اجلامل العام يف اجلنة

فقد ورد ان انعكاس اإلحساس اجلاميل ما

هو إال التكليف املتكامل مع املوضوع(((23

و إن رغبة اإلنسان باجلامل تدل عىل سموه

(((23
(((23
(((23
(((23
(((23
(((23
(((23

احلج24-23 :
االنسان21:
روح املعاين اآللويس136-135/17 :
التفسري الكبري الرازي122/21 :
ينظر :التبيان الطويس219/10 :
جممع البيان الطربيس467/3 :
مشكلة الفن زكريا ابراهيم101 :

أ.د.ابتسام عبد الكريم املدين

إىل قيمة حضارية جليلية و يلمس ذلك عند

أما اللون األخرض فيزيل اإلرهاق البرصي

احلدائق و املدن و إىل اللمسات اجلاملية التي

من األزرق و األصفر و هو أكثر األلوان

ميله إىل القصور و العامرات و األندية و
تظهر عىل املتطلبات اخلاصة ال سيام املالبس
فهي من أهم األهداف الذوقية اجلاملية فهي

تصنع بصفة معينة لتسد حاجة ظاهرية و
باطنية و مجالية و هلا دوافع اجتامعية و ثقافية

و بيئية .و تشتد رغبة اإلنسان فيها حتى

صارت نوعا من الزهو و اجلامل تظهر فرحة
فطرية لدى اإلنسان تبدو عىل حمياه(.((23

و يريح النفس( ((24ألنه عبارة عن مزيج

املتامزجة صفاء مما يثري املتعة واالبتهاج كام

ان اللون مالزمة للملمس فام كان منه صافيا

يف مزجيه اللوين يوحي بالنعومة ففي اللون
سمة اختزالية تسمى علميا « :البناء التكويني

للقامش» تعطي للبرص إحياء

بامللمس(((24

مما يزيد اللون األخرض من إحساس أهل
اجلنة بنعومة مالبسهم تنضاف إىل النعومة

ثِ َياب ًا ُخ�ْض�رْ ًا ((24(»...عىل الرغم من عدم

هي اقدر عنارص اجلامل احليس عىل استثارة

اللون األخ�ضر ق��ال ع��اىلَ ...« :ي ْل َب ُس ْو َن

انحصار الثياب باللون األخ�ضر ألن ما
تشتهيه األنفس و تلذ األع�ين يشتهون

الثياب اخلرض و يستلذوهنا( ((24و إن للون
آثارا نوعية من حيث املتعة و األمل ترتبط

بإحساسات و ذكريات اإلنسان السارة أو
املحزنة فاألمحر يرتبط بلون الدم و يؤدي اىل
الشعور باإلهناك و األصفر يرتبط بالصيف و
احلر واألسود باحلزن و الرمادي باالكتئاب

( ((23علم عنارص الفن فرج عبو583/2:
( ((24الكهف31:
( ((24ينظر :روح املعاين اآللويس271/15 :

املالبس املظهر األول تدركه عني املشاهد و

اإلعجاب املشحون بالعواطف( ((24و هي

لغة النفس إىل النفس( ((24و هلا اثر يف إشاعة

احلب مما يؤدي اىل العالقات احلميمية بني

الناس(.((24

 -3وحدة التفاعل اجلاميل مع ظواهر
املختلفة:

( ((24أس�����س ع���ل���م اجل���م���ال امل����ارك��س�ي
اوفيسانيكوس66 :
( ((24علم عنارص الفن فرج عبو553/2 :
( ((24فلسفة الفن زكريا ابراهيم78:
( ((24علم اجل�مال عند أيب حيان البهنييس
103
( ((24علم عنارص الفن فرج عبو553/2 :
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يميز ذوق أه��ل اجل��ن��ة يف مالبسهم

احلريرية األساسية .و قد قيل إن أل��وان
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اجلنة يف القران الكريم

ك��ل مؤمن يف اجلنة ي��درك م��ن مجاهلا

يف اجللسات العامة املشرتكة يف صور اجلنة

ختتلف املنازل يف الرقي يكون االختالف

و متساوين يف املنزلة ف��أك��واب رشاهب��م

أقىص ما يمكن إدراك��ه أن يستوعب فلام
عىل وف��ق م��دارك أصحاهبا املختلفة .و

اختالف املدارك يعتمد أساسا عىل تربيته
اجل�مال��ي��ة( ((24و ذل��ك ما جيعل أصحاب

كل منزل من منازل اجلنة مهام رقي أو دنى
اإلدراك اجلاميل فال متتد عينه إىل ما هو أرقى

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

ألنه ال يتمكن من إدراك اجلامل األرقى.

�ذ َن ِ
ق��ال تعاىلُ « :و ُج���و ُه َي� ْ�و َم��ئِ� ٍ
اع ٌ
مة.
اض َي ٌة .يف َج َّنة َعالِ ٍ
يةَ .
لِ َس ْعيِ َها َر ِ
ال َت ْس َم ُع ِفيها

َ
وع ٌة
ال ِغي ًةِ .ف ْيها َعينْ ٌ َجا ِر َي ٌةِ .ف ْيها سرُ ُ ٌر َم ْر ُف َ
وع ٌةَ .و َنام ِر ُق َم ْص ُفو َف ٌةَ .و
واب َم ْو ُض َ
َو ْأك ٌ
َزرابيِ ُّ َم ْب ُثو ّث ٌة»(.((24

الصورة تظهر جنة» عالية يف ذاهتا رفيعة

جميدة»(((24

تتكون من طبقات اجتامعية

متعددة تتميز الطبقة عن األخ��رى برقي
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املجلس إذ نشاهد رسرا مرفوعة ارتفاعها»

يوحي بالنظافة كام يوحي

بالطهارة»(((25

وكأهنا ختص مالكني خمتلفني يف السكن

موضوعة» مصفوفة مهيأة ل��ل�شراب ال
حتتاج اىل طلب و ال اع��داد»( ((25و تبدو

يف الصورة أخرى أدنى من األوىل جمالسها

النامرق و هي – كام قيل -عبارة عن وسائد

اذ أراد املؤمن ان جيلس جلس عىل واحدة

و أستند اىل أخرى( ((25فاجللسة تلك تشبه

ما يسمى باجللسة الرشقية حيث اجللوس
أريض و املتكآت الوسائد .و يف أمكنة

اخ��رى من ال��ص��ورة تظهر جمالس لطبقة

أخرى و هي عبارة عن بسط خمملية فاخرة

ترى مبثوثة هنا و هناك و هلذه اجلنة عني
جارية ماؤها متدفق كثري ال ينقطع(.((25

تظهر يف الصورة طبقات متفاوتة يف

الرقي اال أن طابعا مشرتكا جيمع أهل هذه

الطبقات عامتها :التنعم و اجلامل و الرضا و
الطهر و املحبة .قال املفرسون :ان اآلية تبني

لكنها ال مصفوفة و ال متقابلة .كام عهدنا

ان كل الوجوه يف تلك اجلنة ناعمة و كلها

( ((24ينظر املبحث االول من الفصل االول من
الدراسة
( ((24الغاشية16-8 :
( ((24يف ظالل القران سيد قطب146 /30 :
( ((25م.ن146/30 :

( ((25م.ن146/30 :
( ((25روح املعاين اآللويس115/30 :
( ((25ينظر :م.ن115/30 :

تفيض بالرضا و كلها حتمد ما عملت يف

أ.د.ابتسام عبد الكريم املدين

الدنيا اذ وجدت عقباه خريا فاطمئن القلب

اىل اخلري و ال��رض��ا( ((25و الكل يتساوى

يف علو املكان و طهره و يشرتكون بالعني
اجلارية(.((25

االنطباعات املوحدة بني هذه الطبقات

املختلفة دليل عىل أدراكاهتم اجلاملية املتفاوتة

أو ما يسمى باختالف االذواق.

ان اشرتاك هذه الطبقات املختلفة بجنة

واح��دة و عني واح��دة دليل عىل االلفة و
املحبة املتبادلة بني اجلميع حيث ال يأنف
هذا التواد و التآلف عنرص مهم من عنارص

التفاعل اجلاميل بني الذات و املوضوع فقد

قيل :ان التضامن و التعاطف القائم بني
ال���ذوات املتعددة يكون ال��درج��ة األوىل
لالنفعال اجل�مايل و يظهر عىل ق��در أكرب
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العايل و ال الداين من هذا االشرتاك كام ان

عندما يكون تعاطفا عاما اذ يزداد االنفعال
شدة(. ((25

( ((25يف ظالل القران سيد قطب146/30 :
( ((25ينظر:روح املعاين اآللويس115/30 :
( ((25م��ب��اديء يف علم اجل�م�ال ش��ارل اللو:
132
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�سماحة ال�سيد
�أحمد احل�سيني الأ�شكوري
قم� -إيران
أهل البيت يف القرآن الكريم

حسني
* طبع دهىل سنة  1912م.

( )1آئينه هدايت در اثبات واليت

( )3آيات األئمة (فاريس )

(فاريس )

ت��أل��ي��ف :م�ي�رزا ع�لي نقي ب��ن رضا

تأليف :الشيخ إب��راه��ي��م ب��ن أمحد

اهلمذاين ()1297

األميني النجفي

ذكرت فيه آيات ُتستخرج منها بالزبر

يف إثبات اإلمامة لإلمام أمري املؤمنني

والبينات أسامء األئمة (عليهم السالم)

عيل  عىل ما جاء يف الكتاب والسنة.

وبعض أوصافهم ونعوهتم.

* طبع طهران سنة  1392يف ثالثة

أجزاء.

( )4آيات األئمة (عريب )

تأليف :احل��اج حممد رضا بن حممد

( )2اآليات (أردو)

أمني كوثر اهلمذاين ()1247

تأليف :السيد سجاد حسني بن حممد

تفسري اآليات النازلة يف أهل البيت
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أهل البيت يف القرآن الكريم بحث ببليوغرايف

(عليهم ال��س�لام) ع�لى طريقة العرفاء
والصوفية.

* طبع .

تأليف :السيد مير محمد علي بن مهدي

النياكي الالريجاني ()1323

يف اآلي��ات املتعلقة باإلمامة وفضائل

األئمة عليهم السالم .

* طبع يف حياة املؤلف .
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

(عريب )

تأليف :الشريف المرتضى علي بن

( )5آيات األئمة (فاريس )
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( )8اآليات الباهرة يف العرتة الطاهرة

( )6آيات األنوار (عريب )

أحمد الموسوي البغدادي ()436

( )9اآليات الباهرة يف مدح األئمة
الطاهرة (فاريس)

تأليف :محمد م��ه��دي ب��ن مصطفى

القاري (ق )11

مجع املؤلف يف هذا الكتاب اآليات النازلة

يف النبي األكرم وأهل بيته الطاهرين (عليهم
الصالة والسالم) ،مجعت عىل ترتيب السور

ت��أل��ي��ف :ال��ش��ي��خ م��ح��م��ود اليوسفي

وفرست ميرسا لفهم العامة مع إيراد أشعار

مستدرک عىل كتاب «تأويل اآليات»

جيد اإلنشاء يضمنه أحاديث ورواي��ات

* طبع قم سنة  1372ش.

اآليات يف ( )116آية .ألفه املؤلف باسم

الغروي

للسيد رشف الدين عيل األسرتابادي.

( )7اآليات الباهرة يف بقية العرتة
الطاهرة (عريب)

تأليف :السيد داود مير صابري
* طبع طهران سنة .1402

عربية كثرية تناسب األبحاث ،وهو تفسري
منقولة يف األثناء ،وحرص بعض املفهرسني
الشاه سليامن الصفوي يف سنة .1094

أوله« :اى ذات تو بى خالف وشک فرد

وقديم  ..زواهر جواهر تفسري آيات بينات

كتاب اهلى».

* مكتبة املرعيش ( )7446والنسخة

غري تامة.

سامحة السيد أمحد احلسيني األشكوري

( )10اآليات الباهرة يف وصف
األئمة الطاهرة (عريب)

تأليف :؟

( )11آيات الرباءة (فاريس)

تأليف :السيد باقر محمدى نسب

القزويني

فيه اآليات املفسرَّ ة و املأولة بأعداء أهل

البيت (عليهم السالم).

( )12اآليات البينات النازلة يف
(فاريس)

تأليف :السيد مصطفى بن أبي القاسم

الجزائري التستري

جملد كبري يف تفسري اآلي��ات النازلة يف

أهل البيت (عليهم السالم).

( )13اآليات الثالث (عريب )

تأليف :الشيخ محمد حسين بن محمد

المظفر النجفي ()1381

تفسري آيات التطهري والوالية و...

(أردو)

تأليف :علي بيک قزلباش الدهلوي
تفسري وبيان لآليات النازلة بشأن اإلمام

أمري املؤمنني عيل .

* طبع اهلند سنة  1330ش.

( )15آيات احلجة (عريب )

تأليف :ميرزا علي أكبر الشريف العراقي

()1371

تفسري اآلي���ات التي يف مناقب أمري

املؤمنني عيل  البالغة إىل نيف وثامنني
آية ،مستندا إىل ما رواه املخالفون يف كتبهم.
بعض اآليات بقيت يف املسودة غري مفرسة.

( )16آيات احلجة والرجعة

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

فضائل أهل بيت سيد الكائنات

( )14آيات جىل يف شأن موالنا عيل

تأليف  :الشيخ محمد علي بن حسن

علي الهمذاني الحائري

تفسري اآلي��ات املتعلقة باحلجة املنتظر

والرجعة مع البيان الوايف والنكات الدقيقة

وذك��ر ال��رواي��ات املروية عن املعصومني
عليهم ال��س�لام يف تفسريها وتأويلها،

اس��ت��خ��رج امل��ؤل��ف يف ال��ك��ت��اب ثالثامئة
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أهل البيت يف القرآن الكريم بحث ببليوغرايف

وث�لاث ع�شرة آي��ة م��ن ال��ق��رآن ع�لى عدد

أصحاب احلجة وأن��ص��اره وق��ت ظهوره
وعدد أصحاب النبي «صىل اهلل عليه و آله»
يف غزوة بدر ،أورد اآليات عىل ترتيبها يف

القرآن الكريم ،وصنع للكتاب فهارس

لآليات وللكلامت املؤولة باحلجة ،وجعل

له خامتة ذات فصول مخسة فيها الفوائد
املستطرفة احلسنة.

( )17آيات الظهور

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

تأليف :مال علي قلى الدهخوارقاني
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يف تفسري مائة وعرشة آية يف شأن ظهور

احلجة املنتظر (عليه السالم )والرجعة،

رشع بتأليفه سنة .1351
* طبع سنة .1351

( )18آيات الفضائل (فاريس )

تأليف :ميرزا على پيش خدمت بن

رستم التبريزي

تفسري اآلي��ات النازلة يف فضائل أهل

البيت (عليهم ال��س�لام) ،م��ؤ َّل��ف باسم

السلطان نارص الدين شاه
القاجار.

* طبع يف إيران سنة .1273

( )19اآليات املؤولة باإلمام عيل 
(عريب)

تأليف :السيد محمد باقر بن المرتضى

الموحد األبطحي

مجعت فيه اآليات املفرسة واملؤولة يف

األحاديث بشأن أمري املؤمنني عيل .

( )20اآليات املؤولة باحلجة املنتظر
( عريب)

تأليف :السيد محمد باقر بن المرتضى

الموحد األبطحي

فيه اآلي��ات املفرسة وامل��ؤول��ة باحلجة

املنتظر اإلمام الثاين عرش يف أحاديث أهل

البيت (عليهم السالم).

( )21آيات املناقب (فاريس)

تأليف :كمال الدين محمد حسين بن

محمد حكيم الشيرازي

فيه ترمجة وتفسري اآليات النازلة بشأن

أمري املؤمنني عيل وأهل البيت واآليات

النازلة يف أعدائه ،ألف باسم شاه طهامسب
الصفوي يف ثالثة فصول ثم خامتة هبذه

سامحة السيد أمحد احلسيني األشكوري

الرمحن مع تفسريها وبياهنا ،ذيل كتاب

املضامني :
الفصل األول :يف املناجاة.
الفصل الثاين :يف اآليات النازلة بشأن

أهل البيت.

الفصل الثالث :يف اآليات النازلة بشأن

أعدائهم.

اخلامتة :يف العقوبات املقررة للكفار.
جي��ب التحقيق ع��ن اس���م ال��ك��ت��اب

واملؤلف.

* مكتبة جامعة طهران املركزية ،5644

واآلخر.

البطني».

قيل :لعل املؤلف هو الشيخ تقي الدين

بن عبد اهلل احللبي.

( )24اآليات النازلة يف فضائل العرتة
الطاهرة (عريب)

تأليف :الشيخ محمد تقي بن محمد

البرغاني القزويني ()1263

تفسري لآليات عىل األس��س الكالمية

والفلسفية والعرفانية وعىل ضوء ما ورد

يف أحاديث أهل البيت (عليهم السالم)

( )22اآليات النازلة يف شأن عيل 
(عريب)

تأليف :السيد عبد الحسين بن عبد الله

الآلري ()1342

* طبع سنة  1319عىل احلجر.

( )23اآليات النازلة يف فضائل العرتة
الطاهرة (عريب)

تأليف :تقي الدين عبد الله الحلبي
مخسامئة آية من القرآن يف فضائل أمناء

مع شواهد من الشعر العريب وبعض ما قاله

الصحابة واملفرسون األوائل ،وفيه اعتناء
خاص بالبحث يف موضوع اإلمامة واملعاد

وتم تأليفه سنة .1240

( )25اآليات النازلة يف فضل عيل
عليه السالم (عريب)

تأليف :المولى محمد صالح بن محمد

البرغاني القزويني ()1270
مجع وتفسري.

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

م��ن ال��ق��رن ال��ث��اين ع�شر ،خم���روم األول

امل��ؤل��ف «ال���در الثمني يف أرسار األن��زع
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( )26آيات الوالية (فاريس)

تأليف :مريزا أبو القاسم بن حممد نبي

مجع اآلي��ات املفرسة أو املأولة باإلمام

ُفرست فيه إحدى وألف آية من القرآن

الصالة والسالم) ،عىل ضوء ما ُيستفاد من

الذهبي ،مريزا بابا الشريازي ()1286

الكريم ،النازلة ثالثامئة منها يف حق أهل
البيت عليهم السالم وواليتهم باتفاق
املفرسين والباقي حسب تفاسري أهل البيت

الذين نزل فيهم القرآن وهم أع��رف به،

مروية من طريق أصحابنا األمامية خاص ًة.

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

اهلدف من تأليف الكتاب ـكام يقول املؤلفـ

شيئان :املقصد العرفاين األقىص ،املقصد
اإلي�ماين األع�لى ،ول��ذا ي��ورد يف كل آية ما

يناسبها من األحاديث وهيتم يف كل منها
بإيراد ما يوافقها من املطالب العرفانية.

اآلي��ات مرتبة عىل ترتيب السور يف

القرآن الكريم ،وتم التأليف يف سنة 1094
أو  1095كام جاء يف قصيدة بآخر الكتاب،
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القزويني

ُسمي عىل نسخة صححها املؤلف «مصابيح

الكالم يف إثبات اإلمام».

* طبع تربيز سنة  1322يف جملدين .

( )27آيات الوالية (فاريس )

تأليف :السيد باقر محمدى نسب

أمري املؤمنني وأوالده املعصومني (عليهم
أحاديث ورواي��ات أهل البيت ،واآليات

ذكرت عىل ترتيب السور القرآنية ،وبعد

ذكر اآليات ُترتجم ثم يأيت املؤلف عىل ما

ورد من األحاديث يف تفسريها وتأويلها.

بدأ به يف  11ذي القعدة سنة  1417وأمته
يف  20مجادى الثانية .1418

* طبع قم سنة  1381ش .

( )28آيات الوالية (فاريس)

تأليف :السيد كاظم أرفع

* طبع طهران سنة  1364ش.

( )29آية تطهري (أردو)

تأليف :السيد حفاظت حسين سليم

البهيكبوري

يف اثبات طهارة أه��ل البيت (عليهم

ال��س�لام) عن األرج���اس وبالتايل إثبات
عصمتهم ،وفيه حديث الكساء النازلة فيه

آية التطهري.

سامحة السيد أمحد احلسيني األشكوري

* طبع هبار ـ اهلند سنة  1931م .

( )30آية التطهري

تأليف :السيد محمد سعيد بن ناصر

حسين العبقاتي اللكهنوي ()1387

( )31آية التطهري (عريب)

تأليف :الشيخ محمد مهدي بن علي

محمد اآلصفي

يف الكتاب تركيز عىل حتديد وتشخيص

اخلط الفكري لإلسالم بعد وفاة الرسول
التي هي أهم أدلة الترشيع ثم حيرص طريق

أخذها الصحيح يف أهل البيت الطاهرين

الذين نزلت فيهم اآلية الكريمة وطهرهتم
ع��ن ك��ل رج���س ،وب��ع��د ذل��ک ي��أيت عىل

ال��رواي��ات ال���واردة ح��ول اآلي��ة ويناقشها
نقضا وإبراما.

* طبع قم سنة .1411

( )32آية التطهري ،رؤية مبتكرة
ترجمة :؟

(عريب )

األصل الفاريس «چهرههاى درخشان

تطهري» تأليف :حممد الفاضل اللنكراين

وشهاب الدين اإلرشاقي.

* طبع بريوت سنة .1416

( )33آية التطهري يف اخلمسة أصحاب
الكساء (عريب )

تأليف :السيد محي الدين الغريفي
* طبع يف النجف.

( )34آية التطهري وحديث الكساء
(عريب )

ت��أل��ي��ف :علي المحمدي األره��ان��ي

الزنجاني

* طبع .

( )35آيت مودت (أردو)

تأليف :موالنا مشتاق حسين الشاهدي
* طبع كراتيش .

( )36آية الوالية

تأليف :السيد محمد سعيد بن ناصر

حسين العبقاتي اللكهنوي ()1387

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

«صىل اهلل عليه و آله» ،فيتحدث عن السنة

در آية
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( )37األئمة والقرآن (عريب )

تأليف :الشيخ محمد رضا الحكيمي

الحائري

* طبع بريوت.

( )38إبانة ما يف التنزيل من مناقب
آل الرسول (عريب)

تأليف :أحمد ب��ن الحسن ب��ن علي

الفلكي الطوسي

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

ُيسمى أيضا «منار احلق».
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( )39األربعون آية يف فضائل أمري
املؤمنني (عريب)

تأليف :األمير شمسالدين محمد بن

إسماعيل ابن شرفشاه گلستانه ()779

مجع املؤلف أربعني آية يف فضائل أمري

املؤمنني  مفرسة باألحاديث املعتربة،

وأه��داه إىل السيد حممد بن رشف الدين
حيدر بن إسامعيل گلستانه احلسني ثم

لولده رشف الدين .بدأه بآية (اهدنا الرصاط
املستقيم) من سورة الفاحتة وختمه بآية (إذا

زلزلت األرض زلزاهلا) من سورة الزلزال.

أول��ه« :احلمد هلل عامل الرس واخلفيات

وواه����ب امل��ن��ح و ال��ع��ط��ي��ات وك��اش��ف

الرض والبليات فالق الساموات ومنورها

بالكواكب النريات».

( )40أسامء أمري املؤمنني يف كتاب اهلل
(عريب)

تأليف :أبي بكر محمد بن أحمد ابن

أبي الثلج البغدادي ()325

( )41أسامء أمري املؤمنني من القرآن
(عرب )

تأليف :أبي عبد الله الحسين بن القاسم

الكاتب (ق )4

ي��روي الكتاب عنه أب��و طالب األنبا

ري املتوىف سنة  356كام ذكره النجايش يف

رجاله.

( )42أعظم املطالب يف آيات املناقب

تأليف :السيد أحمد حسين بن رحيم

علي األمروهوي

( )43ألقاب املعصومني من الكتاب
املبني (عريب)

ت��أل��ي��ف :ال��س��ي��د ح��س��ي��ن ب��ن جعفر

سامحة السيد أمحد احلسيني األشكوري

الموسوي اليزدي (ق )14
ثالثة أب��واب يف اآلي��ات التي تشري إىل

فضائل املعصومني (عليهم السالم) وتدل

يعرفهم،
بالرمز واإلشارة إىل ألقاهبم وما ّ
وخاصة ما فيها من اآليات يف فضل اإلمام
أمري املؤمنني عيل  ،مؤ َّلف

يف سنة  ،1291وعناوين األبواب هي:
الباب األول :فيام نزل من القرآن فيه

اسم عيل ولفظة آل حممد واألئمة واإلمام.

الباب الثاين :يف اآلي��ات التي كنى اهلل

الباب الثالث :يف فضائل أمري املؤمنني

عيل .

* مكتبة جامعة طهران املركزية ،7456

بخط املؤلف.

كتاب «بحار األنوار» للعالمة املجليس.

( )46إمام مهدى در قرآن (فاريس)
ترجمة :محمد رضا األنصاري

األصل العريب «املهدي يف القرآن» للسيد

صادق الشريازي.
* طبع قم .

( )47امامت ائمه اثنا عرش أور قرآن
(أردو)

تأليف :السيد علي نقي بن أبي الحسن

النقوي اللكهنوي ()1408

حول عدد األئمة اإلثني عرش (عليهم

السالم) ووجود اإلمام احلجة املهدي «ع»
يف إشارات من اآلي الكريمة.

( )44اإلمام عيل يف القرآن والسنة
(عريب)

تأليف :محمد علي أسير

( )45إمام مهدى از ديدگاه قرآن
وعرتت (فاريس)

ترجمة :الشيخ علي الدواني

* طبع لكهنو سنة .1353

( )48إمامة أمري املؤمنني من القرآن
(عريب)

تأليف :الشيخ المفيد محمد بن محمد

بن النعمان العكبري البغدادي ()413

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

فيها عن األئمة.

األصل العريب املجلد الثالث عرش من
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( )49إمامة احلسنني يف القرآن
(عريب)

تأليف :محسن المعلم
* طبع قم سنة .1411

( )50إمامة القرآن (أردو)

ت���أل���ي���ف :ال��س��ي��د م��ح��م��د ه����ارون

الزنجيفوري ()1339

فيه إثبات إمامة اإلم��ام أمري املؤمنني

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

ع�لي  م��ن خ�لال اثنتني وسبعني آي��ة،
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ذكرها وذك��ر ما جاء فيها من األحاديث
والروايات.

( )51األنوار القدسية والفضائل
األمحدية (عريب )

ت��أل��ي��ف :ال��م��ول��ى زي���ن ال��ع��اب��دي��ن

الكلبايكاني ()1289

تفسري آي��ة (إن اهلل ومالئكته يصلون

عىل النبي) وبعض فضائل الرسول ،مرتب

ع�لى مقدمة وثامنية أب���واب يف ك��ل باب

أول�����ه« :احل���م���د هلل م���ال���ک امل��ل��ک

وامللكوت».

( )52أوضح دليل فيام جاء يف عيل
وآله من التنزيل (عريب)

تأليف  :الشيخ علي بن جعفر آل أبي

المكارم العوامي

( )53أهل بيت به روايت سوره
إنسان (فاريس)

تأليف :عزيز خالقى البايكي
رسالة ماجستري من جامعة طهران يف

سنة  1372ش .

( )54أهل البيت يف آية التطهري
(عريب)

تأليف :السيد محمد باقر بن هادي

الخرسان ()1427

( )55أهل البيت يف آية التطهري
(أردو)

أنوار وحجب وأستار ،وهو كتاب غريب

تأليف :السيد محمد صالح عرشي

أبدع املؤلف فيه غاية اإلبداع.

* طبع باهلند.

األسلوب مشتمل عىل أرسار رشيفة نفيسة

البنارسي

سامحة السيد أمحد احلسيني األشكوري

( )56أهل البيت يف آية املباهلة

التفاسري املنتخب منها« :جامع البيان يف

تأليف :الشيخ قوام الدين الوشنوي

عن تفسري القرآن» للثعلبي« ،معامل التنزيل»

(عريب)

فيه بعض ما ذكره أهل السنة يف كتبهم

احلديثية والتفسريية بنصوصها حول نزول

آية املباهلة يف أهل البيت (عليهم السالم)

خ��اص � ًة ،وه��ي ستون نصا أتبعها بعرش
تنبيهات فيها مجلة من الفضائل .متت إعادة
نظر املؤلف يف الكتاب يف عرشين مجادى

الثانية سنة .1392

( )57أهل البيت يف تفاسري أهل
السنة (عريب)

تأليف :الشيخ نزار بن الحسن
جمُ عت اآلي���ات امل��ف�سرة بأهل البيت

(عليهم الصالة) والسالم وبيان فضائلهم
ومناقبهم ،كام جاءت يف إثني عرش تفسريا
م��ن أه��م تفاسري أه��ل السنة القديمة
واملتأخرة .اختريت اآليات وتفسريها من

كل تفسري عىل حدة بنصوصها عىل ترتيب
السور مع تعاليق يسرية من اجلامع عند

احلاجة إليها.

للبغوي« ،الكشاف» للزخمرشي« ،مفاتيح
الغيب» للفخر ال��رازي « ،أن��وار التنزيل»

للقايض البيضاوي« ،اجل��ام��ع ألحكام
القرآن» للقرطبي« ،تفسري القرآن العظيم»

البن كثري« ،الدر املنثور» للسيوطي« ،روح
البيان» إلسامعيل حقي« ،روح املعاين»

االلويس« ،حماسن التأويل» للقاسمي.
* طبع قم سنة .1428

( )58أهل البيت يف رحاب القرآن
الكريم (عريب)

تأليف :الشيخ باقر بن شريف القرشي
فيه ذكر بعض اآلي��ات النازلة يف حق

العرتة الطاهرة ،بدأها بذكر فضل أهل
البيت وتعداد األئمة االثني عرش يف فصل

بعنوان «من هم أهل البيت؟» ،ثم فصل
بعنوان «يف رحاب القرآن الكريم» فيه ذكر
آية امل��ودة وآي��ة املباهلة وآي��ة األب��رار وآية

التطهري واآليات النازلة يف أمري املؤمنني عيل

 خاصة ،واستعان فيها ببعض األحاديث

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

* طبع قم سنة .1392

تفسري القرآن» للطربي« ،الكشف والبيان
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وأقوال كبار املفرسين القدامى.
* طبع سنة .1418

( )59أهل البيت يف القرآن (عريب)

ت��أل��ي��ف :السيد ص���ادق ب��ن المهدي

الشيرازي

( )60أهل بيت با چهرههاى

درخشان در آية تطهري (فاريس)

ت��أل��ي��ف :ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ال��ف��اض��ل

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

اللنكراني
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( )61إجياز التحرير يف آية التطهري

تأليف :السيد ناصر حسين بن مظفر

حسين الجنفوري ()1313

( )62بررسى آيات نازله در شأن
حرضت فاطمة (فاريس)

تأليف :مرتضى المختاري

رسالة جامعية كتبت سنة  1374ش،

فيها دراسة عن اآليات املؤولة بشأن السيدة
الزهراء  عىل آراء مفرسي الشيعة وأهل
السنة.

( )63بصائر ،يا قرآن وأهل بيت
(فاريس)

تأليف :حسين علي نجابت
األصل العريب «شواهد التنزيل لقواعد

التفضيل» للحاكم احل��س��ك��اين ،اجلامع

ل�لآي��ات النازلة يف أه��ل البيت (عليهم
السالم).

* طبع شرياز سنة  1357ش.

( )64بيان اآليات بالزبر والبينات
(فاريس)

تأليف :الشيخ يوسف بن أحمد بن

يوسف الجيالني

استخرج فيه بالزبر والبينة أسامي

املعصومني األربعة عرش (عليهم السالم)
وبعض خصوصياهتم وأوصافهم من ستني

آية.

* طبع يف رشت .

( )65پاسخ شبهات آلوسى در

زمينه آيات نازله در شأن أهل بيت
(فاريس)

تأليف  :مسعود فكرى

سامحة السيد أمحد احلسيني األشكوري

رسالة جامعية كتبت يف سنة 1371

ش.

تأليف :سعيد القادري
رسالة جامعية يف سنة  1374ش.

( )66پاسداران وحي در قرآن
(فاريس)

تأليف :شهاب الدين اإلشراقي ومحمد

الموحدي الفاضل
* طبع قم .

( )67پرسامن آية واليت (فاريس)

( )69تأويل اآليات الباهرة يف فضل
العرتة الطاهرة (فاريس)

تأليف :الشيخ محمد تقي بن محمد

باقر ،آقا نجفي األصبهاني ()1331

( )70تأويل اآليات الظاهرة يف
فضائل العرتة الطاهرة (عريب)

بيان ملعنى الوالية التكوينية والترشيعية

تفسري وت��أوي��ل ل�لآي��ات ال����واردة يف

الوالية ( 55من سورة املائدة) وتفسريها،

نزل يف شأن حمبيهم وأعدائهم ،مرتبة عىل

الكاشمري

كام يراها أرباب املعقول ،ثم شأن نزول آية

ثم إثبات والي��ة اإلم��ام أمري املؤمنني 

بمفهومها مع اإلش��ارة إىل إنفاقه يف حال
الركوع للتأكد من أنه جتسد مفهوم الوالية
الفعلية ،ويستند امل��ؤل��ف يف ذل��ک إىل
الروايات واألحاديث.

الحسيني األسترابادي (ق )10

فضائل أهل البيت (عليهم السالم) وما

ترتيب السور القرآنية ،وأكثر استناد املؤلف

عىل األحاديث املروية هبذا الشأن من طريق
الشيعة والسنة .ولالطالع عىل ما خيص
الكتاب واملؤلف حيسن الرجوع إىل الذريعة

.304/3

أوله« :إن أحسن ما ُت ّوج به هام ألفاظ

* طبع قم .

( )68پژوهشى در آية تطهري
(فاريس)

الكلامت

وس��ط��رت��ه أق�ل�ام ال��ك��رام احل��ف��اظ يف

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

ت��أل��ي��ف :ال��س��ي��د م��ه��دي ال��م��وس��وي

ت��أل��ي��ف :ال��س��ي��د ش���رف ال��دي��ن علي
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أهل البيت يف القرآن الكريم بحث ببليوغرايف

صحائف أعامل الربيات محد من استحق

( )74تبرصة اإلخوان يف بيان أكربية

* مكتبة ملک  ،6195بخط املؤلف،

تأليف :المولى إسماعيل بن محمد

احلمد».

عليه تعاليق كثرية وبعضها كتبت يف أوراق
ملصقة.

فضائل العرتة الطاهرة (عريب)

تأليف :م�لا محمد ب��ن محمد علي

الطبسي (ق )11

ألف سنة .1085
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

حسين الخواجوئي المازندراني ()1173

ألفه املؤلف ملا رآه من االختالف يف

( )71تأويل اآليات الظاهرة يف
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القرآن (عريب)

( )72تأويل اآليات النازلة يف فضل
أهل البيت وأوليائهم (عريب)

تأليف :؟

رتبت اآليات املؤولة عىل ترتيب السور

يف القرآن الكريم.

( )73تأويل ما نزل يف النبي وآله
(عريب)

تأليف :أبي عبد الله محمد بن العباس

ابن الماهيار البزاز ،ابن الجحام

مسألة أفضلية القرآن من آل حممد «صىل
اهلل عليه و آله» وعدمه ،وهو مرتب عىل
مقدمة وفصلني وخامتة  ،فيها حتقيقات يف

الثقلني ولذا كتبوا عىل بعض النسخ «رسالة

الثقلني».

أوله« :احلمد هلل الذي بعث حممدا بقرآن

قد ّبينه وفرقان قد أحكمه».

( )75تثبيت القرآن يف حليف القرآن

تأليف :السيد إعجاز حسن بن إعجاز

حسين األمروهوي ()1340

يف إثبات وجود احلجة املنتظر «ع ».
* طبع اهلند.

( )76جتىل امامت در آية واليت
(فاريس)

تأليف :فرهاد عالء المحدثين
رسالة جامعية كتبت سنة  1374ش .

سامحة السيد أمحد احلسيني األشكوري

( )77حتفة اإلخوان يف تقوية اإليامن
(عريب)

تأليف :الشيخ فخر الدين بن محمد

علي الطريحي النجفي ()1087

( )78حتفة املحبني (فاريس)

تأليف :السيد مهدي بن الحسين العلوي

الدزفولي ()1322

تفسري آية التطهري وبيان أهنا دالة عىل

تفسري اآلي���ات النازلة يف م��دح أهل

الطهارة الواقعية وثبوت العصمة لألئمة

ورب�ما يتعرض آلي��ات تضمنت شيئا من

ثبوت الطهارة الظاهرية من سائر األرجاس

البيت (عليهم ال��س�لام) وذم أعدائهم،
املواعظ وقصص األنبياء ،وأكثر األحاديث

املستشهد هبا حمذوفة األسانيد اختصارا،
واآليات املبحوث عنها مرتبة عىل ترتيب

أحاديث يف الفضائل.

واألنجاس ،وكون عمومات النجاسات

خمصصة هبم .تم تأليفه يف يوم السبت 12
َّ
ذي احلجة سنة )79( .1312

ترمجة تأويل اآليات الباهرة
ترمجة :الشيخ حممد تقي بن حممد باقر

ُن��س��ب ال��ك��ت��اب خطأ إىل م�لا سعيد

آقانجفي األصبهاين ()1331

أول��ه« :احلمد هلل املتفضل الوهاب ..

( )80ترمجة «عيل والقرآن» (فاريس)

املرندي.

وبعد فإنني أحببت أن أمجع كتابا موجزا
يف تفسري بعض اآليات املتضمنة ملدح أهل

البيت».

آخ���ره« :ولنمسک عنان األق�ل�ام ..

�ن الليل
بتعاقب السنني واألع���وام ما ج� ّ
ودجى الظالم .»..

* مكتبة املشكاة  ،589كتب سنة

.1235

ترجمة :غالم رضا الناصح

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

السور وبآخر الكتاب خامتة فيها أربعة

األطهار (عليهم السالم) ،كام أهنا دالة عىل

األص���ل ال��ع��ريب للشيخ حممد ج��واد

مغنية.
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( )81تفسري آي القرآن املنزلة يف أمري
املؤمنني (عريب)

تأليف :الشيخ المفيد محمد بن محمد

بن النعمان العكبري البغدادي ()413

أهل البيت يف القرآن الكريم بحث ببليوغرايف

لعله هو املذكور فيام سبق بعنوان «إمامة

أمري املؤمنني يف القرآن».

( )82تفسري قرآن مبني وعيل أمري
املؤمنني(فاريس)

ت��أل��ي��ف :أح��م��د ب��ن علي المقدسي

الزنجاني

* طبع طهران سنة  1353ش.

( )83تنبيه الغافلني عن فضل
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

الطالبيني (عريب)

تأليف :؟

يف اآليات النازلة بشأن األئمة الطاهرين

(عليهم السالم) .نسب يف بعض املؤلفات
إىل ال�شري��ف امل��رت�ضى وال يشبه بطريقة

املرتىض يف تأليفه.

( )84تنزيل اآليات الباهرة يف فضل
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العرتة الطاهرة (عريب)

( )85جامع الفوائد ودافع املعاند
(عريب)

تأليف :الشيخ علم بن سيف بن منصور

الحلي (ق )10

منتخب واخ��ت��ص��ار لكتاب «ت��أوي��ل

اآلي����ات ال��ظ��اه��رة» ل�ش�رف ال��دي��ن عيل

األس�تراب��ادي ،اختار من األص��ل املوضع
املحتاج إليه من األحاديث بأسانيدها ومل

يذكر الروايات املطولة بكاملها بل ذكر حمل

الشاهد منها .تم االختصار ـ كام يف بعض

النسخ ـ بالنجف األرشف سنة ،937

وسمي يف بعضها «جامع الفوائد» ويف
ُ

آخرها «كنز الفوائد».

اعتقد بعض الباحثني أن االنتخاب

ملؤلف األصل ،ولكن رصح يف الذريعة أنه
ال وجه لذلك.

أوله« :احلمد هلل الذي ّنور قلوب أهل

الوداد بإرشاق شوارق احلب واالعتقاد..

تأليف :السيد عبد الحسين بن يوسف

وبعد فاين تصفحت كتاب تأويل اآليات

مجع املؤلف فيه مائة آية نزلت يف أهل

* مكتبة اخلوانساري  ،48بخط املؤلف

شرف الدين العاملي ()1377

البيت (عليهم ال��س�لام) حسب دالل��ة

األخبار الصحيحة عند العامة واخلاصة.

الظاهرة».

كتبه يف املشهد ال��غ��روي (النجف) سنة
 ،937عليه تعاليق من املؤلف وغ�يره ،

سامحة السيد أمحد احلسيني األشكوري

بآخره أوراق فيها أحاديث متفرقة .

( )86چهرهاى درخشان در آية
تطهري (فاريس)

تأليف :شهاب الدين اإلشراقي ومحمد

الموحدي الفاضل

دراس��ة حتليلية إلثبات أن أهل البيت

املطهرين عن الرجس يف آية التطهري هم

اخلمسة أصحاب

الكساء وليست اآلي��ة يف نساء النبي

كام ذهب إليه بعض املفرسين ،فتحدث
ارت��ب��اط اآلي��ة بغريها ،استقالل اآلي��ة يف

موقفها اخلاص ،معنى «اإلرادة» فيها ،معنى
الرجس فيها ،املراد من كلمة «أهل البيت»

فيها .ألف سنة .1391
* طبع قم سنة .

( )87احلسني العظيم يف القرآن
الكريم (عريب)

تأليف :الشيخ محمد صادق الكرباسي
ج��زء من «دائ��رة املعارف احلسينية»،

يستعرض املؤلف فيه اآلي��ات القرآنية يف

خاص ًة ،كام ورد يف األحاديث والروايات

وما ُيستفاد من التفسري والتأويل ،وفيه
مناقشات واإلجابة عىل بعض التساؤالت.
* طبع لندن سنة .1426

( )88احلسني من خالل القرآن
الكريم (عريب)

تأليف :الشيخ عبد الرسول بن عبد

الحسن الغفار

فيه إحصاء اآليات الكريمة النازلة يف

قصة اإلم��ام احلسني  واستشهاده أو
املؤولة به أو التي جتري فيه ألنه من أبرز

مصاديقها ،مرتبة عىل ترتيبها يف املصحف

الرشيف ،مرشوحة من خمتلف جوانبها
التأرخيية أو العقائدية أو اللغوية ،وبضمنها

رسد أحداث واقعة الطف بتفصيل متصديا

للرد عىل شبهات ونعرات طائفية أثريت

حول استشهاد اإلمام وموقف التأريخ منه.

الكتاب يف أربعة أج��زاء ذات أقسام،

ص��در اجل��زء األول فيه مخسة أقسام يف:
الردود ،الرسقات ،بيعة يزيد ،حياة احلسني

«ع» ،احلسني سنام القرآن وترمجانه .

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

املؤلفان عن مخس نقاط ختص اآلية :عدم

شأن أهل البيت عام ًة وبشأن احلسني 
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أهل البيت يف القرآن الكريم بحث ببليوغرايف

(فاريس)

* طبع ب�يروت سنة  ،1416اجل��زء

األول.

ت��أل��ي��ف :م��ح��م��ود ش��ري��ع��ت زاده

( )89احلسني والقرآن (عريب )

تأليف :الشيخ محمد ج���واد مغنية

()1400

* طبع بريوت سنة .

( )90احلسينية القرآنية (الفرقانية )
(عريب وأردو)

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

تأليف :السيد غالم حسين الكنتوري

(نحو )1340

* طبع قم سنة  1371ش .

( )93خاتم پيغمربان از نظر قرآن
(فاريس)

تأليف :الشيخ محمد صادقي
ب��ح��وث ح��ول آي��ة ( )40م��ن س��ورة

األحزاب.

( )94اخلاتم لويص اخلاتم (عريب)

يف إثبات شهادة احلسني  من آيات

ت��أل��ي��ف :ال��ش��ي��خ غ�ل�ام رض���ا م��والن��ا

* طبع باهلند يف عمودين لكل صفحة

تفسري آي��ة (إن�ما وليكم اهلل ورسوله

القرآن الكريم وبيان داللتها عىل شهادته.
إحدامها بالعربية واألخرى باألردوية .

()91حقوق آل البيت يف الكتاب
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الخراساني

والسنة باتفاق األمة (عريب)

تأليف :محمد حسين الحاج العاملي
* طبع قم سنة .1415

( )92حكومت جهانى حرضت
مهدى از ديدگاه قرآن وعرتت

البروجردي

والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة .)..
* طبع بريوت سنة .1403

( )95خصائص أمري املؤمنني من
القرآن (عريب)

تأليف :أبي محمد الحسن بن أحمد بن

القاسم المحمدي العلوي (ق )5

سامحة السيد أمحد احلسيني األشكوري

( )96خصائص أمري املؤمنني من
القرآن املبني (عريب)

تأليف :الحاكم أبي القاسم عبيد الله بن

عبد الله الحسكاني (ق )5

( )97خصائص الزهراء ( عريب)

عىل حسن معارفه».
* طبع طهران سنة .1311

( )99خورشيد إيامن ،يا عىل وقرآن
(فاريس)

ترمجة :يوسف الصديق اجليالين

تأليف  :الشيخ محمد علي بن حسن

األصل العريب «عيل والقرآن» للشيخ

يشتمل عىل رشح أربعني حديثا مروية

* طبع قم سنة  1368ش .

علي السنقري الحائري

عن أهل البيت (عليهم السالم) ،يف كل
حديث بيان تأويل آية من آي��ات القرآن

الزهراء  ،وتفسري تلك اآلية مع إيراد
فوائد كثرية ضمن التفسري والبيان.

( )98خصائص الوحي املبني يف
مناقب أمري املؤمنني (عريب)

تأليف :أبي الحسين يحيى بن علي ابن

البطريق

يف تفسري اآلي��ات النازلة يف حق أمري

املؤمنني عيل  باعرتاف العامة باخلصوص
ومن طرق رواياهتم.

أوله« :احلمد هلل الذي ّنبه ذوي العقول

( )100اخلريات احلسان فيام ورد من
آي القرآن يف فضل سادة بني عدنان
(عريب)

تأليف :الشيخ محمد رضا بن القاسم

الغراوي ()1385

تفسري اآلي��ات النازلة يف اإلم��ام أمري

امل��ؤم��ن�ين وأوالده املعصومني (عليهم

السالم) كام جاء يف أحاديثهم املروية من

طريق الشيعة .ألف سنة .1349

( )101الدر الثمني (عريب)

تأليف :الشيخ رج��ب بن محمد بن

رجب البرسي (ق )9

فيه ذكر مخس مئة آية نزلت من كالم

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

الكريم ،وهي اآلي��ات املؤولة بالصديقة

حممد جواد مغنية.
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أهل البيت يف القرآن الكريم بحث ببليوغرايف

رب العاملني يف فضائل أمري املؤمنني «ع»

( )105روائح القرآن يف فضائل أمناء

شكك بعض الباحثني يف نسبة الكتاب

تأليف :املفتي مري حممد عباس بن عيل

باتفاق أكثر املفرسين.

إىل الربيس والتشكيك يف غري حمله.

( )102الدر الثمني يف أرسار األنزع
البطني (عريب)

تأليف :تقي الدين عبد الله الحلبي
فيه مخس مائة آية نزلت يف أمري املؤمنني

 وبعض الفضائل ،منتخب من كتايب
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

الشيخ رجب الربيس «مشارق أنوار اليقني»
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و«الدر الثمني».

أول��ه« :احلمد خلالق الربيات والشكر

لواهب العطيات ثم الصالة والسالم».

( )103در مكتب أهل بيت
(فاريس)

تأليف :محمد تقي رهبر
* طبع طهران سنة  1368ش .

( )104دعوت حق (فاريس )

تأليف :محمد جعفر النجفي التبريزي
* طبع طهران سنة  1354ش .

الرمحن (عريب)

أكرب التسرتي اللكهنوي ()1306

فيه تفسري مائة وإحدى وثالثني آية يف

فضائل اإلمام أمري املؤمنني وأوالده األئمة

موسع مع
املعصومني (عليهم السالم)،
َّ
االستناد إىل ما رواه الشيعة وأهل السنة
يف كتبهم احلديثية والتفسريية ،مرتبة عىل

ترتيب األجزاء القرآنية وأكثرها واردة يف

كتاب «كشف احلق وهنج الصدق» للعالمة
احلسن بن يوسف احليل ( ،)726فتنقل اآلية

وتتبع ببيانات وتوضيحات تبني معانيها مع

االلتزام بالسجع واملحسنات البديعية يف
التعبري وفيه طرائف وأشعار كلها أو أكثرها

من املؤلف ،وتطرق املؤلف ضمن التفسري
إىل ر ّد اعرتاضات الفضل بن روزهبان دفاعا

عن عقائد الشيعة .تم تأليفه سنة .1271
ُيسمى أيضا «روح القرآن ».

* طبع لكهنو سنة  1277و1278

و.1306

سامحة السيد أمحد احلسيني األشكوري

( )106روح اإلسالم واإليامن يف

معرفة اإلمام وتفضيله عىل القرآن
(عريب)

املعرفة.
عناوين أبواب املقام الثالث كام ييل :
الباب األول :يف بدء خلقة األئمة.

تأليف :ميرزا يحيى بن محمد شفيع

ال��ب��اب ال��ث��اين :يف أن األئ��م��ة ع�ين اهلل

بحوث مفصلة جد ًا حول فضائل األئمة

الباب الثالث :يف قدرهتم عىل اإلحياء

البيدابادي األصبهاني ()1325

املعصومني (عليهم السالم) وأهنم أفضل
من القرآن الكريم ،مع شواهد كثرية جد ًا

من األحاديث املروية ،وهو ر ّد عىل كتاب

«تبرصة اإلخوان يف بيان أكربية القرآن» ملال
تم تأليفه يف منتصف شهر شعبان سنة
 ،1318وهو يف مقدمة وثالثة مقامات
يف الثالث منها إثنا عرش باب ًا ثم خامتة،
عناوينها:

املقدمة :يف تعريف القرآن واملراد منه يف

أخبار الثقلني.

املقام األول :يف تواتر أخبار الثقلني عند

الفريقني.

امل��ق��ام ال��ث��اين :يف أدل��ة أرشف��ي��ة األئمة

وأفضليتهم.

املقام الثالث :يف دفع أدلة اخلواجوئي.
اخلامتة :يف وج��وب معرفة اإلم��ام حق

واإلماتة.

الباب الرابع :يف أهنم يعلمون الغيب يف

اجلملة.

الباب اخلامس :يف أن األئمة كلهم نور

واحد.

الباب السادس :يف أهنم ّ
حمال مشية اهلل

وأوكار إرادته.

الباب السابع :يف استيالئهم عىل خلق

اهلل بقدرة اهلل تعاىل.

الباب الثامن :يف واليتهم العامة الكلية

ومعناها.

الباب التاسع :يف أن اإلنسان أرشف

املخلوقات.

الباب العارش :يف أن فناء األئمة يف اهلل

وحياهتم.

باهلل وبقائهم من اهلل.
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إسامعيل اخلواجوئي املازندراين (.)1173

ولسانه وأذنه ويده.
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ال��ب��اب احل���ادي ع��ش :يف شهاداهتم

األصل العريب «املحجة فيام نزل يف القائم

ال��ب��اب ال��ث��اين ع�شر :يف ح��ال أبداهنم

وعرشين آية تؤل باحلجة املنتظر (عجل اهلل

ومصائبهم.

النوارنية بعد موهتم الظاهري.

من علينا بمحمد
أوله« :احلمد هلل الذي ّ

سيد أنبيائه ورسله وكرمنا بأكرم من دعا إىل
سبيله وافتتح كتاب الوجود بنوره».

( )107زبدة تأويل اآليات النازلة يف
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فضائل العرتة الطاهرة (عريب)
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احلجة» للسيد هاشم البحراين ،فيه ذكر مائة

فرجه) عىل ما جاء يف أحاديث أهل البيت

(عليهم السالم).
* طبع قم.

( )109سيامى رسول أكرم در قرآن
(فاريس)

تأليف :علي رضا حلم زاده

تأليف :السيد محمد باقر بن المرتضى

رس��ال��ة جامعية كتبت سنة 1371

إشارات خاطفة إىل ما نزل من اآليات

الرسول يف أداء رسالته كام ُيستوعى من

الموحد األبطحي

الكريمة يف أهل البيت (عليهم السالم)

مرتبة عىل ترتيب السور ،فيذكر رقم اآلية

ثم مقطع اآليات املؤولة ثم يشري إىل من هو
مؤَّ ول فيه مع ذكر املصدر املنقول عنه.
* طبع قم سنة .1425

( )108سيامى حرضت مهدى در
قرآن (فاريس)

ترجمة :السيد مهدي بن أبي القاسم

الحائري القزويني

ش ،وهي تبحث عن أبعاد الرسالة ودور

اآليات الكريمة.

( )110سيامى عيل بن أبى طالب در
قرآن (فاريس)

تأليف :بهجت السادات كسائي فر
رسالة جامعية كتبت يف سنة  1371ش،

عن موقع اإلمام عيل بن أيب طالب  عىل

ما ذكره مفرسو أهل السنة.

( )111رشح تأويل اآليات (عريب)

تأليف :السيد األمير روح األمين بن

سامحة السيد أمحد احلسيني األشكوري

محمد شمس الدين النائيني (ق )12

الحاكم الحسكاني (ق )5

األصل لرشف الدين عيل األسرتابادي،

فيه إثبات تفضيل الرسول «صىل اهلل

يف معنى التفسري والتأويل والرتمجة ،وهو

األئمة «عليهم السالم» عىل سائر اخلالئق

وهذا الرشح مقدَّ م له أربع عرشة مقدمة

مؤ َّلف باسم محزة بيك من رجال الدولة
الصفوية.

( )112رشح حديث متثيل عيل
بسورة التوحيد(عريب)

تأليف :السيد ميرداماد محمد باقر بن

محمد الحسيني األسترابادي ()1041

عن النبي «صىل اهلل عليه و آله» يف أن سورة
التوحيد ثلث القرآن الكريم ،ثم أورد

املؤلف حديث ًا ُش ّبه فيه عيل  هبا ،ثم فصل
فصل فيه وجه الشبه بينه وبينها .وقد كتبت
ّ

ـ كام يف بعض النسخ ـ يف سنة .1020

أوله« :احلمد كله لصانع الوجود كله

والصالة أفضلها عىل أفضل الرسل وآله،
وبعد فأهيا الصديق املاحض».

( )113شواهد التنزيل لقواعد
التفضيل (عريب)

تأليف :أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله

سوى النبي اخلاتم  .كل ذلك عىل ضوء
ما جاء يف اآلي��ات القرآنية الكريمة وما

ُيستفاد مما جاء يف األحاديث املفرسة هلا،

فكانت اآلي��ات ( )296آية واألحاديث

( )1163حديث.

( )114عرتت در قرآن (فاريس)
تأليف :الشيخ محمد هادي األميني

* طبع طهران سنة  1356ش.

( )115العرتة الطاهرة يف الكتاب
العزيز (عريب)

تأليف :الشيخ عبد الحسين بن أحمد

األميني ()1390

( )116العرتة والقرآن (عريب)

تأليف :علي الكريمي الجهرمي
* طبع قم سنة  1413ش .
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يف أول هذه الرسالة ذك��رت أحاديث

عليه و آله» عىل الرسل واملالئكة وتفضيل
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( )117عىل در تفسري كشف األرسار

مما خيص بشأن النزول ،ويقول املؤلف :مل

جمع :بهروز ثروتيان ومجيد صدقى

أيب طالب «عليه السالم» يف كتب الشيعة مما

ميبدى (فاريس)

مهر

بعض مناقب اإلمام عيل بن أيب طالب

 وكراماته املذكورة يف مجلة من اآليات،
خمتارة من كتاب «كشف األرسار» للميبدي،
وه��ي ترسم باختصار ( )157حالة من

أحواله بتعابري عرفانية جيدة.
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* طبع طهران.
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( )118عىل در قرآن (فاريس)

تأليف :حسين بن أحمد عماد زاده

األصبهاني ()1411
* طبع طهران.

( )119عيل يف القرآن (عريب)

أتعرض بذكر آيات وردت بحق عيل بن
مل أجد هلا مصدرا من تفاسري وكتب العامة
ليكون كتايب هذا متمحض ًا يف منقوالت
العامة ،وكثريا ما كانت أحاديث كثرية
واردة من طرق العامة يف بيان ن��زول آية

بحق أمري املؤمنني غري أين اقترصت منها

بحديث أو حديثني أو بضع أحاديث فقط
روما لالختصار وفسحا للمجال ملن سيأيت

فيكمل ذلك.

* طبع بريوت سنة  1427يف جزئني ،

الطبعة الرابعة .

( )120عيل يف الكتاب والسنة
(عريب)

تأليف :الحاج حسين الشاكري

ت��أل��ي��ف :السيد ص���ادق ب��ن المهدي

* طبع قم سنة  1412يف جملدين .

مجع اآلي��ات النازلة بشأن اإلم��ام أمري

( )121عيل يف القرآن والسنة (عريب)

الشيرازي

املؤمنني عيل  عىل ترتيب السور من

سورة الفاحتة إىل سورة التوحيد ،وبذيل

كل آية ذكر ما جاء يف أحاديث أهل السنة

تأليف :الشيخ محمد رضا الساعدي

دراسات يف فصول حول بعض اآليات

الكريمة النازلة بشأن اإلمام أمري املؤمنني

عيل  واألح��ادي��ث الرشيفة املروية يف

سامحة السيد أمحد احلسيني األشكوري

فضله ومنقبته ،مستندا إىل مصادر الشيعة

( )125عيل وقرآن (فاريس)

وأه��ل السنة .يف الكتاب بحوث تأرخيية

ترجمة :محسن البهبهاني ومحمد

من اخللفاء األمويني وغريهم.

األصل العريب «عيل والقرآن » للشيخ

جيدة حول مواقف بعض الصحابة ومجلة
* طبع قم سنة  1428يف ثالثة أجزاء.

( )122عيل مع القرآن والقرآن مع
عيل (عريب)

تأليف :الشيخ محمد رضا الحكيمي

الحائري

( )123عيل وفاطمة بحران يلتقيان
(عريب)

تأليف :الشيخ عبد الحميد المهاجر
ذكر الشيخ مجلة من فضائل اإلمام أمري

املؤمنني والزهراء  ضمن تفسري آية ()19

من سورة الرمحن.

* طبع بريوت.

( )124عيل والقرآن (عريب)

تأليف  :الشيخ محمد جواد مغنية
* طبع بريوت .

حممد جواد مغنية.

* طبع طهران سنة  1363ش .

( )126عيل والقرآن (عريب)

دخيل
تأليف :محمد علي ّ
* طبع بريوت .

( )127فاطمة برترين بانو (فاريس)
ترجمة :حبيب الله رهبر األصبهاني

األص���ل ال��ع��ريب للسيد عبد احلسني

رشف الدين ،فيه ذكر آية املباهلة والتطهري
وامل��ودة وغريها مع نقل ما ورد فيها من

األحاديث.

* طبع قم.
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* طبع بريوت سنة .1403

حسن جعفريان
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( )128فاطمة الزهراء آية عظمة اهلل
(عريب)

تنظيم :طالب العلوم الدينية بأصبهان
فضائل وأوص��اف السيدة الزهراء 

أهل البيت يف القرآن الكريم بحث ببليوغرايف

املشار إليها يف اآلي��ات الكريم مرتبة عىل

( )130فضائل إمام املتقني (فاريس)

املناسبة له وتذيل بام ج��اء يف تأويلها يف

فيه ترمجة وتفسري اآليات النازلة بشأن

ترتيب السور ،ففي كل عنوان تذكر اآلية
أحاديث أهل البيت (عليهم السالم) .بآخر
الكتاب «باب النوادر» فيه أحاديث حول:

أث��ر حب فاطمة ،خرب املفاخرة ،حديث
الكساء.

* طبع طهران سنة .1427
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أمري املؤمنني عيل  ،مؤ َّلف باسم الشاه

طهامسب الصفوي.

* مكتبة جامعة طهران املركزية ،5970

م��ن ال��ق��رن احل���ادي ع�شر ،خم��روم األول
واآلخر.

( )129فاطمة الزهراء يف القرآن

( )131فضائل فاطمة الزهراء يف

ت��أل��ي��ف :السيد ص���ادق ب��ن المهدي

تأليف :الشيخ علي بن حيدر المؤيد

(عريب)
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تأليف :؟

الشيرازي

فيه اآليات املفرسة أو املأولة بالزهراء

 خاص ًة أو بأصحاب الكساء أو بأهل

البيت (عليهم السالم) عام ًة ،وبذيل كل
آية ذكر بعض ما ورد فيها من األحاديث
من مصادر أهل السنة بحذف األسانيد

اختصارا .مجعت اآليات عىل ترتيب السور

يف املصحف الرشيف.

* طبع م��رات كثرية منها يف قم سنة

.1428

الذكر احلكيم (عريب)

فيه مائة ومخس وثالثون آية فرست أو

أول��ت يف فضل السيدة فاطمة الزهراء )

عليها ال��س�لام( ،مرتبة عىل ترتيب سور

القرآن الكريم ،وأتبع كل منها بام ورد من
احلديث يف تفسريها وتأويلها مع نقل بعض

األق��وال من مصادر الشيعة وأهل السنة،

و ُيلحق املؤلف مجلة منها بتوضيحات
وبيانات جيدة بعنوان «أقول» .تم تأليفه يف

الكويت سنة .1420

* طبع قم سنة .1422

سامحة السيد أمحد احلسيني األشكوري

()132قاطع البيان يف اآليات املؤولة
بصاحب الزمان

تأليف :فضل اهلل العابدي اخلراساين
* طبع مشهد سنة .1404

( )133قبس من القرآن يف صفات
الرسول األعظم (عريب)

تأليف :عبد اللطيف البغدادي
* طبع النجف.

( )134قرآن وآخرين حجت
ت��أل��ي��ف :ال��ش��ي��خ رض���ا ال��ت��وح��ي��دي

التبريزي

أربعون أمر يشرتک فيها احلجة املنتظر

 مع القرآن الكريم ،فيعنون املؤلف كل
أمر ويذكر فيه بتفصيل وجه االشرتاك فيه
مستندا إىل اآلي��ات الكريمة واألحاديث

املروية عن أهل البيت (عليهم السالم).

الكتاب يتصدى ملوضوع مبتكر يف بابه.
* طبع قم سنة .1426

( )135قرآن وإمام حسني (فاريس)
تأليف :الدكتور محمد باقر المحقق

( )136القرآن واحلجة (عريب)

ت��أل��ي��ف :ال��ش��ي��خ رض���ا ال��ت��وح��ي��دي

التبريزي

* طبع قم سنة .1425

( )137قرآن وعرتت (فاريس)

تأليف :السيد محمد باقر الحسيني

زفرهاي

* طبع قم  1371ش.

( )138القرآن و العرتة (فاريس)

تأليف :الشيخ محمد علي بن محمد

جواد الشاهابادي

* طبع طهران.

( )139قرآن وعيل (عىل در قرآن)
(فاريس)

تأليف :حسين بن أحمد عماد زادة

األصبهاني ()1411

( )140قصيده قرآنيه (فاريس)
نظم :الشيخ مهدى الهى القمشهاى

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

(فاريس)

* طبع طهران سنة  1364ش.

347

أهل البيت يف القرآن الكريم بحث ببليوغرايف

قصيدة يف مدح اإلمام أمري املؤمنني 

ضمنها أسامء السور القرآنية و اإلشارات

املستوحاة منها يف مدحه والثناء عليه.
* طبع طهران مكررا.

( )141الكتاب و العرتة (عريب)

تأليف :الشيخ محمد حسين بن محمد

المظفر النجفي ()1381

( )142لسان صدق إبراهيم
العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

(فاريس)
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تأليف :علي محمد بن محمد ولي

الزنجاني

يف اثبات خالفة أمري املؤمنني عيل 

عىل ضوء ما جاء يف آية ( )50من سورة
مريم.

* طبع قم سنة .1378

( )143لوامع التنزيل (فاريس)

ترجمة :السيد محمد معصوم بن محمد

أمين األسترابادي

ت��رمج��ة «ت���أوي���ل اآلي����ات ال��ظ��اه��رة»

ل�شرفال��دي��ن األس�ت�راب���ادي م��ع مقدمة
وإضافات بعناوين «تبرصة ،المعة ،الحية،

لطيفة ،نكتة» وأمثاهلا ،ترمجه املرتجم باسم
الشاه عباس الصفوي وبإشارة أستاذه حممد

مؤمن ،وأمته يف سنة .1040

ُس��م��ي يف بعض ال��ف��ه��ارس «ل��وام��ع

التأويل».

أول���ه« :ص���در ك��ت��اب صحيفة آم��ال

مفرسان آيات كالم دانش وفصل اخلطاب
جريده مرتمجان أحاديث عيون أخبار بينش

».

آخره:
جويد زتو انديشه اگر تارخيش كو يک

چمنى است از حقايق لربيز

* مكتبة ملک ـ طهران  ،214بخط

إسامعيل بن إم��ام وردي املشهدي ،سنة

] 1070ف .[711 /4

( )144اللوامع النورانية يف أسامء عيل
وأهل بيته القرآنية (عريب)

ت��أل��ي��ف :السيد ه��اش��م ب��ن سليمان

الكتكاني البحراني ()1107

استخرج أس�ماء اإلم��ام أم�ير املؤمنني

وأوالده املعصومني (عليهم الصالة
والسالم) ،املشار إليها يف اآليات الكريمة

سامحة السيد أمحد احلسيني األشكوري

كام ذكرت يف األحاديث والروايات ،وهي

( )147ما نزل من القرآن يف أمري

الكتاب مقدمة تشتمل عىل ثالث فوائد يف:

تأليف :الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد

جمموعة عىل ترتيب السور القرآنية ،وبأول

معنى آل حممد ،ما جاء عن عيل يف أسامئه يف
القرآن ،إن القرآن له ظهر وبطن .ويف خامتة

الكتاب ثالث فوائد أيضآ يف :سبب إخفاء
األسامء ،يف ضابطة هلم يف كتاب اهلل تعاىل،

وجوب التسليم لألئمة .تم تأليفه يف 17
ربيع األول سنة.1096 .

أوله « :احلمد هلل الذي ع ّلم آدم األسامء

أله��ل البيت يف كتابه العزيز بالترصيح

واإليامء».

* طبع قم سنة  1394و.1427

( )145ما نزل يف أهل البيت يف
القرآن

تأليف :السيد آق��ا مهدي الرضوي

اللكهنوي ()1406

( )146ما نزل من القرآن يف أمري
املؤمنني «عليه السالم» (عريب)

تأليف :أبي إسحاق إبراهيم بن محمد

بن سعيد الثقفي ()283

الله األصبهاني ()430

( )148ما نزل من القرآن يف أمري
املؤمنني «عليه السالم» (عريب)

تأليف :أبي أحمد عبد العزيز بن يحيى

الجلودي ()332

( )149ما نزل من القرآن يف أمري
املؤمنني «عليه السالم» (عريب)

تأليف :أب��ي الفرج علي بن الحسين

األصبهاني ()356

( )150ما نزل من القرآن يف أمري
املؤمنني «عليه السالم» (عريب)

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

وسبحانه إله األرض والسامء الذاكر ِّ
املرشف

املؤمنني «عليه السالم» (عريب)

تأليف :أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي

الثلج ()325

( )151ما نزل من القرآن يف أمري
املؤمنني «عليه السالم» (عريب)

تأليف :أب��ي جعفر محمد بن أورم��ة

القمي
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( )152ما نزل من القرآن يف أمري
املؤمنني «عليه السالم» (عريب)

تأليف :أبي عبد الله محمد بن عمران

المرزباني ()378

( )153ما نزل من القرآن يف أمري
املؤمنني «عليه السالم» (عريب)

تأليف :أب��ي موسى ه��ارون بن عمر

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

المجاشعي
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* طبع قم سنة  ،1395بتحقيق السيد

أمحد احلسيني .وطبع بريوت بتحقيق السيد

حممد رضا اجلاليل بعنوان «تفسري احلربي».

( )155ما نزل من القرآن يف أهل
البيت «عليهم السالم» (عريب)

تأليف :أبي عبد الله محمد بن العباس

ابن الماهيار ،ابن الجحام (ق )4

جملدان ضخامن ،فيه نقل كثري عن تفسري

( )154ما نزل من القرآن يف أهل

عيسى بن داود النجار الكويف من أصحاب

تأليف :أبي عبد الله الحسين بن الحكم

رجال العامة لتكون أبلغ يف احلجةُ ،وصف

البيت «عليهم السالم» (عريب)

الحبري الكوفي (ق )3

ذك��رت اآلي��ات عىل ترتيب السور يف

القرآن الكريم ،وذيلت كل آي��ة بام ورد

بشأن نزوهلا من األحاديث مسندة ،وهي
واحد ومخسون حديثا .روى الكتاب أبو

عبيد اهلل حممد بن عمران املرزباين بسنده إىل
احلربي.

أوله« :ما نزل من القرآن يف أمري املؤمنني

 ..حدثنا أب��و عبد اهلل حممد ب��ن عمران

املرزباين قال حدثنا أبو احلسن عيل بن حممد
بن عبيد احلافظ».

الكاظم عليه السالم ،روى أحاديثه عن

بأنه مل يصنف مثله يف معناه.

( )156ما نزل من القرآن يف أهل
البيت «عليهم السالم» (عريب)

تأليف :؟

فصول يف اآليات النازلة يف أهل البيت

(عليهم ال��س�لام) وتفسريها كام ورد يف
األح��ادي��ث ونقل ع��ن املفرسين ،وفيها

عناوين «ومنهاـ ومنها».

أول��ه« :فصل  ..ومنها من يتوىل اهلل

ورسوله والذين آمنوا فان حزب اهلل هم

سامحة السيد أمحد احلسيني األشكوري

الغالبون ،روى ابن جبري يف نخبه».
آخره« :وقد قال بعض األعيان يف هذا

الشأن  ..وهيهات عثرة ال تقال».

* مكتبة ملك ـ طهران  6101م .

( )157ما نزل من القرآن يف اخلمسة
(عريب)

آخره ،مع ما روي من األحاديث عن

أه��ل البيت (عليهم السالم يف تفسريها
وتأويلها ،وبآخره فصل يف من أدرك لقاء

احلجة  .جمموع اآليات املختارة يف هذا
الكتاب مائة وعرشون آية وتم مجعها يف سنة

.1097

أوله« :احلمد هلل القائم الدائم الذي هو

تأليف :أبي أحمد عبد العزيز بن يحيى

بكل يش عامل القادر عىل مجيع املمكنات

يقصد هبم اخلمسة أصحاب الكساء

* طبع مكررا أحسنها يف بريوت سنة

الجلودي ()332

( )158ما نزل من القرآن يف صاحب
الزمان «عليه السالم» (عريب)

تأليف :أبي عبد الله أحمد بن محمد

ابن عياش الجوهري ()401

( )159املحجة فيام نزل من القرآن يف
القائم احلجة (عريب)

 1403بتحقيق السيد منري امليالين ،مع
استدراک اثنتي عرشة آية عىل الكتاب.

( )160حممد والقرآن (عريب)

تأليف :الشيخ كاظم بن سلمان آل نوح

الحلي ()1369

( )161حممد «صىل اهلل عليه و آله»
والقرآن (عريب)

ت��أل��ي��ف :السيد ه��اش��م ب��ن سليمان

ت��أل��ي��ف :السيد محمد ب��ن المهدي

عدّ د اآليات القرآنية النازلة يف احلجة

كتب يف كربالء سنة .1387

الكتكاني البحراني ()1107

املنتظر «عليه السالم» عىل ترتيب السور من
أول القرآن الكريم إىل

الشيرازي ()1422

* طبع يف النجف األرشف .

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

(عليهم السالم).

والفاعل األصلح باملخلوقات».

351

أهل البيت يف القرآن الكريم بحث ببليوغرايف

( )162حممد والقرآن (عريب )

تأليف :الشيخ محمد رضا الحكيمي

الحائري

* طبع بريوت سنة .1403

( )163املصابيح (عريب)

تأليف :أبي العباس أحمد بن الحسن

االسفرايني (ق )3

كتاب حسن كثري الفائدة ،فيه مجع اآليات

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

النازلة يف أهل البيت (عليهم السالم).
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( )164ميض األعيان (فاريس)

تأليف :مال حيدر بن محمد الخوانساري

(ق )11

يف ذكر اآليات النازلة بشأن اإلمام أمري

املؤمنني وأوالده الطاهرين (عليهم السالم)
وتفسريها ـ عىل ضوء ما جاء عن أهل البيت

وما ذكره املفرسون ،واستخراج أساميهم
منها بطريق حساب الزبر والبينات .بأوله

تفسري آية النور املؤلف هلا هذا الكتاب ثم
اآليات مرتبة عىل ترتيب السو ،وهو مقدَّ م

إىل الشاه عباس الصفوي ومؤ َّلف يف سنة
 1014املوافقة السم الكتاب.

أوله« :احلمد هلل السميع البصري اللطيف

اخلبري الذي بيده امللك وهو عىل كل يش

ق��دي��ر ..وبعد بدانكه اي��ن رسالهايست

مسمى بميض األعيان».
آخره:

ت��اري��خ رس��ال��ه واس��م��ش زخ��رد چون

پرسيدم گفت مضئ األعيان

* مكتبة املرعيش ( 8338م ) شهر ذي

احلجة .1269

( )165املطهرون يف القرآن (عريب)
تأليف :الشيخ عبد الغفار األنصاري

* طبع النجف.

( )166معارف التنزيل (عريب)

تأليف :الشيخ حممد مهدي بن حممود

األركاين

تفسري اآليات النازلة بشأن أهل البيت

(عليهم السالم) ،فيتناول الكتاب آيات
الوالية والرباءة.

( )167من هم أهل البيت يف القرآن
الكريم (عريب)

سامحة السيد أمحد احلسيني األشكوري

تأليف :السيد طاهر بن حسن ملحم
* طبع الكويت.

( )168مناهج املؤمنني (فاريس )

تأليف :السيد حسين ب��ن نصر الله

العرب باغي ()1369

( )171املهدي يف القرآن (عريب)

ت��أل��ي��ف :السيد ص���ادق ب��ن المهدي

الشيرازي

مجع لآليات التي تناولت احلجة املنتظر

«عليه السالم» تفسريا أو تأويال أو تنزيال أو
تطبيقا أو تشبيها ،وهي نصوص أحاديث

يف تفسري وتأويل اآليات النازلة يف أهل

منقولة عن كتب أهل السنة ورتبت آيات

يف أحاديث الشيعة وأهل السنة ،وهو يف

بنصها وتتبع بام جاء فيها من األحاديث

البيت (عليهم السالم) عىل ضوء ما جاء

عىل ترتيب السور القرآنية ،فتذكر اآلية

ثامنية عرش منهجا وخامتة وتم تأليفه يف يوم

والروايات.

الثالثاء رابع ربيع الثاين سنة .1358

ترجمة :؟

األصل العريب «املهدي يف القرآن» للسيد

صادق الشريازي.

* طبع قم  1360ش .

( )170املهدي املوعود يف القرآن
الكريم (عريب)

تأليف :السيد محمد حسين الرضوي

الكشميري

* طبع طهران سنة .1402

( )172نداى حق بوالى عىل «عليه
السالم» (فاريس)

تأليف :ف مالک

ت��رمج��ة وت��ف��س�ير س����ورة آل ع��م��ران

باختصار ،فتذكر املؤلفة آية أو آي��ات ثم
ترتجم إىل الفارسية وتفسري مع االستفادة

من آيات أخرى مع إشارات تأرخيية وبعض
فضائل اإلمام عيل بن أيب طالب  وماله

من التأثري يف نرش اإلسالم.

* طبع إصبهان سنة .1386

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

( )169موعود قرآن (فاريس)

* طبع بريوت مكررا.
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( )173نزول القرآن يف شأن أمري
املؤمنني «عليه السالم» (عريب)

تأليف :محمد بن مؤمن النيسابوري

( )174نظريات تفسريى فخر رازى

پريامون آيات نازله در شأن أهل بيت
(فاريس)

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

تأليف :مجيد كبيريان

تنظيم :الشيخ محمد باقر المحمودي
األصل العريب املفقود «ما نزل من القرآن

يف عيل عليه السالم» أليب نعيم األصبهاين،

مجع املحمودي نصوص األحاديث املنقولة
وخرجها.
عنه يف خمتلف املضان وحققها ّ
* طبع قم سنة .1406

رسالة جامعية كتبت سنة  1371ش.

( )177النهج النبوي يف معنى املوىل

( )175نگاهى امجاىل از جلوههاى

تأليف :الشيخ محسن علي البلتستاني

حرضت عىل در قرآن وهنج البالغة
(فاريس)

تأليف :عباس زارعى

فصول يف عظمة اإلم��ام أمري املؤمنني

عيل  كام تتبني من خالل بعض اآليات
الكريمة ،ومجلة من أوصافه يف شخصه
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كتاب ما نزل (عريب)

وحكومته ومركزية القرآن الكريم يف حياته

وموقعه من العلم وبعض تعاليمه يف هنج

البالغة.

* طبع قم.

( )176النور املشتعل املقتبس من

والويل (عريب)

* طبع النجف األرشف سنة  1968م.

( )178هداية املؤمنني إىل الرصاط

املستقيم يف تفضيل اإلمام املبني عىل
القرآن العظيم (عريب)

تأليف :ميرزا يحيى بن محمد شفيع

البيد آبادي األصبهاني ()1325

ر ّد ع�لى امل��وىل إسامعيل اخلواجوئي

الذاهب يف كتابه «تبرصة اإلخوان يف بيان

أك�بري��ة ال��ق��رآن» إىل أفضلية ع�لى األئمة
(عليهم السالم) ،فيثبت مؤلفنا عىل أفضلية
األئمة مستدال باآليات واألحاديث الواردة

سامحة السيد أمحد احلسيني األشكوري

هبذا الشأن ،وهو يف مقدمة وثالث مقاالت

وخامتة.

تأليف :محمد رضا نكونام
بحث مقتضب حول موضوع أسباب

أوله« :احلمد هلل رب العاملني عىل نعامئه

نزول اآلي��ات ،ويعتقد املؤلف أن النظام

* مكتبة الكلبايكاين ( ،)6741مصحح

وك��ش��ف ه���ذه األن��ظ��م��ة ومعرفتها من

التي ال حيصيها غريه وهو الرمحن الرحيم».
من عرص املؤلف.

أسباب النزول

( )1أسامي الذين نزل فيهم القرآن
احلكيم (عريب)

رتبت أس�ماء األش��خ��اص أو القبائل

الذين نزل فيهم يشء من اآليات الكريمة

عىل ترتيب حروف أوائلها تسهيال ملهمة

املراجعني ،وهي نقوالت عن ابن عباس

ذكرت بعد كل اسم من األسامء.

أوله« :احلمد هلل الواحد القديم امللک

الرحيم السند الكريم العزيز العليم الذي

هو سابق كل موجود وآخر كل خملوق».

* مكتبة مدرسة سبهساالر ـ طهران

 3340م.

( )2أسباب التنزيل (فاريس)

خصائص املعصومني «عليهم السالم».
* طبع قم.

( )3أسباب النزول

تأليف :زهراء پنجه شاهى

رسالة جامعية كتبت سنة  1365ش.

( )4أسباب النزول (عريب)

تأليف :قطب الدين سعيد بن هبة الله

الراوندي ()573

( )5أسباب النزول (فاريس )

تأليف  :السيد محمد باقر الحجتي

بدأه املؤلف بمعنى أسباب النزول ،ثم

تطرق إىل ذكر أنواع اآليات والسور القرآنية
يف أسباب النزول ،ثم ذكر أنواعه بصورة

عامة ،ثم بينّ فوائد معرفة هذا املوضوع

وامل��ص��ادر التي يمكن ال��رج��وع إليها يف

العدد الثالث  :خريف (2011م 1432-هـ)

تأليف :طيفور بن منصور

القرآين ال يشبه أنظمة املؤلفني من البرش
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املعرفة ،ث��م يذكر جهة تعدد األسباب
وعالج اختالف الرواة يف ذلك.

يف الكتاب اه��ت�مام خ��اص بنقد آراء

السيوطي يف كتابه «اإلتقان » ،وهو جامع

آلراء الشيعة وأهل السنة يف املوضوع مع
اإلش��ارة إىل املهم من احل��وادث ومناقشة

بعض ما قيل فيها.

* طبع طهران سنة  1365ش وبعدها
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النزويل ،ويتحدث عن تدوين املصاحف

وتوحيدها ويبحث عن بعض النقاط حول
فضائل قراءة السور بالرتتيب الفصيل.
* طبع طهران.

( )8تاريخ إسالم در قرآن (فاريس)
تأليف :محمد إخوان

دراس��ة ألسباب النزول عىل ما ذكره

الطربيس يف كتاب «جممع البيان» ،فيدرس

املؤلف أوال احل��االت ح��ول ش��أن نزول

( )6األسباب والنزول عىل مذهب آل

اآلي��ات عىل ما أورده الطربيس ثم يقارن

تأليف :رشيد الدين محمد بن علي بن

وبعده يقدم استنتاجه ح��ول املوضوع،

الرسول (عريب)

شهرآشوب المازندراني (.)588

( )7پژوهشى نو در ترتيب نزول
قرآن كريم (فاريس)

تأليف :يعقوب على زاده

يتناول الكتاب باختصار تأريخ نزول

القرآن ،ويبحث بصورة عامة عن أسامئه

وصفاته ومعاين الوحي ،ويعتقد املؤلف
بالنزول الدفعي وال��ن��زول التدرجيي مع

بعض املالحظات حول الرتتيب.

ذلك مع أشهر التفاسري املأثورة وغري املأثورة
والغرض األهم من تأليف الكتاب إثبات
إعجاز القرآن يف تقديم عرض إمجايل لتأريخ

اإلسالم قبل اهلجرة وبعدها.

* طبع قم سنة  1388ش.

( )9شأن نزول آيات (فاريس)

ت��أل��ي��ف :ص���در ال���دي���ن ال��م��ح�لات��ي

الشيرازي

مجع املؤلف ما خيص بأسباب النزول عن

ثالثة كتب «جممع البيان» للطربيس و«أنوار
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التنزيل» للبيضاوي وتفسري أيب الفتوح

يف شأن نزول اآليات عىل ترتيب السور

ث��م يذكر ش��أن ن��زوهل��ا ورب�ما ي��أيت ببعض

بطلب بعض األصدقاء وأمته يف يوم األربعاء

الرازي ،فيذكر اآلية ويرتمجها إىل الفارسية
األحاديث املتصلة باملوضوع بنصوصها

العربية ثم يرتمجها إىل الفارسية .وهو عىل

ترتيب السور القرآنية وله مقدمة يف عظمة
القرآن الكريم ورضورة معرفة شأن نزول

اآليات.

* طبع طهران سنة  1334ش ،قسم

سورة البقرة.

ت��أل��ي��ف :ال��دك��ت��ور م��ح��م��د جعفر

اإلسالمي

ثامن ذي احلجة سنة  1284يف تربيز.

أوله« :احلمد هلل رب العاملني  ..أما بعد

پس از متهيد قواعد حمامد اهلى  ..اين عبد

مستهام وبنده گمنام».

آخره« :والسالم عىل من اتبع اهلدى،

بحمد اهلل امللك املنان .»..

* مكتبة جامعة طهران املركزية ،3640

بخط املؤلف.

( )12شأن نزول آيات القرآن
(فاريس)

ترمجة كتايب «أسباب النزول» للواحدي

تأليف :أب��و الحسن علي بن محمد

جاء فيهام ،وهي عىل ترتيب اآليات والسور

حمارضة املؤلف يف كيفية نزول القرآن

و«لباب النقوش» للسيوطي واجلمع بني ما
يف املصحف الرشيف.
* طبع.

( )11شأن نزول آيات (فاريس )

ت��أل��ي��ف :م�ل�ا م��ح��م��ود ب���ن نجف

البروجردي

حسن الزنوزي الخوئي (ق )13

الكريم كام يراها أهل املعنى من العرفاء ،ال

دوهنا بطلب بعض
كام يقوله أهل الظاهرّ ،

األشخاص يف هذه الرسالة.

أوله« :بسم اهلل وبحمده مستعينا بقوته

وعونه وفضله».

آخره« :دو جزء از رطوبت لفظش كه
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عبارت از ماده او ومناسب ماده مقصود آن

است».

سميت يف بعض الفهارس «نزول قرآن
* مكتبة املرعيش ( 1103م ) بخط

املفرسين ،أو هو غريه كام هو رأي مفرسي

املؤلف.

( )13شأن نزول (إن األبرار يرشبون
من كأس) (فاريس)
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تأليف :؟

* مكتبة جامعة طهران املركزية 7191

( )14شأن نزول القرآن

ت��أل��ي��ف :ص���در ال���دي���ن ال��م��ح�لات��ي

الشيرازي.

«ص�لى اهلل عليه و آل��ه» كام يعتقده بعض
الشيعة ،يف ثالثة فصول وخامتة.
* طبع بريوت سنة .1417

( )17نمونه بينات در شأن نزول
اآليات (فاريس)

تأليف :الدكتور محمد باقر المحقق
األصل يف تأليف هذا الكتاب بيان شأن

ن��زول اآلي��ات مقتبسا من كتاب «التبيان

» للطويس ،وهل��ذا جتعل اآلي��ات ونزوهلا

كام يف التبيان يف أع�لى الصحائف وآراء
املفرسين اآلخرين بأدناها بعد ترمجة اآلية

( )15شأن نزول ونقش آن در تفسري
358

دراسة عن شخص العابس املذكور يف

أول هذه السورة املباركة ،هل هو النبي

جميد از مراتب علويه بعامل ملک».

م.

تأليف :الشيخ رضوان شرارة

(فاريس)

تأليف :نجف النجفي الروحاني
رسالة جامعية كتبت سنة  1372ش.

( )16عبس وتوىل ،يف من نزلت
(عريب)

إىل الفارسية.

* طبع طهران سنة  1350ش وبعدها.
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